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Περίληψη 

 

Η παρούσα μελέτη αξιολόγησε την επίδραση μιας παρέμβασης συνεργασίας 

σχολείου και οικογένειας στα μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών προσχολικής 

ηλικίας.  Οι γονείς κλήθηκαν να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην εκπαίδευση των 

παιδιών τους και μέσα από στοχευμένες δράσεις, να γίνουν φορείς αλλαγών στο 

οικογενειακό τους περιβάλλον.  Συνολικά 198 γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας 

συμμετείχαν στην ερευνητική διαδικασία, βοηθώντας ανάλογα με την ομάδα στην 

οποία ανήκαν, και με τη στάση τους απέναντι στη συνεργασία με το σχολείο, στην 

εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων.   

Οι γονείς έμαθαν χρησιμές πρακτικές που έπρεπε να εφαρμόσουν μόνοι τους 

στο σπίτι.  Αρχικά, με έναν μη-εντατικό τρόπο (σημειώματα) οι γονείς εφάρμοσαν 

πρακτικές που είχαν να κάνουν με την ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας στην 

προσχολική ηλικία.  Στη συνέχεια, με έναν πιο εντατικό τρόπο (συναντήσεις), αλλά 

και ένα μη-εντατικό (σημειώματα) οι γονείς εφάρμοσαν πρακτικές ανάγνωσης 

ιστοριών. Οι επιδράσεις της γονικής συνεργασίας αποτυπώθηκαν στα μαθησιακά 

αποτελέσματα των παιδιών.  Τα παιδιά αξιολογήθηκαν ως προς τις κινητικές τους 

δεξιότητες, αλλά και ως προς γνώσεις και δεξιότητες αναδυόμενου γραμματισμού, 

πριν και μετά την έναρξη της παρέμβασης, ενώ παράλληλα, εξετάστηκε και η 

επίδραση των κινητικών δεξιοτήτων στις επιδόσεις των παιδιών σχετικά με τον 

αναδυόμενο γραμματισμό.  Επιπλέον, δόθηκε στους γονείς ένα ερωτηματολόγιο που 

αφορούσε στις πρακτικές ανάγνωσης ιστοριών που χρησιμοποιούν στο σπίτι, ενώ 

στους νηπιαγωγούς δόθηκε ερωτηματολόγιο ανίχνευσης των σχέσεων τους με τους 

μαθητές τους.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας επεσήμαναν αρχικά, τη θετική διάθεση 

μεγάλου μέρους γονέων απέναντι στη συνεργασία με το σχολείο, ενώ καταδείχθηκε 

ότι η συνεργασία αυτή είτε συμβάλλει θετικά, είτε διατηρεί τα μαθησιακά 

αποτελέσματα των παιδιών αλλά σε καμία περίπτωση δεν επιδρά αρνητικά σε αυτά.  

Επίσης, αναδείχθηκε ότι παράγοντες, όπως το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας, το 

οικογενειακό περιβάλλον γραμματισμού ή οι σχέσεις εκπαιδευτικών και μαθητών, 

δεν επηρέασαν τα μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών, γεγονός που οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι η γονική συνεργασία είναι διαθέσιμη και ωφέλιμη για όλους.  Με 
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άλλα λόγια, όταν οι γονείς λάβουν την κατάλληλη καθοδήγηση, μπορούν να είναι 

αποτελεσματικοί χωρίς να χρειάζεται να διαθέτουν συγκεκριμένα προσόντα.  

Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας αναδεικνύουν ότι η συνεργασία του 

σχολείου με την οικογένεια είναι εφικτή και ωφέλιμη και μπορούν να χρησιμεύσουν 

στο σχεδιασμό παρεμβάσεων γονικής συνεργασίας από τους εκπαιδευτικούς.  
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Abstract 

 

This research evaluated the effect of a family engangement program at 

learning achievements of preschool aged children.  Parents were offered to take an 

active role at their children’s education and through specific and targeded actions they 

would become vehicles of change into their home environment.  198 parents of 

preschool aged children in total, took part in the research process and depending the 

research group or their additute towards family engagement they allowed us valuable 

conclutions. 

Parents learned practices they could use at home. Initially in a non-intensive 

way (notes) parents used practices in order to improve physical activity levels in 

preschool children.  Then, in an intensive way (workshop meetings), parents used 

storybook reading techniques.  The effects of parental engagement were captured on 

children’s learning achievements.  Children were assessed on motor and emergent 

literacy development, before and after the beginning of the research, while the 

influence of motor abilities to emergent literacy was also accessed.  Questionnaire 

regarding home story reading practices was given to parents, while teachers were 

given a questionnaire regarding their relationship with children.   

Research results indicated at first that there is a large group of parents that are 

interested in family engagement, and also showed that this cooperation between 

school and  parents has positive effects in children’s learning outcomes or keeps them 

steady, but doesn’t have a negative effect.  Also factors such as mother educational 

level, family literacy environment or student-teachers relationships did not had any 

effect on children’s learning outcomes, which probably indicates that parental 

engagement is available and usefull for all parents.  In other words, when parents 

receive proper guidance, they can be effective, even without being overqualified. 

Findings of the present research indicate that parental engagement is possible 

and effective and can be used for planning parental engagement programs in the 

future.  
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Πρόλογος 

 

 Η συνεργασία σχολείου και οικογένειας αποτελεί, εδώ και χρόνια, ένα 

σημαντικό κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  Μέχρι σήμερα, τα ερευνητικά 

δεδομένα τονίζουν τη θετική επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος στην 

πρόοδο και τη συνολική ευημερία των παιδιών και προβάλλουν ταυτόχρονα, την 

ανάγκη σχεδιασμού δράσεων γονικής εμπλοκής που να ξεκινούν από το σχολείο.  Ο 

σχεδιασμός τέτοιων δράσεων δεν είναι εύκολος καθώς, απαιτείται γνώση και 

εκπαίδευση από την πλευρά των εκπαιδευτικών, και ένα μεγάλο μέρος των 

εκπαιδευτικών σε διεθνές και πανελλαδικό επίπεδο νιώθουν ανέτοιμοι για μια τέτοια 

πρόκληση.   

Μέσα από την εμπειρία μου ως εκπαιδευτικός κατάλαβα από πολύ νωρίς ότι 

το κλειδί για την πρόοδο των παιδιών ήταν η επένδυση στη σχέση εμπιστοσύνης με 

τους γονείς τους.  Αυτή η σχέση οδηγεί αβίαστα στο μοίρασμα, στην κατανόηση, στις 

κοινές εμπειρίες που δρουν πάντα προς όφελος των παιδιών.  Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει και η J.Epstein (1995) «είναι σημαντικό να βλέπουμε τους μαθητές ως 

παιδιά, και όχι απλά ως μαθητές».  Βλέποντας τα παιδιά ως παιδιά που ανήκουν σε 

μια οικογένεια, είχα λοιπόν την τύχη να βλέπω καθημερινά τη θεωρία να γίνεται 

πράξη, και να πιστέψω ότι οι γονείς μπορούν να τα καταφέρουν και να γίνουν φορείς 

αλλαγών στο οικογενειακό τους περιβάλλον.  Στην πορεία, ευτύχησα όλο αυτό να 

αποτυπωθεί σε μια ερευνητική παρέμβαση που αποτελεί την παρούσα διδακτορική 

διατριβή, από τα αποτελέσματα της οποίας καταδείχθηκε τελικά ότι υπάρχουν πολλοί 

γονείς έτοιμοι για δράση που μπορούν επίσης, να γίνουν πολύ αποτελεσματικοί. 

 Στο ταξίδι αυτό δεν υπήρξα μόνη, γεγονός για το οποίο αισθάνομαι τεράστια 

ευγνωμοσύνη, και νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που στάθηκαν 

δίπλα μου, με καθοδήγησαν και με στήριξαν: 

 τον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Βασίλειο Γραμματικόπουλο, Καθηγητή στο 

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, ο οποίος αποτέλεσε για μένα πολύτιμο οδηγό και 

σύμβουλο.  Σε όλη αυτή τη δύσκολη διαδρομή υπήρξε ένας ακούραστος 

συνοδοιπόρος, που πάντα με συμβούλευε, με προβλημάτιζε, μου έδινε λύσεις, με 

καθησύχαζε, με εμψύχωνε.  Με υπομονή και σαφήνεια, υπήρξε πάντα παρών 

προλαβαίνοντας τις δικές μου αγωνίες και προβληματισμούς.  Η άρτια επιστημονική 
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του κατάρτιση και η πίστη του στο κοινό μας πόνημα, έκαναν αυτή τη διαδρομή πιο 

ομαλή.  Τον ευχαριστώ για όλες τις ήρεμες συναντήσεις που είχαμε.   

τον κ. Γεώργιο Μανωλίτση, Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, για τις συγκροτημένες 

παρεμβάσεις του στο μεθοδολογικό σχεδιασμό και στο σύνολο του κειμένου.  Οι 

προβληματισμοί που έθετε, οδήγησαν στην αρτιότερη παρουσίαση του κειμένου της 

παρούσας διατριβής.  Ήδη από τη συνεργασία μας, στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών 

μου σπουδών, ήταν εμφανές ότι η επιστημονική του κατάρτιση, και η εμπειρία του 

στον τομέα της παιδαγωγικής έρευνας τον καθιστούν ένα άνθρωπο του οποίου οι 

παρεμβάσεις  εμπνέουν ασφάλεια.  Το πλούσιο ερευνητικό του έργο, η γενικότερη 

ερευνητική του διάθεση, η παρουσία του σε πανελλαδικό και διεθνές επίπεδο, 

συμβάλλουν και θα συμβάλλουν στη μελέτη πλήθους θεμάτων που έχουν να κάνουν 

με την παιδαγωγική διαδικασία.   

την κ. Καλλιόπη Τρούλη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, για την πολύτιμη συμβολή 

της στο πρώτο μέρος της ερευνητικής παρέμβασης που αφορούσε στη φυσική 

δραστηριότητα.  Η πορεία της στο χώρο όλα αυτά τα χρόνια και το μεράκι της για το 

γνωστικό αντικείμενο που υπηρετεί, τη φυσική και ψυχοκινητική αγωγή του νηπίου, 

την καθιστούν κατάλληλη σύμβουλο και συνεργάτιδα για την οργάνωση 

στοχευμένων δράσεων με νόημα τόσο για τους γονείς όσο και για τα παιδιά.  Την 

ευχαριστώ που πάντα με φιλική διάθεση ήταν δίπλα μου όποτε χρειάστηκα τη 

βοήθειά της. 

τον κ. Μιχάλη Λιναρδάκη, Επίκουρο Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι παρεμβάσεις του οποίου 

ήταν σημαντικές σε θέματα που είχαν να κάνουν με τη στατιστική ανάλυση των 

δεδομένων της παρούσας διατριβής. 

 την κ. Ελισάβετ Χλαπάνα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, μα κυρίως 

συμφοιτήτρια, φίλη, σύμβουλο.  Η συμβολή της ήταν καθοριστικής σημασίας κατά 

την έναρξη της διδακτορικής μου διατριβής αλλά και κατά τη διάρκεια της.  Έδωσε, 

σε καίριες στιγμές, την κατάλληλη ώθηση ενώ οι συμβουλές, που πάντα έδινε 

απλόχερα, υπήρξαν σημαντικές σε όλη την πορεία της παρούσας διατριβής.  Η 
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επιστημονική της κατάρτιση, και η αγάπη της για το γνωστικό αντικείμενο που 

υπηρετεί θα την οδηγήσουν σίγουρα ακόμη πιο ψηλά. 

Ευχαριστώ επίσης, από τα βάθη της καρδιάς μου, τους γονείς του 

Νηπιαγωγείου Φουρφουρά Ρεθύμνου, στο οποίο υπηρετώ τα τελευταία επτά χρόνια.  

Το μικρό αυτό σχολείο αποτέλεσε για μένα ένα μεγάλο σχολείο.  Ένα σχολείο 

ανοιχτό στην κοινωνία, με γονείς πρόθυμους να βοηθήσουν σε καθετί.  Αυτή η 

προθυμία των γονέων, οδήγησε σε σχέσεις εμπιστοσύνης με αυτούς και μαζί πια 

έχουμε πραγματοποιήσει πληθώρα δράσεων.  Ο σπόρος του ενδιαφέροντός μου για 

την εμπλοκή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία, τέθηκε εκεί.  Τους 

ευχαριστώ, γιατί με έκαναν να πιστέψω ότι μαζί τους όλα είναι πιθανά.    

 τους γονείς και τα παιδιά που συμμετείχαν στην ερευνητική διαδικασία.  Οι 

γονείς με τη στάση που κράτησαν, μας έδειξαν το δρόμο για να καταλάβουμε λίγο 

καλύτερα τη φύση της γονικής συνεργασίας.  Ένα ιδιαίτερο «ευχαριστώ» σε εκείνη 

την ομάδα γονέων που, ακούραστα από την αρχή μέχρι το τέλος, συμμετείχαν σε όλες 

τις δράσεις της ερευνητικής παρέμβασης.  Οι συζητήσεις μας, οι ερωτήσεις που 

έθεταν, η χαρά τους για τα αποτελέσματα που έβλεπαν στα παιδιά τους, με έκαναν να 

πιστέψω ακόμη περισσότερο ότι υπάρχουν γονείς άξιοι του ρόλου τους. 

τις νηπιαγωγούς των σχολείων που συμμετείχαν στην ερευνητική διαδικασία 

και βοήθησαν με όρεξη παρόλο το φόρτο εργασίας τους.   

 τους φίλους μου, κοντά ή μακριά, που ήταν πάντα εκεί για μένα, στα εύκολα 

και στα δύσκολα, και που πλέον δηλώνουν..περήφανοι!  Είμαι κ εγώ με τη σειρά μου 

περήφανη για αυτούς. 

 την αγαπημένη μου οικογένεια, που πάντα αποτελεί στήριγμα και πηγή 

αγάπης.  Τον πατέρα μου, Κώστα, που οι συμβουλές του ήταν πάντα ανεπιτήδευτα 

σοφές. Πάντα πίστευα ότι κρύβει μέσα του έναν επιστήμονα, που οι συνθήκες δεν 

επέτρεψαν να βγει στο φως. Τη μητέρα μου, Μαρία, που μας προσέχει ακόμη σαν να 

είμαστε παιδιά και η ευχή της είναι, πάντα να προοδεύουμε.  Την αδελφή μου, 

Ελευθερία, και το σύζυγό της, Γιώργο, γιατί είναι αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι.  Τα 

λατρεμένα μου ανίψια, Μαρια-Λουίζα και Δημήτρη, η αγάπη των οποίων με γεμίζει 

φως και αισιοδοξία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1:  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Εδώ και χρόνια, έχει αναγνωριστεί η σπουδαιότητα του ρόλου των γονέων 

στην πρόοδο των παιδιών τους, καθώς και η σημασία της εμπλοκής τους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία.  Η οικογένεια ασκεί τεράστια επίδραση σε όσα κατακτά το 

παιδί, είτε στο σχολείο, είτε στην ίδια τη ζωή (Henderson & Mapp, 2011). Η 

αφύπνιση του δυναμικού των παιδιών εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από το 

οικογενειακό περιβάλλον αλλά και από τις επιδράσεις που αυτά δέχονται από άλλα 

περιβάλλοντα (Patrikakou, Weissberg, Redding & Walberg, 2005).  Η οικογένεια, το 

σχολείο και η κοινότητα αποτελούν τρία διαφορετικά περιβάλλοντα που ασκούν 

μεμονωμένα ισχυρότατες επιδράσεις στα παιδιά.  Παράλληλα όμως, είναι πλέον 

σαφές, ότι τυχόν αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα παραπάνω περιβάλλοντα 

λειτουργούν ακόμη περισσότερο προς όφελος των παιδιών (Barbour, 1996. 

Lindeboom & Buiskool, 2013). Τα ερευνητικά δεδομένα είναι θετικά και πολύ 

πειστικά.  Όταν το σχολείο, η οικογένεια αλλά και η κοινότητα έχουν κοινούς 

στόχους και δουλεύουν από κοινού προς την επίτευξή τους, τότε τα παιδιά έχουν την 

τάση να έχουν καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο, καλύτερη συμπεριφορά και γενικά 

καλύτερες κοινωνικές δεξιότητες (Castro, Bryant, Peisner-Feinberg, & Skinner, 2004. 

Smith, Robbins, Stagman, & Mathur, 2013).   

Η ύπαρξη κοινών στόχων ανάμεσα στην οικογένεια, το σχολείο και την 

κοινότητα είναι ισχυρά συνδεδεμένη όχι μόνο με την πρόοδο και τη συναισθηματική 

σταθερότητα των παιδιών, αλλά και με τη βελτίωση στρατηγικών που χρησιμοποιούν 

οι γονείς στο σπίτι, την αλλαγή πεποιθήσεων, στάσεων, και συμπεριφορών εκ μέρους 

τους.  Θεωρείται ότι η συμπόρευση των γονέων με το σχολείο και την κοινότητα 

αποτελεί βασική συνιστώσα για την εξέλιξη τόσο των παιδιών, όσο και των 

οικογενειών τους και μάλιστα αναγνωρίζεται πλέον από εκπαιδευτικούς φορείς, ως 

δημοκρατική αξία, ως δείκτης ποιότητας και ως βασικό συστατικό μιας επιτυχημένης 

εκπαίδευσης (Evangelou, Sylva, Edwards, & Smith, 2008. Epstein, 1995. Epstein, 

2011. VanVoorhis, Maier, Epstein, & Lloyd, 2013. Smith, και συν.,2013).  Μάλιστα, 

όπως φαίνεται, όταν οι γονείς καταλάβουν, ήδη από την προσχολική ηλικία των 

παιδιών τους, ότι η συμβολή τους στην εκπαίδευση και τη συνολική εξέλιξη  τους 

είναι θεμελιώδης, είναι πιο πιθανό να συνεχίσουν να συμβάλλουν στην πρόοδο τους 

και στις επόμενες βαθμίδες εκπαίδευσης.  Αυτό σημαίνει, ότι μπορούν σταδιακά να 
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δράσουν ως μηχανισμοί αλλαγών κάνοντας την εκπαίδευση να έχει νόημα και 

μακροπρόθεσμα οφέλη για τα παιδιά τους (Barbour, 1996. Lindeboom & Buiskool, 

2013). 

Αποδεχόμενοι, ωστόσο, το γεγονός ότι, ίσως, τη μεγαλύτερη επίδραση στα 

μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών και στην ευρύτερη ανάπτυξή τους ασκεί το 

οικογενειακό περιβάλλον, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να βελτιωθεί η 

ποιότητα, και να αυξηθεί η ποσότητα των μαθησιακών εμπειριών που προσφέρουν οι 

γονείς στο σπίτι.  Η στήριξη της οικογένειας μέσω του σχολείου και της κοινότητας 

προς αυτή την κατεύθυνση είναι σημαντική, καθώς το σχολείο αλλά και η κοινότητα 

αποτελούν δυο περιβάλλοντα που μπορούν να επηρεάσουν θετικά το οικογενειακό 

περιβάλλον (Catsambis, 1998. Desforges & Abouchaar, 2003. Higgins & Morley, 

2014).  Μέσα από ουσιαστικό διάλογο με τους γονείς και πρακτικές που ξεκινούν είτε 

από το σχολείο, είτε από την κοινότητα, το μαθησιακό περιβάλλον που προσφέρεται 

στο σπίτι μπορεί να βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό, και αυτό πρέπει να αποτελεί τον 

στόχο, αν θέλουμε να υπάρξουν μεταβολές επί της ουσίας στο οικογενειακό 

περιβάλλον των παιδιών (Epstein & Sheldon, 2006. Henderson & Mapp, 2002). 

Μέσα από ένα πλήθος ορισμών σχετικά με την αλληλεπίδραση οικογένειας 

σχολείου και κοινότητας, αρκετοί ερευνητές προτείνουν  ακριβώς αυτή η στήριξη που 

προσφέρει το σχολείο ή η κοινότητα προς την οικογένεια θα πρέπει να αναφέρεται ως 

γονική συνεργασία (parental engagement) καθώς, προϋποθέτει την ύπαρξη σχέσεων 

εγγύτητας και έχει συνέχεια στο χρόνο (Desforges & Abouchaar, 2003. Emerson, 

Fear, Fox & Sanders, 2012). Η συνεργασία μεταξύ των τριών αυτών περιβαλλόντων 

και η ύπαρξη κοινών στόχων, οδηγούν στην αντίληψη των μαθητών ως παιδιών, και 

όχι απλώς ως μαθητών. Στόχος της κοινής τους πορείας είναι να ωφεληθούν οι 

μαθητές στο σχολείο  αλλά και να οπλιστούν με δεξιότητες ζωής (Epstein, 2010).  Ο 

όρος γονική συνεργασία αντιπαραβάλλεται με τον όρο γονική συμμετοχή (parental 

participation), ο οποίος προτείνεται να περιλαμβάνει τις δραστηριότητες όπου οι 

γονείς απλώς παρίστανται σε δράσεις του σχολείου ή της κοινότητας χωρίς να 

υπάρχει  πρόθεση για οποιαδήποτε αλλαγή στο οικογενειακό περιβάλλον.  

Οι Chenhall, Holmes, Lea, Senior και Wegner (2011) υποστηρίζουν ότι ενώ 

υπάρχουν αρκετά ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τη γονική εμπλοκή, δε δίνεται 

έμφαση σε δραστηριότητες που στοχεύουν στην υποβοήθηση των γονέων να 

βελτιώσουν τις πρακτικές που ακολουθούν στο σπίτι.  Αυτό αποτελεί μια 

πραγματικότητα αν και ένα σημείο, που ενδεχομένως είναι βοηθητικό, είναι ότι 
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προτείνονται δράσεις γονικής συνεργασίας εντατικής και μη-εντατικής μορφής (Niklas 

& Schneider, 2015).  Αυτό σημαίνει ότι η αλλαγή στο οικογενειακό περιβάλλον 

μπορεί να έρθει είτε μέσα από δράσεις γονικής συνεργασίας, που απαιτούν 

περισσότερο κόπο και βιωματική προσέγγιση (εντατική μορφή), είτε μέσα απο πιο 

χαλαρές προσεγγίσεις, όπου δεν είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία των γονέων 

(μη-εντατική μορφή).   

Φυσικά, αυτή η έλλειψη δραστηριοτήτων που μπορούν να φανούν χρήσιμες 

πρακτικά, ενδεχομένως, να αποτελεί την πηγή του προβλήματος, καθώς μεγάλη 

μερίδα των εκπαιδευτικών ανά τον κόσμο νιώθουν ότι δεν έχουν τις απαραίτητες 

ικανότητες για να προωθήσουν τη γονική συνεργασία στο σχολείο τους (Chenhall, 

και συν., 2011. Goodall & Vorhaus, 2010. Rekalidou & Penderi, 2010). 

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην προώθηση της γονικής συνεργασίας είναι 

πολύ σημαντικός.  Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν υπόψη ότι για να υπάρξει 

επιτυχημένη γονική συνεργασία θα πρέπει πρώτα να χτιστούν σχέσεις εμπιστοσύνης 

ανάμεσα σε αυτούς και τους γονείς των μαθητών τους γεγονός που απαιτεί χρόνο.  Οι 

σχέσεις που δημιουργούνται πρέπει να είναι ειλικρινείς, έτσι ώστε και οι δυο πλευρές 

να αλληλοϋποστηρίζονται (Epstein, 2011. Evangelou, Coxon, Sylva, Smith & Chan, 

2011. Patel & Corter, 2013. Waanders, Mendez & Downer, 2007).   

Πολύ σημαντικό, επίσης, είναι να συνειδητοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί ότι οι 

γονείς είναι, και πρέπει να παραμείνουν, οι πρώτοι «παιδαγωγοί» των παιδιών τους, 

και πως ο ρόλος των εκπαιδευτικών δεν είναι να τους δώσουν οδηγίες για να γίνουν 

καλοί γονείς (Geens & Vandenbroeck, 2013).  Αρκετοί υποστηρίζουν ότι υπάρχουν 

διάφορα στάδια στο χτίσιμο μιας υγιούς και ζεστής σχέσης με τους γονείς, που θα 

οδηγήσει σε μια επιτυχημένη γονική συνεργασία (Wright, Block, & Unger, 2008). 

 Είναι αξιοσημείωτο, ότι αρκετοί εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η γονική 

συνεργασία επιτυγχάνεται, απλώς και μόνο, με την ενημέρωση των γονέων για 

θέματα που προκύπτουν μέσα στη χρονιά (Duncan, One, Royce, Te Punga-Jurgens, 

Shaw, Eaton, & Thomas, 2010. Goodall & Vorhaus, 2010).  Ιδιαίτερα, μάλιστα, όσον 

αφορά στην ελληνική πραγματικότητα είναι εμφανές ότι οι σχέσεις εκπαιδευτικών-

γονέων είναι πολύ τυπικές και απέχουν πολύ από το ενδεχόμενο οι δύο αυτοί 

παράγοντες να συνεργαστούν επί της ουσίας.  Μάλιστα, η πλειοψηφία των 

νηπιαγωγών στην Ελλάδα νιώθουν ότι δεν είναι ικανοί και ότι δεν έχουν την 

κατάλληλη εκπαίδευση  για να προχωρήσουν σε δράσεις γονικής συνεργασίας.  

Αντίθετα, η πλειοψηφία των γονέων στην Ελλάδα δηλώνουν πρόθυμοι να 
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συνεργαστούν και έχουν θετική στάση απέναντι στο σχολείο  (Rekalidou & Penderi, 

2010. Σακελλαρίου, 2008. Sakelariou & Rentzou, 2007).   

Όπως φαίνεται, δεν είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί έτοιμοι να αναγνωρίσουν τη 

σπουδαιότητα της συνεργασίας τους με τους γονείς, ούτε είναι προετοιμασμένοι για 

να αναπτύξουν ζεστές σχέσεις μαζί τους.  Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 

εκπαιδεύονται έτσι ώστε αποτελεσματικά να επιδιώκουν τη συνεργασία με τους 

γονείς των μαθητών τους.  Ιδανικά, πέρα από την ατομική προσπάθεια των 

εκπαιδευτικών, καλό θα είναι η γονική συνεργασία να ενισχύεται και από τη 

συνολική φιλοσοφία του σχολείου.  Η εκπαίδευση του προσωπικού ενός σχολείου 

συνεισφέρει στην ικανότητα των σχολείων να εφαρμόζουν στρατηγικές και 

πρωτοβουλίες κατάλληλες για να κάνουν τους γονείς να νιώσουν ευπρόσδεκτοι και 

σημαντικοί (Epstein, 2011. Weiss, και συν., 2010. Westmoreland, Bouffard, O’ 

Caroll, & Rosenberg, 2010).  

Στην παρούσα διατριβή υιοθετήθηκε αρχικά η προσέγγιση που αφορά στον 

ορισμό της γονικής συνεργασίας.  Υπό τον όρο-ομπρέλα, λοιπόν, της γονικής 

εμπλοκής (parental involvement) τοποθετήθηκε η γονική συνεργασία (parental 

engagement), που περιλαμβάνει τις δράσεις που στόχο έχουν τη βελτίωση των 

εμπειριών που προσφέρουν οι γονείς αυθόρμητα στο οικογενειακό περιβάλλον και η 

γονική συμμετοχή (parental participation), που περιλαμβάνει τις δράσεις στις οποίες 

οι γονείς απλώς λαμβάνουν μέρος χωρίς όμως να προκύπτει κάποια αλλαγή στο 

οικογενειακό περιβάλλον.  Έτσι, υπό το πρίσμα της γονικής συνεργασίας 

οργανώθηκε η παρούσα ερευνητική παρέμβαση που στόχο είχε να βελτιώσει 

πρακτικές που ακολουθούν οι γονείς στο σπίτι και αφορούν στη φυσική 

δραστηριότητα και στον αναδυόμενο γραμματισμό.  

Επίσης, υιοθετήθηκε η προσέγγιση που αφορά στον τρόπο με τον οποίο 

επιτυγχάνεται η γονική συνεργασία,  κι έτσι, επιλέχθηκε τόσο μια μη-εντατική, όσο 

και μια εντατική μορφή γονικής συνεργασίας.  Η ερευνητική παρέμβαση χωρίστηκε 

σε δύο μέρη, έτσι ώστε οι γονείς να έχουν την ευκαιρία να βιώσουν και τις δυο 

μορφές γονικής συνεργασίας.   

 

Συνοπτική παρουσίαση της παρούσας διατριβής 

 

 Στην παρούσα μελέτη, παρουσιάζεται η εφαρμογή και η αξιολόγηση ενός 

προγράμματος γονικής συνεργασίας που πραγματοποιήθηκε σε σχολεία του νομού 
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Ρεθύμνης.  Το περιεχόμενο της γονικής συνεργασίας αφορούσε στην ενίσχυση τόσο 

της φυσικής δραστηριότητας, όσο και των  γνώσεων και δεξιοτήτων αναδυόμενου 

γραμματισμού παιδιών προσχολικής ηλικίας.  Η αξιολόγηση του προγράμματος 

γονικής συνεργασίας συνοδεύεται από θεωρητική τεκμηρίωση της σημαντικότητας 

της ενώ, παρουσιάζονται ερευνητικά δεδομένα που ενισχύουν τη θετική επίδρασή της 

σε μαθησιακά αποτελέσματα που αφορούν κυρίως γνώσεις και δεξιότητες 

αναδυόμενου γραμματισμού.  Τέλος, αναφέρονται διάφορα ζητήματα που έχουν να 

κάνουν με την σωστή οργάνωση της γονικής συνεργασίας και προτείνονται πρακτικές 

που βοηθούν σε αυτό.  

 Ξεκινώντας από το δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας διατριβής γίνεται 

αναφορά στα τρία σημαντικά περιβάλλοντα μάθησης που επηρεάζουν το παιδί, έτσι, 

παρουσιάζονται ξεχωριστά οι επιδράσεις που ασκούνται από την οικογένεια, το 

σχολείο και την κοινότητα στη συνολική ευημερία του παιδιού. 

 Στη συνέχεια, στο τρίτο κεφάλαιο, αναφέρονται αρχικά ιστορικά στοιχεία και 

σημαντικές μελέτες που αποτέλεσαν την έναρξη του ενδιαφέροντος για την ισχυρή 

επίδραση που ασκεί το οικογενειακό περιβάλλον στην πρόοδο των παιδιών.  Η 

αποδοχή της σημαντικότητας του οικογενειακού περιβάλλοντος για τη συνολική 

ευημερία του παιδιού  αποτέλεσε το έναυσμα για την ενασχόληση με τη γονική 

συνεργασία.  Στη συνέχεια γίνεται αναφορά σε διάφορα μοντέλα σχέσεων γονέων-

εκπαιδευτικών-κοινότητας, ενώ, δίνεται περισσότερη έμφαση σε θεωρητικά μοντέλα 

που υποστηρίζουν τη γονική συνεργασία, όπως το οικοσυστημικό μοντέλο του Urie 

Bronferbrenner (1979), και το μοντέλο των αλληλοεπικαλυπτόμενων σφαιρών της 

Joyce Epstein (1992). 

Στη συνέχεια, στο τέταρτο κεφάλαιο, δίνεται έμφαση αρχικά σε όλους τους 

τρόπους με τους οποίους, οι γονείς συνήθως αλληλεπιδρούν με το σχολείο ή την 

κοινότητα υπό τον έννοια της γονικής εμπλοκής.  Οι τρόποι με τους οποίους οι γονείς 

εμπλέκονται καθρεπτίζονται στους ρόλους που αναλαμβάνουν κάθε φορά.  Ιδιαίτερη 

έμφαση δίνεται στην τυπολογία που προτείνει η Joyce Epstein (1995), καθώς, αυτή 

θεωρείται ως η πλέον πλήρης και κοινά αποδεκτή.   

Στη συνέχεια του ίδιου κεφαλαίου δίνεται έμφαση στη σύγχυση που επικρατεί 

όσον αφορά στην απόδοση ενός κοινά αποδεκτού ορισμού για τη γονική εμπλοκή.  

Μέσα από την παρουσίαση της διαφορετικής ορολογίας που χρησιμοποιείται χωρίς 

καμία διάκριση, γίνεται σαφές ότι στην παρούσα διατριβή κάτω από τον γενικό όρο 

γονική εμπλοκή, τοποθετούμε τους όρους γονική συνεργασία και γονική συμμετοχή, 
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διαχωρίζοντας έτσι τις δραστηριότητες που στόχο έχουν τη βελτίωση του ρόλου των 

γονέων και την απλή συμμετοχή τους στα δρώμενα του σχολείου αντίστοιχα.  

 Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε ερευνητικά δεδομένα που αφορούν 

στην ελληνική πραγματικότητα.  Παρουσιάζονται συνοποτικά η επίσημη 

εκπαιδευτική γραμμή της χώρας μας, όσον αφορά στη γονική εμπλοκή, ενώ στη 

συνέχεια, αυτή αντιπαραβάλλεται με την ελληνική πραγματικότητα.   

Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν 

θετικά ή αρνητικά τη γονική συνεργασία.  Έτσι, γίνεται αναφορά στα οφέλη της 

γονικής συνεργασίας, στον καταλυτικό ρόλο που έχει το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί 

για την επιτυχημένη οργάνωση συνεργατικών δράσεων, αλλά και στους 

ανασταλτικούς παράγοντες και προκλήσεις που φαίνεται να προκύπτουν.  Έμφαση 

δίνεται επίσης, στη σημαντικότητα της έναρξης της γονικής συνεργασίας ήδη από την 

προσχολική ηλικία, καθώς  αυτή φαίνεται να επηρεάζει τόσο τη στάση των γονέων 

σχετικά με το ρόλο τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και την πρόοδο των 

παιδιών.  

Στη συνέχεια, στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται ερευνητικά δεδομένα 

που αφορούν στη γονική συνεργασία στην προσχολική εκπαίδευση.  Παρουσιάζεται 

ο τρόπος που έχουν οργανωθεί μέχρι στιγμής ερευνητικές μελέτες, καταλήγοντας 

στην αναγνώριση δυο διαφορετικών τρόπων, που αναγνωρίζονται στην παρούσα 

διατριβή ως εντατική και μη-εντατική γονική συνεργασία.  Αναφέρονται επίσης, οι 

στόχοι που φαίνεται να έχουν επιλεγεί από τους ερευνητές, όσον αφορά στη γονική 

συνεργασία στην προσχολική εκπαίδευση. 

 Στο ογδόο κεφάλαιο παρουσιάζονται ερευνητικά δεδομένα που αφορούν στη 

γονική συνεργασία στην προσχολική εκπαίδευση με στόχο την ενίσχυση γνώσεων και 

δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού.  Αρχικά, γίνεται αποσαφήνιση του όρου 

«αναδυόμενος γραμματισμός», και στη συνέχεια δίνεται έμφαση στην επίδραση του 

οικογενειακού περιβάλλοντος και του μορφωτικού επιπέδου της μητέρας στην 

ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού. 

 Το ίδιο επαναλαμβάνεται και στο ένατο κεφάλαιο, όπου δίνεται έμφαση σε 

ερευνητικά δεδομένα που αφορούν στη γονική συνεργασία στην προσχολική 

εκπαίδευση με στόχο την ενίσχυση των επιπέδων φυσικής δραστηριότητας.  Έτσι, 

γίνεται αποσαφήνιση του όρου φυσική δραστηριότητα, ενώ, και πάλι, δίνεται έμφαση 

στην επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος και του μορφωτικού επιπέδου της 

μητέρας στην ενίσχυση των επιπέδων φυσικής δραστηριότητας.  Έμφαση δίνεται 
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επίσης, στην επίδραση που ασκεί η φυσική δραστηριότητα στα μαθησιακά 

αποτελέσματα των παιδιών.  Στο τέλος του κεφαλαίου αυτού παρουσιάζεται η 

αναγκαιότητα και η πρωτοτυπία της παρούσας διατριβής. 

 Στο δέκατο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι σκοποί, τα ερευνητικά ερωτήματα, οι 

υποθέσεις και οι λειτουργικοί ορισμοί, ενώ, στο ενδέκατο κεφάλαιο γίνεται 

λεπτομερής περιγραφή του πειραματικού σχεδίου, των ερευνητικών εργαλείων, της 

πειραματικής παρέμβασης και της διαδικασίας εκπόνησης της παρούσας διατριβής. 

Στο δωδέκατο κεφάλαιο γίνεται λεπτομερής αναφορά στα αποτελέσματα που 

προέκυψαν από την εφαρμογή του προγράμματος γονικής συνεργασίας και στο 

δέκατο τρίτο κεφάλαιο γίνεται συζήτηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων.  

Τέλος, στο δέκατο τέταρτο κεφάλαιο συζητούνται τα συμπεράσματα που 

προέκυψαν από την παρούσα διατριβή όπως και οι περιορισμοί της.  Τέλος, δίνονται 

προτάσεις για πρακτική εφαρμογή αλλά και προτάσεις για μελλοντικές μελέτες.      

 

Επιστημονικό-θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας διατριβής 

 

Η παρούσα διατριβή εντάσσεται στο χώρο της εκπαιδευτικής αξιολόγησης 

καθώς είναι μία μελέτη που, βασιζόμενη σε εμπειρικά δεδομένα, τεκμηριώνει με 

μετρήσιμους όρους γνώσεις που επηρεάζουν την εκπαίδευση, χρησιμοποιώντας 

συστηματικούς τρόπους συλλογής δεδομένων, ανασκοπώντας και χρησιμοποιώντας 

πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικές διαδικασίες που έχουν στόχο τη βελτίωση της 

μάθησης και ανάπτυξης των μαθητών. Επίσης, εντάσσεται στο χώρο της 

Προσχολικής Παιδαγωγικής, καθώς παρέχει στους εκπαιδευτικούς προσχολικής 

αγωγής νέους τρόπους για να ενισχύσουν τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών 

τους μέσα από τη συνεργασία με τους γονείς τους.  Παρέχει στρατηγικές που οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν, είτε στη φυσική δραστηριότητα, είτε 

στην ανάγνωση ιστοριών, έτσι ώστε με εντατικό, ή μη-εντατικό τρόπο, να δώσουν 

την ευκαιρία στους γονείς να είναι μέρος της εκπαίδευσης των παιδιών τους.   

Τέλος, αντλεί θεωρητικά στοιχεία και από το χώρο της Παιδαγωγικής 

Ψυχολογίας, καθώς τονίζεται η σημασία της σχέσης του εκπαιδευτικού με τους 

μαθητές του.  Όσο πιο ζεστές σχέσεις αναπτύσσονται ανάμεσα στους μαθητές και 

τους εκπαιδευτικούς, τόσο πιο μεγάλη θα είναι η πρόοδος των παιδιών.  Οι σχέσεις 

εκπαιδευτικών-μαθητών ελέγχθηκαν ως παράγοντες που ενδεχομένως επηρεάζουν 

την επίδοση των παιδιών σε όλα τα τεστ που χρησιμοποιήθηκαν.  Δίνεται έμφαση 
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επίσης, στο γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που μπορούν να επηρεάσουν το 

βαθμό στον οποίο οι γονείς θα νιώσουν ευπρόσδεκτοι σε δραστηριότητες του 

σχολείου.  Μέσα από το θεωρητικό πλαίσιο στο οποιο στηρίζεται η παρούσα έρευνα, 

γίνεται σαφές ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν τον κυρίαρχο ρόλο για την επιτυχή έκβαση 

κάθε συνεργασίας. 
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ΜΕΡΟΣ Α: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΑΣΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

 

Η ανάπτυξη ενός ατόμου είναι αποτέλεσμα αγωγής και απαιτεί συνεχείς και 

μεθοδευμένες ενέργειες.  Η διαδικασία της αγωγής και της μόρφωσης συντελείται 

στα πλαίσια διαφόρων μορφωτικών κοινοτήτων, οι οποίες ασκούν ισχυρές 

επιδράσεις.  Μορφωτικές κοινότητες όπως,  η οικογένεια, το σχολείο, και η 

κοινότητα αποτελούν πρωτεύοντες παράγοντες αγωγής και επηρεάζουν, σε 

διαφορετικό βαθμό η καθεμία, τη συνολική ανάπτυξη των παιδιών (Reynolds Ou, 

Mondi & Hayakawa, 2017. Rule & Kyle, 2009. VanVoorhis, και συν., 2013).  

Ιδιαίτερα για την προσχολική ηλικία, οι τρεις παραπάνω παράγοντε έχουν 

αποφασιστική σημασία για την εξέλιξη, τη συνολική ευημερία, και την πρόοδο των 

παιδιών.   

Η οικογένεια ασκεί μια σειρά λειτουργιών για τα μέλη της με στόχο την 

επιβίωση, την ανάπτυξη και την προσαρμογή τους σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη 

κοινωνία.  Μέσα στην οικογένεια το παιδί δέχεται τις πιο καθοριστικές επιδράσεις, 

είτε θετικές, είτε αρνητικές, ανατρέφεται, διαπαιδαγωγείται, κοινωνικοποιείται.  

Μέσα από το οικογενειακό περιβάλλον το παιδί πέρα από την κάλυψη των βασικών 

του αναγκών πρέπει να εισπράξει αγάπη, στοργή, και να διαμορφώσει μια υγιή 

προσωπικότητα (Κιτσαράς, 1997. Μετοχιανάκης, 1999. Μυλωνάκου-Κεκέ, 2009). 

 

2.1.  Η οικογένεια ως φορέας αγωγής 

 

2.1.1. Ο κοινωνικοποιητικός ρόλος της οικογένειας 

 

Η σημαντικότερη λειτουργία που έχουν να επιτελέσουν οι θεσμοί της αγωγής 

των παιδιών είναι η κοινωνικοποίηση τους.  Με τον όρο κοινωνικοποίηση εννοείται 

μια διαδικασία μάθησης και κοινωνικής ένταξης που σκοπό έχει να καταστήσει 

σταδιακά τα παιδιά ικανά να αναλάβουν κοινωνική δράση ως ενήλικες (Banks, 2007. 

Νόβα-Καλτσούνη, 2010).    
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Η οικογένεια, μαζί με το σχολείο, έχουν ως πρωταρχικό ρόλο τους την 

κοινωνικοποίηση των παιδιών.  Στο πλαίσιο της οικογένειας συντελείται αρχικά, η 

διαδικασία της κοινωνικοποίησης, και οι επιδράσεις που ασκούνται είναι πάρα πολύ 

ισχυρές, κυρίως, γιατί η οικογένεια αποτελεί ένα κοινωνικό υποσύστημα μέσα στο 

οποίο αναπτύσσονται ισχυροί δεσμοί μεταξύ των μελών της (Berthelsen & Walker, 

2008. Higgins & Morley, 2014. Κιτσαράς, 1997. Νόβα-Καλτσούνη, 2010. Smith, και 

συν, 2013).  Μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον το παιδί πρέπει να νιώθει ασφάλεια 

και αποδοχή, και επίσης να λαμβάνει αγάπη, να αποκτά αξίες και δεξιότητες ζωής.  

Θα διαμορφώσει έτσι σταδιακά μια αντίληψη του τί είναι κοινωνικά αποδεκτό, και θα 

αποκτήσει την ικανότητα να συνάπτει υγιείς κοινωνικές σχέσεις.  Τα ερεθίσματα που 

λαμβάνει ένα παιδί μέσα στην οικογένειά αφορούν στην συνολική του εξέλιξη ως 

άνθρωπος.  Το παιδί γίνεται αποδέκτης αυτών των ερεθισμάτων, άλλοτε με πολύ 

ξεκάθαρο τρόπο, όταν οι γονείς φροντίζουν να μάθουν στο παιδί πως να 

συμπεριφέρεται στα πλαίσια μιας ομάδας, κι άλλοτε, με έμμεσο τρόπο, κυρίως μέσα 

από το παράδειγμα και την αντιγραφή προτύπων συμπεριφοράς των γονέων του.  Οι 

γονείς λοιπόν, είτε μέσα από τις συμβουλές τους, είτε μέσα από την παρουσία τους, 

γίνονται αβίαστα πρότυπα συμπεριφοράς που το παιδί αναπαράγει στην προσπάθειά 

του να ενταχθεί στην κοινωνία (Νόβα-Καλτσούνη, 2010. Φραγκουδάκη, 1985).   

Η οικογένεια, λοιπόν, δίνει τις βασικές και απαραίτητες γνώσεις για να 

αντιμετωπίσει το παιδί αργότερα το δημόσιο χώρο.  Το είδος και η ποιότητα αυτής 

της γνώσης επηρεάζεται κατά πολύ από το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο της 

οικογένειας, και το μορφωτικό επίπεδο των γονέων.  Όπως φαίνεται, γονείς που 

ανήκουν σε υψηλότερα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα ή έχουν ανωτέρου επιπέδου 

μόρφωση έχουν την τάση να φροντίζουν παραπάνω για την μετάδοση κοινωνικών 

γνώσεων στο παιδί (Higgins & Morley, 2014).  Η οικογένεια, λοιπόν, προσφέρει 

αγωγή με ευρεία έννοια.  Δεν περιορίζεται δηλαδή σε μαθήματα, αλλά περιλαμβάνει 

τη μετάδοση αξιών, στάσεων, συμπεριφορών.  Στην ουσία, ο ρόλος της οικογένειας 

είναι να θέσει τα θεμέλια για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα των παιδιών, και να 

τους οπλίσει για τη ζωή όσο το δυνατόν καλύτερα (Higgins & Morley, 2014. 

Emerson, και συν., 2012. Κιτσαράς, 1997. Μετοχιανάκης, 1999). 

Όλη η γνώση που αποκτούν τα παιδιά στην πορεία της κοινωνικοποίησής τους 

καταλήγει στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους και στην αίσθηση του ανήκειν 

σε μια ομάδα.  Αυτό οφελεί πολλαπλά τα παιδιά στη συνέχεια της ζωής τους τόσο 
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στην πορεία τους ως πολίτες, όσο και στην πορεία τους ως μαθητές (Νόβα-

Καλτσούνη, 2010).  Η κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη αποτελεί τη βάση για τις 

καλές επιδόσεις των παιδιών.  Παιδιά που δεν έχουν ακόμη ωριμάσει κοινωνικά και 

συναισθηματικά, που δεν έχουν μάθει να λειτουργούν μέσα σε ένα σύστημα που έχει 

κανόνες, είναι πολύ πιθανό να εμφανίσουν αργότερα προβλήματα συμπεριφοράς.  Οι 

εντάσεις που συνήθως κουβαλούν αυτά τα παιδιά, δεν τους επιτρέπουν να συνάψουν 

σχέσεις εγγύτητας με τους δασκάλους τους, ούτε με τους συμμαθητές τους και κατά 

συνέπεια δεν είναι σε θέση να είναι συνεπή στην πορεία τους ως μαθητές.  Οι 

κοινωνικο-συναισθηματικές αρχές που έχει λάβει ένα παιδί από την οικογένειά του  

δρουν ως μέσο για την ομαλή ένταξη του στην ομάδα των συνομηλίκων και για την 

πρόοδό του (Doh, Kim, Shin, Song, Lee, & Kim, 2016. Sylva, Scott, Totsika, Ereky-

Stevens, & Crook, 2008. Thomson & Carlson, 2017). 

Η επαφή των παιδιών στην πορεία της ζωής τους και με άλλες ομάδες, πέραν 

της οικογένειας  μπορεί να οδηγήσει σε μεταβολές στην προσωπικότητά τους άλλοτε 

ριζικές κι άλλοτε πιο ήπιες.  Παρόλ΄αυτά, οι επιρροές της οικογένειας θα παραμένουν 

πάντα οι πιο ισχυρές, γι΄αυτό και η κοινωνικοποίηση μέσα στα πλαίσιά της, αποτελεί 

πάντα τη σημαντικότερη μορφή αγωγής (Banks, 2007. Μυλωνάκου-Κεκέ, 2009. 

Πατερέκα, 1986).    

Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του ΄70, θεωρούνταν ότι η διαδικασία της 

κοινωνικοποίησης ήταν διαφορετική ανάλογα με το κοινωνικό στρώμα στο οποίο 

ανήκαν τα παιδιά.  Πιο συγκεκριμένα, αναγνωρίζονταν τρία κοινωνικά στρώματα, τα 

«ανώτερα», τα «μεσαία» και τα «κατώτερα» όπου οι επιδράσεις που δέχονταν τα 

παιδιά ήταν συγκεκριμένες, οι αξίες και τα πρότυπα συμπεριφοράς επίσης, ενώ 

σχεδόν προδιαγεγραμμένο ήταν και το μέλλον κάθε κοινωνικής τάξης (Νοβα-

Καλτσούνη, 2010).  Αυτή η διαφοροποίηση σήμερα θεωρείται πλέον ως μια 

ανεπίτρεπτη γενίκευση καθώς η κοινωνία πλέον έχει αλλάξει και οι μεταβολές που 

συντελούνται στον εργασιακό τομέα έχουν δώσει την ευκαιρία σε άτομα που 

ανήκουν σε διάφορες κοινωνικές τάξεις να έχουν πρόσβαση σε διάφορους τομείς της 

κοινωνικής ζωής.  Πλέον δίνεται έμφαση σε όσα συμβαίνουν καθημερινά στην 

οικογένεια και στον τρόπο με τον οποίο τα μέλη της οικογένειας χειρίζονται τα 

γεγονότα με τα οποία έρχονται σε επαφή.  Όπως φαίνεται, παράγοντες όπως το 

επάγγελμα των γονέων και το πόσο επαρκείς νιώθουν μέσα σε αυτό, η δυνατότητα 

αυτοδιάθεσης και αυτοπροσδιορισμού που έχουν μέσα από το επάγγελμά τους, ο 
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ποιοτικός χρόνος που περνούν με τα παιδιά τους, ασκούν τη μεγαλύτερη επίδραση 

στην διαδικασία κοινωνικοποίησης των παιδιών (Banks, 2007. Μυλωνάκου-Κεκέ, 

2009. Πατερέκα, 1986). 

2.1.2. Ο μορφωτικός ρόλος της οικογένειας στην προσχολική ηλικία 

 

Πέρα από φορέας κοινωνικοποίησης, η οικογένεια αποτελεί και το πρώτο 

περιβάλλον μέσα στο οποίο το παιδί δέχεται μαθησιακές εμπειρίες.  Μέσα στο 

οικογενειακό περιβάλλον και πριν από την είσοδό του στο σχολείο, κάθε παιδί, με 

φυσικό και αβίαστο τρόπο, λαμβάνει πληροφορίες που έχουν να κάνουν με τη 

γνωστική του ανάπτυξη.  Η συμβολή του οικογενειακού περιβάλλοντος στη 

μαθησιακή διαδικασία λαμβάνει χώρα τόσο μέσα στα πλαίσια του σπιτιού, όσο και 

έξω από αυτό στα πλαίσια της ευρύτερης κοινωνίας.  Έτσι, τα παιδιά λαμβάνουν τα 

πρώτα τους γνωστικά ερεθίσματα μέσα από τις εμπειρίες που αποκτούν στο σπίτι, 

ενώ οι εμπειρίες αυτές είναι πιθανό  να επεκτείνονται και μέσα από την επαφή με την 

κοινότητα (επισκέψεις σε μουσεία, βιβλιοθήκες, θέατρα, σινεμά) (Hill & Tyson, 

2009. Πατερέκα, 1986).  Σύμφωνα με την ορολογία της Unesco η οικογένεια ασκεί 

άτυπη εκπαίδευση, καθώς με έμμεσο τρόπο εκπαιδεύει το παιδί.  Η οικογένεια, ως 

φορέας άτυπης εκπαίδευσης, πρέπει να είναι σε διαλεκτική σχέση με το σχολείο, που 

παρέχει τυπική εκπαίδευση, έτσι ώστε να διαμορφώνονται ολοκληρωμένα οι 

δεξιότητες, οι στάσεις, οι αξίες και οι γνώσεις των παιδιών (Μυλωνάκου-Κεκέ, 

2009).     

Ο John Hattie (2009), έχοντας σαν στόχο την εύρεση των παραγόντων που είναι 

σημαντικοί για την πρόοδο των παιδιών, ανέλυσε δεδομένα από 800 περίπου μετα-

αναλύσεις, οι οποίες είχαν βασιστεί συνολικά σε περίπου 50.000 εμπειρικές μελέτες.  

Αρχικά, χώρισε τα ευρήματά του σε έξι τομείς (σπίτι, σχολείο, μαθητής, δάσκαλος, 

αναλυτικό πρόγραμμα, και διδακτική μεθοδολογία) και έδωσε αριθμητικά το βαθμό 

επίδρασης κάθε τομέα στην πρόοδο των παιδιών.  Ενώ λοιπόν, αρχικά φαινόταν ότι ο 

τομέας δάσκαλος ασκεί τη μεγαλύτερη επίδραση, υπήρξαν κάποια επιμέρους στοιχεία 

των τομέων που αφορούν στο σπίτι αλλά και στο μαθητή, που φάνηκε να ασκούν 

πολύ μεγαλύτερη επίδραση.  Έτσι λοιπόν, βρέθηκε ότι το οικογενειακό περιβάλλον, 

το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο των γονέων, η ενασχόληση των γονέων με τη 

μάθηση των παιδιών τους, οι προηγούμενες γνώσεις που κατείχαν οι μαθητές πριν 

την είσοδό τους στο σχολείο, τα χαμηλά επίπεδα άγχους των μαθητών, ασκούσαν 
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ισχυρή επίδραση στην πρόοδο των μαθητών, μεγαλύτερη, μάλιστα, απ’ ότι αν οι 

τομείς σπίτι και μαθητής εξετάζονταν ξεχωριστά.  Παρόλο που η έρευνα αυτή έχει 

αποσπάσει αμφιλεγόμενες κριτικές, αποκαλύπτεται ξεκάθαρα ότι η οικογένεια ασκεί 

τη μεγαλύτερη επίδραση στα μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών (Arnold, 2011. 

Emerson, και συν., 2012. Terhart, 2011). 

Δίκαια λοιπόν, η οικογένεια θεωρείται το πρώτο σχολείο των παιδιών. Το 

οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει ένα παιδί είναι καθοριστικό για τη 

συνολική ευημερία του, αλλά και για την πρόοδο που θα σημειώσει σε όλη την 

πορεία της επίσημης εκπαίδευσής του (Κιτσαράς, 1997).  Με τη γέννησή του ένα 

παιδί δε διαθέτει δυνάμεις, ούτε γνωρίζει ποιες είναι οι ικανότητές του.  Είναι ευθύνη 

της οικογένειας να εντοπίσει και να ενεργοποιήσει τις προδιαθέσεις και τα ταλέντα 

που κουβαλά ένα παιδί.  Η ζεστή οικογενειακή ατμόσφαιρα και το κλίμα αποδοχής 

είναι αυτό που έχει καθοριστική σημασία για να μεταβληθεί η ετοιμότητα των 

παιδιών σε ενέργεια (Μετοχιανάκης, 1999).  

Οι πρώτες επιδράσεις, τα πρώτα βιώματα από το οικογενειακό περιβάλλον και 

παράγοντες όπως το μορφωτικό και κοινωνικό επίπεδο των γονέων, η οικονομική 

κατάσταση της οικογένειας, φαίνεται να επηρεάζουν σημαντικά τη διαδικασία της 

μάθησης (Hill & Tyson, 2009).  Ανεξάρτητα όμως, από τους παραπάνω παράγοντες 

φαίνεται ότι παράγοντες όπως: η συνολική συμπεριφορά των γονέων, η πληρότητα 

που νιώθουν ως άνθρωποι, η ήρεμη ατμόσφαιρα που επικρατεί στο σπίτι αλλά και οι 

ικανότητες και ο προικισμός των ίδιων των παιδιών, διαμορφώνουν τις θετικές ή 

αρνητικές επιδράσεις που προσφέρει η οικογενειακή αγωγή (Deslandes, 2001. Hill & 

Tyson, 2009).  Επίσης, ένα κλίμα ενθάρρυνσης και αποδοχής, η δημιουργία ενός 

περιβάλλοντος κατάλληλα σχεδιασμένου για να προσφέρει εμπειρίες μάθησης, 

συμβάλλουν στη νοητική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, και τα βοηθούν να 

εξοικειωθούν με τη διαδικασία της μάθησης (Henderson & Berla, 1994. Levine, 

2006. Shucksmith, Hendry & Glendinning, 1995).  

Η γενικότερη συμπεριφορά που υιοθετούν οι γονείς απέναντι στη μάθηση και η 

πεποίθησή τους ότι η μάθηση είναι σημαντική, είναι αυτή που κάνει και τα παιδιά να 

υιοθετήσουν αυτή την άποψη και να βρίσκουν ευχαρίστηση στην εκπαιδευτική 

διαδικασία (Curenton & Justice, 2008. Newland, Gapp, Jacobs, Reisetter, Syed & 

Wu, 2011).  Οι γονείς αυτοί, φαίνεται, να έχουν συναίσθηση του ρόλου τους ως 
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γονείς και της επιρροής που ασκούν οι ίδιοι στα μαθησιακά επιτεύγματα των παιδιών 

τους.  Η κατανόηση από πλευράς γονέων της σημαντικής επιρροής τους, αποτελεί, 

ίσως, το πιο σημαντικό στοιχείο που οδηγεί τους γονείς σε ώριμη και υπεύθυνη 

συμπεριφορά απέναντι στα παιδιά τους (Emerson, και συν., 2012).  Σύμφωνα, 

μάλιστα, με δεδομένα που προέκυψαν από την έκθεση της PISA (Program for 

International Student Assessment), οι γονείς δεν χρειάζεται να διαθέτουν πολύ χρόνο, 

είτε να έχουν εξειδικευμένες γνώσεις για να βοηθήσουν τα παιδιά τους να μαθαίνουν.  

Αυτό που χρειάζεται, είναι να έχουν πραγματικό ενδιαφέρον για την πρόοδο και τη 

γενικότερη πνευματική καλλιέργεια των παιδιών τους  και να εμπλέκονται ενεργά σε 

διαδικασίες που προωθούν τη μάθηση.  Η γενικότερη κουλτούρα της οικογένειας, 

προσανατολισμένη προς την απόκτηση εμπειριών μάθησης, είναι αυτο που μπορεί να 

συνεισφέρει στην επίτευξη υψηλών μαθησιακών αποτελεσμάτων των παιδιών 

(OECD, 2012).  Κατά συνέπεια, λοιπόν, η συμβολή του οικογενειακού 

περιβάλλοντος στα μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών βρίσκεται κυρίως στον 

τρόπο που οι γονείς καθοδηγούν και ενθαρρύνουν τα παιδιά τους με αβίαστο τρόπο.    

Οι γονείς που στοχεύουν στο να καθοδηγούν τα παιδιά να βρίσκουν τρόπους για 

να λύσουν τα προβλήματα που συναντούν, που προωθούν την αυτονομία τους και την 

ικανότητά τους να καταλήγουν μόνα τους σε αποφάσεις και συμπεράσματα, είναι 

αυτοί που δημιουργούν ένα αυθεντικό περιβάλλον μάθησης  δίνοντας στα παιδιά 

σημαντικές δεξιότητες, προαπαιτούμενες για τη μάθηση που προσφέρει η επίσημη 

εκπαίδευση (Hill & Tyson, 2009).  Κι ενώ, όσο τα παιδιά μεγαλώνουν, θα αλλάζει ο 

ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο οι γονείς θα συζητούν με τα παιδιά τους σχετικά με τη 

μάθηση, αυτά που πρέπει να παραμείνουν  ίδια  είναι το ενδιαφέρον των γονέων, η 

στήριξή τους και η ενεργή εμπλοκή στη μαθησιακή διαδικασία.  Όσο περισσότερο οι 

γονείς στηρίζουν τη μάθηση των παιδιών τους και την εκπαιδευτική διαδικασία 

γενικότερα, τόσο καλύτερα θα τα πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο και τόσο 

περισσότερο θα έχουν την τάση να συνεχίζουν την φοίτησή τους σε όλο και 

μεγαλύτερες βαθμίδες εκπαίδευσης (Henderson & Mapp, 2002. Newland και συν., 

2011). 

Φυσικά, η δυναμική κάθε οικογένειας διαφέρει και κατά συνέπεια είναι 

διαφορετικές και οι επιδράσεις που δέχεται κάθε παιδί (Κιτσαράς, 1997. 

Μετοχιανάκης, 1999. Μυλωνάκου-Κεκέ, 2009).  Δεν είναι, δυστυχώς, λίγες οι φορές 

που η οικογένεια αδυνατεί να προσφέρει ένα ήρεμο περιβάλλον στο παιδί, ή το 
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μεταχειρίζεται με ακατάλληλο τρόπο.  Αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις στη ζωή του 

παιδιού, οι οποίες το ακολουθούν και στην ενήλικη ζωή του (Κιτσαράς, 1997. 

Πατερέκα, 1986).  

 Τα τελευταία χρόνια η επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος στα 

μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών, αλλά και η επίδραση του επιπέδου σπουδών 

της μητέρας έχουν κεντρίσει το ερευνητικό ενδιαφέρον.  Όπως φαίνεται, οι δυο αυτοί 

παράγοντες, ιδιαίτερα στην προσχολική ηλικία, ασκούν ισχυρή επίδραση στα 

μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών.  Ο τρόπος που έχει οργανωθεί το 

οικογενειακό περιβάλλον, τα ερεθίσματα που προκύπτουν μέσα από αυτό αλλά και η 

αλληλεπίδραση με τη μητέρα φαίνεται να επηρεάζουν κατά πολύ τις εμπειρίες που 

λαμβάνουν τα παιδιά, έχοντας αντίκτυπο και στις επιδόσεις τους στο σχολείο (Inoue, 

και συν., 2018. Konishi, Froyen, Skibbe & Bowles, 2018. Lin & Li, 2019. Liu, 

Georgiou & Manolitsis, 2018. Manolitsis, Georgiou & Parilla, 2011. Mistry, Benner, 

Biesanz, Clark & Howes, 2010. Meng, 2015. Schaub, 2015. Youn, Leon & Lee, 

2012).   

 

2.2. Το σχολείο ως φορέας αγωγής 

2.2.1. Το σχολείο ως σύστημα 

 

Το σχολείο αποτελεί ένα τυπικό θεσμό που επιτελεί συγκεκριμένες 

λειτουργίες.  Οι κυριότερες από τις λειτουργίες αυτές έχουν να κάνουν με την 

κοινωνικοποίηση και τη μετάδοση γνώσεων (Μυλωνάκου-Κεκέ, 2009. Νόβα-

Καλτσούνη, 2010).  Μπορεί μάλιστα, να θεωρηθεί ως σύστημα, όχι μόνο γιατί 

αποτελείται από συγκεκριμένα υποσυστήματα, όπως οι εκπαιδευτικοί, ο διευθυντής, 

οι συμμαθητές, αλλά και γιατί είναι ένας χώρος όπου διάφορες μεταβλητές 

βρίσκονται σε συνεχή αλληλεξάρτηση (Γεωργίου, 2000). Το σχολικό σύστημα, 

λοιπόν, βρίσκεται αντιμέτωπο με νέες προκλήσεις, καθώς το περιβάλλον και οι 

ανάγκες γύρω μας διαρκώς μεταβάλλονται.  Οι μαθητές φαίνεται πλέον να 

χρειάζονται νέες γνώσεις και νέους τρόπους προσέγγισης της γνώσης, έτσι ώστε να 

μπορούν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των καιρών (Jerald, 2005. Masschelein 

& Simons, 2015. Harris & Jones, 2018). 
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 Σύμφωνα με τα πορίσματα της Διεθνούς Επιτροπής της Unesco (Delors, 

1996), το σχολείο θα πρέπει να προσανατολίζεται στην δημιουργία πολιτών που θα 

μπορούν εύκολα να προσαρμόζονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες.  

Αναφέρθηκαν τέσσερις βασικοί πυλώνες γνώσης, προς τους οποίους πρέπει να 

προσανατολίζεται η μαθησιακή διαδικασία.  Οι μαθητές θα πρέπει, λοιπόν, να 

εκπαιδεύονται στο να: 

1. Μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν:  Να αποκτήσουν μια πλατιά παιδεία και 

να επωφελούνται από ευκαιρίες μάθησης δια βίου. 

2. Μαθαίνουν πώς να δρουν: Να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας, 

έτσι ώστε να καταφέρουν να εργάζονται ομαδικά. 

3. Μαθαίνουν να συνυπάρχουν με τους άλλους: Να αποδέχονται και να 

σέβονται τους ανθρώπους γύρω τους, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε κοινωνικές 

διαφορές έχουν μεταξύ τους. 

4. Μαθαίνουν να υπάρχουν: Να εξελίσσονται οι ίδιοι ως άνθρωποι με 

σκοπό να γίνουν αυτόνομες προσωπικότητες και να ενεργούν με περισσότερη κρίση 

και υπευθυνότητα. 

Στόχος, λοιπόν, της εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι κυρίως η καλλιέργεια 

δεξιοτήτων στα παιδιά ως προαπαιτούμενων για την απόκτηση της απαραίτητης 

γνώσης και την ομαλή ένταξή τους σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη κοινωνία (Harris 

& Jones, 2018. Masschelein & Simons, 2015. Ματσαγγούρας, 2000. Μυλωνάκου-

Κεκέ, 2009. Φραγκουδάκη, 1985).  Ωστόσο, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, σχεδόν όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα χαρακτηρίζονται από την έμφαση 

που δίνουν στην παροχή γνώσεων ενώ, η γνώση που προσφέρεται δεν παρουσιάζει 

σύνδεση με την πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι μαθητές (Eurydice, 

October 2002). 

 

2.2.2. Ο μορφωτικός ρόλος της προσχολικής εκπαίδευσης 

 

Η προσχολική εκπαίδευση είναι προσανατολισμένη προς αυτούς τους 

τέσσερις πυλώνες, καθώς, ήδη από την προσχολική ηλικία,  δίνεται έμφαση στην 

καλλιέργεια των δεξιοτήτων εκείνων που θα βοηθήσουν τα παιδιά να είναι σε 

ετοιμότητα σε μια κοινωνία που διαρκώς αλλάζει.  Ο ρόλος του νηπιαγωγείου δεν 
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είναι σε καμία περίπτωση να προετοιμάσει τα παιδιά για το δημοτικό σχολείο 

(Δαφέρμου, Κουλούρη, Μπασαγιάννη, 2006. Κιτσαράς, 1997).  Αντίθετα, οι 

μαθησιακοί στόχοι του έχουν αλλάξει, ακολουθώντας τις αλλαγές της κοινωνίας, την 

εξέλιξη της γνώσης και της τεχνολογίας.  Όλο και περισσότερο εστιάζεται το 

ενδιαφέρον στο πώς μαθαίνουν τα παιδιά και στο ποιες είναι οι αναπτυξιακά 

κατάλληλες πρακτικές, έτσι ώστε τα παιδιά να κατακτήσουν τη γνώση.  Το παιχνίδι 

αποτελεί το βασικότερο μέσο για τη διδασκαλία, ενώ ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην 

οργάνωση ενός πλούσιου σε ερεθίσματα περιβάλλοντος,  που θα επιτρέπει στα παιδιά 

να εξερευνούν και να ανακαλύπτουν (Bredekamp & Copple, 1998. Δαφέρμου, και 

συν., 2006. Katz & Chard, 2004. Ντολιοπούλου, 1999. 2005. Helm & Katz, 2002).  

Οι νηπιαγωγοί δρουν υποστηρικτικά στο παιδί αναλαμβάνοντας, σε συμφωνία με τη 

θεωρία του Vygotsky (1997), το ρόλο του ενήλικα που θα βοηθήσει τα παιδιά να 

φτάσουν στο ανώτατο σημείο των ικανοτήτων τους.  Πλέον δίνεται, επίσης,  μεγάλη 

έμφαση στην ένταξη όλων των παιδιών στην εκπαίδευση (παιδιά με ειδικές ανάγκες, 

παιδιά από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα), και στη συμμετοχή των γονέων 

στη μαθησιακή διαδικασία (Δαφέρμου, και συν., 2006).   

Ιδιαίτερα, όσον αφορά στην προώθηση του αναδυόμενου γραμματισμού, τα 

παιδιά λαμβάνουν στο νηπιαγωγείο πλήθος τέτοιων εμπειριών κυρίως μέσα από την 

ανάγνωση ιστοριών, τα διάφορα γλωσσικά παιχνίδια, τη γραφή του ονόματός τους 

κλπ. (Μανωλίτσης, 2016. Τάφα, 2011).  Οι αλληλεπιδράσεις, μάλιστα, που 

προκύπτουν ανάμεσα στο μαθητή και τον εκπαιδευτικό κατά τη διάρκεια ανάγνωσης 

μιας ιστορίας συμβάλλουν σημαντικά, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη του λεξιλογίου, 

στην κατανόηση του προφορικού λόγου, και στην αφηγηματική ικανότητα 

(Βρετουδάκη, 2017. Chlapana & Tafa, 2014. Justice & Kaderavek, 2002. Sim & 

Berthlesen, 2014).  Συνολικά, στην προσχολική εκπαίδευση δεν αποτελεί στόχο του 

αναδυόμενου γραμματισμού η διδασκαλία της ανάγνωσης και της γραφής, αλλά η 

δημιουργία κατάλληλων περιβάλλοντων μάθησης έτσι ώστε τα παιδιά να 

κατανοήσουν τον επικοινωνιακό χαρακτήρα της γλώσσας, και στη συνέχεια να 

ανακαλύψουν τη λειτουργία της ανάγνωσης και της γραφής μέσα από προβληματισμό 

και πειραματισμούς (Τάφα, 2011). 

Μέσα από δράσεις στο νηπιαγωγείο δίνεται, επίσης, έμφαση στη συνολική 

ευημερία των παιδιών και στην υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών αλλά και 

ενός δραστήριου τρόπου ζωής.  Η κίνηση αποτελεί όχι μόνο μέσο έκφρασης των 
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παιδιών, αλλά και μια βασική τους ανάγκη που πρέπει να καλύπτεται μέσα από 

οργανωμένες και ελεύθερες δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο.  Προγράμματα που 

εφαρμόζονται σε μαθητές νηπιαγωγείου και έχουν στόχο την αύξηση των επιπέδων 

φυσικής δραστηριότητας των παιδιών και την αλλαγή διατροφικών συνηθειών 

καταδεικνύουν μέχρι στιγμής πολύ θετικά αποτελέσματα (Horodyska, και συν., 2015. 

Lu & Montague, 2016. Mikkelsen, Husby, Skov & Perez-Cueto, 2014. Naylor, και 

συν., 2015).  Αυτό που τονίζεται όμως, ιδιαίτερα στην ηλικία αυτή, είναι ότι είναι 

απαραίτητη η συμβολή των γονέων και η συνεργασία τους σε τέτοιου είδους 

προγράμματα.  Η γονική συνεργασία συμβάλλει μακροπρόθεσμα στην διατήρηση 

των κατακτήσεων των παιδιών που αφορούν στη φυσική δραστηριότητα και την 

υιοθέτηση υγιεινής διατροφής (Ice, Neal & Cottrell, 2014. McKee, και συν., 2010., 

McSweeney, Araujo-Soares, Rapley & Adamson, 2017. Peñalvo, και συν., 2013)       

Το νηπιαγωγείο, όμως, αποτελεί κυρίως τη δεύτερη εστία αγωγής των παιδιών 

μετά την οικογένεια και δρα σχεδόν ως συμπλήρωμα της οικογένειας, μεταδίδοντας 

ερεθίσματα που έχουν τεράστια επίδραση στην συνολική ανάπτυξη του νηπίου 

(Κιτσαράς, 1997).  Με την είσοδό του στο νηπιαγωγείο το παιδί γίνεται αυτόματα 

μέλος μιας ομάδας, και αρχίζει πλέον να αλληλεπιδρά με τους συνομηλίκους του.  

Κάπως έτσι ξεκινά η κοινωνική αφύπνισή του και η συμπεριφορά του ρυθμίζεται, 

πλέον, μέσα από την ύπαρξη των συμμαθητών του.  Η διαδικασία της 

κοινωνικοποίησης του παιδιού στο σχολείο κάνει, στη συνέχεια, τη διαδικασία της 

μάθησης πιο εύκολη, καθώς είναι σημαντικό για το παιδί να καταφέρει πρώτα να 

ρυθμίζει τη συμπεριφορά του ως μέλος της ομάδας και στη συνέχεια να δεχθεί τη νέα 

γνώση (Gottman, 2011. Κιτσαράς, 1997. Schmitt, Pratt & McClelland, 2014. Sylva, 

και συν., 2008). 

Η σημασία της φοίτησης των παιδιών σε ιδρύματα προσχολικής αγωγής τονίζεται όλο 

και περισσότερο τα τελευταία χρόνια καθώς φαίνεται να συνδέεται με τη σχολική 

επιτυχία στις επόμενες σχολικές βαθμίδες.  Ο ρόλος του νηπιαγωγείου αναδεικνύεται 

πολύ σημαντικός στην πρόληψη της σχολικής αποτυχίας και στην προώθηση του 

εγγραμματισμού (Cameron, 2018. Clay, 2001. Grimmer, 2018. Saracho, 2017).  

Ειδικότερα, παιδιά που προέρχονται από χαμηλά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα  

φαίνεται να επωφελούνται μέσα από καλής ποιότητας προγράμματα προσχολικής 

αγωγής (Burchinal, και συν., 2002. Peisner-Feinberg, και συν., 2001).  Ενδεικτικά 

αναφέρεται η μακροχρόνια μελέτη που πραγματοποιήθηκε εδώ και χρόνια σε φτωχές 
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γειτονιές των Η.Π.Α. (High/Scope Perry Preschool Program), όπου μελετήθηκε η 

επίδραση της φοίτησης των παιδιών στο συγκεκριμένο πρόγραμμα προσχολικής 

αγωγής (Berrueta-Clement, και συν., 1984).  Μέσα από δεδομένα που συλλέχθηκαν 

από το 4
ο
 μέχρι και το 27

ο
 έτος των παιδιών, φάνηκε η σημαντική επίδραση της 

συμμετοχής τους στο πρόγραμμα προσχολικής αγωγής, καθώς τα παιδιά αυτά σε 

σχέση με όσα παιδιά δε συμμετείχαν στο πρόγραμμα σημείωναν υψηλότερες 

επιδόσεις στο σχολείο, συνέχιζαν περισσότερο την εκπαίδευσή τους, είχαν μικρότερα 

ποσοστά παραβατικότητας και είχαν καλύτερη επαγγελματική και κοινωνική 

αποκατάσταση ως ενήλικες (High/Scope Perry Preschool, 1993). 

 

2.3. Η κοινότητα ως φορέας αγωγής 

 

Η κοινότητα, νοείται ως η τοπική κοινότητα ή, αλλιώς, η γειτονιά μέσα στην 

οποία υπάρχει και δραστηριοποιείται η οικογένεια και το σχολείο.  Η κοινότητα 

μπορεί να έχει στη διάθεση των πολιτών της συλλόγους, οργανισμούς, υπηρεσίες, 

πρόσωπα, εθελοντικές ομάδες πολιτών κλπ. που μπορούν να φανούν χρήσιμα σε 

διάφορα θέματα που τους απασχολούν.  Φορείς της κοινότητας οφείλουν να έχουν 

μια αλληλεπιδραστική σχέση με την οικογένεια και το σχολείο, έτσι ώστε να 

καταφέρουν να υποστηρίξουν το έργο τους, τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις τους 

(McDermott, 2008. Μυλωνάκου-Κεκέ, 2009. Swap, 1993. Johnson, 2012. Ward, 

2013).  Ο όρος κοινότητα αντιπαραβάλλεται με τον όρο κοινωνία, με στόχο να 

διευκρινιστεί ότι η κοινότητα είναι ένα υποσύστημα της κοινωνίας, μέσα στο οποίο 

αναπτύσσσονται ισχυροί δεσμοί (Μυλωνάκου-Κεκέ, 2009) 

Η συμβολή του ευρύτερου περιβάλλοντος στο οποίο μεγαλώνει ένα παιδί, 

θεωρείται ότι ασκεί ισχυρή επίδραση τόσο στην γενικότερη ευημερία του, όσο και 

στα μαθησιακά του επιτεύγματα (Johnson, 2012. Taylor, Jose, Lageweg & 

Christensen, 2017).  Η γειτονιά στην οποία ζει ένα παιδί μπορεί να επηρεάσει 

σημαντικά τα μαθησιακά επιτεύγματα του, άμεσα και έμμεσα (Emerson, και συν, 

2012).  Θεωρείται λοιπόν, ότι η κοινότητα επηρεάζει αρχικά άμεσα το παιδί μέσα από 

τα σχολεία που παρέχει, τον εξοπλισμό των σχολείων αυτών αλλά και τις μαθησιακές 

εμπειρίες που προσφέρονται μέσα από αυτά.  Κάθε παιδί επηρεάζεται όμως, και 

έμμεσα κυρίως μέσα από την παροχή δραστηριοτήτων από την κοινότητα  στις οποίες 
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μπορεί να συμμετέχει, όπως θεατρικές παραστάσεις, πολιτιστικά δρώμενα, αθλητικές 

δραστηριότητες.  Ακόμη και η παρουσία ανθρώπων και ομάδων που 

δραστηριοποιούνται σε μια κοινότητα μπορούν να αποτελούν θετικά πρότυπα για τα 

παιδιά (Black, 2008. Chen, Anderson & Watkins, 2016). 

Επίσης, στις περισσότερες κοινότητες, υπάρχουν διάφορες υπηρεσίες για την 

οικογένεια, όπως κοινωνικοί λειτουργοί, σχολές γονέων, ιατρικές υπηρεσίες, όπου οι 

γονείς μπορούν να ζητήσουν βοήθεια, αλλά και πολιτιστικές ομάδες στις οποίες 

μπορούν να λάβουν μέρος και να απασχοληθούν (Epstein, 1995.2010. Epstein, 

Sanders & Clark, 1999. Emerson, και συν., 2012. Μυλωνάκου-Κεκέ, 2009).  Στις 

υπηρεσίες αυτές υπηρετεί εξειδικευμένο προσωπικό, που στοχεύει κυρίως στις 

οικογένειες που έχουν ανάγκη, προσφέροντας τους παροχές που θα βελτιώσουν το 

βιωτικό τους επίπεδο. 

Ιδιαίτερα σε οικογένειες που το μορφωτικό επίπεδο είναι χαμηλό, ή ανήκουν 

σε διαφορετικό γλωσσικό και πολιτιστικό περιβάλλον από αυτό της χώρας στην 

οποία ζουν, οι υπηρεσίες της κοινότητας μπορούν να βοηθήσουν τους γονείς να 

εξοικειωθούν με όσα ζητάει το σχολείο από τα παιδιά τους και, κατά συνέπεια, να τα 

βοηθήσουν δημιουργώντας κατάλληλες συνθήκες για μάθηση στο σπίτι (Denessen, 

Driessen, Smit & Sleegers, 2001).  Επίσης τα παιδιά που είναι επίφοβο να έχουν 

χαμηλές επιδόσεις στο σχολείο, λόγω οικονομικών και κοινωνικών δυσχεριών που 

αντιμετωπίζουν στο σπίτι, μπορούν, ή θα πρέπει, να έχουν υποστήριξη από ειδικούς 

σε περίπτωση που δεν έχουν αυτή τη στήριξη από το οικογενειακό τους περιβάλλον.  

Η εμπλοκή του συνόλου της κοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία φαίνεται να 

συνεισφέρει σημαντικά και με ουσιαστικό τρόπο στη βελτίωση των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων των παιδιών και στην ενίσχυση θετικών συμπεριφορών απέναντι στο 

σχολείο (Epstein, 2002. 2010. Henderson & Berla, 1994. Henderson & Mapp, 2002). 

Ειδικά στις φτωχές γειτονιές όπου συνήθως κατοικούν οικογένειες χαμηλού 

κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου, η συμβολή της κοινότητας στην ενδυνάμωση του 

ρόλου του σχολείου είναι ιδιαίτερα σημαντική για την βελτίωση των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων των παιδιών.   

Η Epstein και οι συνεργάτες της (1995. 2010. 2011), ήταν αυτοί που πρώτοι 

υποστήριξαν τη σημασία της συμμετοχής της κοινότητας στην εκπαίδευση των 

παιδιών.  Πρότειναν, λοιπόν, ότι η κοινότητα θα πρέπει να προσφέρει υπηρεσίες για 
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την ενίσχυση των παιδιών ως μαθητών αλλά και για τη καλλιέργεια των δεξιοτήτων 

και των ταλέντων τους όπως, φροντιστηριακά μαθήματα, προγράμματα εξωσχολικών 

δραστηριοτήτων κλπ.  Ανάλογες παροχές θα πρέπει να υπάρχουν και για τους γονείς 

των μαθητών έτσι ώστε να μπορέσουν κι αυτοί να βοηθήσουν περισσότερο τα παιδιά 

τους.  Τέτοιες παροχές για τους γονείς θα μπορούσε, για παράδειγμα, να είναι η 

οργάνωση σεμιναρίων έτσι ώστε να εξοικειωθούν με πρακτικές που αφορούν στην 

προσέγγιση των εργασιών των παιδιών στο σπίτι.  Η ιδέα που υποστηρίζεται είναι να 

δημιουργηθεί συνολικά ένα δίκτυο όπου η κοινότητα και το σχολείο θα προσφέρουν 

στους γονείς και τους μαθητές όσο το δυνατόν καλύτερες ευκαιρίες μάθησης και 

προσωπικής εξέλιξης.  

Όπως φαίνεται μέχρι τώρα, οι γονείς ανταποκρίνονται θετικά σε ποιοτικές 

δράσεις που οργανώνονται από την κοινότητα και εκφράζουν την ικανοποίηση τους 

από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.  Νιώθουν ότι γίνονται αποδεκτοί, ότι δεν τους 

ασκείται κριτική, ότι εξελίσσουν τις δεξιότητες τους ως γονείς, και γενικά ότι 

αναπτύσσουν ιδιαίτερους δεσμούς με την κοινότητα (Chen, και συν., 2016. Huebner 

& Payne, 2010. Taylor, και συν., 2017).  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα συχνά να 

αναλαμβάνουν κι αυτοί δράση προς όφελος της κοινότητας και να ενισχύουν και τα 

παιδιά τους προς αυτή την κατεύθυνση όπως, το να διατηρούν καθαρή την πόλη τους, 

ή να ανακυκλώνουν, και να σέβονται τους ισχύοντες κανόνες της κοινότητας 

(Epstein, 1995. 2010).  Φυσικά, δεν είναι παντού όλες οι παροχές ίδιες, καθώς 

υπάρχουν πολλές κοινότητες φτωχές ή κακόφημες, όπου οι παροχές προς τους 

πολίτες είναι ελάχιστες ή κακής ποιότητας (Emerson, και συν., 2012. Ginsburg, 2007. 

Johnson, 2012. Taylor, και συν., 2017). Κατά συνέπεια, στις γειτονιές αυτές δεν 

υπάρχει αλληλεπίδραση μετάξυ της κοινότητας και των πολιτών και συνήθως οι 

πολίτες εφόσον δεν απολαμβάνουν καμία στήριξη ή παροχή από την κοινότητα, δε 

φροντίζουν και οι ίδιοι  να είναι ανταποδοτικοί προς αυτήν (Emerson, και συν., 

2012). 

Μια κοινότητα που λειτουργεί σωστά και με ενδιαφέρον προς τους πολίτες 

δρα επικουρικά προς τις ανάγκες τους.  Ιδιαίτερα, η συνεργασία που μπορεί να έχει η 

κοινότητα με το σχολείο  φαίνεται να είναι αποτελεσματική για την οργάνωση κοινών 

δράσεων προς όφελος των οικογενειών των μαθητών (McDermott, 2008. Huebner & 

Payne, 2010. Reynolds, και συν., 2017. Rule & Kyle, 2009. VanVoorhis, και συν., 

2013). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ-ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

 

3.1 Η εστίαση στην επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος στα μαθησιακά 

αποτελέσματα των παιδιών 

 

Τα θεωρητικά και εμπειρικά θεμέλια του ενδιαφέροντος για την ισχυρή 

επίδραση που ασκείται στην πρόοδο των παιδιών από το οικογενειακό τους 

περιβάλλον έχουν τεθεί εδω και δεκαετίες  μετρώντας ήδη μια ιστορία άνω των 50 

ετών.  Η εποχή μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, χαρακτηρίζεται από έντονο 

ενδιαφέρον στον τομέα της εκπαίδευσης.  Η ανάγκη που δημιουργήθηκε μετά τον 

πόλεμο για εργατικό δυναμικό που θα ήταν εξειδικευμένο, οδήγησε στην αναζήτηση 

λύσεων που είχαν να κάνουν με την εκπαίδευση.  Κοινωνίες της Δύσης, και κυρίως 

των Η.Π.Α., επενδύουν στην εκπαίδευση δίνοντας κονδύλια για έρευνα και τη 

δημιουργία κατάλληλων υποδομών.  Την τάση των Η.Π.Α. να επενδύσουν στην 

εκπαίδευση τροφοδότησε και το ανταγωνιστικό κλίμα που υπήρχε ανάμεσα στην 

Ανατολή και τη Δύση και κυρίως ανάμεσα στη Σοβιετική ΄Ενωση και τις Η.Π.Α., για 

το ποιος θα επικρατήσει στον επιστημονικό και τεχνολογικό τομέα (Κιτσαράς, 1997. 

Νόβα-Καλτσούνη, 2010. Φραγκουδάκη, 1985).   

Η Σοβιετική Ενωση μετά τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο μέτρησε μεν απώλειες, 

βγήκε, όμως, ενισχυμένη σε ιδεολογικό και πολιτικό επίπεδο.  Ιδιαίτερα η επιτυχία 

της στην εκτόξευση του πυραύλου Σπούτνικ, το 1957, στάθηκε αρκετή για να πείσει 

την Αμερική και την υπόλοιπη Δύση για την ανάγκη ριζικών μεταρρυθμίσεων στην 

επιστημονική εκπαίδευση και ειδικότερα στους τομείς στελέχωσης, επιμόρφωσης και 

διατήρησης εκπαιδευτικού προσωπικού (Κιτσαράς, 1997. Νοβα-Καλτσούνη, 2010).  

Το αποκαλούμενο «Σπούτνικ σοκ» οδήγησε στην προώθηση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, με στόχο να διατηρηθεί το προβάδισμα των Η.Π.Α. έναντι της 

Σοβιετικής Ένωσης, αλλά και να διαψευσθούν όποιες απόψεις περί ακραίων 

ανισοτήτων στην αμερικάνικη κοινωνία (Νόβα-Καλτσούνη, 2010).   

Στο ίδιο πνεύμα διατυπώνεται το 1960 η «Θεωρία του Ανθρώπινου 

Κεφαλαίου» από τον οικονομολόγο Theodor Schultz (Schultz, 1960. 1961).  Σύμφωνα 

με τη θεωρία αυτή, στην οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας ένα από τα πιο αποδοτικά 

κεφάλαια είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο, το οποίο συνίσταται στις γνώσεις, τις 
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δεξιότητες, την καλή υγεία των εργαζομένων και την δυνατότητα να μετακινηθούν 

για να αξιοποιήσουν καλύτερα τα προσόντα τους (Νόβα-Καλτσούνη, 2010).  Οι 

παράγοντες αυτοί κάνουν τους εργαζόμενους πιο αποδοτικούς, αυξάνεται η 

παραγωγικότητά τους και, κατά συνέπεια, με αυτό τον τρόπο συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη της οικονομίας.  Θεωρείται, επίσης, ότι μέσα από επενδύσεις στο 

ανθρώπινο κεφάλαιο, μειώνονται και οι κοινωνικές ανισότητες. 

Οι  κυβερνήσεις, λοιπόν, αρχίζουν να δαπανούν τεράστια ποσά για την 

εκπαίδευση και την έρευνα πάνω στην εκπαίδευση.  Το 1964 ψηφίζεται στην 

Αμερική ο Νόμος Περί Δικαιωμάτων των Πολιτών που απαγορεύει όλες τις 

διακρίσεις με βάση το χρώμα, το θρήσκευμα, την καταγωγή κ.λπ., και πυροδοτεί την 

έναρξη ερευνών για το θέμα των ανισοτήτων στην εκπαίδευση.  Η πιο σημαντική από 

τις μελέτες αυτές ήταν αυτή της ομάδας του James Coleman, γνωστή και ως «έκθεση 

Coleman» (Coleman, και συν., 1966, ο.π. στο Πατερέκα, 1986).  

Σύμφωνα με την έκθεση του Coleman (Coleman, και συν., 1966), αλλά και 

την εκ νέου ανάλυσή της από τους Mosteller και Moynihan (1972), σχεδόν η μισή, ή 

ακόμα και τα δυο τρίτα, της συνολικής μεταβολής της επίδοσης των μαθητών, 

οφείλονταν σε οικογενειακούς παράγοντες, όπως το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο 

της οικογένειας, ενώ η επίδραση που ασκούσε το σχολείο ήταν πολύ μικρότερη.  Για 

πρώτη φορά η κοινωνική καταγωγή συνδέθηκε με τη σχολική επίδοση των μαθητών 

και φάνηκε ότι τελικά δεν υπήρχαν ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης, εφόσον τα παιδιά 

ξεκινούσαν από άνισες αφετηρίες.  Μέσα από την έκθεση αυτή δόθηκε έμφαση στην 

ανάγκη μεταρρυθμίσεων που να αφορούν κυρίως στην οικογένεια των παιδιών, και 

όχι στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς η οικογένεια φάνηκε να αποτελεί τη βάση 

για την εξισορρόπηση των ανισοτήτων (Banks, 2007. Νόβα-Καλτσούνη, 2010. 

Φραγκουδάκη, 1985).     

Λίγο αργότερα, τα πορίσματα της έρευνας του Jencks και της ομάδας του 

(1973), κατέδειξαν, και πάλι, ότι πρωταρχικό ρόλο για την εξέλιξη των μαθητών δεν 

έχει η νοημοσύνη ή οι προσωπικές τους ικανότητες, αλλά η καταγωγή τους.  Όπως 

αναφέρουν, η παροχή ίσων ευκαιριών μέσα στα σχολεία  δε  βοηθά από μόνη της, 

αλλά χρειάζονται αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, κυρίως στην κοινωνική πολιτική 

(Πατερέκα, 1986).  
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Παράλληλα με τους Coleman και Jencks υπήρξαν κι άλλοι επιστήμονες που 

κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα, ότι δηλαδή, οι επιδόσεις των παιδιών στο σχολείο 

και η μετέπειτα εξέλιξη τους επηρεάζονται από την κοινωνική τους προέλευση.  

Ανάμεσα σε αυτούς ήταν δυο κοινωνιολόγοι της εκπαίδευσης οι Pierre Bourdieu και  

Jean Claude Passeron (Πατερέκα, 1986), οι οποίοι εμφανίζονται τη δεκαετία του ’60 

και μέσα από τις έρευνές τους αποκαλύπτουν το νέο ρόλο που οφείλει να έχει το 

σχολείο, αυτόν της εξίσωσης των διαφορών ανάμεσα στους μαθητές τους (Νόβα-

Καλτσούνη, 2010. Πατερέκα, 1986).   

  Σύμφωνα με τις απόψεις των Bourdieu και Passeron (Bourdieu & Passeron, 

1993. 2014. Νοβα-Καλτσούνη, 2010. Πατερέκα, 1986), το σχολείο απευθύνεται σε 

όλους με τον ίδιο τρόπο.  Ανεξάρτητα από την κοινωνική προέλευση των παιδιών το 

σχολείο χρησιμοποιεί για όλους την ίδια γλώσσα, έχει από όλους τις ίδιες απαιτήσεις 

σε δεξιότητες και γνώσεις και μάλιστα, πολλές από αυτές,  δεν τις διδάσκει αλλά τις 

θεωρεί δεδομένες.  Κατά συνέπεια, οι μορφωτικές ανισότητες με τις οποίες 

εισάγονται τα παιδιά στο σχολείο δε λαμβάνονται υπόψιν και έτσι, ευνοούνται κυρίως 

τα παιδιά ανώτερων κοινωνικών τάξεων τα οποία είναι προικισμένα με περισσότερα 

εφόδια.  Το σύνολο των εφοδίων που κουβαλά ένα παιδί από το οικογενειακό του 

περιβάλλον ορίστηκε από τους Bourdieu και Passeron ως πολιτιστικό κεφάλαιο.  Πιο 

συγκεκριμένα, η άποψη που έχουν οι γονείς για τη σημαντικότητα του σχολείου και 

τις διεξόδους που αυτή οδηγεί, η βοήθεια που παρέχουν στη σχολική εργασία των 

παιδιών τους, η ενασχόληση με πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως το θέατρο και οι 

τέχνες, οι καλοί τρόποι, η λεκτική άνεση κ.α., συνιστούν βασικές παραμέτρους του 

πολιτιστικού κεφαλαίου (Bourdieu & Passeron, 1993. 2014. Πατερέκα, 1986).  

Τα χαρακτηριστικά του πολιτιστικού κεφαλαίου ανταποκρίνονται κυρίως στις 

πιο υψηλές κοινωνικές τάξεις και,  καθώς η κουλτούρα του σχολείου συμβαδίζει 

κυρίως με την κουλτούρα αυτών των τάξεων, είναι σχεδόν βέβαιο ότι τα παιδιά 

χαμηλότερων κοινωνικο-οικονομικών στρωμάτων, με λιγότερες εμπειρίες, θα πρέπει 

να κοπιάσουν περισσότερο για να κατακτήσουν τις γνώσεις και τις συμπεριφορές που 

η οικογένεια δε μετέδωσε, αλλά το σχολείο απαιτεί. Σύμφωνα με τη θεωρία του 

πολιτιστικού κεφαλαίου, το σχολείο, με τον τρόπο που λειτουργεί, αποτελεί 

παράγοντα κοινωνικής συντήρησης, καθώς αναπαράγει και συντηρεί τις κοινωνικές 

ανισότητες.  Αυτή η αναπαραγωγή συντελείται καθώς τα παιδιά των χαμηλότερων 

κοινωνικο-οικονομικών στρωμάτων επηρεάζονται από την κουλτούρα της 
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οικογένειας και το πολιτιστικό κεφάλαιο που αυτή τους μεταβιβάζει.  Έτσι, τα παιδιά 

αυτών των στρωμάτων καλούνται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός 

εκπαιδευτικού συστήματος  το οποίο, με τη σειρά του, ανταποκρίνεται στις εμπειρίες 

και το πολιτιστικό κεφάλαιο ανώτερων κοινωνικά τάξεων.  Αποτέλεσμα όλων αυτών, 

είναι ότι τα παιδιά που δε φέρουν ισχυρό πολιτιστικό κεφάλαιο πρέπει να 

καταβάλλουν περισσότερη προσπάθεια για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του 

σχολείου.  Επίσης, η κουλτούρα των ανώτερων κοινωνικά τάξεων αντικατοπτρίζεται 

και στον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών, γεγονός που και πάλι δεν ευνοεί όσους 

δεν φέρουν ισχυρό πολιτιστικό κεφάλαιο (Μυλωνάκου-Κεκέ, 2010. Νόβα-

Καλτσούνη, 2010. Πατερέκα, 1986. Φραγκουδάκη, 1985).     

Η γλώσσα που χρησιμοποιείται στο σχολείο θεωρείται, επίσης, ένα από τα 

βασικότερα στοιχεία που παίζουν ρόλο στη σχολική επιτυχία.  Η επίσημη γλώσσα 

που χρησιμοποιείται στο σχολείο ευνοεί, και πάλι, τους κατόχους του πολιτιστικού 

κεφαλαίου, καθώς θεωρείται πιο δύσκολη από την κοινή γλώσσα που ομιλείται 

καθημερινά.  Έτσι, οι μαθητές των κατώτερων κοινωνικο-οικονομικών στρωμάτων 

και πάλι δεν ευνοούνται κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη διατήρηση των άνισων 

ευκαιριών στην εκπαίδευση (Bourdieu & Passeron, 1993. 2014. Πατερέκα, 1986). 

Ωστόσο, το εκπαιδευτικό σύστημα θεωρείται από τους Bourdieu-Passeron, ότι 

πρέπει ανάμεσα στα άλλα να επιτελεί αντισταθμιστικό ρόλο και να ανταποκρίνεται 

στις απαιτήσεις της κοινωνίας.  Το σχολείο θα πρέπει να έχει ως βασική λειτουργία 

του  τη διανοητική και ηθική ενσωμάτωση των ατόμων στην κοινωνία, να εγχαράξει 

την παραδοσιακή κουλτούρα και να τη διατηρήσει. Επειδή, όμως, με τον τρόπο που 

λειτουργεί το σχολείο οι μαθητές τελικά δεν ενσωματώνονται, διατηρούνται όσες 

διαφορές έχουν λόγω των πολιτιστικού τους κεφαλαίου και τελικά ευνοούνται μόνο 

όσοι προέρχονται από προνομιούχα στρώματα.  Μέσα από τις απόψεις των Bourdieu-

Passeron (Bourdieu & Passeron, 1993. 2014) δόθηκε και πάλι έμφαση στην σημασία 

του οικογενειακού περιβάλλοντος και τη σημασία που πρέπει να δοθεί στον 

ενδυνάμωσή του.  Το σχολείο μπορεί να έχει αντισταθμιστικό ρόλο στην εκπαίδευση 

των παιδιών στην περίπτωση που βρεθούν τρόποι για να ενισχύσει το οικογενειακό 

περιβάλλον των παιδιών (Mistry, και συν., 2010. Schaub, 2015. Πατερέκα, 1986).  

Όλα τα παραπάνω φαίνεται να επηρέασαν τις επίσημες γραμμές της 

κυβέρνησης των Η.Π.Α., και έτσι, το 1964 κηρύττουν άτυπα τον «Πόλεμο ενάντια στη 
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φτώχια», σαν αποτέλεσμα μιας προσπάθειας εξάλειψης των διακρίσεων και της 

φτώχιας στις δυτικές κοινωνίες (Fantuzzo, και συν., 2013). Μέσα από αυτή την 

προσπάθεια δημιουργήθηκαν οργανισμοί και δόθηκε έμφαση στους τομείς της υγείας, 

της εκπαίδευσης, της οικονομίας κ.α.  Στον τομέα της εκπαίδευσης δόθηκε ιδιαίτερη 

έμφαση στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης σε οικογένειες από χαμηλά κοινωνικο-

οικονομικά στρώματα και έτσι, το 1965,  ιδρύθηκαν και λειτουργούν μέχρι σήμερα, 

τα σχολεία Head Start.  Ως απαραίτητη παράμετρος μιας ποιοτικής εκπαίδευσης που 

παρείχαν αυτά τα σχολεία τέθηκε η συνεργασία των γονέων με το σχολείο έτσι ώστε 

να εξαλειφθούν όσο το δυνατόν οι εκπαιδευτικές ανισότητες.  Πλέον οι  συνεργατικές 

και συμμετοχικές δράσεις σχολείου και γονέων ανήκουν στη φιλοσοφία αυτών των 

σχολείων (Duch & Rodriguez, 2011. Hindman, Miller, Froyen & Skibbe, 2012. Wen, 

Bulotsky-Shearer, Hans-Vaughn, & Korfmacher, 2012.  

  Τα σχολεία Head Start φιλοξενούν γονείς σχεδόν αποκλειστικά από χαμηλά 

κονωνικο-οικονομικά στρώματα και  αποτελούν μια από τις παλαιότερες προσπάθειες 

να εδραιωθεί η γονική συνεργασία στην εκπαίδευση και να αξιολογηθεί η συμβολή 

της στην συνολική ευημερία των παιδιών (Castro, και συν., 2004· Fantuzzo, και συν., 

2013. Mistry, και συν., 2010. Schaub, 2015).  Σύμφωνα με τη δράση Head Start του 

2007, αναγνωρίστηκε η συστηματική και επί της ουσίας συνεργασία με τους γονείς, 

όπως και η συστηματική επικοινωνία με αυτούς ως απαραίτητη προϋπόθεση για την 

έγκριση χρηματοδοτήσεων στα σχολεία αυτά (U.S. Department of Health and Human 

Services, 2007, στο Fantuzzo, και συν., 2013).  Η φιλοσοφία των σχολείων Head Start 

τα έκανε από νωρίς να ξεχωρίσουν από άλλα παρεμβατικά προγράμματα, καθώς η 

στρατηγική που ακολουθούν καλύπτει δυο διαφορετικές γενιές, αυτή των μαθητών 

και αυτή των γονέων τους, με την πεποίθηση ότι μέσα από τη γονική συνεργασία 

στην εκπαίδευση επιτυγχάνεται η εξέλιξη τόσο των γονέων όσο και των μαθητών.  

Όσο περισσότερο οι γονείς εξελίσσονται  τόσο περισσότερο είναι ικανοί και 

πρόθυμοι να υποστηρίξουν την ολόπλευρη εξέλιξη των παιδιών τους (Castro, και 

συν., 2004. Roskos & Neuman, 1993). 

Από τότε ξεκίνησε, και υπάρχει ακόμη, μεγάλο ενδιαφέρον για τη συνεργασία 

των γονέων με το σχολείο και την κοινότητα καθώς φαίνεται να αποτελεί ένα από 

τους σημαντικότερους παράγοντες για την επιτυχία των παιδιών.  Η ιδιαίτερη 

σημασία του οικογενειακού περιβάλλοντος έχει διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο 

στην στροφή του ερευνητικού ενδιαφέροντος προς αυτήν την κατεύθυνση.  Η 
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συνεργασία των γονέων, με το σχολείο αρχικά, και αργότερα με την κοινότητα, 

αποτελεί ένα ερευνητικό πεδίο που στόχο έχει τη μελέτη σε βάθος των συστατικών 

στοιχείων που αφορούν στη συνεργασία και τις αλληλεπιδράσεις που συντελούνται 

ανάμεσά στα τρία περιβάλλοντα μάθησης.  Σχετικά ζητήματα απασχολούν πλέον 

διεθνείς οργανισμούς, πανεπιστήμια και πολιτικούς φορείς, δίνοντας ιδιαίτερη 

έμφαση στην εξεύρεση πρακτικών προτάσεων συνεργασίας (Μυλωνάκου-Κεκέ, 

2009). 

 

3.2. Προτεινόμενα μοντέλα σχέσεων οικογένειας-σχολείου-κοινότητας 

 

Το σχολείο, η οικογένεια αλλά και η κοινότητα παρουσιάζουν κοινό ενδιαφέρον 

για το παιδί.  Το παιδί ανήκει κάτα κάποιο τρόπο και στα τρία περιβάλλοντα και 

δέχεται διαφορετικές επιρροές από αυτά με τη σχέση σχολείου και οικογένειας να 

καταλαμβάνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.  Ο ρόλος που αναλαμβάνει καθένα από τα 

περιβάλλοντα αυτά, ενδεχομένως, να αποτελέσει σημείο τριβής ανάμεσά τους ή να 

αποτελέσει την αφετηρία για μια καλή και ουσιαστική σχέση (Γεωργίου, 2000).  

Σε παλαιότερες εποχές και λόγω διαφόρων συνθηκών, κυρίως οικονομικών και 

πολιτιστικών, το σχολείο ήταν εντελώς αποκομμένο από την οικογένεια.  Οι γονείς 

δεν είχαν λόγο ούτε κάποια ενημέρωση για ότι γίνεται μέσα στο σχολείο, και το 

εκπαιδευτικό προσωπικό είχε την απόλυτη ευθύνη για την ομαλή λειτουργία της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας.  Η αντίληψη αυτή αντιπροσωπευόταν από τον λατινικό 

όρο locus parentis (εκ μέρους των γονέων) εννοώντας ότι η εκπαιδευτική διαδικασία 

λάμβανε χώρα θεωρώντας δεδομένη τη σύμφωνη γνώμη των γονέων. Αυτή η 

εξουσιοδότηση είχε κυρίως ηθική ισχύ ενώ, σε ορισμένες περιπτώσεις, απέκτησε και 

νομική ισχύ (Γεωργίου, 2000. Ματσαγγούρας & Βέρδης, 2003).  Την άποψη αυτή 

υποστηρίζουν θεωρητικά δυο μοντέλα που έχουν προταθεί για τη σχέση οικογένειας 

και σχολείου: το σταδιακό και το οργανισμικό μοντέλο.     

Το σταδιακό μοντέλο ιστορικά είναι, ίσως, το πρώτο που οριοθέτησε τη σχέση 

σχολείου και οικογένειας ενώ, σύμφωνα με το Γεωργίου (2000), είναι επηρεασμένο 

από διάφορες θεωρίες ανάπτυξης, όπως εκείνες του Erikson, και του Piaget.  Το 

μοντέλο αυτό δίνει έμφαση στο γεγονός ότι η οικογένεια και το σχολείο πρέπει να 
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επιμελούνται σταδιακά της ανάπτυξης του παιδιού.  Έτσι, πριν την είσοδο του 

παιδιού στο σχολείο, η οικογένεια είναι αυτή που έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη 

του παιδιού, ενώ η ευθύνη αυτή μεταβιβάζεται πλήρως στο σχολείο όταν το παιδί θα 

ξεκινήσει τη φοίτηση σε αυτό, μέχρι να μεταβιβαστεί πλήρως στο παιδί  στην 

ενηλικίωση.   Η συνεργασία μεταξύ του σχολείου και της οικογένειας, σύμφωνα με 

το μοντέλο αυτό, δεν κρίνεται απαραίτητη και δεν επιδιώκεται (Epstein, 1992. 

Γεωργίου, 2000. Μπρούζος, 2002).    

Πολύ κοντά στο σταδιακό μοντέλο  βρίσκεται και το οργανισμικό μοντέλο  το 

οποίο φαίνεται, σύμφωνα με τον Γεωργίου (2000),  να απορρέει από κοινωνικές 

θεωρίες, όπως του Weber (1947) και του  Parsons (1959).  Σύμφωνα με το μοντέλο 

αυτό  η οικογένεια και το σχολείο αποτελούν δυο διαφορετικά συστήματα, τα οποία 

δεν έχουν κοινούς στόχους μεταξύ τους, έχουν διαφορετικούς ρόλους στην κοινωνία 

και λειτουργούν πολύ πιο αποτελεσματικά όταν δρουν αυτόνομα.  Η συνεργασία 

μεταξύ τους κρίνεται απαραίτητη μόνο στην περίπτωση που χρειάζεται να λυθούν 

από κοινού κάποια προβλήματα, ενώ, σε αντίθετη περίπτωση καλό είναι να 

αποφεύγεται (Epstein, 1992. Γεωργίου, 2000. Μπρούζος, 2002).   

Όπως φαίνεται τα παραπάνω μοντέλα δεν είναι φιλικά προσανατολισμένα  στη 

δημιουργία σχέσεων ανάμεσα στην οικογένεια, το σχολείο ή την κοινότητα.  Αυτή η 

αντίληψη φαίνεται να έχει πλέον ξεπεραστεί  καθώς πλήθος ερευνών επιβεβαιώνουν 

ότι οι καλές σχέσεις ανάμεσα στην οικογένεια, το σχολείο αλλά και την κοινότητα 

αποβαίνουν προς όφελος των παιδιών.  Είναι γνωστό επίσης, ότι η εκπαίδευση των 

παιδιών ξεκινά πολύ πριν την είσοδό τους στο σχολείο και έτσι η συμβολή των 

γονέων δεν μπορεί να παραβλεφθεί.  Μάλιστα τα παιδιά, ακόμα κι όταν ξεκινούν τη 

φοίτησή τους επίσημα στην εκπαίδευση, συνεχίζουν να μαθαίνουν τόσο μέσα όσο και 

έξω από την τάξη.  Οι γονείς έχουν ένα ζωτικής σημασίας ρόλο προκειμένου  να 

προσφέρουν μαθησιακές εμπειρίες μέσα στο σπίτι, αλλά και  να συνδέουν τη γνώση 

που αποκτούν τα παιδιά στο σχολείο με όσα μαθαίνουν εκτός του σχολείου 

(Emerson, και συν., 2012).   

Εδώ και χρόνια έχουν διατυπωθεί θεωρητικά μοντέλα που περιγράφουν τη σχέση 

της οικογένειας με το σχολείο αλλά και την κοινότητα (Christenson & Sheridan, 

2001. Epstein, 2011. Swap, 1993).  Ήδη από όταν ξεκίνησαν οι συστηματικές μελέτες 

για την αποτελεσματική συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια παρουσιάστηκαν 
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δυο αξιόλογες εργασίες.  Όπως αναφέρει η Μυλωνάκου-Κεκέ (2009), οι εργασίες 

αυτές ανήκουν στην Sara Lawrence-Lightfoot στην οποία εν έτει 1978 τίθεται το 

πρόβλημα της μη-ύπαρξης ουσιαστικής συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και την 

οικογένεια και στον Urie Bronfenbrenner (1979), που εισήγαγε το βιο-οικοσυστημικό 

μοντέλο, το οποίο μέσα από τη συστημική προσέγγιση εξετάζει τις αλληλεπιδράσεις 

που ασκούνται ανάμεσα στα συστήματα στα οποία ανήκει το παιδί.  Η εργασία της 

Sara Lawrence-Lightfoot, εξελίχθηκε, εμπλουτίστηκε και ακολούθησε διαφορετικές 

κατευθύνσεις από επόμενους ερευνητές όπως η Joyce Epstein (1995) και οι Kathleen 

Hoover-Dempsey και Howard Sandler (1995).  Παρακάτω παρατίθενται 

επιγραμματικά τέσσερα από τα πιο βασικά θεωρητικά μοντέλα σχέσεων οικογένειας 

σχολείου και κοινότητας, τα οποία τονίζουν τη σημασία της αλληλεπίδρασης 

ανάμεσα στα τρία περιβάλλοντα.   

 

3.2.1. Το οικοσυστημικό μοντέλο του Urie Bronfenbrenner (1979) 

 

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό το παιδί ανήκει ταυτόχρονα σε πολλά 

συστήματα.  Η ανάπτυξη και η εξέλιξη του παιδιού πραγματοποιείται μέσα σε ένα 

πλαίσιο συστημάτων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και συγκροτούν το περιβάλλον 

του.  Οι επιδράσεις που δέχεται κάθε παιδί δεν μπορούν να προκαθοριστούν, ενώ,  

κάποιες από τις επιδράσεις αυτές είναι άμεσες και καταλυτικές, και άλλες,  έμμεσες 

και μικρότερης σημασίας.   

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη θεωρεία του Bronfenbrenner, κάθε παιδί ανήκει 

σε 5 διαφορετικά συστήματα: 

i. Στa μικροσυστήματα, που αποτελούν το εγγύτερο περιβάλλον του παιδιού, 

όπως η οικογένεια, το σχολείο, οι παρέες, η γειτονιά.  Είναι σαφές ότι ο 

βαθμός που τα μικροσυστήματα ασκούν επιρροές είναι μεγάλος έωςς 

καθοριστικός, ενώ ο Bronfenbrenner  παραδέχεται ότι οι επιρροές που 

ασκούνται μέσα σε αυτά είναι αμφίδρομες.  Έτσι, ενώ η στάση των γονέων 

απέναντι στο παιδί είναι καθοριστική, οι αντιδράσεις των παιδιών απέναντι 

στη στάση που κρατούν οι γονείς  μπορούν εξίσου να επηρεάσουν τη 

συμπεριφορά των γονέων.  
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ii. Στο μεσοσύστημα, στο οποίο αντανακλώνται οι αλληλεπιδράσεις που 

προκύπτουν από τα διάφορα μικροσυστήματα.  Το μεσοσύστημα 

αποτελεί,στην ουσία, σύστημα σχέσεων και αλληλεπιδράσεων.  Ουσιαστικά, 

όσο πιο πολλές και ποιοτικές είναι οι αλληλεπιδράσεις που συντελούνται στο 

μεσοσύστημα, τόσο μεγαλύτερο είναι το όφελος για το παιδί. 

iii. Στο εξωσύστημα, στο οποίο εμπεριέχονται όλες οι επιδράσεις εξωτερικών 

παραγόντων όπως οι κρατικοί φορείς, οι κοινωνικές οργανώσεις, τα Μέσα 

Μαζικής Ενημέρωσης, το διαδίκτυο.  Το παιδί δεν εμπλέκεται άμεσα σε αυτό, 

επηρεάζεται όμως έμμεσα καθώς ενήλικοι του περιβάλλοντός του 

επηρεάζονται άμεσα από αυτό.  Για παράδειγμα, οι συνθήκες εργασίας στις 

οποίες εκτίθενται οι γονείς, έχουν καθοριστεί από το εξωσύστημα και 

επηρεάζουν έμμεσα και τη λειτουργία του μικροσυστήματος της οικογένειας.  

Το παιδί καλείται να λειτουργήσει σε συνθήκες που είναι προκαθορισμένες 

από το εξωσύστημα και ελάχιστα μπορεί να τους μεταβάλλει. 

iv. Στο μακροσύστημα, στο οποίο εμπεριέχονται οι νόμοι της πολιτείας στην 

οποία ζει το παιδί, οι κοινωνικές αξίες που ακολουθούνται, η κουλτούρα του 

κοινωνικού περιβάλλοντος.  Το μακροσύστημα επηρεάζει το παιδί μέσα από 

τα ενδιάμεσα συστήματα που μεσολαβούν, και παρουσιάζει συνεχή ροή.  

Οικονομικές, κοινωνικές ή οποιουδήποτε είδους μεταβολές, μπορούν να 

διαφοροποιήσουν τη φιλοσοφία του μακροσυστήματος και να ασκήσουν 

ανάλογες επιδράσεις. 

v. Στο χρονοσύστημα, το οποίο στην ουσία δεν αποτελεί ξεχωριστό σύστημα, 

αλλά αντικατοπτρίζει τη μετάβαση από μια κατάσταση σε μια άλλη.  Κατά τη 

διάρκεια της ανάπτυξής του, λοιπόν, κάθε παιδί πέρα από τις βιολογικές 

αλλαγές που του συμβαίνουν έρχεται αντιμέτωπο με καταστάσεις και αλλαγές 

που ενδεχομένως κανένας να μην είχε προβλέψει.  Η εξέλιξη των 

καταστάσεων μέσα στο χρόνο είναι καθοριστικής σημασίας κυρίως όμως 

είναι απρόβλεπτη και εκτεθειμένη στο τυχαίο.   

Η οικογένεια από μόνη της αποτελεί ένα οικοσυστημικό περιβάλλον, καθώς μέσα 

σε αυτή παρατηρούνται πολλά επιμέρους συστήματα που επηρεάζουν το ένα το άλλο.  

Κάποια από τα επιμέρους αυτά συστήματα, είναι τα μέλη της οικογένειας που ασκούν 

μια σειρά λειτουργιών για να καλύψουν βασικές ανάγκες των παιδιών, οι «σημαντικοί 
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άλλοι» της οικογένειας, όπως οι συγγενείς ή στενοί φίλοι, η κοινότητα με τις 

υπηρεσίες που προσφέρει και τέλος το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο μέσα από την 

κοινωνική πολιτική που εφαρμόζεται.  Οι επιδράσεις που ασκούν όλα τα παραπάνω 

συστήματα μέσα στην οικογένεια είναι τεράστιες και μπορούν είτε να οδηγήσουν 

στην υγιή εξέλιξη ενός παιδιού, είτε να την παρεμποδίσουν (Γεωργίου, 2000. 

Μυλωνάκου-Κεκέ, 2009. Πεντέρη, 2012). 

 

3.2.2. Το μοντέλο των αλληλεπικαλυπτόμενων σφαιρών της Joyce Epstein (1995) 

 

Η Epstein (2010, σελ. 81), υποστηρίζει ότι «ο τρόπος με τον οποίο τα σχολεία 

νοιάζονται για τα παιδιά, αντανακλάται στον τρόπο με τον οποίο νοιάζονται για την 

οικογένειά τους...Αν οι εκπαιδευτικοί βλέπουν τα παιδιά απλά ως μαθητές, τότε 

πιθανότατα να βλέπουν και την οικογένειά τους ως αποκομμένη από το σχολείο... Αν 

πάλι, βλέπουν τους μαθητές τους ως παιδιά, τότε είναι πολύ πιθανό να βλέπουν την 

οικογένεια και την κοινότητα ως συνοδοιπόρους στην εκπαίδευση και εξέλιξη των 

παιδιών».   

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό αναγνωρίζεται ότι η οικογένεια, το σχολείο 

αλλά και η κοινότητα είναι τρεις διαφορετικές σφαίρες που ασκούν επιρροή στο παιδί 

(Epstein, 1995).  Οι τρεις αυτές σφαίρες έχουν ως κοινό σημείο τομής και πρώτη 

προτεραιότητα το παιδί. Έτσι προτείνεται ένα μοντέλο αλληλεπίδρασης σχολείου και 

οικογένειας το οποίο ολοκληρώνεται ιδανικά με την συμμετοχή και των τοπικών 

κοινοτήτων.  

Η Epstein (1995)  θεωρεί ότι το σχολείο έχει πρωταρχικό ρόλο για την έναρξη 

της αλληλεπίδρασης με τους γονείς. Τα σχολεία, λοιπόν,  κάνουν επιλογές.  Αν 

επιλέξουν να έχουν τυπική επαφή με τους γονείς και την κοινότητα, τότε οι τρεις 

σφαίρες επιρροής απομακρύνονται μεταξύ τους.  Αν επιλέξουν συχνή και υψηλής 

ποιότητας επαφή, τότε οι τρεις σφαίρες αλληλοκαλύπτονται. Μέσα από τη συχνή 

αλληλεπίδραση ανάμεσα στο σχολείο, την οικογένεια και την κοινότητα  είναι σχεδόν 

βέβαιο ότι το παιδί δέχεται κοινά μηνύματα από διαφορετικούς ανθρώπους «για τη 

σημασία του σχολείου, τη σημασία του να δουλεύεις σκληρά, να σκέφτεσαι δημιουργικά, 
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να βοηθάς τους γύρω σου και να μην εγκαταλείπεις το σχολείο» (Epstein, 2010, σελ. 

82).   

Το εξωτερικό μοντέλο επιρροής των αλληλοεπικαλυπτόμενων σφαιρών 

αναγνωρίζει την ύπαρξη του σχολείου, της οικογένειας, και της κοινότητας ως τριών 

σφαιρών επιρροής που είτε απομακρύνονται, είτε αλληλοκαλύπτονται. Στο μοντέλο 

αυτό αναγνωρίζεται ότι υπάρχουν πρακτικές που λαμβάνουν χώρα ξεχωριστά στην 

οικογένεια, το σχολείο και την κοινότητα, ωστόσο, αν κάποιες δράσεις μπορούν να 

οργανωθούν και να γίνονται από κοινού, αυτό θα έχει μεγάλη επίδραση στην εξέλιξη 

των παιδιών.  Το εσωτερικό μοντέλο επιρροής των αλληλοεπικαλυπτόμενων σφαιρών 

δείχνει το είδος των σχέσεων που αναπτύσσεται ανάμεσα στα άτομα, στο σχολείο, 

την οικογένεια ή την κοινότητα.  Οι σχέσεις αυτές λαμβάνουν χώρα είτε σε θεσμικό 

επίπεδο (π.χ. το σχολείο απευθύνεται συνολικά σε όλες τις οικογένειες), είτε σε 

προσωπικό επίπεδο (π.χ. όταν δάσκαλος και γονέας έχουν μια προσωπική συζήτηση).       

Η Epstein (1995)  τοποθετεί το παιδί στο κέντρο και υποστηρίζει ότι οι 

μαθητές αναμφισβήτητα έχουν κυρίαρχο ρόλο στην πρόοδό τους.  Η συνεργασία 

σχολείου-οικογένειας-κοινότητας δεν παράγει από μόνη της επιτυχημένους μαθητές, 

αλλά οφείλει να παρέχει τις κατάλληλες συνθήκες έτσι ώστε τα παιδιά να 

καταφέρουν να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητές τους στο μεγαλύτερο δυνατό 

βαθμό. Κατά συνέπεια, αν οι μαθητές νιώσουν ασφαλείς, αποδεκτοί και 

ενθαρρύνονται στο ρόλο τους ως μαθητές, τότε είναι πολύ πιθανό να δώσουν τον 

καλύτερό τους εαυτό, να προσπαθούν όλο και πιο πολύ, και,κυρίως, να μην 

εγκαταλείψουν το σχολείο.   

Επίσης, υποστηρίζεται ότι οι μαθητές αποτελούν βασικό στοιχείο για την 

επιτυχία της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας-κοινότητας.  Σε μια καλή συνεργασία 

οι δάσκαλοι μαθαίνουν μέσα από τους μαθητές τους  τρόπους για να έρχονται σε 

επαφή με την οικογένειά τους, ενώ οι μαθητές κατανοούν τη σημαντικότητα του να 

προωθούν τη συνεργασία (π.χ. να είναι συνεπείς στο να δίνουν στους γονείς τους 

σημειώματα του σχολείου). 

Η Epstein (1995)  δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική εφαρμογή όσων 

προτείνει.  Η τυπολογία της γονικής εμπλοκής της Epstein, που αναφέρεται 

παρακάτω στο παρούσα εργασία, έχει καθαρά πρακτικό προσανατολισμό και 
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προέκυψε μετά από πολλές έρευνες σε σχολεία των Η.Π.Α (Μυλωνάκου-Κεκέ, 

2009).   

 

3.2.3. Το μοντέλο των Ryan και Adams (1995) 

 

Οι Ryan και Adams δημιούργησαν αυτό το μοντέλο για να παρουσιάσουν όλες 

εκείνες τις παραμέτρους που επηρεάζουν τη σχέση οικογένειας και σχολείου καθώς 

και τους τρόπους που αυτές οι παράμετροι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.  Οι 

επιδράσεις αυτές είναι χωρισμένες σε επτά επίπεδα  κατανεμημένα σε τέσσερις 

κατηγορίες:  

 1
η
 κατηγορία: Το παιδί (Επίπεδο 0: συμπεριφορά και επιδόσεις του παιδιού 

στο σχολείο και επίπεδο 1: προσωπικότητα του παιδιού)  

 2
η
 κατηγορία: Αλληλεπίδραση του παιδιού με τους γονείς του (επίπεδο 2: 

αλληλεπιδράσεις γονέων-παιδιών σε δραστηριότητες που αφορούν στο 

σχολείο και επίπεδο 3: Αλληλεπιδράσεις γονέων-παιδιών σε δραστηριότητες 

εκτός σχολείου)  

 3
η
 κατηγορία: Οι γονείς (επίπεδο 4: Αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα μέλη της 

οικογένειας και επίπεδο 5: Προσωπικότητα των γονέων) 

  4
η
 κατηγορία: Το εξωτερικό περιβάλλον της οικογένειας (επίπεδο 6: 

Παράμετροι από το κοινωνικό, οικονομικό, πολιτισμικό περιβάλλον της 

οικογένειας). 

Όπως φαίνεται, το παιδί τοποθετείται στο κέντρο, στο επίπεδο 0 και όσο πιο 

κοντά στο επίπεδο αυτό βρίσκονται τα υπόλοιπα επίπεδα, τόσο μεγαλύτερες είναι οι 

επιδράσεις που ασκούνται.  Κατά συνέπεια, οι επιδράσεις των παραμέτρων του 

επιπέδου 1 είναι ισχυρότερες απ’ ότι οι επιδράσεις του επιπέδου 6.  Το ενδιαφέρον 

λοιπόν, εστιάζεται στο παιδί και μέσα από το μοντέλο αυτό περιγράφονται οι 

επιδράσεις που ασκούνται στη γενικότερη συμπεριφορά των παιδιών στην οικογένεια 

και το σχολείο. 
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3.2.4. Το μοντέλο των Hoover-Dempsey και  Sandler (1995) 

 

Οι Hoover-Dempsey και Sandler (1995) παρουσίασαν ένα από τα πιο 

ενδιαφέροντα μοντέλα για τη σχέση σχολείου-οικογένειας και επεκτείνοντας την 

έρευνά τους, εμπλούτισαν το μοντέλο αυτό  παρουσιάζοντας πλέον μια πληρέστερη 

εκδοχή του (Hoover-Dempsey & Sandler, 2005).  To μοντέλο αυτό επικεντρώνεται σε 

διάφορες παραμέτρους που αφορούν στους γονείς και στα παιδιά και επηρεάζουν 

τόσο την ομαλή εμπλοκή των γονέων στο σχολείο  όσο και τις επιδόσεις των 

μαθητών.  Οι παράγοντες αυτοί μπορούν να ομαδοποιηθούν σε πέντε βασικά επίπεδα, 

τα οποία επιγραμματικά είναι τα εξής:  

(α) Επίπεδο 1: Περιλαμβάνει όλους τους πιθανούς παράγοντες που ωθούν 

τους γονείς να εμπλακούν στην εκπαίδευση των παιδιών τους (προσωπικά κίνητρα, 

προσκλήσεις για συνεργασία από το σχολείο, κουλτούρα της οικογένειας)  

(β) Επίπεδο 2: Αναφέρεται στις αντιλήψεις των γονέων για τους μηχανισμούς 

της γονικής εμπλοκής (ενθάρρυνση του παιδιού, θετική ενίσχυση, εκπαίδευση)  

(γ) Επίπεδο 3: Αναφέρεται στον τρόπο που τα παιδιά αντιλαμβάνονται την 

γονική εμπλοκή (αν λαμβάνουν ενθάρρυνση, θετική ενίσχυση, αν νιώθουν καλά στα 

πλαίσια της εκπαίδευσης)  

(δ) Επίπεδο 4: Αναφέρεται στις δεξιότητες που κατακτούν τα παιδιά, οι οποίες 

οδηγούν σε καλές επιδόσεις (εσωτερικά κίνητρα για μάθηση, χρήση σωστών 

στρατηγικών, αλληλεπίδραση με τους εκπαιδευτικούς) 

(ε) Επίπεδο 5: Οι επιδόσεις των παιδιών σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα. 

Το μοντέλο αυτό δίνει έμφαση στο ρόλο των παιδιών αλλά και στα κίνητρα 

των γονέων, ενώ, παράλληλα, περιλαμβάνει το ρόλο του σχολείου ως παράγοντα που 

επηρεάζει την ομαλή συνεργασία με τους γονείς.   Το βασικότερο συμπέρασμα που 

προκύπτει από το μοντέλο αυτό είναι αρχικά η σημαντικότητα των κινήτρων που 

πρέπει να έχουν οι γονείς για να εμπλακούν στην εκπαιδευτική διαδικασία.  Αυτά, 

είτε είναι προσωπικά και πηγάζουν από την συνειδητοποίηση του σημαντικού ρόλου 

που έχουν στην πρόοδο των παιδιών τους, τη διάθεση και την ενεργητικότητά τους, 

είτε είναι εξωτερικά και πηγάζουν από την ενεργητικότητα του σχολείου, των 

δασκάλων και των παιδιών.   



50 
 

  Τα παραπάνω μοντέλα αποτελούν τα πιο σημαντικά και αυτά που έχουν 

επηρεάσει περισσότερο τη μελέτη γύρω από τη γονική εμπλοκή.  Θα έλεγε κανείς ότι 

τα  εν λόγω μοντέλα ακολουθούν τη συστημική προσέγγιση ή ότι αποτελούν 

παραλλαγές της (Γεωργίου, 2000).  Τρία ακόμη μοντέλα περιγράφονται 

επιγραμματικά παρακάτω, τα οποία, επίσης, φαίνεται να αποτελούν παραλλαγές του 

συστημικού μοντέλου, καθώς υποστηρίζουν την αλληλεπίδραση  ανάμεσα στο 

σχολείο και την οικογένεια. 

 

3.2.5. Το κοινωνικό μοντέλο 

 

Το κοινωνικό μοντέλο ή αλλιώς το μοντέλο των κοινωνικών συστημάτων 

(Cuba & Getzels, 1957), ορίζει το σχολείο ως ένα κοινωνικό σύστημα που 

επηρεάζεται από τους στόχους της κοινωνίας που υπηρετεί καθώς στην ουσία 

καλείται να τους υπηρετήσει (νομοθετική διάσταση του σχολείου).  Στο σχολείο, 

όμως, υπηρετούν εκπαιδευτικοί οι οποίοι κουβαλούν τα δικά τους πιστεύω και τις 

δικές τους αξίες (ιδιογραφική διάσταση του σχολείου).  Η προσωπικότητα, λοιπόν, 

των εκπαιδευτικών αλληλεπιδρά με τις επιδιώξεις των υπόλοιπων ομάδων που 

απαρτίζουν το σχολείο μια εκ των οποίων είναι οι γονείς των μαθητών τους.  Αυτό 

πρακτικά σημαίνει ότι, αν στις αξίες του δασκάλου  βρίσκεται το να συνεργαστεί με 

τους γονείς θα το πράξει, αλλιώς, μπορεί να το αποφύγει, ακόμη κι αν αυτό είναι στις 

επίσημες πολιτικές του σχολείου (Γεωργίου, 2000. Hoy & Miskel, 2013). 

 

3.2.6. Το πολιτικό μοντέλο 

 

Το πολιτικό μοντέλο (Easton, 1965), ή αλλιώς το μοντέλο των πολιτικών 

συστημάτων, περιγράφει τις συναλλαγές που αναπτύσσονται μεταξύ ομάδων που 

αλληλεξαρτώνται.  Περιγράφει, λοιπόν, το εκπαιδευτικό σύστημα (Υπουργείο 

Παιδείας, Διευθύνσεις, σχολεία) ως ένα σύστημα που παράγει πολιτική και 

διαχειρίζεται θέματα, ενώ ταυτόχρονα δέχεται πιέσεις από διάφορες οργανωμένες 

ομάδες (π.χ. εκπαιδευτικοί, πολιτικά κόμματα, Μ.Μ.Ε. κλπ).  Οι ομάδες αυτές 

υποβάλλουν τις απόψεις τους τις οποίες το εκπαιδευτικό σύστημα καλείται να 

ικανοποιήσει, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να προσφέρουν στήριξη σε αυτό.  Μια εκ των 
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ομάδων αυτών είναι οι γονείς των μαθητών.  Όπως αναφέρεται, το εκπαιδευτικό 

σύστημα πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με τις ομάδες που επηρεάζονται από 

αυτό, καθώς υπάρχει αλληλεξάρτηση μεταξύ τους.  Ετσι, το εκπαιδευτικό σύστημα 

δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς τη στήριξη των ομάδων, ούτε οι ανάγκες των ομάδων 

ικανοποιούνται χωρίς τη στήριξη του εκπαιδευτικού συστήματος. Συνεπώς, το 

σχολείο οφείλει να αλληλεπιδρά με τους γονείς κι αυτό είναι μέρος των υποχρεώσεών 

του ακόμα κι αν κάποιοι εκπαιδευτικοί δεν συμφωνούν με αυτό (Γεωργίου, 2000). 

 

3.2.7. Το θεωρητικό μοντέλο των Eccles και Harrold (1996) 

 

Ένα ακόμη θεωρητικό μοντέλο που εμφανίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία, 

είναι ο μοντέλο των Eccles και Harrold (1996), στο οποίο δίνεται επίσης έμφαση 

στους εξωγενείς παράγοντες, που ευθύνονται για την στενή συνεργασία του σχολείου 

με την οικογένεια.  Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό κάποιοι από τους παράγοντες 

αυτούς είναι: τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της οικογένειας (μορφωτικό επίπεδο 

γονέων, ιδιαίτερες αντιλήψεις για την μόρφωση του παιδιού τους, προσδοκίες που 

έχουν για τα παιδιά τους), τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κοινότητας-γειτονιάς 

(υποβαθμισμένες ή όχι περιοχές δημιουργούν διαφορετικές ανάγκες στις οικογένειες), 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του παιδιού (ηλικία, φύλο, προσωπικότητα, μαθησιακά 

προβλήματα) και τέλος, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σχολείου και του 

εκπαιδευτικού (βαθμίδα εκπαίδευσης, στάσεις και ήθος των εκπαιδευτικών, στάση 

των εκπαιδευτικών απέναντι στη συνεργασία τους με τους γονείς).  Σύμφωνα με το 

μοντέλο αυτό η συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια επηρεάζεται από την 

αλληλεπίδραση όλων των παραπάνω «εξωγενών μεταβλητών», ενώ, δίνεται ιδιαίτερη 

έμφαση στην ανάπτυξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του παιδιού που επηρεάζουν 

κατά μεγάλο ποσοστό την επίτευξη μιας συνεργασίας (Booth & Dunn, 1996). 

 Ενδιαφέρον παρουσιάζει, ωστόσο, το τι συμβαίνει στην πράξη και αν τα 

θεωρητικά μοντέλα που προασπίζουν την αλληλεπίδραση με την οικογένεια 

εφαρμόζονται ή όχι από το σχολείο ή την κοινότητα.  Ενδεικτικά αναφέρεται η 

εργασία της Swap (1993), η οποία στόχο είχε να αποτυπώσει την πραγματικότητα 

όσον αφορά τη γονική εμπλοκή σε σχολεία της Αμερικής. 
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3.2.8. Αποτύπωση θεωρητικών μοντέλων στην πράξη κατά την Swap (1993) 

 

H Swap (1993), κάνοντας μια επισκόπηση μεθόδων που εφαρμόζονταν στα 

σχολεία της Αμερικής, αναφέρεται σε τρια διαφορετικά μοντέλα που αποτυπώνουν τη 

σχέση σχολείου και οικογένειας.  Αρχικά αναφέρει το «προστατευτικό μοντέλο» 

(protective model), θέλοντας να υποδηλώσει τις πρακτικές εκείνες όπου οικογένεια 

και σχολείο κρατούν απόσταση μεταξύ τους και δεν αλληλεπιδρούν.  Όπως αναφέρει 

η Swap, αυτό συμβαίνει στην προσπάθειά τους να προστατευθούν τόσο η οικογένεια, 

όσο και το σχολείο, από τυχόν αρνητικές επιρροές που μπορεί να υπάρξουν μεταξύ 

τους.   

Το δεύτερο μοντέλο στο οποίο αναφέρεται, είναι το «μοντέλο μεταβίβασης 

πληροφοριών» (home to school transmission model), το οποίο στηρίζεται στην καλή 

επικοινωνία σχολείου και γονέων με τη διαφορά ότι η επικοινωνία αυτή θα πρέπει να 

είναι μονόπλευρη και όχι αμφίδρομη.  Οι γονείς οφείλουν να κατανοήσουν τους 

στόχους και την αξία του σχολείου και να δρουν επικουρικά στο σπίτι (Booth & 

Dunn, 1996· Swap, 1993).  Τέλος, το τρίτο μοντέλο στο οποίο αναφέρεται, είναι το 

«μοντέλο εμπλουτισμού του σχολικού προγράμματος» (curriculum enrichment model).  

Με το μοντέλο αυτό περιγράφεται  η αξία της συνεργασίας ανάμεσα στην οικογένεια 

και το σχολείο όμως, και πάλι, με περιορισμούς.  Δίνεται έμφαση στην από κοινού 

εξεύρεση νέων στάσεων και  καλύτερων πρακτικών, όμως η συνεργασία με τους 

γονείς αρχίζει και σταματά εκεί. 

Η ίδια προτείνει το «συνεργατικό μοντέλο» (partnership model), σύμφωνα με 

το οποίο προβλέπονται συνεργατικές δράσεις με τους γονείς που θα τους βοηθήσουν 

να εδραιώσουν πρακτικές που ευνοούν τη μάθηση των παιδιών τους.  Βασικά 

συστατικά του συνεργατικού μοντέλου είναι: (α) η αμφίδρομη επικοινωνία, όπου 

τονίζεται η ανάγκη ενός δημοκρατικού διαλόγου και το μοίρασμα σημαντικών 

πληροφοριών ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά, (β) η ενδυνάμωση της 

μάθησης στο σπίτι και το σχολείο, όπου γονείς και εκπαιδευτικοί παρέχουν το 

καλύτερο δυνατόν μαθησιακό περιβάλλον για τα παιδιά και συνεργάζονται μεταξύ 

τους για την εύρεση λύσεων και κοινών πρακτικών, (γ) η παροχή αμοιβαίας 

υποστήριξης, όπου οι γονείς προσφέρουν την καλύτερη δυνατή βοήθεια στο σχολείο, 

είτε με εθελοντική βοήθεια, είτε οργανώνοντας δραστηριότητες κλπ, και αντίστοιχα, 

το σχολείο προσφέρει υποστήριξη στους γονείς μέσω υποστηρικτικών εκπαιδευτικών 
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προγραμμάτων κλπ. και (δ) η λήψη από κοινού αποφάσεων, όπου γονείς και 

εκπαιδευτικοί σεβόμενοι αμφότεροι τις προσδοκίες και τους στόχους τους, φτάνουν 

από κοινού στη λήψη αποφάσεων με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον του παιδιού. 

Η εργασία της Swap (1993) θα μπορούσε ίσως να είναι επίκαιρη ακόμη και 

σήμερα  καθώς η αλληλεπίδραση με τους γονείς δεν είναι αυτονόητη και η βελτίωση 

των σχέσεων μαζί τους αποτελεί, σε παγκόσμια κλίμακα, στόχο για την ποιότητα της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης (Epstein, 2015).  Πέρα όμως από τη θεωρητική θεμελίωση 

της αξίας της ύπαρξης ουσιαστικών σχέσεων ανάμεσα στην οικογένεια, το σχολείο 

και την κοινότητα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τρόποι με τους οποίους 

πρακτικά επιτυγχάνεται η αλληλεπίδραση της οικογένειας με το σχολείο και την 

κοινότητα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΓΟΝΙΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

Εδώ και χρόνια έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία στη δημιουργία σχέσεων 

ανάμεσα στην οικογένεια, το σχολείο και την κοινότητα .  Ερευνητικά και εμπειρικά 

δεδομένα υποστηρίζουν τη σημαντικότητα της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα τρία 

αυτά περιβάλλοντα και έχουν οδηγήσει στην εύρεση των κατάλληλων τρόπων 

γονικής εμπλοκής στην εκπαιδευτική διαδικασία.  Παράλληλα έχουν 

πραγματοποιηθεί αλλαγές και στις επίσημες εκπαιδευτικές γραμμές των σχολείων 

ανά τον κόσμο, με αποτέλεσμα να αναγνωρίζεται σχεδόν καθολικά η συμβολή της 

γονικής εμπλοκής ως δείκτη ποιότητας στην εκπαίδευση (Lindeboom & Buiskol, 

2013. OECD, 2012. Sayed, 2013).  Κρίνεται, λοιπόν, σημαντικό τα σχολεία, αλλά και 

οι κοινότητες να βρίσκουν τρόπους  ώστε να υποστηρίζουν την πρόοδο όλων των 

μαθητών  και ένας από τους τρόπους για να το πετύχουν αυτό είναι η αποδοχή των 

γονέων ως σημαντικών και πολύτιμων συνοδοιπόρων.  Ιδιαίτερα στην περίπτωση που 

οι μαθητές ανήκουν σε οικογένειες χαμηλού κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου, τότε η 

συμβολή των γονέων τους είναι ζωτικής σημασίας (Epstein, 2010. 2011. Smith, και 

συν. 2013. Swap, 1993). 

Σημαντική παράμετρος για την κατανόηση της γονικής εμπλοκής, είναι η 

παρουσίαση των τρόπων με τους οποίους οι γονείς φαίνεται να εμπλέκονται στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, όπως παρουσιάζονται κατά καιρούς από διάφορους 

ερευνητές.  Στη συνέχεια,κρίνεται επίσης απαραίτητο να γίνει αποσαφήνιση των 

όρων που αφορούν στη γονική εμπλοκή και χρησιμοποιούνται στην παρούσα μελέτη. 

 

4.1 Τυπολογίες γονικής εμπλοκής 

 

Οι τρόποι με τους οποίους οι γονείς έρχονται σε επαφή με το σχολείο και την 

κοινότητα αποτελούν, πλέον, ένα ενδιαφέρον θέμα συζήτησης που αφορά στην 

εκπαίδευση.  Η ιδιαίτερη σημασία που δίνεται στην σπουδαιότητα και τις επιρροές 

που ασκεί το οικογενειακό περιβάλλον στην συνολική ευημερία των παιδιών, έχουν 

οδηγήσει στο να αποτελεί πλέον η γονική εμπλοκή ένα στόχο της εκπαιδευτικής 

έρευνας και της εκπαιδευτικής πολιτικής (Νόβα-Καλτσούνη, 2010).  
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Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί πολλοί τρόποι διαχωρισμού των μέσων με τα 

οποία οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στα σχολικά δρώμενα.  

Ενδεικτικά, οι Cevrone και O’ Leary (1982), αναφέρθηκαν στους ρόλους που 

συνήθως αναλαμβάνουν οι γονείς κατά τη διάρκεια της φοίτησης των παιδιών τους 

στο σχολείο.  Συγκεκριμένα, διέκριναν πέντε διαφορετικούς ρόλους και, πιο 

συγκεκριμένα αναφέρθηκαν στη διάθεσή τους: (α) να συζητούν με τους δασκάλους 

για την πρόοδο των παιδιών τους, (β) να παρακολουθούν εκδηλώσεις του σχολείου, 

(γ) να επιμορφώνονται μέσα από προγράμματα που γίνονται στο σχολείο, (δ) να 

συνεισφέρουν με τις γνώσεις τους στη μαθησιακή διαδικασία και (ε) να συμμετέχουν 

στη λήψη αποφάσεων.   

O Fullan (1982) δίνοντας τη δική του προσέγγιση, προτείνει τέσσερις τύπους 

σχέσεων μεταξύ σχολείου και οικογένειας, οι οποίοι είναι: α) η συνεισφορά της 

οικογένειας στη διδασκαλία μέσω της υποβοήθησης του παιδιού στις σχολικές 

εργασίες στο σπίτι, β) η συνεισφορά της οικογένειας στη διδασκαλία μέσω της 

προσφοράς γνώσεων των γονέων κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, γ) η εθελοντική 

προσφορά εργασίας της οικογένειας στο σχολείο και δ) η εμπλοκή των γονέων στη 

διοίκηση του σχολείου.  

Οι Henderson, Marburger και Ooms (1986), διαχώρισαν τις κοινές δράσεις 

γονέων και σχολείου σε δυο μεγάλες κατηγορίες.  Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται σε 

όλες εκείνες τις δραστηριότητες όπου λαμβάνουν μέρος οι γονείς με σκοπό να 

βοηθήσουν στην ομαλή λειτουργία του σχολείου, όπως η εθελοντική εργασία, η 

συμμετοχή στο σχολικό συμβούλιο, η συγκέντρωση οικονομικών πόρων για το 

σχολείο, ενώ η δεύτερη κατηγορία, αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες στις 

οποίες λαμβάνουν μέρος με σκοπό να βοηθήσουν τα παιδιά τους, όπως το να 

συμμετέχουν σε επιμορφωτικά σεμινάρια, να βοηθούν στις εργασίες για το σπίτι κλπ.   

Η Marcon (1999), στην έρευνά της, δίνοντας έμφαση κυρίως σε δράσεις που 

αφορούν στην ενίσχυση του ρόλου των γονέων ως «δασκάλων» των παιδιών τους, 

αναφέρθηκε στη θετική επίδραση που ασκούν οι κοινές δράσεις γονέων και σχολείου 

στην εξέλιξη ιδιαίτερα των γονέων και των παιδιών  που προέρχονται από χαμηλά 

κοινωνικο-οικονομικά στρώματα.  Η Marcon έδωσε μια ενδιαφέρουσα διάσταση στη 

συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια, αναγνωρίζοντας δυο μεγάλες κατηγορίες 

βασιζόμενη στην ενεργητικότητα των γονέων.  Έτσι, πρότεινε,  στην πρώτη 
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κατηγορία ανήκουν οι γονείς που επιθυμούν να έχουν ενεργητικό ρόλο, ενώ στη 

δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι γονείς που έχουν παθητικό ρόλο και συνήθως 

αντιδρούν σε όσα προτείνει το σχολείο.  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας 

αυτής, όσο πιο ενεργητικό  ρόλο έχουν οι γονείς, τόσο μεγαλύτερα οφέλη αποκτούν 

τα παιδιά σε γνωστικό και κοινωνικο-συναισθηματικό επίπεδο.   

Οι Fantuzzo, Tigle και Childs (2000), αξιολογώντας τους τρόπους με τους 

οποίους οι γονείς εμπλέκονται στην εκπαίδευση των παιδιών τους, κατασκεύασαν μια 

κλίμακα μέτρησης γονικής εμπλοκής.  Σύμφωνα με την κλίμακα αυτή, οι τρόποι με 

τους οποίους οι γονείς εμπλέκονται χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες.  Η πρώτη 

κατηγορία αναφέρεται στην επικοινωνία εκπαιδευτικών και γονέων.  Στην κατηγορία 

αυτή εμπεριέχονται τρόποι γονικής εμπλοκής όπως, οι συζητήσεις με τους 

εκπαιδευτικούς για την πρόοδο των παιδιών, οι τηλεφωνικές συνομιλίες, η ανταλλαγή 

γραπτών σημειωμάτων κλπ. Η δεύτερη κατηγορία γονικής εμπλοκής αναφέρεται 

στην εμπλοκή των γονέων σε δραστηριότητες που οργανώνονται από το σχολείο 

(school-based involvement) όπως, η εθελοντική εργασία, η συμμετοχή σε σχολικές 

εκδρομές, εργαστήρια, συναντήσεις για τους γονείς κλπ.  Τέλος, στην τρίτη 

κατηγορία ανήκουν οι δραστηριότητες γονέων και παιδιών που γίνονται αυθόρμητα 

στο σπίτι (home-based involvement).   

Αρκετοί ερευνητές προσθέτουν στις τρεις παραπάνω κατηγορίες και τη 

συμμετοχή των γονέων σε δραστηριότητες που οργανώνονται από την κοινότητα 

(community-based) και λαμβάνουν χώρα σε δομές που παρέχονται στους πολίτες 

(Grolnick & Slowiaczek, 1994. Higgins & Morley, 2014. Smith, και συν., 2013).     

Πιο συγκεκριμένα, με βάση τον παραπάνω διαχωρισμό η συμβολή των γονέων 

από το σπίτι περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες που συμβαίνουν 

αυθόρμητα μέσα από την αλληλεπίδραση γονέων και παιδιών.  Οι γονείς έχουν 

ενεργό ρόλο και γίνονται οι «δάσκαλοι» των παιδιών τους, είτε βοηθώντας τα παιδιά 

τους στις εργασίες του σχολείου, είτε περνώντας δημιουργικά χρόνο μαζί παίζοντας 

παιχνίδια επιτραπέζια, παζλς, παιχνίδια με αριθμούς και γράμματα, διαβάζοντας 

ιστορίες (Colgate, Ginns, & Bagnal, 2017. Fantuzzo, και συν., 2013. Saracho, 2017α. 

Saracho & Spodek, 2010. Smith και συν., 2013).  Aκόμα και το είδος των 

συζητήσεων που συμβαίνει αυθόρμητα στο σπίτι έχει τεράστια σημασία για την 

γνωστική εξέλιξη των παιδιών, ενώ, το κλίμα αποδοχής και ζεστασιάς, που πρέπει να 
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υπάρχει μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, είναι πολύ σημαντικό για την 

αυτορύθμιση των συναισθημάτων των παιδιών, γεγονός που αποδεδειγμένα 

συμβάλλει στην πρόοδο τους (Duch & Rodriguez, 2011). 

    Όσον αφορά στη συμμετοχή των γονέων σε δραστηριότητες που οργανώνονται 

από το σχολείο, αυτές μπορεί να πάρουν διάφορες μορφές.  Οι γονείς μπορεί να 

συμμετέχουν εθελοντικά σε δράσεις του σχολείου, σε συναντήσεις γονέων-δασκάλων 

με σκοπό την ενημέρωση της προόδου των παιδιών τους, σε διαλέξεις για διάφορα 

θέματα, σε εργαστήρια όπου ενημερώνονται για διάφορες πρακτικές που μπορούν να 

χρησιμοποιούν στο σπίτι, σε εκδρομές, στο σχολικό συμβούλιο κ.α (Castro, και συν., 

2004. Higgins & Morley, 2014. Smith, και συν., 2013).  Στη διεθνή βιβλιογραφία 

συναντάται και η πρακτική των επισκέψεων των δασκάλων ή άλλων ειδικών στο 

σπίτι (home-visits), με σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη επικοινωνία με τους 

γονείς, ιδιαίτερα με αυτούς που, για διάφορους λόγους, είναι δύσκολο να έχουν 

συμμετέχουν στις δραστηριότητες που οργανώνονται. (Castro, και συν., 2004. Manz, 

2012. Meyer, Mann, & Becker, 2011. Nievar, Jacobson, Chen, Johnson, & Dier, 

2011). 

Τέλος, οι γονείς μπορούν να λάβουν μέρος σε δραστηριότητες που έχουν 

οργανωθεί από την κοινότητα και δρουν προς όφελος των παιδιών.  Οι επισκέψεις σε 

Δημόσιες Βιβλιοθήκες, σε βιβλιοπωλεία, η συμμετοχή σε θεατρικές παραστάσεις, σε 

πολιτιστικά δρώμενα, σε διάφορα προγράμματα που αφορούν στη βελτίωση της 

ευημερίας των παιδιών (προγράμματα σωματικής και ψυχικής υγείας, προγράμματα 

οργανωμένα απο την Αστυνομία κλπ), συμβάλλουν επίσης θετικά στην πρόοδο και 

την υγιή ανάπτυξη του παιδιού (Goodall & Vorhaus, 2011. Horwitz, Chamberlain, 

Landswerk, & Mullican, 2010. Smith και συν., 2013).  Τη συγκεκριμένη κατηγορία 

γονικής εμπλοκής οι Fantuzzo, και συν. (2000), την ενσωματώνουν σε όσα οι γονείς 

αυθόρμητα προσφέρουν στα παιδιά τους (home-based involvement). 

 

4.2. Η τυπολογία γονικής εμπλοκής της Joyce Epstein (1995) 

 

H πληρέστερη και πλέον αποδεκτή τυπολογία είναι αυτή της Joyce Epstein 

(1995).  Η  Epstein, προτείνει ένα πλαίσιο έξι βασικών τύπων κοινών δράσεων των 
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γονέων με το σχολείο.  Η Epstein έχει δώσει, για κάθε έναν από τους έξι τύπους 

δράσεων, προτεινόμενες δραστηριότητες, πρακτικές συμβουλές, καθώς και 

αναμενόμενα αποτελέσματα για τους μαθητές, τους γονείς και τα παιδιά.  Αυτό που 

επισημαίνεται επίσης, είναι ότι θα πρέπει να δίνονται στους γονείς ευκαιρίες 

εμπλοκής που να ανήκουν σε παραπάνω από ένα τύπο δράσεων, έτσι ώστε να 

υπάρχει ποικιλία επιλογών και κάθε γονέας να βρίσκει τελικά ένα τρόπο που να του 

ταιριάζει για να συνεργαστεί με το σχολείο.  Σημειώνεται επίσης, ότι παρόλο που 

παρουσιάζονται έξι τύποι κοινών δράσεων, συναντάται το φαινόμενο πολύ συχνά μια 

δράση συνεργασίας να ανήκει σε παραπάνω από έναν τύπους.  Για παράδειγμα, οι 

γονείς μπορεί εθελοντικά να βοηθήσουν το σχολείο να μαζέψει τρόφιμα (τύπος 3) και 

να τα διαθέσουν σε φορείς της κοινότητας (τύπος 6).  

Αυτό που φαίνεται ξεκάθαρα επίσης, είναι η πρόθεση της Epstein και των 

συνεργατών της να τοποθετηθούν πρακτικά.  Όπως αναφέρει και η ίδια, η τυπολογία 

που παραθέτει είναι αποτέλεσμα ερευνών και πρακτικών που έχουν εφαρμοστεί κατά 

καιρούς σε σχολεία (Epstein, 2010).  Οι πρακτικές που προτείνονται είναι ενδεικτικές 

και κάθε σχολείο θα πρέπει να επιλέγει αυτές που είναι κατάλληλες για τους μαθητές 

και τις οικογένειές τους.    Είναι βέβαιο επίσης, ότι οι προκλήσεις που υπάρχουν κατά 

την εφαρμογή διάφορων τρόπων συνεργασίας με τους γονείς είναι παρά πολλές και 

συχνά, ενώ έχει αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα, προκύπτει ένα άλλο.   Τα οφέλη που 

περιγράφονται έχουν καταγραφεί μέσα από πρακτικές εφαρμογές και είναι όλα με 

θετικό πρόσημο, καθώς περιγράφονται ως αποτελέσματα σωστά σχεδιασμένων και 

σωστά εφαρμοσμένων στην πράξη πρακτικών.  Σε αντίθετη περίπτωση, όταν 

πραγματοποιούνται πρακτικές που δεν είναι καλά σχεδιασμένες ή δεν προβλέπουν 

την ένταξη όλων των γονέων, τότε σίγουρα θα προκύψουν αρνητικά αποτελέσματα. 

Παρακάτω δίνονται αναλυτικά οι έξι τύποι γονικής εμπλοκής σύμφωνα με την 

Epstein:  

(α) Γονική μέριμνα:  Κύριος στόχος είναι να βοηθηθούν όλες οι οικογένειες 

προκειμένου να δημιουργήσουν υποστηρικτικά περιβάλλοντα μάθησης στο σπίτι.  

Στην ουσία, αυτός ο τύπος εμπλοκής αφορά στη βοήθεια που προσφέρει το σχολείο 

στην ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων των γονέων, έτσι ώστε να βοηθήσουν τα 

παιδιά τους στο ρόλο τους ως μαθητές. Το σχολείο προτείνει στους γονείς πρακτικές 

όπως τη δημιουργία κατάλληλου χώρου στο σπίτι για να μελετήσει το παιδί, τη 

συμμετοχή τους σε ενημερώσεις, ομάδες συμβουλευτικής και εργαστήρια, προτείνει 
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επίσης επισκέψεις των δασκάλων στο σπίτι των μαθητών τους κ.α.  Η Epstein δίνει 

έμφαση επίσης, στο να δωθούν πρακτικές συμβουλές στους δασκάλους που αφορούν 

σε αυτό τον τύπο γονικής εμπλοκής.  Έτσι, προτείνει να δίδονται οδηγίες στους 

γονείς που να είναι στοχευμένες, σαφείς και κατανοητές, έτσι ώστε να νιώθουν όλοι 

οι γονείς ότι μπορούν να τα καταφέρουν.  Έπειτα, προτείνεται να γίνεται σεβαστή η 

κουλτούρα και οι ιδέες κάθε οικογένειας, ενώ καθίσταται σαφές ότι οι εκπαιδευτικοί 

πρέπει να βρίσκουν τρόπους να δίνουν πληροφορίες σε όλους τους γονείς κι όχι μόνο 

σε αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να παρίστανται στις συναντήσεις. 

Σύμφωνα με τις μελέτες της Epstein, τα αποτελέσματα φαίνεται να είναι 

θετικά για τους μαθητές καθώς βελτιώνονται οι επιδόσεις του και η παρουσία τους 

στην τάξη, αντιλαμβάνονται καλύτερα τη σημασία του σχολείου, σέβονται 

περισσότερο τους γονείς τους και βελτιώνουν τις καθημερινές τους συνήθειες.  Οι 

γονείς από την άλλη, νιώθουν περισσότερη αυτοπεποίθηση, δείχνουν μεγαλύτερη 

κατανόηση στα παιδιά τους, αποδέχονται ότι το να είσαι γονιός έχει πολλές 

προκλήσεις, και εισπράττουν υποστήριξη από το σχολείο.  Τέλος, οι εκπαιδευτικοί 

κατανοούν καλύτερα κάθε οικογένεια, τους τρόπους με τους οποίους αυτή λειτουργεί 

και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, και μέσα από αυτό κατανοούν καλύτερα και 

τους μαθητές τους.  Ταυτόχρονα αποδέχονται και αυτοί ότι ο ρόλος του δασκάλου 

έχει πολλές προκλήσεις.    

(β) Επικοινωνία σχολείου και οικογένειας: Στόχος αυτού του τύπου γονικής 

εμπλοκής είναι η καλή αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ σχολείου και οικογένειας, 

σχετικά με τα σχολικά προγράμματα και την πρόοδο των παιδιών, έτσι ώστε να 

επωφελούνται τα παιδιά όσο γίνεται περισσότερο.  Προτείνονται πρακτικές όπως οι 

συναντήσεις με κάθε γονέα ξεχωριστά τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, ενώ 

συνίσταται η παρουσία μεταφραστών σε περίπτωση που οι γονείς δεν μιλούν τη 

γλώσσα υποδοχής.  Προτείνονται επίσης, ως πρακτικές η αποστολή σε εβδομαδιαία ή 

μηνιαία βάση εργασιών των παιδιών στο σπίτι για επιθεώρηση από τους γονείς, η 

αποστολή καρτών βαθμολογίας στο σπίτι, η πληροφόρηση για τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα που ακολουθούνται στο σχολείο κ.α. Πρακτικές συμβουλές που 

δίνονται είναι να είναι ευανάγνωστα όλα τα κείμενα που στέλνονται στους γονείς και 

χωρίς περιττές πληροφορίες, να λαμβάνονται υπόψιν και οι γονείς που δεν ξέρουν να 

διαβάζουν καλά, και κυρίως οι εκπαιδευτικοί να φροντίζουν η επικοινωνία να είναι 

αμφίδρομη.   
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Τα αποτελέσματα από τις παραπάνω πρακτικές φαίνεται να είναι θετικά για το 

παιδί καθώς αποκτά επίγνωση για την πρόοδό του και γίνεται περισσότερο υπεύθυνο 

για αυτήν.  Επίσης, κατανοεί τις αρχές του σχολείου και μαθαίνει τα όρια που έχουν 

τεθεί από αυτό.  Το γεγονός, ακόμη, ότι το παιδί αναλαμβάνει το ρόλο του 

διαμεσολαβητή μεταξύ της οικογένειάς του και του σχολείου, συμβάλλει στην 

υπευθυνότητά του.   

Τα οφέλη είναι θετικά και για τους γονείς, οι οποίοι από τη μια 

αντιλαμβάνονται τη λειτουργία του σχολείου, και απ’ την άλλη είναι ενήμεροι για την 

πρόοδο των παιδιών τους.  Αυτό τους καθιστά περισσότερο ικανούς να καταλάβουν 

τα ταλέντα και τις αδυναμίες των παιδιών τους και στη συνέχεια να τους προσφέρουν 

την αντίστοιχη βοήθεια.  Γονείς και δάσκαλοι νιώθουν ικανοποιημένοι από την 

μεταξύ τους επικοινωνία, ενώ οι δάσκαλοι νιώθουν ότι μπορούν να δώσουν πιο 

εξειδικευμένη καθοδήγηση σε κάθε οικογένεια.  Ευθύνη, επίσης, των δασκάλων είναι 

να αποτρέψουν τους γονείς από ακρότητες στον έλεγχο των επιδόσεων των παιδιών 

τους.    

(γ) Η εθελοντική εργασία των γονέων στο σχολείο:   Στόχος αυτού του τύπου 

εμπλοκής είναι η οργάνωση των γονέων, έτσι ώστε να προσφέρουν εθελοντικά 

βοήθεια και να υποστηρίξουν τους μαθητές και το σχολείο.  Πρακτικές που 

προτείνονται είναι να βοηθούν οι γονείς εθελοντικά στη μαθησιακή διαδικασία, είτε 

κατά τη διάρκεια του μαθήματος, είτε όταν τα παιδιά βγαίνουν για κάποιο περίπατο.  

Επίσης, προτείνεται η οργάνωση ενός κοινωνικού δικτύου, όπου οι γονείς θα 

δηλώνουν τις υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρουν, αλλά και η οργάνωση μιας 

ομάδας εθελοντών γονέων οι οποίοι θα συναντιούνται και θα οργανώνουν δράσεις.  

Πρακτικές συμβουλές που δίνονται στους εκπαιδευτικούς, είναι να κάνουν όλους 

τους γονείς να νιώσουν ευπρόσδεκτοι και να τους δώσουν να καταλάβουν ότι ακόμη 

και η πιο μικρή βοήθεια είναι σημαντική. Επίσης, προτείνεται η οργάνωση 

δραστηριοτήτων να μη γίνεται πάντα την ίδια ώρα, έτσι ώστε να μπορούν σταδιακά 

να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι γονείς, ενώ, πολύ σημαντικό είναι να 

αναγνωρίζεται η εθελοντική προσφορά των γονέων και με κάποιο τρόπο να 

επιβραβεύεται.   

Τα οφέλη που προκύπτουν από την εθελοντική προσφορά των γονέων είναι 

σημαντικά, αρχικά για τους μαθητές.  Οι μαθητές νιώθουν ευχάριστα που οι γονείς 
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τους λαμβάνουν μέρος σε δράσεις του σχολείου, μαθαίνουν να επικοινωνούν 

καλύτερα με τους ενήλικες και αναγνωρίζουν τη συμβολή των ταλέντων, και των 

ικανοτήτων που έχουν οι άνθρωποι αλλά και την αξία της συνεργασίας για την 

ολοκλήρωση κάποιων έργων.  Οι γονείς, από την άλλη, έχουν την ευκαιρία να 

γνωρίσουν καλύτερα τον τρόπο που λειτουργεί το σχολείο, και να κατανοήσουν 

καλύτερα τον τρόπο που λειτουργούν οι δάσκαλοι. Επίσης, αποκτούν αυτοεκτίμηση 

σχετικά με την ικανότητά τους να συνεργάζονται και να προσφέρουν βοήθεια, και 

νιώθουν ικανοποίηση που εκτιμάται η προσφορά τους.  Οι δάσκαλοι ωφελούνται κι 

αυτοί, καθώς νιώθουν ικανοποίηση όταν καταφέρνουν να οργανώσουν εθελοντικές 

δράσεις γονέων και ιδιαίτερα όταν καταφέρνουν να κάνουν αρκετούς γονείς να 

συνεργαστούν.  Αποκτούν σχέσεις εγγύτητας με τους γονείς των παιδιών τους, ενώ 

ιδιαίτερα όταν οι γονείς συνδράμουν κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, είναι σε θέση να βοηθήσουν καλύτερα μαθητές τους, όπου χρειάζονται 

τη βοήθειά τους. 

(δ) Η ενίσχυση της μάθησης στο σπίτι:  Οι γονείς ως «δάσκαλοι» των παιδιών 

τους.  Στόχος αυτού του τύπου γονικής εμπλοκής είναι να δοθούν πληροφορίες και 

ιδέες στους γονείς, έτσι ώστε να καταφέρουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους με τη 

μελέτη που έχουν για το σπίτι, αλλά και άλλες δραστηριότητες που έχουν σχέση με το 

αναλυτικό πρόγραμμα.  Με τον όρο μελέτη, η Epstein αναφέρεται όχι μόνο στη 

μελέτη των μαθημάτων που γίνεται σε ατομικό επίπεδο, αλλά και σε οποιαδήποτε 

άλλη δραστηριότητα οργανώνεται από το σχολείο ομαδικά και σχετίζει την εργασία 

στο σχολείο με την πραγματική ζωή.  Επίσης, με τον όρο βοήθεια που προσφέρουν οι 

γονείς δεν εννοοείται ότι οι γονείς διδάσκουν τα παιδιά τους, αλλά ότι μαθαίνουν να 

τα επαινούν, να τα ενθαρρύνουν, να τα καθοδηγούν.   

Πρακτικές που προτείνονται, είναι η ενημέρωση των γονέων για τις 

μαθησιακές δεξιότητες που πρέπει να κατακτήσουν τα παιδιά σε κάθε ηλικία, για 

τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να βοηθήσουν τις διάφορες εργασίες των 

παιδιών τους, την οργάνωση σεμιναρίων/δραστηριοτήτων στο σχολείο με στόχο την 

ενημέρωση των γονέων σχετικά με πρακτικές που μπορούν να ακολουθήσουν στο 

σπίτι σχετικά με διάφορες μαθησιακές περιοχές κ.α. Πρακτικές συμβουλές που 

δίνονται στους εκπαιδευτικούς είναι να οργανώνονται δράσεις στο σχολείο και να 

δίνεται η ευθύνη στους μαθητές να ενημερώσουν τους γονείς τους για όλα αυτά που 

μαθαίνουν στο σχολείο.  Προτείνει, επίσης, να δίνεται η ευκαιρία και στους γονείς να 
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συναποφασίσουν μαζί με τα παιδιά τους όταν αυτό είναι εφικτό σχετικά με 

δραστηριότητες που αφορούν στο αναλυτικό πρόγραμμα.  

Τα οφέλη για τα παιδιά είναι μεγάλα, καθώς αποκτούν υπευθυνότητα και, 

κυρίως, θετική διάθεση για τις εργασίες που έχουν στο σπίτι, ενώ η συνέχεια που 

εξασφαλίζεται ανάμεσα στο σχολείο και το σπίτι τα βοηθούν να νιώσουν ασφάλεια.  

Οι γονείς αντλούν ικανοποίηση από το γεγονός ότι είναι σε θέση να βοηθήσουν τα 

παιδιά τους, εκτιμούν την προσπάθεια των παιδιών τους αλλά και την προσφορά και 

το έργο των δασκάλων.  Οι δάσκαλοι νιώθουν, από την πλευρά τους, ότι εκτιμάται η 

δουλειά τους, ότι γίνονται ακόμη καλύτεροι στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων και ότι μαθαίνουν ακόμη καλύτερα τις οικογένειες των μαθητών 

τους.  Μέσα από αυτή τη διαδικασία εκτιμούν τον κόπο που καταβάλλει κάθε 

οικογένεια για να ανταπεξέλθει στις δραστηριότητες του σχολείου.          

(ε) Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων: Στόχος αυτού του τύπου γονικής 

εμπλοκής είναι η ενεργή συμμετοχή των γονέων στη λήψη αποφάσεων που αφορούν 

στη λειτουργία των σχολείων.  Αυτό γίνεται, κυρίως, μέσα από τα σχολικά 

συμβούλια, αλλά και μέσα από την ανάδειξη εκπροσώπων των γονέων σε επίσημους 

φορείς.  Με τον όρο λήψη αποφάσεων, η Epstein καθιστά σαφές ότι αναφέρεται σε 

μια διαδικασία η οποία γίνεται σε δημοκρατικό κλίμα.  Πρακτικές που προτείνονται 

είναι, η σύσταση συλλόγου γονέων με στόχο τη βελτίωση θεμάτων που αφορούν στο 

σχολείο, η ενημέρωση των γονέων σχετικά με τις διεξαγωγές εκλογών σε επίπεδο 

σχολείου ή κοινότητας, η συμμετοχή των γονέων σε συμβούλια και επιτροπές της 

κοινότητας για διάφορα ζητήματα όπως η εκπαίδευση, η υγεία, το περιβάλλον κ.α.  

Πρακτικές συμβουλές που δίνονται είναι, η ένταξη όλων των οικογενειών, 

ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε διαφορές έχουν, η παροχή εκπαίδευσης έτσι ώστε οι 

γονείς να είναι αποτελεσματικοί σε αυτό το ρόλο, η ένταξη των μαθητών στη λήψη 

κάποιων αποφάσεων κ.α. 

Τα οφέλη που προκύπτουν για τους μαθητές είναι αρκετά καθώς νιώθουν ότι 

γονείς και δάσκαλοι στοχεύουν στη δική τους ευημερία  και  επίσης ότι μπορεί να 

ακουστεί η γνώμη τους μέσω των συλλόγων γονέων.  Οι γονείς, επίσης, αντλούν 

μεγάλη ικανοποίηση από το γεγονός ότι είναι σε θέση να επηρεάσουν θετικά την 

ποιότητα της εκπαίδευσης των παιδιών τους, ανταλλάσουν απόψεις με άλλες 

οικογένειες και έχουν καλύτερη επίγνωση όσων διαδραματίζονται στο σχολείο.  Οι 
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δάσκαλοι, τέλος, κατανούν καλύτερα τις απόψεις των γονέων και εκτιμούν το ρόλο 

που έχουν οι γονείς ως βοηθοί τους στη λήψη αποφάσεων.     

(στ) Συνεργασία με την κοινότητα:  Αυτός ο τύπος εμπλοκής αφορά στο 

συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών, φορέων, οργανώσεων και προσώπων από την 

κοινότητα, ώστε να ενισχυθούν σχολικά προγράμματα και πρακτικές της οικογένειας. 

Με τον όρο κοινότητα η Epstein εννοεί όχι μόνο τη γειτονιά στην οποία ζουν τα 

παιδιά, αλλά και το ευρύτερο περιβάλλον, εφόσον αυτό επηρεάζει την εξέλιξή τους.  

Επίσης, αναφέρεται στον παραπάνω όρο συμπεριλαμβάνοντας το σύνολο των 

ανθρώπων που ενδιαφέρονται για μια ποιοτική εκπαίδευση κι όχι μόνο αυτούς που τα 

παιδιά τους φοιτούν στο σχολείο.  Τέλος, καθιστά σαφές ότι οι κοινότητες 

δημιουργούνται από ανθρώπους που έχουν αντοχές και ταλέντα να υποστηρίξουν 

τους μαθητές, τις οικογένειες και τα σχολεία. 

Πρακτικές που προτείνονται είναι κυρίως, η ενημέρωση των μαθητών και των 

οικογενειών τους για τις δυνατότητες που τους παρέχει το άμεσο περιβάλλον τους για 

συμμετοχή σε διάφορα προγράμματα δραστηριοτήτων (εκπαίδευσης, υγείας, 

αθλητισμού κλπ), η δημιουργία συνεργασιών με φορείς της κοινότητας, έτσι ώστε να 

αναβαθμιστούν οι ήδη υπάρχουσες παροχές ή να δημιουργηθούν καινούριες, ακόμα 

και η προσφορά υπηρεσιών στην κοινότητα από τους μαθητές και τις οικογένειές 

τους.  Μια από τις βασικότερες πρακτικές συμβουλές που δίνονται, είναι να δίνεται 

μεγάλη προσοχή σε γραφειοκρατικά ζητήματα που αφορούν στην διεξαγωγή 

συνεργατικών δραστηριοτήτων με την κοινότητα.  Επίσης, προτείνεται η δημιουργία 

συνεργασιών που στόχο έχουν την αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού 

έργου που προσφέρεται και την κοινωνική ευαισθητοποίηση των μαθητών. Ακόμα, 

δίνεται έμφαση στη σωστή ενημέρωση όλων των οικογενειών και επίσης στην 

ισόνομη κατανομή των ευκαιριών που δίνονται στους μαθητές και τις οικογένειές 

τους για συμμετοχή σε προγράμματα. 

Τα οφέλη που αναμένεται να αποκομίσουν οι μαθητές είναι αρχικά η 

ενίσχυση των ικανοτήτων τους μέσα από εξωσχολικές δραστηριότητες, η αποδοχή 

από την κοινότητα, ενώ αντιλαμβάνονται καλύτερα την κοινωνική πραγματικότητα 

και συνειδητοποιούν καλύτερα τις ευκαιρίες που έχουν για τη μελλοντική τους 

επαγγελματική αποκατάσταση.  Οι γονείς, από την άλλη, νιώθουν ασφάλεια και 

στήριξη από την κοινότητα, έρχονται σε επαφή και αλληλεπίδραση με άλλες 
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οικογένειες και αντιλαμβάνονται καλύτερα το ρόλο της κοινότητας.  Τέλος, οι 

δάσκαλοι αποκτούν τη δυνατότητα να προτείνουν στους μαθητές και τις οικογένειές 

τους πρόσθετες πηγές μάθησης, ενώ οι ίδιοι μπορούν να εμπλουτίσουν το μάθημά 

τους με τη συμβολή προσώπων και φορέων από το άμεσο περιβάλλον των παιδιών.      

Ωστόσο, όλες οι παραπάνω διαφορετικές τυπολογίες, μας οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι η γονική εμπλοκή είναι πολυδιάστατη και αν θέλει κάποιος να 

κατανοήσει πλήρως τη λειτουργία της, και να βρει αποτελεσματικούς τρόπους 

εφαρμογής της, δεν θα πρέπει να στηριχτεί σε μια μόνο κατηγοριοποίηση (Epstein, 

1995. Galindo & Sheldon, 2012. Greenwood & Hickman, 1991. Smith, και συν., 

2013).  Το πρόβλημα δε, που προκύπτει, δεν αφορά στην εύρεση της πληρέστερης 

τυπολογίας της γονικής εμπλοκής, όσο στο να οριστεί με σαφήνεια τί ακριβώς 

περιλαμβάνει ο παραπάνω όρος.   

 

4.3. Προσεγγίσεις σχετικά με τον ορισμό της γονικής εμπλοκής στην 

εκπαιδευτική διαδικασία 

 

Συχνά λοιπόν παρατηρείται ότι  με τον όρο εμπλοκή (parental involvement) 

γίνεται αναφορά σε μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων.  Έτσι, λοιπόν, 

χρησιμοποιώντας τον όρο γονική εμπλοκή ερευνητές αναφέρονται σε 

δραστηριότητες, όπου οι γονείς απλώς λαμβάνουν μέρος, αλλά και σε 

δραστηριότητες όπου οι γονείς έχουν πιο ενεργή συμμετοχή.  Άλλοτε πάλι 

συναντάται μια πιο αφηρημένη εκδοχή της γονικής εμπλοκής και με τον όρο αυτό  

εννοείται η κοινή θέση γονέων και σχολείου για την σημασία της εκπαίδευσης, ενώ, 

άλλοτε  γίνεται πιο αυστηρός διαχωρισμός των τρόπων γονικής εμπλοκής (Emerson, 

και συν, 2012. Henderson & Mapp, 2002. Ναούμ, 2014). 

Ένα από τα θέματα, λοιπόν, που προκύπτουν κατά τη μελέτη των τρόπων 

επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας είναι ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής 

ένας σαφής ορισμός.  Εκτός από τον όρο εμπλοκή παρατηρείται να χρησιμοποιούνται 

εξίσου και άλλοι όροι όπως συμμετοχή, συνεργασία, σύμπραξη, ανάμειξη, 

εκπαιδευτικοί συνεταιρισμοί κ.α. και να αναφέρονται σε ένα μεγάλο φάσμα 

συμπεριφορών και πρακτικών που εφαρμόζονται ανάμεσα στο σχολείο, την 

κοινότητα και την οικογένεια.  Πρόκειται για όρους ασαφείς, οι οποίοι 
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προσεγγίζονται καλύτερα μέσα από τη μεθοδολογία τους και τους τρόπους 

εφαρμογής τους (Γεωργίου, 2000. Greenwood & Hickman, 1991. Higgins & Morley, 

2014).   

Αυτό που συναντάται στη διεθνή βιβλιογραφία, είναι μια προσπάθεια 

διαχωρισμού των παραπάνω τρόπων γονικής εμπλοκής, με βάση το στόχο τους.  Οι 

όροι που χρησιμοποιούνται για το διαχωρισμό αυτό, είναι οι όροι συμμετοχή 

(participation) και συνεργασία (engagement), όπου, με τον πρώτο όρο εννοούνται οι 

δραστηριότητες στις οποίες οι γονείς απλώς λαμβάνουν μέρος, ενώ με το δεύτερο 

όρο, εννοούνται οι δραστηριότητες όπου οι γονείς εκπαιδεύονται για να 

ανταποκριθούν καλύτερα στο ρόλο τους ως «δάσκαλοι» των παιδιών τους (Emerson, 

και συν., 2012. Fantuzzo, και συν., 2013. Higgins & Morley, 2014. Ward, 2013).   

Μέχρι στιγμής και οι δυο όροι χρησιμοποιούνται ως συνώνυμοι και αναφέρονται 

σε ένα πλήθος δραστηριοτήτων.  Αναφέρονται, για παράδειγμα, χωρίς να υπάρχει 

διαχωρισμός μεταξύ τους στην οργάνωση ενός πλούσιου σε ερεθίσματα 

οικογενειακού περιβάλλοντος, στις δραστηριότητες που γίνονται αυθόρμητα από τους 

γονείς στο σπίτι, στη συμμετοχή των γονέων σε σεμινάρια και ενημερωτικές 

συναντήσεις, στη συμμετοχή τους σε εργαστήρια ποικίλου ενδιαφέροντος, την 

εθελοντική εργασία, τους συλλόγους γονέων κλπ., και γενικά σε οποιαδήποτε 

δραστηριότητα οι γονείς λαμβάνουν μέρος (Desforges & Abouchaar, 2003. Higgins 

& Morley, 2014).  Ο όρος «συμμετοχή» έχει αναφερθεί, επίσης, και ως βασική έννοια 

των κοινών δράσεων του σχολείου με τους γονείς και η συνεργασία αναφέρεται ως 

παρακλάδι της συμμετοχής (Fantuzzo και συν., 2013. Gasden, 2013).  

Σύγχυση σχετικά με το διαχωρισμό των παραπάνω όρων δεν επικρατεί μόνο 

θεωρητικά αλλά και πρακτικά.  Οι δάσκαλοι έχουν την τάση να αποδέχονται τους 

όρους συμμετοχή και συνεργασία ως συνώνυμους και να τους συνδέουν με 

οποιαδήποτε δραστηριότητα προωθεί τη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας 

εμπλέκοντας τους γονείς.  Οι γονείς, από την άλλη, χρησιμοποιούν επίσης τους δυο 

παραπάνω όρους ως συνώνυμους και θεωρούν ότι συμμετέχουν/συνεργάζονται αν 

λαμβάνουν μέρος σε δράσεις που δεν έχουν άμεση σχέση με τη μαθησιακή 

διαδικασία, αλλά με τη συνολική λειτουργία του σχολείου.  Έτσι, πιστεύουν ότι με το 

να γίνουν μέλη του συλλόγου γονέων του σχολείου, ή να έρθουν σε επαφή με ομάδες 

της κοινότητας έχουν εκπληρώσει το ρόλο τους ως συνεργάτες του σχολείου (Ward, 

2013). 
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Προτείνεται, λοιπόν, από πολλούς ερευνητές να υπάρξει διαφοροποίηση ανάμεσα 

στις δραστηριότητες εκείνες όπου οι γονείς απλώς λαμβάνουν μέρος κι έχουν 

παθητικό ρόλο, και στις δραστηριότητες όπου οι γονείς λαμβάνουν μέρος με πιο 

ουσιαστικό και ενεργό τρόπο.  Έτσι, δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο 

σχολείο, και οι γονείς δεν έχουν ενεργό ρόλο, προτείνεται να αναφέρεται ως 

συμμετοχή (participation).  Αντίθετα, δραστηριότητες οι οποίες οργανώνονται από το 

σχολείο, αλλά και την κοινότητα και στόχο έχουν την αφύπνιση των γονέων, όσον 

αφορά το ρόλο τους ως «δάσκαλοι» των παιδιών τους, την ενδυνάμωση των θετικών 

επιρροών που ασκούν σε αυτά και την παροχή γνώσεων σε αυτούς για να το πετύχουν 

προτείνεται να αναφέρεται ως συνεργασία (engagement) (Emerson, και συν., 2012. 

Higgins & Morley, 2014).  

Η συμμετοχή των γονέων στην εκπαίδευση δεν απαιτεί από αυτούς ιδιαίτερο 

πνευματικό κόπο, ούτε σπατάλη μεγάλου μέρος του προσωπικού τους χρόνου.  

Συνήθως είναι μονόδρομη επικοινωνία, η οποία έχει αφετηρία το σχολείο, αφού οι 

γονείς είναι προσκεκλημένοι σε δραστηριότητες του σχολείου και δεν έχουν ενεργή 

συμμετοχή.  Ως δραστηριότητες όπου οι γονείς συμμετέχουν αναφέρονται για 

παράδειγμα η εθελοντική εργασία, οι συναντήσεις των δασκάλων με τους γονείς για 

την πρόοδο των παιδιών τους, η επίσκεψη των γονέων στο χώρο του σχολείου κατά 

τη διάρκεια εκδηλώσεων, η συμμετοχή τους σε εκδρομές, η συμμετοχή των γονέων 

στο σύλλογο γονέων κλπ. (Higgins & Morley, 2014).    

 Ωστόσο, δεν αμφισβητείται η σημασία της συμμετοχής των γονέων, καθώς 

αναφέρεται συχνά ως το πρώτο βήμα που γίνεται ανάμεσα στα σχολεία και τις 

οικογένειες, έτσι ώστε αργότερα με την πάροδο του χρόνου να δημιουργηθούν στενές 

σχέσεις εμπιστοσύνης που θα οδηγήσουν σε δράσεις συνεργασίας (Ward, 2013).  Η 

συμμετοχή σε δραστηριότητες οφελεί γονείς και δασκάλους καθώς νιώθουν σταδιακά 

οικειότητα και μέσα από αυτό προκύπτουν πολλές ιδέες συνεργασίας.  Επίσης, ακόμη 

κι αν δεν προτείνονται δράσεις συνεργασίας από το σχολείο, είναι σημαντικό να 

πραγματοποιούνται έστω δράσεις συμμετοχής των γονέων, καθώς τα αποτελέσματα 

σε κάθε περίπτωση είναι θετικά.  Όπως προτείνεται, από το να απουσιάζει η κάθε 

είδους επαφή με τους γονείς, είναι προτιμότερο  να προβλέπεται έστω η συμμετοχή 

τους σε κάποιες δραστηριότητες του σχολείου (Epstein, 2010. 2011).      

Από την άλλη, ο όρος συνεργασία γονέων, σχολείου και κοινότητας επεκτείνει το 

ρόλο των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία.  Θεωρείται ως μια συνεχής 

διαδικασία που έχει διάρκεια στο χρόνο, η οποία απ΄ ότι φαίνεται ασκεί 
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μακροπρόθεσμα θετικές επιδράσεις (Emerson, και συν., 2012. Epstein, 2010. Higgins 

& Morley, 2014.).  Στόχος της συνεργασίας είναι να ενδυναμώσει το ρόλο των 

γονέων ως «δάσκαλοι» των παιδιών τους.  Μέσα από συνεργατικές δράσεις δίνονται 

στους γονείς τα κατάλληλα εργαλεία, έτσι ώστε να μπορούν να προσφέρουν βοήθεια 

στα παιδιά τους εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος τόσο γνωστικά, όσο και 

κοινωνικο-συναισθηματικά (Desforges & Abouchaar, 2003. Higgins & Morley, 2014. 

Weiss, Lopez & Rosenberg, 2010).  Αυτό που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μια 

επιτυχημένη συνεργασία γονέων και σχολείου, είναι οι ισότιμες σχέσεις.  Η 

επικοινωνία είναι αμφίδρομη και κανένας δεν υπερισχύει έναντι του άλλου, 

αντιθέτως η συμβολή τόσο των γονέων όσο και των δασκάλων είναι πολύτιμη.  

Γονείς και δάσκαλοι μοιράζονται το ίδιο ενδιαφέρον για την ευημερία των παιδιών 

και την πρόοδό τους και αυτό τους οδηγεί σε ουσιαστικό διάλογο (Higgins & Morley, 

2014. Ward, 2013). 

Η συνεργασία γονέων και σχολείου είναι πιο απαιτητική, καθώς οι γονείς 

χρειάζεται να αφιερώσουν λίγο από τον ελεύθερο χρόνο τους για να λάβουν μέρος 

στις δραστηριότητες, ενώ πρόκληση γι’ αυτούς αποτελεί το να δημιουργήσουν 

ποιοτικό χρόνο στο σπίτι μαζί με τα παιδιά τους.  Δραστηριότητες συνεργασίας με το 

σχολείο, είναι για παράδειγμα το να λάβουν οι γονείς μέρος σε διάφορες ομάδες 

(ομάδες συμβουλευτικής, προαγωγής φυσικής δραστηριότητας και υγιεινού τρόπου 

ζωής, φιλαναγνωσίας κ.α.).   

Στη διεθνή βιβλιογραφία συναντάται επίσης και η πρακτική των επισκέψεων στο 

σπίτι (home visits), όπου είτε οι εκπαιδευτικοί, είτε αρμόδιοι φορείς επισκέπτονται 

τους γονείς στο σπίτι, κυρίως αυτούς που παρουσιάζουν αντικειμενικές δυσκολίες 

στο να λάβουν μέρος στις δραστηριότητες που οργανώνονται, με σκοπό να τους 

βοηθήσουν και να τους συμβουλεύσουν σε θέματα που αφορούν στα παιδιά τους 

(Fantuzzo, και συν., 2013.OECD, 2012. Smith, και συν., 2013).  Μέσα από τέτοιες 

δραστηριότητες στόχος είναι να δίνονται σαφείς οδηγίες στους γονείς, που θα τους 

κάνουν να νιώσουν ασφαλείς στο ρόλο τους ως «δάσκαλοι» των παιδιών τους.  

Απώτερος στόχος είναι να βοηθηθούν οι γονείς και σταδιακά σε βάθος χρόνου να 

γίνονται αλλαγές στην καθημερινότητα της οικογένειας, οι οποίες θα είναι προς 

όφελος των παιδιών.    

Η συνεργασία της οικογένειας με το σχολείο και την κοινότητα, αναφέρεται στη 

διεθνή βιβλιογραφία και με τους όρους εκπαίδευση γονέων (parental education), ή 
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εκπαιδευτικοί συνεταιρισμοί (partnerships) (Γεωργίου, 2000. Epstein, 2010. 

Henderson & Berla, 1995. Patrikakou, και συν. 2005. Shanahan & Lonigan, 2013).  

Παρόλο, λοιπόν, που μέχρι στιγμής επικρατεί σύγχυση αναφορικά με την έννοια 

των όρων συμμετοχή και συνεργασία των γονέων σε δραστηριότητες του σχολείου, οι 

διαφορές μεταξύ των δυο όρων είναι σαφείς (Chenhall, και συν., 2011. Emerson, και 

συν., 2012).  Οι διαφορές τους αφορούν κυρίως στο επίπεδο επικοινωνίας μεταξύ 

δασκάλων και γονέων, το βαθμό αλλά και τον τρόπο εμπλοκής των γονέων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, και κυρίως τα αποτελέσματα που παρατηρούνται στην 

συνολική εξέλιξη των παιδιών.   

Δεδομένης της σύγχυσης που επικρατεί και δεδομένου επίσης του ότι δεν υπάρχει 

ένας κοινά αποδεκτός ορισμός για τους όρους συνεργασία και συμμετοχή, υιοθετείται 

στην παρούσα διατριβή ο διαχωρισμός που προτείνεται στη διεθνή βιβλιογραφία 

σχετικά με τους δυο παραπάνω όρους.  Κατά συνέπεια, στην παρούσα διατριβή υπό 

τον γενικό όρο-ομπρέλα γονική εμπλοκή τίθενται οι όροι γονική συμμετοχή όπου 

συμπεριλαμβάνονται όλες οι δραστηριότητες στις οποίες οι γονείς απλώς λαμβάνουν 

μέρος και γονική συνεργασία, όπου συμπεριλαμβάνονται όλες οι δραστηριότητες στις 

οποίες οι γονείς λαμβάνουν μέρος ενεργά με σκοπό να βελτιώσουν τις πρακτικές που 

ακολουθούν στο σπίτι.  Για τους σκοπούς της παρούσας διατριβής δίνεται έμφαση 

στη γονική συνεργασία.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΓΟΝΙΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

5.1. Η γονική εμπλοκή μέσα από επίσημες εκπαιδευτικές κατευθύνσεις 

 

Εδώ και μερικά χρόνια η γονική εμπλοκή στην προσχολική εκπαίδευση της 

χώρας μας, υποστηρίζεται μέσα από την επίσημη εκπαιδευτική γραμμή.  Το 2006, 

εκδίδεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ο Οδηγός 

Νηπιαγωγού (Δαφέρμου, και συν., 2006), και στο εγχειρίδιο αυτό δίνονται 

κατευθύνσεις στους εκπαιδευτικούς σχετικά με την εφαρμογή του αναλυτικού 

προγράμματος του Νηπιαγωγείου, ενώ παράλληλα δίνεται έμφαση στην 

σπουδαιότητα του ρόλου των γονέων ως συνοδοιπόρων των εκπαιδευτικών στη 

διαδικασία της μάθησης.   

Οι γονείς αναγνωρίζονται ως σημαντική πηγή πληροφόρησης για τον 

χαρακτήρα και τις συνήθειες των μαθητών και ως σημαντικοί βοηθοί για την 

ενίσχυση των μαθησιακών αποτελέσματων των παιδιών τους.  Η γονική εμπλοκή 

στην εκπαιδευτική διαδικασία κρίνεται απαραίτητη, και έτσι δίνονται προτάσεις προς 

τους εκπαιδευτικούς για την καλύτερη και αποδοτικότερη εμπλοκή των γονέων.  Ως 

βασική προϋπόθεση για τη γονική εμπλοκή στην εκπαιδευτική διαδικασία αναφέρεται 

η δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης και σεβασμού, το οποίο πρέπει να 

καλλιεργήσουν οι εκπαιδευτικοί.  Φυσικά η εμπιστοσύνη και ο σεβασμός 

προϋποθέτουν και την αποδοχή, οπότε δίνονται κατευθυντήριες γραμμές και για την 

εμπλοκή γονέων που ανήκουν σε ευαίσθητες ομάδες (π.χ. αλλόγλωσσοι, με ειδικές 

ικανότητες). 

  Οι πρακτικές γονικής εμπλοκής που προτείνονται στον Οδηγό Νηπιαγωγού 

(Δαφέρμου, και συν., 2006) χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: (α) την 

επικοινωνία, (β) τη συμμετοχή σε δραστηριότητες του σχολείου και (γ) την 

προώθηση της μάθησης έξω από τα πλαίσια του σχολείου.  Ως πρακτικές 

επικοινωνίας με τους γονείς προτείνονται: (α) οι προγραμματισμένες ενημερωτικές 

συναντήσεις στο σύνολο των γονέων, (β) οι σύντομες συζητήσεις με τους γονείς όταν 

αυτοί έρχονται να παραλάβουν τα παιδιά τους, (γ) οι ιδιαίτερες ατομικές συναντήσεις 

με γονείς για την επίλυση προβλημάτων, (δ) οι τηλεφωνικές επικοινωνίες, (ε) το 

ημερολόγιο επικοινωνίας που το παιδί μεταφέρει καθημερινά μαζί του, (στ) ο πίνακας 
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ανακοινώσεων, ο οποίος υπάρχει σε εμφανές σημείο του σχολείου και απευθύνεται 

στους γονείς και (ζ) η πραγματοποίηση ενημερωτικών συναντήσεων με ειδικούς για 

διάφορα θέματα που απασχολούν τους γονείς.  

Η συστηματική επικοινωνία με τους γονείς παρουσιάζεται ως ένα πολύ 

σημαντικό κομμάτι της γονικής εμπλοκής, καθώς με αυτό τον τρόπο οι μεν γονείς 

είναι ενήμεροι για τα δρώμενα στο σχολείο, και οι δε νηπιαγωγοί αποκτούν καλύτερη 

εικόνα για τους μαθητές τους και το οικογενειακό τους περιβάλλον.  Συναντήσεις για 

το σύνολο των γονέων προτείνεται να γίνονται στην αρχή της χρονιάς, ως συνάντηση 

γνωριμίας, αλλά και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.  Στην συνάντηση που 

γίνεται στην αρχή της χρονιάς οι νηπιαγωγοί δίνουν την ευκαιρία στους γονείς να 

γνωρίσουν το χώρο του νηπιαγωγείου, να ενημερωθούν για το πρόγραμμα που 

ακολουθείται, ζητούν τη συνεργασία τους και απαντούν σε ερωτήματα που τυχόν 

θέτουν οι γονείς.  Στα πλαίσια της πρώτης συνάντησης προτείνεται επίσης οι 

εκπαιδευτικοί να ζητούν τη συμβολή των γονέων σε ζητήματα που αφορούν στην 

αυτοεξυπηρέτηση των παιδιών και στην ομαλή προσαρμογή τους στο σχολικό 

περιβάλλον.  Σε επόμενες συναντήσεις που καλό είναι να γίνονται περίπου στη μέση 

της σχολικής χρονιάς οι νηπιαγωγοί μπορούν να ενημερώνουν τους γονείς για τις 

δράσεις που έχουν πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής, την εξέλιξη που παρατηρούν στα 

παιδιά, να δείξουν μέρος από τον προσωπικό φάκελο τους, ενώ μέσα από τις 

συζητήσεις που τυχόν προκύπτουν οι νηπιαγωγοί μπορεί να βελτιώσουν το έργο τους.   

Όσο προχωράει ο βαθμός επικοινωνίας με τους γονείς προτείνεται στους 

νηπιαγωγούς να επιδιώκουν ατομικές συναντήσεις με κάθε γονέα έτσι ώστε να 

συζητούν λεπτομερώς την εξέλιξη των παιδιών τους.  Το πιο περίπλοκο κομμάτι των 

προγραμματισμένων συναντήσεων είναι αυτό που αφορά σε συναντήσεις για την 

επίλυση προβλημάτων. Όταν οι νηπιαγωγοί πρέπει να θέσουν για συζήτηση 

προβληματικές συμπεριφορές των παιδιών, τότε αυτό είναι απαραίτητο να γίνεται με 

τακτ και οι γονείς να νιώσουν την ασφάλεια ότι μπορούν να συζητήσουν κι όχι να 

κριθούν.  

Οι νηπιαγωγοί οφείλουν επίσης να επιδιώκουν μια μικρή σύντομή 

επικοινωνία με τους γονείς κατά τη διάρκεια άφιξης ή αποχώρησης των παιδιών από 

το σχολείο.  Συνήθως αρκετοί γονείς έχουν την ανάγκη να μιλήσουν για λίγο με τους 

νηπιαγωγούς και να μάθουν τί συνέβη μέσα στην ημέρα.  Παρόλο που αυτή η 
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επικοινωνία είναι σύντομη, είναι πολύτιμη για τη δημιουργία οικειότητας και ενός 

κλίματος εμπιστοσύνης.  Τέλος, για θέματα που χρίζουν τη συμβολή ειδικών, οι 

νηπιαγωγοί καλό είναι να οργανώνουν συζητήσεις με τους ανάλογους 

προσκεκλημένους.  Ο πίνακας ανακοινώσεων, όπως και το ημερολόγιο επικοινωνίας 

λειτουργούν ως μέσα για την ενημέρωση των γονέων σε θέματα που τους αφορούν.    

Πέρα από τις συναντήσεις και τη συστηματική επικοινωνία προτείνεται και η 

συμμετοχή των γονέων στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων του σχολείου, είτε μέσα από 

την προσφορά εθελοντικής εργασίας, είτε μέσα από τη συμμετοχή τους σε 

δραστηριότητες της τάξης.  Για παράδειγμα, οι γονείς θα μπορούσαν να συνοδεύσουν 

εθελοντικά τα παιδιά τους σε μια εκδρομή ή να είναι προσκεκλημένοι στην τάξη και 

να μιλήσουν για το επάγγελμά τους.  Ο πίνακας ανακοινώσεων συμβάλλει σε αυτή 

την πρακτική, καθώς εκεί μπορούν να αναρτώνται τα θέματα στα οποία οι γονείς 

μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έαν το επιθυμούν.   

Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ως πρακτική γονικής εμπλοκής 

προτείνεται και η ανάπτυξη «συστηματικής και δημιουργικής συνεργασίας», με τους 

γονείς, με στόχο την υποστήριξη της μάθησης στο σπίτι «ως συνέχεια των 

προσεγγίσεων που υιοθετούνται στο σχολείο» (Δαφέρμου, και συν., 2006, σελ. 54).  

Δίνεται λοιπόν έμφαση στην ενίσχυση του ρόλου των γονέων ως «δάσκαλοι» των 

παιδιών  τους και δράσεις γονικής συνεργασίας, έτσι ώστε οι γονείς να καταφέρουν 

να ενισχύσουν τα μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών τους.  Για παράδειγμα 

προτείνεται οι εκπαιδευτικοί να ενημερώνουν τους γονείς για πρακτικές που μπορούν 

να ακολουθούν στο σπίτι, όπως το να φτιάξουν μια λίστα για ψώνια με τα παιδιά 

τους, να παρατηρήσουν μαζί επιγραφές στο δρόμο, να καταγράψουν την ανάπτυξη 

ενός φυτού, να διαβάζουν ιστορίες κάνοντας συζήτηση κλπ.  Ωστόσο, παρατηρείται 

να δίνονται απλώς ιδέες γονικής συνεργασίας, χωρίς να προτείνονται τρόποι για την 

επίτευξη των ιδεών αυτών.  

Δυο ακόμη βιβλία εκδόθηκαν λίγο αργότερα από το Υπουργείο Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων για την ενίσχυση του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου 

(Οδηγός Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, Οδηγός Γονέα), και είναι επίσης 

προσανατολισμένα θετικά προς την ενίσχυση του ρόλου των γονέων ως πολύτιμων 

συνεργατών των νηπιαγωγών.  Στον Οδηγό Ολοήμερου Νηπιαγωγείου (Αλευριάδου, 

Βρυνιώτη, Κυρίδης, Σιβροπούλου-Θεοδοσιάδου, Χρυσαφίδης, 2008), αναφέρονται 
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λεπτομερώς τα οφέλη της γονικής εμπλοκής στο νηπιαγωγείο, αλλά και οι 

προκλήσεις που προκύπτουν.  Παράλληλα δίνονται κατευθύνσεις στους νηπιαγωγούς 

και πρακτικές που μπορούν και πρέπει να ακολουθήσουν, έτσι ώστε να 

δημιουργήσουν την κατάλληλη ατμόσφαιρα και τις κατάλληλες ευκαιρίες για την 

γονική εμπλοκή.  Φαίνεται ότι ο Οδηγός Ολοήμερου Νηπιαγωγείου (Αλευριάδου, και 

συν., 2008), έχει πολλά κοινά σημεία όσον αφορά στους τρόπους γονικής εμπλοκής 

που προτείνει σε σχέση με τον Οδηγό Νηπιαγωγού (Δαφέρμου, και συν., 2006). 

Ωστόσο στον Οδηγό Ολοήμερου Νηπιαγωγείου (Αλευριάδου, και συν., 2008), γίνεται 

λεπτομερέστερη αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο που περιβάλλει τη γονική εμπλοκή, 

τις δυσκολίες, τα οφέλη αλλά και στους τρόπους που αυτή μπορεί να 

πραγματοποιηθεί.   

Σε σχέση με τον Οδηγό Νηπιαγωγού (Δαφέρμου, και συν., 2006) που 

προαναφέρθηκε, στον Οδηγό Ολοήμερου Νηπιαγωγείου (Αλευριάδου, και συν., 

2008) υπάρχει περισσότερο πρακτικός προσανατολισμός και γίνεται λεπτομερέστερη 

αναφορά στους τρόπους που μπορούν να οργανωθούν πρακτικές γονικής εμπλοκής.  

Στον Οδηγό Ολοήμερου Νηπιαγωγείου (Αλευριάδου, και συν., 2008), έμφαση δίνεται 

και πάλι στην οργάνωση των συναντήσεων με τους γονείς, οι οποίες τίθενται ως 

προϋπόθεση της γονικής εμπλοκής καθώς αποτελούν την αφετηρία για μια 

ουσιαστική επικοινωνία με τους γονείς.  Προτείνονται τόσο ομαδικές, όσο και 

ατομικές συναντήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, με ιδιαίτερη έμφαση στην 

ομαδική συνάντηση στην αρχή της χρονιάς.  Για μια αποτελεσματική ομαδική 

συνάντηση δίνονται κατευθυντήριες γραμμές όπως: (α) το μέγεθος της ομάδας, έτσι 

να μην συμμετέχουν παραπάνω από 25 άτομα, (β) τα θέματα να προκύπτουν από τα 

ενδιαφέροντα των γονέων, (γ) οι νηπιαγωγοί να φροντίζουν να επιτυγχάνεται η 

συνοχή της ομάδας το συντομότερο δυνατόν, (δ) να υπάρχουν ευκαιρίες για όλους 

τους γονείς να εκφραστούν, (ε) να υπάρχει ανατροφοδότηση μετά από κάθε 

συνάντηση κ.α.  

Πέρα όμως από τις συναντήσεις έμφαση δίνεται και στη γονική συμμετοχή 

στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων του σχολείου, μέσα από την εθελοντική προσφορά 

τους.  Προτείνεται, λοιπόν, οι νηπιαγωγοί από νωρίς να προγραμματίσουν τις δράσεις 

τους, να ζητήσουν βοήθεια από τους γονείς κι έτσι να έχουν μια εικόνα των γονέων 

που είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν.  Όπως φαίνεται οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν 

στη λήψη αποφάσεων σε θέματα που γνωρίζουν και τους αφορούν, στον 
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προγραμματισμό δράσεων όπως π.χ. μια εκδρομή ή μια γιορτή, ή να συμμετέχουν σε 

δραστηριότητες του σχολείου, ώντας προσκεκλημένοι των παιδιών κ.α.  Φυσικά η 

εθελοντική προσφορά των γονέων αφορά και πρακτικά ζητήματα, όπως την αγορά 

αναλώσιμων υλικών, η προσφορά άχρηστων υλικών κλπ. 

Όπως επισημαίνεται και στον Οδηγό Ολοήμερου Νηπιαγωγείου (Αλευριάδου, 

και συν., 2008), δε θα πρέπει να παραμελούνται δράσεις γονικής συνεργασίας που 

στόχο έχουν τον εμπλουτισμό των μαθησιακών εμπειριών που λαμβάνει το παιδί στο 

οικογενειακό περιβάλλον του.  Δράσεις που προάγουν την ψυχική υγεία των γονέων, 

προγράμματα συμβουλευτικής, προγράμματα που ενισχύουν τις μαθησιακές 

εμπειρίες των παιδιών κρίνονται απαραίτητες και σημαντικές, ιδιαίτερα λόγω της 

συνεχώς μεταβαλλόμενης κοινωνίας μας.  

Κι ενώ ο Οδηγός Ολοήμερου Νηπιαγωγείου (Αλευριάδου, και συν., 2008) 

αποτελεί ένα εγχειρίδιο για τους εκπαιδευτικούς, ο Οδηγός Γονέα (Βρυνιώτη, 

Κυρίδης, Σιβροπούλου-Θεοδοσιάδου, Χρυσαφίδης, 2008) έρχεται να συμπληρώσει 

την ενημέρωση για το θέμα της γονικής εμπλοκής στο Νηπιαγωγείο και απευθύνεται 

αποκλειστικά στους γονείς με κύριο στόχο την ενημέρωση τους σχετικά με τον 

πολύπλοκο ρόλο τους, τις ανάγκες και τις ικανότητες των νηπίων, αλλά και τους 

τρόπους με τους οποίους μπορούν να συνεργαστούν σε βάθος με το σχολείο.  Μέσα 

από τον Οδηγό Γονέα (Βρυνιώτη, και συν., 2008) δίνεται αρχικά έμφαση στο τί 

μαθαίνουν τα παιδιά στο νηπιαγωγείο, με σκοπό ίσως να καθησυχάσουν συχνές 

ανησυχίες των γονέων που σχετίζονται με τους στόχους της προσχολικής 

εκπαίδευσης.  Έτσι, γίνεται αναφορά στις ανάγκες των νηπίων, στον τρόπο σκέψης 

τους και στο πώς όλα αυτά καλύπτονται από το αναλυτικό πρόγραμμα του 

Νηπιαγωγείου.   

Εύστοχη αναφορά δίνεται επίσης στις εμπειρίες και τις δεξιότητες που 

αποκτούν τα παιδιά στο Νηπιαγωγείο, και οι οποίες δεν είναι άμεσα αντιληπτές από 

τους γονείς.  «Σημεία επιτυχίας» όπως η ανάπτυξη ενδιαφέροντων και της 

περιέργειας, η αίσθηση του ανήκειν, η ανεξαρτητοποίηση, ο σεβασμός κλπ., είναι 

δεξιότητες ζωής που αποκτούν τα παιδιά ήδη από νωρίς μέσα από την τριβή τους 

στην ομάδα του Νηπιαγωγείου και τα οπλίζουν για τη σχολική και την ενήλικη ζωή 

τους. Όπως αναφέρεται, η μάθηση των παιδιών στον 21
ο
 αιώνα επικεντρώνεται 

περισσότερο στην εδραίωση της κριτικής σκέψης, την οικοδόμηση του εαυτού και 
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στην καλλιέργεια δεξιοτήτων, έτσι ώστε τα παιδιά να ανακαλύπτουν τη γνώση.  Οι 

πληροφορίες αυτές είναι πολύ σημαντικές για τους γονείς, καθώς βοηθούν στο να 

δίνουν περισσότερη έμφαση στο να καλλιεργούν και αυτοί τέτοιες δεξιότητες στα 

παιδιά τους και να δίνουν λιγότερη έμφαση στην άσκοπη παροχή γνώσεων στα νήπια 

στην προσπάθειά τους να τα προετοιμάσουν για το Δημοτικό Σχολείο. 

Στη συνέχεια τονίζεται η σπουδαιότητα του ρόλου των γονέων ως «δάσκαλοι» 

των παιδιών τους και η σημασία ενός πλούσιου σε ερεθίσματα οικογενειακού 

περιβάλλοντος.  Παράλληλα δίνονται με απλό τρόπο πρακτικές που μπορούν να 

ακολουθήσουν οι γονείς στο σπίτι, έτσι ώστε αβίαστα και με παιγνιώδη τρόπο να 

ενισχύσουν τη μάθηση των παιδιών τους.  Οι πρακτικές που προτείνονται έχουν 

άμεση σχέση με την καθημερινότητα της οικογένειας και μπορούν να εφαρμοστούν 

με ευκολία χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις και δεξιότητες από την πλευρά 

των γονέων.  Για παράδειγμα προτείνεται στο τραπέζι του φαγητού τα παιδιά να 

μετρήσουν τα πιάτα που χρειάζονται, ή στο δωμάτιό τους να τακτοποιήσουν ανα 

είδος τα παιχνίδια τους.       

Με στόχο ίσως την ενθάρρυνση των γονέων να εμπλέκονται στα δρώμενα του 

σχολείου, δίνεται έμφαση στα θετικά αποτελέσματα της δυναμικής παρουσίας των 

γονέων στη σχολική ζωή.  Αναφέρεται ότι οι γονείς θα πρέπει να ζητούν από τους 

νηπιαγωγούς να διαμορφώνουν τις κατάλληλες συνθήκες για μια αποτελεσματική και 

εποικοδομητική γονική εμπλοκή, αναφέροντας ότι οι νηπιαγωγοί γνωρίζουν πώς να 

«θεμελιώσουν μια διαρκή επικοινωνία με τις οικογένειες...να ακούν με προσοχή τις 

επιθυμίες των γονέων και να τις εντάσσουν στους στόχους τους προγράμματος, 

δίνοντας αξία στη συνεισφορά των γονέων και επικεντρώνοντας την προσοχή τους στην 

πρόοδο των παιδιών» (Βρυνιώτη, και συν., σελ. 93).  Ως αποτελεσματικές πρακτικές 

γονικής εμπλοκής προτείνονται ιδέες όπως η δημιουργία ομάδων γονέων περίπου 20 

ατόμων, όπου θα συζητώνται θέματα που προκύπτουν από τις επιθυμίες των γονέων, 

η απλή συμμετοχή σε δραστηριότητες του σχολείου, η ενίσχυση των εμπειριών που 

προσφέρει το οικογενειακό περιβάλλον και η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων.  

Σύμφωνα με τον Οδηγό Γονέα (Βρυνιώτη, και συν., 2008) από όλους τους τρόπους 

εμπλοκής, αυτοί που θα πρέπει να υποστηρίζονται περισσότερο είναι οι δράσεις 

γονικής συνεργασίας που σαν στόχο έχουν να επιφέρουν θετικές αλλαγές στη ζωή 

των παιδιών, είτε στο σχολείο, είτε στο σπίτι. 
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Δίνεται επίσης ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη των σχέσεων νηπιαγωγείου και 

οικογένειας το οποίο αφορά και στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς και βασίζεται 

σε επτά παραμέτρους.  Οι παράμετροι αυτοί είναι: (α) η γονική εμπλοκή να αποτελεί 

κοινή προτεραιότητα, (β) οι προσπάθειες γονικής εμπλοκής να έχουν συνέχεια και να 

μην είναι αποσπασματικές, (γ) η επικοινωνία να είναι τακτική και να αφορά ποικιλία 

θεμάτων, (δ) να υπάρχει κλίμα σεβασμού και εμπιστοσύνης, (ε) η επικοινωνία να 

είναι προσωπική και όχι απρόσωπη, (στ) οι συζητήσεις να έχουν πρακτικό 

προσανατολισμό και (ζ) να υπάρχει διάθεση από κοινού για τη βελτίωση της πορείας 

της συνεργασίας. Η γνώση αυτών των παραμέτρων βοηθά τους γονείς να αποκτήσουν 

μια θετική διάθεση απέναντι στην εμπλοκή, αλλά και να μην παρεμβαίνουν στο έργο 

των νηπιαγωγών.    

Ως βασική συνταγή άμεσης γονικής εμπλοκής προτείνεται να επιδιώξουν οι 

γονείς μια πρώτη ατομική συνάντηση με τους νηπιαγωγούς μετά από διάστημα έξι 

εβδομάδων από την έναρξη της φοίτησης των παιδιών.  Ενδιαφέρον παρουσιάζει το 

γεγονός ότι δίνονται οδηγίες προς τους γονείς, έτσι ώστε να επιτύχουν μια 

αποτελεσματική επικοινωνία με τους νηπιαγωγούς.  Προτείνεται για παράδειγμα οι 

γονείς να είναι προετοιμασμένοι εκ των προτέρων για όσα θέλουν να συζητήσουν με 

τους νηπιαγωγούς, να έχουν γνωστοποιήσει σε αυτούς όλα όσα θέλουν να 

συζητήσουν, να προσέχουν τον τόνο της φωνής τους, να μην βιάζονται να 

αντιδράσουν κλπ. 

Πολύ πρόσφατα, εκδόθηκε ο Σχολικός Οδηγός για τους γονείς και κηδεμόνες 

των μαθητών και των μαθητριών των Δημόσιων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών 

σχολείων (ΥΠΕΘ, 2019), όπου ανάμεσα σε άλλα αναφέρεται η σημασία της 

επικονωνίας των γονέων και κηδεμόνων με τους εκπαιδευτικούς των παιδιών τους, η 

οποία μάλιστα «θεωρείται αυτονόητη...για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που 

προκύπτουν» (ό.π. σελ. 43).  Οι ενημερωτικές συναντήσεις στο σύνολο των γονέων, 

αλλά και σε ατομικό επίπεδο αναφέρονται ως ένα μέσο επικοινωνίας με τους 

εκπαιδευτικούς.  Αναφέρεται επίσης, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, ως ένας 

σημαντικός θεσμός, καθώς αποτελεί μέσο έκφρασης των γονέων αλλά και το Σχολικό 

Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, το 

Σύλλογο Διδασκόντων και εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης.  Στόχος του 

Σχολικού Συμβουλίου, είναι να προτείνει παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν κυρίως 

με την ασφάλεια, την υλικοτεχνική υποδομή, την υγιεινή του σχολείου.  Ο Σχολικός 
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Οδηγός (ΥΠΕΘ, 2019), φαίνεται να έχει περισσότερο σαν στόχο να ενημερώσει τους 

γονείς για όσα προβλέπονται για την εμπλοκή τους, βάση νόμων και της επίσημης 

εκπαιδευτικής γραμμής της χώρας μας. 

 

5.2. Πρακτικές γονικής εμπλοκής, στάσεις, προκλήσεις  

 

Παρόλο, όμως που το θεωρητικό πλαίσιο, η σημασία αλλά και αρκετές 

πρακτικές της γονικής εμπλοκής έχουν γίνει γνωστά στους νηπιαγωγούς, η 

πραγματικότητα στην Ελλάδα φαίνεται να απέχει πολύ από όσα προτείνονται από την 

επίσημη εκπαιδευτική γραμμή της χώρας μας.  Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται 

στον Οδηγό Ολοήμερου Νηπιαγωγείου (Αλευριάδου, και συν., 2008), η νομοθεσία 

στη Ελλάδα (ν. 1566/85, άρθρο 53), προβλέπει τη συμμετοχή των γονέων στη λήψη 

αποφάσεων αλλά και υποδεικνύει την ανάγκη ουσιαστικής συνεργασίας μαζί τους, 

χωρίς όμως να υπάρχει μέχρι στιγμής κάποιο επίσημο πρόγραμμα για τον τρόπο και 

τις μεθόδους επίτευξης της γονικής εμπλοκής.  Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τελικά ο 

ρόλος των γονέων να περιορίζεται σε εθελοντική εργασία για την επίλυση πρακτικών 

ζητημάτων (π.χ. επισκευές κλπ.), και τη συμμετοχή τους σε πολιτιστικές 

δραστηριότητες και στη υποστήριξη σε προβλήματα και το έργο του σχολείου.    

Την παραπάνω διαπίστωση φαίνεται να ενισχύουν ερευνητικά δεδομένα αν 

και είναι γεγονός ότι στη χώρα μας η γονική εμπλοκή έχει λάβει μικρή προσοχή σε 

ερευνητικό επίπεδο.  Έρευνες που αφορούν σε ελληνικά δεδομένα αφορούν κυρίως 

στη διερεύνηση των πρακτικών που ακολουθούνται στα σχολεία σχετικά με τη γονική 

εμπλοκή (Μανωλίτσης, 2004, Νάστου, 2015. Sakellariou & Rentzou, 2007), στη 

στάση των νηπιαγωγών και των γονέων σχετικά με τη γονική εμπλοκή αλλά και 

στους παράγοντες που την επηρεάζουν (Νάστου, 2015. Πεντέρη, 2012. Σακελλαρίου, 

2008) και στην επίδραση που ασκεί το οικογενειακό περιβάλλον στα μαθησιακά 

αποτελέσματα των παιδιών (Manolitsis, και συν., 2011. Manolitsis, Georgiou & 

Tziraki, 2013). 

Όπως φαίνεται από τα μέχρι τώρα ερευνητικά δεδομένα η γονική εμπλοκή 

στην Ελλάδα δεν χαρακτηρίζεται από ποικιλία όσον αφορά στις πρακτικές.  Ο 

Μανωλίτσης (2004) βασιζόμενος στο ερωτηματολόγιο γονικής εμπλοκής των 

Fantuzzo και συνεργατών, (2000), μελέτησε μεταξύ άλλων τους τρόπους με τους 
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οποίους οι γονείς παιδιών ηλικίας 4-6 ετών φαίνεται να εμπλέκονται στην εκπαίδευση 

των παιδιών τους.  Μέσα από τις απαντήσεις 271 γονέων φάνηκε ότι οι γονείς 

εμπλέκονται με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους: (α) συμμετοχή σε δραστηριότητες 

του σχολείου (εθελοντική προσφορά, συμμετοχή σε εκδρομές κλπ), (β) επικοινωνία 

με τους νηπιαγωγούς σχετικά με την πρόοδο και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το 

παιδί τους (γ) αυθόρμητη ενασχόληση με το παιδί στο σπίτι και προσφορά 

μαθησιακών εμπειριών (παιχνίδια στο σπίτι, επισκέψεις σε μουσεία κλπ), και (δ) 

έλεγχος της εξωσχολικής συμπεριφοράς του παιδιού (τήρηση κανόνων, ύπαρξη 

ορίων, σταθερού προγράμματος ύπνου κλπ).  Ωστόσο, η συχνότητα με την οποία οι 

γονείς συμμετέχουν σε δραστηριότητες του σχολείου ή επικοινωνούν με τους 

νηπιαγωγούς δεν φάνηκε να είναι ιδιαίτερα μεγάλη, ενώ αντίθετα οι γονείς φάνηκε να 

προσφέρουν με μεγάλη συχνότητα αυθόρμητα μαθησιακές εμπειρίες στο σπίτι.  

Αντίστοιχα, μέσα από παρατηρήσεις σε νηπιαγωγείο των Ιωαννίνων και 

συνεντεύξεις των νηπιαγωγών, καταδείχθηκε ότι η γονική εμπλοκή περιορίζεται σε 

δράσεις που δεν επιτρέπουν τη δημιουργία σχέσεων εγγύτητας με τους γονείς 

(Sakellariou & Rentzou, 2007).  Απ’ ότι φάνηκε οι νηπιαγωγοί έχουν κυρίως μια 

άτυπη επικοινωνία με τους γονείς, η οποία λαμβάνει χώρα όταν τα παιδιά έρχονται ή 

φεύγουν από το σχολείο, και η οποία αφορά κυρίως σε θέματα συμπεριφοράς του 

παιδιού.  Η μορφή γονικής εμπλοκής που αναφέρθηκε περισσότερο είναι αυτή της 

μικρής οικονομικής βοήθειας που παρέχουν οι γονείς ή η αγορά αναλώσιμων υλικών.   

Επίσης οι γονείς φάνηκε να υποστηρίζουν το μαθησιακό περιβάλλον των παιδιών στο 

σπίτι, αλλά με δική τους πρωτοβουλία και χωρίς να δέχονται καθοδήγηση από τους 

νηπιαγωγούς. Παρόμοια αποτελέσματα προέκυψαν και από την έρευνα της Νάστου 

(2015), όπου σύμφωνα με δηλώσεις των νηπιαγωγών οι κυριότερες πρακτικές 

γονικής εμπλοκής που ακολουθούσαν ήταν οι ομαδικές ενημερωτικές συναντήσεις, οι 

ατομικές συναντήσεις για την επίλυση προβλημάτων και η τηλεφωνική επικοινωνία. 

Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην Αττική, φάνηκε να υπάρχουν 

ξεκάθαροι ρόλοι νηπιαγωγών-γονέων.  Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί δηλώσαν 

ότι θεωρούν τον εαυτό τους υπεύθυνο για τη μαθησιακή διαδικασία, ενώ οι γονείς 

δήλωσαν ότι θεωρούν τον εαυτό τους υπεύθυνο για την κοινωνική και 

συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών τους.  Γονείς και εκπαιδευτικοί φάνηκε να 

επικοινωνούν μεταξύ τους μόνο για να ανταλλάξουν πληροφορίες για την πρόοδο και 

τη συμπεριφορά των παιδιών (Ματσαγγούρας & Πούλου, 2009).       
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Ωστόσο, την ευθύνη για την χλιαρή οργάνωση πρακτικών γονικής εμπλοκής, 

φαίνεται να έχουν οι νηπιαγωγοί, καθώς οι γονείς δηλώνουν πρόθυμοι να εμπλακούν 

στην εκπαίδευση των παιδιών τους, αλλά δεν δέχονται την ανάλογη παρότρυνση από 

τους νηπιαγωγούς.  Απ’ ότι φαίνεται οι γονείς έχουν θετική διάθεση απέναντι στους 

νηπιαγωγούς σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι οι νηπιαγωγοί (Πεντέρη, 2012. Rentzou, 

2011. Σακελλαρίου, 2008).  Οι νηπιαγωγοί τείνουν να επισημαίνουν πολύ 

περισσότερο το γεγονός ότι οι γονείς δεν ασχολούνται σε ικανοποιητικό βαθμό με τα 

παιδιά τους, ενώ αντίθετα οι γονείς φαίνεται να είναι ευχαριστημένοι από την 

ποιότητα της αγωγής που λαμβάνουν τα παιδιά τους (Νάστου, 2015).  

 Η προθυμία των γονέων και πιο συγκεκριμένα των μητέρων να εμπλακούν 

στην εκπαίδευση των παιδιών τους, φάνηκε και από ερευνητικά δεδομένα 

(Σακελλαρίου, 2008), που αφορούν σε συνεντεύξεις 60 μητέρων παιδιών που 

φοιτούσαν σε δημόσια νηπιαγωγεία της χώρας μας.  Μεταξύ άλλων μεγάλο ποσοστό 

των μητέρων ανέφερε ότι θεωρεί σημαντικό τόσο το ρόλο του νηπιαγωγείου, όσο και 

το δικό τους ρόλο για την ποιότητα των μαθησιακών ερεθισμάτων που προσφέρουν 

στα παιδιά.  Θετική καταγράφεται και η στάση των μητέρων απέναντι στην εμπλοκή 

τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, αν και αρκετές μητέρες δήλωσαν ότι λόγω 

αντικειμενικών δυσκολιών δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε μια τέτοια 

πρόκληση.  Η προτίμηση που έδειξαν αφορούσε κυρίως σε δράσεις συμμετοχής στα 

δρώμενα του σχολείου ή άτυπες συνομιλίες με τη νηπιαγωγό, ενώ ανέφεραν ότι δεν 

ήταν ενημερωμένες για πιο σύγχρονες πρακτικές γονικής εμπλοκής.  Τα 

αποτελέσματα κατέδειξαν επίσης το γεγονός ότι από πολύ νωρίς ένα μεγάλο ποσοστό 

μητέρων (68,3%) φροντίζει να εμπλουτιστεί το μαθησιακό περιβάλλον στο σπίτι και 

έτσι αυθόρμητα προσφέρουν μαθησιακές εμπειρίες στα παιδιά τους.     

Προβληματική σχέση νηπιαγωγών και γονέων κατέδειξαν και πιο πρόσφατα 

ερευνητικά δεδομένα (Rekalidou & Penderi, 2010).  Γονείς και νηπιαγωγοί που 

ανήκαν σε δυο νηπιαγωγεία του νομού Έβρου σε συνεντεύξεις που έδωσαν, ανέφεραν 

ότι επιθυμούν να εμπλέκονται περισσότερο μεταξύ τους, παρόλο που οι μεν γονείς 

ανέφεραν δεν ένιωθαν ιδιαιτέρως ευπρόσδεκτοι στα σχολεία, ενώ οι δε εκπαιδευτικοί 

ανέφεραν ότι οι γονείς είναι αδιάφοροι για ότι συμβαίνει στα σχολεία.  Μετά την 

ολοκλήρωση της παρέμβασης, όπου οι γονείς συμμετείχαν σε αυτή ως συν-

αξιολογητές των φακέλων αξιολόγησης των παιδιών τους, φάνηκε ότι η επικοινωνία 

νηπιαγωγών-γονέων, αποδείχθηκε να είναι μια από τις πιο σημαντικές δυσκολίες της 
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ερευνητικής διαδικασίας.  Όπως φάνηκε παρόλο που οι γονείς ήταν πρόθυμοι να 

εμπλακούν, δεν φάνηκε να καταλαβαίνουν πάντα τους σκοπούς της ερευνητικής 

διαδικασίας και έτσι συχνά έφερναν αντιρρήσεις, ιδιαίτερα όταν διέκριναν ότι οι 

νηπιαγωγοί έθεταν κάποιο προβληματισμό σχετικά με το παιδί τους. Οι νηπιαγωγοί 

από την άλλη έδειχναν φόβο απέναντι στο ενδεχόμενο δημιουργίας εγγύτερων 

σχέσεων με τους γονείς, καθώς αυτό ίσως επέτρεπε στους γονείς να γίνουν πιο 

επικριτικοί.  

Παρόμοια αποτελέσματα φάνηκαν και σε μεταγενέστερες έρευνες, όπου 

φάνηκε και πάλι η προβληματική σχέση μεταξύ γονέων και νηπιαγωγών (Rentzou, 

2011).  38 δυάδες γονέων-νηπιαγωγών συμπλήρωσαν ξεχωριστά ένα ερωτηματολόγιο 

που αξιολογούσε τη σχέση που υπάρχει ανάμεσά τους.  Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα, η σχέση αυτή ήταν επιφανειακή, η γονική εμπλοκή ήταν ελάχιστη και 

απείχε πολύ από μια ουσιαστική συνεργασία.  Για άλλη  μια φορά μάλιστα φάνηκε 

ότι οι γονείς κρατούσαν θετική στάση απέναντι στους εκπαιδευτικούς και δήλωναν 

πρόθυμοι να εμπλακούν στη μαθησιακή διαδικασία, ενώ αντίθετα οι εκπαιδευτικοί 

είχαν την τάση να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί στο ενδεχόμενο εγγύτερων σχέσεων 

και συνεργατικών δράσεων με τους γονείς. Όπως κατέδειξαν τα αποτελέσματα οι 

γονείς και οι νηπιαγωγοί δούλευαν σαν δυο ανεξάρτητα και απομονωμένα 

συστήματα, παρόλο που θα έπρεπε να εμπλέκονται σε βάθος.  

Σε έρευνα της Νάστου (2015), 300 νηπιαγωγοί συμπλήρωσαν 

ερωτηματολόγια που αφορούσαν τη σχέση τους με τους γονείς, τις στάσεις και τις 

πρακτικές γονικής εμπλοκής που ακολουθούν στα Νηπιαγωγεία τους.  Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το γεγονός ότι παρόλο που η πλειοψηφία των ερωτηθέντων νηπιαγωγών 

(76%) αποδέχονταν ως πολύ σημαντική τη γονική εμπλοκή, δήλωσαν ότι η οργάνωση 

ανάλογων δραστηριοτήτων απαιτεί χρόνο από αυτούς, τον οποίο δεν διαθέτουν.  

Μάλιστα, σε μεγάλο ποσοστό (70%) δήλωσαν ότι δε νιώθουν ικανοί να σχεδιάσουν 

προγράμματα γονικής εμπλοκής, καθώς στερούνται της ανάλογης εκπαίδευσης. 
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5.3. Η επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος στα μαθησιακά αποτελέσματα 

των παιδιών  

 

Η επίδραση της γονικής εμπλοκής στα μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών 

μέσα από την αυθόρμητη ενασχόληση των γονέων με τα παιδιά τους στο σπίτι και τον 

εμπλουτισμό του οικογενειακού περιβάλλοντος, είναι κάτι που συναντάται και στα 

ελληνικά δεδομένα, όμως μέχρι στιγμής τα ευρήματα έχουν να κάνουν κυρίως με την 

κατάκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού.  Οι Manolitsis, και 

συνεργάτες (2011), αξιολόγησαν 70 παιδιά που φοιτούσαν σε νηπιαγωγείο σε τεστ 

που αφορούσαν σε γνώσεις και δεξιότητες αναδυόμενου γραμματισμού,  και τα 

εξέτασαν ξανά στην τετάρτη Δημοτικού σε τεστ που αφορούσαν την αναγνωστική 

τους ικανότητα.  Παράλληλα, οι γονείς συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο που 

αφορούσε σε πρακτικές που ακολουθούν στο σπίτι, όπως η συχνότητα ανάγνωσης 

ιστοριών, ο αριθμός των παιδικών βιβλίων που έχουν, η συχνότητα με την οποία 

μαθαίνουν στα παιδιά τους γράμματα ή νέες λέξεις.   

Ανάμεσα σε άλλα, τα αποτελέσματα κατέδειξαν βραχυπρόθεσμες επιδράσεις 

του οικογενειακού περιβάλλοντος στην πρόοδο των παιδιών.  Έτσι, κατά την 

διάρκεια της φοίτησης των παιδιών στο νηπιαγωγείο φάνηκε η εξάσκηση στη γνώση 

γραμμάτων που προσφέρεται από το οικογενειακό περιβάλλον να συνδέεται άμεσα με 

τη γνώση γραμμάτων, ενώ η ανάγνωση ιστοριών με την αύξηση του λεξιλογίου.  Η 

εξάσκηση στη γνώση γραμμάτων από τους γονείς φάνηκε να σχετίζεται αρνητικά με 

τη φωνολογική επίγνωση σε αυτή την ηλικία, και όπως αναφέρεται, μια πιθανή 

εξήγηση για αυτό είναι ότι, οι Έλληνες γονείς δίνουν περισσότερη έμφαση στη γνώση 

γραμμάτων, όταν εντοπίζουν μαθησιακές δυσκολίες στο παιδί τους.   

Τα αποτελέσματα αντίστοιχα κατέδειξαν, ότι με την είσοδο των παιδιών στο 

Δημοτικό σχολείο δεν υπήρχαν μακροπρόθεσμες επιδράσεις, καθώς η αναγνωστική 

ικανότητα των παιδιών δεν φάνηκε να σχετίζεται άμεσα με γνώσεις που αποκτήθηκαν 

από το οικογενειακό περιβάλλον, ούτε από την ανάγνωση ιστοριών.  Παρόλο που 

ερευνητικά αποτελέσματα που αφορούν στην αγγλική γλώσσα αποκαλύπτουν άμεση 

θετική σχέση ανάμεσα στην αναγνωστική ικανότητα των παιδιών και το οικογενειακό 

περιβάλλον (Lonigan & Whitehurst, 1998. Sėnėchal, 2006), κατί τέτοιο δε φαίνεται 

να ισχύει απόλυτα στα ελληνικά δεδομένα.  Όπως αναφέρουν οι Manolitsis, και 

συνεργάτες, (2011), πιθανότατα, η συστηματική διδασκαλία των φωνημάτων στο 
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Δημοτικό σχολείο αλλά και το ορθογραφικό σύστημα της ελληνικής γλώσσας να 

εξαλείφουν όσες γνώσεις κατέκτησαν τα παιδιά πριν την είσοδό τους στην επίσημη 

εκπαίδευση.  

Σε μεταγενέστερη έρευνα που πραγματοποιήθηκε, τα ερευνητικά 

αποτελέσματα κατέδειξαν ότι η αυθόρμητη ή και πιο στοχευμένη ενασχόληση των 

γονέων με δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με γνώσεις και δεξιότητες 

αναδυόμενου γραμματισμού, αλλά και μαθηματικών κατά την προσχολική ηλικία 

φάνηκε να επηρεάζουν έμμεσα την κατάκτηση των αντίστοιχων δεξιοτήτων των 

παιδιών στην πρώτη δημοτικού (Manolitsis, και συν., 2013).  Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα, οι γνώσεις που αποκτούν τα παιδιά κατά την προσχολική ηλικία μέσα 

από το οικογενειακό τους περιβάλλον, δρουν μακροπρόθεσμα ως προαπαιτούμενα για 

την πρόοδό τους, και έτσι συμβάλλουν θετικά στην κατάκτηση του μηχανισμού της 

ανάγνωσης και των μαθηματικών.  Έτσι, η αναγνωστική ικανότητα φάνηκε να 

επηρεάζεται θετικά από τη γνώση γραμμάτων και την ανάγνωση ιστοριών, ενώ οι 

επιδόσεις στα μαθηματικά φάνηκε να επηρεάζονται από την ικανότητα αρίθμησης.      

Παρόλο που η σχέση μεταξύ του οικογενειακού περιβάλλοντος και των 

επιδόσεων των παιδιών στο Δημοτικό Σχολείο δε φαίνεται να είναι άμεση, δεν 

αμφισβητείται η σημαντική συμβολή του οικογενειακού περιβάλλοντος στην πρόοδο 

των παιδιών.  Είναι σημαντικό οι γονείς να επενδύουν σε γνώσεις που μπορούν να 

προσφέρουν στα παιδιά τους πριν την είσοδο τους στο Δημοτικό σχολείο και να 

εμπλουτίζουν με σωστό τρόπο τις εμπειρίες που τους προσφέρουν.  Δίνοντας τις 

σωστές κατευθύνσεις στους γονείς, είναι πολύ πιθανό τα παιδιά τους να αποκτήσουν 

πολλές και κατάλληλες προαπαιτούμενες γνώσεις, που μακροπρόθεσμα θα 

επηρεάσουν την πρόοδό τους (Manolitsis, και συν., 2011. Manolitsis, και συν., 2013). 

 

5.4. Παράγοντες που επηρεάζουν τη γονική εμπλοκή στην Ελλάδα 

 

Παράγοντες που φαίνεται να επηρεάζουν τη γονική εμπλοκή στην ελληνική 

πραγματικότητα καταδεικνύεται να είναι το φύλο των γονέων, καθώς κατά 

πλειοψηφία οι μητέρες, είναι αυτές που περισσότερο ασχολούνται με το παιδί τους 

(Μανωλίτσης, 2004).  Το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας φαίνεται επίσης να ασκεί 

θετική επίδραση, καθώς μητέρες με υψηλό μορφωτικό επίπεδο ασχολούνται με 
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μεγαλύτερη συχνότητα αυθόρμητα στο σπίτι με δραστηριότητες (Μανωλίτσης, 2004. 

Πεντέρη, 2012).  Ενδιαφέρον προκαλεί επίσης,  το γεγονός ότι οι μητέρες με υψηλό 

μορφωτικό επίπεδο τείνουν να συζητούν περισσότερο με τους νηπιαγωγούς για την 

πρόοδο των παιδιών τους, ενώ οι μητέρες με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο για την 

υγεία και την ασφάλεια των παιδιών (Σακελλαρίου, 2008).  Οι ώρες εργασίας της 

μητέρας ασκούν επίδραση, καθώς όσο περισσότερες ώρες εργάζονται, τόσο λιγότερο 

εμπλέκονται σε δραστηριότητες στο σχολείο (Πεντέρη, 2012).   

Η ιδιοσυγκρασία των παιδιών φαίνεται να αποτελεί παράγοντα που ασκεί 

επίδραση στη γονική εμπλοκή, καθώς στοιχεία των παιδιών όπως η κοινωνικότητά 

τους, η ενεργητικότητα και η υγιής συναισθηματική ανάπτυξη ευνοούν τη γονική 

εμπλοκή τόσο αυθόρμητα στο σπίτι, αλλά και στο σχολείο και την κοινότητα.  

Μάλιστα, τα παραπάνω στοιχεία ευνοούν και τη δημιουργία εγγύτερων σχέσεων 

ανάμεσα στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς (Πεντέρη, 2012).   

Η εργασιακή εμπειρία των νηπιαγωγών, η αυτοεκτίμηση που έχουν όσον 

αφορά στη δουλειά τους αλλά και η ηλικία τους φαίνεται να ασκεί επίδραση στη 

συχνότητα της γονικής εμπλοκής.  Απ΄ότι φαίνεται η εργασιακή εμπειρία και η ηλικία 

των νηπιαγωγών, επηρεάζουν αρνητικά τη γονική εμπλοκή, καθώς οι αρχαιότεροι 

νηπιαγωγοί δεν δείχνουν να έχουν διάθεση για την οργάνωση ανάλογων δράσεων.  Η 

ικανότητα που νιώθουν ως νηπιαγωγοί επίσης επηρεάζει τη συχνότητα με την οποία 

οργανώνουν δράσεις γονικής εμπλοκής, καθώς όσο περισσότερο ικανοί νιώθουν, 

τόσο περισσότερο προτρέπουν τους γονείς να εμπλακούν στην εκπαιδευτική 

διαδικασία (Νάστου, 2015). 

Σύμφωνα, λοιπον, με τα ερευνητικά δεδομένα προκύπτει ότι οι πρακτικές που 

εφαρμόζονται στα ελληνικά νηπιαγωγεία αφουρούν κυρίως στη γονική συμμετοχή 

και όχι στη γονική συνεργασία.  Επίσης, οι σχέσεις νηπιαγωγών-γονέων φαίνεται να 

είναι κατά πλειοψηφία επιφανειακές.  Περισσότερο θετική στάση τείνουν να κρατούν 

οι γονείς, οι οποίοι δείχνουν πρόθυμοι να εμπλακούν, ενώ επιφυλακτικότερη στάση 

κρατούν οι νηπιαγωγοί, δηλώνοντας ανεπαρκώς εκπαιδευμένοι στο ζήτημα αυτό.  Οι 

προβληματικές σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στους νηπιαγωγούς και τους γονείς, 

προφανώς έχουν οδηγήσει σε δράσεις γονικής εμπλοκής που απαιτούν απλώς τη 

συμμετοχή των γονέων σε δραστηριότητες που οργανώνονται από το σχολείο, ενώ η 

συνεργασία μεταξύ τους δε φαίνεται να προωθείται ιδιαιτέρως.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ-ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

 

Η συνεργασία οικογένειας, σχολείου και κοινότητας αναφέρεται ως ένα 

κοινωνικό κεφάλαιο (social capital) (Berthelsen & Walker, 2008. Turney & Kao, 

2009).  Ο όρος κοινωνικό κεφάλαιο, παρόλο που έχει οικονομικό προσανατολισμό, 

όταν δημιουργήθηκε συνδέθηκε με τη ζωή του σχολείου και της τοπικής κοινότητας.  

Ένας από τους πιο γνωστούς ορισμούς για το κοινωνικό κεφάλαιο διατυπώθηκε από 

τους Cohen και Prusak (2001), οι οποίοι αναφέρουν ότι το κοινωνικό κεφάλαιο 

συγκροτείται από ένα σύνολο ανθρώπων που μοιράζονται το ίδιο όραμα, τις ίδιες 

αξίες και έχουν αναπτύξει σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ τους.  Η οικογένεια, το 

σχολείο και η κοινότητα παρόλο που είναι τρεις  διαφορετικές ομάδες όταν 

μοιράζονται τις ίδιες ανησυχίες, και έχουν κοινούς στόχους καταφέρνουν να 

λειτουργούν ως ένα κοινωνικό κεφάλαιο (Christenson & Sheridan, 2001. McDermott, 

2008. Patrikakou, και συν., 2005. Ward, 2013).  Παρακάτω παρουσιάζονται τα γενικά 

χαρακτηριστικά, τα οφέλη, οι παράμετροι που επηρεάζουν αλλά και οι προκλήσεις 

που συνοδέυουν τη συνεργασία των τριών αυτών περιβάλλοντων μάθησης. 

 

6.1.  Γενικά χαρακτηριστικά προγραμμάτων συνεργασίας 

 

Σήμερα θεωρείται πλέον δεδομένο ότι η οικογένεια, το σχολείο και η 

κοινότητα δεν μπορούν να λειτουργήσουν σωστά αν δεν συνεργαστούν.  Για να 

υπάρξουν τα μέγιστα αποτελέσματα για τους μαθητές, αλλά και για τους γονείς τους, 

τους εκπαιδευτικούς ή οποιοδήποτε άλλο εμπλεκόμενο μέλος της κοινότητας, πρέπει 

να γίνεται το καλύτερο δυνατό για να επιτευχθεί μια ισχυρή συνεργασία μεταξύ τους 

(Duch & Rodriguez, 2011. McLean, και συν., 2017. Turney & Kao, 2009).  Η 

συνεργασία της οικογένειας με το σχολείο και την κοινότητα είναι ένα πολύπλοκο 

φαινόμενο, με πολλές και διαφορετικές επιδράσεις, οι οποίες περιπλέκονται μεταξύ 

τους (Epstein, 1985. 2010.  Hendreson & Mapp, 2002).  Μέχρι στιγμής υπάρχουν 

ισχυρές ενδείξεις, που καταδεικνύουν ότι το σχολείο, είναι σε θέση να επηρεάσει τις 

πρακτικές που ακολουθούν οι οικογένειες των μαθητών στο σπίτι, βελτιώνοντας με 

αυτό τον τρόπο όχι μόνο την τυπική εκπαίδευση που παρέχεται από αυτό αλλά και 

την άτυπη εκπαίδευση που παρέχεται από το σπίτι.  Πολλές και διαφορετικές 
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πρακτικές συνεργασίας της οικογένειας με το σχολείο, έχουν αποδειχθεί επιτυχημένες 

με επιδράσεις στην συνολική ευημερία των παιδιών (Γεωργίου, 2000. Epstein, 2010. 

2011. Epstein & Sheldon, 2002. Henderson & Mapp, 2002. Patrikakou, και συν., 

2005. Schaub, 2015).  

 Σύμφωνα με την Epstein (2011), ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι 

υπάρχουν οκτώ βασικά συστατικά για αποτελεσματικά προγράμματα συνεργασιών 

ανάμεσα στο σχολείο, την οικογένεια και την κοινότητα.  Τα συστατικά αυτά είναι: 

(α) ηγεσία, (β) ομαδική δουλειά, (γ) εύρεση πλάνων δράσης, (δ) εφαρμογή των πλάνων 

δράσης, (ε) χρηματοδότηση, (στ) συλλογικότητα, (ζ) αξιολόγηση και (η) κοινωνική 

δικτύωση.  Πρωταρχικό ρόλο στην επιτυχία των συνεργατικών δράσεων έχουν η καλή 

οργάνωση, η ποιότητα των συνεργατικών δράσεων καθώς και η ύπαρξη μιας ομάδας 

δράσης.  Η ομάδα δράσης που μπορεί να αποτελείται είτε μόνο από δασκάλους, είτε 

από δασκάλους και γονείς αναλαμβάνει την οργάνωση δράσεων γονεϊκής 

συνεργασίας.  Η σαφής και ξεκάθαρη επικοινωνία ανάμεσα στις εμπλεκόμενες 

ομάδες, έχει καθοριστική σημασία καθώς βοηθά στην κατανόηση των ρόλων και των 

ευθυνών που αναλαμβάνει κάθε ομάδα, με αποτέλεσμα να τίθενται συγκεκριμένοι 

στόχοι και να επιτυγχάνται πολύ πιο εύκολα (Bergström, και συν., 2015. Rivera, 

2008).   

Τα προγράμματα επίσης πρέπει να είναι καλά σχεδιασμένα και να υπάρχει 

ποικιλία προγραμμάτων στα οποία οι γονείς μπορούν να λάβουν μέρος, έτσι ώστε 

καθένας να βρίσκει κάτι που να ταιριάζει στα ενδιαφέροντά του (Goodall & Vorhaus, 

2010. Patel & Corter, 2013).  Μεγάλη σημασία έχει και η συμβολή της κοινότητας 

στην επίτευξη επιτυχημένων συνεργασιών.  Σύμφωνα με τους Sheldon και Van 

Voorhis (2003, στο Epstein, 2011), σε μακροχρόνιες έρευνες που 

πραγματοποιήθηκαν κατά τις οποίες μελετήθηκαν οι συνεργατικές πρακτικές που 

ακολουθούνται σε πάνω από 500 σχολεία, φάνηκε ότι όταν τα σχολεία δέχονται 

τεχνική βοήθεια, και υποστήριξη είτε από φορείς της κοινότητας, είτε από 

εξωτερικούς συνεργάτες, τότε οργανώνουν δραστηριότητες συνεργασίας με τους 

γονείς με μεγαλύτερη ευκολία, επιχειρούν αλλαγές στην πολιτική του σχολείου, 

επιδιώκουν τη συνεργασία με τους γονείς.  Η συμβολή λοιπόν της κοινότητας είναι 

ένα βασικό συστατικό μιας επιτυχημένης συνεργασίας με την οικογένεια.  Το σχολείο 

θα πρέπει να στρέφει τη δράση του προς τα έξω, συμπεριλαμβάνοντας την κοινότητα 

ως ένα βασικό και πολύτιμο συνεργάτη του.   



85 
 

6.2. Γονείς που δεν επιθυμούν να συνεργαστούν με το σχολείο ή την κοινότητα 

 

Μια από τις προκλήσεις στο σχεδιασμό προγραμμάτων γονικής συνεργασίας 

είναι η προσέγγιση γονέων που συνήθως είναι αμέτοχοι και δεν λαμβάνουν μέρος σε 

οποιαδήποτε δράση των σχολείων ή την κοινότητα.  Οι γονείς αυτοί, αναφέρονται 

στη διεθνή βιβλιογραφία ως ‘hard-to-reach parents’ (Boag-Munroe & Evangelou, 

2012. Evangelou, και συν., 2011. Osgood, Albon, Allen & Hollingworth, 2013).  

Συχνά αναφέρονται ως οι γονείς που είναι πιο απομονωμένοι, που έχουν αποκλειστεί 

από το κοινωνικό σύστημα, ή αντιμετωπίζουν προβληματικές καταστάσεις.  Πιο 

συγκεκριμένα οι γονείς αυτοί ενδέχεται να ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές 

ομάδες, όπως εθνικές μειονότητες, ή να μιλούν διαφορετική γλώσσα από τη χώρα 

υποδοχής, να μην κατέχουν ανωτέρου επιπέδου μόρφωση.   

Ως αμέτοχοι γονείς θεωρούνται και όσοι παρουσιάζουν κάποιου είδους εθισμό 

όπως σε ουσίες, αλκοόλ, ή οτιδήποτε άλλο, ή λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, 

καθώς αντιμετωπίζουν ψυχικά προβλήματα.    Η οικογενειακή κατάσταση φαίνεται 

επίσης να παίζει σημαντικό ρόλο, καθώς γονείς χωρισμένοι ή απο μονογονεϊκές 

οικογένειες δεν παρουσιάζουν μεγάλα ποσοστά συνεργασίας με το σχολείο. Τέλος, 

γονείς που αντιμετωπίζουν γενικότερα προβλήματα όπως το να εμφανίζουν 

αντικοινωνικές συμπεριφορές, να προτιμούν να ζουν απομονωμένοι, να είναι 

αποδέκτες ενδοοικογενειακής βίας, ακόμη και αυτοί που έχουν κακές σχέσεις με 

άλλους γονείς, έχουν τυχόν κακή εμπειρία με το σχολείο και τους δασκάλους όταν οι 

ίδιοι ήταν μαθητές ή έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, οδηγούνται σε αποχή από 

οποιαδήποτε συνεργατική δράση που τους αφορά.  (Campbell, 2011. Chenhall, και 

συν., 2011. Davis-Kean & Eccles, στο Patrikakou, και συν., 2005. Hindman, και συν., 

2012. Kohl, Lengua & McMahon, 2000. Turney & Kao, 2009. Waanders, και συν., 

2007. Yahya, 2016).   

H άρνηση της συνεργασίας από πλευράς των γονέων επηρεάζει επίσης τη 

σχέση που δημιουργούν αργότερα με τους δασκάλους των παιδιών τους, ακόμη και η 

συμπεριφορά του ίδου του παιδιού τους.  Το ερώτημα που προκύπτει όμως είναι 

μήπως τελικά η λύση του προβλήματος αυτού δεν βρίσκεται  στους γονείς αλλά στο 

σχολείο και την κοινότητα.  Το σχολείο και η κοινότητα ενδεχομένως να μην 

δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για τη συνεργασία με αυτή την κατηγορία γονέων 
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και αυτό εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ανάγκη σχεδιασμού προγραμμάτων, έτσι 

ώστε και αυτοίοι γονείς να νιώσουν ευπρόσδεκτοι (Evangelou, και συν., 2011). 

 

6.3.  Η κατανόηση από τους γονείς της σημαντικότητας του ρόλου τους 

 

Σύμφωνα με τους Hoover-Dempsey και συνεργάτες (στο Patrikakou, και συν., 

2005), οι γονείς επιλέγουν να συνεργαστούν με το σχολείο και την κοινότητα κυρίως 

όταν έχουν καταλάβει τη σημασία του ρόλου τους ως γονείς και όταν νιώθουν ότι 

μπορούν να είναι αποτελεσματικοί για την πρόοδο των παιδιών τους.  Κατανοώντας 

το ρόλο που έχουν σαν γονείς, αναλαμβάνουν και τις αντίστοιχες συμπεριφορές 

αυτού του ρόλου και θεωρούν σχεδόν δεδομένο ότι πρέπει να κάνουν το καλύτερο 

δυνατό για το παιδί τους. 

Όπως φαίνεται,  οι απόψεις των γονέων σχετικά με το ρόλο που πρέπει να 

έχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία διαμορφώνεται από πολλούς παράγοντες.  Το 

οικογενειακό περιβάλλον, η ενημέρωση των γονέων σχετικά με διάφορες θεωρίες 

μάθησης, η κοινωνία, το σχολείο επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι γονείς 

αντιλαμβάνονται το ρόλο τους (Emerson, και συν., 2012. Epstein, 1995. 2011).  Η 

διαμόρφωση του ρόλου των γονέων είναι, ίσως, ο βασικότερος παράγοντας για τη 

συνεργασία τους με το σχολείο ή την κοινότητα.  Η επιθυμία των γονέων να 

συνεργαστούν και η πιθανότητα να συνεχίσουν να εμπλέκονται στην εκπαίδευση των 

παιδιών τους σε βάθος χρόνου, εξαρτάται από το πόσο πολύ έχουν καταλάβει ότι 

αποτελούν σημαντικούς παράγοντες στην εκπαίδευση των παιδιών τους (Hoover-

Dempsey & Sandler, 1995).  Η συνειδητοποίηση από πλευράς γονέων ότι μπορούν να 

ενισχύσουν τα μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών τους είναι αυτή που επηρεάζει 

την επιθυμία τους να συνεργαστούν (Fan & Chen, 2001· Gutman & Akerman, 2008. 

Yamamoto, και συν., 2006). 

 

6.4. Ο ρόλος του σχολείου και των εκπαιδευτικών στην επίτευξη επιτυχημένων 

συνεργασιών με τους γονείς. 

 

Ο ρόλος του σχολείου και της κοινότητας στην επίτευξη της συνεργασίας με 

τους γονείς είναι καθοριστικός.  Ιδιαιτέρως οι εκπαιδευτικοί μέσα από την συχνή 
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επαφή που έχουν με τους γονείς οφείλουν να τους κάνουν να νιώσουν ευπρόσδεκτοί 

και σημαντικοί συνεργάτες (Hoover-Dempsey & Sandler, 2005. Pomerantz, 

Moorman & Litwack, 2007. Tekin, 2011. Whitaker & Hoover-Dempsey, 2013).  Οι 

γονείς ενθαρρύνονται να συνεργαστούν με το σχολείο των παιδιών τους κυρίως όταν 

το σχολικό κλίμα είναι καλό.  Όταν οι γονείς έρχονται αντιμέτωποι με ενα φιλόξενο 

σχολικό περιβάλλον, όπου νιώθουν ότι η γονική συνεργασία είναι απαραίτητη και 

δεδομένη, όταν οι δάσκαλοι αναγνωρίζουν τους γονείς ως σημαντικούς συνεργάτες, 

τότε είναι πολύ πιο πιθανό να προχωρήσουν σε συνεργατικές δράσεις με το σχολείο 

(Hoover-Dempsey & Sandler, 2005).  Από την άλλη, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα οι 

γονείς να έχουν αρνητικές εμπειρίες  από το σχολικό περιβάλλον και να νιώσουν ότι 

το σχολείο τους απομακρύνει από  την εκπαιδευτική διαδικασία κι ότι ο ρόλος τους 

δεν είναι καθόλου σημαντικός, με αποτέλεσμα να αποφασίσουν τελικά να μη 

συνεργαστούν με τη σχολική κοινότητα (Emerson, και συν., 2012). 

Είναι πολύ σημαντικό να καλλιεργηθεί ανάμεσα στους γονείς και τους 

εκπαιδευτικούς ένα κλίμα εμπιστοσύνης.  Οι ζεστές και ουσιαστικές σχέσεις είναι ένα 

προαπαιτούμενο για τη δημιουργία υποστηρικτικών σχέσεων και κυρίως για την 

κατανόηση ότι και οι δυο πλευρές έχουν κοινό στόχο, που δεν είναι άλλος από την 

ευημερία του παιδιού (Christenson & Sheridan, 2001. Lang, και συν., 2016. 

McDermott, 2008. Ruggiano-Schmidt, 2006. Ward, 2013).  Όταν εδραιωθεί η 

εμπιστοσύνη ανάμεσα στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, τότε είναι πολύ πιο 

πιθανό να αυξηθεί η πιθανότητα συνεργασίας ανάμεσά τους και να ενισχυθεί η 

αντίληψη που έχουν οι γονείς για το ρόλο τους ως δάσκαλοι των παιδιών τους.  Μέσα 

από συνεχή διάλογο, σεβασμό και κατανόηση, οι γονείς νιώθουν ότι είναι σημαντικοί 

για την πρόοδο των παιδιών τους, νιώθουν όμορφα μέσα στη σχολική κοινότητα και 

συνεισφέρουν κι αυτοί στη δημιουργία συνεργατικών δράσεων (Colgate, και συν., 

2017. Wen, και συν., 2012. Westmoreland, και συν., 2010).   

Πολύ σημαντικό, επίσης, είναι να υπάρχει κλίμα υποστήριξης ανάμεσα σε 

εκπαιδευτικούς και γονείς και να ρυθμίζονται με ηρεμία οι εντάσεις που τυχόν 

προκύπτουν.  Καλό είναι να υπάρχει η αίσθηση ότι και οι δυο πλευρές έχουν 

αναλάβει από κοινού την φροντίδα και την ευημερία του παιδιού και ότι η 

συνεργασία τους δεν έχει ως αυτοσκοπό να δείξει στους γονείς τί κάνουν λάθος.  Οι 

γονείς είναι και παραμένουν οι πρώτοι και πιο σημαντικοί παιδαγωγοί των παιδιών 

τους (Geens & Vandenbroeck, 2013. Lang, και συν., 2016).   
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Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν την 

σπουδαιότητα της συνεργασίας τους με τους γονείς, ούτε ότι είναι προετοιμασμένοι 

για να αναπτύξουν ζεστές σχέσεις μαζί τους.   Έτσι, άλλοι νιώθουν ότι είναι ικανοί 

και δείχνουν πρόθυμοι να συνεργαστούν με τους γονείς κι άλλοι νιώθουν ότι δεν 

επιθυμούν να έχουν στενές σχέσεις με αυτούς (Epstein, 2011. Patrikakou, και συν., 

2005). 

Ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι μιας υγιής και ζεστή σχέση των 

δασκάλων με τους γονείς απαιτεί κόπο και  χτίζεται σταδιακά.  Οι Wright, και 

συνεργάτες, (2008) υποστηρίζουν την ύπαρξη τεσσάρων εξελικτικών σταδίων μέχρι 

την επίτευξη της γονικής συνεργασίας  Τα στάδια αυτά είναι τα εξής: (α) μη-

συνεργασία (συνήθως στην αρχή της χρονιάς οι εκπαιδευτικοί δίνουν οδηγίες στους 

γονείς, έχοντας ηγετικό ρόλο), (β) προ-συνεργασία (αργότερα οι εκπαιδευτικοί 

ενημερώνουν και ανταλλάσουν απόψεις με τους γονείς), (γ) συνεργασία (οι γονείς και 

οι εκπαιδευτικοί ξεκινούν τις πρώτες δράσεις συνεργασίας) και (δ) μετά-συνεργασία 

(οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί δουλεύουν πλέον μαζί σαν ένα σύστημα).  Αρκετοί 

εκπαιδευτικοί δε γνωρίζουν ότι η επίτευξη της γονικής συνεργασίας είναι μια 

διαδικασία που απαιτεί κόπο και συντονισμένη δουλειά και απογοητεύονται όταν 

αρχικά δεν τα καταφέρουν.  Έτσι,  προτιμούν να συνεργάζονται με τους γονείς 

επιλέγοντας απλώς να ενημερώνουν τους γονείς για θέματα που προκύπτουν μέσα 

στην χρονιά, ενώ αυτό ουσιαστικό ανήκει στα πρώτα στάδια της συνεργασίας 

(Colgate, και συν., 2017. Epstein, 2011. Evangelou, και συν., 2011. Rekalidou & 

Penderi, 2010).  Κάθε στάδιο προαπαιτεί το άλλο και βοηθά στο χτίσιμο θετικών και 

υγιών σχέσεων ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς (Duncan, και συν., 

2010).       

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να έχουν πολλές επικοινωνιακές δεξιότητες για να 

χτίσουν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους γονείς.  Είναι σημαντικό να θέτουν όρια στους 

γονείς, έχοντας παράλληλα μια ειλικρινή και ζεστή σχέση μαζί τους.  Πρέπει να 

καταλάβουν ότι κάθε γονέας είναι διαφορετικός, όπως και κάθε μαθητής τους, 

γεγονός που σημαίνει ότι πρέπει να αποδέχονται κάθε γονέα ξεχωριστά και να 

δώσουν τον απαραίτητο χρόνο σε καθένα από αυτούς.  Σημαντικό,  επίσης, είναι να 

είναι διαθέσιμοι γι’ αυτούς και πρόθυμοι να ακούσουν τους προβληματισμούς τους 

και να τους ενθαρρύνουν.  Προτείνεται μάλιστα, οι εκπαιδευτικοί  να λαμβάνουν, ως 

μέρος των σπουδών τους, εκπαίδευση για να αναπτύσουν συγκεκριμένες δεξιότητες, 
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που θα τους κάνουν να καταλάβουν τον πολύ ιδιαίτερο ρόλο που έχουν στην 

ενίσχυση της συνεργασίας με τους γονείς των μαθητών τους (Epstein, 2011. 

Greenwood & Hickman, 1991. Westmoreland, και συν., 2010).   

Κάθε σχολείο, επίσης,  θα πρέπει να προωθεί περαιτέρω τη σωστή κατάρτιση 

και τη συνεχή ενημέρωση των εκπαιδευτικών αλλά και να διαθέτει τα κατάλληλα 

υλικά και την απαραίτητη οικονομική βοήθεια για τη διεξαγωγή των κατάλληλων 

προγραμμάτων γονικής συνεργασίας.  Η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού ενός 

σχολείου συνεισφέρει στην ικανότητα τους να εφαρμόζουν στρατηγικές και 

πρωτοβουλίες κατάλληλες για να κάνουν τους γονείς να νιώσουν ευπρόσδεκτοι και 

σημαντικοί (Weiss, και συν., 2010· Westmoreland, και συν., 2010).   

Τα σχολεία μέσα από την εφαρμογή ενός καλά οργανωμένου προγράμματος 

που στοχεύει στην βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών, θα πρέπει να καθιερώσουν 

τη συνεργασία με τους γονείς ως ένα σημαντικό μέρος του εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού, και ως ένα αυτονόητο μέρος της δουλειάς των εκπαιδευτικών.  Όπως 

ακριβώς οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν για την κάλυψη των στόχων του αναλυτικού 

προγράμματος, έτσι θα πρέπει να φροντίζουν και για τη συνεργασία με τους γονείς 

μέσα από ένα καλά οργανωμένο σχεδιασμό. Η συνεργασία του σχολείου με την 

οικογένεια θεωρείται εξάλλου, μια δημοκρατική αξία και ως ένας δείκτης ποιότητας 

της εκπαίδευσης που παρέχεται (Epstein, 1995. 2011. Smith, και συν., 2013. 

Westmoreland, και συν., 2009. Hindman, και συν., 2012. Scott & Dadds, 2009).   

 

6.5. Η σχέση εκπαιδευτικών και μαθητών προσχολικής ηλικίας 

 

Η προσκόλληση των παιδιών σε ενήλικα αγαπημένα πρόσωπα αποτελεί μια 

τυπική διαδικασία ανάπτυξης.  Η προσκόλληση αφορά στο συναισθηματικό δεσμό 

που αναπτύσσεται ανάμεσα στα παιδιά και στους ενήλικες, είτε πρόκειται για τους 

γονείς τους, είτε πρόκειται για άλλα αγαπημένα πρόσωπα του εγγύτερου 

περιβάλλοντος του παιδιού.  Τα παιδιά χρησιμοποιούν αυτά τα πρόσωπα  στα οποία 

προσκολλώνται ως βάση από την οποία αντλούν σιγουριά για να εξερευνήσουν τον 

κόσμο (Ainsworth, 1989. Ainsworth & Bell, 1970. Bowlby, 1969. 1988).     
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 Τα τελευταία χρόνια δίνεται έμφαση και στις σχέσεις που αναπτύσσονται 

εκτός του πλαισίου της οικογένειας, με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στο χώρο του 

σχολείου και στις σχέσεις που το παιδί αναπτύσσει με τους δασκάλους του (Hamilton 

& Howes, 1992. O’Connor, 2010. Pianta, 1992. Pianta, LaParo, Payne, Cox & 

Bradley, 2002).  Έτσι, μελετάται αν και με ποιο τρόπο τα παιδιά αναπτύσσουν σχέση 

προσκόλλησης με τους δασκάλους τους, ενώ παράλληλα μελετώνται τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτή τη σχέση.  Όπως φαίνεται τα παιδιά, με την 

είσοδό τους στο σχολείο, νιώθουν την ανάγκη να προσκολληθούν στο δάσκαλό τους, 

όπως ακριβώς κάνουν με τους γονείς τους, και τον  χρησιμοποιούν ως βάση, για να 

ενταχθούν και να αναπτύξουν περαιτέρω συναισθηματικούς δεσμούς  με την ομάδα 

του σχολείου.  Η συναισθηματική ασφάλεια που εισπράττουν, όταν οι σχέσεις με το 

δάσκαλό τους είναι ζεστές, τα οδηγεί στο να έχουν περισσότερα κίνητρα για μάθηση, 

να έχουν περισσότερο στραμμένη την προσοχή τους στο μάθημα και άρα να 

σημειώνουν καλύτερες επιδόσεις (Ματσαγγούρας, 2000. Pianta, 1999).   

Υποστηρίζεται ότι οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των εκπαιδευτικών και των 

παιδιών έχουν σημαντική επίδραση, θετική ή αρνητική στη συναισθηματική και 

κοινωνική ωρίμανση των παιδιών, αλλά και στα μαθησιακά τους αποτελέσματα 

(Burchinal, και συν., 2002. Commodari, 2013. Pianta, Nimetz & Bennett, 1997. 

Jerome, και συν., 2009).  

 Η ποιότητα των σχέσεων που αναπτύσσσονται μετράται συνήθως με βάση 

τρεις κατηγορίες (Pianta, 2001). Έτσι, λοιπόν, παιδιά και εκπαιδευτικοί μπορεί να 

αναπτύξουν: (α) σχέσεις εγγύτητας, (β) σχέσεις εξάρτησης ή (γ) να έχουν 

συγκρουσιακές σχέσεις.  Η εγγύτητα αναφέρεται στη ζεστασιά και στην οικειότητα 

στις σχέσεις, η εξάρτηση, στο βαθμό προσκόλλησης του παιδιού στο δάσκαλό του, 

ενώ η σύγκρουση σχετίζεται με τα αρνητικά συναισθήματα που τυχόν προκύπτουν 

ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και το μάθητή.  Η εγγύτητα στις σχέσεις φαίνεται να 

επιδρά θετικά στην προσαρμογή των παιδιών στο σχολείο (Baker, 2001. Buyse, 

Verschueren, Verachtert, & van Damme, 2009), στις κοινωνικές δεξιότητες και την 

αυτορύθμιση της συμπεριφοράς τους, (Palermo, Hanish, Martin, Fabes, & Reiser, 

2007. Peisner-Feinberg, και συν., 2001. Zhang, 2011), και στα μαθησιακά τους 

αποτελέσματα (Commodari, 2013. Burchinal, και συν., 2002. Pianta, και συν., 1997. 

Pianta, Nimetz & Bennett, 1997. Spilt, Hughes, Wu & Kwok, 2012).  
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Αντίθετα, οι συγκρουσιακές σχέσεις φαίνεται να εμφανίζονται πολύ 

περισσότερο όταν τα παιδιά παρουσιάζουν αντικοινωνική συμπεριφορά, ενώ 

σχετίζονται με κακή προσαρμογή στο σχολείο, αλλά και τυχόν χαμηλές επιδόσεις 

(Archambault, Vandenbosssche,-Makombo & Fraser, 2017. Hamre & Pianta, 2001. 

Peisner-Feinberg, και συν., 2001)  Τέλος, η εξάρτηση στις σχέσεις φαίνεται να 

σχετίζεται θετικά με προβλήματα στην συμπεριφορά των παιδιών και αρνητικά με τη 

ρύθμιση της συμπεριφοράς στο σχολείο και την  έλλειψη κινήτρων για μάθηση 

(Baker, 2006. Milatz, Glüer, Harwardt-Heinecke, Kappler & Ahnert, 2014. Pianta, 

2001. Pianta, 2001).  

Η διαμόρφωση των σχέσεων μεταξύ δασκάλων και παιδιών φαίνεται να 

επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες.  Η ιδιοσυγκρασία και το φύλο των παιδιών, 

οι δεσμοί που έχουν ήδη δημιουργήσει στο οικογενειακό τους περιβάλλον, ο βαθμός 

στον οποίο οι ίδιοι οι δάσκαλοι επιθυμούν να εμπλακούν, το οικογενειακό 

περιβάλλον των παιδιών και πλήθος άλλων παραγόντων φαίνεται να επηρεάζουν 

θετικά ή αρνητικά τη δημιουργία σχέσεων εγγύτητας (Archambault, και συν., 2017. 

Baker, 2006. Jerome, και συν., 2009. O’Connor, 2010. Pianta, και συν., 2002).  Η 

ικανότητα των εκπαιδευτικών να συνάψουν θετικές σχέσεις, που στηρίζουν και 

προωθούν τους μαθητές τους, θεωρείται ένα σημαντικό στοιχείο της διδακτικής τους 

ικανότητας (Ματσαγγούρας, 2000).   

Η Jerome και οι συνεργάτες της (2009) στις Η.Π.Α., ανέλυσαν τους 

παράγοντες εκείνους που ευθύνονται για τη δημιουργία σχέσεων εγγύτητας ή 

συγκρουσιακών σχέσεων στο νηπιαγωγείο.  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι 

σχέσεις εγγύτητας ευνοούνται από παράγοντες όπως το φύλο, καθώς τα κορίτσια 

τείνουν να προσεγγίζουν περισσότερο τους δασκάλους τους. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει, επίσης, το  ότι όσο μεγαλώνουν τα παιδιά και φοιτούν σε μεγαλύτερες 

τάξεις του Δημοτικού, μεγαλώνει το κενό ανάμεσα στα αγόρια και τα κορίτσια, με 

αποτέλεσμα τα αγόρια να απομακρύνονται όλο και περισσότερο από τους δασκάλους 

τους.  Σχέσεις εγγύτητας αναπτύσσονται, επίσης, όταν τα παιδιά προέρχονται από 

οικογενειακό περιβάλλον  στο οποίο ήδη έχουν βιώσει ισχυρούς συναισθηματικούς 

δεσμούς και όταν οι επιδόσεις τους στο σχολείο είναι υψηλές (O’ Connor, 2010. 

Zhang, 2011).   
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Τη μεγαλύτερη επίδραση, ωστόσο, στη δημιουργία υγιών και ζεστών σχέσεων 

ανάμεσα στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς φαίνεται να ασκεί το οικογενειακό 

περιβάλλον των παιδιών.  Όπως ήδη αναφέρθηκε, η σχέση εγγύτητας που έχει 

αναπτύξει το παιδί με τους γονείς του, πριν την είσοδό του στο σχολείο, φαίνεται να 

επηρεάζει τη σχέση που θα αναπτύξει στη συνέχεια με τον εκπαιδευτικό 

(Commodari, 2013. Jerome, και συν., 2009. Pianta, και συν., 2002).  Επιπρόσθετα, η 

άποψη που έχουν οι γονείς για το ρόλο των δασκάλων, αλλά και ο βαθμός 

συμμετοχής τους σε δραστηριότητες του σχολείου, επηρεάζουν τη σχέση που το παιδί 

θα αναπτύξει με τους δασκάλους του.  Όσο περισσότερο οι γονείς αποδέχονται το 

δάσκαλο των παιδιών και διατηρούν καλές σχέσεις μαζί του, τόσο τα παιδιά τείνουν 

να εμπιστεύονται περισσότερο κι αυτά το δάσκαλο και να τον προσεγγίζουν με πιο 

χαλαρή διάθεση (O’ Connor, 2010. Zhang, 2011).     

Στην προσχολική ηλικία, η επίδραση των σχέσεων δασκάλων και μαθητών 

είναι εμφανής κυρίως στη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών και στη 

συμπεριφορά τους, αλλά και στα μαθησιακά τους αποτελέσματα.  Μέχρι στιγμής οι 

σχέσεις εγγύτητας φαίνεται να σχετίζονται θετικά με επιδόσεις των παιδιών 

προσχολικής ηλικίας σε σταθμισμένα τεστ, που αφορούν διάφορες γνωστικές 

περιοχές, τη γλώσσα, τα μαθηματικά, τις κινητικές δεξιότητες, ενώ οι συγκρουσιακές 

σχέσεις ή οι σχέσεις προσκόλλησης, φαίνεται να φέρνουν τα αντίθετα αποτελέσματα 

(Burchinal, και συν., 2002. Peisner-Feinberg, και συν., 2001).   

Όπως φαίνεται, οι σχέσεις εγγύτητας ευνοούν την ύπαρξη μιας χαλαρής 

διάθεσης ανάμεσα στο δάσκαλο και το μαθητή κι αυτό οδηγεί το μαθητή στο να 

εμπλέκεται περισσότερο στις δραστηριότητες του σχολείου κι έτσι να βελτιώνει τις 

επιδόσεις του.  Όταν το παιδί αποδέχεται το δάσκαλο ως μια μορφή που του 

προσφέρει ασφάλεια και αποδοχή τότε μπορεί πιο εύκολα να εκφράσει τα 

συναισθήματα και τα ταλέντα του (Doumen, Koomen, Buyse, Wouters & 

Verschueren, 2012).  Σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι οι σχέσεις εγγύτητας που 

αναπτύσσονται δρουν ευεργετικά και προστατευτικά για τα παιδιά που προέρχονται 

από χαμηλά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα, ή σε παιδιά που αντιμετωπίζουν 

μαθησιακές δυσκολίες ή προβλήματα συμπεριφοράς (Archambault, και συν., 2017. 

Baker, 2006. Caplan, Feldman, Eisenhower & Blacher, 2016). 



93 
 

Η Commodari (2013), μελετώντας ακριβώς αυτή τη σχέση ανάμεσα στο 

δάσκαλο και το μαθητή στην προσχολική ηλικία, συμπέρανε ότι τα παιδιά που έχουν 

αναπτύξει μια υγιή προσκόλληση με το νηπιαγωγό τους, έχουν καλύτερες επιδόσεις.  

Μέσα από τεστ που χρησιμοποιήθηκαν και αφορούσαν στις γλωσσικές ικανότητες, 

στη φωνολογική επίγνωση, στις λογικό-μαθηματικές ικανότητες και στις κινητικές 

δεξιότητες των παιδιών προσχολικής ηλικίας, φάνηκε ότι η σχέση εγγύτητας με το 

δάσκαλο σχετιζόταν θετικά με τις υψηλές επιδόσεις των παιδιών.  Όπως φαίνεται, οι 

σχέσεις εγγύτητας οδηγούν σε περισσότερες συζητήσεις και μεγαλύτερη 

αλληλεπίδραση μεταξύ δασκάλων και μαθητών, γεγονός που βοηθά τα παιδιά να 

αποκτήσουν καλύτερες γλωσσικές ικανότητες.   

Όπως τονίζει, επίσης,  η ερευνήτρια, είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι η 

σχέση που αναπτύσσεται είναι αμφίδρομη.  Η γλώσσα και οι κοινωνικές δεξιότητες 

του  παιδιού, είναι αυτές που του επιτρέπουν να δημιουργήσει υγιείς σχέσεις με τους 

γύρω του, αλλά και να κατανοήσει πώς και γιατί πρέπει να ρυθμίσει τη συμπεριφορά 

του ως μέλος της ομάδας του σχολείου. Τα παιδιά που έχουν αυτές τις δεξιότητες 

είναι αυτά που μπορούν με μεγαλύτερη ευκολία να εκφραστούν και να δηλώσουν τις 

ανάγκες τους.  Ακολούθως, οι δάσκαλοι διευκολύνονται από αυτά τα παιδιά, τα 

προσεγγίζουν πιο εύκολα και δημιουργούν μαζί τους σχεδόν αυτόματα σχέσεις 

εγγύτητας.  Έτσι, οι σχέσεις εγγύητας έχουν δύο διαφορετικές λειτουργίες μέσα σε 

μια σχολική τάξη, να εμπνεύσουν ασφάλεια και να βοηθήσουν τα παιδιά να 

κοινωνικοποιηθούν (Bergin & Bergin, 2009). Συνήθως λοιπόν, τα παιδιά με ασφαλή 

προσκόλληση στο δάσκαλο έχουν την τάση να εμπλέκονται πιο συχνά στα δρώμενα 

της τάξης κι αυτό έχει άμεση επίδραση στην εξέλιξη της σκέψης, των γλωσσικών 

τους ικανοτήτων και των επιδόσεών τους στο σύνολό τους.      

Τα παραπάνω αποτελέσματα έχει ήδη επιβεβαιώσει και η Pianta και οι 

συνεργάτες της (1997), προσθέτοντας όμως ότι αν πραγματοποιηθεί σύγκριση στην 

επίδραση που ασκεί στα μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών η σχέση μητέρας-

παιδιού και η σχέση δασκάλου-παιδιού, τότε τα αποτελέσματα θα αναδείξουν την 

υπεροχή της επίδρασης που ασκεί η μητέρα.  Όπως υποστηρίζει η ερευνήτρια, η 

επίδραση που ασκεί το οικογενειακό περιβάλλον, ιδιαίτερα στην προσχολική ηλικία, 

είναι πολύ ισχυρή και δεν μπορεί να συγκριθεί με την επίδραση που ασκεί ο 

δάσκαλος στο παιδί. 
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6.6. Οφέλη που προκύπτουν από τη γονική συνεργασία για τους γονείς, τα παιδιά 

και τους εκπαιδευτικούς. 

 

Ερευνητικά δεδομένα αναφέρονται όχι μόνο στην αποτελεσματικότητα της 

γονικής συνεργασίας, αλλά επικεντρώνονται και στα οφέλη που προκύπτουν για το 

παιδί, τους γονείς και τους δασκάλους (Cotton & Wikelund, 1989. Epstein, 2001. 

Epstein & Sheldon, 2006. Jeynes, 2005).     

Τόσο οι γονείς, όσο και τα παιδιά επηρεάζονται θετικά από τη συνεργασία 

τους με το σχολείο.  Αρχικά, ενώ οι γονείς νιώθουν επιφυλακτικοί και αβέβαιοι για τη 

σπουδαιότητα της συνεργασίας τους,  αποκτούν εν καιρώ περισσότερη 

αυτοπεποίθηση και σιγουριά σχετικά με τον τρόπο που χειρίζονται προβλήματα που 

προκύπτουν με τα παιδιά τους.  Μέσα από συζητήσεις που πραγματοποιούνται με 

τους εκπαιδευτικούς, δίνεται η δυνατότητα στους γονείς να βελτιώσουν τις πρακτικές 

που εφαρμόζουν στο σπίτι, ή να υιοθετήσουν καινούργιες.  Αυτό έχει ως συνέπεια,  

να περνούν ποιοτικό χρόνο μαζί με τα παιδιά τους, και να αναπτύσουν μαζί τους μια 

ζεστή και ουσιαστική σχέση (Νόβα-Καλτσούνη, 2010. Smith, και συν., 2013; 

Westmoreland και συν., 2009).   

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υποστηριχθεί ότι η γονική εμπλοκή δεν είναι 

αποτελεσματική ή ότι έφερε αρνητικά αποτελέσματα (Epstein, 1995. 2010. Higgins & 

Morley, 2014).  H Henderson (1981. 1987), ήδη από πολύ νωρίς συμπέρανε ότι χωρίς 

καμία αμφιβολία, η συμβολή των γονέων είναι σημαντική για την αύξηση των 

επιδόσεων των παιδιών τους.  Πρότεινε, επίσης,  ότι έχει σημασία να υπάρχει 

ποικιλία στους τρόπους με τους οποίους εμπλέκονται οι γονείς, ενώ είναι 

απαραίτητος ένας πολύ καλός σχεδιασμός των δράσεων.  Λίγο αργότερα ο Sattes 

(1985), συμπεραίνει ότι σχεδόν όλοι οι τρόποι εμπλοκής των γονέων στην 

εκπαίδευση είναι σημαντικοί, αλλά πιο σημαντική θέση κατέχει η ενίσχυση των 

γονέων ως «δασκάλων» των παιδιών τους.  Ερευνητικά δεδομένα που αφορούν 

σχολικές βαθμίδες από την προσχολική αγωγή έως το Λύκειο, αποκαλύπτουν ότι η 

γονική εμπλοκή είναι ωφέλιμη όχι μόνο για τα παιδιά, αλλά και τους γονείς και τους 

δασκάλους τους (Berthelsen & Walker, 2008. Christenson & Sheridan, 2001. Epstein, 

2011. Henderson & Mapp, 2002. Voorhis, και συν., 2013).   
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Οι γονείς, μέσα από συνεργατικές δράσεις, φαίνεται να αντιλαμβάνονται 

καλύτερα το ρόλο που έχουν ως γονείς και την επιρροή που ασκούν στην εξέλιξη των 

παιδιών τους, ενώ νιώθουν ικανοποίηση και αυτοπεποίθηση όταν μαθαίνουν τρόπους 

που μπορούν να τα ωφελήσουν.  Παράλληλα, αποκτώντας μια πιο ζεστή σχέση με το 

δάσκαλο των παιδιών τους, κατανοούν και εκτιμούν περισσότερο το έργο τους, και 

εκφράζουν πιο εύκολα τις ανησυχίες τους (Hoover-Dempsey, και συν., 2005. 

Pomerantz, και συν., 2007. Prinsloo & Reid, 2015).   

Από την άλλη πλευρά, οι εκπαιδευτικοί επωφελούνται και αυτοί καθώς μέσα 

από τη συνεργασία τους με τους γονείς, έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα 

τους μαθητές τους.  Αυτό επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν τις 

πρακτικές που ήδη χρησιμοποιούν και να ανταποκριθούν περισσότερο στις ανάγκες 

των μαθητών τους (Epstein, Sanders & Clark, 1999).  Η καλύτερη γνώση του 

οικογενειακού περιβάλλοντος των μαθητών οδηγεί και σε εγγύτερες σχέσεις μεταξύ 

των εκπαιδευτικών και των μαθητών με όλα τα οφέλη που προκύπτουν από αυτό.  

Επίσης, μια υγιής συνεργασία με τους γονείς φαίνεται να καθοδηγεί τους δασκάλους 

ως προς τα προγράμματα συνεργασίας τα οποία θα πραγματοποιήσουν.  Έτσι, οι 

δάσκαλοι καταφέρνουν να οργανώνουν προγράμματα που έχουν νόημα για τους 

γονείς, αφού καλύπτουν τις ανάγκες τους και έμμεσα διευκολύνεται το έργο τους και 

αυξάνεται η αυτοεκτίμησή τους (Castro, και συν., 2004. Lang, και συν., 2016). 

Τέλος, τα παιδιά νιώθουν ασφάλεια καθώς βλέπουν τους γονείς τους να 

διαθέτουν χρόνο για αυτά και να επενδύουν σε μια καλή συνεργασία με το σχολείο 

τους.  Επίσης, καθώς εξασφαλίζεται σε μεγάλο βαθμό η «συνέχεια» ανάμεσα στο 

σχολείο και την οικογένεια, και έτσι γονείς και σχολείο ακολουθούν όσο το δυνατόν 

τις ίδιες πρακτικές, τα παιδιά σημειώνουν καλύτερες επιδόσεις (Κιτσαράς, 1997).  Τα 

παιδιά λοιπόν, είναι αυτά που επηρεάζονται θετικά περισσότερο καθώς γίνονται 

αποδέκτες των οφελών της συνεργασίας (Regner, και συν., 2009. Voorhis, και συν., 

2013).  Τα οφέλη της γονικής συνεργασίας με το σχολείο και την κοινότητα 

καταδεικνύονται πέρα από την επίδραση στα μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών 

και στην ψυχική υγεία των παιδιών κι αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον.  Είναι 

γνωστό ότι  η έλλειψη κοινωνικών και συναισθηματικών ικανοτήτων των παιδιών, 

επηρεάζουν άμεσα και την επίδοση τους στο σχολείο (Levine, 2006. UNICEF, 2000). 
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  Όπως φαίνεται μέσα από τη γονική συνεργασία, είναι πολύ πιο πιθανό να 

δημιουργηθεί ένα ήρεμο κλίμα μέσα στην οικογένεια και οι γονείς να αφιερώσουν 

ποιοτικό χρόνο στα παιδιά τους  (Emerson, και συν., 2012. Νόβα-Καλτσούνη, 2010).  

Έτσι, τα παιδιά τείνουν να σημειώνουν καλύτερες επιδόσεις, τις οποίες φαίνεται να 

διατηρούν και στις επόμενες σχολικές βαθμίδες.  Επιπλέον, έχουν την τάση να 

συμμετέχουν περισσότερο στην εκπαιδευτική διαδικασία, να εκτιμούν το σχολείο και 

τη μάθηση, να γίνονται πιο υπεύθυνοι, να αναπτύσσουν καλύτερες σχέσεις με τους 

εκπαιδευτικούς, και, κυρίως, να αναπτύσσονται κοινωνικά και συναισθηματικά 

(Desforges & Abouchaar, 2003. Horwitz, και συν., 2010. Μυλωνάκου-Κεκέ, 2009).   

Τα οφέλη που προκύπτουν αφορούν σε όλες τις οικογένειες και σε όλα τα 

παιδιά ανεξάρτητα από το κοινωνικο-οικονομικό τους επίπεδο.  Ερευνητικά δεδομένα 

εδώ και χρόνια καταδεικνύουν ότι η συνεργασία οικογένειας και σχολείου έχει νόημα 

για όλες τις οικογένειες.  Το συμπέρασμα αυτό είναι αισιόδοξο, καθώς ενισχύει την 

άποψη ότι ένας τρόπος για να ισοσταθμιστούν οι άνισες αφετηρίες των παιδιών, είναι 

η εκπαίδευση των γονέων τους (Ansari & Gershoff, 2016.  Borisova, και συν., 2017. 

Hurwitz, και συν., 2015. Nievar, και συν., 2011. Roskos & Neuman, 1993).  Όπως 

φαίνεται, όταν οι γονείς γίνονται συνεργάτες του σχολείου, είναι όλοι εξίσου 

αποτελεσματικοί. 

Έτσι, λοιπόν, ενώ ίσως παλαιότερα να υπήρχε η απορία για το αν θα πρέπει να 

συνεργάζονται οι γονείς με το σχολείο, πλέον ο προβληματισμός έγκειται στο να 

βρεθούν οι κατάλληλοι τρόποι, έτσι ώστε να συνεργάζονται όλο και περισσότεροι 

γονείς με το σχολείο και την κοινότητα.  Η γονική συνεργασία έχει ήδη αποδείξει τη 

σημαντικότητά της και πλέον είναι ουσιώδες να γνωρίζουν τόσο οι γονείς, όσο το 

σχολείο, αλλά και η κοινότητα ότι μέσα από δράσεις συνεργασίας ενισχύονται τα 

μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών, βελτιώνεται η συμπεριφορά τους και τα 

παιδιά αποκτούν μια θετική στάση απέναντι στο σχολείο.  (Cotton & Wikelund, 1989. 

Henderson & Mapp, 2002. Voorhis, και συν., 2013). 

Όπως αναφέρει η Epstein (2010. 2011), ερευνητικά δεδομένα έχουν 

καταλήξει στα ακόλουθα συμπεράσματα: (α) σχεδόν όλες οι οικογένειες νοιάζονται 

για τα παιδιά τους και θέλουν να τα βοηθήσουν να επιτύχουν, (β) σχεδόν όλοι οι 

δάσκαλοι είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν με τους γονείς αλλά δεν ξέρουν τον 

τρόπο, και (γ) σχεδόν όλοι οι μαθητές είναι ευχαριστημένοι όταν οι γονείς τους 
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συνεργάζονται με το σχολείο ή την κοινότητα και αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στη 

διευκόλυνση της μεταξύ τους επικοινωνίας. 

 

6.7. Σημαντικότητα της έναρξης της γονικής συνεργασίας από την προσχολική 

ηλικία. 

 

Η έναρξη της συνεργασίας με τους γονείς προτείνεται να ξεκινά ήδη από τη 

προσχολική ηλικία.  Ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι αν οι γονείς ξεκινήσουν 

από τόσο νωρίς να συνεργάζονται με το σχολείο, τότε καταλαβαίνουν την αξία της 

συνεργασίας τους και έχουν την τάση να συνεχίζουν να το πράττουν ακόμα και σε 

μεγαλύτερες σχολικές βαθμίδες, και να δρουν πλέον ως φορείς αλλαγών (Barbour, 

1996. Goff, Evangelou & Sylva, 2012. Lindeboom & Buiskool, 2013. Pancer, Nelson, 

Hasford & Loomis, 2013. Sheridan, Marvin, Knoche & Edwards, 2008).  Επίσης, 

καθώς μέσα από τη γονική συνεργασία τα παιδιά βελτιώνουν τις επιδόσεις τους, 

φαίνεται να συνεχίζουν να έχουν καλύτερες επιδόσεις και στις επόμενες σχολικές 

βαθμίδες (Pancer, και συν., 2013. Smith, και συν., 2013. VanVoorhis, και συν., 

2013).  Η ουσιαστική συνεργασία οικογένειας και σχολείου από τόσο μικρές ηλικίες 

και ιδιαίτερα από το νηπιαγωγείο, έως τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού είναι ένας 

από τους βασικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόοδο των παιδιών, καθώς 

κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου τα παιδιά αποκτούν θεμελιώδεις γνώσεις, αλλά 

και οικοδομούν κοινωνικές και συναισθηματικές ικανότητες, οι οποίες επηρεάζουν 

πολύ την μετέπειτα ικανότητά τους να μαθαίνουν (Hannon, Morgan & Nutbrown, 

2006. Smith, και συν., 2013). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει όμως το γεγονός ότι η γονική συνεργασία ήδη από 

το νηπιαγωγείο οδηγεί σε καλύτερη ρύθμιση των συναισθημάτων των παιδιών με τα 

οφέλη αυτά να συνεχίζονται για πολλά χρόνια αργότερα.  Οι Reynolds και 

συνεργάτες (2017), πραγματοποιώντας μια συσχετιστική μελέτη κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι προγράμματα στα οποία εκτέθηκαν τα παιδιά όσο φοιτούσαν στο 

νηπιαγωγείο, είχαν επίδραση μακροπρόθεσμα και στη ζωή τους ως ενήλικες.  

Μάλιστα, τα αποτελέσματα αυτά αφορούσαν τόσο στα μαθησιακά αποτελέσματα των 

παιδιών, όσο και στη συναισθηματική τους ανάπτυξη.   
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Σύμφωνα με τους Henderson and Mapp (2002, σελ.73), «όταν οι οικογένειες 

από οποιοδήποτε κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο συνεργάζονται με το σχολείο, τα 

παιδιά τους τείνουν να έχουν καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο, δεν το εγκαταλείπουν 

εύκολα , και μάλιστα επιδιώκουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Τριτοβάθμια 

εκπαίδευση». 

Η προσχολική εκπαίδευση, λοιπόν, είναι σε θέση να δράσει ως φορέας 

αλλαγών και κατά συνέπεια θα πρέπει η οργάνωση συνεργατικών δράσεων να 

αποτελέσει μέρος των δραστηριοτήτων που προσφέρει.  
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ΜΕΡΟΣ Β: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΓΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Προγράμματα συνεργασίας γονέων, σχολείου και κοινότητας 

πραγματοποιούνται εδώ και χρόνια, έχοντας σαν κύριο στόχο την ενδυνάμωση του 

οικογενειακού περιβάλλοντος (Goodall & Vorhaus, 2010. Hildreth, 2012. 

VanVoorhis, και συν., 2013).  Η αφύπνιση των γονέων σε σχέση με το ρόλο τους ως 

‘δασκάλων’  των παιδιών τους, αποτελεί πρόκληση, και είναι αυτή που θα επιφέρει 

αλλαγές στην πρόοδο των παιδιών.  Μέσα από προγράμματα συνεργασίας, οι γονείς 

με διάφορους τρόπους λαμβάνουν πληροφορίες που τους είναι χρήσιμες για να 

ενισχύσουν τα μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών τους αλλά και τη συνολική 

τους ευημερία.  Απώτερος στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι η αλλαγή στάσεων 

και συνηθειών των γονέων στο σπίτι, έτσι ώστε να επιτευχθούν αλλαγές στο 

οικογενειακό περιβάλλον οι οποίες θα ευνοήσουν το παιδί (Emerson, και συν., 2012. 

Epstein, 1995. Henderson & Mapp, 2012). 

 

7.1. Τρόποι οργάνωσης προγραμμάτων γονικής συνεργασίας στην προσχολική 

εκπαίδευση 

 

Ο τρόπος με τον οποίο οργανώνονται τα προγράμματα γονικής συνεργασίας 

ποικίλλει.  Οι γονείς καλούνται να συνεργαστούν με το σχολείο ή την κοινότητα 

αναλαμβάνοντας κάποιες υποχρεώσεις.  Ο τρόπος που θα φέρουν εις πέρας τις 

υποχρεώσεις τους δεν είναι δεδομένος και δεν ταιριάζει σε όλους τους γονείς.  

Γι΄αυτό και προτείνεται να παρέχεται ποικιλία συνεργατικών δράσεων από το 

σχολείο ή την κοινότητα, έτσι ώστε σχεδόν όλοι οι γονείς να βρίσκουν μια δράση που 

τους ταιριάζει (Carney-Hall, 2008. Epstein, 1995. Fantuzzo, και συν., 2013).  

Στη διεθνή βιβλιογραφία συναντώνται διάφοροι τρόποι μέσα από τους 

οποίους επιτυγχάνεται η γονική συνεργασία.  Ένας από αυτούς είναι τα οργανωμένα 

σεμινάρια ή οι ομιλίες για διάφορα θέματα.  Το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του 

τρόπου συνεργασίας είναι ότι απαιτείται η φυσική παρουσία των γονέων, χωρίς όμως 

να υπάρχει η δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν με τον ερευνητή που οργανώνει τη 

δράση.  Συνήθως η συμμετοχή τους δεν είναι βιωματική, ενώ δεν έχουν πάντα τη 
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δυνατότητα να θέσουν όλους τους προβληματισμούς τους.  Παρατηρείται, τέλος, 

συχνά ότι  τα σεμινάρια δενν έχουν διάρκεια σε βάθος χρόνου ή ακόμη ότι  είναι 

μεμονωμένα και έτσι σε μία συνάντηση καλύπτεται ένα ολόκληρο θέμα (Fantuzzo, 

και συν. 2013. Goodhall & Vorhaus, 2010. Niklas & Schneider, 2015).   

Συναντάται, επίσης, οι γονείς να δέχονται σημειώματα με συμβουλές για 

διάφορα θέματα και να καλούνται να εφαρμόσουν μόνοι τους στο σπίτι όσα έμαθαν.  

Άλλοτε τα σημειώματα είναι μέρος της έμμεσης συνεργασίας τους σε προγράμματα 

στα οποία συμμετέχουν τα παιδιά τους στο σχολείο (McSweeney, και συν., 2017. 

Peñalvo, και συν., 2013. Tachibana, και συν., 2012).  Ένα τέτοιο παράδειγμα 

αποτελεί ενδεικτικά το πρόγραμμα φυσικής άσκησης ‘Si” στην Ισπανία, που 

εφαρμόστηκε στο σχολείο και στόχο είχε την υιοθέτηση ένος δραστήριου τρόπου 

ζωής από τους μαθητές και ενέπλεξε τους γονείς μέσα από τη λήψη καρτών φυσικής 

δραστηριότητας (Peñalvo, και συν., 2013).   

Πολύ συχνά πλέον, η χρήση νέων τεχνολογιών ή των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης χρησιμοποιείται προς όφελος της συνεργασίας με τους γονείς, παρέχοντάς 

τους πιο εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με τη συνεργασία τους.  Δεν 

είναι λίγες οι φορές όπου κατασκευάζονται διαδικτυακές πλατφόρμες, ή blogs, όπου 

οι γονείς έχουν πρόσβαση σε βίντεο, σε παιχνίδια που μπορούν να κάνουν με τα 

παιδιά τους, σε επιστημονικά άρθρα ή ακόμη τους δίνεται η ευκαιρία να 

επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο της συνεργατικής δράσης, ή το δάσκαλο του 

παιδιού τους (Deng & Yuen, 2011. Duncanson, Burrows, & Collins, 2012. Hall & 

Bierman, 2015. Hurwitz, και συν., 2015. Ozcinar & Ekizoglu, 2013. Maedan & 

Daczewitz, 2015. Tuominen, και συν., 2017).  Αυτός ο τρόπος συνεργασίας είναι πιο 

απρόσωπος, καθώς δεν υπάρχει προσωπική επικοινωνία με τους γονείς.  Η φυσική 

παρουσία των γονέων δεν είναι απαραίτητη και η εφαρμογή των προτεινόμενων 

δράσεων ρυθμίζεται με βάση τις ανάγκες και την καθημερινότητα κάθε οικογένειας.  

Στο γεγονός αυτό φυσικά ελλοχεύει ο  κίνδυνος οι γονείς να μην εφαρμόσουν όσο 

συχνά χρειάζεται ή τόσο σωστά όσα τους προτείνονται.  Η συνεργασία των γονέων 

με σημειώματα συνήθως εμφανίζεται να έχει διάρκεια σε βάθος χρόνου (Goodhall & 

Vorhaus, 2010. McSweeney, και συν., 2017. Niklas & Schneider, 2015)     

Μια πιο οργανωμένη μορφή προγραμμάτων γονικής συνεργασίας, είναι η 

οργάνωση εργαστήριων για τους γονείς.  Μέσα από τα εργαστήρια οι γονείς έχουν 

την ευκαιρία να έχουν ενεργό ρόλο, ενώ κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ο 

βιωματικός χαρακτήρας τους.  Οι γονείς, λοιπόν, συμμετέχουν σε συναντήσεις που 
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έχουν τη μορφή εργαστηρίου και ενημερώνονται για διάφορα ζητήματα.  Έχουν την 

ευκαιρία να προβληματιστούν, να κάνουν ερωτήσεις, να συζητήσουν και να 

ανταλλάξουν απόψεις με άλλους γονείς.  Η βιωματική προσέγγιση των εργαστηρίων 

ωθεί τους γονείς να συμμετέχουν σε παιχνίδια ρόλων, να πειραματίζονται με 

διάφορες πρακτικές που τους διδάσκονται ή ακόμη καλύτερα παίζουν παρέα με τα 

παιδιά τους (Borisova, και συν., 2017. Landry, και συν., 2017).   

Μερικές φορές τα εργαστήρια συνοδεύονται και από επισκέψεις στο σπίτι, 

όπου ο εκπαιδευτής των γονέων, έχει την εποπτεία της σωστής εφαρμογής των όσων 

διδάσκονται οι γονείς στα εργαστήρια  Μέσα από τις επισκέψεις αυτές ο εκπαιδευτής 

είναι σε θέση να παρατηρήσει το οικογενειακό περιβάλλον και να δώσει επιπλέον 

συμβουλές που ταιριάζουν αποκλειστικά σε κάθε οικογένεια (Borisova, και συν., 

2017. Doh, και συν., 2016. Po’e, και συν., 2013. Saracho, 2008. Sherwood, και συν., 

2013. Steiner, 2014. Sylva και συν., 2008).  Η προσέγγιση των γονέων μέσω των 

εργαστηρίων απαιτεί τη φυσική τους παρουσία, ενώ ο βιωματικός χαρακτήρας τους 

προϋποθέτει ότι και οι ίδιοι είναι πρόθυμοι να εκτεθούν.  Αυτό αμέσως καθιστά πιο 

δύσκολη τη συμμετοχή κάποιων γονέων που στερούνται ίσως κοινωνικών 

δεξιοτήτων.   

Τα εργαστήρια συνήθως έχουν διάρκεια σε βάθος χρόνου και υπάρχει 

συνέχεια από τη μια συνάντηση στην άλλη.  Αυτό σημαίνει ότι οι γονείς πρέπει να 

εφαρμόσουν μέρος όσων διδάχθηκαν και να κάνουν στη συνέχεια ανατροφοδότηση 

των ενεργειών τους στο συντονιστή του εργαστηρίου.  Γίνεται κατανοητό, λοιπόν, ότι 

η συνεργασία των γονέων μέσω των εργαστηρίων είναι απαιτητική, ωστόσο 

καταδεικνύεται συνεχώς η αποτελεσματικότητά της (Draper, και συν., 2012. Landry, 

και συν., 2017. Landry, Smith, Swank & Guttentag, 2008.  Palmer, Miller, & 

Robinson, 2013. Saracho, 2008. Sheridan, Knoche, Kupzyk, Edwards & Marvin, 

2011).      

Οι επισκέψεις στο σπίτι (home visits) αποτελούν ένα ακόμη τρόπο για να 

επιτευχθεί η γονική συνεργασία (Azzi-Lessing, 2011. Meyer, και συν., 2011).  Οι 

γονείς, λοιπόν, δέχονται συμβουλές αποκλειστικά στο σπίτι τους κι όχι σε χώρο του 

σχολείου, ή της κοινότητας.  Οι υπεύθυνοι των προγραμμάτων επισκέπτονται τους 

γονείς ,  και τους βοηθούν μέσα από εργαστήρια που οργανώνονται εκεί.  Συχνά το 

ρόλο αυτό αναλαμβάνουν και οι ίδιοι οι δάσκαλοι των παιδιών (Fantuzzo, και συν., 

2013. Henderson & Mapp, 2002).   
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Αυτό το είδος συνεργασίας επιλέγεται συνήθως για οικογένειες που 

εντάσσονται  σε ευαίσθητες ομάδες.  Οικογένειες που ανήκουν σε χαμηλά κοινωνικο-

οικονομικά στρώματα, αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, μιλούν διαφορετική 

γλώσσα από την χώρα υποδοχής τους, ή γενικά τείνουν να είναι αμέτοχες αποτελούν 

ιδανικές περιπτώσεις για την πραγματοποίηση επισκέψεων στο σπίτι.  Οι οικογένειες 

αυτές χρειάζονται πραγματικά βοήθεια και συνήθως είναι αυτές που συνεργάζονται 

λιγότερο με το σχολείο ή την κοινότητα.  Η αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών από 

αυτές τις οικογένειες αποτελεί πρόκληση για το σχολείο και την κοινότητα (Landry, 

και συν., 2017. Manz, και συν., 2010. Mathis & Bierman, 2015. Sheridan, και συν., 

2011).  Οι επισκέψεις στο σπίτι έχουν καταδείξει θετικά αποτελέσματα, και σε 

ορισμένα σχολεία, όπως τα Head-Start στην Αμερική αποτελούν μέρος της 

φιλοσοφίας τους (Hindman, και συν., 2012. Manz, 2012).  Ωστόσο, είναι απαιτητικός 

τρόπος συνεργασίας κυρίως σε συναισθηματικό επίπεδο για τους γονείς, καθώς 

μπορεί να νιώσουν ότι καταπατάται ο προσωπικός τους χώρος.    

Τέλος, η οργάνωση κοινωνικών δικτύων προς όφελος των γονέων  μέσα από 

συμπράξεις σχολείου και κοινότητας είναι ένας ακόμη τρόπος για την επίτευξη της 

γονικής συνεργασίας (Epstein, 1995. 2010. 2010. McDermott, 2008. Patrikakou, και 

συν., 2005).   Ερευνητικές παρεμβάσεις που στοχεύουν σε βαθύτερες αλλαγές, όπως 

την αύξηση υγιεινών συνηθειών μέσα στην οικογένεια, την αλλαγή τρόπου ζωής 

μέσω της αύξησης της φυσικής δραστηριότητας, την ενδυνάμωση της ψυχικής υγείας 

των μελών της οικογένειας κλπ., φαίνεται να έχουν αποτέλεσμα, όταν σχολείο και 

κοινότητα ενημερώνουν ταυτόχρονα τους γονείς ή, ακόμα καλύτερα, όταν η 

κοινότητα διευκολύνει πρακτικά τις οικογένειες και τα σχολεία προς την επίτευξη 

των στόχων τους (Po’e, και συν., 2013. Sherwood, και συν., 2013. Stea, και συν., 

2016).   

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης και προσεγγίσεις που οργανώνονται κυρίως 

από την κοινότητα και προβλέπουν εκπαίδευση μαθητών και γονέων και αφορούν 

κυρίως οικογένειες που είναι ευάλωτες.  Μέσα από τέτοιου είδους προσεγγίσεις 

περιπλέκονται αρμονικά η δια βίου μάθηση των ενηλίκων και η εκπαίδευση των 

παιδιών προσχολικής ηλικίας.  Συνήθως προσφέρονται δωρεάν μαθήματα για τους 

γονείς με στόχο την απόκτηση δεξιοτήτων, ενώ στα παιδιά προσφέρεται φοίτηση σε 

νηπιαγωγεία.  Τα προγράμματα αυτά (two-generation programs), εμφανίστηκαν 

αρχικά τη δεκαετία του ’80 με όχι και τόσο ενθαρρυντικά αποτελέσματα, ενώ πλέον 
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φαίνεται να κεντρίζουν ξανά το ενδιαφέρον της κοινότητας (Ansari & Gershoff, 

2016. Chase-Landsdale & Brooks-Gunn, 2014. Duch & Rodriguez, 2011).    

 

7.2. Εντατική και μη-εντατική γονική συνεργασία 

 

Με βάση τα παραπάνω, αναδεικνύονται δυο βασικές κατηγορίες των τρόπων 

με τους οποίους οι γονείς συνεργάζονται με το σχολείο ή την κοινότητα.  Όπως 

φαίνεται, οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν κυρίως με δύο τρόπους.  Ο 

πρώτος τρόπος δεν προϋποθέτει από τους γονείς να είναι ιδιαίτερα δραστήριοι, ενώ ο 

δεύτερος, αντίθετα, προϋποθέτει την ενεργή δράση των γονέων και τη διάθεση 

μέρους του προσωπικού τους χρόνου.  Πιο συγκεκριμένα, όταν οι γονείς λαμβάνουν 

μέρος σε επιμορφωτικές συναντήσεις, δέχονται σημειώματα στο σπίτι ή 

επικοινωνούν και ενημερώνονται μέσω του διαδικτύου, τότε βιώνουν μια πιο χαλαρή 

συνεργασία με το σχολείο.  Αυτό σημαίνει ότι δεν απαιτείται η φυσική τους 

παρουσία, δε χρειάζεται να φροντίσουν να βρουν χρόνο για να παρίστανται συχνά σε 

συναντήσεις και μπορούν να εφαρμόσουν όσα τους προτείνονται όποτε αυτοί θέλουν.  

Αντίθετα, όταν οι γονείς λαμβάνουν μέρος σε εργαστήρια, ή δέχονται επισκέψεις στο 

σπίτι τότε η συνεργασία με το σχολείο ή την κοινότητα δεν χαρακτηρίζεται ως 

χαλαρή, αλλά ως πιο απαιτητική.  Οι γονείς θα πρέπει να βρούν ελεύθερο χρόνο και 

να ακολουθήσουν συγκεκριμένες συμβουλές που τους δίνονται με περισσότερη 

ακρίβεια.  

Ερευνητές έχουν αποδώσει στις δυο αυτές μεγάλες κατηγορίες τους όρους 

«εντατική» και «μη εντατική» γονική συνεργασία (Berthelsen & Walker, 2008. 

Henderson & Mapp, 2012. Marcon, 1999).  Πιο συγκεκριμένα, ως «εντατική γονική 

συνεργασία» εννοούνται όλες εκείνες οι πρακτικές γονικής συνεργασίας όπου οι 

γονείς έχουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία (εργαστήρια, επισκέψεις στο σπίτι κλπ.), 

ενώ ως «μη-εντατική γονική συνεργασία» εννοούνται οι πρακτικές γονικής 

συνεργασίας, όπου δεν προβλέπεται από τους γονείς να έχουν ενεργό ρόλο 

(σημειώσεις, συμμετοχή σε συναντήσεις, πρόσληψη πληροφοριών από διαδικτυακές 

πλατφόρμες κλπ.).  Οι παραπάνω όροι θα υιοθετηθούν στην παρούσα μελέτη.  

Πιο συγκεκριμένα, λοιπόν,  στον όρο «εντατική γονική συνεργασία» 

συμπεριλαμβάνονται όλες εκείνες οι προσεγγίσεις στις οποίες δίνονται σαφείς 

οδηγίες και εμπειρίες μάθησης στους γονείς.  Οι εντατικές προσεγγίσεις δίνουν την 
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ευκαιρία στους γονείς να χτίσουν σχέσεις εγγύτητας με το  συντονιστή της 

συνεργατικής δράσης, είτε αυτός είναι ο δάσκαλος του παιδιού τους, είτε κάποιος 

ειδικός.  Ιδιαίτερα αν μια εντατική δράση συνεργασίας οργανώνεται από το δάσκαλο 

των παιδιών τους, τότε τους δίνεται μια ευκαιρία να κατανοήσουν ακόμη καλύτερα το 

ρόλο του δασκάλου, να εκτιμήσουν το έργο του και να του δείξουν περισσότερη 

εμπιστοσύνη, με όλα τα θετικά συνεπακόλουθα που προκύπτουν (Henderson & 

Mapp, 2012).  Μέσα από τις εντατικές προσεγγίσεις, επίσης, οι γονείς έχουν την 

ευκαιρία να συναναστραφούν με άλλους γονείς, να ανταλλάξουν προβληματισμούς, 

γεγονός που χαρακτηρίζεται ως ευεργετικό και καλλιεργεί την αίσθηση του ανήκειν 

σε μια ομάδα, καθώς συνειδητοποιούν ότι υπάρχουν κι άλλοι γονείς με ακριβώς τους 

ίδιους προβληματισμούς.  Παράλληλα, οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να 

εκφραστούν, να προβληματιστούν, να πειραματιστούν, γεγονός που τους επιτρέπει να 

νιώσουν μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση στο ρόλο τους ως γονέων.  Στην ουσία, μέσα από 

εντατικές προσεγγίσεις, οι γονείς καθοδηγούνται με σαφήνεια, ενώ η επικοινωνία 

ανάμεσα στις δυο πλευρές είναι αμφίδρομη (Berthelsen & Walker, 2008. Henderson 

& Mapp, 2002).   

Αρκετοί ερευνητές έχουν χρησιμοποιήσει εντατικές προσεγγίσεις  διάφορων 

μαθησιακών στόχων και έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη οργάνωσης τέτοιου τύπου 

δράσεων, καθώς φαίνεται να συνοδεύονται από θετικά αποτελέσματα.  Κάποιοι 

μάλιστα θεωρούν την εντατική γονική συνεργασία ως μοναδική επιλογή για την 

οργάνωση επιτυχημένων δράσεων συνεργασίας (Aram, και συν., 2013.  Borisova, και 

συν., 2017. Doh, και συν., 2016. Mathis & Bierman, 2015. Sheridan, και συν., 2014. 

Sylva, και συν., 2008).  Όπως υποστηρίζουν, η στήριξη, η αποδοχή, η καθοδήγηση 

και η ανατροφοδότηση των ενεργειών των γονέων, τους οδηγούν στην αύξηση του 

ποιοτικού χρόνου που περνούν με τα παιδιά τους και κυρίως στην αλλαγή βασικών 

συνηθειών τους που σχετίζονται με τη μάθηση.  Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να 

επωφεληθούν τα μέγιστα από τη συνεργασία τους με το σχολείο ή την κοινότητα με 

όλα τα οφέλη που προκύπτουν για τους ίδιους και τα παιδιά τους.  Το αρνητικό 

σημείο που φαίνεται να υπάρχει είναι το γεγονός ότι οι γονείς έχουν την υποχρέωση 

να παρίστανται σε καθορισμένες συναντήσεις, αφιερώνοντας ένα μέρος του 

ελεύθερου χρόνου τους.  Ωστόσο όπως φαίνεται υπάρχουν αρκετοί γονείς που 

προφανώς πιστεύουν στο ρόλο τους ως γονείς και είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν 

εντατικά (Borisova, και συν., 2017. Doh, και συν., 2016. Mathis & Bierman, 2015. 

Sheridan, και συν., 2014.).   
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Ο όρος «μη εντατική γονική συνεργασία» από την άλλη περιλαμβάνει όλα 

εκείνα τα προγράμματα συνεργασίας με τους γονείς κατά τη διάρκεια των οποίων οι 

γονείς συμμετέχουν μέσα από μια πιο χαλαρή διαδικασία.  Η επικοινωνία είναι 

μονόδρομη, και ξεκινά από  το σχολείο ή την κοινότητα προς τους γονείς, και όχι το 

αντίστροφο (Berthelsen & Walker, 2008. Henderson & Mapp, 2002).  Οι γονείς δεν 

αλληλεπιδρούν συχνά με τον υπεύθυνο της συνεργατικής δράσης, λαμβάνουν ωστόσο 

πολύ καλά δομημένες πληροφορίες.  Η μη-εντατική γονική συνεργασία αν και κρύβει 

κινδύνους αποτυχίας, ωστόσο δεν κρίνεται πάντα ως μη αποτελεσματική (Niklas, και 

συν., 2016a. Niklas & Schneider, 2015. 2017). 

Αρκετοί ερευνητές έχουν χρησιμοποιήσει μη-εντατικές πρακτικές γονικής 

συνεργασίας, με τα αποτελέσματα να καταδεικνύουν τόσο θετικά όσο και αρνητικά 

αποτελέσματα (Niklas & Schneider, 2017a. Niklas, και συν., 2016b.  Tachibana, και 

συν., 2012. Thomson & Carlson, 2017. Tuominen, και συν., 2017).  Ενδεχομένως η 

επιτυχία ή όχι δράσεων μη εντατικής γονικής συνεργασίας, να σχετίζεται με το στόχο 

της εκάστοτε παρέμβασης.  Για παράδειγμα, η Tuominen και οι συνεργάτες της 

εφαρμόζοντας δράση μη-εντατικής γονικής συνεργασίας για την ενίσχυση της 

φυσικής δραστηριότητας δεν κατάφεραν να οδηγηθούν σε θετικά αποτελέσματα, και 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η υιοθέτηση ενός δραστήριου τρόπου ζωής απαιτεί 

παραπάνω κόπο και τη συμβολή ειδικών.  Αντίθετα, η εφαρμογή δράσεων μη-

εντατικής γονικής συνεργασίας έχει αποδειχθεί αποτελεσματική όταν πρόκειται για 

εξοικείωση των γονέων με πρακτικές ανάγνωσης ιστοριών (Trostle-Brand, και συν., 

2014. Niklas & Schneider, 2017b. Ridzi, Sylvia & Singh, 2014. Singh, και συν., 

2015).  Ακόμη όμως και στην περίπτωση που δεν προκύπτουν ενθαρρυντικά 

αποτελέσματα, αρκετοί ερευνητές υποστηρίζουν τη σημαντικότητα των μη-εντατικών 

παρεμβάσεων και την ανάγκη οργάνωσής τους, γιατί με αυτό τον τρόπο, καθίσταται 

εφικτό να λάβουν μέρος οι γονείς που δε διαθέτουν πολύ ελεύθερο χρόνο (Hurwitz, 

και συν., 2015. Niklas, και συν., 2016b).   

Εξάλλου υποστηρίζεται, ότι είναι απαραίτητη η ποικιλία στις συνεργατικές 

δράσεις με τους γονείς, έτσι ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι να βρίσκουν την 

κατάλληλη για αυτούς δράση.  Τέλος, ερευνητικά αποτελέσματα έχουν καταδείξει ότι 

οι συνεργατικές δράσεις με τους γονείς, με όποιο τρόπο κι αν προσφέρονται, είτε 

επιφέρουν  θετικά αποτελέσματα, είτε οδηγούν σε διατήρηση των επιδόσεων των 

παιδιών, ενώ μέχρι σήμερα δεν φαίνεται να έχουν υπάρξει αρνητικές επιδράσεις από 

αυτές.  Κατά συνέπεια, ακόμα και μια συνεργατική δράση με όχι και τόσο 
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ενθαρρυντικά αποτελέσματα είναι προτιμότερη από την απουσία δράσεων 

συνεργασίας με τους γονείς (Carney-Hall, 2008. Hara & Burke, 1998. Henderson & 

Mapp, 2012). 

 

7.3. Στόχοι προγραμμάτων γονικής εμπλοκής στην προσχολική εκπαίδευση 

 

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί προγράμματα συνεργασίας με 

πρωτοβουλία κυρίως του σχολείου αλλά και της κοινότητας, τα οποία έχουν 

σχεδιαστεί με διάφορους τρόπους και έχοντας διαφορετικούς στόχους.  Ειδικότερα 

στην προσχολική ηλικία, προγράμματα που στοχεύουν στην εξοικείωση των γονέων 

σχετικά με τη χρήση πρακτικών ανάγνωσης ιστοριών είναι συνήθη.  Ήδη εδώ και 

χρόνια πλήθος ερευνών καταδεικνύουν την αποτελεσματικότητα τέτοιων 

παρεμβάσεων (Aram, και συν., 2013. Hay & Fielding-Barnsley, 2007. Lever & 

Sĕnĕchal, 2011. Lonigan & Whitehurtst, 1998. Saracho, 2008. Saracho & Spodek, 

2010. Sim & Berthelsen, 2014. Whitehurst, και συν., 1998). Το παιδικό βιβλίο 

φαίνεται να αποτελεί έναν πολύτιμο βοηθό στα χέρια των γονέων και μέσα από τη 

χρήση πρακτικών ανάγνωσης ιστοριών, τα οφέλη είναι πολλαπλά για τα παιδιά.   

Δεν είναι λίγα επίσης τα προγράμματα που στοχεύουν στη σχολική 

ετοιμότητα των παιδιών, εξοικειώνοντας τους γονείς με πρακτικές που ενισχύουν την 

ανάγνωση, τη γραφή και τα μαθηματικά.  Συνήθως μέσα από παιχνίδια οι γονείς 

μαθαίνουν πρακτικές και εμπλουτίζουν κατάλληλα το οικογενειακό περιβάλλον, έτσι 

ώστε τα παιδιά να ενισχύουν τις ικανότητές τους και να έχουν καλύτερες επιδόσεις 

που τους είναι χρήσιμες με την είσοδό τους στο σχολείο (Borisova, και συν., 2017. 

Landry, και συν., 2017. Niklas, και συν., 2016b).   

Η αύξηση της παχυσαρκίας και ο καθιστικός τρόπος ζωής έχουν επίσης 

πυροδοτήσει τα τελευταία χρόνια το ερευνητικό ενδιαφέρον, κι έτσι ήδη από την 

προσχολική ηλικία δίνεται έμφαση μέσα από προγράμματα συνεργασίας στην 

υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών μέσα στην οικογένεια.  Ειδικοί γυμναστές και 

διατροφολόγοι είναι αυτοί που συνήθως συνεργάζονται με το σχολείο ή την 

κοινότητα έχοντας σαν στόχο την υιοθέτηση ενός δραστήριου τρόπου ζωής των 

παιδιών μέσα από τη συμβολή των γονέων τους (French, και συν., 2017. O’Dwyer, 

και συν., 2012. Önnerfält, και συν., 2012. Sherwood, και συν., 2013. Tuominen, και 

συν., 2017).   
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Έμφαση δίνεται επίσης στην ενίσχυση της συναισθηματικής ωριμότητας των 

παιδιών, με σκοπό να δημιουργηθούν υγιείς και ζεστές σχέσεις ανάμεσα στους γονείς 

και τα παιδιά τους.  Τέτοιου είδους προγράμματα αφορούν σε φυσιολογικά παιδιά 

αλλά και σε παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς, και έχουν αποδειχθεί 

αποτελεσματικά στη ρύθμιση των σχέσεων με τους γονείς τους (Doh, και συν., 2016. 

Sylva, και συν., 2008. Thomson & Carlson, 2017).  Στην προσχολική ηλικία φαίνεται 

να δίνεται έμφαση σε προγράμματα συνεργασίας που αφορούν στις παραπάνω 

γνωστικές περιοχές.  Συχνά όμως παρατηρείται να γίνεται συνδυασμός των 

γνωστικών περιοχών κι έτσι σε ένα πρόγραμμα να δίνεται έμφαση στη 

συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού και στο γραμματισμό, ή να προσεγγίζονται, 

για παράδειγμα, κοινωνικές δεξιότητες μέσα από πρακτικές ανάγνωσης ιστοριών 

(Αram, και συν., 2013. Sim, και συν., 2014. Sylva, και συν., 2008).    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΓΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ 

ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Στην προσχολική ηλικία η ανάγνωση ιστοριών αποτελεί μια αγαπημένη και 

οικεία δραστηριότητα των παιδιών, και αυτό την καθιστά ως ένα εξαιρετικό μέσο για 

την επίτευξη μαθησιακών στόχων.  Μέσα από την ανάγνωση ιστοριών πλήθος 

γνώσεων και συναισθημάτων προκύπτουν.  Ο εμπλουτισμός των γνώσεων των 

παιδιών, η καλλιέργεια της φαντασίας, η αφύπνιση των συναισθημάτων τους είναι 

κάποια μόνο από τα αναρίθμητα οφέλη της ανάγνωσης ιστοριών για τα μικρά παιδιά 

(Ezell & Justice, 2005. Morrow, 2005. Morrow & Cambrell, 2004. Roskos, Tabors & 

Lenhart, 2004. Saracho & Spodek, 2009. Shanahan & Lonigan, 2013).  Δεν είναι 

λίγες οι φορές που ιστορίες έχουν χρησιμοποιηθεί για την προσέγγιση ηθικών και 

κοινωνικών κανόνων, αλλά και για την προσέγγιση γνώσεων (Aram, και συν., 2013. 

Mol & Neuman, 2014. Strouse, Nyhout & Ganea, 2018). Η ανάγνωση ιστοριών στα 

παιδιά προσχολικής ηλικίας φαίνεται να είναι ένας από τους πιο ισχυρούς δείκτες 

σχολικής επιτυχίας.  Έρευνες καταδείκνουν οτι οι πρώιμοι αναγνώστες, προέρχονται 

από περιβάλλοντα όπου τους διαβάζονται πολύ συχνά ιστορίες στο σπίτι (Morrow, 

1985. 2005. Saracho, 2017a. Sĕnĕchal & LeFevre, 2014. Steiner, 2014. Sylva, και 

συν., 2008). 

 

8.1. Αναδυόμενος γραμματισμός 

 

Ο όρος αναδυόμενος γραμματισμός χρησιμοποιήθηκε αρχικά από την Clay (1966, 

οπ.παρ. Τάφα, 2011), η οποία με τον όρο αυτό συμπεριέλαβε όλες τις συμπεριφορές 

που αναπτύσσουν τα παιδιά στην προσπάθειά τους να διαβάσουν και να γράψουν 

προτού διδαχθούν συστηματικά τους μηχανισμούς της ανάγνωσης και της γραφής 

στο σχολείο.  Ο όρος αναδυόμενος, όπως αναφέρθηκε από τους Teale και Sulzby 

(1986), υποδηλώνει ότι πρόκειται για μια πορεία προς την κατάκτηση της συμβατικής 

ανάγνωσης και γραφής, η οποία έχει εξέλιξη στο χρόνο, δεν έχει σταθερό σημείο 

εκκίνησης για όλα τα παιδιά, έχει ροή και δεν είναι στατική.  Σημαντικό ρόλο για την 

εξέλιξη αυτής της διαδικασίας, έχουν οι εμπειρίες που λαμβάνουν τα παιδιά από το 

περιβάλλον τους, κυρίως το σχολικό και το οικογενειακό.  Έτσι, λοιπόν, υπό την 

έννοια του αναδυόμενου γραμματισμού, περιλαμβάνονται γνώσεις, δεξιότητες και 
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στάσεις των μικρών παιδιών που συμβάλλουν στην κατάκτηση της γραφής και της 

ανάγνωσης πριν την επίσημη διδασκαλία τους στο σχολείο, αλλά και το περιβάλλον 

που δρα υποστηρικτικά για την εμφάνισή τους (Whitehurst & Lonigan, 1998). Μέχρι 

στιγμής δεν υφίσταται ένας ακριβής και καθολικά αποδεκτός προσδιορισμός των 

γνώσεων, των δεξιοτήτων και των στάσεων του αναδυόμενου γραμματισμού, ωστόσο 

υπάρχουν αρκετά σημεία στα οποία διάφορα θεωρητικά μοντέλα συγκλίνουν, 

επιτρέποντας έτσι την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τα συστατικά του 

αναδυόμενου γραμματισμού (Μανωλίτσης, 2016).  

Οι γνώσεις του αναδυόμενου γραμματισμού περιλαμβάνουν όσα γνωρίζουν τα 

παιδιά για το γραπτό λόγο πριν την είσοδό τους στο Δημοτικό σχολείο (Whitehurst & 

Lonigan, 1998).  Ως γνώσεις αναδυόμενου γραμματισμού μπορούν να θεωρηθούν η 

γνώση γραμμάτων και η συνειδητοποίηση των εννοιών του γραπτού λόγου 

(Μανωλίτσης, 2016). Για παράδειγμα, η γνώση της ονομασίας και του ήχου των 

γραμμάτων, η ταύτιση φωνήματος-γραφήματος, η γνώση της σωστής φοράς της 

ανάγνωσης, ο τρόπος που κρατάμε ένα βιβλίο κ.α., αποτελούν γνώσεις του 

αναδυόμενου γραμματισμού (Clay, 1985. Ferreiro & Tomporowski, 1982. Goswami, 

1994. Goswami & Bryant, 1990. Lomax & McGee, 1987).   

Από την άλλη, ως δεξιότητες αναδυόμενου γραμματισμού χαρακτηρίζονται οι 

στρατηγικές που χρησιμοποιούν τα παιδιά για να εκδηλώσουν τις γνώσεις 

αναδυόμενου γραμματισμού (Whitehurst & Lonigan, 1998).  Ως δεξιότητες 

αναδυόμενου γραμματισμού μπορούν να θεωρηθούν οι δεξιότητες προφορικού λόγου 

και οι μεταγλωσσικές δεξιότητες των μικρών παιδιών.  Οι δεξιότητες προφορικού 

λόγου σχετίζονται με το λεξιλόγιο, την κατανόηση του λόγου και τις αφηγηματικές 

δεξιότητες των μικρών παιδιών.  Το λεξιλόγιο περιλαμβάνει τόσο την κατανόηση, 

όσο και την παραγωγή νέων λέξεων, η κατανόηση του προφορικού λόγου 

περιλαμβάνει ικανότητες όπως τη σωστή ακολουθία των κανόνων ενός παιχνιδιού, 

την κατανόηση του νοήματος μιας ερώτησης κλπ., ενώ η αφηγηματική δεξιότητα 

σχετίζεται τόσο με την κατανόηση ενός κειμένου, όσο και με την παραγωγή 

προφορικών αφηγήσεων που έχουν σωστή δομή, με κατανοητό και πλούσιο 

περιεχόμενο (Μανωλίτσης, 2016).  

Οι μεταγλωσσικές δεξιότητες των μικρών παιδιών φανερώνουν μια διαδικασία 

σκέψης, και συνειδητού χειρισμού των λειτουργιών του προφορικού λόγου 
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(Μανωλίτσης, 2000).  Η φωνολογική, συντακτική και μορφολογική επίγνωση 

αποτελούν τα συστατικά των μεταγλωσσικών δεξιοτήτων και συνήθως έπονται των 

γνώσεων και των δεξιοτήτων του προφορικού λόγου του αναδυόμενου 

γραμματισμού.  

Τέλος, οι στάσεις απέναντι στον αναδυόμενο γραμματισμό, έχουν να κάνουν με 

τις συμπεριφορές που αναπτύσσουν τα μικρά παιδιά σχετικά με την αναδυόμενη 

γραφή και ανάγνωση, όπως οι προσπάθειές τους να διαβάσουν και να γράψουν, όπως 

μπορούν.  Η διαμόρφωση των στάσεων έχει να κάνει με τα ερεθίσματα που δέχονται 

τα παιδιά από το περιβάλλον τους, αλλά και την ιδιοσυγκρασία τους, η οποία 

καθορίζει την ένταση και τη συχνότητα των προσπαθειών τους για να διαβάσουν και 

να γράψουν με ένα μη συμβατικό τρόπο (McGee & Righels, 2003. Ταφα, 2011).  

Για τις ανάγκες της παρούσας διατριβής μελετήθηκαν οι γνώσεις και οι 

δεξιότητες προφορικού λόγου του αναδυόμενου γραμματισμού και πιο συγκεκριμένα: 

(α) η γνώση γραμμάτων, (β) η γνώση των  εννοιών του  γραπτού λόγου, (γ) το 

δεκτικό λεξιλόγιο, (δ) η κατανόηση του προφορικού λόγου και (ε) οι αφηγηματικές 

δεξιότητες μέσω της αξιολόγησης της δεξιότητας αναδιήγησης ιστοριών.    

 

8.1.1. Γνώση γραμμάτων 

 

   Η γνώση γραμμάτων περιλαμβάνει δύο διαφορετικές μονάδες γνώσης, που 

δεν είναι άλλες από τη γνώση της ονομασίας και του ήχου τους (McBride-Chang, 

1999).  Η γνώση της ονομασίας των γραμμάτων δε φαίνεται να συνεπάγεται και τη 

γνώση του ήχου τους, καθώς διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν τη σχέση ανάμεσα 

στις δύο αυτές μονάδες γνώσης (Ellefson, Treiman & Kessler, 2009. Treiman, 

Tincoff, Rodriguez, Mouzaki & Francis, 1998). Τα γράμματα της ελληνικής 

αλφαβήτου φέρουν ένα όνομα και έναν ήχο  αλλά, ιδιαίτερα στην προσχολική ηλικία, 

αυτός ο διαχωρισμός δεν είναι ιδιαίτερα σαφής.  Είναι, λοιπόν, πολύ πιθανό όταν ένα 

παιδί αυτής της ηλικίας ερωτηθεί αν γνωρίζει ένα γράμμα, να απαντήσει είτε 

δηλώνοντας την ονομασία του, είτε δηλώνοντας τον ήχο του. Ακόμα, όσον αφορά 

στην αναγνώριση του ήχου των γραμμάτων, υπάρχει περίπτωση είτε να απαντήσει 

δηλώνοντας τον φωνημικό ήχο ενός γράμματος, είτε προσθέτοντας ένα φωνήεν δίπλα 
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στον ήχο των γραμμάτων.  Για παράδειγμα για το γράμμα /βήτα/, να δώσει ως ήχο το 

/βα/, αντι για το /β/.  

   

8.1.2. Έννοιες για το γραπτό λόγο 

 

 Οι έννοιες για το γραπτό λόγο, που μελετήθηκαν στην συνέχεια, αποτελούν 

επίσης μια θεμελιώδη γνώση για την κατάκτηση της γραφής και της ανάγνωσης.  Με 

τον όρο έννοιες για το γραπτό λόγο, στον οποίο αναφέρεται η Clay (1985), εννοούνται 

όλες εκείνες οι αναγνωστικές γνώσεις των παιδιών που εκείνα αποκτούν κατά τη 

διάρκεια της προσχολικής ηλικίας και σχετίζονται με την κατάκτηση της ανάγνωσης.  

Υπάρχουν έννοιες, που ενώ είναι αυτονόητες για τους ενήλικες, για τα παιδιά 

αποτελούν μια νέα γνώση (Hall, 1987. Hiebert, 1981. Lomax & McGee, 1987).  Οι 

αναγνωστικές, λοιπόν, γνώσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας αξιολογούνται από 

τα εξής: (α) διάβασμα του κειμένου και όχι της εικόνας, (β) φορά της ανάγνωσης από 

τα αριστερά προς τα δεξιά κι από πάνω προς τα κάτω, (γ) αναγνώριση ότι σε ένα 

κείμενο βρίσκονται λέξεις, (δ) αναγνώριση ότι τα γράμματα διακρίνονται σε πεζά και 

κεφαλαία, (ε) αναγνώριση ότι σε κάθε λέξη υπάρχει το πρώτο και το τελευταίο 

γράμμα, (στ) αναγνώριση ότι κάθε βιβλίο έχει αρχή και τέλος και (ζ) αναγνώριση ότι 

μέσα στο κείμενο υπάρχουν σημεία στίξης, εκ των οποίων τρία είναι τα βασικά 

(τελεία, κόμμα, ερωτηματικό) (Clay, 1985. Τάφα, 2011).  

 

8.1.3. Δεκτικό λεξιλόγιο 

 

Το λεξιλόγιο χωρίζεται σε δεκτικό ή παθητικό, που περιλαμβάνει όλες τις 

λέξεις που ο ομιλητής κατανοεί τη σημασία τους όταν τις ακούει ή όταν τις διαβάζει, 

και σε παραγωγικό ή ενεργητικό, που περιλαμβάνει όλες τις λέξεις που το παιδί 

γνωρίζει τη σημασία τους και μπορεί να τις χρησιμοποιήσει (Hargrave & Sénéchal, 

2000. McDaniel, Yoder, Woynaroski & Watson, 2018. Meng, 2016. Phillips, Norris, 

Hayward, Lovell, 2017. Vatalaro, McDonald-Culp, Hahs-Vaughn, Barnes, 2018). Το 

δεκτικό λεξιλόγιο περιλαμβάνει το σύνολο των λέξεων που διαθέτει κάποιος και  που 

του επιτρέπουν να κατανοήσει όσα ακούει ή διαβάζει.  Η ανάπτυξη του δεκτικού 

λεξιλογίου αποτελεί μια δεξιότητα που σχετίζεται άμεσα με την κατάκτηση της 
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ανάγνωσης και της γραφής.  Όσο περισσότερο εμπλουτίζεται το λεξιλόγιο των 

παιδιών, τόσο περισσότερα οφέλη προκύπτουν που σχετίζονται με τον εμπλουτισμό 

του προφορικού και γραπτού λόγου των παιδιών, και την κατανόηση γραπτών 

κειμένων (Aram & Biron, 2004. Lee, 2003. Οικονομίδης, 2002).  Το δεκτικό 

λεξιλόγιο αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη του παραγωγικού λεξιλογίου καθώς, 

όπως είναι λογικό, κανένας δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει λέξεις αν πρώτα δε 

γνωρίζει τη σημασία τους.  Συνήθως, κάθε άτομο χρησιμοποιεί μόνο ένα μέρος του 

δεκτικού λεξιλογίου που διαθέτει για να επικοινωνήσει και αυτό αποτελεί το 

παραγωγικό ή ενεργητικό λεξιλόγιο (Maier, Bohlmann & Palacios, 2017. Meng, 

2016. Οικονομίδης, 2002).  Επίσης, ιδιαίτερα στην προσχολική ηλικία,  οι λέξεις που 

το παιδί μπορεί να κατανοήσει  είναι πολύ περισσότερες από αυτές που μπορεί να 

χρησιμοποιήσει (McDaniel, και συν., 2018. Phillips, και συν., 2017).   

 

8.1.4. Κατανόηση λόγου  

 

 Η δεξιότητα κατανόησης του λόγου των παιδιών σχετίζεται με την κατανόηση 

του προφορικού λόγου και περιλαμβάνει δεξιότητες όπως για παράδειγμα, η 

κατανόηση των οδηγιών ενός παιχνιδιού, η κατανόηση βασικών στοιχείων μιας 

αφήγησης, η εξαγωγή συμπερασμάτων μετά από την ακρόαση μιας συζήτησης κλπ. 

(Μανωλίτσης, 2016).  Η συγκεκριμένη δεξιότητα, λοιπόν, περιλαμβάνει τόσο την 

πρόσληψη πληροφοριών (π.χ. κατανόηση κειμένων, λέξεων κλπ.), όσο και την 

ικανότητα έκφρασης των παιδιών (χρήση λέξεων, γραμματικών κανόνων κλπ.) με 

λεκτικά ή με μη λεκτικά μέσα (Conti-Ramsden & Durkin, 2012. Dockrell & Marshall, 

2015. Newborg, 2005).  Ο τρόπος με τον οποίο ένα παιδί είναι ικανό να 

επικοινωνήσει συνδέεται στενά με την αναγνωστική ικανότητα (Dockrell, Stuart & 

King, 2010. Lane, Shepley & Lieberman-Betz, 2016).   

 

8.1.5. Ανάγνωση ιστοριών-Αναδιήγηση  

 

Η ανάγνωση ιστοριών στα μικρά παιδιά είναι σημαντική και ωφέλιμη, ενώ 

παράλληλα αποτελεί για αυτά μια αγαπημένη δραστηριότητα.  Το παιδικό βιβλίο 

αποτελεί ένα άριστο παιδαγωγικό μέσο, καθώς μέσα από αυτό διεγείρεται η φαντασία 
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των παιδιών, προκύπτει πλήθος νέων γνώσεων, ενώ παράλληλα ευνοείται η γλωσσική 

και νοητική τους ανάπτυξη (Morrow, 1985. 2005. Saracho & Spodek, 2010).  Ακόμη 

και μια απλή ανάγνωση μιας ιστορίας, η οποία δεν συνοδεύεται από κανένα σχόλιο ή 

ερώτηση, είναι ωφέλιμη όμως η χρήση πρακτικών ανάγνωσης ιστοριών από τους 

ενήλικες και κυρίως από τους γονείς βοηθά τα παιδιά να αποκτήσουν όλο και 

περισσότερα οφέλη (Hindman, Skibbe & Foster, 2014. Saracho, 2017. Sim & 

Berthelsen, 2004).     

Οι γονείς των παιδιών λειτουργούν ως πρότυπα, έτσι ώστε τα παιδιά τους να 

μάθουν να συμπεριφέρονται μελλοντικά ως αναγνώστες.  Είναι πλέον βέβαιο, ότι 

κατά τη διάρκεια ανάγνωσης μιας ιστορίας, η αλληλεπίδραση που υπάρχει ανάμεσα 

στο γονέα και το παιδί, ή τα παιδιά, που απολαμβάνουν την ιστορία είναι σημαντική 

(Saracho & Spodek, 2010).  Άλλωστε σύμφωνα με τη θεωρία του Vygotsky (1978), 

το παιδί οικοδομεί τη γνώση, είτε μέσα από τη βοήθεια ικανότερων συνομηλίκων 

του, είτε μέσα από τη βοήθεια των ενηλίκων.  Η ενεργή συμμετοχή των παιδιών και 

των ενηλίκων κατά τη διάρκεια μιας ανάγνωσης, η έμφαση που δίνεται σε λέξεις και  

εικόνες, το περιεχόμενο του κειμένου κ.α., έχουν καθοριστικό ρόλο για την 

κατάκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού και σχετίζονται 

άμεσα με τις μελλοντικές επιδόσεις των παιδιών στην κατάκτηση της ανάγνωσης και 

της γραφής. Μάλιστα, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία η ποσότητα των βιβλίων που θα 

διαβάσει ένα παιδί, όσο η ποιότητα της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον ενήλικα και 

το παιδί (Ezell & Justice, 2005. Saracho, 2017. Saracho & Spodek, 2010 . 

Μέσα από την ανάγνωση ιστοριών τα παιδιά αντιλαμβάνονται αρχικά τη 

λειτουργία του γραπτού λόγου.  Αντιλαμβάνονται ότι μέσα από το κείμενο 

μεταφέρονται μηνύματα, ότι υπάρχει συγκεκριμένη φορά ανάγνωσης, διακρίνουν 

λέξεις, γράμματα, σημεία στίξης μέσα στο κείμενο (Baker, 2013. Morrow, 1998).  

Εκτός αυτού, μέσα από τη συζήτηση που προκύπτει κατά τη διάρκεια ανάγνωσης 

μιας ιστορίας, τα παιδιά εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους και ευνοείται η γλωσσική 

τους ανάπτυξη (Whitehurst, και συν., 1994. Whitehurst & Valdez-Menchaca, 1988).  

Κατά τη διάρκεια, λοιπόν, της συζήτησης τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να συνδέσουν 

τα γεγονότα της ιστορίας με γεγονότα της προσωπικής τους ζωής, να εκφράσουν την 

άποψή τους και τα συναισθήματά τους, να κάνουν προβλέψεις, να προτείνουν λύσεις 

κλπ. (Justice & Kaderavek, 2002. Trivette & Dunst, 2007).  Οι ενήλικες βοηθούν τα 

παιδιά να αναλάβουν κυρίαρχο ρόλο κατά τη διάρκεια της συζήτησης κάνοντας 
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ερωτήσεις, δρώντας υποστηρικτικά στο διάλογο, ενθαρρύνοντας τις απαντήσεις των 

παιδιών, δίνοντας πληροφορίες ή παρουσιάζοντας προσωπικές τους εμπειρίες, 

παρέχοντας διευκρινίσεις (Morrow, 1988).  Οι Richman και Colombo (2007) 

προτείνουν το ότι η αλληλεπιδραστική ανάγνωση ιστοριών, πέρα από τη γλωσσική 

ανάπτυξη, επηρεάζει συνολικά τη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών και τις νοητικές 

τους ικανότητες.   

Ο Whitehurst και οι συνεργάτες του (Lonigan & Whitehurst, 1998. Whitehurst, και 

συν., 1994. Whitehurst & Valdez-Menchaca, 1988. Whitehurst & Vasta, 1975. 

Whitehurst, και συν., 1988), μελετώντας για χρόνια τρόπους για την ενεργή 

συμμετοχή των παιδιών κατά τη διάρκεια ανάγνωσης μιας ιστορίας, και δίνοντας 

έμφαση στα παιδιά που προέρχονταν από χαμηλά κοινωνικο-οικονομικά ,στρώματα, 

ανέπτυξαν τη μέθοδο της διαλογικής ανάγνωσης.  Όπως υποστηρίζεται λοιπόν, ο 

τρόπος που διαβάζεται μια ιστορία στα παιδιά είναι εξίσου σημαντικός με την 

συχνότητα ανάγνωσής της.  Σκοπός της διαλογικής ανάγνωσης είναι σταδιακά το 

παιδί να γίνει ο αφηγητής της ιστορίας.  Ο ενήλικας αλλάζει σταδιακά ρόλο και 

γίνεται ο ακροατής, αυτός που κάνει ερωτήσεις, αυτός που επιβραβεύει το παιδί.  Η 

βασική πρακτική  που ακολουθείται στη διαλογική ανάγνωση είναι η εξής: 

 Ενθάρρυνση του παιδιού να πει κάτι σχετικά με το βιβλίο (π.χ. αν κοιτάζουν 

μαζί την εικόνα ενος φορτηγού «κοίταξε την εικόνα! Τί βλέπεις εδω;») 

 Αξιολόγηση της απάντησης του παιδιού (π.χ. Αν το παιδί απαντήσει ότι βλέπει 

ένα φορτηγό, ο ενήλικας απαντά «Μπράβο, πολύ σωστά») 

 Επέκταση της απάντησης του παιδιού, προσθέτοντας κι άλλες πληροφορίες 

(π.χ. «Είναι ένα μεγάλο κόκκινο φορτηγό!») 

 Επανάληψη,  έτσι ώστε το παιδί να κατανοήσει και να εδραιώσει τη νέα 

γνώση (π.χ. «Μπορείς κι εσύ να πεις: Ενα μεγάλο κόκκινο φορτηγό;»  

Το είδος των ερωτήσεων που χρησιμοποιεί ο ενήλικας για να ενθαρρύνει το 

παιδί να συμμετέχει στην ανάγνωση μιας ιστορίας είναι επίσης σημαντικό.  Οι 

ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, όπου το παιδί εκφράζει την άποψή του, οι ερωτήσεις 

ανάκλησης πληροφοριών του κειμένου, οι ερωτήσεις τύπου τί; ποιος; που; κλπ., η 

σύνδεση των γεγονότων της ιστορίας με την πραγματική ζωή, η επεξήγηση άγνωστων 
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λέξεων, η αναγνώριση των βασικών δομικών στοιχείων μιας ιστορίας κλπ., 

προτείνονται ως πρακτικές της διαλογικής ανάγνωσης.  Τα αποτελέσματα που έχουν 

προκύψει μέχρι τώρα από την εφαρμογή των πρακτικών διαλογικής ανάγνωσης είναι 

ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά και φαίνεται να επιφέρουν θετικές επιδράσεις στον 

προφορικό και γραπτό λόγο των παιδιών (Lonigan & Whitehurst, 1998. Mol, Bus, 

Jong & Smeets, 2008. Whitehurst, και συν., 1994. Whitehurst & Valdez-Menchaca, 

1988). 

Ωστόσο, δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα πρέπει πάντα να διεξάγεται 

συζήτηση κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης μιας ιστορίας.   Πολλές φορές, κι όταν 

στόχος είναι η απόλαυση της ιστορίας και η κατανόηση του νοήματος του κειμένου, ο 

ενήλικας δε διακόπτει την ανάγνωση και κάνει ερωτήσεις μετά την ολοκλήρωση της 

ανάγνωσης (Dickinson & Keebler, 1989).  Έτσι, και πάλι τα παιδιά με τις κατάλληλες 

ερωτήσεις,  έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις και τις σκέψεις τους για 

όσα άκουσαν, να συνδέσουν γεγονότα της ιστορίας με γεγονότα της προσωπικής τους 

ζωής και έτσι να οδηγηθούν στην κατανόηση της δομής της ιστορίας (Τάφα & 

Χλαπάνα, 2007).  Ο συγκεκριμένος τρόπος ανάγνωσης βοηθά επίσης, όταν στόχος 

της είναι η αναδιήγηση της ιστορίας από τα παιδιά. 

 Η δεξιότητα αναδιήγησης ιστοριών αποτελεί μέρος των αφηγηματικών 

δεξιοτήτων των παιδιών και σχετίζεται με την ικανότητα τους να αναπαράγουν μια 

ιστορία ακολουθώντας τα βασικά δομικά στοιχεία της ιστορίας αυτής, λέγοντας την 

ξανά με δικά τους λόγια, χωρίς να υποβοηθούνται από τις εικόνες και το κείμενο του 

βιβλίου (Fox, 1993. Mäkinen, Soile, Ilaria. & Sari, 2018. Morrow, 1984. 1985. 1986. 

Spencer & Slocum, 2010).  Μέσω της αναδιήγησης τα παιδιά εκτός του ότι 

εμπλουτίζουν τον προφορικό τους λόγο και την αφηγηματική τους ικανότητα, 

κατανοούν ότι μια ιστορία έχει αρχή και τέλος, και ότι την απαρτίζουν συγκεκριμένα 

δομικά στοιχεία (Morrow, Freitag & Gambrell, 2009).  

Τα βασικά δομικά στοιχεία μιας ιστορίας επιγραμματικά είναι τα εξής: (α) το 

πλαίσιο, το οποίο αναφέρεται   στον τόπο και το χρόνο που διαδραματίστηκε η 

ιστορία, στο βασικό πρωταγωνιστή και τους υπόλοιπους ήρωες, (β) το αρχικό 

γεγονός, το οποίο αποτελεί συνήθως το κύριο πρόβλημα που καλείται να λύσει ο 

ήρωας, (γ) η πλοκή των επεισοδίων,  όπου περιγράφονται οι ενέργειες των ηρώων 

έτσι ώστε να καταφέρουν να δώσουν λύση στο πρόβλημά που τους απασχόλησε (δ) η 
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επίλυση προβλήματος, και (ε) το τέλος, στο οποίο περιγράφεται το τελικό 

συμπέρασμα της ιστορίας (Morrow, 1985. 1986).  Η δεξιότητα της αναδιήγησης δεν 

είναι εύκολη υπόθεση για τα παιδιά και προϋποθέτει ότι θα πρέπει να εξασκηθούν σε 

αυτό μέσα από τις κατάλληλες ερωτήσεις και πρακτικές (Βρετουδάκη, 2017. Morrow, 

1985).    

 Όπως φαίνεται, δεν υπάρχει κάποια πρακτική ανάγνωσης ιστοριών που να 

επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα, απλά, ανάλογα με το στόχο της ανάγνωσης κάθε 

φορά, θα πρέπει να επιλέγεται η κατάλληλη μεθοδολογική προσέγγιση.  Είναι 

σημαντικό μάλιστα, να υπάρχει ποικιλία στους τρόπους με τους οποίους οι ενήλικες 

διαβάζουν μια ιστορία, καθώς έτσι τα παιδιά θα έχουν πολλαπλά οφέλη (Τάφα & 

Χλαπάνα, 2007).    

 

 

8.2. Η επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος στην κατάκτηση γνώσεων και 

δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού των παιδιών προσχολικής ηλικίας 

 

Μέσα στην οικογένεια τα παιδιά αποκτούν τις πρώτες τους γνώσεις σχετικά με την 

ανάγνωση και τη γραφή, αλλά κυρίως λαμβάνουν τα πρώτα τους γλωσσικά 

ερεθίσματα.  Η σημασία που έχει για την σχολικη επίδοση η ποιότητα του γλωσσικού 

κώδικά, είναι τεράστια και η οικογένεια αποτελεί τον πυρήνα της απόκτησης του 

(Banks, 2007. Πατερέκα, 1986).  Ήδη από τη βρεφική ηλικία και τις πρώτες 

προσπάθειες του παιδιού να επικοινωνήσει, η λεκτική επικοινωνία μεταξύ των μελών 

της οικογένειας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη του παιδιού και 

επηρεάζει τις ψυχικές του λειτουργίες αλλά και τη διαδικασία της μάθησης.   

Ο Lev Vygotsky (1998) έδωσε έμφαση και ερμήνευσε τον τρόπο που η γλώσσα 

συνδέεται με τη γνωστική ανάπτυξη και κατά συνέπεια με τη διαδικασία της 

μάθησης.  Υποστήριξε ότι η γλωσσική εμπειρία των παιδιών είναι κοινωνική.  Σκέψη 

και γλωσσα είναι στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους, με τη γλώσσα να καταλαμβάνει 

μεγαλύτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη της σκέψης, καθώς δε δομεί η σκέψη τη 

γλώσσα, αλλά η γλωσσα τη σκέψη (Vygotsky, 1998).  Όλες οι ανώτερες γνωστικές 

λειτουργίες (μνήμη, αντίληψη, προσοχή), μετασχηματίζονται και οργανώνονται με 

εντελώς νέες αρχές, αμέσως μόλις ο λόγος εμφανιστεί και ενσωματωθεί σε 

οποιαδήποτε ενέργεια του παιδιού.   



117 
 

Ο ρόλος των ενηλίκων και ιδιαιτέρως των γονέων στην πορεία αυτή αλλά και των 

συνομιλήκων είναι σημαντική, καθώς σύμφωνα με τον Vygotsky (1997), τα παιδιά 

μαθαίνουν να μιλούν με τη βοήθεια των ενηλίκων, και μέσα από το διάλογο 

αποκτούν μια ποικιλία πληροφοριών, που μπορεί να τα οδηγήσει στη συνέχεια σε μια 

ποικιλία δεξιοτήτων.  Στην ουσία οι ενήλικες που βρίσκονται στο άμεσο περιβάλλον 

των παιδιών ως «σημαντικοί άλλοι» ερμηνεύουν τον κόσμο στα μικρά παιδιά, 

επεκτείνουν και συμπληρώνουν αυτά που ήδη ξέρουν, βοηθώντας τα έτσι να 

οργανώσουν τη σκέψη τους (Hindman, και συν., 2014).   

Η ποιότητα και η ποσότητα των γλωσσικών ερεθισμάτων διαφέρει ανάλογα με την 

οικογένεια στην οποία ανήκει το παιδί.  Όπως φαίνεται, παράγοντες όπως το 

κοινωνικο-οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των γονέων, αλλά και η ποιότητα  του 

χρόνου που περνούν μαζί με τα παιδιά τους, παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην 

ποικιλία των γλωσσικών ερεθισμάτων που δέχεται ένα παιδί (Bernstein, 1971. Νόβα-

Καλτσούνη, 2010. Sénéchal, LeFevre, Thomas & Daley, 1998).  Συνήθως στις 

οικογένειες όπου η ποιότητα της γλωσσικής επικοινωνίας δεν είναι υψηλή, τα παιδιά 

χρησιμοποιούν μεν το λόγο για να επικοινωνήσουν, χωρίς όμως να κατευθύνεται η 

προσοχή τους σε λεπτές λεκτικές διαφοροποιήσεις.  Συνήθως τα παιδιά αυτά δεν 

έχουν πλούσιο λεξιλόγιο, ούτε μπορούν να εκφραστούν με ευχέρεια.  Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα το παιδί να μην μπορεί με ευκολία να ανταποκριθεί στις υψηλές 

απαιτήσεις της εκπαίδευσης (Banks, 2007. Hindman, και συν., 2014. Νόβα-

Καλτσούνη, 2010. Πατερέκα, 1986).   

Όσο μεγαλώνει το παιδί και πολύ πριν την είσοδό του στο σχολείο, δέχεται 

αυθόρμητα μέσα στην οικογένεια ερεθίσματα που έχουν να κάνουν με τη γραφή και 

την ανάγνωση.  Σχεδόν όλες οι οικογένειες, ανεξάρτητα απο το κοινωνικο-

οικονομικό τους επίπεδο ασχολούνται στο σπίτι με δραστηριότητες ανάγνωσης και 

γραφής.  Η ανάγνωση ιστοριών, η γραφή ενός σημειώματος, μιας λίστας για ψώνια, η 

ανάγνωση γνωστών λογότυπων κ.α. γίνονται αυθόρμητα κατά τη διάρκεια μιας 

τυπικής ημέρας στο σπίτι.  Μέσα από την απλότητα τους οι δραστηριότητες αυτές 

βοηθούν τα μικρά παιδιά να έρθουν σε πρώτη επαφή με τους μηχανισμούς της 

γραφής και της ανάγνωσης (Aram & Levin, 2011. Campbell, 1998. Morrow, 1995. 

Morrow & Gambrell, 2004. Neumann & Neumann, 2009. Saracho, 2017b. Shanahan 

& Lonigan, 2013).  Ο Vygotsky (1978), είναι υποστηρικτής της ενασχόλησης των 

παιδιών με τη γραφή πριν την είσοδό τους στο Δημοτικό σχολείο και την 
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ενσωμάτωσή της στο παιχνίδι τους, καθώς έτσι το παιδί αποκτά ένα ακόμη εργαλείο 

για να δίνει νόημα στις εμπειρίες του (Μανωλίτσης, 2016).  

Το οικογενειακό περιβάλλον γραμματισμού ή οικογενειακός γραμματισμός (family 

literacy), όπως συναντάται στη διεθνή βιβλιογραφία (Morrow, 1995), περιλαμβάνει 

όλες τις δραστηριότητες ανάγνωσης και γραφής που πραγματοποιούνται στα πλαίσια 

της οικογένειας.  Τέτοιες δραστηριότητες είναι, για παράδειγμα, η ανάγνωση 

ιστοριών, η ενασχόληση με τα φωνήματα και τις λέξεις, η αναγνώριση του ονόματος 

του παιδιού και η γραφή του, η ενασχόληση με έννοιες του γραπτού λόγου κ.α.  Η 

Sĕnĕchal και οι συνεργάτες της μέσα από μια σειρά ερευνών και έχοντας σαν στόχο  

να ερμηνεύσουν την επίδραση των εμπειριών του οικογενειακού γραμματισμού στα 

παιδιά κατέληξαν σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα, προτείνοντας ένα συγκεκριμένο 

μοντέλο, το οποίο είναι γνωστό ως Home Literacy Model (Sénéchal, 2006. Sénéchal 

& LeFevre, 2002. Sénéchal, LeFevre, Thomas & Daley, 1998).   Σύμφωνα με τα 

ευρήματά τους υπάρχουν δυο κατηγορίες εμπειριών οικογενειακού γραμματισμού, κι 

αυτές είναι οι άτυπες (informal) και οι τυπικές (formal) εμπειρίες.   

Οι άτυπες εμπειρίες σχετίζονται με οτιδήποτε γίνεται τυχαία στο σπίτι, και χωρίς 

να υπάρχει πρόθεση από τους γονείς να διδάξουν κάτι στα παιδιά τους, όπως για 

παράδειγμα η ανάγνωση ιστοριών, η συγγραφή ενός σημειώματος ή ακόμη και το 

ίδιο το παράδειγμα των γονέων.  Τα παιδιά βλέποντας τους γονείς τους να διαβάζουν 

ή να γράφουν κάτι καταλαβαίνουν χωρίς δυσκολία ότι η γραφή και η ανάγνωση 

ακολουθούν ένα συγκεκριμένο κώδικα.  Οι τυπικές δραστηριότητες από την άλλη 

περιλαμβάνουν όσες δραστηριότητες γίνονται επιτηδευμένα από τους γονείς όπως η 

διδασκαλία των γραμμάτων, η ανάγνωση λέξεων μέσα στο κείμενο, η εκμάθηση της 

γραφής του ονόματος του παιδιού κλπ (Manolitsis, και συν., ,2011. Sénéchal, 2006. 

Sénéchal & LeFevre, 2002..   

Οι άτυπες δραστηριότητες κατά την προσχολική ηλικία, τουλάχιστον σε αδιαφανή 

ορθογραφικά πλαίσια, όπως το αγγλικό  φαίνεται να σχετίζονται περισσότερο με την 

ανάπτυξη του προφορικού λόγου (π.χ. ανάπτυξη λεξιλογίου, ικανότητα περιγραφής), 

ενώ αργότερα κατά τη μάθηση της συμβατικής ανάγνωσης και γραφής φαίνεται να 

συνδέονται με την αναγνωστική κατανόηση και την ευχαρίστηση των παιδιών να 

διαβάζουν ιστορίες (Sĕnėchal & LeFevre, 2002).  Σε περισσότερο διαφανή 

ορθογραφικά πλαίσια, όπως το ελληνικό, οι άτυπες δραστηριότητες φαίνεται να 
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συνδέονται κατά την προσχολική ηλικία κυρίως με την ανάπτυξη του λεξιλογίου, ενώ 

δε φαίνεται να συνδέονται άμεσα με επιρροές σε συμβατικές δεξιότητες 

γραμματισμού (Manolitsis, και συν., 2011. Manolitsis, και συν., 2013).  Οι τυπικές 

δραστηριότητες, από την άλλη, φαίνεται να συνδέονται με τη βελτίωση γνώσεων 

αναδυόμενου γραμματισμού (π.χ. γνώση γραμμάτων, ανάγνωση λέξεων) (Manolitsis 

και συν., 2009).  Τέλος, η επιρροή τόσο των άτυπων, όσο και των τυπικών 

δραστηριοτήτων φαίνεται να είναι άμεση πριν την είσοδο στο Δημοτικό σχολείο και 

να έγκειται στην απόκτηση προαπαιτούμενων για την πρόοδο των παιδιών γνώσεων 

(Manolitsis, και συν., 2013). 

Η ανάγνωση ιστοριών από τους γονείς στα παιδιά τους θεωρείται ως μια 

δραστηριότητα που ευνοεί ιδιαιτέρως την κατάκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων 

αναδυόμενου γραμματισμού, ενώ παράλληλα αποτελεί μια δραστηριότητα που 

χρησιμοποιείται με μεγαλύτερη συχνότητα από τους γονείς (Morrow, 2009. Justice & 

Piasta, 2011).  Η συχνότητα ανάγνωσης ιστοριών, η συζήτηση που πιθανόν να 

πραγματοποιείται πριν και μετά την ανάγνωση, τυχόν σχόλια και σχετικά με τις 

έννοιες του γραπτού λόγου, τις άγνωστες λέξεις του κειμένου κλπ., επηρεάζουν κατά 

πολύ τον προφορικό λόγο των παιδιών, την κατανόηση άγνωστων λέξεων, την 

κατανόηση του μηχανισμού της γραφής και της ανάγνωσης και γενικά επηρεάζουν 

την πρόοδο των παιδιών (Chlapana & Tafa, 2014. Coyne, και συν., 2007. Hay & 

Fielding-Barnsley, 2007. Justice & Ezell, 2004. Mäkinen, και συν., 2018. Saracho, 

2017. Mol & Neuman, 2014.. Lane & Wright, 2007. McGee & Schickedanz, 2007). 

Εάν οι γονείς είναι ενήμεροι για τις πρακτικές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

κατά τη διάρκεια ανάγνωσης μιας ιστορίας, και αρχίσουν πλέον στοχευμένα να τις 

χρησιμοποιούν, τότε μπορούν να ωφελήσουν ακόμη περισσότερο τα παιδιά τους στην 

προσπάθειά τους να κατακτήσουν δεξιότητες γραμματισμού.  Εδώ και χρόνια 

υποστηρίζεται ότι οι γονείς ανταποκρίνονται θετικά σε προγράμματα που έχουν να 

κάνουν με την εξοικείωσή τους με πρακτικές ανάγνωσης ιστοριών και μάλιστα είναι 

σε θέση να κατανοήσουν τις πρακτικές που διδάσκονται ανεξάρτητα από το 

κοινωνικο-οικονομικό ή το μορφωτικό τους επίπεδο (Jimenez, και συν., 2006. Levin 

& Aram, 2012. Saracho, 2017a).  
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8.3. Η επίδραση του μορφωτικού επιπέδου της μητέρας στην κατάκτηση 

γνώσεων και δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού 

 

Ο ρόλος και των δυο γονέων είναι σημαντικός για την εξέλιξη των παιδιών, 

ωστόσο ο ρόλος της μητέρας θεωρείται πιο ισχυρός σε σχέση με το ρόλο του πατέρα, 

κυρίως επειδή σχετίζεται πιο άμεσα με την ανατροφή τους.  Εδώ και χρόνια το 

επίπεδο σπουδών της μητέρας εξετάζεται ιδιαιτέρως ως ένας παράγοντας που 

επηρεάζει τα μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών.  Η έμφαση που δίνεται στην 

επίδραση της μητέρας, ίσως να συμβαίνει λόγω του ότι συνήθως η μητέρα περνά 

περισσότερο χρόνο με το παιδί και αναπτύσσει εγγύτερες σχέσεις με αυτό.  Επίσης η 

μητέρα φαίνεται να δίνει περισσότερη έμφαση σε δραστηριότητες που σχετίζονται με 

τη μάθηση σε σχέση με τον πατέρα, και εμπλέκεται πολύ συχνά μαζί με τα παιδιά της 

σε μαθησιακές δραστηριότητες, περνά περισσότερο ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά, 

εμπλεκόμενη μαζί με αυτά σε μεγαλύτερη ποικιλία δραστηριοτήτων που συχνά 

λαμβάνουν χώρα (Hindman, και συν., 2014. Yamamoto, Holloway & Japan, 2006).     

Ήδη από την προσχολική ηλικία το επίπεδο σπουδών της μητέρας φαίνεται να 

σχετίζεται θετικά με μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών.  Όπως φαίνεται, μητέρες 

με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, έχουν παιδιά με υψηλότερες επιδόσεις.  Μεγάλο μέρος 

του ενδιαφέροντος για τις επιδόσεις των παιδιών επικεντρώνεται στις κατακτήσεις 

τους που αφορούν στον αναδυόμενο γραμματισμό, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται 

στην ανάγνωση ιστοριών από τις μητέρες τους (Bingham, 2007. Caspe, 2009. 

Konishi, και συν., 2018. Phillips, και συν., 2017) .   

Όπως φαίνεται, όσο πιο υψηλό είναι το μορφωτικό επίπεδο των μητέρων, 

τόσο συχνότερα επιλέγουν να διαβάζουν ιστορίες στα παιδιά τους.  Ακόμη και σε 

έρευνες που αφορούν σε πληθυσμό που ανήκει μόνο σε χαμηλά κοινωνικο-

οικονομικά στρώματα, φαίνεται ότι το επίπεδο σπουδών της μητέρας παίζει πολύ 

σημαντικό ρόλο (Bojczyk, Davis & Rana, 2016. Hindman, και συν., 2014. Hoff, 

2003. Levin & Aram, 2012. Yamamoto, και συν., 2006).  Οι μητέρες που έχουν 

υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο φαίνεται να διαβάζουν συχνά ιστορίες στα παιδιά 

τους, ενώ παράλληλα επιλέγουν διαβάζοντας την ιστορία να εμπλέξουν τα παιδιά σε 

συζήτηση (Ninio, 1980. Hindman, και συν., 2014).  Η συζήτηση που κάνουν είναι 

καλύτερης ποιότητας καθώς φαίνεται ότι εμπλέκουν τα παιδιά σε ερωτήσεις 

αυξημένης δυσκολίας, κάνοντας εύστοχες παρατηρήσεις πάνω στο κείμενο που 
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διαβάζουν.  Αυτή η αυθόρμητη χρήση πρακτικών ανάγνωσης ιστοριών από τις 

μητέρες αναμφισβήτητα πλέον δίνει στα παιδιά τους ανάμεσα στα αναρίθμητα οφέλη, 

προβάδισμα στην ευχέρεια χρήσης του προφορικού λόγου, στην ανάπτυξη του 

λεξιλογίου, στην κατανόηση του κειμένου (Hindman, και συν., 2014. Levin & Aram, 

2012. Phillips, και συν., 2017).   

Η Yamamoto και οι συνεργάτες της (2006), συμπεριέλαβαν στο δείγμα τους 

μητέρες διαφόρων μορφωτικών επιπέδων (απόφοιτοι γυμνασίου έως κάτοχοι 

μεταπτυχιακού τίτλου), οι οποίες ρωτήθηκαν μέσα από συνεντεύξεις σχετικά με το 

ρόλο τους ως μητέρες.  Όπως φάνηκε, οι μητέρες με υψηλότερη μόρφωση έδιναν 

περισσότερη έμφαση στην ανάγνωση ιστοριών και στην συζήτηση που ακολουθούσε 

μετά από την ανάγνωση.  Έδειξαν επίσης, να προτιμούν την ενασχόληση τους με το 

περιεχόμενο του κειμένου και μάλιστα δήλωσαν ότι απολάμβαναν τη συζήτηση που 

ακολουθούσε.  Παρόμοια αποτελέσματα βρέθηκαν και από την Hindman και τους 

συνεργάτες της (2014), οι οποίοι αναλύοντας δεδομένα παλαιότερων ερευνών στις 

Η.Π.Α., συμπέραναν ότι κατα τη διάρκεια ανάγνωσης ιστοριών οι περισσότερο 

μορφωμένες μητέρες έδιναν έμφαση στο νόημα του κειμένου, κάνοντας ανάλογες 

ερωτήσεις, συνέδεαν το νόημα του κειμένου με γεγονότα της ζωής του παιδιού, ενώ 

αντίθετα, οι λιγότερο μορφωμένες μητέρες έδειχναν ενδιαφέρον στο να βρίσκουν 

τρόπους να παρέχουν γνώσεις στα παιδιά τους.  Για παράδειγμα, συζητούσαν για τα 

γράμματα που συναντούν στο κείμενο, εντόπιζαν γράμματα μέσα στις λέξεις, έδιναν 

έμφαση στην ομοιοκαταληξία κλπ.   

Η αύξηση του λεξιλογίου των παιδιών σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο της 

μητέρας αποτελεί πολύ συχνά αντικείμενο μελέτης.  Μέχρι στιγμής τα δεδομένα που 

προκύπτουν φανερώνουν θετική συσχέτιση μεταξύ των δυο αυτών παραγόντων 

(Levin & Aram, 2012).  Ωστόσο, φαίνεται να ασκείται μεγαλύτερη επίδραση θετική 

στο παραγωγικό λεξιλόγιο και λιγότερο στο δεκτικό (Bojczyk, και συν., 2016. 

Phillips, και συν., 2017). 

Όπως προκύπτει επίσης μέσα από ερευνητικά δεδομένα, οι μητέρες με 

υψηλότερο επίπεδο μόρφωσης τείνουν να έχουν μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση στο ρόλο 

τους ως μητέρες και δεν δίσταζαν να εμπλακούν σε περισσότερο περίπλοκες 

συζητήσεις με τα παιδιά τους.  Αντίθετα, μητέρες με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, δεν 

παρουσιάζονταν ως σίγουρες για τις πρακτικές που πρέπει να ακολουθήσουν με τα 
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παιδιά τους, ένιωθαν ότι δεν είναι επαρκείς στο ρόλο τους ως μητέρες κι έτσι 

απέφευγαν πιο περίπλοκες δραστηριότητες επιλέγοντας πιο ‘εύκολες’ δραστηριότητες 

όπως το να παίξουν με τα γράμματα και τις λέξεις, ή να διαβάσουν μια ιστορία από 

κοινού με το παιδί τους (Phillips, και συν., 2017. Yamamoto, και συν., 2006).  Απ’ 

ότι φαίνεται οι μητέρες με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

δυσκολία σε σχέση με τις μητέρες που έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο στο να 

οργανώσουν αυθόρμητα μια συζήτηση, ή να σκεφτούν ερωτήσεις για τα παιδιά.  Από 

την άλλη, πιθανότατα οι ίδιες έχουν φτωχό λεξιλόγιο, και οι καθημερινές τους 

συζητήσεις δεν έχουν μεγάλο εύρος, παράγοντες που δεν ευνοούν την οργάνωση πιο 

περίπλοκων δραστηριοτήτων (Heath, 1986. Levin & Aram, 2012). 

  Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το γεγονός ότι οι μητέρες με χαμηλό 

μορφωτικό επίπεδο τείνουν να μη θεωρούν σημαντικό το να βοηθούν τα παιδιά τους 

όσο μεγαλώνουν.  Όσο περισσότερο μεγαλώνουν τα παιδιά τόσο περισσότερο 

μειώνεται η ενασχόληση των μητέρων τους με μαθησιακές εμπειρίες στο σπίτι.  

Αντίθετα, μητέρες με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, φαίνεται να έχουν υψηλότερο 

αίσθημα ευθύνης για την πρόοδο των παιδιών τους, κι έτσι να τα βοηθούν για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, οργανώνουν και εμπλουτίζουν το μαθησιακό 

περιβάλλον στο σπίτι τους ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών τους που διαρκώς 

μεταβάλλονται (Levin & Aram, 2012. Philips, Norris, Hayward & Lovell, 2017. 

Yamamoto και συν., 2006). 

Το αίσθημα ευθύνης που νιώθουν οι μητέρες συνδέεται επίσης και με τις  

πεποιθήσεις που έχουν για την πρόοδο των παιδιών.  Οι υψηλές πεποιθήσεις των 

μητέρων φαίνεται να συνδέονται στενά με την πρόοδο των παιδιών τους.  Όπως 

φαίνεται όσο υψηλότερο είναι το μορφωτικό επίπεδο των μητέρων, τόσο υψηλότερες 

προσδοκίες έχουν για τα παιδιά τους, ενώ παράλληλα έχουν περισσότερη 

αυτοεκτίμηση ως μητέρες, και νιώθουν ότι είναι σε θέση να εφαρμόσουν πρακτικές 

και να πειραματιστούν.  Ακόμη, φαίνεται να αντλούν ικανοποίηση και να 

απολαμβάνουν την ανάγνωση ιστοριών ή οποιαδήποτε άλλη πρακτική, κι έτσι να μην 

τους δημιουργείται άγχος στη σκέψη του να επεκτείνουν μια συζήτηση που 

προκύπτει μετά από την ανάγνωση μιας ιστορίας (Bojczyk, και συν., 2016. Philips, 

και συν., 2017. Yamamoto και συν., 2006).  Επίσης προσπαθούν να οργανώσουν όσο 

καλύτερα γίνεται το μαθησιακό περιβάλλον στο σπίτι, αλλά και να εμπλέξουν τα 

παιδιά τους σε δράσεις που οργανώνονται εκτός του οικογενειακού περιβάλλοντος.  
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Ωστόσο, οι ίδιες παραδόξως δεν δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση στο να συμμετέχουν 

συχνά σε δράσεις που οργανώνονται από το σχολείο.  Όπως αναφέρει η Yamamoto 

και οι συνεργάτες της (2006), αυτό παρατηρείται κυρίως λόγω έλλειψης χρόνου που 

δεν τους επιτρέπει να είναι παρούσες στις δραστηριότητες, και κυρίως γιατί νιώθουν 

ότι θέλουν να περάσουν περισσότερο χρόνο με τα παιδιά τους στο σπίτι.  

 

8.4.  Ερευνητικές παρεμβάσεις γονικής συνεργασίας για την ενίσχυση γνώσεων 

και δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού 

 

Εδώ και χρόνια οργανώνονται ερευνητικές παρεμβάσεις που στόχο έχουν την 

κατάκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού μέσα από τη γονική 

συνεργασία με τη συμβολή της ανάγνωσης ιστοριών (Aram, και συν., 2013. Barone, 

2011. Dickinson & Caswell, 2007. Jordan, Snow & Porche, 2000. Levin & Aram, 

2012. Neuman, Koh & Dwyer, 2008. Sĕnĕchal &Young, 2008. Sĕnĕchal & LeFevre, 

2002. Steiner, 2014).  Οι γονείς λοιπόν, εξοικειώνονται με διάφορες πρακτικές 

ανάγνωσης ιστοριών και μέσα από αυτή τη διαδικασία καταφέρνουν να βοηθήσουν 

τα παιδιά τους στην κατάκτηση διαφόρων γνώσεων και δεξιοτήτων αναδυόμενου 

γραμματισμού, όπως η κατάκτηση των εννοιών του γραπτού λόγου, η γνώση 

γραμμάτων, ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου τους, η βελτίωση του προφορικού τους 

λόγου.  Η χρησιμοποίηση του παιδικού βιβλίου ως μέσου για την κατάκτηση 

δεξιοτήτων γραμματισμού, φαίνεται να έχει κερδίσει έδαφος από πολύ νωρίς και να 

αποτελεί μια πρακτική που χρησιμοποιούν αρκετοί ερευνητές. 

Ο Whitehurst και οι συνεργάτες του, πρωτοστάτησαν στην εξοικείωση των 

γονέων με πρακτικές της διαλογικής ανάγνωσης, τονίζοντας πάντα στα 

συμπεράσματά τους  ότι οι γονείς μπορούν να φέρουν την αλλαγή (Lonigan & 

Whitehurst, 1998. Whitehurst, και συν., 1994. Whitehurst, και συν, 1994. Whitehurst, 

και συν., 1988).  Μάλιστα, ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι το ερευνητικό ενδιαφέρον 

τους είχε ως αφετηρία την ενίσχυση οικογενειών που ανήκαν σε χαμηλά κοινωνικο-

οικονομικά στρώματα.  Όπως αναφέρουν οι μητέρες των παιδιών που ανήκουν σε 

χαμηλά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα δεν συνηθίζουν να διαβάζουν συχνά 

ιστορίες στα παιδιά τους, ούτε να χρησιμοποιούν πρακτικές ανάγνωσης ιστοριών.  

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τα παιδιά αυτά να έχουν φτωχό λεξιλόγιο και να μην 

μπορούν να επικοινωνήσουν με άνεση.  Στόχος λοιπόν του Whitehurst και των 
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συνεργατών του ήταν η εξοικείωση των μητέρων αυτών με πρακτικές ανάγνωσης 

ιστοριών, έτσι ώστε να καταφέρουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους στον εμπλουτισμό 

του προφορικού τους λόγου.  

Σε μια σειρά παρεμβάσεων λοιπόν, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν παρόμοιο 

είδος παρέμβασης ο οποίος μπορεί να χαρακτηριστεί ως εντατικός.  Οι γονείς, λοιπόν, 

σε διάστημα έξι εβδομάδων συμμετείχαν σε 2 ενημερωτικές συναντήσεις που 

διαρκούσαν 30 λεπτά, και λάμβαναν οδηγίες από τους ερευνητές.  Επίσης κατά τη 

διάρκεια των συναντήσεων παρακολουθούσαν βιντεοσκοπημένες οδηγίες για τον 

τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η διαλογική ανάγνωση και είχαν την ευκαιρία να 

εκφράσουν τυχόν απορίες και προβληματισμούς.  Τέλος, τους δίνονταν κάποια βιβλία 

τα οποία χρησιμοποιούσαν στο σπίτι.  Εντατικός ήταν επίσης και ο τρόπος που οι 

γονείς έδιναν ανατροφοδότηση στους ειδικούς.  Ήταν σε συχνή επικοινωνία με τους 

ερευνητές και είχαν την υποχρέωση είτε να βιντεοσκοπήσουν τις αφηγήσεις που 

έκαναν στο σπίτι, είτε να κρατήσουν ημερολόγιο για τη συχνότητα με την οποία 

διαβάζουν στα παιδιά τους, είτε να δέχονται τηλεφωνήματα από τους ερευνητές και 

να παρέχουν ανατροφοσότηση (Lonigan & Whitehurst, 1998. Whitehurst, και συν., 

1994a. Whitehurst, και συν, 1994b. Whitehurst, και συν., 1988).  Η επίδραση της 

ομάδας των γονέων σε κάποιες από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν συγκρίθηκε 

με την επίδραση του σχολείου, αλλά και σε συνδυασμό με αυτό. 

Το γενικό συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν όλες οι παραπάνω ερευνητικές 

παρεμβάσεις είναι ότι το οικογενειακό περιβάλλον ακόμη κι αν, αντικειμενικά, είναι 

φτωχό σε ερεθίσματα είναι το πλέον ιδανικό, για να ενισχύσει τα μαθησιακά 

αποτελέσματα των παιδιών.  Τα παιδιά φάνηκε να επωφελούνται από την ανάγνωση 

ιστοριών, σημειώνοντας στατιστικά σημαντική βελτίωση στα σταθμισμένα τεστ που 

χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε έρευνα, τα οποία αφορούσαν στο δεκτικό και εκφραστικό 

λεξιλόγιο, στη γνώση γραμμάτων, στις έννοιες του γραπτού λόγου.   

Ενδιαφέρον είναι επίσης ότι η ομάδα των γονέων υπερείχε σε κάποια τεστ σε 

σχέση με την ομάδα του σχολείου, ενώ όταν γονείς και σχολείο ακολουθούσαν τις 

ίδιες πρακτικές τα αποτελέσματα ήταν ακόμη πιο θετικά.  Όπως φαίνεται οι σχέσεις 

εγγύτητας των γονέων με τα παιδιά τους, αλλά και το γεγονός ότι οι γονείς μπορούν 

να ασχοληθούν αποκλειστικά με αυτά (one-to-one training), δημιουργούν τις 

κατάλληλες συνθήκες κατά τη διάρκεια ανάγνωσης μιας ιστορίας (Whitehurst, και 

συν., 1994b).  Αντίθετα στο σχολείο ακόμη κι αν υπάρχουν σχέσεις εγγύτητας 

ανάμεσα στο δάσκαλο και το μαθητή, δεν είναι εφικτή η ενασχόληση των δασκάλων 
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αποκλειστικά με ένα παιδί και συνήθως η ανάγνωση ιστοριών γίνεται σε ομάδες.  Το 

γεγονός αυτό δεν επιτρέπει την αλληλεπίδραση με όλα τα παιδιά, με αποτέλεσμα να 

μην υπάρχουν τόσο ισχυρές επιδράσεις του σχολείου σε σχέση με την οικογένεια.  

Από τότε και μέχρι σήμερα πλήθος ερευνητικών δεδομένων επιβεβαιώνουν τη 

σημαντικότητα του οικογενειακού περιβάλλοντος στην κατάκτηση δεξιοτήτων 

αναδυόμενου γραμματισμού των παιδιών και τονίζουν την υπεροχή της συμβολής 

των γονέων, όταν συνεργάζονται με το σχολείο, ανεξάρτητα από κοινωνικο-

οικονομικούς παράγοντες (Aram & Biron, 2004. Bojczyk, και συν., 2016. Caspe, 

2009. Hay & Fielding-Barsley, 2007. Hindman, και συν., 2014. Jordan, και συν., 

2000. Justice & Kadaravek, 2002. Neuman, και συν., 2008. Roskos & Neuman, 1993. 

Sylva, και συν., 2008).  Είναι πλεόν καθολικά αποδεκτό ότι όταν οι γονείς 

συνεργάζονται και εξοικειώνονται με πρακτικές ανάγνωσης ιστοριών, τότε τα παιδιά 

τους κατακτούν πιο εύκολα δεξιότητες αναδυόμενου γραμματισμού και μάλιστα αυτό 

συμβαίνει ανεξάρτητα από το κοινωνικο-οικονομικό τους επίπεδο.  Το οικογενειακό 

περιβάλλον των παιδιών φαίνεται να παίζει πρωταρχικό ρόλο στην κατάκτηση 

δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού των παιδιών, ενώ η εκπαίδευση, ιδιαιτέρως 

των γονέων που είναι σε ευάλωτη θέση, φαίνεται να κεντρίζει το ερευνητικό 

ενδιαφέρον (Neuman & Roskos, 1993. Saracho, 2017b. Saracho & Spodek, 2010).  

Οι Singh και συνεργάτες (2015), εφάρμοσαν ένα εντατικό πρόγραμμα  

γονικής συνεργασίας σε οικογένειες προσφύγων, και με τη συμβολή της κοινότητας 

δόθηκε η ευκαιρία στους γονείς αυτούς να βελτιώσουν πρακτικές ενίσχυσης 

αναδυόμενου γραμματισμού που χρησιμοποιούν στο σπίτι.  Με τη βοήθεια 

μεταφραστών και άλλων φορέων της κοινότητας οι ερευνητές κατάφεραν να 

αναπτύξουν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πρόσφυγες - γονείς και να τους 

προσφέρουν βοήθεια για να γνωρίσουν πιο εύκολα την κουλτούρα της χώρας 

υποδοχής αλλά και να εμπλέκονται περισσότερο στη μάθηση των παιδιών τους.  Στο 

χώρο μιας δημόσιας βιβλιοθήκης στις Η.Π.Α. λοιπόν, περίπου 12-15 μητέρες παιδιών 

προσφύγων προσχολικής ηλικίας, παρακολουθούσαν κάθε Δευτέρα και για διάστημα 

10 μηνών, εργαστήρια διάρκειας 1,5 ώρας που ανάμεσα σε άλλα περιλαμβάνονταν 

και εξοικείωση με πρακτικές ανάγνωσης ιστοριών.  Σύμφωνα με τα ερευνητικά 

δεδομένα, οι γονείς αυτοί, παρόλα τα αντικειμενικά εμπόδια, κατάφεραν να 

βοηθήσουν την ανάπτυξη του προφορικού λόγου των παιδιών τους, αλλά και να 

αυξήσουν τη συχνότητα των συζητήσεων μέσα από τις ιστορίες.     
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Η Borisova και οι συνεργάτες της (2017), πραγματοποίησαν μια 

ενδιαφέρουσα μελέτη, σε περιοχές της Αιθιοπίας, όπου το κοινωνικο-οικονομικό 

επίπεδο των οικογενειών που ζουν εκεί είναι χαμηλό.  Μάλιστα σε κάποιες περιοχές 

της Αιθιοπίας δεν υπάρχει η δυνατότητα φοίτησης των παιδιών σε νηπιαγωγείο.  Οι 

γνώσεις και δεξιότητες αναδυόμενου γραμματισμού των παιδιών αυτών που δεν είχαν 

πρόσβαση σε νηπιαγωγείο ενισχύθηκαν, λοιπόν, μέσα από την εκπαίδευση των 

γονέων τους.  Οι γονείς έλαβαν εντατική εκπαίδευση και παρακολούθησαν συνολικά 

10 δίωρα εργαστήρια, όπου έλαβαν γνώση πρακτικών ενίσχυσης δεξιοτήτων γραφής, 

ανάγνωσης, μαθηματικών και εξοικειώθηκαν με πρακτικές ανάγνωσης ιστοριών.  Στη 

συνέχεια έδιναν ανατροφοδότηση στους ερευνητές προφορικά κατά τη διάρκεια των 

συναντήσεων.  Στόχος των ερευνητών ήταν να συγκρίνουν τις επιδόσεις των παιδιών 

αυτών, με τις επιδόσεις των παιδιών που φοιτούσαν ήδη σε νηπιαγωγείο μιας 

γειτονικής περιοχής της Αιθιοπίας, στην οποία υπήρχε πρόσβαση σε σχολείο. 

Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι ενώ τα παιδιά πριν την έναρξη της 

παρέμβασης εμφάνισαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις επιδόσεις τους,  στο 

τέλος οι διαφορές αυτές δεν υπήρχαν πια.  Αυτό σημαίνει ότι οι γονείς που 

εκπαιδεύτηκαν παρόλο που προέρχονταν από χαμηλα κοινωνικο-οικονομικά 

στρώματα κατάφεραν να δώσουν τα απαραίτητα εφόδια στα παιδιά τους και φάνηκε 

να συνέβαλαν στην ισοστάθμιση των διαφορών ανάμεσα στα παιδιά τους και τα 

παιδιά που λάμβαναν τυπική εκπαίδευση.  Θα έλεγε κανείς ότι μέσα σε 10 μόλις 

συναντήσεις εντατικής γονικής συνεργασίας, οι γονείς κατάφεραν να φερθούν σαν 

πραγματικοί ‘δάσκαλοι’ των παιδιών τους και να προσφέρουν εφόδια στα παιδιά 

τους, όμοια με αυτά που θα λάμβαναν στο νηπιαγωγείο. 

Ερευνητικά αποτελέσματα, λοιπόν, καταδεικνύουν οτι η επιρροή που έχουν οι 

γονείς στην εκπαίδευση των παιδιών τους είναι σημαντική και πιθανόν 

αναντικατάστατη και δεν γνωρίζει περιορισμούς που να σχετίζονται με κοινωνικούς 

παράγοντες ή το μορφωτικό επίπεδο των γονέων.  

Πέρα από τις εντατικές παρεμβάσεις, δίνεται έμφαση επίσης και στην 

αποτελεσματικότητα μη-εντατικών γονικών συνεργασιών, με στόχο την κατάκτηση 

δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού μέσα από την ανάγνωση ιστοριών.  Τέτοιου 

τύπου παρεμβάσεις χαρακτηρίζονται ως πιο λειτουργικές για τους γονείς και πιο 

ανέξοδες.  Αρκετοί ερευνητές πλέον, οργανώνουν μη-εντατικές παρεμβάσεις 

υποστηρίζοντας την άποψη ότι οι περισσότεροι γονείς, ενώ έχουν τη διάθεση να 

βοηθήσουν τα παιδιά τους, πλέον δεν έχουν το χρόνο για να το πράξουν (Niklas & 
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Schneider, 2015. 2017a. 2017b).  Έτσι, ελλοχεύει ο κίνδυνος αυτοί οι γονείς που δεν 

έχουν το χρόνο να παραστούν στα εργαστήρια που οργανώνονται για αυτούς,  να μη 

λάβουν τελικά καμία εκπαίδευση και να μην αλλάξουν τίποτα στις πρακτικές που 

ακολουθούν στο σπίτι.  Χωρίς, λοιπόν, να απορρίπτεται η αποτελεσματικότητα και η 

αναγκαιότητα εντατικών παρεμβάσεων, κρίνεται απαραίτητη και η οργάνωση μη-

εντατικών παρεμβάσεων.  Η κοινωνία πλέον έχει αλλάξει και όλο και περισσότεροι 

γονείς έχουν μια δύσκολη καθημερινότητα που δεν τους αφήνει πολύ ελεύθερο 

χρόνο.  Αυτή η παράμετρος πρέπει σίγουρα να ληφθεί υπόψιν και πλέον οι μη-

εντατικές παρεμβάσεις να ενταχθούν στο σχεδιασμό των δράσεων γονικής 

συνεργασίας των σχολείων (Trostle-Brand, και συν., 2014. Chao, και συν., 2015. 

Niklas & Schneider, 2015. Niklas & Schneider, 2017b. Ridzi, και συν., 2014).   

Απ’ ότι φαίνεται οι μη-εντατικές παρεμβάσεις, είναι εξίσου αποτελεσματικές.  

Μέσα από ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζεται ότι απλώς και μόνο οι δράσεις 

φιλαναγνωσίας που συχνά πραγματοποιούνται, οδηγούν σε αύξηση της συχνότητας 

δανεισμού βιβλίων, και κατά συνέπεια στην αύξηση των αναγνωστικών εμπειριών 

και στον εμπλουτισμό του προφορικού λόγου των παιδιών.  Συνήθως οι γονείς 

αυξάνοντας τη συχνότητα ανάγνωσης ιστοριών, αυξάνουν σχεδόν αυθόρμητα τη 

συχνότητα των πρακτικών ανάγνωσης ιστοριών που ακολουθούν στο σπίτι.  Το 

γεγονός αυτό φαίνεται να οδηγεί αυτόματα στη βελτίωση των δεξιοτήτων 

αναδυόμενου γραμματισμού των παιδιών (Ridzi, και συν., 2014. Salinas, και συν., 

2017. Sĕnĕchal & LeFevre, 2001. Sĕnĕchal & Young, 2008. Whitehurst & Lonigan, 

1998. Whitehurst & Valdez-Menchaca, 1988).   

Οι Trostle-Brand και συνεργάτες (2014), εφάρμοσαν ένα προγραμμα μη-

εντατικής γονικής συνεργασίας, και με ένα ευχάριστο τρόπο προσπάθησαν να 

εμπλουτίσουν τον τρόπο που οι γονείς διαβάζουν ιστορίες στα παιδιά τους.  Έτσι, 

εμπλούτισαν το πρόγραμμα της δανειστικής βιβλιοθήκης που ήδη εφάρμοζε το 

σχολείο τους, με πρακτικές συμβουλές που δίνονταν στους γονείς.  Οι ερευνητές 

χρησιμοποίησαν δέκα αντίτυπα του ίδιου βιβλίου και δημιούργησαν δέκα τσάντες, 

που τα παιδιά πήραν μια φορά το καθένα στο σπίτι τους.  Κάθε τσάντα περιείχε το 

αντίτυπο του βιβλίου, και τα υλικά απαραίτητα υλικά για την ολοκλήρωση των 

προτεινόμενων δραστηριοτήτων.  Για παράδειγμα μαζί με το βιβλίο δίνονταν 

χρωματιστές μπογιές, ένα χαρτί Α3, και αυτοκόλλητα σχετικά με την ιστορία.  

Ζητούνταν στη συνέχεια από τους γονείς και τα παιδιά τους να χρησιμοποιήσουν το 

χαρτί και τις μπογιές και να ζωγραφίσουν το σκηνικό από μια σκηνή της ιστορίας και 
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να κολλήσουν με τέτοιο τρόπο τα αυτοκόλλητα ώστε να αναπαρίσταται η αγαπημένη 

τους σκηνή στην ιστορία.  Στη συνέχεια τα παιδιά μαζί με τους γονείς τους 

αφηγούνταν ξανά την ιστορία.  Συνολικά είχαν σχεδιαστεί τρεις διαφορετικές 

δραστηριότητες, όμως κάθε οικογένεια λάμβανε τυχαία μια τσάντα και είχε την 

ευκαιρία αν ήθελε να μοιραστεί τις εμπειρίες της σε γιορτή που πραγματοποιήθηκε 

στο τέλος της χρονιάς.  Τα αποτελέσματα ήταν θετικά για τα παιδιά αλλά κυρίως για 

τους γονείς οι οποίοι φάνηκαν να απολαμβάνουν το πρόγραμμα. 

Οι Niklas & Schneider (2015.2017), υποστηρίζοντας επίσης την ανάγκη 

οργάνωσης μη εντατικών δράσεων, αξιολόγησαν μια σειρά μη-εντατικών δράσεων 

γονικής συνεργασίας καταλήγοντας σε θετικά αποτελέσματα.  Σε μια από τις δράσεις 

αυτές εκπαίδευσαν τους γονείς σε πρακτικές της διαλογικής ανάγνωσης μέσα από 2 

ωριαίες ενημερωτικές συναντήσεις, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 

φοίτησης των παιδιών τους στο νηπιαγωγείο.  Όπως φαίνεται τα παιδιά των γονέων 

που συμμετείχαν στις συναντήσεις κατάφεραν να αυξήσουν σημαντικά τις επιδόσεις 

των παιδιών τους στην φωνολογική επίγνωση και το λεξιλόγιο, αλλά και να 

αυξήσουν τη συχνότητα ανάγνωσης ιστοριών στο σπίτι. Μέσα από μη-εντατικές 

παρεμβάσεις, οι γονείς συμμετέχουν με ένα πιο χαλαρό τρόπο, όπου στην ουσία τους 

δίνονται με διάφορες πρακτικές απλές κατευθυντήριες γραμμές, τονίζονται τα οφέλη 

της ανάγνωσης ιστοριών στα παιδιά και παράλληλα τονίζεται ο σημαντικός ρόλος 

τους στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των παιδιών.  

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα μέχρι τώρα ερευνητικά δεδομένα, τόσο οι εντατικές, 

όσο και οι μη-εντατικές παρεμβάσεις γονικής συνεργασίας που αφορούν στην 

ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού μέσω της ανάγνωσης 

ιστοριών, φαίνεται να είναι αποτελεσματικές.  Το γεγονός αυτό είναι ευχάριστο 

καθώς αποκαλύπτει ότι ακόμη και με μια χαλαρή συνεργασία των γονέων τα 

αποτελέσματα είναι θετικά (Trostle-Brand, και συν., 2014. Niklas & Schneider, 2015. 

Ridzi, και συν., 2014).   

Ιδιαίτερα στην προσχολική ηλικία μαθησιακοί στόχοι που σχετίζονται με το 

γραμματισμό προσεγγίζονται με ευκολία αν οι γονείς είναι ενήμεροι για τη σωστή 

εφαρμογή των κατάλληλων πρακτικών ανάγνωσης ιστοριών.  Ωστόσο, δεν 

παραβλέπεται το γεγονός ότι μέσα από τις εντατικές παρεμβάσεις γονικής 

συνεργασίας υπάρχει αλληλεπίδραση ανάμεσα στους γονείς και τους ερευνητές ή 

τους δασκάλους των παιδιών τους, κι αυτό είναι ίσως αναντικατάστατο (Colgate, και 

συν., 2017. Westmoreland, και συν., 2010).  Πέρα από τις επιδόσεις των παιδιών που 
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φαίνεται να επηρεάζονται θετικά με όποιο τρόπο κι αν συνεργαστούν οι γονείς τους, 

σίγουρα υπάρχουν κι άλλες παράμετροι, όπως οι σχέσεις εμπιστοσύνης που 

δημιουργούνται ανάμεσα στους ερευνητές και τους γονείς, που οδηγούν τους γονείς 

κυρίως στο να νιώθουν ασφάλεια και εμπιστοσύνη στον εαυτό τους.  Φυσικά όμως,  

αν ο στόχος είναι η επίτευξη της συνεργασίας με όσο το δυνατόν περισσότερους 

γονείς, τότε η χρήση μη-εντατικών δράσεων γονικής συνεργασίας είναι απαραίτητη 

(Niklaw & Schneider, 2015. 2017).  Παρόλο βέβαια που έχει εδραιωθεί η 

αποτελεσματικότητα των δράσεων συνεργασίας με όποιο τρόπο κι αν αυτή 

παρέχεται, δεν υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα που να καταδεικνύουν με ασφάλεια αν 

θα πρέπει να προτιμάται ένας εκ των δυο τρόπων συνεργασίας ως πιο 

αποτελεσματικός (Saracho & Spodek, 2010).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΓΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Τα τελευταία χρόνια  παρατηρούνται αλλαγές στον τρόπο ζωής των παιδιών, 

ενώ η αύξηση της χρήση μέσων τεχνολογίας, έχει οδηγήσει ήδη από πολύ μικρές 

ηλικίες στην προτίμηση ενός μη-δραστήριου τρόπου ζωής (Morris, Skouteris, 

Edwards & Rutherford, 2015. Norris, Shelton, Dunsmuir, Duke-Williams & 

Stamatakis, 2015).  Το ερευνητικό ενδιαφέρον έχει στραφεί έντονα στην εύρεση 

πρακτικών που θα δραστηριοποιήσουν τους μαθητές, και έτσι, ήδη από την 

προσχολική ηλικία, δίνεται έμφαση στην αύξηση των επιπέδων της φυσικής 

δραστηριότητας των παιδιών και τη μείωση της παχυσαρκίας, καθώς οι δυο αυτοί 

παράγοντες συνδέονται άμεσα με δείκτες καλής υγείας (Timmons, και συν., 2012).  

Όπως υποστηρίζεται από ερευνητικά δεδομένα, όσο πιο νωρίς ξεκινήσει η αφύπνιση 

των παιδιών και των οικογενειών τους για τη σημασία της φυσικής δραστηριότητας 

στην υγεία τους, τόσο καλύτερα είναι για να εδραιωθούν συνήθειες που ενισχύουν 

ένα δραστήριο τρόπο ζωής (Naylor, και συν., 2015. Ice, και συν., 2014. Lu & 

Montague, 2016).   

 

9.1.  Φυσική δραστηριότητα 

 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (https:// www.who.int/ ncds/ 

prevention/physical-activity/introduction/en/) ως φυσική δραστηριότητα ορίζεται 

οποιαδήποτε  κίνηση  παράγεται από τη χρήση μεγάλων μυϊκών ομάδων του σώματος 

και απαιτείται δαπάνη ενέργειας για την πραγματοποίησή της.  Υπό αυτό το γενικό 

όρο τοποθετούνται οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στον ελεύθερο χρόνο 

ενός ατόμου, τα σπορ, τα δομημένα προγράμματα άσκησης, ο τρόπος μετακίνησης, 

ακόμα και οι δουλειές του σπιτιού (Bouchard, Claire & Haskell, 2007).  Το επίπεδο 

ενέργειας που δαπανάται κατά τη φυσική δραστηριότητα είναι το μοναδικό κριτήριο 

που καθορίζει την ένταση της δραστηριότητας.  Για παράδειγμα, ένα άτομο που 

επιλέγει καθιστική ζωή δαπανά ενέργεια περίπου 25%, ενώ ένα άτομο που εργάζεται 

εντατικά σωματικά δαπανά περίπου 50%.   Η φυσική δραστηριότητα, λοιπόν, μπορεί 

να έχει διαφορετική ένταση και να είναι είτε ήπια (ζωηρό περπάτημα, χορός, παιχνίδι 

σε εξωτερικό χώρο κλπ), είτε έντονη (τρέξιμο, γρήγορο κολύμπι, ποδηλασία, 

αναρρίχηση κλπ), δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ικανότητες από τον αθλούμενο και 
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μπορεί να πραγματοποιείται απλά για διασκέδαση (World Health Organization, 

https://www.who.int/ncds/prevention/physical-activity/introduction/en/).  

Χαρακτηριστικό επίσης της φυσικής δραστηριότητας είναι ότι έχει συνέχεια όσον 

αφορά στη συμπεριφορά των ατόμων.  Έτσι υπάρχουν άτομα που είναι δραστήρια και 

άτομα που επιλέγουν καθιστική ζωή (Bouchard & Katzmarzyk, 2010).  

 Οι Bouchard και Katzmarzyk (2010), αναφέρουν τέσσερις βασικούς άξονες 

της φυσικής δραστηριότητας οι οποίοι σχετίζονται με: (α) την εργασία/επάγγελμα 

ενός ατόμου (αν απαιτείται σκληρή ή όχι εργασία), (β) τις οικιακές εργασίες, (γ) τον 

τρόπο μετακίνησης (αν κάποιος επιλέγει το περπάτημα ή το ποδήλατο κλπ στην 

καθημερινότητά του) και (δ) τον ελεύθερο χρόνο (αν κάποιος έχει ένα δραστήριο 

τρόπο ζωής).  Αναφέρουν επίσης ότι συνήθως τα περισσότερα προγράμματα που 

στοχεύουν στην ενίσχυση των επιπέδων φυσικής δραστηριότητας επιχειρούν να 

αλλάξουν τις συνήθειες στον ελεύθερο χρόνο των ατόμων, ενώ τα τελευταία χρόνια 

καθώς οι ρυθμοί ζωής αλλάζουν και δεν προυποθέτουν πάντα την ύπαρξη αρκετού 

ελεύθερου χρόνου, η έρευνα έχει στραφεί και στους υπόλοιπους άξονες της φυσικής 

δραστηριότητας.      

 Η αύξηση των επιπέδων φυσικής δραστηριότητας συνδέεται με δείκτες καλής 

υγείας.  Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 

(https://www.who.int/ncds/prevention/physical-activity/introduction/en/) τα επαρκή 

επίπεδα φυσικής δραστηριότητας βοηθούν στην: 

 Ενδυνάμωση του μυϊκού ιστού και του καρδιο-αναπνευστικού συστήματος. 

 Καλύτερη υγεία των οστών και λειτουργία του σώματος. 

 Μείωση της πιθανότητας εμφάνισης κάποιων σωματικών και ψυχικών 

ασθενειών. 

 Μείωση της πιθανότητας πτώσεων και σκελετικών κακώσεων. 

 Διατήρηση του βάρους και των επιπέδων ενέργειας. 

Αντίθετα, η έλλειψη φυσικής άσκησης συνδέεται με την εμφάνιση μη-

μεταδιδόμενων νοσημάτων  που μπορούν να οδηγήσουν ακόμη και στο θάνατο, με 

την εμφάνιση ψυχικών νοσημάτων, ενώ θεωρείται ότι ενδέχεται να συνδέεται με τη 

μείωση του προσδόκιμου ζωής κατά 3-5 έτη.   

Ο όρος φυσική δραστηριότητα δε θα πρέπει να συγχέεται με τον όρο άσκηση, ο 

οποίος είναι παρακλάδι της φυσικής δραστηριότητας και αναφέρεται σε δομημένες 

https://www.who.int/ncds/prevention/physical-activity/introduction/en/
https://www.who.int/ncds/prevention/physical-activity/introduction/en/
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δραστηριότητες, με συγκεκριμένη ένταση, που συνήθως έχουν στόχο να βελτιώσουν 

μια συγκεκριμένη λειτουργία του σώματος.  Πέρα από την άσκηση, οποιαδήποτε 

άλλη φυσική δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα στον ελεύθερο χρόνο ενός ατόμου, 

ακόμη κι αν πρόκειται απλά για την επιλογή του να πάει στη δουλειά του 

περπατώντας, αποτελεί  όφελος για την υγεία του (Bouchard & Katzmarzyk, 2010. 

Bouchard, και συν., 2007).  Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από το Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας, η αύξηση της φυσικής δραστηριότητας των ατόμων συνεπάγεται 

μια ανάλογη προσέγγιση από το σύνολο της κοινότητας και απαιτεί τη συνεργασία 

πολλών και διαφορετικών φορέων (https://www.who.int/ncds/prevention/physical-

activity/introduction/en/). 

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Guidelines on 

Physical Activity, Sedentary Behavior and Sleep for children under 5 years of age, 

2019), τα παιδιά έως 5 ετών θα πρέπει τουλάχιστον για 180 λεπτά κάθε μέρα να 

βρίσκονται σε κίνηση, εκ των οποίων τα 60 λεπτά θα πρέπει να είναι μέτριας έως 

μεγάλης έντασης φυσική δραστηριότητα.  Όσο περισσότερο τα παιδιά ακολουθούν 

αυτό το πρόγραμμα, τόσα περισσότερα οφέλη υπάρχουν για την υγεία τους.  

Αντίστοιχα, στις ηλικίες 5-17 ετών τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας που 

προτείνονται αντιστοιχούν σε 60 λεπτά φυσικής δραστηριότητας μέτριας έως μεγάλης 

έντασης ημερησίως. 

 

9.2. Η επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος στην ενίσχυση των επιπέδων 

φυσικής δραστηριότητας στα παιδιά προσχολικής ηλικίας 

 

 Η φυσική δραστηριότητα είναι σημαντική για την εξέλιξη των παιδιών καθώς 

συμβάλλει στη φυσική, γνωστική, κοινωνική, και συναισθηματική τους ανάπτυξη.  

Ιδιαίτερα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, η φυσική δραστηριότητα είναι 

απαραίτητη  καθώς μέσα από αυτή γνωρίζουν τον κόσμο (Ginsburg, 2007).  Το 

παιχνίδι που προκύπτει μέσα από την άσκηση αποτελεί επίσης μια εξαιρετική 

ευκαιρία για να αποκτήσουν εγγύτερες σχέσεις γονείς και παιδιά.  

 Η οικογένεια φαίνεται να ασκεί επίδραση στη συχνότητα άσκησης των 

παιδιών.  Όπως φαίνεται, γονείς που οι ίδιοι ακολουθούν ένα δραστήριο τρόπο ζωής, 

είτε επιλέγοντας οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες, είτε επιλέγοντας 

φυσιολατρικές αποδράσεις, αποτελούν πρότυπο για τα παιδιά τους.  Τα παιδιά 

https://www.who.int/ncds/prevention/physical-activity/introduction/en/
https://www.who.int/ncds/prevention/physical-activity/introduction/en/
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έχοντας ως πρότυπο τους γονείς τους, τείνουν κι αυτά να εκτιμούν την αξία της 

φυσικής άσκησης, και επιλέγουν να ασκούνται περισσότερο (O’Dwyer, και συν., 

2012).  Επίσης γονείς που νιώθουν ότι πρέπει να αποτελούν πρότυπο για τα παιδιά 

τους, έχοντας λάβει σοβαρά το ρόλο τους ως γονείς, είναι αυτοί που τελικά 

καταφέρνουν να βρίσκουν χρόνο για να ασκούνται οι ίδιοι, αλλά φαίνεται επίσης να 

ωθούν τα παιδιά τους να ασκηθούν και αυτά (Ice, Neal & Cottrell, 2014).  Ωστόσο, η 

καθημερινότητα που ασκεί πιέσεις στους γονείς, οι πολλές ώρες εργασίας, οι πολλές 

και διαφορετικές υποχρεώσεις, έχουν σαν αποτέλεσμα οι γονείς να ασκούνται όλο και 

λιγότερο.  Η καθιστική ζωή που επιλέγουν στον ελεύθερο χρόνο τους, οδηγεί και τα 

παιδιά τους σε αυτή την επιλογή με όσα δυσάρεστα αποτελέσματα έπονται (Ice, και 

συν., 2014. Loprinzi & Trost, 2010).   

 Αυτό που παρατηρείται ωστόσο, είναι οι γονείς να μην δίνουν έμφαση στην 

ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας των παιδιών.  Αντίθετα, όλο και περισσότεροι, 

ανεξαρτήτως του κοινωνικο-οικονομικού και μορφωτικού τους επιπέδου, φαίνεται να 

δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στο να παρέχουν στα παιδιά τους γνώσεις και δεξιότητες 

που θα τους είναι χρήσιμες στην μετέπειτα ακαδημαϊκή τους πορεία.  Οι γονείς 

πιστεύουν ότι θα είναι επαρκείς στο ρόλο τους αν καταφέρουν να οπλίσουν τα παιδιά 

τους με γνώσεις που θα τους είναι χρήσιμες στην πορεία τους ως μαθητές, και 

φαίνεται να παραμελούν την ενασχόληση των παιδιών τους με φυσικές 

δραστηριότητες (Ginsburg, 2007).   

 Στην περίπτωση που τα παιδιά επιλέγουν τη φυσική δραστηριότητα, τότε αυτή 

κατά πλειοψηφία είναι οργανωμένη.  Τα παιδιά συμμετέχουν σε αθλητικές ομάδες 

(π.χ. μπάσκετ, κολύμβηση κλπ), και έτσι απολαμβάνουν τα οφέλη της φυσικής 

δραστηριότητας σε συγκεκριμένες μέρες της εβδομάδας.  Οι οργανωμένες φυσικές 

δραστηριότητες σαφώς και οφελούν τα παιδιά, όμως είναι φυσικό ότι δεν έχουν όλοι 

οι γονείς αυτή τη δυνατότητα (Güler, 2017. Loprinzi & Trost, 2010. Lu & Montague, 

2016).  Γονείς που ανήκουν σε χαμηλά οικονομικά στρώματα, συνήθως δεν 

επιλέγουν την ένταξη των παιδιών τους σε αθλητικές ομάδες, καθώς χρειάζεται 

πρώτα να καλύψουν άλλες βασικότερες ανάγκες τους.  Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα 

ότι τελικά το κοινωνικο-οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των γονέων, ασκεί 

επίδραση στην συχνότητα ενασχόλησης των παιδιών με φυσικές δραστηριότητες, 

κυρίως λόγω του ότι τους επιτρέπει να έχουν οικονομικούς πόρους διαθέσιμους για 
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την ένταξη των παιδιών τους σε αθλητικές ομάδες (Güler, 2017. O’Connor, Jago, & 

Baranowski (2009).   

 Πέραν όμως από τις οργανωμένες δραστηριότητες, η φυσική δραστηριότητα 

μπορεί έχει τη μορφή του μη οργανωμένου παιχνιδιού που ξεκινά από το παιδί, ενώ οι 

ιδανικότερες συνθήκες για την εξέλιξή του, είναι να λαμβάνει χώρα στη φύση 

(Ginsburg, 2007. McCurdy, Winterbottom, Mehta & Roberts, 2010).  Τα οφέλη της 

φυσικής δραστηριότητας, όταν αυτή δεν είναι οργανωμένη είναι ίσως περισσότερα 

από τις οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες.  Το ελεύθερο παιχνίδι είτε γίνεται 

στη φύση, είτε όχι βοηθά το παιδί να κατασκευάσει ένα κόσμο που το ίδιο έχει 

δημιουργήσει.  Τα παιδιά μέσα από το ελεύθερο παιχνίδι αποκτούν μεγαλύτερη 

αυτοεκτίμηση, αναπτύσσουν ηγετικές τάσεις, μαθαίνουν να λύνουν πραγματικά 

προβλήματα, αναπτύσσουν τη φαντασία τους, και γενικότερα αποκτούν καλύτερη 

γνώση του εαυτού τους.  Επιπλέον, αποκτούν καλύτερη γνώση του περιβάλλοντος, 

ανακαλύπτουν καλύτερα και αυθόρμητα τις δυνάμεις του σώματός τους, τείνουν να 

εκφράζονται περισσότερο λεκτικά, ενώ αναρίθμητα είναι και τα οφέλη που 

σχετίζονται με τη συναισθηματική τους ανάπτυξη (Ahmetoglou, 2019. Flynn, Bassett, 

Fouts, Thomson & Coe, 2017. Ginsburg, 2007. Yildirim & Akamca, 2017).  

Η άσκηση στη φύση είναι διαθέσιμη και εφικτή για όλες τις οικογένειες 

ανεξάρτητα από το κοινωνικο-οικονομικό τους επίπεδο, καθώς δεν χρειάζεται 

διάθεση οικονομικών πόρων για την επίτευξή τους.  Παρόλα αυτά όμως,  οι γονείς 

δεν φαίνεται να επιλέγουν συχνά δραστηριότητες στη φύση ακόμη κι αν ανήκουν σε 

χαμηλά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα (Ginsburg, 2007. McCurdy, και συν., 

2010). 

  Ωστόσο, καθώς συνήθως το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο των γονέων 

συνδέεται στενά με τον τόπο κατοικίας τους, είναι πιθανόν οικογένειες που ανήκουν 

σε κατώτερα κοινωνικά στρώματα να ζουν σε υποβαθμισμένες περιοχές, και να μην 

έχουν πολλές ευκαιρίες διαθέσιμες για την ελεύθερη ενασχόληση των παιδιών τους 

με φυσικές δραστηριότητες (De Craemer, και συν., 2014. O’Connor, και συν., 2009).  

Η γειτονιά στην οποία ζει κάθε οικογένεια και οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους 

πολίτες (προσεγμένες παιδικές χαρές, πάρκα, δημοτικά γυμναστήρια κλπ), 

επηρεάζουν τα επίπεδα φυσικής άσκησης των παιδιών.  
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Ενθαρρυντικό είναι όμως το γεγονός ότι αρκετοί γονείς όταν εμπλέκονται σε 

προγράμματα γονικής συνεργασίας που στόχο έχουν την ενίσχυση των επιπέδων 

φυσικής δραστηριότητας των παιδιών τους και ζητείται η συμβολή τους,  είναι 

πρόθυμοι να βοηθήσουν και καταφέρνουν τελικά να βοηθήσουν τα παιδιά τους.  Σε 

έρευνες που έχουν γίνει και εμπλέκουν τους γονείς στην ενίσχυση της φυσικής 

δραστηριότητας των παιδιών τους, φαίνεται ότι οι γονείς συνήθως ανεξάρτητα από το 

κοινωνικο-οικονομικό και μορφωτικό τους επίπεδο, καταφέρνουν να αλλάξουν τις 

συνήθειες της οικογένειάς τους και να υιοθετήσουν ένα πιο δραστήριο τρόπο ζωής 

(McKee, και συν., 2010. McSweeney, και συν., 2017. Yavuz, Ijzendoorn, Mesman, & 

Veek, 2015). 

Τα μεγαλύτερα οφέλη φαίνεται να προκύπτουν όταν οι γονείς δέχονται 

ολοκληρωμένη και στοχευμένη παρέμβαση από ειδικούς γυμναστές και 

διατροφολόγους κι όχι όταν εμπλέκονται με έναν πιο χαλαρό τρόπο (VanGrieken, και 

συν, 2014. Ling, και συν., 2017. O’Dwyer, και συν., 2012. Tuominen, και συν., 

2017). Σημαντικό, επίσης φαίνεται να είναι, το να δίνεται μέσα από τα προγράμματα 

η δυνατότητα στους γονείς να έχουν την ευελιξία να ρυθμίσουν το πρόγραμμά τους 

με τρόπο που ταιριάζει στη δική τους καθημερινότητα (Smith, George & Prado, 

2017). 

 Οι Morris και συνεργάτες (2015), σε ανασκόπηση ερευνών που 

πραγματοποίησαν, οι οποίες είχαν να κάνουν με την εμπλοκή των γονέων σε 

προγράμματα ενίσχυσης της φυσικής δραστηριότητας, συμπέραναν ότι λίγες έρευνες 

ενέπλεκαν ενεργά και αποκλειστικά τους γονείς, ενώ συνήθως οργανώνονταν 

προγράμματα από το σχολείο για τους μαθητές, συμπεριλαμβάνοντας και τους γονείς 

τους.  Ο τρόπος επικοινωνίας με αυτούς ήταν πιο χαλαρός όπως τα σημειώματα, οι 

κάρτες, το διαδίκτυο.  Οι χαλαροί τρόποι επικοινωνίας έδειξαν να είναι μεν 

αποτελεσματικοί αλλά η ενεργή συμμετοχή των γονέων είναι αυτή που έφερε τα πιο 

σημαντικά αποτελέσματα και με διάρκεια στο χρόνο.  Φαίνεται ότι πιθανότατα οι 

αλλαγές στον τρόπο ζωής, δεν έρχονται απλώς μέσα από παρεμβάσεις που εμπλέκουν 

εμμέσως τους γονείς (π.χ. δίνοντάς τους γραπτές οδηγίες, ή οργανώνοντας 

ενημερωτικές συναντήσεις) (Davis, και συν., 2016. McKee, και συν., 2010).  Η 

υιοθέτηση ενός δραστήριου και υγιεινού τρόπου ζωής είναι μια διαδικασία που 

απαιτεί στοχευμένες ενέργειες και η δυναμική εμπλοκή των γονέων σε σχετικά 

προγράμματα είναι βασικό συστατικό της επιτυχίας. 
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9.3. Η επίδραση του μορφωτικού επιπέδου της μητέρας στην αύξηση των 

επιπέδων φυσικής δραστηριότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας  

 

 Το επίπεδο σπουδών της μητέρας φαίνεται να επηρεάζει θετικά και τα επίπεδα 

φυσικής δραστηριότητας των παιδιών.  Τα παιδιά των μητέρων με υψηλό μορφωτικό 

επίπεδο τείνουν να ασκούνται πιο συχνά σε σχέση με τα παιδιά των οποίων οι 

μητέρες κατέχουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο (Güller, 2018).  Ωστόσο, παρατηρείται 

ότι οι μητέρες με υψηλό μορφωτικό επίπεδο προτιμούν να ενισχύουν την ενασχόληση 

των παιδιών τους κυρίως με οργανωμένες φυσικές δραστηριότητες εκτός του 

πλαισίου της οικογένειας.  Αυτό ίσως  συμβαίνει καθώς οι μητέρες με υψηλό 

μορφωτικό επίπεδο, συνήθως έχουν μια δουλειά στην οποία απασχολούνται πολλές 

ώρες, με αποτέλεσμα οι ίδιες να μην έχουν αρκετό ελεύθερο χρόνο για να ασκηθούν 

μαζί με τα παιδιά τους.  Οι οργανωμένες φυσικές δραστηριότητες, ευνοούν τη λύση 

αυτού του προβλήματός, ενώ η πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων σε 

συγκεκριμένες ώρες κάνει πιο συστηματική τη συμμετοχή σε αυτές.   Επίσης, το 

υψηλό μορφωτικό επίπεδο των μητέρων συνδέεται συνήθως και με ένα καλύτερο 

οικονομικό επίπεδο, το οποίο επιτρέπει τη διάθεση χρημάτων για αθλητικές 

δραστηριότητες των παιδιών τους (Güler, 2018.  Loprinzi & Trost, 2010. Stephens & 

Caspersen, 1994).   

Σε έρευνες που στόχο είχαν να αυξήσουν τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας 

των παιδιών, μέσα από προγράμματα που εφαρμόζονταν κυρίως στο σχολείο αλλά 

ενέπλεκαν και τους γονείς στο σπίτι, φάνηκε να ασκεί επίδραση το επίπεδο σπουδών 

της μητέρας.  Έτσι, μητέρες με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, φάνηκε να δίνουν 

μεγαλύτερη έμφαση σε τι τους ζητήθηκε να κάνουν στο σπίτι και ακολούθησαν με 

περισσότερη προσοχή τη συνολική ερευνητική διαδικασία.  Αυτό είχε σαν 

αποτέλεσμα τα παιδιά τους να σημειώσουν καλύτερες επιδόσεις και να αυξήσουν τα 

επίπεδα φυσικής δραστηριότητας σε σχέση με τα παιδιά που οι μητέρες τους είχαν 

χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο (Maeda & Randall, 2003.  Peñalvo, και συν., 2013. 

Tandon και συν., 2016).   

Βέβαια, υπάρχουν ερευνητικά αποτελέσματα που καταδεικνύουν ότι το 

μορφωτικό επίπεδο των μητέρων δεν ασκεί επίδραση, και οι μητέρες ακόμα και αυτές 

που έχουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, είναι ικανές να βοηθήσουν εξίσου τα παιδιά 

τους (Davis, και συν., 2011. McKee, και συν., 2010).  Όπως υποστηρίζεται, όταν οι 
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μητέρες αναλάβουν το ρόλο του συνεργάτη με το σχολείο ή την κοινότητα και 

συμμετέχουν σε προγράμματα γονικής συνεργασίας, τότε ακολουθούν τις οδηγίες 

που τους δίνονται και είναι σε θέση να βοηθήσουν τα παιδιά τους.  Φαίνεται,  μέχρι 

στιγμής, ότι τα αποτελέσματα είναι αμφιλεγόμενα σχετικά με την επίδραση που ασκεί 

το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας στην προώθηση της φυσικής δραστηριότητας και 

ίσως έχουν να κάνουν με επιμέρους παράγοντες που αφορούν στις ερευνητικές 

παρεμβάσεις. 

Συνοψίζοντας, μέσα από ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύεται ότι τόσο το 

μορφωτικό επίπεδο της μητέρας, όσο και το οικογενειακό περιβάλλον γενικότερα 

αποδεικνύεται να επηρεάζει την πρόοδο των παιδιών.  Βέβαια, όπως φαίνεται, όταν οι 

γονείς λαμβάνουν από το σχολείο ή την κοινότητα στοχευμένη καθοδήγηση για να 

ενισχύσουν τον ρόλο τους ως «δάσκαλοι» των παιδιών τους, τότε τα καταφέρνουν 

χωρίς να ασκεί επίδραση το μορφωτικό τους επίπεδο ή κοινωνικο-οικονομική 

κατάσταση της οικογένειας.    

 

9.4. Ερευνητικές παρεμβάσεις γονικής συνεργασίας για την ενίσχυση των 

επιπέδων φυσικής δραστηριότητας παιδιών προσχολικής ηλικίας 

 

Ιδιαίτερα στην προσχολική ηλικία το μέσο για την αφύπνιση των παιδιών για 

τα οφέλη της φυσικής δραστηριότητας είναι το παιχνίδι.  Το παιχνίδι δεν αποτελεί 

απλώς μια αγαπημένη δραστηριότητα των παιδιών, αλλά το κυριότερο μέσο που 

έχουν στη διάθεση τους για να ανακαλύψουν τον κόσμο που τα περιβάλλει.  Το 

παιχνίδι αποτελεί ανάγκη για το παιδί και συμβάλλει στην ικανοποίηση τόσο των 

οργανικών, όσο και των ψυχολογικών τους αναγκών (Ginsburg, 2007). Πολύ πιο 

σημαντικό δε, είναι το ελεύθερο παιχνίδι των παιδιών στη φύση, το οποίο συνδέεται 

με πλήθος θετικών επιδράσεων.   

Σύμφωνα με τους McCurdy  και συνεργάτες (2010), το παιχνίδι των παιδιών 

στη φύση συνδέεται άμεσα με την καλή ψυχική και σωματική υγεία τους.  Μάλιστα, 

προτείνεται, ιδιαίτερα τα παιδιά,  να παίζουν σε φυσικούς χώρους όσο περισσότερες 

ώρες μπορούν και ταυτόχρονα, συστήνεται στους γονείς να συμμετέχουν και οι ίδιοι 

στο παιχνίδι των παιδιών τους, καθώς και αυτό θα οδηγήσει σε πολλαπλά οφέλη 

(Bergström, και συν., 2015. DeBock, και συν., 2013).  Η συμμετοχή των γονέων στο 

παιχνίδι των παιδιών τους πέρα από το ότι αποτελεί μια άριστη ευκαιρία να 
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αναπτύξουν ισχυρότερους δεσμούς μαζί τους, βοηθά στο να αποτελέσουν και οι ίδιοι 

πρότυπο συμπεριφοράς για αυτά.  Είναι πλέον δεδομένο ότι όσο περισσότερο 

ασκούνται οι γονείς, τόσο περισσότερο ασκούνται και τα παιδιά τους και κατά 

συνέπεια η συμμετοχή στο παιχνίδι τους θα έχει ευεργετική επίδραση (Ice, και συν., 

2014. Loprinzi & Trost, 2010).      

Προγράμματα ενίσχυσης των επιπέδων της φυσικής δραστηριότητας των 

παιδιών προσχολικής ηλικίας, δεν θα μπορούσαν να είναι επιτυχημένα και να έχουν 

μακροπρόθεσμα αποτελέσματα αν οι γονείς τους  δεν εμπλέκονται σε αυτά.  Με την 

οργάνωση τέτοιων προγραμμάτων στόχος είναι η αλλαγή συνηθειών και η επίτευξη 

μακροχρόνιων αλλαγών, ο οποίες δεν είναι εφικτές αν οι γονείς των παιδιών δεν 

συνδράμουν σε αυτό.   

Οι O’Dwyer, και συνεργάτες (2012), εφάρμοσαν ένα εντατικό πρόγραμμα 

γονικής συνεργασίας με στόχο την υιοθέτηση ενός δραστήριου τρόπου ζωής.  Η 

οργάνωση του προγράμματος έγινε με τη συνδρομή γυμναστών, οι οποίοι 

πραγματοποίησαν σταδιακά διάφορες δράσεις.  Έτσι, ενημέρωσαν αρχικά τους γονείς 

για τα οφέλη της φυσικής δραστηριότητας, στη συνέχεια τους έδωσαν σημαντικά 

εγχειρίδια για μελέτη στο σπίτι και αργότερα πραγματοποίησαν 5 συναντήσεις μαζί 

τους σε διάστημα 10 εβδομάδων.  Οι συναντήσεις ήταν εργαστηριακής μορφής, 

συνολικής διάρκειας 70 λεπτών η καθεμία, και οι γονείς έρχονταν μαζί με τα παιδιά 

τους, τα οποία όμως πήγαιναν αρχικά σε ξεχωριστό δωμάτιο, έτσι ώστε αυτοί να 

συζητήσουν και να αλληλεπιδράσουν με τους γυμναστές.   

Στη συνέχεια παρακολουθούσαν ένα εργαστήριο φυσικής δραστηριότητας, 

όπου οι γυμναστές τους έδιναν πρακτικές συμβουλές σχετικά με τα παιχνίδια που 

μπορούσαν να κάνουν με το παιδί τους.  Στα τελευταία 20 λεπτά της συνάντησης, τα 

παιδιά πήγαιναν στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς τους και έπαιζαν μαζί τους κάποια 

από τα παιχνίδια που είχαν διδαχθεί οι γονείς τους.  Όση ώρα το κοινό παιχνίδι 

γονέων-παιδιών ήταν σε εξέλιξη, οι υπεύθυνοι γυμναστές επέβλεπαν τη διαδικασία 

και έδιναν συμβουλές στους γονείς.   

Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι σημειώθηκε στατιστικά σημαντική αύξηση 

στη συχνότητα άσκησης των παιδιών, ενώ επιβεβαιώθηκε η άποψη ότι οι γονείς 

αποτελούν πρότυπα για τα παιδιά τους.  Όπως φάνηκε, η συμμετοχή των γονέων στο 

παιχνίδι των παιδιών τους, είχε πολύ ευεργετική επίδραση και επηρέασε θετικά τη 

συχνότητα με την οποία ασκούνταν τα παιδιά.  Παρατηρήθηκε να αλλάζει η 

γενικότερη στάση ζωής των οικογενειών που συνεργάστηκαν, και πλέον επέλεγαν να 
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ασκούνται περισσότερο.  Οι ερευνητές επίσης τονίζουν τη σημασία του να 

συνεργάζονται  οι γονείς εντατικά και να δέχονται σαφή καθοδήγηση από ειδικούς 

(Bergström, και συν., 2015).   

Η μελέτη της Tuominen και των συνεργατών της (2017) ενισχύει την ανάγκη 

σχεδιασμού προγραμματών εντατικής γονικής συνεργασίας.  Οι ερευνητές, λοιπόν, 

σχεδίασαν ένα πρόγραμμα, το οποίο ζητούσε από μητέρες παιδιών προσχολικής 

ηλικίας στην Φιλανδία, να συνεργαστούν μη-εντατικά, και να εφαρμόσουν στο σπίτι 

ένα πρόγραμμα φυσικής δραστηριότητας, για το οποίο έλαβαν ελάχιστη καθοδήγηση 

από ειδικούς.  Στόχος του προγράμματος ήταν η αύξηση της φυσικής δραστηριότητας 

μέσω σειράς βίντεο που δίνονταν στους γονείς και περιείχαν χορευτικές ασκήσεις.  

Τα αποτελέσματα δεν κατέδειξαν στατιστικά σημαντική βελτίωση των επιδόσεων 

των παιδιών και όπως συμπεραίνουν οι ερευνητές, η μη-εντατική παρέμβαση που 

ακολούθησαν δεν ήταν αρκετή για να επιφέρει μεγάλες αλλαγές.  Όπως τονίζουν, οι 

φορείς των αλλαγών είναι ναι μεν οι γονείς,  αλλά για να υπάρξουν βελτιώσεις στις 

επιδόσεις των παιδιών στην αδρή κινητικότητα θα πρέπει πρώτα να αλλάξει η 

καθημερινότητα στο οικογενειακό περιβάλλον, κι αυτό δεν είναι εφικτό μέσα από μη-

εντατικές παρεμβάσεις.  

Ωστόσο, ακόμη και οι μη-εντατικές παρεμβάσεις γονικής συνεργασίας, δε θα 

πρέπει να αποφεύγονται, καθώς είναι ωφέλιμες παρόλο που δεν καταδεικνύεται 

πάντα η αποτελεσματικότητά τους σε σταθμισμένα τεστ.  Όπως φαίνεται, οι γονείς 

μέσα από μη-εντατικές παρεμβάσεις κατανοούν καλύτερα τα οφέλη της φυσικής 

δραστηριότητας αλλά και τη σημασία του να εμπλέκονται στο παιχνίδι των παιδιών 

τους και οι ίδιοι και να αποτελούν πρότυπο για τα παιδιά τους.  Η εμπλοκή γονέων 

και παιδιών από κοινού σε δραστηριότητες φυσικής αγωγής, οφελούν 

μακροπρόθεσμα τα παιδιά αλλά και τους γονείς, καθώς φαίνεται να αποτελεί για 

αυτούς ένα καλό κίνητρο για την έναρξη ενός πιο δραστήριου τρόπου ζωής (Yavuz, 

και συν., 2015. Loprinzi & Trost, 2010. Smith, George & Prado, 2017).   

Το παιχνίδι των γονέων μαζί με τα παιδιά τους αποτελεί επίσης ευκαιρία να 

δημιουργηθούν ακόμη πιο στενοί συναισθηματικοί δεσμοί και αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ τους, ενώ ο ελεύθερος χρόνος που έχουν είναι δραστήριος και δημιουργικός.  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, εξάλλου, χρειάζεται ποικιλία στα προγράμματα γονικής 

συνεργασίας, έτσι ώστε όλο και περισσότεροι γονείς να συνεργάζονται με το σχολείο 

και την κοινότητα.  Όπως έχει καταδειχθεί,  ιδιαίτερα όσον αφορά στη φυσική 

δραστηριότητα, η συνεργασία με τους γονείς είναι πάντοτε ωφέλιμη είναι, και πρέπει 
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να επιδιώκεται είτε μέσα από εντατικά, είτε μέσα από μη-εντατικά προγράμματα 

γονικής συνεργασίας (Carson, και συν., 2016. Maeda & Randall, 2003. Rasberry, και 

συν., 2011). 

Οι γονείς φαίνεται να εμπλέκονται επίσης συχνά με μη-εντατικό τρόπο σε 

πρόγραμματα ενίσχυσης της φυσικής δραστηριότητας που εφαρμόζονται ήδη στο 

σχολείο.  Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά τους συμμετέχουν σε προγράμματα φυσικής 

δραστηριότητας που πραγματοποιούνται από ειδικούς στο σχολείο, ενώ οι γονείς 

συμμετέχουν έμμεσα λαμβάνοντας σημειώματα ή κάρτες φυσικής δραστηριότητας 

όπου με αναλυτικό τρόπο τους δίνεται η δυνατότητα να κάνουν παιχνίδια με τα 

παιδιά τους στο σπίτι (Craemer, και συν., 2014. Davis, και συν., 2016. McKee, και 

συν., 2010. McSweeney, και συν., 2017. Peñalvo, και συν., 2013).   

Με αυτό τον τρόπο οι γονείς συνεισφέρουν στην αποτελεσματικότητα των 

δραστηριοτήτων που λαμβάνουν στο σχολείο, μέσα από την πραγματοποίηση 

ανάλογων δραστηριοτήτων στο σπίτι.  Τα αποτελέσματα τέτοιου είδους 

προγραμμάτων, όπου οι γονείς εμπλέκονται μεν μη-εντατικά, αλλά σαν μέρος μιας 

ευρύτερης προσπάθειας, είναι θετικά.  Μάλιστα φαίνεται ότι τα παιδιά αυτά των 

οποίων οι γονείς συμμετείχαν έστω με αυτό τον χαλαρό τρόπο, συμπληρώνοντας την 

παρέμβαση που έγινε στο σχολείο, είχαν την τάση να διατηρούν τις επιδόσεις τους 

στην αδρή κινητικότητα για πολύ περισσότερο διάστημα (DeCraemer, και συν., 2014. 

Peñalvo, και συν., 2013).   

 

 

9.5. Επίδραση της φυσικής δραστηριότητας στα μαθησιακά αποτελέσματα των 

παιδιών προσχολικής ηλικίας 

 

Η φυσική δραστηριότητα είτε είναι οργανωμένη, είτε είναι ελεύθερη, φαίνεται 

να επηρεάζει θετικά τις επιδόσεις των παιδιών και να ευνοεί την απόκτηση νέας 

γνώσης.  Αποτελέσματα ερευνητικών παρεμβάσεων εδώ και χρόνια καταδεικνύουν 

τη θετική σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη φυσική δραστηριότητα και τη γνωστική 

ανάπτυξη των παιδιών (Kwak, και συν., 2009.  Rasberry, και συν., 2011.  

Tomporowski και συν., 2011).  Ο Tomporowski και συνεργάτες (Tomporowski, 

2003. Tomporowski, Davis, Miller, & Naglieri, 2008. Tomporowski και συν., 2011), 

μελετώντας τη σχέση αυτή, υποστηρίζουν ότι η γνωστική λειτουργία είναι ένας 

γενικός όρος με τον οποίο περιγράφεται μια σειρά νοητικών διαδικασιών όπως η 
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αντίληψη, η προσοχή, η μνήμη, ο παραγωγικός συλλογισμός, η αναγνώριση μοτίβων, 

η σχολική επίδοση, οι οποίες φαίνεται να επηρεάζονται θετικά από τη φυσική 

δραστηριότητα.  Οι νοητικές αυτές διαδικασίες αποτελούν προαπαιτούμενα για την 

απόκτηση της νέας γνώσης και κατά συνέπεια, η φυσική δραστηριότητα συμβάλλει 

έμμεσα, αλλά σε σημαντικό βαθμό, στο σκοπό αυτό.   

Ιδιαίτερα κατά την προσχολική ηλικία, η φυσική δραστηριότητα θεωρείται ότι  

σχετίζεται με την γνωστική ανάπτυξη των παιδιών καθώς περιλαμβάνει κίνηση και 

βιώματα κι έτσι ενισχύεται η κιναισθητική μάθηση, η οποία αποτελεί τον κυριότερο 

τρόπο μάθησης των παιδιών (Howie & Pate, 2012. Tomporowski, και συν., 2011).  

Όπως φαίνεται, όσο περισσότερο εκτίθενται τα παιδιά σε φυσικές δραστηριότητες 

τόσο περισσότερο βελτιώνονται οι γνωστικές λειτουργίες τους.  Ακόμα και λίγα 

λεπτά άσκησης φαίνεται να είναι σημαντικά, όχι απαραίτητα για την ενίσχυση των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων των παιδιών, όσο για την διατήρησή τους σε καλά 

επίπεδα.  Ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι η φυσική δραστηριότητα οδηγεί 

είτε σε αύξηση, είτε σε διατήρηση των επιδόσεων των παιδιών.  Μέχρι στιγμής δεν 

έχει βρεθεί να υπάρχει αρνητική σχέση και η φυσική δραστηριότητα να οδηγεί σε 

μείωση των επιδόσεων των παιδιών (Carson, και συν., 2016. Maeda & Randall, 2003. 

Rasberry, και συν., 2011).   

Σε πειραματικές μελέτες,  όπου δεν παρατηρείται βελτίωση των επιδόσεων 

των παιδιών, παρά μόνο  διατήρηση τους, εφαρμόζεται κυρίως μια ήπια παρέμβαση 

που αφορά στη φυσική δραστηριότητα, είτε απλώς γίνεται συσχέτιση της φυσικής 

δραστηριότητας των παιδιών με την επίδοση των παιδιών σε διάφορα γνωστικά τεστ 

(Ahamed, και συν., 2006. Donelli & Lambourne, 2011. Lambourne και συν. 2013. 

LeBlanc και συν. 2012).  Παρατηρείται επίσης σε πειραματικές μελέτες που αφορούν 

στην προσχολική ηλικία, ότι οι θετικές συσχετίσεις ανάμεσα στην αύξηση της 

φυσικής δραστηριότητας και τις γνωστικές λειτουργίες των παιδιών, δεν  είναι πάντα 

στατιστικά σημαντικές (Becker, και συν., 2014. Draper, και συν., 2012. Niederer και 

συν. 2011. Palmer, και συν., 2013. Tandon και συν. 2016). 

Αντίθετα, σε πειραματικές μελέτες που κατέδειξαν θετική σχέση ανάμεσα στη 

φυσική δραστηριότητα και τα μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών, είχε επιλεγεί 

ένα υψηλής έντασης πρόγραμμα φυσικής δραστηριότητας οργανωμένο με τη βοήθεια 

ειδικών (Draper και συν. 2012. Ericsson, 2008. Mullender-Wijnsma, και συν., 2015. 

Niederer και συν. 2011).     
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Αυτό που φαίνεται, ωστόσο,  να έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το γεγονός ότι 

στην προσχολική ηλικία η επίδραση της φυσικής δραστηριότητας δεν αποτυπώνεται 

πάντα στα μαθησιακά επιτεύγματα των παιδιών, αλλά κυρίως στην κατάκτηση 

βασικών μαθησιακών δεξιοτήτων, όπως η προσοχή, ο αυτο-έλεγχος, η μνήμη, η 

συγκέντρωση (Carson, και συν., 2016. Diamond & Lee, 2011).      

Η φυσική δραστηριότητα στην προσχολική ηλικία συνδέεται άμεσα με όλες 

τις δεξιότητες που λειτουργούν ως προαπαιτούμενα για την κατάκτηση νέας γνώσης 

και κυρίως με την ικανότητά των μαθητών να ελέγχουν τη μαθησιακή διαδικασία 

(executive cognitive function).  Έτσι τα παιδιά όσο περισσότερο ασκούνται τόσο 

περισσότερο καταφέρνουν να σκέπτονται πιο γρήγορα, να απαντούν σε ερωτήσεις 

αφού πρώτα έχουν σκεφτεί, και όχι αυθόρμητα, να παραμένουν συγκεντρωμένα για 

περισσότερη ώρα, να δομούν τη σκέψη τους με κατεύθυνση την επίλυση 

συγκεκριμένων στόχων.  Όπως σημειώνεται στη διεθνή βιβλιογραφία, η προσχολική 

ηλικία θεωρείται πολύ σημαντική για τη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών και έτσι η 

συμβολή της θα πρέπει να μελετηθεί παραπάνω και να ενισχυθούν δράσεις που 

αφορούν σε αυτή την ηλικία (Carson, και συν., 2016. Singh, Uijtdewilligen, Twisk, 

vanMechelen & Chinapaw, 2012).     

Κατά την ενασχόληση των παιδιών με δραστηριότητες φυσικής αγωγής, νέες 

δεξιότητες αρχίζουν να δομούνται.  Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια οργανωμένων 

φυσικών δραστηριοτήτων τα παιδιά χρειάζεται να ακολουθούν με προσοχή  

συγκεκριμένες εντολές και να επιδιώκουν να κατακτήσουν συγκεκριμένους στόχους.  

Αυτό τα οδηγεί σταδιακά στην αύξηση της προσοχής τους, στην απόκτηση 

καλύτερου ελέγχου του σώματος και της σκέψης τους, στο συντονισμό των κινήσεών 

τους, στην αντίληψη των ικανοτήτων τους.  Όλες αυτές οι δεξιότητες και ακόμη 

περισσότερες, συμβάλλουν στη νοητική ωρίμανση των παιδιών, και κατά συνέπεια 

στη βελτίωση των επιδόσεών τους (Diamond & Lee, 2011. Ploughman, 2008. 

Rasberry, και συν., 2011. Zachopoulou, και συν., 2007).   

Η συμβολή της φυσικής δραστηριότητας είναι ιδιαίτερα σημαντική και για 

την κατάκτηση της γλώσσας.  Η συμβολή της κίνησης ιδιαίτερα στην νηπιακή ηλικία 

είναι σημαντική καθώς αποτελεί για τα παιδιά μια μορφή επικοινωνίας.  Μέσα από 

την κίνηση και τη δράση τα παιδιά γνωρίζουν τον κόσμο, αποκτούν εμπειρίες και 

εικόνες, γεγονός που τα ωθεί στο να επιθυμούν και να προσπαθούν περισσότερο να 

επικοινωνήσουν (Carson, και συν., 2016. Zachopoulou, και συν., 2007).  Μέσα από 
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την κίνηση, τα βιώματα που προκύπτουν είναι περισσότερα κι έτσι ο προφορικός 

λόγος γίνεται πιο πλούσιος (Carson, και συν., 2016).   

Πέρα από αυτό όμως, τα παιδιά μέσα από την κίνηση κατανοούν πιο εύκολα 

έννοιες κι έτσι διευκολύνεται η μάθηση.  Γλωσσικές ασκήσεις, το περιεχόμενο 

ιστοριών, λέξεων, ποιημάτων, τραγουδιών κλπ., γίνονται ευκολότερα κατανοητά 

μέσα από τη βιωματική προσέγγισή που προσφέρει η κίνηση (Kirk, και συν., 2014. 

Speer, και συν., 2009).  

Ωστόσο, η κίνηση συνδέεται άμεσα και με τη λεπτή κινητικότητα των 

παιδιών, η οποία στη συνέχεια συνδέεται άμεσα με την κατάκτηση της γραφής.  

Μέσα από τη φυσική δραστηριότητα εξασκείται έμμεσα και η λεπτή κινητικότητα 

των παιδιών, καθώς ιδιαίτερα όταν τα παιδιά ασκούνται ελεύθερα θα χρειαστεί να 

πιάσουν αντικέιμενα, να τραβήξουν γραμμές, να στρίψουν ενα αντικείμενο με τα 

χέρια τους, να κόψουν, κι αυτό βοηθά πολύ στην ενδυνάμωση των χεριών τους.  Το 

γεγονός αυτό με τη σειρά του, επιδρά θετικά στην προσπάθειά τους να κρατήσουν 

σωστά ένα μολύβι και να γράψουν (Τσαπακίδου, 1997).  Ιδιαίτερα όταν το ελευθερο 

παιχνίδι των παιδιών γίνεται στη φύση, τότε οι ευκαιρίες για παιχνίδι που 

ενδυναμώνει τα χέρια είναι περισσότερες και πιο εντατικές (Ginsburg, 2007. 

McCurdy, και συν., 2010).     

  Ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι τα παιδιά που ακολούθησαν κάποιο 

πρόγραμμα ενίσχυσης της φυσικής δραστηριότητας σημείωσαν σημαντική βελτίωση 

στις επιδόσεις τους, ιδιαίτερα στα μαθηματικά και τη γλώσσα (Donnelly, & 

Lambourne, 2011. Draper, και συν., 2012. Niederer, και συν., 2011. Resaland, και 

συν., 2015).  Ωστόσο μέχρι στιγμής τα ερευνητικά αποτελέσματα αφορούν κυρίως σε 

παιδιά που φοιτούν στο Δημοτικό, ή σε ακόμη μεγαλύτερες ηλικίες (Donelly & 

Lambourne, 2011. Ericsson, 2008. Resaland, και συν., 2015. Sallis, και συν., 1999. 

Spitzer & Hollmann, 2013).  Στην προσχολική ηλικία οι έρευνες που έχουν 

πραγματοποιηθεί εξετάζουν κυρίως τη σχέση της φυσικής δραστηριότητας και της 

γνωστικής εξέλιξης των παιδιών, μέσα από μετρήσεις που αφορούν στις επιδόσεις 

των παιδιών σε σταθμισμένα τεστ γλώσσας και μαθηματικών, και διάφορα γνωστικά 

τεστ (Draper, και συν., 2012. Niederer, και συν.,2011. Palmer, και συν., 2013)  

Οι Niederer και συνεργάτες (2011) συσχέτισαν τα επίπεδα της φυσικής 

δραστηριότητας παιδιών προσχολικής ηλικίας με γνωστικές ικανότητες όπως η 

προσοχή και η μνήμη.  Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα υπήρξε θετική 

συσχέτιση μεταξύ των παραγόντων αυτών.  Όσο περισσότερο ασκούνταν τα παιδιά, 
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τόσο περισσότερο είχαν αυξημένη την προσοχή και τη μνήμη τους.  Μάλιστα φάνηκε 

ότι τα αποτελέσματα αυτά έτειναν να έχουν διάρκεια στο χρόνο.      

Τα εν λόγω αποτελέσματα  ενισχύονται και από τους Becker και συνεργάτες 

(2014), οι οποίοι εξέτασαν τη σχέση που έχουν τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας 

των παιδιών προσχολικής ηλικίας με την αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς τους και 

τις επιδόσεις τους σε γλωσσικές και μαθηματικές δεξιότητες. Πιο συγκεκριμένα, 

μετρήθηκαν οι επιδόσεις των παιδιών μέσα από τη χορήγηση σταθμισμένων τεστ που 

αφορούσαν στην αυτορύθμιση της συμπεριφοράς τους αλλά και στη γνώση 

γραμμάτων και στην αναγνώριση λέξεων, και σε βασικές μαθηματικές έννοιες, όπως 

η απαρίθμηση αντικειμένων, η αναγνώριση αριθμών, η ολοκλήρωση απλών 

μαθηματικών πράξεων, μέσα από σταθμισμένα τεστ.  Η παρέμβαση που οργανώθηκε 

δεν ήταν εντατική, καθώς τα παιδιά δεν συμμετείχαν σε κάποιο πρόγραμμα, αλλά 

μετρήθηκαν τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας μέσα από βηματομετρητές που 

φορούσαν στο διάλειμμα.  Όπως φάνηκε όσο περισσότερο δραστήρια ήταν τα παιδιά, 

τόσο καλύτερα τα κατάφερναν στην αυτορύθμιση της συμπεριφοράς τους.  Όπως 

αναφέρουν οι ερευνητές, αυτή η κατάκτηση οδηγούσε στη συνέχεια σε καλύτερες 

επιδόσεις των παιδιών στη γλώσσα και τα μαθηματικά. 

Σε προγράμματα ενίσχυσης των επιπέδων φυσικής δραστηριότητας  που 

έχουν πραγματοποιηθεί, και χρησιμοποιούν μια πιο εντατική προσέγγιση, γίνεται 

μετρήση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των παιδιών πριν και μετά την παρέμβαση.  

Οι Draper και συνεργάτες (2012), με τη συνεργασία ειδικών γυμναστών και με τη 

συμβολή της κοινότητας, εφάρμοσαν σε σχολείο ένα πρόγραμμα ενίσχυσης της 

φυσικής δραστηριότητας παιδιών προσχολικής ηλικίας και αξιολόγησαν την εξέλιξη 

των επιδόσεών τους με τη χορήγηση ενός τεστ σχολικής ετοιμότητας.  Όπως 

κατέδειξαν τα αποτελέσματα η αύξηση της φυσικής δραστηριότητας επέδρασε θετικά 

στην αύξηση των επιδόσεων των παιδιών.   

Αντίστοιχα, οι Palmer και συνεργάτες (2013), εφάρμοσαν ένα πρόγραμμα που 

περιελάμβανε μια σειρά από δραστηριότητες έντονης φυσικής δραστηριότητας σε 

παιδιά προσχολικής ηλικίας.  Αξιολογώντας τις επιδόσεις των παιδιών σε γνωστικά 

τεστ που αφορούσαν κυρίως στην προσοχή και την αντίληψη, συμπέραναν και αυτοί 

ότι οι επιδόσεις των παιδιών βελτιώνονταν όσο περισσότερο ασκούνταν.    

Τα αποτελέσματα αυτά ενισχύονται και από άλλους ερευνητές οι οποίοι 

μελέτησαν τη σχέση της φυσικής δραστηριότητας με τις επιδόσεις των παιδιών στη 

γλώσσα και τα μαθηματικά, παρακολουθώντας μάλιστα την πρόοδο τους, από το 
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Νηπιαγωγείο μέχρι την πέμπτη Δημοτικού.  Όπως υποστηρίζουν, βρέθηκε μια μικρή 

αλλά στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στη φυσική δραστηριότητα και τα 

μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών (Carlson, και συν., 2008).  

  Όπως αναφέρεται, ακόμα και μια ήπια άσκηση είχε θετική επίδραση στη 

βελτίωση των γνωστικών λειτουργιών των παιδιών (Draper, και συν., 2012. Niederer, 

και συν., 2011). Η άσκηση στην προσχολική ηλικία οδηγεί σε καλύτερο αυτοέλεγχο 

και στην κατάκτηση όλων εκείνων των δεξιοτήτων που ευνοούν την κατάκτηση της 

γνώσης.  Σε αυτή την ηλικία τα αποτελέσματα δεν σχετίζονται τόσο με τα 

επιτεύγματα, αλλά με την κατάκτηση δεξιοτήτων που σχετίζονται με αυτά.  Η αύξηση 

της φυσικής δραστηριότητας φαίνεταi να οδηγεί έμμεσα στην βελτίωση των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων  (Becker, και συν., 2014).    

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα ερευνητικά δεδομένα η αξιολόγηση αυτής της 

σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στη φυσική δραστηριότητα και τα μαθησιακά 

αποτελέσματα των παιδιών προσχολικής ηλικίας πραγματοποιείται μόνο μέσα από 

προγράμματα που αφορούν στα παιδιά ή μέσα από συσχετιστικές μελέτες.  Η 

συμβολή των γονέων στην προώθηση αυτής της σχέσης δεν φαίνεται να έχει 

μελετηθεί αρκετά προς το παρόν.  Μια ενδιαφέρουσα μελέτη στην Ισπανία, κατέδειξε 

θετικά αποτελέσματα στα μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών, ύστερα από την 

εφαρμογή ενός προγράμματος ενίσχυσης της φυσικής δραστηριότητας (Movi-kids).  

Στη μελέτη αυτή συμπεριλήφθηκε η γονική συνεργασία με μη-εντατικό τρόπο, καθώς 

οι γονείς έλαβαν εγχειρίδια για τα οφέλη της φυσικής δραστηριότητας και την 

επίδραση που αυτή έχει στα μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών (Sánchez-Lopez, 

και συν., 2019).  Προς το παρόν, όμως δεν φαίνεται να υπάρχουν αποτελέσματα από 

παρόμοιες σχετικές μελέτες.    

Γενικότερα, παρατηρείται από τα μέχρι τώρα ερευνητικά δεδομένα που 

αφορούν στην προσχολική ηλικία, ότι οι γονείς  έχουν συνεργαστεί με το σχολείο και 

την κοινότητα όσον αφορά στην αύξηση των επιπέδων φυσικής δραστηριότητας, είτε 

εντατικά από ειδικούς (O’Dwyer, και συν., 2012. Timmons, και συν., 2012), είτε μη-

εντατικά έχοντας όμως ένα βοηθητικό ρόλο σε προγράμματα που ήδη εφαρμόζονται 

στο σχολείο (De Craemer, και συν., 2014. Peñalvo, και συν., 2013).  Μέχρι στιγμής, 

λιγοστές έρευνες υπάρχουν που σαν στόχο έχουν αποκλειστικά τη μη-εντατική 

εκπαίδευση των γονέων στην ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας (Tuominen, και 

συν., 2017), και τα αποτελέσματα που καταδεικνύονται δεν ήταν ενθαρρυντικά, 

τουλάχιστον στα σταθμισμένα τεστ που χρησιμοποιήθηκαν.   
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Μέχρι τώρα όμως δεν φαίνεται να γίνεται επίσης προσπάθεια αφύπνισής των 

γονέων όσον αφορά στη σχέση της φυσικής δραστηριότητας με τα μαθησιακά 

αποτελέσματα των παιδιών τους. Οι έρευνες που μελετούν τη σχέση της φυσικής 

δραστηριότητας με τα μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών, κατά πλειοψηφία 

περιορίζονται μόνο στη δημιουργία προγραμμάτων που ενισχύουν τη φυσική 

δραστηριότητα και απευθύνονται αποκλειστικά στα παιδιά, ενώ στους γονείς δεν 

παρέχεται η δυνατότητα να ενισχύσουν αυτή τη σχέση.  Κάτι τέτοιο θα μπορούσε 

ίσως να επιτευχθεί μέσα από την εντατική ή μη-εντατική γονική συνεργασία 

(Donnelly & Lambourne, 2011. Draper, και συν., 2012. Kirk, και συν., 2014. 

Niederer, και συν., 2011. Resaland, και συν., 2015. Speer, και συν., 2009).    

Γενικότερα, όσον αφορά σε ερευνητικές παρεμβάσεις που μελετούν τη γονική 

συνεργασία με το σχολείο και την κοινότητα, υποστηρίζεται ότι θα πρέπει να είναι 

ευέλικτα έτσι ώστε να ταιριάζουν σε κάθε συμμετέχοντα και να εφαρμόζονται με ένα 

χαλαρό τρόπο, έτσι ώστε οι γονείς να μην νιώθουν πίεση από τις υποχρεώσεις που 

τυχόν προκύπτουν από τη συνεργασία τους (Hannon, και συν., 2006).  Σημαντικό 

επίσης είναι μέσα από τα προγράμματα γονικής συνεργασίας να δίνονται σημαντικές 

πρακτικές-εργαλεία στους γονείς, που θα τους επιτρέψουν να εφαρμόζουν όσα 

διδάσκονται με μέσα που οι ίδιοι διαθέτουν στο σπίτι έτσι ώστε να συνεχίζουν να τις 

εφαρμόζουν και μετά την ολοκλήρωση του εκάστοτε ερευνητικού προγράμματος.  

Με αυτό τον τρόπο οι γονείς νιώθουν ότι απέκτησαν νέα γνώση χρήσιμη, με 

πρακτική εφαρμογή στην καθημερινότητα και με διάρκεια στο χρόνο (Chao, και συν., 

2015. Hannon, και συν., 2006. Levin & Aram, 2012). 

 

9.6. Αναγκαιότητα– πρωτοτυπία της παρούσας διατριβής 

 

Η παρούσα διατριβή κρίνεται σημαντική αρχικά γιατί ο ρόλος των γονέων 

στην εκπαίδευση των παιδιών τους είναι καθοριστικός.  Αν ο στόχος της 

εκπαίδευσης, είναι να φέρει ουσιαστικές αλλαγές στη γενικότερη ανάπτυξη των 

παιδιών, τότε όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά οι Brito και Waller (1994,στο 

Γεωργίου, 2011, σελ.234), «δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να εκπαιδεύσεις τα παιδιά, 

από το να ενισχύσεις τις ικανότητες των γονιών να τα εκπαιδεύσουν οι ίδιοι».  Στα 

πλαίσια, λοιπόν, της παρούσας διατριβής σχεδιάστηκε ένα πρόγραμμα γονικής 

συνεργασίας με σκοπό την ενίσχυση των ικανοτήτων των γονέων, ως «δάσκαλοι» 
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των παιδιών τους.  Οι γονείς συνεργάστηκαν τόσο μη-εντατικά, λαμβάνοντας 

σημειώσεις με στόχο τη βελτίωση της αδρής κινητικότητας μέσω της ενίσχυσης της 

φυσικής δραστηριότητας, ενώ έμφαση δόθηκε στην εντατική γονική συνεργασία κάτά 

την εξοικείωση τους με πρακτικές ανάγνωσης ιστοριών, που στόχο είχαν τη βελτίωση 

γνώσεων και δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού.   

Όσον αφορά στην ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας, μέχρι στιγμής 

υπάρχουν αρκετά ερευνητικά δεδομένα που προκύπτουν μέσα από την εφαρμογή 

εντατικών μορφών γονικής συνεργασίας, σύμφωνα με τα οποία οι γονείς φαίνεται να 

είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν με εντατικό τρόπο με το σχολείο ή την κοινότητα 

και να καταφέρνουν να υιοθετήσουν τελικά ένα πιο δραστήριο και υγιεινό τρόπο 

ζωής (Bergström, και συν., 2015. Loprinzi & Trost, 2010. O’Dwyer, και συν., 2012).  

Ωστόσο, η εντατική γονική συνεργασία ιδιαίτερα σε σχέση με τη φυσική 

δραστηριότητα, παρουσιάζει περιορισμούς.  Είναι απαιτητική ως προς την οργάνωση 

της, καθώς πρέπει να οργανωθεί συστηματικά και να πραγματοποιηθεί από 

γυμναστές κι αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, ενώ αρκετοί γονείς αποφεύγουν να 

συνεργαστούν, καθώς δεν έχουν αρκετό ελεύθερο χρόνο (Loprinzi & Trost, 2010).  

Βασικός προβληματισμός που προκύπτει είναι κατά πόσο είναι εφικτή η συνεργασία 

με ακόμη περισσότερους γονείς, ιδιαίτερα στην εποχή που διανύουμε, όπου ο 

σύγχρονος τρόπος ζωής φαίνεται να ευνοεί την καθιστική ζωή και την παχυσαρκία 

(Yavuz, και συν., 2015. Loprinzi & Trost, 2010. Smith, George & Prado, 2017).  

Γεννάται, λοιπόν, το ενδιαφέρον για την ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας μέσω 

μη-εντατικών παρεμβάσεων γονικής συνεργασίας, οι οποίες πιθανότατα θα 

οδηγήσουν στη συνεργασία με περισσότερους γονείς, αφού δεν απαιτείται η φυσική 

τους παρουσία σε συναντήσεις, ενώ παράλληλα μπορούν να σχεδιαστούν πιο εύκολα 

με την απλή καθοδήγηση ενός γυμναστή.   

Μέχρι στιγμής φαίνεται να υπάρχουν λιγοστές, αν όχι μια πειραματική μελέτη 

που να επιδιώκει την επίτευξη του παραπάνω στόχου μέσω μιας μη-εντατικής γονικής 

συνεργασίας (Tuominen, και συν., 2017).  Τα ερευνητικά δεδομένα που προέκυψαν 

από τη μελέτη αυτή δεν ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, με την πειραματική ομάδα να 

μην παρουσιάζει στατιστικά σημαντική αύξηση των επιδόσεών της.  Ο τρόπος 

οργάνωσης της μελέτης αυτής περιελάμβανε τη χρήση δεκάλεπτων βίντεο με 

ασκήσεις, τις οποίες οι γονείς εφάρμοζαν στο σπίτι με τα παιδιά τους.  Η χρήση 

βίντεο δημιούργησε σύμφωνα με τους ερευνητές αρκετά πρακτικά προβλήματα,  τα 

οποία ενδεχομένως να οδήγησαν στις χαμηλές επιδόσεις των παιδιών.  
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Δημιουργήθηκε λοιπόν, η ανάγκη διερεύνησης του τρόπου οργάνωσης μη-εντατικών 

δράσεων γονικής συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας, 

έτσι ώστε να προκύψουν περισσότερα συμπεράσματα σχετικά με την 

αποτέλεσματικότητα τέτοιου είδους παρεμβάσεων.  Κρίθηκε, κατά συνέπεια 

σημαντική η οργάνωση μιας μη-εντατικής γονικής συνεργασίας, με ένα πιο προσφιλή 

στους γονείς τρόπο έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν πρακτικές δυσκολίες.  

Από την άλλη πλευρά, και όσον αφορά στη γονική συνεργασία με στόχο την 

εξοικείωση των γονέων με πρακτικές ανάγνωσης ιστοριών, έτσι ώστε να ενισχυθούν 

γνώσεις και δεξιότητες του αναδυόμενου γραμματισμού, υπάρχει εδώ και χρόνια 

πλήθος ερευνητικών δεδομένων που καταδεικνύουν ότι η γονική συνεργασία είναι 

αποτελεσματική, είτε πρόκειται για εντατική, είτε για μη-εντατική παρέμβαση (Lever 

& Sénėchal, 2011. Niklas & Schneider, 2017. Whitehurst, και συν., 1994).  Εδώ και 

χρόνια η πλειοψηφία των δράσεων γονικής συνεργασίας που αφορούν στην ενίσχυση 

του αναδυόμενου γραμματισμού ήταν εντατικής μορφής, όμως τα τελευταία χρόνια 

δίνεται έμφαση και σε μη-εντατικούς τρόπους γονικής συνεργασίας.  Δεν είναι λίγοι 

οι ερευνητές που υποστηρίζουν ότι οι μη-εντατικές μορφές γονικής συνεργασίας είναι 

απαραίτητες λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής, ενώ ταυτόχρονα είναι 

αποτελεσματικοί (Niklas & Schneider, 2017. Ridzi, και συν., 2014. Trostle-Brand, 

και συν., 2014.).  Γεννάται όμως το ερώτημα, αν η επιλογή μη-εντατικών δράσεων 

γονικής συνεργασίας θα πρέπει να προτιμηθεί σε σχέση με εντατικές δράσεις.  Μέχρι 

στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα που να προχωρούν στη 

σύγκριση μεταξύ των δυο ειδών παρεμβάσεων.  Σύμφωνα με τις Saracho & Spodek 

(2010), μια τέτοιου είδους σύγκριση παρουσιάζει ερευνητικό ενδιαφέρον καθώς θα 

καταδείξει την αποτελεσματικότητα κάθε μεθόδου ξεχωριστά και πιθανότατα θα 

οδηγήσει στην επιλογή της χρήσης τους ανάλογα με τα οφέλη που καθεμιά 

προσφέρει. 

Η επίδραση ενός προγράμματος γονικής συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση 

του αναδυόμενου γραμματισμού, αποτυπώνεται στα μαθησιακά αποτελέσματα των 

παιδιών, αλλά και στις αλλαγές που συντελούνται στο οικογενειακό περιβάλλον 

(Borisova, και συν., 2017. Caspe, 2009. Castro, και συν., 2004).   Παρουσιάζει, 

λοιπόν, ερευνητικό ενδιαφέρον η μεταβολή που πραγματοποιείται στο οικογενειακό 

περιβάλλον, σχετικά με τη χρήση πρακτικών ανάγνωσης ιστοριών μετά από την 

εφαρμογή ενός προγράμματος γονικής συνεργασίας.  Μέχρι στιγμής ερευνητικά 

δεδομένα επιβεβαιώνουν, ότι όντως οι γονείς ευαισθητοποιούνται μετά από τη 
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συμμετοχή τους σε προγράμματα γονικής συνεργασίας και προχωρούν σε αλλαγές 

στο οικογενειακό τους περιβάλλον (Hindman, και συν., 2014. Lonigan & Whitehurst, 

1998. Sylva, και συν., 2008).  Έτσι, επιλέγουν με περισσότερη προσοχή βιβλία, 

διαβάζουν πιο συχνά ιστορίες στα παιδιά τους και μάλιστα με τη χρήση 

περισσότερων τεχνικών ανάγνωσης (Nievar, και συν., 2011. Ridzi, και συν., 2014).  

Ωστόσο, δεν έχει γίνει ποτέ σύγκριση της μεταβολής αυτής ανάμεσα σε εντατικές και 

μη-εντατικές μορφές γονικής συνεργασίας.  Η σύγκριση αυτή παρουσιάζει 

ενδιαφέρον, καθώς πιθανότατα θα καταδείξει σε ποιο βαθμό η μορφή της γονικής 

συνεργασίας επηρεάζει και προκαλεί αλλαγές στις πρακτικές ανάγνωσης ιστοριών 

που ακολουθούνται στο σπίτι. 

Η χρήση τεχνικών ανάγνωσης ιστοριών, που χρησιμοποιούν οι γονείς 

αυθόρμητα στο σπίτι, αποτελεί μάλιστα ένα παράγοντα που φαίνεται να σχετίζεται με 

την πρόοδο των παιδιών όσον αφορά στις γνώσεις και τις δεξιότητες του 

αναδυόμενου γραμματισμού (Morrow, 1995. Neumann & Neumann, 2009. Sărăcho, 

2017b).  Βέβαια, η χρήση των τεχνικών αυτών, τουλάχιστον σε διαφανή ορθογραφικά 

συστήματα, όπως το ελληνικό δε φαίνεται να σχετίζονται με όλες τις γνώσεις και 

δεξιότητες αναδυόμενου γραμματισμού, αλλά κυρίως με την ανάπτυξη του 

λεξιλογίου (Manolitsis, και συν., 2011).  Μέχρι στιγμής, η σχέση αυτή εξετάζεται 

κυρίως μέσα από συσχετιστικές μελέτες (Georgiou, και συν., 2013. Inoue, και συν., 

2018. Senechal & LeFevre, 2006).  Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διερεύνηση της σχέσης 

αυτής μέσα από πειραματικές μελέτες που αφορούν στη γονική συνεργασία, καθώς η 

αφύπνιση των γονέων στη χρήση τεχνικών ανάγνωσης ιστοριών, ενδεχομένως να 

διευκολύνει την εμφάνιση της σχέσης αυτής.  

Η φυσική δραστηριότητα και οι γνώσεις και δεξιότητες του αναδυόμενου 

γραμματισμού αποτελούν δυο ισχυρούς δείκτες της σχολικής επιτυχίας των παιδιών.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σχέση αυτών των δυο δεικτών, καθώς εδώ και χρόνια 

ερευνητικά αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι η φυσική δραστηριότητα συνδέεται 

στενά με τη γνωστική ικανότητα των παιδιών και κατά συνέπεια με τα μαθησιακά 

τους αποτελέσματα (Kwak, και συν., 2009. Rasberry, και συν., 2011. Tomporowski, 

Lambourne & Okumura, 2011).  Η σχέση αυτή μέχρι στιγμής καταδεικνύεται μετά 

από εντατικές παρεμβάσεις, που περιλαμβάνουν υψηλής έντασης φυσική 

δραστηριότητα, ενώ κάτι αντίστοιχο δεν φαίνεται να συμβαίνει όταν πρόκειται για 

χαμηλής έντασης φυσική δραστηριότητα (Tomporowski, 2003).  Επιπλέον οι 

παρεμβάσεις αυτές αφορούν στην εκπαίδευση αποκλειστικά των παιδιών και όχι των 
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γονέων τους (Donnelly & Lambourne, 2011. Draper, και συν., 2012. Niederer, και 

συν., 2011).   

Η εμπλοκή των γονέων στη διερεύνηση της σχέσης αυτής παρουσιάζει 

ερευνητικό ενδιαφέρον. Η επιρροή των γονέων είναι σημαντική, καθώς οι γονείς 

μέσα από την κατάλληλη ενημέρωση μπορούν να δημιουργήσουν τις κατάλληλες 

συνθήκες στο οικογενειακό τους περιβάλλον, που να ευνοούν την υιοθέτηση ενός 

δραστήριου τρόπου ζωής (Ice, Neal & Cottrell, 2014. Loprinzi & Trost, 2010).  Αυτό 

σημαίνει, ότι με τη βοήθεια της γονικής συνεργασίας οι επιδράσεις τέτοιου είδους 

παρεμβάσεων πιθανότατα θα έχουν διάρκεια στο χρόνο, και ενδεχομένως θα 

διευκολύνουν την εμφάνιση της σχέσης μεταξύ της φυσικής δραστηριότητας και των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων των παιδιών.   

Μέχρι στιγμής, λοιπόν, στη μελέτη της σχέσης της φυσικής δραστηριότητας 

με τα μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών δεν περιλαμβάνεται η γονική 

συνεργασία, ενώ παράλληλα παρουσιάζει ερευνητικό ενδιαφέρον η μελέτη της 

πιθανότητας να είναι εφικτή η εμφάνιση αυτής της σχέσης, ακόμη και μέσα από μια 

μη-εντατικής μορφής γονική συνεργασία, που θα περιελάμβανε την εφαρμογή 

χαμηλής έντασης φυσική δραστηριότητα.    

Η μελέτη της σχέσης δυο διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων επιτρέπει  

και την οργάνωση δυο προγραμμάτων γονικής συνεργασίας για το ίδιο δείγμα 

γονέων.  Μέχρι στιγμής οι ερευνητικές παρεμβάσεις που αφορούν στη γονική 

συνεργασία προβλέπουν την οργάνωση μόνο ενός προγράμματος, είτε αυτό έχει 

εντατική, είτε έχει μη-εντατική μορφή (Ma, Shen, Krenn, Hu & Yaun, 2016).  Η 

οργάνωση δυο διαφορετικών μορφών γονικής συνεργασίας (εντατικής και μη-

εντατικής μορφής) για το ίδιο δείγμα γονέων προκαλεί το ενδιαφέρον, καθώς μπορεί 

να οδηγήσει στη διεξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις προτιμήσεις των γονέων, 

όσον αφορά στη συνεργασία τους με το σχολείο.  Οι προτιμήσεις των γονέων 

αποτυπώνονται μεχρι στιγμής κυρίως μέσα από ποιοτικά δεδομένα, κι όχι μέσα από 

την σύγκριση του βαθμού συμμετοχή τους σε εντατικές ή μη-εντατικές μορφές 

συνεργασίας (Emerson, και συν., 2005. Epstein, 1995).  Η αναζήτηση των 

προτιμήσεων των γονέων σε πρακτικό επίπεδο, θα οδηγήσει σε πιο ασφαλή 

συμπεράσματα, γεγονός που θα επιτρέψει στη συνέχεια την αρτιότερη οργάνωση 

συνεργατικών δράσεων που θα περιλαμβάνουν τη μεγαλύτερη μερίδα των γονέων.  

Η εφαρμογή δράσεων γονικής συνεργασίας είτε πρόκειται για εντατικής, είτε 

μη-εντατικής μορφής, παρουσιάζει ενδιαφέρον και για τα ελληνικά δεδομένα καθώς 
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φαίνεται να μην υπάρχουν σχέσεις εγγύτητας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους 

γονείς, ενώ οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ανέτοιμοι να οργανώσουν δράσεις γονικής 

συνεργασίας (Rekalidou & Penderi, 2010).  Οι παράγοντες αυτοί φαίνεται να έχουν 

οδηγήσει σε επιλογή λιγοστών δράσεων γονικής εμπλοκής και τη διατήρηση τυπικών 

σχέσεων εκπαιδευτικών και γονέων, ενώ ελάχιστες συνεργατικές δράσεις 

πραγματοποιούνται (Μανωλίτσης, 2004. Rekalidou & Penderi, 2010. Rentzou, 2011. 

Σακελλαρίου, 2008).  Ωστόσο, οι γονείς δηλώνουν πρόθυμοι να συνεργαστούν με 

οποιοδήποτε τρόπο και έχουν θετική στάση απέναντι στο σχολείο (Σακελλαρίου, 

2008), κι έτσι παρουσιάζει ερευνητικό ενδιαφέρον να μελετηθεί η αντίδραση των 

γονέων στο ενδεχόμενο μιας συνεργατικής δράσης στη χώρα μας. 

Ενδιαφέρον είναι επίσης το γεγονός, ότι συνήθως επιλέγεται η εκπαίδευση 

των γονέων σε ένα μόνο γνωστικό αντικείμενο, και μετράται η επίδρασή της 

εκπαίδευσης αυτής στις επιδόσεις των παιδιών σε άλλα γνωστικά αντικείμενα στα 

οποία οι γονείς δεν έχουν λάβει εκπαίδευση.  Ελάχιστες πειραματικές μελέτες 

υπάρχουν προς το παρόν, που να έχουν σχεδιάσει την εκπαίδευση των γονέων σε δυο 

διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα και μάλιστα να έχουν προσφέρει εκπαίδευση 

γονέων και στα δυο αυτά αντικείμενα (Sylva, και συν. 2008).  Έτσι, η οργάνωση 

δράσεων γονικής συνεργασίας με τον παραπάνω τρόπο παρουσιάζει ερευνητικό 

ενδιαφέρον, καθώς θα επιτρέψει τη διεξαγωγή περισσοτέρων συμπερασμάτων 

σχετικά με το αν τέτοιο τρόποι γονικής συνεργασίας είναι εφικτοί και επιτυχημένοι. 

Σύμφωνα επίσης με μελέτες που αφορούν στη γονική συνεργασία 

καταδεικνύεται ότι παράγοντες που παραδοσιακά επηρεάζουν τα μαθησιακά 

αποτελέσματα των παιδιών, όπως το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας ή οι σχέσεις 

μαθητών και εκπαιδευτικών, δεν ασκούν τόσο ισχυρή επίδραση, όταν οι γονείς 

συνεργάζονται με το σχολείο (Borisova, και συν., 2017. Singh, και συν., 2015. Pianta, 

και συν., 1997).  Απ΄ότι φαίνεται οι γονείς που επιλέγουν να συμμετέχουν σε 

συνεργατικές δράσεις, έχουν υψηλό αίσθημα ευθύνης κ αυτό είναι αρκετό για να 

οδηγήσει σε αλλαγές στο οικογενειακό περιβάλλον και σε υψηλότερες επιδόσεις των 

παιδιών.  Μέχρι στιγμής, οι παράγοντες αυτοί εξετάζονται ξεχωριστά, χωρίς να έχει 

επιδιωχθεί η συνεξέτασή τους.  Η συνεξέταση των παραγόντων αυτών παρουσιάζει 

ερευνητικό ενδιαφέρον, καθώς θα οδηγήσει σε μια πιο σαφή εικόνα σχετικά με το 

βαθμό επίδρασης που ασκεί καθένας από τους παράγοντες αυτούς στα μαθησιακά 

αποτελέσματα των παιδιών, στα πλαίσια της γονικής συνεργασίας. 
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ΜΕΡΟΣ Γ: Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

10.1.  Σκοπός της έρευνας 

 

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής μελέτης ήταν η αξιολόγηση της επίδρασης 

της γονικής συνεργασίας στην εκπαίδευση των παιδιών τους στην προσχολική αγωγή. 

Συγκεκριμένα, σκοπός ήταν να αξιολογηθεί η επίδραση δύο παρεμβατικών 

προγραμμάτων γονικής συνεργασίας σε μαθησιακά αποτελέσματα παιδιών 

προσχολικής ηλικίας και συγκεκριμένα σε δεξιότητες αδρής κινητικότητας και 

γνώσεις και δεξιότητες αναδυόμενου γραμματισμού αντίστοιχα. Οι επιμέρους στόχοι 

της παρούσας διατριβής διαμορφώνονται ως εξής: 

1. Να αξιολογηθεί η επίδραση που ασκεί η μη-εντατική γονική συνεργασία, στις 

επιδόσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας, που αφορούν στην αδρή 

κινητικότητα μέσω της ενίσχυσης της φυσικής δραστηριότητας. 

2.  Να αξιολογηθεί η επίδραση που ασκεί η εντατική γονική συνεργασία, στις 

επιδόσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας,  που αφορούν στην κατάκτηση 

γνώσεων και δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού. 

3. Να αξιολογηθεί η επίδραση της βελτίωσης της αδρής κινητικότητας στην 

κατάκτηση δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού παιδιών προσχολικής 

ηλικίας. 

4. Να αξιολογηθεί ο ρόλος του μορφωτικού επιπέδου της μητέρας, των πρακτικών 

ανάγνωσης ιστοριών που χρησιμοποιούνται στο σπίτι και των σχέσεων 

εκπαιδευτικού-μαθητή ως μεταβλητές ελέγχου στην επίδραση που ασκεί η γονική 

συνεργασία στα μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών ως προς την αδρή 

κινητικότητα και τις γνώσεις και δεξιότητες αναδυόμενου γραμματισμού. 
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10.2. Ερευνητικά ερωτήματα 

 

Το βασικό ερώτημα της παρούσας διατριβής είναι: Η γονική συνεργασία μπορεί 

να έχει επίδραση σε μαθησιακά αποτελέσματα παιδιών προσχολικής ηλικίας; 

Συγκεκριμένα,  βελτιώνει η μη-εντατική και εντατική γονική συνεργασία τη φυσική 

δραστηριότητα και την κατάκτηση δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού 

αντίστοιχα παιδιών προσχολικής ηλικίας; Τα επιμέρους ερωτήματα της παρούσας 

διατριβής διαμορφώνονται ως εξής: 

1. Μπορεί να βελτιώσει την αδρή κινητικότητα παιδιών προσχολικής ηλικίας η μη-

εντατική γονική συνεργασία; 

2. Μπορεί να βελτιώσει την κατάκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων αναδυόμενου 

γραμματισμού παιδιών προσχολικής ηλικίας η εντατική γονική συνεργασία; 

3. Μπορεί η βελτίωση της αδρής κινητικότητας να επηρεάσει την κατάκτηση 

γνώσεων και δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού των παιδιών προσχολικής 

ηλικίας; 

4. Διαφοροποιείται η επίδραση της μη-εντατικής και εντατικής συμμετοχής των 

γονέων στα μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών τους βάσει του μορφωτικού 

επιπέδου της μητέρας, των πρακτικών ανάγνωσης ιστοριών που χρησιμοποιούνται 

στο σπίτι και των σχέσεων εκπαιδευτικού-μαθητή; 

 

10.3. Υποθέσεις της έρευνας 

 

Με βάση τα ερωτήματα που τέθηκαν οι υποθέσεις της παρούσας διατριβής 

διαμορφώνονται ως εξής: 

1. Η μη-εντατική γονική συνεργασία θα έχει επίδραση στη βελτίωση της αδρής 

κινητικότητας των παιδιών τους σε σχέση με παιδιά των οποίων οι γονείς δεν 

συμμετείχαν στο πρόγραμμα γονική συνεργασίας. 

2. Η εντατική γονική συνεργασία θα έχει επίδραση στη βελτίωση γνώσεων και 

δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού των παιδιών τους σε σχέση με παιδιά 

των οποίων οι γονείς συμμετείχαν μη-εντατικά στο πρόγραμμα γονικής 

συνεργασίας, και σε σχέση με τα παιδιά των οποίων οι γονείς δεν συμμετείχαν 

καθόλου. 
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3. Η βελτίωση της αδρής κινητικότητας δεν θα έχει καμία επίδραση σε γνώσεις και 

δεξιότητες αναδυόμενου γραμματισμού παιδιών προσχολικής ηλικίας. 

 

Επιμέρους υποθέσεις 

4. Το εκπαιδευτικό επίπεδο της μητέρας θα έχει επίδραση στη βελτίωση της αδρής 

κινητικότητας παιδιών προσχολικής αγωγής, μετά το πρόγραμμα γονικής 

συνεργασίας. 

5. Το εκπαιδευτικό επίπεδο της μητέρας θα έχει επίδραση στη βελτίωση γνώσεων 

και δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού παιδιών προσχολικής αγωγής μετά 

το πρόγραμμα γονικής συνεργασίας. 

6. Η συχνότητα χρήσης πρακτικών ανάγνωσης ιστοριών  στο σπίτι πριν την έναρξη 

της ερευνητικής παρέμβασης θα έχει επίδραση στη βελτίωση γνώσεων και 

δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού παιδιών προσχολικής αγωγής μετά το 

πρόγραμμα γονικής συνεργασίας. 

7. Η συχνότητα χρήσης πρακτικών ανάγνωσης ιστοριών στο σπίτι θα παρουσιάσει 

βελτίωση μετά την ολοκλήρωση της εντατικής παρέμβασης. 

8. Οι σχέσεις εκπαιδευτικού-μαθητή θα έχουν επίδραση στη βελτίωση της αδρής 

κινητικότητας παιδιών προσχολικής αγωγής μετά το πρόγραμμα γονικής 

συνεργασίας. 

9. Οι σχέσεις εκπαιδευτικού-μαθητή θα έχουν επίδραση στη βελτίωση γνώσεων και 

δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού παιδιών προσχολικής αγωγής μετά το 

πρόγραμμα γονικής συνεργασίας. 

 

10. 4. Λειτουργικοί ορισμοί 

 

Στην παρούσα διατριβή με τον όρο γονείς εννοούνται οι ενήλικες που έχουν 

θεσμικά αναλάβει την ανατροφή ενός παιδιού, ανεξάρτητα από το αν είναι οι φυσικοί 

ή θετοί γονείς, αν είναι ανάδοχες οικογένειες κλπ. (Feinberg, 2002. Higgins & 

Morley, 2014. Lang, Tolbert, Schoppe-Sullivan & Bonomi, 2016).  

Ως γονική συνεργασία (parental engagement) ορίζεται η κοινή πορεία που 

ακολουθούν γονείς και σχολείο, με στόχο την ενίσχυση του ρόλου των γονέων ως 
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«δασκάλων» των παιδιών τους και κατά συνέπεια τον εμπλουτισμό των μαθησιακών 

εμπειριών που προσφέρουν αυθόρμητα στο σπίτι (Desforges &Abouchaar, 2003. 

Gasden, 2013. Higgins & Morley, 2014. Weiss, και συν., 2010). 

Ως μη-εντατική γονική συνεργασία ορίζεται η δράση που στόχο έχει την ενίσχυση 

του ρόλου των γονέων ως «δασκάλων» των παιδιών τους, και είναι οργανωμένη έτσι 

ώστε να μην απαιτείται η φυσική παρουσία των γονέων σε συναντήσεις, δεν είναι 

εργαστηριακής μορφής και δεν απαιτείται συχνή αλληλεπίδραση γονέων και 

εκπαιδευτικών. 

Ως εντατική γονική συνεργασία ορίζεται η δράση που στόχο έχει την ενίσχυση του 

ρόλου των γονέων ως «δασκάλων» των παιδιών τους, και είναι οργανωμένη έτσι 

ώστε να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία των γονέων σε συναντήσεις, είναι 

εργαστηριακής μορφής και βιωματικού χαρακτήρα και απαιτείται συχνή 

αλληλεπίδραση γονέων και εκπαιδευτικών  (Niklas & Schneider,  2017. Tachibana, 

και συν., 2012). 

Ως φυσική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Υγείας (https://www.who.int/ncds/prevention/physical-activity/introduction/en/), 

ορίζεται οποιαδήποτε κίνηση του σώματος, η οποία πραγματοποιείται με τη χρήση 

μεγάλων μυϊκών ομάδων και απαιτείται δαπάνη ενέργειας για την εκτέλεσή της. 

Ως αδρή κινητικότητα ορίζεται η κίνηση του σώματος που απαιτεί τη χρήση 

μεγάλων μυικών ομάδων και επιτυγχάνεται από την κίνηση των ποδιών, των χεριών 

του κορμού.  Θεμελιακές αδρές κινητικές δεξιότητες σύμφωνα με τους Gallahue 

(1996) και Manners και Carrol (1991) (ο.π. στο Τσαπακίδου, 1997, σελ. 18), είναι το 

περπάτημα, το τρέξιμο, οι ρίψεις, τα άλματα, η ισορροπία κ.α. 

Ως αναδυόμενος γραμματισμός ορίζεται σύμφωνα με την αναφορά των Teale και 

Sulzby (1986), ως η πορεία προς την κατάκτηση της συμβατικής ανάγνωσης και 

γραφής. 

Ως γνώσεις αναδυόμενου γραμματισμού, ορίζονται όσα γνωρίζουν τα παιδιά σχετικά 

με έννοιες για το γραπτό λόγο πριν την είσοδό τους στο σχολείο, ενώ ως δεξιότητες 

αναδυόμενου γραμματισμού ορίζονται οι στρατηγικές που χρησιμοποιούν τα παιδιά 

για να εκδηλώσουν τις γνώσεις του αναδυόμενου γραμματισμού (Whitehurst & 

Lonigan, 1998).  Ως έννοιες για τον γραπτό λόγο ορίζονται όλες οι αναγνωστικές 

https://www.who.int/ncds/prevention/physical-activity/introduction/en/
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γνώσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας που σχετίζονται με την κατάκτηση της 

ανάγνωσης (Clay, 1985).  

Ως γνώση γραμμάτων ορίζεται η γνώση τόσο της ονομασίας, όσο και του ήχου 

των γραμμάτων είτε πρόκειται για φωνημικό είτε για συλλαβικό ήχο (McBride-

Chang, 1999). 

Ως δεκτικό λεξιλόγιο ορίζεται το σύνολο των λέξεων που τα παιδιά κατανοούν τη 

σημασία τους όταν την ακούν (Hargrave & Sėnėchal, 2000). 

Ως κατανόηση λόγου ορίζεται  η ικανότητα των παιδιών να κατανοούν 

πληροφορίες που λαμβάνουν και η ικανότητά τους να μπορούν να εκφραστούν 

(Dockrell & Marshall, 2015). 

Ως αναδιήγηση ιστοριών ορίζεται η ικανότητα των παιδιών να αναπαράγουν μια 

ιστορία που μόλις άκουσαν, χρησιμοποιώντας όσο περισσότερα δομικά στοιχεία της 

ιστορίας μπορούν (Morrow, 1985). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

11.1 Σχεδιασμός της έρευνας 

11.1.1 Οιονεί πειραματικό σχέδιο 

 

Το οιονεί πειραματικό σχέδιο της παρούσας διατριβής περιελάμβανε τη 

συγκρότηση 2 ομάδων, μιας πειραματικής και μιας ομάδας ελέγχου, καθώς και 

έλεγχο των επιδόσεων των παιδιών σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους.  Κατά 

τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας η αρχική πειραματική ομάδα 

διαφοροποιήθηκε ως προς τη συμμετοχή των γονέων για διάφορους λόγους (Πίνακας 

1), με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν αρχικά τρεις ομάδες κατά το πρώτο μέρος της 

ερευνητικής διαδικασίας και στη συνέχεια τέσσερις ομάδες κατά το δεύτερο μέρος 

της ερευνητικής διαδικασίας.  Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι ομάδες γονέων και η 

πορεία που ακολούθησαν τόσο στο πρώτο, όσο και στο δεύτερο μέρος της 

ερευνητικής διαδικασίας.   
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Πίνακας 1: Συγκρότηση των ομάδων της παρούσας διατριβής 

Οιονεί πειραματικό σχέδιο 

1
ο
 μέρος πειραματικής παρέμβασης: Μη-εντατική γονική συνεργασία με στόχο τη βελτίωση δεξιοτήτων αδρής 

κινητικότητας μέσω της αύξησης της φυσικής δραστηριότητας (ΦΔ) 

Ομάδες Περιγραφή των τρόπων γονεϊκής συνεργασίας 

Πειραματική ομάδα ΦΔ (Ν=99) 

 

 Οι γονείς έλαβαν 8 κάρτες με προτεινόμενες δραστηριότητες για την 

αύξηση της φυσικής δραστηριότητας. 

 

Ομάδα ελέγχου 1 ΦΔ (Ν=51) Οι γονείς έλαβαν προφορικές παραινέσεις από τις νηπιαγωγούς για τα 

οφέλη της φυσικής δραστηριότητας. 

 

Ομάδα ελέγχου 2 ΦΔ (Ν=48) Οι γονείς ενώ ανήκαν στην πειραματική ομάδα αρνήθηκαν εξ αρχής να 

συνεργαστούν.  

 

2
ο
 μέρος πειραματικής παρέμβασης: Εντατική γονική συνεργασία με στόχο την ενίσχυση δεξιοτήτων 

αναδυόμενου γραμματισμού μέσα από την ανάγνωση ιστοριών (ΑΙ) 

Ομάδες Περιγραφή των τρόπων γονικής συνεργασίας 

Ομάδας εντατικής συνεργασίας ΑΙ 

(Ν=43) 

Οι γονείς της πειραματικής ομάδας ΦΔ, έλαβαν μέρος και κατά την 

εντατική γονική συνεργασία και συμμετείχαν σε 8 ωριαίες συναντήσεις 

με στόχο την εξοικείωση με πρακτικές ανάγνωσης ιστοριών. 

Ομάδα ελέγχου 1 ΑΙ (Ν=56) Οι γονείς της πειραματικής ομάδας ΦΔ, αποχώρησαν κατά την εντατική 

γονική συνεργασία και δεν έλαβαν κάτι σχετικό με την εξοικείωση με 

πρακτικές ανάγνωσης ιστοριών. 

Ομάδα μη-εντατικής συνεργασίας  ΑΙ 

(Ν=51) 

Οι γονείς της ομάδας ελέγχου1 ΦΔ, έλαβαν πλέον σημειώσεις με στόχο 

την εξοικείωση με πρακτικές ανάγνωσης ιστοριών. 

Ομάδα ελέγχου 2 ΑΙ (Ν=48) Οι γονείς της ομάδας ελέγχου 2 ΦΔ, αρνήθηκαν εξ αρχής να 

συνεργαστούν. 

Νέα ομάδα ελέγχου ΑΙ (Ν=104) Προέκυψε από την ένωση των ομάδων Πειραματική ομάδα 2 ΑΙ και 

Ομάδα ελέγχου 2 ΑΙ, που περιελάμβανε το σύνολο των γονέων που δεν 

έλαβαν κάτι σχετικό με την εξοικείωση με πρακτικές ανάγνωσης 

ιστοριών. 



159 
 

11.1.2 Συμμετέχοντες 

 

Έξι δημόσια νηπιαγωγεία του Ν. Ρεθύμνου, οι νηπιαγωγοί που υπηρετούσαν 

σε αυτά, οι γονείς και τα παιδιά τους που φοιτούσαν σε αυτά συμμετείχαν στην 

παρούσα μελέτη. Τα νηπιαγωγεία κατανεμήθηκαν τυχαία σε πειραματική ομάδα και 

ομάδα ελέγχου, με την πειραματική να συμπεριλαμβάνει πέντε νηπιαγωγεία, 148 

παιδιά και τους γονείς τους και την ομάδα ελέγχου να περιλαμβάνει ένα τριθέσιο 

νηπιαγωγείο με τους 50 μαθητές του και τους γονείς τους. Η μέση ηλικία των παιδιών 

που συμμετείχαν ήταν 60.16 μήνες (6.09) και τα 95 ήταν κορίτσια ενώ τα 103 

αγόρια. Για την επιλογή των νηπιαγωγείων ακολουθήθηκε η βολική ή εμπειρική 

δειγματοληψία (Creswell, 2011). Οι νηπιαγωγοί και οι γονείς των μαθητών όλων των 

νηπιαγωγείων ενημερώθηκαν για τους σκοπούς και τις διαδικασίες της έρευνας και 

συμφώνησαν να συμμετέχουν σε αυτήν. Για τη συμμετοχή των μαθητών ζητήθηκε 

επιπλέον από τους γονείς γραπτή συναίνεση. 

Στο σύνολό τους, τα νηπιαγωγεία υπάγονταν γεωγραφικά σε αστικές αλλά και 

ημιαστικές περιοχές.  Πιο συγκεκριμένα το 64,3% του συνόλου του δείγματος ανήκε 

σε νηπιαγωγεία σε αστικές περιοχές και το 35,4% ανήκε σε σχολεία σε ημιαστικές 

περιοχές του Ν. Ρεθύμνου.  Από μετρήσεις που αφορούσαν στο επίπεδο σπουδών των 

μητέρων του δείγματος, φάνηκε ότι συνολικά 29 μητέρες (15,4% του συνολικού 

δείγματος) είχαν φοιτήσει στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο, 89 μητέρες (47,3% του 

συνολικού πληθυσμού) είχαν φοιτήσει στο Λύκειο, και συνολικά 70 μητέρες (37,3% 

του συνολικού πληθυσμού) ήταν κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ, και μεταπτυχιακών τίτλων. 

Κατά τη διάρκεια της πειραματικής παρέμβασης οι δοκιμασίες εφαρμόστηκαν 

και στα 198 παιδιά που φοιτούσαν στα σχολεία που συμμετείχαν, ωστόσο υπήρξε 

διαφοροποίηση στη συμμετοχή των γονέων της πειραματικής ομάδας.  Υπήρξαν 

γονείς που αποχώρησαν κατά τη διάρκεια της παρέμβασης με αποτέλεσμα να υπάρξει 

διαφοροποίηση στις ομάδες. 

Η πειραματική παρέμβαση ήταν χωρισμένη σε δύο μέρη.  Το πρώτο μέρος της 

πειραματικής παρέμβασης αφορούσε στη μη-εντατική γονική συνεργασία, που στόχο 

είχε τη βελτίωση στις αδρές κινητικές δεξιότητες των παιδιών μέσω της ενίσχυσης 

της φυσικής δραστηριότητας (ΦΔ).  Το δεύτερο μέρος της πειραματικής παρέμβασης 

αφορούσε στην εντατική γονική συνεργασία , που στόχο είχε τη βελτίωση γνώσεων 
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και δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού, μέσα από τη χρήση πρακτικών 

ανάγνωσης ιστοριών (ΑΙ).  Οι ομάδες, λοιπόν κατά το πρώτο μέρος της πειραματικής 

παρέμβασης ήταν οι εξής: (1) πειραματική ομάδα ΦΔ (Ν=99), η οποία αποτελούσε 

την ομάδα της μη-εντατικής γονικής συνεργασίας, (2) ομάδα ελέγχου 1 ΦΔ (Ν=51), η 

οποία αποτελούνταν από τους γονείς που έλαβαν προφορικές παραινέσεις από τις 

νηπιαγωγούς για τα οφέλη της φυσικής δραστηριότητας και (3) ομάδα ελέγχου 2 

ΦΔ(Ν=48), η οποία αποτελούνταν από τους γονείς που ενώ ανήκαν στην πειραματική 

ομάδα, αρνήθηκαν εξ αρχής να συμμετάσχουν στην πειραματική διαδικασία.   

Κατά το δεύτερο μέρος της πειραματικής παρέμβασης, αρκετοί γονείς από την 

πειραματική ομάδα ΦΔ αποχώρησαν και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να υπάρξει νέα 

διαφοροποίηση στις ομάδες γονέων.  Έτσι κατά το δεύτερο μέρος της πειραματικής 

παρέμβασης οι ομάδες ήταν οι εξής: (1) ομάδα εντατικής συνεργασίας ΑΙ (Ν=43), η 

οποία αποτελούνταν από τους τους γονείς της πειραματικής ομάδας ΦΔ, οι οποίοι 

συνέχισαν τη συνεργασία τους, (2) ομάδα ελέγχου 1 ΑΙ (Ν=56)Ι, η οποία 

αποτελούνταν από τους γονείς της πειραματικής ομάδας ΦΔ, οι οποίοι δεν συνέχισαν 

τη συνεργασία τους, (3) ομάδα μη-εντατικής συνεργασίας ΑΙ (Ν=51),  η οποία 

αποτελούνταν από γονείς που έλαβαν σημειώσεις σχετικές με πρακτικές ανάγνωσης 

ιστοριών και (4) ομάδα ελέγχου 2 ΑΙ (Ν=48), η οποία αποτελούνταν από τους γονείς 

που ενώ ανήκαν στα σχολεία της πειραματικής ομάδας, αρνήθηκαν εξ αρχής να 

συμμετάσχουν στην πειραματική διαδικασία.   Κατά τη διάρκεια των μετρήσεων, οι 

μη στατιστικά σημαντικές διαφορές στις επιδόσεις των παιδιών ανάμεσα στην 

πειραματική ομάδα 2 ΑΙ και την ομάδα ελέγχου 2 ΑΙ (Πίνακας 11), οδήγησαν την 

ένωση των ομάδων αυτών ως  «νέα ομάδα ελέγχου ΑΙ» (Ν=104). 

 

11.2. Ερευνητικά εργαλεία 

 

Για τη συλλογή των δεδομένων στα διάφορα στάδια της πειραματικής 

διαδικασίας χρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένες δοκιμασίες και ερωτηματολόγια.  Για 

τη μέτρηση της φυσικής δραστηριότητας χρησιμοποιήθηκαν δύο (2) δοκιμασίες 

κινητικών δεξιοτήτων, με στόχο τη μέτρηση της αδρής κινητικότητας.  Για τη 

μέτρηση της κατάκτησης των γνώσεων και δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού 

χρησιμοποιήθηκαν πέντε (5) δοκιμασίες: (α) γνώσης γραμμάτων, (β) ανίχνευσης 
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γνώσεων για τις έννοιες του γραπτού λόγου, (γ) δεκτικού λεξιλογίου, (δ) κατανόησης 

προφορικού λόγου, (ε) αναδιήγησης ιστοριών.  Παρακάτω αναφέρονται τα εργαλεία 

μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν.  Η λεπτομερής περιγραφή τους, παρουσιάζεται στο 

Παράρτημα Α. 

 

11.2.1. Φυσική δραστηριότητα – Μέτρηση αδρής κινητικότητας 

 

Για την μέτρηση της αδρής κινητικότητας των παιδιών χρησιμοποιήθηκε μια 

προσαρμογή της δοκιμασίας του Movement Assessment Battery for Children-2 

Second edition (Movement ABC-2) (Henderson, Sugden, & Barnett, 2007). Το 

Movement ABC-2, απαιτεί από το παιδί να εκτελέσει μια σειρά δοκιμασιών λεπτής 

και αδρής κινητικότητας με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο.  Επίσης, δίνει τη 

δυνατότητα στον ερευνητή να σημειώσει  και ποιοτικά χαρακτηριστικά σχετικά με 

την εκτέλεση των δοκιμασιών και τέλος του παρέχει σαφέστατες οδηγίες για την 

σωστή εκτέλεση και αξιολόγηση των δοκιμασιών.  Είναι χωρισμένο σε τρεις 

ηλικιακές ομάδες: (α) AB1:3-6 ετών, (β) ΑΒ2: 7-10 ετών, (γ) ΑΒ3: 11-16 ετών.  Το 

Movement-ΑBC, έχει σταθμιστεί σε αγγλόφωνο πληθυσμό και αποτελεί ένα τεστ με 

πολύ ισχυρούς δείκτες αξιοπιστίας και εγκυρότητας σε όλες τις υπο-δοκιμασίες που 

περιέχει.  Χρησιμοποιείται ευρέως στο διεθνή χώρο σε έρευνες που έχουν σχέση με 

τη φυσική δραστηριότητα στην προσχολική ηλικία και χρησιμοποιείται ως μέσο 

αξιολόγησης και διάγνωσης κινητικών δυσκολιών (Dewey, Creighton, Heith, Wilson, 

Anseeuw-Deeks, Crawford, & Sauve, 2011.Freitas, Vasconcelos, Botelho, 

2014.Winter, VanAcker, Bonduelle, Desmyttere, DeSchrijver, & Nekkebroeck, 

2014).  

Το τεστ αυτό παρόλο που δεν είναι σταθμισμένο σε ελληνόφωνο πληθυσμό, έχει 

χρησιμοποιηθεί ως ένα αξιόπιστο τεστ μέτρησης λεπτής και αδρής κινητικότητας 

(Giagazoglou, Kabitsis, Kokaridas, Zaragas, Katartzi, & Kabitsis, 2011).  Πρόσφατα 

μετρήθηκε σε ελληνικό πληθυσμό η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των υπο-

δοκιμασιών που αφορούσαν στο ηλικιακό  εύρος 1 (3-6 ετών) (age band 1) και τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι, έστω στο συγκεκριμένο ηλικιακό εύρος, το Movement 

ABC-2 είναι ένα αξιόπιστο εργαλείο για τη μέτρηση των κινητικών δεξιοτήτων των 

παιδιών (Ellinoudis, Evaggelinou, Kourtessis, Konstantinidou, Venetsanou & 
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Kampas, 2011).  Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν οι δοκιμασίες που 

αφορούσαν το ηλικιακό εύρος 3-6 ετών (ΑΒ1), ενώ επιλέχθηκαν μόνο οι δοκιμασίες 

της αδρής κινητικότητας, καθώς ήταν συμβατές με το περιεχόμενο της εκπαίδευσης 

των γονέων του δείγματός μας.   

Για την ολοκλήρωση του ελέγχου των κινητικών δεξιοτήτων, προστέθηκε και η 

δοκιμασία του αμφίπλευρου συντονισμού από το Bruininks-Oseretsky Test of Motor 

Proficiency, Second Edition (BOT-2; Bruininks & Bruininks, 2005), καθώς κάτι 

τέτοιο δεν υπήρχε στο Movement ABC-2.  To BOT-2, είναι ένα τεστ που μετρά με 

στοχευμένες δοκιμασίες τις κινητικές δεξιότητες ατόμων ηλικίας από 4 έως 21 ετών.  

Οι δείκτες εγκυρότητας σε όλα τα ηλικιακά γκρουπ που δημιουργήθηκαν (4-7 ετών, 

8-11 ετών, 12-21 ετών), είναι αρκετά υψηλοί σε όλες τις δοκιμασίες που περιέχει κι 

έτσι το τεστ αυτό χρησιμοποιείται πολύ συχνά από ερευνητές του διεθνούς χώρου 

που μελετούν την λεπτή και αδρή κινητικότητα (Deitz, Kartin & Kopp, 2007.Ling-Yi, 

Rong-Ju & Yung-Jung, 2017). Το τεστ αυτό δεν έχει σταθμιστεί σε ελληνόφωνο 

πληθυσμό, αλλά έχει χρησιμοποιηθεί ως ένα αξιόπιστο εργαλείο (Asonitou, 

Koutsouki, Kourtessis, & Charitou, 2012.Venetsanou, Kambas, Aggeloussis, Serbezis 

& Taxildaris, 2007). 

 

11. 2.2.  Αξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού 

11.2.2.1. Γνώση γραμμάτων 

 

Για την μέτρηση της γνώσης των γραμμάτων χρησιμοποιήθηκε ένας πίνακας 

που είχε κατασκευαστεί από την ερευνήτρια και περιείχε όλα τα γράμματα της 

ελληνικής αλφαβήτου, ανακατεμένα και γραμμένα σε πεζή μορφή.  Το παιδί, λοιπόν, 

καλούταν να δώσει τον ήχο ή την ονομασία κάθε γράμματος.  Η ερευνήτρια εξηγούσε 

στο παιδί, ότι επρόκειτο να παίξουν ένα παιχνίδι με τα γράμματα και ότι το παιδί θα 

έπρεπε να πει πώς ‘φωνάζει’, ή ποιο είναι το ‘όνομα’ των γραμμάτων που θα του 

έδειχνε.  Οποιαδήποτε απάντηση σχετική με τον ήχο κάθε γράμματος όσον αφορά 

στα σύμφωνα ήταν αποδεκτή.  Αν, για παράδειγμα, για το γράμμα ‘β’, το παιδί 

απαντούσε ‘β’, ‘βα’, ‘βου’ κλπ. η ερευνήτρια το δεχόταν ως σωστή απάντηση.  Η 

ερευνήτρια είχε μαζί της μια λίστα με όλα τα γράμματα, και σημείωνε σωστό και 
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λάθος, ανάλογα με τις απαντήσεις των παιδιών.  Η βαθμολογία των παιδιών 

προέκυπτε από το σύνολο των σωστών απαντήσεων που έδωσαν. 

 

11.2.2.2.  Ανίχνευση των γνώσεων για τις έννοιες του γραπτού λόγου 

 

 Οι γνώσεις των παιδιών για το γραπτό λόγο εξετάστηκαν μέσα από το τεστ 

Concepts about print (Clay, 2000), το οποίο έχει μεταφραστεί και σταθμιστεί σε 

ελληνόφωνο πληθυσμό (Τάφα, 2008. 2009), με σκοπό να βοηθήσει στην ανίχνευση 

των γνώσεων των παιδιών που αφορούν στις έννοιες και τις συμβάσεις του γραπτού 

λόγου.  Πιο συγκεκριμένα, με το τεστ αυτό αξιολογούνται: (α) ο τρόπος με τον οποίο 

τα παιδιά χειρίζονται τα βιβλία, (β) οι γνώσεις των παιδιών σχετικά με την έννοια των 

λέξεων και των γραμμάτων και (γ) οι γνώσεις των παιδιών σχετικά με τη διάταξη του 

κειμένου, τη σειρά των λέξεων μέσα στο κείμενο, τη διάταξη των γραμμάτων στις 

λέξεις, και τα σημεία στίξης (Τάφα, 2008). Το συγκεκριμένο εργαλείο 

χρησιμοποιείται πολύ συχνά ως μέσο αξιολόγησης των αναγνωστικών δεξιοτήτων 

των παιδιών Νηπιαγωγείου και πρώτων τάξεων του Δημοτικού, τόσο στο διεθνή 

χώρο, όσο και στη χώρα μας (Clay, 1993.Shamir & Schlafer, 2011.Pillinger & Wood, 

2014.Tafa, 2005). 

 

11.2.2.3. Δεκτικό λεξιλόγιο 

 

Το δεκτικό λεξιλόγιο των παιδιών εξετάστηκε με μια μορφή του Peabody 

Picture Vocabulary Test-R (PPVT-R) (Dunn & Dunn, 1981), η οποία έχει 

προσαρμοστεί σε ελληνόφωνο πληθυσμό (Simos, και συν., 2011). Ο συγκεκριμένος 

τύπος εργαλείου χρησιμοποιείται ευρέως σε έρευνες που σχετίζονται με την εξέταση 

και αξιολόγηση του δεκτικού λεξιλογίου, τόσο του διεθνούς χώρου, όσο και στην 

Ελλάδα (Berghout-Austin, Blevins-Knabe & Lokteff, 2013.Holmes & Romeo, 

2013.Holmes, Romeo, Ciraola & Grushko, 2015). 
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11.2.2.4. Κατανόηση προφορικού λόγου 

 

Οι βασικές δεξιότητες επικοινωνίας των παιδιών αξιολογήθηκαν με ένα 

εργαλείο, το οποίο αποτελεί μια προσαρμογή στοιχείων που βασίστηκαν σε κριτήρια 

του τεστ Battelle Developmental Inventory-Second edition (Newborg, 2005).  Τα 

συγκεκριμένα στοιχεία αξιολόγησης του τεστ που χρησιμοποιήθηκαν αφορούσαν 

στην προσχολική ηλικία και στον τομέα της επικοινωνίας.  Το τεστ αυτό απευθύνεται 

σε παιδιά βρεφικής ηλικίας έως 8 ετών.  Συνολικά αποτελείται από 341 στοιχεία 

αξιολόγησης, που αντιστοιχούν σε 5 πεδία ανάπτυξης, τα οποία είναι τα εξής: (α) 

προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη, (β) αυτοεξυπηρέτηση, (γ) κινητική ανάπτυξη, 

(δ) επικοινωνία, και (ε) γνωστική ανάπτυξη.  Σε καθένα από τα 5 αυτά πεδία 

αντιστοιχεί συγκεκριμένος αριθμός στοιχείων, τα οποία είναι χωρισμένα ανά 

ηλικιακή ομάδα.  Συνολικά στο τεστ αυτό υπάρχουν 10 ηλικιακές ομάδες, που 

αντιστοιχούν στην ηλικία των παιδιών σε μήνες (0-5, 6-11, 12-17, 18-23, 24-35, 36-

47, 48-59, 60-71, 72-83, 84-95).  Στην παρούσα διατριβή χρησιμοποιήθηκαν τα 

στοιχεία αξιολόγησης που αντιστοιχούν στην ηλικιακή ομάδα των νηπίων (60-71 

μηνών) και μόνο τα κριτήρια που αφορούν τον τομέα της επικοινωνίας.   

Ο τομέας της επικοινωνίας αποτελείται από 2 κατηγορίες. την πρόσληψη 

πληροφοριών (αναγνώριση και κατανόηση ήχων, λέξεων κλπ.) και την ικανότητα 

έκφρασης (χρήση λέξεων, γραμματικών κανόνων κλπ.), είτε με λεκτικά, είτε με μη 

λεκτικά μέσα. Συνολικά, λοιπόν τα στοιχεία που αφορούσαν στην ηλικιακή ομάδα 

της παρούσας διατριβής ήταν 10, και αφορούσαν στην πρόσληψη και έκφραση 

πληροφοριών, σκέψεων και ιδεών (Παράρτημα Γ).  Το τεστ Battelle Developmental 

Inventory έχει χρησιμοποιηθεί σε αρκετές έρευνες, κυρίως του διεθνούς χώρου ως 

ένα έγκυρο και αξιόπιστο εργαλείο μέτρησης (Alfonso, Rentz, & Chung, 2010. 

Goldin, Matson, Beighley & Jang, 2014. Iverson & Braddok, 2011. Matson, Hess, 

Sipes & Horovitz, 2010. Sipes, Matson & Turygin, 2011).  Λόγω του ότι δεν είναι 

επίσημα μεταφρασμένο εργαλείο, έγινε για τις ανάγκες της παρούσας διατριβής μια 

προσαρμογή στοιχείων που βασίστηκαν σε στοιχεία αξιολόγησης της δοκιμασίας.  Τα 

συγκεκριμένα στοιχεία της δοκιμασίας που χρησιμοποιήθηκαν αφορούσαν στην 

προσχολική ηλικία και στον τομέα της επικοινωνίας.  
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11.2.2.5. Αναδιήγηση ιστοριών 

 

Για την εξέταση της ικανότητας των παιδιών να αναδιηγούνται μια ιστορία, η 

ερευνήτρια διάβασε μια ιστορία χωρίς να διακόψει καθόλου την ανάγνωση και 

ζήτησε από τα παιδιά να την αναδιηγηθούν, έχοντας το βιβλίο κλειστό. Η ερευνήτρια 

διάβασε, λοιπόν, προσεκτικά μια ιστορία στα παιδιά, εξηγώντας τους εκ των 

προτέρων ότι θα τους ζητούσε μετά να πουν ξανά την ιστορία με δικά τους λόγια.  

Μετά το τέλος της ανάγνωσης,  κάθε παιδί εξετάστηκε ξεχωριστά και του ζητήθηκε 

να αναδιηγηθεί την ιστορία, με το βιβλίο κλειστό και σαν να έπρεπε να ακούσει την 

ιστορία κάποιος που δεν ήταν παρών εκείνη τη στιγμή. Αυτό έγινε έτσι ώστε τα 

παιδιά να μην παραλείψουν τυχόν λεπτομέρειες της ιστορίας, σκεπτόμενα ότι η 

ερευνήτρια γνωρίζει ήδη την ιστορία.  

Η εξέταση των παιδιών στην αναδιήγηση πραγματοποιήθηκε ακριβώς μετά 

την ανάγνωση της ιστορίας, έτσι ώστε να μην υπάρξει επίδραση άλλων παραγόντων 

στην επίδοσή των παιδιών (Hudson, & Shapiro, 1991. Price, Roberts, & Jackson, 

2006. Morrow, 1984. Smith, 1990).  Τα βιβλία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 

διαφορετικά σε κάθε χρονική στιγμή της συλλογής δεδομένων, έτσι ώστε κανένα 

βιβλίο να μη χρησιμοποιηθεί για δεύτερη φορά.  Τα βιβλία ήταν προσεκτικά 

διαλεγμένα  ώστε να έχουν μια πολύ ξεκάθαρη δομή και να διευκολύνουν τα παιδιά 

στην αναδιήγηση.  Αυτό σημαίνει ότι ήταν ξεκάθαρα τα βασικά δομικά στοιχεία της 

ιστορίας (Πλαίσιο: εισαγωγή, ο κύριος πρωταγωνιστής, οι άλλοι χαρακτήρες της 

ιστορίας, ο τόπος και ο χρόνος της ιστορίας-Θέμα: το αρχικό γεγονός, ο κύριος 

στόχος ή το πρόβλημα του πρωταγωνιστή-Πλοκή των επεισοδίων: ξεκάθαρη αναφορά 

των γεγονότων της ιστορίας-Επίλυση: επίτευξη του στόχου ή της επίλυσης του 

προβλήματος, τέλος της ιστορίας-Διαδοχή: αναδιήγηση με σωστή διαδοχή των 

στοιχείων της δομής της ιστορίας).   

Τα βιβλία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: «Ο φεγγαροσκεπαστής» Puybaret, E., 

εκδόσεις Αίσωπος, και διαβάστηκε για τον προέλεγχο και «Κάτω από το φως του 

φεγγαριού», Sheridan C., &  Hansen, G., εκδ. Modern Times, που χρησιμοποιήθηκε 

για τον μετα-έλεγχο.  Η αναδιήγηση των παιδιών καταγράφονταν σε ένα 

κασετοφωνάκι.  Στη συνέχεια η ερευνήτρια απομαγνητοφώνησε τις αφηγήσεις των 

παιδιών και στη συνέχεια τις αξιολόγησε βασιζόμενη στη 10/βαθμια κλίμακα «Δομή 

της ιστορίας» (Sense of Story structure), που αφορούσε στην αξιολόγηση της 
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αναδιήγησης της ιστορίας εξετάζοντας τα βασικά δομικά στοιχεία της ιστορίας 

(πλαίσιο, θέμα, πλοκή, επίλυση) (Morrow, 1990).  Η συγκεκριμένη 10/βαθμια 

κλίμακα έχει χρησιμοποιηθεί σε αρκετές έρευνες που μελετούν την κατανόηση 

ιστοριών από τα παιδιά, τόσο στο διεθνή χώρο όσο και στη χώρα μας (Morrow, 1990. 

Βρετουδάκη, 2017). 

 

11.2.3. Μεταβλητές ελέγχου 

 

Στην παρούσα εργασία συμπεριλήφθηκαν ως μεταβλητές ελέγχου οι 

παρακάτω: (α) η συχνότητα των πρακτικών που ακολουθούν οι γονείς στο σπίτι 

σχετικά με τον αναδυόμενο γραμματισμό και την ανάγνωση ιστοριών και (β)  οι 

σχέσεις εκπαιδευτικού-μαθητή.  Για την αξιολόγηση αυτών των μεταβλητών 

χορηγήθηκαν τα παρακάτω ερωτηματολόγια, τα οποία παρουσιάζονται λεπτομερώς 

στο Παράρτημα Γ. 

 

11.2.3.1. Πρακτικές αναδυόμενου γραμματισμού και ανάγνωσης ιστοριών στο 

σπίτι  

 

Στους γονείς δόθηκε επίσης ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο αφορούσε στις 

πρακτικές αναδυόμενου γραμματισμού και ανάγνωσης ιστοριών που χρησιμοποιούν 

οι γονείς στο σπίτι.  Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε 

ελληνόφωνο πληθυσμό σε παιδιά νηπιακής ηλικίας (Tafa, και συν., 2003).  Το 

ερωτηματολόγιο αυτό δόθηκε σε δυο χρονικές περιόδους, πριν και μετά το κομμάτι 

της εντατικής παρέμβασης, που αφορούσε στην εξοικείωση με δεξιότητες 

αναδυόμενου γραμματισμού μέσα από την ανάγνωση ιστοριών.  Το ερωτηματολόγιο 

αποτελούνταν συνολικά από 28 ερωτήσεις και η βαθμολόγηση γινόταν με τη χρήση 

της κλίμακας Likert με τιμές από 1 έως 5 (1=Πολύ σπάνια, 2=Σπάνια, 3=Μερικές 

φορές, 4=Συχνά, 5=Πολύ συχνά).  Περιελάμβανε ερωτήσεις που είχαν να κάνουν με 

τις ρουτίνες της οικογένειας (π.χ. πόσο συχνά επισκέπτεστε μια βιβλιοθήκη με το 

παιδί σας; Δημιουργείτε την κατάλληλη ατμόσφαιρα για την ανάγνωση μιας 

ιστορίας;), αλλά και με πιο συγκεκριμένες πρακτικές που ακολουθούν κατά την 

ανάγνωση μιας ιστορίας, όπως το να κάνουν ερωτήσεις σχετικά με τις συμβάσεις του 
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γραπτού λόγου, με την πλοκή, τις άγνωστες λέξεις του κειμένου κλπ.  Μέσα στις 

ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, ήταν στην ουσία καταγεγραμμένο, ό,τι είχε να 

κάνει με την εντατική γονική συνεργασία και την εξοικείωσή τους με τις δεξιότητες 

αναδυόμενου γραμματισμού, μέσα από τις ιστορίες. 

 

11.2.3.2  Σχέσεις εκπαιδευτικού – μαθητή  

 

Οι σχέσεις των εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους εξετάστηκε από την 

ελληνική έκδοση του Student-Teachers Relationship Scale (STRS) που έχει 

χρησιμοποιηθεί σε αρκετές έρευνες στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και έχει 

παρουσιάσει αποδεκτές τιμές εγκυρότητας και αξιοπιστίας (Gregoriadis & 

Grammatikopoulos, 2014. Gregoriadis & Tsigilis, 2008. Tsigilis & Gregoriadis, 2008. 

Tsigilis, και συν.2017. Tsigilis, και συν., 2018). Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν 

από 28 συνολικά ερωτήσεις και οι απαντήσεις τους αξιολογούνταν με τη χρήση 

κλίμακας Likert με βαθμούς από 1 έως 5  (1=Δεν ισχύει, 2=Ισχύει πολύ σπάνια, 

3=Ισχύει μερικές φορές, 4=Ισχύει συχνά, 5=Ισχύει απόλυτα).  Πιο συγκεκριμένα το 

ερωτηματολόγιο αυτό αξιολογεί τα συναισθήματα της σχέσης του εκπαιδευτικού με 

τους μαθητές του, τη δυναμική της σχέσης του μαθητή με τον εκπαιδευτικό του και 

τις απόψεις του εκπαιδευτικού σχετικά με τα συναισθήματα που τρέφει ο μαθητής 

απέναντι στον εκπαιδευτικό (Pianta, 2001).  Mέσα από το ερωτηματολόγιο αυτό, 

προκύπτουν 3 παράγοντες  βάσει των οποίων αξιολογούνται οι σχέσεις 

εκπαιδευτικών και μαθητών: (α) οικειότητα, (β) βαθμός εξάρτησης και (γ) 

συγκρούσεις.  Και οι τρεις αυτοί παράγοντες σχετίζονται άμεσα με τη συμπεριφορά 

των μαθητών, την κοινωνική προσαρμογή τους, αλλά και τις επιδόσεις τους, 

ασκώντας τόσο θετική, όσο και αρνητική επιρροή (Baker, 2006. Burchinal, και συν., 

2002. Jerome, και συν., 2009. Webb & Neuharth-Pritchett, 2011). Το 

ερωτηματολόγιο δόθηκε σε όλους τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην 

παρέμβαση, ανεξάρτητα από την ομάδα στην οποία ανήκαν.  Οι εκπαιδευτικοί 

συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο αυτό για κάθε μαθητή τους  ξεχωριστά, 

ανεξάρτητα από το αν οι γονείς του συνεργάστηκαν  ή όχι. 
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11.3 Περιγραφή της πειραματικής παρέμβασης 

 

Κατά τη διάρκεια της παρούσας πειραματικής διατριβής εφαρμόστηκαν δυο 

τρόποι γονικής συνεργασίας.  Κατά τη διάρκεια του 1
ου

 μέρους της πειραματικής 

παρέμβασης οι γονείς συνεργάστηκαν μη-εντατικά, λαμβάνοντας κάρτες φυσικών 

δραστηριοτήτων, χωρίς όμως να δεχθούν καμία παραπάνω καθοδήγηση πάνω σε 

αυτό.  Συνολικά έλαβαν 8 κάρτες, μία κάθε Παρασκευή.  Συνολικά η παραλαβή των 

καρτών διήρκησε 2 μήνες.  Οι κάρτες που παρέλαβαν οι γονείς περιείχαν τις 

προτεινόμενες δραστηριότητες αλλά και  προτάσεις και συμβουλές σωστής 

εφαρμογής τους.  Η ερευνήτρια συναντήθηκε μια φορά με τους γονείς και τους 

εξήγησε πώς θα χρησιμοποιήσουν πρακτικά τις κάρτες, και συζήτησε μαζί τους για 

τα οφέλη της φυσικής άσκησης κυρίως στη φύση, και τη σημασία του να περνούν 

δημιουργικά χρόνο με τα παιδιά τους.  Έκτοτε, δεν είχε προσωπική επικοινωνία με 

τους γονείς, ενώ ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας μαζί τους, ήταν μια φόρμα 

παρατήρησης, η οποία δίνονταν στους γονείς μαζί με τις κάρτες (βλ. Παράρτημα Α).  

Σε αυτή τη φόρμα παρατήρησης, οι γονείς συμπλήρωναν γραπτώς τις εντυπώσεις 

τους και την επέστρεφαν στην ερευνήτρια, μέσω της υπεύθυνης νηπιαγωγού, χωρίς 

όμως να παίρνουν κάποια ανατροφοδότηση.  Η φόρμα αυτή λειτούργησε 

περισσότερο ως δικλείδα ασφαλείας, για να ελεγχθεί ότι όντως οι γονείς εφάρμοζαν 

στον ελεύθερο χρόνο τους τις κάρτες φυσικής άσκησης.   

Κατά τη διάρκεια του 2
ου

 μέρους της πειραματικής παρέμβασης, οι γονείς 

συνεργάστηκαν εντατικά, παρακολουθώντας συνολικά 8 συναντήσεις, διάρκειας μιας 

ώρας η καθεμία.  Οι συναντήσεις με τις ομάδες γονέων πραγματοποιούνταν μια φορά 

την εβδομάδα, με ραντεβού που είχε οριστεί σε συγκεκριμένη ώρα στα σχολεία που 

ανήκαν.  Στις συναντήσεις αυτές οι γονείς είχαν το χρόνο να θέσουν ερωτήματα, να 

προβληματιστούν, να γνωρίσουν και να κατανοήσουν καλύτερα διάφορες πρακτικές 

ανάγνωσης ιστοριών και μέσα από αυτές να προωθήσουν την αβίαστη επαφή του 

παιδιού τους με γνώσεις και δεξιότητες αναδυόμενου γραμματισμού.  Η ερευνήτρια 

είχε προσωπική επαφή με τους γονείς, καθοδηγώντας τους κατά τη διάρκεια των 

συναντήσεων.   

Στις συναντήσεις των γονέων, επιλέχθηκαν προς εξοικείωση, τόσο κάποιοι 

τρόποι γνωριμίας με τις έννοιες του γραπτού λόγου, όσο και κάποιες από τις 

πρακτικές της διαλογικής ανάγνωσης.  Τόσο η εξοικείωση με τις έννοιες του γραπτού 
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λόγου, όσο και οι πρακτικές της διαλογικής ανάγνωσης, είναι ευρέως γνωστό, ότι 

βοηθούν πολλαπλά το παιδί να κατακτήσει γνώσεις και δεξιότητες αναδυόμενου 

γραμματισμού (Justice & Ezell, 2004. Lonigan & Whitehurst, 1998. Saracho, 2017a. 

Saracho & Spodek, 2010. Sénéchal & LeFevre, 2001. Zucker, Ward & Justice, 2009. 

Whitehurst & Vasta, 1975. Whitehurst & Lonigan, 1998).  

Οι γονείς ενημερώθηκαν για τις έννοιες του γραπτού λόγου γνωρίζοντας 

βασικές πτυχές του, όπως ότι μέσα από το γραπτό λόγο μεταφέρονται μηνύματα, και 

ότι για να μεταφέρουμε ένα μήνυμα χρησιμοποιούμε προτάσεις, λέξεις, γράμματα, 

σημεία στίξης κλπ., ότι ο γραπτός λόγος έχει συγκεκριμένη δομή στην οργάνωσή του, 

την οποία πρέπει να ακολουθήσουμε, καθώς και ότι τα γράμματα έχουν 

συγκεκριμένη ονομασία και συγκεκριμένο ήχο.  Η εξοικείωση των παιδιών με τις 

έννοιες του γραπτού λόγου, αποτελούν τη βάση για την ευκολότερη κατάκτηση της 

γραφής και της ανάγνωσης, προτού διδαχθούν επίσημα τους μηχανισμούς της (Baker, 

2013. Zucker, και συν., 2009. Whitehurst & Lonigan, 1998), και η προσέγγισή των 

εννοιών μέσα από τα κείμενα, επιτυγχάνεται με πολύ ευχάριστο τρόπο μέσα από την 

‘από κοινού ανάγνωση’ (shared reading), που θα πραγματοποιήσουν οι γονείς με τα 

παιδιά τους (Baker, 2013. Justice, Kaderavek, Fan, Sofka & Hunt, 2009).   

Οι γονείς ενημερώθηκαν επίσης για τις πρακτικές της διαλογικής ανάγνωσης, 

με κύριο στόχο να εξοικειώσουν τα παιδιά τους στο να μην παραμένουν μόνο 

ακροατές μιας ιστορίας, αλλά να συμμετέχουν ενεργά, να εκφράζουν τη γνώμη τους 

και σταδιακά να γίνουν οι αφηγητές της.  Μέσα από την προσέγγιση αυτή, οι γονείς 

έμαθαν πρακτικές προκειμένου: (α)  να θέτουν ανοιχτού τύπου ερωτήσεις στα παιδιά 

τους, (β) να προσεγγίζουν νέες λέξεις μέσα από τα κείμενα, και (γ) να ενθαρρύνουν  

τα παιδιά τους να κάνουν αναδιήγηση φέρνοντας τα σε επαφή με τα βασικά δομικά 

στοιχεία μιας ιστορίας.  Μέσα από την ανάγνωση ιστοριών τα παιδιά λαμβάνουν 

πολλές δεξιότητες απαραίτητες για την πρόοδό τους στην κατάκτηση της ανάγνωσης 

και της γραφής, και όπως φαίνεται τα παιδιά στα οποία η ανάγνωση ιστοριών γίνεται 

με διαλογικό τρόπο, έχουν πολύ μεγαλύτερο προβάδισμα σε σχέση με παιδιά που 

απλά λειτουργούν ως ακροατές (Justice & Kaderavek, 2002. Lever & Sénéchal, 2011. 

Sénéchal & LeFevre, 2001.Whitehurst, και συν., 1988). 

Οι πρακτικές που ακολουθήθηκαν από την  ερευνήτρια κατά τη διάρκεια των 

συναντήσεων ήταν το να λειτουργήσει ως πρότυπο (role model), διαβάζοντας βιβλία 



170 
 

στους γονείς, εφαρμόζοντας κατά την ανάγνωση, τις εκάστοτε πρακτικές ανάγνωσης 

ιστοριών που δίδασκε σε κάθε συνάντηση.  Η παρουσία της ερευνήτριας ως πρότυπο, 

θεωρήθηκε απαραίτητο στοιχείο της διαδικασίας, καθώς το γεγονός αυτό βοηθά πολύ 

την κατανόηση εκ μέρους των γονέων.  Η ανάγνωση ιστοριών από κάποιον ειδικό 

στους γονείς συναντάται στις περισσότερες έρευνες που στοχεύουν στην εκπαίδευση 

των γονέων στις πρακτικές ανάγνωσης ιστοριών (LaCour, McDonald, Tissington, & 

Thomason, 2013. Saracho, 2008. Sheridan, και συν., 2011. Sim, Berthelsen, Walker, 

Nicholson & Fielding-Barnsley., 2014. Steiner, 2014).  

Τέλος, οι γονείς έκαναν και οι ίδιοι πρακτική εξάσκηση στην εφαρμογή των 

πρακτικών, έτσι ώστε να κατανοήσουν ακόμα καλύτερα όσα διδάχθηκαν.  Είναι πολύ 

σημαντικό οι γονείς να προσπαθήσουν οι ίδιοι να εφαρμόσουν τις πρακτικές, καθώς 

μόνο έτσι μπορούν στην πράξη να καταλάβουν ποιος είναι ο στόχος κάθε πρακτικής  

και ο τρόπος εφαρμογής της.  Μέσα από συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων οι 

γονείς νιώθουν σιγουριά και αυτοπεποίθηση για το ότι μπορούν να εφαρμόσουν 

σωστά όσα έμαθαν και κατά συνέπεια δεν αισθάνονται φόβο να συνεχίζουν την 

εφαρμογή των πρακτικών και στο σπίτι (Borisova, και συν., 2017. Steiner, 2014. 

Sylva, και συν., 2008).   

Για να μην υπάρξει κούραση και πληθώρα πληροφοριών σε μια μόνο 

συνάντηση, οι γονείς διδάχθηκαν καθεμία από τις συνολικά 4 πρακτικές ανάγνωσης 

ιστοριών σε 2 διαφορετικές συναντήσεις.  Έτσι, κατά την πρώτη συνάντηση δίνονταν 

το θεωρητικό πλαίσιο, η χρησιμότητα κάθε πρακτικής  και στη συνέχεια 

ακολουθούσε η ανάγνωση μιας ιστορίας από την ερευνήτρια, η οποία λειτουργούσε 

ως πρότυπο.  Κατά τη δεύτερη συνάντηση πραγματοποιούνταν συζήτηση και 

ανατροφοδότηση από τους γονείς και ακολουθούσε η πρακτική εξάσκηση των 

γονέων. 

 

11.4 Διαδικασία εκπόνησης της παρούσας έρευνας 

 

Κατά το σχολικό έτος 2015-2016, πραγματοποιήθηκε η πιλοτική εφαρμογή 

του πειραματικού σχεδίου.  Σε αυτήν συμμετείχε ένα σχολείο, το οποίο δεν 

συμμετείχε αργότερα στην πειραματική διαδικασία.  Συνολικά 12 γονείς έλαβαν 

αρχικά 4 κάρτες κινητικών δεξιοτήτων και στη συνέχεια συμμετείχαν σε 4 
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συναντήσεις σχετικά με την ανάγνωση ιστοριών.  Η πιλοτική εφαρμογή του 

πειραματικού σχεδίου, διήρκησε περίπου 2 μήνες από το Νοέμβριο μέχρι και το 

Δεκέμβριο.  Πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες μετρήσεις που αφορούσαν στα 

παιδιά σε όλες τις χρονικές περιόδους που προβλέπονταν.  Τέλος, δόθηκαν και τα 

ερωτηματολόγια τόσο στους γονείς, όσο και στις νηπιαγωγούς.  Η πιλοτική εφαρμογή 

του σχεδίου βοήθησε στη βελτίωση της όλης διαδικασίας, κι έτσι έγιναν μικρές 

αλλαγές και παρεμβάσεις.  Προς το τέλος του ίδιου σχολικού έτους, τον Ιούνιο του 

2016, η ερευνήτρια ήλθε σε μια πρώτη επαφή με νηπιαγωγούς που υπηρετούσαν σε 

δημόσια σχολεία του νομού Ρεθύμνης και συζήτησε μαζί τους για την πιθανή 

συνεργασία τους.  

Περίπου στα τέλη του Σεπτέμβρη του επόμενου σχολικού έτους 2016-2017, 

και αφού είχε προηγηθεί η οριστικοποίηση των συμμετοχών των νηπιαγωγείων 

ξεκίνησε η πειραματική παρέμβαση.  Συνολικά 6 σχολεία δέχθηκαν να συμμετάσχουν 

στην ερευνητική διαδικασία.  Η ερευνήτρια παρευρέθηκε σε κάθε σχολείο της 

πειραματικής ομάδας ξεχωριστά, στην καθιερωμένη συνάντηση νηπιαγωγών και 

γονέων κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, και εξήγησε στους γονείς λεπτομερώς 

τους σκοπούς της ερευνητικής διαδικασίας.  Στη συνέχεια οι γονείς που επιθυμούσαν 

να συμμετάσχουν στην έρευνα δήλωσαν συμμετοχή στις υπεύθυνες νηπιαγωγούς 

κάθε σχολείου, ενώ όλοι οι γονείς συμπλήρωσαν μια αίτηση γραπτής συναίνεσης ότι 

δέχονται τη συμμετοχή των παιδιών τους στην ερευνητική διαδικασία (βλ. 

Παράρτημα Γ).  Μέσα από τις δηλώσεις συμμετοχής των γονέων, προέκυψε άμεσα η 

ομάδα των γονέων που δε  θέλησαν να συμμετάσχουν οι ίδιοι στην ερευνητική 

διαδικασία, αλλά επέτρεψαν την συμμετοχή των παιδιών τους, μέσω της αξιολόγησης 

των επιδόσεών τους.  Έτσι, οι γονείς αυτοί τοποθετήθηκαν πλέον από την 

πειραματική ομάδα στην ομάδα ελέγχου 2 ΦΔ, δεν έλαβαν τίποτε από την ερευνήτρια, 

ενώ οι μετρήσεις των δοκιμασιών πραγματοποιούνταν κανονικά στα παιδιά τους.   

Στην ομάδα ελέγχου 1ΦΔ, που ήταν και η αρχική ομάδα ελέγχου, 

ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία ενημέρωσης των γονέων.  Η ερευνήτρια 

παρευρέθηκε στην ενημερωτική συνάντηση στην αρχή της χρονιάς και συζήτησε με 

τους γονείς για την σημασία της συμμετοχής τους στην εκπαίδευση των παιδιών τους.  

Τους εξήγησε επίσης τους σκοπούς της ερευνητικής διαδικασίας και τους ενημέρωσε 

ότι αν επιθυμούσαν να συμμετάσχουν, θα λάμβαναν ενημερωτικά σημειώματα για τη 

αύξηση της φυσικής δραστηριότητας και τη βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων 
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αναδυόμενου γραμματισμού.  Πιθανότατα, λόγω του ότι δεν απαιτούνταν η φυσική 

παρουσία των γονέων της ομάδας ελέγχου, όλοι οι γονείς δήλωσαν συμμετοχή, κι 

έτσι δεν υπήρξαν απώλειες συμμετοχών στην ομάδα ελέγχου 1 ΦΔ.   

Αμέσως μετά τις ενημερώσεις των γονέων όλων των ομάδων, ξεκίνησε η 

πρώτη μέτρηση των επιδόσεων των παιδιών, τα οποία αξιολογήθηκαν σε όλες τις 

δοκιμασίες εκτός  της αναδιήγησης ιστοριών.  Η διαδικασία αυτή διήρκησε περίπου 2 

εβδομάδες και έτσι, στις αρχές του Οκτώβρη του ίδιου σχολικού έτους ξεκίνησε το 

πρώτο μέρος της ερευνητικής διαδικασίας.  Κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους της 

ερευνητικής διαδικασίας δεν υπήρξε εντατική εκπαίδευση των γονέων, αλλά δόθηκαν 

συμβουλές μόνο και προτάσεις από την ερευνήτρια.  Οι συμβουλές αυτές δίνονταν με 

τη μορφή καρτών, που μετέφεραν μηνύματα σχετικά με διάφορες δεξιότητες αδρής 

κινητικότητας.   Ο στόχος ήταν αφενός να περάσουν οι γονείς χρόνο μαζί με τα 

παιδιά τους, και αφετέρου να ενισχυθεί η συχνότητα φυσικών δραστηριοτήτων 

γονέων και παιδιών.   

Έτσι, οι γονείς που δήλωσαν συμμετοχή,  λάμβαναν κάθε Παρασκευή μια 

κάρτα με προτάσεις δραστηριοτήτων κινητικών δεξιοτήτων, οι οποίες κάθε φορά 

είχαν κι άλλο στόχο.  Οι κάρτες μάλιστα ήταν σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

μπορούν να εκτελεστούν τόσο μέσα στο σπίτι, όσο και έξω στη φύση με κάποιες 

παραλλαγές, κι έτσι οι γονείς να παρακινούνται και να βγαίνουν έξω από το σπίτι, για 

να απολαύσουν ταυτόχρονα και τα οφέλη της άσκησης στη φύση (French, και συν., 

2017. McCurdy, και συν., 2010. Sobko, Tse & Kaplan, 2016).  Οι γονείς της 

πειραματικής ομάδας ΦΔ πήραν συνολικά 8 κάρτες, και κατά συνέπεια το πρώτο 

μέρος της έρευνας διήρκησε συνολικά 2 μήνες από τις αρχές του Οκτώβρη έως και 

τις αρχές του  Δεκέμβρη.  Να σημειωθεί ότι μέχρι το σημείο αυτό, δεν υπήρξαν 

απώλειες στις συμμετοχές των γονέων. Το περιεχόμενο των καρτών παρουσιάζεται 

αναλυτικά στο Παράρτημα Β.   

 Αμέσως μετά ξεκίνησε η δεύτερη μέτρηση των επιδόσεων των παιδιών, ξανά 

σε όλες τις δοκιμασίες.  Η μέτρηση των κινητικών δεξιοτήτων και του αμφίπλευρου 

συντονισμού λειτούργησε ως μετα-έλεγχος, ενώ η μέτρηση των γλωσσικών 

δεξιοτήτων λειτούργησε ως προέλεγχος για το επόμενο στάδιο της ερευνητικής 

διαδικασίας το οποίο θα ακολουθούσε.  Στην μέτρηση αυτή προστέθηκε και η 

δοκιμασία αναδιήγησης.  Οι μετρήσεις συνολικά διήρκησαν 2 εβδομάδες, και κατά 
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συνέπεια περίπου τη δεύτερη εβδομάδα του Δεκέμβρη είχαν ολοκληρωθεί όλες οι 

μετρήσεις. 

 Οι ομάδες ελέγχου 1ΦΔ  και 2ΦΔ , ακολούθησαν ακριβώς την ίδια διαδικασία, 

όσον αφορά τις μετρήσεις, αλλά οι γονείς δεν έλαβαν τις κάρτες κινητικών 

δεξιοτήτων που έλαβαν οι γονείς της πειραματικής ομάδας ΦΔ.  Τα παιδιά που οι 

γονείς τους ανήκαν στις δυο ομάδες ελέγχου ΦΔ ακολούθησαν το κλασσικό 

πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου τους, όπου πέρα από τη φυσική δραστηριότητα που 

ασκούν τα παιδιά αυθόρμητα κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, προβλέπεται και 

πραγματοποίηση ψυχοκινητικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια των 

οργανωμένων δραστηριοτήτων.  Ωστόσο, στους γονείς της ομάδας ελέγχου 1 ΦΔ, 

δίνονταν παραινέσεις από τις υπεύθυνες νηπιαγωγούς.  Οι νηπιαγωγοί, συζητούσαν 

μαζί τους για τη σημασία της αύξησης της φυσικής δραστηριότητας στα παιδιά, και 

τη σημασία του να περνούν δημιουργικά χρόνο μαζί με τα παιδιά τους, είτε κάνοντας 

βόλτα στη φύση, είτε επιλέγοντας δραστηριότητες που προωθούν την κίνηση στα 

παιδιά.   

Το Φεβρουάριο του ίδιου σχολικού έτους ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της 

ερευνητικής διαδικασίας, το οποίο αφορούσε στις πρακτικές ανάγνωσης ιστοριών.  

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 8 ωριαίες συναντήσεις με τους γονείς που 

συνεργάστηκαν και την ερευνήτρια.  Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, οι γονείς 

συμμετείχαν ενεργά, ενώ στο τέλος τους δίνονταν σημειώσεις.  Να σημειωθεί εδώ, 

ότι σε αυτό το σημείο της ερευνητικής διαδικασίας, σημειώθηκε απώλεια στις 

συμμετοχές των γονέων.  Έτσι, πλέον οι γονείς που συμμετείχαν σε όλες τις 

συναντήσεις ή τουλάχιστον σε ένα ικανοποιητικό αριθμό αυτών (τουλάχιστον 6), 

αποτέλεσαν την ομάδα εντατικής συνεργασίας ΑΙ.  Οι υπόλοιποι γονείς που είχαν 

συνεργαστεί μη-εντατικά λαμβάνοντας κάρτες κινητικών δεξιοτήτων, αλλά διέκοψαν 

τη συμμετοχή τους στο δεύτερο μέρος της έρευνας αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου 1 

ΑΙ.  Οι γονείς της ομάδας ελέγχου 1 ΑΙ, σε αυτή τη φάση της ερευνητικής διαδικασίας 

δεν συνεργάστηκαν, οπότε δεν έλαβαν καμία είδους καθοδήγηση στο σπίτι. Η ομάδα 

ελέγχου 1 ΦΔ, μετονομάστηκε σε ομάδα μη-εντατικής συνεργασίας ΑΙ, και οι γονείς 

της ομάδας αυτής λάμβαναν κάθε Παρασκευή τις ίδιες σημειώσεις σχετικά με 

τεχνικές ανάγνωσης ιστοριών που λάμβαναν και οι γονείς της ομάδας εντατικής 

συνεργασίας ΑΙ.  Οι γονείς της ομάδας ελέγχου 2 ΦΔ, εξακολουθούσαν όπως και στο 

πρώτο μέρος της ερευνητικής διαδικασίας να αποτελούν την ομάδα των γονέων που 
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αρνήθηκαν να συνεργαστούν, ωστόσο η ομάδα αυτή μετονομάστηκε για πρακτικούς 

λόγους σε ομάδα ελέγχου 2ΑΙ.   

Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν λοιπόν, με την ομάδα εντατικής 

συνεργασίας ΑΙ, απογευματινές ώρες στο χώρο κάθε σχολείου που συμμετείχε στην 

ερευνητική διαδικασία.  Οι γονείς διδάχθηκαν συνολικά 4 πρακτικές ανάγνωσης 

ιστοριών, και καθεμία από αυτες συζητήθηκε σε δυο συναντήσεις.  Κατά τη διάρκεια 

της πρώτης συνάντησης οι γονείς ενημερώνονταν θεωρητικά για την πρακτική και 

στη συνέχεια ακολουθούσε επίδειξη της χρήσης της από την ερευνήτρια μέσα από 

την ανάγνωση μιας ιστορίας.  Οι γονείς παρακολουθούσαν τον τρόπο που η 

ερευνήτρια εφάρμοζε την πρακτική και έκαναν σχόλια και ερωτήσεις.    Κατά τη 

διάρκεια της δεύτερης συνάντησης πραγματοποιούνταν αρχικά μια εισαγωγική 

συζήτηση όπου οι γονείς εξέφραζαν απορίες ή μοιράζονταν εμπειρίες μαζί με την 

υπόλοιπη ομάδα και στη συνέχεια ακολουθούσε πρακτική εξάσκηση όσων 

διδάχθηκαν στην προηγούμενη συνάντηση.   

Η ερευνήτρια διέθεσε στους γονείς βιβλία κατά τη διάρκεια των 

συναντήσεων, έτσι ώστε κάθε γονέας να έχει στη διάθεσή του ένα βιβλίο και να 

μπορεί να δουλέψει ατομικά.  Τα βιβλία αυτά επιστρέφονταν στην ερευνήτρια στο 

τέλος των συναντήσεων, και οι γονείς έκαναν εξάσκηση στο σπίτι με βιβλία που ήδη 

είχαν στην κατοχή τους.  Η ερευνήτρια έθετε στους γονείς ένα προβληματισμό, έτσι 

ώστε να χρησιμοποιήσουν μόνοι τους την πρακτική ανάγνωσης ιστοριών που έμαθαν.  

Οι γονείς δούλευαν ατομικά για 10 λεπτά περίπου και στη συνέχεια μοιράζονταν με 

τους υπόλοιπους γονείς της ομάδας τους τον τρόπο εφαρμογής της πρακτικής.  Κατά 

τη διάρκεια των παρουσιάσεων γίνονταν σχόλια τόσο από τους γονείς, όσο και από 

την ερευνήτρια, έτσι ώστε να λύνονται απορίες, αλλά και να διορθώνονται τυχόν 

λάθη στην εφαρμογή των πρακτικών ανάγνωσης ιστοριών. Η λεπτομερής διαδικασία 

και το περιεχόμενο των συναντήσεων παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα Β.  

Οι συναντήσεις ολοκληρώθηκαν στο τέλος Μαρτίου του ίδιου έτους, οπότε 

αμέσως μετά την ολοκλήρωση τους, στις αρχές Απριλίου, ακολούθησε η τρίτη και 

τελευταία μέτρηση σε όλες τις δοκιμασίες, τόσο στα παιδιά των πειραματικών 

ομάδων, όσο και στα παιδιά των ομάδων ελέγχου.  Παρακάτω ακολουθεί 

σχεδιάγραμμα της πειραματικής παρέμβασης. 
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Γονική συνεργασία: Σχεδιάγραμμα πειραματικής παρέμβασης 

 

  1ο μέρος παρέμβασης: Μη-
εντατική γονική 

συνεργασία. 
Στόχος: Ενίσχυση της αδρής 

κινητικότητας μέσω της 
ενίσχυσης της φυσικής 

δραστηριότητας 

 

  2ο μέρος παρέμβασης: 
Εντατική γονική 

συνεργασία. 
Στόχος: Ενίσχυση γνώσεων 

και δεξιοτήτων 
αναδυόμενου 

γραμματισμού μέσω της 
ανάγνωσης ιστοριών 

 

 Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 
2016 

 

Οκτώβριος-Νοέμβριος 2016 
 

Δεκέμβριος 2016 
 

 Φεβρουάριος-Μάρτιος 
2017 

 

Απρίλιος 2017 
 

 αρχικές μετρήσεις 
 

Μη-εντατική γονική 
συνεργασία 

 

1η μέτρηση 
 

 Εντατική γονική 
συνεργασία 

 

2η μέτρηση 
 

ομάδες γονέων  
κατά το πρώτο μέρος  
παρέμβασης 

   ομάδες γονέων  
κατά το δεύτερο μέρος  
παρέμβασης, μετά την 
αποχώρηση μερίδας 
γονέων από την 
πειραματική ομάδα ΦΔ 

  

Πειραματική ομάδα ΦΔ   Λήψη καρτών ΦΔ 
 

 Ομάδα εντατικής 
συνεργασίας ΑΙ 

Συμμετοχή σε συναντήσεις  
 

 

   Ομάδα ελέγχου 1 ΑΙ 
(γονείς που αποχώρησαν 
κατά το δεύτερο μέρος 
της ερευνητικής 
διαδικασίας) 

Καμία συμμετοχή 
 

 

Ομάδα ελέγχου 1ΦΔ  Καμία συμμετοχή-
Προφορικές παραινέσεις 
 

 Ομάδα μη-εντατικής 
συνεργασίας ΑΙ 

Λήψη σημειώσεων 
 

 

Ομάδα ελέγχου 2 ΦΔ 
(γονείς που εξ’ αρχής 
αρνήθηκαν να 
συνεργαστούν) 

 Καμία συμμετοχή 
 

 Ομάδα ελέγχου 2 ΑΙ 
(γονείς που εξ΄αρχής 
αρνήθηκαν να 
συνεργαστούν) 

Καμία συμμετοχή 
 

 

Σημ: ΦΔ= Φυσική Δραστηριότητα, ΑΙ= Ανάγνωση ιστοριών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 

 12.1. Έλεγχος της ισοδυναμίας των ομάδων 

 

Μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης των γονέων για τη δυνατότητα 

συμμετοχής τους στην ερευνητική διαδικασία, είτε ως μέλη της πειραματικής ομάδας 

(Π.Ο), είτε ως μέλη της ομάδας ελέγχου (Ο.Ε), ένα μέρος των γονέων που ανήκαν 

στην πειραματική ομάδα, αρνήθηκε να συμμετάσχει στην ερευνητική διαδικασία.  

Έτσι λοιπόν, δημιουργήθηκε μια νέα ομάδα, η ομάδα ελέγχου 2 ΦΔ.  Κατά συνέπεια 

τα παιδιά χωρίστηκαν στην πειραματική ομάδα ΦΔ (Ν=99) (οι γονείς τους ανήκαν 

στην πειραματική διαδικασία και συμφώνησαν να συμμετάσχουν στην ερευνητική 

διαδικασία), την ομάδα ελέγχου 1ΦΔ (Ν=51) (οι γονείς τους ανήκαν στην ομάδα 

ελέγχου) και ομάδα ελέγχου 2 ΦΔ (Ν=48) (οι γονείς τους ανήκαν στην πειραματική 

ομάδα, αλλά αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην ερευνητική διαδικασία).  Μετά από 

τον χωρισμό των παιδιών σε ομάδες, ακολούθησε η πρώτη μέτρηση των επιδόσεων 

των παιδιών.  Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ο στατιστικός έλεγχος της 

ισοδυναμίας των ομάδων ως προς την επίδοση τους, τόσο στις δοκιμασίες φυσικών 

δραστηριοτήτων, όσο και στις δοκιμασίες γνώσεων και δεξιοτήτων αναδυόμενου 

γραμματισμού, αλλά και ως προς κάποια χαρακτηριστικά των παιδιών.  Αρχικά 

πραγματοποιήθηκε έλεγχος ισοδυναμίας ως προς το φύλο των παιδιών, με τη χρήση 

του στατιστικού κριτηρίου  χ2.  Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι απόλυτες (f) και οι 

σχετικές (%) συχνότητες της κατανομής των αγοριών και των κοριτσιών στην 

πειραματική και τις δυο ομάδες ελέγχου.  Μετά την εφαρμογή του στατιστικού 

κριτηρίου χ
2
, δεν φάνηκε να υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις 

ομάδες αυτές, ως προς τον αριθμό αγοριών και κοριτσιών που περιέχουν χ
2
(2)=1,006, 

p<0,05. 
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. 

Πίνακας 2: Απόλυτες (f) και σχετικές (%) συχνότητες της κατανομής αγοριών και κοριτσιών 

στην πειραματική ομάδα και τις ομάδες ελέγχου 

Ομάδες Αγόρια Κορίτσια Σύνολο 

f % f % f % 

Πειραματική ομάδα 54 54,5 45 45,5 99 100 

Ομάδα ελέγχου 1 27 52,9 24 47,1 41 100 

Ομάδα ελέγχου 2 22 45,8 26 54,2 48 100 

 

 Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε έλεγχος ισοδυναμίας των ομάδων ως προς το 

μορφωτικό επίπεδο των μητέρων των παιδιών.  Το μορφωτικό επίπεδο των μητέρων 

είναι μια μεταβλητή στην οποία δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην παρούσα διατριβή και 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να βρεθεί αν τα παιδιά είχαν κοινή αφετηρία ως 

προς αυτή τη μεταβλητή.  Για την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου ελέγχου 

χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό κριτήριο χ
2
.  Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί 

παρουσιάζονται οι απόλυτες (f) και σχετικές (%) συχνότητες της κατανομής του 

μορφωτικού επιπέδου των μητέρων στην πειραματική ομάδα και τις δυο ομάδες 

ελέγχου.  Μετά την εφαρμογή του στατιστικού κριτηρίου χ
2 

και τον ακριβή έλεγχο 

του Fischer που πραγματοποιήθηκε, εμφανίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

ανάμεσα στις τρεις ομάδες χ
2
(2)=17,913, p>0,05. 

 

Πίνακας 3: Απόλυτες (f) και σχετικές (%) συχνότητες της κατανομής του επιπέδου σπουδών 

της μητέρας στην πειραματική ομάδα ΦΔ και τις ομάδες ελέγχου ΦΔ 

Επίπεδο σπουδών μητέρας 

 

 
Ομάδες 

Απόφοιτος 

Δημοτικού 

Απόφοιτος 

Γυμνασίου 

Απόφοιτος 

Λυκείου 

Απόφοιτος 

ΑΕΙ 

Κάτοχος 

Μεταπτυχιακού 

Σύνολο 

f % f % f % f % f % f % 

Πειραματική 

ομάδα ΦΔ 

1 1% 8 8,1% 42 42,4% 44 44,4% 4 4% 99 100% 

Ομάδα 

ελέγχου 1 ΦΔ 

1 2% 7 14% 28 56% 13 26% 1 2% 50 100% 

Ομάδα 

ελέγχου 2 ΦΔ 

1 2,5 % 11 28% 19 49% 8 20,5% 0 0% 39 100% 
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 Για τη διεξαγωγή ακόμη πιο σαφών συμπερασμάτων πραγματοποιήθηκε ξανά 

το στατιστικό κριτήριο χ
2 

και στη συνέχεια ο ακριβής έλεγχος του Fischer, μεταξύ 

των ομάδων.  Όπως φάνηκε το μορφωτικό επίπεδο των μητέρων της πειραματικής 

ομάδας ΦΔ ήταν στατιστικά σημαντικά υψηλότερο τόσο από το μορφωτικό επίπεδο 

των μητέρων της ομάδας ελέγχου 1ΦΔ χ
2 

(7)=16,075, p >0,05, όσο και της ομάδας 

ελέγχου 2 ΦΔ χ
2 

(7)=19,327, p>0,05.  Αντίθετα οι ομάδες ελέγχου 1 ΦΔ και 2 ΦΔ, 

δεν διέφεραν στατιστικά σημαντικά μεταξύ τους, όσον αφορά στο μορφωτικό επίπεδο 

των μητέρων των παιδιών χ
2 
(6)=6,027, p<0,05. 

Στη συνέχεια ακολούθησε ο στατιστικός έλεγχος για την ισοδυναμία των 

ομάδων ως προς την ηλικία των παιδιών, το μέσο όρο συχνότητας χρήσης πρακτικών 

ανάγνωσης ιστοριών στο σπίτι αλλά και ως προς τις επιδόσεις τους στις δοκιμασίες 

φυσικής δραστηριότητας και τις δοκιμασίες γνώσεων και δεξιοτήτων αναδυόμενου 

γραμματισμού πριν την έναρξη της ερευνητικής διαδικασίας, με τη χρήση του 

κριτηρίου της μονοπαραγοντικής ανάλυσης της διακύμανσης ANOVA.  Πιο 

συγκεκριμένα έγινε στατιστικός έλεγχος των επιδόσεων των  παιδιών α) στο τεστ 

κινητικών δεξιοτήτων, β) στο κριτήριο του αμφίπλευρου συντονισμού, γ) στη γνώση 

γραμμάτων, δ) στο κριτήριο αξιολόγησης των γνώσεων για το γραπτό λόγο, ε) στο 

τεστ δεκτικού λεξιλογίου, στ) στη δοκιμασία κατανόησης προφορικού λόγου, και ζ) 

στην ικανότητα αναδιήγησης ιστοριών.   

Στους παραπάνω ελέγχους όπου χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο 

μονοπαραγοντικής ανάλυσης ANOVA, χρησιμοποιήθηκε επίσης ο έλεγχος ή αλλιώς 

διόρθωση του Bonferroni.  Η διόρθωση του Bonferroni, είναι ωφέλιμη σε ελέγχους, 

όπου πραγματοποιούνται πολλαπλά τεστ σημαντικότητας μεταξύ πληθυσμιακών 

μέσων τιμών, καθώς μειώνει σημαντικά την πιθανότητα εσφαλμένης απόρριψης της 

μηδενικής υπόθεσης σε έναν από τους πολλαπλούς ελέγχους που πραγματοποιούνται.  

Με τη διόρθωση Bonferroni, οι έλεγχοι γίνονται πιο ‘συντηρητικοί’ καθώς στόχος 

είναι η ελάττωση του επιπέδου σημαντικότητας των επιμέρους ελέγχων σε τέτοιο 

βαθμό, ώστε το συνολικό επίπεδο σημαντικότητας να διατηρείται κάτω από μια 

προκαθορισμένη τιμή (Γναρδέλλης, 2013). Σύμφωνα, λοιπόν,  με τα αποτελέσματα τα 

παιδιά δεν διέφεραν στατιστικά σημαντικά μεταξύ τους ως προς την ηλικία τους και 
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το μέσο όρο συχνότητας χρήσης πρακτικών ανάγνωσης ιστοριών, παρουσίασαν όμως 

στατιστικά σημαντικές διαφορές σε κάποιες από τις επιδόσεις τους.   

Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα ελέγχου 2 ΦΔ (οι γονείς ανήκαν στην 

πειραματική ομάδα, αλλά αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην ερευνητική διαδικασία), 

σημείωσε στατιστικά σημαντική  διαφορά στο τεστ δεκτικού λεξιλογίου που 

χορηγήθηκε στα παιδιά, με την πειραματική ομάδα ΦΔ και την ομάδα ελέγχου 1 ΦΔ 

F(2)=4,064, p<0,05.  Όπως φάνηκε, στο συγκεκριμένο τεστ η ομάδα ελέγχου 2 ΦΔ, 

σημείωσε στατιστικά σημαντικά χαμηλότερη επίδοση σε σχέση με τις άλλες δυο 

ομάδες.  Επίσης, η πειραματική ομάδα ΦΔ και η ομάδα ελέγχου 1 ΦΔ, παρουσίασαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ τους στη δοκιμασία του αμφίπλευρου 

συντονισμού F(2)=21,758, p<0,05.  Στον Πίνακα 4, που ακολουθεί παρουσιάζονται 

οι μέσοι όροι (Μ) και οι τυπικές αποκλίσεις (Sd) και τα αποτελέσματα ANOVA που 

αφορούν στην ηλικία των παιδιών καθώς και στις επιδόσεων των παιδιών. 
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Πίνακας 4: Μέσοι όροι (Μ) και τυπικές αποκλίσεις (Sd), της ηλικίας των παιδιών, του μέσου 

όρου συχνότητας εφαρμογής πρακτικών ανάγνωσης ιστοριών και τνω επιδόσεων των παιδιών 

κατά την πρώτη μέτρηση ανά ομάδα και αποτελέσματα της ανάλυσης ANOVA. 

Ομάδες 

 Πειραματική 

ομάδα ΦΔ 

Ομάδα ελέγχου 

1ΦΔ 

Ομάδα 

ελέγχου 2ΦΔ 

 

 M Sd M Sd M Sd ANOVA 

Ηλικία 59,29 6,098 61,02 6,332 61,02 5,662 F(2)=2,01 

p>0,05 

Πρακτικές 

ανάγνωσης ιστοριών 

στο σπίτι (Μ.Ο) 

3,22 0,552 3,30 0,494 3,10 0,480 F(2)=1,067 

p>0,05 

Κινητικές 

δεξιότητες 

47,24 11,428 49,38 13,612 47,52 9,596 F(2)=0,563 

p>0,05 

Αμφίπλευρος 

συντονισμός 

1,72 1,313 3,00 0,909 1,61 1,164 F(2)=21,758 

p<0,05 

 

Γνώση γραμμάτων 

5,56 6,610 3,90 5,364 3,32 3,893 F(2)=2,598 

p>0,05 

Γνώσεις γραπτού 

λόγου 

4,39 1,833 4,00 1,846 3,74 1,875 F(2)=1,976 

p>0,05 

 

Κατανόηση 

24,24 2,367 24,02 2,304 23,43 1,276 F(2)=2,21 

p>0,05 

 

Λεξιλόγιο 

3,10 2,053 3,06 1,660 2,21 1,473 F(2)=4,064 

p<0,05 

Αναδιήγηση 

ιστοριών 

2,15 1,098 1,50 0,917 2,26 0,915 F(2)=2,950 

p>0,05 

Μ.Ο=Μέσος όρος 

 Μετά την ολοκλήρωση των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν πριν την 

έναρξη της παρέμβασης προκύπτει ότι η πειραματική ομάδα ΦΔ και οι δυο ομάδες 

ελέγχου ΦΔ, είναι ισοδύναμες μεταξύ τους, ως προς τους περισσότερους παράγοντες 

που ενδεχομένως να επηρέαζαν την επίδραση της συμμετοχής των γονέων στην 

εκπαίδευση.  Πιο συγκεκριμένα οι τρεις ομάδες ήταν ισοδύναμες ως προς: α) το 

φύλο, β) την ηλικία, γ) τη συχνότητα χρήσης πρακτικών ανάγνωσης ιστοριών δ) το 
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γενικό επίπεδο φυσικής άσκησης, ε) τη γνώση γραμμάτων, στ) το επίπεδο γνώσεων 

για το γραπτό λόγο, ζ) το επίπεδο βασικών δεξιοτήτων ανάπτυξης, και η) την 

ικανότητα αναδιήγησης μιας ιστορίας.  Οι τρεις ομάδες παρουσίασαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ τους: α) στο κριτήριο του αμφίπλευρου συντονισμού 

του τεστ BOT-2, β) στο τεστ αξιολόγησης δεκτικού λεξιλογίου,  και (γ) στο επίπεδο 

σπουδών των μητέρων.   

 

12.2   Επιδράσεις της μη-εντατικής γονικής συνεργασίας στις επιδόσεις των 

παιδιών που αφορούν στη φυσική δραστηριότητα. 

 

Πρώτη ερευνητική υπόθεση της έρευνας ήταν ότι θα υπάρξει αλλαγή στις 

επιδόσεις των παιδιών, στο σύνολο των δραστηριοτήτων αδρής κινητικότητας που 

περιλαμβάνονται στο τεστ κινητικών δεξιοτήτων και τη δοκιμασία του αμφίπλευρου 

συντονισμού, μετά από την ολοκλήρωση της μη-εντατικής συνεργασίας των γονέων 

τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία αφορούσε στην ενίσχυση της φυσικής 

δραστηριότητας.  Κατά το πρώτο μέρος της παρέμβασης οι γονείς της πειραματικής 

ομάδας ΦΔ συμμετείχαν λαμβάνοντας σημειώματα με προτεινόμενες δραστηριότητες 

φυσικής άσκησης, οι γονείς της ομάδας ελέγχου 1 ΦΔ, έλαβαν από τις νηπιαγωγούς 

παραινέσεις για τα οφέλη της φυσικής άσκησης, ενώ οι γονείς της ομάδας ελέγχου 2 

ΦΔ, δεν έλαβαν τίποτα, καθώς εξαρχής είχαν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να 

συμμετέχουν στην ερευνητική διαδικασία.   

Σε κάθε ομάδα πραγματοποιήθηκε στατιστικός έλεγχος επιδόσεων των 

παιδιών πριν και μετά τη μη-εντατική συμμετοχή των γονέων τους στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, με τη χρήση του στατιστικού κριτηρίου t, σε εξαρτημένα κατά ζεύγη 

δείγματα.  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που φαίνονται στον Πίνακα 5, τόσο η 

πειραματική ομάδα ΦΔ, όσο και οι δυο ομάδες ελέγχου ΦΔ, παρουσίασαν στατιστικά 

σημαντική διαφορά στις επιδόσεις τους μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης, τόσο 

στις κινητικές τους δεξιότητες, όσο και στη δοκιμασία του αμφίπλευρου 

συντονισμού.  Μη στατιστικά σημαντική διαφορά στις επιδόσεις της, σημείωσε μόνο 

η ομάδα ελέγχου 1 ΦΔ και μόνο στη δοκιμασία αμφίπλευρου συντονισμού.  

. 
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Πίνακας 5: Μέσοι όροι (M), τυπικές αποκλίσεις (Sd) και αποτελέσματα του στατιστικού 

κριτηρίου t, στις επιδόσεις των παιδιών στα κριτήρια αδρής κινητικότητας, κατά τον 

προέλεγχο και τον μετα-έλεγχο ανά ομάδα. 

Ομάδες Επιδόσεις στην αδρή κινητικότητα 

Πειραματική 

ομάδα ΦΔ 

(συμμετοχή 

με 

σημειώματα) 

  M Sd t test  

 

Κινητικές 

δεξιότητες 

Προέλεγχος 47,44 11,390 F(92)=-6,546 

p<0,05 

 Μετα-έλεγχος 56,63 11,547 

Αμφίπλευρος 

συντονισμός 

Προέλεγχος 1,75 1,316 F(92)=-4,266 

p<0,05 

 Μετα-έλεγχος 2,54 1,456 

    

M 

 

Sd 

 

t test 

 

Ομάδα 

ελέγχου 1 ΦΔ 

(συμμετοχή 

με 

παραινέσεις) 

Κινητικές 

δεξιότητες 

Προέλεγχος 50,27 12,779 F(40)=-4,960 

p<0,05 

 Μετα-έλεγχος 61,24 10,933 

Αμφίπλευρος 

συντονισμός 

Προέλεγχος  3,00 0,894 F(40)=-0,565 

p>0,05 

  Μετα-έλεγχος 3,12 1,053 

   M Sd t test 

 

Ομάδα 

ελέγχου 2 ΦΔ 

(καμία 

συμμετοχή) 

Κινητικές 

δεξιότητες 

Προέλεγχος  47,84 9,664 F(43)=-3,398 

p<0,05 

 Μετα-έλεγχος 55,39 14,377 

Αμφίπλευρος 

συντονισμός 

Προέλεγχος 1,68 1,137 F(43)=-2, 453 

p<0,05 

 Μεταέλεγχος 2,30 1,534 

 

 Για την περαιτέρω διερεύνηση του πρώτου σκοπού της έρευνας, κρίθηκε 

απαραίτητο να ελεγχθεί αν οι επιδόσεις των παιδιών στο μετα-έλεγχο και των τριών 

ομάδων διαφέρουν στατιστικά σημαντικά μεταξύ τους.  Για το σκοπό αυτό 

πραγματοποιήθηκε έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας των διαφορών ανάμεσα στις 

τρεις ομάδες, στην τελική επίδοση των παιδιών ξεχωριστά στις δοκιμασίες των 

κινητικών δεξιοτήτων, και του αμφίπλευρου συντονισμού, με τη χρήση της 
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μονοπαραγοντικής ανάλυσης διακύμανσης της ANOVA, και τη διόρθωση 

Bonferroni.  Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η επίδραση της παρέμβασης στη βελτίωση 

των επιδόσεων των παιδιών στα κριτήρια των κινητικών δεξιοτήτων τους, δεν υπήρξε 

στατιστικά σημαντική ανάμεσα στις τρεις ομάδες F(2)=1,764, p>0,05. Το ίδιο 

φάνηκε και για τη δοκιμασία του αμφίπλευρου συντονισμού F(2)=2,806), p>0,05. 

Χρήσιμο θεωρήθηκε στη συνέχεια να διερευνηθεί η επίδραση της 

πειραματικής παρέμβασης, στο μέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών 

στις δοκιμασίες των κινητικών δεξιοτήτων, και του αμφίπλευρου συντονισμού.  Για 

τη μέτρηση της βελτίωσης της επίδοσης των παιδιών, δημιουργήθηκε μια νέα 

μεταβλητή τόσο για τις κινητικές δεξιότητες, όσο και για τον αμφίπλευρο 

συντονισμό, αφαιρώντας από το συνολικό σκορ φυσικής δραστηριότητας κατά τη 

δεύτερη μέτρηση, το συνολικό σκορ της πρώτης μέτρησης.  Ακολούθησε έλεγχος 

στατιστικής σημαντικότητας των διαφορών  στη βελτίωση των επιδόσεων των τριών 

ομάδων, με τη χρήση της μονοπαραγοντικής ανάλυσης διακύμανσης της ANOVA, 

και τη διόρθωση Bonferroni.   

Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι όλες οι ομάδες παρουσίασαν βελτίωση των 

επιδόσεων τους και στα δύο τεστ, όμως η επίδραση της παρέμβασης στη βελτίωση 

των επιδόσεων των παιδιών στη φυσική δραστηριότητα όσον αφορά στις κινητικές 

δεξιοτήτες δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική ανάμεσα στις τρεις ομάδες F(2)=0,638), 

p>0,05. Το ίδιο φάνηκε και για τη δοκιμασία αμφίπλευρου συντονισμού F(2)=2,265), 

p>0,05.  Στον πίνακα 6, παρουσιάζονται οι μέσοι όροι (Μ) και οι τυπικές αποκλίσεις 

(Sd) της βελτίωσης των επιδόσεων τόσο στις κινητικές δεξιότητες, όσο και στον 

αμφίπλευρο συντονισμό.   
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Πίνακας 6: Μέσοι όροι (Μ) και τυπικές αποκλίσεις (Sd), του μεγέθους της βελτίωσης των 

επιδόσεων των παιδιών στις κινητικές δεξιότητες και τη δοκιμασία του αμφίπλευρου 

συντονισμού. 

Μέγεθος της βελτίωσης στην επίδοση αδρής κινητικότητας κατά το πρώτο μέρος της 

ερευνητικής διαδικασίας 

 Κινητικές  

δεξιότητες 

Αμφίπλευρος συντονισμός 

 M Sd M Sd 

Πειραματική ομάδα ΦΔ 

(συμμετοχή με σημειώματα) 

 

9,19 

 

13,545 

 

0,78 

 

1,775 

Ομάδα ελέγχου 1  ΦΔ 

(συμμετοχή με παραινέσεις) 

 

10,98 

 

14,168 

 

0,12 

 

1,382 

Ομάδα ελέγχου 2  ΦΔ (καμία 

συμμετοχή) 

 

7,55 

 

14,731 

 

0,61 

 

1,660 

 

Στη συνέχεια ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία και για τη μέτρηση των 

επιδόσεων των παιδιών μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου μέρους της ερευνητικής 

διαδικασίας. Κατά το δεύτερο μέρος της ερευνητικής διαδικασίας οι γονείς δεν 

ασχολήθηκαν πλέον με τη φυσική δραστηριότητα, αλλά με την εξοικείωση τους με 

δεξιότητες γραμματισμού.  Ωστόσο, η μέτρηση των επιδόσεων των παιδιών στη 

φυσική δραστηριότητα και κατά το δεύτερο μέρος της ερευνητικής διαδικασίας 

κρίθηκε σκόπιμος, καθώς θα βοηθούσε στη διερεύνηση του αν υπήρξε η τάση 

διατήρησης των αποτελεσμάτων και μετά το τέλος της παρέμβασης.  Για τον έλεγχο 

των επιδόσεων των παιδιών χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό κριτήριο t σε 

εξαρτημένα κατά ζεύγη δείγματα.  Σύμφωνα με τον πίνακα 7, δεν υπήρξαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές στις επιδόσεις κάθε ομάδας ξεχωριστά μετά την 

ολοκλήρωση του πρώτου μέρους της παρέμβασης, εκτός από την επίδοση των 

παιδιών της πειραματικής ομάδας στο κριτήριο αμφίπλευρου συντονισμού. 
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Πίνακας 7: Μέσοι όροι (M), τυπικές αποκλίσεις (Sd) και αποτελέσματα του στατιστικού 

κριτηρίου t, στις επιδόσεις των παιδιών στις κινητικές δεξιότητες, και τον αμφίπλευρο 

συντονισμό ανά ομάδα κατά τον έλεγχο διατήρησης 

Ομάδες   Επιδόσεις στην αδρή κινητικότητα 

Πειραματική 

ομάδα ΦΔ 

(συμμετοχή 

με 

σημειώματα) 

  M Sd t test  

Κινητικές 

δεξιότητες 

Μετα-έλεγχος  57,01 12,087 F(90)=0,748 

p>0,05 

 Έλεγχος 

διατήρησης 

56,25 11,495 

Αμφίπλευρος 

συντονισμός 

Μεταέλεγχος  2,54 1,440 F(90)=5,105 

p<0,05 

 Έλεγχος 

διατήρησης 

3,16 1,036 

   M Sd t test 

Ομάδα 

ελέγχου 1 ΦΔ 

(συμμετοχή 

με 

παραινέσεις) 

Κινητικές 

δεξιότητες 

Μεταέλεγχος  

 

54,61 9,849 F(37)= 

-2,010 

p>0,05  Έλεγχος 

διατήρησης 

58,87 11,235 

Αμφίπλευρος 

συντονισμός 

Μεταέλεγχος  3,05 1,089 F(37)=0,167 

p>0,05 

 Έλεγχος 

διατήρησης 

3,11 1,429 

   M Sd t test 

Ομάδα 

ελέγχου 2 ΦΔ 

(καμία 

συμμετοχή) 

Κινητικές 

δεξιότητες 

Μεταέλεγχος  55,73 14,424 F(44)= 

-0,696 

p>0,05  Έλεγχος 

διατήρησης 

56,78 13,135 

Αμφίπλευρος 

συντονισμός 

Μεταέλεγχος  2,62 1,284 F(44)=1,151 

p>0,05 

 Έλεγχος 

διατήρησης 

2,40 1,498 

 

 Ακολούθησε έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας των διαφορών των 

επιδόσεων των παιδιών των τριών ομάδων με τη χρήση της μονοπαραγοντικής 

ανάλυσης διακύμανσης ANOVA, και τη διόρθωση Bonferroni, η οποία δεν έδειξε να 
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υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις τρεις ομάδες τόσο στις 

κινητικές δεξιότητες F(2)=0,592, p>0,05, ενώ στη δοκιμασία του αμφίπλευρου 

συντονισμού, φάνηκε να υπάρχει οριακά στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα 

στις ομάδες F(2)=3,181, p=0,04. 

Σκόπιμο κρίθηκε και πάλι να γίνει περαιτέρω έλεγχος και να ελεγχθεί η 

βελτίωση της επίδοσης στη φυσική δραστηριότητα ανάμεσα στις ομάδες, και μετά το 

τέλος της παρέμβασης.  Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε μια νέα μεταβλητή τόσο 

για τις κινητικές δεξιότητες, όσο και για τη δοκιμασία του αμφίπλευρου συντονισμού, 

αφαιρώντας από το συνολικό σκορ φυσικής δραστηριότητας κατά τον έλεγχο 

διατήρησης, το συνολικό σκορ που σημειώθηκε κατά τον μετα-έλεγχο.  Στον πίνακα 

8, παρουσιάζονται οι μέσοι όροι (Μ) και οι τυπικές αποκλίσεις (Sd) της βελτίωσης 

των επιδόσεων τόσο στις κινητικές δεξιότητες, όσο και στη δοκιμασία του 

αμφίπλευρου συντονισμού.  Όπως φαίνεται υπήρξε μια διαφοροποίηση στο μέγεθος 

της βελτίωσης κάθε ομάδας.  Όσον αφορά στις κινητικές δεξιότητες, η πειραματική 

ομάδα ΦΔ παρουσίασε συνολικά μια μικρή αύξηση στη βελτίωση των επιδόσεών της, 

ενώ οι υπόλοιπες ομάδες παρουσίασαν αντίστοιχα μείωση.   

Αντίθετα στη δοκιμασία του αμφίπλευρου συντονισμού, όλες οι ομάδες 

παρουσίασαν μια μικρή αύξηση στη βελτίωση των επιδόσεών τους.  Ακολούθησε 

στατιστικός έλεγχος της διαφοράς των επιδόσεων των τριών ομάδων, με τη χρήση της 

μονοπαραγοντικής ανάλυσης διακύμανσης της ANOVA, και τη διόρθωση 

Bonferroni. Όπως φάνηκε  υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις 

ομάδες στη βελτίωση των επιδόσεων στις κινητικές δεξιότητες F(3,027) p<0,05.  

Μέσα από τις συγκρίσεις που έγιναν, στατιστικά σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε 

στη βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών της πειραματικής ομάδας ΦΔ και της 

ομάδας ελέγχου 1 ΦΔ, ενώ δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά 

ανάμεσα στην πειραματική ομάδα ΦΔ και την ομάδα ελέγχου 2 ΦΔ.  Όσον αφορά 

στα αποτελέσματα σχετικά με τη δοκιμασία του αμφίπλευρου συντονισμού δεν 

εντοπίστηκε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά στο βαθμό βελτίωσης των 

επιδόσεων των παιδιών από τη δεύτερη έως την τρίτη μέτρηση F(2)=2,707, p>0,05. 
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Πίνακας 8: Μέσοι όροι (M) και τυπικές αποκλίσεις (Sd), του μεγέθους της βελτίωσης των 

επιδόσεων των παιδιών κατά τον έλεγχο διατήρησης στις κινητικές δεξιότητες και στη 

δοκιμασία του αμφίπλευρου συντονισμού 

Μέγεθος της βελτίωσης στην επίδοση φυσικών δραστηριοτήτων κατά το δεύτερο μέρος της 

ερευνητικής διαδικασίας 

 Κινητικές δεξιότητες Αμφίπλευρος 

συντονισμός 

 M Sd M Sd 

Πειραματική ομάδα ΦΔ 

(συμμετοχή με σημειώματα) 

 

0,76 

 

9,668 

 

0,78 

 

1,775 

Ομάδα ελέγχου 1 ΦΔ 

(συμμετοχή με παραινέσεις) 

 

-4,26 

 

13,073 

 

0,12 

 

1,382 

Ομάδα ελέγχου 2 ΦΔ (καμία 

συμμετοχή) 

 

-1,04 

 

10,061 

 

0,61 

 

1,660 

 

Σύνοψη αποτελεσμάτων 

 Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα, μετά την ολοκλήρωση της μη-

εντατικής γονικής συνεργασίας με σκοπό την ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας, 

οι επιδόσεις των παιδιών και των τριών ομάδων σημείωσαν στατιστικά σημαντική 

βελτίωση πριν και μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης, ωστόσο χωρίς να 

υπάρξουν στατιστικά σημαντικά διαφορές ανάμεσα στις ομάδες.  Η ερευνητική 

υπόθεση, η οποία είχε τεθεί, σύμφωνα με την οποία η μη-εντατική γονική συνεργασία  

θα έχει επίδραση στη βελτίωση της φυσικής δραστηριότητας των παιδιών τους σε 

σχέση με παιδιά των οποίων οι γονείς δεν συμμετείχαν στην εκπαίδευση τους, δεν 

επιβεβαιώθηκε.  Οι τρεις ομάδες δεν σημείωσαν καμία στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ τους ούτε στις τελικές επιδόσεις τους, ούτε στο μέγεθος της 

βελτίωσης της επίδοσής τους, μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης.  Στατιστικά 

σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε μόνο ανάμεσα στην πειραματική ομάδα ΦΔ και 

τη μια εκ των δυο ομάδων ελέγχου, κατά την τελευταία μέτρηση, η οποία 

λειτούργησε ως μέτρηση ελέγχου της διατήρησης των επιδόσεων των παιδιών.  Σε 

αυτή τη μέτρηση φάνηκε ότι η πειραματική ομάδα διατήρησε και αύξησε λίγο τις 

επιδόσεις της, ενώ οι ομάδες ελέγχου παρουσίασαν μείωση των επιδόσεών τους.   

12.3. Επιδράσεις της εντατικής γονικής συνεργασίας στις επιδόσεις των παιδιών 

που αφορούν στις γνώσεις και δεξιότητες αναδυόμενου γραμματισμού. 

 

Σύμφωνα με τη δεύτερη ερευνητική υπόθεση της παρούσας μελέτης θα υπήρχαν 

αλλαγές στις επιδόσεις των παιδιών, στο σύνολο των δοκιμασιών γνώσεων και 
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δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού και πιο συγκεκριμένα στη δοκιμασία γνώσης 

γραμμάτων, στο τεστ γνώσεων για το γραπτό λόγο, στο τεστ δεκτικού λεξιλογίου, 

στη δοκιμασία κατανόησης προφορικού λόγου, και τέλος στη δοκιμασία αναδιήγηση 

των ιστοριών, μετά από την ολοκλήρωση της εντατικής γονικής συνεργασίας, η οποία 

αφορούσε στην ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού.  

Κατά το δεύτερο μέρος της ερευνητικής διαδικασίας, αρκετοί γονείς της 

πειραματικής ομάδας αποχώρησαν από τη διαδικασία και ενώ αρχικά είχαν λάβει τα 

σημειώματα σχετικά με την ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας, δεν συνέχισαν τη 

συμμετοχή τους στις συναντήσεις εξοικείωσης με τις πρακτικές ανάγνωσης ιστοριών.   

Έτσι, λοιπόν, η πειραματική ομάδα χωρίστηκε σε δυο υποομάδες και πλέον 

δημιουργήθηκε: η ομάδα εντατικής συνεργασίας ΑΙ (συμμετοχή σε όλη την 

πειραματική παρέμβαση: φυσική δραστηριότητα και συναντήσεις εξοικείωσης με 

πρακτικές ανάγνωσης ιστοριών) και η ομάδα ελέγχου 1 ΑΙ (συμμετοχή μόνο στη 

φυσική δραστηριότητα). Για το δεύτερο μέρος, λοιπόν, της πειραματικής 

παρέμβασης, οι ομάδες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: (1) ομάδα εντατικής 

συνεργασίας ΑΙ (Ν=43) (συμμετοχή στις συναντήσεις εξοικείωσης με πρακτικές 

ανάγνωσης ιστοριών), (2) ομάδα ελέγχου 1 ΑΙ (Ν=56) (συμμετοχή μόνο στη φυσική 

άσκηση),  (3) ομάδα μη-εντατικής συνεργασίας ΑΙ (Ν=51) (συμμετοχή με σημειώσεις 

πρακτικών ανάγνωσης ιστοριών) και (4) ομάδας ελέγχου 2  ΑΙ (Ν=(48) (άρνηση 

συμμετοχής).   

Αρχικά πραγματοποιήθηκε έλεγχος των επιδόσεων των παιδιών όλων των 

ομάδων πριν και μετά την παρέμβαση.  Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε αρχικά 

στατιστικός έλεγχος των επιδόσεων των ομάδων, πριν και μετά την παρέμβαση με τη 

χρήση του στατιστικού κριτηρίου t, σε εξαρτημένα κατά ζεύγη δείγματα.  Όπως 

φάνηκε και οι τέσσερις ομάδες σημείωσαν στατιστικά σημαντική βελτίωση στις 

επιδόσεις τους μετά την ολοκλήρωση της εντατικής παρέμβασης, χωρίς να 

εμφανίζουν όμως στατιστικά σημαντικές διαφορές σε όλες τις δοκιμασίες.  Πιο 

συγκεκριμένα η ομάδα εντατικής συνεργασίας ΑΙ, σημείωσε αύξηση επιδόσεων κατά 

τον μετα-έλεγχο, η οποία ήταν στατιστικά σημαντική σε όλες τις δοκιμασίες γνώσεων 

και δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού, εκτός του τεστ δεκτικού λεξιλογίου. Η 

ομάδα ελέγχου 1 ΑΙ (σημείωσε στατιστικά σημαντική βελτίωση στις επιδόσεις της σε 

όλες τις δοκιμασίες γνώσεων και δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού, εκτός του 

κριτηρίου αξιολόγησης των γνώσεων για το γραπτό λόγο και του τεστ δεκτικού 
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λεξιλογίου.  Η ομάδα μη-εντατικής συνεργασίας ΑΙ σημείωσε στατιστικά σημαντική 

βελτίωση επίδοσης σε όλες τις δοκιμασίες γνώσεων και δεξιοτήτων αναδυόμενου 

γραμματισμού, εκτός από το τεστ δεκτικού λεξιλογίου, ακολουθώντας την ίδια 

πορεία με την ομάδα εντατικής συνεργασίας ΑΙ.  Τέλος, η ομάδα ελέγχου 2 ΑΙ 

σημείωσε στατιστικά σημαντική βελτίωση στις επιδόσεις της μόνο στη δοκιμασία 

γνώσης γραμμάτων και στη δοκιμασία κατανόησης προφορικού λόγου.  Στον πίνακα 

9 παρουσιάζονται λεπτομερώς οι επιδόσεις των παιδιών όλων των ομάδων πριν και 

μετά την εντατική συμμετοχή των γονέων τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς 

και τα αποτελέσματα του στατιστικού κριτηρίου t.  

 

Πίνακας 9: Μέσοι όροι (M), τυπικές αποκλίσεις (Sd) και αποτελέσματα του στατιστικού κριτηρίου t, 

στις επιδόσεις των παιδιών στα κριτήρια γνώσεων και δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού, πριν 

και μετά την εντατική παρέμβαση ανά ομάδα. 

Ομάδες Επιδόσεις στα κριτήρια γνώσεων και δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού 

 

 

 

 

Ομάδα εντατικής 

συνεργασίας ΑΙ 

(συμμετοχή στις 

συναντήσεις) 

  M Sd t test  

Γνώση 

γραμμάτων 

Προέλεγχος 8,35 7,273 t(39)=-5,595 

p<0,05 

 Μετα-έλεγχος 12,70 7,094 

Γνώσεις  

γραπτού λόγου 

Προέλεγχος 4,69 1,764 t(38)=-3,470 p<0,05 

 Μετα-έλεγχος 5,77 1,993 

Κατανόηση Προέλεγχος 27,43 3,565 t(39)=-5,347 

p<0,05  Μετα-έλεγχος 31,55 5,159 

Λεξιλόγιο Προέλεγχος 2,50 1,974 t(39)=-0,422 

p>0,05  Μετα-έλεγχος 2,60 1,780 

Αναδιήγηση Προέλεγχος 2,20 1,22 t(26)=-9,374 

p<0,05 

 Μετα-έλεγχος 6,10 2,57 

   M Sd t test 

Ομάδα ελέγχου 1 

ΑΙ (συμμετοχή 

μόνο στη φυσική 

άσκηση) 

Γνώση 

γραμμάτων 

Προέλεγχος 7,91 7,737 t(46)=-5,134 

p<0,05 

 Μετα-έλεγχος 10,55 8,177 

Γνώσεις 

γραπτού λόγου 

Προέλεγχος  4,57 1,720 t(48)=-1,376 

p>0,05 

 Μετα-έλεγχος 4,88 2,288 

Κατανόηση Προέλεγχος 27,52 3,856 t(49)=-2,787 

p<0,05  Μετα-έλεγχος 28,76 3,852 

Λεξιλόγιο Προέλεγχος 2,92 2,178 )t(48)=1,689 

p>0,05  Μετα-έλεγχος 2,47 2,001 
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 Αναδιήγηση Προέλεγχος 2,18 0,67 t(7)=-2,56 

p<0,05 

  Μετα-έλεγχος 3,86 1,74 

   M Sd t test 

Ομάδα μη-

εντατικής 

συνεργασίας ΑΙ 

(συμμετοχή με 

σημειώσεις 

πρακτικών 

ανάγνωσης 

ιστοριών) 

Γνώση 

γραμμάτων 

Προέλεγχος  6,32 6,678 t(37)=-6,716, p<0,05 

 Μετα-έλεγχος 11,71 7,742 

Έννοιες 

γραπτού λόγου 

Προέλεγχος 4,41 1,697 t(38)=-4,825 

p<0,05 

 Μετα-έλεγχος 6,13 1,852 

Κατανόηση Προέλεγχος 26,84 3,866 t(37)=-7,130, p<0,05 

 Μετα-έλεγχος 31,97 4,600 

Λεξιλόγιο Προέλεγχος 2,71 1,902 t(27)=-0,132, p>0,05 

 Μετα-έλεγχος 2,68 1,565 

 Αναδιήγηση Προέλεγχος 1,62 0,92 t(16)=-4,785 

p<0,05 

  Μετα-έλεγχος 2,99 1,38 

  

 

  

M 

 

Sd 

 

t test 

Ομάδα ελέγχου 2 

ΑΙ (καμία 

συμμετοχή) 

Γνώση 

γραμμάτων 

Προέλεγχος 5,95 6,819 t(40)=5,650, p<0,05 

 Μετα-έλεγχος 8,66 7,803 

Έννοιες 

γραπτού λόγου 

 

Προέλεγχος 

 

4,70 

 

2,315 

 

t(42)=0,687, p>0,05 

 Μετα-έλεγχος 4,51 2,324 

Κατανόηση Προέλεγχος 25,84 3,566 t(44)=-2,266, p<0,05 

 Μετα-έλεγχος 27,11 4,099 

Λεξιλόγιο Προέλεγχος 2,12 1,434 df=42,  

t(42)=1,220, p>0,05  Μετα-έλεγχος 1,88 1,258 

 Αναδιήγηση Προέλεγχος 2,26 0,91 df=4 

t(4)=-1,70 

p>0,05 
  Μετα-έλεγχος 3,40 0,89 

 

Για την περαιτέρω διερεύνηση του δεύτερου σκοπού της έρευνας, κρίθηκε 

απαραίτητο να ελεγχθεί αν οι επιδόσεις των παιδιών των τεσσάρων ομάδων 

διαφέρουν στατιστικά σημαντικά μεταξύ τους.  Για το σκοπό αυτό 

πραγματοποιήθηκε έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας των διαφορών ανάμεσα στις 

τέσσερις ομάδες, στην τελική επίδοση των παιδιών στις δοκιμασίες γνώσεων και 

δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού με τη χρήση της μονοπαραγοντικής 

ανάλυσης διακύμανσης της ANOVA, και τη διόρθωση Bonferroni.  Η ανάλυση της 
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διακύμανσης των τιμών έδωσε στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις 

επιδόσεις των ομάδων F(3)=4,235, p<0,05.  Παρακάτω, στον πίνακα 10 συνοψίζονται 

οι μέσοι όροι (M) και οι τυπικές αποκλίσεις (Sd) των επιδόσεων των παιδιών κατά 

τον μετα-έλεγχο σε κάθε δοκιμασία γνώσεων και δεξιοτήτων αναδυόμενου 

γραμματισμού ξεχωριστά.  
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Πίνακας 10: Μέσοι όροι (M) και τυπικές αποκλίσεις (Sd), των επιδόσεων των παιδιών στον μετα-έλεγχο στα κριτήρια γνώσεων και δεξιοτήτων αναδυόμενου 

γραμματισμού. 

Επιδόσεις στα κριτήρια γνώσεων και δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού κατά τον μετα-έλεγχο 

 

 Γνώση γραμμάτων Γνώσεις γραπτού 

λόγου 

Κατανόηση Λεξιλόγιο Αναδιήγηση ιστοριών 

 M Sd M Sd M Sd M Sd M Sd 

Ομάδα εντατικής 

συνεργασίας ΑΙ 

(συμμετοχή στις 

συναντήσεις) 

 

12,70 

 

7,094 

 

5,73 

 

1,987 

 

31,39 

 

5,196 

 

2,57 

 

1,755 

 

6,10 

 

2,574 

Ομάδα ελέγχου 1 ΑΙ 

(συμμετοχή μόνο στη 

φυσική δραστηριότητα) 

 

10,62 

 

7,979 

 

4,90 

 

2,270 

 

28,76 

 

3,852 

 

2,58 

 

2,295 

 

3,46 

 

2,018 

Ομάδα μη-εντατικής 

συνεργασίας ΑΙ 

(συμμετοχή με 

σημειώματα) 

 

11,72 

 

7,640 

 

6,20 

 

1,884 

 

31,88 

 

4,473 

 

2,68 

 

1,565 

 

2,88 

 

1,458 

Ομάδα ελέγχου 2 ΑΙ 

(καμία συμμετοχή) 

 

8,66 

 

7,803 

 

4,50 

 

2,298 

 

25,26 

 

8,724 

 

1,89 

 

1,243 

 

3,33 

 

0,816 
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Όπως φάνηκε από την εξίσωση παλινδρόμησης παρουσιάστηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις επιδόσεις των ομάδων σε κάποιες δοκιμασίες.  

Πιο συγκεκριμένα, στο κριτήριο αξιολόγησης γνώσεων για το γραπτό λόγο φάνηκε 

να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά που να σχετίζεται με τη συμμετοχή στην 

ερευνητική διαδικασία F(3)=75,562, p<0,01.  Πιο συγκεκριμένα η ομάδα μη-

εντατικής συνεργασίας ΑΙ  υπερτερούσε στις επιδόσεις της με την ομάδα ελέγχου 1 

ΑΙ,  αλλά και με την ομάδα ελέγχου 2 ΑΙ και η διαφορά αυτή ήταν στατιστικά 

σημαντική (p<0,05).  Επίσης στη δοκιμασία αναδιήγησης ιστοριών φάνηκε ότι η 

πειραματική ομάδα 1ΑΙ, υπερτερούσε σε σχέση με τις υπόλοιπες τρεις ομάδες και η 

διαφορά αυτή ήταν ισχυρά στατιστικά σημαντική, F(3)=10,552, p<0,01.  Στην ίδια 

δοκιμασία, η ομάδα ελέγχου 1 ΑΙ, η ομάδα μη-εντατικής συνεργασίας ΑΙ και η 

ομάδα ελέγχου 2 ΑΙ, δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ τους.  

Στις υπόλοιπες δοκιμασίες γνώσεων και δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού δεν 

παρουσιάστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα τελικά σκορ των 

παιδιών.   

Κρίθηκε σημαντικό να ερευνηθεί το μέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των 

παιδιών σε κάθε δοκιμασία γνώσεων και δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού 

ξεχωριστά.  Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε μια νέα μεταβλητή για κάθε 

δοκιμασία, αφαιρώντας από το συνολικό σκορ του μετα-ελέγχου, το συνολικό σκορ 

του προέλεγχου.  Για την πραγματοποίηση του στατιστικού ελέγχου 

χρησιμοποιήθηκε και πάλι η ανάλυση μονοπαραγοντικής ανάλυσης διακύμανσης 

ANOVA, με τη διόρθωση Bonferroni.  Όπως φαίνεται όλες οι ομάδες παρουσίασαν 

αύξηση στο βαθμό βελτίωσης της επίδοσής τους σε όλες τις δοκιμασίες γνώσεων και 

δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού.  Η ομάδα εντατικής συνεργασίας ΑΙ και η 

ομάδα μη-εντατικής συνεργασίας ΑΙ, σημείωσαν τη μεγαλύτερη βελτίωση σε όλες τις 

δοκιμασίες γνώσεων και δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού, ενώ η ομάδα 

ελέγχου 1 ΑΙ και η ομάδα ελέγχου 2 ΑΙ, εμφάνισαν μεν βελτίωση των επιδόσεων 

τους, αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό.  Στον πίνακα 11  που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι 

μέσοι όροι (Μ) και οι τυπικές αποκλίσεις (Sd) της βελτίωσης των επιδόσεων σε κάθε 

δοκιμασία ξεχωριστά.   
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Πίνακας 11: Μέσοι όροι (M) και τυπικές αποκλίσεις (Sd), της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στα κριτήρια γνώσεων και δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού. 

 

Βελτίωση της επίδοσης στα κριτήρια γνώσεων και δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού ανά ομάδα 

 

 Γνώση γραμμάτων 

 

Έννοιες γραπτού λόγου Κατανόηση Λεξιλόγιο Αναδιήγηση ιστοριών 

 M Sd M Sd M Sd M Sd M Sd 

 

Ομάδα εντατικής 

συνεργασίας ΑΙ 

(συμμετοχή στις 

συναντήσεις) 

 

4,35 

 

4,918 

 

1,08 

 

1,938 

 

4,13 

 

4,879 

 

0,10 

 

1,499 

 

3,90 

 

2,16 

Ομάδα ελέγχου 1 

ΑΙ(συμμετοχή μόνο 

στη φυσική 

δραστηριότητα) 

 

 

2,64 

 

3,523 

 

0,31 

 

1,557 

 

1,24 

 

3,146 

 

-0,45 

 

1,860 

 

1,68 

 

1,85 

Ομάδα μη-εντατικής 

συνεργασίας ΑΙ 

(συμμετοχή με 

σημειώματα) 

 

5,36 

 

4,951 

 

1,72 

 

2,224 

 

5,13 

 

4,457 

 

-0,04 

 

1,427 

 

1,37 

 

1,18 

Ομάδα ελέγχου 2 ΑΙ 

(καμία συμμετοχή) 

 

2,71 

 

3,068 

 

-0,19 

 

1,776 

 

1,27 

 

5,836 

 

-0,23 

 

1,250 

 

1,14 

 

1.49 
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Στη συνέχεια ελέγχθηκε αν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στη 

βελτίωση των επιδόσεων ανάμεσα στις ομάδες.    Στη δοκιμασία γνώσης γραμμάτων ο 

τρόπος που συμμετείχαν οι γονείς φάνηκε να άσκησε στατιστικά σημαντική επίδραση 

στις επιδόσεις των παιδιών F(2)=6,389, p<0,01 . Πιο συγκεκριμένα η ομάδα μη-

εντατικής συνεργασίας ΑΙ υπερτερούσε σε σχέση με την πειραματική ομάδα 2 ΑΙ) 

αλλά και με την ομάδα ελέγχου 2 ΑΙ και η διαφορά αυτή ήταν στατιστικά σημαντική 

p<0,05.  Στο κριτήριο αξιολόγησης των γνώσεων για το γραπτό λόγο, ο τρόπος 

συμμετοχής των γονέων φάνηκε και πάλι να ασκεί στατιστικά σημαντική επίδραση 

στη βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών F(2)=11,661, p<0,01.  Σύμφωνα λοιπόν με 

τα αποτελέσματα, η ομάδα εντατικής συνεργασίας ΑΙ, υπερτερούσε σε σχέση με την 

ομάδα ελέγχου 2 ΑΙ και η διαφορά αυτή ήταν στατιστικά σημαντική p<0,05.  

Το ίδιο συνέβη και με την ομάδα μη-εντατικής συνεργασίας ΑΙ  η οποία 

υπερτερούσε τόσο από την ομάδα ελέγχου 1 ΑΙ, όσο και από την ομάδα ελέγχου 2 ΑΙ 

με τη διαφορά αυτή να είναι στατιστικά σημαντική p<0,05.  Στη δοκιμασία 

κατανόησης προφορικού λόγου, βρέθηκε και πάλι στατιστικά σημαντική επίδραση του 

τρόπου συμμετοχής των γονέων F(2)=11,769, p<0,01 η ομάδα εντατικής συνεργασίας 

ΑΙ, υπερτερούσε τόσο από την ομάδα ελέγχου 1 ΑΙ, όσο και από την ομάδα ελέγχου 

2 ΑΙ και η διαφορά αυτή ήταν στατιστικά σημαντική p<0,05.  Επίσης η ομάδα μη-

εντατικής συνεργασίας ΑΙ, υπερτερούσε στις επιδόσεις της τόσο με την πειραματική 

ομάδα 2 ΑΙ, όσο και την ομάδα ελέγχου 2 ΑΙ και η διαφορά αυτή ήταν στατιστικά 

σημαντική p<0,05.  Στο τεστ δεκτικού λεξιλογίου, δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις επιδόσεις των ομάδων, που να οφείλονται στην 

επίδραση του τρόπου συμμετοχής των γονέων F(2)=1,319, p>0,05.  Αντίθετα, στη 

δοκιμασία αναδιήγησης ιστοριών ο τρόπος με τον οποίο συμμετείχαν οι γονείς, 

άσκησε στατιστικά σημαντική επίδραση στη βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών 

F(2)=13,382, p<0,01.  Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα εντατικής συνεργασίας ΑΙ, 

παρουσίασε τη μεγαλύτερη βελτίωση, και μάλιστα διέφερε στατιστικά σημαντικά και 

από τις υπόλοιπες τρεις ομάδες (p<0,05).  Η ομάδα ελέγχου 1 ΑΙ, ομάδα μη-

εντατικής συνεργασίας ΑΙ, και ομάδα ελέγχου 2 ΑΙ δεν διέφεραν στατιστικά 

σημαντικά μεταξύ τους στη συγκεκριμένη δοκιμασία (p>0,05).   

Η γενικότερη τάση που επικράτησε σε όλες τις δοκιμασίες γνώσεων και 

δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού ήταν ότι η ομάδα εντατικής συνεργασίας ΑΙ 

και η ομάδα μη-εντατικής συνεργασίας ΑΙ, δεν παρουσίασαν καμία στατιστικά 
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σημαντική διαφορά στις επιδόσεις τους, σε όλες τις δοκιμασίες γνώσεων και 

δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού, εκτός από τη δοκιμασία αναδιήγησης 

ιστοριών.  Επίσης η ομάδα ελέγχου 1 ΑΙ  και ομάδα ελέγχου 2 ΑΙ, επίσης δεν 

παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ τους, σε όλες τις δοκιμασίες 

γνώσεων και  δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού. 

Το παραπάνω αποτέλεσμα οδήγησε στην ένωση της ομάδας ελέγχου 1 ΑΙ και 

ομάδας ελέγχου 2 ΑΙ, έτσι ώστε να υπάρξει μια πιο σαφή εικόνα των αποτελεσμάτων.  

Την ένωση των ομάδων αυτών επέτρεπαν τόσο οι επιδόσεις των παιδιών στις ομάδες 

αυτές που δεν διέφεραν μεταξύ τους στατιστικά σημαντικά και επιπλέον το γεγονός 

ότι οι γονείς τους ουσιαστικά είχαν ακολουθήσει την ίδια μορφή εκπαίδευσης, 

αποφασίζοντας να μην λάβουν μέρος στις συναντήσεις για την εξοικείωση με τις 

πρακτικές ανάγνωσης ιστοριών, ούτε να λάβουν τις αντίστοιχες σημειώσεις.  Για  το 

σκοπό δημιουργήθηκε λοιπόν μια νέα μεταβλητή για τη συμμετοχή στις δεξιότητες 

αναδυόμενου γραμματισμού με 3 πλέον τιμές: ομάδα εντατικής συνεργασίας ΑΙ  

(Ν=43) (συμμετοχή στις συναντήσεις), ομάδα μη-εντατικής συνεργασίας ΑΙ(Ν=51) 

(συμμετοχή με σημειώματα) και μια νέα ομάδα, η οποία ονομάστηκε «νέα ομάδα 

ελέγχου ΑΙ » (Ν=104) (ομάδα ελέγχου 1 και ομάδα ελέγχου 2-καμία συμμετοχή). 

  Ελέγχθηκε, λοιπόν και πάλι  η στατιστική σημαντικότητα των διαφορών στη 

βελτίωση κάθε ομάδας σε καθεμία από τις δοκιμασίες γνώσεων και δεξιοτήτων 

αναδυόμενου γραμματισμού. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε η 

μονοπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης ANOVA, με τη χρήση της διόρθωσης 

Bonferroni, και όπως φαίνεται κάθε ομάδα παρουσίασε βελτίωση επιδόσεων, με τη 

νέα ομάδα ελέγχου να παρουσιάζει τη μικρότερη βελτίωση.  Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα η επίδραση της πειραματικής παρέμβασης στη βελτίωση των 

επιδόσεων των παιδιών και των τριών ομάδων ήταν στατιστικά σημαντική (p<0,05) 

σε όλες τις δοκιμασίες, εκτός από το τεστ δεκτικού λεξιλογίου.  Οι επιδόσεις των 

παιδιών στην ομάδα εντατικής συνεργασίας ΑΙ και ομάδα μη-εντατικής συνεργασίας 

ΑΙ δεν είχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ τους σε καμία από τις 

δοκιμασίες γνώσεων και δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού p>0,05, εκτός από 

τη δοκιμασία αναδιήγησης ιστοριών.  Αντίθετα, οι δυο αυτές ομάδες υπερτερούσαν 

στο βαθμό βελτίωσης των επιδόσεών τους με τη νέα ομάδα ελέγχου, σε όλες τις 

δοκιμασίες γνώσεων και δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού, εκτός του τεστ 

δεκτικού λεξιλογίου, και αυτή η διαφορά ήταν στατιστικά σημαντική p<0,05.  Στον 
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Πίνακα 12 φαίνονται οι μέσοι όροι (Μ) και οι τυπικές αποκλίσεις (Sd) των ομάδων σε 

κάθε δοκιμασία ξεχωριστά, καθώς και τα αποτελέσματα της ανάλυσης ANOVA. 

 

Πίνακας 12: Μέσοι όροι (M), και τυπικές αποκλίσεις (Sd), της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών 

στα κριτήρια γνώσεων και δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού, μετά τη δημιουργία της νέας 

ομάδας ελέγχου και αποτελέσματα της ανάλυσης ANOVA 

Βελτίωση της επίδοσης στα κριτήρια γνώσεων και δεξιοτήτων γραμματισμού 

  Μ Sd ANOVA 

 

Γνώση 

γραμμάτων 

Ομάδα εντατικής συνεργασίας ΑΙ (συμμετοχή 

στις συναντήσεις) 

4,35 4,918 F(2)=6,389 

p<0,05 

Ομάδα μη-εντατικής συνεργασίας ΑΙ 

(συμμετοχή με σημειώματα) 

5,39 4,951 

Νέα ομάδα ελέγχου ΑΙ (καμία συμμετοχή) 2,67 3,300 

  M Sd ANOVA 

 

Έννοιες 

γραπτού λόγου 

 Ομάδα εντατικής συνεργασίας ΑΙ (συμμετοχή 

στις συναντήσεις) 

1,08 1,938  

F(2)=11,661 

p<0,05 Ομάδα μη-εντατικής συνεργασίας ΑΙ 

(συμμετοχή με σημειώματα) 

1,72 2,224 

Νέα ομάδα ελέγχου ΑΙ (καμία συμμετοχή) 0,08 1,672 

  Μ Sd ANOVA 

 

Κατανόηση 

Ομάδα εντατικής συνεργασίας ΑΙ (συμμετοχή 

στις συναντήσεις) 

4,13 4,879  

F(2)=11,769 

p<0,05 Ομάδα μη-εντατικής συνεργασίας ΑΙ 

(συμμετοχή με σημειώματα) 

5,13 4,457 

Νέα ομάδα ελέγχου ΑΙ (καμία συμμετοχή) 1,25 4,594 

  M Sd ANOVA 

Λεξιλόγιο Ομάδα εντατικής συνεργασίας ΑΙ (συμμετοχή 

στις συναντήσεις) 

0,10 1,499 F(2)=1,319 

p>0,05 

Ομάδα μη-εντατικής συνεργασίας ΑΙ 

(συμμετοχή με σημειώματα) 

-0,04 1,427 

Νέα ομάδα ελέγχου ΑΙ (καμία συμμετοχή) -0,35 1,600 

  M Sd ANOVA 

Αναδιήγηση 

ιστοριών 

Ομάδα εντατικής συνεργασίας ΑΙ (συμμετοχή 

στις συναντήσεις) 

3,90 2,165 F(2)=13,382 

p<0,05 

Ομάδα μη-εντατικής συνεργασίας ΑΙ 

(συμμετοχή με σημειώματα) 

1,37 1,180 

Νέα ομάδα ελέγχου ΑΙ (καμία συμμετοχή) 1,47 1,682 
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Σύνοψη των αποτελεσμάτων 

 Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα οι τέσσερις ομάδες που 

χρησιμοποιήθηκαν αρχικά για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων των δοκιμασιών  

γνώσεων και δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού σημείωσαν στατιστικά 

σημαντική διαφορά στις επιδόσεις τους πριν και μετά την εντατική παρέμβαση 

σχεδόν σε όλες τις δοκιμασίες.  Πιο συγκεκριμένα η ομάδα εντατικής συνεργασίας 

ΑΙ, σημείωσε στατιστικά σημαντική διαφορά στις επιδόσεις της σε όλες τις 

δοκιμασίες γνώσεων και δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού, εκτός από το τεστ 

δεκτικού λεξιλογίου.  Η ομάδα ελέγχου 1 ΑΙ, σημείωσε στατιστικά σημαντική 

διαφορά στις επιδόσεις της σε όλα τις δοκιμασίες εκτός από το τεστ δεκτικού 

λεξιλογίου και του κριτηρίου αξιολόγησης των γνώσεων για το γραπτό λόγο.  Η 

ομάδα μη-εντατικής συνεργασίας ΑΙ  σημείωσε στατιστικά σημαντική διαφορά στις 

επιδόσεις της σε όλες τις δοκιμασίες γνώσεων και δεξιοτήτων αναδυόμενου 

γραμματισμού, εκτός του τεστ δεκτικού λεξιλογίου.  Τέλος, η ομάδα ελέγχου 2 ΑΙ, 

σημείωσε στατιστικά σημαντική βελτίωση μόνο στις επιδόσεις που αφορούσαν στη 

γνώση γραμμάτων και τη δοκιμασία κατανόησης προφορικού λόγου.   

Σύμφωνα με το στατιστικό έλεγχο που ακολούθησε οι τέσσερις ομάδες, δεν 

σημείωσαν μεταξύ τους στατιστικά σημαντικές διαφορές στις τελικές επιδόσεις τους, 

παρά μόνο στο κριτήριο αξιολόγησης των γνώσεων για το γραπτό λόγο, αλλά και τις 

δοκιμασίες αναδιήγησης ιστοριών. Όσον αφορά στο κριτήριο αξιολόγησης των 

γνώσεων για το γραπτό λόγο, η ομάδα ελέγχου 1 ΑΙ, σημείωσε στατιστικά σημαντική 

διαφορά με την ομάδα μη-εντατικής συνεργασίας ΑΙ, όπως και η ομάδα μη-εντατικής 

συνεργασίας ΑΙ  σημείωσε στατιστικά σημαντική διαφορά με την ομάδα ελέγχου 2 

ΑΙ.  Όσον αφορά στην αναδιήγηση ιστοριών, η ομάδα εντατικής συνεργασίας ΑΙ, 

σημείωσε στατιστικά σημαντική διαφορά στις επιδόσεις της, με την πειραματική 

ομάδα 2 ΑΙ, την ομάδα μη-εντατικής συνεργασίας ΑΙ   και την ομάδα ελέγχου 2 ΑΙ.  

Αντίθετα, οι ομάδες αυτές, δεν σημείωσαν μεταξύ τους στατιστικά σημαντική 

διαφορά στις επιδόσεις τους στην αναδιήγηση.  

Τα αποτελέσματα έγιναν πιο σαφή, όταν ελέγχθηκε ο βαθμός βελτίωσης των 

επιδόσεων των παιδιών στις δοκιμασίες γνώσεων και δεξιοτήτων αναδυόμενου 

γραμματισμού.  Όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα τα παιδιά της ομάδας εντατικής 

συνεργασίας ΑΙ και ομάδας μη-εντατικής συνεργασίας ΑΙ, σημείωσαν το μεγαλύτερο 

σκορ στη βελτίωση των επιδόσεών τους, χωρίς να σημειωθεί στατιστικά σημαντική 

διαφορά στις επιδόσεις των ομάδων αυτών.  Αντίστοιχα η ομάδα ελέγχου 1 ΑΙ  και 
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ομάδα ελέγχου 2 ΑΙ, σημείωσαν τη μικρότερη βελτίωση, επίσης χωρίς να σημειωθεί 

στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στη βελτίωση των επιδόσεών τους.  

Στατιστικά σημαντικές διαφορές σημείωσαν σχεδόν σε όλες τις δοκιμασίες, ομάδα 

εντατικής συνεργασίας ΑΙ  και η ομάδα μη-εντατικής συνεργασίας ΑΙ, απέναντι στην 

ομάδα ελέγχου 1 ΑΙ  και ομάδα ελέγχου 2 ΑΙ.  Ενώνοντας τις δυο ομάδες με τη 

χαμηλότερη επίδοση (πειραματική ομάδα 2 ΑΙ  και ομάδα ελέγχου 2 ΑΙ), στη νέα 

ομάδα ελέγχου ΑΙ τα αποτελέσματα έγιναν ακόμα πιο σαφή.  Η ομάδα εντατικής 

συνεργασίας ΑΙ, όπως προαναφέρθηκε δεν σημείωσε στατιστικά σημαντική διαφορά 

με την ομάδα μη-εντατικής συνεργασίας ΑΙ, ωστόσο αυτές οι δυο ομάδες σημείωσαν 

στατιστικά σημαντική διαφορά με τη νέα ομάδα ελέγχου ΑΙ σε όλες τις δοκιμασίες 

γνώσεων και δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού, εκτός του τεστ δεκτικού 

λεξιλογίου.   

Όσον αφορά στις δοκιμασίες αναδυόμενου γραμματισμού η ερευνητική υπόθεση 

που είχε τεθεί και υποστήριζε ότι η εντατική γονική συνεργασία θα έχει επίδραση στη 

βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού των παιδιών τους σε 

σχέση με παιδιά των οποίων οι γονείς συνεργάστηκαν μη-εντατικά ή δεν 

συνεργάστηκαν καθόλου, επιβεβαιώθηκε μερικώς.  Όπως φάνηκε η εντατική γονική 

συνεργασία είχε όντως στατιστικά σημαντική επίδραση στις επιδόσεις των παιδιών 

στις δοκιμασίες γνώσεων και δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού σε σχέση με τα 

παιδιά που οι γονείς τους δε συνεργάστηκαν, ωστόσο δεν παρουσίασε στατιστικά 

σημαντική διαφορά σε σχέση με τα παιδιά που οι γονείς τους συνεργάστηκαν μη-

εντατικά, λαμβάνοντας σημειώσεις πρακτικών ανάγνωσης ιστοριών.  Αντίθετα η 

παραπάνω υπόθεση επιβεβαιώθηκε μελετώντας τα αποτελέσματα που αφορούσαν 

στην αναδιήγηση ιστοριών, όπου τα παιδιά των οποίων οι γονείς συνεργάστηκαν 

εντατικά σημείωσαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις επιδόσεις τους, τόσο με τα 

παιδιά που οι γονείς τους συνεργάστηκαν μη-εντατικά, όσο και με τα παιδιά που οι 

γονείς τους δεν συνεργάστηκαν καθόλου. 

 

12.4. Επιδράσεις των μεταβλητών ελέγχου στις επιδόσεις των παιδιών όλων των 

ομάδων σε κάθε δοκιμασία που χρησιμοποιήθηκε κατά τον μετα-έλεγχο. 

 

Ανάμεσα στους σκοπούς της διατριβής ήταν να διερευνηθεί αν υπήρξαν 

μεταβλητές που επηρέασαν την επίδοση των παιδιών μετά από την ολοκλήρωση και 

των δυο τύπων γονικής συνεργασίας.  Για την πραγματοποίηση του ελέγχου αυτού 
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χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση συνδιακύμανσης προς πολλούς παράγοντες 

(ANCOVA), με τη μέθοδο της εισόδου και αποκλεισμού μεταβλητών πρόβλεψης 

στην εξίσωση της παλινδρόμησης.  Όταν οι μεταβλητές πρόβλεψης συσχετίζονται, το 

μέγεθος της διακύμανσης που αιτιολογεί κάθε ανεξάρτητη μεταβλητή μπορεί να 

αλλάξει δραστικά ανάλογα με τη σειρά εισόδου των μεταβλητών.  Η ερμηνεία των 

συντελεστών συσχέτισης συχνά βασίζεται στο μέγεθος της κοινής ή επεξηγηματικής 

διακύμανσης που προκύπτει από τον τετραγωνισμό του συντελεστή συσχέτισης (r2) 

(Γναρδέλλης, 2013. Mertens, 2005).  Έτσι, εισήχθησαν στην εξίσωση παλινδρόμησης 

οι μεταβλητές, την επιρροή των οποίων θέλαμε να ελέγξουμε, και απομακρύνονταν 

από το μοντέλο σταδιακά εάν δεν πληρούσαν την τιμή ενός κριτηρίου.  Οι 

μεταβλητές, λοιπόν, απομακρύνονταν σταδιακά όταν η τιμή του p-value, ήταν 

μεγαλύτερη από την τιμή 0,05, και άρα δεν ασκούσαν στατιστικά σημαντική 

επίδραση στην αρχική εξίσωση.  Οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 

διαφορετικές για κάθε τύπο συμμετοχής των γονέων στην εκπαίδευση.   

Για τον έλεγχο των μεταβλητών που επηρέασαν τις επιδόσεις στη φυσική 

δραστηριότητα, μετά την ολοκλήρωση της μη-εντατικής συνεργασίας, 

χρησιμοποιήθηκε ως εξαρτημένη μεταβλητή η βελτίωση της επίδοσης στις κινητικές 

δεξιότητες και στη δοκιμασία του αμφίπλευρου συντονισμού και ως ανεξάρτητες 

μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω:  

 ο τρόπος συνεργασίας των γονέων στην αύξηση της φυσικής 

δραστηριότητας ως μια ανεξάρτητη μεταβλητή (συμμετοχή με 

σημειώσεις, συμμετοχή με παραινέσεις, καμία συμμετοχή), το φύλο των 

παιδιών και το επίπεδο σπουδών της μητέρας, χρησιμοποιήθηκαν ως οι 

κύριοι παράγοντες της ανάλυσης. 

 οι τρεις κατηγορίες (οικειότητα-διαφωνία-εξάρτηση) του 

ερωτηματολογίου, το οποίο σχετίζεται με τη σχέση εκπαιδευτικών-

μαθητών, εισήχθησαν στο μοντέλο ως τρεις διαφορετικές συμμεταβλητές 

της ανάλυσης. 

Για τον έλεγχο των μεταβλητών που επηρέασαν τις επιδόσεις στις δοκιμασίες 

γνώσεων και δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού, μετά την ολοκλήρωση της 

εντατικής γονικής συνεργασίας χρησιμοποιήθηκε και πάλι, ως εξαρτημένη 
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μεταβλητή, η βελτίωση της επίδοσης των παιδιών σε κάθε δοκιμασία ξεχωριστά, ενώ 

ως ανεξάρτητες χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω: 

 ο τρόπος συνεργασίας των γονέων στην εξοικείωση με τις πρακτικές 

ανάγνωσης ιστοριών ως μια ανεξάρτητη μεταβλητή (συμμετοχή στις 

συναντήσεις, συμμετοχή με σημειώματα, καμία συμμετοχή), το φύλο των 

παιδιών και το επίπεδο σπουδών της μητέρας, χρησιμοποιήθηκαν ως οι κύριοι 

παράγοντες της ανάλυσης. 

 η βελτίωση της επίδοσης των κινητικών δεξιοτήτων, και του αμφίπλευρου 

συντονισμού, οι τρεις κατηγορίες (οικειότητα-διαφωνία-εξάρτηση) του 

ερωτηματολογίου το οποίο σχετίζεται με τη σχέση εκπαιδευτικών-μαθητών, 

και ο μέσος όρος συχνότητας χρήσης πρακτικών ανάγνωσης ιστοριών που 

προέκυψε από το σχετικό ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους γονείς πριν την 

εντατική παρέμβαση, εισήχθησαν στο μοντέλο ως τρεις διαφορετικές 

συμμεταβλητές της ανάλυσης. 

Σε όλα τα μοντέλα παλινδρόμησης που χρησιμοποιήθηκαν, ερευνήθηκαν μόνο οι 

κύριες επιδράσεις των μεταβλητών κι όχι οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους, καθώς 

αυτό ήταν κατάλληλο για την διερεύνηση των υποθέσεων της παρούσας διατριβής.  

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση 

του μοντέλου παλινδρόμησης, ανάλογα με τις μηδενικές υποθέσεις που έχουν ήδη 

τεθεί.  Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων 

συνδιακύμανσης για κάθε δοκιμασία ξεχωριστά. 

 

12.4.1. Κινητικές δεξιότητες  

 

Αρχικά για το τεστ κινητικών δεξιοτήτων (MABC-2), μετά την απομάκρυνση των 

μεταβλητών που δεν άσκησαν στατιστικά σημαντική επίδραση [σειρά 

απομάκρυνσης: (α) τρόπος συμμετοχής γονέων, (β) φύλο, (γ) ‘διαφωνία’ στις σχέσεις 

εκπαιδευτικών-μαθητών, (δ) ‘εξάρτηση’ στις σχέσεις εκπαιδευτικών-μαθητών (ε) 

‘οικειότητα’ στις σχέσεις εκπαιδευτικών-μαθητών], φάνηκε ότι η μοναδική 

μεταβλητή που επηρέασε στατιστικά σημαντικά την επίδοση των παιδιών ήταν το 

επίπεδο σπουδών της μητέρας F(2)=2,468, p<0,05, ερμηνεύοντας ωστόσο ένα μικρό 

ποσοστό της διακύμανσης των τιμών (r
2
=0,057, προσαρμοσμένο r

2
=0,034).  
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Πραγματοποιήθηκε, επίσης,  έλεγχος της κανονικότητας των καταλοίπων, τόσο 

γραφικά, όσο και με την χρήση του στατιστικού κριτηρίου Kolmogorov-Smirnov.  

Όπως φάνηκε, η υπόθεση της κανονικότητας των καταλοίπων δεν παραβιάστηκε 

D(168)=0,478, p=0,998. Παρακάτω παρουσιάζονται στον Πίνακα 13, οι εκτιμήσεις 

των παραμέτρων του τελικού υποδείγματος της ανάλυσης συνδιακύμανσης 

(ANCOVA).  

Όπως φαίνεται από τον πίνακα, τα παιδιά όλων των ομάδων των οποίων οι 

μητέρες είναι απόφοιτοι Δημοτικού (επίπεδο1=Δημοτικό) σημειώνουν κατά μέσο όρο 

25,133 μονάδες χαμηλότερη επίδοση από τα παιδιά των οποίων οι μητέρες έχουν 

μεταπτυχιακό (επίπεδο 5=μεταπτυχιακό) και η διαφορά αυτή είναι στατιστικά 

σημαντική p<0,05.  Αντίστοιχα, το ίδιο συνέβη και με τα παιδιά των οποίων οι 

μητέρες είναι απόφοιτοι Λυκείου (επίπεδο 3=Λύκειο), όπου φάνηκε να σημειώνουν 

χαμηλότερη επίδοση από τα παιδιά των οποίων οι μητέρες έχουν μεταπτυχιακό 

(επίπεδο 5=μεταπτυχιακό) και η διαφορά αυτή είναι στατιστικά σημαντική p<0,05. 

  Στατιστικά σημαντική διαφορά δεν παρατηρήθηκε ανάμεσα στις επιδόσεις των 

παιδιών των οποίων οι μητέρες έχουν μεταπτυχιακό και στα παιδιά των οποίων οι 

μητέρες είναι απόφοιτοι γυμνασίου (επίπεδο 2=γυμνάσιο) ή απόφοιτοι ΑΕΙ (επίπεδο 

4=απόφοιτοι ΑΕΙ).  Επιπλέον στατιστικός έλεγχος με τη χρήση του κριτηρίου 

ANOVA που πραγματοποιήθηκε για να εντοπιστούν τυχόν διαφορές ανάμεσα στα 

υπόλοιπα επίπεδα σπουδών των μητέρων, δεν φάνηκε να εμφανίζουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές F(3)=1,680, p>0,05.   
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Πίνακας 13: Εκτίμηση των παραμέτρων του τελικού υποδείγματος της ανάλυσης 

συνδιακύμανσης (ANCOVA), για τη βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών στις κινητικές 

δεξιότητες,  κατά τον μετα-έλεγχο. 

Παράμετροι Συντελεστής Β Τυπικό σφάλμα t p 

Σταθερά 22,800 6,066 3,758 0,000 

Επίπεδο σπουδών 

μητέρας=1(Δημοτικό) 

-25,133 9,906 -2,537 0,012 

Επίπεδο σπουδών 

μητέρας=2(Γυμνάσιο) 

-10, 675 6,668 -1,601 0,111 

Επίπεδο σπουδών 

μητέρας=3(Λύκειο) 

-15, 069 6,258 -2,408 0,017 

Επίπεδο σπουδών 

μητέρας=4(ΑΕΙ-ΤΕΙ) 

-11, 921 6,322 -1,885 0,061 

Επίπεδο σπουδών 

μητέρας=5(Μεταπτυχιακό) 

0    

 

Όσον αφορά στη δοκιμασία του αμφίπλευρου συντονισμού (BOT-2), καμία από 

τις μεταβλητές που εισήχθησαν στο μοντέλο, δε φάνηκε να επηρέασε την επίδοση 

των παιδιών στατιστικά σημαντικά [σειρά απομάκρυνσης μεταβλητών: (α) 

‘σύγκρουση’ στις σχέσεις εκπαιδευτικών-μαθητών, (β) ‘εξάρτηση’ στις σχέσεις 

εκπαιδευτικών-μαθητών, (γ) φύλο, (δ) ‘εγγύτητα’ στις σχέσεις εκπαιδευτικών-

μαθητών, (ε) επίπεδο σπουδών μητέρας, (στ) τρόπος συμμετοχής γονέων].  

Πραγματοποιήθηκε, ωστόσο, έλεγχος της κανονικότητας των καταλοίπων, τόσο 

γραφικά, όσο και με την χρήση του στατιστικού κριτηρίου Kolmogorov-Smirnov.  

Όπως φάνηκε, η υπόθεση της κανονικότητας των καταλοίπων δεν παραβιάστηκε 

D(178)=1,317, p=0,622. 

Οι ίδιες μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν και για τη μέτρηση της διατήρησης της 

βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στην αδρή κινητικότητα. Έτσι, για το τεστ 

κινητικών δεξιοτήτων (MABC-2), μετά την απομάκρυνση των μεταβλητών που δεν 

άσκησαν στατιστικά σημαντική επίδραση [σειρά απομάκρυνσης: (α) ‘εξάρτηση’ στις 

σχέσεις εκπαιδευτικών-μαθητών, (β) ‘οικειότητα’ στις σχέσεις εκπαιδευτικών-

μαθητών, (γ) φύλο, (δ) επίπεδο σπουδών μητέρας (ε) ‘διαφωνία’ στις σχέσεις 

εκπαιδευτικών-μαθητών], φάνηκε ότι η μοναδική μεταβλητή που επηρέασε οριακά 

στατιστικά σημαντικά την επίδοση των παιδιών ήταν ο τρόπος συμμετοχής των 
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γονέων F(2)=3,027, p<0,05, ερμηνεύοντας ένα μικρό ποσοστό της διακύμανσης των 

τιμών (r
2
=0,034, προσαρμοσμένο r

2
=0,023).   

Πραγματοποιήθηκε, επίσης, έλεγχος της κανονικότητας των καταλοίπων, τόσο 

γραφικά, όσο και με την χρήση του στατιστικού κριτηρίου Kolmogorov-Smirnov.  

Όπως φάνηκε, η υπόθεση της κανονικότητας των καταλοίπων δεν παραβιάστηκε 

D(174)=0,63, p=0,08.  Παρακάτω παρουσιάζονται στον Πίνακα 14, οι εκτιμήσεις των 

παραμέτρων του τελικού υποδείγματος της ανάλυσης συνδιακύμανσης (ANCOVA). 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα τα παιδιά της πειραματικής ομάδας σημειώνουν κατά 

μέσο όρο 1,803 μονάδες υψηλότερη επίδοση από τα παιδιά της ομάδας ελέγχου 2 

ΦΔ, αλλά η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική p>0,05.  Αντίθετα, τα 

παιδιά της ομάδας ελέγχου 1 ΦΔ σημειώνουν κατά μέσο όρο 3,219 μονάδες 

χαμηλότερη επίδοση από τα παιδιά της ομάδας ελέγχου 2 ΦΔ, χωρίς η διαφορά αυτή 

να είναι στατιστικά σημαντική p>0,05.  Πραγματοποιήθηκε επιπλέον στατιστικός 

έλεγχος t για ανεξάρτητα δείγματα, ο οποίος αφορούσε στην πειραματική ομάδα ΦΔ 

και στην ομάδα ελέγχου 1 ΦΔ , όπου φάνηκε ότι οι δυο ομάδες διαφέρουν μεταξύ 

τους στατιστικά σημαντικά F (2)=3,027, p<0,05. 

 

Πίνακας 14: Εκτίμηση των παραμέτρων του τελικού υποδείγματος της ανάλυσης 

συνδιακύμανσης (ANCOVA), για τη διατήρηση της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών 

στις κινητικές δεξιότητες. 

Παράμετροι Συντελεστής Β Τυπικό σφάλμα t p 

Σταθερά -1,044 1,579 -0,661 0,509 

Πειραματική ομάδα 1,803 1,931 0,934 0,352 

Ομάδα ελέγχου 1 -3,219 2,334 -1,379 0,170 

Ομάδα ελέγχου 2 0    

 

12.4.2. Αμφίπλευρος συντονισμός 

 

Όσον αφορά στη δοκιμασία του αμφίπλευρου συντονισμού, κατά τον έλεγχο της 

διατήρησης της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών καμία από τις μεταβλητές που 

εισήχθησαν στο μοντέλο, δε φάνηκε να επηρέασε την επίδοση των παιδιών 

στατιστικά σημαντικά [σειρά απομάκρυνσης μεταβλητών: (α) ‘εξάρτηση’ στις 

σχέσεις εκπαιδευτικών-μαθητών, (β) ‘εγγύτητα’’ στις σχέσεις εκπαιδευτικών-
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μαθητών, (γ) φύλο, (δ) ‘σύγκρουση’’ στις σχέσεις εκπαιδευτικών-μαθητών, (ε) 

επίπεδο σπουδών μητέρας, (στ) τρόπος συμμετοχής γονέων].  Πραγματοποιήθηκε, 

ωστόσο, έλεγχος της κανονικότητας των καταλοίπων, τόσο γραφικά, όσο και με την 

χρήση του στατιστικού κριτηρίου Kolmogorov-Smirnov.  Όπως φάνηκε, η υπόθεση 

της κανονικότητας των καταλοίπων δεν παραβιάστηκε D(174)=1,315, p=0,625. 

 

12.4.3. Γνώση γραμμάτων 

 

Στη συνέχεια ακολουθούν τα αποτελέσματα που αφορούν στις δοκιμασίες 

γνώσεων και δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού.  Έπειτα, λοιπόν, από 

απομάκρυνση των μη στατιστικών επιδράσεων για τη δοκιμασία γνώσης γραμμάτων 

[σειρά απομάκρυνσης μεταβλητών: (α) συμμετοχή στις συναντήσεις, (β) βελτίωση 

στις κινητικές δεξιότητες (γ) βελτίωση στη δοκιμασία του αμφίπλευρου συντονισμού, 

(δ) φύλο, (ε) ‘εξάρτηση’ στις σχέσεις εκπαιδευτικών-μαθητών, (στ) επίπεδο σπουδών 

μητέρας, (ζ) ‘εγγύτητα’’ στις σχέσεις εκπαιδευτικών-μαθητών, (η) ‘οικειότητα’ στις 

σχέσεις εκπαιδευτικών-μαθητών], οι μεταβλητές που άσκησαν στατιστικά σημαντική 

επίδραση στην επίδοση των παιδιών ήταν οι μεταβλητές: (α) ‘σύγκρουση’ στις 

σχέσεις εκπαιδευτικών-μαθητών F(1)=8,613, p<0,05,και (γ) συχνότητα χρήσης 

πρακτικών ανάγνωσης ιστοριών στο σπίτι F(1)=4,898, p<0,05, ερμηνεύοντας ωστόσο 

ένα μικρό ποσοστό της διακύμανσης των τιμών (r2=0,090, προσαρμοσμένο 

r2=0,078).   

Πραγματοποιήθηκε και πάλι έλεγχος της κανονικότητας των καταλοίπων, τόσο 

γραφικά, όσο και με την χρήση του στατιστικού κριτηρίου Kolmogorov-Smirnov.  

Όπως φάνηκε, η υπόθεση της κανονικότητας των καταλοίπων παραβιάστηκε οριακά 

D(115)=1,370, p=0,047.  Παρακάτω, παρουσιάζονται στον πίνακα 15, οι εκτιμήσεις 

των παραμέτρων του τελικού υποδείγματος της ανάλυσης συνδιακύμανσης 

(ANCOVA).  Όπως φαίνεται την μεγαλύτερη επίδραση στην αλλαγή του μέσου όρου 

βελτίωσης της επίδοσης στη γνώση γραμμάτων, είχε η συχνότητα χρήσης πρακτικών 

ανάγνωσης ιστοριών στο σπίτι, και στη συνέχεια η ‘σύγκρουση’ στις σχέσεις 

εκπαιδευτικών-μαθητών.  Όπως φάνηκε, κυρίως η συχνότητα χρήσης πρακτικών 

ανάγνωσης ιστοριών, και λιγότερο η σύγκρουση στις σχέσεις εκπαιδευτικών-



206 
 

μαθητών επηρέασε θετικά το μέσο όρο βελτίωσης των παιδιών όλων των ομάδων στη 

δοκιμασία γνώσης γραμμάτων. 

Πίνακας 15: Εκτίμηση των παραμέτρων του τελικού υποδείγματος της ανάλυσης 

συνδιακύμανσης (ANCOVA), για τη βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών στη δοκιμασία 

γνώσης γραμμάτων. 

Παράμετροι Συντελεστής Β Τυπικό 

σφάλμα 

t p 

Σταθερά -11,318 4,371 -2,590 0,011 

‘Σύγκρουση’ στις σχέσεις 

εκπαιδευτικών-μαθητών 

0,207 0,071 3,355 0,004 

Συχνότητα χρήσης πρακτικών 

ανάγνωσης ιστοριών 

1,802 0,820 2,401 0,030 

 

12.4.4. Έννοιες γραπτού λόγου 

 

Αντίστοιχα, μετά την απομάκρυνση μη στατιστικά σημαντικών μεταβλητών για 

το κριτήριο αξιολόγησης των γνώσεων για το γραπτό λόγο, [σειρά απομάκρυνσης 

μεταβλητών: (α) επίπεδο σπουδών μητέρας, (β)’εγγύτητα’ στις σχέσεις 

εκπαιδευτικών-μαθητών, (γ) συχνότητα χρήσης πρακτικών ανάγνωσης ιστοριών στο 

σπίτι, (δ) βελτίωση απόδοσης στις κινητικές δεξιότητες, (ε) ‘σύγκρουση’ στις σχέσεις 

εκπαιδευτικών-μαθητών, (στ) ‘εξάρτηση’ στις σχέσεις εκπαιδευτικών-μαθητών], οι 

μεταβλητές που άσκησαν στατιστικά σημαντική επίδραση ήταν οι μεταβλητές: (α) 

φύλο F(1)=6,53, p<0,05, (β) τρόπος συμμετοχής γονέων F(2)=14, 107, p<0,01, και 

(γ) βελτίωση στις κινητικές δεξιότητες F(1)=5,126, p<0,05, ερμηνεύοντας ένα 

σημαντικό ποσοστό της διακύμανσης των τιμών (r2=0,204, προσαρμοσμένο 

r2=0,184).  Πραγματοποιήθηκε έλεγχος της κανονικότητας των καταλοίπων, τόσο 

γραφικά, όσο και με την χρήση του στατιστικού κριτηρίου Kolmogorov-Smirnov και 

όπως φάνηκε, η υπόθεση της κανονικότητας των καταλοίπων δεν παραβιάστηκε 

D(161)=0,768, p=0,597. 

Για την περαιτέρω ερμηνεία του παραπάνω αποτελέσματος μελετήθηκαν οι 

εκτιμήσεις των παραμέτρων του τελικού υποδείγματος της ανάλυσης 

συνδιακύμανσης (ANCOVA), το οποίο παρουσιάζεται στον πίνακα 16.  Όπως 

φαίνεται από τον πίνακα τα αγόρια σημείωσαν κατά μέσο όρο 0,73 μονάδες καλύτερη 
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επίδοση από τα κορίτσια και η διαφορά αυτή ήταν στατιστικά σημαντική.  Επίσης, οι 

επιδόσεις της ομάδας 3 (καμία συμμετοχή) ήταν μικρότερες τόσο από την ομάδα 1 

(συμμετοχή στις συναντήσεις), όσο και από την ομάδα 2 (συμμετοχή με σημειώσεις) 

και η διαφορά αυτή ήταν στατιστικά σημαντική p<0,05.  Μεταξύ των ομάδων 1 

(συμμετοχή στις συναντήσεις) και 2 (συμμετοχή με σημειώσεις), δε σημειώθηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές, κι αυτό είχε ήδη φανεί σε προηγούμενες μετρήσεις, 

που έχουν ήδη αναφερθεί. Τέλος, φάνηκε ότι η αύξηση στην τιμή της βελτίωσης των  

κινητικών δεξιοτήτων, οδηγεί σε αύξηση του μέσου όρου βελτίωσης των επιδόσεων 

των παιδιών όλων των ομάδων στο κριτήριο αξιολόγησης των  γνώσεων για το 

γραπτό λόγο και αυτή η επίδραση είναι στατιστικά σημαντική. 

Πίνακας 16: Εκτίμηση των παραμέτρων του τελικού υποδείγματος της ανάλυσης 

συνδιακύμανσης (ANCOVA), για την τελική βελτίωση της επίδοσης των παιδιών στο 

κριτήριο αξιολόγησης για τις γνώσεις για το γραπτό λόγο. 

Παράμετροι Συντελεστής Β Τυπικό 

σφάλμα 

t p 

Σταθερά -0,448 0,256 -1,944 0,054 

Φύλο=0 (αγόρι) 0,730 0,285 2,562 0,011 

Φύλο=1 (κορίτσι) 0    

Συμμετοχή=1 (συμμετοχή στις 

συναντήσεις) 

0,948 0,348 2,726 0,007 

Συμμετοχή=2 (συμμετοχή με 

σημειώματα) 

1,880 0,364 5,157 0,000 

Συμμετοχή=3 (καμία συμμετοχή) 0    

Βελτίωση στις κινητικές δεξιότητες 0,023 0,10 2,226 0,025 

 

12.4.5. Λεξιλόγιο 

 

Όσον αφορά στο τεστ δεκτικού λεξιλογίου, μετά από την απομάκρυνση των 

μεταβλητών που άσκησαν μη στατιστικά-σημαντική επίδραση [σειρά απομάκρυνσης: 

(α) ‘οικειότητα’ στις σχέσεις εκπαιδευτικών-μαθητών, (β) βελτίωση στις κινητικές 

δεξιότητες, (γ) ‘εξάρτηση’ στις σχέσεις εκπαιδευτικών-μαθητών, (δ) ‘διαφωνία’ στις 

σχέσεις εκπαιδευτικών-μαθητών, (ε) φύλο, (στ) βελτίωση στη δοκιμασία του 

αμφίπλευρου συντονισμού, (ζ) επίπεδο σπουδών μητέρας, (η) τρόπος συμμετοχής 

γονέων], η μοναδική μεταβλητή που άσκησε στατιστικά σημαντική επίδραση ήταν η 

συχνότητα χρήσης πρακτικών ανάγνωσης ιστοριών στο σπίτι F(1)=5,283, p<0,05, 
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ερμηνεύοντας ωστόσο ένα μικρό ποσοστό της διακύμανσης των τιμών.  

Πραγματοποιήθηκε ωστόσο έλεγχος της κανονικότητας των καταλοίπων, τόσο 

γραφικά, όσο και με την χρήση του στατιστικού κριτηρίου Kolmogorov-Smirnov.  

Όπως φάνηκε, η υπόθεση της κανονικότητας των καταλοίπων δεν παραβιάστηκε 

D(103)=1,081, p=0,193.  Παρακάτω στον πίνακα 17 παρουσιάζονται επίσης οι 

εκτιμήσεις των παραμέτρων του τελικού υποδείγματος της ανάλυσης 

συνδιακύμανσης (ANCOVA).  Όπως φάνηκε, βρέθηκε μια αρνητική σχέση ανάμεσα 

στην συχνότητα ανάγνωσης ιστοριών και την βελτίωση της επίδοσης των παιδιών στο 

τεστ δεκτικού λεξιλογίου. 

 

Πίνακας 17: Εκτίμηση των παραμέτρων του τελικού υποδείγματος της ανάλυσης 

συνδιακύμανσης (ANCOVA), για τη βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών στο τεστ 

δεκτικού λεξιλογίου 

Παράμετροι Συντελεστής Β Τυπικό σφάλμα t p 

Σταθερά 1,734 0,906 1,914 0,058 

Συχνότητα χρήσης 

πρακτικών ανάγνωσης 

ιστοριών στο σπίτι 

-0,639 0,278 -2,298 0,024 

 

 

12.4.6. Κατανόηση προφορικού λόγου 

 

Τις επιδόσεις των παιδιών στη δοκιμασία κατανόησης προφορικού λόγου, φάνηκε 

να επηρεάζουν στατιστικά σημαντικά, μετά από απομάκρυνση των μεταβλητών που 

δεν είχαν στατιστικά σημαντική επίδραση [σειρά απομάκρυνσης μεταβλητών: (α) 

‘εγγύτητα’ στις σχέσεις εκπαιδευτικών-μαθητών, (β) συχνότητα χρήσης πρακτικών 

ανάγνωσης ιστοριών στο σπίτι, (γ) βελτίωση στις κινητικές δεξιότητες, (δ) βελτίωση 

στον αμφίπλευρο συντονισμό, (ε) επίπεδο σπουδών μητέρας, (στ) φύλο, (7) 

‘εξάρτηση’ στις σχέσεις εκπαιδευτικών-μαθητών], οι μεταβλητές: (α) τρόπος 

συμμετοχής γονέων F(2)=11,249, p<0,01, και (β) ‘σύγκρουση’ στις σχέσεις 

εκπαιδευτικών-μαθητών F(1)=5,464, p<0,05, ερμηνεύοντας ένα μικρό ποσοστό της 

διακύμανσης των τιμών (r
2
=0,149, προσαρμοσμένο r

2
=0,134). Πραγματοποιήθηκε, 

ωστόσο, έλεγχος της κανονικότητας των καταλοίπων, τόσο γραφικά, όσο και με την 



209 
 

χρήση του στατιστικού κριτηρίου Kolmogorov-Smirnov.  Όπως φάνηκε, η υπόθεση 

της κανονικότητας των καταλοίπων δεν παραβιάστηκε D(173)=0,756, p=0,617. 

Παρακάτω, στον Πίνακα 18, παρουσιάζονται επίσης οι εκτιμήσεις των 

παραμέτρων του τελικού υποδείγματος της ανάλυσης συνδιακύμανσης (ANCOVA), 

έτσι ώστε να γίνουν περισσότερο κατανοητά τα αποτελέσματα.  Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα οι επιδόσεις των παιδιών της ομάδας 3 (καμία συμμετοχή), διέφεραν 

στατιστικά σημαντικά p<0,05, τόσο από την ομάδα 1 (συμμετοχή στις συναντήσεις), 

όσο και από την ομάδα 2 (συμμετοχή με σημειώματα).  Η ομάδα 2 (συμμετοχή με 

σημειώματα) φάνηκε να υπερέχει κατά μέσο όρο και από τις άλλες δυο ομάδες, 

ωστόσο σε έλεγχο  ANOVA, που έχει ήδη προηγηθεί δεν φάνηκε να υπάρχουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στην ομάδα 1 (συμμετοχή στις 

συναντήσεις) και την ομάδα 2 (συμμετοχή με σημειώματα).  Τέλος, αρνητική σχέση 

φάνηκε ανάμεσα στη ‘σύγκρουση’ μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών και 

τη βελτίωση επίδοσης στη δοκιμασία κατανόησης προφορικού λόγου.  Όπως 

φαίνεται, αν αυξηθεί η τιμή της ‘σύγκρουσης’, τότε μειώνεται η βελτίωση της 

επίδοσης των παιδιών στη συγκεκριμένη δοκιμασία.   

 

Πίνακας 18: Εκτίμηση των παραμέτρων του τελικού υποδείγματος της ανάλυσης 

συνδιακύμανσης (ANCOVA), για τη βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών στη δοκιμασία 

κατανόησης προφορικού λόγου. 

Παράμετροι Συντελεστής Β Τυπικό σφάλμα t p 

Σταθερά 3,984 1,259 3,164 0,002 

Συμμετοχή=1(συμμετοχή 

στις συναντήσεις) 

2,948 0,862 3,422 0,001 

Συμμετοχή=2(συμμετοχή 

με σημειώσεις) 

3,639 0,883 4,123 0,000 

Συμμετοχή=3 (καμία 

συμμετοχή) 

0    

‘Σύγκρουση’ στις 

σχέσεις εκπαιδευτικών-

μαθητών 

-0,145 0,062 -2,337 0,021 
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12.4.7. Αναδιήγηση ιστοριών 

 

Τέλος, στη δοκιμασία αναδιήγησης μετά από την απομάκρυνση των μεταβλητών 

που δεν άσκησαν στατιστικά σημαντική επίδραση [σειρά απομάκρυνσης των 

μεταβλητών: (α) επίπεδο σπουδών μητέρας, (β) βελτίωση αμφίπλευρου συντονισμού, 

(γ) φύλο, (δ) ‘σύγκρουση’ στις σχέσεις εκπαιδευτικών-μαθητών, (ε) συχνότητα 

χρήσης πρακτικών ανάγνωσης ιστοριών στο σπίτι, (στ) βελτίωση στις κινητικές 

δεξιότητες], φάνηκε ότι άσκησαν στατιστικά σημαντική επίδραση οι μεταβλητές: (α) 

τρόπος συμμετοχής γονέων F(2)=15,045, p<0,01, (β) ‘εγγύτητα’’ στις σχέσεις 

εκπαιδευτικών-μαθητών F(1)=5,907, p<0,05 και (γ) ‘εξάρτηση’ στις σχέσεις 

εκπαιδευτικών-μαθητών F(1)=8,016, p<0,05, ερμηνεύοντας ένα μεγάλο μέρος της 

διακύμανσης των τιμών (r
2
=0,445, προσαρμοσμένο r

2
=0,402).  Πραγματοποιήθηκε 

έλεγχος της κανονικότητας των καταλοίπων, τόσο γραφικά, όσο και με την χρήση του 

στατιστικού κριτηρίου Kolmogorov-Smirnov.  Όπως φάνηκε, η υπόθεση της 

κανονικότητας των καταλοίπων δεν παραβιάστηκε D(57)=0,706, p=0,701. 

Για την καλύτερη ερμηνεία των αποτελεσμάτων, παρουσιάζονται στον Πίνακα 

19, οι εκτιμήσεις των παραμέτρων του τελικού υποδείγματος της ανάλυσης 

συνδιακύμανσης (ANCOVA).  Όπως φαίνεται, η ομάδα 3 (καμία συμμετοχή), είχε 

μικρότερη επίδοση τόσο από την ομάδα 1 (συμμετοχή στις συναντήσεις), όσο και από 

την ομάδα 2 (συμμετοχή με σημειώσεις), ωστόσο η διαφορά ήταν στατιστικά 

σημαντική μόνο ανάμεσα στην ομάδα 3 (καμία συμμετοχή)  και την ομάδα 1 

(συμμετοχή στις συναντήσεις).  Δεν παρατηρήθηκε καμία στατιστικά σημαντική 

διαφορά ανάμεσα στην ομάδα 3 (καμία συμμετοχή) και την ομάδα 2 (συμμετοχή με 

σημειώσεις).  Στατιστικά σημαντική διαφορά είχε παρατηρηθεί ανάμεσα στην ομάδα 

1 (συμμετοχή στις συναντήσεις) και ομάδα 2 (συμμετοχή με σημειώσεις) σε 

προηγούμενες συγκρίσεις που έχουν ήδη αναφερθεί.  Τέλος, όπως φάνηκε, όσο 

αυξάνεται η ‘εγγύτητα’ μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών, αυξάνεται και η βελτίωση 

στην αναδιήγηση ιστοριών, ενώ, αντίστοιχα, όσο μειώνεται η ‘εξάρτηση’ 

εκπαιδευτικών-μαθητών, τόσο αυξάνονται οι επιδόσεις των παιδιών στη 

συγκεκριμένη δοκιμασία.  

 

 



211 
 

Πίνακας 19: Εκτίμηση των παραμέτρων του τελικού υποδείγματος της ανάλυσης 

συνδιακύμανσης (ANCOVA), για τη βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών στη 

δοκιμασία αναδιήγησης ιστοριών. 

Παράμετροι Συντελεστής Β Τυπικό 

σφάλμα 

t p 

Σταθερά -0,299 1,583 -0,189 0,851 

Συμμετοχή=1(συμμετοχή 

στις συναντήσεις) 

2,647 0,591 4,478 0,000 

Συμμετοχή=2(συμμετοχή 

με σημειώσεις) 

0,162 0,627 0,258 0,789 

Συμμετοχή=3 (καμία 

συμμετοχή) 

0    

‘Εγγύτητα’ στις σχέσεις 

εκπαιδευτικών-μαθητών 

0,102 0,042 2,430 0,019 

‘Εξάρτηση’ στις σχέσεις 

εκπαιδευτικών-μαθητών 

-0,274 0,097 -2,831 0,007 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα παραπάνω αποτελέσματα της ανάλυσης 

συνδιακύμανσης προς πολλούς παράγοντες (ANCOVΑ), συγκεντρωτικά με στόχο να 

αντιστοιχηθούν στις ερευνητικές υποθέσεις και να προκύψουν τα ανάλογα 

συμπεράσματα.  

 

12.5. Επίδραση της αδρής κινητικότητας μέσω της βελτίωσης της φυσικής 

δραστηριότητας στη βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων αναδυόμενου 

γραμματισμού των παιδιών.  

 

Μετά από την είσοδο των μεταβλητών στο μοντέλο για κάθε δοκιμασία 

γνώσεων και δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού, και την απομάκρυνση των 

μεταβλητών που δεν είχαν στατιστικά σημαντική επίδραση προέκυψε ότι η βελτίωση 

της αδρής κινητικότητας επηρέασε στατιστικά σημαντικά την επίδοση των παιδιών 

στο κριτήριο αξιολόγησης γνώσεων για το γραπτό λόγο F(1)=5,12, p<0,05.  (Πίνακας 

16). Σε κανένα άλλο από τις δοκιμασίες γνώσεων και δεξιοτήτων αναδυόμενου 

γραμματισμού δε φάνηκε να υφίσταται στατιστικά σημαντική επίδραση από τη 

βελτίωση της αδρής κινητικότητας. Κατά συνέπεια, η τρίτη ερευνητική υπόθεση που 
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είχε τεθεί και υποστήριζε ότι η βελτίωση της αδρής κινητικότητας θα έχει επίδραση 

σε γνώσεις και δεξιότητες αναδυόμενου γραμματισμού παιδιών προσχολικής ηλικίας, 

επιβεβαιώθηκε μερικώς καθώς η βελτίωση της αδρής κινητικότητας επηρέασε 

στατιστικά σημαντικά τη συνολική βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών στο τεστ 

αξιολόγησης γνώσεων για το γραπτό λόγο.  

 

12.6. Επίδραση του μορφωτικού επιπέδου της μητέρας στη βελτίωση της αδρής 

κινητικότητας  

 

Μετά από την είσοδο των μεταβλητών στο μοντέλο παλινδρόμησης για το τεστ 

κινητικών δεξιοτήτων και τη δοκιμασία του αμφίπλευρου συντονισμού, και την 

απομάκρυνση των μεταβλητών που δεν είχαν στατιστικά σημαντική επίδραση 

προέκυψε ότι το επίπεδο σπουδών της μητέρας επέδρασε στατιστικά σημαντικά στην 

επίδοση των παιδιών στη βελτίωση της αδρής κινητικότητας και, πιο συγκεκριμένα, 

στο τεστ κινητικών δεξιοτήτων (MABC-2) F(4)=2,468, p=0,045) (Πίνακας 13).  

Αντίθετα, στη δοκιμασία του αμφίπλευρου συντονισμού (BOT-2), καμία από τις 

μεταβλητές που εισήχθησαν στο μοντέλο δε φάνηκε να επηρεάζει στατιστικά 

σημαντικά το σύνολο της βελτίωσης της επίδοσης των παιδιών. 

Η τέταρτη ερευνητική υπόθεση που υποστήριζε ότι το μορφωτικό επίπεδο της 

μητέρας θα έχει επίδραση στη βελτίωση της αδρής κινητικότητας παιδιών 

προσχολικής ηλικίας, επιβεβαιώθηκε καθώς για το τεστ κινητικών δεξιοτήτων, το 

οποίο ήταν και το βασικότερο εργαλείο μέτρησης της αδρής κινητικότητας, το 

επίπεδο σπουδών της μητέρας ήταν η μοναδική μεταβλητή που φάνηκε να ασκεί 

στατιστικά σημαντική επίδραση στη βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών. 

 

12.7.  Επίδραση του μορφωτικού επιπέδου της μητέρας στη βελτίωση των 

γνώσεων και δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού. 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν, το μορφωτικό επίπεδο της 

μητέρας, δεν επέδρασε στατιστικά σημαντικά στις επιδόσεις των παιδιών σε καμία 

από τις δοκιμασίες των γνώσεων και δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού που 

τους δόθηκε. Αντίστοιχα, η πέμπτη ερευνητική υπόθεση που υποστήριζε ότι το 
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εκπαιδευτικό επίπεδο της μητέρας θα έχει επίδραση στη βελτίωση γνώσεων και 

δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού παιδιών προσχολικής αγωγής, δεν 

επιβεβαιώθηκε καθώς το επίπεδο σπουδών της μητέρας, δεν αποτέλεσε μια από τις 

μεταβλητές που επηρέασαν την βελτίωση της επίδοσης των παιδιών. 

 

12.8. Επίδραση της συχνότητας πρακτικών ανάγνωσης ιστοριών που ακολουθούν 

οι γονείς στο σπίτι στη βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων αναδυόμενου 

γραμματισμού των παιδιών. 

 

Για τον υπολογισμό της συχνότητας χρήσης πρακτικών ανάγνωσης ιστοριών στο 

σπίτι, υπολογίστηκε ο μέσος όρος των απαντήσεων που έδωσαν οι γονείς στο σχετικό 

ερωτηματολόγιο που τους δόθηκε πριν την έναρξη της εντατικής παρέμβασης.  Οι 

τιμές που έπαιρναν οι απαντήσεις των γονέων είχαν εύρος από 1(πολύ σπάνια) έως 5 

(πολύ συχνά).  Από τον υπολογισμό των συχνοτήτων των απαντήσεων που 

πραγματοποιήθηκε, προέκυψαν τα εξής: το 3% των γονέων, σημείωσε μέσο όρο 

συχνότητας ανάγνωσης ιστοριών από 1,61 έως 2,11, το 27% των γονέων σημείωσε 

αντίστοιχο μέσο όρο με τιμές από 2,25 έως 3, το 62,4% των γονέων σημείωσε μέσο 

όρο από 3 έως 4, και τέλος το 5,3% των γονέων σημείωσε μέσο όρο με τιμές από 4 

έως 4, 61%.  Σύμφωνα, λοιπόν, με τα αποτελέσματα το μεγαλύτερο ποσοστό γονέων 

εμφάνιζε πρακτικές ανάγνωσης ιστοριών ‘μερικές φορές’ έως ‘συχνά’. 

Όπως φάνηκε, η συχνότητα πρακτικών ανάγνωσης ιστοριών επηρέασε στατιστικά 

σημαντικά τις επιδόσεις των παιδιών τόσο στη δοκιμασία γνώσης γραμμάτων 

(F(1)=5766, p<0,05), όσο και στο τεστ δεκτικού λεξιλογίου (F(1)=5,283, p<0,05) 

(Πίνακας 15 και 17 αντίστοιχα).  Σε καμία από τις υπόλοιπες δοκιμασίες γνώσεων και 

δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού, η συχνότητα πρακτικών ανάγνωσης 

ιστοριών δεν επηρέασε στατιστικά σημαντικά την επίδοση των παιδιών.  

Η έκτη ερευνητική υπόθεση σύμφωνα με την οποία, η συχνότητα πρακτικών 

ανάγνωσης ιστοριών θα επηρεάσει την επίδοση των παιδιών στα κριτήρια γνώσεων 

και δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού, επιβεβαιώθηκε μερικώς καθώς η 

παραπάνω μεταβλητή επηρέασε στατιστικά σημαντικά τις επιδόσεις των παιδιών στη 

γνώση γραμμάτων, και στο τεστ δεκτικού λεξιλογίου. 

 



214 
 

12.9.  Μεταβολή του μέσου όρου συχνότητας χρήσης πρακτικών ανάγνωσης 

ιστοριών μετά τη λήξη της ερευνητικής παρέμβασης  

 

Η μεταβολή στο μέσο όρο συχνότητας χρήσης πρακτικών ανάγνωσης ιστοριών 

πριν και μετά την ολοκλήρωση της εντατικής γονικής συνεργασίας υπολογίστηκε 

ξεχωριστά για κάθε ομάδα με τη χρήση του στατιστικού κριτηρίου t, σε εξαρτημένα 

κατά ζεύγη δείγματα. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που φαίνονται στον Πίνακα 20, τόσο η ομάδα 

εντατικής συνεργασίας ΑΙ, όσο και η ομάδα μη-εντατικής συνεργασίας ΑΙ, 

παρουσίασαν στατιστικά σημαντική αύξηση στο μέσο όρο χρήσης πρακτικών 

ανάγνωσης ιστοριών μετά την ολοκλήρωση της εντατικής παρέμβασης.  Μη 

στατιστικά σημαντική διαφορά στον αντίστοιχο μέσο όρο, σημείωσε η νέα ομάδα 

ελέγχου ΑΙ.  Κατά συνέπεια, η έβδομη ερευνητική υπόθεση σύμφωνα με την οποία ο 

μέσος όρος της συχνότητας χρήσης πρακτικών ανάγνωσης ιστοριών θα σημείωνε 

αλλαγή μετά την ολοκλήρωση της εντατικής γονικής συνεργασίας, επιβεβαιώθηκε. 

 

Πίνακας 20: Μέσοι όροι (M), τυπικές αποκλίσεις (Sd) και αποτελέσματα του στατιστικού 

κριτηρίου t, του μέσου όρου συχνότητας πρακτικών ανάγνωσης ιστοριών, κατά τον 

προέλεγχο και τον μετα-έλεγχο ανά ομάδα. 

Ομάδες Συχνότητα χρήσης πρακτικών ανάγνωσης ιστοριών 

  Μ Sd t test 

Ομάδα 

εντατικής 

συνεργασίας ΑΙ  

Προέλεγχος 3,22 0,605 t(21)=2,592, 

p<0,05 

 Μετά-έλεγχος 3,64 0,600 

Ομάδα μη-

εντατικής 

συνεργασίας 

1ΑΙ  

Προέλεγχος 3,22 0,435 t(25)=2,325, 

p<0,05 

 Μετά-έλεγχος 3,39 0,508 

Νέα ομάδα 

ελέγχου ΑΙ 

Προέλεγχος 3,28 0,582 t(22)=0,960, 

p>0,05 

 Μετά-έλεγχος 3,43 3,28 
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12.10 Επίδραση των σχέσεων εκπαιδευτικού-μαθητή στη βελτίωση των 

επιδόσεων στην αδρή κινητικότητα. 

 

Μετά από την είσοδο των μεταβλητών στο μοντέλο παλινδρόμησης για το τεστ 

κινητικών δεξιοτήτων και τη δοκιμασία αμφίπλευρου συντονισμού και την 

απομάκρυνση των μεταβλητών που δεν είχαν στατιστικά σημαντική επίδραση, 

προέκυψε ότι οι σχέσεις εκπαιδευτικού-μαθητή δεν επηρέασαν στατιστικά σημαντικά 

τις επιδόσεις των παιδιών, ούτε στις κινητικές δεξιότητες, ούτε στον αμφίπλευρο 

συντονισμό (Πίνακας 13).  

Η όγδοη ερευνητική υπόθεση που υποστήριζε ότι οι σχέσεις εκπαιδευτικού-

μαθητή θα έχουν επίδραση στη βελτίωση της αδρής κινητικότητας των παιδιών 

προσχολικής ηλικίας, δεν επιβεβαιώθηκε καθώς καμία από τις τρεις μεταβλητές που 

σχετίζονταν με τις σχέσεις εκπαιδευτικού-μαθητή (εγγύτητα-σύγκρουση-εξάρτηση) 

δεν φάνηκε να επηρεάζει τις κινητικές δεξιότητες ή τον αμφίπλευρο συντονισμό των 

παιδιών. 

 

12.11. Επίδραση των σχέσεων εκπαιδευτικού-μαθητή στη βελτίωση των 

επιδόσεων στις γνώσεις και δεξιότητες αναδυόμενου γραμματισμού. 

 

Μετά από την είσοδο των μεταβλητών στο μοντέλο και την απομάκρυνση των 

μεταβλητών που δεν επηρέασαν στατιστικά σημαντικά την βελτίωση της επίδοσης σε 

κάθε δοκιμασία γνώσεων και δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού προέκυψε ότι 

οι σχέσεις εκπαιδευτικών-μαθητών επέδρασαν στατιστικά σημαντικά σε κάποια από 

αυτές.  Πιο συγκεκριμένα, στη δοκιμασία γνώσης γραμμάτων, ο παράγοντας 

‘σύγκρουση’ μεταξύ εκπαιδευτικών και παιδιών επηρέασε στατιστικά σημαντικά την 

επίδοση των παιδιών F(1)=11,253, p<0,01 (Πίνακας 15).  Επίσης, στη δοκιμασία 

κατανόησης προφορικού λόγου, ο παράγοντας ‘διαφωνία’ F(1)=5,464, p<0,05 μεταξύ 

των εκπαιδευτικών και των μαθητών, φάνηκε να επηρεάζει στατιστικά σημαντικά την 

επίδοση των παιδιών (Πίνακας 18). 

  Τέλος, στη δοκιμασία αναδιήγησης ιστοριών, οι παράγοντες ‘εγγύτητα’ 

F(1)=5,907, p<0,05 και ‘εξάρτηση’F(1)=8,016, p<0,05 στις σχέσεις εκπαιδευτικών 
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και μαθητών, παρατηρήθηκε ότι άσκησαν στατιστικά σημαντική επίδραση στην 

επίδοση των παιδιών (Πίνακας 19).  Έτσι, η ερευνητική υπόθεση που υποστήριζε ότι 

οι σχέσεις εκπαιδευτικού-μαθητή θα έχουν επίδραση στη βελτίωση γνώσεων και 

δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού παιδιών προσχολικής αγωγής, 

επιβεβαιώθηκε μερικώς καθώς η μεταβλητή ‘σύγκρουση’, φάνηκε να ασκεί επίδραση 

στην επίδοση των παιδιών, τόσο στη δοκιμασία γνώσης γραμμάτων, όσο και στη 

δοκιμασία κατανόησης προφορικού λόγου.  Επίσης, στη δοκιμασία αναδιήγησης 

ιστοριών οι μεταβλητές ‘εγγύτητα’ και ‘εξάρτηση’  ήταν κάποιες από τις μεταβλητές 

που άσκησαν στατιστικά σημαντική επίδραση στην επίδοση των παιδιών. 

Ο τρόπος με τον οποίο συνεργάστηκαν οι γονείς, επίσης φάνηκε να επηρεάζει 

στατιστικά σημαντικά την επίδοση των παιδιών στη δοκιμασία κατανόησης 

προφορικού λόγου F(2)=11,249, p<0,05 (Πίνακας 18), στο τεστ αξιολόγησης 

γνώσεων για το γραπτό λόγο F(2)=14,107 p<0,05 (Πίνακας 16), και τέλος στη 

δοκιμασία αναδιήγησης ιστοριών F(2)=15,045, p<0,05 (Πίνακας 19).   

 

Σύνοψη αποτελεσμάτων 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, υπήρξαν αρκετές μεταβλητές που επηρέασαν ένα 

μέρος της βελτίωσης της επίδοσης των παιδιών στις δοκιμασίες που 

χρησιμοποιήθηκαν για να μετρήσουν τις επιδόσεις τους.  Σε όλες τις δοκιμασίες 

φάνηκε η επίδραση κάποιων μεταβλητών, εκτός από τη δοκιμασία του αμφίπλευρου 

συντονισμού, όπου καμία από τις μεταβλητές που μελετήθηκαν δεν επηρέασε 

στατιστικά σημαντικά την επίδοση των παιδιών.  Όπως φάνηκε, μεταβλητές που 

άσκησαν στατιστικά σημαντική επίδραση ήταν το επίπεδο σπουδών της μητέρας, η 

συχνότητα χρήσης πρακτικών ανάγνωσης ιστοριών, η βελτίωση της αδρής 

κινητικότητας και οι σχέσεις εκπαιδευτικών-μαθητών. Μεταβλητές που εξετάστηκαν 

επίσης, ήταν το φύλο των παιδιών αλλά και ο τρόπος συμμετοχής των γονέων τους 

στην εκπαίδευση.  Το φύλο των παιδιών δεν φάνηκε να ασκεί επίδραση σε καμία από 

τις δοκιμασίες που χρησιμοποιήθηκαν, ενώ ο τρόπος συμμετοχής των γονέων άσκησε 

επίδραση στη συνολική βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών στα κριτήρια 

αξιολόγησης γνώσεων για τις γνώσεις για το γραπτό λόγο, στη δοκιμασία 

κατανόησης προφορικού λόγου, και τέλος στη δοκιμασία αναδιήγησης ιστοριών.   
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Πιο συγκεκριμένα, στη δοκιμασία γνώσης γραμμάτων, οι μεταβλητές που 

άσκησαν στατιστικά σημαντική βελτίωση ήταν η συχνότητα χρήσης πρακτικών 

ανάγνωσης ιστοριών και η ‘διαφωνία’ εκπαιδευτικών-μαθητών. Στο κριτήριο 

αξιολόγησης για τις γνώσεις για τον γραπτό λόγο, ο τρόπος συμμετοχής των γονέων 

στην εκπαιδευτική διαδικασία και η βελτίωση στην αδρή κινητικότητα, επηρέασαν 

στατιστικά σημαντικά τις επιδόσεις των παιδιών, ενώ στο τεστ δεκτικού λεξιλογίου, η 

συχνότητα χρήσης πρακτικών ανάγνωσης ιστοριών ήταν η μοναδική μεταβλητή που 

άσκησε στατιστικά σημαντική επίδραση.   Στη δοκιμασία κατανόησης προφορικού 

λόγου, ο τρόπος συμμετοχής των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και η 

‘διαφωνία’ εκπαιδευτικών-μαθητών, αποτέλεσαν παράγοντες που επηρέασαν 

στατιστικά σημαντικά τις επιδόσεις των παιδιών, ενώ, τέλος, στη δοκιμασία 

αναδιήγησης ιστοριών,  ο τρόπος συμμετοχής των γονέων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, αλλά και η ‘οικειότητα’ και η ‘εξάρτηση’ στις σχέσεις εκπαιδευτικών-

μαθητών, ήταν αυτές που επηρέασαν τις επιδόσεις των παιδιών. 

Οι ερευνητικές υποθέσεις που είχαν τεθεί επιβεβαιώθηκαν, εκτός από δυο.  Πιο 

συγκεκριμένα, οι υποθέσεις που δεν επιβεβαιώθηακαν αφορούσαν στην επίδραση που 

ασκεί το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας στις επιδόσεις των παιδιών στην κατάκτηση 

γνώσεων και δεξιοτήτων γραμματισμού, αλλά και στην επίδραση των σχέσεων 

μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών στη βελτίωση της αδρής κινητικότητας των 

παιδιών.  Όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα, δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική 

επίδραση των μεταβλητών αυτών στις επιδόσεις των παιδιών.  Αντίθετα, οι 

ερευνητικές υποθέσεις που επιβεβαιώθηκαν αφορούσαν στην επίδραση που ασκεί η 

βελτίωση στην αδρή κινητικότητα, η συχνότητα χρήσης πρακτικών ανάγνωσης 

ιστοριών στο σπίτι, και οι σχέσεις εκπαιδευτικών-μαθητών στη βελτίωση γνώσεων 

και δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού. Επίσης, δεν επιβεβαιώθηκε και η 

ερευνητική υπόθεση που αφορούσε στην επίδραση του εκπαιδευτικού επιπέδου της 

μητέρας στη βελτίωση της αδρής κινητικότητας των παιδιών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν να μελετηθεί η επίδραση που ασκεί η 

συνεργασία των γονέων με το σχολείο, στα μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών 

τους.  Οι γονείς έλαβαν γνώση για πρακτικές που χρησιμοποιούνται στην προσχολική 

εκπαίδευση σχετικά με τη φυσική δραστηριότητα και την ανάγνωση ιστοριών, και τις 

εφάρμοσαν στο σπίτι.  Στην ουσία, οι γονείς προσπάθησαν να αλλάξουν, να 

βελτιώσουν, ή να εμπλουτίσουν τις πρακτικές που ακολουθούν στο οικογενειακό 

τους περιβάλλον και να προσφέρουν αβίαστα μαθησιακές εμπειρίες στα παιδιά τους. 

Οι ίδιοι οι γονείς προσπάθησαν να φέρουν την αλλαγή. 

Η πειραματική παρέμβαση ήταν χωρισμένη σε δυο μέρη.  Κατά το πρώτο 

μέρος, πραγματοποιήθηκε η μη-εντατική γονική συνεργασία και οι γονείς έλαβαν 

κάρτες φυσικής δραστηριότητας. Κατά το δεύτερο μέρος, πραγματοποιήθηκε η 

εντατική γονική συνεργασία και οι γονείς έλαβαν μέρος σε συναντήσεις που στόχο 

είχαν την εξοικείωσή τους με πρακτικές ανάγνωσης ιστοριών.  Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι η γονική συνεργασία με το σχολείο είχε θετική επίδραση τόσο στην αδρή 

κινητικότητα, όσο και στις γνώσεις και δεξιότητες αναδυόμενου γραμματισμού, με 

την επίδραση να είναι ισχυρότερη στην κατάκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων 

γραμματισμού.   

 

13.1. Στάσεις γονέων απέναντι στη γονική συνεργασία 

 

Η παρούσα διατριβή λόγω της εθελοντικής παρουσίας των γονέων, κατέδειξε, 

μέσα από την πορεία της, και τις προτιμήσεις τους όσον αφορά στον τρόπο που 

επέλεξαν να συνεργαστούν με το σχολείο.  Έτσι, φάνηκε ήδη από την πρώτη 

ενημερωτική συνάντηση με τους γονείς, που πραγματοποιήθηκε σε κάθε σχολείο 

ξεχωριστά, ότι κάποιοι από αυτούς δεν επιθυμούσαν να συμμετάσχουν.  Έτσι, ενώ 

αυτοί οι γονείς αρχικά ανήκαν στην πειραματική ομάδα, αποτέλεσαν στη συνέχεια 

μια ξεχωριστή ομάδα, αυτή των γονέων που αρνήθηκαν να συμμετάσχουν και κατά 

συνέπεια δεν έλαβαν καμία ενημέρωση κατά τη διάρκεια της πειραματικής 

παρέμβασης.  Τα παιδιά των γονέων αυτών, ακολούθησαν το πρόγραμμα του 
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νηπιαγωγείου, συμμετείχαν κανονικά στις μετρήσεις που έγιναν, ενώ θεωρείται ότι 

τίποτα δεν άλλαξε στο μαθησιακό περιβάλλον στο σπίτι τους. 

Κατά το πρώτο μέρος της πειραματικής παρέμβασης, λοιπόν, οι γονείς ήταν 

χωρισμένοι σε τρεις ομάδες: ομάδα πειραματική ΦΔ (συνεργάστηκαν μη-εντατικά για 

την ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας)-ομάδα ελέγχου 1 ΦΔ (έλαβαν 

παραινέσεις για τα οφέλη της φυσικής δραστηριότητας)-ομάδα ελέγχου 2 ΦΔ 

(αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην ερευνητική διαδικασία).  Κατά το δεύτερο μέρος 

της πειραματικής παρέμβασης, όπου οι γονείς έπρεπε να συμμετάσχουν σε οκτώ 

εβδομαδιαίες συναντήσεις, υπήρξε και πάλι νέα διαφοροποίηση των ομάδων.  Έτσι, 

από την πειραματική ομάδα των γονέων που δημιουργήθηκε κατά το πρώτο μέρος 

της ερευνητικής διαδικασίας, αρκετοί αποχώρησαν, καθώς για διάφορους λόγους 

αδυνατούσαν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους.  Αυτοί οι γονείς ήταν αρκετοί ώστε 

να αποτελέσουν μια ξεχωριστή ομάδα, αυτή των γονέων που συμμετείχαν μεν  στο 

πρώτο μέρος που είχε σχέση με τη φυσική δραστηριότητα, αλλά όχι στο δεύτερο 

μέρος που είχε σχέση με τις πρακτικές ανάγνωσης ιστοριών.   

Στο δεύτερο μέρος λοιπόν της ερευνητικής διαδικασίας, οι γονείς αποτέλεσαν 

τέσσερις ομάδες: ομάδα εντατικής συνεργασίας ΑΙ (γονείς που συνεργάστηκαν μη-

εντατικά κατά το πρώτο μέρος της ερευνητικής διαδικασίας και συνέχισαν την 

εντατική συνεργασία κατά το δεύτερο μέρος της ερευνητικής διαδικασίας)-ομάδα 

ελέγχου ΑΙ (γονείς που συνεργάστηκαν μόνο κατά το πρώτο μέρος της ερευνητικής 

διαδικασίας που αφορούσε στη φυσική δραστηριότητα και διέκοψαν τη συνεργασία 

τους κατά το δεύτερο μέρος)-ομάδα μη-εντατικής συνεργασίας ΑΙ (γονείς που έλαβαν 

παραινέσεις για την ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας κατά το πρώτο μέρος της 

ερευνητικής διαδικασίας και σημειώσεις με τις πρακτικές ανάγνωσης ιστοριών κατά 

το δεύτερο μέρος)-ομάδα ελέγχου 2 ΑΙ (γονείς που αρνήθηκαν να συμμετέχουν στην 

ερευνητική διαδικασία.  Οι μη στατιστικά σημαντικές διαφορές που εντοπίστηκαν 

στις επιδόσεις των παιδιών ανάμεσα στην ομάδα ελέγχου 1 ΑΙ και την ομάδα ελέγχου 

2 ΑΙ, οδήγησαν στην ένωση των ομάδων αυτών σε μια νέα ομάδα, η οποία αποτέλεσε 

τη «νέα ομάδα ελέγχου ΑΙ».  

Αυτή η πορεία που ακολούθησαν οι γονείς ήταν αναμενόμενη. Μέσα από 

ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζεται ότι σε βάθος χρόνου, υπάρχουν απώλειες από 

την παρουσία των γονέων σε δραστηριότητες που οργανώνονται από το σχολείο ή 
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την κοινότητα (Emerson και συν., 2012. Epstein, 2010. Smith και συν., 2013). Η 

διατήρηση μιας σταθερής παρουσίας των γονέων στις δραστηριότητες αποτελεί μια 

πρόκληση.   Όπως φάνηκε, προτιμήθηκε η μη-εντατική γονική συνεργασία και 

παρουσιάστηκαν απώλειες κατά την εντατική γονική συνεργασία, όπου οι γονείς  

έπρεπε να λαμβάνουν μέρος σε προγραμματισμένες εβδομαδιαίες σε συναντήσεις.   

Η προτίμηση της μη-εντατικής γονικής συνεργασίας μπορεί να έγινε για 

πολλούς λόγους τους οποίους δεν γνωρίζουμε, ωστόσο το πιο πιθανό είναι να 

προτιμήθηκε, καθώς δεν ήταν απαραίτητη η φυσική παρουσία των γονέων.  Σύμφωνα 

με μελέτες, αρκετοί γονείς είναι αυτοί που πλέον δεν έχουν χρόνο να αφιερώσουν σε 

δραστηριότητες του σχολείου, και αυτό κατά συνέπεια κάνει τους μη-εντατικούς 

τρόπους γονικής συνεργασίας πιο ελκυστικούς (Niklas & Schneider, 2015. 2017).  

Είναι αισιόδοξο το γεγονός ότι υπήρξαν αρκετοί γονείς που έλαβαν μέρος σε 

όλη την ερευνητική διαδικασία και αφιέρωσαν χρόνο, με μοναδικό κίνητρο την 

εξέλιξη των παιδιών τους (Πίνακας 1).  Η αποδοχή της διαδικασίας συνεργασίας από 

τους γονείς, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι έχει νόημα να οργανώνονται από το 

σχολείο ή την κοινότητα δράσεις με αποδέκτες τους γονείς.  Η ύπαρξη της ομάδας 

εντατικής συνεργασίας ΑΙ, που αποτελούσε την ομάδα των γονέων που 

συνεργάστηκαν  καθ’ όλη την πειραματική παρέμβαση,  οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 

υπάρχουν αρκετοί γονείς που έχουν κατανοήσει το ρόλο τους ως ‘δάσκαλοι’ των 

παιδιών τους και την ευθύνη που έχουν για την συνολική εξέλιξη τους.  Η κατανόηση 

του ρόλου που έχουν οι γονείς στην πρόοδο των παιδιών τους, αποτελεί μια 

θεμελιώδη κατάκτηση από την πλευρά τους, ενώ επηρεάζει κατά πολύ τον τρόπο που 

θα επιλέξουν να συνεργαστούν με το σχολείο ή την κοινότητα (Emerson και συν., 

2012). 

Η συνεργασία των γονέων με το σχολείο ή την κοινότητα, στοχεύει στην 

ενίσχυση του ρόλου των γονέων ως δασκάλων των παιδιών τους και κατά συνέπεια 

στη βελτίωση του μαθησιακών εμπειριών που προσφέρουν οι γονείς στο σπίτι.  Το 

οικογενειακό περιβάλλον αναγνωρίζεται ως το περιβάλλον που ασκεί την ισχυρότερη 

επίδραση στα παιδιά και κατά συνέπεια πρέπει να ενισχύεται για να υπάρξει η 

μέγιστη αλλαγή (Epstein, 2010).  

Τέλος, η συνολική πορεία της πειραματικής παρέμβασης οδήγησε σε 

συμπεράσματα χρήσιμα για την πρακτική εφαρμογή της γονικής συνεργασίας.  
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Αρχικά, είναι σημαντικό να υπάρχει εκ των προτέρων σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα 

στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς.  Αυτή η σχέση οδήγησε τους γονείς να δουν 

θετικά το ενδεχόμενο να συνεργαστούν και πιο εύκολα να λάβουν μέρος στην 

πειραματική παρέμβαση. 

Επίσης, το γεγονός ότι η συνεργασία με τους γονείς είναι εθελοντικής φύσης, 

οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν θα λαμβάνει πάντα πλήρη αποδοχή από αυτούς.  

Είναι αδύνατον να επιθυμούν όλοι οι γονείς να συνεργαστούν, κάτι που εξ αρχής 

διαπιστώθηκε και στην παρούσα μελέτη, καθώς αρκετοί γονείς αρνήθηκαν να 

συνεργαστούν (Πίνακας 1).  Επίσης διαπιστώθηκε ότι ενώ αρκετοί γονείς ξεκίνησαν 

τη συνεργασία τους, τελικά τη διέκοψαν.  Αυτό είναι φυσιολογικό και δε θα πρέπει 

να αποθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς από την προσπάθειά τους να εφαρμόζουν 

παρεμβάσεις που αφορούν στους γονείς. 

Οι γονείς επίσης, σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να νιώσουν ανεπαρκείς ως 

‘δάσκαλοι’ των παιδιών τους.  Ο στόχος των παρεμβάσεων δεν είναι να καταλάβουν 

οι γονείς τί κάνουν λάθος, αλλά κυρίως να νιώσουν και να κατανοήσουν τη 

σημαντική επίδραση που έχει η δική τους συμβολή στα μαθησιακά αποτελέσματα 

των παιδιών τους. 

Τέλος, ο τρόπος που θα επιλέξουν οι εκπαιδευτικοί να συνεργαστούν με τους 

γονείς (εντατικά ή μη), καθώς και το περιεχόμενο της συνεργασίας πρέπει να 

πηγάζουν από τις ανάγκες και τις συνήθειες των γονέων, οι οποίες είναι διαφορετικές 

κάθε φορά.  Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν συνταγές που μπορεί ένας 

εκπαιδευτικός να επιλέξει για να δουλέψει με επιτυχία με τους γονείς.  Η σχέση 

εμπιστοσύνης που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, 

είναι αυτή που βοηθά στην εύρεση του κατάλληλου τρόπου παρέμβασης.  Το γεγονός 

ότι στην παρούσα διατριβή υπήρξαν γονείς που επέλεξαν να μη συνεργαστούν ή 

αποχώρησαν κατά τη διάρκεια της πειραματικής παρέμβασης, ενδεχομένως να 

οφείλεται και στο ότι το περιεχόμενο της συνεργασίας να μην ήταν κοντά στα 

ενδιαφέροντα τους.      

Η συλλογή δεδομένων από όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από την ομάδα γονικής 

συνεργασίας στην οποία ανήκαν οι γονείς τους, οδήγησε σε συμπεράσματα όσον 

αφορά στην αποτελεσματικότητα της παρούσας πειραματικής  παρέμβασης.  Με 

άλλα λόγια, υπήρξε η ευκαιρία να παρατηρήσουμε την εξέλιξη των επιδόσεων των 
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παιδιών, όταν η γνώση παρέχεται μόνο από το σχολείο και όταν η συμβολή των 

γονέων με οποιοδήποτε τρόπο, έρχεται να συμπληρώσει όσα προσφέρει το σχολείο.  

Παρακάτω, μέσα από τις υποθέσεις της παρούσας έρευνας, αξιολογήθηκε η 

αποτελεσματικότητα των τρόπων γονικής συνεργασίας. 

 

13.2. Επίδραση της γονικής συνεργασίας στη βελτίωση της αδρής κινητικότητας 

μέσω της ενίσχυσης της φυσικής δραστηριότητας  

 

Η πρώτη υπόθεση της παρούσας διατριβής αφορούσε στην επίδραση της μη-

εντατικής συνεργασίας των γονέων με το σχολείο, στις επιδόσεις των παιδιών τους 

στην αδρή κινητικότητα, μέσω της ενίσχυσης της φυσικής δραστηριότητας.  Οι γονείς 

σε διάστημα δυο μηνών έλαβαν οκτώ κάρτες φυσικής δραστηριότητας, με αναλυτικές 

οδηγίες για παιχνίδια, τα οποία εφάρμοζαν στον ελεύθερο χρόνο με τα παιδιά τους.  

Η φυσική παρουσία των γονέων στο σχολείο δεν ήταν απαραίτητη σε αυτό το 

χρονικό διάστημα, και ήταν ελεύθεροι να εφαρμόσουν τα παιχνίδια στο σπίτι τους 

όποτε ήθελαν.  Οι γονείς έγραφαν τα σχόλια τους σε μια απαντητική φόρμα, την 

οποία έδιναν στην υπεύθυνη νηπιαγωγό των παιδιών και στη συνέχεια η ερευνήτρια 

συνέλεξε τις απαντητικές φόρμες από τις νηπιαγωγούς.    Έτσι, υπήρχε η επιβεβαίωση 

ότι όντως οι γονείς εφάρμοζαν τα παιχνίδια στον ελεύθερο χρόνο τους.   

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα (Πίνακας 5), όλες οι ομάδες όπως 

διαμορφώθηκαν κατά το πρώτο μέρος της ερευνητικής διαδικασίας (πειραματική 

ομάδα ΦΔ-ομάδα ελέγχου 1ΦΔ-ομάδα ελέγχου 2ΦΔ) σημείωσαν στατιστικά 

σημαντική αύξηση των επιδόσεών τους στην αδρή κινητικότητα από τον προέλεγχο 

μέχρι τον μετα-έλεγχο, χωρίς να εμφανίζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ 

τους.  Μη στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις ομάδες παρατηρήθηκαν και 

κατά τον έλεγχο του μεγέθους της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στην αδρή 

κινητικότητα από τον προέλεγχο μέχρι τον μετα-έλεγχο (Πίνακας 6).  Αυτό μας 

οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η μη-εντατική γονική συνεργασία με στόχο την ενίσχυση 

της φυσικής δραστηριότητας, δεν είχε στατιστικά σημαντική επίδραση στην επίδοση 

των παιδιών τους στην αδρή κινητικότητα.  Κατά συνέπεια η πρώτη ερευνητική 

υπόθεση που είχε τεθεί στην παρούσα μελέτη, σύμφωνα με την οποία η μη-εντατική 

συνεργασία θα είχε επίδραση, δεν επιβεβαιώθηκε. 
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 Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έρχονται σε συμφωνία με 

προηγούμενα ερευνητικά δεδομένα.  Μέχρι σήμερα, η πλειοψηφία των ερευνητικών 

παρεμβάσεων που αφορούν στη βελτίωση της αδρής κινητικότητας των παιδιών 

μέσω της γονικής συνεργασίας, επέφεραν θετικά αποτελέσματα όταν επρόκειτο για 

εντατική μορφή γονικής συνεργασίας (Herman, Bergen, Nelson, Teutsch & Chung, 

2012. Morris, και συν., 2015. O’Dwyer και συν., 2012).  Η εντατική γονική 

συνεργασία συνήθως οργανώνονταν από ειδικούς γυμναστές, οι οποίοι εκπαίδευαν 

τους γονείς θεωρητικά και πρακτικά για τα οφέλη της φυσικής δραστηριότητας.   

Θετικά επίσης αποτελέσματα δίνονταν και όταν επρόκειτο για πειραματικές 

παρεμβάσεις, όπου τα παιδιά συμμετείχαν σε προγράμματα ενίσχυσης της φυσικής 

δραστηριότητας στο σχολείο και οι γονείς ακολουθούσαν πρόγραμμα μη-εντατικής 

γονικής συνεργασίας στο σπίτι, φροντίζοντας έτσι να υπάρχει συνέχεια ανάμεσα στο 

σχολείο και το οικογενειακό περιβάλλον (DeCraemer, και συν., 2014. Peñalvo και 

συν., 2013).  Πειραματικές παρεμβάσεις μη-εντατικής συνεργασίας όπου οι μόνοι 

εκπαιδευόμενοι είναι οι γονείς, δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να έχουν επιφέρει θετικά 

αποτελέσματα (Tuominen και συν., 2017).   

 Στην παρούσα διατριβή δεν υπήρξε συνεργασία με ειδικούς γυμναστές, που 

θα μπορούσαν να εκπαιδεύσουν εντατικά τους γονείς των παιδιών, μαθαίνοντας τους 

πρακτικά τα οφέλη της φυσικής δραστηριότητας. Αυτό θα επέτρεπε την διεξαγωγή 

συμπερασμάτων σχετικά με την αποτελεσματικότητα της εντατικής γονικής 

συνεργασίας που να στοχεύει τους στην ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας.  Η 

επιλογή της μη-εντατικής γονικής συνεργασίας έγινε για δύο λόγους: α) για να είναι 

πιο προσιτή για τους γονείς, ώστε να αυξηθεί το ποσοστό συμμετοχής τους και β) 

λόγω του κενού που υπάρχει σε τέτοιου είδους παρεμβάσεις και έτσι θεωρήθηκε 

ενδιαφέρον να αξιολογηθεί μία παρέμβαση τέτοιου είδους.  Βέβαια, τα αποτελέσματα 

της παρούσας έρευνας επιβεβαίωσαν τα ερευνητικά δεδομένα προηγούμενων 

ερευνών και ανέδειξαν την υπεροχή των εντατικών μορφών γονικής συνεργασίας 

όσον αφορά στην ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας στο οικογενειακό 

περιβάλλον (Morris και συν., 2015).   

Η μη-εντατική γονική συνεργασία δεν φάνηκε να είναι αποτελεσματική, 

τουλάχιστον σε όποιες δεξιότητες αδρής κινητικότητας μετρήθηκαν μέσα από τα 

σταθμισμένα τεστ που χρησιμοποιήθηκαν.  Η βελτίωση της αδρής κινητικότητας 

απαιτεί περισσότερο κόπο, πιο στοχευμένη καθοδήγηση και ενημέρωση από ειδικούς 
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(Loprinzi & Trost, 2010. Smith, George & Tousdo, 2017).  Αν αναλογιστούμε ότι η 

βελτίωση της αδρής κινητικότητας στην ουσία απαιτεί αλλαγή στάσης στον τρόπο 

ζωής και αύξηση της φυσική τους δραστηριότητας αρχικά από τους γονείς, και στη 

συνέχεια από τα παιδιά, κατανοούμε την αναγκαιότητα συγκεκριμένων και εντατικών 

παρεμβάσεων (Bergström, και συν., 2015. Hingle, O, Connor, Dave & Baranowski, 

2010. Ice, και συν., 2014.  Νorris και συν., 2015. Smith και συν., 2017).   

Οι μη-εντατικές παρεμβάσεις σίγουρα δίνουν χαρά και επιτρέπουν σε γονείς 

και παιδιά να έρθουν πιο κοντά απολαμβάνοντας το κοινό παιχνίδι με όχι τόσο 

αυστηρά οργανωμένες δραστηριότητες, αλλά δεν δείχνουν να είναι αντίστοιχα 

αποτελεσματικές όσον αφορά στη βελτίωση των αδρών κινητικών δεξιοτήτων 

(Hingle και συν., 2010. Ice και συν., 2014).  Βέβαια, η αύξηση των επιπέδων φυσικής 

δραστηριότητας και μέσω αυτής η  αύξηση της αδρής κινητικότητας είναι πιο πιθανό 

να έρθει μέσα από τη σαφή καθοδήγηση των γονέων και από τη συμμετοχή μαζί με 

τα παιδιά τους σε σχετικές δραστηριότητες (Peñalvo και συν., 2013).  Στην ουσία, η 

υιοθέτηση ενός φυσικά δραστήριου τρόπου ζωής είναι αυτό που χρειάζεται για να 

αποτυπωθούν αλλαγές στη βελτίωση της δεξιοτήτων αδρής κινητικότητας και στη 

γενικότερη φυσική κατάσταση των παιδιών. 

 Παρόλο που κατά το πρώτο μέρος της πειραματικής  παρέμβασης για την 

ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας, δεν βρέθηκαν ενδιαφέροντα αποτελέσματα, 

ένα ενδιαφέρον αποτέλεσμα αναδείχτηκε από τη μέτρηση διατήρησης που 

πραγματοποιήθηκε.  Η μέτρηση αυτή αφορούσε στο μέγεθος της βελτίωσης της 

επίδοσης των παιδιών όλων των ομάδων στην αδρή κινητικότητα, ξεκινώντας από 

τον πρώτο μετά-έλεγχο που πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβρη, σηματοδοτώντας το 

τέλος της μη-εντατικής παρέμβασης, μέχρι τον Απρίλιο, όταν και πραγματοποιήθηκε 

η τελευταία μέτρηση των επιδόσεων των παιδιών στην αδρή κινητικότητα.  

Όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα, η μόνη ομάδα που διατήρησε τις καλές 

επιδόσεις της, ήταν η πειραματική ομάδα ΦΔ (Πίνακας 8).  Η ομάδα ελέγχου 1 ΦΔ 

και η ομάδα ελέγχου 2 ΦΔ, σημείωσαν μείωση των επιδόσεών τους. Η πειραματική 

ομάδα ΦΔ παρουσίασε στατιστικά σημαντική διαφορά με την ομάδα ελέγχου 1 ΦΔ, 

όχι όμως και με την ομάδα ελέγχου 2 ΦΔ. Παρόλο που σημειώθηκε στατιστικά 

σημαντική διαφορά, μόνο μεταξύ δυο ομάδων, είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι  τα 

παιδιά της πειραματικής ομάδας ΦΔ διατήρησαν το επίπεδο των επιδόσεών τους στην 
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αδρή κινητικότητα, ενώ αντίστοιχο αποτέλεσμα δεν παρατηρήθηκε στις επιδόσεις 

των παιδιών των ομάδων ελέγχου 1 ΦΔ και 2 ΦΔ.  Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το 

γεγονός, ότι εξετάζοντας μεταβλητές που επηρέασαν τη μέτρηση διατήρησης που 

πραγματοποιήθηκε, η μοναδική μεταβλητή που επηρέασε στατιστικά τις τελικές 

επιδόσεις των παιδιών, έστω και μέσα από ένα χαμηλής προβλεψιμότητας μοντέλο 

(r
2
=0,034, προσαρμοσμένο r

2
=0,023), ήταν ο τρόπος της γονικής συνεργασίας. 

 Μία πιθανή ερμηνεία για το παραπάνω αποτέλεσμα είναι ότι η μη-εντατική 

γονική συνεργασία σε βάθος χρόνου άσκησε θετική επίδραση στη βελτίωση των 

επιδόσεων των παιδιών τους στην αδρή κινητικότητα.  Η ήπια ενασχόληση των 

γονέων και των παιδιών τους με παιγνιώδεις φυσικές δραστηριότητες φαίνεται να 

είναι αρκετή για να περάσουν οι γονείς χρόνο με τα παιδιά τους, να απολαύσουν το 

κοινό παιχνίδι, αλλά και πιθανότατα να οδηγήσουν σε αλλαγή κάποιων συνηθειών 

της οικογένειας.  Όπως φαίνεται ακόμα και η ήπια ενασχόληση με  δραστηριότητες 

που ευνοούν την ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας πιθανότατα μπορεί να 

οδηγήσει σε διατήρηση αποκτημένων δεξιοτήτων αδρής κινητικότητας.   

Το γεγονός μάλιστα, ότι το συγκεκριμένο αποτέλεσμα φάνηκε ακόμα και από 

μια μη-εντατική γονική συνεργασία, η οποία αρχικά δεν απέφερε ιδιαίτερα θετικά 

αποτελέσματα, είναι αισιόδοξο, καθώς μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η γονική 

συνεργασία με όποιο τρόπο κι αν γίνει έχει νόημα, και πιθανότατα να οδηγεί στην 

υιοθέτηση ενός πιο δραστήριου τρόπου ζωής.  Το αποτέλεσμα αυτό, έρχεται σε 

συμφωνία με ερευνητικά δεδομένα, που αφορούν στη γονική συνεργασία με σκοπό 

την ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας των παιδιών  και δείχνουν ότι μέσα από τη 

γονική συνεργασία, με όποιο τρόπο κι αν αυτή πραγματοποιείται, οι επιδόσεις των 

παιδιών έχουν διάρκεια στο χρόνο (Ling, Robbins, Wen & Zhang, 2017. Peñalvo, και 

συν. 2013).  Επίσης, υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα, ακόμη κι αν δεν αφορούν στη 

γονική συνεργασία, τα οποία υποστηρίζουν ότι ακόμη και μια ήπιας έντασης άσκηση, 

επιφέρει θετικά αποτελέσματα ή οδηγεί στη διατήρησή τους αλλά σε καμία 

περίπτωση δεν ασκεί αρνητική επίδραση (Carson και συν. 2016. Lees & Hopkins, 

2013. Maeda & Randal, 2003. Rasberry και συν. 2011).  Είναι λοιπόν, πολύ πιθανό οι 

ήπιας έντασης δραστηριότητες που εφαρμόστηκαν από τους γονείς να επέδρασε 

θετικά στη διατήρηση των αποτελεσμάτων των παιδιών στην αδρή κινητικότητα.        
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Η ενασχόληση των παιδιών με δραστηριότητες ενίσχυσης της φυσικής 

δραστηριότητας που λαμβάνουν χώρα στο σχολείο σε συνδυασμό με τη μη-εντατική 

γονική συνεργασία έχει επίδραση στη διατήρηση της βελτίωσης της αδρής 

κινητικότητας, κάτι που δεν παρατηρήθηκε σε όλα τα παιδιά των οποίων οι γονείς δε 

συμμετείχαν μη-εντατικά (ομάδα ελέγχου 1 ΦΔ). Τα αποτελέσματα κατέδειξαν 

δηλαδή ότι η ενασχόληση των παιδιών με κινητικές δραστηριότητες που λαμβάνουν 

χώρα μόνο στο σχολείο, χωρίς όμως να υπάρχει συνέχεια και στο οικογενειακό τους 

περιβάλλον, οδήγησε σε βελτίωση της αδρής κινητικότητας, πιθανώς λόγω 

ωρίμανσης, αλλά η βελτίωση αυτή έχει φθίνουσα πορεία σε βάθος χρόνου. 

 Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα η μη-εντατική γονική συνεργασία 

των γονέων με το σχολείο με σκοπό την αύξηση της φυσικής δραστηριότητας των 

παιδιών, μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένη στο σύνολό της.  Παρόλο που κατά την 

πρώτη μέτρηση τα αποτελέσματα δεν κατέδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

ανάμεσα στις ομάδες, η διατήρηση των επιδόσεων της πειραματικής ομάδας κατά τη 

δεύτερη μέτρηση και η στατιστικά σημαντική διαφορά της έστω με  τη μία εκ των 

δυο  ομάδων ελέγχου, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ακόμη και μια μη-εντατική 

γονική συνεργασία έχει νόημα και πρέπει να επιδιώκεται, ειδικά όταν μια εντατική 

γονική συνεργασία δεν είναι πάντα εφικτή. 

 

13.3. Επίδραση της γονικής συνεργασίας σε γνώσεις και δεξιότητες αναδυόμενου 

γραμματισμού 

 

Η δεύτερη ερευνητική υπόθεση αφορούσε στην επίδραση της εντατικής 

γονικής συνεργασίας στις γνώσεις και δεξιότητες αναδυόμενου γραμματισμού μέσω 

της εξοικείωσης των γονέων με πρακτικές ανάγνωσης ιστοριών.  Κατά το δεύτερο 

μέρος της ερευνητικής διαδικασίας, λοιπόν, οι γονείς έλαβαν μέρος σε διάστημα δυο 

μηνών σε οκτώ συναντήσεις, όπου και διδάχθηκαν πρακτικές ανάγνωσης ιστοριών.  

Οι συναντήσεις αυτές είχαν εργαστηριακό χαρακτήρα, και έτσι οι γονείς γνώρισαν τις 

πρακτικές αυτές μέσα από επίδειξη από την ερευνήτρια, αλλά και μέσα από τη δική 

τους προσπάθεια να τις εφαρμόσουν.  Στους γονείς δίνονταν στο τέλος κάθε 

συνάντησης σημειώσεις, που ανακεφαλαίωναν όσα αναφέρθηκαν καθώς επίσης και  

πρακτικές εφαρμογές για να διευκολυνθεί η εργασία τους στο σπίτι. 
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 Στο δεύτερο μέρος της ερευνητικής διαδικασίας οι ομάδες γονέων 

αναδιαμορφώθηκαν λόγω της αποχώρησης κάποιων από την πειραματική ομάδα ΦΔ.  

Έτσι, λοιπόν, δημιουργήθηκαν πλέον τέσσερις ομάδες (ομάδα εντατικής συνεργασίας 

ΑΙ–ομάδα ελέγχου 1 ΑΙ-ομάδα μη-εντατικής συνεργασίας ΑΙ-ομάδα ελέγχου 2 ΑΙ).  

Η ομάδα εντατικής συνεργασίας ΑΙ αποτελούνταν πλέον από τους γονείς που έλαβαν 

μέρος σε μεγάλο μέρος των συναντήσεων (από 6 έως 8 συναντήσεις), καθώς όπως 

ήταν αναμενόμενο υπήρξαν μικρές απώλειες σε βάθος χρόνου και από την 

πειραματική ομάδα.  Οι γονείς της αρχικής πειραματικής ομάδας ΦΔ, που δεν 

συνέχισαν τη συνεργασία τους και ουσιαστικά συνεργάστηκαν  μόνο μη-εντατικά 

κατά το πρώτο μέρος της ερευνητικής διαδικασίας που αφορούσε στην ενίσχυση της 

φυσικής δραστηριότητας, τοποθετήθηκαν πλέον στην ομάδα ελέγχου 1 ΑΙ και μαζί με 

την ομάδα ελέγχου 2 ΑΙ, δεν έλαβαν καμία ενημέρωση σχετικά με τις πρακτικές 

ανάγνωσης ιστοριών.  Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά τους ακολούθησαν το κλασικό 

πρόγραμμα του νηπιαγωγείου.  Οι γονείς της ομάδας μη-εντατικής συνεργασίας ΑΙ, 

έλαβαν τις σημειώσεις που έλαβε και η ομάδα εντατικής συνεργασίας, χωρίς φυσικά 

να υπάρξει καμία άλλη καθοδήγηση, συμμετέχοντας κατά συνέπεια μη-εντατικά στην 

ερευνητική διαδικασία. 

 Τα αποτελέσματα ήταν ενδιαφέροντα (Πίνακας 9).  Οι γνώσεις και δεξιότητες 

αναδυόμενου γραμματισμού αξιολογήθηκαν μέσα από πέντε δοκιμασίες, που 

αφορούσαν στη γνώση γραμμάτων, στη γνώση εννοιών για το γραπτό λόγο, στο 

δεκτικό λεξιλόγιο, στην ικανότητα επικοινωνίας και στην ικανότητα αναδιήγησης 

ιστοριών.  Και οι τέσσερις ομάδες γονέων σημείωσαν στατιστικά σημαντική 

βελτίωση στις επιδόσεις τους, όχι όμως σε όλες τις δοκιμασίες (Πίνακας 9).  Όπως 

φάνηκε, η ομάδα εντατικής συνεργασίας ΑΙ και η ομάδα μη-εντατικής συνεργασίας 

ΑΙ,  δε σημείωσαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις επιδόσεις τους, εκτός από τη 

δοκιμασία αναδιήγησης ιστοριών. Μη στατιστικά σημαντικές διαφορές στις επιδόσεις 

των παιδιών παρατηρήθηκαν επίσης ανάμεσα στην ομάδα ελέγχου 1 ΑΙ και την 

ομάδα ελέγχου 2 ΑΙ.  Μέσα από τις αναλύσεις φάνηκε ότι οι επιδόσεις της ομάδας 

εντατικής συνεργασίας ΑΙ και της ομάδας μη-εντατικής συνεργασίας ΑΙ ήταν 

στατιστικά σημαντικά υψηλότερες από τις επιδόσεις της ομάδας ελέγχου1  ΑΙ και της 

ομάδας ελέγχου 2 ΑΙ (Πίνακας 8).   

Όταν μελετήθηκε το μέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των ομάδων στις 

γνώσεις και δεξιότητες αναδυόμενου γραμματισμού (Πίνακας 11), τότε 
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παρατηρήθηκε ότι οι επιδόσεις της ομάδας εντατικής συνεργασίας ΑΙ 

εξακολούθησαν να μη διαφέρουν στατιστικά σημαντικά από την ομάδα μη-εντατικής 

συνεργασίας ΑΙ, εκτός από τη δοκιμασία αναδιήγησης ιστοριών όπου και 

παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δυο ομάδες.  Σύμφωνα 

με τα αποτελέσματα στη δοκιμασία αναδιήγησης ιστοριών η ομάδα εντατικής 

συνεργασίας ΑΙ, σημείωσε στατιστικά σημαντικά υψηλότερη επίδοση από την ομάδα 

ελέγχου 1 ΑΙ και την ομάδα ελέγχου 2 ΑΙ. Ενδιαφέρουσα ήταν και η πορεία της 

ομάδας ελέγχου 1 ΑΙ και ομάδας ελέγχου 2 ΑΙ κατά το δεύτερο μέρος της 

πειραματικής παρέμβασης.  Οι ομάδες αυτές  δε διέφεραν στατιστικά σημαντικά 

μεταξύ τους, ενώ ταυτόχρονα παρουσίασαν στατιστικά σημαντικά μικρότερη 

βελτίωση σε σχέση με την πειραματική ομάδα και την ομάδα ελέγχου (Πίνακας 10).  

Τα αποτελέσματα αυτά οδήγησαν στην απόφαση για την ενοποίηση των δυο 

τελευταίων ομάδων, και τη δημιουργία μιας νέας ομάδας που πήρε το όνομα «νέα 

ομάδα ελέγχου ΑΙ», για να καταλήξουμε στην επιβεβαίωση των παραπάνω 

αποτελεσμάτων. 

Τα αποτελέσματα, όπως διαμορφώθηκαν, έρχονται να επιβεβαιώσουν την 

αρχική υπόθεση, σύμφωνα με την οποία  η εντατική γονική συνεργασία θα είχε 

θετική επίδραση σε γνώσεις και δεξιότητες αναδυόμενου γραμματισμού των παιδιών.  

Η εντατική γονική συνεργασία επέδρασε θετικά στις επιδόσεις των παιδιών σε όλες 

τις δοκιμασίες γνώσεων και δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού.     

Η ομάδα εντατικής συνεργασίας ΑΙ, σημείωσε στατιστικά σημαντική 

βελτίωση των επιδόσεών της σε όλα τις δοκιμασίες (Πίνακας 11).  Τα αποτελέσματα 

αυτά έρχονται σε συμφωνία με πλήθος ερευνών που υποστηρίζουν τη σημαντικότητα 

των εντατικών τρόπων γονικής συνεργασίας (Aram και συν. 2013. Landry και συν. 

2017. Lonigan & Whitehurst, 1998. Saracho, 2008. Sim και συν. 2014. Steiner 2014. 

Sylva και συν. 2008. Whitehurst και συν. 1994. Whitehurst και συν. 1988).  Η 

εντατική γονική συνεργασία, ιδιαίτερα όσον αφορά στην εξοικείωση των γονέων με 

πρακτικές πρακτικές ανάγνωσης ιστοριών, έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική  

κι αυτό αποτελεί πλέον μια καλά εδραιωμένη γνώση. 

Αυτό που προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον ήταν οι επιδόσεις των παιδιών, των 

οποίων οι γονείς ανήκαν στην ομάδα μη-εντατικής συνεργασίας ΑΙ.  Οι γονείς που 

συμμετείχαν σε αυτήν την ομάδα κατάφεραν να βοηθήσουν τα παιδιά τους, παρόλο 
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που έλαβαν μόνο τις σημειώσεις που πήραν και οι γονείς της ομάδας εντατικής 

συνεργασίας ΑΙ και αυτό φάνηκε σε όλες τις δοκιμασίες που χρησιμοποιήθηκαν με 

μόνη εξαίρεση τη δοκιμασία της αναδιήγησης ιστοριών.  Η μη-εντατική συνεργασία 

φάνηκε, επίσης, να είναι αποτελεσματική.  Η αποτελεσματικότητα μη-εντατικών 

γονικών συνεργασιών είναι κάτι το οποίο μελετάται και υποστηρίζεται τα τελευταία 

χρόνια (Trostle-Brand και συν. 2014. Chao, και συν., 2015. Niklas & Schneider, 

2015. Niklas & Schneider, 2017a. Ridzi, και συν., 2014).  Αν αναλογιστούμε ότι 

απλώς και μόνο η αύξηση της συχνότητας ανάγνωσης ιστοριών, χωρίς να δοθούν 

περαιτέρω οδηγίες στους γονείς, συμβάλλει θετικά στη βελτίωση των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων των παιδιών, τότε μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι 

και στη δεδομένη περίπτωση, οι οδηγίες που δόθηκαν στους γονείς ήταν αρκετές για 

να οδηγήσουν σε βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών τους (Ridzi, και συν. 2014. 

Singh, και συν. 2015).   

Οι καλές επιδόσεις, λοιπόν, που σημείωσαν τα παιδιά της ομάδας μη-

εντατικής συνεργασίας ΑΙ, δεν προκαλούν εντύπωση.  Εντύπωση προκάλεσε το 

γεγονός ότι η ομάδα μη-εντατικής συνεργασίας ΑΙ, δε σημείωσε στατιστικά 

σημαντικές διαφορές με την ομάδα εντατικής συνεργασίας ΑΙ.  Συνήθως στις 

πειραματικές παρεμβάσεις που αφορούν στην ανάγνωση ιστοριών, πραγματοποιείται 

είτε εντατική, είτε μη εντατική παρέμβαση και η ομάδα ελέγχου συμμετέχει με 

διαφορετικό τρόπο.  Για παράδειγμα, έχει παρατηρηθεί η ομάδα ελέγχου να μην 

λαμβάνει συγκεκριμένες οδηγίες ανάγνωσης ιστοριών, αλλά να συνεχίζει όποιες 

τυχόν ρουτίνες ανάγνωσης ακολουθούσε και πριν την παρέμβαση (Aram και συν. 

2013. Levin & Aram, 2012. Lonigan & Whitehurst, 1998. Niklas & Schneider, 2015. 

Whitehurstκαι συν., 1988. Whitehurstκαι συν., 1994), ή να εμπλέκεται σε 

δραστηριότητες που δεν είχαν σχέση με την ανάγνωση ιστοριών, όπως τα 

μαθηματικά ή άλλες παιγνιώδεις δραστηριότητες (Sheridan και συν., 2011. Sim και 

συν. 2014. Whitehurst και συν., 1994).   

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας διατριβής (Πίνακας 11), με την 

εξαίρεση της επίδοσης των παιδιών στην αναδιήγηση ιστοριών, η γονική συνεργασία 

όσον αφορά στη βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού είτε 

με εντατική, είτε με μη-εντατική μορφή, ήταν εξίσου αποτελεσματική.  Το 

αποτέλεσμα αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πιθανότατα όσον αφορά στην 

εξοικείωση με πρακτικές ανάγνωσης ιστοριών, οι γονείς μπορούν να ακολουθήσουν 
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με αποτελεσματικό τρόπο τις οδηγίες που τους δίνονται, με όποιο τρόπο κι αν τους 

δίνονται.  Πιθανόν, η εγγύτητα που υπάρχει στις σχέσεις γονέων και παιδιών, σε 

συνδυασμό με την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε δυο μόνο πρόσωπα (γονέας-παιδί) να 

είναι ευεργετική και, ακόμα και με μικρή καθοδήγηση, οι γονείς να μπορούν να 

βοηθήσουν τα παιδιά τους (Saracho, 2017b. Saracho & Spodek, 2010).  Οι 

παρεμβάσεις που αφορούν γονείς, εάν περιέχουν έστω μια μικρή καθοδήγηση, 

πιθανώς να μπορούν να καταστούν αποτελεσματικές και να φέρουν ίσως και 

μακροπρόθεσμα οφέλη (Saracho, 2017a. Sénéchal & Young, 2008).   

Η πιθανή επίδραση της σχέσης εγγύτητας που αναπτύσσεται ανάμεσα στους 

γονείς με τα παιδιά, καταδείχθηκε και σε σύγκριση με τις επιδόσεις των παιδιών της 

νέας ομάδας ελέγχου ΑΙ που ακολούθησαν το πρόγραμμα του σχολείου, και οι γονείς 

τους δεν έλαβαν  καμία καθοδήγηση (Πίνακας 12).    Όπως φαίνεται οι επιδράσεις 

από τυχόν πρακτικές που εφαρμόζονται μόνο στο σχολείο, δεν ήταν αρκετές, και σε 

αυτό το αποτέλεσμα πιθανώς να επέδρασε το γεγονός ότι σε μια σχολική τάξη, ο 

αριθμός των παιδιών που ακούν μια ιστορία είναι μεγάλος.  Στο περιβάλλον του 

σχολείου είναι μεγαλύτερος ο αριθμός των ατόμων που υπάρχουν μέσα στην ομάδα, 

σε σχέση με την οικογένεια όπου κατά τη διάρκεια ανάγνωσης μιας ιστορίας η 

αλληλεπίδραση συντελείται συνήθως μεταξύ μόνο δυο ατόμων.  Στη σχολική τάξη, 

λοιπόν, είναι πιο δύσκολο να αναπτυχθεί ισχυρός δεσμός ανάμεσα σε κάθε παιδί 

ξεχωριστά και σε αυτόν που αφηγείται την ιστορία, επιβεβαιώνοντας και πάλι την 

ανάγκη ύπαρξης ζεστών σχέσεων ανάμεσα στον αναγνώστη και στον αφηγητή 

(Saracho, 2017a. Saracho & Spodek, 2010. Whitehurst, και συν. 1994).  

Συμπερασματικά, λοιπόν, τα αποτελέσματα της παρούσας διατριβής 

αναδεικνύουν ότι η σχέση εγγύτητας που αναπτύσσεται ανάμεσα στους γονείς και τα 

παιδιά κατά τη διάρκεια ανάγνωσης μιας ιστορίας, σε συνδυασμό με τον κατάλληλο 

χειρισμό του κειμένου από την πλευρά των γονέων, οδηγούν σε υψηλές επιδόσεις των 

παιδιών σε γνώσεις και δεξιότητες αναδυόμενου γραμματισμού και κυρίως στην 

ικανότητα των παιδιών να αναδιηγούνται ιστορίες. Ο ιδιαίτερα αποτελεσματικός 

χειρισμός του κειμένου εξασφαλίζεται, βασικά, μέσω παρεμβάσεων πρακτικών 

ανάγνωσης ιστοριών εντατικής γονικής συνεργασίας. 

Η υπεροχή της εντατικής γονικής συνεργασίας, με περιεχόμενο πρακτικές 

ανάγνωσης ιστοριών, καταδείχθηκε στη δοκιμασία αναδιήγησης ιστοριών.  Τα 
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αποτελέσματα κατέδειξαν ότι η ομάδα εντατικής συνεργασίας ΑΙ είχε στατιστικά 

σημαντικά μεγαλύτερη βελτίωση των επιδόσεών της στην ικανότητα αναδιήγησης 

ιστοριών, σε σχέση με την ομάδα μη-εντατικής συνεργασίας ΑΙ καθώς και τη νέα 

ομάδα ελέγχου ΑΙ.   Επίσης, η ομάδα μη-εντατικής συνεργασίας ΑΙ  και η νέα ομάδα 

ελέγχου ΑΙ, δε σημείωσαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ τους στις 

επιδόσεις των παιδιών στην αναδιήγηση ιστοριών (Πίνακας 12).   

Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε συμφωνία με ερευνητικά δεδομένα που 

έχουν χρησιμοποιήσει εντατικούς τρόπους γονικής συνεργασίας με στόχο την 

εξοικείωση με πρακτικές ανάγνωσης ιστοριών, και κατέληξαν σε ανάλογα 

συμπεράσματα.  Μέσα από εντατικούς τρόπους γονικής συνεργασίας και  παροχή 

σαφών οδηγιών στους γονείς, φαίνεται να υπάρχει σημαντική βελτίωση και 

εμπλουτισμός του προφορικού λόγου των παιδιών και του λεξιλογίου,  εξοικείωσή 

τους με τις συμβάσεις του γραπτού λόγου, καθώς και αύξηση των ικανοτήτων τους 

στην αναδιήγηση (Lonigan & Whitehurst, 1998. Steiner, 2014. Whitehurst και συν. 

1994. Whitehurst και συν. 1988).   

Θετικά αποτελέσματα υπάρχουν και για μη-εντατικούς τρόπους γονικής 

συνεργασίας με στόχο την εξοικείωση των γονέων  με πρακτικές ανάγνωσης 

ιστοριών.  Όπως αναδεικνύουν μελέτες, η μη-εντατική γονική συνεργασία είναι 

αρκετή για να αυξηθεί η συχνότητα ανάγνωσης ιστοριών στο σπίτι, να βελτιωθεί η 

ποιότητα της συζήτησης και κατά συνέπεια να εμπλουτιστεί ο προφορικός λόγος των 

παιδιών (Niklas & Schneider, 2015. Niklas & Schneider, 2017b. Ridzi και συν. 2014. 

Singh και συν. 2015). 

Μέχρι στιγμής, ωστόσο δεν υπήρχαν αποτελέσματα σχετικά με τη σύγκριση 

εντατικών και μη-εντατικών μορφών γονικής συνεργασίας, που να αφορούν στην 

ικανότητα αναδιήγησης ιστοριών.  Στην παρούσα μελέτη, η εντατική γονική 

συνεργασία αποδείχθηκε πολύ πιο αποτελεσματική.  Θα μπορούσαμε να 

καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι αν ο στόχος είναι να βελτιωθεί αρκετά ο 

προφορικός λόγος των παιδιών και η ικανότητά τους να αναδιηγούνται μια ιστορία, 

τότε μια  μη-εντατική γονική συνεργασία δεν είναι αρκετή.   

Στην παρούσα μελέτη, φάνηκε ότι η ικανότητα αναδιήγησης ιστοριών και ο 

εμπλουτισμός του προφορικού λόγου των παιδιών, χρειάζονται περισσότερο 

στοχευμένες δράσεις για να αναπτυχθούν. Η ικανότητα στην αναδιήγηση απαιτεί 
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εξάσκηση, η οποία επιτυγχάνεται με μεγαλύτερη επιτυχία όταν οι γονείς έχουν 

ενημερωθεί με σαφήνεια για τις στρατηγικές που πρέπει να ακολουθούν μέσω 

εντατικής γονικής συνεργασίας.  Η φυσική παρουσία των γονέων θεωρήθηκε 

απαραίτητη για να γίνουν κατανοητές και να εφαρμοστούν καλύτερα οι πρακτικές 

ανάγνωσης ιστοριών. Αντίθετα, ούτε η μη-εντατική γονική συνεργασία, αλλά ούτε 

βέβαια και η απουσία γονικής συνεργασίας με το σχολείο, κατάφεραν να έχουν 

στατιστικά σημαντική επίδραση στην ικανότητα των παιδιών  να αναδιηγούνται 

ιστορίες.   

Είναι αξιοσημείωτο  το γεγονός ότι οι γονείς κατάφεραν μέσα από την 

παρουσία τους σε σχετικά λίγες συναντήσεις να οδηγήσουν τα παιδιά τους σε 

στατιστικά σημαντικά υψηλότερες επιδόσεις στην ικανότητα αναδιήγησης ιστοριών 

σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες.  Αυτό έρχεται σε συμφωνία με παλαιότερες 

μελέτες, όπου συγκρίθηκαν τα μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών, κυρίως στον 

προφορικό λόγο, υπό διαφορετικές συνθήκες (ερευνητική παρέμβαση στο σχολείο-

ερευνητική παρέμβαση στο σπίτι-συνδυασμός ερευνητικής παρέμβασης στο σχολείο 

και το σπίτι-απουσία ερευνητικής παρέμβασης) (Lonigan & Whitehurst, 1998. 

Whitehurst και συν. 1994).  Ενώ καταδείχθηκε η υπεροχή της ομάδας όπου γονείς και 

δάσκαλοι συνεργάστηκαν, ενδιαφέρον ήταν το γεγονός ότι τα παιδιά των οποίων οι 

γονείς δέχθηκαν παρέμβαση στο σπίτι, υπερείχαν στατιστικά σημαντικά στην αύξηση 

του εκφραστικού τους λεξιλογίου.  Αυτό πιθανότατα να σημαίνει ότι η συμβολή των 

γονέων στη βελτίωση του προφορικού λόγου των παιδιών τους, είναι τόσο σημαντική 

που μπορεί να είναι περισσότερο ωφέλιμη και από τη συμβολή του σχολείου.    

Όπως φάνηκε, τουλάχιστον όσον αφορά στις γνώσεις και δεξιότητες 

αναδυόμενου γραμματισμού, με εξαίρεση τις επιδόσεις των παιδιών στην αναδιήγηση 

ιστοριών, αν η σύγκριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των παιδιών γινόταν 

ανάμεσα στην ομάδα όπου οι γονείς τους συνεργάστηκαν εντατικά και στην ομάδα, 

όπου οι γονείς τους αρνήθηκαν να συνεργαστούν, τότε θα είχαμε σαφέστατη και 

αδιαμφισβήτητη υπεροχή των παιδιών όπου οι γονείς  τους συνεργάστηκαν εντατικά.   

Η ύπαρξη της ομάδας στην οποία συντελέστηκε μη-εντατική γονική 

συνεργασία, επέτρεψε τη σύγκριση ανάμεσα σε εντατικές και μη-εντατικές μορφές 

συνεργασίας με τους γονείς. Προέκυψαν λοιπόν ενδιαφέροντα συμπεράσματα 

σχετικά με την αποτελεσματικότητα του τρόπου συνεργασίας των γονέων, κάτι για το 
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οποίο δεν υπήρχαν μέχρι τώρα πολύ σαφείς απαντήσεις (Saracho & Spodek, 2010).  

Eίναι λοιπόν πολύ ενδιαφέρον το αποτέλεσμα στην παρούσα έρευνα ότι, τουλάχιστον 

όσον αφορά στην εξοικείωση με πρακτικές ανάγνωσης ιστοριών, τόσο η μη-εντατική 

όσο και η εντατική γονική συνεργασία είναι εξίσου αποτελεσματικές.  Ωστόσο, σε ότι 

αφορά στον εμπλουτισμό του προφορικού λόγου και στη βελτίωση της ικανότητας 

των παιδιών να αναδιηγούνται μια ιστορία,  υπερέχει σαφώς η εντατική γονική 

συνεργασία. Αυτό μας οδηγεί αυτόματα στο συμπέρασμα, ότι η συνεργασία με τους 

γονείς με όποιο τρόπο και να γίνει, είναι ωφέλιμη για τα παιδιά και πρέπει να 

επιδιώκεται από τους εκπαιδευτικούς και τη σχολική κοινότητα.  

Επίσης, όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα, τα παιδιά της νέας ομάδας 

ελέγχου ΑΙ, η εκπαίδευση των οποίων περιορίστηκε μόνο σε όσα έμαθαν στο 

σχολείο, χωρίς να υπάρξει συνέχεια στο οικογενειακό τους περιβάλλον, σημείωσαν 

στατιστικά σημαντικά μικρότερη βελτίωση σε σχέση με  τις επιδόσεις των παιδιών, 

των οποίων οι γονείς συνεργάστηκαν είτε εντατικά, είτε μη-εντατικά (Πίνακας 12).  

Αυτό ανέδειξε τη μεγάλη σημασία που έχει για την πρόοδο των παιδιών η ύπαρξη 

συνέχειας ανάμεσα στο σχολείο και το σπίτι και τον εμπλουτισμό του οικογενειακού 

περιβάλλοντος με ερεθίσματα που έχουν νόημα για τα παιδιά.  

Τέλος, ο χαλαρός τρόπος με τον οποίο εφαρμόστηκε η πειραματική 

διαδικασία στην ομάδα εντατικής συνεργασίας ΑΙ, που συμμετείχε στις συναντήσεις 

φάνηκε να είναι αποτελεσματικός.  Όπως παρατήρησαν οι Levin και Aram (2012), 

όταν δίνονται πολύ συγκεκριμένες οδηγίες στους γονείς, τότε αυτοί ακολουθούν μεν 

ακριβώς τις οδηγίες που τους δίνονται, χωρίς να αντιλαμβάνονται δε, που αλλού 

μπορεί να είναι ωφέλιμες, και δεν τις χρησιμοποιούν συχνά εκτός του πλαισίου της 

ερευνητικής διαδικασίας.  Είναι πιθανόν μάλιστα οι παρεμβάσεις που 

πραγματοποιούνται όπου δίνονται απλές κατευθύνσεις στους γονείς, τις οποίες 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν με τρόπο που να ταιριάζει στη δική τους 

καθημερινότητα, είναι όχι απλά αποτελεσματικές, αλλά μπορούν να έχουν επίδραση 

και σε άλλες γνωστικές περιοχές.  Για παράδειγμα, οι επιδόσεις των παιδιών στην 

αναδιήγηση ιστοριών κατέδειξαν ότι, πέρα από την βελτίωση της συγκεκριμένης 

ικανότητας που εξετάστηκε στην παρούσα μελέτη, τα παιδιά ήταν σε θέση, κατά 

μεγάλη πλειοψηφία, να αναδιηγηθούν μια ιστορία χρησιμοποιώντας πολλές 

προτάσεις, νέες λέξεις, αναφέροντας λεπτομέρειες που αφορούσαν στην ιστορία και, 

το κυριότερο, φάνηκε να εκφράζονται με άνεση. 
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας διατριβής, λοιπόν, 

καταδεικνύεται ότι η γονική συνεργασία είναι αποτελεσματική και παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον.  Η μη-εντατική γονική συνεργασία κατά το πρώτο μέρος της 

ερευνητικής διαδικασίας που αφορούσε στην βελτίωση της αδρής κινητικότητας των 

παιδιών μέσω της ενίσχυσης της φυσικής δραστηριότητας, δε φάνηκε να είναι 

αποτελεσματική.  Αυτό πιθανότατα να οφείλεται στο γεγονός ότι για να σημειωθούν 

αλλαγές στην αδρή κινητικότητα, είναι απαραίτητο η φυσική δραστηριότητα να 

ενισχυθεί, να έχει διάρκεια και να γίνει τρόπος ζωής των παιδιών (Bergström και 

συν., 2015. Hingle και συν., 2010. Ice και συν., 2014. Morris και συν., 2015. Smith 

και συν., 2017).  Ωστόσο, το γεγονός ότι κατά τη μέτρηση διατήρησης των επιδόσεων 

των παιδιών στην αδρή κινητικότητα, η πειραματική ομάδα ΦΔ  ήταν η μόνη που 

διατήρησε τις επιδόσεις της σημειώνοντας τη μεγαλύτερη βελτίωση, οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι ακόμα και μια μη-εντατική παρέμβαση μπορεί να ασκήσει έστω μια 

μικρή επίδραση (Πίνακας 6). 

Η εντατική γονική συνεργασία κατά το δεύτερο μέρος της ερευνητικής 

διαδικασίας, που αφορούσε στην εξοικείωση των γονέων με πρακτικές ανάγνωσης 

ιστοριών, φάνηκε να είναι αποτελεσματική σε όλες τις δοκιμασίες που 

χρησιμοποιήθηκαν.  Εξίσου αποτελεσματική, εκτός από τη δοκιμασία αναδιήγησης 

ιστοριών φάνηκε να είναι και η μη-εντατική γονική συνεργασία.  Όπου οι γονείς δε 

συνεργάστηκαν καθόλου και τα παιδιά ακολούθησαν το κλασικό πρόγραμμα του 

νηπιαγωγείου, οι επιδόσεις των παιδιών ήταν στατιστικά σημαντικά χαμηλότερες από 

τις αντίστοιχες των παιδιών που οι γονείς συνεργάστηκαν εντατικά ή μη-εντατικά.  

Το γεγονός ότι οι γονείς που συνεργάστηκαν είτε εντατικά, είτε μη-εντατικά, δεν 

σημείωσαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις επιδόσεις τους σε όλες τις 

δοκιμασίες, εκτός από την αναδιήγηση ιστοριών (Πίνακας 9), οδηγεί αρχικά στο 

συμπέρασμα ότι όσον αφορά στον προφορικό λόγο και τη βελτίωση της ικανότητας 

των παιδιών να αναδιηγούνται μια ιστορία, η εντατική γονική συνεργασία είναι 

απαραίτητη (Lonigan & Whitehurst, 1998. Steiner, 2014. Whitehurst και συν. 1994. 

Whitehurst και συν. 1988).   

Επίσης, όσον αφορά στις υπόλοιπες γνώσεις και δεξιότητες αναδυόμενου 

γραμματισμού στις οποίες αξιολογήθηκαν τα παιδιά, ακόμη και μια μη-εντατική 

γονική συνεργασία είναι αρκετή για να επιφέρει θετικά αποτελέσματα.  Οι γονείς 

μπορούν να ασκήσουν θετική επίδραση στα μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών 
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τους, ακόμη και μέσω μη-εντατικής γονικής συνεργασίας, αρκεί να αλλάξουν μερικές 

συνήθειες μέσα στο οικογενειακό τους περιβάλλον (Niklas & Schneider, 2015. Niklas 

& Schneider, 2017a. Ridzi και συν. 2014. Singh και συν. 2015).  Η σχέση εγγύτητας 

που έχουν με το παιδί τους και η παρουσία μόνο δυο ατόμων κατά τη διάρκεια της 

ανάγνωσης, είναι πολύ πιθανό, επίσης, να ασκεί σημαντικά θετική επίδραση 

(Saracho, 2017a. Saracho & Spodek, 2010. Whitehurst και συν. 1994).  

Οι επόμενες ερευνητικές υποθέσεις που τέθηκαν στην παρούσα έρευνα, 

αφορούσαν σε μεταβλητές που επηρέασαν τα μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών, 

όλων των ομάδων.  Παρακάτω ερμηνεύονται τα αποτελέσματα, με βάση τις 

ερευνητικές υποθέσεις που τέθηκαν. 

 

13.4. Επίδραση της βελτίωσης της αδρής κινητικότητας στις γνώσεις και 

δεξιότητες αναδυόμενου γραμματισμού 

 

Η τρίτη υπόθεση της παρούσας διατριβής αφορούσε στην πιθανή επίδραση 

αδρών κινητικών δεξιοτήτων σε μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών.  Πιο 

συγκεκριμένα, μελετήθηκε η πιθανή επίδραση της βελτίωσης αδρών κινητικών 

δεξιοτήτων, στην αντίστοιχη βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών στις δοκιμασίες 

αναδυόμενου γραμματισμού που χρησιμοποιήθηκαν.  Σύμφωνα λοιπόν, με την τρίτη 

ερευνητική υπόθεση, η βελτίωση της επίδοσης στις αδρές κινητικές δεξιότητες θα 

ασκούσε επίδραση στα μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών.    Όπως φάνηκε από 

τα αποτελέσματα η βελτίωση των αδρών κινητικών δεξιοτήτων των παιδιών 

επέδρασε μόνο στη βελτίωση των επιδόσεων τους στο κριτήριο αξιολόγησης 

γνώσεων για το γραπτό λόγο (Πίνακας 16).  Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η 

υπόθεση επιβεβαιώθηκε μερικώς.   

 Το γεγονός ότι υπήρξε στατιστικά σημαντική επίδραση των αδρών κινητικών 

δεξιοτήτων μόνο σε ένα τεστ, έστω και αν αυτό το αποτέλεσμα προέκυψε από ένα 

μοντέλο με μέτρια προβλεψιμότητα (r
2
=0,204, προσαρμοσμένο r

2
= 0,184), έρχεται σε 

συμφωνία με ερευνητικά δεδομένα στα οποία υποστηρίζεται ότι η βελτίωση 

κινητικών δεξιοτήτων δεν επιδρά πάντα στη βελτίωση μαθησιακών αποτελεσμάτων 

των παιδιών (Carson, και συν., 2016. Kwak, και συν. 2009. Rasberry, και συν. 2011. 

Tandon, και συν., 2016. Tomporowski και συν. 2011).  Ερευνητικά δεδομένα 
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υποστηρίζουν ότι η βελτίωση αδρών κινητικών δεξιοτήτων δε συνδέεται πάντα με 

βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των παιδιών, είτε αυτά προέρχονται από 

μαθητές δημοτικού, είτε  από μαθητές νηπιαγωγείου (Faught, και συν., 2017. 

Lambourne, και συν., 2013. LeBlanc, και συν., 2012. Rasberry, και συν., 2011).    

Σε πειραματικές μελέτες, λοιπόν, που έχουν πραγματοποιηθεί κατά καιρούς, 

έχει ελεγχθεί η σχέση της αδρής κινητικότητας με  μαθησιακά αποτελέσματα των 

παιδιών, τα οποία έχουν μετρηθεί με διάφορους τρόπους, όπως σταθμισμένα τεστ 

νοημοσύνης, γλωσσικά τεστ, τεστ μαθηματικών κ.α..  Τα αποτελέσματα που έχουν 

βρεθεί είναι συχνά αμφιλεγόμενα καθώς κάποιες έρευνες επιβεβαιώνουν, ενώ κάποιες 

απορρίπτουν την επίδραση της ανάπτυξης αδρών κινητικών δεξιοτήτων στα 

μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών (Ahamed, και συν., 2006. Coe, Pivarnik, 

Womack, Reeves & Malina, 2006. Davis, και συν., 2016. Donelli & Lambourne, 

2011. Draper και συν. 2012. Lambourne και συν. 2013. Niederer και συν. 2011. 

Rasberry και συν. 2011).   

Στις πειραματικές μελέτες, όπου απορρίπτεται η σχέση ανάμεσα στην αδρή 

κινητικότητα και τα μαθησιακά αποτελέσματα, είτε εφαρμόζεται κυρίως μια ήπια 

παρέμβαση που αφορά στη φυσική δραστηριότητα, είτε απλώς γίνεται συσχέτιση της 

φυσικής δραστηριότητας των παιδιών, η οποία μετράται με τη χρήση βηματομέτρων 

με την επίδοση των παιδιών σε διάφορα γνωστικά τεστ (Ahamed και συν. 2012. 

Donelly & Lambourne, 2011. Lambourne και συν. 2013. LeBlanc και συν. 2012).  

Από την άλλη, πειραματικές μελέτες που κατέδειξαν θετική σχέση ανάμεσα στη 

φυσική δραστηριότητα και τα μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών, εφάρμοσαν  

προγράμματα φυσικής δραστηριότητας που είχαν μεγάλη ένταση,  είχαν οργανωθεί 

με τη βοήθεια ειδικών και είχαν ως στόχο  την αλλαγή συνηθειών των παιδιών αλλά 

και την υιοθέτηση ενός δραστήριου τρόπου ζωής (Draper και συν. 2012. Ericsson, 

2008. Mullender-Wijnsma, και συν., 2015. Niederer και συν. 2011).  Αξιοσημείωτο 

είναι επίσης, ότι στις λίγες πειραματικές μελέτες που αφορούσαν στην προσχολική 

ηλικία, βρέθηκαν μεν θετικές συσχετίσεις ανάμεσα στην αύξηση της φυσικής 

δραστηριότητας και των  γνωστικών  λειτουργιών των παιδιών, ωστόσο, όχι πάντα 

στατιστικά σημαντικές (Becker, και συν., 2014. Draper, και συν., 2012. Niederer και 

συν. 2011. Palmer, και συν., 2013. Tandon και συν. 2016).  Αυτό που φάνηκε να έχει 

μεγαλύτερη σημασία, είναι το γεγονός ότι στην προσχολική ηλικία η επίδραση της 

φυσικής δραστηριότητας δε συνδέεται πάντα με τα μαθησιακά επιτεύγματα των 
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παιδιών, αλλά σχετίζεται κυρίως με την κατάκτηση βασικών μαθησιακών 

δεξιοτήτων, όπως η προσοχή, ο αυτο-έλεγχος, η μνήμη, η συγκέντρωση (Carson, και 

συν., 2016. Diamond & Lee, 2011).      

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τις παραπάνω έρευνες, 

είτε πρόκειται για παιδιά νηπιακής ηλικίας, είτε για παιδιά δημοτικού, η αύξηση της 

φυσικής δραστηριότητας επιφέρει είτε θετικά, είτε μηδενικά αποτελέσματα, αλλά σε 

καμία περίπτωση αρνητικά.  Επίσης, ασκείται μεγαλύτερη θετική επίδραση της 

φυσικής δραστηριότητας στα μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών, και στις 

γνωστικές τους λειτουργίες, όταν διεξάγεται μια εντατικής μορφής πειραματική 

μελέτη, μεγάλης διάρκειας και οργανωμένη από ειδικούς.  Τα συμπεράσματα αυτά 

έρχονται σε συμφωνία με τα αποτελέσματα της παρούσας διατριβής. Έτσι, είναι πολύ 

πιθανό η μικρής έντασης άσκηση στην οποία ενεπλάκησαν τα παιδιά στην παρούσα 

μελέτη, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η παρέμβαση ήταν μικρής διάρκειας, να 

είναι κάποιοι από τους παράγοντες που οδήγησαν στην περιορισμένη  επίδραση που 

άσκησε η φυσική δραστηριότητα στο σύνολο των μαθησιακών αποτελεσμάτων των 

παιδιών.  

Όπως επισημαίνεται λοιπόν, η αύξηση της αδρής κινητικότητας από μόνη της 

δεν αρκεί για να επιδράσει θετικά στα μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών, παρά 

μόνο αν μέσα από αυτήν  προκύψει η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, κι έτσι η 

φυσική δραστηριότητα ενταχθεί με συνέπεια στην καθημερινότητα της κάθε 

οικογένειας (Faught και συν. 2017).  Δεδομένου  ότι η μη-εντατική γονική 

συνεργασία είχε ως στόχο να βοηθήσει τους γονείς να κατανοήσουν μέσα από 

κάποιες ασκήσεις τη σημασία της φυσικής δραστηριότητας και να περάσουν 

δημιουργικά χρόνο με το παιδί τους, χωρίς να απαιτείται γι’ αυτό πχ. καθημερινή 

προπόνηση, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πιθανότατα οι οικογένειες που 

συμμετείχαν να μην υιοθέτησαν έναν πιο δραστήριο τρόπο ζωής. Κατά συνέπεια είναι 

πολύ πιθανό, η ήπια αλλαγή στις συνήθειες των οικογενειών να μην διευκόλυνε την 

εμφάνιση σημαντικής επίδρασης στα μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών σε 

γνώσεις και δεξιότητες αναδυόμενου γραμματισμού. 
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13.5. Επίδραση του μορφωτικού επιπέδου της μητέρας στα μαθησιακά 

αποτελέσματα των παιδιών που αφορούν στην αδρή κινητικότητα και στις 

γνώσεις και δεξιότητες αναδυόμενου γραμματισμού 

 

Η τέταρτη και η πέμπτη ερευνητική υπόθεση της παρούσας διατριβής 

εξετάστηκαν στη συνέχεια και αφορούσαν στο μορφωτικό επίπεδο της μητέρας και 

το κατά πόσο αυτό επηρεάζει τις επιδόσεις των παιδιών στην αδρή κινητικότητα και 

στις γνώσεις και δεξιότητες αναδυόμενου γραμματισμού. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα, το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας επέδρασε στατιστικά σημαντικά 

στις επιδόσεις των παιδιών στην αδρή κινητικότητα, όχι όμως και στις γνώσεις και 

δεξιότητες γραμματισμού.  Κατά συνέπεια, η τέταρτη ερευνητική υπόθεση, σύμφωνα 

με την οποία το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας θα είχε επίδραση στην επίδοση των 

παιδιών στην αδρή κινητικότητα, επιβεβαιώθηκε, ενώ δεν επιβεβαιώθηκε η πέμπτη 

υπόθεση σύμφωνα με την οποία το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας θα είχε επίδραση 

στην επίδοση των παιδιών στις γνώσεις και δεξιότητες γραμματισμού. 

Το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας θεωρείται ένας ισχυρός παράγοντας 

επίδρασης  σε μαθησιακά αποτελέσματα και η επίδραση του μελετάται συχνά τόσο 

για την αδρή κινητικότητα όσο και για τον αναδυόμενο γραμματισμό (Bojczyk, και 

συν., 2016. Levin & Aram, 2012. Peñalvo και συν., 2013. Schaub, 2015).  

Αντίστοιχα, όμως, υπάρχουν και ερευνητικά δεδομένα που δεν υποστηρίζουν την 

ύπαρξη αυτής της σχέσης (Dickinson & De Temple, 1998).  Στην παρούσα έρευνα, το 

μορφωτικό επίπεδο της μητέρας επηρέασε στατιστικά σημαντικά τις επιδόσεις των 

παιδιών στην αδρή κινητικότητα, ωστόσο αυτό το αποτέλεσμα προέκυψε από ένα 

μοντέλο με χαμηλή προβλεψιμότητα (r
2
=0,057, προσαρμοσμένο r

2
=0,034) (Πίνακας 

14). Αντίθετα, δεν επηρέασε στατιστικά σημαντικά την απόδοση των παιδιών στις 

γνώσεις και δεξιότητες αναδυόμενου γραμματισμού (Πίνακες 15-19).  Το 

αποτέλεσμα αυτό είναι ενδιαφέρον και διάφορες ερμηνείες μπορεί να διατυπωθούν. 

Μέσα από τους ελέγχους ισοδυναμίας των ομάδων που πραγματοποιήθηκαν 

κατά την έναρξη της ερευνητικής παρέμβασης φάνηκε ότι τα παιδιά δεν είχαν κοινή 

αφετηρία, καθώς υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις ομάδες, 

όσον αφορά στο μορφωτικό επίπεδο των μητέρων τους χ
2
(12)=17,913, p<.05 

(Πίνακας 3).  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα στην πειραματική ομάδα 1 ΦΔ, η οποία 

είναι και η πειραματική ομάδα που χρησιμοποιήθηκε για τις αρχικές μετρήσεις 
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ισοδυναμίας, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό οι μητέρες κατείχαν πτυχίο ΑΕΙ (44,4%) 

και  απολυτήριο Λυκείου (42,4%).  Οι υπόλοιπες μητέρες της πειραματικής ομάδας 

ΦΔ, ήταν απόφοιτοι γυμνασίου (8,1%), κατείχαν τίτλο μεταπτυχιακού διπλώματος 

(4%), και μόνο μια μητέρα ήταν απόφοιτος δημοτικού (1%).   

Στην ομάδα ελέγχου 1 ΦΔ η πλειοψηφία των μητέρων κατείχε απολυτήριο 

Λυκείου (56%), ενώ με μικρότερο ποσοστό ακολουθούσαν οι μητέρες με πτυχίο ΑΕΙ 

(26%), ακολουθούσαν οι μητέρες με απολυτήριο Γυμνασίου (14%) και τέλος μόνο 

μια μητέρα κατείχε τίτλο μεταπτυχιακού διπλώματος (2%) και μόνο μια κατείχε 

απολυτήριο Δημοτικού (2%).  Τέλος, στην ομάδα ελέγχου 2 ΦΔ, στην οποία 

περιλαμβάνονταν οι γονείς που αρνήθηκαν να συμμετάσχουν, η πλειοψηφία των 

μητέρων ήταν απόφοιτοι Λυκείου (48,7%), ακολουθούσαν οι μητέρες με απολυτήριο 

Γυμνασίου (28,2%), και στη συνέχεια οι μητέρες που είχαν πτυχίο ΑΕΙ (20,5%), μια 

μητέρα ήταν απόφοιτος Δημοτικού (2,6%), ενώ καμία μητέρα δεν ήταν κατείχε τίτλο 

μεταπτυχιακού διπλώματος.  Στην πειραματική ομάδα ΦΔ, λοιπόν, ανήκαν οι μητέρες 

που είχαν το υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο.  Με βάση αυτά τα αποτελέσματα θα 

ήταν αναμενόμενο η πειραματική ομάδα ΦΔ να σημειώσει καλύτερες επιδόσεις, 

καθώς το ανώτερο μορφωτικό επίπεδο των μητέρων των παιδιών θα ασκούσε θετική 

επίδραση.    

Το γεγονός ότι το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας επηρέασε, στην παρούσα 

διατριβή, τη συνολική βελτίωση της αδρής κινητικότητας των παιδιών, έρχεται σε 

συμφωνία με έρευνες που επισημαίνουν τη σημασία της συνεργασίας των γονέων σε 

τέτοιου είδους παρεμβάσεις και μάλιστα υποστηρίζουν, ότι όσο υψηλότερο είναι το 

μορφωτικό επίπεδο των γονέων, τόσο περισσότερο αυτοί δίνουν έμφαση στη 

διαδικασία και τα παιδιά τους έχουν καλύτερες επιδόσεις (Maeda & Randall, 2003.  

Peñalvo, και συν., 2013. Tandon και συν., 2016).  Ωστόσο, στην παρούσα διατριβή, η 

πειραματική ομάδα ΦΔ δε σημείωσε στατιστικά σημαντικά καλύτερη επίδοση στη 

βελτίωση της αδρής κινητικότητας από την ομάδα ελέγχου 1 ΦΔ και 2 ΦΔ, και κατά 

συνέπεια δεν θα ήταν δόκιμο να υποστηριχτεί ότι το μορφωτικό επίπεδο των μητέρων 

οδήγησε σε υπεροχή κάποιας ομάδας.   

Αυτό που προκύπτει ως πιθανό συμπέρασμα, είναι ότι οι επιδόσεις που 

σημείωσαν τα παιδιά όλων των ομάδων στην αδρή κινητικότητα, οφείλονταν, έστω 

κατά ένα μικρό ποσοστό, στο μορφωτικό επίπεδο των μητέρων τους.  Αυτό σημαίνει, 
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ενδεχομένως, ότι οι μητέρες με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο έδωσαν περισσότερη 

έμφαση σε ό,τι τους ζητήθηκε να κάνουν, με αποτέλεσμα τα παιδιά τους να 

σημειώσουν στατιστικά σημαντικά υψηλότερες επιδόσεις στην αδρή κινητικότητα σε 

σχέση με τα παιδιά που οι μητέρες τους δεν είχαν αντίστοιχο μορφωτικό επίπεδο, 

ακόμη κι αν αυτό δε φάνηκε να επιδρά στο συνολικό σκορ των ομάδων στις οποίες 

ανήκαν τα παιδιά τους.   

Η επίδραση του μορφωτικού επιπέδου της μητέρας στην επίδοση των παιδιών 

στην αδρή κινητικότητα, σε μια μη-εντατική γονική παρέμβαση που δεν έχει κριθεί 

αποτελεσματική, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η συμβολή των γονέων ήταν 

σημαντική, ακόμη κι αν δε φάνηκε σε επίπεδο ομάδων.  Εφόσον ο τρόπος 

συνεργασίας των γονέων δεν κρίθηκε αποτελεσματικός, η αύξηση των επιδόσεων 

στην αδρή κινητικότητα στην παρούσα διατριβή, πέρα από τη φυσική ωρίμανση των 

παιδιών, θα μπορούσε να αποδοθεί, πιθανώς, και στο μορφωτικό επίπεδο των 

μητέρων τους.  Το αποτέλεσμα μας επιτρέπει να υποθέσουμε ότι το μορφωτικό 

επίπεδο των μητέρων της μη-εντατικής γονικής παρέμβασης, επέδρασε τελικά κατά 

ένα μέρος στα μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών τους.  

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον όμως προκαλεί το γεγονός, ότι το μορφωτικό 

επίπεδο των μητέρων δεν άσκησε επίδραση στα μαθησιακά αποτελέσματα των 

παιδιών που αφορούσαν στον αναδυόμενο γραμματισμό.  Το αποτέλεσμα αυτό δεν 

ήταν αναμενόμενο, καθώς θεωρείται παγιωμένη η σχέση κοινωνικο-οικονομικών 

παραγόντων με μαθησιακά αποτελέσματα. Όμως, αντίστοιχα, αναδεικνύοντας τη 

σημαντική συμβολή της γονικής συνεργασίας, υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα που 

υποστηρίζουν ότι η γονική συνεργασία μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στα 

μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών ξεπερνώντας τις διαφορές στο κοινωνικο-

οικονομικό επίπεδο της οικογένειας (Bayer, και συν., 2009. Inoue, και συν., 2018. 

Morris και συν. 2015. O’ Connor και συν., 2008. Puder, και συν., 2011).   

Αρκετές ερευνητικές παρεμβάσεις που έχουν γίνει και απευθύνονται 

αποκλειστικά σε γονείς χαμηλού κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου, καταλήγουν στο 

συμπέρασμα ότι οι γονείς, όταν συνεργάζονται με το σχολείο ή την κοινότητα,  

μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να αυξήσουν τις επιδόσεις τους, παρόλο που 

δε φέρουν οι ίδιοι πολλές μαθησιακές εμπειρίες (Gregg, Rugg & Stoneman, 2012. 

Hindman, και συν., 2012. Lonigan & Whitehurst, 1998. Singh και συν., 2015. Matis 
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& Bierman, 2015. Wen, και συν., 2012. Whitehurst και συν., 1988. Whitehurst και 

συν., 1994).  Τα παιδιά, λοιπόν, ενώ ξεκίνησαν με διαφορετική αφετηρία, όσον 

αφορά στο μορφωτικό επίπεδο των μητέρων τους, δε φάνηκε να τερμάτισαν με 

διαφορές που να οφείλονταν στο συγκεκριμένο παράγοντα, πιθανότατα λόγω της 

γονικής συνεργασίας που συντελέστηκε. Τα αποτελέσματα της παρούσας διατριβής 

είναι επιβεβαιωτικά των παραπάνω, καθώς αναδείχθηκε ότι μέσω της εντατικής 

γονικής συνεργασίας ξεπεράστηκε το εμπόδιο του μορφωτικού επιπέδου της μητέρας 

για τη βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού των παιδιών.  

Το σημαντικότερο λοιπόν είναι, οι γονείς να νοιάζονται για την πρόοδο και την 

γενικότερη πνευματική καλλιέργεια των παιδιών τους και να εμπλέκονται ενεργά σε 

διαδικασίες που προωθούν τη μάθηση των παιδιών τους (Borisova και συν., 2017. 

Henderson & Mapp, 2002. Singh και συν., 2015. Sylva και συν., 2008).  

Το γεγονός ότι δεν φάνηκε επίδραση του συγκεκριμένου παράγοντα είναι 

ελπιδοφόρο, καθώς σημαίνει ότι, πιθανότατα, όταν οι γονείς συνεργάζονται με το 

σχολείο μπορούν να ξεπεραστούν εμπόδια στη μάθηση των παιδιών τους που 

αφορούν σε  κοινωνικό-οικονομικούς παράγοντες.  Η συνεργασία με τους γονείς 

πρέπει να έχει σαν στόχο την παροχή απλών οδηγιών, που να είναι μεν εύκολα 

εφαρμόσιμες, αλλά μέσα από την απλότητά τους θα οδηγήσουν σε ουσιαστικές 

αλλαγές στο οικογενειακό περιβάλλον.  Παράλληλα, όλοι οι γονείς θα πρέπει να 

νιώθουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν, χωρίς να νιώθουν ότι μειονεκτούν για 

οποιοδήποτε λόγο.  Όταν, λοιπόν, οι γονείς έχουν ρόλο συνεργατών στο σχολείο, το 

ιδανικό είναι να μπορούν όλοι το ίδιο να ενισχύσουν τις επιδόσεις των παιδιών τους. 

Το αποτέλεσμα αυτό έρχεται σε συμφωνία με πλήθος ερευνών που υποστηρίζουν ότι 

η συνεργασία με τους γονείς μόνο οφέλη έχει και πολλές φορές οδηγεί στην εξάλειψη 

της επίδρασης παραγόντων που συνήθως ασκούν επίδραση στα μαθησιακά 

αποτελέσματα των παιδιών (Borisova και συν. 2017. Hindman και συν. 2012. Singh 

και συν. 2015. Wen και συν. 2012). 
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13.6. Επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος μάθησης στα μαθησιακά 

αποτελέσματα των παιδιών που αφορούν στις γνώσεις και δεξιότητες 

αναδυόμενου γραμματισμού 

 

Σε συνέχεια της διερεύνησης παραγόντων που έχουν σχέση με το 

οικογενειακό περιβάλλον των παιδιών, μελετήθηκε η επίδραση της εφαρμογής 

πρακτικών ανάγνωσης ιστοριών στο σπίτι πριν την έναρξη της παρέμβασης, στα 

μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών στις δοκιμασίες γνώσεων και δεξιοτήτων 

αναδυόμενου γραμματισμού.  Όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα, η εφαρμογή 

πρακτικών ανάγνωσης ιστοριών επέδρασε στατιστικά σημαντικά στις επιδόσεις των  

παιδιών στη γνώση γραμμάτων (Πίνακας 15) και στο δεκτικό λεξιλόγιο (Πίνακας 17).  

Κατά συνέπεια, η έκτη ερευνητική υπόθεση, σύμφωνα με την οποία η συχνότητα 

εφαρμογής πρακτικών ανάγνωσης ιστοριών θα επιδράσει στα μαθησιακά 

αποτελέσματα των παιδιών, επιβεβαιώθηκε μερικώς.   

Σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους γονείς πριν την έναρξη της 

εντατικής γονικής συνεργασίας και μετρήθηκε η συχνότητα εφαρμογής πρακτικών 

ανάγνωσης ιστοριών στο σπίτι, φάνηκε ότι η πλειοψηφία των γονέων εφάρμοζαν 

κατά μέσο όρο 1-2 φορές την εβδομάδα πρακτικές ανάγνωσης ιστοριών που γνώριζαν 

(Πίνακας 4).  Στις μετρήσεις ισοδυναμίας που πραγματοποιήθηκαν κατά την έναρξη 

της ερευνητικής διαδικασίας η πειραματική ομάδα ΦΔ και οι ομάδες ελέγχου 1 ΦΔ 

και 2 ΦΔ δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ τους, όσον 

αφορά στη συχνότητα χρήσης πρακτικών ανάγνωσης ιστοριών F(2)=0,291, p>.05 

(Πίνακας 4).  

Το αποτέλεσμα αυτό σε συνδυασμό με προηγούμενο αποτέλεσμα, που 

αφορούσε στο μορφωτικό επίπεδο της μητέρας, οδηγεί σε ένα ενδιαφέρον 

συμπέρασμα.  Εφόσον λοιπόν, είχαν ήδη βρεθεί στατιστικά σημαντικές διαφορές 

ανάμεσα στις ομάδες, με την πειραματική ομάδα να περιλαμβάνει τις μητέρες με τα 

υψηλότερα επίπεδα μόρφωσης, θα ήταν αναμενόμενο, λόγω της επίδρασης που ασκεί 

η συγκεκριμένη μεταβλητή, οι μητέρες της ομάδας αυτής να χρησιμοποιούν πιο 

συχνά πρακτικές ανάγνωσης ιστοριών (Liu, και συν., 2018. Mol & Neuman, 2014. 

Sackes, Isitan, Avci & Justice, 2016. Sénéchal, 2006).   Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν 

φάνηκε από τα αποτελέσματα της παρούσας διατριβής.   
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Το γεγονός ότι υπάρχουν σε μια οικογένεια γονείς με υψηλότερο μορφωτικό 

επίπεδο, πιθανότατα δε σημαίνει αυτόματα ότι αυτοί οι γονείς θα προσφέρουν ένα 

πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον, ή ότι θα γνωρίζουν την ύπαρξη και τη 

χρησιμότητα πρακτικών που να προωθούν τη μάθηση. Μέχρι στιγμής υπάρχουν 

μελέτες που αποδεικνύουν ότι το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας δεν επιδρά πάντα 

στα μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών, και ότι δεν είναι βέβαιο ότι όλοι οι γονείς 

χρησιμοποιούν τις ίδιες πρακτικές στο σπίτι (Liu και συν., 2018. Mathis & Bierman, 

2015. Manolitsis, και συν., 2009. Manolitsis, και συν., 2011). 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η συχνότητα εφαρμογής πρακτικών 

ανάγνωσης ιστοριών φάνηκε να επηρεάζει τη βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών 

στη δοκιμασία γνώσης γραμμάτων (Πίνακας 15) και στο τεστ δεκτικού λεξιλογίου 

(Πίνακας 17), ερμηνεύοντας ωστόσο ένα μικρό ποσοστό της διακύμανσης των τιμών 

(r
2
=0,090, προσαρμοσμένο r

2
=0,078, και r

2
=0,042, προσαρμοσμένο r

2
= 0,033, 

αντίστοιχα).  Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, ενώ στη δοκιμασία γνώσης 

γραμμάτων, η επίδραση της χρήσης πρακτικών ανάγνωσης ιστοριών επέδρασε 

στατιστικά σημαντικά με θετικό πρόσημο, στο τεστ δεκτικού λεξιλογίου η επίδραση 

αυτή είχε αρνητικό πρόσημο.  Το αποτέλεσμα αυτό είναι παράδοξο, καθώς είναι 

γνωστό ότι όσο περισσότερο διαβάζει ή ακούει ένα παιδί ιστορίες, τόσο αυξάνεται το 

δεκτικό λεξιλόγιό του (Chao, και συν., 2015. Chlapana & Tafa, 2014. Hargrave & 

Sénéchal, 2000. Niklas & Schneider, 2015. Manolitsis και συν. 2009. Manolitsis και 

συν, 2011. Santoro, και συν., 2008).  Ωστόσο, μέσα από παρόμοια αποτελέσματα στο 

παρελθόν, έχει δοθεί η εξήγηση:  οι γονείς κινητοποιούνται και αυξάνουν τις 

πρακτικές που ακολουθούν με τα παιδιά τους, όταν αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν 

ελλείψεις στην πρόοδό τους (Manolitsis, και συν., 2011. Silinskas, Leppänen, Aunola, 

Parrila & Nurmi, 2010. Silinskas, και συν., 2012). Μια πιθανή εξήγηση λοιπόν, και 

για το παρόν αποτέλεσμα, είναι, ενδεχομένως,  το ότι οι γονείς εφάρμοσαν 

περισσότερες πρακτικές ανάγνωσης ή αύξησαν τη συχνότητα ανάγνωσης ιστοριών, 

όταν αντιλήφθηκαν ότι το παιδί τους δεν έχει πλούσιο λεξιλόγιο. 

Οι πρακτικές ανάγνωσης ιστοριών που εφαρμόζονταν στο σπίτι δεν 

επηρέασαν όλες τις δοκιμασίες, ενώ η ανάλυση της παλινδρόμησης ανέδειξε ένα 

χαμηλής προβλεψιμότητας μοντέλο για τις δοκιμασίες στις οποίες παρουσιάστηκε 

στατιστικά σημαντική επίδραση. Το αποτέλεσμα αυτό δεν είναι παράδοξο καθώς 

σύμφωνα με μελέτες η συχνότητα ανάγνωσης ιστοριών δε συνδέεται άμεσα με όλα τα 
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μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών (Meng, 2015. Niklas & Schneider, 2017a. 

Sénéchal & Young, 2008).  Για παράδειγμα, η συχνή ανάγνωση ιστοριών σχετίζεται 

θετικά με την ανάπτυξη του λεξιλογίου, όχι όμως και με τη γνώση γραμμάτων (Inoue 

και συν., 2018. Manolitsis και συν., 2009. Manolitsis και συν., 2011. Sénéchal & 

Young, 2008).   

Το παραπάνω αποτέλεσμα τους οδηγεί με επιφύλαξη στο συμπέρασμα ότι 

υπήρξαν κάποιες μεταβλητές που επηρέασαν περισσότερο, οι οποίες πιθανώς είχαν 

να κάνουν με την επίδραση της ερευνητικής παρέμβασης.  Είναι πιθανό, η διάθεση 

που έχουν οι γονείς να συνεργαστούν με το σχολείο, αλλά και ο τρόπος που γίνεται 

αυτό, να είναι αρκετά για να φέρουν αποτέλεσμα.  Ερευνητικά δεδομένα 

υποστηρίζουν ότι, ακόμη και οικογένειες με φτωχό περιβάλλον μάθησης, μπορούν να 

είναι αποτελεσματικές όσον αφορά στην πρόοδο των παιδιών τους, αν λάβουν 

σχετική εκπαίδευση (Borisova και συν., 2017. Gregg, και συν., 2012. Wen και συν., 

2012).     

Επίσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας διατριβής, η εφαρμογή 

πρακτικών ανάγνωσης ιστοριών αυξήθηκε στατιστικά σημαντικά μετά την 

ολοκλήρωση της εντατικής γονικής συνεργασίας (Πίνακας 13).  Τα αποτελέσματα 

αυτά αφορούσαν στην ομάδα εντατικής συνεργασίας ΑΙ και στην ομάδα μη-

εντατικής συνεργασίας ΑΙ.  Οι συμμετέχοντες γονείς σε αυτές ομάδες αύξησαν τις 

πρακτικές ανάγνωσης ιστοριών που ακολουθούσαν πριν τη συμμετοχή τους στην 

παρέμβαση, πιθανότατα λόγω του ότι μέσα από τη συνεργασία με το σχολείο, είτε 

αυτή ήταν εντατική είτε μη-εντατική, κατάλαβαν τη χρησιμότητά αυτών των 

πρακτικών και τις χρησιμοποιούσαν περισσότερο.   

Η ομάδα ελέγχου 1 ΑΙ και η ομάδα ελέγχου 2 ΑΙ, που δεν έλαβε καμία 

ενημέρωση είτε λόγω άρνησης, είτε λόγω αποχώρησης από την εντατική γονική 

παρέμβαση, δε σημείωσε στατιστικά σημαντική διαφορά στην εφαρμογή πρακτικών 

ανάγνωσης ιστοριών μετά την ολοκλήρωση της εντατικής παρέμβασης. Το 

αποτέλεσμα αυτό ήταν αναμενόμενο και οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι γονείς 

αξιοποίησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όσα έλαβαν από τη συνεργασία τους με 

το σχολείο.  Είτε συνεργάστηκαν εντατικά, είτε μη-εντατικά, κατάφεραν να αλλάξουν 

τις πρακτικές που ακολούθησαν στο σπίτι, όταν διάβαζαν ιστορίες στο σπίτι. 
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Το παραπάνω αποτέλεσμα οδηγεί, με επιφύλαξη, και σε ένα ακόμη 

συμπέρασμα.  Η αύξηση που παρατηρήθηκε στη συχνότητα εφαρμογής πρακτικών 

ανάγνωσης ιστοριών, μόνο στην ομάδα εντατικής συνεργασίας ΑΙ και την ομάδα μη-

εντατικής συνεργασίας ΑΙ, μπορεί να αιτιολογεί το γεγονός ότι ανάμεσα στις δυο 

αυτές ομάδες δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις επιδόσεις των 

παιδιών σε τέσσερις από τις πέντε δοκιμασίες γνώσεων και δεξιοτήτων αναδυόμενου 

γραμματισμού που χρησιμοποιήθηκαν. 

Οι γονείς, όπως φαίνεται, αξιοποίησαν όλες τις πληροφορίες που έλαβαν μέσα 

από τη συνεργασία τους και έγιναν φορείς αλλαγών στο οικογενειακό τους 

περιβάλλον.  Αυτό σημαίνει από τη μια, ότι η γονική συνεργασία που στόχο είχε την 

εξοικείωση με πρακτικές ανάγνωσης ιστοριών ήταν επιτυχημένη γιατί επέφερε 

αλλαγές, και από την άλλη, ότι οι αλλαγές που συντελέστηκαν στο οικογενειακό 

περιβάλλον είναι πολύ πιθανό να οδήγησαν τα παιδιά και των δυο ομάδων σε 

παρόμοιες επιδόσεις.   

Ενδιαφέρον προκαλεί επίσης το γεγονός ότι οι αλλαγές στο οικογενειακό 

περιβάλλον συντελέστηκαν ανεξαρτήτως του μορφωτικού επιπέδου των μητέρων των 

παιδιών.  Όπως έχει ήδη φανεί από τις μετρήσεις ισοδυναμίας που έγιναν πριν την 

έναρξη της ερευνητικής διαδικασίας (Πίνακας 3), οι μητέρες των παιδιών ανήκαν σε 

διαφορετικά επίπεδα μόρφωσης και μάλιστα υπήρχαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές ανάμεσα στις ομάδες.  Ωστόσο, οι μητέρες κατέληξαν να αλλάξουν τις 

συνήθειές τους όσον αφορά στην ανάγνωση ιστοριών, ανεξαρτήτως του επιπέδου 

μόρφωσής τους, εκμεταλλευόμενες τις πληροφορίες που έλαβαν μέσα από το 

πρόγραμμα γονικής συνεργασίας.  Αυτό σημαίνει, για μια ακόμη φορά, ότι το πιο 

σημαντικό είναι να υπάρχει διάθεση από την πλευρά των γονέων να φέρουν την 

αλλαγή, καθώς απ’ ότι φαίνεται κάποια φαινομενικά εμπόδια μπορούν να 

παρακαμφθούν με τη βοήθεια κατάλληλων παρεμβάσεων.    

Το γεγονός ότι συντελέστηκαν αλλαγές στο οικογενειακό περιβάλλον, είτε 

μέσω εντατικής, είτε μέσω μη-εντατικής γονικής συνεργασίας, είναι ελπιδοφόρο.  

Αναμενόμενο θα ήταν να γίνουν αλλαγές μόνο μέσω της εντατικής γονικής 

συνεργασίας, ενώ, με βάση τα αποτελέσματα της παρούσας διατριβής, εξυψώνεται 

και η σημασία της μη-εντατικής γονικής συνεργασίας.  Το αποτέλεσμα αυτό είναι 

πολύ σημαντικό καθώς αποδεικνύει ότι ακόμη και πιο χαλαρές παρεμβάσεις μπορεί 
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να είναι αποτελεσματικές.  Αυτό διευκολύνει, ιδιαιτέρως, όσους επιθυμούν να 

εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα γονικής συνεργασίας με στόχο την εξοικείωση με 

πρακτικές ανάγνωσης ιστοριών, καθώς ένα πολύ καλό αποτέλεσμα μπορεί να έρθει 

με στοχευμένες δράσεις που δεν απαιτούν πολύ κόπο. 

 

13.7. Επίδραση των σχέσεων εκπαιδευτικού-μαθητή στα μαθησιακά 

αποτελέσματα των παιδιών προσχολικής ηλικίας που αφορούν στην αδρή 

κινητικότητα και στις γνώσεις και δεξιότητες αναδυόμενου γραμματισμού 

 

Ως τελευταία μεταβλητή, που ενδεχομένως να επηρέασε τα μαθησιακά 

αποτελέσματα των παιδιών στην αδρή κινητικότητα και στον αναδυόμενο 

γραμματισμό, τοποθετήθηκε η σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στους 

εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο που 

χρησιμοποιήθηκε, μελετήθηκαν οι τρεις παράγοντες που διέπουν τη σχέση 

εκπαιδευτικού-μαθητή: (α) η εξάρτηση, (β) η εγγύτητα, και (γ) η σύγκρουση.  Από τα 

αποτελέσματα φάνηκε ότι και οι τρεις αυτοί τύποι σχέσεων είχαν μία μικρή επίδραση 

στα μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών, αλλά μόνο σε κάποιες δοκιμασίες 

γνώσεων και δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού, ενώ δεν φάνηκε να υπάρχει 

καμία επίδραση στις επιδόσεις των παιδιών στην αδρή κινητικότητα. Δεν 

επιβεβαιώθηκε λοιπόν η έβδομη ερευνητική υπόθεση που προέβλεπε την ύπαρξη 

επίδρασης της σχέσης εκπαιδευτικών-μαθητών στη βελτίωση των επιδόσεων των 

παιδιών στην αδρή κινητικότητα. Αντίθετα, επιβεβαιώθηκε μερικώς η όγδοη υπόθεση 

της παρούσας έρευνας, η οποία αφορούσε στην ύπαρξη επίδρασης της σχέσης 

εκπαιδευτικών-μαθητών στη βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων αναδυόμενου 

γραμματισμού.   

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα ερευνητικά δεδομένα, η δυαδική σχέση 

εκπαιδευτικού-μαθητή σχετίζεται θετικά με μαθησιακά αποτελέσματα (Baker, 2006. 

Burchinal και συν. 2002. Emerson και συν., 2012. Epstein και συν., 2010. Higgins & 

Morley, 2014. Jerome και συν. 2009. Smith και συν. 2013).  Ωστόσο, αυτό που 

τονίζεται, χωρίς να αμφισβητείται η σπουδαιότητα της σχέσης εκπαιδευτικών-

μαθητών, είναι ότι τα μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών επηρεάζονται 

περισσότερο από άλλους παράγοντες όπως είναι, το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας, 
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οι εμπειρίες μάθησης που δίνονται μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον κλπ. (Jerome 

και συν. 2008).  Αυτό σημαίνει, ότι είναι πολύ πιθανό, όταν συνεξετάζονται κι άλλοι 

παράγοντες, οι σχέσεις εκπαιδευτικών-μαθητών να φαίνεται να ασκούν μικρή 

επίδραση.  Όσον αφορά στην επίδραση που έχει η σχέση εκπαιδευτικού-μαθητή στα 

μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών, δίνεται έμφαση στη θετική επίδραση που έχει 

η εγγύτητα  στις σχέσεις τους, και στην αρνητική επίδραση που έχει η σύγκρουση και 

η εξάρτηση ανάμεσα τους (Baker, 2006. Burchinal, και συν., 2002). 

Στην παρούσα μελέτη, οι σχέσεις εκπαιδευτικών-μαθητών φάνηκε να ασκούν 

σημαντική επίδραση αλλά όχι στο σύνολο των μαθησιακών αποτελεσμάτων των  

παιδιών (Πίνακες 13-19).   Πιο συγκεκριμένα, στην αδρή κινητικότητα δε φάνηκε να 

ασκείται κάποια επίδραση (Πίνακας 13), ενώ στις γνώσεις και δεξιότητες 

αναδυόμενου γραμματισμού φάνηκε να ασκείται μικρή επίδραση στη δοκιμασία 

γνώσης γραμμάτων (Πίνακας 15), στην αξιολόγηση κατανόησης προφορικού λόγου 

(Πίνακας 18), και στη δοκιμασία αναδιήγησης ιστοριών (Πίνακας 19).  Πιο 

συγκεκριμένα, η μείωση των συγκρούσεων άσκησε στατιστικά σημαντική θετική 

επίδραση στις δεξιότητες επικοινωνίας των παιδιών, ενώ η μείωση της εξάρτησης και 

η αύξηση της εγγύτητας στις σχέσεις εκπαιδευτικών-μαθητών, επίδρασαν θετικά στην 

ικανότητα αναδιήγησης των παιδιών.   

Παραδόξως, η αύξηση της σύγκρουσης στις σχέσεις εκπαιδευτικών μαθητών 

φάνηκε να επηρεάζει θετικά τις επιδόσεις των παιδιών στη γνώση γραμμάτων, και 

αυτό αποτελεί ένα εύρημα που μέχρι στιγμής δεν υποστηρίζεται από ερευνητικά 

δεδομένα. Ωστόσο, η επίδραση που άσκησαν αυτοί οι παράγοντες δεν ήταν τόσο 

ισχυρή συγκρινόμενη με άλλους παράγοντες.  Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παράγοντες 

που επέδρασαν περισσότερο είχαν να κάνουν, κυρίως, με τον τρόπο που οι γονείς 

συνεργάστηκαν κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας, αλλά και με τις 

πρακτικές που ακολούθησαν στο οικογενειακό τους περιβάλλον.  Αυτό ίσως να 

επιβεβαιώνει το γεγονός ότι την ισχυρότερη επίδραση στα μαθησιακά αποτελέσματα 

των παιδιών ασκεί το οικογενειακό περιβάλλον των παιδιών και έπεται η σχέση 

εκπαιδευτικού-μαθητή (Jerome και συν., 2008).   

Το γεγονός επίσης, ότι η σχέση εκπαιδευτικού-μαθητή δεν άσκησε επίδραση, 

παρά μόνο σε κάποια τεστ, επιβεβαιώνει ενδεχομένως την παραπάνω υπόθεση ότι 

υπήρξαν παράγοντες που άσκησαν ισχυρότερη επίδραση.  Εάν εξεταζόταν απλώς η 
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σχέση μαθησιακών αποτελεσμάτων με τη σχέση εκπαιδευτικού-μαθητή, πιθανότατα 

να υπήρχαν πιο ξεκάθαρα αποτελέσματα, κάτι όμως που δεν ήταν στα πλαίσια του 

σκοπού της παρούσας διατριβής, όπου απλώς ελέγχθηκε η σχέση εκπαιδευτικού-

μαθητή ως προς στην επίδραση της στη γονική συνεργασία.    

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η 

συνεργασία των γονέων με το σχολείο έχει νόημα.  Οι γονείς ανεξάρτητα από το 

κοινωνικο-οικονομικό τους επίπεδο κατάφεραν να ενισχύσουν τα μαθησιακά 

αποτελέσματα των παιδιών τους.  Είναι σημαντικό ότι η παρούσα έρευνα έγινε σε ένα 

χαλαρό κλίμα, χωρίς να δίνονται στους γονείς αυστηρά δομημένες δραστηριότητες 

και αυτό οδήγησε σε βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των παιδιών.  

Βάσει των αποτελεσμάτων της παρούσας εργασίας, καταδεικνύεται ότι η 

γονική συνεργασία μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις, οι οποίες είναι είτε εντατικής 

είτε  μη-εντατικής μορφής θα πρέπει να επιδιώκεται από κάθε σχολείο.  Η παροχή 

γνώσεων στους γονείς που τους επιτρέπουν να εφαρμόσουν στο σπίτι δραστηριότητες 

που χρησιμοποιούνται στο σχολείο, εξασφαλίζουν την ύπαρξη συνέχειας ανάμεσα 

στο σχολείο και το οικογενειακό περιβάλλον και τα αποτελέσματα αποδεικνύονται 

ιδιαίτερα ευεργετικά για τα παιδιά.  Όταν οι γονείς αντιληφθούν το ρόλο τους, ως 

‘δασκάλων’ των παιδιών τους, τότε μπορούν πιο εύκολα να αφιερώσουν χρόνο για 

την ενασχόλησή με τα παιδιά τους.  Όπως φάνηκε, η οργάνωση τέτοιου είδους 

παρεμβάσεων έχει νόημα και πρέπει να επιδιώκεται.  

Είτε επιλεγούν εντατικοί τρόποι γονικής συνεργασίας είτε μη-εντατικοί, το 

σίγουρο είναι ότι υπάρχουν γονείς που ανταποκρίνονται στην πρόκληση και είναι 

πρόθυμοι να βοηθήσουν τα παιδιά τους.  Κάθε μορφής γονική συνεργασία μπορεί να 

φέρει αποτέλεσμα και να βοηθήσει στην κατεύθυνση θετικών αλλαγών μέσα στην 

οικογένεια. 

Οι μεταβλητές που επηρέασαν τα τελικά αποτελέσματα, άφησαν να φανεί ότι 

την κυριότερη επίδραση είχε ο τρόπος συμμετοχής των γονέων, γεγονός που 

επιτρέπει να συμπεράνουμε, ότι όταν οι γονείς συνεργάζονται με το σχολείο προς 

όφελος των παιδιών τους, μπορούν να φέρουν την αλλαγή.  Κατά συνέπεια, η 

παρούσα διατριβή επιβεβαιώνει την αξία και τη σημαντικότητα της συνεργασίας του 

σχολείου με την οικογένεια, ενώ ταυτόχρονα επισημαίνει τους διαφορετικούς 

τρόπους συνεργασίας που υπάρχουν και την αποτελεσματικότητα τους. 
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Τέλος, μέσα από την εξέλιξη της ερευνητικής διαδικασίας φάνηκε ότι υπήρξε 

μια μερίδα γονέων που αρνήθηκαν να λάβουν μέρος σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, 

ή όπως ήταν αναμενόμενο, υπήρξαν αρκετοί γονείς που αποσύρθηκαν από την 

ερευνητική διαδικασία, παρόλο που αρχικά έλαβαν μέρος.  Το γεγονός, όμως ότι 

υπήρξαν αρκετοί γονείς που έλαβαν μέρος ακούραστα σε όλες τις δραστηριότητες 

που οργανώθηκαν, αποτελεί ιδιαίτερα ελπιδοφόρο εύρημα.  Ακόμα και αν η γονική 

συνεργασία φαντάζει σαν ένα δύσκολο εγχείρημα, πρέπει να επιδιώκεται προς όφελος 

εκείνης της μερίδας των γονέων που επιθυμούν να βελτιώσουν το ρόλο τους ως 

δασκάλων των παιδιών τους.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



250 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

14.1. Συμπεράσματα 

 

Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν να μελετηθεί η επίδραση της γονικής 

συνεργασίας με το σχολείο στα μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών σε δεξιότητες 

αναδυόμενου γραμματισμού και στην αδρή κινητικότητα.  Οι γονείς συνεργάστηκαν 

με το σχολείο λαμβάνοντας πληροφορίες που στόχο είχαν να τους παρακινήσουν να 

αλλάξουν κάποιες συνήθειες του οικογενειακού περιβάλλοντος τους.  Μέσα από 

δραστηριότητες στις οποίες έλαβαν μέρος, οι γονείς είχαν την ευκαιρία να 

βελτιώσουν πρακτικές που ήδη χρησιμοποιούσαν στο σπίτι και να βοηθήσουν τα 

παιδιά τους να βελτιωθούν στην αδρή κινητικότητα και στον αναδυόμενο 

γραμματισμό.  Στην ουσία σκοπός ήταν, οι ίδιοι οι γονείς να κατανοήσουν το νέο 

ρόλο τους και να φέρουν την αλλαγή. 

 Στους γονείς δόθηκε η ευκαιρία να φέρουν την αλλαγή με δυο διαφορετικούς 

τρόπους.  Κατά το πρώτο μέρος της ερευνητικής παρέμβασης υιοθετήθηκε ο τρόπος 

της μη-εντατικής γονικής συνεργασίας όπου η φυσική παρουσία των γονέων δεν ήταν 

απαραίτητη, ενώ κατά το δεύτερο μέρος δόθηκε έμφαση στην οργάνωση μιας  

εντατικής γονικής συνεργασίας όπου οι γονείς λάμβαναν μέρος σε εβδομαδιαίες 

συμβουλευτικές/καθοδηγητικές συναντήσεις, ενώ παράλληλα κάποιοι άλλοι γονείς 

συνεργάστηκαν μη-εντατικά.  Στην παρούσα διατριβή υπήρξε άμεση σύνδεση της 

πειραματικής παρέμβασης με τα μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών, έτσι ώστε να 

βρεθούν πρακτικά οι επιδράσεις της γονικής συνεργασίας.  

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον της παρούσας διατριβής ήταν ότι οι γονείς είχαν 

την ευκαιρία να συνεργαστούν με δυο διαφορετικούς τρόπους και αυτό επέτρεψε την 

εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το εάν και κατά πόσο ο τρόπος της γονικής 

συνεργασίας επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

της παρούσας διατριβής, η γονική συνεργασία αποδείχθηκε αποτελεσματική.  Η μη-

εντατική γονική συνεργασία αρχικά αφορούσε στην ενίσχυση της αδρής 

κινητικότητας μέσω της φυσικής δραστηριότητας. Ενώ υπήρξε μη αποτελεσματική 

στην αρχή της, επέφερε τελικά θετικά αποτελέσματα μέχρι το τέλος της ερευνητικής 

διαδικασίας και, συγκεκριμένα, στο μέρος της διατήρησης των επιδόσεων.  Η 
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πειραματική ομάδα ΦΔ φάνηκε να διατηρεί τις επιδόσεις της για μεγαλύτερο 

διάστημα σε σχέση με τις ομάδες ελέγχου ΦΔ, γεγονός που οδήγησε στο συμπέρασμα 

ότι πιθανόν οι γονείς μέσα από τη μη-εντατική γονική συνεργασία να άλλαξαν 

κάποιες από τις συνήθειες τους και να υιοθέτησαν τελικά έναν πιο φυσικά δραστήριο 

τρόπο ζωής, κάτι που επέδρασε, όχι  αμέσως μετά την παρέμβαση, αλλά αργότερα. 

 Η εντατική γονική συνεργασία, που αφορούσε στην ενίσχυση γνώσεων και 

δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού, μέσα από την ανάγνωση ιστοριών, υπήρξε 

αποτελεσματική και μάλιστα έδωσε την ευκαιρία να αξιολογηθούν οι επιδόσεις των 

παιδιών σε διαφορετικές συνθήκες.  Το πιο ενδιαφέρον εύρημα αφορούσε στη 

σύγκριση εντατικής και μη-εντατικής γονικής συνεργασίας, καθώς κάτι τέτοιο δεν 

είχε μελετηθεί μέχρι τώρα άμεσα σε μία μελέτη.  Τα παιδιά των οποίων οι γονείς 

συνεργάστηκαν εντατικά δε σημείωσαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε σχέση με 

τα παιδιά οι γονείς των οποίων συνεργάστηκαν μη-εντατικά, παρά μόνο στη 

δοκιμασία αναδιήγησης ιστοριών. Σε όλες τις υπόλοιπες δοκιμασίες δεν υπήρξαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δυο ομάδες γονέων που 

συνεργάστηκαν, γεγονός που υποστηρίζει την άποψη ότι πιθανώς ακόμη και μια 

μικρή καθοδήγηση είναι αρκετή για να είναι αποτελεσματική.  

 Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι η ικανότητα αναδιήγησης ιστοριών 

ευνοήθηκε περισσότερο μέσα από την εντατική γονική συνεργασία.  Όπως φαίνεται, 

η συγκεκριμένη δεξιότητα απαιτεί περισσότερη εξάσκηση και είναι πολύ πιθανό τα 

παιδιά να ευνοήθηκαν περισσότερο από την εντατική γονική συνεργασία.  

Αξιοσημείωτο είναι και το συμπέρασμα, ότι οι γονείς κατάφεραν μέσα από μια 

μικρής διάρκειας εξοικείωση με πρακτικές ανάγνωσης ιστοριών, να οδηγήσουν τα 

παιδιά τους  σε επιδόσεις που υπερείχαν στατιστικά σημαντικά έναντι των υπολοίπων 

ομάδων.   

Η σχέση εγγύτητας που αναπτύσσεται ανάμεσα στο γονέα και το παιδί και η 

αλληλεπίδραση που υπάρχει ανάμεσα σε δυο μόνο άτομα στο σπίτι, ίσως να είχε 

σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του παραπάνω αποτελέσματος.  Σημαντικό ρόλο 

ενδέχομένως να είχε και η αύξηση στη συχνότητα εφαρμογής πρακτικών ανάγνωσης 

ιστοριών που παρατηρήθηκε με την ολοκλήρωση της γονικής συνεργασίας  και 

αφορούσε στην εξοικείωση με πρακτικές ανάγνωσης ιστοριών.  Οι ομάδες των 

γονέων που συνεργάστηκαν, είτε εντατικά είτε μη εντατικά, κατάφεραν να αυξήσουν 
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τη συχνότητα εφαρμογής πρακτικών ανάγνωσης ιστοριών στο σπίτι και αυτό 

πιθανότατα να οδήγησε στην ισοδυναμία των επιδόσεων των παιδιών τους σε όλες τις 

δοκιμασίες γνώσεων και δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού, με μόνη εξαίρεση 

την ικανότητα αναδιήγησης ιστοριών.  

Σημαντικό και ελπιδοφόρο είναι το γεγονός ότι το μορφωτικό επίπεδο της 

μητέρας, ενώ θεωρείται ως ένας από τους παράγοντες που συνδέεται άμεσα με τα 

μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών, δε φάνηκε να ασκεί σημαντική επίδραση 

στην παρούσα μελέτη.  Παρόλο που υπήρχαν μητέρες με διαφορετικό μορφωτικό 

επίπεδο, και μάλιστα με τα υψηλότερα ποσοστά μορφωτικού επιπέδου να 

συγκεντρώνονται στην πειραματική ομάδα ΦΔ, αυτή η μεταβλητή δεν φάνηκε να 

επιδρά σε κανένα μαθησιακό αποτέλεσμα γνώσεων και δεξιοτήτων αναδυόμενου 

γραμματισμού, παρά μόνο στην αδρή κινητικότητα και μάλιστα κατά ένα μικρό 

ποσοστό.  Το εύρημα αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι γονείς μπορούν να γίνουν 

φορείς αλλαγών και είναι σε θέση να γίνουν ‘δάσκαλοι’ των παιδιών τους, αν το 

επιθυμούν, μέσα από τη συνεργασία τους με το σχολείο ξεπερνώντας αντικειμενικές 

δυσκολίες, όπως το μορφωτικό τους επίπεδο.   

 Τα παιδιά που οι γονείς τους δε συνεργάστηκαν καθόλου από την αρχή, είτε 

διέκοψαν τη συνεργασία τους στην πορεία της ερευνητικής διαδικασίας, σημείωσαν 

στατιστικά σημαντικά μικρότερες επιδόσεις σε σχέση με τα παιδιά που οι γονείς τους 

συνεργάστηκαν εντατικά ή μη-εντατικά.  Αυτό ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον 

αποτέλεσμα, καθώς οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η γονική συνεργασία έχει νόημα και 

πρέπει να επιδιώκεται από τους εκπαιδευτικούς.  Φάνηκε, λοιπόν, ότι η γνώση που 

παρέχεται μόνο από το σχολείο δεν επιφέρει τόσο υψηλές επιδόσεις των παιδιών, ενώ  

συμβαίνει το αντίθετο όταν οι γονείς εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία.  Όταν 

εξασφαλίζεται η συνέχεια ανάμεσα στο σχολικό και το οικογενειακό περιβάλλον τα 

μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών είναι στατιστικά σημαντικά υψηλότερα.       

 Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο της παρούσας διατριβής είναι ότι η 

ερευνητική παρέμβαση αποτελούνταν από δυο μέρη σε δύο γνωστικά αντικείμενα 

που δεν είχαν μεταξύ τους εμφανή σχέση, κάτι που σπάνια αποτελεί το αντικείμενο 

έρευνας από άλλες μελέτες.  Επίσης, μελετήθηκε και η σχέση που τυχόν υπήρχε 

ανάμεσα σε αυτά τα δυο γνωστικά αντικείμενα.  Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκε η 

επίδραση που ασκεί η αδρή κινητικότητα σε γνώσεις και δεξιότητες ανδυόμενου 
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γραμματισμού, υπό το πρίσμα της συνεργασίας των γονέων, γεγονός που επίσης δεν 

έχει διερευνηθεί εντατικά από άλλες μελέτες.  Όπως φάνηκε, υπήρξε χαμηλή μερική 

συσχέτιση μεταξύ τους χωρίς όμως αυτή η σχέση να είναι ισχυρά στατιστικά 

σημαντική.  Το αποτέλεσμα αυτό, παρόλο που δεν είναι παράδοξο, δημιουργεί την 

απορία μήπως τελικά μια εντατική παρέμβαση για την ενίσχυση της φυσικής 

δραστηριότητας είναι πιο αποτελεσματική. 

 Ενδιαφέρον ήταν, επίσης, και το γεγονός ότι στο σχεδιασμό της παρούσας 

διατριβής είχε προβλεφθεί η γονική συνεργασία και στα δυο μέρη της ερευνητικής 

παρέμβασης.  Έτσι, ενώ θα μπορούσε η γονική συνεργασία να πραγματοποιηθεί μόνο 

κατά το πρώτο μέρος της πειραματικής παρέμβασης, που αφορούσε στην ενίσχυση 

της φυσικής δραστηριότητας, και απλώς να μετρηθούν οι επιδράσεις της στα 

μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών σε γνώσεις και δεξιότητες αναδυόμενου 

γραμματισμού, εντούτοις οι γονείς συνεργάστηκαν και κατά το δεύτερο μέρος της 

πειραματικής παρέμβασης, γεγονός που δεν έχει μελετηθεί αρκετά μέχρι τώρα. 

 Η επιλογή, επίσης, του να διεξαχθεί συνολικά όλη η ερευνητική διαδικασία σε 

χαλαρές συνθήκες, χωρίς αυστηρά δομημένες δραστηριότητες και με υλικά που οι 

γονείς ήδη είχαν στο σπίτι, από τη μια, διευκόλυνε τους γονείς στο να επιλέξουν να 

συνεργαστούν και από την άλλη, τους έδωσε την ευκαιρία να κατανοήσουν πως 

απλές καθημερινές αλλαγές μπορούν να κάνουν τη διαφορά.  Η αποτελεσματικότητα 

των τρόπων γονικής συνεργασίας, αφήνει ακόμα πιο ελπιδοφόρα μηνύματα, καθώς 

αναδεικνύεται το συμπέρασμα ότι με οποιονδήποτε τρόπο η γονική συνεργασία 

επιφέρει θετικά αποτελέσματα.    

 Το γενικότερο συμπέρασμα που προκύπτει από την παρούσα διατριβή είναι 

ότι η γονική συνεργασία πρέπει να επιδιώκεται από το σχολείο, καθώς, όπως 

φαίνεται, ακόμα και με μικρή καθοδήγηση των γονέων, τα παιδιά παρουσιάζουν 

στατιστικά σημαντική αύξηση των επιδόσεών τους.  Κάθε είδους γονική συνεργασία 

αποδείχθηκε σημαντική και η επίδραση που ασκήθηκε είτε ήταν θετική, είτε οδήγησε 

σε σταθερότητα των αποτελεσμάτων, σε καμία περίπτωση, όμως, δεν ήταν αρνητική.  

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και μια χαλαρή γονική συνεργασία μόνο θετικά 

αποτελέσματα έχει να επιφέρει, γεγονός που θα ήταν σημαντικό να ληφθεί υπόψιν 

κατά το σχεδιασμό εκπαιδευτικών δράσεων.  Θα έλεγε κανείς, ότι μέσα από τη 

γονική συνεργασία η εκπαίδευση αποκτά καλύτερη ποιότητα, καθώς έχει άμεση 
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επίδραση στα μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών. Αν λοιπόν, ο στόχος είναι η 

παροχή μιας ποιοτικής εκπαίδευσης, η συνεργασία με τους γονείς θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνεται στην πολιτική κάθε σχολείου ή ακόμη καλύτερα να θεωρείται 

δεδομένη.    

 

14.2. Περιορισμοί της παρούσας διατριβής 

 

Οι έρευνες που αφορούν σε γονείς, έχουν σχεδόν πάντα συγκεκριμένους 

περιορισμούς.  Σημειώνεται αρχικά, λοιπόν, ότι ο τρόπος επιλογής του δείγματος της 

παρούσας διατριβής, δημιουργεί ούτως ή άλλως περιορισμό στη γενίκευση των 

αποτελεσμάτων, καθώς στηρίχτηκε σε εθελοντές (βολική δειγματοληψία).  Αυτό 

σημαίνει ότι οι γονείς που συνεργάστηκαν, ανήκαν ούτως ή άλλως σε εκείνη τη 

μερίδα γονέων που ενδιαφέρονται να γίνουν φορείς αλλαγών στο οικογενειακό τους 

περιβάλλον και νιώθουν την ανάγκη να ενισχύσουν το ρόλο τους ως ‘δάσκαλοι’ των 

παιδιών τους.  Ωστόσο, κάτι τέτοιο δε γινόταν να αποφευχθεί καθώς σε καμία 

περίπτωση δε γίνεται να πιεστούν οι γονείς να συνεργαστούν.  Σε καμία ερευνητική 

μελέτη μέχρι τώρα δε φάνηκε να εξασφαλίζεται η συνεργασία των γονέων με 

διαφορετικό τρόπο. 

Σημαντικός περιορισμός της παρούσας διατριβής είναι και το γεγονός, ότι 

επιλέχθηκε να γίνει με ένα χαλαρό τρόπο, όπως θα εφαρμοζόταν και εκτός του 

πλαισίου της ερευνητικής διαδικασίας.  Ο στόχος της παρούσας διατριβής ήταν η 

λήψη αποτελεσμάτων, μέσα από μια ερευνητική παρέμβαση που θα διευκόλυνε τους 

γονείς.  Έτσι, δόθηκαν πολύ σαφείς και λεπτομερείς οδηγίες στους γονείς, η 

ερευνήτρια δεχόταν προφορικά ή γραπτά σχόλια και παρατηρήσεις των γονέων, αλλά 

δεν επιδιώχθηκε να δίνονται από τους γονείς λεπτομερείς αναφορές για όσα 

εφαρμόζουν στο σπίτι.  Αυτό σημαίνει, αυτομάτως, ότι δεν μπορεί με ασφάλεια να 

οδηγηθεί κανείς στο συμπέρασμα ότι όντως οι γονείς δούλευαν σωστά ή με τη 

συχνότητα που θα έπρεπε στο σπίτι.  

Επίσης, το γεγονός ότι η μέτρηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των 

παιδιών στηρίχθηκε σε μετρήσεις των επιδόσεων τους σε διάφορες δοκιμασίες, 

αποτελεί από μόνο του ένα περιορισμό, καθώς τα συγκεκριμένα εργαλεία μέτρησης 

δεν είναι πάντα τόσο ευαίσθητα, ώστε να ανιχνεύσουν με ακρίβεια τις επιδόσεις των 

παιδιών (Baker & Denessen, 2007.Kendall, Straw, Jones, Springate & Grayson, 



255 
 

2008.LeFevre & Shaw, 2012).  Γεγονός είναι επίσης, ότι τα μαθησιακά αποτελέσματα 

των παιδιών είναι απότοκα  πολλών και διάφορων παραγόντων που εμπλέκονται 

μεταξύ τους, καθώς, ούτως ή άλλως, δεν μπορούμε να ελέγξουμε και να μετρήσουμε 

όλους τους παράγοντες που έχουν σημαντικό ρόλο στην πρόοδο των παιδιών στα 

πλαίσια μίας μόνο εργασίας.  Ερευνητικά δεδομένα και πρακτικές αποκαλύπτουν ότι 

είναι σχεδόν αδύνατον να διαχωριστούν και να μελετηθούν οι επιρροές που ασκούν 

στα μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών οι γονείς, το σχολείο και η κοινότητα.  

Παρόλο που είναι αντικειμενικά δύσκολο να μελετηθεί ερευνητικά παραπάνω από 

ένα πλαίσιο κάθε φορά, είναι βασικό να γίνει αποδεκτό, ότι υπάρχουν ταυτόχρονες 

και αθροιστικές επιδράσεις του σχολείου, της κοινότητας και της οικογένειας στην 

εξέλιξη των παιδιών (Epstein & Sheldon, 2006). Αυτό που μπορούμε να 

ισχυριστούμε είναι, ότι μέσα από τα ερευνητικά δεδομένα αποκτούμε μια γενική 

εικόνα ή την τάση που επικρατεί, όσον αφορά στους μαθησιακούς παράγοντες που 

επηρεάζουν περισσότερο ή λιγότερο τα μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών.   

 Περιοριστικό, που αφορά στο πρώτο μέρος της πειραματικής διαδικασίας που 

στόχο είχε μέσα από τη μη-εντατική γονική συνεργασία να ενισχυθεί η αδρή 

κινητικότητα μέσω της αύξησης των επιπέδων φυσικής δραστηριότητας, ήταν το 

γεγονός ότι με βάση το σχεδιασμό της πειραματικής διαδικασίας δεν επιλέχθηκε η 

πιθανότητα μιας εντατικής γονικής συνεργασίας.  Αυτό δεν κατέστησε εφικτό να 

γίνει σύγκριση αποτελεσμάτων μεταξύ εντατικής και μη-εντατικής συνεργασίας που 

να αφορά στη φυσική δραστηριότητα.  Περιορισμό, επίσης, αποτέλεσε η έλλειψη 

ειδικών συνεργατών-γυμναστών που θα ήταν υπεύθυνοι για την άρτια οργάνωση μιας 

εντατικής γονικής συνεργασίας.  

 Όσον αφορά στο δεύτερο μέρος της πειραματικής παρέμβασης, που στόχο 

είχε την εξοικείωση των γονέων με πρακτικές ανάγνωσης ιστοριών περιορισμό 

αποτελεί το γεγονός ότι υπήρξε μεγάλος αριθμός γονέων που συνεργάστηκαν.  Λόγω 

του μεγάλου αριθμού συμμετοχών των γονέων, δεν ήταν εφικτό να διατεθούν 

αντίτυπα βιβλίων στους γονείς, καθώς δεν υπήρχαν οι απαραίτητοι οικονομικοί 

πόροι.  Η διάθεση αντιτύπων των βιβλίων θα διευκόλυνε την εργασία των γονέων στο 

σπίτι και θα εξασφάλιζε την όσο το δυνατόν καλύτερη αξιολόγηση όσων εφάρμοσαν 

οι γονείς.   

 Συνολικά, επίσης, δεν ήταν στους σκοπούς της παρούσας διατριβής η 

συλλογή ποιοτικών δεδομένων, παρά μόνο ποσοτικών.  Το γεγονός αυτό αποτελεί 

περιορισμό της παρούσας διατριβής, καθώς στερεί τη διεξαγωγή ενδιαφέροντων 
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συμπερασμάτων.  Μέσα από τη συλλογή ποιοτικών δεδομένων οι γονείς θα είχαν την 

ευκαιρία να αποτυπώσουν τις εμπειρίες τους  από τη συνεργασία τους με το σχολείο, 

θετικές ή αρνητικές, και θα μπορούσαν ακόμη και να προτείνουν βελτιώσεις στη 

διαδικασία.  Για λόγους που εξυπηρετούσαν τους σκοπούς της παρούσας διατριβής, 

δεν πραγματοποιήθηκε η παραπάνω ενέργεια. 

 Τέλος, μέσα από την παρούσα διατριβή αξιολογήθηκε μόνο η επίδραση της 

γονικής συνεργασίας η οποία συντελέστηκε με δύο διαφορετικούς τρόπους και 

συγκρίθηκε κυρίως με το κλασσικό πρόγραμμα του σχολείου.  Δεν υπήρχε χρόνος, 

και κυρίως, δεν υπήρχαν οι απαραίτητοι συνεργάτες έτσι ώστε να δρομολογηθεί μια 

ερευνητική παρέμβαση με τους ίδιους στόχους, η οποία όμως θα περιελάμβανε και 

την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.  Αυτό θα επέτρεπε τη δημιουργία περισσοτέρων 

πειραματικών ομάδων, γεγονός που θα οδηγούσε σε ακόμη περισσότερα 

συμπεράσματα σχετικά με την υπεροχή, ή όχι, της γονικής συνεργασίας στα 

μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών. 

 

14.3. Προτάσεις για πρακτική εφαρμογή 

 

Η εφαρμογή της παρούσας πειραματικής παρέμβασης σε τάξεις προσχολικής 

αγωγής μας επιτρέπει την αποτύπωση ορισμένων χρήσιμων και πρακτικών 

προτάσεων.  Η παρούσα διατριβή βασίστηκε στην πρόθεση των γονέων να γίνουν 

φορείς αλλαγών και να βοηθήσουν στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων 

των παιδιών τους, υποστηρίζοντας την άποψη ότι η οικογένεια αποτελεί τον 

σημαντικότερο παράγοντα επίδρασης στα παιδιά (Castro και συν., 2004. Epstein, 

2010. Smith και συν., 2013).  Κατά τη διάρκεια της ερευνητικής παρέμβασης, που 

αφορούσε στη γονική συνεργασία, χρησιμοποιήθηκαν διάφορες πρακτικές και μέσα, 

τόσο κατά τη διάρκεια της μη-εντατικής, όσο και κατά τη διάρκεια της εντατικής 

γονικής συνεργασίας.   

 Κατά το πρώτο μέρος της ερευνητικής παρέμβασης, το οποίο αφορούσε στη 

βελτίωση της αδρής κινητικότητας μέσω της ενίσχυσης της φυσικής δραστηριότητας, 

η στρατηγική που ακολουθήθηκε ήταν να έρθουν γονείς και παιδιά πιο κοντά μέσω 

του κοινού παιχνιδιού  και, κυρίως, οι γονείς να αποτελέσουν πρότυπο για τα παιδιά 

τους. Δε χρησιμοποιήθηκαν ούτε και προτάθηκαν συγκεκριμένα μέσα για την 
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εκτέλεση των προτεινόμενων δραστηριοτήτων, παρά μόνο συνήθη υλικά που διαθέτει 

κάθε οικογένεια στο σπίτι (DeBock και συν., 2013. Ginsburg, 2007).   

Κατά το δεύτερο μέρος της ερευνητικής παρέμβασης το κύριο μέσο για την 

υλοποίηση όλων των δραστηριοτήτων ήταν το εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο.  

Μέσα από την ανάγνωση ιστοριών και τη χρήση των κατάλληλων πρακτικών, 

προκύπτουν πολλά και σημαντικά οφέλη για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας (Justice 

& Ezell, 2000).  Οι στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν είχαν να κάνουν με την 

επίδειξη των πρακτικών από την ερευνήτρια και την πρακτική εξάσκηση των γονέων 

στην εφαρμογή τους, καθώς αυτές προτείνονται για την καταλληλότητα τους (Lane & 

Wright, 2007. McGee & Schickedanz, 2007). 

Οι στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν στην παρέμβαση της παρούσας 

διατριβής, τόσο κατά τη διάρκεια της μη-εντατικής όσο και κατά τη διάρκεια της 

εντατικής γονικής συνεργασίας, μπορούν εύκολα να εφαρμοστούν από 

εκπαιδευτικούς της προσχολικής τάξης, καθώς χρησιμοποιήθηκαν υλικά που 

υπάρχουν σε κάθε νηπιαγωγείο.  Κατά τη διεξαγωγή της παρούσας ερευνητικής 

παρέμβασης, υπάρχουν κάποια σημεία, τα οποία χρειάζονται προσοχή.  Αρχικά, όσον 

αφορά στη βελτίωση της αδρής κινητικότητας μέσω της ενίσχυσης της φυσικής 

δραστηριότητας: 

(α) Οι πληροφορίες που δίνονται σε κείμενο στους γονείς (υπό μορφή καρτελών στην 

παρούσα εργασία) πρέπει να είναι ευανάγνωστες, με μικρό και περιεκτικό κείμενο, 

χωρίς περιττές λεπτομέρειες.  Οι οδηγίες που δίνονται πρέπει να είναι σαφείς και να 

μην κουράζουν τον αναγνώστη.  

(β) Οι οδηγίες, καλό είναι, να εμπεριέχουν και παραλλαγές σε περίπτωση που οι 

γονείς έχουν τη διάθεση να εφαρμόσουν τις δραστηριότητες στη φύση ή σε 

διαφορετικό περιβάλλον, γεγονός που στην παρούσα έρευνα αποδείχθηκε χρήσιμο 

και πρακτικό, καθώς αρκετοί γονείς το έπραξαν.   

(γ) Τα υλικά που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων πρέπει να 

είναι υλικά που κάθε οικογένεια έχει στο σπίτι, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να 

ξοδέψουν χρήματα για την αγορά τους, αλλά ταυτόχρονα να καταλάβουν πώς 

μπορούν να αξιοποιούν προς όφελος των παιδιών τους απλά υλικά.  Αυτό 

προλαβαίνει τυχόν ενδοιασμούς που μπορεί να έχουν οι γονείς, για να συνεργαστούν. 
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(δ) Το κείμενο με τις οδηγίες/πληροφορίες θα πρέπει να συνοδεύεται από εικόνες που 

είναι χαρακτηριστικές ώστε να βοηθήσουν τους γονείς να κατανοήσουν καλύτερα τις 

δραστηριότητες που τους ζητείται να εφαρμόσουν. 

 Όσον αφορά στην εξοικείωση με τις πρακτικές ανάγνωσης ιστοριών, είναι 

σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη τα εξής: 

(α) Όπως στο πρώτο μέρος της ερευνητικής διαδικασίας, έτσι και στο δεύτερο, οι 

σημειώσεις που δίνονται πρέπει να είναι σαφείς, περιεκτικές, γραμμένες με απλό 

λόγο, έτσι ώστε να προσελκύουν τους γονείς κι όχι να τους αποθαρρύνουν. 

(β) Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων πρέπει να υπολογιστεί ότι οι γονείς 

χρειάζονται χρόνο για να εκφράσουν τις απορίες τους, να συνδέσουν τις πρακτικές 

που ακούν με πρακτικές που ήδη χρησιμοποιούν.  Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι 

συναντήσεις δε θα πρέπει να είναι πολύ φορτωμένες με πληροφορίες, αλλά θα πρέπει 

να υπάρχει χρόνος για να κυλήσουν οι διαδικασίες χωρίς βιασύνη.  Η διάρκεια των 

συναντήσεων είναι συνήθως  μία ώρα και αυτή είναι αρκετή. 

(γ) Η μορφή των συναντήσεων πρέπει να είναι περισσότερο προσανατολισμένη στο 

πρακτικό μέρος και λιγότερο στο θεωρητικό.  Δεν έχει νόημα να γίνονται 

συναντήσεις, αν δεν συμπεριλαμβάνεται πρακτική εξάσκηση.  Συνήθως οι γονείς 

κουράζονται, αν χρειαστεί να αφιερώσουν χρόνο για να ακούσουν οτιδήποτε 

θεωρητικό, ενώ το πρακτικό μέρος των συναντήσεων είναι πολύ πιο ενδιαφέρον και 

αναντικατάστατο.  Εξάλλου, η καλύτερη κατανόηση των πρακτικών ανάγνωσης 

ιστοριών επιτυγχάνεται καλύτερα μέσα από την πρακτική εφαρμογή τους. Πολύ 

σημαντική θεωρείται και η ανατροφοδότηση που θα παρέχουν οι εκπαιδευτικοί στους 

γονείς μετά την εφαρμογή των πρακτικών από τους δεύτερους, καθώς θα βοηθήσει 

πολύ στη σωστή εφαρμογή των πρακτικών αυτών.   

(δ) Το νηπιαγωγείο καλό θα είναι να έχει στη διάθεσή των παιδιών και των γονέων 

καλής ποιότητας παιδικά βιβλία για δανεισμό, κατάλληλα για την εφαρμογή 

διαφόρων πρακτικών ανάγνωσης ιστοριών.  Έτσι, είναι χρήσιμο να διαθέτει βιβλία με 

μικρό κείμενο και μεγάλη γραμματοσειρά, για να βοηθηθούν οι γονείς στην 

εξοικείωση των παιδιών τους με τις συμβάσεις του γραπτού λόγου, βιβλία με πλούσιο 

και γλαφυρό λόγο που θα βοηθήσουν στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου και την 

δημιουργία ερωτήσεων, και τέλος βιβλία με απλή και ξεκάθαρη δομή για εξάσκηση 
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στην αναδιήγηση ιστοριών.  Με αυτό τον τρόπο οι γονείς δεν θα χρειαστεί να 

ξοδέψουν χρήματα για να αγοράσουν βιβλία, παρά μόνο αν οι ίδιοι το επιθυμούν, 

γεγονός που θα ενισχύσει την απόφασή τους να λάβουν μέρος στην παρέμβαση. 

(στ) Οι συναντήσεις, καλό είναι, να πραγματοποιούνται στο χώρο του νηπιαγωγείου 

και κυρίως μέσα στις τάξεις των παιδιών.  Αυτό φέρνει τους γονείς σε επαφή με την 

καθημερινότητα των παιδιών τους και παράλληλα τους δίνει τη δυνατότητα να 

καταλάβουν πιο εύκολα τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά καθώς και τον 

τρόπο με τον οποίο μπορεί να οργανωθεί ο χώρος, έτσι ώστε να προσφέρει 

ερεθίσματα μάθησης στα παιδιά.  Επίσης, δεν ήταν λίγες οι φορές που τα παιδιά 

εξέφραζαν τη χαρά τους που οι γονείς τους θα επισκέπτονταν την τάξη τους, ενώ 

συχνά  τους άφηναν μηνύματα, ή τους παρακινούσαν να δουν έργα τους μέσα στην 

τάξη.   

 

14.4. Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες 

 

Η παρούσα διατριβή χρησιμοποίησε και αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα 

δύο τρόπων γονικής συνεργασίας με το σχολείο.  Κατά το πρώτο μέρος της 

ερευνητικής διαδικασίας εφαρμόστηκε η μη-εντατική γονική συνεργασία με τους 

γονείς με το να λαμβάνουν κάρτες με προτάσεις για φυσικές δραστηριότητες που θα 

έπρεπε να εφαρμόσουν με τα παιδιά τους.  Αυτός ο τρόπος συνεργασίας δεν 

αποδείχθηκε αποτελεσματικός στην παρούσα μελέτη, ενώ πιο αποτελεσματικές 

φαίνεται να είναι εντατικές μορφές συνεργασίας, με υπεύθυνους γυμναστές (Herman 

και συν., 2012. Morris και συν., 2015. O’Dwyer και συν., 2012).   

Θα ήταν ενδιαφέρον σε επόμενες μελέτες ακριβώς σε αυτό τον τομέα, να δίνεται 

στους γονείς και η επιλογή της εντατικής συμμετοχής.  Η επιλογή αυτή δεν υπήρχε 

στην παρούσα μελέτη, λόγω του ότι ένας από τους στόχους ήταν να ελεγχθεί η 

αποτελεσματικότητα μιας μη-εντατικής γονικής συνεργασίας, όπως και η αποδοχή 

της από τους γονείς.  Στόχος της παρούσας διατριβής ήταν να εκθέσει τους γονείς σε 

δυο διαφορετικούς τρόπους συνεργασίας, οπότε, μια εντατική γονική συνεργασία δεν 

είχε θέση στο πρώτο μέρος της ερευνητικής διαδικασίας.  Επίσης, μέσα από την 

έκθεση των γονέων σε δυο διαφορετικούς τρόπους συνεργασίας, φάνηκε και η 

προτίμηση που είχαν όσον αφορά στον τρόπο συνεργασίας τους.  Έτσι, μέσα από τη 
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μη-εντατική γονική συνεργασία εξασφαλίστηκε η συμμετοχή ενός μεγαλύτερου 

αριθμού γονέων, ενώ παρατηρήθηκε μείωση των συμμετοχών κατά το δεύτερο μέρος 

που αφορούσε στην εντατική γονική συνεργασία. Επιπλέον, στην παρούσα διατριβή 

δεν υπήρχαν ειδικευμένοι συνεργάτες-γυμναστές που θα μπορούσαν να αναλάβουν 

την οργάνωση ενός εντατικού προγράμματος γονικής συνεργασίας.   

Θα μπορούσε λοιπόν, μελλοντικά, να οργανωθεί από έναν ειδικό ένα πρόγραμμα 

φυσικής δραστηριοτήτας, στο οποίο οι γονείς να εμπλέκονται εντατικά.  Αυτό θα 

επέτρεπε τη σύγκριση των επιδόσεων των παιδιών στην αδρή κινητικότητα σε τρεις 

διαφορετικές συνθήκες γονικής συνεργασίας: α) εντατικής, β) μη-εντατικής, γ) μη 

συνεργασίας.  Οι τρεις αυτές διαφορετικές συνθήκες θα επέτρεπαν και την εξαγωγή 

συμπερασμάτων σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εντατικών παρεμβάσεων 

και τη σύγκριση μεταξύ των τρόπων παρέμβασης.  Συν τοις άλλοις, θα υπήρχε η 

δυνατότητα να εντοπιστεί, πότε μια παρέμβαση με στόχο την ενίσχυση της φυσικής 

δραστηριότητας έχει μόνο άμεσα και πότε μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στην αδρή 

κινητικότητα των παιδιών.  

Επίσης, στην παρούσα έρευνα η μη-εντατική γονική συνεργασία ολοκληρώθηκε 

μέσα σε δυο μήνες.  Θα είχε ενδιαφέρον η προώθηση της φυσικής δραστηριότητας να 

ενταχθεί ως ρουτίνα του σχολείου μέσω δράσεων που θα αφορούν γονείς και παιδιά.  

Μέσω του σχολείου παιδιά και γονείς θα μπορούσαν να γνωρίσουν διάφορα 

αθλήματα, να συμμετέχουν σε παιχνίδια, σε φυσιολατρικές εκδρομές και έτσι η 

επαφή με φυσικές δραστηριότητες να έχει διάρκεια στο χρόνο και έτσι ίσως να είναι 

πιο πιθανό να υιοθετηθεί ένας δραστήριος τρόπος ζωής.  Μια τέτοια προσέγγιση θα 

επέτρεπε να ελεγχθεί πιο ουσιαστικά η επίδραση της αύξηση της φυσικής 

δραστηριότητας τόσο στην επίδοση των παιδιών στην αδρή κινητικότητα, όσο και σε 

άλλα μαθησιακά αποτελέσματα.    

Όσον αφορά, επίσης, στο δεύτερο μέρος της ερευνητικής διαδικασίας που 

αφορούσε στην εντατική γονική συνεργασία με το σχολείο, αυτή θα ήταν ενδιαφέρον 

να είχε οργανωθεί με περισσότερες λεπτομέρειες.    Για παράδειγμα, θα μπορούσαν 

(ανάλογα με το πλήθος των γονέων) να διατεθούν στους γονείς βιβλία σε έντυπη 

μορφή, έτσι ώστε καθένας να έχει το δικό του.  Αυτή η πρακτική εφαρμόζεται κυρίως 

σε έρευνες όπου η γονική συνεργασία συντελείται με μικρό αριθμό γονέων και έτσι 

πρακτικά είναι πιο εύκολο να διατεθούν αντίτυπα βιβλίων στους γονείς. Τα βιβλία 
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παρέχονται αποκλειστικά από τους ερευνητές στους γονείς κι έτσι κανένας γονέας 

δεν μπαίνει στη διαδικασία να ξοδέψει χρήματα για την αγορά βιβλίων (Steiner, 

2014).  O μεγάλος αριθμός των γονέων που συνεργάστηκαν εντατικά στην παρούσα 

διατριβή δεν επέτρεψε της εφαρμογή της παραπάνω τακτικής.  Ήταν αδύνατον να 

διατεθούν αντίτυπα βιβλίων στους γονείς λόγω έλλειψης πόρων.  Η διάθεση των 

βιβλίων σε ηλεκτρονική μορφή θα ήταν μια λύση, ωστόσο ακόμη κι έτσι υπήρχαν 

αντικειμενικές δυσκολίες.   

Αρχικά, όσο παράδοξο κι αν ακούγεται, υπήρχε περίπτωση κάποιοι γονείς να μη 

διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι.  Το πιο σημαντικό όμως είναι το 

γεγονός ότι οι γονείς θα έπρεπε να μπουν στη διαδικασία να εκτυπώσουν τα βιβλία 

που τους δίνονταν και μάλιστα δίνοντας ένα χρηματικό ποσό.  Αυτό ως πιθανότητα 

ενδεχομένως να αποθάρρυνε κάποιους  από τη συμμετοχή τους στην ερευνητική 

διαδικασία.  Βέβαια, στόχος της παρούσας διατριβής ήταν, τόσο κατά το πρώτο μέρος 

της ερευνητικής διαδικασίας όσο κατά το δεύτερο, να κατανοήσουν οι γονείς τρόπους 

προκειμένου να εφαρμόζουν πρακτικές με υλικά που ήδη έχουν στο σπίτι, χωρίς να 

χρειαστεί να ξοδέψουν χρήματα.      

Επίσης, στόχος της εντατικής γονικής συνεργασίας, ήταν να αξιολογηθεί η 

επίδρασή της σε χαλαρές συνθήκες, χωρίς να δίνονται πολύ συγκεκριμένες οδηγίες 

στους γονείς, παρά μόνο κατευθυντήριες γραμμές.  Παρόλο που μια πιο δομημένη 

παρέμβαση θα επέτρεπε τη χρήση πιο στοχευμένων τεστ τα οποία θα κάλυπταν 

κυρίως τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας, κάτι τέτοιο δεν ήταν στις επιδιώξεις 

της παρούσας διατριβής.  Θεωρήθηκε ότι η εφαρμογή της εντατικής γονικής 

συνεργασίας με έναν απλό τρόπο θα έδινε στους γονείς την ευκαιρία να δουν ακόμη 

πιο θετικά την ερευνητική διαδικασία, και δε θα περιόριζε τη συμμετοχή τους σε 

αυτή.  Παράλληλα, θεωρήθηκε ότι με αυτό τον τρόπο θα μπορούσαν να εφαρμόσουν 

με τον δικό τους τρόπο στο σπίτι, και χωρίς περιορισμούς, όσα έμαθαν, , και, επίσης, 

να αποκτήσουν κριτική σκέψη πάνω στο παιδικό βιβλίο. 

Σε συνάρτηση με την παραπάνω αναφορά δομήθηκε και ο τρόπος που οι γονείς 

δήλωναν τί ακριβώς εφάρμοσαν στο σπίτι.  Έτσι, οι γονείς κατά το πρώτο μέρος της 

μη-εντατικής γονικής συνεργασίας συμπλήρωναν ένα απαντητικό φυλλάδιο το οποίο 

περιείχε απλές ερωτήσεις (βλ. Παράρτημα Β), ενώ κατά το δεύτερο μέρος της 

εντατικής γονικής συνεργασίας συζητούσαν με την ερευνήτρια πριν την έναρξη των 
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συναντήσεων και εξέφραζαν τις απορίες τους, τους προβληματισμούς τους, αλλά και 

τον ενθουσιασμό τους.  Αυτή η επιλογή έγινε για να εξυπηρετηθούν οι γονείς και να 

νιώσουν πιο άνετα κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους.  Ένα πρόγραμμα γονικής 

συνεργασίας με πολλές απαιτήσεις από αυτούς ενδεχομένως να οδηγούσε σε κόπωση 

και, κατά συνέπεια, σε άρνηση ή εγκατάλειψη της συνεργασίας.  Μελλοντικές 

έρευνες θα μπορούσαν ίσως να χρησιμοποιήσουν πιο αυστηρά δομημένους τρόπους 

αξιολόγησης όσων εφαρμόζουν οι γονείς στο σπίτι.   

Ο κύριος στόχος της παρούσας διατριβής ήταν να αξιολογηθεί η επίδραση της 

γονικής συνεργασίας στα μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών μέσω ποσοτικής 

προσέγγισης.  Θα είχε ενδιαφέρον να συλλεχθούν και ποιοτικά δεδομένα, όμως κάτι 

τέτοιο ήταν έξω από τους σκοπούς της παρούσας διατριβής.  Υπήρξαν, βέβαια, και 

ποιοτικά δεδομένα από τα απαντητικά φυλλάδια που έδιναν οι γονείς κατά τη μη-

εντατική γονική συνεργασία, από τις συζητήσεις που γίνονταν με τις εκπαιδευτικούς 

και από τις σημειώσεις της ερευνήτριας κατά την εντατική γονική συνεργασία.  Αυτό 

όμως έγινε αυθόρμητα και άτυπα και δεν ήταν στοχευμένο έτσι ώστε να ληφθούν και 

να αναλυθούν ποιοτικά δεδομένα μέσα από μία μεθοδολογικά ορθή ποιοτική 

διαδικασία.  Θα είχε, λοιπόν, ενδιαφέρον σε μελλοντικές έρευνες να δοθεί έμφαση 

και στη συλλογή ποιοτικών δεδομένων.      

 Τέλος, θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον μελλοντικά η ομάδα των παιδιών που 

ακολούθησαν απλώς το κλασικό πρόγραμμα του σχολείου, μετά την άρνηση ή την 

αποχώρηση των γονέων τους από την ερευνητική διαδικασία, να αντικατασταθεί από 

μια ομάδα που θα δεχτεί παρέμβαση στο σχολείο ή μια ομάδα που θα λαμβάνει  

παρέμβαση ταυτόχρονα στο σχολείο και στο σπίτι.  Η σύγκριση που θα ακολουθούσε 

στις επιδόσεις των παιδιών ανάμεσα σε ομάδες γονικής συνεργασίας και ομάδες 

ενδοσχολικής παρέμβασης θα ήταν ενδιαφέρουσα.  Κάτι τέτοιο δεν ήταν στους 

σκοπούς της παρούσας διατριβής, όμως σε μελλοντικές μελέτες μια τέτοια 

προσέγγιση θα εμπλούτιζε την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη λειτουργία 

της γονικής συνεργασίας με το σχολείο.    

 

 

 



263 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Ahamed, Y., MacDonald, H., Reed, K., Naylor, P-J., Liu-Ambrose, T., and McKay, 

H. (2007). School-based physical activity does not compromise children’s 

academic performance. Medicine & Science in Sports and Exercise, 39(2), 371-

376. 

Ahmetoglu, E. (2019). The contributions of familiar and environmental factors to 

children’s connection with nature and outdoor activities. Early Child 

Development and Care, 189(2), 233-243. 

Αλευριάδου, Α., Βρυνιώτη, Κ.Π., Κυρίδης, Α.Γ., Σιβροπούλου-Θεοδοσιάδου, Ε., και 

Χρυσαφίδης, Κ. (2008). Οδηγός Ολοήμερου Νηπιαγωγείου. Αθήνα: Υπουργείο 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εκδ. Πατάκης 

Alfonso, V.C., Rentz, E.A. and Chung, S. (2010). Review of the Battelle 

Developmental Inventory, Second Edition. Journal of Early Childhood & Infant 

Psychology, 6, 21-40. 

Ansari, A., and Gershoff, E. (2016). Parent involvement in Head-Start and children’s 

development: Indirect effects through parenting. Journal of Marriage and 

Family, 78, 562-579. 

Aram, D., and Biron, S. (2004). Joint storybook reading and joint writing 

interventions among low SES preschoolers: differential contributions to early 

literacy. Early Childhood Research Quarterly, 19, 588-610. 

Aram, D., Fine, Y. and Ziv, M. (2013). Enhancing parent-child shared book reading 

interactions: Promoting references to the book’s plot and socio-cognitive themes. 

Early Childhood Research Quarterly, 28, 111-122. 

Archambault, I., Vandenbossche-Makombo, J., and Fraser, S. L. (2017). Student’s 

oppositional behaviors and engagement in school: The differential role of the 

student-teacher relationship. Journal of Child and Family Studies, 26, 1702-1712. 

Arnold, I. (2011). John Hattie: Visible learning: A synthesis of over 800 meta-

analyses relating to achievement. International Review of Education, 57, 219-221. 

Asonitou, K., Koutsouki, D., Kourtessis, T. and Charitou, S. (2012). Motor and 

cognitive performance differences between children with and without 



264 
 

developmental coordination disorder (DCD). Research in Developmental 

Disabilities, 33, 996-1005. 

Azzi-Lessing, L. (2011). Home visitation programs: Critical issues and future 

directions. Early Childhood Research Quarterly, 26, 387-398. 

Baker, J.A. (2006). Contributions of teacher-child relationships to positive school 

adjustment during elementary school. Journal of School Psychology, 44, 211-229. 

Bakker, J., and Denessen, E. (2007). The concept of parental involvement. Some 

theoretical and empirical considerations. International Journal about Parents in 

Education, 1(0), 188-199. 

Βάμβουκας, Μ.Ι. (1998). Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και μεθοδολογία. 

Αθήνα: Γρηγόρης. 

Banks, O. (2007). Η κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Αθήνα: Επίκεντρο. 

Barbour, A. (1996). Supporting Families: Children Are The Winners. Early 

Childhood News, 8, 12-15. 

Barone, D. (2011). Welcoming families: A parent literacy project in a linguistically 

rich, high-poverty school. Early Childhood Education Journal, 38, 377-384. 

Bayer, O., Kries, R., Strauss, A., Mitschek, C., Toschke, A.M., Hose, A., and 

Koletzko, B.V. (2009). Short-and mid-term effects of a setting based prevention 

program to reduce obesity risk factors in children: A cluster-randomized trial. 

Clinical Nutrition, 28, 122-128. 

Baumrind, D. (1971). Current patterns of parental authority. Developmental 

Psychology Monographs, 4, 1-103. 

Becker, D.R., McClelland M.M., Loprinzi, P., and Trost, S.G. (2014). Physical 

activity, self-regulation, and early academic achievement in preschool children. 

Early Education and Development, 25, 56-70. 

Bergstrőm, H., Haggård, U., Norman, Å., Sundblom, E., Elinder, L.S., and Nyberg, G. 

(2015). Factors influencing the implementation of a school-based parental support 

programme to promote health-related behaviours: interviews with teachers and 

parents. BMC Public Health, 15, 1-9. 



265 
 

Berrueta-Clement, J.R., Schweinhart, L.J., Barnett, W.S., Epstein, A.S., and Weikart, 

D.P. (1984). Changed Lives. The effects of Perry Preschool program on youths 

through age 19. Monographs of the High Scope Educational Research Foundation: 

no8. Michigan: The High/Scope Press. 

Berthelsen, D., and Walker, S. (2008).  Parent’s involvement in their children’s 

education. Family Matters, 79, 34-41. 

Bingham, G.E. (2007). Maternal literacy beliefs and the quality of mother-child book-

reading interactions: Associations with children’s early literacy development. 

Early Education and Development, 18(1), 23-49. 

Black, R. (2008). Beyond the classroom: Building new school networks. ACER Press, 

Victoria, Australia. 

Boag-Munroe, G., and Evangelou, M. (2012). From hard to reach to how to reach: A 

systematic review of the literature on hard-to-reach families. Research Papers in 

Education, 27(2), 209-239. 

Bojczyk, K.E., Davis, A.E., and Rana, V. (2016). Mother-child interaction quality in 

shared book reading: Relation to child vocabulary and readiness to read. Early 

Childhood Research Quarterly, 36, 404-414. 

Bouchard, C., Blair, S.N., andHaskell, W.L. (2007). Physical Activity and Health. 

USA: Human Kinetics. 

Bouchard, C., and Katzmarzyk, P.T. (2010). Physical Activity and Obesity. USA: 

Human Kinetics. 

Bredekamp, S., and Copple, C. (1998). Καινοτομίες στην προσχολική εκπαίδευση: 

Αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές στα προσχολικά προγράμματα (επιμ. 

Ντολιοπούλου, Ε). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

Βρετουδάκη, Ε. (2017). Η ανάπτυξη των αφηγηματικών δεξιοτήτων των παιδιών 

προσχολικής ηλικίας μέσω της αναδιήγησης και της παραγωγής φανταστικών 

ιστοριών. Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή. Πανεπιστήμιο Κρήτης. 



266 
 

Βρυνιώτη, Κ.Π., Κυρίδης, Α.Γ., Σιβροπούλου-Θεοδοσιάδου, Ε., & Χρυσαφίδης, Κ. 

(2008). Οδηγός Γονέα. Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

εκδ. Πατάκης.  

Bruininks, R., and Bruininks, B. (2005). Bruininks-Oseretsky test of motor proficiency 

(2nd ed.). Minneapolis, MN: NCS Pearson. 

Booth, A., and Dunn, J. (1996). Family-School Links: How do they affect educational 

outcomes? New York: Routledge. 

Borisova, I., Pisani, L., Dowd, A.J., and Lin, H.C. (2017). Effective interventions to 

strengthen early language and literacy skills in low-income countries: comparison 

of a family-focused approach and a pre-primary programme in Ethiopia.  Early 

Child Development and Care, 187(3-4), 655-671. 

Bourdieu, P., and Passeron, J.C. (2014). Η αναπαραγωγή. Στοιχεία για μια θεωρία του 

εκπαιδευτικού συστήματος. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 

Boyce, L.K., Innocenti, M.S., Roggman, L.A., Norman, V.K., Ortiz, E. (2010). 

Telling stories and making books: Evidence for an intervention to help parents in 

migrant Head Start families support their children’s language and literacy. Early 

Education and Development, 21(3), 343-371. 

Byrne, B. and Fielding-Barnsley, R. (1990). Acquiring the alphabetic principle: A 

case for teaching recognition of phoneme identity. Journal of Educational 

Psychology, 82, 805-812. 

Burchinal, M.R., Peisner-Feinberg, E., Pianta, R., and Howes, C. (2002). 

Development of academic Skills from Preschool through Second Grade: Family 

and classroom predictors of developmental trajectories. Journal of School 

Psychology, 40(5), 415-436. 

Γεωργίου, Σ.Ν. (2000). Σχέση σχολείου-οικογένειας και ανάπτυξη του παιδιού. Αθήνα: 

Ελληνικά Γράμματα. 

Γναρδέλλης, Χ. (2013). Ανάλυση δεδομένων με το IBM SPSS Statistics 21. Αθήνα: 

Παπαζήσης. 



267 
 

Campell, C. (2011). How to involve hard-to-reach parents: encouraging meaningful 

parental involvement with school. Research Associate Reports: National College 

for School Leadership. 

Caplan, B., Feldman, M., Eisenhower, A., and Blacher, J. (2016). Student-teacher 

relationships for young children with autism spectrum disorder: Risk and 

protective factors. Journal of Autism and Developmental Disorders, 46, 3653-

3666. 

Carlson, S.A., Fulton, J.E., Lee, S.M., Maynard, M., Brown, D.R., and Dietz, W.H. 

(2008). Physical education and academic achievement in elementary school: Data 

from the early childhood longitudinal study. American Journal of Public Health, 

98(4), 721-727. 

Carney-Hall, K.C. (2008). Understanding current trends in family involvement. New 

directions for student services, 122, 1-14. 

Carson, V., Hunter, S., Kuzik, N., Wiebe S.A., Spence, J.C., Friedman, A., Tremblay, 

M.S., Slater, L., and Hinkley, T. (2016). Systematic review of physical activity 

and cognitive development in early childhood. Journal of Science and Medicine 

in Sport, 19, 573-578.  

Caspe, M. (2009). Low-income Latino mothers’ booksharing styles and children’s 

emergent literacy development. Early Childhood Research Quarterly, 24, 306-

324. 

Castro, D.C., Bryant, D.M., Peisner-Feinberg, E.S., and Skinner, M.L. (2004). Parent 

involvement in Head Start programs: the role of parent, teacher and classroom 

characteristics. Early Childhood Research Quarterly, 19, 413-430. 

Cervone, B.T., and O’Leary, K.(1982). A conceptual framework for parent 

involvement. Educational Leadership, 40, 48-49. 

Chao, S.L., Mattocks, G., Birden, A., and Manarino-Leggett, P. (2015). The impact of 

raising a reader program on family literacy practices and receptive vocabulary of 

children in pre-kindergarten. Early Childhood Education Journal, 43, 427-434. 



268 
 

Chase-Landsale, P.L., and Brooks-Gunn, J. (2014). Two-generation programs in the 

twenty-first century. The Future of Children, 24(1), 13-39. 

Chen, M-E., Anderson, J.A., and Watkins, L. (2016). Parent perceptions of 

connectedness in a full service community school project. Journal of Child and 

Family Studies, 25, 2268-2278. 

Chenhall, R.D., Holmes, C., Lea, T., Senior, K., and Wegner, A. (2011). Parent-

school engagement: Exploring the concept of invisible indigenous parents in 

three north Australian school communities. Darwin Australia: The Northern 

Institute. 

Chlapana, E., and Tafa, E. (2014). Effective practices to enhance immigrant 

kindergarteners’ second language vocabulary learning through storybook reading. 

Reading & Writing, 27, 1619-1640. 

Christenson, S. L., and Sheridan, S. M. (2001). Schools and Families: Creating 

Essential Connections for Learning. New York.: Guilford. 

Clark-Steward, K.A. (1973). Interactions between mothers and their young children: 

Characteristics and consequences. Monographs of the Society for Research in 

Child Development, 6-7(153), 1-109. 

Clay, M.M. (1985). The early detection of reading difficulties (3
rd

 ed). Auckland, 

New Zealand: Heinemann. 

Clay, M.M. (1993). An observation survey of early literacy achievement. New 

Zealand: Heinemann. 

Clay, M.M. (2000). Concepts about Print.  Auckland: Heinemann. 

Coe, P. D., Pivarnik, J.M., Womack, C.J., Reeves, M.J., and Malina, R.M.(2005). 

Effect of physical education and activity levels on academic achievement in 

children. Medicine & Science in Sports & Exercise, 1515-1519. 

Cole, M., and Cole, S.R. (2001). Η ανάπτυξη των παιδιών: Γνωστική και 

ψυχοκοινωνική ανάπτυξη κατά τη νηπιακή και μέση παιδική ηλικία. Αθήνα: 

Δάρδανος. 



269 
 

Coleman, J.S., Campbell, E., Mood, A., Weinfeld, E., Hobson, C., York, R., and 

McPartland, J. (1966). Equality of educational opportunity. Washington, DC: 

U.S. Government Printing Office.  

Cole, M. and Cole, S.R. (2001). Η ανάπτυξη των παιδιών. Γνωστική και 

ψυχοκοινωνική ανάπτυξη κατά τη νηπιακή και μέση παιδική ηλικία. Αθήνα: 

Τυποθήτω- Γιώργος Δάρδανος. 

Colgate, O., Ginns, P., and Bagnall, N. (2017). The role of invitations to parents in the 

completion of a child’s home reading challenge. Educational Psychology, 37(3), 

298-311. 

Commodari, E. (2013). Preschool teacher attachment, school readiness and risk of 

learning difficulties. Early Childhood Research Quarterly, 28, 123-133. 

Conti-Ramsden, G., and Durkin, K. (2012). Language development and assessment in 

the preschool period. Neuropsychology Review, 22, 384-401. 

Cotton, K., and Wikelund, K. R.(1989). Parent involvement in education. Office of 

Educational Research and Improvement (OERI), U.S. Department of Education 

(400-86-006). 

Coyne, M.D., McCoach, D.B., and Kapp, S. (2007). Vocabulary intervention for 

Kindergarten students: Comparing extended instruction to embedded instruction 

and incidental exposure. Learning Disability Quarterly, 30(2), 74-88. 

Creswell, J.W. (2011). Η έρευνα στην εκπαίδευση. Σχεδιασμός, διεξαγωγή και 

αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας. Αθήνα: Ελλην. 

Δαφέρμου, Χ., Κουλούρη, Π, και Μπασαγιάννη, Ε. (2006). Οδηγός Νηπιαγωγού. 

Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί-Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης. Αθήνα: ΟΕΔΒ. 

Davis, S.M., Myers, O.B., Cruz, T.H., Morshed, A.B., Canaca, G.F., Keane, P.C. and 

O’Donald, E.R. (2016). CHILE: Outcomes of a group randomized controlled trial 

of an intervention to prevent obesity in preschool Hispanic and American-Indian 

children. Preventive Medicine, 89, 162-168. 

Davis, C.L., Tomporowski, P.D., McDowell, J.E., Austin, B.P., Miller, P.H., 

Yanasak, N.E., Allison, J.D., and Naglieri, J.A. (2011). Exercise improves 



270 
 

executive function and achievement and alters brain activation in overweight 

children: A randomized, controlled trial. Health Psychology, 30(1), 91-98. 

DeCraemer, M., DeDecker, E., Verloigne, M., DeBourdeaudhuij, I., Manios, Y., and 

Cardon, G. (2014). The effect of a kindergarten-based, family-involved 

intervention on objectively measured physical activity in Belgian preschool boyw 

and girls of high and low SES: the ToyBox-study. International Journal of 

Behavioral Nutrition and Physical Activity, 11(38), 1-14. 

Deitz, J.C., Kartin, D., and Kopp, K. (2007). Review of the Bruininks-Oseretsky 

Test of Motor Proficiency, Second Edition (BOT-2), Physical & Occupational 

Therapy in Pediatrics, 27(4), 87-102. 

Delors, J. (1996). Learning: The treasure within. Report to UNESCO of the 

International Commission on Education for the Twenty-First Century. Paris: 

UNESCO. 

Demircan, Ö., and Erden, F.T. (2015). Parental involvement and developmentally 

appropriate practices: a comparison of parent and teacher beliefs. Early Child 

Development and Care, 185(2), 209-225. 

Denessen, E., Driessen, G., Smit, F., and Sleegers, P. (2001). Culture difference in 

education: implications for parental involvement and education policies. In: 

Smith, F., Van der Wolf, K., and Sleegers, P. (Eds). A bridge to the future. 

Kohnstamm Institut, Amsterdam. 

Deng, L., and Yuen, A.H.K. (2011). Towards a framework for educational 

affordances of blogs. Computers & Education, 56, 441-451. 

Desforges, C., and Abouchaar, A. (2003). The impact of parental involvement, 

parental support and family education on pupil achievements and adjustment: A 

literature review. Research Report 433. London: Department for Education and 

Skills. 

Deslandes, R. (2001). A vision of Home-School Partnerships: Three complementary 

conceptual frameworks. Paper prepared for the European Research Network 

about parents in education conference. Rotterdam, The Netherlands. 



271 
 

Dewey, D., Creighton, D.E., Heath, J.A., Wilson, B. N., Anseeuw-Deeks, D., 

Crawford, S.G., and Sauve, R. (2011). Assessment of developmental coordination 

disorder in children born extremely low birth weights. Developmental 

Neurophychology, 36(1), 42-56. 

Diamond, A., and Lee, K. (2011). Interventions shown to aid executive function 

development in children 4-12 tears old. Science, 19, 1-14. 

Dickinson, D.K., and Caswell, L. (2007). Building support for language and early 

literacy in preschool classrooms through in-service professional development: 

Effects of the Literacy Environment Enrichment Program (LEEP). Early 

Childhood Research Quarterly, 22, 243, 260. 

Dickinson, D.K., and DeTemple, J. (1998). Putting parents in the picture: Maternal 

reports of preschoolers’ literacy as a predictor of early reading. Early Childhood 

Research Quarterly, 13(2), 241-261. 

Dickinson, D.K., and Keebler, R. (1989). Variation in preschool teachers’ style of 

reading books. Discourse Processes, 12, 353-375.  

Dockrell, J.E., and Marshall. C.R. (2015). Measurement issues: Assessing language 

skills in young children. Child and Adolescent Mental Health, 20(2), 116-125. 

Dockrell, J.E., Stuart, M., and King, D. (2010). Supporting early oral language skills 

for English language learners in inner city preschool provision. British Journal of 

Educational Psychology, 80, 497-515. 

Doh, H.S., Kim M.J., Shin, N., Song, S.M., Lee, W.K., and Kim, S. (2016). The 

effectiveness of a parenting education program based on a respected parents and 

respected children for mothers of preschool aged children.  Children and Youth 

Services Review, 68, 115-124.  

Dolezal-Sams, J.M., Nordquist, V.M., and Twardosz, S. (2009). Home environment 

and family resources to support literacy interaction: Examples from families of 

children with disabilities. Early Education and Development, 20(4), 603-630. 

Donelly, J.E., and Lambourne, K. (2011). Classroom-based physical activity, 

cognition, and academic achievement. Preventive Medicine, 52, 536-542. 



272 
 

Doumen, S., Koomen, H.M.Y., Buyse, E., Wouters, S., and Verschueren, K. (2012). 

Teacher and observer views on student-teacher relationships: Convergence acroos 

kindergarten and relations with student engagement. Journal of School 

Psychology, 50, 61-76. 

Draper, C.E., Achmat, M, Forbes, J. and Lambert, E.V (2012). Impact of a 

community-based programme for motor development on gross motor skills and 

cognitive function in preschool children from disadvantaged settings. Early Child 

Development and Care, 182(1), 137-152. 

Duch, H., and Rodriguez, K. (2011). Strengthening families in Head Start: The impact 

of a parent education programme on the emotional well-being of Latino families. 

Early Child and Development and Care, 181(6), 733-748.  

Duncan, J., One, S. T., Royce, D., Te Punga-Jurgens, J. T., Shaw, L., Eaton, S., and 

Thomas, M. (2010). Active adult participation in ECEC: Enhancing child 

learning and community wellness. Teaching & Learning Research Initiative. 

Duncanson, K., Burrows, T., and Collins, C. (2012). Study protocol of a parent-

focused child feeding and dietary intake intervention: the feeding healthy food to 

kids randomized controlled trial. BMC Public Health, 12, 564-574. 

Dunn, L.M., and Dunn, L.M. (1981). Peabody Picture Vocabulary Test – Revised. 

Minnesota: American Guidance Service. 

Easton, D. (1965). A systems analysis of political life. New York: Wiley. 

Eccles, J.S., and Harold, R.D. (1996). Family involvement in children’s and 

adolescents’ schooling.  In Booth, A., and Dunn, J.F., (Eds.). Family-school 

links: How do they affect educational outcomes? (pp.3-34). Manwah, NJ: 

Lawrence Erlbaum Associates. 

Ellefson, M.R., Treiman, R., and Kessler, B. (2009). Learning to label letters by 

sounds or names: A comparison of England and the United States. Journal of 

Experimental Child Psychology, 102, 323-341. 

Ellinoudis, T., Evaggelinou, C., Kourtessis, T., Konstantinidou, Z., Venetsanou, F., 

and Kambas, A. (2011). Reliability and validity of age band 1 of the Movement 



273 
 

Assessment Battery for Children – Second Edition. Research in Developmental 

Disabilities, 32, 1046–1051. 

Emerson, L., Fear, J., Fox, S., and Sanders, E. (2012). Parental engagement in 

learning and schooling: Lessons from research. A report by the Australian 

Research Alliance for Children and Youth (ARACY) for the Family-School & 

Community Partnerships Bureau: Canberra. 

Enz, B.J. and Morrow, L.M. (2009). Assessing preschool literacy development. 

Newark, DE: International Reading Association. 

Epstein, J.L. (1992). School and Family Partnerships, στο M.Alkin (Ed.), 

Encyclopedia of Educational Research, New York, MacMillan, 6
th 

ed., 1139-

1151. 

Epstein, J.L. (1995). School, Family and Community Partnerships: Caring for the 

children we share. Phi Delta Kappan, 76(9), 701-712. 

Epstein, J.L. (2002). Six types of involvement: keys to successful partnerships. 

National Network of Partnerships Schools. John Hopkins University, Baltimore. 

Epstein, J.L. (2010). School, Family and Community Partnerships: Caring for the 

children we share. Phi Delta Kappan, 92(3), 81-96. 

Epstein, J.L. (2011). School, Family and Community Partnerships: Preparing 

Educators and Improving Schools. Second Edition. Boulder, CO: Westview 

Press. 

Epstein, J.L., Sanders, M. G., and Clark, L.A. (1999). Preparing educators for school-

family-community partnerships. Results of a National Survey of Colleges and 

Universities. Report No 34, John Hopkins University.  

Epstein, J.L., and Sheldon, S. (2001). Moving forward: Ideas for research on school, 

family and community partnerships. In Conrad, C.F., and Serlin, R. (Eds.) 

Engaging ideas and enriching inquiry. SAGE Handbook for research in 

education, Thousand Oaks. CA: Sage Publications. 

Ericsson, I. (2008). Motor skills, attention and academic achievements. An 

intervention study in school years 1-3. British Educational Research Journal, 

34(3), 301-313. 

Ezell, H.K., and Justice, L.M. (2005). Shared storybook reading. Building young 

children’s language and emergent literacy skills. Baltimore: Pauh.H.Brookes 

Publishing Co.  



274 
 

Evangelou, M., Coxon, K., Sylva, K., Smith, S., and Chan, L.L.S. (2011). Seeking to 

engage “Hard-to-reach families: Towards a transferable model of intervention. 

Children and society, 10(1111), 1-12. 

Fan, X. and Chen, M. (2001). Parental Involvement and students’ academic 

achievement: A meta-analysis. Educational Psychology Review, 13(1), 1-22. 

Fantuzzo, J., Gadsden, V., Li, F., Sproul, F., McDermott, P., Hightower, D., and 

Minney, A. (2013). Multiple dimensions of family engagement in early childhood 

education: Evidence for a short form of the Family Involvement Questionnaire. 

Early Childhood Research Quarterly, 28(4), 734-742. 

Fantuzzo, J., Tighe, E., and Childs, S. (2000). Family involvement Questionnaire: A 

multivariate assessment of family participation in Early Childhood Education. 

Journal of Educational Psychology, 92(2), 367-376. 

Faught, E.L., Ekwaru, J.P., Gleddie, D., Storey, K.E., Asbridge, M., and Veugelers, 

R.J. (2017). The combined impact of diet, physical activity, sleep and screen time 

on academic achievement: a prospective study of elementary school students in 

Nova Scotia, Canada. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical 

Activity, 14(29), 1-13.  

Ferreiro, E., and Teberosky, A. (1982). Literacy before schooling. London: 

Heinemann Educational. 

Flynn, J.I., Bassett, D.R., Fouts, H.N., Thomson D.L., and Coe, D.P. (2017). Active 

families in the Great Ouydoors: A program to promote family outdoor physical 

activity. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 17(3), 227-238. 

Foulin, J.N. (2005). Why is letter-name knowledge such a good predictor of learning 

to read? Reading and Writing, 18, 129-155. 

Freitas, C., Vasconcelos, M.O., and Botelho, M. (2014). Handedness and 

developmental coordination disorder in Portuguese children: Study with the M-

ABC test. Laterality, 19(6), 655-676.  

French, S.A., Sherwood, N.E., Mitchell, N. R., and Fan, Y. (2017). Park use is 

associated with less sedentary time among low-income parents and their 

preschool child: The NET-Works study. Preventive Medicine Reports, 5, 7-12. 

Fullan, M. (1982). The meaning of educational change. New York: Teachers College 

Press. 

Gadsden, V.L. (2013). Evaluating family and neighborhood context for PreK-3. 

Report commissioned by the Foundation for Child Development. New York, NY. 



275 
 

Galindo, C., and Sheldon, S.B. (2012). School and home connections and children’s 

Kindergarten achievement gains: The mediating role of family involvement. 

Early Childhood Research Quarterly, 27, 90-103. 

Gaynor, A. (1999). Analyzing problems in schools and school systems. London: 

Lawrence Erlbaum. 

Geens, N., and Vandenbroeck, M. (2013). Early childhood education and care as a 

space for social support in urban contexts of diversity. European Early Childhood 

Education Research Journal, 21(3), 407-419. 

Georgiou, G.K., Hirvonen, R., Liao, C.H., Manolitsis, G., Parrila, R., and Nurmi, J.E. 

(2011). The role of achievement strategies on literacy acquisition across 

languages. Contemporary Educational Psychology, 36, 130-141.  

Giagazoglou, P., Kabitsis,N., Kokaridas, D., Zaragas, C., Katartzi, E., and Kabitsis, C. 

(2011). The movement assessment battery in Greek preschoolers: The impact of 

age, gender, birth order, and physical activity on motor outcome. Research in 

Developmental Disabilities, 32, 2577-2582. 

Ginsburg, K.R. (2007). The importance of play in promoting healthy child 

development and maintaining strong parent-child bonds. American Academy of 

Pediatrics, 119(1), 182-191. 

Goff, J., Evangelou, M., and Sylva, K. (2012). Enhancing parent’s ways of supporting 

their children’s early learning through participation in early-intervention project 

in the UK: The Early Learning Partnership Project. Journal of Family Research, 

24(2), 160-177. 

Goldin, R.L., Matson, J.L., Beighley, J.S. and Jang, J. (2014). Autism spectrum 

disorder severity as a predictor of Battelle Developmental Inventory-Second 

edition (BDI-2) scores in toddlers. Developmental Neurorehabilitation, 17(1), 39-

43. 

Goodall, J., and Vorhaus, J. (2010). Review of best practice in parental engagement. 

UK:Research Report DFE-RR 156. 

Gordon, I.J. (1977). Parent education and parent involvement: Retrospect and 

prospect. Childhood Education, 54, 71-77. 

Goswami, U. (1994). Phonological skills, analogies, and reading development. 

Reading, 28, 32-37. 



276 
 

Goswami, U., and Bryant, P. (1990). Phonological skills and learning to read. 

London: Erlbaum. 

Gottman, J. (2011). Η συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών. Αθήνα: Πεδίο. 

Greenwood, G.E., and Hickman, C.W. (1991). Research and practice in parent 

involvement: Implications for teachers education. The Elementary School 

Journal, 91(3), 279-288. 

Gregg, K., Rugg, M., and Stoneman, Z. (2012). Building on the hopes and dreams of 

Latino families with young children: Findings from family member focus groups. 

Early Childhood Education Journal, 40, 87-96. 

Gregoriadis, A., and Grammatikopoulos, V. (2014). Teacher–child relationship 

quality in early childhood education: the Importance of relationship patterns. 

Early Child Development and Care, 184, 386–402.   

Gregoriadis, A., and Tsigilis, N. (2008). Applicability of the Student–Teacher 

Relationship Scale (STRS) in the Greek educational setting. Journal of 

Psychoeducational Assessment, 26, 108–120. 

Grimmer, T. (2018). School readiness and the characteristics of effective learning. 

The essential guide for early years practitioners. London: Jessica Kingsley 

Publishers. 

Guidelines on Physical Activity, Sedentary Behaviour and Sleep for children under 5 

years of age (2019).  Ανακτήθηκε από: 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/311664.  

Güler, D. (2018). The relationship between eating habits, physical activity and socio-

economic level in children. European Journal of Physical Education and Sport 

Science, 4(4), 81-90.  

Gutman, L. and Akerman, R. (2008). Determinants of aspirations. University of 

London: Institute of Education. 

Hall, N. (1985). The emergence of literacy. Kent: Hodder & Stoughton. 

Hall, C.M., and Bierman, K.L. (2015). Technology-assisted interventions for parents 

of young children: Emerging practices, current research, and future directions. 

Early Childhood Research Quarterly, 33, 21-32. 

Hamre, B.K., and Pianta, R.C. (2001). Early teacher-child relationships and the 

trajectory of children’s school outcomes through Eight Grade. Child 

Development, 2, 72, 625-638. 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/311664


277 
 

Hannon, P., Morgan, A., and Nutbrown, C. (2006). Parents’ experiences of a family 

literacy program. Journal of Early Childhood Research, 4(1), 19-44. 

Hara, S.R., and Burke, D.J. (1998). Parent Involvement: The key to improved student 

achievement. School Community Journal, 8(2), 219-228. 

Hargrave, A.C., and Sėnėchal, M. (2000). A book reading intervention with preschool 

children who have limited vocabularies: The benefits of regular reading and 

dialogic reading. Early Childhood Research Quarterly, 15(1), 75-90. 

Harris, A., and Jones, M. (2018). Why context matters: a comparative perspective on 

education reform and policy implementation. Educational Research for Policy 

and Practice, 17, 195-207. 

Hattie, J.A.C. (2009). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating 

to achievement. NY: Routhledge, Taylor & Francis Group. 

Hay, I., and Fielding-Barnsley, R. (2007). Facilitating children’s emergent literacy 

using shared reading: A comparison of two models. Journal of Language and 

Literacy, 30(3), 191-202. 

Helm, J.H., and Katz, L. (2002). Μέθοδος project και προσχολική εκπαίδευση. Μικροί 

ερευνητές. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Henderson, A., and Berla, N. (1994). A new generation of evidence: The family is 

critical to student achievement. Washington DC: National Committee for 

Citizens in Education. 

Henderson, A.T., and Mapp, K.L. (2002). A new wave of evidence: The impact of 

school, family and community connections on student achievement. Austin, 

Texas: Southwest Educational Development Laboratory. 

Henderson, A.T., Marburger, C.L., and Ooms, T. (1986). Beyond the bake sale: An 

educator’s guide to working with parents. Columbia, MD: National Committee 

for citizens in Education. 

Henderson, S. E., Sugden, D. A., and Barnett, A. L. (2007). Movement assessment 

battery for children-2 second edition [Movement ABC-2]. London, UK: The 

Psychological Corporation. 

Herman, A., Nelson, B.B., Teusch, C., and Chung, P.J. (2012). “Eat healthy, stay 

active!”: A coordinated intervention to improve nutrition and physical activity 



278 
 

among Head Start parents, staff, and children. American Journal of Health 

Promotion, 27(1), 27-36. 

Hiebert, E.H. (1981). Developmental patterns and interrelationships of preschool 

children’s print awareness. Reading Research Quarterly, 16, 236-260. 

Higgins, D., and  Morley, S. (2014). Engaging indigenous parents in their children’s 

education. Australia: Institute of Family Studies. 

“High/Scope Perry Preschool. A Summary of: Significant Benefits: The High/Scope 

Perry Preschool Study through age 27.” Raising Minority Academic Achievement,  

American Youth Policy Forum, 134-136. 

Hill, C.J., Gormley, W.T., and Adelstein, S. (2015). Do the short-term effects of a 

high quality preschool program persist? Early Childhood Research Quarterly, 32, 

60-79. 

Hill, N., and Tyson, D. (2009). Parental involvement in middle school: A meta-

analytic assessment of the strategies that promote achievement. Developmental 

Psychology, 45(3),740-763.  

Hindman, A.H., Miller A.L., Froyen, L.C., and Skibbe, L.E. (2012). A portrait of 

family involvement during Head-Start: Nature, extent, and predictors. Early 

Childhood Research Quarterly, 27, 654-667. 

Hindman, A.H., Skibbe, L.E., and Foster, T.D. (2014). Exploring the variety of 

parental talk during shared book reading and its contributions to preschool 

language and literacy: evidence from the Early Childhood Longitudinal Study-

Birth Cohort. Reading and Writing, 27, 287-313. 

Hingle, M.D., O’Connor, T.M., Dave, J.M., and Baranowski, T. (2010). Parental 

involvement in interventions to improve child dietary intake: A systematic review. 

Preventive Medicine, 51, 103-111. 

Hoff, E. (2003). The specificity of environmental influence: Socioeconomic status 

affects early vocabulary development via maternal speech. Child Development, 

74(5), 1368-1378. 



279 
 

Holmes, R.M. and Romeo, L. (2013). Gender, play, language, and creativity in 

preschoolers. Early Child Development and Care, 183(11), 1531-1543. 

Holmes, R.M., Romeo, L., Ciraola, S. and Grushko, M. (2015). The relationship 

between creativity, social play, and children’s language abilities. Early Child 

Development and Care, 185(7), 1180-1197. 

Hoover-Dempsey, K.V., and Sandler, H. (1995). Parental involvement in children’s 

education: Why does it make a difference? Teacher’s college record, 97(2), 310-

331. 

Hoover-Dempsey, K.V., and Sandler, H. (2005). The social context of parental 

involvement: A path to enhanced achievement. Institute of Education Sciences, 

U.S. Department of Education. 

Hoover-Dempsey, K.V., Walker, J.M.T., Sandler, H.M., Whetsel, D., Green, C.L., 

Wilkins, A.S., and Closson, K. (2005). Why do parents become involved? 

Research findings and implications. The Elementary School Journal, 106(2), 105-

130. 

Horodyska, K., Luszczynska, A., Berg, M., Hendrisken, M., Roos, G., Bourdeaudhuij, 

I., and Brug, J. (2015). Good practice characteristics of diet and physical activity 

interventions and policies: an umbrella review. BMC Public Health, 15(19), 1-16.  

Horwitz, S.M., Chamberlain, P., Landsverk, J., and Mullican, C. (2010). Improving 

the mental health of children in child welfare through the implementation of 

evidence based parenting interventions. Administration and Policy in Mental 

Health and Mental Health Services Research, 37, 27-39. 

Howie, E.K., and Pate, R.R. (2012). Physical activity and academic achievement in 

children: A historical perspective. Journal of Sport and Health Science, 1, 160-

169. 

Hudson, J.A. and Shapiro, L.R. (1991). From knowing to telling: The development of 

children’s scripts, stories and personal narratives. In A. McCabe and C. Peterson 

(Eds.), Developing narrative structure (pp. 89-136). New Jersey: Lawrence 

Erlbaum Associates, Inc. 



280 
 

Huebner, C.E. and Payne, K. (2010). Home support for emergent literacy: Follow-up 

of a community-based implementation of dialogic reading. Journal of Applied 

Developmental Psychology, 31, 195-201. 

Hurwitz, L.B., Lauricella A.R., Hanson, A., Raden, A., and Wartella, E. (2015). 

Supporting Head-Start parents: impact of a text message intervention on parent-

child activity engagement. Early Child Development and Care, 185(9), 1373-1389. 

Ice, C.L., Neal, W.A., and Cottrell, L. (2014). Parental efficacy and role responsibility 

for assisting in child’s healthful behaviors. Education and Urban Society, 46(6), 

699-715. 

Inoue, T., Georgiou, G.K., Parrila, R., and Kirby, J.R. (2018). Examining an extended 

home literacy model: The mediating roles of emergent literacy skills and reading 

fluency. Scientific Studies of Reading, 22(4), 273-288. 

Iverson, J.M. and Braddock, B.A. (2011). Gesture and motor skill in relation to 

language in children with language impairment. Journal of Speech, Language, and 

Hearing Research, 54, 72-86. 

Jerome, E.M., Hamre, B.K., and Pianta, R.C. (2009). Teacher-Child relationships 

from Kindergarten to Sixth Grade: Early Childhood predictors of teacher-

perceived conflict and closeness. Social Development, 18(4), 915-945. 

Jeynes, W. (2005). A meta-analysis of the relation of parental involvement to urban 

elementary school student achievement. Urban Education, 40, 237-269. 

Jimenez, T.C., Filippini, A. L. and Gerber, M.M. (2006). Shared reading within 

Latino families: An analysis of reading interactions and language use. Bilingual 

Research Journal, 30(2), 431-452. 

Johnson, O. (2011). A systematic review of neighborhood and institutional 

relationships related to education. Education and Urban Society, 44(4), 477-511. 

Jordan, G.E., Snow, C.E., and Porche,M.V. (2000). Project EASE: The effect of a 

family literacy project on kindergarten student’s early literacy skills. Reading 

Research Quarterly, 35(4), 524-546. 

Justice, L.M., and Ezell, H.K. (2004). Print referencing: An emergent literacy 

enhancement strategy and its’ clinical applications. Language, Speech, and 

Hearing Services in Schools, 35, 185-193. 



281 
 

Justice, L.M., and Kaderavek, J. (2002). Using shared storybook reading to promote 

emergent literacy. Teaching Exceptional Children, 34(4), 8-13. 

Justice, L.M., Kaderavek. J.N., Bowles, R., and Grimm, K. (2005). Language 

impairment, parent-child shared reading, and phonological awareness: A 

feasibility study. Topics in Early Childhood Special Education, 25(3), 143-156. 

Justice, L.M., Kaderavek, J.N., Fan, X., Sofka, A., and Hunt, A. (2009). Accelerating 

preschoolers’ early literacy development through classroom-based teacher-child 

storybook reading and explicit print referencing. Language, Speech, and Hearing 

Services in Schools, 40, 67-85. 

Katz, L., and Chard, S. (2004). Η μέθοδος project. Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης 

και της δημιουργικότητας των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Kendall, S., Straw, S., Jones, M., Springate, I., and Grayson, H. (2008). A review of 

the research evidence (Narrowing the gap in outcomes in vulnerable groups). 

Slough:NFER. 

Kenney, M.K. (2012). Child, family and neighborhood associations with parent and 

peer interactive play during early childhood. Maternal and Child Health Journal, 

16, 88-101.  

Kirk, S.M., Vizcarra, C.R., Looney, E.C., and Kirk, E.P. (2014).  Using physical 

activity to teach academic content: A study of the effects on literacy in Head-

Start preschoolers. Early Childhood Educational Journal, 42, 181-189. 

Κιτσαράς, Γ. (1997). Προσχολική Παιδαγωγική. Αθήνα: έκδοση συγγραφέα. 

Knopf, H.T., and Swick, K.J. (2008). Using our understanding of families to 

strengthen family involvement. Early Childhood Education Journal, 35, 419-427. 

Kohl, G.O., Lengua, L.J., McMahon, R.J. (2000). Parent involvement in school 

conceptualizing multiple dimensions and their relations with family and 

demographic risk factors. Journal of School Psychology, 38(6), 501-523. 

Konishi, H., Froyen, L.C., Skibbe, L.E., and Bowles, R.P. (2018). Family context and 

children’s early lliteracy skills: The role of marriage quality and emotional 

expressiveness of mothers and fathers. Early Childhood Research Quarterly, 42, 

183-192. 

LaCour, M., McDonald, C., Tissington, L., and Thomason, G. (2013). Improving Pre-

Kindergarten children’s attitude and interest in reading through a parent 

workshop on the use of  dialogic reading techniques. Reading Improvement, 

50(1), 1-11.  



282 
 

Lambourne, K., Hansen, D.M, Szabo, A.N., Lee, J., Herrmann, S.D., and Donnelly, 

J.E. (2013). Indirect and direct relations between aerobic fitness, physical 

activity, and academic achievement in elementary school students. Mental Health 

and Physical Activity, 6(3), 165-171. 

Landis, R.,and Koch, G. (1977).  The measurement of observer agreement for 

categorical data. Biometrics, 33, 159-174. 

Landry, S.H., Smith, K.E., Swank, P.R., and Guttentag, C. (2008). A responsive 

parenting intervention: The optimal timing across early childhood for impacting 

maternal behaviors and child outcomes. Developmental Psychology, 44(5), 1335-

1353. 

Landry, S.H., Zucker, T.A., Williams, J.M., Merz, E.C., Guttentag, C.L., and Taylor, 

H.B. (2017). Improving school readiness of high-risk preschoolers: Combining 

high quality instructional strategies with responsive training for teachers and 

parents. Early Childhood Research Quarterly, 40, 38-51. 

Lane, J.D., Shepley, C., and Lieberman-Betz, R. (2016). Promoting expressive 

language in young children with at-risk for autism spectrum disorder in a 

preschool classroom. Journal of Autism Development Disorder, 46, 3216-3231. 

Lane, H.B. and Wright, T.L. (2007). Maximizing the effectiveness of reading aloud. 

The Reading Teacher, 60(7), 668-675. 

LeBlanc, M.M, Martin, C.K., Han, H., Newton, R., Sothern, M., Webber, L.S., Davis, 

A.B., and Williamson, D.A. (2012). Adiposity and physical activity are not 

related to academic achievement in school-aged children. Journal of 

Developmental and Behavioral Pediatrics, 33(6), 486-494. 

Lee, S.H. (2003). ESL learners’ vocabulary use in writing and the effects of explicit 

vocabulary instruction. System, 31, 537-561. 

Lees, C. and Hopkins, J. (2013). Effect of aerobic exercise on cognition, academic 

achievement, and psychosocial function in children: A systematic review of 

randomized control trials. Preventing Chronic Disease, 10, 1-8.  

LeFevre, A.L., and Shaw, T.V. (2012). Latino parent involvement and school success: 

Longitudinal effects of formal and informal support. Education and Urban 

Society, 44(6), 707-723.  

Lever, R., and Sénéchal, M. (2011). Discussing stories: On how a dialogic reading 

intervention improves kindergartners’ oral narrative construction. Journal of 

Experimental Child Psychology, 108(1), 1-24. 



283 
 

Levin, I., and Aram, D. (2012).  Mother-child joint writing and storybook reading and 

their effects on kindergartners’ literacy: an intervention study. Reading and 

Writing, 25, 217-249. 

Levine, M. (2006). The price of privilege: How parental pressure and material 

advantage are creating a generation of disconnected and unhappy kids. New 

York, N.Y.: Harper Colins. 

Lin, X., and Li, H. (2019). Chinese mothers’ profile which values both play and 

academics predicts better developmental outcome in young children. 

International Journal of Behavioral Development, 43(1), 61-66. 

Lindeboom, G.J., and Buiskool, B.J. (2013).  Quality in ECEC and Care. Annex 

report country and case studies. Brussels: European Parliament’s Committee on 

culture and education. 

Ling, J., Robbins, L.B., Wen, F., and Zhang, N. (2017). Lifestyle interventions in 

preschool children: A meta-analysis of effectiveness. American Journal of 

Preventive Medicine, 53(1), 102-112. 

Liu, C., Georgiou, G.K., Manolitsis, G. (2018). Modeling the relationships of parent’s 

expectations, family’s SES, and home literacy environment with emergent 

literacy skills and word reading in Chinese. Early Childhood Research Quarterly, 

43, 1-10. 

Lomax, R.G., and McGee, L.M. (1987). Young children’s concepts about print and 

reading: Toward a model of word reading acquisition. Reading Research 

Quarterly, 22, 237-256. 

Lonigan, C.J. and Whitehurst, G.J. (1998). Relative efficacy of parent and teacher 

involvement in a shared-reading intervention for preschool children from low-

income backgrounds. Early Childhood Research Quarterly, 13(2), 263-290. 

Loprinzi, P.D., and Trost, S.G. (2010). Parental influences on physical activity 

behavior in preschool children. Preventive Medicine, 50, 129-133. 

Lu, C., and Montague, B. (2016). Move to Learn, Learn to Move: Prioritizing 

physical activity in early childhood education programming. Early Childhood 

Education Journal, 44, 409-417.  

Luyten, H., Visscher, A., and Witziers, B. (2005). School effectiveness research: 

From a review of the criticism to recommendations for further development. 

School Effectiveness and School Improvement, 16(3), 249-279. 

 



284 
 

Ma, X., Shen., J., Krenn, H.Y., Hu, S., and Yuan, J. (2016). A meta-analysis of the 

relationship between learning outcomes and parental involvement during early 

childhood education and early elementary education. Educational Psychology 

Review, 28, 771-801. 

Maeda, J.K., and Randall, L.M. (2003). Can academic success come from five 

minutes of physical activity? Brock Education, 13(1), 14-22. 

Maier, M.F., Bohlmann, N.L., and Palacios, N.A. (2016). Cross-language associations 

in the development of preschoolers’ receptive and expressive vocabulary. Early 

Childhood Research Quarterly, 36, 49-63. 

Mäkinen, L., Soile, L., Ilaria, G., and Sari, K. (2018). Are story retelling and story 

generation connected to reading skills? Evidence from Finnish. Child Language 

Teaching and Therapy, 34(2), 129-139. 

Manolitsis, G., Georgiou, G., and Parrila, R. (2011). Revisiting the home literacy 

model of reading development in an orthographically consistent language. 

Learning and Instruction, 21, 496-505. 

Manolitsis, G., Georgiou, G., and Tziraki, N. (2013). Examining the effects of home 

literacy and numeracy environment on early reading and meth acquisition. Early 

Childhood Research Quarterly, 28, 692-703. 

Manolitsis, G., Georgiou, G., Stephenson, K., and Parrila, R. (2009). Beginning to 

read across languages varying in orthographic consistency: Comparing the effects 

of non-cognitive and cognitive predictors. Learning and Instruction, 19, 466-480. 

Manolitsis, G., and Tafa, E. (2011). Letter-name, letter sound and phonological 

awareness: Evidence from Greek-speaking kindergarten children. Scientific 

Studies of Reading, 24, 27-53. 

Manz, D. (2012). Home-based Head-Start and family involvement: An exploratory 

study of the associations among home visiting frequency and family involvement 

dimension. Early Childhood Education Journal, 40, 231-238. 

Manz, P.H., Hughes, C., Barnabas, E., Bracaliello, C., and Ginsburg-Block, M. 

(2010). A descriptive review and meta-analysis of family-based emergent literacy 

interventions: To what extent is the research applicable to low-income, ethnic 

minority or linguistically-diverse young children. Early Childhood Research 

Quarterly, 25, 409-431.  

Μανωλίτσης, Γ. (2004). Η εμπλοκή των γονέων στην προσχολική αγωγή.  Το Βήμα 

των Κοινωνικών Επιστημών, 1(38), 121-144. 



285 
 

Μανωλίτσης, Γ. (2016). Ο αναδυόμενος γραμματισμός στην προσχολική εκπαίδευση: 

Νέα ζητήματα και εκπαιδευτικές προτάσεις. Προσχολική και Σχολική 

Εκπαίδευση, 4(1), 3-34. 

Marcon, R.A. (1999). Positive relationships between parent school involvement and 

public school inner-city preschoolers’ development and academic performance. 

School Psychology Review, 28(3), 395-412. 

Masschelein, J., and Simons, M. (2015). Education in times of fast learning: the future 

of the school. Ethics and Education, 10(1), 84-95. 

Mathis, E.T.B., and Bierman, K.L. (2015). Effects of parent and child pre-intervention 

characteristics on child skill acquisition during a school readiness intervention. 

Early Childhood Research Quarterly, 33, 87-97. 

Ματσαγγούρας, Η.Γ. (2000). Η σχολική τάξη. Χώρος, ομάδα, πειθαρχία, μέθοδος. 

Αθήνα: εκδ. συγγραφέα. 

Ματσαγγούρας, Η.Γ., και Βέρδης, Α. (2003). Γονείς εταίροι στην εκπαίδευση: 

Απόψεις Ελλήνων γονέων υπό τη σύγχρονη προβληματική. Επιστημονικό Βήμα, 

Τ.2-Μάιος, 5-23. 

Ματσαγγούρας, Η.Γ., και Πούλου, Μ.Σ. (2009). Σχέσεις σχολείου και οικογένειας. 

Συγκριτική παράθεση απόψεων εκπαιδευτικών και γονέων. Μέντορας, 27-41.  

Matson, J.L., Hess, J.A., Sipes, M. and Horovitz, M. (2010). Developmental profiles 

from the Battelle developmental inventory: A comparison of toddlers diagnosed 

with Down Syndrome, global developmental delay and premature birth. 

Developmental Neurorehabilitation, 13(4), 234-238. 

McCurdy, L.E., Winterbottom, K.E., Mehta, S.S., and Roberts, J.R. (2010). Using 

nature and outdoor activity to improve children’s health. Current Problems in 

Pediatric and Adolescent Health Care, 40, 102-117.  

McDaniel, J., Yoder, P., Woynaroski, T., and Watson, L.R. (2018). Predicting 

receptive –expressive vocabulary discrepancies in preschool children with autism 

spectrum disorder. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 61, 

1426-1439. 

McDermott., D. (2008). Developing caring relationships among parents, children, 

schools, and communities. U.S.A. SAGE publications.  



286 
 

McGee, L.M., and Richgels, D.J. (2003). Designing early literacy programs: 

Strategies for at-risk preschool and kindergarten children. NY: Guilford 

Publications.  

McGee, L.M., and Schickedanz, J.A. (2007). Repeated interactive read-alouds in 

preschool and kindergarten. The Reading Teacher, 60(8), 742-751. 

McKee, M.D., Deen, D., Maher, S., Fletcher, J., Fornari, A., and Blank, A.E. (2010). 

Implementation of a pilot primary care lifestyle change intervention for families 

of pre-school children: Lessons learned. Patient Education and Counceling, 79, 

299-305.   

McLean, K., Edwards, S., Evangelou, M., Skouteris, H., Harrison, L.J., Hemphill, 

S.A., Sullivan, P., and Lambert, P. (2017). Playgroups as sites for parental 

education. Journal of Early Childhood Research, 15(3), 227-237. 

McSweeney, L., Araujo-Soares, V., Rapley, T., and Adamson, A. (2017). A 

feasibility study with process evaluation of a preschool intervention to improve 

child and family lifestyle behaviours. BMC Public Health, 17, 1-15. 

Meadan, H., and Daczewitz, M.E. (2015). Internet-based intervention training for 

parents of young children with disabilities: a promising service-delivery model. 

Early Child Development and Care, 185(1), 155-169. 

Meng, C. (2015). Home literacy environment and Head-Start children’s language 

development: The role of approaches to learning. Early Education and 

Development, 26, 106-124. 

Meng, C. (2016). Joint book reading and receptive vocabulary: A parallel process 

model. Infant and Child Development, 25, 84-94. 

Mertens, D.M. (2005). Έρευνα και αξιολόγηση στην εκπαίδευση και την ψυχολογία. 

Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Meyer, J.A., Mann, M.B., and Becker, J. (2011).  A five-year follow-up: Teachers’ 

perceptions of the benefits of home visits for early elementary children. Early 

Childhood Education Journal, 39, 191-196. 

Mikkelsen, M.V., Husby, S., Skov, L.R., and Perez-Cueto, F.J.A. (2014). A 

systematic review of types of healthy eating interventions in preschool. Nutrition 

Journal, 13(56), 1-19. 

Milatz, A., Glüer, M., Harwardt-Heinecke, E., Kappler, G., and Ahnert, L. (2014). 

The Student-Teacher Relationship Scale revisited: Testing factorial structure, 



287 
 

measurement invariance and validity criteria in German-speaking samples. Early 

Childhood Research Quarterly, 29, 357-368. 

Mistry, R.S., Benner, A.D., Biesanz, J.C., Clark, S.L., and Howes, C. (2010). Family 

and social risk, and parental investments during the early childhood years as 

predictors of low-income children’s school readiness outcomes. Early Childhood 

Research Quarterly, 25, 432-449. 

Mol, S., Bus, A.G., deJong, M.T., and Smeets, D.J.H. (2008). Added value of dialogic 

parent-child book readings: A meta-analysis. Early Education and Development, 

19(1), 7-26. 

Mol, S.E., and Neuman, S.B. (2014). Sharing information books with kindergartners: 

The role of parents’ extra-textual talk and socioeconomic status. Early Childhood 

Research Quarterly, 29, 399-410. 

Molnar, A., and Lindquist, B. (1992). Προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο (επιμ. 

Καλαντζή-Αζίζι, Α.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

Morris, H., Skouteris, H., Edwards, S., and Rutherford, L. (2015). Obesity prevention 

interventions in early childhood education and care settings with parental 

involvement: a systematic review. Early Child Development and Care, 185(8), 

1283-1313.  

Morrow, L.M. (1984). Reading stories to young children: Effects of story structure 

and traditional questioning strategies on comprehension. Journal of Reading 

Behavior, XVI, 273-288. 

Morrow, L.M. (1985). Retelling stories: A strategy for improving young children’s 

comprehension, concept of story structure, and oral language complexity. The 

Elementary School Journal, 85(5), 646-661. 

Morrow, L.M. (1986). Effects of structural guidance in story retelling on children’s 

dictation of original stories. Journal of Reading Behavior, XVIII(2), 135-152. 

Morrow, L.M. (1990). Assessing children’s understanding of story through their  

construction and reconstruction of narrative. In M. Morrow and J. Smith (Eds). 

Assessment for instruction in early literacy (pp.110-134). MJ: Prentice-Hall. 

Morrow, L.M. (2005). Literacy development in the early years: Helping children read 

and write. U.S.A: Pearson Education. 

Morrow, L.M., Freitag, E., and Gambrell, L.B. (2009). Using children’s literature in 

preschool to develop comprehension. Newark, DE: International Reading 

Association. 



288 
 

Morrow, L.M., and Gambell, L.B. (2004). Using children’s literature in preschool: 

Comprehending and enjoying books. USA: International Reading Association. 

Mosteller, F., and Moynihan, D.P. (1972). On equality of educational opportunity. 

New York: Random House. 

Μπρούζος, Α. (2002). Συνεργασία σχολείου-οικογένειας. Επιστημονική επετηρίδα 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε., 15, 97-135. 

Μυλωνάκου-Κεκέ, Η. (2009). Συνεργασία σχολείου, οικογένειας και κοινότητας. 

Αθήνα: Παπαζήση. 

Mullender, M.J., Hartman, E., deGreeff, J.W., Bosker, R.J., Doolaard, S., Visscher, C. 

(2015). Improving academic performance of school-age children by physical 

activity in the classroom: 1-year program evaluation. Journal of School Health, 

85(6), 365-371.  

Ναούμ, Ε. (2014). Η συνεργασία σχολείου-οικογένειας επιχειρώντας τη συμμετοχή των 

γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο του αειφόρου σχολείου. Μια 

έρευνα δράσης σε νηπιαγωγείο. Αδημοσίευτη Διδακτορική διατριβή.  Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Νάστου, Λ. (2015). Η συμμετοχή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία.  Στάσεις, 

αντιλήψεις και πρακτικές των νηπιαγωγών. Αδημοσίευτη Διδακτορική διατριβή. 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.  

Naylor, P-J., Nettlefold, L., Race, D., Hoy, C., Ashe, M.C., Higgins, J.W., and 

McKay, H.A. (2015). Implementation of school based physical activity 

interventions: A systematic review. Preventive Medicine, 72, 95-115.  

Neuman, S.B., Koh, S., and Dwyer, J. (2008). CHELLO: The child/home 

environmental language and literacy observation. Early Childhood Research 

Quarterly, 23, 159-172. 

Newborg, J. (2005). Battelle Developmental Inventory-Second Edition. Itasca, IL: 

Riverside. 

Newland, L.A., Gapp, S.C., Jacobs, M.F., Reisetter, M.F., Syed, D.C., and Wu, C-H. 

(2011). Mothers’ beliefs and involvement: Links with preschool literacy 

development. International Journal of Psychology: A Biopsychosocial approach, 

9, 67-90.  

Niederer, I., Kriemler, S., Gut, J., Hartmann, T., Schindler, C., Barrai, J., and Puder, 

J.J. (2011). Relationship of aerobic fitness and motor skills with memory and 



289 
 

attention in preschoolers (Ballabeina): A cross-sectional and longitudinal study. 

BMC Pediatrics, 11(34), 1-9. 

Nievar, M.A., Jacobson, A., Chen, Q., Johnson, U., and Dier, S. (2011). Impact of 

HIPPY on home learning environments of Latino families. Early Childhood 

Research Quarterly, 26, 268-277. 

Niklas, F., Cohrssen, C., and Tayler, C. (2016a). Home learning environment and 

Concept Formation: A family intervention study with Kindergarten children. 

Early Childhood Education Journal, 44, 419-427. 

Niklas, F., Cohrssen, C., and Tayler, C. (2016b). Parents supporting learning: a non-

intensive intervention supporting literacy and numeracy in the home learning 

environment. International Journal of Early Years Education, 24(2), 121-142. 

Niklas, F., and Schneider, W. (2015). With a little help: improving kindergarten 

children’s vocabulary by enhancing the home literacy environment. Reading and 

Writing, 28, 491-508. 

Niklas, F., and Schneider, W. (2017a). Intervention in the home literacy environment 

and kindergarten children’s vocabulary and phonological awareness. First 

Language, 37(5), 433-452. 

Niklas, F., and Schneider, W. (2017b). Home learning environment and development 

of child competencies from kindergarten until the end of elementary school. 

Contemporary Educational Psychology, 49, 263-274. 

Ninio, A. (1980). Picture-book reading in mother-infant dyads belonging to two 

subgroups in Israel. Child Development, 51(2), 587-590. 

Νόβα-Καλτσούνη, Χ. (2010). Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Αθήνα: Gutenberg. 

Norris, E., Shelton, N., Dunsmuir, S., Duke-Williams, O., and Stamatakis, E. (2015). 

Physically active lessons as physical activity and educational interventions: A 

systematic review of methods and results. Preventive Medicine, 72, 116-125. 

O’Connor, E. (2010). Teacher-child relationships as dynamic systems. Journal of 

School Psychology, 48, 187-218. 

O’Connor, T.M., Jago, R., and Baranowski, T. (2009). Engaging parents to increase 

youth physical activity: A systematic review. American Journal of Preventive 

Medicine, 37(2), 141-149. 

O’Dwyer, M.V., Fairclough, S.J., Knowles, Z. and Stratton, G. (2012). Effect of a 

family focused active play intervention on sedentary time and physical activity in 



290 
 

preschool children. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical 

activity, 9(117), 1-13. 

OECD, (2012).  Starting Strong III a quality toolbox for ECEC and care. Paris: 

OECD. 

Önnerfält, J., Erlandsson, L.K., Orban, K., Broberg, M., Helgason, C., and Thorngren-

Jerneck, K. (2012). A family-based intervention targeting parents of preschool 

children with overweight and obesity: conceptual framework and study design of 

LOOPS-Lund overweight and obesity preschool study. BMC Public Health, 12, 

1-9. 

Osgood, J., Albon, D., Allen, K., and Hollingworth, S. (2013). ‘Hard to reach’ or 

nomadic resistance? Families ‘choosing’ not to participate in early childhood 

services? Global Studies of Childhood, 3(3), 208-220. 

Ozcinar, Z., and Ekizoglu, N. (2013). Evaluation of a blog based parent involvement 

approach by parents. Computers & Education, 66, 1-10. 

Οικονομίδης, Β. (2002). Το δεκτικό λεξιλόγιο παιδιών ηλικίας 5,5 έως 6,5 ετών. 

Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο. 

Πατερέκα, Χ. (1986). Βασικές έννοιες των Pierre Bourdieu και Jean-Claude 

Passeron. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός οίκος Αφών Κυριακίδη. 

Πεντέρη, Ε. (2012). Ψυχοπαιδαγωγικές διαστάσεις της σχέσης οικογένειας και 

νηπιαγωγείου: Διερεύνηση της γονικής εμπλοκής και των παραγόντων που την 

επηρεάζουν. Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 

Θράκης, Αλεξανδρούπολη.  

Palmer, K.K., Miller, M.W., and Robinson, L.E. (2013). Acute exercise enhances 

preschoolers’ ability to sustain attention. Journal of Sport & Exercise Psychology, 

35, 433-437. 

Pancer, S.M., Nelson, G., Hasford, J., and Loomis, C. (2013). The Better Beginnings, 

Better Futures Project: Long-term parent, family, and community outcomes of a 

universal, comprehensive, community-based prevention approach for primary 

school children and their families. Journal of Community & Applied Social 

Psychology, 23, 187-205.  

Parsons, T. (1959). The School class as a social system. Harvard Educational Review, 

29, 297-318. 



291 
 

Patel, S., and Corter, C.M. (2013). Building capacity for parent involvement through 

school-based preschool services. Early Child Development and Care, 183(7), 

981-1004. 

Patrikakou, E., Weissberg, R.P., Redding, S., and Walberg, H.J. (2005). School-family 

partnerships for children’s success. New York: Teachers College Press.  

Peisner-Feinberg, E.S., Burchinal, M.R., Clifford, R.M., Culkin, M.L., Howes, C., 

Kagan, S.L., and Yazejian, N. (2001). The relation of preschool child-care quality 

to children’s cognitive and social developmental trajectories through second 

grade. Child Development, 72(5), 1534-1553. 

Peñalvo, J.L., Sotos-Prieto, M., Santos-Beneit, G., Pocock, S., Redondo, J. and Fuster, 

V. (2013). The Program SI! intervention for enhancing a healthy lifestyle in 

preschoolers: first results from a cluster randomized trial. BMC Public Health, 

13(1208), 1-9.  

Philips, L.M., Norris, S.P., Hayward, D.V., and Lovell, M.A. (2017). Unique 

contributions of maternal reading proficiency to predicting children’s preschool 

receptive vocabulary and reading proficiency. Early Childhood Education 

Journal, 45, 111-119. 

Pianta, R.C. (2001). Student-Teacher Relationship Scale: Professional manual. 

Florida, USA: Psychological Assessment Resources. 

Pianta, R.C., LaParo, K.M., Payne, C., Cox, M.J. and Bradley, R. (2002). The relation 

of kindergarten classroom environment to teacher, family, and school 

characteristics and child outcomes. The Elementary School Journal, 102(3), 225-

238. 

Pianta, R.C., Nimetz, S.L., and Bennett, E. (1997). Mother-child relationships, 

teacher-child relationships, and school outcomes in preschool and kindergarten. 

Early Childhood Research Quarterly, 12, 263-280. 

Pillinger, C. and Wood, C. (2014). Pilot study evaluating the impact of dialogic 

reading and shared reading at transition to primary school: early literacy skills 

and parental attitudes. Literacy, 48(3), 155-163. 

Pinsloo, M., and Reid, M. (2015). Experiences of parents regarding a school-readiness 

intervention for pre-school children facilitated by Community Health Nursing 

students. International Journal of Africa Nursing Sciences, 3, 94-101. 

Ploughman, M. (2008). Exercise is brain food: The effects of physical activity on 

cognitive function. Developmental Neurorehabilitation, 11(3), 236-240. 



292 
 

Po’e, E.K., Heerman, W.J., Mistry, R.S. and Barkin, S.L. (2013). Growing Right Onto 

Wellness (GROW): A family-centered, community-based obesity prevention 

randomized controlled trial for preschool child-parent pairs. Contemporary 

Clinical Trials, 36, 436-449. 

Pomerantz, E., Moorman, E., and Litwack, S. (2007). The how, whom, and why of 

parents’ involvement in children’s academic lives: More is not always better. 

Review of Educational Research, 77(3), 373-410. 

Price, J.R., Roberts, J.E., and Jackson, S.C. (2006). Structural development of  the 

fictional narratives of African American preschoolers. Language, Speech, and 

Hearing Services in Schools, 37, 178-190. 

Puder, J.J., Marques-Vidal, P., Schindler, C., Zahner, L., Niederer, I., Bürgi, F., 

Ebenegger, V., Nydegger, A., and Kriemler, S. (2011). Effect of 

multidimensional lifestyle intervention on fitness and adiposity in predominantly 

migrant preschool children (Ballabeina): cluster randomised controlled trial. 

British Medical Journal, 1-11.  

Rasberry, C.N., Lee, S.M., Robin, L, Laris, B.A., Russell, L.A., Coyle, K.K., and 

Nihiser, A.J. (2011). The association between school-based physical activity, 

including physical education and academic performance: A systematic review of 

the literature. Preventive Medicine, 52, 510-520.  

Richman, W.A., and Colombo, J. (2007). Joint book reading in the second year and 

vocabulary outcomes. Journal of Research in Chilhood Education, 21(3), 242-

253. 

Regner, M., Saggau, M., and Schubert-Suffrian, F. (2009). Partizipation in der Kita. 

Czech Republic: Verlag Herder. 

Rekalidou, G., and Penderi, E. (2010). A Collaborative Action Research Project in the 

Kindergarten : Perspectives and Challenges for Teacher Development through 

Internal Evaluation Processes. New Horizons in Education, 58(2), 18-33. 

Rentzou, K. (2011). Parent-caregiver relationship dyad in Greek day care centres. 

International Journal of Early Years Education, 19(2), 163-177. 

Resaland, G.K., Moe, V-F, Aadland, E., Steene-Johannessen, J., Glosvik, Ø., 

Andersen, J.R., Kvalheim, O.M., McKay, H.A., Anderssen, S.A. (2015). Active 

Smarter Kids (ASK): Rationale and design of a cluster randomized controlled 

trial investigating the effects of daily physical activity on children’s academic 



293 
 

performance and risk factors for non-communicable diseases. BMC Public 

Health, 15(709), 1-10. 

Reynolds, A.J., Hayakawa, M., Ou, S-R., Mondi, C.F., Englund, M.M., Candee, A.J., 

and Smerillo, N.E. (2017). Scaling and sustaining effective early childhood 

programs through school-family-university collaboration. Child Development, 

88(5), 1453-1465. 

Reynolds, A.J., Ou, S-R., Mondi, C.F., and Hayakawa, M. (2017). Processes of early 

childhood interventions to adult well-being. Child Development, 88(2), 378-387. 

Rhine, W.R. (1981). Making schools more effective: New directions from follow-

through. New York: Academic Press. 

Ridzi, F., Sylvia, M.R., and Singh, S. (2014). The imagination library program: 

Increasing parental reading through book distribution. Reading Psychology, 35, 

548-576. 

Ritchie, C.E. (2018). Hands on, Minds on. How executive function, motor, and spatial 

skills foster school readiness. New York: Teachers College Press. 

Rivera, M. (2008). The importance of quality early childhood education. The 

Education Digest, 74(3), 61-63.  

Roskos, K., and Neuman, S. (1993). Descriptive observations of adults’ facilitation of 

literacy in young children’s play. Early Childhood Research Quarterly, 8, 77-97. 

Roskos, K., Tabors, P., and Lenhart, L. (2004). Oral language and early literacy in 

preschool: Talking, Reading, and Writing. USA: International Reading 

Association. 

Ryan, B., and Adams, G. (1995). The family-school relationship model. In Ryan, B., 

Adams, G., Gullota, T., Weissberg, R., and Hampton, R. (Eds), The family-school 

connection, (pp.3-28). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 

Rule, A.C., and Kyle, P.B. (2009). Community-building in a diverse setting. Early 

Childhood Education Journal, 36, 291-295. 

Sakellariou, M., and Rentzou, K. (2007). Types of parental involvement in Greek 

preschool settings: A case study. The International Journal of Learning, 14(1), 

33-40. 

Salinas, M., Pérez-Granados, D.R., Feldman, H.M., and Huffman, L.C. (2017). 

Beyond immigrant status: Book-sharing in low income Mexican-American 

families. Journal of Early Childhood Research, 15(1), 17-33. 



294 
 

Sallis, J.F., McKenzie, T.L., Kolody, B., Lewis, M., Marshall, S., and Rosengard, P. 

(1999). Effects of health-related physical education on academic achievement: 

Project SPARK. Research Quarterly for Exercise and Sport, 70(2), 127-134. 

Sánchez-Lopez, M., Cavero-Redondo, I., Alvarez-Bueno, C., Ruiz-Hermoza, A., 

Pozuelo-Carrascosa, D., Díez-Fernández, A., Campo, D.G-D., Pardo-Guijarro, 

M.J., Martínez-Vizcaíno, V. (2019). Impact of a multicomponent physical 

activity intervention on cognitive performance: The MOVI-KIDS study. 

Scandinavian Journal of Medicine and Science in Schools, 00, 1-10. 

Santoro, L.E., Chard, D.J., Howard, L., and Baker, S.K. (2008). Making the very most 

of classroom read-alouds to promote comprehension and vocabulary. The 

Reading Teacher, 61(5), 396-408. 

Saracho, O.N. (2008).  A literacy program for fathers: A case study. Early Childhood 

Education Journal, 35, 35-356. 

Saracho, O.N. (2017a). Literacy in the twenty-first century: children, families and 

policy. Early Child Development and Care, 187, 630-643. 

Saracho, O,N. (2017b). Parents’ shared storybook reading-learning to read. Early 

Childhood Development and Care, 187(3-4), 554-567. 

Saracho, O.N., and Spodek, B. (2010). Parents and children engaging in storybook 

reading. Early Childhood Development and Care, 180(10), 1379-1389. 

Sayed, Y. (2013). Making education a priority in the post-2015 developmental 

agenda. Report of the global thematic consultation on education in the post-2015 

developmental agenda. Ανακτήθηκε από 

https://www.voced.edu.au/content/ngv:58493 

Schaub, M. (2015). Is there a home advantage in school readiness for young children? 

Trends in parent engagement in cognitive activities with young children, 1991-

2001. Journal of Early Childhood Research, 13(1), 47-63. 

Schmitt, S.A., Pratt, M.E., and McClelland, M.M. (2014). Examinimg the validity of 

behavioral self-regulation tools in predicting preschoolers’ academic 

achievement. Early Education and Development, 25, 641-660. 

Schultz, T. (1960). Capital formation by Education. Journal of Political Economy, 

68(6), 571-583. 

Schultz, T. (1961). Investment in Human Capital. Americal Economic Review, 51, 1-

17.  



295 
 

Schweinhart, L.J., Barnes, H.V., and Weikart, D.P. (1993). Significant benefits: The 

High/Scope Perry Preschool Study through age 27. Monographs of the 

High/Scope Educational Research Foundation, 10, 134-137. 

Scott, S., and Dadds, M.R. (2009). Practitioner review: When parent training doesn’t 

work: Theory-driven clinical strategies. The Journal of Child Psychology and 

Psychiatry, 50(12), 1441-1450. 

Sėnėchal, M. (2006). Testing the home literacy model: Parental involvement in 

kindergarten is differentially related to grade 4 reading comprehension, fluency, 

spelling, and reading for pleasure. Scientific Studies of Reading, 10(1), 59-87. 

Sėnėchal, M., and LeFevre, J.A. (2001). Storybook reading and parent teaching: Links 

to language and literacy development. New Directions for Child and Adolescent 

Development, 92, 39-52. 

Sėnėchal, M., and  LeFevre, J.A. (2002). Parental involvement in the development of 

children’s reading skill: A five-year longitudinal study. Child Development, 

73(2), 445-460. 

Sėnėchal, M., and Young, L. (2008). The effect of family literacy interventions on 

children’s acquisition of reading from kindergarten to Grade 3: A meta-analytic 

review. Review of Educational Research, 78(4), 880-907. 

Shamir, A. and Shlafer, I. (2011). E-books effectiveness in promoting phonological 

awareness and concepts about print: A comparison between children at risk for 

learning disabilities and typically developing kindergarteners. Computers & 

Education, 57, 1989-1997. 

Shanahan, T., and Lonigan, C.J. (2013). Early childhood literacy: The National early 

Literacy Panel and beyond. Baltimore: Paul.H.Brookes Publishing Co.   

Sheridan, S.M., Knoche, L.L., Kupzyk, K.A., Edwards, C.P., and Marvin, C.A. 

(2011). A randomized trial examining the effects of parent engagement on early 

language and literacy: The Getting Ready intervention. Journal of School 

Psychology, 49, 361-383. 

Sheridan, S.M., Marvin, C., Knoche, L., and Edwards, C.P. (2008). Getting Ready: 

Promoting school readiness through a relationship-based partnership model. 

Early Childhood Services, 2(3), 149-172. 

Sherwood, N.E., French, S.A., Veblen-Mortenson, S., Crain, A.L., Berge, J. Kunin-

Batson, A., Mitchell, N., and Senso, M. (2013). NET-Works: Linking families, 



296 
 

communities and primary care to prevent obesity in preschool-age children. 

Contemporary Clinical Trials, 36, 544-554. 

Shucksmith, J., Hendry, L.B., and Glendinning, A. (1995). Models of parenting: 

Implications for adolescent well-being within different types of family contexts. 

Journal of adolescence, 18, 253-270. 

Silinskas, G., Leppänen, U., Aunola, K., Parrila, R., and Nurmi, J-E. (2010). 

Predictors of mothers’ and fathers’ teaching of reading and mathematics during 

kindergarten and Grade 1. Learning and Instruction, 20, 61-71. 

Silinskas, G., Lerkkanen, M-K., Tolvanen, A., Niemi, P., Poikkeus, A-M, and Nurmi, 

J-E. (2012). The frequency of parents’ reading-related activities at home and 

children’s reading skills during kindergarten and Grade 1. Journal of Applied 

Developmental Psychology, 33, 302-310. 

Sim, S.S.H., and Berthelsen, D. (2014). Shared reading by parents with young 

children: Evidence-based practice. Australasian Journal of Early Childhood, 

39(1), 50-55. 

Sim, S.S.H., Berthelsen, D., Walker, S., Nicholson, J.M., and Fielding-Barnsley, R. 

(2014). A shared reading intervention with parents to enhance young children’s 

early literacy skills. Early Child Development and Care, 184(11), 1531-1549. 

Simos, P.G., Sideridis, G. D., Protopapas, A., and Mouzaki, A. (2011). Psychometric 

evaluation of a receptive vocabulary test for Greek elementary students. 

Assessment for effective intervention, 37(1), 34-49. 

Singh, S., Sylvia, M.R., and Ridzi, F. (2015). Exploring the literacy practices of 

refugee families enrolled in a book distribution program and an intergenerational 

family literacy program. Early Childhood Education Journal, 43, 37-45. 

Sipes, M., Matson, J.L. and Turygin, N. (2011). The use of the Battelle 

Developmental Inventory-Second Edition (BDI-2) as an early screener for autism 

spectrum disorders. Developmental Neurorehabilitation, 14(5), 310-314. 

Smith, C.B. (1990). Story map: Setting, plot, mood, theme. The Reading Teacher, 44, 

178-179. 

Smith, J.D., George, S.M., and Prado, G. (2017). Family-centered positive behavior 

support interventions in early childhood to prevent obesity. Child Development, 

88(2), 427-435. 



297 
 

Smith, S., Robbins, T., Stagman, S., and Mathur, D. (2013). Parent Engagement from 

Preschool through Grade 3: A guide for policymakers. Report. New York: 

National Center for Children in Poverty. 

Sobko, T., Tse, M., and Kaplan, M. (2016). A randomized controlled trial for families 

with preschool children-promoting healthy eating and active playtime by 

connecting to nature. BMC Public Health, 16, 3-11. 

Speer, N.K, Reynolds, J.R., Swallow, K.M., and Zacks, J. M. (2009). Reading stories 

activates neural representations of visual and motor experiences. Psychological 

Science, 8(20), 989-999. 

Spencer, T.D., and Slocum, T.A. (2010). The effect of a narrative intervention on 

story retelling and personal story generation skills of preschoolers with risk 

factors and narrative language delays. Journal of Early Intervention, 32(3), 178-

199. 

Spitzer, U.S., and Hollmann, W. (2013). Experimental observations of the effects of 

physical exercise on attention, academic and prosocial performance in school 

settings. Trends in Neuroscience and Education, 2, 1-6. 

Stea, T.H., Haugen, T., Berntsen, S., Guttormsen, V., Overby, N.C., Haraldstad, K., 

Meland, E., and Abildnes, E. (2016). Using the Intervention Mapping protocol to 

develop a family-based intervention for improving lifestyle habits among 

overweight and obese children: study protocol for a quasi-experimental trial. 

BMC Public Health, 16, 1-15. 

Steiner, L.M. (2014). A family literacy intervention to support parents in children’s 

early literacy learning. Reading Psychology, 35, 703-735. 

Strouse, G.A., Nyhout, A., and Ganea, P.A. (2018). The role of book features in 

young children’s transfer of information from picture books to real-world 

contexts. Frontiers in Psychology, 9, 1-14. 

Sylva, K., Scott, S, Totsika, V., Ereky-Stevens, K., and Crook, C. (2008). Training 

parents to help their children read: A randomized control trial. British Journal of 

Educational Psychology, 78, 435-455. 

Swap, S.M. (1993). Developing home-school partnerships. Teachers College Press, 

Columbia University, New York. 

Tachibana, Y., Fukushima, A., Saito, H., Yoneyama, S., Ushida, K., Yoneyama, S., 

and Kawashima, R. (2012). A New mother-child play activity program to 



298 
 

decrease parenting stress and improve child cognitive abilities: A cluster 

randomized controlled trial. PLoS ONE, 7(7), e38238, 1-14 . 

Tafa, E. (2005). Greek kindergarteners’ concepts about print. In: Pandis, M., Ward, A. 

and Mathews, S.R. (Eds). Reading, writing, thinking (pp. 88-95). Newark, DE: 

International Reading Association. 

Τάφα, Ε. (2008). Κριτήριο αξιολόγησης των γνώσεων για τον γραπτό λόγο. Αθήνα: 

Ελληνικά γράμματα. 

Tafa, E. (2009). The standardization of the Concepts About Print into Greek. Literacy 

Teaching and Learning, 13 (1&2), 1-24. 

Τάφα, Ε. (2011). Ανάγνωση και γραφή στην προσχολική εκπαίδευση. Αθήνα: Πεδίο. 

Τάφα, Ε., και Χλαπάνα, Ε. (2007). Μεθοδολογικές προσεγγίσεις της ανάγνωσης 

ιστοριών στις προσχολικές τάξεις: Η συμβολή τους στην κατανόηση του 

κειμένου από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Επιστήμες Αγωγής, 1, 147-177. 

Tafa, E., Chlapana, E., and Loizou, E. (2013).  Kindergarten teachers' emergent 

literacy views and practices. Paper presented at the18th European Conference on 

Reading. Jönköping, Sweden. 

Tandon, P.J., Tovar, A., Jayasuriya, A.T., Welker, E., Schober, D.J., Copeland, K., 

Dev, D.A., Murriel, A.L., Amso, D., and Ward, D.S. (2016). The relationship 

between physical activity and diet and young children’s cognitive development: 

A systematic review. Preventive Medicine Reports, 3, 379-390.  

Taylor, C.L., Jose, K., Lageweg, W., and Christensen, D. (2017). Tasmania’s child 

and family centres: a place-based early childhood services model for families and 

children from pregnancy to age five. Early Childhood Development and Care, 

187(10), 1469-1510. 

Teddlie, C., and Reynolds, D. (2000). The international handbook of school 

effectiveness research. London: Palmer Press. 

Tekin, A.K. (2011). Parent’s motivational beliefs about their involvement in young 

children’s education. Early Child Development and Care, 181(10), 1315-1329. 

Terhart, E. (2011). Has John Hattie really found the holy grail of research in teaching? 

An extended review of visible learning. Journal of curriculum studies, 43(3), 

425-438. 



299 
 

Thomson, R.N. and Carlson, J.S. (2017). A pilot study of a self-administered parent 

training intervention for building preschoolers’ social-emotional competence. 

Early Childhood Education, 45, 419-426. 

Tomporowski, P.D. (2003). Effects of acute bouts of exercise on cognition. Acta 

Psychologica, 112, 297-324. 

Tomporowski, P.D., Davis, C.L., Miller, P.H., and Naglieri, J.A (2008). Exercise and 

children’s intelligence, cognition, and academic achievement. Educational 

Psychology Review, 20(2), 111-131. 

Tomporowski, P. D., Lambourne, K., and Okumura, M.S. (2011). Physical activity 

interventions and children’s mental function: An introduction and overview. 

Preventive Medicine, 1(52), 53-59. 

Treiman, R., Tincoff, R., Rodriguez, K., Mouzaki, A., and Francis, D.J. (1998). The 

foundations of literacy: Learning the sounds of letters. Child Development, 69, 

1524-1540. 

Trostle-Brand, S., Marchand, J., Lilly, E. and Child, M. (2014). Home-school literacy 

bags for twenty-first century preschoolers. Early Childhood Education Journal, 

42, 163-170. 

Trouli, K., Linardakis, M., and Manolitsis G. (2012). Psychometric characteristics of 

a Scale of Preschool Graphomotor Skills (SPGS). In Book of Abstracts of 3rd 

International Congress on Early Childhood Education (pp. 223-224). Adana: 

Turkey. 

Τσαπακίδου, Α. (1997). Κινητικές δεξιότητες. Προγράμματα ανάπτυξης κινητικών 

δεξιοτήτων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Θεσσαλονίκη: University Studio 

Press. 

Tsigilis, N., and Gregoriadis, A. (2008). Measuring teacher-child relationships in the 

Greek kindergarten setting: a validity study of the Student- Teacher Relationship 

Scale-Short-Form. Early Education and Development, 19, 816–835.  

Tsigilis, N., Gregoriadis, A., and Grammatikopoulos, V. (2017). Evaluating the 

Student-Teacher Relationship Scale in the Greek educational setting: an item 

parcelling perspective. Research Papers in Education. doi: 

10.1080/02671522.2017.1353675   

Tsigilis, N., Gregoriadis, A., Grammatikopoulos, V., and Zachopoulou, E. (2018). 

Applying Exploratory Structural Equation Modeling to Examine the Student-



300 
 

Teacher Relationship Scale in a Representative Greek Sample. Frontiers in 

Psychology, 9(733). doi: 10.3389/fpsyg.2018.00733.  

Tuominen, P.P.A., Husu, P., Raitanen, J., Kujala, U.M., and Luoto, R.M. (2017). The 

effect of a movement-to-music video program on the objectively measured 

sedentary time and physical activity of preschool-aged children and their 

mothers: A randomized controlled trial. Plos One, 12(8), e0183317, 1-21. 

Turney, K., and Kao, G. (2009). Barriers to school involvement: Are immigrant 

parents disadvantaged? The Journal of Educational Research, 102(4), 257-271.  

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (2019). Σχολικός Οδηγός για τους 

γονείς και κηδεμόνες των Δημόσιων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων. 

Αθήνα: ΙΤΥΕ-Διόφαντος. 

United Nations Children’s Fund (2000). Defining quality in Education. Working 

Paper Series. Paper presented at the meeting of the International Working Group 

on Education. Florence, Italy. 

VanGrieken, A., Renders, C.M., Veldhuis, L., Looman, C.WN., Hirasing, R.A. and 

Raat, H. (2014). Promotion of a healthy lifestyle among 5-year-old overweight 

children: Health behavior outcomes of the ‘Be active, eat right’ study. BMC 

Public Health, 14(59), 1-13. 

VanVoorhis, F.L., Maier, M.F., Epstein, J.L., Lloyd, C.M., and Loung, T. (2013). The 

impact of family involvement on the education of children ages 3 to 8. Baltimore, 

USA: Building Knowledge to improve social policy. 

Vatalaro, A., McDonald-Culp, A., Hans-Vaughn, D.L., and Barnes, A.C. (2018). A 

quasi-experiment examining expressive and receptive vocabulary knowledge of 

preschool Head-Start children using mobile media apps. Early Childhood 

Education Journal, 46, 451-466. 

Venetsanou, F., Kambas, A., Aggeloussis, N., Serbesis, V., and Taxildaris, K. (2007). 

Use of the Bruininks-Oberetsky Test of motor proficiency for identifying children 

with motor impairment. Developmental Medicine & Child Neurology, 49, 846-

848. 

Φραγκουδάκη, Α. (1985). Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Αθήνα: Παπαζήση. 

Waanders, C., Mendez, J.L., and Downer, J. (2007). Parent characteristics, economic 

stress and neighborhood context as predictors of parent involvement in preschool 

children’s education. Journal of School Psychology, 45, 619-636. 



301 
 

Ward, U. (2013). Working with parents in the early years. London: SAGE. 

Weber. M. (1947). The theory of social and economic organization. London: Oxford 

University Press. 

Webb, M.L., and Neuharth-Pritchett, S. (2011). Examining factorial validity and 

measurement invariance of the Student-Teacher Relationship Scale. Early 

Childhood Research Quarterly, 26, 205-215. 

Weiss, H.B., Lopez, M.E., and Rosenberg, H. (2010). Beyond random acts: family, 

school and community engagement as an integral part of education reform. Paper 

prepared for the National Policy Forum for Family, School and Community 

Engagement.  

Wen, X., Bulotsky-Shearer, R.J., Hans-Vaughn, D.L., and Korfmacher, J. (2012). 

Head-Start program quality: Examination of classroom quality and parent 

involvement in predicting children’s vocabulary, literacy, and mathematics 

achievement trajectories. Early Childhood Research Quarterly, 27, 640-653. 

Westmoreland, A.T., Bouffard, S., O’ Caroll, K., and Rosenberg, H. (2009). Data 

Collection Instruments for Evaluating Family Involvement. Harvard University: 

Harvard Family Project. 

Whitaker, M., and Hoover-Dempsey, K. (2013). School influences on parents’ role 

beliefs. The Elementary School Journal, 114(1), 73-99.  

Whitehurst, G.J., Arnold, D.S., Epstein, J.N., Angell, A.L., Smith, M., and Fischel, 

J.E. (1994). A picture book reading intervention in day care and home for 

children from low-income families. Developmental Psychology, 30(5), 679-689. 

Whitehurst, G.J., Epstein, J.N., Angell, A.L., Payne, A.C., Crone, D.A, and Fischel, 

J.E. (1994). Outcomes of an emergent literacy intervention in Head-Start. Journal 

of Educational Psychology, 86(4), 542-555. 

Whitehurst, G,J., Falco, F.L., Lonigan, C.J., Fischel, J.E., DeBaryshe, B.D., Valdez-

Menchaca, M.C., Caufield, M. (1988). Accelerating language development 

through picture book reading. Developmental Psychology, 24(4), 552-559. 

Whitehurst, G.J., and Lonigan, C.J. (1998). Child Development and Emergent 

Literacy. Child Development, 69(3), 848-872. 

Whitehurst, G.J., and Valdez-Menchaca, M.C. (1988). What is the role of 

reinforcement in early language acquisition? Child Development, 59, 430-440. 

Whitehurst, G.J., and Vasta, R. (1975). Is Language acquired through imitation? 

Journal of Psycholinguistic Research, 4(1), 37-59. 



302 
 

Winter, C., VanAcker, F., Bonduelle, M., Desmyttere, S., De Schrijver, F., and 

Nekkebroeck, J. (2014). Cognitive and psychomotor development of 5- to 6-year-

old singletons born after PGD: a prospective case-controlled matched study. 

Human Reproduction, 29(9), 1968-1977. 

Wittkowski, A., Dowling, H., and Smith, D.M. (2016). Does engaging in a group-

based intervention increase parental efficacy in parents of preschool children? A 

systematic review of the current literature. Journal of Child and Family Studies, 

25(11), 3173-3191. 

Wright, M., Block, M., and Unger, H. (2008). Partizipative Qualitätsentwicklung. 

http://www.partizipative-qualitaetsentwicklung.de/partizipation/stufen-der-

partizipation.html. Retrieved 24/9/2016. 

Yahya, R. (2016). Bridging home and school: Understanding immigrant mothers’ 

cultural capital and concerns about play-based learning. Early Years, 36(4), 340-

352. 

Yamamoto, Y., Holloway, S.D., and Suzuki, S. (2006). Maternal involvement in 

preschool children’s education in Japan: Relation to parenting beliefs and 

socioeconomic status. Early Childhood Research Quarterly, 21, 332-346. 

Yavuz, H.M., Ijzendoorn, M.H., Mesman, J., and Veek, S. (2015). Interventions 

aimed at reducing obesity in early childhood: a meta-analysis of programs that 

involve parents. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 56, (6), 677-692.  

Yildirim, G., and Akamca, G. Ö. (2017). The effect of outdoor learning activitieson 

the development of preschool children. South African Journal of Education, 

37(2), 1-10. 

Youn, M.J., Leon, J., and Lee, K.J. (2012). The influence of maternal employment on 

children’s learning growth and the role of parental involvement. Early Child 

Development and Care, 182(9), 1227-1246. 

Zavadsky, H. (2012). School turnarounds. The essential role of districts. Cambridge: 

Harvard Education Press. 

http://www.partizipative-qualitaetsentwicklung.de/partizipation/stufen-der-partizipation.html.%20Retrieved%2024/9/2016
http://www.partizipative-qualitaetsentwicklung.de/partizipation/stufen-der-partizipation.html.%20Retrieved%2024/9/2016


303 
 

Zhang, X. (2011). Parent-child and teacher-child relationships in Chinese 

preschoolers: The moderating role of preschool experiences and the mediating 

role of social competence. Early Childhood Research Quarterly, 26, 192-204. 

Zigler, E., and Styfco, S. (2010). The hidden history of Head-Start. New York, NY: 

Oxford University Press.  

Zucker, T.A., Ward, A.E., and Justice, L.M. (2009). Print referencing during read-

alouds: A technique for increasing emergent readers’ print knowledge. The 

Reading Teacher, 63(1), 62-72. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



304 
 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή των οργάνων μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



305 
 

1.1 Περιγραφή δοκιμασιών αδρής κινητικότητας 

 Κινητικές δεξιότητες (Movement ABC-2) 

Η μέτρηση των κινητικών δεξιοτήτων των παιδιών αποτελούνταν από 5 

δοκιμασίες αδρής κινητικότητας.  Για τη σωστή εκτέλεση των δραστηριοτήτων 

χρειάστηκαν συνολικά: ένα σακουλάκι ισορροπίας, μια χαρτοταινία, μια μεζούρα, 

ένα χρονόμετρο, 6 χαλάκια διαστάσεων 40˟25  χρώματος μπλε και πράσινου και ένα 

χαλάκι-στόχος, πάνω στο οποίο είχε ζωγραφιστεί με κόκκινο χρώμα ένας κύκλος 

διαμέτρου 20 εκ.  Κατά την ατομική δοκιμασία η ερευνήτρια ενημέρωνε το παιδί ότι 

θα έπαιζαν διάφορα παιχνίδια μαζί.  Σε κάθε δοκιμασία γίνονταν αρχικά δοκιμές, έτσι 

ώστε το παιδί να κατανοήσει πλήρως τη διαδικασία και στη συνέχεια ακολουθούσαν 

οι κανονικές μετρήσεις. 

Κατά την πρώτη δοκιμασία το παιδί έπρεπε να πιάσει με τα χέρια του ένα 

σακουλάκι ισσοροπίας.  Το παιδί, λοιπόν, στεκόταν όρθιο σε απόσταση 1,80 μ., από 

την ερευνήτρια, η οποία πέταγε στο παιδί το σακουλάκι.  Το παιδί έπρεπε να κάνει 

ένα «καθαρό» πιάσιμο του σακουλιού με τα δυο του χέρια κι όχι να το αγκαλιάσει ή 

να το πιάσει κατά τύχη με το ένα χέρι.  Αρχικά πραγματοποιήθηκαν 5 δοκιμές και 

στη συνέχεια ακολούθησαν 10 ρίψεις σακουλιού από την ερευνήτρια.  Η 

βαθμολόγηση έγινε σημειώνοντας σωστό και λάθος, και το σκορ του παιδιού ήταν το 

άθροισμα των σωστών προσπαθειών.   

Κατά τη δεύτερη δοκιμασία το παιδί έπρεπε να ρίξει το σακουλάκι που 

χρησιμοποιήθηκε στην προηγούμενη δοκιμασία πάνω στο χαλάκι-στόχο.  Το παιδί 

στεκόταν σε απόσταση 1,80μ., από το χαλάκι-στόχο και έπρεπε να πετάξει το 

σακουλάκι πάνω στον κόκκινο κύκλο που ήταν ζωγραφισμένος πάνω στο χαλάκι.  

Για τις ρίψεις το παιδί έπρεπε να χρησιμοποιήσει αποκλειστικά μόνο το ένα χέρι και 

όχι και τα δυο μαζί, και ενθαρρυνόταν η κατεύθυνση ρίψης να είναι από κάτω προς 

τα πάνω.  Αρχικά έγιναν 5 δοκιμές, έτσι ώστε το παιδί να εξοικειωθεί με τη 

διαδικασία και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν 10 κανονικές ρίψεις.  Η 

βαθμολόγηση έγινε σημειώνοντας σωστό και λάθος και το συνολικό σκορ του 

παιδιού ήταν το άθροισμα των σωστών προσπαθειών.   

Κατά την τρίτη δοκιμασία το παιδί έπρεπε να ισορροπήσει στο ένα πόδι· αρχικά 

στο δεξί και στη συνέχεια στο αριστερό. Το παιδί μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα 

χέρια του για να διατηρήσει την ισορροπία του, αλλά η δοκιμασία σταματούσε όταν 
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το πόδι του παιδιού που ήταν στον αέρα, πατούσε στο έδαφος.  Αρχικά, έγινε μια 

δοκιμή από τα παιδιά και στη συνέχεια ακολούθησε η δοκιμασία.  Η βαθμολόγηση 

γινόταν μετρώντας τα δευτερόλεπτα που το παιδί κατάφερνε να ισορροπήσει.  Αν το 

παιδί κατάφερνε να ισορροπήσει για 30 δευτερόλεπτα, η δοκιμασία σταματούσε.  Αν 

το παιδί κατάφερνε να ισορροπήσει λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, η δοκιμασία 

επαναλαμβάνονταν ακόμα μια φορά.   

Στην τέταρτη δοκιμασία το παιδί έπρεπε να περπατήσει στις μύτες των ποδιών 

του πάνω σε μια χαρτοταινία μεγάλου πάχους και μήκους 4,5 μ., που η ερευνήτρια 

είχε κολλήσει στο πάτωμα.  Το παιδί μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα χέρια του για 

ισορροπία και να περπατήσει.  Εάν το παιδί έκανε οποιοδήποτε βήμα εκτός της 

χαρτοταινίας, η δοκιμασία διακόπτονταν.  Αρχικά έγινε μια δοκιμή, όπου το παιδί 

προσπάθησε να κάνει 5 βήματα πάνω στη χαρτοταινία.  Στη συνέχεια ακολούθησε η 

κανονική εκτέλεση της δοκιμασίας, όπου το παιδί έπρεπε να εκτελέσει σωστά 15 

βήματα.  Εάν το παιδί έκανε σωστά 15 βήματα ή εάν κατάφερνε να φτάσει στο τέλος 

της γραμμής χωρίς να κάνει κάποιο λάθος, ακόμα κι αν έκανε λιγότερα βήματα, η 

δοκιμασία θεωρούταν επιτυχής και σταματούσε.  Εάν το παιδί έκανε κάποιο λάθος, η 

δοκιμασία επαναλαμβάνονταν ακόμα μια φορά. Η βαθμολόγηση γίνονταν μέσα από 

τη μέτρηση των σωστών βημάτων του παιδιού.   

Κατά την πέμπτη δοκιμασία το παιδί έπρεπε να εκτελέσει 5 συνεχόμενα άλματα 

πάνω σε 6 χαλάκια δυο διαφορετικών χρωμάτων που ήταν τοποθετημένα εναλλάξ, το 

ένα μετά το άλλο.  Τα άλματα εκτελούνταν με τα πόδια κλειστά και έπρεπε να είναι 

συνεχόμενα και χωρίς διακοπές.  Μετά  από κάθε άλμα έπρεπε να ακολουθήσει μια 

ομαλή προσγείωση μέσα στα περιθώρια ενός χαλιού. Αρχικά έγινε μια δοκιμή και 

στη συνέχεια ακολούθησε η δοκιμασία.  Εάν το παιδί εκτελούσε με επιτυχία 5 

συνεχόμενα πηδηματάκια η δοκιμασία σταματούσε.  Εάν εκτελούσε λιγότερα, η 

δοκιμασία επαναλαμβάνονταν για ακόμα μια φορά.   

Λόγω του ότι το Movement ABC-2,  δεν έχει σταθμιστεί σε ελληνικό πληθυσμό, 

χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση των κινητικών δεξιοτήτων των παιδιών, μόνο οι 

αρχικοί τους βαθμοί, χωρίς να μετατραπούν σε τυπικούς. 

 Αμφίπλευρος συντονισμός (BOT-2) 

Κατά τη δοκιμασία του αμφίπλευρου συντονισμού που επιλέχθηκε, το παιδί 

καθόταν σε μια καρέκλα και έπρεπε να συντονίσει τις ίδιες πλευρές του σώματός του, 
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χτυπώντας ταυτόχρονα πρώτα το δεξί δάκτυλο-δεξί πόδι και στη συνέχεια το 

αριστερό δάκτυλο-αριστερό πόδι.  Αρχικά λοιπόν το παιδί έκανε 2 δοκιμές και στη 

συνέχεια ξεκινούσε η δοκιμασία.  Για τη βαθμολόγηση των επιδόσεων 

χρησιμοποιήθηκε βαθμολογία 0-4, η οποία αντιστοιχούσε σε επιτυχή χτυπήματα 

δακτύλων-ποδιών (0 χτυπήματα=0, 1χτύπημα=1, 2-4 χτυπήματα=2, 5-9χτυπήματα=3, 

10 χτυπήματα=4).  Όταν ένα παιδί έφτανε επιτυχώς τα 10 χτυπήματα, η δοκιμασία 

σταματούσε.   

Για τη βαθμολόγηση της δοκιμασίας αυτής, χρησιμοποιήθηκαν μόνο οι αρχικοί 

βαθμοί κι όχι οι τυπικοί καθώς το BOT-2, δεν έχει σταθμιστεί σε ελληνικό πληθυσμό. 

 

1.2 Περιγραφή δοκιμασιών γνώσεων και δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού 

 

 Ανίχνευση γνώσεων για το γραπτό λόγο (Concepts about print) 

Το τεστ αποτελείται από 2 βιβλία, («Μια ηλιόλουστη μέρα», «Το φεγγαράκι 

χάθηκε») τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σε δυο διαφορετικές χρονικές στιγμές.  Το 

βιβλίο «Μια ηλιόλουστη μέρα» χρησιμοποιήθηκε στον προέλεγχο 1 και 2, και το 

βιβλίο «Το φεγγαράκι χάθηκε», χρησιμοποιήθηκε στον μετα-έλεγχο. Μαζί με τα δύο 

βιβλιαράκια δίνονταν και αναλυτικές οδηγίες για την χορήγηση του τεστ, οι οποίες 

πληροφορούσαν τον ερευνητή σχετικά με τον τρόπο που θα πρέπει να διαβάσει το 

κείμενο των βιβλίων.  Η ανάγνωση γινόταν ατομικά και αλληλεπιδραστικά, και έτσι η 

ερευνήτρια σταματούσε κι έκανε διάφορες  ερωτήσεις στα παιδιά.  Τα σημεία όπου 

διακοπτόταν η ανάγνωση ήταν πολύ συγκεκριμένα, και οι ερωτήσεις είχαν σχέση με 

τις έννοιες του γραπτού λόγου.   

Οι ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν μαζί με κάθε βιβλιαράκι, αποκάλυπταν τι 

προσέχει ένα παιδί κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης ενός κειμένου.  Για παράδειγμα, 

σε μία σελίδα του βιβλίου το παιδί άκουγε αρχικά το κείμενο και στη συνέχεια η 

ερευνήτρια σταματούσε και ζητούσε από το παιδί  να της δείξει με το δάχτυλό του 

πάνω στο κείμενο, από πού νομίζει οτι ξεκίνησε να διαβάζει.  Με αυτό τον τρόπο η 

ερευνήτρια καταλάβαινε αν το παιδί είχε κατανοήσει τη φορά της ανάγνωσης και 

σημείωνε στο φύλλο βαθμολόγησης το αντίστοιχο σκορ.  Το τεστ περιελάμβανε 

συνολικά 24 ερωτήσεις οι οποίες βαθμολογούνταν από 0 έως 1.  Οι αρχικοί βαθμοί 
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που συγκεντρωνε το παιδί μετατρέπονταν σε τυπικούς βαθμούς ανάλογα με την 

ηλικία του παιδιού σε μήνες.  

 

 Λεξιλόγιο [Peabody Picture Vocabulary Test-R (PPVT-R)] 

Η δοκιμασία αυτή πραγματοποιείται με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή.  

Στην οθόνη του υπολογιστή εμφανίζονται 4 διαφορετικές εικόνες, ενώ ταυτόχρονα 

ακούγεται μια λέξη.  Η λέξη αυτή αντιστοιχεί σε μία από τις 4 εικόνες που 

εμφανίζονται στον υπολογιστή και κατά συνέπεια το παιδί πρέπει να δείξει στην 

οθόνη του υπολογιστή την εικόνα που νομίζει ότι αντιστοιχεί στη λέξη που άκουσε. 

Η ερευνήτρια καταχωρούσε στο λογισμικό του υπολογιστή την απάντηση του 

παιδιού, και αυτόματα εμφανιζόταν ακόμα μια τετράδα εικόνων,ενώ ταυτόχρονα 

ακούγονταν μια λέξη. Οι απαντήσεις των παιδιών καταγράφονταν αυτόματα και 

αποθηκεύονταν στον υπολογιστή με τον κωδικό του κάθε παιδιού.  Η δοκιμασία 

σταματούσε αυτόματα έπειτα από εξι λανθασμένες απαντήσεις του παιδιού.  Η 

ερευνήτρια,, λοιπόν, εξηγούσε στο παιδί ότι επρόκειτο να παίξουν ένα παιχνίδι και 

εφόσον το παιδί κατανοούσε πλήρως τη διαδικασία, ξεκινούσε η μέτρηση.  Το τεστ 

δεκτικού, έχει σταθμιστεί σε ελληνικό πληθυσμό κι έτσι η βαθμολόγηση των παιδιών 

προέκυψε μέσα από το σύνολο των σωστών απαντήσεων τους στις ερωτήσεις του 

τεστ, ενώ οι αρχικοί βαθμοί των παιδιών μετατράπηκαν στη συνέχεια σε τυπικούς. 

 

 Κατανόηση προφορικού λόγου (Battelle Developmental Inventory-Second edition) 

Η δοκιμασία αυτό περιλαμβάνει δραστηριότητες χωρισμένες ανά ηλικιακή ομάδα, 

η οποία αποτελεί ένα ‘προτεινόμενο σημείο εκκίνησης’ για να ξεκινήσει η χορήγηση 

της. Η βαθμολόγηση του παιδιού γίνεται με τιμές 2, 1, και 0.  Όταν ένα παιδί 

καταφέρνει να βαθμολογηθεί με το σκορ 2, σε δύο συνεχόμενες ερωτήσεις σε ένα 

ηλικιακό επίπεδο, τότε καθιερώνεται η βασική τιμή και συνεχίζεται η χορήγηση της 

δοκιμασίας.  Αν η βασική τιμή δεν καθιερωθεί, τότε πρέπει να χορηγηθούν ερωτήσεις 

ενός προηγούμενου ηλικιακού επιπέδου, γεγονός το οποίο δε χρειάστηκε να γίνει 

κατά τη διάρκεια συλλογής των δεδομένων της παρούσας διατριβής.  Η χορήγηση της 

δοκιμασίας σταματά όταν καθιερώνεται η ανώτατη τιμή, όταν δηλαδή το παιδί πάρει 

βαθμό 0 σε δυο συνεχόμενες ερωτήσεις.  Όλες οι ερωτήσεις που υπάρχουν πριν από 

τη βασική τιμή βαθμολογούνται με άριστα, δηλαδή με σκορ 2 και οι ερωτήσεις μετά 
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την ανώτατη τιμή βαθμολογούνται με 0, κι έτσι υπολογίζεται το συνολικό σκορ του 

παιδιού.   

Στην παρούσα διατριβή χρησιμοποιήθηκαν οι ερωτήσεις του τομέα της 

επικοινωνίας, η οποία περιλαμβάνει 2 υποτομείς, τον προσληπτικό και τον 

εκφραστικό.  Οι τομείς αυτοί  αντικατοπτρίζονται μέσα από ερωτήσεις αυξανόμενης 

δυσκολίας ανάλογα με τo ηλικιακό επίπεδο. Λόγω του ότι η δοκιμασία αυτή δεν έχει 

σταθμιστεί σε ελληνόφωνο πληθυσμό, χρησιμοποιήθηκαν οι αρχικοί βαθμοί των 

παιδιών χωρίς να μετατραπούν σε τυπικούς.   

 

 Αναδιήγηση ιστοριών-10/βαθμη κλίμακα αναδιήγησης ‘Δομή της ιστορίας’ (Sense 

of story structure) 

Η αξιολόγηση της ικανότητας αναδιήγησης των παιδιών μετρήθηκε με τη βοήθεια 

της 10/βαθμης κλίμακας αναδιήγησης «Δομή της ιστορίας» (Sense of story) της 

Morrow (1990).  Μέσα από τη συγκεκριμένη κλίμακα γίνεται μέτρηση της ύπαρξης 

των βασικών δομικών στοιχείων μιας ιστορίας, μέσα στην αναδιήγηση των παιδιών.  

Πιο συγκεκριμένα τα δομικά στοιχεία μιας ιστορίας που ανιχνεύονται μέσα στην 

αναδιήγηση των παιδιών είναι τα εξής: 

 Χρονικοί και τοπικοί προσδιορισμοί-Πλαίσιο 

1. Εισαγωγή: Η χρησιμοποίηση φράσεων όπως «Μια φορά κι έναν καιρό», 

«΄Ηταν μια φορά..», «Στα παλιά χρόνια» κλπ. δείχνουν πως το παιδί έχει 

κατανοήσει ότι θα διηγηθεί μια ιστορία η οποία είναι φανταστική. 

2. Κύριος πρωταγωνιστής: Σε κάθε ιστορία υπάρχει ένας κεντρικός 

πρωταγωνιστής γύρω από τον οποίο περιπλέκεται η δράση. 

3. Οι υπόλοιποι χαρακτήρες της ιστορίας: Δίπλα στον κύριο πρωταγωνιστή 

υπάρχουν και οι υπόλοιποι χαρακτήρες, οι οποίοι τον πλαισιώνουν και 

συνδράμουν στις δράσεις του.   

4. Τόπος και χρόνος της ιστορίας: Κάθε ιστορία διαδραματίζεται σε ένα 

συγκεκριμένο τόπο, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για το χρονικό πλαίσιο. 

 

 Θέμα 

5. Ο κύριος στόχος ή το πρόβλημα που καλείται να επιλύσει ο βασικός ήρωας: 

Συνήθως ο πρωταγωνιστής έχει μια επιθυμία που θέλει να εκπληρώσει, ένα 
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πρόβλημα που θέλει να επιλύσει και γύρω από αυτό εκτυλίσσεται όλη η 

πλοκή της ιστορίας. 

 

 Πλοκή επεισοδίων 

6. Γεγονότα της ιστορίας: Όλα όσα διαδραματίστηκαν στην ιστορία μέχρι να 

φτάσει στην εκπλήρωση του στόχου του ο πρωταγωνιστής της ιστορίας. 

 

 Επίλυση 

7. Επίλυση του προβλήματος/επίτευξη του στόχου:  Αναφέρεται στον τρόπο με 

τον οποίο δόθηκε λύση στο πρόβλημα του πρωταγωνιστή, στην επίτευξη του 

στόχου του. 

8. Τέλος της ιστορίας: Μετά την επίτευξη του στόχου του πρωταγωνιστή, 

ακολουθεί το τέλος, το οποίο έρχεται να κλείσει την ιστορία φτάνοντας σε ένα 

συμπέρασμα, ή δείχνοντάς μας τη ζωή των ηρώων της ιστορίας μετά το πέρας 

της περιπέτειάς τους. 

 

 Διαδοχή 

9. Διαδοχή των στοιχείων της δομής: Όλα τα παραπάνω στοιχεία της δομής, 

αναφέρονται σε μια σωστή αναδιήγηση με μια συγκεκριμένη σειρά, έτσι ώστε 

το ένα στοιχείο να διαδέχεται το άλλο. Συνήθως, η αναδιήγηση ξεκινά με μια 

εισαγωγή, στη συνέχεια αναφέρεται ο τόπος και ο χρόνος της ιστορίας, ο 

πρωταγωνιστής και οι άλλοι ήρωες, το πρόβλημα, η πλοκή, η επίλυση και το 

τέλος της ιστορίας. Η διαδοχή είναι ένα πρόσθετο στοιχείο στην αξιολόγηση 

της αναδιήγησης των παιδιών. 

Η κλίμακα αυτή έχει συνολικά εννέα ερωτήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στα 

εννέα παραπάνω στοιχεία της δομής της ιστορίας, ενώ η μεγαλύτερη βαθμολογία 

που μπορεί να καταφέρει ένα παιδί είναι 10 βαθμοί. Η βαθμολόγηση των 

απαντήσεων των παιδιών για τις ερωτήσεις 1,2 και 4-8, γίνεται με τις τιμές 

1=παρουσία, και 0=απουσία του στοιχείου το οποίο καλείται να μετρήσει η 

κλίμακα.  Για την τρίτη ερώτηση, η οποία αφορά στην επισήμανση των 

χαρακτήρων που πλαισιώνουν τον πρωταγωνιστή, η μονάδα που είναι η καλύτερη 

βαθμολογία που μπορεί να πάρει το παιδί, διαιρείται ανάλογα με τον αριθμό των 

χαρακτήρων.  Αν δηλαδή σε μια ιστορία, εμφανίζονται τέσσερις ήρωες, τότε για 

κάθε αναφορά ενός ήρωα δίνεται η βαθμολογία 0,25 (1/4=0,25).  Εάν 
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αναφερθούν και οι τέσσερις ήρωες το παιδί λαμβάνει βαθμολογία 1.  Για την 

τελευταία ερώτηση (ερώτηση 9) που αφορά στη διαδοχή των στοιχείων της 

δομής, υπάρχει η δυνατότητα 3 τιμών.  Οι τιμές αυτές είναι 2=σωστή διαδοχή των 

στοιχείων της δομής της ιστορίας, 1=μερική διαδοχή και 0=απουσία 

οποιασδήποτε εμφανούς διαδοχής των στοιχείων της δομής της ιστορίας.  

Για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας της μέτρησης χρησιμοποιήθηκε η 

μέθοδος των βαθμολογητών.  Πέραν λοιπόν, της ερευνήτριας, χρησιμοποιήθηκε 

ακόμη ένας ανεξάρτητος βαθμολογητής, στον οποίο ανατέθηκε η βαθμολόγηση 

ενός τυχαίου δείγματος του 10% των αναδιηγήσεων των παιδιών.  Μέσα από 

αυτή τη διαδικασία, διασφαλίζεται κατά ένα μέρος η εσωτερική αξιοπιστία της 

κλίμακας αλλά και η αξιοπιστία της μέτρησης της αναδιήγησης (Creswell, 2011).  

Μέσα από τον υπολογισμό του συντέλεστη συσχέτισης kappa του Cohen, ο 

οποίος θεωρείται κατάλληλος για τη συγκεκριμένη μέτρηση, βρέθηκε η τιμή 

συσχέτισης των δυο βαθμολογητών σε καθένα από τα εννέα στοιχεία της 

10/βαθμης κλίμακας.  Ο συγκεκριμένος συντελεστής παίρνει τις τιμές -1 (τέλεια 

αρνητική συσχέτιση), εως +1 (τέλεια θετική συσχέτιση).  Τιμές από 0,5 έως + 1, 

υποδεικνύουν ότι, κατά πάσα πιθανότητα, η συμφωνία μεταξύ των βαθμολογητών 

δεν είναι τυχαία (Landis & Koch, 1977).  Ο βαθμός συμφωνίας μεταξύ των 

βαθμολογητών, υπολογίστηκε για καθένα από τα κριτήρια της δοκιμασίας 

αναδιήγησης ιστοριών τόσο για τον προέλεγχο, όσο και για το μετέλεγχο. Πιο 

συγκεκριμένα για τον προέλεγχο, οι τιμές που προέκυψαν ήταν οι εξής: (α) 

εισαγωγή: 1, (β) κύριος πρωταγωνιστής: 1, (γ) τόπος και χρόνος: 1, (δ)θέμα: 0,69, 

(ε) πλοκή:1, (στ) επίλυση: 0,58, (ζ) τέλος:1 και (η) διαδοχή: 0,85.  Όσον αφορά 

στο μεταέλεγχο, οι τιμές που προέκυψαν ήταν οι εξής: (α) εισαγωγή: 1, (β) κύριος 

πρωταγωνιστής: 0,68, (γ) τόπος και χρόνος: 0,72, (δ) θέμα: 0,75, (ε) πλοκή: 1, 

(στ) επίλυση: 0,69, (ζ) τέλος: 0,66, και (η) διαδοχή: 0,62.   
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Περιγραφή της γονικής συνεργασίας 

 

 

 

 

 

Μέρος πρώτο: Μη-εντατική γονική συνεργασία με στόχο τη βελτίωση των επιδόσεων 

στην αδρή κινητικότητα, μέσω της ενίσχυσης της φυσικής δραστηριότητας. 
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 Περιγραφή των καρτών φυσικής δραστηριότητας που δόθηκαν στους γονείς 

 Καρτα 1: Αύξηση της συχνότητας περιπάτων   

Οι γονείς πληροφορήθηκαν για τα οφέλη μιας χαλαρής βόλτας στη φύση, ή στην 

πόλη, έτσι ώστε να περάσουν περισσότερο χρόνο  με τα παιδιά τους, ενισχύοντας 

ταυτόχρονα και την καρδιο-αναπνευστική τους λειτουργία.  Προτάθηκε, λοιπόν, 

στους γονείς να αυξήσουν τους περίπατους που κάνουν  με τα παιδιά τους, 

βγαίνοντας βόλτα καθημερινά για 20’-30’ ή, έστω, 3 φορές την εβδομάδα. 

 Κάρτα 2: Αύξηση των περιπάτων στη φύση 

Οι γονείς πληροφορήθηκαν για τη σημασία της επαφής με τη φύση, τόσο στη 

βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης, όσο και και στην αλλαγή της διάθεσής τους. 

Η επαφή με τη φύση δρα ευεργετικά στην καλή διάθεση των παιδιών, συμβάλλει στη 

μείωση του άγχους, ενισχύει τη φαντασία τους, και, φυσικά, το ανοσοποιητικό τους 

σύστημα. Προτάθηκε, λοιπόν, στους γονείς να εντάξουν στις οικογενειακές ρουτίνες 

τους, περίπατους στη φύση τα σαββατοκύριακα ή όσο πιο συχνά μπορούν. 

 Κάρτα 3: Περπατήματα 

Ένα κομμάτι σχοινί δόθηκε στους γονείς μαζί με την κάρτα 3, έτσι ώστε να 

παρακινηθούν  να περπατήσουν με διάφορους τρόπους πάνω σε αυτό. Αρχικά, 

προτεινόταν προθέρμανση με χαλαρό περπάτημα, εάν βρίσκονταν στη φύση, είτε 

τεντώματα σε χέρια και πόδια, εάν βρίσκονταν στο σπίτι.  Στη συνέχεια δίνονταν 

προτάσεις με παραλλαγές για εφαρμογή είτε στη φύση, είτε στο σπίτι!  Οι γονείς 

τοποθετούσαν στο έδαφος το σχοινί σχηματίζοντας διάφορες διαδρομές (ζικ-ζακ, 

ευθείες, καμπύλες, σπιράλ κλπ.) και τα παιδιά έπρεπε να περπατήσουν πάνω σε αυτό.  

Υπήρχαν,  επίσης, προτάσεις ώστε σταδιακά να γίνονται δυσκολότερα τα 

περπατήματα, όπως, το να κρατούν κάτι τα παιδιά στα χέρια ή πάνω στο κεφάλι τους, 

να περπατούν κάνοντας αναπηδήσεις κλπ.  Φυσικά μπορούσαν και τα παιδιά να 

φτιάχνουν διαδρομές,  ώστε να περπατούν οι γονείς τους πάνω σε αυτές! Τα παιδιά 

ενθαρρύνονταν να περιγράφουν όσα έκαναν,  ώστε να ενισχύεται ο προφορικός τους 

λόγος.  Τέλος, δίνονταν προτάσεις για χαλάρωση μετά την άσκηση με τεντώματα 

χεριών και ποδιών.   
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 Κάρτα 4: Προσπαθώ να πετύχω το στόχο 

Είτε στη φύση, είτε στο σπίτι, οι γονείς και τα παιδιά παρακινούνταν να φτιάξουν 

αυτοσχέδιες μπάλες και να τις ρίξουν σε συγκεκριμένο στόχο κάθε φορά, μια άσκηση 

που βοηθά πολύ στη συγκέντρωση και την προσοχή.  Προτείνονταν προθέρμανση με 

χαλαρό περπάτημα, εάν βρίσκονταν στη φύση, είτε τεντώματα σε χέρια και πόδια, 

εάν βρίσκονταν στο σπίτι.  Στη συνέχεια προτεινόταν να φτιάξουν αυτοσχέδιες 

μπαλίτσες είτε από εφημερίδα, είτε από οτιδήποτε άλλο μπορούσαν να φανταστούν,  

και να κάνουν ρίψεις σε έναν επίσης αυτοσχέδιο στόχο.  Ένας κουβάς ή αντικείμενα 

που έχουν στο σπίτι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως στόχος!  Προτεινόταν,  επίσης, 

σταδιακά η δραστηριότητα να γίνεται πιο δύσκολη, τοποθετώντας διάφορα 

αντικείμενα στο χώρο, τα οποία το παιδί έπρεπε να ρίξει στοχεύοντας πάνω σε αυτά.  

Τέλος, προτείνονταν δραστηριότητες χαλάρωσης για την ολοκλήρωση της 

δραστηριότητας. 

 Κάρτα 5: Πετάω και πιάνω! 

Οι γονείς εκπαίδευσαν τα παιδιά τους στο να πετούν και να πιάνουν 

αποτελεσματικά μια μπάλα.  Μια καλή εξάσκηση στην εγρήγορση των 

αντανακλαστικών των παιδιών, αλλά και στην προσοχή τους.  Με τη βοήθεια ενός 

μπαλονιού, μιας ελαφριάς μπάλας, μιας μπάλας mousse ή μιας μπάλας Pilates, γονείς 

και παιδιά πειραματίστηκαν στο να πετούν και να πιάνουν.  Είτε στη φύση, είτε μέσα 

στο σπίτι προτάθηκε προθέρμανση 5-10 λεπτών και στη συνέχεια παιχνίδια με τις 

μπάλες.  Αρχικά προτεινόταν στους γονείς να πετούν την μπάλα στο παιδί με 

διάφορους τρόπους (με τα χέρια ψηλά, με φορά από κάτω προς τα πάνω κλπ) και τα 

παιδιά έπρεπε να πιάσουν την μπάλα με τα δυο τους χέρια, είτε να τη στείλουν πίσω 

με τα χέρια σαν να έπαιζαν βόλεϊ.  Στη συνέχεια, η δραστηριότητα μπορούσε να γίνει 

πιο δύσκολη εάν το παιδί προσπαθούσε να ρίξει και να πιάσει την μπάλα 

ακολουθώντας ταυτόχρονα μια διαδρομή (περπατώντας στην ευθεία, ζικ-ζακ, κλπ).  

Στο τέλος προτείνονταν δραστηριότητες χαλάρωσης. 

 Κάρτα 6: Πηδάω εμπόδια  

Μέσα από απλά παιχνίδια οι γονείς έμαθαν στα παιδιά τους, τρόπους για να 

πηδάνε εμπόδια.  Αρχικά προτεινόταν προθέρμανση, ενώ στις αρχικές 

δραστηριότητες προτεινόταν στους γονείς να τοποθετήσουν ένα σκοινί στο έδαφος 

και το παιδί να πηδά με διάφορους τρόπους (πατώντας με τα δυο πόδια, κάνοντας 
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κουτσό κλπ) από τη μια πλευρά στην άλλη.  Στη συνέχεια, αυξανόταν ο βαθμός 

δυσκολίας και έτσι οι γονείς έπρεπε να κουνήσουν το σχοινί κάτω από τα πόδια του 

παιδιού με ταχύτητα κι αυτό πρέπει να πηδήξει από πάνω.  Τέλος, οι δραστηριότητες 

μπορούσαν να γίνουν ακόμα πιο δύσκολες, εάν οι γονείς τοποθετούσαν εμπόδια και 

το παιδί πηδούσε από πάνω.  Όλες οι δραστηριότητες δίνονταν με παραλλαγές τόσο 

για εφαρμογή στην εξοχή, όσο και για εφαρμογή στο σπίτι.  Για την ολοκλήρωση των 

προτεινόμενων δραστηριοτήτων, δίνονταν δραστηριότητες για χαλάρωση. 

 Κάρτα 7: Προσπαθώ να ισορροπήσω  

Οι γονείς έγιναν οι προπονητές των παιδιών τους σε παιχνίδια ισορροπίας.  Μαζί 

με την κάρτα δραστηριοτήτων, δόθηκε στους γονείς και ένα σακουλάκι ισορροπίας.  

Οι ασκήσεις αυτές απαιτούσαν αυτοσυγκέντρωση και πολύ καλό έλεγχο του 

σώματος.  Αρχικά, δόθηκαν και πάλι 5-10 λεπτά προθέρμανσης και στη συνέχεια 

προτάθηκε στους γονείς να προτρέψουν τα παιδιά τους, να ισορροπήσουν στο ένα 

τους πόδι σε μαλακή επιφάνεια (ύφασμα ή χαρτί εφημερίδας) την οποίο έκαναν 

ολοένα και μικρότερη, καθώς οι γονείς τη δίπλωναν.  Για να αποκτήσει ένα βαθμό 

δυσκολίας η συγκεκριμένη δραστηριότητα, προτάθηκε στους γονείς να παίξουν με τα 

σακουλάκια ισορροπίας.  Κατά συνέπεια, με το σακουλάκι ισορροπίας στο κεφάλι, 

στην παλάμη, στην πλάτη κλπ. το παιδί εκτελούσε εύκολες ή δύσκολες διαδρομές 

περπατώντας.  Όλες οι δραστηριότητες δίνονται με παραλλαγές τόσο για εφαρμογή 

στην εξοχή, όσο και για εφαρμογή στο σπίτι.  Για την ολοκλήρωση των 

προτεινόμενων δραστηριοτήτων, δίνονταν δραστηριότητες για χαλάρωση. 

 Κάρτα 8: Παιχνίδια συνεργασίας 

Στην τελευταία κάρτα γονείς και παιδιά κλήθηκαν να συνεργαστούν και να 

παίξουν μαζί.  Μετά από την προθέρμανση που προτάθηκε, δόθηκαν ιδέες για  

παιχνίδια όπως το να συνεργαστούν για να μεταφέρουν μαζί μια μπάλα με διάφορους 

τρόπους, χωρίς τη βοήθεια των χεριών τους,  να περπατήσουν με τα πόδια τους 

δεμένα, να γυμναστούν μιμούμενοι διάφορα ζώα κλπ.  Μετά το τέλος των 

δραστηριοτήτων προτείνονταν, και πάλι, δραστηριότητες χαλάρωσης. 

 Στο τέλος κάθε κάρτας δίνονταν συμβουλές στους γονείς, όπως το να διαρκεί 

κάθε δραστηριότητα περίπου 30-45’, να μην έχουν υπερβολικές απαιτήσεις από τα 

παιδιά τους, να εκτιμούν την προσπάθεια που κάνουν, να τα παροτρύνουν να 
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περιγράφουν τί κάνουν, έτσι ώστε να εμπλουτίζεται ο προφορικός του λόγος, και 

τέλος να επαναλαμβάνουν κάθε δραστηριότητα 2-3 φορές την εβδομάδα.   

Μαζί με την κάρτα ασκήσεων δινόταν και μια φόρμα παρατήρησης στους 

γονείς, όπου σημείωναν τις εντυπώσεις τους από τις δραστηριότητες που εκτελούσαν 

μαζί με τα παιδιά τους, τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν κλπ. Οι γονείς επέστρεφαν 

τις φόρμες παρατήρησης στις υπεύθυνες νηπιαγωγούς των παιδιών, έτσι ώστε στη 

συνέχεια να δοθούν στην ερευνήτρια. 
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 Κάρτες φυσικής δραστηριότητας που δόθηκαν στους γονείς. 

 

Καρτέλα 1 

Στόχος: Αύξηση της συχνότητας περιπάτων! 

Οι ειδικοί προτείνουν ότι  περίπου 20-30’ περπάτημα κάθε μέρα, ή έστω, 3 

φορές την εβδομάδα αρκούν για να ενεργοποιήσουν το μεταβολισμό μας και να 

ενισχύσουν την καρδιο-αναπνευστική μας λειτουργία.  Πάρτε το παιδί σας παρέα και 

μαζί ξεκινήστε μικρές βόλτες στην πόλη ή στην εξοχή! Για σκεφτείτε επίσης να μην 

παίρνετε πάντα μαζί σας το αυτοκίνητο, αλλά, αντίθετα, να κάνετε διαδρομές με τα 

πόδια ή το ποδήλατο, όπου είναι εφικτό.  Όσο πιο συχνά τόσο το καλύτερο!  Να μια 

ωραία συνήθεια που μπορείτε να αποκτήσετε μαζί με τα παιδιά σας! 
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Καρτέλα 2   

Στόχος: Περισσότερες βόλτες στη φύση! 

Η επαφή με τη φύση είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε για τον εαυτό 

μας και τα παιδιά μας!  Ένας περίπατος στη φύση έχει επίδραση στη σωστή φυσική 

μας κατάσταση και κυρίως στην αλλαγή της διάθεσής μας.  Οι ειδικοί συνιστούν  ότι 

τα παιδιά πρέπει να παίζουν έξω όσο περισσότερες ώρες μπορούν καθώς η επαφή με 

τη φύση δρα ευεργετικά στην καλή τους διάθεση και τη μείωση του άγχους, ενισχύει 

τη φαντασία τους, και, φυσικά, το ανοσοποιητικό τους σύστημα. Κυρίως, όμως, 

προσφέρει αυθεντικές εμπειρίες ζωής, αν σκεφθούμε τις ανακαλύψεις που κάνει ένα 

παιδί κατά τη διάρκεια μιας βόλτας στη φύση.  Βάλτε στη ρουτίνα σας το να κάνετε 

βόλτες στη φύση κάθε Σ/Κ με τα παιδιά!  Κάθε φορά μπορείτε να  έχετε άλλο στόχο 

όπως: να βρείτε πατημασιές ζώων, να παρατηρήσετε τα δέντρα, τα ποτάμια, τα 

έντομα, τα διάφορα χρώματα στα φύλλα, να σκαρφαλώσετε σε ένα μικρό δέντρο, να 

μετρήσετε τα χρώματα που βλέπετε γύρω σας, να παρατηρήσετε τα σύννεφα: με τί 

μοιάζουν;  

(για περισσότερες ιδέες: Premediated leftovers.com, fun.familyeducation.com) 

 

Δεν ξεχνώ:  

 Η βόλτα να κρατάει το λιγότερο 30 λεπτά και μέχρι όσο αντέχει το παιδί.. 

 Προτρέπω το παιδί μου να περιγράφει αυτά που βλέπει και ανακαλύπτει! Έτσι 

βοηθάω έμμεσα την εξέλιξη του προφορικού του λόγου.  

 

Προτεινόμενες διαδρομές: φαράγγι Μύλων- Φαράγγι Αγίου Αντωνίου (Πατσός), 

Δασάκι Ευληγιά.  
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Καρτέλα 3 

Στόχος: Περπατάω με διάφορους τρόπους 

Ώρα για παιχνίδι με ένα απλό σχοινί. Φτιάξτε διάφορες «διαδρομές» με ένα 

σχοινί και βάλτε το παιδί να περπατήσει πάνω σε αυτό! 

Αν είμαστε στην εξοχή: 

 Περπατάμε για προθέρμανση 5-10 λεπτά (μπορείτε να κάνετε και 

παραλλαγές στο βηματισμό σας: πλάγια βήματα, μικρά βήματα, μεγάλα 

βήματα, βάδισμα στις μύτες κλπ). 

 Βρίσκουμε ένα ωραίο σημείο και αφήνουμε το σχοινί στο χώμα! Κάνουμε 

«διαδρομές» με το σχοινί.  Προτείνουμε αρχικά να τοποθετήσετε το σχοινί σε 

ευθεία γραμμή, και στη συνέχεια επιλέξτε να φτιάξετε καμπύλη, ζιγκ-ζαγκ, 

σπιράλ.  Κάντε πολλές παραλλαγές και αυτοσχεδιάστε, αν επιθυμείτε! Το 

παιδί μπορεί να περπατήσει πάνω στο σχοινί με διάφορους τρόπους: 

κανονικά με όλο το πέλμα, στις μύτες των ποδιών, στις φτέρνες, με πλάγια 

βήματα, με αναπηδήσεις δεξιά-αριστερά, με τα πόδια ανοιχτά, με τα πόδια 

κλειστά, με βήματα προς τα πίσω κλπ. 

 Αν θέλετε κάντε το σταδιακά πιο δύσκολο! Το παιδί θα πρέπει να περπατήσει 

πάνω στο σχοινί κρατώντας κάτι στα χέρια του!  Θα μπορούσε π.χ. να 

κρατάει ένα φύλλο με ανοιχτή παλάμη και να φτάσει στην άλλη άκρη χωρίς 

να του πέσει. 

Δεν ξεχνάμε!  

 Η δραστηριότητα να κρατάει το λιγότερο 30 λεπτά και όχι παραπάνω από 45 

λεπτά 

 Προτρέπω το παιδί μου να μιλάει και να περιγράφει όσα βιώνει (Π.χ 

«Περπατάω στις μύτες πάνω στο σχοινί»..) 

Αν είμαστε στο σπίτι: 

 Κάνουμε τεντώματα στα χέρια και τα πόδια για προθέρμανση 

 Εκτελούμε τα περπατήματα όπως παραπάνω 
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Καρτέλα 4 

Στόχος: Προσπαθώ να πετύχω το στόχο! 

Ας παίξουμε με αυτοσχέδιες μπάλες!  Ποιος θα καταφέρει να πετύχει το 

στόχο; Μια άσκηση που ενισχύει προσοχή και συγκέντρωση... 

Αν είμαστε στην εξοχή: 

 Περπατάμε για προθέρμανση 5-10 λεπτά. (μπορείτε να κάνετε και 

παραλλαγές στο βηματισμό σας: πλάγια βήματα, μικρά βήματα, μεγάλα 

βήματα, βάδισμα στις μύτες κλπ). 

 Επιλέγουμε ένα σημείο και φτιάχνουμε έναν κύκλο με πετρούλες.  Από τον 

κύκλο αυτό μετράμε 2-3 δικά μας βήματα και  λέμε στο παιδί να σταθεί εκεί. 

 Από το σημείο εκείνο το παιδί προσπαθεί να ρίξει μια αυτοσχέδια μπαλίτσα 

μέσα στον κύκλο.  Η μπαλίτσα μπορεί να είναι μια μικρή πέτρα, ένα 

ξυλαράκι, μια μπάλα από εφημερίδα ή οτιδήποτε άλλο σκεφτείτε.. 

Ενθαρρύνουμε το παιδί και δεν ξεχνάμε ότι μια καλή επίδοση είναι να 

επιτύχει το 50% των προσπαθειών του.  Σταδιακά μπορούμε να το 

δυσκολέψουμε και  να φτιάξουμε έναν πιο μικρό κύκλο. 

 Στη συνέχεια μπορούμε να φτιάξουμε «πύργο» με πέτρες και ξύλα και το 

παιδί να προσπαθεί με μια κανονική μικρή μπαλίτσα να τον ρίξει.  Έχει τρεις 

προσπάθειες για να το καταφέρει.  Στη συνέχεια αλλάζουμε ρόλους και τώρα 

το παιδί φτιάχνει τον πύργο και εμείς προσπαθούμε να τον ρίξουμε. 

 Τεντώνω χέρια και πόδια για χαλάρωση και περπατώ 5-10 λεπτά για να 

επιστρέψω στο σπίτι μου. 

Δεν ξεχνάμε!  

 Η δραστηριότητα να κρατάει το λιγότερο 30 λεπτά και όχι παραπάνω από 45 

λεπτά 

 Προτρέπω το παιδί μου να μιλάει και να περιγράφει όσα βιώνει. 

 Του προτείνω να κοιτάζει το στόχο πριν ρίξει τη μπάλα. Θέλουμε να 

καταφέρει σταδιακά να ελέγχει την κίνηση του. 

 Κάνω τις ασκήσεις αυτές 2-3 φορές την εβδομάδα μέχρι να πάρω την επόμενη 

καρτέλα. 

Αν είμαστε στο σπίτι: 

 Κάνουμε τεντώματα στα χέρια και τα πόδια για προθέρμανση. 

 Ρίχνουμε την αυτοσχέδια μπαλίτσα μας μέσα σε ένα κουβά ή μια λεκάνη.  Η 

λεκάνη μπορεί αρχικά να είναι μεγάλη και στη συνέχεια να 

χρησιμοποιήσουμε μια πιο μικρή.  Επίσης, μπορώ να βάζω τη λεκάνη ψηλά, 

χαμηλά ή σε κάποια δύσκολα σημεία. 

 Φτιάχνω «πύργο» από υλικά που έχω στο σπίτι και το παιδί προσπαθεί με μια 

μικρή μπαλίτσα να τον ρίξει.   Μπορώ επίσης να γεμίσω μικρά πλαστικά 

μπουκάλια με πολύ ή λίγο νερό και το παιδί να στοχεύσει για να τα ρίξει. 

 Τεντώνω πάλι τα χέρια και τα πόδια για να τα ξεκουράσω. 
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Καρτέλα 5 

Στόχος: Πετάω και πιάνω! 

Ας παίξουμε με τη βοήθεια ενός μπαλονιού, μιας μικρής ελαφριάς  μπάλας ή μιας 

αυτοσχέδιας μπάλας.  Πολύ καλές επίσης για παιχνίδι είναι και ο μπάλες μους ή 

οι μικρές μπαλίτσες του pilates. Θα τις βρείτε σε μαγαζιά με αθλητικά είδη. 

Αν είμαστε στην εξοχή: 

 Περπατάμε για προθέρμανση 5-10 λεπτά (μπορείτε να κάνετε και 

παραλλαγές στο βηματισμό σας: πλάγια βήματα, μικρά βήματα, μεγάλα 

βήματα, βάδισμα στις μύτες κλπ). 

 Παίρνω μια μικρή μπάλα ή μια μικρή μπάλα μους και παίζω βόλεϊ με το 

παιδί.  Θυμίζουμε ότι στο βόλεϊ δεν πιάνουμε την μπάλα αλλά τη στέλνουμε 

πίσω χτυπώντας την με την παλάμη και τα δάχτυλά  μας.  Φυσικά, δε θα 

είναι εύκολο για το παιδί να κάνει πολλές επαναλήψεις, αλλά για εμάς 

μετράει η προσπάθεια. 

 Σε επόμενη φάση το παιδί μπορεί να εκτελεί μικρές διαδρομές π.χ μια μικρή 

ευθεία γραμμή πετώντας και πιάνοντας ένα αντικείμενο που θα βρει στη φύση 

(ένα κουκουνάρι, ένα μικρό ξύλο κλπ).  Εδώ το παιδί δουλεύει μόνο του.  

Πετάει ψηλά την «μπαλίτσα» και προσπαθεί να την πιάσει.  Για να γίνει  πιο 

δύσκολο το παιδί μπορεί σταδιακά να κλωτσάει τη «μπαλίτσα», να την κυλάει 

με το χέρι ή το πόδι, να τη σπρώχνει με ένα ξύλο.  Εδώ μπορείτε να γίνετε 

δημιουργικοί και να βρείτε κι άλλους τρόπους.  

 Τεντώνω χέρια και πόδια για χαλάρωση και περπατώ 5-10 λεπτά για να 

επιστρέψω στο σπίτι μου. 

 

Δεν ξεχνάμε!  

 Η δραστηριότητα να κρατάει το λιγότερο 30 λεπτά και όχι παραπάνω από 45 

λεπτά. 

 Προτρέπω το παιδί μου να μιλάει και να περιγράφει όσα βιώνει. 

 Δεν έχω υπερβολικές απαιτήσεις από το παιδί μου! 

 Κάνω τις ασκήσεις αυτές 2-3 φορές την εβδομάδα μέχρι να πάρω την επόμενη 

καρτέλα. 

Αν είμαστε στο σπίτι: 

 Κάνουμε τεντώματα στα χέρια και τα πόδια για προθέρμανση 

 Παίζουμε βόλεϊ με ένα μπαλόνι!  Το μπαλόνι σίγουρα θα διευκολύνει το παιδί 

να το χτυπήσει αρκετές φορές. 

 Κάνω τις ίδιες διαδρομές όπως παραπάνω αλλά με ενα μπαλόνι !  

 Τεντώνω πάλι τα χέρια και τα πόδια για να τα ξεκουράσω! 
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Καρτέλα 6 

Στόχος: Πηδάω εμπόδια! 

Τα άλματα συχνά φοβίζουν τα παιδιά, όμως όταν τα καταφέρνουν εισπράττουν μια 

γερή δόση αυτοεκτίμησης. 

Αν είμαστε στην εξοχή: 

 Περπατάμε για προθέρμανση 5-10 λεπτά (μπορείτε να κάνετε και παραλλαγές στο 

βηματισμό σας: πλάγια βήματα, μικρά βήματα, μεγάλα βήματα, βάδισμα στις μύτες 

κλπ). 

 Κρατάω ένα σχοινί ή ένα μεγάλο λεπτό κλαδί και το αφήνω κάτω στο χώμα.  Το 

παιδί σκέφτεται τρόπους να περάσει πηδώντας από την μια πλευρά στην άλλη. Για 

παράδειγμα, μπορεί να περάσει πηδώντας στα δυο πόδια, ή στο ένα πόδι, ή 

σταυρώνοντας τα πόδια κλπ.  Σκεφτείτε κι εσείς τρόπους και βοηθήστε το παιδί.   

 Κρατάω ένα σχοινί ή ένα μεγάλο λεπτό κλαδί και το γυρίζω κάτω από τα πόδια του 

παιδιού.  Το παιδί πρέπει να πηδήξει πάνω από αυτό.  Αρχικά η διαδικασία γίνεται 

αργά και σταδιακά γυρίζω το κλαδί πιο γρήγορα.  Αργότερα μπορείτε να αλλάξετε 

ρόλους κι έτσι το παιδί να γυρνάει το σχοινί ή το κλαδί κι εσείς να πηδάτε πάνω από 

αυτό. 

 Φτιάξτε εμπόδια με φυσικά υλικά (πέτρες, κλαδιά ή ό,τι άλλο βρείτε!).  Το παιδί 

πρέπει να πηδήξει πάνω από αυτά.  Αρχικά, μπορείτε να φτιάξετε ένα εμπόδιο και 

στη συνέχεια να φτιάξετε 2 ή 3 εμπόδια από  τα οποία θα περνάει το παιδί.  Τα 

εμπόδια μπορεί να είναι διαφορετικά σε ύψος (άλλα να είναι χαμηλά και άλλα πιο 

ψηλά).   

 Τεντώνω χέρια και πόδια για χαλάρωση και περπατώ 5-10 λεπτά για να επιστρέψω 

στο σπίτι μου. 

Δεν ξεχνάμε!  

 Η δραστηριότητα να κρατάει το λιγότερο 30 λεπτά και όχι παραπάνω από 45 λεπτά 

 Προτρέπω το παιδί μου να μιλάει και να περιγράφει όσα βιώνει. 

 Θέλουμε το παιδί να εκτελεί τις ασκήσεις όσο πιο συγκεντρωμένα γίνεται. 

 Δεν έχω υπερβολικές απαιτήσεις από το παιδί μου! 

 Κάνω τις ασκήσεις αυτές 2-3 φορές την εβδομάδα μέχρι να πάρω την επόμενη 

καρτέλα. 

Αν είμαστε στο σπίτι: 

 Κάνουμε τεντώματα στα χέρια και τα πόδια για προθέρμανση. 

 Εκτελώ όλες τις παραπάνω ασκήσεις μέσα στο σπίτι με τη βοήθεια ενός σχοινιού.   

 Αντί για εμπόδια με φυσικά υλικά, φτιάχνω εμπόδια με αντικείμενα που έχω στο 

σπίτι. 

 Τεντώνω πάλι τα χέρια και τα πόδια για να τα ξεκουράσω! 
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Καρτέλα 7 

Στόχος: Βελτιώνω την ισορροπία στο σώμα μου! 

Το να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε ισορροπία είναι συχνά αστείο τόσο για τους μεγάλους 

όσο και για τους μικρούς! Απαιτεί ηρεμία και αυτοσυγκέντρωση.. Για πάμε λοιπόν! 

Αν είμαστε στην εξοχή: 

 Περπατάμε για προθέρμανση 5-10 λεπτά. (μπορείτε να κάνετε και παραλλαγές στο 

βηματισμό σας: πλάγια βήματα, μικρά βήματα, μεγάλα βήματα, βάδισμα στις μύτες 

κλπ). 

 Παίρνω μια παλιά πετσέτα ή ένα παλιό τραπεζομάντηλο (κάτι που δε χρειάζομαι πια) 

και το απλώνω κάτω.  Το παιδί τρέχει ή χοροπηδά γύρω από αυτό για πολύ λίγο 

(περίπου 10-15 δευτερόλεπτα).   Όταν θα χτυπήσουμε ένα παλαμάκι το παιδί θα 

πρέπει να πατήσει πάνω στην πετσέτα και να ισορροπήσει με τα δυο του πόδια. 

Εύκολο! Για κάντε το σταδιακά πιο δύσκολο... Κάθε φορά διπλώστε την πετσέτα όλο 

και πιο πολύ μέχρι να μείνει ένα μικρό κομμάτι στο οποίο θα μπορεί να ισορροπεί το 

παιδί στο ένα του πόδι. 

 Παίζω με σακουλάκια ισορροπίας (σακουλάκια που έχουν μέσα φασόλια).  Το παιδί, 

αλλά και εμείς, μπορούμε να περπατήσουμε με το σακουλάκι στο κεφάλι, στην 

πλάτη, στο θώρακα, στην παλάμη (πρώτα στη δεξιά και μετά στην αριστερή) με τα 

χέρια ανοιχτά, κοντά στα δάχτυλα του ποδιού.  Εδώ μπορείτε πάλι να βρείτε και 

δικές σας ιδέες. 

 Σταδιακά, αν θέλετε, μπορείτε να κάνετε τα περπατήματα του παιδιού σας με το 

σακουλάκι ακόμα πιο δύσκολα.  Αντί λοιπόν να περπατάει σε μια ευθεία μπορείτε να 

φτιάξετε διαδρομή που θα έχει στροφή, θα είναι ζιγκ-ζαγκ κλπ.    

 Τεντώνω χέρια και πόδια για χαλάρωση και περπατώ 5-10 λεπτά για να επιστρέψω 

στο σπίτι μου. 

Δεν ξεχνάμε!  

 Η δραστηριότητα να κρατάει το λιγότερο 30 λεπτά και όχι παραπάνω από 45 λεπτά 

 Προτρέπω το παιδί μου να μιλάει και να περιγράφει όσα βιώνει. 

 Θέλουμε το παιδί να εκτελεί τις ασκήσεις όσο πιο συγκεντρωμένα γίνεται. 

 Δεν έχω υπερβολικές απαιτήσεις από το παιδί μου! 

 Κάνω τις ασκήσεις αυτές 2-3 φορές την εβδομάδα μέχρι να πάρω την επόμενη 

καρτέλα. 

Αν είμαστε στο σπίτι: 

 Κάνουμε τεντώματα στα χέρια και τα πόδια για προθέρμανση. 

 Αντί για πετσέτα χρησιμοποιώ ένα φύλλο εφημερίδας και εκτελώ την πρώτη 

άσκηση. 

 Χρησιμοποιώ το σακουλάκι ισορροπίας κανονικά και μέσα στο σπίτι και εκτελώ τα 

περπατήματα. 

 Τεντώνω πάλι τα χέρια και τα πόδια για να τα ξεκουράσω! 

 

 

 



324 
 

Καρτέλα 8 

Στόχος: Παιχνίδια συνεργασίας-Διασκέδαση 

Ώρα για διασκέδαση!  Έτσι κι αλλιώς η γυμναστική εκτός από μια καλή φυσική 

κατάσταση προσφέρει χαρά και γέλιο!  

Αν είμαστε στην εξοχή: 

 Περπατάμε για προθέρμανση 5-10 λεπτά (μπορείτε να κάνετε και 

παραλλαγές στο βηματισμό σας: πλάγια βήματα, μικρά βήματα, μεγάλα 

βήματα, βάδισμα στις μύτες κλπ). 

 Κρατάω μαζί μου μια μπάλα και προσπαθώ να την μεταφέρω μαζί με το 

παιδί μου! Βάζουμε την μπάλα ανάμεσα στις κοιλιές μας, στις πλάτες μας, 

στα κεφάλια μας.. Προσπαθώ να κάνω μια διαδρομή χωρίς να μου πέσει η 

μπάλα! Προσοχή! Δεν επιτρέπεται να βοηθάω με τα χέρια μου!  

 Κρατάω ένα σχοινί ή μια κορδέλα και δένω το πόδι μου με το πόδι του 

παιδιού μου! Μπορώ να περπατήσω χωρίς να πέσω; Μπορώ άραγε να 

πηδήξω ή να τρέξω χωρίς να πέσω;  Εδώ μπορώ να βοηθήσω με τα χέρια 

μου! Στόχος είναι να συνεργαστώ με το παιδί μου έτσι ώστε οι κινήσεις μας 

να είναι συντονισμένες! 

 Μπορώ επίσης να κάνω γυμναστική σαν να ήμουν ζώο!  Χοροπηδώ σαν 

κουνέλι, περπατάω βαριά σαν αρκούδα, περπατάω στις μύτες σαν γάτα, 

χοροπηδώ με βαθιά καθίσματα σαν βάτραχος, πάω αργά σαν χελώνα.. 

 Παίζω διάφορα ομαδικά παιχνίδια! Όπως «τα μήλα», «αγαλματάκια 

ακούνητα» «1,2,3 κόκκινο φώς» κλπ. ή όποιο άλλο παιχνίδι θέλω 

 Τεντώνω χέρια και πόδια για χαλάρωση και περπατώ 5-10 λεπτά για να 

επιστρέψω στο σπίτι μου. 

Δεν ξεχνάμε!  

 Η δραστηριότητα να κρατάει το λιγότερο 30 λεπτά και όχι παραπάνω από 45 

λεπτά. 

 Προτρέπω το παιδί μου να μιλάει και να περιγράφει όσα βιώνει. 

 Θέλουμε το παιδί να εκτελεί τις ασκήσεις όσο πιο συγκεντρωμένα γίνεται. 

 Δεν έχω υπερβολικές απαιτήσεις από το παιδί μου! 

 Κάνω τις ασκήσεις αυτές 2-3 φορές την εβδομάδα. 

Αν είμαστε στο σπίτι: 

 Κάνουμε τεντώματα στα χέρια και τα πόδια για προθέρμανση. 

 Εκτελώ όλες τις ασκήσεις στο σπίτι 

 Τεντώνω πάλι τα χέρια και τα πόδια για να τα ξεκουράσω! 
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Φύλλο αξιολόγησης κινητικών δραστηριοτήτων (γονείς) 

Αριθμός καρτέλας: ________                          Ημερομηνία: ___________________ 

Όνομα παιδιού (αρχικά):_________________________________ 

Σχολείο/τμήμα:__________________________________ 

Παρακαλώ απαντήστε προσεκτικά στις παρακάτω ερωτήσεις: 

 Εκπληρώθηκε ο στόχος των δραστηριοτήτων που δόθηκαν στην καρτέλα; 

______________________________________________________________ 

 

 Πόση ώρα διήρκεσαν οι δραστηριότητες συνολικά; ___________________ 

 

 Πόσες φορές την εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν οι δραστηριότητες που 

προτείνονται στην καρτέλα; ______________________________________ 
 

 Το παιδί εκτέλεσε σωστά τις ασκήσεις της καρτέλας ακολουθώντας τις 

οδηγίες που του δίνατε; ΄Ηταν αρκετά προσεκτικό; Συνάντησε δυσκολίες; 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 Πιστεύετε οτι το παιδί σας προσπάθησε όσο μπορούσε; 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
 

 Το παιδί κατάφερε να περιγράψει ό,τι έκανε; Σημειώστε κάτι που σας έκανε 

εντύπωση. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 Άλλες παρατηρήσεις 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Μέρος δεύτερο: Εντατική γονική συνεργασία με στόχο την ενίσχυση γνώσεων και 

δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού, μέσω της εξοικείωσης των γονέων με 

πρακτικές ανάγνωσης ιστοριών. 
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 Περιγραφή των συναντήσεων με τους γονείς με στόχο την εξοικείωση με πρακτικές 

ανάγνωσης ιστοριών. 

 

 Αναγνώριση των εννοιών του γραπτού λόγου μέσα από τις ιστορίες. 

 

Κατά την πρώτη συνάντηση οι γονείς έμαθαν αρχικά τί ακριβώς εννοούμε με τον 

όρο «έννοιες του γραπτού λόγου».  Έτσι, λοιπόν, πληροφορήθηκαν ότι με τον όρο 

αυτό εννοούνται έννοιες, όπως το ότι: διαβάζουμε το κείμενο και όχι την εικόνα, 

διαβάζουμε από αριστερά προς τα δεξιά, σε ένα κείμενο χρησιμοποιούμε προτάσεις, 

λέξεις, γράμματα, σημεία στίξης κλπ.  Ενώ, λοιπόν, όλα αυτά είναι δεδομένα για έναν 

ενήλικα, δεν είναι δεδομένα για ένα παιδί νηπιακής ηλικίας.  Κατά τη διάρκεια της 

εξοικείωσης με τις έννοιες του γραπτού λόγου, οι γονείς πληροφορήθηκαν ότι 

υπάρχουν βιβλία με μικρό κείμενο και μεγάλη γραμματοσειρά, γεγονός που μπορεί 

να τους βοηθήσει στην προσπάθειά τους να φέρουν τα παιδιά σε επαφή με τις έννοιες 

του γραπτού λόγου, ενώ τους δόθηκαν προτεινόμενα παιχνίδια.  Τέλος, στην πρώτη 

συνάντηση οι γονείς παρακολούθησαν την ερευνήτρια να κάνει ανάγνωση μιας 

ιστορίας και να εφαρμόζει στην πράξη διάφορα από τα προτεινόμενα παιχνίδια.  

Έτσι, η ερευνήτρια πήρε το ρόλο που καλούνταν να πάρουν οι γονείς, ενώ οι γονείς 

συμμετείχαν σαν να ήταν αυτοί τα παιδιά.   

Κατά τη δεύτερη συνάντηση, οι γονείς αρχικά μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους 

από τις προσπάθειες που έκαναν στο σπίτι σχετικά με τις έννοιες του γραπτού λόγου.  

Η ερευνήτρια κατέγραφε τις απόψεις τους σε ένα ημερολόγιο.  Στη συνέχεια, οι 

γονείς έμαθαν και εφάρμοσαν ακόμα περισσότερα παιχνίδια, έτσι ώστε να βοηθήσουν 

τα παιδιά τους να αναγνωρίζουν αυτές τις έννοιες μέσα στα κείμενα και να 

εξοικειώνονται με αυτές.  Για παράδειγμα, τους προτάθηκε να πάρουν ένα αστείο 

μολύβι και με αυτό να δείχνουν εκεί που διαβάζουν, ή με αυτό το μολύβι να δείχνουν 

μόνο τα κεφαλαία γράμματα, όπως, επίσης. να παίζουν με καρτέλες γραμμάτων και 

τα παιδιά να βρίσκουν τα γράμματα που τους ζητούνται μέσα στα κείμενα.  Για την 

εξάσκηση των γονέων σε αυτό, η ερευνήτρια χρησιμοποίησε βιβλία κυρίως με μικρό 

κείμενο, σε τέτοια ποσότητα ώστε κάθε γονέας να έχει πρόσβαση σε ένα βιβλίο.  

Επίσης χρησιμοποιήθηκαν κάρτες  γραμμάτων, κάρτες με σημεία στίξης, αστεία 

μολύβια ή ξυλάκια.    
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 Είδη ερωτήσεων-Διαλογική ανάγνωση  

Κατά την τρίτη συνάντηση οι γονείς πληροφορήθηκαν για τα είδη των 

ερωτήσεων που μπορούν να κάνουν στα παιδιά τους κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης 

μιας ιστορίας.  Τους δόθηκαν τρόποι έτσι ώστε να κατευθύνουν σωστά και χωρίς 

υπερβολές μια συζήτηση, διαβάζοντας μια ιστορία μαζί με τα παιδιά τους.  

Πληροφορήθηκαν για τα είδη των ερωτήσεων που υπάρχουν,· κλειστού τύπου 

ερωτήσεις, που απαντώνται με ένα ναι ή με ένα όχι, και ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, 

που δεν έχουν συγκεκριμένη απάντηση αλλά απαιτούν κριτική σκέψη από τον 

ερωτώμενο.  Έμφαση δόθηκε στις ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, έτσι ώστε να 

ενθαρρυνθεί ο διάλογος ανάμεσα στο γονέα και το παιδί.  Οι γονείς, λοιπόν, 

ενθαρρύνθηκαν να κάνουν ερωτήσεις τύπου: τι, που, πότε, ποιός και γιατί, ερωτήσεις 

ανάκλησης της πλοκής του κειμένου, ερωτήσεις όπου το παιδί έπρεπε να συνδέσει 

γεγονότα της ιστορίας με γεγονότα της προσωπικής του ζωής κ.α.  Τους δόθηκαν, 

επίσης, προτάσεις για να οργανώσουν την συζήτηση πριν και μετά την ανάγνωση.  

Στόχος των ερωτήσεων είναι  τόσο η κατανόηση του κειμένου, όσο και η ενθάρρυνση 

των παιδιών να συμμετέχουν στη συζήτηση, έτσι ώστε σταδιακά να γίνουν αυτοί οι 

αφηγητές της ιστορίας.  Στο τέλος της συνάντησης οι γονείς παρακολούθησαν την 

ερευνήτρια να διαβάζει μια ιστορία και να σταματά την ανάγνωση κάνοντας τους 

ερωτήσεις. 

Κατά την τέταρτη συνάντηση, πραγματοποιήθηκε αρχικά μια μικρή συζήτηση, 

όπου οι γονείς κατέθεταν τις εμπειρίες τους σχετικά με την εφαρμογή στο σπίτι των 

πρακτικών που είχαν ήδη μάθει μέχρι εκείνη τη στιγμή.  Μοιράστηκαν 

προβληματισμούς, αλλά και τον ενθουσιασμό τους.  Η ερευνήτρια κατέγραφε τις 

εμπειρίες τους σε ένα ημερολόγιο.  Στη συνέχεια ακολούθησε η πρακτική εξάσκηση 

στην εφαρμογή των ερωτήσεων.  Η ερευνήτρια χρησιμοποίησε βιβλία που το κείμενό 

τους είχε πλούσια πλοκή και δεν ήταν ούτε πολύ εύκολο  ούτε πολύ δύσκολο, έτσι 

ώστε να ευνοείται η δημιουργία ερωτήσεων.  Οι γονείς διάλεξαν ένα βιβλίο που 

βρήκαν ενδιαφέρον και με την προτροπή της ερευνήτριας έφτιαξαν 3 ερωτήσεις 

ανοιχτού τύπου για το βιβλίο που είχαν στα χέρια τους.  Στη συνέχεια, κάθε γονέας 

παρουσίασε με δυο λόγια την πλοκή της ιστορίας που διάλεξε και τις ερωτήσεις που 

έφτιαξε για την ιστορία αυτή.  Μέσα από τη διαδικασία αυτή ακολούθησε 

εποικοδομητικός διάλογος με τους γονείς, για τυχόν λάθη που έγιναν.   
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 Ανάπτυξη λεξιλογίου 

Κατά την πέμπτη συνάντηση, οι γονείς πληροφορήθηκαν για  ένα από τα οφέλη 

του διαλόγου, που γίνεται ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά κατά τη διάρκεια της 

ανάγνωσης μιας ιστορίας, την ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών.  Οι γονείς 

έμαθαν αρχικά ότι υπάρχουν λέξεις χαμηλού επιπέδου δυσκολίας (καρέκλα, τραπέζι 

κλπ), μεσαίου επιπέδου δυσκολίας (οι λέξεις που χρησιμοποιούμε ευρύτατα στην 

καθημερινότητα μας) και υψηλού επιπέδου δυσκολίας (εξειδεικευμένο λεξιλόγιο, που 

έχει να κάνει με ένα συγκεκριμένο θέμα π.χ. υδρατμός) και στη συνέχεια έμαθαν 

τρόπους, για να διαχειρίζονται τις λέξεις μέσα στα κείμενα, καθώς μέσα από τα 

κείμενα οι λέξεις αποκτούν ξεχωριστό νόημα για τα παιδιά. Οι γονείς λοιπόν, 

καθοδηγήθηκαν στο να δίνουν έναν ορισμό για τις άγνωστες λέξεις που συναντούν, 

αλλά να μην περιορίζονται μόνο σε αυτό.  Η ερευνήτρια τους έδειξε τεχνικές, έτσι 

ώστε να προσπαθούν να επισημάνουν τη σημασία της λέξης μέσα στην εικόνα, να 

βρουν συνώνυμες ή αντίθετες λέξεις, να συνδέσουν τη λέξη με βιώματα από την 

προσωπική τους ζωή, να βάζουν τη νέα λέξη σε μια νέα πρόταση κλπ.  Στη συνέχεια 

η ερευνήτρια έκανε ανάγνωση μιας ιστορίας, μέσα από την οποία  είχε επιλέξει 

κάποιες λέξεις και τις επεξήγησε με διάφορους τρόπους στους γονείς.  Ξεκινούσε 

πάντα προσπαθώντας μαζί με τους γονείς να δώσουν έναν απλό ορισμό και στη 

συνέχεια τους παρακινούσε, είτε να δείξουν τη λέξη στις εικόνες του βιβλίου, είτε να 

βρουν μια συνώνυμη λέξη κλπ.  

Κατά την έκτη συνάντηση ακολούθησε αρχικά συζήτηση, όπου οι γονείς 

κατέθεταν τις εμπειρίες τους όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή στο σπίτι, όσον 

είχαν διδαχθεί μεχρι εκείνη τη στιγμή.  Ακολουθούσε μια μικρή συζήτηση και η 

ερευνήτρια κρατούσε σημειώσεις σε ένα ημερολόγιο.  Στη συνέχεια ακολούθησε η 

πρακτική εξάσκηση στην εύρεση λέξεων και την επεξήγησή τους μέσα από τις 

ιστορίες.  Η ερευνήτρια διέθεσε βιβλία στους γονείς, τα οποία είχε ελέγξει εκ των 

προτέρων, έτσι ώστε να βεβαιωθεί ότι υπήρχαν μέσα λέξεις κατάλληλες να 

επεξηγηθούν, και ταυτόχρονα υπήρχε  η κατάλληλη εικονογράφηση που βοηθούσε 

στη διαδικασία της επεξήγησης των λέξεων.  Η ερευνήτρια είχε σημειώσει σε ένα 

χαρτάκι λέξεις κατάλληλες για επεξήγηση που αντιστοιχούσαν σε κάθε βιβλίο, το 

οποίο όμως δεν δόθηκε στους γονείς, απλά υπήρχε μόνο σε περίπτωση που κάποιος 

γονέας χρειαζόταν βοήθεια.  Κάποια βιβλία είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί από τους 

γονείς κατά τη διάρκεια των προηγούμενων συναντήσεων και έτσι οι γονείς 
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κατάλαβαν οτι μέσα από το ίδιο βιβλίο, μπορούν να εφαρμοστούν πολλές πρακτικές 

ανάγνωσης ιστοριών.   

Οι γονείς, λοιπόν, διάλεξαν και πάλι ένα βιβλίο και προσπάθησαν μόνοι τους, να 

βρουν λέξεις και να τις επεξηγήσουν μέσα από δραστηριότητες που τους είχαν ήδη 

προταθεί.  Κάθε γονέας δούλεψε ατομικά και στη συνέχεια παρουσίασε στην ομάδα 

τις λέξεις που βρήκε μέσα από το κείμενο και πρότεινε τρόπους για να τις επεξηγήσει.  

Μέσα από αυτή τη διαδικασία έγιναν διορθώσεις και διευκρινίσεις και έτσι οι γονείς 

κατάλαβαν ακόμα καλύτερα τί ακριβώς πρέπει να κάνουν.  Μετά το τέλος των 

παρουσιάσεων προτάθηκε επίσης στους γονείς να αποκτήσουν κάποιες ρουτίνες, 

όπως το να φτιάξουν ένα βαζάκι με λέξεις που βρίσκουν μέσα στα παραμύθια και με 

αυτές να φτιάχνουν νέες ιστορίες ή να φτιάξουν το δικό τους λεξικό μαζί με τα παιδιά 

τους.  Επίσης, τους δόθηκαν συμβουλές όπως το να εκμεταλλεύονται την 

επαναλαμβανόμενη έκθεση του παιδιού σε συγκεκριμένες λέξεις, καθώς σε κάποια 

κείμενα αρκετές λέξεις επαναλαμβάνονται πολλές φορές. 

 Αναδιήγηση ιστοριών 

Κατά την έβδομη συνάντηση, οι γονείς ενημερώθηκαν για τη λειτουργία της 

αναδιήγησης, ως  μέσου για να πάρει σταδιακά το παιδί το ρόλο του αφηγητή.  Η 

αναδιήγηση διεξάγεται μετά τη χωρίς διακοπή ανάγνωση ενός κειμένου, και στη 

συνέχεια το παιδί προσπαθεί με κλειστό το βιβλίο να θυμηθεί το βασικό δομικό 

σχήμα μιας ιστορίας και να το αφηγηθεί.  Οι γονείς έμαθαν ποιο είναι το βασικό 

δομικό σχήμα μιας ιστορίας και να το αναγνωρίζουν μέσα σε αυτές, έτσι ώστε να 

καθοδηγούν τα παιδιά τους στην αναδιήγηση.  Το βασικό δομικό σχήμα των ιστοριών 

αποτελείται από τα εξής στοιχεία:  

 Πλαίσιο: Εισαγωγή (μια φορά κι έναν καιρό..), τόπος (που διαδραματίστηκε η 

ιστορία;), χρόνος (πότε;), πρωταγωνιστής (ποιος;), άλλοι ήρωες της ιστορίας 

(ποιοι;) 

 Θέμα ή αρχικό γεγονός: Τί ήταν αυτό που έκανε τον πρωταγωνιστή να 

προβληματιστεί και να αναλάβει δράση; 

 Πλοκή:  Όλες οι ενέργειες που έκανε ο πρωταγωνιστής μέχρι να φτάσει στην 

λύση του προβλήματός του. 

 Επίλυση: Πώς επιλύθηκε τελικά το πρόβλημα; 

 Τέλος: Τί συνέβη  στο τέλος;  
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 Διαδοχή: Όλες οι παραπάνω πληροφορίες της ιστορίας περιγράφονται 

βαλμένες σε σωστή χρονική σειρά ακολουθώντας μια διαδοχή. 

Οι γονείς έμαθαν επίσης να αναγνωρίζουν την αρχή, τη μέση και το τέλος μιας 

ιστορίας.  Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ότι η αναδιήγηση είναι μια διαδικασία που 

απαιτεί αρκετή εξάσκηση και σταδιακά βήματα.  Οι γονείς πληροφορήθηκαν λοιπόν, 

ότι μπορούν αρχικά να θέτουν στο παιδί απλές ερωτήσεις, όπως το να θυμηθεί τη 

σωστή  χρονική σειρά εμφάνισης των ηρώων, ή το πού και το πότε διαδραματίστηκε 

μια ιστορία, ποιο ήταν το πρόβλημα που αντιμετώπιζε ο πρωταγωνιστής, χωρίς 

περισσότερες λεπτομέρειες, ή ακόμα να βρίσκουν λέξεις-κλειδιά που μπορεί να 

βοηθήσουν στη ροή της αναδιήγησης.  Στη συνέχεια πληροφορήθηκαν ότι μπορούν 

να κάνουν πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις στα παιδιά τους, σχετικές με το βασικό 

δομικό σχήμα μιας ιστορίας, όπως, για ποιον μιλούσε η ιστορία, πού έλαβε χώρα , τί 

πρόβλημα υπήρχε κλπ, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί μια καθοδηγούμενη 

αναδιήγηση.  Σε επόμενο στάδιο μπορούσαν να ενθαρρύνουν το παιδί να κάνει 

ελεύθερη αναδιήγηση μόνο του, με μικρή βοήθεια στην περίπτωση που 

δυσκολευόταν αρκετά.  Στο τέλος της συνάντησης η ερευνήτρια διάβασε μια μικρή 

ιστορία και μετά το τέλος της ανάγνωσης, μοίρασε στους γονείς το «χάρτη της 

ιστορίας».  Στη συνέχεια, η ερευνήτρια έκανε αρχικά κάποιες ερωτήσεις στους γονείς 

σχετικά με το βασικό δομικό σχήμα, και οι γονείς ταυτόχρονα συμπλήρωναν πάνω 

στο «χάρτη» τις απαραίτητες πληροφορίες της ιστορίας.  Στο τέλος, ένας γονέας 

προσπάθησε να κάνει να κάνει αναδιήγηση της ιστορίας που μόλις είχαν ακούσει. 

Στην όγδοη και τελευταία συνάντηση, οι γονείς εξέφρασαν και πάλι τυχόν 

απορίες και προβληματισμούς και έγινε μια εποικοδομητική συζήτηση.  Απ΄ότι 

φάνηκε οι γονείς πειραματίζονταν αρκετά με ό,τι  έμαθαν από την πρώτη συνάντηση 

μέχρι την τελευταία, καθώς οι απορίες τους ήταν σχετικές με όλα όσα είχαν μάθει.  Η 

ερευνήτρια, και πάλι, κρατούσε σημειώσεις σε ένα ημερολόγιο.  Στη συνέχεια και για 

την ολοκλήρωση της εξάσκησης στην αναδιήγηση, η ερευνήτρια, έδωσε στους γονείς 

κάρτες που απεικόνιζαν τα βασικά δομικά στοιχεία μιας ιστορίας (που, ποιος, πότε 

κλπ.) και τους έδειξε και κάποια βιβλία που είχαν πολύ ξεκάθαρη δομή και 

βοηθούσαν πολύ στην διεξαγωγή της αναδιήγησης.   

Ξεκινώντας από τα βιβλία με ξεκάθαρη δομή, οι γονείς χρησιμοποίησαν 

αρχικά τις κάρτες αναδιήγησης, έτσι ώστε να εξασκηθούν στο να βρίσκουν τα βασικά 
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δομικά στοιχεία μιας ιστορίας.  Στη συνέχεια όμως, οι γονείς πληροφορήθηκαν ότι 

δεν έχουν όλα τα βιβλία πολύ ξεκάθαρη δομή και έμαθαν πως να τα αναγνωρίζουν. 

  Τα βιβλία που δόθηκαν στη συνέχεια, λοιπόν, στους γονείς ήταν βιβλία με 

πολύ πλούσιο περιεχόμενο αλλά δεν είχαν όλα ξεκάθαρο δομικό σχήμα, με σκοπό να 

μπορούν να βρίσκουν, έστω κάποια, από τα βασικά δομικά στοιχεία που υπάρχουν σε 

όλα τα βιβλία.  Αυτό είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς  οι γονείς μέσα από αυτή τη 

διαδικασία, μπορούσαν πλέον να κρίνουν αν ένα βιβλίο είχε ξεκάθαρη δομή ή όχι.  

Τους δόθηκαν λοιπόν βιβλία και μια φωτοτυπία με το «χάρτη της ιστορίας», όπου 

εκεί μέσα συμπλήρωναν τα βασικά δομικά στοιχεία της ιστορίας.  Ακολούθησε 

παρουσίαση και συζήτηση όσων βρήκαν οι γονείς. 

 Καθ’ όλη τη διάρκεια των 8 συναντήσεων πραγματοποιήθηκαν, επίσης, 

πολλές αυθόρμητες συζητήσεις και μοίρασμα εμπειριών ανάμεσα στους γονείς και 

την ερευνήτρια, κυρίως σχετικά με το πώς μπορούν οι γονείς να διαλέξουν σωστά ένα 

βιβλίο κατάλληλο για την ηλικία των παιδιών τους, πώς να εκμεταλλεύονται το 

κείμενο κάθε βιβλίου ανάλογα με τις τεχνικές ανάγνωσης που θέλουν να 

εφαρμόσουν, ή το πώς να οργανώσουν τη βιβλιοθήκη του παιδιού τους.  Επίσης, 

μέσα από την πρακτική εξάσκηση που γινόταν σε κάθε τεχνική ανάγνωσης, οι γονείς 

μπόρεσαν να δουν στην πράξη το σωστό τρόπο εφαρμογής,  ώστε να αποφεύγονται 

τυχόν λάθη και υπερβολές από μέρους τους.  Σημαντικό, επίσης, ήταν το ότι η 

ερευνήτρια λειτούργησε πρώτη ως πρότυπο ανάγνωσης των ιστοριών  γεγονός που, 

κατά κοινή ομολογία των γονέων, τους βοήθησε πολύ να κατανοήσουν όλη τη θεωρία 

με την οποία έρχονταν σε επαφή.  Στον πίνακα Α δίνονται οι τίτλοι των βιβλίων τους 

οποίους χρησιμοποίησε η ερευνήτρια, όταν δρούσε ως πρότυπο ανάγνωσης. 
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Πίνακας Α: Βιβλία που χρησιμοποιήσε η ερευνήτρια στις συναντήσεις γονέων, 

δρώντας ως πρότυπο ανάγνωσης ανάλογα με τις τεχνικές που δίδαξε. 

Συναντήσεις Βιβλία που χρησιμοποιήθηκαν Στόχοι των πρακτικών 

ανάγνωσης ιστοριών  

Συνάντηση 1 Hill, E., Που είναι ο Σποτ; εκδ. 

Ερευνητές. 

Έννοιες γραπτού λόγου 

Συνάντηση 3 DePennart, G., Ο λύκος, η κατσίκα 
και τα 7 κατσικάκια, εκδ. 
Παπαδόπουλος. 

Δημιουργία ερωτήσεων 

Συνάντηση 5 Loughrey, Α., Άνοιξη και το 

κουνελάκι χάνει το δρόμο για το 

σπίτι, εκδ. Πατάκη. 

Ανάπτυξη λεξιλογίου 

Συνάντηση 7 Emmet, J., Θα κατεβάσω το 

φεγγάρι, εκδ. Αίσωπος. 

Αναδιήγηση ιστοριών  

 

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων δόθηκαν στους γονείς βιβλία για πρακτική 

εξάσκηση.  Οι γονείς χρησιμοποίησαν τα βιβλία μόνο κατά τη διάρκεια των 

συναντήσεων, χωρίς να τους διατεθεί κάποιο αντίτυπο στο σπίτι.  Η ερευνήτρια 

προμηθεύτηκε τα βιβλία που χρησιμοποίησε για τους σκοπούς της ερευνητικής 

διαδικασίας, από τις βιβλιοθήκες των σχολείων που συμμετείχαν στην ερευνητική 

διαδικασία, από δημόσιες βιβλιοθήκες της περιοχής, καθώς και από προσωπική 

συλλογή.  Στους γονείς δόθηκε επίσης μια λίστα βιβλίων με προτεινόμενους τίτλους 

κατάλληλους τόσο για την ηλικία των παιδιών, όσο και για την εφαρμογή των 

τεχνικών ανάγνωσης ιστοριών που έμαθαν,  ώστε να τη χρησιμοποιήσουν σε 

περίπτωση που ήθελαν να αγοράσουν ένα βιβλίο στο παιδί τους, για την προσωπική 

τους συλλογή.  Η λίστα αυτή δημιουργήθηκε από βιβλία που ήδη κατείχε η 

ερευνήτρια, αλλά και μέσα από έρευνα που πραγματοποίησε σε βιβλιοπωλεία της 

περιοχής.  Στη συνέχεια δίδεται αναλυτική λίστα τόσο των βιβλίων που 

χρησιμοποιήθηκαν στις συναντήσεις με τους γονείς, όσο και των βιβλίων που 

δόθηκαν ως προτεινόμενοι τίτλοι.   

Οι γονείς της ομάδας ελέγχου 1-ΑΙ έλαβαν μόνο τις σημειώσεις που δίνονταν 

στους γονείς της πειραματικής ομάδας -ΑΙ, χωρίς όμως να λάβουν καμία εκπαίδευση.  

Κατά συνέπεια έλαβαν για 4 εβδομάδες σημειώσεις, που αντιστοιχούσαν σε μια 
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τεχνική κάθε φορά.  Οι γονείς της νέας ομάδας ελέγχου-ΑΙ, δεν έλαβαν τίποτα, καθώς 

είχαν δηλώσει εξ’αρχής οτι δεν επιθυμούσαν κάτι τέτοιο ή αποχώρησαν κατά το 

δεύτερο μέρος της ερευνητικής διαδικασίας. 
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 Σημειώσεις που δόθηκαν στους γονείς της πειραματικής ομάδας 1-ΑΙ και της 

ομάδας ελέγχου –ΑΙ κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας. 

 

1
η
 συνάντηση: Ανακαλύπτω έννοιες του γραπτού λόγου μέσα από τις ιστορίες! 

 Τί θέλω να μάθει το παιδί για τις έννοιες του γραπτού λόγου; 

 

1. Διαβάζουμε το κείμενο και όχι την εικόνα. 

2. Διαβάζουμε από αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω. 

3. Ένα κείμενο έχει λέξεις. 

4. Τα γράμματα είναι πεζά και κεφαλαία. 

5. Οι λέξεις έχουν πρώτο και τελευταίο γράμμα. 

6. Ένα βιβλίο έχει αρχή και τέλος. 

7. Υπάρχουν βασικά σημεία στίξης όπως η τελεία, το κόμμα, το 

ερωτηματικό, το θαυμαστικό  και τα εισαγωγικά. 

Επίσης μπορώ να δώσω έμφαση στα παρακάτω: 

1. Ένα βιβλίο έχει εξώφυλλο και οπισθόφυλλο. 

2. Σε μια σελίδα υπάρχει το πάνω και το κάτω μέρος του κειμένου. 

3. Για να γίνει ένα βιβλίο δούλεψαν πολλοί άνθρωποι, όπως ο συγγραφέας και ο 

εικονογράφος. 

4. Οι εικόνες συνδέονται με όσα αναφέρονται στο κείμενο. 

 

 Τεχνικές προσέγγισης 

1. Λεκτικές αναφορές στο γραπτό λόγο:  Κάνω σχόλια και 

ερωτήσεις πάνω στο κείμενο.  Ζητάω απο το παιδί μου να 

μου δείξει κάτι μέσα στο κείμενο ή να μου απαντήσει στις 

ερωτήσεις που του κάνω. 

2. Μη λεκτικές αναφορές στο γραπτό λογο: Δε σχολιάζω, ούτε 

ρωτάω κάτι απλά δείχνω με το χέρι μου εκεί που διαβάζω.  

Μπορώ να ακολουθήσω με το χέρι μου τη γραμμή  που 

διαβάζω ή να δείξω μια λέξη, ενα γράμμα κλπ. 

Καλό είναι να έχω σκεφτεί απο πριν τι θα ρωτήσω, έτσι ώστε να 

είμαι προετοιμασμένος! 

 Πόσο συχνά διαβάζω στο παιδί μου με αυτό τον τρόπο; 

Όσο πιο συχνά μπορώ, αλλά φροντίζω οι ερωτήσεις μου να μην κρατάνε 

παραπάνω από 10 λεπτά!  Δε θέλουμε να κουραστεί το παιδί, θέλουμε να 

διασκεδάσει! Πολύ σημαντικό είναι να θυμόμαστε ότι πρέπει να συμβαδίζουμε 

με τις ικανότητες του παιδιού, να μη ζητάμε υπερβολικά πράγματα από αυτό και 

συνεχώς να το επαινούμε και να το ενθαρρύνουμε!  Επίσης, όσο περισσότερες 

φορές διαβάσουμε το ίδιο βιβλίο, τόσο καλύτερα  θα μπορεί το παιδί να απαντά 

με αυτοπεποίθηση σε ό,τι το ρωτάμε.  Επίσης του αφήνω ΧΡΟΝΟ  να σκεφτεί 

και να απαντήσει 
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 Ποιά βιβλία είναι κατάλληλα για να διδάξω το παιδί μου τις 

συμβάσεις του γραπτού λόγου; 

Όλα τα βιβλία μπορούν να είναι χρήσιμα, όμως αυτά που είναι τα πλέον 

κατάλληλα είναι: 

1. Τα βιβλία που έχουν μεγάλη γραμματοσειρά, μικρό κείμενο 

και πλούσια εικονογράφηση. 

2. Τα βιβλία που στην εικονογράφηση έχουν «φούσκες» και 

δείχνουν ότι κάποιος μιλάει  ή έχουν μικρές φράσεις έντονα 

γραμμένες μέσα στις εικόνες.  

 

 Παιχνίδια που μπορώ να κάνω στο σπίτι για να ενισχύσω την κατανόηση 

των εννοιών του γραπτού λόγου από τα παιδιά: 

1. Χρησιμοποιώ κάτι αστείο για να δείχνω εκεί που διαβάζω 

(ξυλάκια-chopsticks, ένα μολύβι, χάρακας, ένα πλαστικό 

λουλούδι, μια δακτυλόκουκλα κλπ.) 

2. Δείχνω εκεί που διαβάζω και ζητάω και από το παιδί να κάνει το 

ίδιο. 

3. Δίνω έμφαση στο εξώφυλλο, στο οπισθόφυλλο και σε 

πληροφορίες όπως ο τίτλος, ο συγγραφέας κλπ. 

4. Ζητάω από το παιδί μου να πάρει το αντικείμενο με το οποίο εγώ 

δείχνω το κείμενο και να μου δείξει π.χ. ένα πεζό και ένα 

κεφαλαίο γράμμα, το πρώτο γράμμα μιας λέξης κλπ. 

5. Διαβάζω σε ζευγάρια! Εγώ μπορώ να διαβάσω μια σελίδα και το 

παιδί να μου «διαβάσει» την επόμενη.  Επίσης μπορώ μια μέρα να 

διαβάσω εγώ ολόκληρη την ιστορία και το παιδί μου να 

«διαβάσει» την επόμενη μέρα. 

6. Μπορώ επίσης να φτιάξω μικρές κάρτες που έχουν σχεδιασμένα 

επάνω τα σημεία στίξης και να ζητάω από το παιδί να μου τα βρει 

μέσα στο κείμενο. 

7. Παίζουμε το παιχνίδι του stop! Σε μια ιστορία που είναι γνωστή 

στο παιδί, κάνω λάθη όπως: ξεκινάω από τη λάθος σειρά, ξεχνάω 

λέξεις, δείχνω πεζά γράμματα αντί για κεφαλαία κλπ.  Το παιδί 

πρέπει να μου πει στοπ! όταν αντιληφθεί το λάθος.  Προσοχή! 

Διαλέγουμε να κάνουμε λάθος σε κάτι το οποίο το παιδί μπορεί να 

βρει σχετικά εύκολα, για να μπορέσει να συμμετάσχει με άνεση. 
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2
η
 συνάντηση: Ανακαλύπτω τις έννοιες του γραπτού λόγου μέσα από τις 

ιστορίες! 

Κάποια παιχνίδια ακόμα που θα βοηθήσουν τα παιδιά να ανακαλύψουν τις έννοιες 

του γραπτού λόγου 

 Παίζω με τις ομοιοκαταληξίες! Ιδιαίτερα πρακτικά είναι τα βιβλία που έχουν 

έμμετρο κείμενο (σαν ποίημα).  Η άσκηση αυτή είναι προφορική.  Απλά 

τονίζουμε τις λέξεις που έχουν ομοιοκαταληξία (τελειώνουν με τον ίδιο ήχο) 

και ζητάμε από το παιδί να τις επαναλάβει. 

 Παίζω με καρτέλες γραμμάτων.  Κρατάω στα χέρια μου καρτέλες γραμμάτων 

και ζητάω από το παιδί να βρει μέσα στο κείμενο τα γράμματα που του 

δείχνω.  

 Βρίσκω λέξεις που ξεκινούν από την ίδια φωνούλα. 

 Βρίσκω μέσα στο κείμενο μια μικρή λέξη, και προσπαθώ να εντοπίσω τα 

γράμματα που χρειάστηκαν για να σχηματιστεί η λέξη.  Στη συνέχεια, αν 

θέλω, μπορώ να χρησιμοποιήσω καρτέλες γραμμάτων για να «γράψω» τη 

λέξη. 

 Φτιάχνω ένα εργαλείο π.χ. μεγεθυντικός φακός έτσι ώστε να εντοπίζω λέξεις 

και γράμματα μέσα στο κείμενο. 

 Παίζω με τα σημεία στίξης. Αλλάζω τη φωνή μου ανάλογα με το σημείο στίξης που 

βρίσκεται στο τέλος. Π.χ έχω σοβαρό ύφος όταν στην πρόταση υπάρχει η τελεία και 

πιο ενθουσιώδες όταν υπάρχει το θαυμαστικό. Ενδιαφέρον αποτελεί και το να 

παίξουμε με τα εισαγωγικά, όπου δείχνοντάς τα μέσα στο κείμενο εξηγούμε πως 

δείχνουν ότι κάποιος μιλάει ή σκέφτεται κάτι.  Διαβάζουμε λοιπόν, την πρόταση 

που είναι μέσα στα εισαγωγικά και προσπαθούμε να καταλάβουμε ποιος μιλάει.. 

Ύστερα ξαναδιαβάζουμε την πρόταση αλλάζοντας τη φωνή μας.. 

 

Σωστές εκφράσεις που χρησιμοποιώ! 

 «Βρες μου μια ακόμα λέξη που να αρχίζει όπως η λέξη –πιγκουίνος» 

 «Εδώ γράφει: Ο καλόκαρδος λύκος! Έλα να το διαβάσουμε μαζί και να 

δείξουμε εκεί που διαβάζουμε!» 

 «Για κοίταξε καλά αυτή τη λέξη.. κάπου εδώ υπάρχει ένα Α (προτιμότερο 

είναι να πούμε τη φωνή του γράμματος, αλλά μπορούμε να πούμε και την 

ονομασία του).  Μπορείς να μου το βρεις;» 

 «Μπράβο τα κατάφερες πολύ καλά!» (έπαινος) 

 «Έλα να προσπαθήσουμε ξανά (σε περίπτωση λάθους..)».  Εκεί, αν το παιδί 

δυσκολεύεται πολύ, μπορώ να παρέχω και τη λύση έτοιμη και να την 

επαναλάβουμε μαζί με το παιδί. 
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3
η
 συνάντηση: Είδη ερωτήσεων-Διαλογική ανάγνωση 

Τί είναι η διαλογική ανάγνωση; 

Είναι ένας τρόπος ανάγνωσης ιστοριών όπου στην ουσία ενήλικες και παιδιά 

αλληλεπιδρούν και εκφράζονται. 

Βασικά χαρακτηριστικά της διαλογικής ανάγνωσης: 

 Διακόπτουμε κατά τη διάρκεια ανάγνωσης μιας ιστορίας και κάνουμε 

ερωτήσεις στα παιδιά. 

 Το κύριο μέρος της συζήτησής μας γίνεται κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης 

της ιστορίας και λιγότερο πριν και μετά. 

 Ενθαρρύνουμε το παιδί να μιλήσει. 

 Στόχος μας είναι σταδιακά το παιδί να γίνει αφηγητής της ιστορίας και ο 

ενήλικας να μιλά λιγότερο.  

 Στην προσπάθειά μας να κάνουμε ερωτήσεις στο παιδί που είναι λίγο πιο 

δύσκολες δεν ξεχνάμε να μη γινόμαστε υπερβολικοί. 

 

Που βοηθά; 

 Στην κατανόηση της πλοκής και της δομής του κειμένου. 

 Στη βελτίωση του προφορικού λόγου των παιδιών. 

 Στη συμμετοχή των παιδιών σε συζήτηση πάνω στο κείμενο όπου 

χρειάζεται να σκεφτούν λίγο παραπάνω για να απαντήσουν. 

 Στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου. 

Είδη ερωτήσεων γενικά: 

1. Κλειστού τύπου: Ερωτήσεις σχετικά εύκολες που το παιδί δεν χρειάζεται πολύ 

για να σκεφτεί 

2. Ανοιχτού τύπου: Ερωτήσεις στις οποίες δεν υπάρχει συγκεκριμένη σωστή 

απάντηση και το παιδί πρέπει να σκεφτεί για να απαντήσει. 

Κατά συνέπεια υπάρχουν ερωτήσεις που είναι εύκολες και δύσκολες..   
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Ε=Ενήλικας, Π=Παιδί 

 

Εύκολες ερωτήσεις Μέτριας δυσκολίας ερωτήσεις Δύσκολες ερωτήσεις 
Επανάληψη (κλειστού τύπου): 
Ε: Η ιστορία που θα 
διαβάσουμε σήμερα 
ονομάζεται ο λύκος, η κατσίκα 
και τα 7 κατσικάκια. Πες το κι 
εσύ.. 
Π: Ο λύκος, η κατσίκα και τα 7 
κατσικάκια 
 
 
Δραματοποίηση: Συνοδεύουμε 
με κινήσεις ή ήχους γεγονότα 
που συμβαίνουν στην ιστορία 

Διευκρίνηση: Ερωτήσεις όπου 
γίνονται διευκρινίσεις στα σχόλια 
που γίνονται μέσα στο κείμενο 
Π: Ο λύκος έγινε κατσίκα τώρα; 
Ε: Όχι, ντύθηκε σαν τη μαμά 
κατσίκα, αλλά θα είναι πάντα ο 
λύκος! 

Ανάλυση:   
Σύγκριση (χωρίς να δείχνω 
εικόνες): Πού διέφερε ο λύκος με 
την κατσίκα μετά την μεταμφίεσή 
του; 
Μπαίνω στη θέση του ήρωα: Τί θα 
έκανες εσύ αν ήσουν στη θέση 
των 7 κατσικιών; 
Ανάλυση των γεγονότων (πως;): 
Πώς κατάφερε να μεταμφιεστεί ο 
λύκος; 
Ερωτήσεις τύπου ποιος, που, 
πότε, τι, όταν έτσι ώστε να 
ενεργοποιηθούν γνώσεις που ήδη 
κατέχει το παιδί: Τι άλλο θα 
μπορούσε να συναντήσει ο λύκος 
όταν πήγε για ψώνια; 
Ερωτήσεις που βγάζουν κάποιο 
συμπέρασμα:  Τί θα γινόταν αν ο 
λύκος δεν έπεφτε τελικά κάτω; 
Παρατήρηση: Τί κρατάει η 
κατσίκα; Πώς το κατάλαβες αυτό; 

Ανάκληση (κλειστού τύπου): 
Προσπαθώ να θυμηθώ τί έγινε 
στην ιστορία.. ερωτήσεις πότε, 
που, ποιός, τί έκανε, τί είπε 
κλπ.  
Ε: Πού πηγαίνει  ο λύκος; 

Λεξιλόγιο (ανοιχτού τύπου): 
Ε: Τι σημαίνει η λέξη 
«υποδηματοποιός»; (Για το 
λεξιλόγιο θα γίνει εκτενέστερη 
αναφορά στις επόμενες 
συναντήσεις) 

Αναδιήγηση:  Το παιδί 
υποβοηθείται σταδιακά να 
περιγράψει τα βασικά δομικά 
στοιχεία μιας ιστορίας. (Για την 
αναδιήγηση θα γίνει εκτενέστερη 
αναφορά στις επόμενες 
συναντήσεις) 

Περιγραφή εικόνων: 
Ε: Τί κρατάει στο χέρι του  ο 
λύκος ;  
Ε: Μπορείς να μου περιγράψεις 
τί συμβαίνει σε αυτή την εικόνα 
(ανοιχτού τύπου) 
 

Σύνδεση αναγνώστη-κειμένου 
(ανοιχτού τύπου): Πρόκειται για 
ερωτήσεις που βοηθούν το παιδί να 
συνδέει αυτά που ακούει στην 
ιστορία με γεγονότα της 
πραγματικής του ζωής ή με γεγονότα 
που έχει ακούσει σε άλλες  ιστορίες.  
Ε: Θυμάσαι τότε που είχαμε πάει κι 
εμείς μια βόλτα στο δάσος; 

 

Αιτιολόγηση: Αιτιολογώ γεγονότα 
μιας ιστορίας.  Γιατί σου άρεσε 
αυτό;   Γιατί νομίζεις οτι έγινε 
αυτό; 
 
 
Αξιολόγηση (ανοιχτού τύπου):  
Πιστεύεις ότι τα κατσικάκια 
έπρεπε να ανοίξουν την πόρτα;  

Προσωπική ανταπόκριση στην 
ιστορία:  Εδώ περιλαμβάνονται 
τα αυθόρμητα σχόλια των 
παιδιών και των ενηλίκων κατά 
τη διάρκεια ανάγνωσης μιας 
ιστορίας όπως π.χ. το 
αυτοκίνητο της 
καμηλοπάρδαλης είναι ανοιχτό 
από πάνω για να χωράει! Τι 
πλάκα!. 

 Πρόβλεψη (ανοιχτού τύπου):  
Πρόβλεψη γεγονότων πριν 
αναφερθούν μέσα στο κείμενο.  
Ε: Τί νομίζετε ότι θα συμβεί τώρα; 
Επίσης ενισχύουμε αυθόρμητες 
προβλέψεις του παιδιού. – Αν 
ήταν ο μπαμπάς μου όμως, θα 
είχε νικήσει το λύκο! 
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4
η
 συνάντηση: Είδη ερωτήσεων-Διαλογική ανάγνωση 

 Πριν την ανάγνωση: Μια μικρή συζήτηση για το βιβλίο.  Π.χ. «Θα 

διαβάσουμε τώρα την ιστορία με τίτλο: Έλμερ, ο παρδαλός ελέφαντας.  Πριν 

ξεκινήσω, πες μου τί βλέπεις στο εξώφυλλο... Για ποιο πράγμα, λοιπόν,  λες να μας 

μιλάει η ιστορία;.... Τέλεια, ας ανοίξουμε το βιβλίο να δούμε τί θα συμβεί» 

 Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης: Μας ενδιαφέρει πολύ η ποιότητα της 

συζήτησης που θα κάνουμε με το παιδί και η σωστή ανατροφοδότηση που θα 

δίνουμε χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες λέξεις. Η βασική τεχνική που 

ακολουθούμε όταν συζητάμε με το παιδί μας πάνω σε ένα κείμενο, έχει 4 βασικά 

βήματα: 

1. Ενθαρρύνουμε το παιδί να μιλήσει. Το ρωτάμε κάτι, είτε εύκολο, είτε πιο 

δύσκολο. 

2. Αξιολογούμε την απάντησή του και βλέπουμε αν είναι σωστή.  Αν είναι 

λάθος, σκεπτόμαστε έναν τρόπο να οδηγήσουμε το παιδί στη σωστή 

απάντηση δίνοντας κάποιες επιπλέον πληροφορίες. 

3. Επεκτείνουμε την απάντηση του παιδιού βάζοντας περισσότερες λέξεις. 

Προσέχουμε να μην δίνουμε υπερβολικά πολλές πληροφορίες.. 

4. Επαναλαμβάνουμε μαζί με το παιδί την απάντησή του. 

Παράδειγμα: Διαβάζουμε μια ιστορία όπου βλέπουμε ένα όχημα της πυροσβεστικής.. 

Ε: Τί είναι αυτό; (ενθάρρυνση)  Π: Είναι ένα φορτηγό. Ε: Μπράβο, πολύ σωστά! 

(αξιολόγηση) Είναι ένα μεγάλο κόκκινο φορτηγό. (επέκταση) Μπορείς να το πεις κι εσύ 

μόνος σου;  Π: Ένα μεγάλο κόκκινο φορτηγό. (επανάληψη). (Ε=Ενήλικας, Π=Παιδί). 

 Μετά την ανάγνωση:  Τελειώνοντας την ανάγνωση κάνω κάποια σχόλια 

πάνω στο κείμενο. Π.χ. Πώς σου φάνηκε η ιδέα του Έλμερ να δώσει τα χρώματα 

του; Δεν ξεχνάμε να μη γινόμαστε υπερβολικοί, αλλά να ευχαριστιόμαστε τη 

συζήτηση που κάνουμε με το παιδί μας! 

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 
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 5 είδη πρακτικών που μπορούν να ενθαρρύνουν την έναρξη της συζήτησης.  Η 

συζήτηση θα έχει τα 4 χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 

 

Πρακτική Παράδειγμα Που βοηθά Κατάλληλα βιβλία 

Συμπλήρωση: 

Αφήνω κενό στο 

τέλος της πρότασης 

και το παιδί πρέπει 

να το βρει τη λέξη 

που παρέλειψα. 

 

«Θέλω να χτίσω ενα 

σπίτι, στης 

καμηλοπάρδαλης 

τη..... (μύτη) 

Το παιδί παίρνει 

πληροφορίες για την 

δομή της γλώσσας, 

γεγονός που είναι 

μέγιστης σημασίας 

για την κατάκτηση 

της ανάγνωσης 

αργότερα. 

 

 

Βιβλία με έμμετρο 

κείμενο. 

Βιβλία με 

επαναλαμβανόμενο 

κείμενο. 

 

 

 

 

 

Ερωτήσεις τύπου τί, 

που, πότε, ποιός και 

γιατί; 

 

Τί είναι αυτό; 

Που πηγαίνει ο 

Ελμερ; 

Ποιός είναι 

αυτός;..δείχνοντας 

στις εικόνες του 

βιβλίου 

 

Βοηθά στον 

εμπλουτισμό του 

λεξιλογίου και στην 

κατανόηση της 

πλοκής του 

κειμένου. 

Βιβλία με πολύ καλή 

και πλούσια 

εικονογράφηση, είτε 

με μικρό, είτε με 

μεγάλο κείμενο. 

Ανάκληση: 

Ερωτήσεις σχετικά 

με την πλοκή του 

κειμένου. Τέτοιου 

είδους ερωτήσεις 

μπορούν επίσης να 

γίνουν στο τέλος της 

ανάγνωσης, είτε και 

στην αρχή αν το 

παιδί έχει 

ξαναδιαβάσει την 

ιστορία. 

 

«Μπορείς να μου 

πεις πώς κατάφερε ο 

Ελμερ να δώσει τα 

χρώματά του στο 

ουράνιο τόξο;»  

Βοηθά στην 

κατανόηση του 

κειμένου και στην 

περιγραφή των 

γεγονότων της 

ιστορίας. 

Όλα τα βιβλία είναι 

κατάλληλα, εκτός απο 

τα αλφαβητάρια, ή τα 

βιβλία που δεν έχουν 

καθόλου πλοκή (π.χ. 

κάποια πολύ απλά 

πληροφοριακά 

κείμενα) 

Ανοιχτού τύπου 

ερωτήσεις: 

Οποιαδήποτε 

ερώτηση το παιδί 

πρέπει να σκεφτεί 

για να απαντήσει. 

 

Πες μου τί συμβαίνει 

σε αυτή την εικόνα;  

Βοηθά στην 

ικανότητά τους να 

εκφράζονται με 

περισσότερη άνεση 

και να δίνουν 

έμφαση στις 

λεπτομέρειες. 

Βιβλία με πολύ καλή 

και πλούσια 

εικονογράφηση, είτε 

με μικρό, είτε με 

μεγάλο κείμενο. 

Ερωτήσεις όπου τα 

παιδιά συνδέουν τα 

γεγονότα της 

ιστορίας με τα 

γεγονότα της 

προσωπικής τους 

ζωής. 

 

Θυμάσαι που την 

προηγούμενη 

εβδομάδα πήγαμε 

στο πάρκο; Ποιά από 

τα ζώα που είδαμε 

εκεί, τα βλέπουμε 

και στις εικόνες; 

Βοηθά στην 

κατανόηση του 

κειμένου, τον 

εμπλουτισμό του 

προφορικού λόγου, 

και στην 

αφηγηματική 

ικανότητα των 

παιδιών.  

Βιβλία με πολύ καλή 

και πλούσια 

εικονογράφηση, είτε 

με μικρό, είτε με 

μεγάλο κείμενο. 
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5
η
 συνάντηση: Ανάπτυξη του λεξιλογίου μέσα από τις ιστορίες! 

Ένα από τα οφέλη της διαλογικής ανάγνωσης είναι η επαφή των παιδιών με νέες λέξεις 

που συναντούν μέσα στις ιστορίες .  Αυτό γίνεται γιατί μέσα από την εξοικείωση με τις νέες 

λέξεις του κειμένου, το παιδί κατανοεί πιο εύκολα το κείμενο.  Η εκμάθηση νέων λέξεων 

γίνεται πολύ πιο εύκολη μέσα από τις ιστορίες γιατί: 

 Οι λέξεις βρίσκονται σε ένα πλαίσιο που έχει νόημα για τα παιδιά.  Τα παιδιά 

διαβάζοντας μια ιστορία κατανοούν πολύ πιο εύκολα το νόημα μιας λέξης, γιατί το 

συσχετίζουν με τα γεγονότα που άκουσαν σε αυτή. 

 Συνήθως μέσα στις ιστορίες υπάρχει πιο εκλεπτυσμένο λεξιλόγιο, το οποίο σπάνια 

θα ακούσουν στη γλώσσα που μιλάμε καθημερινά. 

 Πολύ εύκολα μπορούν να συσχετίσουν το νόημα μιας λέξης μέσα στο κείμενο με τα 

γεγονότα της πραγματικής τους ζωής. 

Είδη λεξιλογίου: 

1. Δεκτικό:  Οι λέξεις που το παιδί γνωρίζει και κατανοεί.  

2. Παραγωγικό: Οι λέξεις που το παιδί χρησιμοποιεί. 

Σε ποιες λέξεις θα δώσω έμφαση; 

 Εξηγώ τις λέξεις που αυθόρμητα ρωτάει το παιδί.  

 Επιλέγω λέξεις προς επεξήγηση, οι οποίες καλύπτουν τις βασικές ιδέες του 

κειμένου και είναι σημαντικές για την κατανόηση του.  Δεν επιλέγω λέξεις που δεν 

είναι σημαντικές για την κατανόηση του κειμένου γιατί μπερδεύουν το παιδί και το 

κάνουν να προσέξει πληροφορίες που δεν είναι σημαντικές .  

  

Επίσης, μπορώ να επιλέξω λέξεις με βάση το επίπεδο δυσκολίας τους: 

1. Χαμηλό επίπεδο δυσκολίας: Λέξεις που αποτελούν το βασικό λεξιλόγιο ενος 

παιδιού (π.χ. καρέκλα, τραπέζι κλπ. Οι λέξεις αυτές είναι απαραίτητες σε παιδιά 

που δεν έχουν τα ελληνικά ως τη μητρική τους γλώσσα). 

2. Μεσαίο επίπεδο δυσκολίας: Λέξεις που συναντώνται συχνά στον προφορικό και 

γραπτό λόγο.  

3. Υψηλό επίπεδο δυσκολίας: Εξειδικευμένο λεξιλόγιο, που συχνά έχει να κάνει με ενα 

συγκεκριμένο θέμα (π.χ. υδρατμός) 

Επιλέγουμε κυρίως λέξεις από τη δεύτερη  και την τρίτη κατηγορία. 

(πχ. για το βιβλίο «Ο καλόκαρδος λύκος»  είχαν επιλεγεί οι λέξεις: οικογένεια, 

κατάλογος, τρομάζω, δακρύζω, γίγαντας 

Για το βιβλίο «ο αέρας» είχαν επιλεγεί οι  λέξεις: αύρα, άνεμος, τυφώνας, αερόστατο, 

ανεμόμυλος, πετάω). 

 Ποιες είναι οι πρακτικές  που ακολουθούμε όταν συναντάμε μια άγνωστη λέξη; 
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Ανάπτυξη του λεξιλογίου μέσα από τις ιστορίες! 

Πώς «διδάσκω» μια καινούρια λέξη; 

(Δίνω σίγουρα έναν ορισμό και επιλέγω μια ή και παραπάνω από τις παρακάτω 

πρακτικές ανάλογα με τη λέξη και την εικονογράφηση του βιβλίου) 

 Δίνω έναν απλό και κατανοητό ορισμό.  Ωστόσο δεν ξεχνώ!! δε μένω απλά 

στον ορισμό.  Δεν είναι επαρκής σαν τακτική και περιγράφεται ως το 

«σύνδρομο του αριθμού του τηλεφώνου» (για τη λέξη ευτυχισμένος:  

Ευτυχισμένος είναι κάποιος  που νιώθει χαρά για κάτι). 

 Δείχνω τη λέξη μέσα στην εικόνα του βιβλίου.  (Για να κοιτάξουμε την εικόνα 

καλά..  Βλέπουμε κάποιον στην εικόνα να είναι ευτυχισμένος;) 

 Επαναλαμβάνω τη λέξη, έτσι ώστε το παιδί να εξοικειωθεί με την εκφορά 

της λέξης (για να την πούμε μαζί... ευτυχισμένος). 

 Βρίσκω συνώνυμες ή αντίθετες λέξεις (αντί για τη λέξη «ευτυχισμένος» 

μπορούμε να πούμε ότι κάποιος είναι «χαρούμενος».  Αντίθετες λέξεις είναι 

οι λέξεις «δυστυχισμένος»  ή και «λυπημένος»). 

 Δίνω παραδείγματα που πηγάζουν από την προσωπική μας ζωή («Εσύ πότε 

είσαι ευτυχισμένος; Θυμάσαι τότε που έφαγες το αγαπημένο σου παγωτό; 

Τότε ήσουν κι εσύ ευτυχισμένος»). 

 Βάζω τη λέξη σε μια νέα πρόταση, πέρα από αυτή που συναντώ στο κείμενο. 

(«Καμιά φορά όταν είσαι ευτυχισμένος, θέλεις να χοροπηδήσεις απο τη 

χαρά σου»). 

 Συζητάμε αν υπάρχει διπλή σημασία μια λέξης (κυριολεξία και μεταφορά.  

Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζουν λέξεις όπως οι παρακάτω: φυλλαράκι- 

φιλαράκι). 

 Παρουσιάζω ένα αντικείμενο που μπορεί να είναι ακριβώς αυτό που 

σημαίνει η λέξη (π.χ. για τη λέξη φύλλο δείχνω ένα φύλλο). 

 Δραματοποίηση για την αναπαράσταση της σημασίας των λέξεων (π.χ στη 

λέξη όστρακο, κάνω χούφτες με τα δυο μου χέρια και τις ενώνω). 

 Διατυπώνω ερωτήσεις έτσι ώστε να καταλάβω ότι το παιδί έχει κατανοήσει 

το νόημα της λέξης. (πώς κατάλαβες ότι το κουνελάκι είναι ευτυχισμένο;) 

 Τα παιδιά βρίσκουν άλλες λέξεις που χαρακτηρίζουν τη λέξη που 

επεξηγήσαμε.  (για τη λέξη χιόνι μπορεί να βρουν τις λέξεις παγωμένο, 

άσπρο, κρύο, νιφάδες, πάγος κλπ). 
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6
η
 συνάντηση: Ανάπτυξη του λεξιλογίου μέσα από τις ιστορίες! (μερικές 

συμβουλές ακόμα) 

 

 Η κατανόηση μιας λέξης έρχεται μέσα από την επαναλαμβανόμενη έκθεση 

του παιδιού στη λέξη αυτή.  Εκμεταλλευόμαστε τα κείμενα στα οποία 

συναντάμε μια λέξη πολλές φορές. 

 Οι γραμματικές κατηγορίες που κατακτούν πιο εύκολα τα παιδιά της 

προσχολικής ηλικίας είναι τα ρήματα, τα ουσιαστικά και τα επίθετα. 

 Ένα παιδί που μεγαλώνει σε ένα πλούσιο σε γλωσσικά ερεθίσματα 

περιβάλλον μέχρι την ηλικία των 6 ετών (α δημοτικού) γνωρίζει και 

χρησιμοποιεί περίπου 20.000 λέξεις.  Αντίθετα, ένα παιδί που μεγαλώνει σε 

ένα φτωχό σε γλωσσικά ερεθίσματα περιβάλλον, χρησιμοποιεί μόνο 5.000 

λέξεις.. 

Μερικά παιχνίδια που μπορώ να κάνω στο σπίτι! 

1. Με αφορμή τον πρωταγωνιστή (ή όποιον άλλον ήρωα μου έκανε 

εντύπωση..) βρίσκω λέξεις που δηλώνουν τί κάνει (ρήματα) και λέξεις που 

δείχνουν πώς είναι (επίθετα).  Με αφορμή τις εικόνες βρίσκω λέξεις που 

δείχνουν τί είναι (ουσιαστικά). 

2. Φτιάχνω το βαζάκι με τις αγαπημένες μου λέξεις από όλες τις ιστορίες που 

διαβάζω.  Τις γράφω απλά σε ένα χαρτάκι και τις κοιτάζω ξανά.  Με τη 

βοήθεια αυτών των λέξεων μπορώ αργότερα να φτιάχνω τις δικές μου 

ιστορίες χρησιμοποιώντας είτε μια λέξη, είτε ένα ζευγάρι λέξεων.  Με τον 

τρόπο αυτό πέρα από το ότι βάζω τη λέξη σε ένα νέο πλαίσιο, εξασκώ και τη 

φαντασία μου.  Για σκεφτείτε πόσες μικρές ιστορίες μπορείτε να βρείτε 

χρησιμοποιώντας τις λέξεις «λύκος» και «ελικόπτερο»... 

3. Φτιάχνω μικρές και απλές ακροστιχίδες με βάση μια εικόνα από την ιστορία 

που διαβάζω. 

4. Στην περίπτωση που έχω επιλέξει κάποιες λέξεις, τις γράφω σε ένα χαρτί 

μπροστά στο παιδί, τις επαναλαμβάνουμε και του λέω να με σταματήσει 

όταν τις ακούσει μέσα το κείμενο.  Στη συνέχεια τις εξηγώ χρησιμοποιώντας 

τις τεχνικές που ταιριάζουν σε κάθε λέξη.    

Δεν ξεχνώ: 

1. Η ενασχόληση μου με τις λέξεις είναι ένα κομμάτι της διαλογικής 

ανάγνωσης.  Κατά τη διάρκεια της συζήτησης σε ένα κείμενο, κάνω 

κάποιες ερωτήσεις για τις λέξεις. 

2. Δε γίνομαι υπερβολικός. Η ενασχόληση με 3-4 λέξεις σε κάθε κείμενο 

είναι αρκετές. 
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7
η
 συνάντηση: Αναδιήγηση ιστοριών 

Η αναδιήγηση των ιστοριών διεξάγεται μετά την ανάγνωση ενός κειμένου.  Το παιδί 

προσπαθεί να θυμηθεί και να αφηγηθεί ό,τι θυμάται από την ιστορία που διάβασε.  

Σημεία που πρέπει να προσέχουμε: 

 Το παιδί μπορεί να αφηγηθεί με δικά του λόγια την ιστορία και όχι 

απαραίτητα να χρησιμοποιήσει λέξεις του κειμένου. 

 Τα παιδιά παραλείπουν συνήθως πολλές λεπτομέρειες, γιατί νομίζουν ότι 

εμείς που τους διαβάσαμε την ιστορία, τη γνωρίζουμε ήδη και δε χρειάζεται 

να μας την πουν ξανά λεπτομερώς.  Για αυτό το λόγο καλό είναι να τους λέμε 

πριν ξεκινήσουν, ότι θέλουμε «να μας πουν την ιστορία, σαν να την έλεγαν 

σε ένα φίλο τους που δεν την έχει ακούσει ξανά».   

 Η αναδιήγηση δεν είναι εύκολη υπόθεση και απαιτεί πολλή εξάσκηση και 

σταδιακά βήματα. 

 Το παιδί πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων ότι θα αφηγηθεί αργότερα την 

ιστορία. 

Η αναδιήγηση των ιστοριών βασίζεται στην κατάκτηση του βασικού δομικού 

σχήματος των ιστοριών ή αλλιώς τη γραμματική της ιστορίας. Το βασικό δομικό 

σχήμα των ιστοριών αποτελείται από τα εξής στοιχεία: 

1. Πλαίσιο: εισαγωγή, κύριοι πρωταγωνιστές, άλλοι χαρακτήρες, τόπος, 

χρόνος της ιστορίας.  

2. Θέμα ή αρχικό γεγονός: το αρχικό γεγονός, που έκανε τον 

πρωταγωνιστή να αναλάβει δράση. 

3. Πλοκή:  Όλες οι ενέργειες που έκανε ο πρωταγωνιστής για να λύσει το 

πρόβλημά του. Συνήθως οι ενέργειες του πρωταγωνιστή έχουν μια 

συνέχεια  

4. Επίλυση: Η λύση που δόθηκε στο πρόβλημα του ήρωα, το τέλος της 

ιστορίας. 

5. Διαδοχή: Κάθε ιστορία έχει αρχή, μέση και τέλος. Όλα τα γεγονότα 

στην ιστορία πρέπει να περιγράφονται με συγκεκριμένη σειρά, με σωστή 

χρονική ακολουθία. 

Ο στόχος μας είναι σταδιακά να ενθαρρύνουμε το παιδί να κατανοήσει ότι σχεδόν 

σε κάθε ιστορία υπάρχουν τα παραπάνω δομικά στοιχεία, έτσι ώστε να μπορεί να 

τα χρησιμοποιήσει όταν αφηγείται το ίδιο.  Το παιδί μαθαίνει τί να περιμένει 

από μια εξιστόρηση και τί είναι σημαντικό να θυμάται από αυτή.  Όπως 

φαίνεται τα παιδιά που δεν εκπαιδεύτηκαν στην «κατασκευή» ιστοριών, διηγούνται 
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τμήματα χωρίς λογική αλληλουχία, χάνουν σημαντικά στοιχεία και δεν είναι σε 

θέση να δώσουν εξηγήσεις για την πλοκή. 

Βιβλία που βοηθούν: 

 Βιβλία με απλές ιστορίες με επαναλαμβανόμενο γλωσσικό μοτίβο. 

  Βιβλία με πιο σύνθετες ιστορίες, όπου όμως υπάρχει ξεκάθαρο το δομικό 

σχήμα της ιστορίας. 

 

Υλικά που βοηθούν: 

 Κάρτες με λέξεις που αναφέρονται στα δομικά στοιχεία. 

 Χάρτης της ιστορίας 

Αναδιήγηση σε αρχικό στάδιο: 

 Το παιδί προσπαθεί να θυμηθεί πρόσωπα και γεγονότα με την σωστή 

χρονική σειρά. 
 Βρίσκουμε λέξεις-κλειδιά που μπορεί να χρησιμοποιήσει το παιδί. 
 Συμμετέχουμε κι εμείς δίνοντας βοήθεια ή κάνοντας κι εμείς αναδιήγηση 

μετά το τέλος της ανάγνωσης, έτσι ώστε να γίνουμε γλωσσικό πρότυπο για 

τα παιδιά. 

Αναδιήγηση σε επόμενο στάδιο: 

 Εισάγουμε τα βασικά δομικά στοιχεία. 

 Κάνουμε καθοδηγούμενη αναδιήγηση κάνοντας ερωτήσεις που εισάγουν τα 

βασικά δομικά στοιχεία της ιστορίας (Μια φορά κι έναν καιρό ήταν... Για 

ποιόν μιλούσε η ιστορία; Πότε ξεκίνησε η ιστορία; Που έγιναν όσα έλεγε η 

ιστορία μας; Ποιο πρόβλημα αντιμετώπισε ο ήρωάς μας; Πώς προσπάθησε 

να το λύσει; (τί έκανε πρώτα, στη συνέχεια κλπ), Πώς λύθηκε το πρόβλημα; 

Πώς τελείωσε η ιστορία; 
 Αργότερα κάνουμε ελεύθερη αναδιήγηση όπου το παιδί προσπαθεί μόνο 

του να ανακαλέσει τα γεγονότα ακολουθώντας τα βασικά δομικά στοιχεία.  

Αν δυσκολευτεί του κάνουμε σχετικές ερωτήσεις, έτσι ώστε να το 

βοηθήσουμε.
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8η συνάντηση: Αναδιήγηση ιστοριών-Χάρτης της ιστορίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πλαίσιο 

Τόπος                                              Χρόνος                                  

Πρωταγωνιστής 

 

 

Άλλοι χαρακτήρες 

Θέμα-Αρχικό γεγονός 

Πλοκή (Τί έγινε πρώτα, μετά κλπ.) 

Λύση - Τέλος 
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8η συνάντηση: Καρτέλες για διευκόλυνση στην εξάσκηση με τα δομικά στοιχεία 

της ιστορίας 

1 Αρχή 
 

2 Ποιος; 

3 Που; 
 

4 Πότε; 

5 Πως 

ξεκίνησε; 
 

6 Τι έγινε 

μετά; 

(Πλοκή) 

 

7 Λύση 

 

 

8 Τέλος 
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 Λίστες βιβλίων 

 Λίστα βιβλίων που χρησιμοποιήθηκαν στις συναντήσεις με τους γονείς. 

Βιβλία που δόθηκαν στους γονείς για εξάσκηση κατά τη διάρκεια των συναντήσεων 

Συναντήσεις 1-2: Εξοικείωση με τις έννοιες του γραπτού λόγου 

Ο Σποτ, η γιαγιά και ο παππούς/Που είναι ο Σπότ; / Είμαι ένας βάτραχος μικρούλης, 

ο Εμμανουήλ Α. Μπακακούλης / Αχ! Γιατί να είμαι γάτα;/ Στης καμηλοπάρδαλης τη 

μύτη / Το λαγουδάκι που έτρωγε μόνο καρότα / Ο καλόκαρδος λύκος / Νερό-τα 

τέσσερα στοιχεία/Γη-τα τέσσερα στοιχεία/ Η πελώρια κολοκύθα / Κουκουβά/ Πάμε 

μια βόλτα φεγγαράκι /Οι γονείς μου/ Η εξοχή/Το μεγάλο βιβλίο της αγάπης/Θυμός  

 

Συναντήσεις 3-4: Εξοικείωση με είδη ερωτήσεων-Διαλογική ανάγνωση 

Αχ! Γιατί να είμαι γάτα;/ Στης καμηλοπάρδαλης τη μύτη / Ο λύκος ξαναγύρισε/ 

Έλμερ, ο παρδαλός ελέφαντας/ Έλμερ και Ρόζα/ Ο Έλμερ και το ουράνιο τόξο / Ο 

Ελμερ και τα ξυλοπόδαρα / Ο βάτραχος είναι βάτραχος / Ο βάτραχος είναι ήρωας / Ο 

βάτραχος και μια πολύ ξεχωριστή μέρα / Πιγκουίνος χάθηκε, πιγκουίνος βρέθηκε/ 

Πώς να πιάσεις ένα αστέρι / Ο δρόμος για το σπίτι / Η Εύη που όλο χορεύει και 

χορεύει / Πως να κρύψεις ένα λιοντάρι 

 

Συναντήσεις 5-6: Ανάπτυξη λεξιλογίου 

Ο λύκος ξαναγύρισε/ Έλμερ, ο παρδαλός ελέφαντας/ Έλμερ και Ρόζα/ Ο Έλμερ και 

το ουράνιο τόξο / Ο Ελμερ και τα ξυλοπόδαρα / Ο βάτραχος είναι βάτραχος / Ο 

βάτραχος είναι ήρωας / Ο βάτραχος και μια πολύ ξεχωριστή μέρα / Η Εύη που όλο 

χορεύει και χορεύει / Πως να κρύψεις ένα λιοντάρι/ Νερό-τα τέσσερα στοιχεία/Γη-τα 

τέσσερα στοιχεία/ Πετάνε οι πιγκουίνοι;/ Γυρίζει-γυρίζει η γη / Μεγαλώνει-

μεγαλώνει το φυτό / Πέφτει-πέφτει η σταγόνα 

 

Συναντήσεις 7-8: Αναδιήγηση ιστοριών 

Η ιστορία ενός καλοψημένου τηγανόψωμου / Ο πράσινος λύκος / Ο καλόκαρδος 

λύκος / Τα τρία μικρά λυκάκια / Θέλω κι εγώ / Η πελώρια κολοκύθα / Η κόκκινη 

κοτούλα /Η τουλιπίτσα / Η πουπού και η καρλότα / Αουτς / Το πιο όμορφο σπίτι του 

κόσμου/ Ο Έλμερ και το ουράνιο τόξο / Ο Ελμερ και τα ξυλοπόδαρα / Ο βάτραχος 

είναι βάτραχος / Ο βάτραχος είναι ήρωας 
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 Λίστα βιβλίων που δόθηκε στους γονείς με προτεινόμενους τίτλους βιβλίων, 

κατάλληλους για την εφαρμογή των τεχνικών ανάγνωσης ιστοριών.  

Προτεινόμενοι τίτλοι βιβλίων 

Βιβλία με μικρό κείμενο ιδανικά για τις έννοιες του γραπτού λόγου: 

Τα βιβλία των Hawkins C. και Hawkins J.: Είμαι ένας βάτραχος μικρούλης ο 
Εμμανουήλ Α. Μπακακούλης/ Αχ! γιατί να είμαι γάτα/ Στης καμηλοπάρδαλης τη 
μύτη, εκδ. Αιώρα. 

Η σειρά βιβλίων της Βαρβαρούση, Λ. «Τρελοδαγκωνίτσες»: Μια μέλισσα με... λύση! 
/ Ένα σκουλήκι... με φτερά! / Ένας ποντικός... κάπως βιαστικός! / Ένα ψάρι που δεν 
ήξερε... να κολυμπάει! / Ένα γουρούνι... με ταλέντο! / Μια αράχνη μόνη... ψάχνει / 
Προσοχή! Το πρόβατο... δαγκώνει! / Ένα φίδι... τρομερό! / Ένας καλόκαρδος... 
καρχαρίας! / Ένας πολύ γλυκός... λύκος!, εκδ. Παπαδόπουλος. (κατάλληλα για 
εξάσκηση στην ομοιοκαταληξία) 

Τα βιβλία του  Geoffrey de Pennart: Ο καλόκαρδος  λύκος / Ο λύκος ξαναγύρισε /Το γεύμα 
των λύκων/ Ο λύκος, η κατσίκα και τα 7 κατσικάκια/ Να μαι ξανά, εκδ. Παπαδόπουλος. 

Τα βιβλία του Τοντ Παρ:  Το βιβλίο του Θέλω/ Το βιβλίο της γής/ Το βιβλίο της Ειρήνης/ 
Ποιός είναι ο καλύτερός σου φίλος , εκδ. Μεταίχμιο. 

Η σειρά βιβλίων του Σποτ! Eric Hill: Το γιορτινό μπαλόνι του Σποτ / Ο πρώτος περίπατος του 
Σποτ / Τα γενέθλια του Σποτ / Πού είναι ο Σποτ /Ο Σποτ παίζει στο πάρκο κ.α., εκδ. 
Ερευνητές. 

Η σειρά βιβλίων «Τικ και Τέλα», Scheffler Axel,: Η λιμνούλα/ Το τέρας / Το σούπερ πατίνι/ Ο 
βατραχάκος / Το χιόνι/ Το μπαλόνι ( με λίγη προσοχή πιθανόν κάποιες απο τις ιστορίες της 
σειράς αυτής να είναι κατάλληλες για πιο μικρά παιδιά), εκδ. Ικαρος.  

Απο τις εκδόσεις «Κέδρος» κυκλοφορούν μικρά σε μέγεθος βιβλία σε σειρές τεσσάρων 
βιβλίων όπως η σειρά: 

Η ζωή/ τα τέσσερα στοιχεία/ μια μέρα/ η οικογένεια μου/ τα ζωάκια μου/τα σπορ.  

 

Ιδιαίτερες εκδόσεις! Βιβλία κατάλληλα για διαλογική ανάγνωση (ερωτήσεις, ανάπτυξη 
λεξιλογίου) 

 Από τις Εκδόσεις Ικαρος -πολύ προσεγμένα βιβλία για μικρά παιδιά 
Oliver Jeffers, Πετάνε οι πιγκουίνοι;  

Oliver Jeffers, Πιγκουίνος χάθηκε, πιγκουίνος βρέθηκε. 

Puttock, S. Τί παράξενο μωρό! Γκρρρ!   

Birgita Sif , Η Ευη που χορευει και όλο χορευει (υπέροχο βιβλίο για την αυτοεκτίμηση) 

Birgita Sif , Ολιβερ (Βιβλιο με σχετικά μικρό κείμενο για τη συναισθηματική νοημοσύνη) 

Benji Davis, Το νησί του παππού 
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 Απο τις Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο- Τα βιβλία του Eric Carle 
Μια κάμπια πολύ πεινασμένη / Ο κύριος Ιπποκαμπος / Φίλοι για πάντα/ Η κατσούφα 
πασχαλίτσα. 

 Από τις εκδόσεις Κόκκινο- Πολύ ιδιαίτερα βιβλία σε σχήμα, κείμενο και 
εικονογράφηση  

Beatrice Allemagna, Τί θα πει παιδί; 

Olea Dieudonne, Μεγάπολις 

Isabel Martins-Bernando Carblin, Ο μπαμπάς μου είναι. 

 

 Από τις εκδόσεις Πατάκη- Τα βιβλία του Ντειβιντ Μακ Κι με τις περιπέτειες του 
«Ελμερ» (βιβλία με ωραία εικονογράφηση και κείμενο) 

Έλμερ ο παρδαλός ελέφαντας / Έλμερ και Ρόζα / Ο Έλμερ και το ουράνιο τόξο / Ο Έλμερ και 
τα ξυλοπόδαρα 

... και άλλες ιστορίες του ήρωα! 

 Από τις εκδόσεις Πατάκη- Τα βιβλία της Σ. Ζαραμπούκα 
Τα μαγικά χρώματα / Ο κύριος Μπεν, η Mου και τα σκουπίδια,  και άλλες ιστορίες της ίδιας 
σειράς.. 

 Από τις εκδόσεις Αίσωπος- Τα βιβλία της Amy Hest 
Ονειρα γλυκά Μάρκο / Κρύωσες Μάρκο / Τα κατάφερες Μάρκο! 

 Από τις εκδόσεις Τζαμπίρης-Πυραμίδα, η  σειρά «Τα χρώματα των συναισθημάτων»  
Το μπλέ του φόβου / Το κόκκινο της ντροπής / Το κίτρινο της ζήλειας και άλλες ιστορίες. 

Βιβλία με ξεκάθαρο δομικό σχήμα, κατάλληλα για εξάσκηση στην αναδιήγηση και όχι 
μόνο.. 

 Puybaret, E. Ο φεγγαροσκεπαστής, εκδ. Αίσωπος. 

 Emmet Jonathan, Θα κατεβάσω το φεγγάρι, εκδ. Αίσωπος 

 Εmmet Jonathan, Vanessa Cabban, Το πιο όμορφο σπίτι του κόσμου, εκδ. 
Αίσωπος 

 Cain, S, και Hansen, G. Κάτω από το φως του φεγαριού, εκδ. Modern Times. 

 Γουοντέλ, Μ. και Κόκροφτ, Τζ. Χώρος για ένα μικράκι, εκδ. Πατάκη. 

 Ασμπγιόρνσεν, Π. και Μόε, Γ. Η ιστορία ενός καλοψημένου τηγανόψωμου, 
εκδ. Πατάκη. 

 Scammel, R., Αουτς!, εκδ. Παπαδόπουλος. 

 Τριβιζάς, Ε. Τα τρία μικρά λυκάκια/ Η πουπού και η καρλότα, εκδ. Μίνωας. 

 Ζωρζ Σαρρή, Η τουλιπίτσα/ Η κόκκινη κοτούλα, εκδ. Πατάκης. 

 DePennart, J., Ο καλόκαρδος  λύκος, εκδ. Παπαδόπουλος 

 Gouichoux, R., Ο πράσινος λύκος, εκδ. Παπαδόπουλος 
 Θάρλετ, Ε., Θέλω κι εγώ, εκδ. Πατάκη. 

 Τολστόι, Α., Η πελώρια κολοκύθα, εκδ. Άμμος.  
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Ιδιαίτεροι τίτλοι βιβλίων κατάλληλοι για απόλαυση του κειμένου.. 

 Ο κύριος Ευτύχης και η κυρία Δυστυχία, εκδ. Διάπλαση (κατάλληλο κείμενο 
για συζήτηση και συναισθηματική νοημοσύνη). 

 Νευροκοπλή, Β. Αν τ’ αγαπάς ξανάρχονται, εκδ. Λιβάνη. 

 Ρίτσον, Ε.  Η καλή μεγάλη καφετιά αρκούδα βρήκε την ευτυχία, εκδ. Κέδρος. 

 Βένιγκερ, Μ. Κάποιος να μ΄ αγαπάει, εκδ. Πατάκη. 

 Amber Stewart και Layn Marlow, Σιγά-σιγά, εκδ. κόκκινη κλωστή δεμένη 

 D’ Allana, M. Ο μεγάλος θυμός, εκδ.Ηλίβατον. 

 Weitze, M. Γιατί το ροζ ελεφαντάκι έπεσε σε θλίψη και πως ξαναβρήκε τη 
χαρά του, εκδ. Ηλίβατον. 

 Τριβιζάς, Ε.  Παραμύθια, Ντορεμύθια, εκδ. Μεταίχμιο.  

 Πριοβόλου, Ε. Ο τρυφεράκανθος, εκδ. Καλέντης.  

 Ανδρικόπουλος, Ν. Η χώρα με τους παράξενους ανθρώπους, εκδ. Καλέντης 

 Puybaret, Eric. Τα κόκκινα ξυλοπόδαρα, εκδ. Αίσωπος. 

 Τζον Μουθ. Πετρόσουπα, εκδ.Αγκυρα. 

 Παπαγιάννη Μαρία,   Μια άλλη μέρα θα νικήσεις εσύ, εκδ. Πατάκης 

 Βέλθουις Μαξ, Ο βάτραχος είναι βάτραχος, εκδ. Πατάκης 

 Βέλθουις Μαξ, Ο βάτραχος είναι ήρωας, εκδ. Πατάκης 

 Debi Gliori,  Θα σ’ αγαπώ ό,τι κι αν γίνει, εκδ. Πατάκης 

 Brun- Cosme, N και Tallec, O, Ο μεγάλος λύκος  και ο μικρός λύκος, εκδ. 
Ηλίβατο 

 Brun- Cosme, N και Tallec, O, Ο μεγάλος λύκος  και ο μικρός λύκος-Το 
φυλλαράκι που δεν έπεφτε, εκδ. Ηλίβατο 

 Dierssen Andreas, Γενναίος είσαι όταν λες την αλήθεια, εκδ. Σύγχρονοι 
ορίζοντες 

 Loughrey, Α και Howarth, D., Χειμώνας και η κουκουβάγια κάνει μια ηρωική 
διάσωση, εκδ. Πατάκη. 

 Loughrey, Α και Howarth, D.,  Φθινόπωρο και ο σκίουρος χάνει το φαί του, 
εκδ. Πατάκη. 

 Loughrey, Α και Howarth, D.,  Άνοιξη και το κουνελάκι χάνει τον δρόμο για το 
σπίτι, εκδ. Πατάκη. 

 Loughrey, Α και Howarth, D., Καλοκαίρι και το  ποντικάκι λύνει έναν πολύ 
δύσκολο γρίφο, εκδ. Πατάκη 

 Anhott C., Ολοι μαζί ενας κόσμος, εκδ. Παπαδόπουλος 

  Levey, E., Η κοτουλα-Τούλα, εκδ. Παπαδόπουλος 

 Carminati, C., Το καρναβάλι των ζώων, εκδ. Modern Times 

 (ή Μαρκο Σίμσα, Ντόρις Αιζενμπούργκερ, Το καρναβάλι των ζώων, εκδ. 
Ψυχογιός) 

 Η σειρά βιβλίων της Τρέισι Μορόνι, «Αγγίζω και αισθάνομαι τα 
συναισθήματα»: Αγάπη/ Θυμός/ Λύπη / Ευγένεια, εκδ. Μεταίχμιο 

 Η σειρά βιβλίων της Τρέισι Μορόνι, «Πόσο μου αρέσει..» : Ο εαυτός μου / Η 
οικογένειά μου / Το σχολείο και άλλες ιστορίες, εκδ. Μεταίχμιο. 

 Χατόγλου-Κερασίδου Φρόσω, Αλλος για το πλοίο, εκδ. Μικρή Μίλητος 

 Πολ. Ο Ζελένσκι, Ρουμπελστίνσκιν, εκδ. Μίνωας 
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 Χορχε Μπουκάι, Ο αλυσοδεμένος ελέφαντας, εκδ. Opera (βιβλία με 
ιδιαίτερο κείμενο για συζήτηση) 

 Χόρχε Μπουκάι, Ο τρομερός εχθρός, εκδ. Opera  
 Διακαινισάκη Πόπη, Ενας γάτος βιολιστής στη στέγη, εκδ. Ρωσση, Ε. 

 Knister,  Η υπόσχεση είναι υπόσχεση, εκδ. Πατάκη 

 Moost Nele, Eγώ έχω εσένα κι εσύ εμένα, εκδ. Παπαδόπουλος 

 Κατερίνα Τζωρίδου, Η τσέπη της καρδούλας, εκδ. Ελληνικά Γράμματα 

 D’ Allana, M. Ο μεγάλος θυμός, εκδ. Ηλίβατον. 

 Μπασλάμ, Δ. Ο αγησίλαγος, εκδ. Επόμενος Σταθμός. 

 Μπασλάμ, Δ. Ο γαργαλιστής, εκδ. Επόμενος Σταθμός. 

 Μπασλάμ, Δ. Η θυμωμένη μπετονιέρα, εκδ. Επόμενος Σταθμός. 

 Reynolds, P. Η τελεία, εκδ. Αίσωπος. 

 
 

Βιβλία για ενήλικες με πολλές ιδέες φιλαναγνωσίας! 

 Μπρασερ, Φ, 1001 δραστηριότητες για να αγαπήσω το βιβλίο, εκδ. 
Μεταίχμιο 

 Ροντάρι, Τζ, Η γραμματική της φαντασίας, εκδ. Μεταίχμιο 

 Κρόκου, Z, Κάθε φορά..μια ιστορία! Κάρτες δημιουργικής αφήγησης, 

εκδ.Κουτρουδίτσος-Διάγραμμα. 

 Σανταγκοστίνο, Π.,  Πως να διηγούμαστε ενα παραμύθι..και να 

επινοούμε άλλα εκατό, εκδ. Καστανιώτη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

 

 

Εργαλεία μέτρησης 

 Κατανόηση προφορικού λόγου  

 Κριτήριο αξιολόγησης αναδιήγησης ιστοριών 

 Πρακτικές αναδυόμενου γραμματισμού και ανάγνωσης ιστοριών στο σπίτι 

 Student-Teachers Relationship Scale (STRS) 

Έγγραφα που χρησιμοποιήθηκαν 

 Δημογραφικά στοιχεία συμμετεχόντων 

 Γραπτή συναίνεση γονέων 
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 Κατανόηση προφορικού λόγου (Battelle Developmental Inventory-Second 

edition) 

 

 

Φόρμα αξιολόγησης 

Ονομα παιδιού:__________________________  Νηπιαγωγείο:______________________ 

 Μερα Μήνας Ετος 

Ημ.εξέτασης    

Ημ.γέννησης    

Ηλικία σε μήνες  

 

Προσληπτικός τομέας 

Προτεινόμενο 
σημείο εκκίνησης 

(ηλικία) 

Ερώτηση Βαθμολογία 
(0,1,2) 

Σχόλια 

 Ερώτ. 17: Κατανόηση 
παρελθοντικού χρόνου 

  

 Ερώτ.18: Κατανόηση 
πληθυντικού 

  

 Ερώτ. 19: Συνειρμοί   

 Ερώτ. 20: Κατανόηση 
ιστορίας  

  

 Ερώτ. 21: Κατανόηση 
μελλοντικού χρόνου 

  

 Ερώτ. 22: Κατανόηση 
ενεργητικής-παθητικής 

φωνής 

  

 Ερώτ. 23: Πολύπλοκες 
εντολές 

  

 Ερώτ. 24: αναγνώριση 
ήχου που λειπει 

  

 Ερώτ. 25: Κατανόηση 
ιστορίας 

  

 Ερώτ. 26:Αναγνώριση 
ήχου που λείπει  

  

 Ερώτ. 27: Κατανόηση 
μεταφορικού λόγου 

  

Συνολική βαθμολογία   
 

 

Α.Α παιδιού 
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 Κριτήριο αξιολόγησης αναδιήγησης ιστοριών 

 

Κριτήριο αξιολόγησης της αναδιήγησης (Δομή της ιστορίας) 

 

Όνομα μαθητή: .………………………………………………………… 

Τίτλος ιστορίας: …………………………………………………………. 

Ηλικία: …………………………………………………………. 

Σχολείο - Ημερομηνία: …………………………………………………………. 

 

Γνώση της δομής της ιστορίας 

 Χρονικοί και τοπικοί προσδιορισμοί – Πλαίσιο                       Βαθμολογία 

1. Ξεκινά την ιστορία με μια εισαγωγή                                                    ……………. 

2. Ονομάζει τον κύριο πρωταγωνιστή                                                      ……………. 

3. Ονομάζει τους άλλους χαρακτήρες της ιστορίας                                 …………….. 

4. Αναφέρει τον τόπο και τον χρόνο της ιστορίας                                    ……………. 

 Θέμα 

5. Αναφέρει τον κύριο στόχο ή το πρόβλημα που καλείται 

να επιλύσει ο βασικός ήρωας της ιστορίας                                               .……………. 

 Πλοκή Επεισοδίων 

6. Αναφέρει όλα τα γεγονότα που διαδραματίζονται 

στην ιστορία                                                                                              .……………. 

 Επίλυση 

7. Παρουσιάζει την επίλυση του προβλήματος ή την 

επίτευξη του στόχου                                                                                 .…………….. 

8. Αναφέρει ένα τέλος για την ιστορία                                                    ……………… 

 Διαδοχή 

9. Αναδιηγείται την ιστορία αναφέροντας σωστά τα στοιχεία 

της δομής: πλαίσιο, αρχικό γεγονός, πλοκή επεισοδίων, επίλυση 

( Βαθμολογία: 2 για την σωστή διαδοχή των στοιχείων της δομής 

της ιστορίας, 1 για μερική και 0 για απουσία οποιασδήποτε εμφανούς 

διαδοχής των στοιχείων της δομής της ιστορίας).                                   ……………… 

 

 

Συνολική βαθμολογία του παιδιού                                                            ………/10 
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 .Πρακτικές αναδυόμενου γραμματισμού και ανάγνωσης ιστοριών στο σπίτι. 

Νηπιαγωγείο:________________________________   Τμήμα: ________________________ 

Ονομα παιδιού (αρχικά):_____________________________________________   

Ημερομηνία:_________________ 

 

Συχνότητα πρακτικών ανάγνωσης ιστοριών στο σπίτι 

Οι παρακάτω ερωτήσεις αφορούν σε πρακτικές που ακολουθείτε στο σπίτι σχετικά με την 

ανάγνωση ιστοριών.  Απαντήστε με ειλικρίνεια και δείξτε το βαθμό προτίμησης σας σε κάθε 

ερώτηση κυκλώνοντας τον αντίστοιχο αριθμό:  

1 (Πολύ σπάνια)= 1 φορά το μήνα ή λιγότερο 

2 (Σπάνια)= 2-3 φορές το μήνα 

3(Μερικές φορές)= 1-2 φορές την εβδομάδα 

4 (Συχνά)= 3-4 φορές την εβδομάδα 

5 (Πολύ συχνά)= Καθημερινά  

 Πολύ 
σπάνια 

Σπάνια Μερικές 
φορές 

Συχνά Πολύ 
συχνά 

Πόσο συχνά διαβάζετε ιστορίες  στο παιδί 
σας;  
 

1 2 3 4 5 

Δημιουργείτε την κατάλληλη ατμόσφαιρα 
πριν την ανάγνωση μιας ιστορίας 
(κάθεστε αγκαλιά με το παιδί σας, σε ενα 
ήσυχο και άνετο μέρος, με τον κατάλληλο 
φωτισμό κλπ);  

1 2 3 4 5 

Πόσο συχνά επισκέπτεστε βιβλιοθήκες 
και βιβλιοπωλεία μαζί με το παιδί σας;  

1 2 3 4 5 

Πόσο συχνά διαβάζετε στο παιδί σας 
παιδικά κείμενα εκτός απο ιστορίες; 
(ποιήματα, παιδικές εγκυκλοπαίδειες 
κλπ)  

1 2 3 4 5 

Πόσο συχνά δείχνετε στο  παιδί σας πώς 
να κρατά  σωστά ενα βιβλίο και να 
γυρίζει  σωστά τις σελίδες του;  

1 2 3 4 5 

Πόσο συχνά εξηγείτε στο παιδί σας ποιο 
είναι το εξώφυλλο και ποιο το 
οπισθόφυλλο ενος βιβλίου;  

1 2 3 4 5 

Πόσο συχνά αναφέρετε στο παιδί σας  
τον τίτλο ενος βιβλίου, το συγγραφέα, 
τον εικονογράφο κλπ;  

1 2 3 4 5 

Όταν διαβάζετε μια ιστορία  στο παιδί  
σας δείχνετε με το δάκτυλό σας εκείνη τη 
σειρά την οποία διαβάζετε;  

1 2 3 4 5 
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Όταν διαβάζετε μια ιστορία στο παιδί  
σας τους ζητάτε να σας δείξει  μια γνωστή 
του λέξη μέσα στο κείμενο;  

1 2 3 4 5 

Όταν διαβάζετε μια ιστορία στο παιδί  
σας του υποδεικνύετε από πού αρχίζει 
και πού τελειώνει μια πρόταση;  

1 2 3 4 5 

Πόσο συχνά ζητάτε απο το παιδί σας να 
«διαβάσει» μαζί σας ενα μικρό και εύκολο 
κείμενο ή να συμπληρώσει προτάσεις που 
του είναι οικείες μέσα στο κείμενο (π.χ. σε 
κείμενα που έχουν ομοιοκαταληξία) 

1 2 3 4 5 

Πόσο συχνά ζητάτε απο το παιδί σας να 
αναγνωρίσει σημεία στίξης μέσα στο 
κείμενο;  

1 2 3 4 5 

Πόσο συχνά ζητάτε απο το παιδί σας να 
αναγνωρίσει  γνωστά του γράμματα μέσα 
στο κείμενο;  
 

1 2 3 4 5 

Πόσο συχνά ρωτάτε το παιδί σας αν 
θυμάται πληροφορίες ή το βασικό 
μήνυμα του κειμένου;  

1 2 3 4 5 

Πόσο συχνά κατά την ανάγνωση μιας 
ιστορίας  επεξηγείτε στο παιδί σας 
άγνωστες λέξεις που συναντάτε στο 
κείμενο;  

1 2 3 4 5 

Πόσο συχνά κατά την ανάγνωση μιας 
ιστορίας χρησιμοποιείτε τις εικόνες του 
βιβλίου για να επεξηγήσετε τη σημασία 
μιας λέξεως;  

1 2 3 4 5 

Πόσο συχνά κατά την ανάγνωση μιας 
ιστορίας διαβάζετε ολοκληρο το κείμενο 
χωρίς να σταματήσετε καθόλου;  

1 2 3 4 5 

Πόσο συχνά κατά την ανάγνωση μιας 
ιστορίας σταματάτε  την ανάγνωση για να 
κάνετε ερωτήσεις στά παιδιά σας;  

1 2 3 4 5 

Πόσο συχνά κατά την  ανάγνωση  μιας 
ιστορίας ενθαρρύνετε το παιδι σας να 
ρωτήσει κάτι σχετικό με την ιστορία; 

1 2 3 4 5 

Πόσο συχνά κατά την ανάγνωση μιας 
ιστορίας επαινείτε τα σχόλια που κάνει το 
παιδί σας; 

1 2 3 4 5 

Πόσο συχνά επεξηγείτε πληροφορίες που 
συναντάτε στο κείμενο της ιστορίας; 

1 2 3 4 5 

Πόσο συχνά συνδέετε γεγονότα που 
συναντάτε  στις ιστορίες με γεγονότα της 
καθημερινής  ζωής του παιδιού σας;  

1 2 3 4 5 

Πόσο συχνά παροτρύνετε το παιδί σας να 
κάνει προβλέψεις σχετικά με το 
περιεχόμενο της ιστορίας; 

1 2 3 4 5 
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Πόσο συχνά ζητάτε απο το παιδί σας να 
σας πεί ξανά μια ιστορία που μόλις 
διαβάσατε με δικά του λόγια έχοντας το 
βιβλίο κλειστό; 

1 2 3 4 5 

Όταν το παιδί σας προσποιείται οτι 
διαβάζει μια ιστορία που ήδη γνωρίζει 
βασιζόμενο στις εικόνες, καταφέρνει 
τελικά να αφηγηθεί σωστά την ιστορία; 

1 2 3 4 5 

Πόσο συχνά κατά την ανάγνωση μιας 
ιστορίας ζητάτε απο το παιδί σας να 
αναγνωρίσει τα βασικά στοιχεία της 
δομής της ιστορίας; (πρωταγωνιστές, 
πλοκή,θέμα, επεισόδια, τόπος, χρόνος 
κλπ)  

1 2 3 4 5 

Πόσο συχνά καταά την ανάγνωση μιας 
ιστορίας κάνετε ερωτήσεις στα παιδιά 
σας όπου για να απαντήσουν θα πρέπει 
να αναλύσουν, να συγκρίνουν ή να 
αξιολογήσουν βασικές πληροφορίες του 
κειμένου;  

1 2 3 4 5 

Πόσο συχνά ζητάτε απο τα παιδιά σας να 
σας περιγράψουν εικόνες του βιβλίου;  

1 2 3 4 5 

 
 

 Ευχαριστούμε πολύ 
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 Student-Teachers Relationship Scale (STRS) 

Σχέσεις μαθητών και δασκάλων-Ερωτηματολόγιο 

 

Κωδικός παιδιού: ....................      Όνομα παιδιού (αρχικά):...........................................  

Παρακαλώ γράψτε σε ποιο βαθμό η κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις περιγράφει τη 

σχέση σας με αυτόν το μαθητή. Χρησιμοποιήστε την παρακάτω κλίμακα και βάλτε σε κύκλο 

τον αντίστοιχο αριθμό για κάθε πρόταση.  

Δεν ισχύει Ισχύει πολύ σπάνια Ισχύει πότε πότε Ισχύει συχνά Ισχύει απόλυτα 

1 2 3 4 5 

1 Έχω μια τρυφερή και ζεστή σχέση με αυτό το παιδί…………………………………………………... 1 2 3 4 5 

2 Αυτό το παιδί κι εγώ δίνουμε την εντύπωση ότι βρισκόμαστε συνέχεια σε αντιπαράθεση…………… 1 2 3 4 5 

3 Όταν είναι στεναχωρημένο, αυτό το παιδί αναζητάει παρηγοριά σε μένα…………………………….. 1 2 3 4 5 

4 Αυτό το παιδί αισθάνεται άβολα, όταν επιχειρώ να του δείξω τρυφερότητα με φυσική επαφή……… 1 2 3 4 5 

5 Αυτό το παιδί θεωρεί τη σχέση του μαζί μου σημαντική……………………………………………… 1 2 3 4 5 

6 Αυτό το παιδί φαίνεται ότι πληγώνεται ή ντρέπεται όταν το διορθώνω………………………………. 1 2 3 4 5 

7 Όταν επαινώ αυτό το παιδί, γεμίζει από περηφάνια…………………………………………………… 1 2 3 4 5 

8 Αυτό το παιδί αντιδράει έντονα, όταν με αποχωρίζεται……………………………………………….. 1 2 3 4 5 

9 Αυτό το παιδί μιλάει αυθόρμητα για τον εαυτό του…………………………………………………… 1 2 3 4 5 

10 Αυτό το παιδί είναι υπερβολικά εξαρτημένο από εμένα………………………………………………. 1 2 3 4 5 

11 Αυτό το παιδί θυμώνει εύκολα μαζί μου………………………………………………………………. 1 2 3 4 5 

12 Αυτό το παιδί προσπαθεί διαρκώς να με ευχαριστεί με τη συμπεριφορά του…………………………. 1 2 3 4 5 

13 Αυτό το παιδί αισθάνεται ότι δεν το αντιμετωπίζω δίκαια……………………………………………. 1 2 3 4 5 

14 Αυτό το παιδί ζητάει τη βοήθειά μου ακόμη κι όταν δεν τη χρειάζεται………………………………. 1 2 3 4 5 

15 Είναι εύκολο να καταλαβαίνεις τι αισθάνεται αυτό το παιδί………………………………………….. 1 2 3 4 5 

16 Αυτό το παιδί με βλέπει ως πηγή τιμωρίας και κριτικής……………………………………………... 1 2 3 4 5 

17 Αυτό το παιδί εκφράζει στεναχώρια και ζήλια όταν αφιερώνω χρόνο σε άλλα παιδιά………………. 1 2 3 4 5 

18 Αυτό το παιδί αντιδρά με οργή και δε διορθώνεται ακόμη και μετά από τιμωρία ή παρατήρηση 1 2 3 4 5 

19 Όταν αυτό το παιδί φέρεται άσχημα, συμμορφώνεται με ένα βλέμμα ή με τον τόνο της φωνής μου  1 2 3 4 5 

20 Η προσπάθεια να συμμορφώσω αυτό το παιδί με εξαντλεί……………………………………………. 1 2 3 4 5 
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21 Διαπίστωσα ότι αυτό το παιδί μιμείται τη συμπεριφορά μου ή τον τρόπο με τον οποίο κάνω 

πράγματα……………………………………………………………………………………………….. 

1 2 3 4 5 

22 Όταν αυτό το παιδί έρχεται κακοδιάθετο, τότε γνωρίζω ότι μας περιμένει μια πολύ δύσκολη μέρα 1 2 3 4 5 

23 Τα συναισθήματα αυτού του παιδιού απέναντί μου είναι απρόβλεπτα ή ιδιαίτερα ευμετάβλητα… 1 2 3 4 5 

24 Παρά τις καλύτερες προσπάθειές μου, νιώθω άβολα από το πώς τα πάμε με αυτό το παιδί………. 1 2 3 4 5 

25 Αυτό το παιδί γκρινιάζει και κλαίει, όταν θέλει κάτι από εμένα……………………………………… 1 2 3 4 5 

26 Αυτό το παιδί κάνει πονηριές ή προσπαθεί να με ξεγελάσει…………………………………………... 1 2 3 4 5 

27 Αυτό το παιδί μου εκμυστηρεύεται τις εμπειρίες του και τα συναισθήματά του……………………… 1 2 3 4 5 

28 Οι αλληλεπιδράσεις με αυτό το παιδί με κάνουν να αισθάνομαι αποτελεσματική και γεμάτη 

αυτοπεποίθηση...................................................................................................................................    

1 2 3 4 5 

29 Αυτό το παιδί έχει στραμμένη την προσοχή του επάνω μου όλη την ημέρα…………………………... 1 2 3 4 5 

30 Αυτό το παιδί έρχεται σε μένα για βοήθεια, αναγνώριση και υποστήριξη……………………………. 1 2 3 4 5 

31 Αυτό το παιδί φαίνεται να είναι σε επιφυλακή για να με προστατέψει……………………………….. 1 2 3 4 5 

32 Αυτό το παιδί επιτρέπει στον ευατό του να δεχθεί ενθάρρυνση από εμένα...................................... 1 2 3 4 5 

33 Αυτό το παιδί χρειάζεται διαρκή επιβεβαίωση από μένα ................................................................ 1 2 3 4 5 

34 Αυτό το παιδί φαίνεται να αισθάνεται ασφαλές μαζί μου ................................................................ 1 2 3 4 5 
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Έγγραφα που χρησιμοποιήθηκαν 

 Δημογραφικά στοιχεία συμμετεχόντων 

Δημογραφικά Στοιχεία Συμμετεχόντων 

Όνομα Σχολείου  __________________________________________________  

Εκπαιδευτικός: Έτη υπηρεσίας ___________ Μόνιμη/ος υπάλληλος: ΝΑΙ   ΟΧΙ  

Σπουδές:              AEI          Μεταπυχιακό ή/και Διδασκαλείο      Διδακτορικό 

Όνομα παιδιού: ________________________________________________ 

 Έτος Μήνας Ημέρα 

Ημερομηνία γέννησης ______________ ______________ _______________ 

Ηλικία παιδιού (μήνες) _______________ 

Φύλο:  Αγόρι  Κορίτσι 

Καταγωγή: _________________________ 

Τόπος γέννησης: _________________________ 

Επάγγελμα Πατέρα:   _________________________ 

... άνεργος  Όχι  Ναι, από το έτος _____________ 

Επάγγελμα Μητέρας: _________________________ 

... άνεργη  Όχι  Ναι, από το έτος _____________ 

Σπουδές Πατέρα: 

 
 
 
Συνολικά έτη 
εκπαίδευσης πατέρα: 

    απόφοιτος       
Δημοτικού 

 απόφοιτος ΑΕΙ-
ΤΕΙ 
 

 απόφοιτος  
Γυμνασίου 

 Μεταπτυχιακό 

 απόφοιτος 
Λυκείου 

    Διδακτορικό 

Σπουδές Μητέρας:  απόφοιτος 
Δημοτικού 

 απόφοιτος     
ΑΕΙ-ΤΕΙ 

 απόφοιτος  
Γυμνασίου 

 Μεταπτυχιακό 

 απόφοιτος 
Λυκείου 

 Διδακτορικό 

Συνολικά έτη εκπαίδευσης μητέρας: 
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 Γραπτή συναίνεση γονέων

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Δηλώνω υπεύθυνα οτι επιτρέπω στο παιδί μου _____________________________, 

να συμμετάσχει στη χορήγηση κριτηρίων αξιολόγησης ικανοτήτων (τεστ)  που θα 

πραγματοποιηθούν στο σχολείο του.  Τα κριτήρια αξιολόγησης ικανοτήτων (τεστ) 

που θα χρησιμοποιηθούν είναι κατάλληλα για την ηλικία του και  πραγματοποιούνται 

στα πλαίσια του προγράμματος γονικής συνεργασίας που εκπονείται στο σχολείο του.  

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για 

ερευνητικούς σκοπούς και σε κάθε περίπτωση θα είναι ανώνυμα. 

Ο/Η Δηλών 

Όνομα-Υπογραφή




