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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των γονέων και των νηπιαγωγών
σχετικά με τη φύση της μεταξύ τους συνεργασία. Στη μελέτη συμμετείχαν 204 υποκείμενα, εκ των οποίων οι
111 ήταν γονείς και οι 93 νηπιαγωγοί. Το δείγμα της έρευνας επιλέχτηκε τυχαία από αστικές, ημιαστικές και
αγροτικές περιοχές των νομών Ρεθύμνου, Χανίων και Ηρακλείου. Για τη συλλογή των δεδομένων διανεμήθηκαν
ερωτηματολόγια και στις δυο ομάδες με ερωτήσεις τύπου Likert που αφορούσαν θέματα σχετικά με το βαθμός
ευθύνης που φέρουν γονείς και νηπιαγωγοί για την αγωγή των παιδιών, τη συχνότητα των τρόπων επικοινωνίας
που επιλέγουν, τα θέματα πάνω στα οποία συνεργάζονται, τα προαπαιτούμενα προσόντα και χαρακτηριστικά
της προσωπικότητας που πρέπει να έχουν προκειμένου να επιτευχθεί η συνεργασία, το βαθμό επιδίωξης της
συνεργασίας από τον κάθε φορέα καθώς και τους εξωτερικούς παραμέτρους που επηρεάζουν τη συνεργασία.
Τα αποτελέσματα της έρευνα έδειξαν πως οι γονείς θεωρούν ως κύριο μέλημα τους την κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών σε αντίθεση με τους νηπιαγωγούς που θεωρούν ότι πρωταρχική ευθύνη
τους είναι η γνωστική ανάπτυξη. Φάνηκε επίσης διάσταση απόψεων ως προς τη συχνότητα των τρόπων
επικοινωνίας και τη συχνότητα συνεργασίας σε διάφορα θέματα, με τους νηπιαγωγούς να δηλώνουν πως
επιδιώκουν πιο συχνά την συνεργασία και πως εμπλέκουν τους γονείς σε ποικίλα θέματα για συνεργασία, ενώ οι
γονείς δήλωσαν το αντίθετο. Από την έρευνα βρέθηκε ακόμα πως και για τους γονείς αλλά και για τους
νηπιαγωγούς τα απαραίτητα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που θα πρέπει να έχουν για να υπάρξει μια
καλή συνεργασία είναι η διάθεση επικοινωνίας, η εμπιστοσύνη και ο αλληλοσεβασμός. Επιπλέον,
παρατηρήθηκε πως οι νηπιαγωγοί είναι εκείνοι που επιδιώκουν τη συνεργασία σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι οι
γονείς και τέλος πως και για τους δυο φορείς, οι επιδόσεις του παιδιού και η μόρφωση του γονέα αποτελούν
παραμέτρους που επηρεάζουν τη μεταξύ τους συνεργασία.
Επιμέρους στόχος της παρούσας μελέτης μεταξύ άλλων είναι να αναδείξει τις πολλαπλές διαστάσεις και
εκφάνσεις της συνεργασίας των δυο φορέων. Οι αρχές και οι παιδαγωγικές προτάσεις που προκύπτουν από τα
δεδομένα της έρευνας, μπορούν να θεωρηθούν ως μια προσφορά ενδυνάμωσης αποτελεσματικών πρακτικών με
απώτερο σκοπό, τη θετική ανάπτυξη του παιδιού και την προαγωγή της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Λέξεις κλειδιά: Συνεργασία οικογένειας – νηπιαγωγείου, γονεϊκή εμπλοκή.
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ΜΕΡΟΣ Α’
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η αντίληψη για ανάγκη ύπαρξης συνεργασίας ανάμεσα στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς δεν ήταν
πάντοτε δεδομένη και μάλιστα απείχε πολύ από τα σύγχρονα κυρίαρχα μοντέλα. Η μετάβαση από την ηγεμονική
και αυταρχική εκπαίδευση στη σημερινή άποψη ότι η αγωγή του παιδιού είναι εξόχως αποτελεσματικότερη όταν
υπάρχει σύμπραξη σχολείου και οικογένειας, δεν υπήρξε ομαλή μιας και τούτο ερχόταν σε ευθεία αντίθεση με
το ηθικο- κοινωνικό σύστημα μιας μέχρις και πολύς πρόσφατης εποχής.
Το ενδιαφέρον για τις σχέσεις γονέων και εκπαιδευτικών καθώς και η αναγνώριση του ζωτικού τους ρόλου
μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία υπήρξε θέμα βαθμιαίας ανάπτυξης κυρίως μετά τα μέσα του 1800 όπου
ιδρύθηκαν τα πρώτα νηπιαγωγεία (Παπαγεωργίου, 2008). Το ουσιαστικό όμως ενδιαφέρον των θεωρητικών της
εκπαίδευσης, των ερευνητών και των επαγγελματιών για τις σχέσεις σχολείου – οικογένειας προέκυψε κυρίως
τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς οι δυο αυτοί φορείς θεωρούνται σημαντικές συνιστώσες της ποιοτικής
εκπαίδευσης. (Πυργιωτάκης, 1992).
Πιο αναλυτικά, το πρόβλημα στις σχέσεις σχολείου – οικογένειας εμφανίστηκε κατά τον 18ο και 19ο αιώνα
με την καθιέρωση της εκπαίδευσης ως δημόσιας και υποχρεωτικής. Στον ελλαδικό χώρο και συγκεκριμένα
στους κόλπους του νηπιαγωγείου, αρχικός προβληματισμός τέθηκε στο

πρώτο επίσημο πρόγραμμα του

νηπιαγωγείου το 1896, όπου τονίστηκε η σημασία που έχει να γνωρίζει ο εκπαιδευτικός τους γονείς του κάθε
παιδιού και ιδίως τη μητέρα του (Παπαγεωργίου, 2008). Εν συνεχεία, οι προοδευτικοί παιδαγωγοί του 19 ου
αιώνα ήταν εκείνοι που έθεσαν το ζήτημα για την αναγκαιότητα της ανάπτυξης σχέσεων συνεργασίας μεταξύ
των δύο υποσυστημάτων της κοινωνίας. Ωστόσο έως τα μέσα του προηγούμενου αιώνα η συνεργασία σχολείου
– οικογένειας δεν απασχολούσε ιδιαίτερα ούτε τους γονείς, ούτε τους εκπαιδευτικούς, αλλά ούτε και τους
επιστημονικούς φορείς και την πολιτεία. Αντίθετα, επικρατούσε η άποψη των «κλειστών θυρών», σύμφωνα με
την οποία η παρουσία των γονέων στο σχολείο δεν συνηθιζόταν και δεν ήταν επιθυμητή, αφού η αντίληψη που
επικρατούσε ήταν ότι ο καθένας έπρεπε να περιορίζεται στο χώρο ευθύνης του (Δοδοντσάκης, 2001). Η
παραπάνω άποψη στηρίχθηκε στις ιδέες των Weber και Parsons (όπως αναφέρεται από Γεωργίου, 2000) οι
οποίοι υποστήριζαν πως οι διάφοροι οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων του σχολείου και της οικογένειας, θα
λειτουργούσαν αποτελεσματικότερα αν είχαν ξεκάθαρες ιεραρχικές δομές και αρμοδιότητες.
Στην συνέχεια οι κοινωνικοοικονομικοί

και πολιτισμικοί μετασχηματισμοί

που επήλθαν στα κράτη

άλλαξαν, ανάμεσα σε πολλά άλλα και την μέχρι πρότινος στάση στην εκπαίδευση, ώστε η αξίωση για
συνεργασία σχολείου και οικογένειας να βρεθεί στο κέντρο της παιδαγωγικής έρευνας και η γονεϊκή εμπλοκή να
θεωρηθεί καταλύτης στην επίλυση πολλών προβλημάτων στο χώρο της (Γεωργίου, 2000. Μπρούζος, 1995).
Για την αλλαγή των παραδοσιακών αντιλήψεων και πρακτικών στη σχέση οικογένειας σχολείου αλλά και
για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία αναπτύχθηκαν διάφορα μοντέλα
συνεργασίας στα οποία η θέση της οικογένειας έπαιρνε διαφορετικούς ρόλους μέσα στο σχολείο. Η τελική
μορφή τους εξαρτώταν είτε από τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονταν οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες του
8

σχολείου και της οικογένειας (Epstein, 2001), είτε από τις παραμέτρους σύμφωνα με τις οποίες οργανώνονταν
(Ματσαγγούρας, 2005) είτε από το ρόλο των γονέων στην εκπαίδευση (Meigham, από Δοδοντσάκης, 2001). Τα
μοντέλα συνεργασίας όπως διαμορφώθηκαν, κατηγοριοποιούνται ως εξής:
α) τα σχολειοκεντρικά μοντέλα ή μοντέλα χωριστών υπευθυνοτήτων σχολείου και οικογένειας, στα οποία
κυριαρχεί η θεσμοθετημένη εξουσία του εκπαιδευτικού,
β) τα επικουρικά μοντέλα ή μοντέλα διαθεσμικών αλληλεπιδράσεων, στα οποία δίνεται μεγαλύτερη βάση
στην ψυχοπαιδαγωγική παράμετρο και η συνεργασία των δύο υποσυστημάτων είναι αναγκαία, με κυρίαρχο
όμως τον ρόλο του σχολείου.
γ) τα συνεργατικά ή διαπραγματευτικά μοντέλα ή μοντέλα επικαλυπτώμενων σφαιρών στα οποία
συγκυριαρχούν η ψυχοπαιδαγωγική παράμετρος και η πολιτική παράμετρος («συνεργασία εταίρων»). Στα
μοντέλα αυτά, υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη ανάμεσα στα δύο υποσυστήματα, αποδοχή των όρων και των
ρόλων, αλλά και αναγκαία επιμόρφωση στους γονείς.
δ) τα οικογενειο-κεντρικά μοντέλα ή μοντέλα με πολιτική διάσταση, στα οποία κυριαρχεί η πολιτική
παράμετρος και ο λόγος της οικογένειας έχει μεγάλη ισχύ.
Παραπάνω έγινε λόγος για τη γονεϊκή εμπλοκή η οποία θεωρείται καταλύτης στη διασκέλιση προβλημάτων
στο χώρο της εκπαίδευσης. Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται από τη βιβλιογραφία για να δηλώσει την ενασχόληση
των γονέων με την εκπαίδευση των παιδιών τους.

Άλλοι όροι είναι η «οικογενειακή εμπλοκή» και η

«συνεργασία σχολείου- οικογένειας ή γονέων» όροι οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν και στην παρούσα εργασία.
Ο εν λόγω όρος στην ευρύτερη έννοια του συμπεριλαμβάνει διάφορα είδη συμπεριφοράς του γονέα
καθιστώντας έτσι ασαφή και πολυδιάστατο στην ερμηνεία του. Οι ερευνητές που κατά καιρούς ασχολήθηκαν με
την ανάλυση του δεν κατόρθωσαν να διατυπώσουν ένα κοινό αποδεκτά ορισμό, με αποτέλεσμα την περιγραφή
ενός μέρους ή μόνο μιας διάστασης της γονεϊκής εμπλοκής. Στην παρούσα μελέτη ως γονεϊκή εμπλοκή νοείται η
ποιοτική και η ποσοτική συμμετοχή του γονέα στην εκπαιδευτική διαδικασία του παιδιού τους.
Από τα είδη γονεϊκής εμπλοκής συχνότερη αναφορά γίνεται στην τυπολογία που προτείνει η Epstein (1995,
2001) όπου αναγνωρίζει έξι διαφορετικούς τύπους γονεϊκής εμπλοκής. Αυτοί είναι:
Τύπος 1: Βοήθεια του σχολείου στο σπίτι (Parenting).
Τύπος 2: Επικοινωνία σχολείου- οικογένειας (Communicating).
Τύπος 3: Εθελοντική βοήθεια των γονιών στο σπίτι (Volunteering).
Τύπος 4: Μάθηση στο σπίτι (Learning at Home).
Τύπος 5: Συμμετοχή σε θέματα διοίκησης του σχολείου (Decision Making).
Τύπος 6: Συνεργασία σχολείου- οικογένειας- κοινότητα (Collaborating with the Community).
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Γενικότερα, ο τύπος γονεϊκής εμπλοκής που επιλέγει κάθε γονέας αποτελεί ένα καθαρά υποκειμενικό
παράγοντα οποίος επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά του παιδιού όπως η προσωπικότητά του, η ηλικία του, η
επίδοσή του κ.ά αλλά και από παραμέτρους που έχουν να κάνουν με τα χαρακτηριστικά του γονέα όπως η
κοινωνικο- οικονομική κατάσταση, το φύλο του κ.ά. Όμως ο βαθμός στον οποίο ο γονέας εμπλέκεται στην
εκπαιδευτική διαδικασία, επηρεάζεται από την στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στη «γονεϊκή εμπλοκή» ή
όπως κάποιοι άλλοι ερευνητές την ονομάζουν «συνεργασία».
Στη βιβλιογραφία συχνά ο όρος συνεργασία χρησιμοποιείται ως ταυτόσημος ή ως προέκταση τους όρου της
γονεϊκής εμπλοκής. Ο Christenson (2004) στo άρθρο του, κάνει σαφή διαχωρισμό των όρων γονεϊκής εμπλοκής
και συνεργασίας οικογένειας-σχολείου. Πιο αναλυτικά, υποστηρίζει πως ο όρος συνεργασία προϋποθέτει ένα
αίσθημα ευθύνης για τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα που μοιράζονται γονείς και εκπαιδευτικοί, είναι δηλαδή το
μοίρασμα των ευθυνών ανάμεσα στους παιδαγωγούς και στην οικογένεια και στηρίζεται στην αμοιβαία
εμπιστοσύνη. Στην ίδια λογική, ο Κιτσαράς (2004) υποστηρίζει πως η συνεργασία ανάμεσα στους γονείς και
στους εκπαιδευτικούς δε θα πρέπει να γίνεται αυτοσκοπός, επειδή κάτι τέτοιο εξυπηρετεί μόνο την
απελευθέρωση των αναγκών των ενηλίκων. Για τον λόγο αυτό χρειάζεται να υπάρχει μια αμφίδρομη
επικοινωνία η οποία θα χαρακτηρίζεται από τον αμοιβαίο σεβασμό και την εμπιστοσύνη. Για την Σακελλαρίου
(2008) ο όρος «συνεργασία νηπιαγωγείου και οικογένειας» εστιάζεται κυρίως στη σχέση μεταξύ γονέων και
εκπαιδευτικών, σχέση που βασίζεται στην αμοιβαία ειλικρίνεια και η οποία υφίσταται επηρεασμούς από
διάφορα περιβάλλοντα όπως τα κοινωνικά, γεωγραφικά, οικονομικά, πολιτισμικά, πολιτικά και εκπαιδευτικά
(Κουτάντος, 2006).
Η συνεργασία νηπιαγωγείου και οικογένειας επηρεάζεται από παράγοντες που αφορούν όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς, είτε ως προσωπικότητες, είτε ως οργανισμοί. Σύμφωνα με τους Atkin & Bastiani (1988),
οι παράγοντες αυτοί αφορούν τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς ως προσωπικότητες, το εκπαιδευτικό ίδρυμα
ως οργανισμό, την ίδια τη κοινωνία, ενώ τελευταία το ενδιαφέρον στρέφεται και στο ρόλο των παιδιών
(Beveridge, 2004. Γεωργίου, 2000. Coleman, 1998).
Οι παράγοντες αυτοί μπορεί να είναι για τους γονείς το φύλο που έχουν, το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο,
τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της οικογένειας, το μέγεθος της οικογένειας. Επίσης, η έλλειψη χρόνου, το
είδος της δουλειάς, το μορφωτικό επίπεδο και οι πολιτισμικές διαφορές. Μπορεί ακόμα τη συνεργασία να την
επηρεάζει η επίδοση του παιδιού, το σχολείο και ο τρόπος που είναι οργανωμένο, οι αντιλήψεις για το είδος της
γνώσης που θα πρέπει να μάθει το παιδί. Επιπλέον, η καλή ή η κακή υγεία των μελών της οικογένειας, ο τόπος
διαμονής των γονέων, η προσωπικότητα, η κουλτούρα καθώς και αν οι γονείς είναι ετεροεθνής.
Για τα παιδιά τα κυριότερα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την γονεϊκή εμπλοκή είναι η ηλικία και η
βαθμίδα στην οποία φοιτά το παιδί, το φύλο και η επίδοσή του. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συνεργασία
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για τους εκπαιδευτικούς είναι το φύλο και τα χρόνια προϋπηρεσίας, η βαθμίδα που διδάσκουν, η επίσημη βασική
επαγγελματική εκπαίδευση και η χρήση επιστημονικής ορολογίας. Επίσης, το κλίμα που δημιουργείται με τους
γονείς και η συμπεριφορά του εκπαιδευτικού απέναντί τους, οι διαφορετικές αντιλήψεις, η στάση τους έναντι
των μονογονεικών οικογενειών καθώς και ο φόβος για την αμφισβήτηση και την απαξίωση του επαγγέλματος
τους, δημιουργεί αποστάσεις και επηρεάζει την επικοινωνία με τους γονείς. Τέλος, οι παράγοντες που αφορούν
το σχολείο είναι η προσωπικότητα του διευθυντή, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του προσωπικού
καθώς και η δραστηριότητα του σύλλογο γονέων και κηδεμόνων.
Βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των γονέων και των εκπαιδευτικών είναι
πρωτίστως η καλή διάθεση για επικοινωνία κι ακολουθεί έπειτα η αλλαγή της στάσης πάνω στης εκπαιδευτική
πολιτική που εφαρμόζεται έως σήμερα, τόσο από το σχολείο όσο από τους γονιούς και τους εκπαιδευτικούς. και
τέλος η καλή διάθεση για επικοινωνία.
Ο Μπρούζος (1995) αναφέρει πως σύμφωνα με τις απόψεις των παιδαγωγών του προοδευτικού
μεταρρυθμιστικού κινήματος, είναι χρέος του εκπαιδευτικού να εξασφαλίζει τη συνεργασία με το οικογενειακό
περιβάλλον, κατά την οποία θα προσφέρει τις υπηρεσίες του ως σύμβουλος, τόσο όταν πρόκειται για
προληπτική όσο και για αντισταθμιστική παρέμβαση. Επιπλέον, στόχος του θα πρέπει να είναι πέραν από τη
βελτίωση της απόδοσης του μαθητή, ο εφοδιασμός με τα κατάλληλα προσόντα για μια επιτυχημένη μελλοντική
ζωή (Human & Wright, όπως αναφέρεται από Coleman, 1998. Human, Wright & Reed, όπως αναφέρεται από
Coleman, 1998).
Από την άλλη μεριά, οι μέχρι τώρα έρευνες έχουν δείξει την αναγκαιότητα της συνεργασίας μεταξύ των δύο
υποσυστημάτων της κοινωνίας για αποτελεσματικότερη εκπαίδευση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά
αυξάνουν την απόδοσή τους στο σχολείο ενώ επιπλέον προλαμβάνονται και αντιμετωπίζονται οι παραβατικές
συμπεριφορές (Γεωργίου, 2000. Δοδοντσάκης, 2001. Epstein, 1996, 2001. Gray & Klaus, 1970). Επίσης η
συνεργασία σχολείου- οικογένειας προσφέρει σημαντική βοήθεια στα παιδιά, ειδικότερα σε εκείνα που
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη μάθηση ή εντάσσονται στα άτομα με ειδικές ανάγκες (Frederikson et al. 2004).
Παρατηρήθηκε ακόμα πως μέσα από τη συνεργασία βελτιώθηκε τόσο η γλωσσική όσο και η νοητική ανάπτυξη
των παιδιών και περιορίστηκε σημαντικά η σχολική αποτυχία (Γιαννικοπούλου, 2002. Piotrkowski et al. 2000.
Smith, από Σακελλαρίου, 2008. Τάφα, 2001). Με την αναβάθμιση της οικογενειακής συμμετοχής οι γονείς
έρχονται πιο κοντά στην εκπαίδευση των παιδιών τους κατανοώντας περισσότερο το ρόλο του σχολείου. Με τη
συνεργασία των γονέων, οι εκπαιδευτικοί νιώθουν περισσότερο αποτελεσματικοί στο έργο τους, νιώθουν ότι
εκτιμάται η συνεισφορά τους και έτσι η δουλειά τους γίνεται καλύτερη και αποτελεσματικότερη (Δοδοντσάκης,
2001) .
Η επιτυχία της συνεργασίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, που αφορούν και τους δύο φορείς.
Σημαντικότεροι από αυτούς θεωρούνται: α) Η πρωτοβουλία του σχολείου να εγκαθιδρύσει τη σχέση του με την
οικογένεια β) Η ενεργοποίηση των γονέων σχετικά με το γονεϊκό τους ρόλο και γ) η ανάπτυξη ενός δικτύου
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ενημέρωσης και συνεργασίας, σχετικά με τη λειτουργία του σχολείου. Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν είναι:
η κατάρτιση των εκπαιδευτών και η ενημέρωση των γονέων σε θέματα συνεργασίας, η υποστήριξη των δύο
ομάδων από ειδικούς επιστήμονες (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κ.ά.), η οριοθέτηση των ρόλων των
γονέων στη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού γίγνεσθαι κ.ά.. Επίσης, πολύ σημαντική είναι η αντίληψη από
κοινού των στόχων που φέρουν και οι δύο φορείς (Ματσαγγούρας, 2008 ).
Στην Ελλάδα ο νόμος που ρυθμίζει τη συνεργασία σχολείου-οικογένειας είναι ο 1566/85, Κεφ. ΙΔ, Άρθρα
48-52. Ο νόμος αυτός προβλέπει τη συγκρότηση συλλόγων γονέων και κηδεμόνων καθώς επίσης και
συνομοσπονδία γονέων για όλη τη χώρα. Οι εκπρόσωποι των γονέων συμμετέχουν στα συλλογικά αυτά όργανα
όπως τις σχολικές επιτροπές, τα σχολικά συμβούλια, τις Νομαρχιακές επιτροπές παιδείας και το Εθνικό
Συμβούλιο Παιδείας. Τα θέματα που εξετάζονται αφορούν την εκπαίδευση, τις σχολικές εγκαταστάσεις, την
ομαλή λειτουργία του σχολείου κ.ά. Ακόμα, γίνονται εισηγήσεις στα κατώτερα όργανα φθάνοντας όμως ως και
στον Υπουργό παιδείας (Μπρούζος, 1995). Όπως υποστηρίζεται, με αυτό τον νόμο θεσμοθετείται «η ουσιαστική
συμμετοχή των γονέων και κηδεμόνων στα εκπαιδευτικά δρώμενα, ώστε με τη συνεργασία των δύο φορέων να
αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα τα προβλήματα που σχετίζονται με την πρόοδο, την αξιολόγηση, τη
σχολική εργασία και τη μάθηση των μαθητών» (Μπρούζος, 1995).
Όμως, παρά τους νόμους και το άνοιγμα του σχολείου στην ευρύτερη κοινωνία και στην οικογένεια, πολλά
προβλήματα εξακολουθούν να αναδύονται δημιουργώντας παράσιτα στους δυο δίαυλους κοινωνικοποίησης, το
νηπιαγωγείο και την οικογένεια. Μολονότι το συγκεκριμένο ζήτημα έχει απασχολήσει αρκετούς ερευνητές στο
εξωτερικό (Goldstein, 2008. Sharpe, 1991), εντούτοις στην Ελλάδα τα δεδομένα που παρέχονται για το θέμα
αυτό είναι πενιχρά. Η αναδίφηση στην ελληνική βιβλιογραφία οδηγεί στη διαπίστωση ότι οι ερευνητικές
προσπάθειες που έχουν επιχειρηθεί με θέμα τη συνεργασία οικογένειας και νηπιαγωγείου, είναι περιορισμένες,
παρ’ όλο που σε θεωρητικό και νομοθετικό επίπεδο αναγνωρίζεται η μεγάλη σημασία απέναντι στο παιδί. Γι’
αυτή την κατάσταση αποδίδονται ευθύνες και στις κυβερνήσεις, όπως για παράδειγμα, ο περιορισμένος
εκπαιδευτικός προϋπολογισμός και η οικονομική δυσπραγία των κυβερνήσεων να στηρίξουν τις αναγκαίες
δράσεις με διάφορα προγράμματα. Επίσης, η συνεργασία ανάμεσα στο νηπιαγωγείο και την οικογένεια με τον
τρόπο που εφαρμόζεται σήμερα στην Ελλάδα, επηρεάζεται κάθε φορά από τον αποσπασματικό χαρακτήρα της
εκάστοτε εκπαιδευτικής πολιτικής και την έλλειψη διαλόγου με το υπουργείο παιδείας (Κούταντος, 2006). Εν
κατακλείδι, ως συμπέρασμα θα μπορούσε να εξαχθεί ότι η συνεργασία μεταξύ οικογένειας και νηπιαγωγείου
υπάρχει, αλλά πολλές φορές σε λανθάνον επίπεδο ή με πολλά εμπόδια.
Η παρούσα έρευνα χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο που
στηρίχθηκε η έρευνα στον οποίο γίνεται μια ιστορική αναδρομή στο θέμα της συνεργασίας, ακολουθούν τα
μοντέλα συνεργασίας και η ανάλυση του όρου της γονεϊκής εμπλοκής. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι
παράγοντες που επηρεάζουν την εμπλοκή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία και οι προϋποθέσεις για
την ανάπτυξη της συνεργασίας ανάμεσα στους γονείς και στους νηπιαγωγούς, Ακολουθούν τέλος, οι μορφές, τα
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αποτελέσματα και η κριτική της συνεργασίας. Στο δεύτερο μέρος, το εμπειρικό, παρουσιάζεται η μεθοδολογία
της έρευνας, η στατιστική ανάλυση, η ερμηνεία των αποτελεσμάτων και οι παιδαγωγικές και ερευνητικές
προτάσεις ενώ στο τρίτο μέρος είναι το παράρτημα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Το σχολείο εμφανίστηκε για πρώτη φορά ως θεσμός κοντά στην τρίτη χιλιετία π.Χ. σε πολιτισμούς της
Μεσοποταμίας και αργότερα στη Μεσόγειο. Η δημιουργία του προέκυψε έπειτα από την αδυναμία της
οικογένειας και της ευρύτερης κοινότητας να διδάξει στα παιδιά γραφή, ανάγνωση και αρίθμηση, λόγω της
μορφωτικής ανεπάρκειας των περισσοτέρων οικογενειών και της κυρίαρχης αντίληψης για τη σχέση εξάρτησης
των ατόμων από τους κοινωνικούς, εκκλησιαστικούς και κρατικούς φορείς (Ματσαγγούρας & Βέρδης, 2003).
Τα προβλήματα στη σχέση οικογένειας και σχολείου πρωτοεμφανίστηκαν κατά τον 18 ο και 19ο αιώνα στην
Ευρώπη, με την καθιέρωση της εκπαίδευσης ως δημόσιας και υποχρεωτικής. (Μπρούζος, 1995). Πολλοί γονείς
αντέδρασαν τότε σε αυτή τη μορφή εκπαίδευσης αφού θεωρήθηκαν αμαθείς, εγωιστές και οπισθοδρομικοί, κι
αυτό γιατί κατά την εκπαίδευση των παιδιών τους εστίαζαν στα δικά τους προσωπικά ενδιαφέροντα και όχι στο
τι πραγματικά πρέπει και ενδιαφέρει το παιδί να μάθει (Krumm, όπως αναφέρεται από Μπρούζο, 1995).
Στις αρχές του 19ου αι. οι γονείς και η κοινότητα είχαν τον πρώτο λόγο για το περιεχόμενο της εκπαίδευσης,
τις ενέργειες του σχολείου, την οργάνωση του προγράμματος και ήταν εκείνοι που προσελάμβαναν και απέλυαν
δασκάλους. Εκείνη την περίοδο, οι γονείς, το σχολείο και η εκκλησία είχαν κοινούς στόχους, να προετοιμάσουν
το παιδί για την επιτυχή ενσωμάτωση του στην κοινωνία των ενηλίκων (Μπρούζος, 1995).
Στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα το σχολείο άρχισε να αποστασιοποιείται από τους γονείς,
παρέχοντας τα δικά του προγράμματα και εστιάζοντας στην εξειδικευμένη γνώση και στην κατάρτιση των
εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί παρείχαν γνώσεις που οι γονείς δεν κατείχαν και με διαφορετικό τρόπο από
αυτόν που είχαν συνηθίσει έως τότε. Το περιεχόμενο των σπουδών ήταν κοινό για όλες τις κοινωνικές βαθμίδες.
Ο ρόλος των γονιών περιορίστηκε στη διδαχή των ηθικών αξιών, του θρησκευτικού συναισθήματος και της
εθνικής ταυτότητας (Prentice & Houston, όπως αναφέρεται από Epstein, 2001).
Πρώτοι ανέδειξαν ως παιδαγωγικό ζητούμενο την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ σχολείου και γονέων, οι
προοδευτικοί παιδαγωγοί του 19ου αι., όπως ο Pestalozzi (1746-1887) και ο Humboldt (1767-1835) (Μπρούζος
1995). Την ίδια περίοδο σε πολλές χώρες έγιναν οι πρώτες μη οργανωμένες απόπειρες συνεργασίας της
οικογένειας και του σχολείου. Τα τελευταία χρόνια όμως, οι έρευνες, οι θεωρίες και οι ιδέες που σχετίζονται για
την επικοινωνία των δυο αυτών συστημάτων, σημειώνουν αλματώδη αύξηση στο διεθνή χώρο και
καταδεικνύουν την αναγκαιότητα και τη σπουδαιότητα της ουσιαστική επικοινωνίας και της αποτελεσματικής
συνεργασίας προς το κοινό όφελος όλων των εμπλεκομένων.
Στη χώρα μας, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1899 στην Αθήνα, περιοδικό με τίτλο «Το σχολείο και η
οικογένεια» και αποσκοπούσε στη βελτίωση της επικοινωνίας των γονέων και των εκπαιδευτικών. Πέραν της
συγκεκριμένης εκδοτικής προσπάθειας, υπήρξαν κι άλλες πρωτοβουλίες από εκπαιδευτικούς, ιερείς κι άλλους
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φορείς από τον χώρο της εκπαίδευσης, οι οποίοι με δικές τους κινητοποιήσεις κατόρθωσαν να αναπτύξουν την
επικοινωνία μεταξύ του σχολείου και τις οικογένειες των μαθητών.
Κατά τη μεταπολεμική περίοδο, η άποψη που κυριαρχούσε στις αντιλήψεις των γονέων και των
εκπαιδευτικών ήταν πως ο κάθε φορέας θα έπρεπε να περιοριστεί στον χώρο ευθύνης του και να κρατά τις
απαραίτητες αποστάσεις ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στο έργο του. Στην αρνητική
στάση απέναντι στη συμμετοχή των γονέων στο σχολείο συνέβαλε και η θεώρηση ότι αποκλειστικό καθήκον
του σχολείου ήταν η διδασκαλία ενώ οι πληροφορίες που θα μπορούσαν να λάβουν οι εκπαιδευτικοί από τους
γονείς για τα παιδιά, θεωρούνταν άνευ σημασίας. (Weber & Max, όπως αναφέρεται από Δοδοντσάκης, 2001).
Toν 20ο αι. ξεκίνησε η παιδαγωγική έρευνα για τις σχέσεις σχολείου – οικογένειας. Σημαντικό ρόλο για την
ώθηση προς αυτή την κατεύθυνση έπαιξαν οι έρευνες που έγιναν στην Μ. Βρετανία και στις Η.Π.Α. (Berger,
2004). Μέχρι όμως και το 1970 το ερευνητικό ενδιαφέρον ήταν μειωμένο, εντούτοις δυο σημαντικές μελέτες
ξεχώρισαν στο τέλος της δεκαετίας, της Lightfoot (1978) και του Bronfenbrenner (1979). Στην πρώτη μελέτη
γινόταν ουσιαστικά η διαπίστωση του προβλήματος, η αποτυχία δηλαδή του σχολείου να εμπλέξει στο
περιβάλλον του τους γονείς, αλλά και της οικογένειας, η οποία δεν διεκδικεί την ενεργό συμμετοχή της στην
εκπαίδευση των παιδιών της. Στη δεύτερη μελέτη διατυπώθηκε το οικοσυστημικό μοντέλο που είχε μεγάλη
απήχηση στη διεθνή βιβλιογραφία και προσέγγιζε την επικοινωνία σχολείου και οικογένειας βάση της
συστημικής θεωρίας. Η προσέγγιση αυτή επέτρεπε την πληρέστερη ανάλυση και κατανόηση των προβλημάτων
που προέκυπταν από τις σχέσεις ανάμεσα της οικογένειας και του σχολικού περιβάλλοντος.
Στις δεκαετίες 1990 και 2000, δημιουργούνται δυο τάσεις στα ζητήματα της συνεργασίας της οικογένειας,
του σχολείου και της κοινότητας. Στην πρώτη τάση, το ενδιαφέρον εστιάζεται γύρο από την οικογένεια και το
σχολείο που αντιμετωπίζονται ως θεσμοθετημένοι οργανισμοί, οι οποίοι θα πρέπει να συνυπάρχουν αρμονικά
για να συνεργάζονται προς όφελος των παιδιών, αξιοποιώντας παράλληλα τους πόρους και τις υπηρεσίες της
ευρύτερης κοινότητας (Walker et al 2005). Στη διαμόρφωση των παραπάνω αντιλήψεων, σημαντική επιρροή
άσκησε η εργασίας της Epstein και των συνεργατών της. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μέσα από
κοινωνιολογική σκοπιά το μοντέλο των επικαλυπτόμενων σφαιρών επιρροής καθώς και πρακτικές οδηγίες και
συμβουλές προς τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς (Walker et al 2005). Στη δεύτερη τάση, το επίκεντρο του
ενδιαφέροντος είναι ο ίδιος ο μαθητής, ενώ μελετάται παράλληλα η επίδραση που έχουν σ’ αυτόν το άμεσο
οικογενειακό του περιβάλλον και οι διαπροσωπικές του σχέσεις, τόσο μέσα στο χώρο του σχολείου όσο και στο
ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Στη δεύτερη τάση, μελέτες έχουν κάνει οι ερευνητές Ryan & Adams (1995)
καθώς και οι Hoover- Dempsey (1995) και Sandler (1997) (Walker et al, 2005).
Στο χώρο του νηπιαγωγείου το θέμα της συνεργασίας ακολούθησε τη ροή των καιρών. Στο πρώτο επίσημο
πρόγραμμα, το 1896, τονίστηκε η σημασία που έχει να γνωρίζει ο εκπαιδευτικός τους γονείς του κάθε παιδιού
και ιδίως τη μητέρα του (Παπαγεωργίου, 2008).Από τα μέσα της δεκαετίας του ’60 και μετά, το θέμα της
συνεργασίας οικογένειας- νηπιαγωγείου τυγχάνει ενός γενικότερου ενδιαφέροντος και μάλιστα διαρκώς
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αυξανόμενου (Σακελλαρίου, 2008). Τα πράγματα βελτιώθηκαν ακόμα περισσότερο με το διττό χαρακτήρα του
αναλυτικού προγράμματος του 1962, όπου αναδυόταν η νέα αποστολή του νηπιαγωγείου και από καθαρά
κοινωνική που ήταν, γίνεται πλέον και παιδαγωγική (Κιτσαράς, 2004). Με το Α.Π. του ’80 και συγκεκριμένα με
την απόφαση Φ.Ε.Κ. 167/85 έρχεται η ανατροπή στα ελληνικά δεδομένα θεσμοθετώντας το δικαίωμα του γονέα
να ενημερώνεται σχετικά με την εκπαίδευση του παιδιού του. Τα επόμενα χρόνια, ολοένα και περισσότερο
αναβαθμιζόταν η θέση της οικογένειας μέσα στο νηπιαγωγείο. Συγκεκριμένα με το πρόγραμμα ποιότητας του
‘89, αναγνωρίζεται η σπουδαιότητα της συνεργασίας ανάμεσα στην οικογένεια και το νηπιαγωγείο,
συμβάλλοντας έτσι στην εξασφάλιση της αρχής της συνέχειας στην οριζόντια διάστασή της (Κισταράς, 2004).
Από τα παραπάνω φαίνεται πως οι δεκαετίες του ’80 και του ‘90 είναι οι περίοδοι πειραματισμού και
διερεύνησης της συνεργασίας νηπιαγωγείου - οικογένειας (Σακελλαρίου, 2008). Γίνεται φανερή η ατμόσφαιρα
αναζήτησης εναλλακτικών προσεγγίσεων στα προγράμματα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης, με βάση τη
συμμετοχή των γονέων και περισσότερο των μητέρων, προκειμένου να επιτευχθούν καλύτερα και μονιμότερα
αποτελέσματα για την προαγωγή των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των παιδιών. Έτσι οι σχέσεις σχολείου και
οικογένειας άλλαξαν κυρίως λόγω:
α) των αξιώσεων του προοδευτικού μεταρρυθμιστικού κινήματος (Reformpadagogik) για την
εντατικοποίηση της συνεργασίας σε συμμετρικό επίπεδο ανάμεσα στους δύο θεσμούς που ασκούν αγωγή, του
σχολείου και της οικογένειας και της υιοθέτησης των αξιώσεων αυτών από πολλούς παιδαγωγούς (Μπρούζος,
1995).
β) των αυξημένων απαιτήσεων του κοινού για καλύτερα και πιο υπεύθυνα σχολεία (Δοδοντσάκης, 2001)
γ) της αύξησης του μορφωτικού επιπέδου των γονέων και ιδιαίτερα των μητέρων (Epstein, 2001)
δ) της αναγνώρισης της αξίας του γονέα ως πρώτου δασκάλου του παιδιού (Βerger, 2004) αλλά και της
αλληλεπίδρασης των συστημάτων στην εξέλιξη του παιδιού (Bronfenbrenner, όπως αναφέρεται από Beveridge,
2004).
ε) της ανάγκης να ενισχυθεί η εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες με τη συνεργασία της οικογένειας
αλλά και της γενικότερης απαίτησης για την ακαδημαϊκή επιτυχία των παιδιών και τη μείωση του ποσοστού των
μαθητών που εγκαταλείπουν τα σχολεία (Βerger, 2004).
στ) των ευρημάτων διαφόρων ερευνών, σύμφωνα με τις οποίες η οικογένεια ως σύστημα με ιδιαίτερα εθνικά,
μορφωτικά, πολιτισμικά και οικονομικά χαρακτηριστικά μπορεί και επηρεάζει την εκπαίδευση των παιδιών σε
πολύ μεγάλο βαθμό (Coleman, 1998).
ζ) της δημιουργίας δημοκρατικών δικτύων για την εφαρμογή προγραμμάτων συνεργασίας των σχολείων με τους
γονείς και την κοινότητα (Epstein, 2001)
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η) των κοινών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν γονείς και εκπαιδευτικοί σε σχέση με τα παιδιά και της
ανάγκης για την από κοινού δράση προκειμένου να τα αντιμετωπίσουν (Μπρούζος, 1995).
Η υπέρβαση στα αναλυτικά προγράμματα, σε θέματα συνεργασίας νηπιαγωγείου- οικογένειας, προήλθε με
το νέο αναλυτικό πρόγραμμα του 2001 όπου πέρα από το δικαίωμα στην ενημέρωση, παροτρύνονται οι γονείς
σε ενεργό συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται ο ρόλος του γονέα, αλλά και
η σημασία του στην διαπαιδαγώγηση και την ολόπλευρη καλλιέργεια του παιδιού (Κιτσαράς,2004.
Φ.Ε.Κ.1376/2001), μέσα από τη συμμετοχή του σε δραστηριότητες, σχέδια εργασίας και την από κοινού λήψη
αποφάσεων σε ζητήματα που αφορούν το παιδί και τη μάθησή του (ΔΕΠΠΣ, 2001. Κιτσαράς, 2004).
Σε σύνδεση με τα παραπάνω, σε αρκετές χώρες στον κόσμο σήμερα έχει γίνει πια αποδεκτή τόσο η
αναγκαιότητα όσο και η σπουδαιότητα της συμμετοχής των γονέων στο σχολείο και της συνεργασίας τους με
τους εκπαιδευτικούς. Εδώ και πολλά χρόνια, η ενίσχυση της εμπλοκής των γονέων στην εκπαίδευση των
παιδιών αποτελεί έναν από τους κεντρικούς στόχους της εκπαιδευτικής πολιτικής (OECD, 1997). Στις μέρες
μας, σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη έχει νομοθετηθεί η υποχρέωση ή το δικαίωμα της έμμεσης ή άμεσης εμπλοκής
των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Στην Ελλάδα, ο νόμος 1566/85 δίνει το δικαίωμα στο γονέα να
συμμετέχει στα εκπαιδευτικά δρώμενα, με σκοπό την πρόληψη ή/και την αντιμετώπιση προβλημάτων που
σχετίζονται με την πρόοδο, τη διαγωγή, τη μάθηση και τη σχολική εργασία. Μέσα από το πλαίσιο αυτό δίνεται η
δυνατότητα στο γονέα να συνεργαστεί με τον εκπαιδευτικό, τόσο σε ατομικό όσο και συλλογικό επίπεδο, αλλά
και να μπορεί να συμμετέχει στα διοικητικά θέματα του σχολείου. Συνάμα, σε πολλές χώρες εφαρμόζονται
προγράμματα που ενθαρρύνουν τη γονεϊκή συμμετοχή που φαίνεται να έχουν θετικά αποτελέσματα προς τα
παιδιά (Σακελλαρίου, 2008).
Το έντονο ενδιαφέρον των τελευταίων χρόνων για τη σχέση του σχολείου και της οικογένειας οδήγησε στην
ίδρυση ερευνητικών ινστιτούτων σε διάφορα πανεπιστήμια των ΗΠΑ όπως είναι το Institute for Responsive
Education στη Βοστώνη και το Center on Families, Communities, Schools and Children’s Learning στο
πανεπιστήμιο του John Hopkins. Επιπλέον, ιδρύθηκε το 1991 το Διεθνές Δίκτυο Ερευνητών της Επικοινωνίας
Οικογένειας και Σχολείου στο οποίο συμμετέχουν παιδαγωγοί, ψυχολόγοι και κοινωνιολόγοι. Τέλος, το 1993
ιδρύθηκε με οικονομική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή κομισιόν, το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Δίκτυο για την
Εμπλοκή των Γονέων στην Εκπαίδευση (European Research Network about Parents in Education) Για το δίκτυο
αυτό, ερευνητές απ’ όλη την Ευρώπη συναντήθηκαν στη Γλασκόβη, για να συζητήσουν πως μπορούν να
αυξήσουν την μεταξύ τους επικοινωνία, με σκοπό τον προβληματισμό και την ανταλλαγή απόψεων ώστε να
πραγματοποιηθούν έρευνες που να σχετίζονται με τη εμπλοκή των γονέων σε όλα τα επίπεδα
(http://www.ernape.net/whatsernape.html).
Βέβαια, όπως είναι φυσικό, το θέμα της συνεργασίας οικογένειας- σχολείου δεν απασχολεί μόνο ερευνητές
αλλά και διεθνείς οργανισμούς όπως είναι η UNESCO, πολιτικούς φορείς όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση,
διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα όπως το Harvard, ερευνητικά κέντρα, επιστημονικά σωματεία, κοινωνικές
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οργανώσεις, διεθνή δίκτυα κ.ά. Συγκεκριμένα, το ενδιαφέρον της UNESCO επικεντρώνεται στην ανάγκη
δημιουργίας ουσιαστικότερων μορφών επικοινωνίας και σύμπραξης ανάμεσα στην οικογένεια, το σχολείο και
την κοινότητα, με στόχο την ενίσχυση της μεταξύ τους τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης (Delors, 1996).
Επιπλέον, σύμφωνα με τους Mylonakou & Kekes (2005), η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει έμφαση στην ενίσχυση της
συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο, την οικογένεια και την κοινότητα, αποσκοπώντας μεταξύ άλλων, στη
μείωση του ρυθμού της σχολική διαρροής και την αύξηση της συμμετοχής στη δια βίου εκπαίδευση. Επίσης, επί
χρόνια λειτουργεί στο πανεπιστήμιο του Harvard ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο Harvard Family research
project, που συλλέγει, αναλύει και συνθέτει ερευνητικά δεδομένα, πληροφορίες και γνώσεις. Όμως και στην
Ελλάδα τα τελευταία χρόνια σημειώνεται ενδιαφέρον για τα παραπάνω ζητήματα. Άξιο αναφοράς είναι το
Συνέδριο της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2005, με τίτλο
«Σχολείο και Οικογένεια», άλλα συνέδρια ή ημερίδες που διοργανώνονται από πανεπιστημιακά τμήματα ή
σχολικές μονάδες και από τα σχετικά δημοσιεύματα που επιβεβαιώνουν το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον.
Όμως, όπως προαναφέρθηκε, στη χώρα μας τόσο σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής όσο και σε επίπεδο
καθημερινής πρακτικής δεν έχουν σημειωθεί σημαντικές εξελίξεις και πρόοδοι.

1.2 ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στη διαμόρφωση των σχέσεων του σχολείου και της οικογένειας συμβάλουν διάφοροι παράμετροι. Σε αυτές
περιλαμβάνονται: α) ο ρόλος των κρατικών υπηρεσιών, β) οι ψυχοπαιδαγωγικοί όροι μάθησης και ανάπτυξης, γ)
τα οργανωτικά σχήματα λειτουργίας των θεσμών, δ) τα δικαιώματα του πολίτη, και ε) οι κοινωνικές αντιλήψεις
και προσδοκίες για το ρόλο του σχολείου και της οικογένειας. Ανάλογα με το πια παράμετρος κυριαρχεί κάθε
φορά και πως αλληλεπιδρά με τις υπόλοιπες, προκύπτουν και τα αντίστοιχα μοντέλα σχέσεων σχολείου και
οικογένειας, όπως τα αντιλαμβάνονται κάθε φορά με διαφορετικό τρόπο, οι δυο φορείς. Έτσι γίνεται λόγος για
απλή επικοινωνία μεταξύ του σχολείου και των γονέων, ή για αλληλοβοήθεια στην εκπαίδευση των παιδιών ή
για λήψη αποφάσεων που αφορούν την εκπαίδευση κ.ά. Το βασικό ερώτημα όμως που προκύπτει είναι ποια
είναι η καλύτερη αναλογία «δικαιοδοσιών» και «ευθυνών» των δύο υποσυστημάτων και με ποια κριτήρια
καθορίζεται η χρυσή τομή αυτής της αναλογίας;
Κατά καιρούς στο χώρο της θεωρίας και της πράξης έχουν προταθεί και εφαρμοστεί εναλλακτικά μοντέλα
σχέσεων σχολείου και οικογένειας, βάση των παραπάνω πέντε παραμέτρων. Από αυτά άλλα θεωρούνται
κυρίαρχα και προτάσσονται ενώ άλλα θεωρούνται δευτερεύοντα και υποτάσσονται στα κυρίαρχα.
Σύμφωνα με την Epstein (2001), οι σχέσεις σχολείου και οικογένειας και ο τρόπος επικοινωνίας τους,
βασίζεται στον τρόπο που κατανέμονται οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες της οικογένειας και του σχολείου κατά
τη διάρκεια εκπαίδευσης των παιδιών. Με το μοίρασμα δηλαδή των ευθυνών προκύπτει η κατηγοριοποίηση των
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μοντέλων όπου χωρίζονται α) σε μοντέλα με διαφορετικές ευθύνες ανάμεσα στο σχολείο και στην οικογένεια, β)
σε μοντέλα όπου οι ευθύνες ανάμεσα στην οικογένεια και το σχολείο μοιράζονται και γ) σε μοντέλα στα οποία
το σχολείο και η οικογένεια αναλαμβάνουν διαδοχικά τις ευθύνες τους.
Κατά τον Δοδοντσάκη (2001), τα μοντέλα συνεργασίας σχολείου και οικογένειας χωρίζονται σε δυο
κατηγορίες, στα μοντέλα με εκπαιδευτική διάσταση και στα μοντέλα με πολιτική διάσταση. Τα μοντέλα με
εκπαιδευτική διάσταση προσδιορίζονται από τη συμμετοχή των γονέων σε δραστηριότητες που απευθύνονται
προς το παιδί στο σπίτι και τη συμμετοχή των γονέων σε διδακτικές και μη διδακτικές σχολικές δραστηριότητες.
Τα μοντέλα με πολιτική διάσταση προσδιορίζονται από το πολιτικό δικαίωμα των γονέων του «εκλέγειν» και
«εκλέγεσθαι» στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, από τη συμμετοχή των μελών του συλλόγου στις
συναντήσεις των εκπαιδευτικών και το δικαίωμά τους να επιλέξουν οι ίδιοι το σχολείο της αρεσκείας τους
(Meigham, όπως αναφέρεται από Δοδοντσάκης, 2001).
Σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα (όπως αναφέρεται από Πούλου & Ματσαγγούρα, 2009), τα μοντέλα τα
οποία εμφανίστηκαν και εφαρμόστηκαν κατά καιρούς κατηγοριοποιούνται ως εξής:
- Σχολειοκεντρικά μοντέλα ή Μοντέλα Χωριστών Υπευθυνοτήτων Σχολείου και Οικογένειας. Σε αυτά τα
μοντέλα οι σχέσεις σχολείου και οικογένειας καθορίζονται με αποκλειστική πρωτοβουλία και ευθύνη του
σχολείου και εξαντλούνται σε μια εξουσιαστικής μορφής επικοινωνίας μεταξύ του σχολείου και της οικογένεια,
αφήνοντας τελικά την οικογένεια στο περιθώριο (Ματσαγγούρας, 2005 ).
- Μοντέλα Διαθεσμικών Αλληλεπιδράσεων ή Συνεργατικά ή Επικουρικά. Τα μοντέλα αυτά αναπτύχθηκαν
και κυριάρχησαν στις δεκαετίες 1960 & 1970, εντατικοποιούν την επικοινωνία και την εμπλουτίζουν με
στοιχεία συνεργασίας. Το σχολείο παραμένει κυρίαρχο και θέτει την «ατζέντα» της συνεργασίας καθώς η
οικογένεια συντονίζεται σε μεγάλο βαθμό μαζί του. (Ματσαγγούρας, 2005 )
Τα μοντέλα αυτά βασίζονται στο οικοσυστημικό μοντέλο του

Bronfenbrenner, όπου η οικογένεια και το

σχολείο γίνονται αντιληπτά ως οργανικά μέρη του ίδιου συστήματος. Η συνεργασία των δύο θεσμών θεωρείται
αναγκαία, ο ρόλος των γονέων περιορίζεται στις σχολικές δραστηριότητες ενώ ο ρόλος του σχολείου παραμένει
κυρίαρχος. (Δοδοντσάκης, 2001. Πούλου & Ματσαγγούρα, 2009).
- Διαπραγματευτικά Μοντέλα ή Μοντέλο Επικαλυπτόμενων Σφαιρών. Τα διαπραγματευτικά μοντέλα
διατηρούν την έντονη και συστηματική εμπλοκή των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους και αυξάνου
την συμμετοχή τους στην ενεργοποίηση του εκπαιδευτικού γίγνεσθαι. Για να λειτουργήσει ένα τέτοιο μοντέλο
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καλή συνεργασία και η αναγκαία ευαισθητοποίηση των γονέων. Σε αυτό τον
τύπο μοντέλων ανήκει το μοντέλο της Epstein (Ματσαγγούρας, 2005. Πούλου & Ματσαγγούρα, 2009 )
- Οικογενειο-κεντρικά ή Μοντέλα με Πολιτική Διάσταση. Τα μοντέλα αυτά αμφισβητούν τις μέχρι τώρα
αντιλήψεις για τις δικαιοδοσίες, τις πρακτικές και τις αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών που απορρέουν από τις
θέσεις τους και ταυτόχρονα αναβαθμίζουν το ρόλο του γονέα. Έχουν τις αρχές τους σε μια νέο-φιλελεύθερη
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πολιτική που σκοπεύει στην ανύψωση και βελτίωση της εκπαίδευσης. Αξιώνεται ο λόγος του γονέα ώστε να
ακούγεται με προσοχή από τους εκπαιδευτικούς, διεκδικείται το δικαίωμα να κάνουν οι ίδιοι οι γονείς τις
κρίσιμες επιλογές που αφορούν την εκπαίδευση των παιδιών τους, ενώ η εκπαιδευτικοί προσαρμόζονται στις
επιλογές των γονέων. Με τον τρόπο αυτό υποβαθμίζεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού και μεγαλώνει ο
ανταγωνισμός των σχολείων. Τα οικογενειο-κεντρικά μοντέλα βρίσκονται στο αντίθετο άκρο από τα σχολειοκεντρικά. (Ματσαγγούρας, 2005. Πούλου & Ματσαγγούρα, 2009 ).
Παρακάτω, η κάθε κατηγορία μοντέλων περιγράφεται, αναλύεται και της ασκείτε κριτική υπό το πρίσμα των
ακόλουθων οπτικών:
α) κάτω από ποιο ιστορικό πλαίσιο αναπτύχθηκε,
β) ποια παράμετρος κυριαρχεί σε κάθε μοντέλο,
γ) ποιες είναι οι παραδοχές κάθε μοντέλου για την κοινωνική θέση του διδασκαλικού επαγγέλματος και από
πού αντλεί αυτή την εξουσία,
δ) ποιες είναι σε κάθε μοντέλο οι δικαιοδοσίες και οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών και των γονέων,
ε) ποιες συνεργατικές μορφές προτείνονται σε κάθε μοντέλο,
στ) ποιες είναι οι εξ’ ορισμού υποχρεώσεις των δύο μερών,
ζ) ποια είναι η θέση και η στάση των εκπαιδευτικών στην συγκεκριμένη κατηγορία μοντέλων, και
θ) ποια είναι η κριτική που έχει ασκηθεί στα παραπάνω μοντέλα και από ποιά σκοπιά.

1.2.1 Σχολειο-κεντρικά μοντέλα

Σε αυτό το μοντέλο, η σχέσεις σχολείου και οικογένειας καθορίζονται με την αποκλειστική ευθύνη του
σχολείου το οποίο ασκεί εξουσιαστική επικοινωνία στην οικογένεια (Ματσαγγούρας, 2005).
Ιστορικό πλαίσιο.
Τα σχολειο-κεντρικά μοντέλα αναπτύχθηκαν μέσα στο πλαίσιο του νεωτερικού κράτους, όταν το κράτος
ανέλαβε την εκπαίδευση, η οποία μέχρι τότε ήταν στη δικαιοδοσία της εκκλησίας (Ματσαγγούρας, 2005).
Βασίζονται στο οργανισμικό μοντέλο των Weber & Parsons σύμφωνα με το οποίο, για να λειτουργήσουν
αποδοτικά οι διάφοροι οργανισμοί πρέπει να είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους (Γεωργίου, 2000). Το σχολείο
ακολουθούσε την ιδεολογία της εποχής περί ασκήσεως εξουσίας στους πολίτες. Οι γονείς εφαρμόζουν τα
προσωπικά τους κριτήρια για την εκπαίδευση των παιδιών τους στο σπίτι, ενώ οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν
οικουμενικές και επιστημονικές αρχές στο σχολείο. Γονείς και εκπαιδευτικοί συμπεριφέρονται σαν «φυσικοί
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εχθροί» (Μπρούζος, 1995). Οι γονείς ήταν υποχρεωμένοι να μην παρακωλύουν την φοίτηση των παιδιών τους
καθώς επίσης είχαν την ευθύνη της επιτήρησης της κατ’ οίκου εργασίας (Ματσαγγούρας, 2005).
Κυρίαρχη παράμετρος.
Στο νεωτερικό κράτος κυριαρχούσε η αντίληψη της αυτόνομης λειτουργίας των κρατικών οργανισμών, οι
οποίοι συμμετέχουν στον κεντρικό ρόλο του κράτους να ελέγχει, να ρυθμίζει και να επιβάλει την τάξη, Σε
επίπεδο λειτουργίας σχολείου σήμαιναν την οργάνωσή του ως κλειστού και ιεραρχικά οργανωμένου
συστήματος, το οποίο έπρεπε να εφαρμόζει πρακτικές οργάνωσης και διοίκησης όπως οι βιομηχανικές μονάδες.
Μέσα σε αυτή την αντίληψη το σχολείο ήταν αυτόνομο και αυτάρκες, ήταν αποστασιοποιημένο από την
οικογένεια και δεν δεχόταν επεμβάσεις (Ματσαγγούρας, 2005).
Κυρίαρχη επαγγελματική παραδοχή.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι εκπαιδευτικοί διεκδικούσαν την επαγγελματική τους αυτονομία, και την
κατοχύρωση της θέσης τους ως κρατικοί λειτουργοί (Ματσαγγούρας, 2005). Στην χώρα μας οι εκπαιδευτικοί
εντάχθηκαν στους δημόσιους υπάλληλους. Οι εκπαιδευτικοί ως κρατικοί λειτουργοί έχουν αυξημένη εξουσία
έναντι των γονέων, διότι η θέση του κρατικού λειτουργού είναι, κατά τον Handy (όπως αναφέρεται από
Ματσαγγούρα, 2005), μια από τις 5 κυρίαρχες πηγές δύναμης και εξουσίας. Το επαγγελματικό κύρος και η
εξειδικευμένη γνώση που κατείχαν ενίσχυσαν τη εξουσία τους.
Δικαιοδοσίες και υποχρεώσεις.
Οι εκπαιδευτικοί ως εξειδικευμένοι κρατικοί λειτουργοί, έχουν αυξημένες δικαιοδοσίες και ενεργούν εκ
μέρους των γονέων, οι οποίοι ως αδαείς δεν έχουν ευθύνες και δικαιοδοσίες στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι
(Ματσαγγούρας, 2005). Οι εκπαιδευτικοί μόνο έχουν αυτές τις δικαιοδοσίες όπου όμως και αυτοί ελέγχονται
από τα ελεγκτικά όργανα της κεντρικής υπηρεσίας.
Επικοινωνία του σχολείου με την οικογένεια.
Η επικοινωνία εξαντλείται σε μια απλή επικοινωνία, η οποία γίνεται με πρωτοβουλία του σχολείου, είναι
ιεραρχικής μορφής και μονοδρομικής φύσης και πραγματοποιείται κατά τις προγραμματισμένες ομαδικές
συναντήσεις (Ματσαγγούρας, 2005).
Τομείς συνεργασίας
Στις προγραμματισμένες συναντήσεις γίνεται ενημέρωση των γονέων για την πρόοδο των παιδιών τους και
κυρίως για την συμπεριφορά τους, προειδοποιώντας για επικείμενες επιπτώσεις (Ματσαγγούρας, 2005). Βασική
παραδοχή του μοντέλου είναι, ότι η εκπαίδευση είναι θέμα του εκπαιδευτικού ενώ η αγωγή είναι έργο του
γονέα. Αυτές τις απόψεις εκφράζει ακόμα ένα μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών τόσο στο εξωτερικό όσο και στη
χώρα μας (Γεωργίου, 2000).
Η θέση των εκπαιδευτικών.
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Τα σχολειο-κεντρικά μοντέλα κατοχυρώνουν απόλυτα την υπεροχή των εκπαιδευτικών έναντι των γονεϊκών
παρεμβάσεων και περιορίζουν την δυνατότητα συνεργασίας.
Η θέση των γονέων.
Οι γονείς σε αυτά τα μοντέλα έχουν μειωμένες αρμοδιότητες και ευθύνες ενώ είναι απόλυτα εξαρτημένοι
από τους εκπαιδευτικούς. Ο ρόλος των γονέων περιορίζεται στο να παρέχουν πληροφορίες για το παιδί τους και
να δέχονται σχετικές οδηγίες από τους εκπαιδευτικούς (Ματσαγγούρας, 2005).
Κριτική
Ως μοντέλα που αναπτύχθηκαν σε συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο και με την ιδεολογία αυτής της χρονικής
περιόδου, επικρίνονται αυστηρά από τους ειδικούς με βάση τα ψυχοπαιδαγωγικά και τα πολιτικά κριτήρια.
Επικρίνονται διότι: α) αποκόπτουν το σχολείο από τον πρωτογενή τομέα αγωγής των παιδιών που είναι η
οικογένεια και με αυτό τον τρόπο το αποστερούν από το ανθρώπινο δυναμικό της οικογένειας, β) παραβλέπουν
την ανάγκη επικοινωνίας του σχολείου με το πολυπολιτισμικό φάσμα των σύγχρονων οικογενειών και γ)
παραβιάζουν τα δικαιώματα του γονέα που απορρέουν από την ιδιότητα του πολίτη αλλά και ως
φορολογούμενου, για ενημέρωση και συμμετοχή σε θέματα που αφορούν τα παιδιά του. Ως θετικό αυτών των
μοντέλων είναι η μετεξέλιξη της εκπαίδευσης από παράπλευρη λειτουργία της εκκλησία και της τοπικής
αυτοδιοίκησης, σε αυτοτελή και αυτόνομο κοινωνικό θεσμό, Ως αυτοτελής θεσμός πλέον, μπορεί να
συνδιαλέγεται με την οικογένεια αλλά και με κοινοτικούς φορείς που παίζουν μόνο επικουρικό ρόλο.

1.2.2 Επικουρικά Μοντέλα

Τα μοντέλα επικουρικής εμπλοκής γονέων αναπτύχθηκαν και κυριάρχησαν τις δεκαετίες του 1960 και 1970.
Τα μοντέλα αυτά εντατικοποίησαν την επικοινωνία και την εμπλούτισαν με στοιχεία συνεργασίας. Ωστόσο ο
ρόλος του σχολείου παρέμενε κυρίαρχος (Ματσαγγούρας, 2005). Το σχολείο ήταν εκείνο που έθετε την
‘ατζέντα’ συνεργασίας, που οργάνωνε τις συναντήσεις και που έπαιρνε αποφάσεις πάνω σε θέματα αγωγής και
διοίκησης. Ο ρόλος του γονέα παρέμενε επικουρικός και η συνεργασία αποσκοπούσε στην ενδυνάμωση της
οικογένειας προκειμένου αυτή να γίνει πιο αποτελεσματική στο φροντιστηριακό της ρόλο στο σπίτι
(Ματσαγγούρας, 2005).
Ιστορικό πλαίσιο.
Τα μοντέλα της επικουρικής εμπλοκής έχουν τις θεωρητικές ρίζες τους στους προοδευτικούς παιδαγωγούς
του 19ου αιώνα, αλλά διατυπώθηκαν ως συγκροτημένες προτάσεις μέσα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης
(Ματσαγγούρας, 2005). Οι έρευνες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η οικογένεια μέσα από τις κοινωνικές και
πολιτισμικές εμπειρίες που παρέχει στο παιδί, βάζει τις βάσεις για την σχολική επιτυχία των παιδιών, και οι
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οποίες συναπαρτίζουν το curriculum της οικογένειας (Coleman, 1998). Αυτό οδήγησε στην ανάπτυξη μιας
διπλής στρατηγικής έναντι των οικογενειών. Τις χαμηλού κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου οικογένειες τις
ενίσχυσε με προγράμματα αντισταθμιστικής αγωγής ενώ στις μορφωτικά ανώτερες έκανε πρόσκληση για
επικουρική εμπλοκή στη μαθησιακή διαδικασία των παιδιών τους (Δοδοντσάκης, 2001). Έτσι ενισχύθηκε η
συνεργασία σχολείου – οικογένειας. Στην ενίσχυση αυτής της σχέσης συνέβαλαν και οι κονστροκτουβιστικές
θεωρίες

της εποχής, οι οποίες τόνιζαν ότι η μάθηση και η ανάπτυξη είναι αποτέλεσμα της πυκνής και

συναισθηματικά εμποτισμένης αλληλεπίδρασης που αναπτύσσουν τα άτομα μέσα στο κοινωνικό τους πλαίσιο.
Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί είναι το πλαίσιο που κινείται το παιδί άρα πρέπει και οι δύο πλευρές να στέλνουν
παρόμοια μηνύματα προς το παιδί και όχι αντιφατικά. Γι’ αυτό γίνεται λόγος για «οικογενειοποίηση» του
σχολείου (school- like- families) και «σχολειοποίηση» της οικογένειας (family- like- school) (Epstein, 2001).
Κυρίαρχη παράμετρος.
Οι κοινωνιολογικές έρευνες, που τόνιζαν το σημαντικό ρόλο της οικογένειας στη πορεία της μάθησης του
παιδιού, επικέντρωναν το ενδιαφέρον τους στο τελικό αποτέλεσμα και όχι στις διαδικασίες της εκπαίδευσης. Οι
έρευνες που έστρεψαν την προσοχή τους στη διαδικασίες της εκπαίδευσης, κινούνται στη λογική τoυ
οικοσυστημικού μοντέλου ανάπτυξης του Bronfenbrenner (όπως αναφέρεται από Γεωργίου, 2000). Το μοντέλο
αυτό τονίζει την αναγκαιότητα της συνεργασίας οικογένειας και σχολείου στην αγωγή της εκπαίδευσης του
παιδιού. Το σχολείο, βέβαια, παραμένει κυρίαρχο έναντι της οικογένειας, αφού είναι εκείνο που συντονίζει τους
στόχους του και τις δραστηριότητες του. Ο ρόλος των μορφωμένων οικογενειών παραμένει επικουρικός στο
σχολείο ενώ των υπολοίπων ενισχύονται από το σχολείο. Το οικοσυστημικό μοντέλο θεωρεί τις αντιθέσεις των
δύο θεσμών καταστρεπτικές για την εκπαίδευση και την αγωγή των παιδιών, ενώ τονίζει ότι πρέπει να αρθούν οι
αντιθέσεις που προέρχονται από τα αξιακά και πολιτισμικά θέματα, που συχνά υπάρχουν στις πολυπολιτισμικές
κοινωνίες, ώστε να αποστέλλονται κοινά μηνύματα στα παιδιά (Ματσαγγούρας, 2005).
Κυρίαρχη επαγγελματική παραδοχή
Η κυριαρχία των εκπαιδευτικών εδράζεται στην αποδοχή της αυτονομίας και της επαγγελματικής
εξειδίκευσης που κατέχουν. Τονίζεται, δηλαδή, πως πηγή δύναμης και εξουσίας είναι η εξειδικευμένη
επιστημονική κατάρτιση και όχι τόσο η θέση του κρατικού λειτουργού (Ματσαγγούρας, 2005).
Δικαιοδοσίες και υποχρεώσεις.
Στο συντονισμό της συνεργασίας, οι εκπαιδευτικοί διατηρούν αυξημένες υποχρεώσεις και δικαιοδοσίες ενώ
οι γονείς αναλαμβάνουν την φροντιστηριακή στήριξη των παιδιών τους και την ευθύνη για μια ενδεχόμενη
αποτυχία (Ματσαγγούρας, 2005).
Επικοινωνία του σχολείου με την οικογένεια.
Όπως προαναφέρθηκε παραπάνω, το σχολείο έχει την πρωτοβουλία της οργάνωσης των κοινών ή κατ’ ιδίαν
συναντήσεων με τους γονείς και καθορίζει την ατζέντα της συνεργασίας. Σε αυτά τα μοντέλα η επικοινωνία
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μετατρέπεται από μονόδρομη σε αμφίδρομη και περισσότερο σύμμετρη. Όμως η λήψη των αποφάσεων ανήκει
στους εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θεωρεί ισότιμες τις εταιρικές σχέσεις με
τους γονείς αλλά αναγνωρίζει μόνο τον επικουρικό τους ρόλο (Δοδοντσάκη, 2001). Η μη ισότιμη συνεργασία με
τους γονείς καθοδηγεί την οικογένεια στο φροντιστηριακό της ρόλο, ενώ η επικοινωνία της με το σχολείο
συνίσταται στην ενημέρωση για το ιστορικό του παιδιού και για τη μαθησιακή συμπεριφορά στο σπίτι. Ο
τρόπος επικοινωνίας που χρησιμοποιείται είναι οι προσωπικές και οι προκαθορισμένες συναντήσεις στο σχολείο
ή στο σπίτι, η γραπτή επικοινωνία, η έντυπη και τελευταία η ηλεκτρονική. Οι συναντήσεις αυτές είναι καλά
οργανωμένες και με προκαθορισμένο σκοπό, ενώ οι απόψεις που καταθέτονται από τους εκπαιδευτικούς,
χαρακτηρίζονται πάντα από σαφήνεια (Δοδοντάκης, 2001).
Τομείς συνεργασίας.
Παραπάνω έγινε αναφορά στον επικουρικό ρόλο των μορφωμένων γονέων και για τη στήριξη με διάφορα
προγράμματα των υπολοίπων γονέων. Στην ουσία γίνεται μια προσπάθεια μεταφοράς της «εκπαιδευτικής
τεχνογνωσίας» από τους ειδικούς στους γονείς, γι’ αυτό ο Case (όπως αναφέρεται από Ματσαγγούρας, 2005)
κάνει λόγο για «μοντέλο μεταφύτευσης ή μεταμόσχευσης». Σε κάποιες περιπτώσεις εισέρχονται γονείς στο ‘
άβατο της τάξης’ προκειμένου να ενημερωθούν για το περιεχόμενο και τον τρόπο εργασίας της τάξης ώστε να
βοηθηθούν στο φροντιστηριακό τους ρόλο. Σπανιότερα χρησιμοποιούνται μορφωμένοι γονείς ως βοηθοί
δασκάλου (Ματσαγγούρας, 2005).
Οι γονείς επίσης πλαισιώνουν τις διάφορες σχολικές επιτροπές οι οποίες έχουν διεκπεραιωτικό ρόλο,
έχοντας το δικαίωμα ακόμα και για τη λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση. Στην χώρα
μας το άρθρο 53 του νόμου 1566/1985, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 2 του νόμου 2621/1998, καθιερώνει
νομικά την συμμετοχή γονέων σε σχετικές επιτροπές στο επίπεδο σχολείου, Δήμου και ΕΣΥΠ και τη λειτουργία
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.
Η θέση των εκπαιδευτικών.
Στα μοντέλα επικουρικής εμπλοκής, παρ’ ότι οι εκπαιδευτικοί εκτίθενται περισσότερο στους γονείς,
διατηρούν την επαγγελματική τους αυτονομία, όπως και στα σχολειοκεντρικά μοντέλα και έχουν τη δυνατότητα
να αναδείξουν την επαγγελματική τους επιδεξιότητα και την ποιότητα της εργασίας τους (Ματσαγγούρας,
2005). Ταυτόχρονα αποκτούν πολυτίμους συμμάχους στο έργο τους, τους γονείς, οι οποίοι έως ένα βαθμό
θεωρούνται συνυπεύθυνοι για τυχόν αποτυχίες.
Η θέση των γονέων.
Τα παραπάνω μοντέλα είναι από τα πλέον δημοφιλή και μεταξύ των γονέων. Τα υποστηρίζουν περισσότερο
οι μεσοαστοί, οι οποίοι στηρίζουν φροντιστηριακά τα παιδιά τους ενώ δεν ενισχύουν το σχολείο δια μέσου της
συμμετοχής στους στις σχολικές επιτροπές (Ματσαγγούρας, 2005). Εν’ ολίγης προκύπτει ότι οι γονείς έχουν
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περισσότερες ευκαιρίες για ουσιαστικότερη εμπλοκή στο έργο του σχολείου και λιγότερες στις λήψεις
αποφάσεων των σχολικών επιτροπών.
Κριτική.
Τα μοντέλα επικουρικής εμπλοκής των γονέων τυγχάνουν ευρύτερης αποδοχής από γονείς και
εκπαιδευτικούς. Ως μειονεκτικό σημείο θεωρείται η αδυναμία τους να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες
συνεργασίας από τους γονείς χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων και τους αλλοδαπούς (Δοδοντσάκης, 2001).
Μέσα από αυτή την διαφοροποιημένη εμπλοκή των γονέων, διαφαίνονται και οι ταξικές προεκτάσεις στην
εκπαίδευση. Για να εξαλειφθεί ο ενυπάρχων κίνδυνος απαιτείται η κινητοποίηση της διεύθυνσης και του
εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου, για να ενεργοποιηθούν θετικά και τα υπόλοιπα ταξικά στρώματα, κάτι
που δεν είναι αδύνατο, όπως μας έχει δείξει η πράξη (Davis, 1995). Άλλωστε όλες οι οικογένειες έχουν τη
δυνατότητα στήριξης των παιδιών τους κυρίως στις μικρές και ιδιαίτερα κρίσιμες ηλικίες.

1.2.3 Διαπραγματευτικά μοντέλα

Σε σχέση με τα μοντέλα επικουρικής εμπλοκής, τα διαπραγματευτικά μοντέλα (Ματσαγγούρας, 2005) αφ’
ενός διατηρούν τη συστηματική ενεργοποίηση των γονέων και αφ’ ετέρου αυξάνουν τις δικαιοδοσίες
συμμετοχής τους στη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού γίγνεσθαι. Για να λειτουργήσουν όμως αυτά τα μοντέλα,
πρέπει να υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη ανάμεσα στα δύο υποσυστήματα, αποδοχή των όρων και των ρόλων,
αλλά και αναγκαία επιμόρφωση στους γονείς (Ματσαγγούρας, 2005).

Ιστορικό πλαίσιο.
Τα παραπάνω μοντέλα αναπτύχθηκαν μετά την δεκαετία του 1980, μέσα στο μετανεοτερικό πλαίσιο της
αμφισβήτησης, της απόλυτης αυτονομίας και των ‘κεκτημένων’ από τους ειδικούς και της ισχυροποίησης
εκείνων που είναι αποδέκτες – πελάτες των υπηρεσιών τους (Δοδοντσάκης, 2001). Τα μοντέλα αυτά
εκδηλώθηκαν στο χώρο της εκπαίδευσης, με την αναγνώριση του δικαιώματος των γονέων να συμμετέχουν
ενεργά τόσο στις διαδικασίες λήψεων αποφάσεων σε διεκπεραιωτικά θέματα του σχολείου, όσο και σε
ουσιαστικά θέματα που αφορούν την εκπαίδευση γενικότερα.
Τα μοντέλα αυτά πρωτοεμφανίστηκαν και εφαρμόστηκαν σε προγράμματα ειδικής αγωγής (Dale, 1996) και
έκτοτε διεκδικούν θέση, με ηπιότερη μορφή, στην κανονική εκπαίδευση. Το «μοντέλο επικαλυπτόμενων
σφαιρών επιρροής» της Epstein (1992, 1995, 2001), καθώς και των Accelerated School Project (ASP) του
Levin (1987), και το Yale School Development Program του Comer (2001),ανήκουν σε αυτή την κατηγορία
(Ματσαγγούρας, 2005). Η Epstein (2001) αναφέρει μάλιστα πως η συνεργασία σχολείου και οικογένειας δεν
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στοχεύει απλώς στην καλύτερη ανάπτυξη και εξέλιξη του παιδιού, αλλά στη συνειδητοποίηση ότι το ίδιο το
παιδί είναι ο βασικός παράγοντας που επηρεάζει το είδος της συνεργασίας και τα αποτελέσματά της.
Κυρίαρχη παράμετρος.
Εδώ κυριαρχεί η πολιτική παράμετρος, η οποία τονίζει τα ατομικά δικαιώματα του αποδέχτη των υπηρεσιών
καθώς και τα δικαιώματα της κοινωνίας των πολιτών. Για να λειτουργήσουν καλύτερα τα δύο συστήματα,
πρέπει να αναγνωρισθεί η αμοιβαιότητα των διαφορετικών ρόλων, ευθυνών, θέσεων και ενδιαφερόντων και να
επιλυθεί η υπέρβαση των διχογνωμιών μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών, όπως υποστηρίζει και η θεωρία των
«επικαλυπτόμενων σφαιρών επιρροής» της Epstein (1996). Στα μοντέλα αυτά αναγνωρίζεται ότι πρέπει να
γεφυρώνονται οι ενδεχόμενες αντιθέσεις και να διατυπώνονται προτάσεις σύνδεσης των διαφορετικών απόψεων
μεταξύ των γονέων και των εκπαιδευτικών, για τις οποίες τον τελικό λόγο έχει ο εκπαιδευτικός, ο οποίος είναι
υποχρεωμένος για την σύνθεση των διαφορετικών απόψεων (Δοδοντσάκης, 2001. Ματσαγγούρας, 2005). Οι
ανοικτές ρήξεις είναι εκτός λογικής στα μοντέλα αυτά.
Κυρίαρχη επαγγελματική παραδοχή.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, ο εκπαιδευτικός πέρα από την επιστημονική του κατάρτιση πρέπει να
κατέχει και δεξιότητες χειρισμού διαφωνιών και αντιπαραθέσεων, καθώς και να καθίσταται ικανός στην
σύνθεση των διαφορετικών προτάσεων (Ματσαγγούρας, 2005).
Δικαιοδοσίες και υποχρεώσεις.
Σε αυτά τα μοντέλα ο λόγος και ο ρόλος των γονέων αναβαθμίζεται τόσο ως ατόμων όσων και ως
συλλογικών οργάνων. Σε αυτό συνέβαλαν όχι μόνο το δικαίωμα του πολίτη που έχει ο γονιός αλλά και η
αναγνώριση της σπουδαιότητας που έχει η εμπειρία του και η οπτική του. Η λευκή βίβλος των Choice and
Diversity, υποστηρίζει ότι οι γονείς ξέρουν τις ανάγκες των παιδιών τους

καλύτερα από τον καλύτερο

δάσκαλο. Αυτή η άποψη κερδίζει διαρκώς έδαφος και επάνω σε αυτή οι γονείς διεκδικούν διαρκώς μεγαλύτερη
συμμετοχή, κυρίως σε προγράμματα που αφορούν την ειδική και την προσχολική αγωγή. H αναβάθμιση του
γονεϊκού ρόλου επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της συμμετοχής τους στα θεσμοθετημένα όργανα λήψης
αποφάσεων. Μ’ αυτό τον τρόπο, αναλαμβάνουν βέβαια και το ρίσκο της αποτυχίας. Γενικότερα, δεν υπάρχει
απλώς αυξημένη εμπλοκή και ενεργοποίηση των γονέων στη μαθησιακή διαδικασία αλλά περισσότερο ισότιμη
συμμετοχή στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι (Ματσαγγούρας, 2005). Η Epstein (2001), προσθέτει στο σημείο αυτό
πως η εμπλοκή των γονέων επηρεάζεται από την ηλικία του παιδιού, την πολιτική του σχολείου και τις απόψεις
των δασκάλων σχετικά με τη συνεργασία και τέλος, από τις αντιλήψεις της κοινότητας και την ευαισθητοποίησή
της σε ζητήματα εμπλοκής γονέων στο σχολείο.
Επικοινωνία του σχολείου με την οικογένεια.
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Θεσμοθετείται η συχνή επικοινωνία του σχολείου με τους γονείς που μπορεί πλέον να την προκαλούν και οι
ίδιοι οι γονείς, καθώς και τη συλλογική εκπροσώπηση των θέσεών τους στα θεσμικά όργανα λειτουργίας του
σχολείου (Δοδοντσάκης, 2001).
Τομείς συνεργασίας.
Αντικείμενο της ισότιμης επικοινωνίας και συνεργασίας αποτελούν οι ατομικές συναντήσεις για τις τυχόν
δυσκολίες του παιδιού, ενώ στις συλλογικές συναντήσεις θεσμικά κυρίως θέματα αποτελούν το περιεχόμενο του
προγράμματος ή θέματα που αφορούν γενικότερα την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου (Δοδοντσάκης, 2001).
Η θέση των εκπαιδευτικών.
Η θέση του εκπαιδευτικού από κυρίαρχη που ήταν στα προηγούμενα μοντέλα, καθίσταται σύμμετρη και
ισότιμη με εκείνη των γονέων (Δοδοντσάκης, 2001). Αυτό όμως δεν ισχύει απόλυτα, διότι μόνο μερικοί τομείς
του εκπαιδευτικού έργου μπορούν να τεθούν υπό διαπραγμάτευση, γεγονός που το αποδέχονται και οι γονείς
(CERI, 2002). Άλλωστε για τα σοβαρά εκπαιδευτικά θέματα, όπως π.χ. το αναλυτικό πρόγραμμα και ο αξιακός
προσανατολισμός της εκπαίδευσης, καθορίζονται από τα θεσμικά όργανα της πολιτείας κατόπιν εισηγήσεων των
ειδικών και πάνω σε αυτά δυστυχώς, δεν έχουν λόγο ούτε οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί.
Η θέση των γονέων.
Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα πως ο ρόλο των γονέων αναβαθμίζεται σε ισότιμων εταίρων
της εκπαίδευσης (Δοδοντσάκης, 2001). Ο αναβαθμισμένος αυτός ρόλος, των γονέων εξαρτάται από τους τομείς
και το βαθμό που μπορούν να παρέμβουν, διότι υπάρχουν και οι τομείς που είναι εξειδικευμένοι και μόνο οι εξ
ορισμού αρμόδιοι και υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί έχουν τον τελικό λόγο.
Κριτική.
Όσα έχουν αναφερθεί παραπάνω για τις πολιτικές παρενέργειες των επικουρικών μοντέλων, ισχύουν σε
μεγαλύτερο βαθμό στα διαπραγματευτικά μοντέλα. Όμως, σε αυτά τα μοντέλα απαιτούνται εξειδικευμένες
γνώσεις των γονέων τις οποίες οι περισσότεροι δεν τις κατέχουν (Δοδοντσάκης, 2001). Αποτέλεσμα είναι οι
γονείς να επιστρατεύουν εμπειρίες από τα μαθητικά τους χρόνια οι οποίες θεωρούνται παρωχημένες. Δεν
επιτρέπεται όμως σε τόσο σοβαρά θέματα που διαμορφώνουν την εκπαίδευση να εισβάλουν πεπαλαιωμένες και
συντηρητικές αντιλήψεις, ενώ υπάρχει η επεξεργασμένη επιστημονική γνώση και προβληματική. Ο
Ματσαγγούρας (2005), προσθέτει ακόμα πως τα διαπραγματευτικά μοντέλα επιφέρουν ψυχολογικές και
πολιτικές επιπτώσεις στους γονείς.
.
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1.2.4 Οικογενειο-κεντρικά μοντέλα

Τα Οικογενειο-κεντρικά μοντέλα αμφισβητούν τις αρμοδιότητές και τις δικαιοδοσίες των εκπαιδευτικών που
απορρέουν από τη θέση τους και την εξειδίκευσή τους και ταυτόχρονα αναβαθμίζουν το λόγο και το ρόλο των
γονέων, προβάλλοντας τα δικαιώματά τους α) ως πολίτες, β) ως αποδέκτες των εκπαιδευτικών υπηρεσιών και γ)
ως πρόσωπα που γνωρίζουν καλύτερα τις δυνατότητες και τις ανάγκες των παιδιών τους (Δοδοντσάκης, 2001).
Γι’ αυτό, ο λόγος τους έχει βαρύνουσα σημασία και διεκδικούν το δικαίωμα της λήψης αποφάσεων στην
εκπαιδευτική διαδικασία.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο γίνεται λόγος α) για ισχυροποίηση των γονέων, β) για γονεϊκή επιλογή, και γ) για
απολογισμό του σχολείου και της τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τους γονείς (Appleton & Minchom, 1990). Από
τα παραπάνω συνάγεται ότι αυτά τα μοντέλα εκφράζουν μια ακραία θέση στις σχέσεις σχολείου – οικογένειας
και επί πλέον ότι η οικογένεια παρεμβαίνει ρυθμιστικά στον παράγοντα εκπαίδευση (Δοδοντσάκης, 2001). Αν
τα σχολειοκεντρικά μοντέλα αποτελούν το ένα άκρο της εμπλοκής των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία,
τα οικογενειοκεντρικά αποτελούν το άλλο εκ διαμέτρου αντίθετο άκρο.
Ιστορικό πλαίσιο.
Τα μοντέλα αυτά αναπτύχθηκαν κυρίως στη δεκαετία του 1980 και μετά σε χώρες όπου εφαρμόζονταν οι
αρχές της νεοφιλελεύθερης πολιτικής, όπως Αγγλία και ΗΠΑ και βασίζονταν σε μεγάλο μέρος στους νόμους της
αγοράς (Woods, όπως αναφέρεται από Δοδοντσάκη, 2001). Έτσι πιστεύεται ότι αν οι γονείς ασκήσουν τα
δικαιώματα που έχουν ως καταναλωτές στην περίπτωση των εκπαιδευτικών προϊόντων, θα σπάσει η
γραφειοκρατία που εμποδίζει να αναπτυχθεί η εκπαίδευση καθώς τα σχολεία θα δίνουν λόγο στους γονείς και
στην τοπική κοινωνία. Επίσης απαιτούν ένα αποκεντρωτικό σχολικό σύστημα όπου η σχολική μονάδα και οι
τοπικοί φορείς αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο (CERI, 2002).
Κυρίαρχη παράμετρος.
Κυρίαρχη παράμετρος είναι η πολιτική, η οποία προβάλει την ιδεολογία για τα αυξημένα δικαιώματα που
έχουν οι αποδέκτες των υπηρεσιών για πλήρη ενημέρωση, προκειμένου οι ίδιοι να κάνουν τις επιλογές τους στα
θέματα που τους αφορούν (Δοδοντσάκης, 2001).
Συχνά οι υποστηρικτές αυτών των μοντέλων δεν αναφέρονται στα δικαιώματα του πολίτη, στη συμμετοχή
με δημοκρατικές διαδικασίες και στην κοινωνία των πολιτών, αλλά κάνουν λόγο για τα δικαιώματα του
καταναλωτή, τα οποία λειτουργούν με τους νόμους της αγοράς. Θεωρείται λοιπόν πως αν τα μοντέλα αυτά
λειτουργήσουν με αυτούς τους νόμους θα βελτιώσουν μέσα από τον ανταγωνισμό των σχολείων, την
αποτελεσματικότητά τους. Αυτή η αντίληψη προσεγγίζει την εκπαίδευση ως καταναλωτικό προϊόν και όχι ως
σημαντικό αγαθό όπου μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση. Δικαίως λοιπόν έχει ασκηθεί σκληρή κριτική πάνω σε
αυτά τα μοντέλα (Δοδοντσάκης, 2001).
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Κυρίαρχη επαγγελματική παραδοχή
Στα προηγούμενα μοντέλα οι ειδικοί επιστήμονες αποφάσιζαν για το πρακτέο των πελατών τους, ενώ στα
οικογενειακά μοντέλα θεωρούν ότι έργο των ειδικών είναι, α) να ενημερώσουν τους πελάτες τους για τα θέματα
που αντιμετωπίζουν προκειμένου να κάνουν μόνοι τους τις επιλογές του και β) να υλοποιήσουν τις επιλογές των
πελατών τους με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα (Δοδοντσάκης, 2001). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν
παραβλέπουν την εξουσία της θέσης, της εξειδίκευσης και των πόρων αλλά πως όλα αυτά τίθενται στην
υπηρεσία της γονεϊκής επιλογής.
Δικαιοδοσίες και υποχρεώσεις.
Στα οικογενειο-κεντρικά μοντέλα αναβαθμίζονται, κατοχυρώνονται και θεσμοθετούνται τα δικαιώματα των
γονέων (Δοδοντσάκης, 2001). Έτσι, σε ατομικό επίπεδο, οι γονείς μπορούν να επιλέγουν το σχολείο των
παιδιών τους, ή το τμήμα που θα φοιτήσουν ή να επισκέπτονται το σχολείο κατόπι συνεννόησης, ενώ σε
συλλογικό επίπεδο, έχουν αυξημένη εκπροσώπηση στα όργανα λήψης αποφάσεων, έχοντας λόγο όχι μόνο σε
διεκπεραιωτικά θέματα, αλλά και σε πιο ουσιαστικά θέματα της εκπαίδευσης. Όμως το δικαίωμα της γονεϊκής
εμπλοκής δεν οδηγεί πάντα και στην βελτίωση της εκπαίδευσης (CERI, 2002).
Επικοινωνία του σχολείου με την οικογένεια.
Οι σχέσεις οικογένειας και σχολείου σε αυτά τα μοντέλα είναι ισότιμες και η τελική επιλογή εναποθέτεται
στους γονείς (Δοδοντσάκης, 2001). Οι γονείς, στο πλαίσιο του αναβαθμισμένου τους ρόλου θέτουν θέματα προς
συζήτηση, γι’ αυτό και αναλαμβάνουν μέρος της ευθύνης για την εκπαίδευση των παιδιών τους, ενώ αξιώνουν
το σχολείο να λογοδοτεί για τις επιλογές του και την αποτελεσματικότητά του (Δοδοντσάκης, 2001). .
Τομείς συνεργασίας.
Για τη συνεργασία ισχύει ότι και στα διαπραγματευτικά μοντέλα, με την διαφορά ότι οι γονείς στο πλαίσιο
του αναβαθμισμένου τους ρόλου επηρεάζουν το περιεχόμενο και τον προσανατολισμό της εκπαίδευσης
(Δοδοντσάκης, 2001). Συνήθως οι παρεμβάσεις που κάνουν οι γονείς σε αυτά τα μοντέλα είναι συντηρητικές
(CERI, 2002) κι αυτός είναι ο λόγος που τα μοντέλα αυτά επικρίνονται.
Η θέση των εκπαιδευτικών.
Τα οικογενειο-κεντρικά μοντέλα περιορίζουν την αυτονομία των εκπαιδευτικών. Οι γονείς αξιώνουν τους
παιδαγωγούς να τους παρέχουν πλήρη ενημέρωση για τις επιλογές που παίρνουν καθώς και άμεση
πληροφόρηση σε αυτούς και στη τοπική κοινότητα για τα όσα συμβαίνουν στο σχολείο (Δοδοντσάκης, 2001).
Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι με τον τρόπο αυτό υποβαθμίζεται το έργο τους και υποσκάπτεται η εκπαιδευτική
τους αποστολή (Δοδοντσάκης, 2001). Ένα παράδειγμα από τα ελληνικά δεδομένα είναι το ακόλουθο: Στη
λογική των Ελλήνων γονέων ο σκοπός της κοινωνικο-συναισθηματικής ανάπτυξης και του εκδημοκρατισμού
φαντάζουν δευτερεύοντες διότι κυρίως στόχος είναι να εισαχθεί το παιδί στο Πανεπιστήμιο. Αυτό σημαίνει ότι
θέλουν να μετατραπεί το σχολείο σε φροντιστήριο, γεγονός που εμποτίζει όλη την εκπαίδευση.
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Η θέση των γονέων.
Οι γονείς στην πλειονότητά τους, αξιώνουν την πλήρη ενημέρωση από το σχολείο και τη στενή συνεργασία
για θέματα όπως: τα αναλυτικά προγράμματα, το μέγεθος της τάξης, την επιλογή του δασκάλου (Δοδοντσάκης,
2001). Ελάχιστοι είναι εκείνοι που αποφασίζουν για σημαντικά θέματα, οι οποίοι προέρχονται κυρίως από
υψηλά κοινωνικο-μορφωτικά στρώματα ή ακραίες εθνικιστικές και θρησκευτικές ομάδες. Τα θέματα μπορούν
να αφορούν το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, τα σχολικά εγχειρίδια και η διδακτική μεθοδολογία (CERI, 2002).
Κριτική.
Τα

οικογενειο-κεντρικά

μοντέλα

επικρίνονται

ως

αντιπαιδαγωγικά

και

ως

αναποτελεσματικά

(Ματσαγγούρας, 2005). Η αντιπαιδαγωγικότητά τους οφείλεται στο ότι αφήνουν την αγορά να καθορίζει το
περιεχόμενο της εκπαίδευση, παράγοντας που περιορίζει το μορφωτικό και αναπτυξιακό περιεχόμενο της. Ο
Giroux (όπως αναφέρεται από Ματσαγγούρας, 2005) σημειώνει με οξύ τρόπο την απογύμνωση της εκπαίδευσης
από έννοιες όπως: η κοινωνική δικαιοσύνη, ο εκδημοκρατισμός, και η ηθικότητα, οι οποίες είναι συνυφασμένες
με την εκπαίδευση. Επίσης η υποβάθμιση της ειδημοσύνης και εμπειρογνωμοσύνης των εκπαιδευτικών έχει
ολέθριες συνέπειες στο εκπαιδευτικό τους έργο, διότι τους περιθωριοποιεί, αποδυναμώνει τα κίνητρα και το
ηθικό τους, γεγονός που έχει αρνητική επίδραση στην ποιότητα της εκπαίδευσης (Ματσαγγούρας, 2005).
Ακόμα, η επιρροή των γονέων στα σχολεία θα είναι τέτοια, που λόγω της οικονομικής εξάρτησης που θα
δημιουργείται από εκείνους, θα επιτρέπει στους γονείς να εξασφαλίζουν το είδος της εκπαίδευσης που εκείνοι
επιθυμούν. Επιπλέον, τα σχολεία που δε θα υποστηρίζονται από τους γονείς, είναι επόμενο ότι θα κλείνουν
(Woods, όπως αναφέρεται από Δοδοντσάκη, 2001).
Η αναποτελεσματικότητα των μοντέλων αυτών ξεκινάει τόσο από την αδυναμία των γονέων να κρίνουν και
να αποφασίζουν ποια «γνώση» είναι κατάλληλη για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών τους, όσο και από
τον ανταγωνισμό που αναπτύσσεται αναπόφευκτα μεταξύ των σχολείων, καθώς επίσης και από τις
αντιπαραθέσεις ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς (CERI, 2002). Ο ανταγωνισμός αυτός όπου και
να εφαρμόστηκε, δεν απέδωσε, αντίθετα οδήγησε τα σχολεία σε τριβές, σε άμβλειση των κοινωνικών διαφορών
και σε αναποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου (Reynolds, όπως αναφέρεται από Δοδοντσάκη, 2001.
Reay, όπως αναφέρεται από Δοδοντσάκη, 2001).
Με τα μοντέλα αυτά, ανακύπτουν επίσης τεχνικά και λειτουργικά προβλήματα μέσα στα σχολεία, ως
αποτέλεσμα του υπερπληθυσμού ορισμένων σχολικών μονάδων και του μικρού αριθμού μαθητών σε άλλα
(Woods, όπως αναφέρεται από Δοδοντσάκη, 2001). Επιπρόσθετα, στόχος των μοντέλων αυτών αποτελεί η
ακαδημαϊκή επιτυχία του μαθητή και όχι η ολόπλευρη καλλιέργειά του (David, όπως αναφέρεται από
Δοδοντσάκη, 2001).
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Τέλος, στα οικογενειο- κεντρικά μοντέλα, δεν αυξήθηκε η γονεϊκή εμπλοκή, όπως ανάμεναν οι
υποστηρικτές τους, γεγονός που καθιστά ταξικότερη την εκπαίδευση αφού όπως προαναφέρθηκε, οι γονείς που
ουσιαστικά συμμετέχουν προέρχονται από τα ανώτερα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα (Δοδοντσάκης, 2001).
Η κριτική που έχει ασκηθεί στα παραπάνω μοντέλα αξιολογεί τα επικουρικά και τα συνεργατικά μοντέλα ως
τα πλέον ικανοποιητικά και αποδεκτά μοντέλα από τους δυο φορείς (Γεωργίου, 2000. Δοδοντσάκης, 2001).
Ωστόσο, Ο Γεωργίου (2000) αναφέρει ότι και τα υπόλοιπα μοντέλα επηρεάζουν καθοριστικά τις σχέσεις
σχολείου- οικογένειας..
Στον Ελλαδικό χώρο οι ερευνητές Μυλωνάκου και Κεκέ (2005, 2007) έχουν προτείνει ένα νέο μοντέλο
συνεργασίας που ανταποκρίνεται στη σύγχρονη πραγματικότητα και τις ανάγκες της εποχής. Το μοντέλο αυτό
είναι το μοντέλο της συνεκπαίδευσης. Ως συνεκπαίδευση ορίζεται η απόκτηση μια κοινής εκπαιδευτικής
εμπειρίας συγχρόνως και σε συνεργασία με άτομα διαφορετικής ηλικίας, διαφορετικής γνωστικής υποδομής και
συχνά διαφορετικού πολιτισμικού και κοινωνικού επιπέδου.
Το μοντέλο αυτό προέκυψε εξ αιτίας των διαφορετικών αναγκών που υπάρχουν στη σημερινή κοινωνία, της
ταχύτατης εξέλιξης της τεχνολογίας και των επιστημών, της εξέλιξης της γνώσης και τις ραγδαίες αλλαγές που
συμβαίνουν σε κοινωνικούς, πολιτισμικούς και οικονομικούς τομείς της κοινωνίας μας. Στο μοντέλο της
συνεκπαίδευσης συνυπολογίζονται οι εξής παράμετροι:


Η υψηλή πολυπλοκότητα και οι απρόβλεπτες συγκυρίες που χαρακτηρίζουν τα σύγχρονα κοινωνικά
στρώματα.



Η ανάγκη μιας λειτουργικής αλληλεπίδρασης μεταξύ του σχολείου, της οικογένειας και της
ευρύτερης κοινότητας.



Ο ηγετικός ρόλος του σχολείου στην προσπάθεια της δημιουργίας και της υποστήριξης δικτύων
ενδιαφέροντος μέσα από την οικογένεια και την κοινότητα.



Οι νέες ευκαιρίες που παρέχει τόσο η τυπική όσο και η άτυπη εκπαίδευση σε παιδιά και ενήλικες.



Η ανάγκη αρχικά να πειστούν τα ενδιαφερόμενα μέλη να συμμετάσχουν στις προτεινόμενες
διαδικασίες και στη συνέχεια να διαδώσουν τη γνώση και τα μηνύματα που θα προκύψουν.



Το βασικό πρόβλημα της διαχείρισης της γνώσεις που διαφέρει από άτομο σε άτομο.



Η ανάγκη αντιμετώπισης της ραγδαία αυξανόμενης τάσης ανάπτυξης ψηφιακών κοινωνιών στη
σημερινή εποχή, μέσω της διαδικτυακής επικοινωνίας.



Η δημιουργία και η επιστημονική τεκμηρίωση ενός συνθετικού μοντέλου που αναφέρεται σε άτομα
που διαφέρουν στην ηλικία, στο γνωστικό, κοινωνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο, αλλά συνυπάρχουν
και συνεργάζονται σε ένα αλληλεπιδραστικό μαθησιακό περιβάλλον για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
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Οι μεγάλες δυσκολίες που ανακύπτουν κατά την οργάνωση, συντονισμό και διαχείριση ετερογενών,
ως προς την ηλικία, την κουλτούρα και τα ενδιαφέροντα ομάδων (Mylonakou & Kekes, 2007).

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, παιδιά και ενήλικες αλλά και γενικότερα, άτομα διαφορετικών ηλικιακών
ομάδων συμμετέχουν ταυτόχρονα σε μια κοινή εκπαιδευτική εμπειρία και μαθησιακή δράση, συνήθως μέσα σε
ένα κοινό μαθησιακό περιβάλλον αλληλεπίδρασης, στο οποίο επικρατεί η αμοιβαία κατανόηση, ο σεβασμός, η
εμπιστοσύνη, η κοινή αίσθηση καθηκόντων. Όλα αυτά επιτυγχάνονται μέσω των συμβουλών που παρέχει η μια
ομάδα στην άλλη. Πάνω σε αυτή τη λογική, το μοντέλο της συνεκπαίδευσης δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς της
γνώσης από τις παλαιότερες γενεές στις καινούργιες, αλλά και το αντίστροφο (Mylonakou & Kekes, 2005.
Kekes & Mylonakou, 2007. Μυλωνάκου- Κεκέ, 2006). Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν να αναπτυχθούν
διάφορες δράσης συνεκπαίδευσης που θα κυμαίνονταν από μια απλή συνεκπαίδευση γονέων- παιδιών σε μια
συστηματική συμμετοχή παιδιών και ενηλίκων σε ερευνητικά και εξελικτικά προγράμματα (Mylonakou &
Kekes, 2007).Οι ίδιοι οι ερευνητές, κάτω από το ίδιο πλαίσιο εφάρμοσαν ερευνητικά προγράμματα (ενδεικτικά:
‘A syneducation research program in Literacy in Information Technology’ και ‘The transdisciplinary program:
SYNTHESIS. Syneducational transactions among students, parents, educators and policy makers’) τα
αποτελέσματα των οποίων έδειξαν σημαντικές αλλαγές στη στάση και στη συμπεριφορά των συμμετεχόντων
(Mylonakou & Kekes, 2007).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

2.1 ΓΟΝΕΪΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ

Η γονεϊκή εμπλοκή, είναι μια ευρύτερη έννοια που περιλαμβάνει διάφορα είδη συμπεριφοράς του γονιού.
Για τον όρο «γονεϊκή εμπλοκή» δεν έχει ακόμα διατυπωθεί ένας κοινά αποδεκτός ορισμός. Ο όρος είναι τόσο
ασαφής που μπορεί να σημαίνει σχεδόν οτιδήποτε (από μια απλή επίσκεψη στο σχολείο έως την τακτική
συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, τη συμμετοχή των γονέων σε ζητήματα λήψης αποφάσεων κ.ά). Αυτό έχει
ως αποτέλεσμα την περιγραφή ενός μέρους ή μιας μόνο διάστασης της γονεϊκής εμπλοκή. Για παράδειγμα, όπως
αναφέρεται στο Γεωργίου (2000), οι Marjoribanks και Watson χρησιμοποιούν τον όρο αναφερόμενοι στην
προφορική ενίσχυση του παιδιού από τον γονέα αναφορικά με τις σχολικές του εργασίες, o Hess και οι
συνεργάτες του αναφέρονται στις προσδοκίες των γονέων για τα παιδιά τους και ο Bloom στις προσπάθειες των
γονέων να αναπτύξουν θετικές στάσεις και κίνητρα απέναντι στη μάθηση. O Γεωργίου (2000), δίνει ως ορισμό
της γονεϊκής εμπλοκής, τον τρόπο με τον οποίον οι γονείς εμπλέκονται στην εκπαίδευση των παιδιών τους, από
την απλή επίσκεψη στο σχολείο έως και την πραγματική συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων. Από τον
Μπρούζο (1995) ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει συμπεριφορές και πρακτικές των γονέων στο σπίτι
και στο σχολείο , οι οποίες έχουν ως στόχο την ενίσχυση της μάθησης των παιδιών και την ανάπτυξη θετικής
στάσης προς το σχολείο, Επιπλέον, άλλοι ερευνητές χρησιμοποιούν τον όρο εννοώντας είτε τη συμμετοχή του
γονέα στην προετοιμασία του παιδιού του στο σχολείο (Pezdek, Berry & Renno, 2002), ή το βαθμό που
εκδηλώνει ενδιαφέρον ο γονέας κι έχει ενεργό συμμετοχή στη ζωή του παιδιού του (Grolnick & Ryan, όπως
αναφέρεται από Μανωλίτση, 2004) . Άλλοι ερευνητές, με τον όρο γονεϊκή εμπλοκή εννοούν τη συμμετοχή του
γονέα στις σχολικές δραστηριότητες και την επικοινωνία τους με τους εκπαιδευτικούς της τάξη, με στόχο την
αύξηση της επίδοσης του παιδιού του (Pelco et al., 2000).
Η κατάσταση αυτή θυμίζει κάπως την αλληγορία των τυφλών που ανέλαβαν να περιγράψουν τον ελέφαντα,
αλλά ο καθένας περιέγραφε το κομμάτι που ήταν πιο κοντά του και που μπορούσε να το ψηλαφίσει καλύτερα.
Όλοι περιέγραφαν το κομμάτι που ψηλάφιζαν και το απέδιδαν με σωστό τρόπο, αλλά κανένας δεν είχε απόλυτο
δίκιο αφού δεν περιέγραφε την πλήρη εικόνα. Έτσι και με την γονεϊκή εμπλοκή, η βιβλιογραφία περιέχει πλήθος
ερευνών που ισχυρίζονται ότι η μια μεταβλητή σχετίζεται με άλλες μεταβλητές. (Γεωργίου, 2000)
Εκείνο που τελικά ισχύει για τη γονεϊκή εμπλοκή είναι πως πρόκειται για ένα «τίτλο ομπρέλα» αρκετά
ασαφή, και όχι μια πρωτογενής, μονοσήμαντη μεταβλητή. Κάτω από τον τίτλο αυτό χωρούν συγκεκριμένες
γονεϊκές πρακτικές που έχουν απομονωθεί και οι οποίες, ανάλογα με την ένταση και τη συχνότητά τους,
προκαλούν ή συμβάλλουν στη δημιουργία των αποτελεσμάτων που έχουν κατά καιρούς επισημανθεί από τις
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σχετικές έρευνες (Γεωργίου, 2000). Έτσι οι ερευνητές κατέληξαν πως ο όρος γονεϊκή εμπλοκή είναι
πολυσήμαντος και περιλαμβάνει πέραν της επικοινωνία του σχολείου και της οικογένειας και πολλά άλλα είδη
συμπεριφοράς των γονέων (Γεωργίου, 2000. Εpstein, 1992, 1995. Μανωλίτσης, 2004, Μπρούζος, 1995. Πούλου
& Ματσαγγούρας, 2009. Σακελλαρίου, 2008) και για το λόγο αυτό θα πρέπει κάθε φορά να προσδιορίζεται με
ακρίβεια ο τύπος γονεϊκής εμπλοκής που μελετάται. Μάλιστα, στο άρθρο τους οι Πούλου & Ματσαγγούρα
(2009) σχολιάζουν πως πέρα της έλλειψης σαφούς ορισμού από τη βιβλιογραφία της γονεϊκής εμπλοκής, η
παράλληλη χρήση των όρων ‘συμμετοχή’ και ‘εμπλοκή’, καθιστούν το πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στους
γονείς και στους εκπαιδευτικούς ακόμα πιο δύσκολο. Στη παρούσα έρευνα ως γονεϊκή εμπλοκή ορίζεται η
ποιοτική και ποσοτική συμμετοχή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Είναι σημαντικό στο σημείο αυτό να σχολιαστούν οι διαφορές μεταξύ της γονεϊκής εμπλοκής και της
συνεργασίας σχολείου- οικογένειας παρόλο που στη βιβλιογραφία η συνεργασία θεωρείται ως η προέκταση της
γονεϊκής εμπλοκής. Σύμφωνα με τους Raffaele & Knoff (1999), η γονεϊκή εμπλοκή και η συνεργασία σχολείουοικογένειας θεωρούνται δυο διαφορετικά είδη γονεϊκής παρέμβασης στην εκπαίδευση των παιδιών. Πιο
αναλυτικά, η γονεϊκή εμπλοκή περιορίζεται στη μονόπλευρη μεταφορά πληροφοριών από το σχολείο στο σπίτι,
ενώ η συνεργασία σχολείου – οικογένειας εστιάζει στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των γονέων και των
εκπαιδευτικών. Για την Σακελλαρίου (2008) η διαφορά της συνεργασία με τη γονεϊκή εμπλοκή, είναι ότι η
πρώτη επικεντρώνεται κυρίως στη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ του σχολείου και της οικογένειας και
στηρίζεται στην αμοιβαία ειλικρίνεια. Η σχέση αυτή δέχεται επιρροές από διάφορα περιβάλλοντα και
διαμορφώνει ανάλογα το είδος της συνεργασίας. Ο Cristenson (2004) στο άρθρο του κάνει σαφή διαχωρισμό
των όρων γονεϊκή εμπλοκή και συνεργασίας σχολείου- οικογένειας. Πιο συγκεκριμένα, ο όρος συνεργασία
προϋποθέτει ένα αίσθημα ευθύνης για τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα που μοιράζονται γονείς και εκπαιδευτικοί
και επικεντρώνεται στη φύση των σχέσεων που αναπτύσσεται μεταξύ τους. Είναι με άλλα λόγια, είναι το
μοίρασμα των ευθυνών ανάμεσα στους παιδαγωγούς και στην οικογένεια, το οποίο στηρίζεται στην αμοιβαία
εμπιστοσύνη. Στη σχέση αυτή αναγνωρίζουν και οι δυο πλευρές ότι η συνεργασία τους συμβάλλει πολύ
περισσότερο στην επιτυχία των παιδιών, παρά όταν ο καθένα εργάζεται μεμονωμένα και ανεξάρτητα από τον
άλλο. Από την άλλη, η γονεϊκή εμπλοκή εστιάζει στους τρόπους με τους οποίους οι γονείς μπορούν να
αναμειχθούν στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Ο Κιτσαράς (2004) υποστηρίζει πως η συνεργασία ανάμεσα
στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς δε θα πρέπει να γίνεται αυτοσκοπός, επειδή κάτι τέτοιο εξυπηρετεί μόνο
την απελευθέρωση των αναγκών των ενηλίκων. Για τον λόγο αυτό χρειάζεται να υπάρχει μια αμφίδρομη
επικοινωνία η οποία θα χαρακτηρίζεται από τον αμοιβαίο σεβασμό και την εμπιστοσύνη.
Από την έρευνα έχουν καταγραφεί διάφοροι τύποι γονεϊκής εμπλοκής όπου σύμφωνα με τον Henterson
(όπως αναφέρεται από Greenwood & Hickman, 1991) διακρίνονται ανάλογα με τις δραστηριότητες των γονέων:
α) σε τύπους που στοχεύουν κυρίως στην ενίσχυση των σχολικών προγραμμάτων γενικά και επηρεάζουν έμμεσα
μόνο τα δικά τους παιδιά και β) στους τύπους που στοχεύουν μόνο στην ενίσχυση των δικών τους παιδιών. Οι
Greenwood & Hickman (1991) αναφέρονται επίσης σε μερικές τυπολογίες από διάφορους ερευνητές, όπως τον
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Gordon, ο οποίος διακρίνει τη γονεϊκή εμπλοκή σε: α) γονείς ως δάσκαλοι των παιδιών τους, β) εθελοντική
συμμετοχή των γονέων στην τάξη, γ) βοηθοί των εκπαιδευτικών έναντι αμοιβής, δ) μαθητές οι ίδιοι, ε)
συμμετοχή των γονέων στη λήψη αποφάσεων και στ) γονείς ως ακροατές. Οι Williams & Chavkin (όπως
αναφέρεται από Greenwood & Hickman,1991) διακρίνουν τη γονεϊκή εμπλοκή σε: α) γονείς ως ακροατές, β)
γονείς ως δάσκαλοι στο σπίτι, γ) γονείς ως υποστηρικτές προγραμμάτων, δ) γονείς ως συμμαθητές, ε) γονείς ως
συνήγοροι και στ) γονείς που μετέχουν στη λήψη αποφάσεων. Επίσης, οι Cervone & O’ Leary (όπως
αναφέρεται από Greenwood & Hickman,1991) περιγράφουν του τύπους γονεϊκής εμπλοκής ως εξής: α)
ενημέρωση για την πρόοδο του παιδιού, β) παρουσία σε ιδιαίτερα γεγονότα, γ) εκπαίδευση γονέων, δ)
διδασκαλία γονέων, ε) συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων για εκπαιδευτικά θέματα.
Συχνότερη αναφορά όμως γίνεται στην τυπολογία που προτείνει η Epstein (1995, 2001) όπου αναγνωρίζει
έξι διαφορετικούς τύπους γονεϊκής εμπλοκής Οι τύποι γονεϊκής εμπλοκής που προτείνει η Epstein
αποσαφηνίζουν το μέγεθος της επικοινωνίας μεταξύ της οικογένειας και του σχολείου και προτείνουν
συγκεκριμένους τρόπους στους οποίους οι γονείς μπορούν να εμπλακούν. Οι έξι τύποι γονεϊκής εμπλοκής,
υποδηλώνουν ουσιαστικά έξι τρόπους μέσα από τους οποίους η οικογένεια και το σχολείο

μπορούν να

εργαστούν μαζί ώστε να ενδυναμώσουν τα προνόμια που εκλαμβάνουν οι μαθητές από τη συνεργασία (Epstein,
1995).
. Πιο συγκεκριμένα:
Τύπος 1: Βοήθεια του σχολείου στο σπίτι (Parenting). Είναι η δημιουργία στο σπίτι, με πρωτοβουλία του
σχολείου, ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος που αποσκοπεί στην πρόοδο του παιδιού. Οι γονείς
εκπαιδεύονται κατάλληλα από τους εκπαιδευτικούς ώστε να είναι αποτελεσματικοί στο ρόλο τους.
Τύπος 2: Επικοινωνία σχολείου- οικογένειας (Communicating). Είναι η επικοινωνία ανάμεσα στο σπίτι και στο
σχολείο για θέματα που αφορούν το παιδί προκειμένου να γίνουν πιο αποτελεσματικοί στο ρόλο τους γονείς και
εκπαιδευτικοί.
Τύπος 3: Εθελοντική βοήθεια των γονιών στο σπίτι (Volunteering). Είναι η συμμετοχή των γονέων στις
δραστηριότητες του σχολείου και η εθελοντική προσφορά τους προς το σχολείο. Επίσης, το σχολείο μπορεί να
εκπαιδεύσει τους γονείς- εθελοντές μέσα από συγκεκριμένα προγράμματα ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικοί.
Τύπος 4: Μάθηση στο σπίτι (Learning at Home). Είναι οι πληροφορίες που προσφέρουν οι εκπαιδευτικοί στους
γονείς ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά τους με τις σχολικές εργασίες και άλλες μαθησιακές δραστηριότητες που
έχουν προταθεί από το σχολείο.
Τύπος 5: Συμμετοχή σε θέματα διοίκησης του σχολείου (Decision Making). Είναι η ενεργή συμμετοχή των
γονέων στα συμβούλια λήψης αποφάσεων που αφορούν το σχολείο και αποβλέπουν στη βελτίωση αυτού.

35

Τύπος 6: Συνεργασία σχολείου- οικογένειας- κοινότητα (Collaborating with the Community). Είναι η εμπλοκή
των γονέων στην αναζήτηση πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες που στοχεύουν στη βελτίωση των ευκαιριών
μάθησης.
(Αλευριάδου, Βρυνιώτη, Κυρίδης, Σιβροπούλου- Θεοδοσιάδου, Χρυσαφίδης, 2008. Epstein, 1995).
Όπως υποστηρίζει η Εpstein (1995), η εμπλοκή των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους βοηθά στη
δημιουργία κατάλληλου υποστηρικτικού και εκπαιδευτικού κλίματος μέσα στο σπίτι. Επιπλέον, ευνοεί την
ανάπτυξη επικοινωνίας με το σχολείο και την εθελοντική συμμετοχή των γονέων σε δραστηριότητες που
οργανώνονται από αυτό. Ακόμα, μέσα από την εμπλοκή υπάρχει μοίρασμα των ευθυνών ανάμεσα στους
εκπαιδευτικούς και στους γονείς για την εκπαίδευση και την αγωγή των παιδιών. Τέλος, μέσω της εμπλοκής οι
γονείς έχουν ενεργό ρόλο στις αποφάσεις που αφορούν την εκπαίδευση των παιδιών τους.
Οι Fantuzzo Tighe και Childs (2000) που αξιολογούν την γονεϊκή εμπλοκή στην αμερικάνικη προσχολική
αγωγή, περιγράφουν τρία επίπεδα γονεϊκής εμπλοκής, το πρώτο σε επίπεδο σχολείου, όπως εθελοντική βοήθεια
στο σχολείο, συμμετοχή σε εκδηλώσεις και εκδρομές κ.ά, το δεύτερο σε επίπεδο επικοινωνίας σχολείου –
οικογένειας, όπως συζητήσεις ανάμεσα σε γονείς και νηπιαγωγούς για τη συμπεριφορά τις δυσκολίες αλλά και
τις ικανότητες του παιδιού κ.ά. και το τρίτο σε επίπεδο οικογένειας, όπως προσφορά μαθησιακών εμπειριών
εντός κι εκτός σπιτιού κ.ά. Για άλλους ερευνητές, οι δυο κύριες κατηγορίες γονεϊκής εμπλοκής είναι αυτή «στο
σπίτι» και αυτή στο «σχολείο» (Henderson & Mapp, 2002. Partikakou, et al., 2005). Η εμπλοκή στο σπίτι
περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως το να βοηθήσει ο γονέας το παιδί με τις σχολικές εργασίες ενώ η εμπλοκή
στο σχολείο περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως το να παρακολουθεί ο γονέας τα σχολικά δρώμενα. Ένας τρίτος
τύπος γονεϊκής εμπλοκής είναι αυτός της «επικοινωνίας» (Partikakou, et al., 2005). Η αμφίδρομη επικοινωνία
ανάμεσα στο σχολείο και στην οικογένεια βοηθά στο να δημιουργηθεί μια θετική, μόνιμη, προορατική και
υπεύθυνη επικοινωνία μεταξύ των γονέων και των εκπαιδευτικών. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η γονεϊκή
συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία του παιδιού μέσα στο σπίτι και στο σχολείο (Partikakou, et al., 2005).
Παρόμοια, οι Henderson, Marburgev & Ooms (2000) συνοψίζουν τους τύπους γονεϊκής συμμετοχής σε δύο
κατηγορίες: η πρώτη αφορά τις δραστηριότητες των γονέων που σκοπό έχουν την ενίσχυση και υποστήριξη του
σχολικού προγράμματος όπως χρηματοδοτήσεις, διοργάνωση εκδηλώσεων κτλ. και η δεύτερη κατηγορία, η
οποία αφορά τις δραστηριότητες που κάνουν οι γονείς για την παροχή βοήθειας στο παιδί τους όπως να το
βοηθάνε στις σχολικές εργασίες, να παρευρίσκονται στα συμβούλια των γονέων με τους εκπαιδευτικούς κτλ.
Σύμφωνα με τα ευρήματα μιας σειράς ερευνών από τον Γεωργίου (1996, 2000) η γονεϊκή εμπλοκή μπορεί
να διακριθεί και σε περισσότερους τύπους όπως:
-

Η εποπτεία της σχολικής συμπεριφοράς: Σε αυτό τον τύπο γονεϊκής εμπλοκής ο γονέας προσπαθεί να
ρυθμίσει τη συμπεριφορά του παιδιού του η οποία σχετίζεται με τη σχολική εργασία (π.χ. μειώνεται ο

36

χρόνος παιχνιδιού για να αυξηθεί ο χρόνος μελέτης). Κύριο μέλημα του γονέα είναι να περαστεί το
μήνυμα ότι προτεραιότητα έναντι σε οποιαδήποτε άλλη ενασχόληση έχει το διάβασμα.
-

Ο έλεγχος εξωσχολικής συμπεριφοράς: Στον τύπο αυτό ο γονιός ελέγχει πιθανά θέματα που αν και
φαινομενικά δεν έχουν να κάνουν με το σχολείο, εντούτοις το επηρεάζουν (π.χ. η διατροφή, οι φίλοι
κ.ά.)

-

Η βοήθεια στην κατ’ οίκον εργασία: Ο τύπος αυτός θεωρείται ο πιο διαδεδομένος και περιλαμβάνει τον
συστηματικό έλεγχο των τετραδίων και των εργασιών του παιδιού, την επαφή με την πορεία κάλυψης
της ύλης που ακολουθεί ο εκπαιδευτικός, η εξέταση του μαθήματος κ.ά.

-

Η ανάπτυξη ενδιαφέροντος: Στον τύπο αυτό ο γονέα προσπαθεί να φέρει σε επαφή το παιδί με άλλες
δραστηριότητες πέρα του σχολείου όπως αθλητισμός, μουσική, χορό κ.ά.

-

Η επαφή με το σχολείο: Στον τελευταίο τύπο, η γονεϊκή εμπλοκή εκφράζεται από την ποιότητα και την
πυκνότητα των σχολικών επαφών που έχει ο γονέας. Οι επαφές του γονέα με το σχολείο μπορεί να
χαρακτηρίζονται από παθητικότητα (π.χ. απλή παρακολούθηση μιας σχολικής εορτής) ή από
ενεργητικότητα (π.χ.. η ενεργός συμμετοχή του γονέα στο στήσιμο μιας θεατρικής παράστασης).

Όσον αφορά τα υπόλοιπα είδη γονεϊκής εμπλοκής, όπως είναι η εμπλοκή των γονέων στις εργασίες στο
σπίτι, πολλοί ερευνητές πιστεύουν σαφέστατη βελτίωση της επίδοσης του παιδιού, άλλοι ερευνητές όμως
εκφράζουν την διαφωνία τους και επικροτούν τη στενή επαφή με το σχολείο. Οι οιανδήποτε όμως διαφωνίες,
σχετικά με την βοήθεια που μπορούν να προσφέρουν οι γονείς στα παιδιά τους στο σπίτι, σχετίζονται με τις
κατάλληλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες- πρακτικές, τις οποίες θα πρέπει οι ίδιοι να ‘χουν μελετήσει ή
κάποιος θα πρέπει να τους τις υποδείξει. Οι μόνοι που θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό καλύτερα από
οποιονδήποτε άλλο, είναι οι εκπαιδευτικοί. Αυτός είναι ο λόγος που πολλοί ερευνητές τονίζουν τη σημασία της
θέλησης των εκπαιδευτικών προκειμένου να μετατραπούν τα σχολεία σε χώρους φιλικούς προς τις οικογένειες
των παιδιών (Γεωργίου, 2000. Μανωλίτσης, 2004. Σακελλαρίου, 2008).
«Η ανάπτυξη και η επιτυχία των εκπαιδευτικών συνεταιρισμών εξαρτάται κυρίως από τους δασκάλους και
όχι από τους γονείς, μια και αυτοί είναι που έχουν το πάνω χέρι στη σχέση σχολείου – οικογένειας. Γι’ αυτό και
είναι δική τους ευθύνη να ξεκινήσουν και να διατηρήσουν ένα διάλογο με τους γονείς. Οι τελευταίοι φωνάζουν
για βοήθεια και συνεργασία με το σχολείο αλλά η φωνή τους δεν θα ακουστεί αν οι δάσκαλοι δεν
προσπαθήσουν πραγματικά να την ακούσουν» (Georgiou, 1998).
Ευρήματα ερευνών (Γεωργίου, 2000. Epstein, 1995. Ματσαγγούρας, 2008) που μελετούν τη γονεϊκή
εμπλοκή στην εκπαιδευτική διαδικασία έχουν δείξει ότι η γονεϊκή εμπλοκή συμβάλλει:
α) στη βελτίωση της επίδοσης και των στάσεων των μαθητών απέναντι στο σχολείο.
β) στην αύξηση του ποσοστού φοίτησης και μείωσης του ποσοστού εγκατάλειψης του σχολείου.
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γ) στη συνεργασία των δύο θεσμών, περιορίζοντας τα προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών στο σχολείο και
αυξάνοντας τα κίνητρά τους για μάθηση.
δ) στην κοινωνική προσαρμογή των παιδιών.
Με άλλα λόγια, η συνεργασία σχολείου – οικογένειας συντείνει όχι μόνο στην επιτυχία της μάθησης των
παιδιών αλλά και σε ολόκληρη τη ζωή τους.
Γενικότερα, ο τύπος γονεϊκής εμπλοκής που επιλέγει κάθε γονέας αποτελεί ένα καθαρά υποκειμενικό
παράγοντα οποίος επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά του παιδιού όπως η προσωπικότητά του, η ηλικία του, η
επίδοσή του κ.ά αλλά και από παραμέτρους που έχουν να κάνουν με τα χαρακτηριστικά του γονέα όπως η
κοινωνικο- οικονομική κατάσταση, το φύλο του κ.ά. Όμως ο βαθμός στον οποίο ο γονέας εμπλέκεται στην
εκπαιδευτική διαδικασία, επηρεάζεται από την στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στη γονεϊκή εμπλοκή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

3.1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ.

Από τον μέχρι τώρα περιορισμένο αριθμό ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί στον Ελλαδικό χώρο,
προκύπτει πως η συνεργασία ανάμεσα στο νηπιαγωγείο και στην οικογένεια δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς
(Βρυνιώτη κ.ά, 2008. Μανωλίτσης, 2004. Σακελλαρίου, 2008). Συχνά, οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ
των δυο φορέων χαρακτηρίζονται από αντιπαραθέσεις, γεγονός που αποδίδεται, εκτός των άλλων, στον
διαφορετικό τρόπο που προσλαμβάνουν τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις, το περιεχόμενο και το πλαίσιο της
συνεργασίας (Ματσαγγούρας & Πούλου, 2009).
Η συνεργασία νηπιαγωγείου και οικογένειας επηρεάζεται από παράγοντες που αφορούν όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς, είτε ως προσωπικότητες, είτε ως οργανισμοί. Σύμφωνα με τους Atkin & Bastiani (1988),
οι παράγοντες αυτοί αφορούν τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς ως προσωπικότητες, το εκπαιδευτικό ίδρυμα
ως οργανισμό, την ίδια τη κοινωνία, ενώ τελευταία το ενδιαφέρον στρέφεται και στο ρόλο των παιδιών
(Beveridge, 2004. Γεωργίου, 2000. Coleman, 1998). Τέλος, οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν το βαθμό εμπλοκής
των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους, το επίπεδο της συνεργασίας μεταξύ οικογένειας- σχολείου και
τα αποτελέσματά της (Δοδοντσάκης, 2001).
Οι παράγοντες αυτοί δεν είναι άλλοι από τα βιογραφικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τους γονείς και τους
εκπαιδευτικούς και περιλαμβάνουν τις αντιλήψεις και τις στάσεις των δυο φορέων σχετικά με τη συμμετοχή των
γονέων στο σχολείο και τη συνεργασία τους με αυτό, τα παιδιά και το σχολείο (Αtkin & Bastiani, 1988). Οι
αντιλήψεις και οι στάσεις που εκδηλώνουν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί απέναντι στη συνεργασία,
υποδηλώνουν κι ένα είδος αξιολόγησής της (Lalljee, όπως αναφέρεται από Δοδοντσάκη, 2001).
Παρακάτω παρουσιάζονται οι παράγοντες που προκαλούν αυξομειώσεις στη συχνότητα αλλά και στην
ένταση της γονεϊκής εμπλοκής.

3.1.1 Παράγοντες που αφορούν τους γονείς

Σύμφωνα με τους Atkin & Bastiani (1988), τα βιογραφικά στοιχεία του γονέα περιλαμβάνουν τα
δημογραφικά χαρακτηριστικά του όπως το φύλο, την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, το επάγγελμα, τη
κοινωνικο-οικονομική τάξη στην οποία ανήκει καθώς και τον τόπο διαμονής.
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Σχετικά με το φύλο του γονέα που εμπλέκεται περισσότερο στην εκπαίδευση του παιδιού του, από τις
έρευνες διαφαίνεται πως οι μητέρες είναι εκείνες που ασχολούνται περισσότερο, όχι μόνο επειδή το επιλέγουν οι
ίδιες, αλλά ίσως κι επειδή τους ανατίθεται ο ρόλος αυτός (Γεωργίου, 2000. Grolnick & Ryan, όπως αναφέρεται
από Μανωλίτση, 2004. Μανωλίτσης, 2004. Σακελλαρίου, 2008). Η χαμηλή εμπλοκή των πατέρων στην
εκπαίδευση του παιδιού τους επαφίεται σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, στην έλλειψη χρόνου, στο φόρτο
εργασίας αλλά και στο γεγονός ότι σύμφωνα με τις αντιλήψεις τους, αυτά είναι γυναικείες δουλειές. Άλλοι λόγοι
μπορεί να είναι τα αρνητικά προσωπικά βιώματα από το σχολείο αλλά και ο τρόπος που οι γονείς τους έρχονταν
σε επαφή με το σχολείο. Η στάση αυτή των πατέρων συναντιέται πιο συχνά σε συντηρητές κοινωνίες όπως είναι
η δική μας και λιγότερα συχνά σε βορειοευρωπαϊκές χώρες. Εντούτοις, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται
αύξηση του ενδιαφέροντος και από την πλευρά των πατεράδων για την εκπαίδευση των παιδιών τους,
επιφέροντας μάλιστα θετικά αποτελέσματα από την εμπλοκή τους (Allen & Daly, 2002. Αποστολόπουλος, 1998.
http://www.fatherhoodinstitute.org/2005/outcomes-of-father-involvement/.) Σε έρευνα που διεξήγαγε οι Fagan
και Palm (2004) διαπίστωσαν πως οι πληροφορίες που ζητούσαν οι πατέρες από τη νηπιαγωγό σχετίζονταν με
τις ειδικές ανάγκες του παιδιού τους και πως εκείνοι θα μπορούσαν να το βοηθήσουν πρακτικά στο σπίτι. Αξίζει
στο σημείο αυτό να σημειωθεί πως η δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος προς τους πατέρες δίνει ένα ηχηρό
μήνυμα, πως η συμβολή τους στην διαπαιδαγώγηση του παιδιού τους είναι εξίσου σημαντική και πολύτιμη όπως
των μητέρων.
Όπως επισημάνθηκε κα σε άλλο σημείο της παρούσας μελέτης, οι γονείς χαμηλού κοινωνικο-οικονομικού
επιπέδου αντιμετωπίζουν προβλήματα στην επικοινωνία τους με το σχολείο. Ο Georgiou (1996, 2000) και ο
Grolnick, Benjet, Kurowski & Apostoleris (1997) βρήκαν ότι όσο πιο υψηλό είναι το κοινωνικο- οικονομικό
επίπεδο της οικογένειας, τόσο μεγαλύτερη είναι και η συχνότητα εμπλοκής της στις δραστηριότητες του
σχολείου, η επαφή με τους εκπαιδευτικούς αλλά και η υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο
σπίτι. Με άλλα λόγια, το χαμηλό κοινωνικο- οικονομικό επίπεδο φαίνεται να λειτουργεί ανασταλτικά ως προς
τη γονεϊκή εμπλοκή. Από πρακτική άποψη, τα επαγγέλματα που συνήθως ασκούν οι γονείς που προέρχονται
από χαμηλό κοινωνικο- οικονομικά στρώματα δεν τους παρέχει τη δυνατότητα να παίρνουν άδεια για να
επισκέπτονται το σχολείο ή και να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που οργανώνει, σε αντίθεση με τους γονείς
που προέρχονται από υψηλά κοινωνικο- οικονομικά στρώματα που κάτι τέτοιο τους είναι πιο εύκολο (Βρυνιώτη
κ.ά, 2008. Γεωργίου, 2000. Grolnick, Benjet Kurowski & Apostoleris,1997. Ματσαγγούρας & Πούλου, 2009.
Raver & Knitzer, 2002). Ωστόσο, το κοινωνικο- οικονομικό επίπεδο δεν αποτελεί πάντοτε ανασταλτικό
παράγοντα για όλα τα είδη γονεϊκής εμπλοκής. Όπως έδειξε η έρευνα του Lareay (1987) οι οικογένειες που
προέρχονται από χαμηλή κοινωνική τάξη σημειώνουν ίσο βαθμό εμπλοκής με τις οικογένειες από υψηλή
κοινωνική τάξη σε θέματα όπως η εποπτεία της σχολικής μελέτης και η συναισθηματική υποστήριξη. Ακόμα
στο βιβλίο της η Μυλωνάκου- Κεκέ (2006) αναφέρει πως η κοινωνικο- οικονομική τάξη του μαθητή δεν
επηρεάζει τη σχολική επίδοση και πως αυτό που έχει βαρύνουσα σημασία είναι η δυνατότητα να παρέχει η
οικογένειά του ένα υποστηρικτικό περιβάλλον στο σπίτι, η στοχοθέτηση ρεαλιστικών προσδοκιών από τους
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γονείς και η ενεργώς συμμετοχή του οικογενειακού περιβάλλοντος σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση του
παιδιού.
Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της οικογένειας αποτελούν μια άλλη παράμετρος που επιφέρει
τροποποιήσεις στον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των γονέων και των εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα, η
μαζική έξοδος των γυναικών στην αγορά εργασίας, τα διαζύγια, οι μονογονεϊκές οικογένειες και οι διαπυρηνικές
οικογένειες, ανατρέπουν τα μέχρι τώρα δεδομένα και επηρεάζουν τη σχέση της οικογένειας με το σχολείο. Σε
έρευνα που έχει πραγματοποιήσει η Χατζηχρήστου (1999) φάνηκε ότι τα παιδιά χωρισμένων οικογενειών, που
μεγαλώνουν με τον ένα από τους δυο γονείς, σημειώνουν χαμηλές επιδόσεις στο σχολείο και παρουσιάζουν
μεγάλες δυσκολίες στη σχολική και στη ψυχοκοινωνική τους προσαρμογή, σε σύγκριση με τους συνομηλίκους
τους που μεγαλώνουν σε παραδοσιακές πυρηνικές οικογένειες. Ακόμα, στις έρευνες των Grolnick, Benjet,
Kurowski & Apostoleris (1997) και των Fantuzzo, Tighe, & Childs (2000) που μελετούν τη γονεϊκή εμπλοκή
φάνηκε πως η συμμετοχή των μητέρων στις μονογονεϊκές οικογένειες είναι μικρότερη σε σχέση με τις μητέρες
από οικογένειες με δυο γονείς. Στα νέα αυτά δεδομένα, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να βρουν νέους τρόπους
προσέγγισης της οικογένειας ώστε να φέρουν τους γονείς κοντά στο σχολείο.
Επίσης, το μέγεθος της οικογένειας, οι υποχρεώσεις με τα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας στο σπίτι και το
οικονομικό πρόβλημα των μετακινήσεων, δημιουργούν επιπρόσθετα προβλήματα, περιορίζοντας περαιτέρω τη
δυνατότητα των γονέων να επισκέπτονται το σχολείο τακτικότερα (Finders & Lewis, 1994. Raver & Knitzer,
2002).
Η έλλειψη χρόνου, επίσης, φαίνεται ότι αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ενεργότερη ανάμειξη των
γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους είτε λόγω υποχρεώσεων είτε λόγω δουλειάς (Βρυνιώτη κ.ά., 2008.
Γεωργίου, 2000. Δοδοντσάκης, 2001. Ματσαγγούρας & Πούλου, 2009. Raver & Knitzer, 2002). Σε έρευνα του
Flaxman, (όπως αναφέρεται από Οικονομίδη) φαίνεται οτι η συνήθως πολύωρη απασχόληση των γονέων στην
εργασία τους, φέρει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της επικοινωνίας με το παιδί τους και την οποιαδήποτε
περαιτέρω γνωστική, κοινωνική, συναισθηματική υποβοήθησή του. Επιπλέον, ο παράγοντας εργασίας ή
ανεργίας των γονέων ή του ενός γονέα, διαφοροποιεί το βαθμό εμπλοκής τους με το σχολείο. Σύμφωνα με τους
Leitch και Tangri (1988) οι γονείς που δεν εργάζονται, δεν εμπλέκονται τακτικά στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Επίσης το είδος της δουλειάς που κάνει ο γονέας επηρεάζουν τον χρόνο και την ποιότητα της ενασχόλησής
του με το παιδί καθώς και τη συνεργασία του με τους εκπαιδευτικούς.
Ένας άλλος βασικός παράγοντας που επηρεάζει την εμπλοκή των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους
είναι εκείνος του μορφωτικού επιπέδου που έχουν οι γονείς (Raver & Knitzer, 2002. Σακελλαρίου, 2008). Ο
Γεωργίου (2000) αναφέρει από την έρευνα των Baker & Stevenson ότι οι μητέρες με υψηλό μορφωτικό επίπεδο
φαίνεται πως γνωρίζουν περισσότερα σχετικά με την επίδοση του παιδιού τους στο σχολείο, απ’ ότι οι μητέρες
που το μορφωτικό τους επίπεδο είναι χαμηλότερο. Η έρευνα των Grolnick & Slowiaczek (1994), καταλήγει σε
αντίθετα αποτελέσματα από την προηγούμενη έρευνα, συμπεραίνοντας πως δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη
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διάσταση της συμπεριφορά (συναντήσεις με εκπαιδευτικούς, συμμετοχή σε εκδηλώσεις) και στο επίπεδο
μόρφωσης της μητέρας, ενώ αντίθετα σημαντική ήταν η συσχέτιση που βρέθηκε με το επίπεδο μόρφωσης του
πατέρα. Οι Kohl, Lengua & McMahon (2000) υποστηρίζουν στην έρευνά τους, πως οι μορφωμένοι γονείς,
εμπλέκονται περισσότερο στην εκπαιδευτική διαδικασία του παιδιού τους, τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο.
Αυτό δεν σημαίνει όμως, όπως άλλωστε επισημαίνει και η Epstein (1992), ότι το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο
ορισμένων οικογενειών θα πρέπει να αποτελεί δικαιολογία για τον αποκλεισμό τους. Αντίθετα θα πρέπει να
αποτελεί το βασικότερο κριτήριο που θα πρέπει να λάβουν υπόψη κατά το σχεδιασμό παρεμβατικών
προγραμμάτων με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας των γονιών στα σχολεία.
Σημαντικό ρόλο στην γονεϊκή εμπλοκή έχουν και οι πολιτισμικές διαφορές μεταξύ των γονέων που
προέρχονται από χαμηλό κοινωνικο- οικονομικό επίπεδο και των εκπαιδευτικών. Οι πρώτοι αισθάνονται άβολα
και αποφεύγουν να επισκέπτονται το σχολείο λόγω του χαμηλού μορφωτικού επιπέδου που κατέχουν
(Γεωργίου, 2000. Hill & Taylor, όπως αναφέρεται από Μανωλίτση, 2004. Ματσαγγούρας & Πούλου, 2009).
Επίσης, η επίδοση του παιδιού στο σχολείο αποτελεί ένα άλλο παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει θετικά
ή αρνητικά τη γονεϊκή εμπλοκή. Η επίδοση του παιδιού μπορεί να είναι άριστη, αποδεκτή ή μη αποδεκτή,
σύμφωνα πάντα με τα διδασκαλικά κριτήρια. Σημαντική όμως, είναι και η άποψη που μπορεί να έχει ο γονιός
για την επίδοση του παιδιού του, ακόμα κι αν δεν την εκφράζει επίσημα. Η άποψη αυτή όμως επηρεάζει άμεσα
αρκετές από τις στάσεις και συμπεριφορές του γονιού προς το σχολείο και έμμεσα κάποιες μεταβλητές που
σχετίζονται με το παιδί. Σχετικά με το σχολείο, η συμπεριφορά των γονέων μεταβάλλεται ανάλογα με την
επίδοση του παιδιού, αν δηλαδή το παιδί «πάει καλά» στο σχολείο μειώνεται το άγχος και η ανησυχία του
γονέα, οπότε μειώνεται και η εμπλοκή του στο σχολείο. Αντίθετα η γονεϊκή εμπλοκή στο σχολείο εντείνεται αν
η επίδοση του παιδιού δεν είναι η αναμενόμενη. Εν ολίγοις, η επίδοση του ίδιου του παιδιού λειτουργεί σαν
ρυθμιστής της γονεϊκής συμπεριφοράς. Όχι μόνο επηρεάζεται από αυτήν, αλλά και την επηρεάζει (Γεωργίου,
2000).
Ένας άλλος παράγοντας που αναφέρεται από τον Γεωργίου (2000) πως επηρεάζει τη γονεϊκή εμπλοκή, είναι
η αιτιακή απόδοση της επίδοσης. Με τον όρο αυτό εννοείται η εξήγηση/ερμηνεία και αξιολόγηση της
συμπεριφοράς των άλλων ή της δικής μας (Γεωργίου, 2000). O γονέας δηλαδή, αποδίδει τη σχολική επίδοση του
παιδιού τους σε εσωτερικούς, π.χ. τα ταλέντα, η ευφυΐα κτλ, είτε σε εξωτερικούς παράγοντες όπως π.χ. οι
παρεμβάσεις των άλλων όπως των δασκάλων, των γονέων κτλ ή τυχαίων γεγονότων. Επίσης, ένα άλλο κριτήριο
είναι το κατά πόσο ο παράγοντας στον οποίο αποδίδεται μια συμπεριφορά είναι σχετικά μεταβλητός ή
αμετάβλητος, π.χ. η τύχη θεωρείται μεταβλητός παράγοντας ενώ ο χαρακτήρας του ατόμου είναι σταθερός
παράγοντας. Τέλος, μια άλλη παράμετρος θεωρείται η δυνατότητα του ίδιο του ατόμου για μάθηση, που άλλοτε
είναι εφικτή και άλλοτε όχι. Σύμφωνα με την έρευνα που εκπόνησε ο Γεωργίου (2000) φάνηκε πως οι γονείς
αποδίδουν την αποτυχία των παιδιών τους στους εκπαιδευτικούς, γεγονός που επηρεάζει την εμπλοκή τους στην
εκπαίδευση και κατά προέκταση, επηρεάζει την πραγματική επίδοση του μαθητή. Αυτό που ισχύει γενικά, είναι
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πως η αιτιακή απόδοση της επίδοσης του παιδιού, ο τρόπος δηλαδή που ερμηνεύει ο γονέας τις επιτυχίες ή τις
αποτυχίες του παιδιού του στο σχολείου, επηρεάζουν τη γονεϊκή εμπλοκή, που με τη σειρά της επηρεάζει την
επίδοση.
Επιπλέον, το ίδιο το σχολείο και ο τρόπος που είναι οργανωμένο μπορεί να επηρεάσουν τη συχνότητα της
γονεϊκής εμπλοκής. Πιο συγκεκριμένα, αν η μορφή οργάνωσης που ακολουθεί το σχολείο υπάγεται στις
συνεργατικές, τότε η επικοινωνία ανάμεσα στο σχολείο και στο σπίτι είναι ευκολότερη σε σύγκριση με το αν η
οργάνωση του σχολείο είναι ιεραρχική- αυταρχική που τότε η επικοινωνία ανάμεσα στους γονείς και στους
εκπαιδευτικούς δύσκολα ευδοκιμεί (Swap, όπως αναφέρεται από Μανωλίτση, 2004). Ακόμα, σύμφωνα με τον
Beverdige (2004), oι γονείς κρατούν θετικότερη στάση απέναντι στο σχολείο όταν γνωρίζουν πως τα παιδιά
τους έχουν καλές σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς και όταν νιώθουν πως οι εκπαιδευτικοί τα εκτιμούν και τα
θεωρούν σημαντικό εταίρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Ένας ακόμη παράγοντας που παίζει ρόλο στην εμπλοκή των γονέων στο σχολείο είναι οι αντιλήψεις για το
είδος της γνώσης που μπορεί να προσφέρει το σχολείο ως εκπαιδευτικό ίδρυμα. Σύμφωνα με την επικρατούσα
άποψη, το σχολείο οφείλει να προσφέρει στα παιδιά εξειδικευμένες γνώσεις για τις οποίες οι εκπαιδευτικοί είναι
κατάλληλα καταρτισμένοι, ενώ για ζητήματα ηθικής, συμπεριφοράς και της ανατροφής των παιδιών, υπεύθυνοι
θεωρούνται οι γονείς (Ballion, όπως αναφέρεται από Δοδοντσάκη, 2001). Στην έρευνά τους οι Φρειδερίκου και
Φολερού- Τσερούλη (1985), αναφέρουν πως οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν οτι η σχέση τους με τους γονείς
φορτίζεται, όταν οι μέθοδοι ανατροφής, τα πρότυπα επικοινωνίας και το σύστημα αξιών των γονέων
διαφοροποιείται από τα δικά τους πρότυπα κοινωνικοποίησης. Στην έρευνα που πραγματοποίησε η Sharpe
(1991) σε γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας και νηπιαγωγούς, σημειώνει ότι οι εντάσεις που δημιουργούνται
ανάμεσα στους γονείς και στους νηπιαγωγούς οφείλονται στην άγνοια των πρώτων, πάνω στους εκπαιδευτικούς
στόχους που έχει η συγκεκριμένη βαθμίδα της εκπαίδευσης, τις πρακτικές που ακολουθεί και τις προτεραιότητες
που θέτει. Αγνοούν με άλλο λόγια, ότι το νηπιαγωγείο ως πρώτη βαθμίδα της εκπαίδευσης, δεν επιβαρύνεται
όπως οι άλλες βαθμίδες με την παροχή γνώσεων, αλλά στοχεύει στην καλλιέργεια δεξιοτήτων και στην ομαλή
κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη. Συνοπτικά, αναφέρει πως το κυρίαρχο πρόβλημα στη συνεργασία
ανάμεσα στους γονείς και στους νηπιαγωγούς είναι πως ο καθένας αντιλαμβάνεται το ρόλο του διαφορετικά.
Στην ίδια έρευνα, αξίζει να αναφερθεί και το σημείο που εκφράζονται οι ανησυχίες των γονέων. Οι γονείς,
εκφράζουν την επιθυμία να λαμβάνεται υπόψη και η δική τους γνώμη σε θέματα που σχετίζονται με το παιδί
τους και την εκπαίδευσή του και ότι επιθυμούν να συντελούν και οι ίδιοι στο ξεπέρασμα των προβλημάτων που
αντιμετωπίζει. Επιπλέον, ζητούν τη διεξαγωγή ενημερωτικών σεμιναρίων στα οποία θα τους γίνονται γνωστές,
πρακτικές επίλυσης πραγματικών προβλημάτων που σχετίζονται με τα παιδιά τους. Τέλος, εκφράζουν την
ανησυχία τους σχετικά με το αν τα προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης προετοιμάζουν κατάλληλα τα παιδιά
τους για το δημοτικό ή όχι.
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Η καλή ή η κακή υγεία των μελών της οικογένειας είναι ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει σε μεγάλο
βαθμό το μέγεθος της συμμετοχής των γονέων στο σχολείο. Αν για παράδειγμα κατά τη σχολική τους ηλικία,
ορισμένοι γονείς είχαν αρνητικές εμπειρίες, αισθάνονται άβολα ακόμα και τώρα μέσα στο χώρο του σχολείου
και τον αποφεύγουν. Στο παραπάνω συμπέρασμα συμφωνούν πολλές έρευνες (Βρυνιώτη κ.ά, 2008. Γεωργίου,
2000. Hill & Taylor, όπως αναφέρεται από Μανωλίτση, 2004. Μπρούζος, 2002. Raver & Knitzer, 2002) οι
οποίες αναφέρουν ότι λόγω των τραυματικών εμπειριών που είχαν οι γονείς ως μαθητές και λόγω της
προβληματικής συμπεριφοράς που είχαν στα σχολικά τους χρόνια, η επιστροφή στο σχολείο δεν είναι ιδιαίτερα
ευχάριστη γι’ αυτούς. Επίσης η τάση να καλούνται στο σχολείο κυρίως γονείς μαθητών που αντιμετωπίζουν
προβλήματα στη συμπεριφορά τους ή και στην επίδοσή τους και όχι οι γονείς των υπολοίπων μαθητών,
επιδεινώνει περισσότερο την κατάσταση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι γονείς να νοιώθουν φόβο κάθε φορά που
προσκαλούνται στο σχολείο (Grolnick et al, 1997).
Στην έρευνα που πραγματοποίησε ο Δοδοντσάκης (2001), αναφέρει πως ένας επιπλέον παράγοντας που
επηρεάζει το είδος της συνεργασίας είναι και ο τόπος διαμονής των γονέων. Πιο συγκεκριμένα, οι κάτοικοι
που διαμένουν σε αγροτικές περιοχές δυσκολεύονται να επισκεφτούν το σχολείο ή το επισκέπτονται σπανιότερα
από γονείς που διαμένουν σε αστικές ή ημιαστικές περιοχές. Όμως τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι γονείς
έχουν στα χέρια τους ένα ισχυρό εργαλείο, την τεχνολογία, που μπορεί να τους βοηθήσει να εκμηδενιστούν
προβλήματα σαν κι αυτά.
Επίσης, ο παράγοντας προσωπικότητα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο πως οι γονείς συμμετέχουν στα
προσχολικά προγράμματα (Ματσαγγούρας & Πούλου, 2009. Σακελλαρίου, 2008). Υπάρχουν γονείς που ενώ
επιθυμούν να εμπλακούν ενεργά στην εκπαίδευση του παιδιού τους, εντούτοις έχουν την ανάγκη να αισθανθούν
ευπρόσδεκτοι και να έχουν την απαραίτητη υποστήριξη από τους κόλπους του σχολείου για να κινητοποιηθούν.
Επιπλέον, το στυλ της επικοινωνίας που υιοθετούν οι γονείς απέναντι στον εκπαιδευτικό μπορεί να ενισχύει ή
να αποδυναμώνει την επαφή μαζί τους ανάλογα με το πόσο δηλαδή υποστηρίζεται ο σεβασμός και η αμοιβαία
εμπιστοσύνη (Ματσαγγούρας & Πούλου, 2009).
Άλλος παράγοντας που επηρεάζει την συμμετοχή των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους είναι η
κουλτούρα και οι αξίες που κουβαλάνε οι γονείς, οι οποίες αναπόφευκτα επηρεάζουν τις απόψεις που έχουν
πάνω σε θέματα συνεργασία με το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς (Hill & Taylor, όπως αναφέρεται από
Μανωλίτσης, 2004. Ματσαγγούρας & Πούλου, 2009).
Τέλος, το γεγονός ότι στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει καταφτάσει μεγάλο κύμα οικονομικών και
πολιτικών μεταναστών, έχει επιφέρει ως αποτέλεσμα τη διαταραχή της επικοινωνίας ανάμεσα στους γονείς και
στους εκπαιδευτικούς. Οι γονείς που προέρχονται από ξένες χώρες, συχνά δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα,
και δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν με τον εκπαιδευτικό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εξασθένιση της
επικοινωνίας ανάμεσά τους (Βρυνιώτη, Κυρίδης, Σιβροπούλου- Θεοδωσιάδου, Χρυσαφίδης, 2008, Δαφέρμου,
κ.ά., 2006. Hill & Taylor, όπως αναφέρεται από Μανωλίτσης, 2004. Ματσαγγούρας & Πούλου, 2009). Όμως,
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δεν είναι μόνο η γλώσσα που δυσχεραίνει την επικοινωνία. Η διαφορετική κουλτούρα, οι διαφορετικές στάσεις
και αξίες και η διαφορετική θεώρηση των σχέσεων μεταξύ των ατόμων λειτουργούν ανασταλτικά στη μεταξύ
τους συνεργασία, που όμως σε αυτή την περίπτωση έχει βαρύνουσα σημασία. Από έρευνες που έχουν
πραγματοποιηθεί (Finders & Lewis, 1994. Pepa, 2000), έδειξαν πως ένα μεγάλο ποσοστό αλλοδαπών γονέων
που διαμένουν στου εξωτερικό, αποφεύγουν να συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις του σχολείου ή στις
συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς λόγω των πολιτισμικών τους διαφορών με την κυρίαρχη εθνική ομάδα.
Επίσης, η παράνομη διαμονή τους στη χώρα ή η άσχημη κοινωνικο- οικονομική κατάσταση που βρίσκονται οι
αλλοδαποί γονείς, τους δημιουργεί ένα αίσθημα κατωτερότητας και φόβου και για τον λόγο αυτό δεν
συμμετέχουν ενεργά στην εκπαίδευση των παιδιών τους.
3.1.2 Παράγοντες που αφορούν τα παιδιά

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του παιδιού που επηρεάζουν την γονεϊκή εμπλοκή είναι η ηλικία και η
βαθμίδα στην οποία φοιτά το παιδί, το φύλο και η επίδοσή του.
Από τα ερευνητικά δεδομένα (Γεωργίου, 2000. Epstein, 1995. Spera, 2005) προκύπτει ότι οι γονείς των
μικρότερων σε ηλικία μαθητών (5- 11 έτη), αναμειγνύονται περισσότερο στην εκπαίδευση του παιδιού τους
απ΄ότι οι γονείς μεγαλύτερων σε ηλικία μαθητών (12- 17 έτη). Αυτό ενδεχομένως να οφείλεται σε πολλούς
λόγους. Ένας από αυτούς είναι πως όσο πιο μικρό είναι το παιδί τόσο περισσότερη βοήθεια και καθοδήγηση
χρειάζονται από τους γονείς του και από τους σημαντικούς άλλους. Επιπλέον, η μετέπειτα απόσυρση των
γονέων στις μεγαλύτερες τάξεις, ίσως να οφείλεται στη διαπίστωση πως όσο μεγαλώνει το παιδί, η βοήθειά τους
είναι πλέον περιττή. Ακόμα, τα μετέπειτα χρόνια μπορεί οι γονείς να μην έχουν το απαραίτητο γνωστικό επίπεδο
για να το υποστηρίξουν μαθησιακά. Τέλος, η συχνότερη γονεϊκή εμπλοκή στις μικρότερες ηλικίες μπορεί να
οφείλεται στο γεγονός ότι οι γονείς αντιλαμβάνονται πως η ενεργή συμμετοχή τους στα πρώτα κρίσιμα χρόνια
της ανάπτυξη του παιδιού τους μπορεί να το βοηθήσουν στην μετέπειτα πορεία του.
Σχετικά με το φύλο του παιδιού, έχει διαπιστωθεί ότι οι γονείς των αγοριών εμπλέκονται περισσότερο στην
εκπαίδευσή τους, απ’ ότι οι γονείς των κοριτσιών (Γεωργίου, 2000. Epstein, 2001. Stevenson & Baker, όπως
αναφέρεται από Μανωλίτσης, 2004) κι αυτό γιατί τα αγόρια παρουσιάζουν πιο συχνά αποκλίουσες
συμπεριφορές, δυσκολεύονται πιο πολύ στα μαθήματα και είναι λιγότερα υπεύθυνα. Όμως, στην έρευνα που
πραγματοποίησε ο Grolnick και οι συνεργάτες του (1997), έδειξε πως στις οικογένειες που υπάρχουν δύσκολες
συνθήκες διαβίωσης, οι μητέρες επιλέγουν να στερήσουν από τα αγόρια την υποστήριξη και όχι από τα
κορίτσια, με το σκεπτικό ότι τα κορίτσια είναι πιο ευάλωτα και εξαρτώμενα άτομα, γι αυτό χρειάζονται να
εξοπλιστούν με εφόδια.
Τέλος, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο γονιός επηρεάζεται από την αιτιακή απόδοση της επίδοσης του
παιδιού του και η εμπλοκή του διαφοροποιείται ανάλογα με τις αντιλήψεις που εκφέρει για την απόδοση αυτή.
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Ο γονιός δηλαδή συμμετέχει πιο ενεργά όταν το παιδί του έχει χαμηλές επιδόσεις στο σχολείο, ενώ αντίθετα
μειώνεται η συμμετοχή του όταν οι προσδοκίες του εκπληρώνονται (Γεωργίου, 2000). Με άλλα λόγια, η
επίδοση του παιδιού στα μαθήματα αυξομειώνει την εμπλοκή του γονέα ανάλογα με την ανατροφοδότηση που
δέχεται ο γονιός από τον εκπαιδευτικό σχετικά με την επίδοση αλλά και για τη συνολικότερη συμπεριφορά του
παιδιού στο σχολικό πλαίσιο. Συνεπώς, η επίδοση λειτουργεί ως ρυθμιστής της γονεϊκής εμπλοκής που όχι μόνο
επηρεάζεται από αυτή, αλλά και την επηρεάζει.

3.1.3 Παράγοντες που αφορούν τους εκπαιδευτικούς

Οι εκπαιδευτικοί διαφοροποιούνται με βάση τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους όπως το φύλο, την
ηλικία, τα χρόνια προϋπηρεσίας, την ειδικότητα, την βαθμίδα εκπαίδευσης που διδάσκουν καθώς και τη γνώση
που έχουν οι εκπαιδευτικοί για το σχολείο και την περιοχή στην οποία διδάσκουν (Δοδοντσάκης, 2001).
Αρχικά, σχετικά με το φύλο και τα χρόνια προϋπηρεσίας τους, από έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί στην
πρωτοβάθμια δημοτική εκπαίδευση (Μπρούζος, 2002), προκύπτει πως οι άνδρες εκπαιδευτικοί όσο πιο πολλά
χρόνια είναι στην εκπαίδευση, τόσο πιο πολύ θεωρούν αυτό που κάνουν ως λειτούργημα. Από τη βιβλιογραφική
έρευνα που έγινε, δεν βρέθηκαν δεδομένα για το τι συμβαίνει με τις γυναίκες νηπιαγωγούς. Επίσης, από την ίδια
έρευνα απορρέει πως οι εκπαιδευτικοί με πολλά χρόνια προϋπηρεσίας διευθετούν την επικοινωνία τους με τους
γονείς με λιγότερες προστριβές σε σχέση με τους νεοδιόριστους.
Όσον αφορά τη βαθμίδα που διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί, ο Δοδοντσάκης (2001) στην έρευνά του
παρατήρησε πως οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, συναντάνε πιο συχνά τους γονείς απ’ ότι οι
εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης επιδιώκουν σε μεγαλύτερο βαθμό τη συνεργασία σε σχέση μου τους υπόλοιπους συναδέρφους
τους. Από την άλλη μεριά όμως, ίσως αυτό να συμβαίνει λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνης και της ανασφάλειας
που νιώθουν οι γονείς εξαιτίας της νεαρής ηλικίας του παιδιού τους. Ο Μανωλίτσης (2004) στην έρευνά του με
θέμα τη γονεϊκή εμπλοκή στην προσχολική ηλικία, βρήκε πως οι γονείς των παιδιών των νηπιαγωγείων έχουν
συχνότερη εμπλοκή στην τάξη απ’ ότι τους γονείς παιδιών των παιδικών σταθμών, συμπέρασμα στο οποίο
συμφωνεί και η έρευνα των Fantuzzo et al. (2000).
Ο παράγοντας γνώση αναφέρεται στην επίγνωση που έχουν οι εκπαιδευτικοί για την περιοχή ή την
κοινότητα στην οποία καλούνται να διδάξουν (Bastiani, όπως αναφέρεται από Δοδοντσάκη, 2001). Η γνώση
αυτή βασίζεται σε δεδομένα που προκύπτουν είτε από πραγματικά στοιχεία είτε από φήμες που έχουν οι γονείς
που κατοικούν σε ορισμένες περιοχές (π.χ είναι καταυλισμός τσιγγάνων, είναι περιοχή με εργατικές κατοικίες ή
περιοχή με δικιά της κουλτούρα και αξίες). Στην περίπτωση που ο εκπαιδευτικός προέρχεται από περιοχή
διαφορετική από εκείνη που πρόκειται να διδάξει και δεν γνωρίζει την κουλτούρα και τις συνήθειες των
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ανθρώπων που διαμένουν σε εκείνη την περιοχή, αυτό του δημιουργεί δυσκολίες να προσαρμοστεί ή ακόμα και
να γίνει αποδεκτός από την τοπική κοινωνία Η στάση του αυτή φυσικά έχει αντίκτυπο στη συνεργασία του με
τους γονείς (Μπρούζος, 2002).
Άλλο χαρακτηριστικό των εκπαιδευτικών που επηρεάζει την ποιότητα της συνεργασίας τους με τους γονείς,
είναι η επίσημη βασική επαγγελματική εκπαίδευση του εκπαιδευτικού από το ίδρυμα ή το τμήμα που ο
υποψήφιος τότε εκπαιδευτικός έλαβε την ανάλογη εκπαίδευση σχετικά με τη συνεργασία με τους γονείς. Η
προετοιμασία στο συγκεκριμένο θέμα, αν και θεωρείται απαραίτητη, στην πραγματικότητα μόνο λίγοι
εκπαιδευτικοί έχουν λάβει σχετική εκπαίδευση (Βρυνιώτη κ.ά., 2008. Δοδοντσάκης, 2001. Μπρούζος, 2002). Σε
σχετικές έρευνες που έχουν δημοσιεύσει οι Μπρούζος (2004) και Δοδοντσάκης (2001), μεγάλο μέρος των
εκπαιδευτικών παραδέχονται την ελλιπή τους εκπαίδευση και δηλώνουν πως η επιμόρφωσή τους σε θέματα
συνεργασίας θα ήταν πολύ χρήσιμη. Η Epstein (όπως αναφέρεται από Πούλου & Ματσαγγούρα, 2009)
σχολιάζει στην έρευνά της πως για να βελτιωθεί η συνεργασία ανάμεσα στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς,
χρειάζεται βελτίωση των προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Στην έρευνα της η
Goldstein (2008) τονίζει την ανάγκη καθοδήγησης των νηπιαγωγών στο να ακολουθούν αναπτυξιακά
κατάλληλες μεθόδους και τρόπους που να διαχειρίζονται τις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Με δεδομένη λοιπόν
την ελλιπή εκπαίδευση σε θέματα συνεργασίας, είναι λογικό οι εκπαιδευτικοί να βασίζονται στις δικές τους
εμπειρίες είτε από την παιδική τους ηλικία, τουλάχιστον κατά τα πρώτα χρόνια εργασίας τους, είτε στην πείρα
που απέκτησαν με το πέρασμα των χρόνων. Οι πεποιθήσεις τους δηλαδή σχετικά με την εμπλοκή των γονέων
στην εκπαίδευση των παιδιών επηρεάζονται από τον τρόπο που η δική τους οικογένεια εμπλεκόταν στη δική
τους εκπαίδευση και τον τρόπο που ανταποκρινόταν το σχολείο. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που τα
πρότυπα για την οικογενειακή εμπλοκή που μεταφέρουν οι εκπαιδευτικοί είναι αρκετά παραδοσιακά.
Στην επικοινωνία των γονέων και των νηπιαγωγών εμπόδιο μπορεί να είναι και η χρήση επιστημονικής
ορολογίας από την πλευρά των εκπαιδευτικών η οποία μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα της
επικοινωνίας (Schmidt, 2005). Οι γονείς που προέρχονται από μη μορφοσιογώνα περιβάλλοντα ή που μιλούν
διαφορετική γλώσσα, δυσκολεύονται να κατανοήσουν τα όσα τους εξηγεί ο εκπαιδευτικός. Με άλλο λόγια, είναι
σημαντικό ο εκπαιδευτικός να προσαρμόζει τον τρόπο επικοινωνίας τους ανάλογα με το συνομιλητή που έχει
απέναντί του.
Βαρύνουσα σημασία στη δημιουργία καλών σχέσεων ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια, έχει επίσης
το κλίμα που δημιουργείται μεταξύ των γονέων και των εκπαιδευτικών κατά τη συνεργασία τους, ο βαθμός
δηλαδή της συναισθηματικής κατανόησης μεταξύ τους. Ως συναισθηματική κατανόηση νοείται η αμοιβαία
κατανόηση ανάμεσα στα άτομα κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασής τους, όπου ο ένα είναι σε θέση να
καταλάβει ακριβώς πως αισθάνεται ο άλλος (Denzin, όπως αναφέρεται από Lasky, 2000). Στη σχολική
πραγματικότητα η συναισθηματική κατανόηση μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων είναι πολύ δύσκολη λόγω της
ιστορίας, της κουλτούρας και του τρόπου που το σχολείο είναι σήμερα οργανωμένο (Lasky, 2000).
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Επίσης το κλίμα ανάμεσα στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς διαμορφώνεται ανάλογα με το βαθμό στον
οποίο οι εκπαιδευτικοί κατανοούν τις διαφορές ανάμεσα στη γονεϊκή φροντίδα προς τα παιδιά και τη
φροντίδα που οι ίδιοι προσφέρουν σε αυτά στο σχολείο. Σύμφωνα με την Katz (όπως αναφέρεται από
Gestwicki, 2004) οι διαφορές ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς εστιάζονται στα εξής σημεία: α) το
εύρος των ευθυνών των γονέων αγγίζει πολλές περιοχές της ζωής του παιδιού, ενώ των εκπαιδευτικών
περιορίζεται μόνο στη σχολική τάξη, β) η συναισθηματική ένταση με την οποία οι γονείς αντιμετωπίζουν το
παιδί τους είναι υψηλότερη από εκείνη των εκπαιδευτικών, γ) η διάρκεια της σχέσης που έχουν οι γονείς και οι
εκπαιδευτικοί με το παιδί είναι διαφορετική, δ) η αντικειμενικότητα με την οποία γονείς και εκπαιδευτικοί
αντιμετωπίζουν το παιδί είναι αλλιώτικη, ε) ο αυθορμητισμός των γονέων και των δασκάλων διαφέρει απέναντι
προς το παιδί, στ) η αδυναμία ή η προτίμηση που επιδεικνύουν στο παιδί οι γονείς και εκπαιδευτικοί και ζ) η
ευθύνη των γονέων μόνο για το παιδί τους και των εκπαιδευτικών για ολόκληρη την τάξη.
Η αποτελεσματικότητα της

γονεϊκής εμπλοκής εξαρτάται επιπλέον κι από τη συμπεριφορά του

εκπαιδευτικού απέναντι στους γονείς. Αυτό σημαίνει πως η στάση του εκπαιδευτικού πρέπει να διέπεται από
μια θετική και συμβουλευτική διάθεση (Mπρούζος, 1995). Η σχέση αυτή οφείλει να είναι υγιής και να
στηρίζεται στη θετική αναγνώριση και τη γνησιότητα. Επιπλέον, στην έρευνα του Πυργιωτάκη (1992) που
σχετίζεται με τις συνθήκες εργασίας του εκπαιδευτικού, εξετάστηκε ο βαθμός στον οποίο η συνεργασία και η
ποιότητα των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των εκπαιδευτικών και τους γονείς των μαθητών τους,
αποτελούν παράγοντα παρεμπόδισης του έργου των πρώτων. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι ένα
μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών ενοχλούνται από την αδιαφορία που εκδηλώνουν οι γονείς, ένα μικρότερο
ποσοστό ενοχλείται από τις παράλογες απαιτήσεις των γονέων και την υπεροπτική τους στάση ενώ ένα άλλο
συμπέρασμα της έρευνας ήταν πως οι γονείς αποτελούν τον τέταρτο κατά σειρά σημαντικότερο παράγοντα
παραίτησης του εκπαιδευτικού.
Τη γονεϊκή εμπλοκή επηρεάζουν επιπλέον και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τις μονογονεικές
οικογένειες. Σύμφωνα με την Epstein (2001) τα σχολεία είναι οργανωμένα για να εξυπηρετούν τον «κλασικό»
τύπο οικογένειας με δύο ετεροφυλόφιλους γονείς μεσαίας κυρίως τάξης. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που έχουν
μεγαλύτερες ή και καθόλου προσδοκίες από τις μονογονεϊκές οικογένειες ενώ αξιολογούν τα παιδιά αυτά
αυστηρότερα από εκείνα των «κλασικών» οικογενειών. Οι γονείς θεωρούνται από τους εκπαιδευτικούς ως η
αιτία των προβλημάτων που εκδηλώνει το παιδί, οπότε έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις από αυτούς.
Για τη στάση μερίδας εκπαιδευτικών απέναντι στη γονεική εμπλοκή ευθύνεται και ο φόβος που προκαλεί η
αμφισβήτηση του επαγγέλματός τους. Όπως αναφέρεται από τον Ξωχέλλη (2005), στη βιβλιογραφία το
εκπαιδευτικό έργο αναφέρεται ως ημιεπάγγελμα και ο ρόλος του εκπαιδευτικού δε συνοδεύεται από το
απαιτούμενο «κοινωνικό κύρος». Σχετικά με το επάγγελμα των εκπαιδευτικών, αν και αυτό κατοχυρώνεται από
τα χαρακτηριστικά του κρατικού υπαλλήλου, εντούτοις ο ρόλος του δεν είναι ακριβώς οριοθετημένος έναντι της
δραστηριότητας των γονέων. Έτσι ο ενισχυμένος σε θέση ρόλος των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία και
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τα αυξανόμενα δικαιώματά τους απέναντι στην εκπαίδευση ενισχύουν τον φόβο των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα
με τον Ξωχέλλη (2005), το κύρος του έργου του εκπαιδευτικού επηρεάζεται από την κοινωνική προέλευση της
πλειονότητας των εκπαιδευτικών (οι πλειονότητα των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης προέρχεται
από τα κατώτερα και τα μικροαστικά κοινωνικά στρώματα), τις χαμηλές αμοιβές, τις μικρές δυνατότητες
εξέλιξης και τη στελέχωση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος από μεγάλο αριθμό γυναικών.
Τέλος, ορισμένοι εκπαιδευτικοί έχουν υιοθετήσει εντελώς ακατάλληλες και αντιπαραγωγικές στάσεις
απέναντι στη συνεργασία με τους γονείς. Από τη διεθνή βιβλιογραφία περιγράφονται στάσεις και συμπεριφορές
εκπαιδευτικών που δημιουργούν σοβαρά εμπόδια στη σχέση με τους γονείς κι αυτές θεωρούνται:


Οι γονείς ως ευάλωτοι πελάτες: Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που αντιμετωπίζουν τους γονείς ως
αδύναμες ψυχές που χρήζουν βοήθειας. Κατά τον Sonnenschein (όπως αναφέρεται από Αλευριάδου,
κ.ά., 2008) η αντίληψη αυτή είναι λανθασμένη αφού τόσο οι γονείς όσο και οι εκπαιδευτικοί έχουν
ανάγκη ο ένας τον άλλον.



Οι γονείς ως ασθενείς: Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που πιστεύουν πως οι γονείς που έχουν παιδί με
αναπηρία,

έχουν

σίγουρα

ανάγκη

κι

αυτοί

για

ψυχοθεραπεία

ή

φαρμακοθεραπεία

(Πολυχρονοπούλου, όπως αναφέρεται από Αλευριάδου, κ.ά., 2008).


Οι γονείς ως υπεύθυνοι για την κατάσταση του παιδιού τους: Ορισμένοι εκπαιδευτικοί αυξάνουν
το αίσθημα ενοχής που νιώθουν κάποιοι γονείς για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το παιδί τους
(Αλευριάδου, κ.ά., 2008).



Οι γονείς ως λιγότερο νοήμονες από τους εκπαιδευτικούς: Οι γονείς συχνά θεωρούνται πως έχουν
ένα συναισθηματικό μπλοκάρισμα ή μια προκατάληψη, που τους εμποδίζει να είναι αντικειμενικοί
κριτές απέναντι στις καταστάσεις που αντιμετωπίζει το παιδί τους κι αυτό τους κάνει να νιώθουν
λιγότερο νοήμονες και χρήσιμοι σε σχέση με τους ειδικούς (Αλευριάδου, κ.ά., 2008).



Οι γονείς ως αντίπαλοι: Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που εξ αρχής έχουν αρνητική στάση απέναντι στη
συνεργασία με τους γονείς είτε επειδή έχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες, είτε επειδή τυχαίνει να έχουν
βιώσει άσχημες καταστάσεις με κάποιους γονείς στο παρελθόν (Αλευριάδου, κ.ά., 2008).



Η τάση για ετικετοποίηση των γονέων: Ορισμένοι εκπαιδευτικοί έχουν την τάση να δίνουν
ετικέτες τόσο στους γονείς όσο και στους μαθητές τους. Η τάση αυτή δεν οδηγοί πουθενά και δεν
προωθεί τη συνεργασία. Αντιθέτως, μπορεί να διαλύσει μια καλή σχέση ή σωστή επικοινωνία
(Αλευριάδου, κ.ά., 2008).

Η γενικότερη εικόνα που προβάλουν οι εκπαιδευτικοί είναι πως αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως
«ειδικό» και σε καμία περίπτωση δεν αναγνωρίζουν τον ρόλο του γονέα και τη συμβολή του στην εκπαίδευση
του παιδιού, ισότιμο με τον δικό τους.
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3.1.4 Παράγοντες που αφορούν το σχολείο

Το σχολείο ως εκπαιδευτικό ίδρυμα μπορεί να υποστηρίζει ή να παρεμποδίζει την εμπλοκή των γονέων στην
εκπαίδευση των παιδιών, ανάλογα με την προσωπικότητα του διευθυντή ή των εκπαιδευτικών, τον τρόπο που
είναι οργανωμένο, την βαθμίδα που ανήκει, τον κοινωνικοοικονομικό του χαρακτήρα και το μέγεθός του.
Σημαντικό ρόλο στη συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους γονείς έχει η προσωπικότητα του διευθυντή
και κατά πόσο η συμπεριφορά του μπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά τους εκπαιδευτικούς στην επαφή
τους με τους γονείς. Στην έρευνα της Παπαναούμ- Τζίκα (1995) για του Έλληνες εκπαιδευτικούς διαπιστώνεται
πως οι διευθυντές αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στους γονείς και στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, ενώ
κρατούν τακτικότερη επαφή με το Σύλλογο Διδασκόντων. Ωστόσο, σύμφωνα πάλι με την ίδια έρευνα, οι
εκπαιδευτικοί παροτρύνονται από τους διευθυντές τους να συνεργάζονται με τους γονείς.
Το σχολικό περιβάλλον επηρεάζεται επίσης κι από τα χαρακτηριστικά του προσωπικού που με τη σειρά
του επηρεάζουν τη γονεϊκή εμπλοκή. Τα χαρακτηριστικά αυτά αφορούν την προσωπικότητα του εκπαιδευτικού,
την επαγγελματική εμπειρία, τα προσωπικά βιώματα, τις ιδιαίτερες ικανότητες, την αποτελεσματικότητα, τα
ενδιαφέροντα, την στάση του απέναντι στη συνεργασία με τους γονείς και τέλος τη σχέση του με τα παιδιά
(Δοδοντσάκης, 2001, Γεωργίου, 2000). Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι σύμφωνα με τους
Greenwood & Hickman (1991), η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών θεωρείται πως επηρεάζει την
εμπλοκή των γονέων θετικά, σε σχέση με το κοινωνικο- οικονομικό επίπεδο του σχολείου.
Τέλος, ένας ακόμη παράγοντας που φαίνεται να επιδρά ανασταλτικά στη συνεργασία των γονέων και των
εκπαιδευτικών είναι η σχέση που έχει το σχολείο με τον Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων (Δοδοντσάκης,
2001). Από την πλευρά των εκπαιδευτικών παρατηρείται πως πολλές φορές αντιδρούν στα κεκτημένα
επαγγελματικά τους δικαιώματα όταν νομίζουν ότι αυτά βρίσκονται σε κίνδυνο από τους γονείς. Από έρευνες
που διενεργηθήκαν στην Κύπρο, ο Γεωργίου (1996) αναφέρει ότι οι σχέσεις σχολείου- οικογένειας διακρίνονται
σε επίσημες και ανεπίσημες ή τυπικές και άτυπες. Οι επίσημες αφορούν την δραστηριότητα του συλλόγου
γονέων και κηδεμόνων και οι ανεπίσημες τις επαφές των γονέων με το προσωπικό του σχολείου. Στην πρώτη
κατηγορία περιλαμβάνονται οι σχέσεις που έχει το σχολείο με τους γονείς, όταν τους προσκαλεί στις επίσημες
εκδηλώσεις του σχολείου καθώς και όταν θέλει να τους ενημερώσει για την πρόοδο του παιδιού τους, μια ή δύο
φορές το χρόνο.
Ενώ εκ πρώτης όψης γονείς και εκπαιδευτικοί συμφωνούν, ότι η καλή συνεργασία ανάμεσά τους έχει
ευνοϊκά αποτελέσματα για το παιδί, στην πράξη η «καλή σχέση» ερμηνεύεται διαφορετικά από τις δύο ομάδες.
Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τον εαυτό τους, ως «ειδικό» των παιδαγωγικών θεμάτων και ότι δεν πρέπει κανένας
να παρεμβαίνει στο έργο τους. Παρ’ όλη την επιθυμία τους να εμπλέξουν τους γονείς στην εκπαιδευτική
διαδικασία ενυπάρχει ο φόβος μήπως η προσπάθειά τους αυτή καταχραστεί από τους γονείς και επηρεάσει τα
«κεκτημένα» δικαιώματά τους. Εν ολίγης οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν τη συνεργασία με τους γονείς αλλά από
50

απόσταση και με τους δικούς τους όρους. Αποδέχονται θετικά τη βοήθεια που έρχεται από το σπίτι αλλά
ταυτόχρονα παραπονιούνται γιατί οι γονείς ακολουθούν λανθασμένο τρόπο βοήθειας των παιδιών, με συνέπεια
να μην υπάρχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Εκείνο όμως που φοβούνται περισσότερο οι εκπαιδευτικοί, ιδιαίτερα
στα αστικά κέντρα, είναι οι παρεμβάσεις του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων στα κέντρα εξουσίας, όπως για
παράδειγμα μεσολαβήσεις στη διεύθυνση του σχολείου, που μπορεί να επηρεάσουν την επαγγελματική τους
ζωή. Είναι γεγονός ότι αυτοί οι σύλλογοι έχουν πολιτική δύναμη που δεν χρησιμοποιείται πάντοτε με τον
καλύτερο τρόπο. Από την άλλη πλευρά, οι γονείς ως άτομα είναι διαλλακτικοί στις σχέσεις τους με το σχολείο
λόγω των διαφορών που υπάρχουν στο κοινωνικο- οικονομικό και μορφωτικό τους επίπεδο.
Σε γενικές γραμμές οι γονείς μπορούν να τοποθετηθούν σε τρεις κατηγορίες: α) σε εκείνους που
συναισθηματικά βρίσκονται κοντά στο σχολείο, επομένως δεν έχουν κανένα πρόβλημα στις σχέσεις τους με
αυτό, β) σε εκείνους που είναι πλήρως περιθωριοποιημένοι και γ) σε εκείνους που αποτελούν την πλειοψηφία
και βρίσκονται στον ενδιάμεσο χώρο. Η πρώτη ομάδα στηρίζει, βοηθά και συμμετέχει στις αποφάσεις του
σχολείου, η δεύτερη ομάδα συναντά πολλά προβλήματα αλλά δεν έχει δύναμη για να τα εκφράσει και η τρίτη
ομάδα συγκρούεται με το σχολείο για διαφορετικούς λόγους κάθε φορά.
Οι λόγοι σύγκρουσης μπορούν να πηγάζουν είτε γιατί οι γονείς ζητούν περισσότερο ενημέρωση ή
συμμετοχή στις αποφάσεις και εμπλοκή σε διάφορα επίπεδα, είτε επειδή μπορεί να συμβαίνει και το αντίθετο,
να παραπονιούνται για τις υπερβολικές απαιτήσεις του σχολείου, οι οποίες έχουν σχέση με τις πολλές κατ’ οίκον
εργασίες ή τις άβολες ώρες που ορίζει το σχολείο για τις επισκέψεις των γονέων κ.π.λ. (Phtiaka, 1999).
Αυτό που μπορεί να τονιστεί σε σχέση με τα παραπάνω είναι ότι το ίδιο το σχολείο με τους κανονισμούς
του, με τη στάση του, με τις απαιτήσεις του και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του διευθυντή και των
εκπαιδευτικών του μπορεί να καλωσορίσει ή να παρεμποδίσει την εμπλοκή των γονέων.
Σε χώρες στου εξωτερικού εφαρμόζονται πολυάριθμα προγράμματα ενθάρρυνσης γονεϊκής εμπλοκής
(Ντολιοπούλου, 2005. Σακελλαρίου, 2008). Τα θετικά οφέλη από αυτή τη συνεργασία είναι πολλά. Εκτός από
τη καλή επίδοση των παιδιών στην τάξη, συμβάλλει στη βελτίωση του γενικού κλίματος μάθησης στο
νηπιαγωγείο, στη βελτίωση της επικοινωνίας με «απομακρυσμένες οικογένειες», στη μείωση των τριβών και
των παρεξηγήσεων, κ.λπ. Στη χώρα μας τα προγράμματα αυτά δεν είναι τόσο διαδεδομένα. Ουσιαστικά, η
γονεϊκή εμπλοκή μόλις τώρα άρχισε να γίνεται γνωστή και έχει να αντιμετωπίσει την καχυποψία τόσο των
νηπιαγωγών όσων και των ίδιων των γονιών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

4.1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Οι ερευνητές θεωρούν από καιρό τη συνεργασία ως τον ακρογωνιαίο λίθο της επιτυχίας των προγραμμάτων
της προσχολικής εκπαίδευσης. Ο όρος «συνεργασία νηπιαγωγείου και οικογένειας» εστιάζεται κυρίως στη
σχέση μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών (Σακελλαρίου, 2008), σχέση που βασίζεται στην αμοιβαία ειλικρίνεια,
τον αλληλοσεβασμό και την εμπιστοσύνη και η οποία βέβαια υφίσταται επηρεασμούς από διάφορα
περιβάλλοντα όπως τα κοινωνικά, γεωγραφικά, οικονομικά, πολιτισμικά, πολιτικά και τα εκπαιδευτικά, μέσα
στο οποία κινούνται γονείς και εκπαιδευτικοί (Κουτάντος, 2006). Μέσα από την σχέση αυτή ανταλλάσσονται
πληροφορίες ώστε να κατανοηθούν βαθύτερα οι ατομικές συμπεριφορές των παιδιών οι κοινωνικές και οι
γνωστικές τους ανάγκες. Έτσι επιτυγχάνεται και ο στόχος απέναντι στην εκπαίδευση και στη μάθηση, που έχει
ως αποτέλεσμα την ομαλή και επιτυχή ένταξη του παιδιού στην μελλοντική ζωή.
Με τον όρο «συνεργασία σχολείου- οικογένειας» δίνεται κυρίως έμφαση στη σχέση που αναπτύσσεται
ανάμεσα στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς. Η σχέση αυτή έχει ως κυρίαρχο χαρακτηριστικό την αμοιβαία
εμπιστοσύνη, την οποία και οι δυο πλευρές αναγνωρίζουν πως συντελεί υπέρ της επιτυχία του παιδιού, σε
αντίθεση με το αν η κάθε πλευρά δουλεύει ανεξάρτητα από την άλλη (Cristenson, όπως αναφέρεται από Shepard
& Carlson, 2003).
Στη χώρας μας, η συνεργασία μεταξύ σχολείου και οικογένειας δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς (Μπρούζος,
2002. Μπρούζος, 2003). Συνήθως οι προσεγγίσεις των δυο φορέων παίρνουν τη μορφή τυπικών σχέσεων, στο
πλαίσιο συγκεκριμένων υποχρεώσεων και περιορίζονται σε συναντήσεις ρουτίνας (επισκέψεις στο σχολείο,
κ.ά.), σε πολιτιστικές δραστηριότητες και σε προβλήματα που παρουσιάζονται στο σχολείο (Βρυνιώτη κ.ά.,
2008. Σακελλαρίου, 2008). Η ανάμειξη της οικογένειας στην εκπαίδευση, συνήθως αρχίζει να εμφανίζεται στο
δημοτικό σχολείο και περιορίζεται στην παρακολούθηση των εργασιών που θα πρέπει να προετοιμάσουν τα
παιδιά στο σπίτι (Βρυνιώτη κ.ά., 2008). Μόνο ένα μικρό ποσοστό γονέων συμμετέχει σε δραστηριότητες που
αφορούν το σχολείο. Ωστόσο, από τη βιβλιογραφία φαίνεται πως το είδος της οικογενειακής ανάμειξης που
επιδρά θετικότερα στη επίδοση των μαθητών, είναι η φυσική και ενεργή παρουσία των γονέων μέσα στο
σχολικό περιβάλλον (Βρυνιώτη κ.ά., 2008). Στο πλαίσιο αυτό, στο χώρο του νηπιαγωγείου θα μπορούσαν να
γίνουν προσπάθειες ώστε να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες συνεργασίας ανάμεσα στους γονείς και στους
νηπιαγωγούς και που θα αποβλέπουν μεταξύ άλλων, στην εκπαίδευση και ενημέρωση των γονέων, στη
συμμετοχή των γονέων στις δραστηριότητες του νηπιαγωγείου, στη συμμετοχή των γονέων στις αναπτυξιακές
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και στις μαθησιακές δραστηριότητες του παιδιού στο σπίτι και τέλος στη συμμετοχή των γονέων στη λήψη
αποφάσεων.
Δεδομένου ότι η συνεργασία μπορεί να γίνει αποτελεσματική όταν οι γονείς εκπαιδεύονται κατάλληλα,
οδηγούμαστε στο συμπέρασμα πως κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό γιατί υπάρχουν γονείς που δεν αναμειγνύονται
καθόλου λόγω προσωπικών προβλημάτων ή που αναμειγνύονται ελάχιστα στην εκπαιδευτική διαδικασία
(Δοδοντσάκης, 2001). Για να μπορέσει η συνεργασία να είναι αποτελεσματική, θα πρέπει κατά τον σχεδιασμό
της να καταφέρει να προσελκύσει όλους τους γονείς, ανεξάρτητα από τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά
(Δοδοντσάκης, 2001). Θα πρέπει επίσης, να κυριαρχείται από ευαισθησία απέναντι στο πολιτιστικό υπόβαθρο
των παιδιών και των οικογενειών τους και να βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και στην εμπιστοσύνη
(Σακελλαρίου, 2008).
Σύμφωνα με τους Raffaelle & Knoff (1999), λόγω του ότι οι νέες κοινωνίες παρουσιάζουν κοινωνική,
πολιτιστική και γλωσσική ποικιλομορφία, είναι απαραίτητο περισσότερο από ποτέ άλλοτε, η υιοθέτηση
ευέλικτων μεθόδων προσέγγισης και προώθησης της συνεργασίας ώστε οι γονείς να ενημερώνονται σωστά για
τα οφέλη της. Οι παιδαγωγοί δε θα πρέπει ποτέ να ξεχνούν πως οι γονείς αποτελούν τους πρώτους δασκάλους
του παιδιού, ενώ οι ίδιοι θα πρέπει να είναι ευέλικτοι και καινοτόμοι, στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν
μια διαφοροποιημένη κοινωνία. Θα πρέπει με άλλα λόγια, οι εκπαιδευτικοί να εκτιμούν με ακρίβεια την
ετοιμότητα και ικανότητα όλων όσων εμπλέκονται στην παιδαγωγική διαδικασία και να δώσουν ιδιαίτερη βάση
στις ανάγκες και στις απόψεις της οικογένειας σχετικά για την εκπαίδευση και το σχολείο. Για την καλύτερη
συνεργασία λοιπόν, θα πρέπει να επέλθει αλλαγή στους κανονισμούς και στις ισχύουσες διατάξεις και να
μετατοπιστεί το ενδιαφέρον από τα λάθη που ενδεχομένως κάνουν οι γονείς, στο τι μπορεί να αλλάξει ώστε να
βελτιωθεί το σύγχρονο σχολείο.
Η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των γονέων και των εκπαιδευτικών είναι δυνατή κάτω από
συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αφορούν την εκπαιδευτική πολιτική του σχολείου, τους ίδιους τους
εκπαιδευτικούς, καθώς και τους γονείς.

Α) Εκπαιδευτική Πολιτική
Η πολιτική που οφείλει το σχολείο να αναπτύξει προκειμένου η επικοινωνία με τους γονείς να είναι
ουσιαστική και αποτελεσματική θα πρέπει γενικά:
- να συνυπολογίζει και να αναγνωρίζει τα δικαιώματα, τις δυνατότητες και τις ευθύνες των γονέων στην
εκπαίδευση των παιδιών τους (Georgiou, 1998).
- να στοχεύει στην αλλαγή των αντιλήψεων και των στάσεων των εκπαιδευτικών απέναντι στην εμπλοκή
των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους, ανεξάρτητα από τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά
(Δοδοντσάκης, 2001. Georgiou, 1998).
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- να στοχεύει στη μετατροπή του σχολείου από έναν κλειστό οργανισμό που χαρακτηρίζεται από την
έμφαση στην αυτονομία του εκπαιδευτικού, σε ένα σχολείο όπου γονείς και εκπαιδευτικοί εργάζονται ως
εταίροι (Δοδοντσάκης, 2001. Σακελλαρίου, 2008).
- να θέτει με σαφήνεια τους σκοπούς της συνεργασίας (Σακελλαρίου, 2008).
- να υπάρχει σωστός σχεδιασμός (Σακελλαρίου, 2008).
- να ενισχύει τη συνεργασία από τις κατά τόπους εκπαιδευτικές υπηρεσίες με την εφαρμογή συγκεκριμένης
πολιτικής η οποία θα προκύπτει μέσα από τον διάλογο με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, με ιδιαίτερη
έμφαση στην εκπαίδευση των πρώτων ακόμα και κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους (Δοδοντσάκης,
2001) .
- να προσφέρει προγράμματα στο σχολείο που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις δυνατότητες των
γονέων (Georgiou, 1998).
- να σχεδιάζει προγράμματα που να στηρίζονται κυρίως στην πρόληψη και όχι στην αντιμετώπιση
(Georgiou, 1998).
Ως αποτέλεσμα της πολιτικής αυτής, οι γονείς θα μπορούν να αναμειγνύονται στο σχεδιασμό προγραμμάτων
με θέμα το σχολείου και την οικογένεια, στη διαμόρφωση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων σκοπών των
προγραμμάτων αυτών, καθώς και στην από κοινού επιλογή στόχων για τα αναλυτικά προγράμματα και τα
προγράμματα μάθησης. Επιπλέον, οι γονείς θα μπορούν να βοηθήσουν στην οργάνωση δραστηριοτήτων που
πραγματοποιούνται στο σχολείο και στο σπίτι, με την ενεργή συμμετοχή τους στις αποφάσεις και στην
υλοποίησή τους. Θα μπορούν ακόμα οι γονείς να ασκούν κριτική και να κάνουν παρεμβατικές διορθώσεις με
στόχο την αξιολόγηση και την βελτίωση του προγράμματος. Ακόμα θα είναι σε θέση να συμμετέχουν ενεργά
στις στη δοκιμή μιας εφαρμογής, ώστε η αποδοχή της ή η απόρριψη της να είναι κοινή ευθύνη. Τέλος θα έχουν
τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε διαδικασίες αξιολόγησης των στόχων που θέτονται, σε προγράμματα που
ακολουθούνται και σε δραστηριότητες που υλοποιούνται στο σχολείο.

Β) Εκπαίδευση Νηπιαγωγών
Βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη εποικοδομητικής συνεργασίας με τους γονείς, αποτελεί η κατάλληλη
κατάρτιση των νηπιαγωγών. Η ανασκόπηση στα προγράμματα σπουδών των παιδαγωγικών τμημάτων των
ελληνικών πανεπιστημίων, έδειξε ότι το κομμάτι της συνεργασίας δεν αποτελεί μέρος του βασικού κύκλου
σπουδών των μαθημάτων. Αυτό κατ’ επέκταση έχει ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της ανάπτυξη της
συνεργασίας.
Από την έρευνα που έκανε ο Δοδοντσάκης (2001) σε Έλληνες εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης φάνηκε πως το θέμα της συνεργασίας με τους γονείς το χειρίζονται στηριζόμενοι κατά κύριο λόγο
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στην εμπειρία που αποκτούν βάση τα χρόνια προϋπηρεσίας καθώς και από τις συζητήσεις με συναδέλφους που
έχουν περισσότερα χρόνια προϋπηρεσίας από τους ίδιους και όχι από τη συστηματική γνώση που έχουν
αποκτήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ή από την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωσή τους. Σαν περαιτέρω
συμπέρασμα προέκυψε πως οι εκπαιδευτικοί ταυτίζονται με τις απόψεις και τις προσδοκίες των γονέων που
ανήκουν στη μεσαία κοινωνική τάξη, άποψη που ταυτίζεται και ο Georgiou (1999). Επιπλέον, φάνηκε πως οι
εκπαιδευτικοί είναι ενημερωμένοι μόνο για τις παραδοσιακές μορφές επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και
οικογένειας.
Είναι γεγονός όμως, πως μετά την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούσαν τη γονεϊκή
εμπλοκή και που απευθύνονταν σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς, οι απόψεις και οι στάσεις των εκπαιδευτικών
αυτών άλλαξαν απέναντι στο ζήτημα της συνεργασίας με τους γονείς (Morris & Taylor, 1998). Η εκπαίδευση
μέσω των προγραμμάτων αυτών είχε ως αποτέλεσμα οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί να δηλώνουν καλύτερα
προετοιμασμένοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα συνεργασίας με την οικογένεια, να είναι πιο
δεκτική στις ενδεχόμενες αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν στο σχολείο και στην πολιτική που ακολουθείτε
απέναντι στη συνεργασία με τους γονείς. Τέλος, δηλώνουν καλύτερα οπλισμένοι σε τεχνικές συνεργασίας, ενώ
παράλληλα θεωρούν τους εαυτούς τους πιο ευαίσθητους σε ψυχολογικά και πολιτισμικά εμπόδια που πιθανόν
να υπάρχουν ανάμεσα σε αυτούς και τους γονείς (Morris & Taylor, 1998).
Σύμφωνα με τους Morris & Taylor (1998) και Greenwood & Hickman (1991), η μορφή της εκπαίδευσης που
χρειάζεται να λαμβάνουν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει:
-

Να στηρίζεται στην προετοιμασία των μελλοντικών εκπαιδευτικών στο θέμα της γονεϊκής εμπλοκής
τόσο σε θεωρητικό υπόβαθρο όσο και σε πρακτική εφαρμογή.

-

Να περιλαμβάνεται στον εθνικό σχεδιασμό η αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και να αποτελεί
μέλημα των τοπικών εκπαιδευτικών αρχών η δια βίου εκπαίδευση σε θέματα συνεργασίας.

-

Να γίνεται κατανοητό στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς ότι η αποτελεσματική συνεργασία με τους
γονείς είναι από τους βασικότερους ρόλους που θα πρέπει να διεκπεραιώσουν.

-

Να τροποποιείται ανάλογα την εκπαιδευτική βαθμίδα που πρόκειται να διδάξουν. Αυτό σημαίνει πως
νηπιαγωγοί και οι δάσκαλοι θα πρέπει να υιοθετήσουν διαφορετικές τεχνικές από τους καθηγητές
γυμνασίων και λυκείων.

-

Να ξεκινάει από τα παραδοσιακά μοντέλα που τους είναι και πιο οικεία και να συνεχίζει στα λιγότερο
γνωστά και σύγχρονα μοντέλα.

-

Να προτρέπει τους εκπαιδευτικούς να αναπτύσσουν κριτική σκέψη σε θέματα που αφορούν την εμπλοκή
της οικογένειας και της κοινότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπλέον πρέπει να υπολογίζουν τις
συνέπειες από τις επιλογές που κάνουν σε σχέση με τις πρακτικές που ακολουθούν, προκειμένου να
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εμπλέξουν τους γονείς στην εκπαίδευση των παιδιών τους και να κατανοήσουν τον τρόπο που η
οργάνωση του σχολείου επηρεάζει τη δουλειά τους.
-

Τέλος, είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να κατανοήσουν τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας με τους
γονείς και πόσο πολύ θα βοηθούσε για το σκοπό αυτό η επικοινωνία και η ανταλλαγή εμπειριών και
απόψεων με άλλους συναδέλφους τους.

Παράλληλα όμως με τη θεωρητική εκπαίδευση, εξίσου σημαντική είναι και η πρακτική εξάσκηση. Η
πρακτική εξάσκηση θα πρέπει να περιλαμβάνει α) την εκμάθηση τεχνικών για την εμπλοκή των γονέων με βάση
επιτυχημένα μοντέλα, β) την οργάνωση ειδικών σεμιναρίων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας με την
οικογένεια, γ) την εκπαίδευση μέσα στην κοινότητα, παρατηρώντας τους τρόπους με τους οποίους οι κοινωνικές
υπηρεσίες δουλεύουν με τους γονείς και τα παιδιά, παίρνοντας ταυτόχρονα μέρος σε κοινωνικές δραστηριότητες
και συζητήσεις, δ) τη συνεργασία με οικογένειες που προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικά και οικονομικά
στρώματα, από διαφορετική κουλτούρα και εθνικότητα, ε) τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε τρέχοντα
προγράμματα συνεργασίας με την οικογένεια και τέλος στ) τη συμμετοχή σε δραστηριότητες επικοινωνίας με
τους γονείς (Αtkin & Bastiani, 1988).
Τέλος, δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η πρωτοβουλία για την ανάπτυξη της συνεργασίας ανήκει κυρίως στου
εκπαιδευτικούς, αφού εκείνοι με τις γνώσεις και την εμπειρία που έχουν, μπορούν να πείσουν τους γονείς για
την αναγκαιότητα της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης (Δοδοντσάκης, 2001. Μπρούζος, 2002. Φρειδερίκου &
Φολερού- Τσερούλη, 1991). Οι προσπάθειες επικοινωνίας των εκπαιδευτικών με τους γονείς θα πρέπει πάντοτε
να στηρίζονται στον διάλογο, την αλληλοκατανόηση, τον αλληλοσεβασμό και την ειλικρίνεια (Μπρούζος,
2002).
Γ) Εκπαίδευση Γονέων
Πέρα από την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών εξίσου σημαντική για τη συνεργασία είναι και η εκπαίδευση
των γονέων. Ο ορισμός «εκπαίδευση γονέων» στη διεθνή βιβλιογραφία φαίνεται πως έχει διαφορετική ερμηνεία.
Ο Gestwicki (2004) ερμηνεύει τον παραπάνω ορισμό ως προς τις ιδιαίτερες προσπάθειες που καταβάλλονται με
στόχο να προσφερθεί στους γονείς η γνώση και η βοήθεια ώστε να γίνουν αποτελεσματικότεροι στον ρόλο τους
ως γονείς. Στη Μπρεχάκη (2002) ο ορισμός αυτός επεκτείνεται και περιλαμβάνει τις προσπάθειες εκείνες
σύμφωνα με τις οποίες οι γονείς θα εξελιχθούν και θα αποκτήσουν τέτοιες γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να
φέρουν εις πέρας τους διαφορετικούς τους ρόλους στην οικογένεια, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών
τους σχέσεων και των αναγκών τους ως ενήλικες. Από την άποψη αυτή, η εκπαίδευση των γονέων μπορεί να
θεωρηθεί ως ένας αντισταθμιστικός παράγοντας σε σχέση με τα μειονεκτήματα που παρουσιάζονται στην
εκπαίδευση. Κατά τη Μπρεχάκη (2002), η εκπαίδευση των γονέων είναι αναγκαία προκειμένου να διαφυλαχτεί
η «ψυχική υγεία» των μελών της οικογένειας και ιδιαίτερα του παιδιού.

56

Η εκπαίδευση των γονέων αρχικά σχεδιάστηκε για να εφαρμοστεί σε γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας
και εφαρμόστηκε σε κέντρα οργανωμένα που παρείχαν βοήθεια σε οικογένειες (Δοδοντσάκης, 2001) αλλά και
για θέματα που σχετίζονταν με την υγιεινή και την ψυχολογία των βρεφών και των νηπίων. Στη συνέχεια
κρίθηκε αναγκαία η επέκτασή της σε όλες τις βαθμίδες. Σήμερα εφαρμόζεται όχι μόνο από επίσημες υπηρεσίες
αλλά και από οργανισμούς, ενώ αποτελεί μέρος της «δια βίου εκπαίδευσης» των

Προγραμμάτων της

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δοδοντσάκης, 2001).
Τα προγράμματα που εφαρμόζονται στην εκπαίδευση των γονέων διαφέρουν ως προς τη δομή, τους
στόχους και ποικίλλουν ως προς τα αποτελέσματα. Οι στόχοι των προγραμμάτων εστιάζουν κυρίως σε δυο
παραμέτρους:


Στο να βοηθήσουν τους γονείς να εξετάσουν τις σχέσεις τους με τα παιδιά τους και



Στο να ενισχύσουν τις διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα στον πατέρα και την μητέρα και ανάμεσα στους
γονείς και στα άτομα που εφαρμόζουν το πρόγραμμα.

Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι των προγραμμάτων αυτών αποσκοπούν:
o Στο να αποκτήσουν οι γονείς νέες γνώσεις και δυνατότητες επικοινωνίας μέσα από συγκεκριμένη
εκπαίδευση (Beveridge, 2004. Gestwicki, 2004. Μπρεχάκη, 2002).
o Στο να μάθουν πώς να υποστηρίζουν τον γονεϊκό τους ρόλο (Beveridge, 2004. Gestwicki, 2004.
Μπρεχάκη, 2002).
o Στο να μάθουν πώς να υποστηρίζουν τον συζυγικό τους ρόλο (Beveridge, 2004. Gestwicki, 2004.
Μπρεχάκη, 2002).
o Στο να μάθουν πώς να υποστηρίζουν την αυτοεκτίμησή τους και την ατομική τους εξέλιξη (Beveridge,
2004. Gestwicki, 2004. Μπρεχάκη, 2002).
o Στο να μάθουν πώς να υποστηρίζουν τον ρόλο τους ως ενήλικες και τις σχέσεις που αναπτύσσουν με την
κοινότητα (Beveridge, 2004. Gestwicki, 2004. Μπρεχάκη, 2002).
o Στο να προβληματιστούν πάνω στους συνηθισμένους τρόπους σκέψης και δράσης (Beveridge, 2004.
Gestwicki, 2004. Μπρεχάκη, 2002).
o Στο να μάθουν πώς να εφαρμόζουν νέες μεθόδους στις σχέσεις τους με τα παιδιά τους (Beveridge, 2004.
Gestwicki, 2004. Μπρεχάκη, 2002).
o Στο να βοηθήσουν το παιδί τους στην προοδευτική ανεξαρτητοποίηση (Beveridge, 2004. Gestwicki,
2004. Μπρεχάκη, 2002).
o Στο να αντιληφθούν τις αναπτυξιακές ανάγκες του παιδιού τους αποδεχόμενοι τις δυνατότητές τους
(Beveridge, 2004. Gestwicki, 2004. Μπρεχάκη, 2002).
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o Στο να μάθουν πώς να διαχειρίζονται το γονεϊκό στρες και τις εκδηλώσεις θυμού τους (Beveridge, 2004.
Gestwicki, 2004. Μπρεχάκη, 2002).
o Στο να μάθουν να μπορούν να εκτιμήσουν τις ανάγκες που εκφράζουν τα παιδιά τους αλλά και οι ίδιοι με
σκοπό να γίνουν αποτελεσματικότεροι γονείς (Beveridge, 2004. Gestwicki, 2004. Μπρεχάκη, 2002).
o Στο να μάθουν ειδικές δεξιότητες ώστε να μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά με ανικανότητες ή
προβλήματα στη συμπεριφορά (Beveridge, 2004. Gestwicki, 2004. Μπρεχάκη, 2002).
Σύμφωνα με τον Gestwicki (2004), η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων «εκπαίδευσης γονέων»
εξαρτάται μεταξύ άλλων και από:


Το ρόλο που έχουν οι γονείς σε αυτά.



Τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στους γονείς και στους δασκάλους.



Τον συγκεντρωτικό χαρακτήρα των προγραμμάτων.



Τις παραδοσιακές μεθόδους εκπαίδευσης.



Την οικονομική υποστήριξη.



Την εκπαίδευση των γονέων.



Τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των παιδιών και των γονέων.



Την ενίσχυση και την αποτελεσματικότητα των γονέων ως δάσκαλοι των παιδιών τους με
κατάλληλες δεξιότητες.



Την κατανόηση των γονέων προς τα παιδιά τους και την ικανότητά τους να τα φροντίζουν.



Την πρακτική εφαρμογή όσων ειπώθηκαν θεωρητικά.

Παλαιότερα, η παραδοσιακή εκπαίδευση των γονέων στόχευε στο να προσφέρει στους γονείς πληροφορίες,
χωρίς να λαμβάνει υπόψη τον γονέα ως πηγή αξιόλογων πληροφοριών. Επίσης η παραδοσιακή εκπαίδευση των
γονέων λάμβανε χώρα κάτω από δύσκολες συνθήκες για τους γονείς, υποχρεώνοντας τους σε συχνές
συναντήσεις που πραγματοποιούνταν σε ακατάλληλους συχνά χώρους και με πολυάριθμες ομάδες γονέων.
Ακόμα, οι σχέσεις που συνάπτονταν μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων βασίζονταν στην εξουσία των ειδικών σε
ότι αφορά τους εκπαιδευτικούς, ενώ οι γονείς ήταν πάντα παθητικοί δέκτες. Τέλος, στόχος των προγραμμάτων
αυτών ήταν η εκπαίδευση των γονέων στην βοήθεια που μπορούν να προσφέρουν στα παιδιά έτσι ώστε να
βελτιωθεί η απόδοσή τους στο σχολείο (Gestwicki, 2004).
Τα χαρακτηριστικά των παραπάνω προγραμμάτων είχαν ως επακόλουθο πολλοί γονείς να εγκαταλείπουν τα
προγράμματα ή να τα παρακολουθούν χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον ενώ ταυτόχρονα αυξανόταν το κενό μεταξύ
οικογένειας και σχολείου. Για το λόγο αυτό, η εκπαίδευση των γονέων δεν είχε πάντα θετικές κριτικές κι αυτό
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συμβαίνει ορισμένες φορές ακόμα και σήμερα. Δεν είναι λίγες οι στιγμές που έχουν εκφραστεί ανησυχίες ή
αρνητικά σχόλια γιατί θεωρούν πως με αυτό τον τρόπο στιγματίζονται οι οικογένειες των παιδιών με
εκπαιδευτικές ή κοινωνικο- συναισθηματικές δυσκολίες. Ένας ακόμη λόγος που η εκπαίδευση των γονέων έχει
δεχθεί κριτική είναι το γεγονός ότι η εκπαίδευση επικεντρώνεται μόνο σε πρόσωπα και όχι στα χαρακτηριστικά
των οργανισμών και της κοινωνίας που προκαλούν τις κοινωνικές μειονεξίες. Τέλος, κάποιοι γονείς έχουν
δηλώσει πως με την εμμονή σε ειδικές τεχνικές και μεθόδους, μειώνεται το αυτοσυναίσθημά τους όσον αφορά
την αποτελεσματικότητα που έχουν ως γονείς (Δοδοντσάκης, 2001. Beveridge, 2004). Θετικό σημείο όμως
αποτελεί το γεγονός ότι παρ’ όλες τις ανησυχίες που έχουν κατά καιρούς εκφραστεί για την εκπαίδευση των
γονέων, οι γονείς που έχουν παρακολουθήσει σχετικά προγράμματα δηλώνουν πως έχουν επωφεληθεί από αυτά
(Beveridge, 2004).
Για να μπορέσει η συνεργασία της οικογένειας με το σχολείο να γίνει αποτελεσματική, θα πρέπει πρωτίστως
οι γονείς να αντιληφθούν την αναγκαιότητά της και πως για την εκπαίδευση των παιδιών τους, υπεύθυνοι είναι
κυρίως οι ίδιοι. Πρέπει να κατανοήσουν ότι η ενεργή ανάμειξή τους στην εκπαίδευση που παρέχει το σχολείο
αυξάνει την πιθανότητα τα παιδιά να ωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό στο μέλλον. Είναι σημαντικό δηλαδή για
τους γονείς να κατανοήσουν ότι εκτός από τα δικαιώματα που έχουν απέναντι στην εκπαίδευση του παιδιού
τους, έχουν και υποχρεώσεις (Δοδοντσάκης, 2001).
Τέλος, η υποστήριξη των γονέων από σχολικούς ψυχολόγους θεωρείται ως μια θετική ενίσχυση της
συνεργασίας. Οι σχολικοί ψυχολόγοι μπορούν να επηρεάσουν θετικά τους γονείς αν τους βοηθήσουν να
εμπλουτίσουν ή και να αναθεωρήσουν τις πρακτικές που χρησιμοποιούν στην προσπάθεια επίλυσης των
προβλημάτων με το παιδί τους καθώς και αν τους αυξήσουν την αυτοεκτίμηση ώστε να νιώσουν
αποτελεσματικοί γονείς προκειμένου να παροτρυνθούν να έρθουν σε επαφή με άλλους γονείς ούτως ώστε να
ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

5.1 ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ- ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Βασική προϋπόθεση για την ύπαρξη συνεργασίας μεταξύ των δυο φορέων είναι πρωτίστως η καλή
επικοινωνία. Η επικοινωνία είναι μια πολυδιάστατη και περίπλοκη διαδικασία, η οποία για να πραγματοποιηθεί
χρειάζονται πέντε προϋποθέσεις: πρώτον πρέπει να υπάρχει μια πηγή πληροφόρησης, δεύτερον πρέπει να
υπάρχει ο κωδικοποιητής του μηνύματος, τρίτον το κανάλι ή ένα μέσο επικοινωνίας, τέταρτων ο
αποκωδικοποιητής του μηνύματος και τέλος η ανατροφοδότηση ή η αντίδραση του παραλήπτη του μηνύματος.
Οποιαδήποτε αλλαγή πραγματοποιηθεί μέσα σε αυτή τη διαδικασία δημιουργείται πρόβλημα επικοινωνίας
(Bagin, 2001). O Berger (2004) συμπληρώνει στον παραπάνω ορισμό ότι το μήνυμα επηρεάζεται κι από άλλους
παράγοντες όπως: τις λέξεις που χρησιμοποιεί ο πομπός, τη στάση του σώματος καθώς κι από τα φωνητικά
χαρακτηριστικά του μηνύματος (ένταση της φωνής, ταχύτητα του λόγου κ.ά.).
Στον εκπαιδευτικό χώρο, η επικοινωνία αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της παιδαγωγικής ατμόσφαιράς,
που βοηθά στην ανάπτυξη αμοιβαίας κατανόησης, εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού μεταξύ παιδαγωγών και
παιδιών, παιδιών μεταξύ τους και παιδαγωγών με γονείς (Αλευριάδου κ.ά., 2008). Ο σκοπός της επικοινωνίας
είναι αυτός που τις περισσότερες φορές προσδιορίζει και τη μορφή της. Ο Tomlinson (όπως αναφέρεται από
Αλευριάδου κ.ά., 2008) κάνει διάκριση σε τέσσερις τρόπους επικοινωνίας ανάμεσα στους γονείς και στους
εκπαιδευτικούς:
-

ανταλλαγή πληροφοριών μέσω επιστολών, σημειωμάτων, αναφορών και επισκέψεων

-

προσωπική συμμετοχή των γονέων σε δραστηριότητες εκπαιδευτικής φύσης (είτε εντός είτε εκτός τάξης)

-

άτυπη συμμετοχή γονέων στις δραστηριότητες του συνδέσμου γονέων (είτε ως μέλη του ακροατηρίου
είτε ως παθητικοί δέκτες)

-

επίσημη συμμετοχή των γονέων στη διοίκηση του σχολείου

(εκτενέστερη αναφορά σε είδη γονεϊκής εμπλοκής γίνεται στο κεφάλαιο 2)
Το νηπιαγωγείο φαίνεται πως κατέχει την πρωτοβουλία για επικοινωνία με την οικογένεια (Σακελλαρίου,
2008). Θα πρέπει βέβαια να επισημανθεί πως σε κάποιες περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί ναι μεν επιθυμούν την
εμπλοκή των γονέων, κάτω όμως από συγκεκριμένες συνθήκες που καθορίζονται αποκλειστικά από αυτούς
(Μυλωνάκου- Κεκέ, 2006). Αυτός ο καθολικός έλεγχος της διαδικασίας από την πλευρά του σχολείου
αντιπροσωπεύει το ένα άκρο. Στο άλλο άκρο βρίσκονται οι γονείς, που με τις ενέργειές τους επιθυμούν να έχουν
την εποπτεία ολόκληρης της σχολικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένης αν είναι δυνατόν της διδακτικής
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πρακτικής, της διδακτέας ύλης καθώς και της εκλογής του προσωπικού (Μυλωνάκου- Κεκέ, 2006). Η
πραγματικότητα βρίσκεται κάπου στη μέση.
Στο βιβλίο της η Μυλωνάκου- Κεκέ (2006) καταθέτει μια ποικιλομορφία αντιδράσεων του σχολείου σε
σχέση με τους τρόπους που αντιμετωπίζει την επικοινωνία σχολείου- οικογένειας. Στο ένα επίπεδο βρίσκεται το
σχολείο «φρούριο» του οποίου η φιλοσοφία είναι να παραμείνει οχυρωμένο και να προστατευτεί από
οποιαδήποτε εξωτερική παρέμβαση. Στο επόμενο επίπεδο βρίσκεται το σχολείο των προκαθορισμένωνελεγχόμενων προσκλήσεων, το οποίο αποφασίζει τον τρόπο δράσης και αλληλεπίδρασης των γονέων με το
σχολείο και προσδιορίζει τον απόλυτο ρόλο που έχει η οικογένεια στην εκπαίδευση των παιδιών. Ακολουθεί το
σχολείο «ανοικτό στην οικογένεια». Στο σχολείο αυτό οι γονείς μπορούν να έχουν ενεργό και αποτελεσματικό
ρόλο σε κάποιες εκφάνσεις της σχολικής ζωής. Τέλος, διαμετρικά αντίθετο με το σχολείο «φρούριο» βρίσκεται
το σχολείο που είναι προσανατολισμένο στη συνεργασία με την οικογένεια και την κοινότητα και φέρνει τη
φιλοσοφία ότι στόχος του είναι η έμπρακτη συνεργασία ανάμεσα σε αυτούς τους τρεις φορείς.
Φαίνεται λοιπόν, πως σήμερα είναι αναγκαιότερο από ποτέ η μετατόπιση αυτών των σχέσεων προς τους δυο
τελευταίους τύπους που αναγνωρίζουν τη σχέση κι ενισχύουν τη συνεργασία γονέων- εκπαιδευτικών. Προς αυτή
την κατεύθυνση ο Davies (1991) στο άρθρο του αναφέρει πως η μετατόπιση πρέπει να αφορά την εμπλοκή του
συνόλου της οικογένειας κι όχι μόνο των γονέων, να επιδιώκεται η επικοινωνία όλων των οικογενειών
συμπεριλαμβανομένων κι εκείνων που αντιμετωπίζουν προβλήματα κι όχι να επικεντρώνεται αποκλειστικά
στους κοινωνικά ευνοημένους.
Η ιδανική μορφή επικοινωνίας φυσικά δεν ακολουθείται από κανένα σχολείο, αφού άλλα την προωθούν με
τον δικό τους τρόπο και άλλα, ανάλογα με την διάθεση επικοινωνίας και το κλίμα που επικρατεί, την
αποτρέπουν (Αλευριάδου κ.ά., 2008). Για την ανάπτυξη μιας εποικοδομητικής συνεργασίας, το σχολείο είναι
απαραίτητο να αναπτύξει τακτική επικοινωνία ανάμεσα σε εκείνο και τους γονείς, ώστε να υπάρχει συνεχείς
πληροφόρηση ανάμεσα στις δυο πλευρές. Εν συνεχεία, θα πρέπει το σχολείο να δίνει συγκεκριμένες οδηγίες για
τους τρόπους με τους οποίους οι γονείς μπορούν να συμμετέχουν σε μαθησιακές διαδικασίες στο σπίτι ώστε να
διατηρούν μια συνέχεια των όσων διδάσκονται στο σχολείο (Κιτσαράς, 2004. Σακελλαρίου, 2008). Επίσης, θα
πρέπει να κάνει ανοιχτές προσκλήσεις προς τους γονείς για συμμετοχή σε δραστηριότητες που υλοποιούνται
εντός σχολικής τάξης. Τέλος, η συμμετοχή των γονέων σε αποφάσεις που αφορούν τη μάθηση των παιδιών
αλλά και τη λειτουργία του σχολείου, είναι εξίσου σημαντικές για την επίτευξη του κοινού στόχου που δεν είναι
άλλος από την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού (Αλευριάδου κ.ά., 2008).
Έχει εξίσου μεγάλη σημασία, για το συμφέρον του παιδιού και την ποιότητα της συνεργασίας που
αναπτύσσεται με τον εκπαιδευτικό, οι γονείς να ενημερώνουν τους νηπιαγωγούς σωστά και με εντιμότητα ως
προς τα χαρακτηριστικά του παιδιού τους. Από την άλλη είναι χρέος των εκπαιδευτικών να ενημερώνουν
έγκαιρα και σωστά τους γονείς για οτιδήποτε παρατηρούν σχετικά με την συμπεριφορά και ανάπτυξη του
παιδιού (Βρυνιώτη, κ.ά., 2008). Ο εκπαιδευτικός δηλαδή θα πρέπει να είναι σαφής με συγκεκριμένα
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παραδείγματα όταν αναφέρεται στο παιδί του γονέα, να αποφεύγει τις γενικεύσεις και τις ασάφειες, ενώ ο
γονέας θα πρέπει να είναι ειλικρινής και συνεργάσιμος στις προτάσεις που καταθέτει ο εκπαιδευτικός (Schmidt,
2005).
Σημαντικό ρόλο για μια καλή συνεργασία έχουν επίσης και οι ευκαιρίες που δίνονται στους γονείς για
ενεργή συμμετοχή σε προγράμματα δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου, διότι με αυτό τον τρόπο κατανοούν
καλύτερα τη συμπληρωματικότητα του ρόλου τους στην εκπαίδευση των παιδιών τους και τη σπουδαιότητα
του νηπιαγωγείου ως εκπαιδευτική βαθμίδα. Για την αποτελεσματικότερη επικοινωνία και συνεργασία του
σχολείου με την οικογένεια, θα βοηθούσε εάν οι γονείς υποστήριζαν ενεργά την εκπαίδευση του παιδιού
τους στο νηπιαγωγείο με τους παρακάτω τρόπους (Γεωργίου, 2000):
-

Με το να έχουν προσωπική επαφή με τη νηπιαγωγό, ώστε να την ενημερώνουν για τις εξωσχολικές
δραστηριότητες, τις συνήθειες και τα ενδιαφέροντα του παιδιού.

-

Με το να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

-

Με το να προσφέρουν εθελοντική βοήθεια στο σχολείο ανάλογα με τις δεξιότητες και τις γνώσεις που
κατέχουν.

-

Με την ενεργητική συμμετοχή τους στην οργάνωση εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

-

Με τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα που οργανώνει το σχολείο ειδικά για τους γονείς

Επιπλέον, απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχούς έκβασης της επικοινωνίας είναι η κατάλληλη προετοιμασία
της νηπιαγωγού, με τη συλλογή του ανάλογου υποστηρικτικού υλικού και την επικοινωνία με τη σύμβουλο.
Κατά την οργάνωση, καλό είναι επίσης να λαμβάνεται υπόψη το ωράριο εργασίας των γονέων, το μορφωτικό
τους επίπεδο, καθώς και τα ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά του γονέα, π.χ. αν είναι μετανάστης, αν έχει παιδί ΑΜΕΑ
κ.ά. (Αλευριάδου, κ.ά., 2008). Οι συναντήσεις είναι σκόπιμο να οργανώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς
με ιδιαίτερη έμφαση στην αρχή του πρώτου τριμήνου φοίτησης του παιδιού στο νηπιαγωγείο.
Αφού προχωρήσει η συνεργασία σε κάποιο βαθμό, η νηπιαγωγός οφείλει να προγραμματίζει τακτές
συναντήσεις ώστε να ενημερώνει τους γονείς σχετικά με το πρόγραμμα και την πρόοδο του παιδιού, δείχνοντας
τον ατομικό του φάκελο και τις εργασίες του, φωτογραφικό ή βιντεοσκοπιμένο υλικό και με συγκεκριμένα
παραδείγματα να τεκμηριώνει τις απόψεις της (Αλευριάδου, κ.ά., 2008. Δαφέρμου, κ.ά., 2006). Σε εξαίρετες
περιπτώσεις, να πραγματοποιούνται επισκέψεις κατ’ οίκον, όταν για παράδειγμα υπάρχει δυσκολία μετακίνησης
των γονέων, ή όταν γίνεται συστηματική παρατήρηση και παρακολούθηση ενός παιδιού που παρουσιάζει
δυσκολίες προσαρμογής ή παρουσιάζει συναισθηματικές δυσκολίες (Αλευριάδου, κ.ά., 2008).
Επίσης, οι νηπιαγωγοί οφείλουν αρχικά να εκτιμήσουν την επιθυμία των γονέων για περαιτέρω ενεργό
συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου και να τους αξιολογήσουν κατά πόσο θέλουν
πραγματικά να συμμετέχουν σ’ αυτό. Έπειτα, μπορούν να ξεκινήσουν τη συνεργασία τους με τους γονείς, πρώτα
ανταλλάσοντας γενικές πληροφορίες για το παιδί. Στη συνέχεια, να μοιράζονται μαζί τους εξειδικευμένες
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γνώσεις που αφορούν τη διαδικασία εξέλιξης και ανάπτυξης του παιδιού. Τέλος, να προσφέρουν βοήθεια,
εφόσον χρειάζεται και σε συνεργασία με τις υπηρεσίας της ευρύτατης κοινότητας (Αλευριάδου, κ.ά., 2008). Με
ιδιαίτερη ευαισθησία πρέπει να προσεγγίζουν τους γονείς από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα και να
φροντίζουν να υπάρχει ένα πρόσωπο που να γνωρίζει τη γλώσσα που μιλάνε, ώστε να βοηθάει τη μεταξύ τους
επικοινωνία. Τον ρόλο αυτό μπορεί να τον αναλάβει και το παιδί (Οδηγός νηπιαγωγού, 2001).
Έχει διαπιστωθεί ερευνητικά πως τα προβλήματα συνεργασίας ανάμεσα σε γονείς και εκπαιδευτικούς
μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με την προέλευσή τους, είτε σε προβλήματα που σχετίζονται με τους
γονείς, είτε σε προβλήματα που σχετίζονται με τους εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, η ανάπτυξη ουσιαστικής
επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα στην οικογένεια και στο νηπιαγωγείο αποτελεί μέρος του προγράμματος
που σχεδιάζει ο εκπαιδευτικός από την αρχή της χρονιάς. Για να αναπτυχθεί και να επιτευχθεί μια αμφίδρομη
επικοινωνία, πρωταρχικός στόχος είναι η δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης ώστε να ξεπεραστούν
παραδοσιακές ή στερεοτυπικές αντιλήψεις των γονέων για το ρόλο του σχολείου και της οικογένειας
(Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου, 2011). Επιπρόσθετα, η προσπάθεια ανάπτυξης υγιούς σχέσης μεταξύ του
νηπιαγωγείου και της οικογένειας, θα πρέπει να δίνει έμφαση στα εξής σημεία:
1) Στους εκπαιδευτικούς στόχους, στα εκπαιδευτικά προγράμματα και στην εκπαιδευτική διαδικασία.
2) Στην ακαδημαϊκή πρόοδο των νηπίων.
3) Στις δραστηριότητες στο σπίτι που θα μπορέσουν να βελτιώσουν τις δεξιότητές των νηπίων (Βρυνιώτη,
κ.ά., 2008)
Η ανατροφοδότηση και η πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία έχουν άμεση επιρροή σε θέματα λήψης
αποφάσεων (Bagin, 2001) ενώ ταυτόχρονα το νηπιαγωγείο γίνεται πιο αποτελεσματικό όταν υπάρχει καλή
σχέση και επικοινωνία ανάμεσα στο σχολείο και στην οικογένεια. Το νηπιαγωγείο οφείλει να ελέγχει τη ροή των
πληροφοριών που ξεκινούν από και κατευθύνονται προς τους γονείς. Η ενημέρωση και η συνεργασία δεν θα
πρέπει να υπερβαίνει το νοητά όρια που διαχωρίζουν τους ρόλους των δυο αυτών σημαντικών φορέων
κοινωνικοποίησης.
Εν κατακλείδι, η επιτυχής επικοινωνία ανάμεσα στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς είναι αποτέλεσμα
συστηματικών προσπαθειών και σχεδιασμών και δε συμβαίνει τυχαία. Η εγκαθίδρυση μια καλής συνεργασία
προϋποθέτει συστηματική δουλειά, ισότιμη αντιμετώπιση και εμπιστοσύνη ανάμεσα στους δυο φορείς.

5.2 ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν στο νηπιαγωγείο για τη συνεργασία της οικογένειας με τη
νηπιαγωγό είναι ποικίλες και αφορούν κάθε φορά διαφορετικά επίπεδα συμμετοχής. Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε,
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υπάρχει έντονη η ανάγκη ενδυνάμωσης της επικοινωνίας και της συνεργασίας της οικογένειας και του
νηπιαγωγείου αφού και τα δυο πλαίσια αντιμετωπίζουν την πρόκληση της προετοιμασίας μιας νέας γενιά, όπου
η μόρφωση και η καλλιέργεια είναι αναγκαία εφόδια για το μέλλον. Για τους λόγους αυτούς η επικοινωνία με
την οικογένεια πρέπει να παρουσιάζει συνοχή και συνέχεια (Κιτσαράς, 2004. Σακελλαρίου, 2008). Στόχος
δηλαδή θα πρέπει να είναι η εξασφάλιση της συνέχειας των μαθησιακών εμπειριών των παιδιών, μεταξύ του
σχολείου και της οικογένειας, καθώς επηρεάζεται η συναισθηματική ανάπτυξη και η ακαδημαϊκή εξέλιξη του
μαθητή (Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου, 2011).
Η συνεργασία της οικογένειας και η εμπλοκή της στην εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να πάρει ποικίλες
μορφές. Οι διάφορες παραδοσιακές μορφές επικοινωνίας αναπτύσσονται μεταξύ των γονέων και των
εκπαιδευτικών σε πρακτικό κυρίως πλαίσιο και όχι σε θεσμικό. Για το λόγο αυτό, ο εκπαιδευτικός προτού
αποφασίσει για το ποια μορφή συνεργασίας θα χρησιμοποιήσει για να έρθει σε επαφή με τους γονείς των
μαθητών του, θα πρέπει αρχικά να λάβει υπόψη του παράγοντες όπως: τις ανάγκες των οικογενειών, τις
συνθήκες ζωή κάτω από τις οποίες ζούνε, τις δυνατότητές τους σε διάφορα επίπεδα (γλωσσική ανάπτυξη,
οικονομικές δυνατότητες της οικογένειας κ. ά.) ακόμα και την προηγούμενη εμπειρία τους σε θέματα
συνεργασίας (Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου, 2011). Σε κάθε περίπτωση όμως, η νηπιαγωγός βρίσκεται σε
διαρκή αναζήτηση μορφών συνεργασίας οι οποίες θα ήταν καλύτερες ώστε να έρθει σε επαφή με την
οικογένεια, αναγνωρίζοντας συνάμα ότι η επικοινωνία και η συνεργασία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της
εκπαιδευτικής διαδικασία (Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου, 2011).
Για την επίτευξη της ουσιαστικής επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ της οικογένειας και του
νηπιαγωγείου, μπορούν να συμβάλλουν οι τυπικές (προγραμματισμένες) και οι άτυπες (μη προγραμματισμένες)
μορφές συνεργασίας, που εμπλέκουν τους γονείς στην παιδαγωγική διαδικασία του νηπιαγωγείου και
δημιουργούν προϋποθέσεις συνοχής των δυο φορέων (Sakellariou & Rentzou, 2007). Στη συνέχεια αναφέρονται
ορισμένες από τις τυπικές και άτυπες μορφές συνεργασίας που διευκολύνουν τη συνεργασίας της οικογένειας
και του νηπιαγωγείου, στο πλαίσιο της παιδαγωγικής διαδικασίας.
Οι κυριότερες μορφές συνεργασίας που διευκολύνουν τους γονείς να αισθανθούν μέρος του προσχολικού
προγράμματος αλλά και ενήμεροι ανά πάσα στιγμή είναι η τηλεφωνική επικοινωνία, ο πίνακας ανακοινώσεων, η
ανταλλαγή σημειωμάτων ή γραμμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η ενημέρωση μέσω
φυλλαδίων με πληροφορίες σε θέματα που αφορούν τους γονείς, η επιμόρφωση γονέων μέσω σεμιναρίων που
διεξάγονται από ειδικούς. Επίσης, οι ολιγόλεπτες συναντήσεις κατά την άφιξη ή αποχώρηση του παιδιού, οι
προγραμματισμένες συγκεντρώσεις γονέων, οι μεμονωμένες συναντήσεις γονέων σε προκαθορισμένες ημέρες
και ώρες, η πρόσκληση για συνεργασία εκτός σχολικής τάξης, η επίσκεψη στο σπίτι, η συμμετοχή σε σχέδια
εργασίας, η πραγματοποίηση στο σπίτι δραστηριοτήτων που έχουν μάθει τα παιδιά στο νηπιαγωγείο κ.ά.
(Αλευριάδου, κ.ά., 2008. Δαφέρμου, κ.ά., 2006. Mayer, 2007. Μυλωνάκου- Κεκέ, 2006. Σακελλαρίου, 2008).
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Ο πιο σύνηθες τρόπος επικοινωνία ανάμεσα στους γονείς και τους νηπιαγωγούς, είναι οι ολιγόλεπτες
συναντήσεις κατά την άφιξη ή αποχώρηση του νηπίου από το νηπιαγωγείο. Εκείνη την ώρα, η νηπιαγωγός
ανταλλάσει πληροφορίες που αφορούν το παιδί, τη συμπεριφορά του και την γνωστική του εξέλιξη. Η συχνή
αυτή άτυπη επαφή είναι πολύτιμη για την καλλιέργεια θετικού κλίματος και εξοικείωσης με τους γονείς
(Αλευριάδου, κ.ά., 2008. Δαφέρμου, κ.ά., 2006. Μυλωνάκου- Κεκέ, 2006. Σακελλαρίου, 2008). Επίσης, μια
άλλη διαδεδομένη μορφή επικοινωνίας είναι η τηλεφωνική επικοινωνία (Αλευριάδου, κ.ά., 2008. Δαφέρμου,
κ.ά., 2006. Μυλωνάκου- Κεκέ, 2006. Σακελλαρίου, 2008). Αυτός ο τρόπος επικοινωνίας συνήθως
χρησιμοποιείται όταν είναι ανάγκη ο γονέας ή η νηπιαγωγός να πληροφορηθούν άμεσα σε κάποιο ζήτημα που
αφορά το παιδί ή για περαιτέρω διευκρινήσεις σε κάποιο θέμα (Αλευριάδου, κ.ά., 2008. Δαφέρμου, κ.ά., 2006.
Μυλωνάκου- Κεκέ, 2006. Σακελλαρίου, 2008). Ακόμα, ο πίνακας ανακοινώσεων, χρησιμοποιείται κι αυτούς
συχνά από τις νηπιαγωγούς για να ενημερώσουν τους γονείς κυρίως για θέματα που έχουν να κάνουν με
συναντήσεις ή με τη λειτουργία του σχολείου (Αλευριάδου, κ.ά., 2008. Δαφέρμου, κ.ά., 2006. ΜυλωνάκουΚεκέ, 2006. Σακελλαρίου, 2008). Σύνηθες μορφή επικοινωνίας είναι επίσης τα προσωπικά σημειώματα που
μεταφέρει το παιδί στην τσάντα του και που αποσκοπούν στην ενημέρωση ή στην υπενθύμισή ενός θέματος που
αφορά το νηπιαγωγείο (Mayer, 2007. Αλευριάδου, κ.ά., 2008. Δαφέρμου, κ.ά., 2006). Τέλος, οι
προγραμματισμένες και οι μεμονωμένες συναντήσεις με τους γονείς αν και είναι διαδεδομένες δεν
πραγματοποιούνται σε τακτική βάση. Οι συναντήσεις αυτές αποσκοπούν στην ενημέρωση, στον
προγραμματισμό ή στην επίλυση κάποιου προβλήματος. Αυτού του είδους οι συναντήσεις απαιτούν από την
νηπιαγωγό καλή προετοιμασία, εξασφάλιση φιλικού κλίματος, χρήση απλής ορολογίας,

ενθάρρυνση και

υποστήριξη προς το γονέα και ανάδειξη θετικών στοιχείων της προσωπικότητας του παιδιού (Λαλούμη –
Βιδάλη, 1996).
Άλλες μορφές συνεργασίας λιγότερο διαδεδομένες είναι η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω ηχογραφημένων
μηνυμάτων στον τηλεφωνητή ή η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Αλευριάδου, κ.ά., 2008. Δαφέρμου, κ.ά.,
2006). Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ειδικότερα επιτρέπει την πολλαπλή αποστολή μηνυμάτων που θα
μπορούσαν να αφορούν μια ανακοίνωση, μια γιορτή ή μια πρόσκληση του νηπιαγωγείου προς τους γονείς.
Εξασφαλίζεται έτσι ο τρόπος να ενημερωθούν άμεσα και ταυτόχρονα όλοι οι γονείς για το ίδιο θέμα, ακόμα και
οι γονείς των παιδιών που για κάποιο λόγο απουσιάζουν από τις συκεντρώσεις. Αυτός ο τρόπος επικοινωνίας
εξασφαλίζει οικονομία στο χαρτί, στο χρόνο και στο κόστος των τηλεφωνημάτων ενώ την ίδια στιγμή γίνεται
δυνατή η επικοινωνία καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Όχι τόσο διαδεδομένα αλλά εξίσου βοηθητικά είναι τα
ενημερωτικά φυλλάδια προς τους γονείς. Στα φυλλάδια αυτά δίνονται πληροφορίες για κάποιο θέμα γενικής
φύσεως (π.χ. η διατροφή) ή ειδικής φύσεως (π.χ. η υπερκινητικότητα- διάσπαση προσοχής). Με τον τρόπο αυτό
οι γονείς μπορούν να έχουν ενημέρωση από έγκυρες επιστημονικές πηγές στις περιπτώσεις που λόγω έλλειψης
χρόνου ή για κάποιο άλλο λόγο, δεν μπορούν να παρακολουθήσουν οργανωμένα σεμινάρια που
πραγματοποιούνται στο νηπιαγωγείο από ειδικούς. Επίσης, τα επιμορφωτικά σεμινάρια με ειδικούς είναι μια
μορφή επικοινωνίας που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια και αποσκοπούν στην καλύτερη ενημέρωση των
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γονέων σε θέματα που αφορούν τα παιδαγωγικά, την υγιεινή, τη συμπεριφορά, τις σχέσεις κ.ά. (Αλευριάδου,
κ.ά., 2008. Mayer, 2007). Ακόμα, το ημερολόγιο επικοινωνίας που μεταφέρει το παιδί στην τσάντα του, δεν
είναι τόσο διαδεδομένο, όμως αποτελεί πολύ χρήσιμο εργαλείο ώστε να παρακολουθείτε η πρόοδος του
(Αλευριάδου, κ.ά., 2008). Τέλος, μια άλλη όχι και τόσο γνωστή μορφή επικοινωνίας είναι οι ιδέες για
δραστηριότητες στο σπίτι. Μέσω των ιδεών που δίνουν οι νηπιαγωγοί για πραγματοποίηση στο σπίτι
δραστηριοτήτων που έχουν μάθει τα παιδιά στο νηπιαγωγείο, βοηθούν τους γονείς να συμπληρώνουν και να
εμπλουτίζουν τον ελεύθερο χρόνο των νηπίων δημιουργικά (Αλευριάδου, κ.ά., 2008).
Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων η νηπιαγωγός είναι σημαντικό να εξασφαλίζει ένα ήσυχο και
απομονωμένο μέρος για να μπορεί να συζητήσει με ηρεμία τα θέματα που έχει να αναπτύξει με τους γονείς.
Πρέπει να φροντίζει να δημιουργηθεί μια αρμονική σχέση ανάμεσα σ’ εκείνη και τους γονείς που συζητά,
διατηρώντας μια καλή οπτική επαφή με τους συνομιλητές της και δείχνοντας σεβασμό στις γνώσεις που έχουν
οι ίδιοι για το παιδί τους. Δεν πρέπει να κρίνει αλλά να είναι καλός παρατηρητής- ακροατής και να θυμάται κάθε
φορά προτού τελειώσει η συνάντηση να ανακεφαλαιώνει τα σημαντικότερα σημεία των προτάσεων που
καταλήγουν.
Σύγχρονη έρευνα των Sakellariou & Rentzou (2007) που μελετά τις μορφές συνεργασίας που υιοθετούν οι
γονείς και οι νηπιαγωγοί στους ελληνικούς προσχολικούς σταθμούς ανέδειξε πως οι γονείς και οι παιδαγωγοί
επικοινωνών κυρίως μέσα από άτυπες μορφές επικοινωνίας, ενώ δεν υπάρχει ιδιαίτερη ενθάρρυνση από την
πλευρά των νηπιαγωγών για περαιτέρω συνεργασία. Τέλος, οι περισσότεροι γονείς δεν εμπλέκονται εξ αρχής
στην παιδαγωγική διαδικασία, γι’ αυτό οφείλουν οι νηπιαγωγοί να πάρουν την πρωτοβουλία ώστε να τους
κάνουν να νοιώσουν ευπρόσδεκτοι και να κατανοήσουν πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος τους για την επιτυχία
των παιδιών τους. Εξίσου σημαντικό είναι να κατανοήσουν οι γονείς τόσο τον ρόλο του νηπιαγωγείου όσο και
τη σημασία που έχει στην πορεία του παιδιού τους στη ζωή και στην κοινωνία Εάν οι γονείς δεν κατανοήσουν
την σημασία της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης που προσφέρει το νηπιαγωγείο, θεωρείται σχεδόν
αδύνατο να υποστηρίξουν και να επεκτείνουν αυτή την αγωγή κι εκπαίδευση στο σπίτι.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

6.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η συνεργασία σχολείου και οικογένειας θα πρέπει να αφορά τόσο τα παιδιά με ή χωρίς ειδικές ανάγκες, τα
παιδιά που προέρχονται από κατώτερα κοινωνικά στρώματα, τα παιδιά εθνικών και άλλων μειονοτήτων, τους
γονείς, τους εκπαιδευτικούς και το ίδιο το σχολείο (Δοδοντσάκης, 2001, Epstein, 1996. Epstein, 2001. Georgiou,
1998). Η αποτελεσματικότητα της συνεργασίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, που αφορούν και τους δύο
φορείς. Σημαντικότεροι παράγοντες θεωρούνται α) η πρωτοβουλία του σχολείου να εγκαθιδρύσει τη σχέση του
με την οικογένεια β) η ενεργοποίηση των γονέων σχετικά με το γονεϊκό τους ρόλο και γ) η ανάπτυξη ενός
δικτύου ενημέρωσης και συνεργασίας, σχετικά με τη λειτουργία του σχολείου. Άλλοι παράγοντες που
επηρεάζουν τη συνεργασία είναι: η κατάρτιση των εκπαιδευτών και η ενημέρωση των γονέων σε θέματα
συνεργασίας, η υποστήριξη των δύο ομάδων από ειδικούς επιστήμονες (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς,
κ.ά.) και η οριοθέτηση των ρόλων των γονέων στη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού γίγνεσθαι (Γεωργίου 2000.
Δοδοντσάκης, 2001. Ματσαγγούρας, 2008). Εξίσου πολύ σημαντική είναι η συναντίληψη των κοινών στόχων
που φέρουν και οι δύο φορείς. (Ματσαγγούρας, 2008 ).
Η Epstein (2001) στη μελέτη της αναφέρει πως αν και είναι γνωστή η θετική σχέση ανάμεσα στη γονεϊκή
εμπλοκή και την επιτυχία των παιδιών, ωστόσο δεν είναι γνωστές οι πρακτικές εκείνες που φέρουν θετικά
αποτελέσματα στην εφαρμογή τους. Για τον λόγο αυτό χρειάζεται περισσότερη έρευνα ώστε να γίνει γνωστό
πως, πότε, για ποιόν και γιατί συγκεκριμένες πρακτικές αυξάνουν την απόδοση και ενισχύουν τις δεξιότητες των
μαθητών σε συγκεκριμένες γνωστικές περιοχές (Epstein, 2001).
Παρακάτω αναλύονται εκτενέστερα τα αποτελέσματα που έχει η συνεργασία για το παιδί, τους γονείς, τους
εκπαιδευτικούς και το σχολείο.
6.1.1 Αποτελέσματα για το παιδί
Η συνεργασία σχολείου- οικογένειας έχει θετικά αποτελέσματα σε διάφορους τομείς της ζωής του παιδιού.
Σύμφωνα με έρευνες, επηρεάζονται θετικά τα εξής:
Α) η σχολική επίδοση του παιδιού και η ακαδημαϊκή του επιτυχία (Γεωργίου, 2000. Δοδοντσάκης, 2001.
Epstein 2001, 1996. Gray & Klaus, 1970). Όλοι οι μαθητές σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσής μπορούν να
παρουσιάσουν καλύτερη σχολική επίδοση, μεγαλύτερες φιλοδοξίες, θετική συμπεριφορά και στάση στην
εκπαίδευση, εφόσον οι γονείς τους ενημερώνονται για τα σχολικά θέματα, έχουν το απαραίτητο γνωστικό
υπόβαθρο για να τους υποστηρίξουν, τους ενθαρρύνουν και συμμετέχουν ενεργά στην εκπαίδευσή τους
(Epstein, 1996). Επίσης, όπως αναφέρεται στο Georgiou (1998) οι Henderson και Berla σχολιάζουν πως η
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επίδοση των παιδιών των οποίων οι γονείς συμμετέχουν στην εκπαίδευσή τους, διαφέρει σημαντικά από εκείνων
που δεν αναμειγνύονται, ακόμα και αν οι οικογένειες διαθέτουν τις ίδιες οικονομικές δυνατότητες κι έχουν το
ίδιο κοινωνικό επίπεδο. Ομοίως, και στις οικογένειες όπου το μορφωτικό και το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο
είναι χαμηλό, η εμπλοκή των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους μπορεί να τα βοηθήσει στο σχολείο και
στη ζωή (Epstein, 1996). Με άλλα λόγια, η ουσιαστική συμμετοχή της οικογένειας στην διαπαιδαγώγηση των
παιδιών εξυπηρετεί την ενίσχυση και τη συμπλήρωση των επιδόσεων των παιδιών (Epstein, 1985, HooverDempsey et al., 2005). Για τη Μυλωνάκου- Κεκέ (2006) φαίνεται πως για τη σχολική επιτυχία, δε διαδραματίζει
ουσιαστικό ρόλο η κοινωνικο- οικονομική τάξη του μαθητή αλλά η δυνατότητα που έχει η οικογένειά του να
δημιουργήσει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον στο σπίτι, καθώς επίσης και η στοχοθέτηση ρεαλιστικών
προσδοκιών από τους γονείς και η ενεργώς συμμετοχή του οικογενειακού περιβάλλοντος σε θέματα που
αφορούν την εκπαίδευση του παιδιού. Η συνεργασία φαίνεται να επηρεάζει επίσης και την αναγνωστική επίδοση
των παιδιών (Τάφα, 2001. Hewison & Tizard, Topping & Wolfendale, από Δοδοντσάκης, 2001) ακόμα κι
εκείνων που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών, που έχουν διαφορετική γλώσσα ή που έχουν
διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο (Epstein, 2001). Επηρεάζει ακόμα τη γραφή, την επίδοση στα μαθηματικά
και αυξάνει την απόδοση των μαθητών στα τεστ (Bronfenbrenner. Griffith, από Δοδοντσάκης, 2001).
Ως γενικό συμπέρασμα ισχύει ότι τη σχολική επίδοση των παιδιών την επηρεάζει η στάση της οικογένειας
και όχι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της (Δοδοντσάκης, 2001. Μυλωνάκου- Κεκέ, 2006). Ωστόσο, σύμφωνα
με τον Coleman (1998) η αξία της συνεργασίας των τριών μετόχων της εκπαιδευτικής διαδικασίας –
εκπαιδευτικών- παιδιών- γονέων- δεν εξαντλείται στην αύξηση της επίδοσης του μαθητή αλλά εστιάζεται στο
κατά πόσο ο μαθητής αντιλαμβάνεται την αξία της εκπαίδευσης και της μάθησης ως ένα χρήσιμο εργαλείο για
τη μελλοντική του επιτυχία στη ζωή.
B) η συμπεριφορά του παιδιού (Dowling, όπως αναφέρεται από Δοδοντσάκης, 2001). Σε έρευνα που έγινε
διαπιστώθηκε πως η συμπεριφορά του παιδιού βελτιώνεται όταν οι γονείς μέσω της συνεργασίας τους με το
σχολείο πληροφορούνται όχι μόνο για την προβληματική συμπεριφορά του παιδιού αλλά και για τη θετική. Η
συνεργασία του σχολείου και της οικογένειας βοηθάει στο να κατανοήσουν οι γονείς καλύτερα τη συμπεριφορά
του παιδιού τους, να πληροφορηθούν για τους τρόπους χειρισμού και αντιμετώπισης προβληματικών και
αγχογώνων καταστάσεων και να ενημερωθούν σχετικά με την συμπεριφορά του στο σχολείο. Τα αποτελέσματα
της συνεργασίας είναι εξίσου σημαντικά και για τα παιδιά που εμφανίζουν προβληματική συμπεριφορά ή είναι
με ειδικές ανάγκες (Frederikson et al. 2004).
Γ) η ομαλή μετάβαση από τη μια εκπαιδευτική βαθμίδα στην άλλη και η αλλαγή περιβάλλοντος
(Αλευριάδου, κ.ά., 2008. Hinton, όπως αναφέρεται από Δοδοντσάκης 2001. Κιτσαράς, 2004). Από αναφορές
στη βιβλιογραφία που έχουν γίνει σχετικά με τη μετάβαση του παιδιού από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό,
φαίνεται πως ένας μεγάλος αριθμός παιδιών αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες προσαρμογής στο νέο σχολικό
περιβάλλον. Κατά τον Κιτσαρά (2004), δυο από τις βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθούνται κατά τη
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μετάβαση του παιδιού από την μια εκπαιδευτική βαθμίδα στην άλλη, είναι η αρχή της συνέχειας σε οριζόντια,
κάθετη και διδακτική- μεθοδολογική διάσταση καθώς και η αρχή της συνεργατικότητας, η οποία περιλαμβάνει
τη συνεργασία του νηπιαγωγείου, του δημοτικού και των γονέων με απώτερο σκοπό την ομαλή ένταξη του
παιδιού στο νέο περιβάλλον.
Δ) η ανάπτυξη θετικής αυτοεικόνας (Γεωργίου, 2000). Μέσα στα αποτελέσματα της επικοινωνίας του
σχολείου και της οικογένειας είναι και η ανάπτυξη της θετικής εικόνας που αναπτύσσει το παιδί για τον εαυτό
του, εφόσον οι γονείς του είναι ενήμεροι πώς να το στηρίξουν και να το ενθαρρύνουν.
Ε) τα αποτελέσματα της συνεργασίας είναι ιδιαίτερα σημαντικά και στις περιπτώσεις των παιδιών με ειδικές
ανάγκες ή που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες ή συναισθηματικές διαταραχές και προβλήματα στη
συμπεριφορά (Frederikson et al. 2004). Ιδιαίτερα στο νηπιαγωγείο η συνεργασία με τους γονείς προλαμβάνει
την εκδήλωση μη αποδεκτών συμπεριφορών, μειώνει τον κίνδυνο τα παιδιά που εκδηλώνουν σημάδια κάποιας
διαταραχής να δεχθούν υποβαθμισμένη εκπαίδευση καθώς επίσης προφυλάσει τους γονείς να μην στιγματιστούν
εξ αιτίας των παιδιών τους.
ΣΤ) η γλωσσική καλλιέργεια. Από έρευνες που έχουν γίνει φαίνεται πως τα παιδιά που οι γονείς τους
εμπλέκονται από νωρίς στη εκπαίδευσή τους και αφιερώνουν πολλές ποιοτικές ώρες ενασχόλησης μαζί τους,
έχουν καλύτερη γλωσσική ανάπτυξη και πιο διευρυμένο λεξιλόγιο (Τάφα, 2001. Γιαννικοπούλου, 2002. Smith,
όπως αναφέρεται από Σακελλαρίου, 2008. Piotrkowski et al. 2000)
Πάνω απ όλα όμως, μια υποστηρικτική και αποτελεσματική σχέση ανάμεσα στην οικογένεια και το σχολείο
παρέχει στο παιδί μεγαλύτερη συνέπεια και σταθερότητα στους δυο πιο σημαντικούς χώρους που ζει και
μεγαλώνει ενώ ταυτόχρονα αυξάνει τις ευκαιρίες για μάθηση και για ανέλιξη (Αλευριάδου, κ.ά., 2008).
6.1.2 Αποτελέσματα για τους γονείς
Η συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους γονείς φέρει ποικίλα αποτελέσματα. Γενικότερα μέσω της
συνεργασίας οι γονείς βελτιώνουν τη σχέση με το παιδί τους, μαθαίνουν για τον τρόπο λειτουργίας του
σχολείου, τις επιδιώξεις και τους στόχους του καθώς και πρακτικές εποικοδομητικής βοήθειας προς τα παιδιά
τους, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η εκτίμηση των γονέων απέναντι στον ρόλο τους και απέναντι στο ρόλο του
σχολείου και του εκπαιδευτικού (Γεωργίου, 2000. Davies, 1996. Dye, όπως αναφέρεται από Coleman, 1998.
Μυλωνάκου – Κεκέ, 2006. Σακελλαρίου, 2008).
Οι Liou & Chien (1998) εφάρμοσαν ένα πρόγραμμα στην Ταϊβάν σε παιδιά νηπιαγωγείου και των πρώτων
τάξεων του δημοτικού στις δραστηριότητες του οποίου συμμετείχαν και γονείς. Στο πρόγραμμα αυτό
παρατηρήθηκαν τα εξής:
1. Υπήρξε αλλαγή των προσδοκιών των γονέων για την εκπαίδευση των παιδιών τους και μεγαλύτερη
εμπιστοσύνη στις απαιτήσεις των παιδιών τους για υλικά που απαιτούνταν στις σχολικές
δραστηριότητες.
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2. Μέσα από τις δραστηριότητες που ενεπλάκησαν οι γονείς, έμαθαν τους καλύτερους τρόπους να
διδάξουν και να επηρεάσουν τα παιδιά τους.
3. Οι γονείς, σε αντίθεση με τις παραδόσεις της χώρας για τις σχέσεις μητέρας- πατέρα, άλλων ενηλίκων
και παιδιών, άρχισαν να συζητούν περισσότερο με τα παιδιά τους, ανακαλύπτοντας ότι υπήρχαν
πολλά θέματα πάνω στα οποία θα μπορούσαν να συζητήσουν και να ανταλλάξουν ιδέες.
4. Μέσα από το πρόγραμμα δημιουργήθηκαν καλύτερες σχέσεις, ακόμα και φιλικές, ανάμεσα στις
οικογένειες με γόνιμη επικοινωνία, ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών. Επίσης σε μερικές
περιπτώσεις αναφέρθηκε βελτίωση της σχέσης ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας και μεγαλύτερο
ενδιαφέρον των πατέρων για την εκπαίδευση των παιδιών τους.

6.1.3 Αποτελέσματα για τους εκπαιδευτικούς και το σχολείο
Η θετική επίδραση από την ανάμειξη των γονέων στη σχολική ζωή φαίνεται σε διάφορες έρευνες
(ενδεικτικά Coleman, 1998, Μπρούζος, 1995). Οι εκπαιδευτικοί που ενισχύουν την ανάμειξη των γονέων στην
εκπαίδευση των παιδιών τους νιώθουν αποτελεσματικότεροι ως επαγγελματίες, εφόσον μπορούν και
επιδεικνύουν στους γονείς τις επαγγελματικές τους ικανότητες και δεξιότητες. Επίσης, μέσα από τη συνεργασία
οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συγκεντρώνουν πληροφορίες όχι μόνο για τους μαθητές τους αλλά και από τους
ίδιους τους γονείς, πληροφορίες που μπορεί να είναι σημαντικές για το εκπαιδευτικό τους έργο (Coleman,
1998). Παράλληλα, ενδυναμώνονται οι σχέσεις μεταξύ των δυο φορέων και αναπτύσσεται ένα αίσθημα
σεβασμού και εμπιστοσύνης (Dye, όπως αναφέρεται από Coleman, 1998).
Οι εκπαιδευτικοί μέσα από την εποικοδομητική συνεργασία που δημιουργούν με τους γονείς επιτυγχάνουν
καλύτερη συμμετοχή των μαθητών τους και καλύτερη κατανόηση των αναγκών τους. Αναδεικνύεται με
αυτό τον τρόπο το αποτέλεσμα αυτής της σύμπραξης που δεν είναι κάτι άλλο πέρα από την καλύτερη
κατανόηση και διεκπεραίωση των στόχων που θέτει το νηπιαγωγείο
Όπως αναφέρεται στο Georgiou (1998) o Davies υποστηρίζει ότι η ζωή των εκπαιδευτικών γίνεται
ευκολότερη, εάν εντάξουν τη βοήθεια των γονέων στη δουλειά τους, ενώ με τη συμμετοχή τους στην
εκπαίδευση των παιδιών τους, γίνονται περισσότερο ευαισθητοποιημένοι και υπεύθυνοι σε θέματα αγωγής. Μ
αυτό τον τρόπο, το έργο των εκπαιδευτικών εκτιμάται περισσότερο από την πλευρά των γονέων.
Σύμφωνα με τους Dardig & Rossert και Heward (όπως αναφέρεται από Αλευριάδου, κ.ά. 2008), τα
κυριότερα οφέλη που αποκομίζει ο/η νηπιαγωγός από τη συνεργασία είναι τα εξής:


Μεγαλύτερη κατανόηση των αναγκών του παιδιού αλλά και των αναγκών και των επιθυμιών των
γονέων.
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Συλλογή πληροφοριών που βοηθούν στην καλύτερη προσαρμογή του προγράμματος στις ιδιαίτερες
ανάγκες του παιδιού.



Πρόσβαση σε μια ευρεία κλίμακα κοινωνικών ενισχυτών που παρέχονται από τους γονείς.



Αύξηση των ευκαιριών για ενίσχυση των κατάλληλων συμπεριφορών του παιδιού, μέσα κι έξω από
το σχολείο.



Στήριξη του εκπαιδευτικού έργου από του ίδιους τους γονείς.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την ανάπτυξη μιας καλής σχέσης με πολλαπλά
οφέλη προς τον τελικό αποδέκτη που δεν είναι άλλος πέρα από το ίδιο το παιδί.

6.2 ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες πραγματοποιήθηκαν πολλές έρευνες, οι οποίες απέδειξαν, ότι η συνεργασία
ανάμεσα στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς σχετίζεται θετικά με την ανάπτυξη διαφόρων ενδοατομικών
χαρακτηριστικών του παιδιού. Οι περισσότερες έρευνες εστίασαν στην σχέση που έχει η συνεργασία με τη
σχολική επίδοση. Τούτο συμβαίνει διότι η επίδοση είναι ένα ευαίσθητο ατομικό χαρακτηριστικό που είναι
δυνατόν να έχει κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές διαστάσεις για όλους τους ενδιαφερομένους και κυρίως
για τους γονείς και το παιδί. Σύμφωνα με αρκετούς ερευνητές, ο τρόπος με τον οποίο εμπλέκονται οι γονείς στη
ζωή του παιδιού στο σχολείο αλλά και στο σπίτι φαίνεται να σχετίζεται με τη καλή επίδοση τους (Δοδοντσάκης,
2001, Γεωργίου, 2000, Epstein 2001. Epstein, 1996. Gray & Klaus, 1970). Συμπερασματικά λοιπόν φαίνεται ότι
οι γονείς οι οποίοι διατηρούν τακτική επαφή με το σχολείο, ασκούν θετική επίδραση στην επίδοση του παιδιού
τους. Ο Trusty (1998) είναι εκείνος που έχει κάνει εμπεριστατωμένες μελέτες πάνω σε αυτό το θέμα και
συμπέρανε πως οι σχέσεις αυτές είναι αιτιώδεις, είναι δηλαδή σχέσεις αιτίας αποτελέσματος και όχι απλώς
σχέσεις στατιστικής συνάφειας μεταξύ των δύο μεταβλητών.
Οι Campbell & Mandel (1990) αναφέρουν ότι οι ενέργειες των γονιών που αποκωδικοποιούνται από τα
παιδιά ως συναισθηματική στήριξη οδηγούν σε βελτίωση της επίδοσής τους. Όμως άλλες ενέργειες όπως η
πίεση του παιδιού να κάνει μια δραστηριότητα και η βοήθεια που εκλαμβάνει ως έλλειψη εμπιστοσύνης στις
δυνατότητες του να τα καταφέρει μόνο του, οδηγούν σε αντίθετα αποτελέσματα.
Σε έρευνα του ο Mann (1975), διαπιστώνει ότι οι γονείς των παιδιών που συμμετείχαν ενεργά στο σύλλογο
γονέων ήταν τα παιδιά τους δύο με τέσσερις μήνες πιο μπροστά όσον αφορά το γνωστικό επίπεδο ανάπτυξης,
από ένα άλλο σχολείο που οι γονείς δεν ήταν οργανωμένοι σε σύλλογο γονέων. Σύμφωνα με άλλη έρευνα, οι
γονείς που υλοποιούσαν στο σπίτι ένα υποστηρικτικό περιβάλλον μάθησης και εκτιμούσαν την εκπαίδευση ως
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ιδιαίτερη αξία, ήταν περισσότερο εμπλεκόμενοι στη σχολική ζωή του παιδιού τους (Wimpelberg, όπως
αναφέρεται από Δοδοντσάκη, 2001).
Στη βιβλιογραφία όμως υπάρχουν μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες τα αποτελέσματα της συνεργασίας
μεταξύ της οικογένειας με το σχολείο δεν είναι πάντα «θαυματουργά» (Γεωργίου, 2000) και παρ’ όλη τη
ρομαντική διάθεση που προσεγγίζεται το συγκεκριμένο θέμα, η επικοινωνία των γονέων με τους εκπαιδευτικούς
μπορεί να επιφέρει και αρνητικές συνέπειες για τους μαθητές, τους γονείς ή τους εκπαιδευτικούς (Casanova,
όπως αναφέρεται από de Carvalho, 1999)
Ο Iverson και οι συνεργάτες του (1981) διαπίστωσαν ότι η συχνή επαφή γονέα-εκπαιδευτικού από μόνη της
δεν επιδρά θετικά στην επίδοση του παιδιού. Για την Casanova (όπως αναφέρεται από de Carvalho, 1999), η
συνεργασία εμπεριέχει διαφορετικούς ρόλους για τους γονείς, διαφορετικά επίπεδα συμμετοχής, διαμάχες
μεταξύ του σχολείου και της οικογένειας, αλλά ακόμα και μεταξύ των γονέων, που σχετίζονται με την
κοινωνική τάξη, την εθνικότητα και την οικογενειακή οργάνωση. Το σχολείο και η οικογένεια είτε
οδηγούνται σε άμεση σύγκρουση αξιών είτε σε διάσταση απόψεων ως προς τον στόχο της φοίτησης του
παιδιού στο σχολείο και στο τι μπορεί να κατακτήσει ή όχι το παιδί μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Επίσης,
κατά τον σχεδιασμό της συνεργασίας συχνά παραβλέπετε η πολιτισμική ταυτότητα των οικογενειών, οι
ιστορικές και κοινωνικές σημερινές συνθήκες οργάνωσης της εκπαίδευσης, καθώς και η εξουσιαστική
σχέση σχολείου και οικογένειας (Fine, όπως αναφέρεται από de Carvalho, 1999) με αποτέλεσμα την
επιβολή ενός συγκεκριμένου πρότυπου γονεϊκής εμπλοκής που οδηγεί (Casanova, όπως αναφέρεται από de
Carvalho, 2001. Γεωργίου, 2000):
 Στην επιβολή μοντέλων γονεϊκής εμπλοκής που ανταποκρίνονται κυρίως στις ανάγκες και δυνατότητες
της μεσαίας τάξης.
 Στη διεύρυνση του χάσματος ανάμεσα στις οικογένειες με υψηλό κοινωνικό- οικονομικό επίπεδο και σε
αυτές με χαμηλό.
 Στην κλιμάκωση της εκπαιδευτικής ανισότητας.
 Στην ενίσχυση των ταξικών, πολιτισμικών και εθνικών διακρίσεων ανάμεσα στους γονείς.
 Στην έλλειψη αλληλοσεβασμού και αλληλοεκτίμησης ανάμεσα στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς.
 Στον ανταγωνισμό των διαφόρων γονεϊκών ομάδων.
 Στην προσπάθεια ελέγχου του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου από συγκεκριμένες ομάδες
γονέων.
 Στην υπερβολική εμπλοκή των γονέων στην εκπαίδευση του παιδιού η οποία μπορεί να προκαλέσει
έντονη ψυχολογική πίεση στο παιδί.
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Οι παραπάνω καταστάσεις δεν οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η συνεργασία ανάμεσα στους γονείς και το
σχολείο δεν είναι εφικτή, αλλά ότι πέρα των συνδετικών δεσμών που αναπτύσσονται μεταξύ τους, πρέπει να
υπάρχουν και ουδέτερες ζώνες που θα μπορούν να εξασφαλίζουν την αυτονομία των δυο οργανισμών και τη
διακριτικότητα στις σχέσεις τους. Γι’ αυτό προτείνεται το σχολείο να αποτελεί πραγματική προέκταση της
οικογένειας και να υπάρχει σωστή ενημέρωση και μόρφωση στους δυο φορείς ώστε η συνεργασία να είναι
ουσιαστική, ειλικρινής και με δίχως προβλήματα.
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ΜΕΡΟΣ Β’
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1.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Λαμβάνοντας υπόψη τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που προηγήθηκε στο πρώτο μέρος της παρούσας
μελέτης συνάγεται το εξής συμπέρασμα: Η συνεργασία ανάμεσα στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς
αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία που έχουν στα χέρια τους οι παραπάνω φορείς για την
αντιμετώπιση πολυάριθμων προβλημάτων που πηγάζουν μέσα από τον επαγγελματικό και το γονεϊκό ρόλο του
καθενός. Αν και για τα ελληνικά δεδομένα η συνεργασία σχολείου- οικογένειας είναι θεσμοθετημένη εντούτοις
δεν πραγματοποιείται σε ικανοποιητικό βαθμό (Μανωλίτσης, 2004. Ματσαγγούρας & Πούλου, 2009.
Μπρούζος, 2002, 2003. Σακελλαρίου, 2008. Σακελλαρίου, 2008β). Το πλήθος των ερευνητικών δεδομένων που
εξάγουν το παραπάνω συμπέρασμα προέρχεται κυρίως από μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί στο δημοτικό
(ενδεικτικά: Ματσαγγούρας & Πούλου, 2009. Μπρούζος, 2002, 2003. Ζάχος, 2007. Πυργιωτάκης, 2008.
Φρειδερίκου & Φολερού- Τσερούλη,1991) και ελάχιστες από το νηπιαγωγείο (Αγγελίδης & Θεοφάνους, 2003.
Angelidis, Theophanous & Leigh, 2006. Μανωλίτσης, 2004. Sakellariou & Rentzou, 2007. Σακελλαρίου, 2008.
Σακελλαρίου, 2008β).
Ένα άλλο ζήτημα που προέκυψε από την προσεκτική μελέτη της βιβλιογραφίας είναι το κομμάτι εκείνο
που ερευνά τις αντιλήψεις των γονέων και των εκπαιδευτικών στο θέμα της συνεργασίας σχολείου- οικογένειας.
Η πλειοψηφία των ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί, εξετάζει το θέμα μονόπλευρα (Angelidis, Theophanous
& Leigh, 2006. Μανωλίτσης, 2004. Πούλου & Ματσαγγούρα, 2009. Σακελλαρίου, 2008. Σακελλαρίου, 2008β)
ρίχνοντας το βάρος κάθε φορά στο γονέα ή στον εκπαιδευτικό και δεν προσεγγίζει το θέμα σφαιρικά. Επιπλέον,
με εξαίρεση την έρευνα των Πουλου & Ματσαγγούρα (2009) που απευθυνόταν σε δασκάλους και γονείς
παιδιών δημοτικού και των Αγγελίδη & Θεοφάνους, (2003) που πραγματοποιήθηκε σε δυο νηπιαγωγεία της
Κύπρου με πολύ μικρό δείγμα (5 νηπιαγωγούς και 5 γονείς), δεν έχει επιχειρηθεί άλλη προσπάθεια στον
Ελλαδικό χώρο ταυτόχρονης καταγραφής των αντιλήψεων των γονέων με παιδιά στην προσχολική ηλικία και
των νηπιαγωγών, στην οριοθέτηση του ρόλου και των υποχρεώσεων που έχει η κάθε ομάδα απέναντι στην άλλη.
Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στο να συμπληρώσει το βιβλιογραφικό κενό που υπάρχει στο χώρο της
προσχολικής εκπαίδευσης θέτοντας ως σκοπό την εξέταση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών προσχολικής
αγωγής και των γονέων πάνω στο θέμα της μεταξύ τους συνεργασίας. Συγκεκριμένα, θα προσπαθήσει να δώσει
απαντήσεις στα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα:

-

Ποιες είναι οι απόψεις γονέων και νηπιαγωγών για την ευθύνη που έχουν οι δυο τους σε θέματα αγωγής
του παιδιού; Τι προκύπτει από τη σύγκριση των απόψεων αυτών;
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-

Ποιες είναι οι απόψεις γονέων και νηπιαγωγών για τη συχνότητα της μεταξύ τους συνεργασίας και ποια
μορφή επικοινωνίας χρησιμοποιούν; Τι προκύπτει από τη σύγκριση των απόψεων αυτών;

-

Ποιες είναι οι απόψεις γονέων και νηπιαγωγών σχετικά με τα θέματα για τα οποία συνεργάζονται μεταξύ
τους; Τι προκύπτει από τη σύγκριση των απόψεων αυτών;

-

Ποιες είναι οι απόψεις γονέων και νηπιαγωγών για τα προαπαιτούμενα στοιχεία της μεταξύ τους
συνεργασίας; Τι προκύπτει από τη σύγκριση των απόψεων αυτών;

-

Ποιες είναι οι απόψεις γονέων και νηπιαγωγών για το ποιος επιδιώκει την ανάπτυξη της μεταξύ τους
συνεργασίας; Τι προκύπτει από τη σύγκριση των απόψεων αυτών;

-

Ποιες είναι οι απόψεις γονέων και νηπιαγωγών για τις συνθήκες που επηρεάζουν τη μεταξύ τους
συνεργασίας; Τι προκύπτει από τη σύγκριση των απόψεων αυτών;

1.1.1 Μέσα συλλογής δεδομένων
Τα δεδομένα της παρούσας έρευνας, τα οποία αποτελούν και τη βάση της, συλλέχθηκαν μέσω
ερωτηματολογίου. Η επιλογή του ερωτηματολογίου βασίστηκε στα πλεονεκτήματα του που σύμφωνα με τη
βιβλιογραφία (Παπαναστασίου, 1996. Bell,1997. Coen & Manion, 1994), συνίστανται στα ακόλουθα:
1) το ερωτηματολόγιο διασφαλίζει την ανωνυμία των συμμετεχόντων στην έρευνα και το κατάλληλο κλίμα
έτσι ώστε ο ερωτώμενος να νιώθει ασφάλεια και να απαντά με ειλικρίνεια στις ερωτήσεις.
2) Η πιθανότητα επιρροής των απαντήσεων από την παρουσία του ερευνητή μειώνεται.
3) Η χορήγηση ερωτηματολογίου θεωρείται από τους οικονομικότερους τρόπους συλλογής πληροφοριών.
4) Η συμπλήρωσή του είναι εύκολη και γρήγορη.
5) Όλοι οι ερωτώμενοι έχουν κοινό πλαίσιο αναφοράς.
Παρόλο που τα πλεονεκτήματα του ερωτηματολογίου είναι πολλά, εντούτοις καταγράφονται και ορισμένα
μειονεκτήματα όπως ότι τα κίνητρα των ερωτώμενων είναι άγνωστα και δεν μπορεί να ελεγχθεί η εγκυρότητα
του ερωτηματολογίου. Επίσης πολλές φορές τα ερωτηματολόγια δεν επιστρέφονται, μειώνοντας με αυτό τον
τρόπο την εγκυρότητα της έρευνας, πρόβλημα με το οποίο ήρθε αντιμέτωπη και η παρούσα έρευνα. Άλλες
φορές πάλι, τα υποκείμενα της έρευνας δίνουν απαντήσεις βάση του τι πιστεύουν ότι πρέπει να είναι πραγματικό
και όχι στο τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Ένα άλλο μειονέκτημα είναι η αδυναμία να δοθούν περαιτέρω
διευκρινήσεις σε τυχών απορίες που εκφράζουν τα υποκείμενα.
Το ερωτηματολόγιο που σχεδιάστηκε για την παρούσα έρευνα στηρίχθηκε στη σύγχρονη βιβλιογραφία σε
θέματα αγωγής και εκπαίδευσης στο νηπιαγωγείο αλλά και

στα ζητήματα που αφορούν τη συνεργασία

οικογένειας- νηπιαγωγείου καθώς και στα ερωτηματολόγια των Μανωλίτση Γ. & Οικονομίδη Β. και των
Πούλου Μ. & Ματσαγγούρα Η. (2009). Αποτελούταν κυρίως από ερωτήσεις «γνώμης» κλειστού τύπου και με
δυο ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. Στο πρώτος μέρος υπήρχαν ερωτήσεις δημογραφικού χαρακτήρα που
απευθύνονταν ανάλογα στο γονέα ή στο νηπιαγωγό. Οι ερωτήσεις που ακολουθούσαν στο δεύτερο μέρος ήταν
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κοινές και για τις δυο ομάδες. Σε κάθε πρόταση του ερωτηματολογίου γονείς και εκπαιδευτικοί καλούνταν να
σημειώσουν σε 5βάθμια κλίμακα τύπου Likert την απάντηση που τους εξέφραζε. Η πρώτη ενότητα ερωτήσεων
περιλάμβανε 12 προτάσεις που εξέταζαν τις αντιλήψεις του κάθε φορέα πάνω στις ευθύνες που έχουν οι ίδιοι
αλλά και η άλλη ομάδα απέναντι στο παιδί. Η δεύτερη ομάδα ερωτήσεων αποτελούντα από 10 προτάσεις που
αφορούσαν τη συχνότητα των τρόπων επικοινωνίας με την άλλη ομάδα. Η τρίτη ομάδα περιείχε 19 ερωτήσεις
που εξέταζαν τα θέματα πάνω στα οποία συνεργάζονται. Η τέταρτη, η πέμπτη και η έκτη ομάδα είχαν 2, 9 και 9
αντίστοιχα όπου εξέταζαν τα προαπαιτούμενα της συνεργασίας ανάμεσα στους γονείς και στους νηπιαγωγούς. Η
έβδομη ομάδα είχε 3 προτάσεις που ερευνούσαν το βαθμό συνεργασίας που επιδιώκει ο κάθε φορέας. Η όγδοη
είχε 2 ερωτήσεις που αφορούσαν τους παραμέτρους που επηρεάζουν τη συνεργασία και τέλος η ένατη είχε 2
ανοικτές ερωτήσεις που ζητούσαν να αναφερθούν δυο παράγοντες που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τη
συνεργασία.
Τα ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν συμπληρώθηκαν από τους γονείς και τους νηπιαγωγούς χωρίς την
παρουσία του ερευνητή. Στη συνοδευτική επιστολή που υπήρχε στο πρώτο φύλλο του ερωτηματολογίου,
τονιζόταν η αναγκαιότητα της έρευνας και διαβεβαιωνόταν η ανωνυμία των ερωτώμενων.

1.1.2 Διαδικασία συλλογής δεδομένων και το δείγμα της έρευνας.
Για τη συγκέντρωση των δεδομένων διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια στους νομούς Ηρακλείου, Χανίων
και Ρεθύμνου με την πλειοψηφία αυτών να έχουν δοθεί στο νομό Ρεθύμνου όπου ήταν και ο τόπος διαμονής του
ερευνητή. Τα ερωτηματολόγια δίνονταν αρχικά στις νηπιαγωγούς όπου εκείνες αναλάμβαναν να τα
διαμοιράσουν και στους γονείς. Ερωτηματολόγια συμπλήρωσαν επίσης οι νηπιαγωγοί του διδασκαλείου του
Πανεπιστημίου Κρήτης. Η διανομή και η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου άρχισε τον Απρίλιο του 2010 και
ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του ίδιου έτους.
Το δείγμα της έρευνας επιλέχτηκε τυχαία από αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές των νομών
που αναφέρθηκαν παραπάνω και ανήλθε στα 111 υποκείμενα για του γονείς και στα 93 υποκείμενα για τους
νηπιαγωγούς (Γράφημα 1). Γενικά, αξίζει να αναφερθεί ότι δεν υπήρχε πάντοτε καλή διάθεση για συνεργασία
τόσο από την πλευρά των εκπαιδευτικών όσο και από την πλευρά των γονέων. Ιδιαίτερα οι νηπιαγωγοί
εξέφραζαν συχνά παράπονα ότι είχαν κουραστεί με τα ερωτηματολόγια που κατά καιρούς λάμβαναν από
φοιτήτριες του παιδαγωγικού τμήματος και δήλωναν εκ των προτέρων πως το ίδιο αισθάνονταν και οι γονείς και
πως δύσκολα θα συνεργαζόντουσαν.
Για τον σκοπό της έρευνας τυπώθηκαν 340 ερωτηματολόγια εκ των οποίων ο συνολικός αριθμός των
επιστραφέντων ερωτηματολογίων ήταν 204. Πιο συγκεκριμένα, επιστραφήκαν 93 (54,7%) ερωτηματολόγια από
τους νηπιαγωγούς και 111 (65,2%) από τους γονείς, από το σύνολο των 170 ερωτηματολογίων που είχαν αρχικά
διαμοιραστεί στην κάθε ομάδα.
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Γράφημα 1. Φορέας που απευθύνεται το ερωτηματολόγιο

1.2 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ
Τα διαγράμματα και οι πίνακες που ακολουθούν, προβάλλουν τις δημογραφικές πληροφορίες των
υποκειμένων. Συγκεκριμένα για τους γονείς παρουσιάζονται στοιχεία για το φύλο, την ηλικία, την εκπαίδευση,
τον αριθμό παιδιών μέσα στην οικογένεια, το φύλο και την ηλικία του παιδιού που φοιτάει στο νηπιαγωγείο, τον
τόπο διαμονής τους και αν στο σχολείο που πήγαινε το παιδί, υπήρχε Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων.
Για τους νηπιαγωγούς δίνονται πληροφορίες σχετικά με τις βασικές σπουδές που είχαν παρακολουθήσει,
τα έτη προϋπηρεσίας τους, την τυχών περαιτέρω επιμόρφωση που είχαν λάβει και τέλος τις περιοχές που είχαν
διδάξει.
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1.2.1 ΓΟΝΕΙΣ

-

Φύλο

Ως προς το φύλο των γονέων που συμμετείχαν στην έρευνα, ερωτηματολόγια συμπλήρωσαν 25 πατέρες (22,5%)
και 85 μητέρες (77,6%).

Γράφημα 2. Φύλο γονέα

79

-

Ηλικία γονέα

Από το σύνολο των 111 γονέων που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, το 3,6% (Ν=4) είχε ηλικία κάτω από 24,
το 22,5% (Ν=25) ήταν από 25- 29, το 32,4 % (Ν=36) ήταν μεταξύ 30- 34, το 26,1% (Ν=29) ήταν από 35- 39,
ενώ το 15,3% (Ν=17) είχε ηλικία πάνω από 40.

Γράφημα 3. Ηλικία γονέα
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-

Μόρφωση γονέα

Το μεγαλύτερο ποσοστό των γονέων που πήραν μέρος στην έρευνα είχε τελειώσει το λύκειο 43.4% (Ν=46),
ενώ το 30,2% (Ν=32) είχε τελειώσει κάποιο ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Το 18,9% (Ν=20) και το
5,7% (Ν=6) είχαν τελειώσει το γυμνάσιο και το δημοτικό αντίστοιχα, ενώ το 1,9% (Ν=2) είχε παρακολουθήσει
σπουδές πάνω σε κάποιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Γράφημα 4. Μόρφωση γονέα
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-

Αριθμός παιδιών μέσα στην οικογένεια

Στο σύνολο των γονέων που έλαβαν μέρος στην έρευνα, το 45,9% των οικογενειών (Ν=51) είχαν 2 παιδιά
και το 27,9% (Ν=31) είχε ένα παιδί. Σε ποσοστό 16,2% (Ν=18), 8,1% (Ν=9) και 1,8% (Ν=2) των γονέων είχαν
οικογένειες από τρία, τέσσερα και πάνω από πέντε παιδιά αντίστοιχα.

Γράφημα 5. Αριθμός παιδιών μέσα στην οικογένεια
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-

Φύλο του παιδιού που φοιτά στο νηπιαγωγείο

Στην ερώτηση που αφορούσε το φύλο του παιδιού που φοιτά στο νηπιαγωγείο, διαπιστώθηκε πως το 41,44
% ήταν κορίτσια (Ν=46) και το 58,56% ήταν αγόρια (Ν=65).

Γράφημα 6. Φύλο παιδιού
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-

Ηλικία του παιδιού που φοιτά στο νηπιαγωγείο

Από τα στοιχεία που συλλέχθησαν μέσω των ερωτηματολογίων που διαμοιράστηκαν στους γονείς φάνηκε
πως από το σύνολο των παιδιών που φοιτούσαν στο νηπιαγωγείο, τα 70 (63%) ήταν νήπια και τα 41 (37%)
προνήπια.

Γράφημα 7. Ηλικία παιδιού που φοιτά στο νηπιαγωγείο
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-

Τόπος διαμονής γονέα

Οι περισσότεροι γονείς που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια της έρευνας ήταν κάτοικοι αστικής περιοχής
40,9 % (Ν=45), σε παρόμοιο ποσοστό ήταν κάτοικοι αγροτικής 37,3% (Ν=41) και τέλος κάτοικοι ημιαστικής
περιοχής ήταν το 21,8% (Ν=24) των ερωτώμενων.
.

Γράφημα 8. Τόπος διαμονής γονέα
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- Ύπαρξη Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων στο νηπιαγωγείο
Η πλειονότητα των νηπιαγωγείων που έλαβαν μέρος στην έρευνα (91,9%) είχαν Σύλλογο Γονέων και
Κηδεμόνων ενώ το 8,1% δεν είχε.

Γράφημα 9. Ύπαρξη Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων στο νηπιαγωγείο
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1.2.2 Προφίλ γονέων

Από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν παραπάνω φαίνεται πως η γενική εικόνα των ερωτώμενων γονέων
που συμμετείχαν στην έρευνα στην πλειοψηφία τους ήταν μητέρες (77,5%) ηλικίας 25-29 ετών (32,4%) και με
σπουδές στην βασική εκπαίδευση (απόφοιτοι Λυκείου 43,4%). Ο αριθμός των παιδιών στις περισσότερες
οικογένειες ήταν δυο (45,9%). Σχετικά με το φύλο των παιδιών που φοιτούσε στο νηπιαγωγείο, με μικρή
διαφορά βρέθηκαν να υπερίσχυσαν τα αγόρια (58,56%) και σε σύνολο 111 παιδιών τα 70 ήταν νήπια. Οι
περισσότεροι γονείς διέμεναν σε αστικές περιοχές(40,9%) ενώ αρκετά μεγάλο ήταν και το ποσοστό που διέμενε
σε αγροτικές (37,3%) περιοχές. Τέλος, σε ποσοστό που ξεπερνάει το 85% τα περισσότερα νηπιαγωγεία είχαν
Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.

1.2.3 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
-

Βασικές σπουδές

Από τους 93 νηπιαγωγούς που συμμετείχαν στην έρευνα, οι 42 (45,16%) ήταν απόφοιτοι της Σχολής
Νηπιαγωγών ενώ οι 51(54,84%) απόφοιτοι του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών.

Γράφημα 10. Βασικές σπουδές νηπιαγωγών
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-

Έτη προϋπηρεσίας

Οι νηπιαγωγοί της έρευνα σε ποσοστό 58,6% (Ν=51) διένυαν την πρώτη δεκαετία προϋπηρεσίας τους, σε
ποσοστό 24,1% τη δεύτερη δεκαετία (Ν=21), σε ποσοστό 16,1% την τρίτη δεκαετία (Ν=14) και μόνο ένα άτομο
την τέταρτη δεκαετία προϋπηρεσίας τους σε δημόσια νηπιαγωγεία.

Γράφημα 11. Έτη προϋπηρεσίας
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-

Επιμόρφωση- άλλες σπουδές

Η πλειονότητα των νηπιαγωγών του δείγματος είχε παρακολουθήσει και άλλες σπουδές πέραν των βασικών.
Συγκεκριμένα, το 44,4% του δείγματος είχε αποφοιτήσει από το Διδασκαλείο Νηπιαγωγών (N=24), το 20,37%
είχε παρακολουθήσει πρόγραμμα εξομοίωσης (N=11), το 14,81% διέθετε δεύτερο πτυχίο (N=8), το 18,5% είχε
μεταπτυχιακές σπουδές (Ν=10) και μια νηπιαγωγός (1,85%) ήταν κάτοχος διδακτορικού διπλώματος.

Γράφημα 12. Επιμόρφωση- άλλες σπουδές
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-

Περιοχή διδασκαλίας

Από το γράφημα 13 φαίνεται πως οι νηπιαγωγοί του δείγματος είχαν διδάξει και στα τρία είδη περιοχών με
την πλειοψηφία αυτών (46,2%) να έχουν εμπειρία πάνω από τρία χρόνια σε αγροτικές περιοχές. Επίσης υψηλό
ποσοστό είχαν οι νηπιαγωγοί με διδακτική εμπειρία πάνω από τρία χρόνια σε αστικές περιοχές (37,6%). Σε
ημιαστικές περιοχές είχαν διδάξει πάνω από τρία χρόνια το 31,2% των νηπιαγωγών του δείγματος. Ακόμα,
υψηλό ήταν το ποσοστό των νηπιαγωγών που είχαν διδακτική εμπειρία ένα με δυο χρόνια σε αγροτικές περιοχές
(34,4%), ενώ σε παρόμοια ποσοστά 23,7% και 24,7% είχαν την αντίστοιχη εμπειρία σε ημιαστικές και αστικές
περιοχές. Τέλος, το 19,4% , το 45,2% και το 37,6% δεν είχε καθόλου διδακτική εμπειρία σε αγροτικές,
ημιαστικές και αστικές περιοχές αντίστοιχα.

Γράφημα 13. Εμπειρία διδασκαλίας Νηπιαγωγού

1.2.4 Προφίλ νηπιαγωγών

Η εικόνα που παρουσιάζεται για τους νηπιαγωγούς που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα δείχνει πως
σε σύνολο 93 νηπιαγωγών, λίγο παραπάνω από τους μισούς (54,84%), είχαν τελειώσει κάποιο Παιδαγωγικό
Τμήμα και με παρόμοιο ποσοστό (51,6%) διένυαν την πρώτη δεκαετία της εργασιακής του εμπειρίας.
Ικανοποιητικό ποσοστό των εκπαιδευτικών του δείγματος είχε επιπλέον επιμορφωτικές σπουδές και πιο
συγκεκριμένα, το 44,4% ήταν απόφοιτοι διδασκαλείου. Τέλος, το 46,2% των εκπαιδευτικών είχαν προϋπηρεσία
πάνω από τρία χρόνια σε αγροτικές περιοχές.
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2. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Στη στατιστική ανάλυση που ακολουθεί παρουσιάζονται οι αντιλήψεις των γονέων και των νηπιαγωγών
όσο αφορά στη μεταξύ τους συνεργασία και πως αυτές διαμορφώνονται εντός κι εκτός της σχολικής τάξης. Οι
απαντήσεις των ερωτώμενων συγκρίνονται μεταξύ τους πάνω στα θέματα που θίγονται στο ερωτηματολόγιο της
έρευνας. Η σύγκριση γίνεται μέσω πινάκων συνάφειας ανάμεσα στις παραμέτρους που εξετάζονται και της
ιδιότητας του ερωτώμενου , με παράλληλη χρήση των ελέγχων t-test, Mann-Whitney και μέσω του συντελεστή
συσχέτισης Spearman. Τα αποτελέσματα κρίνονται σημαντικά σε στατιστικό επίπεδο σημαντικότητας α=5%.
Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS Statistics Έκδοση 13.0.

2.1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν και αναλύουν τις κύριες διερευνητικές ερωτήσεις του
ερωτηματολογίου που αξιοποιήθηκαν στην έρευνα.
2.1.1 ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ
Παρακάτω διερευνώνται οι απόψεις των γονέων και των νηπιαγωγών σχετικά με την ευθύνη που έχουν
απέναντι σε ποικίλες όψεις της ανάπτυξης του παιδιού.
1. Απόψεις γονέων και νηπιαγωγών για την ευθύνη έναντι της προόδου και της κοινωνικοποίησης του
παιδιού.
Στο σημείο αυτό αναλύονται οι απόψεις των γονέων και των νηπιαγωγών για την ευθύνη που φέρουν
έναντι της προόδου και της κοινωνικοποίησης του παιδιού. Πέρα από την περιγραφή των απαντήσεων, γίνεται
και στατιστική σύγκριση προκείμενου να ανιχνευθούν πιθανές στατιστικά σημαντικές διαφορές.
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Πίνακας 1. Απόψεις γονέων και νηπιαγωγών για την ευθύνη έναντι της προόδου και της
κοινωνικοποίησης του παιδιού

Ιδιότητα Ερωτώμενου
γονέας

πλήθος
υπεύθυνος προόδου παιδιού-

καθόλου

γoνέας

ευθύνη

% ανά
στήλη

νηπιαγωγός

πλήθος

% ανά
στήλη

0

,0%

0

,0%

λίγη ευθύνη

0

,0%

3

3,3%

μέτρια ευθύνη

7

6,4%

5

5,4%

μεγάλη

73

66,4%

67

72,8%

30

27,3%

17

18,5%

0

,0%

0

,0%

λίγη ευθύνη

0

,0%

1

1,1%

μέτρια ευθύνη

6

5,6%

4

4,3%

μεγάλη

76

71,0%

71

76,3%

25

23,4%

17

18,3%

0

,0%

0

,0%

λίγη ευθύνη

0

,0%

1

1,1%

μέτρια ευθύνη

0

,0%

0

,0%

μεγάλη

61

55,0%

65

70,7%

t-test

M- W

Spearman
Coeff.&

p-value

p-value

p-value

0,077

,125

-0,108

0,126

ευθύνη
απόλυτη
ευθύνη
υπεύθυνος πρόοδο παιδιού-

καθόλου

νηπιαγωγός

ευθύνη

0,412

,459

-0,053

0,460

ευθύνη
απόλυτη
ευθύνη
κοινωνικοποίηση παιδιού-γονέας

καθόλου

0,009*

,011*

-0,178

ευθύνη

0,011*

ευθύνη
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απόλυτη

50

45,0%

26

28,3%

0

,0%

0

,0%

λίγη ευθύνη

0

,0%

0

,0%

μέτρια ευθύνη

26

24,3%

4

4,3%

μεγάλη

63

58,9%

70

75,3%

18

16,8%

19

20,4%

ευθύνη
κοινωνικοποίηση παιδιού-

καθόλου

νηπιαγωγός

ευθύνη

0,004*

,005*

0,200

0,004*

ευθύνη
απόλυτη
ευθύνη

Στον πίνακα 1, παρουσιάζονται οι απόψεις των δύο ομάδων για την ευθύνη που έχουν γονείς και
νηπιαγωγοί για την πρόοδο του παιδιού. Τόσο οι γονείς όσο και οι νηπιαγωγοί αποδίδουν μεγάλα ποσοστά
ευθύνης στους εαυτούς τους αλλά και στους άλλους. Οι γονείς πιστεύουν ότι η ευθύνη των ίδιων για την πρόοδο
των παιδιών είναι μεγάλη/ απόλυτη σε ποσοστό 93,7% ενώ στους νηπιαγωγούς αποδίδουν 94,4%. Τα αντίστοιχα
ποσοστά που αποδίδουν οι νηπιαγωγοί είναι 91,3% για τους γονείς και 94,6% για τους ίδιους. Δεν προκύπτει
κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά για τις απαντήσεις γονέων- νηπιαγωγών για την ευθύνη τους στην
πρόοδο των παιδιών.
Ως συμπέρασμα μπορούμε να πούμε ότι καμία ομάδα από τις δύο δεν αποποιείται την ευθύνη της, αλλά
ούτε και θεωρεί την άλλη άμοιρη ευθυνών. Και για τους δυο η πρόοδος του παιδιού απαιτεί μεγάλη
υπευθυνότητα.
Συνεχίζοντας στον πίνακα 1, παρατηρείται πως οι γονείς, όσο αφορά στην κοινωνικοποίηση του παιδιού
και στο βαθμό ευθύνης που φέρουν οι δυο ομάδες σε αυτό το θέμα, φαίνεται να έχουν διαφορετική άποψη από
εκείνη που έχουν εντυπώσει οι νηπιαγωγοί. Το 55% των γονέων, θεωρούν για τους ίδιους ότι έχουν μεγάλη
ευθύνη, ενώ το 45% αυτών θεωρούν ότι έχουν απόλυτη ευθύνη. Τα αντίστοιχα ποσοστά που έδωσαν οι
νηπιαγωγοί για την ευθύνη κοινωνικοποίησης του παιδιού που έχουν οι γονείς είναι 70,7% και 28,3%. Η
διαφορά αυτή μεταξύ γονέων και νηπιαγωγών, φαίνεται στατιστικά σημαντική.
Σχετικά με το ποσοστό ευθύνης που φέρουν οι νηπιαγωγοί για την κοινωνικοποίηση του παιδιού, το
75,3% πιστεύει ότι φέρουν μεγάλο και το 20,4% απόλυτο μερίδιο ευθύνης στον τομέα αυτό. Επιπλέον, το 24,3%
των γονέων θεωρούν ότι οι νηπιαγωγοί έχουν μέτρια ευθύνη στην κοινωνικοποίηση του παιδιού έναντι του
μόλις 4,3% που θεωρούν τον εαυτό τους. Αθροιστικά το 75,7% των γονέων θεωρούν ότι οι νηπιαγωγοί έχουν
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μεγάλη ή απόλυτη ευθύνη στον παράγοντα κοινωνικοποίηση, εν αντιθέσει του 95,7% που πιστεύουν οι
νηπιαγωγοί για τους ίδιους. Η διαφορά αυτή είναι στατιστικά σημαντική.
Γενικό συμπέρασμα είναι πως στη συντριπτική τους πλειονότητα οι νηπιαγωγοί και οι γονείς θεωρούν
πως η ευθύνη των γονέων για την κοινωνικοποίηση των παιδιών τους είναι μεγάλη έως απόλυτη. Αυτό δείχνει
ότι νηπιαγωγοί και γονείς αποδέχονται την ευθύνη των γονέων για την κοινωνικοποίηση των παιδιών. Επίσης,
από το παραπάνω εύρημα προκύπτει ότι οι νηπιαγωγοί έχουν μεγαλύτερο αίσθημα ευθύνης για την
κοινωνικοποίηση των παιδιών από το μερίδιο της ευθύνης που τους αποδίδουν οι γονείς.

Γράφημα 13. Ευθύνη γονέα στην κοινωνικοποίηση του παιδιού

Γράφημα 14. Ευθύνη νηπιαγωγού στην κοινωνικοποίηση του παιδιού
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2. Απόψεις γονέων και νηπιαγωγών για τις ευθύνες και των δύο σε σχέση με την ανάπτυξη του
επιστημονικού τρόπου σκέψης και της συναισθηματικής καλλιέργειας του παιδιού.
Στο σημείο αυτό παρουσιάζονται οι απόψεις των ερωτώμενων για την ανάπτυξη του επιστημονικού
τρόπου σκέψης, αλλά και για την συναισθηματική καλλιέργεια του παιδιού. Ομοίως με τα παραπάνω,
ακολουθούν οι απόλυτες και σχετικές συχνότητες των απαντήσεων μεμονωμένα για τους γονείς και τους
νηπιαγωγούς αλλά και σε σύγκριση μεταξύ τους.

Πίνακας 2. Απόψεις γονέων και νηπιαγωγών για τις ευθύνες και των δύο απέναντι στην ανάπτυξη
επιστημονικού τρόπου σκέψης και στη συναισθηματική καλλιέργεια του παιδιού
Ιδιότητα Ερωτώμενου
γονέας

επιστημονικός

νηπιαγωγός
% ανά
στήλη

πλήθος

% ανά στήλη

πλήθος

καθόλου ευθύνη

0

,0%

2

2,2%

λίγη ευθύνη

5

4,5%

12

13,2%

μέτρια ευθύνη

33

29,7%

38

41,8%

μεγάλη ευθύνη

55

49,5%

32

35,2%

απόλυτη ευθύνη

18

16,2%

7

7,7%

καθόλου ευθύνη

0

,0%

0

,0%

λίγη ευθύνη

7

6,5%

0

,0%

μέτρια ευθύνη

8

7,5%

6

6,5%

μεγάλη ευθύνη

68

63,6%

54

58,7%

απόλυτη ευθύνη

24

22,4%

32

34,8%

καθόλου ευθύνη

0

,0%

0

,0%

λίγη ευθύνη

0

,0%

1

1,1%

μέτρια ευθύνη

5

4,5%

1

1,1%

t-test

M- W

Spearman
Coeff.&

p-value

p-value

p-value

<0,001*

<0,001*

0,254

τρόπος σκέψηςγονέας

επιστημονικός

<0,001*

0,007*

,018*

0,168

τρόπος σκέψηςνηπιαγωγός

συναισθηματική

0,017*

0,611

,573

-0,40

καλλιέργειαγονέας
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συναισθηματική

μεγάλη ευθύνη

50

45,0%

48

52,7%

απόλυτη ευθύνη

56

50,5%

41

45,1%

καθόλου ευθύνη

0

,0%

0

,0%

λίγη ευθύνη

8

7,5%

0

,0%

μέτρια ευθύνη

27

25,5%

10

10,9%

μεγάλη ευθύνη

60

56,6%

68

73,9%

απόλυτη ευθύνη

11

10,4%

14

15,2%

,575

<0,001*

0,001*

0,237

καλλιέργειανηπιαγωγός

0,001*

Στον πίνακα 2, παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των αντιλήψεων των γονέων και
των νηπιαγωγών, αρχικά με την ευθύνη των γονέων ως προς την καλλιέργεια του επιστημονικού τρόπου σκέψης
του παιδιού και δεύτερον ως προς την ευθύνη που έχουν οι νηπιαγωγοί στο ίδιο θέμα. Οι νηπιαγωγοί θεωρούν
αφενός ότι οι γονείς έχουν μικρότερη ευθύνη για την ανάπτυξη του επιστημονικού τρόπου σκέψης των παιδιών
τους από όση αναγνωρίζουν οι ίδιοι οι γονείς για τον εαυτό τους και αφετέρου θεωρούν οι ίδιοι οι νηπιαγωγοί
ότι έχουν μεγαλύτερη ευθύνη για την ανάπτυξη του επιστημονικού τρόπου σκέψης των παιδιών από όση τους
αναγνωρίζουν οι γονείς. Και στις δυο περιπτώσεις υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά. Τα αποτελέσματα
αυτά δείχνουν επίσης ότι οι νηπιαγωγοί θεωρούν πως οι γονείς συμβάλλουν λιγότερο στην ανάπτυξη του
επιστημονικού τρόπου σκέψης των παιδιών τους από όσο συμβάλλουν οι ίδιοι.
Όσο αφορά στην ευθύνη των νηπιαγωγών σχετικά με τη συναισθηματική καλλιέργεια, φαίνεται να
υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων με τους νηπιαγωγούς να θεωρούν τους εαυτούς
τους πιο υπεύθυνους απ’ ότι οι γονείς τους νηπιαγωγούς. Το 33% των γονέων αποδίδει καθόλου έως μέτρια
ευθύνη στους νηπιαγωγούς έναντι 10,9% των νηπιαγωγών. Αντίστροφα κοιτώντας, το 89,1% των νηπιαγωγών
θεωρεί ότι έχουν μεγάλη έως απόλυτη ευθύνη έναντι του 67% των γονέων που αποδίδει μεγάλη- απόλυτη
ευθύνη στους νηπιαγωγούς.
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Γράφημα 15. Ευθύνη γονέα για τον επιστημονικό τρόπο σκέψης του παιδιού

Γράφημα 16. Ευθύνη γονέα για τον επιστημονικό τρόπο σκέψης του παιδιού
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Στο γράφημα 16, αποτυπώνεται και διαγραμματικά η στατιστικά σημαντική διαφορά για τις απόψεις των
δυο ομάδων για την ευθύνη των γονέων στην ανάπτυξη του επιστημονικού τρόπου σκέψης του παιδιού. Εύκολα
μπορεί να εντοπιστεί ότι στα διαστήματα εμπιστοσύνης δεν υπάρχει πουθενά διάστημα αλληλοκάλυψης. Ένα
ακόμα στοιχείο που αντλείτε από το παραπάνω γράφημα, είναι η χαμηλή ευθύνη που αποδίδουν οι νηπιαγωγοί
στους γονείς στο χαρακτηριστικό αυτό.
Γράφημα 17. Ευθύνη νηπιαγωγού για τη συναισθηματική καλλιέργεια του παιδιού
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Γράφημα 18. Ευθύνη νηπιαγωγού για τη συναισθηματική καλλιέργεια του παιδιού

Στο παραπάνω γράφημα είναι εμφανής η στατιστικά σημαντική διαφορά του μέσου όρου των
απαντήσεων γονέων- νηπιαγωγών για την ευθύνη των νηπιαγωγών στη συναισθηματική καλλιέργεια των
παιδιών. Οι νηπιαγωγοί αποδίδουν στους εαυτούς τους σημαντικά μεγαλύτερη ευθύνη από ότι τους αποδίδουν οι
γονείς

3. Απόψεις γονέων και νηπιαγωγών για τις ευθύνες και των δύο σχετικά με την ανάπτυξη της κοινωνικής
συμπεριφοράς του παιδιού.
Παρακάτω αναλύονται οι απόψεις των γονέων και των νηπιαγωγών για τις ευθύνες που φέρουν όσο
αφορά στην κοινωνική συμπεριφορά και πιο συκγεκριμένα, στην επιβολή κανόνων και στην εκμάθηση σωστών
τρόπων συμπεριφοράς.

Πίνακας 3. Απόψεις γονέων και νηπιαγωγών για τις ευθύνες και των δύο απέναντι στην ανάπτυξη της
κοινωνικής συμπεριφοράς του παιδιού.
Ιδιότητα Ερωτώμενου

t-test

M- W
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Νηπιαγωγός

γονέας

p-value

p-value
Spearma
n
Coeff.&

πλήθος
επιβολή κανόνων-γονέας

επιβολή κανόνων-νηπιαγωγός

εκμάθηση σωστών τρόπων

% ανά
στήλη

πλήθος

% ανά
στήλη

καθόλου ευθύνη

0

,0%

0

,0%

λίγη ευθύνη

0

,0%

0

,0%

μέτρια ευθύνη

2

1,8%

4

4,3%

μεγάλη ευθύνη

52

46,8%

47

51,1%

απόλυτη ευθύνη

57

51,4%

41

44,6%

καθόλου ευθύνη

0

,0%

0

,0%

λίγη ευθύνη

1

,9%

0

,0%

μέτρια ευθύνη

19

17,6%

10

10,9%

μεγάλη ευθύνη

70

64,8%

57

62,0%

απόλυτη ευθύνη

18

16,7%

25

27,2%

καθόλου ευθύνη

0

,0%

0

,0%

λίγη ευθύνη

0

,0%

3

3,3%

μέτρια ευθύνη

1

,9%

0

,0%

μεγάλη ευθύνη

48

43,2%

46

51,1%

απόλυτη ευθύνη

62

55,9%

41

45,6%

καθόλου ευθύνη

2

1,9%

0

,0%

λίγη ευθύνη

2

1,9%

0

,0%

μέτρια ευθύνη

20

18,9%

8

8,9%

μεγάλη ευθύνη

63

59,4%

66

73,3%

απόλυτη ευθύνη

19

17,9%

16

17,8%

p-value

,234

,270
-0,78

0,271

,028*

,032*

0,152

0,032

,056

,115

-0,112*

συμπεριφοράς-γονέας

εκμάθηση σωστών τρόπων

0,115

,040*

,099*

0,118

συμπεριφοράς-νηπιαγωγός

0,099*
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Στον πίνακα 3 φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις αντιλήψεις των γονέων και των
νηπιαγωγών για την ευθύνη των νηπιαγωγών στην επιβολή κανόνων. Το 81,5% των γονέων θεωρεί ότι οι
νηπιαγωγοί έχουν μεγάλη έως απόλυτη ευθύνη για την επιβολή κανόνων στα παιδιά. Το αντίστοιχο ποσοστό
στις απαντήσεις των νηπιαγωγών φτάνει στο 89,2%. Γενικά, παρατηρείται, όπως και στους προηγούμενους
πίνακες, πως η συντριπτική πλειοψηφία των απαντήσεων, τόσο στους γονείς όσο και στους νηπιαγωγούς,
επικεντρώνεται στις επιλογές μεγάλη/απόλυτη ευθύνη και στις δυο ομάδες.
Μία ακόμα παρατήρηση που μπορεί να γίνει σε αυτό το σημείο είναι ότι οι γονείς αποδίδουν στους
εαυτούς τους μεγάλη- απόλυτη ευθύνη για την επιβολή κανόνων σε ποσοστό 98,2%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό
για την ευθύνη που αποδίδουν οι γονείς στους νηπιαγωγούς είναι 81,5%. Οι νηπιαγωγοί επίσης αποδίδουν
μεγάλη- απόλυτη ευθύνη στους εαυτούς τους για την επιβολή κανόνων σε ποσοστό 89,2%, ενώ για τους γονείς
το αντίστοιχο ποσοστό είναι 95,7%. Διακρίνεται λοιπόν, από τα παραπάνω ότι τόσο οι γονείς όσο και οι
νηπιαγωγοί θεωρούν τους γονείς πιο υπεύθυνους για την εκμάθηση κανόνων στα παιδιά.
Για την ευθύνη των γονέων στην εκμάθηση σωστών τρόπων συμπεριφοράς στα παιδιά τους, αποδίδεται
από τους ίδιους μεγάλη/ απόλυτη ευθύνη σε ποσοστό 99,1% ενώ από τους νηπιαγωγούς 96,7%. Στην ευθύνη
των νηπιαγωγών για το ίδιο θέμα οι γονείς αποδίδουν το 77,3% ενώ οι νηπιαγωγοί το 91,1% στους εαυτούς
τους. Στη δεύτερη σύγκριση ποσοστών προκύπτει στατιστικά σημαντική διαφορά.
Συγκεντρώνοντας τα συμπεράσματα του πίνακα 3 παρατηρούνται πολύ υψηλά ποσοστά ευθύνης και των
δυο ομάδων σε κάθε παράγοντα που εξετάζεται. Επιπλέον, στην ερώτηση που αφορά την ευθύνη νηπιαγωγών
στην επιβολή κανόνων, αλλά και στην εκμάθηση σωστών τρόπων συμπεριφοράς φαίνεται να υπάρχουν
στατιστικά σημαντικές διαφορές.
4. Απόψεις γονέων και νηπιαγωγών για τις ευθύνες και των δύο απέναντι στη διαμόρφωση της
προσωπικότητας και της ηθικής διάπλασης του παιδιού.
Ο πίνακας που ακολουθεί παρακάτω παρουσιάζει τις απόψεις των γονέων και των νηπιαγωγών για τις
ευθύνες που έχουν και οι δυο απέναντι στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και της ηθικής διάπλασης του
παιδιού σε αντιδιαστολή, αλλά και μεμονωμένα.
Πίνακας 4. Απόψεις γονέων και νηπιαγωγών για τις ευθύνες και των δύο απέναντι στη διαμόρφωση της
προσωπικότητας και της ηθικής διάπλασης του παιδιού
Ιδιότητα Ερωτώμενου
γονέας

πλήθος

% ανά
στήλη

t-test

M- W

Spearma
n
Coeff.&

p-value

p-value

p-value

νηπιαγωγός

πλήθος

% ανά
στήλη
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διαμόρφωση

καθόλου ευθύνη

0

,0%

0

,0%

λίγη ευθύνη

0

,0%

0

,0%

μέτρια ευθύνη

2

1,8%

3

3,3%

μεγάλη ευθύνη

58

52,3%

56

61,5%

απόλυτη ευθύνη

51

45,9%

32

35,2%

καθόλου ευθύνη

1

1,0%

0

,0%

λίγη ευθύνη

10

9,5%

2

2,2%

μέτρια ευθύνη

21

20,0%

21

23,3%

μεγάλη ευθύνη

62

59,0%

58

64,4%

απόλυτη ευθύνη

11

10,5%

9

10,0%

καθόλου ευθύνη

0

,0%

0

,0%

λίγη ευθύνη

0

,0%

1

1,1%

μέτρια ευθύνη

1

,9%

3

3,3%

μεγάλη ευθύνη

55

51,9%

53

58,2%

απόλυτη ευθύνη

50

47,2%

34

37,4%

καθόλου ευθύνη

0

,0%

0

,0%

λίγη ευθύνη

15

14,7%

3

3,3%

μέτρια ευθύνη

23

22,5%

19

20,7%

μεγάλη ευθύνη

55

53,9%

64

69,6%

απόλυτη ευθύνη

9

8,8%

6

6,5%

,106

,108

-0,113

προσωπικότητας-γονέας

διαμόρφωση

0,108

,192

,399

0,061

προσωπικότητας-νηπιαγωγός

ηθική διάπλαση-γονέας

ηθική διάπλαση-νηπιαγωγός

0,400

,072

,109

-0,115

0,109

,034*

,072

0,129

0,072

Παρατηρώντας τον πίνακα 4 βλέπουμε ότι οι γονείς θεωρούν ότι φέρουν μεγάλη/ απόλυτη ευθύνη για την
διαμόρφωση προσωπικότητας των παιδιών τους σε ποσοστό 98,2% ενώ στους νηπιαγωγούς αποδίδουν 69,5%.
Από την πλευρά των νηπιαγωγών τα ποσοστά ευθύνης είναι 96,7% για τους γονείς και 74,4% για τους ίδιους.
Υπάρχουν λοιπόν ενδείξεις ότι μεγαλύτερη ευθύνη για την διαμόρφωση της προσωπικότητα του παιδιού έχουν
οι γονείς.
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Όσο αφορά στην ευθύνη της ηθικής διάπλασης του παιδιού οι γονείς πιστεύουν σε ποσοστό 91,1% ότι
φέρουν μεγάλη/ απόλυτη ευθύνη, ενώ αποδίδουν στους νηπιαγωγούς λίγη ευθύνη σε ποσοστό 14,7%. Είναι το
μεγαλύτερο ποσοστό που έχει λάβει η επιλογή «λίγη ευθύνη» μέχρι τώρα. Στην συγκεκριμένη ερώτηση η
διαφορά είναι στατιστικά σημαντική. Από τις απαντήσεις των νηπιαγωγών βλέπουμε ότι θεωρούν πως φέρουν
μεγάλη/ απόλυτη ευθύνη κατά 76,1%, ενώ στους γονείς αποδίδουν 95,6%.
Συνοψίζοντας, τόσο οι γονείς όσο και οι νηπιαγωγοί θεωρούν ότι οι γονείς ευθύνονται περισσότερο για την
διαμόρφωση της προσωπικότητας και για την ηθική διάπλαση των παιδιών σε σχέση με τους νηπιαγωγούς.
5. Απόψεις γονέων και νηπιαγωγών για τις ευθύνες και των δύο έναντι στη νοητική και γλωσσική
καλλιέργεια.
Παρακάτω σχολιάζονται οι απόψεις των γονέων και των νηπιαγωγών για τις ευθύνες που φέρουν και οι δυο
σχετικά με τη νοητική και τη γλωσσική καλλιέργεια του παιδιού.

Πίνακας 5. Απόψεις γονέων και νηπιαγωγών για τις ευθύνες και των δύο απέναντι στη νοητική και
γλωσσική καλλιέργεια
Ιδιότητα Ερωτώμενου
νηπιαγωγός

γονέας

πλήθος
νοητική καλλιέργεια-

καθόλου

γονέας

ευθύνη

% ανά
στήλη

πλήθος

% ανά
στήλη

0

,0%

0

,0%

λίγη ευθύνη

0

,0%

0

,0%

μέτρια

10

9,1%

12

13,0%

68

61,8%

68

73,9%

32

29,1%

12

13,0%

0

,0%

0

,0%

t-test

M- W

pvalue

pvalue

,011*

,010*

Spearman
Coeff.&
p-value

-0,181

ευθύνη
μεγάλη

0,010*

ευθύνη
απόλυτη
ευθύνη
νοητική καλλιέργεια-

καθόλου

νηπιαγωγός

ευθύνη

,583

,616

0,036
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λίγη ευθύνη

0

,0%

0

,0%

μέτρια

12

11,3%

7

7,7%

67

63,2%

60

65,9%

27

25,5%

24

26,4%

0

,0%

0

,0%

λίγη ευθύνη

2

1,8%

1

1,1%

μέτρια

11

10,0%

7

7,6%

72

65,5%

68

73,9%

25

22,7%

16

17,4%

0

,0%

0

,0%

λίγη ευθύνη

1

,9%

1

1,1%

μέτρια

14

13,2%

5

5,4%

60

56,6%

60

65,2%

31

29,2%

26

28,3%

ευθύνη
μεγάλη

0,617

ευθύνη
απόλυτη
ευθύνη
γλωσσική καλλιέργεια-

καθόλου

γονέας

ευθύνη

,859

,733

-0,024

ευθύνη
μεγάλη

0,734

ευθύνη
απόλυτη
ευθύνη
γλωσσική καλλιέργεια-

καθόλου

νηπιαγωγός

ευθύνη

,470

,533

0,044

ευθύνη
μεγάλη

0,534

ευθύνη
απόλυτη
ευθύνη

Στον πίνακα 5 οι γονείς πιστεύουν ότι φέρουν απόλυτη ευθύνη για τη νοητική καλλιέργεια του παιδιού τους
σε ποσοστό 29,1% και μεγάλη ευθύνη κατά 61,8%. Οι νηπιαγωγοί πιστεύουν για τους γονείς, από την μεριά
τους σε ποσοστό 13% ότι έχουν απόλυτη ευθύνη και σε ποσοστό 73,9% μεγάλη ευθύνη, ενώ για την μέτρια
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ευθύνη οι γονείς δηλώνουν ότι έχουν 9,1% και οι νηπιαγωγοί 13%. Φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σημαντική
διαφορά στην κατανομή των απαντήσεων ανάμεσα σε γονείς και νηπιαγωγούς για την ευθύνη των γονέων στην
νοητική καλλιέργεια του παιδιού.
Για την ευθύνη του νηπιαγωγού στη νοητική καλλιέργεια οι απαντήσεις είναι παρόμοιες μεταξύ των δυο
ομάδων με μεγάλη/ απόλυτη ευθύνη να αποδίδουν οι γονείς κατά 85,7% και οι νηπιαγωγοί κατά 92,3%, χωρίς
να ανιχνεύεται κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά.
Τέλος, όσο αφορά στην ευθύνη των δύο ομάδων στη γλωσσική καλλιέργεια των παιδιών δεν φαίνεται να
υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Ωστόσο και εδώ τα ποσοστά που συγκεντρώνουν οι απαντήσεις
μεγάλη- απόλυτη ευθύνη είναι υψηλά καθώς οι γονείς αποδίδουν στους ίδιους 88,2%, στους νηπιαγωγούς
85,8%, ενώ οι νηπιαγωγοί στους εαυτούς τους 93,5% και στους γονείς 91,3%.
6. Απόψεις γονέων και νηπιαγωγών για τις ευθύνες και των δύο όσο αφορά στη δημιουργία κινήτρων και
της ψυχοσωματικής ανάπτυξης.
Στη συνέχεια στον πίνακα 6 παρουσιάζονται οι απόψεις των γονέων και των νηπιαγωγών για τις ευθύνες που
έχουν στη δημιουργία κινήτρων και τη ψυχοσωματική ανάπτυξη του παιδιού.
Πίνακας 6. Απόψεις γονέων και νηπιαγωγών για τις ευθύνες και των δύο απέναντι στη δημιουργία
κινήτρων και της ψυχοσωματικής ανάπτυξης
Ιδιότητα Ερωτώμενου
νηπιαγωγός

γονέας

πλήθος

% ανά
στήλη

πλήθος

0

,0%

0

,0%

λίγη ευθύνη

1

,9%

1

1,1%

μέτρια ευθύνη

10

9,1%

16

17,6%

μεγάλη ευθύνη

77

70,0%

59

64,8%

απόλυτη

22

20,0%

15

16,5%

0

,0%

0

,0%

δημιουργία κινήτρων

καθόλου

μάθησης-γονέας

ευθύνη

% ανά
στήλη

t-test

M- W

p-value

p-value

,142

,138

Spearman
Coeff.&
p-value

-0,105

0,138

ευθύνη
δημιουργία κινήτρων

καθόλου

μάθησης-νηπιαγωγός

ευθύνη

,177

,152

0,102
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λίγη ευθύνη

0

,0%

0

,0%

μέτρια ευθύνη

6

5,7%

5

5,4%

μεγάλη ευθύνη

69

65,7%

51

55,4%

απόλυτη

30

28,6%

36

39,1%

0

,0%

0

,0%

λίγη ευθύνη

2

1,8%

1

1,1%

μέτρια ευθύνη

4

3,6%

6

6,5%

μεγάλη ευθύνη

53

47,7%

64

69,6%

απόλυτη

52

46,8%

21

22,8%

2

1,9%

0

,0%

λίγη ευθύνη

5

4,7%

1

1,1%

μέτρια ευθύνη

20

18,9%

8

8,7%

μεγάλη ευθύνη

62

58,5%

66

71,7%

απόλυτη

17

16,0%

17

18,5%

0,153

ευθύνη
ψυχοσωματική ανάπτυξη-

καθόλου

γονέας

ευθύνη

,003*

,001*

-0,235

0,001*

ευθύνη
ψυχοσωματική ανάπτυξη-

καθόλου

νηπιαγωγός

ευθύνη

,011*

,028*

0,156

0,028*

ευθύνη

Στο πρώτο σκέλος του πίνακα 6 παρουσιάζονται οι απόψεις των ερωτώμενων για την δημιουργία κινήτρων.
Αξίζει να αναφερθεί το γεγονός, ότι οι νηπιαγωγοί θεωρούν πως οι γονείς έχουν απόλυτη ευθύνη κατά 16,5%,
ενώ στους ίδιους το ποσοστό αυτό υπερδιπλασιάζεται φθάνοντας το 39,1%. Παρόμοιες είναι οι απαντήσεις κατά
τους γονείς που θεωρούν σε ποσοστό 20% πως έχουν οι ίδιοι απόλυτη ευθύνη και σε ποσοστό 28,6% οι
νηπιαγωγοί.
Συνεχίζοντας στον πίνακα 6, οι γονείς πιστεύουν ότι φέρουν απόλυτη ευθύνη για την ψυχοσωματική
ανάπτυξη των παιδιών τους κατά 46,8%, άποψη την οποία φαίνεται να μην ενστερνίζονται οι νηπιαγωγοί
αποδίδοντας τους ποσοστό ευθύνης 22,8%. Από την άλλη οι νηπιαγωγοί αποδίδουν στους γονείς μεγάλη ευθύνη
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κατά 69,6% που οδηγεί σε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των απαντήσεων των δυο ομάδων στο
συγκεκριμένο ερώτημα.
Στατιστικά σημαντική διαφορά εντοπίζεται και στις απαντήσεις για την ευθύνη των νηπιαγωγών στη
συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, με τους γονείς να αποδίδουν αθροιστικά στις επιλογές καθόλου/ λίγη/
μέτρια ευθύνη ποσοστό 25,5% στους νηπιαγωγούς έναντι 9,8% που αποδίδουν οι νηπιαγωγοί στους εαυτούς
τους. Παρόμοια, οι γονείς αποδίδουν μεγάλη ευθύνη σε ποσοστό 58,5% στους νηπιαγωγούς ενώ οι νηπιαγωγοί
αποδίδουν ποσοστό 71,7% στους ίδιους.
2.1.2 H ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ
Τα δεδομένα που ακολουθούν προβάλλουν τις μαρτυρίες των γονέων και των νηπιαγωγών σχετικά με τη
συχνότητα των τρόπων επικοινωνίας που υιοθετούν οι δυο φορείς στην καθημερινή τους συναναστροφή.
7. Η συχνότητα των τρόπων επικοινωνίας ανάμεσα στους γονείς και στους νηπιαγωγούς αναφορικά με τις
προγραμματισμένες συναντήσεις εντός και εκτός νηπιαγωγείου.
Ο πίνακας 7 που ακολουθεί εκθέτει τις αντιλήψεις των γονέων και των νηπιαγωγών σχετικά με τη συχνότητα
των προγραμματισμένων συναντήσεων που οργανώνονται εντός αλλά και εκτός σχολικού πλαισίου.
Πίνακας 7. Η συχνότητα των τρόπων επικοινωνίας ανάμεσα στους γονείς και στους νηπιαγωγούς
αναφορικά με τις προγραμματισμένες συναντήσεις εντός και εκτός νηπιαγωγείου

απαντήσεις γονέων

πλήθος
προγραμματισμένες

% ανά
στήλη

απαντήσεις νηπιαγωγών

πλήθος

% ανά
στήλη

ποτέ

3

2,8%

0

,0%

σπάνια

23

21,1%

8

8,6%

μερικές φορές

40

36,7%

30

32,3%

συχνά

27

24,8%

47

50,5%

πάντοτε

16

14,7%

8

8,6%

ποτέ

42

38,5%

7

7,6%

t-test

M- W

pvalue

pvalue

,014*

,014*

Spearman
Coeff.&
p-value

0,174

συναντήσεις γ-ν στο χώρο του
νηπιαγωγείου

προγραμματισμένες

0,013*

<0,001

<0,001

0,292
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συναντήσεις γ-ν εκτός

σπάνια

28

25,7%

30

32,6%

μερικές φορές

24

22,0%

35

38,0%

συχνά

6

5,5%

18

19,6%

πάντοτε

9

8,3%

2

2,2%

*

*

σχολικού ωραρίου
<0,001*

Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζονται η συχνότητα των τρόπων επικοινωνίας μεταξύ των γονέων και των
νηπιαγωγών. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων φάνηκε πως οι γονείς στις προγραμματισμένες συναντήσεις
μέσα στο χώρο του νηπιαγωγείου σημείωσαν με ποτέ- σπάνια σε ποσοστό 23,9% ενώ οι νηπιαγωγοί 8,6%. Στις
προγραμματισμένες συναντήσεις εκτός σχολικού ωραρίου, οι γονείς και οι νηπιαγωγοί απάντησαν με ποτέσπάνια 64,2% και 40,2% αντίστοιχα. Οι διαφορές αυτές αποτυπώνονται στα p-values με τιμές <0.05 για όλους
τους ελέγχους, οπότε απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση περί μη ύπαρξης διαφοράς ανάμεσα στις δυο ομάδες.
Έχει επίσης ενδιαφέρον να σχολιαστεί το γεγονός πως οι προγραμματισμένες συναντήσεις που οι νηπιαγωγοί
θεωρούν ότι πραγματοποιούνται συχνά (50,5%) οι γονείς τις εκλαμβάνουν ως μερικές φορές (36,7%). Η ίδια
διαφορά στις απόψεις φαίνεται να υπάρχει και για τις προγραμματισμένες συναντήσεις εκτός σχολικού ωραρίου
με την πλειοψηφία των νηπιαγωγών να δηλώνουν ότι γίνονται μερικές φορές (38%) ενώ οι περισσότεροι γονείς
να δηλώνουν ότι γίνονται σπάνια (25,7%). Η άποψη αυτή ενδεχόμενος να μαρτυρά την διαφορά που υπάρχει
στις αντιλήψεις των δυο ομάδων και αυτό που για τους νηπιαγωγούς θεωρείται αρκετό για τους γονείς να μην
είναι ικανοποιητικό.
Γράφημα 19. Συχνότητα προγραμματισμένων συναντήσεων γονέων και νηπιαγωγών στο χώρο του
νηπιαγωγείου
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Γράφημα 20. Συχνότητα προγραμματισμένων συναντήσεων γονέων και νηπιαγωγών εκτός σχολικού
ωραρίου

Γράφημα 21. Συχνότητα προγραμματισμένων συναντήσεων γονέων και νηπιαγωγών εκτός σχολικού
ωραρίου
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Στο γράφημα 9 γίνεται σαφής η διαφορά των απαντήσεων ανάμεσα στους νηπιαγωγούς και στους γονείς για
τη συχνότητα των προγραμματισμένων συναντήσεων. Ίσως αυτό να κρύβει κάποια υπερεκτίμηση εκ μέρους των
νηπιαγωγών για τη συχνότητα των συναντήσεων που πραγματοποιούνται εκτός σχολικού ωραρίου ή αντίστροφα
υποεκτίμηση εκ μέρους των γονέων.

8. Η συχνότητα των τρόπων επικοινωνίας ανάμεσα στους γονείς και στους νηπιαγωγούς αναφορικά με τις
ολιγόλεπτες συναντήσεις την ώρα αποχώρησης, το τηλέφωνο και το ημερολόγιο επικοινωνίας.
Ο πίνακας 8 που ακολουθεί δείχνει τη συχνότητα επικοινωνίας ανάμεσα στους γονείς και στους
νηπιαγωγούς όσο αφορά στις ολιγόλεπτες συναντήσεις κατά την ώρα αποχώρησης του παιδιού, τις τηλεφωνικές
επικοινωνίες καθώς και το ημερολόγιο επικοινωνίας που μεταφέρει το παιδί στην τσάντα του.
Πίνακας 8. Η συχνότητα των τρόπων επικοινωνίας ανάμεσα στους γονείς και στους νηπιαγωγούς
αναφορικά με τις ολιγόλεπτες συναντήσεις την ώρα αποχώρησης, το τηλέφωνο και το ημερολόγιο
επικοινωνίας

απαντήσεις γονέων

πλήθος
ολιγόλεπτες συναντήσεις την

% ανά
στήλη

απαντήσεις νηπιαγωγών

t-test

M- W

Spearman
Coeff.&
p-value

πλήθος

% ανά στήλη

p-value

p-value

,002*

,010*

ποτέ

3

2,7%

0

,0%

σπάνια

9

8,1%

3

3,2%

μερικές φορές

22

19,8%

7

7,5%

συχνά

41

36,9%

45

48,4%

πάντοτε

36

32,4%

38

40,9%

ποτέ

43

39,4%

6

6,5%

σπάνια

41

37,6%

25

27,2%

μερικές φορές

18

16,5%

39

42,4%

συχνά

5

4,6%

21

22,8%

πάντοτε

2

1,8%

1

1,1%

0,180

ώρα αποχώρησης

Τηλέφωνο

0,010*

<0,001*

<0,001*

0,471

<0,001*
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ημερολόγιο επικοινωνίας

ποτέ

65

61,3%

49

53,8%

σπάνια

12

11,3%

20

22,0%

μερικές φορές

11

10,4%

13

14,3%

συχνά

12

11,3%

5

5,5%

πάντοτε

6

5,7%

4

4,4%

,817

,686

0,029

0,688

Στον πίνακα 8, οι απαντήσεις σχετικά για τη συχνότητα των ολιγόλεπτων συναντήσεων, το 89,3% των
νηπιαγωγών απάντησε με συχνά- πάντοτε, ενώ οι αντίστοιχες απαντήσεις των γονέων έφτασαν το 69,3%. Τις
επιλογές ποτέ/σπάνια/ μερικές φορές επέλεξε το 10,7% των νηπιαγωγών έναντι 30,6% των γονέων. Η διαφορά
αυτή είναι στατιστικά σημαντική.
Για το τηλέφωνο με ποτέ-σπάνια απάντησε το 77% των γονέων, έναντι του 33,7% των νηπιαγωγών, ενώ
συχνά- πάντοτε απάντησε μόλις το 6,4% των γονέων, εν αντιθέσει με το 23,9% των νηπιαγωγών. Διαφορά
επίσης στατιστικά σημαντική.
Για το ημερολόγιο επικοινωνίας δεν καταγράφηκαν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους δυο φορείς. Οι δύο
ομάδες θεωρούν ότι δεν γίνεται συχνή χρήση αυτού του τρόπου επικοινωνίας.
Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτή η διαφορά των απόψεων μεταξύ γονέων και νηπιαγωγών για τους
συγκεκριμένους τρόπους επικοινωνίας. Αντιλαμβάνεται κανείς από τις απαντήσεις ότι η επιδίωξη της
επικοινωνίας από τις δύο ομάδες δεν εκλαμβάνεται με τον ίδιο βαθμό.

Γράφημα 22. Συχνότητας τηλεφωνικής επικοινωνίας
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Γράφημα 23. Συχνότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας
Στη διαγραμματική παρουσίαση των απαντήσεων για την τηλεφωνική επικοινωνία παραπάνω( γραφήματα
22, 23) είναι εμφανής η διαφορά των απαντήσεων των δύο ομάδων που αναλύσαμε πρωτύτερα.

9. Η συχνότητα των τρόπων επικοινωνίας ανάμεσα στους γονείς και στους νηπιαγωγούς αναφορικά με
τον πίνακα ανακοινώσεων, τις επισκέψεις της νηπιαγωγού στο σπίτι και τα σημειώματα της νηπιαγωγού
προς τους γονείς.

Ο πίνακας 9 εμφανίζει τη συχνότητα επικοινωνίας, όπως τη κατέθεσαν γονείς και νηπιαγωγοί, μέσω του
πίνακα ανακοινώσεων του νηπιαγωγείου, τις επισκέψεις της νηπιαγωγού στο σπίτι και τα προσωπικά
σημειώματα που στέλνει η νηπιαγωγός προς τους γονείς.
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Πίνακας 9. Η συχνότητα των τρόπων επικοινωνίας ανάμεσα στους γονείς και στους νηπιαγωγούς
αναφορικά με τον πίνακα ανακοινώσεων, τις επισκέψεις της νηπιαγωγού στο σπίτι και τα σημειώματα της
νηπιαγωγού προς τους γονείς

απαντήσεις γονέων

πλήθος
πίνακας ανακοινώσεων

επισκέψεις νηπιαγωγού

απαντήσεις νηπιαγωγών

% ανά στήλη

πλήθος

% ανά
στήλη

Ποτέ

43

39,8%

18

20,0%

σπάνια

23

21,3%

11

12,2%

μερικές φορές

24

22,2%

26

28,9%

συχνά

11

10,2%

32

35,5%

πάντοτε

7

6,5%

3

3,3%

Ποτέ

102

95,3%

69

75,0%

σπάνια

2

1,9%

19

20,7%

μερικές φορές

2

1,9%

4

4,3%

συχνά

1

,9%

0

,0%

πάντοτε

0

,0%

0

,0%

Ποτέ

29

26,9%

13

14,1%

σπάνια

25

23,1%

22

23,9%

μερικές φορές

16

14,8%

33

35,9%

συχνά

28

25,9%

18

19,6%

πάντοτε

10

9,3%

6

6,5%

t-test

M- W

Spearman
Coeff.&

p-value

p-value

p-value

<0,001*

<0,001*

0,279

<0,001*

,003*

<0,001*

0,283

στο σπίτι

σημειώματα της

<0,001*

,463

,436

0,055

νηπιαγωγού προς τους
γονείς

0,438

Στον πίνακα 9 παρατηρείται πως για τον πίνακα ανακοινώσεων το 39,8% των γονέων επιλέγει την απάντηση
‘ποτέ’ και το 21,3% ‘σπάνια’. Στους νηπιαγωγούς τα ποσοστά μειώνονται σε 20,0% όσο αφορά στους γονείς και
12,2% όσο αφορά στους ίδιους. Η επιλογή ‘συχνά’ συγκέντρωσε το 10,2% των γονιών και το 35,5% των
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νηπιαγωγών. Οι διαφορές αυτές αποτυπώνονται και στο παρατηρούμενο επίπεδο σημαντικότητας
απορρίπτοντας έτσι τη μηδενική υπόθεση.
Το 95,3% των γονέων δηλώνει ότι η νηπιαγωγός δεν επισκέπτεται ποτέ το σπίτι για ενημέρωση έναντι του
75% των νηπιαγωγών, οι οποίοι επιλέγουν ως δεύτερη επικρατέστερη απάντηση το ‘σπάνια’ με 20,7%. Και εδώ
ανιχνεύεται στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των απαντήσεων γονέων- νηπιαγωγών.
Για τα σημειώματα της νηπιαγωγού προς το σπίτι δεν ανιχνεύεται σημαντική διαφορά μεταξύ των απόψεων
των δύο ομάδων. Περιγραφικά μπορούμε να σταθούμε στις απαντήσεις των γονέων για τους νηπιαγωγούς στην
επιλογή ‘μερικές φορές’ με ποσοστό 14,8% έναντι του 35,9% των απαντήσεων των νηπιαγωγών για τους ίδιους.
Επικρατέστερη επιλογή στους γονείς είναι η ‘ποτέ’ ενώ στους νηπιαγωγούς η ‘μερικές φορές’.

Γράφημα 24. Συχνότητα χρήσης του πίνακα ανακοινώσεων
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Γράφημα 25. Συχνότητα επισκέψεων της νηπιαγωγού στο σπίτι

Γράφημα 26. Συχνότητα αποστολής σημειωμάτων της νηπιαγωγού προς τους γονείς

10. Η συχνότητα των τρόπων επικοινωνίας ανάμεσα στους γονείς και στους νηπιαγωγούς αναφορικά με
την πρόσκληση για συνεργασία εντός κι εκτός σχολικής στην τάξη.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις συχνότητες συνεργασίας ανάμεσα στους γονείς και στους
νηπιαγωγούς, σχετικά με τις προσκλήσεις που στέλνει η νηπιαγωγός καλώντας τους γονείς για συνεργασία είτε
εντός είτε εκτός σχολικής τάξης .
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Πίνακας 10. Η συχνότητα των τρόπων επικοινωνίας ανάμεσα στους γονείς και στους νηπιαγωγούς
αναφορικά με την πρόσκληση για συνεργασία εντός κι εκτός σχολικής στην τάξη

απαντήσεις γονέων

πλήθος
πρόσκληση για συνεργασία

% ανά
στήλη

απαντήσεις νηπιαγωγών
t-test

M- W

Spearman
Coeff.&
p-value

πλήθος

% ανά στήλη

p-value

p-value

<0,001*

<0,001*

ποτέ

42

38,9%

7

7,6%

σπάνια

24

22,2%

19

20,7%

μερικές φορές

19

17,6%

42

45,7%

συχνά

18

16,7%

22

23,9%

πάντοτε

5

4,6%

2

2,2%

ποτέ

24

22,9%

7

7,5%

σπάνια

25

23,8%

21

22,6%

μερικές φορές

33

31,4%

35

37,6%

συχνά

16

15,2%

29

31,2%

πάντοτε

7

6,7%

1

1,1%

0,297

στην τάξη

πρόσκληση για συνεργασία

<0,001*

,017*

,012*

0,178

εκτός σχολικής τάξης

0,012*

Από τον πίνακα 10 φαίνεται πως για τη συχνότητα συνεργασίας μέσα στην τάξη οι γονείς δηλώνουν ότι
λαμβάνει χώρα ‘ποτέ’ ή ‘σπάνια’ σε ποσοστό 61,1%, ενώ οι νηπιαγωγοί σε ποσοστό 28,3%. Μεγάλη διαφορά
παρατηρείται και για την απάντηση ‘μερικές φορές’, και μικρότερη για το ‘συχνά’.
Παρόμοια κατανέμονται και οι απαντήσεις στο δεύτερο σκέλος του πίνακα για τη συνεργασία εκτός
σχολικής τάξης, με ‘ποτέ’/’σπάνια’ να απαντά το 46,7% των γονέων και 30,1% των νηπιαγωγών.
Οι διαφορές αυτές, οι οποίες επιβεβαιώνονται και στατιστικά δείχνουν ότι μάλλον οι γονείς περιμένουν
περισσότερα από τους νηπιαγωγούς, ενώ οι δεύτεροι φαίνεται να υπερεκτιμούν τις προσπάθειές τους ή το
αντίστροφο.
Ως γενικό συμπέρασμα για τον τρόπο επικοινωνίας ανάμεσα στους γονείς και στους νηπιαγωγούς
παρατηρείται πως οι νηπιαγωγοί δηλώνουν πως χρησιμοποιούν ποικίλα μέσα και πως για τους ίδιους η
επικοινωνία με τους γονείς γίνεται συχνά ή τουλάχιστον τις περισσότερες φορές.
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2.1.3 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
Σ’ αυτή την ενότητα παρουσιάζονται οι απαντήσεις του δείγματός σε ερωτήσεις που αφορούν τη συχνότητα
συνεργασίας των δυο ομάδων σε διάφορα θέματα όπως την παροχή γενικών πληροφοριών που αφορούν το
παιδί, την επικοινωνία λόγω εκδήλωσης προβληματικής συμπεριφοράς του παιδιού, τον προσδιορισμό της
διδακτέας ύλης και τη συνεργασία πάνω σε διοικητικά θέματα. Επιπλέον, άλλα θέματα που εξετάζονται είναι η
συχνότητα συνεργασίας μεταξύ γονέων και νηπιαγωγών, η συνεργασία με τους φορείς της κοινότητας, η
προετοιμασία και η οργάνωση του μαθήματος, η συμμετοχή των γονέων σε προγραμματισμένες δραστηριότητες
στην τάξη και η συνοδεία των γονέων σε εκπαιδευτικές εκδρομές.
Πίνακας 11. Συχνότητα συνεργασίας γονέων - νηπιαγωγούς στα παρακάτω θέματα(1)

απαντήσεις

απαντήσεις

γονέων

νηπιαγωγών

πλήθος
γενικές πληροφορίες

% ανά
στήλη

πλήθος

% ανά
στήλη

Ποτέ

9

8,3%

0

,0%

σπάνια

13

12,0%

1

1,1%

μερικές φορές

36

33,3%

13

14,1%

Συχνά

33

30,6%

53

57,6%

πάντοτε

17

15,7%

25

27,2%

Ποτέ

12

11,1%

0

,0%

σπάνια

13

12,0%

1

1,1%

μερικές φορές

32

29,6%

9

10,0%

Συχνά

27

25,0%

42

46,7%

πάντοτε

24

22,2%

38

42,2%

Ποτέ

42

38,9%

17

18,7%

σπάνια

16

14,8%

29

31,9%

μερικές φορές

26

24,1%

25

27,5%

t-test

M- W

Spearman Coeff.&

p-value

p-value

p-value

<0,001*

<0,001*

0,368

για το παιδί

προβληματική

<0,001*

<0,001*

<0,001*

0,396

συμπεριφορά παιδιού

διδακτέα ύλη

<0,001*

,177

,136

0,106
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διοικητικά θέματα

Συχνά

20

18,5%

17

18,7%

πάντοτε

4

3,7%

3

3,3%

Ποτέ

40

37,0%

33

37,5%

σπάνια

29

26,9%

29

33,0%

μερικές φορές

22

20,4%

21

23,9%

Συχνά

17

15,7%

4

4,5%

πάντοτε

0

,0%

1

1,1%

0,137

,276

,388

-0,062

σχολείου

0,389

Στον πίνακα 11 βλέπουμε πως για την παροχή γενικών πληροφοριών για το παιδί οι νηπιαγωγοί δηλώνουν
‘συχνά’- ‘πάντοτε’ σε ποσοστό 84,8% σε αντιδιαστολή με τους γονείς των οποίων το αντίστοιχο ποσοστό
μειώνεται στο 46,4%. Τις απαντήσεις των γονέων κερδίζουν οι επιλογές ‘ποτέ’- ‘σπάνια’- ‘μερικές φορές’, οι
οποίες συγκεντρώνουν το 53,6%. Το αντίστοιχο ποσοστό στους νηπιαγωγούς είναι 15,2%. Οι διαφορές αυτές
είναι στατιστικά σημαντικές.
Ίδιο μοτίβο ακολουθείται και για τη συνεργασία για την προβληματική συμπεριφορά του παιδιού. Οι γονείς
δηλώνουν ότι συνεργάζονται ‘συχνά’- ‘πάντοτε’ κατά 46,4%, ενώ οι νηπιαγωγοί κατά 84,8%, ποσοστά που
δηλώνει στατιστικά σημαντική διαφορά. Προκύπτει λοιπόν από τα παραπάνω, ότι οι νηπιαγωγοί θεωρούν από
την πλευρά τους ότι προσφέρουν αρκετά και εκδηλώνουν ενδιαφέρον για συγκεκριμένα ζητήματα, ενώ οι γονείς
δεν ταυτίζονται με αυτές τις απαντήσεις και φαίνεται πως περιμένουν περισσότερα από τους νηπιαγωγούς.
Διακρίνεται επίσης και στις δυο περιπτώσεις, πως οι απαντήσεις των νηπιαγωγών παρουσιάζουν μεγαλύτερη
συσπείρωση στις επιλογές ‘συχνά’- ‘πάντοτε’ εν αντιθέσει με τους γονείς που οι απαντήσεις τους διασπείρονται
σε όλες τις δυνατές επιλογές.
Όσο αφορά στη συνεργασία των δυο φορέων για τη διδακτέα ύλη, μπορούμε να σταθούμε στο 38,9% του
‘ποτέ’ των γονέων, το οποίο κατά μία έννοια μπορεί να συμψηφιστεί με το 31,9% του ‘σπάνια’ των νηπιαγωγών
για την ίδια ερώτηση. Στα αποτελέσματα δεν φαίνεται καμιά στατιστικά σημαντική διαφορά.
Σχετικά με τη συνεργασία γονέων και νηπιαγωγών πάνω σε διοικητικά θέματα δεν υπάρχει στατιστικά
σημαντική διαφορά, αξίζει όμως να σχολιαστεί το 15,7% των γονέων που πιστεύουν ότι πραγματοποιείται
‘συχνά’ έναντι του 4,5% των νηπιαγωγών. Ίσως αυτό να οφείλεται στο γεγονός ότι οι γονείς υπερεκτιμούν τις
προσπάθειές τους και τη συμμετοχή τους σε σχέση με αυτό που πιστεύουν οι νηπιαγωγοί.
Πίνακας 12. Συχνότητα συνεργασίας γονέων με νηπιαγωγούς και αντίστροφα στα παρακάτω θέματα(2)
t-test

M- W
Spearman
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απαντήσεις γονέων

πλήθος
φορείς της κοινότητας

προετοιμασία- οργάνωση

% ανά
στήλη

απαντήσεις νηπιαγωγών

πλήθος

p-value

p-value

p-value

% ανά
στήλη

ποτέ

48

45,7%

7

7,7%

σπάνια

27

25,7%

18

19,8%

μερικές φορές

21

20,0%

47

51,6%

συχνά

9

8,6%

17

18,7%

πάντοτε

0

,0%

2

2,2%

ποτέ

40

38,5%

13

14,3%

σπάνια

30

28,8%

36

39,6%

μερικές φορές

21

20,2%

32

35,2%

συχνά

12

11,5%

7

7,7%

πάντοτε

1

1,0%

3

3,3%

ποτέ

54

50,5%

3

3,3%

σπάνια

18

16,8%

19

20,7%

μερικές φορές

15

14,0%

49

53,3%

συχνά

15

14,0%

20

21,7%

πάντοτε

5

4,7%

1

1,1%

ποτέ

23

21,7%

6

6,6%

σπάνια

22

20,8%

15

16,5%

μερικές φορές

26

24,5%

23

25,3%

συχνά

18

17,0%

34

37,4%

πάντοτε

17

16,0%

13

14,3%

Coeff.&

<0,001*

<0,001*

0,458

<0,001*

,009*

,004*

0,204

μαθήματος

συμμετοχή γονέων σε

0,004*

<0,001*

<0,001*

0,408

προγραμματισμένες
δραστηριότητες στην τάξη

συνοδεία σε εκδρομές

<0,001*

,004*

,006*

0,198

0,005*

Στον παραπάνω πίνακα 12 απορρίπτονται σε όλους τους επιμέρους ελέγχους οι μηδενικές υποθέσεις περί μη
ύπαρξης στατιστικής διαφοράς ανάμεσα στη συχνότητα συνεργασίας στα θέματα που αφορούν τους φορείς της
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κοινότητας, την προετοιμασία του μαθήματος, τη συμμετοχή των γονέων σε προγραμματισμένες
δραστηριότητες μέσα στην τάξη και τη συνοδεία σε εκδρομές.
Αναλυτικότερα, η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι το 71,4% των γονέων συνεργάζεται ‘ποτέ’ ή ‘σπάνια’ με
τους φορείς της κοινότητας έναντι του 27,5% των νηπιαγωγών. Όσο αφορά στην συνεργασία για την
προετοιμασία και οργάνωση του μαθήματος τα ποσοστά είναι 67,3% για τους γονείς και 53,9% για τους
νηπιαγωγούς. Εντύπωση, προκαλεί επίσης η διαφορά στις απαντήσεις για τη συμμετοχή των γονέων σε
προγραμματισμένες δραστηριότητες, με τους γονείς να δηλώνουν ‘ποτέ’ κατά 50,5% και τους νηπιαγωγούς
κατά 3,3%! Για τις δραστηριότητες στην τάξη οι νηπιαγωγοί επιλέγουν ‘μερικές φορές’-‘συχνά’- ‘πάντοτε’ κατά
76,1% ενώ οι γονείς κατά 32,7%. Στο τελευταίο σκέλος του πίνακα που αφορά τη συνοδεία σε σχολικές
εκδρομές οι γονείς επιλέγουν ‘ποτέ’-‘σπάνια’ σε ποσοστό 42,5% και οι νηπιαγωγοί κατά 23,1%.
Γενικά παρατηρείται ότι οι απαντήσεις των γονέων στα παραπάνω ζητήματα τείνουν να συσσωρεύονται
προς τις απαντήσεις ‘ποτέ’- ‘σπάνια’, έναντι των νηπιαγωγών των οποίων η κατανομή των απαντήσεων
φαίνεται να ακολουθεί αντίθετη κατεύθυνση.
Πίνακας 13. Συχνότητα συνεργασίας γονέων με νηπιαγωγούς και αντίστροφα στα παρακάτω θέματα(3)

απαντήσεις
γονέων

πλήθος
επιμορφωτικές

% ανά
στήλη

απαντήσεις νηπιαγωγών

πλήθος

% ανά
στήλη

ποτέ

33

30,6%

3

3,4%

σπάνια

27

25,0%

17

19,3%

μερικές

28

25,9%

47

53,4%

συχνά

14

13,0%

13

14,8%

πάντοτε

6

5,6%

8

9,1%

ποτέ

29

27,4%

8

9,1%

σπάνια

27

25,5%

15

17,0%

μερικές

24

22,6%

38

43,2%

15

14,2%

17

19,3%

t-test

M- W

Spearman
Coeff.&

p-value

p-value

p-value

<0,001*

<0,001*

0,310

συναντήσεις με
επιστήμονες

φορές

οργάνωση

<0,001*

,003*

,002*

0,222

εκδηλώσεων για
συγκέντρωση
χρημάτων

φορές
συχνά

0,002*
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κανόνες σχολικής

πάντοτε

11

10,4%

10

11,4%

ποτέ

26

24,1%

9

10,3%

σπάνια

21

19,4%

17

19,5%

μερικές

24

22,2%

26

29,9%

συχνά

29

26,9%

29

33,3%

πάντοτε

8

7,4%

6

6,9%

ποτέ

4

3,7%

0

,0%

σπάνια

7

6,5%

1

1,1%

μερικές

30

27,8%

17

19,3%

συχνά

46

42,6%

50

56,8%

πάντοτε

21

19,4%

20

22,7%

,058

,075

0,128

τάξης

φορές

μαθησιακές

0,075

,006

,021

0,166

ικανότητες παιδιού

φορές
0,020

Στον πίνακα 13, δεν απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση στον έλεγχο περί μη ύπαρξης διαφοράς σε θέματα
συνεργασίας που αφορούν τους κανόνες της τάξης και τις μαθησιακές ικανότητες του παιδιού. Αντίθετα,
εντοπίζεται στατιστικά σημαντική διαφορά στην συχνότητα επικοινωνίας σε θέματα οργάνωσης επιμορφωτικών
συναντήσεων με ειδικούς επιστήμονες και στην οργάνωση εκδηλώσεων με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων.
Πιο αναλυτικά, στις επιμορφωτικές συναντήσεις οι γονείς δηλώνουν σε ποσοστό 30,6% ότι δεν
πραγματοποιούνται ποτέ σε αντίθεση με τους νηπιαγωγούς που το αντίστοιχο ποσοστό είναι 3,4%. Η ίδια εικόνα
παρατηρείται και στην οργάνωση εκδηλώσεων με τους γονείς να απαντούν σε ποσοστό 27,4% ‘ποτέ’ και τους
νηπιαγωγοί 9,1%. Για το σκέλος της συνεργασίας τους για τους κανόνες στην σχολική τάξη και για τις
μαθησιακές δυσκολίες του παιδιού δεν διακρίνονται σημαντικές διαφορές, εκτός από το γεγονός ότι τα ποσοστά
των απαντήσεων των νηπιαγωγών στο ‘συχνά’- ‘πάντοτε’ είναι υψηλότερα από αυτά των γονέων.
Παρατηρείται και εδώ η ίδια τάση όπως και στον προηγούμενο πίνακα (12) όπου οι απαντήσεις των γονιών
συσσωρεύονται προς τις μικρές συχνότητες.
Πίνακας 14. Συχνότητα συνεργασίας γονέων με νηπιαγωγούς και αντίστροφα στα παρακάτω θέματα(4)
t-test

M- W
Spearman
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απαντήσεις γονέων
πλήθος
διοργάνωση σχολικών

% ανά
στήλη

απαντήσεις νηπιαγωγών

πλήθος

p-value

p-value

p-value

% ανά
στήλη

ποτέ

21

20,0%

0

,0%

σπάνια

20

19,0%

8

9,1%

μερικές

16

15,2%

24

27,3%

συχνά

28

26,7%

37

42,0%

πάντοτε

20

19,0%

19

21,6%

ποτέ

10

9,6%

0

,0%

σπάνια

5

4,8%

1

1,1%

μερικές

27

26,0%

6

6,9%

συχνά

42

40,4%

44

50,6%

πάντοτε

20

19,2%

36

41,4%

ποτέ

41

39,8%

0

,0%

σπάνια

12

11,7%

4

4,5%

μερικές

17

16,5%

17

19,3%

συχνά

18

17,5%

48

54,5%

πάντοτε

15

14,6%

19

21,6%

ποτέ

4

3,8%

0

,0%

σπάνια

19

18,1%

2

2,3%

μερικές

23

21,9%

20

23,0%

41

39,0%

42

48,3%

Coeff.&

<0,001*

0,001*

0,238

εκδηλώσεων

φορές

δυσκολίες παιδιού στο

0,001*

<0,001*

<0,001*

0,369

σπίτι ή στο
νηπιαγωγείο

φορές

οικογενειακά

<0,001*

<0,001*

<0,001*

0,454

προβλήματα

φορές

εργασίες παιδιού

<0,001*

<0,001*

,002*

0,229

φορές
συχνά

0,001*
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πάντοτε

18

17,1%

23

26,4%

Στον πίνακα 14 οι μηδενικές υποθέσεις απορρίπτονται κι αυτό φαίνεται από τις απαντήσεις που έδωσαν
γονείς και νηπιαγωγοί. Πιο συγκεκριμένα, για τη διοργάνωση σχολικών εκδρομών το 20% των γονέων
απάντησε ότι δεν υπάρχει συνεργασία ενώ οι νηπιαγωγοί δεν επέλεξαν ως απάντηση την επιλογή αυτή. Στην
ίδια ερώτηση, αρκετά μεγάλη διαφορά υπάρχει και στην επιλογή ‘συχνά’ με τους νηπιαγωγούς να την επιλέγουν
σε ποσοστό 42% ενώ οι γονείς 26,7%. Για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί στο σπίτι ή στο σχολείο οι
γονείς δηλώνουν σε ποσοστό 9,6% ότι δε συμβαίνει ποτέ να συνεργαστούν για το συγκεκριμένο θέμα. Οι
νηπιαγωγοί από την άλλη πλευρά δεν έχουν επιλέξει το ‘ποτέ’ ως απάντηση. Επίσης, στο ίδιο ζήτημα, οι
απαντήσεις στην επιλογή ‘μερικές φορές’ διαφέρουν,

με το 9,6% των νηπιαγωγών να το επιλέγουν ως

απάντηση έναντι του 26% των γονέων.
Συνεχίζοντας, στην ερώτηση για τη συνεργασία γύρω από τα οικογενειακά προβλήματα, το 39,8% των
γονέων δίνει ως απάντηση την επιλογή ‘ποτέ’, ενώ οι νηπιαγωγοί δεν επέλεξαν ως απάντηση την επιλογή αυτή.
Ακόμα, το 54,5% των νηπιαγωγών στο ίδιο θέμα δηλώνει ότι συμβαίνει συχνά εν αντιθέσει με το 17,5% που
απάντησαν οι γονείς. Τέλος, για τη συνεργασία μεταξύ γονέων και νηπιαγωγών στο θέμα που σχετίζεται με την
ενίσχυση του παιδιού σε εργασίες στο σπίτι, το 18,1% των γονέων απαντά με ‘σπάνια’ έναντι του 2,3% των
νηπιαγωγών.
Πίνακας 15. Συχνότητα συνεργασίας γονέων με νηπιαγωγούς και αντίστροφα στα παρακάτω θέματα(5)

απαντήσεις γονέων

απαντήσεις νηπιαγωγών

M- W
t-test

πλήθος
στόχοι και

% ανά
στήλη

πλήθος

% ανά
στήλη

ποτέ

22

21,4%

4

4,6%

σπάνια

21

20,4%

13

14,9%

μερικές

21

20,4%

32

36,8%

συχνά

24

23,3%

26

29,9%

πάντοτε

15

14,6%

12

13,8%

ποτέ

2

1,9%

0

,0%

σπάνια

11

10,4%

1

1,1%

p-value

pvalue

,013*

,026*

Spearman
Coeff.&
p-value

0,162

δραστηριότητες Α.Π.

φορές

σχέση παιδιού με

0,025*

,010*

,038*

0,149

συμμαθητές
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μερικές

23

21,7%

16

18,2%

συχνά

39

36,8%

40

45,5%

πάντοτε

31

29,2%

31

35,2%

ποτέ

9

8,4%

0

,0%

σπάνια

17

15,9%

2

2,3%

μερικές

28

26,2%

22

25,0%

συχνά

27

25,2%

35

39,8%

πάντοτε

26

24,3%

29

33,0%

φορές

προτεινόμενες

0,038*

,<0,001*

,001*

0,246

δραστηριότητες στο
σπίτι

φορές
0,001*

Στον πίνακα 15 το 21,4% των γονέων δήλωσαν ότι δεν συνεργάζονται ποτέ με τους νηπιαγωγούς για την
επίτευξη των στόχων ή για τις δραστηριότητες του αναλυτικού προγράμματος και το 20,4% δήλωσε ‘σπάνια’.
Τα αντίστοιχα ποσοστά των νηπιαγωγών είναι σημαντικά χαμηλότερα 4,6% και 14,9%. Ακόμα για τη
συνεργασία τους σχετικά με τις σχέσεις των συμμαθητών μεταξύ τους οι νηπιαγωγοί επιλέγουν σε μεγαλύτερο
βαθμό το ‘συχνά’ και ‘πάντοτε’ 45,5% και 35,2% στους νηπιαγωγούς έναντι 36,8% και 29,2% αντίστοιχα.
Σχετικά με την συνεργασία στις προτεινόμενες δραστηριότητες στο σπίτι οι γονείς αθροιστικά για το ποτέσπάνια επιλέγουν 24,3% ενώ οι νηπιαγωγοί μόλις 2,3%. Οι παραπάνω διαφορές είναι όλες στατιστικά
σημαντικές και δείχνουν τη διάσταση των απόψεων που υπάρχει τους δυο φορείς.
2.1.4 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στον κομμάτι της ανάλυσής που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι απαντήσεις του δείγματός μας για τις
προϋποθέσεις προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη συνεργασία μεταξύ των γονέων και των νηπιαγωγών.
Πίνακας 16. Για την ανάπτυξη καλύτερης συνεργασίας ανάμεσα στους γονείς και τη νηπιαγωγό χρειάζεται
κυρίως:

Ιδιότητα Ερωτώμενου
γονέας

νηπιαγωγός

t-test

M- W

pvalue

pvalue

Spearman
Coeff.&
p-value
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εκπαίδευση και

πλήθος

% ανά
στήλη

πλήθος

% ανά
στήλη

διαφωνώ απολύτως

1

,9%

1

1,1%

διαφωνώ

8

7,3%

5

5,5%

δεν είμαι βέβαιος/η

11

10,0%

12

13,2%

συμφωνώ

53

48,2%

52

57,1%

συμφωνώ απολύτως

37

33,6%

21

23,1%

διαφωνώ απολύτως

0

,0%

0

,0%

διαφωνώ

2

1,8%

1

1,1%

δεν είμαι βέβαιος/η

3

2,8%

4

4,4%

συμφωνώ

51

46,8%

42

46,2%

συμφωνώ απολύτως

53

48,6%

44

48,4%

,383

,213

-0,088

επιμόρφωση νηπιαγωγού

ενημέρωση γονέων

0,214

,961

,926

-0,007

0,926

Στον παραπάνω πίνακα βλέπουμε πως αξιολογούν οι ερωτώμενοι τις προϋποθέσεις για την καλύτερη
συνεργασία ανάμεσα στις δυο ομάδες. Σε αντιδιαστολή με τις διαφορές που εντοπίστηκαν στην προηγούμενη
ενότητα της ανάλυσής μας, εδώ παρατηρείται ότι δεν απορρίπτουμε

τις μηδενικές υποθέσεις και ότι οι

πεποιθήσεις και των δύο ομάδων ταυτίζονται. Μπορούμε να σταθούμε στο γεγονός, ότι οι γονείς, συμφωνούν
απολύτως κατά 33,6% ότι οι νηπιαγωγοί χρήζουν εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, χωρίς να το αντικρούουν οι
ίδιοι οι νηπιαγωγοί. Οι ίδιοι πιστεύουν για τους εαυτούς τους σε ποσοστό 80,2%(αθροιστικά για ‘συμφωνώ’ και
‘συμφωνώ απολύτως’) ότι χρειάζεται να έχουν κυρίως εκπαίδευση και επιμόρφωση. Εξίσου υψηλά ποσοστά
συμφωνίας, εκφράζουν και οι δύο φορείς για την ανάγκη ενημέρωσης των γονέων. Αθροίζοντας τις επιλογές
‘συμφωνώ’ και ‘συμφωνώ απολύτως’, τόσο για τους γονείς, όσο και για τους νηπιαγωγούς, δίνουν ποσοστά άνω
του 90%.

Γράφημα 27. Αντιλήψεις γονέων και νηπιαγωγών σχετικά για την ανάγκη επιμόρφωση των νηπιαγωγών
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Γράφημα 28. Αντιλήψεις γονέων και νηπιαγωγών σχετικά για την ανάγκη ενημέρωσης του γονέα

2.1.5 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ.

Παρακάτω, παρατίθενται οι αντιλήψεις των γονέων και των νηπιαγωγών σχετικά με τα απαραίτητα
προσόντα που πρέπει να έχει κατακτήσει μια νηπιαγωγός ώστε να μπορεί να επιτευχθεί μια καλή συνεργασία με
τους γονείς. Τα κριτήρια που τέθηκαν ήταν αν η νηπιαγωγός θα πρέπει να έχει κάποια σχετική εκπαίδευση πάνω
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σε θέματα συνεργασίας ή αν η συνεργασία πηγάζει από άλλα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας όπως
ειλικρίνεια, διάθεση για επικοινωνία και ευαισθησία.
Πίνακας 17. Προσόντα και χαρακτηριστικά που απαιτούνται από τη νηπιαγωγό για μια καλή συνεργασία
με τους γονείς (1):
Ιδιότητα Ερωτώμενου
γονέας

γνώσεις για τις

νηπιαγωγός
t-test

M- W

Spearman
Coeff.&

p-value

p-value

πλήθος

% ανά
στήλη

πλήθος

% ανά
στήλη

p-value

διαφωνώ απολύτως

0

,0%

0

,0%

,389

διαφωνώ

3

2,7%

1

1,1%

δεν είμαι βέβαιος/η

12

10,9%

19

20,4%

συμφωνώ

64

58,2%

49

52,7%

συμφωνώ απολύτως

31

28,2%

24

25,8%

διαφωνώ απολύτως

0

,0%

0

,0%

διαφωνώ

2

1,9%

1

1,1%

δεν είμαι βέβαιος/η

8

7,4%

3

3,2%

συμφωνώ

70

64,8%

57

61,3%

συμφωνώ απολύτως

28

25,9%

32

34,4%

διαφωνώ απολύτως

0

,0%

1

1,1%

διαφωνώ

0

,0%

1

1,1%

δεν είμαι βέβαιος/η

2

1,9%

0

,0%

συμφωνώ

48

44,4%

40

43,0%

συμφωνώ απολύτως

58

53,7%

51

54,8%

διαφωνώ απολύτως

0

,0%

0

,0%

διαφωνώ

0

,0%

0

,0%

δεν είμαι βέβαιος/η

3

2,8%

4

4,3%

,320

-0,070

μεθόδους
συνεργασίας γ-ν

ευαισθησία

διάθεση επικοινωνίας

ειλικρίνεια

0,322

,098

,103

0,115

0,103

,779

,895

0,009

0,896

,066

,062

-0,132
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συμφωνώ

46

42,2%

50

53,8%

συμφωνώ απολύτως

60

55,0%

39

41,9%

0,061

Παραπάνω παρουσιάζονται οι αντιλήψεις των γονέων και των νηπιαγωγών, για τα απαραίτητα προσόντα
που απαιτούνται από μια νηπιαγωγό, για να υπάρξει μια καλή συνεργασία. Παρατηρείται ότι όλα τα
χαρακτηριστικά για τα οποία ζητήθηκαν απαντήσεις θεωρούνται ως προαπαιτούμενα για μια καλή συνεργασία,
καθώς τα ποσοστά του ‘συμφωνώ’ και ‘συμφωνώ απολύτως’ είναι εξαιρετικά υψηλά. Εντύπωση προκαλεί, ότι
για τις γνώσεις και τις μεθόδους συνεργασίας γονείς και νηπιαγωγοί τις έχουν κατατάξει με παρόμοια ποσοστά
(58,2% και 52,7% αντίστοιχα) με ‘συμφωνώ’ και όχι με ‘συμφωνώ απόλυτα’. Φαίνεται πως για γονείς και
νηπιαγωγούς αυτό που έχει βαρύνουσα σημασία είναι να υπάρχει διάθεση για επικοινωνία (53,7% και 54,8%
αντίστοιχα). Η ειλικρίνεια και η ευαισθησία κρίνονται επίσης πολύ σημαντικές. Ανάμεσα στις δυο ομάδες
υπάρχουν κοινές αντιλήψεις για τα παραπάνω ερωτήματα γι’ αυτό δεν απορρίπτεται σε κανέναν έλεγχο η
μηδενική υπόθεση.
Πίνακας 18. Προσόντα και χαρακτηριστικά που απαιτούνται από τη νηπιαγωγό για μια καλή συνεργασία
με τους γονείς (2)
Ιδιότητα Ερωτώμενου
νηπιαγωγός

γονέας

ευέλικτη συμπεριφορά

t-test

M- W
pvalue

πλήθος

% ανά
στήλη

πλήθος

% ανά στήλη

pvalue

διαφωνώ απολύτως

0

,0%

0

,0%

,080

διαφωνώ

2

1,9%

1

1,1%

δεν είμαι βέβαιος/η

10

9,4%

2

2,2%

συμφωνώ

54

50,9%

48

51,6%

συμφωνώ

40

37,7%

42

45,2%

διαφωνώ απολύτως

0

,0%

0

,0%

διαφωνώ

5

4,8%

1

1,1%

δεν είμαι βέβαιος/η

7

6,7%

2

2,2%

συμφωνώ

53

50,5%

53

57,0%

,115

Spearman
Coeff.&
p-value

0,112

0,115

απολύτως
προσδιορισμός ορίων

,168

,367

0,064

0,368
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συμφωνώ

40

38,1%

37

39,8%

διαφωνώ απολύτως

0

,0%

0

,0%

διαφωνώ

0

,0%

0

,0%

δεν είμαι βέβαιος/η

0

,0%

1

1,1%

συμφωνώ

40

37,0%

49

52,7%

συμφωνώ

68

63,0%

43

46,2%

διαφωνώ απολύτως

0

,0%

0

,0%

διαφωνώ

0

,0%

0

,0%

δεν είμαι βέβαιος/η

1

,9%

1

1,1%

συμφωνώ

38

35,2%

38

40,9%

συμφωνώ

69

63,9%

54

58,1%

απολύτως
εμπιστοσύνη

,014*

,015*

-0,171

0,015*

απολύτως
αλληλοσεβασμό

,410

,401

-0,059

0,402

απολύτως

Από τον πίνακα 18 παρατηρείται πως χαρακτηριστικά όπως ευέλικτη συμπεριφορά, προσδιορισμός ορίων,
εμπιστοσύνη και αλληλοσεβασμός θεωρούνται ως βασικές προϋποθέσεις για μια καλή συνεργασία. Εντύπωση
προκαλεί το 63% των γονιών που επιλέγουν το ‘συμφωνώ απολύτως’ για την εμπιστοσύνη,( η επικρατέστερη
απάντηση για τους νηπιαγωγούς όσον αφορά την εμπιστοσύνη είναι το ‘συμφωνώ’ με 52,7%) αλλά και το
63,9% των γονέων στην επιλογή ‘συμφωνώ απολύτως’ για τον αλληλοσεβασμό. Τα ποσοστά αυτά είναι τα
υψηλότερα που έχουν δοθεί στις επιλογές αυτές από τους γονείς, συμπεραίνοντας με αυτόν τον τρόπο πως είναι
και τα σημαντικότερα στοιχεία για αυτούς. Για τους νηπιαγωγούς ως σημαντικότερη παράμετρος κρίνεται ο
αλληλοσεβασμός με 58,1% ‘συμφωνώ απολύτως’ και ακολουθεί η διάθεση επικοινωνίας με 54,8%. Στατιστικά
σημαντική διαφορά ανάμεσα στις απόψεις των δύο σε αυτόν τον πίνακα εντοπίζουμε στην εμπιστοσύνης.
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2.1.6 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ.
Οι πίνακες 19 και 20 παρουσιάζουν τις απόψεις των γονέων και των νηπιαγωγών πάνω στο τι εφόδια
θεωρούνται απαραίτητα να έχουν οι γονείς, ώστε να μπορέσει να υπάρξει μια ομαλή συνεργασία με τους
νηπιαγωγούς.
Πίνακας 19. Προσόντα και χαρακτηριστικά που απαιτούνται από τους γονείς για μια καλή συνεργασία με
τη νηπιαγωγό(1):
Ιδιότητα Ερωτώμενου
νηπιαγωγός

γονέας

γνώσεις για τις μεθόδους

t-test

M- W

πλήθος

% ανά
στήλη

πλήθος

% ανά
στήλη

pvalue

pvalue

διαφωνώ απολύτως

2

1,9%

5

5,5%

,059

,041*

διαφωνώ

13

12,0%

8

8,8%

δεν είμαι βέβαιος/η

18

16,7%

28

30,8%

συμφωνώ

50

46,3%

37

40,7%

συμφωνώ απολύτως

25

23,1%

13

14,3%

διαφωνώ απολύτως

0

,0%

0

,0%

διαφωνώ

3

2,8%

1

1,1%

δεν είμαι βέβαιος/η

8

7,4%

8

8,8%

συμφωνώ

51

47,2%

47

51,6%

συμφωνώ απολύτως

46

42,6%

35

38,5%

διαφωνώ απολύτως

0

,0%

1

1,1%

διαφωνώ

1

,9%

1

1,1%

δεν είμαι βέβαιος/η

0

,0%

0

,0%

συμφωνώ

52

48,1%

37

40,2%

Spearman
Coeff.&
p-value

-0,145

συνεργασίας γ-ν

ευαισθησία

διάθεση επικοινωνίας

0,041*

,829

,649

-0,032

0,650

,721

,400

0,060

0,402
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ειλικρίνεια

συμφωνώ απολύτως

55

50,9%

53

57,6%

διαφωνώ απολύτως

0

,0%

0

,0%

διαφωνώ

1

,9%

0

,0%

δεν είμαι βέβαιος/η

0

,0%

3

3,3%

συμφωνώ

42

39,3%

43

46,7%

συμφωνώ απολύτως

64

59,8%

46

50,0%

,158

,137

-0,106

0,137

Εξετάζοντας στο σημείο αυτό, τι θεωρούν οι δυο ομάδες, ότι απαιτείται από τους γονείς να έχουν ως
προσόντα και χαρακτηριστικά για την καλή συνεργασία με τους νηπιαγωγούς, διαπιστώνεται για άλλη μια φορά
να υπάρχουν κοινές πεποιθήσεις. Μονάχα όσο αφορά στις γνώσεις των γονέων για μεθόδους συνεργασίας,
οριακά δεν απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση. Παρατηρείται μάλιστα για το ζήτημα αυτό ότι τα ποσοστά των
γονέων που διαφωνούν (12%) ή που δεν είναι βέβαιοι (16,7%) αν οι γνώσεις για τη συνεργασία είναι
απαραίτητο προσόν, είναι ελαφρώς αυξημένα σε σχέση με τους άλλους παράγοντες που εξετάζονται. Το
αντίστοιχο ποσοστό στους νηπιαγωγούς στην ίδια ερώτηση για την επιλογή ‘δεν είμαι βέβαιος/η’ είναι σχεδόν
διπλάσιο από τους γονείς (30,8%).
Από τη μεριά των γονέων, αυτό που θεωρείται ως σημαντικότερος παράγοντα για μια καλή συνεργασία είναι
η ειλικρίνεια με ποσοστό στο ‘συμφωνώ απολύτως’ 59,8%. Οι νηπιαγωγοί αντίθετα πιστεύουν πως οι γονείς
στερούνται διάθεσης επικοινωνίας αποδίδοντας για το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό 57,6% στο ‘συμφωνώ
απολύτως’. Όλα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται θεωρούνται και από τις δυο πλευρές σημαντικά.
.
Πίνακας 20. Προσόντα και χαρακτηριστικά που απαιτούνται από τους γονείς για μια καλή συνεργασία με
τη νηπιαγωγό (2):
Ιδιότητα Ερωτώμενου
νηπιαγωγός

γονέας

πλήθος
ευέλικτη

διαφωνώ

συμπεριφορά

απολύτως

% ανά
στήλη

πλήθος

% ανά
στήλη

0

,0%

1

1,1%

διαφωνώ

3

2,8%

3

3,3%

δεν είμαι

11

10,4%

15

16,3%

t-test

M- W

pvalue

pvalue

,283

,370

Spearman
Coeff.&
p-value

-0,064

βέβαιος/η
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συμφωνώ

59

55,7%

46

50,0%

συμφωνώ

33

31,1%

27

29,3%

0

,0%

1

1,1%

διαφωνώ

4

3,8%

2

2,2%

δεν είμαι

12

11,3%

10

11,0%

συμφωνώ

52

49,1%

49

53,8%

συμφωνώ

38

35,8%

29

31,9%

0

,0%

0

,0%

διαφωνώ

1

,9%

1

1,1%

δεν είμαι

0

,0%

0

,0%

συμφωνώ

45

41,7%

43

46,7%

συμφωνώ

62

57,4%

48

52,2%

0

,0%

0

,0%

διαφωνώ

0

,0%

0

,0%

δεν είμαι

2

1,9%

1

1,1%

συμφωνώ

43

39,8%

35

38,5%

συμφωνώ

63

58,3%

55

60,4%

0,372

απολύτως
προσδιορισμός

διαφωνώ

ορίων

απολύτως

,733

,703

-0,027

βέβαιος/η
0,704

απολύτως
εμπιστοσύνη

διαφωνώ

,484

,460

-0,052

απολύτως

βέβαιος/η
0,461

απολύτως
αλληλοσεβασμό

διαφωνώ

,703

,735

0,024

απολύτως

βέβαιος/η
0,736

απολύτως
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Στον πίνακα 20, παρατηρείται πως τόσο από τους γονείς όσο κι από τους νηπιαγωγούς όλα τα παραπάνω
χαρακτηριστικά θεωρούνται ως απαραίτητα προσόντα για τους γονείς ώστε να επιτευχθεί μια καλή συνεργασία
με τους νηπιαγωγούς. Δεν απορρίπτεται σε κανένα έλεγχο η μηδενική υπόθεση.
Ειδικότερα, για την ευέλικτη συμπεριφορά και τον προσδιορισμό των ορίων ως προαπαιτούμενα
χαρακτηριστικά για τους γονείς, η επικρατέστερη απάντηση για τους γονείς είναι η ‘συμφωνώ’ με ποσοστά
55,7% για την ευέλικτη συμπεριφορά και 49,1% για τον προσδιορισμό ορίων, ενώ αθροιστικά για τις επιλογές
‘συμφωνώ’ κ ‘συμφωνώ απολύτως’ φτάνει στο 86,8% και 84,9% αντίστοιχα. Για τους νηπιαγωγούς η
επικρατέστερη απάντηση στα ίδια ερωτήματα είναι 50% ‘συμφωνώ’ για την ευέλικτη συμπεριφορά και 53,8%
για τον προσδιορισμό ορίων, ενώ αθροιστικά στις επιλογές ‘συμφωνώ’ και ‘συμφωνά απολύτως’ είναι 79,3%
και 85,7% αντίστοιχα Σε κάθε περίπτωση όμως, δεν μπορεί να αψηφηστούν τα ποσοστά στις επιλογές ‘δεν είμαι
βέβαιος’ για τα ίδια ζητήματα, τα οποία υπερβαίνουν το 10% τόσο στους γονείς όσο και στους νηπιαγωγούς.
Σε αντίθεση με τα παραπάνω, στις ερωτήσεις που αφορούσαν την εμπιστοσύνη και τον αλληλοσεβασμό οι
απαντήσεις στο ‘δεν είμαι βέβαιος’, αν δεν μηδενίζονται τείνουν προς το μηδέν. Στην συντριπτική πλειοψηφία
τόσο οι γονείς όσο και οι νηπιαγωγοί, επιλέγουν είτε το ‘συμφωνώ’ είτε το ‘συμφωνώ απολύτως’, κάνοντας
σαφές πως σε αυτά τα δύο χαρακτηριστικά δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα από του ίδιους.
2.1.7 ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σε αυτό το κομμάτι της ανάλυσης εξετάζεται σε ποιο βαθμό, γονείς και νηπιαγωγοί, επιδιώκουν τη
συνεργασία.
Πίνακας 21: Επιδίωξη συνεργασίας γονέων - νηπιαγωγών
Ιδιότητα Ερωτώμενου
γονέας

πλήθος
γονείς σε

διαφωνώ

μεγαλύτερο βαθμό

απολύτως

νηπιαγωγός

% ανά
στήλη

πλήθος

% ανά
στήλη

2

2,0%

3

3,4%

διαφωνώ

19

18,8%

28

32,2%

δεν είμαι

35

34,7%

38

43,7%

συμφωνώ

30

29,7%

16

18,4%

συμφωνώ

15

14,9%

2

2,3%

t-test

M- W

Spearman
Coeff.&

p-value

p-value

p-value

<0,001*

<0,001*

-0,264

από τη νηπιαγωγό

βέβαιος/η

<0,001*
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απολύτως
νηπιαγωγός σε

διαφωνώ

μεγαλύτερο βαθμό

απολύτως

2

2,0%

1

1,1%

διαφωνώ

12

11,9%

5

5,6%

δεν είμαι

31

30,7%

12

13,3%

συμφωνώ

38

37,6%

54

60,0%

συμφωνώ

18

17,8%

18

20,0%

0

,0%

0

,0%

διαφωνώ

11

10,6%

17

19,5%

δεν είμαι

20

19,2%

38

43,7%

συμφωνώ

44

42,3%

27

31,0%

συμφωνώ

29

27,9%

5

5,7%

,008*

,007*

0,196

από γονείς

βέβαιος/η
0,007*

απολύτως
γονείς και

διαφωνώ

νηπιαγωγός στον

απολύτως

<0,001*

<0,001*

-0,350

ίδιο βαθμό

βέβαιος/η
<0,001*

απολύτως

Εξετάζοντας το πρώτο σκέλος του πίνακα 21 σχετικά για το αν οι γονείς επιδιώκουν τη συνεργασία σε
μεγαλύτερο βαθμό από τους νηπιαγωγούς, φαίνεται πως οι γονείς πιστεύουν για τους εαυτούς τους ότι
επιδιώκουν τη συνεργασία σε μεγαλύτερο βαθμό από τους νηπιαγωγούς κατά 44,6%

αθροιστικά για το

‘συμφωνώ’- ‘συμφωνώ απολύτως’ έναντι του 20,7% των νηπιαγωγών. Για τις επιλογές ‘διαφωνώ’- ‘διαφωνώ
απολύτως’, το ποσοστό αθροιστικά φτάνει στο 20,8% για τους γονείς και 35,6% για τους νηπιαγωγούς, ενώ το
34,7% των γονέων επιλέγει ‘δεν είμαι βέβαιος/η’ σε σύγκριση με το 43,7%. των νηπιαγωγών. Από τα παραπάνω
γίνεται εμφανές πως οι νηπιαγωγοί έχουν αντίθετη άποψη από τους γονείς κάνοντας τα αποτελέσματα
στατιστικά σημαντικά.
Το ποσοστό των γονέων που πιστεύει ότι οι νηπιαγωγοί επιδιώκουν τη συνεργασία σε μεγαλύτερο ποσοστό
απ’ ότι οι γονείς είναι 55,4%, αθροιστικά για το ‘συμφωνώ’- ‘συμφωνώ απολύτως’, ενώ οι νηπιαγωγοί,
αθροιστικά για το ‘συμφωνώ’- ‘συμφωνώ απολύτως’ είναι 80%. Παρατηρείται δηλαδή ότι γονείς και
νηπιαγωγοί, αναγνωρίζουν πως οι νηπιαγωγοί επιδιώκουν περισσότερο τη συνεργασία. Αξίζει να αναφερθεί το
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αρκετά υψηλό ποσοστό του 30,7% των γονέων που δεν είναι βέβαιο κατά πόσο η συνεργασία επιδιώκεται σε
μεγαλύτερο βαθμό από τους νηπιαγωγούς σε σχέση με εκείνους.
Το παράδοξο βέβαια είναι ότι οι γονείς αυτοαναιρούνται στο τρίτο σκέλος του πίνακα καθώς 78,2% αυτών
δηλώνουν ότι και οι δύο επιδιώκουν τη συνεργασία εξίσου.
Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν σημείο συναγερμού ότι, αφενός γιατί οι νηπιαγωγοί γίνονται δέκτες
μειωμένου ενδιαφέροντος για συνεργασία εκ μέρους των γονέων και αφετέρου γιατί οι γονείς έχουν την τάση να
υπερεκτιμούν την διάθεσή τους για συνεργασία. Σε όλες τις παραμέτρους που εξετάστηκαν στον πίνακα 21, οι
απόψεις ανάμεσα στις δύο ομάδες ήταν στατιστικά σημαντικές.

Γράφημα 29. Επιδίωξη συνεργασίας γονέων σε μεγαλύτερο βαθμό από τη νηπιαγωγό
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Γράφημα 18. Επιδίωξης της συνεργασίας από γονείς σε μεγαλύτερο βαθμό
Στο γραφημα 17 αποτυπώνεται σχηματικά η διάθεση των γονέων για υπερκτίμηση των προσπαθειών
τους για συνεργασία με τους νηπιαγωγούς. Στο γράφημα 18 είναι εμφανές ότι ο μέσος όρος των απαντήσεων
των γονέων υπερβαίνει αυτόν των νηπιαγωγών.
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Γράφημα 19. Επιδίωξη συνεργασίας γονέων και νηπιαγωγών στον ίδιο βαθμό

Στο γράφημα 19 αξίζει να παρατηρηθούν το ‘δεν είμαι βέβαιος’ των νηπιαγωγών, σε σχέση με το
‘συμφωνώ’ και το ‘συμφωνώ απολύτως’ των γονέων. Παρά το γεγονός ότι είναι τα ίδια άτομα οι απαντήσεις
των γονέων αντικρούονται, καθώς στο σημείο αυτό ‘συμφωνούν’ ή ‘συμφωνούν απόλυτα’ ότι η συνεργασία
επιδιώκεται εξίσου και από τις δυο πλευρές, ενώ προυγουμένως πολλοί γονείς δήλωναν ότι προσπαθούν
περισσότερο από τους νηπιαγωγούς.

Γράφημα 20. Ίδιος βαθμός επιδίωξης συνεργασίας από γονείς- νηπιαγωγούς(2)
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Στα τέσσερα γραφήματα που προηγήθηκαν (17,18,19,20) επιβεβαιώνεται η αντίφαση των απαντήσεων των
γονέων. Στα μεν δύο πρώτα (17, 18) αποδίδουνοι μεγαλύτερη προσπάθεια στους ίδιους στα δε δύο τελευταία
(19, 20) θεωρούν ότι προσπαθούν κατά τον ίδιο βαθμό.

2.1.8 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ- ΓΟΝΕΑ
Ο πίνακας που ακολουθεί εξετάζει κατά πόσο η επίδοση του παιδιού και η μόρφωση του γονέα,
αποτελούν παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τη συνεργασία γονέων και νηπιαγωγών.
Πίνακας 22. Παράγοντες που επηρεάζουν τη συνεργασία οικογένειας- νηπιαγωγείου
Ιδιότητα Ερωτώμενου
νηπιαγωγός

γονέας

M- W
t-test

Οι επιδόσεις του παιδιού

πλήθος

% ανά
στήλη

πλήθος

% ανά
στήλη

p-value

pvalue

διαφωνώ απολύτως

9

8,4%

6

6,5%

,759

,701

διαφωνώ

32

29,9%

27

29,0%

δεν είμαι βέβαιος/η

25

23,4%

18

19,4%

συμφωνώ

27

25,2%

36

38,7%

συμφωνώ απολύτως

14

13,1%

6

6,5%

διαφωνώ απολύτως

8

7,4%

4

4,3%

διαφωνώ

28

25,9%

16

17,2%

δεν είμαι βέβαιος/η

20

18,5%

25

26,9%

συμφωνώ

37

34,3%

35

37,6%

συμφωνώ απολύτως

15

13,9%

13

14,0%

Spearman
Coeff.&
p-value

0,027

επηρεάζουν τη συνεργασία
νηπιαγωγού- γονέα

Η μόρφωση των γονέων, επηρεάζει

0,702

,251

,301

0,073

τη συνεργασία νηπιαγωγού- γονέα.

0,302

Από τον παραπάνω πίνακα 22, φαίνεται πως στις ερωτήσεις αν οι επιδόσεις του παιδιού ή η μόρφωση των
γονέων επηρεάζουν τη συνεργασία των δύο φορέων, δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των
απαντήσεων των δύο ομάδων.
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Μια προσεκτική ματία δείχνει πως στο ερώτημα αν οι επιδόσεις του παιδιού επηρεάζουν την συνεργασία
γονιών- νηπιαγωγών, οι γονείς φαίνονται διχασμένοι καθώς το ποσοστό του ‘διαφωνώ’- ‘διαφωνώ απολύτως’ με
το ποσοστό του ‘συμφωνώ’- ‘συμφωνώ απολύτως’ είναι ακριβώς ίδιο (38,3%)! Από την άλλη οι απανατήσεις
των νηπιαγωγών γέρνουν ελάχιστα προς την επιλογή ‘συμφωνώ’- ‘συμφωνώ απολύτως’ με ποσοστό 45%.
Συνεχίζοντας, στο ερώτημα αν η μόρφωση του γονέα επηρεάζει τη συνεργασία φαίνεται πως και οι δύο
ομάδες συμφωνούν πως την επηρεάζει. το ‘συμφωνώ’ αποτελεί την επικρατέστερη επιλογή και για τις δύο
ομάδες (34,3% για τους γονείς, 37,6% για τους νηπιαγωγούς). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός εδώ, ότι οι γονείς
διαφωνούν με αυτή τη θέση σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι νηπιαγωγοί. Το ένα τρίτο των γονέων πιστεύει ότι
δεν επηρεάζεται η συνεργασία από τη μόρφωσή τους, ενώ οι νηπιαγωγοί κατά 21,5%. Από μία άποψη αυτό
μπορεί να αποτελεί έμμεση αναγνώριση από τη μεριά των γονέων ότι οι νηπιαγωγοί τηρούν την ίδια στάση
ανεξάρτητα από το μορφωτικό επίπεδο του γονέα που έχουν απέναντί τους, δείχνοντας επαγγελματισμό.
Από τα αποτελέσματα γίνεται εμφανές πως σύμφωνα με τις απόψεις και των δύο ομάδων, η μόρφωση του
γονέα είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο πρέπει να λαμβάνει υπόψην ο εκπαιδευτικός κατά τη συνεργασία του
με του μαζί τους.
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3. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα πορίσματα της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας δεν μπορούν να έχουν καθολικό χαρακτήρα, αφού
κατά την επιλογή του δείγματος δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες τυχαίας επιλογής, με επακόλουθο τα
αποτελέσματα να μην μπορούν να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικά. Τα συμπεράσματα της έρευνας, αποτελούν
ενδείξεις του τρόπου που βιώνουν τη συνεργασία γονείς και νηπιαγωγοί. Στη συνέχεια ερμηνεύονται τα
αποτελέσματα της έρευνας σε συνδυασμό με το θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας μελέτης.

3.1.1

ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ

Τα ερευνητικά δεδομένα έδειξαν ότι για τις ευθύνες των γονέων και των νηπιαγωγών απέναντι στα παιδιά,
σε πολλά σημεία οι απόψεις συνέκλιναν όπως για παράδειγμα, την πρόοδο του παιδιού όπου την ευθύνη την
είχαν οι νηπιαγωγοί, τη διαμόρφωση της προσώπικότητάς του παιδιού όπου η ευθύνη βαραίνει κυρίως τους
γονείς, τη γλωσσική καλλιέργεια και η δημιουργία κινήτρων όπου η ευθύνη ήταν στους νηπιαγωγούς.
Εντούτοις, παρουσιάστηκαν και διαφορετικές αντιλήψεις, τις οποίες θα συνοψίσουμε παρακάτω, όμως αξίζει να
σημειωθεί το γεγονός πως τόσο οι γονείς όσο και οι νηπιαγωγοί δε δηλώσαν άμοιροι ευθυνών ούτε για τον
εαυτό τους αλλά ούτε και για την άλλη ομάδα σε κανένα από τα πεδία που εξετάστηκαν. Οι απαντήσεις του
δείγματος, συγκεντρώνονταν κυρίως στις επιλογές μεγάλη/ απόλυτη ευθύνη.
Εκεί που εντοπίσαμε σημαντική διαφορά ήταν τα σημεία για την ευθύνη απέναντι στην κοινωνικοποίηση
του παιδιού, της ανάπτυξης του επιστημονικού τρόπου σκέψης και της ευθύνης του νηπιαγωγού για τη
συναισθηματική καλλιέργεια του παιδιού. Διαφορές στην απόδοση ευθύνης στη νηπιαγωγό βρέθηκαν και στο
κομμάτι της επιβολής κανόνων συμπεριφοράς και της εκμάθησης σωστών τρόπων συμπεριφοράς, με τις
νηπιαγωγούς να θεωρούν τους εαυτούς τους πιο υπεύθυνους από ότι τις θεωρούν οι γονείς. Διάσταση απόψεων
εντοπίστηκε ακόμα στην ευθύνη των νηπιαγωγών στο θέμα της ηθικής διάπλασης. Και εδώ οι γονείς θεωρούν
τις νηπιαγωγούς λιγότερο υπεύθυνες. Σημαντική διαφορά υπήρχε και στην ευθύνη του γονέα για τη νοητική
καλλιέργεια του παιδιού, αλλά και στις ευθύνες και των δύο στην ψυχοσωματική ανάπτυξη. Φαίνεται πως και οι
δύο ομάδες θεωρούν τους εαυτούς τους πιο υπεύθυνους από την άλλη ομάδα σε αυτό τον τομέα.

-Υπεύθυνος για την πρόοδο του παιδιού.
Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων φάνηκε πως οι γονείς στον παράγοντα πρόοδο δίνουν στους εαυτούς
τους ελαφρά μικρότερο ποσοστό ευθύνης σε σύγκριση με το ποσοστό που δίνουν στους νηπιαγωγούς. Ως
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πρόοδο, εννοούσαμε τη σχολική. Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με την έρευνα του Ballion (όπως
αναφέρεται από Δοδοντσάκη, 2001) η οποία αναφέρει πως οι εκπαιδευτικοί λόγο της κατάλληλης κατάρτισης
που έχουν, φέρουν μεγαλύτερη ευθύνη σε θέματα εξειδικευμένων γνώσεων σε σχέση με τους γονείς που κυρίως
είναι υπεύθυνοι σε θέματα ηθικής και κανόνων. Από τα αποτελέσματα φάνηκε επίσης πως και οι νηπιαγωγοί
του δείγματος ταυτίζονται με αυτή την άποψη δηλώνοντας πως είναι εκείνοι που έχουν μεγαλύτερη ευθύνη στο
θέμα της προόδου.

-Υπεύθυνος για την κοινωνικοποίηση του παιδιού.
Από τα αποτελέσματα του προηγούμενου κεφαλαίο φάνηκε πως οι γονείς αντιλαμβάνονται για τον εαυτό
τους στον τομέα της κοινωνικοποίησης, μεγαλύτερο ποσοστό ευθύνης από ότι δίνουν στους νηπιαγωγούς.
Σκοπός βέβαια της προσχολικής εκπαίδευσης μεταξύ άλλων είναι και η αντιστάθμιση ελλειμμάτων
κοινωνικοποίησης που έχουν τα παιδιά μέσα από το οικογενειακό τους περιβάλλον (Bronfenbrenner, όπως
αναφέρεται από Σακελλαρίου, 2008. Βρυνιώτη, Κυρίδης, Σιβροπούλου- Θεοδωσιάδου, Χρυσαφίδης, 2008.
Κιτσαράς, 2004. Πατινιώτης, 2005. Raab, Rademacher, Weinert, όπως αναφέρεται από Σακελλαρίου, 2008.
Zimmer, όπως αναφέρεται από Σακελλαρίου, 2008). Αυτό δικαιολογεί και το εξίσου υψηλό ποσοστό ευθύνης
που δίνουν οι νηπιαγωγοί στους εαυτούς τους. Όμως από τα αποτελέσματα φάνηκε πως η ευθύνη της
κοινωνικοποίησης εμπίπτει κυρίως στους γονείς, συμπέρασμα που ταυτίζονται και οι έρευνες των Poulou &
Matsagouras (2007) και Ματσαγούρα & Πούλου (2009), όπου θέλουν τους γονείς υπεύθυνους για την
κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη.

-Υπεύθυνος για την καλλιέργεια του επιστημονικού τρόπου σκέψης του παιδιού.
Όσον αφορά τον επιστημονικό τρόπο σκέψης του παιδιού, οι γονείς θεωρούν τους νηπιαγωγούς περισσότερο
υπεύθυνους από τους ίδιους, τους δίνουν όμως χαμηλότερο ποσοστό ευθύνης απ αυτό που αναγνωρίζουν οι
νηπιαγωγοί για τον εαυτό τους. Οι νηπιαγωγοί από την πλευρά τους αποδίδουν στον εαυτό τους ένα αρκετά
μεγάλο ποσοστό ευθύνης, δίνοντας στους γονείς το μικρότερο ποσοστό ευθύνης που έχει σημειωθεί στο παρόν
κομμάτι της έρευνας. Το αποτέλεσμα αυτό είναι σύμφωνο με τους Poulou & Matsagouras (2007) που θέλει τους
εκπαιδευτικούς υπεύθυνους για τη μάθησης και την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

-Υπεύθυνος για τη συναισθηματική καλλιέργεια του παιδιού.
Σχετικά με τη συναισθηματική καλλιέργεια, οι γονείς θεωρούν τους εαυτούς τους περισσότερο υπεύθυνους
στον τομέα αυτό απ’ ότι τους νηπιαγωγούς, καθώς και τους νηπιαγωγούς λιγότερο υπεύθυνους από το βαθμό
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που πιστεύουν οι ίδιοι για τον εαυτό τους. Ωστόσο είναι η πρώτη φορά που οι νηπιαγωγοί δίνουν μεγαλύτερο
ποσοστό ευθύνης στους γονείς απ’ αυτό που αναγνωρίσουν οι γονείς για τους ίδιους. Παρατηρείται εδώ μια
μικρή διάσταση απόψεων. Η Sharpe (1991) στο άρθρο της σχολιάζει πως οι εντάσεις που δημιουργούνται
ανάμεσα στους γονείς και στους νηπιαγωγούς, οφείλονται στην άγνοια των πρώτων πάνω στους στόχους που
βάζει η προσχολική εκπαίδευση μεταξύ αυτών και η συναισθηματική καλλιέργεια. Εντούτοις, τα αποτελέσματα
είναι σύμφωνα με εκείνα των Poulou & Matsagouras (2007) και Ματσαγούρα & Πούλου (2009), όπου οι γονείς
είναι υπεύθυνοι για την κοινωνική και συναισθηματική καλλιέργεια του παιδιού.

-Υπεύθυνος για την επιβολή κανόνων στο παιδί.
Από το αποτελέσματα φάνηκε πως οι γονείς ως υπεύθυνο για την επιβολή κανόνων θεωρούν περισσότερο
τον εαυτό τους απ’ ότι τους νηπιαγωγούς, στους οποίους όμως δίνουν αρκετά μεγάλο ποσοστό ευθύνης. Αξίζει
επίσης να αναφερθεί ότι οι γονείς αποδίδουν στους νηπιαγωγούς μικρότερη ευθύνη από εκείνη που
αναγνωρίζουν οι νηπιαγωγοί στον εαυτό τους. Για το θέμα αυτό δεν βρέθηκαν δεδομένα από την βιβλιογραφική
ανασκόπηση.

-Υπεύθυνος για την εκμάθηση σωστών τρόπων συμπεριφοράς του παιδιού.
Για την εκμάθηση σωστών τρόπων συμπεριφοράς, οι γονείς συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό των
απαντήσεών τους για τους ίδιους στην επιλογή ‘απόλυτη ευθύνη’ και οι νηπιαγωγοί για τους γονείς στη ‘μεγάλη
ευθύνη’. Η διαφορά έγκειται στο ποσοστό ευθύνης που αποδίδουν οι γονείς στους νηπιαγωγούς, που και αυτή
τη φορά είναι μικρότερο από αυτό που αποδίδουν οι νηπιαγωγοί για τους εαυτούς τους. Από την άλλη, οι
νηπιαγωγοί δίνουν μεγάλα ποσοστά ευθύνης και σε εκείνους αλλά και στους γονείς. Ωστόσο, φαίνεται πως για
τις δυο ομάδες την μεγαλύτερη ευθύνη για την εκμάθηση σωστών τρόπων συμπεριφοράς την έχουν οι γονείς.
Τα αποτελέσματα αυτά είναι σύμφωνα με την έρευνα του Ballion, (όπως αναφέρεται από Δοδοντσάκη, 2001)
που θέλει τους γονείς υπεύθυνους σε θέματα ηθικής διάπλασης, συμπεριφοράς και ανατροφής.

-Υπεύθυνος για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού.
Από τα αποτελέσματα της έρευνα φάνηκε πως οι γονείς θεωρούν τους ίδιους περισσότερο υπεύθυνους στον
παράγοντα της διαμόρφωσης της προσωπικότητας του παιδιού, γεγονός που βρίσκει σύμφωνους τους
νηπιαγωγούς, καθώς και η έρευνα του Ballion, (όπως αναφέρεται από Δοδοντσάκη, 2001) που θέλει τους γονείς
υπεύθυνους σε θέματα που αφορούν τη διαμόρφωση της προσωπικότητας.
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-Υπεύθυνος για την ηθική διάπλαση του παιδιού.
Όσον αφορά την ηθική διάπλαση του παιδιού, οι γονείς αποδίδουν ένα πολύ υψηλό ποσοστό ευθύνης στους
ίδιους σε σχέση με αυτό που δίνουν στους νηπιαγωγούς. Παρομοίως, οι νηπιαγωγοί δίνουν εξίσου υψηλού
ποσοστό ευθύνης στους γονείς σε σχέση με τους ίδιους. Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί με την έρευνα του
Ballion, (όπως αναφέρεται από Δοδοντσάκη, 2001) που θέλει τους γονείς περισσότερο υπευθύνους σε θέματα
που αφορούν την ηθική διάπλαση του παιδιού. Επίσης, έρευνα της Σακελλαρίου (2006) έδειξε ότι μόλις το 1%
των γονέων πιστεύει ότι το νηπιαγωγείο προάγει σκοπούς που σχετίζονται με την ηθική διαπαιδαγώγηση του
παιδιού. Αν και οι νηπιαγωγοί του δείγματος αναγνωρίζουν την πολύ μεγάλη ευθύνη που φέρουν οι γονείς στον
τομέα αυτό, ωστόσο έχουν αντίθετη άποψη για το ποσοστό ευθύνης που έχουν οι ίδιοι σε σχέση με αυτό που
τους αποδίδουν οι γονείς.

-Υπεύθυνος για τη νοητική καλλιέργεια του παιδιού.
Οι απαντήσεις των γονέων σχετικά με την ευθύνη που έχουν για τη νοητική καλλιέργεια του παιδιού,
δείχνουν να πιστεύουν πως έχουν μεγαλύτερο ποσοστό ευθύνης σε αντιπαράθεση με το τι πιστεύουν για τους
νηπιαγωγούς. Υπάρχει όμως στατιστικά σημαντική διαφορά με το ποσοστό ευθύνης που τους αποδίδουν οι
νηπιαγωγοί θεωρώντας τους λιγότερο υπεύθυνους απ’ αυτό που δηλώνουν οι ίδιοι. Οι νηπιαγωγοί στον τομέα
αυτό δίνουν πολύ υψηλό επίπεδο ευθύνης στους εαυτούς τους καθώς ένας από τους σκοπούς του νηπιαγωγείου
είναι η νοητική καλλιέργεια (ΔΕΠΠΣ, 2001). Πέραν τούτου, έχει αποδειχθεί ότι μέσα από προγράμματα
οργανωμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης το νηπιαγωγείο μπορεί να αντισταθμίσει ελλείμματα στον νοητικό
τομέα γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα πως αν και οι γονείς προσπαθούν αρκετά σε αυτόν τον τομέα,
μπορούν να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα μόνο με τη συμβολή του νηπιαγωγείου (Bronfenbrenner, όπως
αναφέρεται από Σακελλαρίου 2008. Πανταζής, όπως αναφέρεται από Σακελλαρίου, 2008).

-Υπεύθυνος για τη γλωσσική καλλιέργεια του παιδιού.
Σχετικά με τη γλωσσική καλλιέργεια του παιδιού οι γονείς δίνουν παρόμοια ποσοστά ευθύνης σ εκείνους και
τους νηπιαγωγούς, με μια μικρή υπεροχή στους ίδιους. Στο ίδιο μοτίβο κινήθηκαν και τα αποτέλεσμα από τους
νηπιαγωγούς που αρκετά κοντινά ποσοστά δίνουν μια μικρή υπεροχή ευθύνης στους ίδιους. Αξίζει να σημειωθεί
πως για άλλη μια φορά, οι νηπιαγωγοί έδωσαν υψηλότερο ποσοστό ευθύνης στους γονείς από εκείνο που
απέδωσαν οι ίδιοι για τον εαυτό τους. Αν και υπάρχουν πολλές μελέτες πάνω στους τρόπους που μπορεί να
αναπτυχθεί η γλωσσική ικανότητα του παιδιού (ενδεικτικά: Γιαννικοπούλου, 2002. Τάφα, 2001) εντούτοις, δεν
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βρέθηκαν έρευνες που να εξετάζουν το επίπεδο ευθύνης του κάθε φορέα. Πάρα ταύτα, έχει αποδειχτεί πως η
ενεργή εμπλοκή των γονέων στη μαθησιακή διαδικασία, η συνεργασία με τους νηπιαγωγούς και το πρόγραμμα
του νηπιαγωγείου βοηθούν στην ανέλιξή της (Αγγελίδης & Θεοφάνους, 2003. Δαφέρμου, κ.ά., 2006. Epstein,
2001. Σακελλαρίου, 2006. Σακελλαρίου, 2008). Επίσης, η έρευνα της Σακελλαρίου (2008 ) διαπίστωσε πως οι
μητέρες παιδιών προσχολικής ηλικίας αφιερώνουν χρόνο στο σπίτι για τη γλωσσική υποστήριξη του παιδιού,
μέσα από το παιχνίδι κι άλλες από κοινού δραστηριότητες.

-Υπεύθυνος για τη δημιουργία κινήτρων μάθησης του παιδιού
Από την ανάλυση των δεδομένων βρέθηκε πως οι γονείς θεωρούν τους νηπιαγωγούς περισσότερο
υπεύθυνους για τη δημιουργία κινήτρων μάθησης στα παιδιά απ’ ότι οι ίδιοι για τους εαυτούς τους. Στο ίδιο
αποτέλεσμα καταλήγουν και οι νηπιαγωγοί, δίνοντας στους ίδιους υψηλό επίπεδο ευθύνης. Στον συγκεκριμένο
τομέα δεν βρέθηκαν ερευνητικά δεδομένα ώστε να μπορεί να γίνει σύγκριση.

-Υπεύθυνος για τη ψυχοσωματική ανάπτυξη του παιδιού.
Για την ψυχοσωματική ανάπτυξη οι γονείς δίνουν αρκετά μεγάλο ποσοστό ευθύνης στους εαυτούς τους σε
σύγκριση με αυτό που δίνουν στους νηπιαγωγούς, αν και οι νηπιαγωγοί δίνουν υψηλότερο ποσοστό ευθύνης
στους εαυτούς τους από εκείνο που τους δίνουν οι γονείς Eντούτοις, αναγνωρίζουν πως το βάρος της
ψυχοσωματικής ανάπτυξης του παιδιού εμπίπτει κυρίως στους γονείς. Οι έρευνες των Poulou & Matsagouras
(2007) και Ματσαγούρας & Πούλου (2009) ταυτίζονται με τα αποτελέσματα της δικής μας έρευνας που θέλουν
τους γονείς υπεύθυνους για την ψυχοσωματική ανάπτυξη του παιδιού.

3.1.2 Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ

Σχετικά με τη συχνότητα των τρόπων επικοινωνίας μεταξύ των γονέων και των νηπιαγωγών για τις διάφορες
μορφές επικοινωνίας που εξετάστηκαν, βρέθηκε ότι είτε οι νηπιαγωγοί υπερεκτιμούν τη συχνότητα
επικοινωνίας είτε ότι οι γονείς υποεκτιμούν την συχνότητα χρήσης του εκάστοτε μέσου επικοινωνίας. Διαφορές
στις απόψεις εντοπίστηκαν στις προγραμματισμένες συναντήσεις τόσο εντός νηπιαγωγείου όσο κι εκτός
σχολικού ωραρίου, στις ολιγόλεπτες συναντήσεις κατά την ώρα αποχώρησης, στη χρήση του τηλεφώνου, στη
χρήση του πίνακα ανακοινώσεων, στις επισκέψεις της νηπιαγωγού στο σπίτι καθώς και στην πρόσκληση για
συνεργασία εντός και εκτός σχολικής τάξης. Αντίθετα, συμφωνία στις απόψεις υπήρξε για τη χρήση του
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ημερολογίου επικοινωνίας όπου και οι δυο ομάδες δήλωσαν ότι δε γίνεται συχνή χρήση, καθώς και στα
σημειώματα που μεταφέρει το παιδί στην τσάντα του όπου οι γονείς δήλωσαν κατά ένα μεγάλο ποσοστό ότι
αυτό δε συμβαίνει ποτέ ενώ οι νηπιαγωγοί ότι συμβαίνει μερικές φορές.
Από τους τρόπους συνεργασίας που υλοποιούνται στο νηπιαγωγείο, εκείνος που συμφώνησαν γονείς και
νηπιαγωγοί ότι συμβαίνει συχνά είναι οι ολιγόλεπτες συναντήσεις κατά την ώρα αποχώρησης του παιδιού από
το νηπιαγωγείο. Έρευνα της Λαλούμη – Βιδάλη (1996) έδειξε πως σε ποσοστό 50% οι γονείς προτιμούν την
καθημερινή επαφή με τους εκπαιδευτικούς και οι ολιγόλεπτες συναντήσεις κατά την αποχώρηση προσφέρονται
γι’ αυτό. Ακόμα, το παραπάνω αποτέλεσμα συμφωνεί και με την έρευνα των Sakellariou & Rentzou (2007)
όπου θέλει τους γονείς και τους νηπιαγωγούς να προτιμούν άτυπες μορφές επικοινωνίας.
Στην ίδια έρευνα των Sakellariou & Rentzou (2007) οι μητέρες δήλωναν πως δεν υπάρχει ενθάρρυνση από
τις νηπιαγωγούς για περαιτέρω συνεργασία. Με την άποψη αυτή ταυτίζονται για άλλη μια φορά τα
αποτελέσματα της έρευνας που θέλουν τους γονείς να δηλώνουν υψηλά ποσοστά στις απαντήσεις ποτέ- σπάνια,
στην ερώτηση που αφορά τις προσκλήσεις που κάνει η νηπιαγωγός στους γονείς για συνεργασία εντός ή εκτός
σχολικής τάξης. Βέβαια, οι νηπιαγωγοί στα συγκεκριμένα ερωτήματα έχουν αντίθετες απόψεις δίνοντας το
μεγαλύτερο ποσοστό των απαντήσεών τους στις επιλογές ‘μερικές φορές’ και ‘συχνά’. Αξίζει να σημειωθεί εδώ,
πως στην έρευνα των Poulou & Matsagoura (2007) και των Ματσαγγούρα & Πούλου (2009) oι γονείς δηλώνουν
πως δεν προτιμούν τις συναντήσεις εκτός σχολικού ωραρίου ή τις συναντήσεις στο σπίτι. Αντίθετα προτιμούν
τις συναντήσεις στο χώρο του σχολείου.
Επιπλέον, για τη χρήση του τηλεφώνου, οι πλειοψηφία των νηπιαγωγών δηλώνει ότι κάνει χρήση αυτού,
‘μερικές φορές’, ενώ οι γονείς δηλώνουν ‘ποτέ’ ή ‘σπάνια’. Στην έρευνα των Ματσαγγούρα & Πούλου (2009)
οι γονείς δηλώνουν να επιθυμούν τη χρήση του σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό από τους εκπαιδευτικούς.
Σε γενικές γραμμές παρατηρήθηκε πως οι απαντήσεις των γονέων σχετικά με τη συχνότητα των τρόπων
συνεργασίας συσπειρώθηκαν στο ‘ποτέ’- ‘σπάνια’ για τους γονείς, ενώ των νηπιαγωγών στο ‘μερικές φορές’‘συχνά’. Για τους Αγγελίδη- Θεοφάνους (2003) αυτό συμβαίνει γιατί ο ελάχιστος χρόνος της στιγμιαίας
επικοινωνίας ανάμεσα στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς εκλαμβάνεται από τους δεύτερους ως τακτική
επικοινωνία.
Τέλος, αντίθετα με την έρευνα του Georgiou (1999), οι εκπαιδευτικοί της παρούσας έρευνας φάνηκαν να
είναι ενήμεροι και να χρησιμοποιούν ποικίλες μορφές συνεργασίας με τους γονείς, ανεξάρτητα αν οι τελευταίου
δεν συμφωνούν απόλυτα με αυτό.
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3.1.3 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Όσον αφορά τη συχνότητα επικοινωνίας σε θέματα συνεργασίας μεταξύ των γονέων και των νηπιαγωγών
φάνηκε για άλλη μια φορά η τάση, με τους γονείς να υποεκτιμούν και τους νηπιαγωγούς να υπερεκτιμούν τη
συνεργασία. Στατιστικά σημαντικές διαφορές εντοπίστηκαν στην παροχή γενικών πληροφοριών για το παιδί,
στην εκδήλωση προβληματικής συμπεριφοράς του παιδιού, στη συνεργασία με τους φορείς της κοινότητας,
στην προετοιμασία και στην οργάνωση του μαθήματος, στη συμμετοχή των γονέων σε δραστηριότητες μέσα
στην τάξη, αλλά και για τη συνοδεία σε εκδρομές. Επίσης, διαφορές στις αντιλήψεις υπήρξαν στις
επιμορφωτικές συναντήσεις με επιστήμονες, στην οργάνωση εκδηλώσεων για τη συγκέντρωση χρημάτων, στη
συνεργασία πάνω στις μαθησιακές ικανότητες του παιδιού, στη διοργάνωση σχολικών εκδρομών, στις
δυσκολίες του παιδιού που αντιμετωπίζει στο σπίτι ή στο νηπιαγωγείο, στα οικογενειακά προβλήματα (με
μεγάλη διαφορά στις απαντήσει των δύο ομάδων) και στις εργασίες του παιδιού. Τέλος στατιστικά σημαντικές
διαφορές σημειώθηκαν στους στόχους και στις δραστηριότητες του αναλυτικού προγράμματος, στη σχέση του
παιδιού με τους συμμαθητές τους και στις προτεινόμενες δραστηριότητες στο σπίτι. Είναι σαφές πως σχεδόν σε
όλα τα θέματα υπήρχε διάσταση απόψεων.
Πιο συγκεκριμένα, μεγάλο ποσοστό γονέων δηλώνει πως δεν υπάρχει καθόλου συνεργασία στον
προγραμματισμό της ύλης, στη συμμετοχή σε διοικητικά θέματα, στη συνεργασία με φορείς της κοινότητας,
στην οργάνωση του μαθήματος, στη συμμετοχή προγραμματισμένων δραστηριοτήτων μέσα στην τάξη, στην
οργάνωση επιμορφωτικών συναντήσεων με ειδικούς και τέλος στη συζήτηση πάνω σε οικογενειακά
προβλήματα που μπορεί να επηρεάσουν το παιδί. Για το τελευταίο ζήτημα οι Αγγελίδης & Θεοφάνους (2003)
αναφέρουν πως οι γονείς δεν θέλουν να συζητάνε τα προβλήματα που υπάρχουν στο σπίτι με το σχολείο. Επίσης
για την συνεργασία με του φορείς της κοινότητας από την έρευνα των Ματσαγγούρα & Πούλου (2009) φάνηκε
πως οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν αυτού του είδους τη συνεργασία σε μεγαλύτερο βαθμό από τους γονείς.
Οι απόψεις συγκλίναν ανάμεσα στους γονείς και στους νηπιαγωγούς πως δεν υπάρχει συνεργασία σχετικά
με την διδακτέα ύλη και τα διοικητικά θέματα ενώ συχνά υπάρχει συνεργασία για θέματα που αφορούν τους
κανόνες της σχολικής τάξης και τις μαθησιακές ικανότητες του παιδιού. Με την επιλογή ‘συχνά’, σημειώθηκαν
επίσης οι απαντήσεις, διοργάνωση σχολικών εκδηλώσεων, αντιμετώπιση δυσκολιών στο σπίτι, εργασίες του
παιδιού και σχέση του παιδιού με τους συμμαθητές του με διαφορετικά όμως ποσοστά από την κάθε ομάδα.
Στην έρευνα των Ματσαγγούρα & Πούλου (2009) οι κυριότεροι τομείς συνεργασίας ήταν η παροχή
πληροφοριών για το παιδί και η αντιμετώπιση της προβληματικής συμπεριφοράς που εκδήλωνε.
Από τις ερωτήσεις, φάνηκε πως οι απαντήσεις των νηπιαγωγών συγκεντρώνονταν κυρίως στις επιλογές
‘μερικές φορές’ και ‘συχνά’ ενώ για τους γονείς στις επιλογές ‘ποτέ’ και ‘σπάνια’.
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Για την συγκεκριμένη ενότητα δεν βρέθηκαν ερευνητικά δεδομένα που να μελετάνε τη συχνότητα
συνεργασίας στα παραπάνω θέματα.

3.1.4 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ

-Εκπαίδευση και επιμόρφωση νηπιαγωγού
Τα αποτελέσματα της έρευνα έδειξαν πως γονείς και εκπαιδευτικοί συμφωνούν πως για την καλύτερη
συνεργασία είναι αναγκαία η εκπαίδευση και η επιμόρφωση των νηπιαγωγών. Το αποτέλεσμα αυτό βρίσκει
σύμφωνους πολλούς ερευνητές όπως Σακελλαρίου (2008), Πανταζής (1991), Δοδοντσάκης (2001), Georgiou
(1999), Γεωργίου (2000), Morris & Taylor (1998), Epstein (2001), Poulou & Matsagouras (2007), Miretzky
(όπως αναφέρεται από Poulou & Matsagouras, 2007). Οι εκπαιδευτικοί είναι εκείνοι που πρέπει αρχικά να
έρθουν σε επαφή με την οικογένεια και να επιδιώκουν την συνεργασία μαζί της. Για τον λόγο αυτό η σωστή
εκπαίδευση στον τομέα της συνεργασίας είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τον εκπαιδευτικό ώστε να επιτύχει
καλή επικοινωνία με τους γονείς. Μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών παραδέχονται πως έχουν ελλιπής
εκπαίδευση και δηλώνουν πως η επιμόρφωσή τους σε θέματα συνεργασίας θα ήταν πολύ χρήσιμη
(Δοδοντσάκης, 2001. Μπρούζος, 2004). Οι Lindle & Boyd (όπως αναφέρεται από Poulou & Matsagouras, 2007)
τονίζουν την ανάγκη ύπαρξης εκπαιδευτικών που αναγνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει
ισορροπημένη σχέση ανάμεσα σ’ εκείνους και τους γονείς, να είναι γνώστες των ανθρωπίνων σχέσεων, γνώστες
της αναπτυξιακή πορεία των παιδιών και της παιδαγωγικής.

-Ενημέρωση γονέων
Εξίσου υψηλά ποσοστά συμφωνίας είχαν οι γονείς και οι νηπιαγωγοί στο ζήτημα της ενημέρωσης του γονέα
σε θέματα συνεργασίας. Τα αποτελέσματα αυτά, συμπίπτουν με εκείνα των Raffaelle & Knoff (1999) οι οποίοι
τονίζουν την αναγκαιότητα της έγκυρης ενημέρωσης και εκπαίδευση των γονέων για το οφέλη της συνεργασία,
άποψη με την οποία συμφωνούν και οι Σακελλαρίου, (2008), Δοδοντσάκης (2001), Μπρεχάκη (2002),
Beveridge (2004).
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3.1.5 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Όσο αφορά στα χαρακτηριστικά που απαιτούνται να έχει η νηπιαγωγός για την επίτευξη μίας καλής
συνεργασίας με τους γονείς, όλα κρίθηκαν εξίσου σημαντικά και από τις δύο ομάδες. Τα σημεία που δόθηκαν
περισσότερη έμφαση για τα χαρακτηριστικά της νηπιαγωγού είναι η εμπιστοσύνη, ο αλληλοσεβασμός και η
διάθεση επικοινωνίας. Για την εμπιστοσύνη και τον αλληλοσεβασμό οι Μπρούζος (1995, 2002) και
Σακελλαρίου (2008) σχολιάζουν πως είναι δυο παράμετροι που δέχονται επιρροές από τα διάφορα περιβάλλοντα
που κινούνται οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί. Ωστόσο έχουν θεμελιώδη σημασία για την εγκαθίδρυση μιας
καλής συνεργασίας. Παρομοίως, ο Miretzky (όπως αναφέρεται από Poulou & Matsagouras, 2007) σχολιάζει στο
άρθρο του πως η εμπιστοσύνη και ο αμοιβαίος σεβασμός αποτελούν τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας των
δημοκρατικών κοινωνιών.

3.1.6 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Για τους γονείς, τα χαρακτηριστικά που εξετάστηκαν ως προϋποθέσεις για μια καλή συνεργασία με τους
νηπιαγωγούς, κρίθηκαν όλα σημαντικά και από τους δυο φορείς. Τα σημεία που δόθηκαν περισσότερη έμφαση
ως χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχουν οι γονείς, είναι η διάθεση επικοινωνίας, η ειλικρίνεια, η
εμπιστοσύνη και ο αλληλοσεβασμός. Με τα παραπάνω αποτελέσματα συμφωνούν οι Μπρούζος (1995, 1996),
Σακελλαρίου (2008) και Γεωργίου (2001).

3.1.7 ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στο ερώτημα ποια ομάδα από τις δύο επιδιώκει τη συνεργασία σε μεγαλύτερο βαθμό, οι απαντήσεις
συγκεντρώνονται στους νηπιαγωγούς. Μπορεί ένα μεγάλο ποσοστό των γονέων αθροιστικά να πιστεύει ότι
επιδιώκει τη συνεργασία περισσότερο από τους νηπιαγωγούς, ωστόσο οι ίδιοι αναιρούνται όταν μεγάλη
πλειοψηφία αυτών δηλώνει ότι τη συνεργασία την επιδιώκουν εξίσου και οι δύο ομάδες. Στο ερώτημα αν οι
νηπιαγωγοί επιδιώκουν τη συνεργασία σε μεγαλύτερο βαθμό, η πλειοψηφία των απαντήσεων και από τις δυο
ομάδες απαντά θετικά. Η Σακελλαρίου (2008β) στην έρευνά της ταυτίζεται με την άποψη πως οι νηπιαγωγοί
είναι εκείνοι που επιδιώκουν την συνεργασία σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι οι γονείς.
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3.1.8 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ- ΓΟΝΕΑ
Τέλος, από τα γενικά συμπεράσματα της ανάλυσής μας, παρατηρήθηκε ότι κατά τη γνώμη των ερωτηθέντων
η συνεργασία νηπιαγωγών- γονέων μπορεί να επηρεαστεί από τις επιδόσεις του παιδιού και τη μόρφωση των
γονέων. Η πεποίθηση αυτή είναι κοινή και στις δύο ομάδες. Ο Γεωργίου (2000) αναφέρει πως η συμπεριφορά
των γονέων μεταβάλλεται ανάλογα με την επίδοση του παιδιού διαφοροποιώντας τον βαθμό συνεργασίας με
τους εκπαιδευτικούς. Κατά τους Raver & Knitzer (2002), Σακελλαρίου (2008), Baker & Stevenson (όπως
αναφέρεται από Γεωργίου, 2000), Kohl, Lengua & McMahon (2000) οι μορφωμένοι γονείς, εμπλέκονται
περισσότερο στην εκπαιδευτική διαδικασία του παιδιού τους, τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο. Αντίθετη
άποψη έχει η έρευνα των Grolnick & Slowiaczek (1994) όπου δηλώνουν πως το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας
δεν επηρεάζει τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς.

3.2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η έρευνα αυτή διαπίστωσε ότι:
-

Σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την ευθύνη που έχουν γονείς και νηπιαγωγοί απέναντι στην ανατροφή
του παιδιού, δηλώνουν και οι δυο ομάδες εξαιρετικά υψηλά ποσοστά ευθύνης.

-

Οι εκπαιδευτικοί εντοπίζουν κυρίως τον ρόλο τους στα πεδία που αφορούν τη γνωστική ανάπτυξη όπως
είναι η πρόοδος του παιδιού, η δημιουργία κινήτρων και η καλλιέργεια του επιστημονικού τρόπου
σκέψης, ενώ οι γονείς έχουν την ευθύνη για την ηθική διάπλαση, τη κοινωνικοσυναισθηματική
ανάπτυξη, τη δημιουργία της προσωπικότητας, την εκμάθηση σωστών τρόπων συμπεριφοράς, την
επιβολή κανόνων και την ψυχοσωματική ανάπτυξη. Εξίσου υψηλό βαθμό ευθύνης είχαν γονείς και
νηπιαγωγοί στη νοητική καλλιέργεια και στη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού.

-

Σε όλα τα ζητήματα ευθύνης οι γονείς δίνουν μικρότερο ποσοστό ευθύνης στους νηπιαγωγούς από αυτό
που οι νηπιαγωγοί πιστεύουν για τον εαυτό τους.

-

Στο θέμα της συχνότητας των τρόπων επικοινωνίας διαπιστώθηκε πως η επιδίωξη της συνεργασίας δεν
εκλαμβάνεται με τον ίδιο βαθμό από τους γονείς και τους νηπιαγωγούς. Οι νηπιαγωγοί δηλώνουν να
έρχονται σε επαφή με τους γονείς ‘μερικές φορές’ ή ‘συχνά’ κάνοντας χρήση ποικίλων τρόπων
επικοινωνίας, ενώ οι γονείς συσπειρώνουν τις απαντήσεις τους στις επιλογές ‘ποτέ’ και ‘σπάνια’
ανατρέποντας από την πλευρά τους τα αποτελέσματα των νηπιαγωγών.

-

Από τις απαντήσεις των νηπιαγωγών και των γονέων φάνηκε πως οι ολιγόλεπτες συναντήσεις κατά την
αποχώρηση του νηπίου είναι ο πιο διαδεδομένος τρόπος επικοινωνίας καθώς και οι δυο ομάδες
συμπλήρωσαν ότι πραγματοποιείται συχνά, ενώ το ημερολόγιο επικοινωνίας και οι επισκέψεις της
νηπιαγωγού στο σπίτι δεν πραγματοποιούνται ποτέ ή γίνονται σπάνια.
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-

Όσον αφορά τη συχνότητα συνεργασία σε διάφορα θέματα, οι απόψεις των δυο φορέων απέκλειαν σε
αρκετά σημεία, με τους νηπιαγωγούς να δηλώνουν ότι συχνά συνεργάζονται με τους γονείς και οι γονείς
να δηλώνουν το αντίθετο. Προκύπτει λοιπόν πως είτε οι γονείς περιμένουν περισσότερα από τους
νηπιαγωγούς είτε οι νηπιαγωγοί έχουν υπερεκτιμήσει τις προσπάθειές τους. Συμφωνούσαν όμως πως δεν
υπάρχει συνεργασία για τον προγραμματισμό της διδακτέας ύλης και στη συμμετοχή σε διοικητικά
θέματα που αφορούσαν το σχολείο. Ωστόσο είχαν την ίδια άποψη ότι υπάρχει συχνή συνεργασία για
τους κανόνες που μπαίνουν μέσα στην σχολική τάξη και για τις μαθησιακές ικανότητες του παιδιού.

-

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως και οι δύο φορείς τάσονταν υπέρ στην εκπαίδευση και
επιμόρφωση των νηπιαγωγών, αλλά και της ενημέρωση των γονέων.

-

Για τους γονείς και τους νηπιαγωγούς η διάθεση επικοινωνίας, η εμπιστοσύνη και ο αλληλοσεβασμός
αποτελούν αποτελούν τα κύρια συστατικά της συνεργασίας.

-

Σχετικά με την επιδίωξη της συνεργασία φαίνεται πως οι νηπιαγωγοί επιδιώκουν τη συνεργασία σε
μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι οι γονείς και πως οι γονείς έχουν την τάση να υπερεκτιμούν την προσπάθειά
τους για συνεργασία.

-

Η επίδοση του παιδιού και η μόρφωση του γονέα είναι παράγοντες που επηρεάζουν τη συνεργασία
νηπιαγωγείου- οικογένειας.

Συνοψίζοντας, βλέπουμε από τα παραπάνω συμπεράσματα πως μεταξύ των γονέων και των νηπιαγωγών
υπάρχει σαφής διαχωρισμός των υποχρεώσεων, με τους νηπιαγωγούς να είναι υπεύθυνοι κυρίως σε ζητήματα
που αφορούν τη γνωστική καλλιέργεια και τους γονείς σε ζητήματα που αφορούν την διαπιαδαγώγιση, την
κοινωνική ανάπτυξη καθώς και την ψυχική και σωματική υγεία. Τα αποτελέσματα αυτά ταυτίζονται και με
άλλες έρευνες των Πούλου & Ματσαγγούρα (2009, 2007) και Ballion (από Δοδοντσάκη, 2001). Οφείλουμε
όμως να σημειώσουμε πως στη συγκεκριμένη έρευνα και οι δυο πλευρές, αν και αναγνωρίζουν το μέγεθος της
ευθύνης που έχει η άλλη ομάδα για κάποιο ζήτημα, ωστόσο δεν δηλώνει άμοιρη ευθυνών για την ίδια.
Οι διαφοροποιήσεις στην αντίληψη των ρόλων ανάμεσα στους γονείς και στους νηπιαγωγούς μας δείχνουν
το βασικό ζήτημα της σχέσης σχολείου – οικογένειας που αφορά την περιοχή εξειδίκευσης του καθενός
(Phtiaka, 1999). Η Phtiaka (1999) στο άρθρο της αναφέρει πως οι γνώσεις των γονέων είναι περιπτωσιολογικές
διότι προέρχονται μόνο από την συναναστροφή με τα παιδιά τους και συχνά χαρακτηρίζονται από
προκαταλήψεις και αντιφάσεις. Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί στηρίζουν της γνώσεις τους πάνω σε θεωρητικές
σπουδές και στην εμπειρία που έχουν αποκτήσει όλα τα χρόνια εργασίας και ενασχόλησης με παιδιά κι αυτό
τους κάνει να είναι απαλλαγμένοι από προκαταλήψεις. Κατά συνέπεια, ένα μέρος του προβλήματος στη σχέση
οικογένειας- σχολείου έγκειται στο γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί λόγο της επιστημονικής κατάρτισης που
κατέχουν, υποτιμούν τις μη θεωρητικά τεκμηριωμένες γνώσεις που προέρχονται από τους γονείς.
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Από τα αποτελέσματα της έρευνας φάνηκε επίσης σχετικά με τη συχνότητα των τρόπων επικοινωνίας και τη
συχνότητα συνεργασίας σε διάφορα θέματα, πως οι νηπιαγωγοί δηλώνουν πως επιδιώκουν πιο συχνά την
συνεργασία και πως εμπλέκουν τους γονείς σε ποικίλα θέματα για συνεργασία, ενώ οι γονείς δήλωναν το
αντίθετο. Το χάσμα που παρατηρήθηκε στις απαντήσεις, μας προβλημάτισε αρκετά. Στην περίπτωση αυτή είτε
οι απαντήσεις των νηπιαγωγών είναι πλασματικές και δήλωσαν αυτό που θεωρητικά θα έπρεπε να κάνουν, πως
συμβαίνει στην πραγματικότητα, πέφτοντας με αυτόν τον τρόπο σ’ ένα από τους κινδύνους που ελλοχεύουν με
το ερωτηματολόγιο είτε ότι οι γονείς δεν αναγνωρίζουν από την πλευρά των νηπιαγωγών τις προσπάθειες που
κάνουν για να επικοινωνήσουν και συνεργαστούν μαζί τους. Το γεγονός αυτό μας δείχνει πως το σχολείο δεν
έχει ακόμα ανοίξει τις πύλες τους προς την οικογένεια και περιορίζεται στις τυπικές συναντήσεις που
παραδοσιακά υλοποιούσε.
Από την έρευνα βρέθηκε ακόμα πως για τους γονείς και για τους νηπιαγωγούς απαραίτητα προσόντα για μια
καλή συνεργασία είναι η διάθεση επικοινωνίας, η εμπιστοσύνη και ο αλληλοσεβασμός. Επιπλέον, η έρευνα
έδειξε πως οι νηπιαγωγοί είναι εκείνοι που επιδιώκουν τη συνεργασία σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι οι γονείς και
τέλος πως και για τους δυο φορείς, οι επιδόσεις του παιδιού και η μόρφωση του γονέα αποτελούν παραμέτρους
που επηρεάζουν τη μεταξύ τους συνεργασία.
Τέλος, από τα δεδομένα που συλλέκτηκαν είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με σαφήνεια το μοντέλο
συνεργασίας που ακολουθείτε από το σημερινό νηπιαγωγείο, άποψη με την οποία ταυτίζεται και οι Sakellariou
& Renzou (2007). Αν και από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν συμπεραίνεται πως το νηπιαγωγείο είναι ένας
χώρος φιλόξενος προς τους γονείς που έχει αρχίσει να εφαρμόζει διαπραγματευτικά μοντέλα, ωστόσο οι
απαντήσεις των γονέων προβληματίζουν παραπέμποντας σε σχολειοκεντρικά ή έστω επικουρικά μοντέλα.
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4. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Στην παρούσα μελέτη καταγράφηκαν, βάση της διεθνούς εμπειρικής βιβλιογραφίας και των
αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την παρουσίαση και την ανάλυση της έρευνάς μας, τα αποτελέσματα της
συνεργασίας ανάμεσα στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας. Οι προτάσεις που
διατυπώνονται και παρουσιάζονται στη συνέχεια βασίζονται στις διατυπώσεις στις οποίες κατέληξε η παρούσα
έρευνα αναφορικά με το πώς εκλαμβάνουν τη συνεργασία οι δυο φορείς.
Σήμερα, η παγκόσμια αναγνώριση της γονεϊκής συμμετοχής στα προσχολικά προγράμματα, αποτελεί μια
πρόκληση για τα δικά μας παραδοσιακά υποδείγματα γονεϊκής εμπλοκής. Για να επιτευχθούν γνήσιες
εκπαιδευτικές εμπειρίες σε όλα τα παιδιά, θα πρέπει να επανεξεταστεί το μοντέλο της γονεϊκής συμμετοχής που
ακολουθείται σήμερα από το ελληνικό νηπιαγωγείο. Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στο μοντέλο εκείνο που δίνει
αξία στη συμμετοχή των γονέων και το οποίο μέσα από ευέλικτα και καινοτόμα προγράμματα να μπορεί να
εξασφαλίσει τη γονεϊκή συμμετοχή που θα επηρεάζει όχι μόνο το παρόν, αλλά και το μέλλον του παιδιού.
Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, αρχικά, θα πρέπει να γίνει μια συστηματική διερεύνηση των σχέσεων της
οικογένειας και του σχολείου σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η πρόταση αυτή βασίζεται στο γεγονός,
ότι η συνεργασία του σχολείου και της οικογένειας, δεν επηρεάζει την εκπαίδευση των παιδιών μόνο κατά τα
πρώτα σχολικά χρόνια αλλά καθ’ όλη τη διάρκεια φοίτησής τους στο σχολείο (Georgiou, 1998. Epstein, 2001).
Κατά την Epstein (2001) η έρευνα πρέπει να σταματήσει να ασχολείται με το κατά πόσο η συνεργασία φέρνει
θετικά αποτελέσματα ή όχι και θα πρέπει να επικεντρωθεί στο με ποιες συγκεκριμένες πρακτικές γίνεται να
αυξηθεί η απόδοση και να ενισχυθούν οι δεξιότητες των μαθητών. Σε χώρες του εξωτερικού έχουν σχεδιαστεί
και εφαρμοστεί προγράμματα που αποσκοπούν στην προαγωγή και στην ανάπτυξη των οικογενειών μέσα από
την ενεργό συμμετοχή των γονέων στα σχολικά προγράμματα. Τέτοια προγράμματα αποτελούν το ‘No Child
Left Behind- NCLB’ το PAT (Parents as teachers), το Bank Street και τα προγράμματα που ακολουθούν τα
σχολεία του Reggio Emilia.

Σύμφωνα με τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα, ένα ενδυναμωμένο υπόδειγμα συνεργασίας οικογένειας
και νηπιαγωγείου θα πρέπει να επικεντρώνει στα εξής χαρακτηριστικά:


Στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μέσα από προγράμματα συνεργασίας της οικογένειας και
του νηπιαγωγείου. Η αυθεντική συνεργασία εξάλλου δομείται μέσα από τη συνομιλία και την
επίλυση των προβλημάτων από κοινού στο πλαίσιο μιας αληθινά δημοκρατικής διαδικασίας.
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Στην αναγνώριση της αναγκαιότητας της συμμετοχής όλων των οικογενειών στην παιδαγωγική
διαδικασία και την υποστήριξη αυτών που έρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα.



Στην κατανόηση από την πλευρά των γονέων ως προς το ποιες είναι τα οφέλη του παιδιού σε
σχέση με τη συμμετοχή τους στην παιδαγωγική εργασία μέσα στο νηπιαγωγείο.



Στην προσέγγιση θεμάτων κοινωνικοπολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος και την ανάπτυξη
προγραμμάτων και θεμάτων που χαρακτηρίζονται από ποικιλομορφία και διαφορετικότητα. Με
τον τρόπο αυτό συμπεριλαμβάνονται στην εκπαιδευτική διαδικασία γονείς και οικογένειες που
προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, δίνοντας έτσι η δυνατότητα στους
γονείς να μιλήσουν για τις δικές τους εμπειρίες και τον δικό τους πολιτισμό.



Στην αναγνώριση των παραγόντων που διευκολύνουν ή παρεμποδίζουν τη συνεργασία με τους
γονείς.



Στην εκτίμηση της πολιτιστικής και γλωσσικής προέλευσης του παιδιού και της οικογένειάς τους.
Μ’ αυτό τον τρόπο η διαφορετικότητα αναδεικνύεται ως πηγή μάθησης για την τάξη και για τους
ίδιους τους παιδαγωγούς.



Στην πρόληψη ώστε να περιλαμβάνει όλες τις οικογένειες και όχι μόνο τις οικογένειες των
παιδιών που αντιμετωπίζουν σχολικές δυσκολίες.



Στην αποδοχή της συμμετοχής όλως των γονέων, ανεξάρτητα το κοινωνικό και μορφωτικό τους
υπόβαθρο.



Στην επαναξιολόγηση των αναλυτικών προγραμμάτων προσχολικής αγωγής προκειμένου να
συμπεριληφθούν θεματικές ενότητες που αφορούν τη συνεργασία με τους γονείς.

Προτείνεται, για να υπάρξει μια ουσιαστική και εποικοδομητική συνεργασία, γονείς και νηπιαγωγοί να
προσπαθήσουν ώστε:
- Να αυξηθεί ο αριθμός των επισκέψεων των γονέων στο νηπιαγωγείο και να οριστεί έπειτα από
συζήτηση, συγκεκριμένη μέρα και ώρα κάθε δυο βδομάδες όπου οι νηπιαγωγοί θα συνδιαλέγονται με τους
γονείς για θέματα που αφορούν το σχολείο, το πρόγραμμα, τους στόχους, ορισμένες συμβουλευτικές πρακτικές
καθώς και κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες για τη συνέχιση του προγράμματος που ακολουθείται από το
νηπιαγωγείου στο σπίτι. Επίσης να κατατίθενται προτάσεις και εμπειρίες που θέλουν να μοιραστούν οι γονείς.
- Να διοργανώνει η νηπιαγωγός, ιδιαίτερα τον πρώτο μήνα λειτουργίας του σχολείου, προσωπική
συνάντηση με τον κάθε γονέα ξεχωριστά για να συζητούν και να ενημερώνονται για τον χαρακτήρα, τις
συνήθειες, τις φοβίες αλλά και για τυχών ασθένειες ή αλλεργίες που αντιμετωπίζει το παιδί.
- Να υπάρξει σωστή και υπεύθυνη ενημέρωση προς τους γονείς είτε μέσα από τον Σύλλογο Γονέων και
Κηδεμόνων είτε μέσα από το ίδιο το νηπιαγωγείο σχετικά με το περιεχόμενο και την αξία της συνεργασίας.
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- Να υπόκεινται οι εν ενεργεία νηπιαγωγοί σε μετεκπαιδεύσεις και να ενημερώνονται για τα οφέλη της
συνεργασίας καθώς και για πρακτικές προσέγγισης των γονέων. Για τους σπουδαστές, προτείνεται η
παρακολούθηση σχετικών μαθημάτων στο πανεπιστήμιο. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει την δημιουργία και την
ένταξη συναφή γνωστικού αντικειμένου στον οδηγό σπουδών των πανεπιστημιακών τμημάτων προσχολικής
αγωγής και όχι μόνο.
- Να ενημερώνονται οι γονείς για τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα που έχουν οι ίδιοι και οι νηπιαγωγοί
στην εκπαίδευση του παιδιού.
- Να υπάρχει διερμηνέας για τους αλλοδαπούς γονείς και κηδεμόνες ώστε να διευκολύνεται η
επικοινωνία και η ποιότητα της συνεργασίας.
- Να εξασφαλίζεται κατά τη διάρκεια των συναντήσεων μέρος και πρόσωπο που θα μπορεί να προσέχει
τα παιδιά ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή συμμετοχή των γονέων.
- Τέλος, πως πέραν από τις συναντήσεις που θα πρέπει να γίνονται μεταξύ των γονέων και των
νηπιαγωγών, να υπάρχουν συναντήσεις και μεταξύ των νηπιαγωγών σε επίπεδο νομού, για να ανταλλάσσουν
ενδιαφέροντα, εμπειρίες, προκλήσεις και επιτυχημένα ή όχι βιώματα μέσα από τη συνεργασία τους με τους
γονείς.
Σύμφωνα με την Epstein (2002), ο τρόπος που το σχολείο αντιμετωπίζει τους μαθητές του
αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεται και η οικογένειά του. Κατά τον Δοδοντσάκη (2001), τα
καθήκοντα που έχουν οι εκπαιδευτικοί απέναντι στους γονείς, είναι τα παρακάτω:
-

να τους πληροφορούν για την πρόοδο του παιδιού τους.

-

να δημιουργούν και να διατηρούν καλές σχέσεις.

-

να μοιράζονται τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί στην τάξη.

-

να μαθαίνουν περισσότερα γύρω από το παιδί.

-

να εξηγούν και να αιτιολογούν τις πολιτικές και τις αποφάσεις που παίρνει το σχολείο.

-

να κάνουν μια κριτική ανασκόπηση μαζί με τους γονείς των εμπειριών που αποκτά το παιδί μέσα από
τη σχολική εκπαίδευση.

-

να μαθαίνουν περισσότερα για τη γνώμη των γονέων για ό,τι γίνονται στο σχολείο.

-

να προσδιορίζουν τη στάση και τα θέματα στα οποία συμφωνούν και διαφωνούν.
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-

να προσδιορίζουν τρόπους με τους οποίους οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους.

-

να διαπραγματευτούν από κοινού αποφάσεις σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών τους.

Για την ενίσχυση της συνεργασίας γονέων και νηπιαγωγών, κρίνεται απαραίτητη η στήριξη και των δυο
ομάδων από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό όπως σχολικοί σύμβουλοι και ψυχολόγοι.
Με βάση όλα τα παραπάνω γίνεται φανερό πως για την ανάπτυξη της συνεργασίας πρέπει να
δραστηριοποιηθούν όλοι οι υπεύθυνοι φορείς που εμπλέκονται με την εκπαίδευση. Μόνο τότε θα μπορέσει να
προαχθεί ένα λειτουργικό σύστημα που θα στοχεύσει στη σωστή ενημέρωση και καθοδήγηση των
εκπαιδευτικών, των γονέων και της κοινότητας στο θέμα της συνεργασίας και τα οφέλη που απορρέουν από
αυτή.
Προτείνεται το σύστημα ενδεικτικά να περιέχει τη λειτουργία Σχολών Γονέων, την καθιέρωση
τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών, τη διαλογή περιοδικών, φυλλαδίων και βιβλίων που θα παρέχουν
υποστηρικτικό υλικό σε γονείς και εκπαιδευτικούς αλλά και τη δημιουργία διαδικτυακού φόρουμ όπου θα
γίνονται συζητήσεις με θέματα που αφορούν προγράμματα συνεργασίας καθώς και γραμμή υποστήριξης για
αντιμετώπιση προβληματικών καταστάσεων. Θα μπορούσε επίσης να γίνεται παράλληλη συγκέντρωση του
πληροφοριακού υλικού που συλλέγεται από τις παραπάνω υπηρεσίες, να καταγράφεται και να επεξεργάζεται,
βοηθώντας με αυτό τον τρόπο στον σχεδιασμό προγραμμάτων συνεργασίας αλλά και στη βελτίωση ήδη
υπαρχόντων.
Οι παραπάνω προτάσεις αποτελούν απλές κατευθυντήριες γραμμές προς την ανάπτυξη αποτελεσματικών
στρατηγικών συνεργασίας ανάμεσα στους γονείς και στους νηπιαγωγούς. Πέραν τούτων, ο αλληλοσεβασμός, η
αμφίδρομη και αυθεντική επικοινωνία αποτελούν σημεία κλειδιά προς την κατεύθυνση αυτή.
Κλείνοντας, όπως αναδείχθηκε μέσα από τη βιβλιογραφική έρευνα, το θέμα της συνεργασίας οικογένειας
και νηπιαγωγείου είναι πολυδιάστατο. Η εξάντλησή του στο πλαίσιο της συγκεκριμένη έρευνα κρίθηκε
αδύνατη. Παρ’ όλα αυτά, έγινε φανερή η πολυπλοκότητα του θέματος και η ανάγκη για την εξεύρεση των
αποτελεσματικότερων πρακτικών που επηρεάζουν θετικά τη γνωστική και συναισθηματική εξέλιξη του παιδιού.
Μια μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνει τις απόψεις των γονέων και των νηπιαγωγών για τους
παράγοντες που συμβάλουν στη συμμετοχή των πρώτων στην εκπαιδευτική διαδικασία με στόχο τη βελτίωση
της μεταξύ τους συνεργασίας. Επίσης, θα μπορούσε η παρούσα έρευνα να εξεταστεί λαμβάνοντας υπόψη τα
δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος.
Πριν ολοκληρωθεί η μελέτη αυτή, θα πρέπει να επισημανθούν οι περιορισμοί της έρευνας. Το δείγμα
των νηπιαγωγών προήλθε από εν ενεργεία νηπιαγωγούς των περιοχών Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου με την
πλειοψηφία αυτών να είναι στο νομό Ρεθύμνου. Επίσης, μεγάλο μέρος του δείγματος των νηπιαγωγών
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παρακολουθούσαν το διδασκαλείο του Πανεπιστημίου Κρήτης. Κατά συνέπεια, τα πορίσματα της μελέτης θα
πρέπει να χρησιμοποιηθούν με προσοχή. Η επιλογή μεγαλύτερου και αντιπροσωπευτικότερου δείγματος θα
μπορούσε να συμπληρώσει την εγκυρότητα της έρευνας. Ωστόσο, η έρευνα αυτή αποτελεί μια ελάχιστη
σκιαγράφηση των αντιλήψεων των γονέων και των νηπιαγωγών σε θέματα που αφορούν τη μεταξύ τους
συνεργασία.
Καταληκτικά, από την εξέταση των απόψεων των διαφόρων ερευνητών αλλά και από την παρούσα έρευνα
συμπεραίνεται ότι η συνεργασία οικογένειας νηπιαγωγείου αποτελεί ένα πεδίο γεμάτο προκλήσεις και
δυσκολίες. Για να διασκελιστούν, σημαίνει για τους νηπιαγωγούς και τους γονείς ότι θα πρέπει να πιστέψουν
στις δυνατότητες που προκύπτουν από τη συνεργασία και να αγωνιστούν γι’ αυτές. Η πολιτεία με τη σειρά της
έχει χρέος να υιοθετήσει τη «συνεργατική προσέγγιση» οικογένειας- νηπιαγωγείου και να την υποστηρίξει
θεσμικά, μέσα από κατάλληλα προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης τόσο των νηπιαγωγών όσο και των
γονέων. Τέλος, όλοι εμείς οφείλουμε να επενδύσουμε και να οραματιστούμε σήμερα, αυτό που θέλουμε να
έχουν αύριο τα παιδιά μας. Η συνταγή είναι γνωστή κι έχει το όνομα συνεργασία, η εκτέλεση δύσκολη, αλλά η
απολαβή ανεκτίμητη!
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Αγαπητοί γονείς,
Από έρευνες είναι γνωστό πως η συνεργασία ανάμεσα στους γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας και στις
νηπιαγωγούς μπορεί να επηρεάσει τη μελλοντική ακαδημαϊκή επίδοση του παιδιού, τη συμπεριφορά του αλλά και τον
τρόπο της παιδαγωγικής διαδικασίας που ακολουθείται σε μια τάξη νηπιαγωγείου. Είναι γεγονός όμως πως στη χώρα
μας, δεν έχουν γίνει εκτενείς προσπάθειες μελέτης του συγκεκριμένου θέματος. Για το λόγο αυτό το παρόν
ερωτηματολόγιο ερευνά τα θέματα, τους τρόπους και τις μορφές συνεργασίας μεταξύ των νηπιαγωγών και των γονέων.
Στόχος αποτελεί η διατύπωση σχετικών προτάσεων για την αντιμετώπιση τυχόν δυσκολιών.
Στην προσπάθεια αυτή ζητείται η βοήθειά σας, συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στα χέρια
σας. Είναι σημαντικό να μην αναγράψετε κανένα στοιχείο που να μαρτυρά την ταυτότητά σας καθώς το
ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. Εάν θέλετε να καταγράψετε επιπρόσθετα σχόλια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
οποιοδήποτε κενό χώρο του ερωτηματολογίου.
Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία.
Σταυριανάκη Μαρία
Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Τμήματος ΠΤΠΕ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Παρακαλώ, κυκλώστε την απάντηση που σας ταιριάζει:
1.Γονέας που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο: Πατέρας



Μητέρα 

2.Ηλικία γονέα που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο:
α) κάτω από 24 ετών 
β) 25-29 ετών 
γ) 30- 34 ετών 
δ) 35- 39 ετών 
ε) πάνω από 40 ετών 
3. Μόρφωση γονέα που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο:
α) Δημοτικό 
β) Γυμνάσιο 
γ) Λύκειο 
δ) ΑΕΙ-ΤΕΙ 
4. Αριθμός παιδιών μέσα στην οικογένεια: …….
5. Σειρά γέννησης του παιδιού που φοιτά στο νηπιαγωγείο: …….
6. Φύλο του παιδιού που φοιτά στο νηπιαγωγείο:

α) Αγόρι

β) Κορίτσι

7. Ηλικία του παιδιού που φοιτά στο νηπιαγωγείο:

α) Νήπιο

β) Προνήπιο

8. Είστε κάτοικος περιοχής:
α) αγροτικής (έως 1.999 κάτοικοι) 
γ) αστικής (10.000 και άνω κάτοικοι) 

β) ημιαστικής (2.000- 9.999 κάτοικοι)

9. Υπάρχει Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων στο νηπιαγωγείο σας;

ΝΑΙ





ΟΧΙ 
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Α.

Ερώτηση:

α/
α

Παρακαλώ σημειώστε με  το βαθμό της
άποψης που σας εκφράζει σχετικά με την
ευθύνη που έχουν γονείς και νηπιαγωγοί για
τα παρακάτω ζητήματα.

1.

Υπεύθυνος για την πρόοδο του παιδιού.

2.

Υπεύθυνος για την κοινωνικοποίηση του
παιδιού.

3.

Υπεύθυνος για την καλλιέργεια του
επιστημονικού τρόπου σκέψης του παιδιού.

4.

Υπεύθυνος για τη συναισθηματική καλλιέργεια
του παιδιού.

5.

Υπεύθυνος για την επιβολή κανόνων στο παιδί.

6.

Υπεύθυνος για την εκμάθηση σωστών τρόπων
συμπεριφοράς του παιδιού.

7.

Υπεύθυνος για τη διαμόρφωση της
προσωπικότητας του παιδιού.

8.

Υπεύθυνος για την ηθική διάπλαση του
παιδιού.

9.

Υπεύθυνος για τη νοητική καλλιέργεια του
παιδιού.

10.

Υπεύθυνος για τη γλωσσική καλλιέργεια του
παιδιού.

11.

Υπεύθυνος για τη δημιουργία κινήτρων
μάθησης στο παιδί.

12.

Υπεύθυνος για την ψυχοσωματική ανάπτυξη

ΓΟΝΕΑΣ
Καθόλου
ευθύνη

Λίγη
ευθύνη

Μέτρια
Ευθύνη

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
Μεγάλη
ευθύνη

Απόλυτη
ευθύνη

Καθόλου
ευθύνη

Λίγη
ευθύνη

Μέτρια
Ευθύνη

Μεγάλη
ευθύνη

Απόλυτη
ευθύνη
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του παιδιού.
Β.
α/
α

Ερώτηση:

Παρακαλώ σημειώστε με ένα  τη συχνότητα των τρόπων επικοινωνίας σας με τη
νηπιαγωγό.

1.

Μέσω προγραμματισμένων συναντήσεων μεταξύ των γονέων και της νηπιαγωγού στο
χώρου του νηπιαγωγείου.

2.

Μέσω προγραμματισμένων συναντήσεων μεταξύ των γονέων και της νηπιαγωγού εκτός
σχολικού ωραρίου.

3.

Μέσω ολιγόλεπτων συναντήσεων κατά την ώρα αποχώρησης του παιδιού από το
νηπιαγωγείο.

4.

Μέσω τηλεφώνου.

5.

Μέσω ημερολογίου επικοινωνίας μεταξύ των γονέων και της νηπιαγωγού το οποίο
μεταφέρει το παιδί στην τσάντα του.

6.

Μέσω του πίνακα ανακοινώσεων.

7.

Μέσω επισκέψεων της νηπιαγωγού στο σπίτι.

8.

Μέσω σημειωμάτων της νηπιαγωγού προς τους γονείς και των γονέων προς τη
νηπιαγωγό, τα οποία μεταφέρει το παιδί στην τσάντα του.

9.

Μέσω προσκλήσεων από τη νηπιαγωγό προς τους γονείς για συνεργασία μέσα στην
τάξη (π.χ. για την ολοκλήρωση μιας διδασκαλίας).

10.

Μέσω προσκλήσεων από τη νηπιαγωγό προς τους γονείς για συνεργασία εκτός σχολικής

Ποτέ

Σπάνια

Μερικές
φορές

Συχνά

Πάντοτε
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τάξης (π.χ. συνοδοί σε μια εκδρομή).
11.

Άλλο:

Γ.

Ερώτηση:

α/
α

Παρακαλώ σημειώστε με ένα  τη συχνότητα συνεργασίας σας με τη νηπιαγωγό στα
παρακάτω θέματα.

1.

Για την παροχή πληροφοριών σε θέματα που αφορούν το παιδί (π.χ. καθημερινές
δραστηριότητες, ύπνος, παιχνίδι, ενδιαφέροντα, ιατρικά θέματα).

2.

Για την αντιμετώπιση προβληματικής συμπεριφοράς του παιδιού στο νηπιαγωγείο.

3.

Για τον προγραμματισμό της διδακτέας ύλης.

4.

Για τη συμμετοχή σε θέματα διοίκησης του σχολείου.

5.

Για τη συνεργασία του νηπιαγωγείου με φορείς της κοινότητας.

6.

Για την προετοιμασία και οργάνωση του μαθήματος.

7.

Για τη συμμετοχή του γονέα σε προγραμματισμένες δραστηριότητες μέσα στην τάξη (π.χ.
διήγηση ιστοριών ή παρουσίαση του επαγγέλματός του κ.ά).

8.

Για τη συνοδεία των παιδιών σε εξωσχολικές εκδρομές.

Ποτέ

Σπάνια

Μερικές
φορές

Συχνά

Πάντοτε
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Γ.

Ερώτηση

α/
α

Παρακαλώ σημειώστε με ένα  τη συχνότητα συνεργασίας σας με τη νηπιαγωγό στα
παρακάτω θέματα.

9.

Για την οργάνωση επιμορφωτικών συναντήσεων με ειδικούς επιστήμονες για θέματα
ανάπτυξης και αγωγής του παιδιού (π.χ. ψυχολόγοι, γιατροί, λογοθεραπευτές,
διαιτολόγοι κ.ά.).

10.

Για την οργάνωση εκδηλώσεων με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για τις ανάγκες του
νηπιαγωγείου (π.χ. παζάρι, λαχειοφόρος αγορά κ.ά.).

11.

Για τους κανόνες της σχολική τάξης.

12.

Για τις μαθησιακές ικανότητες του παιδιού.

13.

Για τη διοργάνωση σχολικών εκδηλώσεων (π.χ. θεατρικές παραστάσεις κ.ά.).

14.

Για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί στο σπίτι ή στο νηπιαγωγείο.

15.

Για οικογενειακά προβλήματα που πιθανόν να επηρεάζουν το παιδί.

16.

Για τις εργασίες του παιδιού.

17.

Για τους στόχους και τις δραστηριότητες του αναλυτικού προγράμματος του
νηπιαγωγείου.

18.

Για τη σχέση του παιδιού με τους συμμαθητές του.

Ποτέ

Σπάνια

Μερικές
φορές

Συχνά

Πάντοτε
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19.

Για τις δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν στο σπίτι ώστε να βοηθήσουν το παιδί.

20.

Άλλο:

Παρακαλώ σημειώστε με  την απάντηση που ανταποκρίνεται στις απόψεις σας για κάθε μια από τις παρακάτω δηλώσεις.
Δ.

Ερώτηση:

α/α

Για την ανάπτυξη καλύτερης συνεργασία ανάμεσα στους γονείς
και στη νηπιαγωγό χρειάζεται κυρίως:

1.

Εκπαίδευση και επιμόρφωση της νηπιαγωγού.

2.

Ενημέρωση των γονέων.

Ε.

Ερώτηση:
Η συνεργασία με τους γονείς στο νηπιαγωγείο απαιτεί από τη
νηπιαγωγό:

α/α

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Διαφωνώ
απολύτως

Διαφωνώ

Δεν είμαι
βέβαιος/η

Συμφωνώ

Συμφωνώ
απολύτως

Διαφωνώ
απολύτως

Διαφωνώ

Δεν είμαι
βέβαιος/η

Συμφωνώ

Συμφωνώ
απολύτως

Γνώσεις για τις μεθόδους συνεργασίας γονέων – νηπιαγωγών.
Ευαισθησία.
Διάθεση επικοινωνίας.
Ειλικρίνεια.
Ευέλικτη συμπεριφορά.
Προσδιορισμός ορίων.
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7.
8.
9.

Εμπιστοσύνη.
Αλληλοσεβασμό.
Άλλο:

ΣΤ.

Ερώτηση:

α/α

Η συνεργασία με τη νηπιαγωγό στο νηπιαγωγείο απαιτεί από
τους γονείς:

Διαφωνώ
απολύτως

Διαφωνώ

Δεν είμαι
βέβαιος/η

Συμφωνώ

Συμφωνώ
απολύτως

Διαφωνώ

Διαφωνώ

Δεν είμαι

Συμφωνώ

Συμφωνώ

1. Γνώσεις για τις μεθόδους συνεργασίας γονέων – νηπιαγωγών.
2. Ευαισθησία.
3. Διάθεση επικοινωνίας.
4. Ειλικρίνεια.
5. Ευέλικτη συμπεριφορά.
6. Προσδιορισμός ορίων.
7. Εμπιστοσύνη.
8. Αλληλοσεβασμό.
9. Άλλο:

Ζ.

Ερώτηση:
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α/α

απολύτως

βέβαιος/η

απολύτως

Τη συνεργασία γονέων- νηπιαγωγού επιδιώκουν:

1. Οι γονείς σε μεγαλύτερο βαθμό από τη νηπιαγωγό
2. Η νηπιαγωγός σε μεγαλύτερο βαθμό από τους γονείς.
3. Οι γονείς και η νηπιαγωγός στον ίδιο βαθμό.
Η.

Ερώτηση:

α/α
Παρακαλώ σημειώστε με  την απάντηση που ανταποκρίνεται
στις απόψεις σας για κάθε μια από τις παρακάτω δηλώσεις.

Διαφωνώ
απολύτως

Διαφωνώ

Δεν είμαι
βέβαιος/η

Συμφωνώ

Συμφωνώ
απολύτως

1. Οι επιδόσεις του παιδιού στο νηπιαγωγείο επηρεάζουν τη
συνεργασία νηπιαγωγού και γονέα.

2. Η μόρφωση των γονέων επηρεάζει τη συνεργασία νηπιαγωγού και
γονέα.

Θ. Παρακαλώ απαντήστε με συντομία στις παρακάτω ερωτήσεις:
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1. Αναφέρετε τους δυο σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τη συνεργασία οικογένειας- νηπιαγωγείου και γιατί.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Αναφέρετε τους δυο σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν θετικά τη συνεργασία οικογένειας- νηπιαγωγείου και γιατί.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι,
Η συνεργασία ανάμεσα στους γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας και στις νηπιαγωγούς είναι ένα θέμα που απασχολεί συχνά όλους μας. Είναι γεγονός πως στη
χώρα μας δεν έχει γίνει εκτενής προσπάθεια μελέτης του συγκεκριμένου θέματος. Για το λόγο αυτό αναλάβαμε να ερευνήσουμε τα θέματα, τους τρόπους και τις μορφές
συνεργασίας μεταξύ των νηπιαγωγών και των γονέων με σκοπό να διατυπώσουμε σχετικές προτάσεις για την αντιμετώπιση τυχόν δυσκολιών.
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Στην προσπάθεια αυτή ζητείται η βοήθειά σας, συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο που έχετε στα χέρια σας. Είναι σημαντικό να μην αναγράψετε κανένα στοιχείο
που να μαρτυρά την ταυτότητά σας καθώς το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. Εάν θέλετε να καταγράψετε επιπρόσθετα σχόλια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε
κενό χώρο του ερωτηματολογίου.

Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία.

Σταυριανάκη Μαρία
Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Τμήματος ΠΤΠΕ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Παρακαλώ, κυκλώστε την απάντηση που σας ταιριάζει:

1.Βασικές σπουδές: α) Σχολή Νηπιαγωγών 

2.Έτη προϋπηρεσίας: α) 1-10 

β) 11- 20 

β) Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών 

γ) 21- 30 

δ) 31 και άνω 

3. Επιμόρφωση- άλλες σπουδές:
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α)Εξομοίωση



β)Διδασκαλείο 

δ) Διδακτορικό 

γ) Μεταπτυχιακό 

ε) Άλλο Πτυχίο 

4. Περιοχή που έχετε διδάξει:

I.

Αγροτική (έως 1.999 κάτοικοι):

α)καθόλου 

β)1-2 χρόνια 

γ)περισσότερο από 3 χρόνια 

Ημιαστική (2.000- 9.999 κάτοικοι):
α)καθόλου 

β)1-2 χρόνια 

γ)περισσότερο από 3 χρόνια 

Αστική (10.000 και άνω κάτοικοι):
α)καθόλου 

β)1-2 χρόνια  γ)περισσότερο από 3 χρόνια 
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ΓΟΝΕΑΣ

ώ σημειώστε με  το βαθμό της
ου σας εκφράζει σχετικά με την
υ έχουν γονείς και νηπιαγωγοί για
τω ζητήματα.

Καθόλου
ευθύνη

Λίγη
ευθύνη

Μέτρια
Ευθύνη

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
Μεγάλη
ευθύνη

Απόλυτη
ευθύνη

Καθόλου
ευθύνη

Λίγη
ευθύνη

για την πρόοδο του παιδιού.
για την κοινωνικοποίηση του

για την καλλιέργεια του
κού τρόπου σκέψης του παιδιού.

για τη συναισθηματική καλλιέργεια
ύ.
για την επιβολή κανόνων στο παιδί.

για την εκμάθηση σωστών τρόπων
οράς του παιδιού.

για τη διαμόρφωση της
ότητας του παιδιού.
για την ηθική διάπλαση του

για τη νοητική καλλιέργεια του

για τη γλωσσική καλλιέργεια του

για τη δημιουργία κινήτρων
το παιδί.

για την ψυχοσωματική ανάπτυξη
ύ.
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Μέτρια
Ευθύνη

Μεγ
ευθύ

Β.
α/
α

Ερώτηση:

Παρακαλώ σημειώστε με ένα  τη συχνότητα των τρόπων επικοινωνίας σας με τους
γονείς.

12.

Μέσω προγραμματισμένων συναντήσεων μεταξύ των γονέων και της νηπιαγωγού στο
χώρου του νηπιαγωγείου.

13.

Μέσω προγραμματισμένων συναντήσεων μεταξύ των γονέων και της νηπιαγωγού εκτός
σχολικού ωραρίου.

14.

Μέσω ολιγόλεπτων συναντήσεων κατά την ώρα αποχώρησης του παιδιού από το
νηπιαγωγείο.

15.

Μέσω τηλεφώνου.

16.

Μέσω ημερολογίου επικοινωνίας μεταξύ των γονέων και της νηπιαγωγού το οποίο
μεταφέρει το παιδί στην τσάντα του.

17.

Μέσω του πίνακα ανακοινώσεων.

18.

Μέσω επισκέψεων της νηπιαγωγού στο σπίτι.

19.

Μέσω σημειωμάτων της νηπιαγωγού προς τους γονείς και των γονέων προς τη
νηπιαγωγό, τα οποία μεταφέρει το παιδί στην τσάντα του.

20.

Μέσω προσκλήσεων από τη νηπιαγωγό προς τους γονείς για συνεργασία μέσα στην
τάξη (π.χ. για την ολοκλήρωση μιας διδασκαλίας).

21.

Μέσω προσκλήσεων από τη νηπιαγωγό προς τους γονείς για συνεργασία εκτός σχολικής
τάξης (π.χ. συνοδοί σε μια εκδρομή).

22.

Άλλο:
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Ποτέ

Σπά

Γ.

Ερώτηση:

α/α
Παρακαλώ σημειώστε με ένα  τη συχνότητα συνεργασίας σας με τους γονείς στα
παρακάτω θέματα:

21.

Για την παροχή πληροφοριών σε θέματα που αφορούν το παιδί (π.χ. καθημερινές
δραστηριότητες, ύπνος, παιχνίδι, ενδιαφέροντα, ιατρικά θέματα).

22.

Για την αντιμετώπιση προβληματικής συμπεριφοράς του παιδιού στο νηπιαγωγείο.

23.

Για τον προγραμματισμό της διδακτέας ύλης.

24.

Για τη συμμετοχή σε θέματα διοίκησης του σχολείου.

25.

Για τη συνεργασία του νηπιαγωγείου με φορείς της κοινότητας.

26.

Για την προετοιμασία και οργάνωση του μαθήματος.

27.

Για τη συμμετοχή του γονέα σε προγραμματισμένες δραστηριότητες μέσα στην τάξη (π.χ.
διήγηση ιστοριών ή παρουσίαση του επαγγέλματός του κ.ά).

28.

Για τη συνοδεία των παιδιών σε εξωσχολικές εκδρομές.
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Ποτέ

Σπ

Γ.

Ερώτηση

α/α

Παρακαλώ σημειώστε με ένα  τη συχνότητα συνεργασίας σας με τους γονείς στα
παρακάτω θέματα:

29.

Για την οργάνωση επιμορφωτικών συναντήσεων με ειδικούς επιστήμονες για θέματα
ανάπτυξης και αγωγής του παιδιού (π.χ. ψυχολόγοι, γιατροί, λογοθεραπευτές,
διαιτολόγοι κ.ά.).

30.

Για την οργάνωση εκδηλώσεων με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για τις ανάγκες του
νηπιαγωγείου (π.χ. παζάρι, λαχειοφόρος αγορά κ.ά.).

31.

Για τους κανόνες της σχολική τάξης.

32.

Για τις μαθησιακές ικανότητες του παιδιού.

33.

Για τη διοργάνωση σχολικών εκδηλώσεων (π.χ. θεατρικές παραστάσεις κ.ά.).

34.

Για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί στο σπίτι ή στο νηπιαγωγείο.

35.

Για οικογενειακά προβλήματα που πιθανόν να επηρεάζουν το παιδί.

36.

Για τις εργασίες του παιδιού.

37.

Για τους στόχους και τις δραστηριότητες του αναλυτικού προγράμματος του
νηπιαγωγείου.

38.

Για τη σχέση του παιδιού με τους συμμαθητές του.

39.

Για τις δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν στο σπίτι ώστε να βοηθήσουν το παιδί.

40.

Άλλο:

187

Ποτέ

Σπ

Παρακαλώ σημειώστε με  την απάντηση που ανταποκρίνεται στις απόψεις σας για κάθε
μια από τις παρακάτω δηλώσεις.

Δ.

Ερώτηση:

α/α
Για την ανάπτυξη καλύτερης συνεργασίας ανάμεσα στους γονείς
και στη νηπιαγωγό χρειάζεται κυρίως:
3.

Εκπαίδευση και επιμόρφωση της νηπιαγωγού.

4.

Ενημέρωση των γονέων.

Ε.

Ερώτηση:

α/α
Η συνεργασία με τους γονείς στο νηπιαγωγείο απαιτεί από τη
νηπιαγωγό:
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Διαφωνώ
απολύτως

Διαφωνώ

Δ
βέ

Διαφωνώ
απολύτως

Διαφωνώ

Δ
βέ

Γνώσεις για τις μεθόδους συνεργασίας γονέων – νηπιαγωγών.
Ευαισθησία.
Διάθεση επικοινωνίας.
Ειλικρίνεια.
Ευέλικτη συμπεριφορά.
Προσδιορισμός ορίων.
Εμπιστοσύνη.
Αλληλοσεβασμό.
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Άλλο:
18.
ΣΤ.

Ερώτηση:

α/α
Η συνεργασία με τη νηπιαγωγό στο νηπιαγωγείο απαιτεί από
τους γονείς:

Διαφωνώ
απολύτως

Διαφωνώ

Δ
βέ

Διαφωνώ
απολύτως

Διαφωνώ

Δ
βέ

Διαφωνώ
απολύτως

Διαφωνώ

Δ
βέ

10. Γνώσεις για τις μεθόδους συνεργασίας γονέων – νηπιαγωγών.
11. Ευαισθησία.
12. Διάθεση επικοινωνίας.
13. Ειλικρίνεια.
14. Ευέλικτη συμπεριφορά.
15. Προσδιορισμός ορίων.
16. Εμπιστοσύνη.
17. Αλληλοσεβασμό.
18. Άλλο:

Ζ.

α/α

Ερώτηση:

Τη συνεργασία γονέων- νηπιαγωγού επιδιώκουν:

4. Οι γονείς σε μεγαλύτερο βαθμό από τη νηπιαγωγό
5. Η νηπιαγωγός σε μεγαλύτερο βαθμό από τους γονείς.
6. Οι γονείς και η νηπιαγωγός στον ίδιο βαθμό.
Η.

Ερώτηση:

α/α
Παρακαλώ σημειώστε με  την απάντηση που ανταποκρίνεται
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στις απόψεις σας για κάθε μια από τις παρακάτω δηλώσεις:

3. Οι επιδόσεις του παιδιού στο νηπιαγωγείο επηρεάζουν τη
συνεργασία νηπιαγωγού και γονέα.

4. Η μόρφωση των γονέων επηρεάζει τη συνεργασία νηπιαγωγού και
γονέα.

Θ. Παρακαλώ απαντήστε με συντομία στις παρακάτω ερωτήσεις:

3. Αναφέρετε τους δυο σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τη
συνεργασία οικογένειας- νηπιαγωγείου και γιατί.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..

4. Αναφέρετε τους δυο σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν θετικά τη
συνεργασία οικογένειας- νηπιαγωγείου και γιατί.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Αγαπητοί/ές συνάδελφοι,
Η συνεργασία ανάμεσα στους γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας και στις νηπιαγωγούς είναι ένα θέμα
που απασχολεί συχνά όλους μας. Είναι γεγονός πως στη χώρα μας δεν έχει γίνει εκτενής προσπάθεια μελέτης
του συγκεκριμένου θέματος. Για το λόγο αυτό αναλάβαμε να ερευνήσουμε τα θέματα, τους τρόπους και τις
μορφές συνεργασίας μεταξύ των νηπιαγωγών και των γονέων με σκοπό να διατυπώσουμε σχετικές προτάσεις
για την αντιμετώπιση τυχόν δυσκολιών.
Στην προσπάθεια αυτή ζητείται η βοήθειά σας, συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο που έχετε στα χέρια
σας. Είναι σημαντικό να μην αναγράψετε κανένα στοιχείο που να μαρτυρά την ταυτότητά σας καθώς το
ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. Εάν θέλετε να καταγράψετε επιπρόσθετα σχόλια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
οποιοδήποτε κενό χώρο του ερωτηματολογίου.
Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία.
Σταυριανάκη Μαρία
Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Τμήματος ΠΤΠΕ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Παρακαλώ, κυκλώστε την απάντηση που σας ταιριάζει:
1.Βασικές σπουδές: α) Σχολή Νηπιαγωγών 
2.Έτη προϋπηρεσίας: α) 1-10 

β) 11- 20 

β) Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών 
γ) 21- 30 

δ) 31 και άνω 

3. Επιμόρφωση- άλλες σπουδές:
α)Εξομοίωση 

β)Διδασκαλείο 

δ) Διδακτορικό 

γ) Μεταπτυχιακό 

ε) Άλλο Πτυχίο 

4. Περιοχή που έχετε διδάξει:
I. Αγροτική (έως 1.999 κάτοικοι):
α)καθόλου 

β)1-2 χρόνια 

γ)περισσότερο από 3 χρόνια 

II. Ημιαστική (2.000- 9.999 κάτοικοι):
α)καθόλου 

β)1-2 χρόνια 

γ)περισσότερο από 3 χρόνια 

III. Αστική (10.000 και άνω κάτοικοι):
α)καθόλου 

β)1-2 χρόνια  γ)περισσότερο από 3 χρόνια 
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Α.

Ερώτηση:

Παρακαλώ σημειώστε με  το βαθμό της
α/α άποψης που σας εκφράζει σχετικά με την
ευθύνη που έχουν γονείς και νηπιαγωγοί για
τα παρακάτω ζητήματα.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ΓΟΝΕΑΣ
Καθόλου
ευθύνη

Λίγη
ευθύνη

Μέτρια
Ευθύνη

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
Μεγάλη
ευθύνη

Απόλυτη
ευθύνη

Καθόλου
ευθύνη

Λίγη
ευθύνη

Μέτρια
Ευθύνη

Μεγάλη
ευθύνη

Απόλυτη
ευθύνη

Υπεύθυνος για την πρόοδο του παιδιού.
Υπεύθυνος για την κοινωνικοποίηση του
παιδιού.
Υπεύθυνος για την καλλιέργεια του
επιστημονικού τρόπου σκέψης του παιδιού.
Υπεύθυνος για τη συναισθηματική
καλλιέργεια του παιδιού.
Υπεύθυνος για την επιβολή κανόνων στο
παιδί.
Υπεύθυνος για την εκμάθηση σωστών
τρόπων συμπεριφοράς του παιδιού.
Υπεύθυνος για τη διαμόρφωση της
προσωπικότητας του παιδιού.
Υπεύθυνος για την ηθική διάπλαση του
παιδιού.
Υπεύθυνος για τη νοητική καλλιέργεια του
παιδιού.
Υπεύθυνος για τη γλωσσική καλλιέργεια του
παιδιού.
Υπεύθυνος για τη δημιουργία κινήτρων
μάθησης στο παιδί.
Υπεύθυνος για την ψυχοσωματική ανάπτυξη
του παιδιού.
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Β.

Ερώτηση:

α/α Παρακαλώ σημειώστε με ένα  τη συχνότητα των τρόπων επικοινωνίας σας με
τους γονείς.
1.
2.
3.
4.

6.
7.

Μέσω επισκέψεων της νηπιαγωγού στο σπίτι.

8.

Μέσω σημειωμάτων της νηπιαγωγού προς τους γονείς και των γονέων προς τη
νηπιαγωγό, τα οποία μεταφέρει το παιδί στην τσάντα του.
Μέσω προσκλήσεων από τη νηπιαγωγό προς τους γονείς για συνεργασία μέσα
στην τάξη (π.χ. για την ολοκλήρωση μιας διδασκαλίας).
Μέσω προσκλήσεων από τη νηπιαγωγό προς τους γονείς για συνεργασία εκτός
σχολικής τάξης (π.χ. συνοδοί σε μια εκδρομή).
Άλλο:

9.
10.
11.

Σπάνια

Μερικές
φορές

Συχνά

Πάντοτε

Μέσω προγραμματισμένων συναντήσεων μεταξύ των γονέων και της νηπιαγωγού
στο χώρου του νηπιαγωγείου.
Μέσω προγραμματισμένων συναντήσεων μεταξύ των γονέων και της νηπιαγωγού
εκτός σχολικού ωραρίου.
Μέσω ολιγόλεπτων συναντήσεων κατά την ώρα αποχώρησης του παιδιού από το
νηπιαγωγείο.
Μέσω τηλεφώνου.
Μέσω ημερολογίου επικοινωνίας μεταξύ των γονέων και της νηπιαγωγού το
οποίο μεταφέρει το παιδί στην τσάντα του.
Μέσω του πίνακα ανακοινώσεων.

5.

Ποτέ
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Γ.

Ερώτηση:

α/α Παρακαλώ σημειώστε με ένα  τη συχνότητα συνεργασίας σας με τους γονείς
στα παρακάτω θέματα:

2.

Για την παροχή πληροφοριών σε θέματα που αφορούν το παιδί (π.χ. καθημερινές
δραστηριότητες, ύπνος, παιχνίδι, ενδιαφέροντα, ιατρικά θέματα).
Για την αντιμετώπιση προβληματικής συμπεριφοράς του παιδιού στο νηπιαγωγείο.

3.

Για τον προγραμματισμό της διδακτέας ύλης.

4.

Για τη συμμετοχή σε θέματα διοίκησης του σχολείου.

5.

Για τη συνεργασία του νηπιαγωγείου με φορείς της κοινότητας.

6.

Για την προετοιμασία και οργάνωση του μαθήματος.

7.

Για τη συμμετοχή του γονέα σε προγραμματισμένες δραστηριότητες μέσα στην
τάξη (π.χ. διήγηση ιστοριών ή παρουσίαση του επαγγέλματός του κ.ά).
Για τη συνοδεία των παιδιών σε εξωσχολικές εκδρομές.

1.

8.

Ποτέ

Σπάνια

Μερικές
φορές

Συχνά

Πάντοτε
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Γ.

Ερώτηση

α/α Παρακαλώ σημειώστε με ένα  τη συχνότητα συνεργασίας σας με τους γονείς
στα παρακάτω θέματα:

11.

Για την οργάνωση επιμορφωτικών συναντήσεων με ειδικούς επιστήμονες για
θέματα ανάπτυξης και αγωγής του παιδιού (π.χ. ψυχολόγοι, γιατροί,
λογοθεραπευτές, διαιτολόγοι κ.ά.).
Για την οργάνωση εκδηλώσεων με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για τις
ανάγκες του νηπιαγωγείου (π.χ. παζάρι, λαχειοφόρος αγορά κ.ά.).
Για τους κανόνες της σχολική τάξης.

12.

Για τις μαθησιακές ικανότητες του παιδιού.

13.

Για τη διοργάνωση σχολικών εκδηλώσεων (π.χ. θεατρικές παραστάσεις κ.ά.).

14.

Για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί στο σπίτι ή στο νηπιαγωγείο.

15.

Για οικογενειακά προβλήματα που πιθανόν να επηρεάζουν το παιδί.

16.

Για τις εργασίες του παιδιού.

17.

Για τους στόχους και τις δραστηριότητες του αναλυτικού προγράμματος του
νηπιαγωγείου.
Για τη σχέση του παιδιού με τους συμμαθητές του.

9.

10.

18.
19.
20.

Ποτέ

Σπάνια

Μερικές
φορές

Συχνά

Πάντοτε

Για τις δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν στο σπίτι ώστε να βοηθήσουν το
παιδί.
Άλλο:
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Παρακαλώ σημειώστε με  την απάντηση που ανταποκρίνεται στις απόψεις σας για κάθε μια από τις παρακάτω δηλώσεις.
Δ.

Ερώτηση:

α/α

Για την ανάπτυξη καλύτερης συνεργασίας ανάμεσα στους
γονείς και στη νηπιαγωγό χρειάζεται κυρίως:

1.

Εκπαίδευση και επιμόρφωση της νηπιαγωγού.

2.

Ενημέρωση των γονέων.

Ε.

Ερώτηση:

α/α

Η συνεργασία με τους γονείς στο νηπιαγωγείο απαιτεί από
τη νηπιαγωγό:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Διαφωνώ
απολύτως

Διαφωνώ

Δεν είμαι
βέβαιος/η

Συμφωνώ

Συμφωνώ
απολύτως

Διαφωνώ
απολύτως

Διαφωνώ

Δεν είμαι
βέβαιος/η

Συμφωνώ

Συμφωνώ
απολύτως

Γνώσεις για τις μεθόδους συνεργασίας γονέων – νηπιαγωγών.
Ευαισθησία.
Διάθεση επικοινωνίας.
Ειλικρίνεια.
Ευέλικτη συμπεριφορά.
Προσδιορισμός ορίων.
Εμπιστοσύνη.
Αλληλοσεβασμό.
Άλλο:
6

ΣΤ.

Ερώτηση:

α/α

Η συνεργασία με τη νηπιαγωγό στο νηπιαγωγείο απαιτεί
από τους γονείς:

Διαφωνώ
απολύτως

Διαφωνώ

Δεν είμαι
βέβαιος/η

Συμφωνώ

Συμφωνώ
απολύτως

Διαφωνώ
απολύτως

Διαφωνώ

Δεν είμαι
βέβαιος/η

Συμφωνώ

Συμφωνώ
απολύτως

1. Γνώσεις για τις μεθόδους συνεργασίας γονέων – νηπιαγωγών.
2. Ευαισθησία.
3. Διάθεση επικοινωνίας.
4. Ειλικρίνεια.
5. Ευέλικτη συμπεριφορά.
6. Προσδιορισμός ορίων.
7. Εμπιστοσύνη.
8. Αλληλοσεβασμό.
9. Άλλο:

Ζ.
α/α

Ερώτηση:
Τη συνεργασία γονέων- νηπιαγωγού επιδιώκουν:

1. Οι γονείς σε μεγαλύτερο βαθμό από τη νηπιαγωγό
2. Η νηπιαγωγός σε μεγαλύτερο βαθμό από τους γονείς.
3. Οι γονείς και η νηπιαγωγός στον ίδιο βαθμό.
7

Η.
α/α

Ερώτηση:
Παρακαλώ σημειώστε με 
την απάντηση που
ανταποκρίνεται στις απόψεις σας για κάθε μια από τις
παρακάτω δηλώσεις:

Διαφωνώ
απολύτως

Διαφωνώ

Δεν είμαι
βέβαιος/η

Συμφωνώ

Συμφωνώ
απολύτως

1. Οι επιδόσεις του παιδιού στο νηπιαγωγείο επηρεάζουν τη
συνεργασία νηπιαγωγού και γονέα.

2. Η μόρφωση των γονέων
νηπιαγωγού και γονέα.

επηρεάζει

τη

συνεργασία

Θ. Παρακαλώ απαντήστε με συντομία στις παρακάτω ερωτήσεις:
1. Αναφέρετε τους δυο σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τη συνεργασία οικογένειας- νηπιαγωγείου και γιατί.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Αναφέρετε τους δυο σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν θετικά τη συνεργασία οικογένειας- νηπιαγωγείου και γιατί.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Αγαπητοί γονείς,
Από έρευνες είναι γνωστό πως η συνεργασία ανάμεσα στους γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας και
στις νηπιαγωγούς μπορεί να επηρεάσει τη μελλοντική ακαδημαϊκή επίδοση του παιδιού, τη συμπεριφορά του
αλλά και τον τρόπο της παιδαγωγικής διαδικασίας που ακολουθείται σε μια τάξη νηπιαγωγείου. Είναι γεγονός
όμως πως στη χώρα μας, δεν έχουν γίνει εκτενείς προσπάθειες μελέτης του συγκεκριμένου θέματος. Για το λόγο
αυτό το παρόν ερωτηματολόγιο ερευνά τα θέματα, τους τρόπους και τις μορφές συνεργασίας μεταξύ των
νηπιαγωγών και των γονέων. Στόχος αποτελεί η διατύπωση σχετικών προτάσεων για την αντιμετώπιση τυχόν
δυσκολιών.
Στην προσπάθεια αυτή ζητείται η βοήθειά σας, συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στα
χέρια σας. Είναι σημαντικό να μην αναγράψετε κανένα στοιχείο που να μαρτυρά την ταυτότητά σας καθώς το
ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. Εάν θέλετε να καταγράψετε επιπρόσθετα σχόλια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
οποιοδήποτε κενό χώρο του ερωτηματολογίου.
Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία.
Σταυριανάκη Μαρία
Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Τμήματος ΠΤΠΕ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Παρακαλώ, κυκλώστε την απάντηση που σας ταιριάζει:
1.Γονέας που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο: Πατέρας
2.Ηλικία γονέα που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο:
α) κάτω από 24 ετών 
β) 25-29 ετών 
δ) 35- 39 ετών 



Μητέρα 

γ) 30- 34 ετών 
ε) πάνω από 40 ετών 

3. Μόρφωση γονέα που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο:
α) Δημοτικό 
β) Γυμνάσιο 
γ) Λύκειο 

δ) ΑΕΙ-ΤΕΙ 

4. Αριθμός παιδιών μέσα στην οικογένεια: …….
5. Σειρά γέννησης του παιδιού που φοιτά στο νηπιαγωγείο: …….
6. Φύλο του παιδιού που φοιτά στο νηπιαγωγείο:
7. Ηλικία του παιδιού που φοιτά στο νηπιαγωγείο:
8. Είστε κάτοικος περιοχής:
α) αγροτικής (έως 1.999 κάτοικοι)

γ) αστικής (10.000 και άνω κάτοικοι) 

α) Αγόρι
α) Νήπιο

β) Κορίτσι
β) Προνήπιο

β) ημιαστικής (2.000- 9.999 κάτοικοι)

9. Υπάρχει Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων στο νηπιαγωγείο σας;

ΝΑΙ




ΟΧΙ 
1

Α.

Ερώτηση:

Παρακαλώ σημειώστε με  το βαθμό της
α/α άποψης που σας εκφράζει σχετικά με την
ευθύνη που έχουν γονείς και νηπιαγωγοί για
τα παρακάτω ζητήματα.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ΓΟΝΕΑΣ
Καθόλου
ευθύνη

Λίγη
ευθύνη

Μέτρια
Ευθύνη

Μεγάλη
ευθύνη

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
Απόλυτη
ευθύνη

Καθόλου
ευθύνη

Λίγη
ευθύνη

Μέτρια
Ευθύνη

Μεγάλη
ευθύνη

Απόλυτη
ευθύνη

Υπεύθυνος για την πρόοδο του παιδιού.
Υπεύθυνος για την κοινωνικοποίηση του
παιδιού.
Υπεύθυνος για την καλλιέργεια του
επιστημονικού τρόπου σκέψης του παιδιού.
Υπεύθυνος για τη συναισθηματική
καλλιέργεια του παιδιού.
Υπεύθυνος για την επιβολή κανόνων στο
παιδί.
Υπεύθυνος για την εκμάθηση σωστών
τρόπων συμπεριφοράς του παιδιού.
Υπεύθυνος για τη διαμόρφωση της
προσωπικότητας του παιδιού.
Υπεύθυνος για την ηθική διάπλαση του
παιδιού.
Υπεύθυνος για τη νοητική καλλιέργεια του
παιδιού.
Υπεύθυνος για τη γλωσσική καλλιέργεια του
παιδιού.
Υπεύθυνος για τη δημιουργία κινήτρων
μάθησης στο παιδί.
Υπεύθυνος για την ψυχοσωματική ανάπτυξη
του παιδιού.

2

Β.

Ερώτηση:

α/α Παρακαλώ σημειώστε με ένα  τη συχνότητα των τρόπων επικοινωνίας σας με
τη νηπιαγωγό.
1.
2.
3.
4.

6.
7.

Μέσω επισκέψεων της νηπιαγωγού στο σπίτι.

8.

Μέσω σημειωμάτων της νηπιαγωγού προς τους γονείς και των γονέων προς τη
νηπιαγωγό, τα οποία μεταφέρει το παιδί στην τσάντα του.
Μέσω προσκλήσεων από τη νηπιαγωγό προς τους γονείς για συνεργασία μέσα
στην τάξη (π.χ. για την ολοκλήρωση μιας διδασκαλίας).
Μέσω προσκλήσεων από τη νηπιαγωγό προς τους γονείς για συνεργασία εκτός
σχολικής τάξης (π.χ. συνοδοί σε μια εκδρομή).
Άλλο:

9.
10.
11.

Σπάνια

Μερικές
φορές

Συχνά

Πάντοτε

Μέσω προγραμματισμένων συναντήσεων μεταξύ των γονέων και της νηπιαγωγού
στο χώρου του νηπιαγωγείου.
Μέσω προγραμματισμένων συναντήσεων μεταξύ των γονέων και της νηπιαγωγού
εκτός σχολικού ωραρίου.
Μέσω ολιγόλεπτων συναντήσεων κατά την ώρα αποχώρησης του παιδιού από το
νηπιαγωγείο.
Μέσω τηλεφώνου.
Μέσω ημερολογίου επικοινωνίας μεταξύ των γονέων και της νηπιαγωγού το
οποίο μεταφέρει το παιδί στην τσάντα του.
Μέσω του πίνακα ανακοινώσεων.

5.

Ποτέ
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Γ.

Ερώτηση:

α/α Παρακαλώ σημειώστε με ένα  τη συχνότητα συνεργασίας σας με τη νηπιαγωγό
στα παρακάτω θέματα.

2.

Για την παροχή πληροφοριών σε θέματα που αφορούν το παιδί (π.χ. καθημερινές
δραστηριότητες, ύπνος, παιχνίδι, ενδιαφέροντα, ιατρικά θέματα).
Για την αντιμετώπιση προβληματικής συμπεριφοράς του παιδιού στο νηπιαγωγείο.

3.

Για τον προγραμματισμό της διδακτέας ύλης.

4.

Για τη συμμετοχή σε θέματα διοίκησης του σχολείου.

5.

Για τη συνεργασία του νηπιαγωγείου με φορείς της κοινότητας.

6.

Για την προετοιμασία και οργάνωση του μαθήματος.

7.

Για τη συμμετοχή του γονέα σε προγραμματισμένες δραστηριότητες μέσα στην
τάξη (π.χ. διήγηση ιστοριών ή παρουσίαση του επαγγέλματός του κ.ά).
Για τη συνοδεία των παιδιών σε εξωσχολικές εκδρομές.

1.

8.

Ποτέ

Σπάνια

Μερικές
φορές

Συχνά

Πάντοτε
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Γ.

Ερώτηση

α/α Παρακαλώ σημειώστε με ένα  τη συχνότητα συνεργασίας σας με τη νηπιαγωγό
στα παρακάτω θέματα.

11.

Για την οργάνωση επιμορφωτικών συναντήσεων με ειδικούς επιστήμονες για
θέματα ανάπτυξης και αγωγής του παιδιού (π.χ. ψυχολόγοι, γιατροί,
λογοθεραπευτές, διαιτολόγοι κ.ά.).
Για την οργάνωση εκδηλώσεων με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για τις
ανάγκες του νηπιαγωγείου (π.χ. παζάρι, λαχειοφόρος αγορά κ.ά.).
Για τους κανόνες της σχολική τάξης.

12.

Για τις μαθησιακές ικανότητες του παιδιού.

13.

Για τη διοργάνωση σχολικών εκδηλώσεων (π.χ. θεατρικές παραστάσεις κ.ά.).

14.

Για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί στο σπίτι ή στο νηπιαγωγείο.

15.

Για οικογενειακά προβλήματα που πιθανόν να επηρεάζουν το παιδί.

16.

Για τις εργασίες του παιδιού.

17.

Για τους στόχους και τις δραστηριότητες του αναλυτικού προγράμματος του
νηπιαγωγείου.
Για τη σχέση του παιδιού με τους συμμαθητές του.

9.

10.

18.
19.
20.

Ποτέ

Σπάνια

Μερικές
φορές

Συχνά

Πάντοτε

Για τις δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν στο σπίτι ώστε να βοηθήσουν το
παιδί.
Άλλο:
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Παρακαλώ σημειώστε με  την απάντηση που ανταποκρίνεται στις απόψεις σας για κάθε μια από τις παρακάτω δηλώσεις.
Δ.

Ερώτηση:

α/α

Για την ανάπτυξη καλύτερης συνεργασία ανάμεσα στους
γονείς και στη νηπιαγωγό χρειάζεται κυρίως:

1.

Εκπαίδευση και επιμόρφωση της νηπιαγωγού.

2.

Ενημέρωση των γονέων.

Ε.

Ερώτηση:

α/α

Η συνεργασία με τους γονείς στο νηπιαγωγείο απαιτεί από
τη νηπιαγωγό:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Διαφωνώ
απολύτως

Διαφωνώ

Δεν είμαι
βέβαιος/η

Συμφωνώ

Συμφωνώ
απολύτως

Διαφωνώ
απολύτως

Διαφωνώ

Δεν είμαι
βέβαιος/η

Συμφωνώ

Συμφωνώ
απολύτως

Γνώσεις για τις μεθόδους συνεργασίας γονέων – νηπιαγωγών.
Ευαισθησία.
Διάθεση επικοινωνίας.
Ειλικρίνεια.
Ευέλικτη συμπεριφορά.
Προσδιορισμός ορίων.
Εμπιστοσύνη.
Αλληλοσεβασμό.
Άλλο:
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ΣΤ.

Ερώτηση:

α/α

Η συνεργασία με τη νηπιαγωγό στο νηπιαγωγείο απαιτεί
από τους γονείς:

Διαφωνώ
απολύτως

Διαφωνώ

Δεν είμαι
βέβαιος/η

Συμφωνώ

Συμφωνώ
απολύτως

Διαφωνώ
απολύτως

Διαφωνώ

Δεν είμαι
βέβαιος/η

Συμφωνώ

Συμφωνώ
απολύτως

1. Γνώσεις για τις μεθόδους συνεργασίας γονέων – νηπιαγωγών.
2. Ευαισθησία.
3. Διάθεση επικοινωνίας.
4. Ειλικρίνεια.
5. Ευέλικτη συμπεριφορά.
6. Προσδιορισμός ορίων.
7. Εμπιστοσύνη.
8. Αλληλοσεβασμό.
9. Άλλο:

Ζ.
α/α

Ερώτηση:
Τη συνεργασία γονέων- νηπιαγωγού επιδιώκουν:

1. Οι γονείς σε μεγαλύτερο βαθμό από τη νηπιαγωγό
2. Η νηπιαγωγός σε μεγαλύτερο βαθμό από τους γονείς.
3. Οι γονείς και η νηπιαγωγός στον ίδιο βαθμό.
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Η.
α/α

Ερώτηση:
Παρακαλώ σημειώστε με 
την απάντηση που
ανταποκρίνεται στις απόψεις σας για κάθε μια από τις
παρακάτω δηλώσεις.

Διαφωνώ
απολύτως

Διαφωνώ

Δεν είμαι
βέβαιος/η

Συμφωνώ

Συμφωνώ
απολύτως

1. Οι επιδόσεις του παιδιού στο νηπιαγωγείο επηρεάζουν τη
συνεργασία νηπιαγωγού και γονέα.

2. Η μόρφωση των γονέων
νηπιαγωγού και γονέα.

επηρεάζει

τη

συνεργασία

Θ. Παρακαλώ απαντήστε με συντομία στις παρακάτω ερωτήσεις:
1. Αναφέρετε τους δυο σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τη συνεργασία οικογένειας- νηπιαγωγείου και γιατί.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Αναφέρετε τους δυο σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν θετικά τη συνεργασία οικογένειας- νηπιαγωγείου και γιατί.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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