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Abstract: The education of children is not only the responsibility of educators but it is also 

closely connected with the role of the family. At the same time, the effective education of 

children requires educators to recognize the needs, desires and experiences of children and 

their families. With this given, the cooperation and communication between parents and 

educators is made necessary, as is the involvement of parents in their children's education. 

This paper aims to present the basic principles of an effective family-school cooperation, the 

models of cooperation between parents and educators, the factors that affect it, the benefits of 

such a cooperation, as well as the conditions necessary for a better communication and 

cooperation framework. Finally, the paper presents specific teaching practices for the 

improvement of the cooperation between family and school. 
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Πεξίιεςε: Η εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ δελ απνηειεί επζχλε κφλν ηνπ παηδαγσγνχ αιιά 

ζπλδέεηαη θαη κε ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε νηθνγέλεηα. Παξάιιεια, ε απνηειεζκαηηθή 

δηαπαηδαγψγεζε ησλ παηδηψλ, απαηηεί απφ ηνπο παηδαγσγνχο λα αλαγλσξίδνπλ ηηο αλάγθεο, 

ηηο επηζπκίεο θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Απηφ ην γεγνλφο, 

ινηπφλ, θαζηζηά αλαγθαία ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ γνλέσλ θαη ησλ 

παηδαγσγψλ θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο. Η παξνχζα 

εξγαζία έρεη σο ζηφρν λα παξνπζηάζεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ζπλεξγαζίαο νηθνγέλεηαο θαη 

ζρνιείνπ, ηηο κνξθέο - ηα κνληέια ζπλεξγαζίαο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ γνλέσλ θαη ησλ 

παηδαγσγψλ, ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπλεξγαζία ησλ γνλέσλ κε ηνπο 

παηδαγσγνχο, ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπλεξγαζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 

γηα έλα θαιχηεξν πιαίζην επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο. Σέινο, παξαζέηνληαη 

ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο πξνηάζεηο θαη πξαθηηθέο γηα ηε βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο 

νηθνγέλεηαο θαη  ζρνιείνπ.  

Λέμεηο θιεηδηά: ζπλεξγαζία, παηδαγσγφο, νηθνγέλεηα, βαζηθέο αξρέο, δηδαθηηθέο πξνηάζεηο 
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Εηζαγσγή  

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αλαγλσξηζηεί ε ζπνπδαηφηεηα ηεο ακθίδξνκεο ζρέζεο αλάκεζα ζην 

ζπίηη θαη ην ζρνιείν (Epstein, 1996), κε απνηέιεζκα ην ζέκα ηεο ζπλεξγαζίαο γνληψλ θαη 

παηδαγσγψλ λα απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο πνιιψλ επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ. Με βάζε 

απηέο ηηο έξεπλεο έρεη απνδεηρζεί φηη νη γνλείο παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην ζρνιηθφ ζεζκφ 

θαη επεξεάδνπλ ηνπο καζεηέο, ηνπο δαζθάινπο θαη νιφθιεξν ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ 

(Παπαγηαλλίδνπ, 2000). Η ζπκκεηνρή ηεο νηθνγέλεηαο ζην ζχγρξνλν ζρνιείν απνηειεί 

θαζνξηζηηθφ παξάγνληα πνηνηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο ζην ρψξν ηεο ζρνιηθή 

θνηλφηεηαο, αιιά θαη έμσ απφ απηή (αθειιαξίνπ, 2008).  

Μνινλφηη πνιιέο θνξέο ε ζπλεξγαζία ησλ γνλέσλ κε ην ζρνιείν θαη κε ηνπο παηδαγσγνχο 

δελ είλαη πάληα εχθνιε θαη επηζπκεηή ηφζν απφ ηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο φζν 

θαη απφ ηνπο γνλείο (Μαηζαγγνχξαο & Βέξδεο, 2003), ην ζρνιείν θαη θαη’ επέθηαζε νη 

παηδαγσγνί πξέπεη λα θάλνπλ ην ζέκα ηεο ζπλεξγαζίαο πξνηεξαηφηεηά ηνπο θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επίηεπμή ηεο (Μαηζαγγνχξαο, 2008). 

Σαπηφρξνλα, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη επεηδή νη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο παξνπζηάδνπλ κηα 

θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή θαη γισζζηθή πνηθηινκνξθία, θαζίζηαληαη απαξαίηεηεο, λέεο, 

επέιηθηεο κέζνδνη πξνζέγγηζεο θαη πξνψζεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο παηδαγσγνχ θαη νηθνγέλεηαο 

(αθειιαξίνπ, 2014). Απηή ε αλαγθαηφηεηα λέσλ, επέιηθησλ κεζφδσλ πξνζέγγηζεο 

πηζηνπνηείηαη θαη απφ εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ ηεθκεξηψλνπλ φηη νη γνλείο (κεηαλάζηεο θαη 

κε) κπνξεί λα κε ζπκκεηέρνπλ κε ηνπο παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

πξνζπαζνχκε λα ηνπο εληάμνπκε (π.ρ. ζπλάληεζε γνλέσλ) θαη πσο απηφ δε ζεκαίλεη φηη δελ 

ελδηαθέξνληαη (αθειιαξίνπ, Αξβαλίηε & Υξπζαλζνπνχινπ, 2015). 

Η απξνζπκία ησλ γνλέσλ λα εκπιαθνχλ κε απηνχο ηνπο ηξφπνπο κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ 

πνιηηηζκηθή πξαθηηθή θαη νπηηθή φηη δελ λνκηκνπνηνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε κηα δηαδηθαζία 

πνπ αλήθεη ζην ζρνιείν ή ιφγσ κε ζπκβαηήο επηθνηλσλίαο (έιιεηςε γιψζζαο ή ζρνιηθνχ 

γξακκαηηζκνχ) ή αθφκε θαη ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ πνπ είραλ νη γνλείο σο καζεηέο ή γνλείο  

(αθειιαξίνπ θ.ά, 2015). 

Ωζηφζν, νη παηδαγσγνί θαη ην ζρνιείν νθείινπλ λα αλαπξνζαξκφδνπλ αλάινγα κε ηηο 

πξαθηηθέο ηνπο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο, θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα επηιέγνπλ πνηεο ζα 

πινπνηήζνπλ, ψζηε λα επηηχρνπλ κηα νπζηαζηηθή ζπλεξγαζία κε ηελ νηθνγέλεηα. Γηα 

παξάδεηγκα, νη παηδαγσγνί πνπ επηδηψθνπλ ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο, ζα πξέπεη λα 

αλαγλσξίζνπλ ηνπο γνλείο, σο ηνπο πξψηνπο δαζθάινπο ησλ παηδηψλ ηνπο, ελψ νη ίδηνη ζα 

πξέπεη λα είλαη επέιηθηνη θαη θαηλνηφκνη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα πξνζεγγίζνπλ κηα 

δηαθνξνπνηεκέλε θνηλσλία (αθειιαξίνπ, 2014). 
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1. Βαζηθέο αξρέο ηεο ζπλεξγαζίαο παηδαγσγνύ θαη νηθνγέλεηαο 

Μέζα απφ ηε ζχγρξνλε εκπεηξηθή βηβιηνγξαθία θαηαδεηθλχεηαη φηη νη παηδαγσγνί κπνξνχλ 

λα ππνζηεξίμνπλ θαη λα βειηηψζνπλ ηε ζπλεξγαζία νηθνγέλεηαο θαη ζρνιείνπ. Καηά ηνπο 

Raffaelle, L. & Knoff, Μ., νη ζεκαληηθφηεξεο αξρέο (αθειιαξίνπ, 2014) γηα πην 

απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία νηθνγέλεηαο, ζρνιείνπ θαη παηδαγσγνχ είλαη νη  εμήο: 

 Η απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία παηδαγσγνχ θαη νηθνγέλεηαο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη 

θπξίσο ζηελ πξφιεςε θαη φρη ζηελ αληίδξαζε. Οη παηδαγσγνί θαηά ηελ παηδαγσγηθή 

δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζε φιεο ηηο νηθνγέλεηεο θαη φρη κφλν ζηηο 

νηθνγέλεηεο ησλ νπνίσλ ηα παηδηά αληηκεησπίδνπλ ζρνιηθέο δπζθνιίεο 

 Η απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία παηδαγσγνχ θαη νηθνγέλεηαο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεη 

θαη λα απνδίδεη αμία ζηε ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ησλ γνλέσλ αλεμάξηεηα απφ ην 

εθπαηδεπηηθφ ηνπο ππφβαζξν. Σν κήλπκα φηη ηφζν νη γνλείο φζν θαη νη παηδαγσγνί 

έρνπλ ζπνπδαίεο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο γηα λα κεηαδψζνπλ ζηα παηδηά, απνηειεί έλα 

κήλπκα πνπ ζα πξέπεη λα κεηαδίδεηαη ζπλεηδεηά ζην ζρνιείν. 

 Η απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία παηδαγσγνχ θαη νηθνγέλεηαο πνπ βαζίδεηαη ζηνλ 

ακνηβαίν ζεβαζκφ θαη ηελ εκπηζηνζχλε πξνσζεί ηε γνλετθή ελδπλάκσζε  κέζα απφ 

ηε ζεηηθή, νπζηαζηηθή, ακθίδξνκε επηθνηλσλία, αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ζην ζπίηη. 

2. Θεσξεηηθά κνληέια γηα ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ παηδαγσγνύ θαη νηθνγέλεηαο – 

γνλέσλ 

Σα ηξία θπξηφηεξα ζεσξεηηθά κνληέια πνπ έρνπλ επεξεάζεη δεηήκαηα πνιηηηθήο αιιά θαη 

θαζεκεξηλήο πξαθηηθήο πνπ δηακνξθψλνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ γνλέσλ θαη παηδαγσγψλ είλαη ηα 

εμήο: i) To βην-νηθνζπζηεκηθφ κνληέιν ηνπ U. Bronfenbrenner, ii) Σν κνληέιν ησλ ζρέζεσλ 

Οηθνγέλεηαο - ρνιείνπ ησλ Ryan, B. & Adams, G. iii) ην κνληέιν ησλ επηθαιππηφκελσλ 

ζθαηξψλ επηξξνήο ηεο J. Epstein (αθειιαξίνπ, 2014) 

Σα κνληέια απηά παξνπζηάδνπλ, άκεζα ή έκκεζα, ηελ νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν σο 

αλνηρηά κηθξνζπζηήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε δηαξθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο θαη ζεσξνχλ 

αλαγθαία ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπο γηα ηελ πξφνδν θαη ηε ζσζηή αλάπηπμε 

ησλ παηδηψλ. Μάιηζηα, θαζέλα απφ απηά εζηηάδεη ζε νξηζκέλεο δηαζηάζεηο ηεο ζρέζεο 

πξνζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο – νηθνγέλεηαο θαη γηα ην ιφγν απηφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο ή ζπλδπαζηηθά κε ηα ππφινηπα κνληέια φηαλ απαηηείηαη έλαο 

ζπγθξνηεκέλνο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ζε επίπεδν εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο (Κηξθηγηάλλε, 

2012). 
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2.1 To βην-νηθνζπζηεκηθό κνληέιν ηνπ U. Bronfenbrenner 

Μηα ζχγρξνλε ζεσξία πνπ ζηεξίδεη ηε ζπλεξγαζία νηθνγέλεηαο, ζρνιείνπ θαη θνηλφηεηαο, 

είλαη απηή ηεο νηθνινγηθήο πξννπηηθήο ηνπ U. Bronfenbrenner (1979, 1989, νπ. αλαθ. ζην 

αθειιαξίνπ, 2014). χκθσλα κε απηήλ, ε αλζξψπηλε αλάπηπμε είλαη απνηέιεζκα ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ησλ αηφκσλ, κε ην ελαιιαζζφκελν, δπλακηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνπλ.  

Η αλζξψπηλε αλάπηπμε ζεσξείηαη απφ ηνλ U. Bronfenbrenner σο «κηα δηαξθήο αιιαγή 

ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έλα άηνκν αληηιακβάλεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη ην πεξηβάιινλ». Μέζα 

απφ απηή ηελ πξννπηηθή, ηα πεξηβάιινληα ησλ αλζξψπσλ ζεσξνχληαη, σο πνιιαπιάζηα 

ζπζηήκαηα ηνπ άκεζνπ, (φπσο είλαη νη γνλείο, νη παηδαγσγνί θαη νη ζπλνκήιηθνη), κέζα απφ 

ην έκκεζν πεξηβάιινλ, (φπσο είλαη ν πνιηηηζκφο θαη ε θνηλσλία), θαη κε θάζε πεξηβαιινληηθφ 

επίπεδν λα επεξεάδεη ην έλα, ην άιιν κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

Σν νηθνζπζηεκηθφ κνληέιν ηνπ U. Bronfenbrenner βαζίδεηαη ζηε ζπζηεκηθή ζεσξία θαη 

απνηειεί ηε βάζε γηα κειέηε θαη πξνγξάκκαηα πνπ αζρνινχληαη κε ηε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ, 

νηθνγέλεηαο θαη θνηλφηεηαο. ηε ζπλέρεηα, ην κνληέιν κεηνλνκάζηεθε ζε βην-νηθνζπζηεκηθφ, 

πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζζεί ε θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ησλ βηνινγηθψλ παξακέηξσλ ζηελ 

αλάπηπμε. 

Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα απηήο ηεο νηθνινγηθήο πξννπηηθήο είλαη: 

 ε εζηίαζε ζηε θαηλνκελνινγηθή άπνςε ησλ αλαπηπζζφκελσλ αηφκσλ, δειαδή ζηε 

δηεπξπλφκελε ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ λα βηψλνπλ ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

αληηιακβάλνληαη απηή ηελ αιιειεπίδξαζε θαη 

 ε έλλνηα ησλ κνξηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, δειαδή ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

απνηεινχληαη απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ αλαπηπζζφκελσλ αηφκσλ θαη ησλ 

ζεκαληηθψλ άιισλ, φπσο είλαη νη γνλείο, νη παηδαγσγνί θαη ε θνηλφηεηα, νη νπνίνη ππνθηλνχλ 

θαη επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπο. 

Ο U. Bronfenbrenner ππνζηεξίδεη φηη νη θπξηφηεξνη παξάγνληεο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ αηφκσλ, είλαη εθείλνη πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηηο 

θξίζηκεο θάζεηο ηεο δσήο ηνπο, δειαδή νη γνλείο, νη θίινη, νη παηδαγσγνί, ην ζρνιείν, ε 

θνηλσλία θαη ν πνιηηηζκφο. Μέζα απφ απηή ηελ νηθνινγηθή πξννπηηθή, ν ξφινο ησλ ελειίθσλ 

εζηηάδεηαη ζην λα επεξεάζνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ηα παηδηά αιιειεπηδξνχλ κε ην πεξηβάιινλ 

ηνπο. 

Καηαιεθηηθά, ζα κπνξνχζε θαλείο λα ηζρπξηζζεί φηη ε νηθνινγηθή πξννπηηθή ηνπ U. 

Bronfenbrenner, βνεζά ηνπο παηδαγσγνχο λα αλαιχζνπλ θαη λα εθηηκήζνπλ κε αθξίβεηα εάλ 

ζα αλαζεσξήζνπλ ή ζα ζπλερίζνπλ ηηο ζπλεξγαηηθέο πξνζπάζεηεο Οηθνγέλεηαο θαη ρνιείνπ 

(αθειιαξίνπ, 2014).  
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2.2 Τν κνληέιν ησλ ζρέζεσλ Οηθνγέλεηαο  –  Σρνιείνπ ησλ Ryan, B. & Adams,G.  

Σν κνληέιν ησλ ζρέζεσλ Οηθνγέλεηαο –ρνιείνπ ησλ Ryan, B. & Adams, G., πξνέθπςε θαη 

ππνζηεξίδεηαη κέζα απφ ηεθκεξησκέλεο εξεπλεηηθέο απνδείμεηο, γηα ηηο επηδξάζεηο πνπ 

κπνξεί λα έρεη ε ζπλεξγαζία Οηθνγέλεηαο θαη ρνιείνπ ζηελ πξναγσγή ησλ καζεηψλ θαη 

ζηελ θαιχηεξε θνηλσληθή ηνπο πξνζαξκνγή. 

 Σν ελδηαθέξνλ ζην κνληέιν απηφ εζηηάδεηαη ζην παηδί θαη ην άκεζν νηθνγελεηαθφ ηνπ 

πεξηβάιινλ, ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο θαη ηελ επίδξαζή ηνπο ζηελ πξναγσγή ηνπ, ηφζν 

ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ, φζν θαη ζηα πιαίζηα ηνπ θνηλσληθνχ ρψξνπ φπνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη. 

ην κνληέιν ησλ Ryan, B. & Adams, G. θπξηαξρνχλ ηξία βαζηθά ζεκεία αλαθνξάο: 

 ην ζχλνιν ησλ αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη νη 

δηεξγαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην πεξηβάιινλ ηεο, ιεηηνπξγνχλ ακθίδξνκα ζε 

ζρέζε κε ην παηδί θαη ηελ αλάπηπμή ηνπ (θάζε παξάκεηξνο /κεηαβιεηή, επεξεάδεηαη 

θαη επεξεάδεη φιεο ηηο άιιεο),  

 ε επηζήκαλζε ηεο «εγγχηεηαο επεξεαζκνχ» πνπ έρνπλ απηνί νη παξάκεηξνη, κε ηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ηα  αθαδεκατθά απνηειέζκαηα ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν θαη 

 ε ππνζηήξημε ηνπ κνληέινπ, φηη νη επηπηψζεηο πνπ αλακέλνληαη απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ δηαθνξεηηθψλ παξακέηξσλ είλαη εληνλφηεξεο, φηαλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ή θαη νη δηεξγαζίεο ηνπο, αλήθνπλ ζε επίπεδα ηα νπνία βξίζθνληαη 

εγγχηεξα κεηαμχ ηνπο 

Ο ηειηθφο ζηφρνο ηνπ κνληέινπ ησλ Ryan, B. & Adams, G. έρεη λα θάλεη κε ηελ 

αλαδήηεζε ησλ κεραληζκψλ κε ηνπο νπνίνπο, απηφ ην πνιχπινθν ζχζηεκα παξακέηξσλ, 

επεξεάδεη ηηο επηδφζεηο θαη ηελ πξναγσγή ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν θαη ηελ θνηλσλία 

(αθειιαξίνπ, 2014).  

2.3 Τν κνληέιν ησλ επηθαιππηόκελσλ ζθαηξώλ επηξξνήο ηεο J. Epstein  

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε ζεσξία ηεο J. Epstein ησλ «επηθαιππηφκελσλ ζθαηξψλ επηξξνήο», 

ιακβάλεη ππφςε ηξία ζεκαληηθά πιαίζηα: ην ζρνιείν, ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ θνηλφηεηα.  

χκθσλα κε ηε ζεσξία απηή θαη ηα ηξία πιαίζηα επεξεάδνπλ θαη επεξεάδνληαη. Γηα 

παξάδεηγκα, ην ζρνιείν κπνξεί λα θέξεη θαη ηηο ηξεηο ζθαίξεο επηξξνήο ζε ζπλεξγαζία, κέζα 

απφ πςειήο πνηφηεηαο πξνγξάκκαηα αιιειεπηδξάζεσλ κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ θνηλφηεηα 

ή κπνξεί λα επηιέμεη λα θξαηήζεη απηέο ηηο ζθαίξεο επηξξνήο ζε απφζηαζε.  

Σν κνληέιν ηεο J. Epstein (1992-1996) πεξηγξάθεη δξαζηεξηφηεηεο ζπκκεηνρήο θαη 

ζπλεξγαζίαο θαη ζπγρξφλσο παξέρεη έλα ρξήζηκν πιαίζην, γηα ηηο πξαθηηθέο πνπ ζπλδένπλ 

ηελ νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν θαη ηελ θνηλφηεηα.  
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Σν κνληέιν απηφ θσδηθνπνηείηαη ζηα έμη παξαθάησ επίπεδα εκπινθήο, φπσο 

εκπινπηίζηεθαλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ Διιάδα (αθειιαξίνπ, 2008:58-60; 

αθειιαξίνπ θ.ά, 2015): 

 Βαζικέρ ςποσπεώζειρ γονέυν: Δλδπλάκσζε ησλ γνλέσλ ζην ξφιν ηνπο γηα ηελ 

νηθνδφκεζε ζεηηθνχ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο.  

 Βαζικέρ ςποσπεώζειρ ζσολείος: ηφρνο είλαη ε ακθίδξνκε επηθνηλσλία γηα λα ππάξρεη 

θαιή επηθνηλσλία κε γνλείο γηα ηηο πξνζδνθίεο ηνπο, ηηο επηδφζεηο καζεηψλ, θηι..  

 Σςμμεηοσή ηηρ οικογένειαρ ζηο ζσολείο: Γηα παξάδεηγκα εζεινληηθή πξνζθνξά γονέυν 

ζηιρ ηάξειρ θαη ζηηο δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ (Δζεινληηζκφο) 

 Σςμμεηοσή ηηρ οικογένειαρ ζηιρ μαθηζιακέρ δπαζηηπιόηηηερ ζηο ζπίηι: Μάζεζε ζην 

ζπίηη: Ιδέεο-νδεγίεο γηα ην πψο λα εληζρχζνπλ ηε κάζεζε ηνπ παηδηνχ ζην ζπίηη 

 Σςμμεηοσή ηηρ οικογένειαρ ζηη λήτη αποθάζευν: Δκπινθή ησλ γνλέσλ ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ γηα έλα πξφηδεθη, ζπκκεηνρή ζηα ζπκβνχιηα γνλέσλ, θηι..  

 Σςνεπγαζία με ηην κοινόηηηα: Δληνπηζκφο ππεξεζηψλ/νξγαλψζεσλ, ζπλεξγαζία κε 

θνηλνηηθνχο θνξείο θαη ζπκκεηνρή ζε θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα.  

3. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπλεξγαζία ησλ γνλέσλ κε ηνπο παηδαγσγνύο 

Παξά ηελ θνηλή απνδνρή ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο ζπλεξγαζίαο παηδαγσγνχ θαη νηθνγέλεηαο 

δελ θαζίζηαηαη πάληα εχθνιε ε επίηεπμε ηεο. Πνιιέο θνξέο νη ζρέζεηο γνλέσλ θαη 

παηδαγσγψλ ραξαθηεξίδνληαη απφ αληηπαξαζέζεηο, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη, εθηφο ησλ άιισλ, 

ζην δηαθνξεηηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη εκπιεθφκελνη αληηιακβάλνληαη ην πεξηερφκελν θαη ην 

πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο (Attanucci, 2004). 

Οη ζρέζεηο απηέο επεξεάδνληαη απφ πνιινχο παξακέηξνπο, φπσο απφ ηελ θνπιηνχξα θαη 

ηηο αμίεο ησλ παηδαγσγψλ θαη ησλ γνλέσλ, ην πεξηβάιινλ πξνέιεπζεο ηνπο, ηελ εζληθφηεηα 

ηνπο, ην θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ ή ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο επίπεδν. Δπίζεο, επεξεάδνληαη απφ 

ηελ πίεζε ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ηελ αιιαγή ζηηο θνηλσληθέο δνκέο ηεο νηθνγέλεηαο, ηνλ 

ηξφπν πνπ νη γνλείο θαη νη παηδαγσγνί αληηιακβάλνληαη ην ξφιν ηνπο, ηηο πξνζδνθίεο ηνπο, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο θαη ην ζηπι επηθνηλσλίαο ηνπο (Keyes, 2002).  

Με βάζε, ινηπφλ, ηα παξαπάλσ κπνξεί θαλείο λα ηζρπξηζζεί φηη νη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηε ζρέζε παηδαγσγνχ θαη νηθνγέλεηαο είλαη πνηθίινη. Οη αιιαγέο ζηελ ίδηα ηε 

δνκή ηεο θνηλσλίαο νδήγεζαλ θαη ζε αιιαγέο ζηηο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ κεηαμχ ηνπο, αιιά 

θαη ζε αιιαγέο ξφισλ. Έηζη ε ζρέζε απηή επεξεάδεηαη απφ παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ: α) 

ζηνπο γνλείο, β) ζην παηδί θαη γ) ζην ζρνιείν θαη ζηνπο παηδαγσγνχο 
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3.1 Παξάγνληεο πνπ αθνξνύλ ηνπο γνλείο 

Ο βαζκφο εκπινθήο ησλ γνληψλ ζηε δσή ηνπ παηδηνχ ηνπο εμαξηάηαη απφ ην θχιν ηνπο, ηα 

δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, ην θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ ηνπο επίπεδν, ην κνξθσηηθφ 

ηνπο επίπεδν, απφ δηάθνξνπο ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο, αιιά θαη απφ ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο 

ζηάζεηο ηνπο ή ηελ αηηηαθή απφδνζε ηεο επίδνζεο ηνπ παηδηνχ (Κνδχβα, 2009). 

Έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη νη παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ηνπο γνλείο, έρνπλ ζρέζε αξρηθά κε 

ην νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπο επίπεδν. Οη γνλείο εθείλνη πνπ δελ έρνπλ νηθνλνκηθή 

δπλαηφηεηα, ζπλήζσο, απνθεχγνπλ ηελ επαθή κε ηνλ παηδαγσγφ, θπξίσο γηα πξαθηηθνχο 

ιφγνπο. Η αδπλακία ηνπο λα ζπλεηζθέξνπλ ζηηο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο ζέηεη ζην 

πεξηζψξην θαη ζηελ έιιεηςε ελαζρφιεζεο κε απηφ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη θνηλσληθνί 

παξάγνληεο είλαη ζεκαληηθνί, θαζψο ηα άηνκα πνπ πξνέξρνληαη απφ θαηψηεξα θνηλσληθά 

ζηξψκαηα δειψλνπλ αδπλακία λα θαηαλνήζνπλ ηελ αμία απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο, αιιά θαη λα 

κπνξέζνπλ λα ζπκκεηέρνπλ επαξθψο ζε απηήλ (Γηνβαδνιηάο, 2011). 

Δπίζεο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απηέο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

είλαη απνθιεηζηηθά νη κεηέξεο φρη ηφζν επεηδή ην επηζπκνχλ νη ίδηεο, αιιά επεηδή απηφο ν 

ξφινο ηνπο αλαηίζεηαη. Οη δηθαηνινγίεο πνπ πξνβάιινπλ νη παηέξεο γηα ηε ρακειή εκπινθή 

ηνπο είλαη ε έιιεηςε ρξφλνπ, νη πνιιέο άιιεο ππνρξεψζεηο, αιιά θαη φηη απηά είλαη γπλαηθεία 

θαζήθνληα (Γεσξγίνπ, 2000). Η ζηάζε απηή είλαη ζπλεζηζκέλε ζε ζπληεξεηηθέο θνηλσλίεο 

φπσο ε δηθή καο αιιά ζπάληα ζε βνξεηνεπξσπατθέο θαη άιιεο θηιειεχζεξεο ρψξεο. Σα 

ηειεπηαία, φκσο, ρξφληα παξαηεξείηαη έλα απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

παηέξα ζηε καζεηηθή δσή ηνπ παηδηνχ (Winquist - Nord, 1998). 

Σα απνηειέζκαηα ζρεηηθά πξφζθαηεο έξεπλαο ππνζηεξίδνπλ φηη νη παηέξεο αζθνχλ 

ζεκαληηθή ζεηηθή επίδξαζε ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ θαη φηαλ απηνί εκπιέθνληαη, 

βειηηψλεηαη ε επίδνζε θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ηνπο ζην ζρνιείν (McBride, Schoppe-

Sullivan, & Ho, 2005). 

Έλαο άιινο παξάγνληαο είλαη ην είδνο ηεο νηθνγέλεηαο. Οη κεηέξεο απφ κνλνγνλετθέο 

νηθνγέλεηεο εκπιέθνληαη ιηγφηεξν ζηε ζρνιηθή δσή ησλ παηδηψλ ηνπο απφ ηηο κεηέξεο απφ 

ππξεληθέο νηθνγέλεηεο.(Christenson & Sheridan, 2001). 

εκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη θαη ε εζληθή ηαπηφηεηα ησλ γνλέσλ, θαζψο νη αιινδαπνί 

γνλείο δελ ζπκκεηέρνπλ, αθνχ αγλννχλ ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη δελ κπνξνχλ λα 

επηθνηλσλήζνπλ νχηε ηα ιεγφκελα ησλ παηδαγσγψλ νχηε ησλ ππνινίπσλ γνληψλ. Έηζη, 

ζπλήζσο επηιέγνπλ ηελ πιήξε απνρή απφ νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα αθφκα θαη απφ ηηο 

ζρνιηθέο εθδειψζεηο (Devis Kean & Eccless, 2005). 

Τπάξρνπλ, επίζεο, θαη νη ςπρνινγηθνί παξάκεηξνη, φπνπ νη γνλείο δελ ζπκκεηέρνπλ είηε 

ιφγσ δηθψλ ηνπο ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ απφ ηα καζεηηθά ηνπο ρξφληα είηε επεηδή 

αηζζάλνληαη άζρεκα γηα ηελ θαθή ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ηνπο κέζα ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ ή ιφγσλ ησλ πνιηηηζκηθψλ ηνπο δηαθνξψλ κε ηνπο παηδαγσγνχο (Γεσξγίνπ, 

2000). 
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3.2 Παξάγνληεο πνπ αθνξνύλ ην παηδί 

Σα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καζεηή πνπ αζθνχλ επίδξαζε ζηε γνλετθή εκπινθή 

είλαη ε ειηθία ηνπ (Spera, 2005), ην θχιν ηνπ (Grolnick, Benjet, Kurowski & Apostoleris, 

1997) θαη ε πξαγκαηηθή επίδνζε ηνπ ή νη καζεζηαθέο ηνπ αλάγθεο (Ho & Willms, 1996). 

Ο πξψηνο παξάγνληαο είλαη ε ειηθία ηνπ παηδηνχ θαη ε ηάμε θνίηεζεο ηνπ. ηελ 

πξνζρνιηθή θαη πξψηε ζρνιηθή ειηθία ν βαζκφο ζπλεξγαζίαο ηνπ γνλέα κε ηνλ παηδαγσγφ 

είλαη απμεκέλνο, ελψ αληίζεηα ειαηηψλεηαη ζηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ (Γεσξγίνπ, 

2005; Davis-Kean& Eccles, 2005). 

Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηε ζπλεξγαζία γνλέσλ-παηδαγσγψλ είλαη ην θχιν 

ηνπ παηδηνχ. Οη γνλείο ησλ αγνξηψλ θαίλεηαη λα εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξν ζηε ζρνιηθή δσή, 

επεηδή ζεσξνχλ φηη ηα αγφξηα παξνπζηάδνπλ, ζπλήζσο, πην θαζπζηεξεκέλε έλαξμε ζηε 

ζρνιηθή ηνπο εξγαζία ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα, φηη είλαη ιηγφηεξν ππεχζπλα απφ εθείλα ζε 

φηη αθνξά ηε ζρνιηθή ηνπο εξγαζία θαη φηη ε επίδνζε ηνπο ζην ζρνιείν είλαη ρακειφηεξε απφ 

ηελ επίδνζε ησλ θνξηηζηψλ (ακαξά, 2010). 

Η ζρνιηθή επίδνζε ησλ παηδηψλ είλαη έλαο αθφκα παξάγνληαο. Η άπνςε ηνπ γνλέα γηα ηελ 

επίδνζε ηνπ παηδηνχ ηνπ δηακνξθψλεηαη απφ ηελ ελεκέξσζε πνπ παίξλεη απφ ην ζρνιείν θαη 

απφ ηηο πξνζσπηθέο ηνπ παξαηεξήζεηο, κε απνηέιεζκα λα επεξεάδεη πνζνηηθά θαη πνηνηηθά 

ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνλ παηδαγσγφ. Αλ ν γνλέαο ζεσξεί φηη ην παηδί ηνπ έρεη πξνζαξκνζηεί 

ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ηφηε δηαζέηεη ιηγφηεξν ρξφλν γηα ηελ επαθή ηνπ απηή, ελψ αληίζεηα 

αλ παξαηεξεί πξνβιήκαηα απμάλεη ηελ εκπινθή ηνπ (Γεσξγίνπ, 2005). 

3.3 Παξάγνληεο πνπ αθνξνύλ ην ζρνιείν θαη ηνπο παηδαγσγνύο 

Η ζηάζε ησλ παηδαγσγψλ δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηα αηνκηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, 

φπσο είλαη ε ειηθία ηνπο, ν ηφπνο θαηνηθίαο ηνπο, ε γνλετθή ηνπο ηδηφηεηα, νη βαζηθέο ηνπο 

ζπνπδέο, ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο θαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπο.  

Παξάιιεια, θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηα επίπεδα ζπλεξγαζίαο ησλ γνλέσλ κε ηνπο παηδαγσγνχο 

ηνπ παηδηνχ ηνπο δηαδξακαηίδνπλ θαη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ίδηνπ ηνπ ζρνιείνπ, φπσο 

είλαη ε αλαινγία καζεηψλ - παηδαγσγψλ, νη δπζθνιίεο πξφζβαζεο ζην ζρνιείν, ην ζρνιηθφ 

θιίκα (Feuerstein, 2000), θαζψο θαη ε ζηάζε ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

απέλαληη ζηε γνλετθή εκπινθή (Henderson, 1988). 

Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε ζηάζε θαη νη πξαθηηθέο ησλ παηδαγσγψλ. Τπάξρνπλ 

πεξηπηψζεηο πνπ νη παηδαγσγνί αηζζάλνληαη φηη απεηινχληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ 

θαη δελ ηελ επηδηψθνπλ ζην κέγηζην βαζκφ. Απηφ έρεη λα θάλεη κε ην θαηά πφζν νη 

παηδαγσγνί έρνπλ εθπαηδεπηεί πάλσ ζε απηφ ην ζέκα θαη αηζζάλνληαη απνηειεζκαηηθνί ζηα 

ζέκαηα πνπ ρξεηάδεηαη λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηνπο γνλείο. 
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Δπίζεο, ζεκαληηθφ είλαη λα ππάξρεη επλντθή δηάζεζε θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ γνλέσλ. 

ηελ αληίζεηε πεξίπησζε νη παηδαγσγνί πξέπεη λα θαηαβάιινπλ κεγάιε πξνζπάζεηα 

πξνθεηκέλνπ λα εκπιέμνπλ ηνπο γνλείο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ηνπ παηδηνχ ηνπο. Πάλησο 

νη πξαθηηθέο ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ παηδαγσγψλ ζεσξνχληαη πην ζεκαληηθέο απφ εθείλεο ηεο 

νηθνγέλεηαο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο γνλεΐθήο εκπινθήο (Christenson & Sheridan, 2001). 

4. Πξνϋπνζέζεηο γηα έλα θαιύηεξν πιαίζην επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο 

παηδαγσγνύ θαη νηθνγέλεηαο 

Οη πξνυπνζέζεηο γηα έλα θαιχηεξν πιαίζην επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο έρνπλ ζρέζε κε ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ, ε νπνία δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ηα πξνζσπηθά ηνπο 

πηζηεχσ, ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο (αθειιαξίνπ, 

2004). 

Οη Swick, K. & Graves, S. (φπ. αλαθ. ζην αθειιαξίνπ, 2004) ππνζηεξίδνπλ φηη, πνιιέο 

θνξέο,  ε έιιεηςε απηνεθηίκεζεο ησλ παηδαγσγψλ είλαη έλα εκπφδην ζηηο ζεηηθέο ζρέζεηο κε 

ηηο νηθνγέλεηεο. Αληίζεηα, παηδαγσγνί πνπ θξνληίδνπλ γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε θαη 

εμέιημε αληαπνθξίλνληαη ζπλήζσο ζεηηθά ζηηο αλάγθεο ησλ γνλέσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ. 

Οη αληηιήςεηο γνλέσλ θαη παηδαγσγψλ δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα έλα ζπλερέο 

δηάινγν θαη δξάζε. Δξεπλεηέο πξνηείλνπλ αληηιήςεηο πνπ κπνξνχλ λα ελδπλακψζνπλ ηηο 

ζρέζεηο γνλέα θαη παηδαγσγνχ. Πξφθεηηαη γηα κνξθέο επηθνηλσλίαο πνπ βαζίδνληαη ζηελ 

εκπηζηνζχλε, ζην ζεβαζκφ θαη ζηελ αίζζεζε ηεο ζεηηθήο παξέκβαζεο γνλέσλ θαη 

παηδαγσγψλ. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ν J. Geifer (1991) πξνηείλεη ζπγθεθξηκέλεο 

ζηξαηεγηθέο γηα θαιχηεξεο επηθνηλσληαθέο ζρέζεηο νηθνγέλεηαο - παηδαγσγνχ, φπσο: 

i. Πξνψζεζε ηεο ζρέζεο νηθνγέλεηαο θαη λεπηαγσγείνπ. 

ii. Δλεκέξσζε θαη επηκφξθσζε ησλ γνλέσλ κε ζηφρν ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη εθνδίσλ 

γηα ηελ ελδπλάκσζε ησλ ζρέζεσλ κε ηα παηδηά ηνπο 

iii. Γέζκεπζε γνλέσλ γηα αλάιεςε δξαζηηθψλ ξφισλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε θαη 

πξφνδν ησλ παηδηψλ. 

iv. Καζνδήγεζε γνλέσλ γηα ηελ ελδπλάκσζε θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ξφινπ ηνπο σο 

παηδαγσγνί. 

v. Γεκηνπξγία ηζρπξήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ γνλέσλ θαη παηδαγσγψλ 

5. Πιενλεθηήκαηα από ηε ζπλεξγαζία παηδαγσγνύ θαη νηθνγέλεηαο 

ηηο κέξεο καο αλαγλσξίδεηαη επξέσο φηη ε απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνλ 

παηδαγσγφ θαη ζηελ νηθνγέλεηα θαη γεληθφηεξα ε νξγαλσκέλε ζπκκεηνρή ηεο νηθνγέλεηαο 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ νδεγεί φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ επίηεπμε 
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θαιχηεξσλ απνηειεζκάησλ (Γεσξγίνπ, 2000; Μπισλάθνπ - Κεθέ, 2006). Καηά ζπλέπεηα, ε 

ζπκκεηνρή ησλ γνληψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα θαη 

επεξεάδεη φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο: παηδηά, γνλείο, θαη παηδαγσγνχο. 

5.1 Πιενλεθηήκαηα γηα ηα παηδηά 

Γηάθνξεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηα ζρνιηθά 

απνηειέζκαηα ησλ παηδηψλ ηνπο. Δλδεηθηηθά ππάξρνπλ δηαρξνληθέο έξεπλεο (Miedel & 

Reynolds, 1999) πνπ έρνπλ δηαπηζηψζεη ηε ζρέζε κεηαμχ απμεκέλνπ επηπέδνπ γνληθήο 

ζπκκεηνρήο θαη κεγαιχηεξεο ζρνιηθήο επηηπρίαο ησλ παηδηψλ. Η ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ έρεη 

εμάιινπ ζπλδεζεί κε ηε ζρνιηθή θαη αθαδεκατθή επηηπρία, κε ηε γισζζηθή αλάπηπμε ή 

αθφκα κε ηελ θνηλσληθνπνίεζε (Hill & Craft, 2003).  

Σα απνηειέζκαηα έξεπλαο (Epstein, Sanders, Simon, Clark Salinas, Rodriguez Jansorn & 

Van Voorhis, 2002), έδεημαλ φηη ηα νθέιε πνπ απνθνκίδεη ην παηδί κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ γνλέσλ ηνπ θαη ησλ παηδαγσγψλ ηνπ αθνξνχλ ηελ πςειφηεξε καζεζηαθή 

αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, ηελ θαιχηεξε αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο, ηε βειηησκέλε 

ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ζην ζπίηη θαη ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα θαη ηε βειηίσζε ησλ 

θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ ησλ παηδηψλ. 

πλνπηηθά, ηα πιενλεθηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ γηα ηα παηδηά απφ ηε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ γνλέσλ θαη ησλ παηδαγσγψλ είλαη ε βειηίσζε αγσγήο ησλ παηδηψλ, ε 

βειηίσζε ησλ θηλήηξσλ, ε κεγαιχηεξε απηνεθηίκεζε, ε απφθηεζε ζεηηθήο ζηάζεο απέλαληη 

ζην ζρνιείν, ε αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ησλ γνλέσλ θαη ε ελίζρπζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο 

(Sakellariou & Rentzou, 2008). 

5.2 Πιενλεθηήκαηα γηα ηνπο γνλείο 

Όηαλ νη γνλείο εκπιέθνληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ παηδηψλ ηνπο ηφζν ζην ζπίηη φζν θαη 

ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα, ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ γηα απηνχο ζρεηίδνληαη κε 

(Μπισλάθνπ - Κεθέ, 2006): ηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κε ηα παηδηά ηνπο, ηελ πξφνδν πνπ 

ζεκεηψλνπλ ηα παηδηά, ηελ απφθηεζε πξφζζεησλ δηθψλ ηνπο δπλαηνηήησλ γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ παηδηψλ ζηελ εξγαζία ζην ζπίηη, ηελ πξφζζεηε εθηίκεζε ηεο εξγαζίαο θαη 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ παηδαγσγψλ. 

5.3 Πιενλεθηήκαηα γηα ηνπο παηδαγσγνύο 

Η ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ γνλέσλ θαη ησλ παηδαγσγψλ ζπλεπάγεηαη πιενλεθηήκαηα θαη 

γηα ηνπο παηδαγσγνχο. Η Bainbridge (1998) (νπ. αλαθ. ζην Rentzou, 2004) ζπλφςηζε ηα 

πιενλεθηήκαηα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο εμήο: βειηίσζε επηθνηλσλίαο κε ηνπο γνλείο, 

γλψζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ γνλέσλ, κεξηθή γλψζε γηα ηελ θαηάζηαζε ζην ζπίηη ηνπ παηδηνχ, 
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πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζεζία θαη ηελ θνηλφηεηα, επθαηξίεο λα δνπιεχνπλ ζε 

αξκνλία κε ηνπο γνλείο θαη ηελ κείσζε ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη εληάζεσλ. 

6. Σπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο γηα ηε βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο παηδαγσγνύ θαη 

νηθνγέλεηαο  

ηελ Διιάδα νη πξνζπάζεηεο αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζπκκεηνρήο 

ησλ γνλέσλ ζηελ παηδαγσγηθή δηαδηθαζία είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλεο, έηζη ψζηε λα 

ππάξμεη κηα αξκνληθή ζπλεξγαζία παηδαγσγνχ θαη νηθνγέλεηαο. 

Αλαηξέρνληαο ζηε βηβιηνγξαθία ζα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ζηελ Διιάδα 

ππάξρεη απνπζία κνληέισλ επίζεκεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ γνλέσλ θαη παηδαγσγψλ 

(αθειιαξίνπ, 2014). Οη γνλείο έρνπλ έλαλ «πεξηθεξεηαθφ» θαη ζπκβαηηθφ ξφιν, ελψ ν 

ζρεδηαζκφο ηεο παηδαγσγηθήο δηαδηθαζίαο παξακέλεη απνθιεηζηηθφ θαζήθνλ ηνπ παηδαγσγνχ.  

Λφγσ ηεο κε ζπζηεκαηηθήο επίζεκεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ γνλέσλ θαη παηδαγσγψλ 

γίλνληαη πνιιέο πξνζπάζεηεο κέζσ πξνγξακκάησλ λα πινπνηεζνχλ ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο 

γηα ηε βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο παηδαγσγνχ θαη νηθνγέλεηαο. 

Οη πην ζεκαληηθέο πξαθηηθέο θσδηθνπνηνχληαη παξαθάησ σο εμήο (αθειιαξίνπ, 2014):  

 Επιμόπθυζη ηυν γονέυν: Οξγαλσκέλα ελδνζρνιηθά ζεκηλάξηα (σο αλαπφζπαζην 

κέξνο ηεο ζρνιηθήο ξνπηίλαο) ζε ζέκαηα ζρνιηθνχ & νηθνγελεηαθνχ γξακκαηηζκνχ 

θαζψο θαη ζε ζέκαηα γεληθφηεξεο παηδαγσγηθήο θαη δίγισζζεο εθπαίδεπζεο είλαη 

ζεκαληηθή παξάκεηξνο ηνπ απνηειεζκαηηθνχ πνιππνιηηηζκηθνχ ζρνιείνπ ζην ζηφρν 

ηε δηαπνιηηηζκηθή κάζεζε.  

 Εκπαιδεςηικό ςλικό για Γονείρ: ρεδηάδεηαη ην πεξηερφκελν θαη νη φξνη ζπλεξγαζίαο 

κε αξκφδηνπο κεηαθξαζηέο γηα ηελ παξαγσγή/κεηάθξαζε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ ζηηο 

κεηξηθέο γιψζζεο ησλ ρσξψλ πξνέιεπζεο ησλ γνλέσλ ησλ καζεηψλ ηεο νκάδαο-

ζηφρνπ γηα ηε δηεπθφιπλζή ηνπο θαηά ηηο θνηλσληθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη ελέξγεηεο 

πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο θαη φρη κφλν. Γηα παξάδεηγκα, ε 

κεηάθξαζε ελεκεξσηηθψλ εγγξάθσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζεκεησκάησλ (π.ρ. γηα ηνλ 

ηξφπν κάζεζεο θαη αμηνιφγεζεο) ζηηο γιψζζεο πνπ αληηπξνζσπεχνληαη ζην ζρνιείν 

κε ηε βνήζεηα δηαπνιηηηζκηθψλ κεζνιαβεηψλ απφ ηηο αληίζηνηρεο θνηλφηεηεο 

κεηαλαζηψλ. 

 Δπάζειρ Σσολικού Γπαμμαηιζμού & ηηρ Ελληνομάθειαρ ηυν Γονέυν: O ζρεδηαζκφο θαη 

ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ειιελνκάζεηαο (θαηφπη εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ησλ 

κεηαλαζηψλ γνλέσλ) γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο. 

 Σςμβοςλεςηική Γονέυν: Οξγάλσζε ζηα ζρνιεία δηαδηθαζηψλ παξνρήο αηνκηθήο θαη 

ζπιινγηθήο ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο ζε κεηαλάζηεο θαη κε γνλείο ζε ζρέζε κε ηελ 

νκαιή έληαμε ησλ παηδηψλ ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα θαη ηε δηακφξθσζε 

ελδννηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο καζεζηαθήο ελίζρπζεο ησλ παηδηψλ. 
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Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, ο ιεγφκελνο Θεηφο/ε Γνλέαο. Με απηή ηε δξάζε 

γεγελείο γνλείο «πηνζεηνχλ» έλα κεηαλάζηε γνλέα θαη λα ηνπ/ηεο πξνζθέξνπλ 

αηνκηθή βνήζεηα θαη ελζάξξπλζε ζηηο πξνζπάζεηέο ηνπ/ηεο λα εληαρζεί ζηε ζρνιηθή 

θνηλφηεηα, αιιά θαη λα παξαθνινπζήζεη απνηειεζκαηηθά δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ πνπ 

ηνλ αθνξνχλ φπσο γηα παξάδεηγκα ηα καζήκαηα ειιελνκάζεηαο. 

 Διαπολιηιζμικέρ Σςνανηήζειρ & Εςαιζθηηοποίηζη γονέυν: Οη δηαπνιηηηζκηθέο 

ζπλαληήζεηο είλαη επθαηξίεο κάζεζεο γηα φια ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο θαη 

νηθνδφκεζεο δηαπνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ. 

 Διαμεζολάβηζη: Η αμηνπνίεζε ηνπηθψλ εζλνπνιηηηζκηθψλ θνξέσλ θαη ΜΚΟ γηα 

παξνρή δηεξκελείαο θαη ππεξεζηψλ κεηάθξαζεο (κε ηε δεκηνπξγία πνιπγισζζηθνχ 

ελεκεξσηηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζηηο κεηξηθέο γιψζζεο ησλ γνλέσλ) ζην 

ζρνιείν αιιά θαη ππνζηήξημεο θαη δηεπθφιπλζεο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο 

(π.ρ. ηελ εθαηέξσζελ γισζζηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ) 

είλαη θαιή πξαθηηθή πνπ εθαξκφδεηαη απφ αξθεηά ζρνιεία ζηε ρψξα καο ζε 

εζεινληηθήο βάζε. 

 Κοινυνική Δικηύυζη Φοπέυν: Γηα ηελ θαιχηεξε πξφζβαζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηε 

ζχλδεζή ηνπ κε ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ησλ γνληψλ θαη ησλ καζεηψλ κηα θαιή 

πξαθηηθή είλαη ην άλνηγκα ηνπ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ζηνπο θνηλσληθνχο θαη 

πνιηηηζκηθνχο θνξείο. 

7. Σπκπεξάζκαηα  

πκπεξαζκαηηθά, είλαη απαξαίηεην λα επηζεκαλζεί φηη ζηηο πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο πνπ 

δνχκε ζήκεξα είλαη αλαγθαία φζν πνηέ ε νπζηαζηηθή θαη ακθίδξνκε ζρέζε κεηαμχ ηνπ 

παηδαγσγνχ θαη ηεο νηθνγέλεηαο.  

Δίλαη απαξαίηεην γνλείο θαη παηδαγσγνί λα ζηακαηήζνπλ λα αηζζάλνληαη φηη βξίζθνληαη 

πάληα θάησ απφ θξηηηθή παξαηήξεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εηιηθξίλεηα ζα πξέπεη λα απνηειεί 

απαξαίηεην ζηνηρείν ζηελ κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία, έηζη ψζηε  λα αλαπηχμνπλ εκπηζηνζχλε 

ζηηο ζρέζεηο ηνπο πνπ ζα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζε κηα παξαγσγηθή ζπλεξγαζία (Bryk & 

Schneider, 2002; Angelides, Theophanous & Leigh, 2006). 

 Παξ’ φιεο ηηο νπνηεζδήπνηε δηαθνξέο (γηα παξάδεηγκα πνιηηηζκηθήο θαη θνηλσληθήο 

ηάμεο),  είλαη ζεκαληηθφ ηφζν νη παηδαγσγνί φζν θαη νη γνλείο λα δψζνπλ αμία ν έλαο ζηνλ 

άιιν ζαλ ν θαζέλαο λα έρεη γλψζε θαη εηδίθεπζε γηα λα ζπκβάιιεη (Pena, 2001; Lewis & 

Forman, 2002).  

Οη ζηφρνη ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο πξέπεη λα είλαη θνηλνί, αιιά νη ξφινη ηνπο δηαθξηηνί 

θαη νξηνζεηεκέλνη. Η νξηνζέηεζε, βέβαηα, ησλ ξφισλ, ησλ φξσλ θαη νξίσλ είλαη απαξαίηεην 

λα γίλεη κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο 

(Γεσξγίνπ, 2000; Γεψξγαο, Μπεδεβέγθεο, Γηψηζα & Γεσξγίνπ,2007). 
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Δίλαη αλαγθαίν νη παηδαγσγνί θαη νη γνλείο λα θαηαλνήζνπλ πσο νη ξφινη ηνπο κπνξεί λα 

είλαη δηαθνξεηηθνί, αιιά επηηξέπνπλ ζηελ θάζε πιεπξά λα ζπλεηζθέξεη ζπκπιεξσκαηηθά 

ζηελ αλάπηπμε, ηε κάζεζε θαη ζηελ εμέιημε ησλ παηδηψλ. Απφ κηα αξκνληθή ζπλεξγαζία 

παηδαγσγνχ - γνληνχ κφλν ζεηηθά ζηνηρεία κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

παηδηνχ (Οlmsted, 1991). Υαξαθηεξηζηηθά, ν Docking (1990:27) αλαθέξεη φηη: «ε κάζεζε 

ελφο παηδηνχ είλαη πηζαλφηεξν λα βειηησζεί, εάλ φινη νη ζεκαληηθνί ελήιηθνη ζηε δσή ηνπ 

ιάβνπλ ζνβαξά ππφςε ηνπο ν έλαο ηηο απφςεηο ηνπ άιινπ».Με άιια ιφγηα, γηα λα πξνθχςεη 

απηή ε αξκνληθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ παηδαγσγψλ θαη ησλ γνλέσλ είλαη αλαγθαία ηφζν ε 

ακνηβαία εκπηζηνζχλε κεηαμχ ηνπο φζν θαη ε ζέιεζε ηνπο λα ζπκβάιινπλ θαζεκεξηλά ζηε 

βειηίσζε θαη ελίζρπζε ησλ ζρέζεσλ ηνπο.  

8. Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα  

Γηα λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν εθαξκφδνληαη πξαθηηθέο γηα νπζηαζηηθή θαη ακθίδξνκε ζρέζε 

κεηαμχ ηνπ παηδαγσγνχ θαη ηεο νηθνγέλεηαο πξνηείλεηαη ε κειινληηθή δηεμαγσγή έξεπλαο ζε 

γνλείο δπν δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ζρνιείσλ,  ζε έλα δεκνηηθφ ζρνιείν φπνπ θνηηνχλ αιινδαπνί 

θαη παιηλλνζηνχληεο καζεηέο θαη καζεηέο Ρνκά θαη ζε έλα άιιν δεκνηηθφ ζρνιείν φπνπ 

θνηηνχλ θαηά θχξην ιφγν γεγελείο καζεηέο. ε απηή ηελ έξεπλα ζα δνζεί ζηνπο γνλείο 

εξσηεκαηνιφγην πνπ ζα βαζίδεηαη ζηνπο 6 ηχπνπο ζπλεξγαζίαο – ζπκκεηνρήο πνπ έρνπλ 

πξνηαζεί απφ ηελ J. Epstein, έηζη ψζηε λα δηεξεπλεζνχλ εάλ εθαξκφδνληαη πξαθηηθέο ηφζν 

απφ ηνπο γνλείο φζν θαη απφ ηνπο παηδαγσγνχο. Σέινο, ζα ειεγρζνχλ πηζαλέο ζπζρεηίζεηο 

κεηαμχ ησλ γνλέσλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ζρνιείσλ θαη εάλ απηέο επεξεάδνπλ ηηο πξαθηηθέο 

πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη γηα ηε ζπλεξγαζία παηδαγσγνχ θαη νηθνγέλεηαο. 
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