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Περίληψη

Η οικογένεια και το σχολείο αποτελούν τους σημα-
ντικότερους παράγοντες ανάπτυξης και κοινωνικο-
ποίησης του παιδιού. Τα τελευταία χρόνια, γίνεται 
ολοένα και πιο φανερό ότι η συνεργασία σχολείου 
– οικογένειας λειτουργεί θετικά στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, στη διαμόρφωση της προσωπικότητας 
των μαθητών αλλά και στη σχολική επιτυχία.

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αναδείξει την αξία της συνεργασίας σχο-
λείου – οικογένειας, τα οφέλη που προκύπτουν από την ανάπτυξή της, τα εμπό-
δια που υπάρχουν για την επίτευξή της και τις πρακτικές που θα μπορούσαν να 
συμβάλλουν στην ενίσχυσή της.

Abstract

Family and school are the most important agents 
of development and socialization for a child. In 
recent years it has become increasingly clear that 
school-family collaboration is beneficial to the 
educational process, the shaping of the students’ 
personality and the school success.
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The purpose of this study is to highlight the value of school-family cooperation, 
the benefits of its development, the obstacles to achieving it and the practices 
that could help strengthen it.

1. Εισαγωγή

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων σχολείου 
– οικογένειας είναι η γονεϊκή εμπλοκή. Αν και ο όρος είναι πολυδιάστατος, θα 
μπορούσαμε να καταλήξουμε στην αποδοχή ότι η γονεϊκή εμπλοκή αφορά ένα 
ευρύ φάσμα συμπεριφορών και πρακτικών των γονέων τόσο στο σπίτι όσο και 
στο σχολείο, με στόχο την ενίσχυση της διαδικασίας μάθησης (Greenwood & 
Hickman, 1991).

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερο η γονεϊκή εμπλοκή θεωρείται σημα-
ντικός παράγοντας για την ακαδημαϊκή επιτυχία των παιδιών, ενώ παράλληλα 
αναδεικνύεται ως σημαντικό αντίδοτο για τα προβλήματα που παρουσιάζονται 
στο σχολείο (Fan & Chen, 2001). Συμβάλλει επίσης στη σχολική επίδοση των 
μαθητών, στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξή τους και στην πρόληψη και αντιμετώ-
πιση των δυσκολιών προσαρμογής (Μυλωνάκου-Κεκέ, 2009).

Τα εμπόδια για την επίτευξη της συνεργασίας οικογένειας και σχολείου είναι 
πολλά και πολυπαραγοντικά. Όμως, είναι ένα πεδίο που αξίζει να εξεταστεί από 
όλους τους εμπλεκομένους, με στόχο να αναπτυχθεί αυτή η συνεργασία προς 
όφελος των μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών.

2. Γονεϊκή εμπλοκή

Οι Fantuzzo et al. (2000) υποστηρίζουν ότι η γονεϊκή εμπλοκή διαδραματίζε-
ται στο πλαίσιο της οικογένειας και του σχολείου, αλλά και της επικοινωνίας 
σχολείου – οικογένειας. H Epstein (2001) διακρίνει 6 τύπους γονεϊκής εμπλο-
κής. 1. Ενημέρωση των γονέων. Αφορά την ενημέρωση και επιμόρφωση των 
γονέων σε θέματα που σχετίζονται με την υγεία, την ανάπτυξη και στήριξη των 
παιδιών σε μεταβατικές περιόδους. 2. Επικοινωνία. Το σχολείο αναλαμβάνει σε 
τακτά διαστήματα να ενημερώνει τους γονείς για το πρόγραμμα του σχολείου 
και την πρόοδο των μαθητών. 3. Εθελοντική εργασία των γονέων στο σχολείο. 
4. Μάθηση στο σπίτι. Το σχολείο φροντίζει για την εκπαίδευση των γονέων στην 
υποστήριξη των μαθητών, όσον αφορά τις κατ’ οίκον εργασίες. 5. Συμμετοχή των 
γονέων στη λήψη αποφάσεων που συνδέονται με το σχολείο. 6. Συνεργασία με 
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την κοινότητα. Το σχολείο παρέχει πληροφορίες για υπηρεσίες και δραστηριό-
τητες της τοπικής κοινωνίας.

Οι μητέρες εμπλέκονται περισσότερο στην εκπαίδευση των παιδιών. Οι πατέρες 
έχουν χαμηλότερη εμπλοκή, που οφείλεται, όπως θεωρούν οι ίδιοι, στην έλλειψη 
χρόνου, στις πολλές υποχρεώσεις και στο ότι η εκπαίδευση των παιδιών είναι 
παραδοσιακά γυναικεία υπόθεση (Γεωργίου, 2000).

Ο τύπος του γονέα και οι απόψεις του για την εκπαίδευση και την επίδοση 
των παιδιών σχετίζεται με τον βαθμό της γονεϊκής εμπλοκής. O αυθεντικός τύπος 
γονέα ενδυναμώνει την πολιτιστική κληρονομιά των παιδιών, ώστε να αποφεύ-
γουν εμπόδια και να πετυχαίνουν τους στόχους τους, και έχει αυξημένη γονεϊ-
κή εμπλοκή (Mandara, 2008). Παράλληλα, όταν οι γονείς δίνουν μεγάλη αξία 
στην εκπαίδευση και στις ικανότητες του παιδιού, συμβάλλουν στην αύξηση της 
σχολικής επίδοσης και της αναγνωστικής ικανότητας (Ryan et Adams, 1995). 
Επιπλέον, όταν οι γονείς αποδίδουν την επίδοση του παιδιού τους στην προσπά-
θεια του ίδιου και όχι στην τύχη, εμπλέκονται περισσότερο στην εκπαιδευτική 
διαδικασία (Phillipson, 2009).

Τα οφέλη της γονεϊκής εμπλοκής είναι πολλά και αφορούν τόσο τους μαθη-
τές όσο και τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Συγκεκριμένα, τα οφέλη της 
γονεϊκής εμπλοκής για τους μαθητές είναι ότι:
• Συμβάλλει στη βελτίωση της επίδοσης (Coleman, 1998).
• Βελτιώνει τις στάσεις των μαθητών απέναντι στο σχολείο (Trusty, 1996).
• Συμβάλλει στην αυξημένη παρακολούθηση στο σχολείο (Greenwood & Hickman, 

1991) και στη μείωση του ποσοστού της πρόωρης εγκατάλειψης (Drake, 1995).
• Μειώνει τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών στο σχολείο (Trusty, 

1996) και προάγει τη βελτίωση της συμπεριφοράς, την κινητοποίηση και 
αυτοεκτίμηση των μαθητών (Haynes, Comer & Hamilton-Lee, 1989).

• Συμβάλλει στην κοινωνική προσαρμογή των μαθητών (Eccles & Harold, 1996).

Τα οφέλη της γονεϊκής εμπλοκής για τους γονείς σχετίζονται κυρίως με την 
κατανόηση και βελτίωση των σχέσεών τους με τα παιδιά τους και το σχολείο. Έτσι, 
οι γονείς που ασχολούνται με τη μάθηση των παιδιών τους γνωρίζουν καλύτερα 
τις δυνατότητές τους και τις αδυναμίες τους και αναπτύσσουν καλύτερες σχέσεις 
με αυτά (Epstein, 1992). Παράλληλα, γνωρίζοντας τις δυσκολίες των παιδιών 
τους, είναι περισσότερο πρόθυμοι να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς στο έργο 
τους (Epstein & Dauber, 1991).

Οι εκπαιδευτικοί ωφελούνται από τη γονεϊκή εμπλοκή, εφόσον έχουν τη δυνα-
τότητα να γνωρίσουν καλύτερα τις ανάγκες των μαθητών τους και να λάβουν 
υποστήριξη στο έργο τους και τις πρακτικές που ακολουθούν (Μυλωνάκου-Κεκέ, 
2009).
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3. Εμπόδια στη συνεργασία σχολείου – οικογένειας

Η συνεργασία οικογένειας – σχολείου είναι συχνά δύσκολη, καθώς η σχέση 
γονέων – εκπαιδευτικών επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Τέτοιοι παρά-
γοντες είναι το περιβάλλον προέλευσης των γονέων, το κοινωνικο-οικονομικό ή 
εκπαιδευτικό τους επίπεδο, η προσωπικότητά τους, το στυλ επικοινωνίας τους, 
οι πιέσεις από το εργασιακό τους περιβάλλον, αλλά και οι αξίες και οι προσδο-
κίες τους (Keyes, 2002).

Πολλές φορές υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες που δυσχεραίνουν τη 
συνεργασία οικογένειας – σχολείου. Η μονογονεϊκότητα, ο φόρτος εργασίας και 
το ωράριο εργασίας δεν επιτρέπουν στους γονείς να διαθέσουν χρόνο για συνερ-
γασία με το σχολείο (Μπόνια κ.ά., 2007). Το ίδιο το σχολείο επίσης ενδέχεται να 
θέτει εμπόδια στη γονεϊκή εμπλοκή, που μπορεί να οφείλονται στην αναλογία 
των μαθητών – εκπαιδευτικών, στη δυσκολία πρόσβασης σε αυτό, στο σχολικό 
κλίμα αλλά και στη στάση του διευθυντή (Μπρούζος, 2009). Στα μεγάλα σχολεία, 
όπου υπάρχει σύνθετος τρόπος οργάνωσης και έλλειψη προσωπικής επαφής, η 
γονεϊκή εμπλοκή είναι μικρότερη (Hoover-Dempsey et al., 2002). Ο διευθυντής, 
λοιπόν, του σχολείου έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο, αφού είναι αυτός που οργα-
νώνει, συντονίζει τις δραστηριότητες και καθορίζει την αλλαγή, την εξέλιξη και 
βελ τίωση του σχολείου (Σαΐτης, 2007). Συχνά, όμως, λόγω ελλιπούς επαγγελμα-
τικής κατάρτισης και επιμόρφωσης, δεν υποστηρίζεται αρκετά, ώστε να προω-
θήσει τη συνεργασία σχολείου – οικογένειας (Σαΐτης και Γουναρόπουλος, 2001).

Στην Ελλάδα, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν με καχυποψία 
ο ένας τον άλλον, ενώ η μεταξύ τους επικοινωνία είναι επιφανειακή έως ανύ-
παρκτη (Μπρούζος, 2009). Σε κάποιες περιπτώσεις, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί δεν 
πιστεύουν στην αξία της γονεϊκής εμπλοκής (Coleman, 1991) και τη θεωρούν 
απειλή στο επαγγελματικό τους κύρος (Crozier, 1999). Έρευνες στην Ελλάδα 
(Μπόνια κ.ά., 2008) έχουν δείξει ότι οι εκπαιδευτικοί κρατούν θετική στάση για 
τη σχέση σχολείου – οικογένειας. Όμως, το πλαίσιο που ορίζουν ως συνεργασία 
με τους γονείς φαίνεται να είναι περιορισμένο σε συζητήσεις με τους γονείς και 
σε συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις του σχολείου (Μανωλίτσης, 2004). Αυτό που 
εμποδίζει τη συνεργασία γονέων – εκπαιδευτικών φαίνεται να είναι περισσότερο 
η έλλειψη χρόνου των εκπαιδευτικών και η ανεπαρκής κατάρτισή τους σε τεχνι-
κές ανάπτυξης της συνεργασίας με τους γονείς ( Carey et al., 1998).
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4. Πρακτικές ενίσχυσης της συνεργασίας σχολείου – 
οικογένειας

Αρχικά, θα πρέπει να γίνει σαφές ότι τα σχολεία είναι υπεύθυνα για τη δημιουρ-
γία ευνοϊκών συνθηκών που θα επιτρέψουν τη συνεργασία οικογένειας – σχο-
λείου (Heystek, 20003). Ο διευθυντής/ντρια και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου 
θα πρέπει να θέσουν τη συνεργασία με τους γονείς ως βασικό σκοπό τους, προ-
κειμένου να διαμορφώσουν ένα κοινό όραμα (Kalin & Steh, 2010). Αυτό μπο-
ρεί να πραγματοποιηθεί μέσω της ενημέρωσης των γονέων από τον διευθυντή 
σχετικά με τις προσδοκίες του, για την αποστολή του σχολείου και για το όραμά 
του γι’ αυτό (Πασιαρδής, 2004). Ο ίδιος, στην προσωπική επικοινωνία, πρέπει 
να διακρίνεται για την ενσυναίσθηση, φιλικότητα, αντικειμενικότητα, ευθύτητα, 
συνέπεια και ειλικρίνειά του, ώστε να δημιουργεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης στους 
γονείς (Ζαβλανός, 2003).

Για να επιτύχει τη συνεργασία με τους γονείς, το σχολείο θα πρέπει να ενθαρ-
ρύνει την επικοινωνία με αυτούς από πολύ νωρίς. Από την έναρξη της σχολικής 
χρονιάς θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες για τη λειτουργία του σχολείου, 
τον κανονισμό του, τον τρόπο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, τις κατ’ οίκον 
εργασίες και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά 
τους στην ομαλή ένταξή τους στο σχολείο.

Η επικοινωνία μπορεί να εδραιωθεί με την τακτική αποστολή σημειωμάτων 
με πληροφορίες που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου, αλλά και ενημέρωση 
για θέματα που σχετίζονται με προγράμματα του σχολείου, στα οποία συμμετέ-
χουν τα παιδιά τους. Ιδιαίτερα σημαντικές για την ανάπτυξη της επικοινωνίας 
οικογένειας – σχολείου είναι οι συγκεντρώσεις γονέων και οι συναντήσεις με 
τους γονείς μεμονωμένα.

Σύμφωνα με τον Μπρούζο (2007), η πρώτη συνάντηση με τους γονείς σε επίπε-
δο σχολείου ή τάξης είναι καθοριστική και θα πρέπει να γίνεται πριν προκύψουν 
προβλήματα. Αλλιώς, η συνάντηση μπορεί να καταλήξει σε απόδοση ευθυνών, 
εφόσον δεν έχει εδραιωθεί η απαραίτητη επικοινωνία και εμπιστοσύνη ανάμεσα 
στις δύο πλευρές. Σε αυτή τη συνάντηση θα πρέπει να παρέχονται πληροφο ρίες 
για τη λειτουργία του σχολείου, τη μαθησιακή διαδικασία και να απαντώνται 
ερωτήματα των γονέων (Μπρούζος, 2007).

Η συνάντηση με τους γονείς μεμονωμένα γίνεται συνήθως όταν πια έχει 
προκύψει το πρόβλημα και καλούνται οι δύο πλευρές να το αντιμετωπίσουν. Ο 
χώρος της συνάντησης και τα μη λεκτικά μηνύματα των εκπαιδευτικών επηρεά-
ζουν την πορεία και την έκβασή της. Έτσι, καλό θα ήταν αυτή η συνάντηση να 
γίνεται σε ιδιαίτερο χώρο, χωρίς την παρουσία άλλων εκπαιδευτικών και χωρίς 
θόρυβο. Τα μη λεκτικά μηνύματα που εκπέμπουν οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς 
μεταδίδουν μηνύματα για τη διάθεση συνεργασίας και μπορούν να αποτρέψουν 
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ή να προτρέψουν σε συγκεκριμένες συμπεριφορές. Η ερμηνεία της μη λεκτικής 
συμπεριφοράς εξαρτάται από την ικανότητα του ατόμου να έρχεται στον ρόλο 
του πομπού του μηνύματος (Κοντάκος και Πολεμικός, 2000).

Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να φροντίσει να οικοδομηθεί μια ατμόσφαιρα εμπι-
στοσύνης και συμβιβασμού, αποφεύγοντας να επιπλήττει τους γονείς και να έχει 
υπεροπτική στάση, κλείνοντας με αυτόν τον τρόπο τους διαύλους επικοινωνίας 
(Μπρούζος, 2007). 

Μπορούν όμως οι εκπαιδευτικοί στο σύνολό τους να συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
μιας αγαστής συνεργασίας με τους γονείς; Έρευνα των Μπόνια, Μπρούζου, Κοσσυ-
βάκη (2008) κατέδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν έλλειψη εκπαίδευσης σε θέματα 
γονεϊκής εμπλοκής και πολλές φορές και οι ίδιες οι αντιλήψεις που έχουν για τη 
σημασία της γονεϊκής εμπλοκής διαφέρουν από εκείνες των γονέων, με αποτέλε-
σμα να δυσχεραίνεται η επίτευξή της. Κρίνεται, λοιπόν, αναγκαία η επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών, όπως διαπιστώθηκε και από την έρευνα της Laloumi-Vidali 
(1997). Σύμφωνα με την Epstein (1992), καθοριστικός παράγοντας για την επί-
τευξη της συνεργασίας εκπαιδευτικών – γονέων στο μέλλον είναι η βελτίωση των 
προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Η επιμόρφωσή 
τους θα πρέπει να περιλαμβάνει την ανάπτυξη επικοινωνιακών και συμμετοχικών 
δεξιοτήτων (Kalin & Steh, 2010).

Σημαντική για τους εκπαιδευτικούς είναι επίσης η γνώση για τους μαθητές 
τους. Σύμφωνα με τη θεωρία του πλαισίου συμπεριφοράς (Barker & Wright, 1955), 
η συμπεριφορά των ατόμων καθορίζεται από τις συνθήκες στις οποίες εκδηλώ-
νεται. Επομένως, οι εκπαιδευτικοί, γνωρίζοντας τις συνθήκες που διαβιούν οι 
μαθητές τους και τα ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά τους, θα μπορούσαν 
να προβλέψουν τις ανεπιθύμητες συμπεριφορές και να παρέμβουν.

Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένοι στις τυχόν γλωσ-
σικές, κοινωνικές, πολιτισμικές διαφοροποιήσεις των μαθητών τους και να λαμ-
βάνουν μέτρα για να διευκολύνουν την επικοινωνία με τους γονείς. Επιπλέον, θα 
ήταν καλό να διαφοροποιούνται οι ώρες των συγκεντρώσεων και των γιορτών, 
ώστε να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν περισσότεροι γονείς.

Το σχολείο γενικότερα μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση της συνεργασίας με 
τους γονείς, υλοποιώντας προγράμματα για γονείς σε τακτική βάση, με τη μορφή 
σεμιναρίων και εργαστηρίων, οργανωμένων από ειδικούς πάνω σε θέματα που 
αφορούν τη συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, ζητήματα 
εφηβείας, εθισμού στο διαδίκτυο και στις ουσίες κ.ά. Προς την κατεύθυνση αυτή, 
το πρόγραμμα «Σχολές γονέων», μέσω των οποίων παρέχεται η υποστήριξη των 
γονέων των μαθητών, έχει να επιδείξει θετικά αποτελέσματα και θα πρέπει να συνε-
χιστεί και να υποστηριχθεί από όλους τους φορείς (Αθανασούλα – Ρέππα, 2008).

Αυτά τα προγράμματα μπορούν να υλοποιηθούν και με την εθελοντική συμ-
μετοχή γονέων που ειδικεύονται σε κάποιον τομέα. Οι γονείς όμως θα ήταν καλό 
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να εμπλέκονται γενικότερα σε εθελοντικές εργασίες στον χώρο του σχολείου. Με 
αυτόν τον τρόπο, γνωρίζουν από κοντά τις δυσκολίες που υπάρχουν, κατανοούν 
καλύτερα τους εκπαιδευτικούς και αισθάνονται ότι αποτελούν μέρος μιας κοινής 
συμμαχίας μαζί τους.

Σημαντικό επίσης είναι το σχολείο να πραγματοποιεί εκδηλώσεις και εκθέσεις, 
όπου οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη δουλειά των παιδιών τους, 
τα θέματα που έχουν ασχοληθεί και τις ιδιαίτερες κλίσεις που έχουν αναπτύξει.

5. Συμπεράσματα

Τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο φανερή η αξία της συνεργασίας γονέων 
– σχολείου. Πλήθος ερευνών έχουν καταδείξει τη θετική συνεισφορά της στην 
ανάπτυξη και ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών, στην κατανόηση εκ μέρους των 
γονέων της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των δυσκολιών που αυτή συνεπάγε-
ται για μαθητές και εκπαιδευτικούς, αλλά και στη βελτίωση των γνώσεων των 
εκπαιδευτικών για τους μαθητές τους και επομένως στη δυνατότητα παροχής 
καλύτερης εκπαίδευσης.

Η συνεργασία όμως πολλές φορές αντιμετωπίζει εμπόδια τόσο από γονείς όσο 
και από εκπαιδευτικούς, που οφείλονται κυρίως σε αντικειμενικές δυσκολίες, 
στις διαφορετικές αντιλήψεις των δύο πλευρών για την αξία της συνεργασίας 
και στην ελλιπή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα συνεργασίας οικο-
γένειας – σχολείου.

Το σχολείο όμως έχει την ευθύνη, εξαιτίας του θεσμικού του ρόλου, να διευ-
κολύνει τη συνεργασία με την οικογένεια, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για 
τακτική ενημέρωση των γονέων και συμπερίληψή τους σε κοινές δράσεις και 
αποφάσεις. Τέλος, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα συνεργασίας με 
τους γονείς θα συμβάλλει στην επίτευξη μιας συνεργασίας κατά την οποία γονείς 
και εκπαιδευτικοί θα συνεισφέρουν συμπληρωματικά στη μάθηση και ανάπτυξη 
των παιδιών.
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