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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ θαη ζηάζεσλ 

ησλ γνλέσλ ζρεηηθά ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ην ζρνιείν, ηελ θαηαζθεπή ησλ ξφισλ 

ηνπο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Η θαηαζθεπή ξφισλ 

αλαθέξεηαη ζηνλ νξζφ δηακνηξαζκφ ησλ ξφισλ θαη ησλ δξάζεσλ πνπ πξέπεη λα 

αλαιάβνπλ νη γνλείο θαη ην ζρνιείν, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί ε νπζηαζηηθή 

επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο. Πνιινί παξάγνληεο, φπσο ην αθαδεκατθφ, νηθνλνκηθφ 

επίπεδν ησλ γνλέσλ θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηνχλ ηνλ βαζκφ εκπινθήο ηνπο ζην 

ζρνιείν. Χζηφζν, παξά ην γεγνλφο πσο ε ζπλεξγαζία νηθνγέλεηαο- ζρνιείνπ έρεη 

δηαπηζησζεί φηη απνηειεί ζεκαληηθή πξαθηηθή γηα ηηο καζεζηαθέο επηδφζεηο θαη ηε 

θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν, δελ παξαηεξείηαη απμεκέλνο βαζκφο 

εκπινθήο απφ φινπο ηνπο γνλείο.  

ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε πνζνηηθνχ ηχπνπ κεζνδνινγία, 

κε εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ ην εξσηεκαηνιφγην. Σν δείγκα αθνξνχζε 128 

γνλείο απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Διιάδαο. Η έξεπλα εμέηαζε ηηο ζηάζεηο- 

αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ γηα ην ζρνιείν θαη ηελ αμία ηεο γνλετθήο εκπινθήο, 

δηεξεχλεζε ηηο πξαθηηθέο πνπ νδεγνχλ ζηελ εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία θαζψο θαη αλ ππάξρεη ζπζρέηηζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ κε ην 

κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν ην ρξφλν θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπο. Σα θχξηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ ηελ ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηεο γνλετθήο εκπινθήο 

ζηα ζρνιηθά δξψκελα θαη ησλ απφςεσλ ησλ γνλέσλ αλαθνξηθά κε ην ζρνιηθφ θιίκα, 

θαζψο, φπσο δηαπηζηψλεηαη φζν πην ηζρπξή είλαη ε ζπκκεηνρή θαη ε επηθνηλσλία ησλ 

γνλέσλ κε ην ζρνιηθφ πξνζσπηθφ, ηφζν απμάλνληαη θαη νη ζεηηθέο ηνπο αληηιήςεηο 

ζρεηηθά κε ηηο ζρνιηθέο δηαδηθαζίεο/ ζρνιηθφ θιίκα. 

 

 

 

 

 

 

Λέμεηο- θιεηδηά: Γνλετθή εκπινθή, επηθνηλσλία γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, ζηάζεηο 

γνλέσλ, αληηιήςεηο γνλέσλ, θαηαζθεπή γνλετθνχ ξφινπ.  
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ABSTRACT 

  

The aim of this research was to investigate the views and attitudes of parents 

regarding their communication with school, the construction of their roles and their 

participation in the educational process. Many factors, such as the academic, 

economic level of parents seem to differentiate their degree of involvement in school. 

However, despite the fact that family- school cooperation has been found to be an 

important practice for the child’s learning performance and socialization at school. 

The same degree of involvement is not observed by all parents.  

In this specific research, a quantitative methodology was used with a data 

collection tool, the questionnaire. The sample concerned 128 Greek parents from a 

wider area of Greece. The research examined parents’ attitudes and perceptions of the 

value of parental involvement and explored the practices/ factors that lead to parental 

involvement in the educational process, as well as whether there is a correlation of 

parental involvement with their educational level at the time and their availability. 

The results of the research showed that showed the significant correlation of parental 

involvement in school activities and parents' opinions regarding the school climate, as 

it was found that the stronger the participation and communication of parents with the 

school staff, the greater their positive perceptions regarding the school procedures/ 

school mood. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key- Words: Parental involvement, parents- teachers communication, parents’ 

perceptions, construction of parents’ role.  
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Βαζηθέο γλψζεηο απφ ηελ επηζηήκε ηεο κάζεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο 

απνδεηθλχνπλ φηη «ε αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ εμαξηάηαη 

απφ ην πεξηβάιινλ θαη ην θνηλσληθφ πιαίζην, επηηξέπνληαο λέα είδε ζθέςεο θαη 

απφδνζεο γηα ηα παηδηά» (Cantor et al., 2018). Σα ζπλαηζζήκαηα, ηα θνηλσληθά 

πιαίζηα θαη γεληθφηεξα ην θιίκα πνπ επηθξαηεί ζε έλα ζρνιείν δηακνξθψλνπλ ηηο 

ζπλδέζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζνρή, ηε ζπγθέληξσζε, ηε κλήκε, ηε κεηαθνξά 

θαη ηελ εθαξκνγή ηεο γλψζεο. Η θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη 

αλαπηπμηαθέο απηέο δηαδηθαζίεο εθηπιίζζνληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη 

αιιειεπηδξνχλ ζε δηαθνξεηηθά ζρνιηθά πεξηβάιινληα κπνξεί λα ζπκβάιεη ζε πην 

ππνζηεξηθηηθνχο θαη θαηάιιεινπο ζρεδηαζκνχο γηα πεξηβάιινληα κάζεζεο (Darling-

Hammond et al., 2020). 

Σα ζρνιηθά πεξηβάιινληα φκσο επεξεάδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη απφ 

εμσηεξηθνχο θνηλσληθνχο παξάγνληεο, φπσο είλαη νη νηθνγέλεηεο ησλ καζεηψλ. Η 

ζρνιηθή ςπρνινγία ππνζηεξίδεη φηη ε θαιιηέξγεηα ηεο ζπλεξγαζίαο ζρνιείνπ θαη 

νηθνγέλεηαο είλαη ην θιεηδί γηα ηελ ζσζηή αλάπηπμε θαη εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ 

(Squires et. al., 2007).  

Ήδε απφ ηελ Αξραία Διιάδα, νη γνλείο είραλ ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο, θαηαδεηθλχνληαο έηζη ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ηεο 

εθπαίδεπζεο ζηελ θνηλσλία (Berger, 1991). Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ν ξφινο ησλ 

γνλέσλ πεξηνξίδεηαη αξθεηά, θαζψο ε εθθιεζία αλαιακβάλεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

ηελ επζχλε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ (Φάιηε & Γαβξηειίδνπ, 1995). ηηο αξρέο 

ηνπ 20
νπ

 αηψλα ε εκπινθή ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ εδξαηψλεηαη 

θαη πάιη, θαζψο ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε ζέκαηα ηνπ ζρνιείνπ 

επαλαπξνζδηνξίζηεθε (Comer, 1986).  

ηε ρψξα καο, ηα ηειεπηαία ρξφληα άξρηζε λα γίλεηαη απνδεθηφ φηη ρσξίο ηελ 

εκπινθή ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ εθπαίδεπζε δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί ε εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ (Μαηζαγγνχξαο, 2008). Η βηβιηνγξαθία δείρλεη πσο φηαλ νη 

γνλείο ζπλεξγάδνληαη κε ηελ ζρνιηθή κνλάδα, ηα παηδηά εκθαλίδνπλ ιηγφηεξα 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, ζπκκεηέρνπλ πην ελεξγά ζηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο, 

ελψ παξάιιεια δεκηνπξγείηαη έλα θιίκα ππνζηήξημεο θαη παξαθίλεζεο ην νπνίν 

ππνζηεξίδεη φιεο ηηο δηαζηάζεηο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ (Πεληέξε- Πεηξνγηάλλεο, 
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2013). Απηφ ην παηδαγσγηθφ θιίκα, ππνζηεξίδεηαη ηθαλνπνηεηηθά κφλν φηαλ φιεο νη 

πηπρέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά. Απαηηεί κηα βαζηά 

θαη νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ζηελ πξαθηηθή πνπ λα ππνζηεξίδεη ην παηδί θαη ηελ 

ζρνιηθή ηάμε, κε ζθνπφ ηελ νηθνδφκεζε ηζρπξψλ ζρέζεσλ κάζεζεο, παξαγσγηθψλ 

ζρέζεσλ θαη αθαδεκατθήο πξνφδνπ. Απηή ε νιηζηηθή πξνζέγγηζε άξα, πξέπεη 

απαξαίηεηα λα ζπλδέεηαη κε ηα νηθνγελεηαθά θαη θνηλνηηθά πιαίζηα κέζα απφ ηελ 

αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο ζρνιείνπ- νηθνγέλεηαο. 

ηελ Διιάδα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα ζρνιεία πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, έρεη 

δηαπηζησζεί φηη πξνθχπηνπλ αξθεηά πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηε ζηάζε ησλ γνλέσλ 

απέλαληη ζην ζρνιείν θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηνλ αληίθηππν πνπ έρνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί θαη ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο δηνίθεζεο ζηε ζρνιηθή δηαδηθαζία 

(Αρηζηφγινπ, 2017). Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ κειέηε ησλ Poulou & Matsagouras 

(2007), φπνπ κειεηήζεθαλ νη αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ αλαθνξηθά κε ηνπο ξφινπο θαη 

ηελ ζρέζε γνλέσλ- ζρνιείνπ, δηαπηζηψζεθε φηη νη γνλείο αληηιακβάλνληαη 

δηαθνξεηηθά ηνπο ξφινπο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ- γνλέσλ. Αλαιπηηθφηεξα, νη 

εθπαηδεπηηθνί ζεσξήζεθαλ σο «εηδηθνί» ζε αθαδεκατθνχο ηνκείο, ελψ νη γνλείο 

ζεσξήζεθαλ σο «θχιαθεο» ηεο θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο ησλ 

παηδηψλ. Ο ξφινο ηφζν ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ησλ γνλέσλ ήηαλ λα ελεκεξψλνπλ 

ν έλαο ηνλ άιινλ γηα ηα επηηεχγκαηα ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν θαη ζην ζπίηη, 

αληίζηνηρα (Poulou & Matsagouras, 2007). Πξφζζεηα, ζηελ εξεπλεηηθή κειέηε ησλ 

Koutrouba, Antonopoulou, Tsitsas, & Zenakou (2009), δηεξεπλήζεθαλ νη απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηε ζπκκεηνρή ησλ Διιήλσλ γνλέσλ ζηηο ζρνιηθέο 

δηαδηθαζίεο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ζεηηθή 

ζηάζε απέλαληη ζηε γνλετθή ζπκκεηνρή ζην ζρνιείν, αιιά δηαπηζηψλνπλ φηη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζην ειιεληθφ ζρνιείν είλαη θησρή θαη 

ζπάληα. Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί απνδίδνπλ ηελ θαθή ζρέζε γνλέα-ζρνιείνπ ζε 

παξάγνληεο φπσο ε απξνζπκία ησλ γνλέσλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε πξνγξάκκαηα 

ζπλεξγαζίαο πνπ έρνπλ μεθηλήζεη απφ ην ζρνιείν θαζψο θαη ζην εθπαηδεπηηθφ-

θνηλσληθφ ππφβαζξν ησλ γνλέσλ. ε γεληθέο γξακκέο, νη Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί 

θαίλεηαη λα ηάζζνληαη ππέξ κηαο ελεξγνχο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο, πνπ ζα 

σθειήζεη ηφζν ηα ζρνιεία, φζν θαη ηηο νηθνγέλεηεο θαη ηνπο καζεηέο (Koutrouba et. 

al., 2009). 

ζνλ αθνξά ηε δηεζλή πξαγκαηηθφηεηα, έξεπλεο έρνπλ δείμεη παξφκνηα 

πξνβιήκαηα: Γηα παξάδεηγκα, αξθεηά ζρνιεία ηεο ππαίζξνπ έρνπλ αξλεηηθφ ζρνιηθφ 
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θιίκα (φζνλ αθνξά ηηο ζρέζεηο ζρνιείνπ – νηθνγέλεηαο) ιφγσ ηεο καδηθήο 

κεηαλάζηεπζεο αλζξψπσλ πξνο ηελ πφιε θαη ησλ ρακειψλ αθαδεκατθψλ επηδφζεσλ 

ησλ παηδηψλ. Οη γνλείο ζηελ πεξίπησζε απηή, θέξνπλ αθφκα πην αξλεηηθέο ζηάζεηο 

απέλαληη ζηε ζρνιηθή δηδαζθαιία. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, γνλείο κε πςειφηεξν 

κνξθσηηθφ επίπεδν θαη εηζφδεκα, πξνεηνηκάδνπλ ηα παηδηά ηνπο κφλν γηα εμεηάζεηο 

ελδηαθεξφκελνη απνθιεηζηηθά γηα ηελ αθαδεκατθή ηνπο εμέιημε, ππνβηβάδνληαο φκσο 

θαη πάιη ηελ ζρνιηθή δηδαζθαιία. Απηά ηα δχν μερσξηζηά παξαδείγκαηα σο πξνο ηα 

ζρνιηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ζηάζε ησλ γνλέσλ, είλαη κφλν κεξηθνί ιφγνη 

απνκάθξπλζεο θαη ππνβηβαζκνχ ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη γεληθφηεξα ηεο ζρέζεο 

κεηαμχ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο (Carter, 2015). Γηαθαίλεηαη δειαδή ζηελ 

πεξίπησζε απηή, ε ζεκαζία ηφζν ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ γνλέσλ, φζν θαη ηεο 

θνηλσληθήο ηνπο έληαμεο, θαηαζηάζεηο νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ αθαδεκατθή 

πνξεία θαη εμέιημε ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν. πσο δηαπηζηψλεηαη απφ πνιιαπιέο 

εξεπλεηηθέο κειέηεο, παηδηά κε κνξθσκέλνπο γνλείο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο 

εθάζηνηε θνηλσλίεο θαη ρψξεο έρνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο θαζψο νη γνλείο 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο. Απφ ηελ άιιε, γνλείο νη νπνίνη 

είηε έρνπλ ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν είηε πξνέξρνληαη απφ ρψξεο κεηαλάζηεπζεο, 

εμαηηίαο ησλ ζπλζεθψλ δελ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ αθαδεκατθή πνξεία ησλ 

παηδηψλ ηνπο, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηε αξλεηηθφο αληίθηππνο ζε απηήλ 

(Carter, 2015; Zhonglu & Zeqi, 2018; Naite, 2020). 

Με άιια ιφγηα, ε αθαδεκατθή επίδνζε θαη νη θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ 

καζεηψλ επεξεάδνληαη ζεηηθά ή αξλεηηθά απφ ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ 

ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο θαη ηηο αληηιήςεηο πνπ έρνπλ νη γνλείο γηα απηέο. Οη ζεηηθέο 

αληηιήςεηο, κπνξνχλ λα πξνζειθχζνπλ ηνπο γνλείο ζην ζρνιείν θαη απηή ε 

ζπκκεηνρή ηνπο κπνξεί λα ιχζεη πνιιά εθπαηδεπηηθά πξνβιήκαηα. Η θαηαζθεπή άξα 

ελφο ζεηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαη ε ελζάξξπλζε ησλ γνλέσλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηα 

ζρνιεία κπνξεί λα ιχζεη πνιιά πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζσζηή ιεηηνπξγία 

ηνπ ζρνιείνπ.  

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ ηέζεθε σο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ε 

δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ ηεο εκπινθήο ησλ γνλέσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 

ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζθνπνχ απηνχ ε παξνχζα εξγαζία 

δνκείηαη σο εμήο: 

Αξρηθά ζην 1
ν
 θεθάιαην, ζίγεηαη ην δήηεκα ηεο ζρέζεο ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο, 

επηζεκαίλνληαη νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλίαο, νη παξάγνληεο πνπ 
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ηελ επεξεάδνπλ, θαζψο θαη ηα νθέιε ηεο νκαιήο απηήο ζρέζεο. ην 2
ν
 θεθάιαην, 

παξνπζηάδεηαη ν ξφινο ηεο γνλετθήο εκπινθήο, ε ζεκαζία ηεο γνλετθήο εκπινθήο 

ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία, θαζψο θαη ε ζρέζε ζρνιηθνχ θιίκαηνο– γνλετθήο 

εκπινθήο. Έπεηηα ζην 3
ν
 θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, 

ηφζν απφ δηεζλή φζν θαη απφ ειιεληθή βηβιηνγξαθία, αλαθνξηθά κε ηηο αληηιήςεηο 

ησλ γνλέσλ γηα ηε ζρέζε ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο. Αθνινχζσο ζην 4
ν
 θεθάιαην, 

παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα 

επηζεκαίλνληαη ε αλαγθαηφηεηα θαη ε ζεκαζία ηεο εξεπλεηηθήο απηήο κειέηεο, ν 

ζθνπφο θαη νη ζηφρνη ηεο, ν ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο, ε επηινγή εξεπλεηηθνχ 

εξγαιείνπ, ν ηξφπνο κέηξεζεο ησλ ζηάζεσλ/ αληηιήςεσλ, νη ζπκκεηέρνληεο, θαζψο 

θαη νη πεξηνξηζκνί θαη νη πξνηάζεηο κειινληηθήο έξεπλαο. ηελ ζπλέρεηα ζην 5
ν
 

θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη πινπνηνχληαη νη 

θαηάιιειεο ζπζρεηίζεηο ζρεηηθά κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο 

κειέηεο. Σέινο, ζην ηειεπηαίν (6
ν
) θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα, νη 

πεξηνξηζκνί θαη γίλνληαη πξνηάζεηο πξαθηηθήο εθαξκνγήο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

κειέηεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ν
: ρνιείν θαη Οηθνγέλεηα  

 

Η επηθνηλσλία κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα θαη ζηηο 

δχν πιεπξέο λα θαηαλνήζνπλ βαζχηεξα ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ ηνπο θαζηζηά έηνηκνπο λα κπνξνχλ βνεζνχλ απνηειεζκαηηθά ηα 

παηδηά ζην πιαίζην κίαο ζηαζεξήο ζπλεξγαζίαο (Conderman et al. 2010; Epstein & 

Sanders, 2006) 

ην παξφλ θεθάιαην αλαδεηθλχνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο αξρέο επηθνηλσλίαο 

ζρνιείνπ θαη νηθνγελείαο κε βάζε ηηο νπνίεο ζα κπνξέζεη λα δνκεζεί κηα 

απνηειεζκαηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ. Αθφκα, ζα παξνπζηάζνπκε 

ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηθνηλσλία. Σέινο, ζα αλαδείρλνπλ ηα νθέιε 

πνπ κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ ηα εκπιεθφκελα κέξε απφ ηελ επηθνηλσλία απηή.  

 

1.1.Βαζηθέο αξρέο επηθνηλσλίαο ζρνιείνπ – νηθνγέλεηαο 
 

Οη Hoover- Dempsey et al.(1995) αλέπηπμαλ έλα ζεκαληηθφ κνληέιν πνπ 

εμεγεί πψο ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζην ζρνιείν νδεγεί ζε ζεηηθά ζρνιηθά 

απνηειέζκαηα γηα ηνπο καζεηέο. πκθψλα κε ηε ζεσξία ηνπο, νη γεληθέο πξνζθιήζεηο 

θαη απαηηήζεηο γηα ζπκκεηνρή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αίζζεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ γνλέα είλαη αλαπφζπαζηα ζηνηρεία γηα ηελ εκπινθή ηεο 

νηθνγέλεηαο ζηε ζρνιηθή δσή. Η απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ γνλέσλ νξίδεηαη σο ε 

πεπνίζεζε ησλ ίδησλ λα αζθήζνπλ ζεηηθή επίδξαζε ζηε ζρνιηθή δσή ηνπ παηδηνχ 

ηνπο. πζρεηίδεηαη κε πεξηζζφηεξεο ψξεο εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηα 

παηδηά, πεξηζζφηεξν εζεινληηθφ ρξφλν πνπ αθηεξψλεηαη ζηηο ηάμεηο απφ ηνπο γνλείο 

θαη γεληθφηεξα κε έλαλ ζπλερφκελν δηάινγν αλάκεζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο (Hoover-Dempsey et al., 1992).  

Χζηφζν, ιφγσ ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο πνπ παξαηεξείηαη ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο ζηελ Δπξψπε, φπσο θαη ησλ λέσλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, ην ζρνιείν έρεη 

πάξεη κηα θαηλνχξηα κνξθή, αλαδεηθλχνληαο ηελ αλάγθε γηα ζπλερφκελε εμέιημε. Γηα 

ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ, ε ζπλεξγαζία ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ νηθνγέλεηα 

ζεσξείηαη θαη πάιη απαξαίηεηε. πγθεθξηκέλα, ζεκαληηθέο θνηλσληθνπνιηηηθέο 

αλαθαηαηάμεηο, φπσο ε αλεξγία, ε θηψρεηα, ε κεηαλάζηεπζε, ηα δηαδχγηα θαη ε 

εξγαζία ηεο γπλαίθαο κεηψλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο 
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νηθνγέλεηαο, θαλεξψλνληαο ηελ αδπλακία ησλ γνλέσλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηνλ λέν 

γνλετθφ ηνπο ξφιν. Οη γνλείο δέρνληαη θαζεκεξηλά πηέζεηο πνπ ηνπο νδεγνχλ ζην λα 

είλαη ιηγφηεξν δηαζέζηκνη γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ δσή ησλ παηδηψλ, εηδηθφηεξα ζηελ 

εθπαίδεπζε ηνπο (Γαβάδνγινπ & Κφθθηλνο, 2003). Γηα λα μεπεξαζηεί ην 

ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα, νη γνλείο πξέπεη λα εκπηζηεχνληαη απφιπηα ζην ζρνιείν ηελ 

επζχλε λα εθπαηδεχζεη ην παηδί ηνπο. Χο αληάιιαγκα, νη γνλείο ρξεηάδεηαη λα έρνπλ 

θάπνηα αλεμάξηεηα θαζήθνληα πνπ πξέπεη λα εθπιεξψζνπλ. Δθπαηδεπηηθνί θαη 

γνλείο άξα, πξέπεη λα έξρνληαη αλνηρηά ζε επαθή γηα ακνηβαία βνήζεηα πξνο ηνπο 

καζεηέο, ελψ θαη νη δηεπζπληέο ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα κνηξάδνληαη ηα εθπαηδεπηηθά 

αξρεία ηνπ παηδηνχ θαη ηηο πνιηηηθέο ηνπ ζρνιείνπ κε ηνπο γνλείο. Ο Oates (2017) 

αλαθέξεη πσο απηνχ ηνπ είδνπο επηθνηλσλία θαη δηαθάλεηα κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη 

θξίζηκν ξφιν ζηε ζρέζε κεηαμχ γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα 

κνηξάδνληαη ηηο εμνπζίεο ηνπο κε ηνπο γνλείο, θξνληίδνληαο λα κελ κείλεη θάπνην 

παηδί πίζσ (Oates, 2017).  

 

1.2. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηθνηλσλία ζρνιείνπ θαη 

νηθνγέλεηαο 
 

Η απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ παξέρεη θαη 

ζηηο δχν πιεπξέο κηα βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ πξνζδνθηψλ θαη αλαγθψλ ησλ 

παηδηψλ. Απηφ ηνπο επηηξέπεη λα βνεζνχλ απνηειεζκαηηθά ηα παηδηά θαη λα 

δεκηνπξγνχλ κηα ζηαζεξή βάζε ζπλεξγαζίαο (Conderman et al. 2010; Epstein & 

Sanders, 2006). Η ζρέζε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ γνλέσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

εμαξηάηαη απφ ην «γλήζην ελδηαθέξνλ» ηνπο γηα ην παηδί, ηε πξνζβαζηκφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ην πφζν «αλνηρηφ» είλαη ην ζρνιείν ζηελ νηθνδφκεζε 

εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ (Wellner, 2012). Άηππεο 

ζπλνκηιίεο θαη κε πξνγξακκαηηζκέλεο επηζθέςεηο είλαη ζεκαληηθέο πξαθηηθέο 

εκπινθήο ησλ γνλέσλ ζε απηφ ην ζέκα (Turnbull, et al., 2011).  

εκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ ζρέζε ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο 

είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη γνλείο βιέπνπλ ηνλ ξφιν ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 

παηδηψλ ηνπο. Γνλείο πνπ πηζηεχνπλ πσο ν ξφινο ηνπο είλαη λα πεγαίλνπλ απιά ηα 

παηδηά ηνπο ζην ζρνιείν, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα αλαιακβάλεη ηελ επζχλε 

εθπαίδεπζεο ηνπο, δελ είλαη γεληθφηεξα πξφζπκνη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζην 
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ζρνιείν. Οη Hoover- Dempsey θαη Sandler (1997) αλέθεξαλ φηη ε ζεηηθή ζηάζε ησλ 

γνλέσλ απέλαληη ζην ζρνιείν είλαη πην δηαδεδνκέλε ζε νξηζκέλεο θνηλφηεηεο θαη 

εζληθνχο πνιηηηζκνχο απφ άιιεο. Γηα παξάδεηγκα, ν Clark (1983) δηαπίζησζε φηη 

απηφ πνπ μερσξίδεη ηνπο γνλείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζρνιείν απφ άιινπο, είλαη ε 

πεπνίζεζε φηη νη ίδηνη πίζηεπαλ πσο ήηαλ ππνρξέσζε ηνπο λα ππνζηεξίδνπλ ηα παηδηά 

ηνπο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπαίδεπζε ηνπο. 

Γηα θάπνηνπο γνλείο, ην γεγνλφο φηη ε γιψζζα δηδαζθαιίαο δελ είλαη ε πξψηε 

ηνπο γιψζζα, ηνπο θάλεη λα ληψζνπλ φηη δελ κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ 

απνηειεζκαηηθά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηελ δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ. Γηα άιινπο, 

ε έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ ηνλ γεγνλφο φηη δελ έρνπλ 

αλαπηχμεη επαξθή αθαδεκατθή ηθαλφηεηα γηα λα βνεζήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηα 

παηδηά ηνπο.  

Η ειηθία ησλ παηδηψλ κπνξεί λα απνηειέζεη εκπφδην γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ 

γνλέσλ, θαζψο είλαη επξέσο γλσζηφ πσο ε επηθνηλσλία γνλέσλ- ζρνιείνπ κεηψλεηαη 

θαζψο ηα παηδηά κεγαιψλνπλ. Σα κηθξφηεξα παηδηά είλαη πην ζεηηθά ζην λα πεγαίλνπλ 

νη γνλείο ζην ζρνιείν, ελψ ηα κεγαιχηεξα παηδηά ελδηαθέξνληαη ιηγφηεξν γηα ηε 

γνλετθή εκπινθή, θαζψο ζέινπλ λα αλεμαξηεηνπνηεζνχλ απφ ηνπο γνλείο ηνπο 

(Hummel et al., 2022).  

Η επίδνζε ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν κπνξεί λα είλαη εκπφδην ή παξάγνληαο 

δηεπθφιπλζεο γηα ηελ γνλετθή εκπινθή. ηαλ ηα παηδηά δπζθνιεχνληαη ζην ζρνιείν, 

ιφγσ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ή αλαπεξηψλ, ηφηε νη γνλείο είλαη γεληθά πην 

δηαηεζεηκέλνη λα είλαη ελεξγνί ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ βνεζνχλ ηελ επηθνηλσλία 

ζρνιείνπ- νηθνγέλεηαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, πνιιέο αξρέο ηεο εηδηθήο αγσγήο 

ζεσξνχλ πσο ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ είλαη κηα νπζηαζηηθή πηπρή ηεο 

απνηειεζκαηηθήο εθπαίδεπζεο γηα παηδηά κε αλαπεξία ή καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

(Seligman, 2000). Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο πσο ε εκπινθή ησλ γνλέσλ απαηηείηαη 

γηα ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο εμαηνκηθεπκέλεο εθπαίδεπζεο 

ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο. Χζηφζν, απηφ δελ ζπκβαίλεη πάληα, θαζψο 

ππάξρνπλ πνιινί πηζαλνί ηνκείο γηα δηαθσλία κεηαμχ ζρνιείσλ θαη γνλέσλ ησλ 

καζεηψλ.  

Γηα ηνπο γνλείο παηδηψλ πνπ ηα πάλε θαιά ζην ζρνιείν είλαη ζπλήζσο 

επραξίζηεζε λα παξαθνινπζνχλ ζπλαληήζεηο γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, επνκέλσο 

νη γνλείο κε αθαδεκατθά πξνηθηζκέλα ή ηαιαληνχρα παηδηά ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζην 

ζρνιείν. Χζηφζν, γνλείο πνπ ζεσξνχλ ηα παηδηά ηνπο πξνηθηζκέλα, αιιά νη 
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εθπαηδεπηηθνί δελ ζπκκεξίδνληαη ηελ ίδηα άπνςε, ηείλνπλ λα ράζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε 

ηνπο ζην ζρνιείν θαη ζπλεπψο λα πεξηνξίδνπλ ηελ εκπινθή ηνπο κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο (Σζέηζνο, 2015). Δπίζεο, πνιιά παηδηά πνπ είλαη αθαδεκατθά 

πξνηθηζκέλα απνγνεηεχνληαη ζην ζρνιείν, είηε γηαηί αληηκεησπίδνληαη αλεπαξθψο 

είηε γηαηί αλαπηχζζνπλ πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Κάζε θαηάζηαζε είλαη πηζαλφ λα 

νδεγήζεη ζε ζχγθξνπζε κεηαμχ γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζηε ζπλέρεηα 

ιεηηνπξγεί σο εκπφδην γηα ηελ απνηειεζκαηηθή γνλετθή εκπινθή (Κνχξνπ, 2013). 

Έλαο αθφκα παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηνλ βαζκφ επηθνηλσλίαο θαη 

ζπλεξγαζίαο πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο είλαη νη ζηάζεηο θαη 

νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Η νηθνδφκεζε ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ 

νηθνγελεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ζεκειηψδεο γηα έλαλ επηηπρεκέλν θαη 

ζπλερή «δηάινγν». Η εκπηζηνζχλε απαηηεί απ’ φια ηα εκπιεθφκελα κέιε θαη θπξίσο 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα είλαη «θαινπξναίξεηνη, ηίκηνη, αλνηρηνί θαη αμηφπηζηνη», 

δεδνκέλνπ κάιηζηα πσο ε εκπηζηνζχλε αλαγλσξίδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν σο 

πξνυπφζεζε γηα ηελ θαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ζηελ παξνρή 

εθπαίδεπζεο πςειήο πνηφηεηαο (Bryk & Schneider, 2002). 

Σέινο, ε ζρέζε γνλέα– εθπαηδεπηηθνχ κπνξεί λα ζεσξεζεί κνλφδξνκε θαη 

αλαπνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία, εάλ νη εθπαηδεπηηθνί ελεκεξψλνπλ ή θαζνδεγνχλ ηνπο 

γνλείο (Tett, 2004) θαη ν ξφινο ησλ γνλέσλ είλαη απηφο ησλ παζεηηθψλ αθξναηψλ 

(Gwernan-Jones et al., 2015). Αληίζεηα, νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα δεκηνπξγνχλ έλα 

πεξηβάιινλ ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο θαη νη γνλείο κε ηε ζεηξά ηνπο λα κνηξάδνληαη 

εληφο απηνχ ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο (Holmes et al., 2020). 

 

1.3.Οθέιε ηεο ζρέζεο ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο  
 

Η ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ ηνπο είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ αθαδεκατθή επηηπρία ηνπ, θαη ζπλδπαζηηθά κε ηε βνήζεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δηεπζπληψλ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηελ επίδνζε 

θαη ηελ επηηπρία ησλ καζεηψλ (Chen, 2018). Ο ρξφλνο θαη ε πξνζπάζεηα πνπ 

επελδχνπλ νη γνλείο ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ ηνπο έρνπλ ζεηηθή ζρέζε κε ηηο 

αθαδεκατθέο επηδφζεηο θαη εληζρχνπλ ηηο πηζαλφηεηεο γηα επηηπρεκέλε νινθιήξσζε 

ηνπ ζρνιείνπ. Η ζπκκεηνρή απηή κπνξεί λα έρεη αληίθηππν ζηνλ δεζκφ κεηαμχ ησλ 
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καζεηψλ θαη ησλ γνλέσλ ηνπο, ηε δεκηνπξγηθφηεηα ηνπο, ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο 

επεμία θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο λα κάζνπλ ζην ζρνιείν (Kohl, et. al. 2020).  

Έλα αθφκα ζεκαληηθφ φθεινο ηεο ζρέζεο απηήο απνηειεί ην γεγνλφο φηη 

βνεζά ηνπο καζεηέο λα έρνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηα ηππνπνηεκέλα ηεζη. Ο Paz 

(2011) έδεημε φηη πνιινί καζεηέο παξνπζηάδνπλ θαιχηεξνπο βαζκνχο ή βαζκνινγίεο 

απφ εθείλνπο ησλ νπνίσλ νη γνλείο ηνπο δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπαίδεπζε ηνπο. 

Δπίζεο, ππάξρεη βειηίσζε ζηηο βαζκνινγίεο ησλ καζεηψλ ζηελ αλάγλσζε θαη ζηα 

καζεκαηηθά ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ (Newchurch, 2017).  

Παξάγνληεο φπσο νη πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ θαη νη επθαηξίεο πνπ παξέρεη ην 

ζρνιείν γηα επηθνηλσλία έρνπλ επίζεο έλα ηζρπξφ αληίθηππν ζηα αθαδεκατθά 

απνηειέζκαηα θαη ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ (Jeynes, 2007, Galindo & 

Sheldon, 2012). Η ζπλεξγαζία νηθνγέλεηαο κε ην ζρνιείν έρεη ζπζρεηηζηεί κε πην 

επλντθά θνηλσληθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά απνηειέζκαηα γηα ηνπο καζεηέο, φπσο 

πεξηνξηζκφο ηεο ελνριεηηθήο- παξεκβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο (Gutman & Midgely, 

2000), κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε γηα θνηλσληθνπνίεζε (McWayne et al., 2004) θαη 

θαιχηεξε ςπρηθή πγεία (Wang & Sheikh- Khalil, 2014).  

Οκνίσο, νη Sanders & Sheldon (2009) επηβεβαηψλνπλ ηα νθέιε πνπ 

πξνθχπηνπλ ζηηο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ζηα δηάθνξα ζρνιηθά καζήκαηα απφ ηε 

ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ηνπο ζην ζρνιείν. πγθεθξηκέλα, ζηελ πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε γίλεηαη ζαθέο ην φθεινο ζηνλ εγγξακκαηηζκφ θαη ηελ εθκάζεζε 

αλάγλσζεο φηαλ νη γνλείο δηαβάδνπλ κε ηα παηδηά ηνπο ζην ζπίηη θαη ππάξρεη έλα 

γεληθφηεξν πεξηβάιινλ ζπκκεηνρήο θαη ελδηαθέξνληνο. Παξαηεξείηαη κάιηζηα φηη 

απμάλεηαη ην επίπεδν ηνπ ιεμηινγίνπ, ηεο πξνθνξηθήο γιψζζαο θαη ησλ 

επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ν
: Γνλετθή εκπινθή 

 

Η γνλετθή εκπινθή, ηφζν ζηελ εθπαίδεπζε, φζν θαη ζε γεληθφηεξα δεηήκαηα 

ηεο δσήο ησλ παηδηψλ, ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ αλάπηπμε θαη εμέιημή ηνπο. 

Δηδηθφηεξα ε ζρέζε ζρνιείνπ– γνλέσλ θαη ε γνλετθή εκπινθή ζηα ζρνιηθά δξψκελα, 

απνηειεί βαζηθφ ππιψλα αλάπηπμεο ησλ βαζηθψλ εζσηεξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

παηδηψλ, θαζψο νη ειηθίεο απηέο είλαη θαζνξηζηηθέο γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ 

ραξαθηήξα ηνπο (Epstein et al., 2002).  

ην θεθάιαην απηφ, αξρηθά επηζεκαίλεηαη ν ξφινο ηεο γνλετθήο εκπινθήο, 

έπεηηα, παξνπζηάδεηαη θαη επεμεγείηαη ε γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

θαη ηέινο αλαιχνληαη θαη ζπλδένληαη ε ζρέζε ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο κε ηελ γνλετθή 

εκπινθή. 

 

2.1.Ο ξόινο ηεο γνλετθήο εκπινθήο  
 

Μέζα απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε παξαηεξείηαη φηη ν ξφινο ηεο 

γνλετθήο εκπινθήο έρεη αξθεηέο δηαθνξεηηθέο ελλνηνινγηθέο πξνεθηάζεηο. Αξθεηνί 

εξεπλεηέο κε ηνλ φξν απηφ αλαθέξνληαη ζηελ αλάκεημε ησλ γνλέσλ ζηε ζρνιηθή δσή, 

ελψ άιινη ζηηο πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ νη γνλείο ζρεηηθά κε ηελ επηθνηλσλία θαη ηε 

ζπλεξγαζία ηνπο κε ην ζρνιείν θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (πκενχ, 2003). 

Σν θνηλφ ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη απφ ηε βηβιηνγξαθία γηα ην ζέκα απηφ, 

είλαη φηη ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο 

παξάγνληεο πξφβιεςεο επηδφζεσλ θαη θαιήο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ. Γεδνκέλεο 

ηεο εμέρνπζαο ζεκαζίαο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε, νη Hoover- 

Dempsey θαη Sandler, ην 1995, πξφηεηλαλ έλα πιαίζην ζην νπνίν ιάκβαλαλ ηε 

γνλετθή ζπκκεηνρή σο δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο εμεγνχζαλ ηηο κεηαβιεηέο πνπ 

ηελ επεξεάδνπλ. Σν πιαίζην ηνπο εμήγεζε, φρη κφλν γηαηί θαη πσο εκπιέθνληαη νη 

γνλείο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο, αιιά θαη ηα πηζαλά απνηειέζκαηα ηεο 

εκπινθήο ηνπο (Hoover- Dempsey, & Sandler, 1995).  

Οη ίδηνη ππνζηήξημαλ φηη γηα λα θαηαλνήζνπλ ηε δηαδηθαζία ζπκκεηνρήο ηνπ 

γνλέα ζην ζρνιείν θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο, είλαη ζεκαληηθφ λα εμεγήζνπλ πξψηα 

ηηο αθφινπζεο πηπρέο ηεο γνλετθήο ζπκκεηνρήο: (1) γηαηί νη γνλείο εκπιέθνληαη ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο, (2) πψο νη γνλείο επηιέγνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο 
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ζπκκεηνρήο θαη (3) γηαηί ε γνλετθή ζπκκεηνρή έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ 

ζρνιηθή δσή θαη πξφνδν ησλ καζεηψλ. 

Οη Epstein et al. (2002), απφ ηελ άιιε πιεπξά εζηίαζαλ ζηηο ζηξαηεγηθέο πνπ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη γνλείο γηα λα εκπιαθνχλ ελεξγά ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία ησλ παηδηψλ ηνπο. Τπνζηήξημαλ φηη ην ζρνιείν, ε νηθνγέλεηα θαη νη 

αιιειεπηδξάζεηο ηεο θνηλφηεηαο επεξεάδνπλ άκεζα ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία απφ 

ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ θαη πξφηεηλαλ ην κνληέιν ησλ «αιιειεπηθαιππηφκελσλ 

ζθαηξψλ επηξξνήο», φπνπ ην ζρνιείν, ε νηθνγέλεηα θαη ε θνηλφηεηα είλαη νη θνξείο 

πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ (Epstein et al., 

2002). Χο εθ ηνχηνπ πξνηείλνπλ ηε ζπλεξγαζία απηψλ ησλ θνξέσλ γηα ηελ επίηεπμε 

θνηλψλ ζηφρσλ γηα ηα παηδηά πνπ ρξεηάδεηαη λα είλαη πάληα ζην θέληξν ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Με βάζε απηή ηε ζεσξία, νη Epstein et al. (2002) ππνζηήξημαλ έλα 

πιαίζην πνπ απνηειείηαη απφ έμη ηχπνπο εκπινθήο πνπ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ηα 

ζρνιεία ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπο: γνλετθή κέξηκλα, επηθνηλσλία, εζεινληηζκφο, 

κάζεζε ζην ζπίηη, ιήςε απνθάζεσλ θαη ζπλεξγαζία κε ηελ νηθνγέλεηα. Σα ζρνιεία 

θαη νη γνλείο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ κία ή κεξηθέο απφ απηέο ηηο ζηξαηεγηθέο κε βάζε 

ηηο πξνζδνθίεο ηνπο γηα λα εληαρζνχλ πην ελεξγά ζηελ ζρνιηθή δσή ησλ παηδηψλ ηνπο 

(Epstein et al., 2002).  

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ππάξρεη έλαο απμαλφκελνο φγθνο βηβιηνγξαθίαο πνπ 

αλαγλσξίδεη ηνλ θξίζηκν ξφιν ηεο γνλετθήο ζπκκεηνρήο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 

παηδηψλ, ελψ αλαδεηθλχνληαη θαη νη δηαθνξεηηθέο απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ 

αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο ζπκκεηνρήο απηήο (Erdener & Knoeppel, 2018; 

Pakter & Chen, 2013; Panferov, 2010). Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ε ζπκκεηνρή ησλ 

γνλέσλ αλαθέξεηαη θπξίσο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ζην ζπίηη κε ηηο νπνίεο νη γνλείο 

κπνξνχλ λα ππνζηεξίδνπλ θαη λα ζπκβάιινπλ ζηα αθαδεκατθά επηηεχγκαηα ησλ 

παηδηψλ ηνπο. Απφ ηελ άιιε φκσο, πνιινί εξεπλεηέο πξνηείλνπλ ηελ ζπλεξγαζία 

εθπαηδεπηηθψλ- γνλέσλ πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ έλα απνηειεζκαηηθφ καζεζηαθφ 

πεξηβάιινλ γηα ηα παηδηά (Epstein et al., 2009). 

ε πνιιέο ρψξεο, φπσο ζηελ Πνισλία θαη ζηελ Ακεξηθή, γίλνληαη 

εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη δεκηνπξγνχληαη πξνγξάκκαηα ιακβάλνληαο ππφςε 

ηηο ζηάζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηεο νηθνγέλεηαο πξνο ην ζρνιείν. πγθεθξηκέλα, 

δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ έληαμε ησλ γνλέσλ ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, 

αλαγλσξίδνληαο έηζη ηελ εκπινθή ηνπο σο έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ζηνηρεία 

απνηειεζκαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζρνιηθήο πξνζαξκνγήο (Cox, 2005; Epstein, 2001; 
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Kolodziejczyk & Ulatowska, 2017). Η ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ θαη ε επηθνηλσλία ηνπο 

κε ην ζρνιείν ζπλδέεηαη κε πςειφηεξνπο βαζκνχο (Tan & Goldberg, 2009), 

κεγαιχηεξν αθαδεκατθφ θίλεηξν (Simons- Morton & Chen, 2009), πςειφηεξα 

πνζνζηά απνθνίηεζεο απφ ην ζρνιείν (Fan & Chen, 2001) θαη γεληθφηεξα κε κηα 

θαιχηεξε θνίηεζε (Jeynes, 2007). Οκνίσο, ε επηθνηλσλία απηή θέξλεη νθέιε ζηελ 

νηθνγέλεηα, αθνχ ηεο επηηξέπεη λα απμήζεη ηελ απηνπεπνίζεζε ηεο θαη λα έρεη 

πξφζβαζε ζε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε ππνζηήξημε ηεο επηθνηλσλίαο ησλ γνλέσλ κε ην 

ζρνιείν είλαη κηα ζηξαηεγηθή πξνψζεζεο αιιαγψλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, θαζψο 

«νδεγεί» ηα ζρνιεία λα παξέρνπλ φρη κφλν πνηνηηθή εθπαίδεπζε, αιιά θαη ζπλερή 

πιεξνθφξεζε θαη ελεκέξσζε γηα ηελ απφδνζε ησλ καζεηψλ (Fleming, 2013). Χο εθ 

ηνχηνπ, ην επίπεδν ζπκκεηνρήο θαη ηθαλνπνίεζεο ησλ γνλέσλ απφ ην ζρνιείν είλαη 

έλα κέηξν ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο ε ζπκκεηνρή απηή 

ζεσξείηαη ζεκαληηθή κεηαβιεηή γηα ηελ πξναγσγή ηεο πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε 

(Hampden-Thompson & Galindo, 2017).  

 

2.2.Γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

 

Η δηαζεζηκφηεηα ησλ γνληψλ γηα λα ζπδεηνχλ κε ηα παηδηά ηνπο ζρεηηθά κε ην 

ζρνιείν, ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ επίδνζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο αιιά θαη νη 

πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ γηα ηε καζεζηαθή πνξεία ησλ παηδηψλ ηνπο, έρνπλ εθηελψο 

εξεπλεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα, θπξίσο φκσο ζην εμσηεξηθφ. Απηή ε ζπκκεηνρή θαη 

ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηε καζεζηαθή εμέιημε ησλ παηδηψλ ηνπο είλαη γλσζηή κε ηνλ 

φξν ««γνλετθή εκπινθή» (Γεσξγίνπ, 2000).  

Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν πξνσζεί ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αιιεινθαηαλφεζε θαη 

ηελ ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ παηδαγσγηθή δηαδηθαζία 

(Adams, Forsyth & Mitchell, 2009; Riley, 2008). Οη καζεηέο απνδίδνπλ πνιχ 

πεξηζζφηεξν φηαλ γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί θαηαλννχλ ν έλαο ηηο πξνζδνθίεο θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ άιινπ. Η γνλετθή εκπινθή ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά σο πξνο ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ηνπο αθαδεκατθνχο ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο.  

Ο νξηζκφο θαη ηα κνληέια ηεο γνλετθήο εκπινθήο δηαθέξνπλ αλάινγα απφ ην 

ηζηνξηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν αλαπηχζζνληαη. Η γνλετθή εκπινθή, 
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ζχκθσλα κε ηελ Γεσξγίνπ (2000), κπνξεί λα ζεκαίλεη κηα απιή ζπκκεηνρή ηνπ 

γνλέα ζε ζχιινγν ησλ γνλέσλ, κηα απιή επίζθεςε ζην ζρνιείν ή ηε ζπρλή 

επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηνλ γνλέα. Λφγσ ηνπ φηη νη γνλείο 

ζηελ ζχγρξνλε θνηλσλία πεξλνχλ ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ηνπο εθηφο ζπηηηνχ, θαζψο 

έρνπλ αθνζησζεί ζηελ εξγαζία ηνπο κε ζθνπφ λα πξνζθέξνπλ ην θαιχηεξν γηα ηελ 

νηθνγέλεηα ηνπο, ππάξρεη έιιεηςε ρξφλνπ γηα νπζηαζηηθή επηθνηλσλία θαη ελδηαθέξνλ 

γηα ην ζρνιείν. Γηα ην ιφγν απηφ, ε Jeynes (2011) επηζεκαίλεη ηελ ζηελή ζρέζε 

κεηαμχ ηνπ παξάγνληα «γνλετθή εκπινθή» κε ηηο αθαδεκατθέο επηδφζεηο ησλ 

καζεηψλ, ηφζν φηαλ εμεηάδνληαη σο θαζνιηθή κεηαβιεηή φζν θαη φηαλ αλαιχεηαη ζηα 

δηάθνξα ζπζηαηηθά ηεο.  

χκθσλα κε ηελ νξγάλσζε «No Child Left Behind Act» (2000), ε «γνλετθή 

εκπινθή» πξέπεη λα έρεη πην ζπγθεθξηκέλν νξηζκφ, ελλνψληαο ηελ ζπκκεηνρή ησλ 

γνλέσλ ζε ηαθηηθή θαη ακθίδξνκε επηθνηλσλία ζηελ αθαδεκατθή κάζεζε θαη ζε 

άιιεο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ καζεηψλ. Η εκπινθή ησλ γνλέσλ αθνξά ηφζν 

ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζην ζρνιείν, κέζσ ηεο ζπρλήο 

επηθνηλσλίαο θαη αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηελ εζεινληηθή 

ηνπο βνήζεηα, φζν θαη ηελ ζπλεγνξία ηνπο ζην ζπίηη. 

Σέινο, ε De Carvalho (2001) ήηαλ εθείλε πνπ έδσζε κηα πην θνηλσληθή 

δηάζηαζε ζηνλ νξηζκφ ηεο γνλετθήο εκπινθήο, νξίδνληάο ηελ σο ηε ζπλεξγαζία 

αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ηελ νηθνγέλεηα κε ζθνπφ φρη κφλν ηελ θαιχηεξε επίδνζε 

ησλ καζεηψλ αιιά θαη ηελ θνηλσληθή αλέιημε ηνπο. Η γνλετθή εκπινθή άξα, 

επεθηείλεηαη ζηε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ- νηθνγέλεηαο θαη θνηλσλίαο πξνθεηκέλνπ λα 

κεησζνχλ νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη λα απμεζνχλ ηα πνζνζηά επηηπρίαο ησλ 

παηδηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ κεηνλνηηθέο νκάδεο.  

Χζηφζν, ελψ ε γνλετθή εκπινθή δελ ζεκαίλεη πσο πάληα νδεγεί ζηελ 

εμάιεηςε δπζθνιηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ κάζεζε ησλ παηδηψλ ή ηε ρακειή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ, επηθέξεη ζεκαληηθά απνηειέζκαηα θαη απνδίδεη 

ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο (Thurston, 2005). Η χπαξμε επηθνηλσλίαο θαη εκπηζηνζχλεο 

κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί ην «θιεηδί» γηα φιεο ηηο κνξθέο γνλετθήο 

ζπκκεηνρήο.  

Η γλψζε ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηνπο θαη νη θηινδνμίεο ηνπο, έρνπλ 

αλαγλσξηζηεί σο ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πξνζπκία ηνπο λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ππνζηεξηθηηθή εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο. Οη θηινδνμίεο ηνπο 

ζπγθεθξηκέλα, αλαθέξνληαη ζε ειπίδεο θαη ζηφρνπο πνπ κπνξεί λα δηακνξθψζνπλ νη 
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γνλείο ζρεηηθά κε ην κέιινλ ησλ παηδηψλ ηνπο. Γνλείο πνπ έρνπλ πςειέο θηινδνμίεο 

είλαη πηζαλφ λα είλαη πην πξφζπκνη λα θαηαβάινπλ πξνζπάζεηεο γηα λα δηαζθαιίζνπλ 

φηη απηέο νη θηινδνμίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ (Murphey, 1992). 

Η δνκή ηεο απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηαο αλαθέξεηαη ζε «πηζηεχσ ζηηο 

ηθαλφηεηεο θάπνηνπ λα νξγαλψλεηαη θαη λα εθηειεί πξνγξάκκαηα δξάζεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα λα παξάγνπλ δεδνκέλα επηηεχγκαηα» (Bandura, 2002). Έξεπλεο 

δηαπηζηψλνπλ φηη άηνκα κε πςειή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν 

ηνκέα θαηαβάιινπλ κεγάιε πξνζπάζεηα ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, επηκέλνπλ κπξνζηά ζηηο 

δπζθνιίεο θαη αληαπνθξίλνληαη αλζεθηηθά ζηηο αληημνφηεηεο. Ο ηνκέαο ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ γνλέσλ έρεη εμεηαζηεί εθηελψο, απνδεηθλχνληαο πσο 

είλαη έλαο απφ ηνπο πην ηζρπξνχο παξάγνληεο απνηειεζκαηηθήο γνλετθήο 

ζπκπεξηθνξάο ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο. Οη γνλείο κε πςειή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα 

είλαη πην πηζαλφ λα παξαθνινπζήζνπλ ηε ζρνιηθή πνξεία θαη εξγαζία ησλ παηδηψλ 

ηνπο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζην ζρνιείν (Ardelt & Eccles, 2001). 

Πέξα απφ ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ γνλέσλ, θξίζηκε νξίδεηαη θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη γεληθφηεξα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Ο 

βαζκφο εκπινθήο ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη πηζαλφ λα 

επεξεάδεηαη έληνλα απφ ην ίδην ην ζρνιείν. Δάλ νη εθπαηδεπηηθνί ελδηαθέξνληαη γηα 

ηελ επεκεξία ηνπ παηδηνχ, εθθξάδνπλ ζεβαζκφ ζηνπο γνλείο θαη αλαπηχζζνπλ 

απνηειεζκαηηθά κέζα ζπκκεηνρήο θαη επηθνηλσλίαο, νη γνλείο είλαη πην πξφζπκνη θαη 

ηθαλνί λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ ζρνιηθή εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο. (Waters, 

Menchaca & Borup, 2014). 

Γηα λα ππάξρεη αλνηρηφο δηάινγνο κεηαμχ ζρνιείνπ θαη ησλ γνλέσλ, ην 

ζρνιείν πξέπεη λα εξγαζηεί επηκειψο γηα λα νηθνδνκήζεη κηα απνηειεζκαηηθή 

ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο σο ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ πξνθιήζεσλ πνπ κπνξεί λα 

αληηκεησπίζνπλ θαηά ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ (Garbacz et al., 2017). Δπηπιένλ, 

νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα αθνχλ ηηο αλεζπρίεο ησλ γνλέσλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ 

έλα θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη ζεβαζκνχ κεηαμχ ηνπο. Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα ηεο 

ζρέζεο κεηαμχ ηνπ ζρνιείνπ, νηθνγέλεηαο θαη θνηλφηεηαο είλαη φηη ην ήζνο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ εληζρχεη θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ, θάηη πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ 

κπνξεί λα ηνλψζεη ζεηηθά ηελ επηηπρία ησλ καζεηψλ, θαζψο πνιιά άηνκα ζα 

δηαηεξήζνπλ απηή ηε ζρέζε.  

Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ γηα ηνπο γνλείο λα κηινχλ αλνηρηά γηα ην παηδί ηνπο κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο έρεη απνδεηρζεί πσο νη καζεηέο κε ππνζηεξηθηηθνχο 
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γνλείο είλαη πην πηζαλφ λα παξνπζηάζνπλ πξφνδν ζην ζρνιείν (National PTA- Parent 

Teacher Association). εκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηε ζρέζε έρεη θαη ε πξνζπάζεηα ησλ 

γνλέσλ λα κάζνπλ πνηεο είλαη νη ζρνιηθέο εθπαηδεπηηθέο πξνζδνθίεο γηα ην παηδί ηνπο 

ψζηε λα ην βνεζήζνπλ λα αληαπνθξηζεί ζε απηέο (Roy & Giraldo- García, 2018).  

Αλεμάξηεηα απφ ηηο πεπνηζήζεηο ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ην εάλ είλαη 

απνηειεζκαηηθνί ή φρη ζηελ ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο ησλ παηδηψλ ηνπο, ην ζρνιείν 

παξέρεη επθαηξίεο πξνθεηκέλνπ νη γνλείο λα εκπιέθνληαη ζηε ζρνιηθή δσή ησλ 

παηδηψλ ηνπο (Feuerstein, 2001). Απηή ε δηαδηθαζία κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο κηα 

βαζκηαία εμέιημε, θαζψο νη γνλείο ζηγά- ζηγά ελαξκνλίδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ππνζηεξίδνπλ ην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζέηνληαο έλαλ θνηλφ ζηφρν. 

Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπλ πσο λα εκπιέμνπλ ηνπο γνλείο 

ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ελψ ε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ρξεηάδεηαη λα εθηηκά θαη 

λα ππνζηεξίδεη ηα πςειά επίπεδα γνλετθήο ζπκκεηνρήο. Γηα παξάδεηγκα, έρεη 

απνδεηρζεί πσο φηαλ γίλνληαη ηαθηηθέο πξνζθιήζεηο ζηνπο γνλείο γηα ζπκκεηνρή, ην 

ζρνιείν κεηαθέξεη ζηνπο γνλείο φηη νη ζπλεηζθνξέο ηνπο είλαη εππξφζδεθηεο (Hoover-

Dempsey et al., 2005). Δπίζεο, ην ζρνιείν σο ζχζηεκα κπνξεί λα δείμεη ζεβαζκφ ζηηο 

αλεζπρίεο θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ γνλέσλ. Έλα ζρνιείν πνπ παξνπζηάδεηαη σο αλνηρηφ 

θαη αμηφπηζην ζπκβάιιεη ζηελ νηθνδφκεζε ηζρπξψλ ζρέζεσλ κεηαμχ παηδηψλ θαη 

νηθνγελεηψλ, θαζψο θαη ζε έλα θαιχηεξν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (Bear, 2020). 

 

2.3.ρνιηθό θιίκα θαη γνλετθή εκπινθή 

 

Σν ζρνιηθφ θιίκα κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ θαηά ηελ 

πξψηε ηνπο ζπλάληεζε κε ην ζρνιείν. Δίλαη κηα έλλνηα πνπ εθθξάδεη ηελ πνηφηεηα 

θαη ηνλ ραξαθηήξα ηεο ζρνιηθήο δσήο, ηνπο θαλφλεο, ηηο αμίεο, ηηο θνηλσληθέο 

αιιειεπηδξάζεηο θαη ηηο νξγαλσηηθέο δηαδηθαζίεο κέζα ζην ζρνιείν, επεξεάδνληαο 

έηζη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ζρνιείνπ (δηεχζπλζε, εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο 

θαη γνλείο) θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ γνλετθή εκπινθή (Bakhshaee & Hejazi, 2017).  

Οη Cohen, Mccabe, Michello θαη Pickeral (2009) επηζήκαλαλ ηέζζεξηο 

βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ην ζρνιηθφ θιίκα: αζθάιεηα ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ, ζρέζεηο κε κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, δηδαζθαιία -κάζεζή θαη ην 

γεληθφ ζεζκηθφ πεξηβάιινλ. Σν ζρνιηθφ θιίκα κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ εθπαηδεπηηθή 

θαη νξγαλσηηθή δέζκεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνλέσλ θαη λα παίμεη δσηηθφ 
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ξφιν ζηελ πξνζαξκνγή θαη ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζην ζρνιείν (Morin et al, 2014). 

Δπεξεάδεη επίζεο ηελ αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ θαη ζρεηίδεηαη κε ην αίζζεκα πξνζηαζίαο 

γηα φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.  

Οη ζηάζεηο ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ επεξεάδνπλ επίζεο 

ην επίπεδν δέζκεπζεο ηεο νηθνγέλεηαο κε ην ζρνιείν (Schueler, Capotosto, Bahena, 

McIntyre, Gehlbach, 2013). Αλ θαη πνιινί εξεπλεηέο αλαθέξνληαη ζην θιίκα σο κηα 

δηάζηαζε πνπ αληαλαθιά ηε ζπιινγηθή εκπεηξία καζεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ γνλέσλ, κε 

ηελ πάξνδν ησλ εηψλ ππήξμε κηα απμαλφκελε ηάζε κέηξεζεο ησλ αληηιήςεσλ ησλ 

καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ή δηεπζπληψλ, ππνβαζκίδνληαο έηζη ηηο αληηιήςεηο 

ησλ γνλέσλ (Berkowitz, Moore & Astor, 2017). Χζηφζν, έλα πεξηβάιινλ πνπ 

εληζρχεη ηε ζπλεξγαηηθή ζρέζε νηθνγέλεηαο θαη ζρνιείνπ είλαη εθείλν πνπ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηελ απνηειεζκαηηθή εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηε ζρνιηθή δσή θαη ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη αλεζπρηψλ (Christenson & Sheridan, 2001).  

Οη πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γνλείο πνπ έρνπλ νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα ή πξνέξρνληαη απφ ρακειφηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα είλαη πνιιέο φζνλ 

αθνξά ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο (Haack,2007). Πνιιέο 

είλαη νη αηηίεο πνπ νδεγνχλ ζε απηή ηελ απνκάθξπλζε απφ ηελ απνηειεζκαηηθή 

επηθνηλσλία κε ην ζρνιείν (Jafarov, 2015). Απηέο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηε δνκή 

ηνπ ζρνιείνπ θαη ηε δνκή ησλ νηθνγελεηψλ. Δπίζεο, ε ρακειή γνλετθή εκπινθή 

κπνξεί λα πξνθχςεη ιφγσ ζχγρπζεο ή ζχγθξνπζεο αλάκεζα ζηηο αληηιήςεηο ησλ 

γνλέσλ θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, εηδηθά φηαλ νη γνλείο θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί παξεμεγνχληαη κεηαμχ ηνπο (Lasater, 2016). Μπνξεί επίζεο λα ζπκβεί 

ιφγσ νξηζκέλσλ γνλέσλ πνπ είλαη απξφζεθηνη ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

παηδηνχ ηνπο (Haack, 2007; Jafarov, 2015). 

Οη Pavalache-Ilie θαη Tîrdiab (2014) έδεημαλ επίζεο φηη πνιινί γνλείο 

απνηπγράλνπλ λα ρεηξηζηνχλ ζσζηά ηελ επηθνηλσλία πνπ ππάξρεη κεηαμχ απηψλ θαη 

ηνπ παηδηνχ ηνπο θαη επνκέλσο δελ κπνξνχλ λα παξακείλνπλ ζπλδεδεκέλνη κε ην 

ζρνιείν ηνπ καζεηή ηνπο. εκαληηθφ ζεσξείηαη θαη ην θιίκα ηνπ ζρνιείνπ, ην νπνίν 

κπνξεί λα απνηειέζεη θαη απηφ ζεκαληηθφ παξάγνληα ρακειήο γνλετθήο ζπκκεηνρήο 

(Haack, 2007). πσο αλαθέξεη ν Rhames (2014), πνιινί γνλείο δελ εκπιέθνληαη ζηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ ηνπο επεηδή δελ ιακβάλνπλ πξφζθιεζε απφ ην ζρνιείν ή ην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ δελ είλαη θηιφμελν γηα απηνχο. Η θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ 

κπνξεί λα επεξεάζεη ηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ ηνπο 

(Haack, 2007; Jafarov, 2015) 
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Ο Oates (2017) αλέθεξε πνιιά εκπφδηα ζηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ φπσο 

απνθάιπςαλ πνιιέο κειέηεο, φπσο ε έιιεηςε παηδηθήο κέξηκλαο, ε ειηθία ησλ 

γνλέσλ, ν εθθνβηζκφο, ε πεξηζσξηνπνίεζε, νη ειιείςεηο πφξσλ θαη ε έιιεηςε γλψζεο 

ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ζπκκεηνρήο ηνπο ζην ζρνιείν. Η «αθακςία» επίζεο 

ζηα πξνγξάκκαηα εξγαζίαο ησλ γνλέσλ απνηεινχλ εκπφδηα ζηε ζπκκεηνρή ηνπο. 

χκθσλα κε εξεπλεηηθά δεδνκέλα απφ ζρνιεία, ην 23% αλέθεξε ηα πνιηηηζκηθά ή 

θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα σο εκπφδηα ζηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ, ελψ 

ην 48% ηελ έιιεηςε εθπαίδεπζεο (Teach Me to Learn at Home, 2014). Σέινο, 

αλέθεξε πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ην 

πεξηβάιινλ ησλ ζρνιείσλ σο εκπφδηα ζηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ. 

πσο πξναλαθέξζεθε, ν βαζκφο εκπινθήο ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία είλαη πηζαλφ λα επεξεαζηεί απφ ην ίδην ην ζρνιείν. Δάλ νη εθπαηδεπηηθνί 

θαίλεηαη λα ελδηαθέξνληαη γηα ηελ επεκεξία ηνπ παηδηνχ, λα εθθξάδνπλ ζεβαζκφ 

ζηνπο γνλείο θαη λα αλαπηχζζνπλ απνηειεζκαηηθά κέζα ζπκκεηνρήο θαη 

επηθνηλσλίαο ηεο νηθνγέλεηαο κε ην ζρνιείν, νη γνλείο είλαη πην πξφζπκνη θαη ηθαλνί 

λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ ζρνιηθή εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο. (Waters, Menchaca & 

Borup, 2014).  
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3
ν
 ΚΔΦΑΛΑΙΟ: Βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε 

 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδεηαη κηα βηβιηνγξαθηθή θαη εξεπλεηηθή 

αλαζθφπεζε αλαθνξηθά κε ηηο απφςεηο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ πξνο ην ζρνιείν, 

θαζψο θαη ηελ ζπκβνιή ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο ζρνιηθέο δξάζεηο. θνπφο είλαη ε 

νξγάλσζε παιαηφηεξσλ εξεπλψλ επί ηνπ ζέκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα 

εμαρζνχλ ζαθψο ν ζθνπφο θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο κειέηεο καο. 

 

3.1. Γηεζλήο θαη ειιεληθή βηβιηνγξαθία ζρεηηθή κε ηηο αληηιήςεηο 

ησλ γνλέσλ γηα ηε ζρέζε ζρνιείνπ- νηθνγέλεηαο 

 

Μειεηψληαο ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία, παξαηεξνχκε πσο νη έξεπλεο πνπ 

είλαη ζρεηηθέο κε ηε ζρέζε ζρνιείνπ- νηθνγέλεηαο επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηηο 

απφςεηο πνπ έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ γηα ηνλ 

ξφιν θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο. ηελ παξνχζα 

κειέηε, επηρεηξείηαη λα δηεξεπλεζνχλ νη αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηε ζρέζε ζρνιείνπ- νηθνγέλεηαο. Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζα 

βνεζήζεη πνιινχο γνλείο, εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο λα πξνβιεκαηηζηνχλ ζρεηηθά 

κε ηελ επηξξνή πνπ έρεη ε νηθνγέλεηα ζην ζρνιείν θαη ζα επηηξέςεη ηελ αλάπηπμε 

λέσλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο κε βάζε ηηο αληηιήςεηο πνπ έρνπλ νη γνλείο 

γηα απηή.  

Μία έξεπλα πνπ έγηλε ζηελ Διιάδα απφ ηελ Γεκεηξηάδνπ (2020), απνηχπσζε 

κέζα απφ εκη-δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο εθπαηδεπηηθψλ ηηο αληηιήςεηο πνπ είραλ 

ζρεηηθά κε ηε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ- νηθνγέλεηαο θαη ηελ αμία ηεο γνλετθήο εκπινθήο. 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο ελψ νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ αλαγθαία ηε 

ζπλεξγαζία ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ νηθνγέλεηα, πεξηνξίδνληαη ζην ηππηθφ πιαίζην 

επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε κηα νξηνζεηεκέλε εκπινθή ησλ γνλέσλ. Η 

εξεπλήηξηα αλέδεημε ηελ αμία ηεο επηκφξθσζεο γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ κέζα απφ 

ζεκηλάξηα κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ θαη ηελ ζσζηή αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ηελ νηθνγέλεηα. 

Μία αθφκα έξεπλα πνπ έγηλε ζηε Διιάδα (Αρηζηφγινπ, 2017), δηεξεχλεζε ηηο 

αληηιήςεηο γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πξνζρνιηθήο αγσγήο ζρεηηθά κε ηε γνλετθή 

εκπινθή, αλαδεηθλχνληαο σο θχξηα κνξθή επηθνηλσλίαο ηε ζπδήηεζε αλάκεζα ζε 

γνλείο θαη ζρνιείν. Δπίζεο, ηα επξήκαηα έδεημαλ πσο ην ζεκαληηθφηεξν εκπφδην πνπ 
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δπζρεξαίλεη ηελ επηθνηλσλία απηή είλαη ε έιιεηςε ρξφλνπ απφ πιεπξάο ηεο 

νηθνγέλεηαο.  

Δπηπιένλ, ζηελ κειέηε ησλ Poulou & Matsagouras (2007), φπνπ κειεηήζεθαλ 

νη αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ αλαθνξηθά κε ηνπο ξφινπο θαη ηελ ζρέζε γνλέσλ- 

ζρνιείνπ, δηαπηζηψζεθε φηη νη γνλείο αληηιακβάλνληαη δηαθνξεηηθά ηνπο ξφινπο 

κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ- γνλέσλ. Αλαιπηηθφηεξα, νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξήζεθαλ σο 

«εηδηθνί» ζε αθαδεκατθνχο ηνκείο, ελψ νη γνλείο ζεσξήζεθαλ σο «θχιαθεο» ηεο 

θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ. Ο ξφινο ηφζν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ησλ γνλέσλ ήηαλ λα ελεκεξψλνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ γηα ηα 

επηηεχγκαηα ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν θαη ζην ζπίηη, αληίζηνηρα (Poulou & 

Matsagouras, 2007). Πξφζζεηα, ζηελ εξεπλεηηθή κειέηε ησλ Koutrouba, 

Antonopoulou, Tsitsas, & Zenakou (2009), δηεξεπλήζεθαλ νη απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηε ζπκκεηνρή ησλ Διιήλσλ γνλέσλ ζηηο ζρνιηθέο 

δηαδηθαζίεο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ζεηηθή 

ζηάζε απέλαληη ζηε γνλετθή ζπκκεηνρή ζην ζρνιείν, αιιά δηαπηζηψλνπλ φηη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζην ειιεληθφ ζρνιείν είλαη θησρή θαη 

ζπάληα. Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί απνδίδνπλ ηελ θαθή ζρέζε γνλέα-ζρνιείνπ ζε 

παξάγνληεο φπσο ε απξνζπκία ησλ γνλέσλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε πξνγξάκκαηα 

ζπλεξγαζίαο πνπ έρνπλ μεθηλήζεη απφ ην ζρνιείν θαζψο θαη ζην εθπαηδεπηηθφ-

θνηλσληθφ ππφβαζξν ησλ γνλέσλ. ε γεληθέο γξακκέο, νη Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί 

θαίλεηαη λα ηάζζνληαη ππέξ κηαο ελεξγνχο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο, πνπ ζα 

σθειήζεη ηφζν ηα ζρνιεία, φζν θαη ηηο νηθνγέλεηεο θαη ηνπο καζεηέο (Koutrouba et. 

al., 2009). 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ε έιιεηςε ρξφλνπ θαη ε θνηλσληθννηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο έρνπλ αλαδεηρζεί σο δχν απφ ηνπο βαζηθνχο 

πξνγλσζηηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπλεξγαζία ησλ γνλέσλ κε ην 

ζρνιείν. Η Calzada θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο (2015) αλέθεξαλ φηη γνλείο κε ρακειή 

θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε αζρνινχληαλ ιηγφηεξν κε ην ζρνιείν, ελψ νη 

πεξηζζφηεξνη γνλείο θαηέιεγαλ λα αζρνινχληαη πεξηζζφηεξν κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

παηδηψλ ηνπο κφλν εάλ είραλ πξνζθιεζεί απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ παηδηψλ ηνπο. 

χκθσλα κε κία έξεπλα ησλ Ratliffe & Ponte (2018), ε επηθνηλσλία, πνπ 

αλαθέξεηαη σο έλαο απφ ηνπο έμη ηχπνπο εκπινθήο γηα ηνλ Epstein, εμαθνινπζεί θαη 

είλαη ζεκειηψδεο παξάγνληαο γηα αλάπηπμε ζρέζεσλ αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη 

γνλείο. πγθεθξηκέλα, νη γνλείο ζηελ έξεπλα απηή αλέθεξαλ πσο κηα ζεηξά απφ 
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ζηξαηεγηθέο επηθνηλσλίαο, απφ ηελ πξνζσπηθή επαθή κέρξη ηα θπιιάδηα ελεκέξσζεο 

θαη ηηο ηζηνζειίδεο, επεξέαζαλ ζεηηθά ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην 

ζρνιείν. 

Η έξεπλα ησλ Lekli & Kaloti (2015) έρεη απνδείμεη φηη φηαλ νη γνλείο θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί ζπλεξγάδνληαη, φινη σθεινχληαη: νη καζεηέο ηείλνπλ λα θεξδίδνπλ 

πςειφηεξνπο βαζκνχο, λα απνδίδνπλ θαιχηεξα ζηα ηεζη, λα πεγαίλνπλ ζην ζρνιείν 

πην ηαθηηθά θαη λα έρνπλ πην ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο πξνο ηνλ εαπηφ ηνπο θαη πξνο ην 

ζρνιείν. Σέινο, ηφληζαλ φηη θάζε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, 

αλεμαξηήησο ηεο κνξθήο (π.ρ. ηειεθσληθή θιήζε, ζπλάληεζε) ζα πξέπεη λα 

ζεσξείηαη σο κηα πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλε πξνζέγγηζε πνπ ζα ππνζηεξίμεη ζίγνπξα 

ηε κάζεζε ησλ παηδηψλ ζε κηα ελζαξξπληηθή ηάμε. 

Η πνηνηηθή έξεπλα ησλ Hannon & O’Donnell (2022) πξνζπάζεζε λα 

αλαδείμεη ην πψο αληηιακβάλνληαη ν έλαο ηνλ άιινλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη γνλείο θαη 

πψο νη αληηιήςεηο ηνπο ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Μέζα 

απφ επαλαιακβαλφκελεο ζπλεληεχμεηο κε εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο θαηά ηε δηάξθεηα 

νθηψ κελψλ θαη πξαγκαηνπνηψληαο 97 ζπλεληεχμεηο ζπλνιηθά, θαηέιεμαλ πσο νη 

εθπαηδεπηηθνί αληαλαθινχζαλ ζηεξεφηππεο απφςεηο γηα ηα άηνκα πνπ δνπλ ζε 

ζπλζήθεο θηψρεηαο, γεγνλφο πνπ αληηιήθζεθαλ νη γνλείο. Οη πεξηζζφηεξνη γνλείο 

αληέδξαζαλ απέλαληη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ακπληηθά, ελψ ε έιιεηςε θαηάξηηζεο ησλ 

ηειεπηαίσλ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή αγσγή δελ ηνπο βνήζεζε λα θαηαλνήζνπλ ηνπο 

γνλείο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο. Οη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ πσο κηα πην νινθιεξσκέλε 

αξρηθή εθπαίδεπζε θαη ε ζπλερήο επαγγεικαηηθή αλάπηπμε κπνξεί λα εμνπιίζεη 

θαιχηεξα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ ζπλεξγαζία ζρνιείνπ- νηθνγέλεηαο. 

Απνηειέζκαηα εξεπλψλ έρνπλ επίζεο ππνγξακκίζεη ηελ αμία ηεο δηεξεχλεζεο 

θαη επέθηαζεο ησλ ζεσξεηηθψλ κνληέισλ γνλετθήο εκπινθήο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί 

έσο ηψξα. Γηα παξάδεηγκα, ε Jeynes (2017) ππνζηήξημε ηελ ζεκαζία πνπ είρε ε 

αλαδηακφξθσζε ελφο κνληέινπ γνλετθήο εκπινθήο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, κε 

ζθνπφ ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ηνπ ζην πιαίζην κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο. Δθπαηδεπηηθνί έδσζαλ ηδηαίηεξε βάζε (κέζα απφ εθδειψζεηο θαη 

ζπδεηήζεηο) ζηα γνληθά πξφηππα ζπκπεξηθνξάο θαη αλαγλψξηζαλ ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ γνλέσλ. Απηφ σο απνηέιεζκα θάλεθε λα νδεγεί 

ηνπο γνλείο ζην λα εκπηζηεχνληαη πεξηζζφηεξν ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο 

ζεψξεζαλ πσο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη απηνί ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.  
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Παξάιιεια ζηελ εξεπλεηηθή εξγαζία ηνπ Μπακπάιε (2007), ππνζηεξίρζεθε 

φηη ε νπζηαζηηθή ζρέζε νηθνγέλεηαο- ζρνιείνπ, αλαπηχζζεη θαη νπζηαζηηθή ζρέζε 

εθπαηδεπηηθψλ-παηδηψλ, παηδηψλ-γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ-γνλέσλ, κε απνηέιεζκα 

λα αλαπηχζζνληαη ηα πγηή ραξαθηεξηζηηθά ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο αζθάιεηαο ησλ παηδηψλ (Μπακπάιεο, 2012). Σα ίδηα απνηειέζκαηα 

ππνζηεξίρζεθαλ θαη ζηελ εξεπλεηηθή εξγαζία ηεο Μπισλάθνπ-Κεθέ (2009), ζηελ 

νπνία ππνζηεξίρζεθε φηη ν δηαθνξεηηθφο βαζκφο εκπινθήο ησλ γνλέσλ ζηηο ζρνιηθέο 

δηαδηθαζίεο ησλ παηδηψλ, θέξεη θαη δηαθνξεηηθέο επηπηψζεηο ζην παηδί, κε ηελ 

απνηειεζκαηηθή αιιειεπίδξαζε γνλέσλ-ζρνιείνπ λα επηθέξεη πνιιαπιά ζεηηθά 

απνηειέζκαηα (Μπισλάθνπ-Κεθέ, 2009). 

Μία αθφκα έξεπλα απφ ηελ Thomas θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο (2020), έδεημε 

πσο ελψ νη γνλείο δείρλνπλ πςειά πνζνζηά ελδηαθέξνληνο γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζην 

ζρνιείν ησλ παηδηψλ ηνπο, δελ έρνπλ ζαθείο πξνζδνθίεο απφ ην ζρνιείν. πκπέξαλαλ 

ινηπφλ, πσο ε ελεκέξσζε- ζπδήηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο πξνζδνθίεο ζηνπο 

γνλείο, είλαη κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο γνληθέο πξαθηηθέο πνπ κπνξνχλ λα 

αθνινπζήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα λα εληάμνπλ πην εχθνια ηνπο γνλείο ζην ζρνιείν. 

Έρνληαο μεθάζαξεο πξνζδνθίεο, νη γνλείο ζπκκεηείραλ ζπρλφηεξα ζηηο ζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ παηδηψλ ηνπο. 
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4
ν
 ΚΔΦΑΛΑΙΟ: Δξεπλεηηθή κειέηε 

 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία θαη ν ζθνπφο ηεο 

εξεπλεηηθήο καο κειέηεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηή ε φιε δηαδηθαζία θαη ν 

βαζηθφο ηεο ζηφρνο. Πην ζπγθεθξηκέλα αξρηθά παξνπζηάδεηαη ε αλαγθαηφηεηα θαη ε 

ζεκαζία ηεο εξεπλεηηθήο απηήο κειέηεο, έπεηηα επηζεκαίλνληαη ν ζθνπφο θαη νη 

ζηφρνη ηεο έξεπλαο θαη αθνινχζσο θαηαγξάθεηαη ν ηξφπνο ζρεδηαζκνχ ηεο έξεπλαο. 

Μεηέπεηηα, παξνπζηάδεηαη ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν θαη νη ηξφπνη κέηξεζεο ησλ 

κεηαβιεηψλ ηεο κειέηεο θαη ηέινο δίλνληαη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

δείγκαηνο. 

 

4.1. Αλαγθαηόηεηα θαη ζεκαζία ηεο έξεπλαο 

 

Τπάξρνπλ πνιιέο κειέηεο ηφζν γηα ην ζρνιηθφ θιίκα φζν θαη γηα ηε 

ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζην ζρνιείν μερσξηζηά. Χζηφζν κέζα απφ ηελ εξεπλεηηθή 

απηή κειέηε, ζηνρεχνπκε λα αλαδεηρζεί γηα αθφκα κηα θνξά ε ζεκαζία ηεο 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο, θαζψο θαη ε ζεκαληηθφηεηα 

ηεο παξνρήο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο κεηαμχ απηψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

επηδηψθεηαη ε ππνζηήξημε λέσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ. 

πγθεθξηκέλα, ε έξεπλα, ζα πξαγκαηνπνηήζεη κέηξεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ γνλέσλ 

θαη ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο κέζσ κηαο θιίκαθαο γηα ην ζθνπφ απηφ. ζνλ αθνξά ηελ 

πξαθηηθή εθαξκνγή, ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο κειέηεο κπνξνχλ λα ελεκεξψζνπλ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηε ζεκαζία ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο ζηελ νιφπιεπξε 

αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Καζψο επίζεο θαη γηα ηε ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

γνλέσλ ζηε δηακφξθσζή ηνπ. Δπνκέλσο, ζα αλαδερζεί ε αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο 

πγηνχο ζρνιηθνχ θιίκαηνο, ε αλάγθε ελεκέξσζεο ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηα παηδηά 

ηνπο απφ ηνπο δηεπζπληέο θαη γεληθφηεξα ηνπο εθάζηνηε αξκφδηνπο. Δπίζεο, ε 

εξγαζία απηή κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ ή ζηελ 

ππνζηήξημε θαη εμεηδίθεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ηεο ζρέζεο 

γνλέσλ θαη ζρνιείνπ. Σέινο, πξφθεηηαη γηα κία απφ ηηο ιίγεο έξεπλεο πνπ εμέηαζαλ ηηο 

ζρέζεηο ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαη ζπκκεηνρήο γνλέσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ γνλέσλ. 
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4.2. θνπόο θαη ζηόρνη 
 

ηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ ηεο 

εκπινθήο ησλ γνλέσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ ηνπ δεκνηηθνχ. Δζηηάδνπκε ζε δχν 

θξίζηκνπο ζρνιηθνχο παξάγνληεο: ηελ αληίιεςε ησλ γνλέσλ γηα έλα θηιφμελν 

ζρνιηθφ θιίκα (Adams & Christenson, 2000) θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζρνιείνπ λα 

παξέρεη ηελ ππνζηεξηθηηθή επηθνηλσλία (Patrikakou & Weissberg, 2000; Simon, 

2004). Δπηπιένλ, ζα πξνζπαζήζνπκε λα ηεθκεξηψζνπκε ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν νη 

γνλείο είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην ζρνιείν θνίηεζεο ηνπ παηδηνχ ηνπο θαη λα 

πξνζδηνξίζνπκε ηε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο νη ζρνιηθνί παξάγνληεο ζρεηίδνληαη 

κε ηελ εκπινθή ησλ γνλέσλ ζην ζρνιείν. πγθεθξηκέλα, ππνζέηνπκε πσο νη 

αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ γηα ην ζρνιείν ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθνχ ηνπο 

ξφινπ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο, θάηη πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ ζπκβάιεη ζην 

επίπεδν ηεο πξαγκαηηθήο εκπινθήο ηνπο.  

πλνπηηθά, ζα εμεηάζνπκε ηα αθφινπζα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ ζηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ ηνπο: 

1. Πψο ζρεηίδνληαη νη αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ γηα ην ζρνιηθφ θιίκα, ηελ 

επηθνηλσλία ζρνιείνπ- νηθνγέλεηαο, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ζρνιηθή 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο (δειαδή, ζρνιηθή ζπκκεηνρή θαη αθαδεκατθή 

θνηλσληθνπνίεζε);  

2. Τπάξρεη άκεζε ζρέζε κεηαμχ ηεο ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ γνλέσλ απφ 

ην ζρνιείν θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ 

ηνπο;  

3. Η ζρέζε αλάκεζα ζηηο αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ γηα ηνπο ζρνιηθνχο 

παξάγνληεο (ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, επηθνηλσλία, ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε 

γνλέσλ) θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο επεξεάδεηαη απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ ξφινπ 

ησλ γνλέσλ;  

4. Η ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζην ζρνιείν δηαθέξεη αλάινγα κε ηε δνκή ηεο 

νηθνγέλεηαο;  
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4.3.ρεδηαζκόο ηεο έξεπλαο 

 

Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο έξεπλαο: 1) θαζνξίζηεθε κε ζαθήλεηα ηη 

είλαη απηφ πνπ ζέινπκε λα κεηξήζνπκε, πεξηνξίδνληαο έηζη ηελ έθηαζε ησλ δηαθφξσλ 

ελλνηψλ νη νπνίεο ηπρφλ ππεηζέξρνληαη κε ην μεθίλεκα ηεο έξεπλαο, 2) επηιέρηεθε ην 

εξγαιείν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ (εξσηεκαηνιφγην), 

3) έγηλε εθηελήο επηζθφπεζε αληηζηνίρσλ εξεπλψλ ψζηε λα ζπγθεληξσζνχλ φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα βνεζνχζαλ ζηελ δηεμαγσγή ηεο εξεπλάο, 

4) θαζνξίζηεθαλ ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο θαη νη ππνζέζεηο εξγαζίαο, 5) πξνζδηνξίζηεθε 

ν πιεζπζκφο πνπ ζα ζπκκεηείρε ζηελ εξεχλα. Υξεζηκνπνηήζεθε εξσηεκαηνιφγην ην 

νπνίν ηξνπνπνηήζεθε ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο εξεπλεηηθέο καο αλάγθεο. Ο 

ηξφπνο κέηξεζεο ήηαλ κε θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα έγηλε 

ζπδήηεζε, αμηνιφγεζε θαη εμέηαζε θαηαλφεζεο ησλ εξσηήζεσλ απφ ην πηζαλφ 

πιεζπζκφ ηεο έξεπλαο κε ηνλ θαζεγεηή θαη ηα κέιε ηεο ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο 

επηηξνπήο. Η επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξσηεκαηνιφγηνπ κε θιεηζηνχ ηχπνπ 

εξσηήζεηο έγηλε θαζψο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ 

νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ, γηα ηελ θξίζε ηεο απνδνθηκαζίαο ή ηεο επηδνθηκαζίαο κηαο 

δεδνκέλεο γλψκεο, ηε ζέζε ησλ αηφκσλ ζε κηα ζεηξά θξίζεσλ θ.ιπ. 

Αθνινχζεζε ε ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ κε ρξήζε ςεθηαθήο θφξκαο 

Google Form απφ γνλείο. Έγηλε ε εηζαγσγή ησλ απαληήζεσλ ζε βάζε δεδνκέλσλ απφ 

πκκεηνρή γνλέσλ 

 
Δλεκεξσηηθή 

επηθνηλσλία 

Καηαζθεπή γνληθνχ ξφινπ 

Ιθαλνπνίεζε γηα 

ην ζρνιείν 

 

ρνιηθή 

ζπκκεηνρή 

Αθαδεκατθή 

θνηλσληθνπνίεζε 

Φηιφμελν 

πεξηβάιινλ 
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ηνλ εξεπλεηή. Σέινο, δηελεξγήζεθε ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ε 

θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. 

 

4.4. Δπηινγή εξεπλεηηθνύ εξγαιείνπ 

 

 Δπηιέμακε ην εξσηεκαηνιφγην σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν θαζψο απνηειεί έλα 

αληρλεπηηθφ κέζν, ην νπνίν πξνζθέξεηαη ζε κειέηεο εχθνια θαηακεηξήζηκεο θαη 

δηαρξνληθά ζπγθξίζηκεο (Javeau , 1996). Απνβιέπεη, ζπλήζσο ζην λα ζπγθεληξψζεη 

ηξία είδε ζηνηρείσλ (Javeau, 1996:47): 1) γεγνλφηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ: α) απφ ην 

πξνζσπηθφ πεδίν ησλ αηφκσλ πνπ απνηεινχλ ην κειεηψκελν θνηλσληθφ ζχλνιν, β) 

απφ ην πεδίν ζπκπεξηθνξάο ηνπο θαη γ) απφ ην πεδίν ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληνο ηνπο, 

2) ππνθεηκεληθέο θξίζεηο πάλσ ζε γεγνλφηα, ηδέεο, ζπκβάληα ή άηνκα είηε πξφθεηηαη 

γηα: α) γλψκεο, δειαδή άκεζεο εθηηκήζεηο πνπ εθθέξνληαη γηα ην έλα ή ην άιιν 

"πξνβιεκαηηθφ ζέκα", β) ζηάζεηο, δειαδή δηαζέζεηο θαηαζηαιαγκέλεο έλαληη 

πξνβιεκαηηθψλ ή κε θαηαζηάζεσλ ή ζρεηηθά ζηαζεξψλ θαη γ) θίλεηξα, πξνζδνθίεο 

θηινδνμίεο θ.ιπ., 3) γλψζεηο, δειαδή ελδείμεηο γχξσ απφ ην επίπεδν γλψζεσλ 

δηαθφξσλ κειεηψκελσλ απφ ηελ έξεπλα αληηθεηκέλσλ. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζεσξήζεθε σο 

θαηαιιειφηεξε ε δηεμαγσγή έξεπλαο κε εξσηεκαηνιφγην. Καη απηφ γηαηί απνζθνπεί 

ζην λα ζπγθεληξψζεη ηηο ππνθεηκεληθέο ζηάζεηο γνλέσλ καζεηψλ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ 

θαηά ηελ ζρνιηθή ρξνληά 2021-2022 αλαθνξηθά κε ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηε ζρέζε 

ζρνιείνπ νηθνγέλεηαο. 

Δπηπιένλ, γηα ηελ έξεπλα κε ην εξσηεκαηνιφγην επηιέρηεθε ε κέζνδνο ηεο 

ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο θαζψο απνηειεί ηε θαιχηεξε θαη πην πιαηηά 

ρξεζηκνπνηνχκελε ηερληθή (Cohen, Manion & Morrison, 2008). Σν δείγκα πνπ 

πξνθχπηεη νλνκάδεηαη ηπραίν δείγκα θαη εθηφο ηνπ φηη είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ, έρεη 

θαη άιιεο επηζπκεηέο ηδηφηεηεο, πνπ επηηξέπνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ ησλ 

πηζαλνηήησλ γηα γεληθεχζεηο απφ ην δείγκα ζην πιεζπζκφ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

ηνληζηεί φηη "ηπραία" δεηγκαηνιεςία δελ ζεκαίλεη φηη κπνξνχκε λα δηαιέμνπκε ζηε 

ηχρε, ρσξίο θαλφλεο θαη ζχζηεκα. ε απηή ηελ ηερληθή θάζε κέινο ηνπ πιεζπζκνχ 

έρεη ηηο ίδηεο πηζαλφηεηεο λα επηιεγεί ελψ θάζε επηινγή είλαη εληειψο αλεμάξηεηε απφ 

ηελ άιιε (Cohen, Manion, & Morrison, 2008). 
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4.5. Μέηξεζε ζηάζεσλ  
 

Μεξηθέο έξεπλεο πξνζαλαηνιίδνληαη ζηε δεκηνπξγία ηππνινγηψλ ησλ 

εξσηψκελσλ αηφκσλ, ζηεξηδφκελεο ζηε κέηξεζε ησλ ζηάζεσλ. Ο φξνο ζηάζε 

δειψλεη έλαλ αξθεηά ζηαζεξφ ηξφπν ζθέςεο ή ζπκπεξηθνξάο ελφο αηφκνπ απέλαληη 

ζε θάπνην πξφβιεκα ή ζπιινγηθφ ζέκα. Γηαθνξνπνηείηαη απφ ηε γλψκε επεηδή είλαη 

πεξηζζφηεξν βαζηά, ιηγφηεξν νξζνινγηθή θαη παξνπζηάδεη κηα δηάξθεηα ζπρλά πνιχ 

κεγάιε ελψ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο απνηειεί θαη ην ππφβαζξφ ηεο. Μπνξνχλ 

λα είλαη αληηθείκελν κεηαβνιψλ, αιιά ζπλήζσο παξνπζηάδνπλ ζηνηρεία ζηαζεξά, ζηα 

νπνία αληαπνθξίλνληαη νη πξνθαηαιήςεηο θαη ηα ζηεξεφηππα. Η κέηξεζε ηνπο 

ζηνρεχεη ζηε ηνπνζέηεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ αηφκσλ ζε κηα θιίκαθα, ηεο νπνίαο 

νξηζκέλεο επδηάθξηηεο βαζκίδεο ζα αληηζηνηρνχζαλ ζε θάπνην ηχπν ζηάζεο αξθεηά 

πξνζδηνξίζηκν (Javeau, 1996) . 

ηελ παξνχζα εξεχλα ρξεζηκνπνηήζεθε νλνκαζηηθή θιίκαθα δειαδή θακία 

ζέζε ζε απηήλ δελ είλαη αλψηεξε ή θαηψηεξε απφ ηελ άιιε, θαζψο θάζε φξνο έρεη 

ηελ ίδηα ζπνπδαηφηεηα . Η ίδηα ε θιίκαθα άιισζηε δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά κηα 

αξίζκεζε αληηθεηκεληθψλ πηζαλνηήησλ.  

 

4.6. πκκεηέρνληεο 

 

Σα δεδνκέλα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζπιιέρζεθαλ ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ηνλ 

Ιαλνπάξην 2022 έσο ηνλ Μάξηην 2022. Σν ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα 

επηιέρζεθε ψζηε λα έρεη πεξάζεη έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ έλαξμε ηνπ 

ζρνιηθνχ έηνπο φπνπ νη πξνο έξεπλα αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε 

ην ζρνιείν πνπ θνηηά ην παηδί ηνπο ηελ παξνχζα ρξνληά έρνπλ ζα έρνπλ εδξαησζεί. 

Σν δείγκα απνηεινχληαλ απφ 128 ζπκκεηέρνληεο. Η επηινγή ηνπ δείγκαηνο ήηαλ 

βνιηθή θαη πξνήιζε απφ γνλείο καζεηψλ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ αζηηθψλ, εκηαζηηθψλ 

θαη αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα νη πεξηνρέο απηέο ήηαλ ε Αηηηθή αιιά 

θαη νη λνκνί Δπβνίαο, Λαθσλίαο, Σξηθάισλ θαη Κεθαιιελίαο 
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4.7. Δξγαιείν έξεπλαο  
 

Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ην εξσηεκαηνιφγην ην 

νπνίν ήηαλ αλψλπκν, ελεκέξσλε ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ην είδνο ηεο έξεπλαο, γηα 

ηνλ εθηηκψκελν ρξφλν ζπκπιήξσζεο θαη έδηλε πιεξνθνξίεο γηα ηα πξνζσπηθά 

ζηνηρεία θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ εξεπλεηή, θαζψο θαη ζηνηρεία ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Σν ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζε ζρεηηθή έξεπλα πνπ δηεμήρζε απφ ηνπο Sira Park θαη Susan 

Holloway θαη δεκνζηεχηεθε ζην άξζξν «Parental Involvement in Adolescents’ 

Education: An Examination of the Interplay Among School Factors, Parental Role 

Construction, and Family Income» ζην School Community Journal, 2018, Vol. 28, 

No. 1 9 Γηαζέζηκν δηαδηθηπαθά: http://www.schoolcommunitynetwork.org/SCJ.aspx. 

Πξνζπειάζηεθε: 05/12/2021.  

Σν ελ ιφγσ εξσηεκαηνιφγην κεηαθξάζηεθε θαη πξνζαξκφζηεθε ζηελ 

ειιεληθή εθπαηδεπηηθή- ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα απφ ηνλ εξεπλεηή θαηφπηλ 

αληαιιαγήο απφςεσλ κε ηα κέιε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο εθπαηδεπηηθνχο 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη γνλείο. Δπηπιένλ δηεμήρζε πηινηηθή έξεπλα ζε κηθξφ δείγκα 

γνλέσλ (35 άηνκα). Σα απνηειέζκαηα απηήο έδεημαλ πσο ε πξνζαξκνγή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ επηηπρήο θαζψο παξαηεξήζεθε πςειφο ζπληειεζηήο 

εζσηεξηθήο ζπλάθεηαο (Ιnternal Consistency) άιθα ηνπ Cronbach 0.86 

Η δηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε απφ δηεπζπληέο θαη εθπαηδεπηηθνχο νη 

νπνίνη πξνψζεζαλ ην εξσηεκαηνιφγην ζηνπο γνλείο ησλ ζρνιεηψλ ή ησλ ηάμεσλ ηνπο 

αληίζηνηρα.  

Σν εξσηεκαηνιφγην δνκήζεθε ζε 2 θχξηεο ελφηεηεο. Η 1
ε
 ελφηεηα αθνξνχζε 

ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ (1) 

ειηθία ηνπ παηδηνχ (αλνηθηνχ ηχπνπ εξψηεζε), ην (2) θχιν ηνπ παηδηνχ (θιεηζηνχ 

ηχπνπ: 1: αγφξη θαη 2: θνξίηζη), ηελ (3) δνκή ηεο νηθνγέλεηαο (θιεηζηνχ ηχπνπ: α1: 

έλαο γνλέαο (κεηέξαο), α2: έλαο γνλέαο (παηέξαο) θαη α3: δχν γνλείο, β1: 1 

αδειθφο/ε, β2: 2 αδέιθηα θαη β3: 3 θαη πεξηζζφηεξα αδέιθηα, γ1: έρσ παππνχδεο θαη 

γ2: δελ έρσ), ην (4) κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ (1: Παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε, 

2: Δπαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, 3: Λχθεην θαη 4: Τπνρξεσηηθή εθπαίδεπζε) θαη ην (5) 

επάγγεικα ησλ γνλέσλ (1: Τπάιιεινο, 2: Διεχζεξνο επαγγεικαηίαο, 3: Οηθηαθά θαη 

4: Άλεξγνο). 

http://www.schoolcommunitynetwork.org/SCJ.aspx
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Σν 2ν κέξνο αθνξνχζε ην θχξην ζψκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (αθνξνχζε ηηο 

εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην ζρνιείν) θαη ρσξηδφηαλ ζε 6 ππφ-ελφηεηεο. Η πξψηε ππφ-

ελφηεηα αθνξνχζε ην «Φηιφμελν πεξηβάιινλ» θαη εκπεξηείρε 5 εξσηήζεηο θιεηζηνχ 

ηχπνπ ζε θιίκαθα Likert – 5 ζεκείσλ. Οη εξσηήζεηο αθνξνχζαλ «Καηά πόζν ληώζεηε 

νηθεία όηαλ βξίζθεζηε ζηνλ ρώξν ηνπ ζρνιείνπ;», «Καηά πόζν νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ 

ζρνιείνπ ζάο αληηκεησπίδνπλ κε ζεβαζκό;», «Καηά πόζν ε δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ζάο 

αληηκεησπίδεη κε ζεβαζκό;», «Καηά πόζν ληώζεηε άλεηα λα δεηήζεηε βνήζεηα από 

ηνλ/ηε δάζθαιν/α όηαλ αληηκεησπίδεηε έλα πξόβιεκα ζρεηηθό κε ην ζρνιείν (π.ρ. έλα 

καζεζηαθό πξόβιεκα ηνπ παηδηνύ);» θαη «Καηά πόζν ληώζεηε άλεηα λα δεηήζεηε 

βνήζεηα από ηνλ/ηε δηεπζπληή/ηξηα όηαλ αληηκεησπίδεηε έλα πξόβιεκα ζρεηηθό κε ην 

ζρνιείν (π.ρ. ην παηδί ζαο δέρεηαη ζρνιηθό εθθνβηζκό);». Παξάιιεια ε 2
ε
 ππφ-

ελφηεηα αθνξνχζε ην θνκκάηη ηεο «Δπηθνηλσλίαο» θαη εκπεξηείρε 4 εξσηήζεηο 

θιεηζηνχ ηχπνπ ζε θιίκαθα Likert– 5 ζεκείσλ. Οη εξσηήζεηο αθνξνχζαλ «Πόζν 

επραξηζηεκέλνη είζηε από ηελ ελεκέξσζε ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ πξόνδν ηνπ παηδηνύ 

ζαο;», «Καηά πόζν ην ζρνιείν ζάο παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πώο λα 

βνεζήζεηε ηνλ/ηε καζεηή/ηξηα κε εξγαζίεο ζην ζπίηη;», «Καηά πόζν ην ζρνιείν ζάο 

παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ αλακελόκελν ξόιν ζαο σο γνλέα ζηε καζεζηαθή 

ππνζηήξημε ηνπ παηδηνύ ζαο;» θαη «Καηά πόζν ην ζρνιείν ζάο ελεκεξώλεη γηα ηελ 

θνηλσληθό- ζπλαηζζεκαηηθή εμέιημε ηνπ παηδηνύ ζαο;». Η 3
ε
 ππφ-ελφηεηα αθνξνχζε 

ηελ «Ιθαλνπνίεζε απφ ην ζρνιείν» θαη εκπεξηείρε 5 εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ ζε 

θιίκαθα Likert – 5 ζεκείσλ. Οη εξσηήζεηο αθνξνχζαλ «Καηά πόζν είζηε 

ηθαλνπνηεκέλνη κε ην ζρνιείν πνπ θνηηά θέηνο ην παηδί ζαο;», «Καηά πόζν είζηε 

ηθαλνπνηεκέλνη κε ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνύο σο πξνο ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζρέζε ηνπο 

κε ηνπο καζεηέο απηήλ ηε ζρνιηθή ρξνληά;», «Καηά πόζν είζηε ηθαλνπνηεκέλνη κε 

ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό σο πξνο ην δηδαθηηθό ηνπ ξόιν απηήλ ηε ζρνιηθή ρξνληά;», «Καηά 

πόζν είζηε ηθαλνπνηεκέλνη κε ηηο εμσδηδαθηηθέο δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ (π.ρ. 

απνγεπκαηηλό εξγαζηήξην ξνκπνηηθήο, καζήκαηα παξαδνζηαθώλ ρνξώλ θιπ.);» θαη 

«Καηά πόζν είζηε ηθαλνπνηεκέλνη από ηε δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο πνπ 

ιακβάλνπλ ρώξα εληόο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο;». Έπεηηα, ε 4
ε
 ππφ-ελφηεηα αθνξνχζε 

ηνλ «Γνλετθφ ξφιν» θαη εκπεξηείρε 5 εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ ζε θιίκαθα Likert – 

5 ζεκείσλ. Οη εξσηήζεηο αθνξνχζαλ «Σε πνηνλ βαζκό είλαη επζύλε ησλ γνλέσλ λα 

δηδάμνπλ ζηα παηδηά ηνπο λα εθηηκνύλ ηελ εθπαίδεπζε;», «Σε πνηνλ βαζκό είλαη επζύλε 

ησλ γνλέσλ λα παξαθνινπζνύλ ζπλαληήζεηο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο;», «Σε πνηνλ 

βαζκό είλαη επζύλε ησλ γνλέσλ λα παξαθνινπζνύλ ζπλαληήζεηο κε ηνλ/ηε 



    
 

35 
ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ 

δηεπζπληή/ηξηα ηνπ ζρνιείνπ;», «Σε πνηνλ βαζκό είλαη επζύλε ησλ γνλέσλ λα 

ππνζηεξίδνπλ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό ζην έξγν ηνπ/ηεο;» θαη «Σε πνηνλ βαζκό είλαη 

επζύλε ησλ γνλέσλ λα κνηξάδνληαη ηηο αλεζπρίεο ηνπο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο;». 

Αθνινχζσο, ε 5
ε
 ππφ-ελφηεηα αθνξνχζε ηελ «πκκεηνρή ησλ γνλέσλ» θαη 

εκπεξηείρε 5 εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ ζε θιίκαθα Likert – 5 ζεκείσλ. Οη εξσηήζεηο 

αθνξνχζαλ «Από ηελ αξρή ηεο ρξνληάο, πόζν ζπρλά (έρεηε/έρεη) (εζείο/νπνηνζδήπνηε 

ελήιηθαο ζην ζπίηη ζαο)», «Σπλαληεζεί κε ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό ηεο ηάμεο γηα λα 

ζπδεηήζεηε γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηνλ/ηε καζεηή/ηξηα;», «Σπκκεηάζρεη ζε ζπλάληεζε 

ηνπ ζπιιόγνπ γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ;», «Παξαθνινπζήζεη θάπνηα εθδήισζε ζην 

ζρνιείν ή ζηελ ηάμε, όπσο ζεαηξηθή παξάζηαζε ή αζιεηηθή εθδήισζε;» θαη 

«Πξνζθέξεη εζεινληηθή εξγαζία ζην ζρνιείν;». Σέινο ε 5
ε
 ππφ-ελφηεηα αθνξνχζε ηελ 

«Αθαδεκατθή θνηλσληθνπνίεζε» θαη εκπεξηείρε 5 εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ ζε 

θιίκαθα Likert – 5 ζεκείσλ. Οη εξσηήζεηο αθνξνχζαλ «Βνήζεζε θάπνηνο από ηελ 

νηθνγέλεηα ηνλ/ηε καζεηή/ηξηα ζε θάπνηα εξγαζία ηνπ ζρνιείνπ γηα ην ζπίηη (π.ρ. έλα 

έξγν ζηα εηθαζηηθά);», «Σπδήηεζε θάπνηνο από ηελ νηθνγέλεηα κε ην παηδί γηα ην πώο 

λα δηαρεηξίδεηαη ηνλ ζρνιηθό ηνπ ρξόλν;», «Σπδήηεζε θάπνηνο από ηελ νηθνγέλεηα κε ην 

παηδί γηα ην πώο λα δηαρεηξίδεηαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ;», 

«Ελζάξξπλε θάπνηνο από ηελ νηθνγέλεηα ηνλ/ηελ καζεηή/ηξηα ζην λα θάλεη 

θηιίεο/παξέα κε θάπνην από ηα παηδηά ηεο ηάμεο ηνπ/ηεο εθηόο ζρνιείνπ;» θαη 

«Παξόηξπλε θάπνηνο από ηελ νηθνγέλεηα ην παηδί λα βνεζήζεη (ζηνλ βαζκό πνπ ηνπ 

επηηξέπεη ν/ε εθπαηδεπηηθόο) έλα παηδί κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ή πξνβιήκαηα;». 

Οη πξψηεο 4 ππφ-ελφηεηεο βξίζθνληαλ ζε θιίκαθα Likert – 5 ζεκείσλ κε 

δειψζεηο: (1: Καζφινπ, 2: Λίγν, 3: Αξθεηά, 4: Πνιχ θαη 5: Πάξα πνιχ), ελψ νη 

ηειεπηαίεο 2 ππφ-ελφηεηεο βξίζθνληαλ ζε θιίκαθα Likert – 5 ζεκείσλ κε δειψζεηο: 

(1: Καζφινπ, 2: πάληα, 3: Μεξηθέο θνξέο, 4: πρλά θαη 5: Πάξα πνιχ). 
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5
ν
 ΚΔΦΑΛΑΙΟ: Απνηειέζκαηα έξεπλαο 

 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο θαη 

πεξηγξαθηθήο αλάιπζεο (SPSS) ζε έλα δείγκα 128 αηφκσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

πξψηε ππφ-ελφηεηα παξνπζηάδνληαη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη ζηηο επφκελεο αλαιχνληαη ηα θχξηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο 

κειέηεο καο πνπ αθνξνχλ: Δ1. ηελ ζρέζε αληηιήςεσλ ησλ γνλέσλ γηα ην ζρνιηθφ 

θιίκα θαη ηελ επηθνηλσλία κε ηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηηο ζρνιηθέο δηαδηθαζίεο, 

Δ2. ηελ ζρέζε ηεο ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ γνλέσλ απφ ην ζρνιείν κε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο, Δ3. ηελ ζρέζε κεηαμχ 

ησλ ζπλνιηθψλ αληηιήςεσλ ησλ γνλέσλ (γηα ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ηελ επηθνηλσλία 

θαη ηελ ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ηνπο) κε ηνλ ξφιν ηνπο θαη Δ4. ηηο ηπρφλ 

δηαθνξνπνηήζεηο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ θαη ηνπ δεκνγξαθηθνχ 

ραξαθηεξηζηηθνχ ηεο δνκήο ηεο νηθνγέλεηαο. Σέινο, πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο 

ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ επηκέξνπο ελνηήησλ, θαζψο θαη ησλ δεκνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ. 

 

 

 

5.1. Γεκνγξαθηθά Υαξαθηεξηζηηθά  
 

 Πίλαθαο 1: Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ζπκκεηερόλησλ 

  πρλφηεηα Πνζνζηφ 

(%) 

 

6 15 11,7 

7 23 18,0 

8 16 12,5 

9 21 16,4 

10 18 14,1 

11 20 15,6 

12 15 11,7 

Φχιν Παηδηνχ 
Αγφξη 65 50,8 

Κνξίηζη 63 49,2 

Γνκή Οηθνγέλεηαο 

Μεηέξα 13 10,2 

Παηέξαο 2 1,6 

Γχν γνλείο 113 88,3 

Αδέξθηα: 0 36 28,1 

Αδέξθηα: 1 65 50,8 
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Αδέξθηα: 2 21 16,4 

Αδέξθηα: 3 θαη 

πεξηζζφηεξα 

6 4,7 

Ηιηθία Γνλέα 

Μηθξφηεξε απφ 

25 

1 0,8 

25-35 19 14,8 

35-50 100 78,1 

Μεγαιχηεξε απφ 

50 

8 6,3 

Μνξθσηηθφ Δπίπεδν 

Παλεπηζηεκηαθή 

εθπαίδεπζε 

76 59,2 

Δπαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε 

21 16,4 

Λχθεην 28 21,9 

Τπνρξεσηηθή 

Δθπαίδεπζε 

3 2,3 

Δπάγγεικα 

Τπάιιεινο 86 67,2 

Διεχζεξνο 

Δπαγγεικαηίαο 

19 14,9 

Οηθηαθά 9 7,0 

Άλεξγνο 14 10,9 

 

ηνλ Πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. πσο δηαθαίλεηαη απφ ηελ εξεπλεηηθή κειέηε έρνπκε 128 

ζπκκεηέρνληεο. Οη απαληήζεηο γηα ηηο ειηθίεο ησλ παηδηψλ θπκαίλνληαη ζε πνζνζηφ 

11,8 % - 18,0% κε πςειφηεξε ηηκή ηελ ειηθία ησλ 7 ρξνλψλ. ρεηηθά κε ην θχιν ησλ 

παηδηψλ βιέπνπκε φηη είλαη ίζα θαηαλεκεκέλν κεηαμχ αγνξηνχ θαη θνξηηζηνχ (50,8% 

θαη 49,2%). Αλαθνξηθά κε ηελ δνκή ηεο νηθνγέλεηαο, 2 απφ ηα παηδηά (1,6%) έρνπλ 

κνλάρα παηέξα, 13 (10,2%) έρνπλ κφλν κεηέξα θαη 113 (88,3%) έρνπλ θαη ηνπο δχν 

γνλείο. Παξάιιεια, ηα 36 απφ ηα παηδηά (28,1%) έρνπλ 0 αδέιθηα, ηα 65 (50,8%) 

έρνπλ 1, ηα 21 (16,4%) έρνπλ 2 αδέιθηα θαη ηα 6 (4,7%) έρνπλ 3 θαη πεξηζζφηεξα. 

Έπεηηα, αλαθνξηθά κε ηελ ειηθία ησλ γνλέσλ, έλαο γνλέαο (0,8%) είλαη κηθξφηεξνο 

απφ 25, 19 γνλείο (14,8%) είλαη ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο ησλ 25-35 εηψλ, 100 γνλείο 

(78,1%) είλαη ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο ησλ 35-50 εηψλ θαη νη ππφινηπνη 8 (6,3%) είλαη 

κεγαιχηεξνη απφ 50 ρξνλψλ. ζνλ αθνξά ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ, νη 76 

γνλείο (59,2%) έρνπλ «παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε», νη 21 γνλείο (16,4%) έρνπλ 

«επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε», νη 28 (21,9%) έρνπλ ηειεηψζεη ην «ιχθεην» θαη νη 

ππφινηπνη 3 (2,3,%) έρνπλ νινθιεξψζεη κέρξη θαη ηελ «ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε». 

Σέινο, φζν αθνξά ην επάγγεικα ησλ γνλέσλ, νη 86 απφ απηνχο (67,2%) είλαη 



    
 

38 
ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ 

«ππάιιεινη», νη 19 (14,9%) είλαη «ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο», νη 9 (7%) αζρνινχληαη 

κε ηα «νηθηαθά» θαη νη ππφινηπνη 14 (10,9%) είλαη «άλεξγνη». 

 

5.2. Αλάιπζε  
 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη κέζνη φξνη θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ 

εξσηεκάησλ θαζψο θαη ησλ ελνηήησλ ζπιινγηθά. 

Πίνακαρ 2: Μέζοι όποι και ηςπικέρ αποκλίζειρ επυηήζευν ζςνολικά 

 Mean SD. 

Φηιόμελν πεξηβάιινλ 

1. Καηά πφζν ληψζεηε νηθεία φηαλ βξίζθεζηε ζηνλ ρψξν ηνπ 

ζρνιείνπ; 
2,52 1,02 

2. Καηά πφζν νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ ζάο αληηκεησπίδνπλ κε 

ζεβαζκφ; 
3,00 ,85 

3. Καηά πφζν ε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ζάο αληηκεησπίδεη κε 

ζεβαζκφ; 
2,95 ,95 

4. Καηά πφζν ληψζεηε άλεηα λα δεηήζεηε βνήζεηα απφ ηνλ/ηελ 

εθπαηδεπηηθφ φηαλ αληηκεησπίδεηε έλα πξφβιεκα ζρεηηθφ κε ην 

ζρνιείν (π.ρ. έλα καζεζηαθφ πξφβιεκα ηνπ παηδηνχ); 

2,84 1,02 

5. Καηά πφζν ληψζεηε άλεηα λα δεηήζεηε βνήζεηα απφ ηνλ/ηε 

δηεπζπληή/ηξηα φηαλ αληηκεησπίδεηε έλα πξφβιεκα ζρεηηθφ κε ην 

ζρνιείν (π.ρ. ην παηδί ζαο δέρεηαη ζρνιηθφ εθθνβηζκφ); 

2,69 1,03 

ΤΝΟΛΟ 2,80 ,79 

Δπηθνηλσλία 

6. Πφζν επραξηζηεκέλνη είζηε απφ ηελ ελεκέξσζε ηνπ ζρνιείνπ γηα 

ηελ πξφνδν ηνπ παηδηνχ ζαο; 
2,53 1,03 

7. Καηά πφζν ην ζρνιείν ζάο παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πψο 

λα βνεζήζεηε ηνλ/ηε καζεηή/ηξηα κε εξγαζίεο ζην ζπίηη; 
1,98 1,16 

8. Καηά πφζν ην ζρνιείν ζάο παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 

αλακελφκελν ξφιν ζαο σο γνλέα ζηε καζεζηαθή ππνζηήξημε ηνπ 

παηδηνχ ζαο; 

1,70 1,17 

9. Καηά πφζν ην ζρνιείν ζάο ελεκεξψλεη γηα ηελ θνηλσληθφ-

ζπλαηζζεκαηηθή εμέιημε ηνπ παηδηνχ ζαο; 
1,71 1,24 

ΤΝΟΛΟ 1,98 1,03 

Ιθαλνπνίεζε από ην ζρνιείν 

10. Καηά πφζν είζηε ηθαλνπνηεκέλνη κε ην ζρνιείν πνπ θνηηά θέηνο 

ην παηδί ζαο; 
2,47 ,99 

11. Καηά πφζν είζηε ηθαλνπνηεκέλνη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο πξνο 

ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηνπο καζεηέο απηήλ ηε ζρνιηθή 

ρξνληά; 

2,60 1,04 

12. Καηά πφζν είζηε ηθαλνπνηεκέλνη κε ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ σο 

πξνο ην δηδαθηηθφ ηνπ ξφιν απηήλ ηε ζρνιηθή ρξνληά; 
2,70 1,06 

13. Καηά πφζν είζηε ηθαλνπνηεκέλνη κε ηηο εμσδηδαθηηθέο δξάζεηο 1,25 1,21 
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ηνπ ζρνιείνπ (π.ρ. απνγεπκαηηλφ εξγαζηήξην ξνκπνηηθήο, καζήκαηα 

παξαδνζηαθψλ ρνξψλ θιπ.); 

14. Καηά πφζν είζηε ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ 

ζπκπεξηθνξάο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα εληφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο; 
1,81 1,04 

ΤΝΟΛΟ 2,17 ,84 

Δπίδξαζε γνλέσλ (γνλετθόο ξόινο)  

15. ε πνηνλ βαζκφ είλαη επζχλε ησλ γνλέσλ λα δηδάμνπλ ζηα παηδηά 

ηνπο λα εθηηκνχλ ηελ εθπαίδεπζε; 
3,38 ,71 

16. ε πνηνλ βαζκφ είλαη επζχλε ησλ γνλέσλ λα παξαθνινπζνχλ 

ζπλαληήζεηο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο; 
3,36 ,78 

17. ε πνηνλ βαζκφ είλαη επζχλε ησλ γνλέσλ λα παξαθνινπζνχλ 

ζπλαληήζεηο κε ηνλ/ηε δηεπζπληή/ηξηα ηνπ ζρνιείνπ; 
2,91 1,11 

18. ε πνηνλ βαζκφ είλαη επζχλε ησλ γνλέσλ λα ππνζηεξίδνπλ 

ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ ζην έξγν ηνπ/ηεο; 
3,23 ,94 

19. ε πνηνλ βαζκφ είλαη επζχλε ησλ γνλέσλ λα κνηξάδνληαη ηηο 

αλεζπρίεο ηνπο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο; 
3,12 ,89 

ΤΝΟΛΟ 3,20 ,74 

πκκεηνρή γνλέσλ 

20. πλαληεζεί κε ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο γηα λα ζπδεηήζεηε 

γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ/ηε καζεηή/ηξηα; 
2,23 ,94 

21. πκκεηάζρεη ζε ζπλάληεζε ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ θαη 

θεδεκφλσλ; 
1,54 1,36 

22. Παξαθνινπζήζεη θάπνηα εθδήισζε ζην ζρνιείν ή ζηελ ηάμε, 

φπσο ζεαηξηθή παξάζηαζε ή αζιεηηθή εθδήισζε; 
1,39 1,44 

23. Πξνζθέξεη εζεινληηθή εξγαζία ζην ζρνιείν; 1,20 1,39 

ΤΝΟΛΟ 1,59 ,91 

Αθαδεκατθή θνηλσληθνπνίεζε 

24. Βνήζεζε ηνλ/ηε καζεηή/ηξηα ζε θάπνηα εξγαζία ηνπ ζρνιείνπ γηα 

ην ζπίηη (π.ρ. έλα έξγν ζηα εηθαζηηθά); 
2,51 1,13 

25. πδήηεζε κε ην παηδί γηα ην πψο λα δηαρεηξίδεηαη ηνλ ζρνιηθφ ηνπ 

ρξφλν; 
3,05 ,93 

26. πδήηεζε κε ην παηδί γηα ην πψο λα δηαρεηξίδεηαη πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ; 
3,45 ,77 

27. Σνλ/ηελ ελζάξξπλε ζην λα θάλεη θηιίεο/παξέα κε θάπνην απφ ηα 

παηδηά ηεο ηάμεο ηνπ/ηεο εθηφο ζρνιείνπ; 
3,11 ,92 

28. Σνλ/ηελ παξφηξπλε λα βνεζήζεη (ζηνλ βαζκφ πνπ ηνπ επηηξέπεη 

ν/ε εθπαηδεπηηθφο) έλα παηδί κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ή πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο ζηελ ηάμε ηνπ/ ηεο; 

2,73 1,11 

ΤΝΟΛΟ 2,97 ,74 

 

ηνλ παξαπάλσ Πίλαθα (Πίλαθαο 2), παξνπζηάδνληαη νη κέζνη φξνη θαη νη 

ηππηθέο απνθιίζεηο φισλ ησλ εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, θαζψο θαη ησλ 

επηκέξνπο ελνηήησλ μερσξηζηά. Η θιίκαθα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην 

εξσηεκαηνιφγην απηφ, είλαη κηα θιίκαθα Likert – 5 ζεκείσλ (1: Καζφινπ, 2: Λίγν, 3: 

Αξθεηά, 4: Πνιχ θαη 5: Πάξα πνιχ) – γηα ηηο εξσηήζεηο 1-19 θαη (1: Καζφινπ, 2: 

πάληα, 3: Μεξηθέο θνξέο, 4: πρλά θαη 5: Πάξα πνιχ) γηα ηηο εξσηήζεηο 20-28. 
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πσο δηαθαίλεηαη ινηπφλ ζηηο ζπλνιηθέο κέζεο ηηκέο ησλ επηκέξνπο ελνηήησλ, ν 

πςειφηεξνο κέζνο φξνο εληνπίδεηαη ζηηο ελφηεηεο «Δπίδξαζε γνλέσλ – γνλετθφο 

ξφινο (εξσηήζεηο 15-19)», θαη «Φηιφμελν πεξηβάιινλ (εξσηήζεηο 1-5)», νη νπνίεο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ έθθξαζε «αξθεηά» κε (Mean=3,20 SD=,74) θαη 

(Mean=2,80 SD=,79), αληίζηνηρα. Παξάιιεια, ε ελφηεηα «Αθαδεκατθή 

θνηλσληθνπνίεζε (εξσηήζεηο 24-28)» ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ έθθξαζε 

«κεξηθέο θνξέο» θαη έρεη (Mean=2,97 SD=,74). Έπεηηα, αθνινπζεί ε ελφηεηα 

«Δπηθνηλσλία (εξσηήζεηο 6-9)» ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ έθθξαζε «ιίγν» θαη 

έρεη (Mean=1,98 SD=1,03). Σέινο, εληνπίδεηαη ε ελφηεηα «πκκεηνρή γνλέσλ 

(εξσηήζεηο 20-23)» ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ έθθξαζε «ζπάληα» θαη έρεη 

(Mean=1,59 SD=,91). 

Αλαιπηηθφηεξα, αλαθνξηθά κε ηελ ελφηεηα «θηιφμελν πεξηβάιινλ» έρνπκε κε 

πςειφηεξν κέζν φξν ηελ εξψηεζε «2. Καηά πόζν νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ ζάο 

αληηκεησπίδνπλ κε ζεβαζκό;» (Mean=3,00 SD=,85), έπεηηα ε «3. Καηά πόζν ε 

δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ζάο αληηκεησπίδεη κε ζεβαζκό;» (Mean=2,95 SD=,95), 

αθνινχζσο ε «4. Καηά πόζν ληώζεηε άλεηα λα δεηήζεηε βνήζεηα από ηνλ/ηελ 

εθπαηδεπηηθό όηαλ αληηκεησπίδεηε έλα πξόβιεκα ζρεηηθό κε ην ζρνιείν (π.ρ. έλα 

καζεζηαθό πξόβιεκα ηνπ παηδηνύ);» (Mean=2,84 SD=1,02), έπεηηα ε «5. Καηά πόζν 

ληώζεηε άλεηα λα δεηήζεηε βνήζεηα από ηνλ/ηε δηεπζπληή/ηξηα όηαλ αληηκεησπίδεηε έλα 

πξόβιεκα ζρεηηθό κε ην ζρνιείν (π.ρ. ην παηδί ζαο δέρεηαη ζρνιηθό εθθνβηζκό);» 

(Mean=2,69 SD=1,03) θαη ηέινο ε εξψηεζε «1. Καηά πόζν ληώζεηε νηθεία όηαλ 

βξίζθεζηε ζηνλ ρώξν ηνπ ζρνιείνπ;» κε (Mean=2,52 SD=1,02). Παξάιιεια, 

αλαθνξηθά κε ηελ ελφηεηα «επηθνηλσλία» έρνπκε αξρηθά ηελ εξψηεζε «6. Πόζν 

επραξηζηεκέλνη είζηε από ηελ ελεκέξσζε ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ πξόνδν ηνπ παηδηνύ 

ζαο;» κε (Mean=2,53 SD=1,03), έπεηηα ηελ «7. Καηά πόζν ην ζρνιείν ζάο παξέρεη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πώο λα βνεζήζεηε ηνλ/ηε καζεηή/ηξηα κε εξγαζίεο ζην 

ζπίηη;» κε (Mean=1,98 SD=1,16), αθνινπζεί ε «9. Καηά πόζν ην ζρνιείν ζάο 

ελεκεξώλεη γηα ηελ θνηλσληθό-ζπλαηζζεκαηηθή εμέιημε ηνπ παηδηνύ ζαο;» κε 

(Mean=1,71 SD=1,24) θαη ηέινο ε εξψηεζε «8. Καηά πόζν ην ζρνιείν ζάο παξέρεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ αλακελόκελν ξόιν ζαο σο γνλέα ζηε καζεζηαθή ππνζηήξημε ηνπ 

παηδηνύ ζαο;» κε (Mean=1,70 SD=1,17). Αθνινχζσο, ζρεηηθά κε ην θεθάιαην 

«ηθαλνπνίεζε απφ ην ζρνιείν» έρνπκε αξρηθά ηελ εξψηεζε «12. Καηά πόζν είζηε 

ηθαλνπνηεκέλνη κε ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό σο πξνο ην δηδαθηηθό ηνπ ξόιν απηήλ ηε 

ζρνιηθή ρξνληά;» κε (Mean=2,70 SD=1,06), έπεηηα ηελ εξψηεζε «11. Καηά πόζν 
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είζηε ηθαλνπνηεκέλνη κε ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνύο σο πξνο ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζρέζε 

ηνπο κε ηνπο καζεηέο απηήλ ηε ζρνιηθή ρξνληά;» κε (Mean=2,60 SD=1,04), αθνινπζεί 

ε «10. Καηά πόζν είζηε ηθαλνπνηεκέλνη κε ην ζρνιείν πνπ θνηηά θέηνο ην παηδί ζαο;» 

κε (Mean=2,47 SD=,99), έπεηηα ε «13. Καηά πόζν είζηε ηθαλνπνηεκέλνη κε ηηο 

εμσδηδαθηηθέο δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ (π.ρ. απνγεπκαηηλό εξγαζηήξην ξνκπνηηθήο, 

καζήκαηα παξαδνζηαθώλ ρνξώλ θιπ.);» κε (Mean=1,81 SD=1,04) θαη ηέινο ε «13. 

Καηά πόζν είζηε ηθαλνπνηεκέλνη κε ηηο εμσδηδαθηηθέο δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ (π.ρ. 

απνγεπκαηηλό εξγαζηήξην ξνκπνηηθήο, καζήκαηα παξαδνζηαθώλ ρνξώλ θιπ.);» κε 

(Mean=1,25 SD=1,21). Έπεηηα, ζην θεθάιαην «επίδξαζε γνλέσλ (γνλετθφο ξφινο)», 

έρνπκε κε πςειφηεξν κέζν φξν ηελ εξψηεζε «15. Σε πνηνλ βαζκό είλαη επζύλε ησλ 

γνλέσλ λα δηδάμνπλ ζηα παηδηά ηνπο λα εθηηκνύλ ηελ εθπαίδεπζε;» κε (Mean=3,38 

SD=,71), έπεηηα ηελ «16. Σε πνηνλ βαζκό είλαη επζύλε ησλ γνλέσλ λα παξαθνινπζνύλ 

ζπλαληήζεηο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο;» κε (Mean=3,36 SD=,78), αθνινχζσο ηελ «18. 

Σε πνηνλ βαζκό είλαη επζύλε ησλ γνλέσλ λα ππνζηεξίδνπλ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό ζην 

έξγν ηνπ/ηεο;» κε (Mean=3,23 SD=,84), αθνινπζεί ε «19. Σε πνηνλ βαζκό είλαη 

επζύλε ησλ γνλέσλ λα κνηξάδνληαη ηηο αλεζπρίεο ηνπο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο;» κε 

(Mean=3,12 SD=,89) θαη ηέινο ε «17. Σε πνηνλ βαζκό είλαη επζύλε ησλ γνλέσλ λα 

παξαθνινπζνύλ ζπλαληήζεηο κε ηνλ/ηε δηεπζπληή/ηξηα ηνπ ζρνιείνπ;» κε (Mean=2,91 

SD=1,11). ηελ ζπλέρεηα, ζηελ ελφηεηα «ζπκκεηνρή γνλέσλ» έρνπκε αξρηθά ηελ 

εξψηεζε «20. Σπλαληεζεί κε ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό ηεο ηάμεο γηα λα ζπδεηήζεηε γηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηνλ/ηε καζεηή/ηξηα;» κε (Mean=2,23 SD=,94), έπεηηα ηελ «21. 

Σπκκεηάζρεη ζε ζπλάληεζε ηνπ ζπιιόγνπ γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ;» κε (Mean=1,54 

SD=1,36), αθνινχζσο ηελ «22. Παξαθνινπζήζεη θάπνηα εθδήισζε ζην ζρνιείν ή 

ζηελ ηάμε, όπσο ζεαηξηθή παξάζηαζε ή αζιεηηθή εθδήισζε;» κε (Mean=1,39 

SD=1,44) θαη ηέινο ηελ «23. Πξνζθέξεη εζεινληηθή εξγαζία ζην ζρνιείν;» κε 

(Mean=1,20 SD=1,39). Σέινο, ζηελ ελφηεηα «αθαδεκατθή θνηλσληθνπνίεζε» έρνπκε 

αξρηθά ηελ εξψηεζε «26. Σπδήηεζε κε ην παηδί γηα ην πώο λα δηαρεηξίδεηαη 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ;» κε (Mean=3,45 SD=,77), έπεηηα 

ηελ «27. Τνλ/ηελ ελζάξξπλε ζην λα θάλεη θηιίεο/παξέα κε θάπνην από ηα παηδηά ηεο 

ηάμεο ηνπ/ηεο εθηόο ζρνιείνπ;» κε (Mean=3,11 SD=,92), αθνινπζεί ε «25. Σπδήηεζε 

κε ην παηδί γηα ην πώο λα δηαρεηξίδεηαη ηνλ ζρνιηθό ηνπ ρξόλν;» κε (Mean=3,05 

SD=,93), έπεηηα ε «28. Τνλ/ηελ παξόηξπλε λα βνεζήζεη (ζηνλ βαζκό πνπ ηνπ επηηξέπεη 

ν/ε εθπαηδεπηηθόο) έλα παηδί κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ή πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο 

ζηελ ηάμε ηνπ/ ηεο;» κε (Mean=2,73 SD=1,11) θαη ηέινο ε «24. Βνήζεζε ηνλ/ηε 
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καζεηή/ηξηα ζε θάπνηα εξγαζία ηνπ ζρνιείνπ γηα ην ζπίηη (π.ρ. έλα έξγν ζηα 

εηθαζηηθά);» κε (Mean=2,51 SD=1,13). 

5.3. Η ζρέζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ γνλέσλ γηα ην ζρνιηθό θιίκα, ηελ 

επηθνηλσλία ζρνιείνπ- νηθνγέλεηαο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε 

ζρνιηθή εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνύ ηνπο 
 

Η ελφηεηα απηή αθνξά ηελ δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ησλ κεηαβιεηψλ 

«αληηιήςεηο γνλέσλ γηα ην ζρνιηθό πεξηβάιινλ» θαη «επηθνηλσλία κε ηελ νηθνγέλεηα» 

κε ηελ κεηαβιεηή «γνλετθή ζπκκεηνρή ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε». 

 

Πίνακαρ 3: ANOVA Test για ηον έλεγσο ηηρ ζςζσέηιζηρ ηυν παπαμέηπυν ηος 

μονηέλος (εξαπηημένη μεηαβληηή ηον βαθμό εμπλοκήρ ηυν γονέυν και ανεξάπηηηη 

ηιρ ανηιλήτειρ ηοςρ) 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 7,642 1,000 7,642 19,616 ,000
b
 

Residual 49,083 126,000 ,390   

Total 56,725 127,000    

a. Dependent Variable: Βαζκφο εκπινθήο 

b. Predictors: (Constant), Αληηιήςεηο 

 

Πίνακαρ 4: Coefficients ηος μονηέλος (εξαπηημένη μεηαβληηή ηον βαθμό εμπλοκήρ 

ηυν γονέυν και ανεξάπηηηη ηιρ ανηιλήτειρ ηοςρ) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1,623 ,175  9,297 ,000 

Αληηιήςεηο ,301 ,068 ,367 4,429 ,000 

a. Dependent Variable: Βαζκφο εκπινθήο 
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χκθσλα κε ηνπο Πίλαθεο 3 θαη 4 δηαπηζηψλνπκε φηη ππάξρεη ηζρπξά 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηνλ «βαζκφ γνλετθήο εκπινθήο» θαη ζηηο 

«αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ» θαζψο (Sig.=,000<,01). πγθεθξηκέλα, γηα θάζε 1 κνλάδα 

αχμεζεο ηεο κεηαβιεηήο «αληηιήςεηο», ε κεηαβιεηή «βαζκφο εκπινθήο» απμάλεηαη 

θαηά (B=,301). 

πλεπψο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, φζν θαιχηεξε 

επηθνηλσλία έρνπλ νη γνλείο κε ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη φζν πην θηιηθφ θαη νηθείν 

είλαη ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ηφζν απμάλεηαη θαη ν «βαζκφο γνλετθήο εκπινθήο» 

(δειαδή ε ζπκκεηνρή θαη ε αθαδεκατθή θνηλσληθνπνίεζε απμάλνληαη). 

 

Πίνακαρ 5: ANOVA Test για ηον έλεγσο ηυν ζςζσεηίζευν ηυν παπαμέηπυν ηος 

μονηέλος («βαθμόρ εμπλοκήρ» με «επικοινυνία» και «ζσολικό κλίμα») 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 9,422 2 4,711 12,449 ,000
b
 

Residual 47,303 125 ,378   

Total 56,725 127    

a. Dependent Variable: Βαζκφο εκπινθήο 

b. Predictors: (Constant), Δπηθνηλσλία, ρνιηθφ θιίκα 

 

Πίνακαρ 6: Coefficients ηος μονηέλος («βαθμόρ εμπλοκήρ» με «επικοινυνία» και 

«ζσολικό κλίμα») 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1,385 ,204  6,793 ,000 

ρνιηθφ 

θιίκα 
,348 ,091 ,409 3,813 ,000 

Δπηθνηλσλία -,002 ,069 -,003 -,027 ,979 

a. Dependent Variable: Βαζκφο εκπινθήο 
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Πίνακαρ 7: Pearson r για ηον έλεγσο ηηρ ζςζσέηιζηρ ηος «βαθμού εμπλοκήρ» με ηιρ 

ςπόλοιπερ παπαμέηποςρ 

Correlations 

 

Βαζκφο 

εκπινθήο 
Αληηιήςεηο 

ρνιηθφ 

θιίκα 
Δπηθνηλσλία 

Βαζκφο 

εκπινθήο 

Pearson 

Correlation 
- ,367

**
 ,408

**
 ,263

**
 

Sig. (2-

tailed) 
 ,000 ,000 ,003 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

χκθσλα κε ηνπο Πίλαθεο 5, 6 θαη 7 δηαπηζηψλνπκε φηη απφ ηηο 2 θιίκαθεο 

πνπ έρνπλ νη «αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ» («ζρνιηθφ θιίκα» θαη «επηθνηλσλία»), ε κηα 

έρεη ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή δηαθνξά. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην «ζρνιηθφ θιίκα» είλαη ε 

θχξηα κεηαβιεηή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ «βαζκφ εκπινθήο», πνπ ζεκαίλεη φηη αλ 

κεηαβάινπκε απηή ηελ παξάκεηξν («ζρνιηθφ θιίκα») ζα δηαπηζηψζνπκε ζεκαληηθή 

δηαθνξά ζηνλ «βαζκφ εκπινθήο», ελψ αλ κεηαβάινπκε ηελ άιιε παξάκεηξν 

(«επηθνηλσλία») ν βαζκφο ζπζρέηηζεο δελ ζα κεηαβιεζεί θαηά πνιχ (Sig.=,000<,01). 

Καζψο δειαδή απμάλεηαη ν «βαζκφο εκπινθήο» θαηά 1 κνλάδα, απμάλεηαη 

θαη ην «ζρνιηθφ θιίκα» θαηά (B=,348), ελψ θαζψο απμάλεηαη θαηά 1 κνλάδα ν 

«βαζκφο εκπινθή» κεηψλεηαη ε «επηθνηλσλία» θαηά (B=,002). 

Παξάιιεια ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 7 ν «βαζκφο εκπινθήο» κε ηελ 

«επηθνηλσλία» ζπζρεηίδνληαη ζεκαληηθά (Person r=,263), κε ην «ζρνιηθφ θιίκα» 

(Person r=,408) θαη κε ηηο «αληηιήςεηο» (Person r=,367).  
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5.4. Η ζρέζε κεηαμύ ηεο ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ γνλέσλ από ην 

ζρνιείν θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε 

ησλ παηδηώλ 

 

ηελ ππφ-ελφηεηα απηή θαηαγξάθνληαη νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηεο «ζπλνιηθήο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ γνλέσλ από ην ζρνιείν» κε «ηελ ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηε ζρνιηθή 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ». 

Πίνακαρ 8: ANOVA Test για ηον έλεγσο ηυν ζςζσεηίζευν ηυν παπαμέηπυν ηος 

μονηέλος («βαθμόρ εμπλοκήρ» με «βαθμόρ ικανοποίηζηρ ηυν γονέυν από ηο 

ζσολείο») 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares 
Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 3,438 1 3,438 8,130 ,005
b
 

Residual 53,287 126 ,423   

Total 56,725 127    

a. Dependent Variable: Βαζκφο εκπινθήο 

b. Predictors: (Constant), Ιθαλνπνίεζε 

 

Πίνακαρ 9: Coefficients ηος μονηέλος («βαθμόρ εμπλοκήρ» με «ηην ικανοποίηζη 

ηυν γονέυν από ηο ζσολείο») 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1,930 ,160  12,059 ,000 

Ιθαλνπνίεζε ,197 ,069 ,246 2,851 ,005 

a. Dependent Variable: Βαζκφο εκπινθήο 
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Πίνακαρ 10: Pearson r για ηον έλεγσο ηηρ ζςζσέηιζηρ ηος «βαθμού εμπλοκήρ» με 

ηην παπάμεηπο ηηρ «ζςνολικήρ ικανοποίηζηρ ηυν γονέυν από ηο ζσολείο» 

Correlations 

 Βαζκφο εκπινθήο Ιθαλνπνίεζε 

Βαζκφο εκπινθήο 
Pearson Correlation - ,246

**
 

Sig. (2-tailed)  ,005 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

χκθσλα κε ηνπο Πίλαθεο 8, 9 θαη 10 δηαπηζηψλνπκε φηη ππάξρεη ηζρπξά 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ «βαζκνχ εκπινθήο» 

θαη ηεο «ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ γνλέσλ απφ ην ζρνιείν» (Sig.=,005<,01). Η 

ζπζρέηηζε απηή είλαη ζεηηθή θαη γξακκηθή θαη ζπλεπψο φζν απμάλεηαη «ν βαζκφο 

εκπινθήο» ηφζν απμάλεηαη θαη «ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο» (Pearson r=,246). 

Σέινο, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 9, θαζψο ν «βαζκφο εκπινθήο» απμάλεηαη 

θαηά 1 κνλάδα, ε «ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ησλ γνλέσλ απφ ην ζρνιείν» απμάλεηαη 

θαηά (B=,197). 

 

5.5. Η ζρέζε αλάκεζα ζηηο αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ γηα ηνπο ζρνιηθνύο 

παξάγνληεο (ζρνιηθό πεξηβάιινλ, επηθνηλσλία, ζπλνιηθή 

ηθαλνπνίεζε γνλέσλ, ζπκκεηνρή) θαη ηνπ γνλετθνύ ξόινπ 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ ζρέζε «ησλ 

αληηιήςεσλ ησλ γνλέσλ γηα ηνπο ζρνιηθνύο παξάγνληεο» θαη ηνπ «γνληθνύ ξόινπ». 

 

Πίνακαρ 11: ANOVA Test για ηον έλεγσο ηυν ζςζσεηίζευν ηυν παπαμέηπυν ηος 

μονηέλος («ζςνολική γονεφκή ζσολική ικανοποίηζη» με «γονεφκό πόλο») 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares 
Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 16,609 1,000 16,609 33,495 ,000
b
 

Residual 62,478 126,000 ,496   

Total 79,087 127,000    
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a. Dependent Variable: πλνιηθέο αληηιήςεηο 

b. Predictors: (Constant), Γνλετθφο ξφινο 

 

Πίνακαρ 12: Coefficients ηος μονηέλος («ζςνολική γονεφκή ζσολική ικανοποίηζη» 

με «γονεφκό πόλο») 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant)   ,279  2,747 ,007 

Γνλετθφο 

ξφινο 
,492 ,085 ,458 5,787 ,000 

a. Dependent Variable: πλνιηθέο αληηιήςεηο 

 

Πίνακαρ 13: Pearson r για ηον έλεγσο ηηρ ζςζσέηιζηρ ηηρ «ζςνολικήρ γονεφκή 

ζσολικήρ ικανοποίηζηρ» με ηην παπάμεηπο ηος «γονεφκού πόλος» 

Correlations 

 

πλνιηθέο 

αληηιήςεηο 
Γνλετθφο ξφινο 

πλνιηθέο 

αληηιήςεηο 

Pearson Correlation - ,458
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

χκθσλα κε ηνπο Πίλαθεο 11, 12 θαη 13 δηαπηζηψλνπκε φηη ππάξρεη ηζρπξά 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο «ζπλνιηθήο γνλετθήο 

ζρνιηθήο ηθαλνπνίεζεο» θαη ηνπ «γνλετθνχ ξφινπ» (Sig.=,000<,01). Η ζπζρέηηζε 

απηή είλαη ζεηηθή θαη γξακκηθή θαη ζπλεπψο φζν απμάλεηαη «ν γνλετθφο ξφινο», ηφζν 

απμάλεηαη θαη «ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ γνλέσλ απφ ην ζρνιείν» (Pearson 

r=,458). 

Παξάιιεια, θαζψο ν βαζκφο ησλ «ζπλνιηθψλ αληηιήςεσλ» απμάλνληαη θαηά 

1 κνλάδα, ν «γνλετθφο ξφινο» απμάλεηαη θαηά (B=,492). 
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5.6. Έιεγρνο δηαθνξνπνηήζεσλ αλάκεζα ζηε δνκή ηεο νηθνγέλεηαο 

θαη ζηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζην ζρνιείν 

 

Η ελφηεηα απηή αθνξά ηελ δηαθνξνπνίεζε ηεο «δνκήο ηεο νηθνγέλεηαο» κε 

ηελ «ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζην ζρνιείν». 

 

Πίνακαρ 14: ANOVA για ηην ζςζσέηιζη ηος «βαθμού εμπλοκήρ» με «ηον απιθμό 

γονέυν» 

ANOVA 

Βαζκφο εκπινθήο  

 

Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,933 2 ,466 1,045 ,355 

Within Groups 55,792 125 ,446   

Total 56,725 127    

 

Απφ ηνλ Πίλαθα 14 παξαηεξνχκε φηη δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε ηνπ «βαζκνχ 

εκπινθήο ησλ γνλέσλ» κε ηνλ «αξηζκφ ησλ γνλέσλ ζηελ νηθνγέλεηα» 

(Sig.=,355>,05). Χζηφζν απηφ κπνξεί (ελδερνκέλσο) λα εμεγεζεί ζπγθξηηηθά κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαζψο φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ Πίλαθα 1, νη 113 

ζπκκεηέρνληεο απφ ηνπο ζπλνιηθά 128, δειψλνπλ φηη ζηελ νηθνγέλεηα ππάξρνπλ θαη 

νη δχν γνλείο. πλεπψο νη νκάδεο ειέγρνπ δελ είλαη (πεξίπνπ) ηζφηηκα θαηαλεκεκέλεο. 

Έλαο άιιν ιφγνο αθνξά (ίζσο) εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο (Cronbach's Alpha=,2) ν 

νπνίνο βξίζθεηαη λα είλαη πνιχ κηθξφο θαη έηζη δελ έρνπκε κεγάιε αμηνπηζηία 

ζχγθξηζεο. 
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Πίνακαρ 15: ANOVA για ηην ζςζσέηιζη ηος «βαθμού εμπλοκήρ» με «ηον απιθμό 

ηυν αδελθών ηυν παιδιών» 

ANOVA 

Βαζκφο εκπινθήο  

 

Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,026 3 ,009 ,019 ,996 

Within Groups 56,699 124 ,457   

Total 56,725 127    

 

χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 14 δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο «εκπινθήο ησλ 

γνλέσλ» ζηα ζρνιηθά δξψκελα θαη ηνπ «αξηζκνχ ησλ παηδηψλ» ηεο νηθνγέλεηαο 

(Sig.=,996). Δλδερνκέλσο απηφ νθείιεηαη ζην φηη νη 101 απφ ηνπο 128 ζπκκεηέρνληεο 

(φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ Πίλαθα 1) έρνπλ απφ 1 έσο 2 παηδηά. 

 

Πίνακαρ 16: ANOVA για ηην ζςζσέηιζη ηος «βαθμού εμπλοκήρ» με «ηην ύπαπξη 

παππούδυν» 

ANOVA 

Βαζκφο εθπαίδεπζεο 

 

Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1,174 1 1,174 2,662 ,105 

Within Groups 55,551 126 ,441   

Total 56,725 127    

 

χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 14 δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο «εκπινθήο ησλ 

γνλέσλ» ζηα ζρνιηθά δξψκελα θαη ηνπ «ηεο χπαξμεο παππνχδσλ» (Sig.=,105). 
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5.7. Έιεγρνο ζπζρεηίζεσλ ησλ ελνηήησλ 
 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη ζπζρεηίζεηο ησλ επηκέξνπο ελνηήησλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. 

 

Πίνακαρ 17: Pearson r για ηον έλεγσο ηηρ ζςζσέηιζηρ ηυν επιμέποςρ ενοηήηυν ηος 

επυηημαηολογίος 

Correlations 

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

1. Φηιφμελν 

πεξηβάιινλ 

Pearson 

Correlation 
- ,649

**
 ,683

**
 ,507

**
 ,381

**
 ,284

**
 

Sig. (2-tailed) - ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 

2. Δπηθνηλσλία 

Pearson 

Correlation 
- - ,820

**
 ,381

**
 ,308

**
 ,122 

Sig. (2-tailed) - - ,000 ,000 ,000 ,169 

3. Ιθαλνπνίεζε 

Pearson 

Correlation 
- - - ,358

**
 ,314

**
 ,089 

Sig. (2-tailed) - - - ,000 ,000 ,315 

4. Γνλετθφο 

ξφινο 

 

Pearson 

Correlation 
- - - - ,392

**
 ,566

**
 

Sig. (2-tailed) - - - - ,000 ,000 

5. πκκεηνρή 

γνλέσλ 

Pearson 

Correlation 
- - - - - ,329

**
 

Sig. (2-tailed) - - - - - ,000 

6. Αθαδεκατθή 

θνηλσληθνπνίεζε 

Pearson 

Correlation 
- - - - - - 

Sig. (2-tailed) - - - - - - 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

ηνλ Πίλαθα 17 θαηαγξάθνληαη νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ επηκέξνπο 

ελνηήησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα φπσο δηαθαίλεηαη απφ ηνλ 

παξαπάλσ πίλαθα, φιεο νη ελφηεηεο ζπζρεηίδνληαη κε φιεο ηηο ππφινηπεο ελφηεηεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαζψο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο Sig.<,05 θαη κάιηζηα Sig.<,001. Οη 
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κφλεο ελφηεηεο πνπ δελ ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο είλαη ε «επηθνηλσλία» κε ηελ 

«αθαδεκατθή θνηλσληθνπνίεζε» (Sig.=,169>,05) θαη ε «ηθαλνπνίεζε» κε ηελ 

«αθαδεκατθή θνηλσληθνπνίεζε» (Sig.=,315>,05). Οη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ 

ππφινηπσλ ελνηήησλ είλαη φιεο ζεηηθέο, δειαδή φζν απμάλεηαη ε κία απμάλεηαη θαη ε 

άιιε (θαη φζν κεηψλεηαη ε κηα κεηψλεηαη θαη ε άιιε), θαζψο έρνπκε ζεηηθά πξφζεκα 

αλάκεζα ζε θάζε ζπζρέηηζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ελφηεηα «θηιφμελν πεξηβάιινλ» 

έρεη ηελ ηζρπξφηεξε ζπζρέηηζε κε ηελ ελφηεηα «ηθαλνπνίεζε» θαζψο (Pearson 

r=,683), έπεηηα κε ηελ ελφηεηα «επηθνηλσλία» (Pearson r=,649), αθνινπζεί ν 

«γνλετθφο ξφινο» (Pearson r=,507), ζηελ ζπλέρεηα ε «ζπκκεηνρή γνλέσλ» (Pearson 

r=,381) θαη ηέινο ε «αθαδεκατθή θνηλσληθνπνίεζε» (Pearson r=,284). ρεηηθά κε 

ηελ ελφηεηα «επηθνηλσλία» απηή έρεη ηελ ζεκαληηθφηεξε ζπζρέηηζε κε ηελ ελφηεηα 

«ηθαλνπνίεζε» (Pearson r=,820), έπεηηα κε ηελ ελφηεηα «γνλετθφο ξφινο» (Pearson 

r=,381) θαη ηέινο κε ηελ ελφηεηα «ζπκκεηνρή γνλέσλ» (Pearson r=,308). ζνλ 

αθνξά ηελ ελφηεηα «ηθαλνπνίεζε» ε ζπζρέηηζε ηεο κε ηελ ελφηεηα «γνλετθφο ξφινο» 

έρεη βαζκφ (Pearson r=,358) θαη κε ηελ ελφηεηα «ζπκκεηνρή γνλέσλ» (Pearson 

r=,314). Έπεηηα, ε ελφηεηα «γνλετθφο ξφινο» έρεη κε ηελ ελφηεηα «ζπκκεηνρή 

γνλέσλ» βαζκφ ζπζρέηηζεο ίζν κε (Pearson r=,392) θαη κε ηελ ελφηεηα «αθαδεκατθή 

θνηλσληθνπνίεζε» (Pearson r=,566). Σέινο, ε ελφηεηα «ζπκκεηνρή γνλέσλ» έρεη κε 

ηελ ελφηεηα «αθαδεκατθή θνηλσληθνπνίεζε» βαζκφ ζπζρέηηζεο ίζν κε (Pearson 

r=,329). 

 

5.8. ρέζεηο αηηηόηεηαο – ζπζρέηηζε/ πξόβιεςε 

 

Σέινο, παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη ζρέζεηο αηηηφηεηαο κεηαμχ ησλ επηκέξνπο 

ελνηήησλ/ κεηαβιεηψλ. 

Πίνακαρ 18: Model summary ηος «γονεφκού πόλος» με «ηο θιλόξενο πεπιβάλλον» 

Model Summary
b
 

Model 
R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,507
a
 ,257 ,251 ,636 

a. Predictors: (Constant), Φηιφμελν πεξηβάιινλ 
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b. Dependent Variable: Γνλετθφο ξφινο 

 

Πίνακαρ 19: ANOVA για ηην ζςζσέηιζη ηος «γονεφκού πόλος» με ηο «θιλόξενο 

πεπιβάλλον» 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 17,630 1 17,630 43,550 ,000
b
 

Residual 51,009 126 ,405   

Total 68,639 127    

a. Dependent Variable: Γνλετθφο ξφινο 

b. Predictors: (Constant), Φηιφμελν πεξηβάιινλ 

 

Πίνακαρ 20: Coefficients ηος μονηέλος («γονεφκόρ πόλορ» με «θιλόξενο 

πεπιβάλλον») 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1,870 ,209  8,955 ,000 

Φηιφμελν 

πεξηβάιινλ 
,474 ,072 ,507 6,599 ,000 

a. Dependent Variable: Γνλετθφο ξφινο 

 

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ζηνπο Πίλαθεο 18, 19 θαη 20, δηαπηζηψλεηαη φηη 

ππάξρεη ηζρπξή ζπζρέηηζε ηνπ «γνλετθνχ ξφινπ» κε ην «θηιφμελν πεξηβάιινλ» 

(Sig.=,000<,01), κε ζπλνιηθή δηαθχκαλζε κεηαμχ ηνπο ίζε κε (R=,507) – κέηξηνο 

βαζκφο ζπζρέηηζεο. Παξάιιεια, θαζψο ν «γνλετθφο ξφινο» απμάλεηαη θαηά 1 

κνλάδα, ην «θηιφμελν πεξηβάιινλ» απμάλεηαη θαηά (B=,474). 
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Πίνακαρ 21: Model summary ηος «γονεφκού πόλος» με ηην «επικοινυνία» 

Model Summary
b
 

Model 
R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,381
a
 ,145 ,138 ,682 

a. Predictors: (Constant), Δπηθνηλσλία 

b. Dependent Variable: Γνλετθφο ξφινο 

 

Πίνακαρ 22: ANOVA για ηην ζςζσέηιζη ηος «γονεφκού πόλος» με ηην 

«επικοινυνία» 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 9,953 1 9,953 21,369 ,000
b
 

Residual 58,686 126 ,466   

Total 68,639 127    

a. Dependent Variable: Γνλετθφο ξφινο 

b. Predictors: (Constant), Δπηθνηλσλία 

 

Πίνακαρ 23: Coefficients ηος μονηέλος («γονεφκόρ πόλορ» με ηην «επικοινυνία») 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2,662 ,131  20,387 ,000 

Δπηθνηλσλία ,271 ,059 ,381 4,623 ,000 

a. Dependent Variable: Γνλετθφο ξφινο 

 

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ζηνπο Πίλαθεο 21, 22 θαη 23, δηαπηζηψλεηαη φηη 

ππάξρεη ζπζρέηηζε ηνπ «γνλετθνχ ξφινπ» κε ηελ «επηθνηλσλία» (Sig.=,000<,01), κε 

ζπλνιηθή δηαθχκαλζε κεηαμχ ηνπο ίζε κε (R=,381) – κε ρακειή ζρεηηθά ζπζρέηηζε. 

Παξάιιεια, θαζψο ν «γνλετθφο ξφινο» απμάλεηαη θαηά 1 κνλάδα, ε «επηθνηλσλία» 

απμάλεηαη θαηά (B=,271). 
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Πίνακαρ 24: Model summary ηος «γονεφκού πόλος» με ηην «ικανοποίηζη» 

Model Summary
b
 

Model 
R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,358
a
 ,128 ,121 ,689 

a. Predictors: (Constant), Ιθαλνπνίεζε 

b. Dependent Variable: Γνλετθφο ξφινο 

 

Πίνακαρ 25: ANOVA για ηην ζςζσέηιζη ηος «γονεφκού πόλος» με ηην 

«ικανοποίηζη» 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 8,773 1 8,773 18,466 ,000
b
 

Residual 59,865 126 ,475   

Total 68,639 127    

a. Dependent Variable: Γνλετθφο ξφινο 

b. Predictors: (Constant), Ιθαλνπνίεζε 

 

Πίνακαρ 26: Coefficients ηος μονηέλος («γονεφκόρ πόλορ» με ηην «ικανοποίηζη») 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2,517 ,170  14,834 ,000 

Ιθαλνπνίεζε ,314 ,073 ,358 4,297 ,000 

a. Dependent Variable: Γνλετθφο ξφινο 

 

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ζηνπο Πίλαθεο 24, 25 θαη 26, δηαπηζηψλεηαη φηη 

ππάξρεη ζπζρέηηζε ηνπ «γνλετθνχ ξφινπ» κε ηελ «ηθαλνπνίεζε» (Sig.=,000<,01), κε 

ζπλνιηθή δηαθχκαλζε κεηαμχ ηνπο ίζε κε (R=,358) – κε ρακειή δειαδή ζρεηηθά 

ζπζρέηηζε. Παξάιιεια, θαζψο ν «γνλετθφο ξφινο» απμάλεηαη θαηά 1 κνλάδα, ε 

«ηθαλνπνίεζε» απμάλεηαη θαηά (B=,314). 
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Πίνακαρ 27: Model summary ηος «γονεφκού πόλος» με ηην «γονεφκή ζςμμεηοσή» 

Model Summary
b
 

Model 
R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,392
a
 ,153 ,147 ,679 

a. Predictors: (Constant), πκκεηνρή 

b. Dependent Variable: Γνλετθφο ξφινο 

 

Πίνακαρ 28: ANOVA για ηην ζςζσέηιζη ηος «γονεφκού πόλος» με ηην «γονεφκή 

ζςμμεηοσή» 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 10,527 1 10,527 22,824 ,000
b
 

Residual 58,112 126 ,461   

Total 68,639 127    

a. Dependent Variable: Γνλετθφο ξφινο 

b. Predictors: (Constant), πκκεηνρή 

 

Πίνακαρ 29: Coefficients ηος μονηέλος («γονεφκόρ πόλορ» με ηην «γονεφκή 

ζςμμεηοσή») 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2,697 ,121  22,356 ,000 

πκκεηνρή ,315 ,066 ,392 4,777 ,000 

a. Dependent Variable: Γνλετθφο ξφινο 

 

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ζηνπο Πίλαθεο 27, 28 θαη 29, δηαπηζηψλεηαη φηη 

ππάξρεη ζπζρέηηζε ηνπ «γνλετθνχ ξφινπ» κε ηελ «γνλετθή ζπκκεηνρή» 

(Sig.=,000<,01), κε ζπλνιηθή δηαθχκαλζε κεηαμχ ηνπο ίζε κε (R=,392) – κε ρακειή 
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δειαδή ζρεηηθά ζπζρέηηζε. Παξάιιεια, θαζψο ν «γνλετθφο ξφινο» απμάλεηαη θαηά 1 

κνλάδα, ε «γνλετθή ζπκκεηνρή» απμάλεηαη θαηά (B=,315). 

 

Πίνακαρ 30: Model summary ηος «γονεφκού πόλος» με ηην «ακαδημαφκή 

κοινυνικοποίηζη» 

Model Summary
b
 

Model 
R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,566
a
 ,320 ,315 ,609 

a. Predictors: (Constant), Αθαδεκατθή θνηλσληθνπνίεζε 

b. Dependent Variable: Γνλετθφο ξφινο 

 

Πίνακαρ 31: ANOVA για ηην ζςζσέηιζη ηος «γονεφκού πόλος» με ηην «ακαδημαφκή 

κοινυνικοποίηζη» 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 21,971 1 21,971 59,319 ,000
b
 

Residual 46,668 126 ,370   

Total 68,639 127    

a. Dependent Variable: Γνλετθφο ξφινο 

b. Predictors: (Constant), Αθαδεκατθή θνηλσληθνπνίεζε 

 

Πίνακαρ 32: Coefficients ηος μονηέλος («γονεφκόρ πόλορ» με ηην «ακαδημαφκή 

κοινυνικοποίηζη») 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1,537 ,222  6,917 ,000 

Αθαδεκατθή 

θνηλσληθνπνίεζε 
,559 ,073 ,566 7,702 ,000 

a. Dependent Variable: Γνλετθφο ξφινο 
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χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ζηνπο Πίλαθεο 30, 31 θαη 32, δηαπηζηψλεηαη φηη 

ππάξρεη ζπζρέηηζε ηνπ «γνλετθνχ ξφινπ» κε ηελ «αθαδεκατθή θνηλσληθνπνίεζε» 

(Sig.=,000<,01), κε ζπλνιηθή δηαθχκαλζε κεηαμχ ηνπο ίζε κε (R=,566) – κε κέηξηα 

ζρεηηθά ζπζρέηηζε. Παξάιιεια, θαζψο ν «γνλετθφο ξφινο» απμάλεηαη θαηά 1 

κνλάδα, ε «αθαδεκατθή θνηλσληθνπνίεζε» απμάλεηαη θαηά (B=,559). 
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6
ν
 ΚΔΦΑΛΑΙΟ: πδήηεζε- πκπεξάζκαηα 

 

6.1. πδήηεζε 
 

θνπφο ηεο εξεπλεηηθήο καο κειέηεο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ ζηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ ηνπο. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζθνπνχ απηνχ αξρηθά 

εμεηάζηεθε ε ζρέζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ γνλέσλ γηα ην ζρνιηθφ θιίκα θαη ηελ 

επηθνηλσλία κε ηηο νηθνγέλεηεο, κε ηε ζπκκεηνρή ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ 

ηνπο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ ηελ ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηεο γνλετθήο εκπινθήο ζηα 

ζρνιηθά δξψκελα θαη ησλ απφςεσλ ησλ γνλέσλ αλαθνξηθά κε ην ζρνιηθφ θιίκα, 

θαζψο φπσο δηαπηζηψλεηαη φζν πην ηζρπξή είλαη ε ζπκκεηνρή θαη ε επηθνηλσλία ησλ 

γνλέσλ κε ην ζρνιηθφ πξνζσπηθφ, ηφζν απμάλνληαη θαη νη ζεηηθέο ηνπο αληηιήςεηο 

ζρεηηθά κε ηηο ζρνιηθέο δηαδηθαζίεο/ ζρνιηθφ θιίκα. Ίδηα απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ 

θαη ζε πνιιαπιέο άιιεο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο, ζηηο νπνίεο αλαδείρζεθε ε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο ηνπ ζρνιείνπ κε ηνπο γνλείο ησλ 

παηδηψλ, ηφζν ζηελ αθαδεκατθή επίδνζε ησλ παηδηψλ φζν θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή/ 

δεκηνπξγηθή ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηα ζρνιηθά δξψκελα (Hill & Taylor, 2004; 

Shute et al. 2011; Lekli & Kaloti, 2015). Παξάιιεια ζε άιιε εξεπλεηηθή κειέηε 

αλαδείρζεθε, κέζα απφ ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε ζεκαληηθφηεηα ηεο 

ζπλεξγαζίαο ζρνιείνπ- νηθνγέλεηαο θαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο εκπινθήο ησλ γνλέσλ 

ζηα ζρνιηθά δξψκελα ησλ παηδηψλ ηνπο (Γεκεηξηάδνπ, 2020). 

Έπεηηα, εμεηάζζεθε ε ζρέζε κεηαμχ ηεο ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ γνλέσλ 

απφ ην ζρνιείν θαη ν βαζκφο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ 

ηνπο. Απφ ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα δηαπηζηψζεθε ηζρπξή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο, 

φζν δειαδή απμάλεηαη ν βαζκφο ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ ζηηο ζρνιηθέο δηαδηθαζίεο 

ησλ παηδηψλ ηνπο, ηφζν απμάλεηαη θαη ε ζπλνιηθή ηνπο ηθαλνπνίεζε απφ ην ζρνιείν. 

Παξφκνηα απνηειέζκαηα αλαδείρζεθαλ θαη ζηελ εξεπλεηηθή εξγαζία ηνπ Jeynes 

(2017), ζηελ νπνία δηαπηζηψζεθε φηη κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ελφο κνληέινπ 

ζπλεξγαζίαο γνλέσλ-ζρνιείνπ, δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε γηα επηηαθηηθή ζπκκεηνρή 

ησλ γνλέσλ ζηηο ζρνιηθέο δηαδηθαζίεο, θαη έηζη νη γνλείο έρνληαο ιφγν θαη 

ζπκκεηέρνληαο ζ’ απηέο, κέλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ θάζε ελέξγεηα (Jeynes, 2017). 
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Παξάιιεια, αλαθνξηθά κε ηε ζπζρέηηζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ γνλέσλ ζρεηηθά 

κε ηηο ζρνιηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη αλ απηέο επεξεάδνληαη 

ζεκαληηθά απφ ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ην ζρνιείν, θαζψο θαη απφ ηελ γεληθή ηνπο 

ζρέζε κε ην ζρνιηθφ πξνζσπηθφ, ην νπνίν θαη αλέδεημε ηζρπξή επηξξνή. Παξφκνηα 

απνηειέζκαηα αλέδεημαλ θαη ζηελ εξεπλεηηθή ηνπο εξγαζία νη Hannon & 

O’Donnell (2022), ζηελ νπνία πξνέθπςε πσο νη αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ επεξεάδνληαη 

ηφζν απφ ηελ ζπλεξγαζία ηνπο κε ην ζρνιείν φζν θαη απφ ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο 

ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ παηδηψλ ηνπο (Hannon & 

O’Donnell, 2022). Δπηπξφζζεηα ζηελ εξεπλεηηθή κειέηε ηνπ Αρηζηφγινπ (2017), 

αλαδείρζεθε ε ζεκαληηθφηεηα ηεο νπζηαζηηθήο επηθνηλσλίαο γνλέσλ- ζρνιείνπ, ηφζν 

ζηηο αθαδεκατθέο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ, φζν θαη ζηηο αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ ζρεηηθά 

κε ην ζρνιείν θαη ηηο δηαδηθαζίεο απηνχ (Αρηζηφγινπ, 2017). Δπηπιένλ, ζε ζπκθσλία 

κε ηα απνηειέζκαηα απηά έξρνληαη νη κειέηεο ησλ Hoover-Dempsey, Bassler & 

Brissie (1992) θαη Griffith (1998), νη νπνίεο αλέδεημαλ ηηο ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ 

ζρνιηθή γνλετθή εκπινθή, πνπ κπνξεί λα αλαπηπρζεί κέζσ ηνπ νξζνχ ζρνιηθνχ 

θιίκαηνο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο (Hoover-Dempsey, Bassler & 

Brissie, 1992; Griffith, 1998). Δθηφο απηψλ ηζρπξή ζπζρέηηζε πξνέθπςε ζηελ γνλετθή 

εκπινθή/ γνλετθφ ξφιν θαη ζην «θηιφμελν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ», θαζψο θαη ζηελ 

γνλετθή εκπινθή/ γνλετθφ ξφιν θαη ζηελ «αθαδεκατθή θνηλσληθνπνίεζε ησλ 

καζεηψλ ζην ζρνιείν». Παξφκνηα απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ ζηηο εξεπλεηηθέο 

κειέηεο ησλ Schueler et. al., (2014), El Nokali, et. al., (2010), Gutman & Midgely 

(2000) θαη McWayne et. al., (2004), νη νπνίεο θαηέιεμαλ φηη νη ζηάζεηο ησλ γνλέσλ 

πξνο ηα παηδηά θαη πξνο ηηο ζρνιηθέο δηαδηθαζίεο, επεξεάδεη ηελ αθαδεκατθή 

θνηλσληθνπνίεζε θαη επίδνζε ησλ παηδηψλ (Schueler et. al., 2014; El Nokali, et. al., 

2010; Gutman & Midgely, 2000; McWayne et. al., 2004). Δπηπιένλ νη Ratliffe & 

Ponte (2018), αλάθεξαλ ηελ επηθνηλσλία σο ηελ βαζηθφηεξε παξάκεηξν γηα ζρνιηθή 

εμέιημε, θαη αλάπηπμε νπζηαζηηθψλ ζρέζεσλ ζρνιείνπ-γνλέσλ θαη παηδηψλ.  

Σέινο, δελ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηνπ «βαζκνχ εκπινθήο 

ησλ γνλέσλ ζηα ζρνιηθά δξψκελα» κε ηνλ «αξηζκφ ησλ γνλέσλ θαη παππνχδσλ ζηελ 

νηθνγέλεηα» θαη νχηε κε ηνλ «αξηζκφ ησλ παηδηψλ ζηελ νηθνγέλεηα». Αληίζεηα 

απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ ζηελ εξγαζία ησλ Γαβάδνγινπ & Κφθθηλνο (2003), ζηε 

νπνία ππνζηεξίρζεθε φηη αξηζκφο ησλ γνλέσλ θέξεη ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

ζηελ γνλετθή εκπινθή ζηα δξψκελα ηνπ ζρνιείνπ (Γαβάδνγινπ & Κφθθηλνο, 2003). 

Δπηπιένλ, ζε πνιιαπιέο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο αλαδείρζεθε ε ζπζρέηηζε ηνπ 
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θνηλσληθφ-κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ γνλέσλ κε ηελ γνλετθή εκπινθή. πσο 

δηαπηζηψζεθε, ηα παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ κνξθσκέλνπο γνλείο θαη γνλείο πνπ 

δελ έρνπλ πξνζθχγεη ζε άιιεο ρψξεο, έρνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζην ζρνιείν, κε 

ηνπο γνλείο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο ζρνιηθέο δηαδηθαζίεο. Απφ ηελ άιιε παηδηά 

κε νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν, θαίλεηαη λα αληηκεησπίδνπλ 

πνιιαπιέο δπζθνιίεο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, θαη θπξίσο φηαλ νη γνλείο θαη ηα 

παηδηά είλαη κεηνλφηεηεο (πξφζθπγεο, θιπ.) (Carter, 2015; Zhonglu & Zeqi, 2018; 

Naite, 2020; Koser, 2019). 

πλνπηηθά, απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε δηαπηζηψλεηαη ε ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε ηεο γνλετθήο εκπινθήο ζηα ζρνιηθά δξψκελα θαη ησλ απφςεσλ ησλ 

γνλέσλ αλαθνξηθά κε ην ζρνιηθφ θιίκα, θαζψο φπσο δηαπηζηψλεηαη φζν πην ηζρπξή 

είλαη ε ζπκκεηνρή θαη ε επηθνηλσλία ησλ γνλέσλ κε ην ζρνιηθφ πξνζσπηθφ, ηφζν 

απμάλνληαη θαη νη ζεηηθέο ηνπο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηηο ζρνιηθέο δηαδηθαζίεο/ 

ζρνιηθφ θιίκα. Ίδηα απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ ζηηο εξγαζίεο ησλ Hill & Taylor 

(2004), Shute et. al., (2011) θαη Lekli & Kaloti (2015), ζηηο νπνίεο αλαδείρζεθε ε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο ηνπ ζρνιείνπ κε ηνπο γνλείο ησλ 

παηδηψλ, ηφζν ζηελ αθαδεκατθή επίδνζε ησλ παηδηψλ φζν θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή/ 

δεκηνπξγηθή ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηα ζρνιηθά δξψκελα (Hill & Taylor, 2004; 

Shute et. al., 2011; Lekli & Kaloti, 2015). Παξάιιεια, ε γνλετθή εκπινθή 

ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ «επηθνηλσλία» ησλ γνλέσλ κε ην ζρνιείν, φπνπ 

δηαπηζηψλεηαη θαη πάιη φηη φζν πην ηζρπξή είλαη ε γνλετθή εκπινθή ζηα ζρνιηθά 

δξψκελα, ηφζν πην ηζρπξή είλαη θαη ε επηθνηλσλία ησλ γνλέσλ κε ην ζρνιείν. Σα 

απνηειέζκαηα απηά έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε ηηο κειέηεο ησλ Hoover-Dempsey, 

Bassler, & Brissie (1992) θαη Griffith (1998), νη νπνίεο αλέδεημαλ ηηο ζεηηθέο 

επηπηψζεηο ζηελ ζρνιηθή γνλετθή εκπινθή, πνπ κπνξεί λα αλαπηπρζεί κέζσ ηνπ 

νξζνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο (Hoover-Dempsey, 

Bassler, & Brissie, 1992; Griffith, 1998).  

Δθηφο απηψλ ηζρπξή ζπζρέηηζε πξνέθπςε ζηελ γνλετθή εκπινθή/ γνλετθφ 

ξφιν θαη ζην «θηιφμελν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ», θαζψο θαη ζηελ γνλετθή εκπινθή/ 

γνλετθφ ξφιν θαη ζηελ «αθαδεκατθή θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν». 

Παξφκνηα απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ ζηηο εξεπλεηηθέο κειέηεο ησλ Schueler et. al., 

(2014), El Nokali, et. al., (2010) θαη Gutman & Midgely (2000). McWayne et. al., 

(2004), νη νπνίεο θαηέιεμαλ φηη νη ζηάζεηο ησλ γνλέσλ πξνο ηα παηδηά θαη πξνο ηηο 

ζρνιηθέο δηαδηθαζίεο, επεξεάδεη ηελ αθαδεκατθή θνηλσληθνπνίεζε θαη επίδνζε ησλ 
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παηδηψλ (Schueler et. al., 2014; El Nokali et. al., 2010; Gutman & Midgely, 2000; 

McWayne et. al., 2004). Δπηπιένλ, αλαθνξηθά κε ηελ ζρέζε ηεο απνηειεζκαηηθήο 

ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ ζηελ ζρνιηθή εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ηεο 

ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ γνλέσλ απφ ην ζρνιείν, δηαπηζηψζεθε ηζρπξή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο, θαηά ηελ νπνία φζν απμάλεηαη ν βαζκφο ζπκκεηνρήο ησλ 

γνλέσλ ζηηο ζρνιηθέο δηαδηθαζίεο ησλ παηδηψλ ηνπο, ηφζν απμάλεηαη θαη ε ζπλνιηθή 

ηνπο ηθαλνπνίεζε απφ ην ζρνιείν. 

Παξάιιεια, φπσο δηαπηζηψζεθε νη αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηηο 

ζρνιηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ ηελ 

επηθνηλσλία ηνπο κε ην ζρνιείν, θαζψο θαη απφ ηελ γεληθή ηνπο ζρέζε κε ην ζρνιηθφ 

πξνζσπηθφ. Παξφκνηα απνηειέζκαηα αλέδεημαλ θαη ζηελ εξεπλεηηθή ηνπο εξγαζία νη 

Hannon & O’Donnell (2022), ζηελ νπνία πξνέθπςε πσο νη αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ 

επεξεάδνληαη ηφζν απφ ηελ ζπλεξγαζία ηνπο κε ην ζρνιείν φζν θαη απφ ηηο 

ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ παηδηψλ 

ηνπο (Hannon & O’Donnell , 2022).  

 

6.2. πκπεξάζκαηα, πξνηάζεηο θαη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

 

πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ δηαπηζηψλεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο γνλετθήο 

εκπινθήο ζηα ζρνιηθά δξψκελα, θαζψο θαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο απνηειεζκαηηθήο 

επηθνηλσλίαο ησλ γνλέσλ κε ην ζρνιείν ησλ παηδηψλ ηνπο. Καη απηφ γηαηί νδεγεί ζηελ 

θαιιηέξγεηα κηαο νπζηαζηηθήο ζρέζεο κεηαμχ γνλέσλ– εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ, 

θαη ζηελ εμέιημε ησλ παηδηψλ ζε αθαδεκατθφ-θνηλσληθφ επίπεδν. πσο 

δηαπηζηψλεηαη, φζν πεξηζζφηεξν νη γνλείο ελδηαθέξνληαη θαη εκπιέθνληαη ζηα 

ζρνιηθά δξψκελα, ηφζν πην ηθαλνπνηεκέλνη είλαη απφ απηά θαη ηφζν πην πνιχ ηα 

παηδηά ελδηαθέξνληαη γηα ηηο ζρνιηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηελ θνηλσληθνπνίεζε. Κάζε 

εξεπλεηηθή κειέηε επί ηνπ ζέκαηνο, επηβεβαίσζε ηα απνηειέζκαηα απηά, 

αλαδεηθλχνληαο έηζη ηελ αλάγθε γηα κηα νπζηαζηηθή/ απνηειεζκαηηθή γνλετθή 

ζρνιηθή εκπινθή, πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά λα κπνξέζνπλ λα εμειηρζνχλ ζηαδηαθά, 

νξζά θαη κε ηελ θαηάιιειε θαζνδήγεζε. Κξίλεηαη ζπλεπψο απαξαίηεην, νη γνλείο θαη 

ην ζρνιείν λα γεθπξψλνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο, λα αληηκεησπίδνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηπρφλ ζπγθξνχζεηο θαη λα έρνπλ θνηλφ ζηφρν ηελ πνηνηηθή 

αθαδεκατθή θαη θνηλσληθφ-πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. 
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Παξάιιεια, είλαη ζεκαληηθφ ζε κηα πεξαηηέξσ κειέηε λα δηεξεπλεζνχλ νη 

επηδξάζεηο ησλ γνλέσλ θαη ζε θνηλσληθφ, εμσζρνιηθφ επίπεδν, θαζψο θαη λα 

δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο ηφζν ησλ γνλέσλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δηεπζπληψλ, 

φζν θαη ησλ παηδηψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα κπνξέζνπλ λα εμαρζνχλ πνιχπιεπξα 

απνηειέζκαηα, θαη ζα δηεξεπλεζνχλ νη ζθέςεηο, νη απφςεηο θαη ε νπηηθή γσλία φισλ 

ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ. Έηζη ηα ζπκπεξάζκαηα ζα είλαη πνιχπιεπξα θαη ζα 

δνζεί ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ησλ απαξαίηεησλ, απαηηνχκελσλ δξάζεσλ.  

Δθηφο απηψλ ζα κπνξνχζαλ ηα παξαπάλσ επξήκαηα λα αμηνπνηεζνχλ κε 

ζθνπφ λα εθαξκνζηνχλ πνιιαπιέο ζρνιηθέο δξάζεηο γηα ηε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ– 

γνλέσλ. Γηα παξάδεηγκα ην ζρνιείν ζα κπνξνχζε λα δηνξγαλψζεη ζπλαληήζεηο, 

θαζψο θαη ζπλεδξηάζεηο ζπδήηεζεο, θαη δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο γνλετθήο 

ζπκκεηνρήο θαη αιιειεπίδξαζεο. Υξεηάδεηαη κέζα απφ ηα επξήκαηα απηά θαη ηελ 

αλάδεημε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηεο γνλετθήο εκπινθήο ζηα ζρνιηθά δξψκελα, λα 

αλαπηπρζνχλ ζρέδηα δξάζεο, θαη ην ζρνιείν λα βνεζήζεη ηνπο γνλείο ζηελ ελεξγφ θαη 

νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ηνπο. 

Αλαθνξηθά κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο, απηνί αθνξνχλ ηελ 

ζπγθέληξσζε απνθιεηζηηθά ησλ απφςεσλ ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηελ ζρέζε ζρνιείνπ 

νηθνγέλεηαο, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ζθέςεηο θαη νη απφςεηο θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη ησλ ππφινηπσλ εκπιεθφκελσλ κειψλ. Έλαο αθφκε 

πεξηνξηζκφο ηεο εξεπλεηηθήο καο κειέηεο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ε εξεπλεηηθή 

κέζνδνο (εξσηεκαηνιφγην) θαζψο ζε κηα έξεπλα απνηεινχκελε απφ εξσηεκαηνιφγηα 

θαη δνκέλεο ζπλεληεχμεηο κε γνλείο ζα ππήξρε κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα δηεξεχλεζεο 

ησλ απφςεσλ ησλ γνλέσλ γηα ηε ζρέζε ζρνιείνπ νηθνγελείαο. Δπηπιένλ πεξηνξηζκφο 

ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ην δείγκα. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δείγκαηνο ζπιιέρηεθε 

απφ ην λνκφ Αηηηθήο. Θεσξνχκε ζθφπηκε ηελ επαλάιεςε ηεο εξεπλάο ζε 

παλειιαδηθή εκβέιεηα κε ζπιινγή αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο απφ θάζε λνκφ, 

πξνθεηκέλνπ ηα απνηειέζκαηά ηεο λα κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ. Σέινο, ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ζπιινγήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ήηαλ πεξηνξηζκέλν θαη αξθεηά κηθξφ. ε 

κηα κειινληηθή έξεπλα ζα ήηαλ ρξήζηκν λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζπιινγήο 

εξσηεκαηνινγίσλ ζε κεγαιχηεξν δηάζηεκα, παξαδείγκαηνο ράξηλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ελφο ζρνιηθνχ έηνπο, πξνθεηκέλνπ νη απφςεηο λα κελ επεξεάδνληαη απφ ηηο 

θνηλσληθφ-νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο κίαο ηφζν ζηελά νξηζκέλεο ρξνληθήο 

ζηηγκήο. 
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Δξσηεκαηνιόγην 
 

 «ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ»  

1.Ηιηθία παηδηνύ:…… 

2.Φύιν: Αγφξη          Κνξίηζη  

3.Γνκή νηθνγέλεηαο (παξαθαιώ αλαθέξεηε αξηζκό):  

α. Γνλείο: Έλαο γνλέαο (κεηέξα)          Έλαο γνλέαο (παηέξαο)       Γχν γνλείο 

β. Αδέξθηα: 1        2           3 θαη πεξηζζφηεξα 

γ. Παππνχδεο: Ναη          ρη 

4.Μνξθσηηθό επίπεδν:  

α. Παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε        β. Δπαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε       γ. Λχθεην  

δ. Τπνρξεσηηθή Δθπαίδεπζε  

5.Δπάγγεικα: 

Τπάιιεινο          Διεύζεξνο Δπαγγεικαηίαο         Οηθηαθά         Άλεξγνο  

 

 Item description θαζφινπ ιίγν αξθεηά 

 

πνιχ 

 

Πάξα πνιχ 

  Δξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ην ζρνιείν 

 

 

Α. Φηιόμελν πεξηβάιινλ 

1 Καηά πφζν ληψζεηε νηθεία φηαλ βξίζθεζηε ζηνλ 

ρψξν ηνπ ζρνιείνπ; 

     

2 Καηά πφζν νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ ζάο 

αληηκεησπίδνπλ κε ζεβαζκφ; 

     

3 3. Καηά πφζν ε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ζάο 

αληηκεησπίδεη κε ζεβαζκφ; 

     

4 Καηά πφζν ληψζεηε άλεηα λα δεηήζεηε βνήζεηα 

απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ φηαλ αληηκεησπίδεηε 

έλα πξφβιεκα ζρεηηθφ κε ην ζρνιείν (π.ρ. έλα 

καζεζηαθφ πξφβιεκα ηνπ παηδηνχ); 

     

5 Καηά πφζν ληψζεηε άλεηα λα δεηήζεηε βνήζεηα 

απφ ηνλ/ηε δηεπζπληή/ηξηα φηαλ αληηκεησπίδεηε 

έλα πξφβιεκα ζρεηηθφ κε ην ζρνιείν (π.ρ. ην 
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παηδί ζαο δέρεηαη ζρνιηθφ εθθνβηζκφ); 

 Β. Δπηθνηλσλία 

6 Πφζν επραξηζηεκέλνη είζηε απφ ηελ ελεκέξσζε 

ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ πξφνδν ηνπ παηδηνχ ζαο; 

     

7 Καηά πφζν ην ζρνιείν ζάο παξέρεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ην πψο λα βνεζήζεηε ηνλ/ηε 

καζεηή/ηξηα κε εξγαζίεο ζην ζπίηη; 

     

8 Καηά πφζν ην ζρνιείν ζάο παξέρεη πιεξνθνξίεο 

γηα ηνλ αλακελφκελν ξφιν ζαο σο γνλέα ζηε 

καζεζηαθή ππνζηήξημε ηνπ παηδηνχ ζαο; 

     

9 Καηά πφζν ην ζρνιείν ζάο ελεκεξψλεη γηα ηελ 

θνηλσληθφ- ζπλαηζζεκαηηθή εμέιημε ηνπ παηδηνχ 

ζαο; 

     

 Γ. Ιθαλνπνίεζε από ην ζρνιείν      

10 Καηά πφζν είζηε ηθαλνπνηεκέλνη κε ην ζρνιείν πνπ 

θνηηά θέηνο ην παηδί ζαο; 

     

11 Καηά πφζν είζηε ηθαλνπνηεκέλνη κε ηνπο/ηηο 

εθπαηδεπηηθνχο σο πξνο ηελ επηθνηλσλία θαη ηε 

ζρέζε ηνπο κε ηνπο καζεηέο απηήλ ηε ζρνιηθή 

ρξνληά; 

      

12 Καηά πφζν είζηε ηθαλνπνηεκέλνη κε ηνλ/ηελ 

εθπαηδεπηηθφ σο πξνο ην δηδαθηηθφ ηνπ ξφιν απηήλ 

ηε ζρνιηθή ρξνληά; 

     

13 Καηά πφζν είζηε ηθαλνπνηεκέλνη κε ηηο 

εμσδηδαθηηθέο δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ (π.ρ. 

απνγεπκαηηλφ εξγαζηήξην ξνκπνηηθήο, καζήκαηα 

παξαδνζηαθψλ ρνξψλ θιπ.); 

       

14 Καηά πφζν είζηε ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε δηαρείξηζε 

πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα 

εληφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο; 

     

 Δπίδξαζε γνλέσλ (γνλετθόο ξόινο)   

15 ε πνηνλ βαζκφ είλαη επζχλε ησλ γνλέσλ λα      
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δηδάμνπλ ζηα παηδηά ηνπο λα εθηηκνχλ ηελ 

εθπαίδεπζε; 

16 ε πνηνλ βαζκφ είλαη επζχλε ησλ γνλέσλ λα 

παξαθνινπζνχλ ζπλαληήζεηο κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο; 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 ε πνηνλ βαζκφ είλαη επζχλε ησλ γνλέσλ λα 

παξαθνινπζνχλ ζπλαληήζεηο κε ηνλ/ηε 

δηεπζπληή/ηξηα ηνπ ζρνιείνπ; 

     

18 ε πνηνλ βαζκφ είλαη επζχλε ησλ γνλέσλ λα 

ππνζηεξίδνπλ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ ζην έξγν 

ηνπ/ηεο; 

     

19 ε πνηνλ βαζκφ είλαη επζχλε ησλ γνλέσλ λα 

κνηξάδνληαη ηηο αλεζπρίεο ηνπο κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο; 

     

 

 

 

πκκεηνρή γνλέσλ 

Απφ ηελ αξρή ηεο ρξνληάο, πφζν ζπρλά (έρεηε/έρεη) 

(εζείο/νπνηνζδήπνηε ελήιηθαο ζην ζπίηη ζαο) 

Καζφινπ 

 

πάληα 

 

Μεξηθέο 

θνξέο 

 

πρλά Πάξα πνιχ 

ζπρλά 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πλαληεζεί κε ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο γηα 

λα ζπδεηήζεηε γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ/ηε 

καζεηή/ηξηα; 

      

21 πκκεηάζρεη ζε ζπλάληεζε ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ 

θαη θεδεκφλσλ; 

      

22 Παξαθνινπζήζεη θάπνηα εθδήισζε ζην ζρνιείν ή 

ζηελ ηάμε, φπσο ζεαηξηθή παξάζηαζε ή αζιεηηθή 

εθδήισζε; 

      

23 Πξνζθέξεη εζεινληηθή εξγαζία ζην ζρνιείν;       

 Αθαδεκατθή θνηλσληθνπνίεζε 

Έρεη θάλεη θάπνηνο απφ ηελ νηθνγέλεηά ζαο ηα 

παξαθάησ κε (ηνλ/ηε καζεηή/ηξηα): 

 

      

24 Βνήζεζε ηνλ/ηε καζεηή/ηξηα ζε θάπνηα εξγαζία 

ηνπ ζρνιείνπ γηα ην ζπίηη (π.ρ. έλα έξγν ζηα 

εηθαζηηθά); 

      

25 πδήηεζε κε ην παηδί γηα ην πψο λα δηαρεηξίδεηαη      
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ηνλ ζρνιηθφ ηνπ ρξφλν;   

26 πδήηεζε κε ην παηδί γηα ην πψο λα δηαρεηξίδεηαη 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο κε ηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπ; 

      

27 Σνλ/ηελ ελζάξξπλε ζην λα θάλεη θηιίεο/παξέα κε 

θάπνην απφ ηα παηδηά ηεο ηάμεο ηνπ/ηεο εθηφο 

ζρνιείνπ; 

      

28 Σνλ/ηελ παξφηξπλε λα βνεζήζεη (ζηνλ βαζκφ πνπ 

ηνπ επηηξέπεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο) έλα παηδί κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο ή πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο ζηελ ηάμε ηνπ/ ηεο; 

      

 

 


