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Περίληψη  

 

      Οι Σχολζσ Γονζων αποτελοφν ζνα κεςμό εδϊ και χρόνια. Εμφανίηονται για πρϊτθ 

φορά ςτθν Ελλάδα το 1962, με ιδιωτικι πρωτοβουλία τθσ Μαρίασ Χουρδάκθ1. Ωσ 

κρατικόσ κεςμόσ εμφανίηονται πολφ αργότερα, το 1998. Ρερνϊντασ από 

διαφορετικοφσ φορείσ διοργάνωςθσ, φτάνουμε ςτθν ςθμερινι τουσ μορφι υπό 

κρατικι αιγίδα ςε ςυνεργαςία με τουσ τοπικοφσ Διμουσ τθσ χϊρασ. Ραρότι όμωσ 

ενυπάρχει χρόνια ςτα εκπαιδευτικά δρϊμενα, ο κεςμόσ δεν είναι ιδιαίτερα 

διαδεδομζνοσ. Ειδικά ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ δεν ζχει αξιοποιθκεί και ακόμα 

λιγότερο διαδεδομζνοσ είναι ςτθν προςχολικι αγωγι.  

     Από τθν μελζτθ των πθγϊν και τθσ βιβλιογραφίασ εντοπίςτθκε πωσ ο κεςμόσ των 

Σχολϊν Γονζων παρουςιάηει πολφ καλά αποτελζςματα ςε όςουσ ςυμμετζχουν ςε 

αυτζσ. Ραρόλα αυτά, ο κεςμόσ δεν ζχει αξιοποιθκεί. Στθν παροφςα διπλωματικι 

τζκθκε ο προβλθματιςμόσ για το αν κα πρόςφερε περιςςότερα μια Σχολι Γονζων 

ενταγμζνθ ςτο πλαίςιο τθσ ςχολικισ μονάδασ τθσ προςχολικισ αγωγισ και ποιεσ κα 

ιταν οι αντιλιψεισ των γονζων και των εκπαιδευτικϊν για αυτι.  

     Ο παραπάνω προβλθματιςμόσ αποτελεί και τον κεντρικό ςκοπό τθσ παροφςθσ 

ζρευνασ. Σκοπόσ είναι να αναλυκοφν οι αντιλιψεισ τόςο των γονζων, όςο και των 

εκπαιδευτικϊν για τθ χρθςιμότθτα των Σχολϊν Γονζων ςτο πλαίςιο τθσ λειτουργίασ 

τουσ μζςα ςτθ ςχολικι μονάδα και να ςυγκρικοφν μεταξφ τουσ, ϊςτε να μελετθκεί 

αν οι αντιλιψεισ αυτζσ ςυγκλίνουν ι όχι. Επιπρόςκετα, κα μελετθκεί ςυγκριτικά και 

από τισ δυο ερευνθτικζσ ομάδεσ τι εμποδίηει αλλά και τι βοθκά τθν ομαλι 

λειτουργία των Σχολϊν Γονζων, ϊςτε να βρεκοφν πικανοί τρόποι που κα 

διευκολφνουν τθν διεφρυνςι τουσ. Τζλοσ, κα ερευνθκοφν οι αντιλιψεισ των 

εμπλεκόμενων ομάδων όςον αφορά μια ψθφιακι, εξ αποςτάςεωσ Σχολι Γονζων. 

Στο ςθμείο αυτό ζγκειται και θ χρθςιμότθτα των ευρθμάτων τθσ παροφςθσ ζρευνασ 

για τθν ευρφτερθ εκπαιδευτικι κοινότθτα.   

 

 

       

 

                                                           
1
 Θ Μαρία Χουρδάκθ  (1918-2010) , με μακρόχρονεσ ςπουδζσ ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό, πάνω 

ςτθν ψυχολογία, τονίηει τθν κακοριςτικι ςθμαςία τθσ οικογζνειασ  για τθν ψυχικι υγεία του παιδιοφ, 

και ιδρφει το 1962 τισ πρϊτεσ Σχολζσ Γονζων ςτθν Ελλάδα. Λίγο αργότερα ιδρφει επίςθσ τον 

Ρανελλινιο Σφνδεςμο Σχολϊν Γονζων. 
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Abstract  

 

     Parents Schools have been a Greek Institution for many years. 1962 was the first 

year of their operation in our country and was the outcome of Maria Chourdakiϋs 

personal initiative.  In 1998 they become official National Institution. They went 

through various organizational changes before they achieved the current operational 

context. However, despite the input in educational activities, the institution has not 

been particularly popular.  Public education has not exploited the benefits of the 

institution while pre- school education has not expressed any higher appreciation of 

its value and operation. 

      A relevant study of the scientific sources and literature reveals that Parents 

Schools have greatly benefit those who have participated in their activities. 

However, they have not been exploited to the expected extent. The current research 

examines whether a Parents School integrated and functioning within the pre-school 

community can and would be exploited to a higher extent. It also examines the 

beliefs and attitudes of parents and teachers regarding this option. 

      Therefore the research’s main aim is to analyse the beliefs and attitudes of both 

parents and teachers regarding the value and usefulness of Parents Schools 

functioning within the context of the pre-school community, and compare the 

beliefs of the two target groups. An additional research aim is to detect and compare 

the factors which may hinder or encourage the smooth operation of Parents Schools 

in order to explore possible ways of facilitating their expansion. The research will 

also investigate the perceptions of the target groups regarding the operation of a 

digital/distance Parents School. Therefore, the aim is the research’s findings to be of 

value for the wider educational community.  
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Εισαγωγή 

 

    Θ παροφςα διπλωματικι ζχει ωσ κεντρικό άξονα τισ Σχολζσ Γονζων και τισ 

αντιλιψεισ που επικρατοφν από τουσ γονείσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ για αυτζσ. Οι 

Σχολζσ Γονζων αποτελοφν εκπαιδευτικό κεςμό εδϊ και αρκετά χρόνια. Ραρόλα 

αυτά, δεν ζχουν αξιοποιθκεί ευρζωσ και ιδιαίτερα ςτο δθμόςιο ςφςτθμα 

εκπαίδευςθσ. Ζτςι, αντί να επεκτείνονται, ςυρρικνϊνονται.  Θ παροφςα εργαςία 

επιχειρεί να ανιχνεφςει τισ αντιλιψεισ των  δυο εμπλεκόμενων ομάδων - γονζων και  

εκπαιδευτικϊν - όςον αφορά ςτθν χρθςιμότθτα και λειτουργία τθσ Σχολισ Γονζων 

ςτθ ςχολικι μονάδα προςχολικισ θλικίασ. Επίςθσ, κα χρειαςτεί να διερευνθκεί κατά 

πόςο οι αντιλιψεισ του παραπάνω ερευνϊμενου πλθκυςμοφ – ςτόχου αλλά και θ 

αναμεταξφ τουσ ςχζςθ  εμποδίηει ι προωκεί τθ λειτουργία Σχολισ Γονζων ςτθ 

ςχολικι μονάδα. Τζλοσ, αξίηει να διερευνθκεί αν οι Νζεσ Τεχνολογίεσ (πχ, ψθφιακά 

ςυςτιματα, εξ αποςτάςεωσ λειτουργία Σχολισ Γονζων κλπ) μποροφν να 

αξιοποιθκοφν ςτο κεςμό αυτό και πϊσ μποροφν να ςυνειςφζρουν ςτθν ενίςχυςι 

του. 

     Για τθν πορεία τθσ ζρευνασ τζκθκαν ςυγκεκριμζνοι ερευνθτικοί ςτόχοι. 

Αναλυτικότερα, οι ςτόχοι είναι οι εξισ: 1οσ Να εντοπιςτοφν οι αντιλιψεισ των 

εκπαιδευτικϊν για τθν χρθςιμότθτα και λειτουργία Σχολισ Γονζων μζςα ςτθν 

ςχολικι μονάδα τθσ προςχολικισ θλικίασ. 2οσ Να εντοπιςτοφν οι αντιλιψεισ των 

γονζων για τθν χρθςιμότθτα και λειτουργία Σχολισ Γονζων μζςα ςτθν ςχολικι 

μονάδα τθσ προςχολικισ θλικίασ. 3οσ Να ςυγκρικοφν οι αντιλιψεισ εκπαιδευτικϊν 

και γονζων ϊςτε να εντοπιςτοφν οι ομοιότθτεσ και οι διαφορζσ ςε αυτζσ. 4οσ Να 

εντοπιςτεί τι εμποδίηει ι τι βοθκά τθν ομαλι λειτουργία Σχολϊν Γονζων ςτθ 

ςχολικι μονάδα τθσ προςχολικισ θλικίασ. 5οσ Να εντοπιςτοφν οι αντιλιψεισ των 

γονζων και των εκπαιδευτικϊν για μια εξ αποςτάςεωσ Σχολι Γονζων. 

     Οι παραπάνω ςτόχοι κα επιτευχκοφν μζςα από τισ  απαντιςεισ ςτα κάτωκι 

ερευνθτικά ερωτιματα: Ερϊτθμα 1ο. Ροιεσ  οι αντιλιψεισ  των εκπαιδευτικϊν για 

τθν χρθςιμότθτα και τθ λειτουργία Σχολισ Γονζων μζςα ςτθ ςχολικι μονάδα τθσ 

προςχολικισ θλικίασ; (Απαντά ςτον 1ο  ερευνθτικό ςτόχο).  Ερϊτθμα 2ο : Ροιεσ  οι 

αντιλιψεισ  των γονζων για τθν χρθςιμότθτα και τθ λειτουργία Σχολισ Γονζων μζςα 

ςτθ ςχολικι μονάδα τθσ προςχολικισ θλικίασ; (Απαντά ςτον 2ο  ερευνθτικό ςτόχο).  

Ερϊτθμα 3ο: Σε ποια ςθμεία ςυγκλίνουν και ςε ποια αποκλίνουν οι αντιλιψεισ 

γονζων και εκπαιδευτικϊν; (Απαντά ςτον 3ο  ερευνθτικό ςτόχο).  Ερϊτθμα 4ο :  Ροιοι 

παράγοντεσ ενδζχεται να επθρεάςουν κετικά ι αρνθτικά τθν ομαλι λειτουργία των  

Σχολϊν Γονζων ςτο πλαίςιο τθσ ςχολικισ μονάδασ τθσ προςχολικισ θλικίασ; 

(Απαντά ςτον 4ο  ερευνθτικό ςτόχο). Ερϊτθμα  5ο  :  Ροιεσ οι αντιλιψεισ των γονζων 
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και των εκπαιδευτικϊν για μια καινοτόμο μορφι e – class Σχολισ Γονζων; (Απαντά 

ςτον 5ο  ερευνθτικό ςτόχο)   

   Θ εργαςία χωρίςτθκε ςε τρία μζρθ. Το πρϊτο μζροσ περιλαμβάνει όλο το 

κεωρθτικό πλαίςιο που ςτθρίηει τθν ζρευνα. Στο Κεφάλαιο 1, αναλφεται το πεδίο 

τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων, οι βαςικζσ ζννοιεσ και οι αρχζσ τθσ ενιλικθσ μάκθςθσ. 

Στο Κεφάλαιο 2,  αναλφεται ο κεςμόσ των Σχολϊν Γονζων ςτθν Ελλάδα, θ πορεία 

και θ εξζλιξι τουσ, οι φορείσ που υποςτθρίηουν τον κεςμό, οι ςκοποί και θ 

μεκοδολογία. Αναλφεται επίςθσ, θ μονάδα προςχολικισ αγωγισ, κακϊσ και τα 

ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά και οι ανάγκεσ τθσ προςχολικισ θλικίασ. Στο Κεφάλαιο 3, 

αναλφεται θ ςχζςθ ανάμεςα ςε εκπαιδευτικοφσ και γονείσ όπωσ διαμορφϊνεται 

μζςα ςτθν εκπαιδευτικι κοινότθτα, το κεςμοκετθμζνο πλαίςιο, κακϊσ και τα οφζλθ 

από τθν αρμονικι ςυνεργαςία για τθν ομαλι ςχολικι εξζλιξθ των μακθτϊν. Στο 

Κεφάλαιο 4, αναλφεται ο ρόλοσ που διαδραματίηουν οι ΤΡΕ ςτθν εκπαίδευςθ 

ενθλίκων και οι νζεσ εκπαιδευτικζσ μζκοδοι με νζεσ τεχνολογίεσ. Γίνεται επίςθσ μια 

ςφντομθ ςφγκριςθ ανάμεςα ςτθν παραδοςιακι εκπαίδευςθ και ςτθ  διαδικτυακι.  

   Στο δεφτερο μζροσ αναλφεται θ μεκοδολογικι προςζγγιςθ.  Επίςθσ, περιγράφεται 

ο ςκοπόσ και οι ςτόχοι τθσ ζρευνασ, τα ερευνθτικά ερωτιματα και τεκμθριϊνεται θ 

επιλογι τθσ ερευνθτικισ μεκόδου και των εργαλείων ςυλλογισ δεδομζνων. Ακόμθ, 

γίνεται ανάλυςθ του δείγματοσ που ζχει επιλεχκεί για το ςκοπό τθσ ζρευνασ. 

   Τζλοσ, το τρίτο μζροσ περιλαμβάνει τθν παράκεςθ των αποτελεςμάτων τθσ 

ζρευνασ.  Ραρουςιάηονται και αναλφονται τα ευριματα των εργαλείων ανά 

ερευνθτικό ερϊτθμα και γίνεται μια περιεκτικι παρουςίαςθ των προφίλ του 

ερευνϊμενου δείγματοσ, ενϊ ακολουκεί μια ςυνκετικι και κριτικι παράκεςθ των 

ςυμπεραςμάτων τθσ ζρευνασ. Τζλοσ, γίνονται προτάςεισ για περαιτζρω διερεφνθςθ 

του κζματοσ ςτο οποίο εςτίαςε θ παροφςα διπλωματικι εργαςία. 

  Στο Παράρτθμα που ακολουκεί μετά τθν παράκεςθ τθσ βιβλιογραφίασ, 

περιλαμβάνονται τα ζντυπα τθσ ςυνζντευξθσ, κακϊσ και τα απομαγνθτοφωνθμζνα 

κείμενα των ςυνεντεφξεων.  
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ΜΕΡΟ Α. ΘΕΨΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 
 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΨΣΟ :  ΣΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΨΝ  

 

 

        Στθν περίπτωςθ των Σχολϊν Γονζων, οι ςυμμετζχοντεσ και κατϋ επζκταςθ 

εκπαιδευόμενοι, είναι ενιλικα άτομα. Για το λόγο αυτό,  ςτο κεφάλαιο που ακολουκεί 

κα αναφερκοφν οι βαςικζσ αρχζσ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων, κακϊσ και οι κφριεσ 

κεωρίεσ που διζπουν τθν ενιλικθ μάκθςθ. Κα αναλυκεί επίςθσ θ ζννοια του 

ενιλικου και κα παρουςιαςτοφν οι βαςικοί οριςμοί για το ποιοσ  ορίηεται ωσ 

«ενιλικοσ» και τι ορίηεται ωσ «εκπαίδευςθ ενθλίκων». Κα γίνει επίςθσ αναφορά 

ςτα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του ενιλικου εκπαιδευόμενου ςε ςχζςθ με άλλουσ 

εκπαιδευόμενουσ, κακϊσ και ςτο προφίλ του κατάλλθλου εκπαιδευτι ενθλίκων. 

Τζλοσ, κα αναλυκοφν οι προχποκζςεισ που χρειάηονται για μια επιτυχι 

εκπαιδευτικι διαδικαςία, όπωσ επίςθσ και τα εμπόδια που παρουςιάηονται και 

παρακωλφουν τθ μάκθςθ. 
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1.1 Το πεδύο, βαςικϋσ ϋννοιεσ, αρχϋσ τησ ενόλικησ μϊθηςησ. 

 

     Θ μάκθςθ, όπωσ αναφζρει ο Ραπάνθσ (2007), είναι μία ζμφυτθ ανάγκθ του 

ανκρϊπου. Εξελίςςεται από τθν γζννθςι του μζχρι το τζλοσ τθσ ηωισ του και 

επιφζρει μόνιμθ και ςτακερι αλλαγι ςτθ ςυμπεριφορά, τόςο ςτο γνωςτικό, όςο και 

ςτο ςυναιςκθματικό τομζα (Ανακτικθκε από http://epapanis.blogspot.gr ςτισ 

6/1/2017). 

    Σε μια εποχι, που διαρκϊσ αλλάηει και εξελίςςεται,  κάκε ενιλικοσ χρειάηεται να 

ζχει πρόςβαςθ ςε νζεσ γνϊςεισ και ικανότθτεσ, για να μπορεί να προςαρμόηεται 

ςτισ τρζχουςεσ και διαρκϊσ μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ. 

        Στθν Ευρϊπθ θ εκπαίδευςθ ενθλίκων εμφανίςτθκε ςτισ αρχζσ του 20οφ αιϊνα 

με κφριο ςτόχο να βελτιϊςει το μορφωτικό επίπεδο των ευπακϊν κοινωνικά 

τάξεων. Γριγορα προςζλαβε και άλλεσ μορφζσ, όπωσ τθν επαγγελματικι κατάρτιςθ 

και επεκτάκθκε ςε όλεσ ςχεδόν τισ χϊρεσ. (Κόκκοσ, 2005). 

   Από τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1980 θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ αρχίηει να υποςτθρίηει 

και  να χρθματοδοτεί τισ δραςτθριότθτεσ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων. Ρολλοί 

ερευνθτζσ ζχουν μελετιςει το κζμα τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων και ιδιαίτερθ 

ζμφαςθ ζχει δοκεί ςτισ μεκόδουσ διδαςκαλίασ, ςτισ γνωςτικζσ λειτουργίεσ που 

διζπουν τθ μάκθςθ και ςτα κίνθτρα που οδθγοφν τουσ εκπαιδευόμενουσ ςε υψθλι 

επίδοςθ. Κζματα τα οποία κα αναπτυχκοφν ςτισ ενότθτεσ που ακολουκοφν. 

(Ανακτικθκε από http://www.pi.ac.cy ςτισ 10/12/2016).  

 

 

1.1.1 Βαςικού οριςμού ςτην εκπαύδευςη ενηλύκων  

       

            Κεντρικόσ προβλθματιςμόσ για τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων υπάρχει γφρω από 

το ποιοσ ορίηεται ωσ ενιλικοσ. Ππωσ αναφζρουν οι  Τςιμπουκλι – Φίλλιπσ (2008), θ 

θλικία των 25 ετϊν κεωρείται από οριςμζνουσ ωσ ορόςθμο για τθν ενθλικιότθτα. 

Οριςμζνοι όμωσ δεν κζτουν θλικιακά όρια, κακϊσ τα όρια αυτά τροποποιοφνται 

ςφμφωνα με τθν εποχι και τθν κοινωνία. Ο ενιλικοσ όμωσ, εκτόσ από τθν θλικία και 

το νομικό πλαίςιο τθσ ενθλικίωςθσ, μπορεί να κακοριςτεί και ανάλογα με τισ 

κοινωνικζσ παραμζτρουσ. 

 

http://epapanis.blogspot.gr/
http://www.pi.ac.cy/
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        Στθ διεκνι βιβλιογραφία ζχουν διατυπωκεί πολλζσ και διαφορετικζσ απόψεισ 

για τουσ όρουσ «ενιλικοσ» και  «ενθλικιότθτα». Από τθν κοινωνικι οπτικι, θ ζννοια 

τθσ ενθλικίωςθσ μπορεί να ςυνδζεται με τουσ κοινωνικοφσ ρόλουσ του 

εργαηόμενου, του ςυηφγου, του γονζα, που μπορεί να υιοκετιςει τθ δεδομζνθ 

ςτιγμι το άτομο. Από ψυχολογικισ πλευράσ, ςφμφωνα με τον Κόκκο (2005) ζνα 

άτομο κεωρείται ενιλικο, αν βρίςκεται ςτθν κατάςταςθ ενθλικιότθτασ, 

χαρακτθριςτικό τθσ οποίασ αποτελεί θ αναγνϊριςθ ςτον εαυτό του και από τουσ 

άλλουσ, των ςτοιχείων τθσ ωριμότθτασ και του αυτοπροςδιοριςμοφ. Θ ενθλικιότθτα 

λοιπόν ςθματοδοτεί τθν κίνθςθ προσ ολοζνα μεγαλφτερο αυτοπροςδιοριςμό. 

(Κόκκοσ, 2005).   

        Ο  Jarvis, όπωσ αναφζρεται ςτον  Χατηθκεοχάρουσ (2010), υποςτθρίηει  πωσ ζνα 

άτομο αποκτά ενθλικιότθτα όταν οι άλλοι γφρω του το αντιμετωπίηουν ωσ 

κοινωνικά ϊριμο και ςυγχρόνωσ το ίδιο το άτομο κεωρεί πωσ ζχει φτάςει ςε αυτό 

το ςθμείο αναγνϊριςθσ. Ο Knowles επίςθσ κεωρεί πωσ ζνα άτομο κεωρείται 

ενιλικοσ όταν εκλαμβάνει τον εαυτό του ωσ ενιλικο και ςυμπεριφζρεται 

αντίςτοιχα.  Ο Rogers τζλοσ, αναλφει τρεισ προχποκζςεισ για τθν ενθλικιότθτα: τθν 

ωριμότθτα-πλιρθ ανάπτυξθ, τθν αίςκθςθ προοπτικισ-ιςορροπίασ και τθν 

υπευκυνότθτα-διάκεςθ για αυτοπροςδιοριςμό (Ανακτικθκε από 

http://www.pi.ac.cy ςτισ 10/12/2016).  

     Συνοψίηοντασ, ςτον οριςμό που δίνει θ UNESCO για τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων 

δεν προςδιορίηει ακριβϊσ ποιοσ είναι ο ενιλικοσ, αλλά αρκείται ςτο να αναφερκεί 

ςτα «άτομα που κεωροφνται ενιλικα από τθν κοινωνία ςτθν οποία ηουν». 

Ειδικότερα, ωσ ενιλικοσ εκπαιδευόμενοσ κεωρείται ο οποιοςδιποτε ενιλικοσ 

εμπλζκεται ςε μια δραςτθριότθτα τυπικι ι άτυπθ, με ςτόχο να αποκτιςει γνϊςεισ, 

δεξιότθτεσ ι ακόμα και να κατακτιςει μια νζα ςυμπεριφορά. (Τςιμπουκλι - 

Φίλλιπσ, 2008)   

       Ζνασ άλλοσ οριςμόσ που πρζπει να αποςαφθνιςτεί είναι τι ορίηεται ςαν 

«εκπαίδευςθ ενθλίκων». Εδϊ κα πρζπει να γίνει διάκριςθ ανάμεςα ςτθν  

εκπαίδευςθ ενθλίκων που ωσ ζννοια είναι περιςςότερο οριοκετθμζνθ, από αυτι 

τθσ Δια βίου Μάκθςθσ, θ οποία αναφζρεται ςε όλουσ τουσ τφπουσ εκπαίδευςθσ και 

περιλαμβάνει κάκε είδουσ μάκθςθ, που μπορεί να λάβει ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ 

ηωισ του ζνασ άνκρωποσ. Θ πιο εμπεριςτατωμζνοι οριςμοί για τθν εκπαίδευςθ 

ενθλίκων, όπωσ αναφζρει ο Χατηθκεοχάρουσ (2010), ζχουν δοκεί από τθν UNESCO 

και τον ΟΟΣΑ ( Ανακτικθκε από http://www.pi.ac.cy ςτισ 10/12/2016).  

      Συγκεκριμζνα θ UNESCO αναφζρει : «Εκπαίδευςθ ενθλίκων είναι κάκε 

εκπαιδευτικι διεργαςία, κάκε περιεχομζνου, επιπζδου ι μεκόδου, είτε πρόκειται 

για τυπικι εκπαίδευςθ είτε όχι, είτε για διεργαςία που επεκτείνει χρονικά ι 

αντικακιςτά τθν αρχικι εκπαίδευςθ ςτα ςχολεία, κολζγια και πανεπιςτιμια, κακϊσ 

http://www.pi.ac.cy/
http://www.pi.ac.cy/
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και για μακθτεία, μζςω των οποίων άτομα που κεωροφνται ενιλικα από τθν 

κοινωνία ςτθν οποία ανικουν αναπτφςςουν τισ ικανότθτζσ τουσ, εμπλουτίηουν τισ 

γνϊςεισ τουσ, βελτιϊνουν τα τεχνικά και επαγγελματικά τουσ προςόντα ι τα 

προςανατολίηουν προσ άλλθ κατεφκυνςθ. Με τον τρόπο αυτό επιφζρουν αλλαγζσ 

ςτισ ςτάςεισ ι τθ ςυμπεριφορά τουσ με τθ διπλι προοπτικι τθσ πλιρουσ 

προςωπικισ ανάπτυξθσ και τθσ ςυμμετοχισ ςε μια εναρμονιςμζνθ και αυτοδφναμθ 

κοινωνικι, οικονομικι και πολιτιςτικι ανάπτυξθ». (Ανακτικθκε από 

http://www.pi.ac.cy ςτισ 10/12/2016).  

       Ο ΟΟΣΑ αναφζρει : « Θ Εκπαίδευςθ Ενθλίκων αφορά οποιαδιποτε μακθςιακι 

δραςτθριότθτα ι πρόγραμμα ςκόπιμα ςχεδιαςμζνο από κάποιον εκπαιδευτικό 

φορζα, για να ικανοποιιςει οποιαδιποτε ανάγκθ κατάρτιςθσ ι ενδιαφζρον που 

ενδζχεται να πραγματοποιθκεί ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ ηωισ ενόσ ανκρϊπου, 

που ζχει υπερβεί τθν θλικία τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ και θ κφρια 

δραςτθριότθτά του δεν είναι πλζον θ εκπαίδευςθ. Θ «ςφαίρα» τθσ, επομζνωσ, 

καλφπτει μθ επαγγελματικζσ, επαγγελματικζσ, γενικζσ, τυπικζσ και μθ τυπικζσ 

ςπουδζσ, κακϊσ επίςθσ και τθν εκπαίδευςθ που ζχει ςυλλογικό κοινωνικό ςκοπό» 

(Ανακτικθκε από http://www.pi.ac.cy ςτισ 10/12/2016). 

       Συνοψίηοντασ τουσ δφο παραπάνω οριςμοφσ, ο όροσ «εκπαίδευςθ ενθλίκων» 

ςθματοδοτεί το οργανωμζνο μζροσ τθσ διά βίου μάκθςθσ που αφορά ενθλίκουσ και 

ταυτόχρονα υποδθλϊνει τθν ανκρωπιςτικι κατεφκυνςθ των εκπαιδευτικϊν 

προγραμμάτων που πραγματοποιοφνται ςε αυτό το πλαίςιο (Κόκκοσ, 2005). Θ 

εξζταςθ και θ αποςαφινιςθ του όρου κρίκθκε ςθμαντικι, εφόςον οι Σχολζσ Γονζων 

λειτουργοφν ςτο πλαίςιο τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων και ανικουν ςε αυτό το 

επιςτθμονικό πεδίο. 

 

 

 

1.1.2 Τα χαρακτηριςτικϊ των ενόλικων εκπαιδευόμενων 

 

       Οι ενιλικοι εκπαιδευόμενοι διαφζρουν από τουσ ανιλικουσ εκπαιδευόμενουσ, 

κακϊσ φζρουν ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά γνωρίςματα (Τςιμπουκλι – Φίλλιπσ, 

2008).  Καταρχιν, οι ενιλικοι ζρχονται ςτθν εκπαίδευςθ με ςυγκεκριμζνουσ 

ςτόχουσ που αφοροφν τθν επαγγελματικι ι τθν κοινωνικι τουσ ηωι. Επίςθσ, ζχουν 

ιδθ ζνα ευρφ φάςμα προθγοφμενων εμπειριϊν, αλλά και αποκρυςταλλωμζνουσ 

τρόπουσ μάκθςθσ. Επίςθσ, οι ενιλικοι εκπαιδευόμενοι τείνουν να ςυμμετζχουν  

ενεργά ςτθ διεργαςία τθσ μάκθςθσ, αλλά παράλλθλα διακζτουν και πιο  ιςχυροφσ 

http://www.pi.ac.cy/
http://www.pi.ac.cy/


15 

 

μθχανιςμοφσ άμυνασ και παραίτθςθσ από αυτιν ςε ςχζςθ με τουσ ανιλικουσ 

εκπαιδευόμενουσ. 

    Αναλυτικότερα, όπωσ αναφζρει ο Χατηθκεοχάρουσ (2010):  

 Ζχουν ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ, που ςχετίηονται με το επάγγελμά τουσ, ι με 
τθν προςωπικι τουσ ανάπτυξθ. 

 Ζχουν ςυγκεκριμζνεσ προςδοκίεσ, οι οποίεσ ςχετίηονται με τθν άποψι τουσ 
για το τι είναι μάκθςθ και ζχουν ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ από το 
πρόγραμμα ςτο οποίο ςυμμετζχουν. 

 Διακζτουν ιδθ γνϊςεισ και εμπειρίεσ, που γίνονται ζναυςμα για νζα μάκθςθ 
και νζα εμπειρία. Ο Knowles υποςτθρίηει ότι, «για τα παιδιά, θ εμπειρία 
είναι κάτι που απλά ςυμβαίνει, ενϊ για τουσ ενιλικεσ θ εμπειρία χρθςιμεφει 
ςτθ δθμιουργία τθσ δικισ τουσ αντίλθψθσ για τθν ταυτότθτά τουσ». Συχνά 
τθν οποιαδιποτε απόρριψθ τθσ εμπειρίασ τουσ τθν κεωροφν ωσ προςωπικι 
απόρριψθ και αυτό τουσ δθμιουργεί αρνθτιςμό για όλο το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα. 

 Οι ενιλικοι προτιμοφν να ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν εκπαιδευτικι 
διαδικαςία και προτιμοφν  να τουσ δίνεται θ δυνατότθτα να ςυμμετζχουν 
και  ςτα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ όπωσ ςτον για παράδειγμα ςτο ςχεδιαςμό 
του προγράμματοσ ι ςτισ  ςυνκικεσ υλοποίθςθσ. 

 Ο ενιλικοσ εκπαιδευόμενοσ, ανάλογα με τισ ικανότθτζσ του και  τισ εμπειρίεσ 
του, ζχει ιδθ διαμορφϊςει προςωπικοφσ τρόπουσ και ςτρατθγικζσ μάκθςθσ. 

 Ο ρυκμόσ μάκθςθσ για κάκε εκπαιδευόμενο είναι διαφορετικόσ και 
προςωπικόσ. 

  Στθ ηωι των ενθλίκων ςυμβαίνουν αλλαγζσ, ςτον επαγγελματικό ι 
προςωπικό τομζα, που επθρεάηουν άμεςα και τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.  

 Οι πολλαπλοί ρόλοι που ζχει ο ενιλικοσ ςτθν κακθμερινι του ηωι με τα 
ποικίλα κακικοντα και υποχρεϊςεισ, επθρεάηουν τθν εκπαιδευτικι 
διαδικαςία και είτε δρουν αναςταλτικά παρεμποδίηοντασ τθ μάκθςθ, είτε 
λειτουργοφν υποςτθρικτικά. 

 Τζλοσ, ο ενιλικοσ από φόβο μιπωσ αμφιςβθτθκοφν οι αντιλιψεισ και τα 

πιςτεφω του, αναπτφςςει ποικίλουσ μθχανιςμοφσ άμυνασ. 

 ( Ανακτικθκε από http://www.pi.ac.cy ςτισ 10/12/2016).  

       Τα παραπάνω χαρακτθριςτικά των ενιλικων εκπαιδευόμενων, είναι ςθμαντικό 

να λαμβάνονται υπόψθ ςτθν περίπτωςθ των Σχολϊν Γονζων, εφόςον ο πλθκυςμόσ -

ςτόχοσ που ςυμμετζχει ςτισ Σχολζσ αυτζσ, φζρει τα ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά 

γνωρίςματα. Χρειάηεται λοιπόν να λαμβάνονται υπόψθ  κατά το ςχεδιαςμό 

εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και δραςτθριοτιτων που διεξάγονται από τισ Σχολζσ. 

 

http://www.pi.ac.cy/
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1.1.3 Προώποθϋςεισ αποτελεςματικόσ μϊθηςησ   

 

       Με βάςθ τα χαρακτθριςτικά των ενιλικων εκπαιδευόμενων που 
προαναφζρκθκαν, κα αναλυκοφν οριςμζνεσ προχποκζςεισ που όπωσ αναφζρει ο  
Χατηθκεοχάρουσ (2010), βοθκοφν ςτθν αποτελεςματικότθτα τθσ μάκθςθσ ςτουσ 
ενιλικεσ.             

 Είναι πιο εφκολο για τον ενιλικο εκπαιδευόμενο να μάκει, όταν το 
πρόγραμμα ςυνδζεται  με τθν κακθμερινι ηωι του. Τα κζματα προσ μελζτθ 
πρζπει να αφοροφν τισ ανάγκεσ του και να ανταποκρίνονται ςτα βιϊματά 
του. 

 Για μια αποτελεςματικι μάκθςθ, ο ενιλικοσ εκπαιδευόμενοσ πρζπει να 
ςυμφωνεί με  τουσ ςτόχουσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, οι οποίοι κα 
πρζπει να ζχουν τεκεί από τθν αρχι του προγράμματοσ. Κακοριςτικι 
ςθμαςία ζχει θ πρϊτθ ςυνάντθςθ ςτθν οποία πρζπει να αναγνωριςτοφν οι 
ανάγκεσ των εκπαιδευόμενων, και ςε ςχζςθ με αυτζσ να διατυπωκοφν 
ςτόχοι που να ανταποκρίνονται ςτα ενδιαφζροντα και ςτισ προςδοκίεσ των 
εκπαιδευόμενων.  

 Πταν ο ενιλικοσ εκπαιδευόμενοσ εμπλζκεται ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία 
μακαίνει καλφτερα. Ακόμα περιςςότερο, όταν δίνεται θ δυνατότθτα να 
ενεργεί.  Σφμφωνα με   τον P. Mucchielli, αν προςζχουμε ςυγκρατοφμε κατά 
προςζγγιςθ:   

 10% από αυτά που διαβάηουμε, 

 20% από αυτά που ακοφμε, 

 30% από αυτά που βλζπουμε, 

 50% από αυτά που βλζπουμε και ακοφμε ταυτόχρονα, 

 80% από αυτά που λζμε, 

 90% από αυτά που λζμε, ενϊ ταυτόχρονα εκτελοφμε πράξεισ που απαιτοφν 
ςκζψθ και ςτισ οποίεσ εμπλεκόμαςτε ενεργθτικά  

 Θ μακθςιακι διαδικαςία επιτυγχάνεται ευκολότερα όςο ο ενιλικοσ γίνεται 
πιο ενεργθτικόσ πάνω ςε αυτι. Πςο λοιπόν οι παιδαγωγικζσ μζκοδοι και οι 
τεχνικζσ που ευνοοφν τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι αξιοποιοφνται καλφτερα 
από τον εκπαιδευτι, και ο ίδιοσ ο εκπαιδευτισ αποφεφγει τον 
δαςκαλοκεντρικό τρόπο εκπαίδευςθσ, τόςο ο εκπαιδευόμενοσ κα καταςτεί 
ικανόσ ϊςτε να κατζχει τα μζςα και τον τρόπο για να ςυνεχίςει μόνοσ του 
πλζον τθν μακθςιακι διαδικαςία. 
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 Ο ενιλικοσ εκπαιδευόμενοσ μακαίνει πιο καλά όταν εντάςςεται ςε μια 
ομάδα με κοινό ςτόχο. Ακόμα καλφτερα, όταν θ εκπαιδευτικι διαδικαςία 
βαςίηεται ςε ομαδοςυνεργατικζσ δράςεισ, δφο ατόμων ι μικρϊν 
υποομάδων.  

 Ο ενιλικοσ μακαίνει καλφτερα όταν θ εκπαιδευτικι διαδικαςία ευνοεί τθ 
ςυμμετοχι. Ζχει ανάγκθ να λειτουργεί μζςα ςε ζνα μακθςιακό περιβάλλον 
που το χαρακτθρίηει ο ςεβαςμόσ και θ επικοινωνία, ϊςτε να νιϊκει ότι 
μπορεί να ςυμμετζχει χωρίσ να τον κρίνουν. 

 Ο ρυκμόσ μάκθςθσ για τον κάκε ενιλικο είναι διαφορετικόσ και για αυτό  ο 
εκπαιδευτισ όταν οργανϊνει τθν διδαςκαλία του οφείλει να τον λαμβάνει 
υπόψθ και να ςζβεται τον προςωπικό τρόπο και ρυκμό του κάκε 
εκπαιδευόμενου ξεχωριςτά.  

 Ο ενιλικοσ μακαίνει όταν διερευνϊνται τα εμπόδια που ςυναντά ςτθ 
μάκθςθ και ανακαλφπτονται τρόποι για το ξεπζραςμά τουσ. Είναι ςθμαντικό 
να εντοπίηονται τα εμπόδια, ϊςτε να γίνονται ενζργειεσ για τθν 
αντιμετϊπιςι τουσ.  

 Ο ενιλικοσ μακαίνει όταν ο εκπαιδευτισ ξζρει να αξιοποιεί τα 
αποτελζςματα τθσ επιτυχίασ και τθσ αποτυχίασ. Ο εκπαιδευτισ οφείλει να  
εξθγεί ςτουσ εκπαιδευόμενουσ τουσ ςτόχουσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ 
και τα διάφορα ςτάδια τθσ μάκθςθσ. Τζλοσ,  να μπορεί να επιςθμαίνει τισ 
επιτυχίεσ και να εξθγεί με παραδείγματα τισ  τυχόν αποτυχίεσ.  

 

      ( Ανακτικθκε από http://www.pi.ac.cy ςτισ 10/12/2016).  

 

    Οι παραπάνω προχποκζςεισ για αποτελεςματικι μάκθςθ, πρζπει να 

λαμβάνονται υπόψθ όταν ςχεδιάηονται προγράμματα για Σχολζσ Γονζων. Στθν 

περίπτωςθ αυτι οι εκπαιδευόμενοι είναι ενιλικοι και ιςχφουν αντίςτοιχα τα 

προαναφερκζντα.  

 

1.1.4 Εμπόδια που προκύπτουν ςτη μϊθηςη 

 

      Οι ενιλικοι εκπαιδευόμενοι, ςτθ διάρκεια τθσ εκπαίδευςισ τουσ, όπωσ αναφζρει 
ο Χατηθκεοχάρουσ (2010), αντιμετωπίηουν προβλιματα  που μπορεί να οφείλονται 
τόςο ςε εξωτερικοφσ παράγοντεσ, όςο και ςε εςωτερικοφσ. Ωσ εξωτερικοί 
παράγοντεσ αναφζρονται τα εξωτερικά εμπόδια, που εμποδίηουν ςυχνά τθν 
πρόςβαςθ των ενιλικων εκπαιδευόμενων ςτα προγράμματα εκπαίδευςθσ.  Ωσ 
εςωτερικά εμπόδια, αναφζρονται οι προχπάρχουςεσ γνϊςεισ και αξίεσ που ςυχνά 
παρεμποδίηουν τθ μάκθςθ. Τα εμπόδια αυτά είναι ςθμαντικό, όςο αυτό είναι 

http://www.pi.ac.cy/
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δυνατό, να αντιμετωπιςτοφν ι να ελαχιςτοποιθκοφν ϊςτε να μθν παρακωλφουν τθν 
πορεία τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ.  

      Σε μια προςπάκεια να κατθγοριοποιιςουμε τα εμπόδια κα τα χωρίηαμε ωσ εξισ: 

 εμπόδια που προζρχονται από τουσ διαφορετικοφσ κοινωνικοφσ ρόλουσ του 
κάκε ενιλικου και προκφπτουν από τισ υποχρεϊςεισ, τα κακικοντα και τισ 
δεςμεφςεισ του ενιλικου.  

 εμπόδια που προκφπτουν από τθν οργάνωςθ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ , 
όπωσ για παράδειγμα ο ακατάλλθλοσ χϊροσ ι οι κακζσ ςχζςεισ εκπαιδευτι- 
εκπαιδευόμενων και αφοροφν το εκπαιδευτικό πλαίςιο.  

 τζλοσ, εςωτερικά εμπόδια που πθγάηουν από τθν    προςωπικότθτα  του  
κάκε ενιλικου και αφοροφν: α) ψυχολογικοφσ  παράγοντεσ  ( όπωσ το άγχοσ 
αποτυχίασ ι θ ζλλειψθ αυτοπεποίκθςθσ), β) προχπάρχουςεσ γνϊςεισ και 
αξίεσ, προκαταλιψεισ που μπορεί να προκαλοφν αντίςταςθ ςτθ νζα γνϊςθ 
και ςτθν αλλαγι. 

                                              ( Ανακτικθκε από http://www.pi.ac.cy ςτισ 10/12/2016).  

 Στθν εκπαίδευςθ ενθλίκων είναι αρκετά τα εμπόδια που προκφπτουν και 

εξαρτϊνται από πολλοφσ και διαφορετικοφσ παράγοντεσ, οι οποίοι ςυχνά δεν 

μποροφν να ελεγχκοφν  και να αντιμετωπιςτοφν από το εκπαιδευτικό ςφςτθμα.  

Κεντρικόσ λοιπόν ςτόχοσ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων είναι καταρχιν να προςελκφςει 

τουσ ενιλικουσ εκπαιδευόμενουσ ςτα αντίςτοιχα προγράμματα μάκθςθσ και να 

καταφζρει να τουσ κρατιςει μζχρι τθν ολοκλιρωςθ  του προγράμματοσ. Στόχοσ που 

μπορεί να επιτευχκεί αν οι ενιλικοι εκπαιδευόμενοι αιςκανκοφν αυτοπεποίκθςθ 

ςε ςχζςθ με τισ ικανότθτζσ τουσ, ϊςτε να ολοκλθρϊςουν επιτυχϊσ το πρόγραμμα 

εκπαίδευςισ τουσ. (Ανακτικθκε από http://www.pi.ac.cy ςτισ 10/12/2016).  

 

 

1.1.5 Οι βαςικϋσ θεωρύεσ που διϋπουν την εκπαύδευςη ενηλύκων 

 

                Ο πρϊτοσ ςτοχαςτισ που αςχολικθκε ςυςτθματικά με τθν εμπειρικι 

μάκθςθ ιταν ο αμερικανόσ κεμελιωτισ των κατευκυντιριων γραμμϊν τθσ 

ανκρωπιςτικισ παιδείασ John Dewey (1859 – 1952). Ο Dewey αςχολικθκε κυρίωσ 

με τθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν, ωςτόςο κεωρείται ότι υπιρξε ταυτόχρονα ζνασ 

από τουσ μείηονεσ κεωρθτικοφσ τθσ ςυνεχιηόμενθσ εκπαίδευςθσ. (Ανακτικθκε από 

Τράπεηα Κεμάτων http://www.eoppep.gr  ςτισ 15/12/2016). Αυτό οφείλεται ςτο ότι 

ςυνζδεςε ςε ζνα αδιαχϊριςτο ςυνεχζσ τθν αρχικι και τθ ςυνεχιηόμενθ εκπαίδευςθ. 

Ο Dewey κεωρεί τθν εκπαίδευςθ ςυςτατικό ςτοιχείο τθσ ανάπτυξθσ του ανκρϊπου, 

που δεν εξαντλείται κατά τθν παιδικι και εφθβικι θλικία, αλλά μπορεί να ζχει 

http://www.pi.ac.cy/
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παρουςία ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ ηωισ. Στο κεμελιϊδεσ ζργο του «Εμπειρία και 

εκπαίδευςθ» (1933) ιςχυρίηεται ότι κάκε άνκρωποσ είναι δυνατόν να βρίςκεται ςε 

μια ςυνεχι διεργαςία ανάπτυξθσ, που βαςίηεται ςτθ ςυνεχιηόμενθ εκπαίδευςι του, 

ςτο βακμό που θ προθγοφμενθ εκπαίδευςθ που ζλαβε κζτει τισ κατάλλθλεσ βάςεισ. 

Οι απόψεισ του Dewey ζγιναν κεντρικό ςθμείο αναφοράσ από πλατιά ςτρϊματα 

εκπαιδευτικϊν τισ πρϊτεσ δεκαετίεσ του 20οφ αιϊνα και επθρζαςαν βακιά 

μερικοφσ από τουσ κεμελιωτζσ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων, όπωσ ο Lindeman, ο 

Houle, ο Knowles, ο Carl Rogers, ο Mezirow, ο Lewin. (Ανακτικθκε από Τράπεηα 

Κεμάτων,  http://www.eoppep.gr  ςτισ 15/12/2016 ). 

      Σθμαντικζσ κεωρίεσ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων ςυνεχίηουν τισ κεμελιϊδεισ 

απόψεισ του Dewey και υποςτθρίηουν ότι θ διεργαςία τθσ μάκθςθσ προωκείται, 

μζςω τθσ αλλθλεπίδραςθσ ανάμεςα ςε εκπαιδευόμενουσ και εκπαιδευτζσ και τθσ 

αξιοποίθςθσ τθσ εμπειρίασ των εκπαιδευόμενων. Οι ςθμαντικότερεσ κεωρθτικζσ 

προςεγγίςεισ που ζχουν χαρακτθρίςει το πεδίο τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων είναι οι 

εξισ :  (Ανακτικθκε από  Τράπεηα Κεμάτων, http://www.eoppep.gr ςτισ 

15/12/2016)  

1. Θ κεωρία τθσ Ανδραγωγικισ του Malcolm Knowles 

2. Θ κεωρία τθσ Κοινωνικισ Αλλαγισ του Paolo Freire  

3. Θ κεωρία τθσ Μεταςχθματίηουςασ Μάκθςθσ του Jack Mezirow  

4. Ο κφκλοσ τθσ μάκθςθσ του David Kolb  

5. Θ ςυνκετικι προςζγγιςθ του Peter Jarvis  

       Ραρακάτω κα αναφερκοφμε ςε τρεισ από τισ βαςικότερεσ κεωρίεσ ςτθν 

εκπαίδευςθ ενθλίκων: τθ κεωρία τθσ «Ανδραγωγικισ» του Malcolm Knowles, τθν 

«Εκπαίδευςθ για τθν κοινωνικι αλλαγι» του Paulo Freire, και τθ κεωρία τθσ 

«Μεταςχθματίηουςασ Μάκθςθσ» του Jack Mezirow.  

       Θ κεωρία τθσ Ανδραγωγικισ είναι μια ανκρωπιςτικι προςζγγιςθ τθσ 

εκπαίδευςθσ ενθλίκων. Αναπτφχκθκε ωσ κεωρία  ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1960 

και ορίηεται ωσ «θ τζχνθ και θ επιςτιμθ να βοθκάσ ενιλικεσ να μακαίνουν» 

(Τςιμπουκλι – Φίλλιπσ, 2008). Θ κεωρία αυτι επικράτθςε ωσ τισ αρχζσ τθσ 

δεκαετίασ του 1990. Κεμελιωτισ τθσ κεωρείται ο E. Lindeman, αλλά ο M. Knowles  

(1913 -1997) είναι εκείνοσ που τθν επεξεργάςτθκε και τθν ανζπτυξε περιςςότερο.   

Οι εμπνευςτζσ τθσ κεωρίασ τθν ονόμαςαν «Ανδραγωγικι» κζλοντασ να τονίςουν τθ 

διαφοροποίθςθ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων ζναντι τθσ εκπαίδευςθσ των ανθλίκων: 

Ανδραγωγικι ζναντι τθσ Ραιδαγωγικισ ι Andragogy versus Pedagogy (Ανακτικθκε 

από http://www.pi.ac.cy ςτισ 15/12/2016). 

http://www.eoppep.gr/
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   Θ κεωρία αυτι ςτθρίηεται ςε ζξι παραδοχζσ: 

o Ο ενιλικοσ εκπαιδευόμενοσ χρειάηεται να κατανοιςει το λόγο για τον οποίο 
πρζπει να μάκει κάτι πριν εμπλακεί ςτθ διαδικαςία εκμάκθςισ του. 

o Ζχει τθν ανάγκθ και τθν ικανότθτα να αυτοκακορίηεται. 

o Εμπλζκεται ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία ζχοντασ ιδθ πλοφτο εμπειριϊν 
και παγιωμζνων αντιλιψεων. 

o Κζλει να αποκτά γνϊςεισ ςχετικζσ με τισ ςυνκικεσ τισ οποίεσ αντιμετωπίηει. 

o Επίκεντρο του προςανατολιςμοφ του όςον αφορά τθν μακθςιακι 
διαδικαςία είναι το ίδιο το πρόβλθμα και όχι θ απόκτθςθ ακαδθμαϊκϊν 
γνϊςεων. 

o Τα εςωτερικά κίνθτρα μάκθςθσ είναι πιο ςθμαντικά για ζναν ενιλικα.  

                                        (Ανακτικθκε από http://www.pi.ac.cy ςτισ 15/12/2016). 

 

Θ καινοτομία τθσ κεωρίασ τθσ Ανδραγωγικισ, βρίςκεται ςτα εξισ:  

α) Ζδωςε ζμφαςθ ςτα χαρακτθριςτικά των ενθλίκων εκπαιδευόμενων και ιδιαίτερα 

ςτθν τάςθ που αυτοί ζχουν για αυτό-κατευκυνόμενθ μάκθςθ  και  

β) Ανάδειξε τον ρόλο του εκπαιδευτι ενθλίκων ωσ μεςάηοντα και διευκολυντι  

(Ανακτικθκε από http://www.pi.ac.cy ςτισ 15/12/2016).  

     Στθ κεωρία αυτι θ πιο ςθμαντικι κριτικι που αςκικθκε αφοροφςε πωσ τάςεισ 

αυτοκακοριςμοφ ζχουν και τα παιδιά και όχι μόνο οι ενιλικοι εκπαιδευόμενοι. 

Εμπειρία ζχουν και τα παιδιά, θ οποία μάλιςτα μπορεί να αξιοποιθκεί εξίςου ςτθν 

εκπαίδευςι τουσ. (Τςιμπουκλι-Φίλλιπσ, 2008 ).  Τζλοσ, μελετθτζσ υποςτθρίηουν 

πωσ θ  Ανδραγωγικι δεν κεμελιϊνεται επαρκϊσ με ερευνθτικά δεδομζνα, ωσ εκ 

τοφτου είναι περιςςότερο μια ςειρά από αξιϊματα παρά μια τεκμθριωμζνθ κεωρία 

(Ανακτικθκε από http://www.pi.ac.cy ςτισ 15/12/2016). 

        Θ δεφτερθ κεωρία, είναι θ «Εκπαίδευςθ για τθν κοινωνικι αλλαγι» του Paulo 

Freire.  Ο Paulo Freire (1921-1997) γεννικθκε ςτθ Βραηιλία και θ δουλειά του για 

τθν καταπολζμθςθ του αναλφαβθτιςμοφ ςτθ χϊρα του επθρζαςε τθ κεωρία του, 

που  διαδόκθκε πλατιά ςτισ δεκαετίεσ 1960-1980. Ο Freire ανζδειξε τθν αξία τθσ 

λαϊκισ επιμόρφωςθσ, με ςτόχο να ενδυναμϊςει τισ κοινωνικά αποκλειςμζνεσ 

ομάδεσ (Τςιμπουκλι –Φίλλιπσ, 2008). Ρίςτευε πωσ οι κοινωνικά αποκλειςμζνοι και 

καταπιεςμζνοι απ’ τθν κυρίαρχθ τάξθ δεν κατανοοφν τθν πραγματικότθτα ςτθν 

οποία ηουν και κεωροφν τον κόςμο ωσ ζνα δομθμζνο κακεςτϊσ, ςτο οποίο 

οφείλουν να προςαρμοςτοφν. Επιχείρθςε, επομζνωσ, να τουσ ενκαρρφνει να 

αναλάβουν ςυλλογικι δράςθ, που κα μποροφςε να οδθγιςει ςε κοινωνικι αλλαγι. 

(Τςιμπουκλι– Φίλλιπσ, 2008). 

http://www.pi.ac.cy/
http://www.pi.ac.cy/
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      Ο Freire, όπωσ ςυνεχίηουν οι Τςιμπουκλι- Φίλλιπσ (2008),  πίςτευε  ότι θ 

εκπαίδευςθ είναι αναγκαία για τθν απελευκζρωςθ των κοινωνικά καταπιεςμζνων 

ομάδων και ατόμων.  Κεντρικό ηιτθμα τθσ εκπαίδευςθσ, ςφμφωνα με τον Paulo 

Freire, είναι  ο διάλογοσ, ο οποίοσ προωκεί τθν ιςοτιμία και ςτθρίηεται ςτο 

ςεβαςμό, ςτθν αγάπθ και ςτθν ανοχι. Ο Freire κεωροφςε το διάλογο αναπόςπαςτο 

μζροσ τθσ ανκρϊπινθσ φφςθσ, ενϊ αντιμετϊπιηε τθ ςτιγμι του διαλόγου ωσ ςτιγμι 

μεταςχθματιςμοφ. Οι μεταςχθματιςτικζσ διαςτάςεισ τθσ μάκθςθσ, ςφμφωνα με τον 

Freire, είναι τα μζςα για τθν φπαρξθ μιασ κοινωνίασ, θ οποία ςζβεται τθν 

αξιοπρζπεια και τθν ελευκερία του ατόμου. (Τςιμπουκλι– Φίλλιπσ, 2008). 

            Ο Freire ανζπτυξε ζνα μοντζλο  αλφαβθτιςμοφ, που ςτθριηόταν ςτθν εξζλιξθ 

των πολιτιςμικϊν κφκλων του κινιματοσ τθσ Λαϊκισ Επιμόρφωςθσ, θ οποία άνκιηε 

ςτθ Βραηιλία του 1950.  (Τςιμπουκλι– Φίλλιπσ, 2008).  Στθ μζκοδο του Freire 

υπιρχαν τρία ςτάδια:  

α) το Διερευνθτικό ( Investigative),  

β) το Κεματικό (Thematization) και  

γ) το Στάδιο του Ρροβλθματιςμοφ (Problematization). 

      Το τρίτο ςτάδιο, αυτό  του Ρροβλθματιςμοφ ςυμπίπτει με τθν κοινωνικι δράςθ.  

Ο Freire, κεωροφςε το ςτάδιο του προβλθματιςμοφ, δθλαδι τθ ςτιγμι κατά τθν 

οποία το άτομο αποκτά τθν ικανότθτα τθσ γραφισ και τθσ ανάγνωςθσ, ωσ ιδιαίτερα 

ςθμαντικό. Μζςα από τθν ολοκλιρωςθ των τριϊν ςταδίων, οι εκπαιδευόμενοι 

μποροφςαν να επιτφχουν τθ ςυνειδθτοποίθςθ, δθλαδι μποροφςαν πλζον να 

κατανοιςουν ότι θ άποψι τουσ για τον κόςμο και θ κζςθ τουσ ςε αυτόν 

διαμορφϊνεται από κοινωνικζσ και ιςτορικζσ δυνάμεισ, οι οποίεσ λειτουργοφν ςε 

βάροσ τουσ.  (Τςιμπουκλι– Φίλλιπσ, 2008).      

      Θ καινοτομία τθσ κεωρίασ του Freire ζγκειται ςτθν πεποίκθςθ ότι οι ενιλικοι 

εκπαιδευόμενοι εφόςον ςυνειδθτοποιιςουν τισ ςυνκικεσ ςτισ οποίεσ ηουν, κα 

δράςουν με ςτόχο τθν κοινωνικι αλλαγι ανατρζποντασ τθν υπάρχουςα τάξθ 

πραγμάτων.  Ο Freire πίςτευε πωσ ςτόχοσ τθσ μάκθςθσ είναι να οδθγεί τα άτομα 

ςτθν χειραφζτθςθ και κατά ςυνζπεια ςτθν αλλαγι των κοινωνικϊν δομϊν 

(Τςιμπουκλι– Φίλλιπσ, 2008).  

      Θ κεντρικι κζςθ τθσ κεωρίασ του ότι καμία εκπαίδευςθ δεν είναι ουδζτερθ ζχει 

δεχτεί κριτικι. Εξάλλου, ςφμφωνα με τον Jarvis, θ κεωρία του Freire 

αντιμετωπίηεται κυρίωσ ωσ πολιτικι, παρά ωσ κεωρία τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων, 

κακϊσ δεν ςυνδζεται με τουσ προβλθματιςμοφσ για τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων που 

είχαν αναπτφξει ο Dewey, o Carl Rogers ι  o Knowles (Τςιμπουκλι– Φίλλιπσ, 2008).  

Τίκεται επίςθσ υπό αμφιςβιτθςθ, το κατά πόςο μπορεί να γίνει μεταφορά του 
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μοντζλου αυτοφ ςτισ δυτικζσ κοινωνίεσ, κακϊσ οι ςυνκικεσ (πολιτικζσ, οικονομικζσ 

και πολιτιςμικζσ) είναι πολφ διαφορετικζσ από εκείνεσ τθσ Λατινικισ Αμερικισ. 

      Θ  κεωρία του Freire παρόλθ τθν  κριτικι που ζχει δεχκεί, ζχει επθρεάςει 

πολλοφσ ςφγχρονουσ μελετθτζσ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων, όπωσ είναι ο Mezirow 

και ο Jarvis, ο οποίοσ επίςθσ κεωρεί ότι θ εκπαίδευςθ πρζπει να οδθγεί ςτθ 

χειραφζτθςθ (Τςιμπουκλι– Φίλλιπσ, 2008) .  

      Τζλοσ, θ τρίτθ κεωρία αφορά τθ «Μεταςχθματίηουςα Μάκθςθ» του Jack 

Mezirow  (1923 -2014) που αποτελεί μια από τισ ςθμαντικότερεσ ςτθν εκπαίδευςθ 

ενθλίκων. Ρρόκειται για μια ςυνκετικι κεωρία για τθ μάκθςθ ςτουσ ενιλικουσ, που 

ςυνδφαςε τισ κζςεισ πολλϊν ςτοχαςτϊν, όπωσ οι Jurgen Habermas και Paulo Freire. 

Θ κεωρία του Mezirow, ωσ κεωρία μάκθςθσ, δζχτθκε κριτικι και κεωρικθκε ότι 

παρουςιάηει αδυναμίεσ, παρόλα αυτά είναι ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ για τθν 

εκπαίδευςθ ενθλίκων. Επίκεντρο τθσ κεωρίασ του Mezirow είναι οι νοθματοδοτικζσ 

δομζσ (πλαίςιο αναφοράσ) των ενθλίκων και ο μεταςχθματιςμόσ τουσ και αυτι θ 

ζμφαςθ πρόςφερε ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων μια βάςθ για το πϊσ οι ενιλικοι 

μακαίνουν. (Ανακτικθκε από http://www.eoppep.gr ςτισ 17/12/2016 ). 

    Κατά τον Mezirow, κάκε ενιλικοσ ερμθνεφει τθν πραγματικότθτα με βάςθ ζνα 

δικό του ςφςτθμα αντιλιψεων, που ζχει οικοδομθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ 

κοινωνικοποίθςισ του. Το ςφςτθμα αυτό εξαρτάται από το κοινωνικοπολιτιςμικό 

πλαίςιο ςτο οποίο ο ενιλικοσ κοινωνικοποιικθκε. Ο Mezirow καταλιγει ςτο 

ςυμπζραςμα πωσ για να προκφψει κίνθτρο μάκθςθσ ςε ζναν ενιλικο πρζπει να μθν 

ςυμπίπτει θ πραγματικότθτα με τθν εμπειρία. Ζτςι, περιγράφει τθ διαδικαςία τθσ 

μεταςχθματίηουςασ μάκθςθσ ωσ αποτζλεςμα αποπροςανατολιςτικϊν διλθμμάτων, 

που επιφζρουν μια κρίςθ που βιϊνει ο ενιλικοσ. Πταν ο εκπαιδευόμενοσ δεν 

μπορεί να επιλφςει τα διλιμματα τα οποία αντιμετωπίηει, ςτθριηόμενοσ ςε 

προθγοφμενεσ ςτρατθγικζσ επίλυςθσ των προβλθμάτων του, τότε βιϊνει μια 

διεργαςία αυτό-εξζταςθσ, που περιλαμβάνει αξιολόγθςθ των παραδοχϊν και 

μετζπειτα εφρεςθ εναλλακτικϊν δράςεων. Το πλάνο των δράςεων περιλαμβάνει 

τθν απόκτθςθ νζων γνϊςεων και δεξιοτιτων, κακϊσ και τθ δοκιμι νζων ρόλων και 

νζων ικανοτιτων. Ζτςι, ο ενιλικοσ εντάςςεται ξανά ςτθ ηωι του, με μια νζα, 

μεταςχθματιςμζνθ όμωσ οπτικι. 

   Υπάρχουν δζκα ςτάδια, μζςα από  τα οποία ο ενιλικοσ εκπαιδευόμενοσ μπορεί να 

επιτφχει τθ μεταςχθματίηουςα μάκθςθ (Τςιμπουκλι– Φίλλιπσ, 2008).  

Τα ςτάδια αυτά είναι τα ακόλουκα: 

1. Κάποιο αποπροςανατολιςτικό δίλθμμα. 

2. Αυτό-εξζταςθ  

http://www.eoppep.gr/
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3. Αξιολόγθςθ των παραδοχϊν. 

4. Μοίραςμα με  άλλουσ τθσ διεργαςίασ του μεταςχθματιςμοφ. 

5. Αναηιτθςθ νζων ρόλων, ςχζςεων, τρόπων δράςθσ. 

6. Σχεδιαςμόσ ενόσ πλάνου δράςθσ. 

7. Απόκτθςθ γνϊςεων, ςτάςεων και ικανοτιτων για τθν υλοποίθςθ του πλάνου 

δράςθσ. 

8. Δοκιμι των νζων ρόλων. 

9. Οικοδόμθςθ αυτοπεποίκθςθσ και ικανοτιτων για ανταπόκριςθ ςτουσ νζουσ 

ρόλουσ και ςτισ νζεσ ςχζςεισ. 

10. Επανζνταξθ ςτθ ηωι ςφμφωνα με τισ ςυνκικεσ οι οποίεσ ζχουν πλζον 

οριςτεί από τισ νζεσ προοπτικζσ. 

    Θ κεωρία του Mezirow ζχει δεχτεί και αυτι κριτικι. Ο Κουλαουηίδθσ (2006) 

αναφζρει, πωσ ο  Mezirow ζχει επικρικεί για το ότι με τθ κεωρία του αποκλείει τθν 

διάςταςθ τθσ κοινωνικισ πολιτικισ από τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων. Τζλοσ, μια άλλθ 

διάςταςθ τθσ κριτικισ ςτθ κεωρία τθσ μεταςχθματίηουςασ μάκθςθσ ςχετίηεται με το 

αν μποροφν να ωφελθκοφν όλεσ οι κοινωνικζσ τάξεισ. (Ανακτικθκε από 

http://www.eoppep.gr ςτισ 17/12/2016 ). 

    Εν κατακλείδι, οι κεωρίεσ που διζπουν τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων, αγγίηουν άμεςα 

και τθν παρεχόμενθ εκπαίδευςθ ςτισ Σχολζσ Γονζων, κακϊσ αποτελοφν το 

κεωρθτικό υπόβακρο που κακορίηει τον ςχετικό εκπαιδευτικό ςχεδιαςμό τθσ 

διαδικαςίασ μάκθςθσ.  

 

1.1.6 Ο ρόλοσ του εκπαιδευτό ενηλύκων 

 

          Οι περιςςότερεσ από τισ κεωρίεσ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων που 

αναφζρκθκαν ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο, κεωροφν το ρόλο του εκπαιδευτι ωσ 

διευκολυντικό ςτθ διεργαςία τθσ μάκθςθσ. (Τςιμπουκλι– Φίλλιπσ, 2008). Μεγάλθ 

ςθμαςία δίνεται ςτθν ζννοια του προςϊπου του εκπαιδευτι ενθλίκων, πολφ 

περιςςότερο ωσ φορζα γνϊςεων. Βαςικόσ ςτόχοσ του εκπαιδευτι είναι να 

προςφζρει νζεσ γνϊςεισ και εμπειρίεσ ςτουσ εκπαιδευόμενουσ ϊςτε αυτοί να 

κατανοιςουν και να μεταςχθματίςουν τισ προθγοφμενεσ. Ο εκπαιδευτισ οφείλει να 

ζχει ικανότθτα ενςυναίςκθςθσ, να αντιλαμβάνεται τουσ εκπαιδευόμενουσ και τισ 

http://www.eoppep.gr/
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αντιδράςεισ τουσ, αλλά να παραμζνει αντικειμενικόσ ςτθν κρίςθ του. (Τςιμπουκλι– 

Φίλλιπσ, 2008).  

     Ριο αναλυτικά, κάκε κεωρία ενιλικθσ μάκθςθσ δίνει και μια άλλθ διάςταςθ ςτο 

ρόλο του εκπαιδευτι. Σφμφωνα με τθ κεωρία τθσ «Ανδραγωγικισ» του Malcolm 

Knowles, ο εκπαιδευτισ ενθλίκων είναι «διευκολυντισ», κακϊσ ο ρόλοσ του δεν 

είναι να μεταδίδει μόνο γνϊςεισ, αλλά κατά κφριο λόγο να προκαλεί  ςτουσ 

εκπαιδευόμενουσ ανάπτυξθ ερωτθμάτων. Ο Paulo Freire ςτθν κεωρία τθσ 

«Εκπαίδευςθσ για τθν κοινωνικι αλλαγι», περιγράφει  τον εκπαιδευτι ωσ 

«προβλθματίηων παιδαγωγό».  Ο ρόλοσ του εκπαιδευτι  λοιπόν είναι να προτείνει 

προβλιματα ςχετικά με καταςτάςεισ τθσ ηωισ των εκπαιδευομζνων, προκειμζνου 

να τουσ βοθκιςει μζςω τθσ κριτικισ ςυνειδθτοποίθςθσ να πετφχουν ςταδιακά 

κριτικι αντίλθψθ τθσ πραγματικότθτάσ τουσ και να αναλάβουν δράςθ για να τθν 

αλλάξουν.  Ο Mezirow ςτθ κεωρία τθσ «μεταςχθματίηουςασ μάκθςθσ», αναφζρει 

τον εκπαιδευτι ωσ  ο «ςυνεργατικόσ μανκάνων». Ο εκπαιδευτισ ενθλίκων ξεπερνά 

το ρόλο του και μεταβιβάηει τθν εξουςία του ςτθν ομάδα που εκπαιδεφει. Ζτςι, 

παρζχει ευκαιρίεσ, προωκεί το διάλογο με ιςότιμθ ςυμμετοχι όλων των μελϊν, 

δθμιουργεί «προςτατευμζνα μακθςιακά περιβάλλοντα», δομεί ςχζςεισ ανάμεςα 

ςτα μζλθ τθσ ομάδασ και ενιςχφει «ςυνκικεσ κοινωνικισ δθμοκρατίασ». 

(Ανακτικθκε από http://www.pi.ac.cy ςτισ 15/12/2016).  

      Σφμφωνα με τθν Ακαναςίου (2014), ο εκπαιδευτισ ενθλίκων πρζπει να διακζτει 

ιδιαίτερεσ γνϊςεισ, ικανότθτεσ και ςτάςεισ όπωσ : 

1. Νοιάηεται και αποδζχεται τουσ εκπαιδευομζνουσ.  

2. Επικοινωνεί ουςιαςτικά.  

3. Συντονίηει και οργανϊνει τθν ομάδα. 

 4. Ρροςδιορίηει κατάλλθλα το περιεχόμενο των διδακτικϊν ενοτιτων  και το 

διδακτικό υλικό. 

 5. Εφαρμόηει ευζλικτα μεγάλο φάςμα εκπαιδευτικϊν τεχνικϊν. 

 6. Συνδζει το περιεχόμενο τθσ εκπαίδευςθσ με τισ ςυνκικεσ τθσ τοπικισ ι 

ευρφτερθσ αγοράσ εργαςίασ, κακϊσ και με τισ ςυνκικεσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ.   

7. Ζχει αυτογνωςία.  

8. Αυτοαξιολογείται και αυτοαναπτφςςεται. 

      Τζλοσ, ο Εκπαιδευτισ Ενθλίκων πρζπει να εντοπίηει τα εμπόδια που προκφπτουν 

ςτθ μάκθςθ και να βοθκά για τθν αντιμετϊπιςι τουσ τόςο μζςα ςτθν τάξθ όςο και 

ςε ευρφτερο επίπεδο. 

http://www.pi.ac.cy/
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ΣΥΝΟΨΗ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

     Στο κεφάλαιο αναλφκθκαν τα βαςικά χαρακτθριςτικά που διζπουν τθν ενιλικθ 

μάκθςθ, οι βαςικζσ κεωρίεσ που επικρατοφν ςτον χϊρο και τα ιδιαίτερα 

χαρακτθριςτικά του ενιλικου εκπαιδευόμενου. Αναλφκθκαν οι προχποκζςεισ μιασ 

αποτελεςματικισ μάκθςθσ κακϊσ και τα εμπόδια που προκφπτουν. Τζλοσ, 

τονίςτθκε ο κακοριςτικόσ ρόλοσ του εκπαιδευτι ενθλίκων ςε όλθ τθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία.   Στο επόμενο κεφάλαιο, κα αναλυκεί ο κεςμόσ των Σχολϊν Γονζων, 

όπωσ ζχει εξελιχκεί ςτθν Ελλάδα και ιδιαίτερα ςε ςχζςθ με τθν προςχολικι θλικία. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ :  ΟΙ ΦΟΛΕ ΓΟΝΕΨΝ ΚΑΙ Η ΦΟΛΙΚΗ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΦΟΛΙΚΗ ΑΓΨΓΗ  

 

       Στο κεφάλαιο που ακολουκεί κα γίνει αναφορά ςτο κεςμό των Σχολϊν Γονζων. 

Κα γίνει μια ιςτορικι αναδρομι τθσ παρουςίασ τουσ, τόςο ςτο διεκνι χϊρο όςο και 

ςτθν Ελλάδα. Κα αποςαφθνιςτεί θ ζννοια τθσ «Εκπαίδευςθσ Γονζων» μζχρι τθν 

τελευταία μορφι τθσ, αυτι τθσ «Σχολισ Γονζων» και κα αναφερκοφν οι φορείσ που 

οργανϊνουν αντίςτοιχα προγράμματα. Κα αναλυκεί θ μεκοδολογία των Σχολϊν 

αυτϊν, κακϊσ και το περιεχόμενο των κεματικϊν τουσ. Επίςθσ, κα επιςθμανκεί θ 

αναγκαιότθτα τθσ φπαρξθσ των Σχολϊν Γονζων και κα παρουςιαςτοφν τα μζχρι 

τϊρα αποτελζςματά τουσ. Τζλοσ, κα αναφερκεί ςυνοπτικά θ λειτουργία τθσ 

μονάδασ προςχολικισ αγωγισ, οι ιδιαίτερεσ ανάγκεσ τθσ προςχολικισ θλικίασ και 

κα τονιςτεί θ ςυμβολι των Σχολϊν Γονζων ςτθν ενδυνάμωςθ τθσ ςχζςθσ 

οικογζνειασ – νθπιαγωγείου. 

     Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί ςθμαντικό μζροσ τθσ ζρευνασ τθσ παροφςθσ 

διπλωματικισ, γιατί μζςα από τθν παρουςίαςθ όλθσ τθσ εξζλιξθσ των Σχολϊν 

Γονζων ςτθν Ελλάδα, κα αναηθτθκοφν οι λόγοι που ο κεςμόσ δεν ζχει αναπτυχκεί 

επαρκϊσ. Κα διαπιςτωκοφν οι δυςχζρειεσ που προκφπτουν ςτθν ελλθνικι ςχολικι 

πραγματικότθτα και με αυτό τον τρόπο κα οδθγθκοφμε ςε εναλλακτικζσ προτάςεισ, 

που πικανόν να βοθκιςουν το κεςμό να ενιςχυκεί.  
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Ειςαγωγό 

 

    Ζνασ από τουσ βαςικοφσ ρόλουσ που κάκε άνκρωποσ αναλαμβάνει να παίξει είναι 

αυτόσ του γονζα, κακϊσ, όπωσ κάκε ηωντανόσ οργανιςμόσ, αναπαράγεται και ςτθ 

ςυνζχεια προςτατεφει τα μικρά του, ϊςτε να εξαςφαλίςει τθν επιβίωςθ τουσ. Οι 

περιςςότεροι άνκρωποι κα γίνουν ςτθν πορεία τθσ ηωισ τουσ γονείσ και κα 

αναλάβουν τον γονεϊκό ρόλο. Υπάρχει όμωσ κάποιοσ που μακαίνει τουσ γονείσ να 

είναι γονείσ;  

     Οι πιο πολλοί αναπαράγουν το είδοσ του γονζα που ζχουν ιδθ βιϊςει από τουσ 

δικοφσ τουσ γονείσ και μεγαλϊνουν τα παιδιά τουσ με βάςθ τα δεδομζνα τθσ 

κοινωνίασ ςτθν οποία ηουν.  Οι νζοι γονείσ αναηθτοφν βοικεια αρχικά από τουσ 

δικοφσ τουσ γονείσ και από το κοντινό τουσ περιβάλλον, αλλά και από βιβλία, 

περιοδικά και το διαδίκτυο. Αρκεί όμωσ μόνο θ ςυςςϊρευςθ γνϊςεων για να 

αςκθκεί κάποιοσ ςτο ρόλο του γονζα; Μιπωσ τα παιδιά μεγάλωναν καλφτερα αν οι 

γονείσ τουσ είχαν «εκπαιδευτεί» να είναι γονείσ; Και μιπωσ μια τζτοια 

«εκπαίδευςθ» τουσ βοθκοφςε ςτθν μετζπειτα ςχζςθ τουσ με τουσ εκπαιδευτικοφσ 

των παιδιϊν τουσ; Ροιοσ αναλαμβάνει κάποιον τζτοιο ρόλο; Υπάρχει κάποιο 

οργανωμζνο πλαίςιο ςτθν εκπαίδευςθ γονζων; 

     Σε τζτοιου είδουσ ερωτιματα ζρχεται να απαντιςει  ο όροσ «εκπαίδευςθ 

γονζων», ι όπωσ ζχει επικρατιςει να αναφζρεται «οι Σχολζσ Γονζων». Ζνασ κεςμόσ 

αρκετά παλιόσ, αλλά όχι ιδιαίτερα διαδεδομζνοσ ςτθν Ελλάδα. Τι είναι όμωσ θ 

εκπαίδευςθ γονζων; Ρϊσ εφαρμόηεται ςτθν Ελλάδα και από ποιουσ φορείσ; Ροιο το 

περιεχόμενο τθσ εκπαίδευςθσ;    

      

 

 

2.1 Ιςτορικό αναδρομό  

 

    Θ εκπαίδευςθ των γονζων δεν είναι καινοφργια ζννοια. Ππωσ αναφζρει θ 

Ριςτοφίδου (2009), πρϊτεσ αναφορζσ ςυναντάμε δφο χιλιάδεσ χρόνια πριν ςτον 

Ρλάτωνα ςτο ζργο του «Ρολιτεία», ςτα «Ρολιτικά» του  Αριςτοτζλθ και ςτο ζργο  

«Ρερί Ραίδων Αγωγισ» του Ρλοφταρχου, που ςυμβουλεφουν και κακοδθγοφν τουσ 

γονείσ ςχετικά με τθν ανατροφι των παιδιϊν τουσ. Σε κάκε ιςτορικι περίοδο 

ςυναντάμε απόψεισ για το πϊσ οι γονείσ πρζπει να διαπαιδαγωγιςουν τα παιδιά 

τουσ, κακϊσ και βαςικζσ αρχζσ ανατροφισ.      
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2.1.1 Ιςτορικό αναδρομό ςτο Διεθνό χώρο 

 

         Στθν Αγγλία, ςφμφωνα με τθν Ριςτοφίδου (2009), κατά τον Μεςαίωνα (1240 

μ.Χ.) ςτθν πιο πολυδιαβαςμζνθ εγκυκλοπαίδεια τθσ εποχισ «De proprietatibus 

rerum» (Βιβλίο για τθ φφςθ των πραγμάτων), βρίςκουμε τισ πρϊτεσ αναφορζσ προσ 

τουσ γονείσ, κακϊσ αναφζρονται ςυςτάςεισ για τθν κατάλλθλθ φροντίδα των 

παιδιϊν. Αργότερα, ςτα χρόνια τθσ Αναγζννθςθσ, βρίςκουμε ςτο ζργο του Michel de 

Montaigne (1553 – 1592μ.Χ.) «Δοκίμιο», ςτο κεφάλαιο «περί ςτοργισ των πατζρων 

προσ τα παιδιά» από το δεφτερο βιβλίο, να  δίνει ςυμβουλζσ προσ τουσ γονείσ, με 

ιδιαίτερθ αναφορά προσ το πρότυπο του πατζρα  (Montaigne, Δοκίμια, Εςτία, 

2005).  Ιδθ γφρω ςτα 1400 μ.Χ.  με τθ διάδοςθ τθσ τυπογραφίασ, από τα πρϊτα 

ςυγγράμματα που τυπϊκθκαν ιταν οδθγίεσ για τθν άςκθςθ τθσ γονεϊκότθτασ, ενϊ 

μετά το 1600 μ.Χ. κυκλοφοροφν ιδθ τα πρϊτα εγχειρίδια για γονείσ. Επίςθσ, ο 

Ελβετόσ φιλόςοφοσ Rousseau (1712 - 1778) ςτο ζργο του «Αιμίλιοσ» (1762) 

εκφράηει νεότερεσ απόψεισ περί αγωγισ, παρότι ο ίδιοσ δεν αποτελεί παράδειγμα 

προσ μίμθςθ, κακϊσ εγκατζλειψε τα παιδιά του. Στον «Αιμίλιο» ο Rousseau, 

ςφμφωνα με τθν Σίςκου(2006), αναφζρεται ςτον τφπο τθσ αγαπθμζνθσ οικογζνειασ,  

όπου και οι δυο γονείσ από κοινοφ διαδραματίηουν τον γονεϊκό ρόλο.  Ραράδοξο 

εντοφτοισ είναι το γεγονόσ που αναφζρει θ Σίςκου (2006), πωσ οι πιο γνωςτοί 

παιδαγωγοί, όπωσ ο Dewey, ο  Decroly ι ο Pestalozzi, παρά το τεράςτιο ζργο τουσ 

όςον αφορά τθν αγωγι του  παιδιοφ, δεν κάνουν ςχεδόν  καμία αναφορά ςτθν 

ςθμαςία του ρόλου του γονζα. Καταλιγοντασ, ουςιαςτικά μζχρι το 1910-20 

ςποραδικζσ αναφορζσ γίνονταν όςον αφορά τον γονεϊκό ρόλο, κακϊσ μζχρι τότε θ 

εκπαίδευςθ των γονζων δεν ιταν ςυςτθματικι και οργανωμζνθ. 

      Ππωσ αναφζρει θ Ριςτοφίδου (2009), θ ουςιαςτικι εκπαίδευςθ των γονζων 

αρχίηει μετά το 1910 και ςυγκεκριμζνα ςτθν Αμερικι. Οι νζεσ γνϊςεισ γφρω από τθν 

ανάπτυξθ των παιδιϊν, κακϊσ και θ ςθμαςία του ρόλο τθσ γονεϊκότθτασ, 

αξιοποιοφνται από ψυχολόγουσ, κοινωνικοφσ λειτουργοφσ και άλλουσ λειτουργοφσ 

ψυχικισ υγείασ, που ξεκινοφν να παρζχουν υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ ςε γονείσ. Από 

τθ δεκαετία του 1930 και ζπειτα, χιλιάδεσ γονείσ ςυμμετζχουν ςε ομάδεσ γονζων.  

      Τθν ίδια εποχι ςτθν Ευρϊπθ όπωσ αναφζρει θ Ριςτοφίδου (2009), 

παρουςιάηονται οι πρϊτεσ ομάδεσ γονζων, που διοργανϊνονται από τον Alfred 

Adler (1870 - 1937) ζναν Αυςτριακό Λατρό και ψυχολόγο, ςυνεργάτθ επί εννιά 

χρόνια του Sigmund Freud. Θ εκπαίδευςθ των γονζων επθρεάηεται από τισ 

κοινωνικζσ ςυνκικεσ εκείνθσ τθσ εποχισ, που ςτρζφουν το ζντονο ενδιαφζρον προσ 

τουσ γονείσ. Διατίκεται νζα επιςτθμονικι γνϊςθ που κεωρεί ςθμαντικι επιρροι 

ςτθν ανάπτυξθ των παιδιϊν το ρόλο του γονζα και νζα δεδομζνα που 

παρουςιάηουν τθν ανεπάρκεια του γονεϊκοφ ρόλου, κακϊσ οι γονείσ τείνουν να 
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διακατζχονται προοδευτικά από όλο και μεγαλφτερο κοινωνικό άγχοσ. Τθν εποχι 

αυτι διαμορφϊνονται και τα βαςικά μοντζλα εκπαίδευςθσ γονζων , τα οποία 

επικρατοφν μζχρι και τισ μζρεσ μασ. Συγκεκριμζνα, τθν πρϊτθ Σχολι Γονζων τθν 

ςυναντάμε ςτο Ραρίςι το 1928, ςαν ζναν οργανιςμό που απζβλεπε ςτθν προςφορά 

βοικειασ προσ τουσ γονείσ για τον ρόλο τουσ μζςα ςτθν οικογζνεια. Οι Σχολζσ 

πολλαπλαςιάηονται  ςε όλθ τθ Γαλλία και ςφντομα εξαπλϊνονται και ςε άλλεσ 

χϊρεσ. Το 1964 ιδρφεται ςτθ Γαλλία θ Διεκνισ Ομοςπονδία Γονζων που ςυνζβαλε 

κακοριςτικά ςτθν εξάπλωςθ και διάδοςθ του ζργου τθσ εκπαίδευςθσ των γονζων 

(Ρθγι http://www.fiep-ifpe.fr Ανακτικθκε 1/12/2016) .  Το 1972 πραγματοποιείται 

διεκνζσ ςυνζδριο ςτθν Ελβετία με κζμα «το μζλλον τθσ εκπαίδευςθσ των γονζων» 

που κεωρείται ορόςθμο για το κεςμό, αφοφ ςτρζφει το ενδιαφζρον των 

ςυμμετεχόντων ςε ςφγχρονεσ και επιςτθμονικά τεκμθριωμζνεσ απόψεισ, που 

ςτθρίηονται ςτθν ψυχολογία και ςτθν ψυχιατρικι. Στο ςυνζδριο αυτό τονίςτθκε πωσ 

ςε κάκε χϊρα θ εκπαίδευςθ των γονζων κα είναι ευζλικτθ και κα προςαρμόηεται 

ςτισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ του τόπου (Χουρδάκθ, 1984.)   Ζτςι, το 1978 ιδρφεται θ 

Διεκνισ Ομοςπονδία για τθν Εκπαίδευςθ Γονζων, ενϊνοντασ οργανιςμοφσ από 

διάφορεσ χϊρεσ  (International Federation for Parents Education- I.F.P.E.).  Σκοπόσ 

τθσ I.F.P.E. είναι να βοθκιςει τθν οικογζνεια να εκπλθρϊςει τον εκπαιδευτικό τθσ 

ρόλο, ςυνειςφζροντασ ςτθν διαρκι βελτίωςθ και εξζλιξθ του γονεϊκοφ ρόλου.  Θ 

I.F.P.E είναι διεκνισ, μθ κυβερνθτικόσ οργανιςμόσ και ςυνεργάηεται με τα Θνωμζνα 

Ζκνθ, τθν Unicef  και τθν Unesco.  (Ρθγι   http://www.fiep-ifpe.fr /Ανακτικθκε 

1/12/2016) .  

 

 

2.1.2 Ιςτορικό αναδρομό ςτον Ελληνικό  χώρο 

 

    Στα Ελλθνικά δρϊμενα ςποραδικζσ αναφορζσ για τθν εκπαίδευςθ γονζων 

βρίςκουμε ςτισ γυναικείεσ οργανϊςεισ και ςτισ Χριςτιανικζσ Ενϊςεισ . Οι γυναικείεσ- 

φεμινιςτικζσ οργανϊςεισ αναλαμβάνουν ζναν ςυμβουλευτικό  ρόλο, 

διοργανϊνοντασ  κάποιεσ διαλζξεισ, αποκλειςτικά όμωσ προσ τισ μθτζρεσ. Από τθ 

δεκαετία του 1910- 20 αρχίηουν να τυπϊνονται περιοδικά και ποικίλα άρκρα που 

αςχολοφνται με τον γονεϊκό ρόλο. Σθμαντικι ιταν θ επιρροι τθσ ίδρυςθσ του 

«Συνδζςμου για τα Δικαιϊματα τθσ Γυναίκασ» το 1920 ( Ανακτικθκε από 

http://leagueforwomenrights.gr 15/11/2016). Ο Σφλλογοσ διοργάνωνε διαλζξεισ για 

γονείσ, αλλά  εξζδιδε και το ςχετικό περιοδικό «Ο Αγϊνασ τθσ Γυναίκασ», που 

περιλάμβανε πολλά άρκρα για μθτζρεσ και γονείσ. Το περιοδικό εκδόκθκε για 

πρϊτθ φορά το 1923 και ςυνεχίηει να εκδίδεται μζχρι ςιμερα ψθφιοποιθμζνο από 

http://www.fiep-ifpe.fr/
http://www.fiep-ifpe.fr/
http://leagueforwomenrights.gr/
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το Ράντειο Ρανεπιςτιμιο. (Ανακτικθκε από www.genderpanteion.gr 15/11/2016) . 

Τα πολιτικά γεγονότα ςυχνά διζκοπταν αυτζσ τισ πρωτοβουλίεσ (Ο Βϋ Ραγκόςμιοσ 

πόλεμοσ, ο εμφφλιοσ ι  αργότερα θ δικτατορία).  

    Θ Εκκλθςία επίςθσ ςυμμετείχε και αυτι με τον δικό τθσ τρόπο ςτθ ςτιριξθ των 

γονζων,  δίνοντάσ τουσ οδθγίεσ ςτθριηόμενεσ όμωσ πάνω ςτα κρθςκευτικά πιςτεφω. 

Ιταν από τουσ πρϊτουσ φορείσ που ενδιαφζρκθκαν για το γονεϊκό ρόλο, κακϊσ και 

για το ςυηυγικό ρόλο. Οι πατζρεσ τθσ Εκκλθςίασ, υποςτιριηαν τθν από κοινοφ 

ανατροφι των παιδιϊν και από τουσ δφο γονείσ, επιςθμαίνοντασ πόςο ςθμαντικό 

είναι να ακολουκοφν και οι δυο κοινι γραμμι. Τόνιηαν πωσ οι γονείσ που κα 

ανακρζψουν ςωςτά τα παιδιά τουσ , κα ωφελθκοφν  ςτο μζλλον από τθν ανάπτυξι 

τουσ.  Σθμαντικι ιταν θ προςφορά τθσ ΧΕΝ (Χριςτιανικι Ζνωςθ Νεανίδων),  που 

ιδρφεται μετά τθν Μικραςιατικι καταςτροφι (1923) και διοργανϊνει διαλζξεισ για 

τθν περιποίθςθ των βρεφϊν, τθν ψυχολογία και τθν ανατροφι των παιδιϊν. 

(Ανακτικθκε από http://www.xen.gr ςτισ 1/12/2016). 

     Θ Ρθνελόπθ Δζλτα (1874 - 1941) ιταν από τουσ πρϊτουσ που εξζφραςαν πιο 

ξεκάκαρεσ απόψεισ γφρω από τθν ανατροφι των παιδιϊν, δίνοντασ μερικζσ 

πρακτικζσ ςυμβουλζσ ςτισ μθτζρεσ. ( «Στοχαςμοί περί τθσ ανατροφισ των παιδιϊν 

μασ», 1911, όπωσ ανακτικθκε από  http://www.ekebi.gr  ςτισ 16/11/2016). 

Ρροερχόμενθ θ ίδια από αυςτθρό και άκρωσ αυταρχικό οικογενειακό περιβάλλον, 

αςκεί κριτικι ςτουσ άςτοργουσ γονείσ και προτρζπει τουσ γονείσ να μθν αφινουν 

τθν ανατροφι των παιδιϊν τουσ ςε τρίτα πρόςωπα.  

      Στθν Ελλάδα, ο όροσ «Σχολζσ Γονζων» εμφανίηεται για πρϊτθ φορά το 1962 από 

τθ Μαρία Χουρδάκθ (1918 - 2010), ψυχολόγο και επίτιμθ πρόεδρο του τμιματοσ 

Ψυχολογίασ του εκφμνου. (Ππωσ ανακτικθκε από  http://www.sxolesgonewn.gr 

ςτισ 15/11/2016). Θ Μ. Χουρδάκθ ειςάγει το κεςμό τθσ Σχολισ Γονζων από τθ 

Γαλλία, με ςχετικι διάλεξι τθσ ςτισ 17 Λανουαρίου του 1962, ςτθν κατάμεςτθ 

αίκουςα τθσ ΧΕΝ Ακθνϊν, θ οποία ςθματοδοτεί και τθν ζναρξθ τθσ πρϊτθσ Σχολισ 

Γονζων. Οι εγγραφζσ ςτθ Σχολι ξεπερνοφν κάκε προςδοκία, αφοφ φτάνουν τισ 300 

τον αρικμό. Θ Μ. Χουρδάκθ οργανϊνει από τότε 133 παραρτιματα ςε όλθ τθν 

Ελλάδα. Πλα τα παραρτιματα υπάγονταν ςτον Ρανελλινιο Σφνδεςμο Σχολϊν 

Γονζων που ιδρφεται το 1964, ωσ μορφωτικό ςωματείο αναγνωριςμζνο από το 

Ρρωτοδικείο και αποτελεί παράρτθμα τθσ Διεκνοφσ Ομοςπονδίασ για τθν 

Εκπαίδευςθ των Γονζων   (International Federation for Parents Education- I.F.P.E.) 

που είχε ιδρυκεί ςτθν Ευρϊπθ τθν ίδια χρονιά. Ο Σφνδεςμοσ αναλαμβάνει τθν 

οργάνωςθ και τθ λειτουργία Σχολϊν Γονζων ςε όλθ τθν Ελλάδα και ςταματά τθν 

δράςθ του μόνο ςτα χρόνια τθσ δικτατορίασ, ενϊ από το 1980 λειτουργοφν 

παραρτιματά του ςε όλθ τθν Ελλάδα.     

http://www.genderpanteion.gr/gr/anazitisi.php
http://www.xen.gr/
http://www.ekebi.gr/
http://www.sxolesgonewn.gr/
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         Το 1980 θ καλπάηουςα άνκιςθ των Σχολϊν Γονζων αρχίηει να φκίνει. Θ 

ζλλειψθ κρατικισ οικονομικισ βοικειασ και θ ανεπάρκεια ςε επιςτθμονικό 

προςωπικό είναι δυο βαςικζσ αιτίεσ αυτισ τθσ ςυρρίκνωςθσ του κεςμοφ. 

Ραράλλθλα, τθν ενθμζρωςθ των γονζων αναλαμβάνουν Λατροπαιδαγωγικά Κζντρα, 

κοινωνικζσ υπθρεςίεσ, νομαρχιακζσ επιτροπζσ εκπαίδευςθσ, αλλά και τα μζςα 

μαηικισ ενθμζρωςθσ. Ο κεςμόσ αρχίηει να προωκείται ξανά γφρω ςτο 1999, μετά 

από αιτιματα πολιτϊν και τοπικϊν αρχϊν.  Τον Λοφνιο του 1998 γίνεται θ επίςθμθ 

αναγνϊριςθ των «Σχολϊν Γονζων» από το Υπουργείο Εςωτερικϊν και Ραιδείασ με 

κζςπιςθ ΦΕΚ (ΦΕΚ 2621, υκμίςεισ ςτο πλαίςιο τθσ Δια Βίου Εκπαίδευςθσ) και τον 

Οκτϊβριο του 1999  προςυπογράφει τθν προϊκθςθ του κεςμοφ και θ 

Ρανεπιςτθμιακι κοινότθτα, διοργανϊνοντασ μεγάλο ςυνζδριο με τίτλο «Σχολζσ 

Γονζων – Επιςτθμονικι παρζμβαςθ ςτισ προκλιςεισ τθσ ςφγχρονθσ οικογζνειασ, 

εμπειρίεσ – προοπτικζσ », ςτο οποίο μεταξφ άλλων, τιμάται θ Μ.Χουρδάκθ για τθν 

προςφορά τθσ. Στο ςυνζδριο τονίηεται θ ανάγκθ ςυνεργαςίασ τθσ επιςτθμονικισ 

κοινότθτασ με τα υπεφκυνα υπουργεία και θ κζςπιςθ κϊδικα δεοντολογίασ των 

Σχολϊν Γονζων. (Ππωσ ανακτικθκε από www.sxolesgonewn.gr ςτισ 15/11/2016). 

Συςτινεται επίςθσ Επιςτθμονικι Εταιρεία Σχολϊν Γονζων, με τθν ςυμμετοχι 

πολλϊν επιςτθμόνων και πανεπιςτθμιακϊν. Από τότε και φςτερα ο κεςμόσ παίρνει 

ςάρκα και οςτά και αρχίηουμε πλζον να τον κεωροφμε επίςθμο  ςτθν Ελλάδα με τον 

όρο «Σχολζσ Γονζων». Ο όροσ «Σχολζσ Γονζων» αποτελεί μετάφραςθ του γαλλικοφ 

όρου «Ecole de parents».   

 

 

 

2.2 Οριςμόσ Σχολών Γονϋων  

 

    Τι ορίηεται όμωσ ςαν Σχολι Γονζων; Στθν Ελλάδα ο όροσ είναι ςυνϊνυμοσ  με τθν 

εκπαίδευςθ γονζων, που ιταν και ο πρϊτοσ οριςμόσ που επικράτθςε.  Διάφοροι  

οριςμοί ζχουν δοκεί για τθν εκπαίδευςθ γονζων. Σφμφωνα με τουσ Harman and 

Brim (1980), « H εκπαίδευςθ των γονζων είναι μια μακροχρόνια προςπάκεια που 

ςτοχεφει ςτθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτα τθσ γονεϊκότθτασ». Ακόμα ζνασ οριςμόσ 

δίνεται από το Εκνικό Δίκτυο Εκπαίδευςθσ Γονζων που εδρεφει ςτο Λλινόισ τθσ   

Αμερικισ, (The National Parenting Education Network. NPEN, 1999) όπου 

αναφζρεται:  «θ εκπαίδευςθ γονζων αποτελεί μια διαδικαςία που περιλαμβάνει 

τθν διεφρυνςθ των ενοράςεων, τθσ κατανόθςθσ και των ςτάςεων, κακϊσ και τθν 

απόκτθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων για τθν ανάπτυξθ τόςο των γονζων όςο και των 

παιδιϊν κακϊσ και τθσ μεταξφ τουσ ςχζςθσ». (Ανακτικθκε από http://npen.org 

http://www.sxolesgonewn.gr/
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2/12/2016).  Πλοι οι οριςμοί ςυμφωνοφν πωσ θ εκπαίδευςθ γονζων ςτοχεφει ςτθν 

βελτίωςθ τθσ ηωισ, τόςο των παιδιϊν όςο και των γονζων. Στισ αρχζσ μάλιςτα του 

κεςμοφ, κάποιοι ζνκερμοι υποςτθρικτζσ ιταν τόςο ενκουςιϊδεισ, που κεωροφςαν 

πωσ θ εκπαίδευςθ γονζων μπορεί να αλλάξει τον κόςμο, αφοφ οι ςχζςεισ μποροφν 

να επαναπροςδιοριςτοφν ςε μια πιο ςυνεργατικι και παραγωγικι βάςθ. Εκτόσ από 

«εκπαίδευςθ γονζων», κάποιεσ φορζσ ςυναντάμε και τουσ όρουσ «ομάδεσ γονζων» 

ι « επιμόρφωςθ γονζων» ι «προγράμματα ευαιςκθτοποίθςθσ γονζων».      

       Ρροοδευτικά, όπωσ αναφζρεται ςτον Ρανελλινιο Σφνδεςμο Γονζων (Ανακτικθκε 

από  http://www.sxolesgonewn.gr ςτισ 15/11/2016) ο όροσ εκπαίδευςθ γονζων  

αντικαταςτάκθκε από τον όρο «Σχολζσ Γονζων». Ο όροσ Σχολι προζρχεται από τθν 

αντίςτοιχθ ξζνθ ορολογία «ecole ι school», «Ecole de parents» ι «education of 

parents» που ζχει επικρατιςει διεκνϊσ. Σε όςουσ δεν γνωρίηουν τον κεςμό, κάποιεσ 

φορζσ ο όροσ «Σχολι» δθμιουργεί ςφγχυςθ, κακϊσ παραπζμπει ςε ςυςτθματικι 

εκπαίδευςθ. Είναι όμωσ ζνασ όροσ που ζχει επικρατιςει διεκνϊσ και ζχει ζντονθ 

απιχθςθ.   

    Θ Μπεχράκθ (2002), δίνει ζναν οριςμό για τθ «Σχολι Γονζων», περιγράφοντάσ τθ  

ωσ «μια ομάδα ευαιςκθτοποίθςθσ και πρόλθψθσ, θ οποία ςτοχεφει ςτθν 

ενθμζρωςθ και διαφοροποίθςθ τθσ ςτάςθσ του ατόμου μζςα ςτο ςφςτθμα των 

ςχζςεων». Διαφζρει από τισ διαλζξεισ και τα κθρφγματα που πολλζσ φορζσ 

ενοχοποιοφν τουσ γονείσ και δεν προτείνει ςυνταγζσ που ςυνικωσ οι γονείσ δεν 

μποροφν να εφαρμόςουν (Μπεχράκθ, 2002). Στα αρχεία του  Ρανελλινιου 

Συνδζςμου Γονζων βρίςκουμε ακόμα πιο αποςαφθνιςμζνο τον παραπάνω όρο για 

τθ «Σχολι Γονζων» (Ανακτικθκε από  http://www.sxolesgonewn.gr ςτισ 15/11/2016). 

Αναφζρονται ςυγκεκριμζνα τα εξισ:  «Είναι θ Σχολι Γονζων όπωσ κάκε άλλθ Σχολι; 

Τι μακαίνουμε ςε αυτι; Μακαίνουμε το «επάγγελμα» του Γονζα. Αλλά είναι ςτϋ 

αλικεια ζνα επάγγελμα; Επιδιϊκεται κυρίωσ θ απόκτθςθ ωριμότθτασ για τουσ 

νζουσ αλλά και τουσ λιγότερο νζουσ, θ απαραίτθτθ ιςορροπία ςϋ ζνα τρόπο ηωισ... 

Ζτςι μπορεί να προςδιοριςτεί θ δράςθ τθν Σχολισ Γονζων : ενθμζρωςθ και 

διαμόρφωςθ- διαφοροποίθςθ, θ μια ςτενά ςυνδεδεμζνθ με τθν άλλθ. Θ ενθμζρωςθ 

κζτει ςτθ διάκεςθ του κοινοφ τισ μελζτεσ και  τισ ζρευνεσ τθσ οικογενειακισ 

ψυχολογίασ. Θ διαφοροποίθςθ ςτοχεφει ςε μια προςωπικι αναηιτθςθ. Θ Σχολι 

Γονζων φροντίηει να διευκολφνει τθν αποδοχι από τον κακζνα των προβλθμάτων 

του, να τον διαφωτίςει ωσ προσ τθ μορφι των ςχζςεϊν του με τον άλλον και 

ειδικότερα με τα μζλθ τθσ οικογζνειάσ του».  (Χουρδάκθ, 2000).  

       Το   Μδρυμα Νεολαίασ και Διά Βίου Μάκθςθσ (Λ.ΝΕ.ΔΛ.ΒΛ.Μ.) δίνει άλλον ζναν 

οριςμό τθσ «Σχολισ Γονζων» :  «Οι Σχολζσ Γονζων είναι ζνα δωρεάν πρόγραμμα που 

πραγματοποιείται ςε όλουσ τουσ νομοφσ τθσ χϊρασ και ζχει ςκοπό τθν εκπαίδευςθ 

και τθ ςτιριξθ κάκε μθτζρασ και πατζρα, ςτον ςφνκετο ρόλο του γονιοφ, όπωσ 

http://www.sxolesgonewn.gr/
http://www.sxolesgonewn.gr/


33 

 

διαμορφϊνεται από τισ ςφγχρονεσ κοινωνικοοικονομικζσ ςυνκικεσ. Το πρόγραμμα 

απευκφνεται ςε γονείσ παιδιϊν όλων των θλικιϊν, ανεξάρτθτα από εκνικι 

προζλευςθ, θλικία και μόρφωςθ, ςε μελλοντικοφσ γονείσ, γονείσ ατόμων με 

αναπθρίεσ, εκπαιδευτικοφσ, ενιλικεσ τρίτθσ θλικίασ και ευάλωτεσ κοινωνικά 

ομάδεσ. Τα προγράμματα αναπτφςςονται από εξειδικευμζνουσ επιςτιμονεσ 

(ψυχολόγουσ, γιατροφσ, κοινωνικοφσ λειτουργοφσ κλπ) και παρζχουν ςτουσ γονείσ 

και ςτο οικογενειακό και ςχολικό περιβάλλον γνϊςεισ, ανταλλαγι εμπειρίασ και 

ευκαιρίεσ για προβλθματιςμό». (Ανακτικθκε από https://www.inedivim.gr ςτισ 

21/11/2016). 

           Συνοψίηοντασ, από όλουσ τουσ παραπάνω οριςμοφσ,  «Σχολι Γονζων» είναι 

κάκε δράςθ εκπαιδευτικι ι κεραπευτικι, που παρζχεται από κρατικοφσ ι μθ 

κρατικοφσ φορείσ, με μορφι ομαδικϊν ςυναντιςεων ςε ςτακερι θμζρα και ϊρα.  

Απευκφνεται κυρίωσ ςε γονείσ, αλλά και ςε οποιονδιποτε ενδιαφερόμενο, χωρίσ να 

ζχει ςθμαςία το κοινωνικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδό του. Βαςικό ςκοπό 

ζχει τθν ενίςχυςθ του γονεϊκοφ ρόλου, τθν απόκτθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων για 

τθν ανατροφι των παιδιϊν, τθν  ενδυνάμωςθ των ςχζςεων γονζων – παιδιϊν μζςα 

ςτο ευρφτερο πλαίςιο τθσ οικογζνειασ, του ςχολείου και  τθσ κοινωνίασ. Οι φορείσ 

που διοργανϊνουν «Σχολζσ Γονζων» είναι κατά βάςθ τρεισ : το  Μδρυμα Νεολαίασ 

και Διά Βίου Μάκθςθσ (Λ.ΝΕ.ΔΛ.ΒΛ.Μ.), ο Ρανελλινιοσ Σφνδεςμοσ Σχολϊν Γονζων  και 

θ Εκκλθςία, μζςω τθσ Αρχιεπιςκοπισ.  

    

 

2.3 Φορεύσ προγραμμϊτων των Σχολών Γονϋων ςτην Ελλϊδα 

 

   Οι Σχολζσ Γονζων ζχουν πλζον εδραιωκεί ςαν κεςμόσ ςτθν Ελλάδα. Είναι αρκετοί 

οι φορείσ που τισ διοργανϊνουν, είναι πολλοί αυτοί που επικυμοφν να 

καταρτιςτοφν  ωσ ςτελζχθ των ςχολϊν και  πολλοί  περιςςότεροι είναι οι γονείσ που 

επικυμοφν να ςυμμετζχουν  και να επιμορφωκοφν, ϊςτε να ανταποκρικοφν 

καλφτερα ςτισ απαιτιςεισ τθσ αγωγισ του ςθμερινοφ παιδιοφ και του αυριανοφ 

πολίτθ.  Οι φορείσ που διοργανϊνουν «Σχολζσ Γονζων» είναι κατά βάςθ τρεισ :  

-  Ο κρατικόσ φορζασ μζςω του Λδρφματοσ  Νεολαίασ και Διά Βίου Μάκθςθσ 

(Λ.ΝΕ.ΔΛ.ΒΛ.Μ.) και τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ.  

-  Ο ιδιωτικόσ φορζασ μζςω του Ρανελλινιου Συνδζςμου Σχολϊν Γονζων. 

-  Θ Εκκλθςία μζςω τθσ Αρχιεπιςκοπισ.  
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2.3.1 Κρατικόσ φορϋασ 

 

      Το πρόγραμμα των Σχολϊν Γονζων είναι ζνα από τα προγράμματα που 

υλοποιοφνται υπό τθν αιγίδα του Υπουργείου Ραιδείασ, μζςω των κζντρων Δια Βίου 

Μάκθςθσ. (Ανακτικθκε από http://www.gsae.edu.gr/el ςτισ 5/12/2016). 

Συγκεκριμζνα, εμπίπτει ςτα προγράμματα  Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων που ςχεδιάηει θ 

Γ.Γ.Δ.Β.Μ.(Γενικι Γραμματεία Δια Βίου Μάκθςθσ) και υλοποιείται από το 

Λ.ΝΕ.ΔΛ.ΒΛΜ ( Μδρυμα Νεολαίασ και Διά Βίου Μάκθςθσ). 

      Ριο ςυγκεκριμζνα, για πρϊτθ φορά ςτθν Ελλάδα ςυγκροτοφνται Σχολζσ Γονζων 

το 1998, κακϊσ τον Λοφνιο του 1998 γίνεται θ πρϊτθ επίςθμθ αναγνϊριςθ των 

«Σχολϊν Γονζων» από το Υπουργείο Εςωτερικϊν και Ραιδείασ, με κζςπιςθ ΦΕΚ 

(Νόμοσ 2621, ΦΕΚ 136/Α.23-05-1998 «υκμίςεισ ςτο πλαίςιο τθσ Δια Βίου 

Εκπαίδευςθσ» ). Σε αυτι τθν κρατικι προςπάκεια, ηθτικθκε αρχικά θ βοικεια από 

τον  Ρανελλινιο Σφνδεςμο  Σχολϊν Γονζων, κακϊσ θ πολφχρονθ εμπειρία του 

μποροφςε να φανεί πολφτιμθ ςτα πρϊτα κρατικά βιματα του κεςμοφ. Αρχικά, οι 

Σχολζσ Γονζων λειτοφργθςαν ςτο πλαίςιο τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ και ςυνδζκθκαν  αποκλειςτικά με το ςχολικό περιβάλλον και τθ 

ςχολικι επίδοςθ.   

      Το 2002, με εκνικι χρθματοδότθςθ πραγματοποιικθκε από τθ Γ.ΓΔ.Β.Μ. μια 

πιλοτικι φάςθ ςυμβουλευτικισ γονζων ςε 4 περιοχζσ τθσ Αττικισ, κατά τθν οποία 

υλοποιικθκαν 6 τμιματα.  ( Ανακτικθκε από http://www.gsae.edu.gr/el ςτισ 

5/12/2016). Με βάςθ τθν αξιολόγθςθ αυτισ τθσ πιλοτικισ φάςθσ, θ ομάδα 

ςχεδιαςμοφ τθσ Γ.Γ.Δ.Β.Μ. υπζβαλε για ευρωπαϊκι χρθματοδότθςθ ςτο πλαίςιο του 

Γ’ ΚΡΣ –ΕΡΕΑΕΚ το πρόγραμμα «Συμβουλευτικι Γονζων» για τθν περίοδο 2003-

2008, το οποίο υλοποιικθκε από το Λ.Δ.ΕΚ.Ε. (Λνςτιτοφτο Διαρκοφσ Εκπαίδευςθσ 

Ενθλίκων  http://www.ideke.edu.gr ςτισ 5/12/2016 ). Το πρόγραμμα εντάςςεται το 

2008 ςτο ΕΣΡΑ-Ε.Ρ. Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ, με τον τίτλο «Σχολζσ 

Γονζων» και ςυνεχίηεται μζχρι ςιμερα. Από το τζλοσ του 2011 και μετά, φορζασ 

υλοποίθςθσ είναι το Λ.ΝΕ.ΔΛ.ΒΛ.Μ.( Μδρυμα Νεολαίασ και Διά Βίου Μάκθςθσ).  Το 

Λ.ΝΕ.ΔΛ.ΒΛ.Μ. είναι  ΝΡΛΔ (Νομικά Ρρόςωπα Λδιωτικοφ Δικαίου) του ευρφτερου 

δθμόςιου τομζα, ζχει κοινωφελι και μθ κερδοςκοπικό χαρακτιρα, λειτουργεί προσ 

εξυπθρζτθςθ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ και εποπτεφεται από τον Υπουργό 

Ραιδείασ, Ζρευνασ και Κρθςκευμάτων.   (Ανακτικθκε από https://www.inedivim.gr 

ςτισ 21/11/2016). Λδρφκθκε το 2011, όταν το Λνςτιτοφτο Διαρκοφσ Εκπαίδευςθσ 

Ενθλίκων (Λ.Δ.Ε.Κ.Ε.) και το Λνςτιτοφτο Νεολαίασ ςυγχωνεφτθκαν με απορρόφθςθ 

ςτο ιςτορικό Εκνικό Μδρυμα Νεότθτασ (Ε.Λ.Ν.) βάςει  τθσ ΚΥΑ 127175/Θ (ΦΕΚ 

Β2508/4-11-2011)  (Ππωσ ανακτικθκε από http://www.ideke.edu.gr  ςτισ 

5/12/2016) .  

http://www.gsae.edu.gr/el
http://www.gsae.edu.gr/el
http://www.ideke.edu.gr/
https://www.inedivim.gr/
http://www.ideke.edu.gr/


35 

 

    Από το 2011 και μετά,  ςτθν κατεφκυνςθ τθσ αξιοποίθςθσ των διακζςιμων 

κοινοτικϊν πόρων, τα Κζντρα Δια Βίου μάκθςθσ προβαίνουν ςε ςυνεργαςία με τουσ   

Διμουσ όλθσ τθσ χϊρασ (Ανακτικθκε από http://www.gsae.edu.gr/el ςτισ 

5/12/2016), και ζτςι θ υποςτιριξθ και προϊκθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου και των 

εν γζνει δράςεϊν τουσ ενεργοποιείται με δφο τρόπουσ: 

(α) με εκπαιδευτικζσ δράςεισ εκνικισ εμβζλειασ, φςτερα από επιλογι του Διμου, 

από προγράμματα εκνικοφ ενδιαφζροντοσ, που υλοποιοφνται από το ΛΝΕΔΛΒΛΜ  

(β) με εκπαιδευτικζσ δράςεισ τοπικισ εμβζλειασ, οι οποίεσ προτείνονται από τουσ 

Διμουσ και μετά από ζγκριςθ υλοποιοφνται από το Λ.ΝΕ.ΔΛ.ΒΛ.Μ.  

    Συγκεκριμζνα, μετά το 2011 ςυςτινονται και λειτουργοφν ςε όςουσ Διμουσ το 

επικυμοφν, Κζντρα Διά Βίου Μάκθςθσ (Κ.Δ.Β.Μ.) που ςφμφωνα με το Ν. 3879/2010 

( Ππωσ ανακτικθκε από http://www.gsae.edu.gr/el  ςτισ 5/12/2016) κα ιδρφουν οι 

υπθρεςιακζσ μονάδεσ των Διμων που αςκοφν αρμοδιότθτεσ δια βίου μάκθςθσ, ςτα 

οποία κα υλοποιθκοφν τα εκπαιδευτικά προγράμματα που κα επιλζξουν οι Διμοι 

και κα ςυνιςτοφν το νζο πυρινα παροχισ εκπαιδευτικϊν υπθρεςιϊν.  Ζτςι, κάκε 

Διμοσ ςυςτινει τθν δικι του Σχολι Γονζων, με δικι του κεματολογία και 

επιςτθμονικοφσ ςυνεργάτεσ που αυτόσ επιλζγει, υπό τθν εποπτεία του Λ.ΝΕ.ΔΛ.ΒΛ.Μ. 

Στθν Αττικι, οι περιςςότεροι Διμοι παρζχουν ςτουσ δθμότεσ τουσ τζτοιου είδουσ 

προγράμματα (Υποδειγματικζσ Ρθγζσ : Διμοσ Ακθναίων, http://www.opanda.gr, 

Διμοσ Κθφιςιάσ, www.kifissia.gr, Διμοσ Αιγάλεω,  www.haidari.gr ςτισ 12/12/2016). 

 

 

2.3.2 Ιδιωτικόσ φορϋασ 

 

    Οι Σχολζσ Γονζων ξεκίνθςαν ςτθν Ελλάδα το 1962 με πρωτοβουλία τθσ 

ψυχολόγου Μαρίασ Χουρδάκθ  (Ανακτικθκε από http://www.sxolesgonewn.gr ςτισ 

15/11/2016). Το 1964 δθμιουργείται θ «Διεκνισ Ομοςπονδία για τθν Εκπαίδευςθ 

των Γονζων» (F.I.E.P.) ςτα ιδρυτικά ςτελζχθ τθσ οποίασ ιταν και θ Μαρία Χουρδάκθ. 

Τθν ίδια χρονιά ιδρφεται και ο Ρανελλινιοσ Σφνδεςμοσ  Σχολϊν Γονζων, ωσ παράρτθμα 

τθσ Διεκνοφσ Ομοςπονδίασ. Οι ομάδεσ Σχολϊν Γονζων διαμορφϊνονται ςυνικωσ 

ανάλογα με το αναπτυξιακό ςτάδιο των παιδιϊν των γονζων που ςυμμετζχουν. 

Αυτζσ είναι: 

 Ομάδα Σχολισ Γονζων με παιδιά βρεφικισ, νθπιακισ και προςχολικισ 
θλικίασ (0-6 χρόνων). 

 Ομάδα Σχολισ Γονζων με παιδιά ςχολικισ θλικίασ (6-12 χρόνων). 
 Ομάδα Σχολισ Γονζων με εφιβουσ (12-18 χρόνων). 

http://www.gsae.edu.gr/el
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 Ομάδα Σχολισ Υποψιφιων-Μελλοντικϊν Γονζων. 

    Τα προγράμματα που διοργανϊνει ο Ρανελλινιοσ Σφνδεςμοσ  Σχολϊν Γονζων, 
είναι ιδιωτικισ πρωτοβουλίασ, ζχουν δίδακτρα για τουσ ςυμμετζχοντεσ και 
προςφζρουν Συμβουλευτικι Γονζων, που ανικει ςτθν προλθπτικι Συμβουλευτικι. 
(Ανακτικθκε από http://www.sxolesgonewn.gr ςτισ 15/11/2016). Τα προγράμματα 
αυτά ςε καμία περίπτωςθ δεν διζπονται από τισ αρχζσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων.  

    Λδιωτικισ πρωτοβουλίασ Σχολζσ Γονζων διοργανϊνονται και από ιδιωτικά 
ςχολεία, τόςο πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, όςο και δευτεροβάκμιασ, ςε τοπικι 
βάςθ, μζςα ςτο πλαίςιο τθσ ςχολικισ μονάδασ. (Ενδεικτικά αναφζρονται οριςμζνα 
μεγάλα ιδιωτικά ςχολεία τθσ Ακινασ, όπωσ τα εκπαιδευτιρια Κωςτζασ Γείτονασ 
http://www.cgs-parents.gr, το Αρςάκειο http://www.arsakeio.gr,  και τα 
Εκπαιδευτιρια Χουρδάκθ http://www.hourdaki.edu.gr, (όπωσ ανακτικθκε ςτισ 
13/12/2016).   

 

 

2.3.3 Εκκληςιαςτικόσ φορϋασ 

 

   Οι μεγάλοι πατζρεσ τθσ Χριςτιανοςφνθσ, όπωσ ο Λωάννθσ ο Χρυςόςτομοσ, 

αναφζρονται ςτουσ γονείσ και αφιερϊνουν πολλά κείμενα δίνοντασ ςυμβουλζσ για 

το γονεϊκό ρόλο τουσ, ςφμφωνα με τα χριςτιανικά ιδεϊδθ. (Ανακτικθκε από  

http://www.impantokratoros.gr ςτισ 14/12/2016 ). Για το λόγο αυτό, ιταν και από 

τουσ πρϊτουσ φορείσ που αςχολικθκαν με τθν εκπαίδευςθ των γονζων.  

     Οι πρϊτεσ Σχολζσ Γονζων τθσ Εκκλθςίασ ςχεδόν ςυμπίπτουν χρονικά με τισ 

κρατικζσ, κακϊσ  ιδρφονται το 1999. Τθν πρωτοβουλία  αναλαμβάνει ο 

Μακαριϊτατοσ Αρχιεπίςκοποσ Ακθνϊν και Ράςθσ Ελλάδοσ, κ. Χριςτόδουλοσ, 

ιδρφοντασ Σχολζσ Γονζων οι οποίεσ λειτουργοφν ςτα Ρνευματικά Ενοριακά Κζντρα. 

(Ππωσ ανακτικθκε  από  http://iaath.gr ςτισ 14/12/2016) .  Επίςθσ με απόφαςθ τθσ 

Λεράσ Συνόδου τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ, ιδρφεται το 1999 το Κζντρο Στιριξθσ 

Οικογζνειασ (ΚΕ.Σ.Ο) που λειτουργεί ωσ υπθρεςία τθσ Αρχιεπιςκοπισ, με ςκοπό τθν 

προςταςία τθσ οικογζνειασ  (Ππωσ ανακτικθκε από  http://www.kesoiaa.gr ςτισ 

14/12/2016). Θ Εκκλθςία ορίηει τισ Σχολζσ Γονζων ωσ «μια ςθμαντικι προςπάκεια 

για ποιμαντικι κακοδιγθςθ των γονζων  ςτθ ςωςτι αντιμετϊπιςθ των 

προβλθμάτων του ζγγαμου βίου και τθσ οικογζνειασ. Με τθ Σχολι Γονζων θ 

Εκκλθςία προετοιμάηει τουσ νζουσ να γίνουν ευτυχιςμζνοι ςφηυγοι και πετυχθμζνοι 

γονείσ. Να δθμιουργιςουν δθλαδι μια ςυγκροτθμζνθ χριςτιανικι οικογζνεια.» (Ο 

οριςμόσ δίνεται από τθν ίδια τθν Εκκλθςία και τον ςυναντοφμε ςτισ ιςτοςελίδεσ 

http://www.sxolesgonewn.gr/
http://www.cgs-parents.gr/
http://www.arsakeio.gr/
http://www.hourdaki.edu.gr/
http://www.impantokratoros.gr/
http://iaath.gr/
http://www.kesoiaa.gr/
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πολλϊν Μθτροπόλεων. Ανακτικθκε από τον Λερό ναό Αγίου Νικολάου Αλίμου 

http://www.agiosnikolaosalimou.gr ςτισ 15/12/2016 ). Οι Σχολζσ Γονζων γίνονται 

εδϊ με τθν μορφι  ομιλιϊν. Επιςτιμονεσ διαφόρων ειδικοτιτων καλοφνται να 

μιλιςουν, ενϊ οι ομιλίεσ είναι ανοιχτζσ ςε όλουσ. (Ππωσ ανακτικθκε από 

http://www.faneromenihol.gr ςτισ 15/12/2016). Σε αντίκεςθ με τισ ςυνικεισ Σχολζσ 

Γονζων, ο αρικμόσ ςυμμετεχόντων δεν είναι κακοριςμζνοσ, αφοφ το τμιμα δεν 

«κλείνει» ςε ςυγκεκριμζνο αρικμό. Στο ςθμείο αυτό αξίηει να ςθμειωκεί πωσ ςτισ 

Σχολζσ τθσ Εκκλθςίασ ςυναντάμε για πρϊτθ φορά, τθν δυνατότθτα φφλαξθσ των 

παιδιϊν των ςυμμετεχόντων, ςε ειδικό χϊρο από ζμπειρο προςωπικό,  όςο αυτοί 

παρακολουκοφν τθν ομιλία. (πχ θ Σχολι Γονζων του Λεροφ Ναοφ Κοιμιςεωσ τθσ 

Κεοτόκου Φανερωμζνθσ ςτο Χολαργό. Ανακτικθκε από 

http://www.faneromenihol.gr ςτισ 15/12/2016).  

 

 

2.4 Σκοπόσ και Στόχοι των Σχολών Γονϋων  

 

     Σφμφωνα με το Λ.ΝΕ.ΔΛ.ΒΛ.Μ. (Μδρυμα Νεολαίασ και Διά Βίου Μάκθςθσ,  Ρθγι 

http://www.inedivim.gr ςτισ 21/11/2016), τον επίςθμο δθλαδι κρατικό φορζα 

διοργάνωςθσ των Σχολϊν Γονζων, ςκοπόσ του ζργου των Σχολϊν Γονζων είναι θ 

ςτιριξθ των γονζων, αλλά και των μελλοντικϊν γονζων,  ϊςτε να μποροφν να 

ανταποκρικοφν με επιτυχία ςτο ςφνκετο και δφςκολο ρόλο τουσ, όπωσ αυτόσ 

διαμορφϊνεται ςτισ ςφγχρονεσ κοινωνικοοικονομικζσ ςυνκικεσ. Το ζργο κα 

προςφζρει ςτουσ γονείσ, ςτο οικογενειακό, αλλά και ςτο ςχολικό περιβάλλον, 

γνϊςεισ και ευκαιρίεσ για προβλθματιςμό. 

     Οι κφριοι ςτόχοι του προγράμματοσ των Σχολϊν Γονζων, πάντα ςφμφωνα με το 

Λ.ΝΕ.ΔΛ.ΒΛ.Μ.  (Ανακτικθκε από http://www.gsae.edu.gr   ςτισ 5/12/2016 )είναι: 

1. να βελτιωκεί θ επικοινωνία ςτθν οικογζνεια 
2. να προαχκοφν οι γνϊςεισ των γονζων ςχετικά με τισ ψυχικζσ, κοινωνικζσ, 

πνευματικζσ και άλλεσ ανάγκεσ των παιδιϊν ςε κάκε ςτάδιο ανάπτυξισ τουσ 
3. να αναπτυχκοφν δεξιότθτεσ για τθν ζγκαιρθ διάγνωςθ και αντιμετϊπιςθ 

δφςκολων ςυμπεριφορϊν των παιδιϊν τουσ 
4. να ενκαρρυνκεί θ ςυμμετοχι των γονζων ςτισ ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ και 

να υποςτθριχκεί θ ςυνεργαςία τουσ με τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ 
5. να αποκτθκοφν ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ προκειμζνου οι γονείσ να 

μποροφν να βοθκιςουν τα παιδιά τουσ να αντεπεξζλκουν ςτισ απαιτιςεισ 
του νθπιαγωγείου, δθμοτικοφ, γυμναςίου και λυκείου 

http://www.agiosnikolaosalimou.gr/
http://www.faneromenihol.gr/
http://www.faneromenihol.gr/
http://www.inedivim.gr/
http://www.gsae.edu.gr/
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6. να ενθμερωκοφν οι γονείσ ςε κζματα υγείασ των ίδιων και των παιδιϊν τουσ 
7. να ενθμερωκοφν οι γονείσ για τουσ τρόπουσ ςεξουαλικισ διαπαιδαγϊγθςθσ 

των παιδιϊν τουσ ανάλογα με τθν θλικία τουσ 
8. να γίνει κατανοθτι θ κζςθ των ατόμων τρίτθσ θλικίασ ςτθν κοινωνία, τθν 

οικογζνεια και τα κοινά 
9. να γίνει ενθμζρωςθ των γονζων για τουσ τρόπουσ προφφλαξθσ των παιδιϊν 

από τθν χριςθ των Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν και να 
προτακοφν τρόποι παιδαγωγικισ και λελογιςμζνθσ χριςθσ τουσ 

10. να βελτιωκεί θ διαχείριςθ του οικογενειακοφ προγραμματιςμοφ 
11. να παραςχεκεί ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ και αγωγι υγείασ ςτισ 

οικογζνειεσ των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων 
12. να ενθμερωκοφν και να υποςτθριχκοφν ψυχολογικά γονείσ ΑΜΕΑ 

      Ωσ ειδικοί ςτόχοι αναφζρονται και οι εξισ: ενθμζρωςθ των γονζων για τουσ 
ςκοποφσ και το περιεχόμενο του αναλυτικοφ προγράμματοσ του νθπιαγωγείου, του 
δθμοτικοφ, του γυμναςίου και του λυκείου, τθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ, τθν 
περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ, τθν αγωγι υγείασ και τθν αγωγι του καταναλωτι.  

    Σφμφωνα με τον Ρανελλινιο Σφνδεςμο  Σχολϊν Γονζων,  τον ίδιο κατά βάςθ ςκοπό 

ζχουν και οι ιδιωτικζσ πρωτοβουλίεσ διοργάνωςθσ Σχολϊν Γονζων. Στθν  επίςθμθ 

ιςτοςελίδα του Συνδζςμου αναφζρεται πωσ «Σκοπόσ των Σχολϊν Γονζων είναι: α) θ 

ςτιριξθ του κεςμοφ τθσ οικογζνειασ, αναντικατάςτατου πλαιςίου ςτακερότθτασ και 

αςφάλειασ και β) θ προςταςία τθσ ψυχικισ υγείασ ανιλικων και ενιλικων ατόμων 

μζςα ςτο ςφςτθμα τθσ οικογζνειασ. Οι Σχολζσ Γονζων ςτοχεφουν κυρίωσ ςτθν 

πρόλθψθ».  (Ανακτικθκε από http://www.sxolesgonewn.gr ςτισ 15/11/2016).  

 

 

2.5 Μϋθοδοσ και θεματολογύα ςτισ Σχολϋσ Γονϋων 

 

     Σφμφωνα με το Λ.ΝΕ.ΔΛ.ΒΛ.Μ. (Μδρυμα Νεολαίασ και Διά Βίου Μάκθςθσ), τον 

επίςθμο δθλαδι κρατικό φορζα διοργάνωςθσ των Σχολϊν Γονζων, οι Σχολζσ Γονζων 

είναι ζνα δωρεάν πρόγραμμα που πραγματοποιείται ςε όλουσ τουσ νομοφσ τθσ 

χϊρασ και ζχει ςκοπό τθν εκπαίδευςθ και τθ ςτιριξθ κάκε μθτζρασ και πατζρα, ςτον 

ςφνκετο ρόλο του γονιοφ, όπωσ αυτόσ διαμορφϊνεται από τισ ςφγχρονεσ 

κοινωνικοοικονομικζσ ςυνκικεσ. Το πρόγραμμα απευκφνεται ςε γονείσ παιδιϊν 

όλων των θλικιϊν, ανεξάρτθτα από εκνικι προζλευςθ, θλικία και μόρφωςθ, ςε 

μελλοντικοφσ γονείσ, γονείσ ατόμων με αναπθρίεσ, εκπαιδευτικοφσ, ενιλικεσ τρίτθσ 

θλικίασ και κοινωνικά ευάλωτεσ ομάδεσ.  Τα προγράμματα αναπτφςςονται από 

εξειδικευμζνουσ επιςτιμονεσ (ψυχολόγουσ, γιατροφσ, κοινωνικοφσ λειτουργοφσ 

κλπ) και παρζχουν ςτουσ γονείσ και ςτο οικογενειακό και ςχολικό περιβάλλον 

http://www.sxolesgonewn.gr/
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γνϊςεισ, ανταλλαγι εμπειρίασ και ευκαιρίεσ για προβλθματιςμό. (Ππωσ 

ανακτικθκε από http://www.inedivim.gr  ςτισ 21/11/2016 ) 

       Αναλυτικότερα, το 1998 όπωσ αναφζρει θ Σίςκου ςτθν ζρευνά τθσ (2006), όταν 

ςυςτινονται οι πρϊτεσ κρατικζσ Σχολζσ Γονζων, οι ςυντονιςτζσ των προγραμμάτων 

δεν λαμβάνουν καμία ςυγκεκριμζνθ εκπαίδευςθ και ζτςι ακολουκεί ο κακζνασ τθν 

δικι του μεκοδολογία. Κάκε ςυντονιςτισ ςυντονίηει τισ ομάδεσ ανάλογα με τθν 

κατάρτιςθ και τθν προςωπικότθτά του και προςαρμόηει τα κζματα  ςτισ ανάγκεσ τθσ 

ομάδασ.  Οι ανάγκεσ είναι αυτζσ που διαμορφϊνουν τα κζματα, οι οποίεσ 

διαπιςτϊνονται με τθ χοριγθςθ ερωτθματολογίων προσ τουσ ςυμμετζχοντεσ για τα 

κζματα που ενδιαφζρουν τθν ομάδα. Αυτόσ όμωσ ο τρόποσ λειτουργίασ των Σχολϊν 

Γονζων, δθμιοφργθςε ποικίλα προβλιματα, κακϊσ θ ζλλειψθ επαρκοφσ κατάρτιςθσ 

των ςυντονιςτϊν δεν βοικθςε ςτθν εφρυκμθ λειτουργία και ςτον ςυντονιςμό των 

ομάδων.  Θ απουςία κρατικοφ φορζα διοργάνωςθσ και θ ανεπαρκισ κατάρτιςθ των 

ςυντονιςτϊν, είχε ωσ αποτζλεςμα τα προγράμματα να λειτουργοφν αποςπαςματικά 

και περιςταςιακά.   

    Κατά τθν περίοδο 2003-2008, τθν διοργάνωςθ των προγραμμάτων αναλαμβάνει 

το Λ.Δ.ΕΚ.Ε. (Λνςτιτοφτο Διαρκοφσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων) με το γενικό τίτλο 

«Συμβουλευτικι Γονζων» και υλοποιεί τα εξισ εκπαιδευτικά προγράμματα:   

 θ οικογζνεια ωσ ομάδα  

 οικογζνεια και ςχολείο 

 επικοινωνία - διαπροςωπικζσ ςχζςεισ 

 εξζλιξθ και ανάπτυξθ του παιδιοφ και του εφιβου 

         Το 2008 το πρόγραμμα εντάςςεται ςτο ΕΣΡΑ-Ε.Ρ. (Εκπαίδευςθ και Δια Βίου 

Μάκθςθ), με τον τίτλο «Σχολζσ Γονζων». Κατά τθν εκπαιδευτικι περίοδο 2009 μζχρι 

το 2011 που αναλαμβάνει το Λ.ΝΕ.ΔΛ.ΒΛ.Μ, το πρόγραμμα  των Σχολϊν Γονζων,  

αναπτφςςεται ςε 7 εκπαιδευτικά προγράμματα: 

1. θ οικογζνεια ςτθ ςφγχρονθ εποχι, διάρκειασ 50 ωρϊν 

2. διαφυλικζσ ςχζςεισ, διάρκειασ 25 ωρϊν 

3. ανάπτυξθ ςτθν Τρίτθ θλικία, διάρκειασ 25 ωρϊν 

4. ςυνεργαςία εκπαιδευτικϊν-οικογζνειασ, διάρκειασ 25 ωρϊν 

5. ψυχολογικι υποςτιριξθ και αγωγι υγείασ ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, 25 

ωρϊν 

http://www.inedivim.gr/
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6. ςυμβουλευτικι γονζων παιδιϊν με αναπθρίεσ, διάρκειασ 50 ωρϊν 

7. ςτερεότυπα και διακρίςεισ ςτθν οικογζνεια, διάρκειασ 25 ωρϊν  

      Από το τζλοσ του 2011 και μετά, φορζασ υλοποίθςθσ είναι το Λ.ΝΕ.ΔΛ.ΒΛ.Μ.            

(Μδρυμα Νεολαίασ και Διά Βίου Μάκθςθσ,  Ρθγι http://www.inedivim.gr όπωσ 

ανακτικθκε ςτισ 21/11/2016 )  και αναπτφςςει το πρόγραμμα των Σχολϊν Γονζων 

ςε 6 εκπαιδευτικά προγράμματα : 

1. Σφγχρονθ οικογζνεια, διάρκειασ 50 ωρϊν. 

2. Σφνδεςθ ςχολείου-οικογζνειασ, διάρκειασ 50 ωρϊν. 

3. Αξιοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου των παιδιϊν ςε άτυπα περιβάλλοντα 

μάκθςθσ, διάρκειασ 25 ωρϊν. 

4. Συμβουλευτικι ςε εξειδικευμζνα κζματα (ςχολικόσ εκφοβιςμόσ, διαδίκτυο, 

πρόλθψθ εξαρτιςεων, διατροφι κλπ.), διάρκειασ 25 ωρϊν. 

5. Συμβουλευτικι ςε ευάλωτεσ κοινωνικά ομάδεσ, διάρκειασ 25 ωρϊν. 

6. Ακλθτιςμόσ και διατροφι,  διάρκειασ 25 ωρϊν. 

(Ππωσ ανακτικθκε από http://www.inedivim.gr  21/11/2016 ) 

        Οι βαςικζσ κεματικζσ ενότθτεσ που αναπτφςςονται με βιωματικζσ αςκιςεισ ςτα 

τμιματα των παραπάνω προγραμμάτων είναι: 

 Οικογζνεια και ςχολείο 

 Αςφαλζσ διαδίκτυο 

 Κζματα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων – ρατςιςμόσ 

 Bullying- ενδοςχολικι βία 

 Εξαρτιςεισ: κάπνιςμα, αλκοόλ, ναρκωτικά, κλπ. (ςε ςυνεργαςία με τα 74 Κζντρα 

Ρρόλθψθσ του ΟΚΑΝΑ) 

 Αγωγι υγείασ (ςτοματικι υγιεινι, ατυχιματα, μικροοργανιςμοί, υγιεινι χεριϊν-

αναπνευςτικοφ-μθνιγγίτιδα κλπ.) 

 Σεξουαλικι αγωγι – αυτογνωςία 

 Ρεριβαλλοντικι αγωγι- οικολογία 

 Σεξουαλικϊσ Μεταδιδόμενα Νοςιματα 

http://www.inedivim.gr/
http://www.inedivim.gr/
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 HIV/AIDS-τρόποι προφφλαξθσ 

 Εμβόλια-ορκολογικι χριςθ αντιβιοτικϊν 

 Ακλθτιςμόσ και διατροφι. 

 (Ππωσ ανακτικθκε από http://www.inedivim.gr  ςτισ 21/11/2016 ) 

    Πςον αφορά τθν ιδιωτικι πρωτοβουλία, βρίςκουμε πλθροφορίεσ για τθ 

μεκοδολογία και τθ κεματολογία ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του   Ρανελλινιου 

Συνδζςμου Σχολϊν Γονζων (Ανακτικθκε από http://www.sxolesgonewn.gr ςτισ 

15/11/2016 ). Οι Σχολζσ αυτζσ ακολουκοφν το «Εξελικτικό Σφςτθμα» τθσ Μαρίασ 

Χουρδάκθ και λειτουργοφν μζςω εργαςίασ ςε ομάδεσ   (groupwork) των 8-12 

ατόμων. Θ ατμόςφαιρα ςτθ Σχολι γίνεται ςταδιακά φιλικι, κάκε γονζασ ζχει τθ 

δυνατότθτα να παρουςιάςει τισ απόψεισ του και τισ εμπειρίεσ του, να ακοφςει τουσ 

άλλουσ γονείσ, και να ακοφςει τισ απόψεισ τθσ επιςτιμθσ διά μζςου του ειδικοφ 

ςυντονιςτι. Εκτόσ από τισ γνϊςεισ και τισ πλθροφορίεσ που αποκομίηουν, οι γονείσ 

βιϊνουν τθν εμπειρία τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςε ομάδα.  Θ δυναμικι τθσ ομάδασ είναι 

εξαιρετικά ςθμαντικι για τθ διαφοροποίθςι τουσ. Οι ομάδεσ Σχολϊν Γονζων 

διαμορφϊνονται ςυνικωσ ανάλογα με το αναπτυξιακό ςτάδιο των παιδιϊν των 

γονζων που ςυμμετζχουν. Ππωσ αναφζρκθκε και ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο, ςτισ 

ςχολζσ αυτζσ οι ςυμμετζχοντεσ καταβάλλουν δίδακτρα.   

     Θ κεματολογία, ωσ προσ τον γνωςτικό τομζα ζρχεται ςτθν επιφάνεια αυκόρμθτα, 

ςταδιακά, κακϊσ με τον διάλογο τα μζλθ τθσ ομάδασ παρουςιάηουν τον 

προβλθματιςμό, τισ απορίεσ, τισ αντιρριςεισ τουσ. Ραρακάτω παρακζτουμε 

ενδεικτικά κάποιεσ κεματικζσ, οι οποίεσ αναπτφςςονται ςυνικωσ ςτο πλαίςιο των 

ομάδων Σχολϊν Γονζων.  ( Ππωσ ανακτικθκε από http://www.sxolesgonewn.gr ςτισ 

15/11/2016). Ενδεικτικζσ κεματικζσ ομάδασ ςχολισ γονζων με παιδιά βρεφικισ, 

νθπιακισ και προςχολικισ θλικίασ  (0-6 χρόνων) : 

1.  Βαςικζσ ανάγκεσ του βρζφουσ και του νθπίου: ςωματικζσ, ψυχολογικζσ.  

2. Στάδια ψυχοκινθτικισ εξζλιξθσ, βάδιςμα, ομιλία.  

3. Ρνευματικζσ ανάγκεσ του νθπίου. Θ ανακάλυψθ του εγϊ και θ πρϊτθ κρίςθ 

προςωπικότθτασ.  

4. Θ κοινωνικοποίθςθ του νθπίου. Ο παιδικόσ ςτακμόσ, το νθπιαγωγείο και θ  

ςθμαςία του.  

5. Ο φπνοσ του παιδιοφ.  

6. Οι φόβοι των παιδιϊν.  

http://www.inedivim.gr/
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http://www.sxolesgonewn.gr/
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7. Θ ςθμαςία του παιχνιδιοφ.  

 

 

 

2.5.1 Τα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ και  το προφύλ του εκπαιδευτό 

ενηλύκων ςτισ ςχολϋσ γονϋων 

 

        Θ επιμόρφωςθ ενθλίκων, όπωσ αναφζρει θ Σεραφείμ-θγοποφλου (Ανακτικθκε 

από www.repository.edulll.gr ςτισ 6/1/2017), είναι μια  ςφνκετθ διαδικαςία και ο 

ρόλοσ του εκπαιδευτι ςτθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ είναι τελείωσ διαφορετικόσ 

από το ρόλο του διδάςκοντα γενικά.  

        Στθν περίπτωςθ των Σχολϊν Γονζων όπωσ αναφζρουν οι Τςιμπουκλι – Φίλλιπσ 

(2008), ο ρόλοσ του εκπαιδευτι είναι ςυγκεχυμζνοσ. Θ κεματικι των ςεμιναρίων 

των Σχολϊν Γονζων αφορά τθν ενθμζρωςθ των γονζων για τθν ανάπτυξθ και 

ανατροφι των παιδιϊν τουσ, κάτι που προκαλεί ςφγχυςθ ςτουσ εκπαιδευόμενουσ 

και ςτουσ εκπαιδευτζσ για τουσ ςτόχουσ και τθ φφςθ του προγράμματοσ. Ρθγι τθσ 

ςφγχυςθσ αυτισ είναι ο πρωταρχικόσ ςκοπόσ αυτϊν των  Σχολϊν, ωσ εκπαιδευτικι 

ομάδα ι ωσ κεραπευτικι.  Για να κακοριςτεί ζνα πρόγραμμα εκπαιδευτικό ι 

κεραπευτικό, χρειάηεται να αποςαφθνιςτεί ςε αυτζσ τισ ομάδεσ : α) θ χρονικι 

διάρκεια, β) οι απαιτιςεισ των εκπαιδευόμενων και γ) ο τρόποσ επεξεργαςίασ των 

κεμάτων ςτθν ομάδα. Επόμενο είναι ότι μζςα από τθν επεξεργαςία των κεμάτων ςε 

ομαδικό επίπεδο, δίνονται απαντιςεισ και ςε ατομικό επίπεδο. Με αυτό τον τρόπο 

θ εκπαιδευτικι ομάδα λειτουργεί με κεραπευτικό τρόπο, δίνοντασ τθν αφορμι ςε 

κάποια μζλθ τθσ ομάδασ να αναηθτιςουν περαιτζρω ςυμβουλευτικι κεραπεία. Για 

να τροποποιθκεί μια ομάδα ωσ κεραπευτικι, κα πρζπει να ολοκλθρϊςει τον κφκλο 

τθσ ωσ εκπαιδευτικι και μετά να αναςυγκροτθκεί με νζουσ ςτόχουσ και νζο 

ςυμβόλαιο δζςμευςθσ. (Τςιμπουκλι – Φίλλιπσ, 2008).  

      Ο ρόλοσ του εκπαιδευτι ςτισ Σχολζσ Γονζων, όπωσ αναφζρει θ Σίςκου (2006), 

περιλαμβάνει πολλαπλζσ απαιτιςεισ. Για να μπορζςει να ανταποκρικεί ζνασ 

εκπαιδευτισ ςαν επαγγελματίασ κα πρζπει να διακζτει τρία χαρακτθριςτικά 

γνωρίςματα ςυμπεριφοράσ : 

1. Να διακζτει αποδοχι για όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ του 

2. Να διακζτει ικανότθτα ενςυναίςκθςθσ 

3. Να διακζτει αυκεντικότθτα ςτθ ςυμπεριφορά του 

http://www.repository.edulll.gr/
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     Ο ρόλοσ του εκπαιδευτι μιασ Σχολισ Γονζων, όπωσ αναφζρει θ  Σίςκου (2006) 

είναι πολυδιάςτατοσ. Ο εκπαιδευτισ πρζπει να εμψυχϊνει, να διδάςκει, να ερευνά, 

να διακζτει τθν ικανότθτα να δθμιουργεί ευκαιρίεσ μάκθςθσ και να μπορεί να 

αναδείξει τθ δθμιουργικι ζκφραςθ των εκπαιδευόμενϊν του. Κατά τθ Σίςκου (2006) 

ζναν ικανό εκπαιδευτι χαρακτθρίηει: 

1. Θ φφςθ τθσ προςωπικότθτάσ του. Το φφοσ του, θ εχεμφκεια, θ 

ενςυναίςκθςθ, θ φανταςία του και θ διορατικότθτά του είναι 

κακοριςτικά ςτοιχεία για να κερδίςει τθν εμπιςτοςφνθ τθσ ομάδασ του. 

2.  Θ εκπαίδευςι του. Ζνασ εκπαιδευτισ κα πρζπει να διακζτει πτυχίο 

ανκρωπιςτικϊν επιςτθμϊν και να είναι καταρτιςμζνοσ ςε κζματα 

ςυμβουλευτικισ ομάδασ. 

3. Θ προςωπικι και επαγγελματικι του ανάπτυξθ.  

4. Θ εμπειρία που διακζτει ςτθν ςυμβουλευτικι. 

5. Θ ικανότθτά του για διακριτικι εποπτεία, απαραίτθτθ για κζματα θκικισ, 

εχεμφκειασ και δεοντολογίασ. 

6. Τζλοσ, θ διάκεςθ για διαρκι επιμόρφωςθ, ϊςτε να ενθμερϊνεται για τισ 

εξελίξεισ και τισ νζεσ ζρευνεσ. 

 

     Ζνασ ικανόσ εκπαιδευτισ, κατά τθν Σεραφείμ-θγοποφλου (2008), οφείλει από 

τθν πρωταρχικι επαφι με τθν ομάδα του να εξετάςει τα κίνθτρα των 

εκπαιδευόμενων, τισ δυνατότθτζσ τουσ και τισ πραγματικζσ τουσ ανάγκεσ. Να 

διερευνιςει ουςιαςτικά ποιουσ ζχει μπροςτά του, τα ενδιαφζροντά τουσ και τισ 

αντιλιψεισ τουσ, ϊςτε να μπορζςει να ανταποκρικεί ςτο λόγο που τουσ οδιγθςε 

ςτο ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα επιμόρφωςθσ. (Σεραφείμ - θγοποφλου, 2008 

Ανακτικθκε από www.repository.edulll.gr ςτισ 6/1/2017).  

    Βαςικι ικανότθτα ενόσ ικανοφ εκπαιδευτι είναι «θ τζχνθ των ερωτιςεων». 

Ρροκειμζνου να εκμαιεφςει από τουσ εκπαιδευόμενουσ τισ πλθροφορίεσ που κζλει 

κα πρζπει να γνωρίηει ότι αντενδείκνυνται να χρθςιμοποιεί κατευκυντιριεσ 

ερωτιςεισ. Αντίκετα, ερωτιςεισ που ςυνειςφζρουν ςτθν ενίςχυςθ του φιλικοφ 

κλίματοσ και ςτθν αλλθλεπίδραςθ είναι οι απλζσ ερωτιςεισ για κακθμερινά κζματα. 

Ο εκπαιδευτισ, αν κζλει να ωκιςει τθν ομάδα του να «ανοιχτεί», κα πρζπει να το 

κάνει πρϊτα ο ίδιοσ. Ειδικά ςτισ Σχολζσ Γονζων, οι προςωπικζσ εμπειρίεσ και τα 

βιϊματα, οδθγοφν ςε ερωτιςεισ και ςυηθτιςεισ μζςα ςτθν ομάδα, που μπορεί να 

ωφελιςουν όλα τα μζλθ κακϊσ εξθγοφνται ςυμπεριφορζσ, κίνθτρα και εξάγονται 

ςυμπεράςματα. (Σεραφείμ - θγοποφλου, 2008). 

http://www.repository.edulll.gr/


44 

 

2.5.2  Τα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ και  το προφύλ των 

εκπαιδευόμενων  ςτισ ςχολϋσ γονϋων 

 

       Οι εκπαιδευόμενοι ςε μια Σχολι Γονζων παρουςιάηουν ιδιαίτερα 

χαρακτθριςτικά ςε ςχζςθ με τουσ ενιλικουσ εκπαιδευόμενουσ, κακϊσ όςοι 

ωκοφνται να ςυμμετζχουν ςε αυτά τα προγράμματα διακατζχονται από ζντονο 

άγχοσ και ανθςυχία που πθγάηει από το γονεϊκό τουσ ρόλο. 

       Σφμφωνα με τθ Σίςκου (2006), οι γονείσ νιϊκουν ζντονθ ψυχολογικι πίεςθ. 

Ψάχνουν για άμεςεσ λφςεισ ςε ό,τι τουσ προβλθματίηει και απογοθτεφονται 

γριγορα όταν ςυνειδθτοποιοφν ότι χρειάηεται περιςςότεροσ χρόνοσ από αυτόν που 

υπολόγιηαν. Μεγαλφτερθ αντίςταςθ εμφανίηουν ειδικότερα οι γονείσ που 

επιςτθμονικά είναι πιο καταρτιςμζνοι, κακϊσ νιϊκουν πωσ είναι ιδθ πετυχθμζνοι 

ςαν γονείσ και δφςκολα δζχονται τισ παιδαγωγικζσ τουσ αδυναμίεσ.  

     Το γεγονόσ επίςθσ πωσ τα κίνθτρα που ωκοφν κάκε γονζα να ςυμμετζχει είναι 

διαφορετικά, δθμιουργεί ζντονθ ανομοιογζνεια ανάμεςα ςτα μζλθ μιασ Σχολισ 

Γονζων. Κάκε μζλοσ τθσ Σχολισ ζχει διαφορετικζσ απαιτιςεισ και αναηθτά άλλεσ 

απαντιςεισ ςτουσ προβλθματιςμοφσ του. Αρχικά, όλοι ζχουν κοινό προβλθματιςμό 

γφρω από τα παιδιά τουσ, ςτθν πορεία όμωσ του προγράμματοσ, ο προβλθματιςμόσ 

αυτόσ γενικεφεται ςε προβλιματα που αφοροφν όλουσ τουσ τφπουσ των 

διαπροςωπικϊν ςχζςεων. 

    Οι γονείσ που ςυμμετζχουν ςτισ Σχολζσ διακατζχονται επίςθσ από ζντονθ 

καχυποψία. Κυρίωσ ςτισ πρϊτεσ ςυναντιςεισ, θ καχυποψία είναι πιο ζντονθ και 

υπάρχει φόβοσ ςχετικά με τθν τιρθςθ εχεμφκειασ των προςωπικϊν τουσ ςτοιχείων. 

Δεν είναι λίγοι αυτοί που φοβοφνται να αποκαλφψουν τουσ πραγματικοφσ τουσ 

προβλθματιςμοφσ, κεωρϊντασ ότι μπορεί θ ομάδα ι ο εκπαιδευτισ να τουσ κρίνει 

ωσ «προβλθματικοφσ». Βαςικόσ επίςθσ φόβοσ τουσ είναι θ αναςφάλεια μιπωσ 

αποκαλυφκοφν και διαρρεφςουν προςωπικά ςτοιχεία ςτο κοινωνικό τουσ 

περιβάλλον.    

 

2.6 Αποτελϋςματα Σχολών Γονϋων 

 

   Κατά τθν πρϊτθ περίοδο υλοποίθςθσ των Σχολϊν Γονζων το 1998, θ οποία 

πραγματοποιικθκε ςτα ςχολεία τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ, τα αποτελζςματα δεν ζχουν επίςθμα καταγραφεί, κακϊσ δεν υπιρχε 
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οργανωμζνοσ  κρατικόσ φορζασ διοργάνωςθσ. Ραρόλα αυτά, βρίςκουμε κάποιεσ 

πλθροφορίεσ για αυτι τθν πρϊιμθ φάςθ των Σχολϊν, από τθ  Μπεχράκθ (2002), θ 

οποία ιταν τότε υπεφκυνθ τθσ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ Σχολϊν Γονζων. Θ 

Μπεχράκθ (2002) αναφζρει ότι τα προγράμματα είχαν μεγάλθ απιχθςθ, ιδιαίτερα 

ςτθν επαρχία.  Ραρότι ςυνδζκθκαν αποκλειςτικά με το ςχολικό περιβάλλον και με 

τθ ςχολικι επίδοςθ των παιδιϊν, διαπιςτϊκθκε ότι με τισ Σχολέσ Γονέων 

μεταλλάςςεται το ψυχολογικό κλίμα τθσ οικογένειασ και  λειτουργεί κετικά ςτθν 

ανάπτυξθ τθσ αυτοαντίλθψθσ των παιδιών, με άμεςο επακόλουκο τθ βελτίωςθ των 

μακθςιακών επιδόςεων (Μπεχράκθ, 2002).  Λόγω όμωσ ζλλειψθσ καταρτιςμζνου 

προςωπικοφ – ςυντονιςτϊν και απουςία κρατικοφ φορζα διοργάνωςθσ, ο κεςμόσ 

με αυτι τθ μορφι λειτοφργθςε αποςπαςματικά και περιςταςιακά.   

     Τα τελευταία χρόνια παρατθρείται ςθμαντικό ενδιαφζρον, κακϊσ και αφξθςθ τθσ 

ςυμμετοχισ εκπαιδευομζνων ςτα προγράμματα των Σχολϊν Γονζων. Αυτό 

αποτυπϊνεται χαρακτθριςτικά ςτα ποςοτικά ςτοιχεία που τθροφνται ςτον 

υπεφκυνο φορζα διοργάνωςθσ ςτο Λ.ΝΕ.ΔΛ.ΒΛ.Μ. (Ανακτικθκε από 

http://www.gsae.edu.gr ςτισ 5/12/2016) . 

     Συγκεκριμζνα, από τθν ζναρξθ του προγράμματοσ υπό τθν εποπτεία του 

Λ.ΝΕ.ΔΛ.ΒΛ.Μ, μζχρι και τον Λοφνιο του 2012, ζχουν πραγματοποιθκεί 5.788 τμιματα, 

ςτα οποία ςυμμετείχαν 112.178 εκπαιδευόμενοι, ενϊ τθ φκινοπωρινι περίοδο 

Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου υλοποιικθκαν άλλα 605 τμιματα γονζων. 

    Ριο ςυγκεκριμζνα, το 2011-2012 λειτοφργθςαν 1.865 τμιματα, ςτα οποία 

ςυμμετείχαν 33.000 εκπαιδευόμενοι (αρικμόσ υπερδιπλάςιοσ του ζτουσ 2010-2011 

με 15.767 εκπαιδευόμενουσ ςε 813 τμιματα, και ςχεδόν πενταπλάςιοσ του ζτουσ 

2009-10 με 7.419 εκπαιδευόμενουσ ςε 359 τμιματα). Σιμερα, ςε αναμονι τθσ 

επζκταςθσ του προγράμματοσ,  λειτουργοφν 578 τμιματα. 

      Επιπλζον, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ πανελλαδικισ ζρευνασ που 

πραγματοποιικθκε από τθν marc A.E. για λογαριαςμό του Λδρφματοσ Νεολαίασ και 

Δια Βίου Μάκθςθσ, ςτο πλαίςιο του ζργου «Σχολζσ Γονζων», το Μάιο του 2012 ςε 

τυχαίο δείγμα νοικοκυριϊν: 443 νοικοκυριά ςτον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 7 

(Ανατολικι Μακεδονία Κράκθ, Βόρειο Αιγαίο, Δυτικι Ελλάδα, Ιπειροσ, Κεςςαλία, 

Λόνια Νθςιά, Κριτθ, Ρελοπόννθςοσ), 665 νοικοκυριά ςτον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 8 

(Αττικι, Δυτικι και Κεντρικι Μακεδονία) και 107 νοικοκυριά ςτον Άξονα 

Ρροτεραιότθτασ 9, (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο). (Ανακτικθκε από 

http://www.gsae.edu.gr ςτισ 5/12/2016) . 

     Τα κζματα, τα οποία αναπτφςςονται ςτισ Σχολζσ Γονζων, αξιολογοφνται ωσ 

«πολφ και αρκετά ςθμαντικά» από τθ ςυντριπτικι πλειοψθφία των ςυμμετεχόντων 

ςε κάποιο από τα προγράμματα, ενϊ ςε ό,τι αφορά τθ κεματολογία των 

http://www.gsae.edu.gr/
http://www.gsae.edu.gr/
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προγραμμάτων, υψθλά ποςοςτά προτίμθςθσ ςυγκεντρϊνουν οι κεματικζσ ενότθτεσ 

«οικογζνεια ςτθ ςφγχρονθ εποχι» και «ςυνεργαςία εκπαιδευτικϊν και 

οικογζνειασ». 

      Στα τμιματα των Σχολϊν Γονζων που λειτοφργθςαν μζχρι τον Λοφνιο του 2012,οι 

κεματικζσ ενότθτεσ «Θ οικογζνεια ςτθ ςφγχρονθ εποχι» και θ «Συνεργαςία 

εκπαιδευτικϊν – οικογζνειασ» ιταν αυτζσ που κυρίωσ ςυγκζντρωςαν τισ 

προτιμιςεισ των γονιϊν.  (Ανακτικθκε από http://www.gsae.edu.gr ςτισ 

5/12/2016). Ενδεικτικά, αναφζρεται ότι ςτον ΑΡ8, ςε ςφνολο 521 υλοποιθμζνων 

τμθμάτων: 

- το 35,7% αφοροφςε τθν ενότθτα «Θ οικογζνεια ςτθ ςφγχρονθ εποχι» 

- το 21,1% τθν ενότθτα «Συνεργαςία εκπαιδευτικϊν-οικογζνειασ» 

- το 14% τθν ενότθτα «Στερεότυπα και διακρίςεισ ςτθν οικογζνεια» 

- το 13,6% τθν ενότθτα «Διαφυλικζσ ςχζςεισ» 

- το 11,3% τθν ενότθτα «Ανάπτυξθ ςτθν Τρίτθ θλικία» 

- το 2,49% τθν ενότθτα «Ψυχολογικι υποςτιριξθ και αγωγι υγείασ ευάλωτων 

κοινωνικά ομάδων» 

- 1,72% τθν ενότθτα «Συμβουλευτικι Γονζων παιδιϊν με ειδικζσ ανάγκεσ» 

      Τα ςτοιχεία που προκφπτουν από τθν εξωτερικι αξιολόγθςθ του προγράμματοσ, 

κατά το εαρινό εξάμθνο του 2012, δείχνουν ότι το πρόγραμμα ανταποκρίκθκε ςτισ 

προςδοκίεσ των ςυμμετεχόντων και ιταν ιδιαίτερα χριςιμο ςτθν αντιμετϊπιςθ των 

προβλθμάτων και των ςχζςεων με τα παιδιά τουσ. Θ γνϊςθ δε του γεγονότοσ ότι 

δεν είναι οι μόνοι που υφίςτανται τον αντίςτοιχο προβλθματιςμό για τα παιδιά, 

διευκόλυνε και ςτισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ των ηευγαριϊν, ςτισ ςχζςεισ με το 

ςχολείο, ενϊ δθμιοφργθςε ζνα άτυπο και δυναμικό δίκτυο γονζων που μποροφν να 

ςυηθτοφν μεταξφ τουσ και μετά το πζρασ του Ρρογράμματοσ. (Ανακτικθκε από 

http://www.gsae.edu.gr ςτισ 5/12/2016) .  

   

 

2.7  Η αναγκαιότητα τησ ύπαρξησ των Σχολών Γονϋων 

 

     Θ επιςτθμονικι ζρευνα και θ ψυχολογία επιςθμαίνουν τθν κακοριςτικι 
επίδραςθ τθσ οικογενειακισ ηωισ ςτθν παιδικι θλικία για τθ διαμόρφωςθ τθσ 

http://www.gsae.edu.gr/
http://www.gsae.edu.gr/
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προςωπικότθτασ και τθσ ψυχικισ υγείασ των παιδιϊν. Ριο ςυγκεκριμζνα, όπωσ 
αναφζρουν θ Ραππά και Μπροφμου ςτο Συνζδριο Ρροςχολικισ Αγωγισ (2010): 

 Θ Ουνζςκο ζχει χαρακτθρίςει τουσ γονείσ «αναντικατάςτατουσ 
παιδαγωγοφσ». 

 Το Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ αναφζρεται ςτθν ανάγκθ «εκπαίδευςθσ των 
γονζων» και επιμζνει ότι όλα τα προγράμματα πρόλθψθσ και εκπαίδευςθσ 
πρζπει να επεκτείνονται ςτουσ γονείσ. 

 Ο Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Υγείασ τοποκετεί τθν εκπαίδευςθ των γονζων 
ςτισ βαςικζσ ςτρατθγικζσ πρόλθψθσ επιςθμαίνοντασ ότι μπορεί να βελτιϊςει 
τθ λειτουργία τθσ οικογζνειασ ςε πολλοφσ τομείσ, όπωσ βελτίωςθ τθσ 
επικοινωνίασ των ςυηφγων, αλλά και ςυηφγων-παιδιϊν, απόκτθςθ γνϊςεων 
και δεξιοτιτων ςχετικά με τα ςτάδια ανάπτυξθσ των παιδιϊν για τθν ζγκαιρθ 
ανίχνευςθ τυχόν προβλθμάτων (World Health Organization). 

        Οι γονείσ παλιότερα, όπωσ αναφζρει θ Ραππά (2006), πίςτευαν ότι επειδι 

διακζτουν ζνςτικτο και αγάπθ, ζχουν εξαςφαλιςμζνθ τθ ςωςτι αγωγι του παιδιοφ 

τουσ. Πμωσ για τθν προαγωγι τθσ ψυχικισ και τθσ ςωματικισ υγείασ του παιδιοφ 

και τθ διαμόρφωςθ ςωςτισ προςωπικότθτασ, οι γονείσ χρειάηονται περιςςότερα 

εφόδια από εκείνα που τουσ προςφζρει θ αγάπθ και το ζνςτικτό τουσ. Ειδικότερα, 

χρειάηονται γνϊςεισ και δεξιότθτεσ, ςυνεχι ενθμζρωςθ, διαρκι προβλθματιςμό και 

αναηιτθςθ, επαγρφπνθςθ και αφφπνιςθ, θ οποία κα οδθγιςει τουσ γονείσ ςτθν 

αυτοςυνειδθςία, ςτθ γνωριμία με τον εαυτό τουσ, ςτθν αυτό-αποδοχι και τελικά 

ςτθν αποδοχι των άλλων, και κυρίωσ των παιδιϊν τουσ. Αυτό το «κενό» ζρχονται να 

καλφψουν οι Σχολζσ Γονζων. (Ραππά, Β. 2006).   

         Σφμφωνα με τθ Χουρδάκθ (1989),  θ μετάβαςθ ςτο γονεϊκό ρόλο (θ απόκτθςθ 

δθλαδι του πρϊτου παιδιοφ), αποτελεί μια ιδιαίτερθ εξελικτικι φάςθ, που 

ςθματοδοτείται από ςθμαντικζσ προςωπικζσ, οικογενειακζσ και κοινωνικζσ 

αλλαγζσ. Θ μετάβαςθ αυτι, ςυνδζεται ςυχνά με κετικά ςυναιςκιματα, ιδιαίτερα 

όταν αποτελεί ςυνειδθτι κι υπεφκυνθ επιλογι των ςυηφγων και επιφζρει πολλά 

κετικά αποτελζςματα. Ταυτόχρονα όμωσ, αποτελεί και μια δοκιμαςία για τθν 

ψυχικι υγεία, απ’ όπου ο μελλοντικόσ γονζασ μπορεί να βγει, και πάλι ςφμφωνα με 

τισ ςυνκικεσ, είτε ενδυναμωμζνοσ, είτε αντίκετα, αποδυναμωμζνοσ, κακϊσ κζτει 

νζα κζματα διαπραγμάτευςθσ και δθμιουργεί νζεσ ςθμαντικζσ απαιτιςεισ και 

προκλιςεισ. Δεδομζνων των προκλιςεων που αντιμετωπίηει τόςο θ ςυηυγικι 

δυάδα, όςο και ο κάκε ςφηυγοσ ξεχωριςτά, ενόψει του ερχομοφ ενόσ παιδιοφ ςτθ 

ηωι τουσ, οι μελετθτζσ τθσ οικογζνειασ και των ςυηυγικϊν ςχζςεων προτείνουν τθ 

ςυμμετοχι των ςυηφγων ςε ομάδεσ Σχολϊν Γονζων, όπου οι γονείσ μποροφν να 

βρουν τθν απαραίτθτθ υποςτιριξθ και ςυμβουλευτικι για μία πιο ομαλι μετάβαςθ 

ςτο γονεϊκό τουσ ρόλο. Αν και ςτισ Σχολζσ Γονζων, όπωσ αναφζρει θ Ραππά (2006), 

θ ςυμμετοχι και των δφο γονζων είναι επικυμθτι, δεν κρίνεται γενικά απαραίτθτθ 

και αναγκαία. Πταν όμωσ υπάρχει θ δυνατότθτα να ςυμμετζχουν και οι δφο γονείσ, 
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τότε μποροφν να βιϊςουν από κοινοφ αυτι τθ μοναδικι εμπειρία και να 

βοθκθκοφν να αποκτιςουν τθν ίδια οπτικι ςχετικά με τθν άςκθςθ του ρόλου τουσ.  

      Οι Σχολζσ Γονζων  προετοιμάηουν τουσ γονείσ ψυχολογικά και ςυναιςκθματικά 

για τισ αλλαγζσ που κα επζλκουν ςτθ ηωι τουσ λόγω του γονεϊκοφ ρόλου τουσ και 

τουσ κωρακίηουν ωσ προσ τουσ πικανοφσ κραδαςμοφσ που τυχόν κα 

αντιμετωπίςουν. Επιπλζον, τουσ παρζχουν γνϊςεισ ςχετικά με τθν εξζλιξθ του 

παιδιοφ και δεξιότθτεσ απαραίτθτεσ για τθν αντιμετϊπιςθ αυτισ τθσ τόςο 

μοναδικισ και πρωτόγνωρθσ εμπειρίασ. Τζλοσ, παρζχουν ςτουσ γονείσ ζνα πλαίςιο 

κοινωνικισ και ςυναιςκθματικισ υποςτιριξθσ, θ οποία παρζχεται τόςο από τον 

ειδικό, ο οποίοσ ςυντονίηει τθν ομάδα, όςο και από τουσ υπόλοιπουσ γονείσ που 

ςυμμετζχουν ςε αυτιν. Οι Σχολζσ Γονζων αποτελοφν ζνα πολφ ςθμαντικό πλαίςιο 

πρόλθψθσ, που προωκεί τθν ψυχικι υγεία όχι μόνο των γονζων, αλλά και των νζων 

επερχόμενων μελϊν τθσ οικογενειακισ ομάδασ (Ραππά , 2006). 

      Ειδικότερα ςιμερα, όπωσ αναφζρει ο Μπακαλίδθσ (2016), ςε μια κοινωνία που 

αλλάηει  γριγορα, το παλιό ανατρζπεται και ξεπερνιζται εφκολα ενϊ το καινοφριο 

γίνεται γριγορα παλιό. Οι γονείσ ςτθν εποχι μασ δεν μποροφν να ανακρζψουν τα 

παιδιά τουσ με τον ίδιο τρόπο που εκείνοι ανατράφθκαν. Ραρουςιάηονται μπροςτά 

τουσ δυςκολίεσ, που δεν είναι προετοιμαςμζνοι να αντιμετωπίςουν. Τα παλιά 

πρότυπα δεν λειτουργοφν πια. Οι παραδοςιακζσ αξίεσ και οι προκακοριςμζνοι 

ρόλοι που μασ δόκθκαν ωσ ςτακερά ςθμεία αναφοράσ ζχουν πλζον αμφιςβθτθκεί, 

χωρίσ όμωσ και να ζχουν αντικαταςτακεί από κάποια άλλα. Χρειάηεται να 

εναρμονιςτοφν με τθ ςφγχρονθ πραγματικότθτα. Θ πρόκλθςθ τθσ εποχισ κζλει οι 

γονείσ να μεγαλϊνουν υπεφκυνα παιδιά μζςα ςε μια πολυφωνικι κοινωνία με 

ποικίλα ερεκίςματα. Για να γίνει όμωσ αυτό, πρζπει οι γονείσ να είναι ςε κζςθ να 

«μεγαλϊνουν» και οι ίδιοι. Οι Σχολζσ Γονζων ζρχονται αρωγοί ςτθν αντιμετϊπιςθ 

τθσ παραπάνω πρόκλθςθσ, δίνοντασ τθν ευκαιρία ςτουσ γονείσ να διαμορφϊςουν 

τθ ςτάςθ τουσ απζναντι, αρχικά ςτον εαυτό τουσ και φςτερα προσ τουσ άλλουσ, 

ϊςτε να είναι ςε κζςθ να υποςτθρίξουν τθν εξζλιξθ και τθν αυτονόμθςθ των 

παιδιϊν τουσ.  

    Ο γονεϊκόσ ρόλοσ δεν είναι κάτι που απλά «διδάςκεται» με τισ απλζσ μεκόδουσ 

διδαςκαλίασ, αλλά είναι προϊόν εςωτερικισ διεργαςίασ (Ραππά, 2006). Για τον λόγο 

αυτό προτείνεται ανεπιφφλακτα θ ςυμμετοχι ςτισ Σχολζσ Γονζων, κακϊσ μζςα από 

αυτζσ επιτυγχάνεται θ ενίςχυςθ τθσ οικογζνειασ και του γονεϊκοφ  ρόλου, αλλά και 

προοδευτικά ενδυναμϊνονται οι ςχζςεισ οικογζνειασ και ςχολείου. 
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2.8  Η ςχολικό μονϊδα προςχολικόσ ηλικύασ.    

  

     Ππωσ αναφζρεται ςτον επίςθμο Οδθγό Γονζων του Υπουργείου Ραιδείασ, θ       
πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ ςτθν Ελλάδα είναι υποχρεωτικι και απαρτίηεται από το 

νθπιαγωγείο, που ςυνιςτά τθν προςχολικι εκπαίδευςθ και το δθμοτικό ςχολείο, 

που καλφπτει τον πρϊτο κφκλο γενικισ εκπαίδευςθσ. Θ λζξθ νθπιαγωγείο ςθμαίνει 

κυριολεκτικά τον εκπαιδευτικό κεςμό που παρζχει αγωγι ςτα νιπια. Στθ νθπιακι 

θλικία υπάγονται παιδιά θλικίασ 4 ωσ 6 ετϊν. Ο λόγοσ φπαρξθσ του νθπιαγωγείου  

ςυνδζεται άμεςα με τισ κοινωνικζσ και τισ ςυναιςκθματικζσ ανάγκεσ των παιδιϊν, 

αλλά και των οικογενειϊν τουσ. Θ φοίτθςθ ςτο νθπιαγωγείο διαρκεί δυο χρόνια και 

αποτελεί ςτάδιο προετοιμαςίασ που ςυμβάλλει ςτθν ζνταξθ των παιδιϊν ςτο 

δθμοτικό ςχολείο. Σιμερα με το Νόμο 3518/2006 θ προςχολικι εκπαίδευςθ ζγινε 

υποχρεωτικι για όλα τα νιπια (όχι τα προνιπια), θλικίασ 5-6 ετϊν (Βρυνιϊτθ Κ, 

Κυρίδθσ Α, Σιβροποφλου-Κεοδοςιάδου Ειρ, Χρυςαφίδθσ Κ. 2007).  

       Το ελλθνικό νθπιαγωγείο εμφανίηεται ιδθ από τα τζλθ του 19ου αιϊνα. Σε όλθ 

τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ του το ελλθνικό νθπιαγωγείο παρακολουκοφςε από 

κοντά όλα τα ςφγχρονα παιδαγωγικά ρεφματα και μποροφμε να ποφμε ότι 

ακολουκεί τθν πορεία των ανεπτυγμζνων χωρϊν ςε κζματα αναλυτικϊν 

προγραμμάτων και μεκοδολογίασ μάκθςθσ. Σε επίπεδο ςχολικϊν χϊρων υπάρχουν 

ακόμα αρκετά προβλιματα, τα οποία με τον καιρό επιλφονται, χωρίσ όμωσ να 

ζχουμε φτάςει ακόμα ςτο επικυμθτό επίπεδο. Πςον αφορά το διδακτικό 

προςωπικό, κα πρζπει να τονίςουμε ότι οι νθπιαγωγοί ςτθν Ελλάδα, ςχεδόν ςτο 

ςφνολό τουσ ( περίπου 90% ), διακζτουν κατάρτιςθ πανεπιςτθμιακοφ επιπζδου, 

γεγονόσ που δεν ςυμβαίνει ςε αρκετζσ από τισ ιδιαίτερα ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ τθσ 

Ευρϊπθσ. Ζνα ςθμαντικό επίςθσ ποςοςτό νθπιαγωγϊν είναι κάτοχοι 

μεταπτυχιακϊν, αλλά και διδακτορικϊν τίτλων ςπουδϊν. Αυτό αποτελεί μια 

εγγφθςθ για τουσ γονείσ ότι θ νθπιαγωγόσ είναι ςε κζςθ να εντοπίςει προβλιματα 

που αφοροφν τα παιδιά και ςε ςυνεργαςία μαηί τουσ να τα αντιμετωπίςουν. 

(Βρυνιϊτθ Κ, Κυρίδθσ Α, Σιβροποφλου-Κεοδοςιάδου Ειρ, Χρυςαφίδθσ Κ. 2007). 
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2.8.1 Ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ και ανϊγκεσ τησ προςχολικόσ ηλικύασ 

και αγωγόσ. 

 

      Σκοπόσ του νθπιαγωγείου, ςφμφωνα με τον Οδθγό Γονζων του Υπουργείου 

Ραιδείασ (Βρυνιϊτθ Κ, Κυρίδθσ Α, Σιβροποφλου-Κεοδοςιάδου Ειρ, Χρυςαφίδθσ Κ. 

2007,) είναι να δθμιουργιςει ςε όλα ανεξαιρζτωσ τα νιπια τισ βάςεισ πάνω ςτισ 

οποίεσ κα χτίςουν τθ μελλοντικι τουσ μάκθςθ. Το ςφγχρονο ελλθνικό νθπιαγωγείο 

προςφζρει κυρίωσ μακθςιακζσ εμπειρίεσ, που κα επιτρζψουν ςτα παιδιά, ςε όποιο 

αναπτυξιακό και μακθςιακό ςτάδιο και αν βρίςκονται, να αναπτυχκοφν ομαλά, 

ολόπλευρα και να κεμελιϊςουν τισ βάςεισ πάνω ςτισ οποίεσ κα οικοδομιςουν τθν 

εκπαιδευτικι τουσ πορεία. Το νθπιαγωγείο είναι ζνασ κεςμόσ που προςφζρει 

πολυςιμαντεσ υπθρεςίεσ τόςο ςτα παιδιά, όςο και ςτισ οικογζνειζσ τουσ.   

       Το νθπιαγωγείο ςτοχεφει ςτθν ενίςχυςθ όλων των τομζων ανάπτυξθσ τθσ 

προςωπικότθτασ του  παιδιοφ, οι οποίοι ςχετίηονται άμεςα μεταξφ τουσ και 

αλλθλοςυμπλθρϊνονται.  Ζνασ επίςθσ καίριοσ και πρωταρχικόσ ςτόχοσ, είναι να  

βοθκιςει τα μικρά παιδιά να αρχίςουν ςταδιακά να παραμζνουν μακριά από το 

οικογενειακό περιβάλλον, χωρίσ να φοβοφνται και να αγχϊνονται. Αποτελεί 

ενδεχομζνωσ για κάποια παιδιά, μια πρϊτθ ευκαιρία να αρχίςουν να αναπτφςςουν 

φιλικζσ ςχζςεισ και τρόπουσ ςυνεργαςίασ με άλλα παιδιά, αλλά και με άλλουσ 

ενιλικεσ, εκτόσ των μελϊν τθσ οικογζνειάσ τουσ (Βρυνιϊτθ Κ, Κυρίδθσ Α, 

Σιβροποφλου-Κεοδοςιάδου Ειρ, Χρυςαφίδθσ Κ. 2007,). 

        Δεν είναι όμωσ μόνο τα παιδιά που ενδεχομζνωσ ςτεναχωριοφνται όταν 

αφινουν για πρϊτθ φορά το ςπίτι για να πάνε ςτο νθπιαγωγείο. Στον Οδθγό Γονζων 

του Υπουργείου Ραιδείασ, αναφζρεται πωσ και οι γονείσ πολλζσ φορζσ 

ςτεναχωριοφνται το ίδιο, ι δεν είναι λίγεσ οι φορζσ που αγωνιοφν για τα παιδιά 

τουσ και ςκζφτονται υπαρκτά ι ανφπαρκτα προβλιματα που μπορεί να 

ςυναντιςουν ςτο νθπιαγωγείο. Το παιδί πολλζσ φορζσ καταλαβαίνει πολφ καλά τι 

νιϊκουν, ι τι μπορεί να ςκζφτονται οι γονείσ του.  Θ ςυηιτθςθ με το παιδί μπορεί 

να λειτουργιςει ωσ αγχολυτικό, τόςο για τουσ γονείσ όςο και για το παιδί. Θ 

ςυνεργαςία επίςθσ με τθ νθπιαγωγό είναι κακοριςτικισ ςθμαςίασ, κακϊσ θ 

αρμονικι επικοινωνία επιλφει απορίεσ και κατευνάηει το άγχοσ. (Βρυνιϊτθ Κ, 

Κυρίδθσ Α, Σιβροποφλου-Κεοδοςιάδου Ειρ, Χρυςαφίδθσ Κ. 2007,). 

        Συνοψίηοντασ, το νθπιαγωγείο αποτελεί κακοριςτικό ςτακμό για τθ ηωι τόςο 

του παιδιοφ, που για πρϊτθ φορά εντάςςεται ςε ςχολικό πλαίςιο, όςο και για τουσ 

γονείσ που και αυτοί για πρϊτθ φορά εμπλζκονται ςε ςχολικά δρϊμενα.  
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2.8.2  Οι Σχολϋσ Γονϋων ωσ μϋςο ενδυνϊμωςησ των ςχϋςεων  

οικογϋνειασ – νηπιαγωγεύου 

 

          Οι γονείσ και οι εκπαιδευτικοί ζχουν κοινό ςτόχο τθν ψυχικι, νοθτικι και 

κοινωνικι ανάπτυξθ των παιδιϊν. Ππωσ τονίηεται ςτον Οδθγό Γονζα του 

Υπουργείου Ραιδείασ, (Βρυνιϊτθ Κ, Κυρίδθσ Α, Σιβροποφλου-Κεοδοςιάδου Ειρ, 

Χρυςαφίδθσ Κ, 2007), ειδικά θ κοινωνικοποίθςθ των μικρϊν παιδιϊν εξαρτάται 

αποκλειςτικά από τθν οικογζνεια και το ςχολείο. Δφο κεςμοί που λειτουργοφν  

διαφορετικά, ζχουν διαφορετικι δομι και διαφορετικό τρόπο να επθρεάςουν και 

να διαμορφϊςουν το νζο άτομο.  

        Συχνά θ επικοινωνία ανάμεςα ςτο ςχολείο και τθν οικογζνεια περιορίηεται 

μόνο ςτθν τυπικι ενθμζρωςθ και κυρίωσ μόνο ςε περιπτϊςεισ φπαρξθσ 

προβλθμάτων.  Οι Σχολζσ Γονζων, όπωσ επιςθμαίνουν τα επίςθμα ςτοιχεία του 

ΛΝΕΔΛΒΛΜ  (Ανακτικθκε από http://www.inedivim.gr ςτισ 21/11/2016),  ζρχονται να 

ενιςχφςουν τθ ςχζςθ αυτι και να τθν προωκιςουν ςε μια ουςιαςτικι  ςυνεργαςία. 

Οι γονείσ που ςυμμετζχουν ςτισ Σχολζσ εμπλουτίηουν τισ γνϊςεισ τουσ για τθν 

άςκθςθ του γονεϊκοφ τουσ ρόλου και λαμβάνουν υποςτιριξθ από τον ςυντονιςτι 

τθσ Σχολισ, αλλά και από τουσ άλλουσ γονείσ. Ειδικά ςτισ Σχολζσ που λαμβάνουν 

χϊρα ςε ςχολικά πλαίςια (ςε κάποια ιδιωτικά ςχολεία) οι Σχολζσ Γονζων βοθκάνε 

τουσ γονείσ να γνωρίςουν και να δεκοφν με άλλουσ γονείσ που ζχουν παιδιά ςτο 

ςχολείο και δθμιουργοφν ζνα ζντονο «αίςκθμα του ανικειν», που βοθκάει τουσ 

γονείσ να λειτουργοφν ωσ ομάδα.  Πςον αφορά το ςχολείο, οι Σχολζσ Γονζων δίνουν 

ζντονα κίνθτρα ςτουσ γονείσ να ενδιαφερκοφν για τθν πρόοδο των παιδιϊν τουσ, 

αλλά και να  εμπλακοφν ενεργά  ςτθ ςχολικι πραγματικότθτα. Οι Σχολζσ Γονζων 

μποροφν να λειτουργιςουν ςαν ςυνδετικόσ κρίκοσ ανάμεςα ςτο ςχολείο και ςτθν 

οικογζνεια. 

     Στθν προςχολικι αγωγι, θ ςυμβολι τθσ Σχολισ Γονζων είναι κακοριςτικισ 

ςθμαςίασ. Οι γονείσ που ζχουν παιδιά αυτισ τθσ θλικιακισ ομάδασ, ζρχονται για 

πρϊτθ φορά ςε επαφι με το επίςθμο ςχολικό πλαίςιο. Θ πρωταρχικι 

ςχολικοποίθςθ των παιδιϊν τουσ προκαλεί ζντονο άγχοσ (Βρυνιϊτθ Κ, Κυρίδθσ Α, 

Σιβροποφλου-Κεοδοςιάδου Ειρ, Χρυςαφίδθσ Κ, 2007). Θ ςυμμετοχι των γονζων ςε 

Σχολζσ Γονζων, τουσ δίνει τθν ευκαιρία να επιλφςουν απορίεσ, πικανά προβλιματα,  

και να κακοδθγθκοφν ςτο γονεϊκό  τουσ ρόλο, που ςε αυτι τθν περίοδο αλλάηει και 

προςτίκενται νζεσ ευκφνεσ.   

http://www.inedivim.gr/
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      Ακόμα πιο επικυμθτι κα ιταν θ φπαρξθ Σχολισ Γονζων μζςα ςε κάκε ςχολικι 

μονάδα, κακϊσ κα μποροφςε να προςφζρει ςε πολλαπλά επίπεδα. Καταρχιν, ςε 

αυτό τον τφπο Σχολισ Γονζων κα μποροφςαν να ςυηθτθκοφν και να επιλυκοφν 

πικανά προβλιματα τθσ τρζχουςασ ομάδασ παιδιϊν και ζτςι  να κακοδθγθκοφν οι 

γονείσ πιο εςτιαςμζνα ςε ςυγκεκριμζνα κζματα, που προβλθματίηουν τθ δεδομζνθ 

ςτιγμι. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να φζρει τουσ γονείσ κοντά ςτο ςχολείο, όχι 

απλϊσ για να καλφψουν τα λειτουργικά του ζξοδα, αλλά για να ςυμμετζχουν 

ενεργά ςτθν παιδαγωγικι διαδικαςία. Θ ομάδα τουσ δίνει τθ δυνατότθτα να 

εκφράςουν τισ δικζσ τουσ απόψεισ, να μοιραςτοφν τθν εμπειρία τουσ και να 

ακοφςουν διαφορετικζσ οπτικζσ. Τουσ δίνει με λίγα λόγια, τθ δυνατότθτα να 

αναπτυχκοφν ωσ άνκρωποι αλλά και ωσ γονείσ. Αν μάλιςτα ςε αυτόν τον τφπο  

Σχολισ Γονζων ςυμμετείχαν και οι εκπαιδευτικοί τθσ ςχολικισ μονάδασ, κα 

μποροφςαν να ωφελθκοφν και αυτοί ςθμαντικά. Θ ομάδα μπορεί να δϊςει ςτουσ 

εκπαιδευτικοφσ τθν ευκαιρία να ανακαλφψουν το ιδιαίτερο οικογενειακό και 

πολιτιςμικό πλαίςιο μζςα ςτο οποίο μεγαλϊνουν οι μακθτζσ τουσ και να 

προςαρμόςουν τθν παιδαγωγικι τουσ πράξθ ανάλογα.  

        Μια τζτοιου είδουσ προςπάκεια  ξεκίνθςε ςε ςχολικι μονάδα του εκφμνου και 

τα πρϊτα αποτελζςματα είναι εξαιρετικά (giaenadiaforetikosxoleio.wordpress.com, 

ανακτικθκε ςτισ 15/11/2016). Μζνει να διερευνθκεί ποιεσ κα ιταν οι απόψεισ των 

γονζων, αλλά και των νθπιαγωγϊν για ζνα τζτοιο εγχείρθμα. 

         Συνοψίηοντασ,  θ ςυνεργαςία του ςχολείου με τθν οικογζνεια και τουσ 

υπόλοιπουσ φορείσ είναι αναγκαία, τόςο για τθν αποτελεςματικότερθ δουλειά του 

ςχολείου όςο και για τθν ανάπτυξθ όλθσ τθσ κοινότθτασ. Ωσ εκ τοφτου, το ςχολείο 

δεν μπορεί να κλείνεται ςτον εαυτό του και να αποκλείει τθν κοινωνία. 

Χρειαηόμαςτε ζνα ανοιχτό ςτθν κοινότθτα ςχολείο. Σε αυτιν τθν κατεφκυνςθ, 

πιςτεφουμε πωσ θ λειτουργία τθσ Σχολισ Γονζων είναι εξαιρετικά ςθμαντικι. 

 

 

 

 

 

 

 

https://giaenadiaforetikosxoleio.wordpress.com/2016/06/20/%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%AD%CF%89%CE%BD-%CE%B7-%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%82-%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%84/
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ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

    Από όςα αναφζρονται ςτο κεφάλαιο, είναι φανερό ότι οι Σχολζσ Γονζων ζχουν 

μια μακρά ιςτορία ςτθ χϊρα μασ. Τα αποτελζςματα που ζχουν καταγραφεί 

ςθμειϊνουν μεγάλθ ανταπόκριςθ από τουσ γονείσ. Ραρόλα αυτά, δεν είναι 

ιδιαίτερα διαδεδομζνεσ. Το γεγονόσ ίςωσ οφείλεται ςτθ μζχρι πρόςφατα απουςία 

κρατικισ οργάνωςθσ και κεςμοκετθμζνου νομικοφ πλαιςίου. Σιμερα όμωσ, όςον 

αφορά το δθμόςιο ςφςτθμα,  οι Σχολζσ Γονζων ςυγκροτοφνται από το  Λ.ΝΕ.ΔΛ.ΒΛ.Μ, 

μζςα ςτο πλαίςιο τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. Θ ςθμερινι εποχι ζχει απόλυτθ 

ανάγκθ τθν φπαρξθ των Σχολϊν Γονζων. Οι γονείσ χρειάηονται κακοδιγθςθ ςτο 

ρόλο τουσ και αυτό κα φανεί ιδιαιτζρωσ χριςιμο και ςτθ ςχζςθ που κα αναπτφξουν 

με το ςχολείο και τουσ εκπαιδευτικοφσ. Αν μζςω των Σχολϊν Γονζων ζχουν λάβει 

βοικεια και οδθγίεσ ςτουσ προβλθματιςμοφσ τουσ και αν ζχουν κατανοιςει το ρόλο 

και τα όρια τθσ γονεϊκισ εμπλοκισ όςον αφορά το ςχολείο, τότε θ ςυνεργαςία και θ 

επικοινωνία μεταξφ γονζων και εκπαιδευτικϊν κα είναι πολφ καλφτερθ και 

εποικοδομθτικι. Λδανικότερο κα ιταν οι Σχολζσ Γονζων να λειτουργοφςαν μζςα ςτο 

ςχολικό πλαίςιο, αφοφ κα μποροφςαν να αντιμετωπίςουν ςυγκεκριμζνα κζματα 

μιασ ςχολικισ μονάδασ. Κάτι τζτοιο εφαρμόηεται ιδθ ςτα μεγάλα ιδιωτικά ςχολεία, 

αλλά κακόλου ςτα δθμόςια. Μζνει να διερευνθκεί ποιεσ κα ιταν οι αντιλιψεισ 

τόςο των γονζων, όςο και των εκπαιδευτικϊν ςε ζνα τζτοιο εγχείρθμα, ειδικά ςτθ 

ςχολικι μονάδα τθσ προςχολικισ θλικίασ (νθπιαγωγείο), που οι γονείσ ζρχονται ςε 

επαφι για πρϊτθ φορά με το επίςθμο, δθμόςιο ςφςτθμα εκπαίδευςθσ. Αξιόλογθ 

είναι επίςθσ θ διερεφνθςθ των απόψεων  των δυο εμπλεκόμενων ομάδων ςχετικά 

με μια Σχολι Γονζων με τθν μορφι e- class. 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ  :    ΦΕΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΨΝ 

 

 

  Στο κεφάλαιο που ακολουκεί, κα μελετθκεί θ ςχζςθ που φαίνεται να ζχει 

αναπτυχκεί ανάμεςα ςτουσ γονείσ και ςτουσ εκπαιδευτικοφσ, αλλά και οι απόψεισ 

των γονζων και των εκπαιδευτικϊν ςχετικά με τθν επικοινωνία και τθ ςυνεργαςία 

που υπάρχει ανάμεςα τουσ, όπωσ διαμορφϊνονται κατά τθν επαφι τουσ.  Κα 

αναλυκοφν επίςθσ οι αιτίεσ που ενδζχεται να οδθγοφν αυτι τθ ςχζςθ ςε 

δυςλειτουργία και τα αποτελζςματα που αυτι επιφζρει. Στον αντίποδα,  κα 

αναπτυχκοφν όλα τα οφζλθ που προςφζρει θ επίτευξθ μιασ αρμονικισ ςχζςθσ 

ςυνεργαςίασ. Γίνεται επίςθσ αναφορά ςτο επίςθμο νομοκετικό πλαίςιο, όπωσ αυτό 

εκφράηεται μζςα από τα Αναλυτικά Ρρογράμματα και τα επίςθμα εγχειρίδια και 

τζλοσ προτείνονται οριςμζνοι τρόποι βελτίωςθσ τθσ ςχζςθσ των γονζων με τουσ 

εκπαιδευτικοφσ. Τζλοσ, κα αναφερκοφν τα οφζλθ που προςφζρουν οι Σχολζσ 

Γονζων όςον αφορά τθ  ςυνεργαςία ανάμεςα ςτουσ γονείσ και ςτο ςχολείο. 

  

 

3.1. Εκπαιδευτικού και γονεύσ, η μεταξύ τουσ ςχϋςη όπωσ 

διαμορφώνεται ςτη ςχολικό κοινότητα.  

 

     Το νθπιαγωγείο, όπωσ άλλωςτε και κάκε ςχολικι μονάδα, όπωσ αναφζρει ο 

Χρυςαφίδθσ(2000), αποτελεί ζνα δυναμικό ςφςτθμα που δθμιουργεί αμφίδρομεσ 

ςχζςεισ επιρροισ προσ όλα τα εμπλεκόμενα μζρθ του. Σαν ςφςτθμα αποτελείται 

από υποςυςτιματα, ομάδεσ δθλαδι εμπλεκομζνων. Τα βαςικά υποςυςτιματα 

είναι οι εκπαιδευτικοί , οι γονείσ και οι μακθτζσ.  Οι ομάδεσ αυτζσ εμπλζκονται και 

επθρεάηονται  αμφίδρομα, δθμιουργϊντασ ποικίλεσ ςχζςεισ, κακϊσ επικοινωνοφν 

και ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ.  Πςο ο εκπαιδευτικόσ επθρεάηει το μακθτι και το 

γονζα, αντίςτοιχα και ο μακθτισ και ο γονζασ επθρεάηουν τον εκπαιδευτικό. Για να 

λειτουργιςει αποτελεςματικά αυτό το ςφςτθμα, πρζπει να λειτουργιςουν ςωςτά 

και τα υποςυςτιματά του. Λδιαίτερα οι ςχζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικϊν και γονζων 

κρίνονται κακοριςτικισ ςθμαςίασ για το πϊσ επθρεάηεται ο μακθτισ ωσ τελικόσ 

αποδζκτθσ τθσ ςχζςθσ αυτισ. Κοινι παραδοχι είναι ότι «το ςχολείο και θ 

οικογζνεια ζχουν ωσ ςθμείο τομισ και ωσ κοινό ενδιαφζρον τουσ το παιδί» 

(Γεωργίου, 2000). Ππωσ αναφζρει ο Κεοφιλίδθσ (1994), το ςχολείο ωσ ανοικτό 

ςφςτθμα βρίςκεται ςε αλλθλεπίδραςθ με το εξωτερικό περιβάλλον και ταυτόχρονα 
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αςκεί επίδραςθ πάνω ς’ αυτό. Τα αποτελεςματικά ςχολεία εξαςφαλίηουν 

αποτελεςματικι επικοινωνία με τουσ γονείσ, ενθμερϊνοντάσ τουσ για τουσ ςτόχουσ 

που ζχουν τεκεί και για τισ προςδοκίεσ που ζχουν για τα παιδιά τουσ. (Κεοφιλίδθσ, 

1994). Επομζνωσ, γονείσ και εκπαιδευτικοί κα πρζπει, μζςα από κοινι προςπάκεια, 

να επιδιϊξουν το καλφτερο δυνατό αποτζλεςμα για τα παιδιά.  Επιπροςκζτωσ, ο 

Ραςιαρδισ (2004), βάηει ανάμεςα ςτουσ παράγοντεσ που αποτελοφν το ςχολικό 

περιβάλλον και τουσ γονείσ. Επιςθμαίνει ότι θ εμπλοκι των γονιϊν ςτθ ςχολικι 

διαδικαςία είναι απαραίτθτθ για τθν ομαλι λειτουργία του ςχολείου, γι’ αυτό και το 

ςχολείο οφείλει να ζχει ιςχυροφσ επικοινωνιακοφσ δεςμοφσ ανάμεςα ςτουσ 

εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ φορείσ του. Είναι, λοιπόν, αναγκαία μια ςυνεργαςία 

ανοικτι, ςυνεχισ και ειλικρινισ, με κακοριςμό κοινϊν ςτόχων και από τισ δυο 

πλευρζσ. Το ςχολείο κεωρείται ςφςτθμα, όχι μόνο γιατί αποτελείται από 

αναγνωρίςιμα υποςυςτιματα που αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ, αλλά και γιατί 

διάφορεσ μεταβλθτζσ βρίςκονται ςε διαρκι επικοινωνία και αλλθλεξάρτθςθ. 

   Στθν Ελλάδα, όπωσ αναφζρεται ςτον Οδθγό Γονζων του Υπουργείου Ραιδείασ 

(Βρυνιϊτθ Κ, Κυρίδθσ Α, Σιβροποφλου-Κεοδοςιάδου Ειρ, Χρυςαφίδθσ Κ, 2007) οι 

ζρευνεσ για τθν επικοινωνία  και τθ ςυνεργαςία μεταξφ των γονζων και των 

εκπαιδευτικϊν ςτθν προςχολικι θλικία, είναι ςε πρϊιμο, ςχεδόν εμβρυακό ςτάδιο. 

Και αυτό ςυμβαίνει, παρά το γεγονόσ ότι θ προςχολικι θλικία είναι πρωταρχικισ 

ςθμαςίασ, κακϊσ ςε αυτι τθν περίοδο τίκενται οι βάςεισ για τθ ςωςτι και αρμονικι 

ςχζςθ μεταξφ γονζων και εκπαιδευτικϊν . Οι γονείσ των νθπίων ζρχονται για πρϊτθ 

φορά ςτον κόςμο του  επίςθμου εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ του Υπουργείου 

Ραιδείασ και ξεκινοφν να διαμορφϊνουν και ςτθ ςυνζχεια να παγιϊνουν τθν άποψι 

τουσ για  τθν, αρμονικι ι μθ , ςυνεργαςία με το ςχολικό κεςμό.  

    Αντικζτωσ, ςτισ χϊρεσ του εξωτερικοφ, όπωσ αναφζρει ο Γεωργίου (1996) ζχει 

δοκεί μεγάλθ βάςθ ςε αυτό το αντικείμενο.  Σε ζρευνα που ζγινε ςτθν Κφπρο, οι  

ςχζςεισ ςχολείου – οικογζνειασ διακρίνονται ςε επίςθμεσ και ανεπίςθμεσ, ι ςε 

τυπικζσ και άτυπεσ. Οι επίςθμεσ ι τυπικζσ ςχζςεισ, αφοροφν τισ ςχζςεισ του 

ςχολείου με τουσ γονείσ ςτο ςφνολό τουσ, πχ, όταν το ςχολείο τουσ καλεί να 

παρευρεκοφν ςε μια εκδιλωςθ, ι όταν τουσ καλεί για να τουσ ενθμερϊςει για τθν 

πρόοδο των παιδιϊν τουσ. Οι ανεπίςθμεσ ι άτυπεσ ςχζςεισ, αφοροφν τισ επαφζσ 

που οι γονείσ ωσ μεμονωμζνα άτομα διατθροφν με τουσ εκπαιδευτικοφσ.    Ο 

Συμεοφ Λ.  (2003) αναφζρει πωσ κάποιοι γονείσ διατθροφν ευκαιριακζσ επαφζσ με 

το ςχολείο, ι αποςταςιοποιοφνται από αυτό, ενϊ κάποιοι άλλοι ςυμμετζχουν ςε 

επίπεδο λιψθσ απόφαςθσ, μζςω ςυλλογικϊν οργάνων των γονιϊν (πχ Συλλόγουσ 

Γονζων και Κθδεμόνων).  Ππωσ αναφζρουν οι Κοντοποφλου – Τηιβινίκου (2004), τισ 

περιςςότερεσ φορζσ θ επικοινωνία γονιϊν και εκπαιδευτικϊν ζχει κακαρά 

ενθμερωτικό χαρακτιρα. 
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      Θ επικοινωνία που υπάρχει μεταξφ γονιϊν και εκπαιδευτικϊν είναι ςυνικωσ 

προφορικι, και διακρίνεται ςτθν κακθμερινι τυπικι ςυνομιλία, που ζχουν οι γονείσ 

με τουσ εκπαιδευτικοφσ όταν φζρνουν τα παιδιά τουσ ςτο ςχολείο, και ςτθν κατϋ 

ιδίαν, ουςιαςτικι ςυηιτθςθ, για κζματα που αφοροφν το παιδί.  Υπάρχει επίςθσ και 

θ γραπτι επικοινωνία, που περιςςότερο ζχει να κάνει με τθν ενθμζρωςθ των 

γονζων για το ςχολικό πρόγραμμα ι για κάποια δράςθ του ςχολείου (πχ 

εκπαιδευτικι επίςκεψθ). Μια άλλθ μορφι επικοινωνίασ, είναι οι προςωπικζσ 

επαφζσ γονζων και εκπαιδευτικϊν, εκτόσ ςχολικοφ χϊρου. Τζλοσ, υπάρχει και θ 

παντελισ ζλλειψθ επικοινωνίασ, με ςχζςεισ αδιαφορίασ και από τισ δφο πλευρζσ.      

     Θ ςχζςθ ςχολείου και οικογζνειασ, εξειδικευμζνθ ςε ςχζςθ εκπαιδευτικοφ και  

γονζων, επθρεάηεται κατά τρόπο κακοριςτικό, τόςο από τα χαρακτθριςτικά και τισ 

απόψεισ του εκπαιδευτικοφ, όςο και από τα χαρακτθριςτικά και τισ απόψεισ του 

γονζα. 

 

 

3.1.1  Απόψεισ γονϋων ςχετικϊ με τη ςχϋςη και ςυνεργαςύα με το 

ςχολεύο.   

 

      Θ άποψθ των γονζων για τθν εμπλοκι ςτθ ςχολικι ηωι του παιδιοφ, εξαρτάται 

από τθν προςωπικότθτα, τισ ςτάςεισ και τα άλλα χαρακτθριςτικά του ίδιου του 

γονιοφ. Συνικωσ, όπωσ αναφζρουν οι Σταμζλοσ – Μπαρτηακλισ (2005), φαίνεται 

από ςχετικζσ ζρευνεσ ότι «θ ςχζςθ ςχολείου –οικογζνειασ επθρεάηεται ςθμαντικά 

από το κοινωνικό-οικονομικό και πολιτιςτικό επίπεδο των γονζων» (Hill, 2004). Το 

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο των γονιϊν δεν επθρεάηει μόνο τισ επιδόςεισ των 

παιδιϊν τουσ, αλλά και τθ ςχζςθ τουσ με τον εκπαιδευτικό. Ανάλογα με τθν 

κοινωνικοοικονομικι τουσ κατάςταςθ, κάποιοι από αυτοφσ που ζχουν χαμθλότερο 

status είναι πικανό να μθν μποροφν, λόγω τθσ εργαςίασ που αςκοφν, να παίρνουν 

άδεια με ευχζρεια για να επιςκεφτοφν το ςχολείο, ι να ςυμμετζχουν ςε 

δραςτθριότθτεσ του ςχολείου. Επίςθσ, μπορεί να μθν αιςκάνονται άνετα απζναντι 

ςτον ανϊτερο  μορφωτικά δάςκαλο, ι ακόμα, να μθ δίνουν τθ  δζουςα ςθμαςία ςτθ 

ςχολικι διαδικαςία. Από τθν άλλθ μεριά, οι γονείσ που ζχουν υψθλό 

κοινωνικοοικονομικό status μποροφν ςυνικωσ να διακζςουν πιο εφκολα χρόνο από 

τθν εργαςία τουσ για να ςυμμετζχουν ςε ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ και να 

επικοινωνοφν με το δάςκαλο, ι απλά, να καταλαβαίνουν πλθρζςτερα τθ 

ςπουδαιότθτα του ςχολείου (Σταμζλοσ Γ. – Μπαρτηακλισ Μ, 2005). Ραρ’ όλα αυτά, 

πρζπει επίςθσ να αναφερκεί, ότι μερικοί γονείσ αυτισ τθσ κατθγορίασ, όπωσ 

αναφζρει ο Γεωργίου (2000), μπορεί να υποτιμοφν τουσ εκπαιδευτικοφσ, όχι μόνο 
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επειδι οι ίδιοι είναι πιο εφποροι και χαίρουν υψθλότερθσ κοινωνικισ εκτίμθςθσ, 

αλλά και επειδι διακζτουν υψθλότερα ακαδθμαϊκά προςόντα από τουσ 

εκπαιδευτικοφσ.   

   Ραρά τισ αντιλιψεισ που κάκε γονζασ ιδθ διακζτει όταν καλείται να ςυνεργαςτεί 

με τον εκπαιδευτικό, οι περιςςότεροι επικυμοφν τθ διεφρυνςθ τθσ ςυνεργαςίασ 

τουσ με το ςχολείο, κακϊσ αναγνωρίηουν ωσ κακοριςτικι για τθν πρόοδο του 

παιδιοφ τουσ τθν φπαρξθ διαφλου επικοινωνίασ με το ςχολείο.  

   Ειδικά, όςον αφορά το νθπιαγωγείο, οι περιςςότεροι γονείσ ανταποκρίνονται με 

προκυμία ςτο κάλεςμα των νθπιαγωγϊν, κακϊσ δείχνουν να νιϊκουν τθν ανάγκθ 

να ζχουν τον εκπαιδευτικό ωσ ςφμβουλο. Συχνά μάλιςτα, δείχνουν να μθν είναι 

ικανοποιθμζνοι από τθν αποτελεςματικότθτά τουσ ςτο γονεϊκό ρόλο τουσ και 

ψάχνουν ανταπόκριςθ από τον εκπαιδευτικό ςτα ςχετικά ερωτιματά τουσ.  

Κακοριςτικό παράγοντα ςε αυτό το ςθμείο αποτελεί θ ςτάςθ του εκπαιδευτικοφ και 

ο τρόποσ που οι γονείσ νιϊκουν ότι ο εκπαιδευτικόσ τουσ αντιμετωπίηει. Οι γονείσ 

περιμζνουν ανταπόκριςθ από τον εκπαιδευτικό και δθμιουργία από πλευράσ του 

ενόσ καλοφ κλίματοσ εμπιςτοςφνθσ και εκτίμθςθσ.  Αναφορικά με αυτοφσ τουσ 

προβλθματιςμοφσ τουσ, οι γονείσ δεν αρκοφνται ςτισ ζκτακτεσ κατά περίπτωςθ 

ςυναντιςεισ με τον εκπαιδευτικό, αλλά επικυμοφν τακτικζσ, προκακοριςμζνεσ 

ςυναντιςεισ, ςε ςυχνι χρονικι βάςθ. Είναι επίςθσ απόλυτα πρόκυμοι να 

ςυμμετζχουν ςε ομάδεσ γονζων. 

  Ακόμα, από τον εκπαιδευτικό επικυμοφν να λάβουν ενκάρρυνςθ ωσ προσ τθν 

εμπλοκι τουσ ςτα δρϊμενα του ςχολείου.  Δείχνουν πωσ κζλουν να ςυμμετζχουν 

ενεργά ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, αν και τισ περιςςότερεσ φορζσ δε  γνωρίηουν 

με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει κάτι τζτοιο. Δθλϊνουν πρόκυμοι για εκελοντικι 

ςυμμετοχι ςε δραςτθριότθτεσ του νθπιαγωγείου (πχ. ςαν ςυνοδοί ςε ςχολικζσ 

επιςκζψεισ) και αναηθτοφν ευκαιρίεσ να αναδειχτοφν πολφτιμοι ςυνεργάτεσ. Σε 

αυτι τθν προςπάκειά τουσ πολλζσ φορζσ, μθ γνωρίηοντασ τα όρια κεςμικισ 

εμπλοκισ τουσ, τα ξεπερνοφν, παρακωλφοντασ τελικά τθ  κεμιτι ςυνεργαςία με τον 

εκπαιδευτικό.   

   Συνοψίηοντασ, οι γονείσ κατανοοφν τθν ςθμαντικότθτα του ρόλου τουσ, επικυμοφν 

τθ ςυνεργαςία και τθν εμπλοκι τουσ ςτθν εκπαιδευτικι κοινότθτα, αλλά δεν 

γνωρίηουν οφτε με ποιο τρόπο να εμπλακοφν, οφτε γνωρίηουν τα κεςμικά όρια 

εμπλοκισ τουσ. Το κενό αυτό ςυμπλθρϊνουν οι Σχολζσ Γονζων με προγράμματα 

που αφοροφν τθ  ςχζςθ γονζων και ςχολείου. Ρροτείνεται ανεπιφφλακτα ςτουσ 

γονείσ να ςυμμετζχουν ςε Σχολζσ Γονζων,  κακϊσ μζςα από αυτζσ επιτυγχάνεται θ 

ενίςχυςθ του γονεϊκοφ  ρόλου και, προοδευτικά, ενδυναμϊνονται οι ςχζςεισ 

οικογζνειασ και ςχολείου. 
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3.1.2   Απόψεισ εκπαιδευτικών ςχετικϊ με τη ςχϋςη και ςυνεργαςύα 

με το ςχολεύο    

 

    Ππωσ και οι γονείσ, ζτςι και οι εκπαιδευτικοί από πλευράσ τουσ, ανάλογα με τθν 

προςωπικότθτα τουσ, τισ ςτάςεισ τουσ  και τα άλλα χαρακτθριςτικά τουσ, 

ενκαρρφνουν ι όχι τθν  εμπλοκι των γονζων ςτθ ςχολικι ηωι (Σταμζλοσ Γ. – 

Μπαρτηακλισ Μ, 2005). 

    Ραράγοντεσ όπωσ θ θλικία και τα χρόνια προχπθρεςίασ του εκπαιδευτικοφ, 

παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθ ςχζςθ που αναπτφςςει με τουσ γονείσ. Κατά μια 

άποψθ, οι παλαιότεροι εκπαιδευτικοί είναι πιο δφςκολο να αλλάξουν τισ ιδθ 

διαμορφωμζνεσ απόψεισ τουσ ςχετικά με τον κακαρά εκπαιδευτικό ρόλο του 

ςχολείου, ενϊ αντίκετα, οι νεότεροι δείχνουν να ςυμφωνοφν και να ενκαρρφνουν 

τθ γονεϊκι εμπλοκι. Κατά μια άλλθ άποψθ, κάποιοι παλαιότεροι λόγω τθσ 

εμπειρίασ τουσ, ζχουν μια κετικότερθ ςτάςθ απζναντι ςτθ γονεϊκι εμπλοκι, διότι 

νιϊκουν λιγότερθ αναςφάλεια.  

      Ρρζπει να αναφερκεί όμωσ, ότι υπάρχουν και  παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν 

άποψθ του εκπαιδευτικοφ για τθ ςυνεργαςία με τουσ γονείσ, εκτόσ από  τθν 

προςωπικότθτα και τισ προςωπικζσ του πεποικιςεισ.  Ζτςι, θ προςωπικότθτα του 

Δ/ντι τθσ εκάςτοτε ςχολικισ μονάδασ, οι απαιτιςεισ και οι κανονιςμοί του 

ςχολείου, θ αναλογία μακθτϊν-εκπαιδευτικϊν, το μζγεκοσ του ςχολείου και το 

γενικότερο κλίμα ςε αυτό, φαίνεται να ενκαρρφνουν ι να εμποδίηουν τον 

εκπαιδευτικό ςτθν επαφι του με το γονζα.  

       Οι περιςςότεροι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίηουν με ςκεπτικιςμό και 

επιφυλακτικότθτα τθν εμπλοκι των γονζων και ςυχνά βλζπουν τουσ γονείσ ωσ 

αντιπάλουσ τουσ και όχι ωσ  ςυμμάχουσ. Αναγνωρίηουν τθν ουςιαςτικι ςθμαςία τθσ 

αρμονικισ ςυνεργαςίασ με τουσ γονείσ, αλλά περιμζνουν οι γονείσ να ςυμμετζχουν 

ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία από απόςταςθ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ που οι ίδιοι 

κζτουν ςαν δικλείδα αςφαλείασ. Αποκόβουν τθν ουςιαςτικι πρόςβαςθ των γονζων 

ςτο ςχολείο και περιορίηουν το  λόγο και τθν άποψι τουσ για τα ςχολικά δρϊμενα. 

Καλοφν τουσ γονείσ ςε ςυναντιςεισ που αφοροφν μόνο τθν ενθμζρωςι τουσ για το 

πρόγραμμα του ςχολείου και τθν πρόοδο των παιδιϊν τουσ. Κεωροφν πωσ οι γονείσ 

παραβιάηουν τα όρια τθσ γονεϊκισ εμπλοκισ και ανακατεφονται ςε κζματα ςτα 

οποία δεν ζχουν κεςμικό ρόλο. 

    Ραρόλα αυτά, αναγνωρίηουν πωσ θ επικοινωνία και θ ςυνεργαςία μεταξφ τουσ 

είναι προσ όφελοσ των παιδιϊν, αλλά δε γνωρίηουν πϊσ μποροφν να κζςουν ςωςτά 

όρια. Ρροσ αυτι τθν κατεφκυνςθ είναι πρόκυμοι να εκπαιδευτοφν για να είναι πιο 
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αποδοτικοί ςε κζματα ςυνεργαςίασ.  Επικυμθτι κα ιταν θ φπαρξθ Σχολισ Γονζων 

μζςα ςτθ ςχολικι μονάδα, κακϊσ ςε αυτι κα μποροφςαν να ςυηθτθκοφν τα όρια 

τθσ γονεϊκισ εμπλοκισ, να διευκρινιςτεί ο τρόποσ επικυμθτισ ςυνεργαςίασ, αλλά 

και να επιλυκοφν πικανά προβλιματα τθσ τρζχουςασ ομάδασ παιδιϊν, κάτι που κα 

διευκόλυνε το ρόλο των εκπαιδευτικϊν δίνοντασ ςτοχευμζνεσ λφςεισ . Με αυτόν τον 

τρόπο κα μποροφςαν να κακοδθγθκοφν οι εκπαιδευτικοί , αλλά και οι γονείσ ςε πιο 

λειτουργικοφσ τρόπουσ επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ.     

 

 

3.2.  Δυςλειτουργύα ςτη ςυνεργαςύα ανϊμεςα ςε γονεύσ  και 

εκπαιδευτικούσ.  Αύτια  και  αποτελϋςματα.  

 

     Στθν προθγοφμενθ ενότθτα, αναφζρκθκαν οι απόψεισ και οι πεποικιςεισ των 

γονζων και των εκπαιδευτικϊν για τθ μεταξφ τουσ ςχζςθ και ςυνεργαςία. Ενϊ όμωσ 

φαίνεται πωσ και οι δυο πλευρζσ επικυμοφν τθν επικοινωνία και τθ ςυνεργαςία, 

ςτθν πράξθ θ ςχζςθ αυτι τισ περιςςότερεσ φορζσ δυςλειτουργεί.  Οι αιτίεσ για τθ 

δυςλειτουργία που παρουςιάηεται είναι πολλζσ, και πθγάηουν από όλουσ τουσ 

εμπλεκόμενουσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, κακϊσ και από το ίδιο το 

εκπαιδευτικό ςφςτθμα.  

   Θ βαςικότερθ αιτία τθσ δυςλειτουργίασ είναι θ αςάφεια που επικρατεί ςτθ 

διευκρίνιςθ των ορίων παρζμβαςθσ των γονζων ςτθ ςχολικι κακθμερινότθτα. Θ 

γονεϊκι εμπλοκι δεν προςδιορίηεται με ςαφινεια από το κεςμικό πλαίςιο, 

αφινοντασ περικϊρια παρερμθνείασ, τόςο από τουσ γονείσ, όςο και από τουσ 

εκπαιδευτικοφσ. Οι γονείσ κάποιεσ φορζσ, κεωροφν ότι μποροφν να εμπλακοφν ςτθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία επί παντόσ επιςτθτοφ, ενϊ οι εκπαιδευτικοί ςυχνά 

κεωροφν ότι καλό κα ιταν να ςυμμετζχουν οι γονείσ από απόςταςθ.  

    Το ςτυλ διεφκυνςθσ του κάκε ςχολείου κακορίηει επίςθσ τθ ςυνεργαςία. Ζνασ 

αυταρχικόσ τρόποσ διοίκθςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ, παρακωλφει τθ ςυνεργαςία, 

αφοφ απομακρφνει τουσ γονείσ και αρκείται ςτθν τυπικι επικοινωνία μαηί τουσ και 

επεμβαίνει ςτθν διαμόρφωςθσ τθσ άποψθσ του εκπαιδευτικοφ, όπωσ αναφζρκθκε 

ςτο προθγοφμενο υποκεφάλαιο. Το εκπαιδευτικό ςτυλ του κάκε διδάςκοντα, 

κακϊσ και οι επικοινωνιακζσ του δεξιότθτεσ, είναι επίςθσ μεγάλθσ ςθμαςίασ. Οι 

τυπικζσ ςυναντιςεισ με τουσ γονείσ, και μόνο ςε περίπτωςθ εμφάνιςθσ κάποιου 

προβλιματοσ, ο χρόνοσ που αφιερϊνει ςτουσ γονείσ κακϊσ και ο τρόποσ ομιλίασ 

του, κακορίηουν τθν πρόκεςι του ι μθ, να γίνει προςιτόσ ςε αυτοφσ.  
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     Το κοινωνικό - πολιτιςτικό και οικονομικό επίπεδο των γονζων είναι ζνα ακόμθ 

βαςικό αίτιο που  κακορίηει  τθ ςυνεργαςία μεταξφ τουσ. Ππωσ αναλφκθκε ςτο 

προθγοφμενο υποκεφάλαιο, ο περιοριςμζνοσ διακζςιμοσ χρόνοσ και θ αδυναμία 

απουςίασ από τθν εργαςία, κάποιεσ φορζσ ερμθνεφονται ωσ αδιαφορία προσ το 

ςχολικό πλαίςιο.  

    Τζλοσ, ζνα ακόμθ αίτιο δυςλειτουργικισ ςυνεργαςίασ είναι θ ζλλειψθ 

ςυςτθματικισ και υποχρεωτικισ επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν για τθ ςωςτι 

διαχείριςθ τθσ ςυνεργαςίασ με τουσ γονείσ, κακϊσ και θ ζλλειψθ εκπαίδευςθσ των  

γονζων, όςον αφορά το ρόλο τουσ ςτο ςχολείο. Στθν ίδια κατεφκυνςθ ςυντελεί και 

θ παντελισ απουςία ψυχοκοινωνικϊν υπθρεςιϊν, ςτο πλαίςιο των ςχολικϊν 

μονάδων. 

       Τα παραπάνω αίτια ζχουν ωσ αποτζλεςμα να δθμιουργοφνται ςυγκροφςεισ 

ανάμεςα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ και ςτουσ γονείσ και ουςιαςτικά να δθμιουργοφνται 

δυο αντίπαλα μζρθ, που αντί να ςυνεργάηονται προσ το κοινό όφελοσ των παιδιϊν 

τουσ, επικρίνουν το ζνα μζροσ το άλλο και απομακρφνονται. Οι εκπαιδευτικοί 

νιϊκουν ότι απειλείται θ επαγγελματικι τουσ επάρκεια, οι δε γονείσ νιϊκουν 

αδφναμοι μπροςτά ςτο ςχολικό ςφςτθμα και αντιδροφν είτε με πίεςθ και επίκριςθ, 

είτε με αδιαφορία και παραίτθςθ.  Θ ςυνζχιςθ αυτισ τθσ δυςλειτουργίασ ζχει 

άμεςο αντίκτυπο ςτθν αντίλθψθ και  ςτάςθ που διαμορφϊνει το παιδί για το 

ςχολείο, κακϊσ θ οικογζνειά του και το ςχολείο είναι οι δφο κόςμοι του. Δφο 

κόςμοι, που αντί να ςυμπορεφονται αρμονικά, λειτουργοφν ςαν αντίπαλα μζρθ με 

αντικρουόμενα ςυμφζροντα.   

 

 

3.3.   Τα οφϋλη τησ ςυνεργαςύασ γονϋων - εκπαιδευτικών 

 

     Για κάκε παιδί τθσ προςχολικισ θλικίασ θ οικογζνεια και το ςχολείο είναι όλοσ ο 

κόςμοσ του. Θ οικογζνεια και το ςχολείο είναι  οι δφο βαςικοί κεςμοί τθσ 

κοινωνικοποίθςισ του. Πταν αυτοί οι δυο κεςμοί ςυνεργάηονται αρμονικά μεταξφ 

τουσ, τα οφζλθ για το παιδί είναι μεγάλα. Και επειδι το ςχολείο, όπωσ 

προαναφζρκθκε, αποτελεί ζνα ςφςτθμα που εμπεριζχει πολλά  υποςυςτιματα, 

όταν ωφελείται το ζνα  υποςφςτθμα, κατϋ επζκταςθ ωφελοφνται και όλα τα 

υπόλοιπα. 

    Αναλυτικότερα, τα οφζλθ από τθ ςυνεργαςία γονζων και εκπαιδευτικϊν είναι 

πολλαπλά. Ρρϊτιςτο όφελοσ είναι ότι όταν οικογζνεια και ςχολείο  ςυνεργάηονται 

και ακολουκοφν κοινι πορεία, δε δθμιουργείται ςφγχυςθ ςτο παιδί για το τι πρζπει 

να κάνει ςε μια κατάςταςθ, κακϊσ γνωρίηει κοινά όρια που πρζπει να τθροφνται. 
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Γνωρίηουμε άλλωςτε πωσ κάκε παιδί ζρχεται ςτο ςχολείο ζχοντασ ιδθ εδραιωμζνα 

βιϊματα από τθν οικογζνειά του, τα οποία  ςυχνά  ζρχονται ςε ςφγκρουςθ με τα 

όςα πρεςβεφει το ςχολείο. Πμωσ τα βιϊματα αυτά δεν πρζπει να αποδομοφνται 

από το ςχολείο, κακϊσ αντανακλοφν το περιβάλλον κάκε παιδιοφ, κοινωνικό και 

πολιτιςμικό. Χρειάηεται επομζνωσ ςυνεννόθςθ και των δφο πλευρϊν, ϊςτε θ 

μετάβαςθ από το γνωςτό βίωμα προσ το άγνωςτο για το παιδί,  να γίνεται ομαλά. 

Το παιδί προςαρμόηεται καλφτερα ςτο ςχολείο, αν αιςκάνεται ότι υπάρχει ςυνζχεια 

ανάμεςα ςτουσ δφο κεςμοφσ, κακϊσ ζτςι νιϊκει αςφάλεια και ςτακερότθτα ςτθ 

ηωι του (Μπακιρτηισ, 2002). Θ καλι ςυνεργαςία ανάμεςα ςτο ςχολείο και ςτθν 

οικογζνεια, ουςιαςτικά δθλαδι ανάμεςα ςτον εκπαιδευτικό και ςτον γονζα, 

ενιςχφει τθν αυτοπεποίκθςθ των παιδιϊν  και δθμιουργεί αίςκθμα  οικειότθτασ με 

το ςχολείο. Οι δυο αυτοί φορείσ ςυμβάλλουν ςτθν επιτυχία του παιδιοφ ιςοδφναμα 

και ςε βάκοσ χρόνου (Friedrich, 2000). Πταν τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι οι 

εκπαιδευτικοί είναι πρόςωπα που χαίρουν εκτίμθςθσ από το οικείο περιβάλλον 

τουσ, είναι πιο εφκολο να τουσ εμπιςτευτοφν. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ εικόνα του 

εκπαιδευτικοφ αποδυναμϊνεται, μαηί και όλεσ οι εκπαιδευτικζσ του ενζργειεσ. Αυτό 

ζχει ωσ ςυνζπεια, το ςχολείο από χϊροσ μάκθςθσ και ελεφκερθσ ζκφραςθσ, να  

μετατρζπεται ςε καταναγκαςτικό ζργο. Τισ απόψεισ αυτζσ ενιςχφουν ςχετικζσ 

ζρευνεσ, που δείχνουν πωσ θ κετικά διακείμενθ εμπλοκι των γονζων ςτθ ηωι του 

ςχολείου ζχει ανάλογεσ επιπτϊςεισ ςτθ ςτάςθ των μακθτϊν προσ το ςχολείο, αλλά 

και ςτθν κοινωνικι τουσ ςυμπεριφορά (Φλουρισ, 1989).  

      Ρρόςκετο όφελοσ για το παιδί είναι  θ ςχολικι του επίδοςθ, κακϊσ ζχει 

περιςςότερεσ πικανότθτεσ ςχολικισ επιτυχίασ όταν οι γονείσ είναι ενιμεροι για τισ 

ςχολικζσ διαδικαςίεσ  και ςυνεχίηουν το ςχολικό ζργο ςτο ςπίτι. Φαίνεται μάλιςτα 

πωσ θ επίδοςθ του παιδιοφ είναι ςυχνά ανάλογθ με τον τρόπο και τον βακμό 

εμπλοκισ του γονζα ςτθ ςχολικι διαδικαςία. Συγκεκριμζνα ,θ ενεργθτικι εμπλοκι 

των γονζων ζχει κετικότερα αποτελζςματα ςτθν επίδοςθ του παιδιοφ, από ό,τι θ 

πακθτικι (Νόβα – Καλτςοφνθ, 2004). Εν προκειμζνω, όταν οι γονείσ και ο 

εκπαιδευτικόσ είναι ςε κζςθ να κατανοιςουν ο ζνασ τισ προςδοκίεσ του άλλου, 

διατθρϊντασ μια επικοινωνία που κα επιτρζπει και ςτισ δφο πλευρζσ να γνωρίηουν 

τθν πρόοδο και τθ ςυμπεριφορά του παιδιοφ, τόςο ςτο ςχολείο όςο και ςτθν 

οικογζνεια, κακϊσ και τισ ςυνικειεσ του, τα ενδιαφζροντά του, τισ κλίςεισ του και 

τισ κοινωνικζσ αλλθλεπιδράςεισ του με το περιβάλλον του, τότε τα παιδιά 

παρουςιάηουν καλφτερεσ επιδόςεισ (Coleman, 1998).  

      Από τθν άλλθ πλευρά, υπάρχουν και οφζλθ για τουσ γονείσ, κακϊσ όταν ζχουν 

κοινι πορεία με τον εκπαιδευτικό, αποκτοφν περιςςότερθ αυτοπεποίκθςθ για τθν 

ανατροφι των παιδιϊν τουσ. Συγκεκριμζνα, πολλοί γονείσ νιϊκουν ότι κάνουν λάκθ 

ςε πράγματα που αφοροφν τα παιδιά τουσ, ζχουν απορίεσ και ερωτιματα που 

εφκολα επιλφονται όταν ςυηθτοφν με τον εκπαιδευτικό. Ο εκπαιδευτικόσ, ζχοντασ 
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τθν επιςτθμονικι κατάρτιςθ, γνωρίηει  ςυνικωσ τον κατάλλθλο τρόπο και μπορεί να 

κακοδθγιςει τουσ γονείσ για τθν καλφτερθ ανατροφι  των παιδιϊν τουσ.   

      Από τθν πλευρά του εκπαιδευτικοφ υπάρχουν επίςθσ οφζλθ, κακϊσ  ο  γονζασ 

είναι ο μόνοσ που μπορεί να πλθροφοριςει τον εκπαιδευτικό για τθν πλιρθ 

προςωπικότθτα του παιδιοφ, ζτςι ϊςτε αυτόσ να μπορεί να εξατομικεφςει και να 

προςαρμόςει το πρόγραμμα πάνω ςτισ ξεχωριςτζσ ανάγκεσ του κάκε παιδιοφ. 

Επομζνωσ, διευκολφνεται θ μακθςιακι διαδικαςία και για τον ίδιο τον 

εκπαιδευτικό.  

     Εν κατακλείδι, θ κοινι πορεία γονζων και εκπαιδευτικϊν είναι μια μακρά 

διαδικαςία, που προχποκζτει διάκεςθ τόςο χρόνου, όςο και ςυνεργαςίασ και 

διευρυμζνθσ οπτικισ και από τισ δφο πλευρζσ. Ωσ εκ τοφτου, θ αναηιτθςθ 

ευκαιριϊν και κατάλλθλου πλαιςίου για επικοινωνία και ςυνεργαςία μεταξφ 

ςχολείου και οικογζνειασ, κα πρζπει να αποτελεί βαςικό μζλθμα και των δφο 

πλευρϊν και να ζχει πολλζσ και διαφορετικζσ όψεισ (Coleman, 1998). Στο επίκεντρο 

πρζπει να παραμζνει το παιδί και θ δθμιουργία των καλφτερων ςυνκθκϊν για να 

μπορζςει αυτό να εξελιχκεί.  

          

 

   

3.4.   Θεςμοθετημϋνο πλαύςιο ςυνεργαςύασ ςχολεύου με γονεύσ 

 

    Το ςχολείο και θ οικογζνεια, όπωσ αναφζρκθκε, είναι οι βαςικοί κεςμοί 

κοινωνικοποίθςθσ των παιδιϊν . Ειδικά ςτθν προςχολικι θλικία, οι κεςμοί αυτοί 

είναι  κακοριςτικισ ςθμαςίασ για τθν ανάπτυξθ και τθν εξζλιξθ του παιδιοφ. Θ 

ςυνεργαςία και θ επικοινωνία ανάμεςά τουσ είναι ουςιϊδθσ, γι αυτό και ςε αδρζσ 

γραμμζσ κεςμοκετείται μζςω των αρμόδιων φορζων. Το Υπουργείο Ραιδείασ, 

κακϊσ και το Ραιδαγωγικό Λνςτιτοφτο, δίνουν οδθγίεσ προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ.   

 

 

 

3.4.1    Αναλυτικό πρόγραμμα Υπουργεύου Παιδεύασ  (ΑΠΣ και 

ΔΕΠΠΣ) και Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο 

 

 

       Θ κατεφκυνςθ του Υπουργείου Ραιδείασ όςον αφορά τθν επικοινωνία και 

ςυνεργαςία ανάμεςα ςτουσ γονείσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ, αποτυπϊνεται μζςα 

από τα εγχειρίδια που εκφράηουν τον επίςθμο, νομοκετθμζνο λόγο. Συγκεκριμζνα, 

θ επικοινωνία και θ ςυνεργαςία αναφζρεται ςτο επίςθμο Αναλυτικό Ρρόγραμμα 
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(Α.Ρ.Σ.) , και ςτο Διακεματικό Ενιαίο Ρλαίςιο Ρρογράμματοσ Σπουδϊν (Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ.)    

του Νθπιαγωγείου , κακϊσ επίςθσ και ςτον Οδθγό Νθπιαγωγοφ  και Οδθγό Γονζα 

που ςυνδυαμορφϊνονται  από το Ραιδαγωγικό Λνςτιτοφτο.   

       Οι νόμοι, ςε ςυνδυαςμό με το Αναλυτικό Ρρόγραμμα και τα Ρρογράμματα 

Σπουδϊν, φανερϊνουν τθν επίςθμθ κατεφκυνςθ που «επιβάλλει» θ Ρολιτεία ςτουσ 

εκπαιδευτικοφσ.  Είναι γενικά αποδεκτό, πωσ ο ευρφτεροσ ςκοπόσ τθσ εκπαίδευςθσ 

διαμορφϊνεται βάςει του «ιδανικοφ προτφπου ανκρϊπου» που θ ςυγκεκριμζνθ 

κοινωνία κζλει να δθμιουργιςει (Ανακτικθκε από http://www.pi-schools.gr ςτισ 

25/10/2016).   Σφμφωνα με τον Κυπριανό (2007), ςτθ διαμόρφωςθ του γενικοφ 

ςκοποφ  υπειςζρχονται τα ςτοιχεία εκείνα που τον ςυγκροτοφν ωσ δίκτυο ςχζςεων. 

Αναλυτικότερα, θ οικογζνεια,  τα παιδιά, οι παιδαγωγοί , το ςχολείο, οι φορείσ 

εκπαιδευτικισ πολιτικισ και οι παιδαγωγικζσ αντιλιψεισ επθρεάηουν 

ποικιλοτρόπωσ το ςκοπό τθσ εκπαίδευςθσ.  

     Το Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ. (Διακεματικό Ενιαίο Ρλαίςιο Ρρογράμματοσ Σπουδϊν) αναφζρεται 

ςτουσ γονείσ μόνο ςε ότι ζχει να κάνει με τθν πρόςβαςι τουσ ςτο φάκελο 

αξιολόγθςθσ του παιδιοφ, δθλαδι  ςτισ περιςταςιακζσ ςθμειϊςεισ του 

εκπαιδευτικοφ και ςτισ εργαςίεσ του παιδιοφ (Ανακτικθκε από http://www.pi-

schools.gr ςτισ 25/10/2016). Δεν αναφζρει ςυνεργαςία, παρά μόνο αμφίδρομθ 

ενθμζρωςθ, τόςο των γονζων από τον εκπαιδευτικό για «ςυνολικι πρόοδο του 

παιδιοφ, μζςα από τθν οποία αναδεικνφονται και επιςθμαίνονται τα ενδιαφζροντα, 

οι ανάγκεσ και οι ιδιαιτερότθτζσ του» (Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ. ,2006)  όςο και του εκπαιδευτικοφ 

από τουσ γονείσ , οι οποίοι λειτουργοφν ωσ πθγι πλθροφόρθςθσ για τα παιδιά τουσ. 

Οι ςυναντιςεισ με τουσ γονείσ δεν κακορίηονται αναλυτικά, εκτόσ από τισ 

προκακοριςμζνεσ ςυναντιςεισ που προβλζπονται από το ΦΕΚ, πχ ςτθν ζναρξθ τθσ 

ςχολικισ χρονιάσ. Θ επίςθμθ κατεφκυνςθ λοιπόν , δεν αναφζρεται ςε ςυνεργαςία , 

παρά μόνο ςε ενθμζρωςθ και ζτςι το κζμα τθσ ςυνεργαςίασ επαφίεται ςτον κάκε 

εκπαιδευτικό, αν κζλει να προχωριςει ςε αυτι ι όχι.   

        Το επόμενο εγχειρίδιο που παρζχεται από το Υπουργείο ςε ςυνεργαςία με το 

Ραιδαγωγικό Λνςτιτοφτο,  είναι ο Οδθγόσ Νθπιαγωγοφ, που δίνει οδθγίεσ ςτουσ 

εκπαιδευτικοφσ και κατευκφνςεισ ςχεδιαςμοφ του μακιματοσ, ςφμφωνα με τουσ 

ςτόχουσ του Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ (Ανακτικθκε από http://www.pi-schools.gr 

ςτισ 25/10/2016). Σε αυτόν τον Οδθγό, θ οικογζνεια αναφζρεται ωσ ζνασ 

παράγοντασ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ και όχι ςαν κεςμόσ που βρίςκεται εκτόσ 

του ςχολείου. Για τθν ακρίβεια, αφιερϊνεται ζνα ολόκλθρο κεφάλαιο με τίτλο «Θ 

ςυνεργαςία με το ςπίτι».  Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτθν αρχι του κεφαλαίου 

αναφζρονται οι τάςεισ τθσ ςφγχρονθσ εκπαιδευτικισ ζρευνασ, που αποκαλφπτει 

πωσ «τα πιο αποτελεςματικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τθν πρϊιμθ παιδικι 

θλικία είναι εκείνα που εμπλζκουν τουσ γονείσ ςτισ διαδικαςίεσ μάκθςθσ των 

παιδιϊν τουσ» (Δαφζρμου, Κουλοφρθ, Μπαςαγιάννθ , 2007  ).  Ρροτείνεται επίςθσ θ 

δθμιουργία κλίματοσ αμοιβαίου ςεβαςμοφ και εμπιςτοςφνθσ, που είναι 

http://www.pi-schools.gr/
http://www.pi-schools.gr/
http://www.pi-schools.gr/
http://www.pi-schools.gr/
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κακοριςτικισ ςθμαςίασ για τθν επίτευξθ τθσ ςυνεργαςίασ. Για να δθμιουργιςουν 

ζνα τζτοιο κλίμα οι εκπαιδευτικοί πρζπει να προςπακοφν να εμπλζξουν τουσ γονείσ 

ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία ενθμερϊνοντάσ τουσ για το πρόγραμμα που 

ακολουκοφν με όςο το δυνατόν πιο ςυςτθματικό τρόπο. Να τουσ ενθμερϊνουν 

επίςθσ για τουσ ςτόχουσ που ζχουν ορίςει, για τισ δραςτθριότθτεσ που 

πραγματοποιοφνται και τθν βοικεια που προςδοκοφν από αυτοφσ. (Dodge & 

Colker, 1998, όπωσ αναφζρεται ςτο βιβλίο Δαφζρμου, Κουλοφρθ, Μπαςαγιάννθ, 

2007).   Ο Οδθγόσ αναφζρει  πωσ ςυνεργαςία ςθμαίνει πρωτίςτωσ επικοινωνία και 

δίνει ςειρά από πρακτικοφσ τρόπουσ επικοινωνίασ με τουσ γονείσ, εςτιάηοντασ ςτισ 

προγραμματιςμζνεσ ςυναντιςεισ των εκπαιδευτικϊν με τουσ γονείσ, ςτο πλαίςιο 

τθσ ενθμζρωςθσ για το πρόγραμμα του ςχολείου, αλλά και τθσ προόδου των 

παιδιϊν. Ο Οδθγόσ αναφζρει επίςθσ, πωσ ζνασ άλλοσ τρόποσ ςυνεργαςίασ  είναι θ 

ςυμμετοχι των γονζων ςτο πρόγραμμα των δραςτθριοτιτων του νθπιαγωγείου.  

Πταν το κζμα το επιτρζπει , ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να προςκαλζςει ζναν γονζα 

ςτθν τάξθ ςαν εκελοντικι προςφορά, να μιλιςει πχ για το επάγγελμά του. 

      Στο ίδιο πλαίςιο κινείται και ο Οδθγόσ Γονζα, ζνα επίςθσ εγχειρίδιο του 

Υπουργείου Ραιδείασ ςε ςυνεργαςία με το Ραιδαγωγικό Λνςτιτοφτο, που περιζχει 

οδθγίεσ προσ τουσ γονείσ και χριςιμθ πλθροφόρθςθ για τα δρϊμενα του 

νθπιαγωγείου και όχι μόνο. Ο Οδθγόσ αφιερϊνει ολόκλθρο κεφάλαιο με τίτλο « Θ 

ςυνεργαςία των γονζων με τουσ εκπαιδευτικοφσ» (Βρυνιϊτθ, Κυρίδθσ, 

Σιβροποφλου-Κεοδοςιάδου, Χρυςαφίδθσ, 2007). Στον Οδθγό τονίηεται θ 

αναγκαιότθτα τθσ ςυνεργαςίασ και προτείνονται τρόποι προςζγγιςθσ μεταξφ 

νθπιαγωγείου και οικογζνειασ. Αναγνωρίηεται πωσ βαςικόσ λόγοσ για τθν ζλλειψθ  

ςυνεργαςίασ  είναι ο περιοριςμζνοσ χρόνοσ , αλλά και θ ζλλειψθ κατάλλθλθσ 

εκπαίδευςθσ και από τισ δφο πλευρζσ. 

    Κλείνοντασ, από τα παραπάνω φανερι γίνεται θ πρόκεςθ τθσ επίςθμθσ 

κατεφκυνςθσ των φορζων τθσ εκπαίδευςθσ για ςυνεργαςία γονζων και 

εκπαιδευτικϊν, κακϊσ αναγνωρίηεται ωσ μζςο βοικειασ για τθ μακθςιακι 

διαδικαςία. Αρκείται όμωσ κυρίωσ ςτο επίπεδο τθσ ενθμζρωςθσ και όχι τόςο τθσ 

ενεργοφσ  ςυνεργαςίασ μζςω ςυμμετοχισ, και αναφζρεται μόνο ςε αδρζσ γραμμζσ 

προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ, δίνοντασ το περιςςότερο βάροσ για αυτι τθ δυνατότθτα 

ςτθν πρόκεςθ του εκάςτοτε εκπαιδευτικοφ.  
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3.4.2.  Προτϊςεισ ςχολικών ςυμβούλων όςον αφορϊ τη ςυνεργαςύα. 

 

      Σαν επίςθμο φορζα ςτθν  εκπαιδευτικι πραγματικότθτα μποροφμε να 

ςυμπεριλάβουμε και το κεςμό των Σχολικϊν Συμβοφλων . Οι Σχολικοί Σφμβουλοι 

ζχουν τθ κεςμικι υποχρζωςθ να επιμορφϊνουν τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ 

περιφζρειάσ τουσ, με ςκοπό να βελτιωκεί θ ποιότθτα τθσ παρεχόμενθσ 

εκπαίδευςθσ, θ ςυνεργαςία μεταξφ των ςχολείων και θ ςυνεργαςία μεταξφ του 

ςχολείου και τθσ οικογζνειασ. Οι Σχολικοί Σφμβουλοι λειτουργοφν ςυχνά ωσ 

ςυνδετικοί κρίκοι ανάμεςα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ γονείσ, ενθμερϊνονται 

για  τυχόν εντάςεισ και μεςολαβοφν για τθν επίλυςι τουσ. Ρροτείνουν τθ 

δθμιουργία κλίματοσ «κοινωνικισ εμπιςτοςφνθσ» ανάμεςα ςτουσ γονείσ και τουσ 

εκπαιδευτικοφσ, ωσ ςθμαντικό παράγοντα βελτίωςθσ και  ςυχνά διοργανϊνουν 

ςχετικζσ θμερίδεσ και ςεμινάρια, ϊςτε να παρζχουν γνϊςεισ και κατάρτιςθ ςτουσ 

εκπαιδευτικοφσ τθσ περιφζρειάσ τουσ.  

      Μζςα ςτισ αρμοδιότθτεσ των Σχολικϊν Συμβοφλων είναι θ παροχι βοικειασ και 

παιδαγωγικϊν οδθγιϊν ςε περιπτϊςεισ που παρουςιάηονται δυςχερείσ καταςτάςεισ 

ςυνεργαςίασ και επικοινωνίασ. Για να αντιμετωπιςτοφν αυτζσ, προτείνουν ςυχνά 

ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να ξεφφγουν από το ρόλο τθσ αυκεντίασ, να ακοφςουν με 

προςοχι τισ ανάγκεσ των γονζων και να δείξουν ενςυναίςκθςθ, αξιοποιϊντασ όλεσ 

τισ παιδαγωγικζσ τουσ γνϊςεισ. Δεν είναι λίγεσ οι φορζσ , που οι Σχολικοί Σφμβουλοι 

ζρχονται ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ και κανονίηουν από κοινοφ ςυναντιςεισ με τουσ 

γονείσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ, δείχνοντασ ωσ τον μόνο τρόπο για μια πιο αρμονικι 

ςυνεργαςία, τον ουςιαςτικό και εποικοδομθτικό διάλογο και με τισ δφο πλευρζσ. 

Συχνά μεςολαβοφν ϊςτε να δείξουν ςτουσ γονείσ τα όρια τθσ επικυμθτισ εμπλοκισ 

τουσ ςτθ ςχολικι δράςθ, χωρίσ να παραβιάηουν και να παρακωλφουν το 

εκπαιδευτικό ζργο. Αυτό που υποςτθρίηουν όλοι οι Σχολικοί Σφμβουλοι είναι πωσ θ 

μάκθςθ ενόσ παιδιοφ κα βελτιωκεί πολφ περιςςότερο, αν όλοι οι ςθμαντικοί 

ενιλικοι τθσ ηωισ του λάβουν ςοβαρά υπόψθ τουσ  ο ζνασ τθ γνϊμθ του άλλου.  

     Τελειϊνοντασ, οι Σχολικοί Σφμβουλοι επιδιϊκουν το «άνοιγμα» του ςχολείου 

προσ τθν κοινωνία, γιϋ αυτό και τονίηουν τθ ςθμαςία τθσ ςυνεργαςίασ και με άλλουσ 

φορείσ, πχ τουσ Διμουσ και τισ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ τουσ ι τουσ Συλλόγουσ γονζων 

και τα Σχολικά Συμβοφλια. Ρροτείνουν επίςθσ τθ ςυχνι  διοργάνωςθ εκδθλϊςεων 

μζςα ςτο ςχολικό πλαίςιο, ϊςτε να δίνεται  θ ευκαιρία ςτουσ γονείσ να 

ςυμμετζχουν ςτα ςχολικά δρϊμενα. Είναι υπζρ τθσ δθμιουργίασ ομάδων ανάμεςα 

ςε γονείσ, προτείνοντασ τθ ςυμμετοχι τουσ  ςε Σχολζσ Γονζων, κακϊσ θ προςφορά 

τουσ   κεωρείται  πολφ χριςιμθ.  
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3.5  Τρόποι βελτύωςησ τησ ςυνεργαςύασ.  

 

    Το ςχολείο, όπωσ αναφζρκθκε και ςε προθγοφμενο κεφάλαιο, είναι ζνα ςφςτθμα 

που αποτελείται από υποςυςτιματα. Για να βελτιωκεί θ ςυνεργαςία ανάμεςα ςτα 

υποςυςτιματα, χρειάηονται αλλαγζσ και προςπάκεια από όλα τα εμπλεκόμενα 

μζρθ.  

      Το μεγαλφτερο μερίδιο για τθ  ςυνεργαςία επωμίηονται οι εκπαιδευτικοί, κακϊσ 

αυτοί διαδραματίηουν το ρόλο του «εμψυχωτι» ςτον  επικοινωνιακό ςχεδιαςμό. 

Για να γίνει αποδοτικι θ ςυνεργαςία με τουσ γονείσ, πρζπει ο εκπαιδευτικόσ να 

καλλιεργιςει ζνα κετικό κλίμα, με καλοπροαίρετθ διάκεςθ και να ενκαρρφνει τθν 

δυναμικι επικοινωνία μεταξφ τουσ. Οι γονείσ  μποροφν να γίνουν πολφτιμοι αρωγοί 

ςτο ςχολείο, αλλά και ο εκπαιδευτικόσ μπορεί από πλευράσ του να ςτθρίξει τθ 

ςχζςθ που κα αναπτφξουν οι γονείσ με τα παιδιά τουσ ςτο ςπίτι.  

      Οι γονείσ από τθ δικι τουσ πλευρά, για να δείξουν κετικι διάκεςθ για 

ςυνεργαςία πρζπει να ςυμμετζχουν και να ανταποκρίνονται ςτο κάλεςμα του 

ςχολείου, όςο περιοριςμζνο χρόνο και αν ζχουν. Θ ςυνεργαςία με τον εκπαιδευτικό 

ζχει να τουσ προςφζρει πολλά, κακϊσ οι εκπαιδευτικοί είναι πρόκυμοι να 

μοιραςτοφν τισ γνϊςεισ τουσ και να προςφζρουν ςθμαντικι κακοδιγθςθ ςτον 

γονεϊκό τουσ ρόλο (Χουντουμάδθ, 1998).  Πταν υπάρχει ςυνεργαςία ανάμεςά τουσ, 

οι γονείσ εκτιμοφν βακφτερα αυτά που προςφζρει το ςχολείο ςτο παιδί τουσ και θ 

ςυνειδθτοποίθςθ αυτισ τθσ προςφοράσ, τουσ κάνει να κζλουν να ςτθρίξουν πιο 

ενεργά  το ςχολικό ζργο (Δαράκθ, 1995).  Θ εκελοντικι προςφορά προσ το ςχολείο 

για ςυμμετοχι ςτισ δράςεισ και ςτισ εκδθλϊςεισ του είναι ςθμαντικι. Ειδικότερα, 

αυτά τα χρόνια που οι δαπάνεσ για τθν παιδεία ζχουν μειωκεί ςθμαντικά, θ 

εκελοντικι βοικεια και προςφορά των γονζων προσ το ςχολείο είναι πλζον 

κοινωνικό αίτθμα.   

      Στθ ςφςφιξθ των ςχζςεων μπορεί ουςιαςτικά να ςυνειςφζρει και ο Σφλλογοσ 

Γονζων, διοργανϊνοντασ κοινζσ δράςεισ. Ακόμα καλφτερα αποτελζςματα 

προκφπτουν  αν λειτουργιςουν Σχολζσ Γονζων,  που προςφζρουν επιμόρφωςθ και 

κακοδιγθςθ ςτουσ γονείσ. Θ ςυμμετοχι ςτισ Σχολζσ Γονζων παρζχει ςτουσ γονείσ 

ζνα πλαίςιο κοινωνικισ και ςυναιςκθματικισ υποςτιριξθσ, θ οποία παρζχεται τόςο 

από τον ειδικό που  ςυντονίηει τθν ομάδα, όςο και από τουσ υπόλοιπουσ γονείσ που 

ςυμμετζχουν ςε αυτι. Θ ομάδα τουσ δίνει τθ δυνατότθτα να εκφράςουν τισ δικζσ 

τουσ απόψεισ, να μοιραςτοφν τθν εμπειρία τουσ και να ακοφςουν διαφορετικζσ 

οπτικζσ. Τουσ δίνει με λίγα λόγια, τθ δυνατότθτα να αναπτυχκοφν ωσ άνκρωποι 

αλλά και ωσ γονείσ. Πςον αφορά το ςχολείο, οι Σχολζσ Γονζων δίνουν ζντονα 

κίνθτρα ςτουσ γονείσ να ενδιαφερκοφν για τθν πρόοδο των παιδιϊν τουσ, αλλά και 

να  εμπλακοφν ενεργά  ςτθ ςχολικι πραγματικότθτα. Εν κατακλείδι, οι Σχολζσ 
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Γονζων μποροφν να λειτουργιςουν ωσ ςυνδετικόσ κρίκοσ ανάμεςα ςτο ςχολείο και 

ςτθν οικογζνεια. 

 

 

 3.6  Η Τεχνολογύα ωσ μϋςο ενύςχυςησ τησ ςυνεργαςύασ ςχολεύου και 

οικογϋνειασ.  

    

      Θ εποχι μασ χαρακτθρίηεται από τθν αλματϊδθ ανάπτυξθ των Νζων 

Τεχνολογιϊν και τθσ Ρλθροφορικισ. Οι ΤΡΕ (Τεχνολογίεσ Ρλθροφορίασ και 

Επικοινωνίασ) ζχουν ειςαχκεί ςτο πρόγραμμα τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και 

ςχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί τθσ ςυγκεκριμζνθσ βακμίδασ (δάςκαλοι και 

νθπιαγωγοί) είναι καλοί χριςτεσ των υπθρεςιϊν του διαδικτφου. Σε μια εποχι που 

χαρακτθρίηεται «ψθφιακι», δεν κα μποροφςε το ςχολείο να μθν παρακολουκεί τισ 

εξελίξεισ και κυρίωσ να μθν τισ αξιοποιεί. Κακϊσ ο τρόποσ  επικοινωνίασ ανάμεςα 

ςτουσ ανκρϊπουσ ζχει αλλάξει, το ςχολείο οφείλει να προςαρμοςτεί ςτουσ νζουσ 

τρόπουσ επικοινωνίασ και να τουσ αξιοποιιςει ςτθν υπθρεςία των αναγκϊν του.  

     Κάκε ςχολικι μονάδα ςτθ χϊρα μασ διακζτει ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο, ζχοντασ ωσ 

πάροχο το επίςθμο ςχολικό δίκτυο (www.sch.gr). Αυτό επιτρζπει ςε κάκε μονάδα 

να ζχει το δικό τθσ email επικοινωνίασ και να δθμιουργιςει το δικό τθσ blog ι site 

ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ και φυςικά ανάλογα και με το επίπεδο κατάρτιςθσ των 

εκπαιδευτικϊν που υπθρετοφν ςτθ ςυγκεκριμζνθ ςχολικι μονάδα. Το Υπουργείο 

Ραιδείασ προςπακϊντασ να καλφψει αυτό το κενό τθσ επαρκοφσ τεχνολογικισ 

κατάρτιςθσ, (ειδικά οι πιο μεγάλθσ θλικίασ εκπαιδευτικοί δυςκολεφονται να 

παρακολουκιςουν τισ τεχνολογικζσ εξελίξεισ) ζχει ςυγκροτιςει ξεχωριςτό φορζα 

υποςτιριξθσ για κζματα διαδικτφου (help desk του πανελλθνίου ςχολικοφ δικτφου) 

που ςυνεργάηονται με τισ ςχολικζσ μονάδεσ και προςφζρουν βοικεια.    Τα ςχολικά 

blogs είναι ζνασ καλόσ τρόποσ παρουςίαςθσ των δράςεων του ςχολείου, τόςο προσ 

τουσ γονείσ, όςο και προσ τθν ευρφτερθ κοινωνία. Ζνα «ανοιχτό προσ τθν κοινωνία» 

ςχολείο  παρουςιάηει το ζργο του, τισ δράςεισ του και τα μελλοντικά του ςχζδια 

μζςα από το blog του και με αυτό τον αςφγχρονο μεν τρόπο, επικοινωνεί με τα 

υπόλοιπα ςυςτιματα που απαρτίηουν μια ςχολικι  κοινότθτα. Αποτελεί ωσ εκ 

τοφτου ζναν εφκολο τρόπο να κοινοποιοφνται προςκλιςεισ και ανακοινϊςεισ προσ 

όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ, ανά πάςα ϊρα τθσ θμζρασ.  Οι εκπαιδευτικοί 

μποροφν επίςθσ να πλθροφοροφν τουσ γονείσ για διάφορα κζματα, 

χρθςιμοποιϊντασ υπερςυνδζςμουσ ςε ψθφιακζσ βιβλιοκικεσ, χριςιμουσ 

ιςτότοπουσ (πχ του Υπουργείου Ραιδείασ ι το site των Σχολικϊν Συμβοφλων) ι 

ακόμα και βίντεο που κα ιταν χριςιμο να παρακολουκιςουν οι γονείσ.   

http://www.sch.gr/
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         Θ κοινωνικι δικτφωςθ και οι δυνατότθτεσ που προςφζρει το WEB2 ζχουν 

αλλάξει τον τρόπο επικοινωνίασ. Ο «ψθφιακόσ εγγραμματιςμόσ» τόςο των 

εκπαιδευτικϊν όςο και των γονζων, ζχει αλλάξει πλιρωσ τθν κουλτοφρα τθσ 

επικοινωνίασ και το ςχολείο που κζλει να προςαρμόηεται ςτισ ςφγχρονεσ εξελίξεισ 

αξιοποιεί ςτο ζπακρο τισ δυνατότθτεσ που του δίνει θ τεχνολογία. Οι εφαρμογζσ και 

τα περιβάλλοντα του Διαδικτφου, δίνουν πλζον ςτουσ χριςτεσ τθ δυνατότθτα, όχι 

μόνο πακθτικισ ανάγνωςθσ, αλλά και ενεργοφ ςυμμετοχισ, αφοφ μποροφν να 

ςχολιάςουν και να ςυνδθμιουργιςουν  περιεχόμενο ςε ιςτοςελίδεσ.  Θ ςυμμετοχι 

ςε forum είναι μόνο ζνασ από τουσ ςφγχρονουσ τρόπουσ επικοινωνίασ και 

κοινωνικισ δικτφωςθσ που μπορεί να αξιοποιθκεί από το ςχολείο και να 

ενδυναμϊςει τθ ςυνεργαςία με τουσ γονείσ.  

      Είναι ςτθ δθμιουργικι ευχζρεια του κάκε εκπαιδευτικοφ με ποιον τρόπο κα 

αξιοποιιςει  το δυναμικό των νζων τεχνολογιϊν και του διαδικτφου. Σε κάκε 

περίπτωςθ πάντωσ, το εκπαιδευτικό ςφςτθμα δεν μπορεί να παραμζνει «κλειςτό» 

ςτισ εξελίξεισ που ιδθ ςυντελοφνται. (Ανακτικθκε από http://e-pimorfosi.cti.gr ςτισ 

20/12/2016) 
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ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

   Στο κεφάλαιο παρουςιάςτθκε θ  ςθμερινι επικρατοφςα κατάςταςθ ςχετικά με τθ 

ςυνεργαςία και τθν επικοινωνία ανάμεςα ςτο ςχολείο και ςτθν οικογζνεια ι, ακόμα 

πιο εςτιαςμζνα, ανάμεςα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ και ςτουσ γονείσ. Από όςα 

αναφζρκθκαν, καταλιγουμε ςτο ςυμπζραςμα ότι και οι δυο πλευρζσ κατανοοφν 

πωσ ζχουν κοινό ςτόχο το παιδί, επικυμοφν τθν μεταξφ τουσ ςυνεργαςία, αλλά δεν 

γνωρίηουν πϊσ μπορεί αυτι να επιτευχκεί. Οι μεν γονείσ ςυχνά προςπερνοφν τα 

όρια τθσ εμπλοκισ τουσ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα,  οι δε εκπαιδευτικοί ςυχνά δεν 

κατορκϊνουν να αποφφγουν το ρόλο τθσ αυκεντίασ.  Το κυριότερο πρόβλθμα είναι 

πωσ και οι δφο πλευρζσ δεν ζχουν αςκθκεί ςε επικοινωνιακζσ τεχνικζσ, ζνα κενό 

που κα μποροφςαν να καλφψουν οι Σχολζσ Γονζων. Ειδικά αν αυτζσ λειτουργοφςαν  

μζςα ςτο ςχολικό πλαίςιο, κα μποροφςαν να ωφελθκοφν και οι δυο πλευρζσ. Μζνει 

να διερευνθκοφν οι αντιλιψεισ των γονζων και των εκπαιδευτικϊν για ζνα τζτοιο 

εγχείρθμα, κάτι που αποτελεί και τον ςκοπό τθσ παροφςθσ ερευνθτικισ 

προςπάκειασ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΣΕΣΑΡΣΟ :   ΧΗΥΙΑΚΑ ΜΕΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 

 

     Στο κεφάλαιο που ακολουκεί κα παρουςιαςτεί θ αξιοποίθςθ των ΤΡΕ ςτθν 

εκπαίδευςθ ενθλίκων,  κακϊσ και οι εξελίξεισ και τα νζα δεδομζνα ςτον τομζα αυτό. 

Κα αναλυκεί τι προςφζρει θ θλεκτρονικι μάκθςθ και τα οφζλθ τθσ εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθσ. Επιπλζον, κα αναλυκοφν τα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ 

παραδοςιακισ διδαςκαλίασ και τθσ διαδικτυακισ και κα γίνει μια προςπάκεια 

ςφγκριςθσ ανάμεςα ςτισ δυο μορφζσ διδαςκαλίασ. Κα αναφερκοφν ακόμα οι 

ποικίλεσ μορφζσ και μζκοδοι τθσ διαδικτυακισ εκπαίδευςθσ και κα αναλυκεί θ 

μικτι μζκοδοσ διδαςκαλίασ (Blended learning) που εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ τθσ 

παροφςασ διπλωματικισ.  Ακολοφκωσ, κα επεξθγθκεί ο ρόλοσ του e- εκπαιδευτι 

ςτθν θλεκτρονικι μάκθςθ ενθλίκων και κα αναλυκοφν τα κφρια χαρακτθριςτικά 

που διακρίνουν τον ρόλο αυτό. Τζλοσ, κα γίνει αναφορά ςτθ Συμβουλευτικι με τθ 

βοικεια τθσ τεχνολογίασ και κα αναλυκοφν τα οφζλθ, αλλά και οι δεςμεφςεισ. 
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4.1  Οι ΤΠΕ ςτην εκπαύδευςη ενηλύκων 

 

            

         Οι νζεσ τεχνολογίεσ πλθροφορίασ και επικοινωνίασ (ΤΡΕ) αναπτφςςονται ςτισ 

μζρεσ μασ με ραγδαίο ρυκμό και επθρεάηουν καίρια  τουσ περιςςότερουσ τομείσ τθσ 

κακθμερινότθτασ,  επιφζροντασ αλλαγζσ ςτθν εργαςία, ςτθν επικοινωνία και 

γενικότερα ςτθν κουλτοφρα. (Μουηάκθσ, 2006). Θ ανάπτυξθ αυτι ενδυναμϊνει 

καταναλωτικά πρότυπα, αφοφ τα λογιςμικά διαρκϊσ εξελίςςονται,  αγοράηονται 

νζεσ ςυςκευζσ - τθλεφϊνων και υπολογιςτϊν-  που να είναι ςυμβατζσ και να 

ανταποκρίνονται ςτισ καινοφργιεσ απαιτιςεισ. Τροποποιεί επίςθσ  ςυνικειεσ, και 

αλλάηει ριηικά τον τρόπο εργαςίασ, επικοινωνίασ αλλά και ψυχαγωγίασ. Θ 

τεχνολογικι αυτι εξζλιξθ, επιφζρει μεγάλεσ αλλαγζσ ςτθ ςφγχρονθ αγορά εργαςίασ, 

με αποτζλεςμα να αποτελεί κζμα προβλθματιςμοφ και μελζτθσ για τουσ 

πολιτικοοικονομικοφσ και εκπαιδευτικοφσ φορείσ των περιςςότερων χωρϊν του 

κόςμου.  (Ανακτικθκε από ψθφιακι βιβλιοκικθ www.repository.edulll.gr ςτισ 

5/1/2017).  

       Οι τεχνολογικζσ εξελίξεισ ςτθν πλθροφορία και ςτθν επικοινωνία ζχουν 

διαμορφϊςει ςτισ μζρεσ μασ τθν λεγόμενθ «κοινωνία τθσ γνϊςθσ», επιφζροντασ 

ουςιαςτικζσ εξελίξεισ ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ. Σε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ 

εκπαίδευςθσ δθμιουργοφνται νζα δεδομζνα, κακϊσ προκφπτει άμεςθ θ ανάγκθ για 

υψθλότερο επίπεδο εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, προκειμζνου να ανταποκρικοφν 

τα άτομα ςτισ τεχνολογικζσ εξελίξεισ που αλλάηουν με ταχφτθτα. Επίςθσ, εφόςον οι 

νζεσ τεχνολογίεσ επθρεάηουν το ςφνολο τθσ επαγγελματικισ και κοινωνικισ ηωισ 

ενόσ ατόμου, θ ανάγκθσ κατάρτιςθσ και ςυνεχοφσ επιμόρφωςθσ πάνω ςτισ εξελίξεισ 

αφορά όλουσ τουσ πολίτεσ, ανεξάρτθτα από τθν θλικία τουσ. Για όςουσ δεν μποροφν 

να παρακολουκιςουν τισ εξελίξεισ αυτζσ, είτε από ζλλειψθ ευκαιριϊν, είτε από 

ζλλειψθ εφοδίων, κατά τον Μουηάκθ (2006) ενυπάρχει ο κίνδυνοσ του «ψθφιακοφ 

αποκλειςμοφ». (Ανακτικθκε από ψθφιακι βιβλιοκικθ www.repository.edulll.gr ςτισ 

5/1/2017).  

         Από τα παραπάνω, γίνεται κατανοθτόσ ο λόγοσ που οι περιςςότερεσ 

ανεπτυγμζνεσ  χϊρεσ του πλανιτθ εντάςςουν τισ ΤΡΕ ςτα προγράμματα 

εκπαίδευςθσ ενθλίκων, με ςκοπό τθν αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ απϊτερθσ 

βελτίωςθσ  τθσ ποιότθτασ τθσ ηωισ. Το ίδιο ιςχφει και για τθν Ελλάδα, που 

προςπακεί να ανταποκρικεί και να ςυμμετζχει ςτθν παγκόςμια κοινωνία τθσ 

γνϊςθσ.  Πλοι οι πολίτεσ πρζπει να ζχουν ίςεσ ευκαιρίεσ για  μάκθςθ και κατάρτιςθ 

πάνω ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ, ϊςτε να μποροφν ιςότιμα να ςυμμετζχουν ςτον 

ψθφιακό κόςμο. Αυτό γίνεται πράξθ μζςα από το επιχειρθςιακό πρόγραμμα  

http://www.repository.edulll.gr/
http://www.repository.edulll.gr/
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«Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ» (Λευκι Βίβλοσ, 2002) που  αναφζρεται ωσ δζςμευςθ 

και υποχρζωςθ τθσ πολιτείασ. (Μουηάκθσ, 2006).  

          Πςον αφορά τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων, οι ΤΡΕ είναι ζνα ςθμαντικό εργαλείο 

ςτθν προςπάκεια να ςυμμετζχουν περιςςότερα άτομα ςτισ εκπαιδευτικζσ 

δραςτθριότθτεσ. Κακϊσ δθμιουργοφν νζα εκπαιδευτικά δεδομζνα, προςφζρουν 

αντίςτοιχα νζεσ ευκαιρίεσ και βελτιϊνουν ςθμαντικά τθν ποιότθτα  τθσ διδαςκαλίασ 

και τθσ μάκθςθσ. Θ αξιοποίθςι τουσ ςθματοδοτεί αλλαγζσ ςτθν εκπαίδευςθ και 

ςτθν κατάρτιςθ και προχποκζτει μεταβολζσ ςτον τρόπο που παρζχονται.  Σθμαντικό 

επίςθσ κζμα αποτελεί  θ ενκάρρυνςθ για ςυμμετοχι ατόμων μεγαλφτερθσ θλικίασ, 

κακϊσ και θ ενκάρρυνςθ για ςυνεχιηόμενθ επιμόρφωςθ. Κεντρικόσ ςτόχοσ τθσ 

εκπαιδευτικισ πολιτικισ για τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων και για τθν δια βίου μάκθςθ 

είναι θ δθμιουργία κζντρων εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ, για τθν παροχι 

προγραμμάτων εκπαίδευςθσ με διάφορα γνωςτικά αντικείμενα.  

          Οι ΤΡΕ επιφζρουν ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθν διδακτικι πρακτικι. Οι 

εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ εμπλουτίηονται, κακϊσ θ χριςθ των νζων 

τεχνολογιϊν προςφζρει πλθκϊρα πθγϊν εκπαιδευτικοφ υλικοφ και μάλιςτα 

διαφορετικϊν ειδϊν, όπωσ εικόνεσ, βίντεο, ιχο, γραφικά κλπ. Το βιβλίο παφει να 

αποτελεί μοναδικι πθγι πλθροφόρθςθσ, αφοφ το Διαδίκτυο πλζον δίνει πρόςβαςθ 

ςε πολφ μεγαλφτερο όγκο πλθροφοριϊν και θ κάκε διδακτικι πρακτικι ενιςχφεται 

με τθν φπαρξθ εκπαιδευτικϊν εφαρμογϊν και πολυμζςων- υπερμζςων. Επόμενο 

είναι λοιπόν, το ενδιαφζρον και θ προςοχι των εκπαιδευόμενων να αυξάνεται με 

τθ δυναμικι τθσ εικόνασ και του ιχου. Ο όγκοσ αυτόσ των πλθροφοριϊν, κακϊσ και 

ο τρόποσ που παρουςιάηονται – εικόνα και ιχοσ- προκαλοφν αλλαγζσ και ςτισ 

εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ, κακϊσ ο μονόλογοσ του εκπαιδευτι παραμερίηεται, οι 

διδακτικι παφει να είναι δαςκαλοκεντρικι, αφοφ πρόςβαςθ ςτθν πλθροφορία ζχει 

και ο εκπαιδευόμενοσ. Ενιςχφεται ζτςι ο διάλογοσ, θ κριτικι, θ ςυηιτθςθ και θ 

ςυνεργαςία. Οι ζρευνεσ δείχνουν ότι όταν οι νζεσ τεχνολογίεσ εντάςςονται ςτθ 

διδαςκαλία κάκε γνωςτικοφ αντικειμζνου, γίνονται πολφτιμο εκπαιδευτικό 

εργαλείο (Μουηάκθσ, 2006).  

          Οι νζεσ τεχνολογίεσ ςτισ μζρεσ μασ ζχουν διαμορφϊςει ζναν άλλο τφπο 

μάκθςθσ, τθν θλεκτρονικι μάκθςθ,  ι αλλιϊσ τθν εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ. 

Φορείσ που εμπλζκονται ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων χαρακτθρίηουν αυτό 

τον τφπο εκπαίδευςθσ ωσ δυναμικό εργαλείο, ικανό να τθν αναδιαρκρϊςει. Με τθν 

θλεκτρονικι, εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ, μποροφν να αντιμετωπιςτοφν πολλά από 

τα εμπόδια που παρακωλφουν τθ ςυμμετοχι μεγάλων κοινωνικϊν ομάδων 

πλθκυςμοφ ςτα προγράμματα εκπαίδευςθσ ενθλίκων, όπωσ θ ζλλειψθ χρόνου, το 

κόςτοσ διοργάνωςθσ, θ δυςκολία μετάβαςθσ κλπ.  (Μουηάκθσ, 2006).  
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      Τελειϊνοντασ, οι νζεσ τεχνολογίεσ ςυμβάλουν κακοριςτικά ςτθ δθμιουργία νζων 

ευκαιριϊν πρόςβαςθσ για τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων, ςτθν αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ 

των ενθλίκων ςτα προγράμματα εκπαίδευςθσ και γενικότερα ςτθ βελτίωςθ τθσ 

ποιότθτασ τθσ μακθςιακισ και διδακτικισ διαδικαςίασ.  (Μουηάκθσ, 2006).  

 

 

4.2 Σύγκριςη παραδοςιακόσ και διαδικτυακόσ διδαςκαλύασ 

   

       Θ εποχι τθσ παγκοςμιοποίθςθσ ςτθν οποία ηοφμε και θ κοινωνία τθσ γνϊςθσ, 

απαιτοφν προςαρμογι του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, προκειμζνου να 

ανταποκρίνεται ςτισ τρζχουςεσ αλλαγζσ. Θ παραδοςιακι διδαςκαλία που 

επικρατοφςε μζχρι ςιμερα φαίνεται αδφνατον να ανταποκρικεί ςτα νζα κοινωνικά 

δεδομζνα, τουλάχιςτον ςτθν παροφςα μορφι τθσ. Οι νζεσ τεχνολογίεσ επθρεάηουν 

κετικά τθν εκπαίδευςθ, κακϊσ ζρευνεσ αποδεικνφουν πωσ ο υπολογιςτισ 

προςελκφει πολφ περιςςότερο το ενδιαφζρον των εκπαιδευόμενων, από ό,τι ο 

παραδοςιακόσ τρόποσ μάκθςθσ. Ο ςυνδυαςμόσ εικόνασ και ιχου, ο όγκοσ των 

πλθροφοριϊν, θ πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο, θ δυνατότθτα πλοιγθςθσ αλλά και 

προςωπικοφ πειραματιςμοφ πάνω ςε προγράμματα, ενεργοποιοφν το ενδιαφζρον 

τόςο ςε μικροφσ μακθτζσ, όςο και ςε ενιλικουσ. Ο χαρακτιρασ τθσ διδαςκαλίασ 

επίςθσ αναδιαμορφϊνεται, κακϊσ ενιςχφεται θ αμφίδρομθ επικοινωνία και θ 

ςυνεργαςία. Ρρόκειται λοιπόν, για μια νζα μορφι εκπαίδευςθσ,  με δομι και 

χαρακτθριςτικά τελείωσ διαφορετικά από εκείνα τθσ παραδοςιακισ εκπαίδευςθσ. 

(Κόνςολασ, Φράγκου, 2008, Ανακτικθκε από www.repository.edulll.gr ςτισ 

6/4/2017). 

          Για να ςυγκρίνουμε  τθν Ραραδοςιακι διδαςκαλία με τθν Διαδικτυακι, κα 

πρζπει πρϊτα να ςυνοψίςουμε τα βαςικά χαρακτθριςτικά γνωρίςματα των δυο 

μορφϊν.  

 Ωσ προσ τθν Ραραδοςιακι : 

- Εξαρτάται απόλυτα από το χρόνο και το χϊρο ςτον οποίο πραγματοποιείται. 

Αναλυτικότερα, ο χϊροσ είναι αποκλειςτικά θ αίκουςα διδαςκαλίασ ςτθν 

οποία γίνεται το μάκθμα. Με τθν ζννοια αυτι θ διδαςκαλία είναι 

«ςφγχρονθ», δθλαδι ταυτόχρονθ ςυνάντθςθ του εκπαιδευτι με τον 

εκπαιδευόμενο. Επακόλουκο είναι  πωσ αν κάποιοσ μακθτισ δεν παραςτεί, 

δεν μπορεί να παρακολουκιςει το μάκθμα, κακϊσ αυτό δεν 

επαναλαμβάνεται. 
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- Υπάρχει ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ ατόμων που μποροφν να ςυμμετάςχουν ςε 

μια αίκουςα. 

- Θ θλικία κακορίηει τθν βακμίδα τθσ εκπαίδευςθσ, για παράδειγμα, αν 

κάποιοσ δεν ζχει ολοκλθρϊςει τθν πρωτοβάκμια ι δευτεροβάκμια 

εκπαίδευςθ, δεν μπορεί να ενταχκεί εφκολα ςτθν υπόλοιπθ ηωι του. 

- Το ίδρυμα που παρζχει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ορίηει και το 

πρόγραμμα ςπουδϊν, του οποίου οι ςτόχοι ακολουκοφν το επίςθμο 

αναλυτικό πρόγραμμα του κρατικοφ φορζα. 

- Το οικονομικό κόςτοσ για τθν καταςκευι τθσ υποδομισ και τθσ διατιρθςθσ 

αυτοφ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ είναι τεράςτιο.  

-  Στθν εκπαιδευτικι διαδικαςία εμπλζκονται και αλλθλεπιδροφν όχι μόνο οι 

εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευόμενοι, αλλά και ο κρατικόσ φορζασ.  

 

Ωσ προσ τθ Διαδικτυακι εκπαίδευςθ, που βαςίηεται ςτθ χριςθ Θ/Υ και του 

διαδικτφου: 

- Είναι ανεξάρτθτθ από το χϊρο και το χρόνο. Δεν υπάρχει θ ζννοια τθσ 

αίκουςασ, οφτε είναι απαραίτθτθ θ ταυτόχρονθ φυςικι παρουςία των 

εκπαιδευτικϊν και των εκπαιδευόμενων, κακϊσ θ επικοινωνία τουσ 

πραγματοποιείται μζςω Θ/Υ. 

- Δεν υπάρχει περιοριςμόσ ςτον αρικμό των ςυμμετεχόντων.  

- Αν κάποιοσ χάςει ζνα μάκθμα, μπορεί να το επαναλάβει, αφοφ είναι ςτθν 

διάκεςι του κάκε ςτιγμι. 

- Οι ανάγκεσ και οι απαιτιςεισ των εκπαιδευόμενων κακορίηουν το 

πρόγραμμα ςπουδϊν. 

- Δεν υπάρχει όριο θλικίασ των εκπαιδευομζνων. 

- Το οικονομικό κόςτοσ είναι χαμθλό για το κράτοσ, κακϊσ τα μζςα 

διατίκενται από τουσ εκπαιδευόμενουσ. 

- Θ εκπαιδευτικι διαδικαςία είναι μια μορφι αλλθλεπίδραςθσ μζςω του Θ/Υ 

και  θ μάκθςθ επιτυγχάνεται μζςα από τουσ προςωπικοφσ ςτόχουσ που 

κζτει ο εκπαιδευόμενοσ.  

(Κόνςολασ, Φράγκου, 2008, Ανακτικθκε από www.repository.edulll.gr ςτισ 

6/4/2017). 
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4.3  Νϋεσ διδακτικϋσ μϋθοδοι με την αξιοπούηςη των ΤΠΕ 

 

     Θ Διαδικτυακι εκπαίδευςθ ςτισ μζρεσ μασ περιλαμβάνει ποικίλεσ μορφζσ και 

μεκόδουσ εκπαίδευςθσ. Κάποιεσ από τισ μεκόδουσ είναι οι εξισ: 

α. Μικτι Μάκθςθ (Blended Learning)  

β. Ευζλικτθ Μάκθςθ (Flexible Learning)  

γ. Κατανεμθμζνθ Εκπαίδευςθ  (Distributed Education)  

δ. Δεμζνθ Μάκθςθ (Anchored Learning)  

ε. Υποςτθρικτικι Μάκθςθ (Scaffolding Learning)  

    Για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ διπλωματικισ κα αναλυκεί κυρίωσ θ Μικτι 

Μάκθςθ, θ οποία ζρχεται να δϊςει λφςεισ ςε ανκρϊπουσ που δε διακζτουν αρκετό 

ελεφκερο χρόνο, όπωσ για παράδειγμα οι γονείσ που επικυμοφν να λάβουν μζροσ 

ςε μια Σχολι Γονζων. Ο φορζασ που παρζχει τθν εκπαίδευςθ αυτισ τθσ μορφισ, 

χρθςιμοποιεί τισ δυνατότθτεσ του e-learning, ςυνδυάηοντάσ το  με τθ ςυμβατικι, 

παραδοςιακι διδαςκαλία (π.χ. δια ηϊςθσ ςεμινάρια). Διαμορφϊνει  δθλαδι 

προγράμματα ςπουδϊν, ςτα οποία ζνα μζροσ τθσ εκπαίδευςθσ γίνεται με on-line 

εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ, όπου θ ςυμμετοχι γίνεται με μορφι αςφγχρονου e-

learning, ςυνδυαςτικά με εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ που πραγματοποιοφνται 

ςε αίκουςεσ.  

    Αυτό το είδοσ παρεχόμενθσ μάκθςθσ είναι ιδανικό για τθν περίπτωςθ των Σχολϊν 

Γονζων, κακϊσ είναι ςυνδυαςτικό. Στισ Σχολζσ Γονζων δεν μπορεί να αποκλειςτεί θ 

προςωπικι επαφι, γι’ αυτό και είναι απαραίτθτεσ κάποιεσ ςυναντιςεισ. Από τθν 

άλλθ όμωσ, οι on-line δραςτθριότθτεσ προςφζρουν λφςθ ςτο κζμα του χρόνου. Στθ 

Μικτι Μάκθςθ, ςε κάκε εκπαιδευόμενο παρζχεται ζντυπο εκπαιδευτικό υλικό, 

αλλά και ςυνοδευτικό θλεκτρονικό υλικό, όπωσ κάποιο λογιςμικό που ςυνοδεφεται 

από οδθγίεσ χριςθσ. Τζλοσ, ο κάκε εκπαιδευόμενοσ μπορεί να διαλζξει μορφι 

τθλεκπαίδευςθσ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ του. 

     Στθ Μικτι Μάκθςθ εφαρμόηονται ποικίλεσ μορφζσ διδαςκαλίασ, ςυνδυάηοντασ  

τον ςφγχρονο με τον αςφγχρονο τρόπο εκπαίδευςθσ. Οι εκπαιδευόμενοι 

ςυμμετζχουν ςε “θλεκτρονικζσ τάξεισ” και μποροφν να αλλθλεπιδροφν τόςο με τον 

εκπαιδευτι, όςο και  με τουσ υπόλοιπουσ εκπαιδευόμενουσ. Θ επικοινωνία 

ανάμεςα ςτα μζλθ μιασ θλεκτρονικισ τάξθσ γίνεται ςυνικωσ με θλεκτρονικό 

ταχυδρομείο ι με πίνακα ςυηιτθςθσ. Βαςικό πλεονζκτθμα τθσ Μικτισ Μάκθςθσ 

είναι θ δυνατότθτα που δίνεται ςε κάκε εκπαιδευόμενο, να μπορεί να εκπαιδευτεί 
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ςτο χϊρο και ςτο χρόνο που τον εξυπθρετεί. (Κόνςολασ, Φράγκου, 2008, 

Ανακτικθκε από www.repository.edulll.gr ςτισ 6/4/2017). 

 

 

 

4.4 Ο ρόλοσ του e – εκπαιδευτό ςτα προγρϊμματα ηλεκτρονικόσ 

μϊθηςησ ενηλύκων   

 

       Στισ μζρεσ μασ οι κοινωνικοοικονομικζσ αλλαγζσ που ςυντελοφνται ςε 

παγκόςμιο επίπεδο, όπωσ αναφζρουν οι Σιαςιακόσ – ετάλθσ (2008), αυξάνουν τθν 

ανάγκθ για ςυνεχιηόμενθ εκπαίδευςθ και επαγγελματικι κατάρτιςθ ςε άτομα κάκε 

θλικίασ, ωκϊντασ όλουσ τουσ πολίτεσ να  αποηθτοφν  τθν δια βίου εκπαίδευςθ.  Τθν 

ολοζνα αυξανόμενθ απαίτθςθ για τζτοιου είδουσ εκπαίδευςθ, αδυνατεί να καλφψει 

το παραδοςιακό εκπαιδευτικό ςφςτθμα. Θ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ μπορεί να 

δϊςει λφςεισ, κακϊσ προςφζρει εκπαιδευτικζσ ευκαιρίεσ και πρόςβαςθ ςε όλουσ 

όςουσ επικυμοφν να ενταχκοφν ςε ςχετικζσ μορφζσ εκπαίδευςθσ. (Σιαςιάκοσ - 

ετάλθσ, 2008 ). 

      Ππωσ αναφζρκθκε ςε προθγοφμενο κεφάλαιο, θ θλεκτρονικι – διαδικτυακι 

μάκθςθ με τθν ευελιξία που προςφζρει ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, αποτελεί μια 

μορφι εκπαίδευςθσ που μπορεί να αξιοποιθκεί ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων, με 

ςθμαντικι  επιχειρθματικι, κοινωνικι και παιδαγωγικι προςτικζμενθ αξία. 

Κακοριςτικόσ παράγοντασ για τθν καλφτερθ αξιοποίθςι τθσ ςτον τομζα τθσ 

εκπαίδευςθσ ενθλίκων είναι ο Εκπαιδευτισ Θλεκτρονικισ Μάκθςθσ ι, όπωσ 

ςυνικωσ αναφζρεται, ο  e-Εκπαιδευτισ.  (Σιαςιάκοσ - ετάλθσ, 2008) . 

      Ο e-εκπαιδευτισ, όπωσ αναφζρουν οι Σιαςιακόσ – ετάλθσ (2008), ζχει όλο το 

βάροσ τθσ κακοδιγθςθσ, τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ μακθςιακισ πορείασ, τθσ 

επίλυςθσ αποριϊν, τθσ ςυμβουλευτικισ και τθσ αξιολόγθςθσ τθσ επίδοςθσ των 

εκπαιδευόμενων. Ο ρόλοσ του είναι διευκολυντικόσ  και ενκαρρυντικόσ  για τουσ 

εκπαιδευόμενουσ.  Είναι υπεφκυνοσ για τθ δθμιουργία του αρχικοφ κλίματοσ τθσ 

τάξθσ, δθμιουργεί τρόπουσ αλλθλεπίδραςθσ, παρζχει πρόςβαςθ ςε πθγζσ και 

ανατροφοδοτεί τθν πορεία του κάκε εκπαιδευόμενου.  

      Αναλυτικότερα, τα βαςικά χαρακτθριςτικά του ρόλου του e-εκπαιδευτι είναι τα 

κάτωκι:  

- Κατευκφνει τουσ εκπαιδευόμενουσ και παρζχει πλθροφόρθςθ 
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- Λφνει απορίεσ και απαντά ςε πικανζσ ερωτιςεισ που αφοροφν το γνωςτικό 

αντικείμενο  

- Συμβουλεφει τουσ εκπαιδευόμενουσ μζςω e-mail ι ςτο forum αςφγχρονθσ 

ςυηιτθςθσ 

- Ραρζχει κζματα για προβλθματιςμό 

- Χρθςιμοποιεί το θλεκτρονικό περιβάλλον διαχείριςθσ τθσ τάξθσ (learning 

management system) για να δθμιουργεί υποςτθρικτικό υλικό για τθ 

διεξαγωγι των δραςτθριοτιτων του γνωςτικοφ αντικειμζνου 

- Διοργανϊνει τισ ομαδικζσ ςυναντιςεισ 

- Ραρακινεί τουσ εκπαιδευόμενουσ για πιο ενεργι ςυμμετοχι 

- Ενκαρρφνει τουσ εκπαιδευόμενουσ και τουσ υποςτθρίηει ψυχολογικά 

- Ρροςπακεί να δθμιουργεί ανάμεςα ςτουσ εκπαιδευόμενουσ ςχζςεισ 

εμπιςτοςφνθσ 

 (Σιαςιάκοσ - ετάλθσ, 2008, Ανακτικθκε από www.repository.edulll.gr ςτισ 

5/1/2017). 

      Συνοψίηοντασ, ο e-εκπαιδευτισ αφενόσ πρζπει να ζχει γνϊςεισ ςχετικζσ με το 

γνωςτικό αντικείμενο του προγράμματοσ και τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων και 

αφετζρου να γνωρίηει  τισ αρχζσ τθσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ ενθλίκων. 

         

 

 

4.5 Συμβουλευτικό και Νϋεσ Τεχνολογύεσ 

 

       Για να είναι επιτυχείσ οι ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ, βαςικόσ παράγοντασ είναι 

θ διαπροςωπικι επαφι και επικοινωνία. Ραρόλα αυτά, οι ενιλικεσ κάποιεσ φορζσ 

χρειάηονται ι κζλουν να ζχουν πρόςβαςθ ςε ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ εξ 

αποςτάςεωσ, με τθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν. Στθν περίπτωςθ των Σχολϊν Γονζων 

πρόκειται μεν για εκπαιδευτικζσ ομάδεσ, λόγω όμωσ τθσ ψυχολογικισ διάςταςθσ 

του αντικειμζνου που πραγματεφονται, άπτονται του τομζα τθσ ςυμβουλευτικισ2. 

                                                           
2
  Συμβουλευτικι είναι θ εφαρμογι επιςτθμονικϊν, ψυχολογικϊν γνϊςεων, που αποβλζπει ςτθν 

τροποποίθςθ τθσ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ. 
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Για το λόγο αυτό κα εξετάςουμε ηθτιματα που αφοροφν ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ 

και Νζεσ Τεχνολογίεσ. 

      Πταν ςτισ ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ χρθςιμοποιοφνται οι Νζεσ Τεχνολογίεσ, 

τίκενται κεωρθτικά και μεκοδολογικά ηθτιματα. Ππωσ αναφζρουν  οι Νικολάου  

και Τςζργασ (2008), θ εφαρμογι τθσ ςυμβουλευτικισ ςτον κυβερνοχϊρο ζχει 

περιοριςμοφσ και δθμιουργεί κάποια εμπόδια, αφοφ απουςιάηει το μθ λεκτικό 

ςτοιχείο, που είναι ζνα απαραίτθτο ςτοιχείο τθσ ςυμβουλευτικισ διαδικαςίασ.  

(Νικολάου - Τςζργασ, 2008).  

       Ππωσ ςυνεχίηουν οι Νικολάου και Τςζργασ, θ τεχνολογία κακϊσ εξελίςςεται 

διαρκϊσ, προςφζρει ςτθν ςυμβουλευτικι από απόςταςθ αρκετά διαγνωςτικά 

εργαλεία, που μποροφν να εφαρμοςτοφν. Ραρόλα αυτά, κάποιοι ερευνθτζσ 

υποςτθρίηουν πωσ ο Θ/Υ αδυνατεί να καταγράψει ςτοιχεία μιασ ςυμπεριφοράσ, 

οφτε μπορεί να διακρίνει τισ ςωςτζσ ι λάκοσ απαντιςεισ που μπορεί να οφείλονται 

ςε κάποιο ψυχοπακολογικό πρόβλθμα. Επίςθσ, δεν διακζτουν όλοι τισ ίδιεσ 

ικανότθτεσ χριςθσ του διαδικτφου με αποτζλεςμα να μθν μποροφν να ςυμμετζχουν 

ιςότιμα ςε τζτοιου είδουσ ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ. Άλλοι πάλι δεν επιλζγουν εξ 

αποςτάςεωσ υπθρεςίεσ, λόγω προςωπικϊν μακθςιακϊν προτιμιςεων.  

      Από τθν άλλθ πλευρά όμωσ, οι ΤΡΕ ςτθν ςυμβουλευτικι μπορεί να αποτελζςουν 

εργαλείο, προςφζροντασ μια  εναλλακτικι λφςθ και μια μεγάλθ αλλαγι ςτισ 

κακιερωμζνεσ δομζσ. Τα ςχετικά λογιςμικά προγράμματα που μποροφν να 

αξιοποιθκοφν, δεν επθρεάηονται από παράγοντεσ όπωσ θ διάκεςθ του ερευνθτι ι θ 

χρονικι ςτιγμι τθσ θμζρασ. Επίςθσ, επιτρζπουν ςτο χριςτθ  να προχωριςει με το 

δικό του ρυκμό, να ζχει πρόςβαςθ ςε προθγοφμενεσ ςυνεδρίεσ και να τισ 

αποκθκεφει.   

       Θ ζρευνα για αυτό το πεδίο είναι ελλιπισ και ζτςι δεν ζχουμε απαντιςεισ 

ςχετικά με τθν ποιότθτα και τθν αποτελεςματικότθτα τθσ διαδικτυακισ 

ςυμβουλευτικισ.  Κα πρζπει να ακολουκιςει ςυςτθματικι επιςτθμονικι ζρευνα, θ 

οποία να βαςίηεται ςτθν εμπειρία των χρθςτϊν, ϊςτε να καταγραφοφν τα 

πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα των χρθςιμοποιοφμενων μζςων, κακϊσ και οι 

τρόποι που μποροφν να ςυνδυαςτοφν μεταξφ τουσ. Από τθ διερεφνθςθ τθσ 

υπάρχουςασ βιβλιογραφίασ, οι Νικολάου και Τςζργασ αναφζρουν ότι  

αναδεικνφεται ωσ επικρατοφςα θ άποψθ ότι θ πιο αποτελεςματικι παρζμβαςθ 

είναι ζνασ ςυνδυαςμόσ των  πρόςωπο με πρόςωπο ςυνεδριϊν  και των ςυνεδριϊν 

μζςω διαδικτφου. Ειδικότερα, το τθλζφωνο, οι δικτυακοί τόποι και το θλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, ςε ςυνδυαςμό με τισ πρόςωπο με πρόςωπο ςυναντιςεισ, κα 

μποροφςαν να είναι εναλλακτικζσ υπθρεςίεσ ενόσ ευρφτερου και πιο ευζλικτου 

δικτφου παρεχόμενων υπθρεςιϊν. (Νικολάου - Τςζργασ, 2008).  



79 

 

ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

       Στο κεφάλαιο παρουςιάςτθκε ο ρόλοσ που διαδραματίηουν οι ΤΡΕ ςτθν 

εκπαίδευςθ ενθλίκων και αναλφκθκαν οι νζεσ εκπαιδευτικζσ μζκοδοι. Ζγινε επίςθσ, 

μια ςφντομθ ςφγκριςθ ανάμεςα ςτθν παραδοςιακι εκπαίδευςθ και ςτθ 

διαδικτυακι. Ακολοφκθςε θ ανάλυςθ του ρόλου του e- εκπαιδευτι και τα βαςικά 

χαρακτθριςτικά που τον διακρίνουν. Τζλοσ, ζγινε αναφορά ςτα θκικά κζματα που 

προκφπτουν ςτισ ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ όταν πλαιςιϊνονται από τισ Νζεσ 

Τεχνολογίεσ. 

         Στο ςθμείο αυτό ολοκλθρϊνεται το πρϊτο μζροσ τθσ παροφςθσ διπλωματικισ, 

ςτο οποίο παρουςιάςτθκε και αναλφκθκε όλο το κεωρθτικό υπόβακρο που ςτθρίηει 

τθν ζρευνα που ακολουκεί. Στο πρϊτο κεφάλαιο αναπτφχκθκε το πεδίο τθσ 

εκπαίδευςθσ ενθλίκων, ςτο δεφτερο ο κεςμόσ των Σχολϊν Γονζων, ςτο τρίτο θ 

ςθμαςία τθσ ςυνεργαςίασ εκπαιδευτικϊν και γονζων και ςτο τζταρτο και τελευταίο 

κεφάλαιο του πρϊτου μζρουσ, ο ρόλοσ των ΤΡΕ ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων.   

      Στο δεφτερο μζροσ που ακολουκεί,  κα παρουςιαςτεί αναλυτικά  το 

μεκοδολογικό μζροσ τθσ ζρευνασ και ο ςχεδιαςμόσ τθσ. 
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ΜΕΡΟ Β. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5:   ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

         

         Στο κεφάλαιο αυτό κα παρουςιαςτεί το μεκοδολογικό μζροσ τθσ ζρευνασ και 

κα αναλυκεί ο ςχεδιαςμόσ τθσ.  Κα αναφερκοφν οι λόγοι που επιλζχτθκε θ ποιοτικι 

ζρευνα για τθν ςυγκεκριμζνθ μελζτθ, ο ςκοπόσ και οι ςτόχοι τθσ ζρευνασ, τα 

ερευνθτικά ερωτιματα, το ζναυςμα τθσ ζρευνασ και θ χρθςιμότθτά τθσ ςτθν 

εκπαιδευτικι κοινότθτα. Κα αναφερκεί επίςθσ το δείγμα του προσ ζρευνα 

πλθκυςμοφ, ο τόποσ και ο χρόνοσ διεξαγωγισ τθσ ζρευνασ, κακϊσ και τα ερευνθτικά 

εργαλεία τα οποία χρθςιμοποιικθκαν για τθν διεξαγωγι τθσ. 

 

 

5.1 Ταυτότητα τησ Έρευνασ 

 

   Ζναυςμα για τθν παροφςα ζρευνα ςτάκθκε θ προςωπικι εμπειρία τθσ 

ερευνιτριασ από τθ ςχολικι κακθμερινότθτα μιασ ςχολικισ μονάδασ προςχολικισ 

θλικίασ. Ζντονοσ ιταν ο προβλθματιςμόσ για τισ αντιλιψεισ που επικρατοφν 

ανάμεςα ςτουσ γονείσ όςον αφορά τισ Σχολζσ Γονζων, αλλά και οι αντιλιψεισ που 

επικρατοφν ανάμεςα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ για το ίδιο κζμα. Εφόςον κάκε χρόνο 

παρουςιάηονται προβλθματικζσ καταςτάςεισ ςτθ ςχολικι μονάδα και ο κεςμόσ των 

Σχολϊν Γονζων ζχει επικρατιςει εδϊ και αρκετά χρόνια, είναι άξιο απορίασ γιατί 

αυτόσ ο κεςμόσ δεν ζχει επεκτακεί ωσ ςυνδετικόσ κρίκοσ ανάμεςα ςτισ δφο 

εμπλεκόμενεσ ομάδεσ, ωσ τρόποσ επίλυςθσ και ςυςτθματικισ παροχισ βοικειασ 

ςτισ  προβλθματικζσ καταςτάςεισ.  

   Από τθν μελζτθ των πθγϊν και τθσ βιβλιογραφίασ φανερϊκθκε πωσ ο κεςμόσ των 

Σχολϊν Γονζων παρουςιάηει πολφ καλά αποτελζςματα ςε όςουσ ςυμμετζχουν ςε 

αυτζσ. Ραρόλα αυτά ο κεςμόσ ςτθν προςχολικι αγωγι δεν ζχει αξιοποιθκεί. Τζκθκε 

ζτςι ο προβλθματιςμόσ για το αν κα πρόςφερε περιςςότερα μια Σχολι Γονζων 
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ενταγμζνθ ςτο πλαίςιο τθσ ςχολικισ μονάδασ τθσ προςχολικισ αγωγισ και ποιεσ κα 

ιταν οι αντιλιψεισ των γονζων και των εκπαιδευτικϊν για αυτι.  

   Ο παραπάνω προβλθματιςμόσ αποτελεί και τον κεντρικό ςκοπό τθσ παροφςθσ 

ζρευνασ, όπωσ αναλφεται ςτο κεφάλαιο που ακολουκεί. Σκοπόσ τθσ ερευνιτριασ 

είναι να αναλυκοφν οι αντιλιψεισ τόςο των γονζων, όςο και των εκπαιδευτικϊν και 

να ςυγκρικοφν μεταξφ τουσ, ϊςτε να μελετθκεί αν οι αντιλιψεισ αυτζσ ςυγκλίνουν 

ι όχι. Επιπρόςκετοσ ςτόχοσ τθσ ερευνιτριασ είναι να μελετθκεί ςυγκριτικά και από 

τισ δυο ερευνθτικζσ ομάδεσ τι εμποδίηει αλλά και τι βοθκά τθν ομαλι λειτουργία 

των Σχολϊν Γονζων, ϊςτε να βρεκοφν πικανοί τρόποι που κα διευκολφνουν τθν 

διεφρυνςι τουσ. Στο ςθμείο αυτό ζγκειται και θ χρθςιμότθτα τθσ παροφςθσ ζρευνασ 

για τθν ευρφτερθ εκπαιδευτικι κοινότθτα.   

 

5.2 Σκοπόσ – Στόχοι τησ Έρευνασ 

 

        Ππωσ φανερϊκθκε από τθν μελζτθ τθσ βιβλιογραφίασ και των πθγϊν ςτο 

κεωρθτικό μζροσ τθσ διπλωματικισ, οι Σχολζσ Γονζων αποτελοφν εκπαιδευτικό 

κεςμό εδϊ και αρκετά χρόνια. Ραρόλα αυτά, δεν ζχουν αξιοποιθκεί ευρζωσ και 

ιδιαίτερα ςτο δθμόςιο ςφςτθμα εκπαίδευςθσ. Επομζνωσ αντί να επεκτείνονται, 

ςυρρικνϊνονται.  Θ παροφςα εργαςία επιχειρεί να ανιχνεφςει τισ αντιλιψεισ των  

δυο εμπλεκόμενων ομάδων - γονζων και  εκπαιδευτικϊν - όςον αφορά ςτθν 

χρθςιμότθτα και λειτουργία Σχολισ Γονζων ςτθ ςχολικι μονάδα προςχολικισ 

θλικίασ. Επίςθσ, κα χρειαςτεί να διερευνθκεί κατά πόςο οι αντιλιψεισ του 

παραπάνω ερευνϊμενου πλθκυςμοφ – ςτόχου αλλά και θ αναμεταξφ τουσ ςχζςθ  

εμποδίηει ι προωκεί τθ λειτουργία Σχολισ Γονζων ςτθ ςχολικι μονάδα. 

  

ΣΤΟΧΟΛ  

1. Να εντοπιςτοφν οι αντιλιψεισ των εκπαιδευτικϊν για τθ χρθςιμότθτα και 

λειτουργία Σχολισ Γονζων μζςα ςτθ ςχολικι μονάδα τθσ προςχολικισ 

θλικίασ. 

2. Να εντοπιςτοφν οι αντιλιψεισ των γονζων για τθ χρθςιμότθτα και 

λειτουργία Σχολισ Γονζων μζςα ςτθ ςχολικι μονάδα τθσ προςχολικισ 

θλικίασ. 
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3. Να ςυγκρικοφν οι αντιλιψεισ εκπαιδευτικϊν και γονζων ϊςτε να 

εντοπιςτοφν οι ομοιότθτεσ και οι διαφορζσ ςε αυτζσ.  

4. Να εντοπιςτεί τι εμποδίηει ι τι βοθκά τθν ομαλι λειτουργία χολϊν 

Γονζων ςτθ ςχολικι μονάδα τθσ προςχολικισ θλικίασ. 

5. Να εντοπιςτοφν οι αντιλιψεισ των γονζων και των εκπαιδευτικϊν για μια 

εξϋαποςτάςεωσ χολι Γονζων. 

 

 

 

5.3 Ερευνητικϊ Ερωτόματα 

 

    Στθν βάςθ του γενικοφ ςκοποφ τθσ ερευνθτικισ  αυτισ εργαςίασ επιδιϊκεται να 

δοκοφν απαντιςεισ ςτα κάτωκι ερευνθτικά ερωτιματα : 

 

Ερϊτθμα 1ο : Ροιεσ  οι αντιλιψεισ  των εκπαιδευτικϊν για τθ χρθςιμότθτα και τθ 

λειτουργία Σχολισ Γονζων μζςα ςτθ ςχολικι μονάδα τθσ προςχολικισ θλικίασ; 

(Στόχοσ 1οσ )  

   

Ερϊτθμα 2ο : Ροιεσ  οι αντιλιψεισ  των γονζων για τθ χρθςιμότθτα και τθ λειτουργία 

Σχολισ Γονζων μζςα ςτθ ςχολικι μονάδα τθσ προςχολικισ θλικίασ; (Στόχοσ 2οσ )  

 

Ερϊτθμα 3ο : Σε ποια ςθμεία ςυγκλίνουν και ςε ποια αποκλίνουν οι αντιλιψεισ 

γονζων και εκπαιδευτικϊν; (Στόχοσ 3οσ )   

 

Ερϊτθμα 4ο :  Ροιοι παράγοντεσ ενδζχεται να επθρεάςουν κετικά ι αρνθτικά τθν 

ομαλι λειτουργία των  Σχολϊν Γονζων ςτο πλαίςιο τθσ ςχολικισ μονάδασ τθσ 

προςχολικισ θλικίασ; (Στόχοσ 4οσ) 
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Ερϊτθμα 5ο   :  Ροιεσ οι αντιλιψεισ των γονζων και των εκπαιδευτικϊν για μια 

καινοτόμο μορφι e – class Σχολισ Γονζων; (Στόχοσ 5οσ) 

 

 

 

5.4    Επιλογό ερευνητικόσ Μεθόδου και τεχνικών 

 

      Για τθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ κα ακολουκθκεί θ ποιοτικι μεκοδολογικι 

προςζγγιςθ. Στθ ςυνζχεια, παρουςιάηονται αναλυτικά οι λόγοι για τουσ οποίουσ 

κεωρικθκε ότι θ ποιοτικι ζρευνα είναι καταλλθλότερθ για τθν επίτευξθ των 

ερευνθτικϊν ςτόχων τθσ παροφςασ εργαςίασ. 

      Θ ποιοτικι  ζρευνα (qualitative research), είναι ζνα είδοσ εκπαιδευτικισ ζρευνασ 

που βαςίηεται ςτισ απόψεισ των ςυμμετεχόντων,  κάνει γενικζσ ερωτιςεισ και 

ςυγκεντρϊνει δεδομζνα που αποτελοφνται ςε μεγάλο βακμό από λζξεισ (Creswell, 

2011). Θ ποιοτικι προςζγγιςθ ςτθν ζρευνα ςτοχεφει ςτθν διερεφνθςθ και 

κατανόθςθ ςε βάκοσ των κοινωνικϊν φαινομζνων ςαν και αυτό που προςεγγίηει θ 

ςυγκεκριμζνθ εργαςία. Ραρζχοντασ τθ δυνατότθτα ςτον ερευνθτι να αντλιςει 

πλοφςιεσ πλθροφορίεσ για το υπό εξζταςθ κζμα, θ ποιοτικι ζρευνα αποτελεί τθν 

ενδεδειγμζνθ μεκοδολογία για να απαντθκοφν τα ερωτιματα που ςχετίηονται με το 

"Γιατί;" και το "Ρϊσ;" των φαινομζνων (http://www.ucy.ac.cy όπωσ ανακτικθκε ςτισ 

19/1/2017). Ο ςκοπόσ μιασ ποιοτικισ ζρευνασ είναι πιο γενικόσ και ευρφσ και τα 

ερευνθτικά ερωτιματα είναι επίςθσ ευρφτερα και αναηθτοφν τθν κατανόθςθ των 

εμπειριϊν των ςυμμετεχόντων (Creswell, 2011). Στθν ποιοτικι ζρευνα θ πρόκεςθ 

δεν είναι θ γενίκευςθ των αποτελεςμάτων ςε ζναν πλθκυςμό, αλλά το πϊσ κα 

εξελιχκεί θ διερεφνθςθ ενόσ φαινομζνου ςε βάκοσ. Το βαςικό πλεονζκτθμα των 

ποιοτικϊν μεκόδων είναι θ ευελιξία που χαρακτθρίηει τθν ερευνθτικι διαδικαςία, 

κακϊσ ολόκλθροσ ο ερευνθτικόσ ςχεδιαςμόσ είναι δυνατό να αλλάξει ςτθν πορεία.  

       Θ ποιοτικι ζρευνα αποτελεί τθν κατάλλθλθ μεκοδολογικι επιλογι για να 

διερευνθκοφν ςε βάκοσ οι αναπαραςτάςεισ, οι ςτάςεισ, οι αντιλιψεισ, τα κίνθτρα, 

κακϊσ και τα ςυναιςκθματικά και ςυμβολικά/ φανταςιακά δεδομζνα και τα 

δεδομζνα τθσ ςυμπεριφοράσ των ατόμων. Στόχοσ τθσ ποιοτικισ διερεφνθςθσ δεν 

αποτελεί απλά θ περιγραφι μιασ ςτάςθσ ι μιασ ςυμπεριφοράσ, αλλά θ ολιςτικι 

κατανόθςθ. Θ ποιοτικι ζρευνα διερευνά τθν εμπειρία των ατόμων και τα 

υποκειμενικά νοιματα που τθ ςυγκροτοφν, εςτιάηοντασ πάντα ςτο ευρφτερο 

http://www.ucy.ac.cy/
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κοινωνικό και πολιτιςμικό (αξιακό και ιδεολογικό) πλαίςιο (context), ςτο οποίο 

εγγράφεται. Χαρακτθριςτικά τθσ ποιοτικισ προςζγγιςθσ είναι το μικρό δείγμα 

ςυμμετεχόντων, θ ανάλυςθ λόγου ι/και κειμζνων (Ππωσ ανακτικθκε 

http://www.ucy.ac.cy, ςτισ 19/1/2017). Κακοριςτικι ςθμαςία για τθν ποιοτικι 

ζρευνα ζχει ο ερευνθτισ, κακϊσ αποτελεί «πρωταρχικό εργαλείο» τόςο ςτθ 

ςυλλογι των δεδομζνων, όςο και ςτθν ανάλυςι τουσ. Αλλθλεπιδρά με το 

περιβάλλον τθσ ζρευνασ και θ ευαιςκθςία κακϊσ και οι αντιλιψεισ του επθρεάηουν 

άμεςα τθν ζρευνα. 

   Θ ποιοτικι ζρευνα, πολφ περιςςότερο από τθν ποςοτικι, όπωσ αναφζρει ο 

Συμεοφ (2006) δζχεται ςφοδρι κριτικι για τθν εγκυρότθτα και τθν αξιοπιςτία των 

ςυμπεραςμάτων τθσ. Για το λόγο αυτό, οι ερευνθτζσ οφείλουν να εφαρμόηουν 

ςυγκεκριμζνεσ τεχνικζσ που ενδυναμϊνουν τθ ςυνζπεια του μεκοδολογικοφ 

ςχεδιαςμοφ (Ππωσ ανακτικθκε http://www.pek.org.cy ςτισ 19/1/2017). Οι τεχνικζσ 

αυτζσ επιςτρατεφονται προκειμζνου να ικανοποιιςουν ςυγκεκριμζνα κριτιρια 

εγκυρότθτασ και αξιοπιςτίασ, όπωσ είναι : θ αξιοπιςτία τθσ ζρευνασ, θ 

μεταβιβαςιμότθτά τθσ/ γενικευςιμότθτά τθσ, θ βαςιμότθτά τθσ και θ 

επιβεβαιωςιμότθτά τθσ. Θ αξιοπιςτία ςε μια ποιοτικι ζρευνα αναφζρεται ςτθν ιςχφ 

του μεκοδολογικοφ ςχεδιαςμοφ και ςτθν  ποιότθτα των δεδομζνων που 

ςυλλζχκθκαν, κακϊσ και ςτο κατά πόςο ο ςχεδιαςμόσ και τα δεδομζνα οδθγοφν ςε 

αλθκινά και άξια εμπιςτοςφνθσ ευριματα. Θ τριγωνοποίθςθ των μεκόδων και των 

δεδομζνων (πολλαπλζσ μζκοδοι ςυλλογισ δεδομζνων) προςδίδει αξιοπιςτία ςτα 

ευριματα τθσ ζρευνασ. Θ μεταβιβαςιμότθτα / γενικευςιμότθτα των ευρθμάτων τθσ 

ποιοτικισ ζρευνασ αναφζρεται ςτο βακμό που τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ κα 

μποροφςαν να γενικευτοφν ςε ευρφτερο πλθκυςμό. Θ ςθμαντικότερθ τεχνικι για να 

ικανοποιθκεί  αυτό το κριτιριο είναι θ αναλυτικι περιγραφι των δεδομζνων. 

Τζλοσ, θ βαςιμότθτα και θ επιβεβαιωςιμότθτα ωσ άλλα δυο κριτιρια ποιότθτασ, 

αφοροφν τθν παρουςίαςθ τθσ ζρευνασ και τθν εξακρίβωςθ τθσ πορείασ τθσ ζρευνασ 

και του δείγματοσ, ϊςτε ο ερευνθτισ να μπορεί να αποδείξει πωσ θ ζρευνα δεν 

ιταν προϊόν τθσ φανταςίασ. Τζλοσ, θ μαγνθτοφϊνθςθ των ςυνεντεφξεων είναι μια 

τεχνικι που εξαςφαλίηει ςτον αναγνϊςτθ τθσ ζρευνασ να μελετιςει τα επακριβι 

λόγια και να προβεί ςτα ίδια ςυμπεράςματα με τον ερευνθτι ςχεδιαςμοφ (Ππωσ 

ανακτικθκε http://www.pek.org.cy ςτισ 19/1/2017).  

 

 

 

 

http://www.ucy.ac.cy/
http://www.pek.org.cy/
http://www.pek.org.cy/
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5.5 Συλλογό Δεδομϋνων – ερευνητικϊ εργαλεύα 

 

    Για τθ ςυλλογι των δεδομζνων ςτθν παροφςα διπλωματικι χρθςιμοποιικθκε ωσ 

ερευνθτικό εργαλείο θ ςυνζντευξθ.    Θ ςυνζντευξθ κατά τθν Κεδράκα (2010) είναι θ 

πολφ ςυνθκιςμζνθ τεχνικι ςυλλογισ δεδομζνων ςε μια ποιοτικι ζρευνα. Οι 

ςυνεντεφξεισ χρθςιμοποιοφνται  ςτο 90% των κοινωνικϊν ερευνϊν, προκειμζνου να 

ςυλλζξουν τα δεδομζνα τουσ ι ζνα μζροσ αυτϊν. Θ ςυνζντευξθ δίνει τθ δυνατότθτα 

ςτον ερευνθτι να αντλιςει πλθροφορίεσ και δεδομζνα, αναλφοντασ  τα λόγια των 

επιλεγμζνων, αλλά χαρακτθριςτικϊν περιπτϊςεων. Σαν ερευνθτικό εργαλείο, θ 

ςυνζντευξθ  εξυπθρετεί   τθ ςυλλογι πλθροφοριϊν και παρζχει  ζλεγχο και 

ερμθνεία των ερευνθτικϊν ερωτθμάτων μιασ ζρευνασ. Οι  ςυνεντεφξεισ  δίνουν 

κατά κάποιο τρόπο  πρόςβαςθ  ςτον  τρόπο  που  αντιλαμβάνονται  οι  άλλοι  τα  

πράγματα, ςτισ  ςκζψεισ  τουσ, ςτισ  ςτάςεισ  και  τισ  απόψεισ που  κρφβονται  πίςω  

από  τθ  ςυμπεριφορά  τουσ. Γενικά, θ ςυνζντευξθ ςτθρίηεται ςτθν ελεφκερθ κι 

ανοιχτι επικοινωνία, προχποκζτει κάποια ςχζςθ ανάμεςα ςτον ςυνεντευκτι και τον 

ερωτϊμενο και ωσ τεχνικι άντλθςθσ δεδομζνων βοθκά τον ερευνθτι όχι απλϊσ να 

πλθςιάηει εισ βάκοσ το κζμα του, αλλά  και να αξιοποιεί εμπειρίεσ και 

ςυναιςκιματα και γενικά, ςυναιςκθματικοφ τφπου δεδομζνα. Θ ςυνζντευξθ δίνει 

τθν ευκαιρία ςτον ερευνθτι να ανακαλφψει τισ ςκζψεισ και  τα  ςυναιςκιματα  των  

ερωτϊμενων. Ωσ εργαλείο ζρευνασ παρουςιάηει πολλά  πλεονεκτιματα, διότι δίνει 

ευκαιρίεσ  να  διευκρινιςτοφν  κάποιεσ  απαντιςεισ, να  γίνουν  επιπλζον  

ερωτιςεισ, δίνοντασ ζτςι τθ  δυνατότθτα  για  εμβάκυνςθ, όπου  ιταν  

αδιευκρίνιςτα  όςα  λζχκθκαν  και  λόγω  τθσ   αμεςότθτάσ  τθσ βρίςκει, ςυνικωσ,   

μεγάλθ  αποδοχι  από  τουσ  ςυμμετζχοντεσ  ςε μια  ζρευνα (Κεδράκα, 2010). 

     Θ ςυνζντευξθ ωσ ερευνθτικό εργαλείο, όπωσ αναφζρει ο Λωςθφίδθσ (2003) 

παίρνει πολλζσ μορφζσ: μπορεί να είναι αυςτθρά δομθμζνθ (structured interview) 

δθλαδι βαςιςμζνθ ςε ζνα δομθμζνο ςχζδιο ςυνζντευξθσ ι ερωτθματολόγιο, 

θμιδομθμζνθ ςυνζντευξθ (semi-structured interview) ι  μθ δομθμζνθ ςυνζντευξθ 

(unstructured interview). Μπορεί επίςθσ να είναι ςυνζντευξθ πρόςωπο με πρόςωπο 

(face to face interview), τθλεφωνικι ςυνζντευξθ (telephone interview) ι 

ςυνεντεφξεισ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail interview),  (Λωςθφίδθσ, 

2003). 

        Στθν παροφςα εργαςία, χρθςιμοποιικθκε θ ςυνζντευξθ ςε βάκοσ (in depth 

interview). Στον τφπο αυτό ςυνζντευξθσ, θ ερευνιτρια μπορεί να κατευκφνει τον 

ερωτϊμενο ςε βαςικά κζματα, αλλά ο ερωτϊμενοσ αναπτφςςει τισ ςκζψεισ και τισ 

απόψεισ του ελεφκερα και ςε βάκοσ. Ο ςκοπόσ τθσ ςυνζντευξθσ αυτοφ του τφπου 

είναι θ ςυλλογι, όςο το δυνατόν πλουςιότερων πλθροφοριϊν, για τισ εμπειρίεσ, τισ 



86 

 

απόψεισ, τισ ςτάςεισ και τισ αναπαραςτάςεισ των ςυμμετεχόντων. Θ μζκοδοσ τθσ 

ςυνζντευξθσ και ιδιαίτερα αυτι τθσ ςυνζντευξθσ βάκουσ προχποκζτει ςθμαντικζσ 

ατομικζσ και επικοινωνιακζσ δυνατότθτεσ από τθν πλευρά τθσ ερευνιτριασ και καλι 

επικοινωνιακι ςχζςθ ανάμεςα ςτθν ερευνιτρια και τον ερωτϊμενο (Λωςθφίδθσ, 

2003).  H ςυνζντευξθ τζλοσ, επιλζχτθκε να είναι θμιδομθμζνθ, κακϊσ αυτι θ μορφι   

χαρακτθρίηεται από ζνα ςφνολο προκακοριςμζνων ερωτιςεων, αλλά παρουςιάηει 

πολφ περιςςότερθ ευελιξία ωσ προσ τθ ςειρά των ερωτιςεων και ωσ προσ τθν 

τροποποίθςθ του περιεχομζνου των ερωτιςεων, ανάλογα με τον ερωτϊμενο.  

    O λεπτομερισ, ςυνεκτικόσ και προςεκτικόσ ςχεδιαςμόσ τθσ ζρευνασ με 

ςυνεντεφξεισ είναι απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν επιτυχία κάκε ερευνθτικοφ 

εγχειριματοσ που βαςίηεται ςε αυτι τθν μεκοδολογία. Για το λόγο αυτό, 

ςχεδιάςτθκε εξαρχισ ζνα πρωτόκολλο ςυνζντευξθσ (interview protocol), ζνα ζντυπο 

δθλαδι,  ςχεδιαςμζνο από τθν ερευνιτρια, που περιλαμβάνει οδθγίεσ για τθ 

διαδικαςία τθσ ςυνζντευξθσ και τισ ερωτιςεισ που κα τεκοφν (Creswell, 2011).   

Βαςικό μζλθμα του ερευνθτι είναι να ςχεδιάςει τθν πορεία τθσ ςυηιτθςθσ και να 

ζχει ξεκακαρίςει τι κα ρωτιςει και γιατί (Κεδράκα, 2010). Επομζνωσ, θ ςυνζντευξθ 

χρειάηεται να ςχεδιαςτεί με βάςθ κάποιουσ κεματικοφσ άξονεσ. Γενικά, οι άξονεσ 

μιασ ςυνζντευξθσ πρζπει να ςυνάδουν με το ςτόχο και τα ερευνθτικά μασ 

ερωτιματα. Για ζναν αρχάριο ερευνθτι, όπωσ τθσ  παροφςασ εργαςίασ,  θ  

ςυνζντευξθ  μπορεί να χωρίηεται  ςε  τόςουσ  κεματικοφσ  άξονεσ  όςα  είναι  και  τα  

ερευνθτικά  ερωτιματα που ζχει κζςει. Σε κάκε άξονα, ο ερευνθτισ ζχει 

προςχεδιάςει οριςμζνεσ πικανζσ ερωτιςεισ που κα κζςει και ςυχνά ξεκινά τθ 

ςυνζντευξθ με αυτζσ, μζχρι να «ςπάςει» ο πάγοσ και θ ςυηιτθςθ να κυλιςει πιο 

αβίαςτα (Κεδράκα, 2010). Ο ςχεδιαςμόσ και θ διατφπωςθ ερωτιςεων είναι ίςωσ το 

πιο ςθμαντικό ςτοιχείο για τθν επιτυχία ερευνθτικϊν εγχειρθμάτων (Λωςθφίδθσ, 

2003). Για τθν παροφςα ζρευνα, χρθςιμοποιικθκαν ανοιχτοφ τφπου ερωτιςεισ 

(open- ended questions) οι οποίεσ αφινουν τον ερωτϊμενο ελεφκερο να αναπτφξει 

τθν απάντθςθ του δίχωσ προκακοριςμοφσ. 

    Σε ςυνεργαςία με τθν επιβλζπουςα κακθγιτρια, ςυντάχκθκε ο οδθγόσ 

ςυνζντευξθσ. Κακορίςτθκαν επίςθσ οι βαςικοί κεματικοί άξονεσ ςυνζντευξθσ, οι 

οποίοι ορίςτθκαν ςε τζςςερισ κατευκφνςεισ:  

Α) Ρροςδοκίεσ – Εμπειρίεσ από τθ ςυμμετοχι ςε Σχολζσ Γονζων 

Β) Αντιλιψεισ - Απόψεισ ςχετικά με τθν φπαρξθ Σχολϊν Γονζων εντόσ του ςχολικοφ 

πλαιςίου 

Γ) Αντιλιψεισ για τα εμπόδια ι τθν προϊκθςθ μια Σχολισ Γονζων  εντόσ του 

ςχολικοφ πλαιςίου 

Δ) Απόψεισ για τθ δθμιουργία ψθφιακισ Σχολισ Γονζων  
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 Ο οδθγόσ τθσ ςυνζντευξθσ παρουςιάηεται ςτθ ςυνζχεια : 

  

Πρϊτοσ Άξονασ : Ρροςδοκίεσ – Εμπειρίεσ από τθ ςυμμετοχι ςε Σχολζσ Γονζων 

- Ωσ  πρϊτθ ερϊτθςθ τθσ ςυνζντευξθσ για τουσ εκπαιδευτικοφσ αλλά και για 

τουσ γονείσ  ορίςτθκε: «Ρόςο ικανοποιθμζνοσ/θ είςτε από τθν εμπειρία ςασ 

ςτθ ςυμμετοχι ςε προγ/μα τθσ Σχολισ Γονζων;». Θ ερϊτθςθ αυτι  διερευνά 

τθ γενικότερθ αντίλθψθ που ζχουν ιδθ για τθ Σχολι Γονζων. 

- Ωσ  δεφτερθ ερϊτθςθ τθσ ςυνζντευξθσ για τουσ εκπαιδευτικοφσ αλλά και για 

τουσ γονείσ ορίςτθκε: «Αυτά που αρχικά αποηθτοφςατε από τθ ςυμμετοχι 

ςασ, τα βρικατε ςτο πρόγ/μα που παρακολουκιςατε;». Θ ερϊτθςθ αυτι  

διερευνά γενικά τισ προςδοκίεσ τουσ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςε 

προγράμματα Σχολισ Γονζων και το κατά πόςο καλφφκθκαν αυτζσ οι 

προςδοκίεσ. 

 

Δεφτεροσ Άξονασ: Αντιλιψεισ - Απόψεισ ςχετικά με τθν φπαρξθ Σχολϊν Γονζων 

εντόσ του ςχολικοφ πλαιςίου 

- Ωσ  τρίτθ ερϊτθςθ τθσ ςυνζντευξθσ για τουσ εκπαιδευτικοφσ ορίςτθκε: 

«Ρόςο κα βοθκοφςε εςάσ ωσ εκπαιδευτικό αν θ Σχολι Γονζων λειτουργοφςε 

ςτο πλαίςιο τθσ ςχολικισ μονάδασ; Με ποιον τρόπο; Δϊςτε ζνα 

παράδειγμα». Θ ερϊτθςθ αυτι απαντά ςτο 1ο ερευνθτικό ερϊτθμα: «Ροιεσ  

οι αντιλιψεισ  των εκπαιδευτικϊν για τθ χρθςιμότθτα και τθ λειτουργία 

Σχολισ Γονζων μζςα ςτθ ςχολικι μονάδα τθσ προςχολικισ θλικίασ;» που ζχει 

τεκεί ςφμφωνα με τον πρϊτο ςτόχο  τθσ  παροφςασ ζρευνασ. 

- Ωσ  τρίτθ ερϊτθςθ τθσ ςυνζντευξθσ για τουσ γονείσ ορίςτθκε: «Ρόςο κα 

βοθκοφςε εςάσ ωσ γονζα αν θ Σχολι Γονζων λειτουργοφςε ςτο πλαίςιο τθσ 

ςχολικισ μονάδασ; Με ποιον τρόπο; Δϊςτε ζνα παράδειγμα». Θ ερϊτθςθ 

αυτι απαντά ςτο 2ο ερευνθτικό ερϊτθμα: «Ροιεσ  οι αντιλιψεισ  των γονζων 

για τθ χρθςιμότθτα και τθ λειτουργία Σχολισ Γονζων μζςα ςτθ ςχολικι 

μονάδα τθσ προςχολικισ θλικίασ;» που ζχει τεκεί ςφμφωνα με το δεφτερο 

ςτόχο  τθσ  παροφςασ ζρευνασ. 
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- Ωσ  τζταρτθ ερϊτθςθ τθσ ςυνζντευξθσ για τουσ εκπαιδευτικοφσ ορίςτθκε: 

«Ροια τα μειονεκτιματα τθσ Σχολισ Γονζων ςτο πλαίςιο τθσ ςχολικισ 

μονάδασ;» Και αυτι θ  ερϊτθςθ απαντά ςτο 1ο ερευνθτικό ερϊτθμα: «Ροιεσ  

οι αντιλιψεισ  των εκπαιδευτικϊν για τθ χρθςιμότθτα και τθ λειτουργία 

Σχολισ Γονζων μζςα ςτθ ςχολικι μονάδα τθσ προςχολικισ θλικίασ;» που ζχει 

τεκεί ςφμφωνα με τον πρϊτο ςτόχο  τθσ  παροφςασ ζρευνασ. 

- Ωσ  τζταρτθ ερϊτθςθ τθσ ςυνζντευξθσ για τουσ γονείσ ορίςτθκε: «Ροια τα 

μειονεκτιματα τθσ Σχολισ Γονζων ςτο πλαίςιο τθσ ςχολικισ μονάδασ;» Και 

αυτι θ  ερϊτθςθ απαντά ςτο 2ο ερευνθτικό ερϊτθμα: «Ροιεσ  οι αντιλιψεισ  

των γονζων για τθ χρθςιμότθτα και τθ λειτουργία Σχολισ Γονζων μζςα ςτθ 

ςχολικι μονάδα τθσ προςχολικισ θλικίασ;» που ζχει τεκεί ςφμφωνα με το 

δεφτερο ςτόχο  τθσ  παροφςασ ζρευνασ. 

 

Σρίτοσ Άξονασ: Γ) Αντιλιψεισ για τα εμπόδια ι τθν προϊκθςθ μιασ Σχολισ Γονζων  

εντόσ του ςχολικοφ πλαιςίου 

- Ωσ  πζμπτθ ερϊτθςθ τθσ ςυνζντευξθσ για τουσ εκπαιδευτικοφσ, αλλά και για 

τουσ γονείσ ορίςτθκε: «Τι κα εμπόδιηε τθν ομαλι λειτουργία τθσ Σχολισ 

Γονζων μζςα ςτθ ςχολικι μονάδα;». Αυτι θ  ερϊτθςθ απαντά ςτο 4ο 

ερευνθτικό ερϊτθμα: :  «Ροιοι παράγοντεσ ενδζχεται να επθρεάςουν κετικά 

ι αρνθτικά τθν ομαλι λειτουργία των  Σχολϊν Γονζων ςτο πλαίςιο τθσ 

ςχολικισ μονάδασ τθσ προςχολικισ θλικίασ;» που ζχει τεκεί ςφμφωνα με τον 

τζταρτο ςτόχο  τθσ  παροφςασ ζρευνασ. 

- Ωσ  ζκτθ ερϊτθςθ τθσ ςυνζντευξθσ για τουσ εκπαιδευτικοφσ, αλλά και για 

τουσ γονείσ ορίςτθκε: «Τι κα βοθκοφςε τθν ομαλι λειτουργία τθσ Σχολισ 

Γονζων μζςα ςτθ ςχολικι μονάδα;». Αυτι θ  ερϊτθςθ απαντά ςτο 4ο 

ερευνθτικό ερϊτθμα:   «Ροιοι παράγοντεσ ενδζχεται να επθρεάςουν κετικά 

ι αρνθτικά τθν ομαλι λειτουργία των  Σχολϊν Γονζων ςτο πλαίςιο τθσ 

ςχολικισ μονάδασ τθσ προςχολικισ θλικίασ;» που ζχει τεκεί ςφμφωνα με τον 

τζταρτο ςτόχο  τθσ  παροφςασ ζρευνασ. 
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Σζταρτοσ Άξονασ:  Απόψεισ για τθ δθμιουργία ψθφιακισ Σχολισ Γονζων  

- Ωσ ζβδομθ ερϊτθςθ τθσ ςυνζντευξθσ για τουσ εκπαιδευτικοφσ, αλλά και για 

τουσ γονείσ ορίςτθκε: «Ροια τα οφζλθ και ποιεσ οι δυςκολίεσ μιασ Εξ’ 

αποςτάςεωσ Σχολισ Γονζων;». Αυτι θ  ερϊτθςθ απαντά ςτο 5ο ερευνθτικό 

ερϊτθμα: :  «Ροιεσ οι αντιλιψεισ των γονζων και των εκπαιδευτικϊν για μια 

καινοτόμο μορφι e – class Σχολισ Γονζων;» που ζχει τεκεί ςφμφωνα με τον 

πζμπτο ςτόχο  τθσ  παροφςασ ζρευνασ. 

     Ρριν από τισ βαςικζσ ερωτιςεισ προθγικθκαν προκαταρκτικζσ ερωτιςεισ για να 

πιςτοποιθκεί θ εμπειρία τουσ, τόςο ωσ εκπαιδευτικοί, όςο και ωσ ςυμμετζχοντεσ 

ςτθ Σχολι Γονζων. Για το λόγο αυτό, πριν τθν εκκίνθςθ των ερωτιςεων 

ςυλλζχκθκαν τα εξισ δεδομζνα: 

- Τίτλοσ Ρτυχίου και Θμερομθνία Κτιςθσ. 

- Ζτθ προχπθρεςίασ ωσ εκπαιδευτικόσ 

- Αρικμόσ  ςυμμετοχϊν ςε προγ/τα Σχολισ Γονζων 

- Φορζασ προγράμματοσ 

Αντίςτοιχα, ςυλλζχκθκαν ςτοιχεία και για τουσ γονείσ που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα 

για να διαπιςτωκεί επίςθσ θ εμπειρία τουσ ωσ ςυμμετζχοντεσ ςτθ Σχολι Γονζων. Για 

τουσ γονείσ ηθτικθκαν τα εξισ δεδομζνα: 

- Αρικμόσ παιδιϊν και πότε απζκτθςαν το πρϊτο τουσ παιδί 

- Αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε προγράμματα Σχολισ Γονζων:  

- Φορζασ  προγράμματοσ. 

 

 

5.6 Δεύγμα 

 

     Στθν ποιοτικι ζρευνα θ πρόκεςθ δεν είναι θ γενίκευςθ των αποτελεςμάτων ςε 

ζναν πλθκυςμό, αλλά το πϊσ κα εξελιχκεί θ διερεφνθςθ ενόσ φαινομζνου ςε βάκοσ. 

(Creswell, 2011). Για το λόγο αυτό, το δείγμα ςτθν ποιοτικι ζρευνα αποτελεί 

ςκόπιμθ επιλογι του ερευνθτι και είναι ςυνικωσ μικρό ςε αρικμό.  
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      Το δείγμα ςτθ παροφςα εργαςία αποτελείται από δφο ομάδεσ: 5 νθπιαγωγοφσ 

και 5 γονείσ με παιδιά προςχολικισ θλικίασ. Θ ερευνιτρια επζλεξε εκ προκζςεωσ το 

δείγμα τθσ (ςκόπιμθ δειγματολθψία), ζχοντασ ωσ βαςικό κριτιριο επιλογισ των 

ατόμων που ςυμμετείχαν, τθν εξαςφάλιςθ περιςςότερων πλθροφοριϊν.  Σαν 

ςτρατθγικι δειγματολθψίασ ακολουκικθκε θ δειγματολθψία μζγιςτθσ 

διακφμανςθσ. Θ ςυγκεκριμζνθ ςτρατθγικι είναι μια ςτρατθγικι ςκόπιμθσ 

δειγματολθψίασ, όπου ο ερευνθτισ παίρνει δείγματα περιπτϊςεων ι ατόμων που 

διαφζρουν ςε κάποιο χαρακτθριςτικό ι γνϊριςμα(Creswell, 2011). 

    Αναλυτικότερα, τα κριτιρια για να επιλεγοφν τα άτομα τθσ πρϊτθσ ερευνθτικισ 

ομάδασ (νθπιαγωγοί) ιταν : 

-  θ εργαςιακι εμπειρία τουσ ςε δθμόςια νθπιαγωγεία (άνω των δζκα ετϊν),  

- θ θλικία τουσ  (35 ωσ 50 ετϊν) 

- και θ οικειότθτα με τθν ερευνιτρια, ϊςτε να υπάρξει εμπιςτοςφνθ ςτθν 

αποκάλυψθ των πραγματικϊν αντιλιψεων γφρω από το προσ ζρευνα κζμα.  

    Οι εκπαιδευτικοί που αποτζλεςαν τθν ερευνθτικι ομάδα, ιταν όλοι εν ενεργεία 

εκπαιδευτικοί ςε δθμόςια νθπιαγωγεία τθσ εκπαιδευτικισ περιφζρειασ Β’ Ακθνϊν, 

κάποιοι ιταν και οι ίδιοι γονείσ  παιδιϊν προςχολικισ θλικίασ και όλοι είχαν 

ςυμμετάςχει κάποια ςτιγμι ςε κάποιασ μορφισ Σχολι Γονζων.   

   Οι νθπιαγωγοί που πιραν μζροσ ςτθν ερευνθτικι διαδικαςία ιταν οι εξισ: 

- Μαρία Γ, 37 ετϊν, Απόφοιτθ Τμιματοσ Εκπαίδευςθσ και Αγωγισ ςτθν 

Ρροςχολικι Θλικία, (ΤΕΑΡΘ), Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, με 14 

χρόνια εμπειρία ςε δθμόςια ςχολεία. Ραρακολοφκθςε επί 2 ζτθ Σχολι 

Γονζων μζςα ςτο ςχολείο όπου εργαηόταν ςτο Διμο Διονφςου. (Ιταν θ 

πιλοτικι ςυνζντευξθ)  

- Νίκθ Μ, 52 ετϊν,    Σχολι Νθπιαγωγϊν Εκάλθσ,   με 10 χρόνια εμπειρία ςε 

ιδιωτικό νθπιαγωγείο και 21 ςε δθμόςιο. Ραρακολοφκθςε επί 1 ζτοσ Σχολι 

Γονζων μζςα ςτο ςχολείο όπου εργαηόταν ςτο Διμο Διονφςου. 

- Μαρία Μπ, 35 ετϊν, Ραιδαγωγικό Τμιμα Νθπιαγωγϊν, Ρανεπιςτιμιο 

Ρατρϊν, με 2 χρόνια εμπειρία ςε ιδιωτικό νθπιαγωγείο και 11 ςε δθμόςιο.  

Ραρακολοφκθςε επί 1 ζτοσ Σχολι Γονζων μζςα ςε ιδιωτικό ςχολείο τθσ 

Ακινασ όπου εργαηόταν. 

- Γεωργία Π, 42 ετϊν, Τμιμα Εκπαίδευςθσ και Αγωγισ ςτθν Ρροςχολικι 

Θλικία (ΤΕΑΡΘ), Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, με 13 χρόνια 
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εμπειρία ςε δθμόςια ςχολεία. Ραρακολοφκθςε 3 ςυνεδρίεσ ςτθ  Σχολι  

Γονζων Διμου Βοιωτίασ, υπό τθ διοργάνωςθ του ΛΔΕΒΛΜ το 2004. 

- Άννα Κ, 53 ετϊν, Σχολι Νθπιαγωγϊν Καρδίτςασ, εξομοίωςθ πτυχίου 

Ραιδαγωγικό Νθπιαγωγϊν, Ρανεπιςτιμιο Λωαννίνων, με εμπειρία 32 χρόνια 

ςε δθμόςιο νθπιαγωγείο. Ραρακολοφκθςε επί 1 ζτοσ Σχολι Γονζων μζςα ςε 

ιδιωτικό νθπιαγωγείο τθσ Ακινασ όπου φοιτοφςε ο γιοσ τθσ. 

    Το βαςικό κριτιριο με το οποίο επιλζχκθκαν οι γονείσ που αποτζλεςαν το δείγμα 

τθσ δεφτερθσ ερευνθτικισ ομάδασ, ιταν θ οικειότθτα που είχαν με τθν ερευνιτρια. 

Οριςμζνοι ιταν φιλικά πρόςωπα με παιδιά προςχολικισ θλικίασ, ενϊ κάποιοι άλλοι 

ιταν γονείσ με παιδιά από το τμιμα του νθπιαγωγείου όπου υπθρετεί θ 

ερευνιτρια3, οι οποίοι μζχρι το μινα που εκπονικθκε θ ζρευνα, είχαν ιδθ 

αναπτφξει ςχζςεισ εμπιςτοςφνθσ μαηί τθσ.  Πλοι είχαν εμπειρία παρακολοφκθςθσ 

κάποιασ μορφισ Σχολισ Γονζων. Μια από τουσ επτά γονείσ που επιλζχτθκε, ιταν 

και αυτι νθπιαγωγόσ του ςυγκεκριμζνου ςχολείου, ϊςτε να παρουςιαςτεί ο διττόσ 

ρόλοσ τθσ και οι αντιλιψεισ τθσ, ωσ γονζασ και ωσ εκπαιδευτικόσ.  

     Οι γονείσ που πιραν μζροσ ςτθν ερευνθτικι διαδικαςία ιταν οι εξισ: 

- Διμθτρα Π, μθτζρα ενόσ κοριτςιοφ προςχολικισ θλικίασ. 43 ετϊν, ιδιωτικι 

υπάλλθλοσ, πτυχίο οικονομικϊν και αντίςτοιχοσ μεταπτυχιακόσ τίτλοσ. 

Γονζασ παιδιοφ από το ςχολείο τθσ ερευνιτριασ. Ραρακολουκεί αυτι τθ 

χρονιά τθ  Σχολι Γονζων του Διμου Κθφιςιάσ. 

- Ελζνθ Κ, μθτζρα δυο κοριτςιϊν, 16 και 6 χρονϊν. 46 ετϊν, ιδιωτικι 

υπάλλθλοσ, απόφοιτοσ λυκείου. Φιλικι επαφι τθσ ερευνιτριασ. 

Ραρακολουκοφςε τθ Σχολι Γονζων Αγίασ Ραραςκευισ. 

- Κατερίνα Η, μθτζρα δφο κοριτςιϊν, 11 και 6 ετϊν. 40 ετϊν, νθπιαγωγόσ ςε 

δθμόςιο ςχολείο. Φιλικι επαφι τθσ ερευνιτριασ. Ραρακολουκοφςε ωσ 

γονζασ τθ Σχολι Γονζων Αγίασ Ραραςκευισ. 

- Νατάςα Ι, μθτζρα δφο αγοριϊν, 6 και 3 ετϊν. 39 ετϊν, ιδιωτικι υπάλλθλοσ 

με ςπουδζσ ςτθν ειδικι αγωγι. Γονζασ παιδιοφ από το ςχολείο τθσ 

ερευνιτριασ. Ραρακολουκεί αυτι τθ χρονιά τθ  Σχολι Γονζων του Διμου 

Κθφιςιάσ. 

                                                           
3 Ρρόκειται για το 1

ο
 Νθπιαγωγείο Νζασ Ερυκραίασ, δθμόςιο ςχολείο που ανικει ςτθν Ρεριφζρεια 

τθσ Διεφκυνςθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Βϋ Ακινασ. 
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- Άννα Κ, μθτζρα ενόσ αγοριοφ 5 ετϊν. 53 ετϊν, νθπιαγωγόσ ςτο ςχολείο τθσ 

ερευνιτριασ. Ραρακολοφκθςε επί 1 ζτοσ Σχολι Γονζων μζςα ςε ιδιωτικό 

νθπιαγωγείο τθσ Ακινασ όπου φοιτοφςε ο γιοσ τθσ. Θ Άννα ιταν το δείγμα 

του διττοφ ρόλου, ωσ γονζασ και ωσ εκπαιδευτικόσ.4 

 

 

5.7  Περιοριςμού που προϋκυψαν ςτη διϊρκεια τησ ϋρευνασ 

 

    Κατά τθ διεξαγωγι τθσ παροφςασ ζρευνασ προζκυψαν οριςμζνοι περιοριςμοί και 

δυςκολίεσ.  

       Ρρωταρχικι δυςκολία ςτάκθκε ο χϊροσ για τθν μαγνθτοφϊνθςθ τθσ 

ςυνζντευξθσ. Ειδικά ςε δυο ςυνεντεφξεισ, τθσ Άννασ Κ. και τθσ Μαρίασ Μπ, που 

λόγω ζλλειψθσ χρόνου των εκπαιδευτικϊν, αναγκαςτικά πραγματοποιικθκαν ςτο 

ςχολικό περιβάλλον. Ενϊ θ ερευνιτρια χρθςιμοποίθςε το γραφείο διδαςκόντων για 

τθν μαγνθτοφϊνθςθ αυτϊν των ςυνεντεφξεων, δεν κατόρκωςε να αποτρζψει τισ 

διακοπζσ και τισ παρεμβάςεισ. Αυτό είχε ςαν αποτζλεςμα να κλείνει υποχρεωτικά 

το καςετόφωνο και όταν θ ςυηιτθςθ επανερχόταν, να ζχει χακεί θ απόλυτθ ςυνοχι 

ςτθ ροι του λόγου.   

        Δυςκολία επίςθσ φάνθκε να υπάρχει ςτθ  μαγνθτοφϊνθςθ των ςυνεντεφξεων. 

Θ ερευνιτρια είχε ιδθ αναφζρει ςτουσ ερωτϊμενουσ πωσ θ ςυνζντευξθ κα 

μαγνθτοφωνθκεί και είχαν όλοι ςυναινζςει ςτθ χριςθ του καςετόφωνου. Στθν 

πράξθ όμωσ, αυτό ςτάκθκε αγχωτικό για κάποιουσ, ιδιαίτερα για όςουσ δεν ιταν 

κακόλου εξοικειωμζνοι με τζτοιου είδουσ διαδικαςίεσ. Θ Νίκθ Μ, ζνιωκε αρκετά 

άβολα με τθ ςκζψθ ότι καταγράφεται, κακϊσ κεωροφςε πωσ ο προφορικόσ τθσ 

λόγοσ ιταν γριγοροσ και ίςωσ δυςνόθτοσ. Για το λόγο αυτό κζλθςε να γνωρίηει από  

πριν τισ ερωτιςεισ και να κρατιςει κάποιεσ ςχετικζσ ςθμειϊςεισ. Κάτι το οποίο 

τελικά ζκαναν οι περιςςότεροι ερευνϊμενοι, εκτόσ από τθ  Διμθτρα Ρ. θ οποία 

ιταν ιδιαίτερα εξοικειωμζνθ με ςυνεντεφξεισ, λόγω δικισ τθσ παλαιότερθσ ζρευνασ. 

Θ Άννα Κ., κακϊσ και θ Νίκθ Μ. επίςθσ κυμικθκαν κάποια ζξτρα ςχόλια, όταν το 

καςετόφωνο είχε ιδθ κλείςει και κζλθςαν να τα ςυμπλθρϊςουν λζγοντασ 

χαρακτθριςτικά: «Να είδεσ, αυτό ξζχαςα να το πω».  Για το λόγο αυτό κάποια 

                                                           
4
 Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ το δείγμα περιλαμβάνει μόνο γυναίκεσ. Αφενόσ γιατί οι νθπιαγωγοί είναι 

ςχεδόν πάντα γυναίκεσ, και αφετζρου οι άνδρεσ – πατζρεσ που ςυμμετζχουν ςτισ Σχολζσ Γονζων 

είναι ελάχιςτοι και θ ερευνιτρια δεν κατόρκωςε να βρει κάποιον τθν τρζχουςα ςχολικι χρονιά. 
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ςθμεία τθσ απομαγνθτοφωνθμζνθσ ςυνζντευξθσ ςυμπλθρϊκθκαν από τισ 

χειρόγραφεσ ςθμειϊςεισ τθσ ερευνιτριασ. 

    Τζλοσ,  ο αςτάκμθτοσ παράγοντασ του τερματιςμοφ τθσ μπαταρίασ του 

μαγνθτόφωνου ςτθ μζςθ τθσ ςυνζντευξθσ τθσ Διμθτρασ Ρ. μασ ανάγκαςε να 

ολοκλθρϊςουμε τισ δυο τελευταίεσ ερωτιςεισ με χειρόγραφθ καταγραφι. 

Ρροκειμζνου να μθν επθρεαςτεί θ  ποιότθτα τθσ ζρευνασ και του δείγματοσ, θ 

ερευνιτρια για τισ δεδομζνεσ ερωτιςεισ κρατοφςε αναλυτικζσ ςθμειϊςεισ και κατά 

λζξθ καταγραφι των λόγων τθσ Διμθτρασ Ρ. 

 

 

5.8 Διαδικαςύα ςυλλογόσ δεδομϋνων 

 

    Οι ατομικζσ ςυνεντεφξεισ πραγματοποιικθκαν τον Φεβρουάριο του 2017. Θ 

πρϊτθ πιλοτικι ςυνζντευξθ υλοποιικθκε ςτισ αρχζσ Φεβρουαρίου ςτο ςπίτι τθσ 

Μαρίασ Γ, ϊςτε να μπορζςει να πραγματοποιθκεί ςε περιβάλλον χωρίσ εξωτερικοφσ 

κορφβουσ και παρεμβολζσ. Κατά τθν απομαγνθτοφϊνθςθ και επεξεργαςία τθσ 

ςυνζντευξθσ φάνθκε πωσ το ερευνθτικό εργαλείο είναι αρκετά λειτουργικό ςε 

ςχζςθ με τα ερευνθτικά ερωτιματα, ζτςι ϊςτε να μπορζςει να οδθγιςει ςε ςχετικά 

ςυμπεράςματα.  

     Στθ ςυνζχεια, κανονίςτθκαν και τα υπόλοιπα ραντεβοφ τα οποία ολοκλθρϊκθκαν 

μζχρι το τζλοσ του Φεβρουαρίου. Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ ιταν ιδιαίτερα πρόκυμοι 

και φιλικοί και ανταποκρίκθκαν άμεςα ςτθν πρόςκλθςθ, κανονίηοντασ γριγορα τα 

ραντεβοφ, κάτι που φάνθκε ιδιαιτζρωσ χριςιμο για το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ 

τθσ παροφςασ ζρευνασ. Μετά από κάκε ςυνζντευξθ, θ ερευνιτρια ςθμείωνε κάποια 

ςυμπλθρωματικά ςχόλια που οι ερωτϊμενοι είχαν προςκζςει όταν το μαγνθτόφωνο 

είχε κλείςει.  
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ΜΕΡΟ Γ’: ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ, ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ, 

ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΣΕΡΨ ΕΡΕΤΝΑ 
 

 

Κεφάλαιο 6 : Παρουςίαςη και ερμηνεία των δεδομένων τησ 

έρευνασ 

 

     Αφοφ ςυλλζχκθκαν τα ερευνθτικά μασ δεδομζνα, το επόμενο βιμα ιταν θ 

επεξεργαςία τουσ. Θ διαδικαςία επεξεργαςίασ του υλικοφ των ςυνεντεφξεων τθν 

οποία ακολουκιςαμε, περιελάμβανε τθν απομαγνθτοφϊνθςθ των ςυνεντεφξεων, 

τθ μετατροπι τουσ δθλαδι ςε γραπτό λόγο-κείμενο, το οποίο ςτθ ςυνζχεια 

επεξεργαςτικαμε με τθ μζκοδο τθσ ανάλυςθσ περιεχομζνου. Θ κεματικι ανάλυςθ 

κατά άξονα ενδιαφζροντοσ είναι ζνασ τρόποσ ταξινόμθςθσ και ανάγνωςθσ του 

υλικοφ τθσ ςυνζντευξθσ, με βάςθ τα ερευνθτικά ερωτιματα τθσ ζρευνασ. Θ 

ανάλυςθ των δεδομζνων που ςυγκεντρϊνονται μζςα από  διαδικαςία 

κατθγοριοποίθςθσ, επιτρζπει τθ μετατροπι του λεκτικοφ περιεχομζνου των 

ςυνεντεφξεων ςε ςυνοπτικά ευριματα, τα οποία ςτθ ςυνζχεια ερμθνεφονται με 

ποιοτικοφσ όρουσ (Κεδράκα,2008). Κατά ςυνζπεια, θ διαδικαςία  τθν οποία και 

ακολουκιςαμε, ςτο πλαίςιο τθσ μεκόδου τθσ ανάλυςθσ περιεχομζνου, 

περιλαμβάνει τθ ςυςτθματικι μζτρθςθ μονάδων, οι οποίεσ ζπρεπε αρχικά να 

κακοριςτοφν  και,  ςφμφωνα με αυτζσ, οι απόψεισ των ερωτϊμενων να ενταχκοφν 

ςε ςυγκεκριμζνεσ κεματικζσ ενότθτεσ-κατθγορίεσ που κα δθμιουργιςουμε, ϊςτε να 

απαντθκοφν τα ερευνθτικά μασ ερωτιματα (Κυριαηι, 2006). Οι ενότθτεσ- 

κατθγορίεσ που ακολουκικθκαν είχαν οριςτεί από τουσ άξονεσ ςυνζντευξθσ, οι 

οποίοι είχαν οδθγιςει τθν πορεία τθσ ςυλλογισ των δεδομζνων τθσ ζρευνασ. 

 

 

6.1 Ευρόματα τησ ϋρευνασ      

 

Τα ευριματα που προζκυψαν από τθν ταξινόμθςθ του ερευνθτικοφ υλικοφ αρχικά, 

καταγράφθκαν ςχθματικά ςε Ρίνακεσ. 
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Πίνακασ 1α. Προςδοκίεσ – Εμπειρίεσ Εκπαιδευτικϊν από τθ  ςυμμετοχι  τουσ ςε Σχολζσ Γονζων 

Εκπαιδευτικόσ Εκπαιδευτικι  

εμπειρία 

Παρακολοφκθςθ 

χολισ Γονζων 

Προςδοκίεσ – Εμπειρίεσ 

Ικανοποίθςθ από τθν ςυμμετοχι Αρχικζσ προςδοκίεσ 

Μαρία Γ. 14 ζτθ ςε 

δθμόςιο 

ςχολείο 

2 ζτθ-  Διμοσ 

Διονφςου 

«Αρκετά ικανοποιθμζνθ…. Αυτό που δεν με 

ικανοποίθςε ιταν θ ςυμμετοχι των γονιϊν,  

αυτοί ιδιαίτερα που είχαν τα ςθμαντικότερα 

προβλιματα με τα παιδιά τουσ, αρνοφνταν να 

ςυμμετάςχουν για να βροφνε λφςθ». 

 

 

«Κεωρϊ πωσ ναι… μασ ζδωςε πολλά 

ςτοιχεία, μακαίνεισ πράγματα πάνω 

ςτθν ψυχολογικι διάςταςθ των 

πραγμάτων και των προβλθμάτων…. 

βοθκάει και τουσ γονείσ, οπότε 

ζμμεςα βοθκοφμαςτε και εμείσ ςαν 

εκπαιδευτικοί». 

 

Νίκθ Μ. 10 χρόνια ςε 

ιδιωτικό και 

21 ςε δθμόςιο 

ςχολείο 

1 φορά το μινα 

επί  ζνα χρόνο -  

Διμοσ Διονφςου 

«Ιμουν πάρα πολφ ικανοποιθμζνθ… και από 

τθ ςυνεργαςία από τθ μία ςυνάδελφο, με 

τουσ γονείσ, με τον ψυχολόγο του Διμου…. 

και με τθν απόδοςθ και τα αποτελζςματα».  

 

«Τα βρικα, με βοικθςε πάρα πολφ. 

Βαςικά με βοικθςε ςτο πϊσ να 

χειριςτϊ κάποιεσ καταςτάςεισ μζςα 

ςτθν τάξθ, αλλά και πϊσ να χειριςτϊ 

και κάποιουσ γονείσ» 
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Μαρία Μπ. 

 

 

 

 

 2 χρόνια ςε 

ιδιωτικό και 

11 ςε δθμόςιο 

1 φορά το μινα 

επί  ζνα χρόνο ςε 

μεγάλο ιδιωτικό 

ςχολείο Ακθνϊν 

 

«Ιμουν πολφ ικανοποιθμζνθ, γιατί θ 

ατμόςφαιρα ιταν φιλικι, υπιρχε ζνασ ειδικόσ 

ςυντονιςτισ και όπωσ καταλαβαίνεισ θ 

δυναμικι τθσ ομάδασ ιταν εξίςου 

ςθμαντικι». 

«Υπιρχαν κεματικζσ που 

προςαρμόηονταν ανάλογα με τα 

προβλιματα που παρουςιάηονταν και 

βοθκοφςε  όλο το πλαίςιο, για να 

μπορζςουμε να  αντιμετωπίςουμε τισ 

δυςκολίεσ.» 

 

Γεωργία Π. 13 χρόνια ςε 

δθμόςιο 

νθπιαγωγείο 

3 φορζσ 

ςυνολικά του 

Διμου Βοιωτίασ 

το 2004 

«Ξεκίνθςα να είμαι αρκετά ικανοποιθμζνθ. 

Στθν πράξθ όμωσ τελικά δεν ιμουν και τόςο 

ικανοποιθμζνθ… Δεν ιταν κατάλλθλα 

διαμορφωμζνο το πρόγραμμα. θ ψυχολόγοσ. 

Ιταν άπειρθ και δεν μποροφςε να διαχειριςτεί 

τισ εντάςεισ… κα μποροφςε να βοθκιςει πάρα 

πολφ άμα ιταν ςωςτά οργανωμζνθ θ δράςθ» 

«Οι πρϊτεσ ςυναντιςεισ ιταν ωραίεσ. 

Είχαν καλζσ κεματικζσ, βοθκθτικζσ, 

αλλά οι άςχθμεσ ςχζςεισ που είχαν οι 

εκπαιδευτικοί με τουσ γονείσ και θ 

απειρία τθσ ψυχολόγου, οδθγοφςε ςε 

καυγάδεσ και τελικά ζβγαιναν εκτόσ 

κεματικισ. Οπότε ςταμάτθςαν». 

Άννα Κ. 

 

32 χρόνια ςε 

δθμόςιο 

νθπιαγωγείο 

1 ζτοσ ςε Σχολι  

Γονζων 

Λδιωτικοφ 

Σχολείου 

 

«Είμαι πάρα πολφ ικανοποιθμζνθ…. μου 

πρόςφερε ιδζεσ για αντιμετϊπιςθ 

καταςτάςεων και περιπτϊςεων παιδιϊν μζςα 

ςτθν τάξθ… ιταν πολφ εποικοδομθτικι αυτι θ 

επαφι με τουσ ειδικοφσ αλλά και με τουσ 

άλλουσ γονείσ» 

«Σε γενικζσ γραμμζσ ναι … για μζνα 

ιταν κουραςτικά κάποια ςθμεία γιατί 

ιταν ιδθ γνωςτά» 

 

 



98 

 

Πίνακασ 1β. Προςδοκίεσ – Εμπειρίεσ Γονζων από τθ  ςυμμετοχι  τουσ ςε Σχολζσ Γονζων 

Γονζασ Αρικμόσ 

παιδιϊν 

Παρακολοφκθςθ 

χολισ Γονζων 

Προςδοκίεσ – Εμπειρίεσ 

Ικανοποίθςθ από τθν ςυμμετοχι Αρχικζσ προςδοκίεσ 

 

Διμθτρα Π. 

 

1 ( 5 ½ ετϊν) 

 

1 χρόνοσ, 

εβδομαδιαία, 

ΡΟΝΟΘ, Διμοσ 

Κθφιςιάσ 

 

 

«Είμαι πολφ ικανοποιθμζνθ. Βζβαια κα 

περίμενα κάτι πιο εξειδικευμζνο ςτθν 

περίπτωςθ τθ δικι μου που είχα κάποια 

κζματα να αντιμετωπίςω… Γενικά όμωσ 

βοθκάει πάρα πολφ».  

 

 

«Ριρα ςίγουρα πολλά. Με κοφραςε 

όμωσ θ ομάδα… πολλζσ κεματικζσ 

ιταν για ποιο μεγάλα παιδιά και 

εμζνα δεν με ενδιζφεραν... ζνιωκα ότι 

δεν άγγιηε αυτά που ικελα για τθν 

θλικία που είναι το παιδί μου». 

 

 

Ελζνθ Κ. 2 (16 ετϊν και 

6)  

Εβδομαδιαία ςτο 

Διμο Αγ. 

Ραραςκευισ 

 

 

 

 

 

«Ιταν αρκετά καλά…. Με βοθκοφν ςε αρκετά 

κζματα…  Ζχει πολφ ενδιαφζρουςεσ κεματικζσ 

και κάνουμε ότι καλφτερο μποροφμε για το 

ςυμφζρον των παιδιϊν μασ». 

 

«Εν μζρει. Υπάρχουν κάποια κζματα 

που ςε βοθκάνε επί του πρακτικοφ, 

κάποια όμωσ δεν με ενδιαφζρουν». 
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Κατερίνα Η. 2 (11 ετϊν και 

6) 

Εβδομαδιαία ςτο 

Διμο Αγ. 

Ραραςκευισ 

 

«Είμαι αρκετά ικανοποιθμζνθ, το πρόγραμμα 

ιταν αρκετά υποβοθκθτικό. Με βοικθςε να 

λφςω αρκετζσ απορίεσ που είχα με τα παιδιά… 

Ριςτεφω ότι ζχει αρκετά πράγματα να μασ 

δϊςει και είναι μια ευχάριςτθ εμπειρία». 

 

«Οι περιςςότερεσ προςδοκίεσ μου 

ικανοποιικθκαν ωσ ζναν βακμό… Οι 

κεματικζσ ιταν αρκετά 

ενδιαφζρουςεσ … είχαν και κάποια 

κζματα για μεγαλφτερθσ θλικίασ 

παιδιά. Εκεί ιταν κάπου που με 

κοφραςε ςε ζνα ςθμείο». 

 

 

Νατάςα Ι. 2 

 (6 ετϊν και 3 ) 

1 χρόνοσ, 

εβδομαδιαία, 

ΡΟΝΟΘ, Διμοσ 

Κθφιςιάσ 

 

«Ιταν πολφ ενδιαφζρον, μου άρεςε, ζμακα 

πολλά πράγματα και τα ςυγκζντρωςα ςτο 

μυαλό μου. Είχε κομμάτι πρακτικό, το οποίο 

το δουλεφαμε και αυτό μασ βοικθςε ςτθν 

κακθμερινότθτα». 

«Ναι τα βρικα. Με βοικθςε πάρα 

πολφ ςτθν ακρόαςθ. Ζνα πράγμα που 

ζψαχνα πολφ ιταν το κομμάτι τθσ 

ενεργθτικισ ακρόαςθσ. Σε αυτό με 

βοικθςε πάρα πολφ». 

 

Άννα Κ. 1( 4 ετϊν) 1 ζτοσ ςε Σχολι  

Γονζων 

Λδιωτικοφ 

Σχολείου 

 

«Είμαι πάρα πολφ ικανοποιθμζνθ, διότι 

πρζπει να πω ότι ενϊ ωσ εκπαιδευτικόσ ζχω 

το κεωρθτικό υπόβακρο, ωσ γονζασ 

διαπίςτωςα ότι από τθν κεωρία ςτθν πράξθ 

υπάρχει μεγάλθ διαφορά. Ακόμα και όταν 

κεωρθτικά ξζρεισ ότι κάνεισ το ςωςτό, νιϊκεισ 

ότι είςαι πολφ ςκλθρόσ με το παιδί ςου που 

«Σε γενικζσ γραμμζσ ναι. Βζβαια για 

μζνα ιταν κουραςτικά κάποια ςθμεία. 

Κάποια μακιματα ιταν ιδθ γνωςτά 

για μζνα ι τα κεωροφςα πολφ απλά. 

Αλλά ακόμα και αυτά τα ςθμεία, ςου 

ζδινε μια καινοφργια ιδζα ι κάτι 



100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

του βάηεισ όρια, ι νιϊκεισ ενοχζσ. Ζνιωκα τθν 

ανάγκθ ότι όλα αυτά πρζπει να τα ςυηθτιςω 

με ειδικοφσ. Επομζνωσ με βοικθςε πάρα 

πολφ». 

 

διαφορετικό».  
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Πίνακασ 2 α .  Αντιλιψεισ - Απόψεισ Εκπαιδευτικϊν ςχετικά  τθν φπαρξθ Σχολϊν Γονζων εντόσ του ςχολικοφ πλαιςίου 

Εκπαιδευτικόσ Αντιλιψεισ - Απόψεισ 

Σι κα ςασ πρόςφερε ωσ εκπαιδευτικό Μειονεκτιματα που κα είχε 

Μαρία Γ.  «Βοθκάει πάρα πολφ γιατί είναι αποκλειςτικά για τουσ γονείσ 

του ςχολείου, οπότε είναι ιδθ ομάδα και βζβαια βοθκάει 

ςτο να αντιμετωπιςτοφν και τα προβλιματα τα ςχολικά…. ο 

ψυχολόγοσ και θ ςυμβουλευτικι γίνεται και ςτουσ δφο 

παράλλθλα. Συμβουλεφεται και θ μαμά ι ο μπαμπάσ, 

ςυμβουλεφεται και ο εκπαιδευτικόσ… είναι λίγο πιο άμεςθ 

παρζμβαςθ και λίγο πιο άμεςθ ςυμβουλι γιατί είναι και ςτα 

δφο πλαίςια του παιδιοφ». 

«Χρειάηεται πολφσ ζξτρα χρόνοσ και διάκεςθ από 

τουσ εκπαιδευτικοφσ και από τουσ γονείσ να 

αφιερϊςουν τα απογεφματά τουσ για να ζρκουν 

ςτο ςχολείο εξτρά και από τουσ εκπαιδευτικοφσ να 

ζρκουν το απόγευμα και να το κανονίςουν, να το 

οργανϊςουν, να γίνουν μεςάηοντεσ ανάμεςα ςτο 

διμο και ςτουσ γονείσ». 

 

Νίκθ Μ. « Βοθκάει  πάρα πολφ. Βαςικά με βοικθςε ςτο πϊσ να 

χειριςτϊ κάποιεσ καταςτάςεισ μζςα ςτθν τάξθ. Ρϊσ να τουσ 

βοθκιςω να δουν οι γονείσ κάποια προβλιματα ςτα παιδιά 

τουσ και πϊσ να ζχουμε πιο καλι ςυνεργαςία για να 

βοθκιςουμε τα ίδια τα παιδιά». 

«Πχι τόςο ο χϊροσ όςο θ καλι ςυνεργαςία με 

όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ. Εμείσ δεν είχαμε καλι 

ςυνεργαςία ζτςι οι γονείσ του τμιματόσ τθσ δεν 

ζρχονταν ςτισ ςυναντιςεισ». 

 

Μαρία Μπ. «Δόκθκε θ ευκαιρία να αποκτιςω χριςιμεσ πλθροφορίεσ για 

το προφίλ του κάκε παιδιοφ, γνωρίςτθκα καλφτερα με τουσ 

γονείσ, μπορζςαμε να ανταλλάξουμε απόψεισ γφρω από κάκε 

προβλθματιςμό που είχαμε». 

«Οι γονείσ δεν ανοίχτθκαν αρκετά, γιατί 

φοβόντουςαν τθν κοινωνικι κατακραυγι και 

γενικά ςτο να μπορζςουν να εκκζςουν τθν αγωνία 

τουσ ι το πρόβλθμά τουσ, υπιρχε δυςκολία». 
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Γεωργία Π. 

«Μπορεί να αποδειχτεί ζνα ςθμαντικό προνόμιο για κάκε 

ςχολείο… Φυςικά και κα βοθκοφςε, γιατί ςαν εκπαιδευτικοί 

γνϊςεισ ψυχολογίασ ζχουμε, αλλά  δεν είμαςτε και ειδικοί… 

ειδικά αν τα ακοφνε και οι γονείσ τα ίδια πράγματα μαηί με 

ςζνα που είςαι εκπαιδευτικόσ…  ζχει άλλθ βαρφτθτα όταν τα 

λζει κάποιοσ ειδικόσ με γνϊςεισ εξειδικευμζνεσ.  Αλλά πρζπει 

θ Σχολι Γονζων να είναι πάντα ςωςτά δομθμζνθ».   

«Το άλφα και το ωμζγα ςε μια Σχολι Γονζων ςτο 

ςχολείο, είναι θ ςχζςθ ανάμεςα ςε γονείσ και 

δαςκάλουσ, εκπαιδευτικοφσ. Αλλά και ςτουσ 

εκπαιδευτικοφσ μεταξφ τουσ… Ρόςο μάλλον για 

κάτι τζτοιο που κζλει και πολφ προςωπικό χρόνο. 

Και αυτό είναι μεγάλο μειονζκτθμα εξίςου». 

 

Άννα Κ. «Είναι πάρα πολφ βοθκθτικό, διότι δεν χρειάηεται να πείςεισ 

τουσ γονείσ για τα αυτονόθτα. Και επίςθσ δεν χρειάηεται να 

τουσ πείςεισ οφτε να βάλουν όρια ςτα παιδιά τουσ ι πϊσ να 

αντιμετωπίςουν κάποια ςυμπεριφορά». 

«Μειονζκτθμα είναι ο χρόνοσ.  Το να ζχεισ αυτι 

τθν υποχρζωςθ να είςαι ςτθ Σχολι Γονζων 

ςυγκεκριμζνθ μζρα και ϊρα δεν είναι πάντα 

εφικτό.» 
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Πίνακασ 2 β .  Αντιλιψεισ - Απόψεισ Γονζων ςχετικά  τθν φπαρξθ Σχολϊν Γονζων εντόσ του ςχολικοφ πλαιςίου 

 

Γονζασ Αντιλιψεισ - Απόψεισ 

Σι κα ςασ πρόςφερε ωσ γονζα Μειονεκτιματα που κα είχε 

Διμθτρα Π. «Βζβαια και κα βοθκοφςε. Λδανικό κα ιταν. Κα ιταν 

απόλυτα προςαρμοςμζνα ςτα κζματα που απαςχολοφν αυτι 

τθν θλικία. Κα μποροφςαμε να ρωτάμε τον ψυχολόγο 

προςωπικά. Κα αντιμετωπίηαμε τρζχοντα κζματα. Κα 

βοθκοφςε τισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ μεταξφ των γονζων». 

 

«Λίγα υποκζτω. Μόνο ο χρόνοσ. Θ αλικεια είναι 

ότι ο χρόνοσ είναι κζμα.  Ρολλοί μπορεί να πουν 

ότι δεν ευκαιροφν». 

Ελζνθ Κ. «Κα ιταν ιδανικό, πολφ καλό. Αφενόσ γιατί κα είχαμε μια πιο 

άμεςθ επαφι, ασ ποφμε, αλλά και εφκολθ πρόςβαςθ ςτουσ 

ψυχολόγουσ, αφετζρου κα ςυηθτοφςαμε αποκλειςτικά για 

κζματα που κα αφοροφςαν τισ θλικίεσ των παιδιϊν μασ». 

 

«Δεν μπορϊ να ςκεφτϊ ότι κα υπάρξουν αρνθτικά 

ςε κάτι τζτοιο. Αρκεί να ςυμπλιρωναν ςυμμετοχι 

από γονείσ». 

Κατερίνα Η. « Ρεριςςότερο υποβοθκθτικό όλο αυτό γιατί κα μποροφςαμε 

να λφνουμε κάποια προβλιματα που ζχουμε μζςα ςτθ 

ςχολικι μασ μονάδα, πολφ ςυγκεκριμζνα.  Μζςα ςτο πλαίςιο 

«Πταν κάτι γίνεται μζςα ςε ζνα περιβάλλον που 

γνωρίηεισ και τον διπλανό ςου, ςίγουρα ςου 

δθμιουργεί μια ςυςτολι να μιλιςεισ για τα 

προςωπικά ςου. Αυτό είναι το βαςικό πρόβλθμα 

μζςα ςτθ ςχολικι μονάδα. Είναι και ο χρόνοσ κάτι 
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του ςχολείου μπορείσ να λειτουργιςεισ πιο εφκολα, ζχεισ 

περιςςότερο κάρροσ να μιλιςεισ και με τουσ υπόλοιπουσ 

γονείσ, να κζςεισ τα ερωτιματά ςου». 

που μασ απαςχολεί, δεν ζχουμε και όλοι τον ίδιο 

χρόνο, οι υποχρεϊςεισ είναι αρκετά αυξθμζνεσ». 

Νατάςςα Ι. «Κα μου ιταν πολφ ενδιαφζρον. Γιατί κα εςτιάηαμε ςτα 

προβλιματα που ζχει το κάκε πλαίςιο.  Άλλο το νιπιο, θ 

προςχολικι, άλλο θ πρωτοβάκμια». 

«Τα προςωπικά δεδομζνα. Να ανοιχτοφν οι γονείσ. 

Νομίηω ότι θ κοινωνία μασ δεν είναι ακόμα ζτοιμθ 

για αυτό. Ζχουμε ανάγκθ για τζλεια παιδιά και 

τζλειουσ γονείσ και όταν αυτό πζφτει, 

δυςκολεφουν τα πράγματα». 

Άννα Κ. «Ιταν βοθκθτικό διότι πρϊτα από όλα άρχιςεσ να κάνεισ 

παρζεσ και επαφζσ με γονείσ παιδιϊν που ζχεισ περίπου τθν 

ίδια οπτικι γωνία ςτο να αντιμετωπίηεισ τισ ςυμπεριφορζσ. 

Δεφτερον για κάποιεσ ςυμπεριφορζσ υπιρχε θ ίδια 

αντίδραςθ γονζων.  

Ζνα μειονζκτθμα είναι ο χρόνοσ. Πλοι ηοφμε ςε μια 

εποχι που το 24ϊρο μασ είναι γεμάτο από 

υποχρεϊςεισ και δουλειζσ 
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Πίνακασ 3 α. Αντιλιψεισ εκπαιδευτικϊν για τα εμπόδια ι τθν προϊκθςθ μια Σχολισ Γονζων  εντόσ του ςχολικοφ πλαιςίου 

Εκπαιδευτικόσ Αντιλιψεισ - Απόψεισ 

Σι κα προωκοφςε τθ λειτουργία  Σι κα εμπόδιηε τθ λειτουργία 

Μαρία Γ. «Μια πιο εμπεριςτατωμζνθ ενθμζρωςθ των γονιϊν πάνω ςτθ 

χριςθ τθσ ςχολισ γονζων και ςτο πόςο κα τουσ βοθκοφςε 

ςτθ ηωι με τα παιδιά τουσ και ςτο να αντιμετωπίηουν τισ 

δυςκολίεσ. Αν υπιρχε μια ενθμζρωςθ πάνω ςε αυτό που 

γίνεται, ίςωσ να υπιρχε και μεγαλφτερθ ςυμμετοχι». 

 

«Θ μθ ςυνεργαςία των γονιϊν, όταν είναι 

απρόκυμοι να μπουν ςε μια ςυηιτθςθ, να 

ςυηθτιςουν για το παιδί τουσ και για το τι τουσ 

απαςχολεί, ι και θ απροκυμία πολλζσ φορζσ των 

εκπαιδευτικϊν, όταν δε κζλουν να αφιερϊςουν 

εξτρά χρόνο από το ωράριό τουσ» 

 

Νίκθ Μ. «Θ κζλθςθ και θ αποφαςιςτικότθτα. Κα διακζςεισ ζνα 

απόγευμα και για τουσ γονείσ αλλά και για ςζνα. Κα 

βοθκοφςε ακόμα να καταλάβουν οι γονείσ πόςο ανάγκθ το 

ζχουν. Και εμείσ το ζχουμε ανάγκθ, πρζπει να το καταλάβουν 

και κάποιοι ςυνάδελφοι». 

 

«Θ ςυνεργαςία και θ  κζλθςθ… Δφςκολο είναι να 

ςυμμετζχουν όλοι, να ανοίξει το ςχολείο, γιατί 

υπιρχαν και ςυνάδελφοι που δεν ικελαν να 

ανοίξει το ςχολείο εφκολα, δεν το δζχονταν, να 

βρεισ το χρόνο και να πεισ αυτό το απόγευμα κα το 

αφιερϊςω εκεί. Ρολφ προςεκτικόσ να μθν 

ξεπεράςουν οι γονείσ τα όρια, αυτό κζλει πολφ 

προςοχι. Γιατί άμα τουσ δίνεισ περιςςότερο 

κάρροσ από όςο πρζπει ξεπερνάνε τα όρια. Και 

αρχίηει και ξεφεφγει» 



106 

 

 

 

Μαρία Μπ. 

 

 

«Αν μποροφςαν οι γονείσ να αντιλθφκοφν τθν αναγκαιότθτα 

φπαρξθσ τθσ Σχολισ Γονζων… οι εκπαιδευτικοί να δϊςουμε 

ςτουσ γονείσ να αντιλθφκοφν τθν ςπουδαιότθτα τθσ φπαρξθσ 

τθσ Σχολισ… Να υπάρχει μια καλι ςχζςθ και επικοινωνία και 

από τισ δφο πλευρζσ… αν μπορζςει να χτιςτεί μια ςχζςθ 

εμπιςτοςφνθσ». 

 

«Πτι και από τισ δφο πλευρζσ και από εμάσ αλλά 

και από τουσ γονείσ, χρειαηόταν προςωπικόσ 

χρόνοσ και είχαμε μια δζςμευςθ που πολλζσ φορζσ 

μασ δθμιουργοφςε μεγάλο πρόβλθμα» 

 

 

 

Γεωργία Π. «Μια καλι ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ ανάμεςα ςε γονείσ και 

εκπαιδευτικοφσ. Να καταλάβουν όλοι, οι γονείσ ιδιαιτζρωσ 

και οι εκπαιδευτικοί πόςο χριςιμο είναι να υπάρξει κάτι 

τζτοιο… αν καταλάβουν ότι αυτό δεν είναι οφτε για να τουσ 

κρίνεισ… ότι ζρχονται για να μάκουμε όλοι μαηί, από κοινοφ, 

για το καλό των παιδιϊν». 

«Οι διαπροςωπικζσ ςχζςεισ… Ρροκαλοφν 

απροκυμία ςυμμετοχισ όλα αυτά και τελικά 

καταρρζει θ όλθ προςπάκεια… Ρρζπει να κερδίςεισ 

τουσ γονείσ να ςε εμπιςτευτοφν . Και μετά κα 

πρζπει να βάλεισ όρια … Οι γονείσ παρερμθνεφουν 

και κεωροφν «τςιφλίκι» τουσ το ςχολείο…. και οι 

ςυνάδελφοι. Κζλουν όλοι οι ςυνάδελφοι; 

Συμφωνοφν να γίνει κάτι τζτοιο; Θ Ρροϊςταμζνθ το 

προωκεί; Και φυςικά και ο Διμοσ. Για να ςτείλει 

τον ψυχολόγο εννοϊ. 
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Άννα Κ. «Κα βοθκοφςαν οι καλζσ ςχζςεισ μεταξφ των ςυναδζλφων 

ϊςτε να ςυμφωνοφν για τθν αναγκαιότθτα φπαρξθσ τθσ 

Σχολισ Γονζων. Να ςυνειδθτοποιιςουν οι γονείσ ότι πρζπει 

να ςυμμετζχουν, ότι αυτό κα τουσ βοθκιςει. Να υπάρχει 

υποςτιριξθ από κάποιον φορζα, είτε είναι ο Διμοσ…  να 

ςυνειδθτοποιιςουν οι γονείσ ότι κα πρζπει να ςυηθτοφν 

ελεφκερα ότι τουσ προβλθματίηει και βζβαια ότι ςυηθτείται 

ςτθν Σχολι Γονζων δεν κα πρζπει να μεταφζρεται εκτόσ, ωσ 

κουτςομπολιό». 

«Επιπλζον ϊρεσ που κα ζπρεπε να διακζςουν οι 

εκπαιδευτικοί, μθ αμειβόμενοι για αυτό, 

απογεφματα, δθλαδι περιςςότερο προςωπικό 

χρόνο ..ίςωσ να ιταν και ζνα πρόβλθμα θ «φιλικι» 

ςχζςθ που κα υπιρχε με κάποιουσ γονείσ, που 

αυτό μζχρι ενόσ ορίου είναι καλό, αλλά από ζνα 

ςθμείο και μετά αρχίηουν να υπάρχουν 

παρεμβάςεισ και επεμβάςεισ ςτθ δουλειά μασ ςτο 

ςχολείο». 
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Πίνακασ 3 β. Αντιλιψεισ γονζων για τα εμπόδια ι τθν  προϊκθςθ μια Σχολισ Γονζων  εντόσ του ςχολικοφ πλαιςίου 

 

 

 

Γονζασ 

Αντιλιψεισ - Απόψεισ 

Σι κα προωκοφςε τθ λειτουργία  Σι κα εμπόδιηε τθ λειτουργία 

Διμθτρα Π. «Θ αναγκαιότθτα. Να καταλάβουν οι γονείσ πόςο χριςιμο 

είναι. Κάκε γονιόσ ζχει ανάγκθ από κακοδιγθςθ» 

 

 

 

«Ο χρόνοσ είναι ζνα μεγάλο κζμα. Και θ 

διαδικαςία ίςωσ τθσ διοργάνωςθσ. Κα κζλουν οι 

εκπαιδευτικοί ενόσ ςχολείου να το κάνουν; 

Εκτίκενται και αυτοί, αν δεν ζχουν ςυμμετοχι από 

γονείσ». 

Ελζνθ Κ. «Είναι κζμα παιδείασ. Κανείσ δεν ζχει γεννθκεί ξζροντασ πϊσ 

να είναι ο τζλειοσ γονιόσ. Κα πρζπει να μάκουμε να είμαςτε 

δεκτικοί ςτισ απόψεισ των ειδικϊν… Αν όλοι καταλάβουν 

πόςο ςθμαντικό είναι να μοιραηόμαςτε τισ απόψεισ μασ και 

να τισ εμπλουτίηουμε» 

«Το πρϊτο που μου ζρχεται ςτο μυαλό είναι το 

κονδφλι. Δεν χρειάηονται κονδφλια για να 

υλοποιθκεί κάτι τζτοιο»; 

Κατερίνα Η. «Αν κάποιοι καταλάβουν το πόςο τουσ χρειάηεται αυτό που 

κάνουν, τθ χρθςιμότθτά του δθλαδι». 
«Τα ςχόλια μεταξφ των γονιϊν, κα ντραπείσ λίγο να 

πεισ τα προςωπικά ςου, να εκκζςεισ τα 

προβλιματά ςου».  
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Νατάςα Ι. «Να βριςκόταν και  ζνασ άλλοσ τρόποσ επικοινωνίασ. Να 

μποροφςε ασ ποφμε ο γονζασ και από απόςταςθ, και τϊρα 

ζτςι όπωσ το ςυηθτάμε… πϊσ είναι γραμμζσ; … μια φίλθ 

ψυχολόγοσ ζκανε πρακτικι ςε τζτοιου είδουσ γραμμζσ, μια 

γραμμι για το παιδί και μου ζκανε εντφπωςθ πόςοσ κόςμοσ 

παίρνει τόςα πολλά τθλζφωνα».    

«Δεν ξζρω αν κα υπιρχε χρόνοσ. Οι γονείσ 

δυςκολεφονται με τουσ χρόνουσ… αν κα είχε κζματα 

διοικθτικά… αν ο Διμοσ κα το δυςκόλευε το κομμάτι 

αυτό» 

 

Άννα Κ. «Να ςυνειδθτοποιιςουν οι γονείσ ότι πρζπει να ςυμμετζχουν, 

ότι αυτό κα τουσ βοθκιςει. Και να ςυνειδθτοποιιςουν οι 

γονείσ ότι κα πρζπει να ςυηθτοφν ελεφκερα ότι τουσ 

προβλθματίηει» 

«Ρζρα από το χρόνο … Θ γνωςτι ομάδα κάνει 

πολλοφσ να μθν εκφράηονται ελεφκερα και να μθν 

ςυηθτοφν ότι πραγματικά βακιά μζςα τουσ  τουσ  

προβλθματίηει. Φοβοφνται το κουτςομπολιό». 
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Πίνακασ 4 α. Απόψεισ εκπαιδευτικϊν για τθ δθμιουργία ψθφιακισ Σχολισ Γονζων 

 

Εκπαιδευτικόσ 

Αντιλιψεισ - Απόψεισ 

Οφζλθ  Δυςκολίεσ 

Μαρία Γ. «Ρολφ πιο άνετθ χρονικά και για τουσ γονείσ και για τουσ 

εκπαιδευτικοφσ που κα μποροφςαν να ςυμμετάςχουν, κα το 

ζκαναν από το ςπίτι τουσ πολφ πιο άνετα…. μπορεί να γίνει με 

ανωνυμία, να εκμυςτθρευτείσ κάποια πράγματα που από 

κοντά κα ιταν πολφ πιο δφςκολο να τα πεισ για το παιδί ςου 

ι για το τι ςε απαςχολεί….ςχθματίηεται και μια ομαδοφλα 

που μποροφν να ςυηθτάνε μεταξφ τουσ μζςω διαδικτφου τα 

προβλιματά τουσ». 

«Πλοι να ζχουν τεχνολογικι κατάρτιςθ πάνω ςτο 

ηιτθμα, να υπάρχει υλικοτεχνικι υποδομι, ζνα 

λάπτοπ, κάτι να μποροφνε να μπαίνουν ςε τζτοιεσ 

εφαρμογζσ». 

Νίκθ Μ. «Τα οφζλθ κα ιταν πάρα πολλά… κα ιταν πιο ελεφκεροσ ο 

γονιόσ να μιλιςει πιο άνετα για το πρόβλθμά του …μπορεί 

μόνοσ του το βράδυ ςτο ςπίτι του να πατιςει το 

πλθκτρολόγιο, να ηθτιςει μία βοικεια, να ψάξει μια άλλθ 

γνϊμθ χωρίσ να τον βλζπει κανζνασ». 

«Αρκεί να ζχει υπολογιςτι, θ δυςκολία είναι να 

ζχει υπολογιςτι, να ξζρει να τον χειρίηεται και θ 

κζλθςθ. Βαςικά, να ζχει κζλθςθ». 

Μαρία Μπ. «Μια ψθφιακι πλατφόρμα μπορεί ςτθν αρχι να δείχνει 

απρόςωπθ, αλλά ανϊνυμα να μπορείσ να εκκζςεισ το 

πρόβλθμά ςου, να αναηθτιςεισ πλθροφορίεσ και κυρίωσ να 

ςου λυκεί και το κζμα του χρόνου, κεωρϊ ότι είναι πολφ 

ςθμαντικό» 

«Λείπει θ τεχνογνωςία από πολλοφσ, οπότε κα 

μποροφςε να υπάρχει πρόβλθμα να χειριςτοφν τθν 

πλατφόρμα και εκεί κα ςυναντοφςαμε δυςκολίεσ  

ςτο να μθν  πιςτζψουν ςτθν φπαρξθ τθσ Σχολισ 

Γονζων».   



111 

 

 

Γεωργία Π. «Ρολφ προχωρθμζνθ ιδζα μου ακοφγεται… κεωρϊ ότι λφνει 

πάρα πολλά κζματα. Ππωσ το κζμα του χρόνου. Ο άλλοσ ςτο 

χρόνο που κζλει και από όπου κζλει, το ςπίτι του κάνει χριςθ 

τθσ πλατφόρμασ. Βρίςκει κάποιεσ απαντιςεισ. Μπορεί και 

τουσ πιο αδιάφορουσ γονείσ να πιάςει. Και για τουσ 

εκπαιδευτικοφσ κεωρϊ ότι ιςχφει κάτι τζτοιο». 

 

«Από τθν άλλθ ότι κζλεισ και τθν προςωπικι επαφι. 

Τείνω να πιςτζψω ότι το καλφτερο είναι κάτι 

ςυνδυαςτικό… να ζχεισ μια υποςτθρικτικι πιςτεφω 

πλατφόρμα και μετά κάποιεσ δια ηϊςθσ 

ςυναντιςεισ. Ζνασ ςυνδυαςμόσ και δια ηϊςθσ και 

ψθφιακά… Κάποιουσ που δυςκολεφονται να 

χρθςιμοποιιςουν τισ πλατφόρμεσ, λόγω ζλλειψθσ 

γνϊςεων, αλλά και πάλι κεωρϊ ότι δεν είναι και 

κάτι τρομερό. Κάποιοσ κα τουσ το δείξει».  

Άννα Κ. «Κα ιταν ότι το καλφτερο, γιατί ο κακζνα κα μποροφςε να 

ςυμμετζχει ςτον ελεφκερο χρόνο τουσ, χωρίσ να ζχει μια 

ςυγκεκριμζνθ μζρα και ϊρα που δεν εφικτό για όλουσ. Πλοι 

εξάλλου τϊρα οι ςθμερινοί γονείσ πιςτεφω ότι ζχουν μια 

εξοικείωςθ με τθν τεχνολογία, οπότε κα μποροφςαν να το 

παρακολουκιςουν. Κα μποροφςαν να εκφράςουν πιςτεφω 

πιο εφκολα αυτά που τουσ προβλθματίηουν, γιατί δεν κα είναι 

παρόντεσ άλλοι , οπότε να υπάρχει αυτό το «κλείςιμο». 

«Μςωσ να μθν υπάρχει άμεςθ επίλυςθ των 

προβλθμάτων, δθλαδι ςτζλνω ζνα πρόβλθμα που 

αντιμετωπίηω, αφοφ ζχω παρακολουκιςει το 

«μάκθμα» ι κάποια ερϊτθςθ και μπορεί να ζχω 

απάντθςθ μετά από αρκετό χρονικό διάςτθμα που 

δεν υπάρχει αυτι θ αμεςότθτα όπωσ όταν ζχεισ τον 

ειδικό μπροςτά ςου». 
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Πίνακασ 4 β. Απόψεισ γονζων για τθ δθμιουργία ψθφιακισ Σχολισ Γονζων 

 

Γονζασ 

Αντιλιψεισ - Απόψεισ 

Οφζλθ  Δυςκολίεσ 

Διμθτρα Π. «Σίγουρα κα βοθκοφςε όςον αφορά το χρόνο. Ριο άνετα, πιο 

εφκολα. Εκεί δε κα υπιρχαν δικαιολογίεσ του τφπου, δεν 

πρόλαβα». 

 

«Κα άγγιηε, αν δε υπιρχε διαπροςωπικι επαφι; 

Πταν ςυηθτάσ ζνα κζμα ψυχολογίασ καλό δε κα 

ιταν να υπάρχει οπτικι, ςωματικι επαφι; Δεν 

ξζρω, μπορεί. Μου είναι άγνωςτο». 

Ελζνθ Κ. «Το κετικό ςε αυτι τθν ιδζα είναι ότι λφνεισ το πρόβλθμα του 

χρόνου, λόγω των αυξθμζνων υποχρεϊςεων που όλοι 

ζχουμε. Νομίηω ότι είναι πολφ πρωτοποριακι ιδζα για τα 

ελλθνικά δεδομζνα. Και φαντάηομαι ότι εξοικονομεί και 

κονδφλια από πλευράσ υπουργείου. Ρράγμα που ςθμαίνει ότι 

βολεφει τόςο εμάσ τουσ γονείσ, όςο και τουσ κρατικοφσ 

φορείσ» 

«Δε βλζπω τίποτα το αρνθτικό ςε αυτι τθν ιδζα». 

 

Κατερίνα Η. 

 

 

«Το βαςικό όφελοσ εδϊ είναι ο χρόνοσ… Να μποροφμε 

οποιαδιποτε ςτιγμι κζλουμε, ακόμα και τισ βραδινζσ ϊρεσ 

που τα παιδάκια χαλαρϊνουν και πζφτουν για φπνο να 

μποφμε ςτθν πλατφόρμα που κα υπάρχει, να κάνουμε τισ 

ερωτιςεισ μασ και ίςωσ χρθςιμοποιϊντασ και κάποιο 

ψευδϊνυμο για να μειϊςουμε αυτό το πρόβλθμα που 

«Θ δυςκολία είναι ότι δυςτυχϊσ, καλϊσ ι κακϊσ 

δεν ζχουμε όλοι τθν ίδια τεχνογνωςία, οι νζεσ 

τεχνολογίεσ δεν είναι για όλουσ τόςο εφκολα 

προςβάςιμεσ. Και αυτό είναι κάτι που κάποιουσ 
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ζχουμε, να μθν εκκζτουμε τον εαυτό μασ τόςο εφκολα.  

 

ανκρϊπουσ τουσ δυςκολεφει. Αυτό είναι και το 

μείον τθσ εξ αποςτάςεωσ. Και το άλλο ακόμα, αν  

δεν ζχεισ μια προςωπικι επαφι πολλζσ φορζσ δεν 

είναι και το καλφτερο. 

 

Νατάςα Ι. 

 

 

«Κα βοθκοφςε πολφ. Γιατί ο κόςμοσ ζχει ανάγκθ. Ξεφεφγει 

λίγο από τα προςωπικά δεδομζνα, κεωρεί ότι υπάρχει 

απόςταςθ και αυτό διευκολφνει ςτο να ανοιχτεί. Και αυτοί 

που πραγματικά κα κελαν αλλά δεν μποροφν λόγω χρόνου, 

λόγω τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ, κα 

μποροφςαν να βρουν μια λφςθ, να υπάρχει θ απόςταςθ. 

«Σε αυτοφσ που αναηθτοφν τθν αμεςότθτα κεωρϊ 

ότι κα είχε μειονζκτθμα, αλλά αν λειτουργεί 

επικουρικά, δθλαδι να υπάρχει και το γκρουπ, και 

το ζνα και το άλλο, νομίηω ότι καλφπτει και τα 

δυο». 

Άννα Κ. «Κα ιταν ότι το καλφτερο, γιατί ο κακζνα κα μποροφςε να 

ςυμμετζχει ςτον ελεφκερο χρόνο τουσ, χωρίσ να ζχει μια 

ςυγκεκριμζνθ μζρα και ϊρα που δεν εφικτό για όλουσ. Πλοι 

εξάλλου τϊρα οι ςθμερινοί γονείσ πιςτεφω ότι ζχουν μια 

εξοικείωςθ με τθν τεχνολογία, οπότε κα μποροφςαν να το 

παρακολουκιςουν. Κα μποροφςαν να εκφράςουν πιςτεφω 

πιο εφκολα αυτά που τουσ προβλθματίηουν, γιατί δεν κα είναι 

παρόντεσ άλλοι , οπότε να υπάρχει αυτό το «κλείςιμο». 

«Μςωσ να μθν υπάρχει άμεςθ επίλυςθ των 

προβλθμάτων, δθλαδι ςτζλνω ζνα πρόβλθμα που 

αντιμετωπίηω, αφοφ ζχω παρακολουκιςει το 

«μάκθμα» ι κάποια ερϊτθςθ και μπορεί να ζχω 

απάντθςθ μετά από αρκετό χρονικό διάςτθμα που 

δεν υπάρχει αυτι θ αμεςότθτα όπωσ όταν ζχεισ 

τον ειδικό μπροςτά ςου. Ρου μπορεί από μια 

απάντθςθ που κα ςου δϊςει να ςου δθμιουργθκεί 

μια καινοφργια απορία, μια διαφορετικι 

ερϊτθςθ». 
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6.2 Αναλυτικό παρουςύαςη των προφύλ των ερωτώμενων του 

δεύγματοσ  

 

Μαρία Γ, 37 ετϊν, Νθπιαγωγόσ 

Α) Ρροςδοκίεσ – Εμπειρίεσ από τθ  ςυμμετοχι ςε Σχολζσ Γονζων 

 

      Θ Μαρία είναι απόφοιτθ του Τμιματοσ Εκπαίδευςθσ και Αγωγισ ςτθν 

Ρροςχολικι Θλικία, (ΤΕΑΡΘ), του Καποδιςτριακοφ  Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν και  ζχει 

14 χρόνια εμπειρία ςε δθμόςια νθπιαγωγεία. Ζηθςε τθν εμπειρία τθσ 

παρακολοφκθςθσ τθσ Σχολισ Γονζων μζςα ςτο ςχολείο όπου εργαηόταν ςτο Διμο 

Διονφςου πριν λίγα χρόνια. Ραρακολοφκθςε τθ Σχολι επί 2 ζτθ, ςε ςυνεδρίεσ που 

διοργανϊνονταν μια φορά το μινα.  Στο ςχολείο που εργάηεται αυτι τθ ςχολικι 

χρονιά επιχειρεί να «ξαναςτιςει» μια αντίςτοιχθ Σχολι Γονζων. 

    Θ άποψι τθσ για τισ Σχολζσ Γονζων ιταν κετικι, αφοφ κεωρεί πωσ ζχουν να 

προςφζρουν πολλά, τόςο ςτουσ γονείσ, όςο και ςτουσ εκπαιδευτικοφσ. Τόνιςε τθν 

ανάγκθ που ζχουμε ωσ εκπαιδευτικοί … 

      «να αντιλαμβανόμαςτε και τθν ψυχολογικι πλευρά των καταςτάςεων, όχι μόνο 

τθν εκπαιδευτικι».  

   Ανζφερε πωσ ιταν «πολφ ικανοποιθμζνθ» από τθν ςυμμετοχι τθσ  και τόνιςε τον 

κακοριςτικό ρόλο που ζχει θ ςτάςθ και θ ςυμπεριφορά του  ψυχολόγου ςε αυτζσ 

τισ ςυναντιςεισ. Στα εκτόσ μαγνθτοφϊνθςθσ ςχόλια ανζφερε πόςο ςθμαντικό είναι 

ο ψυχολόγοσ να είναι ζμπειροσ και να είναι κετικά διακείμενοσ προσ τουσ 

εκπαιδευτικοφσ.   

     Αυτό που ςθμείωςε, ιταν το γεγονόσ πωσ παρατθροφςε ότι οι γονείσ που 

αντιμετϊπιηαν δυςκολίεσ με τα παιδιά τουσ, δεν ςυμμετείχαν. Συμμετείχαν οι γονείσ 

που ιταν πιο «ανοιχτοί» και δεκτικοί και ιταν κάτι που τθν προβλθμάτιηε, γιατί το 

βλζπει να ςυμβαίνει και ςτθ Σχολι Γονζων που τϊρα δθμιουργεί ςτο ςχολείο  όπου 

υπθρετεί. Χαρακτθριςτικά, ςτα εκτόσ μαγνθτοφωνθμζνων ςχολίων ανζφερε 

    «ςαν να φοβοφνταν αυτοί οι γονείσ ότι κα γίνουν δακτυλοδεικτοφμενοι από τουσ 

υπόλοιπουσ, επειδι είχαν ζνα παιδί ηωθρό ι με μακθςιακζσ δυςκολίεσ. Και ζχαναν 

όλα αυτά που κα μποροφςαν να τουσ βοθκιςουν τόςο πολφ». 
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Β) Αντιλιψεισ - Απόψεισ ςχετικά με τθν φπαρξθ Σχολϊν Γονζων εντόσ του ςχολικοφ 

πλαιςίου 

         Θ Μαρία ιταν από τουσ εκπαιδευτικοφσ που αυτό το ερϊτθμα δεν το 

απάντθςε υποκετικά, αλλά από τθν προςωπικι τθσ εμπειρία. Ανζφερε πωσ  

   «βοθκάει πάρα πολφ γιατί είναι αποκλειςτικά για τουσ γονείσ του ςχολείου, οπότε 

είναι ιδθ ομάδα και βζβαια βοθκάει ςτο να αντιμετωπιςτοφν και τα προβλιματα τα 

ςχολικά» 

     Θ άποψι τθσ ιταν πωσ θ διαμεςολάβθςθ του ψυχολόγου ανάμεςα ςτα δυο 

πλαίςια, του γονζα και του δαςκάλου, είναι κακοριςτικισ ςθμαςίασ, κακϊσ 

ςυμβουλεφονται ταυτόχρονα και οι δυο. Και ζτςι ακολουκείται κοινι πορεία ςτο 

ςπίτι και ςτο ςχολείο. Ωσ εκπαιδευτικόσ, ανζφερε πωσ δζχτθκε μεγάλθ βοικεια ςε 

αυτό το κομμάτι, κακϊσ ςυχνά θ γνϊμθ και θ άποψθ ενόσ ειδικοφ «ζβγαηε από τθ 

δφςκολθ κζςθ τθν νθπιαγωγό» όταν ζπρεπε να πει κάτι που οι γονείσ μπορεί να 

δυςκολεφονταν να δεχτοφν. Για αυτό και τόνιηε ςυχνά το πόςο τθν απογοιτευε όταν 

δεν ζρχονταν γονείσ που είχαν πραγματικι ανάγκθ από τθ βοικεια και τθ 

μεςολάβθςθ του ψυχολόγου.  

    Ωσ μειονεκτιματα,  θ Μαρία τόνιςε τον προςωπικό χρόνο… 

« Χρειάηεται πολφσ ζξτρα χρόνοσ και διάκεςθ από τουσ εκπαιδευτικοφσ και από τουσ 

γονείσ να αφιερϊςουν τα απογεφματά τουσ για να ζρκουν ςτο ςχολείο εξτρά…» 

   Ανζφερε πωσ θ ίδια πολλζσ φορζσ πιεηόταν χρονικά να ςυμμετζχει και πωσ 

πραγματικά ιταν μια δζςμευςθ, τονίηοντασ πωσ θ ίδια ζμενε πολφ κοντά ςτο 

ςχολείο και ζτςι δεν ζχανε  παραπάνω χρόνο ςτθ μετακίνθςθ. Αυτόσ ιταν ο λόγοσ 

που πολλζσ φορζσ οι ςυνάδελφοί τθσ  δεν ζρχονταν, επειδι διζμεναν μακριά από το 

ςχολείο. Ρρόβαλε επίςθσ ωσ δυςκολία τθν οργάνωςθ τθσ Σχολισ Γονζων από τουσ 

εκπαιδευτικοφσ…. 

    «μζχρι να φτάςουν ςτο ςθμείο να το κανονίςουν, να το οργανϊςουν, να γίνουν 

μεςάηοντεσ ανάμεςα ςτο διμο και ςτουσ γονείσ». 

 

Γ) Αντιλιψεισ για τα εμπόδια ι τθν προϊκθςθ μιασ Σχολισ Γονζων  εντόσ του 

ςχολικοφ πλαιςίου 

     

     Κατά τθν άποψθ τθσ Μαρίασ, αυτό που είναι κακοριςτικό για τθν επιτυχία μιασ 

Σχολισ Γονζων είναι  να αντιλθφκοφν οι γονείσ τθν ανάγκθ τθσ Σχολισ  και πόςο 

χριςιμθ και βοθκθτικι κα ιταν. Λζει χαρακτθριςτικά… 



116 

 

«Αυτό που κα προωκοφςε τισ Σχολζσ κα ιταν μια πιο εμπεριςτατωμζνθ ενθμζρωςθ 

των γονιϊν πάνω ςτθ χριςθ τθσ ςχολισ γονζων και ςτο πόςο κα τουσ βοθκοφςε ςτθ 

ηωι με τα παιδιά τουσ και ςτο να αντιμετωπίηουν τισ δυςκολίεσ». 

    Μςωσ αν καταλάβουν τθν αναγκαιότθτα να ζχουν και περιςςότερα κίνθτρα 

ςυμμετοχισ. Και κατά τθ γνϊμθ τθσ, όταν ςυμμετζχουν πολλοί γονείσ τότε 

παρακινοφνται και οι εκπαιδευτικοί να ςυμμετζχουν πιο ενεργά. Υπογράμμιηε τθν 

απογοιτευςθ που ζνιωκε όταν πιγαινε ςτθ Σχολι κάποια  απογεφματα και ζβλεπε 

ελάχιςτουσ γονείσ. 

  Τουσ ίδιουσ παράγοντεσ ανζφερε και ωσ παράγοντεσ που εμποδίηουν τθ δράςθ τθσ 

Σχολισ. Στο ςθμείο αυτό τόνιςε και τθ ςυνεργαςία ανάμεςα ςτουσ γονείσ και ςτουσ 

εκπαιδευτικοφσ, αλλά και ανάμεςα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ μεταξφ τουσ. Ππωσ 

χαρακτθριςτικά είπε… 

«όταν οι γονείσ είναι απρόκυμοι να μπουν ςε μια ςυηιτθςθ, να ςυηθτιςουν για το 

παιδί τουσ και για το τι τουσ απαςχολεί ι όταν υπάρχει απροκυμία πολλζσ φορζσ 

των εκπαιδευτικϊν και δε κζλουν να αφιερϊςουν εξτρά χρόνο από το ωράριό τουσ» 

    Κυμικθκε κάποια ςτιγμι που είχαν τςακωκεί με τθ ςυνάδελφο, πόςο πολφ είχε 

επθρεαςτεί θ λειτουργία τθσ Σχολισ, κακϊσ οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί δεν είχαν 

διάκεςθ να ςυμμετζχουν. 

 

 

Δ) Απόψεισ για τθ δθμιουργία ψθφιακισ Σχολισ Γονζων  

    Θ Μαρία για τθν ιδζα τθσ  ψθφιακισ Σχολισ αρχικά κζλθςε, πριν απαντιςει, να 

μάκει κάποιεσ λεπτομζρειεσ, πϊσ δθλαδι κα λειτουργοφςε κάτι τζτοιο και τι κα 

μποροφςε να περιλαμβάνει.  Είχε υπϋ όψιν  τθσ κάποιεσ αντίςτοιχεσ πλατφόρμεσ και 

ζτςι φάνθκε κετικι ςε κάτι τζτοιο.  

    Το πρϊτο όφελοσ που ςκζφτθκε είναι θ δυνατότθτα ανωνυμίασ που παρζχει 

ςτουσ χριςτεσ, αν και εφόςον κάποιοσ το επικυμεί. Υποςτιριξε πωσ αυτό κα 

μποροφςε να είναι μια ςωτιρια λφςθ για τουσ γονείσ που νιϊκουν ότι κα 

κατακρικοφν από τουσ υπόλοιπουσ ςυμμετζχοντεσ και πωσ αυτό κα μποροφςε να 

οδθγιςει οριςμζνουσ να απευκυνκοφν ανϊνυμα και να βρουν μια κάποια λφςθ ι 

ςυμβουλι… 

« κα μποροφςε να προςφζρει ανωνυμία, να εκμυςτθρευτείσ κάποια πράγματα που 

από κοντά κα ιταν πολφ πιο δφςκολο να τα πεισ για το παιδί ςου ι για το τι ςε 

απαςχολεί»  
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     Το επόμενο όφελοσ που τόνιςε ιταν το κζμα του χρόνου… 

«Ρολφ πιο άνετθ χρονικά και για τουσ γονείσ και για τουσ εκπαιδευτικοφσ που κα 

μποροφςαν να ςυμμετάςχουν, κα το ζκαναν από το ςπίτι τουσ πολφ πιο άνετα….» 

    Θ Μαρία πρότεινε και το ςχθματιςμό ομάδασ ανάμεςα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ, 

ϊςτε να επικοινωνοφν μεταξφ τουσ και με τον ψυχολόγο. 

  Αυτό που τθν προβλθμάτιςε ιταν θ ελλιπισ τεχνολογικι κατάρτιςθ οριςμζνων. 

Είπε χαρακτθριςτικά πωσ και θ ίδια, αν και μικρι ςτθν θλικία, δεν είναι ιδιαίτερα 

εξοικειωμζνθ με τζτοιου είδουσ πλατφόρμεσ και κυμικθκε αρκετοφσ ςυναδζλφουσ 

τθσ, που λόγω μεγαλφτερθσ θλικίασ, δεν γνωρίηουν ςτοιχειϊδθ χριςθ του 

διαδικτφου. Σθμείωςε επίςθσ τθν ζλλειψθ τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ από 

οριςμζνουσ, όπωσ παραδείγματοσ χάρθ κάποιουσ αλλοδαποφσ γονείσ που δεν 

διακζτουν ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο, οφτε υπολογιςτι. Γιϋ αυτοφσ θ ψθφιακι Σχολι 

δε  κα ανταποκρικεί ςτισ ανάγκεσ τουσ. 

 

 

Νίκθ Μ, 52 ετϊν,   Νθπιαγωγόσ 

 

Α) Ρροςδοκίεσ – Εμπειρίεσ από τθ  ςυμμετοχι ςε Σχολζσ Γονζων 

 

   Θ Νίκθ ιταν από τισ νθπιαγωγοφσ με τθν μεγαλφτερθ εμπειρία (όπωσ και 

παρακάτω θ Άννα), κακϊσ εργάηεται ωσ νθπιαγωγόσ 31 χρόνια. Ζχει αποφοιτιςει 

από τθ Σχολι Νθπιαγωγϊν τθσ Εκάλθσ, που τότε ιταν διετοφσ φοιτιςεωσ. Θ Νίκθ 

όπωσ και θ Μαρία Γ. ζηθςε τθν εμπειρία τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ Σχολισ Γονζων 

μζςα ςτο ςχολείο που εργαηόταν ςτο Διμο Διονφςου πριν λίγα χρόνια, κακϊσ  με 

τθν Μαρία Γ. ιταν ςυνάδελφοι ςτο ίδιο ςχολείο. Θ Νίκθ  παρακολοφκθςε τθ Σχολι 

επί 1 ζτοσ, ςε ςυνεδρίεσ που διοργανϊνονταν μια φορά το μινα. Θ Νίκθ ιταν από 

τουσ ερωτϊμενουσ που ςυμπλιρωςε πάρα πολλά ςχόλια εκτόσ μαγνθτοφϊνθςθσ, 

γιατί από τθν αρχι ιταν αρκετά αγχωμζνθ με τθν ιδζα ότι ο λόγοσ τθσ κα 

καταγραφεί. Ζτςι, πλθκϊρα πλθροφοριϊν δόκθκε ςτθν αρχικι και ςτθ μετζπειτα 

από τθν μαγνθτοφϊνθςθ, ςυηιτθςθ.  

    Θ Νίκθ είχε πολφ κετικι άποψθ για τθ λειτουργία τθσ Σχολισ Γονζων  και διλωςε  
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«πάρα πολφ ικανοποιθμζνθ… και από τθ ςυνεργαςία από τθ μία ςυνάδελφο, με 

τουσ γονείσ, με τον ψυχολόγο του Διμου…. και με τθν απόδοςθ και τα 

αποτελζςματα» 

     Για τθ Νίκθ το ςθμαντικότερο είναι ότι τθν βοικθςε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα που 

αντιμετϊπιηε τθ δεδομζνθ ςτιγμι και δεν ιταν κεωρθτικά ςεμινάρια και ομιλίεσ, 

χωρίσ πρακτικό αντικείμενο. Ο ψυχολόγοσ ωσ κεματικι ζκετε τρζχοντα ηθτιματα 

των παιδιϊν και τθσ ομάδασ και αυτό κατά τθ Νίκθ ιταν λυτρωτικό για τισ 

«δφςκολεσ» περιπτϊςεισ παιδιϊν και γονζων. Θ Νίκθ, όπωσ και θ Μαρία Γ., τόνιςε 

τθν ςυμβολι του ψυχολόγου, λζγοντασ πωσ είναι κακοριςτικισ ςθμαςίασ να 

υποςτθρίηει τον εκπαιδευτικό και να μθν τον κατακρίνει. Αν και είναι ζνα άτομο με 

πολφ καινοτόμεσ ιδζεσ, είπε ότι ςτθν αρχι ιταν πολφ επιφυλακτικι και καχφποπτθ 

απζναντι ςτον ψυχολόγο, μζχρι να δει τι ςτάςθ κα κρατιςει ο ίδιοσ απζναντι ςτισ 

νθπιαγωγοφσ.  

 

Β) Αντιλιψεισ - Απόψεισ ςχετικά με  τθν φπαρξθ Σχολϊν Γονζων εντόσ του ςχολικοφ 

πλαιςίου 

       

  Θ Νίκθ, όπωσ και θ Μαρία Γ.,  ιταν από τουσ εκπαιδευτικοφσ που αυτό το ερϊτθμα 

το απάντθςαν από τθν εμπειρία τουσ και όχι υποκετικά, κακϊσ το είχε ιδθ ηιςει.  

   Θ Νίκθ από τθ  ςυμμετοχι τθσ ζνιωςε ότι βοθκικθκε πολφ ωσ εκπαιδευτικόσ.. 

«βοθκάει  πάρα πολφ. Βαςικά με βοικθςε ςτο πϊσ να χειριςτϊ κάποιεσ 

καταςτάςεισ μζςα ςτθν τάξθ. Ρϊσ να τουσ βοθκιςω να δουν οι γονείσ κάποια 

προβλιματα ςτα παιδιά τουσ….» 

    Θ Νίκθ ζκεςε ακόμα το κζμα τθσ ςυνεργαςίασ ανάμεςα ςτουσ γονείσ και ςτουσ 

εκπαιδευτικοφσ λζγοντασ πωσ οι ςχζςεισ τουσ ςυςφίχκθκαν μετά από τθν 

ςυμμετοχι τουσ ςτθ Σχολι και πωσ ο ψυχολόγοσ κατάφερε να τουσ κάνει να δουν 

πωσ και οι δυο πλευρζσ πρζπει να ςυνεργαςτοφν αρμονικά για το ςυμφζρον των 

παιδιϊν. Θ Νίκθ είπε ότι… 

« θ ςυμμετοχι γεφφρωςε το χάςμα ανάμεςά μασ και δθμιοφργθςε καλφτερθ ςχζςθ 

μεταξφ μασ με τουσ γονείσ που ζπαιρναν μζροσ»  

  Θ Νίκθ ωσ πρωταρχικό μειονζκτθμα δεν ζκεςε το κζμα του χρόνου, παρότι μθτζρα 

δφο παιδιϊν. Ανζφερε πωσ … 

«όταν κζλεισ βρίςκεισ λίγο χρόνο, άλλωςτε δεν ιταν τόςο ςυχνά» 
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   Αντικζτωσ, ζκεςε ωσ πρωταρχικό μειονζκτθμα και δυςκολία τθ  ςυνεργαςία όλων 

των μελϊν του ςυλλόγου διδαςκόντων. Είπε πωσ με τθ Μαρία Γ είχαν καλι 

ςυνεργαςία και επικυμοφςαν και οι δυο τθν φπαρξθ τθσ Σχολισ, αντικζτωσ με τθ 

ςυνάδελφο του άλλου τμιματοσ, θ οποία ιταν αντίκετθ. Δεν ιρκε ποτζ ςτισ 

ςυναντιςεισ και ωσ εκ τοφτου οφτε οι γονείσ του τμιματόσ τθσ παρακολουκοφςαν… 

 «θ ςυνεργαςία με όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ είναι πρόβλθμα. Εμείσ δεν είχαμε καλι 

ςυνεργαςία,  ζτςι οι γονείσ του τμιματόσ τθσ δεν ζρχονταν ςτισ ςυναντιςεισ». 

 

Γ) Αντιλιψεισ για τα εμπόδια ι τθν προϊκθςθ μια Σχολισ Γονζων  εντόσ του 

ςχολικοφ πλαιςίου 

 

   Για τθ  Νίκθ αυτό που χρειάηεται για να προωκθκοφν οι Σχολζσ είναι… 

 «Θ κζλθςθ και θ αποφαςιςτικότθτα. Κα διακζςεισ ζνα απόγευμα και για τουσ 

γονείσ αλλά και για ςζνα …. να καταλάβουν οι γονείσ πόςο ανάγκθ το ζχουν. Και 

εμείσ το ζχουμε ανάγκθ, πρζπει να το καταλάβουν και κάποιοι ςυνάδελφοι». 

   Κατά τθ γνϊμθ τθσ και από τθν εμπειρία τθσ, πρζπει πρϊτα οι εκπαιδευτικοί να 

καταλάβουν τθν αναγκαιότθτα τθσ Σχολισ, ϊςτε να μπορζςουν οι ίδιοι να το 

προωκιςουν προσ τουσ γονείσ. Θ Νίκθ τόνιςε τθν ανάγκθ, ειδικά ςυνάδελφοι 

μεγαλφτερθσ θλικίασ όπωσ θ ίδια, να παρακολουκοφν τζτοιου είδουσ δράςεισ, 

κακϊσ όπωσ είπε, όταν ςποφδαηε τότε ςτθν ακαδθμία δεν είχε μάκει τόςθ 

ψυχολογία.  Αλλά και τϊρα , πάντα είναι χριςιμθ θ παραπάνω ενθμζρωςθ. 

 «Πταν ο ίδιοσ ο εκπαιδευτικόσ δεν αφιερϊνει ζνα απόγευμα, πϊσ περιμζνεισ να 

αφιερϊςει και ο γονζασ;» 

  Θ Νίκθ ωσ εμπόδιο ανζφερε το χρόνο, τθ ςυνεργαςία και τα όρια ςτουσ γονείσ…  

    «να βρεισ το χρόνο και να πεισ αυτό το απόγευμα κα το αφιερϊςω εκεί… Δφςκολο 

είναι να ςυμμετζχουν όλοι, να ανοίξει το ςχολείο, γιατί υπιρχαν και ςυνάδελφοι 

που δεν ικελαν να ανοίξει το ςχολείο εφκολα, δεν το δζχονταν… Ρολφ προςεκτικόσ 

επίςθσ να μθν ξεπεράςουν οι γονείσ τα όρια, αυτό κζλει πολφ προςοχι. Γιατί άμα 

τουσ δίνεισ περιςςότερο κάρροσ από όςο πρζπει, ξεπερνάνε τα όρια. Και αρχίηει και 

ξεφεφγει». 

   Το κζμα των ορίων θ Νίκθ το τόνιςε ιδιαίτερα. Υποςτιριηε πωσ θ Σχολι Γονζων 

από τθ φφςθ τθσ δθμιουργεί κλίμα οικειότθτασ ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ. Και αυτό 

κζλει ιδιαίτερο  χειριςμό,  για να μθ  χακοφν τα όρια.  
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«Τόςο , όςο» επζμενε θ Νίκθ.  

«Γιατί μετά ςε περνάνε οι γονείσ για φιλαράκι και αρχίηουν να μπαίνουν ςε χωράφια 

που δεν τουσ ανικουν και δεν τουσ αφοροφν. Ρροςοχι μθν περάςουν το ςχολείο 

τςιφλίκι τουσ. Οι φιλικζσ ςχζςεισ με τουσ γονείσ το ζχουν αυτό… Κζλει όρια… τόςο – 

όςο. Εμάσ μασ βοικθςε πολφ ο ψυχολόγοσ ςε αυτό το κζμα των ορίων».  

   

 

Δ) Απόψεισ για τθ δθμιουργία ψθφιακισ Σχολισ Γονζων  

 

     Θ Νίκθ ωσ εκπαιδευτικόσ πιο μεγάλθσ θλικίασ, δεν ζχει επαρκείσ γνϊςεισ 

υπολογιςτι. Μακαίνει όμωσ και επιμορφϊνεται και ςυχνά «διδάςκεται» από τον 

μεγάλο τθσ γιο. Πταν ρωτικθκε για τθν ψθφιακι Σχολι Γονζων περίμενα 

επιφυλακτικι άποψθ, λόγω ανεπαρκοφσ γνϊςθσ. Μου ηιτθςε να τθσ περιγράψω τι 

ακριβϊσ κα μποροφςε να περιλαμβάνει και πϊσ κα μποροφςε να λειτουργεί και 

ζδειξε πολφ ενδιαφζρον.  

    Το όφελοσ που ςκζφτθκε ιταν ο χρόνοσ και ο τόποσ. Ριο άνετα, όποτε και όπου 

κζλει ο κακζνασ….  

« κα ιταν πιο ελεφκεροσ ο γονιόσ να μιλιςει πιο άνετα για το πρόβλθμά του 

…μπορεί μόνοσ του το βράδυ ςτο ςπίτι του να πατιςει το πλθκτρολόγιο, να ηθτιςει 

μία βοικεια, να ψάξει μια άλλθ γνϊμθ,  χωρίσ να τον βλζπει κανζνασ». 

    Το μειονζκτθμα που ανζφερε ςχετιηόταν με τθ δικι τθσ δυςκολία με τουσ 

υπολογιςτζσ. Αλλά όπωσ υποςτιριξε, άμα κζλεισ, μπορείσ…. 

«Αρκεί να ζχει υπολογιςτι, θ δυςκολία είναι να ζχει κάποιοσ υπολογιςτι, να ξζρει 

να τον χειρίηεται και θ κζλθςθ. Βαςικά, να ζχει κζλθςθ. Ακόμα και εγϊ που τϊρα 

μακαίνω …κα ζβαηα να μου δείξει ο γιοσ μου». 

  

 

 

 

 



121 

 

Μαρία Μπ, 35 ετϊν, Νθπιαγωγόσ 

 

Α) Ρροςδοκίεσ – Εμπειρίεσ από τθν ςυμμετοχι ςε Σχολζσ Γονζων 

 

    Θ Μαρία Μπ. ιταν θ νεότερθ εκπαιδευτικόσ από το ερωτϊμενο δείγμα. Είναι 

απόφοιτθ από το Ραιδαγωγικό Τμιμα Νθπιαγωγϊν του  Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν, με 

2 χρόνια εμπειρία ςε ιδιωτικό νθπιαγωγείο και 11 ςε δθμόςιο και ζχει 

παρακολουκιςει πολλζσ επιμορφϊςεισ γφρω από τισ ψθφιακζσ εξελίξεισ ςτθν 

εκπαίδευςθ.  Ραρακολοφκθςε επί 1 ζτοσ τθ  Σχολι Γονζων από διοργάνωνε το 

ιδιωτικό ςχολείο όπου εργαηόταν ςτθν Ακινα πριν διοριςτεί. Με τθν Μαρία είμαςτε 

ςυνάδελφοι ςτο ίδιο ςχολείο τα τελευταία τζςςερα χρόνια. 

     Θ Μαρία ιταν πολφ ικανοποιθμζνθ από τθν εμπειρία τθσ Σχολισ Γονζων που 

παρακολοφκθςε. Αυτό που τόνιηε και κζλθςε να διαφοροποιιςει ςτθ ςυηιτθςι μασ, 

ιταν ότι θ εμπειρία τθσ ιταν ςε ζνα μεγάλο ιδιωτικό ςχολείο των Βορείων 

Ρροαςτίων τθσ Ακινασ, που θ φιμθ του  δεν άφθνε πολλά περικϊρια για κακι 

οργάνωςθ. Ανζφερε ότι ο ψυχολόγοσ ιταν πολφ εξειδικευμζνοσ ςτθ ςχολικι  

ψυχολογία και φρόντιηε ϊςτε θ δυναμικι τθσ ομάδασ να είναι αρμονικι. Επιςιμανε 

επίςθσ, ότι λόγω ιδιωτικοφ ςχολείου, ο ψυχολόγοσ μετά τισ ςυνεδρίεσ ιταν ςτθ 

διάκεςθ των γονζων για ατομικζσ ςυναντιςεισ. Χαρακτθριςτικά είπε:  

   «Ιμουν πολφ ικανοποιθμζνθ, γιατί θ ατμόςφαιρα ιταν φιλικι, υπιρχε ζνασ 

ειδικόσ ςυντονιςτισ και όπωσ καταλαβαίνεισ θ δυναμικι τθσ ομάδασ ιταν εξίςου 

ςθμαντικι». 

   Θ Μαρία βίωςε κοινι ομάδα Σχολισ Γονζων για το νθπιαγωγείο και το δθμοτικό 

του ςχολείου, και οι γονείσ είχαν κοινι ομάδα για τα παιδιά τουσ. Θ Μαρία το βρικε 

πολφ διευκολυντικό  αυτό για όλουσ. 

    «Υπιρχαν κεματικζσ που προςαρμόηονταν ανάλογα με τα προβλιματα που 

παρουςιάηονταν και βοθκοφςε  όλο το πλαίςιο, για να μπορζςουμε να  

αντιμετωπίςουμε τισ δυςκολίεσ.» 

 

Β) Αντιλιψεισ - Απόψεισ ςχετικά  τθν φπαρξθ Σχολϊν Γονζων εντόσ του ςχολικοφ 

πλαιςίου 
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      Θ Μαρία ςε αυτι τθν ερϊτθςθ δεν απάντθςε υποκετικά, αφοφ θ εμπειρία τθσ 

ιταν μζςα ςτο ςχολικό πλαίςιο.  Κεϊρθςε πωσ, ςαν εκπαιδευτικό, θ Σχολι τισ 

πρόςφερε αρκετά και ενίςχυςε τθν ςυνεργαςία που είχε με τουσ γονείσ τθσ τάξθσ 

τθσ.   

        «Δόκθκε θ ευκαιρία να αποκτιςω χριςιμεσ πλθροφορίεσ για το προφίλ του 

κάκε παιδιοφ, γνωρίςτθκα καλφτερα με τουσ γονείσ, μπορζςαμε να ανταλλάξουμε 

απόψεισ γφρω από κάκε προβλθματιςμό που είχαμε». 

    Θ Μαρία ανζφερε ζνα περιςτατικό που αντιμετϊπιςε εκείνθ τθν περίοδο ςτο 

ςχολείο, τθν απϊλεια ενόσ γονζα παιδιοφ τθσ τάξθσ τθσ  και υποςτιριξε πωσ θ 

ςυμβολι του ψυχολόγου ςτθ Σχολι Γονζων ιταν κακοριςτικι. Τθ βοικθςε να 

χειριςτεί ςωςτά τθν κατάςταςθ  και θ από κοινοφ αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ, 

τόςο ςτο ςχολείο όςο και ςτο ςπίτι, βοικθςε πολφ και το ίδιο το παιδί να 

διαχειριςτεί τθν απϊλεια.  

     Θ Μαρία ωσ μόνο μειονζκτθμα που ανζφερε ιταν θ « δθμόςια ζκκεςθ» των 

γονζων. Ενϊ υπιρχε ικανοποιθτικι ςυμμετοχι από τουσ γονείσ, παρόλα αυτά οι 

περιςςότεροι δεν ςυμμετείχαν ουςιαςτικά, δεν αναφζρονταν ςτουσ ουςιαςτικοφσ 

προβλθματιςμοφσ τουσ, οφτε ςτισ πραγματικζσ δυςκολίεσ που αντιμετϊπιηαν με τα 

παιδιά τουσ.  

     «Οι γονείσ δεν ανοίχτθκαν αρκετά, γιατί φοβόντουςαν τθν κοινωνικι κατακραυγι 

και γενικά ςτο να μπορζςουν να εκκζςουν τθν αγωνία τουσ ι το πρόβλθμά τουσ, 

υπιρχε δυςκολία». 

 

 

Γ) Αντιλιψεισ για τα εμπόδια ι τθν προϊκθςθ μιασ Σχολισ Γονζων  εντόσ του 

ςχολικοφ πλαιςίου 

 

         Θ Μαρία κεωρεί ότι για τθν προϊκθςθ των Σχολϊν  Γονζων κακοριςτικό ρόλο 

ζχει θ ςχζςθ ανάμεςα ςε γονείσ και εκπαιδευτικοφσ.   

      «Να υπάρχει μια καλι ςχζςθ και επικοινωνία και από τισ δφο πλευρζσ… αν 

μπορζςει να χτιςτεί μια ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ». 
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     Για το κζμα τθσ ςυνεργαςίασ ανάμεςα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ, θ Μαρία ανζφερε 

ξανά ότι το ςχολείο ιταν ιδιωτικό και όλα κακορίηονταν από τθ διοίκθςθ του 

ςχολείου και  

         «δεν είχε ςθμαςία αν τα πασ καλά με τον ςυνάδελφο ι όχι» .  

      Στθν υπόκεςθ μιασ Σχολισ Γονζων εντόσ ενόσ δθμόςιου ςχολείου, θ Μαρία  

κεωρεί ςθμαντικό να το κατανοιςουν πρϊτα οι εκπαιδευτικοί, ϊςτε να μπορζςουν 

να το προωκιςουν ςτουσ γονείσ. 

      «Αν μποροφςαν οι γονείσ να αντιλθφκοφν τθν αναγκαιότθτα φπαρξθσ τθσ Σχολισ 

Γονζων… οι εκπαιδευτικοί να δϊςουμε ςτουσ γονείσ να αντιλθφκοφν τθν 

ςπουδαιότθτα τθσ φπαρξθσ τθσ Σχολισ…» 

    Ωσ εμπόδιο, θ Μαρία αναφζρκθκε ςτο κζμα του χρόνου. Στο ιδιωτικό ςχολείο θ 

ίδια δεν είχε περικϊριο επιλογισ, γιατί ιταν υποχρεωμζνθ να παρευρίςκεται και 

αυτό πολλζσ φορζσ ιταν πιεςτικό. 

     «…και από τισ δφο πλευρζσ και από εμάσ αλλά και από τουσ γονείσ, χρειαηόταν 

προςωπικόσ χρόνοσ και είχαμε μια δζςμευςθ που πολλζσ φορζσ μασ δθμιουργοφςε 

μεγάλο πρόβλθμα». 

 

 

Δ) Απόψεισ για τθ δθμιουργία ψθφιακισ Σχολισ Γονζων  

 

        Θ Μαρία ζχει ςτο βιογραφικό τθσ πολλζσ επιμορφϊςεισ ςε ψθφιακά μζςα  και 

νιϊκει αρκετά εξοικειωμζνθ με ψθφιακά μζςα και πλατφόρμεσ.  

     Από τθν εμπειρία που είχε ςτθ Σχολι Γονζων,  αυτό που αρχικά ςκζφτθκε ωσ 

όφελοσ, ιταν θ δυνατότθτα ανωνυμίασ. Και μετά αναφζρκθκε και ςτο κζμα του 

χρόνου.  

      «Μια ψθφιακι πλατφόρμα μπορεί ςτθν αρχι να δείχνει απρόςωπθ, αλλά 

ανϊνυμα να μπορείσ να εκκζςεισ το πρόβλθμά ςου, να αναηθτιςεισ πλθροφορίεσ 

και κυρίωσ να ςου λυκεί και το κζμα του χρόνου, κεωρϊ ότι είναι πολφ ςθμαντικό». 

      Ωσ μειονζκτθμα, τόνιςε τθν ζλλειψθ κατάρτιςθσ, που ίςωσ θ δυςκολία αυτι να 

ζκανε κάποιουσ δφςπιςτουσ…  



124 

 

       «Λείπει θ τεχνογνωςία από πολλοφσ, οπότε κα μποροφςε να υπάρχει πρόβλθμα 

να χειριςτοφν τθν πλατφόρμα και εκεί κα ςυναντοφςαμε δυςκολίεσ  ςτο να μθν  

πιςτζψουν ςτθν φπαρξθ τθσ Σχολισ Γονζων».   

 

 

 

 

Γεωργία Π, 42 ετϊν, Νθπιαγωγόσ 

 

Α) Ρροςδοκίεσ – Εμπειρίεσ από τθν ςυμμετοχι ςε Σχολζσ Γονζων 

 

    Θ Γεωργία είναι απόφοιτθ του Τμιματοσ Εκπαίδευςθσ και Αγωγισ ςτθν 

Ρροςχολικι Θλικία (ΤΕΑΡΘ), του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, και ζχει 13 χρόνια 

εμπειρία ςε δθμόςια ςχολεία. Ραρακολοφκθςε τθ  Σχολι  Γονζων του Διμου 

Βοιωτίασ, το 2004, υπό τθ διοργάνωςθ του ΛΔΕΒΛΜ, πριν ενοποιθκεί και 

μετονομαςτεί ςε ΛΝΕΔΛΒΛΜ. Θ Σχολζσ τότε ιταν ςτα πρϊτα τουσ βιματα υπό κρατικι 

οργάνωςθ, ςε ςυνεργαςία με τουσ Διμουσ και τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ. Θ Σχολι 

που παρακολοφκθςε θ Γεωργία, ςτεγαηόταν ςτο Δθμοτικό ςχολείο και αφοροφςε 

γονείσ προςχολικισ και ςχολικισ θλικίασ. Θ Σχολι όμωσ δε  ςυνεχίςτθκε για μεγάλο 

χρονικό διάςτθμα. Θ ίδια παρακολοφκθςε 3 ςυνεδρίεσ, ακολοφκθςε άλλθ μια 

ςυνεδρία ςτθν οποία δεν πιγε  και μετά θ Σχολι ςταμάτθςε. 

    Θ εμπειρία τθσ Γεωργίασ από τθ ςυμμετοχι τθσ ςτθ Σχολι δεν ιταν πολφ καλι. 

Ξεκίνθςε ωσ πολφ φιλόδοξο πρόγραμμα, είχε ςυμμετοχι από γονείσ και 

εκπαιδευτικοφσ, αλλά θ πορεία δεν ιταν καλι. Θ χρονιά που μου περιζγραψε θ 

Γεωργία ιταν αρκετά δφςκολθ, με αρκετζσ εντάςεισ ανάμεςα ςτουσ γονείσ και 

ςτουσ εκπαιδευτικοφσ, πολλά παράπονα και ςυχνζσ προςτριβζσ. Θ Σχολι, αντί να 

βοθκιςει, ζδωςε ζδαφοσ για επζκταςθ των εντάςεων και για απευκείασ 

αντιπαρακζςεισ.  Θ Γεωργία περιζγραψε τθ κζςθ τθσ ψυχολόγου ανεπαρκι να 

αντιμετωπίςει τθν κατάςταςθ, κακϊσ θ εμπειρία τθσ και θ κατάρτιςι τθσ πάνω ςτθ 

ςχολικι ψυχολογία ιταν ελλιπισ. Ανζφερε χαρακτθριςτικά… 

     « … δεν ιμουν και τόςο ικανοποιθμζνθ… Δεν ιταν κατάλλθλα διαμορφωμζνο το 

πρόγραμμα. Θ ψυχολόγοσ. Ιταν άπειρθ και δεν μποροφςε να διαχειριςτεί τισ 

εντάςεισ… κα μποροφςε να βοθκιςει πάρα πολφ άμα ιταν ςωςτά οργανωμζνθ θ 

δράςθ». 
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       Κατά τθ γνϊμθ τθσ Γεωργίασ, αυτό οδιγθςε και ςτον τερματιςμό των 

ςυναντιςεων.    

      «Οι πρϊτεσ ςυναντιςεισ ιταν ωραίεσ. Είχαν καλζσ κεματικζσ, βοθκθτικζσ, αλλά 

οι άςχθμεσ ςχζςεισ που είχαν οι εκπαιδευτικοί με τουσ γονείσ και θ απειρία τθσ 

ψυχολόγου, οδθγοφςε ςε καυγάδεσ και τελικά ζβγαιναν εκτόσ κεματικισ. Οπότε 

ςταμάτθςαν». 

 

Β) Αντιλιψεισ - Απόψεισ ςχετικά με  τθν φπαρξθ Σχολϊν Γονζων εντόσ του ςχολικοφ 

πλαιςίου 

 

          Θ Γεωργία, ζχοντασ μια άςχθμθ εμπειρία ςτισ Σχολζσ Γονζων, ιταν γενικά 

επιφυλακτικι. Αναγνϊριηε τθν ςθμαςία ενόσ ειδικοφ με εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ 

ψυχολογίασ και μιασ οργανωμζνθσ δράςθσ… αλλά πάντα τόνιηε το γεγονόσ τθσ 

εμπειρίασ του ψυχολόγου.  

     «Μπορεί να αποδειχτεί ζνα ςθμαντικό προνόμιο για κάκε ςχολείο… Φυςικά και 

κα βοθκοφςε, γιατί ςαν εκπαιδευτικοί γνϊςεισ ψυχολογίασ ζχουμε, αλλά  δεν 

είμαςτε και ειδικοί… ειδικά αν τα ακοφνε και οι γονείσ τα ίδια πράγματα μαηί με 

ςζνα που είςαι εκπαιδευτικόσ…  ζχει άλλθ βαρφτθτα όταν τα λζει κάποιοσ ειδικόσ με 

γνϊςεισ εξειδικευμζνεσ».  

   Θ Γεωργία υποςτιριηε πωσ ο κάκε ψυχολόγοσ δεν είναι ικανόσ να ςτθρίξει μια 

Σχολι Γονζων. Στα ςχόλια μετά τθν απομαγνθτοφϊνθςθ, είπε πωσ θ ςυγκεκριμζνθ 

ψυχολόγοσ ςτθ Σχολι που παρακολοφκθςε…. 

     «ιταν απίςτευτα επικριτικι προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ, ζπαιρνε απροκάλυπτα 

μζροσ ςτισ αντιπαρακζςεισ εκφράηοντασ τθ γνϊμθ τθσ και πολλζσ φορζσ λζγοντασ 

‘λάκοσ το χειρίςτθκε θ δαςκάλα’ …. και αυτό ζκανε ζκρυκμθ τθν κατάςταςθ». 

         Για τθ Γεωργία θ επιτυχία μιασ Σχολισ ζγκειται ςτθν οργάνωςι  τθσ… 

     «…πρζπει θ Σχολι Γονζων να είναι πάντα ςωςτά δομθμζνθ».   

       Θ Γεωργία ωσ μειονζκτθμα ανζφερε το κζμα του χρόνου.  

        « … κζλει και πολφ προςωπικό χρόνο…» 

   Και ωσ μειονζκτθμα ςυμπεριζλαβε και τισ ςχζςεισ ανάμεςα ςτουσ γονείσ και ςτουσ 

εκπαιδευτικοφσ… 
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     «Το άλφα και το ωμζγα ςε μια Σχολι Γονζων ςτο ςχολείο, είναι θ ςχζςθ ανάμεςα 

ςε γονείσ και δαςκάλουσ, εκπαιδευτικοφσ». 

 

Γ) Αντιλιψεισ για τα εμπόδια ι τθν προϊκθςθ μιασ Σχολισ Γονζων  εντόσ του 

ςχολικοφ πλαιςίου 

 

   Κατά τθ Γεωργία, αυτό που μπορεί να προωκιςει τισ Σχολζσ Γονζων είναι θ 

κατανόθςθ τθσ αναγκαιότθτασ, τόςο από τθν πλευρά των γονζων, όςο και από τθν 

πλευρά των εκπαιδευτικϊν. 

      «Να καταλάβουν όλοι, οι γονείσ ιδιαιτζρωσ και οι εκπαιδευτικοί, πόςο χριςιμο 

είναι να υπάρξει κάτι τζτοιο… αν καταλάβουν ότι αυτό δεν είναι οφτε για να τουσ 

κρίνεισ… ότι ζρχονται για να μάκουμε όλοι μαηί, από κοινοφ, για το καλό των 

παιδιϊν». 

   Και αυτό μπορεί να γίνει όταν ο εκπαιδευτικόσ ζχει αποκτιςει μια καλι ςχζςθ 

ςυνεργαςίασ με τουσ γονείσ… 

     «Μια καλι ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ ανάμεςα ςε γονείσ και εκπαιδευτικοφσ».  

    Σαν εμπόδιο, θ Γεωργία ανζφερε το  χρόνο και για τισ δφο ομάδεσ εμπλεκόμενων. 

   «… και από τισ δφο πλευρζσ και από εμάσ αλλά και από τουσ γονείσ, χρειαηόταν 

προςωπικόσ χρόνοσ και είχαμε μια δζςμευςθ που πολλζσ φορζσ μασ δθμιουργοφςε 

μεγάλο πρόβλθμα». 

 

Δ) Απόψεισ για τθ δθμιουργία ψθφιακισ Σχολισ Γονζων  

 

     Θ Γεωργία είναι από τισ εκπαιδευτικοφσ  που ζχει πιςτοποιιςεισ πάνω ςτα 

ψθφιακά ςυςτιματα που αφοροφν τθν εκπαίδευςθ, χρθςιμοποιεί με άνεςθ 

ψθφιακζσ πλατφόρμεσ και γενικά νιϊκει οικειότθτα με τθν τεχνολογία. 

   Στθν ερϊτθςθ για τθν ψθφιακι Σχολι Γονζων απάντθςε με κετικό τρόπο και 

διάκεςθ για κάτι καινοφργιο ςτα εκπαιδευτικά δρϊμενα. 

      «…Ρολφ προχωρθμζνθ ιδζα μου ακοφγεται…». 

   Κατά τθ γνϊμθ τθσ, κα μποροφςε να λφςει πολλά κζματα, όπωσ το κζμα του 

χρόνου και το κεωρεί μια καλι ευκαιρία για να προκαλζςει ακόμα και τουσ πιο 
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αδιάφορουσ γονείσ να αςχολθκοφν, αφοφ δε κα υπάρχουν δικαιολογίεσ ότι δεν 

προλαβαίνουν… 

      «….Ο άλλοσ ςτο χρόνο που κζλει και από όπου κζλει, το ςπίτι του, κάνει χριςθ 

τθσ πλατφόρμασ. Βρίςκει κάποιεσ απαντιςεισ. Μπορεί και τουσ πιο αδιάφορουσ 

γονείσ να πιάςει». 

          Ωσ μειονζκτθμα τθσ ψθφιακισ Σχολισ, θ Γεωργία ανζφερε τθν ζλλειψθ 

προςωπικισ επαφισ. Σε κάτι που αγγίηει τθν ψυχολογία του άλλου, θ προςωπικι 

επαφι κάποιεσ φορζσ είναι απαραίτθτθ. Θ Γεωργία πρότεινε ωσ λφςθ ςε αυτό, ζνα 

ςυνδυαςμό ςυναντιςεων και μια πλατφόρμα υποςτθρικτικι…. 

      «Από τθν άλλθ ότι κζλεισ και τθν προςωπικι επαφι. Τείνω να πιςτζψω ότι το 

καλφτερο είναι κάτι ςυνδυαςτικό… να ζχεισ μια υποςτθρικτικι πιςτεφω πλατφόρμα 

και μετά κάποιεσ δια ηϊςθσ ςυναντιςεισ. Ζνασ ςυνδυαςμόσ και δια ηϊςθσ και 

ψθφιακά…». 

     Σαν δεφτερθ δυςκολία ανζφερε τθν ικανότθτα χριςθσ αυτϊν των μζςων και για 

αυτό πρότεινε μια εφκολθ ςτθ χριςθ πλατφόρμα, που να μπορεί να τθ χειριςτεί και 

ζνασ  λιγότερο καταρτιςμζνοσ χριςτθσ. 

   « ….δυςκολεφονται να χρθςιμοποιιςουν τισ πλατφόρμεσ, λόγω ζλλειψθσ γνϊςεων, 

αλλά και πάλι κεωρϊ ότι δεν είναι και κάτι τρομερό. Κάποιοσ κα τουσ το δείξει». 

    

 

Άννα Κ, 53 ετϊν, Νθπιαγωγόσ 

 

Α) Ρροςδοκίεσ – Εμπειρίεσ από τθ  ςυμμετοχι ςε Σχολζσ Γονζων 

 

    Θ Άννα είναι θ μεγαλφτερθ από τισ νθπιαγωγοφσ του δείγματοσ και  με τθ 

μεγαλφτερθ εκπαιδευτικι εμπειρία. Αποφοίτθςε από τθ Σχολι Νθπιαγωγϊν 

Καρδίτςασ, που τότε ιταν διετοφσ φοιτιςεωσ, αλλά ςτθν πορεία ζκανε εξομοίωςθ 

πτυχίου ςτο Ρανεπιςτιμιο Λωαννίνων ςτο Ραιδαγωγικό τμιμα Νθπιαγωγϊν, από το 

οποίο αποφοίτθςε με άριςτα. Ζχει μεγάλθ εμπειρία ςε ψθφιακά ςυςτιματα κακϊσ 

είχε εργαςτεί για κάποιο διάςτθμα ςτο Ραιδαγωγικό Λνςτιτοφτο, ςτισ βάςεισ 

δεδομζνων των ςχολείων ανά τθν Ελλάδα. Ραράλλθλα, ςυγγράφει το διδακτορικό 

τθσ με κζμα  τα μακθματικά ςτθν προςχολικι θλικία. Θ Άννα ζχει 32 χρόνια 

εμπειρία ςε δθμόςια νθπιαγωγεία. Ραρακολοφκθςε επί 1 ζτοσ τθ  Σχολι Γονζων, 
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μζςα ςε ιδιωτικό νθπιαγωγείο τθσ Ακινασ, όπου φοιτοφςε ο γιοσ τθσ. Για τισ 

ανάγκεσ τθσ ζρευνασ, θ Άννα απαντοφςε ςτισ ερωτιςεισ  με διπλι ςχζςθ, τόςο ωσ 

γονζασ, όςο και ωσ εκπαιδευτικόσ, αφοφ μασ ενδιζφερε να δοφμε αν οι απόψεισ 

είναι κοινζσ ι όχι. 

     Θ Άννα ιταν κετικι απζναντι ςτισ Σχολζσ αν και ανζφερε ότι λόγω πολλϊν ετϊν 

ςτθν τάξθ, κάποια κζματα τα ιξερε ιδθ και οριςμζνεσ φορζσ ιταν βαρετό για αυτι. 

Ραρόλα αυτά, υποςτιριξε ότι πάντα υπάρχει κάτι καινοφργιο να μάκεισ και πωσ θ 

Σχολι πάντα κάτι καινοφργιο κα ςου προςφζρει…  

    «Είμαι πάρα πολφ ικανοποιθμζνθ…. μου πρόςφερε ιδζεσ για αντιμετϊπιςθ 

καταςτάςεων και περιπτϊςεων παιδιϊν μζςα ςτθν τάξθ… ιταν πολφ 

εποικοδομθτικι αυτι θ επαφι με τουσ ειδικοφσ αλλά και με τουσ άλλουσ γονείσ, αν 

και για μζνα ιταν κουραςτικά κάποια ςθμεία, γιατί ιταν ιδθ γνωςτά». 

 

 

Β) Αντιλιψεισ - Απόψεισ ςχετικά με  τθν φπαρξθ Σχολϊν Γονζων εντόσ του ςχολικοφ 

πλαιςίου 

 

       Θ Άννα παρακολουκϊντασ τθ Σχολι μζςα ςτο ςχολείο του γιου τθσ, 

διαμόρφωςε άποψθ και ωσ νθπιαγωγόσ. Στο ερϊτθμα αυτό απάντθςε υποκετικά, 

κακϊσ ωσ εκπαιδευτικόσ δεν το ζχει βιϊςει ςτο ςχολείο τθσ… Κατά τθ γνϊμθ τθσ και 

από όςο ζβλεπε τθ μεκοδολογία ςτθ Σχολι, κεϊρθςε διευκόλυνςθ για τον 

εκπαιδευτικό το να μιλιςει ζνασ ειδικόσ ςτουσ γονείσ. 

       «…πάρα πολφ βοθκθτικό, διότι δεν χρειάηεται να πείςεισ τουσ γονείσ για τα 

αυτονόθτα. Και επίςθσ δεν χρειάηεται να τουσ πείςεισ οφτε να βάλουν όρια ςτα 

παιδιά τουσ ι πϊσ να αντιμετωπίςουν κάποια ςυμπεριφορά». 

      Ωσ μειονζκτθμα, θ Άννα ανζφερε το χρόνο.  

    «μειονζκτθμα είναι ο χρόνοσ.  Το να ζχεισ αυτι τθν υποχρζωςθ να είςαι ςτθ Σχολι 

Γονζων ςυγκεκριμζνθ μζρα και ϊρα δεν είναι πάντα εφικτό». 

       Στα ςχόλια τθσ εκτόσ μαγνθτοφϊνθςθσ γελοφςε λζγοντασ … «φαντάςου να 

πρζπει να είςαι ςτθ Σχολι Γονζων του ςχολείου ςου και να πρζπει να πασ και ςτθ 

Σχολι του ςχολείου του παιδιοφ ςου!»  
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Γ) Αντιλιψεισ για τα εμπόδια ι τθν προϊκθςθ μιασ  Σχολισ Γονζων  εντόσ του 

ςχολικοφ πλαιςίου 

 

   Θ Άννα ωσ ζχουςα μεγάλθ εμπειρία ςτον εκπαιδευτικό χϊρο, ανζφερε πολλοφσ 

παράγοντεσ που κα προωκοφςαν και, αντίκετα, κα ςτζκονταν εμπόδιο ςε μια 

τζτοια προςπάκεια. Οι ςυνάδελφοι και θ Ρροϊςταμζνθ του ςχολείου, πρωταρχικοί 

παράγοντεσ προϊκθςθσ τθσ Σχολισ προσ τουσ γονείσ, γιατί αν οι ίδιοι δε κζλουν δεν 

κινοφν τισ διαδικαςίεσ…  

       «Κα βοθκοφςαν οι καλζσ ςχζςεισ μεταξφ των ςυναδζλφων, ϊςτε να ςυμφωνοφν 

για τθν αναγκαιότθτα φπαρξθσ τθσ Σχολισ Γονζων. Να ςυνειδθτοποιιςουν οι γονείσ 

ότι πρζπει να ςυμμετζχουν, ότι αυτό κα τουσ βοθκιςει». 

  Χρειάηεται υποςτιριξθ από το Διμο, να ςταλεί ψυχολόγοσ, «κατάλλθλοσ 

ψυχολόγοσ» όπωσ είπε θ Άννα που να μπορζςει να διαχειριςτεί τθν ιδιαίτερα 

ευαίςκθτθ ομάδα των γονζων και να τουσ μεταδϊςει ότι θ Σχολι δεν είναι μζροσ 

για «κουβεντοφλα», αλλά για επίλυςθ κεμάτων.   

     «Να υπάρχει υποςτιριξθ από κάποιον φορζα, είτε είναι ο Διμοσ…  να 

ςυνειδθτοποιιςουν οι γονείσ ότι κα πρζπει να ςυηθτοφν ελεφκερα ό,τι τουσ 

προβλθματίηει και βζβαια ό,τι ςυηθτείται ςτθ Σχολι Γονζων δε κα πρζπει να 

μεταφζρεται εκτόσ, ωσ κουτςομπολιό». 

    Ωσ εμπόδιο θ Άννα τόνιςε τον επιπλζον χρόνο ςτο ςχολείο.  

    «Επιπλζον ϊρεσ που κα ζπρεπε να διακζςουν οι εκπαιδευτικοί, μθ αμειβόμενοι 

για αυτό, απογεφματα, δθλαδι περιςςότερο προςωπικό χρόνο …»  

     Στα ζτθ που δουλεφει ζχει αφιερϊςει πάρα πολλζσ ϊρεσ χωρίσ κανζνα 

ανταποδοτικό κίνθτρο. «Για ποιο λόγο;» είπε γεμάτθ απογοιτευςθ. «Ασ υπιρχαν 

τουλάχιςτον κάποια μόρια, κάποια βεβαίωςθ ότι ςτο ςχολείο ςου κάνεισ δράςεισ 

τζτοιου είδουσ» είπε ωσ ςχόλιο μετά τθ μαγνθτοφϊνθςθ…. 

    Ζνα ακόμα εμπόδιο που ανζφερε, είναι θ αλλαγι ανάμεςα ςτισ ςχζςεισ γονζων 

και εκπαιδευτικϊν. 

    «ίςωσ να ιταν και ζνα πρόβλθμα θ «φιλικι» ςχζςθ που κα υπιρχε με κάποιουσ 

γονείσ, που αυτό μζχρι ενόσ ορίου είναι καλό, αλλά από ζνα ςθμείο και μετά όςοι 

ζχουν και πολφ εμπειρία ωσ εκπαιδευτικοί το γνωρίηουν, αρχίηουν να υπάρχουν 

παρεμβάςεισ και επεμβάςεισ ςτθ δουλειά μασ ςτο ςχολείο». 
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    Θ Άννα όπωσ είχε αναφζρει και θ Νίκθ, τόνιςε ιδιαίτερα το κζμα των ορίων τθσ 

γονεϊκισ εμπλοκισ και ανζφερε και αυτι, τθ δυςκολία να τθρθκοφν τα όρια όταν θ 

ςχζςθ αλλάηει. Υποςτιριξε και αυτι όπωσ και θ Νίκθ, πωσ κακοριςτικόσ παράγοντασ 

ςτθν τιρθςθ τθσ ιςορροπίασ είναι θ κζςθ του ψυχολόγου. 

 

  

Δ) Απόψεισ για τθ δθμιουργία ψθφιακισ Σχολισ Γονζων  

 

   Θ άποψθ τθσ Άννασ για μια ψθφιακι Σχολι Γονζων ιταν πολφ κετικι. Κατά τθ 

γνϊμθ τθσ κα ζλυνε αρχικά το κζμα του χρόνου… 

     «Κα ιταν ότι το καλφτερο, γιατί ο κακζνασ κα μποροφςε να ςυμμετζχει ςτον 

ελεφκερο χρόνο του, χωρίσ να ζχει μια ςυγκεκριμζνθ μζρα και ϊρα που δεν είναι 

εφικτό για όλουσ». 

  Για τθν Άννα δεν είναι εμπόδιο θ τεχνολογικι κατάρτιςθ, κακϊσ κεωρεί ότι οι 

περιςςότεροι γονείσ είναι μικρισ θλικίασ και μποροφν να ανταποκρικοφν ςε τζτοιεσ 

πλατφόρμεσ.   

     Θ Άννα ανζφερε ωσ όφελοσ τθν απόςταςθ….   

«Κα μποροφςαν να εκφράςουν πιςτεφω πιο εφκολα αυτά που τουσ προβλθματίηουν 

γιατί δε κα είναι παρόντεσ άλλοι, οπότε να υπάρχει αυτό το ϋκλείςιμο’ ». 

     Ωσ μειονζκτθμα, θ Άννα ςκζφτθκε το βαςικό μειονζκτθμα τθσ αςφγχρονθσ 

επικοινωνίασ. Και τθν ερϊτθςθ «ποιοσ κα χειρίηεται τθν πλατφόρμα;». Αν τθ 

χειρίηεται ο ψυχολόγοσ, κα πρζπει να είναι ςε εγριγορςθ, ϊςτε να μθν υπάρχει 

μεγάλθ χρονικι απόςταςθ από τθν ερϊτθςθ μζχρι τθν απάντθςθ… 

       «Μςωσ να μθν υπάρχει άμεςθ επίλυςθ των προβλθμάτων, δθλαδι ςτζλνω ζνα 

πρόβλθμα που αντιμετωπίηω, αφοφ ζχω παρακολουκιςει το «μάκθμα» ι κάποια 

ερϊτθςθ και μπορεί να ζχω απάντθςθ μετά από αρκετό χρονικό διάςτθμα που δεν 

υπάρχει αυτι θ αμεςότθτα, όπωσ όταν ζχεισ τον ειδικό μπροςτά ςου». 
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Διμθτρα Π, 43 ετϊν, μθτζρα ενόσ κοριτςιοφ προςχολικισ θλικίασ. 

 

Α) Ρροςδοκίεσ – Εμπειρίεσ από τθ  ςυμμετοχι ςε Σχολζσ Γονζων 

 

           Θ Διμθτρα είναι γονζασ παιδιοφ τθσ τάξθσ μου τθν τρζχουςα ςχολικι χρονιά. 

Ζχει πτυχίο οικονομικϊν και είναι κάτοχοσ αντίςτοιχου μεταπτυχιακοφ τίτλου. 

Εργάηεται ωσ ιδιωτικι υπάλλθλοσ ςε μια εταιρία. Ραρακολουκεί αυτι τθ  χρονιά τθ 

Σχολι Γονζων ΡΟΝΟΘ, του Διμου Κθφιςιάσ, θ οποία διοργανϊνεται κάκε 

απόγευμα Δευτζρασ.  

     Θ Διμθτρα είναι πολφ ικανοποιθμζνθ από τθ  ςυμμετοχι τθσ ςτθ Σχολι, γι’ αυτό 

και δεν ζχει χάςει καμία ςυνεδρία. Ραρακινεί και άλλουσ γονείσ να λάβουν μζροσ, 

αλλά είπε ότι δε  βρίςκει ανταπόκριςθ. Κεωρεί πωσ δεν ζχει γνϊςεισ ψυχολογίασ 

και θ ςυμμετοχι τθσ τθ βοθκάει να χειριςτεί το παιδί τθσ. 

             «Είμαι πολφ ικανοποιθμζνθ… Γενικά βοθκάει πάρα πολφ».  

     Θ Διμθτρα ςτθ μζςθ τθσ χρονιάσ αντιμετϊπιςε ζνα πρόβλθμα, κακϊσ ο ςφηυγόσ 

τθσ ζφυγε για δουλειά ςτο εξωτερικό  και, τόςο θ ίδια, όςο και θ κόρθ τθσ 

πιζςτθκαν ςυναιςκθματικά.  Πταν ςτράφθκε για βοικεια ςτθ Σχολι, κατάλαβε πωσ 

οι κεματικζσ ιταν ιδθ οργανωμζνεσ και δεν μποροφςαν να προςαρμοςτοφν 

ανάλογα με τουσ τρζχοντεσ προβλθματιςμοφσ τθσ ομάδασ. Αυτό το ανζφερε ωσ 

αρνθτικό ςτοιχείο ςτθν εμπειρία τθσ… 

  «…κα περίμενα κάτι πιο εξειδικευμζνο ςτθν περίπτωςθ τθ δικι μου, που είχα 

κάποια κζματα να αντιμετωπίςω…» 

     Ανζφερε ακόμα πωσ ςτθ Σχολι τα άτομα που παρακολουκοφςαν δεν είχαν 

παιδιά ςτθν ίδια θλικία. Είπε πωσ υπιρχαν μζχρι και άτομα που είχαν παιδιά 

φοιτθτζσ και ζτςι… 

   «….πολλζσ κεματικζσ ιταν για πιο μεγάλα παιδιά και εμζνα δεν με ενδιζφεραν... 

ζνιωκα ότι δεν άγγιηε αυτά που ικελα για τθν θλικία που είναι το παιδί μου… με 

κοφραςε θ ομάδα…». 

     Θ Διμθτρα, παρότι είχε κάποια παράπονα από τθ Σχολι, εξακολουκεί να 

παρακολουκεί ανελλιπϊσ τισ ςυνεδρίεσ και γράφτθκε και ςτον επόμενο, εαρινό 

κφκλο ςυναντιςεων.  
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Β) Αντιλιψεισ - Απόψεισ ςχετικά με τθν φπαρξθ Σχολϊν Γονζων εντόσ του ςχολικοφ 

πλαιςίου 

 

        Θ Διμθτρα ιταν πολφ κετικι ςτθν φπαρξθ μιασ Σχολισ μζςα ςτο ςχολικό 

πλαίςιο. ϊτθςε αν κα μποροφςε να γίνει κάτι τζτοιο, ότι ζχει ακοφςει πωσ γίνεται 

ςε κάποια ιδιωτικά ςχολεία και αναρωτικθκε αν προλαβαίνουμε να το κάνουμε 

φζτοσ. Ανζφερε πολλοφσ λόγουσ που κα ικελε να υπιρχε κάτι τζτοιο…. 

         «Βζβαια και κα βοθκοφςε. Λδανικό κα ιταν. Κα ιταν απόλυτα προςαρμοςμζνα 

ςτα κζματα που απαςχολοφν αυτι τθν θλικία. Κα μποροφςαμε να ρωτάμε τον 

ψυχολόγο προςωπικά. Κα αντιμετωπίηαμε τρζχοντα κζματα. Κα βοθκοφςε τισ 

διαπροςωπικζσ ςχζςεισ μεταξφ των γονζων». 

    Θ Διμθτρα δε βρικε τίποτα το αρνθτικό ςτθν φπαρξθ Σχολισ μζςα ςτο ςχολείο. 

Αντίκετα,  μόνο κετικά είχε να πει. Το μόνο αρνθτικό που ςκζφτθκε, ιταν το κζμα 

του χρόνου. Κατά τθ γνϊμθ τθσ, αν δεν είχε ςυμμετοχι, τότε πολφ πικανό και οι 

εκπαιδευτικοί να το διζκοπταν. 

 

Γ) Αντιλιψεισ για τα εμπόδια ι τθν προϊκθςθ μιασ  Σχολισ Γονζων  εντόσ του 

ςχολικοφ πλαιςίου 

 

        Θ Διμθτρα κεωρεί πωσ το μόνο που χρειάηεται για να λειτουργιςει και να προωκθκεί 

θ Σχολι είναι να κατανοιςουν οι γονείσ πόςο χριςιμθ είναι… 

   «Θ αναγκαιότθτα. Να καταλάβουν οι γονείσ πόςο χριςιμο είναι. Κάκε γονιόσ ζχει 

ανάγκθ από κακοδιγθςθ». 

    Θ Διμθτρα τόνιςε πωσ θ ίδια ζχει διαβάςει πολφ για να είναι ζνασ ςυνεπισ 

γονζασ, αλλά κατά τθ γνϊμθ τθσ… 

       «Και γιατρόσ να είναι ο άλλοσ, γνϊςεισ ψυχολογίασ δεν ζχει. Δεν ξζρει τι να 

κάνει για το παιδί του, πϊσ να το μεγαλϊςει ςωςτά. Σε αγχϊνει αυτό, ανεξάρτθτα 

από τισ γνϊςεισ ι το επάγγελμα που κάνεισ». 

     Ωσ εμπόδιο θ Διμθτρα ςκζφτθκε τθ διοργάνωςθ, τθ διάκεςθ από τουσ 

εκπαιδευτικοφσ και το  χρόνο… 
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       «Ο χρόνοσ είναι ζνα μεγάλο κζμα. Και θ διαδικαςία ίςωσ τθσ διοργάνωςθσ. Κα 

κζλουν οι εκπαιδευτικοί ενόσ ςχολείου να το κάνουν; Εκτίκενται και αυτοί, αν δεν 

ζχουν ςυμμετοχι από γονείσ». 

        Θ Διμθτρα τόνιςε το  φόβο τθσ πωσ οι εκπαιδευτικοί δφςκολα κα αφιερϊςουν 

ζξτρα άμιςκο χρόνο και ειδικά αν δουν πωσ δεν ζχει ιδιαίτερθ ςυμμετοχι από 

γονείσ, τότε κα το ςταματιςουν. Αναφζρκθκε ςτθ Σχολι του Διμου που πθγαίνει, 

ότι πολλζσ φορζσ είναι μόνο πζντε άτομα, αλλά ο ψυχολόγοσ πλθρϊνεται από το 

Διμο, ανεξάρτθτα από τα άτομα που παρακολουκοφν. 

           « Ο εκπαιδευτικόσ με ποιο κίνθτρο να το κάνει αυτό;» είπε ςτα ςχόλια εκτόσ 

τθσ μαγνθτοφϊνθςθσ. 

 

 

Δ) Απόψεισ για τθ δθμιουργία ψθφιακισ Σχολισ Γονζων  

 

    Θ Διμθτρα όςον αφορά τθν ψθφιακι Σχολι, ςτάκθκε επιφυλακτικι. Σκζφτθκε ωσ 

όφελοσ το  χρόνο, αλλά φάνθκε πολφ δφςπιςτθ ςτο κζμα τθσ ζλλειψθσ προςωπικισ 

επαφισ…   

        «Σίγουρα κα βοθκοφςε όςον αφορά το χρόνο». 

    Αλλά…. 

       «Κα άγγιηε, αν δεν υπιρχε διαπροςωπικι επαφι; Πταν ςυηθτάσ ζνα κζμα 

ψυχολογίασ καλό δε κα ιταν να υπάρχει οπτικι, ςωματικι επαφι;». 

    Θ Διμθτρα προβλθματίςτθκε για τθν επιτυχία μιασ τζτοιασ προςπάκειασ και είπε 

να δοκιμαςτεί για να φανεί αν μπορεί να λειτουργιςει ι όχι… 

         «Δεν ξζρω, μπορεί. Μου είναι άγνωςτο». 
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Ελζνθ Κ, 46 ετϊν, μθτζρα δυο κοριτςιϊν, 16 και 6 χρονϊν.  

 

Α) Ρροςδοκίεσ – Εμπειρίεσ από τθ  ςυμμετοχι ςε Σχολζσ Γονζων 

 

     Θ Ελζνθ είναι απόφοιτοσ λυκείου και εργάηεται ωσ ιδιωτικι υπάλλθλοσ ςε 

αςφαλιςτικι εταιρία. Με τθν Ελζνθ ζχουμε φιλικζσ επαφζσ. Ραρακολουκοφςε τθ 

Σχολι Γονζων του Διμου Αγίασ Ραραςκευισ, πριν λίγα χρόνια, φςτερα από δικι μου 

προτροπι, όταν θ κόρθ τθσ άρχιςε να δείχνει μεγάλθ ηιλια προσ τθ μικρι τθσ 

αδερφι και δεν μποροφςε να το διαχειριςτεί. 

    Θ Ελζνθ ιταν αρκετά ικανοποιθμζνθ από τθ ςυμμετοχι τθσ, αν και δε βρικε 

άμεςθ ανταπόκριςθ ςτο βαςικό κζμα που τθν προβλθμάτιηε…  

         «Ιταν αρκετά καλά…. Με βοθκοφν ςε αρκετά κζματα…» 

      Ανζφερε ότι οι κεματικζσ ιταν δεδομζνεσ, ανάλογα κάκε φορά με τον ομιλθτι. 

Δεν ιταν ςτακερόσ ο ψυχολόγοσ και ουςιαςτικά δεν υπιρχε κανζνα δζςιμο, οφτε 

κάποια πιο ουςιαςτικι προςζγγιςθ. Οι κεματικζσ κάποιεσ φορζσ ξζφευγαν από το 

ενδιαφζρον τθσ, αφοφ ζπρεπε να προςαρμοςτοφν ςε όλεσ τισ θλικίεσ που 

παρακολουκοφςαν. Θ Ελζνθ όπωσ και θ Διμθτρα, ζκαναν λόγο για κεματικζσ , όπωσ 

πχ τα ναρκωτικά,  που δεν αφοροφν τουσ γονείσ των μικρϊν παιδιϊν. 

    «… Υπάρχουν κάποια κζματα που ςε βοθκάνε επί του πρακτικοφ, κάποια όμωσ 

δεν με ενδιαφζρουν». 

       

 

Β) Αντιλιψεισ - Απόψεισ ςχετικά με τθν φπαρξθ Σχολϊν Γονζων εντόσ του ςχολικοφ 

πλαιςίου 

 

    Θ Ελζνθ ζδειξε να ενκουςιάηεται με τθν ιδζα τθσ φπαρξθσ μιασ  Σχολισ μζςα ςτο 

ςχολείο. Το πρϊτο που ρϊτθςε, όπωσ και θ Διμθτρα, είναι αν μπορεί να γίνει κάτι 

τζτοιο και γιατί δεν γίνεται ιδθ. Είχε μόνο κετικά να πει…. 

     «Κα ιταν ιδανικό, πολφ καλό. Αφενόσ, γιατί κα είχαμε μια πιο άμεςθ επαφι, ασ 

ποφμε, αλλά και εφκολθ πρόςβαςθ ςτουσ ψυχολόγουσ, αφετζρου κα ςυηθτοφςαμε 

αποκλειςτικά για κζματα που κα αφοροφςαν τισ θλικίεσ των παιδιϊν μασ». 
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     Ωσ αρνθτικό, ςκζφτθκε μόνο τθ ςυμμετοχι. Αν κα υπιρχε αρκετι ςυμμετοχι από 

τουσ γονείσ για να λειτουργιςει. Στθν εκτόσ τθσ μαγνθτοφϊνθςθσ ςυηιτθςθ που 

ακολοφκθςε, ςκζφτθκε και τθ κζςθ του εκπαιδευτικοφ….  

          «Θ δαςκάλα κα πλθρϊνεται για τισ παραπάνω ϊρεσ; Κα πρζπει να δοκεί 

κάποιο κίνθτρο και ςτο  δάςκαλο για να το κάνει αυτό», ςχολίαςε. 

 

 

 

Γ) Αντιλιψεισ για τα εμπόδια ι τθν προϊκθςθ μιασ  Σχολισ Γονζων  εντόσ του 

ςχολικοφ πλαιςίου 

 

       Θ Ελζνθ κεωρεί πωσ το μόνο που μπορεί να προωκιςει μια τζτοια κίνθςθ, είναι 

να ςυνειδθτοποιιςουν οι γονείσ τθν ανάγκθ.  

    «Αν όλοι καταλάβουν πόςο ςθμαντικό είναι να μοιραηόμαςτε τισ απόψεισ μασ και 

να τισ εμπλουτίηουμε». 

     Το να υπάρχει ειδικόσ ςτο ςχολείο  τισ κφμιςε παροχζσ ιδιωτικοφ ςχολείου και 

κατά τθ γνϊμθ τθσ είναι απαραίτθτο, ζςτω και μια φορά το μινα. Ωσ εμπόδιο, 

αναφζρκθκε ςτο κζμα του κόςτουσ. Ρροβλθματίςτθκε πωσ αυτό κα είναι πιο 

κοςτοβόρο για το κράτοσ και δφςκολα κα υλοποιθκεί. 

        «Δεν χρειάηονται κονδφλια για να υλοποιθκεί κάτι τζτοιο»; 

    Ρολλζσ φορζσ, υποςτιριξε θ Ελζνθ, πωσ το ςχολείο των παιδιϊν τθσ ςτερείται 

βαςικϊν αναγκϊν, πόςο μάλλον κάτι τζτοιο. «Ρολυτζλεια» ςχολίαςε…. 

 

 

Δ) Απόψεισ για τθ δθμιουργία ψθφιακισ Σχολισ Γονζων  

 

      Θ Ελζνθ βρικε τθν ιδζα τθσ ψθφιακισ Σχολισ πολφ προχωρθμζνθ. Είχε μόνο 

κετικά να πει και δε  βρικε τίποτα το αρνθτικό πάνω ςτθν ιδζα. Σκζφτθκε πωσ οι 

πλατφόρμεσ είναι εφχρθςτεσ, ανζξοδεσ  και όλοι μποροφν να τισ χειριςτοφν. Από 

κρατικισ άποψθσ, υποςτιριξε πωσ επίςθσ το κόςτοσ είναι χαμθλότερο  και 

επιλφεται το κζμα του χρόνου… 
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       «… λφνεισ το πρόβλθμα του χρόνου…..  είναι πολφ πρωτοποριακι ιδζα για τα 

ελλθνικά δεδομζνα…. εξοικονομεί και κονδφλια από πλευράσ υπουργείου. Ρράγμα 

που ςθμαίνει ότι βολεφει τόςο εμάσ τουσ γονείσ, όςο και τουσ κρατικοφσ φορείσ».  

     

   

 

Κατερίνα Η, 40 ετϊν, μθτζρα δφο κοριτςιϊν, 11 και 6 ετϊν. 

 

Α) Ρροςδοκίεσ – Εμπειρίεσ από τθ  ςυμμετοχι ςε Σχολζσ Γονζων 

      

       Θ Κατερίνα είναι φίλθ και ςυνάδελφοσ. Εργάηεται ωσ νθπιαγωγόσ ςε δθμόςιο 

ςχολείο τθσ Αγίασ Ραραςκευισ.  Ραρακολουκοφςε ωσ γονζασ τθ Σχολι Γονζων του 

Διμου Αγίασ Ραραςκευισ, όταν ο ςφηυγόσ τθσ ζφυγε για δουλειά ςτθ βόρεια  

Ελλάδα, κζλοντασ να βοθκιςει τισ κόρεσ τθσ να διαχειριςτοφν τθν περίοδο του 

αποχωριςμοφ. 

    Θ Κατερίνα ιταν αρκετά ικανοποιθμζνθ από τθ ςυμμετοχι, χαρακτθρίηοντασ το 

πρόγραμμα βοθκθτικό. Πμωσ, όπωσ παραπάνω είπε θ Διμθτρα και θ Ελζνθ, δε 

βρικε ιδιαίτερθ ανταπόκριςθ ςτισ αρχικζσ τθσ προςδοκίεσ, κακϊσ κάποιεσ 

κεματικζσ ιταν εκτόσ ενδιαφζροντοσ για τθν ίδια. Σε αρκετά ςθμεία ζνιωκε ότι θ 

ομάδα τθν κοφραςε.  

 

Β) Αντιλιψεισ - Απόψεισ ςχετικά με  τθν φπαρξθ Σχολϊν Γονζων εντόσ του ςχολικοφ 

πλαιςίου 

     

         Θ Κατερίνα δεν ζχει εμπειρία από μια Σχολι μζςα ςτο ςχολικό περιβάλλον, 

οφτε ωσ γονζασ, οφτε ωσ εκπαιδευτικόσ.  Απάντθςε υποκετικά, υποςτθρίηοντασ πωσ 

κα είναι βοθκθτικό μεν γιατί κα αντιμετωπίηει υπαρκτά προβλιματα τθσ ομάδασ, 

αλλά και από τθν άλλθ ςε γνωςτό περιβάλλον δφςκολα ο άλλοσ κα εκφράςει τουσ 

κρυφοφσ προβλθματιςμοφσ του. 

   « Ρεριςςότερο υποβοθκθτικό όλο αυτό, γιατί κα μποροφςαμε να λφνουμε κάποια 

προβλιματα που ζχουμε μζςα ςτθ ςχολικι μασ μονάδα, πολφ ςυγκεκριμζνα …. Πταν 
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κάτι γίνεται μζςα ςε ζνα περιβάλλον που γνωρίηεισ και τον διπλανό ςου, ςίγουρα 

ςου δθμιουργεί μια ςυςτολι να μιλιςεισ για τα προςωπικά ςου».  

    Ωσ ακόμα ζνα μειονζκτθμα, θ Κατερίνα ανζφερε και το κζμα τθσ ζλλειψθσ 

χρόνου. 

 

 

Γ) Αντιλιψεισ για τα εμπόδια ι τθν προϊκθςθ μιασ  Σχολισ Γονζων  εντόσ του 

ςχολικοφ πλαιςίου 

 

        Κατά τθ γνϊμθ τθσ Κατερίνασ, το μόνο που μπορεί να προωκιςει τζτοιου 

είδουσ δράςεισ  είναι θ ςυνειδθτοποίθςθ από τουσ γονείσ τθσ χρθςιμότθτασ. Θ ίδια 

υποςτιριξε πωσ λόγω επαγγζλματοσ ζχει γνϊςεισ γφρω από τθν ανατροφι των 

παιδιϊν, αλλά παρόλα αυτά ωσ γονζασ χάνει τθν αντικειμενικότθτά τθσ. Ρόςο 

μάλλον αν ο άλλοσ δεν ξζρει και κάποια πράγματα. Ωσ μειονζκτθμα, θ Κατερίνα 

ανζφερε το ίδιο που κατά τθ γνϊμθ τθσ είναι και μειονζκτθμα αυτισ τθσ Σχολισ. Τα 

προςωπικά δεδομζνα ανάμεςα ςε γνωςτά άτομα που ςυναντιοφνται κάκε μζρα… 

  «Τα ςχόλια μεταξφ των γονιϊν, κα ντραπείσ λίγο να πεισ τα προςωπικά ςου». 

  

 

Δ) Απόψεισ για τθ δθμιουργία ψθφιακισ Σχολισ Γονζων  

 

     Ωσ βαςικό πλεονζκτθμα τθσ ψθφιακισ Σχολισ, θ Κατερίνα ανζφερε τθν 

εξοικονόμθςθ χρόνου και τθν κατά βοφλθςθ ανωνυμία για όποιον το επικυμεί. 

    «….βαςικό όφελοσ εδϊ είναι ο χρόνοσ… Να μποροφμε οποιαδιποτε ςτιγμι 

κζλουμε, ακόμα και τισ βραδινζσ ϊρεσ να μποφμε ςτθν πλατφόρμα που κα υπάρχει, 

και ίςωσ χρθςιμοποιϊντασ και κάποιο ψευδϊνυμο για να μειϊςουμε αυτό το 

πρόβλθμα που ζχουμε, να μθν εκκζτουμε τον εαυτό μασ τόςο εφκολα» 

           Αυτό που προβλθμάτιςε τθν Κατερίνα είναι θ ζλλειψθ προςωπικισ επαφισ με 

τον ειδικό  και θ ζλλειψθ τεχνογνωςίασ. Είπε πωσ θ ίδια είναι ζνασ μζτριοσ χριςτθσ 

του διαδικτφου και πωσ κάποιεσ φορζσ νιϊκει αναςφάλεια να χειριςτεί κάποιεσ 

πλατφόρμεσ… 
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     «…. καλϊσ ι κακϊσ δεν ζχουμε όλοι τθν ίδια τεχνογνωςία, οι νζεσ τεχνολογίεσ 

κάποιουσ ανκρϊπουσ τουσ δυςκολεφουν…. Και ακόμα, αν  δεν ζχεισ μια προςωπικι 

επαφι, πολλζσ φορζσ δεν είναι και το καλφτερο». 

   

 

 

Νατάςα Ι, 39 ετϊν, μθτζρα δφο αγοριϊν, 6 και 3 ετϊν.  

  

Α) Ρροςδοκίεσ – Εμπειρίεσ από τθ  ςυμμετοχι ςε Σχολζσ Γονζων 

 

    Θ Νατάςα είναι ιδιωτικι υπάλλθλοσ με ςπουδζσ ςτθν ειδικι αγωγι. Ρρόκειται για 

γονζα παιδιοφ από το ςχολείο μου, που παρακολουκεί αυτι τθ  χρονιά τθ  Σχολι 

Γονζων του Διμου Κθφιςιάσ, ΡΟΝΟΘ.  Θ Νατάςα απευκφνκθκε ςτθ  Σχολι Γονζων 

προκειμζνου να αναηθτιςει τον τρόπο να βάηει όρια ςτα παιδιά τθσ, γιατί 

αιςκανόταν τφψεισ όταν ιταν αυςτθρι μαηί τουσ, με αποτζλεςμα να τθν χειρίηονται 

εφκολα και να χάνει τον ζλεγχο.  

     Θ Νατάςα χαρακτιριςε τθ  Σχολι ενδιαφζρουςα. Είπε πωσ τθσ πρόςφερε πολλά, 

είχε ωραία κζματα και τθσ άρεςε ιδιαίτερα που περιελάμβανε και πρακτικό 

κομμάτι.  

   «Ιταν πολφ ενδιαφζρον …. ζμακα πολλά πράγματα …είχε κομμάτι πρακτικό, το 

οποίο το δουλεφαμε και αυτό μασ βοικθςε ςτθν κακθμερινότθτα…. Με βοικθςε 

πάρα πολφ ςτθν ακρόαςθ. Ζνα πράγμα που ζψαχνα πολφ ιταν το κομμάτι τθσ 

ενεργθτικισ ακρόαςθσ». 

  Θ Νατάςα με τθν Διμθτρα παρακολουκοφν φζτοσ μαηί τθ Σχολι Γονζων, αλλά θ 

Νατάςα φάνθκε πολφ πιο ικανοποιθμζνθ, κακϊσ δεν ανζφερε τίποτα αρνθτικό, 

οφτε για τισ κεματικζσ , οφτε για τθν κοφραςθ τθσ ομάδασ. Πταν ςτθ ςυηιτθςι μασ, 

κατόπιν τθσ μαγνθτοφϊνθςθσ, τθσ ανζφερα το ςχόλιο τθσ Διμθτρασ για κεματικζσ 

για πιο μεγάλα παιδιά,  θ Νατάςα δε φάνθκε προβλθματιςμζνθ, κακϊσ κεωρεί ότι 

και αυτι τθ γνϊςθ κα τθν κρατιςει για να τθν αξιοποιιςει ςτο μζλλον. 
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Β) Αντιλιψεισ - Απόψεισ ςχετικά με  τθν φπαρξθ Σχολϊν Γονζων εντόσ του ςχολικοφ 

πλαιςίου 

         Θ Νατάςα ζδειξε ενκουςιαςμό με τθν ιδζα και το πρϊτο που ρϊτθςε είναι αν 

αυτό γίνεται.  Υποςτιριξε πωσ αυτό κα ζλυνε πολλά προβλιματα,  κακϊσ κα 

εςτίαηε άμεςα ςτα παιδιά τθσ ομάδασ… 

 «κα εςτιάηαμε ςτα προβλιματα που ζχει το κάκε πλαίςιο.  Άλλο το νιπιο, θ 

προςχολικι, άλλο θ πρωτοβάκμια». 

      Θ Νατάςα όπωσ και  θ Κατερίνα, ζκεςε ωσ μειονζκτθμα το κζμα ων προςωπικϊν 

δεδομζνων ανάμεςα ςε γνωςτοφσ γονείσ. Κεωρεί πωσ δφςκολα κάποιοσ κα 

φανερϊςει τον προβλθματιςμό του και ζχοντασ θ ίδια εμπειρία από άτομα με 

ειδικζσ ανάγκεσ, τόνιςε τθν τάςθ που επικρατεί ςε πολλοφσ για τελειότθτα και τθν 

αδυναμία να αποδεχτοφν οτιδιποτε διαφζρει από το τζλειο… 

    «Δεν κα ανοιχτοφν οι γονείσ. Νομίηω ότι θ κοινωνία μασ δεν είναι ακόμα ζτοιμθ γι’ 

αυτό. Ζχουμε ανάγκθ για τζλεια παιδιά και τζλειουσ γονείσ και όταν αυτό πζφτει, 

δυςκολεφουν τα πράγματα». 

 

Γ) Αντιλιψεισ για τα εμπόδια ι τθν προϊκθςθ μιασ  Σχολισ Γονζων  εντόσ του 

ςχολικοφ πλαιςίου 

 

    Θ Νατάςα ζκεςε ωσ πρόταςθ για τθν προϊκθςθ τθσ Σχολισ, ζνα ςυμπλθρωματικό 

τρόπο επικοινωνίασ.  Κάτι ςαν τισ τθλεφωνικζσ γραμμζσ ψυχολογικισ υποςτιριξθσ, 

για να ςτραφοφν οι γονείσ για βοικεια όταν τθ  χρειάηονται. 

    «Να βριςκόταν και  ζνασ άλλοσ τρόποσ επικοινωνίασ. Να μποροφςε, ασ ποφμε, ο 

γονζασ και από απόςταςθ… πϊσ είναι οι  γραμμζσ; μια γραμμι για το παιδί».   

   Ωσ εμπόδιο τθν προβλθμάτιςε θ οργάνωςθ και θ διάκεςθ του Διμου να ςτείλει 

ψυχολόγουσ ςτο ςχολείο, ενϊ υπάρχει ιδθ Σχολι του Διμου. Και όπωσ όλοι οι 

προθγοφμενοι ερωτϊμενοι, ζκεςε και αυτι το κζμα τθσ ζλλειψθσ χρόνου. 

       «Δεν ξζρω αν κα είχε κζματα διοικθτικά… αν ο Διμοσ κα το δυςκόλευε το 

κομμάτι αυτό …..αν κα υπιρχε χρόνοσ. Οι γονείσ δυςκολεφονται με τουσ χρόνουσ…» 
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Δ) Απόψεισ για τθ δθμιουργία ψθφιακισ Σχολισ Γονζων  

 

           Θ Νατάςα είχε μόνο κετικά να πει για τθν ψθφιακι Σχολι. Ανζφερε όπωσ όλοι 

οι ερωτϊμενοι το κζμα τθσ επίλυςθσ του χρόνου, αλλά περιςςότερο ςτάκθκε ςτο 

κζμα τθσ ‘απόςταςθσ’ που κατά τθ γνϊμθ τθσ μπορεί να δράςει λυτρωτικά για 

όςουσ νιϊκουν αμιχανα να εκτεκοφν ςτθν ομάδα. Υποςτιριξε πωσ όλοι κάποια 

ςτιγμι κα ζκαναν χριςθ τθσ πλατφόρμασ, άλλοσ πιο ςυχνά και άλλοσ όχι τόςο, αλλά 

ςθμαςία ζχει ότι κα μποροφςε να δϊςει κίνθτρο και ςε πιο αδιάφορουσ ι απλά 

πολυάςχολουσ γονείσ. 

  «Κα βοθκοφςε πολφ. Γιατί ο κόςμοσ ζχει ανάγκθ. Ξεφεφγει από τα προςωπικά 

δεδομζνα, κεωρεί ότι υπάρχει απόςταςθ και αυτό διευκολφνει ςτο να ανοιχτεί….. 

αυτοί που κα κελαν αλλά δεν μποροφν λόγω χρόνου, κα μποροφςαν να βρουν μια 

λφςθ…» 

    Ωσ αρνθτικό, θ Νατάςα ζκεςε το κζμα τθσ αμεςότθτασ, κυρίωσ όμωσ γι’ αυτοφσ 

που ζχουν ςυνθκίςει να λειτουργοφν μόνο με αυτό τον τρόπο. Ωσ λφςθ πρότεινε τθν 

επικουρικι λειτουργία μιασ πλατφόρμασ, που κα υποςτιριηε κάποιεσ ςυναντιςεισ 

από κοντά… 

    «αν λειτουργεί επικουρικά, δθλαδι να υπάρχει και το γκρουπ, και το ζνα και το 

άλλο, νομίηω ότι καλφπτει και τα δυο». 

 

 

Άννα Κ, 53 ετϊν μθτζρα ενόσ αγοριοφ 5 ετϊν. 

 

 Α) Ρροςδοκίεσ – Εμπειρίεσ από τθ  ςυμμετοχι ςε Σχολζσ Γονζων 

 

   Θ Άννα είναι νθπιαγωγόσ ςτο ςχολείο τθσ ερευνιτριασ. Θ Άννα ιταν το δείγμα του 

διττοφ ρόλου, ωσ γονζασ και ωσ εκπαιδευτικόσ. Απάντθςε ςτθ ςυνζντευξθ με δυο 

ιδιότθτεσ, τόςο ωσ νθπιαγωγόσ, όςο και ωσ γονζασ ενόσ αγοριοφ 5 ετϊν. 

Ραρακολοφκθςε επί 1 ζτοσ Σχολι Γονζων μζςα ςε ιδιωτικό νθπιαγωγείο τθσ Ακινασ 

όπου φοιτοφςε ο γιοσ τθσ.  

    Θ Άννα και ωσ γονζασ, όπωσ και ωσ νθπιαγωγόσ ιταν πολφ ικανοποιθμζνθ από τθ 

ςυμμετοχι τθσ ςτθ Σχολι. Απευκφνκθκε ςτθ Σχολι όταν ζνιωςε να πιζηεται από τον 

διπλό ρόλο τθσ, κακϊσ ςαν εκπαιδευτικόσ ιξερε πότε ζκανε το ςωςτό προσ το παιδί 
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τθσ, αλλά αυτό τθ γζμιηε τφψεισ ωσ μθτζρα. Βρικε ανταπόκριςθ ςτθ ςυηιτθςθ με 

τουσ ειδικοφσ τθσ Σχολισ  και οι προςδοκίεσ τθσ ικανοποιικθκαν ςε μεγάλο βακμό. 

   « ….ακόμα και όταν κεωρθτικά ξζρεισ ότι κάνεισ το ςωςτό, νιϊκεισ ότι είςαι πολφ 

ςκλθρόσ με το παιδί ςου που του βάηεισ όρια, ι νιϊκεισ ενοχζσ … ζνιωκα τθν 

ανάγκθ ότι όλα αυτά πρζπει να τα ςυηθτιςω με ειδικοφσ». 

 

Β) Αντιλιψεισ - Απόψεισ ςχετικά με  τθν φπαρξθ Σχολϊν Γονζων εντόσ του ςχολικοφ 

πλαιςίου 

 

         Θ Άννα ωσ μεγάλο όφελοσ τθσ Σχολισ εντόσ του ςχολείου ανζφερε το γεγονόσ 

των κοινϊν κανόνων ανάμεςα ςτουσ γονείσ τθσ κοινισ μακθτικισ ομάδασ. 

Υποςτιριξε πωσ βοικθςε τόςο τθν ίδια  όςο και το παιδί τθσ , κακϊσ οι ςυμμακθτζσ 

του και οι γονείσ τουσ ακολουκοφςαν τον τρόπο και τα όρια που τουσ πρότεινε ο 

ειδικόσ. 

    « …. ζχεισ περίπου τθν ίδια οπτικι γωνία ςτο να αντιμετωπίηεισ τισ ςυμπεριφορζσ 

… για κάποιεσ ςυμπεριφορζσ υπιρχε θ ίδια αντίδραςθ γονζων». 

     Σαν μειονζκτθμα, αναφζρκθκε ςτο κζμα τθσ ζλλειψθσ χρόνου  και τθσ δζςμευςθσ 

ςτο να προςπακεί να είναι ςυνεπισ ςτθν παρακολοφκθςθ. 

 

Γ) Αντιλιψεισ για τα εμπόδια ι τθν προϊκθςθ μιασ  Σχολισ Γονζων  εντόσ του 

ςχολικοφ πλαιςίου 

 

     Θ Άννα υποςτιριξε πωσ κακοριςτικι ςθμαςία για τθν επιτυχία μιασ Σχολισ 

είναι…  

      «Να ςυνειδθτοποιιςουν οι γονείσ ότι πρζπει να ςυμμετζχουν….» 

     Ωσ εμπόδιο, πζρα από το κζμα του χρόνου, αναφζρκθκε ςτο πρόβλθμα του 

κουτςομπολιοφ. Κατά τθ γνϊμθ τθσ θ μικρι – γνωςτι ομάδα δθμιουργεί αίςκθμα 

ντροπισ και φόβο ςχολιαςμοφ, κάτι που και τθν ίδια τθν ζκανε πολλζσ φορζσ να 

ακοφει χωρίσ να μιλάει για τθν ίδια…. 

    «Θ γνωςτι ομάδα κάνει πολλοφσ να μθν εκφράηονται ελεφκερα και να μθ 

ςυηθτοφν ό,τι πραγματικά βακιά μζςα τουσ, τοφσ  προβλθματίηει. Φοβοφνται το 

κουτςομπολιό». 
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Δ) Απόψεισ για τθ δθμιουργία ψθφιακισ Σχολισ Γονζων  

     Θ Άννα υποςτιριξε και ωσ γονζασ  ό,τι είχε πει και ωσ εκπαιδευτικόσ για τθν 

ψθφιακι Σχολι. Κακϊσ θ ίδια είναι πολφ εξοικειωμζνθ με τα ψθφιακά ςυςτιματα, 

δε κεωρεί πωσ κάτι τζτοιο μπορεί να δυςκολζψει κανζναν.  Αντίκετα,  λφνει το κζμα 

του χρόνου και το κζμα τθσ κοινωνικισ ςυςτολισ, κακϊσ κάποιοσ μπορεί να 

ςυμμετζχει με ψευδϊνυμο.  Ωσ μόνο μειονζκτθμα αναφζρκθκε ςτο πρόβλθμα τθσ 

αμεςότθτασ, κυρίωσ ςτο κζμα τθσ ερϊτθςθσ – απάντθςθσ, κακϊσ αυτό απαιτεί 

μεγάλθ υποςτθρικτικι δομι από τουσ διοργανωτζσ τθσ πλατφόρμασ. 

 

 

 

6.3 Ερμηνεύα ευρημϊτων                      

 

    Θ κφρια μορφι παρουςίαςθσ των ευρθμάτων ςε μια ποιοτικι ζρευνα κατά τον 

Creswell, είναι θ αφθγθματικι ςυηιτθςθ. Μια αφθγθματικι ςυηιτθςθ (narrative 

discussion) είναι το γραπτό μζροσ μιασ ποιοτικισ μελζτθσ, ςτο οποίο οι ςυγγραφείσ 

ςυνοψίηουν λεπτομερϊσ τα ευριματα από τθν ανάλυςθ των δεδομζνων τουσ 

(Creswell, 2011).  

    Σε άμεςθ ςχζςθ με τα ερευνθτικά ερωτιματα τθσ παροφςασ μελζτθσ, ςυλλζγουμε 

τα ακόλουκα ευριματα :  

 

Ερϊτθμα 1ο : Ποιεσ  οι αντιλιψεισ  των εκπαιδευτικϊν για τθ χρθςιμότθτα και τθ 

λειτουργία χολισ Γονζων μζςα ςτθ ςχολικι μονάδα τθσ προςχολικισ θλικίασ;  

    Από τθν κωδικοποίθςθ των απαντιςεων των εκπαιδευτικϊν ςτο παραπάνω 

ερϊτθμα φανερϊνεται πωσ θ γνϊμθ τουσ εξαρτάται πλιρωσ από τθν 

προχπάρχουςα εμπειρία τουσ.  

     Πλοι οι εκπαιδευτικοί του δείγματοσ, εκτόσ τθσ Γεωργίασ, είχαν ηιςει τθν 

εμπειρία τθσ Σχολισ Γονζων μζςα ςτο χϊρο του νθπιαγωγείου, αλλά υπό 

διαφορετικζσ ςυνκικεσ. Θ Μαρία Γ και θ Νίκθ  ζηθςαν τθν διοργάνωςθ μζςα ςτο 

νθπιαγωγείο με τθν κακοδιγθςθ ψυχολόγου από το  Διμο, ενϊ θ Μαρία Μπ ζηθςε 

τθν εμπειρία μζςα ςε ζνα μεγάλο ιδιωτικό ςχολείο. Ραρότι υπιρχαν ςθμαντικζσ 

διαφορζσ, λόγω διαφορετικισ οργάνωςθσ των Σχολϊν, όλοι οι εκπαιδευτικοί 

φάνθκαν να κεωροφν τθ Σχολι πολφ βοθκθτικι για ζνα ςχολείο.  
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Ανζφεραν ωσ πλεονεκτιματα: 

- Αντιμετωπίηονται τρζχουςεσ ςχολικζσ καταςτάςεισ 

- Γίνονται ταυτόχρονεσ ςυμβουλευτικζσ δράςεισ ςε γονείσ και εκπαιδευτικοφσ 

- Άμεςθ παρζμβαςθ και ςτα δυο πλαίςια του παιδιοφ 

- Ρροςφορά βοικειασ για χειριςμό δφςκολων περιςτατικϊν 

- Ανταλλαγι απόψεων με τουσ γονείσ των παιδιϊν του ςχολείου  

- Απαλλαγι από τθ δυςκολία να πειςτοφν οι γονείσ 

- Βαρφτθτα τθσ άποψθσ του ψυχολόγου 

   Ωσ μειονεκτιματα,  όλοι οι εκπαιδευτικοί ζκεςαν το κζμα του παραπάνω χρόνου 

ςτο ςχολείο και τθσ άμιςκθσ εργαςίασ από πλευράσ τουσ.  Ανζφεραν επίςθσ τισ 

δυςκολίεσ που προκφπτουν από τισ : 

- Σχζςεισ με γονείσ 

- Σχζςεισ με ςυναδζλφουσ 

- Οργάνωςθ Σχολισ από φορζα 

- Συμμετοχι από γονείσ 

     Θ Νίκθ και θ Άννα που είχαν τθν περιςςότερθ εμπειρία ςτθ ςχολικι τάξθ, τόνιςαν 

τθ δυςκολία ανάμεςα ςτθ ςυνεργαςία με τουσ ςυναδζλφουσ, κακϊσ δεν 

ςυμφωνοφν όλοι ςε τζτοιου είδουσ κινιςεισ, αλλά και τθ μθ ςυμμετοχι από τουσ 

γονείσ, κάτι που αποκαρρφνει τουσ εκπαιδευτικοφσ. Διλωςαν πωσ από τθν εμπειρία 

τουσ οι γονείσ ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν αρχι, αλλά μετά αραιϊνουν. Ανζφεραν 

επίςθσ το γεγονόσ πωσ γονείσ που τα παιδιά τουσ αντιμετωπίηουν κάποιο κζμα 

ςυμπεριφοράσ, ςπάνια ςυμμετζχουν από φόβο πωσ κα κατθγορθκοφν . Τζλοσ, 

τόνιςαν ιδιαίτερα το κζμα τθσ επιλογισ του ψυχολόγου, ενιςχφοντασ ουςιαςτικά τθ  

μαρτυρία τθσ Γεωργίασ, που υποςτιριξε πωσ θ απειρία τθσ ψυχολόγου οδιγθςε ςε 

πλιρθ αποτυχία τθ Σχολι.  

   

Ερϊτθμα 2ο : Ποιεσ  οι αντιλιψεισ  των γονζων για τθ χρθςιμότθτα και τθ 

λειτουργία χολισ Γονζων μζςα ςτθ ςχολικι μονάδα τθσ προςχολικισ θλικίασ;  

         Από τθν κωδικοποίθςθ των απαντιςεων των γονζων ςτο παραπάνω ερϊτθμα 

φανερϊνεται πωσ θ γνϊμθ τουσ είναι απόλυτα κετικι. Πλοι όμωσ οι γονείσ ςτο 
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ερϊτθμα αυτό απάντθςαν υποκετικά, κακϊσ κανζνασ δεν το είχε ηιςει μζςα ςτο 

πλαίςιο του ςχολείου. Στον αρχικό τουσ ενκουςιαςμό ανζφεραν : 

- Λδανικό 

- Ρολφ καλό 

- Ρολφ ενδιαφζρον 

- Ρολφ βοθκθτικό 

  Αναλφοντασ τι κεωροφςαν ωσ όφελοσ αναφζρκθκαν: 

- Ρροςαρμοςμζνα κζματα ςτισ τρζχουςεσ ανάγκεσ 

- Σφςφιξθ ςχζςεων ανάμεςα ςτουσ γονείσ 

- Απευκείασ ςυηιτθςθ με τον ψυχολόγο 

- Δθμιουργία κοινοφ πλαιςίου κανόνων και ςτο ςπίτι 

     Πλοι οι γονείσ όμωσ ζκεςαν τον προβλθματιςμό για το κζμα του χρόνου. 

Διλωςαν όλοι πολφ πιεςμζνοι με τουσ χρόνουσ τουσ, με τισ πολλζσ υποχρεϊςεισ 

που τουσ κάνουν αςυνεπείσ ςε τζτοιεσ δράςεισ. Φάνθκαν επίςθσ προβλθματιςμζνοι 

για το κζμα των προςωπικϊν δεδομζνων. Θ γνωςτι ομάδα εντόσ των μελϊν ενόσ  

ςχολείου δθμιουργεί αναςφάλεια για  μεταφορά ςχολίων και κουτςομπολιϊν, κάτι 

που φάνθκε να δρα ωσ ζντονα αναςταλτικόσ παράγοντασ.  

             

 

Ερϊτθμα 3ο : ε ποια ςθμεία ςυγκλίνουν και ςε ποια αποκλίνουν οι αντιλιψεισ 

γονζων και εκπαιδευτικϊν;  

   Από τθν ανάλυςθ των απαντιςεων των γονζων και των εκπαιδευτικϊν  φαίνεται 

να ζχουν κοινζσ κζςεισ πάνω ςτθν φπαρξθ Σχολισ Γονζων ςτθ ςχολικι μονάδα και οι 

περιςςότερεσ αντιλιψεισ ςυγκλίνουν. Τόςο οι γονείσ  όςο και οι εκπαιδευτικοί 

φαίνεται να ςυμφωνοφν πωσ : 

- Κα είναι τα κζματα προςαρμοςμζνα ςτθν θλικία των παιδιϊν 

- Κα είναι προςαρμοςμζνα ανάλογα με τα τρζχοντα προβλιματα 

- Κα βοθκιςει ςτθ ςφςφιξθ των ςχζςεων 

   Φαίνεται επίςθσ να ςυμφωνοφν και ςτισ δυςκολίεσ  που κα αντιμετϊπιηε, 

ςυνοψίηοντασ ςε δυο καίρια κζματα : 
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- Το κζμα τθσ ζλλειψθσ χρόνου για ςυμμετοχι 

- Το κζμα τθσ κοινωνικισ ντροπισ με τθν αναφορά των προςωπικϊν 

προβλθματιςμϊν 

    Πςον αφορά τθ ςυμμετοχι, άξιο προςοχισ είναι ότι οι γονείσ ανζφεραν μεν τουσ 

δικοφσ τουσ πιεςμζνουσ χρόνουσ, που λόγω υποχρεϊςεων πολλζσ φορζσ αδυνατοφν 

να ανταποκρικοφν και να ςυμμετζχουν, αλλά ανθςυχοφςαν περιςςότερο για τθ 

διάκεςθ των εκπαιδευτικϊν να αφιερϊςουν προςωπικό χρόνο, ϊςτε να 

οργανϊςουν και να ςυμμετζχουν ςε μια τζτοια Σχολι.  Οι εκπαιδευτικοί από 

πλευράσ τουσ  φάνθκαν προβλθματιςμζνοι όςον αφορά τθ ςυμμετοχι των γονζων, 

κακϊσ ζχουν δει πωσ θ ανταπόκριςθ είναι ςυνικωσ περιοριςμζνθ, λόγω ζλλειψθσ 

χρόνου των γονζων.           

    Ρρζπει να τονιςτεί πωσ οι εκπαιδευτικοί του δείγματοσ απάντθςαν ζχοντασ 

προχπάρχουςα εμπειρία ςε τζτοιου είδουσ Σχολι Γονζων, ενϊ οι γονείσ υποκετικά.  

        

 

Ερϊτθμα 4ο :  Ποιοι παράγοντεσ ενδζχεται να επθρεάςουν κετικά ι αρνθτικά τθν 

ομαλι λειτουργία των  χολϊν Γονζων ςτο πλαίςιο τθσ ςχολικισ μονάδασ τθσ 

προςχολικισ θλικίασ;  

    Σφμφωνα με τισ απαντιςεισ που δόκθκαν από τουσ εκπαιδευτικοφσ και από τουσ 

γονείσ, οι παράγοντεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν κετικά τθ λειτουργία μιασ 

Σχολισ Γονζων μζςα ςτο ςχολείο είναι ςυνοπτικά : 

- Θ ςυνειδθτοποίθςθ από τουσ εμπλεκόμενουσ, γονείσ και εκπαιδευτικοφσ, 

τθσ αναγκαιότθτασ τθσ Σχολισ 

- Θ καλι ςχζςθ ανάμεςα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ 

- Θ ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ ανάμεςα ςε γονείσ και εκπαιδευτικοφσ 

- Θ υποςτιριξθ από το Διμο και τισ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ 

- Θ διαςφάλιςθ τθσ εμπιςτευτικότθτασ όςων ειπωκοφν ςτθ Σχολι 

- Θ εμπειρία και καταλλθλότθτα του ψυχολόγου 

   Πςον αφορά τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν κετικά τθ λειτουργία, οι γονείσ και 

οι εκπαιδευτικοί  είχαν περίπου τισ ίδιεσ απόψεισ. 
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    Πςον όμωσ αφορά τουσ παράγοντεσ που  εμποδίηουν τθ λειτουργία τθσ Σχολισ, οι 

δυο ομάδεσ είχαν κάποιεσ αποκλίςεισ.  Ωσ κφριο εμπόδιο λειτουργίασ ζκεςαν 

βζβαια και οι δυο πλευρζσ τον χρόνο. Και για τουσ εκπαιδευτικοφσ και για τουσ 

γονείσ ο περιοριςμζνοσ χρόνοσ ιταν βαςικόσ προβλθματιςμόσ, αν και κυρίωσ θ μια 

ομάδα κεωροφςε ωσ αναςταλτικό παράγοντα το χρόνο και τθ  διάκεςθ τθσ άλλθσ 

ομάδασ.  

     Ωσ δευτερεφοντεσ παράγοντεσ οι εκπαιδευτικοί ανζφεραν : 

-  Απροκυμία των γονζων να ςυμμετζχουν 

- Απροκυμία όλων των εκπαιδευτικϊν τθσ ςχολικισ μονάδασ 

- Δυςκολία με τισ «φιλικζσ» ςχζςεισ με τουσ γονείσ 

- Φόβοσ για γονείσ που ξεπερνοφν τα όρια εμπλοκισ 

- Ανθςυχία για παρεμβάςεισ γονζων ςτο εκπαιδευτικό ζργο 

- Απροκυμία από τισ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ για ςτελζχωςθ με ψυχολόγο 

- Ακαταλλθλότθτα ψυχολόγου 

     Ωσ δευτερεφοντεσ παράγοντεσ οι γονείσ ανζφεραν : 

- Απροκυμία εκπαιδευτικϊν 

- Μθ φπαρξθ κρατικϊν κονδυλίων  

- Δυςκολία ζκκεςθσ προςωπικϊν προβλθματιςμϊν ςε γνωςτι ομάδα 

- Φόβοσ «κουτςομπολιοφ» 

 

 

Ερϊτθμα 5ο   :  Ποιεσ οι αντιλιψεισ των γονζων και των εκπαιδευτικϊν για μια 

καινοτόμο μορφι e – class χολισ Γονζων;  

       Από τθν ανάλυςθ των απαντιςεων του δείγματοσ  γονζων και εκπαιδευτικϊν, οι 

αντιλιψεισ τουσ φάνθκαν να είναι ιδιαίτερα κετικζσ για μια ψθφιακι Σχολι Γονζων. 

Οι περιςςότεροι ανζφεραν πωσ το βρίςκουν πρωτοποριακό και καινοτόμο για τα  

ελλθνικά εκπαιδευτικά δεδομζνα  και πωσ κα είναι άριςτο να δοκιμαςτεί. Πλοι οι 

ερωτϊμενοι ανζφεραν ωσ το κυριότερο όφελοσ τθν επίλυςθ ςτο κζμα τθσ ζλλειψθσ 

χρόνου. Κεϊρθςαν κακοριςτικι τθ ςυμβολι μιασ e – class, κακϊσ ο κακζνασ μπορεί 
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να ςυμμετζχει ςτον χρόνο και ςτο χϊρο που επικυμεί.  Για τισ ανάγκεσ τθσ ζρευνασ, 

οι  απαντιςεισ τουσ χωρίςτθκαν ςε οφζλθ και δυςκολίεσ μιασ ψθφιακισ Σχολισ. 

    Συνοπτικά ωσ οφζλθ αναφζρκθκαν : 

- Επίλυςθ τθσ δυςχζρειασ του περιοριςμζνου χρόνου 

- Συμμετοχι από οποιοδιποτε χϊρο 

- Εξοικονόμθςθ κρατικϊν κονδυλίων  

- Συμμετοχι με πικανι ανωνυμία, από κάποιον που το επικυμεί 

- «Απόςταςθ» από προςωπικι ζκκεςθ 

- Δυνατότθτα προςωπικϊν εμπιςτευτικϊν ερωτιςεων προσ τον ψυχολόγο 

- Σχθματιςμόσ γκρουπ γονζων, ςυηθτιςεισ επί ςχολικϊν κεμάτων  

  Ωσ μειονεκτιματα τθσ ψθφιακισ Σχολισ αναφζρκθκαν: 

- Θ  τεχνολογικι κατάρτιςθ των εμπλεκομζνων 

- Ο τεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ 

- Ζλλειψθ οπτικισ επαφισ 

- Ζλλειψθ διαπροςωπικισ επαφισ 

- Ρικανι αργοπορία ανάμεςα ςτθν ερϊτθςθ και ςτθν απάντθςθ(αςφγχρονθ 

επικοινωνία)  
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Κεφάλαιο 7. υμπεράςματα – Προτάςεισ για περαιτέρω έρευνα 

 

7.1 Συμπερϊςματα 

 

      Από τθν ανάλυςθ των προφίλ των ερωτϊμενων του δείγματοσ και τθν 

ερμθνευτικι προςζγγιςθ των ευρθμάτων τθσ παροφςασ ζρευνασ διαπιςτϊκθκαν τα 

ακόλουκα : 

 Με τον τρόπο που λειτουργοφν οι Σχολζσ Γονζων από το Διμο, ςυχνά δεν 

ανταποκρίνονται ςτισ αναηθτιςεισ και ςτισ προςδοκίεσ των γονζων. Δεν 

υπάρχουν διαφοροποιθμζνεσ θλικιακζσ ομάδεσ και ςυχνά οι κεματικζσ δεν 

προκαλοφν ενδιαφζρον ςτουσ ςυμμετζχοντεσ, εφόςον δεν τουσ αγγίηουν 

θλικιακά.  Συνικωσ δεν υπάρχει ζνασ ψυχολόγοσ, αλλά ςε κάκε ςυνεδρία ο 

ομιλθτισ αλλάηει, ςφμφωνα με το κζμα. Επίςθσ, οι κεματικζσ είναι 

προκακοριςμζνεσ και ςυχνά αδυνατοφν να ανταποκρικοφν ςτουσ τρζχοντεσ 

προβλθματιςμοφσ τθσ ομάδασ.  

 Οι γονείσ με παιδιά προςχολικισ θλικίασ που ςυμμετζχουν ςτισ Σχολζσ 

Γονζων των Διμων είναι λίγοι. Από τα 40 παιδιά του ςχολείου τθσ 

ερευνιτριασ, ςυμμετοχι ςτθ Σχολι του Διμου Κθφιςιάσ (ΡΟΝΟΘ), είχαν 

δθλϊςει δυο γονείσ. 

 Οι γονείσ ζδειξαν μεγάλο ενδιαφζρον για τθν φπαρξθ Σχολισ Γονζων μζςα 

ςτο πλαίςιο τθσ ςχολικισ μονάδασ, αναηθτϊντασ λφςεισ ςε τρζχοντα κζματα 

που προκφπτουν ςε μια ςχολικι χρονιά. Θ παρουςία ενόσ ψυχολόγου ςτθ 

ςχολικι μονάδα  μπορεί να δθμιουργιςει ευοίωνεσ ςυνκικεσ ςυνεργαςίασ 

και επικοινωνίασ ανάμεςα ςε γονείσ και εκπαιδευτικοφσ. 

 Θ οργάνωςθ μιασ Σχολισ εντόσ τθσ μονάδασ, προσ το παρόν  εξαρτάται 

αποκλειςτικά από τθν πρωτοβουλία των εκπαιδευτικϊν. Εκείνοι ζχουν όλθ 

τθν ευκφνθ τθσ οργάνωςθσ, χωρίσ κανζνα ανταποδοτικό κίνθτρο και χωρίσ 

καμία κρατικι ςυμπαράςταςθ. Είναι ςτθν ευχζρεια του Διμου αν κα 

διατεκεί ψυχολόγοσ, για να ςτελεχωκεί ι όχι θ Σχολι εντόσ  του ςχολείου.  
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 Θ ςωςτι οργάνωςθ είναι κακοριςτικισ ςθμαςίασ για τθν επιτυχία μιασ 

Σχολισ. Είναι βαςικό για να προκαλζςει το ενδιαφζρον και τθ ςυμμετοχι 

των γονζων, αλλά και τθ διάκεςθ των εκπαιδευτικϊν να διακζςουν το χϊρο 

του ςχολείου.  

 Στισ Σχολζσ Γονζων εντόσ του ςχολείου ορίηεται ζνασ ψυχολόγοσ, ο οποίοσ 

προκαλεί μεγαλφτερο «δζςιμο» ανάμεςα ςτθν ομάδα, κακϊσ ςταδιακά 

γνωρίηεται με όλα τα μζλθ και αποκτοφνται δεςμοί και μια ςχζςθ 

εμπιςτοςφνθσ.   

 Ο ρόλοσ του ψυχολόγου ςτθ Σχολι Γονζων εντόσ τθσ ςχολικισ μονάδασ είναι 

κακοριςτικόσ. Οι εκπαιδευτικοί προβλθματίηονται για τθ ςτάςθ του 

απζναντι ςτα ςχολικά κζματα και αναηθτοφν τθ  βοικειά του για τθ ςωςτι 

οριοκζτθςθ των γονζων απζναντι ςτο κζμα τθσ γονικισ εμπλοκισ και 

παρζμβαςθσ.  

 Οι γονείσ παραδζχονται πωσ διακζτουν ελάχιςτο χρόνο για ςυμμετοχι  και 

προβλθματίηονται αν κα είναι ςυνεπείσ ςε μια Σχολι Γονζων. 

 Οι εκπαιδευτικοί από πλευράσ τουσ, φάνθκαν απογοθτευμζνοι από τθ μικρι 

ςυμμετοχι των γονζων ςε τζτοιεσ προςπάκειεσ. Νιϊκουν ότι αφιερϊνουν 

προςωπικό χρόνο, χωρίσ να ζχουν κίνθτρα, κακϊσ όλεσ αυτζσ οι παραπάνω 

ϊρεσ απογευματινισ απαςχόλθςθσ δεν αμείβονται, οφτε μοριοδοτοφνται. 

Για αυτό και κάποιοι αρνοφνται να ςυμμετζχουν, με αποτζλεςμα ο 

ςφλλογοσ διδαςκόντων να μθ  ςυμφωνεί ςτθν οργάνωςθ τζτοιων δράςεων.  

 Οι εκπαιδευτικοί με μεγάλθ εμπειρία, πολλά ζτθ  προχπθρεςίασ ςε ςχολικζσ 

τάξεισ, ζκεςαν τον προβλθματιςμό για το κζμα των ορίων των γονζων. Οι 

Σχολζσ Γονζων προκαλοφν φιλικζσ επαφζσ ανάμεςα ςε γονείσ και 

εκπαιδευτικοφσ  και οι εκπαιδευτικοί φάνθκαν να προβλθματίηονται πωσ οι 

γονείσ ςυχνά ξεπερνοφν τα όρια τθσ εμπλοκισ και παρεμβαίνουν ςε αμιγϊσ 

εκπαιδευτικά κζματα. Φάνθκαν να γνωρίηουν τον τρόπο να κρατοφν 

ιςορροπίεσ, αλλά παρόλα αυτά ανθςυχοφν.   

 Οι διαπροςωπικζσ ςχζςεισ είναι κακοριςτικισ ςθμαςίασ για τθν ζναρξθ μιασ 

Σχολισ Γονζων. Αν οι ςχζςεισ ανάμεςα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ είναι 

τεταμζνεσ, τότε δεν ξεκινοφν τζτοιεσ δράςεισ γιατί δεν ςυμφωνοφν μεταξφ 
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τουσ. Αντίςτοιχα, αν οι ςχζςεισ ανάμεςα ςε εκπαιδευτικοφσ και γονείσ δεν 

είναι αρμονικζσ, επίςθσ οι εκπαιδευτικοί είναι αρνθτικοί ςτθν οργάνωςθ 

τζτοιων δράςεων. 

 Οι γονείσ φάνθκαν ανιςυχοι για τα προςωπικά τουσ δεδομζνα. Φοβοφνται 

πωσ ςυμμετζχοντασ και κζτοντασ τουσ προβλθματιςμοφσ τουσ κα γίνουν 

κζμα ςυηιτθςθσ και κοινωνικϊν ςχολίων και ζτςι, όταν ςυμμετζχουν, 

αποφεφγουν να «ανοίγονται». Κεωροφν επίςθσ πωσ όςοι κατακζςουν ςτθν 

ομάδα κάποιο πρόβλθμα ι αντιμετωπίηουν κάποια δυςλειτουργικι 

ςυμπεριφορά κα γίνουν δακτυλοδεικτοφμενοι. Αυτό τον προβλθματιςμό 

επιβεβαίωςαν και οι εκπαιδευτικοί, που επαλικευςαν πωσ πράγματι γονείσ 

που τα παιδιά τουσ παρουςιάηουν κάποια κζματα, δεν ςυμμετζχουν από 

φόβο ότι κα κατακρικοφν από τθν ομάδα.  

 Οι γονείσ και οι εκπαιδευτικοί ςτάκθκαν πολφ κετικοί ςτθ δθμιουργία μιασ 

ψθφιακισ Σχολισ Γονζων. Κεϊρθςαν τθν φπαρξθ ψθφιακισ πλατφόρμασ 

πολφ πρωτοποριακι και ικανι να προκαλζςει το ενδιαφζρον ςυμμετοχισ 

από περιςςότερουσ, αφοφ λφνει το πρόβλθμα τθσ ζλλειψθσ χρόνου. 

Ρροβλθματιςμόσ τζκθκε όμωσ για τθν απουςία διαπροςωπικισ επαφισ, 

που ςε κζματα ψυχολογίασ, κακϊσ και κοινωνικοςυναιςκθματικά,  είναι 

κακοριςτικι. Γι αυτό και προτάκθκε θ ςυνφπαρξθ και των δφο τφπων Σχολισ 

Γονζων, μιασ ψθφιακισ και μιασ δια ηϊςθσ, ϊςτε θ μια να δρα επικουρικά 

ςτθν  άλλθ. 

 

   Συνοψίηοντασ, ζνα γενικό ςυμπζραςμα από τθν παροφςα ζρευνα είναι πωσ οι 

αντιλιψεισ των γονζων και των εκπαιδευτικϊν, αναφορικά με τθν φπαρξθ Σχολϊν 

Γονζων μζςα ςτισ μονάδεσ προςχολικισ εκπαίδευςθσ είναι κετικά διακείμενεσ προσ 

το κεςμό. Ραρόλα αυτά, κακοριςτικοί παράγοντεσ  όπωσ θ ζλλειψθ χρόνου  και από 

τισ δυο εμπλεκόμενεσ ομάδεσ, δρουν αναςταλτικά και  οδθγοφν ςε περιοριςμζνθ 

ςυμμετοχι.  

       Για το λόγο αυτό, θ εκπαιδευτικι κοινότθτα οφείλει να ανταποκρικεί  ςτισ 

ςφγχρονεσ απαιτιςεισ των μελϊν τθσ. Μια ψθφιακι Σχολι Γονζων, που κα δρα 

επικουρικά ςτθν παραδοςιακι Σχολι, ίςωσ ςτακεί κινθτιρια δφναμθ για πιο ενεργό 
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ςυμμετοχι όλων.  Οι γονείσ και οι εκπαιδευτικοί ςτθν παροφςα ζρευνα ζκεςαν τισ 

πρϊτεσ βάςεισ για το τι κα κεωροφςαν ςκόπιμο να περιλαμβάνει μια τζτοιου είδουσ 

ψθφιακι Σχολι : 

 Ψθφιακό υλικό (αφιερϊματα και υλικό για μελζτθ) 

 On line μακιματα- ςυνεδρίεσ 

 Δυνατότθτα δθμιουργίασ «κλειςτισ κοινότθτασ» μεταξφ των μελϊν 

 Δυνατότθτα ςυηθτιςεων (φπαρξθ forum) 

 Διάδραςθ με τον ψυχολόγο με προςωπικζσ γραπτζσ ςυηθτιςεισ (δυνατότθτα 

ερϊτθςθσ - απάντθςθσ) 

 Δυνατότθτα ςυμμετοχισ με ψευδϊνυμο  

 

 

     Για το λόγο αυτό ζγινε μια πρϊτθ απόπειρα να υλοποιθκεί μια ψθφιακι Σχολι 

Γονζων ςε πειραματικό ςτάδιο, ανταποκρινόμενθ ςε αυτά που το δείγμα ηιτθςε να 

περιλαμβάνει. Δθμιουργικθκε λοιπόν μια ψθφιακι πλατφόρμα μζςω τθσ 

υπθρεςίασ wikispaces. Τα wikis αποτελοφν ιςτοςελίδεσ που δίνουν τθ δυνατότθτα 

ςτουσ χριςτεσ να προςκζτουν ι να  τροποποιοφν υλικό εφκολα και γριγορα  και να 

ςυνεργάηονται αποτελεςματικά. Είναι περιβάλλοντα εφκολα ςτθ χριςθ από 

οποιονδιποτε χριςτθ με βαςικζσ γνϊςεισ χριςθσ υπολογιςτι, κακϊσ δεν 

απαιτείται γνϊςθ προγραμματιςμοφ.  

      

      Θ ςελίδα ονομάςτθκε «Κρανία για γονείσ» και λειτουργεί ςτθν παρακάτω 

διεφκυνςθ :  http://www.thrania-gia-goneis.wikispaces.net 

     

         Ακολουκοφν μερικζσ υποδειγματικζσ εικόνεσ από τθν ιςτοςελίδα. 

 

 

 

 

 

 

http://www.thrania-gia-goneis.wikispaces.net/
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Εικόνα 1. Αρχικι ςελίδα 

 

 

 

Εικόνα 2. Συηιτθςθ ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ Σχολισ 
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Εικόνα 3. Ο ψυχολόγοσ τθσ Σχολισ- άρκρα και υλικό 

 

 

 

 

Εικόνα 4. Ο ψυχολόγοσ απαντά ςτισ ερωτιςεισ γονζων. 
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Εικόνα 5. Χριςιμοι ςφνδεςμοι 

 

 

 

Εικόνα 6. Συηθτιςεισ  
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Εικόνα 7. Χρονοδιάγραμμα  

 

 

Εικόνα 8. Ψθφιακό υλικό για μελζτθ 
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Εικόνα 9. On line   ςυνεδρίεσ 

 

 

 

 

7.2  Προτϊςεισ για περαιτϋρω ϋρευνα 

 

     Οι ςφγχρονεσ ανάγκεσ των μελϊν τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ  κακορίηουν τθν 

εξζλιξι τθσ. Θ παροφςα ζρευνα ανζλυςε τισ αντιλιψεισ των γονζων και των 

εκπαιδευτικϊν για τθν προϊκθςθ Σχολϊν Γονζων μζςα ςτα ςχολεία προςχολικισ 

εκπαίδευςθσ. Θ προςχολικι εκπαίδευςθ είναι κακοριςτικισ ςθμαςίασ για τθν 

εκπαιδευτικι πορεία και εξζλιξθ των παιδιϊν και χρειάηεται να δοκεί ιδιαίτερθ 

ςθμαςία,  κακϊσ κζτει τα κεμζλια τθσ εκπαίδευςθσ. Οι Σχολζσ Γονζων χρειάηεται  να 

ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ των γονζων που για πρϊτθ φορά αφινουν  το παιδί 

τουσ ςε ςχολικό πλαίςιο. Χρειάηονται περιςςότερεσ ζρευνεσ για το πεδίο αυτό, 

ϊςτε να καταγραφοφν οι ανάγκεσ τουσ και να μπορζςουν οι Σχολζσ Γονζων να 

επεκτακοφν, προςφζροντασ τθν κατάλλθλθ βοικεια προσ όλουσ τουσ 

εμπλεκόμενουσ.  

      Τα πορίςματα τθσ παροφςασ ζρευνασ, ζδειξαν πωσ οι γονείσ επικυμοφν 

κακοδιγθςθ, αλλά οι ςφγχρονοι ρυκμοί τθσ ηωισ είναι απαγορευτικοί για 

παραπάνω υποχρεϊςεισ, όπωσ θ φοίτθςθ ςε μια Σχολι Γονζων.  Αξίηει θ περαιτζρω 
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διερεφνθςθ για μια ψθφιακι Σχολι Γονζων  και τι αποτελζςματα μπορεί να δϊςει. 

Οι γονείσ και οι εκπαιδευτικοί διλωςαν τι κεωροφν ςκόπιμο  να υπάρχει ςε μια 

τζτοιου είδουσ πλατφόρμα και είναι άκρωσ καίριο ηιτθμα αν αυτι θ ψθφιακι Σχολι 

μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ τουσ. Είναι άραγε αυτόσ ο τρόποσ που 

μπορεί να δϊςει κίνθτρα ςυμμετοχισ; Κα προωκιςει το κεςμό των Σχολϊν Γονζων; 

Και τι υποςτθρικτικι δομι χρειάηεται για να λειτουργιςει; Κα είναι πιο οικονομικό 

από πλευράσ κρατικϊν κονδυλίων; Υπάρχει κατάρτιςθ για μια τζτοιου είδουσ δομι;         

      Αξίηει να δοκιμαςτεί και να καταγραφοφν τα αποτελζςματα.    
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Επύλογοσ 

 

     «Για να διαπαιδαγωγιςεισ ζνα παιδί,  

πρζπει πρϊτα να διαπαιδαγωγιςεισ τον εαυτό ςου…» 

Irvin  Yalom  

 

       Ο Yalom ςυνεχίηει τθν παραπάνω άποψι του, τονίηοντασ πωσ πρόκεςθ κάκε 

γονζα, αλλά και κάκε εκπαιδευτικοφ πρζπει να είναι θ διαπαιδαγϊγθςθ παιδιϊν 

ανϊτερων από τουσ ίδιουσ. Και αυτό μπορεί να γίνει όταν αυτοί που 

διαπαιδαγωγοφν ζχουν ςωςτι παιδεία. Θ Σχολι Γονζων είναι ζνασ άκρωσ 

απαραίτθτοσ κεςμόσ που πρζπει να ενιςχυκεί, ϊςτε να ςτζκεται βοθκόσ και οδθγόσ 

για όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ ςτθν εκπαίδευςθ παιδιϊν. Θ ςθμερινι εποχι με όλθ 

τθν κρίςθ αξιϊν από τθν οποία διακατζχεται, ίςωσ χρειάηεται τισ Σχολζσ Γονζων 

περιςςότερο από ποτζ. 
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 Ραιδαγωγικι Εταιρεία Ελλάδοσ, Ρθγι http://www.pee.gr Ανακτικθκε ςτισ 

1/11/2016 

  

 

ΠΗΓΕ  
 

 Νόμοσ 2621, ΦΕΚ 136/Α.23-05-1998  «φκμιςθ κεμάτων Οργάνωςθσ και 

Λειτουργίασ Τ.Ε.Λ και άλλεσ διατάξεισ»  

 Νόμοσ 3879, ΦΕΚ 163/21-09-2010 «Ανάπτυξθ τθσ Δια βίου μάκθςθσ και 

λοιπζσ διατάξεισ»  

 ΚΥΑ 3499 ΦΕΚ Β.1476/24-09-2004 «Μδρυςθ Σχολϊν Γονζων» 

 Νόμοσ 3518/21-12-2006, Άρκρο 73. «Κζματα Ρρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ»  

http://npen.org/
http://www.opanda.gr/
http://www.kifissia.gr/
http://www.haidari.gr/
http://www.dimosiosxoleio.com/
http://www.impantokratoros.gr/
https://giaenadiaforetikosxoleio.wordpress.com/2016/06/20/%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%AD%CF%89%CE%BD-%CE%B7-%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%82-%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%84/
http://www.pi-schools.gr/
http://www.pee.gr/


167 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

Έντυπα ςυνϋντευξησ 

 

 

Ζντυπο ςυνζντευξθσ για εκπαιδευτικοφσ 

Για να πιςτοποιθκεί θ εμπειρία τουσ τόςο ωσ εκπαιδευτικοί όςο και ωσ 

ςυμμετζχοντεσ ςτθ Σχολι Γονζων,  πριν τθν εκκίνθςθ των ερωτιςεων ςυλλζγονται 

τα εξισ δεδομζνα: 

Ονοματεπϊνυμο: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Τίτλοσ Ρτυχίου και θμερομθνία  κτιςθσ: 

………………………………………………………………………………………… 

Ζτθ προχπθρεςίασ ωσ εκπαιδευτικόσ: 

……………………………………………………………………………….. 

Αρικμόσ  ςυμμετοχϊν ςε προγράμματα Σχολισ Γονζων: 

……………………………………………………………………… 

Φορζασ προγράμματοσ: 

……………..……………………………………………………………………………………………………. 

 

Ερωτιςεισ ςυνζντευξθσ 

1) Ρόςο ικανοποιθμζνοσ/θ είςτε από τθν εμπειρία ςασ ςτθ ςυμμετοχι ςε 

πρόγραμμα τθσ Σχολισ Γονζων; (Διερευνά τθ γενικότερθ αντίλθψθ που ζχει 

για τθ Σχολι Γονζων. Αν δοκεί μονολεκτικι απάντθςθ ςυμπλθρωματικά 

ρωτάμε  «γιατί»; Εξθγείςτε μασ). 
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2) Αυτά που αρχικά αποηθτοφςατε από τθ ςυμμετοχι ςασ, τα βρικατε ςτο 

πρόγραμμα που παρακολουκιςατε;  (Διερευνά γενικά τισ προςδοκίεσ τουσ 

για τθ ςυμμετοχι τουσ ςε προγράμματα Σχολισ Γονζων και το κατά πόςο 

καλφφκθκαν αυτζσ οι προςδοκίεσ). 

3) Ρόςο κα βοθκοφςε εςάσ ωσ εκπαιδευτικό αν θ Σχολι Γονζων λειτουργοφςε 

ςτο πλαίςιο τθσ ςχολικισ μονάδασ; Με ποιο τρόπο; Δϊςτε ζνα παράδειγμα. 

4) Ροια τα μειονεκτιματα τθσ Σχολισ Γονζων  ςτο πλαίςιο τθσ ςχολικισ 

μονάδασ; (το 3 και το 4  απαντοφν  ςτο 1ο ερευνθτικό ερϊτθμα) 

5) Τι κα εμπόδιηε τθν ομαλι λειτουργία τθσ Σχολισ Γονζων  μζςα ςτθ ςχολικι 

μονάδα; 

6) Τι κα βοθκοφςε τθν ομαλι λειτουργία τθσ Σχολισ Γονζων  μζςα ςτθ ςχολικι 

μονάδα; (το 5 και το 6 απαντοφν ςτο 4ο ερευνθτικό ερϊτθμα). 

7) Ροια τα οφζλθ και ποιεσ οι δυςκολίεσ μιασ εξ’ αποςτάςεωσ Σχολισ Γονζων; 

(το 7 απαντά ςτο 5ο ερευνθτικό ερϊτθμα). 
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Ζντυπο ςυνζντευξθσ για γονείσ 

Για να πιςτοποιθκεί θ εμπειρία τουσ τόςο ωσ γονείσ όςο και ωσ ςυμμετζχοντεσ ςτθ 

Σχολι Γονζων,  πριν τθν εκκίνθςθ των ερωτιςεων ςυλλζγονται τα εξισ δεδομζνα: 

Ονοματεπϊνυμο: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Αρικμόσ  παιδιϊν και πότε απζκτθςαν το πρϊτο τουσ παιδί: 

……………………………………………………… 

Αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε προγράμματα Σχολισ Γονζων: 

……………………………………………………………………… 

Φορζασ προγράμματοσ: 

……………..……………………………………………………………………………………………………. 

 

Ερωτιςεισ ςυνζντευξθσ 

1. Ρόςο ικανοποιθμζνοσ/θ είςτε από τθν εμπειρία ςασ ςτθ ςυμμετοχι ςε 

πρόγραμμα τθσ Σχολισ Γονζων; (Διερευνά τθ γενικότερθ αντίλθψθ που ζχει για 

τθ Σχολι Γονζων. Αν δοκεί μονολεκτικι απάντθςθ ςυμπλθρωματικά ρωτάμε 

«γιατί»; Εξθγείςτε μασ). 

2. Αυτά που αρχικά αποηθτοφςατε από τθ ςυμμετοχι ςασ, τα βρικατε ςτο 

πρόγραμμα που παρακολουκιςατε;  (Διερευνά γενικά τισ προςδοκίεσ τουσ για 

τθ ςυμμετοχι τουσ ςε προγράμματα Σχολισ Γονζων και το κατά πόςο 

καλφφκθκαν αυτζσ οι προςδοκίεσ). 

3. Ρόςο κα βοθκοφςε εςάσ ωσ γονζα αν θ Σχολι Γονζων λειτουργοφςε ςτο 

πλαίςιο τθσ ςχολικισ μονάδασ; Με ποιο τρόπο; Δϊςτε ζνα παράδειγμα. 

4. Ροια τα μειονεκτιματα τθσ Σχολισ Γονζων  ςτο πλαίςιο τθσ ςχολικισ μονάδασ; 

(το 3 και το 4 απαντοφν  ςτο 2ο ερευνθτικό ερϊτθμα). 
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5. Τι κα εμπόδιηε τθν ομαλι λειτουργία τθσ Σχολισ Γονζων  μζςα ςτθ ςχολικι 

μονάδα; 

6. Τι κα βοθκοφςε τθν ομαλι λειτουργία τθσ Σχολισ Γονζων  μζςα ςτθ ςχολικι 

μονάδα; (το 5 και το 6 απαντοφν ςτο 4ο ερευνθτικό ερϊτθμα). 

7. Ροια τα οφζλθ και ποιεσ οι δυςκολίεσ μιασ εξ’ αποςτάςεωσ Σχολισ Γονζων; (το 

7 απαντά ςτο 5ο ερευνθτικό ερϊτθμα). 

 

 

Απομαγνητοφωνημϋνα κεύμενα ςυνεντεύξεων  

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΛΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΩΝ 

Ονοματεπϊνυμο:  Μαρία Γ. 

Σίτλοσ Πτυχίου και θμερομθνία κτιςθσ:  ΡΕ 60, Νθπιαγωγόσ, απόφοιτθ Τμιματοσ 

Εκπαίδευςθσ και Αγωγισ Στθν Ρροςχολικι Θλικία (ΤΕΑΡΘ), Ακινασ, 2001 

Ζτθ προχπθρεςίασ ωσ εκπαιδευτικόσ: 14  

Αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε προγράμματα χολισ Γονζων:  2 ζτθ 

Φορζασ προγράμματοσ:  Διμοσ Διονφςου 

 

Ερευνιτρια Μαρία, είςαι νθπιαγωγόσ και δουλεφεισ… ποφ; 

Μαρία Γ. Είμαι νθπιαγωγόσ, δουλεφω 14 χρόνια και ζχω οργανικι ςτο 2ο 

νθπιαγωγείο Κρυονερίου. Και εκεί ςτο διμο Διονφςου είχα 

παρακολουκιςει και τθ Σχολι Γονζων. Από κει είναι θ εμπειρία 

μου. 
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Ερευνιτρια Ρόςο ικανοποιθμζνθ είςαι από τθν εμπειρία που είχεσ ςτο 

πρόγραμμα; 

Μαρία Γ. Είμαι αρκετά ικανοποιθμζνθ, είχα ςυμμετοχι ςτθ Σχολι Γονζων 

που ιταν από το διμο Διονφςου, το μόνο που δεν με ικανοποίθςε 

ιταν θ ςυμμετοχι των γονιϊν ςτο πρόγραμμα. Πτι κάποιοι, αυτοί 

ιδιαίτερα που είχαν τα ςθμαντικότερα προβλιματα με τα παιδιά 

τουσ, αρνοφνταν να ςυμμετάςχουν για να βροφνε λφςθ.  

Ερευνιτρια Δεν ζρχονταν δθλαδι; 

Μαρία Γ. Nαι, ναι… 

Ερευνιτρια Αυτά που αρχικά αποηθτοφςεσ από τθ ςυμμετοχι ςου, τα βρικεσ 

ςτο πρόγραμμα που παρακολοφκθςεσ; 

Μαρία Γ. Κεωρϊ πωσ ναι, μασ ζδωςε πολλά ςτοιχεία και ςαν 

εκπαιδευτικοφσ, πϊσ μποροφμε να διαχειριηόμαςτε διάφορεσ 

καταςτάςεισ, να ςυμβουλεφουμε όςο μποροφςαμε τουσ γονείσ και 

γενικά, μακαίνεισ και πράγματα πάνω ςτθν ψυχολογικι διάςταςθ 

των πραγμάτων και των προβλθμάτων, που δεν τα ξζραμε ωσ 

γνϊςεισ, δεν τα είχαμε καν. Και βοθκάει και τουσ γονείσ, οπότε 

ζμμεςα βοθκοφμαςτε και εμείσ ςαν εκπαιδευτικοί ςτο ζργο μασ. 

Ερευνιτρια Αυτόσ ιταν ψυχολόγοσ, κοινωνικόσ λειτουργόσ; Τί;  

Μαρία Γ. Αυτόσ ιταν ψυχολόγοσ, ζκανε ςυμβουλευτικι ψυχολογία και 

γίνονταν οι ςυνεδρίεσ ςτο χϊρο του νθπιαγωγείου, οπότε ιταν 

μζςα ςτο πρόγραμμα του νθπιαγωγείου ςαν εξωτερικι 

δραςτθριότθτα και ιταν για τουσ γονείσ του νθπιαγωγείου. 

Ερευνιτρια Αλλά ο φορζασ ιταν του διμου; 

Μαρία Γ. Ιταν από το διμο Διονφςου, από εκεί πλθρωνόταν. 
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Ερευνιτρια Ρόςο κεωρείσ ότι βοθκάει εςζνα ςαν εκπαιδευτικό, αν θ ςχολι 

γονζων λειτουργεί ςτο πλαίςιο του ςχολείου; Ζτςι όπωσ το ζηθςεσ; 

Δϊςε μου ζνα παράδειγμα. 

Μαρία Γ. Βοθκάει πάρα πολφ γιατί είναι αποκλειςτικά για τουσ γονείσ του 

ςχολείου, οπότε είναι ιδθ ομάδα και βζβαια βοθκάει ςτο να 

αντιμετωπιςτοφν και τα προβλιματα τα ςχολικά. Ζνα παιδί το 

οποίο μπορεί να αντιμετωπίηει ζνα πρόβλθμα κυμοφ ι 

προβλιματα ηιλειασ, ι προβλιματα ορίων που εντοπίηουμε εμείσ 

και ο γονιόσ απευκφνεται προσ τθ ςχολι γονζων, μποροφμε να 

απευκυνκοφμε για το ίδιο παιδί και εμείσ, οπότε ο ψυχολόγοσ και 

θ ςυμβουλευτικι γίνεται και ςτουσ δφο παράλλθλα. 

Συμβουλεφεται και θ μαμά ι ο μπαμπάσ, ςυμβουλεφεται και ο 

εκπαιδευτικόσ για το πϊσ μπορεί να διαχειριςτεί τα προβλιματα 

ςτθν τάξθ. Ραράλλθλα με τθν οικογζνεια, που κα τα διαχειριςτεί 

ςτο ςπίτι. Οπότε είναι λίγο πιο άμεςθ παρζμβαςθ και λίγο πιο 

άμεςθ ςυμβουλι γιατί είναι και ςτα δφο πλαίςια του παιδιοφ. 

Ερευνιτρια Από τθν εμπειρία ςου, τι μειονεκτιματα είχε; 

Μαρία Γ. Χρειάηεται πολφσ ζξτρα χρόνοσ και διάκεςθ από τουσ 

εκπαιδευτικοφσ και από τουσ γονείσ βζβαια, γιατί πρζπει να 

αφιερϊςουν τα απογεφματά τουσ για να ζρκουν ςτο ςχολείο εξτρά 

για να ανοίξουν μια τζτοια ςυηιτθςθ και να ζχουν και τθ διάκεςθ 

να το κάνουν, αλλά και από τουσ εκπαιδευτικοφσ να ζρκουν το 

απόγευμα και να το κανονίςουν, να το οργανϊςουν, να γίνουν 

μεςάηοντεσ ανάμεςα ςτο διμο και ςτουσ γονείσ. 

Ερευνιτρια Γενικά, τι εμποδίηει τθν ομαλι λειτουργία τθσ ςχολισ γονζων μζςα 

ςτθ ςχολικι μονάδα; 

Μαρία Γ. Θ μθ ςυνεργαςία, πιςτεφω, των γονιϊν, όταν οι γονείσ είναι 

απρόκυμοι να μπουν ςε μια ςυηιτθςθ, όταν είναι απρόκυμοι να 
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ςυηθτιςουν για το παιδί τουσ και για το τι τουσ απαςχολεί, ι και θ 

απροκυμία πολλζσ φορζσ των εκπαιδευτικϊν, όταν δε κζλουν να 

αφιερϊςουν εξτρά χρόνο από το ωράριό τουσ για κάτι που κα 

βοθκοφςε εξτρά ςτθ ςχολικι ηωι. 

Ερευνιτρια Τι κα βοθκοφςε τθν ομαλι λειτουργία τθσ ςχολισ γονζων μζςα ςτθ 

μονάδα; 

Μαρία Γ. Ριςτεφω αν υπιρχε μια πιο εμπεριςτατωμζνθ ενθμζρωςθ των 

γονιϊν πάνω ςτθ χριςθ τθσ ςχολισ γονζων και ςτο πόςο κα τουσ 

βοθκοφςε ςτθ ηωι με τα παιδιά τουσ και ςτο να αντιμετωπίηουν τισ 

δυςκολίεσ, κεωρϊ ότι κα τουσ βοθκοφςε πάρα πολφ. Τουσ βγάηει 

λίγο από το άγχοσ, τουσ βγάηει από τα ενοχικά αιςκιματα που 

πάρα πολλοί κουβαλάνε από όςο ζχω δει, ότι δεν είναι καλοί 

γονείσ. Κεωρϊ ότι τουσ βοθκάει πάρα πολφ ςτο ζργο τουσ. Αν 

υπιρχε μια ενθμζρωςθ πάνω ςε αυτό που γίνεται, ίςωσ να υπιρχε 

και μεγαλφτερθ ςυμμετοχι. 

Ερευνιτρια Κεωρείσ ότι αν λειτουργοφςε μια ςχολι γονζων εξ αποςτάςεωσ, 

κα είχε οφζλθ; Και ποιεσ δυςκολίεσ κα αντιμετϊπιηε κάτι τζτοιο; 

Μαρία Γ. Μςωσ ιταν πολφ πιο άνετθ χρονικά και για τουσ γονείσ και για τουσ 

εκπαιδευτικοφσ που κα μποροφςαν να ςυμμετάςχουν, κα το 

ζκαναν από το ςπίτι τουσ πολφ πιο άνετα. Ο κακζνασ κα μποροφςε 

να ςυμμετάςχει, ακόμα και αυτοί που δουλεφουν ι βρίςκονται ςε 

ζναν άλλο χϊρο που δεν μποροφν να ζρκουν ςτο ςχολείο. Σίγουρα 

μπορεί να γίνει με ανωνυμία, να εκμυςτθρευτείσ κάποια πράγματα 

που από κοντά κα ιταν πολφ πιο δφςκολο να τα πεισ για το παιδί 

ςου ι για το τι ςε απαςχολεί. Δεν υπάρχει ζκκεςθ δθλαδι ςτθν 

ομάδα. Και φυςικά ςχθματίηεται και μια ομαδοφλα που μποροφν 

να ςυηθτάνε μεταξφ τουσ μζςω διαδικτφου τα προβλιματά τουσ, τι 

τουσ απαςχολεί ςτθν κακθμερινότθτα. Ανάμεςα ςτουσ γονείσ ι και 
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με τον ψυχολόγο. 

Ερευνιτρια Ροιεσ δυςκολίεσ πιςτεφεισ ότι κα είχε; 

Μαρία Γ. Κα πρζπει όλοι οι γονείσ να ζχουν τεχνολογικι κατάρτιςθ πάνω 

ςτο ηιτθμα, να ξζρουν δθλαδι πϊσ να χειριςτοφν κάτι τζτοιο, να 

υπάρχει υλικοτεχνικι υποδομι, ζνα λάπτοπ, κάτι να μποροφνε να 

μπαίνουν ςε τζτοιεσ εφαρμογζσ. 

Ερευνιτρια Ωραία, Μαρία, ςε ευχαριςτϊ πάρα πολφ! 

Μαρία Γ. Και εγϊ ευχαριςτϊ! 

 

 

Ονοματεπϊνυμο:  Νίκθ Μ. 

Σίτλοσ Πτυχίου και θμερομθνία κτιςθσ:  Σχολι Νθπιαγωγϊν Εκάλθσ, 1986 

Ζτθ προχπθρεςίασ ωσ εκπαιδευτικόσ: 10 χρόνια ςε ιδιωτικό και 21 ςε δθμόςιο  

Αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε προγράμματα χολισ Γονζων:  1 φορά το μινα επί  ζνα 

χρόνο 

Φορζασ προγράμματοσ:  Διμοσ Διονφςου 

Ερευνιτρια Νίκθ καλθςπζρα, ς ευχαριςτϊ πολφ για το χρόνο που μου δίνεισ 

για αυτι τθν εργαςία. Κα ικελα να μου πεισ όλθ τθν εμπειρία που 

είχεσ από τθ Σχολι Γονζων που ξεκινιςατε ςτο ςχολείο που 

δουλεφεισ  

Νίκθ Μ. Καλθςπζρα και από μζνα. Ρϊσ να ξεκινιςω; 

Ερευνιτρια Από τθν εμπειρία ςου! Από τθ ςχολι γονζων που είχατε ςτο 

ςχολείο. Ρόςο ικανοποιθμζνθ είςαι από αυτό; 
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Νίκθ Μ. Ιμουν πάρα πολφ ικανοποιθμζνθ από αυτό που ζκανα. Ιμουν 

ικανοποιθμζνθ και από τθ ςυνεργαςία από τθ μία ςυνάδελφο, με 

τουσ γονείσ, με τον ψυχολόγο του Διμου. Και με τθν απόδοςθ, τα 

αποτελζςματα.  

Ερευνιτρια Αυτά που αρχικά αποηθτοφςεσ από τθ ςυμμετοχι ςου, τα βρικεσ 

ςτο πρόγραμμα που παρακολοφκθςεσ; 

Νίκθ Μ. Τα βρικα, με βοικθςε πάρα πολφ. Βαςικά με βοικθςε ςτο πϊσ να 

χειριςτϊ κάποιεσ καταςτάςεισ μζςα ςτθν τάξθ, αλλά και πϊσ να 

χειριςτϊ και κάποιουσ γονείσ. Ρϊσ να τουσ βοθκιςω να δουν 

κάποια προβλιματα ςτα παιδιά τουσ και πϊσ να ζχουμε πιο καλι 

ςυνεργαςία για να βοθκιςουμε τα ίδια τα παιδιά. 

Ερευνιτρια Κζλεισ να μου πεισ ζνα παράδειγμα; Κάτι που κυμάςαι ότι ςε 

βοικθςε να αντιμετωπίςεισ; 

Νίκθ Μ. Ναι, είχα ζνα παιδάκι ςτθν τάξθ μου, το οποίο δεν μποροφςε να 

ενταχκεί καλά ςτθν ομάδα. Ρροςπακοφςα πάρα πολφ και εγϊ και 

θ ςυνάδελφοσ, αλλά δυςκολευόμαςταν ςτο κομμάτι με τουσ 

γονείσ, πϊσ να το ποφμε ςτουσ γονείσ, ςτο πϊσ να το βοθκιςουν 

και οι γονείσ και όταν αρχίςαμε να κάνουμε τισ ςυναντιςεισ με τον 

παιδοψυχολόγο, ζκεςα εγϊ το κζμα για αρχι, ξεκίνθςε εκείνοσ και 

άρχιςε να ανοίγεται και θ μαμά. Και πάτθςα εκεί πάνω και 

αρχίςαμε μια καλι ςυνεργαςία μαηί, βοικθςα εγϊ, τι του άρεςε, τι 

κα ικελε. Ζκανε κάτι ςτο ςπίτι με τθ μαμά, το ζδειχνε ςτο ςχολείο, 

να αρχίςει κι αυτό να παίρνει ότι κάτι κάνει και ςιγά ςιγά άρχιςε να 

λφνεται. Στο τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ το παιδί ιταν πολφ 

ικανοποιθμζνο, άλλο παιδί.  

Ερευνιτρια Από τθν εμπειρία ςου, τι μειονεκτιματα είχε; 

Νίκθ Μ. Κατϋαρχιν τα μειονεκτιματα ιταν, όχι ο χϊροσ, αλλά το να ζχω 

καλι ςυνεργαςία με όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ. Είχαμε μια 
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ςυνάδελφο που δεν είχαμε καλι ςυνεργαςία, οι γονείσ του 

τμιματόσ τθσ δεν ζρχονταν ςτισ ςυναντιςεισ. Και υπιρχαν μεταξφ 

των γονιϊν κάποιεσ αντίκετεσ γνϊμεσ, φτάναμε ςε κάποια ςθμεία 

με ζντονεσ διαφωνίεσ, άλλοι το δζχονταν και άλλοι όχι. Ιταν οι 

γονείσ και τα παιδιά χωριςμζνοι ςτθ μζςθ, οι μιςοί ζκαναν 

ςυναντιςεισ και οι άλλοι όχι. Είχαμε προβλιματα π. χ ςτα 

διαλείμματα. 

Ερευνιτρια Τι εμποδίηει τθν ομαλι λειτουργία τθσ ςχολισ γονζων μζςα ςτθ 

ςχολικι μονάδα; 

Νίκθ Μ. Ριςτεφω θ κζλθςθ, μόνο θ ςυνεργαςία και θ  κζλθςθ. Οι γονείσ αν 

τουσ το πεισ, τουσ το ςυηθτιςεισ, τουσ δείξεισ ςτθν πρϊτθ 

ςυνάντθςθ κάποια αποτελζςματα ι τουσ δείξεισ τι είναι αυτό και 

αρχίςουν να ςε εμπιςτεφονται, δεν είναι δφςκολο. Δφςκολο είναι 

να ςυμμετζχουν όλοι, να ανοίξει το ςχολείο, γιατί υπιρχαν και 

ςυνάδελφοι που δεν ικελαν να ανοίξει το ςχολείο εφκολα, δεν το 

δζχονταν, να βρεισ το χρόνο και να πεισ αυτό το απόγευμα κα το 

αφιερϊςω εκεί, να το κζλεισ. Είναι πολφ βαςικό και πρζπει να 

είςαι πολφ προςεκτικόσ να μθν ξεπεράςουν οι γονείσ τα όρια, 

δθλαδι να μθ κεωριςουν οι γονείσ ότι μποροφν να κάνουν ό, τι 

κζλουν ι ότι μποροφν να ζχουν γνϊμθ και μζςα ςτο ςχολείο, αυτό 

κζλει πολφ προςοχι. Γιατί άμα τουσ δίνεισ περιςςότερο κάρροσ 

από όςο πρζπει ξεπερνάνε τα όρια. Και αρχίηει και ξεφεφγει. Μασ 

βοικθςε πολφ ο ψυχολόγοσ να κρατιςουμε τα όρια. Εκεί κζλουμε 

βοικεια εμείσ οι εκπαιδευτικοί, να είναι « τόςο – όςο». 

Ερευνιτρια Τι κα βοθκοφςε τθν ομαλι λειτουργία τθσ ςχολισ γονζων μζςα ςτθ 

μονάδα; 

Νίκθ Μ. Θ κζλθςθ και θ αποφαςιςτικότθτα. Και να κζλεισ να το κάνεισ 

αυτό. Κα διακζςεισ ζνα απόγευμα και για τουσ γονείσ αλλά και για 

ςζνα, γιατί δουλεφεισ πιο καλά και ανταλλάςςεισ απόψεισ και 
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ιδζεσ και με τον ψυχολόγο και με τουσ γονείσ. Κα βοθκοφςε ακόμα 

να καταλάβουν οι γονείσ πόςο ανάγκθ το ζχουν. Και εμείσ το 

ζχουμε ανάγκθ, πρζπει να το καταλάβουν και κάποιοι ςυνάδελφοι. 

Ερευνιτρια Κεωρείσ ότι αν λειτουργοφςε μια ςχολι γονζων εξ αποςτάςεωσ, 

κα είχε οφζλθ; Και ποιεσ δυςκολίεσ κα αντιμετϊπιηε κάτι τζτοιο; 

Νίκθ Μ. Κα πω πρϊτα τα οφζλθ. Τα οφζλθ κα ιταν πάρα πολλά, πολφ 

περιςςότερα από όςο κα ιταν θ άμεςθ επαφι, γιατί εκεί κα ιταν 

πιο ελεφκεροσ ο γονιόσ να μιλιςει πιο άνετα για το πρόβλθμά του 

και μάλιςτα αυτοί οι γονείσ που δεν ζρχονται ενϊ κα ζπρεπε να 

ζρχονται, μπορεί μόνοσ του το βράδυ ςτο ςπίτι του να πατιςει το 

πλθκτρολόγιο, να ηθτιςει μία βοικεια, να ψάξει μια άλλθ γνϊμθ 

χωρίσ να τον βλζπει κανζνασ. Γιατί κάποιοι γονείσ φοβοφνται και 

αυτό. Και όταν θ κοινωνία είναι μικρι, φοβοφνται ακόμα πιο πολφ, 

τον κόςμο, τθ γνϊμθ του κόςμου, τα πάντα. Ενϊ εκεί είναι πιο 

απελευκερωμζνοσ. Αρκεί να ζχει υπολογιςτι, θ δυςκολία είναι να 

ζχει υπολογιςτι, να ξζρει να τον χειρίηεται και θ κζλθςθ. Βαςικά, 

να ζχει κζλθςθ. 

Ερευνιτρια Νίκθ ςε ευχαριςτϊ πολφ! 

Νίκθ Μ. Καμία ευχαριςτία, οι εμπειρίεσ είναι για να τισ μοιραηόμαςτε! 

 

 

Ονοματεπϊνυμο:  Μαρία Μπ. 

Σίτλοσ Πτυχίου και θμερομθνία κτιςθσ:  Ραιδαγωγικό Τμιμα Νθπιαγωγϊν 

Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν, 2004 

Ζτθ προχπθρεςίασ ωσ εκπαιδευτικόσ: 2 χρόνια ςε ιδιωτικό και 11 ςε δθμόςιο  
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Αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε προγράμματα χολισ Γονζων:  1 φορά το μινα επί  ζνα 

χρόνο 

Φορζασ προγράμματοσ:  Μεγάλο ιδιωτικό ςχολείο Ακθνϊν 

Ερευνιτρια Μαρία ςϋ ευχαριςτϊ για το χρόνο που μου αφιερϊνεισ για αυτι 

τθν ζρευνα. Ζηθςεσ κατά αρχιν τθ Σχολι Γονζων μζςα ςτο πλαίςιο 

ενόσ μεγάλου ιδιωτικοφ ςχολείου τθσ Ακινασ. Κα ικελα να μου 

πεισ, από τθν εμπειρία ςου, πόςο ικανοποιθμζνθ ιςουν από τθν 

ςυμμετοχι ςου ςϋαυτό το πρόγραμμα. 

Μαρία Μπ. Χαίρομαι πολφ που ςυμβάλλω ςτθν ζρευνά ςου για τισ αντιλιψεισ 

για τθν Σχολι Γονζων. Θ αλικεια είναι ότι μζςα ςτο ιδιωτικό 

ςχολείο ιμουν πολφ ικανοποιθμζνθ, γιατί θ ατμόςφαιρα ιταν 

φιλικι, υπιρχε ζνασ ειδικόσ ςυντονιςτισ και όπωσ καταλαβαίνεισ θ 

δυναμικι τθσ ομάδασ ιταν εξίςου ςθμαντικι.  

Ερευνιτρια Αυτά που αρχικά αποηθτοφςεσ από τθ ςυμμετοχι ςου, τα βρικεσ 

ςτο πρόγραμμα που παρακολοφκθςεσ; 

Μαρία Μπ. Υπιρχαν κεματικζσ που προςαρμόηονταν ανάλογα με τα 

προβλιματα που παρουςιάηονταν, ςυγκεκριμζνα ςτο δικό μασ 

ςχολείο αντιμετωπίςαμε μια απϊλεια γονιοφ, και βοικθςε ςε όλο 

το πλαίςιο, για να μπορζςουμε να το αντιμετωπίςουμε. 

Ερευνιτρια Μαρία από αυτό που ζηθςεσ εςζνα πόςο ςε βοικθςε ςαν 

νθπιαγωγό, που  ςχολι γονζων λειτουργοφςε μζςα  ςτο ςχολείο;  

Μαρία Μπ. Από τθν προςωπικι μου εμπειρία, μου δόκθκε θ ευκαιρία να 

αποκτιςω χριςιμεσ πλθροφορίεσ για το προφίλ του κάκε παιδιοφ, 

γνωρίςτθκα καλφτερα με τουσ γονείσ, μπορζςαμε να 

ανταλλάξουμε απόψεισ γφρω από κάκε προβλθματιςμό που 

είχαμε, όχι για κάκε παιδί ξεχωριςτά, γενικά για τθν προςχολικι 

θλικία. 
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Ερευνιτρια Είχε μειονεκτιματα; Και αν ναι, ποια ιταν αυτά; 

Μαρία Μπ. Το κυριότερο πρόβλθμα ιταν ότι οι γονείσ δεν ανοίχτθκαν αρκετά, 

γιατί φοβόντουςαν τθν κοινωνικι κατακραυγι και γενικά ςτο να 

μπορζςουν να εκκζςουν τθν αγωνία τουσ ι το πρόβλθμά τουσ, 

υπιρχε δυςκολία. 

Ερευνιτρια Κάτι που κεωρείσ ότι εμπόδιηε τθν ομαλι λειτουργία; 

Μαρία Μπ. Πτι και από τισ δφο πλευρζσ και από εμάσ αλλά και από τουσ 

γονείσ, χρειαηόταν προςωπικόσ χρόνοσ και είχαμε μια δζςμευςθ 

που πολλζσ φορζσ μασ δθμιουργοφςε μεγάλο πρόβλθμα. 

Ερευνιτρια Αντίκετα τι κα βοθκοφςε ςτο να λειτουργιςει μζςα ςτο ςχολείο; Τι 

κα μποροφςε να προωκιςει μια τζτοια ενζργεια;  

Μαρία Μπ. Αν μποροφςαν οι γονείσ να αντιλθφκοφν τθν αναγκαιότθτα 

φπαρξθσ τθσ Σχολισ Γονζων. Βζβαια αυτό για να γίνει κα ζπρεπε 

εμείσ οι εκπαιδευτικοί να δϊςουμε ςτουσ γονείσ να αντιλθφκοφν 

τθν ςπουδαιότθτα τθσ φπαρξθσ τθσ Σχολισ. Να υπάρχει μια καλι 

ςχζςθ και επικοινωνία και από τισ δφο πλευρζσ. Για αυτό βζβαια 

χρειάηεται χρόνοσ, δεν μπορεί να γίνει από τθν μια ςτιγμι ςτθν 

άλλθ, αλλά αν μπορζςει να χτιςτεί μια ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ, 

κεωρϊ ότι κα είχε πολφ, πολφ καλά αποτελζςματα. Άςχετα από 

τον προςωπικό χρόνο που ξανατονίηω, τουλάχιςτον για εμζνα 

προςωπικά, ιταν ζνα εμπόδιο. 

Ερευνιτρια Αν Μαρία ξεκινοφςαμε μια εξ αποςτάςεωσ Σχολι Γονζων, τι οφζλθ 

και τι δυςκολίεσ ςκζφτεςαι ότι κα είχε; 

Μαρία Μπ. Αν και πιςτεφω πωσ θ Σχολι Γονζων βαςίηεται ςε διαπροςωπικζσ 

ςχζςεισ, μια ψθφιακι πλατφόρμα μπορεί ςτθν αρχι να δείχνει 

απρόςωπθ, αλλά ανϊνυμα να μπορείσ να εκκζςεισ το πρόβλθμά 

ςου, να αναηθτιςεισ πλθροφορίεσ και κυρίωσ να ςου λυκεί και το 
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κζμα του χρόνου, κεωρϊ ότι είναι πολφ ςθμαντικό. Βζβαια ζνα 

αρνθτικό, παρότι είμαςτε ςε μια κοινωνία τθσ τεχνολογίασ, λείπει θ 

τεχνογνωςία από πολλοφσ γονείσ, οπότε κα μποροφςε να υπάρχει 

πρόβλθμα οι γονείσ να χειριςτοφν τθν πλατφόρμα και εκεί κα 

ςυναντοφςαμε δυςκολίεσ  ςτο να μθν είναι τυπικοί ι ςτο να μθν  

πιςτζψουν ςτθν φπαρξθ τθσ Σχολισ Γονζων.   

Ερευνιτρια Μαρία ςε ευχαριςτϊ πάρα πολφ για τθ ςυμμετοχι ςου ςτθν 

ζρευνα μου. 

Μαρία Μπ. Ελπίηω και εγϊ να μπόρεςα να ςυμβάλλω με τον τρόπο μου. 

Ερευνιτρια Ευχαριςτϊ πολφ! 

Μαρία Μπ. Ευχαριςτϊ και εγϊ! 

 

 

 

Ονοματεπϊνυμο:  Γεωργία Ρ. 

Σίτλοσ Πτυχίου και θμερομθνία κτιςθσ:  Τμιμα Εκπαίδευςθσ και Αγωγισ ςτθν 

Ρροςχολικι Θλικία (ΤΕΑΡΘ), Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, 2001 

Ζτθ προχπθρεςίασ ωσ εκπαιδευτικόσ: 13 χρόνια ςε δθμόςιο νθπιαγωγείο 

Αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε προγράμματα χολισ Γονζων:  3 φορζσ ςυνολικά 

Φορζασ προγράμματοσ:  Σχολι  Γονζων Διμου Βοιωτίασ το 2004 

 

 

Ερευνιτρια Γεωργία ςϋ ευχαριςτϊ που μου αφιερϊνεισ χρόνο. Κα ικελα να 

μου πεισ καταρχιν τθν εμπειρία ςου που είχεσ από τθ ςυμμετοχι 
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ςου ςτθ Σχολι Γονζων και πόςο ικανοποιθμζνθ ιςουν από αυτι 

ςτθν εμπειρία.   

Γεωργία Ρ. Αρκετά ικανοποιθμζνθ.  

Ερευνιτρια Δθλαδι; Κζλεισ να μου πεισ περιςςότερα; 

Γεωργία Ρ. Κοίταξε να δεισ. Στθν πράξθ τελικά δεν ιμουν και τόςο 

ικανοποιθμζνθ. Ραρακολοφκθςα τθ Σχολι Γονζων όταν ιμουν 

νεοδιόριςτθ ςτθ Βοιωτία. Ιταν κάτι τελείωσ καινοφργιο, είχε 

ξεκινιςει από το ΛΔΕΒΛΜ τότε το 2004. Ε, θ επαρχία πάντα 

ςυμμετζχει ςε πρωτοποριακά προγράμματα. Συμμετείχε το 

ςχολείο που ιμουν εγϊ, μαηί με το όμορο Δθμοτικό. Αλλά δεν ιταν 

κατάλλθλα διαμορφωμζνο το πρόγραμμα. 

Ερευνιτρια Ιταν οι πρϊτεσ χρονιζσ που ςτθνόταν θ Σχολι Γονζων, ε; Ιταν τα 

δοκιμαςτικά, τα πιλοτικά;   

Γεωργία Ρ. Ναι ακριβϊσ. Ασ ποφμε ….θ ψυχολόγοσ. Ιταν άπειρθ. Δεν 

μποροφςε να οδθγιςει τθν ομάδα. Και το κυριότερο ιταν ότι δεν 

μποροφςε να διαχειριςτεί τισ εντάςεισ. Ιταν μια χρονιά με ζντονα 

προβλιματα. Και κα μποροφςε να βοθκιςει πάρα πολφ άμα ιταν 

ςωςτά οργανωμζνθ θ δράςθ. Αλλά δυςτυχϊσ δεν ιταν… 

τουλάχιςτον τότε δεν ιταν. 

Ερευνιτρια Αυτά που αρχικά αποηθτοφςεσ από τθ ςυμμετοχι ςου, τα βρικεσ 

ςτο πρόγραμμα που παρακολοφκθςεσ; 

Γεωργία Ρ. Κοίτα, θ Σχολι Γονζων που ςυμμετείχα δεν ςυνζχιςε. Δεν ζκανε 

πολλζσ ςυναντιςεισ. 

Ερευνιτρια Ρόςεσ ςυναντιςεισ ζκανε; 

Γεωργία Ρ. Τρεισ ςυνολικά; Ναι νομίηω τρεισ ζκανε. Γιατί κοίταξε να δεισ οι 

γονείσ και οι εκπαιδευτικοί δεν ικανοποιικθκαν από τα 
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αποτελζςματα και από όλα αυτά και ςταμάτθςαν δεν ςυμμετείχαν. 

Οι πρϊτεσ ςυναντιςεισ ιταν ωραίεσ. Είχαν καλζσ κεματικζσ, 

βοθκθτικζσ, αλλά οι άςχθμεσ ςχζςεισ που είχαν οι εκπαιδευτικοί 

με τουσ γονείσ και θ απειρία τθσ ψυχολόγου, οδθγοφςε ςε 

καυγάδεσ και τελικά ζβγαιναν εκτόσ κεματικισ. Οπότε 

ςταμάτθςαν. 

Ερευνιτρια Κατάλαβα… Από αυτό που ζηθςεσ, αν το ξαναδοκίμαηεσ …. πόςο 

πιςτεφεισ ότι κα βοικθςε εςζνα ςαν νθπιαγωγό, αν θ   ςχολι 

γονζων λειτουργοφςε μζςα ςτο πλαίςιο αποκλειςτικά προςχολικισ 

μονάδασ; 

Γεωργία Ρ. Μζςα ςτθ μονάδα; 

Ερευνιτρια Ναι μζςα ςτο νθπιαγωγείο. 

Γεωργία Ρ. Κεωρϊ ότι θ Σχολι Γονζων μζςα ςτο ςχολείο, μζςα ςτθ μονάδα 

μπορεί να αποδειχτεί ζνα ςθμαντικό προνόμιο για κάκε ςχολείο. 

Κζλει όμωσ προχποκζςεισ, αλλιϊσ χάνεται το παιχνίδι. Τα όρια 

χάνονται. Δθλαδι τι εννοϊ... Φυςικά και κα βοθκοφςε, γιατί ςαν 

εκπαιδευτικοί γνϊςεισ ψυχολογίασ ζχουμε, αλλά  δεν είμαςτε και 

ειδικοί. Ράντα ςτθρίηεςαι ςτθ γνϊμθ του ειδικοφ. Ρόςο μάλλον αν 

τα ακοφνε και οι γονείσ τα ίδια πράγματα μαηί με ςζνα που είςαι 

εκπαιδευτικόσ. Γιατί πολλζσ φορζσ αυτά που τουσ λζμε εμείσ δεν 

τα δζχονται οι γονείσ, ζχει άλλθ βαρφτθτα όταν τα λζει κάποιοσ 

ειδικόσ με γνϊςεισ εξειδικευμζνεσ.  Αλλά πρζπει θ Σχολι Γονζων 

να είναι πάντα ςωςτά δομθμζνθ.   

Ερευνιτρια Μειονεκτιματα; Ροια μειονεκτιματα πιςτεφεισ ότι κα είχε; 

Γεωργία Ρ. Για μζνα ςε ςχζςθ ειδικά με αυτό που ζηθςα ςτθ Βοιωτία, κεωρϊ 

ότι το άλφα και το ωμζγα ςε μια Σχολι Γονζων ςτο ςχολείο, είναι θ 

ςχζςθ ανάμεςα ςε γονείσ και δαςκάλουσ, εκπαιδευτικοφσ. Αλλά 

και ςτουσ εκπαιδευτικοφσ μεταξφ τουσ. Δθλαδι αν δεν τασ πασ 
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καλά με τουσ άλλουσ εκπαιδευτικοφσ και ζχεισ εντάςεισ, τότε οφτε 

διάκεςθ κα υπάρχει μια τζτοια Σχολι, να λειτουργιςει, οφτε 

ςυμμετοχι. Ρόςο μάλλον για κάτι τζτοιο που κζλει και πολφ 

προςωπικό χρόνο. Και αυτό είναι μεγάλο μειονζκτθμα εξίςου, ο 

χρόνοσ. Γιατί λίγοι αφιερϊνουν τον προςωπικό τουσ χρόνο.  

Ερευνιτρια Τι άλλο κεωρείσ ότι κα εμπόδιηε τθν ομαλι λειτουργία; 

Γεωργία Ρ. Αυτό που ςου είπα και πριν. Οι διαπροςωπικζσ ςχζςεισ. 

Ρροκαλοφν απροκυμία ςυμμετοχισ όλα αυτά και τελικά καταρρζει 

θ όλθ προςπάκεια. Ρρζπει να κερδίςεισ τουσ γονείσ να ςε 

εμπιςτευτοφν . Και μετά κα πρζπει να βάλεισ όρια. Ρολλζσ φορζσ 

τα όρια παραβιάηονται. Οι γονείσ παρερμθνεφουν και κεωροφν 

«τςιφλίκι» τουσ το ςχολείο, τθ ςχολικι μονάδα. Κεωροφν ότι 

μποροφν να παρεμβαίνουν. Ε, και μετά είναι και οι ςυνάδελφοι. 

Κζλουν όλοι οι ςυνάδελφοι; Συμφωνοφν να γίνει κάτι τζτοιο; Θ 

Ρροϊςταμζνθ το προωκεί; Και φυςικά και ο Διμοσ. Για να ςτείλει 

τον ψυχολόγο εννοϊ. Στζλνει ψυχολόγο; Αν και ςυνικωσ ο Διμοσ 

δεν είναι αρνθτικόσ. Οι Διμοι δεν αρνοφνται τζτοιεσ προςπάκειεσ. 

Ερευνιτρια Κατά τθ γνϊμθ ςου τι κα βοθκοφςε τθν ομαλι λειτουργία τθσ 

Σχολισ Γονζων; Τι κα τθν προωκοφςε; 

Γεωργία Ρ. Μια καλι ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ ανάμεςα ςε γονείσ και 

εκπαιδευτικοφσ. Να καταλάβουν όλοι, οι γονείσ ιδιαιτζρωσ και οι 

εκπαιδευτικοί πόςο χριςιμο είναι να υπάρξει κάτι τζτοιο. Αν ασ 

ποφμε κατορκϊςεισ και ςε εμπιςτευτοφν οι γονείσ, αν καταλάβουν 

ότι αυτό δεν είναι οφτε για να τουσ κρίνεισ, οφτε για να τουσ κάνεισ 

τθν αυκεντία, να το παίξεισ αυκεντία, ότι ζρχονται για να μάκουμε 

όλοι μαηί, από κοινοφ, για το καλό των παιδιϊν. Βζβαια ςε κάποιεσ 

κοινωνίεσ κλειςτζσ, αυτό είναι ζνα κζμα. Δεν ανοίγονται εφκολα ό 

γονείσ, ντρζπονται για κάποια προβλιματα. Σου λζει, κα μακευτεί 

το πρόβλθμά μου. Και ςυνικωσ αυτοί που αντιμετωπίηουν τα 
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ςθμαντικότερα προβλιματα δεν ςυμμετζχουν, δεν ζρχονται.   

Ερευνιτρια Γεωργία αν  ςτιναμε μια εξ αποςτάςεωσ Σχολι Γονζων, τι οφζλθ 

και τι δυςκολίεσ πιςτεφεισ ότι κα αντιμετϊπιηε κάτι τζτοιο; 

Γεωργία Ρ. Μια πλατφόρμα; Ρολφ προχωρθμζνθ ιδζα μου ακοφγεται. Αλλά 

μου αρζςει. Κοίταξε να δεισ, κεωρϊ ότι λφνει πάρα πολλά κζματα. 

Ππωσ το κζμα του χρόνου, αυτό που ςου είπα και πιο πριν. Ο 

άλλοσ ςτο χρόνο που κζλει και από όπου κζλει, το ςπίτι του ασ 

ποφμε, κάνει χριςθ τθσ πλατφόρμασ. Βρίςκει κάποιεσ απαντιςεισ. 

Κάτι κα δει, κάτι κα μάκει. Και αυτό μπορεί και τουσ πιο 

αδιάφορουσ γονείσ να πιάςει. Ι αυτοφσ που δεν ζρχονταν λόγω 

χρόνου, ι προφάςεων ι αδιαφορίασ, ι όλα αυτά που μπορεί να 

λζνε κάκε φορά. Και εξίςου και για τουσ εκπαιδευτικοφσ κεωρϊ ότι 

ιςχφει κάτι τζτοιο. Σκζφτομαι όμωσ και από τθν άλλθ ότι κζλεισ και 

τθν προςωπικι επαφι. Τείνω να πιςτζψω ότι το καλφτερο είναι 

κάτι ςυνδυαςτικό.  

Ερευνιτρια Δθλαδι; 

Γεωργία Ρ. Το ιδανικό κεωρϊ ότι κα ιταν να ζχεισ μια υποςτθρικτικι πιςτεφω 

πλατφόρμα και μετά κάποιεσ δια ηϊςθσ ςυναντιςεισ. Ανά 

περιόδουσ. Κεωρϊ ότι αυτό κα ιταν καλό, κα ιταν ιδανικό. Κα 

είχε ενδιαφζρον να δοκιμαςτεί τουλάχιςτον. Ζνασ ςυνδυαςμόσ και 

δια ηϊςθσ και ψθφιακά. Μςωσ βζβαια να χωλαίνει ςε κάποιουσ που 

δυςκολεφονται να χρθςιμοποιιςουν τισ πλατφόρμεσ, λόγω 

ζλλειψθσ γνϊςεων, αλλά και πάλι κεωρϊ ότι δεν είναι και κάτι 

τρομερό. Κάποιοσ κα τουσ το δείξει. Αξίηει τθν προςπάκεια.  

 Ερευνιτρια Γεωργία ςε ευχαριςτϊ πάρα πολφ για τον χρόνο ςου. 

Γεωργία Ρ. Να ςαι καλά. Ραρακαλϊ. 
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Ονοματεπϊνυμο:  Άννα Κ. 

Σίτλοσ Πτυχίου και θμερομθνία κτιςθσ:  Σχολι Νθπιαγωγϊν Λοφνιοσ 1985 και 

Εξομοίωςθ πτυχίου Ραιδαγωγικό Νθπιαγωγϊν, Ρανεπιςτιμιο Λωαννίνων, Λοφνιοσ 

2002 

Ζτθ προχπθρεςίασ ωσ εκπαιδευτικόσ: 32 χρόνια ςε δθμόςιο νθπιαγωγείο 

Αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε προγράμματα χολισ Γονζων:  1 ζτοσ 

Φορζασ προγράμματοσ:  Σχολι  Γονζων Λδιωτικοφ Σχολείου 

Ερευνιτρια Άννα ςϋ ευχαριςτϊ για το χρόνο που μου αφιερϊνεισ για αυτι τθν 

διπλωματικι. Καταρχιν να ποφμε ότι είςαι μαμά ενόσ παιδιοφ 

νθπιαγωγείου και είςαι και  ςυνάδελφοσ. Είςαι εκπαιδευτικόσ και 

με πολλά χρόνια εμπειρίασ. Κα ικελα λοιπόν να μου πεισ από τθν 

εμπειρία που είχεσ από τθ ςυμμετοχι ςτθ Σχολι Γονζων πόςο 

ικανοποιθμζνθ ιςουν; 

Άννα Κ. Είμαι πάρα πολφ ικανοποιθμζνθ, διότι πρζπει να πω ότι ενϊ ωσ 

εκπαιδευτικόσ ζχω το κεωρθτικό υπόβακρο για να αντιμετωπίςω 

τισ ςυμπεριφορζσ και καταςτάςεισ και τισ αντιδράςεισ των 

παιδιϊν, ωσ γονζασ διαπίςτωςα ότι από τθν κεωρία ςτθν πράξθ 

υπάρχει μεγάλθ διαφορά.  

Ερευνιτρια Σαν εκπαιδευτικόσ ςου πρόςφερε κάτι; 

Άννα Κ. Ναι. Μου πρόςφερε επίςθσ ιδζεσ για αντιμετϊπιςθ καταςτάςεων 

και περιπτϊςεων παιδιϊν μζςα ςτθν τάξθ που μζχρι τϊρα δεν είχα 

αντιμετωπίςει και που πιςτεφω ότι ιταν πολφ εποικοδομθτικι 

αυτι θ επαφι με τουσ ειδικοφσ αλλά και με τουσ άλλουσ γονείσ. 

Είχε και μια ςυηιτθςθ μεταξφ των άλλων γονζων. Οπότε 

αντιμετϊπιςα και διαφορετικά κάποιεσ περιπτϊςεισ μζςα ςτθν 
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τάξθ μου. Με βοικθςε. 

Ερευνιτρια Αυτά που αρχικά αποηθτοφςεσ από τθ ςυμμετοχι ςου, τα βρικεσ 

ςτο πρόγραμμα που παρακολοφκθςεσ; 

Άννα Κ. Ναι. Σε γενικζσ γραμμζσ ναι. Βζβαια για μζνα ιταν κουραςτικά 

κάποια ςθμεία. Κάποια μακιματα ιταν ιδθ γνωςτά για μζνα ι τα 

κεωροφςα πολφ απλά, οπότε ιταν λίγο κουραςτικό να κάνεισ 

ολόκλθρθ ςυηιτθςθ μια ϊρα για κάτι το οποίο ιταν για μζνα  

δεδομζνο και απλό. Άλλα φαντάηομαι ότι αυτό κα ίςχυε για όλουσ. 

Αλλά ακόμα και αυτά τα ςθμεία, ςου ζδινε μια καινοφργια ιδζα ι 

κάτι διαφορετικό.  

Ερευνιτρια Αν αυτό λειτουργοφςε μζςα ςτο πλαίςιο του ςχολείου πωσ κα το 

ζβλεπεσ ςαν εκπαιδευτικόσ;  

Άννα Κ. Ριςτεφω πωσ από τθν πλευρά του εκπαιδευτικοφ ότι είναι πάρα 

πολφ βοθκθτικό, διότι δεν χρειάηεται να πείςεισ τουσ γονείσ για τα 

αυτονόθτα. Και επίςθσ δεν χρειάηεται να τουσ πείςεισ οφτε να 

βάλουν όρια ςτα παιδιά τουσ ι πϊσ να αντιμετωπίςουν κάποια 

ςυμπεριφορά. Αυτό βζβαια ςτθν περίπτωςθ που οι ψυχολόγοι ι οι 

ειδικοί που κάνουν τθν ενθμζρωςθ ςτθ Σχολι Γονζων είναι τθσ 

«ίδιασ ςχολισ» ασ ποφμε τθσ ψυχολογίασ. Νομίηω ότι είναι καλό 

από όλεσ τισ πλευρζσ, και ωσ μθτζρα το ζηθςα ζτςι αλλά και ωσ 

εκπαιδευτικόσ. 

Ερευνιτρια Ροια μειονεκτιματα βρικεσ ότι είχε; 

Άννα Κ. Ζνα μειονζκτθμα είναι ο χρόνοσ. Πλοι ηοφμε ςε μια εποχι που το 

24ϊρο μασ είναι γεμάτο από υποχρεϊςεισ και δουλειζσ. Οπότε το 

να ζχεισ αυτι τθν υποχρζωςθ να είςαι ςτθ Σχολι Γονζων 

ςυγκεκριμζνθ μζρα και ϊρα δεν είναι πάντα εφικτό. Και για αυτό 

το λόγο και πολλοί δεν παρακολοφκθςαν και όλα τα μακιματα. 
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Ερευνιτρια Τι άλλο κα εμπόδιηε τθν ομαλι λειτουργία μζςα ςτο ςχολείο; 

Άννα Κ. Μζςα ςτο ςχολείο; Στο ςχολείο που δουλεφω; 

Ερευνιτρια Ναι. 

Άννα Κ. Ριςτεφω ότι εκτόσ από τισ επιπλζον ϊρεσ που κα ζπρεπε να 

διακζςουν οι εκπαιδευτικοί, μθ αμειβόμενοι για αυτό, 

απογεφματα, δθλαδι περιςςότερο προςωπικό χρόνο για το 

ςχολείο από αυτόν που ιδθ διακζτουν, ίςωσ να ιταν και ζνα 

πρόβλθμα θ «φιλικι» ςχζςθ που κα υπιρχε με κάποιουσ γονείσ, 

που αυτό μζχρι ενόσ ορίου είναι καλό, αλλά από ζνα ςθμείο και 

μετά όςοι ζχουν και πολφ εμπειρία ωσ εκπαιδευτικοί το γνωρίηουν, 

ότι δεν είναι καλό, διότι αρχίηουν να υπάρχουν παρεμβάςεισ και 

επεμβάςεισ ςτθ δουλειά μασ ςτο ςχολείο.  

Ερευνιτρια Τι κα μποροφςε να βοθκιςει ϊςτε να λειτουργιςει μια Σχολι 

Γονζων μζςα ςτο πλαίςιο του ςχολείου ομαλά; 

Άννα Κ. Ρρϊτα από όλα κα βοθκοφςαν οι καλζσ ςχζςεισ μεταξφ των 

ςυναδζλφων ϊςτε να ςυμφωνοφν για τθν αναγκαιότθτα φπαρξθσ 

τθσ Σχολισ Γονζων. Να ςυνειδθτοποιιςουν οι γονείσ ότι πρζπει να 

ςυμμετζχουν, ότι αυτό κα τουσ βοθκιςει. Να υπάρχει υποςτιριξθ 

από κάποιον φορζα, είτε είναι ο Διμοσ, είτε… Πταν εννοϊ 

υποςτιριξθ… και ςε οικονομικό επίπεδο και ςε επίπεδο εξεφρεςθσ 

ειδικϊν. Να ςτείλουν ειδικοφσ από διάφορεσ ειδικότθτεσ, όχι μόνο 

ψυχολόγουσ. Και να ςυνειδθτοποιιςουν οι γονείσ ότι κα πρζπει να 

ςυηθτοφν ελεφκερα ότι τουσ προβλθματίηει και βζβαια ότι 

ςυηθτείται ςτθν Σχολι Γονζων δεν κα πρζπει να μεταφζρεται 

εκτόσ, ωσ κουτςομπολιό. Γιατί αυτό νομίηω ότι κάνει πολλοφσ να 

μθν εκφράηονται ελεφκερα και να μθν ςυηθτοφν ότι πραγματικά 

βακιά μζςα τουσ  τουσ προβλθματίηει. 
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Ερευνιτρια Άννα αν ςτιναμε μια Σχολι Γονζων εξ αποςτάςεωσ, με ψθφιακι 

πλατφόρμα, τι οφζλθ και τι δυςκολίεσ κα είχε; 

Άννα Κ. Ριςτεφω κα ιταν ότι το καλφτερο, γιατί ο κακζνα κα μποροφςε να 

ςυμμετζχει ςτον ελεφκερο χρόνο τουσ, χωρίσ να ζχει μια 

ςυγκεκριμζνθ μζρα και ϊρα που δεν εφικτό για όλουσ. Πλοι 

εξάλλου τϊρα οι ςθμερινοί γονείσ πιςτεφω ότι ζχουν μια 

εξοικείωςθ με τθν τεχνολογία, οπότε κα μποροφςαν να το 

παρακολουκιςουν. Κα μποροφςαν να εκφράςουν πιςτεφω πιο 

εφκολα αυτά που τουσ προβλθματίηουν, γιατί δεν κα είναι 

παρόντεσ άλλοι , οπότε να υπάρχει αυτό το «κλείςιμο». Το 

μειονζκτθμα που βλζπω είναι ότι ίςωσ να μθν υπάρχει άμεςθ 

επίλυςθ των προβλθμάτων, δθλαδι ςτζλνω ζνα πρόβλθμα που 

αντιμετωπίηω, αφοφ ζχω παρακολουκιςει το «μάκθμα» ι κάποια 

ερϊτθςθ και μπορεί να ζχω απάντθςθ μετά από αρκετό χρονικό 

διάςτθμα που δεν υπάρχει αυτι θ αμεςότθτα όπωσ όταν ζχεισ τον 

ειδικό μπροςτά ςου. Ρου μπορεί από μια απάντθςθ που κα ςου 

δϊςει να ςου δθμιουργθκεί μια καινοφργια απορία, μια 

διαφορετικι ερϊτθςθ. Αυτά νομίηω μπορϊ να ςκεφτϊ! 

Ερευνιτρια Άννα ςε ευχαριςτϊ πολφ για το χρόνο ςου. 

Άννα Κ. Και εγϊ ευχαριςτϊ. Εφχομαι καλι επιτυχία. 

Ερευνιτρια Σε ευχαριςτϊ. 

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΛΣ ΓΟΝΕΩΝ 

Ονοματεπϊνυμο:  Διμθτρα Ρ. 

Αρικμόσ παιδιϊν και πότε αποκτικθκε το πρϊτο  παιδί:  1 ςτα 37 1/2 
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Αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε προγράμματα χολισ Γονζων:  1 χρόνοσ, εβδομαδιαία 

Φορζασ προγράμματοσ:  ΡΟΝΟΘ, Διμοσ Κθφιςιάσ. 

 

Ερευνιτρια Διμθτρα καλθμζρα, ευχαριςτϊ πάρα πολφ για το χρόνο ςου. Ρόςο 

ικανοποιθμζνθ είςαι από τθν εμπειρία που είχεσ ςτθ Σχολι Γονζων 

τθσ Κθφιςιάσ; 

Διμθτρα Ρ. Σε γενικζσ γραμμζσ είμαι πολφ ικανοποιθμζνθ. Βζβαια κα περίμενα 

κάτι πιο εξειδικευμζνο ςτθν περίπτωςθ τθ δικι μου που είχα 

κάποια κζματα να αντιμετωπίςω. 

Ερευνιτρια Τι κεματικζσ είχε ςτθ Σχολι; 

Διμθτρα Ρ. Αυτοπεποίκθςθ, εξαρτιςεισ. Τα Χριςτοφγεννα κάναμε ζνα πολφ 

ωραίο γράμμα ςυγχϊρεςθσ, απζναντι ςτα παιδιά μασ, ςτον 

ςφντροφό μασ που ιταν πολφ λυτρωτικό. Γενικά βοθκάει πάρα 

πολφ.  

Ερευνιτρια Αυτά που αρχικά αποηθτοφςεσ από τθ ςυμμετοχι ςου, τα βρικεσ 

ςτο πρόγραμμα που παρακολοφκθςεσ; 

Διμθτρα Ρ. Ριρα ςίγουρα πολλά. Με κοφραςε όμωσ θ ομάδα. Να ακοφω τα 

προβλιματα του ενόσ και του άλλου. Μπικα ςτθν διαδικαςία να 

ακοφςω πράγματα που δεν με ενδιζφεραν. Ρολλζσ κεματικζσ ιταν 

για ποιο μεγάλα παιδιά και εμζνα δεν με ενδιζφεραν. Ζνιωκα ότι 

δεν άγγιηε αυτά που ικελα για τθν θλικία που είναι το παιδί μου  

Ερευνιτρια Ριςτεφεισ ότι κα βοθκοφςε αν αυτι θ Σχολι  Γονζων λειτουργοφςε 

μζςα ςτο πλαίςιο του ςχολείου; Μζςα ςτθ ςχολικι μονάδα; 

Διμθτρα Ρ. Ε, βζβαια και κα βοθκοφςε. Λδανικό κα ιταν. Κα ιταν απόλυτα 

προςαρμοςμζνα ςτα κζματα που απαςχολοφν αυτι τθν θλικία. Κα 

μποροφςαμε να ρωτάμε τον ψυχολόγο προςωπικά. Κα 
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αντιμετωπίηαμε τρζχοντα κζματα. Κα βοθκοφςε τισ 

διαπροςωπικζσ ςχζςεισ μεταξφ των γονζων. Και αυτό προάγει τισ 

ςχζςεισ γονζων – παιδιϊν. Αλλά και γονζων- εκπαιδευτικϊν. 

Λφνονται πολλά κζματα . Λδανικό κα ιταν. Ρολφ καλό. 

Ερευνιτρια Ροια τα μειονεκτιματα τθσ Σχολισ Γονζων ςτο πλαίςιο τθσ 

ςχολικισ μονάδασ; 

Διμθτρα Ρ. Λίγα υποκζτω. Μόνο ο χρόνοσ. Θ αλικεια είναι ότι ο χρόνοσ είναι 

κζμα. Ρολλοί μπορεί να πουν ότι δεν ευκαιροφν. Πταν ρϊτθςα ςτθ 

Σχολι Γονζων αν μποροφν οι ςυνεδρίεσ να γίνονται ςτο ςχολείο, 

είπαν ναι, βζβαια μου τόνιςαν ότι δεν ζχουν ποτζ πάνω από 5,6 

άτομα ςε κάκε ςχολικι μονάδα, αλλά δεν τουσ πειράηει. Φαντάςου 

όμωσ όταν ρϊτθςα τον Σφλλογο γονζων του ςχολείου του παιδιοφ 

μου, αν κα ικελαν να διοργανϊςουμε εδϊ κάτι τζτοιο μου είπαν 

όλοι ότι δεν ζχουν χρόνο. 

Ερευνιτρια Τι κα εμπόδιηε τθν ομαλι λειτουργία τθσ Σχολισ Γονζων ςτθ 

ςχολικι μονάδα; 

Διμθτρα Ρ. Αυτό, που ςου είπα και πιο πριν. Ο χρόνοσ είναι ζνα μεγάλο κζμα. 

Και θ διαδικαςία ίςωσ τθσ διοργάνωςθσ. Κα κζλουν οι 

εκπαιδευτικοί ενόσ ςχολείου να το κάνουν; Εκτίκενται και αυτοί, 

αν δεν ζχουν ςυμμετοχι από γονείσ. Αφιερϊνουν το χρόνο τουσ 

και τελικά οι γονείσ δε ςυμμετζχουν. 

Ερευνιτρια Τι κα βοθκοφςε τθν ομαλι λειτουργία τθσ ςχολισ γονζων μζςα ςτθ 

ςχολικι μονάδα; 

Διμθτρα Ρ. Θ αναγκαιότθτα. Να καταλάβουν οι γονείσ πόςο χριςιμο είναι. 

Κάκε γονιόσ ζχει ανάγκθ από κακοδιγθςθ. Και γιατρόσ να είναι ο 

άλλοσ, γνϊςεισ ψυχολογίασ δεν ζχει. Δεν ξζρει τι να κάνει για το 

παιδί του, πϊσ να το μεγαλϊςει ςωςτά. Σε αγχϊνει αυτό, 
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ανεξάρτθτα από τισ γνϊςεισ ι το επάγγελμα που κάνεισ. 

Ερευνιτρια Ροια πιςτεφεισ ότι κα ιταν τα οφζλθ και ποιεσ οι δυςκολίεσ μιασ εξ 

αποςτάςεωσ ςχολισ γονζων; 

Διμθτρα Ρ. Θλεκτρονικά; Σίγουρα κα βοθκοφςε όςον αφορά το χρόνο. Ριο 

άνετα, πιο εφκολα. Εκεί δε κα υπιρχαν δικαιολογίεσ του τφπου, 

δεν πρόλαβα. Πμωσ κα άγγιηε, αν δε υπιρχε διαπροςωπικι 

επαφι; Πταν ςυηθτάσ ζνα κζμα ψυχολογίασ καλό δε κα ιταν να 

υπάρχει οπτικι, ςωματικι επαφι; Δεν ξζρω, μπορεί. Μου είναι 

άγνωςτο. 

Ερευνιτρια Διμθτρα, ς’ ευχαριςτϊ πάρα πολφ για τθ βοικειά ςου ςτθν 

ζρευνά μου! 

Διμθτρα Ρ. Κι εγϊ ευχαριςτϊ, Θρϊ μου! 

 

 

Ονοματεπϊνυμο:  Ελζνθ Κ. 

Αρικμόσ παιδιϊν και πότε αποκτικθκε το πρϊτο  παιδί: 2, το πρϊτο ςτα 30 

Αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε προγράμματα χολισ Γονζων:  εβδομαδιαία 

Φορζασ προγράμματοσ:  Διμοσ Αγ. Ραραςκευισ. 

 

Ερευνιτρια Ελζνθ καλθςπζρα, ευχαριςτϊ πάρα πολφ για το χρόνο ςου. Ρόςο 

ικανοποιθμζνθ είςαι από τθν εμπειρία που είχεσ ςτθ Σχολι Γονζων 

τθσ Αγ. Ραραςκευισ; 

Ελζνθ Κ. Ιταν αρκετά καλά. Με βοθκοφν ςε αρκετά κζματα είναι θ 

αλικεια. Δεν πθγαίνω ςε τακτικι βάςθ βζβαια, λόγω δουλειάσ και 
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παιδιϊν δεν προλαβαίνω να δίνω το παρόν κάκε βδομάδα. Ζχει 

πολφ ενδιαφζρουςεσ κεματικζσ και κάνουμε ότι καλφτερο 

μποροφμε για το ςυμφζρον των παιδιϊν μασ. 

Ερευνιτρια Αυτά που αρχικά αποηθτοφςεσ από τθ ςυμμετοχι ςου, τα βρικεσ 

ςτο πρόγραμμα που παρακολοφκθςεσ; 

Ελζνθ Κ. Εν μζρει. Υπάρχουν κάποια κζματα που ςε βοθκάνε επί του 

πρακτικοφ, κάποια όμωσ δεν με ενδιαφζρουν. Τθν προθγοφμενθ 

φορά μιλοφςαν για εξαρτιςεισ, πράγμα που δεν αφοροφςε εμζνα, 

ςα γονζα νθπίου. 

Ερευνιτρια Ριςτεφεισ ότι κα βοθκοφςε αν αυτι θ Σχολι  Γονζων λειτουργοφςε 

μζςα ςτο πλαίςιο του ςχολείου; Μζςα ςτθ ςχολικι μονάδα; 

Ελζνθ Κ. Κα μποροφςε να γίνει κάτι τζτοιο; Αυτό νομίηω κα ιταν ιδανικό, 

πολφ καλό. Αφενόσ γιατί κα είχαμε μια πιο άμεςθ επαφι, ασ 

ποφμε, αλλά και εφκολθ πρόςβαςθ ςτουσ ψυχολόγουσ, αφετζρου 

κα ςυηθτοφςαμε αποκλειςτικά φαντάηομαι για κζματα που κα 

αφοροφςαν τισ θλικίεσ των παιδιϊν μασ. 

Ερευνιτρια Ροια τα μειονεκτιματα τθσ Σχολισ Γονζων ςτο πλαίςιο τθσ 

ςχολικισ μονάδασ; 

Ελζνθ Κ. Δεν μπορϊ να ςκεφτϊ ότι κα υπάρξουν αρνθτικά ςε κάτι τζτοιο. 

Ερευνιτρια Ριςτεφεισ ότι δε κα είχε τίποτα αρνθτικό; 

Ελζνθ Κ. Φαντάηομαι πωσ όχι, αρκεί να ςυμπλιρωναν ςυμμετοχι οι 

ςυνεδρίεσ. 

Ερευνιτρια Από γονείσ εννοείσ; 

Ελζνθ Κ. Ε, ναι, βζβαια, από γονείσ. 

Ερευνιτρια Τι κα εμπόδιηε τθν ομαλι λειτουργία τθσ Σχολισ Γονζων ςτθ 
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ςχολικι μονάδα; 

Ελζνθ Κ. Ξζρω και γω, τι να ςου πω…το πρϊτο που μου ζρχεται ςτο μυαλό 

είναι το κονδφλι. Δεν χρειάηονται κονδφλια για να υλοποιθκεί κάτι 

τζτοιο; Εδϊ δεν ζχουμε τισ βαςικζσ παροχζσ πολλζσ φορζσ για τα 

παιδιά μασ. 

Ερευνιτρια Τι κα βοθκοφςε τθν ομαλι λειτουργία τθσ ςχολισ γονζων μζςα ςτθ 

ςχολικι μονάδα; 

Ελζνθ Κ. Νομίηω ότι κατϋαρχάσ είναι κζμα παιδείασ. Κανείσ δεν ζχει 

γεννθκεί ξζροντασ πϊσ να είναι ο τζλειοσ γονιόσ. Κα πρζπει να 

μάκουμε να είμαςτε δεκτικοί ςτισ απόψεισ των ειδικϊν. Και πόςο 

μάλλον αν αυτό γινόταν ςτο πλαίςιο του ςχολείου. Αν όλοι 

καταλάβουν πόςο ςθμαντικό είναι να μοιραηόμαςτε τισ απόψεισ 

μασ και να τισ εμπλουτίηουμε, νομίηω ότι θ υλοποίθςι του δεν 

είναι δφςκολθ υπόκεςθ. 

Ερευνιτρια Ροια πιςτεφεισ ότι κα ιταν τα οφζλθ και ποιεσ οι δυςκολίεσ μιασ εξ 

αποςτάςεωσ ςχολισ γονζων; 

Ελζνθ Κ. Τι εννοείσ; 

Ερευνιτρια Ψθφιακι ςχολι γονζων. Μζςω υπολογιςτι. 

Ελζνθ Κ. Κοίταξε, το κετικό ςε αυτι τθν ιδζα είναι ότι λφνεισ το πρόβλθμα 

του χρόνου, λόγω των αυξθμζνων υποχρεϊςεων που όλοι ζχουμε. 

Νομίηω ότι είναι πολφ πρωτοποριακι ιδζα για τα ελλθνικά 

δεδομζνα. Και φαντάηομαι ότι εξοικονομεί και κονδφλια από 

πλευράσ υπουργείου. Ρράγμα που ςθμαίνει ότι βολεφει τόςο εμάσ 

τουσ γονείσ, όςο και τουσ κρατικοφσ φορείσ. Δε βλζπω τίποτα το 

αρνθτικό ςε αυτι τθν ιδζα. 

Ερευνιτρια Ελζνθ, ς’ ευχαριςτϊ πάρα πολφ για τθ βοικειά ςου ςτθν ζρευνά 
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μου! 

Ελζνθ Κ. Κι εγϊ ευχαριςτϊ! 

 

 

Ονοματεπϊνυμο:  Κατερίνα Η. 

Αρικμόσ παιδιϊν και πότε αποκτικθκε το πρϊτο  παιδί: 2, το πρϊτο ςτα 29, το 

2006 

Αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε προγράμματα χολισ Γονζων:  εβδομαδιαία επί ζνα 

χρόνο 

Φορζασ προγράμματοσ:  Διμοσ Αγ. Ραραςκευισ. 

Ερευνιτρια Κατερίνα, ςϋευχαριςτϊ πάρα πολφ που μου αφιερϊνεισ χρόνο για 

αυτι τθν εργαςία. Κατϋαρχιν, να ποφμε ότι είςαι μθτζρα δφο 

παιδιϊν και το ζνα είναι ςτθν προςχολικι θλικία, είναι νιπιο.  

Κατερίνα Η. Ναι. 

Ερευνιτρια Ρόςο ικανοποιθμζνθ είςαι από τθν εμπειρία που είχεσ ςτθ Σχολι 

Γονζων τθσ Αγ. Ραραςκευισ; 

Κατερίνα Η. Είμαι αρκετά ικανοποιθμζνθ, το πρόγραμμα ιταν αρκετά 

υποβοθκθτικό. Με βοικθςε να λφςω αρκετζσ απορίεσ που είχα με 

τα παιδιά, ειδικά για το δεφτερο παιδάκι που ιταν ςτθν 

προςχολικι θλικία και κα ικελα να ξαναπαρακολουκιςω κάποιο 

αντίςτοιχο πρόγραμμα. Ριςτεφω ότι ζχει αρκετά πράγματα να μασ 

δϊςει και είναι μια ευχάριςτθ εμπειρία, αν μθ τι άλλο.  

Ερευνιτρια Αυτά που αρχικά αποηθτοφςεσ από τθ ςυμμετοχι ςου, τα βρικεσ 

ςτο πρόγραμμα που παρακολοφκθςεσ; 
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Κατερίνα Η. Οι περιςςότερεσ προςδοκίεσ μου ικανοποιικθκαν ωσ ζναν βακμό. 

Πμωσ υπάρχουν και άλλα πράγματα που μποροφν να γίνουν. 

Ερευνιτρια Οι κεματικζσ; 

Κατερίνα Η. Ιταν αρκετά ενδιαφζρουςεσ, αφοροφςαν ωσ επί το πλείςτον τθν 

προςχολικι θλικία, είχαν και κάποια κζματα για μεγαλφτερθσ 

θλικίασ παιδιά. Εκεί ιταν κάπου που με κοφραςε ςε ζνα ςθμείο, 

αλλά πιςτεφω ότι με καλι διάκεςθ και ςυνεργαςία και με τουσ 

υπόλοιπουσ γονείσ μπορείσ να βρεισ μια χρυςι τομι. 

Ερευνιτρια Συμμετοχι είχε, Κατερίνα; 

Κατερίνα Η. Στθν αρχι ναι, μεγάλθ. Πλοι είχαμε πολφ ενδιαφζρον, δεν ξζραμε 

ακριβϊσ και τι είναι, είχαμε όλοι πάρα πολλζσ απορίεσ. Μετά, από 

κάποια ςτιγμι, κοφραςε λίγο. Ο κόςμοσ άρχιςε όχι ακριβϊσ να 

χάνει το ενδιαφζρον του, δεν υπιρχε πολφσ χρόνοσ και εκεί κάπου 

άρχιςαν να λιγοςτεφουν, να κάνει «κοιλιά». 

Ερευνιτρια Ριςτεφεισ ότι κα βοθκοφςε αν αυτι θ Σχολι  Γονζων λειτουργοφςε 

μζςα ςτθ ςχολικι μονάδα; 

Κατερίνα Η. Κα ιταν ακόμα περιςςότερο υποβοθκθτικό όλο αυτό γιατί κα 

μποροφςαμε να λφνουμε κάποια προβλιματα που ζχουμε μζςα 

ςτθ ςχολικι μασ μονάδα, πολφ ςυγκεκριμζνα. 

Ερευνιτρια Κα μποροφςεσ να μου πεισ ζνα παράδειγμα, τι ςκζφτεςαι; 

Κατερίνα Η. Το πρϊτο που μασ απαςχολεί ςαν μαμάδεσ είναι τα όρια, οι 

κανόνεσ που κζτουμε ςτα παιδιά, κζματα παραβατικότθτασ, πϊσ 

κα τα χειριςτοφμε όλα αυτά, ακόμα και προβλιματα ςτον φπνο. 

Μζςα ςτο πλαίςιο του ςχολείου μπορείσ να λειτουργιςεισ πιο 

εφκολα, ζχεισ περιςςότερο κάρροσ να μιλιςεισ και με τουσ 

υπόλοιπουσ γονείσ, να κζςεισ τα ερωτιματά ςου. Ναι, κα ιταν 
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καλφτερα μζςα ςτο ςχολείο το ςυγκεκριμζνο να γίνει. 

Ερευνιτρια Ριςτεφεισ ότι κα είχε μειονεκτιματα θ Σχολι Γονζων ςτο πλαίςιο 

τθσ ςχολικισ μονάδασ; Και αν ναι, ποια ςκζφτεςαι; 

Κατερίνα Η. Εντάξει, όταν κάτι γίνεται μζςα ςε ζνα περιβάλλον που γνωρίηεισ 

και τον διπλανό ςου, ςίγουρα ςου δθμιουργεί μια ςυςτολι να 

μιλιςεισ για τα προςωπικά ςου. Αυτό είναι το βαςικό πρόβλθμα 

μζςα ςτθ ςχολικι μονάδα. Είναι και ο χρόνοσ κάτι που μασ 

απαςχολεί, δεν ζχουμε και όλοι τον ίδιο χρόνο, οι υποχρεϊςεισ 

είναι αρκετά αυξθμζνεσ, οπότε ναι, είναι και αυτό ζνα πρόβλθμα, ο 

χρόνοσ. 

Ερευνιτρια Τι κα εμπόδιηε τθν ομαλι λειτουργία τθσ Σχολισ Γονζων ςτθ 

ςχολικι μονάδα; 

Κατερίνα Η. Τα ςχόλια μεταξφ των γονιϊν, κα ντραπείσ λίγο να πεισ τα 

προςωπικά ςου, να εκκζςεισ τα προβλιματά ςου. Για μζνα αυτό 

κα ιταν το μεγαλφτερο πρόβλθμα. 

Ερευνιτρια Τι κα βοθκοφςε τθν ομαλι λειτουργία τθσ ςχολισ γονζων μζςα ςτθ 

ςχολικι μονάδα; 

Κατερίνα Η. Το να μπορζςουμε να ςυγκεντρωκοφμε όλοι για να κάνουμε τθ 

ςυνεδρία μασ. Αυτό που κα βοθκοφςε περιςςότερο είναι αν 

κάποιοι καταλάβουν το πόςο τουσ χρειάηεται αυτό που κάνουν, τθ 

χρθςιμότθτά του δθλαδι. Αν δεν το κατανοιςουν αυτό, τότε δεν 

κα ζχουν και τθ διάκεςθ να ζρκουν. Πταν νιϊςουν λοιπόν ότι 

ικανοποιεί τισ ανάγκεσ τουσ, τουσ κάνει να ζχουν μεγαλφτερθ 

ςυμμετοχι. 

Ερευνιτρια Ροια πιςτεφεισ ότι κα ιταν τα οφζλθ και ποιεσ οι δυςκολίεσ μιασ εξ 

αποςτάςεωσ ςχολισ γονζων; 
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Κατερίνα Η. Εντάξει, το βαςικό όφελοσ εδϊ είναι ο χρόνοσ. Είμαςτε όλοι 

εργαηόμενοι και ζχουμε πολλζσ υποχρεϊςεισ με τα παιδιά, μασ 

είναι πολφ πιο εφκολο να κάνουμε μία εξ αποςτάςεωσ ςχολι 

γονζων. Να μποροφμε οποιαδιποτε ςτιγμι κζλουμε, ακόμα και τισ 

βραδινζσ ϊρεσ που τα παιδάκια χαλαρϊνουν και πζφτουν για φπνο 

να μποφμε ςτθν πλατφόρμα που κα υπάρχει, να κάνουμε τισ 

ερωτιςεισ μασ και ίςωσ χρθςιμοποιϊντασ και κάποιο ψευδϊνυμο 

για να μειϊςουμε αυτό το πρόβλθμα που ζχουμε, να μθν 

εκκζτουμε τον εαυτό μασ τόςο εφκολα. Οπότε μποροφμε με αυτό 

τον τρόπο να κάνουμε και πιο εξειδικευμζνα πράγματα, πιο 

προςωπικά. Αυτό είναι το όφελοσ. Τϊρα θ δυςκολία είναι ότι 

δυςτυχϊσ, καλϊσ ι κακϊσ δεν ζχουμε όλοι τθν ίδια τεχνογνωςία, 

οι νζεσ τεχνολογίεσ δεν είναι για όλουσ τόςο εφκολα προςβάςιμεσ. 

Και αυτό είναι κάτι που κάποιουσ ανκρϊπουσ τουσ δυςκολεφει. 

Αυτό είναι και το μείον τθσ εξ αποςτάςεωσ. Και το άλλο ακόμα, αν  

δεν ζχεισ μια προςωπικι επαφι πολλζσ φορζσ δεν είναι και το 

καλφτερο. Καλό είναι να μπορείσ να μιλάσ με ζναν άνκρωπο πιο 

προςωπικά, να του εκκζτεισ τα προβλιματά ςου από το να είςαι 

ανϊνυμοσ.  

Ερευνιτρια Κατερίνα ς’ ευχαριςτϊ πάρα πολφ για το χρόνο ςου. Με βοικθςεσ 

πολφ. 

Κατερίνα Η. Να είςαι καλά. Κι εγϊ ευχαριςτϊ. 

 

 

Ονοματεπϊνυμο:  Νατάςα Λ. 

Αρικμόσ παιδιϊν και πότε αποκτικθκε το πρϊτο  παιδί: 2, το πρϊτο το 2010 

Αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε προγράμματα χολισ Γονζων:  εβδομαδιαία επί τζςςερισ 

μινεσ 
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Φορζασ προγράμματοσ:  Ρρονόθ, Διμοσ Κθφιςιάσ. 

Ερευνιτρια Νατάςα, ςϋευχαριςτϊ πολφ για το χρόνο που μου αφιερϊνεισ. 

Λοιπόν, να ξεκινιςουμε… Ρόςο ικανοποιθμζνθ είςαι από τθν 

εμπειρία που είχεσ ςτθ Σχολι Γονζων; 

Νατάςα Λ. Ιταν πολφ ενδιαφζρον, μου άρεςε, ζμακα πολλά πράγματα και τα 

ςυγκζντρωςα ςτο μυαλό μου. Είχε κομμάτι πρακτικό, το οποίο το 

δουλεφαμε και αυτό μασ βοικθςε ςτθν κακθμερινότθτα. 

Ερευνιτρια Συμμετοχι είχε; Ραρακολουκοφςε αρκετόσ κόςμοσ; 

Νατάςα Λ. Συμμετοχζσ είχαμε δϊδεκα ανκρϊπουσ, αν δεν κάνω λάκοσ, ζνα 

μικτό γκρουπ, δθλαδι άνκρωποι που είχαν παιδιά Γυμναςίου, 

Δθμοτικοφ, ζνα ηευγάρι θλικιωμζνων που είχαν ζνα γιο ο οποίοσ 

παρουςίαηε κατάκλιψθ, ιταν ζνα μικτό. Ραραδόξωσ όμωσ 

δοφλεψε.  

Ερευνιτρια Αυτά που αρχικά αποηθτοφςεσ από τθ ςυμμετοχι ςου, τα βρικεσ 

ςτο πρόγραμμα που παρακολοφκθςεσ; 

Νατάςα Λ. Ναι τα βρικα. 

Ερευνιτρια Κζλεισ να μου δϊςεισ ζνα παράδειγμα; Κάτι που ςε απαςχολοφςε 

και βρικεσ ανταπόκριςθ ςε αυτό. 

Νατάςα Λ. Με βοικθςε πάρα πολφ ςτθν ακρόαςθ. Ζνα πράγμα που ζψαχνα 

πολφ ιταν το κομμάτι τθσ ενεργθτικισ ακρόαςθσ. Δθλαδι να 

μπορϊ να εκμαιεφω από το παιδί μου πλθροφορίεσ και ανθςυχίεσ, 

χωρίσ να το κάνω με τον παραδοςιακό τρόπο που το ζκαναν οι 

μαμάδεσ μασ. Λίγο να το αλλάξω. Σε αυτό με βοικθςε πάρα πολφ.  

Ερευνιτρια Νατάςα πόςο κα βοθκοφςε εςζνα ςαν μαμά, αν αυτι θ Σχολι  

Γονζων λειτουργοφςε μζςα ςτο πλαίςιο του ςχολείου; 
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Νατάςα Λ. Κα μου ιταν πολφ ενδιαφζρον. Γιατί κα εςτιάηαμε ςτα 

προβλιματα που ζχει το κάκε πλαίςιο. Άλλο το νιπιο, θ 

προςχολικι, άλλο θ πρωτοβάκμια. Ριςτεφω κα ιταν ζνα πολφ 

δυνατό χαρτί. 

Ερευνιτρια Ροια μειονεκτιματα πιςτεφεισ ότι κα είχε θ Σχολι Γονζων ςτο 

πλαίςιο τθσ ςχολικισ μονάδασ; 

Νατάςα Λ. Τα προςωπικά δεδομζνα.  

Ερευνιτρια Να ανοιχτοφν εννοείσ; 

Νατάςα Λ. Ναι να ανοιχτοφν. Νομίηω ότι θ κοινωνία μασ δεν είναι ακόμα 

ζτοιμθ για αυτό. Ζχουμε ανάγκθ για τζλεια παιδιά και τζλειουσ 

γονείσ και όταν αυτό πζφτει, δυςκολεφουν τα πράγματα. 

Ερευνιτρια Τι κα εμπόδιηε τθν ομαλι λειτουργία τθσ Σχολισ Γονζων ςτθ 

ςχολικι μονάδα; 

Νατάςα Λ. Δεν ξζρω αν κα υπιρχε χρόνοσ. Οι γονείσ δυςκολεφονται με τουσ 

χρόνουσ. Το βλζπουμε και όταν ηθτάμε χρόνο πζρα από το πλαίςιο 

του ςχολείου, δεν ανταποκρίνονται οι γονείσ. 

Ερευνιτρια Κεωρείσ ότι κα είχε άλλα εμπόδια; 

Νατάςα Λ. Δεν ξζρω αν κα είχε κζματα διοικθτικά. Ασ ποφμε ι ΡΟΝΟΘ, που 

ζκανα εγϊ, αν από εκεί κα υπιρχαν κάποια εμπόδια, αν ο Διμοσ 

κα το δυςκόλευε το κομμάτι αυτό. Νομίηω ςτο εξωτερικό 

υπάρχουν τζτοια προγράμματα, αν δεν κάνω λάκοσ και 

ςτθρίηονται τα ςχολεία ζτςι. 

Ερευνιτρια Τι κα βοθκοφςε τθν ομαλι λειτουργία τθσ ςχολισ γονζων μζςα ςτθ 

ςχολικι μονάδα; 

Νατάςα Λ. Να βριςκόταν ζνασ άλλοσ τρόποσ επικοινωνίασ. Να μποροφςε ασ 

ποφμε ο γονζασ και από απόςταςθ, και τϊρα ζτςι όπωσ το 
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ςυηθτάμε… πϊσ είναι γραμμζσ; Εγϊ ζχω μια φίλθ ψυχολόγο που 

ζκανε πρακτικι ςε τζτοιου είδουσ γραμμζσ, μια γραμμι για το 

παιδί και μου ζκανε εντφπωςθ πόςοσ κόςμοσ παίρνει τόςα πολλά 

τθλζφωνα.    

Ερευνιτρια Με πασ ςτθν επόμενθ ερϊτθςθ… Ροια πιςτεφεισ ότι κα ιταν τα 

οφζλθ και ποιεσ οι δυςκολίεσ μιασ εξ αποςτάςεωσ ςχολισ γονζων; 

Νατάςα Λ. Σ αυτό το κομμάτι κα βοθκοφςε πολφ. Γιατί ο κόςμοσ ζχει ανάγκθ. 

Ξεφεφγει λίγο από τα προςωπικά δεδομζνα, κεωρεί ότι υπάρχει 

απόςταςθ και αυτό διευκολφνει ςτο να ανοιχτεί. Και αυτοί ου 

πραγματικά κα κελαν αλλά δεν μποροφν λόγω χρόνου, λόγω τθσ 

επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ, κα μποροφςαν να βρουν 

μια λφςθ, να υπάρχει θ απόςταςθ. 

Ερευνιτρια Μειονεκτιματα κα είχε; 

Νατάςα Λ. Σε αυτοφσ που αναηθτοφν τθν αμεςότθτα κεωρϊ ότι κα είχε 

μειονζκτθμα, αλλά αν λειτουργεί επικουρικά, δθλαδι να υπάρχει 

και το γκρουπ, και το ζνα και το άλλο, νομίηω ότι καλφπτει και τα 

δυο. 

Ερευνιτρια Νατάςα ςϋ ευχαριςτϊ πάρα πολφ. 

Νατάςα Λ. Και εγϊ, να ςαι καλά! 

 

Ονοματεπϊνυμο:  Άννα Κ. 

Αρικμόσ παιδιϊν και πότε αποκτικθκε το πρϊτο  παιδί:  1 αγόρι το 2012 

Αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε προγράμματα χολισ Γονζων:  1 ζτοσ 

Φορζασ προγράμματοσ:  Σχολι  Γονζων Λδιωτικοφ Σχολείου 



201 

 

Ερευνιτρια Άννα ςϋ ευχαριςτϊ για το χρόνο που μου αφιερϊνεισ για αυτι τθν 

διπλωματικι. Καταρχιν να ποφμε ότι είςαι μαμά ενόσ παιδιοφ 

νθπιαγωγείου και είςαι και  ςυνάδελφοσ. Είςαι εκπαιδευτικόσ και 

με πολλά χρόνια εμπειρίασ. Κα ικελα λοιπόν να μου πεισ από τθν 

εμπειρία που είχεσ από τθ ςυμμετοχι ςτθ Σχολι Γονζων πόςο 

ικανοποιθμζνθ ιςουν ωσ γονζασ; 

Άννα Κ. Είμαι πάρα πολφ ικανοποιθμζνθ, διότι πρζπει να πω ότι ενϊ ωσ 

εκπαιδευτικόσ ζχω το κεωρθτικό υπόβακρο για να αντιμετωπίςω 

τισ ςυμπεριφορζσ και καταςτάςεισ και τισ αντιδράςεισ των 

παιδιϊν, ωσ γονζασ διαπίςτωςα ότι από τθν κεωρία ςτθν πράξθ 

υπάρχει μεγάλθ διαφορά. Διότι παρεμβάλλεται το ςυναίςκθμα και 

επομζνωσ ακόμα και όταν κεωρθτικά ξζρεισ ότι κάνεισ το ςωςτό, 

νιϊκεισ ότι είςαι πολφ ςκλθρόσ με το παιδί ςου που του βάηεισ 

όρια, ι νιϊκεισ ενοχζσ. Ζνιωκα τθν ανάγκθ ότι όλα αυτά πρζπει να 

τα ςυηθτιςω με ειδικοφσ. Επομζνωσ με βοικθςε πάρα πολφ, διότι 

διαπίςτωςα ότι και όταν ζκανα το ςωςτό ζκανα πράγματι το ςωςτό 

και δεν ζπρεπε να ζχω ενοχζσ για αυτό, αλλά και όταν ςε κάποιεσ 

περιπτϊςεισ υποχωροφςα, μακροπρόκεςμα ζκανα κακό ςτο παιδί 

μου. Το είδα δθλαδι και ςτθν πράξθ και ςυηθτϊντασ όχι μόνο με 

τουσ ειδικοφσ αλλά και με τουσ άλλουσ γονείσ που πιραν μζροσ 

ςτθ Σχολι Γονζων. 

Ερευνιτρια Αυτά που αρχικά αποηθτοφςεσ από τθ ςυμμετοχι ςου, τα βρικεσ 

ςτο πρόγραμμα που παρακολοφκθςεσ; 

Άννα Κ. Ναι. Σε γενικζσ γραμμζσ ναι. Βζβαια για μζνα ιταν κουραςτικά 

κάποια ςθμεία. Κάποια μακιματα ιταν ιδθ γνωςτά για μζνα ι τα 

κεωροφςα πολφ απλά, οπότε ιταν λίγο κουραςτικό να κάνεισ 

ολόκλθρθ ςυηιτθςθ μια ϊρα για κάτι το οποίο ιταν για μζνα  

δεδομζνο και απλό. Άλλα φαντάηομαι ότι αυτό κα ίςχυε για όλουσ. 

Αλλά ακόμα και αυτά τα ςθμεία, ςου ζδινε μια καινοφργια ιδζα ι 
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κάτι διαφορετικό.  

Ερευνιτρια Αν αυτό λειτουργοφςε μζςα ςτο πλαίςιο του ςχολείου πωσ κα το 

ζβλεπεσ ςαν γονζασ; Σαν γονζασ άλλωςτε το ζηθςεσ. Ιταν ςτο 

ςχολείο του γιου ςου. 

Άννα Κ. Ναι ιταν ςτο ςχολείο του παιδιοφ μου. 

Ερευνιτρια Ρϊσ το είδεσ να λειτουργεί; 

Άννα Κ. Ριςτεφω πολφ καλά. Ωσ γονζασ όπωσ το βίωςα, ιταν βοθκθτικό 

διότι πρϊτα από όλα άρχιςεσ να κάνεισ παρζεσ και επαφζσ με 

γονείσ παιδιϊν που ζχεισ περίπου τθν ίδια οπτικι γωνία ςτο να 

αντιμετωπίηεισ τισ ςυμπεριφορζσ. Δεφτερον για κάποιεσ 

ςυμπεριφορζσ υπιρχε θ ίδια αντίδραςθ γονζων πια, αφοφ είχαμε 

παρακολουκιςει τθν Σχολι. Άρα δεν χρειαηόταν τα βάλεισ εςφ 

όρια ςτο παιδί ςου τα άλλα να μθν ζχουν τα ίδια όρια. Ιταν πολφ 

καλό και για τισ φιλίεσ των παιδιϊν. Και πιςτεφω πωσ από τθν 

πλευρά του εκπαιδευτικοφ ότι είναι πάρα πολφ βοθκθτικό, διότι 

δεν χρειάηεται να πείςεισ τουσ γονείσ για τα αυτονόθτα. Και επίςθσ 

δεν χρειάηεται να τουσ πείςεισ οφτε να βάλουν όρια ςτα παιδιά 

τουσ ι πϊσ να αντιμετωπίςουν κάποια ςυμπεριφορά. Αυτό βζβαια 

ςτθν περίπτωςθ που οι ψυχολόγοι ι οι ειδικοί που κάνουν τθν 

ενθμζρωςθ ςτθ Σχολι Γονζων είναι τθσ «ίδιασ ςχολισ» ασ ποφμε 

τθσ ψυχολογίασ. Νομίηω ότι είναι καλό από όλεσ τισ πλευρζσ, και 

ωσ μθτζρα το ζηθςα ζτςι αλλά και ωσ εκπαιδευτικόσ. 

Ερευνιτρια Ροια μειονεκτιματα βρικεσ ότι είχε; 

Άννα Κ. Ζνα μειονζκτθμα είναι ο χρόνοσ. Πλοι ηοφμε ςε μια εποχι που το 

24ϊρο μασ είναι γεμάτο από υποχρεϊςεισ και δουλειζσ. Οπότε το 

να ζχεισ αυτι τθν υποχρζωςθ να είςαι ςτθ Σχολι Γονζων 

ςυγκεκριμζνθ μζρα και ϊρα δεν είναι πάντα εφικτό. Και για αυτό 
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το λόγο και πολλοί δεν παρακολοφκθςαν και όλα τα μακιματα. 

Ερευνιτρια Τι κα μποροφςε να βοθκιςει ϊςτε να λειτουργιςει μια Σχολι 

Γονζων μζςα ςτο πλαίςιο του ςχολείου ομαλά; 

Άννα Κ. Να ςυνειδθτοποιιςουν οι γονείσ ότι πρζπει να ςυμμετζχουν, ότι 

αυτό κα τουσ βοθκιςει. Και να ςυνειδθτοποιιςουν οι γονείσ ότι κα 

πρζπει να ςυηθτοφν ελεφκερα ότι τουσ προβλθματίηει και βζβαια 

ότι ςυηθτείται ςτθν Σχολι Γονζων δεν κα πρζπει να μεταφζρεται 

εκτόσ, ωσ κουτςομπολιό. Γιατί αυτό νομίηω ότι κάνει πολλοφσ να 

μθν εκφράηονται ελεφκερα και να μθν ςυηθτοφν ότι πραγματικά 

βακιά μζςα τουσ  τουσ προβλθματίηει. 

Ερευνιτρια Άννα αν ςτιναμε μια Σχολι Γονζων εξ αποςτάςεωσ, με ψθφιακι 

πλατφόρμα, τι οφζλθ και τι δυςκολίεσ κα είχε; 

Άννα Κ. Ριςτεφω κα ιταν ότι το καλφτερο, γιατί ο κακζνα κα μποροφςε να 

ςυμμετζχει ςτον ελεφκερο χρόνο τουσ, χωρίσ να ζχει μια 

ςυγκεκριμζνθ μζρα και ϊρα που δεν εφικτό για όλουσ. Πλοι 

εξάλλου τϊρα οι ςθμερινοί γονείσ πιςτεφω ότι ζχουν μια 

εξοικείωςθ με τθν τεχνολογία, οπότε κα μποροφςαν να το 

παρακολουκιςουν. Κα μποροφςαν να εκφράςουν πιςτεφω πιο 

εφκολα αυτά που τουσ προβλθματίηουν, γιατί δεν κα είναι 

παρόντεσ άλλοι , οπότε να υπάρχει αυτό το «κλείςιμο». Το 

μειονζκτθμα που βλζπω είναι ότι ίςωσ να μθν υπάρχει άμεςθ 

επίλυςθ των προβλθμάτων, δθλαδι ςτζλνω ζνα πρόβλθμα που 

αντιμετωπίηω, αφοφ ζχω παρακολουκιςει το «μάκθμα» ι κάποια 

ερϊτθςθ και μπορεί να ζχω απάντθςθ μετά από αρκετό χρονικό 

διάςτθμα που δεν υπάρχει αυτι θ αμεςότθτα όπωσ όταν ζχεισ τον 

ειδικό μπροςτά ςου. Ρου μπορεί από μια απάντθςθ που κα ςου 

δϊςει να ςου δθμιουργθκεί μια καινοφργια απορία, μια 

διαφορετικι ερϊτθςθ. Αυτά νομίηω μπορϊ να ςκεφτϊ! 
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Ερευνιτρια Άννα ςε ευχαριςτϊ πολφ για το χρόνο ςου. 

Άννα Κ. Και εγϊ ευχαριςτϊ. Εφχομαι καλι επιτυχία. 

Ερευνιτρια Σε ευχαριςτϊ. 

 

 

 

 

 

 


