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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
   
 
 Με τα μαγικά πάντα μάτια, με το πολύβουο, γεμάτο μέλι κεφάλι και μέ-
λισσες μυαλό, μ’ έναν σκούφο στο κεφάλι και τσαρουχάκια με κόκκινες φού-
ντες στα πόδια, ένα πρωί κίνησα, μισό χαρούμενος, μισό αλαφιασμένος, και με 
κρατούσε ο πατέρας μου από το χέρι. Η μητέρα μου είχε δώσει ένα κλωνί βα-
σιλικό, να τον μυρίζουμαι λέει, να παίρνω κουράγιο, και μου κρέμασε το χρυ-
σό σταυρουλάκι της βάφτισής μου στο λαιμό. 
‒ Με την ευκή του Θεού και με την ευκή μου μουρμούρισε και με κοίταξε με 
καμάρι. 
 Ήμουν σαν ένα μικρό καταστολισμένο σφαγάρι κι ένιωθα μέσα μου περφά-
νια και φόβο∙ μα το χέρι μου ήταν σφηνωμένο βαθιά στη φούχτα του πατέρα 
μου κι αντρειευόμουν. Πηγαίναμε, πηγαίναμε, περάσαμε τα στενά σοκάκια, 
φτάσαμε στην εκκλησιά του Αϊ-Μηνά, στρίψαμε, μπήκαμε σ΄ένα παλιό χτίρι, 
με μιαν φαρδιάν αυλή, με τέσσερις μεγάλες καμάρες στις γωνιές κι ένα κα-
τασκονισμένο πλατάνι στη μέση. Κοντοστάθηκα, δείλιασα∙ το χέρι άρχισε να 
τρέμει μέσα στη μεγάλη ζεστή φούχτα. 
 Ο πατέρας μου έσκυψε, άγγιξε τα μαλλιά μου∙ με χάδεψε∙ τινάχτηκα∙ ποτέ 
δε θυμόμουν να μ’ έχει χαδέψει∙ σήκωσα τα μάτια και τον κοίταξα τρομαγ-
μένος. Είδε πως τρόμαξα, τράβηξε πίσω το χέρι του:  
‒  Εδώ θα μάθεις γράμματα, είπε, να γίνεις άνθρωπος∙ κάμε το σταυρό σου. 
 Ο δάσκαλος πρόβαλε στο κατώφλι∙ κρατούσε μια μακριά βίτσα και μου 
φάνηκε άγριος, με μεγάλα δόντια, και κάρφωσα τα μάτια μου στην κορφή του 
κεφαλιού του να δω αν έχει κέρατα∙ μα δεν είδα, γιατί φορούσε καπέλο. 
‒  Ετούτος είναι ο γιος μου, του ’πε ο πατέρας μου.  
Ξέμπλεξε το χέρι μου από τη φούχτα του και με παρέδωκε στο δάσκαλο. 
‒  Το κρέας δικό σου, του ’πε, τα κόκαλα δικά μου∙ μην τον λυπάσαι, δέρνε 
τον, κάμε τον άνθρωπο. 
‒ Έγνοια σου, καπετάν Μιχάλη∙ έχω εδώ το εργαλείο που κάνει τους ανθρώ-
πους, είπε ο δάσκαλος και έδειξε τη βίτσα. 

    
Καζαντζάκης, Ν., (1961). Αναφορά στον Γκρέκο 
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 Το παραπάνω απόσπασμα έμελλε να αποτελέσει το έναυσμα για την 
παρουσίαση μιας ακόμη ερευνητικής μου προσπάθειας, παρόμοια με εκεί-
νη που ξεκίνησε πριν από δεκαεπτά περίπου χρόνια σχετικά με τη μετά-
βαση των παιδιών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο. Έκτοτε η 
οπτική του οικοσυστημικού μοντέλου προσανατολίζει τη επιστημονική 
μου εστίαση στην αναζήτηση στρατηγικών συνεργασίας μεταξύ των εκ-
παιδευτικών αλλά και μεταξύ οικογένειας και σχολείου, καθιστώντας τα 
παραπάνω θέματα ως κυρίαρχα αντικείμενα του γενικότερου ερευνητι-
κού μου ενδιαφέροντος.  
 Πράγματι, είναι γεγονός ότι οι συνθήκες που περιγράφονται στο πα-
ραπάνω απόσπασμα ‒ευτυχώς για όλους‒ έχουν αλλάξει και δεν υφί-
στανται πλέον. Σήμερα η ένταξη ενός παιδιού στο σχολείο δεν προκαλεί 
τόσο έντονα συναισθήματα, ούτε κινητοποιεί κατά τον ίδιο τρόπο τα μέλη 
μιας οικογένειας. Ούτε πάλι από την άλλη πλευρά η υποδοχή του μικρού 
μαθητή στο σχολείο συνδυάζεται με απειλή τιμωρίας. Επιπλέον η πε-
ριορισμένη ανάμειξη των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία και η άνευ 
όρων παράδοση του παιδιού στα χέρια του εκπαιδευτικού, αφορούν στο 
παρελθόν της εκπαιδευτικής μας ιστορίας, αφού οι σύγχρονες οικογένειες 
έχουν ενεργότερο ρόλο στην αγωγή και μόρφωση των παιδιών τους.  
 Παρά τις αλλαγές όμως και τις βελτιώσεις που μπορεί να εντοπίσει 
κανείς τόσο κατά τη διαδικασία μετάβασης όσο και στη διαμόρφωση των 
σχέσεων σχολείου-οικογένειας, υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία θα 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. Αυτά με τη σειρά τους θα μπορούσαν 
να αντιμετωπιστούν ως στοιχεία ποιότητας σε ένα σχολικό θεσμό και να 
αποτελέσουν στόχο επικείμενων εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων.  
 Ωστόσο η αναγνώριση της σημασίας που μπορεί να έχει η γονεϊκή 
εμπλοκή στην γενικότερη εξέλιξη της προσωπικότητας του αναπτυσσό-
μενου ατόμου είναι ένα ζήτημα που μένει συχνά στο επίπεδο των διαπι-
στώσεων. Τόσο στο πλαίσιο της επιστημονικής συζήτησης όσο και σε 
αυτό της επίσημης εκπαιδευτικής πρακτικής δεν έχει αποτελέσει αντικεί-
μενο συστηματικής διαπραγμάτευσης ούτε έχουν γίνει τα απαραίτητα 
βήματα για την αντιμετώπισή του.  
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 Άλλωστε η αναγνώριση του δικαιώματος στους γονείς να συμμετέ-
χουν ενεργά στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων δε σημαίνει ότι έχουν 
πραγματοποιηθεί ενθαρρυντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Από 
την άλλη πλευρά ολοένα και περισσότερο, αυξάνει η καταγραφή περι-
πτώσεων γονέων που εντάσσονται σε αντίστοιχους συλλόγους, λειτουρ-
γώντας ως μοχλός ισχύος για την αντιμετώπιση προβληματικών καταστά-
σεων που τους αφορούν, ενώ πληθαίνουν τα περιστατικά στην καθημε-
ρινότητα των σχολείων με παρεμβάσεις γονέων που αποσυντονίζουν τη 
λειτουργία τους. Συχνότερα επίσης γίνεται λόγος για την ανάγκη προσ-
διορισμού των ρόλων και των ορίων κατά τις διαδικασίες διαπραγμάτευ-
σης μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων αλλά και οριοθέτησης των τομέων, 
των όρων και των αρμοδιοτήτων κατά τη συμμετοχή των γονέων στη 
διαμόρφωση του εκπαιδευτικού γίγνεσθαι (Ματσαγγούρας, 2008). 
 Και έτσι προκύπτει το εύλογο ερώτημα κατά πόσο η πραγματικότη-
τα στο ελληνικό σχολείο ανταποκρίνεται στη σημαντικότητα αυτής της 
σχέσης. Συχνά η συνεργασία που αναπτύσσεται ανάμεσα στο σχολείο και 
την οικογένεια οριοθετεί σε κάποιο βαθμό και τη συμμετοχή του γονέα 
στη σχολική ζωή. Σε αυτό το σημείο θα μπορούσε να εντοπιστεί και το 
παράδοξο της απαίτησης του σχολείου, που αποτελεί χώρο εκτός της 
οικογένειας, να ορίζει και να οριοθετεί το πλαίσιο της δράσης των γο-
νέων στο δικό τους προσωπικό-οικογενειακό χώρο. Όμως πώς διασφαλί-
ζεται αυτή η ισορροπία στη συνδιαλλαγή και σύμπραξη μεταξύ των κοι-
νωνικών εταίρων; (Γεωργίου, 2000). Το ερώτημα αυτό αποτελεί άλλωστε 
την αφετηρία του γενικότερου προβληματισμού από τον οποίο προέκυψε 
και η μελέτη που ακολουθεί στις επόμενες σελίδες.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
 Το σχολείο και η οικογένεια αναγνωρίζονται ως πρωτογενείς φορείς 
κοινωνικοποίησης και ως θεσμοί που ασκούν καταλυτική επίδραση στην 
ανάπτυξη του ανθρώπου.  
 Η οικογένεια αποτελεί το πρώτο κοινωνικό πλαίσιο που γνωρίζει ένα 
παιδί (Μπρούζος, 2009˙ Γεωργίου 2000). Ο όρος «οικογένεια» χαρακτη-
ρίζει μια ομάδα ανθρώπων ανάμεσα στους οποίους έχουν αναπτυχθεί 
στενοί ‒συναισθηματικοί ή και πρακτικοί‒ δεσμοί όπως και σχέσεις συγ-
γένειας. Οι διάφοροι τύποι που συναντώνται στην πορεία εξέλιξης του 
θεσμού αποτελούν συνάρτηση του τρόπου με τον οποίο είναι οργανω-
μένη και λειτουργεί η κοινωνία σε μια δεδομένη στιγμή. Παραλλαγές του 
καθολικού αυτού φαινομένου στην ιστορία του ανθρώπινου γένους ανα-
δεικνύουν τη διεύρυνση του όρου της οικογένειας με την ένταξη σε αυτή 
μορφών οργάνωσης της ιδιωτικής ζωής των ανθρώπων, στην οποία κυ-
ρίαρχο κριτήριο είναι η ύπαρξη ενός παιδιού, χωρίς να εξετάζεται η σχέση 
του με τους ενήλικες (βιολογική ή μη) αλλά ούτε και η μεταξύ των ενη-
λίκων σχέση (Μασούρου, 2005). Στο πλαίσιο αυτό τα μέλη της οικογέ-
νειας βιώνουν την πραγματικότητα που τους περιβάλλει ενώ μοιράζονται 
μια κοινή διαδρομή στο χρόνο, με αντίστοιχες αναφορές στο παρελθόν 
αλλά και στο μέλλον. Παρά το γεγονός ότι στο σύγχρονο δυτικό κόσμο 
οι διαστάσεις της περιορίζονται ‒με αποτέλεσμα από τη διευρυμένη οικο-
γένεια να προσανατολιζόμαστε στην πυρηνική (με τον πατέρα, τη μητέ-
ρα και τα παιδιά τους) και συχνά στην οικογένεια με τον ένα γονιό‒ αυτή 
εξακολουθεί να αποτελεί τον καθρέπτη κάθε παιδιού, αφού προβάλλει ως 
φορέας πολιτιστικών αναφορών και ως εκφραστής συμβολικών λειτουρ-
γιών (Βεργιοπούλου, 2016).  
 Ανάμεσα στις λειτουργίες που επιτελεί ‒εκτός της αυτονόητης κοι-
νωνικοποιητικής και της εξασφάλισης της συνέχειας της κοινωνίας‒ ξε-
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χωρίζουν η αναπαραγωγική, η ψυχολογική στήριξη των μελών της, η 
προστασία και η φροντίδα μαζί με την εκπαιδευτική και οικονομική (Μα-
σούρου, 2005). Η δυναμική που προκύπτει από το επίπεδο στο οποίο 
αυτή ανήκει (οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και μορφωτικό) επη-
ρεάζει την εν γένει συγκρότηση του παιδιού που γεννιέται και ανατρέ-
φεται στους κόλπους της. Αυτό επιτυγχάνεται με τη μεταφορά των γνώ-
σεων, αξιών, πεποιθήσεων, στάσεων και συμπεριφορών που τη χαρακτη-
ρίζουν.  
 Μολονότι και στη σύγχρονη εποχή τα παιδιά ζουν και αναπτύσσο-
νται σε πολλαπλά πλαίσια/συστήματα που το καθένα ξεχωριστά αλλά και 
όλα μαζί αλληλοεπιδρούν επηρεάζοντας την εξέλιξή τους, η επιρροή των 
γονέων κρίνεται σημαντική. Όπως έχει καταγραφεί ‒από την οικοσυ-
στημική προσέγγιση‒ η οικογένεια αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου συ-
στήματος και ως τέτοιο είναι κάτι περισσότερο από το άθροισμα των με-
ρών της (Μυλωνάκου-Κεκέ, 2006). Μέσα σε αυτή, το αναπτυσσόμενο 
άτομο δέχεται τις πρώτες επιδράσεις στη γνωστική, συναισθηματική και 
κοινωνική του ανάπτυξη, εξελίσσεται σωματικά και διανοητικά, ανατρέ-
φεται, διαπαιδαγωγείται και κοινωνικοποιείται.  
 Σύμφωνα με τον Μπρούζο (2009) οι γονείς χαρακτηρίζονται ως «φυ-
σικοί παιδαγωγοί» του παιδιού τους ενώ οι εκπαιδευτικοί, με τους 
οποίους το ίδιο το παιδί έρχεται σε επαφή στο χώρο του σχολείου ‒ως 
μαθητής/μαθήτρια πια‒ είναι οι «επαγγελματίες» παιδαγωγοί τους. Άλ-
λωστε ο Bronfenbrenner (1996) έχει κάνει αναφορά στο σχολείο, ως επί-
σημο φορέα εκπαίδευσης του παιδιού και στην οικογένεια, ως ανεπίσημο 
φορέα εκπαίδευσης του, υπογραμμίζοντας ότι η συμβολή της αποτελεί 
προϋπόθεση για την επιτυχία της επίσημης εκπαίδευσης στο σχολείο.  
 Από την άλλη πλευρά και το σχολείο, όπως κάθε θεσμός στην πορεία 
εξέλιξής του, έχει γνωρίσει διάφορες μορφές και τύπους και έχει αναλάβει 
διάφορες λειτουργίες. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η λειτουργία της «παρο-
χής γνώσεων και προσόντων», η «ανανεωτική» και «κοινωνικοποιητική» 
λειτουργία, η «επιλεκτική» και «νομιμοποιητική», αλλά και η «κουστω-
διακή» λειτουργία, στα πλαίσια της οποίας εξασφαλίζεται η δυνατότητα 
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στους γονείς των παιδιών να συμμετέχουν ενεργά στον τομέα απα-
σχόλησης ‒ως εργατικό δυναμικό‒ αφού απαλλάσσονται από το παιδα-
γωγικό ρόλο τους, τον οποίο αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο εκπαιδευτικός 
θεσμός.    
 Έτσι η αναγνώριση του σχολείου ως κοινωνικού θεσμού, του προσδί-
δει ταυτόχρονα το αποκλειστικό και επίσημο δικαίωμα της αναπαραγω-
γής και μετάδοσης της γνώσης, της κοινωνικο-ιστορικής πείρας των με-
γαλύτερων μελών ενός κοινωνικού συνόλου στους νεότερους. Η εξα-
σφάλιση της «καθολικής» μεταφοράς της γνώσης αυτής στις νεότερες γε-
νιές, είναι σχετικά πρόσφατη στην ιστορία της ανθρωπότητας, αφού πρό-
σφατη αντίστοιχα είναι και η κατοχύρωση του δικαιώματος «της σχο-
λικής φοίτησης για όλους» και η αποδοχή από την πλευρά της πολιτείας 
της υποχρέωσής της για παροχή των απαραίτητων μορφωτικών αγαθών 
και εκπαιδευτικών δομών. Ενώ αρχικά η πρόσβαση στη γνώση ήταν 
«προνόμιο των λίγων», η εκβιομηχάνιση και η επικράτηση της αστικής 
τάξης, συνέβαλε στην εξέλιξη του σχολικού θεσμού και στη διαμόρφωσή 
του με τη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα. Εκτός της «ελεύθερης πρό-
σβασης» στη γνώση, ανάμεσα στα κοινά δομικά χαρακτηριστικά που πα-
ρουσιάζει ο σχολικός θεσμός σε διεθνές επίπεδο είναι η διάκρισή του σε 
επάλληλους κύκλους με την κλιμάκωση του επιπέδου δυσκολίας όσον 
αφορά στην παρεχόμενη γνώση.  
 Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορούν να εντοπιστούν και στο πλαίσιο 
του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Στον ελληνικό χώρο η δια-
σφάλιση του αγαθού της παιδείας είναι κατοχυρωμένη συνταγματικά, 
αφού προβλέπεται ότι «Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του κρά-
τους, έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγω-
γή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνεί-
δησης και την διάπλασή τους ως ελευθέρους και υπεύθυνους πολίτες» 
(στο άρθρο 16 παρ. 2 του αναθεωρημένου Συντάγματος της Ελλάδας). 
 Παράλληλα στο ίδιο κείμενο (και τα άρθρα 9 και 21), κατοχυρώνεται 
το απαραβίαστο της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του ατόμου αλλά 
και η προστασία της οικογένειας, του γάμου, της μητρότητας και της 
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παιδικής ηλικίας. Παρά τη συνταγματική αναγνώριση του γονικού δικαι-
ώματος στο ζήτημα της μόρφωσης των παιδιών δεν υπάρχει συγκεκρι-
μένη νομοθετική πρόβλεψη σχετικά με την επιδίωξη της ενεργού εμπλο-
κής και συμμετοχής των γονέων στην εκπαιδευτική πραγματικότητα των 
παιδιών τους. Η δυναμική των σχέσεων μεταξύ των δύο θεσμών στον 
ελληνικό χώρο γνωρίζει διαφοροποιήσεις αντίστοιχες με τις αλλαγές που 
καταγράφονται στο κοινωνικοπολιτιστικό και πολιτικοοικονομικό πλαί-
σιο κάθε ιστορικής περιόδου, με την κυριαρχία συγκεκριμένων πολιτισμι-
κών αξιών και επιστημονικών προσεγγίσεων. Αντίστοιχη όμως υπήρξε η 
δυναμική των σχέσεων των δύο θεσμών και σε διεθνές επίπεδο.  
 Όπως έχει επισημανθεί (Συμεού, 2003) το σχολείο και η οικογένεια 
αντιμετωπίζονταν ως «αποκλίνοντα πεδία» με περιορισμένες δυνατότη-
τες επικοινωνίας και συνεργασίας και μόλις πρόσφατα‒στην πορεία της 
εξέλιξής τους‒ καταγράφονται αλλαγές για το ρόλο και τη θέση των γο-
νέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Στην προοπτική αυτή αμφισβη-
τήθηκε η αντιμετώπιση του μαθητή και της μαθήτριας ως «άγραφο χαρ-
τί» ενώ παράλληλα αναγνωρίστηκε ότι η μαθητεία στο «άτυπο σχολείο» 
της οικογένειας συμβάλλει στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων 
που στο σχολικό περιβάλλον θα γνωρίσουν σε ένα πιο διευρυμένο πλαί-
σιο αναφοράς.  
 Η διαμόρφωση ενός νέου πλέγματος σχέσεων ανάμεσα στο σχολικό 
και οικογενειακό περιβάλλον των μαθητών/τριών προέκυψε ως συνέπεια 
αντίστοιχων μετατοπίσεων στο οικονομικό και πολιτικό πεδίο με την 
επικράτηση νέων αντιλήψεων και αξιών σχετικά με την εξασφάλιση ίσων 
ευκαιριών στην εκπαίδευση αλλά και του κινήματος της λογοδότησης και 
της αναζήτησης ευθυνών για τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Όπως ση-
μειώνεται από τον Συμεού (2003), στο πλαίσιο αυτό σκιαγραφήθηκε ένας 
νέος ρόλος για τους γονείς οι οποίοι αντιμετωπίζονται πλέον είτε ως «πε-
λάτες» είτε ως «καταναλωτές» αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις ως «λή-
πτες αποφάσεων» και «διαχειριστές της εκπαίδευσης».  
 Από την άλλη πλευρά, η επικράτηση της οικοσυστημικής θεώρησης 
και στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι προβάλλει την εικόνα του σχολείου ως 
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συστήματος υψηλής πολυπλοκότητας που αλληλεπιδρά, επηρεάζει και 
επηρεάζεται από το περιβάλλον μέσα στο οποίο υφίσταται και λειτουρ-
γεί. Το σχολείο ως σύστημα εμπεριέχεται σε ευρύτερα υπερσυστήματα 
(κοινωνικό-οικονομικό-πολιτικό-εθνικό) αλλά και σχετίζεται με επιμέ-
ρους συστήματα. Μέσα σε αυτό το σχήμα οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές 
αλλά και οι γονείς τους αποτελούν τα βασικά συστατικά τους (Μυλωνά-
κου-Κεκέ, 2006). Οι κοινωνικές αξίες και τα πρότυπα που αυτοί κομίζουν 
αποτελούν τις εισροές τους ‒μαζί με τους οικονομικούς πόρους και τα 
αναλυτικά προγράμματα‒ οι οποίες και μετασχηματίζονται μέσω διάφο-
ρων διεργασιών (διδακτικές μέθοδοι, εκπαιδευτικά περιεχόμενα και στό-
χοι, επιλογή διδακτικών διαδικασιών, οργάνωση/διοίκηση της τάξης και 
επικοινωνία) παράγοντας ως εκροές συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέ-
σματα και επιδόσεις, γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις των μαθητών/τριών 
(Πασιαρδής, 2004).  
 Το αναπτυσσόμενο άτομο βρίσκεται στο σημείο τομής μεταξύ σχο-
λικού και οικογενειακού συστήματος, για αυτό και η συνεργασία τους 
προβάλλεται πλέον ως σημαντικός παράγοντας αλλά και ως προϋπόθεση 
για την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του αλλά και τη γενικότερη εξέ-
λιξή του. Η πολύπλευρη ανάπτυξή του παιδιού και τα καλώς νοούμενα 
συμφέροντά του απασχολούν τόσο τους γονείς όσο και τους παιδαγω-
γούς του (Γεωργίου, 2000). Επιπρόσθετα έχει υποστηριχθεί (Μυλωνά-
κου-Κεκέ, 2006) ότι η οικογένεια ασκεί σημαντική επίδραση στη διαμόρ-
φωση της σχέσης του μαθητή με το σχολικό σύστημα αλλά και με το σύ-
νολο της σχολικής ζωής, για αυτό και πρέπει να συνδέεται με τους γενι-
κούς σκοπούς της παρεχόμενης εκπαίδευσης και αγωγής στο σχολείο.  
 Σε αρκετές χώρες έχει αναγνωριστεί η σπουδαιότητα και η ανα-
γκαιότητα της συμμετοχής των γονέων στη σχολική ζωή ενώ η ενίσχυση 
της εμπλοκής των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους αποτελεί 
έναν από τους κεντρικούς στόχους της εκπαιδευτικής πολιτικής αρκετών 
ευρωπαϊκών χωρών (OECD, 1997). Επιπλέον τα τελευταία χρόνια προ-
βάλλει πιο επιτακτικά το επιχείρημα της στενής συνεργασίας σχολείου-
οικογένειας ενώ γίνεται λόγος για τη μετάβαση από την εποχή του locus 
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parentis, εποχή κατά την οποία οι γονείς είχαν μηδαμινή παρέμβαση στα 
εκπαιδευτικά δεδομένα (Ματσαγγούρας & Βέρδης, 2003) στην εποχή 
που η αναγκαιότητα της στενής συνεργασίας απορρέει από ερευνητικά 
δεδομένα.  
 Επιστρέφοντας στην εκπαιδευτική πραγματικότητα της χώρας μας η 
σχετική συζήτηση δεν είναι σε θέση να καταγράψει στρατηγικές προώ-
θησης μιας προοπτικής συνεργασίας μεταξύ οικογενειακού και εκπαιδευ-
τικού πλαισίου. Η ευθύνη των γονέων προδιαγράφεται και περιορίζεται 
στην εξασφάλιση της συμμετοχής των παιδιών τους στην εννιάχρονη 
υποχρεωτική εκπαίδευση.  
 Αν και μας χωρίζουν αρκετές δεκαετίες από την εποχή που και στην 
Ελλάδα κυριαρχούσε η αντίληψη ότι οι ρόλοι σχολείου και οικογένειας 
είναι διακριτοί και ανεξάρτητοι, δεν έχει ωστόσο κατατεθεί κάποιο επί-
σημο πρόγραμμα που να προσανατολίζεται στην διαμόρφωση συγκεκρι-
μένης μεθοδολογικής προσέγγισης για την ανάπτυξη της επικοινωνίας 
και συνεργασίας μεταξύ τους.  
 Η θεσμοθέτηση της συμμετοχής των γονέων στα εκπαιδευτικά δρώ-
μενα του ελληνικού χώρου ανάγεται στα έτη 1985 και 1998 με τους νό-
μους Ν. 1566 και Ν. 2621. Σε αυτούς προβλέπεται η συγκρότηση Συλ-
λόγων-Ενώσεων-Ομοσπονδίας και Συνομοσπονδίας Γονέων (σε επίπεδο 
σχολείου, δήμου, νομού και επικράτειας αντίστοιχα). Ωστόσο η λειτουρ-
γία των προβλεπόμενων οργάνων χαρακτηρίζεται συχνά ως αναπο-
τελεσματική (Σαΐτης, 2008) και οι όποιες επαφές μεταξύ γονέων και εκ-
παιδευτικών παραμένουν στο πλαίσιο της άτυπης, μη θεσμοθετημένης 
επικοινωνίας. Τα όριά της συχνά περιγράφονται και ορίζονται στους 
σχολικούς κανονισμούς με πρωτοβουλία κυρίως από την πλευρά του 
σχολείου, για αυτό και σχετικές έρευνες κάνουν λόγο για τυπικές μορφές 
συνεργασίας (Ματσαγγούρας, Πούλου, 2009). Από την άλλη πλευρά, 
συχνά καταγράφονται σκοπιμότητες προσωπικής προβολής κατά τη 
συμμετοχή συγκεκριμένων γονέων στους αντίστοιχους συλλόγους, που 
συντηρούν την ύπαρξη αρνητικού κλίματος και την εκατέρωθεν καχυ-
ποψία (Γεωργίου, 2009). Έτσι η γονεϊκή εμπλοκή καταδεικνύεται ερευνη-
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τικά αναποτελεσματική και εξακολουθεί να είναι περιορισμένη (Μπόνια 
κ.ά, 2008). Η δημιουργία αμφίδρομης σχέσης και δυναμικής αλληλεπί-
δρασης μεταξύ σχολείου και ευρύτερου περιβάλλοντός του παραμένει ζη-
τούμενο, ενόσω παραμένουν ακόμη ο συγκεντρωτισμός και η απομόνω-
ση ως βασικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού μας συστήματος (Σαΐ-
της, 2008).  
 Η διερεύνηση της σχετικής βιβλιογραφίας, η ιστορική ανασκόπηση 
του ζητήματος της γονεϊκής εμπλοκής αλλά και η προσπάθεια εξεύρεσης 
λύσης για την αντιμετώπιση της υφιστάμενης κατάστασης στη χώρας 
μας, οδήγησαν στην τελική διαμόρφωση μιας ερευνητικής πρότασης, 
αποτελώντας παράλληλα τις πρώτες θεματικές ενότητες της συγκεκρι-
μένης μελέτης, που εστιάζει το ενδιαφέρον της στην οπτική των εκπαι-
δευτικών.  
 Στα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου γίνεται προσπάθεια οριοθέτησης 
της έννοιας της γονεϊκής εμπλοκής έτσι όπως αυτή προκύπτει από την 
ξένη και ελληνική βιβλιογραφία, ενώ επιχειρείται η διατύπωση ενός λει-
τουργικού ορισμού της παράλληλα με την επιχειρηματολογία για την 
αναγκαιότητα και σπουδαιότητα της διερεύνησης του ζητήματος. Επί-
σης, στο ίδιο μέρος της μελέτης γίνεται προσπάθεια καταγραφής των βα-
σικών θεωρητικών μοντέλων που έχουν αναπτυχθεί γύρω από την έννοια 
της γονεϊκής εμπλοκής αλλά και των αντίστοιχων τυπολογιών τους. 
Επιπλέον η αξιοποίηση της σχετικής βιβλιογραφίας και των ευρημάτων 
αντίστοιχων ερευνών συνηγορεί για τη σημασία και επίδραση της γο-
νεϊκής εμπλοκής με παράλληλη αναφορά στους παράγοντες που την επη-
ρεάζουν όπως και τα εμπόδια που την αποδυναμώνουν. Στις επόμενες 
ενότητες του πρώτου μέρους του βιβλίου παρατίθεται μια σύντομη βι-
βλιογραφική ανασκόπηση σχετική με τις στάσεις των εκπαιδευτικών απέ-
ναντι στο ζήτημα και επιχειρείται μια ενδεικτική παρουσίαση αντί-
στοιχων προσπαθειών διερεύνησής της από τη διεθνή αλλά κυρίως την 
εγχώρια πρόσφατη εργογραφία.  
 Τέλος παρουσιάζεται ο σκοπός, οι στόχοι και τα ερευνητικά ερωτή-
ματα της μελέτης, που αφορά στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας 
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εκπαίδευσης, των δασκάλων/ισσών που υπηρετούν στην περιοχή της Δυ-
τικής Θεσσαλονίκης και τη στάση τους απέναντι στην προοπτική της 
γονεϊκής εμπλοκής στο σχολείο.  
 Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου παρουσιάζεται και τεκμηριώνεται ο 
μεθοδολογικός σχεδιασμός της έρευνας ενώ επίσης περιγράφονται τα 
βήματα που ακολούθησε η ερευνητική διαδικασία για την απάντηση των 
ερευνητικών της υποθέσεων.  
 Η επόμενη ενότητα περιλαμβάνει παρουσίαση της στατιστικής ανά-
λυσης που πραγματοποιήθηκε αλλά και των αποτελεσμάτων της. Ακο-
λουθεί ο σχολιασμός και συνόψιση των συμπερασμάτων όπως επίσης η 
επισήμανση των περιορισμών της έρευνας.  
 Η αναζήτηση πρακτικών προώθησης της συνεργασίας μεταξύ σχο-
λείου και οικογένειας μέσα από την εκπόνηση και εφαρμογή αντίστοιχων 
παρεμβατικών προγραμμάτων με παράλληλη επιμόρφωση των εκπαιδευ-
τικών αλλά και των γονέων συναντάται στη διατύπωση των προτάσεων 
της συγκεκριμένης μελέτης.  
 

 
 




