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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνχο Δηδηθήο 

Αγσγήο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ κε πξνζπκία 

ζπκκεηείραλ ζηελ παξνχζα έξεπλα ζπκπιεξψλνληαο ην εξσηεκαηνιφγην.  

 

Δπίζεο, επραξηζηψ πνιχ ην ζχδπγν, ηα παηδηά θαη ηνπο γνλείο κνπ γηα ηελ 

ελζάξξπλζε, ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ αλνρή ηνπο ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ 

κνπ. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

 Η παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη δχν δεηήκαηα, ηα νπνία γηα ηα δεδνκέλα 

ηεο ζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο θαη θπξίσο ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο ζεσξνχληαη βαζηθήο 

ζεκαζίαο. Τν πξψην δήηεκα αθνξά ζηελ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο 

πνπ ζχκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά ζέκαηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πξάμεο, ελψ ην δεχηεξν δήηεκα αθνξά ζηελ γνλετθή εκπινθή θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. Καη ηα δχν εμεηάδνληαη ζην πιαίζην ηεο εηδηθήο 

εθπαίδεπζεο, κηαο θαη νη ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο είλαη εθπαηδεπηηθνί Δηδηθήο 

Αγσγήο. Η επηινγή ηνπ ζέκαηνο έγηλε ιακβάλνληαο ππφςε φηη αλ θαη ηα δχν 

δεηήκαηα εξεπλήζεθαλ απφ πνιινχο κειεηεηέο ζην πιαίζην ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο, 

σζηφζν νη έξεπλεο ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε είλαη πεξηνξηζκέλεο. 

Σθνπφο, ινηπφλ, ηεο εξγαζίαο είλαη ε εμέηαζε ησλ απφςεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο 

ηνπο θαη ηεο εκπινθήο ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο. 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ ζπιιέρζεθαλ κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ νη απφςεηο 

70 εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο. 

Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη φζν ζεηηθφηεξεο είλαη νη απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο γνλετθήο εκπινθήο, 

ηφζν πην ζεηηθέο είλαη νη αλαθνξέο ηνπο γηα ηε γνλετθή εκπινθή, ελψ δε 

δηαπηζηψζεθε ζπζρέηηζε κεηαμχ απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηαο δηδαζθαιίαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο γνλετθήο εκπινθήο.. Δπηπξφζζεηα, ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο 

θαηέιεμαλ ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο θπξίσο σο πξνο ηε βαζκίδα 

εθπαίδεπζεο, ηα έηε πξνυπεξεζίαο θαη ην εξγαζηαθφ θαζεζηψο ζηηο ππνθιίκαθεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Τν θχιν δελ βξέζεθε λα παίδεη θάπνην ξφιν ζηελ αίζζεζε ηεο 

απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ησλ αλαθνξψλ γηα ηε γνλετθή εκπινθή. 
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Self effectiveness and Parental Involvement: investigating the 

opinions of special education teachers 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper discusses two issues, which are essential in education and 

particularly in special education. The first issue relates to the self-efficacy of teaching, 

which is one of the key issues of educational practice according to the literature, while 

the second issue relates to parental involvement and effectiveness. Both are examined 

in the context of special education, as the participants of the survey are special 

education teachers. The theme was choosen, because research in special education is 

limited.  

The aim, therefore, of the study is to investigate the opinions of special 

education teachers on the effectiveness of teaching and parental involvement in the 

education of children with special needs. The opinions of 70 special education 

teachers of primary and secondary schools of Thessaloniki were collected via 

questionnaires.  

The results showed that the more positive are the opinions of special education 

teacher on the effectiveness of parental involvement, the more positive are their 

reports for parental involvement, while no correlation was found between self-

efficacy of teaching and parental involvement effectiveness. In addition, the data 

resulted in statistically significant differences mainly on the education level, years of 

experience and occupational status on the subscales of the questionnaire. Gender was 

not found to play a role in self-efficacy sense and in the reports about parental 

involvement.  
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ζηελ 

εθπαίδεπζε, κηαο θαη κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο πνπ εθαξκφδνπλ κπνξνχλ λα επεξεάδνπλ 

ζεηηθά ή αξλεηηθά ηηο αθαδεκατθέο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ. Σπλήζσο, γηα λα 

βειηησζεί ε επίδνζε ησλ καζεηψλ, γίλνληαη παξεκβάζεηο πνπ επηθεληξψλνληαη ζε 

αιιαγέο ζηε κέζνδν δηδαζθαιίαο, ζηελ πηνζέηεζε ελφο λένπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 

ή ζηελ εθαξκνγή λέσλ ζηξαηεγηθψλ θαη εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο. Ωζηφζν, ε ζπκβνιή 

ηνπ δαζθάινπ ζηε κάζεζε πξνρσξά πέξα απφ ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο ή ην 

επίπεδν εθπαίδεπζήο ηνπο. Οη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δηθή ηνπο 

δηδαζθαιία, θαη θαη’ επέθηαζε, γηα ηε κάζεζε ησλ καζεηψλ ηνπο, απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην κέξνο κηαο επηηπρεκέλεο δηδαζθαιίαο. Έηζη, έλαο δάζθαινο κε ηζρπξή 

αληίιεςε απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη ζε ζέζε λα ιχλεη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ θαη λα αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο. Βέβαηα, ζεκαληηθφ είλαη λα 

αλαθεξζεί φηη ε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία δελ είλαη εχθνιν εγρείξεκα αθφκα θαη 

θάησ απφ ηηο επλντθφηεξεο ζπλζήθεο (Τξηιηαλφο, 2000). 

Παιαηφηεξα, ε ζρνιηθή επίδνζε ζεσξνχληαλ φηη επεξεάδνληαλ απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ καζεηή, δειαδή ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα θίλεηξά ηνπ, θαζψο θαη ην 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ζρνιείνπ. Ωζηφζν, απνζηνιή 

ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ είλαη ε δεκηνπξγία πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο  πνπ πξνάγνπλ 

θαη ηηο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ 

απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία ησλ δηαθφξσλ ζπζηαηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ -  δηεπζπληήο, 

εθπαηδεπηηθνί, γνλείο. Η επζχλε γηα ηηο ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο είλαη ζαθψο έλα ζέκα 

πνπ απαζρνιεί πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο θαη ην δήηεκα ηνπ θαηά πφζν νη 

εθπαηδεπηηθνί είλαη ππεχζπλνη γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο γνλείο θαίλεηαη 

λα ζπλδέεηαη κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη γνλείο ζέβνληαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο 

επαγγεικαηίεο. Οη ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο πξέπεη λα θαιιηεξγνχληαη απφ φινπο ηνπο 

δαζθάινπο, νη νπνίνη ζα πξνζπαζνχλ λα ζηεξίδνπλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο 

γνλείο. Έηζη, ε πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ 

παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηηπρία ησλ καζεηψλ. Η γνλετθή εκπινθή ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ έρεη ηνληζηεί σο ε ηδηαίηεξα ζεκαληηθή πηπρή ηεο ζρέζεο 
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ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο. Πνιπάξηζκεο κειέηεο δείρλνπλ φηη ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ πςειφηεξε αθαδεκατθή επίδνζε ησλ καζεηψλ, ηελ θαιχηεξε 

ζπκκεηνρή ηνπο θαη ηελ πην ζεηηθή ζηάζε θαη ησλ καζεηψλ θαη ησλ γνλέσλ απέλαληη 

ζηελ εθπαίδεπζε (Woolfolk, Rosoff, & Hoy, 1990 · Caprara, Barbaranelli, Steca, & 

Malone, 2006 · Tschannen-Moran & Johnson, 2011). 

Παξφηη ππάξρεη πιήζνο εξεπλψλ πνπ κειεηά ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπο θαζψο θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο γνλετθήο εκπινθήο, νη 

έξεπλεο ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο γηα ηα αλσηέξσ 

είλαη πεξηνξηζκέλεο. 

Η παξνχζα εξγαζία, ινηπφλ, έρεη σο ζηφρν λα εμεηάζεη ηηο απφςεηο ησλ 

δαζθάισλ εηδηθήο αγσγήο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο θαη ηεο 

γνλετθήο εκπινθήο. Έηζη, ζην πξψην θεθάιαην επηρεηξείηαη αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο 

βηβιηνγξαθίαο γηα ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

δηδαζθαιίαο. Αλαιπηηθφηεξα, γίλεηαη αλαθνξά ζην ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν ηνπ 

φξνπ, ζηηο ζεσξίεο ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δπηπιένλ, παξαζέηνληαη θάπνηα απφ ηα 

βαζηθά εξγαιεία κέηξεζεο ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ζρεηηθέο έξεπλεο κε ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο. Σην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο 

γηα ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο γνλετθήο εκπινθήο. Αξρηθά δίλεηαη ην ελλνηνινγηθφ 

πιαίζην ηνπ φξνπ, ελψ ζηε ζπλέρεηα κειεηάηαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο γνλετθήο 

εκπινθήο, ηα βαζηθά εξγαιεία κέηξεζήο ηεο θαη ζρεηηθέο έξεπλεο κε ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο. Τειεηψλνληαο ην ζεσξεηηθφ πιαίζην παξαζέηνληαη νη ζηφρνη θαη 

ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζηα νπνία ε έξεπλα θαιείηαη λα απαληήζεη θαη αθνινπζεί 

ην ηξίην θεθάιαην ηεο κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο. Σην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη 

ην δείγκα, ε δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ην εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη 

ε κέζνδνο ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο. Σην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ θαη ζην πέκπην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην 

αθνινπζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ε ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ 

ΑΤΣΟ-ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ 

 

1.1. Δννοιολογικό πεπιεσόμενο 

 Παξά ηηο δηαθνξέο ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, έξεπλεο δείρλνπλ φηη ε 

αληίιεςε  ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ππάξρεη ζε πνιιέο 

θνπιηνχξεο θαη ρψξεο (Klassen et al, 2009).  

Ο Bandura (1986, φπσο αλαθέξεηαη ζε Steele, 2010) φξηζε ηελ απην-

απνηειεζκαηηθφηεηα σο ην ζχλνιν ησλ πεπνηζήζεσλ πνπ έρεη έλα άηνκν ζρεηηθά κε 

ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ λα παξάγεη επηζπκεηά απνηειέζκαηα θαη γεγνλφηα πνπ 

επεξεάδνπλ ηε δσή ηνπ. Απηέο νη πεπνηζήζεηο επεξεάδνπλ ην πψο νη άλζξσπνη 

ζθέθηνληαη θαη ζπκπεξηθέξνληαη, ηηο επηινγέο πνπ θάλνπλ, ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηνπλ 

θαη ηα ζρέδηα δξάζεο πνπ επηδηψθνπλ. 

Σχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ ε απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ είλαη βαζηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη 

θαζνξίδεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ πεπνηζήζεσλ πνπ έρεη έλαο δάζθαινο ζρεηηθά κε ηηο 

δηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο λα δηδάμεη θαη λα επεξεάζεη ηε ζπκπεξηθνξά θαη 

ηηο επηδηψμεηο ησλ καζεηψλ αλεμάξηεηα απφ εμσηεξηθέο επηξξνέο ή εκπφδηα. Δίλαη 

δειαδή, ε αληίιεςε ηνπ δαζθάινπ γηα ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ, θαζψο θαη γηα ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπ λα δηδάζθεη θαη λα δηακνξθψλεη ηηο γλψζεηο, ηηο αμίεο θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ, αθφκα θαη ησλ καζεηψλ πνπ δελ έρνπλ θίλεηξα 

(Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2001). 

Δπηπιένλ, θαηά ηνπο Berman, McLaughlin, Bass, Pauly θαη Zellman (1979, 

φπσο αλαθέξεηαη ζε Gurvitch & Metzler, 2009) ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο έρεη νξηζηεί σο ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ν εθπαηδεπηηθφο ζεσξεί φηη έρεη ηελ 

ηθαλφηεηα λα επεξεάζεη ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ. Οπζηαζηηθά, είλαη ην εθθξαζκέλν 

επίπεδν εκπηζηνζχλεο πνπ έλαο εθπαηδεπηηθφο έρεη ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα 

βνεζήζεη ηα παηδηά λα κάζνπλ. Οη απφςεηο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ζεσξνχληαη 

σο ην ζεκέιην γηα ηελ χπαξμε θηλήηξσλ θαη πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Έηζη, εάλ νη εθπαηδεπηηθνί δελ πηζηεχνπλ ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 
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νινθιεξψζνπλ έλα επηζπκεηφ απνηέιεζκα, ζα έρνπλ κηθξφ ή θαζφινπ θίλεηξν λα 

εξγαζηνχλ πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπο. Με άιια ιφγηα, έλαο δάζθαινο πνπ 

αηζζάλεηαη εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθφο ζα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη ηηο 

πξνθιήζεηο θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ πηζαλφλ ζα ηνπ πξνθχςνπλ. 

Η ζεκαζία ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνθχπηεη θαη  απφ 

ηελ θπθιηθή ηεο θχζε. Όπσο θαίλεηαη ζην Σρήκα 1, ε αίζζεζε επάξθεηαο ηεο 

απφδνζεο δεκηνπξγεί κηα λέα εκπεηξηθή γλψζε, ε νπνία παξέρεη λέεο πιεξνθνξίεο 

πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζε επεμεξγαζία γηα λα δηακνξθψζνπλ κειινληηθέο πεπνηζήζεηο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. Μεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα νδεγεί ζε κεγαιχηεξε 

πξνζπάζεηα θαη επηκνλή, ε νπνία νδεγεί ζε θαιχηεξε απφδνζε, ε νπνία κε ηε ζεηξά 

ηεο νδεγεί ζε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα. Βέβαηα είλαη δπλαηφλ λα ζπκβαίλεη 

θαη ην αληίζηξνθν. Έηζη, ρακειφηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα νδεγεί ζε ιηγφηεξε 

πξνζπάζεηα θαη αίζζεζε απνηπρίαο, ε νπνία νδεγεί ζε θησρφηεξα δηδαθηηθά 

απνηειέζκαηα, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα νδεγνχλ ζε κεησκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα 

(Tschannen-Moran, Woolfolk Hoy, & Hoy, 1998). 
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Γεληθφηεξα, ππάξρνπλ εθπαηδεπηηθνί πνπ πξνηείλνπλ ηε ρξήζε ηεο απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζπλνιηθή θαη δηακνξθσηηθή 

αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ (Ramey-Gassert, Shroyer, & Staver, 1996· 

Scharmann & Hampton, 1995). Αληίζεηα, άιινη εθπαηδεπηηθνί είλαη ιηγφηεξν 

ελζνπζηψδεηο θαη ππνζηεξίδνπλ φηη ην ελδηαθέξνλ ζα πξέπεη λα εζηηαζηεί ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη φρη ζηελ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα, κηαο 

θαη ε ηειεπηαία αλαθέξεηαη κφλν ζηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο (Chan, 2008). 

Πάλησο, ζε κηα αλαζθφπεζε ηνπ ζπλφινπ ζρεδφλ ησλ πεγψλ απφ ην 1974 

κέρξη ην 1997 πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ φξν απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

νη Tschannen-Moran, Woolfolk-Hoy θαη Hoy (1998) εληφπηζαλ πεξηζζφηεξα απφ 100 

άξζξα, πξαθηηθά ζπλεδξίσλ θαη βηβιία πνπ αλαθέξνληαλ ζηνλ φξν απηφ. 

Δπηπξνζζέησο, νη απφςεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, εηδηθά απφ έκπεηξνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, θαίλεηαη λα παξακέλεη αξθεηά ζηαζεξή, φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί 

ιακβάλνπλ επηκφξθσζε. Ωζηφζν, αθφκε θαη νη έκπεηξνη εθπαηδεπηηθνί κε ζηαζεξέο 

απφςεηο απνηειεζκαηηθφηεηαο κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα αμηνινγήζνπλ εθ λένπ ηηο 

απφςεηο ηνπο, φηαλ αληηκεησπίδνπλ λέεο πξνθιήζεηο, φπσο κία άιιε κέζνδν 

δηδαζθαιίαο. Δπηπιένλ, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιιέο θνξέο 

ζρεηίδεηαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην. Έηζη, νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα 

αηζζάλνληαη απνηειεζκαηηθνί γηα ηε δηδαζθαιία νξηζκέλσλ καζεκάησλ ζε 

νξηζκέλνπο καζεηέο ζε νξηζκέλεο ζπλζήθεο, ελψ αληηιακβάλνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο σο 

ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθφ θάησ απφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο (Tschannen-Moran & 

Woolfolk Hoy, 2007· Tschannen-Moran et al, 1998).   

Πξέπεη επίζεο λα πξνζηεζεί φηη ε έλλνηα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο έρεη 

ζπλδεζεί κε έλα πιήζνο εθπαηδεπηηθψλ κεηαβιεηψλ, φπσο ε επηηπρία ησλ καζεηψλ 

θαη ηα θίλεηξά ηνπο, ε απηνεθηίκεζε ησλ καζεηψλ θαη νη ζεηηθέο θνηλσληθέο ηνπο 

δεμηφηεηεο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ, νη εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο, ε 

επηηπρία ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ, νη απνθάζεηο γηα παξαπνκπή ησλ 

καζεηψλ ζε κνλάδεο εηδηθήο αγσγήο θαη νη ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο  

(Brouwers & Tomic, 2001). 

Άιισζηε, πξφζθαηα εξεπλεηηθά επξήκαηα έρνπλ ππνζηεξίμεη ηελ ηδέα φηη ε 

απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί έλα πνιπδηάζηαην θαηλφκελν.  
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Ο αξηζκφο ησλ δηαζηάζεψλ ηεο πνηθίιεη. Έηζη, αλάινγα κε ηηο κειέηεο, ην φξγαλν 

κέηξεζεο θαη ηελ εζηίαζε ηεο έξεπλαο θπκαίλεηαη ζπλήζσο απφ ηξεηο έσο έμη 

δηαζηάζεηο (Malinen, Savolainen, Xu, 2012). Οη δηαζηάζεηο ζρεηίδνληαη κε ηελ 

δηαρείξηζε ηεο ηάμεο, ηε δηδαζθαιία, ηελ παξνρή θηλήηξσλ θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ, θαη, πην πξφζθαηα, ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνπο γνλείο 

(Chan, 2008 · Skaalvik & Skaalvik, 2010 · Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 

2007). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη Skaalvik & Skaalvik (2010) κειέηεζαλ ηηο εμήο 

δηαζηάζεηο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο: πξνζαξκνγή ηεο εθπαίδεπζεο 

ζηηο αηνκηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, θίλεηξα γηα ηνπο καζεηέο, δηαηήξεζε 

πεηζαξρίαο, ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο θαη γνλείο, αληηκεηψπηζε ησλ αιιαγψλ θαη 

πξνθιήζεσλ.  Δπηπιένλ νη Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy (2007) κειέηεζαλ ηελ 

επίδξαζε ηνπ θιίκαηνο θαη ηεο δνκήο ηνπ ζρνιείνπ θαζψο θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ηνπ δηεπζπληή θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Τέινο, ε ζεκαζία ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο ηνλίδεηαη θαη 

απφ εθείλνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δηαθεξχζζνπλ φηη νη κεηαξξπζκίζεηο ηεο 

εθπαίδεπζεο πνπ απνηπγράλνπλ λα ηελ αμηνινγήζνπλ είλαη αλαπνηειεζκαηηθέο θαη 

αλεπηηπρείο (DeMesquita & Drake, 1994). Ωζηφζν, παξά ηελ θαζνιηθή αλαγλψξηζε 

ηεο ζεκαζίαο ηεο κειέηεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, δελ ππάξρεη 

θνηλή άπνςε γηα ην λφεκα θαη ηα κέηξα απφθηεζήο  ηεο  (Chan, 2008). 

 

 

1.2.  Θεωπίερ και σαπακηηπιζηικά αποηελεζμαηικόηηηαρ εκπαιδεςηικών 

Οη Tschannen-Moran et al. (1998) εμεηάδνληαο ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αλέθεξαλ δχν θπξίαξρεο ζεσξίεο : ηε 

ζεσξία ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ ηνπ Rotter θαη ηελ θνηλσληθή γλσζηηθή ζεσξία ηνπ 

Bandura. Δπηπιένλ, έθαλαλ πεξαηηέξσ δηάθξηζε κεηαμχ ηεο γεληθήο θαη ζπιινγηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ  ηθαλφηεηα ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο λα επεξεάδεη ηηο επηδφζεηο 

ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη ηελ πξνζσπηθή ή απην-απνηειεζκαηηθφηεηα, ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο λα 

επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα/επηδφζεηο ησλ καζεηψλ.  
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Αλαιπηηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ θνηλσληθή ζεσξία κάζεζεο ηνπ Rotter 

(1966, φπσο αλαθέξεηαη ζε Brouwers & Tomic, 2001) νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

ζεσξνχληαη ηθαλνί λα δηδάμνπλ ηνπο δχζθνινπο θαη ρσξίο θίλεηξα καζεηέο ζεσξείηαη 

φηη έρνπλ εζσηεξηθφ θέληξν ειέγρνπ, ελψ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ πηζηεχνπλ φηη ην 

πεξηβάιινλ έρεη πεξηζζφηεξν επίδξαζε ζηε κάζεζε ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ηηο 

δηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο δηδαζθαιίαο ζεσξείηαη φηη έρνπλ εμσηεξηθφ θέληξν ειέγρνπ. 

Έηζη, ε απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απμάλεηαη αλ ν εθπαηδεπηηθφο 

πηζηεχεη φηη ε επίδνζε θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ επεξεάδεηαη απφ ηελ 

εθπαίδεπζε, ελψ κεηψλεηαη εάλ ν εθπαηδεπηηθφο πηζηεχεη φηη παξάγνληεο εμσηεξηθνί 

πξνο ηε δηδαζθαιία (π.ρ. ηθαλφηεηεο καζεηψλ, νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ) είλαη πην 

ζεκαληηθνί ζηε κάζεζε ησλ καζεηψλ απφ ηελ επηξξνή πνπ έλαο δάζθαινο κπνξεί λα 

έρεη.  

Σχκθσλα κε ηελ θνηλσληθή ζεσξία κάζεζεο ηνπ Bandura (φπσο αλαθέξεηαη 

ζε Brouwers & Tomic, 2001) νη εθπαηδεπηηθνί πνπ πηζηεχνπλ φηη είλαη ηθαλνί λα 

δηδάμνπλ ηνπο καζεηέο ζεσξείηαη φηη έρνπλ αίζζεζε ηζρπξήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, 

ελψ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ακθηβάιινπλ γηα ηελ ηθαλφηεηά ηνπο  έρνπλ αίζζεζε γηα 

κεησκέλε απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε δηδαζθαιία. 

Ο Bandura (φπσο αλαθέξεηαη ζε Brouwers & Tomic, 2001), ινηπφλ, πξνηείλεη 

ηηο αθφινπζεο ηέζζεξηο πεγέο ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο: (1) εκπεηξηθή γλψζε, 

(2) αιιφηξηεο εκπεηξίεο, (3) πεπνηζήζεηο ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο, θαη (4) 

ζσκαηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο.  

Η πξψηε πεγή, η εμπειρική γνώζη, αλαθέξεηαη ζηηο εξκελείεο ησλ 

θαηαζηάζεσλ ηνπ παξειζφληνο πνπ θάλνπλ ηα άηνκα θαη αζθεί ηε κεγαιχηεξε 

επηξξνή απφ ηηο ηέζζεξηο πεγέο. Ο Bandura ππέζεζε φηη νη εξκελείεο ησλ 

παξειζνληηθψλ θαηαζηάζεσλ  ρξεζηκεχνπλ σο κηα ηζρπξή έλδεημε ηεο απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο, έλα εχξεκα πνπ έρεη επηβεβαησζεί ζε κεηαγελέζηεξεο κειέηεο 

(Usher & Pajares, 2008). Γηα παξάδεηγκα, έλαο δάζθαινο πνπ είλαη επηηπρήο ζην λα 

βνεζά ηνπο καζεηέο λα πξννδεχνπλ, είλαη πηζαλφ λα θάλεη κηα επλντθή εξκελεία ηεο 

πξνζπάζεηάο ηνπ, απμάλνληαο έηζη ηελ απην-απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, απνηπρίεο ζηελ ηάμε κπνξεί λα κεηψζνπλ ηελ αίζζεζε απηφ-

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ. Έηζη, ηα άηνκα ζπκκεηέρνπλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα, εξκελεχνπλ ή ελεκεξψλνληαη γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο απφδνζήο 
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ηνπο θαη ρξεζηκνπνηνχλ απηά ηα απνηειέζκαηα γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο απφςεηο 

ζρεηηθά κε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζε επφκελεο παξφκνηεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Γεληθά, κηα επηηπρεκέλε αληίιεςε εληζρχεη ηελ αίζζεζε 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ, ελψ κηα αληίιεςε απνηπρίαο κεηψλεη ηα επίπεδα 

απνηειεζκαηηθφηεηαο (Gurvitch & Metzler, 2009). 

Η δεχηεξε πεγή, οι αλλόηριες εμπειρίες, αλαθέξεηαη ζηελ πείξα πνπ 

απνθηήζεθε απφ ηελ παξαηήξεζε ησλ επηηπρηψλ θαη ησλ ιαζψλ ησλ άιισλ. Δθηφο 

απφ ηελ εξκελεία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζσπηθή απφδνζε ησλ απνηειεζκάησλ, νη 

εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο κέζα απφ ηηο 

δπλαηφηεηεο θαη ηελ απφδνζε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο. Άιισζηε, έρεη βξεζεί φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ πςειφηεξα επίπεδα ππνζηήξημεο είλαη πην πηζαλφ λα 

αληηκεησπίδνπλ ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ ζηε δνπιεηά ηνπο σο δηαρεηξίζηκεο, 

ελψ αλαθέξνπλ φηη κπνξνχλ λα δηδάμνπλ θαη ηνλ πην δχζθνιν καζεηή θαη δειψλνπλ 

φηη είλαη επηηπρείο ζηελ παξνρή εθπαίδεπζεο ζηνπο καζεηέο πνπ ρξεηάδνληαη εηδηθή 

εθπαίδεπζε (Ruble, Usher & McGrew, 2011). Παξά ην γεγνλφο φηη, νη αιιφηξηεο 

εκπεηξίεο είλαη αζζελέζηεξεο απφ ηελ πξνζσπηθή εκπεηξηθή γλψζε, κπνξνχλ λα 

ζπκβάινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο. Τα απνηειέζκαηα ησλ 

αιιφηξησλ εκπεηξηψλ είλαη ηζρπξφηεξα, φηαλ ηα άηνκα έρνπλ πεξηνξηζκέλεο 

πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο θαη είλαη αβέβαηα γηα ηηο επηδφζεηο ηνπο. Παξαηεξψληαο ηελ 

επηηπρία ησλ άιισλ εληζρχεηαη ε αίζζεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ παξαηεξεηή, 

ελψ αληίζηξνθα, παξαηεξψληαο ηελ απνηπρία απνδπλακψλεηαη θαη ε αίζζεζε 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ παξαηεξεηή (Gurvitch & Metzler, 2009). 

Η ηξίηε πεγή, οι πεποιθήζεις ηοσ κοινφνικού περιβάλλονηος (κοινφνική 

πειθώς), αλαθέξεηαη ζηα πεηζηηθά κελχκαηα πνπ ηα άηνκα ιακβάλνπλ απφ ηνπο 

άιινπο. Οη εθπαηδεπηηθνί ιακβάλνπλ αμηνινγηθέο θξίζεηο απφ ηνπο καζεηέο, ηνπο 

ζπλαδέιθνπο, ηνπο δηεπζπληέο θαη ηνπο γνλείο, πνπ πηζαλφλ επεξεάδεη ηελ αίζζεζε 

απην-απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο. Θεηηθά κελχκαηα νδεγνχλ ζε ελίζρπζε ηεο απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο. Μάιηζηα, ε απνηειεζκαηηθή θνηλσληθή πεηζψο δεκηνπξγεί 

αληηιήςεηο επηηπρίαο, πξηλ αθφκε ηελ πξνζπάζεηα νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ ή 

επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ. Τα άηνκα πνπ κπνξνχλ λα πεηζζνχλ φηη έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο 

δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο γηα λα νινθιεξψζνπλ ηελ επηθείκελε δξαζηεξηφηεηα είλαη 

πην πηζαλφ λα πξνζπαζήζνπλ πεξηζζφηεξν γηα λα πεηχρνπλ αθφκα θαη φηαλ 
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πξνθχπηνπλ αληημνφηεηεο. Έηζη, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ αληηιακβάλνληαη φηη έρνπλ 

πεξηζζφηεξε ππνζηήξημε απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ είλαη πην αθνζησκέλνη  θαη 

ηθαλνπνηεκέλνη ζε ζχγθξηζε κε εθείλνπο πνπ αληηιακβάλνληαη ιηγφηεξε ππνζηήξημε. 

Αληίζεηα, νη επηθξίζεηο ηείλνπλ λα ππνλνκεχνπλ ηελ αίζζεζε απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο. Τα αξλεηηθά θνηλσληθά  κελχκαηα κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ 

απνηπρία ή λα νδεγήζνπλ ζε απξνζπκία αθφκα θαη γηα πξνζπάζεηα, κε απνηέιεζκα 

ηε κείσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο (Gurvitch & Metzler, 2009·Ruble, Usher & 

McGrew, 2011). 

Η ηέηαξηε πεγή ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο, οι ζφμαηικές και 

ζσναιζθημαηικές καηαζηάζεις, αλαθέξεηαη ζε ζσκαηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο 

απαληήζεηο ησλ αηφκσλ ζρεηηθά κε ηελ απφδνζή ηνπο. Η ςπρνινγηθή θαηάζηαζε 

ελφο αηφκνπ, φπσο ην άγρνο ή ν ελζνπζηαζκφο κπνξεί λα επεξεάζεη ην επίπεδν 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ. Έηζη, ε ππεξβνιηθή πίεζε ή ην άγρνο κπνξεί λα πείζεη 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φηη δελ έρνπλ ηηο δεμηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Μηα θαηάζηαζε άγρνπο πξηλ απφ κηα ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα νδεγεί πηζαλφηαηα ζε ρακειφηεξε αληίιεςε απνηειεζκαηηθφηεηαο, ε 

νπνία ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πξφζζεηεο αληηδξάζεηο θφβνπ θαη ηειηθά 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη κηα δπζιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε. Αληίζεηα, ηα άηνκα κε ηζρπξή 

αίζζεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη πην πηζαλφ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηή ηελ 

δηέγεξζε γηα λα βειηηψζνπλ ηελ απφδνζή ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, νη πνιιαπιέο πηέζεηο 

γηα ηνπο δαζθάινπο εηδηθήο αγσγήο δεκηνπξγνχλ εχινγεο αλεζπρίεο γηα απμεκέλν 

ζηξεο, ην νπνίν έρεη ζπζρεηηζηεί κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Σε γεληθέο γξακκέο, φκσο, ηα άηνκα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα κέζσ 

θάπνησλ ζηξαηεγηθψλ πεξηνξηζκνχ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δηέγεξζεο, λα νδεγεζνχλ ζε 

βειηησκέλε απφδνζε (Gurvitch & Metzler, 2009· Ruble, Usher & McGrew, 2011). 

Σηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ε κειέηε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο, φπσο απηά απνηππψλνληαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Έηζη, 

ζχκθσλα κε ηηο έξεπλεο, πξνθχπηεη φηη ε αληίιεςε γηα ρακειή απην-

απνηειεζκαηηθφηεηα εκπνδίδεη ηελ απφδνζε, ελψ ε αληίιεςε γηα πςειή απην-

απνηειεζκαηηθφηεηα δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή, ηελ πξνζπάζεηα θαη ηελ απφδνζε 

(Klassen & Lynch, 2007). 
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Δπηπιένλ, ε αίζζεζε ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δαζθάινπ κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηηο επηδφζεηο ελφο καζεηή κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Αλαιπηηθφηεξα, νη 

εθπαηδεπηηθνί κε πςειή αίζζεζε απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη πην πηζαλφ λα 

εθαξκφδνπλ δηδαθηηθέο θαηλνηνκίεο ζηελ ηάμε θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ θαηάιιειεο 

πξνζεγγίζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο θαη κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πνπ ελζαξξχλνπλ 

ηελ απηνλνκία ησλ καζεηψλ, κε απνηέιεζκα λα αζθείηαη ζεηηθή επίδξαζε θαη ζηα 

θίλεηξα θαη ζηελ αίζζεζε απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ καζεηή (Woolfolk, Rosoff, 

& Hoy, 1990 · Caprara, Barbaranelli, Steca, & Malone, 2006 · Tschannen-Moran & 

Johnson, 2011). Αιιά θαη νη απνηειεζκαηηθνί εθπαηδεπηηθνί έρνπλ πςειέο 

πξνζδνθίεο γηα ηνπο καζεηέο ηνπο θαη βξίζθνπλ ηξφπνπο λα ηνπο δηεπθνιχλνπλ λα 

επηηχρνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπο  (Lee, Cawthon, & Dawson, 2012). 

Η απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλδέεηαη επίζεο θαη κε ηηο 

ζπκπεξηθνξέο ηνπο κέζα ζηελ ηάμε, φπσο γηα παξάδεηγκα ηηο πξνζπάζεηεο πνπ 

θαηαβάιινπλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο, ηνλ θαζνξηζκφ 

επηηεχμηκσλ ζηφρσλ, ηε ζσζηή ρξήζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηηο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηεο 

ηάμεο. Δξεπλεηηθά δεδνκέλα έρνπλ απνθαιχςεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ζηε 

δηδαζθαιία (Soodak & Podell, 1996). 

Σρεηηθέο  έξεπλεο δείρλνπλ επίζεο φηη ε πςειή απην-απνηειεζκαηηθφηεηα 

ζρεηίδεηαη κε ηε κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα θαη ηελ επηκνλή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, φηαλ 

ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο καζεηέο θαη αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο (Tschannen-Moran, 

Woolfolk Hoy, & Hoy, 1998 · Brouwers &, Tomic 2000), ελψ παξαηεξήζεθε 

κεγαιχηεξνο ελζνπζηαζκφο γηα δηδαζθαιία (Steele, 2010).  

Δπηπιένλ, νη εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθνί δάζθαινη θάλνπλ κηθξφηεξε θξηηηθή 

ζηνπο καζεηέο ζε πεξίπησζε απνηπρηψλ, είλαη πεξηζζφηεξν πξφζπκνη λα εξγαζηνχλ 

κε καζεηέο πνπ έρνπλ δπζθνιίεο κάζεζεο θαη είλαη ιηγφηεξν δηαηεζεηκέλνη λα 

παξαπέκςνπλ έλα καζεηή κε δπζθνιίεο ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε (Gibson & Dembo, 

1984). Δπίζεο, πξνβιέπνπλ πην ξεαιηζηηθά ηελ αθαδεκατθή πξφνδν ησλ καζεηψλ κε 

δπζθνιίεο κάζεζεο (Tournaki & Podell, 2005), ελψ ηείλνπλ λα δηδάζθνπλ επαξθψο 

καζεηέο κε  ρακειή αθαδεκατθή επίδνζε (Lopes et al, 2004) θαη αλαθέξνπλ φηη 

αληηκεησπίδνπλ ιηγφηεξν άγρνο θαη ιηγφηεξε ζσκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

εμάληιεζε (Chan, 2007).  
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Δπηπξνζζέησο, ε πςειή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηίδεηαη 

κε κηθξφηεξε ρξήζε ηεο δαζθαινθεληξηθήο δηδαζθαιίαο, θαζψο θαη κε πην 

αλζξσπηζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ζηνλ έιεγρν ηεο ηάμεο (Woolfolk, Rosoff, & Hoy, 

1990). Αθφκα, νη απνηειεζκαηηθνί εθπαηδεπηηθνί είλαη πην αλνηθηνί ζε λέεο ηδέεο θαη 

πην πξφζπκνη λα πεηξακαηηζηνχλ θαη λα πηνζεηήζνπλ θαηλνηνκίεο, ψζηε λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπο (Ghaith & Yaghi, 1997  · Guskey, 

1988). Γεληθφηεξα, νη απνηειεζκαηηθνί εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα αιιάδνπλ ηελ 

κέζνδν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο  αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ. Άιισζηε, φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ εκπηζηνζχλε ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο 

λα βειηηψζνπλ ηε κάζεζε ησλ καζεηψλ, απηφ επηηπγράλεηαη θαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα (Lee, Cawthon & Dawson, 2012). 

Οη Woolfolk, Rosoff, θαη Hoy (1990) βξήθαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί κε πςειή 

αίζζεζε απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ήηαλ πην ππνζηεξηθηηθνί ζηελ απηνλνκία ηνπ 

καζεηή ζηε κάζεζε, είραλ θαιή δηαρείξηζε ζηελ αίζνπζα, πίζηεπαλ ζηελ ηθαλφηεηά 

ηνπο λα επηδξνχλ ζηνπο καζεηέο θαη έδηλαλ ιίγεο εμσηεξηθέο αληακνηβέο (π.ρ. αζηέξηα 

γηα ηελ θαιή ζπκπεξηθνξά), ελψ ζηεξίδνληαλ ζηα εζσηεξηθά θίλεηξα γηα λα 

ππνζηεξίμνπλ ηελ θαιή ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ ηνπο.  

 Δπίζεο, αλαθέξζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί κε αίζζεζε απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο αληηκεησπίδνπλ δηάθνξνπο ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο - φπσο 

ηελ απεηζαξρία ή ηε ρακειή γνλετθή εκπινθή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία - σο 

ιηγφηεξν ζεκαληηθνχο (Martínez-López, Zagalaz Sánchez, Álvarez & Torre Cruz, 

2010).  

Δπηπιένλ, ε ηζρπξή αίζζεζε απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο πξνσζεί κηα ζηαζεξή 

δέζκεπζε ζην επάγγεικα θαη ζπλεξγαηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνπο 

γνλείο ζπκβάιινληαο επνηθνδνκεηηθά ζηε δεκηνπξγία ελφο πινχζηνπ πεξηβάιινληνο 

κάζεζεο. Σε ζχγθξηζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ακθηζβεηνχλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, νη απην-απνηειεζκαηηθνί εθπαηδεπηηθνί είλαη πεξηζζφηεξν 

δηαηεζεηκέλνη λα εθηηκήζνπλ ηε ζπκβνιή άιισλ παξαγφλησλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην Γηεπζπληή, ηνπο ζπλαδέιθνπο, ην πξνζσπηθφ, ηνπο 

καζεηέο θαη ηνπο γνλείο, θαζψο ζπκπεξηθέξνληαη ζχκθσλα κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 

θαη αληηιακβάλνληαη ην ζρνιείν σο έλα ζχζηεκα πνπ πξέπεη λα θαηαθηήζεη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ. Έξεπλεο έδεημαλ, επίζεο, φηη ε αίζζεζε απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 
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εθπαηδεπηηθψλ ζπλδέεηαη κε ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο γηα ηελ επηινγή ηνπ επαγγέικαηφο 

ηνπο θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο, φπσο εθηηκήζεθε απφ ην ζρνιηθνχο επηζεσξεηέο  

(Caprara, Barbaranelli, Steca, & Malone, 2006). 

Υπάξρεη, βέβαηα, θαη ε άπνςε φηη ε απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κεηψλεηαη,  εάλ νη εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπλ φηη εμσηεξηθνί παξάγνληεο 

πξνο ηε δηδαζθαιία (π.ρ. ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ, νηθνγελεηαθφ, θηιηθφ πεξηβάιινλ) 

είλαη πην ζεκαληηθνί ζηε κάζεζε ησλ καζεηψλ απφ ηελ επηξξνή πνπ κπνξεί λα 

αζθνχλ νη ίδηνη. Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπλ φηη νη εμσηεξηθνί 

παξάγνληεο ζηε δηδαζθαιία ηνπο βάδνπλ πεξηνξηζκνχο ζε φ, ηη κπνξνχλ απηνί λα 

επηηχρνπλ αλαθέξεηαη σο «εμσηεξηθφο έιεγρνο». Οη ππνζέζεηο απηέο έρνπλ νδεγήζεη 

εξεπλεηέο λα κειεηήζνπλ ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ «εμσηεξηθφ έιεγρν» (Skaalvik & Skaalvik, 2010). 

 Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ ζεσξηψλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο ζην επφκελν θεθάιαην αθνινπζεί κηα ζχληνκε 

αλαθνξά ζηνπο ηξφπνπο κέηξεζήο ηεο ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα θαη ε παξάζεζε 

ησλ βαζηθφηεξσλ εξγαιείσλ αμηνιφγεζήο ηεο, φπσο απηά ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ 

πιεηνςεθία ησλ εξεπλεηψλ.  

 

 

1.3. Δπγαλεία αξιολόγηζηρ ηηρ αποηελεζμαηικόηηηαρ ηων εκπαιδεςηικών 

Αλαηξέρνληαο ζε ζρεηηθέο έξεπλεο, ε κέηξεζε ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη αξρίζεη ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα. Σε αξρηθέο κειέηεο, ε 

κέηξεζε γηλφηαλ δεηψληαο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αληαπνθξηζνχλ ζε δχν 

θαηαζηάζεηο, απφ φπνπ πξνέθππηε κηα γεληθή ηδέα ηνπ πψο νη εθπαηδεπηηθνί πίζηεπαλ 

φηη νη ίδηνη θαη νη ζπλάδειθνί ηνπο κπνξνχζαλ λα έρνπλ επίδξαζε ζηε κάζεζε ησλ 

καζεηψλ ηνπο. Απηή ε πξψηκε έξεπλα έδεημε φηη ε απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ έρνπλ 

ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ (π.ρ. Dellinger, Bobbett, Olivier & 

Ellett, 2008· Sharma, Loreman & Forlin, 2012). 

Γηα ηηο επφκελεο δχν δεθαεηίεο ηεο έξεπλαο, νη εξεπλεηέο αλέπηπμαλ θαη 

ρξεζηκνπνίεζαλ κηα εθηεηακέλε κέηξεζε πνπ πεξηειάκβαλε 20 δειψζεηο γηα ην πψο 
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νη εθπαηδεπηηθνί αληηιακβάλνληαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο λα 

βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο. Απηφ ην λέν φξγαλν δεκηνχξγεζε κηα πην άκεζε ζρέζε 

κεηαμχ ησλ απφςεσλ γηα ηελ ηθαλφηεηα ελφο εθπαηδεπηηθνχ λα δηδάμεη 

απνηειεζκαηηθά θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ. Tα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο έδεημαλ φηη ε απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επεξεάδεη ηηο 

επηδφζεηο, ηηο απφςεηο θαη ηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ (Dembo &Gibson, 1984).  

Καηά ηνλ Bandura (φπσο αλαθέξεηαη ζε  Skaalvik & Skaalvik, 2010) γηα ηελ 

θαηαζθεπή εξγαιείνπ κέηξεζεο ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη εμήο παξάγνληεο: (α) επεηδή ε απηφ-

απνηειεζκαηηθφηεηα εμαξηάηαη απφ ηελ αληηιακβαλφκελε ηθαλφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ νη εξσηήζεηο ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ ξήκαηα φπσο ην "κπνξψ" ή 

"είκαη ζε ζέζε λα" πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ζαθέο φηη πξφθεηηαη γηα πξνζσπηθέο 

ηθαλφηεηεο, (β) ην ππνθείκελν ζε θάζε εξψηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ην "εγψ", 

δεδνκέλνπ φηη ζηφρνο είλαη λα αμηνινγεζεί ε ππνθεηκεληθή πεπνίζεζε ηνπ θάζε 

εθπαηδεπηηθνχ γηα ηελ ηθαλφηεηά ηνπ, θαη (γ) θάζε εξψηεζε ζα πξέπεη λα πεξηέρεη έλα 

εκπφδην, επεηδή, εάλ δελ ππάξρνπλ εκπφδηα λα μεπεξαζηνχλ, ε δξαζηεξηφηεηα ζα 

είλαη εχθνιν λα εθηειεζηεί θαη ν θαζέλαο ζα έρεη νκνηφκνξθα πςειή αληίιεςε απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

Δπηπιένλ, νη Schwarzer, Schmitz, θαη Daytner (1999), ζέινληαο λα  

αλαπηχμνπλ κηα ζχληνκε θιίκαθα, θαηαζθεχαζαλ κηα γεληθή θιίκαθα απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο εθπαηδεπηηθψλ πνπ θάιππηε ηέζζεξηο ηνκείο: επίηεπμε 

εξγαζίαο, αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηελ εξγαζία, θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο 

καζεηέο, γνλείο, θαη ηνπο ζπλεξγάηεο, θαη αληηκεηψπηζε ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο 

(Chan, 2008). 

Σηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε παξάζεζε ησλ βαζηθφηεξσλ εξγαιείσλ κέηξεζεο 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (βι. Πίλαθα 1). Αμίδεη 

λα ζεκεησζεί φηη ηα εξγαιεία πνπ παξαηίζεληαη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε πιήζνο 

εξεπλψλ. 
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1. Teacher Efficacy Scale (TES, 1984) 

Τν εξγαιείν απηφ πνπ είλαη απφ ηα παιαηφηεξα θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνπο 

Gibson θαη Dembo θαη απνηειεί έλα εξσηεκαηνιφγην απην-αλαθνξάο γηα ηε κέηξεζε 

ηεο αληίιεςεο απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί. Τν εξγαιείν 

απνηειείηαη απφ 25 ζηνηρεία ζε 6-βαζκε θιίκαθα Likert πνπ θπκαίλεηαη απφ 6 

«Σπκθσλψ απφιπηα» έσο 1 «δηαθσλψ έληνλα». Τν εξσηεκαηνιφγην έρεη 3 ππν-

θιίκαθεο : ηελ Πξνζσπηθή Απνηειεζκαηηθφηεηα δηδαζθαιίαο (9 ζηνηρεία), πνπ κεηξά 

ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο ηθαλφηεηα λα αιιάμνπλ ηα 

θίλεηξα ησλ καζεηψλ ηνπο, ηε Γεληθή Απνηειεζκαηηθφηεηα δηδαζθαιίαο (7 

αληηθείκελα), πνπ κεηξά ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ηθαλφηεηά ηνπο λα 

επεξεάδνπλ ηνπο καζεηέο παξά ηηο επηδξάζεηο πνπ δέρνληαη απφ ην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ θαη ηέινο ηελ Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηνλ Κνηλσληθφ ηνκέα πνπ εμεηάδεη 

ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζηνλ θνηλσληθφ 

ηνκέα (Almog & Shechtman, 2007) 

 

2. Teacher Self-Efficacy for Teaching (1987) 

Τν εξσηεκαηνιφγην θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνπο Hoover-Dempsey et al. κε 

ζηφρν ηε κέηξεζε ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Τν εξγαιείν 

πεξηέρεη 12 ζηνηρεία θαη νη απαληήζεηο δίλνληαη ζε κηα 6-βαζκε θιίκαθα πνπ 

θπκαίλεηαη κεηαμχ ηνπ 1 = δηαθσλψ απφιπηα θαη ηνπ 6 = ζπκθσλψ απφιπηα. Υςειέο 

βαζκνινγίεο δείρλνπλ ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα κεγαιχηεξε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο (Hoover-Dempsey, Walker, Jones & Reed, 

2002). 

 

3. Teacher Self-Efficacy Scale (TSES, 1990) 

Τν εξγαιείν θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνπο Woolfolk θαη Hoy θαη απνηειείηαη 

απφ δχν ππνθιίκαθεο πνπ κεηξνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ: ηελ 

Πξνζσπηθή θαη ηε Γεληθή Απνηειεζκαηηθφηεηα. 

Η Πξνζσπηθή Απνηειεζκαηηθφηεηα κεηξά ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

γηα ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα βνεζνχλ δχζθνινπο ή ρσξίο θίλεηξα καζεηέο απφ 

πεξηβάιινληα πνπ δελ είλαη ππνζηεξηθηηθά. Η Γεληθή Απνηειεζκαηηθφηεηα κεηξά ηηο 
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αληηιήςεηο ηνπο γηα ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα αληηζηαζκίδνπλ ηπρφλ αξλεηηθέο 

επηδξάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ καζεηψλ. Η θιίκαθα ηεο απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο έρεη 22 ζηνηρεία. Οη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα 

βαζκνινγήζνπλ θάζε αληηθείκελν ρξεζηκνπνηψληαο 4-βαζκε θιίκαθα Likert πνπ 

θπκαίλεηαη απφ 1 γηα «δηαθσλψ έληνλα» έσο 4 «Σπκθσλψ απφιπηα». Γελ ππάξρεη 

νπδέηεξε απάληεζε γηα λα αλαγθάζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα δψζνπλ κηα απάληεζε.  

 

4. Teachers’ Sense of Efficacy Scale (2001) 

Οη Tschannen-Moran θαη Woolfolk Hoy κειέηεζαλ ηα δηάθνξα εξγαιεία πνπ 

έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Υπνζηήξημαλ φηη ε πξνζνρή εζηηάδεηαη ζπρλά ζηελ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ε νπνία έρεη ζρεδφλ πάληα αμηνινγείηαη κέζσ ησλ απαληήζεσλ ζε 

θιίκαθα Likert πνπ θαιχπηνπλ κηα ζεηξά απφ δηδαθηηθά θαζήθνληα θαη θαηαζηάζεηο, 

πνπ αθνξνχλ ζε φιεο ή ζε ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηεο δηδαζθαιίαο. Έηζη, πξφηεηλαλ 

φηη ζα πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ νη ηθαλφηεηέο ηνπο ζε έλα επξχ θάζκα 

δξαζηεξηνηήησλ θαη θαζεθφλησλ πνπ θαινχληαη λα εθηειέζνπλ. Η θιίκαθά ηνπο 

(Teachers’ Sense of Efficacy Scale) απνηειείηαη απφ 24 εξσηήκαηα θαη πεξηιακβάλεη 

ηξεηο ππνθιίκαθεο πνπ αμηνινγνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηδαθηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα γηα ηελ εκπινθή ησλ καζεηψλ. Απηέο νη ηξεηο ππν-θιίκαθεο 

αλαγλσξίδνπλ φηη ε δηδαζθαιία απνηειείηαη απφ πνιιά ζηνηρεία θαη φηη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο εθπαηδεπηηθνχ κπνξεί λα πνηθίιεη. Άιισζηε, ηα επξήκαηα 

απφ ηηο κειέηεο ππνζηεξίδνπλ ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε πνιιέο ρψξεο θαη πεξηβάιινληα. 

 

5. Teacher Interpersonal Self-Efficacy Scale (TISES, 2001) 

Τν εξγαιείν Teacher Interpersonal Self-Efficacy Scale θαηαζθεπάζηεθε απφ 

ηνπο Brouwers θαη Tomic. Πξφθεηηαη γηα εξσηεκαηνιφγην απηφ-αλαθνξάο πνπ 

απνηειείηαη απφ θιίκαθα 24 ζηνηρείσλ θαη κεηξά ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα 

ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα δηαηεξήζνπλ ηε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο, λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο 

καζεηέο θαη λα ιάβνπλ ππνζηήξημε αλ ρξεηαζηεί. Οη απαληήζεηο δίλνληαη ζε 6-βαζκε 
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θιίκαθα πνπ θπκαίλεηαη απφ ην «Γηαθσλψ απφιπηα» έσο ην «Σπκθσλψ απφιπηα». 

Τν πιενλέθηεκα ηνπ εξγαιείνπ απηνχ θαηά ηνπο θαηαζθεπαζηέο είλαη ε πξνζπάζεηά 

ηνπ λα ππνδείμεη δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ιεηηνπξγηθέο  δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο  θαη λα αμηνινγήζεη ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα εθηέιεζήο ηνπο (Ruble, Usher & McGrew, 2011). 

 

6. Norwegian Teacher Self-Efficacy Scale (NTSES, 2007) 

Τν εξγαιείν θαηαζθεπάζηεθε γηα ηε κέηξεζε ηεο απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηαο 

απφ ηνπο Skaalvik & Skaalvik. Πξφθεηηαη γηα κηα λνξβεγηθή πνιπδηάζηαηε θιίκαθα 

24 ζηνηρείσλ. Η θιίκαθα απνηειείηαη απφ 6 ππνθιίκαθεο ησλ ηεζζάξσλ ζηνηρείσλ ε 

θαζεκία. Οη ππνθιίκαθεο αθνξνχλ ζε: δηδαζθαιία, πξνζαξκνγή ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο 

αηνκηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, θίλεηξα γηα ηνπο καζεηέο, δηαηήξεζε πεηζαξρίαο, 

ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο θαη γνλείο, αληηκεηψπηζε ησλ αιιαγψλ θαη πξνθιήζεσλ. 

Η θιίκαθα θαηαζθεπάζηεθε ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ζεσξίαο Bandura. Οη 

απαληήζεηο δίλνληαη ζε κηα 7-βαζκε θιίκαθα απφ "Καζφινπ ζίγνπξνο " (1) ζην 

"Απνιχησο ζίγνπξνο" (7) (Skaalvik & Skaalvik, 2007). 

 

7. Teachers’ Efficacy Beliefs System—Self Form (TEBS-Self) 

Τν εξγαιείν αλαπηχρζεθε ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη δηεζλψο. Απνηειείηαη απφ 30 ζηνηρεία θαη νη απαληήζεηο δίλνληαη ζε 

4-βαζκε θιίκαθα Likert. Αμηνινγεί ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ απην-

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ή ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο λα εθηεινχλ κε 

επηηπρία ζπγθεθξηκέλε δηδαζθαιία θαη δξαζηεξηφηεηεο ζηηο ηάμεηο ηνπο. Δπηπιένλ, ην 

εξγαιείν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα αμηνινγήζεη ηελ επίδξαζε ησλ εκπεηξηψλ 

ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα 

ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηελ ηάμε.  

Δηδηθφηεξα, πεξηιακβάλεη ηηο εμήο θιίκαθεο κέηξεζεο: α) κέηξεζε ηεο απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο, β) κέηξεζε ηεο ζπιινγηθήο απνηειεζκαηηθφηεηα δαζθάινπ- 

νκάδαο εξγαζίαο, θαη γ) κέηξεζε ζπιινγηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο δαζθάινπ 

ζρνιείνπ. 
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Δπηπξφζζεηα, ην εξγαιείν παξέρεη έλα κνληέιν γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ 

κεηξήζεσλ ησλ απφςεσλ ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ εζηηάδνπλ ζε άιινπο 

ηνκείο ιεηηνπξγηθφηεηαο ή θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απφ άιιεο ρψξεο ή 

πνιηηηζκνχο.  

Τέινο, απνηειεί ην πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελν εξγαιείν αμηνιφγεζεο ηεο 

απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, ελψ 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζε άιιεο ρψξεο αθνχ κπνξεί λα κεηαθξαζηεί άκεζα ζε άιιεο 

γιψζζεο (Dellinger, Bobbett, Olivier & Ellett, 2008). 

 

Πίλαθαο 1 

 Δξγαιεία κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Δξγαιείν Έηνο  Δξεπλεηέο  Τπνθιίκαθεο Μέηξεζε 

Teacher Efficacy 

Scale (TES) 

1984 Gibson & 

Dembo 

3 ππν-θιίκαθεο Απνηειεζκαηηθφηεηαο : 

Πξνζσπηθή, Γεληθή θαη Κνηλσληθνχ 

ηνκέα 

25 ζηνηρεία ζε 6-

βαζκε θιίκαθα 

Likert 

Teacher Self-Efficacy 

for Teaching  

1987 Hoover-

Dempsey et 

al. 

 12 ζηνηρεία ζε 6-

βαζκε θιίκαθα 

Teacher Self-Efficacy 

Scale (TSES) 

1990 Woolfolk & 

Hoy 

2 ππνθιίκαθεο: Πξνζσπηθή θαη Γεληθή 

Απνηειεζκαηηθφηεηα 

22 ζηνηρεία ζε 4-

βαζκε θιίκαθα 

Likert 

Teachers’ Sense of 

Efficacy Scale  

 

2001 Tschannen-

Moran & 

Woolfolk 

Hoy 

3 ππνθιίκαθεο: απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ,  ηεο 

δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο θαη ηεο εκπινθήο 

ησλ καζεηψλ. 

24 ζηνηρεία ζε 6- 

βαζκε θιίκαθα 

Teacher Interpersonal 

Self-Efficacy Scale 

(TISES) 

2001 Brouwers & 

Tomic 

3 ππνθιίκαθεο: ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο 

ηεο ηάμεο, ππνζηήξημεο ζηνπο καζεηέο 

θαη πξνζσπηθή ππνζηήξημε  

24 ζηνηρεία ζε 6-

βαζκε θιίκαθα 

Norwegian Teacher 

Self-Efficacy Scale 

(NTSES) 

 

2007 Skaalvik & 

Skaalvik 

6 ππνθιίκαθεο: δηδαζθαιία, 

πξνζαξκνγή ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο 

αηνκηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, 

θίλεηξα γηα ηνπο καζεηέο, δηαηήξεζε 

πεηζαξρίαο, ζπλεξγαζία κε 

ζπλαδέιθνπο θαη γνλείο, αληηκεηψπηζε 

ησλ αιιαγψλ θαη πξνθιήζεσλ. 

24 ζηνηρεία ζε 7-

βαζκε θιίκαθα 

Teachers’ Efficacy 

Beliefs System—Self 

Form (TEBS-Self) 

 

2008 Dellinger, 

Bobbett, 

Olivier & 

Ellett 

3 ππνθιίκαθεο:  απην-

απνηειεζκαηηθφηεηα, ζπιινγηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα δαζθάινπ-νκάδαο 

εξγαζίαο θαη  ζπιινγηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα δαζθάινπ-

ζρνιείνπ. 

30 ζηνηρεία ζε 4-

βαζκε θιίκαθα 

 

Οινθιεξψλνληαο ην ππνθεθάιαην γηα ηα εξγαιεία κέηξεζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ζπλνςίδνληαο ζα ιέγακε φηη ε πιεηνςεθία 

ησλ εξγαιείσλ,  απφ ηα παιαηφηεξα έσο ηα πην ζχγρξνλα, απνηεινχληαη απφ ηξεηο θαη 
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πεξηζζφηεξεο ππνθιίκαθεο έρνληαο σο ζηφρν ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε έλα επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ θαη θαζεθφλησλ. Δπηπιένλ, φια 

ηα εξγαιεία απαληψληαη ζε θιίκαθα Likert απφ 4 έσο 7 βαζκψλ. Τέινο, αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ εξεπλψλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

Δηδηθήο Αγσγήο θαη ηεο κε χπαξμεο εηδηθψλ εξγαιείσλ, νη κειεηεηέο ζπρλά 

εθαξκφδνπλ γεληθέο θιίκαθεο κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εηδηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ (Malinen, Savolainen & Xu,  2012). 

Σηε ζπλέρεηα αθνινπζεί κία εθηελήο αλαθνξά δηεζλψλ εξεπλψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπο. Σην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί, φηη ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο, φηη 

νη έξεπλεο κε εθπαηδεπηηθνχο Δηδηθήο Αγσγήο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο, φπσο 

πξναλαθέξζεθε θαη φπσο αλαθέξεηαη θαη απφ ηνπο Sharma, Loreman, & Forlín 

(2011), παξαηίζεληαη θαη ζρεηηθέο έξεπλεο κε εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο εθπαίδεπζεο. 

 

 

1.4.Έπεςνερ για ηην αςηο-αποηελεζμαηικόηηηα ηων εκπαιδεςηικών  

Όπσο πξναλαθέξζεθε, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη δεκνζηεπζεί δηάθνξεο 

έξεπλεο ζρεηηθά κε ην ξφιν ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε 

δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε.  Γηα παξάδεηγκα, ζε έξεπλα ησλ Glickman θαη Tamashiro 

(1982) ζηηο Η.Π.Α. εμεηάζηεθαλ νη απφςεηο 129 εθπαηδεπηηθψλ πξνζρνιηθήο, 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε θαη ρσξίο εκπεηξία γηα ηελ απην-

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο κε ην εξγαιείν Rand Study Questionnaire. 

Απφ ηελ αλάιπζε βξέζεθε λα ππάξρεη ρακειφηεξνο κέζνο φξνο ζηηο απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε κηθξφηεξε εκπεηξία ζε ζρέζε κε ηνπο έκπεηξνπο εθπαηδεπηηθνχο. Η 

ρακειφηεξε εθηίκεζε ησλ ηθαλνηήησλ δηδαζθαιίαο ηνπο δελ πξνθάιεζε έθπιεμε 

ζηνπο εξεπλεηέο, ηελ νπνία δηθαηνιφγεζαλ σο απφξξνηα ηεο απεηξίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

Δπηπιένλ, νη Ross, Cousins θαη Gadalla (1996) εμέηαζαλ δείγκα 52 

εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηνλ Καλαδά κε απηνζρέδην 

εξσηεκαηνιφγην. Σηφρνο ήηαλ λα εξεπλεζεί θαηά πφζνλ ε αίζζεζε ηεο απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ ζηαζεξή ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο, ηα 
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ζέκαηα, ή ηηο νκάδεο καζεηψλ. Οη αλαιχζεηο έδεημαλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο κεηαμχ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα καζήκαηα θαη ηηο πεξηφδνπο δηδαζθαιίαο. Έηζη, θαηέιεμαλ 

ζην ζπκπέξαζκα φηη ε απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ εμαξηηφηαλ απφ 

ην αληηθείκελν θαη ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα ησλ καζεηψλ πνπ εξγάζηεθαλ ζε θάζε 

πεξίνδν. 

Μία αθφκα ζρεηηθή έξεπλα είλαη απηή ησλ Egyed θαη Jay Short (2006), νη 

νπνίνη εμέηαζαλ δείγκα 106 εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ησλ Η.Π.Α. 

Γηα ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξγαιείν Teacher Efficacy Scale (TES) ησλ 

Gibson θαη Dembo. Απφ ηηο αλαιχζεηο ησλ δεδνκέλσλ δελ βξέζεθε δηαθνξά ζηελ 

αίζζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε δηαθνξεηηθά επίπεδα 

εθπαίδεπζεο, ελψ βξέζεθε φηη νη ηξέρνπζεο ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

παίδνπλ ξφιν ζην πψο απηνί αηζζάλνληαη απνηειεζκαηηθνί. 

Δπίζεο, ζε έξεπλα ησλ Caprara,  Barbaranelli, Steca θαη Malone (2006) 

εμεηάζηεθε δείγκα 2184 εθπαηδεπηηθψλ απφ ζρνιεία ηεο Ιηαιίαο, απφ ηνπο νπνίνπο ε 

πιεηνςεθία είρε δηδαθηηθή εκπεηξία. Τν εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ έλα 

απηνζρέδην εξσηεκαηνιφγην. Απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςε φηη ε αληίιεςε απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αζθεί επηξξνή ζηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο ησλ 

καζεηψλ, ζηε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη δεκηνπξγεί ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα  ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία. Δπηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ 

φηη εθηφο απφ ηε ζεηηθή επίδξαζε ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ αθαδεκατθή 

επίδνζε ελφο καζεηή, θαη ηα πξνεγνχκελα επίηεπγκαηα ηνπ καζεηή κπνξεί λα 

επεξεαζηνχλ απφ ηελ αίζζεζε απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

Σηε ζπλέρεηα, ζχκθσλα κε έξεπλα ησλ Ashton θαη Webb (φπσο αλαθέξεηαη 

ζε Tschannen-Moran, Woolfolk Hoy, 2007) νη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζε δνκή 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο έηεηλαλ λα έρνπλ πςειφηεξε αίζζεζε απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο απφ φ, ηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο. Οη κέζεο 

εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθνί είραλ πςειφηεξεο πξνζδνθίεο γηα ηελ αθαδεκατθή 

επηηπρία ησλ καζεηψλ ηνπο θαη ήηαλ πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη κε ηε δηδαζθαιία, 

αλ θαη αλέθεξαλ πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο κε ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο καζεηέο. 

Δπηπξνζζέησο, νη Tschannen-Moran, θαη Woolfolk Hoy (2007) εμέηαζαλ 

δείγκα 255 εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηηο 

Η.Π.Α., ν νπνίνη είραλ δηδαθηηθή εκπεηξία απφ 1 κέρξη 29 ρξφληα. Σηελ αλάιπζε νη 
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έκπεηξνη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο βξέζεθαλ λα έρνπλ πςειφηεξε αίζζεζε απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο απφ ηνπο αξράξηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε δχν απφ ηηο ηξεηο 

ππνθιίκαθεο ηνπ εξγαιείνπ TSES: Απνηειεζκαηηθφηεηα γηα Γηδαθηηθέο Σηξαηεγηθέο 

θαη Απνηειεζκαηηθφηεηα γηα ηε Γηαρείξηζε ηεο Τάμεο.  Δίλαη ελδηαθέξνλ, σζηφζν, 

φηη δελ ππήξμαλ δηαθνξέο κεηαμχ έκπεηξσλ θαη κε εθπαηδεπηηθψλ ζηελ ππνθιίκαθα: 

Απνηειεζκαηηθφηεηα γηα ηε Σπκκεηνρή ησλ καζεηψλ. Απηφ δηθαηνινγήζεθε απφ 

ηνπο εξεπλεηέο απφ ην γεγνλφο φηη ην πεδίν ηεο δηδαζθαιίαο έρεη αξρίζεη λα 

επηθεληξψλεηαη ζηε ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ. Δάλ κάιηζηα δελ ππάξρεη 

ε δπλαηφηεηα γηα ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, νη 

εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα αμηνπνηνχλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο 

γηα λα θαιιηεξγνχλ ζηξαηεγηθέο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ. Μηα πηζαλή δεχηεξε 

εμήγεζε είλαη φηη ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ απαζρνιεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε 

κηθξή εκπεηξία θαη απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην βαζηθνχο ηνπο ζηφρνπο. Δπηπιένλ, 

ζεψξεζαλ φηη αλ θαη ε δηδαθηηθή εκπεηξία ζρεηίδεηαη κε ηηο απφςεηο απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, σζηφζν αλ νη απφςεηο απηέο είλαη αξθεηά 

ζηαζεξέο, ηφηε δελ ζα ηείλνπλ λα απμάλνληαη ππνρξεσηηθά κε ηα ρξφληα εκπεηξίαο. 

Σηελ ίδηα έξεπλα ην θχιν δελ βξέζεθε λα ζρεηίδεηαη ζπζηεκαηηθά κε ηηο απφςεηο γηα 

απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε θαη ρσξίο εκπεηξία. Οη 

δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο ζπλήζσο δελ απνηεινχλ ηζρπξνχο πξνγλσζηηθνχο 

παξάγνληεο γηα ηηο απφςεηο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Δπηπιένλ, ζηελ έξεπλα ησλ Wolters θαη Daugherty (2007), εμεηάζηεθε δείγκα 

1024 εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο πνιηηείαο 

ηνπ Τέμαο. Σηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην Teachers’ Sense of 

Efficacy Scale ησλ Tschannen-Moran & Woolfolk-Hoy (2001). Απφ ηελ αλάιπζε 

ησλ δεδνκέλσλ δηαπηζηψζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί κε επηπιένλ έηε εκπεηξίαο έλησζαλ 

πην ζίγνπξνη γηα ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ρξεζηκνπνηνχλ εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο θαη 

πξαθηηθέο αμηνιφγεζεο πνπ ζα σθεινχζαλ ηνπο καζεηέο πνπ αληηκεηψπηδαλ 

δπζθνιίεο. Δπίζεο, νη πην έκπεηξνη εθπαηδεπηηθνί είραλ κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε 

ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα δηαηεξήζνπλ ηελ ηάμε ή λα απνθεχγνπλ θαηαζηάζεηο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα δπζθνιέςνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο. Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο  

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  αλαθέξζεθε ιηγφηεξε εκπηζηνζχλε ζηελ ηθαλφηεηά 

ηνπο λα εκπιέθνπλ νπζηαζηηθά ηνπο καζεηέο ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο.  Δπηπιένλ, 
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δηαπηζηψζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο είραλ ζεκαληηθά πςειφηεξε 

απην-απνηειεζκαηηθφηεηα απφ φ, ηη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

 Αιιά θαη ν Chan (2008) ζε δείγκα 159 εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζηελ Κίλα κε ηε ρξήζε απηνζρέδηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αμηνιφγεζε ηηο 

απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ απην-απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Απφ ηελ 

αλάιπζε πξνέθπςε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο έξεπλαο ήηαλ πην ζίγνπξνη γηα ηε 

δηδαζθαιία ηνπο ζηνπο πνιχ ηθαλνχο καζεηέο θαη ζηελ θαζνδήγεζε θαη παξνρή 

ζπκβνπιψλ ζηνπο καζεηέο, ελψ θάλεθαλ ιηγφηεξν ζίγνπξνη γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο ζηε δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ κέζα 

ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. Τα επξήκαηα ππνδεηθλχνπλ φηη ε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο 

είλαη απφ ηνπο ηνκείο πνπ απαηηνχλ ελίζρπζε ηεο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Δπηπιένλ, ζε αληίζεζε κε ηελ αξρηθή εηθαζία φηη νη ιηγφηεξν έκπεηξνη εθπαηδεπηηθνί 

ζα έρνπλ ιηγφηεξε εκπηζηνζχλε απφ ηνπο έκπεηξνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη είραλ ζεκαληηθά ιηγφηεξε 

εκπηζηνζχλε κφλν ζηνλ ηνκέα δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο, ελψ ζθφξαξαλ ειαθξά 

πςειφηεξα  ζηνπο άιινπο ηνκείο ιεηηνπξγηθφηεηαο.  

Σρεηηθή έξεπλα είλαη θαη απηή ησλ Ruble, Usher θαη McGrew (2011), νη 

νπνίνη ζηελ έξεπλά ηνπο εμέηαζαλ δείγκα 35 εθπαηδεπηηθψλ καζεηψλ κε απηηζκφ ζηηο 

Η.Π.Α. Τν εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εμέηαζε ηεο απηφ-

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ ην Teacher Interpersonal Self-Efficacy 

Scale (TISES) ησλ Brouwers θαη Tomic (2001). Σχκθσλα κε ηελ πξψηε ππφζεζε 

εμεηάζηεθε θαηά πφζνλ ε εκπεηξηθή γλψζε, φπσο κεηξηέηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εηψλ 

ηεο δηδαζθαιίαο, ζρεηίδεηαη κε ηελ απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Απξνζδφθεηα, θαηά ηνπο εξεπλεηέο, δε δηαπηζηψζεθε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ εηψλ 

εκπεηξίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηαο. Τν εχξεκα απηφ 

ππνδειψλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί καζεηψλ κε απηηζκφ δε βαζίδνληαη αλαγθαζηηθά 

ζηελ παξνπζία πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο. Η δεχηεξε ππφζεζε ήηαλ φηη νη απφςεηο ησλ 

αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζην επαγγεικαηηθφ  πεξηβάιινληνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (π.ρ. ν 

δηεπζπληήο, νη ζπλάδειθνη), ζα ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα. 

Γελ ππήξμε θακία ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ πεπνηζήζεσλ θαη ηεο απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο.  
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Δπηπιένλ, ζηελ έξεπλα ησλ Bosma, Hessels θαη Resing (2012) εμεηάζηεθαλ 

188 εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απφ ηηο Κάησ Φψξεο. Η πιεηνςεθία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεηνχζε ζε ζρνιεία ηεο γεληθήο αγσγήο (96,3%), ελψ ζε 

ζρνιεία εηδηθήο αγσγήο ην 3,7%. Δπηπιένλ, ε εκπεηξία ηνπο θπκαίλνληαλ απφ 0-40 

έηε ππεξεζίαο. Σηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε σο εξγαιείν ην εξσηεκαηνιφγην 

Teachers’ Sense of Efficacy Scale ησλ Tschannen-Moran & Woolfolk-Hoy (2001). 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ δελ δηαπηζηψζεθε επίδξαζε ηεο δηδαθηηθήο 

εκπεηξίαο ζηελ  απην-απνηειεζκαηηθφηεηα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

Τέινο, νη Lee, Cawthon θαη Dawson (2012) εμέηαζαλ δείγκα 30 

εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηηο Η.Π.Α. Σηελ 

έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην Teacher Sense of Efficacy Scale γηα ηε 

κέηξεζε ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Απφ ηελ αλάιπζε 

βξέζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είραλ ζεκαληηθά 

πςειφηεξε αληίιεςε απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο είραλ 

ζεκαληηθά πςειφηεξε απην-απνηειεζκαηηθφηεηα απφ φ, ηη ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζε δχν ππνθαηεγνξίεο: ηεο δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο 

ησλ καζεηψλ. Μάιηζηα, ε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο ήηαλ έλαο απφ ηνπο θχξηνπο 

παξάγνληεο απνγνήηεπζεο πνπ εθθξάζηεθαλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, νη 

εθπαηδεπηηθνί θαη ησλ δχν βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο γλψξηδαλ ηηο δηδαθηηθέο 

ζηξαηεγηθέο πνπ πξνσζνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ζπκκεηνρή, φκσο, αηζζάλνληαλ 

δηαθνξεηηθά απνηειεζκαηηθνί νη ίδηνη ζην λα θάλνπλ ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ. 

Έηζη, νη εθπαηδεπηηθνί δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζεσξνχζαλ φηη πξνζπαζνχλ 

πεξηζζφηεξν κε ηε δηαρείξηζε θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηηο ηάμεηο ηνπο ζε 

ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δπηπιένλ, νη 

εθπαηδεπηηθνί δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γλσξίδαλ πψο λα δηδάμνπλ ην πιηθφ (π.ρ. 

δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο), αιιά δελ έδεημαλ εμίζνπ εκπηζηνζχλε γηα ηηο γλψζεηο θαη 

ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα  δηαρεηξίδνληαη ηνπο καζεηέο. Τν απνηέιεζκα απηφ 

ππνδειψλεη φηη νη δηαθνξέο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ 

εκπινθή ησλ καζεηψλ δελ αληηζηνηρνχλ κε ηηο δηαθνξέο ζην πψο νη εθπαηδεπηηθνί 

εθθξάδνπλ ηηο ηδέεο ηνπο γηα  ηηο ζηξαηεγηθέο ελζάξξπλζεο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 
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καζεηψλ. Δπηπιένλ, γηα ηε ζρέζε ησλ εηψλ δηδαθηηθήο εκπεηξίαο θαη απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηα δεδνκέλα ήηαλ παξφκνηα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Απφ ηελ αλάιπζε δελ δηαπηζηψζεθε 

φηη ε δηδαθηηθή εκπεηξία πξνσζεί ηελ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα. Έηζη εθπαηδεπηηθνί 

αλ θαη είραλ πεξηζζφηεξα ρξφληα δηδαθηηθήο εκπεηξίαο, είραλ ζεκαληηθά ρακειφηεξα 

ζθνξ γηα ηελ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα. Έλαο πηζαλφο ιφγνο κπνξεί λα είλαη ε 

εζηίαζε θαη ε ζπλέπεηα ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ή ε βίσζε πνιιψλ απνηπρηψλ. 

 
Πίλαθαο 2 

 Έξεπλεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Δξεπλεηέο  Έηνο  Δξγαιείν Γείγκα Πεγή/Πεξηνδηθά 

Glickman & 

Tamashiro  

1982 Rand Study 

Questionnaire. 

129 εθπαηδεπηηθνί πξνζρνι., 

πξσηνβάζκ. & δεπηεξνβάζκ. 

εθπαίδεπζεο 

Psychology in the 

Schools 

Ross, Cousins & 

Gadalla  

1996 απηνζρέδην 

εξσηεκαηνιφγην 

52 εθπαηδεπηηθνί δεπηεξνβάζκ. 

εθπαίδεπζεο 

Teaching and Teacher 

Education 

Egyed & Jay Short   2006 Teacher Efficacy 

Scale (TES) 

106 εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκ. 

εθπαίδεπζεο  

School Psychology 

International 

Caprara,  

Barbaranelli, Steca 

& Malone 

2006 απηνζρέδην 

εξσηεκαηνιφγην 

2184 εθπαηδεπηηθνί Journal of School 

Psychology 

Tschannen-Moran, 

&Woolfolk Hoy  

2007 Teacher Self-

Efficacy Scale 

(TSES) 

255 εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκ. 

& δεπηεξνβάζκ. εθπαίδεπζεο 

Teaching and Teacher 

Education 

Wolters & 

Daugherty  

2007 Teacher Self-

Efficacy Scale 

(TSES) 

1024 εθπαηδεπηηθνί 

πξσηνβάζκ. & δεπηεξνβάζκ. 

εθπαίδεπζεο 

Journal of Educational 

Psychology 

Chan  2008 απηνζρέδην 

εξσηεκαηνιφγην 

159 εθπαηδεπηηθνί 

δεπηεξνβάζκ. εθπαίδεπζεο 

Educational 

Psychology 

Ruble, Usher θαη 

McGrew  

2011 Teacher 

Interpersonal 

Self-Efficacy 

Scale (TISES) 

35 εθπαηδεπηηθνί καζεηψλ κε 

απηηζκφ 

Focus on Autism and 

Other Developmental 

Disabilities 

Bosma, Hessels & 

Resing  

2012 Teacher Self-

Efficacy Scale 

(TSES) 

188 εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκ. 

εθπαίδεπζεο 

Teaching and Teacher 

Education 

Lee, Cawthon θαη 

Dawson   

2012 Teacher Self-

Efficacy Scale 

(TSES) 

30 εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκ. 

& δεπηεξνβάζκ. εθπαίδεπζεο 

Teaching and Teacher 

Education 

 

 Μεηά ηελ παξάζεζε ησλ εξεπλψλ πνπ κειέηεζαλ ηελ απην-

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο (βι. Πίλαθα 2) ζην επφκελν ππνθεθάιαην εμεηάδνληαη νη έξεπλεο πνπ 

αθνξνχλ ζην ίδην ζέκα, αιιά κε δείγκα εθπαηδεπηηθνχο Δηδηθήο Αγσγήο. 
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1.5. Αποηελεζμαηικόηηηα ηων εκπαιδεςηικών ζηην ζςμπεπιληπηική 

εκπαίδεςζη 

Η παγθφζκηα θίλεζε πξνο κηα πεξηζζφηεξν ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε 

επεξέαζε ηελ έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ησλ ζπκπεξηιεπηηθψλ ηάμεσλ. Έηζη, άξρηζε λα απμάλεηαη ην ελδηαθέξνλ γηα ην ηη 

απαηηείηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ηάμεσλ απηψλ, αιιά θαη λα κεηξάηαη ε απην-

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο κέζα απφ εξσηήκαηα  πνπ αθνξνχζαλ ηελ πνηθηινκνξθία 

ησλ καζεηψλ (Chan, 2008 ·Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2001).  

Ωζηφζν, ν αξηζκφο ησλ κειεηψλ γηα ηελ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο είλαη πεξηνξηζκέλνο (Sharma, Loreman, & 

Forlín, 2011). Οη κειέηεο απηέο ζπρλά εθαξκφδνπλ γεληθέο θιίκαθεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Malinen, Savolainen & Xu,  2012). 

Μία απφ ηηο έξεπλεο κε ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο Δηδηθήο Αγσγήο ήηαλ 

απηή ησλ Almog θαη Shechtman (2007). Οη εξεπλεηέο εμέηαζαλ δείγκα 33 

εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην Ιζξαήι. Τν εξγαιείν 

πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ γηα ηελ κέηξεζε  ηεο απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ ην Teacher Efficacy Scale (TES) ησλ Gibson θαη Dembo (1984). 

Απφ ηηο αλαιχζεηο ησλ δεδνκέλσλ, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

κε κεγαιχηεξε αίζζεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο κπνξνχζαλ λα αληηκεησπίζνπλ 

θαιχηεξα ηελ πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ.  

Δπηπξνζζέησο, νη Savolainen et al. (2011) πνπ κειέηεζαλ 822 εθπαηδεπηηθνχο 

ηεο Φηλιαλδίαο θαη 319 ηεο Νφηηαο Αθξηθήο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο δηαπίζησζαλ φηη ε απην-απνηειεζκαηηθφηεηα, ηδηαίηεξα ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε ζπλεξγαζία, είρε ζεηηθή ζρέζε κε ηηο ζηάζεηο ηνπο ζηε 

ζπλεθπαίδεπζε. Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ επίζεο βξεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη 

έρνπλ πξνεγνχκελε εκπεηξία ζηε δηδαζθαιία καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο έρνπλ πεξηζζφηεξν ζεηηθή ζηάζε απφ φ, ηη νη ζπλάδειθνί ηνπο κε ιηγφηεξε 

εκπεηξία (Malinen, Savolainen & Xu,  2012). 

Τέινο, ζηελ έξεπλα ησλ Malinen, Savolainen, Xu (2012) εμεηάζηεθε δείγκα 

451 εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ηεο Κίλαο. Τν εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ήηαλ ε θιίκαθα TEIP 

(Sharma et al, 2011). Απφ ηελ αλάιπζε πξνέθπςε φηη ε αληίιεςε απην-
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απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κπνξεί λα επεξεάζεη ηε κάζεζε ησλ 

καζεηψλ ζε πεξηβάιινλ ζπλεθπαίδεπζεο. Δπίζεο έλα ελδηαθέξνλ εχξεκα είλαη  φηη ην 

κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ δελ εζηηάζηεθε ηφζν ζηηο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο νχηε 

ζηελ ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ, αιιά θπξίσο ζηελ 

αίζζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο εθπαηδεπηηθνχο, 

ηνπο επαγγεικαηίεο θαη ηνπο γνλείο. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ππνθεθαιαίνπ νινθιεξψλεηαη ην πξψην θεθάιαην 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε κειέηε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο πξσηνβάζκηαο 

θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ην δεχηεξν θεθάιαην πνπ 

κειεηά ην ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηε γνλετθή εκπινθή θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά 

ηεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

ΓΟΝΔΨΚΖ ΔΜΠΛΟΚΖ 

 

2.1.  Δννοιολογικό πεπιεσόμενο  

Η ζρνιηθή εθπαίδεπζε ζηεξίδνληαλ πάληα ζηε βνήζεηα ησλ γνλέσλ ζηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ παηδηψλ. Ωζηφζν, ε 

ζπλεξγαζία θαη νη ξφινη ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ζρνιείνπ έρνπλ αιιάμεη δξακαηηθά 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο ηεο εθπαίδεπζεο.  

Έηζη, πξηλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1940 θπξηαξρνχζε κηα αίζζεζε ηνπ θνηλνχ 

πνιηηηζκνχ κεηαμχ ησλ νηθνγελεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, δηφηη ηα ζρνιεία 

ζεσξνχληαλ σο θπζηθή πξνέθηαζε ηεο θνηλφηεηαο. Όκσο, ε ζηελή απηή ζρέζε 

κεηαμχ νηθνγέλεηαο θαη ζρνιείνπ έρεη ραζεί θαη έρεη αληηθαηαζηαζεί κε «ερζξηθέο» 

ζπκπεξηθνξέο ηα ηειεπηαία 50 ρξφληα. Οη ηερλνινγηθέο θαη πνιηηηζηηθέο αιιαγέο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ επαγγεικαηνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο κεηά ην Γεχηεξν Παγθφζκην 

Πφιεκν είρε σο απνηέιεζκα ηελ έιιεηςε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ νηθνγέλεηαο θαη 

ζρνιείνπ (Adams & Christenso, 2000 · Peet & Powell, 1997). 

Τα ηειεπηαία ρξφληα, παξαηεξείηαη θαη πάιη κηα κεηαηφπηζε απφ ηηο 

μερσξηζηέο επζχλεο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ κάζεζε πξνο κηα 

πξνζέγγηζε εηαηξηθήο ζρέζεο (κνίξαζκα επζπλψλ) γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πνιχπινθσλ αλαγθψλ ησλ παηδηψλ. Ο ζηφρνο είλαη ε ζρέζε νηθνγέλεηαο-ζρνιείνπ λα 

είλαη κηα ζρέζε πνπ ζα βαζίδεηαη φρη κφλν ζηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία θαη ην 

ζπληνληζκφ, αιιά θαη ζηε ζπλεξγαζία. Έηζη, ε εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηελ κάζεζε 

ησλ παηδηψλ ηνπο ζα είλαη ηζφηηκε, αθνχ πιένλ ζα κνηξάδνληαη κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο (Adams & Christenso, 2000 · Peet & 

Powell, 1997). 

Τν ζέκα ηεο γνλετθήο εκπινθήο ππήξμε ζεκαληηθφ θαη ζηνλ ηνκέα 

ηεο εηδηθήο αγσγήο. Πξηλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980, πνιινί γνλείο απεπζχλνληαλ ζε 

επαγγεικαηίεο γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε ησλ παηδηψλ ηνπο. 

Με ηε λνκνζεζία φκσο ηνπ IDEA, ην 1997, νη γνλείο είλαη πιένλ ηζφηηκνη εηαίξνη κε 



32 

 

ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ δίλνληάο ηνπο ην δηθαίσκα λα έρνπλ πξφζβαζε ζην 

θάθειν ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο εηδηθήο αγσγήο (Spann, Kohler, & Soenksen, 2003).  

Η γνλετθή εκπινθή ζηελ εθπαίδεπζε δελ νξίδεηαη απφ φινπο ηνπο εξεπλεηέο 

κε ηνλ ίδην ηξφπν. Έηζη, ε εκπινθή ησλ γνλέσλ έρεη ιεηηνπξγηθά νξηζηεί κε 

πνιπάξηζκνπο ηξφπνπο. Οη νξηζκνί θπκαίλνληαη απφ ηε γνληθή θηινδνμία, ηελ 

πξνζδνθία, ην ελδηαθέξνλ, ηηο ζηάζεηο θαη πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε 

έσο θαη ηελ πην ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ζην 

ζπίηη ή ζην ζρνιείν. Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη γεληθνχο νξηζκνχο. Καη 

απηφ, γηαηί ππάξρεη ε αλάγθε λα εξεπλεζεί ε γνλετθή  εκπινθή σο έλα πνιπδηάζηαην 

θαηλφκελν θαη λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο (Hong-Ho, 2005).  

Γεληθφηεξα, ε γνλετθή εκπινθή ζηε ζρνιηθή δσή ηνπ παηδηνχ κπνξεί λα ιάβεη 

πνηθίιεο κνξθέο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ ζε γεγνλφηα θαη 

δξαζηεξηφηεηεο ζην ζρνιηθφ πιαίζην, ηεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ επαγγεικαηηψλ ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο επίζεο ηεο 

παξνρήο βνήζεηαο θαη επίβιεςεο ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηψλ ηνπ παηδηνχ ζην ζπίηη 

(Manz, Fantuzzo, & Power, 2004). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε γνλετθή εκπινθή έρεη πεξηγξαθεί σο ν βαζκφο ζηνλ 

νπνίν έλαο γνλέαο αθηεξψλεη ρξφλν θαη ελέξγεηα πξνο ην παηδί ηνπ ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν αλαπηπμηαθφ ή εθπαηδεπηηθφ ηνκέα (Grolnick & Slowiaczek, 1994). 

Έηζη, ε ρξήζε ηνπ φξνπ γνλετθή εκπινθή ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα αλαθέξεηαη ζε 

κηα ζεηξά απφ γνλετθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην ζρνιείν (π.ρ., ζπκκεηνρή ζε 

ζπλαληήζεηο, δξαζηεξηφηεηεο θαη εθδειψζεηο) θαη ζην ζπίηη (π.ρ., παξαθνινχζεζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ εκπεηξηψλ ησλ παηδηψλ) (Kuperminc, Darnell, Alvarez-Jimenez, 

2008). 

Οη Gonzalez-DeHass, Willems θαη Doan-Holbein (2005) αλαθέξνπλ φηη ε 

γνλετθή εκπινθή θαζνξίδεηαη απφ ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε 

ησλ παηδηψλ ηνπο. Έηζη, ε κέηξεζε ηεο γνλετθήο εκπινθήο εζηηάδεηαη ζηε ζπκκεηνρή 

ησλ γνλέσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ παηδηψλ ζην ζπίηη, φρη απαξαίηεηα 

ζρεηηθέο κφλν κε ηα ζρνιηθά θαζήθνληα, ζηελ επαγξχπλεζή ηνπο γηα ηελ αθαδεκατθή 

πνξεία ησλ παηδηψλ ηνπο, ζηε κεηάδνζε αμηψλ, θαζψο επίζεο θαη ζην επίπεδν 

γνλετθνχ ειέγρνπ θαη/ή ππνζηήξημεο ηεο απηνλνκίαο ηνπο ζην πιαίζην ηνπ ζπηηηνχ. 
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Σχκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο Epstein (φπσο αλαθέξεηαη ζε Uludag, 2008) 

ππάξρνπλ έμη δηαζηάζεηο ηεο γνλετθήο εκπινθήο.  

 Γιάζηαζη Τύποσ 1: Βαζικές σποτρεώζεις ηφν γονέφν. Τν πξψην επίπεδν 

πεξηιακβάλεη ηηο βαζηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ γνλέσλ γηα ηελ αλαηξνθή ησλ 

παηδηψλ θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ην ζρνιείν. Οη γνλείο παξέρνπλ έλα 

αζθαιέο θαη ζηαζεξφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ πνπ ελζαξξχλεη ηε κάζεζε. 

Με ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αληηκεησπίδνπλ κε 

επηηπρία ηηο αιιαγέο ησλ παηδηψλ ηνπο. 

 Γιάζηαζη Τύποσ 2: Βαζικές σποτρεώζεις ηφν ζτολείφν. Τν δεχηεξν επίπεδν 

εκπινθήο πεξηιακβάλεη ηε βαζηθή ππνρξέσζε απφ ηελ πιεπξά ησλ ζρνιείσλ 

λα επηθνηλσλνχλ κε ηηο νηθνγέλεηεο, λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα 

ζρνιηθά πξνγξάκκαηα θαη ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ. Απηφ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κέζσ πξνζσπηθψλ ζπλαληήζεσλ, ηειεθσληθά ή κε γξαπηά 

ζεκεηψκαηα. 

 Γιάζηαζη Τύποσ 3: Δθελονηική γονεχκή εμπλοκή ζε ζτολικές δραζηηριόηηηες. 

Σην ηξίην επίπεδν, νη γνλείο γίλνληαη εζεινληέο ζην ζρνιηθφ επίπεδν 

βνεζψληαο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηηο ηάμεηο. Δπίζεο ην επίπεδν απηφ 

πεξηιακβάλεη ηε γνλετθή ππνζηήξημε ζε εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

παηδηψλ, φπσο ν αζιεηηζκφο ή άιιεο εθδειψζεηο.  

 Γιάζηαζη Τύποσ 4: Γονεχκή εμπλοκή ζε δραζηηριόηηηες μάθηζης ζηο ζπίηι. Τν 

ηέηαξην επίπεδν εκπινθήο πεξηιακβάλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηε 

κάζεζε ζην ζπίηη, ηελ επφπηεπζε θαη ηε βνήζεηα ζηηο εξγαζίεο κέζα απφ ηελ 

θαζνδήγεζε θαη ηελ ππνζηήξημε απφ ηνπο δαζθάινπο. 

 Γιάζηαζη Τύποσ 5: γονεχκή εμπλοκή ζηη λήυη αποθάζεφν. Τν πέκπην επίπεδν 

ηεο εκπινθήο είλαη ην επίπεδν ιήςεο απνθάζεσλ. Οη γνλείο βνεζνχλ ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ ζην ζρνιείν, κέζσ ησλ νκάδσλ γνλέσλ, αιιά θαη άιισλ 

ζρνιηθψλ νξγαλψζεσλ. Οθείιεη ην ζρνιείν λα δίλεη ξφιν ζε φινπο ηνπο 

γνλείο, ψζηε ε αληηπξνζψπεπζε λα είλαη αλνηθηή ζε φινπο θαη φρη κφλν ζηνπο 

έρνληεο ειεχζεξν ρξφλν. 

 Γιάζηαζη Τύποσ 6: Σσνεργαζία με άλλοσς θορείς. Σην επίπεδν απηφ εμεηάδεηαη 

ην θαηά πφζν ηα ζρνιεία βνεζνχλ ηνπο γνλείο ζηε ζπλεξγαζία ηνπο κε άιινπο 
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θνξείο (π.ρ. πνιηηηζηηθά ζσκαηεία) θαη ζηελ πξφζβαζή ηνπο ζε ππεξεζίεο θαη 

πξνγξάκκαηα. 

Αλάινγα, νη Grolnick θαη Slowiaczek (1994) εληάζζνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο 

εκπινθήο ησλ γνλέσλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. Σηελ πξψηε θαηεγνξία εληάζζνληαη νη 

ηξφπνη εκπινθήο ησλ γνλέσλ ζην ζρνιηθφ πιαίζην (ζπκπεξηθνξά ηνπ γνλέα σο πξνο 

ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην ζρνιείν θαη ηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ παηδηνχ ηνπ ζην 

ζπίηη). Η δεχηεξε αθνξά ζηε γλσζηηθή εκπινθή πνπ πεξηιακβάλεη ηελ έθζεζε ηνπ 

παηδηνχ ζε δηαλνεηηθέο ελαζρνιήζεηο θαη γλσζηηθά εξεζίζκαηα (πξνζθνξά βηβιίσλ 

σο δψξα, ελαζρφιεζε καδί κε ηνπο γνλείο κε παηρλίδηα εθπαηδεπηηθήο θχζεο). Τέινο, 

ε ηξίηε θαηεγνξία αθνξά ζηελ πξνζσπηθή εκπινθή, δειαδή ζηε ζεηηθή ζηάζε θαη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ γνλέα γηα ην ζρνιείν, ηα νπνία θαη κεηαδίδεη ζην παηδί. 

Μία άιιε θαηεγνξηνπνίεζε είλαη απηή ησλ Hoover-Dempsey θαη Sandler 

(1997), νη νπνίνη δηαθξίλνπλ δχν ηχπνπο εκπινθήο ησλ γνλέσλ. Ο πξψηνο ηχπνο 

αθνξά ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην πιαίζην ηνπ ζπηηηνχ, φπσο βνήζεηα ζε 

ζρνιηθέο εξγαζίεο, ζπδήηεζε γηα ηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, έιεγρνο πξνφδνπ, 

ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Ο δεχηεξνο αθνξά ζε 

δξαζηεξηφηεηεο ζην ζρνιηθφ πιαίζην, φπσο ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζε ζρνιηθέο 

εθδειψζεηο, παξαθνινχζεζε εθδειψζεσλ, εζεινληηθή εξγαζία (Green, Walker, 

Hoover-Dempsey, & Sandler, 2007). 

Τέινο, νη Kohl, Lengua θαη McMahon (2000) πξφηεηλαλ έλα πνιπδηάζηαην 

κνληέιν πνπ ζηεξίδεηαη ζηα πξνεγνχκελα, αιιά εηζάγεη θαη λέεο δηαζηάζεηο. Τν 

κνληέιν ηνπο αθνξά ζηελ ελαζρφιεζε κε καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην ζπίηη, ζηε 

γνλετθή εκπινθή ζην ζρνιείν, ζηελ άκεζε επαθή γνλέα-εθπαηδεπηηθνχ θαη ζηελ 

πνηφηεηα ηεο ζρέζεο ηνπο, ζηελ αληίιεςε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ηνλ ηξφπν πνπ νη 

γνλείο αμηνινγνχλ ηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ αληίιεςε ησλ γνλέσλ γηα ην ζρνιείν. 

Η γνλετθή εκπινθή, ζπλνςίδνληαο, πεξηιακβάλεη ηε ζπλεξγαζία γνλέσλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ ζηε κάζεζε ησλ παηδηψλ. Δπηπιένλ, απηφ πνπ ηνλίδεηαη απφ ηνπο 

εξεπλεηέο είλαη φηη ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ δελ είλαη 

ζηαηηθή. Οη δηαθνξέο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο ηξεηο επηθαιππηφκελεο ζθαίξεο 

επηξξνήο - νηθνγέλεηα, ζρνιείν, θνηλφηεηα - κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο κνξθέο 

εκπινθήο πνπ αζθνχλ νη γνλείο. Η γνλετθή εκπινθή κπνξεί, επίζεο, λα δηαθέξεη 

αλάινγα κε παξάγνληεο, φπσο ε βαζκίδα εθπαίδεπζεο, ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ θαη 
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εζλνηηθφ επίπεδν, νη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο θαη εκπεηξίεο θαη ε πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ 

(Uludag, 2008). 

 Μεηά ηελ παξάζεζε ησλ νξηζκψλ θαη ησλ δηαζηάζεσλ ηεο γνλετθήο 

εκπινθήο, φπσο απηά απνηππψζεθαλ κέζα απφ ηηο έξεπλεο, ζεκαληηθφ είλαη κέζα 

απφ ηελ κειέηε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο λα ηνληζηεί ε αλαγθαηφηεηα ηεο γνλετθήο 

εκπινθήο. Σην επφκελν, ινηπφλ, ππνθεθάιαην ζα εμεηαζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηά 

ηεο ηφζν γηα ηνπο καζεηέο, φζν θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο γνλείο.  

 

 

2.2. Αναγκαιόηηηα ηηρ γονεϊκήρ εμπλοκήρ 

Η γνλετθή εκπινθή ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ έρεη ηνληζηεί σο ε ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή πηπρή ηεο ζρέζεο ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο θαη γη’ απηφ έρεη γίλεη ην 

επίθεληξν γηα ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο πξσηνβνπιίεο 

γεληθφηεξα. 

Έηζη, ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ νδεγεί ζε ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα φινπο 

ηνπο καζεηέο θαη πξσηίζησο γηα ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, κηαο 

θαη επηηπγράλεηαη κεγαιχηεξε γελίθεπζε θαη δηαηήξεζε ηεο ζρνιηθήο γλψζεο, 

θαιχηεξε ζπλέρεηα ζε πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο, πςειφηεξα επίπεδα γνλετθήο 

ηθαλνπνίεζεο θαη πην απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Τα 

ζρνιεία, ινηπφλ, πξέπεη λα αλαπηχμνπλ ζπλεξγαζία κε ηηο νηθνγέλεηεο. Απηφ κπνξεί 

λα επηηεπρζεί κέζα απφ πνηνηηθή επηθνηλσλία, πξνζθιήζεηο ζηνπο γνλείο λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, απφ θνηλνχ απνθάζεηο γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ, θαζψο θαη ελδπλάκσζε ησλ γνλέσλ γηα αλάιεςε δξάζεο. 

Παξά ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο γνλετθήο εκπινθήο ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε, σζηφζν, 

πνιινί γνλείο έρνπλ κηθξή ή θαζφινπ ζπκκεηνρή ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε ησλ 

παηδηψλ ηνπο. Πξνγελέζηεξεο κειέηεο έρνπλ δείμεη, φηη ζπλήζσο νη γνλείο ησλ 

παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο δελ έρνπλ αλάκεημε ζηνπο ζηφρνπο, ηηο παξεκβάζεηο ή ηηο 

κεζφδνπο αμηνιφγεζεο (Spann, Kohler, & Soenksen,  2003).  

Οη Mattingly, Prislin, McKenzie, Rodriguez θαη Kayzar (2002) αλέθεξαλ φηη ε 

πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ δηαδξακαηίδεη 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ επηηπρία ησλ καζεηψλ θαη ζηελ αχμεζε ησλ επηδφζεψλ 



36 

 

ηνπο. Έηζη, φζν πην εληαηηθά νη γνλείο εκπιέθνληαη ζηε κάζεζε ησλ παηδηψλ ηνπο, 

ηφζν ηα απνηειέζκαηα είλαη πην επεξγεηηθά. Απηφ ηζρχεη γηα φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο 

γνλετθήο εκπινθήο ζηε κάζεζε ησλ παηδηψλ θαη γηα φινπο ηνπο ηχπνπο θαη ειηθίεο 

ησλ καζεηψλ. Αμίδεη βέβαηα λα ζεκεησζεί φηη απφ έξεπλεο έρεη βξεζεί φηη ε γνλετθή 

εκπινθή ζε αθαδεκατθά ζέκαηα είλαη πςειφηεξε ζηελ πξσηνβάζκηα απφ φ, ηη ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Uludag, 2008). 

Δπηπιένλ, νη ζηξαηεγηθέο γνλετθήο εκπινθήο ζην ζπίηη θαη ζην ζρνιείν 

πξνσζνχλ θαλφλεο ππνρξεψζεσλ θαη ακνηβαηφηεηαο κεηαθέξνληαο ζην παηδί ηε 

ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο πνπ κε ηε ζεηξά ηεο νδεγεί ζε πην ππεχζπλε θαη 

αλεμάξηεηε ζπκπεξηθνξά ζην ζρνιείν (Kuperminc, Darnell, & Alvarez-Jimenez, 

2008). 

Δπηπξνζζέησο, ε γνλετθή εκπινθή έρεη ζπζρεηηζηεί κε θαιχηεξε αθαδεκατθή 

επίδνζε ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ, θαζψο θαη αχμεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

καζεηψλ πνπ επλννχλ ηελ αθαδεκατθή επηηπρία, φπσο ε βειηησκέλε ζρνιηθή 

ζπκπεξηθνξά, νη ζεηηθέο αληηιήςεηο γηα ην ζρνιείν, νη δεμηφηεηεο απηνξξχζκηζεο, νη 

πςειφηεξεο εθπαηδεπηηθέο επηδηψμεηο θαη ε αχμεζε ησλ θηλήηξσλ ζε καζεηέο 

αλεμάξηεηα απφ ηελ εζληθφηεηα, ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ή ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ ηνπο. Έηζη, νη καζεηέο ζε φια ηα επίπεδα εθπαίδεπζεο 

απνδίδνπλ θαιχηεξα ζην ζρνιείν, έρνπλ πην ζεηηθή γλψκε γηα ην ζρνιείν, θαη 

ζπκπεξηθέξνληαη θαιχηεξα φηαλ εκπιέθνληαη νη γνλείο ηνπο  (Grolnick & 

Slowiaczek, 1994, Haynes, Comer, & Hamilton- Lee, 1989).  

Αιιά θαη ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο πνπ 

νξγαλψλεη ν δάζθαινο θαη γεληθά ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε 

ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ παηδηνχ ηνπο έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηηο ζηάζεηο, ηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ηε κάζεζή ησλ καζεηψλ. Δθηφο απφ ηελ ελίζρπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ καζεηψλ, ε απνηειεζκαηηθή γνλετθή εκπινθή ζηελ εθπαίδεπζε 

ησλ παηδηψλ σθειεί επίζεο ηνπο γνλείο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Δπίζεο, κνξθέο 

γνλετθήο εκπινθήο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ (π.ρ., 

άκεζε επηθνηλσλία κε ηνπο θαζεγεηέο) κεηαθέξνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ην φηη νη 

γνλείο ελδηαθέξνληαη γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο. 

Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί πξνζθαινχλ ηνπο γνλείο, αθφκα θαη νη 

γνλείο απφ πνιχ δηαθνξεηηθά ππφβαζξα κπνξεί λα γίλνπλ παξαγσγηθνί 
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ζπκκεηέρνληαο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο. Δπηπιένλ, νη γνλείο εθηηκνχλ ηελ 

θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ απμεκέλε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ παξνρή βνήζεηαο ζηα παηδηά ηνπο φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί 

πξνζθέξνπλ εηδηθέο πξνηάζεηο γηα εκπινθή. Αθφκα, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ επηδηψθνπλ 

ηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ηείλνπλ λα αλαθέξνπλ πςειά επίπεδα ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ππνζηήξημεο απφ ηνπο γνλείο, θαη ζπλήζσο 

ζεσξνχληαη απφ ηνπο γνλείο σο θαιχηεξνη δάζθαινη (Grolnick, Benjet, Kurowski, & 

Apostoleris, 1997 · Pratt, Green, MacVicar, & Bountrogianni, 1992). 

Ωζηφζν, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο γνλετθήο εκπινθήο δελ εμαξηάηαη πάληα 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Οη γνλείο δελ είλαη κηα νκνηνγελήο νκάδα θαη κπνξνχλ λα 

έρνπλ πνιχ δηαθνξεηηθέο πξνζδνθίεο ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο. 

Άιισζηε, ε ηθαλνπνίεζε ησλ πξνζδνθηψλ φισλ ησλ γνλέσλ είλαη αδχλαηε γηα ηνλ 

δάζθαιν ηεο ηάμεο (Huss-Keeler, 1997 · Bangs & Frost, 2012). 

Έηζη, γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ αλαθέξεη εκπφδηα γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εκπινθή, αλάκεζα ζε φινπο ηνπο δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο. Απηά 

ηα εκπφδηα πεξηιακβάλνπλ δηαθνξέο κεηαμχ γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ, 

δηαθνξέο ζηε γιψζζα, θαη άιινπο πεξηνξηζκνχο.  

Οη γνλείο ζπλήζσο αληηκεησπίδνπλ εκπφδηα πνπ νθείινληαη ζε νηθνγελεηαθέο 

ππνρξεψζεηο (βξέθε ή πεξίζαιςε ειηθησκέλσλ) ή ζε πξαθηηθά θαη πξνζσπηθά 

δεηήκαηα (πξφζβαζε ζε κέζα κεηαθνξάο, πεξηνξηζκέλεο δεμηφηεηεο γηα παξνρή 

βνήζεηαο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο κάζεζεο, ρακειή απνηειεζκαηηθφηεηα ζε 

ζρνιηθέο εξγαζίεο πνπ πξνέξρεηαη απφ ην πξνζσπηθφ εθπαηδεπηηθφ ηνπο ηζηνξηθφ) 

(Huss-Keeler, 1997).  

Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ ηεθκεξηψζεη ρακειέο πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνο ηα ρακειά εηζνδήκαηα, ηηο εζλνηηθέο θαη γισζζηθέο κεηνλφηεηεο καζεηψλ θαη νη 

ελ ιφγσ πξνζδνθίεο έρνπλ ζπλδεζεί κε ρακειά επίπεδα ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ 

ζηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο (εζεινληηζκφο, παξαθνινχζεζε δξαζηεξηνηήησλ ζην 

ζρνιείν) (Huss-Keeler, 1997).  

Δπηπιένλ, κεξηθέο θνξέο νη γνλείο εκπηζηεχνληαη πεξηζζφηεξν ηελ άπνςε ησλ 

παηδηψλ ηνπο θαη φρη ηελ άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη παίξλνπλ κηα ακπληηθή ζηάζε 

(Bangs & Frost, 2012).  
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Οη εθπαηδεπηηθνί, επίζεο, κπνξεί λα αληηκεησπίδνπλ ςπρνινγηθά ή 

πνιηηηζηηθά εκπφδηα αλαθνξηθά κε ηε γνλετθή εκπινθή (Huss-Keeler, 1997). Έηζη, 

κπνξεί λα ηελ απνθεχγνπλ, επεηδή δελ έρνπλ πξαθηηθή ππνζηήξημε γηα ηηο επηπιένλ 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ. Άιισζηε, νη 

εθπαηδεπηηθνί κε πεξηνξηζκέλε εκπεηξία θαη δεμηφηεηεο κπνξεί λα θηάζνπλ κέρξη θαη 

λα παξαηηεζνχλ ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπο, αλ νη αξρηθέο πξνζπάζεηέο ηνπο δελ είλαη 

άκεζα επηηπρείο. Δπίζεο, νη έκπεηξνη εθπαηδεπηηθνί κπνξεί λα είλαη απξφζπκνη λα 

θαιέζνπλ ηνπο γνλείο, αλ έρνπλ αληηιεθζεί πηζαλφηεηα αξλεηηζκνχ. Δπηπιένλ, 

παξάγνληεο  πνπ πεξηπιέθνπλ ηελ πξννπηηθή γηα απνηειεζκαηηθή γνλετθή εκπινθή 

απνηεινχλ ε έιιεηςε γλψζεο θαη ρξφλνπ θαζψο θαη ε αβεβαηφηεηα γηα ηηο δεμηφηεηέο 

ηνπο λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο νηθνγέλεηεο ησλ καζεηψλ ηνπο. Λακβάλνληαο ππφςε απηά 

ηα εκπφδηα γηα ηηο ζεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ζπηηηνχ θαη ζρνιείνπ, ε 

επηθνηλσλία κεηαμχ δαζθάισλ θαη γνλέσλ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ 

θαηαζηάζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε δπζαξέζθεηα, ηελ απνγνήηεπζε, ηε 

δπζπηζηία ή ην ζπκφ απφ ηε κία ή ηηο δχν πιεπξέο. Γπζηπρψο, νη αιιειεπηδξάζεηο ζε 

ηέηνηεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ πεξαηηέξσ δηαρσξηζκφ θαη απφζηαζε 

κεηαμχ γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θαη φρη απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ 

(Hoover-Dempsey, Walker, Jones, & Reed, 2002). 

Βέβαηα, ππάξρεη θαη ε πεξίπησζε φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί κπνξεί λα κελ μέξνπλ 

πψο λα επηηχρνπλ ηελ εκπινθή ησλ γνλέσλ θαη νη γνλείο λα αληηιακβάλνληαη  φηη ν 

απνθιεηζκφο ηνπο γίλεηαη εθ πξνζέζεσο. Γηα ην ιφγν απηφ έρνπλ αλαπηπρζεί εηδηθά 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ηεο γνλετθήο 

εκπινθήο (Hoover-Dempsey, Walker, Jones, & Reed, 2002).  

Σεκαληηθφο, ινηπφλ, είλαη ν ξφινο ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πάλσ 

ζην ηξέρνλ δήηεκα ηεο εκπινθήο ησλ γνλέσλ. Η βηβιηνγξαθία δείρλεη φηη πνιχ ιίγε 

πξνζνρή δίλεηαη ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ ππνςήθησλ δαζθάισλ λα εξγαζηνχλ κε ηνπο 

γνλείο. Ο Hancock (1998) αμηνινγψληαο ηε ζρέζε ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο θαη 

εμεηάδνληαο ηηο δηάθνξεο κνξθέο ηεο γνλετθήο εκπινθήο ζην ζρνιείν, ηφληζε ηελ 

αλάγθε γηα κεγαιχηεξε αξρηθή εθπαίδεπζε θαη ελδνυπεξεζηαθή θαηάξηηζε γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Τα ηειεπηαία ρξφληα εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί επηθεληξψλνληαη ζηε 

δηεμαγσγή ζεζκνζεηεκέλσλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο απηήο 
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θαη ηελ ελδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ησλ γνλέσλ ζηε ζρνιηθή δσή ησλ παηδηψλ ηνπο 

(Pomerantz, Wang,& Fei-Yin Ng, 2005). 

 

 

2.3. Η γονεϊκή εμπλοκή ζηην Δλλάδα 

 Σηε ρψξα καο ε ζπληαγκαηηθή αλαγθαηφηεηα γηα ηε γνλετθή εκπινθή ζηελ 

εθπαίδεπζε πινπνηείηαη κέζα απφ ηα άξζξα  48-53 ηνπ Ν. 1566/1985 θαη ην άξζξν 2 

ηνπ Ν. 2621/1998 πνπ ζεζκνζεηνχλ θαη ξπζκίδνπλ ηελ νπζηαζηηθή γνλετθή εκπινθή 

ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ. Γεληθφηεξα, νη γνλείο αλαγλσξίδνληαη σο ζεκαληηθνί 

εηαίξνη ζην εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη (Μπξνχδνο, 1998).  

Έηζη, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζπλεξγαζία 

εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ θαη εηδηθφηεξα ζηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ πνπ έρνπλ παηδί 

κε εηδηθέο αλάγθεο ζηε δηαδηθαζία ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπ αληηκεηψπηζεο 

(Πνιπρξνλνπνχινπ, 2004). 

Σηελ  Διιάδα νη έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο ε γνλετθή εκπινθή ζηελ 

εθπαίδεπζε παίξλεη ηε κνξθή ηππηθψλ ζρέζεσλ ζην πιαίζην ζπγθεθξηκέλσλ 

ππνρξεψζεσλ, φπσο είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ γνληψλ ζε ζρνιηθέο εθδειψζεηο ή ε 

ελεκέξσζε ηνπο γηα ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ ηνπο (Γθιηάνπ-Φξηζηνδνχινπ, 2005). Η 

επηθξαηνχζα κνξθή επηθνηλσλίαο εθπαηδεπηηθψλ – γνλέσλ θαζνξίδεηαη θπξίσο απφ 

ηηο πξνθαζνξηζκέλεο ή θαη άηππεο ζπλαληήζεηο, ηειεθσληθέο επηθνηλσλίεο, απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζπιιφγσλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ, απφ ηηο εθδειψζεηο ηνπ 

ζρνιείνπ γηα ηνπο καζεηέο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, ε έθηαζε ησλ νπνίσλ εμαξηάηαη 

απφ ηελ θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ, ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηε 

δηάζεζε ησλ γνλέσλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο (Σπκενχ, 2003). Ωζηφζν, ην είδνο ηεο 

γνλετθήο εκπινθήο πνπ θαίλεηαη λα επηδξά πεξηζζφηεξν ζηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ 

καζεηψλ ζρεηίδεηαη κε ηε θπζηθή παξνπζία ηνπ γνληνχ ζην ζρνιείν θαη ηελ εκπινθή 

ηνπ ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Απφ έξεπλα ηεο Πνιπρξνλνπνχινπ (2004) ζε γνλείο παηδηψλ κε πξνβιήκαηα 

φξαζεο ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηε γνλετθή εκπινθή απνδείρζεθε νη γνλείο 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, φπσο  νη 

αξαηέο θαη ζπρλά απξνγξακκάηηζηεο ζπλαληήζεηο θαη ε μεξή πιεξνθφξεζε γηα ηελ 
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πξφνδν ηνπ παηδηνχ. Δπίζεο, ζρεηηθά κε ηε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληί ηνπο ε 

πιεηνςεθία κίιεζε γηα ζηάζε αδηαθνξίαο, ςπρξφηεηαο θαη απνζάξξπλζεο, ελψ 

κηθξφηεξν πνζνζηφ κίιεζε γηα αγλφεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ επηζπκηψλ ηνπο. 

Δπηπιένλ, νη γνλείο δήισζαλ φηη ππάξρεη έιιεηςε θαζνδήγεζήο ηνπο γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ παηδηψλ ζε καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην ζπίηη 

(Πνιπρξνλνπνχινπ, 2004). 

Σπλνςίδνληαο, ζα ιέγακε φηη νη έξεπλεο γηα ηε γνλετθή εκπινθή ζηελ Διιάδα 

δείρλνπλ φηη εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ εκπφδηα θαη πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο 

γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. Δπεηδή, ζηελ επνρή καο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

θνηλσληθέο δηαθνξνπνηήζεηο θαη αληηζέζεηο, ν βαζκφο εκπινθήο ησλ γνλέσλ 

ζεσξείηαη σο θξηηήξην επηηπρίαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο φρη κφλν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, αιιά θαη ηνπ ζρνιείνπ γεληθφηεξα (Μπίκπνπ-Νάθνπ, Αλησληάδνπ, 

Κνπτκηδή & Σηνγηαλλίδνπ, 2006) παξαηεξείηαη κηα ζηξνθή ησλ Γηεπζχλζεσλ 

Δθπαίδεπζεο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο γνλετθήο εκπινθήο. Έηζη, έρεη 

μεθηλήζεη ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο ηεο γνλετθήο εκπινθήο πνπ 

απεπζχλνληαη ζε γνλείο θαη ζε εθπαηδεπηηθνχο.  

 

 

2.4. Δπγαλεία μέηπηζηρ ηηρ γονεϊκήρ εμπλοκήρ 

 Μεηά ηελ παξάζεζε ησλ εξεπλψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο γνλετθήο 

εκπινθήο ζηνπο καζεηέο, αιιά θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο γνλείο αθνινπζεί ε 

αλαθνξά ζε νξηζκέλα απφ ηα εξγαιεία κέηξεζήο ηεο, φπσο απηά ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζε δηεζλείο έξεπλεο (βι. Πίλαθα 3). 

Αλαιπηηθφηεξα, νξηζκέλα απφ ηα εξγαιεία κέηξεζεο ηεο γνλετθήο εκπινθήο 

είλαη ηα εμήο: 

 Parental Involvement Questionnaire (1988) 

Τν εξσηεκαηνιφγην απηφ θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνπο Epstein θαη Dauber. 

Απνηειείηαη απφ 82 ζηνηρεία ζε θιίκαθα Likert, 6 αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο, θαη 10 

δεκνγξαθηθέο εξσηήζεηο. Με ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν εμεηάδνληαη θαη νη πέληε 
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δηαζηάζεηο  ηεο γνλετθήο εκπινθήο, αιιά θαη ε εκπινθή ησλ γνλέσλ γεληθά (φπσο 

αλαθέξεηαη ζε Uludag, 2008).  

 

 Teacher beliefs about parent efficacy (1992) 

Η θιίκαθα απηή ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ Hoover-Dempsey θαη κεηξά ηηο 

απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ  γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ γνλέσλ γηα ηε βνήζεηά 

ηνπο ζηελ επηηπρία ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν. Οη κεηξήζεηο αθνξνχλ ζε επηά ζηνηρεία 

πνπ απαληψληαη ζε 6-βαζκε θιίκαθα πνπ θπκαίλεηαη απφ ην 1=δηαθσλψ απφιπηα  

κέρξη ην 6=ζπκθσλψ απφιπηα. Τα ζθνξ θπκαίλνληαη απφ ην 7 κέρξη ην 42. 

Υςειφηεξα ζθνξ δειψλνπλ πεξηζζφηεξν ζεηηθέο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ γνλέσλ (φπσο αλαθέξεηαη ζε Hoover-Dempsey, Walker, 

Jones, & Reed, 2002).   

 

 Parental Involvement in Schooling scale (1992) 

Τν εξγαιείν απηφ θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνλ Steinberg θαη ηνπο ζπλεξγάηεο 

ηνπ. Αμηνινγεί ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη γνλείο βνεζνχλ ηα παηδηά ηνπο κε ηηο ζρνιηθέο 

εξγαζίεο ζην ζπίηη, κε ηελ παξαθνινχζεζε εμσζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κε ηελ 

επηινγέο ηεο ηάμεο. Η θιίκαθα απνηειείηαη απφ 6 ζηνηρεία ζε 4-βάζκε θιίκαθα ηχπνπ 

Likert (1= θαζφινπ αιήζεηα κέρξη 4=πνιχ αιεζηλφ) (φπσο αλαθέξεηαη ζε Kuperminc, 

Darnell, Alvarez-Jimenez, 2008). 

 

 Teacher Behavior Inventory (1993) 

Τν εξγαιείν απηφ θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνπο Epstein θαη Salinas θαη  

αμηνινγεί ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί δεηνχλ ηε ζπκκεηνρή ησλ 

γνλέσλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί αμηνινγνχλ ην πνζνζηφ ησλ 

νηθνγελεηψλ ησλ καζεηψλ ηνπο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κ’ απηνχο κε έλα απφ ηνπο 30 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ζε κία ζρνιηθή ρξνληά, φπσο θαιψληαο ηηο νηθνγέλεηεο, 

δεηψληαο απφ ηνπο γνλείο λα ειέγμνπλ ηελ εξγαζία ηνπ παηδηνχ ηνπο θαζεκεξηλά θαη 

πξνζθαιψληαο ηνπο γνλείο λα γίλνπλ παξαηεξεηέο ζηελ ηάμε (φπσο αλαθέξεηαη ζε 

Grolnick, Benjet, Kurowski, &Apostoleris, 1997). 
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 Teacher beliefs about parental involvement (1994) 

Η θιίκαθα απηή κεηξά ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε γνλετθή 

εκπινθή. Καηαζθεπάζηεθε θαη ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνπο Epstein, Salinas θαη 

Horsey. Απνηειείηαη απφ 17 ζηνηρεία πνπ απαληψληαη ζε 6-βαζκε θιίκαθα. 

Υςειφηεξα ζθνξ δειψλνπλ πεξηζζφηεξν ζεηηθέο απφςεηο γηα ηε γνλετθή εκπινθή 

(φπσο αλαθέξεηαη ζε Hoover-Dempsey, Walker, Jones, & Reed, 2002). 

 

 Teacher invitations to parental involvement (1994) 

Η θιίκαθα απηή θαηαζθεπάζηεθε θαη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ 

ηνπο Epstein, Salinas θαη Horsey. Απνηειείηαη απφ 16 ζηνηρεία θαη κεηξά ηηο απφςεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ ζεκαζία δηάθνξσλ ζηξαηεγηθψλ γνλετθήο εκπινθήο. Οη 

δάζθαινη απαληνχλ ζε 6-βαζκε θιίκαθα πνπ θπκαίλεηαη απφ ην 1=πνηέ, 2=κία θνξά 

ην ρξφλν, 3=κία θνξά ην εμάκελν, 4=κία θνξά ην κήλα, 5=κία θνξά θάζε 1-2 

εβδνκάδεο, 6=κία θνξά ή πεξηζζφηεξν θάζε εβδνκάδα. Υςειφηεξα ζθνξ δειψλνπλ 

πεξηζζφηεξν ζπρλή επηθνηλσλία θαη εκπινθή κε ηνπο γνλείο (φπσο αλαθέξεηαη ζε 

Hoover-Dempsey, Walker, Jones, & Reed, 2002). 

 

 Teacher Attitudes Towards Importance of Parent Involvement Questionnaire 

(1997) 

Τν εξγαιείν απηφ θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνπο Grolnick, Benjet, Kurowski θαη 

Apostoleris. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ νη εξεπλεηέο βαζίζηεθαλ ζε ζηνηρεία απφ 

ηελ έξεπλα ησλ Epstein θαη Salinas (1993). Αμηνινγεί ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη 

εθπαηδεπηηθνί αληηιακβάλνληαη  ηε γνλετθή εκπινθή σο ζεκαληηθή. Οη εθπαηδεπηηθνί 

αμηνινγνχλ ηε ζεκαζία ησλ νθηψ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ ζπκκεηνρήο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. ζπκκεηνρή γνλέσλ σο εζεινληέο, απφςεηο ησλ γνλέσλ γηα ηα 

παηδηά ηνπο ή ην ζρνιείν) απφ ην 1 (θαζφινπ ζεκαληηθφ) έσο 4 (πνιχ ζεκαληηθφ) 

(Grolnick, Benjet, Kurowski, &Apostoleris, 1997). 
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 Teacher reports of parental involvement (2002) 

Η θιίκαθα απηή έρεη δεκηνπξγήζεθε απφ ηνπο Hoover-Dempsey, Walker, 

Jones θαη Reed. Ο ζηφρνο ηεο είλαη λα αληρλεχζεη ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα 

ηα επίπεδα γνλετθήο εκπινθήο. Απνηειείηαη απφ 14 ζηνηρεία πνπ απαληψληαη ζε 6-

βαζκε θιίκαθα. Υςειφηεξα ζθνξ αληηπξνζσπεχνπλ ζεηηθφηεξεο αλαθνξέο 

δαζθάισλ γηα ηε γνλετθή εκπινθή (φπσο αλαθέξεηαη ζε Hoover-Dempsey, Walker, 

Jones, & Reed, 2002). 

 

Πίλαθαο 3 

Δξγαιεία κέηξεζεο ηεο γνλετθήο εκπινθήο 

Δξγαιείν Έηνο  Δξεπλεηέο  Σνκείο αμηνιόγεζεο Μέηξεζε 

Parental Involvement 

Questionnaire  

1988 Epstein & 

Dauber 

νη πέληε δηαζηάζεηο  ηεο γνλετθήο 

εκπινθήο, αιιά θαη ε εκπινθή ησλ 

γνλέσλ γεληθά 

82 ζηνηρεία ζε 

θιίκαθα Likert 

Teacher beliefs about 

parent efficacy  

 

1992 Hoover-

Dempsey et al. 

απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ γνλέσλ, γηα 

ηε βνήζεηά ηνπο ζηελ επηηπρία ησλ 

παηδηψλ ζην ζρνιείν. 

7 ζηνηρεία ζε 6-

βαζκε θιίκαθα 

Parental Involvement 

in Schooling scale 

 

1992 Steinberg et al. βαζκφο βνήζεηαο γνλέσλ ζηηο ζρνιηθέο 

εξγαζίεο ζην ζπίηη, ζηελ 

παξαθνινχζεζε εμσζρνιηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θηι. 

6 ζηνηρεία ζε 4-

βάζκε θιίκαθα 

Likert 

Teacher Behavior 

Inventory 

 

1993 Epstein & 

Salinas  

ζπρλφηεηα πνπ νη εθπαηδεπηηθνί δεηνχλ 

ηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ θαη πνζνζηφ 

νηθνγελεηψλ πνπ έξρνληαη ζε επαθή κ’ 

απηνχο. 

 

Teacher beliefs about 

parental involvement  

 

1994 Epstein, Salinas 

& Horsey.  

απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε γνλετθή 

εκπινθή.  

17 ζηνηρεία ζε 6-

βαζκε θιίκαθα. 

Teacher invitations to 

parental involvement 

 

1994 Epstein, Salinas 

& Horsey.  

απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζεκαζία 

δηάθνξσλ ζηξαηεγηθψλ γνλετθήο 

εκπινθήο. 

16 ζηνηρεία ζε 6-

βαζκε θιίκαθα  

Teacher Attitudes 

Towards Importance 

of Parent 

Involvement 

Questionnaire 

  

1997 Grolnick, 

Benjet, 

Kurowski & 

Apostoleris  

βαζκφο πνπ νη εθπαηδεπηηθνί 

αληηιακβάλνληαη  ηε γνλετθή εκπινθή 

σο ζεκαληηθή θαη αμηνιφγεζε ηε 

ζεκαζίαο ησλ νθηψ δηαθνξεηηθψλ 

επηπέδσλ ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο. 

ζε 4-βαζκε 

θιίκαθα 

Teacher reports of 

parental involvement  

  

2002 Hoover-

Dempsey, 

Walker, Jones & 

Reed. 

απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα επίπεδα 

γνλετθήο εκπινθήο. 

14 ζηνηρεία ζε 6-

βαζκε θιίκαθα. 

 

 Σπλνςίδνληαο ην ππνθεθάιαην απηφ ζα παξαηεξνχζακε φηη φια ηα εξγαιεία 

κέηξεζεο ηεο γνλετθήο εκπινθήο, απφ ηα παιαηφηεξα κέρξη θαη ηα λεψηεξα,  

αμηνινγνχλ ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ζχλνιν ησλ δηαζηάζεσλ ηεο γνλετθήο 
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εκπινθήο, δειαδή ζηε βνήζεηα ζηηο εξγαζίεο ζην ζπίηη, ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο, ζηε ζπρλφηεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο θηι. Δπηπιένλ, φια ηα εξγαιεία 

απαληψληαη ζε θιίκαθα Likert, φπνπ ηα πςειφηεξα ζθνξ αληηπξνζσπεχνπλ 

κεγαιχηεξε γνλετθή ζπκκεηνρή. Τέινο, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ηα παξαπάλσ 

εξγαιεία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε πιήζνο εξεπλψλ πνπ κειέηεζαλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο γνλετθήο εκπινθήο. Οξηζκέλεο απφ ηηο έξεπλεο απηέο 

αθνινπζνχλ ζην επφκελν ππνθεθάιαην. 

 

 

2.5. Έπεςνερ για ηην αποηελεζμαηικόηηηα ηηρ γονεϊκήρ εμπλοκήρ 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε γνλετθή εκπινθή ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθή. Πνιινί είλαη νη εξεπλεηέο πνπ 

αλέθεξαλ φηη νη ζπλεξγαηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο 

δηαδξακαηίδνπλ βαζηθφ ξφιν ζηελ επηηπρία ησλ καζεηψλ θαη ζηελ αχμεζε ησλ 

επηδφζεψλ ηνπο. Έηζη, ε πην εληαηηθή εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηε κάζεζε ησλ παηδηψλ 

νδεγεί ζε ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηνπο καζεηέο, αθνχ κπνξεί λα ηνπο θηλεηνπνηήζεη 

γηα ηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο θαη γεληθφηεξα γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ζρνιείν ( π.ρ. 

Mattingly, Prislin, McKenzie, Rodriguez, & Kayzar, 2002). Σηε ζπλέρεηα ηνπ 

θεθαιαίνπ απηνχ εμεηάδνληαη νξηζκέλεο απφ ηηο έξεπλεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο γνλετθήο εκπινθήο. 

Οη Hoover-Dempsey, Walker, Jones θαη Reed (2002) εμέηαζαλ δείγκα 13 

δαζθάισλ πξσηνβάζκηαο θαη 17 εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη 

νπνίνη παξαθνινχζεζαλ εηδηθφ πξφγξακκα επηκφξθσζεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

γνλετθήο εκπινθήο. Τα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ηα: Teacher Efficacy 

Questionnaire (Hoover-Dempsey et al, 1987), Teacher beliefs about parent efficacy 

(Hoover-Dempsey et al, 1992),  Teacher beliefs about parent involvement (Epstein, 

Salinas & Horsey, 1994), Teacher invitations to parental involvement, Teacher reports 

of parental involvement. Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ε ζπκκεηνρή ζην 

πξφγξακκα αχμεζε ηελ αίζζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο. 

Ιζρπξφηεξε αίζζεζε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα δηδαζθαιίαο - εηδηθά αλ ζπλδπαζηεί 

κε ηελ αίζζεζε ζεκαληηθφηεηαο ηεο γνλετθήο εκπινθήο- νδεγεί ζε λέεο πξνζθιήζεηο 

πξνο ηνπο γνλείο, επηκνλή ζηηο πξνζπάζεηεο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ, επηκνλή 
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γηα ηελ ππέξβαζε ησλ εκπνδίσλ, θαη δπλαηφηεηα παξαγσγηθψλ ζρέζεσλ γνλέα-

παηδηνχ-δαζθάινπ. Η αχμεζε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ 

εθδειψζεθε κέζα απφ πνιιέο αμηνινγηθέο παξαηεξήζεηο (π.ρ., «Δκείο [νη 

εθπαηδεπηηθνί] πξέπεη λα αλαπηχμνπκε κηα λέα πξνζέγγηζε, κπνξνχκε λα θάλνπκε ηε 

δηαθνξά!»). Η πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ βξέζεθε  λα παξνπζηάδνπλ έλα 

απμαλφκελν αίζζεκα απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ ηαθηηθψλ 

γηα ηελ ελίζρπζε πξνζθιήζεσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ (π.ρ. θηιηθφο πξνο ηνπο 

γνλείο, ηαθηηθή επαθή κε φινπο ηνπο γνλείο, φρη κφλν γηα λα ζπδήηεζε ησλ βαζκψλ). 

Δπηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο αίζζεζεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ αληηιήςεψλ ηνπο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ γνλέσλ λα βνεζνχλ ηα παηδηά ηνπο λα κάζνπλ. Έηζη, νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ ζεσξνχζαλ φηη νη γνλείο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο 

είραλ πςειφηεξε αίζζεζε απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο απφ εθείλνπο πνπ είραλ 

ιηγφηεξν ζεηηθέο απφςεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο γνλετθήο εκπινθήο. 

Δπηπξφζζεηα, ζε έξεπλα ηεο Michael Lawson (2003) εμεηάζηεθε δείγκα 12 

εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (3
ε
 – 6

ε 
ηάμε) θαη 13 γνλέσλ ρακεινχ 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ, νη νπνίνη ρσξίζηεθαλ ζε δχν θαηεγνξίεο: ζ’ απηνχο 

πνπ εκπιέθνληαλ θαη ζ’ απηνχο πνπ δελ εκπιέθνληαλ. Ωο εξγαιείν ρξεζηκνπνηήζεθε 

ε ζπλέληεπμε κε αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο, φπνπ ν εξεπλεηήο θαινχζε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα κνηξαζηνχλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ην ζέκα ηεο γνλετθήο εκπινθήο. 

Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη σο πξνο ηνλ νξηζκφ ηεο γνλετθήο εκπινθήο νη 

εκπιεθφκελνη γνλείο ζεσξνχζαλ φηη ε εκπινθή αθνξά ζε φιεο ηηο ζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, νη κε εκπιεθφκελνη γνλείο ζεσξνχζαλ φηη ε εκπινθή ηνπο ζην 

ζρνιείν ήηαλ απαξαίηεηε κφλν φηαλ δεκηνπξγνχληαλ θάπνην πξφβιεκα, ελψ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχζαλ φηη ε γνλετθή εκπινθή αθνξά ζε εκπινθή ησλ γνλέσλ θαη 

ζην ζρνιείν θαη ζην ζπίηη. Δπηπξφζζεηα, ζρεηηθά κε ηνπο πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο ηεο 

γνλετθήο εκπινθήο νη δάζθαινη αλέθεξαλ ηελ ππνζηήξημε ησλ αλαγθψλ ησλ 

δαζθάισλ θαη ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί, αιιά θαη ηε βνήζεηα απφ ηνπο γνλείο γηα 

ηελ αλαηξνθνδφηεζε ησλ παηδηψλ ζην ζπίηη πάλσ ζηε δηδαθηέα χιε. Οη 

εκπιεθφκελνη γνλείο αλέθεξαλ ηελ ππνζηήξημε ζηα παηδηά κε ζπκπεξηθνξηθά θαη 

καζεζηαθά πξνβιήκαηα θαη ηελ ππνζηήξημε ζηνπο δαζθάινπο, ζε αληίζεζε κε ηνπο 

κε εκπιεθφκελνπο γνλείο πνπ αλέθεξαλ ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ απφ ηελ 

εηηθεηνπνίεζε ή ηελ παξακέιεζε απφ ηνπο δαζθάινπο. Οη απφςεηο θαη ησλ ηξηψλ 
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θαηεγνξηψλ γηα ην γνλετθφ ξφιν ήηαλ ζεηηθέο. Σε αληίζεζε, ε αίζζεζε 

απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα ηε βνήζεηα πνπ πξνζθέξνπλ ζηα παηδηά ψζηε λα επηηχρνπλ 

ην ζηφρν ηνπο θαζψο θαη ε αίζζεζε γηα ζεηηθέο πξνζθιήζεηο εκπινθήο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ ήηαλ ρακειή θαη ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο. 

  Δπηπιένλ, ζε έξεπλα ηεο  Asli Uludag (2008) εμεηάζηεθε δείγκα 223 

θνηηεηψλ δαζθάισλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηηο Η.Π.Α. Τν εξγαιείν πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ην Parental Involvement Questionnaire (Epstein & Dauber, 

1988), ην νπνίν εμεηάδεη ηηο πέληε δηαζηάζεηο ηεο γνλετθήο εκπινθήο, αιιά θαη ηε 

γεληθφηεξε γνλετθή εκπινθή. Δπηπιένλ έγηλαλ θαη ζπλεληεχμεηο κε δψδεθα 

ηειεηφθνηηνπο δαζθάινπο. Απφ ηηο αλαιχζεηο πξνέθπςε φηη ζρεηηθά κε ηε δηάζηαζε 

Τχπνπ 1 «Βαζηθέο ππνρξεψζεηο ησλ γνλέσλ» ε πιεηνςεθία ησλ ηειεηφθνηησλ 

δαζθάισλ αλέθεξε φηη βξηζθφκελνη κέζα ζε ηάμε θαη έρνληαο επαθή κε ηνπο γνλείο 

ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο γνλείο δπζθνιεχνληαη ζηελ 

πξνεηνηκαζία θαη ζηελ ππνζηήξημε ησλ παηδηψλ ηνπο γηα ην ζρνιείν ιφγσ ησλ 

επαγγεικαηηθψλ θαη άιισλ ππνρξεψζεψλ ηνπο. Σρεηηθά κε ηε δηάζηαζε Τχπνπ 2 

«Βαζηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ ζρνιείνπ» πνπ κεηξά ηηο δηάθνξεο κνξθέο θαη ηε 

ζπρλφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο απφ ην ζρνιείν ζην ζπίηη (ζεκεηψκαηα, θάξηεο πξνφδνπ, 

ζπλαληήζεηο) νη ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο έδσζαλ  ηηο πεξηζζφηεξεο ζεηηθέο 

απαληήζεηο (πςειφηεξνο Μ.Ο. 3.78). Γηα ηε δηάζηαζε Τχπνπ 3 «Δκπινθή γνλέσλ 

ζην ζρνιείν» πνπ κεηξά ζηε βνήζεηα πνπ πξνζθέξνπλ νη γνλείο ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο, κέζα ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ή ζε άιιεο 

πεξηνρέο ηνπ ζρνιείνπ, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ απφ ηνπο ρακειφηεξνπο κέζνπο 

φξνπο (3.00). Σρεηηθά κε ηε δηάζηαζε Τχπνπ 4 «γνλετθή εκπινθή ζε δξαζηεξηφηεηεο 

κάζεζεο ζην ζπίηη», ε νπνία κεηξά ηελ γνλετθή εκπινθή ζε καζεζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζην ζπίηη(ζρνιηθέο εξγαζίεο, δξαζηεξηφηεηεο) νη ζπκκεηέρνληεο 

δηαηχπσζαλ ζεηηθέο απφςεηο. Η ρακειφηεξε βαζκνινγία (Μ.Ο. 2,58) κεηαμχ φισλ 

ησλ δηαζηάζεσλ ζεκεηψζεθε ζηηο εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηε  Γηάζηαζε Τχπνπ 5 

«γνλετθή εκπινθή ζηε ιήςε απνθάζεσλ», πνπ αθνξά ζηε ιήςε απνθάζεσλ ησλ 

γνλέσλ ζρεηηθέο κε ην ζρνιείν (π.ρ. κέζα απφ νκάδεο γνλέσλ).  Τέινο, ζρεηηθά κε ηε 

δηάζηαζε Τχπνπ 6 «Δκπινθή ησλ γνλέσλ Γεληθά» πνπ αθνξά ζηε ζπκκεηνρή γνλέσλ 

θαη εθπαηδεπηηθψλ ζηε κάζεζε ησλ παηδηψλ, νη απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ 

ζεηηθέο. Τα επξήκαηα ηεο κειέηεο ππνδειψλνπλ φηη νη ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο 
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είραλ ζεηηθέο απφςεηο γηα ηε γνλετθή εκπινθή, ζχκθσλα κε ηηο δηαζηάζεηο ηεο 

Epstein. 

Μία αθφκε έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο γνλετθήο 

εκπινθήο ήηαλ απηή ησλ Kuperminc, Darnell θαη Alvarez-Jimenez (2008). Οη 

εξεπλεηέο εμέηαζαλ δείγκα 195 Λαηίλσλ καζεηψλ γπκλαζίνπ θαη 129 Λαηίλσλ 

καζεηψλ ιπθείνπ θαη σο εξγαιείν ρξεζηκνπνίεζαλ ην Parental Involvement in 

Schooling scale. Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη ζχιινγνη εκπινθήο ησλ 

γνλέσλ ήηαλ ηζρπξφηεξνη γηα ην ιχθεην απφ φ, ηη γηα ην γπκλάζην. Άιισζηε θαη ν 

Entwisle (1990, φπσο αλαθέξεηαη ζε Kuperminc, Darnell, Alvarez-Jimenez , 2008) 

ζεκείσζε φηη ε εκπινθή ησλ γνλέσλ είλαη πςειφηεξε ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

θαη ηείλεη λα κεηψλεηαη ζηαζεξά ζηε δεπηεξνβάζκηα. Απηή ε πηψζε ήηαλ εκθαλήο 

ζηελ παξνχζα έξεπλα κηαο θαη νη ζπκκεηέρνληεο καζεηέο γπκλαζίνπ αλέθεξαλ φηη νη 

γνλείο ηνπο εκπιέθνληαλ πεξηζζφηεξν κε ηελ εθπαίδεπζή ηνπο απφ φ, ηη ζηνπο 

καζεηέο ιπθείνπ. Δπηπιένλ, ε γνλετθή εκπινθή είρε κέηξηα ζπζρέηηζε κε ηηο 

πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνπο καζεηέο ιπθείνπ, αιιά θακηά ζπζρέηηζε γηα 

ηνπο καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ. Η έκκεζε επίπησζε ηεο εκπινθήο ησλ γνλέσλ ζηνπο 

βαζκνχο, επίζεο, ήηαλ ζεκαληηθή κφλν γηα καζεηέο ιπθείνπ. Δίλαη πηζαλφ φηη κέζσ 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο, νη γνλείο ησλ καζεηψλ γπκλαζίνπ κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηελ 

αίζζεζε ησλ παηδηψλ ηνπο γηα ζχλδεζε κε ην ζρνιείν θαη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο γηα 

επηηπρίεο. 

Τέινο, νη Koutrouba, Antonopoulou, Tsitsas θαη Zenakou (2009) εμέηαζαλ 

δείγκα 213 εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απφ ζρνιεία ηεο Αζήλαο. Ωο 

εξγαιείν ρξεζηκνπνηήζεθε απηνζρέδην εξσηεκαηνιφγην 21 εξσηήζεσλ πνπ ζηφρν 

είρε ηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ησλ 

γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο ζηα ειιεληθά ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Τα επξήκαηα ηεο κειέηεο απηήο δείρλνπλ φηη νη Έιιελεο θαζεγεηέο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πηζηεχνπλ φηη ε εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε 

ησλ παηδηψλ ηνπο είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα πνιινχο ιφγνπο (π.ρ. θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπο,  απνηειεζκαηηθή 

γνλετθή ππνζηήξημε ζηηο θαη’ νίθνλ εξγαζίεο, γνλετθή ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ 

δπζθνιηψλ ησλ παηδηψλ ηνπο ζην ζρνιείν. Τα απνηειέζκαηα δείρλνπλ επίζεο φηη ε 

ζπλεξγαηηθή ζρέζε ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο ζεσξείηαη ρξήζηκε απφ φινπο ηνπο 
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εθπαηδεπηηθνχο αλεμάξηεηα απφ ην εάλ έρνπλ ή φρη πξνεγνχκελε εκπεηξία ζηε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο. Δπηπιένλ, νη θαζεγεηέο πνπ ηα ζρνιεία ζηα νπνία 

δηδάζθνπλ ελζαξξχλνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ, έρνπλ ζεηηθή ζηάζε ζηε 

ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ. Δληνπίδνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζρνιείν 

θαη ηελ νηθνγέλεηα θαη πξνηείλνπλ ηξφπνπο γηα ηελ ππέξβαζε ησλ δπζθνιηψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο. Δπηπξφζζεηα, ζεσξνχλ φηη ε 

ζπκκεηνρή είλαη αξθεηά ζπρλή, αιιά κφλν απφ κηα θαηεχζπλζε (ηε δηθή ηνπο). Οη 

πεξηζζφηεξνη απνδίδνπλ απηή ηελ πξνβιεκαηηθή ζρέζε γνλέσλ θαη ζρνιείνπ ζε 

παξάγνληεο, φπσο ην γνλετθφ εθπαηδεπηηθφ θαη θνηλσληθφ ππφβαζξν, ηα γνλετθά 

ελδηαθέξνληα θαη νη ζρέζεηο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Παξά ην γεγνλφο φηη νη Έιιελεο 

εθπαηδεπηηθνί ηείλνπλ ππέξ κηαο ελεξγνχ ζπλεξγαζίαο κε ηηο νηθνγέλεηεο, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ζηα ειιεληθά ζρνιεία απνθιείεηαη ε γνλετθή ζπκκεηνρή, ελψ δελ 

ππάξρεη ε ππνδνκή πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο γνλετθήο εκπινθήο. 

 

Πίλαθαο 4.  

Έξεπλεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο γνλετθήο εκπινθήο 

Δξεπλεηέο  Έηνο  Δξγαιείν Γείγκα Πεγή/Πεξηνδηθά 

Hoover-Dempsey, 

Walker, Jones & 

Reed  

2002 Teacher Efficacy 

Questionnaire, Teacher 

beliefs about parent 

efficacy, Teacher beliefs 

about parent involvement, 

Teacher invitations to 

parental involvement, 

Teacher reports of parental 

involvement. 

13 εθπαηδεπηηθνί 

πξσηνβάζκηαο θαη 

17 δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο 

Teaching and Teacher 

Education 

Michael Lawson  2003 ζπλέληεπμε κε αλνηρηνχ 

ηχπνπ εξσηήζεηο  

12 εθπαηδεπηηθνί 

πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο & 13 

γνλείο  

Urban Education 

Asli Uludag  2008 Parental Involvement 

Questionnaire  

223 θνηηεηέο 

δάζθαινη 

(πξσηνβάζκηα εθπ.) 

Teaching and Teacher 

Education 

Kuperminc, Darnell 

& Alvarez-Jimenez  

2008 Parental Involvement in 

Schooling scale  

195 καζεηέο 

γπκλαζίνπ θαη 129 

καζεηέο ιπθείνπ  

Journal of 

Adolescence 

Koutrouba, 

Antonopoulou, 

Tsitsas & Zenakou  

2009 απηνζρέδην 

εξσηεκαηνιφγην  

213 εθπαηδεπηηθνί 

δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο  

School Psychology 

International 

 

Μεηά ηελ παξάζεζε ησλ εξεπλψλ πνπ κειέηεζαλ ηηο απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηελ  

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο γνλετθήο εκπινθήο (βι. Πίλαθα 4) ζην επφκελν 
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ππνθεθάιαην εμεηάδεηαη ε ζρέζε ηεο απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο θαη 

ηεο γνλετθήο εκπινθήο, φπσο απηή απνηππψλεηαη κέζα απφ ηηο έξεπλεο. 

 

 

2.6.Σσέζη γονεϊκήρ εμπλοκήρ  και αςηο-αποηελεζμαηικόηηηαρ 

Η έλλνηα ηεο γνλετθήο εκπινθήο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ απην-

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Υπάξρνπλ πνιινί ιφγνη πνπ ε εκπινθή ησλ 

γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ απην-απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Η 

απνηειεζκαηηθή γνλετθή εκπινθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο ζηάζεηο ησλ καζεηψλ πξνο 

ην ζρνιείν θαη πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Έηζη, κπνξεί λα απνηειέζεη θαζνξηζηηθφ 

παξάγνληα θηλεηνπνίεζεο ησλ καζεηψλ γηα ηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο, θαζψο θαη γηα ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο ζην ζρνιείν, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη ηελ αίζζεζε απηφ-

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Skaalvik & Skaalvik, 2010 · Spann, 

Kohler, & Soenksen,  2003). Γηα ηελ επίηεπμή ηεο, φκσο, απαηηείηαη ε νηθνδφκεζε 

ζεηηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο γνλείο. Γη’ απηφ, ε επηθνηλσλία θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

γνλείο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηελ 

ελδνυπεξεζηαθή θαηάξηηζή ηνπο (Hoover-Dempsey, Walker, Jones, & Reed, 2002).  

Η ζρέζε ηεο απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο γνλετθήο 

εκπινθήο έρεη εμεηαζηεί απφ νξηζκέλνπο εξεπλεηέο. Έηζη, ζε ελδηαθέξνληα 

πνξίζκαηα θαηέιεμε ζηελ έξεπλά ηνπ ν Ames (1993, φπσο αλαθέξεηαη ζε 

Christenson & Sheridan, 2001), ν νπνίνο δηαπίζησζε φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

ελίζρπαλ ηε γνλετθή εκπινθή εθηηκνχζαλ φηη δίδαζθαλ απνηειεζκαηηθφηεξα.  

Δπίζεο, νη Caprara et al. (2006) αλέθεξαλ φηη ε ηζρπξή αίζζεζε απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο νδεγεί ζε ζπλεξγαηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο κε ζηφρν ηε 

δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο. 

Αιιά, θαη ζε ζρεηηθή έξεπλα ησλ Skaalvik θαη Skaalvik, (2010), φπνπ 

εμεηάζηεθε δείγκα 2249 εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ηεο Ννξβεγίαο κε ην εξγαιείν Norwegian Teacher Self-Efficacy Scale 

βξέζεθε φηη ε απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο 

ζρέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο γνλείο. Οη ζεηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο 

θαλεξψλνπλ ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηζρπξή απην-απνηειεζκαηηθφηεηα.  
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Έηζη, φηαλ έλαο εθπαηδεπηηθφο ζεσξεί φηη βηψλεη κηα θαηάζηαζε θαηά ηελ 

νπνία νη γνλείο δελ ηνλ εκπηζηεχνληαη, φηη ηνπ αζθνχλ ζπλερψο θξηηηθή, ή φηη ε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο είλαη δχζθνιε, ηφηε κεηψλεηαη ε αίζζεζή ηνπ γηα ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπ λα ζρεδηάδεη, λα νξγαλψλεη θαη λα εθηειεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζηφρσλ θαη θαη’ επέθηαζε κεηψλεηαη θαη ε αίζζεζε 

απην-απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ. Ωο εθ ηνχηνπ, ε εκπινθή ησλ γνλέσλ είλαη έλα 

ζεκαληηθφ πιαίζην αλαθνξάο γηα ηελ απην-αμηνιφγεζε θαη ηελ απην-αληίιεςε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Ο εμσηεξηθφο έιεγρνο ή νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ φηη 

παξάγνληεο εθηφο δηδαζθαιίαο ηνπο βάδνπλ πεξηνξηζκνχο ζην ηη κπνξνχλ λα 

νινθιεξψζνπλ παξνπζίαζε αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ  απην-απνηειεζκαηηθφηεηά 

ηνπο.  

Σε παξφκνηα απνηειέζκαηα θαηέιεμαλ θαη νη Abu-Tineh, Khasawneh θαη 

Khalaileh (2011), νη νπνίνη εμέηαζαλ δείγκα 566 εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Ινξδαλίαο κε ην εξγαιείν Teacher Self-Efficacy 

Scale. Η αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ έδεημε φηη ε κεησκέλε γνλετθή εκπινθή πνπ 

εθθξάδνληαλ θαη κέζσ ησλ αξλεηηθψλ επηξξνψλ ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο 

ησλ καζεηψλ κείσλε ηελ αίζζεζε απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Απφ ηα παξαπάλσ, ινηπφλ, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ππάξρεη ζηελή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηεο αίζζεζεο ηεο απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο 

γνλετθήο εκπινθήο. Απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θάλεθε φηη ε γνλετθή 

εκπινθή είλαη απαξαίηεηε ηφζν γηα ηελ βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ θαη 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, φζν θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη 

ηνπο γνλείο κηαο θαη ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο. Τν 

δήηεκα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο γνλετθήο εκπινθήο 

απνηειεί ην αληηθείκελν κειέηεο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Έηζη, ζην 

επφκελν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο θαη δηαηππψλνληαη ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. 
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ΚΟΠΟ ΔΡΔΤΝΑ – ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ 

Απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ πξνεγήζεθε βξέζεθε πιήζνο 

εξεπλψλ πνπ κειεηνχλ ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο 

θαζψο θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο γνλετθήο εκπινθήο. Βέβαηα, νη έξεπλεο 

απηέο εμέηαδαλ ηα δχν δεηήκαηα μερσξηζηά, ελψ ε κεγάιε πιεηνςεθία ηνπο 

εξεπλνχζαλ ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο, αθνχ φπσο έρεη ήδε 

ζεκεησζεί, νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο γηα ηα αλσηέξσ είλαη 

πεξηνξηζκέλεο. 

Σθνπφο, ινηπφλ, ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο κειέηεο είλαη ε εμέηαζε ησλ 

απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο θαη ηεο εκπινθήο ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε 

εηδηθέο αλάγθεο. 

Δξεπλεηηθά εξωηήκαηα 

1) Πνηνο είλαη ν βαζκφο ηεο αίζζεζεο ηεο απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηεο δηδαζθαιίαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο γνλετθήο εκπινθήο 

θαη ησλ αλαθνξψλ γηα ηε γνλετθή εκπινθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Δηδηθήο Αγσγήο; 

2) Πψο επηδξνχλ νη κεηαβιεηέο (θχιν, βαζκίδα εθπαίδεπζεο, 

εξγαζηαθφ θαζεζηψο, έηε ππεξεζίαο) ζηηο απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπο, ηεο γνλετθήο εκπινθήο θαη ησλ αλαθνξψλ ηνπο 

γηα ηελ γνλετθή εκπινθή; 

3) Υπάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

δηδαζθαιίαο, ηεο γνλετθήο εκπινθήο θαη ησλ αλαθνξψλ γηα απηήλ ; 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ  

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

 

3.1. Γείγμα 

Τν δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηειείηαη απφ 70 άηνκα εθ ησλ νπνίσλ νη 

18 είλαη άληξεο (25,7%) θαη νη 52 είλαη γπλαίθεο (74,3%). Ωο πξνο ηελ ειηθία ηνπο νη 

20 είλαη έσο 30 εηψλ (28,6%), νη 19 είλαη 31-40 εηψλ (27,1%), νη 22 είλαη 41-50 εηψλ 

(31,4%) θαη νη 9 είλαη 51-60 εηψλ (12,9%).   

Σρεηηθά κε ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο νη 39 (55,7%) ππεξεηνχλ ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ελψ νη 31 (44,3%) ζηε δεπηεξνβάζκηα. Απφ ηνπο 70 

εθπαηδεπηηθνχο ηνπ δείγκαηνο νη 32 (45,7%) είλαη αλαπιεξσηέο θαη νη 38 (54,3%) 

είλαη κφληκνη.  

  Οη 69 ζπκκεηέρνληεο (98,6%) είλαη απφθνηηνη Αλψηαηεο εθπαίδεπζεο (ΑΔΙ), 

ελψ κφλν 1 απφθνηηνο ΤΔΙ (1,4%). Απφ ην δείγκα νη 19 (27,1%) εθπαηδεπηηθνί έρνπλ 

κεηαπηπρηαθφ ηίηιν, ελψ νη 51 (72,9%) δελ έρνπλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. Καλέλαο 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ θαηέρεη δηδαθηνξηθφ ηίηιν. Απφ ηνπο 19 εθπαηδεπηηθνχο 

πνπ έρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν νη 12 (63,2%) έρνπλ κεηαπηπρηαθφ ζηελ Δηδηθή Αγσγή, 

ελψ νη 7 (36,8%) έρνπλ θάλεη άιιν κεηαπηπρηαθφ.  

Απφ ηνπο 70 ζπκκεηέρνληεο νη 41 (58,6%) έρνπλ ιάβεη θάπνηα επηκφξθσζε 

ζηελ Δηδηθή Αγσγή, ελψ νη 29 (41,4%) δελ έιαβαλ. Σπγθεθξηκέλα νη 20 (48,8%) 

έρνπλ παξαθνινπζήζεη Γηδαζθαιείν, νη 4 (9,8%) έρνπλ ιάβεη επηκφξθσζε, ελψ νη 17 

(41,5%) έρνπλ ιάβεη εμεηδίθεπζε ζηελ Δηδηθή Αγσγή κε ζεκηλάξην άλσ ησλ 400  

σξψλ. 

 Σρεηηθά κε ηελ πξνυπεξεζία ζηελ Δηδηθή Αγσγή νη 36 (51,4%) εθπαηδεπηηθνί 

είραλ 1-5 έηε πξνυπεξεζίαο, νη 20 (28,6%) είραλ 6-10 έηε, νη 8 (11,4%) είραλ 11-15 

έηε θαη νη 6 (8,6%) είραλ πάλσ απφ 15 έηε πξνυπεξεζίαο.  

Σρεηηθά κε ηελ πξνυπεξεζία ζηε Γεληθή Αγσγή απφ ηνπο 70 ζπκκεηέρνληεο νη 

32 (45,7%) είραλ θαη πξνυπεξεζία ζηε Γεληθή Αγσγή, ελψ νη 38 (54,3%) δελ είραλ. 
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Σπγθεθξηκέλα νη 10 (31,3%) είραλ 1-5 έηε, νη 4 (12,5%) είραλ 6-10 έηε, νη 10 (31,3%) 

είραλ 11-15 έηε θαη νη 8 (25,%) είραλ πάλσ απφ 15 έηε πξνυπεξεζίαο.  

Τέινο απφ ηνπο 70 εθπαηδεπηηθνχο νη 33 (47,1% ) δίδαμαλ ζε καζεηέο κε 

εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, νη 48 (68,6%) ζε καζεηέο κε λνεηηθή 

αλαπεξία/θαζπζηέξεζε, νη 31 (44,3%) ζε καζεηέο κε ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο, 

νη 54 (77,1%) ζε καζεηέο κε απηηζκφ/δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο, νη 37 

(52,9%) ζε καζεηέο κε ζσκαηηθή /θηλεηηθή αλαπεξία, νη 24 (34,3%) ζε καζεηέο κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο, νη 9 (12,9%) ζε καζεηέο κε πξνβιήκαηα αθνήο θαη νη 6 (8,6%) 

ζε καζεηέο κε άιια πξνβιήκαηα. 

 

3.2. Γιαδικαζία 

 Η δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε ζρνιηθή πεξίνδν 2012-

2013. Πην ζπγθεθξηκέλα ε δηαλνκή θαη ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε απφ ηνλ 

Φεβξνπάξην έσο θαη ηνλ Μάξηην ηνπ 2013. 

 Τν εξσηεκαηνιφγην κνηξάζηεθε ζε δηάθνξεο ζρνιηθέο κνλάδεο Γεληθήο θαη 

Δηδηθήο Αγσγήο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ 

Θεζζαινλίθεο φπνπ εξγάδνληαλ εθπαηδεπηηθνί Δηδηθήο Αγσγήο (Τκήκαηα Έληαμεο, 

Παξάιιειε Σηήξημε, Δηδηθά Γεκνηηθά, ΔΔΔΔΚ, ΤΔΔ, Τκήκαηα Έληαμεο 

Γπκλαζίνπ).  

Αξρηθά, ε εξεπλήηξηα επηθνηλψλεζε ηειεθσληθά κε ηνπο Γηεπζπληέο ησλ 

ζρνιείσλ απφ ηνπο νπνίνπο δήηεζε άδεηα λα κνηξάζεη εξσηεκαηνιφγηα. Σηε ζπλέρεηα 

ηα εξσηεκαηνιφγηα δφζεθαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο ζε έληππε ή 

ειεθηξνληθή κνξθή.  

Τν εξσηεκαηνιφγην ζπλνδεχνληαλ απφ εηζαγσγηθφ ζεκείσκα πνπ είρε σο 

ζηφρν λα ελεκεξψζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ην ζθνπφ, ην ζέκα θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο 

έξεπλαο. Δπηπιένλ, ηνπο δηαβεβαίσλε γηα ηελ ηήξεζε ηεο αλσλπκίαο θαη ηεο ρξήζεο 

ηνπ απνθιεηζηηθά γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. 

Μνηξάζηεθαλ ζπλνιηθά 110 εξσηεκαηνιφγηα θαη επηζηξάθεθαλ ηα 83. Απφ 

ηα ζπκπιεξσκέλα απηά εξσηεκαηνιφγηα απνθιείζηεθαλ ηα 4 εξσηεκαηνιφγηα, ηα 

νπνία ήηαλ ζπκπιεξσκέλα απφ εθπαηδεπηηθνχο Γεληθήο Αγσγήο, ηα 3 
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εξσηεκαηνιφγηα, ηα νπνία ζπκπιήξσζαλ εθπαηδεπηηθνί Δηδηθήο Πξνζρνιηθήο 

Αγσγήο, θαζψο θαη 6 εξσηεκαηνιφγηα πνπ δελ είραλ ζπκπιεξσζεί φιεο νη εξσηήζεηο. 

Μεηά ηνλ απνθιεηζκφ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ 

ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ έξεπλα 70 εξσηεκαηνιφγηα.  

 

3.3. Δπγαλείο ζςλλογήρ δεδομένων 

 Τν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ρξεζηκνπνίεζαλ ζηελ έξεπλά ηνπο 

νη Hoover-Dempsey, Walker, Jones & Reed (2002). Τν εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν 

παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα, απνηειείηαη απφ ηέζζεξα κέξε θαη ζπλνιηθά απφ 53 

εξσηήζεηο. Αλαιπηηθφηεξα, ζην πξψην κέξνο πνπ απνηειείηαη απφ 9 εξσηήζεηο, νη 

ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί Δηδηθήο Αγσγήο ζπκπιήξσζαλ ηα δεκνγξαθηθά ηνπο 

ζηνηρεία. Έηζη, ζηηο πξψηεο δχν εξσηήζεηο δήισζαλ ην θχιν θαη ηελ ειηθία ηνπο, ελψ 

ζηηο επφκελεο δχν ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο θαη ην εξγαζηαθφ θαζεζηψο ηνπο. Σηε 

ζπλέρεηα αθνινπζνχζαλ ηξεηο εξσηήζεηο γηα ηηο βαζηθέο ζπνπδέο, ηηο κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο θαη ηελ κεηεθπαίδεπζε/επηκφξθσζή ηνπο. Η φγδνε εξψηεζε αθνξνχζε ζηελ 

πξνυπεξεζία ηνπο ζηελ Δηδηθή θαη Γεληθή Αγσγή. Τέινο ε έλαηε εξψηεζε αθνξνχζε 

ζηηο θαηεγνξίεο ησλ παηδηψλ κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο. Γίλνληαλ νθηψ 

θαηεγνξίεο εηδηθψλ αλαγθψλ θαη νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχζαλ λα θπθιψζνπλ 

πεξηζζφηεξεο απφ κία. 

 Τν δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνηειεί ε ππνθιίκαθα ηεο απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο. Έηζη, κέζα απφ 12 εξσηήζεηο δηεξεπλήζεθαλ νη απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο. Η 

κέηξεζε έγηλε ζε θιίκαθα Likert 6 ζεκείσλ (1=Γηαθσλψ απφιπηα, 2=Γηαθσλψ, 

3=Γηαθσλψ ιίγν, 4=Σπκθσλψ ιίγν, 5=Σπκθσλψ, 6=Σπκθσλψ απφιπηα). Οη 

εθπαηδεπηηθνί ζεκείσζαλ ζηελ θιίκαθα ζε πνην βαζκφ ζπκθσλνχλ ή δηαθσλνχλ κε 

ηηο δψδεθα δειψζεηο. 

 Τν ηξίην κέξνο απνηειεί ε ππνθιίκαθα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο γνλετθήο 

εκπινθήο θαη πεξηιακβάλεη 21 εξσηήζεηο. Μέζα απφ ηηο εξσηήζεηο απηέο 

εμεηάζηεθαλ νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο γηα ηε γνλετθή εκπινθή 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. Η κέηξεζε έγηλε ζε θιίκαθα Likert 6 ζεκείσλ, 

φπσο θαη ζην δεχηεξν κέξνο. Οη εθπαηδεπηηθνί ζεκείσζαλ ζε πνην βαζκφ ζπκθσλνχλ 
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ή δηαθσλνχλ κε ηηο δειψζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζρεηηθά κε ηε γνλετθή εκπινθή 

ζε δξαζηεξηφηεηεο ζην ζρνιείν θαη ζην ζπίηη. 

 Τν ηέηαξην θαη ηειεπηαίν κέξνο απνηειεί ηελ ππνθιίκαθα ησλ αλαθνξψλ ηεο 

γνλετθήο εκπινθήο θαη κέζα απφ 11 εξσηήζεηο θαη δηεξεπλήζεθαλ νη απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο γηα ηε ζπρλφηεηα ηεο γνλετθήο εκπινθήο. Η κέηξεζε, 

φπσο θαη ζηα άιια κέξε έγηλε ζε θιίκαθα Likert 6 ζεκείσλ (1=θαζφινπ, 2=κηα θνξά 

ην ρξφλν, 3=κηα θνξά ζε θάζε ηξίκελν, 4=κηα θνξά  ην κήλα, 5=κηα θνξά ζηηο 15 

κέξεο, 6= ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα). Οη εθπαηδεπηηθνί ζεκείσζαλ πφζν 

ζπρλά ιακβάλνπλ ρψξα νη δειψζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

 

3.4. Αξιοπιζηία  

Ο ζπληειεζηήο alpha εζσηεξηθήο ζπλνρήο/ζπλέπεηαο γηα ηηο ηξεηο 

ππνθιίκαθεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθφο. Σπγθεθξηκέλα, γηα ηελ 

απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο είλαη α = .840, γηα ηελ γνλετθή εκπινθή 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο είλαη α = .751 θαη γηα ηηο αλαθνξέο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε γνλετθή εκπινθή είλαη α = .922.  

 

3.5. Σηαηιζηική ανάλςζη 

 Η ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ην ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ 

παθέην SPSS 20.0. Οη ζηαηηζηηθνί έιεγρνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δηεξεχλεζε 

ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ ήηαλ: 

 Πξνθαηαξθηηθφο έιεγρνο δεδνκέλσλ-πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή (ζπρλφηεηεο, 

πνζνζηά, κέγηζηε θαη ειάρηζηε ηηκή, κέζνη φξνη, ηππηθή απφθιηζε) 

 Έιεγρνο t γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα (T-TEST) κε ην θχιν,  ηε βαζκίδα 

εθπαίδεπζεο,  ην εξγαζηαθφ θαζεζηψο θαη ηελ εκπεηξία ζηελ Δηδηθή Αγσγή 

σο αλεμάξηεηε κεηαβιεηή 

 Σπζρεηίζεηο Pearson κεηαμχ ησλ ηξηψλ ππνθιηκάθσλ θαη φισλ ησλ 

εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

4.1. Γιεπεύνηζη βαθμού αίζθηζηρ αςηό-αποηελεζμαηικόηηηαρ διδαζκαλίαρ, 

αποηελεζμαηικόηηηαρ γονεϊκήρ εμπλοκήρ και ζςσνόηηηαρ αναθοπών για ηη 

γονεϊκή εμπλοκή  

Πξψηνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ αίζζεζεο απηφ-

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο γνλετθήο 

εκπινθήο θαζψο θαη ηεο ζπρλφηεηαο ησλ αλαθνξψλ γηα ηε γνλετθή εκπινθή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο. Γηα λα εληνπηζηεί ν βαζκφο ησλ παξαγφλησλ απηψλ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλαιχζεηο γηα ηελ εχξεζε ηνπ κέζνπ φξνπ θαη ηεο ηππηθήο 

απφθιηζεο γηα ηελ θάζε ππνθιίκαθα. 

Δηδηθφηεξα, ε ππνθιίκαθα ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο εμεηάδεη ηηο 

απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπο. Οη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα δηαβάζνπλ 12 δειψζεηο θαη λα 

ζεκεηψζνπλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ζπκθσλνχλ ή δηαθσλνχλ κε ηηο δειψζεηο απηέο. 

Σηνλ πίλαθα 5 παξνπζηάδνληαη ν κέζνο φξνο, ε ειάρηζηε θαη κέγηζηε ηηκή θαη ε 

ηππηθή απφθιηζε ησλ δειψζεσλ ηεο ππνθιίκαθαο. Σχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο πνπ 

δφζεθαλ νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο κέηξηα απνηειεζκαηηθνχο σο 

πξνο ηε δηδαζθαιία (mean=3.5, SD=.500, εχξνο=2,58-4,8). Υπελζπκίδεηαη φηη νη 

ζπκκεηέρνληεο έδηλαλ ηηο απαληήζεηο ηνπο ζε κία θιίκαθα πνπ θπκαίλνληαλ απφ 1 

έσο 6. Δπηπιένλ, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ πίλαθα 6, νη ζπκκεηέρνληεο ζπκθψλεζαλ 

πεξηζζφηεξν κε ηηο δειψζεηο φηη αηζζάλνληαη φηη πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά απφ 

εθπαηδεπηηθή άπνςε ζηηο δσέο ησλ καζεηψλ ηνπο (mean=5.03, SD=.613), φηη 

γλσξίδνπλ πψο λα πξνζεγγίδνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο θαη φηη είλαη επηηπρείο ζηελ ηάμε 

(mean=4.74, SD=.811, mean=4.69, SD=.713), ελψ δηαθψλεζαλ κε ηε δήισζε φηη νη 

ζπλνκήιηθνη επεξεάδνπλ ηηο αθαδεκατθέο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ηνπο πεξηζζφηεξν 

απφ απηνχο (mean=2.61, SD=1.133). 

Σηελ ππνθιίκαθα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο γνλετθήο εκπινθήο 

εμεηάζηεθαλ νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο γηα ηε γνλετθή εκπινθή 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. Οη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα δηαβάζνπλ 21 
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δειψζεηο θαη λα ζεκεηψζνπλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ζπκθσλνχλ ή δηαθσλνχλ κε ηηο 

δειψζεηο απηέο. Σηνλ πίλαθα 5 παξνπζηάδνληαη ν κέζνο φξνο, ε ειάρηζηε θαη κέγηζηε 

ηηκή θαη ε ηππηθή απφθιηζε ησλ δειψζεσλ ηεο ππνθιίκαθαο.  Σχκθσλα κε ηηο 

απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ πξνέθπςε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο γνλετθήο εκπινθήο (mean=4.44, SD=.409, εχξνο=3,29-

5,19). Καη ζηελ  ππνθιίκαθα απηή νη ζπκκεηέρνληεο έδηλαλ ηηο απαληήζεηο ηνπο ζε 

θιίκαθα απφ 1 έσο 6. Δπηπιένλ, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ πίλαθα 7 νη 

ζπκκεηέρνληεο ζπκθψλεζαλ πεξηζζφηεξν κε ηηο δειψζεηο φηη είλαη ζεκαληηθά ε 

επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο γηα ηα πξνβιήκαηα ή ηηο απνηπρίεο ησλ παηδηψλ ηνπο, 

αιιά θαη γηα ηηο επηηπρίεο θαη ηε βειηίσζή ηνπο (mean=5.63, SD=.516, mean=5.53, 

SD=.717), θαζψο θαη ε πξαγκαηνπνίεζε ζπλάληεζεο κε ηνπο γνλείο ηνπιάρηζηνλ κηα 

θνξά ην ρξφλν (mean=5.39, SD=1.054), ελψ δηαθψλεζαλ κε ηε δήισζε φηη νη 

πεξηζζφηεξνη γνλείο γλσξίδνπλ πψο λα βνεζνχλ ηα παηδηά ηνπο κε ηα καζήκαηα ζην 

ζπίηη (mean=2.91, SD=1.032). 

Τέινο, ζηελ  ππνθιίκαθα ησλ αλαθνξψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε γνλετθή 

εκπινθή πνπ αθνξά ζηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο γηα ηε 

ζπρλφηεηα ηεο γνλετθήο εκπινθήο νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα δηαβάζνπλ 11 

δειψζεηο θαη λα ζεκεηψζνπλ πφζν ζπρλά ιακβάλνπλ ρψξα νη δεισζείζεο 

θαηαζηάζεηο. Σηνλ πίλαθα 5 παξνπζηάδνληαη ν κέζνο φξνο, ε ειάρηζηε θαη κέγηζηε 

ηηκή θαη ε ηππηθή απφθιηζε ησλ δειψζεσλ ηεο ππνθιίκαθαο. Σχκθσλα κε ηηο 

απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ πξνέθπςε φηη ζχκθσλα κε ηηο αλαθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

είλαη ζπρλή ε επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο (θαηά κέζν φξν κηα θνξά ην κήλα) 

(mean=4.19, SD=1.133, εχξνο=1-6). Καη ζηελ  ππνθιίκαθα απηή νη ζπκκεηέρνληεο 

έδηλαλ ηηο απαληήζεηο ηνπο ζε θιίκαθα απφ 1 έσο 6. Αλαιπηηθφηεξα, φπσο θαίλεηαη 

θαη απφ ηνλ πίλαθα 8 νη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη ιακβάλεη ρψξα ζπρλφηεξα ε 

δήισζε ζρεηηθά κε ηε βνήζεηα ησλ γνλέσλ κε ηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο ζην ζπίηη 

(mean=4.84, SD=1.481) θαη ζρεηηθά κε ηελ επηθνηλσλία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο 

γνλέο ζε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο ή απνηπρίαο (mean=4.64, SD=1.435), ελψ ζηελ 

ηειεπηαία ζέζε ησλ αλαθνξψλ ηνπο ήηαλ ε δήισζε φηη νη γνλείο παξαθνινπζνχλ ηηο 

πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο γνλέσλ-δαζθάινπ (mean=3.74, SD=1.270). 
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Πίλαθαο 5 

Μέζνη φξνη  ησλ 3 Υπνθιηκάθσλ 

Υποκλίμακες Ελάτ.Τιμή Μέγ.Τιμή Μ.Ο. Τσπ.Απόκλ. 

Ασηο-αποηελεζμαηικόηηηα διδαζκαλίας 2,58 4,83 3,5036 ,50029 

Αποηελεζμαηικόηηηα Γονεϊκής Εμπλοκής 3,29 5,19 4,4422 ,40957 

Αναθορές Γονεϊκής Εμπλοκής 1,00 6,00 4,1974 1,13376 

     

 

 
Πίλαθαο 6 

Μέζνη φξνη δειψζεσλ ηεο ππνθιίκαθαο απην- απνηειεζκαηηθφηεηαο δηδαζθαιίαο  

Γειψζεηο Διάρ. 
Τηκή 

Μέγ. 
Τηκή 

Μέζνο 
Όξνο 

Τππηθή 
Απφθιηζε 

 1.Αηζζάλνκαη φηη πξνζθέξσ ζεκαληηθά απφ εθπαηδεπηηθή ζθνπηά ζηηο δσέο    

  ησλ καζεηψλ κνπ. 
3 6 5,03 ,613 

 4. Σπλήζσο γλσξίδσ πψο λα πξνζεγγίδσ ηνπο καζεηέο κνπ. 2 6 4,74 ,811 
7. Δίκαη επηηπρήο κε ηνπο καζεηέο ζηελ ηάμε κνπ. 2 6 4,69 ,713 

 2.Αλ πξαγκαηηθά πξνζπαζήζσ πνιχ κπνξψ λα αληαπεμέιζσ αθφκε θαη   

  ζηνπο πην δχζθνινπο θαη ρσξίο θίλεηξα καζεηέο. 
2 6 4,60 ,969 

8. Γελ είκαη ζίγνπξνο γηα ην πψο λα δηδάμσ ζε κεξηθνχο απφ ηνπο καζεηέο κνπ. 1 6 3,33 1,213 
 10. Οη ζπλνκήιηθνη επεξεάδνπλ ηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ κνπ πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη 

εγψ. 
1 6 3,09 1,338 

9. Νηψζσ φηη κεξηθνί απφ ηνπο καζεηέο κνπ δελ έρνπλ θάλεη θακηά αθαδεκατθή 

πξφνδν. 
1 5 2,89 1,210 

 3.Οη πεξηπηψζεηο ησλ καζεηψλ κνπ είλαη ηφζν ηδηαίηεξεο θαη πεξίπινθεο,  

  ψζηε δελ είκαη ζίγνπξνο αλ κπνξψ λα ηνπο πξνζεγγίζσ. 
1 5 2,80 1,269 

5. Τα πεξηζζφηεξα απφ ηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν εμαξηψληαη απφ ην 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, γη’ απηφ θαη έρσ πεξηνξηζκέλε επηξξνή. 
1 5 2,79 1,102 

6. Δίλαη πεξηνξηζκέλεο νη ελέξγεηεο πνπ κπνξψ λα θάλσ γηα λα απμήζσ ην βαζηθφ 

επίπεδν επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ. 
1 5 2,77 1,206 

 11. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο επηδφζεηο ελφο καζεηή εμαξηψληαη απφ ην 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, γη’ απηφ θαη έρσ πεξηνξηζκέλε επηξξνή. 
1 5 2,71 1,065 

 12. Οη ζπλνκήιηθνη επεξεάδνπλ ηηο αθαδεκατθέο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ κνπ 

πεξηζζφηεξν απ’ φηη εγψ. 
1 6 2,61 1,133 

     

 
 
 
Πίλαθαο 7 
Μέζνη φξνη δειψζεσλ ππνθιίκαθαο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο γνλετθήο εκπινθήο  

Γειψζεηο Διάρ. 

Τηκή 

Μέγ. 

Τηκή 

Μέζνο 

Όξνο 

Τππηθή 

Απφθιηζε 

15. Η επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο γηα ηα πξνβιήκαηα ή ηηο απνηπρίεο ησλ παηδηψλ 
ηνπο είλαη ζεκαληηθή. 

4 6 5,63 ,516 

16. Η επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο φηαλ ηα παηδηά ηνπο θάλνπλ θάηη θαιά ή 

βειηηψλνληαη είλαη ζεκαληηθή. 
2 6 5,53 ,717 

14. Η πξαγκαηνπνίεζε ζπλάληεζεο κε θαζέλα απφ ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ κνπ 
ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξφλν είλαη ζεκαληηθή. 

1 6 5,39 1,054 

21. Η απνζηνιή ελεκεξσηηθψλ ζεκεηψζεσλ ζηνπο γνλείο γηα ην ηη έρνπλ κάζεη 

θαη ηη έθαλαλ ζηελ ηάμε ηα παηδηά είλαη ζεκαληηθή. 
2 6 5,14 ,839 

18. Η ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηηο δεμηφηεηεο  πνπ ηα  παηδηά ηνπο 
πξέπεη λα κάζνπλ ζε θάζε αληηθείκελν πνπ δηδάζθσ είλαη ζεκαληηθή. 

3 6 5,11 ,843 

  1.Η γνλετθή εκπινθή είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ επηηπρία ησλ καζεηψλ ζην  

 ζρνιείν 
2 6 5,04 ,875 

19. Η παξνρή εξγαζηψλ πνπ απαηηνχλ απφ ηνπο γνλείο λα αιιειεπηδξνχλ κε ηα 
παηδηά ηνπο είλαη ζεκαληηθή. 

3 6 4,99 ,825 

5. Η γνλετθή εκπινθή κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα είλαη πην 

απνηειεζκαηηθνί κε πεξηζζφηεξνπο καζεηέο. 
2 6 4,83 1,049 
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4. Όινη νη γνλείο κπνξνχλ λα κάζνπλ ηξφπνπο γηα λα βνεζνχλ ηα παηδηά ηνπο κε 

ηα καζήκαηα ζην ζπίηη 
3 6 4,83 ,900 

11. Οη γνλείο ησλ καζεηψλ κνπ ληψζνπλ επηηπρεκέλνη κε ην λα βνεζνχλ ηα παηδηά 

ηνπο λα καζαίλνπλ. 
3 6 4,69 ,843 

 3. Κάζε νηθνγέλεηα έρεη νξηζκέλεο δπλαηφηεηεο πνπ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη γηα λα 

απμήζεη ηελ επηηπρία ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν. 
1 6 4,57 1,098 

7. Σην ζρνιείν πνπ ππεξεηψ νη γνλείο ζεσξνχληαη ζεκαληηθνί ζπλεξγάηεο. 1 6 4,49 1,113 

20. Η πξφζθιεζε ζηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ κνπ λα επηζθεθζνχλ ηελ ηάμε κνπ 

είλαη ζεκαληηθή. 
1 6 4,39 1,333 

10. Δάλ νη γνλείο ησλ καζεηψλ κνπ πξνζπαζνχλ πξαγκαηηθά ζθιεξά, κπνξνχλ λα 
βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο λα κάζνπλ αθφκα θαη φηαλ ηα παηδηά δελ έρνπλ 

θίλεηξα. 

1 6 4,20 1,258 

8. Οη γνλείο ησλ καζεηψλ κνπ βνεζνχλ ηα παηδηά ηνπο λα κάζνπλ. 1 6 3,94 1,048 

12. Οη γνλείο ησλ καζεηψλ κνπ δελ μέξνπλ πψο λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο λα 
θάλνπλ εθπαηδεπηηθή πξφνδν. 

1 6 3,86 ,982 

13. Οη γνλείο ησλ καζεηψλ κνπ θάλνπλ κηα ζεκαληηθή, ζεηηθή εθπαηδεπηηθή 

δηαθνξά ζηε δσή ησλ παηδηψλ ηνπο. 
1 6 3,84 1,058 

6. Οη γνλείο ησλ παηδηψλ ζε απηφ ην ζρνιείν ζέινπλ λα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν 
απφ φζν ζπκκεηέρνπλ ηψξα 

1 6 3,54 1,138 

17. Η ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ σο εζεινληέο ζηελ ηάμε κνπ είλαη ζεκαληηθή. 1 6 3,27 1,464 

9. Οη γνλείο ησλ καζεηψλ κνπ έρνπλ κηθξή επηξξνή ζηα θίλεηξα ησλ παηδηψλ 

ηνπο γηα ζρνιηθή επηηπρία. 
1 6 3,10 1,105 

 2. Οη πεξηζζφηεξνη γνλείο γλσξίδνπλ πψο λα βνεζνχλ ηα παηδηά ηνπο κε ηα 

καζήκαηα ζην ζπίηη 
1 6 2,91 1,032 

     

  

Πίλαθαο 8 

Μέζνη φξνη δειψζεσλ ππνθιίκαθαο αλαθνξψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε γνλετθή εκπινθή  

 

 Min. Max. Mean Std. 

Deviat. 

11. Οη γνλείο βνεζνχλ ηα παηδηά ηνπο κε ηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο ζην ζπίηη. 1 6 4,84 1,481 

 2.Δπηθνηλσλψ κε ηνπο γνλείο αλ θάπνηνο καζεηήο έρεη  

 πξνβιήκαηα ή ζπρλέο απνηπρίεο. 
1 6 4,64 1,435 

8. Οη γνλείο επηθνηλσλνχλ καδί κνπ φηαλ ηα παηδηά ηνπο έρνπλ θάπνην 
πξφβιεκα κε ηε κάζεζε. 

1 6 4,36 1,435 

5. Γίλσ εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ απφ ηνπο γνλείο λα αιιειεπηδξνχλ κε ηα 

παηδηά ηνπο. 
1 6 4,36 1,668 

 3. Δπηθνηλσλψ κε ηνπο γνλείο φηαλ ηα παηδηά ηνπο θάλνπλ θάηη θαιά ή 
βειηηψλνληαη. 

1 6 4,33 1,472 

4. Δλεκεξψλσ ηνπο γνλείο ζρεηηθά κε ηηο δεμηφηεηεο πνπ ηα παηδηά ηνπο 

πξέπεη λα κάζνπλ ζε θάζε αληηθείκελν πνπ δηδάζθσ. 
1 6 4,14 1,467 

9. Οη γνλείο κε ξσηνχλ γηα ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα 
θάλνπλ ζην ζπίηη κε ην παηδί. 

1 6 4,04 1,527 

10. Οη γνλείο κνπ δίλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο, ηα 

ελδηαθέξνληα ή ηα ηαιέληα ηνπ παηδηνχ. 
1 6 4,00 1,504 

6. Σηέιλσ ελεκεξσηηθά ζεκεηψκαηα ζηνπο γνλείο γηα ην ηη έρνπλ κάζεη θαη 
ηη έθαλαλ ζηελ ηάμε ηα παηδηά. 

1 6 3,90 1,927 

 1. Οξγαλψλσ ζπλαληήζεηο κε ηνπο γνλείο. 1 6 3,81 1,344 

7. Οη γνλείο παξαθνινπζνχλ ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο γνλέσλ-
δαζθάινπ. 

1 6 3,74 1,270 

     

 

 Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ κέζσλ φξσλ ησλ δειψζεσλ ησλ ηξηψλ ππνθιηκάθσλ 

αθνινπζεί ην ππνθεθάιαην κε ηηο αλαιχζεηο t-test. 
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4.2. Αηομικέρ διαθοπέρ ηων εκπαιδεςηικών Διδικήρ Αγωγήρ ζσεηικά με ηην 

αίζθηζη αςηό-αποηελεζμαηικόηηηαρ ηηρ διδαζκαλίαρ ηοςρ, ηηρ 

αποηελεζμαηικόηηηαρ ηηρ γονεϊκήρ εμπλοκήρ και ηων αναθοπών ηοςρ για ηη 

γονεϊκή εμπλοκή 

Γεχηεξνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα εμεηαζηεί θαηά πφζν θάπνηα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ην θχιν, ε βαζκίδα εθπαίδεπζεο, ην εξγαζηαθφ 

θαζεζηψο θαη ε πξνυπεξεζία επεξεάδνπλ ηελ αίζζεζε απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηεο δηδαζθαιίαο, απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο γνλετθήο εκπινθήο θαη ησλ αλαθνξψλ γηα 

ηε γνλετθή εκπινθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο. Γηα ην ιφγν απηφ 

πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο t γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα. 

 

4.2.1.Η επίδπαζη ηος  θύλος ζηιρ ηπειρ ςποκλίμακερ 

 Γηα λα δηαπηζησζνχλ ηπρφλ δηαθνξέο ζην κέζν φξν ησλ απαληήζεσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηηο ηξεηο ππνθιίκαθεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε ζρέζε κε ην θχιν 

έγηλε αλάιπζε t-test. Ο έιεγρνο Levene γηα ηελ ηζφηεηα ησλ δηαθπκάλζεσλ (Levene’s 

Test for Equality of Variances) έδεημε φηη νη δηαθπκάλζεηο ήηαλ ίζεο θαη γηα ηηο ηξεηο 

ππνθιίκαθεο θαη ρξεζηκνπνηήζεθε έιεγρνο t γηα ίζεο δηαθπκάλζεηο. Τα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ φηη δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνπο κέζνπο φξνπο θαη 

ησλ ηξηψλ ππνθιηκάθσλ. Σπλεπψο, νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο θαη ηεο γνλετθήο εκπινθήο, θαζψο θαη 

νη αλαθνξέο ηνπο γηα ηε γνλετθή εκπινθή δε δηέθεξαλ αλάινγα κε ην θχιν.  

Σηε ζπλέρεηα, έγηλε αλάιπζε t-test αλάκεζα ζηηο εξσηήζεηο ηεο θάζε 

ππνθιίκαθαο ζε ζρέζε κε ην θχιν. Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ζηελ ππνθιίκαθα 

ηεο απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο δελ πξέθπςαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Σπλεπψο, νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο δε δηέθεξαλ αλάινγα κε ην θχιν. 

Αληίζεηα, ζηελ ππνθιίκαθα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο γνλετθήο εκπινθήο ηα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ππήξμαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Σπγθεθξηκέλα, νη 

γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί (mean=4.73, SD=1.087) έηεηλαλ λα ζπκθσλνχλ πεξηζζφηεξν 

απφ ηνπο άλδξεο (mean=4.11, SD=1.023) φηη ε νηθνγέλεηα έρεη νξηζκέλεο δπλαηφηεηεο 

πνπ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη γηα λα απμήζεη ηελ επηηπρία ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν (t=-
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2,116, df=68, p<.05). Δπηπιένλ, νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί (mean=5.12, SD=.808) 

ζπκθψλεζαλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άλδξεο (mean=4.61, SD=.778) φηη ε παξνρή 

εξγαζηψλ πνπ απαηηνχλ απφ ηνπο γνλείο λα αιιειεπηδξνχλ κε ηα παηδηά ηνπο είλαη 

ζεκαληηθή (t=-2,303, df=68, p<.05). Αληίζεηα, νη άλδξεο εθπαηδεπηηθνί (mean=4.94, 

SD=.802) έηεηλαλ λα ζπκθσλνχλ πεξηζζφηεξν απφ ηηο γπλαίθεο (mean=4.33, SD=1.167) 

φηη ζην ζρνιείν πνπ ππεξεηνχλ νη γνλείο ζεσξνχληαη ζεκαληηθνί ζπλεξγάηεο (t=2,077, 

df=68, p<.05). Τέινο, ζηελ ππνθιίκαθα ησλ αλαθνξψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο 

Αγσγήο γηα ηελ γνλετθή εκπινθή ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη δελ πξέθπςαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Σπλεπψο, νη αλαθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο γηα ηελ 

γνλετθή εκπινθή δε δηέθεξαλ αλάινγα κε ην θχιν.  

  

 

4.2.2. Η επίδπαζη ηηρ βαθμίδαρ εκπαίδεςζηρ ζηιρ ηπειρ ςποκλίμακερ 

 Γηα λα δηαπηζησζνχλ ηπρφλ δηαθνξέο ζην κέζν φξν ησλ απαληήζεσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηηο ηξεηο ππνθιίκαθεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε ζρέζε κε ηε 

βαζκίδα εθπαίδεπζεο έγηλε αλάιπζε t-test. Ο έιεγρνο Levene γηα ηελ ηζφηεηα ησλ 

δηαθπκάλζεσλ (Levene’s Test for Equality of Variances) έδεημε φηη νη δηαθπκάλζεηο 

ήηαλ ίζεο θαη γηα ηηο ηξεηο ππνθιίκαθεο θαη ρξεζηκνπνηήζεθε έιεγρνο t γηα ίζεο 

δηαθπκάλζεηο. Όπσο δηαπηζηψζεθε, δελ πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

ζην κέζν φξν ηεο ππνθιίκαθαο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο γνλετθήο εκπινθήο 

κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί θαη ησλ δχν βαζκίδσλ δελ παξνπζηάδνπλ θακηά 

δηαθνξά σο πξνο ηελ αίζζεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο γνλετθήο εκπινθήο. 

Αληίζεηα, ππήξμαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζην κέζν φξν ηεο ππνθιίκαθαο 

ηεο απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί 

ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (mean=3.71, SD=.425) έηεηλαλ λα ζπκθσλνχλ 

πεξηζζφηεξν απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ηεο πξσηνβάζκηαο (mean=3.33, SD=.497) 

φηη αηζζάλνληαη πην απνηειεζκαηηθνί ζηε δηδαζθαιία ηνπο (t=-3,333, df=68, p<.01). 

Δπηπιένλ, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο βξέζεθαλ θαη ζην κέζν φξν ηεο 

ππνθιίκαθαο ησλ αλαθνξψλ γηα ηε γνλετθή εκπινθή. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (mean=4.79, SD=.875) έθαλαλ ζεηηθφηεξεο 
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αλαθνξέο ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ηεο δεπηεξνβάζκηαο (mean=3.43, 

SD=.960) γηα ηε ζπρλφηεηα ηεο γνλετθήο εκπινθήο (t=6,185, df=68, p<.01). 

Σηε ζπλέρεηα έγηλε αλάιπζε t-test αλάκεζα ζηηο εξσηήζεηο ηεο θάζε 

ππνθιίκαθαο ζε ζρέζε κε ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο. Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη 

ζηελ ππνθιίκαθα ηεο απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο  νη εθπαηδεπηηθνί 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (mean=5.23, SD=.485) έηεηλαλ λα ζπκθσλνχλ 

πεξηζζφηεξν απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ηεο δεπηεξνβάζκηαο (mean=4.77, SD=.669) 

φηη αηζζάλνληαη φηη πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά απφ εθπαηδεπηηθή ζθνπηά ζηηο δσέο ησλ 

καζεηψλ (t=3,310, df=68, p<.05), ελψ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο (mean=3.10, SD=1.076) έηεηλαλ λα ζπκθσλνχλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξσηνβάζκηαο (mean=2.54, SD=1.072) φηη ηα πεξηζζφηεξα απφ 

ηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν εμαξηψληαη απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, 

γη’ απηφ θαη έρνπλ πεξηνξηζκέλε επηξξνή (t=-2,161, df=68, p<.05). Δπηπιένλ, νη 

εθπαηδεπηηθνί ηεο δεπηεξνβάζκηαο ζεψξεζαλ φηη νη ελέξγεηεο πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ 

γηα λα απμήζνπλ ην βαζηθφ επίπεδν επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλεο 

(mean=3.26, SD=1.125) (t=-4,656, df=68, p<.05), φηη κεξηθνί απφ ηνπο καζεηέο ηνπο 

δελ έρνπλ θάλεη θακία αθαδεκατθή πξφνδν (mean=3.55, SD=1.121)  (t=-3,206, df=68, 

p<.05) θαη φηη νη ζπλνκήιηθνη επεξεάδνπλ ηα θίλεηξα (mean=3.77, SD=1.334) (t=-

4,297, df=68, p<.05)  θαη ηηο αθαδεκατθέο επηδφζεηο (mean=3.13, SD=1.118) (t=-

3,685, df=68, p<.05) ησλ καζεηψλ ηνπο πεξηζζφηεξν απ’ φηη εθείλνη ζε αληίζεζε κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξσηνβάζκηαο αληίζηνηρα (mean=2.38, SD=1.138, 

mean=2.36, SD=1.013, mean=2.54, SD=1.072, mean=2.21, SD=.978). Καη ζηελ 

ππνθιίκαθα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο γνλετθήο εκπινθήο ηα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ φηη ππήξμαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Σπγθεθξηκέλα, νη 

εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζπκθψλεζαλ φηη ζεκαληηθά γη’ απηνχο 

είλαη ε επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο φηαλ ηα παηδηά ηνπο θάλνπλ θάηη θαιά ή 

βειηηψλνληαη (mean=5.72, SD=.456) (t=2,407, df=42,061, p<.05), ε ελεκέξσζε ησλ 

γνλέσλ ζρεηηθά κε ηηο δεμηφηεηεο πνπ ηα παηδηά ηνπο πξέπεη λα κάζνπλ ζε θάζε 

αληηθείκελν πνπ δηδάζθνπλ (mean=5.38, SD=.747) (t=3,203, df=68, p<.05) θαη ε 

πξφζθιεζε ζηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ ηνπο λα επηζθεθζνχλ ηελ ηάμε ηνπο 

(mean=4.79, SD=1.196) (t=3,049, df=68, p<.05) ζε αληίζεζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ηεο δεπηεξνβάζκηαο (mean=5.29, SD=.902, mean=4.77, SD=.845, mean=4.97, 

SD=.912). Τέινο, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο  πξνέθπςαλ θαη ζηελ ππνθιίκαθα 
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ησλ αλαθνξψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο γηα ηε γνλετθή εκπινθή. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, βξέζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

νξγαλψλνπλ ζπρλφηεξα ζπλαληήζεηο κε ηνπο γνλείο (mean=4.49, SD=1.275) (t=5,898, 

df=66,711, p<.05), επηθνηλσλνχλ ζπρλφηεξα κε ηνπο γνλείο αλ θάπνηνο καζεηήο έρεη 

πξνβιήκαηα ή ζπρλέο απνηπρίεο (mean=5.49, SD=.912) (t=6,309, df=50,328, p<.05) 

θαη φηαλ νη καζεηέο θάλνπλ θάηη θαιά ή βειηηψλνληαη (mean=5.21, SD=.951) 

(t=7,501, df=68, p<.05), φηη ελεκεξψλνπλ ζπρλφηεξα ηνπο γνλείο ζρεηηθά κε ηηο 

δεμηφηεηεο πνπ ηα παηδηά ηνπο πξέπεη λα κάζνπλ ζε θάζε αληηθείκελν πνπ δηδάζθνπλ 

(mean=4.87, SD=1.196) (t=5,591, df=68, p<.05), δίλνπλ ζπρλφηεξα εξγαζίεο πνπ 

απαηηνχλ απφ ηνπο γνλείο λα αιιειεπηδξνχλ κε ηα παηδηά ηνπο (mean=4.90, 

SD=1.353) (t=3,139, df=54,433, p<.05), ζηέιλνπλ ζπρλφηεξα ελεκεξσηηθά 

ζεκεηψκαηα ζηνπο γνλείο γηα ην ηη έρνπλ κάζεη θαη ηη έθαλαλ ζηελ ηάμε ηα παηδηά 

(mean=4.74, SD=1.618) (t=4,691, df=68, p<.05), νη γνλείο παξαθνινπζνχλ ζπρλφηεξα 

ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο γνλέσλ-δαζθάινπ (mean=4.08, SD=1.403) 

(t=2,680, df=66,368, p<.05), φηη νη γνλείο επηθνηλσλνχλ καδί ηνπο ζπρλφηεξα φηαλ ηα 

παηδηά ηνπο έρνπλ θάπνην πξφβιεκα κε ηε κάζεζε (mean=4.95, SD=1.191)  (t=4,340, 

df=68, p<.05), ηνπο ξσηνχλ ζπρλφηεξα γηα ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

κπνξνχλ λα θάλνπλ ζην ζπίηη κε ην παηδί (mean=4.56, SD=1.569) (t=3,447, df=68, 

p<.05) θαη ηνπο δίλνπλ ζπρλφηεξα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο, ηα 

ελδηαθέξνληα ή ηα ηαιέληα ηνπ παηδηνχ (mean=4.49, SD=1.587) (t=3,364, df=67,436, 

p<.05) ζε αληίζεζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο δεπηεξνβάζκηαο αληίζηνηρα 

(mean=2.97, SD=.875, mean=3.65, SD=1.355,  mean=3.23, SD=1.257, mean=3.23, 

SD=1.257, mean=3.68, SD=1.796, mean=2.84, SD=1.772, mean=3.32, SD=.945, 

mean=3.61, SD=1.383, mean=3.39, SD=1.202, mean=3.39, SD=1.145).  

 

4.2.3. Η επίδπαζη ηος  επγαζιακού καθεζηώηορ ζηιρ ηπειρ ςποκλίμακερ 

 Γηα λα δηαπηζησζνχλ ηπρφλ δηαθνξέο ζην κέζν ησλ απαληήζεσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηηο ηξεηο ππνθιίκαθεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε ζρέζε κε ην 

εξγαζηαθφ θαζεζηψο έγηλε αλάιπζε t-test. Ο έιεγρνο Levene γηα ηελ ηζφηεηα ησλ 

δηαθπκάλζεσλ (Levene’s Test for Equality of Variances) έδεημε φηη νη δηαθπκάλζεηο 

ήηαλ ίζεο θαη γηα ηηο ηξεηο ππνθιίκαθεο θαη ρξεζηκνπνηήζεθε έιεγρνο t γηα ίζεο 

δηαθπκάλζεηο. Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη δελ πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 
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δηαθνξέο. Σπλεπψο, νη απφςεηο ησλ κνλίκσλ θαη αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ 

Δηδηθήο Αγσγήο ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο θαη ηεο 

γνλετθήο εκπινθήο, θαζψο θαη νη αλαθνξέο ηνπο γηα ηε γνλετθή εκπινθή δε δηέθεξαλ.  

Σηε ζπλέρεηα έγηλε αλάιπζε t-test αλάκεζα ζηηο εξσηήζεηο ηεο θάζε 

ππνθιίκαθαο ζε ζρέζε κε ην εξγαζηαθφ θαζεζηψο. Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη 

ζηελ ππνθιίκαθα ηεο απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο νη κφληκνη 

εθπαηδεπηηθνί (mean=4.95, SD=.655) έηεηλαλ λα ζπκθσλνχλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο αλαπιεξσηέο (mean=4.50, SD=.916) φηη ζπλήζσο γλσξίδνπλ πψο 

λα πξνζεγγίδνπλ ηνπο καζεηέο (t=-2,310, df=54,945, p<.05). Δπηπιένλ, ζηελ 

ππνθιίκαθα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο γνλετθήο εκπινθήο ηα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ φηη ππήξμαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Σπγθεθξηκέλα, νη αλαπιεξσηέο 

εθπαηδεπηηθνί ζπκθψλεζαλ φηη ε γνλετθή εκπινθή είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ επηηπρία 

ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν (mean=5.28, SD=.851) (t=2,145, df=68, p<.05), φηη φινη νη 

γνλείο κπνξνχλ λα κάζνπλ ηξφπνπο λα βνεζνχλ ηα παηδηά ηνπο κε ηα καζήκαηα ζην 

ζπίηη (mean=5.06, SD=.840) (t=2,040, df=68, p<.05) θαη φηη ε γνλετθή εκπινθή 

κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα είλαη πην απνηειεζκαηηθνί κε 

πεξηζζφηεξνπο καζεηέο (mean=5.13, SD=.907) (t=2,231, df=68, p<.05) ζε αληίζεζε 

κε ηνπο κφληκνπο (mean=4.84, SD=.855, mean=4.63, SD=.913, mean=4.58, 

SD=1.106), ελψ νη κφληκνη εθπαηδεπηηθνί (mean=4.84, SD=.679) ζπκθψλεζαλ 

πεξηζζφηεξν απφ ηνπο αλαπιεξσηέο (mean=4.06, SD=1.366) φηη ζην ζρνιείν πνπ 

ππεξεηνχλ νη γνλείο ζεσξνχληαη ζεκαληηθνί ζπλεξγάηεο (t=-2,937, df=43,648, p<.05). 

Τέινο, ζηελ ππνθιίκαθα ησλ αλαθνξψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο γηα γνλετθή 

εκπινθή δελ παξαηεξήζεθε θακηά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά. 

 

 

4.2.4. Η επίδπαζη ηηρ  εμπειπίαρ/πποϋπηπεζίαρ ζηην Διδική Αγωγή ζηιρ ηπειρ 

ςποκλίμακερ 

 Γηα λα δηαπηζησζνχλ ηπρφλ δηαθνξέο ζην κέζν φξν ησλ απαληήζεσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηηο ηξεηο ππνθιίκαθεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνυπεξεζία ζηελ Δηδηθή Αγσγή έγηλε αλάιπζε t-test. Ο έιεγρνο Levene γηα ηελ 

ηζφηεηα ησλ δηαθπκάλζεσλ (Levene’s Test for Equality of Variances) έδεημε φηη νη 

δηαθπκάλζεηο ήηαλ ίζεο θαη γηα ηηο ηξεηο ππνθιίκαθεο θαη ρξεζηκνπνηήζεθε έιεγρνο t 
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γηα ίζεο δηαθπκάλζεηο. Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζην κέζν φξν ηεο ππνθιίκαθαο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

γνλετθήο εκπινθήο θαη ηεο ππνθιίκαθαο ησλ αλαθνξψλ ηεο γνλετθήο εκπινθήο 

κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ κε πξνυπεξεζία κέρξη 5 έηε θαη πάλσ απφ 5 έηε. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί αλεμάξηεηα κε ηελ πξνυπεξεζία ηνπο έρνπλ παξφκνηεο 

απφςεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο γνλετθήο εκπινθήο θαη απηφ δηαθαίλεηαη 

θαη απφ ηηο αλαθνξέο ηνπο. Αληίζεηα, ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζην 

κέζν φξν ηεο ππνθιίκαθαο ηεο απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί κε πξνυπεξεζία άλσ ησλ 5 εηψλ (mean=3.62, 

SD=.500)  έηεηλαλ λα ζπκθσλνχλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο κε 

κηθξφηεξε πξνυπεξεζία (mean=3.38, SD=.476) φηη αηζζάλνληαη πην απνηειεζκαηηθνί 

ζηε δηδαζθαιία ηνπο (t=-2,104, df=68, p<.05).  

Σηε ζπλέρεηα έγηλε αλάιπζε t-test αλάκεζα ζηηο εξσηήζεηο ηεο θάζε 

ππνθιίκαθαο ζε ζρέζε κε ηελ πξνυπεξεζία. Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ζηελ 

ππνθιίκαθα ηεο απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο  νη εθπαηδεπηηθνί κε 

πξνυπεξεζία πάλσ απφ πέληε έηε έηεηλαλ λα ζπκθσλνχλ φηη ζπλήζσο γλσξίδνπλ πψο 

λα πξνζεγγίδνπλ ηνπο καζεηέο (mean=5.03, SD=.627) (t=-3,069, df=63,399, p<.05) 

θαη φηη νη ζπλνκήιηθνη επεξεάδνπλ ηηο αθαδεκατθέο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ηνπο 

πεξηζζφηεξν απφ εθείλνπο (mean=3.03, SD=1.243) (t=-3,136, df=58,571, p<.05) ζε 

αληίζεζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε εκπεηξία κέρξη πέληε έηε (mean=4.47, SD=.878, 

(mean=2.22, SD=.866)  Δπηπιένλ, ζηελ ππνθιίκαθα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

γνλετθήο εκπινθήο ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη oη εθπαηδεπηηθνί κε πξνυπεξεζία 

κέρξη πέληε έηε (mean=5.33, SD=.535) ζπκθψλεζαλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο κε ηελ κεγαιχηεξε πξνυπεξεζία (mean=4.74, SD=1.053) φηη ε 

γνλετθή εκπινθή είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ επηηπρία ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν 

(t=2,969, df=48,308, p<.05). Τέινο, ζηελ ππνθιίκαθα ησλ αλαθνξψλ ηεο γνλετθήο 

εκπινθήο ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη δελ παξαηεξήζεθε θακηά ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο αλαθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο κε 

πξνυπεξεζία κέρξη πέληε έηε θαη πάλσ απφ πέληε έηε γηα ηε γνλετθή εκπινθή.  
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4.3. Η ζσέζη ανάμεζα ζηιρ ηπειρ ςποκλίμακερ  

Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ λα ειεγρνχλ νη ζρέζεηο 

αλάκεζα ζηηο ηξεηο ππνθιίκαθεο. Γηα λα ειέγμνπκε αλ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ππνθιηκάθσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (απην-

απνηειεζκαηηθφηεηα δηδαζθαιίαο, απνηειεζκαηηθφηεηα γνλετθήο εκπινθήο θαη 

αλαθνξέο γηα ηε γνλετθή εκπινθή), αιιά θαη κεηαμχ ησλ εξσηήζεσλ (βι. 

Παξάξηεκα) εθαξκφζηεθε ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson θαη ππνινγίζηεθαλ νη 

δείθηεο ζπλάθεηαο. Τα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 9. 

Πίλαθαο 9 

Γείθηεο ζπλάθεηαο (Pearson r) κεηαμχ ησλ κέζσλ φξσλ ησλ ηξηψλ ππνθιηκάθσλ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Παξάγνληεο                                                                                 1              2             3 

1. Υπνθιίκαθα απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηαο δηδαζθαιίαο                   _                          

2. Υπνθιίκαθα απνηειεζκαηηθφηεηαο γνλετθήο εκπινθήο                 -,102              _ 

3. Υπνθιίκαθα αλαθνξψλ γηα ηελ γνλετθή εκπινθή                          -,050           ,355
**                   

_ 

Σημείφζη: Οη ζπζρεηίζεηο πνπ αλαθέξνληαη κε ** είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζε επίπεδν p< .001 

 

Παξαηεξνχκε φηη ε ππνθιίκαθα ηεο απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

δηδαζθαιίαο δελ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηηο άιιεο δπν 

ππνθιίκαθεο. Αληίζεηα, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε παξνπζηάδεη ε 

ππνθιίκαθα απνηειεζκαηηθφηεηαο γνλετθήο εκπινθήο κε ηελ ππνθιίκαθα ησλ 

αλαθνξψλ γηα ηε γνλετθή εκπινθή (r=.355, p<.01). Απηφ ζεκαίλεη φηη φζν 

ζεηηθφηεξεο είλαη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο γνλετθήο εκπινθήο, ηφζν πην ζεηηθέο είλαη νη αλαθνξέο ηνπο 

γηα ηε γνλετθή εκπινθή. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΤΕΖΣΖΖ 

 

  Η παξνχζα εξγαζία είρε σο ζηφρν λα δηεξεπλήζεη θαη λα απνηππψζεη ηηο 

απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο ζρεηηθά κε ην βαζκφ ηεο αίζζεζήο ηνπο 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο, θαζψο θαη ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηε 

γνλετθή εκπινθή θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο κέζα θαη απφ ηηο αλαθνξέο ηνπο. 

Δπηπιένλ, ζηφρνο ήηαλ θαη ε δηεξεχλεζε ησλ αηνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, φπσο ην θχιν, ε βαζκίδα εθπαίδεπζεο, ην εξγαζηαθφ θαζεζηψο θαη 

ηα έηε πξνυπεξεζίαο ζρεηηθά κε ηνπο πξναλαθεξζέληεο παξάγνληεο. Τξίηνο θαη 

ηειεπηαίνο ζηφρνο ήηαλ ε κειέηε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ απηψλ.   

 Σην θεθάιαην απηφ επηρεηξείηαη ε ζχλδεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, φπσο απηή παξνπζηάζηεθε θαη ζην ζεσξεηηθφ 

κέξνο ηεο εξγαζίαο θαη  ε εμαγσγή ζρεηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ.  

 

5.1. Βαθμόρ αίζθηζηρ αςηό-αποηελεζμαηικόηηηαρ διδαζκαλίαρ, 

αποηελεζμαηικόηηηαρ γονεϊκήρ εμπλοκήρ και ζςσνόηηηαρ αναθοπών για ηη 

γονεϊκή εμπλοκήηων εκπαιδεςηικών Διδικήρ Αγωγήρ 

Οη πξψηνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ αίζζεζεο απηφ-

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο γνλετθήο 

εκπινθήο θαζψο θαη ηεο ζπρλφηεηαο ησλ αλαθνξψλ γηα ηε γνλετθή εκπινθή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο.  

Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ πξνέθπςε φηη νη εθπαηδεπηηθνί Δηδηθήο 

Αγσγήο ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο κέηξηα απνηειεζκαηηθνχο σο πξνο ηε 

δηδαζθαιία. Δπηπιένλ, νη ζπκκεηέρνληεο ζπκθσλνχλ φηη αηζζάλνληαη φηη πξνζθέξνπλ 

ζεκαληηθά απφ εθπαηδεπηηθή άπνςε ζηηο δσέο ησλ καζεηψλ ηνπο, φηη γλσξίδνπλ πψο 

λα πξνζεγγίδνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο θαη φηη είλαη επηηπρείο ζηελ ηάμε, ελψ δηαθσλνχλ 

κε ην φηη νη ζπλνκήιηθνη επεξεάδνπλ ηηο αθαδεκατθέο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ηνπο 

πεξηζζφηεξν απφ απηνχο. Σε παξφκνηα απνηειέζκαηα θαηέιεμαλ θαη νη Almog & 
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Shechtman (2007) κε ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ TES εμεηάδνληαο δείγκα 33 

εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο ηνπ Ιζξαήι. 

Σρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο γνλετθήο εκπινθήο  ηα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ φηη ε γνλετθή εκπινθή είλαη ζεκαληηθή. 

Δδηθφηεξα, ζπκθσλνχλ φηη είλαη ζεκαληηθή ε επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο γηα ηα 

πξνβιήκαηα ή ηηο απνηπρίεο ησλ παηδηψλ ηνπο, αιιά θαη γηα ηηο επηηπρίεο θαη ηε 

βειηίσζή ηνπο, θαζψο θαη ε πξαγκαηνπνίεζε ζπλάληεζεο κε ηνπο γνλείο ηνπιάρηζηνλ 

κηα θνξά ην ρξφλν, ελψ δηαθσλνχλ φηη νη πεξηζζφηεξνη γνλείο γλσξίδνπλ πψο λα 

βνεζνχλ ηα παηδηά ηνπο κε ηα καζήκαηα ζην ζπίηη. Παξφκνηα επξήκαηα αλέθπςαλ 

θαη ζηελ έξεπλα ηεο  Uludag (2008) κε ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ PIQ, ζηελ νπνία νη 

ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί εμέθξαζαλ ζεηηθέο απφςεηο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο γνλετθήο εκπινθήο κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζηε κάζεζε ησλ 

παηδηψλ, ελψ ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ αλέθεξε φηη νη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο γνλείο δπζθνιεχνληαη ζηελ πξνεηνηκαζία θαη ππνζηήξημε ησλ 

παηδηψλ ηνπο γηα ην ζρνιείν.  

Τέινο, απφ ηηο αλαιχζεηο πξνέθπςε φηη ζχκθσλα κε ηηο αλαθνξέο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ε ζπρλφηεηα επηθνηλσλίαο κε ηνπο γνλείο είλαη ζπρλή (θαηά κέζν φξν 

κηα θνξά ην κήλα). Αλαιπηηθφηεξα, νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ φηη ζπρλφηεξε είλαη 

ε βνήζεηα ησλ γνλέσλ κε ηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο ζην ζπίηη θαη ε επηθνηλσλία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο γνλείο ζε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο ή απνηπρίαο, ελψ σο 

ιηγφηεξν ζπρλή αλέθεξαλ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ 

ζπλαληήζεσλ απφ ηνπο γνλείο. Καη άιιεο έξεπλεο επηβεβαηψλνπλ ηα απνηειέζκαηα 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο (Uludag, 2008 · Hoover-Dempsey et al, 2002). Έηζη, κε ηε 

ρξήζε ηνπ ίδηνπ εξγαιείνπ, νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί έδσζαλ ζεηηθέο 

απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπρλφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο εθπαηδεπηηθψλ-γνλέσλ 

(ζεκεηψκαηα, θάξηεο πξνφδνπ, ζπλαληήζεηο) θαζψο θαη γηα ηελ αχμεζε ησλ 

πξνζθιήζεσλ πξνο ηνπο γνλείο κε ζηφρν ηελ επίιπζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ. Αληίζεηα, 

ζηελ έξεπλα ηεο Michael Lawson (2003), κε ηε ρξήζε ζπλεληεχμεσλ, βξέζεθε 

ρακειφο βαζκφο ησλ αλαθνξψλ γηα ηηο  πξνζθιήζεηο εκπινθήο ζε δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπ ζρνιείνπ, ελψ θαη νη Koutrouba et al, (2009) δηαπίζησζαλ φηη νη Έιιελεο 

εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη ε ζπκκεηνρή είλαη αξθεηά ζπρλή, αιιά κφλν απφ κηα 

θαηεχζπλζε (ηε δηθή ηνπο). Τα πηζαλά πξνβιήκαηα ζηελ επηθνηλσλία γνλέσλ θαη 
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εθπαηδεπηηθψλ νθείινληαη ζε παξάγνληεο, φπσο ην γνλετθφ εθπαηδεπηηθφ θαη 

θνηλσληθφ ππφβαζξν, ηα γνλετθά ελδηαθέξνληα θαη νη ζρέζεηο κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο.  

 

5.2. Αηομικέρ διαθοπέρ ηων εκπαιδεςηικών Διδικήρ Αγωγήρ ζσεηικά με ηην 

αίζθηζη αςηό-αποηελεζμαηικόηηηαρ ηηρ διδαζκαλίαρ ηοςρ, ηηρ 

αποηελεζμαηικόηηηαρ ηηρ γονεϊκήρ εμπλοκήρ και ηων αναθοπών ηοςρ για ηη 

γονεϊκή εμπλοκή 

Ο δεχηεξνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε νξηζκέλσλ δεκνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο (θχιν, βαζκίδα 

εθπαίδεπζεο, εξγαζηαθφ θαζεζηψο θαη πξνυπεξεζία ζηελ Δηδηθή Αγσγή) ζρεηηθά κε 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

γνλετθήο εκπινθήο θαη ησλ αλαθνξψλ ηνπο γη’ απηήλ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο 

Αγσγήο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο θαη ηεο γνλετθήο 

εκπινθήο, θαζψο θαη ηηο αλαθνξέο ηνπο γηα ηε γνλετθή εκπινθή δελ παξαηεξήζεθαλ 

ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ηνπ θχινπ θαη ηνπ εξγαζηαθνχ θαζεζηψηνο. Σπλεπψο, ε 

αίζζεζε ηεο απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο γνλετθήο εκπινθήο δελ εμαξηάηαη απφ ην θχιν ή ην 

εξγαζηαθφ θαζεζηψο, εθφζνλ νη απφςεηο ηνπο δε δηαθέξνπλ. Σε παξφκνηα 

απνηειέζκαηα θαηέιεμαλ θαη νη έξεπλεο ησλ Tschannen-Moran &Woolfolk Hoy 

(2007), ζε δείγκα 225 εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

κε ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ TSES θαη ησλ Koutrouba et al, (2009) ζε δείγκα 213 

εθπαηδεπηηθψλ κε ηε ρξήζε απηνζρέδηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

Ωο πξνο ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο βξέζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο έηεηλαλ λα ζπκθσλνχλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο ηεο πξσηνβάζκηαο φηη αηζζάλνληαη πην απνηειεζκαηηθνί ζηε 

δηδαζθαιία ηνπο. Σε αληίζεηα απνηειέζκαηα θαηέιεμε ε έξεπλα ησλ Wolters θαη 

Daugherty (2007) θαη Lee et al, (2012), νη νπνίνη κε ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ TSES 

βξήθαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είραλ ζεκαληηθά 

πςειφηεξε αληίιεςε απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηαο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο 
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δεπηεξνβάζκηαο. Δπηπιένλ, ζηελ παξνχζα έξεπλα βξέζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζπκθψλεζαλ φηη ε πιεηνςεθία ησλ θηλήηξσλ θαη ε 

αθαδεκατθή επίδνζε ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν εμαξηψληαη απφ ην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ θαη ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη φηη νη ίδηνη έρνπλ κηθξή επηξξνή. Τα 

απνηειέζκαηα απηά επηβεβαηψλνπλ θαη άιιεο δηεζλείο έξεπλεο (Skaalvik & Skaalvik, 

2010 · Abu-Tineh et al, 2011). Απφ ηηο έξεπλεο απηέο πξνέθπςε φηη ν εμσηεξηθφο 

έιεγρνο ή νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο φηη παξάγνληεο εθηφο 

δηδαζθαιίαο (π.ρ. νηθεγελεηαθφ, θηιηθφ πεξηβάιινλ) ηνπο βάδνπλ πεξηνξηζκνχο 

επεξέαζε ηελ αίζζεζε απην-απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο. Έηζη, νη εθπαηδεπηηθνί ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δπζθνιεχνληαλ λα αληηζηαζκίδνπλ ηηο αξλεηηθέο 

επηξξνέο ηνπ πεξηβάιινληνο (νηθνγελεηαθφ, θηιηθφ) ησλ καζεηψλ ηνπο. 

Δπηπξνζζέησο, σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο γνλετθήο εκπινθήο δελ 

πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο 

θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί θαη ησλ δχν 

βαζκίδσλ έρνπλ παξφκνηεο απφςεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο γνλετθήο 

εκπινθήο. Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο ζπκθσλνχλ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο ησλ Koutrouba et al, (2009) φπνπ θαη δηαπηζηψζεθε φηη νη Έιιελεο 

θαζεγεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δελ δηαθέξνπλ απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο 

ηεο πξσηνβάζκηαο ζεσξψληαο φηη ε εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 

παηδηψλ ηνπο είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη έρνληαο ζεηηθή ζηάζε ζηε ζπκκεηνρή ησλ 

γνλέσλ. Αληίζεηα, ζηελ έξεπλα ηεο Lawson (2003) νη εθπαηδεπηηθνί ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είραλ ζεηηθφηεξε αληίιεςε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο  γνλετθήο εκπινθήο θαη ζην ζρνιείν, αιιά θαη ζην ζπίηη. Απφ ηηο ζπζρεηίζεηο, 

φκσο, κε ηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξνέθπςε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζπκθψλεζαλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο φηη ζεκαληηθή είλαη ε επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο φηαλ ηα παηδηά ηνπο 

θάλνπλ θάηη θαιά ή βειηηψλνληαη, ε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηηο 

δεμηφηεηεο πνπ ηα παηδηά ηνπο πξέπεη λα κάζνπλ ζε θάζε αληηθείκελν πνπ δηδάζθνπλ 

θαη  ε πξφζθιεζε ζηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ ηνπο λα επηζθεθζνχλ ηελ ηάμε ηνπο. Οη 

Kuperminc et al, (2008) ζηελ έξεπλά ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο ην εξγαιείν Parental 

Involvement in schννling scale βξήθαλ φηη ε εκπινθή ησλ γνλέσλ (επηθνηλσλία, 

ελεκέξσζε) είλαη πςειφηεξε ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ηείλεη λα κεηψλεηαη 

ζηαζεξά ζηε δεπηεξνβάζκηα.  
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Ωο πξνο ηηο αλαθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε γνλετθή εκπινθή πξνέθπςε 

φηη νη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο έθαλαλ ζεηηθφηεξεο αλαθνξέο γηα ηε 

ζπρλφηεηα ηεο γνλετθήο εκπινθήο ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο. Τα ίδηα απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ θαη απφ ηηο ζπζρεηίζεηο κε ηηο 

εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ φπνπ θαίλεηαη φηη ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

είλαη ζπρλφηεξε ε νξγάλσζε ζπλαληήζεσλ, ε θάζε κνξθήο επηθνηλσλία θαη 

ελεκέξσζε θαζψο θαη ε αλάζεζε εξγαζηψλ πνπ απαηηνχλ αιιειεπίδξαζε γνλέσλ-

παηδηψλ. Τα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο επηβεβαηψλνληαη θαη απφ 

πξνγελέζηεξεο έξεπλεο πνπ έρνπλ ήδε πξναλαθεξζεί (Lawson, 2003 · Kuperminc et 

al, 2008).  

Τέινο, ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο γνλετθήο εκπινθήο θαη ησλ 

αλαθνξψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γη’ απηήλ δελ παξνπζηάζηεθε ζεκαληηθή επίδξαζε  ηεο 

πξνυπεξεζίαο ζηελ Δηδηθή Αγσγή. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί Δηδηθήο 

Αγσγήο αλεμαξηήησο εκπεηξίαο έρνπλ παξφκνηεο απφςεηο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε ζπρλφηεηα ηεο εκπινθήο ησλ γνλέσλ ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. Παξφκνηα επξήκαηα αλέθπςαλ θαη ζηελ έξεπλα ησλ Koutrouba, 

Antonopouet al, (2009), φπνπ δηαπηζηψζεθε φηη νη Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί αλεμάξηεηα 

ηεο εκπεηξίαο ηνπο ζεσξνχλ ρξήζηκε  ηε γνλετθή εκπινθή.  

Αληίζεηα, ζρεηηθά κε ηελ απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιηαο, νη 

εθπαηδεπηηθνί κε πξνυπεξεζία άλσ ησλ 5 εηψλ έηεηλαλ λα ζπκθσλνχλ πεξηζζφηεξν 

απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο κε κηθξφηεξε πξνυπεξεζία φηη αηζζάλνληαη πην 

απνηειεζκαηηθνί ζηε δηδαζθαιία ηνπο. Τν ζπκπέξαζκα απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ 

αξθεηέο έξεπλεο (Glickman & Tamashiro, 1982 · Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 

2007 · Wolters & Daugherty, 2007). Οη έξεπλεο απηέο ππνζηήξημαλ φηη  ν κέζνο φξνο 

ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε 

κηθξφηεξε εκπεηξία είλαη κηθξνηεξνο ζε ζρέζε κε ηνπο έκπεηξνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Δπηπιένλ, νη εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί κε επηπιένλ έηε εκπεηξίαο 

έλησζαλ πην ζίγνπξνη γηα ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ρξεζηκνπνηνχλ εθπαηδεπηηθέο 

κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο αμηνιφγεζεο πνπ ζα σθεινχζαλ ηνπο καζεηέο πνπ 

αληηκεηψπηδαλ δπζθνιίεο θαη είραλ κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 

δηαηεξήζνπλ ηελ ηάμε ή λα απνθεχγνπλ θαηαζηάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

δπζθνιέςνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο. Δξκελεχνληαο ην απνηέιεζκα απηφ ζα ιέγακε φηη 
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ε ρακειφηεξε εθηίκεζε ησλ ηθαλνηήησλ δηδαζθαιίαο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε 

κηθξφηεξε πξνυπεξεζία κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί σο απφξξνηα ηεο απεηξίαο ηνπο. 

Όκσο, εθηφο απφ ηηο έξεπλεο πνπ επηβεβαηψλνπλ ην απνηέιεζκά καο ππάξρνπλ θαη 

άιιεο έξεπλεο πνπ θαηαιήγνπλ ζε αληίζεηα απνηειέζκαηα (Bosma et al, 2012 · Ruble 

et al, 2011 · Lee et al, 2012). Aπφ ηελ αλάιπζε, ινηπφλ, ησλ δεδνκέλσλ ηνπο δελ 

δηαπηζηψζεθε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ εηψλ εκπεηξίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο 

αίζζεζεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο. Μάιηζηα, ζηελ έξεπλα ησλ Lee et al, 

(2012) κε ην εξγαιείν TSES παξαηεξήζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί αλ θαη είραλ 

πεξηζζφηεξα ρξφληα δηδαθηηθήο εκπεηξίαο, είραλ ζεκαληηθά ρακειφηεξα ζθνξ γηα ηελ 

απην-απνηειεζκαηηθφηεηα. Έλαο πηζαλφο ιφγνο κπνξεί λα είλαη ε εζηίαζε θαη ε 

ζπλέπεηα ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ή ε βίσζε πνιιψλ απνηπρηψλ.  

 

5.3. Σσέζη μεηαξύ ηων ηπιών ςποκλιμάκων 

Σηε ζπλέρεηα, δηεξεπλήζεθαλ νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ππνθιηκάθσλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, δειαδή ηεο απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηεο γνλετθήο εκπινθήο θαη ησλ αλαθνξψλ γηα ηε γνλετθήο εκπινθή. Απφ ηα 

επξήκαηα ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ κέζσλ φξσλ ησλ ηξηψλ ππνθιηκάθσλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ βξέζεθε φηη φζν ζεηηθφηεξεο είλαη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Δηδηθήο Αγσγήο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο γνλετθήο εκπινθήο, ηφζν πην 

ζεηηθέο είλαη νη αλαθνξέο ηνπο γηα ηε γνλετθή εκπινθή. Πξάγκαηη, νη εθπαηδεπηηθνί 

πνπ έρνπλ ζεηηθή άπνςε γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ 

ηνπο, εθαξκφδνπλ θαη ζεηηθφηεξεο ζπκπεξηθνξέο θαη ζηάζεηο απέλαληη ζηνπο γνλείο. 

Αληίζεηα, δε βξέζεθε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κέζσλ φξσλ ηεο ππνθιίκαθαο ηεο απηφ-

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηηο άιιεο δχν ππνθιίκαθεο. Τα 

απνηειέζκαηά καο έξρνληαη ζε αληίζεζε κε παιαηφηεξε έξεπλα ησλ Skaalvik θαη 

Skaalvik (2010), νη νπνίνη κε ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ NTSES βξήθαλ φηη ε απην-

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο ζρέζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο γνλείο. Έηζη, εθπαηδεπηηθνί κε ηζρπξή αίζζεζε απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο είραλ ζεηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο. 
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5.4. Πεπιοπιζμοί έπεςναρ – Πποηάζειρ για μελλονηική έπεςνα 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο ζα πξέπεη λα ζεκεησζνχλ θάπνηνη 

πεξηνξηζκνί. Έλαο πξψηνο πεξηνξηζκφο είλαη ν κηθξφο αξηζκφο ηνπ δείγκαηνο, κηαο 

θαη ην δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ 70 εθπαηδεπηηθνχο Δηδηθήο Αγσγήο. 

Δπηπιένλ, ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε εθπαηδεπηηθνχο Δηδηθήο 

Αγσγήο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε ζρνιηθέο κνλάδεο 

γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο. Ο ηξφπνο ηεο δεηγκαηνιεςίαο 

δελ εθπιεξψλεη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο θαη πεξηνξίδεη ηε 

γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ.  

Σε θάζε πεξίπησζε, ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο πξέπεη λα 

επηβεβαησζνχλ απφ κειινληηθέο έξεπλεο. Έηζη, γηα ηε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ 

θαιφ ζα ήηαλ ην δείγκα λα απνηειείηαη απφ κεγαιχηεξν αξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ 

Δηδηθήο Αγσγήο απφ δηάθνξεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο.  

Δπίζεο, κειινληηθέο έξεπλεο ζρεηηθέο κε ηελ απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζα κπνξνχζαλ λα δηεξεπλήζνπλ ζε βάζνο ηηο ζρέζεηο εθπαηδεπηηθνχ 

καζεηή θαη εθπαηδεπηηθνχ γνλέσλ κε ζηφρν ηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

πεπνίζεζεο φηη ε πςειή αίζζεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ε 

αίζζεζή ηνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο γνλετθήο εκπινθήο κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ φινπο ηνπο καζεηέο θαη θπξίσο ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο. Δπηπιένλ, κειινληηθέο έξεπλεο κπνξνχλ λα εμεηάζνπλ παξάγνληεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ελίζρπζε ηεο αληίιεςεο απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο γνλετθήο εκπινθήο κεηά ηελ παξαθνινχζεζε ζρεηηθψλ 

ζεκηλαξίσλ. 
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Τκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 

Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ ζηελ Δηδηθή Αγσγή 

 

 

Αγαπεηέ ζπλάδειθε, 

Η παξνχζα έξεπλα κε ην παξαθάησ εξσηεκαηνιφγην απνηειεί κηα πξνζπάζεηα 

δηεξεχλεζεο ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο θαη ηεο εκπινθήο ησλ γνλέσλ. Έηζη ε 

αθηέξσζε ιίγνπ ρξφλνπ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνηειεί 

νπζηαζηηθή ζπκβνιή ζηελ παξνχζα έξεπλα. 

Τν εξσηεκαηνιφγην ζρεδηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηεο εξεπλεηηθήο κνπ εξγαζίαο κε ζέκα 

«Απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπο θαη ηεο εκπινθήο ησλ γνλέσλ» γηα ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ 

Σπνπδψλ ζηελ Δηδηθή Αγσγή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Θεσξψ απαξαίηεην 

λα ηνλίζσ φηη ην εξσηεκαηνιφγην είλαη αλψλπκν θαη πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα 

εξεπλεηηθή ρξήζε. 

 Η ζπκκεηνρή ζαο ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε.  

Σαο επραξηζηψ πξνθαηαβνιηθά γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ζαο. 

 

                                                                                       Η εξεπλήηξηα 

 

                                                                                   Δθνπηζίδνπ Διέλε 

                                                                            Γαζθάια Δηδηθήο Αγσγήο 

 

                                                                       Τει. Δπηθνηλσλίαο 6973-744595 
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 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ: ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Παξαθαιψ, ζπκπιεξψζηε ηα δεκνγξαθηθά ζαο ζηνηρεία επηιέγνληαο ηελ θαηάιιειε 

απάληεζε ή ζπκπιεξψλνληαο ηηο πιεξνθνξίεο 

1. Φύιν:                                    Άληξαο                        Γπλαίθα  

                                                                                       

2.  Ζιηθία:                                έσο 30          31-40         41-50          51-60 

 

3. Βαζκίδα εθπαίδεπζεο/ ΜΔΑΔ:                           

 

Αβάζκηα   

Τκήκα έληαμεο ζε δεκνηηθφ ζρνιείν  

Παξάιιειε ζηήξημε 

Δηδηθφ Γεκνηηθφ Σρνιείν 

 

Ββάζκηα 

ΔΔΔΔΚ 

ΤΔΔ Δηδηθήο Αγσγήο 

Τκήκα έληαμεο Γπκλαζίνπ 

 

4. Δξγαζηαθό Καζεζηώο:       Αλαπιεξσηήο           Μφληκνο 

 

5. Βαζηθέο ζπνπδέο:                ΑΔΙ              ΤΔΙ        ΑΛΛΟ 

 

6. Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 

 Μεηαπηπρηαθφ ζηελ εηδηθή αγσγή 

 Μεηαπηπρηαθφ (άιιν, πξνζδηνξίζηε) 

……………………………………… 

 Γηδαθηνξηθφ ζηελ εηδηθή αγσγή 

 Γηδαθηνξηθφ (άιιν, πξνζδηνξίζηε) 

………………………………………… 

7. Μεηεθπαίδεπζε/ Δπηκόξθωζε 

 Γηδαζθαιείν 

 Δπηκφξθσζε ζηελ εηδηθή αγσγή 

 Δμεηδίθεπζε ζηελ εηδηθή αγσγή (400+ ψξεο) 

8. Δκπεηξία / Πξνϋπεξεζία 

Φξφληα Πξνυπεξεζίαο ζηελ Δηδηθή Αγσγή     

1- 5        6-10        11-15     15+ 

Φξφληα Πξνυπεξεζίαο ζηε Γεληθή Δθπαίδεπζε        

1- 5        6-10        11-15     15+ 

9. Παηδηά κε ηα νπνία εξγάδεζηε (μπορείηε να κσκλώζεηε περιζζόηερα από ένα) 

1. κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

2. κε λνεηηθή αλαπεξία/ θαζπζηέξεζε 

3. κε ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο 

4. κε απηηζκφ/ δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο 

δηαηαξαρέο 

5. κε ζσκαηηθή/ θηλεηηθή αλαπεξία 

6. κε πξνβιήκαηα φξαζεο 

7. κε πξνβιήκαηα αθνήο 

8. Άιιν………………………….. 
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ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ   

ΑΠΟΦΔΗ ΓΑΚΑΛΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ 

 

Παξαθαιψ ζεκεηψζηε ζε πνην βαζκό ζπκθσλείηε ή 

δηαθσλείηε κε ηηο παξαθάησ δειψζεηο. 

 

1= Γηαθσλψ απφιπηα,  

2= Γηαθσλψ,  

3= Γηαθσλψ ιίγν,  

4= Σπκθσλψ ιίγν,  

5= Σπκθσλψ,  

6= Σπκθσλψ απφιπηα 

1.Αηζζάλνκαη φηη πξνζθέξσ ζεκαληηθά απφ εθπαηδεπηηθή 

ζθνπηά ζηηο δσέο ησλ καζεηψλ κνπ.  

1 2 3 4 5 6 

2. Αλ πξαγκαηηθά πξνζπαζήζσ πνιχ κπνξψ λα αληαπεμέιζσ 

αθφκε θαη ζηνπο πην δχζθνινπο θαη ρσξίο θίλεηξα καζεηέο. 

1 2 3 4 5 6 

3. Οη πεξηπηψζεηο ησλ καζεηψλ κνπ είλαη ηφζν ηδηαίηεξεο θαη 

πεξίπινθεο, ψζηε δελ είκαη  ζίγνπξνο αλ κπνξψ λα ηνπο 

πξνζεγγίζσ. 

1 2 3 4 5 6 

4. Σπλήζσο γλσξίδσ πψο λα πξνζεγγίδσ ηνπο καζεηέο. 1 2 3 4 5 6 

5. Τα πεξηζζφηεξα απφ ηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν 

εμαξηψληαη απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, γη’ απηφ θαη έρσ 

πεξηνξηζκέλε επηξξνή. 

1 2 3 4 5 6 

6. Δίλαη πεξηνξηζκέλεο νη ελέξγεηεο πνπ κπνξψ λα θάλσ γηα 

λα απμήζσ ην βαζηθφ επίπεδν επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ. 

1 2 3 4 5 6 

7. Δίκαη επηηπρήο κε ηνπο καζεηέο ζηελ ηάμε κνπ. 1 2 3 4 5 6 

8. Γελ είκαη ζίγνπξνο γηα ην πψο λα δηδάμσ ζε  κεξηθνχο απφ 

ηνπο καζεηέο κνπ. 

1 2 3 4 5 6 

9. Νηψζσ φηη κεξηθνί απφ ηνπο καζεηέο κνπ δελ έρνπλ θάλεη 

θακία αθαδεκατθή πξφνδν. 

1 2 3 4 5 6 

10. Οη ζπλνκήιηθνη επεξεάδνπλ ηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ κνπ 

πεξηζζφηεξν απφ φ, ηη εγψ. 

1 2 3 4 5 6 

11. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο επηδφζεηο ελφο καζεηή 

εμαξηψληαη απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ γη’ απηφ θαη έρσ 

πεξηνξηζκέλε επηξξνή. 

1 2 3 4 5 6 

12. Οη ζπλνκήιηθνη επεξεάδνπλ ηηο αθαδεκατθέο επηδφζεηο 

ησλ καζεηψλ κνπ πεξηζζφηεξν απφ φ, ηη εγψ. 

1 2 3 4 5 6 
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ΜΔΡΟ ΣΡΗΣΟ 

ΑΠΟΦΔΗ ΓΑΚΑΛΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΓΟΝΔΨΚΖ ΔΜΠΛΟΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ 

Παξαθαιψ ζεκεηψζηε ζε πνην βαζκό ζπκθσλείηε ή 

δηαθσλείηε κε ηηο παξαθάησ δειψζεηο. 

1= Γηαθσλψ απφιπηα,  

2= Γηαθσλψ,  

3= Γηαθσλψ ιίγν,  

4= Σπκθσλψ ιίγν,  

5= Σπκθσλψ,  

6= Σπκθσλψ απφιπηα 

1.Η γνλετθή εκπινθή είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ επηηπρία ησλ 

καζεηψλ ζην ζρνιείν. 

1 2 3 4 5 6 

2. Οη πεξηζζφηεξνη γνλείο γλσξίδνπλ πψο λα βνεζνχλ ηα 

παηδηά ηνπο κε ηα καζήκαηα ζην ζπίηη 

1 2 3 4 5 6 

3. Κάζε νηθνγέλεηα έρεη νξηζκέλεο δπλαηφηεηεο πνπ κπνξεί λα 

αμηνπνηήζεη γηα λα απμήζεη ηελ επηηπρία ησλ καζεηψλ ζην 

ζρνιείν. 

1 2 3 4 5 6 

4. Όινη νη γνλείο κπνξνχλ λα κάζνπλ ηξφπνπο γηα λα βνεζνχλ 

ηα παηδηά ηνπο κε ηα καζήκαηα ζην ζπίηη 

1 2 3 4 5 6 

5. Η γνλετθή εκπινθή κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα είλαη πην απνηειεζκαηηθνί κε 

πεξηζζφηεξνπο καζεηέο. 

1 2 3 4 5 6 

6. Οη γνλείο ησλ παηδηψλ ζε απηφ ην ζρνιείν ζέινπλ λα 

ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν απφ φζν ζπκκεηέρνπλ ηψξα 

1 2 3 4 5 6 

7. Σην ζρνιείν πνπ ππεξεηψ νη γνλείο ζεσξνχληαη ζεκαληηθνί 

ζπλεξγάηεο. 

1 2 3 4 5 6 

8. Οη γνλείο ησλ καζεηψλ κνπ βνεζνχλ ηα παηδηά ηνπο λα 

κάζνπλ. 

1 2 3 4 5 6 

9. Οη γνλείο ησλ καζεηψλ κνπ έρνπλ κηθξή επηξξνή ζηα 

θίλεηξα ησλ παηδηψλ ηνπο γηα ζρνιηθή επηηπρία. 

1 2 3 4 5 6 

10. Δάλ νη γνλείο ησλ καζεηψλ κνπ πξνζπαζνχλ πξαγκαηηθά 

ζθιεξά, κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο λα κάζνπλ 

αθφκα θαη φηαλ ηα παηδηά δελ έρνπλ θίλεηξα. 

1 2 3 4 5 6 

11. Οη γνλείο ησλ καζεηψλ κνπ ληψζνπλ επηηπρεκέλνη κε ην 

λα βνεζνχλ ηα παηδηά ηνπο λα καζαίλνπλ. 

1 2 3 4 5 6 

12. Οη γνλείο ησλ καζεηψλ κνπ δελ μέξνπλ πψο λα βνεζήζνπλ 

ηα παηδηά ηνπο λα θάλνπλ εθπαηδεπηηθή πξφνδν. 

1 2 3 4 5 6 

13. Οη γνλείο ησλ καζεηψλ κνπ θάλνπλ κηα ζεκαληηθή, ζεηηθή 

εθπαηδεπηηθή δηαθνξά ζηε δσή ησλ παηδηψλ ηνπο. 

1 2 3 4 5 6 

14. Η πξαγκαηνπνίεζε ζπλάληεζεο  κε θαζέλα απφ ηνπο 

γνλείο ησλ καζεηψλ κνπ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν είλαη 

ζεκαληηθή. 

1 2 3 4 5 6 

15. Η επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο γηα ηα πξνβιήκαηα ή ηηο 

απνηπρίεο ησλ παηδηψλ ηνπο είλαη ζεκαληηθή. 

1 2 3 4 5 6 

16. Η επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο φηαλ ηα παηδηά ηνπο θάλνπλ 

θάηη θαιά ή βειηηψλνληαη είλαη ζεκαληηθή. 

1 2 3 4 5 6 

17. Η ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ σο εζεινληέο ζηελ ηάμε κνπ 1 2 3 4 5 6 
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είλαη ζεκαληηθή. 

18. Η ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηηο δεμηφηεηεο πνπ 

ηα παηδηά ηνπο πξέπεη λα κάζνπλ ζε θάζε αληηθείκελν πνπ 

δηδάζθσ είλαη ζεκαληηθή. 

1 2 3 4 5 6 

19. Η παξνρή εξγαζηψλ πνπ απαηηνχλ απφ ηνπο γνλείο λα 

αιιειεπηδξνχλ κε ηα παηδηά ηνπο είλαη ζεκαληηθή. 

1 2 3 4 5 6 

20. Η πξφζθιεζε ζηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ κνπ λα 

επηζθεθζνχλ ηελ ηάμε κνπ είλαη ζεκαληηθή. 

1 2 3 4 5 6 

21. Η απνζηνιή ελεκεξσηηθψλ ζεκεηψζεσλ ζηνπο γνλείο γηα 

ην ηη έρνπλ κάζεη θαη ηη έθαλαλ ζηελ ηάμε ηα παηδηά είλαη 

ζεκαληηθή. 

1 2 3 4 5 6 

 

ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 

ΑΝΑΦΟΡΔ ΓΑΚΑΛΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΓΟΝΔΨΚΖ ΔΜΠΛΟΚΖ 

Παξαθαιψ ζεκεηψζηε πόζν ζπρλά ιακβάλνπλ ρψξα νη παξαθάησ 

θαηαζηάζεηο. 

1=θαζφινπ 

2=κηα θνξά ην ρξφλν 

3=κηα θνξά ζε θάζε 

ηξίκελν 

4=κηα θνξά ην κήλα 

5=κηα θνξά ζηηο 15 

κέξεο 

6=ηνπιάρηζηνλ κηα 

θνξά ηελ εβδνκάδα 

1.Οξγσλψλσ ζπλαληήζεηο κε ηνπο γνλείο. 1 2 3 4 5 6 

2. Δπηθνηλσλψ κε ηνπο γνλείο αλ θάπνηνο καζεηήο έρεη πξνβιήκαηα 

ή ζπρλέο απνηπρίεο. 

1 2 3 4 5 6 

3. Δπηθνηλσλψ κε ηνπο γνλείο φηαλ ηα παηδηά ηνπο θάλνπλ θάηη θαιά 

ή βειηηψλνληαη. 

1 2 3 4 5 6 

4. Δλεκεξψλσ ηνπο γνλείο ζρεηηθά κε ηηο δεμηφηεηεο πνπ ηα παηδηά 

ηνπο πξέπεη λα κάζνπλ ζε θάζε αληηθείκελν πνπ δηδάζθσ. 

1 2 3 4 5 6 

5. Γίλσ εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ απφ ηνπο γνλείο λα αιιειεπηδξνχλ 

κε ηα παηδηά ηνπο. 

1 2 3 4 5 6 

6. Σηέιλσ ελεκεξσηηθά ζεκεηψκαηα ζηνπο γνλείο γηα ην ηη έρνπλ 

κάζεη θαη ηη έθαλαλ ζηελ ηάμε ηα παηδηά. 

1 2 3 4 5 6 

7. Οη γνλείο παξαθνινπζνχλ ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο 

γνλέσλ-δαζθάινπ.  

1 2 3 4 5 6 

8. Οη γνλείο επηθνηλσλνχλ καδί κνπ φηαλ ηα παηδηά ηνπο έρνπλ 

θάπνην πξφβιεκα κε ηε κάζεζε. 

1 2 3 4 5 6 

9. Οη γνλείο κε ξσηνχλ γηα ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

κπνξνχλ λα θάλνπλ ζην ζπίηη κε ην παηδί. 

1 2 3 4 5 6 

10. Οη γνλείο κνπ δίλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο, ηα 

ελδηαθέξνληα ή ηα ηαιέληα ηνπ παηδηνχ. 

1 2 3 4 5 6 

11. Οη γνλείο βνεζνχλ ηα παηδηά ηνπο κε ηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο ζην 

ζπίηη. 

1 2 3 4 5 6 
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πζρεηίζεηο Pearson κεηαμύ ηωλ εξωηήζεωλ ηωλ 3 ππνθιηκάθωλ 

Μειεηήζεθαλ νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο εξσηήζεηο θαη ησλ ηξηψλ ππνθιηκάθσλ 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Έηζη, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα φζν ζεηηθφηεξε είλαη ε 

αίζζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο φηη πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά απφ 

εθπαηδεπηηθή ζθνπηά ζηηο δσέο ησλ καζεηψλ ηνπο, ηφζν ζεηηθέο είλαη θαη νη απφςεηο 

ηνπο φηη κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ αθφκα θαη ζηνπο δχζθνινπο θαη ρσξίο θίλεηξα 

καζεηέο (r=.361, p<.01), φηη γλσξίδνπλ πψο λα πξνζεγγίδνπλ ηνπο καζεηέο (r=.394, 

p<.01), φηη κπνξνχλ λα απμήζνπλ ην βαζηθφ επίπεδν επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ 

(r=.324, p<.01), φηη είλαη επηηπρείο κέζα ζηελ ηάμε ηνπο (r=.319, p<.01), φηη 

γλσξίδνπλ πψο λα δηδάμνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο (r=.286, p<.05) θαη φηη ζεσξνχλ φηη 

νη καζεηέο ηνπο έρνπλ θάλεη αθαδεκατθή πξφνδν (r=.269, p<.05). Έπεηηα, ε ίδηα 

εξψηεζε ζπζρεηίζηεθε κε ηηο εξσηήζεηο ηεο ππνθιίκαθαο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηεο γνλετθήο εκπινθήο. Πξνέθπςε, ινηπφλ, φηη φζν ζεηηθφηεξε είλαη ε αίζζεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο φηη πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά απφ εθπαηδεπηηθή ζθνπηά 

ζηηο δσέο ησλ καζεηψλ ηνπο, ηφζν ζεηηθέο είλαη θαη νη απφςεηο ηνπο φηη νη γνλείο ησλ 

καζεηψλ ηνπο βνεζνχλ ηα παηδηά ηνπο λα κάζνπλ (r=.296, p<.05), φηη νη γνλείο 

θάλνπλ κηα ζεκαληηθή, ζεηηθή εθπαηδεπηηθή δηαθνξά ζηε δσή ησλ παηδηψλ ηνπο 

(r=.275, p<.05) θαη φηη ζεκαληηθά ζεσξνχληαη ε επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο φηαλ ηα 

παηδηά ηνπο θάλνπλ θάηη θαιά ή βειηηψλνληαη (r=.427, p<.01), ε ελεκέξσζε ησλ 

γνλέσλ ζρεηηθά κε ηηο δεμηφηεηεο πνπ ηα παηδηά ηνπο πξέπεη λα κάζνπλ ζε θάζε 

αληηθείκελν πνπ δηδάζθνπλ (r=.274, p<.05) θαη  ε απνζηνιή ελεκεξσηηθψλ 

ζεκεηψζεσλ ζηνπο γνλείο (r=.386, p<.01). Τέινο ε ίδηα εξψηεζε ζπζρεηηδφκελε κε 

ηηο εξσηήζεηο ηεο ππνθιίκαθαο ησλ αλαθνξψλ ηεο γνλετθήο εκπινθήο πξνέθπςε φηη 

φζν ζεηηθφηεξε είλαη ε αίζζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο φηη πξνζθέξνπλ 

ζεκαληηθά απφ εθπαηδεπηηθή ζθνπηά ζηηο δσέο ησλ καζεηψλ ηνπο, ηφζν ζεηηθέο είλαη 

θαη νη αλαθνξέο ηνπο γηα ηελ νξγάλσζε ζπλαληήζεσλ κε ηνπο γνλείο (r=.411, p<.01), 

ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο ζε πεξίπησζε πξνβιεκάησλ, απνηπρηψλ (r=.341, 

p<.01) ή βειηίσζεο (r=.391, p<.01), ηελ ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηηο 

δηδαζθφκελεο δεμηφηεηεο (r=.414, p<.01), ηηο εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ αιιειεπίδξαζε 

κε ηνπο γνλείο (r=.259, p<.05), ηελ απνζηνιή ελεκεξσηηθψλ ζεκεησκάησλ ζηνπο 

γνλείο (r=.260, p<.05), ηελ παξαθνινχζεζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ζπλαληήζεσλ 
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απφ ηνπο γνλείο (r=.326, p<.01) θαη ηελ επηθνηλσλία ηνπο φηαλ ηα παηδηά έρνπλ 

πξφβιεκα κε ηε κάζεζε (r=.268, p<.05). 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα φζν ζεηηθφηεξε είλαη ε αίζζεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο φηη κπνξνχλ λα αληαπεμέξρνληαη αθφκα θαη ζηνπο 

δχζθνινπο θαη ρσξίο θίλεηξα καζεηέο, ηφζν ζεηηθέο είλαη θαη νη απφςεηο ηνπο φηη 

αθφκα θαη ζηηο ηδηαίηεξεο θαη πεξίπινθεο πεξηπηψζεηο ησλ καζεηψλ ηνπο κπνξνχλ λα 

ηνπο πξνζεγγίζνπλ (r=.455, p<.01), φηη γλσξίδνπλ πψο λα πξνζεγγίδνπλ ηνπο καζεηέο 

(r=.402, p<.01), φηη είλαη επηηπρείο κέζα ζηελ ηάμε ηνπο (r=.298, p<.05), φηη 

γλσξίδνπλ πψο λα δηδάμνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο (r=.417, p<.01) θαη φηη ζεσξνχλ φηη 

νη καζεηέο ηνπο έρνπλ θάλεη αθαδεκατθή πξφνδν (r=.250, p<.05). Σηε ζπλέρεηα, ε 

ίδηα εξψηεζε ζπζρεηίζηεθε κε ηηο εξσηήζεηο  ηεο ππνθιίκαθαο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο γνλετθήο εκπινθήο θαη πξνέθπςε φηη φζν ζεηηθφηεξε είλαη 

ε αίζζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο φηη κπνξνχλ λα αληαπεμέξρνληαη 

αθφκα θαη ζηνπο δχζθνινπο θαη ρσξίο θίλεηξα καζεηέο, ηφζν ζεηηθέο είλαη θαη νη 

απφςεηο ηνπο φηη ε γνλετθή εκπινθή είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ επηηπρία ησλ καζεηψλ 

ζην ζρνιείν (r=.243, p<.05), φηη ε γνλετθή εκπινθή κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα είλαη πην απνηειεζκαηηθνί (r=.302, p<.05), φηη νη γνλείο ησλ 

καζεηψλ ηνπο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο λα κάζνπλ αθφκα θαη αλ δελ 

έρνπλ θίλεηξα (r=.292, p<.05), φηη είλαη ζεκαληηθά γη’ απηνχο ε επηθνηλσλία κε ηνπο 

γνλείο φηαλ ηα παηδηά ηνπο θάλνπλ θάηη θαιά ή βειηηψλνληαη (r=.288, p<.05), ε 

ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ σο εζεινληψλ (r=.272, p<.05), ε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ 

ζρεηηθά κε ηηο δεμηφηεηεο πνπ ηα παηδηά ηνπο πξέπεη λα κάζνπλ ζε θάζε αληηθείκελν 

πνπ δηδάζθνπλ (r=.252, p<.05), ε παξνρή εξγαζηψλ πνπ απαηηνχλ αιιειεπίδξαζε 

γνλέσλ-παηδηψλ (r=.283, p<.05), ε πξφζθιεζε ζηνπο γνλείο γηα επίζθεςε ζηελ ηάμε 

(r=.256, p<.05) θαη  ε απνζηνιή ελεκεξσηηθψλ ζεκεηψζεσλ ζηνπο γνλείο (r=.267, 

p<.05). Τέινο, ζπζρεηίδνληαο ηελ ίδηα εξψηεζε κε ηηο εξσηήζεηο ηεο ππνθιίκαθαο 

ησλ αλαθνξψλ ηεο γνλετθήο εκπινθήο βξέζεθε φηη φζν ζεηηθφηεξε είλαη ε αίζζεζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο φηη κπνξνχλ λα αληαπεμέξρνληαη αθφκα θαη 

ζηνπο δχζθνινπο θαη ρσξίο θίλεηξα καζεηέο, ηφζν ζεηηθέο είλαη θαη νη αλαθνξέο ηνπο 

γηα ηελ νξγάλσζε ζπλαληήζεσλ κε ηνπο γνλείο (r=.243, p<.05). 

Σηε ζπλέρεηα, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη φζν ζεηηθφηεξε είλαη ε αίζζεζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο φηη αθφκα θαη ζηηο ηδηαίηεξεο θαη πεξίπινθεο 
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πεξηπηψζεηο ησλ καζεηψλ ηνπο κπνξνχλ λα ηνπο πξνζεγγίζνπλ, ηφζν ζεηηθέο είλαη 

θαη νη απφςεηο ηνπο φηη γλσξίδνπλ πψο λα πξνζεγγίδνπλ ηνπο καζεηέο (r=.318, 

p<.01), φηη αζθνχλ επηξξνή ζηα θίλεηξα (r=.456, p<.01) θαη ηηο επηδφζεηο (r=.354, 

p<.01) ησλ καζεηψλ ηνπο πεξηζζφηεξν απφ ηελ νηθνγέλεηα, φηη κπνξνχλ λα απμήζνπλ 

ην βαζηθφ επίπεδν επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ (r=.386, p<.01), φηη είλαη επηηπρείο κέζα 

ζηελ ηάμε ηνπο (r=.487, p<.01), φηη γλσξίδνπλ πψο λα δηδάμνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο 

(r=.552, p<.01), φηη ζεσξνχλ φηη νη καζεηέο ηνπο έρνπλ θάλεη πξφνδν (r=.475, p<.01) 

θαη ηέινο φηη επεξεάδνπλ ηα θίλεηξα (r=.275, p<.05) θαη ηελ ζρνιηθή πξφνδν 

(r=.359, p<.01) ησλ καζεηψλ ηνπο πεξηζζφηεξν απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο. 

Δπηπιένλ, απφ ηηο ζπζρεηίζεηο ησλ εξσηήζεσλ πξνέθπςε φηη φζν ζεηηθφηεξε 

είλαη ε αίζζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο φηη γλσξίδνπλ πψο λα 

πξνζεγγίδνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο, ηφζν ζεηηθέο είλαη θαη νη απφςεηο ηνπο φηη είλαη 

επηηπρείο κέζα ζηελ ηάμε ηνπο (r=.359, p<.01), φηη γλσξίδνπλ πψο λα δηδάμνπλ ζηνπο 

καζεηέο ηνπο (r=.296, p<.05) θαη φηη ζεσξνχλ φηη νη καζεηέο ηνπο έρνπλ θάλεη 

πξφνδν (r=.237, p<.05). Τέινο, νη ζπζρεηίζεηο κε ηηο εξσηήζεηο ηεο ππνθιηκαθαο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο γνλετθήο εκπινθήο έδεημαλ φηη φζν πην ζεηηθή είλαη ε 

αίζζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο φηη γλσξίδνπλ πψο λα πξνζεγγίδνπλ 

ηνπο καζεηέο ηνπο, ηφζν πην αξλεηηθή είλαη ε άπνςή ηνπο φηη είλαη ζεκαληηθή ε 

πξαγκαηνπνίεζε ζπλάληεζεο κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ ηνπο ηνπιάρηζηνλ κηα 

θνξά ην ρξφλν (r= -.357, p<.01), ελψ ηφζν πην ζεηηθή είλαη ε άπνςή ηνπο φηη είλαη 

ζεκαληηθή ε επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο φηαλ ηα παηδηά ηνπο θάλνπλ θάηη θαιά ή 

βειηηψλνληαη (r=.262, p<.05). 

 Δπίζεο, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη φζν πην ζεηηθή είλαη ε αίζζεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο φηη αζθνχλ επηξξνή ζηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ ηνπο 

πεξηζζφηεξν απφ ηελ νηθνγέλεηα, ηφζν πην ζεηηθή είλαη θαη ε άπνςή ηνπο φηη κπνξνχλ 

λα απμήζνπλ ην βαζηθφ επίπεδν επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ (r=.497, p<.01), φηη 

γλσξίδνπλ πψο λα δηδάμνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο (r=.238, p<.05),  φηη ζεσξνχλ φηη νη 

καζεηέο ηνπο έρνπλ θάλεη πξφνδν (r=.340, p<.01), φηη αζθνχλ επηξξνή ζηηο επηδφζεηο 

ησλ καζεηψλ ηνπο πεξηζζφηεξν απφ ηελ νηθνγέλεηα (r=.713, p<.01) θαη ηνπο 

ζπλνκειίθνπο (r=.386, p<.01). Οη ζπζρεηίζεηο κε ηηο εξσηήζεηο ηεο ππνθιηκαθαο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο γνλετθήο εκπινθήο έδεημαλ φηη φζν πην ζεηηθή είλαη ε 

αίζζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο φηη αζθνχλ επηξξνή ζηα θίλεηξα ησλ 
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καζεηψλ ηνπο πεξηζζφηεξν απφ ηελ νηθνγέλεηα, ηφζν πην ζεηηθή είλαη θαη ε άπνςή 

ηνπο φηη ε γνλετθή εκπινθή κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη λα είλαη πην απνηειεζκαηηθνί κε 

πεξηζζφηεξνπο καζεηέο (r=.270, p<.05), ελψ ηφζν πην αξλεηηθή είλαη ε άπνςή ηνπο 

φηη νη γνλείο ησλ καζεηψλ ηνπο ζέινπλ λα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν (r= -.279, 

p<.05) θαη φηη νη γνλείο ησλ καζεηψλ ηνπο δελ μέξνπλ πψο λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά 

ηνπο λα θάλνπλ εθπαηδεπηηθή πξφνδν (r= -.333, p<.01). 

 Δπηπιένλ, απφ ηηο ζπζρεηίζεηο ησλ εξσηήζεσλ πξνέθπςε φηη φζν ζεηηθφηεξε 

είλαη ε αίζζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο φηη κπνξνχλ λα απμήζνπλ ην 

βαζηθφ επίπεδν επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ, ηφζν πην ζεηηθή είλαη ε άπνςή ηνπο φηη 

γλσξίδνπλ πψο λα δηδάμνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο (r=.240, p<.05), φηη ζεσξνχλ φηη νη 

καζεηέο ηνπο έρνπλ θάλεη πξφνδν (r=.339, p<.01), φηη αζθνχλ επηξξνή ζηα θίλεηξα 

(r=.291, p<.05) θαη ηηο επηδφζεηο (r=.433, p<.01) ησλ καζεηψλ ηνπο πεξηζζφηεξν απφ 

ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη ηέινο φηη αζθνχλ επηξξνή ζηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ηνπο 

πεξηζζφηεξν απφ ηελ νηθνγέλεηα (r=.546, p<.01). Ωο πξνο ηηο εξσηήζεηο ηεο 

ππνθιίκαθαο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο γνλετθήο εκπινθήο ηα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ φηη φζν ζεηηθφηεξε είλαη ε αίζζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο φηη 

κπνξνχλ λα απμήζνπλ ην βαζηθφ επίπεδν επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ, ηφζν πην ζεηηθή 

είλαη ε άπνςή ηνπο φηη ε γνλετθή εκπινθή είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ επηηπρία ησλ 

καζεηψλ ζην ζρνιείν (r=.251, p<.05), φηη φινη νη γνλείο κπνξνχλ λα βξνπλ ηξφπνπο 

λα βνεζνχλ ηα παηδηά ηνπο κε ηα καζήκαηα ζην ζπίηη (r=.357, p<.01), φηη ε γνλετθή 

εκπινθή κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη λα είλαη πην απνηειεζκαηηθνί κε πεξηζζφηεξνπο 

καζεηέο (r=.261, p<.05), φηη νη γνλείο ησλ καζεηψλ ηνπο βνεζνχλ ηα παηδηά ηνπο λα 

κάζνπλ (r=.263, p<.05), φηη αλ νη γνλείο ησλ καζεηψλ ηνπο πξνζπαζήζνπλ κπνξνχλ 

λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο λα κάζνπλ αθφκα θαη αλ απηά δελ έρνπλ θίλεηξν 

(r=.275, p<.05), φηη ζεκαληηθά είλαη ε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηηο 

δεμηφηεηεο πνπ ηα παηδηά ηνπο πξέπεη λα κάζνπλ ζε θάζε αληηθείκελν πνπ δηδάζθνπλ 

(r=.302, p<.05), ε παξνρή εξγαζηψλ πνπ απαηηνχλ αιιειεπίδξαζε γνλέσλ-παηδηψλ 

(r=.236, p<.05) θαη  ε απνζηνιή ελεκεξσηηθψλ ζεκεηψζεσλ ζηνπο γνλείο (r=.311, 

p<.01). Τέινο, σο πξνο ηηο εξσηήζεηο ηεο ππνθιίκαθαο ησλ αλαθνξψλ ηεο γνλετθήο 

εκπινθήο ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη φζν ζεηηθφηεξε είλαη ε αίζζεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο φηη κπνξνχλ λα απμήζνπλ ην βαζηθφ επίπεδν 

επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ, ηφζν πην ζεηηθέο είλαη νη αλαθνξέο ηνπο φηη επηθνηλσλνχλ 

κε ηνπο γνλείο ζε πεξίπησζε πξνβιεκάησλ ή απνηπρηψλ (r=.333, p<.01) ή ζε 
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πεξίπησζε επηηπρίαο ή βειηίσζεο (r=.292, p<.05) θαζψο θαη φηη ελεκεξψλνπλ ηνπο 

γνλείο ζρεηηθά κε ηηο δηδαζθφκελεο δεμηφηεηεο (r=.260, p<.05). 

 Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα φζν ζεηηθφηεξε είλαη ε αίζζεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο φηη είλαη επηηπρείο κε ηνπο καζεηέο ζηε ηάμε ηνπο, 

ηφζν πην ζεηηθή είλαη ε άπνςή ηνπο φηη γλσξίδνπλ πψο λα δηδάμνπλ ζηνπο καζεηέο 

ηνπο (r=.398, p<.01), φηη ζεσξνχλ φηη νη καζεηέο ηνπο έρνπλ θάλεη πξφνδν (r=.378, 

p<.01), φηη αζθνχλ επηξξνή ζηα θίλεηξα (r=.321, p<.01) θαη ηηο επηδφζεηο (r=.350, 

p<.01) ησλ καζεηψλ ηνπο πεξηζζφηεξν απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο. Οη ζπζρεηίζεηο κε ηηο 

εξσηήζεηο ηεο ππνθιηκαθαο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο γνλετθήο εκπινθήο έδεημαλ 

φηη φζν πην ζεηηθή είλαη ε αίζζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο φηη είλαη 

επηηπρείο κε ηνπο καζεηέο ζηε ηάμε ηνπο, ηφζν πην ζεηηθή είλαη ε άπνςή ηνπο φηη νη 

γνλείο ησλ καζεηψλ ηνπο βνεζνχλ ηα παηδηά ηνπο λα κάζνπλ (r=.267, p<.05) θαη φηη 

ληψζνπλ επηηπρεκέλνη βνεζψληαο ηα λα κάζνπλ (r=.243, p<.05). 

 Αθφκα, πξνέθπςε φηη φζν πην ζεηηθή είλαη ε αίζζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Δηδηθήο Αγσγήο φηη γλσξίδνπλ πψο λα δηδάμνπλ ζε θάπνηνπο καζεηέο ηνπο, ηφζν πην 

ζεηηθή άπνςε έρνπλ ζην φηη νη καζεηέο ηνπο έρνπλ θάλεη πξφνδν (r=.381, p<.01), ), 

φηη αζθνχλ επηξξνή ζηα θίλεηξα (r=.340, p<.01) ησλ καζεηψλ ηνπο πεξηζζφηεξν απφ 

ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη ζηηο επηδφζεηο ηνπο πεξηζζφηεξν απφ ην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ  (r=.377, p<.01). Δπηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπζρεηίζεσλ κε ηηο 

εξσηήζεηο ηεο ππνθιηκαθαο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο γνλετθήο εκπινθήο έδεημαλ 

φηη φζν πην ζεηηθή είλαη ε αίζζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο φηη γλσξίδνπλ 

πψο λα δηδάμνπλ ζε θάπνηνπο καζεηέο ηνπο, ηφζν πην ζεηηθή άπνςε έρνπλ ζην φηη νη 

γνλείο ησλ καζεηψλ ηνπο ληψζνπλ επηηπρεκέλνη βνεζψληαο ηα λα κάζνπλ (r=.252, 

p<.05), ελψ ηφζν πην αξλεηηθή άπνςε έρνπλ ζην φηη νη γνλείο ησλ καζεηψλ ηνπο δελ 

μέξνπλ πψο λα βνεζήζνπλ ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ ηνπο (r= -.308, p<.01) θαη ζην φηη 

ε επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο γηα ηα πξνβιήκαηα ή ηηο απνηπρίεο ησλ παηδηψλ ηνπο 

είλαη ζεκαληηθή (r= -.268, p<.05). 

 Δπηπιένλ, απφ ηηο ζπζρεηίζεηο ησλ εξσηήζεσλ πξνέθπςε φηη φζν ζεηηθφηεξε 

είλαη ε αίζζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο φηη νη καζεηέο ηνπο έρνπλ θάλεη 

αθαδεκατθή πξφνδν, ηφζν πην ζεηηθή είλαη ε άπνςή ηνπο φηη αζθνχλ επηξξνή ζηα 

θίλεηξα (r=.534, p<.01) θαη ηηο επηδφζεηο (r=.485, p<.01) ησλ καζεηψλ ηνπο 

πεξηζζφηεξν απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ  (r=.244, 
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p<.05).Οη ζπζρεηηζκνί κε ηηο εξσηήζεηο ηεο ππνθιίκαθαο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηεο γνλετθήο εκπινθήο έδεημαλ φηη φζν ζεηηθφηεξε είλαη ε αίζζεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο φηη νη καζεηέο ηνπο έρνπλ θάλεη αθαδεκατθή πξφνδν, 

ηφζν πην ζεηηθή είλαη ε άπνςή ηνπο φηη ε γνλετθή εκπινθή είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ 

επηηπρία ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν (r=.310, p<.01), φηη ε γνλετθή εκπινθή κπνξεί λα 

βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα είλαη πην απνηειεζκαηηθνί (r=.244, p<.05), φηη νη 

γνλείο ησλ καζεηψλ ηνπο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο λα κάζνπλ αθφκα 

θαη αλ δελ έρνπλ θίλεηξα (r=.289, p<.05) θαη φηη είλαη ζεκαληηθή ε επηθνηλσλία κε 

ηνπο γνλείο φηαλ ηα παηδηά ηνπο θάλνπλ θάηη θαιά ή βειηηψλνληαη (r=.263, p<.05). 

Αληίζεηα, ηφζν πην αξλεηηθή είλαη ε άπνςή ηνπο φηη ν γνλείο ζέινπλ λα ζπκκεηέρνπλ 

πεξηζζφηεξν (r= -.256, p<.05) θαη φηη δελ γλσξίδνπλ πψο λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά 

ηνπο λα θάλνπλ εθπαηδεπηηθή πξφνδν (r= -.266, p<.05). Τέινο ηφζν πην ζεηηθέο είλαη 

ε αλαθνξέο ηνπο γηα ηε γνλετθή εκπινθή ζρεηηθά κε ηε νξγάλσζε ζπλαληήζεσλ κε 

ηνπο γνλείο (r=.272, p<.05). 

 Δπίζεο, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη φζν πην ζεηηθή είλαη ε αίζζεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο φηη αζθνχλ επηξξνή ζηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ ηνπο 

πεξηζζφηεξν απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο, ηφζν πην ζεηηθέο είλαη νη απφςεηο ηνπο φηη 

αζθνχλ επηξξνή ζηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ηνπο πεξηζζφηεξν απφ ην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ (r=.363, p<.01) θαη ηνπο ζπλνκειίθνπο (r=.768, p<.01). Απφ ηηο 

ζπζρεηίζεηο κε ηηο εξσηήζεηο ηεο ππνθιίκαθαο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

γνλετθήο εκπινθήο  πξνέθπςε φηη φζν πην ζεηηθή είλαη ε αίζζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Δηδηθήο Αγσγήο φηη αζθνχλ επηξξνή ζηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ ηνπο πεξηζζφηεξν απφ 

ηνπο ζπλνκειίθνπο, ηφζν πην ζεηηθέο είλαη νη απφςεηο ηνπο φηη νη γνλείο ησλ καζεηψλ 

ηνπο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο λα κάζνπλ αθφκα θαη αλ δελ έρνπλ 

θίλεηξα (r=.295, p<.05), φηη ληψζνπλ επηηπρεκέλνη βνεζψληαο ηα παηδηά ηνπο λα 

καζαίλνπλ (r=.310, p<.01) θαη φηη είλαη ζεκαληηθή ε επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο φηαλ 

ηα παηδηά ηνπο θάλνπλ θάηη θαιά ή βειηηψλνληαη (r=.320, p<.01).  Αληίζεηα πην 

αξλεηηθέο είλαη νη απφςεηο ηνπο φηη νη γνλείο δελ γλσξίδνπλ πψο λα βνεζήζνπλ ηα 

παηδηά ηνπο λα θάλνπλ εθπαηδεπηηθή πξφνδν (r= -.329, p<.01). Τέινο ηφζν πην ζεηηθέο 

είλαη ε αλαθνξέο ηνπο γηα ηε γνλετθή εκπινθή ζρεηηθά κε ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο 

γνλείο ζε πεξίπησζε πξνβιεκάησλ ή ζπρλψλ απνηπρηψλ (r=.241, p<.05). 
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 Δπηπιένλ, απφ ηηο ζπζρεηίζεηο ησλ εξσηήζεσλ πξνέθπςε φηη φζν πην ζεηηθή 

είλαη ε αίζζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο φηη αζθνχλ επηξξνή ζηα θίλεηξα 

ησλ καζεηψλ ηνπο πεξηζζφηεξν απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ηφζν πην ζεηηθέο 

είλαη νη απφςεηο ηνπο φηη αζθνχλ επηξξνή ζηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ηνπο 

πεξηζζφηεξν απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο (r=.436, p<.01). Δπίζεο, ζρεηηθά κε ηηο 

ζπζρεηίζεηο ηεο ππνθιίκαθαο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο γνλετθήο εκπινθήο 

πξνέθπςε φηη ηφζν πην αξλεηηθέο είλαη νη απφςεηο ηνπο ζην φηη νη γνλείο ησλ καζεηψλ 

ηνπο ζέινπλ λα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν (r= -.393, p<.01) θαη ζην φηη νη γνλείο δελ 

γλσξίδνπλ πψο λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο λα θάλνπλ εθπαηδεπηηθή πξφνδν (r= -

.307, p<.01). 

 Αθφκα, πξνέθπςε φηη φζν πην ζεηηθή είλαη ε αίζζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Δηδηθήο Αγσγήο φηη αζθνχλ επηξξνή ζηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ηνπο πεξηζζφηεξν 

απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο, ηφζν πην ζεηηθέο είλαη νη απφςεηο ηνπο φηη είλαη ζεκαληηθή ε 

επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο φηαλ ηα παηδηά ηνπο θάλνπλ θάηη θαιά ή βειηηψλνληαη 

(r=.263, p<.05)  θαη ε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ γηα ηηο δηδαζθφκελεο δξαζηεξηφηεηεο 

(r=.241, p<.05). Αληίζεηα, ηφζν πην αξλεηηθέο είλαη νη απφςεηο ηνπο φηη νη γνλείο ησλ 

καζεηψλ ηνπο ζέινπλ λα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν (r= -.300, p<.05) θαη φηη νη γνλείο 

δελ γλσξίδνπλ πψο λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο λα θάλνπλ εθπαηδεπηηθή πξφνδν (r= 

-.327, p<.01). Τέινο, ηφζν πην ζεηηθέο είλαη νη αλαθνξέο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ 

απνζηνιή ελεκεξσηηθψλ ζεκεησκάησλ ζηνπο γνλείο (r= .257, p<.05). 

 Δπίζεο, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη φζν πην ζεηηθή είλαη ε αίζζεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο φηη ε γνλετθή εκπινθή είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ 

επηηπρία ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν, ηφζν ζεηηθφηεξε είλαη θαη ε άπνςή ηνπο φηη φινη 

νη γνλείο κπνξνχλ λα βξνπλ ηξφπνπο λα βνεζνχλ ηα παηδηά ηνπο κε ηα καζήκαηα ζην 

ζπίηη (r=.414, p<.01), φηη ε γνλετθή εκπινθή κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη λα είλαη πην 

απνηειεζκαηηθνί κε πεξηζζφηεξνπο καζεηέο (r=.608, p<.01), φηη ζεκαληηθά είλαη ε 

επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο γηα ηα πξνβιήκαηα ή ηηο απνηπρίεο ησλ καζεηψλ (r=.261, 

p<.05) θαη ηηο επηηπρίεο ή ηε βειηίσζή ηνπο (r=.264, p<.05), ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ 

σο εζεινληέο ζηελ ηάμε (r=.421, p<.01), ε παξνρή εξγαζηψλ γηα ηελ αιιειεπίδξαζε 

γνλέσλ-καζεηψλ (r=.442, p<.01) θαη ε απνζηνιή ελεκεξσηηθψλ ζεκεηψζεσλ ζηνπο 

γνλείο (r=.288, p<.05). 
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 Δπηπιένλ, βξέζεθε φηη φζν πην ζεηηθή είλαη ε αίζζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Δηδηθήο Αγσγήο φηη νη πεξηζζφηεξνη γνλείο γλσξίδνπλ πψο λα βνεζνχλ ηα παηδηά ηνπο 

κε ηα καζήκαηα ζην ζπίηη, ηφζν πην ζεηηθή άπνςε έρνπλ φηη ζην ζρνιείν ηνπο νη 

γνλείο είλαη ζεκαληηθνί ζπλεξγάηεο (r=.403, p<.01) θαη φηη ζεκαληηθή είλαη ε 

ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ σο εζεινληέο ζηελ ηάμε (r=.255, p<.05). 

Σηε ζπλέρεηα, απφ ηα απνηειέζκαηα πξνέθπςε φηη φζν πην ζεηηθή είλαη ε 

αίζζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο φηη ε θάζε νηθνγέλεηα έρεη νξηζκέλεο 

δπλαηφηεηεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο επηηπρίαο ησλ καζεηψλ, ηφζν πην ζεηηθή είλαη ε 

άπνςε φηη ε γνλετθή εκπινθή κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα είλαη πην 

απνηειεζκαηηθνί κε πεξηζζφηεξνπο καζεηέο (r=.325, p<.05), φηη ζεκαληηθά είλαη ε 

επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο γηα ηα πξνβιήκαηα ή ηηο απνηπρίεο ησλ καζεηψλ (r=.252, 

p<.05) θαη ηηο επηηπρίεο ή ηε βειηίσζή ηνπο (r=.237, p<.05), ε ελεκέξσζε ησλ 

γνλέσλ γηα ηηο δηδαζθφκελεο δξαζηεξηφηεηεο (r=.320, p<.01) θαη ε παξνρή εξγαζηψλ 

γηα ηελ αιιειεπίδξαζε γνλέσλ-καζεηψλ (r=.297, p<.05). 

Δπηπξνζζέησο, φζν πην ζεηηθή είλαη ε αίζζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο 

Αγσγήο φηη φινη νη γνλείο κπνξνχλ λα κάζνπλ ηξφπνπο γηα λα βνεζνχλ ηα παηδηά ηνπο 

κε ηα καζήκαηα ζην ζπίηη, ηφζν πην ζεηηθή είλαη θαη ε άπνςή ηνπο φηη ε γνλετθή 

εκπινθή κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα είλαη πην απνηειεζκαηηθνί κε 

πεξηζζφηεξνπο καζεηέο (r=.597, p<.01), φηη ζεκαληηθά είλαη ε επηθνηλσλία κε ηνπο 

γνλείο γηα ηα πξνβιήκαηα ή ηηο απνηπρίεο ησλ καζεηψλ (r=.235, p<.05), ε ζπκκεηνρή 

ησλ γνλέσλ σο εζεινληέο ζηελ ηάμε (r=.388, p<.01), ε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ γηα ηηο 

δηδαζθφκελεο δξαζηεξηφηεηεο (r=.236, p<.05), ε παξνρή εξγαζηψλ γηα ηελ 

αιιειεπίδξαζε γνλέσλ-καζεηψλ (r=.426, p<.01) θαη ε απνζηνιή ελεκεξσηηθψλ 

ζεκεηψζεσλ ζηνπο γνλείο (r=.301, p<.05). Δπίζεο, ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηηο 

εξσηήζεηο ηεο ππνθιίκαθαο ησλ αλαθνξψλ ηεο γνλετθήο εκπινθήο. Έηζη, φζν πην 

ζεηηθή είλαη ε αίζζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο φηη φινη νη γνλείο 

κπνξνχλ λα κάζνπλ ηξφπνπο γηα λα βνεζνχλ ηα παηδηά ηνπο κε ηα καζήκαηα ζην 

ζπίηη, ηφζν πην ζεηηθέο είλαη θαη νη αλαθνξέο ηνπο φηη επηθνηλσλνχλ κε ηνπο γνλείο ζε 

πεξίπησζε πξνβιεκάησλ ή απνηπρηψλ (r=.333, p<.01) θαη ζε πεξίπησζε επηηπρηψλ ή 

βειηίσζεο (r=.262, p<.05), φηη ελεκεξψλνπλ ηνπο γνλείο ζρεηηθά κε ηηο δηδαζθφκελεο 

δεμηφηεηεο  (r=.238, p<.05) θαη φηη νη γνλείο παξαθνινπζνχλ ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο 

ζπλαληήζεηο (r=.252, p<.05). 
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Δπίζεο, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη φζν πην ζεηηθή είλαη ε αίζζεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο φηη ε γνλετθή εκπινθή κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη λα 

είλαη πην απνηειεζκαηηθνί, ηφζν πην ζεηηθή είλαη ε άπνςε ηνπο φηη νη γνλείο ησλ 

καζεηψλ ηνπο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο λα κάζνπλ αθφκα θαη αλ δελ 

έρνπλ θίλεηξα (r=.279, p<.05), φηη ζεκαληηθά είλαη ε επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο γηα 

ηα πξνβιήκαηα ή ηηο απνηπρίεο ησλ καζεηψλ (r=.390, p<.01) θαη ηηο επηηπρίεο ή ηε 

βειηίσζή ηνπο (r=.276, p<.05), ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ σο εζεινληέο ζηελ ηάμε 

(r=.380, p<.01), ε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ γηα ηηο δηδαζθφκελεο δξαζηεξηφηεηεο 

(r=.334, p<.01), ε παξνρή εξγαζηψλ γηα ηελ αιιειεπίδξαζε γνλέσλ-καζεηψλ 

(r=.432, p<.01) θαη ε απνζηνιή ελεκεξσηηθψλ ζεκεηψζεσλ ζηνπο γνλείο (r=.341, 

p<.01). 

Σηε ζπλέρεηα, πξνέθπςε φηη φζν πην ζεηηθή είλαη ε αίζζεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο φηη νη γνλείο ησλ καζεηψλ ηνπο ζέινπλ λα 

ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν, ηφζν ζεηηθφηεξε είλαη θαη ε αλαθνξά ηνπο φηη 

ελεκεξψλνπλ ηνπο γνλείο γηα ηηο δηδαζθφκελεο δεμηφηεηεο (r=.248, p<.05). Δπίζεο, 

φζν πην ζεηηθή είλαη ε αίζζεζή ηνπο φηη ζην ζρνιείν ηνπο νη γνλείο ζεσξνχληαη 

ζεκαληηθνί ζπλεξγάηεο, ηφζν ζεηηθφηεξε είλαη ε άπνςή ηνπο φηη ε πξαγκαηνπνίεζε 

ζπλάληεζεο κε ηνπο γνλείο ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξφλν είλαη ζεκαληηθή (r=.258, 

p<.05). 

 Αθφκα, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη φζν πην ζεηηθή είλαη ε αίζζεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο φηη νη γνλείο ησλ καζεηψλ ηνπο βνεζνχλ ηα παηδηά 

ηνπο λα κάζνπλ, ηφζν πην ζεηηθέο είλαη νη απφςεηο ηνπο φηη νη γνλείο επεξεάδνπλ ηα 

θίλεηξα ησλ παηδηψλ ηνπο γηα ζρνιηθή επηηπρία (r=.433, p<.01), φηη νη γνλείο ληψζνπλ 

επηηπρεκέλνη βνεζψληαο ηα παηδηά ηνπο λα κάζνπλ (r=.504, p<.01) θαη φηη θάλνπλ κηα 

ζεκαληηθή ζεηηθή εθπαηδεπηηθή δηαθνξά ζηε δσή ησλ παηδηψλ ηνπο (r=.580, p<.01). 

Αληίζεηα πην αξλεηηθή είλαη ε άπνςή ηνπο ζην φηη νη γνλείο ησλ παηδηψλ ηνπο δελ 

μέξνπλ πψο λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο (r= -.402, p<.01). Δπηπιένλ, πην ζεηηθέο 

είλαη νη αλαθνξέο ηνπο φηη νξγαλψλνπλ ζπλαληήζεηο κε ηνπο γνλείο (r=.332, p<.01), 

επηθνηλσλνχλ κε ηνπο γνλείο ζε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο ή απνηπρίαο (r=.256, p<.05) 

θαη επηηπρίαο ή βειηίσζεο  (r=.285, p<.05), ελεκεξψλνπλ ηνπο γνλείο ζρεηηθά κε ηηο 

δηδαζθφκελεο δεμηφηεηεο (r=.307, p<.01), δίλνπλ εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ απφ ηνπο 

γνλείο λα αιιειεπηδξνχλ κε ηα παηδηά ηνπο (r=.285, p<.05), νη γνλείο παξαθνινπζνχλ 
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ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο (r=.326, p<.01), νη γνλείο ηνπο ξσηνχλ γηα 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ ζην ζπίηη κε ην παηδί (r=.346, 

p<.01), νη γνλείο ηνπο δίλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα ή 

ηα ηαιέληα ηνπ παηδηνχ (r=.359, p<.01). 

Δπηπξνζζέησο, φζν πην ζεηηθή είλαη ε αίζζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο 

Αγσγήο φηη νη γνλείο ησλ καζεηψλ ηνπο επεξεάδνπλ ηα θίλεηξα ησλ παηδηψλ ηνπο γηα 

ζρνιηθή επηηπρία, ηφζν ζεηηθφηεξεο είλαη θαη νη απφςεηο ηνπο φηη νη γνλείο ησλ 

καζεηψλ ηνπο ληψζνπλ επηηπρεκέλνη βνεζψληαο ηα παηδηά ηνπο λα καζαίλνπλ 

(r=.292, p<.05). Δπίζεο, φζν πην ζεηηθή είλαη ε αίζζεζή ηνπο φηη νη γνλείο ησλ 

καζεηψλ ηνπο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο λα κάζνπλ αθφκα θαη φηαλ ηα 

παηδηά δελ έρνπλ θίλεηξα, ηφζν πην ζεηηθή είλαη ε άπνςή ηνπο φηη ζεκαληηθά είλαη  ε 

επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο γηα ηα πξνβιήκαηα ή ηηο απνηπρίεο ησλ καζεηψλ (r=.273, 

p<.05) θαη ηηο επηηπρίεο ή ηε βειηίσζή ηνπο (r=.331, p<.01), ε παξνρή εξγαζηψλ γηα 

ηελ αιιειεπίδξαζε γνλέσλ-καζεηψλ (r=.296, p<.05) θαη ε απνζηνιή ελεκεξσηηθψλ 

ζεκεηψζεσλ ζηνπο γνλείο (r=.247, p<.05). 

Σπλερίδνληαο πξνέθπςε αθφκε φηη φζν πην ζεηηθή είλαη ε αίζζεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο φηη νη γνλείο ησλ καζεηψλ ηνπο ληψζνπλ επηηπρεκέλνη 

κε ην λα βνεζνχλ ηα παηδηά ηνπο λα καζαίλνπλ, ηφζν ζεηηθφηεξε ήηαλ ε άπνςή ηνπο 

φηη νη γνλείο ησλ καζεηψλ ηνπο θάλνπλ κηα ζεκαληηθή, ζεηηθή εθπαηδεπηηθή δηαθνξά 

ζηε δσή ησλ παηδηψλ ηνπο (r=.431, p<.01), φηη ζεκαληηθά είλαη  ε επηθνηλσλία κε 

ηνπο γνλείο γηα ηα πξνβιήκαηα ή ηηο απνηπρίεο ησλ καζεηψλ (r=.328, p<.01) θαη ηηο 

επηηπρίεο ή ηε βειηίσζή ηνπο (r=.327, p<.01), ε παξνρή εξγαζηψλ γηα ηελ 

αιιειεπίδξαζε γνλέσλ-καζεηψλ (r=.389, p<.01) θαη ε απνζηνιή ελεκεξσηηθψλ 

ζεκεηψζεσλ ζηνπο γνλείο (r=.372, p<.01), ελψ αξλεηηθή ήηαλ ε άπνςή ηνπο φηη νη 

γνλείο ησλ καζεηψλ ηνπο δελ μέξνπλ πψο λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο λα θάλνπλ 

εθπαηδεπηηθή πξφνδν (r= -.387, p<.01). Δπηπιένλ, ηφζν πην ζεηηθέο ήηαλ νη αλαθνξέο 

ηνπο ζην φηη νη γνλείο παξαθνινπζνχλ ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο (r=.316, 

p<.01), ηνπο ξσηνχλ γηα ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ ζην 

ζπίηη κε ην παηδί (r=.258, p<.05), νη γνλείο ηνπο δίλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα ή ηα ηαιέληα ηνπ παηδηνχ (r=.320, p<.01). 

Αθφκα, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη φζν πην ζεηηθή είλαη ε αίζζεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο φηη νη γνλείο ησλ καζεηψλ ηνπο δελ μέξνπλ πψο λα 
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βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο λα θάλνπλ εθπαηδεπηηθή πξφνδν, ηφζν πην αξλεηηθέο είλαη 

νη απφςεηο ηνπο φηη νη γνλείο θάλνπλ κηα ζεκαληηθή, ζεηηθή εθπαηδεπηηθή δηαθνξά 

ζηε δσή ησλ παηδηψλ ηνπο (r= -.496, p<.01). Δπηπιένλ, φζν πην ζεηηθέο είλαη νη 

απφςεηο ηνπο φηη νη γνλείο θάλνπλ κηα ζεκαληηθή, ζεηηθή εθπαηδεπηηθή δηαθνξά ζηε 

δσή ησλ παηδηψλ ηνπο, ηφζν ζεηηθφηεξεο είλαη νη απφςεηο ηνπο φηη ζεκαληηθά είλαη: ε 

πξαγκαηνπνίεζε ζπλάληεζεο  κε ηνπο γνλείο ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν (r= 

.263, p<.05), ε επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο γηα ηηο επηηπρίεο ή ηε βειηίσζε ησλ 

καζεηψλ (r=.302, p<.05), ε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο δηδαζθφκελεο δεμηφηεηεο 

(r=.264, p<.05), ε παξνρή εξγαζηψλ γηα ηελ αιιειεπίδξαζε γνλέσλ-καζεηψλ 

(r=.280, p<.05) θαη ε απνζηνιή ελεκεξσηηθψλ ζεκεηψζεσλ ζηνπο γνλείο (r=.336, 

p<.01). Τν ίδην ζεηηθέο ήηαλ θαη νη αλαθνξέο ηνπο ζην φηη επηθνηλσλνχλ κε ηνπο 

γνλείο ζε πεξίπησζε επηηπρίαο ή βειηίσζεο  (r=.294, p<.05), ελεκεξψλνπλ ηνπο 

γνλείο ζρεηηθά κε ηηο δηδαζθφκελεο δεμηφηεηεο (r=.267, p<.05), νη γνλείο ηνπο ξσηνχλ 

γηα ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ ζην ζπίηη κε ην παηδί 

(r=.309, p<.01) θαη νη γνλείο ηνπο δίλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο, ηα 

ελδηαθέξνληα ή ηα ηαιέληα ηνπ παηδηνχ (r=.346, p<.01). 

Σηε ζπλέρεηα πξνέθπςε φηη φζν πην ζεηηθή είλαη ε αίζζεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο φηη ε επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο γηα ηα πξνβιήκαηα ή 

ηηο απνηπρίεο ησλ παηδηψλ ηνπο είλαη ζεκαληηθή, ηφζν ζεηηθφηεξε ήηαλ ε άπνςή ηνπο 

φηη ζεκαληηθά είλαη ε επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο γηα ηηο επηηπρίεο ή ηε βειηίσζε ησλ 

καζεηψλ (r=.617, p<.01), ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ σο εζεινληψλ ζηελ ηάμε (r=.270, 

p<.05), ε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο δηδαζθφκελεο δεμηφηεηεο (r=.532, p<.01), ε 

παξνρή εξγαζηψλ γηα ηελ αιιειεπίδξαζε γνλέσλ-καζεηψλ (r=.362, p<.01), ε 

πξφζθιεζε ζηνπο γνλείο λα επηζθεθζνχλ ηελ ηάμε  (r=.380, p<.01) θαη ε απνζηνιή 

ελεκεξσηηθψλ ζεκεηψζεσλ ζηνπο γνλείο (r=.526, p<.01). Τέινο, πην ζεηηθέο ήηαλ θαη 

νη αλαθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην φηη νη γνλείο παξαθνινπζνχλ ηηο 

πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο (r=.295, p<.05). 

Δπίζεο, φζν πην ζεηηθή είλαη ε αίζζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο 

φηη ε επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο φηαλ ηα παηδηά ηνπο θάλνπλ θάηη θαιά ή 

βειηηψλνληαη είλαη ζεκαληηθή, ηφζν πην ζεηηθέο είλαη νη απφςεηο ηνπο φηη ζεκαληηθά 

είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ σο εζεινληψλ ζηελ ηάμε (r=.262, p<.05), ε 

ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο δηδαζθφκελεο δεμηφηεηεο (r=.570, p<.01), ε παξνρή 



97 

 

εξγαζηψλ γηα ηελ αιιειεπίδξαζε γνλέσλ-καζεηψλ (r=.528, p<.01), ε πξφζθιεζε 

ζηνπο γνλείο λα επηζθεθζνχλ ηελ ηάμε  (r=.390, p<.01) θαη ε απνζηνιή 

ελεκεξσηηθψλ ζεκεηψζεσλ ζηνπο γνλείο (r=.668, p<.01). Δπίζεο, πην ζεηηθέο ήηαλ νη 

αλαθνξέο ηνπο ζην φηη νξγαλψλνπλ ζπλαληήζεηο κε ηνπο γνλείο (r=.269, p<.05), 

επηθνηλσλνχλ κε ηνπο γνλείο ζε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο ή απνηπρίαο (r=.341, p<.01) 

θαη επηηπρίαο ή βειηίσζεο  (r=.383, p<.01), ελεκεξψλνπλ ηνπο γνλείο ζρεηηθά κε ηηο 

δηδαζθφκελεο δεμηφηεηεο (r=.396, p<.01), δίλνπλ εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ απφ ηνπο 

γνλείο λα αιιειεπηδξνχλ κε ηα παηδηά ηνπο (r=.337, p<.01), ζηέιλνπλ ελεκεξσηηθά 

ζεκεηψκαηα ζηνπο γνλείο (r=.238, p<.05), νη γνλείο παξαθνινπζνχλ ηηο 

πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο (r=.327, p<.01). 

Δπηπξνζζέησο, φζν πην ζεηηθή είλαη ε αίζζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο 

Αγσγήο φηη ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ σο εζεινληψλ ζηελ ηάμε είλαη ζεκαληηθή, ηφζν 

ζεηηθφηεξεο είλαη θαη νη απφςεηο ηνπο φηη ζεκαληηθά είλαη ε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ 

ζρεηηθά κε ηηο δηδαζθφκελεο δεμηφηεηεο (r=.303, p<.05), ε παξνρή εξγαζηψλ γηα ηελ 

αιιειεπίδξαζε γνλέσλ-καζεηψλ (r=.303, p<.05), ε πξφζθιεζε ζηνπο γνλείο λα 

επηζθεθζνχλ ηελ ηάμε  (r=.547, p<.01) θαη ε απνζηνιή ελεκεξσηηθψλ ζεκεηψζεσλ 

ζηνπο γνλείο (r=.334, p<.01). Δπηπιένλ, ηφζν πην ζεηηθέο είλαη νη αλαθνξέο ηνπο ζην 

φηη επηθνηλσλνχλ κε ηνπο γνλείο ζε πεξίπησζε επηηπρίαο ή βειηίσζεο  (r=.267, p<.05) 

θαη ελεκεξψλνπλ ηνπο γνλείο ζρεηηθά κε ηηο δηδαζθφκελεο δεμηφηεηεο (r=.346, p<.01). 

Σηε ζπλέρεηα, πξνέθπςε φηη φζν πην ζεηηθή είλαη ε αίζζεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο φηη ε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηηο 

δηδαζθφκελεο δεμηφηεηεο είλαη ζεκαληηθή, ηφζν ζεηηθφηεξεο είλαη νη απφςεηο ηνπο φηη 

ζεκαληηθά είλαη: ε παξνρή εξγαζηψλ γηα ηελ αιιειεπίδξαζε γνλέσλ-καζεηψλ 

(r=.440, p<.01), ε πξφζθιεζε ζηνπο γνλείο λα επηζθεθζνχλ ηελ ηάμε  (r=.386, p<.01) 

θαη ε απνζηνιή ελεκεξσηηθψλ ζεκεηψζεσλ ζηνπο γνλείο (r=.673, p<.01). Δπίζεο, πην 

ζεηηθέο είλαη νη αλαθνξέο ηνπο ζην φηη νξγαλψλνπλ ζπλαληήζεηο κε ηνπο γνλείο 

(r=.249, p<.05), επηθνηλσλνχλ κε ηνπο γνλείο ζε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο ή 

απνηπρίαο (r=.310, p<.01) θαη επηηπρίαο ή βειηίσζεο  (r=.390, p<.01), ελεκεξψλνπλ 

ηνπο γνλείο ζρεηηθά κε ηηο δηδαζθφκελεο δεμηφηεηεο (r=.385, p<.01) θαη δίλνπλ 

εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ απφ ηνπο γνλείο λα αιιειεπηδξνχλ κε ηα παηδηά ηνπο (r=.238, 

p<.05). 
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Αθφκα, πξνέθπςε φηη φζν πην ζεηηθή είλαη ε αίζζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Δηδηθήο Αγσγήο φηη ε παξνρή εξγαζηψλ γηα ηελ αιιειεπίδξαζε γνλέσλ-καζεηψλ 

είλαη ζεκαληηθή, ηφζν πην ζεηηθέο είλαη νη απφςεηο ηνπο φηη ζεκαληηθά είλαη ε 

πξφζθιεζε ζηνπο γνλείο λα επηζθεθζνχλ ηελ ηάμε  (r=.255, p<.05) θαη ε απνζηνιή 

ελεκεξσηηθψλ ζεκεηψζεσλ ζηνπο γνλείο (r=.610, p<.01). Δπίζεο, πην ζεηηθέο είλαη νη 

αλαθνξέο ηνπο ζην φηη ελεκεξψλνπλ ηνπο γνλείο ζρεηηθά κε ηηο δηδαζθφκελεο 

δεμηφηεηεο (r=.277, p<.05). 

Απφ ηα απνηειέζκαηα αθφκα πξνέθπςε φηη φζν πην ζεηηθή είλαη ε αίζζεζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο φηη ε πξφζθιεζε ζηνπο γνλείο λα επηζθεθζνχλ 

ηελ ηάμε είλαη ζεκαληηθή, ηφζν πην ζεηηθέο είλαη νη απφςεηο ηνπο φηη ζεκαληηθή 

εμίζνπ είλαη ε απνζηνιή ελεκεξσηηθψλ ζεκεηψζεσλ ζηνπο γνλείο (r=.455, p<.01). 

Δπίζεο, πην ζεηηθέο είλαη νη αλαθνξέο ηνπο ζην φηη επηθνηλσλνχλ κε ηνπο γνλείο ζε 

πεξίπησζε πξνβιήκαηνο ή απνηπρίαο (r=.293, p<.05) θαη επηηπρίαο ή βειηίσζεο  

(r=.319, p<.01), ελεκεξψλνπλ ηνπο γνλείο ζρεηηθά κε ηηο δηδαζθφκελεο δεμηφηεηεο 

(r=.379, p<.01), ζηέιλνπλ ελεκεξσηηθά ζεκεηψκαηα ζηνπο γνλείο (r=.314, p<.01)  θαη 

νη γνλείο δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηα ηαιέληα ηνπ 

παηδηνχ (r=.260, p<.05).  

Δπηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη φζν πην ζεηηθή είλαη ε αίζζεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο φηη ε απνζηνιή ελεκεξσηηθψλ ζεκεηψζεσλ ζηνπο 

γνλείο είλαη ζεκαληηθή, ηφζν πην ζεηηθέο είλαη νη αλαθνξέο ηνπο φηη νξγαλψλνπλ 

ζπλαληήζεηο κε ηνπο γνλείο (r=.268, p<.05) επηθνηλσλνχλ κε ηνπο γνλείο ζε 

πεξίπησζε πξνβιήκαηνο ή απνηπρίαο (r=.332, p<.01) θαη επηηπρίαο ή βειηίσζεο  

(r=.290, p<.05), ελεκεξψλνπλ ηνπο γνλείο ζρεηηθά κε ηηο δηδαζθφκελεο δεμηφηεηεο 

(r=.442, p<.01), δίλνπλ εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ αιιειεπίδξαζε γνλέσλ-παηδηψλ  

(r=.253, p<.05), ζηέιλνπλ ελεκεξσηηθά ζεκεηψκαηα ζηνπο γνλείο (r=.200, p<.05)  θαη 

νη γνλείο παξαθνινπζνχλ ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο (r=.206, p<.05). 

Δπίζεο, πξνέθπςε φηη φζν πην ζεηηθέο είλαη νη αλαθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Δηδηθήο Αγσγήο φηη νξγσλψλνπλ ζπλαληήζεηο κε ηνπο γνλείο, ηφζν ζεηηθφηεξεο είλαη 

νη αλαθνξέο ηνπο φηη επηθνηλσλνχλ κε ηνπο γνλείο φηαλ θάπνηνο καζεηήο έρεη 

πξνβιήκαηα ή ζπρλέο απνηπρίεο (r=.657, p<.01) θαη φηαλ έρεη επηηπρίεο ή βειηίσζε 

(r=.647, p<.01) , ελεκεξψλνπλ ηνπο γνλείο ζρεηηθά κε ηηο δηδαζθφκελεο δεμηφηεηεο 

(r=.631, p<.01), δίλνπλ εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ αιιειεπίδξαζε γνληψλ-παηδηψλ 
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(r=.450, p<.01), ζηέιλνπλ ελεκεξσηηθά ζεκεηψκαηα ζηνπο γνλείο (r=.524, p<.01), νη 

γνλείο παξαθνινπζνχλ ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο (r=.642, p<.01), νη γνλείο 

επηθνηλσλνχλ ζε πεξίπησζε πξνβιεκάησλ κάζεζεο (r=.531, p<.01), νη γνλείο ξσηνχλ 

γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ ζην ζπίηη κε ην παηδί (r=.463, p<.01), νη 

γνλείο δίλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα ή ηα ηαιέληα ηνπ 

παηδηνχ (r=.509, p<.01) θαη ηέινο νη γνλείο βνεζνχλ ηα παηδηά ηνπο κε ηηο ζρνιηθέο 

εξγαζίεο ζην ζπίηη (r=.488, p<.01). 

Αθφκα, ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη φζν πην ζεηηθέο είλαη νη αλαθνξέο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο φηη επηθνηλσλνχλ κε ηνπο γνλείο φηαλ θάπνηνο 

καζεηήο έρεη πξνβιήκαηα ή ζπρλέο απνηπρίεο, ηφζν ζεηηθφηεξεο είλαη νη αλαθνξέο 

ηνπο φηη επηθνηλσλνχλ κε ηνπο γνλείο φηαλ θάπνηνο καζεηήο έρεη επηηπρίεο ή 

βειηίσζε (r=.887, p<.01) , ελεκεξψλνπλ ηνπο γνλείο ζρεηηθά κε ηηο δηδαζθφκελεο 

δεμηφηεηεο (r=.734, p<.01), δίλνπλ εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ αιιειεπίδξαζε γνληψλ-

παηδηψλ (r=.484, p<.01), ζηέιλνπλ ελεκεξσηηθά ζεκεηψκαηα ζηνπο γνλείο (r=.574, 

p<.01), νη γνλείο παξαθνινπζνχλ ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο (r=.529, 

p<.01), νη γνλείο επηθνηλσλνχλ ζε πεξίπησζε πξνβιεκάησλ κάζεζεο (r=.746, p<.01), 

νη γνλείο ξσηνχλ γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ ζην ζπίηη κε ην παηδί 

(r=.669, p<.01), νη γνλείο δίλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο, ηα 

ελδηαθέξνληα ή ηα ηαιέληα ηνπ παηδηνχ (r=.611, p<.01) θαη ηέινο νη γνλείο βνεζνχλ 

ηα παηδηά ηνπο κε ηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο ζην ζπίηη (r=.464, p<.01). 

Δπίζεο, φζν πην ζεηηθέο είλαη νη αλαθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο 

φηη επηθνηλσλνχλ κε ηνπο γνλείο φηαλ θάπνηνο καζεηήο έρεη επηηπρίεο ή βειηίσζε, 

ηφζν ζεηηθφηεξεο είλαη νη αλαθνξέο ηνπο φηη ελεκεξψλνπλ ηνπο γνλείο ζρεηηθά κε ηηο 

δηδαζθφκελεο δεμηφηεηεο (r=.803, p<.01), δίλνπλ εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ 

αιιειεπίδξαζε γνληψλ-παηδηψλ (r=.495, p<.01), ζηέιλνπλ ελεκεξσηηθά ζεκεηψκαηα 

ζηνπο γνλείο (r=.574, p<.01), νη γνλείο παξαθνινπζνχλ ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο 

ζπλαληήζεηο (r=.519, p<.01), νη γνλείο επηθνηλσλνχλ ζε πεξίπησζε πξνβιεκάησλ 

κάζεζεο (r=.692, p<.01), νη γνλείο ξσηνχλ γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα 

θάλνπλ ζην ζπίηη κε ην παηδί (r=.664, p<.01), νη γνλείο δίλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηηο αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα ή ηα ηαιέληα ηνπ παηδηνχ (r=.603, p<.01) θαη ηέινο 

νη γνλείο βνεζνχλ ηα παηδηά ηνπο κε ηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο ζην ζπίηη (r=.450, p<.01). 
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Δπηπιένλ, φζν πην ζεηηθέο είλαη νη αλαθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο 

Αγσγήο φηη ελεκεξψλνπλ ηνπο γνλείο ζρεηηθά κε ηηο δηδαζθφκελεο δεμηφηεηεο, ηφζν 

ζεηηθφηεξεο είλαη νη αλαθνξέο ηνπο φηη δίλνπλ εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ αιιειεπίδξαζε 

γνληψλ-παηδηψλ (r=.512, p<.01), ζηέιλνπλ ελεκεξσηηθά ζεκεηψκαηα ζηνπο γνλείο 

(r=.543, p<.01), νη γνλείο παξαθνινπζνχλ ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο 

(r=.587, p<.01), νη γνλείο επηθνηλσλνχλ ζε πεξίπησζε πξνβιεκάησλ κάζεζεο 

(r=.540, p<.01), νη γνλείο ξσηνχλ γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ ζην 

ζπίηη κε ην παηδί (r=.515, p<.01), νη γνλείο δίλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα ή ηα ηαιέληα ηνπ παηδηνχ (r=.539, p<.01) θαη ηέινο νη 

γνλείο βνεζνχλ ηα παηδηά ηνπο κε ηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο ζην ζπίηη (r=.417, p<.01). 

Σηε ζπλέρεηα, φζν πην ζεηηθέο είλαη νη αλαθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο 

Αγσγήο φηη δίλνπλ εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ αιιειεπίδξαζε γνληψλ-παηδηψλ, ηφζν 

ζεηηθφηεξεο είλαη νη αλαθνξέο ηνπο φηη ζηέιλνπλ ελεκεξσηηθά ζεκεηψκαηα ζηνπο 

γνλείο (r=.381, p<.01), νη γνλείο παξαθνινπζνχλ ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο 

(r=.502, p<.01), νη γνλείο επηθνηλσλνχλ ζε πεξίπησζε πξνβιεκάησλ κάζεζεο 

(r=.412, p<.01), νη γνλείο ξσηνχλ γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ ζην 

ζπίηη κε ην παηδί (r=.347, p<.01), νη γνλείο δίλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα ή ηα ηαιέληα ηνπ παηδηνχ (r=.381, p<.01) θαη ηέινο νη 

γνλείο βνεζνχλ ηα παηδηά ηνπο κε ηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο ζην ζπίηη (r=.434, p<.01). 

Αθφκα, ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη φζν πην ζεηηθέο είλαη νη αλαθνξέο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο φηη ζηέιλνπλ ελεκεξσηηθά ζεκεηψκαηα ζηνπο γνλείο, 

ηφζν ζεηηθφηεξεο είλαη νη αλαθνξέο ηνπο φηη νη γνλείο παξαθνινπζνχλ ηηο 

πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο (r=.392, p<.01), νη γνλείο επηθνηλσλνχλ ζε 

πεξίπησζε πξνβιεκάησλ κάζεζεο (r=.422, p<.01), νη γνλείο ξσηνχλ γηα 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ ζην ζπίηη κε ην παηδί (r=.302, p<.01), νη 

γνλείο δίλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα ή ηα ηαιέληα ηνπ 

παηδηνχ (r=.340, p<.01) θαη ηέινο νη γνλείο βνεζνχλ ηα παηδηά ηνπο κε ηηο ζρνιηθέο 

εξγαζίεο ζην ζπίηη (r=.340, p<.01). 

Δπηπξνζζέησο, πξνέθπςε φηη φζν πην ζεηηθέο είλαη νη αλαθνξέο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο φηη νη γνλείο παξαθνινπζνχλ ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο 

ζπλαληήζεηο, ηφζν ζεηηθφηεξεο είλαη νη αλαθνξέο ηνπο φηη νη γνλείο επηθνηλσλνχλ ζε 

πεξίπησζε πξνβιεκάησλ κάζεζεο (r=.552, p<.01), νη γνλείο ξσηνχλ γηα 
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δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ ζην ζπίηη κε ην παηδί (r=.461, p<.01), νη 

γνλείο δίλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα ή ηα ηαιέληα ηνπ 

παηδηνχ (r=.463, p<.01) θαη ηέινο νη γνλείο βνεζνχλ ηα παηδηά ηνπο κε ηηο ζρνιηθέο 

εξγαζίεο ζην ζπίηη (r=.456, p<.01). 

Δπηπιένλ, πξνέθπςε φηη φζν πην ζεηηθέο είλαη νη αλαθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Δηδηθήο Αγσγήο φηη νη γνλείο επηθνηλσλνχλ ζε πεξίπησζε πξνβιεκάησλ κάζεζεο, 

ηφζν ζεηηθφηεξεο είλαη νη αλαθνξέο ηνπο φηη νη γνλείο ξσηνχλ γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

κπνξνχλ λα θάλνπλ ζην ζπίηη κε ην παηδί (r=.813, p<.01), νη γνλείο δίλνπλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα ή ηα ηαιέληα ηνπ παηδηνχ 

(r=.725, p<.01) θαη ηέινο νη γνλείο βνεζνχλ ηα παηδηά ηνπο κε ηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο 

ζην ζπίηη (r=.416, p<.01).  

Αθφκε, φζν πην ζεηηθέο είλαη νη αλαθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο 

φηη νη γνλείο ξσηνχλ γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ ζην ζπίηη κε ην 

παηδί, ηφζν ζεηηθφηεξεο είλαη νη αλαθνξέο ηνπο φηη νη γνλείο δίλνπλ πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα ή ηα ηαιέληα ηνπ παηδηνχ (r=.852, p<.01) 

θαη ηέινο νη γνλείο βνεζνχλ ηα παηδηά ηνπο κε ηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο ζην ζπίηη 

(r=.330, p<.01). Τέινο, φζν πην ζεηηθέο είλαη νη αλαθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο 

Αγσγήο φηη νη γνλείο δίλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα ή 

ηα ηαιέληα ηνπ παηδηνχ, ηφζν ζεηηθφηεξεο είλαη νη αλαθνξέο ηνπο φηη νη γνλείο 

βνεζνχλ ηα παηδηά ηνπο κε ηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο ζην ζπίηη (r=.325, p<.01). 

 


