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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία διερευνά τις απόψεις εκπαιδευτικών που εργάζονται στην ειδική 

αγωγή αναφορικά με τη συνεργασία που αναπτύσσουν με τους γονείς. Πιο συγκεκριμένα, 

μελετήθηκαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με τα οφέλη από αυτή τη 

συνεργασία, τους παράγοντες που δυσχεραίνουν τη δημιουργία μιας συνεργατικής 

σχέσης, τους τρόπους αλληλεπίδρασης και τη συχνότητά τους και τέλος τους τρόπους 

που διευκολύνουν τη γονεϊκή συνεργασία. Οι παραπάνω απόψεις συσχετίστηκαν και με 

δημογραφικά στοιχεία των εκπαιδευτικών. Στην έρευνα συμμετείχαν 216 εκπαιδευτικοί, 

ηλικίας 23 με 64 ετών, που εργάζονταν στην ειδική αγωγή από διάφορες περιοχές της 

Ελλάδας. Το εργαλείο συλλογής των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα 

ερωτηματολόγιο σχεδιασμένο από την ερευνήτρια για τις ανάγκες της συγκεκριμένης 

έρευνας. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στην πλειοψηφία τους οι εκπαιδευτικοί θεωρούσαν ότι η 

συνεργασία μεταξύ αυτών και των γονέων είναι ιδιαίτερα σημαντική, ενώ διαφορά 

απόψεων εντοπίστηκε ανάλογα με φύλο. Μάλιστα, οι εκπαιδευτικοί πίστευαν πως η 

συνεργασία τους με τους γονείς είναι πιο ωφέλιμη για τον ίδιο το μαθητή. Αναφορικά με 

τα οφέλη από αυτή τη συνεργασία στατιστικά σημαντικότερες διαφορές παρατηρήθηκαν 

ανάλογα με το φύλο, την περιοχή εργασίας, την οικογενειακή κατάσταση, την ηλικιακή 

ομάδα, το επίπεδο σπουδών και την τρέχουσα σχολική μονάδα εργασίας. Για τους 

παράγοντες παρεμπόδισης της συνεργασίας διαφορές εντοπίστηκαν ανάλογα με το φύλο, 

την οικογενειακή κατάσταση, την τρέχουσα σχολική μονάδα εργασίας, την περιοχή 

εργασία και την ηλικιακή ομάδα. Περισσότερες διαφορές όσον αφορά το είδος της 

συνεργασίας βρέθηκαν ανάλογα με την τρέχουσα σχολική μονάδα εργασίας και την 

ηλικιακή ομάδα. Το φύλο, το επίπεδο σπουδών, η τρέχουσα σχολική μονάδα εργασίας και 

η ηλικιακή ομάδα διέφεραν περισσότερο σχετικά με τη συχνότητα συνεργασίας, ενώ τέλος 

αναφορικά με τους τρόπους βελτίωσης στατιστικά σημαντικά διαφορές εντοπίστηκαν 

στην οικογενειακή κατάσταση, στην περιοχή εργασίας, στο επίπεδο σπουδών και στην 

ηλικιακή ομάδα. 

Λέξεις-Κλειδιά: ειδική αγωγή, γονείς, εκπαιδευτικοί, γονεϊκή συνεργασία, γονεϊκή 

εμπλοκή
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Abstract 
 

The present study analyzes the views of special educators regarding the cooperation that 

they have developed with the parents. More specifically, their opinions were studied in 

respect of the benefits of this cooperation, the factors that hold back its development, the 

means of interaction along with their frequency and finally the means that enable parental 

cooperation. The above were related with the educators demographics. In the research 

participated 216 educators between 23 and 64 years of age, working in special education 

in several regions of Greece. Data collection was accomplished by a questionnaire made 

by the researcher, used for the research needs. 

The results showed that the educators majority considers their cooperation with the parents 

to be particularly significant, while there was a difference of opinion in relation to the sex. 

In fact, they believed that their cooperation with the parents is also beneficial for the 

students themselves. Regarding the benefits acquired from this cooperation, statistically 

significant differences were observed depending the sex, the work region, the family 

circumstances, the age group, the education level and the current school work unit. 

Regarding the factors that hold back the cooperation, differences were observed in the sex, 

the marital status, the current school work, the work region and the age group. More 

differences regarding the kind of cooperation were found in the current school work unit 

and the age group. The sex, the education level, the current school work unit and the age 

group differed more in cooperation frequency. Finally, as far as the means of improvement 

are concerned, statistically significant differences were found in the marital status, the work 

region, the education level as well as the age group. 

 

Key-Words: special education, parents, educators, parental cooperation, parental 

involvement 
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Πρόλογος 

Η παρούσα εργασία με τίτλο «Διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών που 

εργάζονται στην ειδική αγωγή για τη συνεργασία τους με τους γονείς» εκπονήθηκε στα 

πλαίσια της μεταπτυχιακής μου διατριβής που εντάσσεται στο πρόγραμμα 

μεταπτυχιακών σπουδών «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση», του 

τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το 

θέμα της οφείλεται σε μεγάλο βαθμό, στον καθοριστικό ρόλο που συνειδητοποίησα ότι 

διαδραματίζει η συνεργασία γενικά στη ζωή μας και ειδικότερα στην ειδική αγωγή, όταν 

στην πρώτη προσπάθεια επιλογής ενός θέματος για τη μεταπτυχιακή μου εργασία 

προκειμένου να ολοκληρώσω τις μεταπτυχιακές σπουδές μου, βρέθηκα αντιμέτωπη με 

την απόμακρη στάση επαγγελματιών του χώρου που δε θέλησαν να συνεργαστούν μαζί 

μου και με οδήγησαν τελικά, άθελα τους να ερευνήσω, μεταξύ άλλων, και τους 

παράγοντες της αρνητικής τους αυτής στάσης. 

Με την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας για την πολύτιμη βοήθειά τους, θα ήθελα 

να ευχαριστήσω θερμά τόσο την επιβλέπουσα καθηγήτρια κ. Καρτασίδου Λευκοθέα, όσο 

και τη δεύτερη επιβλέπουσα καθηγήτρια κ. Συριοπούλου-Δελλή Χριστίνα. Η υπομονή, η 

καθοδήγηση, οι χρήσιμες συμβουλές και ο χρόνος που μου αφιέρωσαν κατά τη διάρκεια 

εκπόνησης της παρούσας εργασίας, καθώς και η αμέριστη ηθική υποστήριξή τους 

συνέβαλλαν σημαντικά στο τελικό αποτέλεσμα. 

Επιπλέον, ευχαριστώ όλους τους εκπαιδευτικούς που με προθυμία συμμετείχαν 

στην έρευνα και αφιέρωσαν τον προσωπικό τους χρόνο για να με βοηθήσουν να 

ολοκληρώσω την μεταπτυχιακή μου εργασία, καθώς χωρίς αυτούς δεν θα τα είχα 

καταφέρει και φυσικά την οικογένειά μου για όσα μου έχει προσφέρει. 

  

  

……Μόνοι μας μπορούμε να κάνουμε τόσο λίγα.  

Μαζί μπορούμε να κάνουμε τόσο πολλά…… 

 
Helen Keller 
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Εισαγωγή 

Το σχολείο και η οικογένεια αποτελούν δύο από τα σημαντικότερα 

περιβάλλοντα, τα οποία επηρεάζουν την ψυχοπαιδαγωγική ανάπτυξη του παιδιού 

συμβάλλοντας σε μια όσο το δυνατόν πιο ομαλή πορεία σε όλους τους τομείς της ζωής 

του (Ράπτης, 1993). Διεθνώς φαίνεται ότι η σχέση μεταξύ σχολείου και οικογένειας 

έχει πολλαπλά οφέλη για όλους τους εμπλεκομένους, όπως οι μαθητές, οι γονείς και οι 

εκπαιδευτικοί. Σημαντική παράμετρος σε αυτή τη σχέση είναι η συνεργασία 

εκπαιδευτικών και γονέων. 

Παρά το ότι η πλειοψηφία των ερευνών τίθεται υπέρ της άποψης ότι η ποιότητα 

των σχέσεων σχολείου και οικογένειας διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στην εξέλιξη 

του μαθητή, εντούτοις η έννοια της συνεργασίας στη γενική και ακόμη περισσότερο 

στην ειδική αγωγή αποδεικνύεται ένα πολυσύνθετο φαινόμενο με αρκετές 

προβληματικές συνιστώσες (Dale, 2000). Από σχετικές έρευνες που έχουν διεξαχθεί 

στη χώρα μας προκύπτει πως στην πλειονότητά τους τόσο οι εκπαιδευτικοί (Μπρούζος, 

2002· Φρειδερίκου & Φολερού-Τσερούλη, 1991), όσο και οι γονείς (Δαβάζογλου & 

Κόκκινος, 2003) επιθυμούν τη μεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία. Ωστόσο, 

κάποιες από τις μελέτες για τη σχέση μεταξύ γονέων παιδιών με ειδικές ανάγκες και 

επαγγελματιών δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί συχνά δεν κατανοούν το σύστημα και τις 

εμπειρίες της οικογένειας για τις δυνατότητες και τις ανάγκες των παιδιών (Angell, 

Stoner & Shelden, 2009) και δυσκολεύονται να εφαρμόσουν αρχές συνεργασίας 

(Haines, McCart & Turnbull, 2013· Muscott, 2002· Staples & Dilberto, 2010). 

Ειδικά στο χώρο της Ειδικής Αγωγής, ο τομέας της συνεργασίας μεταξύ 

εκπαιδευτικών και γονέων δεν έχει μελετηθεί παρά ελάχιστα. Αυτή η ελλιπής έρευνα 

αποτέλεσε και το έναυσμα για την επιλογή του θέματος της παρούσας εργασίας. 

Ακόμη, μέσω της διεξαγωγής της έρευνας αυτής με συμμετοχή εκπαιδευτικών που 

ασχολούνται με την ειδική αγωγή σε πανελλήνιο επίπεδο, καθίσταται δυνατό να 

καταδειχθεί η ποιότητα της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων, ποια είναι 

τα οφέλη που προκύπτουν από αυτή τη συνεργασία για όλους τους εμπλεκόμενους, 

αλλά και ποιοι είναι οι παράγοντες που είναι ανασταλτικοί για τη δημιουργία 

συνεργασίας, ποιοι οι τρόποι αλληλεπίδρασης των εκπαιδευτικών με τους γονείς και 

πώς θα μπορούσε να προωθηθεί η συνεργασία των δύο μερών. 

Αναφορικά με τη δομή της, η συγκεκριμένη εργασία αποτελείται από τέσσερα 

κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται εν συντομία κάποια ιστορικά και 
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νομοθετικά στοιχεία που καθιστούν αναγκαία τη γονεϊκή συνεργασία με τους 

εκπαιδευτικούς. Στη συνέχεια γίνεται εννοιολογική οριοθέτηση ορισμένων 

σημαντικών όρων για τη συγκεκριμένη εργασία, όπως είναι η «γονεϊκή εμπλοκή» και 

η «γονεϊκή συνεργασία». Ακολούθως παρατίθενται κάποια μοντέλα συνεργασίας 

σχολείου και οικογένειας τόσο στη γενική, όσο και στην ειδική αγωγή. Παράλληλα, 

γίνεται αναφορά στις μορφές αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικών/σχολείου-οικογένειας, 

αλλά και στα οφέλη που προκύπτουν από αυτή την αλληλεπίδραση για μαθητές, γονείς 

και εκπαιδευτικούς. Επιπλέον, παρουσιάζονται διάφοροι παράγοντες που λειτουργούν 

αρνητικά στην προσπάθεια ανάπτυξης συνεργατικών σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών-

γονέων και αναδεικνύονται και ορισμένοι τρόποι που μπορούν να βοηθήσουν στη 

βελτίωση των συνεργατικών σχέσεων. Τέλος, περιγράφονται έρευνες που αναφέρονται 

στη γενική και ειδική αγωγή και εξετάζουν τις απόψεις εκπαιδευτικών και γονέων για 

τη μεταξύ τους σχέση. Ως επίλογος του θεωρητικού αυτού μέρους παρατίθεται ο 

σκοπός της εργασίας και τα ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν από αυτόν και τη 

σχετική βιβλιογραφία. 

Το δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας αναφέρεται στη μεθοδολογία της έρευνας 

που ακολουθήθηκε. Ειδικότερα, παρουσιάζονται το δείγμα των εκπαιδευτικών που 

πήραν μέρος στην παρούσα έρευνα, το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε, 

αλλά και πώς πραγματοποιήθηκε η συλλογή των δεδομένων της έρευνας. Επιπλέον, 

γίνεται μια μικρή αναφορά στον τρόπο που έλαβε χώρα η στατιστική ανάλυση των 

αποτελεσμάτων. 

Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας από τις 

απαντήσεις των ερωτηματολογίων των εκπαιδευτικών του δείγματος με τους πίνακες 

και το σύντομο σχολιασμό τους. Χωρίζεται στην περιγραφική στατιστική ανάλυση και 

την επαγωγική με τη συσχέτιση διαφόρων δημογραφικών χαρακτηριστικών των 

εκπαιδευτικών με στοιχεία του ερωτηματολογίου και τη συσχέτιση μεταβλητών της 

έρευνας μεταξύ τους. 

Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο της συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας 

γίνεται ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων της έρευνας και η σύνδεσή τους με τα 

ερευνητικά ερωτήματα και ταυτόχρονα με προγενέστερες σχετικές έρευνες, 

καταλήγοντας έτσι στη διατύπωση των συμπερασμάτων της έρευνας. Ακόμη, το 

κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τους περιορισμούς της έρευνας με προτάσεις για νέες 

έρευνες με σκοπό τη μελλοντική αξιοποίηση των ευρημάτων τους κυρίως στην ειδική 

αγωγή. 
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Τέλος, ακολουθεί η βιβλιογραφία και το παράρτημα, στο οποίο 

περιλαμβάνονται κάποιοι πίνακες της επαγωγικής στατιστικής ανάλυσης και το 

ερωτηματολόγιο της ερευνητικής αυτής εργασίας, αυτούσιο όπως χορηγήθηκε στην 

έντυπη μορφή του.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

Θεωρητικές προσεγγίσεις για την κατανόηση της γονεϊκής 

συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς 

1.1 Αναγνώριση της αναγκαιότητας για γονεϊκή συνεργασία ιστορικά 

και νομοθετικά 
 

Για πολλά χρόνια οι οικογένειες παιδιών με ειδικές ανάγκες δεν είχαν κάποια 

επίσημη νομοθετική κατοχύρωση, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στην εκπαίδευση 

των παιδιών τους. Η λογική ήταν η κατεύθυνση εστίασης της προσοχής μόνο στο άτομο 

με ειδικές ανάγκες και όχι η σύναψη σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικής κοινότητας και 

γονέων (Dale, 2000). Με μικρά όμως και σταθερά βήματα, σε αρκετές χώρες άρχισε 

να προβάλλεται τόσο η αναγκαιότητα όσο και η σπουδαιότητα της συμμετοχής των 

γονέων στο σχολείο και της συνεργασίας τους με τους εκπαιδευτικούς. Έτσι, στην 

Αμερική το 1916, έγινε η πρώτη καταγραφή του ενδιαφέροντος για συνεργασία 

ατόμων που προέρχονται από την οικογένεια, την κοινότητα και το σχολείο από τη 

Lyda Judson Hanifan (όπως αναφέρεται στο Putnam, 2000). Όμως στη συνέχεια 

κυριάρχησε η άποψη περί «κλειστών θυρών». Με βάση αυτή, η παρουσία των γονέων 

στο σχολείο αποκλειόταν, επειδή οι εκπαιδευτικοί δε θα μπορούσαν να επιτελέσουν τα 

καθήκοντά τους, λόγω των συναισθηματικών δεσμών των γονέων με τα παιδιά τους 

και της έλλειψης επαγγελματικής κατάρτισής τους. Στην αρνητική στάση συνέβαλε και 

η θεώρηση ότι αποκλειστικό καθήκον του σχολείου ήταν η διδασκαλία. 

Πολύ αργότερα, στα μέσα της δεκαετίας του 1960 υπήρξε μια μεταστροφή στη 

στάση των ενδιαφερόμενων μερών. Τα αποτελέσματα μερικών από τις πρώτες σχετικές 

επιστημονικές έρευνες έδειξαν ότι με τη στενότερη συνεργασία μεταξύ των μαθητών, 

των εκπαιδευτικών και των γονέων βελτιωνόταν η σχολική επίδοση (Wall, 1975). 

Παράλληλα, οι γονείς άρχισαν να δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την ποιότητα 

της παρεχόμενης εκπαίδευσης και οργανώθηκαν σε συλλόγους. Ένα από τα κυριότερα 

αιτήματα ήταν η συμμετοχή τους στο σχολείο και η ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ αυτών 

και των εκπαιδευτικών. Έτσι, σιγά σιγά παρατηρήθηκε μια μετατόπιση από την απλή 

βοήθεια των παιδιών τους στο σπίτι, στη συμμετοχή των γονέων στο σχολείο και στη 

συνεργασία τους με τους εκπαιδευτικούς. Σαν αποτέλεσμα, η θεωρία περί «κλειστών 

θυρών» ανατράπηκε και αναπτύχθηκε η θεωρία περί «ισορροπίας», η οποία υποστήριζε 
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ότι τα σχολεία πρέπει να έχουν επαφές με τους γονείς, αλλά να μην εμποδίζεται η 

επιτέλεση των επαγγελματικών εκπαιδευτικών καθηκόντων (Litwak & Meyer, 1974). 

Ωστόσο, το ερευνητικό ενδιαφέρον για τη σχέση σχολείου-οικογένειας 

παρουσίασε θεαματική αύξηση τη δεκαετία του 1980 με την ίδρυση εξειδικευμένων 

ερευνητικών ινστιτούτων σε διάφορα πανεπιστήμια των Η.Π.Α., όπως το Institute of 

Responsive Education στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης και το Center on Families, 

Communities, Schools and Children’s Learning στο Πανεπιστήμιο John Hopkins. 

Τέλος, το 1995 ακολούθησε η ίδρυση του European Research Network about Parents 

in Education (Κόζυβα, 2009). 

Αργότερα, στις δεκαετίες του 1990 και 2000 το ερευνητικό ενδιαφέρον για τα 

ζητήματα της επικοινωνίας σχολείου, οικογένειας και κοινότητας έγινε ακόμη πιο 

έντονο από πριν και δημιουργήθηκαν δύο σχολές σκέψης, ανάλογα με την εστίαση του 

ενδιαφέροντος. Στην πρώτη «σχολή σκέψης», το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην 

οικογένεια και το σχολείο και στην πίστη ότι θα πρέπει να συνυπάρχουν αρμονικά και 

να συνεργάζονται για το καλό των παιδιών. Σημαντική επιρροή σ’ αυτή την αντίληψη 

άσκησε η εργασία της Epstein στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins των ΗΠΑ (Hara & 

Burke, 1998). Στη δεύτερη «σχολή σκέψης» το επίκεντρο του ενδιαφέροντος ήταν ο 

ίδιος ο μαθητής καθώς και το άμεσο οικογενειακό του περιβάλλον, οι διαπροσωπικές 

τους σχέσεις και η επίδρασή τους στην επιτυχία του παιδιού. Επιρροή σ’ αυτή τη σχολή 

σκέψης άσκησαν τα μοντέλα για τις σχέσεις σχολείου και οικογένειας των Ryan και 

Adams, όσο και το μοντέλο της γονεϊκής εμπλοκής στο σχολείο των Hoover-Dempsey 

και Sandler. 

Τώρα όσον αφορά τις σχέσεις του σχολείου με τις οικογένειες μαθητών με 

ειδικές ανάγκες, η πρώτη επίσημη αναγνώριση της σπουδαιότητας του συνεργατικού 

κλίματος μεταξύ σχολείου και οικογένειας έγινε τη δεκαετία του 1960 στην Plowden 

Report. Έπειτα, το 1978, η Warnock Report διακήρυξε τα δικαιώματα των γονέων με 

παράλληλη αναφορά στις έννοιες «γονείς ως συνεργάτες» και «συνεργασία», 

προτείνοντας τη γονεϊκή εμπλοκή στις διεργασίες εκπαίδευσης και αξιολόγησης (Dale, 

2000). Ακολούθησαν πολλές νομοθετικές ρυθμίσεις διεθνώς οι οποίες τόνιζαν τον 

πολυδιάστατο ρόλο που ασκούν οι γονείς ως συνεργάτες και υποστηρικτές των 

εκπαιδευτικών (Martin & Hagan-Burke, 2002· Sullivan, 1988). 

Αργότερα, η νομοθετική πράξη Education For All Handicapped Children Act 

(EAHCA) του 1975, προσέδωσε έναν αριθμό δικαιωμάτων στους γονείς για τη 

συμμετοχή τους στην ειδική αγωγή. Μεταξύ αυτών ήταν το δικαίωμα να δώσουν οι 
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γονείς «ενημερωμένη συγκατάθεση» πριν το παιδί τους αξιολογηθεί και επίσης πριν 

από την εφαρμογή κάποιας παρέμβασης. Ακόμη, μπόρεσαν να συμμετέχουν στη 

διαδικασία αξιολόγησης (Dale, 2000). 

Εκείνη την εποχή φάνηκε ότι οι επαγγελματίες, αντί να είναι οι μόνοι ειδικοί 

για τη βελτίωση της λειτουργικότητας της αναπηρίας ενός ατόμου, απέκτησαν και 

«συνεργάτες». Στη συνέχεια, η νομοθετική πράξη εκπαίδευσης για τα άτομα με Ειδικές 

Ανάγκες-Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) του 1981 θεσμοθέτησε το 

δικαίωμα των γονέων να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών 

αποφάσεων στην ειδική αγωγή (Dale, 2000). Οι τροποποιήσεις στην IDEA το 1984 

διασφάλιζαν γονεϊκά δικαιώματα όπως η αξιολόγηση, η επιλογή σχολικής μονάδας, η 

επίσημη ενημέρωση για το μαθητή και τη γονεϊκή εμπλοκή.  Η πρωτοβουλία No Child 

Left Behind (NCLB, 2001) αύξησε τη γονεϊκή συμμετοχή. Και άλλες τροποποιήσεις 

στην IDEA (IDEA, 2004) έκαναν υποχρεωτική τη συμμετοχή των γονέων στην 

εκπαίδευση των παιδιών τους με ειδικές ανάγκες.  

Στη χώρα μας το 1899, κυκλοφόρησε στην Αθήνα το πρώτο τεύχος ενός 

περιοδικού με τίτλο «Το σχολείο και η οικογένεια», με στόχο να διευκολύνει το έργο 

των γονέων, των εκπαιδευτικών και των μαθητών, αλλά και τη μεταξύ τους 

επικοινωνία (Μυλωνάκου-Κεκέ, 2006). Ωστόσο, η συμμετοχή των Ελλήνων γονέων 

στα εκπαιδευτικά δρώμενα κατοχυρώθηκε με το άρθρο 53 του νόμου 1566/1985, όπου 

προβλεπόταν η συμμετοχή γονέων σε επιτροπές στο επίπεδο σχολείου, δήμου και η 

λειτουργία Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, όπου και οι ίδιοι οι γονείς θα είχαν τη 

δυνατότητα να λαμβάνουν αποφάσεις για εκπαιδευτικά θέματα. Με σχετικό Προεδρικό 

Διάταγμα προσδιορίστηκαν και η συχνότητα και το περιεχόμενο των παιδαγωγικών 

συναντήσεων των εκπαιδευτικών με τους γονείς. Σε αυτό προβλεπόταν μία ομαδική 

συνάντηση στην αρχή του σχολικού έτους και τρεις συναντήσεις εντός δέκα ημερών 

από τη λήξη κάθε τριμήνου, μία συνάντηση των γονέων με τους εκπαιδευτικούς κάθε 

μήνα, καθώς και απεριόριστος αριθμός συναντήσεων για τις περιπτώσεις κατά τις 

οποίες προκύπτουν προβλήματα. Επιπλέον, για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, οι 

προβλεπόμενες συναντήσεις θα γίνονταν παρουσία σχολικού συμβούλου ή και 

συμβούλου Ειδικής Αγωγής. Η άτυπης μορφής επικοινωνία περιελάμβανε τη 

διαπροσωπική και λιγότερο τυπική αλληλεπίδραση κάθε εκπαιδευτικού με τους γονείς 

των μαθητών του (Χριστοφοράκη, 2011). 

Το θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη συμμετοχή των γονέων μαθητών με 

αναπηρία στις σχολικές αποφάσεις που αφορούν στο σχολείο εισήχθη και αυτό με το 
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νόμο 1566/1985, ο οποίος εμπεριείχε άρθρα για το ρόλο των γονέων και στην Ειδική 

Αγωγή. Ειδικότερα, υπήρχε αναφορά για τη συγκρότηση και τη λειτουργία συλλόγων 

γονέων μαθητών με αναπηρία (ΦΕΚ 1566/1985, άρθρο 32, παρ. 6), ενώ ειδικότερες 

ρυθμίσεις για τη συνεργασία εκπαιδευτικών-γονέων καθορίστηκαν με μια σειρά 

Προεδρικών Διαταγμάτων που ακολούθησαν και είναι ίδιες με εκείνες που 

αναφέρονταν στη γενική αγωγή και στη συχνότητα και στο περιεχόμενο των 

παιδαγωγικών συναντήσεων των εκπαιδευτικών με τους γονείς. 

Δεκαπέντε χρόνια αργότερα με το νόμο 2817/2000 περί ειδικής αγωγής οι 

γονείς (άρθρο 1, παρ. 8) απέκτησαν το δικαίωμα να διατυπώνουν τις απόψεις τους όταν 

έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διάγνωσης και αξιολόγησης. Τα Κέντρα 

Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ) ορίστηκαν ως υπεύθυνα 

για τη διοργάνωση προγραμμάτων ενημέρωσης και κατάρτισης για τους γονείς των 

μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (άρθρο 2, παρ. 3). Ακόμη, στην Υπουργική 

Απόφαση 449 της 3ης Απριλίου 2007, έγινε αναφορά στη συνεργασία εκπαιδευτικού 

και γονέων. Στα καθήκοντα των εκπαιδευτικών των ειδικών σχολείων 

περιλαμβάνονταν η καθοδήγηση των γονέων σε θέματα αγωγής και βοήθειας στο σπίτι 

αλλά και η επιλογή των δραστηριοτήτων για τα παιδιά με σκοπό την καλύτερη δυνατή 

αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους  (ΦΕΚ 449/2007, σελ. 9390). 

Τέλος, στον πιο πρόσφατο νόμο της Ειδικής Αγωγής τον 3699/2008, 

αναγνωρίστηκε το δικαίωμα των γονέων να συμμετέχουν στην εκπαίδευση και στην 

αξιολόγηση των παιδιών τους με την αντίστοιχη συνεργασία τους με όσους 

εμπλέκονται σε αυτές τις διαδικασίες. Επιπροσθέτως, για τη διαμόρφωση του 

Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΕΠ) του μαθητή με αναπηρία από 

τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ., εξακολούθησε να ισχύει ότι ο γονέας μπορεί να διατυπώσει τις απόψεις 

του, χωρίς όμως να έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Ο ρόλος των γονέων δηλαδή φάνηκε 

περισσότερο ως παθητικός παρά ως ενεργητικός, αφού εξαντλείτο στην απλή παροχή 

πληροφοριών ή στην έκφραση της προσωπικής τους γνώμης.  

Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο, από τη μία φαίνεται ότι η ελληνική νομοθεσία 

κατοχυρώνει την ενεργό συμμετοχή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία των 

παιδιών τους με ειδικές ανάγκες, αλλά από την άλλη η ελληνική εκπαιδευτική 

πραγματικότητα την αναιρεί. Η γονεϊκή εμπλοκή τις περισσότερες φορές περιορίζεται 

στην παροχή πληροφοριών για την αξιολόγηση του μαθητή ή οι γονείς βοηθούν απλά 

σε γραφειοκρατικά και διοικητικά θέματα, στην εξεύρεση οικονομικών πόρων και στη 

δημιουργία πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο σχολείο (White, Taylor & Moss, 1992). 
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Ωστόσο, προκύπτει η ανάγκη μεταστροφή της στάσης των εκπαιδευτικών απέναντι 

στους γονείς, ώστε οι τελευταίοι να συμμετέχουν πιο ενεργά στις σχολικές 

δραστηριότητες και σε θέματα σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης νέων 

προγραμμάτων και αναδόμησης των εκπαιδευτικών στρατηγικών (Epstein, 1996). 

 

1.2 Εννοιολογική οριοθέτηση των όρων «γονεϊκή εμπλοκή», «γονεϊκή 

συμμετοχή», «γονεϊκή συνεργασία» 

Οι όροι «γονεϊκή εμπλοκή» και «γονεϊκή συμμετοχή», συχνά στη βιβλιογραφία 

χρησιμοποιούνται ως συνώνυμοι, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι. Ο πρώτος όρος 

αναφέρεται σε διαδικασίες που καθιστούν τους γονείς κυρίως παρατηρητές 

εκδηλώσεων και δράσεων που διοργανώνει το σχολείο. Με τη στενή έννοια του όρου, 

ως «γονεϊκή εμπλοκή» νοούνται «... δραστηριότητες οι οποίες λαμβάνουν χώρα στο 

σχολείο, και στις οποίες οι γονείς με διάφορους τρόπους συμμετέχουν ή 

δραστηριότητες οι οποίες γίνονται στο σπίτι και συνδέονται με το σχολείο και τη 

διαδικασία μάθησης όπως -για παράδειγμα- η βοήθεια στις ασκήσεις για το σπίτι, οι 

συζητήσεις σχετικά με το σχολείο» (Νόβα-Καλτσούνη, 2004: 21). Γενικότερα, η 

γονεϊκή εμπλοκή χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: την εμπλοκή στο σχολείο και την 

εμπλοκή στο σπίτι. Η σχέση σχολείου και οικογένειας αποτελεί τον πυρήνα της 

γονεϊκής εμπλοκής με τους εκπαιδευτικούς να οριοθετούν και να καθοδηγούν την 

ανάμειξη των γονέων (Συμεού, 2003).  

Στο πλαίσιο της συνεργατικής διασύνδεσης σχολείου-οικογένειας η «γονεϊκή 

εμπλοκή» μπορεί να γίνεται με γραπτή επικοινωνία, να υπάρχει πρόσβαση στα αρχεία 

των παιδιών τους από τους γονείς και να συμμετέχουν σε σχολικές οργανώσεις, ομάδες 

γονέων-εκπαιδευτικών, στο σχολικό πρόγραμμα και στο σχολικό συμβούλιο. Τέλος, 

σημαντική είναι και η επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τους γονείς μέσω της 

καθιέρωσης επισκέψεων των εκπαιδευτικών στο σπίτι των μαθητών και η παροχή 

ενημερωτικών εντύπων στους γονείς (Τσιμπιδάκη, 2007). 

Ο δεύτερος όρος από την άλλη, η «γονεϊκή συμμετοχή», s τότε μόνο μπορούμε 

να κάνουμε λόγο για συνεργασία (partnership) σχολείου-οικογένειας (Τσιμπιδάκη, 

2007). Η συμμετοχή των γονέων στην ειδική αγωγή μπορεί να γίνεται με πολλούς 

ρόλους. Στην εκπαιδευτική πράξη οι γονείς μπορεί να είναι υποστηρικτές, 

εκπαιδευόμενοι, εκπαιδευτές των παιδιών τους, βοηθοί των εκπαιδευτικών, εθελοντές 
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στην τάξη, συνέταιροι στο σχεδιασμό εκπαιδευτικής πολιτικής και συνεργάτες 

(Wolfendale, 1999). 

Όσον τώρα αφορά την έννοια «γονεϊκή συνεργασία», και ο όρος αυτός συχνά 

χρησιμοποιείται στη βιβλιογραφία ως ταυτόσημος με τον όρο «γονεϊκή εμπλοκή», ενώ 

στην πραγματικότητα οι δύο όροι είναι διαφορετικοί ως προς το περιεχόμενό τους. Για 

να μην καθίσταται το πλαίσιο αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικών και γονέων 

συγκεχυμένο, παρακάτω δίνεται και ο ορισμός της γονεϊκής συνεργασίας. 

Η γονεϊκή συνεργασία έχει πιο συλλογικό χαρακτήρα από τη γονεϊκή εμπλοκή 

και σχετίζεται με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τόσο του σχολείου όσο και της 

οικογένειας και την από κοινού συμμετοχή και λήψη αποφάσεων για τη βελτίωση όλων 

των μαθητών (Συμεού, 2003). Η συνεργασία, επομένως, αναφέρεται στην ισότιμη 

εμπλοκή των δύο μερών με την από κοινού ανάληψη ευθυνών εκ μέρους 

εκπαιδευτικών και γονέων με στόχο τα μέγιστα δυνατά οφέλη για το μαθητή (Vincent 

& Tomlinson, 1997). Δηλαδή, τίθεται ένας κοινός σκοπός και υπάρχει η δυνατότητα 

διαφοροποίησης αν κάποιο από τα συνεργαζόμενα μέρη θέλει να προβεί σε κάποια 

αλλαγή της αρχικής τους συμφωνίας (Murray, 2000). Αυτή η δυνατότητα επιλογής 

κάνει και τα δύο μέρη να είναι ισότιμα, χωρίς να δέχεται την ίσως πιθανή υπεροχή των 

εκπαιδευτικών σε κάποια ζητήματα λόγω των εξειδικευμένων γνώσεών τους (Phtiaka, 

1996). 

 Όταν οι σχέσεις σπιτιού-σχολείου φτάσουν στο επίπεδο της συμμετοχής θα 

μπορούσαμε να κάνουμε λόγο για συνεργασία ή συνεταιρισμό. Σύμφωνα με ερευνητές, 

προτείνεται ένα μοντέλο τεσσάρων σταδίων ανάπτυξης των δεσμών ανάμεσα στο σπίτι 

και στο σχολείο για το πώς η εμπλοκή μπορεί να μετατραπεί σε αμοιβαία συνεργασία. 

Το πρώτο στάδιο είναι αυτό της εξάρτησης, όπου οι γονείς είναι παθητικοί απέναντι 

στην επαγγελματική εμπειρογνωμοσύνη των εκπαιδευτικών. Το δεύτερο στάδιο είναι 

εκείνο της συνδρομής, όπου οι εκπαιδευτικοί αρχίζουν να ενδιαφέρονται για τη 

συμβολή των οικογενειών και οι αλλαγές και οι απόψεις των γονέων εισακούονται. Το 

τρίτο στάδιο είναι της αλληλεπίδρασης, όπου η συμμετοχή των γονέων είναι 

αναπόφευκτη καθώς θεωρούνται συνεκπαιδευτές των παιδιών. Τέλος, το τέταρτο 

στάδιο είναι το στάδιο συνεργασίας και συνεταιρισμού, όπου ο εκπαιδευτικός 

σχεδιασμός αποτελεί κοινή συνισταμένη συνεργασίας γονέων-εκπαιδευτικών (Martin, 

Ranson & Tall, 1997· Μερκούρη & Σταμάτης, 2009· Συμεού, 2002). 

Συνοψίζοντας τους ορισμούς, με τον όρο συνεργασία εννοείται η πιο ισότιμη 

σχέση των εμπλεκόμενων μερών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα χαρακτηριστικά 
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αυτής της συνεργατικής σχέσης έχουν να κάνουν με την ενεργή συμμετοχή στη λήψη 

και την εφαρμογή αποφάσεων από όλα τα μέλη, με την ισότητα ρόλων, το μοίρασμα 

ευθυνών, αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων, αλλά και με την αποδοχή και τη βοήθεια σε 

όλες τις υπηρεσίες (Τσιμπιδάκη, 2007). Σε αντίθεση, η έννοια της γονεϊκής εμπλοκής 

αφορά δραστηριότητες που οριοθετούνται και εκκινούν από το σχολείο καθιστώντας 

τους γονείς απλούς παρατηρητές των εκτυλισσόμενων δράσεων, ενώ η γονεϊκή 

συμμετοχή είναι ο προάγγελος της γονεϊκής συνεργασίας. 

 

1.3 Μοντέλα συνεργασίας σχολείου-οικογένειας 
 

Μια συνεργατική σχέση οικογένειας-σχολείου αποτελεί τη βάση για τους 

γονείς και τους εκπαιδευτικούς, ώστε να συμμετάσχουν σε συλλογικές προσπάθειες 

για την ενίσχυση των ικανοτήτων των παιδιών και να λύσουν τα προβλήματά τους στο 

σχολείο και στο σπίτι (Sheridan & Kratochwill, 2008). Γι’ αυτό έχουν αναπτυχθεί και 

διάφορα θεωρητικά μοντέλα τα οποία προσπαθούν να βελτιώσουν αυτή τη σχέση.  

Ο Γεωργίου (2000) διακρίνει έξι μοντέλα συνεργασίας σχολείου-οικογένειας: 

το σταδιακό, το οργανισμικό, το κοινωνικό, το πολιτικό, το οικοσυστημικό και το 

σφαιρικό τα οποία και παρουσιάζονται περιεκτικά εν συνεχεία.  

Το σταδιακό είναι ιστορικά το πρώτο μοντέλο, που οριοθέτησε τη σχέση του 

σχολείου με την οικογένεια. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, που βασίζεται στις θεωρίες 

του Erikson και του Piaget, η ευθύνη για την ανάπτυξη του παιδιού περνά σταδιακά 

από την οικογένεια στο σχολείο και στη συνέχεια στο ενήλικο άτομο. Μειονέκτημά 

του είναι ότι δεν προβλέπεται, ούτε και επιτρέπεται, η αλληλεπίδραση σχολείου και 

οικογένειας καθώς υποθέτει ότι η παράδοση της ευθύνης από την οικογένεια στο 

σχολείο θα συμβεί όταν το παιδί βρίσκεται στη σχολική ηλικία (Γεωργίου, 2000· 

Τσιμπιδάκη, 2007). 

Στο οργανισμικό μοντέλο, που βασίζεται στις απόψεις των Weber και Parsons, 

το σχολείο παρουσιάζεται ως οργανισμός και οι οργανισμοί επιτυγχάνουν τους στόχους 

τους, όταν οι ιεραρχικές δομές έχουν ξεκάθαρες αρμοδιότητες και αποφεύγεται η 

επικάλυψη ρόλων και ευθυνών δρώντας αυτόνομα. Αυτό το μοντέλο, όμως, έχει 

δημιουργήσει μια σειρά προβλημάτων. Το κυριότερο είναι η διστακτικότητα τόσο των 

γονέων όσο και των εκπαιδευτικών για συνεργασία. Έτσι οι εκπαιδευτικοί 

επικοινωνούν με τους γονείς μόνο όταν το παιδί τους αντιμετωπίζει μαθησιακά ή 

προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο, και οι γονείς καταφεύγουν στους 
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εκπαιδευτικούς μόνο όταν το παιδί παρουσιάζει δυσκολίες στο σπίτι. Το μοντέλο αυτό, 

επομένως αποθαρρύνει την αλληλεπίδραση σχολείου και οικογένειας (Γεωργίου, 2000· 

Τσιμπιδάκη, 2007). 

Το κοινωνικό μοντέλο ή μοντέλο των κοινωνικών συστημάτων, των Cuba και 

Getzels, έχει δύο διαστάσεις, τη νομοθετική και την ιδιογραφική οι οποίες λειτουργούν 

παράλληλα και αλληλοεπηρεάζονται. Το σχολείο στη νομοθετική διάσταση, ως 

κοινωνικό σύστημα, επηρεάζεται από τις αξίες και τους στόχους της κοινωνίας που 

υπηρετεί, αλλά και η κοινωνία επηρεάζεται από το εκπαιδευτικό σύστημα. Στην 

ιδιογραφική διάσταση, οι ρόλοι χρωματίζονται ανάλογα με τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών περιλαμβάνοντας απαιτήσεις και προσδοκίες. 

Έτσι, αν οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται ότι απειλούνται από τη συμμετοχή των γονέων 

στην εκπαιδευτική διαδικασία, θα βρουν τρόπο να την αποθαρρύνουν, έστω και αν η 

επίσημη πολιτική του σχολείου είναι η ενθάρρυνση της συμμετοχής των γονέων στα 

σχολικά δρώμενα (Γεωργίου, 2000· Τσιμπιδάκη, 2007). 

Το πολιτικό μοντέλο του Easton περιγράφει τις συναλλαγές μεταξύ των 

οργανισμών που αλληλοεξαρτώνται και βρίσκει εφαρμογή και στο εκπαιδευτικό 

σύστημα. Το εκπαιδευτικό σύστημα υποστηρίζεται και δοκιμάζεται από ομάδες, όπως 

είναι οι οργανωμένοι γονείς, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών, η 

εκκλησία  κ.ά.. Οι πιέσεις που δέχεται είναι πολλές φορές αλληλοσυγκρουόμενες και 

συχνά απαιτείται συμβιβασμός των ακραίων θέσεων (Γεωργίου, 2000· Τσιμπιδάκη, 

2007). 

Στο οικοσυστημικό μοντέλο, που διατυπώθηκε από τον Bronfenbrenner, το 

σχολείο και η οικογένεια αντιμετωπίζονται ως οργανικά μέρη του ίδιου συστήματος, 

των οποίων η αλληλεπίδραση όχι μόνο δεν εμποδίζεται, αλλά θεωρείται αυτονόητη. 

Στη θεώρηση του Bronfenbrenner το άτομο συμμετέχει σε πέντε διαφορετικές 

κατηγορίες συστημάτων: τα μικροσυστήματα, το μεσοσύστημα, το εξωσύστημα, το 

μακροσύστημα και το χρονοσύστημα. Στο Σχήμα 1 φαίνεται και ποια συστήματα 

αντιστοιχούν σε κάθε κατηγορία των προαναφερθέντων συστημάτων. Οι 

αλληλεπιδράσεις στα μικροσυστήματα είναι έντονες και καθώς το άτομο 

αναπτύσσεται. Στο μεσοσύστημα καλείται να λειτουργήσει κάθε προσπάθεια για 

βελτίωση και αλλαγή στη συμπεριφορά των παιδιών. Όσον αφορά το εξωσύστημα, σε 

πολλές περιπτώσεις, αυτά που συμβαίνουν επιδρούν στη λειτουργία των δυο παραπάνω 

συστημάτων και επομένως επηρεάζουν έμμεσα το παιδί. Το μακροσύστημα αποτελεί 

το εξωτερικό σύστημα, το οποίο δεν είναι στατικό, αλλά εξελίσσεται δυναμικά. 
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Διάφορες οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές ή τεχνολογικές αλλαγές, καταστροφές, 

μπορούν να διαφοροποιήσουν τη φιλοσοφία του (Μυλωνάκου-Κέκε, 2006· 

Τσιμπιδάκη, 2007). Τέλος, το χρονοσύστημα αντιπροσωπεύει τη χρονική συνιστώσα 

που εμπεριέχεται στο σύνολο των παραπάνω συστημάτων.  

 

Σχήμα 1. Το βιο-οικοσυστημικό μοντέλο του Bronfenbrenner (Μυλωνάκου-Κεκέ, 2006: 110) 

 

Το σφαιρικό μοντέλο ή μοντέλο των επικαλυπτόμενων σφαιρών επιρροής 

προτάθηκε από την Epstein, και θεωρεί ότι η οικογένεια, το σχολείο και η κοινότητα 

αλληλεπιδρούν έχοντας ως σημείο τομής το μαθητή. Η Epstein (Epstein & Sheldon, 

2002) υποστηρίζει ότι οι κοινές δράσεις σχολείου-οικογένειας-κοινότητας μπορούν να 

βοηθήσουν τους μαθητές να επιτύχουν αρχικά στο σχολείο και αργότερα στη ζωή, να 

ενισχύσουν τις ικανότητες των γονέων για αποτελεσματικότερη εκπαίδευση του 

παιδιού τους, αλλά και να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους. Σύμφωνα με 

το μοντέλο αυτό, η οικογένεια, το σχολείο και η κοινότητα, παριστάνονται από τρεις 

επικαλυπτόμενες σφαίρες που έχουν ως σημείο τομής τους το παιδί (Σχήμα 2). Οι τρεις 

σφαίρες πλησιάζουν ή απομακρύνονται μεταξύ τους ανάλογα με την ηλικία του 

παιδιού, τις στάσεις των εκπαιδευτικών και το βαθμό ευαισθητοποίησης της 

κοινότητας σε θέματα εμπλοκής των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στην 

Ελλάδα, ωστόσο, επικρατεί μεγάλη δυσπιστία μεταξύ των εμπλεκομένων μερών και η 

συνεργασία τους δε είναι ουσιαστική (Γεωργίου, 2000· Μυλωνάκου-Κέκε, 2006· 

Τσιμπιδάκη, 2007). 
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Σχήμα 2. Οι επικαλυπτόμενες σφαίρες επιρροής της Epstein (Μπόνια, 2010: 52) 
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1.4 Θεωρητικά μοντέλα αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικών-γονέων 

στην ειδική αγωγή και τύποι δεσμών ανάμεσα στο σχολείο και την 

οικογένεια 
 

1.4.1 Θεωρητικά μοντέλα αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικών-γονέων στην 

ειδική αγωγή 
 

Στο χώρο της ειδικής αγωγής, η εμπλοκή των γονέων στο σχολείο ξεκίνησε από 

το στάδιο στο οποίο ο γονέας δε λάμβανε καμία υποστήριξη και ο εκπαιδευτικός είχε 

το ρόλο του ειδικού και σήμερα έφτασε στο στάδιο συνεργασίας των εμπλεκόμενων 

μερών. Συγκεκριμένα και εξελικτικά, η σχέση των γονέων παιδιών με ειδικές ανάγκες 

και εκπαιδευτικών περιγράφεται μέσα από πέντε μοντέλα. Αυτά είναι το μοντέλο του 

ειδικού, το μοντέλο της μεταμόσχευσης, το καταναλωτικό μοντέλο, το μοντέλο 

ισχυροποίησης και το μοντέλο διαπραγμάτευσης (Dale, 2000· Τσιμπιδάκη, 2007). 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα προαναφερθέντα μοντέλα αλληλεπίδρασης μεταξύ 

γονέων και εκπαιδευτικών. 

 

1.4.1.1 Το μοντέλο του ειδικού 
 

Το μοντέλο αυτό αποτελεί τον παραδοσιακό τρόπο εργασίας μεταξύ των 

ειδικών και του γονέα παιδιού με ειδικές ανάγκες. Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση, 

ο επαγγελματίας χρησιμοποιεί τις εξειδικευμένες γνώσεις του για να καθοδηγήσει το 

γονέα σε όλα τα επίπεδα. Το μοντέλο του ειδικού περιγράφει έναν ειδήμονα ειδικό, ο 

οποίος αποφασίζει για όλα τα ζητήματα και επιλέγει τις πληροφορίες που χρειάζεται ο 

γονέας. Ο ρόλος του γονέα είναι παθητικός και συνυφασμένος με την εκτέλεση 

οδηγιών, αποκλείοντας τους γονείς από όλες τις διαδικασίες συνολικά (Dale, 2000· 

Τσιμπιδάκη, 2007).  

Το μοντέλο αυτό κυριαρχούσε ως τη δεκαετία του 1970. Όταν όμως 

αμφισβητήθηκε η μη εμπλοκή του γονέα στις εκπαιδευτικές αποφάσεις, στη διαδικασία 

αξιολόγησης και θεραπείας, το μοντέλο δέχθηκε έντονη κριτική. Όλοι οι εμπλεκόμενοι, 

δηλαδή γονείς, επαγγελματίες υγείας, κυβερνητικές αρχές, πρόβαλλαν συζητήσεις για 

μεγαλύτερη συμμετοχή των γονέων, με αποτέλεσμα το μοντέλο να δεχτεί έντονη 

κριτική γιατί καλλιεργεί την εξάρτηση των γονέων από τους ειδικούς και όχι τη 

συνεργασία με το σχολείο (Dale, 2000). Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθεί να ασκεί επιρροή 

σε κάποιους επαγγελματίες ελλοχεύοντας ο κίνδυνος να αγνοηθούν πολύ σημαντικές 
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πληροφορίες που θα μπορούσε να παρέχει ο γονέας και αφορούν στη κατανόηση και 

αξιολόγηση του μαθητή με ειδικές ανάγκες (Cunningham & Davis, 1985· Dale, 2000).  

 

1.4.1.2 Το μοντέλο της μεταμόσχευσης 
 

Το μοντέλο αυτό προτάθηκε αρχικά από την Dorothy Jeffree και δίνει έμφαση 

στο οικογενειακό περιβάλλον και στους γονείς ως βοηθούς-εκπαιδευτές. Ο ειδικός 

μεταμοσχεύει τις γνώσεις του στους γονείς, δίνοντας κάποιες οδηγίες και παίρνοντας 

πίσω κάποια ανατροφοδότηση. Ο επαγγελματίας δηλαδή έχει το ρόλο του μεταβιβαστή 

γνώσεων. Οι γονείς εμπλέκονται ενεργά και συμετέχουν στα εκτυλισσόμενα (Dale, 

2000· Τσιμπιδάκη, 2007). Ενισχύεται, έτσι, η αυτοπεποίθηση των γονέων μέσω της 

μεγαλύτερης συμμετοχής, χωρίς όμως να φτάνουν σε επίπεδα αλληλεπίδρασης. 

Δηλαδή ο γονέας εφαρμόζει απλά τις αποφάσεις και τις οδηγίες των επαγγελματιών. Ο 

ειδικός έχει τον κύριο ρόλο καθώς σχεδιάζει, παίρνει αποφάσεις, αξιολογεί, ακόμα και 

αν οι γονείς έχουν διαφορετικές απόψεις (Cunningham & Davis, 1985· Dale, 2000). 

 

1.4.1.3 Το καταναλωτικό μοντέλο 
 

Το μοντέλο αυτό αναπτύχθηκε από τους Cunningham και Davis το 1985 και 

είναι ένα από τα πρώτα πλαίσια συνεργασίας ανάμεσα σε γονείς και επαγγελματίες της 

ειδικής αγωγής. Οι υποστηρικτές αυτού του μοντέλου θεώρησαν ότι θα έπρεπε να 

δοθούν δικαιώματα στους γονείς μέσω της μεταβίβασης ενός μέρους της δύναμης των 

επαγγελματιών σε αυτούς. Το μοντέλο αυτό υπογραμμίζει ότι ο γονέας έχει κάποιες 

ειδικές γνώσεις για το παιδί και είναι ξεχωριστές από τις γνώσεις του ειδικού (Dale, 

2000· Τσιμπιδάκη, 2007).  

Επίσης, βλέπει τους γονείς ως καταναλωτές γνώσεων. Ο γονέας έχει πλέον το 

δικαίωμα της επιλογής των προτάσεων των ειδικών που θεωρεί πιο χρήσιμες. Όπως 

και στο μοντέλο της μεταμόσχευσης, ο ειδικός μεταβιβάζει τις γνώσεις του στους 

γονείς. Όμως, σ’ αυτό το μοντέλο η λήψη αποφάσεων διεξάγεται μέσω του αμφίδρομου 

διαλόγου και της διαπραγμάτευσης. Ο ειδικός λαμβάνει υπόψη του τις πληροφορίες 

που δίνει ο γονέας ο οποίος έχει πιο πλήρη εικόνα του παιδιού. Η έννοια της 

διαπραγμάτευσης εμφανίζεται για πρώτη φορά όσον αφορά στη λήψη των αποφάσεων 

για το παιδί και οι δύο πλευρές προσπαθούν να καταλήξουν σε αμοιβαία αποδεκτές 

συμφωνίες (Cunningham & Davis, 1985· Dale, 2000).   
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1.4.1.4 Το μοντέλο της ισχυροποίησης 
 

Το μοντέλο αυτό εισήχθη από τους Appleton και Minchom το 1991 και είναι 

συνδυασμός του καταναλωτικού μοντέλου και του μοντέλου κοινωνικού δικτύου. Δίνει 

το δικαίωμα στους γονείς να επιλέγουν ως καταναλωτές βάσει προσωπικών κριτηρίων 

και προσφέρει την αναγνώριση από την πλευρά των ειδικών ότι η οικογένεια είναι ένα 

κοινωνικό δίκτυο. Το δίκτυο και το σύστημα επιδρούν στο πώς τα μέλη της οικογένειας 

σχετίζονται με το παιδί με ειδικές ανάγκες και στις δυνάμεις που είναι δυνατό να 

αντλήσουν τα μέλη της οικογένειας (Dale, 2000· Τσιμπιδάκη, 2007). Το μοντέλο αυτό 

δίνει στους γονείς ενεργητικό ρόλο. Οι γονείς μπορούν να συμμετέχουν ενεργητικά στο 

σχεδιασμό, στην οργάνωση και τη λήψη αποφάσεων. Ο ειδικός θα σχεδιάσει την 

παρέμβασή του με στόχο την ενδυνάμωση των γονέων παρέχοντάς τους τα εφόδια που 

θα τους επιτρέψουν να ελαχιστοποιήσουν την εξάρτησή τους από τους επαγγελματίες. 

Το μοντέλο αυτό παρουσιάζει έντονη προσαρμοστικότητα σε κάθε μορφή οικογένειας 

και κοινωνικού δικτύου (Dale, 2000). 

 

1.4.1.5. Το μοντέλο διαπραγμάτευσης 
 

Το μοντέλο αυτό αντλεί στοιχεία από το καταναλωτικό μοντέλο και το μοντέλο 

ισχυροποίησης, αλλά προσφέρει έναν ακόμη τρόπο εναλλακτικής εργασίας. Η 

προσέγγιση αυτή επικεντρώνεται στο ότι και οι γονείς και οι ειδικοί έχουν να 

προσφέρουν στο παιδί με ειδικές ανάγκες και στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. 

Έτσι, και οι δύο πλευρές έχουν την ανάγκη συνεισφοράς του ενός προς τον άλλο. 

Όμως, συχνά έρχονται σε αντιπαράθεση λόγω των διαφορετικών κοινωνικών τους 

ρόλων. Ο ειδικός καλείται να γεφυρώσει τις διαφορές, που πιθανόν να εμφανιστούν, 

μέσω της καλής πληροφόρησης αλλά και της παροχής χρόνου στο γονέα για να ακούσει 

τις απόψεις του. Ο γονέας και ο ειδικός πρέπει να αντιμετωπίζουν από κοινού μια 

κατάσταση, να παραθέτουν τις απόψεις τους για την αντιμετώπισή της και να 

αναλογίζονται ταυτόχρονα αν οι διαφορές τους είναι επιλύσιμες και σε ποιο βαθμό 

επηρεάζονται από τη θέση και τους ρόλους της άλλης μεριάς. Στο μοντέλο αυτό ο 

ειδικός διατηρεί τη θέση του αλλά οι εξουσίες του είναι ασθενέστερες, καθώς ο γονέας 

μπορεί να επεμβαίνει στη λήψη αποφάσεων (Dale, 2000· Τσιμπιδάκη, 2007). 

Συμπερασματικά, λόγω της διαφορετικής εποχής ανάπτυξης του κάθε 

μοντέλου, καθένα απ’ αυτά παρουσιάζει ποικιλία μορφών σχέσεων γονέων και 
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ειδικών. Όλα τα μοντέλα δέχτηκαν θετική και αρνητική κριτική. Έτσι, το καθένα από 

αυτά μπορεί να συνεισφέρει με το δικό του τρόπο και ανάλογα με τις περιστάσεις. 

 

1.4.2 Τύποι δεσμών ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια 
 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση προτείνει διάφορες τυπολογίες, που 

αναδεικνύουν τους δεσμούς ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια και πιο 

συγκεκριμένα τη γονεϊκή εμπλοκή.  

Η πρώτη από αυτές ήταν εκείνη που πρότεινε ο Fullan το 1982 (όπως 

αναφέρεται στο Συμεού, 2003) η οποία προτείνει τέσσερις τύπους συμμετοχής των 

γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτοί είναι η συμμετοχή στη διδασκαλία στο 

σπίτι, η συμμετοχή στη διδασκαλία στο σχολείο, η εθελοντική κοινοτική εργασία και 

τέλος η συμμετοχή στη διοίκηση του σχολείου. 

Η Epstein (1995) από την άλλη προτείνει έξι τύπους σχέσεων, οι οποίες 

εστιάζονται σε πρακτικές που έχουν διάφορους στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι η 

επικοινωνία σχολείου-οικογένειας, στην οποία η σχέση είναι αμφίδρομη. Ένας 

δεύτερος στόχος είναι η εθελοντική εργασία των γονέων στο σχολείο, οι οποίοι σε 

μόνιμη ή περιστασιακή βάση προσφέρουν τη βοήθειά τους στο σχολείο. Ένας τρίτος 

στόχος είναι η βοήθεια του σχολείου στο σπίτι, δηλαδή οι ενέργειες εκείνες που κάνει 

το σχολείο για να απολαμβάνει ο μαθητής ένα αποδοτικό μαθησιακό περιβάλλον στο 

σπίτι. Ακόμη, ο τέταρτος στόχος είναι η βοήθεια στην κατ’ οίκον εργασία του παιδιού 

με τους εκπαιδευτικούς να είναι αρωγοί στο σπίτι για όσο διάστημα χρειάζεται. Επίσης, 

ο πέμπτος στόχος είναι η συμμετοχή των γονέων σε θέματα της διοίκησης του σχολείου 

και ειδικότερα στη λήψη αποφάσεων που αφορούν το παιδί τους. Τέλος, ο έκτος στόχος 

είναι η συνεργασία σχολείου, οικογένειας και κοινότητας, μέσω της αξιοποίησης 

κοινοτικών πόρων για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων και κάποιων 

οικογενειών. 

Οι Martin, Ranson και Tall (1997) πρότειναν ένα στάδιο ανάπτυξης δεσμών 

μεταξύ σχολείου και οικογένειας τεσσάρων φάσεων που από την εμπλοκή φτάνει στη 

συμμετοχή. Στην πρώτη φάση, της εξάρτησης, υπάρχει ανισορροπία στη σχέση των 

δύο εμπλεκόμενων μερών, με τους γονείς να είναι παθητικοί απέναντι στις γνώσεις του 

ειδικού. Στη δεύτερη φάση, της συνδρομής, οι εκπαιδευτικοί αρχίζουν να ρωτούν τους 

γονείς για να τους συμβουλέψουν σε θέματα που ενδεχομένως γνωρίζουν οι τελευταίοι 

καλύτερα για το παιδί. Στην τρίτη φάση, της αλληλεπίδρασης, η γονεϊκή ανάμειξη 
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εκτός του ότι είναι αναμενόμενη ενθαρρύνεται μάλιστα καθώς οι γονείς θεωρούνται 

εκπαιδευτές των παιδιών τους. Στην τέταρτη και τελευταία φάση, της 

συνεργασίας/συνεταιρισμού, οι δύο εμπλεκόμενοι στην εκπαίδευση του μαθητή 

φτάνουν στο σημείο να δημιουργήσουν μια αμοιβαία σχέση συνεργασίας που τους 

καθιστά αμοιβαία υπεύθυνους στη διοίκηση και ανάπτυξη του σχολείου. 

Συμπερασματικά, σύμφωνα με τον Γεωργίου (2000) οι παραπάνω τυπολογίες 

είναι ιδανικές καταστάσεις που σπανίως επικρατούν στα σχολεία. Κάθε σχολείο δρα 

σύμφωνα με τους δικούς του κανόνες και τοποθετείται σε ένα συνεχές το οποίο μπορεί 

να είναι το ελάχιστο επίπεδο της απλής εμπλοκής ως το μέγιστο που φτάνει στη 

συνεργασία. 

 

1.5 Μορφές αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικών/σχολείου-οικογένειας 
 

Στην ελληνική πραγματικότητα αναφορές για τη συνεργατική σχέση σχολείου 

και οικογένειας δίνονται κυρίως μέσα από έρευνες στη γενική εκπαίδευση. Ωστόσο, 

επειδή επικρατεί ένα κλίμα καχυποψίας η μεταξύ τους επικοινωνία είναι επιφανειακή 

και σχεδόν ανύπαρκτη (Φρειδερίκου & Φόλερου-Τσερούλη 1991· Μπρούζος, 2004). 

Συνήθως η σχέση εκπαιδευτικών και γονέων εξαντλείται στο πλαίσιο συγκεκριμένων 

υποχρεώσεων, όπως η συμμετοχή των γονέων σε σχολικές εκδηλώσεις ή η ενημέρωσή 

τους για την πρόοδο του μαθητή. Σπανίως ένα μικρό ποσοστό γονέων εμπλέκεται σε 

πιο σύνθετες δράσεις, όπως η σύσταση επιτροπών για την προώθηση ζητημάτων που 

αφορούν το σχολείο ή στη παρακολούθηση σχολικών συνεδριάσεων. Όμως, το είδος 

της ανάμειξης που συνεισφέρει περισσότερο στη σχολική επίδοση του μαθητή είναι η 

φυσική παρουσία του γονέα στο σχολείο με την εμπλοκή του σε δραστηριότητες 

(Δασκαλάκη, Δρόσος & Κυρίδης, 2002· Otterbourg, 1998). 

Η εμπλοκή των γονέων μπορεί να χωριστεί σε τυπικές και άτυπες μορφές 

επικοινωνίας (Ασλανίδου & Τόσπα, 2008). Η τυπική μορφή επικοινωνίας αφορά στο 

δικαίωμα των γονέων να λαμβάνουν μέρος σε αποφάσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν 

με εκπαιδευτικά ζητήματα. Οι γονείς μπορούν να δημιουργήσουν συλλόγους, 

συμβούλια ή και να ανταλλάξουν απόψεις με τις εκπαιδευτικές αρχές. Η τυπική μορφή 

επικοινωνίας δημιουργείται μεταξύ εκπροσώπων των γονέων και της διοίκησης της 

εκπαίδευσης. Οι τυπικές σχέσεις αναφέρονται στις σχέσεις διευθυντή και συλλόγου 

γονέων και κηδεμόνων από τη μια και του συλλόγου διδασκόντων και συλλόγου 

γονέων και κηδεμόνων από την άλλη (Λιοντάκη, 1999). Το βασικότερο τμήμα της 
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τυπικής επικοινωνίας αποτελεί ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων. Μάλιστα, έχει 

πρωτεύοντα ρόλο στην ομαλή συνεργασία εκπαιδευτικών-γονέων (Ασλανίδου & 

Τόσπα, 2008). 

Η άτυπη μορφή επικοινωνίας σχετίζεται περισσότερο με τις διαπροσωπικές 

αλληλεπιδράσεις γονέων-εκπαιδευτικών. Στους άτυπους τρόπους επικοινωνίας 

συμπεριλαμβάνονται οι προσωπικές σχέσεις γονέων-εκπαιδευτικών, η παραμονή του 

γονέα στην αυλή του σχολείου, οι μη προκαθορισμένες επισκέψεις του γονέα στο 

σχολείο αλλά και η παραμονή του γονέα εντός σχολικής τάξης (Λιοντάκη, 1999). 

Σύμφωνα και με τον Γεωργίου (2000), οι επαφές των γονέων με το σχολείο 

μπορεί να εκκινούν από μια απλή επίσκεψη στο σχολείο για να δουν σχολικές 

παραστάσεις ή να ενημερωθούν για τη συμπεριφορά και την επίδοση των παιδιών τους. 

Κάποιοι γονείς οι οποίοι ανήκουν σε υψηλά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα και οι 

γονείς των παιδιών τα οποία δεν εμφανίζουν ακαδημαϊκά προβλήματα ή προβλήματα 

συμπεριφοράς επισκέπτονται περισσότερο το σχολείο. Τέλος, ορισμένοι γονείς 

συμμετέχουν εθελοντικά σε διάφορες μη εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο σχολείο 

αποδεχόμενοι την ιδέα της συνεργασίας. 

Όπως φάνηκε, η συμμετοχή των γονέων στο σχολείο προσδιορίζεται από τις 

εξής δραστηριότητες: εθελοντισμός στο σχολείο, επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς 

και το λοιπό προσωπικό του σχολείου, βοήθεια στις δραστηριότητες-εργασίες που 

δίνονται για το σπίτι και παρακολούθηση των διαφόρων σχολικών γεγονότων και 

συναντήσεων (Hill & Taylor, 2004). Τα είδη αυτών των δραστηριοτήτων 

προσδιορίζουν και διαφορετικά επίπεδα γονεϊκής συνεργασίας και διαφορετικές 

αντιλήψεις για το ρόλο των γονέων σε σχέση με το σχολείο (Casanova, 1996). 

 

1.6 Η αναγκαιότητα συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών-γονέων 
 

Ήδη από τη δεκαετία του 1960 υπήρξαν ερευνητές που υποστήριζαν ότι η 

συνεργασία μεταξύ σχολείου και οικογένειας, όχι απλά είναι σημαντική, αλλά 

επιβάλλεται να λαμβάνει χώρα (Bernstein, 1975· Bourdieu & Passeron, 1990). Τα 

τελευταία κιόλας χρόνια έχει αναγνωριστεί η σπουδαιότητα της αμφίδρομης σχέσης 

ανάμεσα στο σπίτι και το σχολείο (Epstein, 1996), με αποτέλεσμα το θέμα της 

συνεργασίας γονέων και παιδαγωγών να αποτελεί αντικείμενο μελέτης πολλών 

επιστημονικών ερευνών. Οι μελέτες έχουν δείξει μια ισχυρή συσχέτιση μεταξύ του 

βαθμού συμμετοχής των γονέων στο σχολείο και της θετικής κοινωνικής, 
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συναισθηματικής και ακαδημαϊκής ανάπτυξης των παιδιών (Boethel, 2003· Green, 

Walker, Hoover-Dempsey & Sandler, 2007· Jeynes, 2003). Με βάση αυτές τις έρευνες 

έχει αποδειχθεί ότι οι γονείς παίζουν καθοριστικό ρόλο στο σχολικό θεσμό και 

επηρεάζουν τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και ολόκληρο το σχολικό περιβάλλον 

(Παπαγιαννίδου, 2000). Αν και η συνεργασία των γονέων με το σχολείο δεν είναι πάντα 

εύκολη αλλά και επιθυμητή από μέρος της εκπαιδευτικής κοινότητας και των γονέων 

(Ματσαγγούρας & Βέρδης, 2003), το σχολείο πρέπει να θέτει τη συνεργασία στο 

επίκεντρο του ενδιαφέροντος και να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για 

την επίτευξή της (Ματσαγγούρας, 2008).  

Υπήρξαν βέβαια και κάποιες έρευνες που προκαλούν αμφιβολίες για τη 

συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ των διαφόρων τύπων της γονεϊκής εμπλοκής και της 

επίδοσης του παιδιού. Οι Iverson, Brownlee και Walberg (1981) διαπίστωσαν ότι η 

συχνή επαφή γονέα και εκπαιδευτικού από μόνη της δε βελτιώνει την επίδοση του 

παιδιού. Επιπλέον, και άλλες πτυχές της γονεϊκής εμπλοκής, όπως η συχνή επικοινωνία 

των γονέων με τους εκπαιδευτικούς ή η συμμετοχή των γονέων στις εκδηλώσεις του 

σχολείου (Ho & Willms, 1996· Mannam & Blackwell, 1992), έχουν κατά καιρούς 

αμφισβητηθεί ως προς το ρόλο που διαδραματίζουν στη βελτίωση των επιδόσεων των 

παιδιών. Επίσης, σύμφωνα με τη Στογιαννίδου (2006), δεν έχει ξεκαθαριστεί πλήρως 

το ερώτημα αν η εμπλοκή των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους οδηγεί σε 

βελτίωση της επίδοσής τους στο σχολείο ή αν η ίδια η σχολική επίδοση επηρεάζει το 

κατά πόσο οι γονείς θα αποφασίσουν να εμπλακούν ή όχι στην εκπαίδευση. Όμως, σε 

γενικές γραμμές η συμμετοχή των γονέων στην εκπαίδευση του παιδιού οφείλεται για 

το 10-20% της διακύμανσης στην επίδοσή του, ποσοστό που μπορεί να θεωρηθεί 

σημαντικό (Στογιαννίδου, 2006). 

Συνοψίζοντας, όσον αφορά τη γονεϊκή εμπλοκή βρέθηκε ότι συγκεκριμένες 

συμπεριφορές των γονέων σχετίζονται θετικά, μερικές σχετίζονται αρνητικά και 

ορισμένες δε σχετίζονται καθόλου με την επίδοση του παιδιού, ενώ δεν υπονοείται 

σχέση αίτιου-αποτελέσματος. Συγκεκριμένα, σε έρευνα του Georgiou (1997) βρέθηκε 

ότι μόνο η εποπτεία της σχολικής συμπεριφοράς στο σπίτι, η προσπάθεια ανάπτυξης 

των ενδιαφερόντων του παιδιού και η επαφή με το σχολείο έχουν θετική συσχέτιση με 

την επίδοση του παιδιού. Παρακάτω παρουσιάζονται τα θετικά αποτελέσματα που 

προκύπτουν από τη συνεργασία εκπαιδευτικών-γονέων για τους μαθητές, τους 

εκπαιδευτικούς και τους γονείς. 
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1.6.1 Αναγκαιότητα συνεργασίας εκπαιδευτικών-γονέων για τους μαθητές 
 

Έρευνες έχουν διαπιστώσει τη σχέση μεταξύ αυξημένου επιπέδου γονεϊκής 

συμμετοχής και μεγαλύτερης σχολικής επιτυχίας των παιδιών (Keith & Keith, 1993· 

Miedel & Reynolds, 1999). Η συμμετοχή των γονέων έχει συνδεθεί και με τη γλωσσική 

ανάπτυξη ή ακόμα με την κοινωνικοποίηση (Hill, 2001· Hill & Craft, 2003). Η ενεργός 

συμμετοχή των γονέων έχει σημαντικά οφέλη για όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από 

την ηλικία, το γνωστικό προφίλ, το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και το πολιτισμικό 

πλαίσιο που βρίσκονται (Μυλωνάκου-Κεκέ, 2009). Τα αποτελέσματα της έρευνας των 

Epstein, Sanders, Simon, Salinas, Jansorn και Van Voorhis (2002), έδειξαν ότι τα 

οφέλη που αποκομίζει το παιδί μέσα από τη συνεργασία μεταξύ των γονέων του και 

των παιδαγωγών του, αφορούν την υψηλότερη μαθησιακή ανάπτυξή του, τη 

βελτιωμένη συμπεριφορά του στο σπίτι και στο προσχολικό πρόγραμμα, τη βελτίωση 

των κοινωνικών δεξιοτήτων του και τη σχολική προσαρμογή του. 

Επίσης, η ενεργός συμμετοχή των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους 

βελτιώνει τις στάσεις των παιδιών απέναντι στο σχολείο, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει τα 

κίνητρα για μάθηση, την αυτο-αποτελεσματικότητα και την κοινωνική επάρκεια (Fan 

& Williams, 2010· Hill & Craft, 2003· Houtenville & Conway, 2008· Sakellariou & 

Rentzou, 2008). Η Epstein (1992) τονίζει ότι οι μαθητές αποδίδουν καλύτερα στη 

σχολική εργασία, τηρούν θετικότερη στάση απέναντι στο σχολείο και εκδηλώνουν 

θετικές συμπεριφορές όταν οι γονείς τους είναι καλά ενημερωμένοι, διατηρώντας 

στενή επαφή με το σχολικό περιβάλλον. Ακόμη, σύμφωνα με τους Oakes και Upton 

(1990) η συνεργασία εκπαιδευτικών-γονέων βοηθά στη βελτίωση της σχέσης γονέων-

μαθητή και στη βελτίωση των σχέσεων σχολείου-οικογένειας και στην ακαδημαϊκή 

ανάπτυξη των μαθητών (Γεωργίου, 2000· Κουρκούτας & Ελευθεράκης, 2008· 

Seligman & Darling, 2008). 

Μια συνεργατική σχέση οικογένειας-σχολείου αποτελεί τη βάση για τους 

γονείς και τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν σε συλλογικές προσπάθειες για την 

ενίσχυση των ικανοτήτων των παιδιών και να λύσουν τα προβλήματά τους στο σχολείο 

και στο σπίτι (Sheridan & Kratochwill, 2008). Αν τα παιδιά έχουν ένα καλό σχολικό 

πρόγραμμα και τους γονείς να συμμετέχουν και να τα υποστηρίζουν, τότε επιτυγχάνουν 

καλύτερες επιδόσεις στον ακαδημαϊκό και στον κοινωνικό τομέα (Fan & Williams, 

2010). 
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Στη γενική αγωγή έχει βρεθεί ότι η συνεργασία σχολείου και οικογένειας 

συμβάλλει στην πρόληψη προβληματικών συμπεριφορών των μαθητών (Μπρούζος, 

2002), στην αύξηση της εστίασης της προσοχής στο μάθημα (Greenwood & Hickman, 

1991), στη βελτίωση της σχολικής επίδοσης των μαθητών (Laloumi-Vidali, 1997) και 

του σχολικού κλίματος (Hornby & Lafaele, 2011). Όσον τώρα αφορά την ειδική αγωγή, 

μελέτες δείχνουν ότι η συμμετοχή των γονέων οδηγεί σε ένα πλήθος θετικών 

αποτελεσμάτων, όπως είναι η μεγαλύτερη γενίκευση και διατήρηση των ωφελειών από 

τις θεραπείες (Koegel, Koegel & Schreibman, 1991· Spann, Kohler & Soenkse, 2003), 

η αύξηση της συνολικής ακαδημαϊκής επίδοσης και η διαρκέστερη φοίτηση των 

μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Walker, Colvin & Ramsey, 1995).  

Επιπλέον, για το μαθητή με ειδικές ανάγκες δημιουργείται σταθερότητα στους 

δυο πιο σημαντικούς χώρους όπου ο μαθητής αναπτύσσεται και οι ευκαιρίες για 

μάθηση είναι πιο πολλές, καθώς εκκινούν στο σχολείο και ολοκληρώνονται στο σπίτι 

(Τσιμπιδάκη, 2007). Παράλληλα, η έρευνα έχει δείξει ότι η ανάμειξη των γονέων στη 

σχολική κοινότητα έχει θετικά αποτελέσματα για την επιτυχή μετάβαση των μαθητών 

με ειδικές ανάγκες από την ειδική στη γενική εκπαίδευση (Jordan, Orozco & Averett, 

2001). Ακόμη, η γονεϊκή εμπλοκή έχει ως επακόλουθο και τη μείωση των φαινομένων 

σχολικής διαρροής (Miedel & Reynolds, 1999· Yonezawa, 2000). Επιπλέον, μπορεί να 

βοηθήσει στη σχολική λειτουργικότητα του μαθητή με τη βελτίωση συμπεριφορών και 

κοινωνικής επάρκειας, καθώς επίσης και κοινωνικών σχέσεων, όπως μαθητή-

εκπαιδευτικού ή μαθητή-συμμαθητών (Jordan, Orozco & Averett, 2001). Τέλος, 

κινητοποιεί τους μαθητές βοηθώντας τους να αναπτύξουν εσωτερικά κίνητρα και 

ικανότητες αυτοβοήθειας (Palenchar, Vondra & Wilson, 2001). 

 

1.6.2 Αναγκαιότητα συνεργασίας εκπαιδευτικών-γονέων για τους 

εκπαιδευτικούς 
 

Παράλληλα με τα οφέλη για τους μαθητές, η βιβλιογραφία συνδέει την ενεργό 

γονεϊκή ανάμειξη με θετικά αποτελέσματα και για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Οι 

γονείς, συνεργαζόμενοι με το διδακτικό προσωπικό του σχολείου, κατανοούν 

ευκολότερα τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στο 

καθημερινό τους έργο και εμφανίζονται πιο πρόθυμοι να προσφέρουν ανάλογη 

υποστήριξη. Ταυτόχρονα, έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν μια βαθύτερη κατανόηση 

για τους μαθητές και τις οικογένειες τους (Δασκαλάκη, Δρόσος & Κυρίδης, 2003). 
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Επιπροσθέτως, η γονεϊκή εμπλοκή ενισχύει το ηθικό των εκπαιδευτικών και κατ’ αυτόν 

τον τρόπο βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της εργασίας τους (Green, Walker, 

Hoover-Dempsey & Sandler, 2007· Koutrouba, Antonopoulou, Tsitsas & Zenakou, 

2009). Ακόμη, χάρη στην καλύτερη κατανόηση των αναγκών του παδιού και των 

γονέων, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσαρμόζεται καλύτερα στις ανάγκες του 

μαθητή (Sakellariou & Rentzou, 2008· Salend, 1990).  

Οι εκπαιδευτικοί, παράλληλα, έχουν πρόσβαση σε μια ευρεία κλίμακα 

κοινωνικών ενισχυτών που παρέχουν οι γονείς και αυξάνονται οι ευκαιρίες για 

ενίσχυση των κατάλληλων συμπεριφορών εντός και εκτός σχολικού πλαισίου 

(Τσιμπιδάκη, 2007). Ακόμη, υπάρχει στήριξη του εκπαιδευτικού έργου από τους γονείς 

(Πολυχρονοπούλου, 2004). Σ’ αυτό το κλίμα επιτυγχάνεται μείωση του επιπέδου 

άγχους (Lazar & Slostad, 1999), μεγαλύτερη αναγνώριση εκ μέρους των γονέων των 

ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και εκτίμησης προς το πρόσωπό τους (Christenson & 

Cleary, 1990· Hara & Burke, 1998). Τέλος, η Bainbridge (όπως αναφέρεται στο 

Rentzou, 2004) συνόψισε τα θετικά για τους εκπαιδευτικούς στη βελτίωση της 

επικοινωνίας με τους γονείς, στη γνώση των προσδοκιών των γονέων και στις ευκαιρίες 

να δουλεύουν σε αρμονία με τους γονείς με μείωση των συγκρούσεων. 

 

1.6.3 Αναγκαιότητα συνεργασίας εκπαιδευτικών-γονέων για τους γονείς 
 

Τα οφέλη της συνεργασίας των εκπαιδευτικών με τους γονείς για τους 

τελευταίους συνηγορούν υπέρ της επιτακτικής ανάγκης για σύναψη συνεργατικών 

σχέσεων. Ειδικότερα, οι γονείς ενημερώνονται για την πορεία του παιδιού τους σε 

τακτά χρονικά διαστήματα, οι εκπαιδευτικοί τους παρέχουν εκπαιδευτική και 

ψυχολογική στήριξη και ταυτόχρονα βελτιώνεται η επικοινωνία μεταξύ παιδιού και 

γονέων στο σπίτι (Τσιμπιδάκη, 2007). Οι γονείς που παρέχουν στα παιδιά τους 

παρεμβάσεις σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, συχνά, αναφέρουν αυξημένο αίσθημα 

επάρκειας/ πληρότητας και μειωμένα συναισθήματα κατάθλιψης και  άγχους  που τους 

καθιστούν περισσότερο αποτελεσματικούς στη φροντίδα τους (Ozonoff & Cathcart, 

1998). Τέλος, η γονεϊκή εμπλοκή είναι απαραίτητη για τη δημιουργία του ΕΕΠ του 

μαθητή (Smith, 1990· Turnbull, Wilcox & Stowe, 2002). Άλλωστε, σύμφωνα με τους 

Hoover-Dempsey και Sandler (1997), και οι γονείς έχουν μεγαλύτερα επίπεδα 

ικανοποίησης όταν συμμετέχουν στη διαδικασία διαμόρφωσης του ΕΕΠ. 
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1.7 Παράγοντες που επηρεάζουν τη γονεϊκή συνεργασία 
 

Στην ειδική αγωγή, η ασυμφωνία ανάμεσα στις προσδοκίες του σχολείου και 

της οικογένειας αποτελεί πηγή συγκρούσεων, οδηγεί στην αποξένωση και στη 

μειωμένη ενσυναίσθηση των εκπαιδευτικών για τα προβλήματα της οικογένειας 

(Phtiaka, 2001). Επιπλέον δυσκολίες, δημιουργούνται και λόγω έλλειψης επαρκών 

γνώσεων και εμπειρίας από μέρος των εκπαιδευτικών όσον αφορά τις ιδιαίτερες 

εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών, επειδή οι γονείς νιώθουν αποκομμένοι από την 

εκπαίδευση των παιδιών τους μιας και οι εκπαιδευτικοί δεν είναι σε θέση να 

αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες τους (Gorman, 2004· Καλαντζή-Αζίζη, 1999). 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, οι παράγοντες που επηρεάζουν τις στάσεις 

των εκπαιδευτικών απέναντι στη γονεϊκή συνεργασία διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες 

που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά της οικογένειας-γονέων, τα χαρακτηριστικά του 

μαθητή και τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών-σχολείου. Οι παράγοντες αυτοί 

αναλύονται ακολούθως. 

 

1.7.1 Τα χαρακτηριστικά της οικογένειας-γονέων 
 

Κάθε γονέας αναπτύσσει διαφορετικές συμπεριφορές και στάσεις απέναντι 

στην προσέγγιση των εκπαιδευτικών. Σε κάποιους γονείς η επίσκεψη στο σχολείο 

δημιουργεί άγχος. Άλλοι γονείς αποφεύγουν να θίξουν θέματα που τους απασχολούν 

φοβούμενοι πως ίσως λυγίσουν και ξεσπάσουν σε κλάματα. Τέλος, επειδή πολλοί 

γονείς νιώθουν ενοχή για την κατάσταση του παιδιού τους ίσως ερμηνεύσουν τη στάση 

του εκπαιδευτικού ως επιθετική και επικριτική και επομένως να αποφεύγουν τις 

συναντήσεις με τον τελευταίο (Blamires, Robertson & Blamires, 1997). 

Τα χαρακτηριστικά της οικογένειας που διαφοροποιούν το επίπεδο συμμετοχής 

των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους είναι: η δομή της οικογένειας, το 

αίσθημα της αυτο-αποτελεσματικότητας των γονέων, το φύλο του γονέα, η αιτιακή 

απόδοση της επίδοσης του μαθητή από το γονέα, και το κοινωνικό-οικονομικό και 

μορφωτικό επίπεδο των γονέων (Αγγελοπούλου, 2009). 

Αναφορικά με τη δομή της οικογένειας οι εκπαιδευτικοί συνδέουν τις 

μονογονεϊκές οικογένειες με χαμηλό επίπεδο εμπλοκής θεωρώντας ότι στις οικογένειες 
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αυτές υπάρχει έλλειψη πόρων, όπως χρήματα, χρόνος και κοινωνική στήριξη για να 

ενισχύσουν την εκπαίδευση των παιδιών τους (Αγγελοπούλου, 2009).  

Σχετικά με το υψηλό αίσθημα της αποτελεσματικότητας που έχουν οι γονείς 

για τον εαυτό τους, αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερη συχνότητα εμπλοκής, όταν και οι 

εκπαιδευτικοί προωθούν την εμπλοκή. Αντίθετα, οι γονείς που έχουν αρνητικά 

συναισθήματα για τον εαυτό τους, επηρεάζονται σε μικρότερο βαθμό από τις 

προσπάθειες του εκπαιδευτικού να τους εμπλέξει στη μαθησιακή διαδικασία 

(Μαυροπούλου, 2002).  

Όσον αφορά το φύλο του γονέα, παρατηρείται η τάση οι μητέρες να 

εμπλέκονται περισσότερο στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ οι πατέρες 

προφασίζονται την έλλειψη χρόνου ή τις πολλές τους υποχρεώσεις. Την τελευταία 

όμως, δεκαετία έχει παρατηρηθεί η αυξανόμενη τάση ενδιαφέροντος εμπλοκής των 

τελευταίων στην εκπαιδευτική ζωή των παιδιών τους (Καστανίδου, 2000). 

Όσον αφορά την αιτιακή απόδοση της επίδοσης, όταν οι γονείς θεωρούν πως 

μπορούν να επηρεάσουν την επίδοση του παιδιού τους και ιδιαίτερα αποδίδουν την 

επιτυχία του, στην δραστηριοποίησή τους περισσότερο, παρά στις ικανότητές τους ή 

στην τύχη, ο βαθμός συμμετοχής τους είναι μεγαλύτερος. Αντίθετα, αν πιστεύουν πως 

οι παράγοντες σχολικής επιτυχίας ή αποτυχίας δε σχετίζονται με τους ίδιους δεν 

επιδιώκουν να εμπλακούν και να συνεργαστούν με τον εκπαιδευτικό (Ασλανίδου & 

Τοσπά, 2008· Κόζυβα, 2009). 

Το χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο λειτουργεί ως ανασταλτικός 

παράγοντας για τη γονεϊκή εμπλοκή στην εκπαίδευση. Μια έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε σε ελληνικό πληθυσμό από τους Κατσίλλη και Λώλου (1999) 

βρήκε ότι το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο των γονέων δεν επηρεάζει μόνο τις 

επιδόσεις των παιδιών τους, αλλά και τη σχέση τους με τον εκπαιδευτικό. Όσοι γονείς 

είχαν χαμηλό status ήταν πιθανότερο να μην μπορούν λόγω της εργασίας που ασκούν 

να παίρνουν άδεια με ευχέρεια για να επισκεφτούν το σχολείο ή να συμμετέχουν σε 

δραστηριότητες. Επίσης μπορεί να μην αισθάνονταν άνετα, απέναντι στον ανώτερο 

μορφωτικά εκπαιδευτικό, ή ακόμα να μην έδιναν τη δέουσα σημασία στη σχολική 

διαδικασία. Από την άλλη μεριά, οι γονείς με υψηλό κοινωνικοοικονομικό status 

διέθεταν ευκολότερα χρόνο από την εργασία για να συμμετέχουν σε σχολικές 

δραστηριότητες και κατανοούσαν τη σπουδαιότητα του σχολείου (Hill, 2001). Η επαφή 

με το σχολείο δεν είναι εύκολο να διατηρηθεί στην περίπτωση χαμηλού κοινωνικο-

οικονομικού επιπέδου της οικογένειας σε υψηλά επίπεδα. Εκτός από τους πρακτικούς 
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λόγους - η αδυναμία των γονέων να παίρνουν τακτικά άδεια από τη δουλειά τους - είναι 

και οι ψυχολογικοί. Οι γονείς αισθάνονται άβολα ή ακόμα και παρείσακτοι στο 

ενδοσχολικό περιβάλλον (Πλαδή, 2005· Σαμπάνη, 2003). 

Τέλος, οι γονείς υψηλού μορφωτικού επιπέδου που έχουν υψηλές προσδοκίες 

για το μέλλον των παιδιών τους αναμειγνύονται περισσότερο στη μαθησιακή τους ζωή. 

Από την άλλη πλευρά, οι γονείς που δεν διαθέτουν ανώτατη μόρφωση φαίνεται να 

συμμετέχουν λιγότερο στην εκπαίδευση των παιδιών τους (Taratori-Tsalkatidou, 

2003). 

Όπως αναφέρθηκε, οι δυσκολίες συμμετοχής και συνεργασίας των γονέων στην 

εκπαίδευση των παιδιών τους προκύπτουν από τη σύσταση της οικογένειας (αριθμός 

μελών, μορφή οικογένειας, πολιτιστικό, μορφωτικό, οικονομικό επίπεδο). Σ’ αυτές, 

όμως, προστίθενται και ο τόπος κατοικίας της οικογένειας, ο στρατηγικές που υιοθετεί 

για να αντιμετωπίσει τα διάφορα προβλήματα, αλλά και δυσχέρειες όπως είναι η 

χαμηλή οικονομική κατάσταση (Turnbull & Turnbull, 2014). 

 

1.7.2 Τα χαρακτηριστικά του μαθητή 
 

Σύμφωνα με τους Ritblatt, Beatty, Cronan και Ochoa (2002), διάφοροι λόγοι 

επηρεάζουν τον τύπο εμπλοκής στο σχολείο που υιοθετείται από τους γονείς. Αυτοί 

μπορεί να σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά του παιδιού, όπως η ηλικία του και η 

επίδοσή του και η βαθμίδα εκπαίδευσης. Έτσι, αν ο γονέας θεωρεί ότι το παιδί του έχει 

προσαρμοστεί στο σχολικό περιβάλλον τότε διαθέτει λιγότερο χρόνο για την επαφή 

του αυτή, ενώ αντίθετα αν παρατηρεί προβλήματα αυξάνει την εμπλοκή του. Αντίθετα, 

όταν η επίδοση του παιδιού στα μαθήματα είναι χαμηλή, η προσέγγιση του σχολείου 

αυξάνεται (Georgiou, 1999· Georgiou & Tourva, 2007). Οι εκπαιδευτικοί, ωστόσο, 

αποδίδουν μεγαλύτερο βαθμό γονεϊκής εμπλοκής στους γονείς των παιδιών με 

επιτυχημένη ακαδημαϊκή σταδιοδρομία (Αγγελοπούλου, 2009). 

Οι γονείς αναμειγνύονται περισσότερο στην εκπαιδευτική διαδικασία όταν τα 

παιδιά τους βρίσκονται σε μικρές ηλικίες. Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν το γονεϊκό 

ενδιαφέρον για επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς βρίσκεται σε πτωτική τάση 

(Hoover-Dempsey, Walker, Whetsel, Green, Wilkins & Closson, 2005· Renty & 

Roeyers, 2006). Η γονεϊκή εμπλοκή φτάνει στο μέγιστο βαθμό κατά τις πρώτες τάξεις 

της εκπαίδευσης και ελαττώνεται προς το τέλος (Καστανίδου, 2000· Xanthacou, 
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Babalis & Stavrou, 2013). Στα παραπάνω συντελεί και η στάση των εκπαιδευτικών. Οι 

εκπαιδευτικοί που έχουν αναλάβει μικρές τάξεις του δημοτικού προσκαλούν πιο συχνά 

τους γονείς σε συνεργασία. Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε μεγαλύτερες 

τάξεις δε θεωρούν μέρος του ρόλου τους τη συστηματική συνεργασία με τους γονείς. 

Καθώς τα παιδιά προχωρούν από το δημοτικό προς το γυμνάσιο, οι ενέργειες των 

εκπαιδευτικών για την ενδυνάμωση της γονεϊκής εμπλοκής ελαττώνονται 

(Μαυροπούλου, 2002). 

1.7.3 Τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών-σχολείου 
 

Ωστόσο, η επικοινωνία και η συνεργασία των γονέων με τους εκπαιδευτικούς 

και γενικότερα η γονεϊκή εμπλοκή επηρεάζονται από τα χαρακτηριστικά των 

εκπαιδευτικών και του σχολείου. Η στάση των εκπαιδευτικών διαφοροποιείται 

ανάλογα με τα ατομικά τους χαρακτηριστικά, όπως η ηλικία τους, ο τόπος κατοικίας 

τους, η γονεϊκή τους ιδιότητα, το στυλ διδασκαλίας τους, η επιμόρφωση σε θέματα 

προώθησης συνεργασίας με γονείς και τα χρόνια προϋπηρεσίας τους. Αρχικά, σχετικά 

με την ηλικία του εκπαιδευτικού επικρατούν αντίθετες απόψεις. Από τη μία, οι 

μεγαλύτεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί είναι περισσότερο αμυντικοί απέναντι στη 

γονεϊκή συμμετοχή, σε αντίθεση με τους νεότερους, που δείχνουν να συμφωνούν και 

να την ενθαρρύνουν. Όπως απέδειξε στην έρευνά του ο Γεωργίου (1996) οι πιο μεγάλης 

ηλικίας διευθυντές συμπεριφέρονταν περισσότερο αμυντικά σε ζητήματα εμπλοκής 

των γονέων στη εκπαιδευτική δραστηριότητα, ενώ οι νεότεροι σε ηλικία ήταν πιο 

ανοιχτοί (Dunlap-Zuniga & Alatorre-Alva, 1999). 

 Από την άλλη, η εμπειρία που διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί με μεγαλύτερη 

προϋπηρεσία, επιδρά θετικά στη στάση τους απέναντι στη γονεϊκή συμμετοχή, μάλλον 

επειδή νιώθουν λιγότερη ανασφάλεια, ενώ οι λιγότερο έμπειροι δάσκαλοι θεωρούν ότι 

είναι καλό να μοιράζονται τις ευθύνες τους με την οικογένεια (Μπόνια, Μπρούζος & 

Κοσσυβάκη, 2008· Συμεού, 2008). Επίσης, σε έρευνα των Pang και Watkins (2000) 

βρέθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που ήταν οι ίδιοι γονείς, όσοι 

δούλευαν σε μικρότερες τάξεις και εκείνοι που είχαν να κάνουν με γονείς με υψηλό 

οικονομικό υπόβαθρο παρουσίαζαν μία πολύ θετικά προσκείμενη στάση για 

συνεργασία με τους γονείς και φαινόταν να επιθυμούν τη γονεϊκή εμπλοκή.  

Όσον αφορά το στυλ διδασκαλίας, κάθε εκπαιδευτικός αναπτύσσει 

διαφορετικό. Μπορεί λοιπόν να υιοθετήσει απολυταρχικό, δημοκρατικό ή χαλαρό στυλ 
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διδασκαλίας (Ματσαγγούρας, 2003). Ο απολυταρχικός εκπαιδευτικός δεν αποδέχεται 

την συνεργασία με τους γονείς και επιδιώκει να την αποδυναμώσει με οποιονδήποτε 

τρόπο. Αντίθετα, για τον δημοκρατικό εκπαιδευτικό η συνεργασία με τους γονείς 

καθίσταται απαραίτητη. Τέλος, ο εκπαιδευτικός που εφαρμόζει το χαλαρό στυλ 

διδασκαλίας αντιμετωπίζει και τους γονείς με παρόμοιο τρόπο. 

Ακόμη οι εκπαιδευτικοί, συχνά, δεν επιθυμούν τη συμμετοχή, καθώς πιστεύουν 

είτε ότι θα ελεγχθούν είτε ότι θα γίνουν αντικείμενο κριτικής (Dodd & Konzal, 2000). 

Άλλοι, πάλι, μπορεί να αμφιβάλλουν για την ικανότητα των γονέων να βοηθήσουν 

στην εκπαίδευση (Gonzalez-DeHass & Willems, 2003). Γεγονός, επίσης, είναι ότι ένα 

από τα σημαντικότερα εμπόδια που υψώνεται απέναντι στη γονεϊκή συνεργασία είναι 

η έλλειψη επιμόρφωσης και κατάρτισης των εκπαιδευτικών σε συνεργατικές με τους 

γονείς πρακτικές (Greenwood & Hickman, 1991· Hoover-Dempsey, Walker, Jones & 

Reed, 2002). Έρευνα των Μπόνια, Μπρούζου και Κοσσυβάκη (2008) απέδειξε 

ακριβώς τα παραπάνω, ότι δηλαδή πολλοί εκπαιδευτικοί, αντιμετωπίζουν προβλήματα 

στο κομμάτι της γονεϊκής εμπλοκής εξαιτίας της ελλιπής τους κατάρτισης.  

Ακόμη κάποιες φορές οι παιδαγωγοί έχουν υπερβολικές απαιτήσεις από τους 

γονείς. Προσδοκούν οι γονείς να είναι ιδιαίτερα δραστήριοι στο θέμα της συνεργασίας 

και όταν αντιλαμβάνονται ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει έχουν την τάση να τους 

ενοχοποιούν (Grossman, 1999). Περιμένουν, ακόμη, οι γονείς να συνεργάζονται με 

βάση τους όρους που αυτοί τους θέτουν κι όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται προσπαθούν 

να προστατεύσουν τον επαγγελματισμό τους, τηρώντας αποστάσεις ασφαλείας στη 

συνεργασία τους με τους γονείς (Γεωργίου, 2000).  

Οι γονείς αντιμετωπίζονται από τους εκπαιδευτικούς ως «ευάλωτοι» πελάτες, 

αντί ως ισότιμοι συνεργάτες, οι οποίοι χρειάζονται βοήθεια, αλλά και ως «ασθενείς» 

γιατί πιστεύουν ότι η ύπαρξη της αναπηρίας καθιστά το γονέα υποψήφιο για 

ψυχοθεραπεία ή φαρμακοθεραπεία. Ακόμη, κάποιοι εκπαιδευτικοί μπορεί να θεωρούν 

τους γονείς ως «υπεύθυνους» για την κατάσταση των παιδιών τους ή να κρίνουν ότι 

είναι «λιγότερο νοήμονες» από τους ίδιους επειδή μπορεί να έχουν συναισθηματικά 

προβλήματα λόγω της εμπειρίας, γεγονός που δεν τους επιτρέπει να παρατηρούν 

αντικειμενικά το παιδί τους. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί ενδέχεται να βλέπουν τους 

γονείς ως «αντίπαλους», επειδή στο παρελθόν μπορεί να είχαν βιώσει άσχημες 

καταστάσεις με άλλους γονείς και εκκινούν από αυτή την αρνητική εμπειρία, έχοντας 

προκατάληψη απέναντι στους γονείς (Δαβάζογλου & Κόκκινος, 2003· 

Πολυχρονοπούλου, 2004). Έτσι, οι εκπαιδευτικοί τηρούν μια συντηρητική στάση 
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περιορίζοντας τη συμμετοχή των γονέων στις σχολικές εκδηλώσεις ή στην ενημέρωση. 

Ακόμη ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τους στην εθελοντική εργασία, όταν όμως νιώθουν 

ότι δεν απειλείται η εξουσία τους (Epstein, 2001· Seligman & Darling, 2008). 

Τέλος, σε πολλές περιπτώσεις, οι εκπαιδευτικοί φαίνονται ιδιαίτερα 

επιφυλακτικοί σε μια ενδεχόμενη συνεργασία με τους γονείς των μαθητών τους, είτε 

γιατί διαβλέπουν τον κίνδυνο οι γονείς να ξεπεράσουν τα όρια και να δημιουργήσουν 

πρόβλημα αντί να βοηθήσουν, είτε γιατί κάτι τέτοιο προϋποθέτει επιπλέον δουλειά από 

μέρους τους (Pepa, 2000). Οι απόψεις αυτές επιβεβαιώνονται και από την έρευνα των 

Dunlap-Zuniga και Alatorre-Alva (1999), όπου η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 

δήλωσαν ότι αισθάνονται πως οι γονείς έχουν εναποθέσει σε αυτούς μεγάλο μερίδιο 

ευθύνης και πολύ υψηλές προσδοκίες, οπότε η προοπτική μιας στενότερης 

συνεργασίας θα τους επιβάρυνε πολύ. 

Όσον, τώρα, αφορά τα χαρακτηριστικά του σχολείου, σύμφωνα με τον 

Γεωργίου (2000), το σχολείο με τους κανονισμούς, τις απαιτήσεις και τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του διευθυντή και των εκπαιδευτικών μπορεί είτε 

να ενθαρρύνει είτε να εμποδίζει την επαφή των γονέων με το σχολείο. Τα σχολεία και 

οι εκπαιδευτικοί που παροτρύνουν τους γονείς και δίνουν ευκαιρίες για συμμετοχή 

παρουσιάζουν μεγαλύτερα επίπεδα γονεϊκής εμπλοκής, εν αντιθέσει με εκείνα που δεν 

δίνουν έμφαση στην ενθάρρυνση για συμμετοχή των γονέων (Πλαδή, 2005). Ωστόσο, 

στην έρευνα του Γεωργίου (1996), που έγινε στην Κύπρο, το 64,4% των διευθυντών 

των σχολείων που συμμετείχαν εξέφρασαν την πεποίθηση πως η μη συχνή επαφή με 

τους γονείς ήταν αποκλειστικά λάθος των γονέων, ενώ θεωρούσαν πως οι ίδιοι δεν 

έφεραν καμία ευθύνη. Μόνο το 8,9% δήλωσε πως κάποιο μερίδιο ευθύνης βάρυνε και 

στους ίδιους, ενώ ένα ποσοστό 15,5% αναφέρθηκε σε παράγοντες άλλους που στο 

μεγαλύτερο μέρος αφορούσαν και πάλι τους γονείς, όπως ο φόρτος εργασίας και τα 

ωράρια. 

 

1.8 Τρόποι διευκόλυνσης της συνεργασίας των εκπαιδευτικών-

γονέων 
 

Τόσο οι θεσμοθετημένες όσο και οι μη θεσμοθετημένες συναντήσεις 

εκπαιδευτικών και γονέων απαιτούν ειδική προετοιμασία και ετοιμότητα επικοινωνίας 

που το σχολείο θα πρέπει να εξασφαλίζει ώστε να είναι έτοιμο να τις αντιμετωπίσει 

(Μπρούζος, 1998). Η εμπλοκή των γονέων στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι αποτελεί μια 
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πρόσκληση και συνάμα μια πρόκληση για το μέλλον. Τα σχολεία  είναι συνήθως έτοιμα 

να δεχτούν τους μαθητές, αλλά όχι να δεχτούν τους γονείς και πολύ περισσότερο τους 

γονείς που έχουν παιδιά με προβλήματα (National Task Force on School Readiness & 

National Association of State Boards of Education, 1991). Εκπαιδευτικοί και γονείς θα 

συνεργαστούν αποτελεσματικότερα όταν κατανοήσουν την αξία της μεταξύ τους 

σχέσης και όταν συνειδητοποιήσουν ότι και οι δύο έχουν ως στόχο την καλύτερη 

αντιμετώπιση παιδιών με ειδικές ανάγκες. 

Οι γονείς εκτιμούν και επαινούν τη συνεργασία τους με το σχολείο όταν το 

σχολείο ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματά τους. Ακόμη, η συνεργασία 

αναπτύσσεται όταν παρέχεται στους γονείς ενημερωτικό δελτίο με τα νέα του σχολείου 

και όταν ένα μέλος του προσωπικού αναλαμβάνει την ευθύνη επικοινωνίας μαζί τους. 

Επιπλέον, η ενημέρωση για την πρόοδο του παιδιού πρέπει να είναι σαφής και να 

εφαρμόζονται διάφοροι μέθοδοι επαφής με το σπίτι, όπως είναι το «τετράδιο 

επικοινωνίας με τους γονείς» ή η τηλεφωνική επαφή. Επιπροσθέτως, η συμμετοχή των 

γονέων στην εκπαίδευση του παιδιού τους υποστηρίζεται καλύτερα με δανειστικές 

βιβλιοθήκες, διαλέξεις, εργαστήρια. Σε επίρρωση των παραπάνω, προτείνεται η 

σχολική χρονιά να εκκινεί με μια συγκέντρωση γονέων και εκπαιδευτικών με στόχο 

την ενημέρωση των γονέων σε θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Επίσης, η παροχή πληροφόρησης σχετικά με τις υπάρχουσες πηγές και υπηρεσίες που 

προσφέρουν βοήθεια στους ίδιους και το παιδί τους σε συναντήσεις με συνοδεία, αν 

χρειάζεται, κάποιου άλλου ατόμου που μπορεί να υποστηρίξει τις απόψεις τους 

μπορούν να δημιουργήσουν ένα κλίμα συνεργασίας. Ένας τέτοιος «συνοδός» είναι 

γνωστός στις ΗΠΑ ως συνήγορος του παιδιού και του γονέα και στη Μ. Βρετανία ως 

«named person» και διατίθεται στο γονέα από την πολιτεία (Πολυχρονοπούλου, 2004). 

Ακόμη, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναπτύξουν δεξιότητες συμβουλευτικής 

και ενσυναίσθησης. Η ακρόαση των γονέων πρέπει να είναι προσεκτική, ακριβής, με 

συναισθηματική συμμετοχή και συνδεδεμένη με μηνύματα προς το γονέα (Dale, 2000). 

Σχολείο και εκπαιδευτικοί χρειάζεται να συμπαραστέκονται στους γονείς στο δύσκολο 

έργο ανατροφής ενός παιδιού με ειδικές ανάγκες. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να 

προετοιμαστούν για το τι πληροφορίες πρέπει να δίνουν στους γονείς, με ποιο τρόπο 

και γιατί έχουν υποχρέωση να βοηθήσουν την οικογένεια του μαθητή με ειδικές 

ανάγκες (Τσιμπιδάκη, 2007). 

Στην έρευνα της Μαρκουλάκη (2011) για τις αντιλήψεις εκπαιδευτικών και 

γονέων παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όσον αφορά την συνεργασία 
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σχολειού-οικογένειας, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών όταν ερωτήθηκαν για τους 

τρόπους βελτίωσης των σχέσεων με τους γονείς των μαθητών τους πρότειναν να έχουν 

οι ίδιοι την ευκαιρία να παρακολουθούν σεμινάρια σχετικά με τις ιδιαίτερες 

εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών και να συνεργάζονται με επαγγελματίες, για να 

παρέχουν την κατάλληλη στήριξη και καθοδήγηση (45%). Επιπλέον, υποστήριξαν ότι 

στη σχέση σχολείου-οικογένειας θα πρέπει να καλλιεργείται ένα κλίμα κατανόησης και 

εμπιστοσύνης έχοντας ως στόχο την πρόοδο των παιδιών (35%) και ότι είναι 

απαραίτητο να γίνουν κάποιες μεταρρυθμίσεις και ουσιαστικές αλλαγές στο ισχύον 

εκπαιδευτικό σύστημα (αναλυτικό πρόγραμμα, δομές, κλπ) (20%).  Ακόμη, σημαντικές 

μεταβλητές ήταν και οι συχνές και προσωπικές επαφές μεταξύ των εκπαιδευτικών και 

των γονέων, όπου οι γονείς θα ενημερώνονται σχετικά με την πρόοδο των παιδιών τους, 

τις στρατηγικές διδασκαλίας, καθώς και τον τρόπο παροχής βοήθειας και υποστήριξης 

στο σπίτι. Τέλος, ο εκπαιδευτικός οφείλει να ενημερώνεται για τυχόν προβλήματα ή 

δυσκολίες των μαθητών, όπως προβλήματα υγείας ή τη σχέση με τους γονείς. 

Οι Friend και Cook (1996) έκαναν μια προσπάθεια να προσδιορίσουν τα 

συστατικά ενός επιτυχημένου μοντέλου συνεργασίας, το οποίο κατέληξαν ότι πρέπει 

να περιλαμβάνει την αμοιβαία υποστήριξη και το σεβασμό μεταξύ των 

συνεργαζομένων και την αναγνώριση της κοινής ευθύνης στις επιτυχίες αλλά και στις 

αποτυχίες. Ακόμη, ο σχεδιασμός προγράμματος θα πρέπει να προσαρμόζεται στο 

επίπεδο του παιδιού και οι δύο πλευρές είναι αναγκαίο να παρεμβαίνουν στο ΕΕΠ με 

κοινούς στόχους και επιδιώξεις. Βέβαια, παρά τη συμφωνία εκπαιδευτικών και γονέων 

σε θεωρητικό επίπεδο, παρουσιάζονται αρκετές δυσκολίες κατά την υλοποίηση 

ισορροπημένων συνεργασιών (Wolfendale & Bastiani, 2000). 

Στο πλαίσιο, λοιπόν, μιας συνεργατικής σχέσης μεταξύ εκπαιδευτικών και 

γονέων φαίνεται ότι πρέπει να αναπτύσσονται στρατηγικές που επικεντρώνονται σ’ 

αυτήν ακριβώς τη συνεργασία, τόσο σε ατομικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο, αλλά 

και στη συμμετοχή των γονέων στη διοίκηση του σχολείου. Συγχρόνως, δεν είναι 

τυχαίο και το γεγονός ότι σε αρκετές χώρες εφαρμόζονται πολυάριθμα και ποικίλα 

προγράμματα ενθάρρυνσης της γονεϊκής εμπλοκής, που φαίνεται να έχουν θετικές 

συνέπειες στην επίδοση των παιδιών, αλλά και άλλα οφέλη, όπως βελτίωση του 

γενικού κλίματος μάθησης στο σχολείο και βελτίωση της επικοινωνίας με τις 

οικογένειες. Επομένως, το ενδιαφέρον θα πρέπει να στραφεί στην προώθηση του 

συνεργατικού κλίματος.  
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1.9 Ερευνητικές προσεγγίσεις για τις πεποιθήσεις εκπαιδευτικών και 

γονέων για τη μεταξύ τους σχέση 
 

1.9.1 Έρευνες για τις πεποιθήσεις εκπαιδευτικών και γονέων για τις σχέσεις 

τους στη γενική αγωγή 
 

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τη δεκαετία του 1990 αποδείχτηκε ότι 

η γονεϊκή εμπλοκή σχετίζεται θετικά με την ανάπτυξη διάφορων ατομικών 

χαρακτηριστικών του παιδιού όπως η αυτοεικόνα, οι υψηλές προσδοκίες, οι θετικές 

στάσεις απέναντι στο σχολείο και η καλή σχολική επίδοση (Epstein, 1992).  

Στην έρευνα των Williams, Williams και Ullman (2002) σε 2019 οικογένειες 

στην Αγγλία για τη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση των παιδιών τους, οι γονείς 

δήλωσαν ότι εκτιμούν και σέβονται πολύ τους εκπαιδευτικούς των παιδιών τους. 

Σχεδόν όλοι οι γονείς βρέθηκε να είναι ικανοποιημένοι από τη στάση του σχολείου 

απέναντί τους. Συγκεκριμένα, το 29% από τους γονείς που συμμετείχαν στην έρευνα 

δήλωσαν ότι εμπλέκονται σε μεγάλο ποσοστό στη σχολική ζωή του παιδιού τους. Στο 

δημοτικό σχολείο βρέθηκε ότι οι γονείς είχαν περισσότερο αυτή την αίσθηση παρά όσο 

το παιδί φοιτούσε σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα. Όμως το 72% των γονέων 

υποστήριξαν ότι χρειάζονται μεγαλύτερη εμπλοκή στις σχολικές διεργασίες και όταν 

ρωτήθηκαν για τα εμπόδια στην επικοινωνία αυτών και του σχολείου απάντησαν ότι 

αυτά προέρχονται από την έλλειψη χρόνου των ίδιων. Ακόμη, βρέθηκε ότι σχεδόν όλοι 

οι γονείς (94%) είναι ευχαριστημένοι με τη στάση του σχολείου απέναντι τους, το 

οποίο είναι πρόθυμο να τους εμπλέξει σε θέματα που αφορούν το παιδί τους. 

Σε έρευνα των Πνευματικού, Παπακανάκη και Γάκη (2008) για τη διερεύνηση 

των πεποιθήσεων 530 γονέων για τη συμβολή της γονεϊκής εμπλοκής στην ακαδημαϊκή 

επίδοση των παιδιών τους, προέκυψε ότι οι γονείς εμπλέκονταν με τρεις τρόπους: 

εμπλοκή στην ευρύτερη σχολική ζωή, στη μάθηση στο σπίτι και στην επικοινωνία με 

το σχολείο. Οι γονείς θεώρησαν ότι η επικοινωνία τους με τους εκπαιδευτικούς 

συμβάλλει περισσότερο από κάθε άλλο τύπο γονεϊκής εμπλοκής στη βελτίωση της 

ακαδημαϊκής επίδοσης του παιδιού τους και ότι η ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα 

ενθαρρύνει σε μεγάλο βαθμό αυτού του είδους την εμπλοκή. Ωστόσο, η πλειοψηφία 

των γονέων θεώρησε ότι η εμπλοκή της στην ευρύτερη σχολική ζωή (εθελοντική 

εργασία, παρουσία στις σχολικές εκδηλώσεις και συμμετοχή σε θέματα διοίκησης του 

σχολείου) βοηθά ελάχιστα στη βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών, ενώ η εμπλοκή 
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τους στη μάθηση στο σπίτι, είναι πιο σημαντική για τη βελτίωση της επίδοσης του 

παιδιού. 

Σε έρευνα που διεξήγαγε ο Μπρούζος (1998) τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 

αντιλήψεις και οι στάσεις των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών, αναφορικά με τη 

συνεργασία τους με τους γονείς, συμπίπτουν με τη γενικότερη στάση που χαρακτηρίζει 

τόσο το σχολείο, όσο και την κοινωνία, δηλαδή την αντιφατικότητα. Έτσι, ενώ στην 

πλειονότητα τους οι εκπαιδευτικοί υποστήριξαν ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία με 

τους γονείς, η πραγματικότητα δεν είναι σύμφωνη με τα στατιστικά δεδομένα. Επίσης, 

σύμφωνα με την ίδια έρευνα, μολονότι οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι επιθυμούν την 

παρουσία των γονέων στο σχολείο, επιζητούσαν μόνον εκείνη τη συνεργασία μέσω της 

οποίας θα αντλήσουν πληροφορίες για τους μαθητές τους. 

Ο Μπρούζος (2002) πραγματοποίησε μια ακόμη έρευνα με στόχο να 

διερευνήσει τις απόψεις 415 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης για την αναγκαιότητα συνεργασίας μεταξύ αυτών και των γονέων. Οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν υπέρ της γονεϊκής 

συμμετοχής και τη θεώρησαν σημαντική για τη σωστή ανάπτυξη των παιδιών, ενώ δε 

βρέθηκε να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα κατά την επικοινωνία τους με τους 

γονείς. Ακόμη, οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία 

εκπαιδευτικοί και οι άνδρες διευθετούσαν με λιγότερες προστριβές την επικοινωνία με 

τους γονείς, συγκριτικά με τις υπόλοιπες ομάδες εκπαιδευτικών. Από τις αναλύσεις 

προέκυψε, επίσης, ότι οι εκπαιδευτικοί οργάνωναν και πραγματοποιούσαν χωρίς 

ιδιαίτερες δυσκολίες τις συναντήσεις με τους γονείς. Επιπλέον, η πλειονότητα  των 

ερωτηθέντων εκπαιδευτικών υποστήριξε την εντατικοποίηση της συνεργασίας τους με 

τους γονείς και οι εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία μεγαλύτερη των 15 ετών έκριναν 

αυτή την εντατικοποίηση ως σημαντικότερη. Τέλος, το 66,3 % απάντησε ότι είναι 

αναγκαία και χρήσιμη η επιμόρφωσή τους σε θέματα που αφορούν τη συνεργασία τους 

με τους γονείς. 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας των Ανδριανάκη και Βασιλειάδη (2010) για 

τις αντιλήψεις εκπαιδευτικών για τη γονεϊκή συμμετοχή, συμπεραίνεται ότι οι 

εκπαιδευτικοί θεωρούσαν σημαντική τη συνεργασία τους με τους γονείς. Δεν 

αντιμετώπιζαν προβλήματα σε αυτή τη συνεργασία, την οποία μάλιστα επεδίωκαν σε 

μεγάλο βαθμό. Ακόμη, οι έχοντες ανώτερο επίπεδο σπουδών (Διδασκαλείο) δεν 

φάνηκε να επιδιώκουν σε τόσο μεγάλο βαθμό τη συνεργασία, από όσο οι συνάδελφοι 

τους με χαμηλότερο επίπεδο σπουδών. 
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Σημαντικά είναι και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα που 

πραγματοποίησε η Κόζυβα (2009), για να εξετάσει τις αντιλήψεις και τις πεποιθήσεις 

των Ελλήνων γονέων, σχετικά με την επικοινωνία μεταξύ του σχολείου και της 

οικογένειας και την επίδραση που αυτή ασκεί στην επίδοση των παιδιών. Τα  

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι γονείς αναγνώριζαν ότι η επικοινωνία τους με τους 

εκπαιδευτικούς καθίσταται πολύ σημαντική, ώστε να κατανοήσουν τις εκπαιδευτικές 

ανάγκες των παιδιών τους και να τα υποστηρίξουν στην μελέτη τους στο σπίτι. Επίσης, 

οι γονείς θεωρούσαν πολύ σημαντική την επικοινωνία τους και τη συνεργασία τους με 

τους εκπαιδευτικούς για την βελτίωση της καθημερινής συμπεριφοράς του παιδιού και 

εκτιμούσαν ότι η επιτυχής και αποτελεσματική συνεργασία και επικοινωνία συμβάλλει 

στη διαμόρφωση θετικής στάσης του παιδιού για το σχολείο. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα αποτελέσματα της έρευνας της Σαμαρά 

(2010), που είχε ως σκοπό τη διερεύνηση της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας, μέσω 

των απόψεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και τις προτάσεις τους 

για μια αποτελεσματικότερη συνεργασία. Από την έρευνα, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε 

σε ικανοποιητικό βαθμό εποικοδομητική συνεργασία ανάμεσα στο σχολείο και την 

οικογένεια, ενώ σε ό,τι αφορά τη συμβολή των γονέων, οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι 

η συνεργασία τους με τους γονείς συντελεί στη βελτίωση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και στην καλύτερη πρόοδο των παιδιών. 

Οι Cojocariua και Mareș (2014) σε έρευνά τους σε 106 εκπαιδευτικούς 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εξέτασαν τη γνώμη τους σχετικά με τους παράγοντες που 

αναστέλλουν την εμπλοκή των γονέων μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην 

εκπαίδευσή τους. Βρήκαν ότι οι εκπαιδευτικοί πίστευαν πως η γονεϊκή εμπλοκή 

εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο εκπαιδευτικοί και γονείς οικοδομούν την 

επικοινωνία και ότι όσο καλύτερη ήταν η οικονομική κατάσταση των γονέων, τόσο 

μεγαλύτερο είναι το ενδιαφέρον τους για την εκπαίδευση των παιδιών τους. Οι 

πεποιθήσεις των γονέων σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών τους ήταν ένας από 

τους λόγους που οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι καθορίζει τη γονεϊκή εμπλοκή. Η 

ηλικία του παιδιού σχετιζόταν και αυτή με τη γονεϊκή εμπλοκή. Οι ερευνητές βρήκαν 

ότι στις μικρότερες τάξεις η γονεϊκή εμπλοκή ήταν μεγαλύτερη (Antle, Montgomery 

& Stapleford, 2009· Simon, 2006). Επίσης, οι εκπαιδευτικοί με μεγαλύτερη 

επαγγελματική εμπειρία βρέθηκε να θεωρούν το θέμα της συνεργασίας με τους γονείς 

ως σημαντικό για το μαθητή. Ακόμη, σε ποσοστό 83% οι εκπαιδευτικοί θεώρησαν 

απαραίτητη την επιμόρφωσή τους για την προώθηση της γονεϊκής συνεργασίας. 
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Τέλος, στην έρευνα της Παπαδοπούλου (2014) για τη διερεύνηση των 

αντιλήψεων των γονέων για την ενεργητική συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και τις προσδοκίες τους από τις παιδαγωγικές συναντήσεις με τους 

εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης βρέθηκε ότι οι γονείς προτιμούσαν 

περισσότερο τις τυπικές μορφές συμμετοχής και ήθελαν συχνότερη επικοινωνία με το 

σχολείο και συνεργασία με τον εκπαιδευτικό. Ακόμη, στις παιδαγωγικές συναντήσεις 

ήθελαν να ενημερώνονται κυρίως για θέματα επίδοσης και συμπεριφοράς, να 

επικοινωνούσαν με τον εκπαιδευτικό όποτε θέλουν και να καθόριζαν συνεργατικά το 

περιεχόμενο των συναντήσεων. 

 

1.9.2 Έρευνες για τις πεποιθήσεις εκπαιδευτικών και γονέων για τις σχέσεις 

τους στην ειδική αγωγή 
 

Το αίτημα για συνεργασία σχολείου και οικογένειας έχει καθιερωθεί διεθνώς 

στην εκπαιδευτική και νομοθετική πολιτική, καθώς τα περισσότερα παιδιά με ειδικές 

ανάγκες χρειάζονται άλλωστε τη στήριξη και τη συνεργασία ενός ευρέως φάσματος 

εμπλεκομένων, όπως είναι οι κοινωνικές υπηρεσίες, η οικογένεια, το σχολείο, οι 

θεραπευτές (Τσιμπιδάκη, 2007). Στην Ελλάδα ενώ οι έρευνες για τη σχέση 

εκπαιδευτικών-γονέων μαθητών τυπικής ανάπτυξης είναι πολυπληθείς, εντούτοις δεν 

υπάρχουν -πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, οι  οποίες παρουσιάζονται εν συνεχεία - 

έρευνες που να αφορούν τη σχέση ειδικού παιδαγωγού-γονέα μαθητή με αναπηρία 

(Georgiou, 1999). 

Τα δεδομένα ερευνών στην Ελλάδα αναδεικνύουν ότι η αλληλεπίδραση 

σχολείου και οικογένειας μαθητών με ειδικές ανάγκες προβάλλεται από τους γονείς ως 

ανύπαρκτη, δύσκολη και ως πηγή άγχους (Παντελιάδου, Παπαδιώτη, Προκόβας & 

Σανδραβέλης, 1994· Τσιμπιδάκη, 2005). Στην έρευνα της Τσιμπιδάκη σε ελληνικές 

οικογένειες παιδιών με ειδικές ανάγκες προσχολικής αγωγής (2005), βρέθηκε ότι οι 

γονείς ένιωθαν άγχος εξαιτίας της κακής επικοινωνίας τους με το σχολείο στην αρχή 

της ακαδημαϊκής χρονιάς. Στο χώρο της ειδικής αγωγής η Phiatka (2001) σε έρευνά 

της για τη σχέση σχολείου οικογένειας, βρήκε ότι το σχολείο και η οικογένεια έχουν 

διαφορετικές προσδοκίες για το μαθητή, γεγονός που δημιουργούσε συγκρούσεις, 

αποξένωση, έλλειψη κατανόησης και χαμηλή ενσυναίσθηση των εκπαιδευτικών για τα 

προβλήματα της οικογένειας. Επίσης, σε έρευνα της Φτιάκα (2004) σε γονείς για τη 

σχέση σχολείου-οικογένειας κατά τη φάση ένταξης του μαθητή με ειδικές ανάγκες 
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φάνηκε να υπάρχει ασυμφωνία ανάμεσα στις προσδοκίες των δύο μερών, συνθήκη που 

προκαλεί σύγκρουση με αποτέλεσμα την έλλειψη κατανόησης και τη μείωση της 

ενσυναίσθησης των εκπαιδευτικών για τους γονείς. Το γεγονός αυτό αποδόθηκε στο 

ελλατωματικό μοντέλο ερμηνείας των σχέσεων με τους γονείς από την πλευρά του 

σχολείου. 

Σε έρευνα της Μαρκουλάκη (2011) για τις αντιλήψεις εκπαιδευτικών και 

γονέων παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όσον αφορούσε την συνεργασία 

σχολείου-οικογένειας, τα αποτελέσματα έδειξαν πως η σχέση σχολείου-οικογένειας 

νοσεί από έλλειψη σεβασμού, κατανόησης και επικοινωνίας εξαιτίας λανθασμένων 

αντιλήψεων, ανεπαρκούς κατάρτισης και έλλειψης εμπειρίας καθώς επίσης και της 

αδυναμίας του εκπαιδευτικού συστήματος να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες 

των μαθητών. Η έλλειψη επαρκών γνώσεων και εμπειρίας δημιουργεί δυσκολίες τόσο 

στην μαθησιακή διαδικασία όσο και στην συνεργασία σχολείου-οικογένειας. Παρόλο 

που η στάση και των δύο εμπλεκομένων ήταν θετική απέναντι στο θέμα της 

συνεργασίας, οι ερωτηθέντες υποστήριξαν πως αντιμετώπιζαν δυσκολίες κατά την 

υλοποίηση ισορροπημένων και λειτουργικών σχέσεων. Συγκεκριμένα, το 71% των 

εκπαιδευτικών που συμμετείχε στην έρευνα αντιμετώπιζε προβλήματα με τους γονείς 

των μαθητών τους. Οι εκπαιδευτικοί συχνά απογοητεύονται που κάποιοι γονείς δεν 

ανταποκρίνονται θετικά, δίνοντας έτσι την εντύπωση ότι δεν ενδιαφέρονται για την 

πρόοδο των παιδιών τους (Gorman, 2004· Seligman, 2000). 

Σε έρευνά της, η Τσιμπιδάκη (2013), επιχείρησε να διερευνήσει την 

επικοινωνία που αναπτύσσεται ανάμεσα στους γονείς παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες και τους εργαζομένους στην ειδική αγωγή μέσα από την προοπτική των ίδιων 

των εργαζομένων. Ειδικότερα, η μελέτη αφορούσε στο πώς οι ειδικοί 

νοηματοδοτούσαν την επικοινωνία, στην περιγραφή της επικοινωνίας (τύπος, 

συχνότητα, χώρος, τρόπος, ενέργειες, άτομα και θέματα επικοινωνίας), στις δυσκολίες 

κατά την επικοινωνία και στην αντιμετώπιση των δυσκολιών, καθώς και στις προτάσεις 

για αποτελεσματική επικοινωνία. Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, η 

πλειονότητα των εργαζομένων προσδιόρισε την επικοινωνία ως μία συνεχή επαφή και 

ανταλλαγή πληροφοριών. Όσον αφορά στην περιγραφή της επικοινωνίας, η μητέρα 

ήταν το βασικό άτομο που έρχεται σε επικοινωνία με τους ειδικούς. Οι ειδικοί δεν 

απάντησαν με βεβαιότητα για το εάν οι γονείς είναι τελικά συνεργάσιμοι, αλλά τόνισαν 

ότι οι γονείς εμφανίζονται να ακολουθούν τις υποδείξεις και τις συμβουλές τους σε 

μεγάλο ποσοστό. Προφανώς, το μοντέλο του ειδικού εξακολουθεί να υπάρχει στην 
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ελληνική πραγματικότητα. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι η επικοινωνία 

γίνεται σε τακτά διαστήματα, ενώ η μορφή που λαμβάνει είναι κυρίως η διαπροσωπική 

επαφή. Τα κυριότερα εμπόδια που εμφανίζονται είχαν ποικίλες πηγές αιτιολογίας με 

τις δυσκολίες να προκύπτουν και από τους γονείς (έλλειψη διάθεσης, αρνητική στάση), 

τους ίδιους τους εργαζόμενους (έλλειψη εμπειρίας ή και χρόνου) αλλά και από τον 

τρόπο επικοινωνίας της σχολικής μονάδας με την οικογένεια. Ως βασικοί και 

αποτελεσματικοί τρόποι επικοινωνίας προτάθηκαν η ανταλλαγή πληροφοριών μέσω 

επιστολών, αναφορών και επισκέψεων και η παρουσία, η εμπλοκή των γονέων στην 

όλη λειτουργία των μονάδων και η υλοποίηση ομάδων γονέων, συναντήσεων και 

ομιλιών. Οι συμμετέχοντες φάνηκε να πιστεύουν ότι οι γονείς επιζητούσαν την 

επικοινωνία, ώστε να συζητήσουν θέματα με επίκεντρο το παιδί και κυρίως οι ειδικοί 

έθεταν ως θέματα επικοινωνίας πιο πρακτικά ζητήματα, όπως πρακτικές 

αντιμετώπισης/αποκατάστασης του παιδιού, το ΕΕΠ, αλλά και τη σημαντικότητα της 

κατανόησης των μηνυμάτων τους από την πλευρά των γονέων. 

Σε άλλη έρευνα των Δαβάζογλου και Κόκκινου (2003) σε γονείς μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες για τη σχέση τους με τους εκπαιδευτικούς η πλειοψηφία των 

γονέων επιθυμούσε την ενεργό εμπλοκή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και ο 

εκπαιδευτικός είναι εκείνος που εντόπιζε και ενημέρωνε τους ίδιους για τα προβλήματα 

του παιδιού. Οι γονείς επισκέπτονταν περισσότερο το σχολείο στο γυμνάσιο, γιατί τότε 

ήταν που ανησυχούσαν παραπάνω για την πρόοδο των παιδιών τους, ένιωθαν ότι η 

στάση των εκπαιδευτικών ήταν αρνητική απέναντί τους και επισκέπτονταν το σχολείο 

συχνότερα με δική τους πρωτοβουλία. Όμως, η συνεργασία των γονέων με τους 

εκπαιδευτικούς υλοποιούνταν σε μεγαλύτερο βαθμό στην περίπτωση που τα παιδιά 

φοιτούσαν στο δημοτικό, γιατί τότε οι γονείς αισθάνονταν λιγότερο απόμακρη τη 

στάση των εκπαιδευτικών. Τα αποτελέσματα που κατέληξε η συγκεκριμένη έρευνα 

ήταν ότι η εμπλοκή των γονέων στο σχολείο είναι ακόμη σε αρχικά στάδια, δεν 

αποτελεί συνθήκη που προκύπτει μέσω κοινής συμφωνίας γονέων-εκπαιδευτικών 

σχετικά με το είδος της εμπλοκής που επιθυμούν και δε φαίνεται να είναι 

συντονισμένη. 

Σε έρευνα των Syriopoulou-Delli, Cassimos και Polychronopoulou (2016) για 

τις απόψεις εκπαιδευτικών και γονέων παιδιών με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος 

(ΔΑΦ) που αφορούν τη μεταξύ τους συνεργασία βρέθηκε ότι και οι δύο αυτές ομάδες 

θεωρούσαν ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία και επικοινωνία σχολείου-γονέων με το 

96,5% των εκπαιδευτικών να απαντά ότι η συνεργασία αυτή είναι απαραίτητη. Ακόμη, 
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προέκυψε ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές και η εκπαιδευτική εμπειρία στο πεδίο των 

ΔΑΦ είναι οι πιο σημαντικές μεταβλητές που ορίζουν τις στάσεις των εκπαιδευτικών 

απέναντι στους γονείς. Το 96,5% απάντησε ότι μέσω της συνεργασίας επιτυγχάνεται 

καλύτερη κατανόηση από την πλευρά των γονέων των εκπαιδευτικών αναγκών που 

έχει ο κάθε μαθητής. Ακόμη, το 93% των εκπαιδευτικών απάντησε ότι βασικοί 

παράγοντες για να υπάρχει συνεργασία μεταξύ γονέων και σχολείου είναι η βελτίωση 

της επικοινωνίας γονέα παιδιού και η βελτίωση της καθημερινής συμπεριφοράς του 

παιδιού στο σχολείο. Ανάλογα με τον τύπο της εκπαιδευτικής μονάδας που δούλευαν 

οι εκπαιδευτικοί υπήρχαν διαφορετικές απαντήσεις σχετικά με τους λόγους 

συνεργασίας εκπαιδευτικών γονέων. Για παράδειγμα, στα ειδικά σχολεία η πλειοψηφία 

των εκπαιδευτικών απάντησε πως σημαντικότερος λόγος είναι η ενίσχυση της 

αυτοεκτίμησης των μαθητών. Τέλος, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η προηγούμενη 

εκπαιδευτική εμπειρία ή οι μεταπτυχιακές σπουδές στις ΔΑΦ επηρεάζουν περισσότερο 

τις απόψεις των εκπαιδευτικών, αλλά κυρίως σχετίζονται με την ανάπτυξη της 

επικοινωνίας των μαθητών με ΔΑΦ. Συγκεκριμένα, όσοι είχαν μεγαλύτερη εμπειρία 

(άνω των 5 ετών) με μαθητές με ΔΑΦ υποστήριξαν ότι μέσω της συνεργασίας τους με 

τους γονείς έδιναν παραπάνω χρόνο στους μαθητές να τους μιλούν για την οικογένειά 

τους και επίσης ότι υπήρξε όφελος και στη γλωσσική τους ανάπτυξη. Επιπλέον, όσοι 

είχαν μεταπτυχιακές σπουδές στις ΔΑΦ υποστήριξαν ότι το κύριο όφελος από αυτή 

τους τη συνεργασία ήταν η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών, ενώ 

ενημέρωναν πιο συχνά τους γονείς για εξειδικευμένες τεχνικές εκπαίδευσης στις ΔΑΦ. 

Οι Kayama, Haight, MaryKu, Cho και Lee (2017) διεξήγαγαν έρευνα για να 

μελετήσουν τις αντιλήψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ιαπωνία, 

τη Νότια Κορέα, την Ταϊβάν και τις ΗΠΑ σχετικά με το πώς το στίγμα της αναπηρίας 

επηρεάζει τις σχέσεις τους με τους γονείς μαθητών τους με αναπηρίες και πώς 

ανταποκρίνονται οι ίδιοι σε αυτές τις προκλήσεις. Οι εκπαιδευτικοί από όλες τις 

τέσσερις πολιτισμικές ομάδες χαρακτήρισαν την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με 

τους γονείς ως κρίσιμη και σημαντική για την υποστήριξη της σχολικής επιτυχίας των 

παιδιών με αναπηρίες. 

Σε έρευνα του Wilkinson (2005), διαπιστώθηκε πως γονείς και εκπαιδευτικοί 

μπορούσαν να συνεργαστούν με πολύ θετικά αποτελέσματα. Στην έρευνα αυτή, οι 

γονείς και οι εκπαιδευτικοί δέχτηκαν να συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα παρέμβασης 

σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς με σκοπό να 

κατανοήσουν τις ανάγκες των παιδιών και να βοηθήσουν έμπρακτα στην αντιμετώπιση 
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των δυσκολιών τους. Ανάλογο πρόγραμμα παρουσιάστηκε και σε μια ακόμη έρευνα. 

Οι Shepherd και Kervick (2015) περιέγραψαν τα αποτελέσματα που σχετίζονται με ένα 

πρόγραμμα ανάπτυξης ηγετικών ικανοτήτων γνωστό ως "Parents as Collaborative 

Leaders", που εφαρμόστηκε σε γονείς μαθητών με ειδικές ανάγκες στις ΗΠΑ. Το 

πρόγραμμα αυτό στόχευε στην ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων με εξατομικευμένες 

εμπειρίες πρακτικής άσκησης σε τοπικό, κρατικό και εθνικό επίπεδο. Οι γονείς 

ανέφεραν μια σειρά θετικών αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων 

και των εμπειριών που αποκτήθηκαν μέσω του προγράμματος, της αυξημένης 

συμμετοχής σε δραστηριότητες εκπαιδευτικής πολιτικής, της αυξημένης δικτύωσης 

και των ευνοϊκότερων σχέσεων με το εκπαιδευτικό προσωπικό. Στην έρευνα των 

Κοντοπούλου και Τζιβινίκου (2004) διερευνήθηκαν οι απόψεις των γονέων για την 

ενημέρωση, τη συμμετοχή και τη στήριξη που έχουν από το νέο θεσμικό πλαίσιο της 

ειδικής αγωγής, τα τμήματα Ένταξης. Οι γονείς απάντησαν ότι δεν έχουν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία τη θέση που τους αναλογεί σύμφωνα με το νόμο, τις αρχές 

της ένταξης και το νέο μοντέλο συντροφικότητας μεταξύ γονέων και επαγγελματιών. 

Σε έρευνα των Mautone, Marcelle, Tresco και Power (2015) που αφορούσε τις 

απόψεις εκπαιδευτικών και γονέων για την ποιότητα των μεταξύ τους σχέσεων και 

συμμετείχαν 260 γονείς και εκπαιδευτικοί μαθητών προσχολικής ηλικίας με Διαταραχή 

Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ) βρέθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί 

θεωρούν ότι η ευθύνη των μαθητών τους με ΔΕΠ-Υ και οι ικανότητές τους στις 

εργασίες επηρεάζονται από την ποιότητα της επικοινωνίας σχολείου-οικογένειας. Όσο 

καλύτερες είναι οι σχέσεις επικοινωνίας γονέων και εκπαιδευτικών, τόσο η ευθύνη και 

οι ικανότητες των μαθητών με ΔΕΠ-Υ αυξάνονται. Ακόμη, οι προσπάθειες των γονέων 

να βελτιώσουν την ποιότητα των σχέσεων οικογένειας-σχολείου είχαν επίδραση και 

στην ποιότητα σχέσης μεταξύ μαθητή-εκπαιδευτικού, παράγοντας που έχει αποδειχθεί 

ότι έχει επίδραση στη σχολική επιτυχία του μαθητή στη γενική αγωγή (Baker, 2006· 

Hughes, Luo, Kwok & Loyd, 2008). 

Οι Tucker και Schwartz (2013) διεξήγαγαν μια έρευνα σε 135 γονείς παιδιών 

με ΔΑΦ για να εξετάσουν τις αντιλήψεις τους περί συνεργασίας με τους 

εκπαιδευτικούς. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ένας μεγάλος αριθμός γονέων παιδιών 

με ΔΑΦ αντιμετωπίζει δυσκολίες στη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και ότι δε 

γίνονται προσπάθειες δημιουργίας και διατήρησης ενός συνεργατικού κλίματος μεταξύ 

αυτών και των εκπαιδευτικών. Τα κοινά εμπόδια στη συνεργασία περιελάμβαναν 

περιορισμένες ευκαιρίες συμμετοχής στη σχολική διαδικασία, διαφωνία σχετικά με το 
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περιεχόμενο του ΕΕΠ (υπηρεσίες, στόχοι και πρακτικές) επικοινωνιακές δυσκολίες με 

τους εκπαιδευτικούς και αρνητικές αντιλήψεις του προσωπικού του σχολείου. Οι 

ενέργειες που βρέθηκε να διευκολύνουν τη συνεργασία περιελάμβαναν τη συμμετοχή 

στις συναντήσεις για το ΕΕΠ του μαθητή, τη γρήγορη ανταπόκριση σε τηλεφωνήματα 

και την υποστήριξη των γονέων στην απόκτηση πόρων. Οι γονείς, ακόμη, ανέφεραν 

χαμηλά επίπεδα γνώσεων των εκπαιδευτικών για τις ΔΑΦ. Ωστόσο, οι γονείς 

αξιολόγησαν την εμπλοκή τους στο σχολείο ως υψηλή (96,7%). Οι γονείς ρωτήθηκαν 

και για τους τρόπους συμπερίληψής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η στρατηγική 

με τη μεγαλύτερη απήχηση ήταν όταν οι εκπαιδευτικοί τους ζητούσαν να τους 

υποστηρίζουν στην εργασία τους. Ακολούθως ήταν η παροχή τακτικής επικοινωνίας 

για την πρόοδο του μαθητή και τέλος ο σχεδιασμός στόχων και δραστηριοτήτων από 

κοινού με τους ίδιους. Ως πιο αποτελεσματικές μέθοδοι διαμεσολάβησης βρέθηκε να 

είναι οι διαπροσωπικές συναντήσεις, οι γρήγορες απαντήσεις στις τηλεφωνικές κλήσεις 

η συνοδεία του γονέα στο σχολείο από ένα «συνήγορο» και η συμπερίληψη των 

προτάσεων των γονέων για τους στόχους και τις πρακτικές του ΕΕΠ. Τα 

πλεονεκτήματα που σημείωσαν ως σημαντικά για τον εκπαιδευτικό οι γονείς ήταν: 

συζητήσιμος και ειλικρινής, να δίνει συμβουλές για τη διαχείριση προβλημάτων στο 

πρόγραμμα του μαθητή, να λαμβάνει υπόψιν τις συμβουλές τους για το ΕΕΠ του 

μαθητή, η γνώση της αναπηρίας του παιδιού, η γρήγορη απάντηση στα τηλεφωνήματα 

και τέλος η υποστήριξη των γονέων για πόρους εντός και εκτός σχολείου. Επίσης, η 

συχνότητα επικοινωνίας που δήλωσαν οι περισσότεροι γονείς ήταν όποτε χρειάζεται 

και στη συνέχεια εβδομαδιαίως. Οι τρόποι επικοινωνίας ήταν κατά σειρά: 

διαπροσωπική συζήτηση, τηλεφωνήματα και τέλος καθημερινά γραπτά σημειώματα. 

Σε μελέτη των Zablotsky, Boswell και Smith (2012) σε 8978 οικογένειες 

μαθητών με ΔΑΦ διαπιστώθηκε ότι οι γονείς ήταν δυσαρεστημένοι με το επίπεδο της 

επικοινωνίας τους με τους εκπαιδευτικούς. Οι ερευνητές υπέθεσαν ότι όταν η αναπηρία 

είναι πιο σοβαρή, τόσο πιο δύσκολο είναι να καλυφθούν όλες οι ανάγκες του μαθητή, 

καταλήγοντας έτσι σε υψηλότερα επίπεδα γονεϊκής δυσαρέσκειας. 

Οι Hebel και Persitz (2014) σε έρευνά τους σε 20 γονείς μαθητών με ειδικές 

ανάγκες που φοιτούσαν σε ειδικά σχολεία στο Ισραήλ για την άποψή τους περί 

γονεϊκής εμπλοκής στο ΕΕΠ των παιδιών τους, βρήκαν ότι η θετική συνεργασία των 

γονέων βελτίωσε την αίσθηση της αποτελεσματικότητας των γονέων σε σχέση με το 

ΕΕΠ και είχε καλύτερα αποτέλεσμα στις εξατομικευμένες ανάγκες των μαθητών. 

Ακόμη, το επίπεδο της γονεϊκής συμμετοχής διέφερε ανάλογα με τον τύπο της 
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αναπηρίας και τις ειδικές ανάγκες των παιδιών. Οι γονείς μαθητών με κινητικές 

δυσκολίες που χρειάζονταν υποστήριξη στις καθημερινές δραστηριότητες συμμετείχαν 

σε κάθε πτυχή του προγράμματος. 

Τέλος, η Πολυχρονοπούλου (2004) στην έρευνά της για τη συνεργασία μεταξύ 

σχολείου και οικογένειας παιδιών με προβλήματα όρασης, που αφορούσε τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ανέφερε εμπόδια που δυσχεραίνουν την εν λόγω 

συνεργασία, όπως αυτά εκτιμώνται από 40 γονείς τυφλών εφήβων. Από την πλευρά 

των γονέων, προβλήματα από τη συνεργασία σχολείου και οικογένειας εντοπίστηκαν 

στον τρόπο επικοινωνίας του σχολείου με την οικογένεια, στη στάση των 

εκπαιδευτικών και στην έλλειψη καθοδήγησης και βοήθειας των γονέων για τη 

συμμετοχή τους στις μαθησιακές δραστηριότητες του σπιτιού. Όσον αφορά τον τομέα 

της επικοινωνίας τα προβλήματα προκαλούνταν λόγω των αραιών και 

απρογραμμάτιστων συναντήσεων, λόγω της πληροφόρησης μόνο για την πρόοδο του 

μαθητή και της μη παραγωγικής πληροφόρησης. Η ακατάλληλη στάση των 

εκπαιδευτικών αφορούσε την επαγγελματική απόσταση, την απονομή ευθύνης στους 

γονείς, την αγνόηση των αναγκών των γονέων και την αποθαρρυντική στάση των 

εκπαιδευτικών. 

   

1.10 Σκοπός της εργασίας-Ερευνητικά ερωτήματα 
 

Η επικοινωνία και η συνεργασία του σχολείου και της οικογένειας αποτελεί 

πεδίο επιστημονικής έρευνας με αυξανόμενη ερευνητική τάση στη διεθνή 

βιβλιογραφία τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, το ενδιαφέρον στρέφεται στη σχέση που 

αναπτύσσεται μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων μαθητών τυπικής ανάπτυξης. Εν 

αντιθέσει, οι έρευνες που αφορούν τη σχέση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής με τους 

γονείς των μαθητών τους είναι πολύ περιορισμένες. Ακόμη, η έρευνα πέρα του ότι 

επικεντρώνεται στη γενική αγωγή αφορά κυρίως τις απόψεις των γονέων για την 

εμπλοκή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και όχι τόσο των ίδιων των 

εκπαιδευτικών. 

Επομένως, με βάση τα παραπάνω σκοπός αυτής της εργασίας είναι να 

διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων που 

εργάζονται στην ειδική αγωγή σχετικά με τομείς που αναφέρονται στη συνεργασία 

τους με τους γονείς αλλά και στη γονεϊκή εμπλοκή γενικότερα. 
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Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα εργασία θα επιχειρήσει να απαντήσει στα εξής 

διερευνητικά ερωτήματα: 

1. Ποια θεωρούν οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στην ειδική αγωγή ότι είναι τα 

οφέλη από τη συνεργασία τους με τους γονείς και σε τι βαθμό πιστεύουν ότι η 

συνεργασία αυτή είναι απαραίτητη;  

2. Ποια θεωρούν οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στην ειδική αγωγή ότι είναι τα 

προβλήματα στη συνεργασία με τους γονείς; 

3. Ποιους τρόπους αλληλεπίδρασης εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται 

στην ειδική αγωγή στη συνεργασία τους με τους γονείς και με ποια συχνότητα;  

4. Ποιους τρόπους θεωρούν βοηθητικούς οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στην 

ειδική αγωγή για την ανάπτυξη ή τη βελτίωση της συνεργασίας τους με τους 

γονείς;  

5. Υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση καθενός από τα παραπάνω 

ερευνητικά ερωτήματα με δημογραφικά στοιχεία των εκπαιδευτικών (φύλο, 

οικογενειακή κατάσταση, ηλικία, σπουδές, πόλη εργασίας και τρέχουσα 

σχολική μονάδα εργασίας);  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

Μεθοδολογία της Έρευνας 

2.1 Δείγμα Έρευνας 
 

Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 216 Έλληνες εκπαιδευτικοί που εργάζονταν σε 

δομές ειδικής αγωγής (ειδικά σχολεία, τμήματα ένταξης και παράλληλη στήριξη σε 

γενικά σχολεία) τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Από αυτούς οι 173 ήταν γυναίκες (80,1%) και οι 43 άνδρες (19,9%), ηλικίας από 23 

μέχρι 64 ετών (Mdn=33, SD=9,6· κάτω των 30: 42,6%, 31-40: 30,6%, 41-50: 17,1%, 

άνω των 50: 8,8%, 2 άτομα δεν απάντησαν). Οι συμμετέχοντες, επίσης, είχαν από 1 

μέχρι 28 έτη προϋπηρεσίας στην ειδική αγωγή (Mdn=4, SD=5,83). Η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων, δηλαδή 129 εκπαιδευτικοί (61,1%) είχαν 1-5 έτη προϋπηρεσίας, 48 

εκπαιδευτικοί (22,2%) 6-10 έτη προϋπηρεσίας, 16 εκπαιδευτικοί (7,4%) 11-15 έτη 

προϋπηρεσίας, 11 εκπαιδευτικοί (5,1%) 16-20 έτη προϋπηρεσίας, 7 εκπαιδευτικοί 

(3,2%) πάνω από 20 έτη προϋπηρεσίας, ενώ 5 εκπαιδευτικοί δε δήλωσαν τα έτη 

προϋπηρεσίας τους. Το 50% των συμμετεχόντων ήταν άγαμοι, το 41,7% έγγαμοι, το 

6,9% διαζευγμένοι, το 0,9% χήρος/χήρα, ενώ ένα άτομο δε δήλωσε την οικογενειακή 

του κατάσταση. Οι συμμετέχοντες εργάζονταν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας 

(Αλεξανδρούπολη, Βέροια, Βόλο, Δράμα, Έδεσσα, Κρήτη, Κατερίνη, Λάρισα, 

Μυτιλήνη, κ.ά.) και κυρίως στην Αθήνα (18,9%), Θεσσαλονίκη (21,3%), Πάτρα 

(8,8%) και Πύργο (7,4%). Σε μια κατηγοριοποίηση των πόλεων σε αστικές (άνω των 

50.000 κατοίκων) και σε ημιαστικές (κάτω των 50.000 κατοίκων) περιοχές, το 70,8% 

των συμμετεχόντων εργάζονταν σε αστικές, το 27,3% σε ημιαστικές, ενώ δύο άτομα 

δε δήλωσαν την περιοχή στην οποία εργάζονταν. 

Όσον αφορά την εκπαίδευσή τους, το 3,7% κατείχε πτυχίο Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας, το 5,6% είχε δύο επιπλέον χρόνια εξομοίωσης, το 19,9% αποφοίτησε από 

Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής ή Προσχολικής εκπαίδευσης ειδικής αγωγής, το 

27,3% είχε πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, το 9,7% πτυχίο 

Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, ενώ το 33,8% κατείχε κάποιο 

άλλο πτυχίο, και σ’ αυτή την περίπτωση ανήκαν οι Καθηγητές Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης από διάφορες ειδικότητες (π.χ. Φιλόλογοι, Μαθηματικοί). Από το σύνολο 

του δείγματος, το 8,3% είχε επιπλέον σπουδές σε Διδασκαλείο, το 49,1% μεταπτυχιακό 

στην Ειδική Αγωγή, το 4,2% μεταπτυχιακό στη Γενική Αγωγή, το 3,2% είχε 
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διδακτορικό στην Ειδική Αγωγή, το 10,6% είχε εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, το 

22,2% δεν είχε επιπλέον σπουδές στην Ειδική Αγωγή, ενώ πέντε άτομα δεν απάντησαν 

στη συγκεκριμένη ερώτηση. Τέλος, το 39,4% των συμμετεχόντων εργαζόταν σε Ειδικό 

Σχολείο, το 41,2% σε Τμήματα Παράλληλης Στήριξης σε γενικό σχολείο, το 17,6% σε 

Τμήμα Ένταξης, ενώ τέσσερα άτομα δε δήλωσαν τη τρέχουσα σχολική μονάδα 

εργασίας τους. 

 

2.2 Ερευνητικό εργαλείο 
 

Το εργαλείο συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε για να ερευνήσει 

τομείς που αναφέρονται στις απόψεις των εκπαιδευτικών για τη συνεργασία μεταξύ 

αυτών και των γονέων ήταν ένα ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες 

της συγκεκριμένης έρευνας από την ίδια την ερευνήτρια συνδυάζοντας ευρήματα από 

τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και από τις μελέτες προγενέστερων ερευνητών 

(Δαβάζογλου & Κόκκινος, 2003· Κόζυβα, 2009· Λιοντάκη, 1999· Ματσαγγούρας & 

Πούλου, 2009· Πολυχρονοπούλου, 2004· Syriopoulou-Delli, Cassimos & 

Polychronopoulou, 2016· Τσιμπιδάκη, 2007). Αποτελείται από δύο μέρη, όπου στο 

πρώτο εξ αυτών οι εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν τα δημογραφικά τους στοιχεία. Το 

δεύτερο μέρος που αναφέρεται σε διάφορα θέματα, τα οποία άπτονται της συνεργασίας 

εκπαιδευτικών-γονέων, χωρίζεται σε 4 σκέλη. Το πρώτο σκέλος σχετίζεται με τα 

θετικά αποτελέσματα που έχει η συνεργασία εκπαιδευτικών-γονέων για το μαθητή, το 

γονέα και τον εκπαιδευτικό και αποτελείται από 18 δηλώσεις. Το δεύτερο σκέλος 

σχετίζεται με τους παράγοντες που αποτελούν τροχοπέδη σ’ αυτή τη συνεργασία, 

αποτελούμενο από 11 δηλώσεις. Το τρίτο σκέλος  αναφέρεται στο είδος και στη 

συχνότητα της συνεργασίας εκπαιδευτικών-γονέων και αποτελείται από 16 δηλώσεις 

και τέλος το τέταρτο σκέλος αναφέρεται στους τρόπους βελτίωσης της συνεργασίας 

και περιέχει έξι δηλώσεις. Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου όλες οι ερωτήσεις 

είναι κλειστού τύπου και απαντώνται κυρίως σε πενταβάθμια κλίμακα τύπου Likert. 

Για κάθε κλίμακα του ερωτηματολογίου αυτής της έρευνας η αξιοπιστία των 

προτάσεων με την έννοια της εσωτερικής συνέπειας (internal consistency) εκτιμήθηκε 

με τον συντελεστή α (Coefficient alpha) του Cronbach. Ο δείκτης Cronbach’s alpha 

συγκρίνει το άθροισμα των διακυμάνσεων όλων των ερωτήσεων με κάθε μια ερώτηση 

ξεχωριστά με σκοπό τη μεγιστοποίηση της εσωτερικής σταθερότητας, που 

επιτυγχάνεται συμπεριλαμβάνοντας ή όχι κάθε ερώτηση και παρατηρώντας την τιμή 
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του και πρέπει Cronbach’s α ≥ 0,7 (Nunnally, 1978). Με βάση τα παραπάνω υπάρχει 

εσωτερική συνέπεια και επομένως οι κλίμακες του ερωτηματολογίου είναι αξιόπιστες. 

Πιο συγκεκριμένα, η κρίσιμη τιμή Cronbach’s α για τα διάφορα μέρη του 

ερωτηματολογίου εκτιμάται ως εξής: «Οφέλη συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών-

γονέων» - Cronbach’s α= 0,925, «Παράγοντες παρεμπόδισης της συνεργασίας 

εκπαιδευτικών-γονέων είναι» - Cronbach’s α= 0,764, «Τρόποι συνεργασίας με τους 

γονείς» - Cronbach’s α= 0,706, «Συχνότητα συνεργασίας εκπαιδευτικών-γονέων» - 

Cronbach’s α= 0,832 και «Τρόποι ανάπτυξης ή βελτίωσης της συνεργασίας 

εκπαιδευτικών-γονέων» - Cronbach’s α= 0,794. 

 

2.3 Διαδικασία συλλογής δεδομένων 
 

Η διαδικασία της έρευνας πραγματοποιήθηκε από αρχές Φεβρουαρίου του 2017 

και ολοκληρώθηκε τέλη Μαρτίου του ίδιου έτους και έγινε με την τεχνική της τυχαίας 

δειγματοληψίας. Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου το ερωτηματολόγιο 

μοιράστηκε πιλοτικά σε 10 εκπαιδευτικούς που εργάζονταν στην ειδική αγωγή από το 

νομό Θεσσαλονίκης για να διαπιστωθεί αν ήταν κατανοητές οι ερωτήσεις με τον τρόπο 

που διατυπώθηκαν. Αφού κρίθηκε ότι η δομή και η διατύπωση των ερωτήσεων ήταν 

σαφείς, 47 ερωτηματολόγια μοιράστηκαν με επίσκεψη της ερευνήτριας σε κάποια 

δημοτικά σχολεία του Νομού Θεσσαλονίκης, όπου υπηρετούσαν εκπαιδευτικοί 

προσφέροντας παράλληλη στήριξη, ή στους εκπαιδευτικούς των τμημάτων ένταξης ή 

σε εκπαιδευτικούς από ειδικά δημοτικά και γυμνάσια. Τα ερωτηματολόγια 

μοιράζονταν προσωπικά σε κάθε εκπαιδευτικό και η ερευνήτρια επέστρεφε περίπου σε 

χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας για να τα συλλέξει. Από τα 47 που δόθηκαν, 

επιστράφηκαν μόνο τα 29. Επίσης, 50 ερωτηματολόγια δόθηκαν προσωπικά από την 

ερευνήτρια σε εκπαιδευτικούς που εργάζονταν στο νομό Ηλείας, είτε σε δημοτικά 

σχολεία ως παράλληλη στήριξη ή σε τμήματα ένταξης, είτε σε ειδικά σχολεία 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι εκπαιδευτικοί είχαν περιθώριο περίπου μιας 

εβδομάδας να τα συμπληρώσουν. Η ερευνήτρια συνέλεξε τα 47 από τα 50 

ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν. Συνολικά δηλαδή τα έντυπα ερωτηματολόγια 

ήταν 76. Παράλληλα με τη διανομή των προαναφερθέντων ερωτηματολογίων είχε 

δημιουργηθεί και μια ηλεκτρονική έκδοση του ερωτηματολογίου με τη φόρμα 

καταγραφής Google, η οποία αναρτήθηκε είτε σε τόπους κοινωνικής δικτύωσης που 

παρακολουθούν εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, είτε στάλθηκε με προσωπικό μήνυμα, 



51 
 

με τη βοήθεια τόπων κοινωνικής δικτύωσης, σε εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής για να 

ενημερωθούν περί τίνος επρόκειτο και αν επιθυμούσαν έπειτα να συμπληρώσουν τη 

φόρμα. Τέλος, σε άλλες περιπτώσεις το λινκ για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου στάλθηκε μέσω e-mail σε εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής που 

τύχαινε να γνωρίζει η ερευνήτρια. Από τη φόρμα ηλεκτρονικής καταγραφής του 

ερωτηματολογίου συλλέχθηκαν 140 ερωτηματολόγια και η έρευνα ολοκληρώθηκε το 

ίδιο διάστημα που σταμάτησε και η έντυπη μορφή του ερωτηματολογίου. Στο σύνολο 

τα ερωτηματολόγια που συγκεντρώθηκαν ήταν 216 με κάποιες ωστόσο ελλιπείς 

απαντήσεις σε ορισμένα από αυτά. 

 

2.4 Ανάλυση των αποτελεσμάτων 
 

Για τη διεξαγωγή των αποτελεσμάτων έγινε στατιστική ανάλυση των 

δεδομένων με το πρόγραμμα στατιστικής IBM SPSS Statistics 23. Έγινε περιγραφική 

ανάλυση των αποτελεσμάτων και επαγωγική ανάλυση με τη χρήση του ελέγχου 

ανεξαρτησίας t-test και με την ανάλυση διασποράς (ANOVA) για την αξιολόγηση 

πιθανών συσχετίσεων μεταξύ των δημογραφικών χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών 

και των απόψεών τους για τη συνεργασία τους με τους γονείς. Όλοι οι έλεγχοι ήταν 

αμφίπλευροι με επίπεδο σημαντικότητας α=0,05 και διάστημα εμπιστοσύνης 95%. 

Τέλος, για την πιθανή συσχέτιση της άποψης «Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η 

συνεργασία εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής με τους γονείς είναι σημαντική;» με τις 

απόψεις των εκπαιδευτικών περί οφελών συνεργασίας και τρόπων βελτίωσής της 

χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης r του Pearson.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

Αποτελέσματα 

3.1 Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση 

 

3.1.1 Απόψεις εκπαιδευτικών σχετικά με τα αποτελέσματα της συνεργασίας 

μεταξύ εκπαιδευτικών-γονέων 
 

Το πρώτο σκέλος του ερωτηματολογίου, που σχετίζεται με τα θετικά 

αποτελέσματα που έχει η συνεργασία εκπαιδευτικών-γονέων για το μαθητή, το γονέα 

και τον εκπαιδευτικό, αποτελείται από 18 δηλώσεις με τιμές 1=διαφωνώ απόλυτα και 

5=συμφωνώ απόλυτα. Όπως φαίνεται και ακολούθως στον Πίνακα 1, η συνεργασία 

των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής με τους γονείς θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική 

(M=4.57, SD=0.83). Όσον αφορά τα οφέλη αυτής της συνεργασίας, οι εκπαιδευτικοί 

αξιολογούν τη συνεργασία τους ως πολύ σημαντική για τη συλλογή πληροφοριών που 

βοηθούν στην καλύτερη προσαρμογή του ΕΕΠ στις ιδιαίτερες ανάγκες του μαθητή 

(M=4.55, SD=0.62), την καλύτερη κατανόηση των εκπαιδευτικών αναγκών του 

παιδιού από τους γονείς (M=4.54, SD=0.70), την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση 

των προβλημάτων συμπεριφοράς του παιδιού από την οικογένεια (M=4.53, 0.67), τη 

διαμόρφωση πιο θετικής στάσης για το σχολείο και τα μαθήματα (M=4.50, SD=0.62) 

και την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης του παιδιού (M=4.48, SD=0.67). Ακόμη, ομοίως 

με τα παραπάνω οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η συνεργασία βοηθά αρκετά στη 

μεγαλύτερη κατανόηση των αναγκών του παιδιού, αλλά και των αναγκών και 

επιθυμιών των γονέων (M=4.47, SD=0.65), στη βελτίωση της καθημερινής 

συμπεριφοράς του παιδιού στο σχολείο (M=4.43, SD=0.65) και των κοινωνικών του 

δεξιοτήτων (M=4.42, SD=0.68), στη βελτίωση της σχολικής επίδοσης του παιδιού 

(M=4.42, SD=0.58), στην πρόσβαση σε μια ευρεία κλίμακα πληροφοριών που 

παρέχονται από τους γονείς (M=4.41, SD=0.68), στην αύξηση των ευκαιριών για 

ενίσχυση κατάλληλων συμπεριφορών του παιδιού μέσα και έξω από το σχολείο 

(M=4.41, SD=0.67), στη βελτίωση της επικοινωνίας γονέα-παιδιού στο σπίτι (M=4.38, 

0.74), στη διαμόρφωση θετικής στάσης των γονέων απέναντι στο σχολείο (M=4.38, 

SD=0.67), στη συστηματικότερη και αποτελεσματικότερη μελέτη στο σπίτι (M=4,35, 

SD=0.69), στη στήριξη του εκπαιδευτικού έργου από τους ίδιους τους γονείς (M=4.34, 

SD=0.71), στην κατανόηση της ανάγκης υποστήριξης του παιδιού ως προς τη μελέτη 
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στο σπίτι (M=4.33, SD=0.71), στη μείωση των αδικαιολόγητων απουσιών του παιδιού 

(M=4.12, SD=0.94) και στη συμμετοχή του παιδιού στις σχολικές δραστηριότητες της 

τάξης (M=4.09, SD=0.79).  

 

Μέση 

Τιμή 

(Μ) 

Τυπικό 

Σφάλμα 

(SE) 

Επικρατούσα 

Τιμή  

(Mode) 

Τυπική 

Απόκλιση 

(SD) 

Ελάχιστο 

(Min) 

Μέγιστο 

(Max) 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η συνεργασία 

εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής με τους γονείς είναι 

σημαντική; 

4,57 0,06 5 0,83 1 5 

Συλλογή πληροφοριών που βοηθούν στην καλύτερη 

προσαρμογή του προγράμματος στις ιδιαίτερες 

ανάγκες του μαθητή 

4,55 0,04 5 0,62 3 5 

Καλύτερη κατανόηση των εκπαιδευτικών αναγκών 

του παιδιού από τους γονείς 
4,54 0,05 5 0,70 1 5 

Αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των 

προβλημάτων συμπεριφοράς του παιδιού από την 

οικογένεια 

4,53 0,05 5 0,67 2 5 

Διαμόρφωση θετικής στάσης από τον ίδιο το μαθητή 

απέναντι στο σχολείο και  τα μαθήματα 
4,50 0,04 5 0,62 2 5 

Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης του παιδιού 4,48 0,05 5 0,67 3 5 

Μεγαλύτερη κατανόηση των αναγκών του παιδιού, 

αλλά και των αναγκών και επιθυμιών των γονέων 
4,47 0,04 5 0,65 2 5 

Βελτίωση της καθημερινής συμπεριφοράς του 

παιδιού στο σχολείο 
4,43 0,04 5 0,65 2 5 

Βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων του παιδιού 4,42 0,05 5 0,68 2 5 

Βελτίωση της σχολικής επίδοσης του παιδιού 4,42 0,04 4 0,58 3 5 

Πρόσβαση σε μια ευρεία κλίμακα πληροφοριών που 

παρέχονται από τους γονείς 
4,41 0,05 5 0,68 3 5 

Αύξηση των ευκαιριών για ενίσχυση κατάλληλων 

συμπεριφορών του παιδιού μέσα και έξω από το 

σχολείο 

4,41 0,05 5 0,67 2 5 

Διαμόρφωση θετικής στάσης γονέων απέναντι στο 

σχολείο 
4,38 0,05 5 0,67 2 5 

Βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ παιδιού και 

γονέων στο σπίτι 
4,38 0,05 5 0,74 2 5 

Συστηματικότερη και αποτελεσματικότερη μελέτη 

στο σπίτι 
4,35 0,05 5 0,69 3 5 

Στήριξη του εκπαιδευτικού έργου από τους ίδιους 

τους γονείς 
4,34 0,05 5 0,71 2 5 
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Πίνακας 1 Τα οφέλη συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων  

 

3.1.2 Απόψεις εκπαιδευτικών σχετικά με τους παράγοντες παρεμπόδισης 

της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών-γονέων 
 

Το δεύτερο σκέλος του ερωτηματολογίου, που σχετίζεται με τους παράγοντες 

που δυσχεραίνουν τη συνεργασία εκπαιδευτικών-γονέων, αποτελείται από 11 δηλώσεις 

με τιμές 1=διαφωνώ απόλυτα και 5=συμφωνώ απόλυτα. Από τον πίνακα 2 φαίνεται ότι 

οι δύο παράγοντες που συμφωνούν περισσότερο οι εκπαιδευτικοί ότι δε διευκολύνουν 

τη συνεργασία τους με τους γονείς είναι η μη αποδοχή της αναπηρίας από τους γονείς 

(M=4.56, SD=0.59) και η θεώρηση της ενημέρωσης των γονέων για το παιδί τους ως 

χάσιμο χρόνου (M=4.01, SD=0.99). Επιπλεόν, φαίνεται πως συμφωνούν ότι η μη 

εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους από την πλευρά των γονέων (M=3.90, SD=0.96), η 

έλλειψη χρόνου για συζήτηση ανάμεσα σ’ αυτούς και τους γονείς λόγω του φόρτου 

εργασίας των γονέων (M=3.64, SD=1.08), το αίσθημα ότι εκπαιδευτικοί και γονείς 

έχουν διαφορετικές αξίες αναφορικά με το πώς θα αντιμετωπισθούν καλύτερα οι 

ανάγκες των παιδιών (M=3.61, SD=1.01) και το χαμηλό κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο 

των γονέων (M=3.59, SD=1.03) εμποδίζουν σημαντικά τον τομέα συνεργασίας.  

Παράλληλα, άλλοι παράγοντες που συμφωνούν οι εκπαιδευτικοί ότι επηρεάζουν 

αρνητικά τη συνεργασία είναι η άγνοια των γονέων για αναπτυξιακά ζητήματα του 

παιδιού (M=3.40, SD=1.19), η αίσθηση ότι οι γονείς βλέπουν τους ίδιους περισσότερο 

ως επαγγελματίες παρά ως ισότιμους συνεργάτες (M=3.29, SD=1.08), η μη εκπαίδευση 

των ερωτηθέντων σε ζητήματα συμβουλευτικής και συνεργασίας με γονείς (M=3.25, 

SD=1.15), η ελλειψη χρόνου για συζήτηση ανάμεσα σ’ αυτούς και τους γονείς λόγω 

του φόρτου εργασίας των εκπαιδευτικών (M=3.07, SD=1.29) και η χαμηλή επίδοση 

του παιδιού (M=3.04, SD=1.09). 

Κατανόηση από τους γονείς της ανάγκης 

υποστήριξης του παιδιού ως προς τη μελέτη στο 

σπίτι 

4,33 0,05 5 0,71 2 5 

Μείωση των αδικαιολόγητων απουσιών του παιδιού 

με συστηματική παρακολούθηση του σχολικού 

προγράμματος 

4,12 0,06 5 0,94 1 5 

Συμμετοχή του παιδιού στις σχολικές 

δραστηριότητες της τάξης 
4,09 0,05 4 0,79 2 5 
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Πίνακας 2 Παράγοντες παρεμπόδισης της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών-γονέων 

 

3.1.3 Απόψεις εκπαιδευτικών σχετικά με το είδος και τη συχνότητα της 

συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών-γονέων 
 

 Το τρίτο σκέλος του ερωτηματολογίου στο πρώτο μέρος του αναφέρεται στο 

είδος της συνεργασίας εκπαιδευτικών-γονέων και αποτελείται από επτά δηλώσεις με 

τιμές 1=διαφωνώ απόλυτα και 5=συμφωνώ απόλυτα. Από τον πίνακα 3 φαίνεται ότι 

περισσότερο οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι η συνεργασία γίνεται με 

προκαθορισμένες από τους ίδιους συναντήσεις με τους γονείς (M=4.12, SD=0.70) και 

με τη συμμετοχή των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες (M=4.12, SD=0.70). 

 

Μέση 

Τιμή 

(Μ) 

Τυπικό 

Σφάλμα 

(SE) 

Επικρατούσα 

Τιμή  

(Mode) 

Τυπική 

Απόκλιση 

(SD) 

Ελάχιστο 

(Min) 

Μέγιστο 

(Max) 

Η μη αποδοχή της αναπηρίας από τους γονείς 4,56 0,04 5 0,59 2 5 

Η θεώρηση της ενημέρωσης των γονέων για το 

παιδί τους ως χάσιμο χρόνου 
4,01 0,07 4 0,99 1 5 

Η δυσπιστία των γονέων για τις ικανότητες σας 

ως εκπαιδευτικού  
3,90 0,07 4 0,96 1 5 

Η έλλειψη χρόνου για συζήτηση ανάμεσα σε 

εσάς και τους γονείς λόγω του φόρτου εργασίας 

τους 

3,64 0,07 4 1,08 1 5 

Το αίσθημα ότι εσείς και οι γονείς έχετε 

διαφορετικές αξίες αναφορικά με το πώς θα 

αντιμετωπισθούν καλύτερα οι ανάγκες των 

παιδιών 

3,61 0,07 4 1,01 1 5 

Το χαμηλό κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο των 

γονέων  
3,59 0,07 4 1,03 1 5 

Οι γονείς δεν είναι γνώστες θεμάτων ανάπτυξης 

του παιδιού στο βαθμό που θα επιθυμούσατε να 

είναι 

3,40 0,08 4 1,19 1 5 

Η αίσθηση ότι οι γονείς σας βλέπουν 

περισσότερο ως επαγγελματία παρά ως ισότιμο 

συνεργάτη 

3,29 0,07 3 1,08 1 5 

Η μη εκπαίδευση σας σε ζητήματα 

συμβουλευτικής και συνεργασίας με γονείς 
3,25 0,08 4 1,15 1 5 

Η έλλειψη χρόνου για συζήτηση ανάμεσα σε 

εσάς και τους γονείς λόγω του φόρτου εργασίας 

σας 

3,07 0,09 4 1,29 1 5 

Η χαμηλή επίδοση του παιδιού 3,04 0,07 4 1,09 1 5 
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Ακόμη, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να έρχονται σε επαφή με τετράδια επικοινωνίας 

(M=3.80, SD=1.14), με τηλεφωνήματα (M=3.65, SD=1.08), μέσω του κοινωνικού 

λειτουργού ή του ψυχολόγου του σχολείου (M=3.45, SD=1.33) και λιγότερο με σχολές 

γονέων εντός του σχολείου (M=3.09, SD=1.20) και επισκέψεις στο σπίτι του μαθητή 

(M=2.52, SD=1.35).  

Πίνακας 3 Τρόποι συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών-γονέων 

 

Το τρίτο σκέλος του ερωτηματολογίου στο δεύτερο μέρος του αναφέρεται στη 

συχνότητα της συνεργασίας εκπαιδευτικών-γονέων και αποτελείται από εννιά 

δηλώσεις με τιμές 1=ποτέ και 4=πολύ συχνά. Από τον πίνακα 4 φαίνεται οι 

εκπαιδευτικοί να απαντούν ότι η επικοινωνία γίνεται συχνά με δική τους πρωτοβουλία 

(M=3.84, SD=0.64), ότι το σχολείο προσκαλεί τους γονείς σε εκδηλώσεις (M=3.09, 

SD=0.78) και ότι εξίσου οι γονείς επικοινωνούν συχνά με τους εκπαιδευτικούς 

(M=3.07, SD=0.84). Λιγότερο συχνά το σχολείο προσκαλεί τους γονείς σε μια ημέρα 

ενημέρωσης γονέων (M=2.99, SD=0.77), οι γονείς επισκέπτονται το σχολείο για να 

μάθουν για το παιδί τους (M=2.90, SD=0.82) ή επισκέπτονται το σχολείο σε 

εκδηλώσεις (M=2.79, SD=0.80), συμμετέχουν σε μια ημέρα ενημέρωσης γονέων 

(M=2.77, SD=0.82), το σχολείο τους προσκαλεί να συμμετέχουν στη διοργάνωση 

σχολικών δραστηριοτήτων (M=2.61, 0.90) και συμμετέχουν στη διοργάνωση σχολικών 

δραστηριοτήτων (M=2.44, SD=0.91).  

 

Μέση 

Τιμή 

(Μ) 

Τυπικό 

Σφάλμα 

(SE) 

Επικρατούσα 

Τιμή  

(Mode) 

Τυπική 

Απόκλιση 

(SD) 

Ελάχιστο 

(Min) 

Μέγιστο 

(Max) 

Προκαθορισμένες από εσάς συναντήσεις με 

τους γονείς 

4,12 0,05 4 0,70 2 5 

Συμμετοχή των γονέων στις σχολικές 

δραστηριότητες 

4,12 0,05 4 0,70 2 5 

Επικοινωνία μέσω τετραδίου επικοινωνίας 

σχολείου-οικογένειας 

3,80 0,08 4 1,14 1 5 

Τηλεφωνήματα στο σπίτι των μαθητών 3,65 0,07 4 1,08 1 5 

Καθημερινή διαθεσιμότητα κοινωνικού 

λειτουργού και ψυχολόγου στο σχολείο 

3,45 0,09 4 1,33 1 5 

Δημιουργία σχολής γονέων στο σχολείο 3,09 0,08 3 1,20 1 5 

Προκαθορισμένες επισκέψεις σας στο σπίτι του 

μαθητή 

2,52 0,09 2 1,35 1 5 
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Πίνακας 4 Συχνότητα συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών-γονέων 

 

 

3.1.4 Απόψεις εκπαιδευτικών σχετικά με τους τρόπους ανάπτυξης και 

βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών-γονέων 

 

Το πέμπτο σκέλος του ερωτηματολογίου αναφέρεται στους τρόπους ανάπτυξης 

και βελτίωσης της συνεργασίας εκπαιδευτικών-γονέων και αποτελείται από έξι 

δηλώσεις με τιμές 1=διαφωνώ απόλυτα και 5=συμφωνώ απόλυτα. Από τον πίνακα 5 

φαίνεται οι εκπαιδευτικοί να συμφωνούν απόλυτα ότι καλό θα ήταν να παρακολουθούν 

σεμινάρια σχετικά με τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών 

συνεργαζόμενοι με επαγγελματίες (M=4.53, SD=0.62), στα πανεπιστημιακά μαθήματα 

να εισαχθεί ειδικό μάθημα για τον τρόπο προσέγγισης των γονέων (M=4.50, SD=0.72) 

και να υπάρχουν συχνές και προσωπικές επαφές μεταξύ αυτών και των γονέων 

(M=4.42, SD=0.61). Επιπλέον, συμφωνούν ότι θα ήταν ωφέλιμο να επιμορφωθούν σε 

 

Μέση 

Τιμή 

(Μ) 

Τυπικό 

Σφάλμα 

(SE) 

Επικρατούσα 

Τιμή  

(Mode) 

Τυπική 

Απόκλιση 

(SD) 

Ελάχιστο 

(Min) 

Μέγιστο 

(Max) 

Η επικοινωνία με τους γονείς γίνεται με δική σας 

πρωτοβουλία 
3,38 0,04 4 0,64 2 4 

Το σχολείο προσκαλεί τους γονείς να 

παραστούν σε μια εκδήλωση (π,χ, γιορτή, 

μπαζάρ) 

3,09 0,05 3 0,78 1 4 

Οι γονείς επικοινωνούν με εσάς 3,07 0,06 3 0,84 1 4 

Το σχολείο προσκαλεί τους γονείς σε μια ημέρα 

ενημέρωσης γονέων 
2,99 0,05 3 0,77 1 4 

Οι γονείς επισκέπτονται το σχολείο για να 

πληροφορηθούν για το παιδί τους 
2,90 0,06 3 0,82 1 4 

Οι γονείς επισκέπτονται το σχολείο σε μια 

εκδήλωση (π,χ, γιορτή, μπαζάρ) 
2,79 0,05 3 0,80 1 4 

Οι γονείς συμμετέχουν σε μια ημέρα 

ενημέρωσης γονέων 
2,77 0,06 3 0,82 1 4 

Το σχολείο προσκαλεί τους γονείς να 

συμμετέχουν στη διοργάνωση σχολικών 

δραστηριοτήτων (π,χ, εκδρομή, φιλανθρωπική 

εκδήλωση) 

2,61 0,06 3 0,90 1 4 

Οι γονείς συμμετέχουν στη διοργάνωση 

σχολικών δραστηριοτήτων (π,χ, εκδρομή, 

φιλανθρωπική εκδήλωση) 

2,44 0,06 2 0,91 1 4 
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ζητήματα ανάπτυξης ή βελτίωσης των σχέσεων οικογένειας-σχολείου (M=4.41, 

SD=0.73), το σχολείο να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς προς την κατεύθυνση 

ανάπτυξης προγραμμάτων γονεϊκής εμπλοκής-συμμετοχής (M=4.38, SD=0.73) και 

ανάλογα με την αναπηρία, να γνωρίζουν την ψυχολογία και τις ιδιαίτερες ανάγκες των 

γονέων (M=4.35, SD=0.68).   

 

Πίνακας 5 Προτάσεις συνεργασίας για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών-γονέων 

 

  

 

Μέση 

Τιμή 

(Μ) 

Τυπικό 

Σφάλμα 

(SE) 

Επικρατούσα 

Τιμή 

(Mode) 

Τυπική 

Απόκλιση 

(SD) 

Ελάχιστο 

(Min) 

Μέγιστο 

(Max) 

Να παρακολουθείτε σεμινάρια σχετικά με τις 

ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών και να 

συνεργάζεστε με επαγγελματίες, για να σας 

παρέχουν καθοδήγηση 

4,53 0,04 5 0,62 2 5 

Στα πανεπιστημιακά μαθήματα προπτυχιακού-

μεταπτυχιακού κύκλου να εισαχθεί ειδικό μάθημα 

για τον τρόπο προσέγγισης των γονέων από τη μεριά 

του εκπαιδευτικού 

4,50 0,05 5 0,72 1 5 

Να υπάρχουν συχνές και προσωπικές επαφές μεταξύ 

εσάς και των γονέων, όπου οι γονείς θα 

ενημερώνονται από εσάς για το παιδί τους 

4,42 0,04 5 0,61 3 5 

Να επιμορφωθείτε σε ζητήματα ανάπτυξης ή 

βελτίωσης των σχέσεων οικογένειας-σχολείου 
4,41 0,05 5 0,73 2 5 

Το σχολείο να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς προς 

την κατεύθυνση ανάπτυξης προγραμμάτων γονεϊκής 

εμπλοκής-συμμετοχής 

4,38 0,05 5 0,73 2 5 

Ανάλογα με την αναπηρία, να γνωρίζετε την 

ψυχολογία και τις ιδιαίτερες ανάγκες των γονέων  
4,35 0,05 5 0,68 2 5 
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3.2 Επαγωγική Στατιστική Ανάλυση 
 

Για την καλύτερη ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε ομαδοποίηση ορισμένων 

δημογραφικών χαρακτηριστικών ως εξής: οικογενειακή κατάσταση (1: άγαμος και 2: 

έγγαμος· η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τις κατηγορίες έγγαμος, διαζευγμένος και 

χήρος), ηλικία (1: <30, 2: 31-40, 3: 41-50, 4: >50), σπουδές (1: γενική αγωγή, 2: ειδική 

αγωγή, 3: άλλο πτυχίο· η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τις κατηγορίες Παιδαγωγική 

Ακαδημία, Παιδαγωγική Ακαδημία και επιπλέον 2 χρόνια εξομοίωσης, Παιδαγωγικό 

τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό τμήμα Προσχολικής εκπαίδευσης, η 

δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 

(Κατεύθυνση: Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες») ή Παιδαγωγικό Τμήμα 

Δημοτικής/Προσχολικής Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και η τρίτη κατηγορία όσους 

είναι καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), πόλη εργασίας: αστικές (πάνω από 

50.000 κατοίκους) και ημιαστικές (κάτω από 50.000 κατοίκους) και τρέχουσα σχολική 

μονάδα (1: Ειδικό Σχολείο, 2: Παράλληλη στήριξη σε Γενικό Σχολείο, 3: Τμήμα 

Ένταξης). Μια ανάλυση με τη χρήση του ελέγχου ανεξαρτησίας t-test και με την 

ανάλυση διασποράς (One-Way ANOVA) πραγματοποιήθηκε ξεχωριστά για κάθε 

στοιχείο του ερωτηματολογίου σε σχέση με τις κατηγοριοποιήσεις των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι η μη αναφορά 

συσχέτισης μεταξύ κάποιου στοιχείου από τα τέσσερα σκέλη του ερωτηματολογίου και 

των δημογραφικών χαρακτηριστικών υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση για εκείνο το στοιχείο.  

 

3.2.1 Συσχετίσεις μεταξύ δημογραφικών χαρακτηριστικών και απόψεων 

των εκπαιδευτικών για τα οφέλη της συνεργασίας τους με τους γονείς 
 

Κατά μέσο όρο, η συνεργασία εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής με τους γονείς 

έχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση ως προς το φύλο (t(45,37)=-3,55, p=.001) που 

για τις γυναίκες εκπαιδευτικούς (M=4,9, SE=0,04) θεωρείται περισσότερο σημαντική 

απ’ ότι για τους άνδρες (M=4,05, SE=0,17). Οι υπόλοιπες απόψεις τους είναι 

ανεξάρτητες από τα άλλα δημογραφικά τους στοιχεία.  

Όσον αφορά τα οφέλη συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών-γονέων, η άποψη 

των εκπαιδευτικών για τη δήλωση «βελτίωση της σχολικής επίδοσης του παιδιού» έχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων (t(70,11)=2,5, p=.015) με τις 
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γυναίκες εκπαιδευτικούς (M=4,46, SE=0,45) να συμφωνούν περισσότερο από τους 

άνδρες (M=4,23, SE=0,08). Ομοίως, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση 

(t(214)=-2,03, p=.044) των απόψεων των δύο φύλων για τη δήλωση «διαμόρφωση της 

θετικής στάσης από τον ίδιο τον μαθητή απέναντι στο σχολείο και τα μαθήματα» με 

τις γυναίκες (M=4,54, SE=0,05) να συμφωνούν περισσότερο από τους άνδρες 

εκπαιδευτικούς (M=4,33, SE=0,1).  

Επίσης, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση των απόψεων των 

εκπαιδευτικών για τη δήλωση «βελτίωση της καθημερινής συμπεριφοράς του παιδιού 

στο σχολείο» ως προς το φύλο (t(214)=-2,8, p=.006) με τις γυναίκες (M=4,49, SE=0,05) 

να συμφωνούν περισσότερο από τους άνδρες εκπαιδευτικούς (M=4,19, SE=0,1), ως 

προς τον τόπο εργασίας τους (t(210)=2,37, p=.019) με τους εκπαιδευτικούς που 

εργάζονται σε αστικές περιοχές (M=4,5, SE=0,05) να συμφωνούν περισσότερο από 

όσους εργάζονται σε ημιαστικές περιοχές (M=4,27, SE=0,1), ως προς την ηλικιακή 

ομάδα (F(3, 210)=2,83, p=.04) με τους νεότερους να συμφωνούν περισσότερο από 

τους μεγαλύτερους σε ηλικία [<30 (M=4,54, SE=0,69), 31-40 (M=4,41, SE=0,08), 41-

50 (M=4,42, SE=0,1), >50 (M=4,05, SE=0,16)] και ως προς το επίπεδο σπουδών (F(2, 

213)=7,65, p=.001) με τους εκπαιδευτικούς που έχουν κάποιο άλλο πτυχίο να 

συμφωνούν περισσότερο [γενική αγωγή (M=4,35, SE=0,07), ειδική αγωγή (M=4,24, 

SE=0,1), άλλο πτυχίο (M=4,67, SE=0,07)]. 

Οι απόψεις τους για τη δήλωση «βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων του 

παιδιού» έχουν στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση ως προς το φύλο (t(214)=-2,81, 

p=.005) με τις γυναίκες (M=4,49, SE=0,05) να συμφωνούν περισσότερο από τους 

άνδρες εκπαιδευτικούς (M=4,16, SE=0,1) και ως προς το επίπεδο σπουδών (F(2, 

213)=7,28, p=.001) με τους εκπαιδευτικούς που έχουν κάποιο άλλο πτυχίο να 

συμφωνούν περισσότερο [γενική αγωγή (M=4,33, SE=0,07), ειδική αγωγή (M=4,24, 

SE=0,12), άλλο πτυχίο (M=4,66, SE=0,06)].  

Οι απόψεις τους για τη δήλωση «ενίσχυση της αυτοπεποίθησης του παιδιού» 

έχουν στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση ως προς το φύλο (t(214)=-3,26, p=.001) 

με τις γυναίκες (M=4,55, SE=0,05) να συμφωνούν περισσότερο από τους άνδρες 

εκπαιδευτικούς (M=4,19, SE=0,12), ως προς την οικογενειακή τους κατάσταση 

(t(207,2)=2,58, p=.011) με τους άγαμους εκπαιδευτικούς (M=4,59, SE=0,06) να 

συμφωνούν περισσότερο από τους έγγαμους (M=4,36, SE=0,07), ως προς την ηλικιακή 

ομάδα (F(3, 210)=2,07, p=.003) με τους νεότερους να συμφωνούν περισσότερο από 
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τους μεγαλύτερους σε ηλικία [<30 (M=4,66, SE=0,06), 31-40 (M=4,29, SE=0,1), 41-

50 (M=4,41, SE=0,11), >50 (M=4,32, SE=0,15)]. 

Οι απόψεις τους για τη δήλωση «συστηματικότερη και αποτελεσματικότερη 

μελέτη στο σπίτι» έχουν στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση ως προς το φύλο 

(t(214)=-3,57, p<.001) με τις γυναίκες (M=4,43, SE=0,05) να συμφωνούν περισσότερο 

από τους άνδρες εκπαιδευτικούς (M=4,02, SE=0,11), ως προς την οικογενειακή τους 

κατάσταση (t(214)=1,98, p=.049) με τους άγαμους εκπαιδευτικούς (M=4,44, SE=0,07) 

να συμφωνούν περισσότερο από τους έγγαμους (M=4,26, SE=0,06), ως προς την 

τρέχουσα θέση εργασίας (F(2, 209)=2,94, p=.002) με τους εκπαιδευτικούς που 

εργάζονται σε τμήμα ένταξης να συμφωνούν περισσότερο από τις άλλες δύο 

κατηγορίες (M=4,53, SE=0,11) [ειδικό σχολείο (M=4,16, SE=0,07), παράλληλη 

στήριξη σε γενικό σχολείο (M=4,49, SE=0,07)]. 

Οι απόψεις τους για τη δήλωση «συμμετοχή του παιδιού στις σχολικές 

δραστηριότητες της τάξης» έχουν στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση ως προς την 

ηλικιακή ομάδα (F(3, 210)=2,07, p=.003) με τους νεότερους να συμφωνούν 

περισσότερο από τους μεγαλύτερους σε ηλικία [<30 (M=4,24, SE=0,08), 31-40 

(M=3,95, SE=0,09), 41-50 (M=3,95, SE=0,14), >50 (M=4, SE=0,14)]. 

Επίσης, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση των απόψεων των 

εκπαιδευτικών για τη δήλωση  «μείωση των αδικαιολόγητων απουσιών του παιδιού με 

συστηματική παρακολούθηση του σχολικού προγράμματος» ως προς το φύλο 

(t(214)=-2,23, p=.027) με τις γυναίκες (M=4,19, SE=0,07) να συμφωνούν περισσότερο 

από τους άνδρες εκπαιδευτικούς (M=3,84, SE=0,16) και ως προς τον τόπο εργασίας 

(t(210)=2,4, p=.017) με τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε αστικές περιοχές 

(M=4,22, SE=0,07) να συμφωνούν περισσότερο από όσους εργάζονται σε ημιαστικές 

περιοχές (M=3,88, SE=0,14). 

Ακόμη, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση των απόψεων των 

εκπαιδευτικών με τη δήλωση «καλύτερη κατανόηση των εκπαιδευτικών αναγκών του 

παιδιού από τους γονείς» ως προς το φύλο (t(212)=-2,02, p=.045) με τις γυναίκες 

(M=4,58, SE=0,05) να συμφωνούν περισσότερο από τους άνδρες εκπαιδευτικούς 

(M=4,34, SE=0,11), ως προς την οικογενειακή τους κατάσταση (t(202,09)=2,58, 

p=.011) με τους άγαμους εκπαιδευτικούς (M=4,66, SE=0,06) να συμφωνούν 

περισσότερο από τους έγγαμους (M=4,42, SE=0,07), ως προς τον τόπο εργασίας τους 

(t(208)=3,08, p=.002) με τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε αστικές περιοχές 

(M=4,3, SE=0,05) να συμφωνούν περισσότερο από όσους εργάζονται σε ημιαστικές 
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περιοχές (M=4,31, SE=0,09), ως προς την ηλικιακή ομάδα (F(3, 208)=3,29, p=.022) με 

τους νεότερους να συμφωνούν περισσότερο από τους μεγαλύτερους σε ηλικία [<30 

(M=4,66, SE=0,06), 31-40 (M=4,48, SE=0,09), 41-50 (M=4,51, SE=0,11), >50 

(M=4,12, SE=0,26)] και ως προς το επίπεδο σπουδών (F(2, 211)=3,76, p=.025) με τους 

εκπαιδευτικούς που έχουν κάποιο άλλο πτυχίο να συμφωνούν περισσότερο [γενική 

αγωγή (M=4,47, SE=0,08), ειδική αγωγή (M=4,4, SE=0,12), άλλο πτυχίο (M=4,71, 

SE=0,06)]. 

Επιπλέον, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση των απόψεων των 

εκπαιδευτικών για τη δήλωση «αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων 

συμπεριφοράς του παιδιού από την οικογένεια» ως προς το φύλο (t(213)=-2,75, 

p=.007) με τις γυναίκες (M=4,59, SE=0,05) να συμφωνούν περισσότερο από τους 

άνδρες εκπαιδευτικούς (M=4,28, SE=0,11) και ως προς το επίπεδο σπουδών (F(2, 

212)=3,63, p=.028) με τους εκπαιδευτικούς που έχουν κάποιο άλλο πτυχίο να 

συμφωνούν περισσότερο από τις άλλες δύο κατηγορίες [γενική αγωγή (M=4,5, 

SE=0,07), ειδική αγωγή (M=4,33, SE=0,13), άλλο πτυχίο (M=4,67, SE=0,06)]. 

Οι απόψεις τους για τη δήλωση  «βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ παιδιού 

και γονέων στο σπίτι» έχουν στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση ως προς το φύλο 

(t(214)=-3,32, p<.001) με τις γυναίκες (M=4,46, SE=0,05) να συμφωνούν περισσότερο 

από τους άνδρες εκπαιδευτικούς (M=4,05, SE=0,12), ως προς τον τόπο εργασίας τους 

(t(88,56)=2,32, p=.023) με τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε αστικές περιοχές 

(M=4,46, SE=0,06) να συμφωνούν περισσότερο από όσους εργάζονται σε ημιαστικές 

περιοχές (M=4,17, SE=0,11) και ως προς το επίπεδο σπουδών (F(2, 213)=6,27, p=.002) 

με τους εκπαιδευτικούς που έχουν κάποιο άλλο πτυχίο να συμφωνούν περισσότερο από 

τις άλλες δύο κατηγορίες [γενική αγωγή (M=4,31, SE=0,08), ειδική αγωγή (M=4,14, 

SE=0,12), άλλο πτυχίο (M=4,6, SE=0,07)]. 

Οι απόψεις τους για τη δήλωση «κατανόηση από τους γονείς της ανάγκης 

υποστήριξης του παιδιού ως προς τη μελέτη στο σπίτι» έχουν στατιστικά σημαντική 

διαφοροποίηση ως προς το φύλο (t(213)=-3,24, p=.001) με τις γυναίκες (M=4,41, 

SE=0,05) να συμφωνούν περισσότερο από τους άνδρες εκπαιδευτικούς (M=4,02, 

SE=0,12). Όμοια, οι απόψεις τους για τη δήλωση «μεγαλύτερη κατανόηση των 

αναγκών του παιδιού, αλλά και των αναγκών και επιθυμιών των γονέων» έχουν 

στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση ως προς το φύλο (t(214)=-3, p=.003) με τις 

γυναίκες (M=4,54, SE=0,05) να συμφωνούν περισσότερο από τους άνδρες 

εκπαιδευτικούς (M=4,21, SE=0,11). 
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Οι απόψεις τους για τη δήλωση «συλλογή πληροφοριών που βοηθούν στην 

καλύτερη προσαρμογή του προγράμματος στις ιδιαίτερες ανάγκες του μαθητή» έχουν 

στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση ως προς το φύλο (t(54,5)=-2,27, p=.027) με τις 

γυναίκες (M=4,6, SE=0,04) να συμφωνούν περισσότερο από τους άνδρες 

εκπαιδευτικούς (M=4,33, SE=0,11) και ως προς τον τόπο εργασίας τους (t(87,33)=2,4, 

p=.018) με τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε αστικές περιοχές (M=4,62, 

SE=0,05) να συμφωνούν περισσότερο από όσους εργάζονται σε ημιαστικές περιοχές 

(M=4,37, SE=0,09). 

Οι απόψεις τους για τη δήλωση «πρόσβαση σε μια ευρεία κλίμακα 

πληροφοριών που παρέχονται από τους γονείς» έχουν στατιστικά σημαντική 

διαφοροποίηση ως προς το φύλο (t(213)=-3,03, p=.003) με τις γυναίκες (M=4,48, 

SE=0,05) να συμφωνούν περισσότερο από τους άνδρες εκπαιδευτικούς (M=4,14, 

SE=0,11), ως προς την ηλικιακή ομάδα (F(3, 209)=5,34, p=.001) με τους μεγαλύτερους 

να συμφωνούν περισσότερο από τους νεότερους σε ηλικία [<30 (M=4,51, SE=0,06), 

31-40 (M=4,42, SE=0,09), 41-50 (M=4,41, SE=0,11), >50 (M=3,83, SE=0,17)]. 

Οι απόψεις τους για τη δήλωση «αύξηση των ευκαιριών για ενίσχυση 

κατάλληλων συμπεριφορών του παιδιού μέσα και έξω από το σχολείο» έχουν 

στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση ως προς την ηλικιακή ομάδα (F(3, 210)=3,55, 

p=.001) με τους νεότερους να συμφωνούν περισσότερο από τους μεγαλύτερους σε 

ηλικία [<30 (M=4,51, SE=0,07), 31-40 (M=4,47, SE=0,08), 41-50 (M=4,24, SE=0,11), 

>50 (M=4,05, SE=0,16)], ενώ οι απόψεις τους για τη δήλωση «στήριξη του 

εκπαιδευτικού έργου από τους ίδιους τους γονείς» έχουν στατιστικά σημαντική 

διαφοροποίηση ως προς τον τόπο εργασίας τους (t(210)=2,34, p=.002) με τους 

εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε αστικές περιοχές (M=4,41, SE=0,05) να συμφωνούν 

περισσότερο από όσους εργάζονται σε ημιαστικές περιοχές (M=4,15, SE=0,11). 

 

3.2.2 Συσχετίσεις μεταξύ δημογραφικών χαρακτηριστικών και απόψεων 

των εκπαιδευτικών για τους παράγοντες παρεμπόδισης της 

συνεργασίας τους με τους γονείς 
 

Οι απόψεις τους για τη δήλωση «η χαμηλή επίδοση του παιδιού» έχουν 

στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση ως προς το φύλο (t(213)=2,57, p=.011) με τους 

άνδρες (M=3,42, SE=0,15) να συμφωνούν περισσότερο από τις γυναίκες 

εκπαιδευτικούς (M=2,95, SE=0,08), ως προς την οικογενειακή τους κατάσταση 
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(t(213)=-2,73, p=.007) με τους έγγαμους εκπαιδευτικούς (M=2,84, SE=0,1) να 

συμφωνούν περισσότερο από τους άγαμους (M=3,24, SE=0,1) και ως προς την 

ηλικιακή ομάδα (F(3, 209)=4,09, p=.008) με τους μεγαλύτερους να συμφωνούν 

περισσότερο από τους νεότερους σε ηλικία [<30 (M=2,78, SE=0,11), 31-40 (M=3,1, 

SE=0,14), 41-50 (M=3,2, SE=0,18), >50 (M=3,63, SE=0,22)].  

Οι απόψεις τους για τη δήλωση «το χαμηλό κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο των 

γονέων» έχουν στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση ως προς το φύλο (t(73,37)=2,33, 

p=.023) με τους άνδρες (M=3,88, SE=0,14) να συμφωνούν περισσότερο από τις 

γυναίκες εκπαιδευτικούς (M=3,51, SE=0,08). 

Ακόμη, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση των απόψεων των 

εκπαιδευτικών με τη δήλωση «μη αποδοχή της αναπηρίας από τους γονείς» ως προς 

την οικογενειακή τους κατάσταση (t(204,06)=2,32, p=.021) με τους άγαμους 

εκπαιδευτικούς (M=4,65, SE=0,05) να συμφωνούν περισσότερο από τους έγγαμους 

(M=4,46, SE=0,06) και ως προς τον τόπο εργασίας τους (t(80,38)=3,45, p=.001) με 

τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε αστικές περιοχές (M=4,66, SE=0,04) να 

συμφωνούν περισσότερο από όσους εργάζονται σε ημιαστικές περιοχές (M=4,31, 

SE=0,09). 

Οι απόψεις τους για τη δήλωση «θεώρηση της ενημέρωσης των γονέων για το 

παιδί τους ως χάσιμο χρόνου» έχουν στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση ως προς το 

φύλο (t(59,06)=-2,2, p=.032) με τις γυναίκες (M=4,09, SE=0,07) να συμφωνούν 

περισσότερο από τους άνδρες εκπαιδευτικούς (M=3,7, SE=0,16) και ως προς τον τόπο 

εργασίας τους (t(210)=2,16, p=.032) με τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε 

αστικές περιοχές (M=4,1, SE=0,08) να συμφωνούν περισσότερο από όσους εργάζονται 

σε ημιαστικές περιοχές (M=3,78, SE=0,12). 

Οι απόψεις τους για τη δήλωση «έλλειψη χρόνου για συζήτηση ανάμεσα σε 

εσάς και τους γονείς λόγω του φόρτου εργασίας σας» έχουν στατιστικά σημαντική 

διαφοροποίηση ως προς το φύλο (t(213)=2,27, p=.024) με τους άνδρες (M=3,47, 

SE=0,2) να συμφωνούν περισσότερο από τις γυναίκες εκπαιδευτικούς (M=2,97, 

SE=0,1) και ως προς τον τόπο εργασίας τους (t(131,55)=-3,1, p=.002) με τους 

εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε ημιαστικές περιοχές (M=3,46, SE=0,14) να 

συμφωνούν περισσότερο από όσους εργάζονται σε αστικές περιοχές (M=2,91 

SE=0,11). 

Οι απόψεις τους για τη δήλωση «έλλειψη χρόνου για συζήτηση ανάμεσα σε 

εσάς και τους γονείς λόγω του φόρτου εργασίας τους» έχουν στατιστικά σημαντική 
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διαφοροποίηση ως προς την ηλικιακή ομάδα (F(3, 210)=4,02, p=.008) με τους 

μεγαλύτερους σε ηλικία εκπαιδευτικούς να συμφωνούν περισσότερο από τους 

μικρότερους [<30 (M=2,98, SE=0,13), 31-40 (M=3,14, SE=0,17), 41-50 (M=3,14, 

SE=0,22), >50 (M=2,83, SE=0,32)].  

Οι απόψεις τους για τη δήλωση «οι γονείς δεν είναι γνώστες θεμάτων 

ανάπτυξης του παιδιού στο βαθμό που θα επιθυμούσατε να είναι» έχουν στατιστικά 

σημαντική διαφοροποίηση ως προς το φύλο (t(82,07)=4,08, p<.001) με τους άνδρες 

(M=3,95, SE=0,14) να συμφωνούν περισσότερο από τις γυναίκες εκπαιδευτικούς 

(M=3,27, SE=0,09). 

Οι απόψεις τους για τη δήλωση «η μη εκπαίδευσή σας σε ζητήματα 

συμβουλευτικής και συνεργασίας με γονείς» έχουν στατιστικά σημαντική 

διαφοροποίηση ως προς το φύλο (t(79,26)=2,25, p=.027) με τους άνδρες (M=3,56, 

SE=0,14) να συμφωνούν περισσότερο από τις γυναίκες εκπαιδευτικούς (M=3,18, 

SE=0,09) και ως προς την τρέχουσα θέση εργασίας (F(2, 209)=3,38, p=.036) με τους 

εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε παράλληλη στήριξη σε γενικό σχολείο να 

συμφωνούν περισσότερο από τις άλλες δύο κατηγορίες [ειδικό σχολείο (M=3,26, 

SE=0,13), παράλληλη στήριξη σε γενικό σχολείο (M=3,38, SE=0,11), τμήμα ένταξης 

(M=2,82, SE=0,19)]. 

Οι απόψεις τους για τη δήλωση «αίσθηση ότι οι γονείς σας βλέπουν 

περισσότερο ως επαγγελματία παρά ως ισότιμο συνεργάτη» έχουν στατιστικά 

σημαντική διαφοροποίηση ως προς το φύλο (t(213)=2,3, p=.022) με τους άνδρες 

(M=3,63, SE=0,16) να συμφωνούν περισσότερο από τις γυναίκες εκπαιδευτικούς 

(M=3,21, SE=0,08). 

 

3.2.3 Συσχετίσεις μεταξύ δημογραφικών χαρακτηριστικών και απόψεων 

των εκπαιδευτικών για το είδος της συνεργασίας τους με τους γονείς 
 

Στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση των απόψεων των εκπαιδευτικών 

υπάρχει με τη δήλωση «προκαθορισμένες επισκέψεις σας στο σπίτι του μαθητή» ως 

προς το φύλο (t(214)=-2,81, p=.005) με τις γυναίκες (M=3,83, SE=0,09) να συμφωνούν 

περισσότερο από τους άνδρες εκπαιδευτικούς (M=3,7, SE=0,18) και ως προς τον τόπο 

εργασίας τους (t(207)=-3,01, p=.003) με τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε 

ημιαστικές περιοχές (M=2,93, SE=0,17) να συμφωνούν περισσότερο από όσους 

εργάζονται σε αστικές περιοχές (M=2,32, SE=0,11). 
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Οι απόψεις τους για τη δήλωση «δημιουργία σχολής γονέων στο σχολείο» 

έχουν στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση ως προς την τρέχουσα θέση εργασίας 

(F(2, 204)=5,07, p=.007) με τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε ειδικό σχολείο να 

συμφωνούν περισσότερο (M=3,38, SE=0,13) [παράλληλη στήριξη σε γενικό σχολείο 

(M=2,82, SE=0,12), τμήμα ένταξης (M=3,05, SE=0,23)] και ως προς την ηλικιακή 

ομάδα (F(3, 205)=3,29, p=.022) με τους εκπαιδευτικούς ηλικίας 31-40 να συμφωνούν 

περισσότερο [<30 (M=2,82, SE=0,12), 31-40 (M=3,4, SE=0,15), 41-50 (M=3,15, 

SE=0,22), >50 (M=3,06, SE=0,3)]. 

Ακόμη, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση των απόψεων των 

εκπαιδευτικών με τη δήλωση «τηλεφωνήματα στο σπίτι των μαθητών» ως προς τον 

τόπο εργασίας τους (t(137,79)=-2,57, p=.011) με τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται 

σε ημιαστικές περιοχές (M=3,92, SE=0,11) να συμφωνούν περισσότερο από όσους 

εργάζονται σε αστικές περιοχές (M=3,54, SE=0,09). 

Υπάρχει, επίσης, στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση των απόψεων των 

εκπαιδευτικών με τη δήλωση «καθημερινή διαθεσιμότητα κοινωνικού λειτουργού και 

ψυχολόγου στο σχολείο» ως προς την οικογενειακή τους κατάσταση (t(204,41)=-3,47, 

p=.001) με τους έγγαμους εκπαιδευτικούς (M=3,76, SE=0,12) να συμφωνούν 

περισσότερο από τους άγαμους (M=3,14, SE=0,14), ως προς την ηλικιακή ομάδα (F(3, 

205)=4,08, p=.008) με τους μεγαλύτερους να συμφωνούν περισσότερο από τους 

νεότερους σε ηλικία [<30 (M=3,07, SE=0,15), 31-40 (M=3,56, SE=0,16), 41-50 

(M=3,68, SE=0,22), >50 (M=3,81, SE=0,23)], ως προς το επίπεδο σπουδών (F(2, 

208)=7,8, p=.001) με τους εκπαιδευτικούς που έχουν κάποιο άλλο πτυχίο να 

συμφωνούν περισσότερο [γενική αγωγή (M=3,3, SE=0,14), ειδική αγωγή (M=2,82, 

SE=0,21), άλλο πτυχίο (M=3,83, SE=0,15)] και ως προς την τρέχουσα θέση εργασίας 

(F(2, 204)=20,24, p<.001) με τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε ειδικό σχολείο 

να συμφωνούν περισσότερο από τις άλλες δύο κατηγορίες [ειδικό σχολείο (M=4,05, 

SE=0,1), παράλληλη στήριξη σε γενικό σχολείο (M=2,92, SE=0,15), τμήμα ένταξης 

(M=3,14, SE=0,23)]. 

Οι απόψεις τους για τη δήλωση «συμμετοχή των γονέων στις σχολικές 

δραστηριότητες» έχουν στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση ως προς την τρέχουσα 

θέση εργασίας (F(2, 206)=4,6, p=.011) με τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε 

τμήμα ένταξης να συμφωνούν περισσότερο από τις υπόλοιπες κατηγορίες [ειδικό 

σχολείο (M=3,32, SE=0,1), παράλληλη στήριξη σε γενικό σχολείο (M=3,44, SE=0,12), 

τμήμα ένταξης (M=3,82, SE=0,2)]. 
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3.2.4 Συσχετίσεις μεταξύ δημογραφικών χαρακτηριστικών και απόψεων 

των εκπαιδευτικών για τη συχνότητα της συνεργασίας τους με τους 

γονείς 
 

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη δήλωση «η επικοινωνία με τους γονείς 

γίνεται με δική σας πρωτοβουλία» έχουν στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση ως 

προς το φύλο (t(65,8)=-2,57, p=.012) με τις γυναίκες (M=3,43, SE=0,05) να υλοποιούν 

συχνότερα αυτού του είδους την επικοινωνία από τους άνδρες εκπαιδευτικούς 

(M=3,16, SE=0,09), ως προς την τρέχουσα θέση εργασίας (F(2, 209)=3,26, p<.001) με 

τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται ως παράλληλη στήριξη σε γενικό σχολείο να να 

υλοποιούν συχνότερα αυτού του είδους την επικοινωνία από τις υπόλοιπες κατηγορίες 

[ειδικό σχολείο (M=3,2, SE=0,07), παράλληλη στήριξη σε γενικό σχολείο (M=3,58, 

SE=0,06), τμήμα ένταξης (M=3,34, SE=0,09)], ως προς την ηλικιακή ομάδα (F(3, 

210)=3,96, p=.009) με τους νεότερους να υλοποιούν συχνότερα αυτού του είδους την 

επικοινωνία από τους μεγαλύτερους σε ηλικία [<30 (M=3,55, SE=0,06), 31-40 

(M=3,23, SE=0,08), 41-50 (M=3,39, SE=0,11), >50 (M=3,18, SE=0,13)] και ως προς 

το επίπεδο σπουδών (F(2, 213)=3,22, p=.042) με τους εκπαιδευτικούς που έχουν πτυχίο 

γενικής αγωγής να υλοποιούν συχνότερα από τις άλλες δύο κατηγορίες αυτού του 

είδους την επικοινωνία [γενική αγωγή (M=3,49, SE=0,06), ειδική αγωγή (M=3,37, 

SE=0,09), άλλο πτυχίο (M=3,27, SE=0,08)]. 

Οι απόψεις τους για τη δήλωση «οι γονείς επικοινωνούν με εσάς» έχουν 

στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση ως προς την τρέχουσα θέση εργασίας (F(2, 

209)=4,31, p=.015) με τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε παράλληλη στήριξη σε 

γενικό σχολείο να βιώνουν συχνότερα αυτού του είδους την επικοινωνία από τις άλλες 

δύο κατηγορίες [ειδικό σχολείο (M=2,89, SE=0,09), παράλληλη στήριξη σε γενικό 

σχολείο (M=3,26, SE=0,09), τμήμα ένταξης (M=3,03, SE=0,12)] και ως προς το 

επίπεδο σπουδών (F(2, 213)=8,4, p<.001) με τους εκπαιδευτικούς που έχουν πτυχίο 

γενικής αγωγής να βιώνουν συχνότερα από τις άλλες δύο κατηγορίες αυτού του είδους 

την επικοινωνία [γενική αγωγή (M=3,29, SE=0,07), ειδική αγωγή (M=3,07, SE=0,13), 

άλλο πτυχίο (M=2,76, SE=0,11)]. Όμοια, οι απόψεις τους για τη δήλωση «οι γονείς 

επισκέπτονται το σχολείο για να πληροφορηθούν για το παιδί τους» έχουν στατιστικά 

σημαντική διαφοροποίηση ως προς την τρέχουσα θέση εργασίας (F(2, 206)=5,27, 

p=.006) με τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε τμήμα ένταξης να βιώνουν 

συχνότερα αυτού του είδους την επικοινωνία από τις υπόλοιπες κατηγορίες [ειδικό 
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σχολείο (M=2,68, SE=0,08), παράλληλη στήριξη σε γενικό σχολείο (M=3,01, 

SE=0,09), τμήμα ένταξης (M=3,1, SE=0,12)] και ως προς το επίπεδο σπουδών (F(2, 

210)=6,46, p=.002) με τους εκπαιδευτικούς που έχουν πτυχίο γενικής αγωγής να 

βιώνουν συχνότερα από τις άλλες δύο κατηγορίες αυτού του είδους την επικοινωνία 

[γενική αγωγή (M=3,06, SE=0,08), ειδική αγωγή (M=3, SE=0,14), άλλο πτυχίο 

(M=2,61, SE=0,09)]. 

Oι απόψεις τους για τη δήλωση «οι γονείς επισκέπτονται το σχολείο σε μια 

εκδήλωση (π.χ. γιορτή, μπαζάρ)» έχουν στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση ως προς 

το επίπεδο σπουδών (F(2, 213)=4,01, p=.002) με τους εκπαιδευτικούς που έχουν πτυχίο 

γενικής αγωγής να βιώνουν συχνότερα αυτού του είδους την επικοινωνία από τις άλλες 

δύο κατηγορίες [γενική αγωγή (M=2,91, SE=0,08), ειδική αγωγή (M=2,86, SE=0,12), 

άλλο πτυχίο (M=2,58, SE=0,08)]. 

Οι απόψεις τους για τη δήλωση «οι γονείς συμμετέχουν σε μια ημέρα 

ενημέρωσης γονέων» έχουν στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση ως προς το επίπεδο 

σπουδών (F(2, 212)=3,61, p=.029) με τους εκπαιδευτικούς που έχουν πτυχίο γενικής 

αγωγής να βιώνουν συχνότερα αυτού του είδους την επικοινωνία από τις άλλες δύο 

κατηγορίες [γενική αγωγή (M=2,91, SE=0,08), ειδική αγωγή (M=2,79, SE=0,11), άλλο 

πτυχίο (M=2,6, SE=0,11)]. 

Επίσης, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση των απόψεων των 

εκπαιδευτικών με τη δήλωση  «το σχολείο προσκαλεί τους γονείς να συμμετέχουν στη 

διοργάνωση σχολικών δραστηριοτήτων (π.χ. εκδρομή, φιλανθρωπική εκδήλωση)» ως 

προς το φύλο (t(80,85)=2,86, p=.005) με τους άνδρες (M=2,91, SE=0,11) να βιώνουν 

συχνότερα αυτού του είδους την επικοινωνία από τις γυναίκες εκπαιδευτικούς 

(M=2,53, SE=0,07) και ως προς τον τόπο εργασίας τους (t(119,06)=-2,95, p=.004) με 

τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε ημιαστικές περιοχές (M=2,88, SE=0,11) να 

βιώνουν συχνότερα αυτού του είδους την επικοινωνία από όσους εργάζονται σε 

αστικές περιοχές (M=2,5, SE=0,07). 

Τέλος, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση των απόψεων των 

εκπαιδευτικών με τη δήλωση «οι γονείς συμμετέχουν στη διοργάνωση σχολικών 

δραστηριοτήτων (π.χ. εκδρομή, φιλανθρωπική εκδήλωση)» ως προς το φύλο 

(t(212)=3,04, p=.003) με τους άνδρες (M=2,81, SE=0,12) να βιώνουν συχνότερα αυτού 

του είδους την επικοινωνία από τις γυναίκες εκπαιδευτικούς (M=2,35, SE=0,07) και ως 

προς το επίπεδο σπουδών (F(2, 211)=3,97, p=.002) με τους εκπαιδευτικούς που έχουν 

πτυχίο γενικής αγωγής να βιώνουν συχνότερα αυτού του είδους την επικοινωνία από 
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τις άλλες δύο κατηγορίες [γενική αγωγή (M=2,59, SE=0,09), ειδική αγωγή (M=2,52, 

SE=0,15), άλλο πτυχίο (M=2,21, SE=0,1)]. 

 

3.2.5 Συσχετίσεις μεταξύ δημογραφικών χαρακτηριστικών και απόψεων 

των εκπαιδευτικών για τις προτάσεις βελτίωσης της συνεργασίας τους 

με τους γονείς 

 

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη δήλωση «στα πανεπιστημιακά μαθήματα 

προπτυχιακού-μεταπτυχιακού κύκλου να εισαχθεί ειδικό μάθημα για τον τρόπο 

προσέγγισης των γονέων από τη μεριά του εκπαιδευτικού» έχουν στατιστικά 

σημαντική διαφοροποίηση ως προς την οικογενειακή τους κατάσταση (t(214)=2,4, 

p=.017) με τους άγαμους εκπαιδευτικούς (M=4,62, SE=0,07) να συμφωνούν 

περισσότερο από τους έγγαμους (M=3,39, SE=0,07), ως προς την ηλικιακή ομάδα (F(3, 

210)=4,64, p=.004) με τους νεότερους να συμφωνούν περισσότερο από τους 

μεγαλύτερους σε ηλικία [<30 (M=4,68, SE=0,07), 31-40 (M=4,41, SE=0,09), 41-50 

(M=4,43, SE=0,11), >50 (M=4,11, SE=0,2)] και ως προς τον τόπο εργασίας τους 

(t(210)=2,32, p=.021) με τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε αστικές περιοχές 

(M=4,58, SE=0,06) να συμφωνούν περισσότερο από όσους εργάζονται σε ημιαστικές 

περιοχές (M=4,32, SE=0,09). 

Οι απόψεις τους για τη δήλωση «να επιμορφωθείτε σε ζητήματα ανάπτυξης ή 

βελτίωσης των σχέσεων οικογένειας-σχολείου» έχουν στατιστικά σημαντική 

διαφοροποίηση ως προς την ηλικιακή ομάδα (F(3, 210)=3,7, p=.013) με τους 

νεότερους να συμφωνούν περισσότερο από τους μεγαλύτερους σε ηλικία [<30 

(M=4,51, SE=0,07), 31-40 (M=4,47, SE=0,09), 41-50 (M=4,3, SE=0,12), >50 (M=3,95, 

SE=0,18)]. 

Οι απόψεις τους για τη δήλωση «να υπάρχουν συχνές και προσωπικές επαφές 

μεταξύ εσάς και των γονέων, όπου οι γονείς θα ενημερώνονται από εσάς για το παιδί 

τους» έχουν στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση ως προς το επίπεδο σπουδών (F(2, 

213)=6,29, p=.002) με τους εκπαιδευτικούς που έχουν άλλο πτυχίο να συμφωνούν 

περισσότερο από τις άλλες δύο κατηγορίες [γενική αγωγή (M=4,46, SE=0,06), ειδική 

αγωγή (M=4,14, SE=0,11), άλλο πτυχίο (M=4,53, SE=0,06)]. Όμοια, οι απόψεις τους 

για τη δήλωση «το σχολείο να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς προς την κατεύθυνση 

ανάπτυξης προγραμμάτων γονεϊκής εμπλοκής-συμμετοχής» έχουν στατιστικά 

σημαντική διαφοροποίηση ως προς το επίπεδο σπουδών (F(2, 213)=6,94, p=.001) με 
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τους εκπαιδευτικούς που έχουν κάποια άλλο πτυχίο να συμφωνούν περισσότερο από 

τις άλλες δύο κατηγορίες [γενική αγωγή (M=4,38, SE=0,07), ειδική αγωγή (M=4,07, 

SE=0,14), άλλο πτυχίο (M=4,58, SE=0,06)]. 

 

3.2.6 Συσχετίσεις μεταξύ της άποψης περί σημαντικότητας συνεργασίας και 

των απόψεων των εκπαιδευτικών για τα οφέλη της συνεργασίας τους 

με τους γονείς 

 

Αυτά τα αποτελέσματα αφορούν στο σχολιασμό του πίνακα 6, που υπάρχει στο 

παράρτημα Α και προέκυψαν από τη συσχέτιση της ερώτησης «Σε ποιο βαθμό 

θεωρείτε ότι η συνεργασία εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής με τους γονείς είναι 

σημαντική;» με τις δηλώσεις για τα οφέλη της συνεργασίας των εκπαιδευτικών με τους 

γονείς. 

Η ερώτηση «Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η συνεργασία εκπαιδευτικού ειδικής 

αγωγής με τους γονείς είναι σημαντική;» έχει χαμηλή θετική συσχέτιση με τη 

μεταβλητή «Βελτίωση της σχολικής επίδοσης του παιδιού» (r(195)=.301) και είναι 

στατιστικά σημαντική (p=0,000) σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01. 

Η ερώτηση «Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η συνεργασία εκπαιδευτικού ειδικής 

αγωγής με τους γονείς είναι σημαντική;» έχει χαμηλή θετική συσχέτιση με τη 

μεταβλητή «Διαμόρφωση θετικής στάσης από τον ίδιο το μαθητή απέναντι στο σχολείο 

και  τα μαθήματα» (r(195)=.279) και είναι στατιστικά σημαντική (p=0,000) σε επίπεδο 

σημαντικότητας 0,01. 

Η ερώτηση «Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η συνεργασία εκπαιδευτικού ειδικής 

αγωγής με τους γονείς είναι σημαντική;» έχει χαμηλή θετική συσχέτιση με τη 

μεταβλητή «Βελτίωση της καθημερινής συμπεριφοράς του παιδιού στο σχολείο» 

(r(195)=.269) και είναι στατιστικά σημαντική (p=0,000) σε επίπεδο σημαντικότητας 

0,01. 

Η ερώτηση «Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η συνεργασία εκπαιδευτικού ειδικής 

αγωγής με τους γονείς είναι σημαντική;» έχει χαμηλή θετική συσχέτιση με με τη 

μεταβλητή «Βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων του παιδιού» (r(195)=.252) και 

είναι στατιστικά σημαντική (p=0,000) σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01. 

Η ερώτηση «Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η συνεργασία εκπαιδευτικού ειδικής 

αγωγής με τους γονείς είναι σημαντική;» έχει χαμηλή θετική συσχέτιση με τη 

μεταβλητή «Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης του παιδιού» (r(195)=.280) και είναι 
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στατιστικά σημαντική (p=0,000) σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01. 

Η ερώτηση «Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η συνεργασία εκπαιδευτικού ειδικής 

αγωγής με τους γονείς είναι σημαντική;» έχει χαμηλή θετική συσχέτιση με τη 

μεταβλητή «Συστηματικότερη και αποτελεσματικότερη μελέτη στο σπίτι» 

(r(195)=.243) και είναι στατιστικά σημαντική (p=0,000) σε επίπεδο σημαντικότητας 

0,01. 

Η ερώτηση «Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η συνεργασία εκπαιδευτικού ειδικής 

αγωγής με τους γονείς είναι σημαντική;» έχει χαμηλή θετική συσχέτιση με τη 

μεταβλητή «Μείωση των αδικαιολόγητων απουσιών του παιδιού με συστηματική 

παρακολούθηση του σχολικού προγράμματος» (r(195)=.141) και είναι στατιστικά 

σημαντική (p=0,048) σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05. 

Η ερώτηση «Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η συνεργασία εκπαιδευτικού ειδικής 

αγωγής με τους γονείς είναι σημαντική;» έχει χαμηλή θετική συσχέτιση με τη 

μεταβλητή «Καλύτερη κατανόηση των εκπαιδευτικών αναγκών του παιδιού από τους 

γονείς» (r(195)=.232) και είναι στατιστικά σημαντική (p=0,001) σε επίπεδο 

σημαντικότητας 0,01. 

Η ερώτηση «Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η συνεργασία εκπαιδευτικού ειδικής 

αγωγής με τους γονείς είναι σημαντική;» έχει χαμηλή θετική συσχέτιση με τη 

μεταβλητή «Αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπεριφοράς του 

παιδιού από την οικογένεια» (r(194)=.251) και είναι στατιστικά σημαντική (p=0,000) 

σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01. 

Η ερώτηση «Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η συνεργασία εκπαιδευτικού ειδικής 

αγωγής με τους γονείς είναι σημαντική;» έχει χαμηλή θετική συσχέτιση με τη 

μεταβλητή «Βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ παιδιού και γονέων στο σπίτι» 

(r(195)=.198) και είναι στατιστικά σημαντική (p=0,005) σε επίπεδο σημαντικότητας 

0,01. 

Η ερώτηση «Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η συνεργασία εκπαιδευτικού ειδικής 

αγωγής με τους γονείς είναι σημαντική;» έχει χαμηλή θετική συσχέτιση με τη 

μεταβλητή «Κατανόηση από τους γονείς της ανάγκης υποστήριξης του παιδιού ως προς 

τη μελέτη στο σπίτι» (r(194)=.270) και είναι στατιστικά σημαντική (p=0,000) σε 

επίπεδο σημαντικότητας 0,01. 

Η ερώτηση «Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η συνεργασία εκπαιδευτικού ειδικής 

αγωγής με τους γονείς είναι σημαντική;» έχει χαμηλή θετική συσχέτιση με τη 

μεταβλητή «Διαμόρφωση θετικής στάσης γονέων απέναντι στο σχολείο» 
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(r(195)=.273) και είναι στατιστικά σημαντική (p=0,000) σε επίπεδο σημαντικότητας 

0,01. 

Η ερώτηση «Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η συνεργασία εκπαιδευτικού ειδικής 

αγωγής με τους γονείς είναι σημαντική;» έχει χαμηλή θετική συσχέτιση με τη 

μεταβλητή «Μεγαλύτερη κατανόηση των αναγκών του παιδιού, αλλά και των αναγκών 

και επιθυμιών των γονέων» (r(195)=.199) και είναι στατιστικά σημαντική (p=0,005) 

σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01. 

Η ερώτηση «Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η συνεργασία εκπαιδευτικού ειδικής 

αγωγής με τους γονείς είναι σημαντική;» έχει χαμηλή θετική συσχέτιση με τη 

μεταβλητή «Συλλογή πληροφοριών που βοηθούν στην καλύτερη προσαρμογή του 

προγράμματος στις ιδιαίτερες ανάγκες του μαθητή» (r(193)=.214) και είναι στατιστικά 

σημαντική (p=0,003) σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01. 

Η ερώτηση «Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η συνεργασία εκπαιδευτικού ειδικής 

αγωγής με τους γονείς είναι σημαντική;» έχει χαμηλή θετική συσχέτιση με τη 

μεταβλητή «Πρόσβαση σε μια ευρεία κλίμακα πληροφοριών που παρέχονται από τους 

γονείς (r(194)=.219) και είναι στατιστικά σημαντική (p=0,002) σε επίπεδο 

σημαντικότητας 0,01. 

Η ερώτηση «Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η συνεργασία εκπαιδευτικού ειδικής 

αγωγής με τους γονείς είναι σημαντική;» έχει χαμηλή θετική συσχέτιση με τη 

μεταβλητή «Αύξηση των ευκαιριών για ενίσχυση κατάλληλων συμπεριφορών του 

παιδιού μέσα και έξω από το σχολείο» (r(195)=.180) και είναι στατιστικά σημαντική 

(p=0,011) σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05. 

Η ερώτηση «Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η συνεργασία εκπαιδευτικού ειδικής 

αγωγής με τους γονείς είναι σημαντική;» έχει χαμηλή θετική συσχέτιση με τη 

μεταβλητή «Στήριξη του εκπαιδευτικού έργου από τους ίδιους τους γονείς» 

(r(195)=.202) και είναι στατιστικά σημαντική (p=0,004) σε επίπεδο σημαντικότητας 

0,01. 

 

3.2.7 Συσχετίσεις μεταξύ της άποψης περί σημαντικότητας συνεργασίας και 

των απόψεων των εκπαιδευτικών για τις προτάσεις βελτίωσης της 

συνεργασίας τους με τους γονείς 
 

Αυτά τα αποτελέσματα αφορούν στο σχολιασμό του πίνακα 7, που υπάρχει στο 

παράρτημα Α και προέκυψαν από τη συσχέτιση της ερώτησης «Σε ποιο βαθμό 

θεωρείτε ότι η συνεργασία εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής με τους γονείς είναι 



73 
 

σημαντική;» με τις δηλώσεις για τις προτάσεις βελτίωσης της συνεργασίας των 

εκπαιδευτικών με τους γονείς. Από τις 6 δηλώσεις μόνο μια βρέθηκε να συσχετίζεται. 

Η ερώτηση «Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η συνεργασία εκπαιδευτικού ειδικής 

αγωγής με τους γονείς είναι σημαντική;» έχει χαμηλή θετική συσχέτιση με τη 

μεταβλητή «Να επιμορφωθείτε σε ζητήματα ανάπτυξης ή βελτίωσης των σχέσεων 

οικογένειας-σχολείου» (r(195)=.301) και είναι στατιστικά σημαντική (p=0,197) σε 

επίπεδο σημαντικότητας 0,01. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  

Συμπεράσματα-Συζήτηση-Προτάσεις 

4.1 Συμπεράσματα-Συζήτηση 
 

Η σχέση σχολείου-οικογένειας έχει απασχολήσει έντονα την επιστημονική 

κοινότητα σε παγκόσμια κλίμακα. Η συνεργασία σχολείου-οικογένειας αποτελεί 

ουσιαστικό παράγοντα ενός αποτελεσματικού σχολείου, είναι σύμφυτη με την 

αποτελεσματική διδασκαλία, το αναλυτικό πρόγραμμα, τη σχολική κουλτούρα και 

γενικά το κλίμα μέσα στην τάξη (Κnoff & Batsche, 1995). Ακόμη περισσότερο, στο 

χώρο της ειδικής αγωγής η γονεϊκή συμμετοχή και συνεργασία με το σχολείο και 

πιο συγκεκριμένα με τους εκπαιδευτικούς, κρίνεται απαραίτητη προς όφελος του 

παιδιού με ειδικές ανάγκες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και της οικογένειας 

(Κοντοπούλου, 2004). Η οικογένεια και περισσότερο οι γονείς αποτελούν το βασικό 

παράγοντα ανάπτυξης και αγωγής του παιδιού και ως εκ τούτου η συνεργασία τους 

με τους παιδαγωγούς είναι σημαντική, για να μπορέσουν να γνωρίσουν τις 

ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού και να συμβάλλουν, παράλληλα με την οικογένεια, στην 

ολόπλευρη ανάπτυξη του (Σακελλαρίου, 2002). Ωστόσο, ενώ η συντριπτική 

πλειοψηφία των ερευνών συμμερίζεται την άποψη πως η ποιότητα των σχέσεων 

μεταξύ σχολείου και οικογένειας καθορίζει την εξέλιξη ενός παιδιού, η «έννοια» της 

συνεργασίας, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της ειδικής αγωγής, αποδεικνύεται σύνθετη και 

συχνά προβληματική (Dale, 1996· Wolfendale & Bastiani, 2000). 

Η παρούσα έρευνα έγινε με σκοπό να διερευνηθούν οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εργάζονται στην 

ειδική αγωγή σχετικά με τομείς που αναφέρονται στη συνεργασία τους με τους γονείς 

αλλά και στη γονεϊκή εμπλοκή γενικότερα. Πιο συγκεκριμένα, διερευνήθηκαν οι 

απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με τα οφέλη της συνεργασίας τους με τους 

γονείς των μαθητών τους, τους παράγοντες που κατά την άποψη των εκπαιδευτικών 

λειτουργούν ανασταλτικά στη δημιουργία μιας συνεργατικής σχέσης, τους τρόπους 

αλληλεπίδρασης που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί στη συνεργασία τους με τους 

γονείς και τη συχνότητά τους και τέλος τους τρόπους με τους οποίους πιστεύουν οι 

εκπαιδευτικοί ότι μπορεί να διευκολυνθεί η γονεϊκή συνεργασία. Οι παραπάνω 

απόψεις συσχετίστηκαν και με δημογραφικά στοιχεία των εκπαιδευτικών (φύλο, 

οικογενειακή κατάσταση, ηλικία, σπουδές, πόλη εργασίας και τρέχουσα σχολική 
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μονάδα που υπηρετούν). Σε γενικές γραμμές στο σύνολο των ερωτήσεων η 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών συμφώνησε με τις ήδη διατυπωμένες απόψεις. 

Ωστόσο, παρατηρήθηκαν κάποιες διαφορές σε ορισμένες απαντήσεις με βάση τα 

παραπάνω δημογραφικά στοιχεία, οι οποίες σχολιάζονται εν συνεχεία, ενώ επειδή δεν 

βρέθηκαν να υπάρχουν ιδιαιτέρως σημαντικές συσχετίσεις με το επιπλέον επίπεδο 

σπουδών και την προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών δεν αναφερόμαστε στα δύο αυτά 

στοιχεία. Το αποτέλεσμα αυτό δε συμφωνεί με την έρευνα των Syriopoulou-Delli, 

Cassimos και Polychronopoulou (2016), αλλά αυτό μάλλον οφείλεται στο ότι 

εξέτασαν μόνο τις απόψεις εκπαιδευτικών μαθητών με ΔΑΦ και επιπλέον οι 

στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις αναφέρονταν στην ανάπτυξη της επικοινωνίας 

των μαθητών με ΔΑΦ, ενώ η έρευνά μας ήταν γενικότερη. 

Σε σχέση με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα που αναφερόταν στα οφέλη που 

θεωρούν οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στην ειδική αγωγή ότι προκύπτουν από τη 

συνεργασία τους με τους γονείς και στο κατά πόσο κρίνουν απαραίτητη αυτή τη 

συνεργασία, στην πλειοψηφία τους οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι η συνεργασία είναι 

ιδιαίτερα σημαντική. Αυτό το ερευνητικό αποτέλεσμα υποστηρίζεται και από πολλές 

ακόμη έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί τόσο στη γενική, όσο και στην ειδική 

αγωγή (Kayama, Haight, MaryKu, Cho & Lee, 2017˙ Mautone, Marcelle, Tresco & 

Power, 2015˙ Syriopoulou-Delli, Cassimos & Polychronopoulou, 2016).  

Όσον αφορά τα οφέλη αυτής της συνεργασίας με τους γονείς, οι εκπαιδευτικοί 

συμφωνούν σχεδόν με όλες τις δηλώσεις αλλά περισσότερο στην πλειοψηφία τους 

συμφωνούν με τα παρακάτω θετικά αποτελέσματα: βελτίωση της σχολικής επίδοσης 

του παιδιού, διαμόρφωση πιο θετικής στάσης για το σχολείο και τα μαθήματα, 

βελτίωση της καθημερινής συμπεριφοράς του παιδιού στο σχολείο, καλύτερη 

κατανόηση των εκπαιδευτικών αναγκών του παιδιού από τους γονείς, ενίσχυση της 

αυτοπεποίθησης του παιδιού και διευκόλυνση της συλλογής πληροφοριών που 

βοηθούν στην καλύτερη προσαρμογή του προγράμματος στις ιδιαίτερες ανάγκες του 

μαθητή. Με την άποψη περί βελτίωσης της καθημερινής συμπεριφοράς του παιδιού 

στο σχολείο συμφωνεί και η έρευνα των Syriopoulou-Delli, Cassimos και 

Polychronopoulou (2016), ενώ οι ίδιοι ερευνητές βρήκαν και αυτοί ότι μέσω της 

συνεργασίας επιτυγχάνεται καλύτερη κατανόηση από την πλευρά των γονέων των 

εκπαιδευτικών αναγκών που έχει ο κάθε μαθητής. 

Τα παραπάνω αποτελέσματα συμφωνούν και με μελέτες που έχουν δείξει μια 

ισχυρή συσχέτιση μεταξύ του βαθμού συμμετοχής των γονέων στο σχολείο και της 
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θετικής κοινωνικής, συναισθηματικής και ακαδημαϊκής ανάπτυξης των παιδιών 

(Boethel, 2003· Epstein & Sanders, 2000· Green, Walker, Hoover-Dempsey & Sandler, 

2007· Jeynes, 2003). Η συμμετοχή των γονέων στην εκπαίδευση του παιδιού με την 

αλληλεπίδρασή τους με τους εκπαιδευτικούς ευθύνεται για το 10-20% της 

διακύμανσης στην επίδοσή του, ποσοστό που μπορεί να θεωρηθεί σημαντικό 

(Στογιαννίδου, 2006) και βελτιώνει τις στάσεις των παιδιών απέναντι στο σχολείο, ενώ 

ταυτόχρονα αυξάνει τα κίνητρα για μάθηση, την αυτοπεποίθηση και την κοινωνική 

επάρκεια (Fan & Williams, 2010· Hill & Craft, 2003· Houtenville & Conway, 2008· 

McWayne, Hampton, Fantuzzo, Cohen & Sekino, 2004· Sakellariou & Rentzou, 2008). 

Ακόμη, χάρη στην καλύτερη κατανόηση των αναγκών του παδιού και των γονέων, το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσαρμόζεται καλύτερα στις ανάγκες του μαθητή 

(Sakellariou & Rentzou, 2008· Salend, 1990). 

Ως οφέλη που βρέθηκαν να συμφωνούν λιγότερο οι εκπαιδευτικοί είναι η 

συνεισφορά της συνεργασίας αυτής στη μείωση των αδικαιολόγητων απουσιών του 

παιδιού και στη συμμετοχή του παιδιού στις σχολικές δραστηριότητες της τάξης. Παρά 

το γεγονός ότι σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς ήταν λιγότερο το όφελος για τη 

μείωση των αδικαιολόγητων απουσιών του μαθητή, αυτό το θετικό αποτέλεσμα έχει 

επισημανθεί από ερευνητές που βρήκαν ότι η γονεϊκή συνεργασία ωφελεί στη 

διαρκέστερη φοίτηση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Miedel & 

Reynolds, 1999· Walker, Colvin, & Ramsey, 1995˙ Yonezawa, 2000). Όσον αφορά τη 

συμμετοχή του παιδιού στις σχολικές δραστηριότητες της τάξης, τα αποτελέσματα της 

έρευνας των Epstein, Sanders, Simon, Salinas, Jansorn και Van Voorhis (2002), έδειξαν 

ότι τα οφέλη που αποκομίζει το παιδί μέσα από τη συνεργασία μεταξύ των γονέων του 

και των εκπαιδευτικών του, αφορούν την υψηλότερη μαθησιακή ανάπτυξή του και τη 

σχολική προσαρμογή του, συμπέρασμα που κατέληξε και η δική μας έρευνα αλλά 

όφελος μικρότερης βαρύτητας για τους εκπαιδευτικούς. Από τα παραπάνω 

αποτελέσματα διαφαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως η συνεργασία τους με 

τους γονείς είναι  πιο ωφέλιμη για τον ίδιο το μαθητή και όχι τόσο για τους ίδιους ή 

τους γονείς, αποτέλεσμα που ίσως οφείλεται στο παιδαγωγικό τους ρόλο, ο οποίος 

σχετίζεται περισσότερο με την εκπαίδευση και τη διάπλαση των μαθητών τους και όχι 

τόσο με τη βελτίωση των ίδιων ή την παροχή βοήθειας στην οικογένεια. 

Πριν αναφερθούμε στις συσχετίσεις που προέκυψαν από την ανάλυση των 

απαντήσεων των εκπαιδευτικών πρέπει να γίνει σαφές ότι πολύ λίγες έρευνες υπάρχουν 

στην ειδική αγωγή που εξετάζουν τη συνεργασία εκπαιδευτικών και γονέων και γι’ 
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αυτό οι περισσότερες συσχετίσεις που πραγματοποιήθηκαν δεν έχουν εξεταστεί ξανά 

ερευνητικά και όπου έχουν πραγματοποιηθεί είναι αποσπασματικές και όχι για το 

σύνολο των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, καθώς το ερευνητικό εργαλείο έχει 

επινοηθεί από την ίδια την ερευνήτρια για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας. 

Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα αναφερόταν εκτός από τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών που εργάζονται στην ειδική αγωγή για τα οφέλη της συνεργασίας τους 

με τους γονείς και στο αν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση των απόψεων 

αυτών με κάποια δημογραφικά τους στοιχεία. Εκτός από τα οφέλη, συσχέτιση έγινε 

και για την αναγκαιότητα της συνεργασίας με τα δημογραφικά στοιχεία των 

εκπαιδευτικών και το μόνο χαρακτηριστικό που φαίνεται να έχει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση με τις απόψεις τους είναι το φύλο. Με άλλα λόγια οι γυναίκες 

εκπαιδευτικοί βρέθηκε να συμφωνούν περισσότερο με την αναγκαιότητα της 

συνεργασίας σε σχέση με τους άνδρες συναδέλφους τους. Αυτό το αποτέλεσμα μπορεί 

να ερμηνευθεί από το ότι το γυναικείο φύλο είναι πιο φιλικό στην ανάπτυξη 

επικοινωνίας και από το ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί ίσως συνεργάζονται 

ευκολότερα με γονείς του ίδιου φύλου που στην πλειοψηφία τους οι μητέρες των 

παιδιών επισκέπτονται το σχολείο κάτι που υποστηρίζεται και στην έρευνα της 

Τσιμπιδάκη (2013), στην οποία η μητέρα ήταν το βασικό άτομο που έρχεται σε 

επικοινωνία με τους ειδικούς. Ωστόσο, σύμφωνα με έρευνα του Μπρούζου (2002) 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση υπάρχει με το επίπεδο σπουδών και την ηλικία και 

το φύλο, όπου οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία 

εκπαιδευτικοί και οι άνδρες ήταν πιο θετικοί στη συνεργασία με τους γονείς, 

συγκριτικά με τις υπόλοιπες ομάδες εκπαιδευτικών. Τα διαφορετικά αποτελέσματα 

σχετικά με το φύλο ίσως οφείλονται στην αριθμητική υπεροχή των γυναικών 

εκπαιδευτικών της έρευνάς μας. Ακόμη, η Ανδριανάκη και Βασιλειάδη (2010) 

συμπέραναν ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούσαν σημαντική τη συνεργασία τους με τους 

γονείς, αλλά οι έχοντες ανώτερο επίπεδο σπουδών (Διδασκαλείο) δεν φάνηκε να 

επιδιώκουν σε τόσο μεγάλο βαθμό τη συνεργασία, από όσο οι συνάδελφοι τους με 

χαμηλότερο επίπεδο σπουδών. Ακόμη, σύμφωνα με έρευνα των Δαβάζογλου και 

Κόκκινου (2003), η συνεργασία των γονέων με τους εκπαιδευτικούς λαμβάνει χώρα 

περισσότερο στις δομές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, γιατί τότε οι γονείς αισθάνονταν 

λιγότερο απόμακρη τη στάση των εκπαιδευτικών. Τέλος, σε άλλες έρευνες έχει βρεθεί 

να υπάρχει συσχέτιση των ετών προϋπηρεσίας με τη γονεϊκή εμπλοκή. Πιο 

συγκεκριμένα, αυτό που έχει υποστηριχθεί είναι ότι η εμπειρία που διαθέτουν οι 
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εκπαιδευτικοί με μεγαλύτερη προϋπηρεσία, επιδρά θετικά στη στάση τους απέναντι 

στη γονεϊκή συμμετοχή, μάλλον επειδή νιώθουν λιγότερη ανασφάλεια, ενώ οι 

λιγότερο έμπειροι δάσκαλοι αποφεύγουν τη γονεϊκή συμμετοχή (Μπόνια, Μπρούζος 

& Κοσσυβάκη, 2008· Συμεού, 2008). 

Σχετικά με το φύλο και τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τα οφέλη από τη 

συνεργασία τους με τους γονείς βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

με τις 10 από τις 16 δηλώσεις, όπου σε όλες οι γυναίκες εκπαιδευτικοί συμφωνούσαν 

περισσότερο από τους άνδρες. Απ’ ό,τι φαίνεται οι γυναίκες βρίσκουν πιο σημαντικά 

οφέλη από αυτή τη συνεργασία για τον ίδιο το μαθητή και όχι τόσο για την οικογένεια 

ή τις ίδιες. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στο ότι ως εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται κυρίως 

για την πρόοδο του παιδιού και λιγότερο για τα θετικά για τους γονείς ή τις ίδιες. 

Ωστόσο, αυτή η συσχέτιση δεν έχει αναφερθεί σε προγενέστερες έρευνες. 

Σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση και τις απόψεις των εκπαιδευτικών για 

τα οφέλη από τη συνεργασία τους με τους γονείς βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση με δύο δηλώσεις, όπου σε όλες οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί 

συμφωνούσαν περισσότερο από τους άγαμους. Αυτές είναι «ενίσχυση της 

αυτοπεποίθησης του παιδιού» και «καλύτερη κατανόηση των εκπαιδευτικών αναγκών 

του παιδιού από τους γονείς». Αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να οφείλεται στο γεγονός 

ότι οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους έχουν παιδιά και ίσως να βλέπουν 

τα οφέλη αυτά και στη δική τους επικοινωνία με τον εκπαιδευτικό των παιδιών τους 

και να συμφωνούν. Ωστόσο, αυτή η συσχέτιση δεν έχει αναφερθεί σε προγενέστερες 

έρευνες. 

Σχετικά με την ηλικιακή ομάδα και τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τα οφέλη 

από τη συνεργασία τους με τους γονείς βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση με τέσσερις δηλώσεις, όπου στις τρεις από τις τέσσερις οι εκπαιδευτικοί 

μικρότερης ηλικίας (<30-40) συμφωνούν περισσότερο σε σχέση με τους 

εκπαιδευτικούς μεγαλύτερης ηλικίας (41->50). Από τη μία, όσον αφορά τη δήλωση 

«πρόσβαση σε μια ευρεία κλίμακα πληροφοριών που παρέχονται από τους γονείς» 

ήταν η μόνη που παρατηρήθηκε οι εκπαιδευτικοί μεγαλύτερης ηλικίας να συμφωνούν 

περισσότερο από τους πιο μικρούς σε ηλικία συναδέλφους τους, ίσως γιατί οι πιο 

μεγάλοι ηλικιακά εκπαιδευτικοί έχουν συνειδητοποιήσει ότι οι πληροφορίες που 

παρέχονται από τους γονείς τους βοηθούν να εκπαιδεύσουν καλύτερα το μαθητή και 

αυτή η διαπίστωση οφείλεται κυρίως στη μεγαλύτερη εμπειρία τους. Από την άλλη, 

γενικότερα φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί μικρότερης ηλικίας συμφωνούν περισσότερο 
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σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς μεγαλύτερης ηλικίας με τα οφέλη της συνεργασίας 

τους με τους γονείς και επομένως προωθούν τη γονεϊκή εμπλοκή. Σε αυτό το 

συμπέρασμα κατέληξαν και οι Dunlap-Zuniga και Alatorre-Alva (1999), όπου βρήκαν 

ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί ήταν περισσότερο αμυντικοί απέναντι στη 

γονεϊκή συμμετοχή, σε αντίθεση με στους νεότερους, που δείχνουν να συμφωνούν και 

να την ενθαρρύνουν.  

Όσον αφορά τα οφέλη που προκύπτουν από τη συνεργασία εκπαιδευτικών και 

γονέων και το επίπεδο σπουδών παρατηρείται ότι σε τρεις δηλώσεις υπάρχει 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τις σπουδές όπου και στις τρεις οι εκπαιδευτικοί 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άλλο πτυχίο) συμφωνούν περισσότερο από τις άλλες 

κατηγορίες. Η πρώτη δήλωση αφορά στη «βελτίωση της καθημερινής συμπεριφοράς 

του παιδιού στο σχολείο» και η δεύτερη στη «βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων 

του παιδιού». Ανάλογες συσχέτισεις ερευνητικά δεν έχουν ξαναβρεθεί επομένως 

υποθέτουμε ότι οι διαφορές αυτές οφείλονται στο γεγονός ότι στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση οι συμπεριφορές των μαθητών είναι πιο ακραίες λόγω και της περιόδου 

ήβης και ίσως οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η επικοινωνία με τους γονείς θα μπορούσε 

να μειώσει τις ανεπιθύμητες συμπεριφορές και να αναπτύξει τον κοινωνικό τομέα. 

Τέλος, η τρίτη δήλωση αφορά τη «βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ παιδιού και 

γονέων στο σπίτι». Συσχέτιση δεν έχει ξαναγίνει και γι’ αυτή τη δήλωση, όμως η 

διαφορά μεταξύ των εκπαιδευτικών ίσως να δημιουργείται επειδή όσο μεγαλώνει το 

παιδί και συγκεκριμένα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση οι εκπαιδευτικοί δίνουν 

μεγαλύτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη των λειτουργικών δεξιοτήτων των μαθητών, 

που σε αυτές περιλαμβάνεται και η επικοινωνία, και όχι τόσο στις ακαδημαϊκές. 

Βιβλιογραφικά, μάλιστα, υποστηρίζεται ότι όταν οι εκπαιδευτικοί μέσω της 

επικοινωνίας τους με τους γονείς τους παρέχουν εκπαιδευτική και ψυχολογική 

στήριξη βοηθούν ταυτόχρονα στο να βελτιώνεται η επικοινωνία μεταξύ παιδιού και 

γονέων στο σπίτι (Τσιμπιδάκη, 2007). Συμπερασματικά με τις τρεις δηλώσεις 

φαίνεται ότι περισσότερο συμφωνούν οι εκπαιδευτικοί με γενικό εκπαιδευτικό 

προσανατολισμό και όχι τόσο όσοι έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό ειδικής 

αγωγής. Αυτό το αποτέλεσμα ίσως να οφείλεται στο ότι οι εκπαιδευτικοί γενικής 

αγωγής στοχεύουν περισσότερο στα οφέλη για το παιδί, ενώ οι εκπαιδευτικοί ειδικής 

αγωγής που έχουν ενδεχομένως διδαχθεί και περισσότερο θέματα ψυχολογίας της 

οικογένειας παιδιών με ειδικές ανάγκες θεωρούν ότι η συνεργασία τους με τους γονείς 

πρέπει να έχει αποτελέσματα θετικά και για την οικογένεια.  
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Σχετικά με την περιοχή εργασίας και τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τα 

οφέλη από τη συνεργασία τους με τους γονείς βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση με τέσσερις δηλώσεις, όπου και στις τέσσερις οι εκπαιδευτικοί 

που εργάζονται σε αστικές περιοχές βρέθηκε να συμφωνούν περισσότερο με τις 

δηλώσεις συγκριτικά με τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε ημιαστικές περιοχές. 

Χωρίς να υπάρχει συσχέτιση με αστικές ή ημιαστικές περιοχές εργασίας των 

εκπαιδευτικών και άλλοι ερευνητές έχουν βρει ότι μέσω της γονεϊκής συνεργασίας 

επιτυγχάνεται καλύτερη κατανόηση των αναγκών του παιδιού και των γονέων με 

αποτέλεσμα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να προσαρμόζεται καλύτερα στις ανάγκες του 

μαθητή, δήλωση με την οποία φάνηκε να συμφωνούν και οι εκπαιδευτικοί της 

συγκεκριμένης έρευνας (Sakellariou & Rentzou, 2008· Salend, 1990).  

Σχετικά με την τρέχουσα σχολική μονάδα υπηρεσίας και τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών για τα οφέλη από τη συνεργασία τους με τους γονείς βρέθηκε να 

υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τη δήλωση «συστηματικότερη και 

αποτελεσματικότερη μελέτη στο σπίτι». Συγκεκριμένα, με τη δήλωση αυτή 

περισσότερο συμφωνούν οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε τμήματα ένταξης και 

λιγότερο οι άλλες δύο κατηγορίες. Αυτό εξηγείται μάλλον από το γεγονός ότι στα 

Ειδικά σχολεία ή στην Παράλληλη Στήριξη οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν 

δυσκολότερες περιπτώσεις αναπηρίας σε σχέση με τα Γενικά σχολεία και η μελέτη 

στο σπίτι έτσι κι αλλιώς είναι δυσκολότερη. Και στην έρευνα των Syriopoulou-Delli, 

Cassimos και Polychronopoulou (2016), ανάλογα με τον τύπο της εκπαιδευτικής 

μονάδας που δούλευαν οι εκπαιδευτικοί υπήρχαν διαφορετικές απαντήσεις σχετικά 

με τα οφέλη συνεργασίας εκπαιδευτικών γονέων. Για παράδειγμα, στα Ειδικά Σχολεία 

η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών απάντησε πως σημαντική παράμετρος της 

συνεργασίας τους με τους γονείς είναι η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών. 

Ακόμη, όσον αφορούσε τη δήλωση ενίσχυση της αυτοπεποίθησης του μαθητή 

περισσότερο συμφωνούν οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε ειδικά σχολεία και 

λιγότερο οι εκπαιδευτικοί που προσφέρουν Παράλληλη Στήριξη σε Γενικά σχολεία, 

δήλωση που ενώ υπήρχε στο ερωτηματολόγιό μας δε βρέθηκε να έχει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση. 

Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα αναφερόταν στις απόψεις των εκπαιδευτικών 

που εργάζονται στην ειδική αγωγή για τους παράγοντες που εμποδίζουν την ανάπτυξη 

της συνεργασίας τους με τους γονείς και στο αν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση των απόψεων αυτών με τα δημογραφικά τους στοιχεία. Από τους 
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παράγοντες αυτούς πιο σημαντικοί, φαίνεται να είναι για τους εκπαιδευτικούς η «μη 

αποδοχή της αναπηρίας από τους γονείς», η «θεώρηση της ενημέρωσης των γονέων 

για το παιδί τους ως χάσιμο χρόνου» και η «δυσπιστία των γονέων για τις ικανότητες 

των εκπαιδευτικών». Αντίθετα, ως λιγότερο σημαντικός παράγοντας για τη μη 

συνεργασία εκπαιδευτικών και γονέων θεωρείται η «χαμηλή επίδοση του παιδιού στο 

σχολείο» και η «έλλειψη χρόνου για συζήτηση ανάμεσα στους ίδιους και τους γονείς 

λόγω του φόρτου εργασίας τους». Το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί δε θεωρούν ότι η 

χαμηλή επίδοση του μαθητή επηρεάζει αρνητικά τη συνεργασία τους με τους γονείς 

συμφωνεί και με άλλες έρευνες που υποστηρίζουν ότι αν ο γονέας παρατηρεί 

προβλήματα στη σχολική επίδοση του παιδιού του αυξάνει την εμπλοκή του και δεν 

τη μειώνει (Georgiou, 1999· Γεωργίου, 2005). Σε έρευνα της Τσιμπιδάκη (2013), 

βρέθηκαν ποικίλες πηγές αιτιολογίας με τις δυσκολίες να προκύπτουν και από την 

αρνητική στάση των γονέων απέναντι στους εκπαιδευτικούς, αλλά και την έλλειψη 

εμπειρίας συνεργατικών σχέσεων των εκπαιδευτικών με τους γονείς ή και λόγω 

έλλειψης χρόνου των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί, όμως, που συμμετείχαν στην 

έρευνα της Τσιμπιδάκη δε συνδέουν το χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο με τη 

μειωμένη γονεϊκή εμπλοκή στην εκπαίδευση, εν αντιθέσει με τη δική μας έρευνα και 

άλλες εργασίες (Ασλανίδου & Τοσπά, 2008· Cojocariua & Mareș, 2014· Κόζυβα, 

2009· Pang & Watkins, 2000). Γενικά, όμως, από τα αποτελέσματα της έρευνας 

παρατηρείται μια τάση οι εκπαιδευτικοί να ρίχνουν περισσότερο το βάρος των 

ευθυνών για τη μη αποτελεσματική ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ αυτών και των 

γονέων στους ίδιους τους γονείς. Αυτό το αποτέλεσμα συμφωνεί και με την έρευνα 

του Γεωργίου (1996), όπου το 64,4% των διευθυντών των σχολείων που συμμετείχαν 

εξέφρασαν την πεποίθηση πως η μη συχνή επαφή με τους γονείς ήταν αποκλειστικά 

λάθος των γονέων, ενώ θεωρούσαν πως οι ίδιοι δεν έφεραν καμία ευθύνη. Μόνο το 

8,9% δήλωσε πως κάποιο μερίδιο ευθύνης βάρυνε και στους ίδιους, ενώ ένα ποσοστό 

15,5% αναφέρθηκε σε παράγοντες άλλους που στο μεγαλύτερο μέρος αφορούσαν και 

πάλι τους γονείς, όπως ο φόρτος εργασίας και τα ωράρια. 

Σύμφωνα και με τη Phtiaka (2001) αλλά και τους Tucker και Schwartz (2013), 

επιπλέον δυσκολίες, δημιουργούνται λόγω έλλειψης επαρκών γνώσεων και εμπειρίας 

από μέρος των εκπαιδευτικών όσον αφορά τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των 

παιδιών. Σε έρευνα της Φτιάκα (2004) σε γονείς για τη σχέση σχολείου-οικογένειας 

κατά τη φάση ένταξης του μαθητή με ειδικές ανάγκες φάνηκε να υπάρχει ασυμφωνία 

ανάμεσα στις προσδοκίες των δύο μερών, συνθήκη που προκαλεί σύγκρουση με 
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αποτέλεσμα την έλλειψη κατανόησης και τη μείωση της ενσυναίσθησης των 

εκπαιδευτικών για τους γονείς. Γεγονός, επίσης, είναι ότι όπως φάνηκε και εδώ σχετικά 

με τη δυσπιστία των γονέων για τις ικανότητες των εκπαιδευτικών ένα από τα 

σημαντικότερα εμπόδια που υψώνεται απέναντι στη γονεϊκή συνεργασία είναι η 

έλλειψη επιμόρφωσης και κατάρτισης των εκπαιδευτικών σε συνεργατικές με τους 

γονείς πρακτικές συμπέρασμα που καταλήγει και η έρευνα των Μπόνια, Μπρούζου και 

Κοσσυβάκη (2007). Και στην έρευνα της Πολυχρονοπούλου (2004) εμπόδια στη 

συνεργασία εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και γονέων εντοπίστηκαν στην ακατάλληλη 

στάση των εκπαιδευτικών. Αυτή αφορούσε την επαγγελματική απόσταση, την 

απονομή ευθύνης στους γονείς και την αγνόηση των αναγκών των γονέων. Τα 

προβλήματα προκαλούνταν λόγω των αραιών και απρογραμμάτιστων συναντήσεων, 

λόγω της πληροφόρησης μόνο για την πρόοδο του μαθητή και της μη παραγωγικής 

πληροφόρησης.  

Σχετικά με το φύλο και τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τους παράγοντες 

που εμποδίζουν τη συνεργασία τους με τους γονείς βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση με τις έξι από τις 11 δηλώσεις. Εδώ παρατηρήθηκε και μια 

αξιοσημείωτη διαφορά, καθώς σε όλες τις δηλώσεις οι άνδρες εκπαιδευτικοί φαίνεται 

να συμφωνούν περισσότερο από τις συναδέλφους τους, αποτέλεσμα αντίθετο με τα 

υπόλοιπα σκέλη του ερωτηματολογίου. Επομένως, παρατηρείται ότι οι άνδρες βιώνουν 

ίσως πιο έντονα τις δυσκολίες για την ανάπτυξη της συνεργασίας με τους γονείς, 

αποτέλεσμα ωστόσο που δεν έχει βρεθεί σε άλλες έρευνες. 

Σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση και τις απόψεις των εκπαιδευτικών για 

τους παράγοντες που δυσχεραίνουν τη συνεργασία τους με τους γονείς βρέθηκε να 

υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τη δήλωση «χαμηλή επίδοση του 

παιδιού» με τους έγγαμους εκπαιδευτικούς να συμφωνούν περισσότερο από τους 

άγαμους και αυτό το αποτέλεσμα ίσως να οφείλεται στο ότι οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί, 

που στην πλειοψηφία τους είναι και οι ίδιοι γονείς, βλέπουν και από τους ίδιους ότι 

όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην ακαδημαϊκή επίδοση του παιδιού τους 

αποφεύγουν να έρχονται σε επαφή με τον εκπαιδευτικό. Ακόμη, στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση υπάρχει και για τη δήλωση «μη αποδοχή της αναπηρίας από τους γονείς» 

με τους άγαμους εκπαιδευτικούς να συμφωνούν περισσότερο από τους έγγαμους. Αυτό 

το αποτέλεσμα μπορεί να αποδοθεί στο ότι οι άγαμοι εκπαιδευτικοί επειδή δεν είναι 

γονείς στην πλειοψηφία τους θεωρούν ότι η άρνηση αποδοχής της αναπηρίας ενός 

παιδιού από μια οικογένεια μπορεί να επηρεάσει τη σχέση με αυτούς, ενώ οι 
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εκπαιδευτικοί που είναι έγγαμοι και οι περισσότεροι από αυτούς και γονείς δεν 

πιστεύουν ότι ένα πρόβλημα του παιδιού τους, σίγουρα μικρότερης βαρύτητας, θα 

μπορούσε να επηρεάσει τη σχέση γονέα-εκπαιδευτικού. Ωστόσο, ανάλογη συσχέτιση 

δεν βρέθηκε να υπάρχει στη βιβλιογραφία. 

Σχετικά με την ηλικιακή ομάδα και τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τους 

παράγοντες που δυσχεραίνουν τη συνεργασία τους με τους γονείς βρέθηκε να υπάρχει 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τις δηλώσεις «χαμηλή επίδοση του παιδιού» και 

«έλλειψη χρόνου για συζήτηση ανάμεσα σε εσάς και τους γονείς λόγω του φόρτου 

εργασίας τους», όπου συμφωνούν περισσότερο οι εκπαιδευτικοί μεγαλύτερης ηλικίας 

(>30). Εδώ φαίνεται οι μικρότεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί να θεωρούν ξεκάθαρα ότι 

για τη μη διευκόλυνση της συνεργασίας τους με τους γονείς ευθύνονται αποκλειστικά 

οι μαθητές ή οι γονείς. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι σε μικρότερες ηλικίες 

οι εκπαιδευτικοί νιώθουν ότι οι ίδιοι προσπαθούν να αναπτύξουν τη συνεργασία αλλά 

παράγοντες εκτός αυτών στέκονται εμπόδιο. Ωστόσο, ανάλογη συσχέτιση δεν βρέθηκε 

να υπάρχει στη βιβλιογραφία. 

Αναφορικά με την περιοχή εργασίας και τις απόψεις των εκπαιδευτικών για 

τους παράγοντες που δυσχεραίνουν τη συνεργασία τους με τους γονείς βρέθηκε από τη 

μία ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τη δήλωση «μη αποδοχή της 

αναπηρίας από τους γονείς», με την οποία οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε αστικές 

περιοχές συμφωνούν περισσότερο. Αυτό ίσως να εξηγείται από το γεγονός ότι σε πιο 

μεγάλες πόλεις οι μαθητές κάνουν θεραπείες σε κέντρα και οι γονείς πιστεύουν ότι 

περισσότερο σημασία έχει να συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς και τους 

θεραπευτές των κέντρων απασχόλησης παρά με τον εκπαιδευτικό της σχολικής 

μονάδας, με τον οποίο μάλιστα θεωρούν ότι αν έρθουν σε επαφή μπορεί να τους κάνει 

να αισθανθούν ενοχές για την αναπηρία του παιδιού. Στην έρευνα της Τσιμπιδάκη σε 

ελληνικές οικογένειες παιδιών με ειδικές ανάγκες προσχολικής αγωγής (2005), 

βρέθηκε ότι οι γονείς ένιωθαν άγχος εξαιτίας της κακής επικοινωνίας τους με το 

σχολείο και επειδή πολλοί γονείς νιώθουν ενοχή για την κατάσταση του παιδιού τους 

ερμηνεύουν τη στάση του εκπαιδευτικού ως επιθετική και επικριτική και επομένως 

αποφεύγουν τις συναντήσεις με τον τελευταίο φοβούμενοι πως ίσως λυγίσουν και 

ξεσπάσουν σε κλάματα (Blamires, Robertson & Blamires, 1997). Από την άλλη, 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση βρέθηκε και με τη δήλωση «έλλειψη χρόνου για 

συζήτηση ανάμεσα σε εσάς και τους γονείς λόγω του φόρτου εργασίας σας», όπου εδώ 

οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε ημιαστικές περιοχές συμφωνούν περισσότερο από 
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όσους εργάζονται σε αστικές περιοχές. Αυτό ίσως να εξηγείται από το ότι στις 

ημιαστικές περιοχές υπάρχουν πολλά κενά ειδικοτήτων στα σχολεία και έτσι ο 

εκπαιδευτικός εργάζεται περισσότερες ώρες για να είναι απασχολημένοι οι μαθητές 

κατά τη διάρκεια της σχολικής μέρας και επομένως δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος 

για να έρθει σε επικοινωνία και με τους γονείς. Ωστόσο, σε προηγούμενες έρευνες δεν 

έχει βρεθεί κάποια συσχέτιση με τις αστικές ή ημιαστικές περιοχές εργασίας των 

εκπαιδευτικών και τους παράγοντες που δυσχεραίνουν τη γονεϊκή συνεργασία. 

Σχετικά με την τρέχουσα σχολική μονάδα εργασίας και τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών για τους παράγοντες που δυσχεραίνουν τη συνεργασία τους με τους 

γονείς βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τη δήλωση «η μη 

εκπαίδευσή σας σε ζητήματα συμβουλευτικής και συνεργασίας με γονείς», όπου οι 

εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε παράλληλη στήριξη σε γενικό σχολείο συμφωνούν 

περισσότερο. Εδώ φαίνεται, πως οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην παράλληλη 

στήριξη, και είναι πιο πιθανό να μην έχουν κάποια εξειδίκευση στην ειδική αγωγή σε 

σχέση με τις δύο άλλες κατηγορίες, να συμφωνούν ότι η απουσία γνώσεων για τη 

συμβουλευτική γονέων από τη μεριά τους, ωθεί τους γονείς να μη νοιάζονται αρκετά 

να αναπτύξουν σχέσεις μαζί τους και μπορεί κάποιες φορές να τους αντιμετωπίζουν 

και απαξιωτικά λόγω των μη εξειδικευμένων γνώσεών τους και να μην επιθυμούν τη 

συνεργασία. Ωστόσο, σε προηγούμενες έρευνες δεν έχει βρεθεί κάποια συσχέτιση με 

τη τρέχουσα σχολική μονάδα εργασίας των εκπαιδευτικών και τους παράγοντες που 

δυσχεραίνουν τη γονεϊκή συνεργασία. 

Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα αναφερόταν στο πρώτο σκέλος του στις απόψεις 

των εκπαιδευτικών που εργάζονται στην ειδική αγωγή για τους τρόπους 

αλληλεπίδρασης που εφαρμόζουν στη βάση ανάπτυξης μιας συνεργατικής σχέσης με 

τους γονείς και στο αν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση των απόψεων αυτών 

με δημογραφικά στοιχεία των εκπαιδευτικών. Οι πιο συχνοί τρόποι συνεργασίας των 

εκπαιδευτικών με τους γονείς  βρέθηκε να είναι η επικοινωνία με τους γονείς μέσω 

τετραδίου επικοινωνίας σχολείου-οικογένειας, οι προκαθορισμένες από τους ίδιους 

τους εκπαιδευτικούς συναντήσεις με τους γονείς και η συμμετοχή των γονέων στις 

σχολικές δραστηριότητες. Οι μέθοδοι που δεν εφαρμόζονται συνήθως είναι η 

δημιουργία σχολής γονέων στο σχολείο, αλλά και οι προκαθορισμένες επισκέψεις των 

εκπαιδευτικών στην οικία των μαθητών. Αυτά τα αποτελέσματα συμφωνούν και με την 

έρευνα των Tucker και Schwartz (2013) σε 135 γονείς παιδιών με ΔΑΦ, όπου βρήκαν 

ότι οι τρόποι επικοινωνίας ήταν κατά σειρά: διαπροσωπική συζήτηση, τηλεφωνήματα 
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και τέλος καθημερινά γραπτά σημειώματα. Ακόμη, τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι 

κυρίως η επικοινωνία επαφίεται στους εκπαιδευτικούς και όπως αναφέρεται και στην 

έρευνα του Μπρούζου (1998) οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν την παρουσία των γονέων 

στο σχολείο. Εδώ, κυρίως, η επικοινωνία γίνεται σε καθημερινή σχεδόν βάση, 

αποτέλεσμα που συμπίπτει και με την έρευνα της Τσιμπιδάκη (2013), για την 

επικοινωνία που αναπτύσσεται ανάμεσα στους γονείς παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες και τους εργαζομένους στην ειδική αγωγή μέσα από την προοπτική των 

επαγγελματιών, όπου οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι η επικοινωνία γίνεται σε τακτά 

διαστήματα, ενώ η μορφή που λαμβάνει είναι κυρίως η διαπροσωπική επαφή.  

Σχετικά με το φύλο και τις απόψεις των εκπαιδευτικών για το είδος της 

συνεργασίας τους με τους γονείς βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

με τη δήλωση «προκαθορισμένες επισκέψεις σας στο σπίτι του μαθητή» με τις γυναίκες 

να συμφωνούν περισσότερο από τους άνδρες εκπαιδευτικούς. Αυτό το αποτέλεσμα αν 

και δεν έχει βρεθεί ξανά ερευνητικά, μπορεί να αποδοθεί στο ότι οι γυναίκες είναι 

ευκολότερο να κάνουν επισκέψεις στο σπίτι του μαθητή, καθώς μπορούν να 

συνεννοηθούν καλύτερα από τους άνδρες με τις μητέρες των μαθητών οι οποίες κατά 

κύριο λόγο επισκέπτονται το σχολείο για να ρωτήσουν για το παιδί τους. 

Σχετικά με την ηλικιακή ομάδα και τις απόψεις των εκπαιδευτικών για το είδος 

της συνεργασίας τους με τους γονείς βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση με δύο δηλώσεις. Στην πρώτη δήλωση «δημιουργία σχολής γονέων στο 

σχολείο», οι εκπαιδευτικοί κάτω των 30 φαίνεται να διαφωνούν και οι υπόλοιπες 

ηλικιακές ομάδες συμφωνούν. Περίεργο είναι το αποτέλεσμα ότι όλες οι ηλικιακές 

ομάδες πλην των νεότερων εκπαιδευτικών συμφωνούν ότι εφαρμόζουν τη δημιουργία 

σχολών γονέων, ενώ στην ελληνική πραγματικότητα δεν υπάρχουν πολλές αναφορές 

σε μια τέτοια πρωτοβουλία. Με τη δεύτερη δήλωση «καθημερινή διαθεσιμότητα 

κοινωνικού λειτουργού και ψυχολόγου στο σχολείο» φαίνεται να συμφωνούν 

περισσότερο οι μεγαλύτεροι σε ηλικία παρά οι νεότεροι. Παρά το γεγονός ότι θα 

αναμέναμε να συμφωνούν περισσότερο οι νεότεροι εκπαιδευτικοί, καθώς στα 

πανεπιστημιακά μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει προβάλλεται περισσότερο η 

διεπιστημονικότητα σε σύγκριση με τα πανεπιστημιακά μαθήματα παλαιότερων 

εποχών, που είχαν παρακολουθήσει οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί το 

αποτέλεσμα αυτό δεν επιβεβαιώνεται εδώ, ίσως επειδή οι νεότεροι εκπαιδευτικοί δεν 

έχουν μάθει να συνεργάζονται με τους συναδέλφους τους. Ωστόσο, σε προηγούμενες 

έρευνες δεν έχει βρεθεί κάποια συσχέτιση με την ηλικία των εκπαιδευτικών και τους 
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τρόπους αλληλεπίδρασης που εφαρμόζουν για την προώθηση της γονεϊκής 

συνεργασίας. 

Σχετικά με το επίπεδο σπουδών και τις απόψεις των εκπαιδευτικών για το 

είδος της συνεργασίας τους με τους γονείς βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση με τη δήλωση «καθημερινή διαθεσιμότητα κοινωνικού λειτουργού και 

ψυχολόγου στο σχολείο», με την οποία οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

συμφωνούν περισσότερο. Παρά το γεγονός ότι δεν έχει βρεθεί ανάλογη συσχέτιση, το 

αποτέλεσμα αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι στα ειδικά σχολεία που δουλεύουν 

κυρίως οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η συνεργασία με άλλους 

επιστήμονες είναι απαραίτητη, γιατί στην εφηβεία τα προβλήματα των μαθητών με 

αναπηρία είναι ακόμη πιο αυξημένα και απαιτούν διεπιστημονική προσέγγιση. 

Σχετικά με την περιοχή εργασίας και τις απόψεις των εκπαιδευτικών για το 

είδος της συνεργασίας τους με τους γονείς βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση με τις δηλώσεις «προκαθορισμένες από εσάς συναντήσεις με τους γονείς» 

και «τηλεφωνήματα στο σπίτι των μαθητών», όπου περισσότερο συμφωνούν οι 

εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε ημιαστικές περιοχές και λιγότερο οι εκπαιδευτικοί 

που εργάζονται σε αστικές περιοχές. Αυτό μάλλον οφείλεται στο ότι σε πιο μικρές 

κοινωνίες η επαφή με τους γονείς είναι ευκολότερη, καθώς οι αποστάσεις είναι μικρές 

και μπορούν εύκολα να επισκεφθούν τα σπίτια των μαθητών τους και τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη της επικοινωνίας μπορεί να γνωρίζονται εκ των προτέρων και να 

υπάρχει φιλική σχέση. Ωστόσο, σε προηγούμενες έρευνες δεν έχει βρεθεί κάποια 

συσχέτιση με την περιοχή εργασίας των εκπαιδευτικών και τους τρόπους 

αλληλεπίδρασης που εφαρμόζουν για την προώθηση της γονεϊκής συνεργασίας. 

Σχετικά με τη σχολική μονάδα που υπηρετούν και τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών για το είδος της συνεργασίας τους με τους γονείς βρέθηκε να υπάρχει 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τρεις δηλώσεις. Αρχικά, με τη δήλωση 

«δημιουργία σχολής γονέων στο σχολείο» περισσότερο συμφωνούν οι εκπαιδευτικοί 

που εργάζονται σε ειδικό σχολείο, ενώ οι εκπαιδευτικοί της Παράλληλης Στήριξης 

κρατούν ουδέτερη στάση και οι απόψεις των εκπαιδευτικών από τα Τμήματα Ένταξης 

διίστανται. Αυτό το αποτέλεσμα είναι κάπως αναμενόμενο γιατί έτσι κι αλλιώς οι 

σχολές γονέων είναι ελάχιστες. Όσον αφορά τη δήλωση «καθημερινή διαθεσιμότητα 

κοινωνικού λειτουργού και ψυχολόγου στο σχολείο», οι εκπαιδευτικοί που 

εργάζονται σε Ειδικά Σχολεία συμφωνούν περισσότερο, ενώ όσοι εργάζονται στην 

Παράλληλη Στήριξη και σε Τμήματα Ένταξης κρατούν ουδέτερη σταση. Αυτό ίσως 
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οφείλεται και στα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τόσο οι γονείς όσο 

και οι εκπαιδευτικοί με τους μαθητές που φοιτούν σε Ειδικά Σχολεία λόγω της 

σοβαρότητας των προβλημάτων του μαθητή και χρειάζονται υποστήριξη και από 

άλλους ειδικούς. Η τρίτη δήλωση που παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά 

είναι η «συμμετοχή των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες» με τους 

εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε τμήμα ένταξης να συμφωνούν περισσότερο από 

τις υπόλοιπες κατηγορίες. Αυτό ίσως ερμηνεύεται από το γεγονός ότι στα γενικά 

σχολεία λαμβάνουν χώρα περισσότερες «ανοικτές προς το κοινό» δράσεις συγκριτικά 

με τα ειδικά σχολεία. Ωστόσο, σε προηγούμενες έρευνες δεν έχει βρεθεί κάποια 

συσχέτιση με την τρέχουσα σχολική μονάδα εργασίας των εκπαιδευτικών και τους 

τρόπους αλληλεπίδρασης που εφαρμόζουν για την προώθηση της γονεϊκής 

συνεργασίας. 

Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα αναφερόταν στο δεύτερο σκέλος του στις 

απόψεις των εκπαιδευτικών που εργάζονται στην ειδική αγωγή για τη συχνότητα της 

συνεργασίας τους με τους γονείς και στο αν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

τα δημογραφικά τους στοιχεία. Αυτό που βρέθηκε ήταν ότι οι περισσότερες 

συνεργατικές ενέργειες συμβαίνουν περίπου κάθε δύο μήνες. Η επικοινωνία με τους 

γονείς γίνεται με πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών σχεδόν μια φορά το μήνα, το 

σχολείο προσκαλεί τους γονείς να παραστούν σε μια εκδήλωση σχεδόν μια φορά το 

μήνα, το σχολείο προσκαλεί τους γονείς στις ημέρες ενημέρωσής τους με συχνότητα 

μιας φοράς περίπου το δίμηνο και τέλος οι γονείς συμμετέχουν στη διοργάνωση 

σχολικών δραστηριοτήτων σπανίως, δηλαδή δύο φορές σχεδόν σε όλο το σχολικό έτος. 

Φαίνεται επομένως πώς η παρουσία των γονέων στο σχολείο είναι συχνή και αφορά 

κυρίως σε διαδικαστικούς ρόλους των γονέων και όχι πιο ουσιαστικούς. Σε έρευνα, 

όμως, των Πνευματικού, Παπακανάκη και Γάκη (2008) για τη διερεύνηση των 

πεποιθήσεων 530 γονέων για τη συμβολή της γονεϊκής εμπλοκής στην ακαδημαϊκή 

επίδοση των παιδιών τους, προέκυψε ότι η πλειοψηφία των γονέων θεωρεί ότι η 

εμπλοκή της στην ευρύτερη σχολική ζωή (εθελοντική εργασία, παρουσία στις σχολικές 

εκδηλώσεις και συμμετοχή σε θέματα διοίκησης του σχολείου) βοηθά ελάχιστα στη 

βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών και περισσότερο συνεισφέρει η εμπλοκή στις 

εργασίες στο σπίτι. Συνήθως η σχέση εκπαιδευτικών και γονέων εξαντλείται στο 

πλαίσιο συγκεκριμένων υποχρεώσεων, όπως η συμμετοχή των γονέων σε σχολικές 

εκδηλώσεις ή η ενημέρωσή τους για την πρόοδο του μαθητή. Σπανίως ένα μικρό 

ποσοστό γονέων εμπλέκεται σε πιο σύνθετες δράσεις, όπως η σύσταση επιτροπών για 
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την προώθηση ζητημάτων που αφορούν το σχολείο ή η παρακολούθηση σχολικών 

συνεδριάσεων (Δασκαλάκη, Δρόσος & Κυρίδης, 2002· Otterbourg, 1998). 

Σχετικά με το φύλο και τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τη συχνότητα της 

συνεργασίας τους με τους γονείς βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

με δύο δηλώσεις. Η πρώτη είναι «η επικοινωνία με τους γονείς γίνεται με δική σας 

πρωτοβουλία» την οποία οι γυναίκες βιώνουν συχνότερα από τους άνδρες 

εκπαιδευτικούς. Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί φαίνεται να προωθούν περισσότερο την 

επικοινωνία με τους γονείς, καθώς τους είναι πιο εύκολο να συναναστρέφονται και με 

άτομα του ίδιου φύλου εφόσον οι μητέρες, κυρίως, επισκέπτονται το σχολείο. Η 

δεύτερη δήλωση είναι «οι γονείς συμμετέχουν στη διοργάνωση σχολικών 

δραστηριοτήτων» με τους άνδρες να βιώνουν συχνότερα αυτού του είδους την 

επικοινωνία από τις γυναίκες εκπαιδευτικούς. Αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι οι 

ίδιοι οι άνδρες εκπαιδευτικοί δεν προτιμούν να οργανώνουν δραστηριότητες και 

εκχωρούν πιο πολλές ευθύνες στους γονείς. Ωστόσο, σε προηγούμενες έρευνες δεν έχει 

βρεθεί κάποια συσχέτιση με το φύλο των εκπαιδευτικών και τη συχνότητα της γονεϊκής 

συνεργασίας. 

Σχετικά με την ηλικιακή ομάδα και τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τη 

συχνότητα της συνεργασίας τους με τους γονείς βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση με τη δήλωση «η επικοινωνία με τους γονείς γίνεται με δική σας 

πρωτοβουλία», την οποία οι εκπαιδευτικοί κάτω των 30 και οι ηλικίας 41-50 ετών την 

εφαρμόζουν πολύ συχνά, ενώ οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί την εφαρμόζουν συχνά. Αυτό 

το αποτέλεσμα πιθανώς οφείλεται στο ότι οι μικρότεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί είναι 

πιο πρόθυμοι να συνδιαλλαγούν με τους γονείς, καθώς οι μεγαλύτεροι σε ηλικία 

εκπαιδευτικοί μπορεί να αισθάνονται επαγγελματική εξουθένωση από τα πολλά έτη 

εργασίας τους. Αυτό το συμπέρασμα συμφωνεί και με την έρευνα του Γεωργίου (1996), 

στην οποία οι πιο μεγάλης ηλικίας διευθυντές συμπεριφέρονταν περισσότερο αμυντικά 

σε ζητήματα εμπλοκής των γονέων στη εκπαιδευτική δραστηριότητα, ενώ οι νεότεροι 

σε ηλικία ήταν πιο ανοιχτοί. 

Σχετικά με το επίπεδο σπουδών και τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τη 

συχνότητα της συνεργασίας τους με τους γονείς βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση με πέντε δηλώσεις που οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι εργάζονται στη 

γενική αγωγή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης φαίνεται να εφαρμόζουν περίπου μία φορά 

στους δύο μήνες (συχνά) και οι υπόλοιπες κατηγορίες ακόμη λιγότερες φορές. Όπως 

παρατηρείται από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών που ανήκουν στη δευτεροβάθμια 
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εκπαίδευση η επικοινωνία και η συνεργασία τους με τους γονείς των μαθητών τους 

είναι πιο σπάνια σε σχέση με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το αποτέλεσμα αυτό 

συμφωνεί και με άλλες έρευνες που υποστηρίζουν ότι καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν το 

γονεϊκό ενδιαφέρον για επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς βρίσκεται σε πτωτική 

τάση (Hoover-Dempsey, Walker, Whetsel, Green, Wilkins & Closson, 2005· Renty & 

Roeyers, 2006). Η γονεϊκή εμπλοκή φτάνει στον μέγιστο βαθμό κατά τις πρώτες τάξεις 

της εκπαίδευσης και ελαττώνεται προς το τέλος (Καστανίδου, 2000· Xanthacou, 

Babalis & Stavrou, 2013). Αυτά τα αποτελέσματα συμφωνούν και με την έρευνα των 

Williams, Williams και Ullman (2002) όπου βρέθηκε ότι οι γονείς στο δημοτικό 

σχολείο εμπλέκονταν περισσότερο παρά όσο το παιδί φοιτούσε σε ανώτερη 

εκπαιδευτική βαθμίδα, πράγμα που φαίνεται και από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών 

γενικής αγωγής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του δείγματός μας. 

Σχετικά με την περιοχή εργασίας και τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τη 

συχνότητα της συνεργασίας τους με τους γονείς βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση με τη δήλωση «το σχολείο προσκαλεί τους γονείς να 

συμμετέχουν στη διοργάνωση σχολικών δραστηριοτήτων (π.χ. εκδρομή, 

φιλανθρωπική εκδήλωση)», καθώς οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε αστικές 

περιοχές βιώνουν σπανίως αυτή τη δήλωση σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς που 

εργάζονται σε ημιαστικές περιοχές, οι οποίοι τη βιώνουν συχνά. Αυτό το αποτέλεσμα 

ίσως να οφείλεται στο ότι το σχολείο στις ημιαστικές περιοχές είναι πιο φιλικό προς 

τους γονείς. Ωστόσο, σε προηγούμενες έρευνες δεν έχει βρεθεί κάποια συσχέτιση με 

την περιοχή εργασίας των εκπαιδευτικών και τη συχνότητα της γονεϊκής συνεργασίας. 

Σχετικά με τη σχολική μονάδα που υπηρετούν και τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών για τη συχνότητα της συνεργασίας τους με τους γονείς βρέθηκε να 

υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τρεις δηλώσεις. Όσον αφορά τη δήλωση 

«η επικοινωνία με τους γονείς γίνεται με δική σας πρωτοβουλία», οι εκπαιδευτικοί που 

εργάζονται σε Ειδικά Σχολεία και σε Τμήματα Ένταξης δηλώνουν ότι αυτού του είδους 

η επικοινωνία γίνεται συχνά, ενώ οι εκπαιδευτικοί της Παράλληλης Στήριξης πολύ 

συχνά. Αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι ο εκπαιδευτικός της Παράλληλης 

Στήριξης αναλαμβάνει ελάχιστους μαθητές ανά σχολική χρονιά και του είναι πιο 

εύκολο να προγραμματίζει συναντήσεις με τους γονείς γιατί χρειάζεται λιγότερο χρόνο 

εξαιτίας και των λίγων οικογενειών που πρέπει να συνεργαστεί. Για τη δεύτερη δήλωση 

«οι γονείς επικοινωνούν με εσάς» οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε παράλληλη 

στήριξη σε γενικό σχολείο και σε τμήμα ένταξης αναφέρουν ότι γίνεται συχνά και πιο 
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σπάνια οι εκπαιδευτικοί των ειδικών σχολείων. Αυτό μπορεί να ερμηνευθεί γιατί όταν 

οι μαθητές έχουν μεγαλύτερα προβλήματα, όπως συμβαίνει με τους μαθητές των 

ειδικών σχολείων, οι γονείς επικοινωνούν περισσότερο με το σχολείο. Αυτό 

επιβεβαιώνεται και από τον Γεωργίου (2000) ο οποίος αναφέρει ότι οι γονείς των 

παιδιών τα οποία δεν εμφανίζουν ακαδημαϊκά προβλήματα ή προβλήματα 

συμπεριφοράς επισκέπτονται περισσότερο το σχολείο. Όσον αφορά τη δήλωση «οι 

γονείς επισκέπτονται το σχολείο για να πληροφορηθούν για το παιδί τους», οι 

εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε Ειδικό Σχολείο δηλώνουν ότι αυτές οι επισκέψεις 

γίνονται σπανίως, ενώ οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στην Παράλληλη Στήριξη και 

σε Τμήματα Ένταξης συχνά. Αυτό ίσως οφείλεται στο ότι οι γονείς που τα παιδιά τους 

φοιτούν σε Ειδικά Σχολεία δεν αναμένουν να αλλάξουν πολλοί τομείς της ανάπτυξης 

του μαθητή λόγω της σοβαρότητας της αναπηρίας. Ωστόσο, σε προηγούμενες έρευνες 

δεν έχει βρεθεί κάποια συσχέτιση με τον τύπο της σχολικής μονάδας των 

εκπαιδευτικών και τη συχνότητα της γονεϊκής συνεργασίας. 

Το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα αναφερόταν στις απόψεις των εκπαιδευτικών 

που εργάζονται στην ειδική αγωγή για τους τρόπους βελτίωσης της συνεργασίας τους 

με τους γονείς και στο αν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση των απόψεων 

αυτών με τα δημογραφικά τους στοιχεία. Όσον αφορά τους τρόπους βελτίωσης της 

συνεργασίας με τους γονείς οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν απόλυτα με τη δήλωση «στα 

πανεπιστημιακά μαθήματα προπτυχιακού-μεταπτυχιακού κύκλου να εισαχθεί ειδικό 

μάθημα για τον τρόπο προσέγγισης των γονέων από τη μεριά του εκπαιδευτικού». Με 

αυτό το αποτέλεσμα συμφωνεί και η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών από την έρευνα 

του Μπρούζου (2002) που απάντησε ότι είναι αναγκαία και χρήσιμη η επιμόρφωσή 

τους σε θέματα που αφορούν τη συνεργασία τους με τους γονείς. Ακόμη, σε έρευνα 

των Cojocariua και Mareș (2014) οι εκπαιδευτικοί θεώρησαν απαραίτητη την 

επιμόρφωσή τους για την προώθηση της γονεϊκής συνεργασίας. Επιπλέον, σε μια 

έρευνα της Τσιμπιδάκη (2013), ως βασικοί και αποτελεσματικοί τρόποι επικοινωνίας 

προτάθηκαν η ανταλλαγή πληροφοριών μέσω επιστολών, αναφορών και επισκέψεων 

και η παρουσία, η εμπλοκή των γονέων στην όλη λειτουργία των μονάδων και η 

υλοποίηση ομάδων γονέων, συναντήσεων και ομιλιών.  

Ακόμη, απόλυτη συμφωνία υπάρχει και με τη δήλωση «να παρακολουθείτε 

σεμινάρια σχετικά με τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών και να 

συνεργάζεστε με επαγγελματίες, για να σας παρέχουν καθοδήγηση». Το παραπάνω 

αποτέλεσμα συμφωνεί και με την έρευνα της Μαρκουλάκη (2011) για τις αντιλήψεις 
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εκπαιδευτικών και γονέων παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όσον αφορά τη 

συνεργασία σχολείου-οικογένειας, όπου η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών πρότειναν 

να έχουν οι ίδιοι την ευκαιρία να παρακολουθούν σεμινάρια σχετικά με τις ιδιαίτερες 

εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών και να συνεργάζονται με επαγγελματίες, για να 

παρέχουν την κατάλληλη στήριξη και καθοδήγηση. Ακόμη, σημαντικές μεταβλητές 

ήταν και οι συχνές και προσωπικές επαφές μεταξύ των εκπαιδευτικών και των γονέων, 

όπου οι γονείς θα ενημερώνονται σχετικά με την πρόοδο των παιδιών τους, τις 

στρατηγικές διδασκαλίας, καθώς και τον τρόπο παροχής βοήθειας και υποστήριξης στο 

σπίτι. 

Σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση και τις απόψεις για τις προτάσεις 

βελτίωσης της συνεργασίας των εκπαιδευτικών με τους γονείς βρέθηκε να υπάρχει 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τη δήλωση «στα πανεπιστημιακά μαθήματα 

προπτυχιακού-μεταπτυχιακού κύκλου να εισαχθεί ειδικό μάθημα για τον τρόπο 

προσέγγισης των γονέων από τη μεριά του εκπαιδευτικού», με την οποία συμφωνούν 

περισσότερο οι άγαμοι και λιγότερο οι έγγαμοι. Αυτό ίσως εξηγείται από το ότι πολλοί 

από τους έγγαμους εκπαιδευτικούς είναι και οι ίδιοι γονείς και με τον καιρό έχουν 

αναπτύξει τεχνικές προσέγγισης των γονέων γιατί γνωρίζουν καλύτερα τη ψυχολογία 

τους έχοντας και αυτοί την ίδια ιδιότητα, οπότε νιώθοντας μεγαλύτερη σιγουριά για 

τον εαυτό τους συμφωνούν λιγότερο με την παραπάνω δήλωση. Ωστόσο, σε 

προηγούμενες έρευνες δεν έχει βρεθεί κάποια συσχέτιση με την οικογενειακή 

κατάσταση των εκπαιδευτικών και τις απόψεις του για τις προτάσεις βελτίωσης της 

γονεϊκής συνεργασίας. 

Σχετικά με την ηλικιακή ομάδα και τις απόψεις για τις προτάσεις βελτίωσης 

της συνεργασίας των εκπαιδευτικών με τους γονείς βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση με δύο δηλώσεις. Με την πρώτη δήλωση «στα πανεπιστημιακά 

μαθήματα προπτυχιακού-μεταπτυχιακού κύκλου να εισαχθεί ειδικό μάθημα για τον 

τρόπο προσέγγισης των γονέων από τη μεριά του εκπαιδευτικού», οι νεότεροι 

συμφωνούν περισσότερο από τους μεγαλύτερους σε ηλικία, ίσως γιατί οι μεγαλύτεροι 

σε ηλικία εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η συνεργασία αναπτύσσεται περισσότερο στην 

πράξη και όχι από θεωρητικά πανεπιστημιακά μαθήματα, λόγω της μεγαλύτερης 

πείρας τους με γονείς. Με τη δεύτερη δήλωση «να επιμορφωθείτε σε ζητήματα 

ανάπτυξης ή βελτίωσης των σχέσεων οικογένειας-σχολείου», οι εκπαιδευτικοί 

μικρότερης ηλικίας συμφωνούν περισσότερο από τους εκπαιδευτικούς μεγαλύτερης 

ηλικίας. Οι πιο νέοι σε ηλικία εκπαιδευτικοί συμφωνούν περισσότερο, ίσως γιατί 
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έχουν και μεγαλύτερη διάθεση για νέες γνώσεις επειδή δεν νιώθουν τόσο την 

επαγγελματική εξουθένωση σε σύγκριση με τους μεγαλύτερους σε ηλικία 

εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, σε προηγούμενες έρευνες δεν έχει βρεθεί κάποια συσχέτιση 

με την ηλικία των εκπαιδευτικών και τις απόψεις τους για τις προτάσεις βελτίωσης 

της γονεϊκής συνεργασίας. 

Σχετικά με το επίπεδο σπουδών και τις απόψεις για τις προτάσεις βελτίωσης 

της συνεργασίας των εκπαιδευτικών με τους γονείς βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση με δύο δηλώσεις με τις οποίες περισσότερο συμφωνούν οι 

εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και λιγότερο οι άλλες δύο κατηγορίες. 

Αυτό μπορεί να ερμηνεύεται από το ότι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν δίνεται 

τόσο σημασία στην προώθηση της γονεϊκής συνεργασίας, όπως επιβεβαιώνεται και 

από άλλους ερευνητές οι οποίοι βρήκαν ότι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση η γονεϊκή 

εμπλοκή είναι μεγαλύτερη (Antle, Montgomery & Stapleford, 2009· Καστανίδου, 

2000· Simon, 2006· Xanthacou, Babalis & Stavrou, 2013).  Ωστόσο, σε προηγούμενες 

έρευνες δεν έχει βρεθεί κάποια συσχέτιση με το επίπεδο σπουδών των εκπαιδευτικών 

και τις απόψεις τους για τις προτάσεις βελτίωσης της γονεϊκής συνεργασίας. 

Σχετικά με την περιοχή εργασίας και τις απόψεις για τις προτάσεις βελτίωσης 

της συνεργασίας των εκπαιδευτικών με τους γονείς βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση με τη δήλωση «στα πανεπιστημιακά μαθήματα προπτυχιακού-

μεταπτυχιακού κύκλου να εισαχθεί ειδικό μάθημα για τον τρόπο προσέγγισης των 

γονέων από τη μεριά του εκπαιδευτικού», με τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε 

αστικές περιοχές να συμφωνούν περισσότερο από όσους εργάζονται σε ημιαστικές 

περιοχές, ίσως επειδή στις αστικές περιοχές που οι γονείς ενδεχομένως είναι ανώτερου 

κοινωνικο-μορφωτικού επιπέδου από τις ημιαστικές περιοχές απαιτούν από τους 

εκπαιδευτικούς και πιο εξειδικευμένες γνώσεις για την κατάλληλη αντιμετώπισή τους. 

Ωστόσο, σε προηγούμενες έρευνες δεν έχει βρεθεί κάποια συσχέτιση με τον τόπο 

εργασίας των εκπαιδευτικών και τις απόψεις του για τις προτάσεις βελτίωσης της 

γονεϊκής συνεργασίας. 

Τέλος, από τα αποτελέσματα της έρευνάς μας φαίνεται να υπάρχει μια μικρή -

πλην όμως- στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση της άποψης των εκπαιδευτικών 

περί της σημαντικότητας της συνεργασίας τους με τους γονείς και των απόψεών τους 

για τα οφέλη από αυτή τη συνεργασία. Ειδικότερα,  βρέθηκε ότι όσο πιο πολύ 

συμφωνούν με τη σημαντικότητα της συνεργασίας τόσο πιο πολύ συμφωνούν και με 

το κάθε θετικό αποτέλεσμα. Επομένως, θεωρούν σημαντικό να υφίσταται η 
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συνεργασία, κάτι που επιβεβαιώνεται όντως και από το ότι πιστεύουν ότι υπάρχουν 

πολλά οφέλη από αυτήν. Εν αντιθέσει με τα παραπάνω, δε φάνηκε να συσχετίζεται η 

σημαντικότητα της συνεργασίας με τους τρόπους προώθησής της. Αυτό 

επιβεβαιώνεται και από την έρευνα του Μπρούζου (2002) τα αποτελέσματα της οποίας 

έδειξαν ότι ενώ στην πλειονότητα τους οι εκπαιδευτικοί υποστήριξαν ότι πρέπει να 

υπάρχει συνεργασία με τους γονείς στην πραγματικότητα δεν ενδιαφέρονταν ιδιαίτερα 

να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις που θα τους βοηθούσαν να συνεργάζονται 

αποτελεσματικότερα και επιζητούσαν μόνον εκείνη τη συνεργασία μέσω της οποίας θα 

μπορούσαν να αντλήσουν πληροφορίες για τους μαθητές τους. 

Κλείνοντας, από τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας διαφαίνεται μια 

γενικότερη θετική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στη συνεργασία τους με τους 

γονείς. Οι αρνητικοί παράγοντες που εμποδίζουν αυτή τη συνεργασία αποδίδονται 

κυρίως στους γονείς, ενώ η μορφή της συνεργασίας είναι επιφανειακή με απλές 

συναντήσεις των εκπαιδευτικών με τους γονείς στο σχολείο περίπου μια φορά στους 

δύο μήνες. Τέλος, ένα από τα θετικά είναι το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν 

να επιμορφωθούν σε ζητήματα που θα τους επιτρέψουν να είναι πιο αποτελεσματικοί 

στο πεδίο της συνεργασίας τους με τους γονείς. 

 

4.2  Περιορισμοί της έρευνας 
 

Η παρούσα έρευνα κατέληξε σε ορισμένα συμπεράσματα αναφορικά με τις 

απόψεις των εκπαιδευτικών που εργάζονται στην ειδική αγωγή για τη συνεργασία τους 

με τους γονείς, ωστόσο παρουσιάζει και σημαντικούς περιορισμούς. 

Πρώτα απ’ όλα η προηγούμενη έρευνα στον τομέα συνεργασίας μεταξύ των 

εκπαιδευτικών και των γονέων στην ειδική αγωγή είναι εξαιρετικά περιορισμένη, 

έχοντας ως αποτέλεσμα να μην επιτρέπει να συγκριθούν τα αποτελέσματα της έρευνάς 

μας με εκείνα προγενέστερων. Επιπλέον, η δομή του ερωτηματολογίου δεν επιτρέπει 

να γίνουν περαιτέρω στατιστικές αναλύσεις, καθώς κάθε στοιχείο του 

ερωτηματολογίου, ενώ αποτελούσε μέρος ενός από τα τέσσερα σκέλη του 

ερωτηματολογίου μπορούσε να εξεταστεί μόνο μεμονωμένα και όχι να υπάρξουν 

συνολικά αποτελέσματα για κάθε σκέλος. 

Ένας από τους σημαντικούς περιορισμούς της έρευνας ήταν ότι οι ομάδες που 

συγκροτήθηκαν από την κατηγοριοποίηση των δημογραφικών στοιχείων προκειμένου 
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να γίνουν συσχετίσεις δεν ήταν σε αναλογία 1:1. Με άλλα λόγια, όταν για παράδειγμα 

οι ομάδες σύγκρισης ήταν δύο τα αντίστοιχα ποσοστά σε πολλές περιπτώσεις δεν ήταν 

κοντά στο 50% ή για παράδειγμα στο 33% όταν οι ομάδες ήταν τρεις. Επιπλέον, η 

δυνατότητα γενίκευσης των ευρημάτων της έρευνας στο γενικότερο πληθυσμό, απ' 

όπου προήλθε το δείγμα μας είναι επισφαλής αφού το μέγεθος του δείγματος είναι, μεν, 

αρκετά μεγάλο, αλλά είναι περιορισμένο για να χαρακτηριστεί αντιπροσωπευτικό. 

Υπάρχει, σοβαρή πιθανότητα, εάν μελετούνταν οι απόψεις περισσότερων 

εκπαιδευτικών τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της έρευνας να ήταν 

διαφορετικά. Η παρούσα εργασία θα μπορούσε να εξελιχθεί και να επεκταθεί, με 

μικρότερα περιθώρια σφάλματος στα πλαίσια μεγαλύτερης έρευνας. 

Ένας ακόμη περιορισμός, ήταν και το σύντομο χρονικό διάστημα που έπρεπε 

να μοιραστούν τα ερωτηματολόγια και να επιστραφούν, αφού αν υπήρχε 

περισσότερος χρόνος το δείγμα μας θα ήταν μεγαλύτερο. Επίσης, επειδή το δείγμα 

ανιχνεύθηκε σε μεγάλο βαθμό και από χώρους κοινωνικής δικτύωσης υπάρχει 

πιθανότητα το ερωτηματολόγιο να συμπληρώθηκε ψευδώς και από άτομα που δεν 

υπηρετούσαν στην ειδική αγωγή ή και να συμπληρώθηκε πάνω από μία φορά από 

κάποιους. Επιπλέον, η συγκεκριμένη εργασία μελετά τις απόψεις/αντιλήψεις 

εκπαιδευτικών και αυτό από μόνο του αρκεί για να γίνει κατανοητό ότι κάποιοι 

εκπαιδευτικοί έδωσαν κοινωνικά επιθυμητές απαντήσεις, έχοντας υπόψη ότι θα  

ακολουθήσει έλεγχος και ανάλυση των απαντήσεων. Για την αποφυγή της κοινωνικά 

επιθυμητής επίδρασης των απαντήσεων, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν βέβαια ότι 

η έρευνα πραγματοποιείται ανώνυμα, και ότι τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο 

για ερευνητικούς σκοπούς, όμως, είναι πιθανό, κάποιοι εκπαιδευτικοί να έδωσαν 

απαντήσεις που δεν εκφράζουν τις πραγματικές τους απόψεις πάνω στο θέμα. 

Παρόλα αυτά τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης εργασίας είναι 

ενθαρρυντικά και υπογραμμίζουν τις  σημαντικές επιπτώσεις της συνεργασίας και της 

εμπλοκής μεταξύ των εκπαιδευτικών που εργάζονται στην ειδική αγωγή και των 

γονέων τόσο για τους μαθητές, όσο και για τους γονείς αλλά και για τους ίδιους τους 

εκπαιδευτικούς. 
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4.3 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα και αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων 
 

Η διεξαγωγή μιας έρευνας πανελλαδικής εμβέλειας, με δείγμα μεγαλύτερο της 

παρούσας, που να καταλήγει σε συμπεράσματα που μπορούν με ασφάλεια να 

γενικευτούν στον πληθυσμό των εκπαιδευτικών, η οποία θα χρησιμοποιήσει κάποιο 

σταθμισμένο εργαλείο για την διερεύνηση των απόψεων τους, θα μπορούσε να 

προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες και να αλλάξει τη στάση των εκπαιδευτικών και 

της πολιτείας απέναντι στο θέμα της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ειδικής 

αγωγής και γονέων. 

Παράλληλα, η έρευνα θα μπορούσε να επικεντρωθεί σε εκπαιδευτικούς που 

εργάζονται με μαθητές με μια μόνο αναπηρία ή δύο για να γίνει σύγκριση των 

απόψεων των δύο κατηγοριών, ώστε η έρευνα να είναι πιο στοχευμένη. Ακόμη, 

καλύτερη ως ερευνητικό εργαλείο θα ήταν η συνέντευξη αν υπάρχει ο απαιτούμενος 

χρόνος για την ανάλυση του περιεχομένου της ή τουλάχιστον προτιμότερο θα ήταν 

όλες οι δηλώσεις να παρουσιαστούν με τη μορφή κατάταξης από το σημαντικότερο 

στο λιγότερο σημαντικό και όχι απλά σε κλίμακα συμφωνίας ή διαφωνίας. Επιπλέον, 

στην έρευνα θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν και απόψεις γονέων για τη 

συνεργασία τους με τους εκπαιδευτικούς. 

Επειδή οι εκπαιδευτικοί της συγκεκριμένης έρευνας ήταν υπέρ της 

επιμόρφωσης πάνω σε συνεργατικές μεθόδους προσέγγισης των γονέων θα μπορούσε 

να αποτελέσει αντικείμενο μελέτης η διερεύνηση της ποιότητας των προγραμμάτων 

επιμόρφωσης που προσφέρονται  στη χώρα μας. Ακόμη, ενδιαφέρον θα είχε κάποια 

μελλοντική έρευνα να εξετάσει και τι μοντέλα συνεργασίας εφαρμόζονται στην ειδική 

αγωγή στην Ελλάδα ή και να προβεί σε συγκριτική τους μελέτη με τα μοντέλα 

συνεργασίας εκπαιδευτικών-γονέων σε άλλες χώρες. Παράλληλα, η έρευνα θα 

μπορούσε να επαναληφθεί με λιγότερες παραμέτρους προς εξέταση βέβαια και σε 

εκπαιδευτικούς που εργάζονται στη γενική αγωγή ταυτόχρονα με τους 

εκπαιδευτικούς που εργάζονται στην ειδική αγωγή και να μελετηθούν οι διαφορές 

που εντοπίζονται. 

Η σημαντικότητα της έρευνας έγκειται στο γεγονός ότι εξέτασε τους 

παράγοντες που θεωρούν ωφέλιμους οι εκπαιδευτικοί από τη συνεργασία τους με τους 

γονείς. Χάρη σε αυτούς τους παράγοντες οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να 

κατανοήσουν τα θετικά που αποφέρει μια τέτοια συνεργασία και έτσι να 
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κινητοποιηθούν να βελτιώσουν τις σχέσεις τους με τους γονείς. Ακόμη, μελετήθηκαν 

και τα εμπόδια που δυσχεραίνουν τη συνεργασία εκπαιδευτικών-γονέων και 

επομένως οι εκπαιδευτικοί ή ακόμη και οι γονείς μπορούν να γνωρίζουν τι θα πρέπει 

να αποφεύγουν προκειμένου η συνεργασία τους να διατηρείται σε καλά επίπεδα. 

Επιπλέον, αναφορικά με τον τρόπο που λαμβάνει χώρα αυτή η επικοινωνία φάνηκε 

ότι τόσο οι εκπαιδευτικοί, όσο και οι γονείς ενδιαφέρονται να συνεργάζονται μεταξύ 

τους και αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα έναυσμα για εκπαιδευτικούς που δεν 

εφαρμόζουν τρόπους συνεργασίας με τους γονείς να αρχίσουν να αλληλεπιδρούν 

παίρνοντας ιδέες από το είδος της επικοινωνίας που βρέθηκε στην παρούσα έρευνα. 

Τέλος, πολύ σημαντικό ήταν και το τέταρτο σκέλος του ερωτηματολογίου που 

εξέταζε ενδεχόμενους τρόπους προώθησης αυτής της συνεργασίας. Επομένως, μπορεί 

να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες και να καθοδηγήσει την πολιτεία στην 

εφαρμογή κατάλληλων μεταρρυθμίσεων και τους εμπλεκόμενους στην υιοθέτηση 

κατάλληλων πρακτικών που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των πρακτικών τους 

απέναντι στη συνεργασία τους με τους γονείς. 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ 
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Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η συνεργασία 

εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής με τους 

γονείς είναι σημαντική; 

Βελτίωση της σχολικής επίδοσης του 

παιδιού 

Pearson Correlation ,301** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 197 

Διαμόρφωση θετικής στάσης από τον ίδιο το 

μαθητή απέναντι στο σχολείο και  τα 

μαθήματα 

Pearson Correlation ,279** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 197 

Βελτίωση της καθημερινής συμπεριφοράς 

του παιδιού στο σχολείο 

Pearson Correlation ,269** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 197 

Βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων του 

παιδιού 

Pearson Correlation ,252** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 197 

Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης του παιδιού 

Pearson Correlation ,280** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 197 

Συστηματικότερη και αποτελεσματικότερη 

μελέτη στο σπίτι 

Pearson Correlation ,243** 

Sig. (2-tailed) ,001 

N 197 

Συμμετοχή του παιδιού στις σχολικές 

δραστηριότητες της τάξης 

Pearson Correlation ,107 

Sig. (2-tailed) ,134 

N 197 

Μείωση των αδικαιολόγητων απουσιών του 

παιδιού με συστηματική παρακολούθηση 

του σχολικού προγράμματος 

Pearson Correlation ,141* 

Sig. (2-tailed) ,048 

N 197 

Καλύτερη κατανόηση των εκπαιδευτικών 

αναγκών του παιδιού από τους γονείς 

Pearson Correlation ,232** 

Sig. (2-tailed) ,001 

N 197 

Αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των 

προβλημάτων συμπεριφοράς του παιδιού 

από την οικογένεια 

Pearson Correlation ,251** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 196 

Pearson Correlation ,198** 
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Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η συνεργασία 

εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής με τους 

γονείς είναι σημαντική; 

Βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ παιδιού 

και γονέων στο σπίτι 

Sig. (2-tailed) ,005 

N 197 

Κατανόηση από τους γονείς της ανάγκης 

υποστήριξης του παιδιού ως προς τη μελέτη 

στο σπίτι 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

,270** 

,000 

N 196 

Διαμόρφωση θετικής στάσης γονέων 

απέναντι στο σχολείο 

Pearson Correlation ,273** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 197 

Μεγαλύτερη κατανόηση των αναγκών του 

παιδιού, αλλά και των αναγκών και 

επιθυμιών των γονέων 

Pearson Correlation ,199** 

Sig. (2-tailed) ,005 

N 197 

Συλλογή πληροφοριών που βοηθούν στην 

καλύτερη προσαρμογή του προγράμματος 

στις ιδιαίτερες ανάγκες του μαθητή 

Pearson Correlation ,214** 

Sig. (2-tailed) ,003 

N 195 

Πρόσβαση σε μια ευρεία κλίμακα 

πληροφοριών που παρέχονται από τους 

γονείς 

Pearson Correlation ,219** 

Sig. (2-tailed) ,002 

N 196 

Αύξηση των ευκαιριών για ενίσχυση 

κατάλληλων συμπεριφορών του παιδιού 

μέσα και έξω από το σχολείο 

Pearson Correlation ,180* 

Sig. (2-tailed) ,011 

N 197 

Στήριξη του εκπαιδευτικού έργου από τους 

ίδιους τους γονείς 

Pearson Correlation ,202** 

Sig. (2-tailed) ,004 

N 197 

Πίνακας 6 Συσχετίσεις μεταξύ σημαντικότητας συνεργασίας και οφελών συνεργασίας 

Οι συσχετίσεις είναι σημαντικές σε στάθμη σημαντικότητας  **: p=0,01 και *: p=0,05 
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Πίνακας 7 Συσχετίσεις μεταξύ σημαντικότητας συνεργασίας και τρόπων βελτίωσης συνεργασίας 

Οι συσχετίσεις είναι σημαντικές σε στάθμη σημαντικότητας  **: p=0,01 και *: p=0,05 

 

  

 Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η συνεργασία 

εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής με τους γονείς είναι 

σημαντική; 

Ανάλογα με την αναπηρία, να γνωρίζετε την ψυχολογία 

και τις ιδιαίτερες ανάγκες των γονέων 

Pearson 

Correlation 
,043 

Sig. (2-tailed) ,548 

N 197 

Να παρακολουθείτε σεμινάρια σχετικά με τις ιδιαίτερες 

εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών και να 

συνεργάζεστε με επαγγελματίες, για να σας παρέχουν 

καθοδήγηση 

Στα πανεπιστημιακά μαθήματα προπτυχιακού-

μεταπτυχιακού κύκλου να εισαχθεί ειδικό μάθημα για 

τον τρόπο προσέγγισης των γονέων από τη μεριά του 

εκπαιδευτικού 

Pearson 

Correlation 
,086 

Sig. (2-tailed) ,227 

N 197 

Pearson 

Correlation 
,116 

Sig. (2-tailed) ,104 

N 197 

Να επιμορφωθείτε σε ζητήματα ανάπτυξης ή 

βελτίωσης των σχέσεων οικογένειας-σχολείου 

Pearson 

Correlation 
,197** 

Sig. (2-tailed) ,005 

N 197 

Να υπάρχουν συχνές και προσωπικές επαφές μεταξύ 

εσάς και των γονέων, όπου οι γονείς θα ενημερώνονται 

από εσάς για το παιδί τους 

Pearson 

Correlation 
,077 

Sig. (2-tailed) ,281 

N 197 

Το σχολείο να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς προς 

την κατεύθυνση ανάπτυξης προγραμμάτων γονεϊκής 

εμπλοκής-συμμετοχής 

Pearson 

Correlation 
,049 

Sig. (2-tailed) ,492 

N 197 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, 

Η αφιέρωση λίγου από τον χρόνο σας για τη συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου 

θεωρείται ιδιαιτέρως σημαντική. Χωρίς τη συμμετοχή σας η διεξαγωγή της εν λόγω έρευνας 

καθίσταται σχεδόν αδύνατη. Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε στα πλαίσια της πτυχιακής μου 

εργασίας με θέμα «Διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής για τη συνεργασία 

τους με τους γονείς» για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ειδική Αγωγή, 

Εκπαίδευση και Αποκατάσταση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και με επιβλέπουσα 

καθηγήτρια την κυρία Καρτασίδου Λευκοθέα. 

Με τη συμπλήρωση του ερωτηματολόγιου αυτού: 

α) παρέχετε πληροφορίες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά για την κάλυψη 

των αναγκών μαθητών με ειδικές ανάγκες, των γονέων τους και εσάς των ίδιων, 

β) συμβάλλετε στην κατανόηση των στάσεων των εκπαιδευτικών απέναντι στον τομέα 

συνεργασίας σχολείου και οικογένειας. 

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. Οι απαντήσεις είναι εμπιστευτικές και θα 

χρησιμοποιηθούν μόνο για ερευνητικούς σκοπούς. Η συμπλήρωσή του είναι εθελοντική και 

διαρκεί περίπου δέκα λεπτά (10΄). Τέλος, θα σας παρακαλούσα να απαντήσετε με ειλικρίνεια 

σε όλες τις ερωτήσεις, καθώς διαφορετικά το ερωτηματολόγιό σας θα είναι άκυρο. 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο που διαθέσατε για τη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου και την πολύτιμη βοήθειά σας για την εκπόνηση της πτυχιακής μου 

εργασίας. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο e-mail 

tfournogeraki@gmail.com ή στο τηλέφωνο 6983101971. 

 

Με εκτίμηση, 

 Η φοιτήτρια 

 Φουρνογεράκη Θεώνη 

  

mailto:tfournogeraki@gmail.com
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Ερωτηματολόγιο για τη συνεργασία εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής με 

γονείς  

Α΄ Τμήμα: Δημογραφικά Στοιχεία Εκπαιδευτικών 

1. Φύλο: Άνδρας □  Γυναίκα □ 

2. Ηλικία: _____ 

3. Οικογενειακή κατάσταση:  α. Άγαμος/η □    

 β. Έγγαμος/η □       

γ. Διαζευγμένος/η □    

δ. Χήρος/α □        

4. Πόλη εργασίας: _______________ 

5. Έτη προϋπηρεσίας στην Ειδική Αγωγή: _____ 

6. Σπουδές: α. Παιδαγωγική Ακαδημία □ 

 β. Παιδαγωγική Ακαδημία και επιπλέον 2 χρόνια εξομοίωσης □ 

γ. Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Κατεύθυνση: Εκπαίδευση Ατόμων με 

Ειδικές Ανάγκες») ή Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής/Προσχολικής Εκπαίδευσης 

Ειδικής Αγωγής □ 

δ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης □ 

ε. Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης □ 

στ. Άλλο Πτυχίο □ 

7. Επιπλέον Σπουδές:  α. Διδασκαλείο □ 

β. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στην Ειδική Αγωγή □ 

γ. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στη Γενική Αγωγή □ 

δ. Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών στην Ειδική Αγωγή □ 

ε. Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών στη Γενική Αγωγή □ 

στ. Εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή □ 

ζ. Χωρίς επιπλέον σπουδές στην Ειδική Αγωγή □ 

8. Τρέχουσα Σχολική Μονάδα: α. Ειδικό Σχολείο □ 

β. Παράλληλη Στήριξη σε Γενικό Σχολείο □ 

γ. Τμήμα Ένταξης □ 

 

Β΄ Τμήμα: Κύριο Μέρος Ερωτηματολογίου 

Οι παρακάτω προτάσεις αφορούν τη συνεργασία σας με τους γονείς των μαθητών σας. 

Παρακαλούμε να δηλώσετε το βαθμό συμφωνία σας με κάθε πρόταση, βάζοντας √ στο 

κουτάκι της αντίστοιχης επιλογής. Να απαντήστε σε όλες τις υποερωτήσεις με βάση ό,τι ισχύει 

για εσάς. 

Μέρος Ι: Απόψεις σχετικά με τα αποτελέσματα συνεργασίας εκπαιδευτικών-γονέων 

9. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η συνεργασία εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής με τους γονείς είναι σημαντική; 

  

10. Τα οφέλη συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών-γονέων είναι: 

Συμφωνώ Απόλυτα □     Συμφωνώ □     Ούτε Συμφωνώ/Ούτε Διαφωνώ □    Διαφωνώ □     Διαφωνώ Απόλυτα □  

 
Συμφωνώ 

Απόλυτα 
Συμφωνώ  

Ούτε 
Συμφωνώ/Ούτε 

Διαφωνώ 

Διαφωνώ 
Διαφωνώ 

Απόλυτα 

Βελτίωση της σχολικής επίδοσης του παιδιού      

Διαμόρφωση θετικής στάσης από τον ίδιο το 

μαθητή απέναντι στο σχολείο και  τα μαθήματα 
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Μέρος ΙΙ: Παράγοντες παρεμπόδισης συνεργασίας γονέων-εκπαιδευτικών 

11. Οι παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τη συνεργασία εκπαιδευτικών-γονέων είναι: 

  
Συμφωνώ 

Απόλυτα 
Συμφωνώ  

Ούτε 

Συμφωνώ/Ούτε 

Διαφωνώ 

Διαφωνώ 
Διαφωνώ 

Απόλυτα 

Η χαμηλή επίδοση του παιδιού      

Το χαμηλό κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο 

των γονέων  
     

Η μη αποδοχή της αναπηρίας από τους 

γονείς  
     

Η θεώρηση της ενημέρωσης των γονέων 

για το παιδί τους ως χάσιμο χρόνου  
     

Η δυσπιστία των γονέων για τις 

ικανότητες σας ως εκπαιδευτικού  
     

 
Συμφωνώ 

Απόλυτα 
Συμφωνώ  

Ούτε 

Συμφωνώ/Ούτε 

Διαφωνώ 

Διαφωνώ 
Διαφωνώ 

Απόλυτα 

Βελτίωση της καθημερινής συμπεριφοράς του 

παιδιού στο σχολείο 
     

Βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων του 

παιδιού 
     

Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης του παιδιού      

Συστηματικότερη και αποτελεσματικότερη 

μελέτη στο σπίτι 
     

Συμμετοχή του παιδιού στις σχολικές 

δραστηριότητες της τάξης 
     

Μείωση των αδικαιολόγητων απουσιών του 
παιδιού με συστηματική παρακολούθηση του 

σχολικού προγράμματος 

     

Καλύτερη κατανόηση των εκπαιδευτικών 

αναγκών του παιδιού από τους γονείς 
     

Αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των 

προβλημάτων συμπεριφοράς του παιδιού από 

την οικογένεια 

     

Βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ παιδιού και 

γονέων στο σπίτι 
     

Κατανόηση από τους γονείς της ανάγκης 

υποστήριξης του παιδιού ως προς τη μελέτη 

στο σπίτι 

     

Διαμόρφωση θετικής στάσης γονέων απέναντι 

στο σχολείο 
     

Μεγαλύτερη κατανόηση των αναγκών του 

παιδιού, αλλά και των αναγκών και επιθυμιών 

των γονέων 

     

Συλλογή πληροφοριών που βοηθούν στην 
καλύτερη προσαρμογή του προγράμματος στις 

ιδιαίτερες ανάγκες του μαθητή 

     

Πρόσβαση σε μια ευρεία κλίμακα 

πληροφοριών που παρέχονται από τους γονείς 
     

Αύξηση των ευκαιριών για ενίσχυση 

κατάλληλων συμπεριφορών του παιδιού μέσα 

και έξω από το σχολείο  

     

Στήριξη του εκπαιδευτικού έργου από τους 

ίδιους τους γονείς 
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Συμφωνώ 

Απόλυτα 
Συμφωνώ  

Ούτε 

Συμφωνώ/Ούτε 

Διαφωνώ 

Διαφωνώ 
Διαφωνώ 

Απόλυτα 

Η έλλειψη χρόνου για συζήτηση ανάμεσα 

σε εσάς και τους γονείς λόγω του φόρτου 

εργασίας σας 

     

Η έλλειψη χρόνου για συζήτηση ανάμεσα 

σε εσάς και τους γονείς λόγω του φόρτου 

εργασίας τους 

     

Οι γονείς δεν είναι γνώστες θεμάτων 
ανάπτυξης του παιδιού στο βαθμό που θα 

επιθυμούσατε να είναι 

     

Το αίσθημα ότι εσείς και οι γονείς έχετε 

διαφορετικές αξίες αναφορικά με το πώς 

θα αντιμετωπισθούν καλύτερα οι ανάγκες 

των παιδιών 

     

Η μη εκπαίδευση σας σε ζητήματα 

συμβουλευτικής και συνεργασίας με 

γονείς 

     

Η αίσθηση ότι οι γονείς σας βλέπουν 

περισσότερο ως επαγγελματία παρά ως 

ισότιμο συνεργάτη 

     

 

Μέρος ΙΙΙ: Είδος και συχνότητα συνεργασίας εκπαιδευτικών-γονέων 

12. Στο σχολείο για τη συνεργασία σας με τους γονείς εφαρμόζετε: 

 
Συμφωνώ 

Απόλυτα 
Συμφωνώ 

Ούτε 

Συμφωνώ/Ούτε 

Διαφωνώ 

Διαφωνώ 
Διαφωνώ 

Απόλυτα 

Προκαθορισμένες από εσάς συναντήσεις με 

τους γονείς  
     

Επικοινωνία μέσω τετραδίου επικοινωνίας 

σχολείου-οικογένειας 
     

Προκαθορισμένες επισκέψεις σας στο σπίτι 

του μαθητή 
     

Δημιουργία σχολής γονέων στο σχολείο      

Τηλεφωνήματα στο σπίτι των μαθητών      

Καθημερινή διαθεσιμότητα κοινωνικού 

λειτουργού και ψυχολόγου στο σχολείο 
     

Συμμετοχή των γονέων στις σχολικές 

δραστηριότητες 
     

 

 

13. Πόσο συχνά συμβαίνουν τα παρακάτω; 

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 
Πολύ συχνά (1 

φορά το μήνα) 
Συχνά (1 

φορά στους 

2 μήνες) 

Σπανίως (2 

φορές όλο το 

σχολικό έτος) 
Ποτέ 

Η επικοινωνία με τους γονείς γίνεται με δική σας 

πρωτοβουλία  
    

Οι γονείς επικοινωνούν με εσάς     
Οι γονείς επισκέπτονται το σχολείο για να 

πληροφορηθούν για το παιδί τους 
    

Το σχολείο προσκαλεί τους γονείς να παραστούν σε 

μια εκδήλωση (π.χ. γιορτή, μπαζάρ) 
    

Οι γονείς επισκέπτονται το σχολείο σε μια εκδήλωση 

(π.χ. γιορτή, μπαζάρ) 
    

Το σχολείο προσκαλεί τους γονείς σε μια ημέρα 

ενημέρωσης γονέων 
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Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 
Πολύ συχνά (1 

φορά το μήνα) 
Συχνά (1 

φορά στους 

2 μήνες) 

Σπανίως (2 

φορές όλο το 

σχολικό έτος) 
Ποτέ 

Οι γονείς συμμετέχουν σε μια ημέρα ενημέρωσης 

γονέων 
    

Το σχολείο προσκαλεί τους γονείς να συμμετέχουν στη 

διοργάνωση σχολικών δραστηριοτήτων (π.χ. εκδρομή, 

φιλανθρωπική εκδήλωση)  
    

Οι γονείς συμμετέχουν στη διοργάνωση σχολικών 

δραστηριοτήτων (π.χ. εκδρομή, φιλανθρωπική 

εκδήλωση) 
    

 

Μέρος IV: Προτάσεις για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών-γονέων 

14. Οι παρακάτω προτάσεις βοηθούν την ανάπτυξη ή τη βελτίωση της συνεργασίας εκπαιδευτικών-γονέων: 

 
Συμφωνώ 

Απόλυτα 
Συμφωνώ 

Ούτε 

Συμφωνώ/Ούτε 

Διαφωνώ 

Διαφωνώ 
Διαφωνώ 

Απόλυτα 

Ανάλογα με την αναπηρία, να γνωρίζετε την 

ψυχολογία και τις ιδιαίτερες ανάγκες των γονέων       

Να παρακολουθείτε σεμινάρια σχετικά με τις 

ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών 

και να συνεργάζεστε με επαγγελματίες, για να 

σας παρέχουν καθοδήγηση 

     

Στα πανεπιστημιακά μαθήματα προπτυχιακού-

μεταπτυχιακού κύκλου να εισαχθεί ειδικό 
μάθημα για τον τρόπο προσέγγισης των γονέων 

από τη μεριά του εκπαιδευτικού 

     

Να επιμορφωθείτε σε ζητήματα ανάπτυξης ή 

βελτίωσης των σχέσεων οικογένειας-σχολείου      

Να υπάρχουν συχνές και προσωπικές επαφές 

μεταξύ εσάς και των γονέων, όπου οι γονείς θα 

ενημερώνονται από εσάς για το παιδί τους 
     

Το σχολείο να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς 

προς την κατεύθυνση ανάπτυξης προγραμμάτων 

γονεϊκής εμπλοκής-συμμετοχής 
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