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Απόψεις των Διευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης αναφορικά με την εμπλοκή των γονέων στη σχολική ζωή 

 

Περίληψη 

 

 Η παρούσα εργασία μελετά τις απόψεις των Διευθυντών σχολικών μονάδων 

Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με την εμπλοκή των γονέων στη σχολική ζωή. 

Πιο συγκεκριμένα, μελετάται κατά πόσο είναι θετικοί ή όχι στη γονεϊκή εμπλοκή, αλλά 

και ποιους τύπους εμπλοκής υποστηρίζουν. Επιπλέον, ερευνάται ποιες πρακτικές 

γονεϊκής εμπλοκής προωθούν, καθώς και τον τύπο επικοινωνίας που επιλέγουν με 

σκοπό να επιτύχουν μια αποτελεσματική συνεργασία σχολείου-οικογένειας. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι Διευθυντές των σχολικών οργανισμών είναι 

θετικοί απέναντι στη γονεϊκή εμπλοκή, η οποία θα πρέπει να αφορά την επικοινωνία με 

σκοπό την ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών και τη συνεργασία με το σχολείο. 

Επίσης, οι ίδιοι φαίνεται να προωθούν τη διαπροσωπική επικοινωνία, χρησιμοποιώντας 

όλα τα μέσα, ενώ προτιμούν την επικοινωνία κατά την παράδοση των ελέγχων 

προόδου, την τηλεφωνική επικοινωνία, τις προγραμματισμένες ή και έκτακτες 

συναντήσεις στο σχολείο, την ηλεκτρονική αλληλογραφία, την επικοινωνία σε σχολικές 

εκδηλώσεις καθώς και τη γραπτή. 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: ηγεσία, ηγέτης, σχολικός ηγέτης, σχολικός διευθυντής, γονεϊκή 

εμπλοκή 
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Views of primary school Principal’s on parental involvement in school 

life 

 

Abstract 

 

  This paper examines the views of Primary School Principals regarding the 

involvement of parents in school life. More specifically, it is studied whether they are 

positive or not in parental involvement, but also what types of involvement they 

support. In addition, it explores what parenting practices they promote, as well as the 

type of communication they choose in order to achieve effective school-family 

collaboration. The results of the research showed that the Principals of the school 

organizations are positive towards the parental involvement, which should concern the 

communication in order to inform about the progress of the children and the cooperation 

with the school. Also, they seem to promote interpersonal communication, using all 

means, while preferring communication during the delivery of progress checks, 

telephone communication, scheduled or special meetings at school, e-mail, 

communication at school events as well as written communication. 

 

 

 

Keywords: leadership, leader. school leader, school principal, parental involvement 
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Εισαγωγή 

 

Η συμμετοχή των γονέων στην εκπαίδευση έχει σημαντικά οφέλη τόσο για τους 

μαθητές, όσο και για τους ίδιους τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς (Lemmer, 2007; 

Khumalo, 2008; Van Wyk, & Lemmer, 2009). Ωστόσο, κάποιοι γονείς δυσκολεύονται 

να συμμετέχουν στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Οι μελετητές υποστηρίζουν ότι η 

γονεϊκή εμπλοκή αποτελεί μια σύνθετη και αρκετά δύσκολη υπόθεση. Οι γονείς αλλά 

και οι Διευθυντές των σχολείων αντιμετωπίζουν συχνά κοινά εμπόδια στη συμμετοχή 

των γονέων, όπως περιορισμένες γνώσεις και δεξιότητες, σχετικά με τη γονεϊκή 

εμπλοκή (Kim, 2009). 

Ο Maphanga (2006) αποκαλύπτει ότι πολλοί γονείς αντιμετωπίζουν εμπόδια στη 

συμμετοχή τους στην εκπαίδευση των παιδιών τους, όπως μια λιγότερο φιλόξενη 

ατμόσφαιρα κατά την επίσκεψη στο σχολείο, αρνητική ή ουδέτερη επικοινωνία με τους 

εκπαιδευτικούς ή τον Διευθυντή, πίεση χρόνου, πίεση λόγω εργασίας, γλωσσικά 

εμπόδια, περιορισμένες γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τη συμμετοχή των γονέων 

στη σχολική πραγματικότητα, αλλά και περιορισμένες ευκαιρίες συνεργασίας με τις 

σχολικές μονέδες και τους εκπροσώπους της (Kim, 2009; Mendz, 2010). Λαμβάνοντας 

υπόψη αυτά τα εμπόδια, πολλά σχολεία και οικογένειες δεν μπορούν να 

συνειδητοποιήσουν το πραγματικό όφελος από τη γονεϊκή εμπλοκή. 

Η Epstein (2008) δηλώνει ότι οι Διευθυντές μπορούν να προωθήσουν τη γονική 

συμμετοχή μέσα από μια σειρά ενεργειών, όπως για παράδειγμα, προσκαλώντας τους 

γονείς να έρθουν στο σχολείο για μια συνάντηση, συζητώντας τις ανάγκες του παιδιού, 

τις επιδόσεις του, κλπ. Ο Wagaman (2009) δηλώνει περαιτέρω ότι οι γονείς μπορούν να 

παρακινηθούν ευκολότερα ώστε να συμμετέχουν στα σχολικά δρώμενα, όταν οι 

Διευθυντές και γενικά το σχολείο τους δίνουν τα κατάλληλα κίνητρα για να το 

πραγματοποιήσουν. 

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια να μελετηθούν οι απόψεις των 

Διευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη γονεϊκή 

εμπλοκή. Αρχικά, παρουσιάζεται το θεωρητικό μέρος που περιλαμβάνει την ανάλυση 

του ρόλου του σχολικού Διευθυντή, της έννοιας της γονεϊκής εμπλοκής καθώς επίσης 

αναλύει και τον ρόλο του Διευθυντή απέναντι σε αυτήν. Ακολουθεί το ερευνητικό 

μέρος, που μελετά τις απόψεις των Διευθυντών σχολείων της Πρωτοβάθμιας 
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εκπαίδευσης απέναντι στη γονεϊκή εμπλοκή, τους τύπους και τις πρακτικές της. 

Επάλληλα, μελετάται ο τρόπος επικοινωνίας που επιλέγουν οι Διευθυντές, καθώς και το 

περιεχόμενό της για την εξασφάλιση μιας αποτελεσματικής και εποικοδομητικής 

σχέσης ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια. 
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Κεφάλαιο 1ο 

 

 

1. Σχολική Ηγεσία 

 

1.1. Ο σύγχρονος ηγέτης-Διευθυντής 

 

Η ηγεσία αποτελεί μια έννοια που συχνά έχει απασχολήσει τους μελετητές, 

κυρίως όσον αφορά τον τομέα της διοίκησης και της οργανωτικής επιστήμης (Jones & 

Olken, 2005). Η ηγεσία θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η επίτευξη συγκεκριμένων 

στόχων μέσω της καθοδήγησης μιας ομάδας ατόμων. Ως ηγέτης θα μπορούσε να 

θεωρηθεί το άτομο εκείνο που μπορεί να συγκεντρώνει γύρω του επιτυχώς τους 

συνεργάτες του, για να υλοποιήσουν συγκεκριμένους σκοπούς και οράματα. Ένας 

απλός ορισμός αναφέρει την ηγεσία ως την ικανότητα που διαθέτει κάποιος ώστε να 

παρακινεί μια ομάδα ανθρώπων να ενεργήσουν για την επίτευξη ενός κοινού στόχου 

(Chin, 2015). 

Ο Bush και ο Glover (2003) ορίζουν την ηγεσία ως «μια διαδικασία επιρροής 

που οδηγεί στην επίτευξη των επιθυμητών σκοπών…». Ωστόσο, τα στοιχεία που 

απαιτούνται για να αναδυθεί αυτό το φαινόμενο είναι ο ηγέτης, οι οπαδοί, οι συνθήκες 

κατάστασης που καθορίζουν την ύπαρξη, η άσκηση του καθήκοντος και τα 

αποτελέσματα της ηγεσίας, αλλά και οι αξίες, οι οποίες χρησιμεύουν ως δεσμός μεταξύ 

ηγέτη και οπαδών, που τους οδηγούν σε μια κοινή κατεύθυνση για την επίτευξη τους 

(Φυριππής, 2007). Στην πραγματικότητα, οι διαφορετικές θεωρίες ηγεσίας που 

προτάθηκαν διεπιστημονικά με την πάροδο των χρόνων έχουν επικεντρωθεί, 

περισσότερο ή λιγότερο, είτε σε συγκεκριμένα στοιχεία αυτών που αναφέρονται 

παραπάνω μεμονωμένα, είτε στον συνδυασμό τους.  

Οι σημερινοί Διευθυντές των σχολικών μονάδων έρχονται αντιμέτωποι σε 

καθημερινή βάση με διάφορα θέματα, όπως η εφαρμογή των κρατικών προτύπων, η 

διαχείριση των γονέων αλλά και των εκπαιδευτικών. Το πώς αντιδρούν σε αυτά τα 

ζητήματα, σε μεγάλο βαθμό, καθορίζει την επιτυχία ή την αποτυχία τους ως 

διαχειριστές του σχολείου. Οι Διευθυντές έχουν την ευθύνη να είναι οι εκπαιδευτικοί 

και οι οραματιστές ηγέτες που θέλει κάθε κοινότητα, όπως επίσης και να διαχειρίζονται 

https://www.thebalancesmb.com/goal-setting-your-guide-to-setting-goals-2948131
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με επιτυχία τα καθημερινά ζητήματα που λαμβάνουν μέρος σε κάθε σχολείο. Οι 

σύγχρονοι σχολικοί ηγέτες καλούνται να προβάλλουν μια ηγετική συμπεριφορά, καθώς 

επίσης και να έχουν τον ρόλο του διαχειριστή στα εκπαιδευτικά ζητήματα που 

προκύπτουν και επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Αυτά είναι 

δύο από τα πιο σημαντικά και σύνθετα ζητήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι 

σημερινοί σχολικοί ηγέτες. 

 

1.2. Χαρακτηριστικά του ηγέτη της εκπαίδευσης 

 

Τα τελευταία χρόνια, η δουλειά του σχολικού Διευθυντή έχει εξελιχθεί από τη 

διοικητική εποπτεία και πλέον περιλαμβάνει πιο περίπλοκες ευθύνες. Οι Διευθυντές 

σήμερα πρέπει να δημιουργούν συνεργατικά περιβάλλοντα για το προσωπικό, να 

παρέχουν αποτελεσματική εκπαιδευτική ηγεσία, να λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις 

και να διασφαλίζουν την ακαδημαϊκή πρόοδο. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι οι 

Διευθυντές είναι απαραίτητοι για την εξασφάλιση της προόδου των μαθητών και η 

συνεισφορά τους σε αυτόν τον τομέα είναι σχεδόν τόσο μεγάλη όσο των εκπαιδευτικών 

(Κιρκιγιάννη, 2011). Τα βασικά χαρακτηριστικά των ηγετών της εκπαίδευσης είναι 

(Morrison, 2013): 

Η διαμόρφωση ενός οράματος ακαδημαϊκής επιτυχίας για όλους τους μαθητές με βάση 

υψηλά πρότυπα: Οι αποτελεσματικοί σχολικοί ηγέτες δημιουργούν και επικοινωνούν 

ένα σαφές όραμα που εστιάζει στις υψηλές προσδοκίες και την επιτυχία για όλους τους 

μαθητές χωρίς εξαιρέσεις και διακρίσεις (Morrison, 2013).  

Δημιουργία κλίματος συνεργασίας, κοινής ευθύνης και ασφάλειας: Οι αποτελεσματικοί 

Διευθυντές επικεντρώνονται στην καθιέρωση ενός υψηλού επιπέδου πολιτισμού και 

κλίματος «διασφαλίζοντας ότι τα σχολεία τους επιτρέπουν τόσο στους ενήλικες όσο και 

στα παιδιά να θέσουν τη μάθηση στο επίκεντρο των καθημερινών τους 

δραστηριοτήτων» (Peiffer, 2003; Πασιαρδής, 2004; Χατζηπαναγιώτου, 2008). Αυτή η 

κουλτούρα πρέπει να περιλαμβάνει την ασφάλεια, την τάξη, την ανταπόκριση στους 

μαθητές, την αίσθηση επικοινωνίας μεταξύ του προσωπικού που συνεργάζεται για την 

επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων (Wallace Foundation, 2013; Morrison, 2013). 

Καλλιέργεια ηγεσίας σε άλλους, ώστε το προσωπικό του σχολείου να αγκαλιάζει τους 

ρόλους του στην υλοποίηση του οράματος του ηγέτη: Οι Διευθυντές χρειάζονται την 

υποστήριξη των εκπαιδευτικών και άλλων μελών της εκπαιδευτικής ομάδας για να 
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διασφαλίσουν ότι τα σχολεία και οι μαθητές τους φτάνουν σε υψηλά πρότυπα. 

Σύμφωνα με μια έκθεση του Wallace Foundation (2013), η προθυμία των Διευθυντών 

να διαδώσουν την ηγεσία επηρεάζει τη μάθηση των μαθητών. Οι αποτελεσματικοί 

Διευθυντές αναγνωρίζουν και χρησιμοποιούν άλλους πόρους, μεταβιβάζουν την ευθύνη 

στο προσωπικό, ενισχύουν την εμπλοκή της κοινότητας και των γονέων και 

αναπτύσσουν ηγετικές δεξιότητες σε άλλους (Wallace Foundation, 2013; Morrison, 

2013). 

Βελτίωση της διδασκαλίας, ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να διδάσκουν καλύτερα 

και οι μαθητές να μαθαίνουν στο έπακρο: Οι αποτελεσματικοί Διευθυντές δίνουν 

έμφαση στη συνεχή μάθηση και ανάπτυξη, τόσο για τους μαθητές, όσο και για τους 

εκπαιδευτικούς (Peiffer, 2003; Πασιαρδής, 2004; Χατζηπαναγιώτου, 2008). Είναι 

ενημερωμένοι σχετικά με τον «τεχνικό πυρήνα της σχολικής εκπαίδευσης», δηλαδή τί 

απαιτείται για τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης. Έχουν 

σχέδια επαγγελματικής ανάπτυξης για τους εκπαιδευτικούς τους, ενώ περνούν χρόνο 

στην τάξη και έχουν συχνές εποικοδομητικές αλληλεπιδράσεις, τόσο επίσημες, όσο και 

άτυπες με τους εκπαιδευτικούς (Wallace Foundation, 2013; Morrison, 2013). 

Διαχείριση ατόμων, δεδομένων και διαδικασιών για την προώθηση της βελτίωσης του 

σχολείου: Οι αποτελεσματικοί Διευθυντές χρησιμοποιούν μια πλήρη κατανόηση των 

συστημάτων και των απαιτήσεων λογοδοσίας των σχολείων τους για την ανάπτυξη 

σχολικών σχεδίων. Οι αποτελεσματικοί Διευθυντές συλλέγουν και αξιολογούν 

δεδομένα για να παρακολουθούν την πρόοδο και να ενημερώνουν για τα επόμενα 

βήματα. Σε όλη αυτή τη διαδικασία, οι Διευθυντές προωθούν την κοινή κατανόηση, 

αλλά και την αίσθηση συμμετοχής στη βελτίωση του σχολείου (Peiffer, 2003; 

Πασιαρδής, 2004; Χατζηπαναγιώτου, 2008). Τέλος, αναγνωρίζουν τη σημασία του 

προσωπικού του σχολείου και προσεγγίζουν την πρόσληψη και την απομάκρυνση με 

προσοχή και συζήτηση (Wallace Foundation, 2013; Morrison, 2013). 

 

1.3. Επαγγελματικός ρόλος του Διευθυντή ως ηγέτη της εκπαίδευσης 

 

Ο ρόλος του Διευθυντή ως ηγέτη είναι θεμελιώδης στην παροχή βοήθειας, με 

σκοπό να αναπτυχθεί ένα υγιές πρόγραμμα σπουδών και να βοηθήσει τα παιδιά να 

επιτύχουν. Ένας κατάλληλα καταρτισμένος και έμπειρος σχολικός Διευθυντής 
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καθοδηγεί την ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών και διασφαλίζει τον καθορισμό 

σαφών στόχων και προσδοκιών για τη διδασκαλία και τη μάθηση (Fleet, et al., 2015). 

Έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στον τομέα της προσχολικής ηλικίας έχουν 

εντοπίσει τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει η σχολική ηγεσία στην επίτευξη 

επιθυμητών αποτελεσμάτων, τόσο για το προσωπικό, όσο και για τα παιδιά (Sims et al., 

2014). 

Ουσιαστικά, οι σχολικοί Διευθυντές διαχειρίζονται όλες τις πτυχές ενός 

εκπαιδευτικού προγράμματος, Είναι αυτοί που ξεκινούν συνήθως την καριέρα τους ως 

εκπαιδευτικοί και στη συνέχεια προωθούν την εκπαίδευσή τους στους τομείς της 

ανάπτυξης και της διαχείρισης του προγράμματος σπουδών. Πολλές φορές απαιτείται 

να διαθέτουν άδεια, ανάλογα με την χώρα (στην Ελλάδα δεν απαιτείται). Από την άλλη, 

οι Διευθυντές εκπαίδευσης ερευνούν και αξιολογούν τα προγράμματα σπουδών, τις 

διαδικασίες διδασκαλίας και το εκπαιδευτικό υλικό σε ένα εκπαιδευτικό 

σύστημα. Μπορεί να εργάζονται σε σχολεία ή σε άλλους οργανισμούς που προσφέρουν 

εκπαίδευση. Ένα μεταπτυχιακό στη διοικητική εκπαίδευση είναι γενικά η ελάχιστη 

εκπαιδευτική απαίτηση γι’ αυτήν την καριέρα (Semann, et al., 2014). 

Όπως αναφέρθηκε, οι Διευθυντές της εκπαίδευσης, επίσης γνωστοί ως 

εκπαιδευτικοί συντονιστές, κατευθύνουν και διαμορφώνουν τα προγράμματα σπουδών 

και τις διαδικασίες διδασκαλίας σε ένα σχολείο (Semann, et al., 2014). Ορισμένοι 

Διευθυντές εκπαίδευσης εκτελούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα σε μη σχολικά 

περιβάλλοντα, όπως μουσεία, επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς. Συνεργάζονται με εκπαιδευτικές επιτροπές και συμβουλευτικές ομάδες 

στην κοινότητα, για να βρουν τα πιο κατάλληλα προγράμματα σπουδών, ώστε να 

καλύψουν τις ανάγκες των μαθητών τους. Ένας άλλος βασικός ρόλος ενός σχολικού 

Διευθυντή εκπαίδευσης είναι η παροχή συμβουλών σε καθηγητές, διαχειριστές 

σχολείων και προσωπικό υποστήριξης. Συνάμα, παρέχουν εκπαίδευση στη χρήση 

εκπαιδευτικού υλικού και τεχνικών. Οι Διευθυντές συμβουλεύουν τους εκπαιδευτικούς 

για το πώς να συμμορφώνονται με τα τοπικά, πολιτειακά και εθνικά πρότυπα, καθώς 

και να συνεργάζονται στενά με τα σχολικά συμβούλια για την εφαρμογή των κανόνων 

του διοικητικού συμβουλίου (OECD, 2003). 

Επιπλέον, είναι δυνατόν να ερευνούν και να επιλέγουν βιβλία, καθώς και 

οποιοδήποτε άλλο εκπαιδευτικό υλικό και να παραγγέλνουν ή να εξουσιοδοτούν την 

αγορά προμηθειών. Μπορούν επίσης να ασχοληθούν με την έρευνα και τον σχεδιασμό 

εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικών μεθόδων. Άλλα καθήκοντα εργασίας των 

Διευθυντών εκπαίδευσης περιλαμβάνουν καθοδήγηση νέων εκπαιδευτικών, οργάνωση 
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εργαστηρίων διδασκαλίας ή σεμιναρίων και παρατήρηση εκπαιδευτικών στην 

τάξη. Επίσης, μπορεί να παρέχουν εποικοδομητική ανατροφοδότηση με βάση τις 

αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών (Semann, et al., 2014). 

Κατά συνέπεια των όσων αναφέρθηκαν άνωθεν, οι σχολικοί Διευθυντές ως 

εκπαιδευτικοί ηγέτες, παραμένουν ζωτικής σημασίας για τη συνεχή βελτίωση της 

εκπαίδευσης και παίζουν καταλυτικό ρόλο στην εξασφάλιση της σχολικής επιτυχίας 

των μαθητών τους. 



 

8 

 

 

Κεφάλαιο 2ο 

 

 

2. Γονεϊκή Εμπλοκή: Εννοιολογική αποσαφήνιση 

 

2.1. Ορισμός γονεϊκής εμπλοκής 

 

Η «γονεϊκή εμπλοκή» δεν μπορεί να οριστεί με σαφήνεια στη βιβλιογραφία. 

Πολλές φορές περιγράφεται ως η συμπεριφορά των γονιών απέναντι στα παιδιά τους ή 

οι πρακτικές μέριμνας που ακολουθούν, καθώς και οι προσδοκίες για το ακαδημαϊκό 

επίτευγμα των παιδιών. Επίσης, ορίζεται και ως η επικοινωνία των γονιών με τα παιδιά 

σχετικά με το σχολείο ή η συμμετοχή σε σχολικές δραστηριότητες, αλλά και η 

συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς για την πρόοδο των μαθητών. Τέλος, η έννοια 

μπορεί να περιλαμβάνει και τους κανόνες που θέτουν οι γονείς στο σπίτι και οι οποίοι 

θεωρούνται σχετικοί με την εκπαίδευση (Harris & Goodall, 2007). 

Το εύρος των ορισμών υποδηλώνει ότι η γονεϊκή εμπλοκή αποτελεί μια 

πολύπλευρη έννοια, επειδή καταλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία προτύπων συμπεριφοράς 

και πρακτικών γονικής μέριμνας. Οι Harris και Goodall (2007) αλλά και οι Goodall και 

Montgomery (2014) θεωρούν τη γονεϊκή εμπλοκή ως ενεργή και ουσιαστική 

συμμετοχή στη μάθηση των παιδιών. Ενώ όπως ήδη αναφέρθηκε δεν υπάρχουν 

καθολικά αναγνωρισμένοι ορισμοί στη εκπαίδευση σήμερα, ο όρος «γονεϊκή εμπλοκή» 

εστιάζει συχνότερα στους γονείς που εμπλέκονται στη ζωή και το έργο του 

εκπαιδευτικού ιδρύματος με σκοπό να εξασφαλίσουν τη μαθησιακή πρόοδο του παιδιού 

τους. 

Η γονεϊκή συμμετοχή στην ουσία είναι ένας συνδυασμός δέσμευσης και 

ενεργούς συμμετοχής εκ μέρους του γονέα απέναντι στο σχολείο αλλά και στον ίδιο τον 

μαθητή. Υπάρχουν εντούτοις πολλά προβλήματα που σχετίζονται με τη 

συμμετοχή. Πολλά σχολεία απλά δε γνωρίζουν πώς να αντιμετωπίσουν τη γονεϊκή 

εμπλοκή και τις ανησυχίες που μπορεί να προκύπτουν. Οι γονείς αισθάνονται 

ανεπιθύμητοι στο σχολείο, δεν έχουν γνώση και εκπαίδευση ή μπορεί και να μην 

αισθάνονται ότι η εκπαίδευση είναι σημαντική. Ο αριθμός των λύσεων που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της γονικής συμμετοχής είναι σημαντικός. Το πιο 
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σημαντικό από αυτά, ωστόσο, είναι η απόλυτη αφοσίωση του Διευθυντή του σχολείου 

και η προσπάθειά του να οικοδομήσει ουσιαστικές σχέσεις με τους γονείς των 

μαθητών. Όταν εφαρμόζονται οι κατάλληλες πρακτικές, τα αποτελέσματα είναι 

θεαματικά, ειδικά για τον μαθητή. Το βελτιωμένο επίτευγμα των μαθητών θα πρέπει να 

είναι ο βασικός στόχος, τόσο του σχολείου, όσο και της οικογένειας (LaBahn, 1995). 

 

2.2. Τύποι γονεϊκής εμπλοκής 

 

Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς παίζουν σημαντικούς ρόλους στην εκπαιδευτική 

επιτυχία των μαθητών. Παρόλο που φαίνεται ότι η γονεϊκή εμπλοκή αποτελεί θέμα 

πολλών μελετών, εξακολουθεί να υπάρχει ανησυχία σχετικά με αυτή και τί την καθιστά 

αποτελεσματική στην εκπαίδευση των παιδιών. Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς μπορεί 

να έχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με τις πρακτικές της αποτελεσματικής 

συμμετοχής και τους τρόπους που ο καθένας μπορεί να συμβάλει στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

Η εμπλοκή των γονέων στην εκπαίδευση των μαθητών ξεκινά στο σπίτι, με τους 

γονείς να παρέχουν ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον, κατάλληλες μαθησιακές 

εμπειρίες, υποστήριξη και μια θετική στάση για το σχολείο. Αρκετές μελέτες δείχνουν 

αυξημένο ακαδημαϊκό επίτευγμα σε μαθητές με έντονη συμμετοχή των γονέων 

(Epstein, 2009; Whitaker, & Fiore, 2001). Οι μελέτες δείχνουν ,επίσης, ότι η εμπλοκή 

των γονέων είναι πιο αποτελεσματική, όταν εμφανίζεται ως συνεργασία μεταξύ 

εκπαιδευτικών και γονέων (Emeagwali, 2009; Epstein, 2009). Εξετάζοντας τις 

αντιλήψεις αυτού του δίπολου φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς θα πρέπει να 

έχουν μεγαλύτερη κατανόηση των αποτελεσματικών πρακτικών εμπλοκής των γονέων 

στην προώθηση των επιτευγμάτων των μαθητών. 

Πολλοί ερευνητές έχουν μελετήσει τη συμμετοχή των γονέων και τις επιπτώσεις 

της στην εκπαιδευτική διαδικασία με την πάροδο των χρόνων (Berger, 2008; Epstein, 

2009; Henderson, & Mapp, 2002). Η ερευνήτρια γονεϊκής συμμετοχής, Epstein, 

επικεντρώνεται στο σχολείο και την οικογένεια, καθώς και στα προγράμματα 

δημιουργίας σχέσεων συνεργασίας, που θα βελτιώσουν τις πολιτικές και τις πρακτικές, 

σε μια προσπάθεια να αυξήσουν την ακαδημαϊκή επίδοση και επιτυχία των μαθητών. Η 

Epstein έχει εντοπίσει ένα πλαίσιο που περιέχει έξι σημαντικούς παράγοντες όσον 

αφορά τη γονική συμμετοχή. Αυτό το πλαίσιο βασίζεται σε ευρήματα από πολλές 
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μελέτες, σχετικά με τους παράγοντες που είναι πιο αποτελεσματικοί, όσον αφορά στην 

εκπαίδευση των παιδιών (Epstein, 2009). Αυτοί οι έξι παράγοντες είναι η ανατροφή, η 

επικοινωνία, ο εθελοντισμός, η μάθηση στο σπίτι, η λήψη αποφάσεων και η 

συνεργασία με την κοινότητα. 

1. Ανατροφή: περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν οι 

γονείς για την ανατροφή ευτυχισμένων, υγιών παιδιών που γίνονται στην πορεία 

ικανοί μαθητές. Σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς, των οποίων η επιρροή στο 

παιδί είναι σχετικά περιορισμένη, οι γονείς διατηρούν μια δια βίου δέσμευση 

απέναντι στα παιδιά τους. Οι δραστηριότητες που υποστηρίζουν αυτόν τον τύπο 

συμμετοχής, παρέχουν πληροφορίες στους γονείς σχετικά με την ανάπτυξη του 

παιδιού τους, την υγεία, την ασφάλεια ή τις συνθήκες στο σπίτι που μπορούν να 

υποστηρίξουν τη μάθηση των μαθητών. 

2. Επικοινωνία: οι οικογένειες και τα σχολεία επικοινωνούν μεταξύ τους με 

πολλούς τρόπους. Τα σχολεία στέλνουν σημειώσεις στο σπίτι και φυλλάδια για 

σημαντικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Οι γονείς με τη σειρά τους 

παρέχουν στους εκπαιδευτικούς πληροφορίες σχετικά με την υγεία και το 

εκπαιδευτικό ιστορικό του παιδιού τους. Ένας σχολικός ιστότοπος μπορεί να 

είναι ένας πρόσθετος τρόπος επικοινωνίας ανάμεσα σε γονείς και οικογένειες 

και μπορεί να περιλαμβάνει διασκέψεις με κάθε γονέα, τουλάχιστον μία φορά το 

χρόνο, τακτικό πρόγραμμα χρήσιμων ειδοποιήσεων, σημειώματα, 

τηλεφωνήματα, ενημερωτικά δελτία και άλλες μορφές επικοινωνίας. 

3. Εθελοντισμός: κάθε μορφή βοήθειας από τους γονείς για την οργάνωση των 

σχολικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων που λαμβάνουν μέρος οι 

μαθητές. Οι γονείς, για παράδειγμα, μπορούν να συμμετέχουν εθελοντικά στη 

συγκέντρωση χρημάτων για μια εκδήλωση ή στην προώθησή της στην 

κοινότητα. Τέλος, μπορούν να προσφερθούν εθελοντικά, οργανώνοντας και 

συμμετέχοντας σε σχολικά προγράμματα ή παραστάσεις. 

4. Μάθηση στο σπίτι: σχετίζεται με την παροχή ιδεών και πληροφοριών στους 

γονείς σχετικά με το πώς μπορούν να βοηθήσουν καλύτερα τα παιδιά τους με τις 

εργασίες στο σπίτι και τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το πρόγραμμα 

σπουδών. Οι γονείς που βοηθούν τα παιδιά τους να κάνουν την εργασία τους 

είναι παραδείγματα αυτού του είδους συμμετοχής. Αυτές οι δραστηριότητες 

παράγουν μια «σχολική οικογένεια» και ενθαρρύνουν τους γονείς να 

αλληλεπιδρούν με το σχολικό πρόγραμμα. Δραστηριότητες για την ενθάρρυνση 
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της μάθησης στο σπίτι παρέχουν στους γονείς πληροφορίες σχετικά με το τί 

κάνουν τα παιδιά στην τάξη και πώς να τα βοηθήσουν με την εργασία στο σπίτι. 

5. Λήψη αποφάσεων: αναφέρεται στη συμπερίληψη γονέων στις αποφάσεις του 

σχολείου και στη δημιουργία εκπροσώπων γονέων. Οι γονείς συμμετέχουν στη 

λήψη αποφάσεων στο σχολείο όταν γίνονται μέλη του Συλλόγου Γονέων και 

Κηδεμόνων του σχολείου ή συμμετέχουν σε οργανισμούς, όπως η ένωση 

γονέων/εκπαιδευτικών. Άλλες δραστηριότητες λήψης αποφάσεων 

περιλαμβάνουν την ανάληψη ηγετικών ρόλων που εμπεριέχουν τη μετάδοση 

πληροφοριών σε άλλους γονείς. 

6. Συνεργασία με την κοινότητα: αφορά στον εντοπισμό και την ενσωμάτωση των 

υπηρεσιών και των πόρων των κοινοτήτων για την υποστήριξη και ενίσχυση 

των σχολείων, των μαθητών και των οικογενειών τους. 

Κάθε ένας από αυτούς τους παράγοντες μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικά 

αποτελέσματα για τους μαθητές, τους γονείς, τις διδακτικές πρακτικές και το σχολικό 

κλίμα. Επιπλέον, κάθε παράγοντας περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές πρακτικές 

συνεργασίας. 

2.3. Μοντέλα γονεϊκής εμπλοκής 

 

 Το σχολείο καθώς και οι γονείς είναι οι βασικότεροι παράγοντες στην ανάπτυξη 

των παιδιών. Η παραδοχή αυτή οδήγησε τους επιστήμονες των κλάδων της 

κοινωνιολογίας, της ψυχολογίας αλλά και της παιδαγωγικής, να μελετήσουν τη σχέση 

μεταξύ των γονιών και του σχολείου μέσα από μοντέλα τα οποία έχουν ως κοινό 

παρονομαστή την ανάπτυξη συνεργασίας και επικοινωνίας. Παρακάτω παρουσιάζονται 

κάποια από τα μοντέλα τα οποία παρουσιάζουν τη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ της 

οικογένειας και του σχολείου. 

 

2.3.1. Το μοντέλο της Epstein 

 

Το μοντέλο της Epstein απεικονίζει τη συλλογική ευθύνη που φέρουν οι 

εκπαιδευτικοί και οι γονείς στην εκπαίδευση των παιδιών (Menheere & Hooge, 2010). 

Αποτελείται από τρεις σφαίρες (σχολείο, οικογένεια, κοινότητα), στις οποίες το σημείο 

σύγκλισης είναι το παιδί. Επιπλέον έχει δυο δομές, μια εξωτερική και μια εσωτερική. 



 

12 

 

Η εξωτερική δομή του μοντέλου αλληλεπικαλυπτόμενων σφαιρών επιρροής 

αναγνωρίζει ότι τα τρία βασικά πλαίσια στα οποία μαθαίνουν και αναπτύσσονται οι 

μαθητές, δηλαδή η οικογένεια, το σχολείο και η κοινότητα, μπορεί να συνενωθούν ή να 

απομακρυνθούν. Επιπλέον, υπάρχουν μερικές πρακτικές που τα σχολεία, οι οικογένειες 

και οι κοινότητες εφαρμόζουν χωριστά και ορισμένες που λειτουργούν από κοινού για 

να επηρεάσουν τη μάθηση και την ανάπτυξη των παιδιών. Η εσωτερική δομή του 

μοντέλου της αλληλεπίδρασης των τριών σφαιρών επιρροής δείχνει που και πόσο 

περίπλοκες και ουσιαστικές διαπροσωπικές σχέσεις και μοτίβα επιρροής εμφανίζονται 

μεταξύ ατόμων στο σπίτι, στο σχολείο και στην κοινότητα. Αυτές οι κοινωνικές σχέσεις 

μπορεί να θεσπιστούν και να μελετηθούν σε θεσμικό επίπεδο (για παράδειγμα, όταν ένα 

σχολείο προσκαλεί όλες τις οικογένειες σε μια εκδήλωση) και σε ατομικό επίπεδο (για 

παράδειγμα, όταν ένας γονέας και ένας δάσκαλος συναντιούνται σε ένα συμβούλιο ή 

μιλούν μέσω τηλεφώνου). Οι συνδέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών ή γονέων και 

κοινοτικών ομάδων, μπορούν επίσης να αναπαρασταθούν και να μελετηθούν μέσα στο 

μοντέλο (Epstein, 1995). 

Το μοντέλο συνεργασίας σχολείου, οικογένειας και κοινότητας τοποθετεί τον 

μαθητή στο κέντρο. Για τον λόγο αυτό, κάθε αλλαγή που συμβαίνει επηρεάζει την 

ανάπτυξή του (Πεντέρη & Πετρογιάννης, 2017). Το αναμφισβήτητο γεγονός είναι ότι οι 

μαθητές είναι οι κύριοι παράγοντες στην εκπαίδευση, την ανάπτυξη και την επιτυχία 

τους στο σχολείο. Οι συμπράξεις σχολείου, οικογένειας και κοινότητας δεν μπορούν 

από μόνες τους να παράγουν επιτυχημένους μαθητές. Αντίθετα, οι δραστηριότητες 

συνεργασίας μπορούν να σχεδιαστούν για να εμπλέκουν, να καθοδηγούν, να 

ενεργοποιούν και να παρακινούν τους μαθητές, ώστε να δημιουργήσουν τις δικές τους 

επιτυχίες. Η υπόθεση είναι ότι εάν τα παιδιά ενθαρρύνονται να εργαστούν σκληρά είναι 

πιο πιθανό να καταφέρουν να επιτύχουν στο σχολείο (Epstein, 2002). 

Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει σχεδιαστεί με σκοπό να βοηθήσει τους 

εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν πρακτικές και προγράμματα συνεργασίας και 

επικοινωνίας ανάμεσα στο σχολείο, την οικογένεια και την κοινότητα. Οι τύποι 

εμπλοκής ποικίλλουν και ο καθένας επιλέγει διαφορετικές πρακτικές, οι οποίες όταν 

εφαρμοστούν, μπορούν να έχουν διαφορετικά αποτελέσματα σε κάθε παιδί, γονέα και 

εκπαιδευτικό (Epstein, 2002). 
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Εικόνα 1: Το Μοντέλο των Επικαλυπτόμενων Σφαιρών Επιρροής της Epstein 

 

2.3.2. Μοντέλα γονεϊκής εμπλοκής κατά τον Ματσαγγούρα  

 

 Σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα (2008), τα μοντέλα γονεϊκής εμπλοκής 

κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με κοινωνιολογικές, ιστορικές και πολιτικές 

παραμέτρους σε: α) σχολείο – κεντρικά μοντέλα, β) οικογενειο – κεντρικά μοντέλα, γ) 

μοντέλα επικουρικής γονεϊκής εμπλοκής και δ) διαπραγματευτικά μοντέλα. 

α) Σχολείο – κεντρικά μοντέλα: στα σχολείο- κεντρικά μοντέλα υπάρχει μια υπεροχή 

του εκπαιδευτικού σε σχέση με τους γονείς. Μεταξύ τους αναπτύσσεται μονόδρομη 

επικοινωνία και περιορίζεται μόνο στις ενημερώσεις και την αντιμετώπιση τυχόν 

προβλημάτων. Με λίγα λόγια, οι γονείς φαίνονται να εξαρτώνται πλήρως από τον 

εκπαιδευτικό.  

β) Οικογενειο – κεντρικά μοντέλα: στα οικογενειο- κεντρικά μοντέλα, τη θέση 

υπεροχής την έχει ο γονέας, με τον εκπαιδευτικό να προσαρμόζεται στις επιλογές των 

γονέων. Η επικοινωνία που αναπτύσσεται μεταξύ τους είναι μεν αμφίδρομη, ωστόσο 

γίνεται με πρωτοβουλία των γονιών και σκοπό έχει τη σχολική λειτουργικότητα και τις 

ανάγκες του παιδιού, με γνώμονα όμως πάντα τις επιλογές του γονέα.  

γ) Μοντέλα επικουρικής εμπλοκής: στα μοντέλα επικουρικής εμπλοκής, ο 

εκπαιδευτικός εμφανίζεται πάλι ως το κυρίαρχο πρόσωπο, αλλά η επικοινωνία με τους 

γονείς είναι αμφίδρομη. Η συμμετοχή των γονέων είναι μεγαλύτερη και πλέον έχουν 

μια θέση μέσα στο σχολείο. 
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δ) Διαπραγματευτικά μοντέλα: στα διαπραγματευτικά μοντέλα παρατηρείται 

συνεργασία ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τους γονείς. Αναπτύσσεται αμφίδρομη 

επικοινωνία που έχει να κάνει με τις ανάγκες των μαθητών, τη σχολική λειτουργία και 

το αναλυτικό πρόγραμμα. Ο γονέας πλέον αντιμετωπίζεται από τον εκπαιδευτικό ως 

εταίρος στην εκπαίδευση του παιδιού του.  

 

2.4. Θεσμικό πλαίσιο της γονεϊκής εμπλοκής στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση  

 

Το θεσμικό πλαίσιο για τη θεσμοθέτηση της συμμετοχής των γονέων στην 

ελληνική εκπαίδευση είναι σχετικά πρόσφατο. Πιο συγκεκριμένα, οι πρώτοι Σύλλογοι 

Γονέων και Κηδεμόνων θεσμοθετήθηκαν και λειτούργησαν μετά τη μεταπολίτευση 

στην Ελλάδα (Δοδοντσάκης, 1999). Σήμερα, με βάση τις «Βασικές αρχές κανονισμού 

λειτουργίας των σχολείων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του 

Υ.ΠΑΙ.Θ, κάθε σχολείο έχει την υποχρέωση να αναπτύξει έναν εσωτερικό κανονισμό 

λειτουργίας σε συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων, με τη συμμετοχή και του Δ.Σ. 

του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς και εκπροσώπων της μαθητικής 

κοινότητας. Στη φάση αυτή, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι κοινωνικές και 

πολιτιστικές συνθήκες της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας στην οποία ανήκει η σχολική 

μονάδα. 

Με το πέρασμα των χρόνων, ο ρόλος των γονέων στη σχολική πραγματικότητα 

ενισχύθηκε ολοένα και περισσότερο, αποκτώντας έναν εντελώς νέο χαρακτήρα. Η 

οικονομική συμβολή από πλευράς των γονέων για την κάλυψη των αναγκών των 

εκπαιδευτικών μονάδων, όπως και η στήριξη σε ζητήματα λειτουργίας και οργάνωσης 

των σχολείων, αλλάζει τον χαρακτήρα συνεργασίας ανάμεσα στους γονείς και το 

σχολείο, όπως αυτός περιγράφεται στο θεσμικό πλαίσιο, και πλέον οι γονείς ανάγονται 

σε χορηγούς των σχολείων (Κωνσταντίνου, 2009) και αποκτούν ρόλο πιο ενεργό στην 

εκπαίδευση των παιδιών τους (Λαζαρίδου, 2019). 

Ακολουθώντας το γενικό πλαίσιο του Υ.ΠΑΙ.Θ, οι γονείς έχουν την υποχρέωση 

να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία, τόσο με τους εκπαιδευτικούς, 

όσο και με τον Διευθυντή του σχολείου, για ζητήματα που σχετίζονται με την 

εκπαιδευτική πορεία του παιδιού, τις επιδόσεις του, κλπ. Παράλληλα, θα πρέπει να 

ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς για θέματα που έχουν να κάνουν με το παιδί και τα 
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οποία είναι πιθανό να επηρεάσουν τη σχολική του επίδοση αλλά και τη συμπεριφορά 

του γενικότερα. Εν τέλει, οι γονείς θα πρέπει να συνεργάζονται με το σχολείο και να 

δίνουν την έγκρισή τους ή να εκφράζουν την άποψή τους για τη διοργάνωση 

εκδηλώσεων (Λαζαρίδου, 2019). 

Από την πλευρά του ο Διευθυντής του σχολείου, ως σχολικός ηγέτης, θα πρέπει 

να βρίσκεται σε μια τακτική επαφή με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, με σκοπό 

τη δημιουργία σχέσεων συνεργασίας και επικοινωνίας, αλλά και τη διαμόρφωση των 

απαραίτητων συνθηκών, ώστε ο καθένας να επιτελεί αποτελεσματικά τον ρόλο του 

εντός της σχολικής μονάδας (Λαζαρίδου, 2019). 
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Κεφάλαιο 3ο 

 

 

3 Ο ρόλος του ηγέτη Διευθυντή στη γονεϊκή εμπλοκή 

 

3.1. Σχέση ηγεσίας-γονεϊκής εμπλοκής 

 

Είναι γνωστό ότι οι εμπειρίες των παιδιών και οι ευκαιρίες που προσφέρονται 

διαμορφώνουν τις πεποιθήσεις, τις στάσεις και τις πράξεις τους. Οι επιρροές 

επικεντρώνονται συχνά στην οικογένεια, στο σπίτι και στην κοινότητα με τον 

αντίκτυπο της οικογενειακής ζωής σε κάθε πτυχή της ανάπτυξης ενός παιδιού καθώς 

και στη μάθηση του. Η διαρκής δέσμευση για την οικοδόμηση ισχυρών και θετικών 

σχέσεων μεταξύ σπιτιού και σχολείου, έτσι ώστε οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να 

μπορούν να συνεργάζονται ισότιμα, δεν είναι πάντα απλή, αλλά οι ανταμοιβές μπορεί 

να είναι τεράστιες. Όταν η μάθηση των παιδιών γίνεται οικογενειακή μάθηση και όπου 

οι εκπαιδευτικοί καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν μόνοι τους να καλύψουν τις ανάγκες 

των παιδιών, αναπτύσσεται πραγματική δέσμευση και κοινή κατανόηση. 

Οι εκπαιδευτικοί ηγέτες που θέλουν να κάνουν τη διαφορά, οικοδομούν 

συνεργασίες με οικογένειες για να ενισχύσουν την απόδοση των μαθητών. Πολλά 

σχολεία δυσκολεύονται με τη συμμετοχή των γονέων και οι ηγέτες του σχολείου είναι 

αυτοί που καλούνται να προσδιορίσουν γιατί η γονεϊκή εμπλοκή αποτυγχάνει. Τα 

σχολεία υποστηρίζουν ότι η συμμετοχή των γονέων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την 

πρόοδο των παιδιών, ωστόσο σπάνια επιτυγχάνεται η αποτελεσματική συμμετοχή τους 

(Bower & Griffin, 2011).  

Οι εκπαιδευτικοί ηγέτες που επικεντρώθηκαν στις επιδόσεις των μαθητών, 

γνωρίζουν ότι τα παιδιά με εμπλεκόμενες οικογένειες επιτυγχάνουν καλύτερα 

αποτελέσματα στο σχολείο (Anfara & Mertens, 2008). Υπάρχει ισχυρή σχέση ανάμεσα 

στη συμμετοχή των γονέων και το ακαδημαϊκό επίτευγμα των μαθητών (Epstein, 2001; 

Jeynes, 2005). Η κατανόηση της σημασίας του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η 

συνεργασία των γονέων και του σχολείου, ωφελεί τους σχολικούς ηγέτες στην 

προσπάθεια τους να εξασφαλίσουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τους 

μαθητές. Οι Διευθυντές είναι τα πρόσωπα που επηρεάζουν θετικά τις συνδέσεις μεταξύ 
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των γονέων και το επίτευγμα των μαθητών (Baker, Wise, Kelley & Skiba, 2016). Οι 

γονείς είναι πιο πιθανό να γίνουν συνεργάτες στην εκπαίδευση των παιδιών τους, αν 

αντιληφθούν ότι τα σχολεία και οι σχολικοί ηγέτες έχουν ισχυρές πρακτικές για τη 

συμμετοχή τους στο σχολείο (Epstein & Dauber, 1991). 

Οι σχολικοί ηγέτες από την πλευρά τους πρέπει να σκεφτούν πώς αισθάνονται 

οι γονείς απέναντι στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι Διευθυντές θα πρέπει να 

προετοιμάζουν το προσωπικό τους για την ανάπτυξη επικοινωνίας και συνεργασίας με 

τους γονείς (Buchanan & Buchanan, 2017). Οι ίδιοι συχνά αποφεύγουν το σχολείο και 

νιώθουν πως αποτελούν εμπόδιο απέναντι στην εκπαίδευση του παιδιού τους, ενώ 

πολλές φορές υπάρχει ένα αίσθημα δυσφορίας όταν επισκέπτονται τον σχολικό χώρο 

(Georgis, Gokiert, Ford & Ali, 2014). Οι σχολικοί ηγέτες πρέπει λοιπόν να 

κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τις αντιλήψεις που αποτελούν εμπόδια στη 

συμμετοχή των γονέων και να ενθαρρύνουν με κάθε τρόπο την ανάπτυξη ενός κλίματος 

συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και τη οικογένεια.  

 

3.2. Μοντέλα ηγεσίας και γονεϊκή εμπλοκή 

 

Η εκπαιδευτική ηγεσία μπορεί να αναπτυχθεί πάνω σε διάφορα μοντέλα, 

έχοντας πάντα διαφορετικό αντίκτυπο στην εκπαιδευτική διαδικασία και το σχολικό 

επίτευγμα των μαθητών. Σύμφωνα με μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί, οι τύποι 

ηγεσίας που ενισχύουν τη γονεϊκή εμπλοκή είναι αυτοί που έχουν δημοκρατικό 

χαρακτήρα και δε χαρακτηρίζονται από συγκεντρωτισμό (Mncube, 2009; Mncube, 

& Naidoo, 2014). 

Εκπαιδευτική ηγεσία: η αυξανόμενη έμφαση στη διαχείριση της διδασκαλίας και της 

μάθησης, ως τις βασικές δραστηριότητες των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, έχει οδηγήσει 

στην «εκπαιδευτική ηγεσία» ή αλλιώς «επικεντρωμένη στη μάθηση» ηγεσία. Η 

εκπαιδευτική ηγεσία συνήθως υποθέτει ότι το βασικό σημείο της προσοχής των ηγετών 

είναι η συμπεριφορά των εκπαιδευτικών, καθώς συμμετέχουν σε δραστηριότητες που 

επηρεάζουν άμεσα την εξέλιξη των μαθητών (Leithwood et al, 1999). Η εκπαιδευτική 

ηγεσία είναι η πλέον καθιερωμένη έννοια που συνδέει την ηγεσία και τη μάθηση. Παρά 

την εξέχουσα θέση και τη μακροζωία της, η εκπαιδευτική ηγεσία έχει επικριθεί για δύο 

λόγους. Πρώτον, θεωρείται ότι ασχολείται κυρίως με τη διδασκαλία και όχι με τη 

μάθηση (Bush, 2013). Κατά δεύτερον, εστιάζει κατά κόρον στον Διευθυντή ως το 
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κέντρο εμπειρογνωμοσύνης και εξουσίας (Hallinger, 2003). Κατά συνέπεια, τείνει να 

αγνοεί ή να υποτιμά τον ρόλο άλλων προσώπων, όπως για παράδειγμα, των 

εκπαιδευτικών στην τάξη. Η εκπαιδευτική ηγεσία φαίνεται να είναι θετικά συνδεδεμένη 

με τη γονεϊκή εμπλοκή. Οι Διευθυντές αυτού του τύπου ηγεσίας στηρίζουν την 

εμπλοκή των γονέων, κυρίως αυτών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 

Ενισχύουν τους γονείς συναισθηματικά και τους παροτρύνουν να βοηθούν τα παιδιά με 

τις σχολικές τους εργασίες. Η ενίσχυση της γονεϊκής εμπλοκής από τον Διευθυντή 

μπορεί να γίνει είτε άμεσα, είτε έμμεσα μέσω των εκπαιδευτικών (Griffith, 2001). 

Διοικητική ηγεσία: η διοικητική ηγεσία προϋποθέτει ότι προτεραιότητα των ηγετών 

πρέπει να είναι οι λειτουργίες, τα καθήκοντα και οι συμπεριφορές και ότι, εάν αυτές οι 

λειτουργίες εκτελούνται σωστά, θα διευκολυνθεί η εργασία άλλων προσώπων στον 

σχολικό οργανισμό. Οι περισσότερες προσεγγίσεις στη διοικητική ηγεσία υποθέτουν 

επίσης ότι η συμπεριφορά των οργανωτικών μελών είναι σε μεγάλο βαθμό λογική. Η 

επιρροή αυξάνεται λόγω της επίσημης εξουσίας των ηγετών και οι Leithwood et al 

(1999) υποστηρίζουν ότι η επιρροή κατανέμεται ανάλογα με την κατάσταση αυτών των 

θέσεων στην οργανωτική ιεραρχία. Η διοικητική ηγεσία είναι το μοντέλο που 

εφαρμόζεται κυρίως στην Ελλάδα και έχει γραφειοκρατικό χαρακτήρα (Κατσαρός, 

2008). Εντούτοις είναι αυτό που ενέχει τον μεγαλύτερο κίνδυνο μιας διαχειριστικής 

προσέγγισης στη σχολική οργάνωση. Εστιάζοντας στις λειτουργίες, τα καθήκοντα και 

τις συμπεριφορές, υπάρχει η πιθανότητα οι στόχοι της εκπαίδευσης να υπαχθούν στον 

διαχειριστικό στόχο για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Η διοικητική ηγεσία είναι 

ένα ουσιαστικό συστατικό των επιτυχημένων σχολείων, αλλά πρέπει να συμπληρώνει 

προσεγγίσεις βασισμένες σε αξίες. Η αποτελεσματική διαχείριση είναι απαραίτητη, 

αλλά μια διαχείριση χωρίς αξίες είναι ακατάλληλη και καταστροφική (Bush, 2011). Οι 

Διευθυντές αυτού του τύπου ηγεσίας εμφανίζονται προσηλωμένοι στα καθήκοντα τους 

και μένουν αποστασιοποιημένοι από τους γονείς. Οι γονείς αντιλαμβάνονται τους 

Διευθυντές απόμακρους. Η περιορισμένη επικοινωνία τους δίνει την αίσθηση ότι δεν 

τους επιτρέπεται να συμμετέχουν ενεργά στη μάθηση των παιδιών τους (Griffith, 2001). 

Μετασχηματιστική ηγεσία: αυτή η μορφή ηγεσίας προϋποθέτει ότι το επίκεντρο της 

ηγεσίας πρέπει να είναι οι δεσμεύσεις και οι ικανότητες των οργανωτικών μελών. 

Υψηλότερα επίπεδα προσωπικής δέσμευσης στους οργανωτικούς στόχους και 

μεγαλύτερες ικανότητες για την επίτευξη αυτών των στόχων θεωρείται ότι οδηγούν σε 

επιπλέον προσπάθεια και μεγαλύτερη παραγωγικότητα (Leithwood, Jantzi & Steinbach, 

1999). Οι σύνθετες πρακτικές της μετασχηματιστικής ηγεσίας φαίνεται να έχουν 

σημαντικές, άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στην πρόοδο και τα αποτελέσματα των 
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μαθητών που αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί (Leithwood, 1994). Το 

μετασχηματιστικό μοντέλο παρέχει μια κανονιστική προσέγγιση στην ηγεσία του 

σχολείου, που εστιάζει πρωτίστως στη διαδικασία, με την οποία οι ηγέτες επιδιώκουν 

να επηρεάσουν τα σχολικά αποτελέσματα και όχι στη φύση ή την κατεύθυνση αυτών 

των αποτελεσμάτων. Ωστόσο, μπορεί επίσης να επικριθεί, ως όχημα ελέγχου των 

δασκάλων, απαιτώντας την τήρηση των αξιών του ηγέτη (Chirichello, 1999). Αυτός ο 

τύπος της ηγεσίας λειτουργεί υποστηρικτικά απέναντι στη γονεϊκή εμπλοκή, 

ενισχύοντας την. Στο μετασχηματιστικό είδος ηγεσίας ο Διευθυντής του σχολείου 

φαίνεται να επηρεάζει τη γονεϊκή εμπλοκή. Ένας μετασχηματιστικός Διευθυντής έχει 

συνεχή επικοινωνία με το εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου (γονείς, κοινότητα, κλπ), 

προσπαθώντας να τους κάνει να συμμετέχουν ενεργά στις σχολικές διαδικασίες (Giles, 

2006). 

Ηθική ηγεσία: το μοντέλο ηθικής ηγεσίας διαφέρει από τη μετασχηματιστική 

προσέγγιση, μέσω της έμφασης στην ακεραιότητα. Υποθέτει, ότι η εστίαση της ηγεσίας 

πρέπει να είναι στις αξίες, τις πεποιθήσεις και την ηθική των ίδιων των ηγετών. Η 

εξουσία και η επιρροή πρέπει να προέρχονται από αντιλήψεις για το τί είναι σωστό ή 

καλό (Leithwood, Jantzi & Steinbach, 1999). Το μοντέλο αυτό υποθέτει ότι οι ηγέτες 

ενεργούν με ακεραιότητα, αντλώντας από σταθερά προσωπικές και επαγγελματικές 

αξίες που χρησιμεύουν στην ενημέρωση του οράματος και της αποστολής του σχολείου 

και στηρίζουν τη λήψη αποφάσεων. Η ηθική ηγεσία οδηγεί στη δημιουργία 

δημοκρατικών σχολείων. Στα σχολικά συγκροτήματα αυτού του τύπου ηγεσίας υπάρχει 

έντονη γονεϊκή εμπλοκή. Οι Διευθυντές βρίσκονται σε τακτική επικοινωνία με τους 

γονείς, οργανώνουν συναντήσεις και τους επιτρέπουν να συμμετέχουν ενεργά στη 

διαδικασία μάθησης των παιδιών τους (Mncube & Naidoo, 2014). 

Συμμετοχική ηγεσία: η συμμετοχική ηγεσία είναι ένα διευθυντικό στυλ που καλεί τη 

συμβολή των εργαζομένων σε όλες ή τις περισσότερες αποφάσεις του οργανισμού. Στο 

προσωπικό παρέχονται σχετικές πληροφορίες για διάφορα ζητήματα και η πλειοψηφία 

αποφασίζει ποια μέτρα θα λάβει ο οργανισμός. Η συμμετοχική ηγεσία μπορεί μερικές 

φορές να είναι μια πιο αργή μορφή λήψης αποφάσεων, αλλά έχει πολλά πλεονεκτήματα 

που μπορεί να τη μετατρέψουν, ως την πιο σωστή διαχειριστική μέθοδο για έναν 

οργανισμό. Σε αυτόν τον τύπο ηγεσίας, ο ρόλος του Διευθυντή είναι να προωθεί την 

ομοφωνία αλλά και τη συνεργασία. Η λήψη οποιασδήποτε απόφασης γίνεται με 

δημοκρατικές αρχές, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσεται ένα κοινό όραμα για το σχολείο. 

Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός θεωρείται ειδικός και κατά συνέπεια η άποψή του έχει 

βαρύτητα (Μαυρογιώργος, 2008). Εντούτοις, κάποια από τα μειονεκτήματα αυτού του 
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τύπου ηγεσίας θεωρούνται: α) ο χρόνος που δαπανάται για να ληφθεί συνεργατικά μια 

απόφαση και β) η δύσκολη θέση του Διευθυντή, αφού αυτός είναι ο μοναδικός 

υπόλογος (Ράπτης & Γρηγοριάδης, 2017). Στον αυτόν τον τύπο ηγεσίας, οι Διευθυντές 

στηρίζουν την εμπλοκή των γονέων. Οργανώνουν τακτικές συναντήσεις με τους γονείς 

και φροντίζουν να επικρατεί ένα κλίμα ίσης συμμετοχικότητας, ανταλλαγής ιδεών, 

απόψεων αλλά και αλληλοσεβασμού (Mncube & Naidoo, 2014). 

Ηγεσία των πιθανοτήτων: βασικό χαρακτηριστικό αυτού του τύπου ηγεσίας είναι η 

προσαρμογή του ηγέτη σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Τα σχολεία είναι σύνθετοι 

οργανισμοί όπου επικρατεί ασάφεια, τόσο όσον αφορά τους οργανωσιακούς στόχους, 

όσο και σε επίπεδο εξουσίας. Στην ηγεσία των πιθανοτήτων, η γονεϊκή εμπλοκή 

ενισχύεται και οι γονείς φαίνεται να αποκτούν συνεχώς περισσότερη και άμεση 

συμμετοχή. Κάτι τέτοιο όμως έχεις ως αποτέλεσμα να ασκούν περισσότερη πίεση όπως 

και εξουσία πάνω στα σχολικά ιδρύματα (Bush, 2003). 

Μεταμοντέρνα ηγεσία: αυτός ο τύπος ηγεσίας έχει σχέση με τα υποκειμενικά μοντέλα 

διοίκησης, τα οποία θέτουν στο επίκεντρό τους τον άνθρωπο, τις αντιλήψεις του και την 

ερμηνεία του για τα γεγονότα. Η δομή του οργανισμού αποτελείται από τα άτομα που 

τον απαρτίζουν. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει μόνο το όραμα του ηγέτη αλλά όλων των 

μελών. Στο μοντέλο της μεταμοντέρνας ηγεσίας, όλα τα γεγονότα που συμβαίνουν, 

επιδέχονται πολλές και διαφορετικές ερμηνείες (Ράπτης & Γρηγοριάδης, 2017). Στα 

σχολεία με αυτόν τον τύπο ηγεσίας παρατηρείται έντονη γονεϊκή συμμετοχή (Mncube, 

2009). 

 

3.3. Παράγοντες και δυσκολίες για την ανάπτυξη της γονεϊκής 

εμπλοκής 

 

Οι δυσκολίες που συναντώνται στην ανάπτυξη της γονεϊκής εμπλοκής μπορούν 

να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις περιοχές: α) της οικογένειας, β) του σχολείου και γ) της 

κοινότητας. Οι δυσκολίες που αφορούν στην οικογένεια εστιάζουν στις πεποιθήσεις 

των γονέων σχετικά με τη γονεϊκή εμπλοκή, τον τρόπο ζωής των γονέων, τις αντιλήψεις 

τους για τη συμμετοχή τους στο σχολείο, την εθνικότητα και το φύλο. Οι παράγοντες 

που αφορούν τα παιδιά έχουν ως επίκεντρο την ηλικία, τις μαθησιακές δυσκολίες τις 

ικανότητες, καθώς και τα προβλήματα συμπεριφοράς. Τέλος, οι κοινωνικοί παράγοντες 

συμπεριλαμβάνουν τα δημογραφικά, τα πολιτικά και τα οικονομικά ζητήματα. 
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Οι πεποιθήσεις των γονέων για διάφορα ζητήματα μπορούν να λειτουργήσουν 

ως εμπόδια στην αποτελεσματική γονεϊκή εμπλοκή. Αρχικά, ο τρόπος με τον οποίο οι 

γονείς βλέπουν τον ρόλο τους στην εκπαίδευση των παιδιών τους είναι ζωτικής 

σημασίας. Οι γονείς που πιστεύουν ότι ο ρόλος τους περιορίζεται μόνο στις τυπικές 

υποχρεώσεις (π.χ. να πάρουν τα παιδιά στο σχολείο), δε θα είναι πρόθυμοι να 

συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική κοινότητα. Η πεποίθηση ότι οι γονείς έχουν τη 

δική τους ικανότητα να βοηθούν τα παιδιά τους να πετύχουν στο σχολείο είναι επίσης 

ζωτικής σημασίας για τη γονεϊκή εμπλοκή. Οι Hoover-Dempsey και Sandler (1997) 

επισημαίνουν ότι γονείς που δεν πιστεύουν στην ικανότητά τους να βοηθούν τα παιδιά 

τους είναι πιθανό να αποφύγουν την επαφή με το σχολείο, λόγω της άποψης ότι η 

συμμετοχή τους δε θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα για τα παιδιά τους. Για 

ορισμένους γονείς, η έλλειψη εμπιστοσύνης στη βοήθεια των παιδιών τους, μπορεί να 

οφείλεται στο γεγονός ότι η γλώσσα της διδασκαλίας δεν είναι η πρώτη τους γλώσσα 

και πιστεύουν ότι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά με τους 

εκπαιδευτικούς. Η έλλειψη εμπιστοσύνης μπορεί επίσης να προκληθεί από τους γονείς 

που πιστεύουν ότι δεν έχουν αναπτύξει επαρκή ακαδημαϊκή ικανότητα για να 

βοηθήσουν αποτελεσματικά τα παιδιά τους (Eccles & Harold, 1993). 

Άλλος ένας ανασταλτικός παράγοντας στην αποτελεσματικότητα της γονεϊκής 

εμπλοκής είναι οι απόψεις των γονέων σχετικά με τη νοημοσύνη των παιδιών, καθώς 

και πως τα παιδιά μαθαίνουν και αναπτύσσουν τις ικανότητές τους (Hoover-Dempsey 

& Sandler, 1997). Εναλλακτικά, οι γονείς που πιστεύουν ότι το επίτευγμα στο σχολείο 

εξαρτάται, τόσο από την προσπάθεια, όσο και από την ικανότητα και ότι οι ικανότητες 

των παιδιών τους μπορούν πάντα να αναπτυχθούν, είναι πιο πιθανό να είναι θετικοί στη 

συμμετοχή τους στη σχολική ζωή. Οι γονείς, επίσης, που πιστεύουν ότι ο τρόπος με τον 

οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά τους θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ανάπτυξή τους, 

είναι πολύ πιο πιθανό να είναι θετικοί στη γονεϊκή εμπλοκή από τους γονείς που 

πιστεύουν ότι μπορούν να έχουν μικρό αντίκτυπο στην ανάπτυξη των παιδιών τους. 

Υπάρχουν επίσης εμπόδια που σχετίζονται με την τάξη, την εθνικότητα και το 

φύλο των γονέων. Οι διαφορές αυτές μπορεί να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον 

βαθμό με τον οποίο οι γονείς συμμετέχουν στα σχολεία (OECD, 1997). Για 

παράδειγμα, οι μειονότητες συμμετέχουν και εκπροσωπούνται λιγότερο, ενώ δεν είναι 

επαρκώς ενημερωμένοι, και κατά συνέπεια είναι λιγότερο πιθανό να έχουν πρόσβαση 

σε πόρους, καθώς υπάρχει και η πιθανότητα να έχουν προβλήματα που σχετίζονται με 

τη γλώσσα, τις μεταφορές, την επικοινωνία και τη φροντίδα των παιδιών. 
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Η ηλικία των παιδιών μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στη συμμετοχή των 

γονέων, δεδομένου ότι είναι ευρέως γνωστό ότι η γονεϊκή εμπλοκή μειώνεται καθώς τα 

παιδιά μεγαλώνουν και είναι στο χαμηλότερο επίπεδο για τα παιδιά της 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η τάση για γονεϊκή εμπλοκή είναι μεγαλύτερη για τους 

γονείς των νεότερων παιδιών και αυτό γιατί τα μικρότερα παιδιά είναι πιο θετικά με το 

να πηγαίνουν οι γονείς τους στο σχολείο (Eccles & Harold, 1993). Ωστόσο, οι έφηβοι 

εξακολουθούν να θεωρούνται ότι επιθυμούν και επωφελούνται από τη γονεϊκή 

εμπλοκή. 

Η απόδοση των παιδιών στο σχολείο, επίσης, μπορεί να αποτελέσει φραγμό ή 

παράγοντα διευκόλυνσης για τη γονεϊκή εμπλοκή. Στα παιδιά που αντιμετωπίζουν 

μαθησιακές δυσκολίες ή αναπηρίες, οι γονείς είναι γενικά πιο διατεθειμένοι να 

εμπλακούν στην εκπαίδευση (Eccles & Harold, 1993). Για τα παιδιά που τα πηγαίνουν 

καλά στο σχολείο, είναι συνήθως ευχαρίστηση για τους γονείς να συμμετέχουν στην 

εκπαίδευση τους. Κατά συνέπεια, τα παιδιά με υψηλές ικανότητες αποτελούν συνήθως 

παράγοντα διευκόλυνσης για τη γονεϊκή εμπλοκή. Ωστόσο, εμπόδια μπορεί να 

δημιουργηθούν όταν οι γονείς θεωρούν ότι τα παιδιά τους είναι προικισμένα, ενώ 

ταυτόχρονα αυτή η άποψη δεν είναι αποδεκτή από τους εκπαιδευτικούς (Montgomery, 

2009). Οι γονείς σε αυτήν την κατάσταση τείνουν να χάνουν την εμπιστοσύνη τους στο 

σχολείο και συνεπώς να μειώνουν τη συνεργασία τους με το σχολείο. 

Όταν τα παιδιά αναπτύσσουν τη φήμη ότι παρουσιάζουν προκλητική 

συμπεριφορά, οι γονείς τους μπορεί να είναι απρόθυμοι να πάνε στα σχολεία 

φοβούμενοι να αντιμετωπίσουν τους εκπαιδευτικούς (Parsons, 1999). Τέλος, όταν τα 

προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών δημιουργούν συγκρούσεις μεταξύ των γονέων 

και του σχολείου, τότε η γονεϊκή εμπλοκή γίνεται ολοένα και πιο αναποτελεσματική. 

Στο ιστορικό του πλαίσιο, το σχολείο παρουσιάζεται ως ένας συντηρητικός 

θεσμός, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως τυπικός και άκαμπτος και για τον λόγο αυτό 

δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στις νέες ανάγκες που απαιτούν ελαστικότητα, κυρίως 

σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με τους γονείς. Μέσα σε αυτήν τη συνθήκη, η γονεϊκή 

εμπλοκή περιορίζεται ως επί το πλείστον στην υποστήριξη αλλά και στη 

χρηματοδότηση προς το σχολείο. 

Επιπρόσθετα, η απουσία ειδικής νομοθεσίας για τη γονεϊκή εμπλοκή οδηγεί 

στην ανάπτυξη άνισων πρακτικών (Macbeth, 1984; Hornby, 2000). Η ασυνέπεια σε 

διάφορα τμήματα της εκπαιδευτικής νομοθεσίας και οι διαφορές μεταξύ της 

κυβερνητικής πολιτικής και δράσης διαδραματίζουν, επίσης, ρόλο στον περιορισμό της 

πρακτικής της γονεϊκής εμπλοκής. Σε πολλές δυτικές χώρες, οι πολιτικές ελεύθερης 
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αγοράς έχουν κυριαρχήσει στην οικονομία και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την οργάνωση 

της εκπαίδευσης για την εξυπηρέτηση περισσότερο των αναγκών της αγοράς. 

 

3.4. Μέθοδοι προσέγγισης της γονεϊκής εμπλοκής 

 

Η συμμετοχή της οικογένειας μπορεί να οδηγήσει σε πολλά οφέλη, όπως 

βελτιωμένη σχολική συμπεριφορά, αυξημένα ακαδημαϊκά κίνητρα, μειωμένα ποσοστά 

εγκατάλειψης του σχολείου (Olender et al., 2010), υψηλότερες βαθμολογίες επιδόσεων 

σε ολόκληρο το πρόγραμμα σπουδών, υψηλότεροι εκπαιδευτικοί στόχοι (Coleman & 

McNeese, 2009), αυξημένη αυτοπεποίθηση, καθώς και καλύτερη κοινωνική 

προσαρμογή (Şad & Gürbüztürk, 2013).  

Υπάρχουν αρκετές προσεγγίσεις στη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με την 

οικογενειακή συμμετοχή, που μπορούν να βοηθήσουν στην επιτυχή παραγωγή και 

εφαρμογή των απαραίτητων ισχυρών, εποικοδομητικών και αποτελεσματικών σχέσεων 

ανάμεσα στο σπίτι και το σχολείο. 

Η συμμετοχή στην εκπαίδευση ενός παιδιού απαιτεί από τις οικογένειες να 

επικεντρώνονται σε τέσσερις συγκεκριμένους ρόλους καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής 

του παιδιού: α) προστατευτικός, β) επικοινωνιακός, γ) εκπαιδευτικός και δ) 

υποστηρικτικός (Lueder, 2011). Κάθε ένας από αυτούς τους ρόλους φέρει σημαντικές 

ευθύνες. Το σχολείο μπορεί να βασιστεί σε αυτούς τους ρόλους δημιουργώντας 

υποστηρικτικές σχέσεις και παρέχοντας βοήθεια και πόρους, με σκοπό να βοηθούν τις 

οικογένειες να εκπληρώσουν τις ευθύνες τους (Lueder, 2011). 

Εκτός από την κατανόηση των ρόλων που οι οικογένειες είναι υπεύθυνες να 

διαδραματίσουν στη ζωή των παιδιών τους και στη συνέχεια τους επεκτείνουν στην 

τάξη, οι Διευθυντές πρέπει να γνωρίζουν τα πιθανά εμπόδια μεταξύ της οικογένειας και 

του σχολείου, όταν ενθαρρύνουν τη συμμετοχή. Τα εμπόδια μπορεί να είναι 

ψυχολογικά και να περιλαμβάνουν φόβο και αποξένωση. Οικογένειες με έντονο το 

συναίσθημα του φόβου, ίσως πιστεύουν ότι το σχολείο είναι απρόσιτο και απειλητικό 

(Lueder, 2011). Τέτοιες αρνητικές σκέψεις του σχολείου οδηγούν τους γονείς να 

αισθάνονται αποσυνδεδεμένοι, με αποτέλεσμα να μη ζητούν, ούτε να δέχονται σχολική 

βοήθεια. Η απόσταση μεταξύ της οικογένειας και του σχολείου και κατ’ επέκταση του 

Διευθυντή της σχολικής μονάδας μπορεί να διευρυνθεί, εάν τα ίδια τα μέλη της 

οικογένειας έχουν βιώσει αποτυχία στο σχολείο. Η εκπαιδευτική αποτυχία μπορεί να 



 

24 

 

οδηγήσει τις οικογένειες να δυσπιστούν απέναντι στο σχολείο, να αποφύγουν εντελώς 

το σχολικό περιβάλλον και να υποθέτουν ότι το παιδί τους θα αποτύχει (Lueder, 2011). 

Γι’αυτόν τον σκοπό, οι Διευθυντές πρέπει να προσπαθήσουν να κατανοήσουν και να 

υποστηρίξουν όλες τις οικογένειες, προκειμένου να ενσωματώσουν την εκπαίδευση 

στον τρόπο ζωής τους ανεξάρτητα από τα εμπόδια. Μόλις αναγνωριστεί η σημασία της 

εκπαίδευσης, είναι δυνατή η δημιουργία αληθινών, λειτουργικών συνεργασιών που θα 

μοιράζονται τον κοινό στόχο εκπαίδευσης των παιδιών (Lueder, 2011). 

Η ανάπτυξη αμφίδρομης επικοινωνίας από τους Διευθυντές των σχολείων με τις 

οικογένειες των μαθητών είναι μια αποτελεσματική μέθοδος για την προώθηση της 

αλληλεπίδρασης και την εξασφάλιση μιας αποτελεσματικής γονεϊκής εμπλοκής. Οι 

Διευθυντές μπορούν να συμμετέχουν σε μια τέτοια επικοινωνία μέσω ενημερωτικών 

δελτίων, επιστολών στο σπίτι των μαθητών, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

κλπ. (Graham-Clay, 2005). Ωστόσο, όταν οι Διευθυντές επιλέγουν να επικοινωνούν με 

αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει να δίνουν πληροφορίες στους γονείς, συνοπτικές και 

ακριβείς, έτσι ώστε οι οικογένειες να κατανοούν εύκολα το μήνυμα (Olender et al., 

2010). Η εμπλοκή σε μια αμφίδρομη επικοινωνία μέσω του άμεσου διαλόγου είναι μια 

άλλη προσέγγιση που πρέπει να ακολουθήσουν οι σχολικοί Διευθυντές όταν 

αλληλεπιδρούν με τις οικογένειες. Οι πιο συνηθισμένοι τύποι αυτής της επικοινωνίας 

είναι οι τηλεφωνικές κλήσεις και οι διασκέψεις. Οι Διευθυντές με επαγγελματική 

εμπειρία τείνουν να καλούν οικογένειες για την προώθηση θετικών σχέσεων. Κάνοντας 

αυτό, οι οικογένειες είναι περισσότερο πρόθυμες να βοηθήσουν το σχολείο να 

διαχειριστεί πιθανά προβλήματα με τους μαθητές (Graham-Clay, 2005; Love, 1996). 

 

3.5. Ερευνητική επισκόπηση 

 

Καθοριστικό παράγοντα ώστε να είναι η εκπαίδευση αποτελεσματική 

διαδραματίζει ο Διευθυντής του εκπαιδευτικού οργανισμού. Ο σχολικός Διευθυντής 

είναι αυτός που προγραμματίζει, οργανώνει, καθώς επίσης και συντονίζει κάθε 

προσπάθεια στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, φροντίζοντας ταυτόχρονα για 

κάθε δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα στο σχολικό σύστημα (Σαΐτης, 2007). 

Επιπλέον, οι σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στην οικογένεια και το σχολείο 

έχουν ιδιαίτερη σημασία για την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα (Lloyd- Smith & 

Baron, 2010). Η συμμετοχή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία του παιδιού, 
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δηλαδή αυτό που ονομάζεται γονεϊκή εμπλοκή, αφορά μαθητές τόσο Πρωτοβάθμιας, 

όσο και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Henderson & Mapp, 2002). Σύμφωνα με 

μελέτες, η γονεϊκή εμπλοκή συνδέεται με τη σχολική επιτυχία των μαθητών (Epstein, 

2007; Lloyd- Smith, & Baron, 2010). Έρευνες έχουν δείξει ότι η λήψη πρωτοβουλιών 

για επικοινωνία από την πλευρά του σχολείου και ιδιαίτερα από τον σχολικό 

Διευθυντή, καθώς και η εμπλοκή των γονέων, μπορεί να βοηθήσει στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και αποτελεσματικότητα (Epstein, 2001). 

Βασικό ζητούμενο στην προσπάθεια εξασφάλισης της σχολικής επιτυχίας είναι 

ο τρόπος με τον οποίο η σχολική ηγεσία θα μπορέσει να εξασφαλίσει μια 

εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ σχολείου και γονέων. Σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία, ένας σχολικός Διευθυντής μπορεί να θεωρηθεί αποτελεσματικός, όταν 

γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσεγγίσει τους μαθητές και να τους 

ενθαρρύνει να αλληλεπιδράσουν με τους εκπαιδευτικούς, προάγοντας ταυτόχρονα τη 

συνεργασία και αντιμετωπίζοντας κάθε πιθανή σύγκρουση ή κρίσιμη κατάσταση 

(Peiffer, 2003; Πασιαρδής, 2004; Χατζηπαναγιώτου, 2008). Από τη μελέτη της 

σχετικής βιβλιογραφίας προκύπτει ότι αποτελεσματικός Διευθυντής είναι εκείνος που 

γνωρίζει πώς να προσεγγίζει τους γονείς, πώς να ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση 

μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων, πώς να προάγει τη συνεργασία αντιμετωπίζοντας 

συγκρούσεις και κρίσιμες καταστάσεις με τις οικογένειες των μαθητών όποτε αυτές 

προκύπτουν (Peiffer, 2003; Πασιαρδής, 2004; Χατζηπαναγιώτου, 2008). Ωστόσο, ο 

σχολικός Διευθυντής στην Ελλάδα δε φαίνεται να συμβάλλει στην προώθηση της 

επικοινωνίας και της συνεργασίας ανάμεσα στους γονείς και το σχολείο (Μπάλιου, 

2007). 

Η χάραξη στρατηγικών γονεϊκής εμπλοκής είναι μέρος των αρμοδιοτήτων του 

σχολικού Διευθυντή. Για τον λόγο αυτό, είναι αναγκαίο να γνωρίζει τις τακτικές και τις 

πρακτικές οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν την γονεϊκή εμπλοκή (Griffith, 2001; 

Peiffer, 2003). Η έρευνα σχετικά με τη σύνδεση της γονικής συμμετοχής και της 

επιτυχίας των μαθητών είναι ισχυρή, ωστόσο μόνο το 4% των Διευθυντών αναφέρουν 

ότι χρησιμοποιούν τη γονική συμμετοχή ως στρατηγική για την αύξηση των 

επιτευγμάτων των μαθητών (Waxman, et al., 2008). Θα πρέπει να σημειωθεί πώς 

παρόλο που τα ευρήματα γονικής συμμετοχής είναι καλά εδραιωμένα, δεν υπάρχει 

βιβλιογραφία επικεντρωμένη στην ηγεσία και τις πρακτικές για την αποτελεσματική 

συμμετοχή γονέων στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Εν κατακλείδι, θα προσπαθήσουμε 

μέσα από την κριτική αποτίμηση της βιβλιογραφίας, να τονίσουμε την αναγκαιότητα 

της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας. 
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Κεφάλαιο 4ο 

 

 

4 Μεθοδολογικό πλαίσιο έρευνας 

 

Στο κεφάλαιο αυτό αναδεικνύεται η αναγκαιότητα συγγραφής της παρούσας 

εργασίας, περιγράφονται οι στόχοι και διατυπώνονται τα ερευνητικά ερωτήματα. 

Ακολουθεί η μεθοδολογική προσέγγιση σύμφωνα με την οποία πραγματοποιήθηκε η 

έρευνα, περιγράφεται το δείγμα, παρουσιάζεται το ερευνητικό εργαλείο και η 

διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας καθώς και η 

στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων. 

 

4.1. Αναγκαιότητα έρευνας 

 

Στην Ελλάδα, οι έρευνες για θέματα που αφορούν τη γονεϊκή εμπλοκή είναι 

ελάχιστες και καμία από αυτές δεν επικεντρώνεται στις απόψεις των Διευθυντών 

σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η παρούσα λοιπόν έρευνα επιδιώκει 

να καταγράψει, για πρώτη φορά, τις απόψεις των Διευθυντών σχολικών μονάδων 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης απέναντι στη γονεϊκή εμπλοκή καλύπτοντας έτσι ένα 

ερευνητικό κενό μιας και η πλειονότητα των ερευνών για τη γονεϊκή εμπλοκή στη χώρα 

μας επικεντρώνεται κυρίως στις απόψεις και τις στάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παράλληλα, η ύπαρξη ερευνητικών δεδομένων είναι 

απαραίτητη, ώστε να σχεδιαστούν και κατόπιν να υλοποιηθούν επιμορφωτικά 

προγράμματα, σεμινάρια και ημερίδες για τη γονεϊκή εμπλοκή που θα αφορούν τόσο 

Διευθυντές σχολικών μονάδων όσο και εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον, δύναται η δημιουργία και διαμόρφωση ενός 

θεσμικού πλαισίου που θα αφορά τη συνεργασία σχολείου και οικογένειας και τη 

συμμετοχή της τελευταίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς κάτι τέτοιο αποτελεί 

αναγκαιότητα και προτεραιότητα για την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. 

Τέλος, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας επιδιώκουν τη βελτίωση των διαύλων 

επικοινωνίας σχολείου και οικογένειας, με σκοπό οι γονείς να πετυχαίνουν να 

παρεμβαίνουν συνειδητά και εποικοδομητικά στη σχολική ζωή των παιδιών τους και το 
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σχολείο απ’τη δική του πλευρά να οικοδομήσει μία σχέση εμπιστοσύνης και 

συνεργασίας για την ανάπτυξη και την καθοδήγηση των μαθητών. 

 

4.2. Σκοπός και στόχοι 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να καταγραφούν οι απόψεις των 

Διευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με τη γονεϊκή 

εμπλοκή στην ελληνική σχολική πραγματικότητα. Ειδικότερα, στόχοι της έρευνας είναι 

οι εξής:  

• Να καταγράψει τις απόψεις των Διευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης απέναντι στη γονεϊκή εμπλοκή. 

• Να εκτιμήσει ποιος από τους έξι τύπους γονεϊκής εμπλοκής που περιγράφει η 

Epstein (1992, 1995, 1996, 2001) θεωρείται ως σημαντικότερος από τους 

Διευθυντές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 

• Να διερευνήσει ποιες από τις πρακτικές ενίσχυσης της γονεϊκής εμπλοκής 

θεωρούνται περισσότερο σημαντικές από τους Διευθυντές. 

• Να εξετάσει σε ποιο βαθμό τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, όπως τα έτη 

προϋπηρεσίας, το φύλο, η ηλικία, κ.α.. επηρεάζουν τις απόψεις των Διευθυντών 

απέναντι στη γονεϊκή εμπλοκή. 

• Να καταγράψει ποιοι είναι οι επικρατέστεροι τρόποι επικοινωνίας ανάμεσα στο 

σχολείο και στην οικογένεια. 

• Να διερευνήσει ποιο είναι το περιεχόμενο της επικοινωνίας των Διευθυντών 

σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με τους γονείς των μαθητών 

στο δημοτικό σχολείο. 

Με βάση τα ευρήματα των ερευνών στις οποίες ανατρέξαμε στα προηγούμενα 

κεφάλαια, το θεωρητικό προβληματισμό που αναπτύχθηκε αλλά και του σκοπού και 

των στόχων που τέθηκαν, η παρούσα έρευνα θέτει τα εξής ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Ποιες είναι οι απόψεις των Διευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης απέναντι στη γονεϊκή εμπλοκή; 

2. Πώς ιεραρχούν οι συμμετέχοντες τους τύπους γονεϊκής εμπλοκής με βάση τη 

σημαντικότητά τους; 

3. Ποιες πρακτικές ενίσχυσης της γονεϊκής εμπλοκής θεωρούν οι συμμετέχοντες 

σημαντικές; 
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4. Ποιοι είναι οι επικρατέστεροι τρόποι επικοινωνίας ανάμεσα στο σχολείο και 

στην οικογένεια; 

5. Τι αφορά το περιεχόμενο της επικοινωνίας σχολείου-οικογένειας; 

6. Εντοπίζονται συσχετίσεις ανάμεσα στα δημογραφικά στοιχεία και τις απόψεις 

των συμμετεχόντων στην έρευνα; 

 

4.3. Μεθοδολογική προσέγγιση 

 

Ο τύπος της έρευνας που επιλέχθηκε είναι η ποσοτική έρευνα. Η ποσοτική 

έρευνα επιλέχθηκε θέλοντας να δοθεί έμφαση στη συγκέντρωση τιμών που εκτιμούν τις 

ξεχωριστές απόψεις των Διευθυντών απέναντι στη γονεϊκή εμπλοκή. Επιπλέον, 

σύμφωνα με τον Creswell (2016), ο ερευνητής κατευθύνεται στην ποσοτική έρευνα, 

όταν προσδιορίζει ένα ερευνητικό πρόβλημα με βάση τις γενικές τάσεις που επικρατούν 

και παράλληλα η εκτεταμένη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αιτιολογεί περεταίρω 

μελέτη του συγκεκριμένου ερευνητικού προβλήματος. Και οι δύο παραπάνω όροι που 

θέτει ο Creswell (2016) καλύπτονται, δεδομένου ότι η γενική τάση των εμπειρικών 

ερευνών που μελετήθηκαν ήταν, ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν θετική στάση απέναντι στη 

γονεϊκή εμπλοκή, αλλά και η προσπάθεια για βιβλιογραφική ανασκόπηση αιτιολογεί 

και περαιτέρω μελέτη αυτού του ερευνητικού προβλήματος. 

 

4.4. Πληθυσμός – δείγμα – συλλογή δεδομένων 

 

Ο πληθυσμός της συγκεκριμένης έρευνας αναφέρεται σε Διευθυντές σχολικών 

μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των νομών Πέλλας και Θεσσαλονίκης. Στον νομό 

Πέλλας τα ερωτηματολόγια εστάλησαν σε όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Δεδομένου ότι ο πληθυσμός της έρευνας που αφορά στον νομό 

Θεσσαλονίκης είναι αρκετά μεγάλος, για την επιλογή του δείγματος χρησιμοποιήθηκε η 

βολική δειγματοληψία λόγω του περιορισμένου χρόνου της έρευνας αλλά και του 

χαμηλού κόστους (Creswell, 2016) και κατ’αυτόν τον τρόπο τα ερωτηματολόγια 

εστάλησαν σε Διευθυντές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Δυτικής 

Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, εστάλησαν τα ερωτηματολόγια μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και συμπληρώθηκαν από τους Διευθυντές με τη βοήθεια της πλατφόρμας 
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Google forms. Η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα 

από 1 Μαΐου μέχρι 10 Ιουνίου 2020. Το τελικό δείγμα το αποτέλεσαν 151 

Διευθυντές/ντριες. Τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης (Field, 

2013), (Field, Miles & Field, 2012) σχετικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του 

δείγματος παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 

 

Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά δείγματος. 

Χαρακτηριστικό 

  

Φύλο n % 

Άνδρας 104 68,87% 

Γυναίκα 47 31,13% 

Σύνολο 151 100,00% 

     

Ηλικία 

Μέσος  

όρος 

Τυπική  

απόκλιση 

45,97 7,46 

      

Χρόνια Επαγγελματικής εμπειρίας ως 

διευθυντής/διευθύντρια 

Μέσος  

όρος 

Τυπική  

απόκλιση 

6,53 5,51 

      

Περιοχή σχολείου υπηρέτησης n % 

Αγροτική 72 47,68% 

Ημιαστική 36 23,84% 

Αστική 42 27,81% 

Άλλο 1 0,66% 

Σύνολο 151 100,00% 

      

Μορφωτικό επίπεδο n % 

Πτυχίο ΑΕΙ 90 59,60% 

Μεταπτυχιακό 59 39,07% 

Διδακτορικό 2 1,32% 

Σύνολο 151 100,00% 
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Από τον Πίνακα 1 διαπιστώνεται ότι το 68,87% (n = 104) ήταν άνδρες, ενώ το 

31,13% (n = 47) γυναίκες. Επιπλέον, ο μέσος όρος της ηλικίας των ερωτώμενων ήταν 

45,97 έτη με τυπική απόκλιση 7,46 έτη. Ακόμη, το 50% των ερωτώμενων είχε ηλικία 

μεγαλύτερη των 47 ετών (διάμεση ηλικία), το 25% των ερωτώμενων είχε ηλικία 

μικρότερη από 40 έτη (1ο τεταρτημόριο) και το 25% των ερωτώμενων είχε ηλικία 

μεγαλύτερη από 52 έτη (3ο τεταρτημόριο) και η ελάχιστη και μέγιστη ηλικία των 

Διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης που απάντησαν στο 

ερωτηματολόγιο ήταν 29 και 59 έτη, αντίστοιχα. Ο μέσος όρος των ετών προϋπηρεσίας 

των Διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης που απάντησαν στο 

ερωτηματολόγιο ήταν 6,53 με τυπική απόκλιση 5,51. Η διάμεση τιμή της μεταβλητής 

«χρόνια προϋπηρεσίας» ήταν 5 έτη, το 1ο τεταρτημόριο 2 έτη και το τρίτο 

τεταρτημόριο 10 έτη, ενώ η ελάχιστη και μέγιστη τιμή των ετών προϋπηρεσίας ήταν 0 

και 30 έτη, αντίστοιχα. Όσον αφορά την περιοχή του σχολείου υπηρέτησης, 

παρατηρείται ότι, περίπου οι μισοί από τους ερωτώμενους/ες υπηρετούν σε αγροτική 

περιοχή (47,68%), ενώ σε ημιαστική και αστική περιοχή υπηρετεί ποσοστό 23,84% και 

27,81%, αντίστοιχα. Τέλος, σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο των ερωτώμενων, 

συμπεραίνεται ότι, περίπου έξι στους δέκα από τους Διευθυντές/τριες σχολικών 

μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης έχουν πτυχίο ΑΕΙ (59,60%), περίπου τέσσερις στους 

δέκα ότι είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος (39,07%), ενώ δύο από τους 

ερωτώμενους/ες δήλωσαν ότι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος.  

 

4.5. Εργαλείο έρευνας 

 

Ως εργαλείο συγκέντρωσης δεδομένων, προκειμένου να μπορέσουν να 

διερευνηθούν οι απόψεις των Διευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης απέναντι στη γονεϊκή εμπλοκή στη σύγχρονη σχολική πραγματικότητα, 

επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο και πιο συγκεκριμένα το ανώνυμο ερωτηματολόγιο με 

ερωτήσεις κλειστού τύπου, δεδομένου ότι με αυτόν τον τρόπο ο ερευνητής εξασφαλίζει 

μεγαλύτερη αμεροληψία και δεν επηρεάζει τις απαντήσεις των ερωτώμενων 

(Παρασκευόπουλος, 1999). Παράλληλα, ένα τέτοιο ερευνητικό εργαλείο βοηθά τον 

ερευνητή να συλλέξει μεγάλο αριθμό πληροφοριών σε μικρό χρονικό διάστημα και με 

χαμηλό κόστος, αφού η αποστολή και η παραλαβή των ερωτηματολογίων γίνονται 
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μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή της πλατφόρμας Google Forms. Επιπλέον, η 

εξασφάλιση της ανωνυμίας των υποκειμένων του δείγματος επιφέρει σε μεγάλο βαθμό 

ειλικρινείς απαντήσεις (Mertens, 2009). Με τον τρόπο αυτό τηρούνται όλοι οι κανόνες 

δεοντολογίας για την επίτευξη της συνεργασίας με τους Διευθυντές που έλαβαν μέρος 

στην έρευνα.  

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για την παρούσα έρευνα δομήθηκε 

από τον Κόκορο (2019) και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στη μεταπτυχιακή του 

εργασία που αφορά στη διερεύνηση των στάσεων των εκπαιδευτικών της 

Δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης απέναντι στη γονεϊκή εμπλοκή και στις 

πρακτικές ενίσχυσής της. Το συγκεκριμένο ερευνητικό εργαλείο στηρίχθηκε στο 

ερωτηματολόγιο της Μπόνια (2010), η οποία προσάρμοσε στην ελληνική 

πραγματικότητα της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης το ερωτηματολόγιο της έρευνας των 

Epstein και Salinas (1993), καθώς και εκείνο των Carey, Lewis και Farris (1998). 

Παράλληλα, στηρίχθηκε στο ερωτηματολόγιο της Γούλα (2017), το οποίο είναι ένα 

ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς, ειδικά κατασκευασμένο για τις ανάγκες ανάλογης 

έρευνας που αφορά στην Ελληνική Δευτεροβάθμια γενική εκπαίδευση. 

Ως εκ τούτου, δημιουργήθηκε μια τράπεζα ερωτήσεων που καλύπτουν όλο το φάσμα 

των ζητημάτων που η έρευνα της συγκεκριμένης μελέτης φιλοδοξεί 

να μελετήσει. 

Το ερωτηματολόγιο υποβλήθηκε σε πιλοτική εφαρμογή, η οποία βοήθησε να 

γίνει έλεγχος του συνόλου των ερωτήσεων-μεταβλητών του αρχικού εργαλείου. Η 

πιλοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε στα τέλη Μαρτίου 2020 και σε αυτή συμμετείχαν 

15 Διευθυντές. Η πιλοτική ομάδα των συμμετεχόντων έκρινε την κατανόηση των 

εννοιών του ερωτηματολογίου και επιπλέον εκτιμήθηκε ο χρόνος και η ευκολία 

συμπλήρωσής του. Αφού υπήρξε άμεση επικοινωνία και ανατροφοδότηση της 

ερευνήτριας και των ερωτηθέντων, η προέρευνα αυτή οδήγησε στην αναδιατύπωση 

κάποιων από τις αρχικές ερωτήσεις, είτε για να είναι περισσότερο κατανοητές, είτε για 

να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εν τέλει, 

από την παραπάνω διαδικασία προέκυψε η οριστική μορφή του ερωτηματολογίου, το 

οποίο αποτελείται από έξι θεματικούς άξονες.  

1ο Θεματικός Άξονας «Δημογραφικά στοιχεία» 

Ο πρώτος θεματικός άξονας καταγράφει τα δημογραφικά στοιχεία των 

Διευθυντών σχολείων της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Πέλλας και Δυτικής 

Θεσσαλονίκης που συμμετείχαν στην έρευνα. Ο άξονας περιλαμβάνει πέντε ερωτήσεις, 

με ανωνυμία των συμμετεχόντων, οι οποίες σκιαγραφούν χαρακτηριστικά όπως το 
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φύλλο, την ηλικία, τα χρόνια προϋπηρεσίας σε θέση ευθύνης, το είδος της περιοχής που 

βρίσκεται το σχολείο και το επίπεδο μόρφωσης.  

2ο Θεματικός Άξονας «Απόψεις Διευθυντών απέναντι στη γονεϊκή εμπλοκή» 

Ο δεύτερος θεματικός άξονας περιλαμβάνει 15 ερωτήσεις που εξετάζουν τις 

απόψεις των Διευθυντών σχολείων της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στη 

γονεϊκή εμπλοκή. Οι απαντήσεις καταγράφονται σε πενταβάθμια κλίμακα Likert με 

επιλογές Διαφωνώ απόλυτα, Διαφωνώ, Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, Συμφωνώ, 

Συμφωνώ απόλυτα. 

3ο Θεματικός Άξονας «Οι έξι τύποι γονεϊκής εμπλοκής» 

Ο τρίτος θεματικός άξονας εξετάζει τις απόψεις των συμμετεχόντων 

Διευθυντών απέναντι στους έξι τύπους γονεϊκής εμπλοκής της Epstein (1992, 1995, 

1996, 2001). Περιλαμβάνει 6 ερωτήσεις, οι απαντήσεις των οποίων καταγράφονται σε 

πενταβάθμια κλίμακα Likert με επιλογές: Διαφωνώ απόλυτα, Διαφωνώ, Ούτε συμφωνώ 

ούτε διαφωνώ, Συμφωνώ, Συμφωνώ απόλυτα. 

4ο Θεματικός Άξονας «Πρακτικές ενίσχυσης της γονεϊκής εμπλοκής» 

Ο τέταρτος θεματικός άξονας εξετάζει τον ρόλο των Διευθυντών σχολικών 

μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στις πρακτικές ενίσχυσης της γονεϊκής 

εμπλοκής. Και αυτός ο θεματικός άξονας περιλαμβάνει 15 ερωτήσεις με κλειστές 

απαντήσεις στη πενταβάθμια κλίμακα Likert με επιλογές: Διαφωνώ απόλυτα, Διαφωνώ, 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, Συμφωνώ, Συμφωνώ απόλυτα. 

5ο Θεματικός Άξονας «Τρόποι επικοινωνίας»  

Στον πέμπτο θεματικό άξονα εξετάζεται η συχνότητα επικοινωνίας σχολείου και 

οικογένειας και περιλαμβάνονται 9 ερωτήσεις με κλειστές απαντήσεις στη πενταβάθμια 

κλίμακα Likert με επιλογές: Καθόλου, Λίγο, Αρκετά, Πολύ, Πάρα Πολύ. Οι ερωτήσεις 

αφορούν στους τρόπους που χρησιμοποιούν οι Διευθυντές προκειμένου να 

επικοινωνήσουν με τους γονείς των μαθητών κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 

6ο Θεματικός Άξονας «Περιεχόμενο της επικοινωνίας» 

Ο έκτος θεματικός άξονας εξετάζει το περιεχόμενο της επικοινωνίας των 

Διευθυντών σχολείων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με τις οικογένειες των μαθητών και 

περιλαμβάνει 15 ερωτήσεις με κλειστές απαντήσεις της πενταβάθμιας κλίμακας Likert 

με επιλογές: Διαφωνώ απόλυτα, Διαφωνώ, Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, Συμφωνώ, 

Συμφωνώ απόλυτα.  
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Κεφάλαιο 5ο 

 

 

5 Ανάλυση αποτελεσμάτων 

 

Στο πρώτο μέρος της στατιστικής ανάλυσης αναφέρονται τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης κύριων παραγόντων (Factor Analysis) και Ανάλυση Αξιοπιστίας (Reliability 

Analysis). Η παραγοντική ανάλυση μελετά τη συσχέτιση δεδομένων μεταξύ μεγάλου 

αριθμού αλληλοσυνδεόμενων μεταβλητών διαμέσου της ομαδοποίησης αυτών σε 

παράγοντες. Η παραγοντική ανάλυση είναι μια στατιστική μέθοδος που σκοπός της 

είναι η εύρεση παραγόντων κοινών παραγόντων ανάμεσα σε μία ομάδα μεταβλητών 

ανάμεσα σε μια ομάδα μεταβλητών (Καρλής, 2005). Με την παραγοντική ανάλυση 

επιτυγχάνεται η μείωση των διαστάσεων του προβλήματος, η εξήγηση των 

συσχετίσεων που υπάρχουν στα δεδομένα, η δημιουργία νέων μεταβλητών που ίσως 

ερμηνεύουν μη μετρήσιμες έννοιες, η δημιουργία ενός συνόλου παραγόντων για να 

χρησιμοποιηθούν ως ασυσχέτιστες μεταβλητές (διόρθωση προβλήματος 

πολυσυγγραμμικότητας), η εξακρίβωση ή επιβεβαίωση μιας κλίμακας (Μπατσίδης, 

2020). Στη συγκεκριμένη εργασία πραγματοποιήθηκε παραγοντική ανάλυση με χρήση 

της μεθόδου Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (Principal Component Analysis), με 

περιστροφή (Rotation) των παραγόντων και η εξαγωγή τους πραγματοποιήθηκε με τη 

μέθοδο Varimax και χρήση του κριτηρίου Kaiser. 

Στο δεύτερο μέρος της ανάλυσης παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης αξιοπιστίας. Η ανάλυση αξιοπιστίας χρησιμοποιείται για να επιβεβαιώσει την 

ακρίβεια των μετρήσεων (Carlson, Buskist, Heth, & Schmaltz, 2009), (Thorndike & 

Angoff, 1971). Η αξιοπιστία αφορά το κατά πόσο μια δοκιμασία αναδεικνύει το 

πραγματικό μέγεθος του υπό μέτρηση χαρακτηριστικού. Η αξιοπιστία είναι συνώνυμη 

της συνέπειας (consistency), όπως αυτή ορίζεται μέσω της επαναληπτικότητας και της 

αναπαραγωγισιμότητας ενός αποτελέσματος. Η εμφάνιση της έννοιας της αξιοπιστίας 

αποδίδεται στον C. Spearman (Lovie & Lovie, 1996), ο οποίος πρώτος επισήμανε την 

ύπαρξη σφαλμάτων σε μια μέτρηση, που δεν ταυτίζονται με το δειγματοληπτικό 

σφάλμα. Ο πιο δημοφιλής δείκτης αξιοπιστίας είναι ο δείκτης «Cronbach’s α (alpha) 

(Cronbach, 1951)», ο οποίος παίρνει τιμές μεταξύ 0 και 1. Αν είναι μικρότερος του 0.6 

τότε η κλίμακα είναι αναξιόπιστη, αν παίρνει τιμές στο διάστημα [0.6, 0.7) τότε έχουμε 
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το ελάχιστο αποδεκτό όριο, αν κυμαίνεται στο διάστημα [0.7, 0.8) τότε η κλίμακα 

χαρακτηρίζεται ως επαρκής, αλλά όχι καλή, αν βρίσκεται στο διάστημα [0.8, 0.95) τότε 

είναι πάρα πολύ αξιόπιστη, ενώ συντελεστές μεγαλύτεροι του 0.95 είναι σπάνιο να 

αναφερθούν. Επομένως, ο δείκτης Cronbach’s α πρέπει να είναι τουλάχιστον 0.60 ώστε 

οι μετρήσεις μας να είναι αξιόπιστες. 

Στο τρίτο μέρος της στατιστικής ανάλυσης παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

σχετικά με το τελευταίο ερευνητικό ερώτημα, δηλαδή «αν εντοπίζονται συσχετίσεις 

ανάμεσα στα δημογραφικά στοιχεία και τις απόψεις των συμμετεχόντων στην έρευνα». 

Να σημειωθεί ότι για τις ποσοτικές μεταβλητές κρίσιμο ρόλο στη μέθοδο στατιστικής 

ανάλυσης που επιλέχθηκε, διαδραματίζει το γεγονός αν οι τιμές της μεταβλητής 

ακολουθούν την κανονική κατανομή ή όχι. Προκειμένου, επομένως, να διαπιστωθεί αν 

οι ποσοτικές μεταβλητές ακολουθούν την κανονική κατανομή, χρησιμοποιήθηκε η 

δοκιμασία Kolmogorov-Smirnov (Smirnov, 1948). Όταν ο αριθμός των παρατηρήσεων 

ήταν πάνω από 30 και εναλλακτικά η δοκιμασία Shapiro-Wilk (Shapiro & Wilk, 1965) 

όταν ο αριθμός των παρατηρήσεων ήταν κάτω από 30. Οι ποσοτικές μεταβλητές οι 

οποίες βρέθηκαν ότι ακολουθούν την κανονική κατανομή, περιγράφονται από τη μέση 

τιμή και την τυπική απόκλιση, ενώ αυτές που δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή 

περιγράφονται από τη διάμεσο, το εύρος τιμών και το ενδοτεταρτημοριακό εύρος. 

Για τη σύγκριση των ποσοτικών μεταβλητών μεταξύ δύο διαφορετικών ομάδων 

χρησιμοποιήθηκε το Student’s t-test (Hettmansperger & McKean, 1998) για τις 

μεταβλητές που κατανέμονται κανονικά και η μη παραμετρική μέθοδος ανάλυσης 

Mann- Whitney test (Hettmansperger & McKean, 1998) για τις μεταβλητές που δεν 

κατανέμονται κανονικά.  

Για τη σύγκριση των ποσοτικών μεταβλητών μεταξύ περισσοτέρων των δύο 

διαφορετικών ομάδων επιλέχθηκε ο έλεγχος της ανάλυσης διασποράς με έναν 

παράγοντα (One Way Anova) (Welch, 1951) και έπειτα η Tukey Post-Hoc Analysis 

(Tukey, 1949) προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιες δυάδες ομάδων οφείλεται η 

ύπαρξη διαφορών στις μέσες τιμές εφόσον υπάρχει. Ο έλεγχος της ανάλυσης διασποράς 

με έναν παράγοντα πραγματοποιείται εφόσον οι μεταβλητές είναι κανονικά 

κατανεμημένες και εφόσον υφίσταται ομοιογένεια διασπορών. Σε αντίθετη περίπτωση 

χρησιμοποιείται η μη παραμετρική δοκιμασία Kruskal-Wallis (Daniel W. W., 1990). 

Στην περίπτωση που προκύψουν στατιστικά σημαντικές διαφορές από τη δοκιμασία 

Kruskal-Wallis (Daniel W. W., 1990) επιλέγεται να πραγματοποιηθούν οι μη 

παραμετρικές δοκιμασίες Mann-Whitney (Hettmansperger & McKean, 1998) μεταξύ 

των δυάδων των ομάδων, χρησιμοποιώντας είτε τη διόρθωση Bonferroni (Dunnett, 
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1955) είτε τη μέθοδο Siegel – Castellan (Siegel & Castellan, 1988), ώστε να 

διαπιστωθεί που οφείλονται. 

Ακόμη, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ δύο ποσοτικών 

μεταβλητών πραγματοποιήθηκε ανάλυση συσχέτισης. Αν οι μεταβλητές ακολουθούν 

κανονική κατανομή, τότε υπολογίζεται ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson (SPSS 

Tutorials: Pearson Correlation, Retrieved 14 May 2017), ενώ αν οι μεταβλητές δεν 

ακολουθούν κανονική κατανομή, τότε υπολογίζεται ο συντελεστής συσχέτισης του 

Spearman (Spearman, 1987), (Daniel W. W., 1990). Για τον συντελεστή συσχέτισης 

ισχύει ότι οι τιμές του βρίσκονται στο διάστημα [-1, 1]. Αρνητικές τιμές υποδηλώνουν 

αρνητική συσχέτιση, ενώ θετικές τιμές υποδηλώνουν θετική συσχέτιση μεταξύ των 

μεταβλητών. Αν η κατά απόλυτο τιμή του συντελεστή είναι μικρότερη του 0,3, τότε δεν 

υπάρχει συσχέτιση. Αν η κατά απόλυτο τιμή του συντελεστή είναι στο διάστημα [0,3 

έως 0,5), τότε η συσχέτιση χαρακτηρίζεται ως ασθενής. Αν η κατά απόλυτο τιμή του 

συντελεστή είναι στο διάστημα [0,5 έως 0,7), τότε η συσχέτιση χαρακτηρίζεται ως 

μέτρια. Αν η κατά απόλυτο τιμή του συντελεστή είναι στο διάστημα (0,7 έως 0,8], τότε 

η συσχέτιση χαρακτηρίζεται ως ισχυρή. Αν η κατά απόλυτο τιμή του συντελεστή είναι 

στο διάστημα (0,8 έως1,0], τότε η συσχέτιση χαρακτηρίζεται ως πολύ ισχυρή.  

 

5.1. Παραγοντικές αναλύσεις ερωτηματολογίου 

 

5.1.1. Παραγοντική ανάλυση Β μέρους του ερωτηματολογίου σχετικά με τις 

απόψεις των Διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης 

απέναντι στη γονεϊκή εμπλοκή 

 

Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου ζητήθηκε από τους Διευθυντές/τριες 

σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης να καταγράψουν τις απόψεις τους απέναντι 

στη γονεϊκή εμπλοκή απαντώντας σε 15 ερωτήσεις. Από την παραγοντική ανάλυση 

προέκυψε ότι: 

• στο 1ο βήμα της ανάλυσης η μεταβλητή «Οι γονείς των μαθητών συνήθως 

επιδιώκουν περισσότερη εμπλοκή με το σχολείο απ’ όσο ήδη εμπλέκονται» 

απαλείφεται από την ανάλυση διότι η τιμή του στατιστικού «Kaiser-Meyer-Olkin 

Measure of Sampling Adequacy» είναι ,412 < ,50.  
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• στο 2ο βήμα της ανάλυσης η μεταβλητή «Η γονεϊκή εμπλοκή είναι σημαντικός 

παράγοντας της σχολικής αποτελεσματικότητας» απαλείφεται από την ανάλυση, 

γιατί η τιμή της στον πίνακα των «Communalities» ήταν ίση με ,414, μικρότερη 

της τιμής ,5. 

Τελικά, στην ανάλυση παρέμειναν 13 μεταβλητές. Από τα αποτελέσματα της 

παραγοντικής ανάλυσης, διαπιστώθηκε ότι η τιμή του στατιστικού Kaiser-Meyer-Olkin 

Measure of Sampling Adequacy είναι ,866 με p < ,001, με συνέπεια η προϋπόθεση της 

σφαιρικότητας να ικανοποιείται. Επιπλέον, δημιουργούνται 3 παράγοντες οι οποίοι 

εξηγούν το 62,68% της διασποράς ποσοστό μεγαλύτερο του 60%, σύμφωνα με τις 

προϋποθέσεις της παραγοντικής ανάλυσης. 

 

Πίνακας 2. Πίνακας παραγοντικής ανάλυσης μέρους Β. Ιδιοτιμές και διασπορά που 

ερμηνεύεται από τους παράγοντες της ανάλυσης (πίνακας διερευνητικής ανάλυσης και 

πίνακας total variance explained). 

Total Variance Explained 

Com

pone

nt 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of 

Squared Loadings 

Rotation Sums of 

Squared Loadings 

Tota

l 

% of 

Varian

ce 

Cumulati

ve 

% 

Tota

l 

% of 

Varian

ce 

Cumulat

ive 

% 

Tot

al 

% of 

Varian

ce 

Cumulat

ive 

% 

1 5,37 41,32 41,32 5,37 41,32 41,32 3,37 25,93 25,93 

2 1,58 12,14 53,46 1,58 12,14 53,46 2,92 22,46 48,39 

3 1,20 9,22 62,68 1,20 9,22 62,68 1,86 14,29 62,68 
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Πίνακας 3. Μεταβλητές και επιβαρύνσεις παραγόντων (rotated component matrix) για το 

μέρος Β. 

  

Παράγοντας 

1 2 3 

Η γονεϊκή εμπλοκή μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να 

διδάξουν αποτελεσματικότερα τους μαθητές τους. 
,676 ,244 

,02

6 

Η εμπλοκή των γονιών μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη 

παραβατικών συμπεριφορών από τους μαθητές. 
,194 ,738 

,18

9 

Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται επιπλέον επιμόρφωση 

προκειμένου να επιτύχουν μεγαλύτερα ποσοστά γονεϊκής 

εμπλοκής. 

-,092 ,775 
,00

7 

Η γονεϊκή εμπλοκή βοηθά τους μαθητές να κάνουν καλύτερες 

επαγγελματικές επιλογές για το μέλλον τους. 
,806 ,237 

,06

2 

Οι μαθητές των οποίων οι γονείς εμπλέκονται στη σχολική ζωή 

επιτυγχάνουν καλύτερες επιδόσεις. 
,792 ,213 

,07

6 

Η γονεϊκή εμπλοκή είναι σημαντική παράμετρος για ένα καλό 

σχολείο. 
,409 ,555 

,39

7 

Στο σχολείο που εργάζομαι, οι γονείς αντιμετωπίζονται ως 

σημαντικοί συνεργάτες. 
,027 ,208 

,77

9 

Η γονεϊκή εμπλοκή είναι ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος για 

τον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών. 
,848 -,022 

,09

4 

Η γονεϊκή εμπλοκή συμβάλλει στη βελτίωση των κοινωνικών 

δεξιοτήτων των μαθητών. 
,444 ,594 

,07

1 

Η γονεϊκή εμπλοκή συμβάλλει στη μείωση της μαθητικής 

διαρροής. 
,387 ,644 

,05

0 

Η γονεϊκή εμπλοκή βοηθά στη βελτίωση της εικόνας του 

σχολείου στην κοινωνία. 
,384 ,593 

,39

3 

Το σχολείο μας έχει ένα καλά οργανωμένο σύλλογο γονέων και 

κηδεμόνων. 
,046 -,006 

,84

8 

Η γονεϊκή εμπλοκή βοηθά στην ενίσχυση της εκτίμησης του 

εκπαιδευτικού από τους γονείς. 
,457 ,378 

,39

6 

 

Από τους Πίνακες 2 και 3 προκύπτει ότι: 
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• Ο πρώτος παράγοντας ερμηνεύει το 41,32% της διασποράς και περιέχει τις πέντε 

μεταβλητές: 

Η γονεϊκή εμπλοκή μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να διδάξουν 

αποτελεσματικότερα τους μαθητές τους. 

Η γονεϊκή εμπλοκή βοηθά τους μαθητές να κάνουν καλύτερες επαγγελματικές 

επιλογές για το μέλλον τους. 

Οι μαθητές των οποίων οι γονείς εμπλέκονται στη σχολική ζωή επιτυγχάνουν 

καλύτερες επιδόσεις. 

Η γονεϊκή εμπλοκή είναι ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος για τον 

επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών. 

Η γονεϊκή εμπλοκή βοηθά στην ενίσχυση της εκτίμησης του εκπαιδευτικού από 

τους γονείς. 

Ο παράγοντας αυτός έχει τίτλο «γονεϊκή εμπλοκή και επίδοση». 

• Ο δεύτερος παράγοντας ερμηνεύει το 12,14% της διασποράς και περιέχει τις έξι 

μεταβλητές: 

Η εμπλοκή των γονιών μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη παραβατικών 

συμπεριφορών από τους μαθητές. 

Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται επιπλέον επιμόρφωση προκειμένου να επιτύχουν 

μεγαλύτερα ποσοστά γονεϊκής εμπλοκής. 

Η γονεϊκή εμπλοκή είναι σημαντική παράμετρος για ένα καλό σχολείο. 

Η γονεϊκή εμπλοκή συμβάλλει στη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων των 

μαθητών. 

Η γονεϊκή εμπλοκή συμβάλλει στη μείωση της μαθητικής διαρροής. 

Η γονεϊκή εμπλοκή βοηθά στη βελτίωση της εικόνας του σχολείου στην 

κοινωνία. 

Ο παράγοντας αυτός έχει τίτλο «γονεϊκή εμπλοκή και καλό σχολείο». 

• Ο τρίτος παράγοντας ερμηνεύει το 9,22% της διασποράς και περιέχει τις δύο 

μεταβλητές: 

Στο σχολείο που εργάζομαι, οι γονείς αντιμετωπίζονται ως σημαντικοί 

συνεργάτες. 

Το σχολείο μας έχει ένα καλά οργανωμένο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων. 

Ο τρίτος παράγοντας έχει τίτλο «συνεργασία σχολείου-οικογένειας». 
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Πίνακας 4. Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και συσχετίσεις των παραγόντων του Μέρους 

Β.  

   Συντελεστές Συσχέτισης 

Μέσος  

όρος 

Τυπική  

απόκλιση 
 

γονεϊκή 

εμπλοκή 

και καλό 

σχολείο 

γονεϊκή 

εμπλοκή 

και καλό 

σχολείο 

συνεργασία 

σχολείου-

οικογένειας 

3,22 ,70 

γονεϊκή 

εμπλοκή και 

καλό σχολείο 

1,000 ,617 ,230 

3,68 ,65 

γονεϊκή 

εμπλοκή και 

καλό σχολείο 

 1,000 ,349 

3,79 ,69 

συνεργασία 

σχολείου-

οικογένειας 

  1,000 

 

Οι ερωτήσεις του μέρους Β, ήταν ερωτήσεις κλειστού τύπου σε πενταβάθμια 

υποχρεωτική κλίμακα Likert (1 = διαφωνώ απόλυτα έως 5 = συμφωνώ απόλυτα). Ο 

πρώτος παράγοντας ο οποίος περιέχει 5 ερωτήσεις, έχει τίτλο «γονεϊκή εμπλοκή και 

επίδοση», έχει μέσο όρο 3,22 με τυπική απόκλιση ,70. Ο δεύτερος παράγοντας ο οποίος 

περιέχει 6 ερωτήσεις, έχει τίτλο «γονεϊκή εμπλοκή και καλό σχολείο», έχει μέσο όρο 

3,68 με τυπική απόκλιση ,65. Ο τρίτος παράγοντας ο οποίος περιέχει 2 ερωτήσεις, έχει 

τίτλο «συνεργασία σχολείου-οικογένειας», έχει μέσο όρο 3,79 με τυπική απόκλιση ,69. 

Για να διαπιστωθεί αν η τιμή των παραγόντων διαφέρει σημαντικά από την τιμή 3, που 

αντιστοιχεί στην απάντηση «ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ», χρησιμοποιήθηκε το One-

Sample t-test. Προέκυψε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά της μέσης τιμής 

όλων των παραγόντων σε σχέση με τη τιμή 3, διότι t(150) = 3,928, p < ,001, t(150) = 

12,996, p < ,001 και t(150) = 14,117, p < ,001, για τους τρεις παράγοντες, αντίστοιχα.  

 



 

40 

 

5.1.2. Παραγοντική ανάλυση Γ μέρους του ερωτηματολογίου σχετικά με τις 

απόψεις των Διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης 

απέναντι στους τύπους γονεϊκής εμπλοκής: (ανατροφή, επικοινωνία, 

εθελοντισμός, μάθηση στο σπίτι, συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και 

Σχολείο/οικογένεια/κοινότητα) 

 

Στο τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου ζητήθηκε από τους Διευθυντές/τριες 

σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης να καταγράψουν τις απόψεις τους απέναντι 

στους έξι τύπους γονεϊκής εμπλοκής: ανατροφή – επικοινωνία – εθελοντισμός – 

μάθηση στο σπίτι – συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων – Σχολείο/οικογένεια/κοινότητα, 

της Epstein (1992, 1995, 1996, 2001), απαντώντας σε 6 ερωτήσεις.  

Από τα αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης, διαπιστώθηκε ότι η τιμή του 

στατιστικού Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy είναι 0.692 με p < 

,001, με συνέπεια η προϋπόθεση της σφαιρικότητας να ικανοποιείται. Επιπλέον, 

δημιουργούνται 2 παράγοντες οι οποίοι εξηγούν το 67,37% της διασποράς ποσοστό 

μεγαλύτερο του 60%, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγοντικής ανάλυσης. 

 

Πίνακας 5. Πίνακας παραγοντικής ανάλυσης μέρους Γ. Ιδιοτιμές και διασπορά που 

ερμηνεύεται από τους παράγοντες της ανάλυσης (πίνακας διερευνητικής ανάλυσης και 

πίνακας total variance explained). 

Total Variance Explained 

Com

pone

nt 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of 

Squared Loadings 

Rotation Sums of 

Squared Loadings 

Tota

l 

% of 

Varian

ce 

Cumulati

ve 

% 

Tota

l 

% of 

Varian

ce 

Cumulat

ive 

% 

Tot

al 

% of 

Varian

ce 

Cumulat

ive 

% 

1 2,59 43,23 43,23 2,59 43,23 43,23 2,34 38,95 38,95 

2 1,45 24,13 67,37 1,45 24,13 67,37 1,71 28,42 67,37 
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Πίνακας 6. Μεταβλητές και επιβαρύνσεις παραγόντων (rotated component matrix) για το 

μέρος Γ. 

  

Παράγοντας 

1 2 

Το σχολείο οφείλει να παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση, ώστε οι 

γονείς να κατανοούν τα αναπτυξιακά στάδια των παιδιών τους, αλλά 

και να συνδράμει υλικά και ηθικά σε περιπτώσεις που το οικογενειακό 

περιβάλλον δεν ευνοεί τη μόρφωση . 

-,001 ,805 

Υποχρέωση του σχολείου είναι η δημιουργία ενός συστήματος 

σταθερής και τακτικής επικοινωνίας με τους γονείς μέσω του οποίου θα 

ενημερώνονται για την πρόοδο και τη σχολική ζωή των παιδιών τους. 

,078 ,857 

Οι γονείς μπορούν να συμμετέχουν εθελοντικά σε όλες τις δράσεις και 

όλα τα προγράμματα του σχολείου στο οποίο φοιτούν τα παιδιά τους. 
,803 ,144 

Οι γονείς μπορούν να συμμετέχουν στη λήψη σημαντικών αποφάσεων 

που σχετίζονται με θέματα του σχολείου. 
,797 ,105 

Οι γονείς μπορούν να βοηθούν και να ελέγχουν εργασίες που 

αναθέτονται στα παιδιά. 
,840 -,115 

Η οικογένεια και το σχολείο μπορούν να συνεργάζονται, ώστε να 

ενεργοποιούν και τα άλλα μέλη της κοινότητας που δεν έχουν άμεση 

σχέση με τη σχολική ζωή. 

,588 ,526 

 

Από τους Πίνακες 5 και 6 προκύπτει ότι: 

• Ο πρώτος παράγοντας ερμηνεύει το 43,23% της διασποράς και περιέχει τις τέσσερις 

μεταβλητές: 

Οι γονείς μπορούν να συμμετέχουν εθελοντικά σε όλες τις δράσεις και όλα τα 

προγράμματα του σχολείου στο οποίο φοιτούν τα παιδιά τους. 

Οι γονείς μπορούν να συμμετέχουν στη λήψη σημαντικών αποφάσεων που 

σχετίζονται με θέματα του σχολείου. 

Οι γονείς μπορούν να βοηθούν και να ελέγχουν εργασίες που αναθέτονται στα 

παιδιά. 

Η οικογένεια και το σχολείο μπορούν να συνεργάζονται, ώστε να ενεργοποιούν 

και τα άλλα μέλη της κοινότητας που δεν έχουν άμεση σχέση με τη σχολική 

ζωή. 

Ο πρώτος παράγοντας έχει τίτλο «συμμετοχή γονέων στη σχολική ζωή». 
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• Ο δεύτερος παράγοντας ερμηνεύει το 12,14% της διασποράς και περιέχει τις δύο 

μεταβλητές: 

Το σχολείο οφείλει να παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση, ώστε οι γονείς να 

κατανοούν τα αναπτυξιακά στάδια των παιδιών τους, αλλά και να συνδράμει 

υλικά και ηθικά σε περιπτώσεις που το οικογενειακό περιβάλλον δεν ευνοεί τη 

μόρφωση . 

Υποχρέωση του σχολείου είναι η δημιουργία ενός συστήματος σταθερής και 

τακτικής επικοινωνίας με τους γονείς μέσω του οποίου θα ενημερώνονται για 

την πρόοδο και τη σχολική ζωή των παιδιών τους. 

Ο δεύτερος παράγοντας έχει τίτλο «δημιουργία περιβάλλοντος επικοινωνίας από το 

σχολείο». 

 

Πίνακας 7. Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και συσχετίσεις των παραγόντων του Μέρους 

Γ.  

   Συντελεστές Συσχέτισης 

Μέσος  

όρος 

Τυπική  

απόκλιση 
 

συμμετοχή 

γονέων στη 

σχολική ζωή 

δημιουργία 

περιβάλλοντος 

επικοινωνίας 

από το σχολείο 

3,52 ,76 
συμμετοχή γονέων 

στη σχολική ζωή 
1,000 ,212 

4,28 ,57 

δημιουργία 

περιβάλλοντος 

επικοινωνίας από 

το σχολείο 

 1,000 

 

Οι ερωτήσεις του μέρους Γ, ήταν ερωτήσεις κλειστού τύπου σε πενταβάθμια 

υποχρεωτική κλίμακα Likert (1 = διαφωνώ απόλυτα έως 5 = συμφωνώ απόλυτα). Ο 

πρώτος παράγοντας ο οποίος περιέχει 4 ερωτήσεις, έχει τίτλο «συμμετοχή γονέων στη 

σχολική ζωή», έχει μέσο όρο 3,52 με τυπική απόκλιση ,76. Ο δεύτερος παράγοντας ο 

οποίος περιέχει 2 ερωτήσεις, έχει τίτλο «δημιουργία περιβάλλοντος επικοινωνίας από 

το σχολείο», έχει μέσο όρο 4,28 με τυπική απόκλιση ,57. Για να διαπιστωθεί αν η τιμή 

των παραγόντων διαφέρει σημαντικά από την τιμή 3, που αντιστοιχεί στην απάντηση 

«ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ», χρησιμοποιήθηκε το One-Sample t-test. Προέκυψε 

ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά της μέσης τιμής όλων των παραγόντων σε 
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σχέση με τη τιμή 3, διότι t(150) = 8,446, p < ,001 και t(150) = 27,551, p < ,001, για 

τους δύο παράγοντες, αντίστοιχα.  

 

5.1.3. Παραγοντική ανάλυση Δ μέρους του ερωτηματολογίου σχετικά με τις 

απόψεις των Διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης 

αναφορικά με τις πρακτικές γονεϊκής εμπλοκής 

 

Στο τέταρτο μέρος του ερωτηματολογίου ζητήθηκε από τους Διευθυντές/τριες 

σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης να καταγράψουν τις απόψεις τους απέναντι 

αναφορικά με πρακτικές γονεϊκής εμπλοκής, όπως αυτές εμπίπτουν στην τυπολογία της 

Epstein (1992, 1995, 1996, 2001), απαντώντας σε 15 ερωτήσεις. Από την παραγοντική 

ανάλυση προέκυψε ότι: 

• στο 1ο βήμα της ανάλυσης η μεταβλητή «Οι γονείς συμμετέχουν στην λήψη των 

αποφάσεων που αφορούν το σχολείο» απαλείφεται από την ανάλυση διότι η τιμή 

του στατιστικού «Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy» είναι 

,425 < ,5.  

• στο 2ο βήμα της ανάλυσης οι μεταβλητές «Οι γονείς συμμετέχουν σε εκδρομές ( 

ως συνοδοί) και γιορτές που διοργανώνει το σχολείο» και «Το σχολείο οργανώνει 

επισκέψεις στα σπίτια των οικογενειών των μαθητών του για ενημέρωση» 

απαλείφονται από την ανάλυση, γιατί η τιμή τους στον πίνακα των 

«Communalities» ήταν ίση με ,457 και ,464, αντίστοιχα, μικρότερες της τιμής ,5. 

• στο 3ο βήμα της ανάλυσης οι μεταβλητές «Χρησιμοποιούνται όλα τα μέσα 

(τηλέφωνα, email, μηνύματα) για την τακτικότερη δυνατή επικοινωνία με τους 

γονείς», «Το σχολείο ενθαρρύνει τη συμμετοχή των γονέων ως ομιλητών 

(παρουσίαση των επαγγελμάτων τους) σε σχολικές εκδηλώσεις» και «Το σχολικό 

κτίριο προσφέρεται στην κοινότητα για δράσεις μετά το πέρας του σχολικού 

ωραρίου» απαλείφονται από την ανάλυση, διότι από τον πίνακα περιστροφής δεν 

μπορούσαν να καταταχθούν σε κάποιον παράγοντα. 

• στο 4ο βήμα της ανάλυσης οι μεταβλητές «Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνουν τους 

γονείς για τους εκπαιδευτικούς στόχους κάθε μαθήματος» και «Το σχολείο 

αποστέλλει στους γονείς μηνιαία ενημέρωση για τη φοίτηση του μαθητή (π.χ. 

απουσίες)» απαλείφονται από την ανάλυση, γιατί η τιμή τους στον πίνακα των 

«Communalities» ήταν ίση με ,428 και ,292, αντίστοιχα, μικρότερες της τιμής 5 

και δεν μπορούσαν να καταταχθούν σε κάποιον παράγοντα 
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Τελικά, στην ανάλυση παρέμειναν 7 μεταβλητές. Από τα αποτελέσματα της 

παραγοντικής ανάλυσης, διαπιστώθηκε ότι η τιμή του στατιστικού Kaiser-Meyer-Olkin 

Measure of Sampling Adequacy είναι ,790 με p < ,001, με συνέπεια η προϋπόθεση της 

σφαιρικότητας να ικανοποιείται. Επιπλέον, δημιουργούνται 2 παράγοντες οι οποίοι 

εξηγούν το 69,42% της διασποράς ποσοστό μεγαλύτερο του 60%, σύμφωνα με τις 

προϋποθέσεις της παραγοντικής ανάλυσης. 

 

Πίνακας 8. Πίνακας παραγοντικής ανάλυσης μέρους Δ. Ιδιοτιμές και διασπορά που 

ερμηνεύεται από τους παράγοντες της ανάλυσης (πίνακας διερευνητικής ανάλυσης και 

πίνακας total variance explained). 

Total Variance Explained 

Com

pone

nt 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of 

Squared Loadings 

Rotation Sums of 

Squared Loadings 

Tota

l 

% of 

Varian

ce 

Cumulati

ve 

% 

Tota

l 

% of 

Varian

ce 

Cumulat

ive 

% 

Tot

al 

% of 

Varian

ce 

Cumulat

ive 

% 

1 3,60 51,47 51,47 3,60 51,47 51,47 2,92 41,72 41,72 

2 1,26 17,95 69,42 1,26 17,95 69,42 1,94 27,70 69,42 
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Πίνακας 9. Μεταβλητές και επιβαρύνσεις παραγόντων (rotated component matrix) για το 

μέρος Δ. 

  

Παράγοντας 

1 2 

Το σχολείο διοργανώνει προγράμματα εκπαίδευσης γονέων σε θέματα 

που αφορούν την ανατροφή, την εφηβεία κ.α. 
,132 ,923 

Το σχολείο διοργανώνει σεμινάρια γονέων για θέματα υγείας, 

διατροφής κ.α. 
,246 ,913 

Υπάρχει ενημέρωση προς τους γονείς για τις πολιτικές του σχολείου 

καθώς και για προγράμματα και τις δραστηριότητές του. 
,821 ,116 

Το σχολείο ενθαρρύνει την εθελοντική συμμετοχή γονέων, για 

δραστηριότητες εκτός τάξης. 
,760 ,131 

Το σχολείο συμμετέχει, σε συνεργασία με τους γονείς, σε δράσεις της 

τοπικής κοινωνίας. 
,763 ,279 

Το σχολείο ενημερώνει τους γονείς για προγράμματα υγείας, 

πολιτισμού, εκπαίδευσης κ.α. που διοργανώνουν οι τοπικοί φορείς. 
,663 ,370 

Το σχολείο προτρέπει τη συμμετοχή των γονέων σε εκδηλώσεις του 

συλλόγου γονέων και κηδεμόνων. 
,754 ,088 

 

Από τους Πίνακες 8 και 9 προκύπτει ότι: 

• Ο πρώτος παράγοντας ερμηνεύει το 51,47% της διασποράς και περιέχει τις πέντε 

μεταβλητές: 

Υπάρχει ενημέρωση προς τους γονείς για τις πολιτικές του σχολείου καθώς και 

για προγράμματα και τις δραστηριότητές του. 

Το σχολείο ενθαρρύνει την εθελοντική συμμετοχή γονέων, για δραστηριότητες 

εκτός τάξης. 

Το σχολείο συμμετέχει, σε συνεργασία με τους γονείς, σε δράσεις της τοπικής 

κοινωνίας. 

Το σχολείο ενημερώνει τους γονείς για προγράμματα υγείας, πολιτισμού, 

εκπαίδευσης κ.α. που διοργανώνουν οι τοπικοί φορείς. 

Το σχολείο προτρέπει τη συμμετοχή των γονέων σε εκδηλώσεις του συλλόγου 

γονέων και κηδεμόνων. 

Ο πρώτος παράγοντας έχει τίτλο «ενημέρωση γονέων». 
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• Ο δεύτερος παράγοντας ερμηνεύει το 17,95% της διασποράς και περιέχει τις δύο 

μεταβλητές: 

Το σχολείο διοργανώνει προγράμματα εκπαίδευσης γονέων σε θέματα που 

αφορούν την ανατροφή, την εφηβεία κ.α. 

Το σχολείο διοργανώνει σεμινάρια γονέων για θέματα υγείας, διατροφής κ.α. 

Ο παράγοντας αυτός έχει τίτλο «διοργάνωση προγραμμάτων-σεμιναρίων». 

 

Πίνακας 10. Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και συσχετίσεις των παραγόντων του 

Μέρους Δ.  

   Συντελεστές Συσχέτισης 

Μέσος  

όρος 

Τυπική  

απόκλιση 
 

ενημέρωση 

γονέων 

διοργάνωση 

προγραμμάτων-

σεμιναρίων 

3,81 ,62 
ενημέρωση 

γονέων 
1,000 ,431 

3,82 ,87 

διοργάνωση 

προγραμμάτων-

σεμιναρίων 

 1,000 

 

Οι ερωτήσεις του μέρους Β, ήταν ερωτήσεις κλειστού τύπου σε πενταβάθμια 

υποχρεωτική κλίμακα Likert (1 = διαφωνώ απόλυτα έως 5 = συμφωνώ απόλυτα). Ο 

πρώτος παράγοντας ο οποίος περιέχει 5 ερωτήσεις, έχει τίτλο «ενημέρωση γονέων», 

έχει μέσο όρο 3,81 με τυπική απόκλιση ,62. Ο δεύτερος παράγοντας ο οποίος περιέχει 2 

ερωτήσεις, έχει τίτλο «διοργάνωση προγραμμάτων-σεμιναρίων», έχει μέσο όρο 3,82 με 

τυπική απόκλιση ,87. Για να διαπιστωθεί αν η τιμή των παραγόντων διαφέρει 

σημαντικά από την τιμή 3, που αντιστοιχεί στην απάντηση «ούτε συμφωνώ, ούτε 

διαφωνώ», χρησιμοποιήθηκε το One-Sample t-test. Προέκυψε ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά της μέσης τιμής όλων των παραγόντων σε σχέση με τη τιμή 3, διότι 

t(150) = 3,928, p < ,001, t(150) = 15,946, p < ,001 και t(150) = 11,516, p < ,001, για 

τους δύο παράγοντες, αντίστοιχα.  
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5.1.4. Παραγοντική ανάλυση Ε μέρους του ερωτηματολογίου σχετικά με 

τους τρόπους επικοινωνίας των Διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων 

Α/θμιας Εκπαίδευσης με τους γονείς 

 

Στο πέμπτο μέρος του ερωτηματολογίου ζητήθηκε από τους Διευθυντές/τριες 

σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης να καταγράψουν τη συχνότητα επικοινωνίας 

των εκπαιδευτικών με τους γονείς, απαντώντας σε 9 ερωτήσεις. Από την παραγοντική 

ανάλυση προέκυψε ότι: 

• στο 1ο βήμα της ανάλυσης η μεταβλητή «Με επίσκεψη στο σπίτι» απαλείφεται 

από την ανάλυση διότι η τιμή του στατιστικού «Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy» είναι ,450 < ,5. 

• στο 2ο βήμα της ανάλυσης η μεταβλητή «Με συνάντηση στα πλαίσια κοινωνικών 

επαφών» απαλείφεται από την ανάλυση, γιατί η τιμή της στον πίνακα των 

«Communalities» ήταν ίση με ,331, μικρότερη της τιμής ,5. 

• στο 3ο βήμα της ανάλυσης η μεταβλητή «Τηλεφωνικά» απαλείφεται από την 

ανάλυση, διότι από τον πίνακα περιστροφής δεν μπορούσε να καταταχθεί σε 

κάποιον παράγοντα. Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη μεταβλητή, αν και 

περιγράφει το συνηθέστερο τρόπο επικοινωνίας των εκπαιδευτικών με τους 

γονείς, οι τιμές των φορτίσεων (Factor Loadings) ήταν ,549 και ,583, στους δύο 

παράγοντες που προέκυψαν από την παραγοντική ανάλυση. 

Τελικά, στην ανάλυση παρέμειναν 6 μεταβλητές. Από τα αποτελέσματα της 

παραγοντικής ανάλυσης, διαπιστώθηκε ότι η τιμή του στατιστικού Kaiser-Meyer-Olkin 

Measure of Sampling Adequacy είναι ,755 με p < ,001, με συνέπεια η προϋπόθεση της 

σφαιρικότητας να ικανοποιείται. Επιπλέον, δημιουργούνται 2 παράγοντες οι οποίοι 

εξηγούν το 63,09% της διασποράς ποσοστό μεγαλύτερο του 60%, σύμφωνα με τις 

προϋποθέσεις της παραγοντικής ανάλυσης. 
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Πίνακας 11. Πίνακας παραγοντικής ανάλυσης μέρους Ε. Ιδιοτιμές και διασπορά που 

ερμηνεύεται από τους παράγοντες της ανάλυσης (πίνακας διερευνητικής ανάλυσης και 

πίνακας total variance explained). 

 

Total Variance Explained 

Com

pone

nt 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of 

Squared Loadings 

Rotation Sums of 

Squared Loadings 

Tota

l 

% of 

Varian

ce 

Cumulati

ve 

% 

Tota

l 

% of 

Varian

ce 

Cumulat

ive 

% 

Tot

al 

% of 

Varian

ce 

Cumulat

ive 

% 

1 2,70 45,01 45,01 2,70 45,01 45,01 2,26 37,72 37,72 

2 1,08 18,08 63,09 1,08 18,08 63,09 1,52 25,37 63,09 

 

Πίνακας 12. Μεταβλητές και επιβαρύνσεις παραγόντων (rotated component matrix) για 

το μέρος Ε. 

  

Παράγοντας 

1 2 

Γραπτά ,135 ,777 

Με ηλεκτρονική αλληλογραφία ,113 ,804 

Με προγραμματισμένη συνάντηση στο σχολείο. ,836 ,108 

Με έκτακτη συνάντηση στο σχολείο μετά από προβληματική 

συμπεριφορά ή χαμηλή επίδοση του μαθητή 
,656 ,337 

Κατά την παράδοση των ελέγχων προόδου ,832 -,040 

Σε άλλη σχολική εκδήλωση ,640 ,381 

 

Από τους Πίνακες 11 και 12 προκύπτει ότι: 

• Ο πρώτος παράγοντας ερμηνεύει το 45,01% της διασποράς και περιέχει τις τέσσερις 

μεταβλητές: 

Με προγραμματισμένη συνάντηση στο σχολείο. 

Με έκτακτη συνάντηση στο σχολείο μετά από προβληματική συμπεριφορά ή 

χαμηλή επίδοση του μαθητή. 

Κατά την παράδοση των ελέγχων προόδου. 

Σε άλλη σχολική εκδήλωση. 

Ο πρώτος παράγοντας έχει τίτλο «συναντήσεις». 
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• Ο δεύτερος παράγοντας ερμηνεύει το 18,08% της διασποράς και περιέχει τις δύο 

μεταβλητές: 

Γραπτά και 

Με ηλεκτρονική αλληλογραφία. 

Ο δεύτερος παράγοντας έχει τίτλο «γραπτή επικοινωνία». 

 

Πίνακας 13. Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και συσχετίσεις των παραγόντων του 

Μέρους Ε.  

   Συντελεστές Συσχέτισης 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 
 συναντήσεις 

γραπτή 

επικοινωνία 

4,12 ,75 συναντήσεις 1,000 ,403 

3,57 ,95 
γραπτή 

επικοινωνία 
 1,000 

 

Οι ερωτήσεις του μέρους Β, ήταν ερωτήσεις κλειστού τύπου σε πενταβάθμια 

υποχρεωτική κλίμακα Likert (1 = καθόλου έως 5 = πάρα πολύ). Ο πρώτος παράγοντας 

ο οποίος περιέχει 4 ερωτήσεις, έχει τίτλο «συναντήσεις», έχει μέσο όρο 4,12 με τυπική 

απόκλιση ,75. Ο δεύτερος παράγοντας ο οποίος περιέχει 2 ερωτήσεις, έχει τίτλο 

«γραπτή επικοινωνία», έχει μέσο όρο 3,57 με τυπική απόκλιση ,95. Για να διαπιστωθεί 

αν η τιμή των παραγόντων διαφέρει σημαντικά από την τιμή 3, που αντιστοιχεί στην 

απάντηση «ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ», χρησιμοποιήθηκε το One-Sample t-test. 

Προέκυψε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά της μέσης τιμής όλων των 

παραγόντων σε σχέση με τη τιμή 3, διότι t(150) = 3,928, p < ,001, t(150) = 18,219, p < 

,001 και t(150) = 7,374, p < ,001, για τους δύο παράγοντες, αντίστοιχα. 

 

5.1.5. Παραγοντική ανάλυση ΣΤ μέρους του ερωτηματολογίου σχετικά με το 

περιεχόμενο της επικοινωνίας των Διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων 

Α/θμιας Εκπαίδευσης και γονέων 

 

Στο έκτο μέρος του ερωτηματολογίου ζητήθηκε από τους Διευθυντές/τριες 

σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης να καταγράψουν το περιεχόμενο της 

επικοινωνίας τους, με τους γονείς των μαθητών τους απαντώντας σε 15 ερωτήσεις. Το 
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περιεχόμενο των ερωτήσεων διαμορφώθηκε με βάση τους τύπους γονεϊκής εμπλοκής 

της Epstein (1992, 1995, 1996, 2001). Από την παραγοντική ανάλυση προέκυψε ότι: 

• στο 1ο βήμα της ανάλυσης οι μεταβλητές «την πρόοδο των παιδιών στο 

μαθησιακό τομέα» και «την ανταλλαγή απόψεων και βοήθεια σε ζητήματα 

ανατροφής που τους απασχολούν σχετικά με το παιδί» απαλείφονται από την 

ανάλυση, διότι από τον πίνακα περιστροφής δεν μπορούσαν να καταταχθούν σε 

κάποιον παράγοντα. 

• στο 2ο βήμα της ανάλυσης οι μεταβλητές «για το πρόγραμμα και τους στόχους 

του σχολείου» και «θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού του παιδιού τους» 

απαλείφονται από την ανάλυση, γιατί η τιμή τους στον πίνακα των 

«Communalities» ήταν ίση με ,399 και ,412, αντίστοιχα, μικρότερες της τιμής 5. 

• στο 3ο βήμα της ανάλυσης οι μεταβλητές «τους τρόπους που μπορούν να 

βοηθήσουν τη μάθηση των παιδιών στο σπίτι» και «την καθοδήγηση των γονέων 

για το πώς θα συμβάλουν στη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων των 

μαθητών» απαλείφονται από την ανάλυση, διότι από τον πίνακα περιστροφής δεν 

μπορούσαν να καταταχθούν σε κάποιον παράγοντα. 

• στο 4ο βήμα της ανάλυσης η μεταβλητή «την αναζήτηση εκ μέρους μου 

πληροφοριών σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του παιδιού και του 

περιβάλλοντός του.» απαλείφεται από την ανάλυση, διότι από τον πίνακα 

περιστροφής δεν μπορούσαν να καταταχθούν σε κάποιον παράγοντα. 

Τελικά, στην ανάλυση παρέμειναν 8 μεταβλητές. Από τα αποτελέσματα της 

παραγοντικής ανάλυσης, διαπιστώθηκε ότι η τιμή του στατιστικού Kaiser-Meyer-Olkin 

Measure of Sampling Adequacy είναι ,779 με p < ,001, με συνέπεια η προϋπόθεση της 

σφαιρικότητας να ικανοποιείται. Επιπλέον, δημιουργούνται 3 παράγοντες οι οποίοι 

εξηγούν το 7,18% της διασποράς ποσοστό μεγαλύτερο του 60%, σύμφωνα με τις 

προϋποθέσεις της παραγοντικής ανάλυσης. 
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Πίνακας 14. Πίνακας παραγοντικής ανάλυσης μέρους ΣΤ. Ιδιοτιμές και διασπορά που 

ερμηνεύεται από τους παράγοντες της ανάλυσης (πίνακας διερευνητικής ανάλυσης και 

πίνακας total variance explained). 

Total Variance Explained 

Com

pone

nt 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of 

Squared Loadings 

Rotation Sums of 

Squared Loadings 

Tota

l 

% of 

Varian

ce 

Cumulati

ve 

% 

Tota

l 

% of 

Varian

ce 

Cumulat

ive 

% 

Tot

al 

% of 

Varian

ce 

Cumulat

ive 

% 

1 3,49 43,58 43,58 3,49 43,58 43,58 2,58 32,29 32,29 

2 1,11 13,93 57,51 1,11 13,93 57,51 1,56 19,45 51,73 

3 1,01 12,67 7,18 1,01 12,67 7,18 1,48 18,45 7,18 

 

Πίνακας 15. Μεταβλητές και επιβαρύνσεις παραγόντων (rotated component matrix) για 

το μέρος ΣΤ. 

  

Παράγοντας 

1 2 3 

δράσεις της τοπικής κοινωνίας που μπορούν να συμμετέχουν. ,852 ,016 -,048 

προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών. ,347 -,063 ,733 

τις απουσίες των μαθητών ,039 ,211 ,846 

τους τρόπους που μπορούν να βοηθήσουν εθελοντικά το 

σχολείο. 
,788 ,240 ,231 

τις δράσεις του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων. ,728 ,198 ,232 

τη συνεργασία για λήψη αποφάσεων που αφορούν το 

πρόγραμμα και την οργάνωση του σχολείου. 
,244 ,751 ,151 

τις δραστηριότητες του σχολείου που μπορούν να συμμετέχουν. ,715 ,272 ,302 

τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του συλλόγου των 

εκπαιδευτικών. 
,115 ,879 ,013 

 

Από τους Πίνακες 14 και 15 προκύπτει ότι: 

• Ο πρώτος παράγοντας ερμηνεύει το 43,58% της διασποράς και περιέχει τις τέσσερις 

μεταβλητές: 

Δράσεις της τοπικής κοινωνίας που μπορούν να συμμετέχουν. 

Τους τρόπους που μπορούν να βοηθήσουν εθελοντικά το σχολείο. 
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Τις δράσεις του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων. 

Τις δραστηριότητες του σχολείου που μπορούν να συμμετέχουν. 

Ο πρώτος παράγοντας έχει τίτλο «συμμετοχή γονέων σε σχολικές δράσεις». 

• Ο δεύτερος παράγοντας ερμηνεύει το 13,93% της διασποράς και περιέχει τις δύο 

μεταβλητές: 

Τη συνεργασία για λήψη αποφάσεων που αφορούν το πρόγραμμα και την 

οργάνωση του σχολείου. 

Τις δραστηριότητες του σχολείου που μπορούν να συμμετέχουν. 

Ο δεύτερος παράγοντας έχει τίτλο «συμμετοχή γονέων στην οργάνωση του σχολείου». 

• Ο τρίτος παράγοντας ερμηνεύει το 9,22% της διασποράς και περιέχει τις δύο 

μεταβλητές: 

Προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών. 

Τις απουσίες των μαθητών. 

Ο τρίτος παράγοντας έχει τίτλο «απουσίες/παραβατική συμπεριφορά μαθητών». 

 

Πίνακας 16. Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και συσχετίσεις των παραγόντων του 

Μέρους ΣΤ.  

   Συντελεστές Συσχέτισης 

Μέσο

ς  

όρος 

Τυπική  

απόκλισ

η 

 

συμμετοχ

ή γονέων 

σε 

σχολικές 

δράσεις 

συμμετοχ

ή γονέων 

στην 

οργάνωσ

η του 

σχολείου 

απουσίες/παραβατ

ική συμπεριφορά 

μαθητών 

3,62 ,70 

συμμετοχή γονέων 

σε σχολικές 

δράσεις 

1,000 ,409 ,429 

2,79 ,98 

συμμετοχή γονέων 

στην οργάνωση 

του σχολείου 

 1,000 ,246 

4,20 ,69 

απουσίες/παραβατ

ική συμπεριφορά 

μαθητών 

  1,000 
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Οι ερωτήσεις του μέρους ΣΤ, ήταν ερωτήσεις κλειστού τύπου σε πενταβάθμια 

υποχρεωτική κλίμακα Likert (1 = διαφωνώ απόλυτα έως 5 = συμφωνώ απόλυτα). Ο 

πρώτος παράγοντας ο οποίος περιέχει 4 ερωτήσεις, έχει τίτλο «συμμετοχή γονέων σε 

σχολικές δράσεις», έχει μέσο όρο 3,62 με τυπική απόκλιση ,70. Ο δεύτερος παράγοντας 

ο οποίος περιέχει 2 ερωτήσεις, έχει τίτλο «συμμετοχή γονέων στην οργάνωση του 

σχολείου», έχει μέσο όρο 2,79 με τυπική απόκλιση ,98. Ο τρίτος παράγοντας ο οποίος 

περιέχει 2 ερωτήσεις, έχει τίτλο «απουσίες/παραβατική συμπεριφορά μαθητών», έχει 

μέσο όρο 4,20 με τυπική απόκλιση ,69. Για να διαπιστωθεί αν η τιμή των παραγόντων 

διαφέρει σημαντικά από την τιμή 3, που αντιστοιχεί στην απάντηση «ούτε συμφωνώ, 

ούτε διαφωνώ», χρησιμοποιήθηκε το One-Sample t-test. Προέκυψε ότι υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά της μέσης τιμής όλων των παραγόντων σε σχέση με τη 

τιμή 3, διότι t(150) = 11,005, p < ,001, t(150) = 2,624, p = ,010 και t(150) = 21,479, p < 

,001, για τους τρεις παράγοντες, αντίστοιχα.  

 

5.2. Ανάλυση αξιοπιστίας ερωτηματολογίου 

 

Η ακρίβεια των μετρήσεων επιβεβαιώθηκε με την ανάλυση αξιοπιστίας, 

χρησιμοποιώντας τον συντελεστή Cronbach’s α (alpha) για κάθε παράγοντα που 

προέκυψε από την ανάλυση παραγόντων. Οι τιμές του Cronbach’s α1. κυμαίνονται από 

0,498 έως 0,875 (Πίνακας 17). Να σημειωθεί ότι, η αξιοπιστία των περισσοτέρων 

παραγόντων ήταν ικανοποιητική έως πάρα πολύ ικανοποιητική.  

 

Πίνακας 17. Τιμές Cronbach's Alpha για τους παράγοντες και τις μεταβλητές του 

ερωτηματολογίου.  

Παράγοντας και Μεταβλητές 
Cronbach's 

Alpha 

Απόψεις των Διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων Α/θμιας 

Εκπαίδευσης απέναντι στη γονεϊκή εμπλοκή 
  

Γονεϊκή εμπλοκή και επίδοση 0,826 

 
1 Να σημειωθεί ότι υπάρχουν παράγοντες, οι οποίοι περιέχουν δύο μόνο μεταβλητές, με συνέπεια η 

αξιοπιστία τους να είναι μικρή και η ερμηνεία τους να είναι προβληματική (Costello & Osborne, 2005). 

Σύμφωνα με τους (Yong & Pearce, 2013), ένας παράγοντας με δύο μεταβλητές θεωρείται αξιόπιστος 

μόνο όταν οι μεταβλητές συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό μεταξύ τους και δεν υφίσταται συσχέτιση με 

τις μεταβλητές των άλλων παραγόντων, γεγονός το οποίο συμβαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση 
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Η γονεϊκή εμπλοκή μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να 

διδάξουν αποτελεσματικότερα τους μαθητές τους. 
0,816 

Η γονεϊκή εμπλοκή βοηθά τους μαθητές να κάνουν καλύτερες 

επαγγελματικές επιλογές για το μέλλον τους. 
0,757 

Οι μαθητές των οποίων οι γονείς εμπλέκονται στη σχολική ζωή 

επιτυγχάνουν καλύτερες επιδόσεις. 
0,778 

Η γονεϊκή εμπλοκή είναι ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος για τον 

επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών. 
0,774 

Η γονεϊκή εμπλοκή βοηθά στην ενίσχυση της εκτίμησης του 

εκπαιδευτικού από τους γονείς. 
0,825 

Γονεϊκή εμπλοκή και καλό σχολείο 0,829 

Η εμπλοκή των γονιών μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη 

παραβατικών συμπεριφορών από τους μαθητές. 
0,794 

Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται επιπλέον επιμόρφωση προκειμένου να 

επιτύχουν μεγαλύτερα ποσοστά γονεϊκής εμπλοκής. 
0,841 

Η γονεϊκή εμπλοκή είναι σημαντική παράμετρος για ένα καλό 

σχολείο. 
0,789 

Η γονεϊκή εμπλοκή συμβάλλει στη βελτίωση των κοινωνικών 

δεξιοτήτων των μαθητών. 
0,799 

Η γονεϊκή εμπλοκή συμβάλλει στη μείωση της μαθητικής διαρροής. 0,8 

Η γονεϊκή εμπλοκή βοηθά στη βελτίωση της εικόνας του σχολείου 

στην κοινωνία. 
0,784 

Συνεργασία σχολείου-οικογένειας 0,61 

Στο σχολείο που εργάζομαι, οι γονείς αντιμετωπίζονται ως 

σημαντικοί συνεργάτες. 
  

Το σχολείο μας έχει ένα καλά οργανωμένο σύλλογο γονέων και 

κηδεμόνων. 
  

Απόψεις των Διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων Α/θμιας 

Εκπαίδευσης απέναντι στους τύπους γονεϊκής εμπλοκής: (ανατροφή, 

επικοινωνία, εθελοντισμός, μάθηση στο σπίτι, συμμετοχή στη λήψη 

αποφάσεων και Σχολείο/οικογένεια/κοινότητα   

Συμμετοχή γονέων στη σχολική ζωή 0,774 

Οι γονείς μπορούν να συμμετέχουν εθελοντικά σε όλες τις δράσεις 

και όλα τα προγράμματα του σχολείου στο οποίο φοιτούν τα παιδιά 
0,691 



 

55 

 

τους. 

Οι γονείς μπορούν να συμμετέχουν στη λήψη σημαντικών 

αποφάσεων που σχετίζονται με θέματα του σχολείου. 
0,708 

Οι γονείς μπορούν να βοηθούν και να ελέγχουν εργασίες που 

αναθέτονται στα παιδιά. 
0,704 

Η οικογένεια και το σχολείο μπορούν να συνεργάζονται, ώστε να 

ενεργοποιούν και τα άλλα μέλη της κοινότητας που δεν έχουν άμεση 

σχέση με τη σχολική ζωή. 

0,765 

Δημιουργία περιβάλλοντος επικοινωνίας από το σχολείο 0,625 

Το σχολείο οφείλει να παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση, ώστε 

οι γονείς να κατανοούν τα αναπτυξιακά στάδια των παιδιών τους, 

αλλά και να συνδράμει υλικά και ηθικά σε περιπτώσεις που το 

οικογενειακό περιβάλλον δεν ευνοεί τη μόρφωση . 

  

Υποχρέωση του σχολείου είναι η δημιουργία ενός συστήματος 

σταθερής και τακτικής επικοινωνίας με τους γονείς μέσω του οποίου 

θα ενημερώνονται για την πρόοδο και τη σχολική ζωή των παιδιών 

τους. 

  

Απόψεις των Διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων Α/θμιας 

Εκπαίδευσης αναφορικά με τις πρακτικές γονεϊκής εμπλοκής   

Ενημέρωση γονέων 0,836 

Υπάρχει ενημέρωση προς τους γονείς για τις πολιτικές του σχολείου 

καθώς και για προγράμματα και τις δραστηριότητές του. 
0,788 

Το σχολείο ενθαρρύνει την εθελοντική συμμετοχή γονέων, για 

δραστηριότητες εκτός τάξης. 
0,809 

Το σχολείο συμμετέχει, σε συνεργασία με τους γονείς, σε δράσεις της 

τοπικής κοινωνίας. 
0,791 

Το σχολείο ενημερώνει τους γονείς για προγράμματα υγείας, 

πολιτισμού, εκπαίδευσης κ.α. που διοργανώνουν οι τοπικοί φορείς. 
0,812 

Το σχολείο προτρέπει τη συμμετοχή των γονέων σε εκδηλώσεις του 

συλλόγου γονέων και κηδεμόνων. 
0,815 

Διοργάνωση προγραμμάτων-σεμιναρίων 0,875 

Το σχολείο διοργανώνει προγράμματα εκπαίδευσης γονέων σε 

θέματα που αφορούν την ανατροφή, την εφηβεία κ.α. 
  

Το σχολείο διοργανώνει σεμινάρια γονέων για θέματα υγείας,   
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διατροφής κ.α. 

Τρόποι επικοινωνίας των Διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων 

Α/θμιας Εκπαίδευσης με τους γονείς 
  

Συναντήσεις 0,748 

Με προγραμματισμένη συνάντηση στο σχολείο. 0,643 

Με έκτακτη συνάντηση στο σχολείο μετά από προβληματική 

συμπεριφορά ή χαμηλή επίδοση του μαθητή 
0,711 

Κατά την παράδοση των ελέγχων προόδου 0,692 

Σε άλλη σχολική εκδήλωση 0,72 

Γραπτή επικοινωνία 0,498 

Γραπτά   

Με ηλεκτρονική αλληλογραφία   

Περιεχόμενο της επικοινωνίας των Διευθυντών/τριών σχολικών 

μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης και γονέων 
  

Συμμετοχή γονέων σε σχολικές δράσεις 0,833 

Δράσεις της τοπικής κοινωνίας που μπορούν να συμμετέχουν. 0,816 

Τους τρόπους που μπορούν να βοηθήσουν εθελοντικά το σχολείο. 0,75 

Τις δράσεις του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων. 0,799 

Τις δραστηριότητες του σχολείου που μπορούν να συμμετέχουν. 0,788 

Συμμετοχή γονέων στην οργάνωση του σχολείου 0,624 

Τη συνεργασία για λήψη αποφάσεων που αφορούν το πρόγραμμα και 

την οργάνωση του σχολείου. 
  

Τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του συλλόγου των 

εκπαιδευτικών. 
  

Απουσίες/παραβατική συμπεριφορά μαθητών 0,528 

Προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών.   

Τις απουσίες των μαθητών   

 

5.3. Επίδραση δημογραφικών χαρακτηριστικών στους παράγοντες του 

ερωτηματολογίου 

 

Στις επόμενες ενότητες παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα των 

στατιστικών αναλύσεων που χρησιμοποιήθηκαν για να διαπιστωθεί αν υπάρχει σχέση 
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μεταξύ των δημογραφικών χαρακτηριστικών των ερωτώμενων και των παραγόντων 

που προέκυψαν από τις παραγοντικές αναλύσεις που έγιναν, για κάθε μέρος του 

ερωτηματολογίου. 

 

5.3.1. Οι απόψεις των Διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων Α/θμιας 

Εκπαίδευσης απέναντι στη γονεϊκή εμπλοκή σε σχέση με τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά 

Α. Φύλο 

 

Στον Πίνακα 18 δίνονται οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις των τριών 

παραγόντων του μέρους Β, σχετικά με το φύλο των ερωτηθέντων. Από τον έλεγχο 

Kolmogorov-Smirnov, προέκυψε ότι οι τιμές των τριών παραγόντων δεν ακολουθούν 

κανονική κατανομή. Επομένως, για να ελεγχθεί αν οι κατανομές είναι διαφορετικές σε 

σχέση με το φύλο, χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney, από 

τον οποίο προέκυψε ότι δεν υπάρχουν διαφορές και για τους τρεις παράγοντες (U = 

2155,5, p = ,244 > 0.05, U = 2182,, p = ,290 > 0.05, U = 2386,5, p = ,807 > 0.05). 

 

Πίνακας 18. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των παραγόντων του μέρους Β, ως προς 

το φύλο.  

Παράγοντας Φύλο Πλήθος 
Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Γονεϊκή εμπλοκή και 

επίδοση 

Άνδρας 104 3,17 ,71 

Γυναίκα 47 3,35 ,66 

Γονεϊκή εμπλοκή και καλό 

σχολείο 

Άνδρας 104 3,64 ,69 

Γυναίκα 47 3,78 ,54 

Συνεργασία σχολείου-

οικογένειας 

Άνδρας 104 3,81 ,67 

Γυναίκα 47 3,76 ,74 

 

Β. Ηλικία 

Στον Πίνακα 19 δίνονται οι συντελεστές συσχέτισης του Spearman και οι τιμές 

της σημαντικότητας των τριών παραγόντων του μέρους Β με την ηλικία. Από τον 

έλεγχο Kolmogorov-Smirnov, διαπιστώθηκε ότι οι τιμές των τριών παραγόντων του 

μέρους Β και οι τιμές της ηλικίας δεν ακολουθούν κανονική κατανομή. Επομένως, για 

να διαπιστωθεί αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε ο 
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συντελεστής συσχέτισης του Spearman. Διαπιστώνεται ότι οι τιμές των συντελεστών 

συσχέτισης των τριών παραγόντων και της ηλικίας είναι μικρότερες του 5, με συνέπεια 

να μην υπάρχει σχέση (μέτρια έως πολύ ισχυρή) μεταξύ των τριών παραγόντων του 

μέρους Β και της ηλικίας. 

 

Πίνακας 19. Συντελεστές συσχέτισης και σημαντικότητες των παραγόντων του μέρους Β 

και της ηλικίας. 

Παράγοντας Στατιστικό Ηλικία 

Γονεϊκή εμπλοκή και επίδοση Συντελεστής συσχέτισης ,011 

Σημαντικότητα ,893 

Γονεϊκή εμπλοκή και καλό σχολείο Συντελεστής συσχέτισης ,214 

Σημαντικότητα ,008 

Συνεργασία σχολείου-οικογένειας Συντελεστής συσχέτισης ,056 

Σημαντικότητα ,492 

 

Γ. Χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας ως διευθυντής/διευθύντρια 

Στον Πίνακα 20 δίνονται οι συντελεστές συσχέτισης του Spearman και οι τιμές 

της σημαντικότητας των τριών παραγόντων του μέρους Β με τα χρόνια επαγγελματικής 

εμπειρίας ως διευθυντής/διευθύντρια. Από τον έλεγχο Kolmogorov-Smirnov, 

διαπιστώθηκε ότι οι τιμές των τριών παραγόντων του μέρους Β και οι τιμές ετών 

επαγγελματικής εμπειρίας ως διευθυντής/διευθύντρια δεν ακολουθούν κανονική 

κατανομή. Επομένως, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των 

παραγόντων χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης του Spearman. Διαπιστώνεται 

ότι οι τιμές των συντελεστών συσχέτισης των τριών παραγόντων και της ηλικίας είναι 

μικρότερες του 5, με συνέπεια να μην υπάρχει σχέση (μέτρια έως πολύ ισχυρή) μεταξύ 

των τριών παραγόντων του μέρους Β και των ετών επαγγελματικής εμπειρίας ως 

διευθυντής/διευθύντρια. 
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Πίνακας 20. Συντελεστές συσχέτισης και σημαντικότητες των παραγόντων του μέρους Β 

και των ετών επαγγελματικής εμπειρίας ως διευθυντής/διευθύντρια. 

Παράγοντας Στατιστικό 

Χρόνια επαγγελματικής 

εμπειρίας ως 

διευθυντής/διευθύντρια 

Γονεϊκή εμπλοκή και 

επίδοση 

Συντελεστής 

συσχέτισης 
,058 

Σημαντικότητα ,480 

Γονεϊκή εμπλοκή και καλό 

σχολείο 

Συντελεστής 

συσχέτισης 
,126 

Σημαντικότητα ,123 

Συνεργασία σχολείου-

οικογένειας 

Συντελεστής 

συσχέτισης 
,036 

Σημαντικότητα ,658 

 

Δ. Περιοχή του σχολείου υπηρέτησης 

Στον Πίνακα 21 δίνονται οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις των τριών 

παραγόντων του μέρους Β, σχετικά με την περιοχή του σχολείου υπηρέτησης των 

ερωτηθέντων. Από τον έλεγχο Kolmogorov-Smirnov, προέκυψε ότι οι τιμές των τριών 

παραγόντων δεν ακολουθούν κανονική κατανομή. Επιπλέον, από τον έλεγχο Levene, 

διαπιστώθηκε ότι υφίσταται ομοιογένεια διασπορών για τον τρίτο παράγοντα του 

μέρους Β, δηλαδή για τη «Συνεργασία σχολείου-οικογένειας». Επομένως, για τους 

παράγοντες «Γονεϊκή εμπλοκή και επίδοση» και «Γονεϊκή εμπλοκή και καλό σχολείο» 

χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος Kruskal-Wallis, ενώ για τον παράγοντα 

«Συνεργασία σχολείου-οικογένειας», ο έλεγχος ANOVA. Τα αποτελέσματα ήταν: 

• Δεν υπάρχουν διαφορές στις μέσες τιμές του παράγοντα «Γονεϊκή εμπλοκή και 

επίδοση» ως προς την περιοχή του σχολείου υπηρέτησης (X2(2) = 2,403, p = ,301 

> 0.05). 

• Υπάρχουν διαφορές (οριακά) στις μέσες τιμές του παράγοντα «Γονεϊκή εμπλοκή 

και καλό σχολείο» ως προς την περιοχή του σχολείου υπηρέτησης (X2(2) = 5,979, 

p = ,050). Επιπλέον, ο μέσος όρος του παράγοντα «Γονεϊκή εμπλοκή και καλό 

σχολείο» για όσους υπηρετούν σε αγροτική περιοχή είναι μεγαλύτερος από τον 

μέσο όρο όσων υπηρετούν σε αστική περιοχή. 
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• Δεν υπάρχουν διαφορές στις μέσες τιμές του παράγοντα «Συνεργασία σχολείου-

οικογένειας», ως προς την περιοχή του σχολείου υπηρέτησης (F(2, 147) = ,68, p = 

,508 > 0.05). 

 

Πίνακας 21. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των παραγόντων του μέρους Β, ως προς 

την περιοχή του σχολείου υπηρέτησης.  

Παράγοντας Περιοχή Πλήθος 
Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Γονεϊκή εμπλοκή και επίδοση 

Αγροτική 72 3,23 ,65 

Ημιαστική 36 3,35 ,63 

Αστική 42 3,11 ,82 

Γονεϊκή εμπλοκή και καλό 

σχολείο 

Αγροτική 72 3,81 ,47 

Ημιαστική 36 3,68 ,64 

Αστική 42 3,47 ,85 

Συνεργασία σχολείου-

οικογένειας 

Αγροτική 72 3,85 ,69 

Ημιαστική 36 3,79 ,74 

Αστική 42 3,69 ,65 

 

Ε. Μορφωτικό επίπεδο 

Στον Πίνακα 22 δίνονται οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις των τριών 

παραγόντων του μέρους Β, σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων. Να 

σημειωθεί ότι, οι κατηγορίες μεταπτυχιακό και διδακτορικό συγχωνεύτηκαν σε μία 

κατηγορία, λόγω του μικρού πλήθους απαντήσεων όσων είχαν διδακτορικό (δύο 

ερωτηθέντες). Από τον έλεγχο Kolmogorov-Smirnov, προέκυψε ότι οι τιμές των τριών 

παραγόντων δεν ακολουθούν κανονική κατανομή, εκτός από τις τιμές του πρώτου 

παράγοντα για όσους έχουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό. Επομένως, για να ελεγχθεί αν 

οι κατανομές είναι διαφορετικές σε σχέση με το φύλο, χρησιμοποιήθηκε ο μη 

παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney, από τον οποίο προέκυψε ότι δεν υπάρχουν 

διαφορές και για τους τρεις παράγοντες (U = 236,5, p = ,143 > 0.05, U = 2433,, p = 

,234 > 0.05, U = 2715,, p = ,905 > 0.05). 
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Πίνακας 22. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των παραγόντων του μέρους Β, ως προς 

το μορφωτικό επίπεδο.  

Παράγοντας Φύλο Πλήθος 
Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Γονεϊκή εμπλοκή και 

επίδοση 

Πτυχίο ΑΕΙ 90 3,14 ,62 

Μεταπτυχιακό 

ή Διδακτορικό 
61 3,35 ,78 

Γονεϊκή εμπλοκή και 

καλό σχολείο 

Πτυχίο ΑΕΙ 90 3,65 ,60 

Μεταπτυχιακό 

ή Διδακτορικό 
61 3,74 ,72 

Συνεργασία σχολείου-

οικογένειας 

Πτυχίο ΑΕΙ 90 3,79 ,68 

Μεταπτυχιακό 

ή Διδακτορικό 
61 3,79 ,71 

 

5.3.2. Οι απόψεις των Διευθυντών/τριών των σχολικών μονάδων Α/θμιας 

Εκπαίδευσης απέναντι στους τύπους γονεϊκής εμπλοκής: (ανατροφή, 

επικοινωνία, εθελοντισμός, μάθηση στο σπίτι, συμμετοχή στη λήψη 

αποφάσεων και Σχολείο/οικογένεια/κοινότητα) σε σχέση με τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά 

 

Α. Φύλο 

Στον Πίνακα 23 δίνονται οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις των δύο 

παραγόντων του μέρους Γ, σχετικά με το φύλο των ερωτηθέντων. Από τον έλεγχο 

Kolmogorov-Smirnov, προέκυψε ότι οι τιμές των δύο παραγόντων δεν ακολουθούν 

κανονική κατανομή, εκτός από τιμές του παράγοντα 1 στις γυναίκες. Επομένως, για να 

ελεγχθεί αν οι κατανομές είναι διαφορετικές σε σχέση με το φύλο, χρησιμοποιήθηκε ο 

μη παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney, από τον οποίο προέκυψε ότι δεν υπάρχουν 

διαφορές και για τους δύο παράγοντες (U = 2397,, p = ,849 > 0.05, U = 2047,5, p = 

,093 > 0.05). 
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Πίνακας 23. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των παραγόντων του μέρους Γ, ως προς 

το φύλο.  

Παράγοντας Φύλο Πλήθος 
Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Συμμετοχή γονέων στη 

σχολική ζωή 

Άνδρας 104 3,52 ,78 

Γυναίκα 47 3,52 ,72 

Δημιουργία περιβάλλοντος 

επικοινωνίας από το σχολείο 

Άνδρας 104 4,25 ,53 

Γυναίκα 47 4,36 ,66 

 

Β. Ηλικία 

Στον Πίνακα 24 δίνονται οι συντελεστές συσχέτισης του Spearman και οι τιμές 

της σημαντικότητας των δύο παραγόντων του μέρους Γ, δηλαδή της «Συμμετοχής των 

γονέων στη σχολική ζωή» και της «Δημιουργία περιβάλλοντος επικοινωνίας από το 

σχολείο» με την ηλικία. Από τον έλεγχο Kolmogorov-Smirnov, διαπιστώθηκε ότι οι 

τιμές των δύο παραγόντων του μέρους Γ και οι τιμές της ηλικίας δεν ακολουθούν 

κανονική κατανομή. Επομένως, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των 

μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης του Spearman. Διαπιστώνεται 

ότι οι τιμές των συντελεστών συσχέτισης των δύο παραγόντων και της ηλικίας είναι 

μικρότερες του 0,3 με συνέπεια να μην υπάρχει σχέση (μέτρια έως πολύ ισχυρή) μεταξύ 

των δύο παραγόντων του μέρους Γ και της ηλικίας. 

 

Πίνακας 24. Συντελεστές συσχέτισης και σημαντικότητες των παραγόντων του μέρους Γ 

και της ηλικίας. 

Παράγοντας Στατιστικό Ηλικία 

Συμμετοχή γονέων στη σχολική 

ζωή 

Συντελεστής συσχέτισης ,172 

Σημαντικότητα ,035 

Δημιουργία περιβάλλοντος 

επικοινωνίας από το σχολείο 

Συντελεστής συσχέτισης ,230 

Σημαντικότητα ,004 

 

Γ. Χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας ως διευθυντής/διευθύντρια 

Στον Πίνακα 25 δίνονται οι συντελεστές συσχέτισης του Spearman και οι τιμές 

της σημαντικότητας των δύο παραγόντων του μέρους Γ με τα χρόνια επαγγελματικής 

εμπειρίας ως διευθυντής/διευθύντρια. Από τον έλεγχο Kolmogorov-Smirnov, 

διαπιστώθηκε ότι οι τιμές των δύο παραγόντων του μέρους Γ και οι τιμές ετών 
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επαγγελματικής εμπειρίας ως διευθυντής/διευθύντρια δεν ακολουθούν κανονική 

κατανομή. Επομένως, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των 

παραγόντων, χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης του Spearman. 

Διαπιστώνεται ότι οι τιμές των συντελεστών συσχέτισης των δύο παραγόντων και της 

ηλικίας είναι μικρότερες του 5 και οι τιμές της σημαντικότητας είναι μεγαλύτερες της 

κρίσιμης τιμής ,05, με συνέπεια να μην υπάρχει σχέση (μέτρια έ ως πολύ ισχυρή) 

μεταξύ των δύο παραγόντων του μέρους Γ και των ετών επαγγελματικής εμπειρίας ως 

διευθυντής/διευθύντρια. 

 

Πίνακας 25. Συντελεστές συσχέτισης και σημαντικότητες των παραγόντων του μέρους Γ 

και των ετών επαγγελματικής εμπειρίας ως διευθυντής/διευθύντρια. 

Παράγοντας Στατιστικό 

Χρόνια επαγγελματικής 

εμπειρίας ως 

διευθυντής/διευθύντρια 

Συμμετοχή γονέων στη 

σχολική ζωή 

Συντελεστής 

συσχέτισης 
,047 

Σημαντικότητα ,568 

Δημιουργία περιβάλλοντος 

επικοινωνίας από το σχολείο 

Συντελεστής 

συσχέτισης 
-,005 

Σημαντικότητα ,948 

 

Δ. Περιοχή του σχολείου υπηρέτησης 

Στον Πίνακα 26 δίνονται οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις των δύο 

παραγόντων του μέρους Γ, σχετικά με την περιοχή του σχολείου υπηρέτησης των 

ερωτηθέντων. Από τον έλεγχο Kolmogorov-Smirnov, προέκυψε ότι οι τιμές των δύο 

παραγόντων δεν ακολουθούν κανονική κατανομή. Επιπλέον, από τον έλεγχο Levene, 

διαπιστώθηκε ότι υφίσταται ομοιογένεια διασπορών και για τους δύο παράγοντες του 

μέρους Γ. Συνεπώς για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν διαφορές στις μέσες τιμές των 

παραγόντων του μέρους Γ, ως προς την περιοχή του σχολείου υπηρέτησης, 

χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος ANOVA. Τα αποτελέσματα ήταν: 

• Υπάρχουν διαφορές στις μέσες τιμές του παράγοντα «Συμμετοχή γονέων στη 

σχολική ζωή» ως προς την περιοχή του σχολείου υπηρέτησης (F(2, 147) = 6,691, p 

= ,002 < 0.05). Επιπλέον, ο μέσος όρος του παράγοντα «Συμμετοχή γονέων στη 

σχολική ζωή» για όσους υπηρετούν σε αγροτική περιοχή είναι μεγαλύτερος από τον 

μέσο όρο όσων υπηρετούν σε αστική περιοχή. 
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• Δεν υπάρχουν διαφορές στις μέσες τιμές του παράγοντα «Δημιουργία 

περιβάλλοντος επικοινωνίας από το σχολείο» ως προς την περιοχή του σχολείου 

υπηρέτησης (F(2, 147) = ,767, p = ,466 > 0.05). 

 

Πίνακας 26. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των παραγόντων του μέρους Γ, ως προς 

την περιοχή του σχολείου υπηρέτησης.  

Παράγοντας Περιοχή Πλήθος 
Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Συμμετοχή γονέων στη 

σχολική ζωή 

Αγροτική 72 3,72 ,69 

Ημιαστική 36 3,51 ,88 

Αστική 42 3,20 ,67 

Δημιουργία περιβάλλοντος 

επικοινωνίας από το σχολείο 

Αγροτική 72 4,30 ,54 

Ημιαστική 36 4,36 ,47 

Αστική 42 4,20 ,70 

 

Ε. Μορφωτικό επίπεδο 

Στον Πίνακα 27 δίνονται οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις των δύο 

παραγόντων του μέρους Γ, σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων. Να 

σημειωθεί ότι οι κατηγορίες μεταπτυχιακό και διδακτορικό συγχωνεύτηκαν σε μία 

κατηγορία, λόγω του μικρού πλήθους απαντήσεων όσων είχαν διδακτορικό (δύο 

ερωτηθέντες). Από τον έλεγχο Kolmogorov-Smirnov προέκυψε ότι οι τιμές των δύο 

παραγόντων δεν ακολουθούν κανονική κατανομή, εκτός από τις τιμές του πρώτου 

παράγοντα για όσους έχουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό. Επομένως, για να ελεγχθεί αν 

οι κατανομές είναι διαφορετικές σε σχέση με το φύλο, χρησιμοποιήθηκε ο μη 

παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney, από τον οποίο προέκυψε ότι δεν υπάρχουν 

διαφορές για τον παράγοντα «Συμμετοχή γονέων στη σχολική ζωή» (U = 2444,5, p = 

,251 > 0.05), ενώ υπάρχουν διαφορές για τον παράγοντα «Δημιουργία περιβάλλοντος 

επικοινωνίας από το σχολείο» (U = 219,, p = ,026 < 0.05). Επιπλέον, ο μέσος όρος του 

παράγοντα «Δημιουργία περιβάλλοντος επικοινωνίας από το σχολείο» όσων δήλωσαν 

ότι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών είναι μεγαλύτερος 

από τον μέσο όρο όσων είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ. 
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Πίνακας 27. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των παραγόντων του μέρους Γ, ως προς 

το μορφωτικό επίπεδο.  

Παράγοντας Φύλο Πλήθος 
Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Συμμετοχή γονέων στη 

σχολική ζωή 

Πτυχίο ΑΕΙ 90 3,58 ,76 

Μεταπτυχιακό 

ή Διδακτορικό 
61 3,43 ,76 

Δημιουργία 

περιβάλλοντος 

επικοινωνίας από το 

σχολείο 

Πτυχίο ΑΕΙ 90 4,19 ,63 

Μεταπτυχιακό 

ή Διδακτορικό 
61 4,43 ,45 

 

5.3.3. Οι απόψεις των Διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων Α/θμιας 

Εκπαίδευσης αναφορικά με τις πρακτικές γονεϊκής εμπλοκής σε σχέση με τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά 

 

Α. Φύλο 

Στον Πίνακα 28 δίνονται οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις των δύο 

παραγόντων του μέρους Δ, σχετικά με το φύλο των ερωτηθέντων. Από τον έλεγχο 

Kolmogorov-Smirnov, προέκυψε ότι οι τιμές των δύο παραγόντων δεν ακολουθούν 

κανονική κατανομή, εκτός από τιμές του παράγοντα 1 στις γυναίκες. Επομένως, για να 

ελεγχθεί αν οι κατανομές είναι διαφορετικές σε σχέση με το φύλο, χρησιμοποιήθηκε ο 

μη παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney, από τον οποίο προέκυψε ότι δεν υπάρχουν 

διαφορές και για τους δύο παράγοντες (U = 2424,, p = ,936 > 0.05, U = 1999,5, p = 

,061 > 0.005). 
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Πίνακας 28. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των παραγόντων του μέρους Δ, ως προς 

το φύλο.  

Παράγοντας Φύλο Πλήθος 
Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Ενημέρωση γονέων 
Άνδρας 104 3,80 ,61 

Γυναίκα 47 3,82 ,65 

Διοργάνωση προγραμμάτων-

σεμιναρίων 

Άνδρας 104 3,92 ,79 

Γυναίκα 47 3,60 1,01 

 

Β. Ηλικία 

Στον Πίνακα 29 δίνονται οι συντελεστές συσχέτισης του Spearman και οι τιμές 

της σημαντικότητας των δύο παραγόντων του μέρους Δ με την ηλικία. Από τον έλεγχο 

Kolmogorov-Smirnov, διαπιστώθηκε ότι οι τιμές των δύο παραγόντων του μέρους Δ 

και οι τιμές της ηλικίας δεν ακολουθούν κανονική κατανομή. Επομένως, για να 

διαπιστωθεί αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε ο 

συντελεστής συσχέτισης του Spearman. Διαπιστώνεται ότι οι τιμές των συντελεστών 

συσχέτισης των δύο παραγόντων και της ηλικίας είναι μικρότερες του 0 και οι τιμές της 

σημαντικότητας είναι μεγαλύτερες της κρίσιμης τιμής ,05, με συνέπεια να μην υπάρχει 

σχέση (μέτρια έ ως πολύ ισχυρή) μεταξύ των δύο παραγόντων του μέρους Δ και της 

ηλικίας. 

 

Πίνακας 29. Συντελεστές συσχέτισης και σημαντικότητες των παραγόντων του μέρους Δ 

και της ηλικίας. 

Παράγοντας Στατιστικό Ηλικία 

Ενημέρωση γονέων 
Συντελεστής συσχέτισης ,133 

Σημαντικότητα ,104 

Διοργάνωση προγραμμάτων-

σεμιναρίων 

Συντελεστής συσχέτισης -,003 

Σημαντικότητα ,970 

 

Γ. Χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας ως διευθυντής/διευθύντρια 

Στον Πίνακα 30 δίνονται οι συντελεστές συσχέτισης του Spearman και οι τιμές 

της σημαντικότητας των δύο παραγόντων του μέρους Δ με τα χρόνια επαγγελματικής 

εμπειρίας ως διευθυντής/διευθύντρια. Από τον έλεγχο Kolmogorov-Smirnov, 

διαπιστώθηκε ότι οι τιμές των δύο παραγόντων του μέρους Δ και οι τιμές ετών 
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επαγγελματικής εμπειρίας ως διευθυντής/διευθύντρια δεν ακολουθούν κανονική 

κατανομή. Επομένως, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των 

παραγόντων, χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης του Spearman. 

Διαπιστώνεται ότι οι τιμές των συντελεστών συσχέτισης των δύο παραγόντων και της 

ηλικίας είναι μικρότερες του 5 και οι τιμές της σημαντικότητας είναι μεγαλύτερες της 

κρίσιμης τιμής ,05, με συνέπεια να μην υπάρχει σχέση (μέτρια έως πολύ ισχυρή) 

μεταξύ των δύο παραγόντων του μέρους Δ και των ετών επαγγελματικής εμπειρίας ως 

διευθυντής/διευθύντρια. 

 

Πίνακας 30. Συντελεστές συσχέτισης και σημαντικότητες των παραγόντων του μέρους Δ 

και των ετών επαγγελματικής εμπειρίας ως διευθυντής/διευθύντρια. 

Παράγοντας Στατιστικό 

Χρόνια επαγγελματικής 

εμπειρίας ως 

διευθυντής/διευθύντρια 

Ενημέρωση γονέων 

Συντελεστής 

συσχέτισης 
,076 

Σημαντικότητα ,357 

Διοργάνωση προγραμμάτων-

σεμιναρίων 

Συντελεστής 

συσχέτισης 
,013 

Σημαντικότητα ,870 

 

Δ. Περιοχή του σχολείου υπηρέτησης 

Στον Πίνακα 31 δίνονται οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις των δύο 

παραγόντων του μέρους Δ, σχετικά με την περιοχή του σχολείου υπηρέτησης των 

ερωτηθέντων. Από τον έλεγχο Kolmogorov-Smirnov, προέκυψε ότι οι τιμές των δύο 

παραγόντων δεν ακολουθούν κανονική κατανομή. Επιπλέον, από τον έλεγχο Levene, 

διαπιστώθηκε ότι υφίσταται ομοιογένεια διασπορών και για τους δύο παράγοντες του 

μέρους Δ. Συνεπώς για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν διαφορές στις μέσες τιμές των 

παραγόντων του μέρους Δ, ως προς την περιοχή του σχολείου υπηρέτησης, 

χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος ANOVA. Τα αποτελέσματα ήταν: 

• Δεν υπάρχουν διαφορές στις μέσες τιμές του παράγοντα «Ενημέρωση γονέων» ως 

προς την περιοχή του σχολείου υπηρέτησης (F(2, 147) = 1,469, p = ,234 > 0.05). 
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• Δεν υπάρχουν διαφορές στις μέσες τιμές του παράγοντα «Διοργάνωση 

προγραμμάτων-σεμιναρίων» ως προς την περιοχή του σχολείου υπηρέτησης (F(2, 

147) = ,636, p = ,531 > 0.05). 

 

Πίνακας 31. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των παραγόντων του μέρους Δ, ως προς 

την περιοχή του σχολείου υπηρέτησης.  

Παράγοντας Περιοχή Πλήθος 
Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Ενημέρωση γονέων 

Αγροτική 72 3,90 ,61 

Ημιαστική 36 3,72 ,50 

Αστική 42 3,72 ,72 

Διοργάνωση προγραμμάτων-

σεμιναρίων 

Αγροτική 72 3,87 ,90 

Ημιαστική 36 3,88 ,81 

Αστική 42 3,69 ,90 

 

Ε. Μορφωτικό επίπεδο 

Στον Πίνακα 32 δίνονται οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις των δύο 

παραγόντων του μέρους Δ σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων. Να 

σημειωθεί ότι οι κατηγορίες μεταπτυχιακό και διδακτορικό συγχωνεύτηκαν σε μία 

κατηγορία, λόγω του μικρού πλήθους απαντήσεων όσων είχαν διδακτορικό (δύο 

ερωτηθέντες). Από τον έλεγχο Kolmogorov-Smirnov, προέκυψε ότι οι τιμές των δύο 

παραγόντων δεν ακολουθούν κανονική κατανομή, εκτός από τις τιμές του πρώτου 

παράγοντα για όσους έχουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό. Επομένως, για να ελεγχθεί αν 

οι κατανομές είναι διαφορετικές σε σχέση με το φύλο, χρησιμοποιήθηκε ο μη 

παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney, από τον οποίο προέκυψε ότι δεν υπάρχουν 

διαφορές και για τους δύο παράγοντες ως προς το μορφωτικό επίπεδο (U = 2489,5, p = 

,330 > 0.05, U = 2585,5, p = ,527 > 0.05). 
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Πίνακας 32. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των παραγόντων του μέρους Δ, ως προς 

το μορφωτικό επίπεδο.  

Παράγοντας Φύλο Πλήθος 
Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

 Ενημέρωση γονέων 

Πτυχίο ΑΕΙ 90 3,77 ,62 

Μεταπτυχιακό 

ή Διδακτορικό 
61 3,87 ,62 

Διοργάνωση 

προγραμμάτων-

σεμιναρίων 

Πτυχίο ΑΕΙ 90 3,78 ,84 

Μεταπτυχιακό 

ή Διδακτορικό 
61 3,87 ,93 

 

5.3.4. Τρόποι επικοινωνίας των Διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων 

Α/θμιας Εκπαίδευσης με τους γονείς σε σχέση με τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά 

 

Α. Φύλο 

Στον Πίνακα 33 δίνονται οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις των δύο 

παραγόντων του μέρους Ε, σχετικά με το φύλο των ερωτηθέντων. Από τον έλεγχο 

Kolmogorov-Smirnov, προέκυψε ότι οι τιμές των δύο παραγόντων δεν ακολουθούν 

κανονική κατανομή. Επομένως, για να ελεγχθεί αν οι κατανομές είναι διαφορετικές σε 

σχέση με το φύλο, χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney, από 

τον οποίο προέκυψε ότι δεν υπάρχουν διαφορές για τον παράγοντα «Συναντήσεις» (U = 

2365,5, p = ,750 > 0.05), ενώ υπάρχουν διαφορές για τον παράγοντα «Γραπτή 

επικοινωνία» (U = 1851,5, p = ,014 < 0.05). Επιπλέον, ο μέσος όρος του παράγοντα 

«Γραπτή επικοινωνία» των ανδρών είναι μεγαλύτερος από τον μέσο όρο των γυναικών. 
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Πίνακας 33. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των παραγόντων του μέρους Ε, ως προς 

το φύλο.  

Παράγοντας Φύλο Πλήθος 
Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Συναντήσεις 
Άνδρας 104 4,13 ,76 

Γυναίκα 47 4,10 ,74 

Γραπτή επικοινωνία 
Άνδρας 104 3,72 ,84 

Γυναίκα 47 3,26 1,12 

 

Β. Ηλικία 

Στον Πίνακα 34 δίνονται οι συντελεστές συσχέτισης του Spearman και οι τιμές 

της σημαντικότητας των δύο παραγόντων του μέρους Ε με την ηλικία. Από τον έλεγχο 

Kolmogorov-Smirnov, διαπιστώθηκε ότι οι τιμές των δύο παραγόντων του μέρους Ε 

και οι τιμές της ηλικίας δεν ακολουθούν κανονική κατανομή. Επομένως για να 

διαπιστωθεί αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε ο 

συντελεστής συσχέτισης του Spearman. Διαπιστώνεται ότι οι τιμές των συντελεστών 

συσχέτισης των δύο παραγόντων και της ηλικίας είναι μικρότερες του , με συνέπεια να 

μην υπάρχει σχέση (μέτρια έ ως πολύ ισχυρή) μεταξύ των δύο παραγόντων του μέρους 

Ε και της ηλικίας. 

 

Πίνακας 34. Συντελεστές συσχέτισης και σημαντικότητες των παραγόντων του μέρους Ε 

και της ηλικίας. 

Παράγοντας Στατιστικό Ηλικία 

Συναντήσεις 
Συντελεστής συσχέτισης ,235 

Σημαντικότητα ,004 

Γραπτή επικοινωνία 
Συντελεστής συσχέτισης ,101 

Σημαντικότητα ,217 

 

Γ. Χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας ως διευθυντής/διευθύντρια 

Στον Πίνακα 35 δίνονται οι συντελεστές συσχέτισης του Spearman και οι τιμές 

της σημαντικότητας των δύο παραγόντων του μέρους Ε με τα χρόνια επαγγελματικής 

εμπειρίας ως διευθυντής/διευθύντρια. Από τον έλεγχο Kolmogorov-Smirnov, 

διαπιστώθηκε ότι οι τιμές των δύο παραγόντων του μέρους Ε και οι τιμές ετών 

επαγγελματικής εμπειρίας ως διευθυντής/διευθύντρια δεν ακολουθούν κανονική 
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κατανομή. Επομένως, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των 

παραγόντων χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης του Spearman. Διαπιστώνεται 

ότι οι τιμές των συντελεστών συσχέτισης των δύο παραγόντων και της ηλικίας είναι 

μικρότερες του 5 και οι τιμές της σημαντικότητας είναι μεγαλύτερες της κρίσιμης τιμής 

,05, με συνέπεια να μην υπάρχει σχέση (μέτρια έως πολύ ισχυρή) μεταξύ των δύο 

παραγόντων του μέρους Ε και των ετών επαγγελματικής εμπειρίας ως 

διευθυντής/διευθύντρια. 

 

Πίνακας 35. Συντελεστές συσχέτισης και σημαντικότητες των παραγόντων του μέρους Ε 

και των ετών επαγγελματικής εμπειρίας ως διευθυντής/διευθύντρια. 

Παράγοντας Στατιστικό 

Χρόνια επαγγελματικής 

εμπειρίας ως 

διευθυντής/διευθύντρια 

Συναντήσεις 

Συντελεστής 

συσχέτισης 
,108 

Σημαντικότητα ,185 

Γραπτή επικοινωνία 

Συντελεστής 

συσχέτισης 
,075 

Σημαντικότητα ,363 

 

Δ. Περιοχή του σχολείου υπηρέτησης 

Στον Πίνακα 36 δίνονται οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις των δύο 

παραγόντων του μέρους Ε, σχετικά με την περιοχή του σχολείου υπηρέτησης των 

ερωτηθέντων. Από τον έλεγχο Kolmogorov-Smirnov, προέκυψε ότι οι τιμές των δύο 

παραγόντων δεν ακολουθούν κανονική κατανομή. Επιπλέον, από τον έλεγχο Levene, 

διαπιστώθηκε ότι υφίσταται ομοιογένεια διασπορών μόνο για τον παράγοντα «Γραπτή 

επικοινωνία», Επομένως, για τον παράγοντα «Συναντήσεις» χρησιμοποιήθηκε ο μη 

παραμετρικός έλεγχος Kruskal-Wallis, ενώ για τον παράγοντα «Γραπτή επικοινωνία», ο 

έλεγχος ANOVA. Τα αποτελέσματα ήταν: 

• Υπάρχουν διαφορές στις μέσες τιμές του παράγοντα «Συναντήσεις» ως προς την 

περιοχή του σχολείου υπηρέτησης (X2(2) = 11,559, p = ,003 < 0.05). Επιπλέον, ο 

μέσος όρος του παράγοντα «Γραπτή επικοινωνία» για όσους υπηρετούν σε 

αγροτική περιοχή είναι μεγαλύτερος από τον μέσο όρο όσων υπηρετούν σε 

αστική περιοχή. 
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• Δεν υπάρχουν διαφορές στις μέσες τιμές του παράγοντα «Γραπτή επικοινωνία» 

ως προς την περιοχή του σχολείου υπηρέτησης (F(2, 147) = ,071, p = ,931 > 

0.05). 

 

Πίνακας 36. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των παραγόντων του μέρους Ε, ως προς 

την περιοχή του σχολείου υπηρέτησης.  

Παράγοντας Περιοχή Πλήθος 
Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Συναντήσεις 

Αγροτική 72 4,33 ,64 

Ημιαστική 36 4,07 ,74 

Αστική 42 3,80 ,85 

Γραπτή επικοινωνία 

Αγροτική 72 3,56 ,89 

Ημιαστική 36 3,63 ,94 

Αστική 42 3,55 1,10 

 

Ε. Μορφωτικό επίπεδο 

Στον Πίνακα 37 δίνονται οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις των δύο 

παραγόντων του μέρους Ε, σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων. Να 

σημειωθεί ότι, οι κατηγορίες μεταπτυχιακό και διδακτορικό συγχωνεύτηκαν σε μία 

κατηγορία, λόγω του μικρού πλήθους απαντήσεων όσων είχαν διδακτορικό (δύο 

ερωτηθέντες). Από τον έλεγχο Kolmogorov-Smirnov, προέκυψε ότι οι τιμές των δύο 

παραγόντων δεν ακολουθούν κανονική κατανομή. Επομένως, για να ελεγχθεί αν οι 

κατανομές είναι διαφορετικές σε σχέση με το φύλο, χρησιμοποιήθηκε ο μη 

παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney, από τον οποίο προέκυψε ότι δεν υπάρχουν 

διαφορές για τον παράγοντα «Συναντήσεις» ως προς το μορφωτικό επίπεδο (U = 266,, p 

= ,745 > 0.05), ενώ προέκυψε ότι υπάρχουν διαφορές του παράγοντα «Γραπτή 

επικοινωνία» ως προς το μορφωτικό επίπεδο (U = 2202,5, p = ,034 > 0.05). Επιπλέον, ο 

μέσος όρος του παράγοντα «Γραπτή επικοινωνία»» όσων δήλωσαν ότι είναι κάτοχοι 

μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών είναι μεγαλύτερος από τον μέσο όρο 

όσων είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ. 
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Πίνακας 37. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των παραγόντων του μέρους Ε, ως προς 

το μορφωτικό επίπεδο.  

Παράγοντας Φύλο Πλήθος 
Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Συναντήσεις 

Πτυχίο ΑΕΙ 90 4,10 ,75 

Μεταπτυχιακό 

ή Διδακτορικό 
61 4,14 ,77 

Γραπτή επικοινωνία 

Πτυχίο ΑΕΙ 90 3,48 ,86 

Μεταπτυχιακό 

ή Διδακτορικό 
61 3,71 1,07 

 

5.3.5. Το περιεχόμενο της επικοινωνίας των Διευθυντών/τριών σχολικών 

μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης και γονέων σε σχέση με τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά 

 

Α. Φύλο 

Στον Πίνακα 38 δίνονται οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις των τριών 

παραγόντων του μέρους ΣΤ, σχετικά με το φύλο των ερωτηθέντων. Από τον έλεγχο 

Kolmogorov-Smirnov, προέκυψε ότι οι τιμές των τριών παραγόντων δεν ακολουθούν 

κανονική κατανομή. Επομένως, για να ελεγχθεί αν οι κατανομές είναι διαφορετικές σε 

σχέση με το φύλο, χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney, από 

τον οποίο προέκυψε ότι δεν υπάρχουν διαφορές και για τους παράγοντες «Συμμετοχή 

γονέων σε σχολικές δράσεις» και «Συμμετοχή γονέων στην οργάνωση του σχολείο» (U 

= 2008,, p = ,077 > 0.05, U = 2081,5, p = ,139 > 0.05), ενώ υπάρχουν διαφορές για τον 

παράγοντα «Απουσίες/παραβατική συμπεριφορά μαθητών» (U = 1901,, p = ,024 < 

0.05). Επιπλέον, ο μέσος όρος του παράγοντα «Απουσίες/παραβατική συμπεριφορά 

μαθητών» των ανδρών είναι μεγαλύτερος από τον μέσο όρο των γυναικών. 
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Πίνακας 38. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των παραγόντων του μέρους ΣΤ, ως προς 

το φύλο.  

Παράγοντας Φύλο Πλήθος 
Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Συμμετοχή γονέων σε 

σχολικές δράσεις  

Άνδρας 104 3,71 ,68 

Γυναίκα 47 3,44 ,70 

Συμμετοχή γονέων στην 

οργάνωση του σχολείο 

Άνδρας 104 2,87 ,95 

Γυναίκα 47 2,63 1,02 

Απουσίες/παραβατική 

συμπεριφορά μαθητών  

Άνδρας 104 4,28 ,67 

Γυναίκα 47 4,01 ,70 

 

Β. Ηλικία 

Στον Πίνακα 39 δίνονται οι συντελεστές συσχέτισης του Spearman και οι τιμές 

της σημαντικότητας των τριών παραγόντων του μέρους ΣΤ με την ηλικία. Από τον 

έλεγχο Kolmogorov-Smirnov, διαπιστώθηκε ότι οι τιμές των τριών παραγόντων του 

μέρους ΣΤ και οι τιμές της ηλικίας δεν ακολουθούν κανονική κατανομή. Επομένως, για 

να διαπιστωθεί αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε ο 

συντελεστής συσχέτισης του Spearman. Διαπιστώνεται ότι οι τιμές των συντελεστών 

συσχέτισης των τριών παραγόντων και της ηλικίας είναι μικρότερες του 5, με συνέπεια 

να μην υπάρχει σχέση (μέτρια έ ως πολύ ισχυρή) μεταξύ των τριών παραγόντων του 

μέρους ΣΤ και της ηλικίας. 

 

Πίνακας 39. Συντελεστές συσχέτισης και σημαντικότητες των παραγόντων του μέρους ΣΤ 

και της ηλικίας. 

Παράγοντας Στατιστικό Ηλικία 

Συμμετοχή γονέων σε σχολικές 

δράσεις  

Συντελεστής συσχέτισης ,172 

Σημαντικότητα ,035 

Συμμετοχή γονέων στην οργάνωση 

του σχολείο 

Συντελεστής συσχέτισης ,078 

Σημαντικότητα ,341 

Απουσίες/παραβατική 

συμπεριφορά μαθητών  

Συντελεστής συσχέτισης ,195 

Σημαντικότητα ,017 

 

Γ. Χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας ως διευθυντής/διευθύντρια 
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Στον Πίνακα 40 δίνονται οι συντελεστές συσχέτισης του Spearman και οι τιμές 

της σημαντικότητας των τριών παραγόντων του μέρους ΣΤ με τα χρόνια 

επαγγελματικής εμπειρίας ως διευθυντής/διευθύντρια. Από τον έλεγχο Kolmogorov-

Smirnov, διαπιστώθηκε ότι οι τιμές των τριών παραγόντων του μέρους ΣΤ και οι τιμές 

ετών επαγγελματικής εμπειρίας ως διευθυντής/διευθύντρια δεν ακολουθούν κανονική 

κατανομή. Επομένως, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των 

παραγόντων χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης του Spearman. Διαπιστώνεται 

ότι οι τιμές των συντελεστών συσχέτισης των τριών παραγόντων και της ηλικίας είναι 

μικρότερες του 5 και οι τιμές της σημαντικότητας είναι μεγαλύτερες της κρίσιμης τιμής 

,05, με συνέπεια να μην υπάρχει σχέση (μέτρια έως πολύ ισχυρή) μεταξύ των τριών 

παραγόντων του μέρους ΣΤ και των ετών επαγγελματικής εμπειρίας ως 

διευθυντής/διευθύντρια. 

 

Πίνακας 40. Συντελεστές συσχέτισης και σημαντικότητες των παραγόντων του μέρους ΣΤ 

και των ετών επαγγελματικής εμπειρίας ως διευθυντής/διευθύντρια. 

Παράγοντας Στατιστικό 

Χρόνια επαγγελματικής 

εμπειρίας ως 

διευθυντής/διευθύντρια 

Συμμετοχή γονέων σε 

σχολικές δράσεις  

Συντελεστής 

συσχέτισης 
,124 

Σημαντικότητα ,128 

Συμμετοχή γονέων στην 

οργάνωση του σχολείο 

Συντελεστής 

συσχέτισης 
,061 

Σημαντικότητα ,460 

Απουσίες/παραβατική 

συμπεριφορά μαθητών  

Συντελεστής 

συσχέτισης 
-,034 

Σημαντικότητα ,682 

 

Δ. Περιοχή του σχολείου υπηρέτησης 

Στον Πίνακα 41 δίνονται οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις των τριών 

παραγόντων του μέρους ΣΤ, σχετικά με την περιοχή του σχολείου υπηρέτησης των 

ερωτηθέντων. Από τον έλεγχο Kolmogorov-Smirnov, προέκυψε ότι οι τιμές των τριών 

παραγόντων δεν ακολουθούν κανονική κατανομή. Επιπλέον, από τον έλεγχο Levene, 

διαπιστώθηκε ότι υφίσταται ομοιογένεια διασπορών και για τους τρεις παράγοντες του 
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μέρους ΣΤ. Επομένως, για όλους τους παράγοντες θα χρησιμοποιηθεί ο έλεγχος 

ANOVA. Τα αποτελέσματα ήταν: 

• Δεν υπάρχουν διαφορές στις μέσες τιμές του παράγοντα «Συμμετοχή γονέων σε 

σχολικές δράσεις» ως προς την περιοχή του σχολείου υπηρέτησης (F(2, 147) = 

1,109, p = ,333 > 0.05). 

• Υπάρχουν διαφορές στις μέσες τιμές του παράγοντα «Συμμετοχή γονέων στην 

οργάνωση του σχολείο» ως προς την περιοχή του σχολείου υπηρέτησης (F(2, 

147) = 6,81, p = ,001 < 0.05). Επιπλέον, ο μέσος όρος του παράγοντα 

«Συμμετοχή γονέων στην οργάνωση του σχολείο» για όσους υπηρετούν σε 

αγροτική περιοχή είναι μεγαλύτερος από τον μέσο όρο όσων υπηρετούν σε 

αστική περιοχή. 

• Δεν υπάρχουν διαφορές στις μέσες τιμές του παράγοντα «Απουσίες/παραβατική 

συμπεριφορά μαθητών», ως προς την περιοχή του σχολείου υπηρέτησης (F(2, 

147) = 2,399, p = ,094 > 0.05). 

 

Πίνακας 41. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των παραγόντων του μέρους ΣΤ, ως προς 

την περιοχή του σχολείου υπηρέτησης.  

Παράγοντας Περιοχή Πλήθος 
Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Συμμετοχή γονέων σε 

σχολικές δράσεις  

Αγροτική 72 3,70 ,66 

Ημιαστική 36 3,61 ,70 

Αστική 42 3,50 ,76 

Συμμετοχή γονέων στην 

οργάνωση του σχολείο 

Αγροτική 72 3,06 ,90 

Ημιαστική 36 2,72 1,00 

Αστική 42 2,39 ,96 

Απουσίες/παραβατική 

συμπεριφορά μαθητών 

Αγροτική 72 4,31 ,64 

Ημιαστική 36 4,19 ,71 

Αστική 42 4,02 ,72 

 

Ε. Μορφωτικό επίπεδο 

Στον Πίνακα 42 δίνονται οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις των τριών 

παραγόντων του μέρους ΣΤ, σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων. Να 

σημειωθεί ότι, οι κατηγορίες μεταπτυχιακό και διδακτορικό συγχωνεύτηκαν σε μία 

κατηγορία, λόγω του μικρού πλήθους απαντήσεων όσων είχαν διδακτορικό (δύο 
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ερωτηθέντες). Από τον έλεγχο Kolmogorov-Smirnov, προέκυψε ότι οι τιμές των τριών 

παραγόντων δεν ακολουθούν κανονική κατανομή, εκτός από τις τιμές του πρώτου 

παράγοντα για όσους έχουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό. Επομένως, για να ελεγχθεί αν 

οι κατανομές είναι διαφορετικές σε σχέση με το φύλο, χρησιμοποιήθηκε ο μη 

παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney, από τον οποίο προέκυψε ότι δεν υπάρχουν 

διαφορές και για τους παράγοντες «Συμμετοχή γονέων σε σχολικές δράσεις» και 

«Απουσίες/παραβατική συμπεριφορά μαθητών» (U = 2656,5, p = ,735 > 0.05, U = 

2733,, p = ,963 > 0.05), ενώ υπάρχουν διαφορές για τον παράγοντα «Συμμετοχή γονέων 

στην οργάνωση του σχολείο» (U = 1975,, p = ,003 < 0.05). Επιπλέον, ο μέσος όρος του 

παράγοντα «Συμμετοχή γονέων στην οργάνωση του σχολείο»» όσων δήλωσαν ότι είναι 

κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών είναι μεγαλύτερος από τον 

μέσο όρο όσων είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ. 

 

Πίνακας 42. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των παραγόντων του μέρους ΣΤ, ως προς 

το μορφωτικό επίπεδο.  

Παράγοντας Φύλο Πλήθος 
Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Συμμετοχή γονέων σε 

σχολικές δράσεις  

Πτυχίο ΑΕΙ 90 3,60 ,65 

Μεταπτυχιακό 

ή Διδακτορικό 
61 3,66 ,76 

Συμμετοχή γονέων στην 

οργάνωση του σχολείο 

Πτυχίο ΑΕΙ 90 2,99 ,92 

Μεταπτυχιακό 

ή Διδακτορικό 
61 2,50 ,99 

Απουσίες/παραβατική 

συμπεριφορά μαθητών  

Πτυχίο ΑΕΙ 90 4,20 ,68 

Μεταπτυχιακό 

ή Διδακτορικό 
61 4,20 ,70 
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Κεφάλαιο 6ο 

 

 

6 Συζήτηση/Συμπεράσματα 

 

6.1. Απόψεις Διευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης απέναντι στη γονεϊκή εμπλοκή 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που αφορούν στις απόψεις των 

Διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων Α/θμιας εκπαίδευσης απέναντι στη γονεϊκή 

εμπλοκή, αυτά έδειξαν ότι συμφωνούν με την άποψη ότι η εμπλοκή των γονέων μπορεί 

να βοηθήσει στην πρόληψη παραβατικών συμπεριφορών των μαθητών αλλά και στη 

βελτίωση της εικόνας του σχολείου στην κοινωνία. Επίσης, βοηθά στην ενίσχυση της 

εκτίμησης του εκπαιδευτικού από τους γονείς και συμβάλλει στη βελτίωση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών. Ακόμη, σύμφωνα με τις απόψεις των 

Διευθυντών, είναι σημαντικός παράγοντας της σχολικής αποτελεσματικότητας και μια 

σημαντική παράμετρος για ένα καλό σχολείο. Κατά συνέπεια, παρατηρούμε μια θετική 

στάση των Διευθυντών που συμμετείχαν στην έρευνα απέναντι στην γονεϊκή εμπλοκή. 

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων δήλωσε πως στο σχολείο που εργάζονται και 

κατέχουν θέση ευθύνης, οι γονείς αντιμετωπίζονται ως σημαντικοί συνεργάτες και ότι 

οι γονείς των μαθητών συνήθως επιδιώκουν περισσότερη εμπλοκή με το σχολείο απ’ 

όσο ήδη εμπλέκονται. Επιπρόσθετα, η πλειοψηφία συμφώνησε ότι οι εκπαιδευτικοί 

χρειάζονται επιπλέον επιμόρφωση προκειμένου να επιτύχουν μεγαλύτερα ποσοστά 

γονεϊκής εμπλοκής. Επίσης , η πλειονότητα των συμμετεχόντων δε συμμερίζεται την 

άποψη ότι η γονεϊκή εμπλοκή βοηθά τους μαθητές να κάνουν καλύτερες 

επαγγελματικές επιλογές για το μέλλον τους και ότι οδηγεί τους εκπαιδευτικούς να 

διδάξουν αποτελεσματικότερα τους μαθητές τους. Τέλος, με βάση τα αποτελέσματα, οι 

Διευθυντές δε θεωρούν ότι οι μαθητές, των οποίων οι γονείς εμπλέκονται στη σχολική 

ζωή, επιτυγχάνουν καλύτερες επιδόσεις και ούτε είναι σημαντική παράμετρος για τον 

επαγγελματικό προσανατολισμό τους. 
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6.2. Ιεράρχηση τύπων γονεϊκής εμπλοκής με βάση τη σημαντικότητά 

τους 

 

Ως προς την άποψη των Διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων Α/θμιας 

εκπαίδευσης απέναντι στην ιεράρχηση των τύπων γονεϊκής εμπλοκής (ανατροφή, 

επικοινωνία, εθελοντισμός, μάθηση στο σπίτι, συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και 

συνεργασία σχολείου-οικογένειας-κοινότητας), φαίνεται το μεγαλύτερο ποσοστό 

Διευθυντών να συμφωνεί με το γεγονός ότι είναι υποχρέωση του σχολείου η 

δημιουργία ενός συστήματος σταθερής και τακτικής επικοινωνίας με τους γονείς, μέσω 

του οποίου θα ενημερώνονται για την πρόοδο και τη σχολική ζωή των παιδιών τους. 

Ακολουθεί η άποψη ότι το σχολείο οφείλει να παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση, 

ώστε οι γονείς να κατανοούν τα αναπτυξιακά στάδια των παιδιών τους, αλλά και να 

συνδράμει υλικά και ηθικά σε περιπτώσεις που το οικογενειακό περιβάλλον δεν ευνοεί 

τη μόρφωση. Επίσης, μεγάλο ποσοστό Διευθυντών υποστήριξε πως οι γονείς μπορούν 

να βοηθούν και να ελέγχουν εργασίες που αναθέτονται στα παιδιά τους και να 

συμμετέχουν εθελοντικά σε όλες τις δράσεις και τα προγράμματα του σχολείου στο 

οποίο αυτά φοιτούν. Τέλος, οι περισσότεροι Διευθυντές/ντριες δήλωσαν πως η 

οικογένεια και το σχολείο μπορούν να συνεργάζονται, ώστε να ενεργοποιούν και τα 

άλλα μέλη της κοινότητας που δεν έχουν άμεση σχέση με τη σχολική ζωή. Αντίθετα, η 

πλειοψηφία των συμμετεχόντων δήλωσαν πως διαφωνούν με την άποψη ότι οι γονείς 

μπορούν να συμμετέχουν στη λήψη σημαντικών αποφάσεων που σχετίζονται με θέματα 

του σχολείου. 

 

6.3. Πρακτικές ενίσχυσης της γονεϊκής εμπλοκής που οι συμμετέχοντες 

θεωρούν σημαντικές 

 

Ως προς τις απόψεις των Διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων Α/θμιας 

Εκπαίδευσης αναφορικά με τις πρακτικές γονεϊκής εμπλοκής, οι περισσότεροι 

συμμετέχοντες δήλωσαν ότι στις σχολικές μονάδες που εργάζονται, χρησιμοποιούνται 

όλα τα μέσα (τηλέφωνα, email, μηνύματα) για την τακτικότερη δυνατή επικοινωνία με 

τους γονείς, υπάρχει ενημέρωση προς αυτούς για τις πολιτικές του σχολείου, τα 

προγράμματα και τις δραστηριότητές του, ενώ οι γονείς συμμετέχουν σε εκδρομές ( ως 
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συνοδοί) και γιορτές που αυτό διοργανώνει. Παράλληλα, η πλειοψηφία δήλωσε πως τα 

σχολεία τους διοργανώνουν προγράμματα εκπαίδευσης γονέων σε θέματα που αφορούν 

την ανατροφή, την εφηβεία κ.α, και πως το σχολείο προτρέπει τη συμμετοχή των 

γονέων σε εκδηλώσεις του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, αλλά και σε σεμινάρια 

γονέων για θέματα υγείας, διατροφής κτλ. Επίσης, το σχολείο ενημερώνει τους γονείς 

για προγράμματα υγείας, πολιτισμού και εκπαίδευσης που διοργανώνουν οι τοπικοί 

φορείς, καθώς επίσης υπάρχει ενημέρωση και για τους εκπαιδευτικούς στόχους κάθε 

μαθήματος και τους αποστέλλει μηνιαία ενημέρωση για τη φοίτηση του μαθητή (π.χ. 

απουσίες). Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα, οι σχολικές μονάδες που 

διευθύνουν, ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των γονέων ως ομιλητών (παρουσίαση των 

επαγγελμάτων τους) σε σχολικές εκδηλώσεις και την εθελοντική συμμετοχή τους σε 

δραστηριότητες εκτός τάξης. Επιπρόσθετα, συμμετέχουν σε συνεργασία με τους γονείς, 

σε δράσεις της τοπικής κοινωνίας, ενώ προσφέρουν τα σχολικά κτίρια στην κοινότητα 

για δράσεις μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου. Τέλος, σύμφωνα με τις απαντήσεις, 

δε φαίνεται να οργανώνονται από τα σχολεία επισκέψεις στα σπίτια των οικογενειών 

των μαθητών για ενημέρωση και οι γονείς δεν συμμετέχουν στην λήψη των αποφάσεων 

που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία του σχολικού οργανισμού.  

 

6.4. Οι επικρατέστεροι τρόποι επικοινωνίας ανάμεσα σε σχολείο και 

οικογένεια 

 

Όσον αφορά τον τρόπο επικοινωνίας των Διευθυντών με τους γονείς, οι 

περισσότεροι επιλέγουν κατά σειρά α) επικοινωνία κατά την παράδοση των ελέγχων 

προόδου, β) την τηλεφωνική επικοινωνία, γ) την προγραμματισμένη συνάντηση στο 

σχολείο, δ) τις έκτακτες συναντήσεις στο σχολείο μετά από προβληματική 

συμπεριφορά ή χαμηλή επίδοση του μαθητή, ε) την ηλεκτρονική αλληλογραφία, στ) 

την επικοινωνία σε σχολικές εκδηλώσεις και ζ) τη γραπτή.  

 

6.5. Περιεχόμενο της επικοινωνίας σχολείου και οικογένειας  

 

Σχετικά με το περιεχόμενο της επικοινωνίας των Διευθυντών/τριών σχολικών 

μονάδων Α/θμιας εκπαίδευσης και των γονέων, οι περισσότεροι δήλωσαν ότι αυτό έχει 
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να κάνει με την πρόοδο των παιδιών στον μαθησιακό τομέα, τα προβλήματα 

συμπεριφοράς, τους τρόπους που μπορούν να βοηθήσουν στη μάθηση των παιδιών στο 

σπίτι, τις απουσίες, το πρόγραμμα και τους στόχους του σχολείου, την αναζήτηση 

πληροφοριών σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του παιδιού και του 

περιβάλλοντός του, την ανταλλαγή απόψεων, τη βοήθεια σε ζητήματα ανατροφής που 

τους απασχολούν σχετικά με το παιδί, την καθοδήγηση των γονέων για το πώς θα 

συμβάλουν στη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων, τις δραστηριότητες του 

σχολείου που μπορούν να συμμετέχουν και, τέλος, τους τρόπους που μπορούν να 

βοηθήσουν εθελοντικά το σχολείο. 

 

6.6. Συσχετίσεις δημογραφικών στοιχείων και απόψεων των 

Διευθυντών σχετικά με την έρευνα 

 

Από την παραγοντική ανάλυση που διεξήχθει σχετικά με τις απόψεις των 

Διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης απέναντι στη γονεϊκή 

εμπλοκή προέκυψαν τρεις παράγοντες: 

1. Γονεϊκή εμπλοκή και επίδοση 

2. Γονεϊκή εμπλοκή και καλό σχολείο 

3. Συνεργασία σχολείου – οικογένειας 

Σε συσχετίσεις που έγιναν μεταξύ των παραγόντων και του φύλου, της ηλικίας 

και τα χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, δεν φάνηκε να υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ 

τους. Ως προς την περιοχή του σχολείου υπηρέτησης δεν φαίνεται να υπάρχει σχέση με 

τον παράγοντα «Γονεϊκή εμπλοκή και επίδοση» και τη «Συνεργασία σχολείου – 

οικογένειας», ενώ φαίνεται να υπάρχει μικρή σχέση με τον παράγοντα «Γονεϊκή 

εμπλοκή και καλό σχολείο». Ως προς το μορφωτικό επίπεδο πάλι δε διαπιστώθηκε 

κάποια σχέση με τους τρεις παράγοντες.  

Όσον αφορά στις απόψεις των Διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων Α/θμιας 

Εκπαίδευσης απέναντι στους τύπους γονεϊκής εμπλοκής, από την παραγοντική ανάλυση 

που έγινε προέκυψαν δυο παράγοντες: 

1. Συμμετοχή γονέων στη σχολική ζωή 

2. Δημιουργία περιβάλλοντος επικοινωνίας από το σχολείο  

Σε συσχετίσεις που έγιναν μεταξύ των παραγόντων και του φύλου, της ηλικίας 

και των ετών επαγγελματικής εμπειρίας, δε φάνηκε να υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ 
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τους. Ως προς την περιοχή του σχολείου υπηρέτησης δεν φαίνεται να υπάρχει σχέση με 

τον παράγοντα «Δημιουργία περιβάλλοντος επικοινωνίας από το σχολείο», ενώ 

φαίνεται να σχετίζεται με τον παράγοντα «Συμμετοχή γονέων στη σχολική ζωή». Ως 

προς το μορφωτικό επίπεδο πάλι δε διαπιστώθηκε σχέση με τον παράγοντα «Συμμετοχή 

γονέων στη σχολική ζωή», ενώ υπάρχει σχέση με τον παράγοντα «Δημιουργία 

περιβάλλοντος επικοινωνίας από το σχολείο». 

Αναφορικά με το περιεχόμενο της επικοινωνίας των Διευθυντών/τριών 

σχολικών μονάδων Α/θμιας εκπαίδευσης και γονέων, από την παραγοντική ανάλυση 

προέκυψαν τρεις παράγοντες: 

1. συμμετοχή γονέων σε σχολικές δράσεις 

2. συμμετοχή γονέων στην οργάνωση του σχολείου 

3. απουσίες / παραβατική συμπεριφορά μαθητών 

Σε συσχετίσεις που έγιναν μεταξύ των παραγόντων και του φύλου, της ηλικίας 

και των ετών επαγγελματικής εμπειρίας, δεν φάνηκε να υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ 

τους. Ως προς την περιοχή του σχολείου υπηρέτησης και το μορφωτικό επίπεδο των 

συμμετεχόντων, η περιοχή και το μορφωτικό επίπεδο φάνηκε να σχετίζονται με τον 

παράγοντα «συμμετοχή γονέων στην οργάνωση του σχολείου». 

Από την ανάλυση παραγόντων που έγινε ως προς τις απόψεις των 

Διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων Α/θμιας εκπαίδευσης και αναφορικά με τις 

πρακτικές γονεϊκής εμπλοκής, προέκυψαν δυο παράγοντες: 

1. Ενημέρωση γονέων 

2. Διοργάνωση προγραμμάτων - σεμιναρίων 

Σε συσχετίσεις που έγιναν μεταξύ των παραγόντων και του φύλου, της ηλικίας 

και τα χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, δεν φάνηκε να υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ 

τους. Ως προς την περιοχή του σχολείου υπηρέτησης δεν φαίνεται να υπάρχει σχέση με 

τους παράγοντες. Καμία σχέση δεν παρατηρήθηκε και ως προς το μορφωτικό επίπεδο.  

Σύμφωνα με τους τρόπους επικοινωνίας των Διευθυντών/τριών σχολικών 

μονάδων Α/θμιας εκπαίδευσης και της οικογένειας, από την παραγοντική ανάλυση που 

έγινε προέκυψαν δυο παράγοντες: 

1. Συναντήσεις 

2. Γραπτή επικοινωνία 

Σε συσχετίσεις που έγιναν μεταξύ των παραγόντων και του φύλου, της ηλικίας και 

των ετών επαγγελματικής εμπειρίας, δεν φάνηκε να υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ τους. 

Ως προς την περιοχή του σχολείου υπηρέτησης, η περιοχή φαίνεται να σχετίζεται με 

τον παράγοντα «συναντήσεις», όχι όμως και με τον παράγοντα «γραπτή επικοινωνία». 
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Ως προς το μορφωτικό επίπεδο παρατηρήθηκε σχέση με τον παράγοντα «γραπτή 

επικοινωνία». 

6.7. Συζήτηση – Συμπεράσματα 

Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκαν οι απόψεις των Διευθυντών σχολικών 

μονάδων Α/θμιας εκπαίδευσης, σχετικά με τη γονεϊκή εμπλοκή και τον ρόλο τον δικό 

τους αλλά και του σχολείου γενικότερα. Οι Διευθυντές κλήθηκαν να απαντήσουν σε 

ερωτήσεις κλειστού τύπου σχετικά με τις απόψεις τους απέναντι στη γονεϊκή εμπλοκή, 

τον τύπο, τις πρακτικές, τον τρόπο επικοινωνίας με την οικογένεια αλλά και το 

περιεχόμενο. 

Ως προς το πρώτο ερευνητικό ερώτημα και τις απόψεις των Διευθυντών 

απέναντι στη γονεϊκή εμπλοκή, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, 

παρατηρείται μια θετική στάση των Διευθυντών των σχολικών μονάδων Α/θμιας 

εκπαίδευσης απέναντι σε αυτή. Η συμμετοχή των γονέων στη σχολική ζωή 

προλαμβάνει παραβατικές συμπεριφορές, βελτιώνει τις κοινωνικές δεξιότητες των 

μαθητών, καθώς επίσης βελτιώνει και την εικόνα του σχολείου προς την κοινότητα, 

αφού οι εκπαιδευτικού αντιμετωπίζονται ως σημαντικοί συνεργάτες. Τα αποτελέσματα 

αυτά φαίνεται να έρχονται σε συμφωνία με τα αντίστοιχα της έρευνας των Lazaridou 

και Gravani- Kassida (2015), οι οποίοι διερευνώντας τις απόψεις των Διευθυντών και 

Υποδιευθυντών σχολείων της κεντρικής Ελλάδας, κατέληξαν στο συμπέρασμα πως οι 

Διευθυντές είναι θετικοί στη γονεϊκή εμπλοκή. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην 

Αμερική από τους Lloyd- Smith και Baron (2010), αυτή έδειξε ότι οι Διευθυντές ούτε 

ήταν υπέρμαχοι της γονεϊκής εμπλοκής, ούτε όμως την απέρριπταν. Επιπρόσθετα, η 

πλειοψηφία των συμμετεχόντων συμφώνησε στο ότι οι Διευθυντές χρειάζονται 

επιπλέον επιμόρφωση, προκειμένου να επιτύχουν μεγαλύτερα ποσοστά γονεϊκής 

εμπλοκής. Οι Διευθυντές στην έρευνα της Λαζαρίδου (2019) αναφέρθηκαν στην 

σπουδαιότητα της επιμόρφωσης, η οποία πρέπει να αφορά τους ίδιους τους 

εκπαιδευτικούς αλλά και τους γονείς, εντούτοις, μετέθεσαν την ευθύνη της 

επιμόρφωσης κατά κύριο λόγο στην πολιτεία και το κράτος. 

Ως προς τους έξι τύπους γονεϊκής εμπλοκής της Epstein, (ανατροφή, 

επικοινωνία, εθελοντισμός, μάθηση στο σπίτι, συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και 

συνεργασία σχολείου-οικογένειας-κοινότητας), η έρευνα μας έδειξε πως η πλειοψηφία 

των Διευθυντών συμφώνησε, πως η εμπλοκή των γονέων θα πρέπει να αφορά στην 

επικοινωνία, με σκοπό την ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών, στη συνεργασία με 
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το σχολείο, ώστε να ενεργοποιούνται και τα άλλα μέλη της κοινότητας που δεν έχουν 

άμεση σχέση με τη σχολική ζωή, στον έλεγχο εργασιών που αναθέτονται στα παιδιά και 

στην εθελοντική συμμετοχή σε όλες τις δράσεις και τα προγράμματα του σχολείου στο 

οποίο αυτά φοιτούν. Η Λαζαρίδου (2019) στην έρευνα της καταγράφει, επίσης, 

τέσσερις από τους έξι τύπους γονεϊκής εμπλοκής της Epstein: α) τη γονική μέριμνα, β) 

την επικοινωνία, γ) τον εθελοντισμό και δ) τη λήψη αποφάσεων. Ο Γούσης (2017) 

καταλήγει και αυτός πως οι περισσότεροι Διευθυντές συμφώνησαν ότι η εμπλοκή των 

γονέων πρέπει να έχει τη μορφή της επικοινωνίας και της επαφής με τον εκπαιδευτικό 

που διδάσκει στην τάξη, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ενημέρωση και η συνεργασία για 

την πρόοδο του παιδιού. Επιπλέον, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα μας 

δήλωσαν πως διαφωνούν με το ότι οι γονείς μπορούν να συμμετέχουν στη λήψη 

σημαντικών αποφάσεων που σχετίζονται με θέματα του σχολείου. Τα αποτελέσματα 

αυτά έρχονται σε συμφωνία με τα αντίστοιχα της έρευνας του Smith (2011), ο οποίος 

σημείωσε πως η γονεϊκή συμμετοχή στο σχολείο περιορίζεται μόνο σε παραδοσιακές 

μορφές συμμετοχής (ομάδες ενίσχυσης μαθητών, συμμετοχή σε αθλητικές εκδηλώσεις, 

κλπ.). Σε αντίθεση με όλα τα παραπάνω, οι Brown, Carr, Perry & McIntire (1996), 

διαπίστωσαν πως οι Διευθυντές επιθυμούν τη συμμετοχή των γονέων σε θέματα 

σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών, την αξιολόγηση των μαθητών, καθώς και σε 

θέματα θέσπισης στόχων και επικοινωνίας. 

Ως προς το τρίτο ερευνητικό ερώτημα και τις απόψεις των Διευθυντών 

σχολικών μονάδων Α/θμιας εκπαίδευσης αναφορικά με τις πρακτικές γονεϊκής 

εμπλοκής, τα αποτελέσματα της έρευνας μας έδειξαν ότι οι περισσότεροι 

συμμετέχοντες δήλωσαν ότι στις σχολικές μονάδες που εργάζονται, προωθούν τη 

διαπροσωπική επικοινωνία, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα (τηλέφωνα, email, 

μηνύματα), ενώ υπάρχει ενημέρωση για τις πολιτικές του σχολείου, καθώς και για τα 

προγράμματα και τις δραστηριότητές του. Αντίστοιχα είναι και τα στοιχεία της έρευνας 

του Γούση (2017), ο οποίος καταλήγει πως οι γονείς βρίσκονται σε τακτική επικοινωνία 

με τις σχολικές μονάδες και τους Διευθυντές, επιλέγοντας όλες τις μορφές 

επικοινωνίας. Σύμφωνα με τους Lazaridou και Gravani- Kassida (2015), οι τεχνικές που 

χρησιμοποιούσαν οι Διευθυντές, προκειμένου να καλλιεργήσουν τη γονεϊκή εμπλοκή, 

ήταν να δίνουν τους ελέγχους στους γονείς, να συνεργάζονται μαζί τους στον Σύλλογο 

Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς και να επικοινωνούν μαζί τους για θέματα που 

αφορούσαν στη σχολική ζωή των παιδιών τους. Τα στοιχεία της έρευνας μας έδειξαν 

ακόμα, πως οι γονείς ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε δραστηριότητες του σχολείου 

(π.χ. εκδρομές), σε προγράμματα εκπαίδευσης γονέων, σε εκδηλώσεις του συλλόγου 
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γονέων και κηδεμόνων, κλπ. Σύμφωνα με τους Μάνεση και Τσερεγκούνη (2005), οι 

Διευθυντές επίσης καλούν τους γονείς στο σχολείο σε ενημερωτικές συναντήσεις και 

διοργανώνουν εκδηλώσεις από κοινού με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων. 

Όσον αφορά τον τρόπο επικοινωνίας των Διευθυντών με τους γονείς και το 

περιεχόμενο αυτής, η έρευνά μας έδειξε πως οι περισσότεροι επιλέγουν την επικοινωνία 

κατά την παράδοση των ελέγχων προόδου, την τηλεφωνική επικοινωνία, την 

προγραμματισμένη συνάντηση στο σχολείο, τις έκτακτες συναντήσεις στο σχολείο μετά 

από προβληματική συμπεριφορά ή χαμηλή επίδοση του μαθητή, την ηλεκτρονική 

αλληλογραφία, την επικοινωνία σε σχολικές εκδηλώσεις και τη γραπτή. Το περιεχόμενο 

περιλαμβάνει την ενημέρωση των γονέων για την πορεία των παιδιών τους, τα 

προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη συμπεριφορική τους διάθεση στο σχολείο, την 

ανταλλαγή απόψεων και την παροχή βοήθειας σε ζητήματα ανατροφής, καθώς επίσης 

και την καθοδήγησή τους για το πώς θα συμβάλλουν στη βελτίωση των κοινωνικών 

δεξιοτήτων των μαθητών. Σύμφωνα με τους Lazaridou και Gravani- Kassida (2015), οι 

Διευθυντές επικοινωνούν με τους γονείς γραπτώς, τηλεφωνικώς και γενικά σε 

διαπροσωπικό επίπεδο, ενημερώνοντας τους για την πρόοδο των μαθητών, για 

προβλήματα συμπεριφοράς, απουσιών, κλπ. Οι Flyn και Nolan (2008) σε έρευνα τους 

σε σχολικές μονάδες της Νέας Υόρκης σημειώνουν ότι οι Διευθυντές, για να αυξήσουν 

την επικοινωνία με τους γονείς, κάνουν χρήση του διαδικτύου και των λογισμικών. Ο 

Γούσης (2017) στην έρευνά του σημειώνει πως ο πιο διαδεδομένος τρόπος 

επικοινωνίας του σχολείου με τους γονείς είναι η τηλεφωνική επικοινωνία, αλλά και 

άλλες μορφές όπως οι επιστολές, οι ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του σχολείου και οι 

προγραμματισμένες ενημερώσεις προόδου των μαθητών. 

Σύμφωνα με έρευνα που έχει διεξαχθεί (Symeou, 2009), τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά των Διευθυντών είναι δυνατόν να επηρεάσουν τις απόψεις τους 

απέναντι στη γονεϊκή εμπλοκή. Για παράδειγμα, το φύλο των Διευθυντών, η συνολική 

επαγγελματική τους εμπειρία στην εκπαίδευση αλλά και τα έτη προϋπηρεσίας σε θέση 

ευθύνης παίζουν καθοριστικό ρόλο. Κάτι τέτοιο δε φαίνεται να συμφωνεί απόλυτα με 

τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, η οποία έδειξε ότι μόνο η περιοχή που 

βρίσκεται η σχολική μονάδα και το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων τείνει να 

επηρεάζει τις απόψεις τους ως προς τη συμμετοχή των γονέων στην εκπαίδευση των 

παιδιών τους. 

Η βιβλιογραφία συγκεκριμένα έχει σημειώσει πως η περιοχή που βρίσκεται η 

σχολική μονάδα έχει σημαντική επίδραση στις πρακτικές που αναπτύσσει ο σχολικός 

Διευθυντής, ως προς τη συμμετοχή των γονέων στη σχολική ζωή (Barley, & Beesley, 
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2007; Masumoto, & BrownWelty, 2009). Σχολεία σε αγροτικές περιοχές κατάφεραν να 

ενεργοποιήσουν και να ενσωματώσουν τους γονείς στο σχολείο, καθώς και να 

δημιουργήσουν ένα θετικό σχολικό κλίμα. 

Σύμφωνα με την Γραβάνη – Κασσίδα (2012), η προϋπηρεσία έχει ιδιαίτερη 

σημασία στη συνεργασία σχολείου-οικογένειας, καθώς όπως έδειξε η έρευνα, οι 

Διευθυντές με περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια (15) προϋπηρεσίας ήταν σε θέση να 

συνυπολογίζουν ως σημαντικούς συνεργάτες την οικογένεια καθώς και άλλους 

εξωτερικούς παράγοντες. Στην παρούσα εργασία, τα χρόνια προϋπηρεσίας των 

σχολικών Διευθυντών δε φάνηκε να επηρεάζουν τις απόψεις τους ως προς τη γονεϊκή 

εμπλοκή. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τους Lazaridou και Gravani- Kassida (2015), οι 

Διευθυντές, τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες, προτιμούν να επικοινωνούν με τους 

γονείς γραπτώς, τηλεφωνικώς και γενικά σε διαπροσωπικό επίπεδο, ενημερώνοντας 

τους για την πρόοδο των μαθητών, για προβλήματα συμπεριφοράς, απουσιών, κλπ. 

Αντίστοιχα, η έρευνά μας έδειξε ότι το φύλο δε φαίνεται να επηρεάζει τον τρόπο και το 

περιεχόμενο επικοινωνίας των σχολικών Διευθυντών με τους γονείς. 

Θα πρέπει να σημειωθεί εντούτοις, ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί μεγάλη έρευνα 

αναφορικά με τα δημογραφικά στοιχεία που σχετίζονται με τον σχολικό Διευθυντή και 

τη γονεϊκή εμπλοκή. Για τον λόγο αυτό, η έρευνά μας και τα αποτελέσματά της θα 

μπορούσαν να αποτελέσουν μια σημαντική βάση για εκτενέστερη μελλοντική μελέτη 

στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ζήτημα. 

 

6.8. Περιορισμοί της έρευνας- Προτάσεις για νέες έρευνες 

 

Η γονεϊκή εμπλοκή είναι ένα πεδίο για το οποίο άρχισε να γίνεται λόγος στην 

Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, παρόλο που η σχέση σχολείου-οικογένειας 

συγκαταλέγεται στους «16 δείκτες ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης» και αποτελεί 

προτεραιότητα τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και του Ευρωπαϊκού Συλλόγου 

Γονέων (EPA). Ο προβληματισμός ξεκίνησε από τον τρόπο με τον οποίο οι γονείς 

εμπλέκονται στην εκπαιδευτική, αλλά και μαθησιακή διαδικασία, και κατά πόσο η 

εμπλοκή τους μπορεί να τις βελτιώσει γενικότερα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο κρίθηκε 

σημαντικό να μελετηθούν οι απόψεις των Διευθυντών σχολικών μονάδων 

Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των νομών Πέλλας και  Δυτικής Θεσσαλονίκης σχετικά με 
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τη γονεϊκή εμπλοκή. Πιο συγκεκριμένα, μέσω της ποσοτικής μεθοδολογικής 

προσέγγισης, διερευνήσαμε το φαινόμενο της γονεϊκής εμπλοκής χρησιμοποιώντας το 

ερωτηματολόγιο που είχε δομήσει για τη διπλωματική του εργασία ο Κόκορος (2019). 

Το συγκεκριμένο εργαλείο αφορούσε στη μέτρηση και εξέταση των στάσεων 

εκπαιδευτικών Β/θμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, αναφορικά με την εμπλοκή των 

γονέων, ενώ στην παρούσα έρευνα εξετάσαμε τις απόψεις Διευθυντών σχολείων 

Α/θμιας εκπαίδευσης. Επομένως, ένας περιορισμός έγκειται στην εναλλαγή του 

δείγματος, από εκπαιδευτικούς σε Διευθυντές σχολικών μονάδων. Υπάρχει όμως η 

πεποίθηση, ότι τα αποτελέσματα θα ήταν περισσότερο αξιόπιστα, εάν γινόταν 

συνδυασμός ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας με τη χρήση συνεντεύξεων από τους 

Διευθυντές των σχολείων.   

Από την άλλη μεριά, η χρήση ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων 

προερχόμενων από μεγαλύτερο δείγμα συμμετεχόντων σε μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα, θα μπορούσε να οδηγήσει σε γενίκευση των αποτελεσμάτων με μεγαλύτερη 

εγκυρότητα και αξιοπιστία. Ωστόσο, χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, ώστε τα νέα 

δεδομένα που θα προκύψουν να βελτιώσουν την παρεχόμενη εκπαίδευση και να 

δώσουν σε σχολείο και οικογένεια προγράμματα γονεϊκής εμπλοκής, που στόχο θα 

έχουν να φωτίσουν όλες εκείνες τις πτυχές επικοινωνίας και συνεργασίας αυτού του 

δίπολου. Παράλληλα, μια έρευνα που θα συμπεριλάμβανε απόψεις οικογενειών σχετικά 

με τη γονεϊκή εμπλοκή και θα ξετύλιγε σχέσεις γονέων και μαθητών απέναντι στο 

σχολείο και την εκπαίδευση, θα έδινε φως για μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα αυτού του 

φαινομένου. Μια ενδιαφέρουσα έρευνα θα μπορούσε να αφορά στη γονεϊκή εμπλοκή 

και τη διαχείριση κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον, εξετάζοντας τους τρόπους 

αντιμετώπισης αυτών από το τρίγωνο σχολείο-μαθητές-γονείς. Μία τέτοια έρευνα θα 

μπορούσε, εν κατακλείδι, να αποτελέσει και μια συγκριτική μελέτη ανάμεσα στην 

ελληνική πραγματικότητα και το σχολικό γίγνεσθαι ευρωπαϊκών χωρών.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

 

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας 

 

Α΄ Μέρος 

 

Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

 

1. Φύλο:  

Άνδρας Γυναίκα 

2. Ηλικία:  

………………….. 

3. Πόσα χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας έχετε ως διευθυντής/διευθύντρια;  

…………………... 

4.  Ποια είναι η περιοχή του σχολείου που υπηρετείτε;  

Αγροτική Ημιαστική 

Αστική Άλλο 

5. Ποιο είναι το επίπεδο μόρφωσής σας;  

Πτυχίο ΑΕΙ Διδακτορικό 

Μεταπτυχιακό Άλλο 

 



 

99 

 

Β’ Μέρος 

Σημειώστε την επιλογή που αντιστοιχεί καλύτερα στις απόψεις σας. 

 

Διαφωνώ 

απόλυτα 
Διαφωνώ 

Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

Συμφωνώ 
Συμφωνώ 

απόλυτα 

6. Η γονεϊκή εμπλοκή είναι 

σημαντικός παράγοντας της 

σχολικής 

αποτελεσματικότητας. 

1 2 3 4 5 

7.Η γονεϊκή εμπλοκή 

μπορεί να βοηθήσει τους 

εκπαιδευτικούς να 

διδάξουν 

αποτελεσματικότερα 

τους μαθητές τους. 

1 2 3 4 5 

8.Η εμπλοκή των γονιών 

μπορεί να βοηθήσει στην 

πρόληψη παραβατικών 

συμπεριφορών από τους 

μαθητές. 

1 2 3 4 5 

9. Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται 

επιπλέον επιμόρφωση 

προκειμένου να επιτύχουν 

μεγαλύτερα ποσοστά γονεϊκής 

εμπλοκής. 

1 2 3 4 5 

10. Η γονεϊκή εμπλοκή βοηθά 

τους έφηβους μαθητές να 

κάνουν 

καλύτερες επαγγελματικές 

επιλογές για το μέλλον τους. 

1 2 3 4 5 

11. Οι μαθητές των οποίων οι 

γονείς εμπλέκονται στη σχολική 
1 2 3 4 5 
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ζωή επιτυγχάνουν καλύτερες 

επιδόσεις. 

12. Η γονεϊκή εμπλοκή είναι 

σημαντική παράμετρος για 

ένα καλό σχολείο. 

1 2 3 4 5 

13. Στο σχολείο που εργάζομαι, 

οι γονείς αντιμετωπίζονται ως 

σημαντικοί συνεργάτες. 

1 2 3 4 5 

14 .Η γονεϊκή εμπλοκή είναι 

ιδιαίτερα σημαντική 

παράμετρος για 

τον επαγγελματικό 

προσανατολισμό των 

μαθητών. 

1 2 3 4 5 

15. Οι γονείς των μαθητών 

συνήθως επιδιώκουν 

περισσότερη εμπλοκή με το 

σχολείο απ’ όσο ήδη 

εμπλέκονται. 

1 2 3 4 5 

16.Η γονεϊκή εμπλοκή 

συμβάλλει στη βελτίωση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των 

μαθητών. 

1 2 3 4 5 

17. Η γονεϊκή εμπλοκή 

συμβάλλει στη μείωση της 

μαθητικής διαρροής. 

1 2 3 4 5 

18. Η γονεϊκή εμπλοκή 

βοηθά στη βελτίωση της 

εικόνας του σχολείου 

στην κοινωνία. 

1 2 3 4 5 

19. Το σχολείο μας έχει ένα 

καλά οργανωμένο σύλλογο 

γονέων και κηδεμόνων. 

1 2 3 4 5 
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20. Η γονεϊκή εμπλοκή βοηθά 

στην ενίσχυση της εκτίμησης 

του εκπαιδευτικού από τους 

γονείς. 

1 2 3 4 5 
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Γ’ Μέρος 

Κυκλώστε την επιλογή που αντιστοιχεί καλύτερα στις απόψεις σας. 

 

Διαφωνώ 

απόλυτα 
Διαφωνώ 

Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

Συμφωνώ 
Συμφωνώ 

απόλυτα 

21. Το σχολείο οφείλει να παρέχει 

την απαραίτητη πληροφόρηση, ώστε 

οι γονείς να κατανοούν τα 

αναπτυξιακά στάδια των παιδιών 

τους, αλλά και να συνδράμει υλικά 

και ηθικά σε περιπτώσεις που το 

οικογενειακό περιβάλλον δεν ευνοεί 

τη μόρφωση. 

1 2 3 4 5 

22. Υποχρέωση του σχολείου είναι 

η δημιουργία ενός συστήματος 

σταθερής και τακτικής 

επικοινωνίας με τους γονείς μέσω 

του οποίου θα ενημερώνονται για 

την πρόοδο και τη σχολική ζωή 

των παιδιών τους. 

1 2 3 4 5 

23. Οι γονείς μπορούν να 

συμμετέχουν εθελοντικά σε 

όλες τις δράσεις και όλα τα 

προγράμματα του σχολείου 

στο οποίο φοιτούν τα παιδιά 

τους. 

1 2 3 4 5 

24. Οι γονείς μπορούν να 

συμμετέχουν στη λήψη 

σημαντικών αποφάσεων που 

σχετίζονται με θέματα του 

σχολείου. 

1 2 3 4 5 
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25. Οι γονείς μπορούν να βοηθούν 

και να ελέγχουν εργασίες που 

αναθέτονται στα παιδιά. 

1 2 3 4 5 

26. Η οικογένεια και το σχολείο 

μπορούν να συνεργάζονται, ώστε 

να ενεργοποιούν και τα άλλα 

μέλη της κοινότητας που δεν 

έχουν άμεση σχέση με την 

σχολική ζωή. 

1 2 3 4 5 
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Δ’ Μέρος 

Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις;  

 

Διαφωνώ 

απόλυτα 
Διαφωνώ 

Ούτε 

συμφωνώ, 

ούτε 

διαφωνώ 

Συμφωνώ 
Συμφωνώ 

απόλυτα 

27. Το σχολείο διοργανώνει 

προγράμματα εκπαίδευσης γονέων 

σε θέματα που αφορούν την 

ανατροφή, την εφηβεία κ.α. 

1 2 3 4 5 

28. Οι γονείς συμμετέχουν 

στην λήψη των αποφάσεων 

που αφορούν το σχολείο. 

1 2 3 4 5 

29. Το σχολείο διοργανώνει 

σεμινάρια γονέων για 

θέματα υγείας, διατροφής 

κ.α. 

1 2 3 4 5 

30. Οι γονείς συμμετέχουν σε 

εκδρομές (ως συνοδοί) και 

γιορτές που διοργανώνει το 

σχολείο. 

1 2 3 4 5 

31.Υπάρχει ενημέρωση προς τους 

γονείς για τις πολιτικές του σχολείου 

καθώς και για προγράμματα και τις 

δραστηριότητές του. 

1 2 3 4 5 

32. Το σχολείο ενθαρρύνει την 

εθελοντική συμμετοχή γονέων, για 

δραστηριότητες εκτός τάξης. 

1 2 3 4 5 

33. Χρησιμοποιούνται όλα τα 

μέσα (τηλεφώνων, email, 

μηνυμάτων) για την τακτικότερη 

δυνατή επικοινωνία με τους 

γονείς. 

1 2 3 4 5 



 

105 

 

34. Οι εκπαιδευτικοί 

ενημερώνουν τους γονείς για 

τους εκπαιδευτικούς στόχους 

κάθε μαθήματος. 

1 2 3 4 5 

35.Το σχολείο συμμετέχει σε 

συνεργασία με τους γονείς σε 

δράσεις της τοπικής 

κοινωνίας. 

1 2 3 4 5 

36. Το σχολείο ενημερώνει τους 

γονείς για προγράμματα υγείας, 

πολιτισμού, εκπαίδευσης κ.α. 

που διοργανώνουν οι τοπικοί 

φορείς. 

1 2 3 4 5 

32. Το σχολείο ενθαρρύνει τη 

συμμετοχή των γονέων ως ομιλητών 

(παρουσίαση των επαγγελμάτων 

τους) σε σχολικές εκδηλώσεις. 

1 2 3 4 5 

33. Το σχολικό κτίριο 

προσφέρεται στην κοινότητα για 

δράσεις μετά το πέρας του 

σχολικού ωραρίου. 

1 2 3 4 5 

34. Το σχολείο αποστέλλει 

στους γονείς μηνιαία 

ενημέρωση για τη φοίτηση 

του μαθητή (π.χ. απουσίες). 

1 2 3 4 5 

35. Το σχολείο προτρέπει τη 

συμμετοχή των γονέων σε 

εκδηλώσεις του συλλόγου 

γονέων και κηδεμόνων.  

1 2 3 4 5 

36. Το σχολείο οργανώνει 

επισκέψεις στα σπίτια των 

οικογενειών των μαθητών του 

για ενημέρωση.  

1 2 3 4 5 
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Ε ’ Μέρος 

  

Κατά τη φετινή σχολική χρονιά επικοινώνησα με τους γονείς των μαθητών: 

  
Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 

Πάρα 

Πολύ 

37. Γραπτά. 1 2 3 4 5 

38. Τηλεφωνικά. 1 2 3 4 5 

39. Με ηλεκτρονική αλληλογραφία. 1 2 3 4 5 

40. Με προγραμματισμένη 

συνάντηση στο σχολείο. 
1 2 3 4 5 

41. Με έκτακτη συνάντηση στο 

σχολείο μετά από προβληματική 

συμπεριφορά ή χαμηλή επίδοση του 

μαθητή. 

1 2 3 4 5 

 42. Με επίσκεψη στο σπίτι. 1 2 3 4 5 

 43. Με συνάντηση στα πλαίσια 

κοινωνικών επαφών. 
1 2 3 4 5 

 44. Κατά την παράδοση των 

ελέγχων προόδου. 
1 2 3 4 5 

 45. Σε άλλη σχολική εκδήλωση. 1 2 3 4 5 
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ΣΤ ’ Μέρος 

Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις; 

Η επικοινωνία με τους γονείς, 

αφορά κυρίως την ενημέρωση των 

γονιών για: 

Διαφωνώ 

απόλυτα 
Διαφωνώ 

Ούτε 

συμφωνώ, 

ούτε 

διαφωνώ 

Συμφωνώ 
Συμφωνώ 

απόλυτα 

46. την πρόοδο των παιδιών στο 

μαθησιακό τομέα. 
1 2 3 4 5 

47. δράσεις της τοπικής κοινωνίας 

που μπορούν να συμμετέχουν. 
1 2 3 4 5 

48. το πρόγραμμα και τους στόχους 

του σχολείου. 
1 2 3 4 5 

49. προβλήματα συμπεριφοράς των 

παιδιών. 
1 2 3 4 5 

50. θέματα επαγγελματικού 

προσανατολισμού του 

παιδιού τους. 

1 2 3 4 5 

51. τις απουσίες των 

μαθητών. 
1 2 3 4 5 

52. τους τρόπους που 

μπορούν να βοηθήσουν τη 

μάθηση των παιδιών στο 

σπίτι. 

1 2 3 4 5 

53.τους τρόπους που μπορούν να 

βοηθήσουν εθελοντικά το 

σχολείο. 

1 2 3 4 5 

54. τις δράσεις του συλλόγου 

γονέων και κηδεμόνων. 
1 2 3 4 5 

55. την ανταλλαγή απόψεων και 

βοήθεια σε ζητήματα ανατροφής 

που τους απασχολούν σχετικά 

με το παιδί. 

1 2 3 4 5 
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56. τη συνεργασία για λήψη 

αποφάσεων που αφορούν το 

πρόγραμμα και την οργάνωση του 

σχολείου. 

1 2 3 4 5 

57. τις δραστηριότητες του σχολείου 

που μπορούν να συμμετέχουν. 
1 2 3 4 5 

58. την αναζήτηση εκ μέρους 

μου πληροφοριών σχετικά με τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

παιδιού και του περιβάλλοντός 

του. 

1 2 3 4 5 

59. τη συμμετοχή τους στις 

συνεδριάσεις του 

συλλόγου των 

εκπαιδευτικών. 

1 2 3 4 5 

60. την καθοδήγηση των γονέων για 

το πώς θα συμβάλουν στη βελτίωση 

των κοινωνικών δεξιοτήτων των 

μαθητών. 

1 2 3 4 5 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

 

Περιγραφική στατιστική ανάλυση μέρους Β – ΣΤ του 

ερωτηματολογίου 

 

Μέρος Β - Οι απόψεις των Διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης 

απέναντι στη γονεϊκή εμπλοκή 

Στον Πίνακα 43 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των ερωτώμενων σε 15 

ερωτήσεις σχετικά με τις απόψεις των Διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων Α/θμιας 

Εκπαίδευσης απέναντι στη γονεϊκή εμπλοκή, ενώ στο Διάγραμμα 1 απεικονίζονται τα 

ποσοστά των κατηγοριών «Συμφωνώ & Συμφωνώ απόλυτα». 
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Πίνακας 43. Βαθμός συμφωνίας σχετικά με τις απόψεις των Διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης απέναντι στη γονεϊκή 

εμπλοκή. 

Μέρος Β 
Διαφωνώ 

απόλυτα 
Διαφωνώ 

Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

Συμφωνώ 
Συμφωνώ 

απόλυτα 

Η γονεϊκή εμπλοκή είναι σημαντικός παράγοντας της σχολικής 

αποτελεσματικότητας. 
3 2,0% 8 5,3% 54 35,8% 55 36,4% 31 2,5% 

Η γονεϊκή εμπλοκή μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να διδάξουν 

αποτελεσματικότερα τους μαθητές τους. 
9 6,0% 41 27,2% 54 35,8% 36 23,8% 11 7,3% 

Η εμπλοκή των γονιών μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη παραβατικών 

συμπεριφορών από τους μαθητές. 
2 1,3% 3 2,0% 32 21,2% 80 53,0% 34 

22,5

% 

Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται επιπλέον επιμόρφωση προκειμένου να 

επιτύχουν μεγαλύτερα ποσοστά γονεϊκής εμπλοκής. 
4 2,6% 12 7,9% 38 25,2% 57 37,7% 40 

26,5

% 

Η γονεϊκή εμπλοκή βοηθά τους μαθητές να κάνουν καλύτερες 

επαγγελματικές επιλογές για το μέλλον τους. 
7 4,6% 26 17,2% 73 48,3% 37 24,5% 8 5,3% 

Οι μαθητές των οποίων οι γονείς εμπλέκονται στη σχολική ζωή 

επιτυγχάνουν καλύτερες επιδόσεις. 
4 2,6% 22 14,6% 70 46,4% 45 29,8% 10 6,6% 

Η γονεϊκή εμπλοκή είναι σημαντική παράμετρος για ένα καλό σχολείο. 4 2,6% 12 7,9% 53 35,1% 68 45,0% 14 9,3% 
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Στο σχολείο που εργάζομαι, οι γονείς αντιμετωπίζονται ως σημαντικοί 

συνεργάτες. 
1 ,7% 8 5,3% 31 2,5% 92 6,9% 19 

12,6

% 

Η γονεϊκή εμπλοκή είναι ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος για τον 

επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών. 
3 2,0% 24 15,9% 68 45,0% 48 31,8% 8 5,3% 

Οι γονείς των μαθητών συνήθως επιδιώκουν περισσότερη εμπλοκή με το 

σχολείο απ’ όσο ήδη εμπλέκονται. 
0 ,0% 10 6,6% 36 23,8% 81 53,6% 24 

15,9

% 

Η γονεϊκή εμπλοκή συμβάλλει στη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων 

των μαθητών. 
2 1,3% 14 9,3% 54 35,8% 72 47,7% 9 6,0% 

Η γονεϊκή εμπλοκή συμβάλλει στη μείωση της μαθητικής διαρροής. 
3 2,0% 11 7,3% 30 19,9% 83 55,0% 24 

15,9

% 

Η γονεϊκή εμπλοκή βοηθά στη βελτίωση της εικόνας του σχολείου στην 

κοινωνία. 
4 2,6% 9 6,0% 45 29,8% 70 46,4% 23 

15,2

% 

Το σχολείο μας έχει ένα καλά οργανωμένο σύλλογο γονέων και 

κηδεμόνων. 
2 1,3% 11 7,3% 31 2,5% 80 53,0% 27 

17,9

% 

Η γονεϊκή εμπλοκή βοηθά στην ενίσχυση της εκτίμησης του 

εκπαιδευτικού από τους γονείς. 
1 ,7% 16 1,6% 49 32,5% 65 43,0% 20 

13,2

% 
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29,80%

31,13%

36,42%

37,09%

53,64%

54,30%

56,29%

56,95%

61,59%

64,24%

69,54%

70,86%

70,86%

73,51%

75,50%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%

Η γονεϊκή εμπλοκή βοηθά τους μαθητές να κάνουν καλύτερες επαγγελματικές 
επιλογές για το μέλλον τους.

Η γονεϊκή εμπλοκή μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να διδάξουν 
αποτελεσματικότερα τους μαθητές τους.

Οι μαθητές των οποίων οι γονείς εμπλέκονται στη σχολική ζωή επιτυγχάνουν 
καλύτερες επιδόσεις.

Η γονεϊκή εμπλοκή είναι ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος για τον 
επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών.

Η γονεϊκή εμπλοκή συμβάλλει στη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων των 
μαθητών.

Η γονεϊκή εμπλοκή είναι σημαντική παράμετρος για ένα καλό σχολείο.

Η γονεϊκή εμπλοκή βοηθά στην ενίσχυση της εκτίμησης του εκπαιδευτικού από 
τους γονείς.

Η γονεϊκή εμπλοκή είναι σημαντικός παράγοντας της σχολικής 
αποτελεσματικότητας.

Η γονεϊκή εμπλοκή βοηθά στη βελτίωση της εικόνας του σχολείου στην 
κοινωνία.

Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται επιπλέον επιμόρφωση προκειμένου να επιτύχουν 
μεγαλύτερα ποσοστά γονεϊκής εμπλοκής.

Οι γονείς των μαθητών συνήθως επιδιώκουν περισσότερη εμπλοκή με το 
σχολείο απ’ όσο ήδη εμπλέκονται.

Η γονεϊκή εμπλοκή συμβάλλει στη μείωση της μαθητικής διαρροής.

Το σχολείο μας έχει ένα καλά οργανωμένο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων.

Στο σχολείο που εργάζομαι, οι γονείς αντιμετωπίζονται ως σημαντικοί 
συνεργάτες.

Η εμπλοκή των γονιών μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη παραβατικών 
συμπεριφορών από τους μαθητές.

 

Διάγραμμα 1. Βαθμός συμφωνίας σχετικά με τις απόψεις των Διευθυντών/τριών 

σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης απέναντι στη γονεϊκή εμπλοκή (Ποσοστά 

μόνο για το «Συμφωνώ & Συμφωνώ απόλυτα»). 

 

Από τον Πίνακα 43 και το Διάγραμμα 1 προκύπτει ότι οι ερωτηθέντες, 

συμφωνούν και συμφωνούν απόλυτα με τις προτάσεις: 

• Η εμπλοκή των γονιών μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη παραβατικών 

συμπεριφορών από τους μαθητές, σε ποσοστό 75,50%. 

• Στο σχολείο που εργάζομαι, οι γονείς αντιμετωπίζονται ως σημαντικοί 

συνεργάτες, σε ποσοστό 73,51%. 

• Η γονεϊκή εμπλοκή συμβάλλει στη μείωση της μαθητικής διαρροής και το 

σχολείο μας έχει ένα καλά οργανωμένο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, σε 

ποσοστό 7,86%. 

• Οι γονείς των μαθητών συνήθως επιδιώκουν περισσότερη εμπλοκή με το 

σχολείο απ’ όσο ήδη εμπλέκονται, σε ποσοστό 69,54%. 

• Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται επιπλέον επιμόρφωση προκειμένου να επιτύχουν 

μεγαλύτερα ποσοστά γονεϊκής εμπλοκής, σε ποσοστό 64,24%. 

• Η γονεϊκή εμπλοκή βοηθά στη βελτίωση της εικόνας του σχολείου στην 

κοινωνία, σε ποσοστό 61,59%. 
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• Η γονεϊκή εμπλοκή είναι σημαντικός παράγοντας της σχολικής 

αποτελεσματικότητας, σε ποσοστό 56,95%. 

• Η γονεϊκή εμπλοκή βοηθά στην ενίσχυση της εκτίμησης του εκπαιδευτικού από 

τους γονείς, σε ποσοστό 56,29%. 

• Η γονεϊκή εμπλοκή είναι σημαντική παράμετρος για ένα καλό σχολείο, σε 

ποσοστό 54,30%. 

• Η γονεϊκή εμπλοκή συμβάλλει στη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων των 

μαθητών, σε ποσοστό 53,64%. 

Αντίθετα οι Διευθυντές/τριες σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης 

δηλώνουν ότι διαφωνούν απόλυτα και διαφωνούν σε ποσοστό 7,20%, 68,87%, 

63,58% και 62,91% με τις προτάσεις «Η γονεϊκή εμπλοκή βοηθά τους μαθητές να 

κάνουν καλύτερες επαγγελματικές επιλογές για το μέλλον τους», «Η γονεϊκή 

εμπλοκή μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να διδάξουν αποτελεσματικότερα 

τους μαθητές τους», «Οι μαθητές των οποίων οι γονείς εμπλέκονται στη σχολική ζωή 

επιτυγχάνουν καλύτερες επιδόσεις» και «Η γονεϊκή εμπλοκή είναι ιδιαίτερα 

σημαντική παράμετρος για τον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών», 

αντίστοιχα. 

 

Μέρος Γ - Οι απόψεις των Διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης 

απέναντι στους τύπους γονεϊκής εμπλοκής: (ανατροφή, επικοινωνία, εθελοντισμός, 

μάθηση στο σπίτι, συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και Σχολείο/οικογένεια/κοινότητα) 

 

Στον Πίνακα 44 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των ερωτώμενων σε 6 

ερωτήσεις σχετικά με τις απόψεις των Διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων Α/θμιας 

Εκπαίδευσης απέναντι στους τύπους γονεϊκής εμπλοκής: (ανατροφή, επικοινωνία, 

εθελοντισμός, μάθηση στο σπίτι, συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και 

Σχολείο/οικογένεια/κοινότητα), ενώ στο Διάγραμμα 2 απεικονίζονται τα ποσοστά 

των κατηγοριών «Συμφωνώ & Συμφωνώ απόλυτα». 
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Πίνακας 44. Βαθμός συμφωνίας σχετικά με τις απόψεις των Διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης απέναντι στους τύπους 

γονεϊκής εμπλοκής: (ανατροφή, επικοινωνία, εθελοντισμός, μάθηση στο σπίτι, συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και Σχολείο/οικογένεια/κοινότητα). 

Μέρος Γ 
Διαφωνώ 

απόλυτα 
Διαφωνώ 

Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

Συμφωνώ 
Συμφωνώ 

απόλυτα 

Το σχολείο οφείλει να παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση, ώστε οι 

γονείς να κατανοούν τα αναπτυξιακά στάδια των παιδιών τους, αλλά και 

να συνδράμει υλικά και ηθικά σε περιπτώσεις που το οικογενειακό 

περιβάλλον δεν ευνοεί τη μόρφωση . 

0 ,0% 2 1,3% 9 6,0% 86 57,0% 54 35,8% 

Υποχρέωση του σχολείου είναι η δημιουργία ενός συστήματος σταθερής 

και τακτικής επικοινωνίας με τους γονείς μέσω του οποίου θα 

ενημερώνονται για την πρόοδο και τη σχολική ζωή των παιδιών τους. 

1 ,7% 3 2,0% 7 4,6% 79 52,3% 61 4,4% 

Οι γονείς μπορούν να συμμετέχουν εθελοντικά σε όλες τις δράσεις και 

όλα τα προγράμματα του σχολείου στο οποίο φοιτούν τα παιδιά τους. 
1 ,7% 22 14,6% 37 24,5% 66 43,7% 25 16,6% 

Οι γονείς μπορούν να συμμετέχουν στη λήψη σημαντικών αποφάσεων 

που σχετίζονται με θέματα του σχολείου. 
17 11,3% 38 25,2% 42 27,8% 40 26,5% 14 9,3% 

Οι γονείς μπορούν να βοηθούν και να ελέγχουν εργασίες που 

αναθέτονται στα παιδιά. 
11 7,3% 12 7,9% 33 21,9% 76 50,3% 19 12,6% 



 

116 

 

Η οικογένεια και το σχολείο μπορούν να συνεργάζονται, ώστε να 

ενεργοποιούν και τα άλλα μέλη της κοινότητας που δεν έχουν άμεση 

σχέση με τη σχολική ζωή. 

0 ,0% 4 2,6% 28 18,5% 87 57,6% 32 21,2% 
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35,76%

60,26%

62,91%

78,81%

92,72%

92,72%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Οι γονείς μπορούν να συμμετέχουν στη λήψη σημαντικών αποφάσεων που 
σχετίζονται με θέματα του σχολείου.

Οι γονείς μπορούν να συμμετέχουν εθελοντικά σε όλες τις δράσεις και όλα τα 
προγράμματα του σχολείου στο οποίο φοιτούν τα παιδιά τους.

Οι γονείς μπορούν να βοηθούν και να ελέγχουν εργασίες που αναθέτονται στα 
παιδιά.

Η οικογένεια και το σχολείο μπορούν να συνεργάζονται, ώστε να ενεργοποιούν 
και τα άλλα μέλη της κοινότητας που δεν έχουν άμεση σχέση με τη σχολική ζωή.

Το σχολείο οφείλει να παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση, ώστε οι γονείς να 
κατανοούν τα αναπτυξιακά στάδια των παιδιών τους, αλλά και να συνδράμει 

υλικά και ηθικά σε περιπτώσεις που το οικογενειακό περιβάλλον δεν ευνοεί τη 
μόρφωση.

Υποχρέωση του σχολείου είναι η δημιουργία ενός συστήματος σταθερής και 
τακτικής επικοινωνίας με τους γονείς μέσω του οποίου θα ενημερώνονται για 

την πρόοδο και τη σχολική ζωή των παιδιών τους.

 

Διάγραμμα 2. Βαθμός συμφωνίας σχετικά με τις απόψεις των Διευθυντών/τριών 

σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης απέναντι στους τύπους γονεϊκής εμπλοκής: 

(ανατροφή, επικοινωνία, εθελοντισμός, μάθηση στο σπίτι, συμμετοχή στη λήψη 

αποφάσεων και Σχολείο/οικογένεια/κοινότητα) (Ποσοστά μόνο για το «Συμφωνώ & 

Συμφωνώ απόλυτα»). 

 

Από τον Πίνακα 44 και το Διάγραμμα 2 προκύπτει ότι οι ερωτηθέντες, 

συμφωνούν και συμφωνούν απόλυτα, σε ποσοστό 92,72% με τις προτάσεις «Το 

σχολείο οφείλει να παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση, ώστε οι γονείς να 

κατανοούν τα αναπτυξιακά στάδια των παιδιών τους, αλλά και να συνδράμει υλικά 

και ηθικά σε περιπτώσεις που το οικογενειακό περιβάλλον δεν ευνοεί τη μόρφωση» 

και «Υποχρέωση του σχολείου είναι η δημιουργία ενός συστήματος σταθερής και 

τακτικής επικοινωνίας με τους γονείς μέσω του οποίου θα ενημερώνονται για την 

πρόοδο και τη σχολική ζωή των παιδιών τους». Ποσοστό περίπου 80% (78,81%), των 

ερωτηθέντων συμφωνούν και συμφωνούν απόλυτα με την πρόταση «Η οικογένεια 

και το σχολείο μπορούν να συνεργάζονται, ώστε να ενεργοποιούν και τα άλλα μέλη 

της κοινότητας που δεν έχουν άμεση σχέση με τη σχολική ζωή» και έπονται οι 

προτάσεις «Οι γονείς μπορούν να βοηθούν και να ελέγχουν εργασίες που αναθέτονται 

στα παιδιά» και «Οι γονείς μπορούν να συμμετέχουν εθελοντικά σε όλες τις δράσεις 

και όλα τα προγράμματα του σχολείου στο οποίο φοιτούν τα παιδιά τους» με 
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ποσοστό 62,91% και 6,26%, αντίστοιχα. Αντίθετα οι Διευθυντές/τριες σχολικών 

μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης δηλώνουν ότι διαφωνούν απόλυτα και διαφωνούν σε 

ποσοστό 64,24% με την πρόταση «Οι γονείς μπορούν να συμμετέχουν στη λήψη 

σημαντικών αποφάσεων που σχετίζονται με θέματα του σχολείου».  

 

Μέρος Δ – Οι απόψεις των Διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων Α/θμιας 

Εκπαίδευσης αναφορικά με τις πρακτικές γονεϊκής εμπλοκής 

 

Στον Πίνακα 45 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των ερωτώμενων σε 15 

ερωτήσεις σχετικά με τις απόψεις των Διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων Α/θμιας 

Εκπαίδευσης αναφορικά με τις πρακτικές γονεϊκής εμπλοκής, ενώ στο Διάγραμμα 3 

απεικονίζονται τα ποσοστά των κατηγοριών «Συμφωνώ & Συμφωνώ απόλυτα». 
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Πίνακας 45. Βαθμός συμφωνίας σχετικά με τις απόψεις των Διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με τις 

πρακτικές γονεϊκής εμπλοκής. 

Μέρος Δ 
Διαφωνώ 

απόλυτα 
Διαφωνώ 

Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

Συμφωνώ 
Συμφωνώ 

απόλυτα 

Το σχολείο διοργανώνει προγράμματα εκπαίδευσης γονέων σε 

θέματα που αφορούν την ανατροφή, την εφηβεία κ.α. 
3 2,0% 15 9,9% 22 14,6% 78 51,7% 33 21,9% 

Οι γονείς συμμετέχουν στην λήψη των αποφάσεων που αφορούν το 

σχολείο. 
16 1,6% 39 25,8% 68 45,0% 26 17,2% 2 1,3% 

Το σχολείο διοργανώνει σεμινάρια γονέων για θέματα υγείας, 

διατροφής κ.α. 
1 ,7% 14 9,3% 28 18,5% 76 5,3% 32 21,2% 

Οι γονείς συμμετέχουν σε εκδρομές ( ως συνοδοί) και γιορτές που 

διοργανώνει το σχολείο. 
4 2,6% 10 6,6% 20 13,2% 88 58,3% 29 19,2% 

Υπάρχει ενημέρωση προς τους γονείς για τις πολιτικές του σχολείου 

καθώς και για προγράμματα και τις δραστηριότητές του. 
1 ,7% 5 3,3% 32 21,2% 76 5,3% 37 24,5% 

Το σχολείο ενθαρρύνει την εθελοντική συμμετοχή γονέων, για 

δραστηριότητες εκτός τάξης. 
3 2,0% 9 6,0% 48 31,8% 69 45,7% 22 14,6% 

Χρησιμοποιούνται όλα τα μέσα (τηλέφωνα, email, μηνύματα) για την 1 ,7% 3 2,0% 15 9,9% 76 5,3% 56 37,1% 
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τακτικότερη δυνατή επικοινωνία με τους γονείς. 

Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνουν τους γονείς για τους εκπαιδευτικούς 

στόχους κάθε μαθήματος. 
2 1,3% 21 13,9% 27 17,9% 77 51,0% 24 15,9% 

Το σχολείο συμμετέχει, σε συνεργασία με τους γονείς, σε δράσεις της 

τοπικής κοινωνίας. 
0 ,0% 6 4,0% 55 36,4% 68 45,0% 22 14,6% 

Το σχολείο ενημερώνει τους γονείς για προγράμματα υγείας, 

πολιτισμού, εκπαίδευσης κ.α. που διοργανώνουν οι τοπικοί φορείς. 
1 ,7% 5 3,3% 37 24,5% 84 55,6% 24 15,9% 

Το σχολείο ενθαρρύνει τη συμμετοχή των γονέων ως ομιλητών 

(παρουσίαση των επαγγελμάτων τους) σε σχολικές εκδηλώσεις. 
0 ,0% 14 9,3% 36 23,8% 86 57,0% 15 9,9% 

Το σχολικό κτίριο προσφέρεται στην κοινότητα για δράσεις μετά το 

πέρας του σχολικού ωραρίου. 
1 ,7% 32 21,2% 51 33,8% 48 31,8% 19 12,6% 

Το σχολείο αποστέλλει στους γονείς μηνιαία ενημέρωση για τη 

φοίτηση του μαθητή (π.χ. απουσίες). 
3 2,0% 25 16,6% 43 28,5% 63 41,7% 17 11,3% 

Το σχολείο προτρέπει τη συμμετοχή των γονέων σε εκδηλώσεις του 

συλλόγου γονέων και κηδεμόνων. 
1 ,7% 5 3,3% 34 22,5% 78 51,7% 33 21,9% 

Το σχολείο οργανώνει επισκέψεις στα σπίτια των οικογενειών των 

μαθητών του για ενημέρωση. 
78 51,7% 39 25,8% 20 13,2% 10 6,6% 4 2,6% 
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9,27%

18,54%

44,37%

52,98%

59,60%

60,26%

66,89%

66,89%

71,52%

71,52%

73,51%

73,51%

74,83%

77,48%

87,42%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Το σχολείο οργανώνει επισκέψεις στα σπίτια των οικογενειών των μαθητών του 
για ενημέρωση.

Οι γονείς συμμετέχουν στην λήψη των αποφάσεων που αφορούν το σχολείο.

Το σχολικό κτίριο προσφέρεται στην κοινότητα για δράσεις μετά το πέρας του 
σχολικού ωραρίου.

Το σχολείο αποστέλλει στους γονείς μηνιαία ενημέρωση για τη φοίτηση του 
μαθητή (π.χ. απουσίες).

Το σχολείο συμμετέχει, σε συνεργασία με τους γονείς, σε δράσεις της τοπικής 
κοινωνίας.

Το σχολείο ενθαρρύνει την εθελοντική συμμετοχή γονέων, για δραστηριότητες 
εκτός τάξης.

Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνουν τους γονείς για τους εκπαιδευτικούς στόχους 
κάθε μαθήματος.

Το σχολείο ενθαρρύνει τη συμμετοχή των γονέων ως ομιλητών (παρουσίαση 
των επαγγελμάτων τους) σε σχολικές εκδηλώσεις.

Το σχολείο ενημερώνει τους γονείς για προγράμματα υγείας, πολιτισμού, 
εκπαίδευσης κ.α. που διοργανώνουν οι τοπικοί φορείς.

Το σχολείο διοργανώνει σεμινάρια γονέων για θέματα υγείας, διατροφής κ.α.

Το σχολείο διοργανώνει προγράμματα εκπαίδευσης γονέων σε θέματα που 
αφορούν την ανατροφή, την εφηβεία κ.α.

Το σχολείο προτρέπει τη συμμετοχή των γονέων σε εκδηλώσεις του συλλόγου 
γονέων και κηδεμόνων.

Υπάρχει ενημέρωση προς τους γονείς για τις πολιτικές του σχολείου καθώς και 
για προγράμματα και τις δραστηριότητές του.

Οι γονείς συμμετέχουν σε εκδρομές (ως συνοδοί) και γιορτές που διοργανώνει 
το σχολείο.

Χρησιμοποιούνται όλα τα μέσα (τηλέφωνα, email, μηνύματα) για την 
τακτικότερη δυνατή επικοινωνία με τους γονείς.

 

Διάγραμμα 3. Βαθμός συμφωνίας σχετικά με τις απόψεις των Διευθυντών/τριών 

σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με τις πρακτικές γονεϊκής 

εμπλοκής (Ποσοστά μόνο για το «Συμφωνώ & Συμφωνώ απόλυτα»). 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 45 και το Διάγραμμα 3, οι ερωτηθέντες, συμφωνούν 

και συμφωνούν απόλυτα με τις προτάσεις: 

• Χρησιμοποιούνται όλα τα μέσα (τηλέφωνα, email, μηνύματα) για την 

τακτικότερη δυνατή επικοινωνία με τους γονείς, σε ποσοστό 87,42%. 

• Οι γονείς συμμετέχουν σε εκδρομές ( ως συνοδοί) και γιορτές που διοργανώνει 

το σχολείο, σε ποσοστό 77,48%. 

• Υπάρχει ενημέρωση προς τους γονείς για τις πολιτικές του σχολείου καθώς και 

για προγράμματα και τις δραστηριότητές του, σε ποσοστό 74,83%. 

• Το σχολείο διοργανώνει προγράμματα εκπαίδευσης γονέων σε θέματα που 

αφορούν την ανατροφή, την εφηβεία κ.α, και Το σχολείο προτρέπει τη 

συμμετοχή των γονέων σε εκδηλώσεις του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, 

σε ποσοστό 73,51%. 

• Το σχολείο διοργανώνει σεμινάρια γονέων για θέματα υγείας, διατροφής κ.α, 

και Το σχολείο ενημερώνει τους γονείς για προγράμματα υγείας, πολιτισμού, 

εκπαίδευσης κ.α. που διοργανώνουν οι τοπικοί φορείς, σε ποσοστό 71,52%. 
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• Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνουν τους γονείς για τους εκπαιδευτικούς στόχους 

κάθε μαθήματος, και Το σχολείο ενθαρρύνει τη συμμετοχή των γονέων ως 

ομιλητών (παρουσίαση των επαγγελμάτων τους) σε σχολικές εκδηλώσεις, σε 

ποσοστό 66,89%. 

• Το σχολείο ενθαρρύνει την εθελοντική συμμετοχή γονέων, για δραστηριότητες 

εκτός τάξης, σε ποσοστό 60,26%. 

• Το σχολείο συμμετέχει, σε συνεργασία με τους γονείς, σε δράσεις της τοπικής 

κοινωνίας, σε ποσοστό 59,60%. 

• Το σχολείο αποστέλλει στους γονείς μηνιαία ενημέρωση για τη φοίτηση του 

μαθητή (π.χ. απουσίες), σε ποσοστό 52,98%. 

• Το σχολικό κτίριο προσφέρεται στην κοινότητα για δράσεις μετά το πέρας του 

σχολικού ωραρίου, σε ποσοστό 44,37%. 

Αντίθετα οι Διευθυντές/τριες σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης 

δηλώνουν ότι διαφωνούν απόλυτα και διαφωνούν σε ποσοστό 9,73% και 81,46% με 

τις προτάσεις «Το σχολείο οργανώνει επισκέψεις στα σπίτια των οικογενειών των 

μαθητών του για ενημέρωση» και «Οι γονείς συμμετέχουν στην λήψη των 

αποφάσεων που αφορούν το σχολείο», αντίστοιχα. 

 

Μέρος Ε - Τρόποι επικοινωνίας των Διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων Α/θμιας 

Εκπαίδευσης με τους γονείς 

 

Στον Πίνακα 46 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των ερωτώμενων σε 9 

ερωτήσεις σχετικά τη συχνότητα χρήσης μερικών μέσων επικοινωνίας των 

Διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης με τους γονείς, ενώ στο 

Διάγραμμα 4 απεικονίζονται τα ποσοστά των κατηγοριών «Πολύ & Πάρα πολύ». 
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Πίνακας 46. Συχνότητα χρήσης μέσων επικοινωνίας των Διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης με τους γονείς. 

Μέρος Ε Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 
Πάρα 

πολύ 

Γραπτά 11 7,3% 22 14,6% 36 23,8% 60 39,7% 22 14,6% 

Τηλεφωνικά 2 1,3% 4 2,6% 18 11,9% 46 3,5% 81 53,6% 

Με ηλεκτρονική αλληλογραφία 13 8,6% 11 7,3% 23 15,2% 58 38,4% 46 3,5% 

Με προγραμματισμένη συνάντηση στο σχολείο. 0 ,0% 4 2,6% 29 19,2% 43 28,5% 75 49,7% 

Με έκτακτη συνάντηση στο σχολείο μετά από προβληματική 

συμπεριφορά ή χαμηλή επίδοση του μαθητή 
6 4,0% 13 8,6% 22 14,6% 48 31,8% 62 41,1% 

Με επίσκεψη στο σπίτι 122 8,8% 22 14,6% 4 2,6% 3 2,0% 0 ,0% 

Με συνάντηση στα πλαίσια κοινωνικών επαφών 20 13,2% 38 25,2% 57 37,7% 27 17,9% 9 6,0% 

Κατά την παράδοση των ελέγχων προόδου 0 ,0% 4 2,6% 12 7,9% 44 29,1% 91 6,3% 

Σε άλλη σχολική εκδήλωση 7 4,6% 20 13,2% 25 16,6% 48 31,8% 51 33,8% 
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1,99%

23,84%

54,30%

65,56%

68,87%

72,85%

78,15%

84,11%

89,40%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Με επίσκεψη στο σπίτι

Με συνάντηση στα πλαίσια κοινωνικών επαφών

Γραπτά

Σε άλλη σχολική εκδήλωση

Με ηλεκτρονική αλληλογραφία

Με έκτακτη συνάντηση στο σχολείο μετά από προβληματική συμπεριφορά ή 
χαμηλή επίδοση του μαθητή

Με προγραμματισμένη συνάντηση στο σχολείο.

Τηλεφωνικά

Κατά την παράδοση των ελέγχων προόδου

 

Διάγραμμα 4. Συχνότητα χρήσης μέσων επικοινωνίας των Διευθυντών/τριών σχολικών 

μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης με τους γονείς (Ποσοστά μόνο για το «Πολύ & Πάρα 

Πολύ»). 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 46 και το Διάγραμμα 4, οι ερωτηθέντες, επιλέγουν ως 

τρόπο επικοινωνίας με τους γονείς, σε βαθμό πολύ και πάρα πολύ: 

• Την παράδοση των ελέγχων προόδου, σε ποσοστό 89,40%. 

• Τηλεφωνικά, σε ποσοστό 84,11%. 

• Με προγραμματισμένη συνάντηση στο σχολείο, σε ποσοστό 78,15%. 

• Με έκτακτη συνάντηση στο σχολείο μετά από προβληματική συμπεριφορά ή 

χαμηλή επίδοση του μαθητή, σε ποσοστό 72,85%. 

• Με ηλεκτρονική αλληλογραφία, σε ποσοστό 68,87%. 

• Σε άλλη σχολική εκδήλωση, σε ποσοστό 65,56%. 

• Γραπτά, σε ποσοστό 54,30%. 

• Με συνάντηση στα πλαίσια κοινωνικών επαφών, σε ποσοστό 23,84% 

• Με επίσκεψη στο σπίτι, σε ποσοστό 1,99% 

Αντίθετα, οι Διευθυντές/τριες σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης 

δηλώνουν ότι επικοινωνούν με τους γονείς «Με συνάντηση στα πλαίσια κοινωνικών 

επαφών», σε ποσοστό μόλις 23,84% και «Με επίσκεψη στο σπίτι», σε ποσοστό 

περίπου 2%. 
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Μέρος ΣΤ - Το περιεχόμενο της επικοινωνίας των Διευθυντών/τριών σχολικών 

μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης και γονέων 

Στον Πίνακα 47 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των ερωτώμενων σε 15 

ερωτήσεις σχετικά το περιεχόμενο της επικοινωνίας των Διευθυντών/τριών σχολικών 

μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης και γονέων, ενώ στο Διάγραμμα 5 απεικονίζονται τα 

ποσοστά των κατηγοριών «Συμφωνώ & Συμφωνώ απόλυτα». 
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Πίνακας 47. Το περιεχόμενο της επικοινωνίας των Διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης και γονέων. 

Μέρος ΣΤ 
Διαφωνώ 

απόλυτα 
Διαφωνώ 

Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

Συμφωνώ 
Συμφωνώ 

απόλυτα 

Την πρόοδο των παιδιών στο μαθησιακό τομέα. 0 ,0% 5 3,3% 11 7,3% 67 44,4% 68 45,0% 

Δράσεις της τοπικής κοινωνίας που μπορούν να συμμετέχουν. 0 ,0% 22 14,6% 72 47,7% 45 29,8% 12 7,9% 

Για το πρόγραμμα και τους στόχους του σχολείου. 0 ,0% 8 5,3% 27 17,9% 84 55,6% 32 21,2% 

Προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών. 0 ,0% 3 2,0% 14 9,3% 62 41,1% 72 47,7% 

Θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού του παιδιού τους. 7 4,6% 36 23,8% 55 36,4% 38 25,2% 15 9,9% 

Τις απουσίες των μαθητών 4 2,6% 5 3,3% 21 13,9% 70 46,4% 51 33,8% 

Τους τρόπους που μπορούν να βοηθήσουν τη μάθηση των παιδιών στο 

σπίτι. 
0 ,0% 4 2,6% 17 11,3% 73 48,3% 57 37,7% 

Τους τρόπους που μπορούν να βοηθήσουν εθελοντικά το σχολείο. 0 ,0% 15 9,9% 38 25,2% 69 45,7% 29 19,2% 

Τις δράσεις του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων. 0 ,0% 18 11,9% 41 27,2% 65 43,0% 27 17,9% 

Την ανταλλαγή απόψεων και βοήθεια σε ζητήματα ανατροφής που τους 

απασχολούν σχετικά με το παιδί. 
4 2,6% 13 8,6% 23 15,2% 69 45,7% 42 27,8% 

Τη συνεργασία για λήψη αποφάσεων που αφορούν το πρόγραμμα και 

την οργάνωση του σχολείου. 
17 11,3% 24 15,9% 60 39,7% 39 25,8% 11 7,3% 
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Τις δραστηριότητες του σχολείου που μπορούν να συμμετέχουν. 0 ,0% 10 6,6% 39 25,8% 77 51,0% 25 16,6% 

Την αναζήτηση εκ μέρους μου πληροφοριών σχετικά με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του παιδιού και του περιβάλλοντός του. 
1 ,7% 5 3,3% 33 21,9% 79 52,3% 33 21,9% 

Τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του συλλόγου των 

εκπαιδευτικών. 
35 23,2% 43 28,5% 35 23,2% 29 19,2% 9 6,0% 

Την καθοδήγηση των γονέων για το πώς θα συμβάλουν στη βελτίωση 

των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών. 
1 ,7% 9 6,0% 35 23,2% 74 49,0% 32 21,2% 
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25,17%

33,11%

35,10%

37,75%

60,93%

64,90%

67,55%

70,20%

73,51%

74,17%

76,82%

80,13%

86,09%

88,74%

89,40%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του συλλόγου των εκπαιδευτικών.

Τη συνεργασία για λήψη αποφάσεων που αφορούν το πρόγραμμα και την 
οργάνωση του σχολείου.

Θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού του παιδιού τους.

Δράσεις της τοπικής κοινωνίας που μπορούν να συμμετέχουν.

Τις δράσεις του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.

Τους τρόπους που μπορούν να βοηθήσουν εθελοντικά το σχολείο.

Τις δραστηριότητες του σχολείου που μπορούν να συμμετέχουν.

Την καθοδήγηση των γονέων για το πώς θα συμβάλουν στη βελτίωση των 
κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών.

Την ανταλλαγή απόψεων και βοήθεια σε ζητήματα ανατροφής που τους 
απασχολούν σχετικά με το παιδί.

Την αναζήτηση εκ μέρους μου πληροφοριών σχετικά με τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του παιδιού και του περιβάλλοντός του.

Για το πρόγραμμα και τους στόχους του σχολείου.

Τις απουσίες των μαθητών

Ττους τρόπους που μπορούν να βοηθήσουν τη μάθηση των παιδιών στο σπίτι.

Προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών.

Την πρόοδο των παιδιών στο μαθησιακό τομέα.

 

Διάγραμμα 5. Το περιεχόμενο της επικοινωνίας των Διευθυντών/τριών σχολικών 

μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης και γονέων (Ποσοστά μόνο για το «Συμφωνώ & 

Συμφωνώ απόλυτα»). 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 47 και το Διάγραμμα 5, οι ερωτηθέντες, συμφωνούν 

και συμφωνούν απόλυτα ότι το περιεχόμενο επικοινωνίας με τους γονείς είναι: 

• Την πρόοδο των παιδιών στο μαθησιακό τομέα, σε ποσοστό 89,40%. 

• Προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών, σε ποσοστό 88,74%. 

• Τους τρόπους που μπορούν να βοηθήσουν τη μάθηση των παιδιών στο σπίτι, σε 

ποσοστό 86,09%. 

• Τις απουσίες των μαθητών, σε ποσοστό8,13%. 

• Για το πρόγραμμα και τους στόχους του σχολείου, σε ποσοστό 76,82%. 

• Την αναζήτηση εκ μέρους μου πληροφοριών σχετικά με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του παιδιού και του περιβάλλοντός του, σε ποσοστό 74,17%. 

• Την ανταλλαγή απόψεων και βοήθεια σε ζητήματα ανατροφής που τους 

απασχολούν σχετικά με το παιδί, σε ποσοστό 73,51%. 

• Την καθοδήγηση των γονέων για το πώς θα συμβάλουν στη βελτίωση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών, σε ποσοστό 7,20%. 

• Τις δραστηριότητες του σχολείου που μπορούν να συμμετέχουν, σε ποσοστό 

67,55%. 
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• Τους τρόπους που μπορούν να βοηθήσουν εθελοντικά το σχολείο, σε ποσοστό 

64,90%. 

• Τις δράσεις του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, σε ποσοστό 6,93% 

Αντίθετα οι Διευθυντές/τριες σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης 

δηλώνουν ότι διαφωνούν απόλυτα και διαφωνούν, σε ποσοστό 74,83%, 66,89%, 

64,90% και 62,25% ότι το περιεχόμενο της επικοινωνίας με τους γονείς αφορά «Τη 

συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του συλλόγου των εκπαιδευτικών», «Τη 

συνεργασία για λήψη αποφάσεων που αφορούν το πρόγραμμα και την οργάνωση του 

σχολείου», «Θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού του παιδιού τους» και 

«Δράσεις της τοπικής κοινωνίας που μπορούν να συμμετέχουν», αντίστοιχα. 
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«Δηλώνω ρητά  και ανεπιφύλακτα ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα άρθρα 

2,4,6 παρ. 3 του Ν. 1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής 

εργασίας και δεν προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων και δεν είναι προϊόν 

μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις 

βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον.» 
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