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Σε συνεργασία με:





 Η οικογένεια είναι ο πρωταρχικός
φορέας των πιο ισχυρών επιδράσεων
στην ανάπτυξη του ατόμου

 Είναι μια αναπτυσσόμενη δομή που
διαγράφει τον κύκλο της ζωής κάθε
μέλους της και της ανάπτυξής του

 Είναι το πρώτο φυσικό σχολείο του
παιδιού (Φλουρής, 1980)



 Μια ομάδα ατόμων που συνδέονται
με δεσμούς αίματος ή υιοθεσίας.

 Μια ομάδα ατόμων με στενή
προσωπική σχέση, αυθόρμητη και
ανεπίσημη με άξονα το συναίσθημα.

 Μια ομάδα ατόμων με κοινή
καταγωγή, κοινή κοινωνική τάξη και
κουλτούρα.

 Μια ομάδα ατόμων με κοινή στέγη,
κοινές αξίες, κοινούς στόχους.

 Η πρωτογενής διαπροσωπική σχέση
που θα αποτελέσει το επίκεντρο όλων
των μεταγενέστερων σχέσεων (Φλουρής,

1980).



 Από το 1958 ο Ackerman αναφέρεται στον
ρόλο που επιτελεί ή οφείλει να επιτελεί η
οικογένεια.

 Να παρέχει τροφή, στέγη, υλικά αγαθά για την
προστασία και την επιβίωση των μελών της.

 Να παρέχει το πλαίσιο για την καλλιέργεια και
ανάπτυξη ενός συναισθηματικού υπόβαθρου.

 Να αναπτύσσει υγιή κοινωνικά και σεξουαλικά
πρότυπα για την ομαλή ωρίμανση και
περαιτέρω συμβίωσή τους.

 Να καλλιεργεί γνώσεις και να προωθεί τη
δημιουργικότητα και την πρωτοβουλία
αναπτύσσοντας πολύπλευρους πολίτες του
αύριο.



Ο στόχος της 
επιβίωσης 

(φροντίδα, υγεία, 
ασφάλεια)

Ο οικονομικός 
στόχος 

(απόκτηση δεξιοτήτων για 
οικονομική ευμάρεια)

Ο πολιτισμικός 
στόχος 

(απόκτηση πολιτισμικών 
αξιών για αρμονικότερη 

συμβίωση)



 Είναι η συμπεριφορά που

απορρέει από την ιδιότητα

κάποιου που είναι γονιός ή

ενεργεί ως γονιός.

 Δεν είναι ένας από τη φύση

του ατόμου δοσμένος ρόλος.

 Μαθαίνεται…

 Αναπτύσσεται…

 Καλλιεργείται…

 Έγκειται στην προσπάθεια για

κοινωνικοποίηση του παιδιού

και την προσαρμοστικότητα

των γονιών για την

ικανοποίηση των αναγκών

του.

«Ή γαρ ου χρη ποιεισθαι

παιδας, ή 

ξυνδιαταλαιπωρειν και 

τρέφονται και παιδεύοντα. 

Σε δε μοι δοκεις τα 

ραθυμότατα αιρεισθαι» 
Πλάτων, Κρίτων, 45c – 46a

[Γιατί ή δεν πρέπει κανείς 

να κάνει παιδιά ή πρέπει 

συνέχεια να βασανίζεται 

στο πλευρό τους 

(προσπαθώντας) να τα 

αναθρέψει και να τα 

μορφώσει].



Οι διαλεκτικοί γονείς

(ενθάρρυνση, συζήτηση, 
εξήγηση, ανάλυση, 
καλλιέργεια ώριμης 

συμπεριφοράς, 
πρωτοβουλίες και αίσθημα 

ευθύνης)

Οι αυταρχικοί γονείς

(τιμωρία, έμφαση στην 
υπακοή και την απόλυτη 

πειθαρχία, απουσία 
συζήτησης, ανελαστικά 

πρότυπα, υψηλές και 
άκαμπτες προσδοκίες)

Οι παραχωρητικοί γονείς

(ελευθερία δίχως όρια, 
χαλαρό πλαίσιο χωρίς 

στόχους, έλλειψη 
αναγνώρισης και 
διαχείρισης του 

συναισθήματος, μη 
διακριτοί ρόλοι)



Χαλαρή

(χωρίς αφομοίωση, προσαρμογή και 
εξισορρόπηση, άρα απουσία 

ανάπτυξης)

Άκαμπτη

(περιορισμός γνωστικών κατασκευών)

Εύκαμπτη

(επέκταση ή διαφοροποίηση της 
γνωστικής κατασκευής με τις καλύτερες 

σχολικές επιδόσεις για τα παιδιά)



 …από το 1800 που ιδρύονται τα πρώτα
νηπιαγωγεία.

 Απαραίτητη προϋπόθεση καλής λειτουργίας
των νηπιαγωγείων είναι η επικοινωνία
δασκάλου-γονιού, ακόμη και με κατ’ οίκον
επισκέψεις

 Βασική (κοινή) αρχή μάθησης: η τιμωρία

 Το ενδιαφέρον για την ουσιαστική μάθηση και
ανάπτυξη του παιδιού διαφαίνεται στις αρχές
του 1900 προϋποθέτοντας την ποιοτικότερη
επικοινωνία σχολείου-οικογένειας



 Επικοινωνία: όχι ως μορφή ανταλλαγής
πληροφοριών αλλά ως ανταλλαγή ιδεών,
απόψεων με συνειδητές αντιδράσεις, ή/και
γλώσσα του σώματος, σε τακτά χρονικά
διαστήματα

 Ενημέρωση γονέων για το πρόγραμμα

 Ενημέρωση γονέων για αυξημένες ή μειωμένες
ικανότητες/δυνατότητες (γονείς συνυπεύθυνοι
για τη μόρφωση των παιδιών)

 Κοινός στόχος: εκπαίδευση του τρόπου σκέψης,
μάθηση και αξιολόγηση της γνώσης,
κοινωνικοποίηση, σεβασμός, ηθικές αξίες και
υγιείς τρόποι επικοινωνίας και συμβίωσης με το
σύνολο



 Προστατευτικός γονιός / γονιός

‘ελικόπτερο’: Βλέπουν τα παιδιά σαν

προέκταση του εαυτού τους ‘‘Κριτικάρεις το παιδί

μου… άρα κριτικάρεις εμένα’’ ή προσωποποιούν
κάθε συμπεριφορά του παιδιού στον χώρο του

σχολείου ‘‘Μου λέτε, δηλαδή, ότι δεν είμαι καλός

γονιός…; Ότι δεν ανέθρεψα σωστά το παιδί

μου… ;’’

 Οι υποδείξεις προς τον ρόλο του εκπαιδευτικού

‘‘… θα σας πω πώς να του συμπεριφέρεστε…

γιατί εγώ ξέρω το παιδί μου!’’, και η σθεναρή

αντίσταση λειτουργούν ανασταλτικά στη σχέση

δασκάλου-μαθητή και κατ’ επέκταση στη
μάθηση.



 Γονεϊκή ανασφάλεια και
χαμηλή αυτοεκτίμηση: Η

αίσθηση ότι δεν ανήκουν στο

σχολείο τους απομακρύνει από

την επικοινωνία με αυτό.

Αποφεύγουν να εκφράσουν τις

απόψεις και τα συναισθήματά

τους, είναι κοινωνικά

αποστασιοποιημένοι

επιβαρύνοντας την επικοινωνία

με τα σχολικά πρόσωπα του

παιδιού τους.



 Οι δικές τους σχολικές
εμπειρίες: Οι αρνητικές
σχολικές εικόνες, το άγχος
των μαθημάτων και οι μη
υγιείς σχέσεις με τους
δασκάλους αποτελούν τα
ακατέργαστα και δυσάρεστα
συναισθήματα που
μεταβιβάζονται στο παιδί
τους, προκαταβάλλοντάς το
αρνητικά
(διαστρεβλώνοντας πολλές
φορές την πραγματικότητα).



 Αδιάφορος γονέας:
Επαναπαύονται στον
φροντιστικό ρόλο του σχολείου
αδιαφορώντας για τη
συμμετοχή του δικού τους
ρόλου στη ενεργό μάθηση του
παιδιού.

 Η αδιαφορία αυτή εισπράττεται
από το παιδί ως γενικότερη
αδιαφορία και εκφράζεται
συχνά με επιθετικότητα προς
τους συμμαθητές του που
φεύγουν το μεσημέρι πιο νωρίς!



 Γονεϊκή καχυποψία: Η ανειλικρίνεια των
γονέων για ενδεχόμενα προβλήματα του
παιδιού τους, ακόμη και ιατρικής
φύσεως, δυσχεραίνει την υγιή
επικοινωνία με το σχολείο και συνεπώς
τη σχολική ζωή του παιδιού.

 Έλλειψη επικοινωνίας λόγω έλλειψης
χρόνου: Οι εργασιακές συνθήκες των
γονέων ή τα αντίθετα ωράρια με το
σχολείο επιτείνουν την δυσκολία της
επαφής, της ανταλλαγής απόψεων και
την ορθής ενημέρωσης για τη ζωή του
παιδιού στο σχολείο.



Βασική 
αρχή: Το 

χτίσιμο της 
σχέσης

Εμπιστοσύνη
αυθεντικότητα
ενσυναίσθηση 
αποδοχή και

ζεστασιά.

Αποφεύγονται οι 
αντιπαραθέσεις, 

οι αρνητικές 
αξιολογήσεις & 
οι αυθαίρετες 
ερμηνείες ή 

συμπεράσματα.

Ο εκπαιδευτικός 
οφείλει να 

κατανοήσει το 
άγχος, την αγωνία

και την 
ανασφάλεια που 

μπορεί να εκφράζει 
ο γονιός



Δείχνουμε ενσυναίσθηση 

(τι μπορεί να εκφράζει με τη 
στάση του / την παρέμβασή 
του, ποια συναισθήματα τον 
διακατέχουν)

Παραχωρούμε τον λόγο 

(να αδειάσει τις σκέψεις 
του… τις ανησυχίες του…)

Δείχνουμε κατανόηση στο 
άτομό του, σεβασμό και 
ευγένεια αναγνωρίζοντας 
την προσπάθεια που 
καταβάλλει



Κάνουμε αντανάκλαση του συναισθήματος

 Η τεχνική αυτή βοηθά στο να καταλάβει ο συνομιλητής

(γονιός) ότι ο εκπαιδευτικός ενδιαφέρεται για αυτόν και πως

είναι παρών σε μια ενεργητική ακρόαση.

Χρειάζεται, επομένως, ο εκπαιδευτικός να:

 …επικεντρωθεί στο συναίσθημα και όχι μόνο στο
περιεχόμενο των λόγων

 …προσέξει τον τρόπο & το ύφος της ομιλίας (μη λεκτική
επικοινωνία)

 …ρωτήσει πώς νιώθει ο γονιός ή/και γιατί νιώθει έτσι (πχ
Νομίζω πως αισθάνεστε… Φαίνεστε να…. Τι σας δυσκολεύει

σε αυτό…; Τι πιστεύετε πως θα ήταν καλύτερο για το δικό

σας παιδί…;)



Θέτουμε υγιή όρια

 Η οριοθέτηση του γονιού απαιτεί προσεκτικούς χειρισμούς

και ξεκάθαρα δομημένα περιβάλλοντα και στόχους,

διαύγεια επιθυμιών και προθέσεων.

 Όρια σημαίνει και ξεκαθάρισμα ρόλων. Ο εκπαιδευτικός

δεν είναι ο γονιός. Είναι εκείνος που συμπληρώνει,

τροποποιεί και αναβαθμίζει τις αξίες και τις συμπεριφορές

του πρωταρχικού περιβάλλοντος μέσα από και στο

σχολικό πλαίσιο.

 Τα όρια βασίζονται στην επιβράβευση, στα θετικά

αποτελέσματα της προσπάθειας τα οποία μπορούν να

προκύψουν μόνο μέσα από τη συνεργασία.

 Επομένως, καλό είναι να αποφεύγονται οι περιττές

πληροφορίες καθώς και η απόδοση ευθυνών (είτε στο

παιδί είτε στον γονιό/κηδεμόνα) που φέρνει την άμυνα (και

κατόπιν επίθεση) ως τρόπο αντιμετώπισης του ληφθέντος

ερεθίσματος.



 Ο σεβασμός στην ατομικότητα είναι μια αμφίδρομη

διαδικασία μέσα σε σαφή πλαίσια που παρέχουν

ασφάλεια στους συνομιλητές με στόχο να ‘βγουν όλοι

κερδισμένοι’ (win-win).



 Ο επαγγελματισμός αφορά στην αυταξία
του εκπαιδευτικού και στις γνώσεις που έχει
για το αντικείμενο που διδάσκει.

 Ο εκπαιδευτικός είναι χρήσιμο να τεκμαίρει
με επιχειρήματα το γιατί και το πώς της
εκπαιδευτικής διαδικασίας δείχνοντας
επιστημονικότητα και κύρος,
απαλλαγμένος από προσωπικές
προκαταλήψεις ή βιώματα.

 Γνωρίζοντας με επάρκεια το επαγγελματικό
του πεδίο δημιουργεί τα εχέγγυα μιας
υγιούς συνεργασίας με οποιονδήποτε
γονεϊκό τύπο και αν κληθεί να συνεργαστεί.



 Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί τις
κατάλληλες λέξεις που αποσκοπούν
στο μήνυμα που θέλει να περάσει.

 Ωστόσο, «…μήνυμα που εστάλη…
δεν είναι απαραίτητα και μήνυμα που
ελήφθη!».

 Οι λέξεις έχουν δύναμη, βαρύτητα και
πολλές φορές ρυθμίζουν
συναισθήματα και συμπεριφορές.

 Οι εκφράσεις του προσώπου, η
στάση του σώματος, οι χειρονομίες,
ο τόνος της φωνής, ο επιτονισμός, η
απόσταση των σωμάτων κ.ά.
προωθούν ή όχι τη συνεργασία με
τον γονιό.



Μήνυμα σε πρώτο πρόσωπο & διεκδικητικότητα

 Η διεκδικητική συμπεριφορά συνδράμει στην
εδραίωση της ισοτιμίας στις διαπροσωπικές
σχέσεις.

 Χρειάζεται η χρήση του μηνύματος σε πρώτο
πρόσωπο, ειδικά όταν ο εκπαιδευτικός νιώσει
πως προσβάλλεται ή έρχεται σε δύσκολη θέση
λόγω μιας παρεμβατικής συμπεριφοράς.

 Το μήνυμα σε πρώτο πρόσωπο δεν
προσβάλλει, δεν κατηγορεί αλλά πληροφορεί
για την επίδραση της συμπεριφοράς του
συνομιλητή – γονιού (πχ. ‘‘Με κάνει να νιώθω
άβολα ο τρόπος που με ρωτάτε και πιστεύω πως
αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε θέση να βρούμε
από κοινού μια λύση ώστε να…’’) (Πιντέρης, 2010)



Επομένως, χρήσιμο είναι ο εκπαιδευτικός να:

 Περιγράψει τη συμπεριφορά που του
δημιουργεί πρόβλημα με σαφήνεια,
χωρίς απόδοση ευθυνών

 Προσδιορίσει και να αναφέρει το
συναίσθημα που του δημιουργείται

 Προσδιορίσει την επίδραση της
συμπεριφοράς

(Πχ. ‘’Η ένταση που διακρίνεται στη συζήτησή μας
για τους λόγους της ελλιπούς προετοιμασίας της
Κατερίνας, μού δημιουργεί στενόχωρα
συναισθήματα και περαιτέρω προβληματισμό γιατί
ήμουν ξεκάθαρη μέσα στην τάξη σχετικά με τον
τρόπο μελέτης στο σπίτι και τις απαιτήσεις του
διαγωνίσματος’’)



 Αποφεύγεται το ping – pong.

 Στόχος δεν είναι η επίδειξη δύναμης και

υπεροχής είτε από τον γονιό είτε από τον
εκπαιδευτικό.

 Στόχος είναι η ενίσχυση της μαθησιακής

πορείας του παιδιού και της σχολικής του

επίδοσης.

 Γι’ αυτό ο εκπαιδευτικός, αν αναγνωρίσει την

έναρξη της διαδικασίας, επαναφέρει τον

γονιό στον αρχικό στόχο του ίδιου και του

σχολικού πλαισίου, που αφορά στην

πολύπλευρη καλλιέργεια των μαθησιακών
και κοινωνικών δεξιοτήτων του παιδιού.



Θέτουμε ερωτήσεις που στόχο έχουν τη 
συνεργασία 

 ‘’Παρατηρώ πως αυτή η συμπεριφορά
συχνά επηρεάζει την Κατερίνα. Έχετε να
προτείνετε κάτι ώστε μαζί να τη
βοηθήσουμε;’’

 ‘’Η Κατερίνα δυσκολεύεται να απαντήσει
όταν της απευθύνω τον λόγο. Σας έχουν
αναφέρει κάτι παρόμοιο στο παρελθόν..;’’

 ‘’Έχω παρατηρήσει πως η Κατερίνα
διασπάται εύκολα και εκφράζει μια δυσκολία
στη συγκέντρωση. Αναρωτιέμαι, έχετε
παρατηρήσει κι εσείς κάτι παρόμοιο στο
σπίτι…;’’



 Οι ειδικοί προτείνουν το χτίσιμο μιας
γέφυρας ανάμεσα στον γονιό και το
σχολείο που συμβάλει στην υγιή και
πολύπλευρη ανάπτυξη του παιδιού.

Για τον σκοπό αυτό απαιτείται:

 αμοιβαία επικοινωνία

 κατανόηση

 εμπιστοσύνη

 και κυρίως η κοινή αντίληψη ότι
μεγαλώνουμε ανθρώπους που θα
ζήσουν στην κοινωνία του αύριο,
συνεπώς οφείλουμε να αναζητήσουμε
αλλά και να διαθέσουμε τα απαραίτητα
και κατάλληλα εργαλεία… που δεν
κρατάνε… το σκοινί του αερόστατου
στη γη!
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