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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στην παρούσα εργασία ασχολούμαστε με το θέμα της εμπλοκής των γονέων 
στη σχολική ζωή ως παράγοντας περιορισμού της προβληματικής συμπεριφοράς 
των μαθητών. Η έννοια της γονεϊκής εμπλοκής αναφέρεται σε διαδικασίες που 
σχετίζονται κυρίως με την καθοδηγούμενη και οριοθετημένη ανάμειξη των γονιών 
στα σχολικά δρώμενα, κατά τις οποίες η ανάμειξη αυτή προκαθορίζεται από το ίδιο 
το επαγγελματικό προσωπικό του σχολείου, τους εκπαιδευτικούς. Ως γονεϊκή 
εμπλοκή επομένως εννοούμε την ποιοτική και ποσοτική συμμετοχή του γονιού στην 
εκπαιδευτική διαδικασία του παιδιού του.      
        Οι διάφορες μορφές προβληματικής συμπεριφοράς παρατηρούνται  σε όλες τις 
σύγχρονες κοινωνίες. Ως προβλήματα συμπεριφοράς ορίζουμε συμπεριφορές που 
γενικά οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν  ως ενοχλητικές και εμποδίζουν τη φυσιολογική 
πρόοδο της εργασίας στην τάξη ή της κανονικής εργασίας του ατόμου. Αυτές 
εκτείνονται από έλλειψη προσοχής στο χαμηλότερο επίπεδο  έως την απορριπτική 
επιθετικότητα και τη βία στο υψηλότερο.  



ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Σκοπός της εργασίας είναι να αναλυθεί η έντονη προσκόλληση παιδιών 

προσχολικής ηλικίας στην οικογένεια και να παρουσιαστούν τρόποι αντιμετώπισης 

της συγκεκριμένης αρνητικής μορφής συμπεριφοράς από τον εκπαιδευτικό σε 

συνεργασία με τους γονείς.  



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ . 

Στα πλαίσια των προβληματικών μορφών συμπεριφοράς μαθητών στο 

νηπιαγωγείο ερευνήσαμε τη συμπεριφορά ενός μαθητή το οποίο κατά τη σχολική 

χρονιά 2018-2019 φοιτούσε σε Νηπιαγωγείο του Νομού Πρέβεζας ως προνήπιο.   

       Ως μέθοδο έρευνας χρησιμοποιήσαμε τη μελέτη περίπτωσης προκειμένου να 

γίνει μία σε βάθος μελέτη του φαινομένου της έντονης προσκόλλησης παιδιού σε 

πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος του και ταυτόχρονα της εκδήλωσης 

επιθετικής συμπεριφοράς σε πρόσωπα του σχολικού περιβάλλοντος (συμμαθητές-

εκπαιδευτικούς). 



ΑΝΑΛΥΣΗ 

            Το πρόβλημα έρευνας προέκυψε από την αρχή της σχολικής χρονιάς καθώς 

έκανε μεγάλη εντύπωση στους νηπιαγωγούς η υπερβολική ενεργητικότητα και η 

έντονη προσκόλληση του συγκεκριμένου μαθητή στο πρόσωπο της μητέρας του αλλά 

και της αδερφής του που φοιτούσε ως νήπιο στο σχολείο.  

       Η οικογένεια από την οποία προέρχεται το παιδί είναι τετραμελής.  Οι γονείς 

είναι μεσαίου μορφωτικού επιπέδου και ο πατέρας εργάζεται ως οδηγός ταξί, ενώ η 

μητέρα ασχολείται με τα οικιακά. Είναι σχετικά νέοι (40 και 32 ετών αντίστοιχα) και 

στην ανατροφή των παιδιών  συμμετέχουν ενεργά και οι παππούδες.  

 



          Από την καθημερινή επαφή και επικοινωνία με τους γονείς -ιδιαίτερα με 

τη μητέρα του παιδιού- παρατηρήθηκε η έντονη προσκόλληση μητέρας και 

παιδιών σε μια αμφίδρομη σχέση. Τα παιδιά δηλαδή προσκολλούν στη μητέρα 

τους, αλλά και η μητέρα έντονα στο παιδιά.  

          Για παράδειγμα κατά την προσέλευσή τους το πρωί η μητέρα δεν 

αποχαιρετούσε τα παιδιά, αλλά παρέμενε στο χώρο τακτοποιώντας η ίδια τα 

πράγματά τους και εισχωρούσε στην αίθουσα διδασκαλίας χωρίς λόγο, παρ’ 

όλες τις συχνές συστάσεις της νηπιαγωγού για πιο διακριτική συμπεριφορά.  

Χαρακτηριστική είναι η φράση που επαναλάμβανε καθημερινά η μητέρα κατά 

τον αποχωρισμό το πρωί : «Να προσέχετε».  



 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΗ 

            Πιο συγκεκριμένα από την ώρα προσέλευσης του στο χώρο του νηπιαγωγείου 

ήταν φανερά τα σημάδια αυτής της συμπεριφοράς. Ενώ όλα τα παιδιά 

αυτοεξυπηρετούνταν, εκείνο -ενώ ήταν ικανό- περίμενε να το βοηθήσει η μητέρα 

του ή η αδερφή του, δηλαδή αρνιόταν την καθιερωμένη προετοιμασία για την 

είσοδο στην τάξη (μπουφάν, παντόφλες, τακτοποίηση της τσάντας του).  

           Κατά τη διάρκεια των αυθόρμητων δραστηριοτήτων παρουσίαζε έντονη 

ενεργητικότητα, επιθετική συμπεριφορά καταστρέφοντας τα παιχνίδια των άλλων 

παιδιών, περνώντας από «γωνιά σε γωνιά» και παιχνίδι σε παιχνίδι, χωρίς να 

ακολουθεί τους κανόνες της τάξης.  
 



       Όσον αφορά τις προγραμματισμένες δραστηριότητες το παιδί φερόταν εντελώς 

«ανώριμα», αδιαφορώντας για τις συζητήσεις που γίνονταν στην «παρεούλα». 

Συνήθως γυρνούσε την πλάτη του και παρόλες τις προτροπές της νηπιαγωγού εκείνο 

αδιαφορούσε και προσκολλούνταν στην αγκαλιά της αδερφής του.  

       Στις εργασίες του, λόγω έλλειψης προσοχής,  δεν μπορούσε να ανταποκριθεί 

ικανοποιητικά για την ηλικία του. Ο τρόπος προσέγγισης της νηπιαγωγού από το 

παιδί  ήταν απαιτητικός και απότομος. Προσπαθούσε πάντα να γίνεται το δικό του, 

χωρίς όμως το ίδιο να καταβάλλει ιδιαίτερη προσπάθεια. Για παράδειγμα έλεγε 

«Κυρία, είπε η μαμά μου να μου βάλεις το μπουφάν». Δεν αυτοεξυπηρετούνταν 

στην τουαλέτα και απαιτούσε να το βοηθήσει η νηπιαγωγός σε κάθε του ανάγκη.  Το 

ίδιο συνέβαινε και σε δραστηριότητες  που γίνονταν στην αυλή. 



            Η συγκεκριμένη συμπεριφορά του μαθητή εντάσσεται στο πλαίσιο που 

περιγράφει ο Ι. Παρασκευόπουλος στο βιβλίο του «Εξελικτική Ψυχολογία», όπου 

αναφέρει ότι  υπάρχει συνάφεια ανάμεσα στην ψυχοδυναμική της οικογένειας και την 

προσωπικότητα του παιδιού.  

       Πιο συγκεκριμένα οι υπερπροστατευτικοί γονείς υποτάσσουν τα παιδιά τους στη 

δική τους απόλυτη φροντίδα ή υποτάσσονται οι ίδιοι στις επιθυμίες των παιδιών τους, 

με συνέπεια τα παιδιά να παρουσιάζουν συνήθως εγωιστική στάση, εγωκεντρική 

διάθεση, τυραννική συμπεριφορά, περιορισμένες κοινωνικές επαφές, εξάρτηση και 

εσωτερική ανασφάλεια (Παρασκευόπουλος, Ι., τόμ.1,  1985: 199). 



            Στην προσχολική ηλικία, που το παιδί μετά την προσκόλληση αναζητεί την αυτονομία του, 

ο ρόλος της μητέρας και του νηπιαγωγού είναι σημαντικός. Τα πρόσωπα αυτά πρέπει να 

βοηθήσουν το παιδί τη στιγμή αυτή με το να ενθαρρύνουν τις πρωτοβουλίες του για ανεξαρτησία. 

Αυτό συντελείται βαθμιαία, πρωτίστως με τη μείωση της φυσικής επαφής με το παιδί και κατόπιν 

με τη χαλάρωση της επίβλεψης και των περιορισμών και τελικά με τη λιγότερη αλληλεπίδραση 

μαζί του.  

             Οι θετικές συνέπειες της ασφαλούς προσκόλλησης οδηγούν σε πιο ώριμη και 

ισορροπημένη συναισθηματική και κοινωνική συμπεριφορά στις μετέπειτα ηλικίες και τελικά 

γίνονται μόνιμα χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας  (Κακαβούλης, Αλ., 1990:  

126-130).  Επίσης τα παιδιά που κατά την προσχολική περίοδο δεν μαθαίνουν πώς να επιλύουν 

προβλήματα επιθετικής συμπεριφοράς, κινδυνεύουν να έχουν πολλά προβλήματα στις επόμενες 

σχολικές βαθμίδες. 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

           Στην προσπάθειά μας να βοηθήσουμε το συγκεκριμένο παιδί να βελτιώσει 

τις αρνητικές μορφές συμπεριφοράς του,  έτσι ώστε να γίνει αποδεκτό από την 

ομάδα της τάξης,  προβήκαμε στους εξής τρόπους αντιμετώπισης:  

 Προσπαθήσαμε -και υπενθυμίζαμε συνεχώς- να τηρούνται οι κανόνες που 

είχαν τεθεί στην αρχή της σχολικής χρονιάς, όχι όμως με μορφή επίπληξης, 

αλλά με κάποια  λογική  συνέπεια.  

 Γινόταν επιλογή δραστηριοτήτων που βοηθούσαν το παιδί να  αυτονομηθεί 

(ανάγνωση κατάλληλων παραμυθιών και δραματοποίηση αυτών).  

. 



 Επιβραβεύαμε το παιδί κάθε φορά που κατόρθωνε κάτι (αυτοεξυπηρέτηση, 

τακτοποίηση παιχνιδιών κλπ.) 

 Συμπεριφερόμασταν με αγάπη, στοργή και κατανόηση, προσπαθώντας να του 

εξηγήσουμε ότι αποτελεί ισότιμο μέλος της ομάδας. 

 Γινόταν τακτικές συναντήσεις με τη μητέρα του παιδιού, στις οποίες 

προσπαθούσαμε με διακριτικότητα να βρούμε ένα κοινό τρόπο, ώστε να 

βοηθήσουμε το παιδί να αυτονομηθεί, χωρίς όμως να τη φέρουμε σε δύσκολη 

θέση και να αισθανθεί αμήχανα ή υπεύθυνη για την ανώριμη, για την ηλικία του, 

συμπεριφορά του παιδιού της. 



         Στον οδηγό της νηπιαγωγού (ΥΠΕΠΘ, 2007: 49-56) γίνεται αναφορά στην αξία, αλλά και σε 

συγκεκριμένους τρόπους ενίσχυσης της συμμετοχής των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία.  Πιο 

αναλυτικά γίνεται λόγος για: 

 Τακτική επικοινωνία μεταξύ σχολείου και οικογένειας, ώστε να υπάρχει συνεχής πληροφόρηση 

ανάμεσα στις δυο πλευρές.  

 Οδηγίες εκ μέρους του σχολείου για τους τρόπους με τους οποίους οι γονείς μπορούν να 

συμμετέχουν σε μαθησιακές διαδικασίες στο σπίτι.  

 Προσκλήσεις και συμμετοχή των γονέων σε δραστηριότητες που γίνονται στο σχολείο.  

 Συμμετοχή γονέων και σχολείου σε από κοινού αποφάσεις, που αφορούν τη μάθηση των παιδιών.  

 Συντονισμός μαθησιακών δραστηριοτήτων στο σχολείο και το σπίτι. 

 Συμμετοχή γονέων σε λήψη αποφάσεων που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου όπου 

επιτρέπεται.  

 Αλληλοσεβασμός μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών. 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

         Με βάση τις βιβλιογραφικές αναφορές παρατηρούμε ότι όταν το 

σχολείο υποστηρίζει τη συνεργασία με την οικογένεια, αλλά και όταν η 

συμμετοχή της οικογένειας είναι συνεχής, τότε βελτιώνονται όλες οι 

προβληματικές μορφές συμπεριφοράς στο χώρο του σχολείου. Κάθε 

πλευρά να συνεισφέρει συμπληρωματικά στην ανάπτυξη,  τη μάθηση και 

τη γενικότερη εξέλιξη των παιδιών. Οι γονείς θα αποκτήσουν γνώσεις από 

τον εκπαιδευτικό, καθώς και δεξιότητες, ώστε να υποστηρίξουν την 

εκπαίδευση των παιδιών τους. Με αυτό τον τρόπο θα ενισχυθεί ο ρόλος της 

οικογένειας και θα εμπλακεί με μεγαλύτερη άνεση και προθυμία σε 

μαθησιακές δραστηριότητες. 

 

        



         Γενικότερα η  οικογένεια αποτελεί τον καλύτερο εκπαιδευτικό 

σύμμαχο, αυτό είναι και  η καλύτερη στρατηγική για την ομαλή  

συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Από μια αρμονική 

συνεργασία οικογένειας και σχολείου μόνο θετικά στοιχεία μπορούν να 

προκύψουν. Ας μην ξεχνάμε ότι η καλλιέργεια μιας εποικοδομητικής 

συνεργασίας μέσα σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού 

ανάμεσα σε γονείς και εκπαιδευτικούς, μεταξύ πολλών άλλων, προσφέρει 

στο παιδί μεγαλύτερη συναισθηματική ασφάλεια και σταθερότητα, στους 

δυο πιο σημαντικούς χώρους όπου ζει και κινείται, δηλαδή στο 

νηπιαγωγείο και στο σπίτι. (Μπακιρτζής, 2002).  



               

 

 Σας ευχαριστούμε 




