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ΜΑΘΗΜΑ 2 : Συνεργασία σχολείου- οικογένειας για την προώθηση της μάθησης  

2.1. Η αξία της συνεργασία σχολείου – οικογένειας στη μάθηση  

Το  σχολείο μπορεί, σε στενή συνεργασία με την οικογένεια, να στηρίξει τους γονείς ώστε να 

κατανοήσουν  και να επιτελέσουν  τον ρόλο τους, συμβάλλοντας και προωθώντας την μάθηση 

των παιδιών τους και την ομαλή  τους φοίτηση στο σχολείο. Η συνεργασία αυτή μπορεί  να  

οδηγήσει στην ανάπτυξη θετικών στάσεων απέναντι στη μάθηση ενώ  συμβάλλει σημαντικά στη 

συναισθηματική, κοινωνική και γνωστική ανάπτυξη των παιδιών (Γρηγοριάδης, κ. ά., 2016)  κάτι 

που μπορεί να επιδράσει θετικά  και σημαντικά σε όλη την πορεία της ζωής του κάθε παιδιού.  

Τα οφέλη  που μπορεί να προκύψουν από τη συνεργασία σχολείου και οικογένειας είναι πολλά 

και σημαντικά τόσο για τους γονείς και τα παιδιά όσο και για τους εκπαιδευτικούς. Μέσα από τη 

συνεργασία του εκπαιδευτικού με τους γονείς μπορούν αρχικά να ενισχυθούν και να βελτιωθούν 

οι επιδόσεις των μαθητών αλλά και να αναπτυχθεί η θετική στάση των μαθητών  για τη μάθηση 

(Hornby, 2011).  Οι γονείς στο πλαίσιο αυτό μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τις εκπαιδευτικές 

πρακτικές και να μπορέσουν έτσι να προσφέρουν ποιοτική βοήθεια στα παιδιά τους, 

βελτιώνοντας ταυτόχρονα την επικοινωνία μαζί τους,  ενώ η συζήτηση θεμάτων που προκύπτουν 

σε ότι αφορά στην καθημερινότητα των παιδιών τους μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην  

βαθύτερη και καλύτερη κατανόηση της σκέψης τους (Foot,  Howe, Cheyne, Terras & Rattray,  

2002). Πέρα από αυτά οι εκπαιδευτικοί γνωρίζοντας την οικογένεια  και  τις πρακτικές της, 

μπορούν να λάβουν πληροφορίες δημιουργώντας έτσι ένα ολοκληρωμένο εμπλουτισμένο 

προφίλ του μαθητή που μπορεί να τον καθοδηγήσουν  στη διαμόρφωση της διδασκαλίας, ενώ   

μέσα από μια θετική σχέση εκπαιδευτικού – γονέων όπου υπάρχει κλίμα εμπιστοσύνης οι 

εκπαιδευτικοί νιώθουν να αναγνωρίζεται η προσφορά αλλά και η εμπειρογνωμοσύνη τους (Prior 

& Gerard 2007).  

Οι εκπαιδευτικοί είναι το σημείο επαφής για τα παιδιά  και για τους γονείς  καθώς υπάρχει  ο 

κοινός στόχος της υγιούς ανάπτυξης και ακαδημαϊκής προόδου του κάθε παιδιού. Όταν δε γίνεται 

αναφορά για επικοινωνία και συνεργασία  οικογένειας και σχολείου  στο σύγχρονο εκπαιδευτικό 

γίγνεσθαι αναφερόμαστε σε μια μορφή αμφίδρομης επικοινωνίας όπου οι δύο πλευρές έχουν 

ρόλο συνεργάτη με αμοιβαία  και συνεχή δέσμευση και εμπλοκή.  Σύμφωνα με την τυπολογία της 

Epstein υπάρχουν έξι τύποι συνεργασίας σχολείου – οικογένειας  (Epstein & Sanders, 2006):   

1) Ενδυνάμωση του ρόλου του γονέα (ενίσχυση του ενδιαφέροντος και της σημασίας που 

αποδίδουν οι γονείς στην εκπαίδευση των παιδιών τους), 

 2) Επικοινωνία γονέων με εκπαιδευτικούς και σχολείο ώστε να ενημερωθούν για την το σχολικό 

πρόγραμμα αλλά και την πρόοδο των παιδιών τους  σε συναντήσεις με κάθε γονέα ξεχωριστά,  

μέσω γραπτής επικοινωνία, ηλεκτρονική ή τηλεφωνικής επικοινωνίας.     
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3) εθελοντική συμμετοχή των γονέων στις δραστηριότητες του σχολείου (π.χ.  αξιοποίηση των 

ιδιαίτερων γνώσεων και εμπειριών του κάθε γονέα, για την υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων. 

4) Υποστήριξη της μάθησης των παιδιών στο σπίτι από τους γονείς με την καθοδήγηση των 

εκπαιδευτικών.  Οι εκπαιδευτικοί παρέχουν πληροφορίες και ιδέες στους γονείς για το πως να 

βοηθούν τα παιδιά τους στην κατ’ οίκον εργασία ενώ μπορούν να τους παροτρύνουν να θέτουν 

στόχους για τα παιδιά τους και να σκέφτονται το μέλλον τους, τις σπουδές και την επαγγελματική 

τους αποκατάσταση. 

5)  Παρότρυνση των γονέων  για συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων που αφορούν το σχολείο και 

το παιδί τους. 

6) Συνεργασία με φορείς της τοπικής κοινότητας με στόχο την στήριξη των σχολικών 

προγραμμάτων  και ενημέρωση των γονέων για τις δραστηριότητες που διοργανώνονται από  

φορείς και οργανώσεις την κοινότητα. 

2.2. Τρόποι συνεργασίας σχολείου – οικογένειας  

Για τη συνεργασία σχολείου-οικογένειας  μπορεί να αξιοποιηθεί μια πλειάδα πρακτικών  έτσι 

ώστε να  η επικοινωνία και η συνεργασία να είναι συνεχής και ουσιαστική   ενισχύοντας τη 

γονεϊκής εμπλοκή  τους στη σχολική ζωή.  Οι θετικές και τακτικές επαφές  γενικότερα του 

σχολείου – οικογένειας  και συγκεκριμένα των εκπαιδευτικών με τους γονείς δημιουργούν  μια 

ισχυρή σχέση, η οποία αποτελεί επένδυση που μπορεί να βοηθήσει στο μέλλον, προσφέροντας 

μια στέρεη βάση ακόμα και  σε στιγμές έντασης ή προβλημάτων. Συχνές επαφές  με μικρή 

προσπάθεια είναι πιο αποτελεσματικές από αραιά γεγονότα όπως οι θεσμοθετημένες 

συναντήσεις εκπαιδευτικών γονέων. Η καλύτερη προσέγγιση είναι να ενσωματώνονται αυτές οι 

συχνές επαφές συστηματικά στη σχολική διαδικασία έτσι ώστε να οικοδομούνται οι σχέσεις 

ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τους γονείς (Γιαννακόπουλος, 2013).  

Αν και συχνή και συνεχής επαφή και επικοινωνία αποτελεί βασικό συστατικό για την ανάπτυξη 

ουσιαστικής σχέσης συνεργασίας ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τους γονείς, η δημιουργία 

κλίματος αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης κατά τις συναντήσεις τους αποτελεί 

προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητας της συνεργασίας τους.  Ο γονέας  για να νιώσει άνετα 

να συνεργαστεί με τον εκπαιδευτικό θα πρέπει να αισθανθεί ασφάλεια.  Υπάρχουν  φυσικά και 

οι περιπτώσεις όπου οι γονείς δεν επιθυμούν να συνεργαστούν με τον εκπαιδευτικό για 

διαφορετικούς λόγους. Ο εκπαιδευτικός σε τέτοιες περιπτώσεις αναμένεται να βρει τους τρόπους 

για να αναδείξει τη σημασία και την αξία της συνεργασίας τους , έτσι ώστε να δημιουργηθεί η 

ανάγκη και η επιθυμία για συνεργασία (Μπρούζος, 2009). 

• Πρώτη συνάντηση γνωριμίας με τους γονείς κατά την έναρξη του σχολικού έτους με στόχο 

τον σχεδιασμό και τη διατήρηση της συνεργασίας.  Η πρώτη αυτή συνάντηση γίνεται με το 

σύνολο των γονέων της τάξης και στόχο έχει την αλληλογνωριμία μεταξύ εκπαιδευτικού και 
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γονέων αλλά και την παροχή από τον εκπαιδευτικό την παροχή πληροφοριών. Αποτελεί 

ουσιαστικά μια πρώτη ενημέρωση των γονέων για γενικά θέματα που αφορούν  καταρχήν τη 

φοίτηση του παιδιού τους στη σχολική μονάδα αλλά και  για θέματα που αφορούν τον τρόπο 

διδασκαλίας και εργασίας των μαθητών στην τάξη. Μπορεί να γίνει αναφορά στο βασικό 

περιεχόμενο  των μαθημάτων  με έμφαση στους στόχους γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων 

που αναμένεται να κατακτήσουν και να αναπτύξουν οι μαθητές κατά τη σχολική χρονιά.  

Ταυτόχρονα γίνεται αναφορά στην κατ’ οίκον εργασία  και τους τρόπους που οι γονείς 

αναμένεται να ελέγχου, να στηρίζουν και να βοηθούν τα παιδιά τους σε αυτή.  Σημαντική 

αναφορά γίνεται στους τρόπους και μορφές συνεργασίας των γονέων με τον εκπαιδευτικό 

της τάξης προσφέροντας ανάλογα με τις ανάγκες και τους περιορισμούς των γονέων 

ενναλακτικές επιλογές (γραπτή επικοινωνίας, τηλεφωνική, διαδικτυακή επικοινωνία κλπ.). 

Στην πρώτη αυτή συνάντηση τονίζεται ο ρόλος των γονέων  στη στήριξη της μαθησιακής 

πορείας του παιδιού τους  και  η  μεγάλη αξία της συστηματικής επικοινωνίας ανάμεσα  με 

τον εκπαιδευτικό, ώστε να  λαμβάνονται από κοινού  αποφάσεις τον τρόπο αντιμετώπισης 

των  αδυναμιών και δυσκολιών που πιθανόν να εμφανιστούν στην πορεία. 

• Ατομικές συναντήσεις με τους γονείς 

με στόχο την ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα παιδιά τους (βλέπε σελ 3). Ο 

εκπαιδευτικός, πέρα από την ενημέρωση των γονέων για την ακαδημαϊκή επίδοση και την 

συμπεριφορά του παιδιού τους, στη συνάντηση αυτή μπορεί να  παρέχει στους γονείς  

πληροφορίες αλλά και υλικό (όπου είναι απαραίτητο) για το πως μπορούν να στηρίξουν τα 

παιδιά τους στην κατ' οίκον εργασία τους αλλά και πως επιβλέπουν τις εργασίες αυτές,  χωρίς 

να σημαίνει ότι οι γονείς αναλαμβάνουν το ρόλο των εκπαιδευτικών, αλλά ότι προτείνονται  

δράσεις με τις οποίες μπορούν να εφαρμόσουν συγκεκριμένους τρόπους για να 

αξιοποιήσουν αυθεντικές μαθησιακές ευκαιρίες στο πλαίσιο οικογενειακών πρακτικών κάτι 

που θα δημιουργήσει ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει τη μάθηση. Η ενημέρωση είναι καλό 

να πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής 

χρονιάς και να είναι αμφίδρομη, προσφέροντας ευκαιρίες αλληλοενημέρωσης για την εικόνα 

του παιδιού στο σχολείο και στο σπίτι. Εκεί που δεν μπορούν να γίνουν ατομικές συναντήσεις  

ο εκπαιδευτικός μπορεί να επικοινωνήσει με τους γονεί τηλεφωνικά, με γραπτά  

ενημερωτικά σημειώματα (email ή τετράδιο επικοινωνίας). 

• Κοινές δραστηριότητες σχολείου-γονέων.  

Σημαντική  μπορεί να είναι η συμμετοχή των γονέων σε δράσεις που κάνει το σχολείο όπως 

είναι επιμορφωτικές δράσεις σε θέματα που αφορούν την υγεία, την διαπαιδαγώγηση, τη 

ψυχική υγεία των παιδιών τους κ.ά. καθώς και η πρόσκληση των γονέων για παρακολούθηση 

σχολικών εκδηλώσεων. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι  σχολικές δράσεις που εμπλέκουν τους 

γονείς ενεργά όπως  φιλανθρωπικές δράσεις, δράσεις βελτίωσης της σχολικής μονάδας, 

περιβαλλοντικές δράσεις κ.ά. 
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• Συμμετοχή των γονέων στη λήψη αποφάσεων που αφορούν το σχολείο και τους μαθητές 

(π.χ. εκδρομές, συμμετοχή σχολείου σε εξωσχολικές δραστηριότητες) (Μυλωνάκου-Κεκέ 

2009). 

• Σχεδιασμός εξατομικευμένων παρεμβάσεων με στόχο την αντιμετώπιση συγκεκριμένων 

δυσκολιών του παιδιού (π.χ. μαθησιακών ή συμπεριφοράς).  

2.3. Προϋποθέσεις και πορεία  αποτελεσματικής επικοινωνίας και συνεργασίας 

εκπαιδευτικού και γονέων  κατά τις ατομικές συναντήσεις τους στη σχολική μονάδα  

Η επικοινωνία και η συνεργασία του εκπαιδευτικού με τους γονείς όπως θα διαφανεί αναλυτικά 

και πιο κάτω  είναι μια απαιτητική διαδικασία για την οποία απαιτούνται αρκετές δεξιότητες από 

τον εκπαιδευτικό.  Είναι όμως πολύ σημαντικό ο εκπαιδευτικός  να έχει υπόψη του ότι αναμένεται 

να δείχνει σεβασμό στους γονείς, να τους αντιμετωπίζει ως ισότιμους  και να είναι ειλικρινής μαζί 

τους αναγνωρίζοντας και αξιοποιώντας τον παιδαγωγικό τους ρόλο στη μαθησιακή πορεία του 

παιδιού τους.   

Χρόνος: Μία προϋπόθεση για την οικοδόμηση των σχέσεων με τις οικογένειες είναι ο χρόνος. 

Στρατηγικές όπως συχνές επικοινωνίες για θετικά γεγονότα μπορούν να χτίσουν τη σχέση με τους 

γονείς. Η εμπιστοσύνη είναι κεντρικό στοιχείο που θέλει χρόνο για να εγκατασταθεί.  

Εστίαση της συνάντησης στην ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών του  παιδιού: Κατά την 

επαφή  με τους γονείς ο εκπαιδευτικός συζητά για τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τις δυσκολίες 

του παιδιού, ώστε να συγκεντρώσει πληροφορίες και να κατανοήσει καλύτερα το παιδί. Ο 

εκπαιδευτικός προετοιμάζεται για τη συνάντηση και με βάση το  προφίλ του παιδιού  και 

αποφασίζει  σε ποιο θέμα θα πρέπει να εστιάσει η συνάντηση με τους γονείς έτσι ώστε αυτή να 

είναι αποτελεσματική. Πολλές φορές υπάρχουν πολλά θέματα  και τομείς στους οποίους ένα 

παιδί απαιτείται να βελτιωθεί σημαντικά. Δυστυχώς δεν είναι δυνατό να γίνει διαχείριση όλων 

των θεμάτων ταυτόχρονα και στις περιπτώσεις αυτές ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να 

προτεραιοποιήσει τα θέματα αυτά  έτσι ώστε σταδιακά να βοηθηθεί στην εργασία και μάθηση 

του το συγκεκριμένο παιδί. 

Δημιουργία θετικού κλίματος επικοινωνίας και εκπαιδευτικού – γονέων : Θετική  διάθεση 

επικοινωνίας,  με ανάλογη χρήση λεκτικών και μη λεκτικών μηνυμάτων που - Αφενός ο 

εκπαιδευτικός εκδηλώνει ζεστασιά, ανοικτή διάθεση, ευαισθησία, ευελιξία και διαθεσιμότητα 

και αφετέρου Θεωρεί τους γονείς εταίρους και τη σχέση σημαντική. 

Χρήση  γλώσσας προσιτής  και κατανοητής από τον εκπαιδευτικό  έτσι ώστε να γίνονται 

κατανοητοί από τους γονείς  για να μπορέσουν να στηρίξουν το παιδί τους. Η χρήση 

επιτηδευμένου λεξιλογίου με όρους που οι γονείς δεν κατανοούν όχι μόνο δεν μπορεί να στηρίξει 

τη σχέση τους αλλά μπορεί αν εκληφθεί αρνητικά από τους γονείς. 
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Παράθεση των  θετικών χαρακτηριστικών  του παιδιού τόσο αναφορικά με τη συμπεριφορά όσο 

και σχετικά με την ακαδημαϊκή του επίδοση.  

Παρουσίαση με προσοχή και χωρίς κριτική τις αδυναμίας/ δυσκολίας του παιδιού. 

Οι αδυναμίες των μαθητών παρουσιάζονται  στους γονείς με διακριτικότητα  και χωρίς 

χαρακτηρισμούς,  μέσα από συγκεκριμένες αναφορές  και  με τεκμήρια εκεί όπου υπάρχουν. 

Αποφεύγεται η χρήση επιθέτων και χαρακτηρισμών που αποδίδουν γενικά χαρακτηριστικά στον 

μαθητή/ η τη μαθήτρια.  

Δίνεται ο λόγος στους γονείς για  έκφραση των απόψεων του επί του  θέματος: Αφού παρατεθούν 

με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο τα σχόλια  του εκπαιδευτικού για το  παιδί με ερωτήσεις 

ανοικτού τύπου  δίνεται ο λόγος στους γονείς για να αναφέρουν τις σκέψεις τους, τα  όσα βιώνουν  

ή την αντίληψη που οι ίδιοι έχουν για τα θέματα που έχουν αναφερθεί. Ο εκπαιδευτικός  ως 

ενεργός ακροατής αξιοποιεί  με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις δεξιότητες λεκτικής και μη 

λεκτικής επικοινωνίας (βλέπε σελ. 6). Διατηρεί οπτική επαφή με τον γονιό που μιλά και 

χρησιμοποιεί  εκφράσεις και χειρονομίες αποδοχής και κατανόησης των όσων λέγονται ενώ εκεί 

που απαιτείται  και για να ενθαρρυνθεί ο γονέας χρησιμοποιούνται διευκρινιστικές ερωτήσεις, 

γίνεται παράφραση ή αναδιατύπωση των λεγομένων και αντανάκλασης συναισθημάτων (βλέπε 

σελ. 6). 

Προσφέρονται πιθανές λύσεις. Ο εκπαιδευτικός κάνει προτάσεις  στους γονείς για  τρόπους που 

θα μπορούσαν να βοηθήσουν το παιδία και ζητά από τους γονείς να δώσουν τις δικές τους ιδέες. 

Συνεργασία για  σχεδιασμό και υλοποίηση κοινών δράσεων εκπαιδευτικού – γονέων:  Στη 

συνέχεια συζητούνται όλες οι πιθανές προτάσεις που έχουν αναφερθεί από τον εκπαιδευτικό και 

τους γονείς (δυσκολίες, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα)  και επιλέγεται από κοινού η 

καταλληλότερη. Οι γονείς δεσμεύονται για την εφαρμογή της για ένα συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα που καθορίζεται  από κοινού. 

Συνοπτική παρουσίαση των αποφάσεων που λήφθηκαν από τον εκπαιδευτικό, ώστε να 

διασφαλιστεί ότι και οι δύο πλευρές έχουν κατανοήσει την παρέμβαση που θα εφαρμοστεί. Μετά 

την εφαρμογή των στρατηγικών στο σχολείο και στο σπίτι για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 

που έχει οριστεί, απαιτείται ο καθορισμός μιας συνάντησης με στόχο την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας της παρέμβασης και τον σχεδιασμό τροποποιήσεων, εφόσον κρίνονται 

απαραίτητες (Μπρούζος, 2009). 

Ευχαριστίες στους γονείς για την συνεργασία, επίδειξη αισιοδοξίας  και θετικότητας για τη 

συνεργασία ανάμεσα τους.   
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Βασικά Στάδια αποτελεσματικής επικοινωνίας και συνεργασία εκπαιδευτικού – γονέων (Miller, 

1986)  

1ο Στάδιο: Ο εκπαιδευτικός  ως ενεργός ακροατής και ενεργοποιώντας την ενσυναίσθηση του 

ακούει με προσοχή τον γονέα με στόχο να αντιληφθεί τις ανάγκες, τις επιθυμίες, τις σκέψεις και  

τα συναισθήματα του, για να δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης στο οποίο θα αναπτυχθεί και θα 

βασιστεί ένα δημιουργικός διάλογος.   

2ο Στάδιο: O εκπαιδευτικός παρουσιάζει τις δικές του απόψεις για το θέμα με τρόπο ώστε ο 

γονέας να νιώσει ότι δεν είναι μόνος. Οι απόψεις του εκπαιδευτικού  παρουσιάζονται με τρόπο 

ώστε να μην θίγουν  τον γονέα ή την οικογένεια. Αρχίζει τότε μια ουσιαστική επικοινωνία 

ανάμεσα σε γονέα και εκπαιδευτικό. 

3ο  Στάδιο: Υποβολή προτάσεων  εκατέρωθεν για την από κοινού εύρεση λύσης ή λύσεων.  

4ο  Στάδιο: Δοκιμάζονται οι λύσεις που προτάθηκαν από κοινού, ενώ ο εκπαιδευτικός και ο γονέας 

παραμένουν σε συνεχή επαφή και ανταλλάσσουν απόψεις για τις εμπειρίες τους.  

5ο Στάδιο:  Αξιολογείται η επιτυχία των παρεμβάσεων και  συζητείται ο επαναπροσδιορισμός 

τους.   

2.4. Βασικές δεξιότητες εκπαιδευτικού για την επικοινωνία με τους γονείς 

Η αποτελεσματική διαπροσωπική επικοινωνία είναι  αποτελεσματική όταν ο ακροατής κατανοεί 

το μήνυμα του ομιλητή αποδίδοντας σε αυτό τη σημασία που έχει για τον ομιλητή. Παράλληλα, 

η επικοινωνία θεωρείται αποτελεσματική, όταν αντλεί από την αρχή της ισότητας και του 

αμοιβαίου σεβασμού και στοχεύει στην επίτευξη του κοινού στόχου, έτσι ώστε να αναπτυχθεί 

κλίμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και στους γονείς κάτι που μπορεί να συμβάλλει 

ουσιαστικά στην επίλυση προβλημάτων και συγκρούσεων.  

Τρία στοιχεία που αφορούν τη στάση του εκπαιδευτικού μπορούν να στηρίξουν ουσιαστικά την 

αποτελεσματική επικοινωνία με τους γονείς:   

Ενσυναίσθηση  

Είναι η ικανότητα που έχει ο εκπαιδευτικός να «μπαίνει» στη θέση του γονέα και να βλέπει την 

δική του οπτική, κάτι που μπορεί να τον βοηθήσει να κατανοήσει καλύτερα το πως αισθάνεται 

και ποιες είναι οι σκέψεις του για το θέμα το οποίο συζητείται (Μπρούζος 2004). Η ενσυναίσθηση 

μπορεί  να αναπτυχθεί μόνο μέσα από την ενεργητική ακρόαση, όπου ο εκπαιδευτικός ως καλός 

ακροατής θα παρακολουθήσει τον γονιό  με απόλυτη προσοχή (στάση σώματος, βλεμματική 

επαφή, μη λεκτικά σήματα αποδοχής) έτσι ώστε να μπορέσει ελεύθερα και χωρίς παρεμβολές  

(π.χ. προσωπικές απόψεις, ερμηνείες ή ερωτήσεις) να εξωτερικεύσει τις σκέψεις του. Είναι 

πιθανόν  ο ομιλητής  να  μην εκφράζει ξεκάθαρα αυτά που έχει στο μυαλό του αλλά να  

υπονοούνται από τα  όσα λέει. Γι αυτό απαιτείται  μεγάλη προσοχή και εστίαση στα όσα λέει. 
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Σημασία θα πρέπει να δοθεί από τον εκπαιδευτικό στα μη λεκτικά μηνύματα που στέλνει ο  

ομιλητής (γονιός), καθώς μπορούν να μεταφέρουν εξίσου σημαντικές πληροφορίες  για το θέμα  

που μπορεί να οδηγήσει στην πληρέστερη κατανόηση του (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2008). 

Αποδοχή και Σεβασμός προς τον συνομιλητή 

Το κάθε άτομο αποτελεί μια μοναδική και ξεχωριστή προσωπικότητα το οποίο  έχει το δικαίωμα 

του σεβασμού της.  Ο εκπαιδευτικός ακούει χωρίς να κρίνει τα συναισθήματα και τις απόψεις του 

γονέα, χωρίς απαραίτητα να συμφωνεί με αυτά  (Ζηλιασκοπούλου, 2014).  Στη συνέχεια και αφού 

ακούσει τον γονέα προσεκτικά μπορεί  και ο εκπαιδευτικός να εκφράσει τις δικές του 

διαφορετικές απόψεις χωρίς όμως κριτική διάθεση προς τις απόψεις  του γονέα (Μπρούζος 

2004). 

Γνησιότητα και  αυθεντικότητα 

Γνήσιος και αυθεντικός είναι ο εκπαιδευτικός ο οποίος δεν κρύβει τα συναισθήματα του είναι 

ειλικρινής. Εκφράζει και αναγνωρίζει τα συναισθήματα του  χωρίς να επιρρίπτει ευθύνες σε 

κάποιους  ενώ αναδεικνύει την κατάσταση που του δημιουργεί τα συναισθήματα αυτά 

(Μπρούζος 2004). Για να είναι σε θέση ο εκπαιδευτικός  να υιοθετήσει τις πιο πάνω στάσεις θα 

πρέπει αρχικά να έχει ανεπτυγμένη  την  ενεργητική ακρόαση που αφορά  μία από τις πιο 

σημαντικές επικοινωνιακές τεχνικές  ώστε στο πλαίσιο της ενεργητικής ακρόασης να 

αναπτυχθούν  και οι τεχνικές που μπορούν να υποστηρίξουν περαιτέρω την ανάπτυξη και 

καθιέρωση της ενσυναίσθησης, της αποδοχής και της γνησιότητας.  

Πιο κάτω αναλύονται τρεις βασικές δεξιότητες που  αναμένεται να αξιοποιήσει ο εκπαιδευτικός   

στο πλαίσιο της ενεργητικής ακρόασης για την επικοινωνία του με τους γονείς:  

Αντανάκλαση συναισθήματος: Η αντανάκλαση συναισθήματος λαμβάνει χώρα κατά την ενεργή 

ακρόαση και αφορά στην αναγνώριση και την λεκτικοποίηση των συναισθηματικών αντιδράσεων 

Παραδείγματα αντανάκλασης συναισθήματος: 

«Νομίζω ότι αισθάνεστε...»,    

«Φαίνεστε...»                                                                              (Μαλικιώση-Λοΐζου 2008: 132- 134)  

 

 

Βασικές ενέργειες για την Ενεργητική Ακρόαση 

• Επικεντρωθείτε στο συναίσθημα του ομιλητή και όχι μόνο στο περιεχόμενο  

• Προσέξετε τον τρόπο που μιλάει (π.χ. με θυμό, με λύπη,) και τα μη λεκτικά μηνύματα 

• Εντοπίσετε τις αντιφατικές στάσεις και συναισθήματα 

• Ρωτήσετε αν δεν είστε σίγουροι 

• Κατονομάστε το συναίσθημα και περιγράψτε την αιτία που το προκαλεί 
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(π.χ. Θύμωσες όταν.... ). Με την αντανάκλαση συναισθήματος, ο ακροατής βοηθά τον ομιλητή να 

νιώσει το ενδιαφέρον και την προσοχή που λαμβάνει από τον ακροατή και τον προωθεί την 

αναγνώριση των συναισθημάτων του που θα τον βοηθήσουν να λάβει τις ορθές αποφάσεις.  

Παράφραση: Η παράφραση είναι η αναδιατύπωση των βασικών σημείων του μηνύματος με 

σύντομο και σαφή τρόπο που δίνει τη δυνατότητα στον ακροατή να ελέγξει αν άκουσε και αν 

κατανόησε σωστά τα όσα ανέφερε ο ομιλητής. Στην παράφραση χρησιμοποιούνται  εκφράσεις 

όπως  Φαίνεται σαν…,  Σε ακούω να μου λες ότι… 

Χρήση των ερωτήσεων:  

Οι ερωτήσεις είναι πολύ χρήσιμες στη συλλογή πληροφοριών αλλά και στη διευκρίνιση θεμάτων 

που δεν είναι σαφή.  Πέρα από τις κλειστές ερωτήσεις που αποσκοπούν στην συλλογή 

συγκριμένων πληροφορίων πολύ χρήσιμες είναι οι ανοικτές ερωτήσεις οι οποίες ξεκινούν με τις 

λέξεις «πού», «ποιος», «πώς», «τι», «γιατί», «πότε» και ενθαρρύνουν τον ομιλητή να εκφράσει 

τις σκέψεις (Παππά, 2013).   

Παράδειγμα Ανοικτών ερωτήσεων: 

 «Τι σας προβληματίζει;»,      

 «Πώς αισθάνεστε;»,     

 «Για ποιο θέμα θα θέλατε να μιλήσουμε;»                              (Μαλικιώση-Λοΐζου 2008: 128- 129) 

 

2.5.   Πρώτη συνάντηση με τους γονείς : Τι πρέπει να γνωρίζει ένας εκπαιδευτικός  

Η πρώτη συνάντηση - είναι πολύ σημαντική, καθώς δημιουργεί  τις πρώτες εντυπώσεις θα 

τίθενται τα θεμέλια μιας σημαντικής σχέσης προκαθορίζοντας και τη συνέχεια της. Είναι 

σημαντικό στην πρώτη επαφή  τους με τον εκπαιδευτικό οι γονείς να νιώσουν άνετα ώστε να 

μπορέσουν να εκφραστούν με σχετική ελευθερία για όσα τους προβληματίζουν και να κάνουν 

ερωτήσεις για κρίσιμα θέματα που τους απασχολούν για το παιδί τους.  

Η ατομική συνάντηση  με τους γονείς  δείχνει από μόνη της το ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού για 

το  κάθε παιδί καθώς δίνει έτσι τη δυνατότητα  να αναπτυχθεί μια ουσιαστικής σχέση επικοινωνία 

με τους γονείς. Είναι σημαντικό να υπάρχει ευελιξία στον καθορισμό της ώρα και μέρας της 

συνάντησης έτσι που διευκολύνονται οι γονείς και να λάβουν το μήνυμα ότι η συνάντηση αυτή 

είναι σημαντική και απαραίτητη, είτε υπάρχει κάποιο θέμα προς επίλυση  είτε όχι.   

Η πρώτη ατομική συνάντηση με τους γονείς επηρεάζει την ποιότητα της επικοινωνίας και της 

συνεργασίας εκπαιδευτικού-γονέων καθώς ο εκπαιδευτικός έχει την ευκαιρία να αναφέρει με 

Παράδειγμα παράφρασης: 

«Αν κατάλαβα σωστά, αυτό που θέλετε να πείτε είναι...» 

«Φαίνεται σαν...»                                                                           (Μαλικιώση-Λοΐζου 2008: 131- 132) 
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σαφήνεια τους στόχους της συνεργασία σχολείου οικογένειας.  Ο εκπαιδευτικός εξηγεί στην 

πρώτη αυτή συνάντηση τους λόγους που θεωρεί σημαντική την επικοινωνία και συνεργασία με 

τους γονείς και πως επιθυμεί να αναπτυχθεί ανάμεσα τους μια ουσιαστική  αμφίδρομη 

επικοινωνία και συνεργασία (Γρηγοριάδης, κ. ά., 2016)  

Προετοιμασία Ατομικής Συνάντησης Εκπαιδευτικού με Γονείς  

•   Καθορισμός  Χρόνου συνάντησης σε συνεννόηση με τους γονείς 

• Καθορισμός χώρου – Άνετος, ήσυχος χώρος χωρίς παρεμβολές και διακοπές από τρίτους  

(Μπρούζος 2009). 

•  Υποδοχή, σε ευγενικό ύφος για τη δημιουργία φιλικής ατμόσφαιρας  

• Ανταλλαγή πληροφοριών-γνωριμία.  - Συνήθως οι εκπαιδευτικοί ζητάνε μόνο από τους γονείς 

πληροφορίες για την οικογένεια ή τις συνήθειες του παιδιού. Ωστόσο και οι γονείς έχουν 

αγωνία και θέλουν να γνωρίσουν τον εκπαιδευτικό του παιδιού τους συνεπώς θα ήταν καλό 

να αναφερθούν κάποια στοιχεία του εκπαιδευτικού ιδιαίτερα στοιχεία που μπορεί να  

βοηθήσουν στη δημιουργία μιας σχέσης (κοινά στοιχεία, στοιχεία για εμπειρία στη 

συγκεκριμένη τάξη ή το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο).  

•  Επιδεικνύεται το ενδιαφέρον προς το παιδί δίνοντας πληροφορίες στους γονείς για τις  

δράσεις του παιδιού στην τάξη και τη σχολική ζωή,  καθώς και κάποια θετικά στοιχεία του     

που έχουν εντοπιστεί στις πρώτες μέρες της σχολικής ζωής. 

•   Οργάνωση ερωτήσεων για τις πληροφορίες που θα ζητηθούν από τους γονείς 

Παραδείγματα ερωτήσεων που θα μπορούσαν να γίνουν στην πρώτη  ατομική συνάντηση 

• Πώς θα περιγράφατε το παιδί σας με λίγα λόγια;  

• Ποιες θα λέγατε ότι είναι οι ικανότητες-ταλέντα του/της; (Κάποιες ιδιαίτερες κλίσεις που 

έχει) Μιλήστε μου για κάποια περίπτωση που έδειξε αυτές τις ικανότητες.  

• Ποιες είναι οι δραστηριότητες που της/του αρέσουν;  

• Όταν κάτι τον/την ενδιαφέρει πολύ, πως συμπεριφέρεται;  

• Τι περιμένετε από αυτή τη χρονιά; Ποιες είναι οι προσδοκίες σας; 

• Έχετε κάποιες ανησυχίες; Υπάρχει κάτι που σας απασχολεί; 

• Πώς θα θέλατε να επικοινωνούμε αυτή τη χρονιά; (αναφέρω τα πιθανά μέσα)  

• Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να μου πείτε για το παιδί σας;  

(Γρηγοριάδης, κ. ά., 2016, σ. 216) 
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2.6. Προκλήσεις που συναντά ο εκπαιδευτικός στη συνεργασία του με τους γονείς   

Αρκετές είναι οι  περιπτώσεις, όπου  παρά την καλή θέληση και προσπάθεια για  τη δημιουργία  

θετικής σχέσης ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τους γονείς, να  δημιουργηθεί έντονη 

αντιπαράθεση. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης  καταστάσεων 

του εκπαιδευτικού δοκιμάζονται, καθώς  θα πρέπει να επιδείξει τον απαραίτητο επαγγελματισμό 

και επαγγελματικό ήθος, διατηρώντας τη ψυχραιμία και την ευγένειά του. Ο εκπαιδευτικός 

αναμένεται,  παρά τις θέσεις του γονέα, να  προβάλλει  με καθαρότητα και σαφήνεια την 

επιστημονική παιδαγωγική του γνώση  επί του θέματος  ελέγχοντας τα συναισθήματα  του  και 

με ήρεμο τόνο φωνής.  

Στις περιπτώσεις που υπάρχει έντονη διαφωνία ή ακόμη και σύγκρουση, ο εκπαιδευτικός είναι 

καλό να αναλάβει την πρωτοβουλία για την αποκατάσταση της επικοινωνίας με τους γονείς, έτσι 

ώστε οι δύο πλευρές να επιλύσουν τις διαφορές τους και να ενώσουν τις δυνάμεις τους για το 

καλό του παιδιού, δίνοντας  έτσι και το καλό παράδειγμα στο παιδί. Ο εκπαιδευτικός στην 

προσπάθεια του αυτή χρειάζεται να επιδείξει διεκδικητικότητα εκφράζοντας τα ειλικρινή του 

συναισθήματα για να υπερασπιστεί τον εαυτό του χωρίς υπερβολικό άγχος και με σεβασμό  προς 

τα δικαιώματα των άλλων. Για την έκφραση διεκδικητικότητας χρησιμοποιείται το πρώτο 

πρόσωπο,  ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου  δεν υπάρχει σεβασμός.  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται προβλήματα που θα μπορούσαν να προκύψουν 

κατά την επικοινωνία και συνεργασία εκπαιδευτικού γονέων και δίνεται ένας ενδεικτικός 

χειρισμός τους (Γιαννακόπουλος, 2013). 

 

 

Διεκδικητικότητα : Μήνυμα σε πρώτο πρόσωπο για έκφραση συναισθημάτων   

• Περιγράψετε την προβληματική συμπεριφορά με σαφήνεια, χωρίς διατύπωση κατηγοριών 

• Προσδιορίστε το συναίσθημα που σας προκαλεί 

• Γνωστοποιήσετε την επίδραση που έχει σε εσάς 

 

Παράδειγμα: Διεκδικητικότητας 

«Όταν εσύ [συμπεριφορά], εγώ [συναίσθημα], γιατί [συνέπειες]»  

π.χ. Όταν εσύ κτυπάς την ρίγα σου στο θρανία εγώ στεναχωριέμαι γιατί αναγκάζομαι να 

σταματήσω το μάθημα  …. 
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Πρόβλημα  Ενδεικτικός Χειρισμός από τον Εκπαιδευτικό 

Διασπαστικά 

σχόλια ενός 

γονέα 

εμποδίζουν τη 

συζήτηση 

Ευχαριστούμε τον γονέα για το σχόλιο και υπενθυμίζουμε τον στόχο της 

συνάντησης. Αναγνωρίζουμε ότι μπορεί να είναι δύσκολο να μείνουμε 

επικεντρωμένοι σε ένα θέμα, γιατί υπάρχουν πολλά διαφορετικά πράγματα 

που οι γονείς θα ήθελαν να συζητήσουν, αλλά ο σύντομος χρόνος της 

συνάντησης μας αναγκάζει να ασχοληθούμε με συγκεκριμένα θέματα. 

Προτείνουμε ένα πιο κατάλληλο θέμα με βάση τον σκοπό της συνάντησης. 

Ένας γονέας 

αναστατώνεται 

ή θυμώνει 

Αναγνωρίζουμε το συναίσθημα που βλέπουμε και εκφράζουμε υποστήριξη 

και ενσυναίσθηση. Εξομαλύνουμε την έκφραση του συναισθήματος και 

ρωτάμε τον γονέα τι προκάλεσε την αναστάτωση. Εφόσον η ένταση 

υποχωρήσει, συνεχίζουμε. Αν δεν υποχωρήσει, ζητάμε να συνεχίσουμε τη 

συζήτηση. Η αλλαγή θέματος μπορεί να βοηθήσει τον γονέα να αισθανθεί 

καλύτερα. Διαφορετικά,  θα πρέπει να προγραμματίσουμε νέα συνάντηση. 

Ένας γονέας 

δεν μιλάει 

 

Αναγνωρίζουμε τη σιωπή. Αναγνωρίζουμε ότι ο γονέας ίσως δεν αισθάνεται 

άνετα ή δεν έχει διάθεση να μιλήσει. Εξηγούμε ότι η συμβολή του στη 

συζήτηση είναι σημαντική και τον ενθαρρύνουμε να συμμετάσχει όταν είναι 

έτοιμος. Είναι καλό να αρχίσουμε τη συζήτηση με ευχάριστα θέματα. 

Δημιουργείται 

σύγκρουση 

μεταξύ των 

δύο γονέων 

 

Ζητάμε και από τους δύο να ηρεμήσουν και να μας  βοηθήσουν να 

κατανοήσουμε τι συμβαίνει. Αναφέρουμε τη δυσκολία της κατάστασης και 

εξηγούμε ότι οι εντάσεις προκαλούνται όταν υπάρχει στρες. Αν οι γονείς 

ηρεμήσουν, συνεχίζουμε. Αν δεν μπορούν να συζητήσουν χωρίς να θυμό, 

αλλάζουμε θέμα με στόχο να επιστρέψουμε αργότερα στο δύσκολο σημείο 

ή διακόπτουμε την συνάντηση και προγραμματίζουμε μια άλλη συνάντηση. 

 

2.7. Εμπόδια που δυσχεραίνουν τη συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών  

Η επικοινωνία και η συνεργασία  σχολείου – οικογένειας δεν είναι πάντα εύκολη ενώ υπάρχουν 

και περιπτώσεις που αυτή είναι ανέφικτη παρόλες τις προσπάθειες ή την καλή θέληση του 

εκπαιδευτικού ή/και των γονέων.   Είναι σημαντικό στις περιπτώσεις αυτές να γίνει προσπάθεια 

εντοπισμού των εμποδίων που παρακωλύουν την επικοινωνία και τη συνεργασία με την 

οικογένεια και να  βρεθούν πιθανοί εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας και συνεργασίας (π.χ. 

ασύγχρονη επικοινωνία, συχνή γραπτή επικοινωνία, ηλεκτρονική συχνή επικοινωνία)  έτσι ώστε 

να  δημιουργηθεί ένα κανάλι επικοινωνίας που μπορεί σταδιακά να στηρίξει τη συνεργασία 

σχολείου – οικογένειας.  Κάποια από τα συχνότερα εμπόδια που δυσχεραίνουν τη συνεργασία 

γονέων και εκπαιδευτικών  είναι: 

• Έλλειψη χρόνου γονέων ή εκπαιδευτικών  
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• Αντιλήψεις των γονέων  για το ρόλο τους στην εκπαίδευση των παιδιών τους,  

• Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών που αφορούν στην έλλειψη ενδιαφέροντος από τους 

γονείς (μη συμμετοχή τους σε συναντήσεις στο σχολείο), στην αποδυνάμωση τους από τη 

συμμετοχή των γονέων στη λήψη αποφάσεων για την εκπαιδευτική διαδικασία.  

• Ανασφάλεια  γονέων σχετικά με τις γνώσεις τους και τους τρόπους με τους οποίους θα 

μπορούσαν να εμπλακούν στη μάθηση των παιδιών τους. 

• Ανασφάλεια για την εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών ανάπτυξης της 

συνεργασίας οικογένειας και σχολείου  

 Εν κατακλείδι 

Το σχολείο  αποτελεί χώρο συνάντησης και επικοινωνίας που  έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τις 

προσπάθειες κάθε παιδιού και κάθε οικογένειας ξεχωριστά. Η εξεύρεση τρόπων επικοινωνίας και 

συνεργασίας με τους γονείς θα πρέπει να αποτελεί βασικό μέλημα του κάθε εκπαιδευτικού,  για 

να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες ανάγκες και του μαθητή και των 

οικογενειών τους.  
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