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Περίληψη 

Η έναρξη του δημοτικού σχολείου είναι γνωστό ότι αποτελεί για κάθε παιδί μια 

από τις μεγάλες προκλήσεις που θα συναντήσει στη ζωή του, μία από τις 

σημαντικότερες «μεταβάσεις», ένα μείζονα σταθμό που σηματοδοτεί μια σειρά 

αλλαγών στην αναπτυξιακή του πορεία. Εάν είναι επιτυχής ο τρόπος με τον οποίο 

θα γίνει η διαχείρισή της από το παιδί, αλλά και όσα άτομα το πλαισιώνουν στην 

προσπάθεια του αυτή, τίθενται οι βάσεις, όπως υποστηρίζεται, όχι μόνο για μια 

πετυχημένη πορεία στο σχολείο αλλά και για τις «μεταβατικές καταστάσεις» που 

θα ακολουθήσουν. Το πώς κάθε παιδί αντιμετωπίζει και διαχειρίζεται αυτή την 

μεταβατική φάση στο νέο περιβάλλον του σχολείου (πρόγραμμα, χώρος, πρόσωπα, 

ρόλοι, σχέσεις) διαφέρει εξαιτίας των διαφορετικών πρώιμων εμπειριών που έχει 

αποκτήσει έως εκείνη τη στιγμή στη ζωή του, των ιδιαίτερων ατομικών του 

χαρακτηριστικών αλλά και των χαρακτηριστικών των πλαισίων/περιβαλλόντων 

στα οποία ήδη συμμετείχε (σπίτι, παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο κτλ). Στην 

παρούσα εργασία συζητείται αυτή ακριβώς η μετάβαση των παιδιών στο σχολείο 

και επιχειρείται η διασύνδεσή της με συγκεκριμένες διαστάσεις του οικογενειακού 

περιβάλλοντος. Δίνεται έμφαση σε μια ιδιαίτερη διάσταση της γονικής 

συμπεριφοράς, αυτή της «γονικής εμπλοκής». Συζητούνται οι μορφές της γονικής 

εμπλοκής στην προσχολική ηλικία και η σχέση της με τη μετάβαση των παιδιών 

στο σχολείο, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην οικοσυστημική θεώρηση. 

 

Λέξεις-κλειδιά: γονική εμπλοκή, προσαρμογή, σχολική ετοιμότητα, 

οικοσυστημική θεωρία  

Abstract 

It is well evidenced that the start of primary schooling is a major challenge in a 

child's life and has been perceived as one of the most important transitions that 

signifies a number of changes in his developmental pathway. It has been suggested 

that the extent to which the child may feel successful in this transition, together 
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with the individuals that may support his efforts, is likely to influence both his 

academic progress and subsequent experiences for successful transitions in the 

future. According to ecosystemic considerations, the different way in which the 

transition to the new school context (in terms of the programme, space, individuals, 

roles, and relationships) is confronted by the children is due to their early 

experiences and individual characteristics combined with the structural and 

dynamic features of the contexts in which they have already been involved (home, 

day care centre, kindergarten). We discuss these early transitions in relation to 

parenting behaviours. Following a brief description of related terms such as 

parenting styles and parenting practices, the second part of the paper is devoted to 

parental involvement during this period. The forms of parental involvement and its 

relation with children’s transition to school are further discussed. 

 

Key words: parental involvement, adjustment, school readiness, ecosystemic 

theory 

 

1. Εισαγωγή 

Η ετοιμότητα του παιδιού για το σχολείο, καθώς και συναφή θέματα όπως οι 

μεταβάσεις σε εκπαιδευτικά πλαίσια (η μετάβαση από το σπίτι στο νηπιαγωγείο 

και από εκεί στο δημοτικό σχολείο και στη συνέχεια στο γυμνάσιο κ.ο.κ.) έχουν 

τεθεί στο επίκεντρο της προσοχής στο εκπαιδευτικό πεδίο, σε αρκετά κράτη, τις 

τελευταίες δύο δεκαετίες. Ταυτοχρόνως, παρατηρείται ένα έντονο ενδιαφέρον για 

διάφορες πτυχές της γονικότητας, όπως το ενδιαφέρον των γονιών για το σχολείο 

και η συμμετοχή τους στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τη μελέτη των 

παιδιών τους, οι οποίες μπορούν να προάγουν ή να εμποδίσουν την πρώιμη 

σχολική πρόοδο του παιδιού. Για παράδειγμα, οι αξίες των γονέων για την 

εκπαίδευση, οι φιλοδοξίες και οι προσδοκίες τους για ακαδημαϊκή επιτυχία, ο 

βαθμός της εμπλοκής τους στα δρώμενα του σχολείου κ.ά. είναι ορισμένοι μόνο 

από τους τρόπους με τους οποίους έχει καταγραφεί η επίδραση των γονιών στη 

σχολική επίδοση των παιδιών (Scott-Jones, 1995). 
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2. Οι Μεταβάσεις στα Εκπαιδευτικά Πλαίσια 

 

Οι μεταβάσεις ορίζονται, γενικά, ως φάσεις αλλαγών ζωής -άλλες κοινωνικά 

ρυθμισμένες και προβλέψιμες ενώ άλλες όχι- που συνδέονται με τις απαιτήσεις 

που προκύπτουν από τις νέες συνθήκες στις οποίες εισέρχεται το άτομο κατά την 

αναπτυξιακή του πορεία και απαιτούν πιο εντατική προσπάθεια και εγρήγορση 

(γνωστική και συναισθηματική) προκειμένου να ανταποκριθεί επιτυχώς σε αυτές 

(Griebel & Niesel, 2004, όπ. αναφ. στο Βρυνιώτη & Ματσαγγούρας, 2005). 

Εξαιτίας αυτής της μεταβαλλόμενης κατάστασής τους, οι μεταβάσεις 

χαρακτηρίζονται ως φάσεις υψηλής ευαλωτότητας του ατόμου (Luthar & 

Cicchetti, 2000).  

Ιδιαίτερα κατά την προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία οι μεταβάσεις από το 

οικογενειακό πλαίσιο προς τον παιδικό σταθμό ή και στο νηπιαγωγείο και στη 

συνέχεια στο δημοτικό αποτελούν, κατ’ αρχήν, μέρος των λεγόμενων πρώιμων ή 

πρώτων εμπειριών του παιδιού και θεωρούνται μείζονος σημασίας αφού 

καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την κατεύθυνση της σχολικής πορείας και 

ψυχολογικής ανάπτυξης ενός παιδιού (Pianta & Kraft-Sayre, 1999). Γι’ αυτό 

ακριβώς το λόγο έχουν τεθεί στο επίκεντρο της ερευνητικής προσοχής που 

παραδοσιακά είχε ως αφετηρία τη συζήτηση γύρω από την ηλικία της έναρξης του 

σχολείου (Pianta & Kraft-Sayre, 2003. Σωτηρίου & Ζαφειροπούλου, 2003). 

Σε ότι αφορά λοιπόν στις αλλαγές/απαιτήσεις που σηματοδοτεί η μετάβαση από 

το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον, το παιδί έχει να αντιμετωπίσει μία σειρά 

προκλήσεων σε όλα τα επίπεδα των ψυχοκοινωνικών και γνωστικών του 

εμπειριών. Οι τάξεις του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου προσφέρουν 

έναν μεγαλύτερο χώρο, με περισσότερα παιδιά, λιγότερους ενηλίκους, και ένα 

ευδιάκριτο σύνολο κανόνων και κανονισμών (μερικοί κοινοί και κάποιοι 

διαφορετικοί μεταξύ των τάξεων), στοιχεία τα οποία τα παιδιά ενδεχομένως να 

μην έχουν βιώσει στο παρελθόν. Στο ακαδημαϊκό πεδίο, καταγράφεται μια 

μεγαλύτερη έμφαση στις γνωστικές δεξιότητες των παιδιών αφού συμμετέχουν σε 

οργανωμένες μαθησιακές δραστηριότητες που απαιτούν συνήθως την επίλυση 

προβλημάτων και λιγότερο σε δραστηριότητες παιχνιδιού.  

Τα παιδιά αρχίζουν να λαμβάνουν αξιολογικού περιεχομένου ανατροφοδότηση 

όσον αφορά τις δεξιότητες και τις δυνατότητές τους, καθώς η επίδοση και η 

πρόοδός τους συγκρίνονται με αυτή των υπολοίπων παιδιών στην τάξη. Στον 
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κοινωνικό τομέα, τα παιδιά περνούν περισσότερη ώρα αλληλεπιδρώντας με 

συνομήλικα παιδιά και αναπτύσσουν φιλικές σχέσεις με νέους και διαφορετικού 

οικογενειακού περιβάλλοντος συμμαθητές. Πρέπει επίσης, το κάθε παιδί να 

αναπτύξει μια σχέση με τον δάσκαλο που είναι υπεύθυνος για μια τάξη των 20-30 

μαθητών. 

Από αναπτυξιακής πλευράς η μετάβαση του παιδιού από το νηπιαγωγείο στο 

δημοτικό σχολείο αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό στην ανάπτυξή του αφού στη 

διάρκειά της καλείται να εκδηλώσει την ανεξαρτησία και αυτονομία του σε ένα 

διαρκώς μεταβαλλόμενο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον (Βρυνιώτη, 1999). Η 

σκέψη των παιδιών γίνεται πιο πολυδιάστατη και περιεκτική καθώς μετατοπίζεται 

από τους προλειτουργικούς/προεννοιολογικούς σε συγκεκριμένους τρόπους 

λογικής σκέψης, σε μια αφηρημένη κατανόηση των αντικειμένων και των 

σχέσεων, από τις μερικές στις ολοκληρωμένες αναπαραστάσεις του περιβάλλοντος 

τους, και από τον εγωκεντρισμό σε μια αντίληψη των απόψεων που έχουν οι άλλοι 

γύρω του (Piaget & Inhelder, 1964. Sameroff & Haith, 1996).  

Αν και πολλά παιδιά έχουν αποκτήσει εμπειρίες κατά την προσχολική περίοδο 

από πλαίσια όπως ο παιδικός σταθμός και το νηπιαγωγείο, η είσοδός τους στο 

σχολείο σηματοδοτεί μια κατάσταση με πολλά νέα και διαφορετικά 

χαρακτηριστικά. Όπως σημειώνει και η Vecchiotti (2003), για παράδειγμα, η 

μετάβαση στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου απαιτεί από τα παιδιά να είναι 

σε θέση να μεταφερθούν από ένα παιδοκεντρικό, σχετικά ανεπίσημο ακαδημαϊκό 

πρόγραμμα σε ένα περισσότερο δασκαλοκεντρικό, τυπικό ακαδημαϊκό πρόγραμμα. 

Το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου δομείται κυρίως γύρω από το χώρο και τη 

διαδικασία «της παρεούλας/του κύκλου», το δραματικό παιχνίδι, τις «γωνιές» και 

τους «σταθμούς» μάθησης (π.χ. οικοδομικού υλικού, γραφής), ενώ στην πρώτη 

τάξη τα παιδιά τις περισσότερες φορές κάθονται ανά δύο σε θρανία (τοποθετημένα 

σε σειρές ή στην καλύτερη περίπτωση σε ενότητες ή πιο ευέλικτα σχήματα 

ομαδοποιήσεων), υπάρχουν ώρες συγκεκριμένων μαθημάτων και περισσότερη 

γραφική δουλειά για τα παιδιά. Με άλλα λόγια, το όλο και πιο αυστηρά δομημένο 

περιβάλλον το οποίο τα παιδιά βιώνουν κατά τη μετάβασή τους στην πρώτη τάξη 

του δημοτικού σχολείου συχνά απαιτεί από τα παιδιά να εργάζονται ατομικά και 

να εστιάζουν σε μια δραστηριότητα για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους. 
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Με το νέο ρόλο του «μαθητή» πλέον θα χρειαστεί να προσαρμοστεί σε ένα νέο 

περιβάλλον όπου θα πρέπει να διαπραγματευτεί τις νέες σχέσεις με τα πρόσωπα 

εξουσίας (δασκάλους και διευθυντή) και τους συμμαθητές του, και να 

συμπεριφερθεί στη βάση ενός νέου συνόλου προσδοκιών (Margettes, 2002). Έτσι, 

η συνειδητοποίηση της αλλαγής προκαλεί στο παιδί την ενεργοποίηση 

πολύπλοκων διεργασιών/μηχανισμών προσαρμογής σε επίπεδο νοητικών, 

κοινωνικών-συναισθηματικών, και συμπεριφορικών λειτουργιών και οι οποίες 

αντανακλώνται στην ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων.  

Ορισμένα παιδιά δεν μπορούν να διαχειρισθούν αποτελεσματικά και να 

αξιοποιήσουν δημιουργικά τις νέες απαιτήσεις και προκλήσεις, με αποτέλεσμα να 

βιώνουν αρνητικές και στρεσογόνες εμπειρίες και καταστάσεις στο ξεκίνημα της 

σχολικής τους πορείας, στοιχεία που όπως έχει δείξει η σχετική έρευνα είναι πολύ 

πιθανό να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην περαιτέρω αναπτυξιακή του πορεία σε 

επίπεδο κινήτρων, στάσεων προς το σχολείο, επιδόσεων κτλ. (Rudolph et al., 

2001). Αντίθετα, αν με τη στήριξη του σχολείου και της οικογένειας τα παιδιά 

αντιμετωπίσουν θετικά τις απαιτήσεις που συνεπάγεται η μετάβαση, αυτή η 

οικολογική μετατόπιση στο σχολικό πλαίσιο (Rimm-Kaufman et al., 2000), τότε 

μπορεί να λειτουργήσει ως ισχυρή πρόκληση ανάπτυξης και προόδου αφού έχουν 

την δυνατότητα ελέγχου και διαχείρισης των στρεσογόνων καταστάσεων που 

συνεπάγεται αυτή η μεταβατική φάση (Eccles et al., 1997). 

Χαρακτηριστική στον συγκεκριμένο τομέα μελέτης της προσαρμογής των 

παιδιών στις νέες προκλήσεις που συναντούν καθώς ξεκινούν το σχολείο είναι η 

ερευνητική δουλειά της Ann Masten (Masten et al., 1995), η οποία προσέφερε 

εμπειρικά δεδομένα για τρεις διακριτές διαστάσεις αναπτυξιακής επάρκειας στην 

πρωτοσχολική περίοδο: τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα και πρόοδο, την κοινωνική 

επάρκεια, και τους τρόπους συμπεριφοράς (βλ. Σχήμα 1). 

ΣΧΗΜΑ 1 ΕΔΏ 

Από τη σκοπιά μιας κοινωνικο-δομιστικής θεώρησης, οι μεταβάσεις αυτές 

γίνονται αντιληπτές ως συν-κατασκευές (co-constructions) (Valsiner, 1989), όπου η 

επικοινωνία και η εμπλοκή όλων των συμμετεχόντων είναι κρίσιμη για την 

εδραίωση κοινών νοηματοδοτήσεων όσον αφορά δραστηριότητες, ενέργειες, 

πράξεις και έννοιες-κλειδιά. Κατά συνέπεια, όσον αφορά τη συν-κατασκευή της 

μετάβασης στο σχολείο έχει περισσότερο νόημα να εξετάζεται το σύστημα που 
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περιλαμβάνει το παιδί, το προσχολικό πλαίσιο, το σχολείο, το σπίτι, καθώς και την 

κοινότητα (Ramey & Ramey, 1998).  

Η συνεξέταση όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων κατά τη διαδικασία 

μετάβασης (δηλαδή, παιδί, σπίτι, προσχολικό πλαίσιο, σχολείο, αλλά και πιο 

συλλογικές μονάδες όπως η γειτονιά/κοινότητα) και της δυναμικής που 

δημιουργούν, βρίσκεται στο επίκεντρο και άλλων ερμηνευτικών/θεωρητικών 

μοντέλων. Από τη σχετική βιβλιογραφία διαφαίνεται ότι η οικοσυστημική 

προσέγγιση που αναπτύχθηκε από τον Urie Bronfenbrenner
2
 (1979. 

Bronfenbrenner & Morris, 1998) και άλλους που εμπνεύστηκαν από την εργασία 

του, όπως το μοντέλο πλαισιακών συστημάτων των Pianta και Walsh (1996), η 

θεωρία αναπτυξιακών συστημάτων των Ford και Lerner (1992) καθώς και άλλες 

οικοπολιτισμικές κατά βάση θεωρίες (π.χ. Cole, 1996), προσφέρουν ένα χρήσιμο, 

κατάλληλο και κυρίως ολιστικό εννοιολογικό πλαίσιο για τη μελέτη της 

μετάβασης. Σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τη θεώρηση αυτή η μελέτη της 

ανθρώπινης ανάπτυξης πρέπει να ενταχθεί μέσα στο πλαίσιο που αυτή 

πραγματοποιείται, όπου το άτομο αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του, δέχεται και 

ασκεί επιδράσεις σε αυτό. Στη σχέση αυτή, που διαμορφώνεται ανάμεσα στο 

άτομο και το περιβάλλον του, σημαντική θέση έχουν -εκτός των φυσικών και 

αντικειμενικών ιδιοτήτων του περιβάλλοντος- η βίωσή τους από το άτομο, ο 

τρόπος με τον οποίο οι ιδιότητες αυτές γίνονται αντιληπτές από τα πρόσωπα. 

Η έννοια του περιβάλλοντος δεν περιορίζεται σε έναν ενιαίο και άμεσο χώρο. 

Αντίθετα, επεκτείνεται περιλαμβάνοντας ένα σύνολο ομόκεντρων δομών όπου η 

κάθε μια εμπεριέχεται μέσα στην επόμενη διαμορφώνοντας πέντε υποσυστήματα: 

(α) το μικροσύστημα, που περιλαμβάνει περιβάλλοντα στα οποία ζουν, κινούνται 

και δραστηριοποιούνται τα άτομα και από τα οποία επηρεάζονται (αλλά και 

επηρεάζουν με τα δικά τους χαρακτηριστικά και συμπεριφορά), (β) το 

μεσοσύστημα, το οποίο αναφέρεται στη σύνδεση μεταξύ αυτών των 

«μικροσυστημικών δομών/πλαισίων», (γ) το εξωσύστημα, που περιλαμβάνει τις 

ευρύτερες κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες, και (δ) το 

μακροσύστημα, που εμπεριέχει τις στάσεις και ιδεολογίες του πολιτισμικού 

συστήματος στο οποίο ανήκουν. Βέβαια, δεν θα μπορούσε να σταθεί ως 

αναπτυξιακή θεωρία αν δεν λάμβανε υπόψη της τη χρονική διάσταση, το 

                                                
2 Για μια αναλυτική παρουσίαση της θεωρητικής προσέγγισης του Urie Bronfenbrenner βλ. Πετρογιάννης, 2003. 
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χρονοσύστημα, τόσο σε επίπεδο ατομικού χρόνου, κατά το οποίο το άτομο βιώνει 

τα γεγονότα, όσο και σε επίπεδο συλλογικού χρόνου στη διάρκεια του οποίου 

συντελούνται τα ευρύτερα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και άλλα ευρύτερου 

χαρακτήρα γεγονότα, τα οποία επιδρούν και στην πορεία ζωής κάθε ατόμου 

ξεχωριστά.  

Η οικολογική θεωρία τονίζει τις αλληλοσυνδέσεις μεταξύ των πολλαπλών 

πλαισίων και ατόμων (π.χ. οικογένειες, συνομήλικοι, εκπαιδευτικοί, σχολεία, 

κοινότητες, πολιτισμοί, κτλ.), τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα των 

παιδιών να διαπραγματευτούν τις νέες απαιτήσεις και προκλήσεις του επίσημου 

σχολικού περιβάλλοντος. Το γεγονός αυτό, με τη σειρά του, μπορεί να έχει 

σημαντικές επιπτώσεις στη μετέπειτα σχολική επιτυχία και προσαρμογή των 

παιδιών σε όλη τη διάρκεια της επίσημης εκπαίδευσης αλλά και πέρα από αυτή 

(Bronfenbrenner & Morris, 1998. Rimm-Kaufman & Pianta, 2000).  

 

3. Η Διάσταση της Γονικής Εμπλοκής 

 

Ο όρος «γονική εμπλοκή», ο οποίος εμφανίζεται συστηματικά από τις αρχές της 

δεκαετίας του ’80 στη σχετική βιβλιογραφία, είναι μάλλον ασαφής, αφού οι 

διάφοροι ερευνητές τον χρησιμοποιούν εννοώντας ο καθένας διαφορετικά 

πράγματα και περιγράφοντας ένα μέρος ή μια διάσταση της γονικής εμπλοκής. Σε 

γενικές γραμμές, ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα ευρύ φάσμα 

συμπεριφορών και πρακτικών των γονέων στο σπίτι και σε εκπαιδευτικά πλαίσια, 

όπως το νηπιαγωγείο και στο σχολείο, οι οποίες έχουν στόχο να ενισχύσουν τη 

μάθηση των παιδιών (Greenwood & Hickman, 1991). Η Joyce Epstein και άλλοι 

ερευνητές σημειώνουν ότι η γονική εμπλοκή χαρακτηρίζεται από την ποσότητα 

και την ποιότητα της επικοινωνίας, της αμοιβαίας υποστήριξης, της 

αμοιβαιότητας, και της συνεργατικής (από κοινού) λήψης αποφάσεων μεταξύ των 

οικογενειών και των σχολείων (Izzo et al., 1999. Rimm-Kaufman et al., 2003). 

Αν και η γονική εμπλοκή είναι τελικά μια πολυσύνθετη έννοια που απαιτεί μια 

ευρύτερη κατανόησή της (Bempechat, 1998. Μπόνια κ.συν., 2007), οι 

περισσότερες έρευνες που έχουν διεξαχθεί με θέμα τη γονική εμπλοκή κατά την 

προσχολική περίοδο και τη φάση μετάβασης των μικρών παιδιών στο σχολείο 

έχουν εστιάσει το ενδιαφέρον τους στην επαφή γονιών-σχολείου (π.χ. Izzo et al., 

1999). Ιδιαίτερα για τα παιδιά δημοτικού σχολείου, οι διαστάσεις ή στοιχεία αυτής 
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της εμπλοκής φαίνεται να εντοπίζονται είτε στο πλαίσιο του σπιτιού είτε στο 

πλαίσιο του σχολείου. Έτσι, η εποπτεία στις καθημερινές δραστηριότητες των 

παιδιών (Keith et al., 1986), η βοήθεια που προσφέρουν οι γονείς στη 

διεκπεραίωση των εργασιών που φέρνουν τα παιδιά στο σπίτι (Cooper et al., 2000) 

και οι πρακτικές που εφαρμόζουν οι γονείς για να βοηθήσουν τα παιδιά τους να 

αναπτύξουν κίνητρα για μάθηση και θετική στάση απέναντι στο σχολείο (Keith et 

al., 1986) φαίνεται να είναι διαστάσεις γονικής εμπλοκής στο πλαίσιο του σπιτιού. 

Από την άλλη, η επικοινωνία γονέων-εκπαιδευτικών, η συμμετοχή των γονέων σε 

σχολικές εκδηλώσεις (Stevenson & Baker, 1987) ή και στη διαχείριση του 

σχολείου μέσω του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, είναι στοιχεία της γονικής 

εμπλοκής στο σχολείο (Catsambis, 1998). Το είδος πάντως της γονικής εμπλοκής 

που φαίνεται να επιδρά περισσότερο στη σχολική επίδοση των μαθητών σχετίζεται 

με τη φυσική παρουσία του γονιού στο σχολείο και την εμπλοκή του σε σχολικές 

δραστηριότητες. Στην Ελλάδα, όπως επισημαίνεται και αλλού (Γκλιάου-

Χριστοδούλου, 2005. Παπαγιαννίδου, 2000), αν και δεν υπάρχουν σχετικές 

έρευνες, η εμπειρία έχει δείξει ότι η συνεργασία σχολείου-οικογένειας παίρνει 

περισσότερο τη μορφή τυπικών σχέσεων στo πλαίσιο συγκεκριμένων 

υποχρεώσεων, όπως είναι η συμμετοχή γονιών σε σχολικές εκδηλώσεις ή η 

ενημέρωση γονιών για την πρόοδο των παιδιών τους. 

Σε γενικές γραμμές πάντως, η σχετική μακρόχρονη έρευνα στο εξωτερικό (π.χ. 

Epstein, 1992. Henderson & Mapp, 2002) έδειξε μια θετική συνάφεια μεταξύ 

γονικής εμπλοκής και των επιδόσεων των παιδιών, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα χρόνια 

φοίτησής τους στο σχολείο. Το εύρημα αυτό φαίνεται να ισχύει ακόμα και μετά 

τον (στατιστικό) έλεγχο των ικανοτήτων των παιδιών και του κοινωνικο-

οικονομικού επιπέδου της οικογένειας (Epstein, 2001). Τα οφέλη βέβαια, αν και 

αφορούν πρωτίστως τους μαθητές ανεξαρτήτως ηλικίας, κοινωνικο-οικονομικού 

επιπέδου ή πολιτισμικού περιβάλλοντος (Diamond, 2000. McNeal, 2001) αφορούν 

και τους ίδιους τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, αλλά και την ποιότητα της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης (Μπρούζος, 1998). 

Από θεωρητικής πλευράς και ειδικά σε σχέση με τη γονική εμπλοκή κατά τη 

σχολική ηλικία η Joyce Epstein (2001) έχει αναπτύξει ένα ερμηνευτικό 

οικοσυστημικό μοντέλο το οποίο εστιάζεται στη σχέση τριών βασικών και μερικά 
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αλληλοεπικαλυπτόμενων και αλληλεξαρτώμενων πλαισίων επιρροής όπου ζει και 

μεγαλώνει το παιδί, δηλαδή την οικογένεια, το σχολείο, και την κοινότητα. 

Χωρίς να υπεισέλθουμε σε περαιτέρω λεπτομέρειες, το μοντέλο αυτό, όπως και 

κάθε οικοσυστημικό μοντέλο, μας λέει και κάτι ακόμα εάν δεχθούμε ότι οι 

πρακτικές των γονιών αντιπροσωπεύουν μια έκφραση των στόχων 

κοινωνικοποίησης που υιοθετούν οι γονείς και του σχήματος γονικής 

συμπεριφοράς τους. Μας λέει ότι αν κάποιος ανοίξει το «φακό εστίασής» του από 

ένα μονοπολιτισμικό πλαίσιο και λάβει υπόψη του την πολυπολιτισμική 

πραγματικότητα των σύγχρονων κοινωνιών, μπορεί εύκολα να αντιληφθεί ότι 

ιδιαίτεροι πολιτισμικοί παράγοντες και οι (εθνοτικές) ιδιαιτερότητες διακριτών 

πληθυσμιακών ομάδων διαμορφώνουν τις πρακτικές εμπλοκής των γονέων στη 

διάρκεια της μετάβασης των παιδιών τους στο δημοτικό σχολείο. Κατά συνέπεια, 

δεν υπάρχει -και δεν μπορεί να υπάρχει- ένα μοτίβο γονικής εμπλοκής, αλλά 

συναντούμε διάφορες μορφές, ποικίλους τρόπους εμπλοκής των γονέων στις 

μαθησιακές διεργασίες, που ανάλογα με τις πρακτικές που υιοθετούνται 

διευκολύνουν, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, τη συνέχεια της μαθησιακής 

διαδικασίας απ’ το ένα πλαίσιο στο άλλο και κατ’ επέκταση, τη μακροπρόθεσμη 

ακαδημαϊκή επιτυχία. 

Αυτές ακριβώς οι διαπιστώσεις προήλθαν από σχετικά πρόσφατες μελέτες τα 

τελευταία 15-20 χρόνια που διεξήχθησαν με μειονοτικές ομάδες τόσο στην 

Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, για παράδειγμα, έχει διαπιστωθεί 

ότι οι αμερικανοί γονείς ασιατικής καταγωγής είχαν μικρότερη εμπλοκή στις 

σχολικές δραστηριότητες των παιδιών τους σε σύγκριση με τους γονείς 

ευρωπαϊκής καταγωγής (Ho & Willms, 1996). Αντίθετα, άλλες μελέτες έχουν 

καταγράψει γενικά μια πολύ υψηλή συμμετοχή για τους αμερικανούς γονείς 

ασιατικής καταγωγής (Schneider et al., 1994). Αυτά τα αντιφατικά ευρήματα 

εξηγούνται ανάλογα με το πώς ορίζεται η γονική εμπλοκή στο σχολείο.  

Οι παρατηρήσεις αυτές οδήγησαν την Ruth Chao (2000), μια γνωστή 

ερευνήτρια στο πεδίο της αναπτυξιακής πολιτισμικής ψυχολογίας, να προσδιορίσει 

στις αρχές αυτής της δεκαετίας δύο τύπους γονικής εμπλοκής: την διαχειριστική ή 

διαχειριστικού τύπου εμπλοκή (managerial involvement), η οποία είναι αυτή που 

έχει μελετηθεί περισσότερο, και την δομική ή δομικού τύπου γονική εμπλοκή 

(structural involvement). 
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Ο «διαχειριστικός» τύπος εμπλοκής/συμμετοχής περιλαμβάνει πιο άμεσες 

γονικές πρακτικές στην εκπαίδευση του παιδιού όπως: 

 άμεση διδασκαλία ή εποπτεία (tutoring) των παιδιών πάνω στις εργασίες 

που φέρνουν από το σχολείο, 

 συμμετοχή στις σχολικές δραστηριότητες και γεγονότα του σχολείου, 

 συζητήσεις με το παιδί για τις εμπειρίες του από το σχολείο και τις 

εργασίες που κάνουν εκεί.  

Η «δομική» ή δομικού τύπου γονική εμπλοκή περιλαμβάνει έμμεσες γονικές 

πρακτικές αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο οι γονείς διευθετούν το 

περιβάλλον του παιδιού τους μέσα στο σπίτι (πρώτο σύστημα) ώστε να 

συμβάλλουν στην εκμάθηση, όπως: 

 ανάθεση πρόσθετης εργασίας, 

 αγορά πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού ως ευκαιρία για περαιτέρω 

εξάσκηση (βοηθήματα, τετράδια εργασιών, βιβλία),  

 έλεγχος και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του παιδιού τους μετά το 

σχολείο,  

 άσκηση ελέγχου σχετικά με το πότε και με ποιους θα παίξει, καθώς και 

πότε και πού θα ετοιμάσει το παιδί τις εργασίες του σχολείου, 

 διευθέτηση/οργάνωση του χώρου για τη μελέτη του παιδιού (δωμάτιο, 

γραφείο, τραπέζι), 

 εγγραφή του παιδιού σε ακαδημαϊκά συναφείς δραστηριότητες (π.χ. 

φροντιστήριο ενίσχυσης στα μαθήματα, ξένης γλώσσας, μουσικής κτλ),  

 οικονομική βοήθεια, μεταγενέστερα, για την υποστήριξη των σπουδών στο 

πανεπιστήμιο. 

 

3.1. Πώς Συνδέεται η Γονική Εμπλοκή με τη Μετάβαση του Παιδιού στο 

Σχολείο; 

 

Τόσο στην Ελλάδα όσο και σε πολλά άλλα κράτη, η πρώτη τάξη του δημοτικού 

σχολείου παρουσιάζει τυπικά πιο αυστηρή δομή και δίνει μεγαλύτερη έμφαση 

στην ακαδημαϊκή ενασχόληση συγκριτικά με το νηπιαγωγείο. Παρά το γεγονός ότι 

σε αρκετές περιπτώσεις κρατών η προετοιμασία των παιδιών για την πρώτη τάξη 

του δημοτικού σχολείου εντάσσεται στην ατζέντα του νηπιαγωγείου και συχνά η 
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τάξη του νηπιαγωγείου βρίσκεται εντός του κτηρίου του δημοτικού σχολείου, 

υπάρχουν σαφείς διαφορές σε ότι αφορά τις απαιτήσεις και το είδος των 

ερεθισμάτων που βιώνουν τα παιδιά στα δύο αυτά περιβάλλοντα, όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω.  

Τα παιδιά στην πρώτη τάξη τυπικά έρχονται αντιμέτωπα με τα επίσημα 

φυλλάδια εργασίας της τάξης και την προετοιμασία των εργασιών ακαδημαϊκού 

χαρακτήρα στο σπίτι για πρώτη φορά (Vecchiotti, 2003), καθήκοντα τα οποία 

απαιτούν ιδιαίτερη εστίαση περιορίζοντας άλλα ζητήματα ενδιαφέροντος του 

παιδιού, όπως την επιθυμία τους να παίξουν ή να παρακολουθήσουν τηλεόραση. 

Έτσι, στις οικογένειες εκείνες όπου κυριαρχεί η δομικού χαρακτήρα εμπλοκή των 

γονιών –που εκτιμώ ότι συναντάται ιδιαιτέρως στην Ελλάδα– το σπίτι ενδέχεται να 

βοηθά τα παιδιά τους να επιτύχουν ακαδημαϊκά κατά τη διάρκεια αυτής της 

πρώιμης σχολικής τους μετάβασης παρέχοντας ένα περιβάλλον το οποίο είναι πιο 

συμβατό με αυτό της πρώτης τάξης. 

 

3.2. Τελικά θα Έπρεπε το Νηπιαγωγείο να Έχει Περισσότερο Ακαδημαϊκά 

Εστιασμένο Πρόγραμμα; 

Υπάρχει, βέβαια, ποικιλομορφία όσον αφορά τις εμπειρίες που φέρει κάθε παιδί 

στο νηπιαγωγείο, στον τύπο του προγράμματος του νηπιαγωγείου και στο επίπεδο 

της συνέχειας -δηλαδή συμφωνία ως προς τους στόχους, προσανατολισμό κτλ.- 

που το κάθε πρόγραμμα παρέχει τόσο σε σχέση με το περιβάλλον της πρώτης 

τάξης του δημοτικού σχολείου όσο και με αυτό της οικογένειας του κάθε παιδιού. 

Το πρόγραμμα του ολοήμερου νηπιαγωγείου ενδέχεται να τα προετοιμάζει 

καλύτερα για το περιβάλλον της πρώτης τάξης, καθώς τα παιδιά έχουν τη 

δυνατότητα να ασχοληθούν για περισσότερο χρόνο και πιο εντατικά με 

δραστηριότητες ακαδημαϊκού χαρακτήρα (όπως γραφή-ανάγνωση και 

μαθηματικά) κάποιες φορές περισσότερα από ένα ενήλικα άτομα εμπλέκονται 

στην εκπαίδευση και τη φροντίδα τους (δύο νηπιαγωγοί ή και τραπεζοκόμοι) και 

τα παιδιά παραμένουν περισσότερο χρόνο στο σχολικό περιβάλλον κάτι που είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό για τα παιδιά από αλλόγλωσσα περιβάλλοντα (Walston & 

West, 2004). Όταν τα παιδιά φοιτούν σε νηπιαγωγεία, τα οποία δεν παρουσιάζουν 

υψηλή «συνέχεια» με το περιβάλλον της πρώτης τάξης, το οικογενειακό 

περιβάλλον μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την εξασφάλιση αυτής της 
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«συνέχειας». Οποιοσδήποτε κι αν είναι ο τύπος του νηπιαγωγείου στο οποίο φοιτά 

το παιδί, οι γονείς είναι πιο πιθανό να είναι οι πρωταρχικοί φορείς 

κοινωνικοποίησης για το παιδί με αποτέλεσμα να αποτελούν μία θετική πηγή, ένα 

σημαντικό παράγοντα για τη διευκόλυνση της μετάβασης των παιδιών στην πρώτη 

τάξη του δημοτικού σχολείου. 

 

4. Η «Συνέχεια» κατά τη Μετάβαση  

 

Η έννοια της «συνέχειας» στην ανάπτυξη συνήθως αναφέρεται στην εσωτερική 

συνέχεια (π.χ. σταδιακές αλλαγές στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, τη 

γνωστική αντίληψη, τις κοινωνικές δεξιότητες, κτλ. (βλ. Caspi & Roberts, 1999). 

Εδώ, ωστόσο, αναφερόμαστε στην εξωτερική συνέχεια αφού εστιαζόμαστε στη 

συνέχεια μεταξύ των πλαισίων (σπίτι, νηπιαγωγείο και πρώτη τάξη).  

Η εξωτερική συνέχεια περιλαμβάνει το βαθμό κατά τον οποίο η δομή και οι 

προσδοκίες ενός περιβάλλοντος προετοιμάζουν τα παιδιά για τη δομή και τις 

προσδοκίες του επόμενου περιβάλλοντος (Mayfield, 2003). Η εξωτερική συνέχεια 

μπορεί να γίνει αντιληπτή όταν η φύση των εργασιών ή δραστηριοτήτων που 

απαιτείται να κάνουν τα παιδιά και η όλη οργάνωση του περιβάλλοντος πριν τη 

μετάβαση, προετοιμάζει τα παιδιά για αυτές ακριβώς τις δραστηριότητες. Κατά 

συνέπεια, τα παιδιά που έχουν παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα νηπιαγωγείου ή 

βρίσκονται σε ένα οικογενειακό περιβάλλον που δίνει έμφαση σε ακαδημαϊκά 

προσανατολισμένες δραστηριότητες (δομικού χαρακτήρα), δεν πρέπει να 

ταυτίζονται οι δεξιότητες αυτές μόνο με τις γνωστικές και ακαδημαϊκού 

περιεχομένου (γραμματισμοί), θα πρέπει να βιώνουν μεγαλύτερη εξωτερική 

συνέχεια κατά τη διάρκεια της μετάβασης στην πρώτη τάξη του δημοτικού 

σχολείου.  

Συνεπώς, θα λέγαμε ότι η επαφή γονέα-σχολείου, διαχειριστικού δηλαδή τύπου 

γονική εμπλοκή, μπορεί να είναι μία σημαντική πηγή εξωτερικής συνέχειας για τα 

παιδιά κατά τη μετάβασή τους στο δημοτικό σχολείο, ενδέχεται όμως να υπάρχουν 

και άλλες πηγές εξωτερικής συνέχειας οι οποίες προάγουν μία επιτυχημένη 

μετάβαση στα παιδιά, όπως τα παιδιά που έχουν κατακτήσει βασικές ακαδημαϊκές 

δεξιότητες, καθώς επίσης και δεξιότητες όπως ο γνωστικός αυτοέλεγχος (π.χ. η 

ικανότητα να εστιάζει και να επιμένει σε μια δραστηριότητα/άσκηση) και 

καλύτερη γενική αυτορύθμιση (Raver, 2002). Έχοντας αναπτύξει σε ικανοποιητικό 
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βαθμό τις συγκεκριμένες δεξιότητες είναι πιο πιθανό να λειτουργήσουν καλύτερα 

στο περιβάλλον της πρώτης τάξης παρά τα παιδιά των οποίων η ανάπτυξη αυτών 

των δεξιοτήτων καθυστερεί (McLelland et al., 2000).  

Η δομική επίσης γονική εμπλοκή στο σπίτι μπορεί να λειτουργήσει 

διευκολυντικά στη διαδικασία της μετάβασης των παιδιών στο δημοτικό σχολείο. 

Περιορίζοντας το χρόνο που τα παιδιά βλέπουν τηλεόραση, παρέχοντας επιπλέον 

βιβλία ασκήσεων και καθορίζοντας τον απαραίτητο χρόνο για να ασχοληθούν με 

τις εργασίες τους στο σπίτι ίσως οι γονείς να βοηθούν τα παιδιά να μάθουν 

σταδιακά πώς να εστιάζουν και να επιμένουν σε μια δραστηριότητα. Τα παιδιά 

μαθαίνουν από μικρή ηλικία ότι ο χρόνος που είναι εστιασμένος στην ακαδημαϊκή 

ενασχόληση εκτιμάται περισσότερο από εκείνον που αφιερώνεται στην τηλεόραση 

ή την ενασχόληση με άλλου τύπου, όχι ακαδημαϊκού χαρακτήρα, 

δραστηριότητες/καθήκοντα. Αυτή η αξία αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην πρώτη 

τάξη καθώς ο χρόνος για τα ακαδημαϊκά καθήκοντα αυξάνεται σε βάρος του 

χρόνου για το ελεύθερο παιχνίδι.  

Άλλα ζητήματα της δομικής εμπλοκής, όπως η παροχή βιβλίων για εξάσκηση 

και οι επιπλέον εργασίες στο σπίτι ή η εγγραφή των παιδιών σε τμήματα με 

επιπρόσθετες ακαδημαϊκού χαρακτήρα δράσεις, βοηθούν τα παιδιά να 

κατακτήσουν τις βασικές ακαδημαϊκές δεξιότητες που χρειάζονται για την πρώτη 

τάξη. Αυτό μπορεί να είναι ένα σημαντικό στοιχείο για την εξασφάλιση της 

συνέχειας για εκείνα τα παιδιά που εγγράφονται σε «κλασικά» τμήματα 

νηπιαγωγείου, τα οποία ενδεχομένως δεν περνούν το χρόνο που χρειάζεται σε 

συγκεκριμένα ακαδημαϊκά αντικείμενα στο σχολείο (Walston & West, 2004).  

 

5. Αντί Επιλόγου 

 

Το ξεκίνημα του σχολείου είναι μια σημαντική φάση στη ζωή των παιδιών, των 

οικογενειών τους και των εκπαιδευτικών. Πέρα από τις όποιες διαφορές αυτό που 

ενώνει γονείς και εκπαιδευτικούς, τουλάχιστον στις περισσότερες περιπτώσεις 

είναι ότι και οι δύο επιθυμούν την όσο το δυνατό πιο ομαλή μετάβαση των παιδιών 

στο σχολείο, το όσο το δυνατό πιο ομαλό ξεκίνημα, «να πάρουν…» -αυτό που 

λέγεται τις περισσότερες φορές- «…ζεστά το σχολείο», να αναπτύξουν τα παιδιά 

θετικά συναισθήματα για τον εαυτό τους ως μαθητές και να προσαρμοστούν στη 

σχολική ζωή.  
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Όπως έχει δείξει η σχετική μακρόχρονη έρευνα που έχει διεξαχθεί κυρίως στο 

εξωτερικό -στην Ελλάδα η σχετική έρευνα είναι εξαιρετικά περιορισμένη 

(Μανωλίτσης, 2004. Ντολιοπούλου & Κοντογιάννη, 2003)- ο αντίκτυπος της 

ομαλής μετάβασης στο σχολείο έχει μακροπρόθεσμες επιδράσεις όχι μόνο σε 

επίπεδο επιδόσεων και προσαρμογής στο σχολείο γενικότερα, αλλά και στα 

κίνητρα, την παραμονή στο σχολείο, την επαγγελματική πορεία και πιθανότατα και 

σε άλλα κοινωνικά επιτεύγματα αργότερα στη ζωή (Campbell & Ramey, 1995). 

Αυτός είναι εξάλλου και ο λόγος που σε ορισμένα κράτη έχουν γίνει προσπάθειες 

και έχουν επενδύσει σοβαρά να αναπτυχθούν προγράμματα που θα διευκολύνουν 

αυτήν ακριβώς τη μετάβαση προσφέροντας ευκαιρίες να εδραιωθούν ισχυρές 

σχέσεις μεταξύ των παιδιών, των οικογενειών τους και των σχολείων. Οι 

αποτελεσματικές μεταβάσεις έχουν ως βάση τους τις σχέσεις συνεργασίας μεταξύ 

όλων αυτών των εμπλεκόμενων μελών και αυτή ακριβώς η αναγνώριση της 

σημασίας που έχει η εμπλοκή των γονιών αναφέρεται ρητά και στον «Οδηγό 

νηπιαγωγού» όπου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη «αποδοτικής 

συνεργασίας των εκπαιδευτικών με τους γονείς, μέσα από ένα κλίμα αμοιβαίου 

σεβασμού και εμπιστοσύνης» (Δαφέρμου & συν., 2006: 49). 

Ιδιαίτερα για την περίοδο του νηπιαγωγείου, όπως σημειώνεται και αλλού (π.χ. 

Μπασαγιάννη, 2003) η νηπιαγωγός είναι ο βασικός υποκινητής στην ενεργοποίηση 

και διεύρυνση της γονικής εμπλοκής στην περίοδο που προηγείται της μετάβασης 

του παιδιού στο σχολείο και με σωστές προσπάθειες και στρατηγικές, μπορεί να 

βοηθήσει στο να ξεπεραστούν τα εμπόδια και να επιτευχθεί ικανοποιητικός βαθμός 

συνεργασίας και αύξηση του ενδιαφέροντος των γονέων για εμπλοκή τους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (Βοϊνέσκου & συν., 2008) με ό,τι θετικό αυτό 

συνεπάγεται για τα χρόνια που θα ακολουθήσουν, κάτι που είναι και το τελικό 

ζητούμενο. 

 

 

 

 

 

 

 

Θεόφιλος: “Οι τρεις καπεταναίοι συμφιλιωθέντες”τοιχογραφία, 1898 από το Λαογραφικό 

Κέντρο Κίτσου Μακρή 

http://www.i-politismos.gr/laografiko_k_makri.html
http://www.i-politismos.gr/laografiko_k_makri.html
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Παράρτημα 

Σχήμα 1. Σχολική προσαρμογή: Τομείς λειτουργίας και αποτελέσματα που συνδέονται με την 

μετάβαση στο σχολείο (Πηγή: Masten et al., 1995). 
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Ακαδημαϊκός Κοινωνικός Συμπεριφοράς

Απόκτηση δεξιοτήτων Κίνητρα Σχέσεις με συνομηλίκους Σχέσεις με ενήλικες
Συμπεριφορά σε σχέση με

το ρόλο

Αυτορύθμιση προσοχής &

συναισθήματος

- Επιδόσεις

- Μετα-γνωστικές

δεξιότητες

- Αξίες του

σχολείου

- Ακαδημαϊκοί

στόχοι

- Άγχος

εξετάσεων

- Αντιλήψεις

για τις

δεξιότητες των

μαθητών

- Αίσθηση του "ανήκειν"

- Αποδοχή από τους

συνομηλίκους

- Ποιότητα φιλικών σχέσεων

- Κοινωνικοί στόχοι

- Τηρεί τους

κανόνες

- Ελέγχει την

αυθόρμητη

συμπεριφορά

- Κατευθύνει

την προσοχή

 

 

 

 

 Θεόφιλος (1870-1934) 


