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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ηε ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή εξγαζία επηρεηξείηαη κηα πξνζπάζεηα 

πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ,  ζπλαπηφκελν κε ην 

εμίζνπ ελδηαθέξνλ ζέκα ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη λα εμαθξηβσζεί αλ ε 

ζρνιηθή επίδνζε είλαη θνηλσληθά θαζνξηζκέλε. Δπηδηψθεηαη, επίζεο, λα θαηαδεηρζεί 

ε αιιειεμάξηεζε αλάκεζα ζην θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη κνξθσηηθφ ππφβαζξν ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηεο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή πνξεία ησλ παηδηψλ. Αθφκε, 

αλαδεηνχληαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφθαζε ησλ γνλέσλ γηα ηελ 

επηινγή ζρνιηθήο κνλάδαο γηα ηα παηδηά ηνπο θαη ζε πνην βαζκφ ε φπνηα επηινγή 

εθθξάδεη ηηο απαηηήζεηο, ηηο αλεζπρίεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπο. Δλ ζπλερεία 

εμεηάδνληαη νη ζπκπεξηθνξέο θαη πξαθηηθέο ησλ γνλέσλ κε ζηφρν λα εληζρχζνπλ ηε 

κάζεζε ησλ παηδηψλ ηνποθαη εξεπλάηαη θαηά πφζν απηή ε εκπινθή ησλ γνλέσλ 

επηθέξεη ζεηηθά ή αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηηο αθαδεκατθέο επηδφζεηο ηνπο. Σέινο, 

κειεηψληαη νη ιφγνη πνπ σζνχλ ηνπο γνλείο ζηελ επηινγή ησλ Μνπζηθψλ ζρνιείσλ, 

θαζψο θαη ηα νθέιε πνπ ζα απνθνκίζνπλ ηα παηδηά απφ ηε θνίηεζή ηνπο ζε έλα 

ζρνιείν πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ κνπζηθνχ ηάιαληνπ. Χο εξεπλεηηθφ 

εξγαιείν, ρξεζηκνπνηείηαη ε εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε θαη σο ππνθείκελα ηεο 

έξεπλαο είλαη γνλείο, ησλ νπνίσλ ηα παηδηά ηνπο θνηηνχλ ζε Μνπζηθά ζρνιεία. Καηά 

ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ απαληήζεσλ δηαπηζηψζεθε ν εμέρσλ ξφινο ηεο 

νηθνγέλεηαο ζηελ πλεπκαηηθή αλάπηπμε θαη εθπαηδεπηηθή επηηπρία ησλ παηδηψλ θαη ε 

απαξάκηιιε πξνζθνξά ησλ Μνπζηθψλ έλαληη ησλ γεληθψλ ζρνιείσλ ζηελ ςπρηθή, 

πλεπκαηηθή θαη θνηλσληθή ππφζηαζε ησλ λεαξψλ αηφκσλ. 

Λέμεηο – θιεηδηά: ρνιηθή επίδνζε, ππόβαζξν νηθνγέλεηαο - πνιηηηζκηθό 

θεθάιαην, πξνζδνθίεο, επηινγή ζρνιείνπ, γνλετθή εκπινθή, Μνπζηθά ζρνιεία 
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Abstract 

In this research paper an attempt is made to approach the issue of school 

performance of students, related to the equally interesting issue of social inequalities 

and to determine whether school performance is socially determined. It also seeks to 

demonstrate the interdependence between the social, economic and educational 

background of the family and its expectations for the educational course of the 

children. Also, the factors that influence the decision of the parents to choose a 

school unit for their children and to what extent any choice expresses their demands, 

concerns and goals are then examined. Then the behaviors and practices of the 

parents are examined in order to enhance their children's learning and investigate 

whether this parental involvement has a positive or negative effect on their academic 

performance. Finally, the reasons that push parents to choose music schools are 

studied, as well as the benefits that children will gain from attending a school that 

emphasizes the cultivation of musical talent. Semi-structured interview is used as a 

research tool and parents whose children attend music schools are the subjects of the 

research. The analysis of the data and the answers revealed the prominent role of the 

family in the intellectual development and educational success of the children and the 

incomparable contribution of the Musicians compared to the general schools in the 

mental, spiritual and social status of the young people. 

Keywords: School performance, family background - cultural capital, 

expectations, school choice, parental involvement, Music schools 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή εξγαζία απνηειεί κηα πξνζπάζεηα λα 

πξνζεγγίζνπκε ην ζέκα ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ ηεο  δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζπλαπηφκελν κε ην εμίζνπ ελδηαθέξνλ ζέκα ησλ θνηλσληθψλ 

αληζνηήησλ. Βαζηθφο ζηφρνο καο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ηνπ απνηειέζκαηνο 

ηεο πξνζπάζεηαο ησλ καζεηψλ θαη ηνπ θνηλσληθν-κνξθψηηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπο. Δηδηθφηεξα, θηινδνμνχκε λα δηεξεπλήζνπκε πψο επεξεάδνπλ νη 

ζηνηρεηψδεηο κνξθσηηθέο θαη θνηλσληθέο κεηαβιεηέο ηε ζεηηθή ή ηελ αξλεηηθή 

εθπαηδεπηηθή πνξεία. ηηο κεηαβιεηέο πνπ ζα πξνζπαζήζνπκε λα ειέγμνπκε 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ε εθπαηδεπηηθή ηαπηφηεηαηεο κεηέξαο ή ηνπ παηέξα, ην 

επάγγεικα πνπ αζθνχλ θαη ε θνηλσληθή ζέζε ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ δηαδηθαζία 

εθηίκεζεο ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο απνηέιεζε αλέθαζελ ζηφρν ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζεζκψλ θαη εληνπίδεηαη ζηηο απαξρέο ηεο εκθάληζεο ηνπ ζρνιείνπ. Βέβαηα, ε 

απνηίκεζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ζπληζηά έλα απφ ηα δπζρεξέζηεξα σο πξνο ηελ 

επίιπζή ηνπο ζέκαηα ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ(Κσλζηαληηλίδεο,1997). Οη 

ζπληειεζηέο πνπ επεξεάδνπλ αηηησδψο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηοηα ζρνιηθά 

επηηεχγκαηα είλαηνη αηνκηθνί θαη νη πεξηβαιινληηθνί-θνηλσληθνί. ηελ πξψηε 

πεξίπησζε αλαθεξφκαζηε ζηηο αηνκηθέο ηδηφηεηεο ησλ παηδηψλ ( ειηθία, θχιν, 

λνεηηθέο ηθαλφηεηεο, δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο), ελψ νη εμσηεξηθνί 

πεξηιακβάλνπλ ην νηθνγελεηαθφ θαη ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (Μπεδεβέγθεο, 2006). Απφ 

φινπο απηνχο ηνπο παξάγνληεο, ε πξνζνρή καο εζηηάδεηαη ζε εθείλνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ παηδηνχ θαη ζπγθεθξηκέλα αλαθεξφκαζηε 

ζηα νηθεία πξφζσπα ηνπ παηδηνχ, ελψ δηεξεπλάηαη θαη ζε πνην βαζκφ απηά 

δηαδξακαηίδνπλ ζεηηθφ ξφιν ζηε ζρνιηθή ηνπο πξφνδν.   

Ζ εξγαζία δηαξζξψλεηαη ζε ηξία (3) ηκήκαηα: Σελ εηζαγσγή, ηε ζεσξεηηθή 

αλάιπζε βάζεη ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θαη ηελ εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε. 

πγθεθξηκέλα, ζηελ εηζαγσγή παξνπζηάδεηαη ε δνκή ηεο εξγαζίαο, ζην ζεσξεηηθφ 

κέξνο ε βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά πνπ επηθεληξψλεηαη ζηηο παξαθάησ πεξηνρέο: α) ηνλ 

ηνκέα ηεο άληζεο πξφζβαζεο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο (Κεθάιαην 1), β) ην πεδίν 

ησλ θνηλσληθά πξνεξρφκελσλ δπλάκεσλ/νηθνγέλεηαο, δηακνξθσηψλ ηεο ζρνιηθήο 

επίδνζεο (Κεθάιαην 2), γ) ην πεδίν ηνπ πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ (Κεθάιαην 3), δ) ην 

πεδίν ηεο επηινγήο ζρνιείνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην πνιηηηζκηθφ θεθάιαην ησλ γνλέσλ  

(Κεθάιαην 4), ε) ην πεδίν ηεο γνλετθήο εκπινθήο ζηε κάζεζε ησλ παηδηψλ 

(Κεθάιαην 5) θαη ζη) ζην ξφιν ησλ Μνπζηθψλ ζρνιείσλ ( Κεθάιαην 6). ην ηξίην 
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κέξνο ηεο γξαπηήο κειέηεο έπεηαη ε εξεπλεηηθή πξαγκάηεπζε ηνπ ππφ έιεγρν 

ζέκαηνο, δειαδή ε πνηνηηθή έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε ζε πεξηνρέο ηεο 

Πεινπνλλήζνπ θαη ζηελ Αηηηθή. Δηδηθά, ζην Κεθάιαην 7 ηίζεηαη ν νξηζκφο ηνπ 

πξνβιήκαηνο θαη ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο, ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ν ζηφρνο, ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζακε θαη ην Κεθάιαην 8 

πεξηέρεη ηελ εμέηαζε θαη παξάζεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. Σν πφλεκα θαηαιήγεη ζην 

Κεθάιαην 9, ζην νπνίν ζπιιέγνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο, ζε 

ζπζρεηηζκφ κε ηα ζηνηρεία ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο  

 

 

Α. ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ν
 

Ζ ΑΝΑΚΑΛΤΦΖ ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΗΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  

 

1.1 Δθπαίδεπζε θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε: Ζ ζεσξία ηνπ «αλζξώπηλνπ 

θεθαιαίνπ» 

Αθφηνπ ηεξκαηίζηεθε ν δεχηεξνο ΠαγθφζκηνοΠφιεκνο, αλάκεζα ζηηο ρψξεο 

ηνπ Γπηηθνχ θφζκνπ αλαπηχζζεηαη έλαο αληαγσληζκφο γηα ηελ νηθνλνκηθή ηνπο 

αλαζπγθξφηεζε. Ζ ππέξκεηξε ελαζρφιεζε ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

πιηθψλ πφξσλ θαη ηελ επεκεξία ησλ ρσξψλ ηνπο ζα θαηαιήμεη ζηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ ησλ θνλδπιίσλ γηα ηελ έξεπλα πάλσ ζηα ζέκαηα ηεο κφξθσζεο. 

Απηφ ην απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ εθπαίδεπζε απνδίδεηαη κεηαμχ άιισλ 

παξαγφλησλ,ζε κηα νηθνλνκηθή ζεσξία γηα ηελ αλακφξθσζε ησλ θνηλσληψλ, πνπ 

νλνκάδεηαη ζεσξία ηνπ «αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ»  (Humancapitaltheory). Ο παηέξαο 

ηεο ζεσξίαο απηήο είλαη ν Θένληνξνπιηο θαη ηε ζπλνςίδεη ζηελ αξρή φηη νη 

πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο γηα ηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο δελ 

είλαη κφλν ε απνδνηηθή θαιιηέξγεηα ηεο γεο, νη θπζηθνί πφξνη, κα πάλσ απφ φια ν 

άλζξσπνο, δειαδή νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο, νη νπνίεο είλαη  ε ζεκαληηθφηεξε 

κνξθή ηνπ «θεθαιαίνπ» (TheodoreW. Schultz, 1961). Έλα απφ ηα ζπνπδαηφηεξα 

ζπκπεξάζκαηα ηνπ νπιηο είλαη φηη ε αμηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερληθψλ, 

δεμηνηήησλ, κεζφδσλ γηα ηελ παξαγσγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πξνυπνζέηεη  έλα 

ζχλνιν γλψζεσλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ κέζα ζηα Παλεπηζηήκηα. Ζ 

ηνπνζέηεζή ηνπ απηή (ζηεξηγκέλε ζηε θνλμηνλαιηζηηθή ζεσξία) γηα ηελ «θνηλσλία 

ηεο ηερλνινγίαο», πνπ ε επδαηκνλία ε πξνεξρφκελε απφ ηνλ πιηθφ ηνκέα δσήο 
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βξίζθεη έξεηζκα ζηελ απνδνηηθή εθκεηάιιεπζε ηεο δηαλφεζεο ηεο θάζε ρψξαο θαη 

ππαγνξεχεη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ «αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ», αλαδεηθλχνληαο 

επηηαθηηθά ηελ αλάγθε γηα ελδπλάκσζε ηεο παηδείαο κέζσ ηεο παξνρήο πςειήο 

πνηφηεηαο επθαηξηψλ γηα κφξθσζε. ηφρνο απηψλ ησλ ζρεδηαζκψλ είλαη λα ηεζνχλ 

ζην πξνζθήλην ηεο αλάπηπμεο νη ραξηζκαηηθνί άλζξσπνη, ψζηε λα θπξηαξρήζεη ε 

θνηλσλία ηεο πξνφδνπ θαη ηεο καθαξηφηεηαο (Φξαγθνπδάθε,  1985 )  

 

1.2. Έξεπλεο από ηε δηεζλή θαη εγρώξηα βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηε ζύλδεζε 

θνηλσληθήο αληζόηεηαο θαη ζρνιηθήο επίδνζεο 

Ζ ζπζηεκαηνπνίεζε ησλ ηδεψλ γηα ην αλζξψπηλν θεθάιαην θαη ε εθαξκνγή 

ηνπο ζηνλ νηθνλνκηθφ ρψξν ζα νδεγήζνπλ ζε άπεηξεο, εθηελείο θαη πνιπεηείο 

εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ λα αλαθαιπθζεί κε πνηνπο ηξφπνπο ν 

ζρνιηθφο ζεζκφο δχλαηαη λα δεκηνπξγήζεη ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο, ψζηε φινη 

νη καζεηέο λα μεδηπιψζνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο Έλα κέξνο απφ ηελ ηεξάζηηα δηεζλή 

βηβιηνγξαθία απνηεινχλ νη θιαζηθέο έξεπλεο ηνπ Σδέηκο Κφνπικαλ, ε ιεγφκελε 

Έθζεζε θαη ε κειέηε κε ηίηιν Αληζφηεηα πνπ εθπφλεζε νΚξίζηνθεξΣδελθο. 

Ο Κφνπικαλ θαη νη ζπλεξγάηεο αζρνιήζεθαλ κε ηε κειέηε ελφο πιήζνπο 

δεδνκέλσλ θαη ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθέληξσζαλ  έδηλαλ πιεξνθνξίεο γηα ηα ζρνιεία, 

φπσο ην θηηξηαθφ, ηνλ εμνπιηζκφ, ηνλ αξηζκφ δηδαζθφλησλ ηελ εηδίθεπζή ηνπο, γηα 

ηνπο καζεηέο, φπσο ζρνιηθή επίδνζε, νηθνγελεηαθή πξνέιεπζε, κφξθσζε  γνλέσλ, 

φλεηξα καζεηεπφκελσλ γηα ην κέιινλ ηνπο ( JamesS. Colemanetal., 1966). Απφ ηε 

κειέηε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπλειέγεζαλ, εμαθξηβψζεθαλ δηαρσξηζηηθέο γξακκέο 

αλάκεζα ζε γεσγξαθηθνχο ηνκείο θαη ζε ζχλνια αηφκσλ. Ζ Έθζεζεο ηνπ Κφνπικαλ 

δείρλεη φηη ε  κε ηζφηηκε δεκφζηα θαηαλνκή εθπαηδεπηηθψλ σθειεκάησλ κάιινλ δελ 

επεξεάδεη ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν, πνπ ε επίηεπμή ηεο είλαη αλάινγε κε 

ηηο θπιεηηθέο νκάδεο, ελψ αληίζεηα ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη ε κνξθσηηθή 

ζηάζκε παξνπζηάδνληαη σο κεηαβιεηέο πνπ έρνπλ ακεζφηεξε ζρέζε κε απηή. 

Δμάιινπ, νπζηψδεηο κεηαβνιέο ζην ζχζηεκα ηεο εθπαίδεπζεο δελ κπνξνχλ λα 

αλαδπζνχλ κφλν φηαλ απνθαζίζηαληαη θαλεξέο ειιείςεηο, φπσο ν αλεπαξθήο αξηζκφο 

δηδαζθφλησλ ή αηζνπζψλ, ελψ δηαπηζηψζεθε πσο θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ 

δπζάξεζηε ζρνιηθή πνξεία ησλ καζεηψλ δηαδξακαηίδεη ε απφιπηε ζηέξεζε 

κνξθσηηθψλ αγαζψλ θαη πνιηηηζηηθψλ εθνδίσλ. Έηζη, ινηπφλ, άξρηζε λα 

ακθηζβεηείηαη ν φξνο «ηζφηεηα επθαηξηψλ», δειαδή δεκηνπξγία επλντθψλ 

θαηαζηάζεσλ γηα ηα παηδηά κε δηαθνξεηηθή θνηλσληθή πξνέιεπζε θαη αλφκνηα 
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πξνδηαηεζεηκέλα απφ ηελ νηθνγέλεηα γηα λα αμηνπνηήζνπλ ηηο πξνζθεξφκελεο 

«επθαηξίεο». Αληί γηα ην δφγκα «ηζφηεηα επθαηξηψλ» πξνηάζεθε ην αίηεκα: 

«εμίζσζε ησλ δπλαηνηήησλ» πνπ εξκελεχεηαη ζε δηάζεζε πξνο εμηζνξξφπεζε  ησλ 

αληηζέζεσλ θαη φρη κφλν ηππηθή ηζφηεηα ( Φξαγθνπδάθε, 1985)    

Ζ Αληζφηεηα ηνπ Σδέλθο, ε δεχηεξε κεγάιε έξεπλα γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηηο 

ΖΠΑ, θαηαιήγεη ζε δηαπίζησζε φηη νη κεηαζρεκαηηζκνί ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα 

δελ έρνπλ ηδηαίηεξε απήρεζε ζην ζέκα ηεο ηζφηεηαο. Ζ παξνρή κεγάισλ ρξεκαηηθψλ 

πνζψλ δε ζα επηθέξεη βειηηψζεηο ζηε ζρνιηθή επηηπρία. Δπίζεο ην εηζφδεκα ηεο 

νηθνγέλεηαο επηκεθχλεη ην ρξφλν παξαθνινχζεζεο ησλ ζπνπδψλ, άξα πιεζαίλεη ηηο 

ειπίδεο θηήζεο δηπισκάησλ κε πςειφ θχξνο  (CristoferJencksetal., 1973). Με ηε 

κειέηε ηνπ ν Σδελθο θαηαιήγεη ζην θεληξηθφ ζπκπέξαζκα φηη ν εθπαηδεπηηθφο 

ζεζκφο είλαη πεξηζσξηαθφο ζεζκφο θαη δε ρξεηάδεηαη λα πξνζκεηξάηαη ζηνλ αγψλα 

ηεο θνηλσλίαο λα επηηχρεη πεξηζζφηεξε ηζφηεηα. Ο Σδελθο ζέιεη λα ηνλίζεη φηη νη 

αληζφηεηεο ζηελ εθπαίδεπζε είλαη επξχηαηεο θαη δελ αθπξψλνληαη κνλάρα κε 

αλακνξθσηηθέο πξνζπάζεηεο, δηνξζσηηθέο ζηηο πιηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ ζρνιείσλ, 

αιιά απαηηεί νπζηαζηηθφηεξεο κεηαβνιέο (Φξαγθνπδάθε,  1985 ) . 

Έσο ην θνληηλφ παξειζφλ, ε απνηπρία ζηε ζρνιηθή πξνζπάζεηα, ε ειιηπήο 

εθπαίδεπζε, ε δηαθνπή ηεο θνίηεζεο ζεσξνχληαλ απφ εηδήκνλεο, γνλείο θαη καζεηέο 

σο απφξξνηα ησλ πεξηνξηζκέλσλ δεμηνηήησλ, γλψζεσλ, ηαιέλησλ, πνπ έρνπλ θάπνηνη 

άλζξσπνη. Απαζρνινχζαλ, δειαδή, ηελ Φπρνινγίαο θαη φρη ηελ Κνηλσληνινγία. Γηα 

λα εμαθξηβσζεί φηη ε ζρνιηθή επίδνζε είλαη θνηλσληθά θαζνξηζκέλε, έπξεπε ε 

θνηλσλία ηεο βηνκεραληθήο αλάπηπμεο λα ζεζπίζεη ηελ θαζνιίθεπζε ηεο 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. Γηα απηφ θαη ε θνηλσληθή αληζφηεηα ζην ζρνιείν 

ηνπνζεηείηαη ζηηο εθβηνκεραληζκέλεο θνηλσλίεο παξά ζε ρψξεο κε πςειφ δείθηε 

αλαιθαβεηηζκνχ ( Lambert, 1970) 

Ζ ζρνιηθή απνηπρία είλαη θαηλφκελν ησλ θνηλσληψλ εθείλσλ, φπνπ ν γεληθφο 

ραξαθηήξαο ηεο εθπαίδεπζεο εξείδεηαη ζηνπο θαλφλεο ηεο αμηνθξαηίαο, πνπ 

θαζηεξψλνπλ ηελ άλεπ δαπάλεο παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ ζηηο δηάθνξεο 

βαζκίδεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ παξνρή ησλ ίδησλ δπλαηνηήησλ ζε φινπο. Οη 

αλαξίζκεηεο έξεπλεο ζε φιεο ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο ηνπ πιαλήηε θαη ε κειέηε απφ 

ηελ Δπηζηήκε ηεο Κνηλσληνινγίαο ησλ ζπληειεζηψλ ηεο κε επίηεπμεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ, ε θαζπζηέξεζε ηεο θαλνληθήο θνίηεζεο, ε βαζκνινγηθή 

αμηνιφγεζε θαη θαηάηαμε, ε επηηπρία ζηηο γξαπηέο δνθηκαζίεο, πνπ απνηεινχλ 

κεηαβιεηέο  ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο νδήγεζε ζην πφξηζκα φηη ε επηηπρία ή φρη ησλ 
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καζεηψλ παξνπζίαδε εθπιεθηηθή αληηζηνηρία κε ην θνηλσληθφ ζηξψκα πνπ 

ηνπνζεηνχληαλ νη γνλείο ησλ καζεηψλ ( Φξαγθνπδάθε, 1985). 

Οθείινπκε ζε απηφ ην ζεκείν λα θάλνπκε ηελ εμήο δηεπθξίληζε: ζηελ έξεπλα 

γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο ζηηο ΖΠΑ, απηέο αθνξνχλ ηηο άληζεο δπλαηφηεηεο 

εμέιημεο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ θπιψλ θαη εζληθψλ κεηνλνηήησλ, θαη δελ 

αθνξνχλ ηηο δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζηηο θνηλσληθέο ηάμεηο, φπσο δηαπηζηψλνληαη 

ζηνλ επξσπατθφ ρψξν Έηζη, ζηελ Αγγιία, γηα παξάδεηγκα, ε αμηνιφγεζε ηεο 

επίδνζεο ησλ καζεηψλ, πνπ εηζέξρνληαη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζπλδέεηαη 

απφιπηα κε ηελ θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε θαη ην επάγγεικα ηνπ παηέξα. Οη 

καζεηέο απφ ηα επλνεκέλα θνηλσληθά επίπεδα βαζκνινγνχληαη κε άξηζηα γηα ηα 

επηηεχγκαηά ηνπο, ζε αληίζεζε κε ηα παηδηά πνπ αλήθνπλ ζηηο ιεγφκελεο 

«εξγαδφκελεο» ηάμεηο, πνπ ζεκεηψλνπλ κέηξηεο επηδφζεηο (TorstenHusen, 1962). ηε 

Γαιιία, πάιη, ιεηηνπξγνχλ δηάθνξνη ηχπνη δεπηεξνβάζκησλ εθπαηδεπηεξίσλ. Έξεπλεο 

ζε εζληθφ επίπεδν έρνπλ θαηαδείμεη φηη ηα πνζνζηά εκθάληζεο ησλ καζεηψλ ζε απηά 

ηα αλνκνηνγελή ζρνιεία, αθνινπζνχλ ηελ θνηλσληθή δηαβάζκηζε ησλ επαγγεικάησλ 

πνπ αζθνχλ νη γνλείο (Φξαγθνπδάθε,  1985). 

Μάιηζηα νη εθπαηδεπηηθέο επηηπρίεο, νη θηινδνμίεο ηεο νηθνγέλεηαοείλαη θαηά 

βάζε ζπλδεδεκέλεο κε ηε κνξθσηηθή θιεξνλνκηά πνπ δηαβηβάδνπλ αθνχζηα ή 

ζπλεηδεηά ζηα παηδηά ηνπο νη γνλείο πνπ έρνπλ κηα πςειή εθπαηδεπηηθή ζηάζκε θαη 

δηαηεξνχλ, επίζεο, κηα εμίζνπ πςειή θνηλσληθή ζέζε. Ζ δηαπινθή απηή είλαη ηφζν 

δξαζηηθή, πνπ ε εθηίκεζε ησλ παηδαγσγψλ γηα ην κέιινλ ησλ καζεηψλ ηνπο 

βαζίδεηαη ζηελ θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε. Μάιηζηα, νη γλψζεηο θαη ε πλεπκαηηθή 

θαιιηέξγεηα ηεο νηθνγέλεηαο επεξεάδεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηε ζρνιηθή επηηπρία, 

απφ φζν ε θαηνρή πινχηνπ. Σν ζχζηεκα αμηψλ θαη παηδείαο ησλ γνληψλ ζπλδέεηαη κε 

ηελ θαηάθηεζε θαη δηαπιάηπλζε ησλ ζηνηρεησδψλ πλεπκαηηθψλ ηθαλνηήησλ ζην 

ζπίηη, ην είδνο ηεο δηαπαηδαγψγεζεο ησλ γνλέσλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο αλάγθεο 

γηα απηνπξαγκάησζε θαη δεκηνπξγηθή έθθξαζε (Considine&Zappala, 2002).  

εκαληηθή, εμάιινπ, ζπκβνιή ζηελ πξφνδν ηνπ καζεηεπφκελνπ, έρεη ε 

λννηξνπίαησλ άκεζσλ ζπγγελψλ γηα ην εθπαηδεπηηθφ κέιινλ ησλ παηδηψλ, νη 

πξννπηηθέο γηα πνιπεηείο ζπνπδέο, αιιά θαη νη ελέξγεηεο ηνπ παηδηνχ, νη νπνίεο 

ζπλδένληαη κε ηελ ελαξκφληζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ κε ηηο αξρέο θαη ηνπο 

θαλνληζκνχο ηεο ζρνιηθήο δσήο. ζνλ αθνξά ηα φλεηξα πνπ θάλνπλ ηα παηδηά θαη νη 

γνλείο γηα αλψηαηεο ζπνπδέο, θαη ηηο θηινδνμίεο ηνπο γηα κηα επηηπρεκέλε 

αθαδεκατθή δηαδξνκή, απηά, πάιη, βξίζθνληαη ζε εμάξηεζε κε ην θνηλσληθφ ηνπο 
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επίπεδν. ζν θαηψηεξε είλαη ε θνηλσληθή ηάμε ηεο νπνίαο είλαη κέιε, ηφζν πην 

πεξηνξηζκέλνη είλαη νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη θαη ην αληίζηξνθν ( G, Avanzini, 1977) 

Πνιιέο απφ ηηο δηεμαρζείζεο έξεπλεο, φπσο θαη ε Έθζεζε Κφνπικαλ, 

θαλεξψλνπλ φηη ε θνηλσληθή θιίκαθα ησλ αηφκσλ επεξεάδεη φρη κφλν ηελ επίηεπμε 

ησλ ζθνπψλ ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά θαζνξίδεη θαη ηελ αλεπάξθεηα ησλ 

κεηνλεθηνχλησλ ηάμεσλ λα κεηαρεηξηζηνχλ ην ζρνιείν σο φρεκα αλνδηθήο 

θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο. Παξφηη ηελ ηειεπηαία ηξηαθνληαεηία, πνιιαπιαζηάζηεθε 

ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο ζηηο ρψξεο κέιε ηνπ ΟΟΑ, ε 

ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ απφ ηελ εξγαηηθή ηάμε θαη ηελ ηάμε ησλ αγξνηψλ παξέκεηλε 

ζηα ίδηα επίπεδα πνπ βξηζθφηαλ πξηλ ηελ αχμεζε. Ζ άλνδνο πνπ ζεκεηψζεθε 

αθνξνχζε κφλν ηα παηδηά ησλ επλνεκέλσλ ηάμεσλ θαη νξηζκέλσλ κηθξναζηηθψλ 

θαηεγνξηψλ (W. G. Spady, 1967) 

Δζράησο, αλαθαιχθζεθε θαη κηα άιιε πεξίπησζε, φπνπ ε δηαθνξεηηθή θαηά 

θνηλσληθή θαηεγνξία επίδνζε ησλ καζεηψλ δελ είλαη ακεηάβιεηε ζε φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο θνίηεζεο ζην ζρνιείν. Έρεη δηαπηζησζεί απφ ηηο πξνγελέζηεξεο έξεπλεο ησλ 

ΑιαίλΕηξάξ θαη ΑλξίΜπαζηίλ φηη ε αληζφηεηα σο πξνο ηελ παξνπζία ησλ 

ζπνπδαδφλησλ  ζηελ εθπαίδεπζε πξνρσξά απφ ηηο ηάμεηο ηνπ γπκλαζίνπ ζηηο 

κεγαιχηεξεο ηάμεηο ηνπ ιπθείνπ θαη ε επίδνζε  ησλ καζεηψλ απφ ηηο θαηψηεξεο 

ηάμεηο ζηαδηαθά επηδεηλψλεηαη(GirardetH. Bastide, 1973) 

Άιιν έλα ζηνηρείν πνπ απνδεηθλχεη ηε κεξνιεπηηθή θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ είλαη ε απφ ηελ θνηλσλία θαηεπζπλφκελε άπνςε ησλ δηδαζθφλησλ ηφζν γηα 

ηα φξηα ησλ δπλαηνηήησλ ησλ καζεηψλ φζν θαη γηα ηε κειινληηθή ηνπο εμέιημε. Ζ 

αξλεηηθή αμηνιφγεζε θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ καζεηή ζηελ θαηεγνξία ησλ 

«πζηεξνχλησλ γηα κφξθσζε», ηδηαίηεξα θαηά ηα πξψηα έηε ηεο ζρνιηθήο δσήο, έρεη 

θαζνξηζηηθή ζεκαζία, θαζψο ην παηδί απνδέρεηαη θαη εζσηεξηθεχεη ηελ θξίζε πνπ 

εθθξάδεη ν δάζθαινο κε απνηέιεζκα λα ρεηξνηεξεχεη ζηγά ζηγά. Πάλησο νη 

εθπαηδεπηηθνί  ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δελ θάλνπλ θξηηηθή κφλν γηα ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ, αιιά ηεξνχλ δηαθνξεηηθή ζηάζε θαη ηξέθνπλ 

δηαθνξεηηθέο ειπίδεο, αλάινγα κε ηελ θνηλσληθή πξνέιεπζε( Ζ.S. Backer, 1952).Οη 

πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξνχλ λα επηθέξνπλ νπζηαζηηθέο επελέξγεηεο, 

θαζψο απνθαίλνληαη γηα ην βαζκφ θαηάθηεζεο ησλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ, πνηνη 

καζεηέο ζα παξαθνινπζήζνπλ εθ λένπ ηα καζήκαηα πνπ δηδάρζεθαλ θαη δελ 

αθνκνηψζεθαλ επαξθψο, πφζν ρξφλν ζα επελδχζνπλ ζε θάζε καζεηή, κε θαηάιεμε 

ηε κεγέζπλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαθξίζεσλ (Dumais, 2006 ).πκβαίλεη νη δάζθαινη 
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λα ζπκβνπιεχνπλ ζπρλφηεξα ηα παηδηά ησλ εξγαηψλ, πνπ ζεκεηψλνπλ κέηξηα 

επίδνζε θαη ζε θάπνηεο εμαηξέζεηο άξηζηε, λα θαηεπζπλζνχλ ζε ηερληθέο ζπνπδέο 

βξαρχρξνλεο θνίηεζεο θαη πην ζπάληα ηα παηδηά απφ κέζν ή αλψηεξν ζηξψκα. 

Με φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ηα ζρνιηθά 

κνληέια αμηνιφγεζεο, παξά ηα θαηλφκελα δελ είλαη θνηλσληθά ακεξφιεπηα θαη 

αμηνθξαηηθά. Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή κηα ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ζα 

πξέπεη ην ζρνιείν λα αλαπιεξψλεη ην κνξθσηηθφ έιιεηκκα πνπ πεγάδεη απφ ην 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη λα ζπγθξαηεί ηηο αξρφκελεο αληζφηεηεο πνπ 

γελληνχληαη ζε απηφ, ψζηε λα δεκηνπξγεί νκνηνγελείο  κνξθσηηθέο ζπλζήθεο. 

Χζηφζν, ν ζρνιηθφο ζεζκφο εληείλεη αληί λα απαιχλεη ηελ πξσηαξρηθή αληζφηεηα, ε 

νπνία δελ νθείιεηαη ζηηο αλφκνηεο δεμηφηεηεο, αιιά ζηηο κεζφδνπο θαη ζηηο 

κεξνιεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδεη, πξνεηνηκάδνληαο ηνλ θνηλσληθφ 

θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο ( VivianeIsambert-Jamati,  1971)  

ζα ηζρχνπλ ζε δηεζλέο επίπεδν γηα ηηο αληζφηεηεο ζηελ εθπαίδεπζε ηζρχνπλ 

θαη γηα ηε ρψξα καο. Παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβιήζεθαλ θαηά θαηξνχο θαη ηηο 

ξπζκίζεηο πνπ πξνέβιεπαλ ηελ επέθηαζε ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο, ηε ζέζπηζε ηεο 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ζην Γεκνηηθφ θαη ην Γπκλάζην, ηελ θαηάξγεζε ησλ 

εηζαγσγηθψλ εμεηάζεσλ γηα ην Λχθεην, ηε ραξηζκαηηθή γηα ηελ νηθνγέλεηα πξνκήζεηα 

ζρνιηθψλ ζπγγξακκάησλ θ.α, παξαηεξνχκε φηη ηα αζζελέζηεξα ζχλνια ηεο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο βξίζθνληαη ζε δπζκέλεηα, δηφηη ηηο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο δελ 

απνιακβάλνπλ εμίζνπ νη θάηνηθνη φισλ ησλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ νχηε ηα δχν 

θχια νχηε φια ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα. Σα νθέιε ηεο κφξθσζεο δελ ηα 

θαξπψλνληαη φινη κε επρέξεηα νχηε ν δηακνηξαζκφο ηνπο είλαη δπλαηφ λα επηηειεζηεί 

δίθαηα, ρσξίο λα επέιζνπλ δνκηθέο κεηαβνιέο θαη αλαζεψξεζε ησλ ζηάζεσλ θαη 

δηαζέζεσλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ(Ζιηνχ, 1984).  

Οη έξεπλεο, πνπ κειεηνχλ ην θαηλφκελν ησλ δηαθνξεηηθψλ πξννπηηθψλγηα ην 

εθπαηδεπηηθφ κέιινλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, έρνπλ θαηαιήμεη ζην πφξηζκα φηη απνηειεί 

πιενλέθηεκα γηα ηελ εμέιημή ηνπο ε θνηλσληθή ζηάζκε ηεο νηθνγέλεηαο, θαζψο θαη ην 

νηθνλνκηθφ ππφβαζξν, αιιά θαη ε κφληκε απαζρφιεζε ησλ γνληψλ θαη φηη ηα παηδηά 

πνπ κεγαιψλνπλ ζε ζπλζήθεο κε πινχζηα κνξθσηηθά εξεζίζκαηα ζεκεηψλνπλ 

ζεηηθφηεξε ζηάζε απέλαληη ζηε  κφξθσζε κε ζπλέπεηα ηελ θαηάθηεζε ησλ ζρνιηθψλ 

ζηφρσλ ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ πνπ πζηεξνχλ (Γεσξγίνπ, 1993, 

Παπαθσλζηαληίλνπ, 1981). Δπίζεο, δηαθξηβψζεθε φηη φζσλ παηδηψλ νη γνλείο 

βξίζθνληαλ ζηα πην πςειά ζθαιηά ηεο θνηλσληθήο θιίκαθαο, είραλ επηζηεκνληθή 
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θαηάξηηζε ή αλαιάκβαλαλ εγεηηθνχο ξφινπο, απηά κπνξνχζαλ κε άλεζε θαη αβίαζηα 

λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε φιεο ηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε αληίζεζε κε ηα 

παηδηά πνπ νη γνλείο ηνπο εξγάδνληαλ ζε ηνκείο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο ή 

αζθνχζαλ θάπνηα ρεηξσλαθηηθή εξγαζία.   

Δξεπλψληαο νη Gouviasetal. (2012)  καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζε Λχθεηα ηεο 

Διιάδαο, εμαθξίβσζαλ  φηη ππάξρεη αληηζηνηρία αλάκεζα ζηε ζρνιηθή πξφνδν θαη ηε 

κφξθσζε, ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, θαη ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ πξνθίι 

ηεο νηθνγέλεηαο, θάηη πνπ έρεη επλντθή επηξξνή ζηηο εμεηαζηηθέο δνθηκαζίεο εηζφδνπ 

ζηα αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα Σα παηδηά απηά κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ κηα 

ζέζε ζην Παλεπηζηήκην, ε θαηάθηεζε ηεο νπνίαο κνηάδεη δπζπξφζηηε γηα ηα παηδηά 

πνπ νη νηθνγέλεηέο ηνπο δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηε βειηίσζε ησλ πιηθψλ φξσλ 

δηαβίσζεο. Αμηνζεκείσηεο είλαη θαη νη δηαπηζηψζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο άληζεο 

δπλαηφηεηεο εηζφδνπ ζηα αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα αλάκεζα ζηνπο καζεηέο 

πνπ δηαβηνχλ ζε αζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο. χκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα 

απηά, πεξηζζφηεξν επλνεκέλνη θαίλνληαη νη καζεηέο πνπ δνπλ ζηα  αζηηθά θέληξα 

θαη θπξίσο ζηελ Πεξηθέξεηα ηεο Πξσηεχνπζαο ελ αληηζέζεη κε ηνπο καζεηέο πνπ 

θαηνηθνχλ ζηελ ειιεληθή χπαηζξν, νη νπνίνη ζηελ εθθίλεζε ηεο αθαδεκατθήο ηνπο 

ζηαδηνδξνκίαο δε δηαζέηνπλ επαξθείο πνιηηηζηηθέο απνζθεπέο Ζ εξεπλήηξηα 

δηαπίζησζε επίζεο ζε πςειφ βαζκφ "θαζπζηεξεκέλε" είζνδν ζηηο Αλψηαηεο ρνιέο 

κεηά ην 19° έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο(Λακπίξε -Γεκάθε, Η., 1974). 

Με ηηο άληζεο επθαηξίεο θνίηεζεο ζηα δηάθνξα επίπεδα εθπαίδεπζεο 

αζρνιείηαη θαη ν Γηάλλεο Μειηφο (1981, 1992) θαη ηδηαίηεξα κε ηνλ "αλαπαξαγσγηθφ 

ξφιν", πνπ επηηειεί ε εθπαίδεπζε "ζην πιαίζην ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο". Έηζη, κε ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηε δηαηψληζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο  

αλάκεζα "ζηελ πλεπκαηηθή θαη ρεηξσλαθηηθή εξγαζία", ζηελ αλαπαξαγσγή ησλ 

κνξθσκέλσλ "θπξίαξρσλ ηάμεσλ" θαζψο θαη ζηελ αλαπαξαγσγή ησλ "ιατθψλ 

ηάμεσλ" κε "ιηγφηεξε κφξθσζε" (Μειηφο, Γ. 1981 θαη 1986). Ο ζπγγξαθέαο 

ηζρπξίδεηαη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ζπληειείηαη κηα 

δηαδηθαζία "επηινγήο / απφξξηςεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ", ε νπνία ιεηηνπξγεί πνιχ 

πην δξαζηηθά απφ ηηο εμεηάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο αλψηεξεο θιίκαθεο ηεο 

εθπαίδεπζεο, κε απνηέιεζκα λα ρσξίδεηαη θάζε γεληά ζηε κέζε. Γηα παξάδεηγκα 

αλαθέξνπκε φηη απφ ηα 144.000 παηδηά πεξίπνπ πνπ γελλήζεθαλ ην 1970 θαη 

γξάθηεθαλ ζηελ Α   Γεκνηηθνχ, κφλν 68.800 πήξαλ απνιπηήξην Λπθείνπ. Δπνκέλσο 
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κφλν ην 48% ηεο γεληάο απηήο δηθαηνχηαη λα ιάβεη κέξνοζηηο γεληθέο εμεηάζεηο γηα 

είζνδν ζηα Αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα (Μειηφο, Γ. 1992).  

 

1.3 Οη εξκελείεο ηεο θνηλσληθήο αληζόηεηαο ζην ζρνιείν 

ηελ πξνζπάζεηά ηνπο νη εξεπλεηέο λα πξνζεγγίζνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ 

αηηηνινγνχλ ην θαηλφκελν ηεο θνηλσληθήο αληζφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε, έρνπλ 

θαηαζθεπάζεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, πάλσ ζην νπνίν ζεκειηψλνπλ 

ηε αλάιπζή ηνπο.  

α. Φονξιοναλιζηική επμηνεία 

Αξρηθά, ζα ζηαζνχκε ζηελ θνλμηνλαιηζηηθή ζεσξία, φπσο αλαπηχζζεηαη ζην 

έξγν ηνπ ακεξηθαλνχ ΣάιθνηΠάξζνλοΘεσξεί θπζηνινγηθφ λα αληακείβεη ην ζρνιείν 

κε έληηκν ηξφπν θαη ρσξίο πξνθαηαιήςεηο ηνπο πην άμηνπο καζεηέο, πνπ 

επηηπγράλνπλ πςειέο επηδφζεηο θαη ζπλάκα κπνξνχλ λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο εζηθέο 

ηνπ αμίεο. Ζ ελαξκφληζε απηή, εμίζνπ ζεκαληηθή κε ηηο εμαίξεηεο γλσζηηθέο 

επηδφζεηο, αλνίγεη ην δξφκν γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο πξσηνβνπιίαο, ηελ αλάιεςε 

πξσηαγσληζηηθψλ ξφισλ θαη θπζηθά ηελ θνηλσληθή θαηαμίσζε. (T. Parsons, 1959). 

Σελ εζηθή πιεπξά ηνπ ραξαθηήξα ραιπβδψλεη, πξσηίζησο, ε νηθνγέλεηα  θαη ελ 

ζπλερεία ε νκάδα ησλ νκνίσλ θαη ην ζρνιείν (peergroup). 

Ο Σ. Πάξζνλ επεξεαζκέλνο απφ ηνλ ΔκίιΝηπξθέκ, ζεσξεί φηη νη εζηθέο αξρέο 

ζηεξίδνπλ ην νηθνδφκεκα ηεο θνηλσλίαο θαζψο κεηαθέξνληαη ζηνπο λεφηεξνπο κέζσ 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε επαθφινπζν ηε δηαηήξεζε ηνπ εθάζηνηε 

θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο (Durkheim, 1966). Ζ έγθξηζε ησλ εζηθψλ θαλφλσλ ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη ηνπ ζρνιείνπ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο επηηπρίαο. Οη άιινη είλαη ηα πξνζσπηθά ραξίζκαηα θαη νη αηνκηθέο 

πξνθιήζεηο. Ζ ζπκβνιή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεζκνχ, ινηπφλ, γηα ηνπο δηακνξθσηέο 

ηεο θνλμηνλαιηζηηθήο ζεσξίαο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο αμηψλ ηεο θνηλσλίαο, δηφηη θαηνρπξψλεη ηελ επηβίσζε ηεο θνηλσλίαο 

κέζσ ηεο νηθεηνπνίεζεο ησλ αξρψλ, ησλ αξρεηχπσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ πνπ 

επηθξαηνχλ ζηελ θνηλσλία. Ζ δηαζπνξά, γηα παξάδεηγκα, ηεο λεαληθήο 

παξαβαηηθφηεηαο ζηηο ΖΠΑ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη θάπνηνη δελ ελζηεξλίδνληαη ηηο 

αξρέο πνπ πξνβάιιεη ην ακεξηθαληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, πνπ ζηε νπζία είλαη θαη 

νη αμίεο ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Άξα, απηφ ζεκαίλεη φηη ηα εθπαηδεπηηθά 

πιενλεθηήκαηα απνιακβάλνπλ φζνη βαδίδνπλ πάλσ ζηα θαζηεξσκέλα θνηλσληθά 

πξφηππα. (Kahl, 1965).  
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Έρεη ήδε αλαθεξζεί πφζν επεξεάδεη ηελ αλφκνηα ζρνιηθή επίδνζε θαη έθεζε 

γηα κάζεζε ε παξψζεζε ή ε απνζάξξπλζε πνπ δεκηνπξγεί ζην καζεηή ε απφθαζε 

ηνπ δαζθάινπ θαη ν ζηεξενηππηθφο ραξαθηεξηζκφο ηνπ αλεπίδεθηνπ ή ηνπ 

εχζηξνθνπ ή ηαιαληνχρνπ πνπ εθθξάδεη. Γηαηί ν καζεηήο, ζηε ζπλέρεηα 

εζσηεξηθεχεη ηνλ νπνηνδήπνηε ραξαθηεξηζκφ θαη πξνζαξκφδεηαη ζηελ «εηηθέηα» ηνπ 

δαζθάινπ, νπφηε θαη νη πξνβιέςεηο ηνπ δαζθάινπ γηα ην κέιινλ ηνπ παηδηνχ 

ζηεξίδνληαη, αθξηβψο, πάλσ ζε απηήλ ηελ εηηθέηα. Δίλαη ε ιεγφκελε 

«απηνεθπιεξνχκελε πξνθεηεία». Οη δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα 

θάζε καζεηή ηνπ επεξεάδνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπ, νπφηε δηακνξθψλνπλ θαη ηελ 

αλάινγε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνο απηφλ θαζψοθαη ηελ απηνεηθφλα ηνπ (Becker, 1963). 

Μηα κεγάιε θαηεγνξία κειεηψλ γχξσ απφ ηα θαηλφκελα ηεο εθπαίδεπζεο 

επηξξίπηεη ην βαζηθφ κέξνο ηεο επζχλεο γηα ηε ζρνιηθή δπζαξκνλία ζην ίδην ην 

άηνκν θαη ηνλ νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξίγπξν. Δξκελεχνληαο ην γεγνλφο κε αίηηα θαηά 

βάζε ςπρνινγηθά, δηαπηζηψζεθε φηη ε δηαθνξεηηθή «λννηξνπία» ησλ θνηλσληθψλ 

ηάμεσλ απέλαληη ζηε ζρνιηθή επηηπρία θαηεπζχλεη θαη ηηο ζηάζεηο ηεο νηθνγέλεηαο γηα 

δηάθξηζε. Σα κεγαιεπήβνια φλεηξα, νη δπλάκεηο πνπ θηλεηνπνηνχληαη γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ, ν πφζνο γηα ζρνιηθή αξηζηεία δελ απνηεινχλ γλψξηζκα ηνπ 

ηδηαίηεξνπ ηξφπνπ ζθέςεο θαη ηεο ςπρνινγίαο ησλ αηφκσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα 

ιατθά ζηξψκαηα, κε ζπλέπεηα λα κελ ππάξρεη ελδηαθέξνλ γηα θνηλσληθή άλνδν. 

Αληηζέησο, ηα κέιε ησλ κέζσλ θαη πςειψλ ζηξσκάησλ επηδεηθλχνπλ έληνλε έθεζε 

πξνο αληαγσληζκφ, νπφηε εκθαλίδνπλ ηζρπξή επηζπκία γηα θνηλσληθή ππεξνρή. 

Φπρνινγηθά εξκελεπφκελε κηα ηέηνηνπ είδνπο ηάζε, δίλεη ηνλ νξηζκφ ηνπ 

«ζπλδξφκνπ ηεο επηηπρίαο» (B. C. Rosen , 1956) 

Οη θνλμηνλαιηζηέο θνηλσληνιφγνη ηεο εθπαίδεπζεο ηζρπξίδνληαη φηη ζηηο 

βηνκεραληθέο θνηλσλίεο ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί σο δίαπινο 

κεηάβαζεο αλάκεζα ζηηο θνηλσληθέο ηάμεηο. Σν ζρνιείν πξέπεη λα πξνεηνηκάδεη ηνπο 

απξηαλνχο εμεηδηθεπκέλνπο εξγάηεο πάλσ ζηελ ηερλνινγία θαη γηα απηφ ε επηινγή 

πνπ θάλεη πξέπεη λα είλαη αμηνθξαηηθή. Δίλαη αλαγθαίν λα εμαιεηθζεί ε αληζφηεηα, 

γηαηί δεκηψλεη ην θνηλσληθφ ζχλνιν, θαζψο ππνηηκά ηα ζπζζσξεπκέλα ηαιέληα ησλ 

θαηψηεξσλ ηάμεσλ ( Φξαγθ. 1985). Με ηε ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ, κπνξνχλ λα 

αμηνπνηνχληαη φιεο νη αηνκηθέο δπλαηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο θαη λα 

πξνσζείηαη ε παξαγσγηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ 

«αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. 

β. Επμηνεία ηων «πιζοζπαζηών» 
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Οη ακεξηθαλνί «ξηδνζπάζηεο» θνηλσληνιφγνη πξεζβεχνπλ φηη ε ζρνιηθή 

αληζφηεηα εξείδεηαη ζηελ θαπηηαιηζηηθή νξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο. Σν εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα απνηειεί πξντφλ ηεο δηάξζξσζεο ηεο θνηλσλίαο θαη απνβιέπεη ζηε 

δηαηήξεζε ηεο θπξηαξρίαο ηεο αζηηθήο ηάμεο. Ζ «ξηδνζπαζηηθή» ζεψξεζε, πνπ έρεη 

ζεκειηψζεη ν Καξι Μαξμ θαη ν Μαμ Βέκπεξ αλαγλσξίδεη πσο νη δηαθνξεηηθέο 

αθαδεκατθέο επηδφζεηο νθείινληαη ζηελ ηαμηθή θαηαγσγή, θαζψο θαη ζην 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην ζρνιείν αληεπεμέξρεηαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ 

αηφκσλ απφ ηα μερσξηζηά ζηξψκαηα ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ. Σν ζρνιείν δελ 

θαιιηεξγεί κφλν γλσζηηθά ηνπο καζεηέο, αιιά κεηαγγίδεη αμίεο, πξφηππα, ζπλήζεηεο, 

ηξφπνπο δξάζεο, πνπ ηα κέιε ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ ελαξκνλίδνπλ κε ηνπο 

θνηλσληθνχο ξφινπο πνπ πξφθεηηαη λα πηνζεηήζνπλ ζηε δσή ηνπο (R. H. Turner, 

1952). ηε δηαδηθαζία ηνπ επηκεξηζκνχ ησλ αηφκσλ ηφζν ζηελ εξγαζία φζν θαη ζηελ 

ηεξάξρεζή ηνπο ζηελ θνηλσληθή δνκή, εθηφο απφ ηηο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο κεγάιν 

ξφιν έρνπλ θαη άιια ζπκπεξηθνξηθά ραξαθηεξηζηηθά θαζψο θαη ζηνηρεία ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, άιια απφ ηα νπνία αλάγνληαη ζηελ θνηλσληθή  θαηαγσγή θαη άιια 

κεηαιακπαδεχνληαη απφ ην ζρνιείν. Έηζη, ηα επλνεκέλα παηδηά βξίζθνληαη ζε 

πςειφηεξα βάζξα απφ ηα παηδηά ηα ζηεξεκέλα ησλ παξαπάλσ εθνδίσλ (H. Gintis, 

1971 ). 

Σν ζρνιείν κνξθψλεη εξγάηεο γηα λα ζπλερίζνπλ λα εληάζζνληαη ζηελ 

εξγαηηθή ηάμε, ψζηε λα δηαηεξείηαη ακεηάβιεην ην θνηλσληθφ νηθνδφκεκα. Άξα ε  

θαηαλνκή ησλ αηφκσλ κέζα ζην ζρνιηθφ ζχζηεκα, αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζή ηνπο, 

νδεγεί ζην πνιηηηθφ ζπκπέξαζκα, πνπ εθθξάδεηαη ιαθσληθά κε ηε θξάζε φηη ε 

αζηηθή ηάμε παξέρεη δηαπηζηεπηήξηα γηα «ηα δηθά ηεο παηδηά». πλεπψο, φπνπ 

επηκέλεη ε θεθαιαηνθξαηηθή κνξθή ηεο θνηλσλίαο, ηφζν ν ζρνιηθφο ζεζκφο ζα 

πξννξίδεη ηα λεαξά άηνκα γηα ηηο ίδηεο θνηλσληθέο ηάμεηο, απφ ηηο νπνίεο αλαδχνληαη. 

Άξα, θαη νη αληζφηεηεο ζα θάλνπλ θαλεξή ηελ παξνπζία ηνπο, ελψ σο κνλαδηθή ιχζε 

πξνβάιιεηαη ε αλαηξνπή ηεο θαπηηαιηζηηθήο δνκήο ηεο θνηλσλίαο, πνπ ζα επεξεάδεη 

αλαπφδξαζηα θαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαηά ην ζπκπέξαζκα ηνπ άκηνπει 

Μπφνπιο (Bowles, 1971).  

γ. Θεωπία ηος «μοπθωηικού κεθαλαίος» 

 ηε Γαιιία αλαπηχρζεθε ε κφλε ζπζηεκαηηθή ζεσξία γηα ηελ εξκελεία ηεο 

εθπαηδεπηηθήο αληζφηεηαο, κε ηε κειέηε ηνπ Π. Μπνξληηέ θαη Ε.Κ. Παζεξφλ «νη 

Κιεξνλφκνη». χκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο, ηα πξνλφκηα γηα ηηο ζπνπδέο δελ είλαη 

απνθιεηζηηθά θνηλσληθά ή νηθνλνκηθά, αιιά ζεκαζία έρεη ην «κνξθσηηθφ 
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πξνλφκην», πνπ κεηέπεηηα ζα νλνκάζνπλ «κνξθσηηθφ θεθάιαην». Ο φξνο εκπεξηέρεη 

θαη νξηζκέλεο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο απέλαληη ζην ζρνιηθφ ζεζκφ θαη επξχηεξα 

ζηε κφξθσζε, πνπ δελ είλαη ίδηεο ζηηο δηάθνξεο ηάμεηο ηεο θνηλσλίαο θαη 

κεηαβηβάδνληαη απφ ηνπο πξεζβχηεξνπο ζηνπο λεφηεξνπο (P.Bourdie, Passeron, 

1964). Tν κνξθσηηθφ θεθάιαην , ζπγθξνηείηαη απφ γλσζηηθά θαη ηδενινγηθά ζηνηρεία 

θαη εθδειψλεηαη κε γλψζεηο θαη επαθή κε κνξθσηηθά δεκηνπξγήκαηα. Ο εθνδηαζκφο 

ησλ καζεηψλ κε ηα πξντφληα ηεο «ειεχζεξεο παηδείαο» βξίζθεηαη  ζηε ξίδα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο αληζφηεηαο, θαζψο κφλν κε ηελ θαηάθηεζή ηεο επέξρεηαη ε πςειή 

ζρνιηθή επίδνζε. 

Οη «ζηάζεηο», επίζεο απέλαληη ζηελ εθπαίδεπζε απνηεινχλ ηζρπξφ θξηηήξην 

ζρνιηθήο πξνφδνπ θαη εμέιημεο. Σα παηδηά απφ ηα επλνεκέλα θνηλσληθά ζηξψκαηα, 

ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ηνπο δσήο, αληηκεησπίδνπλ ην ζρνιείν σο θάηη δεδνκέλν θαη 

φρη σο ελδερφκελν θαη αθξηβψο κε ηνλ ίδην ηξφπν αληηθξίδνπλ θαη ηηο αλψηεξεο 

ζπνπδέο. Γηα ηα παηδηά ησλ αγξνηψλ θαη εξγαηψλ νη παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο 

απνηεινχλ πξνζσπηθφ ζξίακβν, πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί κέζα απφ κηα αληίμνε θαη 

δπζππέξβιεηε πξνζπάζεηα (Φξαγθ, 1985). Οη «ζπκπεξηθνξέο», εμάιινπ, απέλαληη 

ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο  επεξεάδνληαη απφ ηε δεκφζηα ζθαίξα, ζηελ 

νπνία εληάζζεηαη ε νηθνγέλεηα. Ζ δηαξθήο επαθή θαη νηθεηφηεηα κε ηα θαιιηηερληθά 

δεκηνπξγήκαηα θαη ηηο δηαλνεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο επηηξέπεη ηελ εκθάληζε 

απμεκέλσλ πλεπκαηηθψλ δεμηνηήησλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε ειιηπήο πξνζέγγηζε 

κε ηα δηαλνεηηθά αγαζά, κεηαηξέπεη ηε κάζεζε ζε ηαιαηπσξία ή εμαλαγθαζκφ. Οη 

ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο σο πξνο ηε κφξθσζε, πνπ έρνπλ θνηλσληθή πξνέιεπζε, 

εληζρχνπλ θαη αλαγελλνχλ ην κχζν ησλ εγγελψλ ραξηζκάησλ, εθιακβάλνληαη σο 

ηεθκήξηα αηνκηθψλ πλεπκαηηθψλ ηαιέλησλ, νμχλνηαο ή ξνπήο γηα κφξθσζε. 

Δλ θαηαθιείδη, ην ζρνιείν αλαπαξάγεη ηελ επηθξαηνχζα παηδεία πνπ δελ είλαη 

άιιε απφ ηελ παηδεία ησλ θπξίαξρσλ βαζκίδσλ ηεο θπξίαξρεο θνηλσληθήο ηάμεο. 

Καηαθέξλεη λα απνδείμεη ζε φζνπο εκπνδίδεη λα δηαβνχλ ηα ζρνιηθά κνλνπάηηα πνπ 

θζάλνπλ ζηηο αλψηεξεο θιίκαθεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο θνηλσλίαο φηη δηθαίσο 

απνθιείνληαη, ηνπο θάλεη δειαδή λα ζπληεξήζνπλ ζην ππνζπλείδεηφ ηνπο ηε 

λνκηκφηεηα ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπο  ( Φξαγθ,1985).    
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ –ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 

2.1.Δηζαγσγή     

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην παξαηίζεληαη επηιεθηηθά ηα ζπκπεξάζκαηα απφ 

πιήζνο εξεπλψλ, νη νπνίεο επηζεκαίλνπλ μεθάζαξα πφζν ε θνηλσληθή επηθάλεηα  θαη 

νη νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηεο νηθνγέλεηαο κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ ηελ πνξεία ηνπ 

παηδηνχ ζην ζρνιείν θαη λα ραξάμνπλ ηε κειινληηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία.πσο 

επηζεκαίλεη ν Μπνχξαο (2003), ε δηεξεχλεζε απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ ζπλάληεζε 

δπζθνιίεο θαη απαίηεζε ρξφλν γηα ηε κειέηε ηνπ, θαζψο ε πξνζνρή ησλ 

επηζηεκφλσλ ήηαλ, ζηελ αξρή, πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηηο αηνκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο 

ησλ καζεηψλ.  

Ζ ηνπνζέηεζε ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ ηεξαξρηθή δνκή ηεο θνηλσλίαο επεξεάδεη 

θαζνξηζηηθά ηελ εμέιημε ηνπ παηδηνχ κέζα ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Παξφιν πνπ ε 

δηαπίζησζε ραξαθηεξίζηεθε σο «απίζηεπηε» θαη πνιινί εξεπλεηέο πξνζπάζεζαλ λα 

ηελ αλαηξέζνπλ, αγλνψληαο ηηο κεηξήζεηο, ηειηθά απνδέρηεθαλ ηελ εγθπξφηεηά ηεο. 

Πνιινί ακθηζβήηεζαλ ηελ επίδξαζε ηεο νηθνγελεηαθήο πξνέιεπζεο ζηε ζρνιηθή 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη επηηπρία, δηφηη έιαβαλ ππφςε ηηο πεξηπηψζεηο παηδηψλ απφ 

ρακειά θνηλσληθά επίπεδα πνπ αξίζηεπζαλ ζην ζρνιείν ή αληηζηξφθσο, παηδηά πνπ 

είραλ φια ηα εθφδηα απφ ην ζπίηη θαη δελ είραλ ηθαλνπνηεηηθέο επηδφζεηο θαη 

ζπκπέξαλαλ φηη άιινη παξάγνληεο, εμσνηθνγελεηαθνί επζχλνληαη γηα ηελ πνξεία ζην 

ζρνιείν (Hoxby, 2001).  

Χζηφζν ε έξεπλα ηεο Φξαγθνπδάθε (1985), έξρεηαη λα απαληήζεη ζε απηφλ 

ηνλ αληίινγν, κε ζαθήλεηα, θαζψο επηζεκαίλεη φηη είλαη πηζαλφ θάπνηα άηνκα λα 

ζπάζνπλ ηνλ θινηφ πνπ ηνπο ζέηεη ην θνηλσληθφ αλαπαξαγσγηθφ ζχζηεκα, φκσο 

νιφθιεξεο θνηλσληθέο ηάμεηο δελ κπνξνχλ λα αληηζηαζνχλ ζηε κνίξα πνπ ηνπο νξίδεη 

ε θαηαγσγή ηνπο θαη επνκέλσο ν ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο είλαη βαξχλσλ γηα ηελ αγσγή 

θαη κφξθσζε ησλ παηδηψλ (Φξαγθνπδάθε, 1985). 

 

2.2 Κνηλσληθννηθνλνκηθή θαηαγσγή θαη ζρνιηθή επίδνζε 

Ζ έληαμε ηνπ παηδηνχ ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ θχθιν, ε 

επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ γνληψλ θαη ην εηζφδεκά ηνπο, νπσζδήπνηε, 

δίλνπλ ψζεζε ζηνλ άλζξσπν λα δηακνξθψζεη ηελ πνηφηεηα ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ 

λα πεηχρεη ηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπ κε φζν ην δπλαηφ νκαιφηεξν ηξφπν (Γθφξνο, 

1994). Ζ Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο κειεηψληαο ηνπο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ 
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ζηε ζρνιηθή θαηαμίσζε, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη απηή έρεη άκεζε ζρέζε κε ηε 

ζπλνιηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο, αλ θαη νξηζκέλνη έρνπλ ηελ πεπνίζεζε φηη ηα 

αηνκηθά πξνζφληα θαη ε έθεζε γηα κάζεζε έρνπλ ηνλ νπζηαζηηθφ ξφιν 

(Φξαγθνπδάθε, 1985). Ζ έξεπλα ηνπ Αιηκήζε (1988), θέξλεη ζηελ επηθάλεηα ηελ 

έιιεηςε επζηξνθίαο θαη ηηο θαηψηεξεο, γεληθά, θπζηθέο θαη πλεπκαηηθέο ηθαλφηεηεο 

πνπ νδεγνχλ ζηε ζρνιηθή δηαξξνή θαη ζηελ άζρεκε επίδνζε ζηηο ζρνιηθέο 

ππνρξεψζεηο, ελψ πνιινί γνλείο, δάζθαινη θαη παηδηά ηνπνζεηνχλ άιινπο καζεηέο 

ζηελ θαηεγνξία ησλ ηθαλψλ θαη άιινπο ζηελ θαηεγνξία ησλ αλεπίδεθησλ καζήζεσο.  

κσο ε Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο απέδεημε πσο ε ζέζε απηή δελ είλαη 

επηζηεκνληθά βάζηκε, αιιά ππάξρεη αιιειεμάξηεζε αλάκεζα ζην θνηλσληθφ θαη 

πνιηηηζηηθφ ππφβαζξν ηεο νηθνγέλεηαο θαη ζηελ πνξεία ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν. Ζ 

θνηλσληθή πξνέιεπζε ηεο νηθνγέλεηαο θαζνξίδεη θαη ην είδνο ησλ ζηφρσλ, ησλ 

γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ θαζψο θαη ηα θίλεηξα γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο 

επηηπρίαο(Φξαγθνπδάθε, 1985). Οη αλψηεξεο ηάμεηο δηαζέηνπλ έλαλ δηεπξπκέλν 

θχθιν γλσξηκηψλ, έρνπλ αλαγλψξηζε αιιά θαη ρξήκαηα θαη πιηθνχο πφξνπο, πνπ 

ηνπο βνεζνχλ λα νινθιεξψλνπλ κε επηηπρία ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ ζπνπδψλ θαη λα 

αλέιζνπλ ζηηο πςειφηεξεο βαζκίδεο. Δπίζεο, νη καζεηέο απφ απηέο ηηο ηάμεηο 

παξνπζηάδνπλ κηα ζηαζεξφηεηα ή θαη άλνδν ζηηο επηδφζεηο ηνπο, πνπ απμάλεη ηα 

θίλεηξά ηνπο γηα πεξαηηέξσ γλσζηηθή εμέιημε θαη ηειηθά ηνπο νδεγεί ζε ζσζηέο 

επαγγεικαηηθέο επηινγέο. Αληηζέησο, φζνη αλήθνπλ ζηα θησρφηεξα επαγγεικαηηθά 

ζηξψκαηα ζπλαληνχλ πξνζθφκκαηα ζηελ κφξθσζε θαη βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε 

ην ελδερφκελν λα κελ νινθιεξψζνπλ θαλ ηελ βαζηθή εθπαίδεπζε, ιφγσ έιιεηςεο 

θνηλσληθήο απνδνρήο θαη εθηίκεζεο ( VanZanten, 2005).  

Σα παηδηά κε πινχζην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν έρνπλ ηηο επθαηξίεο λα 

αζρνιεζνχλ κε ηηο θαιέο ηέρλεο, νη νπνίεο πξνυπνζέηνπλ θάπνηα δαπάλε, λα 

γλσξίζνπλ ην ζέαηξν, λα ηαμηδέςνπλ, λα θαιιηεξγήζνπλ ην ιφγν ηνπο κέζσ ηεο 

ελαζρφιεζεο κε ηε ινγνηερλία, λα αθνκνηψζνπλ ηνλ επίζεκν γισζζηθφ θψδηθα  θαη 

γεληθά λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ θνπιηνχξα πνπ κεηαδίδεη ην ζρνιείν. Αληηζέησο, 

θησρφηεξα ηα παηδηά δελ έρνπλ ηηο αλαγθαίεο θηλεηήξηεο δπλάκεηο, πνπ ζα ηα 

βνεζήζνπλ ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεψλ ηνπο, ε θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ είλαη 

δπζλφεηε γηα απηά, νπφηε δπζθνιεχνληαη λα αληεπεμέιζνπλ ζε φ,ηη απαηηεί ην 

εκεξήζην πξφγξακκα θαη αλαπφθεπθηα νη πξνζπάζεηέο ηνπο δελ επνδψλνληαη, θάηη 

πνπ γηα ηα ίδηα είλαη κάιινλ πξνβιεπφκελν. πλεπψο, φπσο θαίλεηαη απφ ηα 
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παξαπάλσ, δελ εθθηλνχλ φινη νη καζεηέο ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο πεξηπιάλεζε κε ηηο 

ίδηεο πξνυπνζέζεηο. (Αξαβαλήο, 2000. Βξχδαο, 1992,ηάλνπ- Κχξγηνπ, 2006). 

ηελ Δπξψπε, ζπγθεθξηκέλα ζηελ Αγγιία θαη ηε Γαιιία, πξνέθπςαλ 

αληίζηνηρεο δηαπηζηψζεηο, φηη, δειαδή νη γφλνη ησλ νηθνγελεηψλ κε πεξηνξηζκέλεο 

δπλαηφηεηεο λα επηδεηθλχνπλδπζθνιίεο ζηε θνίηεζή ηνπο. Σα ζπκβάληα απηά 

επηβεβαηψλνπλ, ινηπφλπσο ην ζρνιείν πνπ ππφζρεηαη ηελ αλαγλψξηζε θαη ην ηζφηηκν 

μεδίπισκα ησλ ηθαλνηήησλ θαη επηζπκεί λα αμηνπνηνχληαη απφ φινπο ηνπο καζεηέο νη 

επλντθέο ζπγθπξίεο πνπ νδεγνχλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ εθθνιάπηεη ηελ 

θνηλσληθή δηαβάζκηζε ησλ αηφκσλ, κελ επηηξέπνληαο, γηα παξάδεηγκα, ηα παηδηά απφ 

ηελ εξγαηηθή ηάμελα μεπεξάζνπλ ηα φξηα ηεο ηάμεο ηνπο (Φξαγθνπδάθε,2001).Έηζη, 

θαηαιαβαίλνπκε φηη νη θνξείο ηεο εθπαίδεπζεο, κέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη ησλ αληίζηνηρσλ δηαδηθαζηψλ, επηδηψθνπλ λα κεηαδψζνπλ ηηο 

αμίεο ηεο θπξίαξρεο ηάμεο αλαπαξάγνληαο θαη επηζεκνπνηψληαο ηελ θνηλσληθή 

αληζφηεηα, κε ην λα δηαρσξίδνπλ ηνπο λένπο ζε εθείλνπο κε εμαηξεηηθέο πλεπκαηηθέο 

δπλάκεηο θαη ζε εθείλνπο κε ζσκαηηθή ππεξνρή, θάλνληαο ηα λα πηζηέςνπλ φηη 

αληηθεηκεληθά εκπνδίδνληαη απφ ηηο αλψηαηεο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο 

(Φξαγθνπδάθε, 1985). 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ DiMaggio, (1982), αθφκε θαη αλ κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ δηαπηζηψλνληαη νη ίδηεο ηθαλφηεηεο, φπσο αμηνινγνχληαη απφ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ γξαπηψλ δνθηκαζηψλ, νη εθπαηδεπηηθνί δίδνπλ πςειφηεξνπο 

βαζκνχο ζηα παηδηά πνπ δηαζέηνπλ κεγαιχηεξν πνιηηηζηηθφ θεθάιαην. Σα παηδηά πνπ 

πζηεξνχλ ζε πνιηηηζηηθά εθφδηα, δε δηαζέηνπλ «ηελ ειεχζεξε παηδεία» 

θαηαπνπζηάδεη απφ απηά ε πξνδηάζεζε ζηε κάζεζε, δελ είλαη εχθνιν λα πεηχρνπλ ηε 

κέζεμε κε ηελ ζρνιηθή θνπιηνχξα, ε νπνία εθθξάδεη ηελ θπξίαξρε πνιηηηζκηθή 

θνπιηνχξα θαη ζπλεπψο δελ κπνξνχλ λα βγνπλ θεξδηζκέλνη  ζηνλ αγψλα γηα ηελ 

επηηπρία (Κπξίδεο, 1996).   

 

2.3. Δπίδξαζε εηζνδήκαηνο γνλέσλ 

Οη κειεηεηέο ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο εμεηάδνπλ λα δνπλ ζε ηη βαζκφ ηα έζνδα  

πνπ  έρεη ε νηθνγέλεηα, πξνθεηκέλνπ λα ηα δηαρεηξηζηεί ην παηδί,  κπνξνχλ λα ηελ 

επεξεάζνπλ. Οη Dahl θαη Lochner (2011), εμεηάδνληαο ηε ζρέζε εηζνδήκαηνο-

επίδνζεο, πξνζπάζεζαλ λα εληνπίζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ νηθνγελεηψλ λα 

ζηεξίμνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηα ζρνιηθά καζήκαηα, φηαλ ιφγσ ηνπ ρακεινχ 

εηζνδήκαηφο ηνπο είραλ νξηζκέλεο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο. Γηαπίζησζαλ φηη, 
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θαζψο νη ελ ιφγσ ειαθξχλζεηο αχμεζαλ ην νηθνγελεηαθφ ηνπο εηζφδεκα  απηφ είρε 

κηα ελζαξξπληηθή επίδξαζε πάλσ ζηα παηδηά, έζησ θαη ζε κέηξην βαζκφ. Οη γνλείο 

εληζρχνληαο νηθνλνκηθά ηηο πξνζπάζεηεο ησλ παηδηψλ, είδαλ απηά λα βειηηψλνπλ ηηο 

επηδφζεηο ηνπο ζηα πξσηεχνληα καζήκαηα, ηελ αλάγλσζε θαη ηα καζεκαηηθά. Οη 

εθηηκήζεηο απνδεηθλχνπλ επίζεο, φηη απηή ε ππνζηήξημε ησλ γνληψλ είρε πην εκθαλή 

απνηειέζκαηα ζε πεξηπηψζεηο παηδηψλ πνπ νη δπζθνιίεο δηαβίσζή ηνπο είλαη 

εληνλφηεξεο. 

Οη Κπξίηζεο θαη Παπαδνπνχινπ (2011),δηαπίζησζαλ αλάκεζα ζε άιια, πσο 

ηξεηο ζηνπο δέθα καζεηέο κε γνλείο πνπ ην εηζφδεκά ηνπο θξίλεηαη επαξθέο ή 

εμαηξεηηθά απμεκέλν, αλαγλσξίδνπλ πφζν ζεκαληηθή είλαη ε νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά 

ηνπ παηέξα θαη ηεο κεηέξαο ζην λα αληαπνθξηζνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ θαζεκεξηλνχ 

ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο. Σελ ίδηα εθηίκεζε θάλνπλ, αληίζηνηρα, θαη ηα παηδηά κε 

γνλείο, πνπ ηα έζνδα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαιχπηνπλ κφλν ηηο ζηνηρεηψδεηο 

αλάγθεο ηνπο, φηη δειαδή ε ζηήξημε ησλ γνληψλ ηνπο ζηηο θαη‟ νίθνλ εξγαζίεο είλαη 

ζεκαληηθή.   

Δπηπιένλ, έγηλε αληηιεπηφ φηη ε ζχκπξαμε ηεο νηθνγέλεηαο κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα είλαηζπζηεκαηηθφηεξε ζηελ πεξίπησζε πνπ νη γνλείο έρνπλ 

κεγάιεο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο επηηξέπνπλ αθφκε θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ 

ζρνιείνπ κε δηδαθηηθφ πιηθφ (ζε πνζνζηφ 77,7%). Απφ ηελ άιιε νη καζεηέο πνπ νη 

νηθνγέλεηέο ηνπο έρνπλ ιηγφηεξα νηθνλνκηθά κέζα, παξνπζηάδνπλ πζηέξεζε ζην 

πεδίν ησλ πιεξνθνξηψλ, ησλ παξαζηάζεσλ θαη ησλ ζεσξεηηθψλ αλαδεηήζεσλ ζε 

ζρέζε κε ηα παηδηά πνπ απνιακβάλνπλ κνξθσηηθά πιενλεθηήκαηα εμαηηίαο ηεο 

αθζνλίαο ησλ αγαζψλ ( Γηαβξίκεο, 2010). Δλ ηέιεη, ην νηθνγελεηαθφ νηθνλνκηθφ 

ππφβαζξν πξνζαλαηνιίδεη ηνπο γνλείο ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε ησλ 

ζηφρσλ εθείλσλ, πνπ ε επίηεπμή ηνπο πξναλαγγέιιεη ηελ είζνδν ζε επηηπρεκέλεο 

ζπνπδέο θαη επηηπρεκέλε επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία. 

 

2.4 Δπίδξαζε κόξθσζεο θαη επαγγέικαηνο γνλέσλ 

Έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ κειεηνχλ νη εξεπλεηέο είλαη ζε ηη βαζκφ ην 

ηππηθφ επίπεδν ηεο κφξθσζήο ησλ γνλέσλ ζπλδέεηαη κε ηελ θαιή πνξεία ησλ 

παηδηψλ ζην ζρνιείν(Κπξίηζεο& Παπαδνπνχινπ, 2011). Οη γνλείο κεηαθέξνπλ ζηηο 

επφκελεο γεληέο ελζπλείδεηα ή αζπλείδεηα κηα πλεπκαηηθή παξαθαηαζήθε, πνπ ε 

αμία ηεο είλαη αλάινγε κε ην επίπεδν ηεο κφξθσζήο ηνπο (Φξαγθνπδάθε 1985). Ζ 

κνξθσηηθή θαηάζηαζε ησλ γνληψλ ζεσξείηαη κηα απφ ηηο κνληκφηεξεο εθθάλζεηο ηνπ 
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θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ηνπο ππφβαζξνπ, θαζψο ζρεκαηίδεηαη ζηα λεαξά ρξφληα ηεο 

δσήο θαη δηαηεξείηαη ρσξίο αιιαγέο ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ (Sirin, 2005). 

Μεηά απφ ηηο έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη Stevenson θαη Baker(1987), 

δηαπηζηψζεθε φηη ηα παηδηά πνπ νη γνλείο ηνπο έρνπλ πςειή κφξθσζε, παξνπζηάδνπλ 

πςειά επίπεδα επηηπρίαο ζην ζρνιείν, ελψ εκθαλίδνπλ κηα ππεξνρή ζηνλ ηνκέα ησλ 

γισζζηθψλ ηθαλνηήησλ. Δπίζεο, νη γνλείο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη απφ ηα ζρνιεία 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη πνιχ πην πηζαλφ ηα παηδηά ηνπο λα ζπλερίζνπλ 

ζπνπδέο ζην Παλεπηζηήκην, αλ θαη απηφ ηείλεη λα πεξηνξίδεηαη. Δίλαη, φκσο, βέβαην 

φηη ηα παηδηά πνπ νη γνλείο ηνπο δελ απνθνίηεζαλ απφ ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

ή αλήθνπλ ζηνπο αλαιθάβεηνπο πζηεξνχλ σο πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ 

ζηφρνπ.  

Παξφια απηά, δηαπηζηψλεηαη φηη φζα παηδηά πξνέξρνληαη απφ νηθνγέλεηεο κε 

κεηνλεθηηθφ επίπεδν κφξθσζεο θαη κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ καζεζηαθά, κπνξνχλ 

λα ζεκεηψζνπλ αθαδεκατθέο επηηπρίεο (Σνκαξά –ηδέξε 1999). Απφ ηελ έξεπλα ηεο 

Davis-Kean(2005), δηαθξηβψζεθε φηη ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο 

επηδξά κε έκκεζν ηξφπν ζηελ επίδνζε θαη ζπγθεθξηκέλα κέζα απφ ηηο θηινδνμίεο 

πνπ έρνπλ νη γνλείο, νη νπνίνη παξνηξχλνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην ζπίηη. Πην 

ζπγθεθξηκέλα νη Κπξίηζε θαη Παπαδνπνχινπ (2011), επηζεκαίλνπλ φηη έλα πνζνζηφ 

17,3% απφ ηνπο παηέξεο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη απφ ην Γεκνηηθφ ή ην Γπκλάζην 

επηβιέπνπλ θαη πξνζθέξνπλ αξσγή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαη‟ νίθνλ εξγαζηψλ ηνπ 

παηδηνχ. Πην κεγάιν είλαη ην πνζνζηφ, θπζηθά, ησλ παηέξσλ πνπ είλαη 

δηπισκαηνχρνη αλψηαησλ ζρνιψλ. Δπηπιένλ, φηαλ θαη νη δχν γνλείο έρνπλ 

παλεπηζηεκηαθή κφξθσζε, αλαπηχζζνπλ ζπρλφηεξα ζπλεξγαηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο 

δαζθάινπο, ελψ είλαη ζε ζέζε  λα ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ ηνπο ζε 

βηβιία, βνεζήκαηα θαη νηηδήπνηε άιιν ρξεηάδνληαη. 

Δλδηαθέξνπζεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο, 

ηε κφξθσζε αιιά θαη ηελ επηβνιή πνπ αζθεί ζηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν καο παξέρεη 

ην επάγγεικα ησλ γνλέσλ, ην νπνίν έρεη γίλεη αληηθείκελν κειέηεο απφ ηνπο 

εξεπλεηέο (Sirin, 2005). Γεληθά, ε ηθαλνπνίεζε  πνπ αηζζάλνληαη νη γνλείο απφ ηελ 

άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο είλαη αξθεηή γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα 

ηεο εξγαζίαο, ψζηε λα θαιιηεξγήζνπλ θαη ζηα ηέθλα ηνπο ηε ρξεζηκφηεηα ηεο 

κφξθσζεο, πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα επηηπρεκέλε επαγγεικαηηθή θαξηέξα. Ζ 

εθηίκεζε ηεο κφξθσζεο, ζπλήζσο παξαηεξείηαη ζηα ζηξψκαηα πνπ ππεξέρνπλ 

θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά. κσο, νη γνλείο πνπ ε εξγαζία ηνπο είλαη πην ηαπεηλή θαη 
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ρακειά ακεηβφκελε, κεηαδίδνπλ άιιεο αξρέο ζηα παηδηά, φπσο ηελ αμία ηεο 

επηβίσζεο, γηα ηελ νπνία απαηηείηαη θαζεκεξηλφο κφρζνο, νπφηε δελ ππάξρνπλ 

πεξηζψξηα γηα ζπνπδέο θαη κφξθσζε (Δπαγγεινπνχινπ –Βακβαθεξνχ, 1995).  

Ζ Δπαγγεινπνχινπ–Βακβαθεξνχ (1995), εμέηαζε, ζε πνην βαζκφ ην 

επάγγεικα ησλ γνλέσλ ιεηηνπξγεί ζεηηθά ζηε γισζζηθή έθθξαζε, Μάιηζηα, 

επηζήκαλε φηη νη ηθαλφηεηεο έθθξαζεο ηνπ ελδηάζεηνπ ιφγνπ ησλ λεαξψλ αηφκσλ 

εμαξηψληαη απφ ηελ εξγαζηαθή  ππφζηαζε ηνπ παηέξα. Σα  παηδηά πνπ νη γνλείο ηνπο 

είλαη θαηψηεξνη ή κέζνη ιεηηνπξγνί ηεο δηνίθεζεο, αζθνχλ επαγγέικαηα πνπ 

απαηηνχλ κπτθή δχλακε ή απαζρνινχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο 

κεηνλεθηνχλ ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηα παηδηά απηψλ πνπ είλαη επηθεθαιήο ζηε 

ζηειέρσζε ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ. Γηαζέηνπλ κηθξφηεξεο ηθαλφηεηεο αληαιιαγήο 

κελπκάησλ, ην ιεμηιφγηφ ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλν θαη δελ αληηιακβάλνληαη 

αθεξεκέλεο έλλνηεο  

Δπίζεο, δηαπηζηψζεθε φηη ε πςειή ή ρακειφηεξε επαγγεικαηηθή ζηάζκε ηεο 

κεηέξαο δελ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηα επίπεδα πξνφδνπ ησλ καζεηψλ νχηε θαη ηηο 

πξνζδνθίεο πνπ έρεη γηα απηά. Ζ Σνκαξά –ηδέξε (1999), κειεηψληαο ηφζν καζεηέο 

Γεκνηηθνχ φζν θαη επηηπρφληεο ζηα Α.Δ.Η, ιακβάλνληαο ππφςε, αλάκεζα ζε άιια, 

ηελ απαζρφιεζε ηνπ παηέξα, δηαθξίβσζε φηη ηα παηδηά πνπ ν παηέξαο ηνπο θαηείρε 

θάπνηα ππαιιειηθή ζέζε ζην δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα ή εθηεινχζε δηεπζπληηθά 

θαζήθνληα ζε θάπνηα επηρείξεζε ή ήηαλ πηπρηνχρνο Παλεπηζηεκίνπ θαη εμαζθνχζε 

ζπλαθέο επάγγεικα κε ηελ επηζηήκε ηνπ είραλ απμεκέλεο πηζαλφηεηεο εηζαγσγήο ζε 

θάπνην αλψηαην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα, ελψ κεησλφηαλ απηφ ην ελδερφκελν γηα ηα 

παηδηά ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ησλ ηερληηψλ θαη 

απηναπαζρνινχκελσλ.  

Οη Κπξίηζεο θαη Παπαδνπνχινπ (2011), θαηέιεμαλ ζηε δηαπίζησζε φηη ν 

ηνκέαο απαζρφιεζήο ησλ γνληψλ, πνπ απαηηεί ηελ θαηνρή ελφο νξγαλσκέλνπ 

ζπζηήκαηνο γλψζεσλ επεξεάδεη ηνπο γνλείο λα βξίζθνληαη ζε ζπρλφηεξε επαθή θαη 

επηθνηλσλία κε ηνπο θαζεγεηέο ησλ παηδηψλ ηνπο θαη αλαπηχζζνπλ ζρέζεηο 

ακνηβαίαο ππνζηήξημεο. Δπηπιένλ ζπληεξνχλ πνιχ κεγάιεο ειπίδεο πλεπκαηηθήο 

αλέιημεο γηα ηα παηδηά ηνπο, ζε αληίζεζε κε ηνπο παηέξεο πνπ απαζρνινχληαη κε 

ρακειφηεξνπ γνήηξνπ εξγαζίεο θαη δελ θαιιηεξγνχλ κεγάιεο πξνζδνθίεο   

Ο Kapinga (2014), δηεξεχλεζε  ηελ επηξξνή πνπ αζθεί ε εξγαζία ησλ γνλέσλ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε, πνπ παξέρνπλ ζηα παηδηά ηνπο. Οη γνλείο πνπ αζθνχλ 

απμεκέλνπ θχξνπο επαγγέικαηα, εληζρχνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ησλ παηδηψλ ηνπο 
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παξαθνινπζψληαο πξνζεθηηθά ηα βήκαηά ηνπο θαη δαπαλψληαο κεγαιχηεξα 

ρξεκαηηθά πνζά γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπο ζε βνεζήκαηα, ηδηαίηεξα 

καζήκαηα θαη θάζε είδνπο εμνπιηζκφ ζε γξαθηθή χιε, ζε αληίζεζε κε ηνπο γνλείο 

πνπ ην επάγγεικά ηνπο  ζεσξείηαη ππνηηκεκέλν.  

 

2.5. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε – δνκή νηθνγέλεηαο 

Σα δνκηθά ζηνηρεία ηεο νηθνγέλεηαο, δειαδή ν αξηζκφο ησλ κειψλ, ν ηχπνο 

ηεο νηθνγέλεηαο, ν ρξφλνο απφθηεζεο ησλ ηέθλσλ θαίλεηαη λα κελ αθήλνπλ 

αλέγγηρηε θαη ηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ παηδηψλ (Γηαβξίκεο, 2010). Οη Considine θαη 

Zappalil (2002) αλαθέξνπλ φηη ε νηθνγελεηαθή δηάξζξσζε απφ κφλε ηεο δελ 

επελεξγεί ηφζν ζε ζέκαηα ζπλέπεηαο απέλαληη ζηηο ζρνιηθέο ππνρξεψζεηο, αιιά φηαλ 

ζπλππνινγίδνληαη θαη άιιεο παξάκεηξνη, φπσο ην εηζφδεκα.    

Οη Astone θαη McLanahan(1991) κειεηψληαο ηε ζρνιηθή επίδνζε 1.000 

εθήβσλ, πνπ δνχζαλ ζε νηθνγέλεηεο δηαθνξεηηθήο κνξθήο, εληφπηζε φηη ηαπαηδηά πνπ 

έρνπλ θνληά ηνπο κφλν ηε κάλα ή κφλν ηνλ παηέξα ηνπο ή έλαλ ζεηφ γνλέα δέρνληαλ 

κηθξφηεξε εκςχρσζε θαη θξνληίδα σο πξνο ηηο ζρνιηθέο ηνπο εξγαζίεο, ζπγθξηηηθά 

κε ηα παηδηά πνπ έρνπλ ζην πιάη ηνπο θαη ηνπο δχν θπζηθνχο γνλείο ηνπο.  

Αλαιπηηθφηεξα, ηα παηδηά απφ κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο δειψλνπλ φηη δελ 

ελζαξξχλνληαη, ψζηε λα εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο, ε επίβιεςε ησλ ζρνιηθψλ 

εξγαζηψλ δελ είλαη ζπζηεκαηηθή θαη ππάξρεη κηθξφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ θνηλσληθή 

ηνπο δσή. ε αληίζηνηρεο δηαπηζηψζεηο θαηέιεμε θαη ν Pong(1997), ν νπνίνο 

κειεηψληαο 26.000 καζεηέο πνπ θνηηνχζαλ ζηελ ηειεπηαία ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ 

εληφπηζε φηη ηα παηδηά πνπ ζηεξνχληαλ ηελ παξνπζία ηνπ ελφο γνλέα  ή ήηαλ 

πηνζεηεκέλα είραλ ρακειφηεξα πνζνζηά ζηε επίδνζή ηνπο απφ εθείλα πνπ 

κεγάισλαλ κε ηε θξνληίδα κηαο παξαδνζηαθήο κνξθήο νηθνγέλεηαο, δηφηη θαη ην 

ζπλνιηθφ επίπεδν δηαβίσζήο ηνπο είλαη θάπσο απαμησκέλν.  

Χζηφζν, ηα πξάγκαηα είλαη πην βειηησκέλα, φηαλ νη θνηλσληθέο ζρέζεηο 

αλάκεζα ζηνπο θπζηθνχο γνλείο θαη ζηα παηδηά εμαθνινπζνχλ λα είλαη αλζεθηηθέο. 

Οη Considine θαη Zappalil(2002) κειέηεζαλ πφζν νη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο 

ρακειψλ νηθνλνκηθψλ θαηεγνξηψλ επεξεάδνπλ ηε ζρνιηθή επίδνζε θαη δηαπίζησζαλ 

φηη νη καζεηέο απφ απηέο ηηο θνηλσληθέο κνλάδεο είραλ ακπδξψο ιηγφηεξεο επθαηξίεο 

λα ζεκεηψζνπλ άξηζηα ζρνιηθά απνηειέζκαηα, φηαλ κάιηζηα παξαβάιινληαλ κε 

ηνπο καζεηέο πνπ ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο ππήξραλ θαη νη δχν γνλείο.   
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Μηα άιιε κεηαβιεηή πνπ δηεξεχλεζε ν Downey(1995), είλαη ηαππφινηπα 

παηδηά ηεο νηθνγέλεηαο, κειεηψληαο έλα κεγάιν ζχλνιν απφ 24.599 καζεηέο 

ηειεηφθνηηνπο ηνπ Γεκνηηθνχ. Ζ εξγαζία ηνπ έδεημε φηη αθφκα θαη αλ νη γνλείο έρνπλ 

πεξίπνπ ίδηα γλσξίζκαηα, δειαδή, ζρεηηθή εθπαίδεπζε θαη παξαπιήζην επίπεδν 

αγαζψλ, δηαζέηνπλ ιηγφηεξα πιηθά κέζα, ρξφλν θαη ελεξγεηηθφηεηα αλά παηδί, 

ηδηαίηεξα αλ ε νηθνγέλεηα είλαη πνιπκειήο. Δπνκέλσο, φηαλ νη γνλείο έρνπλ δχν ή 

πεξηζζφηεξα παηδηά, ν αξηζκφο ησλ αγαζψλ πνπ ζέινπλ λα ηνπο ρνξεγήζνπλ, σο 

ελίζρπζε ζην ζρνιηθφ ηνπο έξγν είλαη ζαθψο κεησκέλνο.  

Δπεηδή, ινηπφλ, ε ζρέζε απηή δελ είλαη πάληνηε επζχγξακκε, ηα 

απνηειέζκαηα είλαη πην ζεηηθά, αλ νη γνλείο έρνπλ επελδχζεη ζηε δηαπξνζσπηθή 

επαθή  θαη επηθνηλσλία κε ην ηέθλν ηνπο.  

 

2.6  Ζ επίδξαζε ηνπ νηθνγελεηαθνύ πεξηβάιινληνο 

Ζ νηθνγέλεηα απνηειεί βαζηθφ θχηηαξν ηεο θνηλσληθήο ζπγθξφηεζεο 

(Γαζθαιάθεο, 2009) θαη αζθεί ηε κεγαιχηεξε επίδξαζεζηε ζρνιηθή επίδνζε θαη 

επηηπρία ησλ καζεηψλ. Οη Eccles θαη Harold(1993), αλαθέξνληαη ζηηο  ηδηφηεηεοηνπ 

νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ αμίδεη λα πξνζέμεη θαλείο, θαηβξίζθνληαη ζε 

ζρέζε κε ηε ζρνιηθή επίδνζε : 

Κνηλσληθέο θαη ςπρνινγηθέο ηαθηηθέο : είλαη νη κέζνδνη κε ηηο νπνίεο 

έρνπλ αλαηξαθεί νη γνλείο, ε δηαδηθαζία κεηάδνζεο αμηψλ, πξνηχπσλ, 

θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο απφ ηνπο δηθνχο ηνπο γνλείο, νη θπζηθέο θαη 

πνιηηηζηηθέο ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο έρνπλ πεξάζεη ηε δσή ηνπο, νη 

ςπρηθέο θαη ζσκαηηθέο ηδηφηεηεο πνπ έρνπλ σο απφζεκα, νη επηπηψζεηο ηνπ 

ζχγρξνλνπ ηξφπνπ δσήο, ε δπλακηθή αλάκεημή ηνπο ζηηο κνξθσηηθέο 

δηαδηθαζίεο ησλ παηδηψλ ηνπο. 

Οη γνλετθέο απφςεηο πεξί ησλ παηδηψλ: ε επηβεβαίσζε, ε παξαδνρή, ε 

δηακφξθσζε ηνπ ηδηαίηεξνπ ραξαθηήξα ηνπ, νη εθπαηδεπηηθέο θαη 

επαγγεικαηηθέο βιέςεηο ηνπο γηα ην παηδί, ε θαηαλφεζε ησλ γνλέσλ γηα ηελ 

αλάγθε ηνπ παηδηνχ λα δερηεί ηελ αξσγή ηνπο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ κειέηε, 

εηδηθά φηαλ βξίζθνληαη αληηκέησπν κε πνην ζχλζεηα γλσζηηθά αληηθείκελα 

πνπ ρξεηάδνληαη εκβάζπλζε, κε ηελ ειπίδα λα επηηχρνπλ θάπνηα δηάθξηζε 

Ζ δηάζεζε ησλ γνλέσλ αλαθνξηθά κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζεζκφ: πνηα 

ππνρξέσζε πηζηεχνπλ νη γνλείο φηη έρνπλ αλάγθε νη εθπαηδεπηηθνί λα 

αλαιάβνπλ, ζε ηη πνζνζηφ ην ζρνιείν εγθξίλεη θαη απνδέρεηαη ηε ζπκκεηνρή 
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ηνπο ζηε δηαδηθαζία εκπέδσζεο θαηλνχξγησλ δεδνκέλσλ. Ηδηαίηεξε 

ζπνπδαηφηεηα έρνπλ, επίζεο,  ηα πξνγελέζηεξα ζεηηθά ή αξλεηηθά βηψκαηά 

ησλ γνληψλ απφ ηε ζρνιηθή δσή, ε εμαθξίβσζε ηνπ ζθνπνχ γηα ηνλ νπνίν νη 

δάζθαινη ηνπο θαινχλ ζην ζρνιείν. 

Δζληθή ηαπηφηεηα γνλέσλ: ζε πνην βαζκφ ηα εζληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

δηακνξθψλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θνηλσληθνχ ζψκαηνο πξνο απηνχο θαη ζε 

ηη βαζκφ έρνπλ ηε ζέιεζε λα ππνζηεξίμνπλ νη γνλείο πνπ έρνπλ θαηαγσγή 

απφ άιιε ρψξα ηα παηδηά ηνπο. Δπίζεο, ην ελδερφκελν λα βξεζνχλ 

αληηκέησπνη κε ξαηζηζηηθά ζρφιηα θαη ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο εμαηηίαο ηεο 

θαηαγσγήο ηνπο θαη πφζν ην ζρνιείν ζέβεηαη ηελ εζληθή ηνπο θιεξνλνκηά 

(ειεχζεξε κεηάθξαζε απφ ζειίδεο 570-571). 

Οη έξεπλεο πνπ επηθεληξψλνληαη ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ησλ καζεηψλ 

ζηξέθνπλ ην βιέκκα ηνπο θπξίσο ζηηο ελέξγεηεο ησλ γνλέσλ, πνπ αθνξνχλ ζηηο 

πξνζπάζεηεο ησλ παηδηψλ. Οη Ginsburg θαη Bronstein ( 1993), εξεπλψληαο ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζε 93 καζεηέο πνπ ηειείσλαλ ηνΓεκνηηθφ, θαηέδεημε φηη ε 

εμαηξεηηθά έληνλε επίβιεςε απφ ηνπο γνλείο ηνπο ή αληίζεηα, ε παληειήο απνπζία 

επνπηείαο, ή ε δπζκελήο ηνπο αληαπφθξηζε απέλαληη ζηνπο βαζκνχο πξνθαινχλ 

κείσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ παηδηνχ γηα ηε κάζεζε, θαη έηζη νδεγνχλ ζε 

απνγνεηεπηηθή αμηνιφγεζε. Απελαληίαο, ην νηθνγελεηαθφ πξφηππν  πνπ δηαθξίλεηαη 

απφ απηνδηάζεζε θαη ελζάξξπλζε, θαηαιήγεη ζε επηηπρή ζρνιηθά απνηειέζκαηα.  

Μειεηψληαο ν Γεσξγίνπ (1996) ηηο αληηδξάζεηο γνλέσλ, πνπ ηα παηδηά ηνπο 

έρνπλ εμαηξεηηθή επίδνζε θαη εθείλσλ κε αλεπαξθή, ζε έλα ζχλνιν απφ 42 καζεηέο 

θα γνλείο, έθηαζε ζηε δηαπίζησζε φηη νη γνλείο θαιψλ καζεηψλ θηλεηνπνηνχληαη 

πξνο κηα απφπεηξα επδνθίκεζεο ηεο απηνλνκίαο ηνπ παηδηνχ, πξνψζεζεο ηεο 

ζπδήηεζεο, αληηπαξάζεζεο καδί ηνπ,  ζπλαηζζεκαηηθήο ζηήξημεο  θαηά ην πέξαζκά 

ηνπ παηδηνχ απφ ην ζρνιείν θαη πξνβνιήο ζπνπδαίσλ  επηδηψμεσλ. Αληίζεηα, 

δηαθξηβψζεθε φηη νη γνλείο καζεηψλ πνπ δελ θαηαγξάθνπλ αμηφινγεο επηδφζεηο ζηα 

καζήκαηα, πηνζεηνχλ κηα επηθξηηηθή ζηάζε, κε νινθάλεξε δηάζεζε ακθηζβήηεζεο 

γηα ηηο πξνζπάζεηεο ησλ  απνγφλσλ  ηνπο. Δπηπξνζζέησο, ελεξγνχλ εθθνβηζηηθά θαη 

επηβάιινπλ ηηκσξίεο κε πξφζεζε λα ζπλεηίζνπλ ηα παηδηά ηνπο, ελψ ε ζπκπεξηθνξά 

ηνπο ελέρεη ζηνηρεία πεξηζηνιήο ή αθχξσζεο ησλ κειινληηθψλ απνθάζεσλ ησλ 

παηδηψλ ηνπο. 

Δίλαη ελδηαθέξνπζα θαη ε ελδειερήο εμέηαζε απφ ηνλ McNeal  (1999), ν 

νπνίνο δηαβεβαηψλεη φηη ε αλάκεημε ησλ γνλέσλ επεξεάδεη ζεηηθά ηα παηδηά, θαζψο 
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ηα πξνηξέπεη πξνο ηε ζρνιηθή επηηπρία, πξαγκαηνπνηείηαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 

κε άιινπο γνλείο θαη δεκηνπξγείηαη κηα ζρέζε ακνηβαίαο επίδξαζεο κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, θαη άιινπο γνλείο, κε πξννπηηθή ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ 

θαη γλψζεσλ γηα ηελ θαιπηέξεπζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.         

Δλ θαηαθιείδη, ε εξεπλεηηθή δνθηκή πνπ έγηλε απφ ηνλ Domina (2005) 

απέδεημε φηη, ηειηθά ε αλάκεημε ηνπ παηέξα θαη ηεο κεηέξαο δε ζπληζηά ίαζε γηα ηε 

ζρνιηθή επίδνζε, θαζψο δελ ηελ θαιπηεξεχεη αθαξηαία, ελψ νη νηθνγελεηαθέο θαη νη  

θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο καδί κε ηηο παξειζνχζεο εκπεηξίεο ησλ λεαξψλ 

αηφκσλ απνδεηθλχνπλ  κε αθξίβεηα  ζηελ πξάμε,  αλ ε γνλετθή εκπινθή είλαη 

απνηειεζκαηηθή ή  φρη. 

 

3
ν
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

ΘΔΧΡΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

 

3.1Δηζαγσγή 

Οη νηθνγέλεηεο, φηαλ ηα παηδηά αξρίζνπλ λα θαηαιαβαίλνπλ απηά πνπ ηνπο 

ιέλε νη γχξσ ηνπο, κεηαρεηξίδνληαη έλα ζχλνιν απφ εληζρχζεηο, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιίζνπλ ηελ επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά. Σν παηδί αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα 

ησλ γνληψλ ηνπ εζσηεξηθεχεη φιεο ηηο αμίεο ηεο νηθνγέλεηαο. χκθσλα κε ηνλ 

ReneHubert ε δηαδηθαζία ηεο πξνζαξκνγήο θαη ελζσκάησζεο ηνπ παηδηνχ ζε κηα 

θνηλσληθή νληφηεηα πξαγκαηνπνηείηαη ζρεδφλ κε ηε γέλλεζή ηνπ. Θεκέιην ηεο 

δηαδηθαζίαο απηήο είλαη θαη‟ εμνρήλ ε θνηλσλία ηεο νηθνγέλεηαο 

(Υαξαιακπάθεο,1984) κέζα ζηελ νπνία δηακνξθψλνληαη νη αμίεο ηεο πνιηηηζκέλεο 

δσήο θαη ζηε ζπλέρεηα ην ζρνιείν νινθιεξψλεη ην έξγν κε ηελ παηδαγσγηθή ηνπ 

δξάζε. πκπιεξσκαηηθά, ε εθπαίδεπζε εθηφο απφ ζεκαληηθφο θνξέαο παξνρήο 

θνηλσληθψλ αμηψλ είλαη θαη βαζηθφο ζεζκφο ζπληήξεζεο ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο 

( ηάλνπ- Κχξγηνπ, 2006). Ο P. Bourdieu  δίλεη  κηα άιιε δηάζηαζε ζην ζέκα ηεο 

αλαπαξαγσγήο. Γηα ηε δηαηήξεζε ησλ πθηζηακέλσλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

δνκψλ ηδηαίηεξν ξφιν δηαδξακαηίδνπλ νη «πνιηηηζηηθέο δηαδηθαζίεο».  

Βέβαηα, νη παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ηα εθπαηδεπηηθά επηηεχγκαηα είλαη 

πνηθίινη, ν ζεκαληηθφηεξνο εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε παηδεία ηνπ καζεηή, ην 

πνιηηηζκηθφ θεθάιαην. Γεληθά ε παηδεία πεξηέρεη ηα θαλεξά θαη άδεια  ππνδείγκαηα 

δξάζεο θαη αληίδξαζεο, πνπ εκθαλίδνληαη θαη δηαβηβάδνληαη κε δηαθξηηηθά ζεκεία  

θαη ζπγθξνηνχλ ηα ηδηαίηεξα θαηνξζψκαηα ησλ αηφκσλ, θαη απηά είλαη ηα 
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ηερλνπξγήκαηα. Ζ θνπιηνχξα έρεη ζην επίθεληξν ηηο παηξνπαξάδνηεο αξρέο θαη 

λννηξνπίεο, θαη θαηά ηνλ Bourdieu ε ηππηθή εξκελεία ηνπ φξνπ νδεγεί ζηελ 

πνιηηηζκηθή παξαγσγή, ηδηαίηεξα  ζηνπο ηνκείο ησλ ηερλψλ θαη ησλ γξακκάησλ. 

Αλαθεξφκελνο ν Bourdieu ζηνλ φξν «θνπιηνχξα» κε ηελ αλζξσπνινγηθή ηεο 

δηάζηαζε, ηφηε κεηαρεηξίδεηαη ηε ιέμε «έμε»-«habitus», φπνπ ην habitus 

δηαδξακαηίδεη θεληξηθφ ξφιν ( Μνπδέιεο, 1995). 

χκθσλα κε ηνλ Bourdie (1985), ην πνιηηηζκηθφ θεθάιαην, πνπ θαηέρεη θάζε 

άλζξσπνο σο πλεπκαηηθή παξαθαηαζήθε απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ ηνχ 

έρεη παξαδνζεί κε έλαλ κεραληζκφ θπζηθφ θαη απζφξκεην δεκηνπξγψληαο ηελ 

εληχπσζε φηη είλαη έκθπην. Δίλαη θνηλψο αλαγλσξηζκέλν απφ ηνπο θνηλσληνιφγνπο 

ηεο εθπαίδεπζεο φηη ην πνιηηηζκηθφ θεθάιαην πνπ θιεξνδνηείηαη απφ ηα κέιε ηεο 

εθάζηνηε θνηλσληθήο ηάμεο ζηνπο απνγφλνπο θαη είλαη ζαθψο δηαθνξνπνηεκέλν 

(culturalcapital ) είλαη ν βαζχηεξνο ιφγνο ζηνλ νπνίν νθείιεηαη ε δπζαξκνλία ζηα 

ζρνιηθά επηηεχγκαηαθαη θαη‟ επέθηαζε ζηηο επλντθέο ζπγθπξίεο πξφζβαζήο ζηα 

αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα.Οη νηθνγέλεηεο αλάινγα κε ηελ θνηλσληθή ηάμε ζηελ 

νπνία ζπγθαηαιέγνληαη εθνδηάδνπλ ηα παηδηά ηνπο κε αλνκνηνγελέοπνιηηηζκηθφ 

θεθάιαην(Φξαγθνπδάθε, 2001). Δπηπιένλ έρεη παγθνζκίσο ππνζηεξηρζεί φηη ελψ ην 

επίζεκν εθπαηδεπηηθφ απνδέρεηαη ηελ εηεξνγέλεηα ηνπ πνιηηηζκηθνχ ππφβαζξνπ 

ηαπηφρξνλα πηζηεχεη αηεθκεξίσηα φηη είλαη θνηλή ε αθεηεξία ηεο εθπαηδεπηηθή 

πεξηπιάλεζεο ησλ αηφκσλ, θαη γηα απηφ ελεξγεί σο φξγαλν δηαηψληζεο  ησλ 

δηαθξίζεσλ 

Οη καζεηέο απφ ηηο εχπνξεο θνηλσληθέο θαηεγνξίεοέρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο 

έλα πνιηηηζκηθφ θεθάιαην, ην νπνίν ζεσξείηαη ζεκαληηθφ θαη αληακείβεηαη απφ ην 

ζρνιείν, κε απνηέιεζκα λα εθπιεξψλνπλ κε επθνιία φ,ηη ππαγνξεχεη ν επίζεκν 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Αληηζέησο ηα παηδηά πνπ ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ 

δελ ηα έρεη εμνπιίζεη κε πινχζηα πνιηηηζηηθά εθφδηα πεγαίλνπλ ζην ζρνιείν κε έλα 

θεθάιαην πνπ φρη κφλν δελ είλαη απνδεθηφ αιιά επηπιένλαπνθαιείηαη αζηήξηθηα 

ρεηξφηεξεο πνηφηεηαο  (Φξαγθνπδάθε, 2001). 

ηηο παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο έρεη θαηαιήμεη ε έξεπλα ησλ Κνηλσληνιφγσλ 

ηεο Δθπαίδεπζεο ηελ ηειεπηαία ηξηαθνληαεηία ζε φιν ην δπηηθφ θφζκν. 

πγθεθξηκέλα ην ζρνιείν πνπ ζπκβαδίδεη κε ην πλεχκα ηεο επνρήο θαη πηνζεηεί 

θηιειεχζεξεο  αληηιήςεηο θαη θαηλνηνκίεο, πνπ κηιά γηα «ίζεο επθαηξίεο», θαη 

θαζηεξψλεη  ζεσξεηηθά αμηνθξαηηθέο κεζφδνπο, ζηελ νπζία εθαξκφδεη απζηεξά 

θνηλσληθή επηινγή, ζπληεξψληαο ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο, κε επαθφινπζν ζε φια 
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ηα ζρνιεία ηνπ θφζκνπ λα ζεκεηψλνπλ άξηζηεο επηδφζεηο νη καζεηέο πνπ θαηάγνληαη 

απφ επεκεξνχζεο θνηλσληθέο ηάμεηο θαη λα απνηπγράλνπλ ζηηο πξνζπάζεηέο ηνπο ηα 

παηδηά πνπ αλήθνπλ ζε κε επλνεκέλεο θνηλσληθέο ηάμεηο (Coleman 1966, 

Bleu&Duncan 1967). 

Δπηπξνζζέησο, κέζα απφ ηε κειέηε ηεο ζπζρέηηζεο ηνπ θνηηεηηθνχ θφζκνπ  

θαη ηνπ πνιηηηζκηθνχ ζεζαπξνχ πνπ θέξνπλ ζηηο απνζθεπέο ηνπο, απνδεηθλχεηαη φηη 

νη εθπαηδεπηηθέο δηαθξίζεηο εμαθνινπζνχλ φρη κφλν λα πθίζηαληαη  θαη ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε,  αιιά εληζρχνληαη αθφκε πεξηζζφηεξν, απνθαιχπηνληαο 

γηα άιιε κηα θνξά φηη ε εθπαίδεπζε ζπκπεξηθέξεηαη σο ηερληθή θνηλσληθήο 

επηβνιήο, ζέηνληαο πξνζθφκκαηα ζηελ πξφζβαζε ζηα Παλεπηζηήκηα ζηνπο λένπο 

απφ ηα ππνβαζκηζκέλα θνηλσληθά επίπεδα (Σζνπθαιάο, 1975) 

 

3.2 Δλλνηνινγηθόο νξηζκόο ηνπ πνιηηηζκηθνύ θεθαιαίνπ 

ηελ πξνζπάζεηά καο λα δηεξεπλήζνπκε θαη λα θαηαλνήζνπκε ηα θίλεηξα 

πνπ θαηεπζχλνπλ ηνπο λένπο ζηελ πλεπκαηηθή, ςπρηθή θαη θνηλσληθή ηνπο πξφνδν  

ζεσξνχκε ζθφπηκν λα κηιήζνπκε γηα ηε ζεσξία ηνπ πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ.  

Καηαξράο, ν θεκηζκέλνοθηιφζνθνο θαη θνηλσληθφο επηζηήκνλαο 

PierreBourdieu, πξνζπαζψληαο λα  εξκελεχζεη ηνπο ιφγνπο ζηνπο νπoίνπο νθείιεηαη 

ε αλνκνηνγέλεηα ζηε ζρνιηθή επηηπρία ησλ καζεηψληελ νπνία επηθπξψλεηθαη 

πνιιαπιαζηάδεη ε εθπαίδεπζε, αλέπηπμεηηογεληθέο αξρέοηνπ πνιηηηζκηθνχ 

θεθαιαίνπ. Σν πνιηηηζηηθφ θεθάιαην αλαθέξεηαη, θπξίσο, ζηηο παληφο είδνπο 

πξννπηηθέο πνπ ην ζπίηη πξνζθέξεη ζηνπο λένπο, ηε κφξθσζε αιιά θαη ηα κέζα  

εμσηεξίθεπζεο ηνπ ζηνραζκνχ θαη εθδήισζεο ηνπ εζσηεξηθνχ θφζκνπ. Οη 

εθθάλζεηο ηνπ πνιηηηζηηθνχ θεθαιαίνπ, ε νηθνλνκηθή, ε θνηλσληθή θαη ε πνιηηηζηηθή 

επεξεάδνπλ ζε κεγάιν πνζνζηφ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ θάζε αηφκνπ, ηηο επλντθέο 

ζπγθπξίεο γηα αηνκηθήπξφνδν, ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, ηνλ ηξφπν 

ζθέςεο, ηηο ζηάζεηο ηνπ, γεληθά ηε λννηξνπία  ( Bourdieu, 1985). 

Σν νηθνλνκηθφ θεθάιαην, αξρηθά, πνπ νξίδεηαη ζε κέζα πνπ δηαζθαιίδνπλ κηα 

άλεηε δσή,φπσο o πινχηνο,ην εηζφδεκα,θαη ε θαηνρή αθηλήησλκεγάιεο αμίαο, 

ζπληζηά βαζηθή πξνυπφζεζε εηζδνρήο θάπνηνπ πξνζψπνπ ζε θάπνην ζχλνιν ηεο 

θνηλσλίαο. Οη πξφζνδνη, πνπ δπλεηηθά είλαη ζε ζέζε λα θαξπσζνχλ φινη νη 

αλήθνληεο ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ, θάπνηνη επρεξέζηεξα, θάπνηνη κε πην επίπνλε 

πξνζπάζεηα, εθρσξνχληαη απφ ην ζπίηη  ζηα λεαξά άηνκα θαη απνηεινχλ 

πξνυπφζεζε, ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ θαη νη άιιεο θνηλσληθέο θαη πλεπκαηηθέο 
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αλάγθεο. (Bourdieu 1986). Οη πιηθνί πφξνη κπνξνχλ λα πξνζθεξζνχλ γηα ηελ 

πξνκήζεηα αληηθεηκέλσλ πνπ είλαη κεηαδφζηκα, φπσο ζπιινγέο βηβιίσλ, 

δεκηνπξγήκαηα θαιιηηερληθήο αμίαο θ.α. κσο απηφο πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ηα 

πνιηηηζηηθά αγαζά π.ρ. ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ επρέξεηαο, γηα λα δηαζέηεη θαη 

πνιηηηζηηθφ θεθάιαην, πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο δηαλνεηηθέο θαη αηζζεηηθέο ηνπ 

αλάγθεο. Απαηηείηαη, δειαδή, ε χπαξμε κφληκσλ θαη δηαξθψλ δηαζέζεσλ  πνπ ζα έρεη 

δηνρεηεχζεη έλα θαιιηεξγεκέλν πεξηβάιινλ. Γηαθνξεηηθά ε απιή θαηνρή ησλ 

πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ δε ζεκαίλεη θαη ηελ χπαξμε πνιηηηζηηθνχ θεθαιαίνπ.  Οη 

αλψηεξεο θνηλσληθά ηάμεηο εθκεηαιιεχνληαη ζεηηθά  ην νηθνλνκηθφ θεθάιαην κε ην 

λα πξνζθνκίδνπλ  ζηνπο γφλνπο ηνπο επθαηξίεο γηα εμσζρνιηθέο δξάζεηο, νη νπνίεο 

θαιιηεξγνχλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο. Αληίζεηα νη γνλείο πνπ αδπλαηνχλ λα παξάζρνπλ 

ζηα παηδηά ηνπο ην αλαγθαίν νηθνλνκηθφ θεθάιαην, ψζηε λα απνθηήζνπλ εθείλα  ηα 

πνιηηηζκηθά αγαζά, πνπ απαηηεί ην ζρνιείν, κέλνπλ πίζσ ζηνλ αγψλα γηα πξφνδν θαη 

πξνθνπή. ( Λάκληαο, 2001).   

Ζ επαθή κε ηηο επηθξαηνχζεο αμίεο ζχκθσλα κε ηνλ Bourdieu ( 1986), ζε 

ζπλάξηεζε κε ηηο νηθνλνκηθέο αλέζεηο ζπληζηνχλ δεμακελή ηζρχνο θαη θχξνπο θαη 

απνδίδεηαη κε ηελ εηθφλα ελφο πιέγκαηνο δηαπξνζσπηθψλ δεζκψλ, πνπ ζπρλά  

απνθαινχκε εμέρνπζεο θνηλσληθέο ζρέζεηο, θαη εμαζθαιίδεη δηαθξηηέοεπθαηξίεο θαη 

πξννπηηθέο θνηλσληθήο αλέιημεο (Λάκληαο, 2001).Γηα ηελεπδνθίκεζε ηεο θνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο ρξεηάδεηαη πνιχρξνλε πξνζπάζεηα θαη θαηαλάισζε ρξήκαηνο, είλαη, 

δειαδή, κηα κνξθή ζπκθέξνπζαο ηνπνζέηεζεο πνπ ελδπλακψλεη θαη ελδπλακψλεηαη 

ράξε ζην νηθνλνκηθφ θεθάιαην. Κάπνηα άηνκα ζπκκεηέρνπλ ζε θνηλσληθά δίθηπα 

αλψηεξνπ γνήηξνπ εμππεξεηψληαο ην νηθνλνκηθφ ηνπο θεθάιαην, κε απνηέιεζκα λα 

βνεζνχλ ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηά, ψζηε λαθάλνπλ ηηο ζσζηφηεξεο 

επηινγέο ζε ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε. Δπηπιένλ νη γφλνη ησλ επλνεκέλσλ 

θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ ζεκεηψλνπλ ζπνπδαηφηεξε επαγγεικαηηθή θαξηέξα, 

αμηνπνηψληαο ην θνηλσληθν - νηθνλνκηθφ status ησλ γνλέσλ ηνπο θαη επεθηείλνληαο 

ζπλάκα ην ηξέρνλ θεθάιαην  (Bourdieu,1986). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα παηδηά απφ 

ηα κε επλνεκέλα επίπεδα ηεο θνηλσλίαο, ηα νπνία ζηεξνχληαη ην απαηηνχκελν 

θνηλσληθφ θεθάιαην πνπ ζα ηνπο πξνζθφκηδε  αμηνζεκείσηε θνηλσληθή δηαζχλδεζε, 

ζπλαληνχλ θξαγκνχο ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο εμέιημε  θαη ζπλεπψο κεηψλνληαη νη 

πηζαλφηεηεο  λα πξνσζήζνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο ζέζε. 

Σν ζρνιείν, πάιη, κελ έρνληαο ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξεη εθείλεο  ηηο 

σθέιηκεο θαη δσηηθήο ζεκαζίαο  πιεξνθνξίεο πνπ ζα αληηζηαζκίζνπλ ηε δηαθνξά 
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θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ θαη ζα βνεζήζεη ηα παηδηά πνπ πζηεξνχλ λα θάλνπλ ηηο 

θαηαιιειφηεξεο εθπαηδεπηηθέο επηινγέο, νδεγεί ζηελ παγίσζε θαη αλαπαξαγσγή ηεο 

θνηλσληθήο αδηθίαο. (Φξαγθνπδάθε, 2001). 

Ο πην απνθαζηζηηθφο παξάγνληαο, σζηφζν, πνπ θξίλεη ηελ εθπαηδεπηηθή 

πνξεία θάζε παηδηνχ, ζχκθσλα κε ην Γάιιν θνηλσληνιφγν ( Bourdieu,1986 ) είλαη ην 

πνιηηηζηηθφ θεθάιαην ( culturalcapital), ην νπνίνθαιχπηεη πλεπκαηηθέο  ιεηηνπξγίεο 

πνπ θαηεπζχλνπλ ην άηνκν λα αλαζρεκαηίζεη πξνο ην θαιχηεξν ην εμσηεξηθφ ηνπ 

πξνθίι θαη πεξηιακβάλεη ζε γεληθά πιαίζηα ηελ θνπιηνχξα πνπ ζρεκαηίδεηαη 

αβίαζηα, πεγαία, κε ηξφπν θαζεκεξηλφ, αλεπαίζζεην, αδηφξαην  ρσξίο λα δηδάζθεηαη, 

κέζα ζην πεξηβάιινλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη πεξηιακβάλεη αξρέο, ηδέεο, έθεζε 

δεκηνπξγίαο, έκθπηεο ηάζεηο, ζπκπεξηθνξέο, δεμηφηεηεο, πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ 

νηθνγέλεηα. (Παηεξέθα,1986 ). Ζ νηθνγέλεηα έρεη ην ξφιν ηνπ δηαβηβαζηή ηνπ 

πλεπκαηηθνχ πινχηνπ ηεο ζην παηδί, ην νπνίν φηαλ ζα πάεη ζην ζρνιείν ζα ην 

απνηππψζεη ζηακνξθσηηθά πξνλφκηα, ζηελ νηθεηνπνίεζε κε ηνπο θαξπνχο ηεο ηέρλεο 

θαη ηελ πλεπκαηηθή παξαγσγή, ηελ ελαζρφιεζε κε πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ( 

Bourdieu,1986 ). Σα ζρνιείν αλαγλσξίδεη φιε απηή ηε δπλακηθφηεηα σο εθδήισζε 

ηδηαίηεξσλ έκθπησλ ραξαθηεξηζηηθψλ σο «επθπΐα» ή «θπζηθά ραξίζκαηα», 

ακθηζβεηψληαο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φηη έρνπλ θιεξνδνηεζεί απφ ηελ νηθνγέλεηα σο 

πεξηνπζηαθά πιενλεθηήκαηα. 

Δμαηηίαο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο θνπιηνχξαο πνπ θαιιηεξγείηαη ζην εζσηεξηθφ 

ησλ ηαμηθψλ θνηλσληψλBourdieu&Passeron, (1996), ην πνιηηηζηηθφ θεθάιαην 

πνηθίιιεη αλάινγα κε ηελ θνηλσληθή θαηαγσγή ηνπ αηφκνπ. Ζ θχζε ηνπ 

πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ πνπ θαηέρνπλ ηα παηδηά πνπ είλαη κέιε ησλ θπξίαξρσλ 

ηάμεσλ είλαη δηαθνξεηηθή ζε ζρέζε κε εθείλν ησλ παηδηψλ απφ ηα ηαπεηλά ζηξψκαηα 

(Φξαγθνπδάθε, 2001). Ζ πνηφηεηα ηεο παηδείαο ησλ πςειά ηζηακέλσλ  ζπλφισλ, 

ηπγράλεη ηεο ζπγθαηάζεζεο θαη ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ επξχηεξνπ ηκήκαηνο ηεο 

δεκφζηαο ζθαίξαο. Δπηπξνζζέησο, νη ζεκαληηθνί πφξνη πνπ εμαζθαιίδεη ε παηδεία 

ησλ παηδηψλ πνπ δνπλ ζε επθαηάζηαηεο νηθνγέλεηεο, είλαη απηνί πνπ εγθξίλεη  θαη 

ζέβεηαη ην ζρνιείν, κε απνηέιεζκα, φηαλ ε αγσγή θαη ε κφξθσζή ηνπο αληακψζεη 

θαη έξζεη ζε ακνηβαία επίδξαζε  κε ηε ζεζπηζκέλε  παξάδνζε ηνπ ζρνιείνπ, ηα 

παηδηά απηά λα αηζζάλνληαη εμνηθεησκέλα θαη λα αληεπεμέξρνληαη κε άλεζε ζηηο 

ζρνιηθέο ππνρξεψζεηο( Λάκληαο, 2001). Καζψο, ινηπφλ, ην ζρνιείν εγθξίλεη 

απνθιεηζηηθά ηελ θνπιηνχξα ηεο θνηλσληθήο «ειίη» ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δξα σο 

«επηβνιή» πάλσ ζηα πξφζσπα πνπ εληάζζνληαη ζηα πελέζηεξα ζηξψκαηα, ηα νπνία 
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έρνπλ ππνρξέσζε λα εηζρσξήζνπλ ζηελ αλαγλσξηζκέλε θνπιηνχξα ησλ θπξίαξρσλ 

ηάμεσλ, πνπ είλαη απφιπηα ηζνδχλακε κε εθείλε ηνπ ζρνιείνπ, ψζηε λα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ κέζα ζην θιίκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο πνπ είλαη έλαο αγψλαο επηθξάηεζεο.(Λάκληαο, 2001).  

Σα ηέθλα ησλ ιατθψλ αλζξψπσλ, πνπ απαζρνινχληαη ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα 

( γεσξγνί, θηελνηξφθνη), ησλ νηθνδφκσλ, βηνπαιαηζηψλ θαη ησλ ηερληηψλ είλαη 

εμνηθεησκέλα κε ηε γιψζζα θαη ηηο γλψζεηο ηεο ιατθήο θνπιηνχξαο, ηελ νπνία, 

δπζηπρψο, δελ απνδέρεηαη ην ζρνιείν, κε επαθφινπζν λα νξζψλνπλ ην αλάζηεκά 

ηνπο απέλαληη ζηηο δπζθνιίεο πνπ ηνπο ζέηεη ην ζρνιείν.  (Φξαγθνπδάθε, 2001). 

Απηέο ηα ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ, ηειηθά, έρνπλ εκπεδψζεη έλα πνιηηηζηηθφ 

απφθηεκα πνπ δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ παξάδνζε πνπ γαινπρεί ε άξρνπζα ηάμε θαη ν 

αλαγλσξηζκέλνο εθπαηδεπηηθφο ζεζκφο. Άξα νη πξνθαηαζθεπαζκέλεο αληηιήςεηο 

(standard) καο επηηξέπνπλ ηελ εθηίκεζε φισλ ησλ ηχπσλ θνπιηνχξαο θαη ηελ 

ηνπνζέηεζή ηνπο ζηηο πην θαηάιιειεο θαη επαξθείο ή αλχπαξθηεο (Φξαγθνπδάθε, 

2001).   

 

  3.3   Πνιηηηζκηθό θεθάιαην θαη νη εθθξάζεηο ηνπ 

Ζ έλλνηα ηνπ πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ είλαη ζχλζεηε θαη ζπλαληάηαη ζε ηξεηο 

δηαζηάζεηο: α) ηελ έκθπηε ή ελζσκαησκέλε ή εζσηεξηθεπκέλε  β) ηελ εμσηεξηθή ή 

αληηθεηκελνπνηεκέλε θαη γ) ηε ζεζκνπνηεκέλε 

α) Δγγελήο ή ελζσκαησκέλε ή εζσηεξηθεπκέλε: Σν παηδί,  θαζψο θαηά ηα 

πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ δεη θαη θνηλσληθνπνηείηαη εληφο ηεο νηθνγέλεηαο, δέρεηαη 

επηδξάζεηο απφ ηα ππφινηπα κέιε, κε απνηέιεζκα λα απνξξνθά γλψζεηο θαη λα 

ζπλεζίδεη ζε θαλφλεο, πνπ ελψ βξίζθνληαη ζε ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε επεξεάδνπλ 

φιε ηελ χπαξμή ηνπ. Ζ δηαβίβαζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλδελ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε 

δηδαζθαιία θαη ηελ θαζνδήγεζε, αιιά θαιιηεξγνχληαη ζηαδηαθά θαη αθνχζηα κέζσ 

ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πξνζαξκνγήο θαη ηεο ελζσκάησζεο ηνπ αηφκνπ ζην εθάζηνηε 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη δηέπνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ (Λάκληαο, 2991).  

Ο Bourdieu απηφλ ηνλ ηχπν πνιηηηζηηθνχ θεθαιαίνπ ηνλ απνδίδεη κε ηελ 

έλλνηα habitusπνπεθθξάδεη έλα αθνκνησκέλν απφ ην άηνκν ζχλνιν ηάζεσλ, ςπρηθψλ 

δηαζέζεσλ θαη αληηιήςεσλ πνπ είλαη θνηλά ζε φια ηα κέιε κηαο θνηλσληθήο 

ηάμεο(Μνπδέιεο,1995). Σν habitus θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν ηνπ δελ θαη ε 

ελζσκαησκέλε κνξθή ηνπ παξνπζηάδεηαη κε δχν κνξθέο. Αξρηθά, είλαη ην 

πξσηνγελέο habitus, πνπ ζρεκαηίδεηαη κέζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη απαηηεί δαπάλε 
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πνιχηηκνπ ρξφλνπ θαη δεκηνπξγηθήο πξνζπάζεηαο απφ φια ηα κέιε, πξνθεηκέλνπ λα 

αθππληζηεί ην παηδί, ψζηε λα δερηεί  πνιηηηζκηθά εξεζίζκαηα. 

Απηή ε κνξθή habitus δε δηαηεξείηαη ακεηάβιεην δηα βίνπ, αιιά αθνινπζεί 

κηα δηαδηθαζία εμέιημεο θαη κεηαιιάζζεηαη δε δεπηεξνγελέο, πνπ είλαη ε άιιε 

δηάζηαζε ηνπ ελζσκαησκέλνπ πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ. Σν δεπηεξνγελέο habitusπνπ 

ε θαηάθηεζή ηνπ ζπκβαίλεη ζην ζρνιηθφ ρψξν παίξλεη ηε κνξθή επηθπξσκέλσλ 

επαγγεικαηηθψλ ηίηισλ θαη εθπαηδεπηηθψλ εθνδίσλ απαξαίηεησλ γηα ηελ επίηεπμε 

αθαδεκατθψλ ζηφρσλ( Legg, 2012).  

β) Δμσηεξηθή ή αληηθεηκελνπνηεκέλε:Δξκελεχεηαη σο ν ηχπνοηεο 

«επέλδπζεο ησλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ» θαη αθνξά ζηα απηά, κεηαδφζηκα πνιηηηζηηθά 

αγαζά φπσο  βηβιηνζήθεο κε άθζνλα ζπγγξάκκαηα, θαιιηηερληθά δεκηνπξγήκαηα, 

πεξηεγήζεηο ζε κνπζεία θαη ζέαηξα, αθξφαζε θιαζηθήο κνπζηθήο, ηαμίδηα (Λάκληαο, 

2001), πνπ ε θαηάθηεζή ηνπο πξνυπνζέηεη κηα ζρεηηθή νηθνλνκηθή επρέξεηα. Απηφο 

πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ηα πνιηηηζηηθά αγαζά, πξέπεη λα  ηθαλνπνηεί ηηο 

δηαλνεηηθέο θαη αηζζεηηθέο ηνπ αλάγθεο. χκθσλα κε ηνλ Bourdieu, γηα λα 

ζπλαξπάζεη θάπνηνλ έλαο πίλαθαο δσγξαθηθήο ή έλα ηξαγνχδη ή κηα κνπζηθή 

ζχλζεζε απαηηείηαη λα έρεη αδηάιεηπηεο θαη ζηαζεξέο πξνδηαζέζεηο, πνπ ζα ηνπ έρεη 

κεηαγγίζεη έλα πεξηβάιινλ κε πινχζηεο πλεπκαηηθέο αλεζπρίεο. πλεπψο ε απιή 

δηαηήξεζε ησλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ δελ ηζνδπλακεί κε  ηελ .χπαξμε πνιηηηζηηθνχ 

θεθαιαίνπ. (habitus) (Λάκληαο, 2001). 

γ) Θεζκνπνηεκέλε: Ζ ζεζκνπνηεκέλε κνξθή πνιηηηζηηθνχ θεθαιαίνπ είλαη ε 

πηζηνπνηεκέλε θαη εγγπεκέλε κέζσ ηίηισλ ζπνπδψλ κνξθή, πνπ δελ δηαλέκεηαη νχηε 

παξαρσξείηαη, φπσο ηα αληηθείκελα, αιιά θαηαθηάηαη (Λάκληαο, 2001). Ζ παγίσζε 

θαη ε αλαγσγή ζε ζεζκφ απηνχ ηνπ ηχπνπ θεθαιαίνπ, δπλακψλεη ηνλ ηξφπν πνπ 

ιεηηνπξγεί ην ζρνιείν, ην νπνίν έρεη θάζε λφκηκν δηθαίσκα λα επηζεκνπνηεί ή λα 

αθπξψλεη ην κφρζν ησλ παηδηψλ πνπ θνηηνχλ ζηα δηάθνξα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, 

ελψ ηνπ παξέρεη επηπξφζζεηα μερσξηζηφ γφεηξν (Βνurdieu, 1986). 

χκθσλα πάληα κε ηνλ Βνurdieu ε θαηνρή θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ 

θεθαιαίνπ θαηεγνξηνπνηεί ηνπο αλζξψπνπο: α. ζε εθείλνπο πνπ θαηέρνπλ πνιηηηζηηθφ 

θεθάιαην, αιιά γηα δηάθνξνπο ιφγνπο δελ έρνπλ ηηο απνδείμεηο εθείλεο πνπ 

βεβαηψλνπλ φηη δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο ή ηθαλφηεηεο θαη β. ζε εθείλνπο 

πνπ πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθά, απνδεηθηηθά θαη δηαπηζηεπηήξηα, ηα ν  πνία φκσο 

δελ αληηζηνηρνχλ ζην πνιηηηζηηθφ θεθάιαην πνπ ζα πεξίκελε θαλείο λα δηαζέηνπλ. 

Απφ έξεπλεο πνπ δηελεξγήζεθαλ ζε καζεηέο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 
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δηαπηζηψζεθε φηη ηα λεαξά άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηηο πςειέο βαζκίδεο ηεο θνηλσλίαο 

θαηέρνπλ ην έκθπην, ην εμσηεξηθφθαη ην πηζηνπνηεκέλν πνιηηηζηηθφ θεθάιαην, πνπ 

λνεκαηνδνηεί θάζε πξνζπάζεηα γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ ζε 

αληίζεζε κε ηα παηδηά εθείλα πνπ δελ ην έρνπλ ζηηο απνζθεπέο ηνπο. 

 

3.4 Ζ ζρέζε πνιηηηζκηθνύ θεθαιαίνπ θαη ζρνιηθήο επίδνζεο 

3.4.1  Δγγελήο κνξθή  πνιηηηζηηθνύ θεθαιαίνπ θαη  ζρνιηθή επηηπρία 

Οη θνηλσληθέο θαη εθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο εδξάδνληαη, αξρηθά, ζην habitus, 

εζσηεξηθεπκέλν θεθάιαην.Ο Bourdieu ππνζηεξίδεη φηη νη νηθνγέλεηεο, πνπ είλαη 

θνξείο ησλ ζηάζεσλ, γλψζεσλ, αξρψλ, θαη αμηψλ  ηεο επηθξαηνχζαο θνπιηνχξαο θαη 

ηα νπνία θιεξνδνηνχλ ζηα παηδηά ηνπο, απηά βξίζθνληαη ζε πην πξνλνκηαθή ζέζε 

ζην ζρνιείν, αθνχ έρνπλ ηδηνπνηεζεί απηνχ ηνπ είδνπο ην θεθάιαην θαη επηηπγράλνπλ 

θαιχηεξε πξνζαξκνγή( Μπισλάο,1982). Σν είδνο ηεο θνπιηνχξαο απηήο ζπλάδεη κε 

ηελ θνπιηνχξα πνπ θαιιηεξγείηαη ζην ζρνιείν, νπφηε έλα παηδί πνπ θαηάγεηαη απφ 

ιατθά ζηξψκαηα δελ κπνξεί λα ηελ νηθεηνπνηεζεί εχθνια, κε επαθφινπζν ηελ 

θαηαβνιή επίπνλσλ πξνζπαζεηψλ, ψζηε λα απνθηήζεη ηελ εγγελή κνξθή ηνπ 

θεθαιαίνπ (Λάκληαο, 2001). Δμάιινπ θαη ην ζρνιείν κάιινλ δελ ακβιχλεη ηα 

θνηλσληθά κεηνλεθηήκαηα πνπ θνπβαινχλ νη κε θνηλσληθά πξνλνκηνχρνη καζεηέο.   

Ζ γιψζζα, γηα παξάδεηγκα, απνηειεί κηα κνξθή εζσηεξηθεπκέλνπ 

πνιηηηζηηθνχ θεθαιαίνπ πνπ έρεη κεγάιε ζπνπδαηφηεηα  γηα ηελ εθπαηδεπηηθή 

ζηαδηνδξνκία ηνπ παηδηνχ. Σν ζρνιείν απνδέρεηαη έλα απφιπηα ζαθέο ζχζηεκα 

ζπκβφισλ θαη ήρσλ, απηφ ην νπνίν  ν Bernstein (1973) απνθαιεί επεμεξγαζκέλν 

θψδηθα επηθνηλσλίαο θαη είλαη ην επίζεκν γισζζηθφ ζχζηεκα ηεο εθπαίδεπζεο . Ο 

Βξεηαλφο θνηλσληνιφγνο κειεηψληαο ηελ αγγιηθή γιψζζα αλαθάιπςε ηελ ηαμηθή 

δηάζηαζή ηεο, θαη δηαπίζησζε πσο ηα παηδηά ησλ εξγαηηθψλ ηάμεσλ θάλνπλ ρξήζε 

ελφο εληειψο δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ ζπλφινπ ζεκείσλ γηα ακνηβαία αληαιιαγή 

κελπκάησλ, σο πξνο ηελ αλάπηπμε θαη εθθνξά ηνπ πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ  ιφγνπ, 

ζε ζρέζε κε ηνλ επίζεκν γισζζηθφ θψδηθα ηνπ ζρνιείνπ (Φξαγθνπδάθε, 2001). Ζ 

κεηξηθή γιψζζα ησλ παηδηψλ απηψλ ησλ ηάμεσλ πνπ γλσξίδνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ 

δελ είλαη εληειψο ηζνδχλακε κε ηελ πξφηππε αγγιηθή πνπ έρεη θαζηεξσζεί σο 

ηππηθφο θψδηθαο επηθνηλσλίαο  ηνπ ζρνιείνπ ( Φξαγθνπδάθε, 2001).  

Ζ ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα ρεηξίδνληαη ην γισζζηθφ φξγαλν κε ηνλ ηξφπν 

πνπ επηβάιιεη ην ζρνιείν ηα νδεγεί ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ή ζηελ αληίζεηε 

πεξίπησζε ζηελ απνηπρία. Σν ζρνιείν, εθαξκφδνληαο ηνπο ίδηνπο φξνπο αμηνιφγεζεο 
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ησλ καζεηψλ, παξαγλσξίδεη ην γεγνλφο φηη ε γιψζζα δελ είλαη θνηλή γηα φιεο ηηο 

θνηλσληθέο ηάμεηο θαη θξίλεη ηελ επίδνζε ηνπο κε γλψκνλα ηε γιψζζα  

θαηεπζχλνληαο, έηζη, ηα παηδηά απφ ηα εξγαηηθά ζηξψκαηα ζε απνηπρία. Δπνκέλσο ε 

ξίδα ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο ησλ καζεηψλ ησλ ππνδεέζηεξσλ θνηλσληθψλ 

θαηεγνξηψλ δε βξίζθεηαη ηφζν ζηε γισζζηθή δηαθνξά φζν ζηε κε απνδνρή απφ ηελ 

νπηηθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο δηαθνξεηηθήο γιψζζαο πνπ κηινχλ θαη θαηαλννχλ, θαη 

γηα απηφ θαηαιήγνπλ ζε κηα δπζκελή    εθηίκεζε   ( Φξαγθνπδάθε, 2001). 

3.4.2 Δμσηεξηθή κνξθή πνιηηηζηηθνύ θεθαιαίνπ θαη ζρνιηθή επηηπρία 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε νηθνγέλεηα κεηαδίδεη ζηα παηδηά ηνπο ηξφπνπο ζθέςεο, 

ηηο δηαζέζεηο, ηηο αμίεο θαη ηηο αξρέο ηεο επηθξαηνχζαο παηδείαο θαη παξάδνζεο, απηά 

θηίδνπλ ηελ θνηλσληθή πιεπξά ηνπ ραξαθηήξα ηνπο κε φια ηα αλαγθαία πιηθά 

(Bourdieu&Passeron, 1996). ηέρλε κέζα ζηα ζέαηξα, ζπρλάδνπλ ζηνλ 

θηλεκαηνγξάθν, κειεηνχλ ινγνηερληθά Παίξλνπλ κέξνο ζε πνηθίιεο πνιηηηζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, επηζθέπηνληαη ρψξνπο έθζεζεο αληηθεηκέλσλ ηζηνξηθήο θαη 

θαιιηηερληθήο αμίαο, παξαθνινπζνχλ ηε δξακαηηθή έξγα, αθνχλ έξγα θιαζηθψλ 

κνπζνπξγψλ, κε απνηέιεζκα λα έξρνληαη ζε γλσξηκία κε φια απηά, πνπ αλαγλσξίδεη 

ην ζρνιείν θαη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλα γηα κηα δηαθεθξηκέλε εκπεηξία ζηελ 

εθπαίδεπζε(Φξαγθνπδάθε, 1985).  Ζ «ειεχζεξε παηδεία» (culturelibre), δειαδή, ε 

πξνεγεζείζα  θαιιηηερληθή κφξθσζε θαη βηψκαηα ζεσξνχληαη σο «θπζηθά 

ραξίζκαηα» ηφζν απφ ηνπο παηδαγσγνχο φζν θαη απφ ηνπο λεαξνχο.. Απηφ πνπ 

πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί είλαη φηη γηα λα κπνξεί ην παηδί λα θαηαλνήζεη ηα 

πνιηηηζηηθά  αγαζά πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ην εγγελέο πνιηηηζηηθφ θεθάιαην, ην 

νπνίν απνιακβάλνπλ ηα παηδηά ησλ ηζρπξψλ ηάμεσλ (Λάκληαο,2001). 

 ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ην έιιεηκκα απηψλ ησλ «θπζηθψλ δψξσλ», γηα ην 

νπνίν ηελ επζχλε θέξεη ν ίδηνο ν καζεηήο θαη ν νηθείνο πεξίγπξφο ηνπ ζπληειεί ζε 

δπζθνιία παξαθνινχζεζεο ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη πηζαλψο ζε αδπλακία 

επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ (Κάηζηθαο& Καββαδίαο, 1994). Σα παηδηά, πνπ 

κεγαιψλνπλ ζε νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ κηα επηθαλεηαθή ζρέζε κε ηα πςειά 

πνιηηηζηηθά αγαζά, βξίζθνληαη εγγχηεξα ζε έλα δηαθνξεηηθφ πνιηηηζηηθφ 

θιεξνδφηεκα, πξνεξρφκελν απφ ην επίπεδν ηνπ ιανχ, ην νπνίν δελ αλαγλσξίδεηαη σο 

έγθπξν απφ ην νξγαλσκέλν ζρνιείν. Γηα απηφ θαη νη καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηηο ιηγφηεξν επλνεκέλεο θαηεγνξίεο ζεσξνχληαη σο ιηγφηεξν επηδέμηνη θαη ην ζρνιείν 

έρεη πξνδηθάζεη γηα απηνχο κηα απνθαξδησηηθή ζρνιηθή δηαδξνκή (Φξαγθνπδάθε, 

2001). 



39 
 

Πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ην ζρνιείν αμηψλεη ηηο απνθαινχκελεο 

εμσζρνιηθέο γλψζεηο ( ζέαηξν, επαθή κε ινγνηερλία), ρσξίο φκσο λα ηηο παξέρεη κε 

ζπζηεκαηηθφ ηξφπν θαη λα ηηο κεηαβηβάδεη. Άιινηε νη δάζθαινη, φηαλ κάιηζηα, νη 

ίδηνη δελ είλαη ηφζν εμνηθεησκέλνη κε ηα πςειή θαιιηηερληθή δεκηνπξγία, 

εθπιήζζνληαη απφ ηα ραξίζκαηα θαη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ, νη νπνίεο ζεσξνχλ 

φηη βξίζθνληαη ζε κηα αλψηεξε θιίκαθα απφ ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο παξαζηάζεηο πνπ 

κεηαδίδεη ην ζρνιείν κέζα απφ ηε ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία (Λάκληαο,2001).   

πκπεξαζκαηηθά, ελψ ην ζρνιείν δηαθεξχζζεη ηελ ηππηθή ηζφηεηα γηα φινπο 

ηνπο καζεηέο, ζηελ πξάμε πξφθεηηαη γηα κηα απηαπάηε, αθνχ εληνπίδεη   θαη πξνάγεη 

εθείλα ηα παηδηά πνπ έρνπλ θαηαθέξεη κέζα απφ κηα αέλαε θαη αζπλείδεηε εθκάζεζε 

θαη εκπέδσζε δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ λα ελζηεξληζηνχλ ηελ θνπιηνχξα ηεο 

επίζεκεο παηδείαο  (Λάκληαο, 2001).  

     3.4.3 Θεζκνπνηεκέλε κνξθή πνιηηηζηηθνύ θεθαιαίνπ θαη ζρνιηθή 

επηηπρία 

Σα δηπιψκαηα, ηα πηπρία, νη ηίηινη πνπ απνδεηθλχνπλ ηα επαγγεικαηηθά 

πξνζφληα ησλ θαηφρσλ ηνπο θαη ηα νπνία απνθηψληαη θαη επηθπξψλνληαη απφ ηα 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ζπλάπηνληαη κε ηε ζεζκνπνηεκέλε κνξθή ηνπ πνιηηηζηηθνχ 

θεθαιαίνπ. Δπεηδή απηά ηα πηζηνπνηεηηθά δελ είλαη δπλαηφ λα κεηαβηβαζηνχλ ζε 

άιια άηνκα, είλαη απηνλφεην φηη ν ζεζκνπνηεκέλνο ηχπνο ηνπ πνιηηηζηηθνχ 

θεθαιαίνπ δελ πξνηθνδνηείηαη, φπσο ν εγγελήο θαη ζπλεπψο ν ζρνιηθφο θνξέαο δίλεη 

ζεσξεηηθά ηηο ίδηεο επθαηξίεο ζε φινπο γηα λα ηνλ απνθηήζνπλ. Χζηφζν θαη ζε απηφ 

ην ζεκείν εηζέξρεηαη ε ζπκβνιή ηνπ πνιηηηζηηθνχ θεθαιαίνπ, ε χπαξμε ηνπ νπνίνπ 

δηεπθνιχλεη ηελ απφθηεζε ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ. Σα παηδηά απφ ηηο αλψηεξεο ηάμεηο 

πνπ είλαη εμνπιηζκέλα κε πξντφληα ηνπ πλεπκαηηθνχ πνιηηηζκνχ κπνξνχλ 

επρεξέζηεξα λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρνιείνπ θαη λα γίλνπλ 

δηπισκαηνχρνη, ελψ ζηνλ αληίπνδα βξίζθνληαη ηα παηδηά ησλ πην αδχλακσλ 

ζηξσκάησλ (Λάκληαο, 2001).  

Καη εδψ έγθεηηαη ε αληηθαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ, ην νπνίν, ελψ δε δηδάζθεη 

ηα αλψηεξνπ ηχπνπ πνιηηηζηηθά αγαζά, επηβάιιεη απφ ηνπο καζεηέο ηε γλψζε απηήο 

ηεο πνιηηηζηηθήο πξνπαηδείαο (Φξαγθνπδάιε,2001). Γηαπηζηψλνπκε, ινηπφλ, φηη νη 

εθπαηδεπφκελνη εηζέξρνληαη ζην ζρνιείν κε δηαθνξεηηθφ πλεπκαηηθφ εμνπιηζκφ θαη 

πξνθαλψο ε βαζηθή πεγή ηεο αλφκνηαο εμέιημήο ηνπο πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζην 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Σν ζρνιείν αληί λα δηαηεξεί κηα ηζνξξνπία αλάκεζα ζηηο 

δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ, ξέπεη πξνο ηελ ελίζρπζή ησλ αληηζέζεσλ  πνπ 
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αλαπφθεπθηα αλαπαξάγνληαη. Δμάιινπ, παξά ηελ αληίιεςε φηη ε επηηπρία κπνξεί λα 

εμαζθαιηζηεί, ζήκεξα, θαη ρσξίο κνξθσηηθνχο ηίηινπο, φινη εληέιεη 

αληηιακβάλνληαη φηη γηα ηελ επαγγεικαηηθή άλνδν απαηηείηαη ε ρνξήγεζε επίζεκνπ 

εθπαηδεπηηθνχ εγγξάθνπ πνπ βεβαηψλεη ηα εηδηθά ηππηθά πξνζφληα (Λάκληαο, 2001). 

Καη φρη κφλν απηφ, αιιά απαηηείηαη θαη ε αδηάθνπε αλαλέσζε ησλ ηίηισλ θαζ‟ φιε 

ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο θαξηέξαο ηνπ αλζξψπνπ. 

 

3.5 Πνιηηηζκηθό θεθάιαην θαη πξνζδνθίεο γνλέσλ θαη παηδηώλ 

πσο, ήδε, πξναλαθέξζεθε ζην παξφλ θεθάιαην ν πην θαζνξηζηηθφο 

παξάγνληαο δηακφξθσζεο ησλ θηινδνμηψλ θαη πξνζδνθηψλ ησλ γνληψλ γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή επηηπρία ησλ παηδηψλ είλαη ην habitus, πνπ θαιιηεξγείηαη ζηνπο 

θφιπνπο ηεο νηθνγέλεηαο (Μπισλάο, 1998). Σν habitus, πνπ θαηέρνπλ  θαηεμνρήλ ηα 

παηδηά ησλ θπξίαξρσλ ηάμεσλ ηνλψλεη ηελ πίζηε ηηο δπλάκεηο ηνπο, ηα θάλεη πην 

δεθηηθά ζηα εξεζίζκαηα ηνπ ζρνιείνπ θαη ηα σζεί αγφγγπζηα ζηελ εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπο, κε απνηέιεζκα λα εθπιεξσζεί ην  φλεηξφ ηνπο λα εηζαρζνχλ ζε 

έλα αλψηαην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα.  

Οη επηζπκίεο θαη νη θηινδνμίεο ησλ γνληψλ λα επηηχρνπλ ηα παηδηά ηνπο 

πςεινχο ζηφρνπο θαη λα θαηαθέξνπλ απηφ ην νπνίν νη ίδηνη δελ θαηφξζσζαλ λα 

πινπνηήζνπλ ζην παξειζφλ, είλαη πνιχ ζεκαληηθέο, δηφηη  αζθνχλ θάπνηα πίεζε ζηα 

παηδηά θαη ηα ππνβάιινπλ ζε ζπζηεκαηηθή εξγαζία, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ ηηο 

ζσκαηηθέο ηνπο δπλάκεηο θαη ηηο πλεπκαηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο (Μπισλάο, 1998). ε 

έξεπλα (έξεπλα Parson), πνπ δηελεξγήζεθε ζηηο ΖΠΑ, απφ ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ 

πνπ ζπκκεηείραλ δηαπηζηψζεθε φηη κφλν ην 12% ησλ παηδηψλ πνπ νη γνλείο ηνπο ήηαλ 

αλεηδίθεπηνη ή εκηεηδηθεπκέλνη εξγάηεο έηξεθαλ ειπίδεο λα αθνινπζήζνπλ 

παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο ( Λάκληαο, 2001). πλεπψο ε πξνβνιή πςειψλ ζηφρσλ δε 

ραξαθηεξίδεη ηηο νηθνγέλεηεο ησλ ρακειφηεξσλ θνηλσληθψλ ζπλφισλ, γηαηί δελ 

πηζηεχνπλ φηη δηαζέηνπλ ηηο απαηηνχκελεο δπλαηφηεηεο. Οη γφλνη ησλ εξγαηηθψλ 

ηάμεσλ πεξηνξίδνληαη ζε ιηγφηεξν θηιφδνμεο επηινγέο, δηφηη δελ έρνπλ θάλεη θηήκα 

ηνπο ηα αλψηεξα αγαζά ηνπ πνιηηηζκνχ πνπ επηδεηά απφ απηνχο ην ζρνιείν . 

Έξεπλεο πνπ δηεμάγνληαη ζπλερψο ζηελ Διιάδα γηα ηηο θαηεγνξίεο ησλ 

επαγγεικάησλ πνπ πξνηηκνχλ λα αζθήζνπλ νη λένη, απνδεηθλχνπλ φηη φζα παηδηά 

αλήθνπλ ζηα πςειφηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα επηζπκνχλ, θαηά ηε δηάξθεηα αθφκε 

ηεο θνίηεζήο ηνπο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε λα αζθήζνπλ δηαλνεηηθά 

επαγγέικαηα, πνπ απαηηνχλ ηε ιήςε θάπνηνπ δηπιψκαηνο απφ αλψηαην εθπαηδεπηηθφ 
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ίδξπκα, θάηη πνπ δελ απνδεηνχλ ηα ιηγφηεξν πξνλνκηνχρα παηδηά (Φξαγθνπδάθε, 

2001).   

ε απηφ ην ζεκείν, αμίδεη λα πξνζζέζνπκε θαη ηα πνξίζκαηα απφ κηα έξεπλα 

πνπ δηεμήρζε ζηελ Διιάδα ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 ζε ρσξηά ελφο νξεηλνχ 

γεσγξαθηθνχ δηακεξίζκαηνο ηεο ρψξαο, φπνπ νη δείθηεο ηνπ νξγαληθνχ 

αλαιθαβεηηζκνχ ήηαλ νη πςειφηεξνη ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ 

(Φξαγθνπδάθε, 2001). Ο εξεπλεηήο ζε εξψηεζή ηνπ ζρεηηθή κε ηηο επηζπκίεο ησλ 

γνλέσλ, πνπ ήηαλ αγξφηεο, γηα ηε κφξθσζε ησλ παηδηψλ ηνπο, έιαβε ηελ απφθξηζε 

φηη  επηζπκνχλ λα δνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην παλεπηζηήκην (Φξαγθνπδάθε, 2001). Απηή 

ε κε αλακελφκελε απάληεζε απφ αλαιθάβεηνπο γνλείο κε πςειέο πξνζδνθίεο, 

δείρλεη κηα επηζπκία αλνδηθήο θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο ησλ θαηψηεξσλ θνηλσληθψλ 

ζηξσκάησλ, πνπ θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε ηε κεγάιε παξνπζία ζηα ειιεληθά 

παλεπηζηήκηα θνηηεηψλ πνπ νη γνλείο ηνπο απαζρνινχληαη ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα 

παξαγσγήο                           

Απφ ηηο έξεπλεο πνπ παξαηέζεθαλ θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην 

πνιηηηζκηθφ θεθάιαην ησλ παηδηψλ νξίδεη κε αθξίβεηα ηελ πξνθνπή ηνπο ζην ρψξν 

ηεο παηδείαο. Σν ζρνιείν απνδέρεηαη θαη επηθξνηεί ηελ πλεπκαηηθή θιεξνλνκηά ησλ 

αλψηεξσλ ηάμεσλ ηεο θνηλσλίαο. σο θάηη πνπ έρεη κεγάιε αμία, γεγνλφο πνπ 

ζπκβάιιεη ζηε ζρνιηθή επηηπρία ησλ παηδηψλ θαη εληζρχεη ηα νξάκαηά ηνπο. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ν εθπαηδεπηηθφο ζεζκφο παξαρσξεί ηα αγαζά  ηεο ζρνιηθήο αξηζηείαο 

ζηνπο ήδε πξνηθηζκέλνπο. Αληίζεηα ην πνιηηηζκηθφ θεθάιαην ησλ κε επλνεκέλσλ 

θνηλσληθψλ ηάμεσλ ππνηηκάηαη θαη απνδνθηκάδεηαη ή αθφκε ζεσξείηαη αλχπαξθην 

απφ ην νξγαλσκέλν δεκφζην ζρνιείν. Δπηπιένλ, ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά απφ ηα πην 

θησρά ζηξψκαηα δελ έρνπλ ηδηνπνηεζεί ηηο αμίεο πνπ πξεζβεχεη ην ζρνιηθφ ζχζηεκα, 

απηφ απνηειεί γηα ηνπο ιεηηνπξγνχο ηεο εθπαίδεπζεο ηεθκήξην πλεπκαηηθήο έλδεηαο, 

κε απνηέιεζκα  λα απνζαξξχλνληαη, λα ράλνπλ ηελ πίζηε ζηνλ εαπηφ ηνπο λα 

παξακεινχλ, ηελ πξνζπάζεηα θαη ηειηθά λα παξαηηνχληαη απφ ηελ επηδίσμε 

νπνηνπδήπνηε εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη πξννξηζκνχ (Φξαγθνπδάθε, 2001). 
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4
ν
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

ΔΠΗΛΟΓΖ ΥΟΛΔΗΟΤ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

 

4.1 Δηζαγσγή 

Οη Ακεξηθαλνί θαη νη Δπξσπαίνη επηζηήκνλεο, Κνηλσληνιφγνη ηεο 

Δθπαίδεπζεο, ήδε απφ ηα κέζα ηνπ 20
νπ

 αηψλα δελ έρνπλ παχζεη λα κειεηνχλ ην 

θαηλφκελν ησλ άληζσλ επθαηξηψλ ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο άληζεο 

πξνζπέιαζεο θαη απφιαπζεο ησλ κνξθσηηθψλ αγαζψλ. Ζ ππνρξεσηηθή παηδεία 

θαζψο γεληθεχηεθε ζηα πεξηζζφηεξα θξάηε ηεο Δπξσπατθήο επείξνπ, ζην δηάζηεκα 

κεηά ην Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν ζα αλακελφηαλ λα εμαζθαιίζεη ζηα λεαξά άηνκα ηηο 

αλαγθαίεο ηθαλφηεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνζιακβαλνκέλσλ γλψζεσλ, πνπ ζα 

ηνπο δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα λα έρνπλ κηα θαιή ηνπνζέηεζε κέζα ζηελ θνηλσληθή 

ηεξαξρία. Παξ‟ φια απηά ε ζπζηεκαηηθή θαη ελδειερήο κειέηε απνθάιπςε ηελ 

χπαξμε αληζνηήησλ φζνλ αθνξά ζηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδξνκέο θαη ηα ζρνιηθά 

επηηεχγκαηα (Duru-Bellat, 2002).  Φάλεθε φηη ε εθπαίδεπζε αληί λα ακβιχλεη ηηο 

αληζφηεηεο πνπ πξνθαιεί ν πινχηνο θαη ε δχλακε, σζεί ζηελ ελίζρπζε ηνπο 

πεξηζζφηεξν παξά ζηελ εμαζζέληζή ηνπο. Καη ελψ ην ράζκα κεηαμχ ησλ 

πξνηθηζκέλσλ θαη ππνβαζκηζκέλσλ ηάμεσλ  δηεπξχλεηαη, ην ζρνιείν απνηειεί έλαλ 

απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ φρη κφλν ζπληεξεί ηελ αληζφηεηα, αιιά ηελ αλαπαξάγεη.  

ε φιν ηνλ θφζκν έρνπλ θαηαγξαθεί άθζνλα ζεσξεηηθά θαη εκπεηξηθά 

δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ πνιπζρηδή ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο,  

επηθεληξψλνληαο ηελ πξνζνρή  ζηηο αδηθίεο θαη ηηο κεξνιεπηηθέο δηαθξίζεηο πνπ 

ζεκεηψλνληαη ζην ρψξν, κε ζπλέπεηα  ηε δηαηψληζε θνηλσληθψλ πξνλνκίσλ,  ζηηο 

πξαθηηθέο κεηάδνζεο πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηέινο ζηελ επηινγή ζρνιείνπ 

Γηαθεθξηκέλνη επηζηήκνλεο ζην ρψξν ηεο Κνηλσληνινγίαο φπσο ν Γάιινο 

Πηεξ Μπνπξληηέ θαη ν Εαλ ΚινληΠαζζεξφλ (1970) ή ν  Βξεηαλφο ΒαζίιΜπέξληάηλ 

(1971), κε έληνλεο ηηο επηξξνέο ηνπ Νηηξθέκ θαη Βέκπεξ ππνγξάκκηζαλ φηη 

πνιηηηζκηθφ θεθάιαην κεηαιακπαδεχεηαη απφ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαη απφ ηνπο 

θνξείο ηεο ζρνιηθήο παηδείαο κε δηακεζνιαβεηή ηελ επίζεκε εθπαίδεπζε  

(VanZanten,2005).  

ήκεξα ε ζεσξία ηνπ «πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ» ηνπ Bourdieu, πνπ 

ζπληίζεηαη απφ ηε θνλμηνλαιηζηηθή θαη ηε καξμηζηηθή ζεσξία, δελ απνδέρεηαη νχηε 
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θαηαγγέιιεη, αιιά πξνεθηείλεη ηελ έξεπλα γηα ηε ζρνιηθή αληζφηεηα θαη θαηαιήγεη 

ζην αμίσκα, φηη ην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα γελλά ηελ αληζφηεηα (Φξαγθνπδάθε, 

1985). Ο Bourdieu δίλεη  ζεκαζία ζηε ζπκκεηνρή ησλ «πνιηηηζηηθψλ» δηεξγαζηψλ 

ζηελ παγίσζε ησλ πθηζηάκελσλ πιαηζίσλ κέζα ζηα νπνία δηαξζξψλνληαη νη 

αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη ηζρπξίδεηαη φηη νη πξναηξέζεηο καο πξνζδηνξίδνληαη απφ ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν   ( Bourdieu, 2002). 

Βαζηδφκελνη ζηηο δηεζλείο κειέηεο γχξσ απφ ηηο δπλαηφηεηεο επηινγήο 

ζρνιείνπ, δηαπηζηψλνπκε φηη ε θνηλσληθή ζέζε θαη νη νηθνγελεηαθέο ζπλζήθεο 

επεξεάδνπλ ην ζέκα ηεο αλαδήηεζεο ηνπ θαιχηεξνπ ζρνιείνπ γηα ηε θνίηεζε ησλ 

παηδηψλ, θαη νη γνλείο αγσληνχλ πεξηζζφηεξν γηα ην ζρνιείν πνπ ζα θάλνπλ ηελ 

εγγξαθή ησλ παηδηψλ, Οη γνλείο απφ ηηο αλψηεξεο ηάμεηο πξνζειθχνληαη απφ ζρνιεία 

πνπ μερσξίδνπλ γηα ηελ πνηφηεηά ηνπο, επεηδή κέζα ζηηο πην θαιέο ζπληπρίεο,  

εξγάδνληαη εθπαηδεπηηθνί κε απμεκέλα παηδαγσγηθά πξνζφληα. Αιιά θαη ε πνηφηεηα 

ηνπ εθάζηνηε ζρνιείνπ εμαξηάηαη απφ ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνβάιινπλ νη γνλείο. 

Έηζηδηαηεξείηαη κηα αλαθπθινχκελε θαηάζηαζε (Reay, 2002). 

 

4.2 Οη γνλετθέο ζηξαηεγηθέο ζηελ επηινγή ζρνιείνπ θνίηεζεο 

Έλα δήηεκα πνπ απαζρνιεί ηνπο γνλείο είλαη ε επηινγή ζρνιείνπ γηα ηα 

παηδηά ηνπο. Μέζσ ηνπ ζρνιείνπ νη γνλείο αλακέλνπλ λα ηθαλνπνηεζνχλ νη 

απαηηήζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ αθαδεκατθή εμέιημε θαη επηηπρία θηιφδνμσλ 

ζηφρσλ. ην δήηεκα ηεο επηινγήο ζρνιείνπ, ε έξεπλα δηεζλψο είλαη 

θαηαθεξκαηηζκέλε ζε επηκέξνπο ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηινγή ζε πνιηηηθφ 

θαη θνηλσληθφ πεδίν θαη ζε αηνκηθέο επηινγέο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Δπηπιένλ πζηεξεί 

ζε φ,ηη αθνξά ζηηο δηεζλείο ζπγθξίζεηο (RaveaudandVanZanten, 2007). Ζ απφθαζε, 

πνπ ζα πάξνπλ νη γνλείο γηα ην πην θαηάιιειν ζρνιείν γηα ηα παηδηά ηνπο, θαίλεηαη 

λα δηαθνξνπνηείηαη αλά πεξηνρή θαη αλά θνηλσληθή νκάδα θαη εμαξηάηαη, θπζηθά, 

απφ ηηο αληηιήςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηηο πνηφηεηεο ελφο εθπαηδεπηεξίνπ, απφ ηα 

θξηηήξηα πνπ αμηνινγνχληαη θαζψο θαη απφ ηνλ ηξφπν δξάζεο πνπ αθνινπζνχλ 

(Σζαθίξε, 2009). 

Γηάθνξεο έξεπλεο ( Visier&Zoia, 2008, VanZanten, 2009) εζηηάδνπλ ζηελ 

αλάπηπμε δηαθφξσλ ζηξαηεγηθψλ, πνπ επηζηξαηεχνπλ νη γνλείο, ηεο κεζαίαο θπξίσο 

ηάμεο, ζέηνληαο σο ζηφρν ηελ εηζαγσγή ησλ παηδηψλ ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλα ζρνιηθά 

ηδξχκαηα πνπ θεκίδνληαη γηα ηηο θαιέο επηδφζεηο ηνπο. Απηέο νη ζηξαηεγηθέο πνπ 

πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηα θξηηήξηα επηινγήο θαη κε ηνλ ηφπν θαηνηθίαο επεξεάδνπλ 
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ην ζρνιηθφ ράξηε θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάγθε ησλ νκάδσλ λα βξίζθνληαη θνληά 

κε ηνπο νκνίνπο ηνπο θαζψο θαη κε ηελ θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα πνπ επηζπκνχλ γηα 

ηνπο απνγφλνπο ηνπο(Σζαθίξε, 2009).  

«Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απηψλ ησλ ζηξαηεγηθψλ απνηειεί ε θνηλσληθή ηνπο 

επηιεθηηθφηεηα». Οη ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζνχλ νη γνλείο ηεο κεζαίαο ηάμεο 

επεξεάδνληαη απφ ην πιαίζην ζην νπνίν αλαπηχζζνληαη. θαη δεκηνπξγνχλ ηδηαίηεξα 

αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο ζην ρψξν. «Δίλαη πεξηζζφηεξν πεξίπινθεο θαη ιηγφηεξν 

λνκηκνπνηεκέλεο φηαλ παξαβηάδνπλ ηνπο θαλφλεο ηεο αμηνθξαηίαο κέζα ζε ζπλζήθεο 

φπνπ ε εθπαίδεπζε παξέρεηαη επαξθψο απφ ην δεκφζην ηνκέα σο θνηλσληθφ 

δηθαίσκα» (Μαινχηαο,  2006). 

4.2.1 Ζ επηινγή εληόο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα 

Οη νηθνγέλεηεο έρνπλ δπλαηφηεηεο λα θηλεζνχλ αλάκεζα  ζε πνιιέο επηινγέο. 

Ζ επηινγή ζην εζσηεξηθφ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα είλαη απηή πνπ πξνζπαζεί λα ειέγμεη ε 

χπαξμε ηνπ ζρνιηθνχ ράξηε. Βέβαηα αλ θαη ην πνζνζηφ επηινγήο ελφο ζρνιείνπ 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δηαθνξεηηθνχ απφ απηφ πνπ ππνδεηθλχεη ν ζρνιηθφο 

ράξηεο ραξαθηεξίδεη ζηε Γαιιία, ζχκθσλα κε ηηο επίζεκεο ζηαηηζηηθέο, ην 10% ησλ 

παηδηψλ ηεο επαξρίαο θαηά ηελ είζνδφ ηνπο ζην Γπκλάζην θαη κφλν ην 6% ζην 

Παξίζη, σζηφζν δελ κπνξνχκε λα πνχκε φηη ην λνχκεξα απηά είλαη ακειεηέν. Οη 

επηινγέο απηέο, πξνθαλψο, έρνπλ ραξαθηήξα ζηξαηεγηθήο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 

κεηαθίλεζε ελφο παηδηνχ απφ έλα κε επλνεκέλν αζηηθφ ζρνιείν ζε έλα επλνεκέλν, 

ζχκθσλα κε ηελ επίζεκε ηππνινγία (VanZanten&Obin ,2008). 

ηε Γαιιία, ινηπφλ, νη επηινγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ραιάξσζε ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ ζρνιηθνχ ράξηε, αθνξνχλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο γνλείο ηεο κεζαίαο 

ηάμεο. Οη γνλείο απηνί έρνπλ πνιηηηζηηθφ θεθάιαην πνπ ηνπο επηηξέπεη λα 

δεκηνπξγνχλ θαινχο καζεηέο, ηαπηφρξνλα κε ηελ εθηίκεζε ηεο χπαξμεο ηθαλψλ 

πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ αλάκεζα 

ζηηο απαηηήζεηο ησλ πνιππφζεησλ ζρνιείσλ θαη ην πξνθίι ησλ παηδηψλ ηνπο.  Οη 

θνηλσληθνί ηνπο πφξνη θαη θπξίσο ηα δίθηπα ησλ ζρέζεσλ κέζα ζηε δεκφζηα 

εθπαίδεπζε απνδεηθλχνληαη πην απνθαζηζηηθά φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζηηο 

ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ επηινγή, ηα θξηηήξηα ηεο παξέθθιηζεο αιιά θαη ηε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ ηδξπκάησλ. (VanZanten&Obin, 2008). 

Παξφηη ζπρλά νη γνλείο δελ πηζηεχνπλ φηη ε ζρνιηθή επηηπρία εμαξηάηαη 

θπξίσο απφ ην ζρνιείν, σζηφζν νη εθηξνπέο απφ ην ζρνιηθφ ράξηε είλαη ζπρλέο θαη 

παξαηεξνχληαη εμαηηίαο ηεο επηζπκίαο απνθπγήο ηνπ ζρνιείνπ πνπ ζεσξείηαη 
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«επηθίλδπλν». ηελ πξαγκαηηθφηεηα νη γνλείο δελ επηιέγνπλ θάπνην ζρνιείν-ζηφρν, 

αιιά απνθεχγνπλ θάπνην πνπ δελ επηζπκνχλ λα θνηηήζεη ην παηδί ηνπο. Δπηιέγνπλ 

έλα ζρνιείν ην νπνίν αληαπνθξίλεηαη πεξηζζφηεξν ζηηο θνηλσληθέο θηινδνμίεο ηνπο 

παξά ζηηο ζρνιηθέο ηνπο απαηηήζεηο. Ζ επηινγή Γπκλαζίνπ γίλεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ 

νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ δήηεκα πςίζηεο ζεκαζίαο θαη ν θαζέλαο θηλεηνπνηεί 

φιεο ηηο δηαζέζηκεο πεγέο θαη ηα κέζα γηα λα εμππεξεηήζεη ην ζθνπφ ηνπ ( 

Felouzisetal.,2005).   

ηηο κε πξνλνκηνχρεο πεξηνρέο ε αίηεζε παξέθθιηζεο απφ ην ζρνιηθφ ράξηε 

είλαη κηα επθαηξία λα δηαβνχλ νη γνλείο ηα θνηλσληθά ζχλνξα, λα απνθχγνπλ ηελ 

θαθνηπρία πνπ έρεη ε πεξηνρή ηνπο θαη λα πξνζηαηεχζνπλ ην παηδί ηνπο απφ ηηο θαθέο 

επηξξνέο. ην πιαίζην απηφ νη νηθνγέλεηεο εθαξκφδνπλ θάπνηεο  ζηξαηεγηθέο γηα ηελ 

αίηεζε παξέθθιηζεο, δεηψληαο ηε βνήζεηα ελφο ζρνιηθνχ παξάγνληα, ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ ή ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ πνπ ζέινπλ λα θνηηήζνπλ ηα παηδηά 

ηνπο, ψζηε λα  θαιχπηνπλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ  

(Felouzisetal.,2005).  

κσο ην πνιηηηζηηθφ θεθάιαην δηαδξακαηίδεη εμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

ζηάζε ησλ γνλέσλ εθείλσλ πνπ επηιέγνπλ λα ζηείινπλ ην παηδί ηνπο ζην ζρνιείν ηεο 

πεξηνρήο πνπ δηακέλνπλ. ηνπο γνλείο πνπ επηιέγνπλ ην ζρνιείν ηεο πεξηνρήο ηνπο, 

είηε γηαηί δελ κπφξεζαλ λα πάλε ζην ζρνιείν ηεο επηινγήο ηνπο, είηε δηφηη δελ ήζειαλ 

λα αιιάμνπλ πεξηνρή, θαηαινγίδνπλ πνιινί δπλαηέο πεπνηζήζεηο αιιά έιιεηςε 

ζηξαηεγηθήο. Χζηφζν, κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη νη γνλείο πνπ κέλνπλ πηζηνί 

ζην ζρνιείν ηεο πεξηνρήο ηνπο εκθαλίδνπλ κηα πξνζπάζεηα λα κεηαηξέςνπλ απηά ηα 

ζρνιηθά πεξηβάιινληα, ψζηε λα είλαη πην θνληά ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο θαη λα 

ζπζπεηξψζνπλ ζε απηά θαη άιινπο γνλείο ησλ αλψηεξσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ 

πνπ επηιέγνπλ λα αιιάμνπλ ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (VanZanten&Obin, 2008). 

Έηζη πνιινί γνλείο απηψλ ησλ θνηλσληθψλ θαηεγνξηψλ, δεκηνπξγνχλ έλαλ 

«απνηθηζκφ» ζε απηά ηα ζρνιεία πεξηζζφηεξν απνθιεηζηηθφ παξά αθνκνησηηθφ θαη 

πξνζπαζνχλ λα αλαδηακνξθψζνπλ ηελ ηάμε ηνπο θαη λα παξακείλνπλ κεηαμχ ησλ 

αηφκσλ ηεο ίδηαο ηάμεο κέζα απφ καζήκαηα επηπέδνπ θαη ηδησηηθέο επαθέο κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο(VanZanten&Obin, 2008). 

4.2.2 Ζ επηινγή ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα 

Ζ επηινγή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα εθθξάδεη κηα ελαιιαθηηθή ζηξαηεγηθή 

απνθπγήο ηεο ζρνιηθήο αλάκεημεο, ηδηαίηεξα γηα ηνπο γνλείο πνπ θαηνηθνχλ ζε 

πεξηνρέο κε χπαξμε ζρνιείσλ «γθέην» θαη δελ ππάξρεη θάπνην άιιν δεκφζην ζρνιείν 
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ηεο επηινγήο ηνπο. Απηνί νη γνλείο αλήθνπλ ζηα κεζαία θαη αλψηεξα θνηλσληθά 

ζηξψκαηα  (Visier&Zoia, 2008).  

Μέζα ζε έλα θαιχηεξν ζρνιηθφ πιαίζην βειηηψλνληαη ηα ζρνιηθά 

απνηειέζκαηα, ελψ παξέρνληαη επθαηξίεο φρη κφλν ζηνπο θαινχο καζεηέο, αιιά θαη 

ζε απηνχο πνπ έρνπλ δπζθνιίεο κέζσ ηεο επαλνξζσηηθήο δηδαζθαιίαο. Σα ηδησηηθά 

ζρνιεία κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζε πνιχ κεγαιχηεξν βαζκφ, εθηφο απφ ηελ 

πλεπκαηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ ηνπο θαη κηα πξνζαξκνζκέλε δηδαζθαιία ζηηο 

αλάγθεο θάζε καζεηή θαη κηα ζρνιηθή παξαθνινχζεζε πην εμαηνκηθεπκέλε. Ζ 

επηινγή ηνπ ηδησηηθνχ ζπλαληάηαη θπξίσο ζε επαγγέικαηα φπσο δηεπζπληψλ 

επηρεηξήζεσλ, ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ θαζψο θαη εξγαδνκέλσλ ζηα κέζα 

ελεκέξσζεο. Οη γνλείο απηνί ελεξγνπνηνχλ ην πνιηηηζηηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπο 

θεθάιαην γηα λα πάξνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πην πεξηδήηεηα ηδησηηθά ζρνιεία 

αιιά θαη ην νηθνλνκηθφ θφζηνο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ επηινγή ηνπ ηδησηηθνχ 

ζρνιείνπ  (VanZanten&Obin, 2008). 

4.2.3 Γνλετθέο ζηξαηεγηθέο θαη ρσξνηαμηθέο κεηαθηλήζεηο  

Ζ επηινγή ζρνιείνπ, θαηαξράο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αιινίσζε ηνπ 

ζρνιηθνχ ράξηε, ν νπνίνο δηακνξθψλεηαη απφ ηζηνξηθνχο, ηνπηθνχο, νηθνγελεηαθνχο 

θαη πνιηηηθνχο παξάγνληεο. ηελ πεξίπησζε ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Αγγιίαο, ελψ 

αξρηθά ν ζρνιηθφο ράξηεο είρε σο ζηφρν ηε κείσζε ηνπ αληαγσληζκνχ αλάκεζα ζηα 

ζρνιεία θαη ηελ αξρή ησλ ίζσλ επθαηξηψλ ζηελ εθπαίδεπζε (VanZanten&Obin, 

2008), αθνχ ε θαηαλνκή ησλ καζεηψλ ζα γηλφηαλ κε θξηηήξην ηνλ ηφπν δηακνλήο 

ηνπο, ε πξαγκαηηθφηεηα έδεημε φηη πεξλψληαο ν ρξφλνο νη θνηλσληθέο αληηζέζεηο 

νμχλνληαλ αληί λα πεξηνξίδνληαη. Οη νηθνγέλεηεο πνπ αλήθνπλ ζηηο κε πξνλνκηνχρεο 

θνηλσληθέο ζθαίξεο  λνηάδνληαη απιψο λα αθνινπζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο ηε 

«θπζηνινγηθή ζρνιηθή θνίηεζε», ελψ νη γνλείο ησλ αλψηεξσλ θνηλσληθψλ 

ζηξσκάησλ ζεσξνχλ ηε θνίηεζε ησλ παηδηψλ ηνπο ζην ζρνιείν σο κείδνλ 

δηαθχβεπκα κε απνηέιεζκα ηελ επηινγή ησλ «θαιψλ» ζρνιείσλ (Σζαθίξε, 2009).   

Μηα άιιε θαηεγνξία γνλέσλ πνπ επίζεο ελεξγνπνηεί ην νηθνλνκηθφ ηεο 

θεθάιαην είλαη απηνί πνπ αλαπηχζζνπλ ζηξαηεγηθέο κεηεγθαηάζηαζεο γηα λα 

κεηαβνχλ ζε άιιε πεξηνρή θαη λα πξνζεγγίζνπλ θαιχηεξα δεκφζηα ζρνιεία, 

ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο φπνπ ε πξνζθνξά ζηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε δελ είλαη επαξθήο. 

Οη εξεπλεηέο (Pack&Grenet, 2009) γλσξίδνληαο ηηο ηνπνζεζίεο φπνπ βξίζθνληαη ηα 

πην πνιππφζεηα ζρνιεία, δηαπηζηψλνπλ φηη απηέο νη ζηξαηεγηθέο ρξεζηκνπνηνχληαη 
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ζηηο κεγάιεο πφιεηο θπξίσο αλάκεζα ζηηο κεζαίεο θαη αλψηεξεο ηάμεηο κε κεγάιν 

νηθνλνκηθφ θεθάιαην (VanZanten&Obin, 2008). 

Πέξα απφ ηνπο νξγαληθνχο ζηφρνπο πνπ ηθαλνπνηνχλ απηέο νη θαηεγνξίεο ζε 

ζέκαηα ζρνιηθήο επηηπρίαο θαη ηελ πξνζδνθία κηαο θνίηεζεο γηα ηα παηδηά ηνπο ζηα 

πην επηιεγκέλα ζρνιεία, ηελ επεμία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ ηνπο 

αλαθνπθίδνληαη θαη εζηθά. Απηέο νη ζηξαηεγηθέο εμαζθαιίδνπλ ζηνπο γνλείο ηελ 

ηθαλνπνίεζε φηη παξακέλνπλ εληφο ηνπ θχθινπ ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα 

ηάμε κε απηνχο κέζσ ηνπ δηπινχ θιεηζίκαηνο ( doublecloture) ζε θαηνηθία θαη 

ζρνιείν. Δπηπιένλ θαηνρπξψλνπλ έλα εζηθφ πιενλέθηεκα λα δηαθεξχζζνπλ φηη 

κπνξνχλ λα είλαη «θαινί γνλείο» θαη «θαινί πνιίηεο»  πνπ δελ παξαβιέπνπλ ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηνπ ζρνιηθνχ ράξηε (VanZanten&Obin, 2008) 

 

4.3Αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ γηα ηε ζρνιηθή επηινγή – εκπεηξηθά δεδνκέλα 

εξεπλώλ 

Δίλαη γλσζηφ φηη ε νηθνγέλεηα θαηέρεη κηα εμέρνπζα ζέζε ζηε δηαδηθαζία 

δηακφξθσζεο ηεο δηαζηξσκάησζεο ηεο θνηλσλίαο θαη ζηελ δηαζθάιηζε ηεο 

ηνπνζέηεζεο ησλ αηφκσλ κέζα ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ. Ζ απφθαζε ησλ γνλέσλ λα 

επηιέμνπλ ζρνιηθή κνλάδα θνίηεζεο ησλ παηδηψλ ηνπο  εθθξάδεη ηηο αλεζπρίεο, ηνπο 

ζηφρνπο θαζψο θαη ηελ ηεξάξρεζε απηψλ ησλ ζηφρσλ αλάινγα κε ην θνηλσληθφ 

ζηξψκα ηνπ νπνίνπ είλαη κέιε. Σν ζρνιείν είλαη απηφ πνπ ζα νδεγήζεη ην παηδί ζηελ 

επηηπρία θαη ηελ θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα. Ζ επηινγή είλαη ζαθψο ε έθθξαζε ηεο 

αηνκηθήο ειεπζεξίαο θαη ε εθδήισζε ηεο βνχιεζεο κέζσ ηεο νπνίαο δίλνπκε κηα 

ζπγθεθξηκέλε κνξθή ζηηο πξνζέζεηο καο. κσο εμαηηίαο ησλ εγσηζηηθψλ ζηφρσλ θαη 

ησλ αηνκηθψλ ζπκθεξφλησλ, ην δηθαίσκα ηεο επηινγήο θαηαιήγεη ζε επίδεημε ηζρχνο, 

ε νπνία θηλεηνπνηεί, θάπνηε, θάπνηα δίθηπα γηα ηε θνίηεζε ζε άιια ζρνιεία 

επηινγήοηανπνία δελ έρνπλ φινη νη άλζξσπνη ηελ ίδηα δπλαηφηεηα γηα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ(VanZanten, 2009). 

Δπίζεο, ε επηινγή ζρνιείνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ άιιεο επηινγέο θαη 

απαηηείηαη κηα κεγαιχηεξε πξνζνρή γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: 

Πξψηνλ, ε ζπγθεθξηκέλε επηινγή αθνξά ηα παηδηά πνπ γηα ηε κεγάιε 

πιεηνςεθία ησλ γνληψλ είλαη ε θχξηα πεγή αλεζπρίαο. Γεχηεξνλ, νη ζρνιηθέο 

επηινγέο επεξεάδνπλ κειινληηθά ηελ επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή εμέιημε ησλ 

παηδηψλ θαη ηξίηνλ, νη ζρνιηθέο επηινγέο είλαη «επηινγέο εκπινθήο», δηφηη ε απνθπγή 

ησλ ηππηθψλ δεζκεχζεσλ απφ ηηο νπνίεο πξέπεη λα δηαθχγεη θαλείο είλαη δαπαλεξέο 
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εμαηηίαο θαη άιισλ ζρέζεσλ αληαιιαγήο ή γεληθφηεξα άιισλ δηαπιεγκέλσλ ζρέζεσλ 

(VanZanten, 2009). 

ε έξεπλα πνπ έγηλε ηαπηφρξνλα ζην Παξίζη θαη ην Λνλδίλν ην 2007, νη 

γνλείο ηεο κεζαίαο ηάμεο ζηελ επηινγή ζρνιείνπ θξίλνπλ κε βάζε πξνζσπηθέο αμίεο, 

θαη αθηεξψλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ αληαιιαθηηθή αμία ηεο εθπαίδεπζεο, κε 

βάζε εθθξαζηηθέο αμίεο, δει. ηηο επράξηζηεο πιεπξέο ηεο εθπαίδεπζεο θαη γεληθά ηεο 

ζρνιηθήο δσήο, ηηο αληαλαθιαζηηθέο αμίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πλεπκαηηθή 

αλάπηπμε θαη ηελ θξηηηθή ζθέςε ηνπ παηδηνχ θαη ηέινο κε ηηο κε πξνζσπηθέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα θαζήθνληα πξνο ηνπο άιινπο θαη ηελ ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ 

(Raveud&VanZanten&Obin, 2007, VanZanten&Obin,  2008). Δπηζπκψληαο νη γνλείο 

λα εμαζθαιίζνπλ ηηο θαιχηεξεο ζπλζήθεο κφξθσζεο ησλ παηδηψλ ηνπο επηιέγνπλ ην 

ζρνιείν εθείλν πνπ δεκηνπξγεί επθαηξίεο γηα λα είλαη επηπρηζκέλα, λα επηηχρνπλ θαη 

λα αθνινπζήζνπλ κηα νπζηαζηηθή ζηαδηνδξνκία. κσο, επεηδή θαλέλα ζρνιείν δελ 

κπνξεί λα εθπιεξψζεη ηαπηφρξνλα φιεο απηέο ηηο αμίεο, ρξεηάδεηαη νη γνλείο λα 

θάλνπλ κηα ηεξάξρεζε αμηψλ ( Raveud&VanZanten, 2007). 

Σν πξνθίι ησλ νηθνγελεηψλ βνεζά ζηελ θαηάηαμε απηή. Παξαηεξείηαη, 

ινηπφλ, φηη ζηνπο γνλείο πνπ είλαη «δηαλννχκελνη (ηntellectuels)», ζχκθσλα κε ηελ 

VanZanten (2009), φζνη δει. αζρνινχληαη κε επαγγέικαηα δηαλφεζεο θαη ηερλψλ, 

ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο… ,ε παξνπζία αληαλαθιαζηηθψλ ζηφρσλ (πλεπκαηηθή 

αλάπηπμε, θξηηηθή ζθέςε) είλαη πην επθξηλήο, αθφκε θαη αλ ζπλδπάδεηαη κε 

νξγαληθνχο ζηφρνπο (επηηπρία, πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο), ηδίσο φζνλ αθνξά 

ζηε ζπκκφξθσζε κε αθαδεκατθέο απαηηήζεηο θαζψο θαη κε εθθξαζηηθνχο ζηφρνπο 

ζπλδπαζηηθά κε ηελ ηέξςε θαη ην πνιηηηζηηθφ άλνηγκα.  

Παξάιιεια, ζηηο αληηιήςεηο ησλ «ηερλνθξαηψλ (technocrats)», κεραληθνί, 

επηθεθαιείο επηρεηξήζεσλ VanZanten (2009), επηδηψθνληαη νξγαληθνί ζηφρνη, 

πξνζαλαηνιηζκέλνη πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κάζεζεο θαη ηελ 

απνδνηηθφηεηά ηεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ «εθθξαζηηθφηεηα» είλαη ν θχξηνο ζηφρνο 

ησλ «δηακεζνιαβεηψλ (mediateurs)», φζνη δει. αζρνινχληαη κε επαγγέικαηα 

δηακεζνιάβεζεο ζηελ εθπαίδεπζε, πγεία, δεκφζηνη ππάιιεινη   VanZanten (2009),  

νη νπνίνη δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηελ θνηλσληθή νινθιήξσζε ησλ παηδηψλ ηνπο θαη 

ησλ θηιηθψληνπο ζρέζεσλ, ζέηνληαο ζε δεχηεξν πιάλν ηνπο νξγαληθνχο θαη 

αληαλαθιαζηηθνχο ζηφρνπο.  

Σέινο νη γνλείο ηεο θαηεγνξίαο ησλ «ηερληθψλ (techniciens)» δει. ηερληθνί, 

έκπνξνη, ππάιιεινη επηρεηξήζεσλ VanZanten (2009:20), έρνπλ νξγαληθνχο ζηφρνπο 
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πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ εθηέιεζε θαιήο δνπιεηάο θαη κε κέηξηα επηηπρία πνπ ζα 

ζπλδπάδεηαη κε εθθξαζηηθνχο ζηφρνπο θπξίσο «πξνζηαηεπηηθνχ ηχπνπ (VanZanten 

(2009). 

Σν πνιηηηζηηθφ θεθάιαην ησλ νηθνγελεηψλ θαίλεηαη, ινηπφλ, λα αζθεί 

επίδξαζε ζηελ επηινγή ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζρνιηθνχ ράξηε. 

χκθσλα κε ηηο κειέηεο ησλ Balletal (1995) θαη Woods (1996), ηα θξηηήξηα επηινγήο 

ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ζρνιείνπ, θαίλνληαη λα δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην 

πφζν καθξνπξφζεζκνη ή βξαρππξφζεζκνη είλαη νη ζηφρνη πνπ ζέηνπλ νη γνλείο. 

Δηδηθφηεξα, ηα θξηηήξηα επηινγήο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαίλεηαη λα βαζίδνληαη ζηελ 

ακεζφηεηα θαη ηελ πξαθηηθφηεηα (short-term), φπσο ε εζπρία, ε απφζηαζε, ην 

σξάξην, ζηελ πξνηίκεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ παηδηνχ, ηελ επθνιία ζηε κεηαθνξά, ηελ 

παξέα ησλ θίισλ, ελψ ηεο κεζαίαο ηάμεο ζην ηδαληθφ θαη ην ζπκθέξνλ (long-term), 

φπσο ηελ αθαδεκατθφηεηα, ηε θήκε, ην πνιηηηζηηθφ θεθάιαην ηηο εγθαηαζηάζεηο 

(Balletal 1995, Woods 1996). 

Σα επηρεηξήκαηα ησλ γνλέσλ φζνλ αθνξά ην δηάβεκα ηεο επηινγήο ζρνιείνπ 

γηα ηα παηδηά ηνπο ζηεξίδνληαη θαη ζε θάπνηνπο εμαηνκηθεπκέλνπο παξάγνληεο, φπσο 

ην καζεζηαθφ επίπεδν θαη ε δηαδηθαζία θνηλσληθνπνίεζεο ησλ παηδηψλ. Απφ απηή ηε 

ζθνπηά κάιινλ νη γνλείο αθνινπζνχλ αξθεηά ζπληεξεηηθέο ζηξαηεγηθέο. Γίλνπλ 

κεγάιε πξνζνρή ζην πξνθίι ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ ςπρνινγία ησλ παηδηψλ ηνπο, 

ψζηε λα επηιέμνπλ ην πην θαηάιιειν ζρνιείν γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε θαη 

επηηπρία (VanZanten, 2009). 

 

 

5
ν
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

Ζ ΓΟΝΔΨΚΖ ΔΜΠΛΟΚΖ ΣΖΝ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΖΕΧΖ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ 

5.1 Δηζαγσγή 

Καηά ηνλ Παξαζθεπφπνπιν (2004),θαλείο δελ κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη φηη 

αλάκεζα  ζην ζρνιείν θαη ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ αλαπηχζζεηαη κηα ηδηαίηεξε 

επηθνηλσλία, ε νπνία αλαπφθεπθηα ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ησλ γνληψλ πξνο ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο επίδνζεο ηνπ παηδηνχ ηνπο . Υσξίο ην 

ελδηαθέξνλ ησλ γνληψλ δελ κπνξεί λα παξαζρεζεί ε ζσζηή αγσγή νχηε λα 

αλαπηπρζνχλ νη δεκηνπξγηθέο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ. Απηφο ν ζηφρνο επηηπγράλεηαη 

απνηειεζκαηηθφηεξα, φηαλ νη πιένλ αξκφδηνη παξάγνληεο αλαηξνθήο θαη 

δηαπαηδαγψγεζεο ηνπ λένπ αηφκνπ, νη γελλήηνξεο θαη νη δάζθαινη, ραξάζζνπλ 
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κηααξκνληθή πνξεία κεηαμχ ηνπο. Ζ ζπλνδνηπνξία απηή, δηεζλψο, ζπληζηά ηελ έλλνηα 

ηεο  γνλετθήοεκπινθήο. Ζ γνλετθή εκπινθή απαζρνιεί ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα, 

γηαηί εθθξάδεη κηα ελδηαθέξνπζα πηπρή  ηεο γνλετθήο ζπκπεξηθνξάο θαη νπσζδήπνηε 

επεξεάδεη πνιιαπιά ηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ(Γεσξγίνπ, 2011β ).  

Σν ζέκα ηεο εκπινθήο ησλ γνλέσλ ζηε ζρνιηθή δηαδξνκή ησλ παηδηψλ ζηε  

ρψξα καο, θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ ησλ εηδηθψλ εξεπλεηψλ, φρη κφλν  ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο θνηλφηεηαο, αιιά θαη ηεο επίζεκεο πνιηηείαο.  

χκθσλα κε ηηο δηεμαρζείζεο έξεπλεο, έρεη πξνθχςεη φηη ε γνλετθή εκπινθή θέξεη 

ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηηο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ. Απηφ απνηειεί δηαπίζησζε, ηφζν 

ησλ πξνζψπσλ πνπ δηαρεηξίδνληαη ηα πνιηηηθά πξάγκαηα φζν θαη εθείλσλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο φπσο ( Allen, 1996Matzye, 1995), 

δηεπζπληψλ ζρνιείσλ, παηδαγσγψλ, αθφκα θαη απηψλ ησλ καζεηψλ. Τπάξρνπλ, 

βέβαηα θαη επηζηεκνληθέο κειέηεο πνπ εληνπίδνπλ φηη ε γνλετθή αλάκεημε κπνξεί λα 

έρεη πεξηνξηζκέλε επίδξαζε αθφκε θαη κεδακηλή ζηηο αθαδεκατθέο επηδφζεηο ησλ 

καζεηψλ ή θηάλνπλ ζην αθξαίν ζεκείν λα κηινχλ γηα αξλεηηθή επίδξαζε 

(Εεξβνπδάθε, 2011).   

 Ζ θνηλσληθή εμέιημε ησλ παηδηψλ ζεσξείηαη απφ φινπο ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο θνξείο φηη ζπλαξηάηαη κε ην πψο νη νηθείνη ηνπο επηζπκνχλ λα 

γλσξίδνπλ ηε ζρνιηθή δσή ησλ παηδηψλ. Ζ ζπκκεηνρή ησλ γνληψλ δελ εμαξηάηαη 

πάληα απφ ηελ ηαθηηθή πνπ εθαξκφδεη ην ζρνιείν, ελψ κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη 

ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο, ηηο ζηάζεηο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηέξα ή ηεο 

κεηέξαο. Έηζη κπνξεί λα δηαθξίλεηαη ζε δηάθνξνπο ηχπνπο, πνπ ε επίδξαζή ηνπο 

είλαη δηαθνξεηηθή αλάινγα κε ην πψο ηελ εξκελεχεη ην παηδί (Γεσξγίνπ, 2000)   

Σα ηειεπηαία ρξφληα, νη επηζηήκνλεο εζηηάδνπλ ζε κηα άιιε κεηαβιεηή, πνπ 

ζπληειεί ζηε γνλετθή εκπινθή θαη απηή ζπλδέεηαη κε ηνπο ιφγνπο, πνπ θαηά ηελ 

άπνςε ησλ γνληψλ, πξνζδηνξίδνπλ ηελ επίδνζε. Γηεξεπλψληαο, δειαδή, νη γνλείο 

ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επίδνζε, θάπνηνη απφ απηνχο ηελ απνδίδνπλ ζε 

εζσηεξηθνχο θαη ειεγρφκελνπο παξάγνληεο  θαη άιινη ζε εμσηεξηθνχο θαη κε 

ειεγρφκελνπο. Έηζη δηαηππψλεηαη ε αληίιεςε φηη ε ζρνιηθή απνηπρία είλαη πξντφλ 

κε θαηαβνιήο πξνζπάζεηαο θαη άξα έρεη δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηελ 

πεξίπησζε ηεο απνηπρίαο πνπ νθείιεηαη ζε ειιηπή ηθαλφηεηα(Γεσξγίνπ, 2000). 

πλεπψο, ε εξκελεία πνπ θάλνπλ νη γνλείο είλαη αξθεηή γηα ηε εθδήισζε ησλ 

αλάινγσλ ελεξγεηψλ απέλαληη ζηα παηδηά ηνπο, πνπ ζα θαηαιήμνπλ ζηελ απφθηεζε 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ. 
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 5.2   Γνλετθή εκπινθή - Απνζαθήληζε ηνπ όξνπ 

Ζ εκπινθή ησλ γνλέσλ (parentalinvolvement) δελ είλαη κηα έλλνηα 

κνλνζήκαληε, αιιά δηαθξίλεηαη απφ γεληθφηεηα, ανξηζηία θαη νη πνηθίιεο 

ελλνηνινγηθέο πξνεθηάζεηο ηνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα λα ππάξρεη δηάζηαζε ζηε 

λνεκαηνδφηεζή ηνπ κεηαμχ εξεπλεηψλ, γνλέσλ θαη άιινηε εκθαλίδνληαη φξνη πνπ 

έρνπλ νκνηφηεηεο θαη άιινηε απνθιίλνπλ (ηχιια&Μηραινπνχινπ, 2016). Γηάθνξνη 

εξεπλεηέο, θαηά θαηξνχο, έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ην φξν «γνλετθή εκπινθή» 

ελλνψληαο δηαθνξεηηθά πξάγκαηα κεηαμχ ηνπο. πσο αλαθέξεηαη ζηνλ Γεσξγίνπ 

(2011), ε εκπινθή παξνπζηάδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο πξνθνξηθήο ελίζρπζεο, φζνλ 

αθνξά ηηο εξγαζίεο γηα ηα ζρνιηθά καζήκαηα. πλερίδνληαο, νη Hess, Holloway, 

Dickson θαη Price (1984) ελλννχλ σο εκπινθή απηφ πνπ αλακέλνπλ νη γνλείο απφ ην 

παηδί. Δπηπξνζζέησο κε ηνλ φξν γνλετθή εκπινθή ελλνεί φιεο εθείλεο ηηο ελέξγεηεο 

ζηηο νπνίεο θαηαθεχγνπλ νη γνλείο, κε ζθνπφ λα ππνθηλήζνπλ θίλεηξα θαη ζεηηθέο 

ζηάζεηο ζηα παηδηά ηνπο. 

Οη γνλείο κάιινλ θαηαλννχλ ηελ εκπινθή σο πινπνίεζε ηεο επηζπκίαο ηνπο 

λα αλακεηγλχνληαη ζηα ζρνιηθά ηεθηαηλφκελα, ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ απηφλ πνπ 

πξνηίζεληαη λα ηνπο επηηξέςνπλ νη εθπαηδεπηηθνί  (Chavkin&Williams, 1987). Οη 

εθπαηδεπηηθνί απφ ηελ άιιε πιεπξά εθηηκνχλ πσο ε εκπινθή εθθξάδεη ηελ επηζπκία 

ησλ γνλέσλ λα δξνπλ ππνζηεξηθηηθά ζην δηδαθηηθφ ηνπο έξγν θαη λα επηδεηθλχνπλ 

έκπξαθηα ηε ζέιεζή ηνπο  γηα ζπκκεηνρή ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη ζην 

ζχιινγν γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ (Chrispeels, 1996). 

   Αλαηξέρνληαο ζηελ ειιεληθή θαη μέλε βηβιηνγξαθία δηαπηζηψλνπκε φηη  νη 

πξάμεηο ησλ γνλέσλ ζπλδένληαη  κε  α) ηηο ειπίδεο ηνπο, β) ηηο επζχλεο πνπ 

επσκίδνληαη γηα λα εληζρχζνπλ ηε κάζεζε, γ) ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ αλάκεζα ζηνπο 

ίδηνπο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη δ) ηε ζπκκεηνρή ζηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ ηνπ ζρνιείνπ ( Μαξθάδαο, 2010: 100). 

ε ζρεηηθά πξφζθαηεο απφπεηξεο νξηζκνχ ηεο γνλετθήο εκπινθήο ζα δνχκε 

φηη ραξαθηεξίδεηαη σο έλα ζχλνιν ζπκπεξηθνξψλ θαη πξαθηηθψλ ησλ γνλέσλ κε 

ζηφρν λα εληζρχζνπλ ηε κάζεζε ηνπ παηδηνχ ηνπο ( Κιαδάθεο, 2012 θαη Μπφληα 

2007). ην ίδην πιαίζην θηλείηαη θαη ν νξηζκφο ησλ Hill θαη Taylor (2004) πνπ 

αλαθέξεη φηη νη γνλείο αλαιακβάλνπλ ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν ζηνρεχνληαο ζηε ζρνιηθή 
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πξφνδν θαη ηε δηακφξθσζε βέιηηζησλ ζπλζεθψλ ηππηθήο εθπαίδεπζεο γη‟ απηά 

(Υαηδεθπξηάθνπ,2914). 

Ο Γεσξγίνπ (2000) παξαιιειίδεη ην γνληθφ ελδηαθέξνλ κε κηα «νκπξέια», 

δηφηη θαιχπηεη έλα πιήζνο πξαθηηθψλ θαη ην εχξνο ηεο  κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κηα 

απιή παξνπζία ηνπ γνλέα γηα επαθή κε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, κέρξη θαη ηελ πνιχ 

ζπρλή επίζθεςε κε απψηεξν ζηφρν ηελ αλάκεημή ηνπ ζην δηνηθεηηθφ θνκκάηη ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο, ηελ επηζηαζία ηνπ λεαξνχ αηφκνπ, θαηά ηε κειέηε ζην ζπίηη θαη 

ηηο πξνβιέςεηο ησλ γνληψλ. 

Αλαιφγσο νη Greene θαη Tichenor (2003) αλαθέξνπλ φηη ε γνλετθή εκπινθή 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ γνλέσλ, ηελ εθνχζηα 

πξνζθνξά ππεξεζηψλ θαη παξνρή ζηα παηδηά καζεζηαθψλ επθαηξηψλ ζην ζπίηη, κε ηε 

δηαξθή επηθνηλσλία κε ην ζρνιείν, θαζψο θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηε δηαηχπσζε 

πξνηάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζέκαηα ηνπ ζρνιείνπ θαη γεληθεχνληαο,  ηελ αλάπηπμε 

πγηνχο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο 

ην ίδην πιαίζην, ε πκενχ (2002) επηζεκαίλεη φηη ε ζπλεηζθνξά ηνπ γνλέα 

εληνπίδεηαη ζηελ επνπηεία ησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε 

ηνπ ζρνιείνπ κέζσ ηνπ ζπιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ, ηελ ελεξγή παξνπζία ηνπ 

ζηηο ελεκεξσηηθέο ζπλεδξίεο γηα ηε ζρνιηθή επίδνζε ηνπ παηδηνχ ηνπ θαη γηα ηπρφλ 

πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ, ηελ πξνζθνξά εζεινληηθήο εξγαζίαο, θαη ηελ επίβιεςε 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ εθηφο ζρνιείνπ. πλεπψο ε γνλεηθή εκπινθή, σο 

ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ, δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζην ζπίηη αιιά επεθηείλεηαη θαη ζην 

ζρνιείν. Φπζηθά ε εκπινθή δε ζεσξείηαη απνθιεηζηηθφ έξγν ησλ βηνινγηθψλ γνλέσλ, 

θαζψο ζηηο κέξεο έρνπλ θαη άιια πξφζσπα ηελ επζχλε ηεο θξνληίδαο ησλ παηδηψλ 

εθηφο απφ ηνπο θπζηθνχο γνλείο, φπσο είλαη νη παππνχδεο, νη γηαγηάδεο θαη άιινη 

θεδεκφλεο πνπ λνηάδνληαη γηα ηε ζρνιηθή πξφνδν ησλ παηδηψλ ( Γεσξγίνπ, 2011α). 

Δπηπξνζζέησο, θάπνηνη εθθξάδνληαο θξίζεηο γχξσ απφ ην ελλνηνινγηθφ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ φξνπ θαη ζε πνην βαζκφ εκπεξηέρεη ηηο λεσηεξηζηηθέο εθδνρέο ηεο 

πνιχπιεπξεο πηπρήο ηεο γνλετθήο θξνληίδαο, επηηξέπνπλ ηε ρξήζε ελλνηψλ φπσο 

«γνλετθή ζπκκεηνρή», (parentalparticipation), «ζρέζεηο/ δεζκνί / ζχλδεζε ζρνιείνπ-

νηθνγέλεηαο», (school- familyrelation), «εθπαηδεπηηθή ζπκκαρία/ ζπλεηαηξηζκφο» 

(educationalpartnership) θ.α. (Πεληέξε&Πεηξνγηάλλεο, 2013).  Βιέπνπκε, ινηπφλ, 

φηη ζηνπο ζχγρξνλνπο νξηζκνχο έρεη εηζρσξήζεη ν φξνο «νηθνγελεηαθή», εθφζνλ 

πνιχ ζεκαληηθά άηνκα ζηε δσή ησλ παηδηψλ, κπνξεί λα είλαη φρη κφλν νη γνλείο ηνπο, 

αιιά θαη ζπγγεληθά ηνπο πξφζσπα   
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5.3 Σύπνη γνλετθήο εκπινθήο 

Αξρηθά, αμίδεη λα αλαθεξζεί ε ζεκαληηθή πξνζθνξά ηεο JoyceEpstein 

(1986,1995) ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο γνλετθήο εκπινθήο, ε νπνία 

πεξηγξάθεη ην θαηλφκελν κέζσ ησλ ελλνηψλ «εμσγελείο» παξάγνληεο  θαη  

«ελδνγελείο» παξάγνληεο. Οη εμσγελείο  αλαθέξνληαη ζην ζρνιείν θαη ην ζπίηη, πνπ 

απνηεινχλ δχν πεξηβάιινληα αιιεινζπλδεφκελα ή άιινηε δηαθνξνπνηνχληαη 

αλάινγα κε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα, ηελ θνπιηνχξα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

παηδηνχ. Οη ελδνγελείο δηαθξίλνληαη ζε έμη ηχπνπο, νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηελ α) 

εμαζθάιηζε ππνζηεξηθηηθνχ νηθνγελεηαθνχ θιίκαηνο β) ζπλέξγεηα ζρνιείνπ θαη 

νηθνγέλεηαο γ) νηθεηνζειή εξγαζία ησλ γνλέσλ δ) αλάπηπμε ζρέζεσλ ακνηβαίαο 

ππνζηήξημεο γνλέσλ-εθπαηδεπηηθψλ ε) ζχκπξαμε ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη 

νηθνγέλεηαο κε ζηφρν ηελ ελζάξξπλζε  ηεο γλψζεο θαη ζη) έμνδν ηνπ ζρνιείνπ πξνο 

ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, κε ζηφρν ηε δηάζεζε πφξσλ θαη γλψζεσλ απφ επηρεηξήζεηο γηα 

ηελ πξνβνιή  ηνπ ζρνιηθνχ έξγνπ      

Ο Γεσξγίνπ (2000) επηζεκαίλεη φηη νη εξεπλεηέο επηρεηξψληαο λα 

πξνζεγγίζνπλ ην ζέκα ηεο γνλετθήο εκπινθήο ζε φιε ηνπ ηελ έθηαζε θαη λα 

πξνηείλνπλ πιήξε ππνδείγκαηα παξέκβαζεο, κε απψηεξε επηδίσμε ηελ 

απνηειεζκαηηθή  ζπλεηζθνξά ησλ νηθείσλ ζηε ζσζηή ζπκπεξηθνξά θαη εκπέδσζε 

ηεο γλψζεο, δηαθξίλνπλ ηελ εκπινθή ζε δηάθνξνπο ηχπνπο. Ο ίδηνο ζχκθσλα κε ηα 

πνξίζκαηα ελφο αξηζκνχ κειεηψλ αλαθέξεη ηηο πέληε επηθξαηέζηεξεο θαηεγνξίεο 

γνλετθήο εκπινθήο: 

α) Παξαθνινχζεζε θαη ξχζκηζε απφ ην γνλέα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ 

ηνπ, φπσο εθδειψλεηαη ζην ζπίηη θαη ζπλδέεηαη κε ηε ζρνιηθή εξγαζία  

β) Έιεγρνο απφ ην γνλέα ηεο εμσζρνιηθήο ζπκπεξηθνξάο, ξπζκίδνληαο 

θαηαζηάζεηο πνπ θαηλνκεληθά δείρλνπλ άζρεηεο  κε ην ζρνιείν φκσο ζηε ζπλείδεζή 

ηνπ δηακνξθψλνπλ ηε ζηάζε ηνπ παηδηνχ, φπσο κπνξεί λα είλαη ν ηξφπνο έλδπζεο, ε 

δηαηξνθή, ε επηινγή θίισλ θαη ε ζρέζε ηνπ καδί ηνπο 

γ) Παξαθνινχζεζε απφ ην γνλέα ηεο εθηέιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

παηδηνχ, φπσο ε γξαθή ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζην ζπίηη, ε ηήξεζε θαζαξψλ ηεηξαδίσλ, ε 

πξνζεθηηθή κειέηε ηαπηφρξνλα κε ηε βνήζεηα ηνπ  γηα ηελ επίιπζε ησλ απνξηψλ ηνπ 

παηδηνχ πάλσ ζην κάζεκα 
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δ) Πξναγσγή ελδηαθεξφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ησλ 

ηδηαίηεξσλ ςπρηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ παηδηνχ, θξνληίδνληαο 

γηα ηελ ηειεζθφξν θαηάιεμε ηνπ αγψλα ηνπ θαη μεηπιίγνληαο ηα θπζηθά ηνπ 

ραξίζκαηα. Ζ θαιιηέξγεηα, επίζεο, ηνπ αηζζεηηθνχ ηνπ θξηηεξίνπ επέξρεηαη κε 

επηζθέςεηο ζε πνιηηηζηηθνχο ρψξνπο θαη παξαθνινχζεζε εθδειψζεσλ. 

ε) Δλεξγήο επαθή ηνπ γνληνχ κε ην χιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ 

πξνθεηκέλνπ λα έρεη γλψζε γηα ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ πξνγξακκαηίδνληαη 

θαη νπζηαζηηθή ελεκέξσζε απφ ην δηνηθεηηθφ θαη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο. 

ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ε έξεπλα ηνπ Παξαζθεπφπνπινπ (1984) 

εληάζζεη ηνπο γνλείο ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

α) ηνπο «απνξξηπηηθνχο»- αδηάθνξνπο γνλείο. 

β) ηνπο «ζηνξγηθνχο- δηαιεθηηθνχο »γνλείο. 

γ) ηνπο  «ππεξπξνζηαηεπηηθνχο» ηχπνπο γνλέσλ θαη 

δ) ηνπο «ερζξηθνχο- θαηαπηεζηηθνχο» ηχπνπο. 

Απφ απηέο ηηο θαηεγνξίεο γνλέσλ, σο θαιχηεξε θξίλεηαη ν «ζηνξγηθφο-

δηαιεθηηθφο», δηφηη ζην πξφζσπφ ηνπ ζπλππάξρεη  ηαπηφρξνλα ε α) νινθάλεξε 

αγάπε, β) δπλαηφηεηα δξάζεο ζχκθσλα κε ηε ζέιεζή ηνπ  γ) ην αίηεκα  γηα 

ηζνξξνπεκέλε  ζπκπεξηθνξά.  

5.4 πληειεζηέο άζθεζεο ηεο γνλετθήο εκπινθήο 

Σν ζπίηη, ην λεαξφ άηνκν, θαη ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ζπλζέηνπλ ηνπο θχξηνπο 

ζπληειεζηέο πνπ επελεξγνχλ ζηελ εηθφλα θαη ην κέγεζνο ηεο  γνλετθήο ελαζρφιεζεο 

κε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ. Μειεηψληαο ηνπο παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ηνπο 

γνλείο θαη ηελ νηθνγέλεηα εζηηάδνπκε ζηνπο βαζηθφηεξνπο, φπσο είλαη ην θνηλσληθφ 

ππφβαζξν, ε νηθνλνκηθή ζηάζκε  θαη ε κφξθσζή ηνπο, νη ζηάζεηο θαη νη πξνζδνθίεο 

ηνπο, ηα πξνζσπηθά ζρνιηθά ηνπο βηψκαηα, ε πξνζσπηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ 

γνλετθνχ ηνπο ξφινπ, θαζψο επίζεο θαη ηα δνκνιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

νηθνγέλεηαο (Chrispeels&Rivero, 2001). 

5.4.1 Το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο ηηρ οικογένειαρ 

Αξθεηέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε θνηλσληθν-νηθνλνκηθή ζηάζκε ησλ 

γνλέσλ, αζθεί επίδξαζε ζηελ παξέκβαζή ηνπο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ησλ 

παηδηψλ ηνπο. πγθεθξηκέλα, έρεη δηαπηζησζεί φηη νη νηθνγέλεηεο απφ ηηο 

αζζελέζηεξεο θνηλσληθέο θαηεγνξίεο εκπιέθνληαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη νη επηζθέςεηο ηνπο ζην ζρνιείν έρνπλ ρακειή 



55 
 

ζπρλφηεηα, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζε πξαθηηθνχο, αιιά θαη ςπρνινγηθνχο ιφγνπο. 

Δλδερνκέλσο, λα έρνπλ πνιιέο άιιεο ππνρξεψζεηο ή λα αληηκεησπίδνπλ δπζθνιία 

ζηε κεηαθίλεζή ηνπο ή δελ κπνξνχλ λα παίξλνπλ ζπρλά άδεηα απφ ηελ εξγαζία ηνπο 

((Finders&Lewis, 1994).  

Δπηπξφζζεηα, δε ζα πξέπεη λα αγλνεζεί ε ζπλήζεηα  πνπ θπξηαξρεί λα 

εηδνπνηνχληαη ζην ζρνιείν, θπξίσο, νη γνλείο ησλ παηδηψλ πνπ ε ζπκπεξηθνξά ηνπο 

ρξήδεη αληηκεηψπηζεο ελψ θαη ε επίδνζή ηνπο θξίλεηαη σο αληηθείκελν 

πξνβιεκαηηζκνχ, γεγνλφο πνπ παληθνβάιιεη ηνπο γνλείο. Άιινηε, απηνί νη γνλείο 

είλαη απξφζπκνη λα ζπλνκηιήζνπλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο έσο θαη απνκνλσκέλνη θαη 

πνιιέο θνξέο δελ δεκηνπξγνχλ επθαηξίεο γλσξηκίαο νχηε κε  ηνπο γνλείο ησλ 

ζπκκαζεηψλ ησλ παηδηψλ ηνπο. Σέινο νη γνλείο ρακειήο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο έρνπλ πνιηηηζκηθή δηαθνξά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη απηφ ηνπο  

θξαηά καθξηά απφ ην ζρνιείν  (Γεσξγίνπ, 2011α ).  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη γνλείο απφ πςειέο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο ηάμεηο 

θξνληίδνπλ, ψζηε ν ρψξνο κειέηεο ηνπ παηδηνχ λα ηνπ παξέρεη δπλαηφηεηεο, φπσο 

άλεζε θαη εζπρία, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξψλεηαη απεξίζπαζην ζην έξγν ηνπ, αιιά 

θαη νη γνλείο λα κπνξνχλ λα ην παξαθνινπζνχλ πην ζπζηεκαηηθά ηηο πξνζπάζεηέο 

ηνπ. Χζηφζν, ζπκβαίλεη θάπνηε νη γνλείο απηνί λα απνδίδνπλ ηε ζρνιηθή επηηπρία ζε 

εγγελείο παξάγνληεο, φπσο είλαη ην ηαιέλην θαη νη θιεξνλνκηθέο πξνδηαζέζεηο, θάηη 

πνπ έρεη σο απνηέιεζκα λα κελ εκπιέθνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

επίδνζή ηνπ θαη λα θξνληίδνπλ κφλν γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ αηνκηθψλ ςπρηθψλ θαη 

πλεπκαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ραξαθηήξα θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ 

παηδηψλ. Μάιηζηα, νη γνλείο αλψηεξεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο ζηάζκεο ζπκβαίλεη λα 

παξαγλσξίδνπλ ηελ παηδαγσγηθή θαη εθπαηδεπηηθή επάξθεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

αξλνχληαη ηελ επηθνηλσλία καδί ηνπο, επεηδή ζεσξνχλ φηη ηα εθφδηα πνπ δηαζέηνπλ νη 

ίδηνη είλαη ηθαλά λα ηνπο βνεζήζνπλ ζην έξγν πνπ έρνπλ αλαιάβεη. (Γεσξγίνπ, 2000). 

Ο Lareau (1987) κειεηψληαο ηηο δηαθνξεηηθέο επαθέο πνπ αλαπηχζζνληαη 

αλάκεζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη εξγάηεο 

γνλείο είραλ κεησκέλα εθπαηδεπηηθά πιενλεθηήκαηα θαη ελαπφζεηαλ ηα φλεηξά ηεο 

πξνφδνπ ησλ παηδηψλ ηνπο ζην ζρνιείν θαη ηνπο δαζθάινπο. Αληίζεηα, νη γνλείο 

κεζαίνπ εηζνδήκαηνο ζεσξνχζαλ φηη ν δηθφο ηνπο ξφινο ήηαλ εμίζνπ ζεκαληηθφο κε 

ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ελψ ππεξείραλ φζνλ αθνξά ζηελ αλάπηπμε θαη 

δηαηήξεζε ζρέζεσλ επηθνηλσλίαο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. κσο θαη νη εθπαηδεπηηθνί 

θαίλεηαη λα έξρνληαη πην θνληά κε ηνπο γνλείο απφ ηηο κεζαίεο θνηλσληθέο ηάμεηο, λα 
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δηαηεξνχλ αλνηρηνχο δηαχινπο επηθνηλσλίαο, λα αληαπνθξίλνληαη ζεηηθά ζηηο 

αμηψζεηο ησλ γνληψλ θαη λα αληαιιάζζνπλ απφςεηο   γηα ππνζέζεηο πνπ απαζρνινχλ 

ην ζρνιείν. 

Χζηφζν, φια ηα παξαπάλσ δε ζεκαίλνπλ φηη νηθνγέλεηεο απφ ηηο φρη πςειέο 

θνηλσληθν-νηθνλνληθέο δελ κπνξνχλ λα πάξνπλ κέξνο ζηε δσή ηνπ ζρνιείνπ, γηαηί 

έρεη θαηαδεηρηεί εξεπλεηηθά φηη ε ελαζρφιεζε ησλ γνλέσλ κε ρεηξνλαθηηθά 

επαγγέικαηα δελ ηνπο εκπνδίδεη εληειψο απφ ην λα δείρλνπλ ην ίδην ελδηαθέξνλ γηα 

ηελ επίβιεςε ηνπ δηαβάζκαηνο ηνπ παηδηνχ θαη ηελ ςπρνινγηθή ηνπ ππνζηήξημε, 

φπσο θαη νη γνλείο απφ αλψηεξεο θνηλσληθέο θαηεγνξίεο.   

5.4.2 Το μοπθωηικό επίπεδο ηων γονέων 

ηε ζπλέρεηα, ζα κειεηήζνπκε θαηά πφζν ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνληψλ 

θαζνξίδεη θαη ην βαζκφ ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο γηα ηε ζρνιηθή πξφνδν πνπ 

ζεκεηψλεη ην παηδί ηνπο. χκθσλα κε ην Γεσξγίνπ  (2000 β) νη νηθνγέλεηεο κε πςειφ 

κνξθσηηθφ επίπεδν ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν ζηηο δηεξγαζίεο ζην ζρνιείν θαη ζηε 

δηαθψηηζε ησλ παηδηψλ ηνπο ζην ζπίηη, είλαη πην ππνζηεξηθηηθνί θαη δηαηεξνχλ πην 

ζπρλέο επαθέο κε ην ζρνιείν.  

Αληηζέησο, νη γνλείο κε ρακειφηεξν επίπεδν κφξθσζεο, επεηδή δηαζέηνπλ 

ιηγφηεξεο γλψζεηο, αηζζάλνληαη αλεπαξθείο λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο. Ίδηα είλαη 

θαη ε δηαπίζησζε ηεο έξεπλαο ησλ Dauber&Epstein (1993), ε νπνία έδεημε φηη νη 

γνλείο κε θαιχηεξε κφξθσζε θαη έρνληαο παηδηά πην επηηπρεκέλα ζην ζρνιείν 

εκπιέθνληαλ πην ζπρλά ζηε καζεζηαθή ηνπο πνξεία. Γεληθά, νη γλψζεηο θαη νη 

δεμηφηεηεο πνπ έρνπλ νη γνλείο επεξεάδνπλ ην βαζκφ εκπινθήο ηνπο αθφκε θαη ζηε 

κειέηε ησλ ζρνιηθψλ καζεκάησλ. ηαλ έλαο γνλέαο έρεη πεξηζζφηεξεο γλψζεηο ζηα 

ζεσξεηηθά καζήκαηα, είλαη πην πξφζπκνο λα βνεζήζεη ην παηδί ηνπ ζηελ Ηζηνξία, 

απφ φζν ζα ην βνεζνχζε γηα παξάδεηγκα ζηα Μαζεκαηηθά. 

Ζ έξεπλα ησλ Baker θαη Stevenson(1996) θαηέδεημε φηη νη πην κνξθσκέλεο 

κεηέξεο ζπκκεηείραλ πεξηζζφηεξν ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζρνιηθήο δσήο ηνπ 

παηδηνχ ηνπο, θαη δηαηεξνχζαλ ζηελφηεξε επαθή κε ηνπο δαζθάινπο ηνπ. Χζηφζν, ε 

Mηller( 1995) επηζεκαίλεη φηη νη κεηέξεο- θάηνρνη παλεπηζηεκηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ 

θαίλεηαη λα εκπιέθνληαη ιηγφηεξν ζε ζρέζε κεηηο κεηέξεο πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη 

ηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, πηζαλψο δηφηη επηζπκνχλ ηα παηδηά 

ηνπο λα αθνινπζήζνπλ αλψηεξεο ζπνπδέο θαη λα έρνπλ θαιχηεξεο επαγγεικαηηθέο 

πξννπηηθέο ζην κέιινλ (Λεκνλίδεο, Μεξθάδαο&Σζαθηξίδνπ, 2011) 
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5.4.3 Οι ζηάζειρ και οι πποζδοκίερ ηων γονέων 

Ζ χπαξμε πςειψλ  πξνζδνθηψλ πνπ αλαπηχζζνπλ απμεκέλα θίλεηξα γηα 

θαιχηεξεο ζρνιηθέο επηδφζεηο ή ην αληίζεην επεξεάδνπλ ην βαζκφ εκπινθήο ησλ 

γνληψλ. ε ζρεηηθή έξεπλα πνπ δηεμήρζε απφ ηνπο Steinberg, Lamborn, Dornbusch  

θαη Darling (1992) δηαπηζηψζεθε φηη ε χπαξμε πξνζδνθηψλ γηα θνηλσληθή 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη αθαδεκατθή πξφνδν απνηεινχλ βαζηθφ παξάγνληα πξφβιεςεο 

ηεο επηηπρίαο. Οη αληηιήςεηο θαη ε ζηάζε ησλ γνληψλ απέλαληη ζην ζρνιηθφ ζεζκφ 

ιεηηνπξγνχλ σο πξφηππν πνπ είηε πξνσζνχλ είηε αλαθφπηνπλ ηεο έθεζε ηνπ παηδηνχ 

γηα κάζεζε θαη πεξαηηέξσ θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθή 

νινθιήξσζε(Patrikakou,2008). Παξ‟ φια απηά, αμίδεη λα ππνγξακκηζηεί φηη ε 

εκθάληζε νπνησλδήπνηε πξνζδνθηψλ θαη ζηάζεσλ ζπλνδεχεηαη απφ δηαθνξεηηθή 

δπλαηφηεηα έθθξαζεο θαη εθπιήξσζεο θάηη πνπ πξνζαλαηνιίδεη ηνπο γνλείο ζε 

πνηθίιεο ελέξγεηεο.    

5.4.4 Πποζωπική αναπαπάζηαζη ηος γονεϊκού πόλος 

χκθσλα κε ηνπο Hoover-Dempsey (1997) ε πξνζσπηθή αλα- παξάζηαζε ηνπ 

γνλετθνχ ξφινπ, πνπ είλαη ε ηθαλφηεηα ησλ γνλέσλ λα θαηαλννχλ ηε ζπκβνιή ηνπο 

ζηελ κφξθσζε ησλ παηδηψλ ηνπο επεξεάδεη ην είδνο ηεο εκπινθήο ηνπο. Ζ αηηηαθή 

απφδνζε ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ ηνπο  παξάγνληεο 

εθείλνπο, ηνπο νπνίνπο εθηηκνχλ νη γνλείο φηη νδεγνχλ ζε πξνθνπή ήζε ιάζνο πνξεία. 

Ζ εθηίκεζε απηή  έρεη ζνβαξή απήρεζε ζηε ζηάζε πνπ ζα αθνινπζήζνπλ νη γνλείο 

απέλαληη ζηα παηδηά θαη ε νπνία ζα θαζνξίζεη ην απνηέιεζκα ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπο. 

Οη γνλείο άιινηε απνδίδνπλ ηελ επίδνζή ζε εζσηεξηθνχο θαη άιινηε ζε 

εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. Με βάζε απηή ηελ θαηεγνξηνπνίεζε, θάπνηνη 

ελδναηνκηθνί, βηνινγηθά θαζνξηζκέλνη παξάγνληεο φπσο ε νμχλνηα κπνξεί λα 

ελεξγνπνηήζνπλ ηα παηδηά ψζηε λα θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηεο γηα λα επηηχρνπλ ζην 

έξγν ηνπο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ησλ εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ, ζπγθαηαιέγεηαη ε 

επίδξαζε άιισλ πξνζψπσλ, φπσο νη γνλείο, νη δάζθαινη, νη ζπλνκήιηθνη ή ηπραία 

ζπκβάληα, πνπ πξέπεη λα παξαθηλήζνπλ ηα παηδηά γηα λα κνρζήζνπλ.   

Ο Γεσξγίνπ (2000) επηζεκαίλεη φηη γνλείο θαη δάζθαινη εξκελεχνπλ κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηελ επίδνζε. Έηζη ζε πεξίπησζε επηηπρίαο ηνπ παηδηνχ ηείλνπλ λα 

κεγεζχλνπλ ηε ζπκβνιή ηνπο, ελψ ζε πεξίπησζε απνηπρίαο  έρνπλ ηελ ηάζε λα ηε 

κεηψλνπλ(McAllister, 1996). ζνλ αθνξά ζηελ ηαπηφηεηα θχινπ ηνπ παηδηνχ, νη 

γνλείο  ππνζηεξίδνπλ πεξηζζφηεξν ηα αγφξηα, δηφηη ηα ζεσξνχλ ιηγφηεξν ππεχζπλα 

ζηελ πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο ζε αληίζεζε κε ηα θνξίηζηα. Δπίζεο, ε θαιή 
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επίδνζε ησλ αγνξηψλ ζηα Μαζεκαηηθά ηείλεη λα απνδίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, 

ελψ ησλ θνξηηζηψλ ζην ίδην κάζεκα ζηε εληαηηθή ηνπο πξνζπάζεηα (Γεσξγίνπ, 

2000).  

ηελ έξεπλα, επίζεο, ηνπ Γεσξγίνπ (2000), δηαπηζηψζεθε φηη ε αηηηαθή 

απφδνζε ηεο επίδνζεο ζηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεη ην παηδί, ζρεηίδεηαη ζεηηθά 

κε ηηο ελέξγεηεο ησλ γνληψλ λα αλαπηπρζνχλ ηα ελδηαθέξνληά ηνπ θαη αξλεηηθά κε 

ηνλ έιεγρν θαη ηελ πίεζε γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Ζ επηζπκία, εμάιινπ θαη ε 

αλάγθε ηνπ παηδηνχ γηα εκπινθή ησλ γνλέσλ ηνπ, απνηειεί έλα ηζρπξφ θίλεηξν 

αληαπφθξηζεο απφ ηνπο γνλείο.  

Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηε γνλετθή εκπινθή είλαη ν 

βαζκφο πνπ νη εθπαηδεπηηθνί ηελ επηζπκνχλ θαη ηελ ελζαξξχλνπλ. Οη ζεηηθέο, ινηπφλ, 

πξνθιήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηνπο γνλείο, ηνπο δεκηνπξγνχλ κηα 

αίζζεζε απνδνρήο θαη ηελ πξνζπκία λα ππνζηεξίμνπλ ηελ πξνζπάζεηα ησλ παηδηψλ 

ηνπο (Adams&Christenson, 2000). Μάιηζηα, απηέο νη πξνθιήζεηο απνηεινχλ ην 

ηζρπξφηεξν θίλεηξν εκπινθήο ησλ γνληψλ, ελδπλακψλνληαο ην απηνζπλαίζζεκά 

ηνπο, ην νπνίν δελ είλαη ηφζν αλαπηπγκέλν. Παξάιιεια, ε αλαηξνθνδφηεζε απφ 

ηνπο δαζθάινπο  θαηαιήγεη ζηε ζπλέρεηα ζε αχμεζε ή κείσζε αληίζηνηρα ηεο 

εκπινθήο ηνπο (Γεσξγίνπ, 2000). πγθεθξηκέλα, θαίλεηαη φηη ε εκπινθή ησλ γνληψλ 

ζηε κειέηε ηνπ παηδηνχ ηνπο, φηαλ απηφ αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο είλαη ζεκαληηθή ζε 

ζρέζε κε ην παηδί πνπ ηα θαηαθέξλεη κφλν ηνπ, ελψ ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία απνηειεί βαζηθή πηπρή ηεο απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο γηα ηα 

παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ή άιιεο αλαπεξίεο (Hornby&Lafaele, 2011).   

5.4.5 Δομολειηοςπγικά σαπακηηπιζηικά οικογένειαρ 

Ζ δηάξζξσζε ηεο νηθνγέλεηαο είλαη έλαο ζπληειεζηήο πνπ επεξεάδεη ηελ 

αλάκεημε ησλ γνλέσλ ζηε ζηξαηεγηθή ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ έξεπλα ησλ Grolnick, 

Benjet, &Apostoleri (1997) θαηέιεμε ζηε δηαπίζησζε  φηη νη κεηέξεο ζε ππξεληθέο 

νηθνγέλεηεο αλαιακβάλνπλ πην ελεξγφ ξφιν ζηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

παηδηψλ ηνπο ελ αληηζέζεη κε ηηο κεηέξεο κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ, φπνπ ε εκπινθή 

είλαη πεξηνξηζκέλε. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηηο επζχλεο ηεο αλαηξνθήο 

επσκίδεηαη κφλν ν έλαο γνληφο, κε ζπλέπεηα λα κελ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπο επαξθή 

ρξφλν γηα λα αζρνιεζεί ηθαλνπνηεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ 

(Hornby&Lafaele, 2011. Kohl, Lengua&McMahon, 2000), ελψ θαη απφ νηθνλνκηθήο  

πιεπξάο είλαη πην πηεζκέλνη.  Οη Pong θαη νη εηαίξνη ηνπ (2003) παξαηήξεζαλ φηη ηα 

λεαξά άηνκα κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ ή αθφκε θαη απηά πνπ δνχζαλ κε ζεηνχο 
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γνλείο νκνινγνχζαλ φηη νη γνλείο ηνπο δελ ηα επηηεξνχζαλ αξθεηά φηαλ έθαλαλ ηηο 

αζθήζεηο γηα ηα καζήκαηά ηνπο ζην ζπίηη. Οη Eccles&Harold (1993), επεζήκαλαλ φηη 

θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ δηαδεπγκέλσλ γνληψλ, ε εκπινθή ηνπο είλαη κεησκέλε, ελψ 

νη γνλείο εθθξάδνπλ ηελ άπνςε φηη ε ρακειή εκπινθή ηνπο νθείιεηαη ζηελ 

αδηαθνξία είηε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είηε ησλ ζπληξφθσλ ηνπο.  

Πξέπεη λα πξνζηεζεί φηη ε κέξηκλα, ησλ γνλέσλ είλαη εληνλφηεξε φηαλ ηα 

παηδηά βξίζθνληαη ζε πξνζρνιηθή ειηθία ή θνηηνχλ ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ 

Γεκνηηθνχ, ελψ ζηαδηαθά παξαηεξείηαη κηα κείσζε, φηαλ απηά πξνρσξνχλ ζηηο 

αλψηεξεο ηάμεηο, γηα λα εκθαληζηεί μαλά ζηελ αξρή ηνπ Γπκλαζίνπ, ε νπνία φκσο 

είλαη θάπσο πεξηνξηζκέλε (Grolnick, Benjet, Kurowski&Apostoleri, 1998). Απηφ 

ζπκβαίλεη, γηαηί νη γνλείο ζπλήζσο πηζηεχνπλ πσο ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπο θαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο ζηήξημε είλαη πην ρξήζηκε, φηαλ ηα παηδηά είλαη κηθξφηεξα θαη 

είλαη ζε ζέζε, λα ηα βνεζήζνπλ πην νπζηαζηηθά ζε απηή ηελ ειηθία, φπνπ θαη νη 

απαηηήζεηο είλαη κηθξφηεξεο ( Γεσξγίνπ, 2000)  

Παξάιιεια, ε γνλετθή εκπινθή ζπλδέεηαη θαη κε ηε ζεηξά γέλλεζεο ησλ 

παηδηψλ, ηνλ αξηζκφ ησλ ππφινηπσλ παηδηψλ, ηνλ αξηζκφ ησλ ππφινηπσλ κειψλ πνπ 

ζπγθαηνηθνχλ κέζα ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα θαη απφ ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ 

(Μαηζαγγνχξαο&Πνχινπ, 2009). πγθεθξηκέλα ζηηο πνιπκειείο νηθνγέλεηεο, επεηδή 

νη ππνρξεψζεηο ησλ γνλέσλ είλαη απμεκέλεο είλαη δχζθνιν γη‟ απηνχο λα 

αζρνιεζνχλ κε ηηο εξγαζίεο θαη γεληθά ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο  (Balli, 

Demo&Wedman, 1998). 

5.5 πλέπεηεο ηεο γνλετθήο εκπινθήο 

ηελ παξνχζα εξγαζία, έρεη γίλεη αλαθνξά ζε πιήζνο εξεπλψλ, νη νπνίεο 

έρνπλ απνδείμεη ηνλ απνθαζηζηηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε εκπινθή ησλ γνλέσλ 

ζηε ζρνιηθή επηηπρία. Ο Κξνπζηαιάθεο (1995) ππνζηεξίδεη φηη ην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ είλαη ν πην θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ζηε δηαπαηδαγψγεζε ηνπ λένπ 

αηφκνπ, ζηελ αλάπηπμε ηεο γλσζηηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο  θαη ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ. Δπίζεο, νη γνλείο παξέρνπλ ηα απαξαίηεηα εξείζκαηα, ψζηε ηα παηδηά λα 

μεδηπιψζνπλ ηηο αηνκηθέο ηνπο ηδηφηεηεο, φπσο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο 

(internallocusofcontrol),  ε απηνεηθφλα, ε  αληηκεηψπηζε ηνπ ζρνιείνπ κε επλντθή 

δηάζεζε θαη νη δεμηφηεηέο ηνπ γηα νκαιή έληαμε, νη απμεκέλεο πξννπηηθέο θαη 

θπζηθά νη επηηπρείο πξνζπάζεηεο (Γεσξγίνπ, 2011 α). 

Μηα ζεηξά δηεζλψλ εξεπλψλ, θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, αλαθέξνπλ φηη ε 

γνλετθή εκπινθή  φρη κφλν επεξεάδεη αιιά  κπνξεί θαη λα πξνβιέςεη σο έλα βαζκφ 
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ηηο αθαδεκατθέο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ, λα ελδπλακψζεη ηα θίλεηξα, λα ηνλψζεη ηε 

απηνπεπνίζεζή ηνπο, λα αζθήζεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ ςπρηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

ηνπο πγεία θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ νκαιή θνηλσληθνπνίεζή ηνπο πεξηνξίδνληαο βίαηεο 

ζπκπεξηθνξέο, παξαβαηηθφηεηα θαη εμαξηήζεηο ( Domina, 2005: 245. Patrikakou, 

Weissberg, Redding&Walberg ,2005). 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ε βνήζεηα ησλ γνλέσλ ζην δηάβαζκα κπνξεί λα 

έρεη ζεηηθέο επηδξάζεηο, θαζψο απμάλεη πνηνηηθά ην ρξφλν κειέηεο ηνπ παηδηνχ, 

θαιιηεξγεί ζηξαηεγηθέο κάζεζεο θαη δεμηφηεηεο απηνξξχζκηζεο, ελψ εληζρχεη ηε 

ζπγθέληξσζε θαη κεηψλεη ην ελδερφκελν απνθπγήο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ θαη 

θπζηθά νδεγείηαη  ζε θαιχηεξε επίδνζε (Patalletal., 2008). 

Σα απνηειέζκαηα 51 εξεπλψλ, πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη Henderson θαη  

Mapp (2002), έδεημαλ φηη, φζνη γνλείο είραλ εκπιαθεί ζηε καζεζηαθή πνξεία ησλ 

παηδηψλ ηνπο ζε πνζνζηφ πάλσ απφ ην κέζν φξν, απηά ζεκείσζαλ ζε ηθαλνπνηεηηθά 

επίπεδα πςειφηεξνπο βαζκνχο απφ εθείλνπο ηνπο καζεηέο, πνπ ε ζπκκεηνρή ησλ 

γνληψλ ηνπο ήηαλ κηθξφηεξε. Μάιηζηα φζν πην πξψηκα μεθηλά ε γνλετθή εκπινθή 

ηφζν πεξηζζφηεξν νδεγεί ηνπο καζεηέο ζε εθπαηδεπηηθή επηηπρία, ελψ ελδπλακψλεη 

ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζε αθαδεκατθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν. Αμηνζεκείσηε είλαη, 

επίζεο, θαη ε επίηεπμε θαιχηεξσλ επηπέδσλ επηθνηλσλίαο ( Hill&Craft, 2003).  

Δπηπιένλ, απνδεηθλχεηαη φηη θαη νη γνλείο απνθνκίδνπλ νθέιε απφ ηε 

ζπκπαξάζηαζε ηνπο ζηηο πξνζπάζεηεο ησλ παηδηψλ ηνπο. Γειαδή  νη γνλείο πνπ 

αζρνινχληαη ζνβαξά κε ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεη ην παηδί γηα επηηπρία έρνπλ 

πεπνίζεζε ζην έξγν ηνπ ζρνιείνπ θαη εκπηζηεχνληαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο λα 

παξάζρνπλ βνήζεηα ζηα παηδηά ηνπο(Εεξβνπδάθε, 2011). Σνπο δίλεηαη ε επθαηξία λα 

αθηεξψζνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηα παηδηά θαη λα δηαπηζηψζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο θαη 

ηηο ειιείςεηο ηνπο, νπφηε επηθνηλσλψληαο νπζηαζηηθά κε ηνπο δαζθάινπο ησλ 

παηδηψλ ηνπο κπνξνχλ λα δερζνχλ ζπκβνπιέο γηα πην απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ηνπο (Γθιηάνπ-Υξηζηνδνχινπ, 2005). Δπίζεο, αληηιακβάλνληαη 

θαιχηεξα ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηηο δπζρέξεηεο ηνπ ιεηηνπξγήκαηφο ηνπ θαη 

έηζη επηδεηθλχνπλ κεγαιχηεξε πξνζπκία λα ζηεξίμνπλ ην έξγν ηνπ (Γνχια, 2017) θαη 

ηαπηφρξνλα θαηαλννχλ θαιχηεξα ηελ απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ. Μάιηζηα, 

ελδερνκέλσο λα ζειήζνπλ θαη νη ίδηνη νη γνλείο λα επεθηείλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη 

λα ζπλερίζνπλ ηε δηα βίνπ κάζεζε. ε έξεπλα ηνπ Γεσξγίνπ (1996), δηαπηζηψζεθε 

φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ κε ηελ αξρή ηεο ζπλεξγαζίαο ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο 

ιφγσ ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ γηα φια ηα εκπιεθφκελα κέξε, σζηφζν επηζπκνχλ 
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ηελ εκπινθή ησλ γνλέσλ κέρξη ελφο βαζκνχ, επεηδή αλεζπρνχλ κήπσο νη γνλείο 

ππεξβνχλ ηα «φξηα αζθαιείαο» θαη πξνθαιέζνπλ πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ.  

ην Διιεληθφ Δθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα αλάκεζα ζηνπο γνλείο θαη ην ζρνιείν 

δηακνξθψλνληαη άιινηε επίζεκεο ζρέζεηο, φπσο είλαη ε ζπκκεηνρή θαη ε αλάιεςε 

ζπγθεθξηκέλσλ δεζκεχζεσλ ζην χιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ θαη άιινηε 

αλεπίζεκεο πξνζσπηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ γνλέσλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ. Βέβαηα, νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ πεξηνξίδνληαη θπξίσο 

ζηελ νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά γηα ηελ απφθηεζε εμνπιηζκνχ π.ρ. νπηηθναθνπζηηθνχ 

πιηθνχ, ππνινγηζηψλ ή γηα ηελ ζηήξημε δηαθφξσλ εθδειψζεσλ. Ο Γνδνληζάθεο 

(2000), θαηφπηλ έξεπλάο ηνπ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, επηζήκαλε πσο νη 

γνλείο επηζθέπηνληαη ην ζρνιείν, θπξίσο, γηα λα ηνπο ελεκεξψζνπλ νη δάζθαινη  γηα 

ηελ πνξεία πνπ ζεκεηψλνπλ ηα παηδηά  ηνπο.  

Χζηφζν, νθέιε απνθνκίδνπλ θαη νη δηδάζθνληεο απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε 

ηνπο γνλείο. Αλάκεζα ζε απηά ζπγθαηαιέγνληαη: α) ε πξφζβαζε ηνπο ζε έλα πιήζνο 

δεδνκέλσλ γηα ηνπο καζεηέο πνπ νδεγεί ζε  κεγαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ 

ηνπο, κε απνηέιεζκα ηελ παξνρή επθαηξηψλ γηα ελίζρπζε ησλ αλακελφκελσλ 

ζπκπεξηθνξψλ ηνπο εληφο θαη εθηφο ζρνιηθνχ ρψξνπ β) ε αλάιεςε έξγνπ γηα ηελ 

θαιχηεξε πξνζαξκνγή ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ γ) ε 

γλψζε ησλ αλαγθψλ θαη επηζπκηψλ ησλ γνληψλ δ) ε ζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ 

απφ ηνπο γνλείο (Εεξβνπδάθε, 2011). Ζ αδηάιεηπηε θαη ε γφληκε  ζπλεξγαζία 

ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο ζπληειεί, ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα βειηηψλνπλ ηελ απηνεηθφλα 

ηνπο, λα ληψζνπλ κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε θαη λα αζρνινχληαη δεκηνπξγηθά κε 

ηελ αλάπηπμε ελφο ειθπζηηθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο, φζνλ ην δπλαηφ 

πιεζηέζηεξα ζηηο επηζπκίεο θαη αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπο (Γθιηάνπ-Υξηζηνδνχινπ, 

2005), θάλνληαο πην απνηειεζκαηηθνί ην έξγν ηνπο. 

Χζηφζν, ππάξρνπλ θαη έξεπλεο, νη νπνίεο έρνπλ πξνθαιέζεη ζθεπηηθηζκφ σο 

πξνο ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο γνλετθήο εκπινθήο. Ο Forsberg (2007) 

εμεηάδνληαο εξεπλεηηθά επξήκαηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο γνλετθήο 

εκπινθήο, ζεκεηψλεη φηη απηά δελ είλαη μεθάζαξα, δηφηη θάπνηνη εξεπλεηέο 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε γνληθή ζπκκεηνρή έρεη ζεηηθή επίδξαζε, ελψ άιινη φηη ηα 

απνηειέζκαηά ηεο είλαη πξφζθαηξα. Παξάιιεια, απνηειέζκαηα κειεηψλ έθεξαλ ζην 

θσο ηε δηαπίζησζε φηη νη γνλείο πνπ ζηεξνχλ απφ ηα παηδηά ηηο δπλαηφηεηεο γηα 

απφθηεζε γλψζεσλ θαη άιιεο δηαλνεηηθέο ελαζρνιήζεηο, επηβξαδχλεη ηελ 
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αλαπηπμηαθή πνξεία ηνπ καζεηή,  άξα νδεγεί ζε ειιηπή γλσζηηθή αλάπηπμε θαη θαηά 

ζπλέπεηα ρακειή ζρνιηθή επίδνζε (Φξαγθνπδάθε, 1985). 

 Οινθιεξψλνληαο ην παξφλ θεθάιαην, νθείινπκε λα ηνλίζνπκε φηη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο γνλετθήο εκπινθήο είλαη πνηθίια θαη πνιπεπίπεδα θαη ζπλδένληαη 

κε ηνλ είδνο, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πνηφηεηά ηεο (Epsteinetal.,2002), ελψ κπνξεί λα 

είλαη αθφκε πην ζεκαληηθά, φηαλ θαη ηα ίδηα ηα παηδηά ζπκκεηέρνπλ ζηηο απνθάζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο. Ζ εκπινθή επελεξγεί κε ζεηηθφ ηξφπν φρη κφλν 

ζην άκεζν κέιινλ, αιιά έρνπλ δηαξθέζηεξε επίδξαζε θαη κπνξνχλ λα επεθηείλνληαη 

ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ησλ καζεηψλ (Georgiou&Tourva, 2007). Μέζα ζε απηφ 

ην πιαίζην, πξνβάιιεη ε αλάγθε δηακφξθσζεο πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο ηεο 

γνλετθήο εκπινθήο απφ ηα ζρνιεία, κε πξφζεζε ηελ αλάδεημε ηνπ γνλετθνχ  ξφινπ 

θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ακνηβαίαο ππνζηήξημεο γνλέσλ- εθπαηδεπηηθψλ ( 

Πεληέξε&Πεηξνγηάλλεο, 2013).  

 

6
o
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

ΣΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΑ ΜΟΤΗΚΑ ΥΟΛΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ  

6.1 Δηζαγσγή 

Σν θαηλφκελν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο έρεη εηζρσξήζεη φρη κφλν ζηελ 

νηθνλνκηθή δσή ησλ θνηλσληψλ, αιιά έρεη επηθέξεη κεηαβνιέο θαη ζηηοπνιηηηθέο θαη 

πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο ηεο χπαξμήο καο θαη θπζηθά δελ έρεη αθήζεη αλέπαθν θαη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζεζκφ.. Καζψο ζηαδηαθά ζπξξηθλψλνληαη νη ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο, ηα 

επίζεκα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα έξρνληαη αληηκέησπα κε ηηο απαηηήζεηο απηψλ πνπ 

βιέπνπλ ηελ εθπαίδεπζε σο «θαηαλαισηηθφ» πξντφλ πνπ ππφθεηηαη ζην λφκν ηεο 

πξνζθνξάο θαη δήηεζεο (Ball, 2003, Wrigley, 2007, Τθαληή, 2004). Ζ δεκφζηα 

εθπαίδεπζε θαίλεηαη λα απνβάιιεη ηελ ηδηφηεηα ηεο σο εγρψξηνπ θνηλσληθνχ 

δηθαηψκαηνο πνπ πξνζηαηεχεηαη απφ ην δεκφζην. Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

εκθαλίδεηαη λα επηδηψθεη ην δηαρσξηζκφ φρη κφλν ησλ αηφκσλ, αιιά θαη ηε δηάθξηζε 

αλάκεζα ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. Ζ θαιιηέξγεηα ησλ αηνκηθψλ δπλαηνηήησλ θαη 

ε αλάπηπμε ησλ ηαιέλησλ ησλ καζεηψλ, απνηειεί ηελ πξνυπφζεζε γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ, αιιά θαη πιηθψλ παξνρψλ πξνο ηα εθπαηδεπηήξηα κε θαηεπζπληήξηα 

γξακκή φρη ηφζν ηα ίζα δηθαηψκαηα φζν ηελ επηινγή ησλ άμησλ. (GreenandLittle, 

2007, Lingardetal., 2005, MooreandDavenport, 1990).  Ζ δεκφζηα εθπαίδεπζε ζε 

δηάθνξεο ρψξεο επηδηψθεη ηελ επίηεπμε ηεο πνηθηινκνξθίαο, αγλνψληαο ηελ 

νκνηνκνξθία, πνπ εξείδεηαη ζην αίηεκα γηα ηζφηεηα αγαζψλ θαη πφξσλ θαη ηα 
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ζρνιεία πξνζπαζνχλ λα απνθηήζνπλ κηα ηαπηφηεηα, ε νπνία πξνσζεί ηε 

δηαθνξνπνίεζε φζνλ αθνξά ζην είδνο ηνπ παξερφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ αγαζνχ, ηα 

πξνζφληα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηηο επηδφζεηο ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ 

(GamarnicowaandGreen, 2003). Ζ εμαζθάιηζε ηεο αλσηέξσ ηαπηφηεηαο ζπληειείηαη 

είηε κε ηε δεκηνπξγία θαη νξγάλσζε  πξφηππσλ είηε εμεηδηθεπκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηδξπκάησλ γηα ηελ ελίζρπζε θαη αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ, φπσο είλαη ν  

αζιεηηζκφο, ε κνπζηθή, ηα θαιιηηερληθά.  

Με βάζε ηηο παξαπάλσ ζέζεηο θαη ζηελ Διιάδα έρνπλ ηδξπζεί θαη 

ιεηηνπξγνχλ εμεηδηθεπκέλα δεκφζηα ζρνιεία, φπσο Αζιεηηθά, Μνπζηθά, 

Καιιηηερληθά. Ο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλεζεί, εάλ ε ιεηηνπξγία ησλ 

Μνπζηθψλ ζρνιείσλ ζηε ρψξα καο  ηθαλνπνηεί ην αίηεκα ηεο πνηθηινκνξθίαο ζηε 

δεκφζηα εθπαίδεπζε θαη ζε πνην βαζκφ ην θξάηνο αληηδξά ζεηηθά πξνο ηηο απαηηήζεηο 

νξηζκέλσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ. Βαζηθφ εξεπλεηηθφ εξψηεκα, πνπ ηίζεηαη  είλαη 

αλ ν ζεζκφο ησλ Μνπζηθψλ ζρνιείσλ ζηελ Διιάδα, ν νπνίνο εκθαλίδεηαησο ελέξγεηα 

επηδνθηκαζίαο θαη εθηίκεζεο ησλ θπζηθψλ ραξηζκάησλ ησλ καζεηεπφκελσλ, 

απνβιέπεη ζηελ πξνψζεζε ηεο παηδείαο πνπ κεηαδίδεη  ηελ ηέρλε ηεο κεισδίαο θαη 

ζχλζεζεο, εθηέιεζεο θαη αθξφαζεο ελφο κνπζηθνχ έξγνπ θαη ζηελ πξνζθνξά ηεο 

ζηελ θνηλσλία θαη γεληθφηεξα ζηνλ πνιηηηζκφ ή είλαη έλα πέξαζκα πξνο ηε 

λνκηκνπνίεζε ηνπ δηαρσξηζκνχ θαη ηελ δηαηψληζε ηεο ηεξάξρεζεο ησλ αηφκσλ  ζηελ 

θνηλσληθή θιίκαθα. 

6.2 Θεζκηθό πιαίζην ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Μνπζηθώλ ρνιείσλ 

O ηδξπηηθφο λφκνο 1824/1988 (Ν. 1824-ΦΔΚ 296/30-12-1988), ζεζπίδεη ηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ρνιείσλ κνπζηθήο παηδείαο, ν νπνίνο αλαθέξεη φηη ν ηππηθφο 

ζηφρνο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο είλαη ε πξνπαξαζθεπή θαη εθπαίδεπζε ησλ λεαξψλ 

αηφκσλ πνπ έρνπλ ηελ επηζπκία λα αζρνιεζνχλ επαγγεικαηηθά κε ηε κνπζηθή, αιιά 

θαη απφ ηηο δηεμνδηθνχο θαλνληζκνχοηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο Γ2/3850/16-6-1998 

(ΦΔΚ 658Β/1-7-1998). Ζ Δγθχθιηνο 5052/28-8-1996 δηεπζεηεί δεηήκαηα 

εθνδηαζκνχ κε εμεηδηθεπκέλν πιηθφ γηα πξαθηηθή ρξήζε θαη δηακφξθσζεο ησλ 

θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ελψ ε ίδηα απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ θάλεη ιφγν γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο, ηε ζηειέρσζε ζε δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη ηελ 

πιηθνηερληθή ππνδνκή. Δπίζεο, νξίδεηαη ν ηξφπνο επηινγήο ησλ καζεηψλ, ε 

αμηνιφγεζε ηεο επίδνζήο ηνπο, ν ραξαθηεξηζκφο ηεο θνίηεζεο ηνπο κε βάζε ηνλ 

αξηζκφ απνπζηψλ ηνπο, θαζψο θαη ε ρνξήγεζε ηίηισλ ζπνπδψλ ζηνπο απνθνίηνπο 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζρνιείσλ. 
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Α) Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ 

Αλαθνξηθά κε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα, ν ηδξπηηθφο Νφκνο (άξζξν 2) 

αλαθέξεη φηη πεξηθιείεη αληηθείκελα θαζνιηθήο κφξθσζεο, αληηθείκελα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηεο έθθξαζε ηεο θαιαηζζεζίαο, πξαθηηθή ζηηο εγθαηαζηάζεηο γηα 

εηδίθεπζε θαζψο θαη εζπεξηλή πλεπκαηηθή ελαζρφιεζε, ελψ εθηηκάηαη φηη ε δηδαρή 

ησλ κνπζηθψλ ελνηήησλ θαη ε εμάζθεζε ησλ καζεηψλ ζηηο εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη κε εμαηνκηθεπκέλν ηξφπν ή ζπιινγηθά. Χο γεληθά 

καζήκαηα νξίδνληαη αθξηβψο ηα ίδηα πνπ ζπλαληάκε θαη ζηα κε εμεηδηθεπκέλα 

ζρνιεία ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ ηεξαξρίαο. (Μαζεκαηηθά, Νενειιεληθή Λνγνηερλία, Ξέλεο 

Γιψζζεο…), θαη ηα επηπιένλ καζήκαηα αηζζεηηθήο αγσγήο. Ζ ίδηα Τπνπξγηθή 

Απφθαζε (ν. π., παξάγξαθνο 1) νξίδεη φηη, ηα καζήκαηα κνπζηθήο γηα ηηο ηάμεηο ηνπ 

Γπκλαζίνπ δηαηξνχληαη ζε δχν νκάδεο: α) νκάδα Α‟ κε ζεσξεηηθά καζήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζηελ επξσπατθή θαη ειιεληθή παξαδνζηαθή κνπζηθή θαζψο θαη καζήκαηα 

πάλσ ζην κνπζηθφ φξγαλν πνπ επηιέγεη ν καζεηήο  β)  νκάδα Β‟ κε ηα καζήκαηα 

Υνξσδία, Μνπζηθά χλνια, Γηδαζθαιία Πηάλνπ θαη Σακπνπξά (ππνρξεσηηθά). Σα 

καζήκαηα Ηζηνξία Σέρλεο θαη Θεαηξνινγία θαηαηάζζνληαη ζηελ νκάδα  Β‟ ησλ 

καζεκάησλ κνπζηθήο παηδείαο. Αληίζηνηρα, γηα ηηο ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ, ε Τπνπξγηθή 

Απφθαζε (ν. π., παξάγξαθνο 2) δηαθξίλεη ηα καζήκαηα κνπζηθήο παηδείαο ζε 

πξσηεπνχζεο ζεκαζίαο θαη ήζζνλνο ζπνπδαηφηεηαο,  Δπίζεο ζε άιιν ζεκείν ( ζέκα 

Γ, παξάγξαθνο 1) ηεο ίδηαο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο θαζνξίδεηαη πσο θνληά ζηα 

αλαθεξφκελα καζήκαηα, θάζε κνπζηθφ ζρνιεηφ είλαη ππνρξεσκέλν λα πξνεηνηκάδεη 

θαη δχν δξαζηεξηφηεηεο θαιιηηερληθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλν ρψξν εθηφο ηνπ ζρνιείνπ θαηά ην δηάζηεκα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, ελψ 

ππάξρεη πξφβιεςε ζε έθηαθηεο πεξηζηάζεηο, λα δεηεζεί κία αθφκε θαιιηηερληθή 

πξσηνβνπιία εθηφο ζρνιηθήο κνλάδαο θαηφπηλ ηεθκεξησκέλεο εηζήγεζεο ηνπ 

ζπλφινπ ησλ δαζθάισλ θαη κε ηελ έγθξηζε ηνπ επηθεθαιήο ηεο Γηεχζπλζεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ή ηεο ππεχζπλεο Τπεξεζίαο Δθπαίδεπζεο. 

Β) Ο νξηζκφο ζηειερψλ 

ρεηηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε ζηειερψλ εθπαίδεπζεο, απφ ηε ζηηγκή πνπ 

πξνβιέπεηαη ε δηδαζθαιία καζεκάησλ γεληθψλ γλψζεσλ θαη κνπζηθψλ καζεκάησλ, 

ν ηδξπηηθφο Νφκνο 1824/1988 δηαρσξίδεη ηνπο δηδάζθνληεο ζε απηνχο πνπ είλαη 

θαηαξηηζκέλνη γηα ηα καζήκαηα ηεο γεληθήο κφξθσζεο θαη  ηαπηφρξνλα έρνπλ 

γεληθέο θαιιηηερληθέο γλψζεηο ή γλψζεηο κνπζηθήο θαη ζε δαζθάινπο κνπζηθήο, κε 

απφιπηή εμεηδίθεπζε ζηα πεδία ηεο κνπζηθήο παηδείαο (άξζξν 8). Αλ ππάξρεη 
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ζηέξεζε εθπαηδεπηηθψλ ηεο κνπζηθήο, ππάξρεη πξφβιεςε λα αλαιακβάλνπλ ηε 

δηδαρή ησλ ζεσξεηηθψλ θαη πξαθηηθψλ καζεκάησλ σδηθήο, χζηεξα απφ θξίζε ηνπ 

νηθείνπ Ννκάξρε θαη πξφηαζε ηεο θαιιηηερληθνχ ζπκβνπιίνπ θαη  ηνπ αξκφδηνπ 

πεξηθεξεηαθνχ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ ζε  άηνκα ρσξίο θάπνηα δεκφζηα ηδηφηεηα 

πνπ είλαη εμεηδηθεπκέλνη ζε απηνχο ηνπο ηνκείο. Με φκνηεο πξαθηηθέο κπνξεί λα 

αλαιακβάλνπλ έξγν θαη‟ εμαίξεζε ζπλεπίθνπξνη, Έιιελεο ή ππήθννη απφ άιιε ρψξα 

γηα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ Μνπζηθψλ ζρνιείσλ ( άξζξν 8).  

Οη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη φξνη, νη θαλφλεο  θαη νη 

δηεξγαζίεο γηα ηηο κεηαζέζεηο εθπαηδεπηηθψλ πνπ θαηέρνπλ κφληκε ζέζε ζηα ζρνιεία 

κνπζηθήο παηδείαο δηέπνληαη απφ ην ελεξγφ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, παξάγξαθνο. 8 ηνπ 

θεθαιαίνπ β‟ ηνπ Νφκνπ 1566/1985 (ΦΔΚ  167), φπνπ αλαθέξεηαη φηη γηα ηε 

κεηάζεζε κφληκνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηα Μνπζηθά ζρνιεία απαηηείηαη λα έρεη 

πξνεγνπκέλσο ππεξεηήζεη ηνπιάρηζηνλ γηα πέληε έηε ζε νξγαληθή ζέζε ζηε δεκφζηα 

εθπαίδεπζε. ζνλ αθνξά ηελ έγθξηζε θαη ην δηνξηζκφ ησλ επηθεθαιήο ηεο 

δηεχζπλζεο ζηα Μνπζηθά ζρνιεία ( άξζξν 7) ζπληάζζεηαη εηδηθφοαμηνινγηθφο 

θαηάινγνο, φπνπ θαηαηάζζνληαη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ ηηο γεληθέο γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο, θαηά  ηηο δηαηάμεηο πνπ βξίζθνληαη ζε ηζρχ, αιιά θαη ηα εμεηδηθεπκέλα 

εθφδηα θαη ηθαλφηεηεο, φπσο θαιιηηερληθέο γλψζεηο, εμεηδηθεπκέλεοεπηζηεκνληθέο 

γλψζεηο ή βξαβεπκέλν θαιιηηερληθφ δεκηνχξγεκα ή πξνζπάζεηα ), κε βάζε ην άξζξν 

5 ηνπ ηδξπηηθνχ Νφκνπ. 

Παξφια απηά, παξά ηνλ εηδηθά θαιιηηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Μνπζηθψλ 

ζρνιείσλ, δελ ππάξρεη παξφκνηα κλεία ζην ζρεηηθφ Νφκν γηα ηα πξναπαηηνχκελα 

πξνζφληα ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνπζηθήο παηδείαο, θαζψο θαη ηα θξηηήξηα 

δηαπίζηεπζεο ησλ ηδησηψλ  πνπ πξνζιακβάλνληαη  γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ 

κνπζηθήο Collins (1979). Σν ίδην παξαηεξείηαη θαη κε ηνπο έθηαθηνπο ζπλεξγάηεο, 

γηα ηνπο νπνίνπο δελ θαζνξίδνληαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο, 

θαιιηηερληθήο θαη παηδαγσγηθήο ηνπο θαηάξηηζεο.   

Γ) Ζ πιηθνηερληθή ππνδνκή 

Αλαθνξηθά κε ηα ηερλνινγηθά κέζα ησλ Μνπζηθψλ ζρνιείσλ, ππάξρεη 

πξφβιεςε λα πξνκεζεχεη ην Κέληξν χγρξνλεο Μνπζηθήο Έξεπλαο, ην νπνίν 

εληζρχεηαη νηθνλνκηθά απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, κε 

ηππηθά φξγαλα παξαδνζηαθήο ειιεληθήο θαη επξσπατθήο κνπζηθήο, λα ζέηεη ζε 

ιεηηνπξγία ρψξνπο εμνπιηζκέλνπο κε ηερληθά κέζα γηα  πξαθηηθή άζθεζε θαη 

δνθηκέο, λα θαηαξηίδεη εηδηθά πιάλα γηα κνπζηθά πξνγξάκκαηα ( Νφκνο 1824/1988, 
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άξζξα 10,11). Δπίζεο νξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο νκαδηθψλ θαη 

αηνκηθψλ κνπζηθψλ καζεκάησλ κε ηελ ελδεδεηγκέλε θαηαζθεπή θαη ερεηηθή θάιπςε 

κε εηδηθά πιηθά, θαζψο θαη εζσηεξηθφ ρψξν γηα πνηθίιεο δξάζεηο  θαη δσκάηην 

ζίηηζεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ. 

Γ) Ζ πξαθηηθή  επηινγήο  ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ  

Γηα ηε δπλαηφηεηα θνίηεζεο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο εηζφδνπ ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ ηεο Α‟ ηάμεο ζην Μνπζηθφ Γπκλάζην, ππάξρεη ζρεηηθφο θαλνληζκφο 

βάζεη ηνπ νπνίνπ γίλνληαη δεθηνί καζεηέο, αθνχ πξηλ πεξάζνπλ επηηπρψο ηηο εηδηθέο 

εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο. Οη ηειεηφθνηηνη καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ 

ελεκεξψλνληαη απφ εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ηνπηθνχ Μνπζηθνχ ζρνιείνπ, πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ επηζθέςεηο ζην ζρνιείν ηνπο γηα ηε θπζηνγλσκία θαη ηηο δξάζεηο 

ηνπ Μνπζηθνχ γπκλαζίνπ θαη ηνπο δηαλέκεηαη ζρεηηθφ πιεξνθνξηαθφ πιηθφ. Χο πξνο 

ηνπο θαλνληζκνχο θνίηεζεο ησλ καζεηψλ ζηα Μνπζηθά ζρνιεία ηζρχνπλ ηα 

αξηζκεηηθά φξηα απνπζηψλ, πνπ ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο ζπνπδάδνληεο ζηα εκεξήζηα 

ζρνιεία Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κε ην δηθαίσκα, φκσο, λα πξαγκαηνπνηνχληαη 

ηξηάληα (30) επηπιένλ απνπζίεο, είηε ζηα θνηλά καζήκαηα είηε ζηα καζήκαηα 

κνπζηθήο εθπαίδεπζεο.Δπίζεο, νη καζεηέο, πνπ, ελψ παξαθνινπζνχλ ηα καζήκαηα 

νπνηαζδήπνηε ηάμεο, απνθαζίζνπλ κε δηθή ηνπο επηινγή λα  ζπλερίζνπλ ηε θνίηεζε 

ζε άιιν ζρνιείν  Γεληθήο Παηδείαο θαη ζηε ζπλέρεηα, ζέινπλ λα επηζηξέςνπλ μαλά 

ηνπο δίλεηαη ην δηθαίσκα λα θάλνπλ επαλεγγξαθή ζηελ αληίζηνηρε ηάμε ηνπ 

Μνπζηθνχ ζρνιείνπ, πξηλ ηελ παξέιεπζε, φκσο, ελφο δηδαθηηθνχ ηξηκήλνπ απφ φηαλ 

ππνβιήζεθε ε  αξρηθή αίηεζε κεηεγγξαθήο ηνπο (παξάγξαθνο 2). 

Δ)  Γηαδηθαζία  αμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο 

Γηα ηελ ηα ζέκαηα ηεο εθηίκεζεο ησλ ηθαλνηήησλ θαη γλψζεσλ ησλ 

θνηηνχλησλ ζηα Μνπζηθά δηδαθηήξηα, ηνλ πξνβηβαζκφ, ηελ νινθιήξσζε ησλ 

ζπνπδψλ θαη απνθνίηεζή ηνπο, ηζρχνπλ νη ίδηεο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ θαη ηηο άιιεο 

θαηεγνξίεο δεπηεξνβάζκησλ ζρνιείσλ, ( παξ. 1,2). Δηδηθφηεξα, νη καζεηέο πεξλνχλ 

ζηελ επφκελε ηάμε, εθφζνλ ε εηήζηα αξηζκεηηθή απνηίκεζε ηεο ζρνιηθήο ηνπο 

επίδνζεο ζε θάζε κάζεκα κνπζηθήο ηζνδπλακεί ζε βαζκφ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10). 

Μηα δηεπθξίληζε πνπ ππάξρεη είλαη φηη νη βαζκνινγίεο ησλ κνπζηθψλ καζεκάησλ ζην 

Λχθεην, δελ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηνπο  φξνπο πξναγσγήο ή απφιπζεο ηνπ καζεηή. 

Οη γεληθέο πξνυπνζέζεηο γηα λα θξηζεί θάπνηνο καζεηήο απνξξηπηένο ή φηη πξέπεη λα 

πξνζθχγεη ζε επαλαιεπηηθέο εμεηάζεηο δηέπνληαη  απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ 
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Π.Γ. 298/1980, 182/1984 θαη 188/1985, πνπ ελδηαθέξνπλ θαη ηνπο καζεηέο πνπ 

θνηηνχλ ζηα ππφινηπα δεκφζηα Γπκλάζηα  ή Λχθεηα.  

Σ) Υαξαθηεξηζκφο θνίηεζεο 

Ζ ζρεηηθή Τπνπξγηθή απφθαζε νξίδεη φηη γηα λα ραξαθηεξηζηεί ε θνίηεζε 

επαξθήο ή ειιηπήο ππάξρεη κηα ζρεηηθή επηείθεηα φζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ 

απνπζηψλ ησλ καζεηψλ ησλ Μνπζηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ. Οη απνπζίεο πνπ 

κπνξνχλ λα θάλνπλ νη καζεηέο είλαη νη ίδηεο πνπ κπνξνχλ λα ζεκεηψζνπλ νη καζεηέο 

ζε θάζε άιινεκεξήζην ζρνιείν δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κε  βάζε ηα ηζρχνληα 

θάζε θνξά λνκηθά πιαίζηα, κε πξνζαχμεζε, φκσο, θαηά ηξηάληα (30) απνπζίεο, πνπ 

κπνξεί λα ζεκεησζνχλ ζε νπνηνδήπνηε κάζεκα. 

Ε) Υνξήγεζε ηίηινπ ζπνπδψλ 

Οη καζεηέο πνπ απνθνηηνχλ απφ ηα Μνπζηθά Γπκλάζηα θαη Λχθεηα 

ιακβάλνπλ επίζεκν έγγξαθν απφιπζεο, ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη φια ηα καζήκαηα 

πνπ έρνπλ δηδαρζεί, θαζψο θαη ε βαζκνινγία  ζε θάζε γλσζηηθφ αληηθείκελν (Τ.Α, 

Γ2/3850/1998, Θέκα Γ‟, παξ. 3), πνπ δελ έρεη δηαθνξά απφ ην αληίζηνηρν έγγξαθν 

ησλ άιισλ Λπθείσλ Γεληθήο Παηδείαο ηεο ρψξαο. Δπίζεο, νη καζεηέο πνπ έρνπλ 

νινθιεξψζεη ηηο ζπνπδέο ηνπο ζηα Μνπζηθά ζρνιεία, κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ 

δίπισκα πάλσ ζε έλα εηδηθφ κνπζηθφ αληηθείκελν, αθνχ ζπκκεηάζρνπλ ζε 

εμεηαζηηθέο δνθηκαζίεο πνπ δηεμάγνπλ ππάιιεινη  ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζε 

ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία, ζχκθσλα κε ην Νφκν. Σα παξερφκελα δηπιψκαηα 

εμαζθαιίδνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε απηά πνπ αλαγλσξίδνπλ θαη ηα πηπρία πνπ 

δίλνπλ νη δάζθαινη ησλ σδείσλ θαη ησλ  ζρνιψλ Μνπζηθήο, ελψ ηα πξνζφληα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, πνπ δηελεξγνχλ ηηο εμεηάζεηο, ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ζηα νπνία 

πξέπεη λα εμεηαζηνχλ ηα παηδηά θαη γεληθά νη φξνη θαη ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ πνπ 

αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε δηέπνληαη βάζεη ησλ απνθάζεσλ ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο 

6.3 Kξηηηθή απνηίκεζε ηνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ ησλ Μνπζηθώλ ζρνιείσλ 

Σα Μνπζηθά ζρνιεία πιεξνχλ ζην αθέξαην ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ «Νένπ 

ζρνιείνπ» θαη ραξαθηεξίδνληαη σο ζρνιεία «αλνηρηά» ζηελ ηνπηθή δεκφζηα ζθαίξα, 

κε ζεάκαηα θαη δξάζεηο θαιιηηερληθήο θχζεο, κε πξσηνπνξηαθέο εθδειψζεηο, 

πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα, ηζνξξνπία ζηελ επηηέιεζε ηεο θαζεκεξηλήο εθπαηδεπηηθήο 

πξαθηηθήο, αλάπηπμε ζπλεξγαηηθφηεηαο κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ζε κνπζηθά ζχλνια 

θαη ηειεζθφξα ρξεζηκνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (Νηνχξνπ, 2014). ε κηα 

ζρνιηθή θνηλφηεηα, φπνπ ν καζεηήο έξρεηαη θαζεκεξηλά ζε εμνηθείσζε  κε ηελ 

θαιιηηερληθή δεκηνπξγία θαη ηα πλεπκαηηθά επηηεχγκαηα ηνπ ιανχ, παξάιιεια κε ηα 
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γλσζηηθά αληηθείκελα Γεληθήο Παηδείαο, επδνθηκεί ε πνιχπιεπξε αλάπηπμή ηνπ, ελψ 

δεκηνπξγείηαη δηέμνδνο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο. 

Σα Μνπζηθά ζρνιεία απνηεινχλ ζρνιηθέο κνλάδεο, ζηηο νπνίεο έρεη 

παξαηεξεζεί φηη νη καζεηεπφκελνη εκθαλίδνπλ πνιχ κηθξά επίπεδα επηζεηηθφηεηαο, 

έρνπλ θαιχηεξε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη ζρνιηθή επίδνζε   (Κνιηάδε- Σειηαθνχ, 

2009). Ζ παξάιιειε ζπνπδή ηεο δπηηθνεπξσπατθήο θαη ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο 

κέζα απφ νκαδηθά θαη αηνκηθά καζήκαηα θαη ε θαιιηέξγεηα ηεο πνιχηερλεο 

έθθξαζεο κέζα απφ ηα κνπζηθά ζχλνια πνηθίισλ εηδψλ (Tsimpouri&Vaioulli,2017), 

ζπληεινχλ ζηελ ελίζρπζε κηαο πνιπεπίπεδεο αλάπηπμεο κνπζηθψλ δεμηνηήησλ 

(Καιιηηερληθή Δπηηξνπή, 2012). Δπίζεο, δηαπηζηψζεθε φηη νη καζεηέο πνπ θνηηνχλ 

ζε Μνπζηθά ζρνιεία έρνπλ ηελ επθαηξία λα αγαπήζνπλ ηελ γλήζηα δεκηνπξγήκαηα 

ηνπ ιανχ ζε θάζε ηνκέα θαη λα ηα αληηιεθζνχλ σο θνκκάηη κηαο γεληθήο θνπιηνχξαο, 

αιιά θαη σο βνήζεκα γηα δηαπνιηηηζκηθή ζπλάληεζε θαη επηθνηλσλία ( Θενιφγνο 

&Καηζαδψξνο, 2017). 

Σέινο, ζε πνηνηηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε Μνπζηθφ ζρνιείν ησλ 

Γσδεθαλήζσλ, δηαπηζηψζεθε ε ζεηηθή ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζε δηα-ζρνιηθέο 

ζπλεξγαζίεο θαη ζπκπξάμεηο κε κνπζηθά ζρνιεία μέλσλ ρσξψλ, εληζρχζεθε ε 

απηνεηθφλα ηνπο ελψ θηλεηνπνηήζεθαλ νη εζσηεξηθέο ηνπο δπλάκεηο γηα κειέηε ηεο 

κνπζηθήο καο παξάδνζεο. Σαπηφρξνλα, ηα ίδηα ηα παηδηά νκνιφγεζαλ ε αλάκεημή 

ηνπο ζε θαιιηηερληθά- κνπζηθά  δξψκελα ηνπο ράξηζε αλεπαλάιεπηεο 

εκπεηξίεο(Tsimpouri&Koliadi – Tiliakou, 2019). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην λνκηθφ-ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία 

ησλ Μνπζηθψλ ζρνιείσλ δεκηνπξγεί αληηθάζεηο θαη ειιείςεηο σο πξνο ηνπο ζηφρνπο 

πνπ απηά ηα ζρνιεία θαινχληαη λα πξαγκαηψζνπλ. Δηδηθφηεξα, ε θαηάθηεζε ησλ 

εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, πνπ ζα ηνπο αλνίμεη ην δξφκν 

ψζηε λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ επαγγεικαηηθά ζην ρψξν ηεο κνπζηθήο, δελ είλαη 

θαηνξζσηή κφλν εληφο ελφο Μνπζηθνχ ζρνιείνπ. Απφ ηε κειέηε ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, δηαπηζηψλνπκε φηη νη καζεηέο έξρνληαη ζα επαθή κε κηα πνηθηιία απφ 

κνπζηθά καζήκαηα, ρσξίο λα εκβαζχλνπλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, νπφηε δελ 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα κπεζνχλ ζηνπο θαλφλεο ελφο εμεηδηθεπκέλνπ κνπζηθνχ 

αληηθεηκέλνπ, γηαηί ε παξερφκελε κνπζηθή παηδεία εηζάγεη ηα παηδηά ζε κηα 

γεληθφηεξε κνπζηθή θνπιηνχξα ( Βιάρνο, Γάθα, Καξγάθεο& Παπαδάθεο, 2011). 

ζνλ αθνξά ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή, παξά ηα φζα νξίδεη ε ζρεηηθή 

εγθχθιηνο, ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα (Κπξηαδηθίδνπ, 1998) θέξλνπλ ζηελεπηθάλεηα 
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ηελ χπαξμε ειιείςεσλ ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο θαη ηερληθφ εμνπιηζκφ, θαζψο θαη 

αλεπάξθεηα ζσζηνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη δηαλνκήο  ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ, ηα 

νπνία είλαη απαξαίηεηα ζε έλα Μνπζηθφ ζρνιείν. Έηζη, άιια ζρνιεία δε δηαζέηνπλ 

ηα απαξαίηεηα κνπζηθά φξγαλα, ελψ ζε θάπνηα άιια ππάξρεη πιεξφηεηα. 

Ζ Καιιηηερληθή Δπηηξνπή ππνβάιινληεο λέεο εθζέζεηο πξνο ηα φξγαλα ιήςεο 

απνθάζεσλ ηνπ νηθείνπ ππνπξγείνπ εζηηάδεη ζηελ αθαηάιιειε ζηέγαζε πνιιψλ 

Μνπζηθψλ ζρνιείσλ, ηα νπνία θηινμελνχληαη ζε εγθαηαζηάζεηο κε   θαθήο πνηφηεηαο  

αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη εχθνιν λα ζρεκαηηζηνχλ 

ηκήκαηα κε ιίγα κέιε γηα λα δηδαρζνχλ θαιχηεξα θάπνηα καζήκαηα. 

Μηα αζάθεηα πνπ εληνπίδεηαη ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην είλαη φηη δελ 

θαζνξίδεηαη ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν δηδαζθαιίαο νχηε εληαία εθπαηδεπηηθά 

ζπγγξάκκαηα γηα κειέηε. Δλψ ζχκθσλα κε ην Ν. 1566/1985 πξνβιέπεηαη λα 

κνηξάδνληαη ρσξίο δαπάλε γηα ηνπο καζεηέο θαη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα, γηα ηε δηδαζθαιία νξηζκέλσλ κνπζηθψλ καζεκάησλ,. δελ πξνηείλνληαη 

θάπνηα βηβιία, κε απνηέιεζκα θάζε εθπαηδεπηηθφο λα ρξεζηκνπνηεί δηθέο ηνπ 

ζεκεηψζεηο θαη λα πξνζδηνξίδεη ν ίδηνο ηελ χιε πνπ πξέπεη λα θαιπθζεί. Απηή ε 

ππνθεηκεληθφηεηα απνηειεί εκπφδην ζην ζαθή θαζνξηζκφ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο γηα 

φινπο ηνπο καζεηέο ( Κπξηαδηθίδνπ, 1998).  

Πξνβιεκαηηζκφ, επίζεο, γηα ηεο εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ Μνπζηθψλ 

εθπαηδεπηεξίσλ δεκηνπξγεί ε έιιεηςε ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ γηα ηελ πξφζιεςε 

εθπαηδεπηηθψλ έγθαηξα, κε ζπλέπεηα λα κε γίλνληαη θάπνηα καζήκαηα θαη νη γνλείο 

λα εγγξάθνπλ ηα παηδηά ηνπο ζε Χδεία (Ησαλλάθεο, 2008). Αθφκε θαη αλ 

θαιχπηνληαη απηά ηα θελά, ε αλαπιήξσζή ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη απφ 

εθπαηδεπηηθνχο κνπζηθνχο πνπ εξγάδνληαη κε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, 

σξνκίζζηνπο θαη πξνζσξηλνχο αλαπιεξσηέο ησλ νπνίσλ ε πξφζιεςε γίλεηαη κε 

θαζπζηέξεζε αθφκε θαη ηξηψλ κελψλ   

Ζ αλππαξμία κφληκσλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κε έγθαηξε 

πξφζιεςε αλαπιεξσηψλ, δεκηνπξγεί πιήξε ζχγρπζε ζηε δηδαζθαιία κνπζηθψλ 

καζεκάησλ, θαζψο δελ εμαζθαιίδεηαη ε αδηάιεηπηε παξαθνινχζεζε, ελψ θαη νη 

θαζεγεηέο ελαιιάζζνληαη ζπλερψο(Επγνχξαο, 2007). Ζ έιιεηςε κφληκνπ θαη 

ζηαζεξνχ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ε ζπλερήο αιιαγή εθπαηδεπηηθψλ ζηεξεί απφ 

ηνπο καζεηέο ηελ επθαηξία λα αλαπηχμνπλ κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο ζρέζεηο 

εκπηζηνζχλεο  θαη θαηαλφεζεο  
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Καηαιήγνληαο, παξά ηηο φπνηεο ανξηζηίεο  ησλ λνκνζεηεκάησλ θαη ησλ 

ππνπξγηθψλ δηαηάμεσλ θαη ηα εκπφδηα πνπ έρνπλ αλαθχςεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ, ηα Μνπζηθά ζρνιεία αλήθνπλ ζε κηα μερσξηζηή θαηεγνξία 

δεκνζίσλ ζρνιείσλ, πνπ κεηέξρνληαη ζρνιαζηηθά  κέζαγηα ηελ πξφζιεςε ηνπ 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ εγγξαθή ησλ καζεηψλ. χκθσλα κεηηο έξεπλεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα ζρνιεία απηά, κέζα απφ ηηο πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο κνπζηθήο, επλννχλ ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ λεαξψλ αηφκσλ, 

ηελ απφθηεζε κηαο γεληθφηεξεο αγσγήο θαη θαιιηέξγεηαο, πιάζνπλεπηπρηζκέλνπο 

αλζξψπνπο, κέζα απφ κηα φκνξθε θαζεκεξηλφηεηα, πνπ ηνπο πξνζθέξεη πινχζηεο 

κνπζηθέο εκπεηξίεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα εμαπισζνχλ πέξα απφ ηα ζηελά φξηα ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ηα έηε ησλ ζρνιηθψλ ζπνπδψλ ηνπο. ια απηά απνηεινχλ ηζρπξφηαην 

ηεθκήξην ππέξ ηεο δηαηήξεζεο θαη ζπλέρηζεο απηνχ ηνπ ζεζκνχ 

χκθσλα κε ηνλ αλζξσπνιφγν AlanMerriam (1964) ε Μνπζηθή, σο κνξθή 

θαιιηηερληθήο έθθξαζεο είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ αλζξψπηλε χπαξμε θαη ν ξφινο 

ηεο είλαη ζεκαληηθφο γηα ηελ ηζφξξνπε αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ, είλαη δπλακηθφ 

ζηήξηγκα ηεο ςπρήο, ελζαξξχλεη ηελ δηαλζξψπηλε επηθνηλσλία κε έλαλ ηδηαίηεξν 

ηξφπν, πξνζθέξεη αηζζεηηθή ηέξςε. Ζ κνπζηθή αγσγή έρεη ηε δχλακε λα επηδξάζεη 

ζεηηθά .ηφζν ζηελ πλεπκαηηθή ππφζηαζε ηνπ αηφκνπ φζν θαη ζηελ επηηπρία ηνπ ζην 

ζρνιείν θαη γεληθά λα νδεγήζεη ζηελ πξνζσπηθή επηπρία ( Petress, 2015)  

 

ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ  :  ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ 
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ν
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ : ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

7.1 Οξηζκόο πξνβιήκαηνο- ζθνπόο  ηεο έξεπλαο 

Ζ θξηηηθή εμέηαζε ησλ ζρεηηθψλ κε ην ζέκα βηβιίσλ, νδήγεζε ζηε 

δηαπίζησζε φηη ε απφθαζε ησλ γνλέσλ γηα ην ζρνιείν θνίηεζεο ησλ παηδηψλ  ηνπο 

εθθξάδεη ηηο αλεζπρίεο, ηνπο ζηφρνπο θαζψο επίζεο θαη ηελ ηεξάξρεζε απηψλ ησλ 

ζηφρσλ αλάινγα κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ζην θνηλσληθφ ζψκα. Σν πνιηηηζκηθφ 

θεθάιαην ησλ νηθνγελεηψλ, εηδηθά, θαίλεηαη λα αζθεί επίδξαζε ζηελ επηινγή 

ζρνιηθήο κνλάδαο θαη λα δηαθνξνπνηεί ηα θξηηήξηα επηινγήο αλάινγα κε ηνπο  

επηδησθφκελνπο ζηφρνπο (Balletal,1995 θαη Woods, 1996). Οη γνλείο πξέπεη λα 

ζηαζκίζνπλ φινπο ηνπ παξάγνληεο πξνηνχ θξίλνπλ πνην είλαη ην θαηάιιειν 

εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα θνίηεζεο ηνπ παηδηνχ ηνπο, πνπ ζα ηνπ δψζεη φια εθείλα ηα 

εθφδηα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηε κειινληηθή επηπρία ηνπ. 
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Δπηζπκία ησλ γνλέσλ είλαη λα δνπλ ηα παηδηά ηνπο ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ ηα θάλεη 

λα ληψζνπλ αζθαιή θαη πξνζηαηεπκέλα, θαη ηνπο γελλά ην αίζζεκα ηεο ειεπζεξίαο 

πνπ είλαη αλαγθαίν γηα λα μεηπιίμνπλ ηηο θιίζεηο θαη ηα ηαιέληα ηνπο. Πξσηαξρηθή 

πξνυπφζεζε γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηφ είλαη λα ππάξρεη έλα ελζαξξπληηθφ θιίκα, 

ζπλεξγαζία αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο, λα ππάξρεη θαηαλφεζε θαη 

απνδνρή .ησλ μερσξηζηψλ απαηηήζεσλ θαη θηινδνμηψλ θάζε παηδηνχ. Δπίζεο, άιιν 

έλα ζηνηρείν πνπ εμεηάδνπλ νη γνλείο είλαη ηφζν ε αλάπηπμε ησλ γλσζηηθψλ 

νξηδφλησλ ηνπ ηέθλνπ ηνπο φζν θαη ε θαιιηέξγεηα ησλ θνηλσληθψλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθψλ ηνπ ηάζεσλ. Να εληζρχεη ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη δεκηνπξγηθφηεηα 

κέζα απφ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή θαη βησκαηηθή κάζεζε. Δπηπιένλ, νη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξέρεη έλα εθπαηδεπηηθφ θέληξν, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 

απαξάκηιιε ζπγθπξία, ψζηε ην παηδί λα αλαπηχμεη ηηε δεμηφηεηέο ηνπ, λα έξζεη ζε 

επαθή κε ηελ θνπιηνχξα δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ, λα απνθηήζεη ηθαλφηεηεο, ψζηε 

λα αζρνιεζεί κε ηνλ αζιεηηζκφ πην εληαηηθά, λα έξζεη ζε επαθή θαη γλσξηκία κε ηε 

κνπζηθή, ην ζέαηξν, ηηο ηέρλεο, ηελ ηερλνινγία. ινη απηνί νη ιφγνη είλαη πνιχ 

ζεκαληηθνί, ψζηε λα ζηξέςνπλ ηνπο γνλείο ζε θάπνην ζρνιείν, κε θξηηήξην φρη 

ρσξνηαμηθφ, φζν ηελ εθπιήξσζε ησλ δηθψλ ηνπο πξνζδνθηψλ θαη ησλ παηδηψλ ηνπο. 

ηε ρψξα καο έρνπλ ηδξπζεί θαη ιεηηνπξγνχλ, εθηφο απφ ηα γεληθά ζρνιεία, πξφηππα 

ζρνιεία θαη εμεηδηθεπκέλα, πνπ έρνπλ σο επηδίσμε ηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ 

δεμηνηήησλ, φπσο είλαη ν αζιεηηζκφο, ε κνπζηθή, ε θαιιηηερληθή έθθξαζε. Μεηαμχ 

ησλ επηινγψλ ησλ γνλέσλ, ζπγθαηαιέγνληαη θαη ηα εμεηδηθεπκέλα Μνπζηθά ρνιεία 

ηεο Γεκφζηαο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ηα νπνία ζεσξήζεθαλ σο 

«πξσηνπνξηαθφο ζεζκφο» θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ «Νένπ ζρνιείνπ». 

To αξρηθφ εξέζηζκα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο έξεπλαο πνπ ζα είρε σο 

αληηθείκελν ηνπο παξάγνληεο πνπ σζνχλ ηνπο γνλείο λα επηιέμνπλ ζρνιεία απηψλ 

ησλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ ππήξμε ην γεγνλφο φηη ηνπνζεηήζεθα σο αλαπιεξψηξηα 

εθπαηδεπηηθφο ζην Μνπζηθφ ζρνιείν ηεο Κνξίλζνπ ην έηνο 2017 θαη παξακέλσ ζε 

απηφ κέρξη ζήκεξα. ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν θνηηνχλ καζεηέο, αθνχ πξψηα έρνπλ 

πεξάζεη απφ εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο θαη έρνπλ θάπνηεο ζεσξεηηθέο γλψζεηο κνπζηθήο 

θαη αζρνινχληαη κε θάπνην κνπζηθφ φξγαλν. Δπεηδή ε πξνεγνχκελε δηδαθηηθή 

εκπεηξία κνπ είρε απνθηεζεί ζε δεκφζηα γεληθά Γπκλάζηα θαη Λχθεηα, πνπ δελ 

απαηηνχληαλ λα έρνπλ νη καζεηέο εηδηθά πξνζφληα νπφηε θαη ε θνίηεζή ηνπο δελ 

ήηαλ ηφζν ζέκα επηινγήο άξρηζα λα αλαδεηψ ην πιαίζην  ιεηηνπξγίαο ησλ Μνπζηθψλ 

ζρνιείσλ θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο πνπ ζηξέθνπλ ηνπο γνλείο λα εληάμνπλ ηα παηδηά 
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ηνπο ζε απηά. Δπεηδή νη γνλείο ζεσξνχλ φηη ην δήηεκα ηνπ ζρνιείνπ είλαη δσηηθφ, 

θξίλνπκε φηη ε παξνχζα έξεπλα έρεη πξφζεζε λα αλαδεηήζεη θαη λα θάλεη θαηαλνεηά 

ηα βαζχηεξα αίηηα πνπ νδεγνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε επηινγή θαζψο θαη ηα 

απνηειέζκαηα απηήο ηεο επηινγήο. 

7.2 Οη βαζηθνί ζηόρνη ηεο έξεπλαο- εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Χο ζηφρνη ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο κπνξεί λα ηεζνχλ νη εμήο: 

Α. Ζ δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο πνπ αζθεί ε νηθνγέλεηα ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ 

γλψζεσλ θαη δηαλνεηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ παηδηψλ θαζψο θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδξνκή ηνπο, φπσο επίζεο θαη ε επίδξαζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη κνξθσηηθνχ 

θεθαιαίνπ ησλ γνλέσλ ζηε ζρνιηθή επίδνζε θαη πξφνδν ησλ παηδηψλ 

Β. Ζ αλαδήηεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ θαηεπζχλνπλ ηνπο γνλείο ζηελ  

απφθαζε λα επηιέμνπλ ην Μνπζηθφ ζρνιείν γηα ηα παηδηά ηνπο 

Γ. Ζ δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ Μνπζηθνχ ζρνιείνπ ζηε γλσζηηθή, 

ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή εμέιημε ησλ καζεηψλ ηνπ 

Γ. Αλίρλεπζε ηνπ βαζκνχ αλάκεημεο ησλ γνληψλ ζηε ζρνιηθή δσή θαη 

ζηαδηνδξνκία ησλ παηδηψλ 

Φπζηθά, απφ ηελ εξεπλεηηθή καο πξνζπάζεηα πξέπεη λα ειεγρζεί ζε πνην 

βαζκφ ηα πνξίζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηά καο αληαπνθξίλνληαη ζηε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία.    

χκθσλα κε ην γεληθφ ζθνπφ ηεο έξεπλα πάλσ ζε απηφ ην αληηθείκελν, ζα 

επηδηψμνπκε λα εμεηάζνπκε ηα αθφινπζα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

  1. Πνηεο είλαη νη αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ ζην ζέκα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδξνκήο ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ζε πνην βαζκφ  απηή ζπλδέεηαη κε ηε δηθή ηνπο 

δηαδξνκή 

2. Πνηα είλαη ε δηαδηθαζία θαη ην πιαίζην ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ  επηινγή 

ηνπ Μνπζηθνχ ζρνιείνπ.  

3. Ση είλαη απηφ πνπ πξνζδνθνχλ νη γνλείο απφ ηε θνίηεζε ησλ παηδηψλ ζην 

Μνπζηθφ ρνιείν θαη πνηα ζεσξνχλ φηη είλαη ηα νθέιε γηα ηα παηδηά.  

4. ε πνην βαζκφ ζεσξνχλ αλαγθαίν νη γνλείο λα παίξλνπλ ελεξγεηηθά κέξνο 

ζηε ζρνιηθή δσή ησλ παηδηψλ ηνπο. 

Δίλαη παξαδεθηφ φηη ε πνηφηεηα κηαο έξεπλαο ζπλάδεη κε ηα ζέκαηα πνπ 

πξνζεγγίδεη θαη απηά πξέπεη λα θηλεηνπνηνχλ ην ελδηαθέξνλ ηεο αλζξψπηλεο 

θνηλφηεηαο, αιιά θαη λα θέξλνπλ ζην πξνζθήλην θαηλνχξγηα ζηνηρεία, ηα νπνία 

πξνζδίδνπλ βάζνο ζηελ πξνγελέζηεξε εκπεηξία  πάλσ  ζην πξνθαζνξηζκέλν ζέκα ( 
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Hammersley, Gomm&Woods, 1999). Δμάιινπ ε ελαζρφιεζε κε ην ζέκα ηεο 

επηινγήο ζρνιείνπ, απνηειεί αληηθείκελν ηεο επηθαηξφηεηαο, θαζψο ηνλ ηειεπηαίν 

θαηξφ γίλεηαη κεγάιε ζπδήηεζε γηα ηε ιεηηνπξγία Πξφηππσλ θαη Πεηξακαηηθψλ 

ζρνιείσλ θαη ην δηθαίσκα ησλ καζεηψλ λα θνηηνχλ ζε απηά   

7.3 Ζ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

Αθνχ θαζνξίζηεθε ν ζθνπφο θαη δηαηππψζεθαλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ε 

εξεπλήηξηα πξνζπαζεί λα βξεη ηε ζηξαηεγηθή, ψζηε λα παξνπζηάζεη ηελ αθξίβεηα θαη 

νξζφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ην νπνίν πξαγκαηεχεηαη (Bourdieu, 1995). Πξέπεη λα 

επηιεγεί ε πην πξφζθνξε πξνζέγγηζε, επεηδή πξφθεηηαη λα δηεξεπλεζνχλ θαη λα 

δηαθσηηζηνχλ νη αληηιήςεηο, ν ζπκπεξηθνξηθφο ηξφπνο ζθέςεο, ηα φλεηξα πνπ 

ηξέθνπλ νη γνλείο γηα ηελ εζσηεξηθή θαιιηέξγεηα ησλ ηέθλσλ ηνπο θαη ζε πνην βαζκφ 

φια απηά  επεξεάδνπλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηα Μνπζηθά ρνιεία. Γηα ην ζθνπφ 

απηφζα αμηνπνηεζνχλ νη θχξηεο αξρέο ηεο Πνηνηηθήο έξεπλαο (qualityresearch). 

Υαξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηεο ησλ πνηνηηθψλ κεζφδσλ είλαη φηη ππάξρεη κηα 

«θηλεηηθφηεηα» ζην ιφγν κηα ειεπζεξία ζηελ έθθξαζε, γηαηί ε εξεπλήηξηα δελ 

θαηεπζχλεη ηα ππνθείκελα ζε πξνβιεπφκελεο θαη ηππνπνηεκέλεο απαληήζεηο.  

Ζ πνηνηηθή έξεπλα μεθηλά, φηαλ ε εξεπλήηξηα αλαιακβάλεη λα αληρλεχζεη 

ελδειερψο κηα πξνζσπηθή ππφζεζε κέζα ζε θάπνηεο δεδνκέλεο ζπλζήθεο, λα θάλεη 

κηα νιηζηηθή κειέηε πάλσ ζε έλα ζέκα πνπ άπηεηαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ηεο κε 

επηδίσμή ηεο λα αληηιεθζεί ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη νινθιεξψλεηαη κε ηελ εμαγσγή 

ησλ πνξηζκάησλ (Π. Παπαλαζηαζίνπ & Δ Παπαλαζηαζίνπ,2005). Ζ εξεπλήηξηα 

αγθαιηάδεη κε ηε καηηά ηεο ηα ππνθείκελα, ζέηεη εξσηήκαηα γηα λα ιάβεη πξνζσπηθέο 

πιεξνθνξίεο, θαηαγξάθεη ζθέςεηο, πεξηγξάθεη θαη δίλεη εμεγήζεηο ζηελ αηζζεηή  

πξαγκαηηθφηεηα. Με ηηο πνηνηηθέο κεζφδνπο ε εξεπλήηξηα απνηηκά ηελ εκπεηξία ησλ 

αηφκσλ,  θνληνινγίο δηεηζδχεη ζην λνπ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα (Π. 

Παπαλαζηαζίνπ & Δ. Παπαλαζηαζίνπ,2005). Μειεηά ηηο θηλεηήξηεο δπλάκεηο πνπ 

παξαθηλνχλ ηα άηνκα λα δξάζνπλ κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, ελψ θαηαγξάθεη ηε 

δπλαηφηεηά ηνπο λα εμεγήζνπλ ηα ζπκβάληα πνπ ζπληεινχληαη ζην πεξηβάιινλ ηνπο 

θαη ζε ηη βαζκφ επελεξγνχλ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο (Κπξηαδή,2011). Ζ εξεπλήηξηα 

θάλεη κηα πξνζπάζεηα λα πιεζηάζεη εγγχηεξα ηνπο εξεπλψκελνπο θαη ηνπο νηθείνπο 

ηνπο, ζηνρεχνληαο λα δηεηζδχζεη ζην θνηλσληθφ θαη ηζηνξηθφ πεξίγξακκα εξκελείαο 

πνπ εθθξάδνπλ ηα ππνθείκελα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνπο ππφινηπνπο. Δζηηάδεη 

πεξηζζφηεξν ζηελ ηερληθή, ηε ζηξαηεγηθή θαη ηαπηνρξφλσο ζην πξντφλ πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ ελεξγεηψλ ηνπο. 
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Καηαιήγνληαο, ε θνπιηνχξα, ζπρλά, ηεο εξεπλήηξηαο απνηππψλεηαη ζηελ 

πνηνηηθή κεζνδνινγία. Ζ ίδηα είλαη ππνρξεσκέλε λα δψζεη ηε δηθή ηεο εξκελεία ζηα 

ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζπλαρζεί θαη λα ππνγξακκίζεη ηηο νξηζηηθέο ηειηθέο 

παξαηεξήζεηο, αθνχ αμηνπνηήζεη ηα δηθά ηεο ζρφιηα. Σν θείκελν απνδεηθλχεη φηη 

πίζσ απφ ηηο γξακκέο δελ θξχβεηαη έλα αληηθείκελν, αιιά έλα έκςπρν νλ θαη 

πηζαλψο είλαη ππνθξηηηθφ λα θαιχπηεηαη πίζσ απφ ην ξεκαηηθφ πξφζσπν «εκείο» ή 

ην  « ε εξεπλήηξηα» (Eisner,1991). 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία  επηιέρζεθε, δηφηη ζεσξείηαη ε πην 

ελδεδεηγκέλε γηα ηε δηείζδπζε ζε έλα δήηεκα πνπ έρεη παηδαγσγηθφ θαη 

θνηλσληνινγηθφ ελδηαθέξνλ, φπσο απηφ ηεο επηινγήο ζρνιείνπ γηα ηα παηδηά. Θα 

κπνξέζνπκε λα πεηχρνπκε ηελ επηδίσμή καο, απνζπψληαο ηδησηηθέο αλαθνξέο θαη 

πεξηγξαθέο, ψζηε λα εκβαζχλνπκε ζε ππνζέζεηο πνπ έρνπλ κεγάιε ζεκαζία γηα ηνπο 

ίδηνπο, αιιά δελ είραλ δηαγλσζηεί πξσηχηεξα.  ( Μason, 2010). 

 

7.4  Δξγαιείν πιινγήο Γεδνκέλσλ- Ζκηδνκεκέλε πλέληεπμε 

 Με δεδνκέλν φηη ε Πνηνηηθή έξεπλα, ζπλήζσο, δελ έρεη ζηφρν λα ζέζεη ππφ 

έιεγρν έλα θηινζνθηθφ, πνιηηηθφ ή επηζηεκνληθφ δήηεκα, αιιά λα πξνβάιιεη ηε 

ζεσξία κέζσ πιεξνθνξηψλ, πηζηεχνπκε φηη ε πξαθηηθή ηεο ζπλέληεπμεο είλαη ην πην 

πξφζθνξν φξγαλν ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα. (Κπξηαδή, 2011). Αθνξά ζηε δηάδξαζε 

θαη αληαιιαγή ηδεψλ θαη ζπλαηζζεκάησλ κεηαμχ ησλ αηφκσλ θαη θαηεπζχλεηαη απφ 

ηελ εξεπλήηξηα, πξνθεηκέλνπ λα εθκαηεχζεη θαη λα ζπιιέμεη δεδνκέλα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην ππφ δηεξεχλεζε ζέκα  ( Cohen θαη Manion,1992). Θα δηεμαρζεί κηα 

ζπδήηεζε αλάκεζα ζε δχν πξφζσπα πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη άγλσζηα κεηαμχ 

ηνπο θαη ζχκθσλα κε ηνλ Tuckmαn ε εξεπλήηξηα κε κέζν ηε ζπλέληεπμε ζα 

δνθηκάζεη λα «εηζέιζεη» ζην λνπ ησλ ππνθεηκέλσλ γηα λα εμαγάγεη ηηο επηινγέο, ηηο 

πεπνηζήζεηο, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αμίεο ηνπο (Cohen θαη Manion, 1994) θαη λα ηηο 

θαηαλνήζεη κέζα απφ ηε δηθή ηνπο νπηηθή (Ησζεθίδε 2003). 

Ζ επηινγή ηεο ζπλέληεπμεο ελέρεη πνιχ ζεηηθά ζηνηρεία θαη γηα ηελ 

εξεπλήηξηα θαη γηα ην πξφζσπν πνπ βξίζθεηαη απέλαληί ηεο, θαζψο ελζαξξχλνληαη 

θαη νη δπν πιεπξέο λα εκπιαθνχλ παξαγσγηθά ζην δηάινγν, ν νπνίνο 

αλαηξνθνδνηείηαη κέζσ ησλ ζέζεσλ πνπ εθθξάδνληαη. Βεβαίσο, απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ απφζπαζε ηεο γλψζεο είλαη ε πξνζεθηηθή  αθξφαζε, απφ ην 

αξρηθφ, αθφκε, ζηάδην ηεο ζπλέληεπμεο ( Kvale,1996). Έλα βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο 

ζπλέληεπμεο απνηειεί ε εγθπξφηεηα ηεο έξεπλαο, επεηδή ε εξεπλήηξηα ζα 
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δηακνξθψζεη θιίκα εκπηζηνζχλεο, κε ζθνπφ λα απνζπάζεη ηελ απάληεζε απφ ηνλ 

εξσηψκελν. Δπίζεο, επεηδή έρεη απνδεηρζεί πεηξακαηηθά φηη νη πεξηζζφηεξνη 

άλζξσπνη ζπκκεηέρνπλ κε κεγαιχηεξε πξνζπκία ζε έλα δσληαλφ δηάινγν παξά 

απαληνχλ ζε έλα έληππν θείκελν, είλαη βέβαην φηη κε ηε ζπδήηεζε ζα απμεζεί ν 

αξηζκφο ησλ απαληήζεσλ, εληζρχνληαο     ηαπηνρξφλσο θαη ην βαζκφ εγθπξφηεηαο 

ηεο έξεπλαο(Παπαλαζηαζίνπ& Παπαλαζηαζίνπ, 2005).  Σέινο, παξνπζηάδεη πνιχ 

κεγαιχηεξε επειημία, εηδηθά, ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο δελ έρεη επηθεληξσζεί ζην 

πεξηερφκελν ηεο εξψηεζεο, ε εξεπλήηξηα κπνξεί λα ππνβάιιεη έλα άιιν 

δηαζαθεληζηηθφ εξψηεκα, σο πξνο ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εξσηήζεσλ, σο πξνο ην 

κεηαζρεκαηηζκφ ησλ φξσλ πνπ πεξηέρνπλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο εξσηψκελνπο 

θαη σο πξνο αχμεζε ή πεξηθνπή ησλ ζεκάησλ ζπδήηεζεο (Παπαλαζηαζίνπ & 

Παπαλαζηαζίνπ, 2005). 

Βεβαίσο, ε ζπλνκηιία έρεη θαη αξλεηηθά ζεκεία, δηφηη είλαη κηα ηδηαηηέξσο 

ρξνλνβφξα δηαδηθαζία, ηφζν θαηά ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο φζν θαη θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο θαη ηε δπλαηφηεηα πξνζέγγηζεο ησλ εξσησκέλσλ. Σν πξφζσπν πνπ 

πξαγκαηνπνηεί ηελ έξεπλα πξέπεη λα δηαζέηεη απμεκέλεο επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο, 

επαηζζεζία, εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα, ελψ αξθεηέο θνξέο 

ελππάξρεη θάπνηνο ππνθεηκεληζκφο, φζνλ αθνξά ην δείγκα, ην εξγαιείν ηεο 

εξεπλήηξηαο πνπ αιινηψλεη ηελ αμηνπηζηία ησλ πνξηζκάησλ πνπ ζα εμαρζνχλ θαη 

πηζαλψο ζα ρξεηαζηεί λα πάξνπλ κέξνο ζηε ζπδήηεζε ιηγφηεξα άηνκα. (Cohen , 

Manion, 1997&Faukner 1999). Μηα ζεκαληηθή, επίζεο, αδπλακία ηεο πνηνηηθήο 

κεζνδνινγίαο είλαη φηη ε κειέηε δελ αθνξά κεγάιν αξηζκφ πεξηζηάζεσλ, κε 

απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ εκπφδηα ζηελ θαζνιηθή εθαξκνγή ησλ απνηειεζκάησλ. 

Χζηφζν, κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε δηεχξπλζε ηεο πθηζηάκελεο γλψζεο θαη λα 

απνηειέζεη ην εθαιηήξην γηα επηκήθπλζε ηνπ δηαιφγνπ ή λα ιεηηνπξγήζεη 

ζπλδπαζηηθά κε άιιεο κηθξφηεξεο πνηνηηθέο έξεπλεο, ψζηε λα ππάξμεη θάπνηα 

γελίθεπζε ησλ πνξηζκάησλ ηεο ( Bird θ. ζπλ 1999&Mason, 2010). 

ηελ παξνχζα έξεπλα, ε ζπλέληεπμε είλαη ν θαηαιιειφηεξνο ηξφπνο 

ζπιινγήο πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ. Ζ ζπλέληεπμε δηαηεξεί μερσξηζηή ζέζε σο 

κνληέιν έξεπλαο ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ θαη απηψλ ηεο αλζξψπηλεο 

ζπκπεξηθνξάο (Mishler 1996). Αλάκεζα ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ζπλεληεχμεσλ, 

εκείο ζα πξνηηκήζνπκε ηνλ ηχπν ηεο αηνκηθήο εκη-δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο ( semi-

structuredinterview), κε βάζε έλαλ νδεγφ ζπλέληεπμεο πνπ αθήλεη πεξηζψξηα 

επειημίαο ζηελ εξεπλήηξηα λα ηξνπνπνηήζεη ηε ξνή ησλ εξσηεκάησλ αλάινγα κε ηελ 
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πνξεία ηεο ζπλέληεπμεο. Απηφο ν νδεγφο εκη-δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο πεξηιακβάλεη 

30 ζπλνιηθά εξσηήζεηο. Ζ ζπλέληεπμε δηαξζξψλεηαη κε εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ, 

νπφηε ε ζπλνκηιία εμειίζζεηαη πην ειεχζεξα, αιιά πάληα εληφο ηνπ πεξηγξάκκαηνο 

ηνπ ζέκαηνο, ψζηε λα ζπιιερζνχλ ηα δεδνκέλα καο θαη δελ ππάξρνπλ δεζκεχζεηο 

νχηε ζην πεξηερφκελν νχηε ζηνλ ηξφπν πνπ ζα δνζνχλ νη απαληήζεηο  (Cohen , 

Manion, 1997). Γηα λα θαηνρπξψζνπκε ηελ εγθπξφηεηα ζηελ έξεπλά καο 

δεκηνπξγήζακε έλαλ πίλαθα φπνπ ην θάζε ππνθείκελν ζπκπιήξσλε ηα δεκνγξαθηθά 

ηνπ ζηνηρεία, φπσο παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα θαη πξηλ αξρίζεη ε δηαδηθαζία ηεο 

ζπλέληεπμεο αθνινπζήζακε θάπνηνπο θαλφλεο δενληνινγίαο (Faulkner θ. ζπλ.,1992). 

Έηζη, δψζακε ζε θάζε εξσηψκελν πην πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ην ζθνπφ ηεο 

έξεπλαο, ψζηε λα μεπεξαζηνχλ ηπρφλ απνξίεο ηνπο θαη ηνπο εμεγήζακε φηη νη 

ζπλεληεχμεηο δηαηεξνχλ ηελ αλσλπκία ηνπο, ψζηε λα καο απαληήζνπλ αβίαζηα θαη κε 

εηιηθξίλεηα. Απφ ηελ αξρή ηνπο δηεπθξηλίζακε πσο ε ζπλέληεπμε πινπνηείηαη γηα ηηο 

απαηηήζεηο κηαο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζα εμππεξεηήζνπλ 

επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο, γηα απηφ θαη πήξακε ηελ άδεηά ηνπο, ψζηε λα κε βξεζνχλ 

ζε δχζθνιε ζέζε ( Bird θ. ζπλ. 1999).Σέινο, ηνπο είπακε φηη είκαζηε δηαηεζεηκέλνη, 

αλ ην επηζπκνχλ, λα ηνπο δψζνπκε έλα αληίγξαθν ηεο έξεπλαο, αθφηνπ 

νινθιεξσζνχλ νη ελέξγεηέο καο. 

 

7.5 Γείγκα ηεο έξεπλαο – ηξόπνο δηεμαγσγήο ηεο ζπλέληεπμεο 

Ζ ιήςε ηνπ δείγκαηνο αθνξά ζηνπο ρεηξηζκνχο γηα ηελ αλαδήηεζε ησλ 

ππνθεηκέλσλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα, ζπληζηά ηκήκα ηνπ ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ θαη ε ρξήζε ηνπ είλαη απαξαίηεηε, γηα λα καο δηεπθνιχλεη ζηε κειέηε 

καο, αθνχ δελ είλαη εθηθηή ε πξνζέγγηζε φισλ ησλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο καο. Υσξίο 

ηε δηεξγαζία ηεο απφθηεζεο ηνπ δείγκαηνο δελ κπνξεί λαπξαγκαηνπνηεζεί ν 

ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο νχηε λα εμαθξηβσζεί ε ζπνπδαηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

δηαζέηνπκε θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο καο πξνζπάζεηαο (Marshall, 

1996. Robson, 2007). Γηα απηφ ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζνπκε φηη ηα  ππνθείκελα 

δηαζέηνπλ ηηο εκπεηξίεο πνπ δηεξεπλψληαη. Σν δείγκα καο πεξηιακβάλεη δέθα 

(10)ππνθείκελα-γνλείο, ηξεηο άληξεο θαηεπηά γπλαίθεο,ησλ νπνίσλ ηα παηδηά θνηηνχλ 

ή θνίηεζαλ ζην Μνπζηθφ ρνιείν ζην νπνίν εξγάδνκαη θαη ε ίδηα. θαη ζπκβνιίδνληαη 

κε ην γξάκκα Γ. (Γ1,Γ2,Γ3,Γ4,Γ5,Γ6,Γ7,Γ8,Γ9,Γ10). Βεβαίσο απεπζπλζήθακε θαη 

ζηε δηεπζχληξηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο γηα λα καο δψζεη πιεξνθνξίεο γηα ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Σελ ίδηα αθνινπζία ηεξήζακε γηα λα πάξνπκε 
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ζπλέληεπμε (βι. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ), ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο, φζσλ ειέρζεζαλ, 

φηαλ παξαζέηακε ηα απνηειέζκαηα. Γεδνκέλνπ φηη ην δείγκα καο είλαη νκνηνγελέο 

θαη θαζψο εθαξκφδνπκε έλα πνηνηηθφ κνληέιν έξεπλαο, θξίλνπκε  ηθαλνπνηεηηθφ ηνλ 

αξηζκφ ησλ ππνθεηκέλσλ θαη φηη ηα επξχηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθά ( Cohen, Manion&Morisson, 2007). ηελ έξεπλά  καο νη 

εξσηεζέληεο έρνπλ ζρεδφλ ίδηα ραξαθηεξηζηηθά (Κπξηαδή,2011), π.ρ. φισλ ηα παηδηά  

είλαη καζεηέο Μνπζηθψλ ρνιείσλ, θαη έρνπλ ζρεδφλ ηελ ίδηα ειηθία. Χο πξνο ην 

θνηλσληθφ ηνπο πξνθίι,  φινη είλαη Έιιελεο θαη δηακέλνπλ ζηελ πεξηθέξεηα εθηφο απφ  

ηξεηο πεξηπηψζεηο πνπ είλαη θάηνηθνη ηεο Πξσηεχνπζαο. Δπίζεο, φινη έρνπλ αλψηεξε 

κφξθσζε, ελψ θάπνηνη  είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ. Απφ ηνπο ζπδχγνπο ησλ 

ππνθεηκέλσλ νη πεξηζζφηεξνη έρνπλ αλάινγε κφξθσζε, ζπγθεθξηκέλα, έρνπλ 

Παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα θαη εξγάδνληαη σο δεκφζηνη ή ηδησηηθνί ππάιιεινη. 

Μειεηψληαο ηα επξήκαηα, δηαπηζηψλνπκε φηη ηα ππνθείκελα ηνπ δείγκαηνο 

βάζεη δηεζλψλ θξηηεξίσλ ζπγθαηαιέγνληαη ζηε κεζαία ηάμε, φπσο εμάιινπ 

αλαιχεηαη ζηε ζπλέρεηα. Δπηπιένλ, ε αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ καο παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα απνηππψζνπκε ηελ επελέξγεηα ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

θαη πνιηηηζηηθνχ βάζξνπ ησλ γνλέσλ ζηελ πξνηίκεζε ζρνιείνπ θαη ζηηο ζρέζεηο ηνπο 

κε απηφ. 

Ζ ηαθηηθή ηεο δεηγκαηνιεςίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηεξίδεηαη ζην 

ζεσξεηηθφ ζχζηεκα ησλ πηζαλνηήησλ (γλσζηή σο ηπραίν δείγκα). Δπνκέλσο, 

εμαζθαιίδεηαη φηη θάζέλαο πνπ έρεη ην ξφιν ηνπ γνλέα ελδέρεηαη λα είλαη επηιέμηκν 

θαη ε ηνπνζέηεζε ή ε κε ζπκπεξίιεςή ζην δείγκα είλαη θαζαξά δήηεκα ηχρεο. 

(Cohen, Manion&Morisson, 2007). 

Θεσξνχκε φηη είλαη απαξαίηεην λα δηεπθξηλίζνπκε φηη γηα ηε δηελέξγεηα ηεο 

παξνχζαο ζπλέληεπμεο ζπλαληήζακε κεγάιε δπζθνιία ζηε ζπλάληεζε θαη 

επηθνηλσλία κε ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο, ιφγσ ηνπ δπζκελνχο θιίκαηνο πνπ έρεη 

πξνθχςεη εμαηηίαο ηεο παγθφζκηαο επηδεκηνινγηθήο θξίζεο. Τπήξρε πεξηνξηζκφο ζηηο 

κεηαθηλήζεηο καο θαη γηα απηφ γηα θάπνηα ηκήκαηα ηεο ζπλέληεπμεο έγηλε ε 

επηθνηλσλία κέζσ ηειεθψλνπ. Δηδηθφηεξα, νη ηξεηο πξψηεο ζπλεληεχμεηο 

δηελεξγήζεθαλ ζε ρξφλν πνπ εμππεξεηνχζε ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο θαη ζε 

ηδησηηθφ ρψξν πνπ ήηαλ ην ζπίηη ηεο εξεπλήηξηαο. Οη ππφινηπεο επηά 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηειεθσληθψο ή κέζσ skype, νπφηε ην πεξηερφκελν ησλ 

απαληήζεσλ απνδφζεθε κε αθξίβεηα, αιιά θαη ε εξεπλήηξηα απαιιάρζεθε απφ ηελ 

ππνρξέσζε λα ηεξεί ζεκεηψζεηο γηα φζα ηεο ιέλε ηα ππνθείκελα (Παπαλαζηαζίνπ & 
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Παπαλαζηαζίνπ, 2005). Φπζηθά, πξνεγνπκέλσο, δεηήζακε ηε ζχκθσλε γλψκε φισλ 

γηα ηελ ερνγξάθεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ.  

ινη φζνη έιαβαλ κέξνο, δέρηεθαλ κε πξνζπκία ηελ πξφζθιεζή ηεο, πξάγκα 

πνπ ζεκαίλεη φηη κεξηκλνχλ θαη ζπκκεξίδνληαη ηηο αλεζπρίεο θαη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ 

θαηαβάιινπλ ηα παηδηά ηνπο. Αθνχ ερνγξαθήζακε φιεο ηηο απαληήζεηο ησλ γνληψλ, 

αθνινχζεζε ε απνκαγλεηνθψλεζε θαη ε αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, ψζηε λα 

αληηιεθζνχκε ζαθψο θαη λα δψζνπκε εξκελεία ζηηο  πεπνηζήζεηο θαη ηνπο ηξφπνπο 

δξάζεο ησλ ππνθεηκέλσλ (Λακπίξε-Γεκάθε,1990). Ζ εξεπλήηξηα πξέπεη λα 

πξνρσξήζεη ζε θξηηηθή αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ ηα πξφζσπα 

επηθεληξψλνληαο ηε καηηά ηεο ζε φξνπο θαη έλλνηεο πνπ εκπεξηέρνληαη ζην θείκελν( 

Σζηψιεο, 2015). 

 

7.6  Εεηήκαηα εζηθήο θαη Γενληνινγίαο 

Δπεηδή ε έξεπλα έρεη έλαλ πξνζσπηθφ ραξαθηήξα,  κπνξεί θαηά ηελ 

πξαγκαηνπνίεζή ηεο λα ηεζνχλ θάπνηνη θξαγκνί, φπσο έλαο εθλεπξηζκφο ή ελφριεζε 

απφ ηελ πιεπξά ησλ εξσησκέλσλ( Ίζαξε θαη Πνπξθφο, 2015). ε απηή ηελ 

πεξίπησζε είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα θαζεζπράζνπκε ηα πξφζσπα φηη ζα ππάξρεη 

πιήξεο ερεκχζεηα φζνλ αθνξά ζηα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα θαη ζα πξνζηαηεπηεί ε 

αλσλπκία ηνπο. Δπηπιένλ, ζα ηνπο δηαβεβαηψζνπκε φηη  αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλέληεπμεο ληψζνπλ θάπνηα πξνζβνιή ή αλαζθάιεηα, ζα ζηακαηήζνπκε πξνζσξηλά 

ή αθφκα θαη αλ δελ αηζζάλνληαη νηθεία λα εγθαηαιείςνπλ ηε ζπδήηεζε. Δπίζεο, ηνπο 

δηεπθξηλίδνπκε φηη αλ νη εξσηήζεηο καο αγγίμνπλ θάπνην επαίζζεην ζεκείν ηνπο θαη 

αηζζαλζνχλ δπζάξεζηα, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κελ απαληήζνπλ.    

 

8
ν
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΑΝΑΛΤΖ  ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

8.1 Δηζαγσγή 

ην ηξέρνλ θεθάιαην ζα εκθαλίζνπκε θαη ζα εμεηάζνπκε ιεπηνκεξψο ηα 

πνηνηηθά ζηνηρεία πνπ αληιήζακε κε ηε ηερληθή ηεο ζπλέληεπμεο. Οη ζπλεληεχμεηο 

κεηά ηε καγλεηνθψλεζε πήξαλ ηε κνξθή θεηκέλνπ θαη θαηεγνξηνπνηήζεθαλ αλά 

ζεκαηηθνχο άμνλεο ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν ηεο ζπλέληεπμεο. ηελ παξάζεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ  θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα ζεκεία πνπ θαηαγξάθνληαη ηα ιεγφκελά 

ησλ ππνθεηκέλσλ απηνιεμεί, έγηλε ρξήζε ζεκείσλ ζηίμεο, γηα λα απνηππσζεί πην 
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θαζαξά ν ηξφπνο έθθξαζεο θαη ε αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ λα είλαη ζαθήο θαη 

θαηαλνεηή ( Nason, 2010, 258) 

 

 

8.2  Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ 

8.2.1 1
ορ

 επεςνηηικόρ άξοναρ: ηξαηεγηθέο ησλ γνλέσλ αλαθνξηθά κε ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνξείαο ησλ παηδηψλ ηνπο 

Οη εξσηήζεηο απηήο ηεο ελφηεηαο αθνξνχλ ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο ζηάζεηο ηεο 

νηθνγέλεηαο πάλσ ζην ζέκα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ ηεο θαη ηνπο παξάγνληεο 

εθείλνπο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή θαξηέξα ηνπο. ηελ 

εξψηεζε, αλ πηζηεχνπλ φηη ε νηθνγέλεηα επεξεάδεη ηε ζρνιηθή επίδνζε θαη ηελ 

πλεπκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ ηνπο, φινη νη εξσηεζέληεο απάληεζαλ ζεηηθά. 

Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη θάπνηα αιιειεμάξηεζε αλάκεζαζην θνηλσληθφ θαη 

πνιηηηζηηθφ ππφβαζξν ηεο νηθνγέλεηαο θαη ζηελ πνξεία ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν.Ζ 

νηθνγέλεηα πξνζθέξεη εξεζίζκαηα, πλεπκαηηθά εθφδηα θαη απνηειεί πξφηππν γηα ηα 

παηδηά. Υαξαθηεξηζηηθά παξαζέηνπκε ηηο απαληήζεηο: 

Γ1: «Ζ επίδξαζε ηεο νηθνγέλεηαο είλαη απφιπηε ζηε ζρνιηθή επίδνζε, παίδεη 

κεγάιν ξφιν ζηελ εθπαηδεπηηθή. δηαδξνκή, πάξα πνιχ, θαζνδεγεί, δηεπξχλεη ηνπο 

νξίδνληεο κε ηα εξεζίζκαηα πνπ εεε.. δίλεη, ηνπο πξνζθέξεη θαη  ηα εξγαιεία πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα ηελ πλεπκαηηθή ηνπο ζπγθξφηεζε, γηαηί ηα ζεσξεί  ζεκαληηθά 

αλαγλσξίδνληαο  ε ίδηα ε νηθνγέλεηα ηελ αμία ηεο γλψζεο» 

Γ2: «Πάξα πνιχ,  κέζα ζην ζπίηη ππάξρνπλ εξεζίζκαηα, βηβιηνζήθεο κε βηβιία,  

ζπγθεθξηκέλα, αλ νη γνλείο δηαβάδνπλ νη ίδηνη, βιέπεη ην παηδί ηνπο  γνλείο λα θξαηάλε 

βηβιία, ζα επεξεαζηεί ζεηηθά πξνο απηή ηελ πνξεία».  

Γ3: «Βεβαίσο, ε νηθνγέλεηα αζθεί επίδξαζε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδξνκή ηνπ 

παηδηνχ, ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο, γηαηί κε ηα εξεζίζκαηα πνπ δίλεη, 

κειέηε, ελαζρφιεζε κε ηα πξνβιήκαηα ηεο θνηλσλίαο, δηάινγνο, επαθή κε ηηο ηέρλεο 

θαζψο θαη ην παξάδεηγκα ησλ γνληψλ είλαη αξθεηά γηα λα αθνινπζήζεη ην παηδί ην 

δξφκν ηεο κφξθσζεο» 

Γ4: «Σα παηδηά κνπ δέρηεθαλ εξεζίζκαηα απφ εκάο, παξαθνινπζνχζαλ θαη 

ζπκκεηείραλ ζε εθδειψζεηο θαη επηπιένλ δηαζέηακε ρξήκαηα γηα φ,ηη καο δεηνχζαλ ηα 

παηδηά…  δηαβάδνπλ θαη βηβιία Δλδηαθέξνκαη γηα ηηο επηδφζεηο ηνπ παηδηνχ θαη … λαη, 

ελλνείηαη θαη πξνβιεκαηίδνκαη θαη αλεζπρψ γηα ην κέιινλ ηνπ θαη ηελ θαηεχζπλζε πνπ 

ζα πάξεη» 
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Γ5: «Βαζηθά, εμαξηάηαη απφ ην πφζν ε νηθνγέλεηα ελδηαθέξεηαη γηα ηα παηδηά 

ηεο. Αλ ζεσξήζνπκε φηη ελδηαθέξεηαη, θπζηθά, ζα θξνληίζεη λα  θαιιηεξγήζεη ην κπαιφ 

ηνπο κέζα απφ ηα δηάβαζκα, αξρηθά, θαη ελ ζπλερεία κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, 

κνπζηθή, ζέαηξν, αθφκε λα ηνπ κάζνπλ λα παίδεη θαη πλεπκαηηθά παηρλίδηα, φπσο 

ζθάθη, πνπ ρξεηάδεηαη λα αθνινπζεί κηα ζηξαηεγηθή» 

Γ6: «Αλ νη γνλείο έρνπλ έλα κνξθσηηθφ επίπεδν, έρνπλ θάλεη ζπνπδέο ζα 

ζειήζεη  θαη ην παηδί θάηη αληίζηνηρν λα θάλεη, δειαδή πην πνιχ κε ην παξάδεηγκα  

φρη,φρη, πην πνιχ κε ηα ιφγηα, ν ηξφπνο δσήο πνπ έρνπλ νη γνλείο κέζα ζην ζπίηη ζα 

επεξεάζεη ην παηδί» 

Γ7:«Ζ νηθνγέλεηα ηελ επεξεάδεη πάξα πνιχ, έρεη άκεζε ζρέζε ην πφζν 

θαιιηεξγεκέλνη, ζα έιεγα, είλαη νη γνλείο, ψζηε λα ηα πξνσζήζνπλ, λα είλαη θνληά 

ηνπο. Απφ κηθξά πξνζπαζήζακε λα ηνπο δείμνπκε δηάθνξνπο δξφκνπο, γηα λα δνχκε ηη 

ηνπο αξέζεη. Έηζη αζρνιήζεθαλ θαη κε ην αζιεηηζκφ, πνπ αλνίγεη θαη ην κπαιφ θαη 

παξάιιεια κε ηε κνπζηθή θαη κε δηάθνξεο μέλεο γιψζζεο. Γειαδή πξνζπαζνχκε ηψξα 

λα κελ αζρνινχληαη κε ηε … αο πνχκε ( γειάεη) κε ηε κάζηηγα ηεο επνρήο, ηνπο 

ππνινγηζηέο, ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα. Πξνζπαζνχκε λα ηνπο δψζνπκε θάπνηεο άιιεο 

δηεμφδνπο. Δπίζεο, ε νηθνγέλεηα επεξεάδεη θαη ηε ζρνιηθή επίδνζε, ην πηζηεχσ θαη σο 

εθπαηδεπηηθφο πνπ είκαη θαη σο γνληφο. Δηδηθά ν γηνο κνπ ν κεγάινο έρεη αλαπηπγκέλν 

αίζζεκα θηινκάζεηαο, ζέιεη λα καζαίλεη πάληα θάηη θαηλνχξγην θαη εκείο παηψληαο 

πάλσ ζε απηφ, ην εθκεηαιιεπηήθακε θαη απφ κηθξφ ηνπ δηαβάδακε βηβιία, πνπ δελ 

κπνξνχζε αθφκα λα δηαβάζεη, ν κπακπάο ηνπ κάζαηλε Γεσγξαθία, κε απνηέιεζκα  ε 

επίδνζή ηνπ ζην ζρνιείν λα είλαη πνιχ ζεηηθή » 

Γ8: « ε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ, δηφηη ηα παηδηά ξνπθάλε ζα ζθνπγγάξη απηά 

πνπ βιέπνπλ απφ ηνπο γνλείο. Αλ νη γνλείο δελ έρνπλ αλνίμεη πνηέ έλα βηβιίν θαη δελ 

ππάξρεη έλα βηβιίν ζην ζπίηη, κηα εθεκεξίδα, δελ έρνπλ δεη πνηέ έλα άξζξν, πψο ζα 

αζρνιεζνχλ ηα παηδηά; Σν παξάδεηγκα ησλ γνληψλ, ν ηξφπνο πνπ ηα θαζνδεγνχλ …αλ 

θάζνληαη φιε κέξα ζηελ ηειεφξαζε … Ζ νηθνγέλεηα ζε κεγάιν βαζκφ επεξεάδεη θη ηε 

ζρνιηθή επίδνζε, λα κελ πσ ζην κεγαιχηεξν βαζκφ ..εε.. αλ ν γνληφο δελ είλαη απφ 

πάλσ, ηα παηδηά ζα παξαζπξζνχλ ζηα εχθνια» 

Γ9: «Δλλνείηαη, ε νηθνγέλεηα είλαη ν βαζηθφο παξάγνληαο, νη γνλείο. Απφ πνιχ 

κηθξή ειηθία, δηαβάδνληαο παξακχζηα, παξαθνινπζψληαο παξαζηάζεηο, πεγαίλνληαο 

ζε ζπλαπιίεο, βιέπνληαο εθζέζεηο, θάλνληαο ηαμίδηα. κσο δε λνκίδσ φηη απηά είλαη 

αιιειέλδεηα κε ηε ζρνιηθή επίδνζε. Έρσ έλα παξάδεηγκα ζην κπαιφ κνπ, ζπλαδέιθνπ 

πνπ έβαδε ζην παηδί ηεο απφ πνιχ κηθξή ειηθία λα αθνχεη φπεξα, δηάβαδε ηζηνξίεο γηα 
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ηελ φπεξα θαη ηψξα ην παηδί θηλδπλεχεη λα κείλεη ζηελ ίδηα ηάμε, δε ζεκαίλεη φηη ε 

πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα ζπλδέεηαη απφιπηα κε ηελ επίδνζε ηε ζρνιηθή» 

Γ10: «Αλακθηζβήηεηα, δελ ην ζπδεηάκε, γηαηί δίλεη αθνξκέο, δίλεη παξφξκεζε 

ζηα παηδηά θαη παξάδεηγκα θαζεκεξηλφ, αο πνχκε. Απνηειεί παξάδεηγκα ε ίδηα ζνπ ε 

θαζεκεξηλφηεηα, ηη βηβιίν πηάλεηο ζην ρέξη ζνπ, ηη ηαηλία βιέπεηο. Άκα βιέπεηο αο 

πνχκε ηαηλίεο επηθαλεηαθνχ επηπέδνπ, ην παηδί ζνπ ιέεη: απηφ είλαη ην ππφδεηγκα. Άκα 

βιέπεηο ηαηλίεο δηαθνξεηηθνχ επηπέδνπ, ή δηαβάδεηο έλα θείκελν ή αλαιχεηο κηα 

ζπδήηεζε, φια απηά δελ είλαη παξαδείγκαηα; Σε ζρνιηθή επίδνζε ηελ επεξεάδεη ζην 

βαζκφ πνπ νη γνλείο είλαη ε..ε.. δίπια ηνπο, θπξίσο ζην μεθηλήκαηά ηνπο, ηα γλσζηηθά 

μεθηλήκαηα. Σν Γεκνηηθφ ζέιεη δνπιεηά καδί κε ηνπο γνλείο.  Δγψ έηζη πηζηεχσ»   

Ζ νηθνγέλεηα θαηέρεη ηνλ πξσηεχνληα ξφιν έλαληη ηνπ ζρνιείνπ φζνλ αθνξά 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχθαη γηα νξηζκέλνποε ζπκβνιή ηνπ έρεη απιψο εληζρπηηθφ 

ξφιν, φζνλ αθνξά ζηηο βάζεηο πνπ απνθηά ην παηδί απφ ην ζπίηη. Θεκέιην ηεο 

δηαδηθαζίαο απηήο είλαη θαη‟ εμνρήλ ε θνηλσλία ηεο νηθνγέλεηαο κέζα ζηελ νπνία 

δηακνξθψλνληαη νη αμίεο ηεο πνιηηηζκέλεο δσήο θαη ζηε ζπλέρεηα ην ζρνιείν 

νινθιεξψλεη ην έξγν κε ηελ παηδαγσγηθή ηνπ δξάζε. Πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ην 

ζρνιείν αμηψλεη ηηο απνθαινχκελεο εμσζρνιηθέο γλψζεηο(ζέαηξν, επαθή κε 

ινγνηερλία), ρσξίο φκσο λα ηηο παξέρεη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν θαη λα ηηο 

κεηαβηβάδεη. 

Δλδεηθηηθά παξαζέηνπκε ηηο εμήο απαληήζεηο: 

Γ1: «εε… Παίδεη θαη ην ζρνιείν κεγάιν ξφιν εηδηθά φηαλ ιεηηνπξγεί  ζε έλα ζσζηφ 

παηδαγσγηθφ θιίκα, θαη ζπκίδεη πεξηζζφηεξν ηελ νηθνγελεηαθή ζαιπσξή, Γελ κπνξεί, 

φκσο, λα μεπεξάζεη εε… ηηο επηδξάζεηο ηεο νηθνγέλεηαο νχηε λα ηηο θαιχςεη απφιπηα, 

φηαλ απηέο ιείπνπλ, εε… γίλεηαη κία πξνζπάζεηα, αιιά δελ είλαη ε ίδηα ε επηξξνή κε 

ηελ νηθνγέλεηα, είλαη δχζθνιν, φζν πεξηζζφηεξν… θαη πάιη έρεη λα θάλεη κε ηελ ειηθία 

, κε ηελ έλλνηα φηη έρνπλ πεξάζεη θάπνηεο αληηιήςεηο ζηα παηδηά , θάλεη ηελ 

πξνζπάζεηά ηνπ ην ζρνιείν , αιιά δε λνκίδσ φηη έρεη ηελ απφιπηε επηξξνή. Σν ζρνιείν,  

φηαλ.. εηδηθά ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, φηαλ έξρεηαη ην παηδάθη ζε κία ειηθία θαη 

έρεη  θαηαζηαιάμεη, έρεη έξζεη ζε επαθή κε θάπνηεο έλλνηεο θαη έρεη θαζνδεγεζεί κέζσ 

ηεο νηθνγέλεηαο, δχζθνια  ζα κπεη ζε δηαθνξεηηθή ινγηθή.  Άξα, δει. θαηαιήγνπκε φηη 

ηηο βάζεηο ζέηεη ε νηθνγέλεηα. Σν ζρνιείν αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο, ζε ηη δίλεη 

πξνηεξαηφηεηα, αλζξσπηζηηθέο αμίεο, ή φρη  εε.. πάξα πνιιά παίδνπλ ξφιν». 

 Γ6: «Δλ ησ κεηαμχ ην ζρνιείν …. παίδεη ξφιν  θαη ην ζρνιείν δε λνκίδσ, 

φκσο, φηη έρεη κηα ηέηνηα νξγάλσζε, ψζηε λα έρεη ην ρξφλν λα δηαθνξνπνηεζεί 
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αλάινγα κε ην θάζε παηδί, λα δψζεη ην θάζε παηδί ηνλ ίδην ρξφλν, πνπ ρξεηάδεηαη, λα 

αληεπεμέιζεη ζηε δηαθνξεηηθφηεηα, ζε δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ελφο παηδηνχ. Γίλεη κηα 

θαηεπζπληήξηα γξακκή, αιιά δελ κπνξεί λα είλαη πνιχ κεγάιε ε επηξξνή, ρξεηάδνληαη 

πάιη πάξα πνιιέο άιιεο παξάκεηξνη , γηα λα πεηχρνπκε θάηη ηέηνην» 

πκπεξαζκαηηθά,ηα παηδηά πνπ νη γνλείο ηνπο έρνπλ πςειή κφξθσζε, 

εμνπιίδνληαη κε ηα πξναπαηηνχκελα εθφδηα, πξνθεηκέλνπ λα ρηίζνπλ πάλσ ζ‟ απηά 

ηελ θνπιηνχξα πνπ πξνσζεί ε ζεζκνπνηεκέλε κνξθή εθπαίδεπζεο, νπφηε θαη ε 

δηαδηθαζία ηεο πξνζαξκνγήο θαη ελζσκάησζεο ηνπ παηδηνχ ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα 

θαίλεηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζρεδφλ κε ηε γέλλεζή ηνπ. Σν παηδί αθνινπζψληαο ην 

παξάδεηγκα ησλ γνληψλ ηνπ εζσηεξηθεχεη φιεο ηηο αμίεο ηεο νηθνγέλεηαο.  

ην εξψηεκα, αλην κνξθσηηθφ θαη θνηλσληθφ ππφβαζξν ηεο νηθνγέλεηαο, 

αζθεί επηξξνή  ηφζν ζηε ζρνιηθή επίδνζε  φζν θαη ηελ επηινγή ζρνιείνπ νη κηζνί, 

ζρεδφλ, απάληεζαλ φηη ππάξρεη αλακθηζβήηεηε ζρέζε. Γηαπηζηψζεθε φηη ηα παηδηά 

πνπ νη γνλείο ηνπο έρνπλ πςειή κφξθσζε, επηδηψθνπλ λα έρνπλ θαιέο επηδφζεηο θαη 

λα εμαζθαιίδνπλ πςειά επίπεδα επηηπρίαο ζην ζρνιείν. Δπηζπκψληαο, επίζεο, νη 

γνλείο λα εμαζθαιίζνπλ ηηο θαιχηεξεο ζπλζήθεο κφξθσζεο ησλ παηδηψλ ηνπο 

επηιέγνπλ ην ζρνιείν εθείλν πνπ δεκηνπξγεί επθαηξίεο γηα λα είλαη επηπρηζκέλα, λα 

επηηχρνπλ θαη λα αθνινπζήζνπλ κηα νπζηαζηηθή ζηαδηνδξνκία 

Γ1:«Οπσζδήπνηε, γηαηί έλαο κνξθσκέλνο γνληφο ζα ζειήζεη λα θαιιηεξγήζεη 

θαη ζην παηδί ηελ ηδέα ηεο κφξθσζεο, νπφηε ζα ην ππνζηεξίμεη πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε. Θα βξίζθεηαη πάληα ζην πιάη ηνπ, ζα ηνπ παξέρεη βνήζεηα, ζα ηνπ ηνλψλεη 

ηελ απηνπεπνίζεζε, ζα βξίζθεηαη ζε επηθνηλσλία κε ηνπο δαζθάινπο. Φπζηθά θαη  ε 

θνηλσληθή ζέζε ηεο νηθνγέλεηαο, είλαη βαζηθφο παξάγνληαο, θαζψο ζα ππάξρεη έλαο 

θχθινο γλσξηκηψλ, απφ ηηο πνηεο ζα σθειεζεί ην παηδί. Δπίζεο θαη ε νηθνλνκηθή 

δπλαηφηεηα παίδεη ξφιν, γηαηί νη γνλείο κπνξνχλ άλεηα, ρσξίο λα ηνπ ζηεξήζνπλ θάηη 

άιιν  λα εληζρχζνπλ ην παηδί κε φ,ηη απηφ έρεη αλάγθε» 

Γ3: «Ναη, γηαηί φζν κνξθσκέλνη είλαη νη γνλείο ηφζν κεγαιχηεξεο πξνζδνθίεο 

έρεη ε νηθνγέλεηα απφ ηα παηδηά θαη  πεξηζζφηεξν ηα παηδηά αληηδξνχλ ζεηηθά ζε απηφ, 

δει ην ζεσξνχλ πιένλ δεδνκέλν  θαη πξνζπαζνχλ γη’ απηφ. Αιιά θαη πνην ζρνιείν 

κπνξεί λα θαιχςεη ηηο απαηηήζεηο ηνπο, δεκφζην ή ηδησηηθφ, πξνβιεκαηίδεη ηνπο γνλείο, 

φηαλ κάιηζηα απηνί έρνπλ θαη ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα θαη δελ ηνπο απαζρνιεί, αλ 

μνδέςνπλ ρξήκαηα » 

Γ4: «Ξεθίλεζα ηε ζρνιηθή κνπ δσή απφ ην λεπηαγσγείν θαη νινθιήξσζα ηελ 

εθπαίδεπζή κνπ κε ηηο ζπνπδέο πνπ έθαλα ζην Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ηεο 
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Πάηξαο. Παξάιιεια, αζρνιήζεθα κε ηα αγγιηθά, κε ηε κνπζηθή. Θεσξψ φηη απηή ε 

εκπεηξία κνπ κε έθαλε λα ζεσξψ πνιχ ζεκαληηθή ηελ πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα ηνπ 

παηδηνχ θαη φηαλ απέθηεζα ηα παηδηά κνπ, ηα έθαλα λα ζέινπλ ηε κφξθσζε. Γηαβάδακε 

βηβιία, πεγαίλακε θαη πεγαίλνπκε ζε κνπζηθνρνξεπηηθέο εθδειψζεηο, ηαμηδεχνπκε, 

αζρνινχληαη κε ηε κνπζηθή. Έθαλα φ,ηη κπνξνχζα».  

Γ5: «Φπζηθά, γηαηί άιιεο γλψζεηο θαη επίπεδν έρνπλ νη κνξθσκέλνη γνλείο θαη 

άιιν νη γνλείο πνπ δελ έρνπλ κφξθσζε, δνχιεπαλ ζε έλα εξγνζηάζην απφ ην πξσί σο 

ην βξάδπ ή ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. Αθφκε θαη αλ ζέινπλ απηνί νη γνλείο δε ζα έρνπλ  ηηο 

γλψζεηο λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο. Καη ν θχθινο γλσξηκηψλ παίδεη ξφιν, φηαλ είλαη 

δηεπξπκέλνη νη νξίδνληεο ηνπ, ηα παηδηά δέρνληαη δηαθνξεηηθά αθνχζκαηα, πέξα απφ 

απηά πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επηβίσζε ». 

Γ6: «Πηζηεχσ φηη επεξεάδεη ηε ζρνιηθή επίδνζε εεκ.. ιφγσ ηνπ φηη αλ έρεη έλα 

κνξθσηηθφ επίπεδν θαιφ, κάιινλ ζα πξνζπαζήζεη λα έρνπλ θαη ηα παηδηά ηνπο έλα 

επίπεδν θαιχηεξν. Αιιά θαη απφ ηελ άιιε αλ δελ έρεη έλα θαιφ κνξθσηηθφ επίπεδν, 

πάιη, είλαη πνιχ πηζαλφ λα ζέιεη λα έρνπλ ηα παηδηά ηνπο θαιχηεξν απφ ηνπο ίδηνπο. 

Απηφ ζα ην πεηχρεη πξνηξέπνληάο ηα λα δηαβάδνπλ, λα ηνπο παξέρνπλ πξφζζεηε 

βνήζεηα κε θξνληηζηήξηα, ψζηε λα βειηησζνχλ νη επηδφζεηο ηνπο» 

Γ7: «Σν κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο πηζηεχσ φηη ηελ επεξεάδεη, φκσο 

δελ είλαη ν κφλνο παξάγνληαο πνπ ηελ επεξεάδεη. ζνλ αθνξά ηελ επηινγή ζρνιείνπ, 

εκείο πνπ είκαζηε πηπρηνχρνη, δελ ην βιέπνπκε ρσξνηαμηθά, αιιά πξνζπαζνχκε λα 

θάλνπκε ην θαιχηεξν, ζε ζρέζε κε ην επίπεδν ησλ ζρνιείσλ ζηα νπνία κπνξεί λα έρεη 

πξφζβαζε. Βέβαηα, εμαξηάηαη θαη απφ ην ηη ζέιεη ην παηδί. ηελ πεξίπησζή κνπ ην 

ζρνιείν πνπ ηνπ πξνηείλσ έρεη λα θάλεη κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπ θαη είλαη ζπλεξγάζηκνο 

Δγψ ζα κπνξνχζα λα ην ζηείισ θαη ζε ηδησηηθφ, αιιά εθείλνο δελ ην επηζπκεί»  

Γ8: « Πνιχ κεγάιν, ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο λα ηα θαηαθέξλεη ην παηδί απφ 

κφλν ηνπ. Οη γνλείο πξέπεη λα ζηέθνληαη αξσγνί θαη δίπια. Βεβαίσο, ην κνξθσηηθφ 

επίπεδν αζθεί επίδξαζε θαη ζηελ επηινγή ζρνιείνπ, δηφηη ςάρλεηο ην θαιχηεξν ζρνιείν 

θαη ηνλ θαιχηεξν δάζθαιν» 

Γ9: «Θεσξψ φηη είλαη παξάγνληεο, νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηε ζρνιηθή επίδνζε 

ησλ παηδηψλ, αιιά ρσξίο λα είλαη απφιπην απηφ.Χζηφζν ην κνξθσηηθφ ππφβαζξν 

επεξεάδεη ηελ επηινγή ζρνιείνπ. Σν θνηλσληθφ θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνληψλ 

είλαη βαζηθνί παξάγνληεο επηινγήο θάπνηνπ ζρνιείνπ. Γειαδή νη γνλείο πνπ έρνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή, αο πνχκε, άλεζε έρνπλ πεξηζζφηεξεο απαηηήζεηο θαη επηδηψθνπλ λα 

εληάζζνπλ ηα παηδηά ηνπο ζε ζρνιηθέο κνλάδεο, νη νπνίεο έρνπλ πςειφ επίπεδν εκ.. 



84 
 

κάιινλ αληαπνθξίλεηαη ην επίπεδφ ηνπο ζηηο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ. Αο κελ έρνπλ ηα 

παηδηά πςειφ επίπεδν κφξθσζεο, φκσο έρνπλ απαηηήζεηο ζην ηη πξνζθέξεη ε ζρνιηθή 

κνλάδα ζε δξάζεηο, δελ μέξσ, ζε άιια επηπιένλ καζήκαηα, ψξεο επηπιένλ πνπ 

πξνζθέξνληαη σο εληζρπηηθή δηδαζθαιία. Σα πξνζέρνπλ απηά » 

Γ10: «Βέβαηα. Μνπ ζχκηζεο ηψξα ηνπο Κνηλσληνιφγνπο ηεο Δθπαίδεπζεο νη 

νπνίνη κηινχλ γηα ηνπο θαχινπο θχθινπο ηεο εθπαίδεπζεο εε… ηεο θηψρεηαο, δηφηη 

ακφξθσηνη γνλείο θάλνπλ ακφξθσηα παηδηά. Ακφξθσηα παηδηά δελ έρνπλ πξφζβαζε 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο, νπφηε απηνεγθισβίδνληαη. Οη θαχινη θχθινη ηεο πελίαο θαη ηεο 

αλέρεηαο είλαη απηνί. Σν θνηλσληθφ θαη ην πλεπκαηηθφ επίπεδν είλαη ζπγθνηλσλνχληα 

δνρεία. ε αξθεηφ βαζκφ επεξεάδνπλ θαη ηελ επηινγή ζρνιείνπ, αλ θαη πηζηεχσ φηη εθεί 

παίδνπλ ξφιν θαη άιινη παξάγνληεο. Δίλαη νη αληηιήςεηο πνπ έρνπλ νη γνλείο γηα θάζε 

ηχπν ζρνιείνπ, φπσο εγψ πηζηεχσ ηα ηδησηηθά ζρνιεία δε ζα κνπ πξφζθεξαλ απηά πνπ 

εγψ ζέισ γηα ην κέιινλ ησλ παηδηψλ, δε ζέισ λα κπνπλ ζε κηα ειηηίζηηθε άπνςε γηα 

ηελ εθπαίδεπζε, ηελ παξέα .. μέξεηο.. δηαζθέδαζε θαη ηα ινηπά. Άκα πξννξίδεη ην παηδί 

λα δεη ζε έλα ρξπζφ θινπβί ζηείιε ην ζην θνιιέγην, εληάμεη»   

Χζηφζν, ππήξραλ θαη θάπνηεο δηαθνξνπνηεκέλεο απαληήζεηο, φπνπ νη γνλείο 

δε ζεσξνχλ βαζηθφ παξάγνληα ην κνξθσηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν γηα λα έρνπλ ηα 

παηδηά ηνπο κηα θαιή πνξεία ζην ζρνιείν. Κάπνηνη επηζήκαλαλ φηη φζα παηδηά 

πξνέξρνληαη απφ νηθνγέλεηεο κε κεηνλεθηηθφ επίπεδν κφξθσζεο θαη κπνξνχλ λα 

αληαπεμέιζνπλ καζεζηαθά, κπνξνχλ λα ζεκεηψζνπλ αθαδεκατθέο 

επηηπρίεο.πγθεθξηκέλα: 

  Γ5: «Βέβαηα, ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο παηδηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

νηθνγέλεηεο κε ρακειφ επίπεδν θαη φκσο πξνφδεπζαλ. Ίζσο ηα παηδηά απηά είραλ 

ηθαλφηεηεο λα αληεπεμέιζνπλ,αλ φκσο ήηαλ παηδηά πνπ δπζθνιεχνληαλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρνιείνπ θαη δελ κπνξνχζαλ νη γνλείο λα ηα 

ζηεξίμνπλ ηφηε απηά δελ πξνρσξνχζαλ. ηελ πεξίπησζε, φκσο, πνπ  ην παηδί δηαβάδεη 

θαη ηα θαηαθέξλεη απφ κφλν ηνπ, φπνπ θαη λα βξίζθεηαη πξννδεχεη». 

Γ7: «Σν κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο πηζηεχσ φηη ηελ επεξεάδεη, φκσο 

δελ είλαη ν κφλνο παξάγνληαο πνπ ηελ επεξεάδεη. Χο εθπαηδεπηηθφο, έρσ δεη 

νηθνγέλεηεο νη νπνίεο έρνπλ ρακειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, αιιά πξαγκαηηθά έρνπλ 

κεγάιε αγάπε γηα ηε κάζεζε, ίζσο δελ θαηάθεξαλ γηα θάπνηνπο δηθνχο ιφγνπο λα 

ζπνπδάζνπλ θαη ηα παηδηά ηνπο θάπνηεο θνξέο ηα πεγαίλνπλ θαη θαιχηεξα απφ ηα δηθά 

καο, πνπ εκείο έρνπκε θάπνηεο παξαπάλσ γλψζεηο» 
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Γ8: «Αζρέησο αλ νη γνλείο δελ έρνπλ ηε κφξθσζε, ζεκαζία έρεη θαη ηη ιέλε ζηα 

παηδηά ηνπο, γηαηί θαη ν άληξαο κνπ δελ έρεη ηειεηψζεη ην Παλεπηζηήκην, αιιά 

πξνέηξεπε ηα παηδηά λα είλαη άξηζηνη καζεηέο, λα γίλνπλ επηζηήκνλεο, δελ ηνπο έιεγε 

κείλεηε φπσο είζηε, βγάιεηε ιεθηά κε παιηνδνπιεηέο». 

Γ9: «Θεσξψ φηη είλαη παξάγνληεο, νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηε ζρνιηθή επίδνζε 

ησλ παηδηψλ, αιιά ρσξίο λα είλαη απφιπην απηφ. Οχηε ε θνηλσληθή ηάμε επεξεάδεη. 

Γελ έρνπκε παηδηά απφ άιιεο ρψξεο, απφ  ηελ Αιβαλία γηα παξάδεηγκα πνπ 

πξνρσξάλε; ην Μνπζηθφ έρνπκε πνιιά ηέηνηα παξαδείγκαηα. Δκείο είκαζηε θαη κέζα 

ζηα ζρνιεία, δε βιέπνπκε παηδηά πνπ νη γνλείο ηνπο δελ κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ θαη 

πξνρσξάλε; Καη έρνπκε παηδηά θαιψλ νηθνγελεηψλ, πξνζεγκέλα ( ππνηίζεηαη) θαη δελ 

αλνίγνπλ ην βηβιίν ηνπο; Σψξα πηα απηά δελ ηζρχνπλ, ζεσξψ ».  

Δπίζεο, ε επηινγή ζρνιείνπ δε ζπλάδεη πάληα κε ην εθπαηδεπηηθφ/θνηλσληθφ 

επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο. Κάπνηα παηδηά απνθαζίδνπλ απφ κφλα ηνπο ζε πνην ζρνιείν 

ζα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο, ελψ θάπνηνη γνλείο πηζηεχνπλ φηη ε επηινγή, ελφο 

γηα παξάδεηγκα ηδησηηθνχ ζρνιείνπ είλαη ζέκα νηθνλνκηθήο επρέξεηαο, αλεμάξηεηα 

απφ ηελ θνηλσληθή ηάμε ζηελ νπνία αλήθνπλ 

Γ4: «κσο δε  ζεσξψ φηη ην θνηλσληθφ επίπεδν παίδεη ξφιν ζηελ επηινγή 

ζρνιείνπ, αλ θξίλσ απφ ηε δηθή κνπ πιεπξά, γηαηί ην παηδί δελ επεξεάζηεθε απφ εκέλα 

θαη επέιεμε ην κνπζηθφ κε ηε δηθή ηνπ ζέιεζε»  

Γ5: «ηελ επηινγή, βέβαηα, ζρνιείνπ, δε λνκίδσ φηη παίδεη ξφιν ην επίπεδν, 

είλαη ζέκα άπνςεο θαη νηθνλνκηθήο, κφλν, επρέξεηαο. Γηαηί θαη έλαο αγξφηεο πνπ έρεη 

νηθνλνκηθή άλεζε, κπνξεί λα ζέιεη λα πάεη ην παηδί ηνπ ζε έλα ηδησηηθφ ζρνιείν». 

 Γ6: «ηελ επηινγή ζρνιείνπ, φρη πάληα, γηαηί, αλ εμαηξέζεηο ηα ιίγα εηδηθά 

ζρνιεία, πνπ ηα επηιέγνπλ καζεηέο κε πνιχ ηδηαίηεξεο θιίζεηο, ηα άιια δεκφζηα ζρνιεία 

πξνζθέξνπλ ίδηα εθφδηα. Δπνκέλσο, δελ ππάξρεη πξφβιεκα επηινγήο». 

Δξσηεζέληεο, αλ ε εθπαηδεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ παηδηψλ 

εμαξηάηαη απφ ηελ νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν ή ηα θνηλσληθά πξφηππα νη απαληήζεηο πνπ 

δφζεθαλ, ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο, δίλνπλ φιεο ην κεγαιχηεξν βάξνο ζηελ 

νηθνγέλεηα, ζηελ ππνζηήξημε πνπ παξέρεη ζηα παηδηά, θαη θαηά δεχηεξνλ ζηα ίδηα ηα 

παηδηά, ζηνπο θίινπο, ζηα ηαιέληα θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. Έρεηπξναλαθεξζεί φηη 

ν πην θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο δηακφξθσζεο ησλ θηινδνμηψλ θαη πξνζδνθηψλ ησλ 

γνληψλ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή επηηπρία ησλ παηδηψλ είλαη ην habitus, πνπ θαιιηεξγείηαη 

ζηνπο θφιπνπο ηεο νηθνγέλεηαο (Μπισλάο, 1998). Σν habitus, πνπ θαηέρνπλ  

θαηεμνρήλ ηα παηδηά ησλ θπξίαξρσλ ηάμεσλ ηνλψλεη ηελ πίζηε ηηο δπλάκεηο ηνπο, ηα 
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θάλεη πην δεθηηθά ζηα εξεζίζκαηα ηνπ ζρνιείνπ θαη ηα σζεί αγφγγπζηα ζηελ 

εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο, κε απνηέιεζκα λα εθπιεξσζεί ην  φλεηξφ ηνπο 

λα εηζαρζνχλ ζε έλα αλψηαην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα.  

Γ1: «Γε λνκίδσ φηη ην ζρνιείν επεξεάδεη ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ηνπ 

παηδηνχ. Πην πνιχ ε νηθνγέλεηα , ην πεξηβάιινλ, νη θιίζεηο, ηα ηαιέληα, νη ηθαλφηεηεο, 

δει. θαη ε… ην..ην ππνθεηκεληθφ ζηνηρείν φζνλ αθνξά ην παηδί, αο πνχκε. Καη ην 

άκεζν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ».  

Γ2: «Σν ζρνιείν,  φρη απαξαίηεηα, σο έλα βαζκφ, γηαηί κεηά εμαξηάηαη θαη απφ 

ην παηδί, πφζν είλαη δηαηεζεηκέλν λα πξνζπαζήζεη λα πάεη παξαπέξα απηά πνπ ζα ηνπ 

δψζεη ην ζρνιείν. Σν ζρνιείν ζπκπιεξψλεη/εληζρχεη ηηο βάζεηο πνπ έρνπλ δνζεί απφ 

ηελ νηθνγέλεηα Απφ ηελ νηθνγέλεηα θπξίσο δίλεηαη κηα ψζεζε ( ηδηαίηεξα, θξνληηζηήξηα 

μέλσλ γισζζψλ). Γίλεη θάπνηεο βάζεηο ην ζρνιείν, αιιά δελ νδεγεί θαηεπζείαλ ζε 

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε, κεηά είλαη θαη απφ ηελ νηθνγέλεηα πφζν ζα ην εληζρχζεη 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε, λα πάεη ζην Παλεπηζηήκην» 

Γ3:«Σν κφλν πνπ κπνξεί λα θάλεη ην ζρνιείν είλαη λα δηαγλψζεη θαηά θάπνην 

ηξφπν ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηέο ηνπ θαη λα ην ζηξέςεη πξνο ηελ αληίζηνηρε 

θαηεχζπλζε, ηίπνηα παξαπάλσ. Σν ζρνιείν ζήκεξα είλαη δπζηπρψο απαμησκέλν, γηα λα 

πνχκε ηελ πιήξε αιήζεηα, είλαη έλα αδηάθνξν …ην νπνίν ζεσξνχλ ηα παηδηά φηη 

είλαη… πξέπεη λα αλαγθαζηηθά λα ην πεξάζνπλ …, γηα λα εθπιεξψζνπλ θάπνηα φλεηξα, 

πνπ αλαγθαζηηθά πεξλάλε κέζα απφ ην ζρνιείν. Άκα ζέισ λα γίλσ γηαηξφο πξέπεη λα 

δψζσ Παλειιήληεο πσο ζα γίλεη αιιηψο… - είκαη αλαγθαζκέλνο λα ππνζηψ ην ζρνιείν 

- . Σα παηδηά αλ ήηαλ λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ηα θξνληηζηήξηα, 

δπζηπρψο, ζα επέιεγαλ ηα θξνληηζηήξηα»  

Γ5 : «Θεσξψ φηη είλαη ζπλδπαζκφο φισλ απηψλ. Αλακθηζβήηεηα ε νηθνγέλεηα, 

φπσο ζνπ είπα θαη πξηλ αιιά θαη ην ζρνιείν, ζίγνπξα παίδεη κεγάιν ξφιν, θαζνξίδεη 

πνιιά πξάγκαηα ζηε δσή ζνπ, εε… θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή ζνπ εμέιημε αιιά θαη ηη 

επαγγεικαηηθέο επηινγέο ζα θάλεηο. Σα δηθά κνπ ηα παηδηά, αλ δελ ηα ελέπλεαλ θάπνηνη 

θαζεγεηέο δε ζα αθνινπζνχζαλ ην δξφκν πνπ δηάιεμαλ. Καη ν θνηλσληθφο πεξίγπξνο, 

νη παξέεο κπνξνχλ λα ην επεξεάζνπλ ην παηδί, ψζηε λα πξνρσξήζεη ή ζηελ άιιε 

πεξίπησζε λα παξαζπξζεί θαη λα ηα παξαηήζεη» 

 Γ6:  «Σελ επαγγεικαηηθή εμέιημε κπνξεί λα επεξεάζεη σο έλα βαζκφ ε 

νηθνγέλεηα, θαη ν θνηλσληθφο πεξίγπξνο ηεο νηθνγέλεηαο, φρη ην ζρνιείν. Δίλαη 

πεξηζζφηεξν ζέκα  ηχρεο, θαηά ηε γλψκε κνπ. Ζ νηθνγέλεηα θαη ν θχθινο κπνξεί λα 
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βνεζήζεη επαγγεικαηηθά έλα παηδί  γηα λα βξεη κηα δνπιεηά, λα εμειηρζεί, αιιά ην πνηα 

δνπιεηά ζα βξεη είλαη ζέκα ηχρεο»   

«Γ7: «Πηζηεχσ φηη επεξεάδεηαη απφ φια, πην πνιχ ε νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν 

θαη φια ηα άιια παίδνπλ ην ξφιν ηνπο. Καη ε θνηλσληθή, ν θνηλσληθφο ηνπ πεξίγπξνο, 

νη θίινη ηνπ. Πνιιέο θνξέο, γηα θάπνηα φρη εθπαηδεπηηθά ζέκαηα βιέπσ φηη ζπγθξίλεη 

ηνλ εαπηφ ηνπ κε ηνπο άιινπο θαη λνκίδεη φηη εθείλνο ππνιείπεηαη, ελψ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δελ ηζρχεη  εεκ.. θπξίσο ζε κνληέξλα πξάγκαηα ηεο επνρήο, δειαδή ζην 

πψο ζα ρξεζηκνπνηήζεη  ηνλ ππνινγηζηή, πφζα παηρλίδηα ζα παίμεη… Δπεξεάδεηαη 

πάλησο θαη ν δηθφο κνπ έρεη κπεη λσξίο ζηε εθεβεία, είλαη δψδεθα θαη επεξεάδεηαη 

απφ ηνπο θίινπο ηνπ» 

Γ8: « Ζ νηθνγέλεηα παίδεη ξφιν, αιιά θαη ν ραξαθηήξαο ηνπ παηδηνχ, αλ κπνξεί 

λα ηα πεηχρεη, ην ζρνιείν … ην ζρνιείν κεηά παίδεη πνιχ κεγάιν ξφιν, νη θίινη πνπ 

παξαζχξνπλ παίδνπλ πνιχ κεγάιν ξφιν» 

Γ9: «Ννκίδσ ν θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο είλαη ε νηθνγέλεηα θαη ην πεξηβάιινλ 

γεληθφηεξα ηνπ παηδηνχ » 

Γ10: «Κνίηα. Δθεί παίδεη ξφιν ζε κεγάιν βαζκφ, ζηε δηθή καο θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα ε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ, κέρξη πνχ ζα θηάζεη αθελφο, αθεηέξνπ 

κεγάιε παξάκεηξνο γηα κέλα νη γλσξηκίεο, ν θχθινο γλσξηκηψλ πνπ έρεηο» 

Κάπνηα κεηέξα (Γ4) ζεσξεί πσο ε νηθνγέλεηα δελ ηα επεξεάδεη πάληα θαη φηη 

ηα παηδηά αθνινπζνχλ ηηο δηθέο ηνπο επηινγέο θαη δέρνληαη πην πνιιέο επηξξνέο απφ 

ηα εθάζηνηε θνηλσληθά πξφηππα: 

Γ4: « Δκείο, δελ θαηεπζχλακε ηα παηδηά ζε θάπνην επάγγεικα, αιιά θαη ην 

ζρνιείν δελ ελίζρπζε ηηο επηινγέο ηνπο. Οη γνλείο δελ ηα επεξεάδνπλ, δελ κπνξψ λα ην 

πσ απηφ. Ο Υξήζηνο κφλν επεξεάζηεθε απφ εκέλα πνπ αζρνινχκνπλ κε ηνπο 

ππνινγηζηέο, ην ίδην θαη απηφο απφ κηθξφο… πνιχ κηθξφο απφ ηξηψλ ρξφλσλ ηνλ 

ζπκάκαη ζε έλαλ ππνινγηζηή.. Σα άιια παηδηά έθαλαλ ηηο δηθέο ηνπο επηινγέο. Ζ 

Κσλζηαληίλα ζέιεη λα γίλεη ςπρνιφγνο ή εθπαηδεπηηθφο, γηαηί αγαπά ηα παηδηά, ν 

κηθξφο κνπ γηνο δελ έρεη αθφκε απνθαζίζεη… πάεη ζηε Γ΄ Γπκλαζίνπ, έρεη ζην κπαιφ 

ηνπ αθφκε ην παηρλίδη  Σα παηδηά επεξεάδνληαη πην πνιχ απφ ηα πξφηππα» 

ηελ επφκελε εξψηεζε, αλ νη εκπεηξίεο ησλ γνληψλ απφ ηε ζρνιηθή ηνπο δσή 

ήηαλ ζεηηθέο ή αξλεηηθέο θαη ζε πνην βαζκφ επεξεάδνπλ ηηο αληηιήςεηο ηνπο  γηα ηελ 

πξφνδν ησλ παηδηψλ, νη πεξηζζφηεξνη απάληεζαλ φηη είραλ ζεηηθέο εκπεηξίεο θαη 

απηέο δηακνξθψλνπλ θαη ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηε ζρνιηθή δηαδξνκή ησλ 

παηδηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα:  
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Γ1:«Φπζηθά αλάινγα κε ηηο αληηιήςεηο θαη ηα βηψκαηα πνπ έρεη θαζέλαο ζηελ 

νπζία θηηάρλεη θαη κία ζηάζε δσήο, νπφηε επέιεμα ζπλεηδεηά ην επάγγεικα ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ, ήζεια λα είκαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θιάδν. Δίρα ηέινο πάλησλ πνιχ 

θαιέο εκπεηξίεο, κε θξάηεζε ζην ρψξν, ζέισ θαη εγψ λα πξνζθέξσ κε ηε ζεηξά κνπ ζην 

ρψξν. Πηζηεχσ ζηελ αμία ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο εθπαίδεπζεο θαη εε…. Πηζηεχσ φηη 

παίδεη κεγάιν ξφιν  θαη ζην ραξαθηήξα θαη  ζηελ νινθιήξσζε ηεο πξνζσπηθφηεηα  θαη 

πάληα ηνλίδσ ζηα παηδηά φηη πξέπεη λα δηαβάδνπλ, λα αλνίγνπλ ηνπο νξίδνληέο ηνπο θαη 

λα πξνζπαζνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ φιεο ηηο επθαηξίεο πνπ ηνπο παξέρεη ε εθπαίδεπζε, 

ψζηε λα εμειηρζνχλ επηζηεκνληθά θαη επαγγεικαηηθά »  

Γ2: «Γεληθψο ήκνπλ κηα θαιή καζήηξηα, δειαδή  δπλαηή καζήηξηα  δελ είρα 

πξνβιήκαηα, δελ είρα πξνβιήκαηα, ηδηαίηεξα εε… Οπφηε κάιινλ ζεηηθή εηθφλα είρα γηα 

ην ζρνιείν» 

Γ3 : «Δγψ είρα γεληθά ζεηηθέο εκπεηξίεο απφ ην ζρνιείν κνπ. Αιιά πξνέξρνκαη 

απφ έλα ζρνιείν κηαο άιιεο επνρήο, άιιεο λννηξνπίαο… έηζη;  Ήηαλ πην δχζθνιν γηα 

κέλα λα αληαπνθξηζψ ζηηο απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε ην… ν βαζκφο δπζθνιίαο γηα έλα 

καζεηή ήηαλ πνιχ κεγάινο γηα έλαλ καζεηή, κεγαιχηεξνο απφ φ,ηη είλαη ηψξα., πξάγκα, 

φκσο, πνπ καο έθαλε… λα πξνζπαζνχκε πεξηζζφηεξν θαη λα επηκείλνπκε πεξηζζφηεξν. 

Σν παηδί αθφκα θαη κέζα απφ άζρεκεο εκπεηξίεο πξέπεη λα παίξλεη καζήκαηα. ηαλ 

είλαη αξλεηηθέο ζα ην αηζαιψζνπλ θαη δε πξέπεη λα ην βγάινπλ απφ ην ζηφρν, αιιά θαη 

νη ζεηηθέο ηνλ ελζαξξχλνπλ λα πηζηέςεη ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα ζπλερίζεη ηηο 

πξνζπάζεηεο, νη νπνίεο δελ πξέπεη λα ζηακαηνχλ πνπζελά». 

Γ4: «Πεξλνχζα πνιχ θαιά ζην ζρνιείν. Δίρα πνιχ θαιέο εκπεηξίεο θαη γηα 

απηέο κηιψ πνιχ ζηα παηδηά κνπ. Θέισ λα πεηζηνχλ φηη κέζα απφ ην ζρνιείν κπνξνχλ 

λα απνθηήζνπλ φια ηα εθφδηα πνπ ζα ηα βνεζήζνπλ λα απνθηήζνπλ γλψζεηο θαη λα 

ληψζνπλ ζίγνπξνη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο» 

Γ5: «Θεηηθέο ήηαλ. Γελ ππνηίκεζα πνηέ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη πηζηεχσ φηη 

κέζα απφ ην ζρνιεία ηα παηδηά ζα βξνπλ έλα δξφκν. Παξφιν, πνπ θάπνηνη απαμηψλνπλ 

ην ζρνιείν, ιφγσ ησλ αηειεηψλ πνπ έρεη, φκσο εγψ ζεσξψ φηη ην ζρνιείν είλαη έλα 

ζθαιί πνπ πξέπεη λα ην πεξάζεηο. Καη δελ αλαθέξνκαη κφλν ζηε κφξθσζε, γηαηί απηή 

επηηπγράλεηαη θαη κε άιιν ηξφπν, αιιά είλαη ε θνηλσληθνπνίεζε, ε πεηζαξρία, ε αδηθία 

πνπ ζα δήζεηο θαη εθεί θαη έμσ αξγφηεξα θαη πψο ηε δηαρεηξίδεζαη  εε..καζαίλεηο λα 

ππνκέλεηο απφ κηθξφο» 

Γ6: « Θα έιεγα νπδέηεξεο θαη θαζφινπ δελ επεξεάδνπλ ηηο αληηιήςεηο κνπ γηα 

ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ κνπ. Γελ είρα θαη αξλεηηθέο εκπεηξίεο, γηα λα ηνπο ηηο 
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κεηαδψζσ, φπσο θαη κε άιιεο εκπεηξίεο ηεο δσήο κνπ, ηα παηδηά δε ζα ήζειαλ λα ηηο 

δνθηκάζνπλ». 

Γ7: « Ήηαλ πάληα ζεηηθέο, είρα ηελ ηχρε λα είκαη πάληα ζε θαιφ ηκήκα, λα έρσ 

θαινχο ζπκκαζεηέο, θαινχο δαζθάινπο. Γελ είρα πνηέ θάπνην ζέκα ζην ζρνιείν. 

Δπεηδή είρα θαιέο εκπεηξίεο, δελ ζέισ λα ηνλ πηέδσ λα θάλεη θάηη πνπ εγψ δελ 

θαηάθεξα»  

Γ8: « Οη εκπεηξίεο κνπ ήηαλ κέηξηεο…  είρα κηα πνιχ άζρεκε εκπεηξία, πνπ 

εμαηηίαο ελφο Μαζεκαηηθνχ, πνπ κε απαμίσζε θαη δελ ήηαλ έλαο άλζξσπνο κε 

επαηζζεζίεο γηα λα θαηαλνήζεη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο γλψζεηο πνπ είρα, κε έθαλε λα 

αιιάμσ θαηεχζπλζε θαη λα κελ πεξάζσ ζην Παλεπηζηήκην. Γελ αζρνιήζεθα κε ηα 

Μαζεκαηηθά εμαηηίαο ηνπ. Απηφ κε έθαλε λα είκαη ζε εγξήγνξζε, ζε επηθπιαθή θαη λα 

ςάρλσ ηα θαιχηεξα γηα ηα παηδηά » 

Γ9: « Κνίηα λα ζνπ πσ. Δγψ σο καζήηξηα, μεθίλεζα ζην Γεκνηηθφ απφ ηε 

Μαξάζιεην Αθαδεκία ζηελ Αζήλα, φπνπ ην επίπεδν κφξθσζεο ήηαλ πνιχ πςειφ, γηαηί 

εκκ… εθεί  ππήξρε θαη ε αληίζηνηρε Παηδαγσγηθή ρνιή ησλ δαζθάισλ, ήηαλ πξφηππν 

ζρνιείν, θαη εθεί πήγα κε θιήξσζε κεηά απφ αίηεζε πνπ έθαλαλ νη γνλείο κνπ, νπφηε 

είρα  ζπλεζίζεη ζε άιινπο ξπζκνχο θαη άιιε κνξθή εθπαίδεπζεο. Σειεηψλνληαο, 

ζθέςνπ δειαδή, θηάλνληαο ηα Υξηζηνχγελλα φλησο δηαβάδακε φια θαη ήξζα εδψ ζην 

ηέινο ηεο Γεπηέξαο Γεκνηηθνχ, πνπ ην επίπεδν ησλ παηδηψλ, ζηελ Κφξηλζν ήηαλ πνιχ 

ρακειφ, ζε έλα απιφ δεκφζην ζρνιείν …. Πνιχ ρακειφ. Σελ πξψηε κέξα κε έβαιε ε 

δαζθάια λα δηαβάζσ θαη εγψ, εληάμεη  έηξερε ε γιψζζα κνπ θαη λφκηδε φηη ην είρα 

κάζεη απέμσ θαη ηεο έιεγα ςέκαηα θαη ηα παηδηά αθφκα ζπιιάβηδαλ. Δίρα πνιχ κεγάιε 

δηαθνξά. Σψξα απφ εθεί θαη πέξα .. νη εκπεηξίεο κνπ… εε..  ζε έλα δεκφζην ζρνιείν 

πήγα θαη ζην Γπκλάζην θαη ην Λχθεην. Θεσξψ φηη φζνη δάζθαινη θαη θαζεγεηέο ήζειαλ 

λα δνπιέςνπλ, δνχιεπαλ. ηελ Σξίηε Γεκνηηθνχ είρα κηα δαζθάια πνπ καο κάζαηλε 

κφλν ηξαγνχδηα, ηίπνηα άιιν φκσο. Άξα, ε δνπιεηά πνπ γίλεηαη έρεη άκεζε ζρέζε κε 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Οη εκπεηξίεο κνπ ήηαλ θαιέο θαη θαθέο, φπσο ζε φινπο ηνπο 

καζεηέο.. Δγψ ζεσξψ φηη θάζε ζρνιείν είλαη κηθξνγξαθία κηαο θνηλσλίαο, νπφηε ζέισ 

ην παηδί κνπ λα πεγαίλεη ζε δεκφζην ζρνιείν, γηαηί πξέπεη λα ζπλεζίζεη θαη λα κάζεη λα 

αληηδξά …. λα έρεη δηάδξαζε κε ηα παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπ, κε ηα νπνία ζα κεγαιψζεη. 

Θα αληηκεησπίζεη ζε έλα δεκφζην ζρνιείν ηα ίδηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεησπίζεη 

θαη κεγαιψλνληαο» 

Γ10: « Οη δηθέο κνπ εκπεηξίεο ήηαλ θαη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο. Ήκνπλ ηπρεξφο 

πνπ νη ζεηηθέο κε θαζφξηζαλ θαη ηαπηφρξνλα νη αξλεηηθέο κε πείζκσζαλ. Θα 
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κπνξνχζαλ, φκσο, λα κε αθαλίδνπλ. Απηέο νη εκπεηξίεο είλαη ε ίδηα ζνπ ε χπαξμε, έηζη; 

Δκέλα, δειαδή, θαη σο θαζεγεηή κε έρνπλ θαζνξίζεη θαη είλαη νδεγφο κνπ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά κνπ ηελ θαζεγεηηθή. Γελ μερλψ πνηέ ηνλ εαπηφ κνπ σο καζεηή. Ση 

βίσζε, πνηεο ήηαλ νη άζρεκεο ζηηγκέο, κε πνηνπο θαζεγεηέο, πνηνη θαζεγεηέο ηνλ 

αγθάιηαζαλ; Καη φιν απηφ κνπ θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο εκπεηξίεο πνπ κεηαθέξσ 

ζηα παηδηά κνπ.  Λέσ ζηα παηδηά ¨θνηηάμηε¨ φπσο εγψ ηα θαηάθεξα ηφηε κπνξείηε θαη 

εζείο, θαη κάιηζηα εζείο κπνξείηε αθφκε πεξηζζφηεξν, γηαηί δελ έρεηε θαζεγεηέο ηφζν 

ερζξηθνχο ή δελ έρεηε γνλείο πνπ δελ πξνιάβαηλαλ λα αζρνιεζνχλ καδί καο, επεηδή 

δνχιεπαλ δχν θαη ηξεηο δνπιεηέο. Θεσξψ φηη πξέπεη λα επηκέλνπλ θαη λα πεηπραίλνπλ 

ηνπο ζηφρνπο ηνπο είηε εθπαηδεπηηθνχο είηε επαγγεικαηηθνχο». 

 Ζ νηθνγέλεηα, φπσο επαλεηιεκκέλσο ειέρζε, κεηαδίδεη ζηα παηδηά ηνπο 

ηξφπνπο ζθέςεο, ηηο δηαζέζεηο, ηηο αμίεο θαη ηηο αξρέο ηεο επηθξαηνχζαο παηδείαο θαη 

παξάδνζεο, ψζηε απηά λα πιάζζνπλ ηελ θνηλσληθή πιεπξά ηνπ ραξαθηήξα ηνπο κε 

φια ηα αλαγθαία πιηθά. Ζ επαθή κε ηελ ηέρλε ηνπ ζεάηξνπ θαη ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, 

ε ελαζρφιεζε κε ηε ινγνηερληθά, ε ζπκκεηνρή ζε πνηθίιεο πνιηηηζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, επηζθέςεηο ζε ρψξνπο έθζεζεο αληηθεηκέλσλ ηζηνξηθήο θαη 

θαιιηηερληθήο αμίαο θέξλνπληα παηδηά ζε γλσξηκία κε φια απηά, πνπ αλαγλσξίδεη ην 

ζρνιείν θαη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλα γηα κηα δηαθεθξηκέλε εκπεηξία ζηελ 

εθπαίδεπζε.  Ζ «ειεχζεξε παηδεία» (culturelibre), δειαδή, ε πξνεγεζείζα  

θαιιηηερληθή κφξθσζε θαη βηψκαηα ζεσξνχληαη σο «θπζηθά ραξίζκαηα» ηφζν απφ 

ηνπο παηδαγσγνχο φζν θαη απφ ηνπο λεαξνχο.ηελ εξψηεζε καο, αλ εληζρχνπλ ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ θαη κε πνηνλ ηξφπν, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο απάληεζαλ φηη 

νπσζδήπνηε αζρνινχληαη κε ηελ αλάπηπμε ησλ πλεπκαηηθψλ ελδηαθεξφλησλ ηνπο, 

ελψ ππήξρε θαη ε απάληεζε φηη ην δήηεκα απηφ δελ είλαη ην κνλαδηθφ πνπ κνλνπσιεί 

ην ελδηαθέξνλ ηνπο:  

Γ1: «Ναη, ηα εληζρχνπκε, ππάξρνπλ πνιιά βηβιία ζηε βηβιηνζήθε, πεγαίλνπκε 

ζε ζέαηξα, αζιεηηθέο εθδειψζεηο, πνιηηηζηηθέο, φ,ηη εξεζίζκαηα κπνξνχζαλ λα έρνπλ 

πξνζπαζνχκε λα ηνπο δίλνπκε, γηαηί έηζη αλνίγεη ην κπαιφ. Δπεηδή είρακε ζπρλέο 

κεηαζέζεηο, πεγαίλακε ζε λεζηά, ζε πην κηθξέο πφιεηο θαη δελφκαζηαλ ππνρξεσηηθά κε 

ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν θαη φ,ηη εθδειψζεηο γίλνληαλ ηηο παξαθνινπζνχζακε. Γελ 

είρακε πνιιά εξεζίζκαηα, φπσο ζε κηα κεγάιε πφιε». 

Γ3: «Πάληα. Σνπ αγνξάδνπκε βηβιία αλάινγα κε ηη ηνπ αξέζεη. Μάιηζηα έρεη 

κηα αγάπε γηα ην δηάβαζκα πνπ φηαλ πξφθεηηαη λα θάλεη θάπνην δψξν ζηνπο θίινπο ηνπ 

ζθέθηεηαη λα ηνπο αγνξάζεη βηβιία. Πεγαίλνπκε καδί ζέαηξν, βιέπνπκε ηαηλίεο, 



91 
 

ζπδεηνχκε θαη θπζηθά πξνζπαζνχκε λα θαιχπηνπκε ηηο αλάγθεο ηνπ γηα μέλεο γιψζζεο. 

Κάλεη θαη καζήκαηα δσγξαθηθήο» 

Γ4: «Απφ κηθξά πνπ ήηαλ, μεθηλήζακε κε παξαθνινχζεζε ζεάηξνπ ζθηψλ θαη 

άιιεο παηδηθέο παξαζηάζεηο. Φπζηθά, αγνξάδακε πνιιά βηβιία, παξακχζηα θαη 

αξγφηεξα κε πεξηπέηεηεο, ηζηνξηθά, ηνπο άξεζαλ ηα βηβιία κπζνινγίαο θαη αξγφηεξα κε 

ηνπο ήξσεο ηεο Δπαλάζηαζεο. Σα γξάςακε ζην Χδείν, ζε ρνξεπηηθφ φκηιν θαη απφ ηελ 

ηξίηε Γεκνηηθνχ μεθίλεζαλ Αγγιηθά.Μαο αξέζεη λα ηαμηδεχνπκε θαη λα επηζθεπηφκαζηε 

κνπζεία. Ννκίδσ φηη φια απηά έρνπλ αλνίμεη ην κπαιφ ηνπο θαη ηψξα πνπ έρνπλ 

κεγαιψζεη καο δεηάλε θαη ηα ίδηα » 

Γ5: «Βεβαίσο, απηφ δελ ην ζπδεηάκε. Με βηβιία, παηρλίδηα, παξαθνινχζεζε 

εθδειψζεσλ, μέλεο γιψζζεο, αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο ζεσξνχκε φηη βνεζάλε 

ηα παηδηά λα επηθνηλσλήζνπλ κε άιια παηδηά θαη λα θνηλσληθνπνηεζνχλ. 

Πξνζπαζνχκε κε ηηο νηθνλνκηθέο καο δπλαηφηεηεο λα θαιχπηνπκε φ,ηη έρνπλ αλάγθε 

θαη επρφκαζηε λα κε βξεζνχκε ζηε δπζάξεζηε ζέζε λα δηαθφςνπκε θάπνηα απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, ιφγσ ρξεκάησλ θαη ηα απνπξνζαλαηνιίζνπκε»    

Γ6: Πξνζπαζψ λα ηνπο δψζσ θάπνηα εξεζίζκαηα, φπσο βηβιία, γηα λα 

δηαβάδνπλ, ηα πεγαίλσ ζην ζέαηξν, θάλνπλ καζήκαηα κνπζηθήο. Ο γηνο κνπ, επίζεο, 

αζρνιείηαη κε ην πνδφζθαηξν θαη ε θφξε κνπ κε ηελ θνιχκβεζε. Πηζηεχσ θαη ν 

αζιεηηζκφο ηα ηνλψλεη θαη θάλεη πην μεθάζαξε ηε ζθέςε» 

 Γ7: « Σα κεγάια δηαβάδνπλ απφ πνιχ κηθξά, γηαηί ην ηξίην είλαη κηθξφ αθφκα 

θαη δελ μέξεη λα δηαβάδεη, πξηλ ηνλ θνξσλντφ πεγαίλακε ζε παξαζηάζεηο, θπξίσο ζε 

κνπζηθέο, γηαηί αζρνινχληαη κε ηε κνπζηθή, ν έλαο κε ηελ θηζάξα, ν άιινο κε ηελ 

ηξνκπέηα» 

  Γ8: «Πάληνηε, ηνπο αγνξάδακε παξακχζηα, βηβιία, επηηξαπέδηα παηρλίδηα, ηα  

πεγαίλακε ζε ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, αλάινγεο κε ηελ ειηθία ηνπο, ζπλαπιίεο» 

  Γ9: «Ναη, πξνζπαζψ, κε βηβιία, κε ηαμίδηα, θπξίσο κε ην λα ζπδεηάκε»  

  Γ10: «Ναη, βέβαηα., κε βηβιία, ελαζρφιεζε κε ηε κνπζηθή, παξαθνινχζεζε 

ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ Πηζηεχσ, φκσο, φηη ε θαζνξηζηηθή πεξίνδνο ηειεηψλεη εθεί 

πνπ αξρίδεη ε εθεβεία. Γηαηί εθεί βγαίλεη έλαο αξλεηηζκφο πνπ είλαη ζε κεγάιν βαζκφ 

λνκνηειεηαθφο. Αλ έρεηο πεξάζεη αμίεο απηφ ζα βγεη κεηά θαη βιέπεηο λα ζε κηκείηαη ην 

παηδί ζνπ»  

Ζ θνηλσληθή πξνέιεπζε ηεο νηθνγέλεηαο θαζνξίδεη θαη ην είδνο ησλ ζηφρσλ, 

ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ θαζψο θαη ηα θίλεηξα γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο 

επηηπρίαο.ηελ εξψηεζε, ινηπφλ, ηη ζεκαίλεη γηα απηνχο ε ζρνιηθή επηηπρία, νη 
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πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο επηθεληξψζεθαλ ηφζν ζηελ πξνζήθνπζα ζπκπεξηθνξά πνπ 

πξέπεη λα επηδεηθλχνπλ ηα παηδηά ζην ζρνιείν, ην ζεβαζκφ, ηελ πξνζπάζεηα 

βειηίσζεο  φζν θαη ζηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ:  

Γ1: «Γηα λα έρνπλ ηα παηδηά επηηπρίεο ζην ζρνιείν, πξέπεη λα έρεη γίλεη θαη 

θάπνηα πξνεηνηκαζία απφ ην ζπίηη …πψο λα ην πσ λα έρεη ην παηδί ηα απαηηνχκελα 

εθφδηα, ηε ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο, γηα λα πξνρσξήζεη πην πέξα» 

 Γ2 :«ρνιηθή επηηπρία ζεσξψ, φπσο ην ιέεη θαη ν φξνο… λα έρεη επηηπρία ζην 

ζρνιείν, δειαδή λα δέρεηαη ηηο γλψζεηο, λα ηηο θαηαλνεί, λα ηηο επεμεξγάδεηαη, λα 

κπνξεί λα… λα έρεη θξηηηθή ζθέςε, λα αλαπηχζζεη, δειαδή ην πλεχκα» 

Γ3: «Καηαξράο λα κπνξεί ην παηδί λα πξνζαξκνζηεί ζην θιίκα ηνπ ζρνιείνπ, λα 

αλαπηχζζεη κηα θαιή επηθνηλσλία κε ηνπο δαζθάινπο θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη λα 

είλαη ηππηθφ θαη ππεχζπλν κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. Να κπνξεί λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο 

πνπ έρεη ζέζεη»  

 Γ4: «Απφ ηνπο θαζεγεηέο έρσ εηζπξάμεη ηα θαιχηεξα ιφγηα φζνλ αθνξά ηε 

ζπκπεξηθνξά, είλαη θαιά παηδηά έρνπλ αλνηρηφ κπαιφ, ζπκκεηέρνπλ  Απηφ πνπ κε 

ελδηαθέξεη είλαη λα είλαη θαιά παηδηά θαη γηα κέλα απηφ είλαη κεγάιε επηηπρία …ην πην 

ζεκαληηθφ» 

Γ5: «Βαζηθά λα πεγαίλεη ην παηδί επράξηζηα ζην ζρνιείν, λα κελ γθξηληάδεη θαη 

λα ζνπ ιέεη  δελ πάσ. Έπεηηα, φηαλ νη θαζεγεηέο κνπ ιέλε θαιά ιφγηα πξψηα γηα ην 

ραξαθηήξα θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη κεηά γηα ηελ πξφνδφ ηνπ. Πεξηζζφηεξν είλαη ε 

δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα θαη ε πξνζπάζεηα, φρη ε αδηαθνξία» 

 Γ6  «Σν πην ζεκαληηθφ είλαη ν θάζε καζεηήο  λα κάζεη ζην ζρνιείν λα παιεχεη 

κε θάζε ηξφπν γηα ζπλερή βειηίσζε θαη λα κελ απνγνεηεχεηαη απφ «απνηπρίεο» ζε 

δηαγσλίζκαηα, λα κελ θνβάηαη λα απνηχρεη. Αλ θαηαθέξεη απηφ, ζα έρεη επηηπρίεο θαη 

ζηε δσή, γεληθά» 

Γ7: «Γηα κέλα ζρνιηθή επηηπρία είλαη λα έρεη κηα νινθιεξσκέλε κφξθσζε ην 

παηδί λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ησλ  δηάθνξσλ καζεκάησλ, δελ 

απαηηψ λα είλαη άξηζηνο ζε φια, απιψο ζε ζέισ λα έρεη θελά,  εε… ζέισ λα δείρλεη 

ελδηαθέξνλ, λα πξνζέρεη ζην κάζεκα, λα είλαη ηππηθφο. Απηφ επηζπκψ θαη απηφ θάλεη 

θαη απηφο, γηαηί ην ζέιεη θαη απφ κφλνο ηνπ λα είλαη θαιφο»   

Γ8: «Να θεξδίζεη εθφδηα θαη πνιιέο γλψζεηο απφ ηνπο θαζεγεηέο, λα έρεη 

επγελή άκηιια, λα γίλεη θαιχηεξνο άλζξσπνο, λα πεηχρεη ζην Παλεπηζηήκην» 

Γ9: «Γηα κέλα ε ζρνιηθή επηηπρία έρεη λα θάλεη κε ην λα δεκηνπξγεζεί ε 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ θαη νη δεμηφηεηέο ηνπ» 
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Γ10: «Σε ζρνιηθή επηηπρία έρνπκε κάζεη ζηελ Διιάδα λα ηε κεηξάκε κε 

βαζκνχο. Δγψ πηζηεχσ φηη ζρνιηθή επηηπρία είλαη λα κπνξείο λα έρεηο κηα 

θνηλσληθφηεηα κέζα ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. ρνιηθή επηηπρία είλαη λα αγαπάο, ην 

πξσί πνπ μππλάο λα ζνπ αξέζεη πνπ παο ζρνιείν, λα επηθνηλσλείο σξαία, άλεηα κε 

ηνπο θαζεγεηέο θαη παξάιιεια, βέβαηα, λα είζαη έλαο καζεηήο αμηνπξεπήο ζηηο 

επηδφζεηο ζνπ»   

 

8.2.2 2
ορ

 Επεςνηηικόρ άξοναρ: Γηαδηθαζία θαη πιαίζην ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ επηινγή ηνπ Μνπζηθνχ ζρνιείνπ 

Έλα δήηεκα πνπ απαζρνιεί ηνπο γνλείο είλαη ε επηινγή ζρνιείνπ γηα ηα 

παηδηά ηνπο. Μέζσ ηνπ ζρνιείνπ νη γνλείο αλακέλνπλ λα ηθαλνπνηεζνχλ νη 

απαηηήζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ αθαδεκατθή εμέιημε θαη επηηπρία θηιφδνμσλ 

ζηφρσλ.Ζ απφθαζε ησλ γνλέσλ λα επηιέμνπλ ζρνιηθή κνλάδα θνίηεζεο ησλ παηδηψλ 

ηνπο  εθθξάδεη ηηο αλεζπρίεο, ηνπο ζηφρνπο θαζψο θαη ηελ ηεξάξρεζε απηψλ ησλ 

ζηφρσλ αλάινγα κε ην θνηλσληθφ ζηξψκα ηνπ νπνίνπ είλαη κέιε. Σν ζρνιείν είλαη 

απηφ πνπ ζα νδεγήζεη ην παηδί ζηελ επηηπρία θαη ηελ θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα.  

ε απηή ηελ ελφηεηα πεξηιακβάλνληαη εξσηήκαηα πνπ δηεξεπλνχλ ηνπο 

παξάγνληεο, νη νπνίνη επεξέαζαλ ηνπο γνλείο ζηελ απφθαζε λα επηιέμνπλ σο 

Γπκλάζην ηνπ παηδηνχ ηνπο ην Μνπζηθφ ζρνιείν. 

 Ζ πξψηε εξψηεζε αθνξνχζε ην δηάζηεκα θαηά ην νπνίν άξρηζε λα 

απαζρνιεί ηνπο γνλείο ην Γπκλάζην θνίηεζεο ησλ παηδηψλ ηνπο. Φαίλεηαη φηη ζην 

ζχλνιφ ηνπο νη γνλείο ελδηαθέξζεθαλ γηα ην Γπκλάζην θνίηεζεο φηαλ ηα παηδηά 

βξίζθνληαλ ζηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Τπήξρε θαη απάληεζε 

γνλέα, ν νπνίνο δηέγλσζε φηη ν γηνο ηνπ είρε θάπνηεο δπλαηφηεηεο ζηε κνπζηθή, φηαλ 

ήδε θνηηνχζε ζην Γεκνηηθφ θαη έθξηλε φηη ζα ήηαλ θαιφ λα δνθίκαδε ην 

ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν ( Βι. Παξάξηεκα).ηελ εξψηεζε, πνπ ηέζεθε, αλ ε απφθαζε 

θνίηεζεο ζην Μνπζηθφ ζρνιείν πξνεξρφηαλ απφ ην παηδί ή ηνπο γνλείο νη απαληήζεηο 

ήηαλ ζρεδφλ κνηξαζκέλεο. Άιινη γνλείο απάληεζαλ φηη νη ίδηνη έιαβαλ ηελ απφθαζε 

θαη ζηε ζπλέρεηα πήξαλ θαη ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ παηδηνχ ηνπο θαη θάπνηνη άιινη φηη 

ήηαλ επηζπκία ηνπ παηδηνχ ηνπο: 

Γ1: « Απφ ην Γεκνηηθφ, ήηαλ θαη πξφηαζε δηθή καο λα πάεη ην παηδί ζην 

Μνπζηθφ θαη κεηά ηελ απνδέρηεθε ην παηδί. Δγψ, κφλν είρα  θάπνην ελδνηαζκφ σο 

πξνο ην σξάξην, γηαηί ηα παηδηά ηειεηψλνπλ πην αξγά, θαη ίζσο θνπξαδφηαλ κε ην 

ζρνιηθφ πξφγξακκα» 
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Γ2 ««Δίρακε αξρίζεη απφ φηαλ ελλέα εηψλ… απφ ηελ Πέκπηε Γεκνηηθνχ ην 

κειεηνχζακε. Δκείο ηνπ ην είρακε πξνηείλεη, έηζη γίλεηαη ζπλήζσο νη γνλείο ην 

πξνηείλνπλ θαη ην παηδί, αλ ζέιεη ζα ζπκθσλήζεη. Βέβαηα, έρεη λα θάλεη θαη κε ην 

γεγνλφο φηη είρα αζρνιεζεί σο παηδί κε ηε κνπζηθή…» 

Γ3: «Άξρηζα λα κειεηψ ην Γπκλάζην θνίηεζεο απφ ηα κέζα ηεο έθηεο. Μάιηζηα, 

επεηδή αζρνινχληαλ κε ηε κνπζηθή, κάιινλ ζθεθηφκνπλ θαη ην Μνπζηθφ 

Γ4: «ηαλ ηειείσλε ηελ έθηε Γεκνηηθνχ ζθεθηήθακε θαη ηελ πεξίπησζε ηνπ 

Μνπζηθνχ ζρνιείνπ κηαο θαη ην ίδην ην παηδί καο ην δήηεζε. Ζ απφθαζε ήηαλ θαζαξά 

ηνπ παηδηνχ, κνπ είπε φηη ζέιεη λα δνθηκάζεη λαη.. λα πάεη ζην Μνπζηθφ. Θα δψζνπκε 

εμεηάζεηο κνπ είπε … ,πεγαίλαλε θαη νη θίινη ηνπ εθεί, γεληθά ηνπ άξεζε ζαλ ηδέα» 

Γ5: «ηαλ πήγε ζηελ Πέκπηε Γεκνηηθνχ. ηαλ επηιέμακε ην Μνπζηθφ, 

απνθαζίζακε φινη καδί. Δίδακε κηα θιίζε ηνπ παηδηνχ θαη ην ζπδεηήζακε. Αιιά θπξίσο 

ήηαλ δηθή ηνπ επηινγή, γηαηί, αλ καο έιεγε φηη δελ ήζειε λα ράζεη ηηο παξέεο ηνπ εκείο 

δε ζα ην πηέδακε» 

Γ6: «Ζ απφθαζε λα πάεη ζην Μνπζηθφ ήηαλ ηνπ παηδηνχ, γηαηί ήζειε λα θάλεη 

ζπνπδέο,  εγψ δηαθσλνχζα, γηαηί έπξεπε λα αιιάμεη δέθα ζπγθνηλσλίεο γηα λα θηάζεη» 

Γ7: «Άξρηζε λα κε απαζρνιεί αξθεηά λσξίο, δχν ρξφληα πξηλ πάεη ζην 

Μνπζηθφ, ην ζθεθηφκαζηαλ, ην ζπδεηνχζακε, ηνπ έθαλα εγψ θξνχζεηο, φρη φηη ην 

ζεσξψ θαιχηεξν, απιψο ζεσξψ φηη ίζσο έρεη πην πηεζκέλν πιαίζην, γηαηί ην παηδί 

ζέιεη ιίγν λα μεθεχγεη, είλαη, βέβαηα, θαιφο καζεηήο. Πην πνιχ πξνζαλαηνιηζηήθακε 

πξνο ηα εθεί. Ζ απφθαζε λα θνηηήζεη ην παηδί ζην Μνπζηθφ ήηαλ θνηλή ζα έιεγα, ηελ 

επεμεξγαδφκαζηε δχν ρξφληα ηψξα, ζπλεξγαδφκαζηε, νη απνθάζεηο γηα ηα παηδηά είλαη 

θνηλέο ζε ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ, γηαηί είδακε, εμάιινπ, φηη δελ ήζειε 

θαη ν ίδηνο λα θνηηήζεη ζην ηδησηηθφ», είραλ πάεη θαη θάπνηνη θίινη ηνπ, πην 

κεγάινη,μέξεη θαη θάπνηνπο θαζεγεηέο πνπ δνπιεχνπλ θαη ζην κνπζηθφ θαη ζηε 

Φηιαξκνληθή πνπ πάεη, νπφηε δελ είλαη θάηη άγλσζην γηα εθείλνλ, δελ ηνλ ηξνκάδεη»  

Γ8: «Απφ ην Γεκνηηθφ, απφ ηηο πξψηεο ηάμεηο. Δγψ πξψηε απνθάζηζα φηη ην 

παηδί ζα πάεη ζην Μνπζηθφ θαη κεηά ην ίδην. Ζ κεγάιε ε θφξε κνπ, πνπ γλψξηδε 

κνπζηθή απφ πνιχ κηθξή, κνπ δήηεζε ε ίδηα λα πάεη ζην Μνπζηθφ, αιιά δελ ππήξρε 

ηφηε. Σν ίδην επηζπκνχζε θαη ε δεχηεξε θφξε κνπ, αιιά επεηδή αθφκε δελ ππήξρε 

Μνπζηθφ, ηελ πήγακε ζην ηδησηηθφ»  

Γ9: «Άξρηζε λα κε απαζρνιεί απφ ηελ Πέκπηε Γεκνηηθνχ. Ζ απφθαζε επηινγήο 

πάξζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ην ζχδπγν θαη ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ παηδηνχ, ελλνείηαη. Σν 

ζέκα ηεο επηινγήο απαζρφιεζε πεξηζζφηεξν εκέλα ( ηε κεηέξα)» 



95 
 

Γ10 « Κπξίσο ζηελ πέκπηε –έθηε Γεκνηηθνχ, ζθεθηήθακε ηη  λα θάλνπκε πνχ 

λα πάκε. Ζ απφθαζε θνίηεζεο ήηαλ θαη δηθή καο θαη ηνπ παηδηνχ. Καζίζακε θάησ, 

κειεηήζακε ηα ππέξ, ηα θαηά θαη .. απηφ ην απνθαζίδεηο απφ θνηλνχ. Καη νη δπν καο 

αζρνιεζήθακε κε ην ζέκα ηνπ Γπκλαζίνπ» 

Χζηφζν ππήξμε θαη γνλέαο πνπ ήηαλ απφιπηνο ζην ζέκα ηνπ Μνπζηθνχ 

ζρνιείνπ θαη έρεη ελδηαθέξνλ ε απάληεζή ηνπ: 

Γ3: « Ήηαλ απφθαζε δηθή κνπ, ην επέβαια, γηαηί δηέθξηλα θάπνηα ηθαλφηεηα 

ζηε κνπζηθή, κε βάζε ηελ θηζάξα πνπ θάλεη …βεβαίσο θαλέλα παηδί δελ πάεη, αλ δελ 

έρεη κεξάθη, δε ζέιεη λα πάεη θάπνπ πνπ ζα ράζεη ηνπο θίινπο ηνπ. Δλλνείηαη φηη ν 

Νίθνο δελ ήζειε λα πάεη ζην Μνπζηθφ … 

Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζε εξψηεζε αλ νη γνλείο ή ηα παηδηά ηνπο είραλ θάπνηα 

επαθή κε ηε κνπζηθή ήηαλ νη παξαθάησ:  

Γ1: «Ναη ν άληξαο κνπ έπαηδε θηζάξα σο ηα 15» 

Γ2: «Ναη, παίδεη πηάλν ν γηνο κνπ απφ επηά εηψλ» 

Γ3: « Δίκαζηε κηα νηθνγέλεηα πνπ ε κεηέξα κνπ, ν παηέξαο θαη ε αδειθή ηνπ 

παηέξα κνπ είραλ πάξεη πάκπνιια κεηάιιηα ζηε ρνξσδία Κνξίλζνπ ζε δηεζλείο 

δηαγσληζκνχο. Σν παηδί κεγάισζε κέζα ζε πεξηβάιινλ πνπ αγαπνχζε ηε κνπζηθή. Σν 

ίδην ην παηδί παίδεη πηάλν» 

Γ5: «ηαλ εγψ πήγαηλα ζην Γεκνηηθφ ζπκκεηείρα ζε κηα ηνπηθή ρνξσδία: «Σα 

ζπνπξγίηηα  ηνπ Οξθέα»  

Γ6: «Διάρηζηε, είρα πάεη ζε Χδείν γηα έλα ρξφλν» 

Γ7: «Δ, βέβαηα, θάλεη θηζάξα πνιιά ρξφληα, είρε πάεη θαη ζεσξία ζηε 

θηιαξκνληθή, γηα έλα ρξφλν… αιιά κε ηελ παλδεκία … έρνπκε πάεη πίζσ 

Γ8: «Σν ηειεπηαίν παηδί κνπ έθαλε κνπζηθή απφ ηε Γεπηέξα Γεκνηηθνχ, έθαλε 

κπνπδνχθη, πέκπηε Γεκνηηθνχ άιιαμε ζε θηζάξα. ια ηα παηδηά θάλαλε κνπζηθή, πξηλ 

πάλε ζην Γπκλάζην» 

Γ9: « Δίρε αζρνιεζεί κε ην πηάλν» 

Γ10: «Ναη, πξψηα-πξψηα ε ζχδπγνο είλαη θαη κνπζηθφο δελ είλαη κφλν 

ζπληεξήηξηα ηέρλεο, νπφηε απφ κηθξά ηα κάζαηλε λα αγαπάλε ην πηάλν θαη λα παίδνπλ 

θηφιαο» 

Οη απαληήζεηο πνπ ιάβακε ζηελ εξψηεζε πνπ αθνξνχζε ζηηο πεγέο 

πιεξνθφξεζεο ησλ γνλέσλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπλ ζηελ επηινγή ηνπ 

Μνπζηθνχ πνηθίιινπλ. Κάπνηνη γνλείο είραλ αθνχζεη γηα ην ζρνιείν απφ 

ζπλαδέιθνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ή απφ ηα ηνπηθά κέζα ελεκέξσζεο  (ηνπηθέο 
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εθεκεξίδεο), δηαδίθηπν ή είραλ πξνζσπηθή επαθή κε εθπαηδεπηηθνχο πνπ εξγάδνληαλ 

ζην Μνπζηθφ ζρνιείν αιιά θαη θίινη πνπ ηα παηδηά ηνπο ήηαλ ήδε καζεηέο ζην 

Μνπζηθφ: 

Γ1: «ηαλ ήκνπλ ζηε Ρφδν, ην κνπζηθφ ήηαλ πάξα πνιχ θαιφ θαη είρα αθνχζεη 

απφ εθπαηδεπηηθνχο ζπλαδέιθνπο, πνπ είραλ δνπιέςεη εθεί θαη απφ ηηο ηνπηθέο 

εθεκεξίδεο θαη κεηά ζην δηαδίθηπν»  

Γ2: «Ήηαλ θίινη θαη νη γνλείο άιισλ παηδηψλ. Καη εκείο, επεηδή είκαζηε θαη νη 

δπν εθπαηδεπηηθνί, είρακε αθνχζεη απφ ζπλαδέιθνπο θαη είρακε ελζνπζηαζηεί κε απηήλ 

ηελ ηδέα. Ο άληξαο κνπ είρε πάεη ζην κνπζηθφ θαη σο ζπλδηθαιηζηήο , ην είρε δεη θαη 

ηνπ είρε θάλεη εληχπσζε» 

Γ3: « Δίρα πξνζσπηθή επαθή κε ηνπο θαζεγεηέο, γηαηί ήκνπλ θαη εγψ κέινο ηνπ 

ζπιιφγνπ γηα έλαλ ρξφλν, άξα είρα πξνζσπηθή άπνςε… θαιχηεξα λα πσ εκπεηξία γηα 

ην ζρνιείν» 

Γ4: «Ζ δαζθάια ηνπ απφ ην Γεκνηηθφ κνπ ζχζηεζε λα ηνλ πάσ εθεί. .. δελ είλαη 

απαξαίηεην ζην κέιινλ λα αζρνιεζεί κε ηε κνπζηθή» 

Γ5:«Κάπνηνη ζπλάδειθνί κνπ, πνπ θνηηνχζαλ λα παηδηά ηνπο ζην Μνπζηθφ» 

Γ6: «Ήηαλ θάπνηνη θίινη ηνπ πνπ είραλ πάεη ζην Μνπζηθφ, καο κίιεζαλ γηα ηα 

καζήκαηα, ηνπο θαζεγεηέο, ηα φξγαλα, ην σξάξην, ηε ζίηηζε  θαη ήζειε θαη απηφο. Δκάο 

καο θάλεθαλ πνιχ ελδηαθέξνληα» 

Γ7: « Δγψ ε ίδηα πνπ γλψξηδα ην ζρνιείν, γηαηί δνπιεχσ θαη ζην Μνπζηθφ, απφ 

ζπλαδέιθνπο, απφ γνλείο πνπ έρνπλ πάεη ηα παηδηά ηνπο, φρη απφ ην δηαδίθηπν, αιιά 

απφ αλζξψπνπο πνπ έρνπλ ζρέζε θαη επαθή κε ην ζρνιείν»  

Γ8: « Οη ζπλάδειθνη θαη εγψ, πνπ δνχιεπα ζην Μνπζηθφ» 

Γ9: « Απφ ζπλαδέιθνπο θαη άιιεο κεηέξεο ζπκκαζεηψλ ηνπ» 

Γ10: «Κπξίσο, εκέλα νη γλψζεηο κνπ γηα ην Μνπζηθφ πξνέξρνληαη θαη απφ 

ζπλαδέιθνπο θαη απφ γλσζηνχο πνπ είραλ ηα παηδηά ηνπο θαη είρα δεη ηελ εμέιημή 

ηνπο.»  

Ζ απφθαζε, πνπ ζα πάξνπλ νη γνλείο γηα ην πην θαηάιιειν ζρνιείν γηα ηα 

παηδηά ηνπο, θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηείηαη αλά πεξηνρή θαη αλά θνηλσληθή νκάδα θαη 

εμαξηάηαη, θπζηθά, απφ ηηο αληηιήςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηηο πνηφηεηεο ελφο 

εθπαηδεπηεξίνπ, απφ ηα θξηηήξηα πνπ αμηνινγνχληαη θαζψο θαη απφ ηνλ ηξφπν 

δξάζεο πνπ αθνινπζνχλ. Οη γνλείο ηνπ δείγκαηφο καο, πνπ αλήθνπλ  ζηε κεζαία 

ηάμε, ζην ζέκα ηεο επηινγήο ζρνιείνπ θξίλνπλ κε βάζε πξνζσπηθέο αμίεο, θαη 

αθηεξψλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ αληαιιαθηηθή αμία ηεο εθπαίδεπζεο, κε βάζε 
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εθθξαζηηθέο αμίεο, δει. ηηο επράξηζηεο πιεπξέο ηεο εθπαίδεπζεο θαη γεληθά ηεο 

ζρνιηθήο δσήο, ηηο αληαλαθιαζηηθέο αμίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πλεπκαηηθή 

αλάπηπμε θαη ηελ θξηηηθή ζθέςε ηνπ παηδηνχ θαη ηέινο κε ηηο κε πξνζσπηθέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα θαζήθνληα πξνο ηνπο άιινπο θαη ηελ ηζφηεηα ησλ 

επθαηξηψλ.πλερίζακε, ινηπφλ κε ην εξψηεκα πνπ αθνξνχζε ζηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξέαζαλ ηνπο γνλείο, ψζηε λα επηιέμνπλ ην Μνπζηθφ ζρνιείν, αλ απηνί ζπλδένληαη 

κε ηε θήκε ηνπ ζρνιείνπ, ηελ αλάγθε ηνπ παηδηνχ λα αζρνιείηαη κε ηε κνπζηθή θαη ε 

επραξίζηεζε πνπ ληψζεη κε ηε κνπζηθή, ε πνηφηεηα ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, νη 

θίινη ηνπ, ε εγγχηεηα ζην ζπίηη, φηη ήηαλ δεκφζην ζρνιείν θαη δελ απαηηνχζε 

δίδαθηξα.. Δπίζεο, θνηηνχζαλ παηδηά θίισλ ησλ γνληψλ, αιιά θαη θίινη ηνπ ίδηνπ ηνπ 

παηδηνχ. Έηζη, είρακε ηηο εμήο απαληήζεηο:  

Γ1: «Έρεη θαιή θήκε, δίλεη κηα έμηξα δπλαηφηεηα έθθξαζεο, αιιά θαη 

επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγεί πνιχ νξγαλσκέλα θαη εμεπγελίδεη ηα ήζε» 

Γ2: «Ήηαλ ε πξνεγνχκελε ελαζρφιεζή ηνπ κε ηε κνπζηθή, ηνπ άξεζε, είρε 

αζρνιεζεί κε ην πηάλν θαη ηελ θηζάξα …έρεη πεξάζεη απφ πνιιά κνπζηθά φξγαλα, απφ 

αξκφλην, θηζάξα απφ βαξχηνλν, πνπ πήγαηλε θηιαξκνληθή πέξπζη … θαη ήζειε ν ίδηνο 

λα ζπλερίζεη ηελ ελαζρφιεζή ηνπ κε ηε κνπζηθή εε… εκάο καο ελδηέθεξε πάξα πνιχ λα 

κπνπλ θάπνηεο βάζεηο γηα ηε κειινληηθή επαγγεικαηηθή ηνπ απνθαηάζηαζε»  

Γ3: « Με επεξέαζε κφλν ην γεγνλφο φηη είλαη έλα ζρνιείν καδεκέλν, ήζπρν θαη 

μέξσ φηη ηα παηδηά πνπ θνηηνχλ εθεί είλαη παηδηά ηδηαίηεξεο πνηφηεηαο. Γελ ππάξρεη 

παξαβαηηθφηεηα, είλαη θαιά παηδηά θαη ήμεξα φηη είλαη πξνζηαηεπκέλα. Δπίζεο, 

πιεξνθνξήζεθα φηη ππάξρεη θαη δπλαηφηεηα ζίηηζεο, εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

ζρνιείνπ ... εδψ λα ζνπ θαλεξψζσ εε..  εκ.. πσο ππάξρεη έλα ζέκα κε ηηο αίζνπζεο 

δηδαζθαιίαο. Σν ζρνιείν ζηεγάδεηαη ζε έλα παιηφ θηίξην πνπ δελ πιεξνί ηελ 

πιηθνηερληθή ππνδνκή γηα ζρνιείν θαη ηα παηδηά θάλνπλ κάζεκα ζε θάηη κηθξά 

δσκάηηα, πνπ δελ έρνπλ θαη ηνλ θαηάιιειν θσηηζκφ. Καη ζηα δηαιείκκαηα δελ έρνπλ 

ρψξν ηα παηδηά έμσ ζηελ απιή λα παίμνπλ.  Σν φηη δελ θαηαβάιισ δίδαθηξα δελ έπαημε 

ξφιν, γηαηί νχησο ή άιισο ζε δεκφζην ζρνιείν ζα ηνλ έζηειλα. Ζ απφζηαζε επίζεο απφ 

ην ζπίηη δε κε επεξέαζε παξφιν πνπ έρσ ζρνιείν πνιχ θνληά ζην ζπίηη» 

Γ4: «θέθηεθα φηη ήηαλ θαιφ λα έρεη κηα επαθή κε ηε κνπζηθή, δελ είρε δεηήζεη 

ην παηδί λα κάζεη θάπνην κνπζηθφ κάζεκα ή νηηδήπνηε, πέξα απφ κηα ρνξσδία,… εεε. 

ζθέθηεθα φηη επεηδή ηνπ αξέζεη, είλαη επεξεαζκέλνο απφ ηνπο θίινπο ηνπ,  ζθέθηεθα, 

φ,ηη γλψζε πάξεη γηα ηε κνπζηθή, ζα είλαη φθεινο γηα απηφλ. Ζ απφζηαζε δε κε 

επεξέαζε, γηαηί πάεη κε ιεσθνξείν, κε επεξέαζε, ζίγνπξα, ε θήκε ηνπ ζρνιείνπ …εε... 

πνιχ θαιή, νη θαζεγεηέο αξθεηνί ήηαλ γλσζηνί, εε… λαη, απηφ. Δπίζεο, πηζηεχσ φηη ε 

κνπζηθή εξεκεί ηελ ςπρή, ηε γαιελεχεη. Να ζνπ πσ θηφιαο, έλαο ιφγνο πνπ κνπ άξεζε, 

φηαλ κνπ ην πξσηνείπε, ήηαλ κήπσο θαη εξεκήζεη απηφ ην παηδί, γηαηί είλαη 

ππεξθηλεηηθφ. Ήδε βιέπσ φηη ηνπ έρεη θάλεη θαιφ »   
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Γ5:«Αξρηθά κε επεξέαζε ην πφζν θνληά είλαη ζην ζπίηη, φηη δελ απαηηεί 

δίδαθηξα, ζηελ πεξίπησζε πνπ επέιεγα δεκφζην ή ηδησηηθφ, αιιά … , δελ κε επεξέαζε 

νχηε ε θήκε νχηε φηη πάλε παηδηά αιινδαπψλ νχηε νη επηηπρίεο, θπξίσο άιινη 

ζπλάδειθνη, άιινη γνλείο. Πάλησο απφ ηνλ θχθιν καο, φρη δελ θνηηνχζε ην παηδί 

θάπνηνπ» 

Γ6: «Ζ επηζπκία ηνπ παηδηνχ λα πάεη ζην Μνπζηθφ θαη φηη είρε ηε θήκε ηνπ 

θαινχ ζρνιείνπ . Δθεί θνηηνχζε θαη ην παηδί ηνπ αδειθνχ κνπ θαη ήηαλ επραξηζηεκέλν» 

Γ7: « Αξρηθά, δελ είρα ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα ην ζηείισ ζε ηδησηηθφ, 

γηαηί έρσ θαη άιια δχν παηδηά. Αλ πεγαίλακε ζε έλα ηδησηηθφ φια ηα παηδηά, ζα ήηαλ 

πην πνιιά ηα ιεθηά, πην πνιιά ηα ρξφληα, αλ μεθηλνχζαλ απφ ην Γπκλάζην, αιιά θαη ην 

παηδί δε ζα επηζπκνχζε λα πάεη ζε ηδησηηθφ, θαζψο έρεη ηα δηθά ηνπ ελδηαθέξνληα. 

Δπίζεο, ην Μνπζηθφ δελ πζηεξεί ζε θάηη, δειαδή θάλνπλ φια ηα καζήκαηα ζπλ ηα 

καζήκαηα πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ θαη ζα αλαπηχμεη ην ηαιέλην ζηε κνπζηθή.  ην 

Μνπζηθφ πήγαηλαλ θαη νη θίινη ηνπ, πην κεγάινη, κε επεξέαζε θαη ε θήκε θαη ηα ηππηθά 

πξνζφληα ησλ θαζεγεηψλ, επεηδή είλαη θαζεγεηέο κε εηδηθφηεηα ζηε κνπζηθή, άξα  ζα 

έρεη επαθή θαη κε άιινπο κνπζηθνχο πέξαλ ηεο θηιαξκνληθήο, πνπ πεγαίλεη θαη ζα 

αζρνιεζεί ζε βάζνο κε ην αληηθείκελν. Γε κε επεξέαζε ην γεγνλφο φηη θνηηνχλ ιίγνη 

αιινδαπνί καζεηέο» 

Γ8: «Σν κνπζηθφ είλαη έλα ηδηαίηεξν ζρνιείν, φπνπ νη γνλείο λνηάδνληαη γηα ην 

επίπεδν ηεο κφξθσζεο ησλ παηδηψλ ηνπο θαη γηα απηφ ην απνθάζηζα, γηαηί νη γνλείο 

είλαη πην επαηζζεηνπνηεκέλνη. Οη θαζεγεηέο γηα λα έξζνπλ ζην ζρνιείν έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο γλψζεηο, έρνπλ θαιχηεξν επίπεδν κφξθσζεο απφ φ,ηη ζηα ζρνιεία 

Γεληθήο Παηδείαο θαη φρη κφλν νη κνπζηθνί, φινη έρνπλ πεξηζζφηεξα πξνζφληα. Σν 

παηδί κπνξεί λα πάξεη πεξηζζφηεξα εξεζίζκαηα απφ ηνπο δηαθνξεηηθνχο κνπζηθνχο, πνπ 

είλαη άξηζην ην επίπεδφ ηνπο, φρη φπσο νη κνπζηθνί ησλ Χδείσλ. ια ηα παηδηά έρνπλ 

κηα θνπιηνχξα θαη έλα ελδηαθέξνλ γηα ηελ ηέρλε. ην Μνπζηθφ δελ θνηηνχζαλ παηδηά 

θίισλ, αληηζέησο ήξζαλ θίινη ηνπ γηνπ κνπ». 

Γ9: « Αξρηθά, γηαηί ην παηδί αγαπά ηε κνπζηθή θαη αζρνιείηαη πνιιέο ψξεο κε 

ηε κνπζηθή. Δπίζεο, είλαη δεκφζην ζρνιείν, δε ζα ην έζηειλα ζε ηδησηηθφ, ε απφζηαζε 

απφ ην ζπίηη δε κε επεξέαζε, γηαηί νχησο ή άιισο δελ θνληά ην ζπίηη κνπ, αιιά θαη ε 

θήκε ηνπ Μνπζηθνχ θαη νη επηηπρίεο ησλ παηδηψλ. Δπίζεο, θνηηνχζε ζην Μνπζηθφ ην 

παηδί θάπνηνπ θίινπ» 

Γ10: «Σα Μνπζηθά ζρνιεία είλαη ζρνιεία πνπ δελ έρνπλ βία πξψηα-πξψηα, 

δηφηη ε κνπζηθή ζέιεη ηάμε θαη ε ηάμε πξέπεη λα είλαη ελζπλείδεηε. Πξέπεη λε ηε 

ληψζεηο απφ κέζα θαη έλαο κνπζηθφο πξέπεη λ ηελ δηαζέηεη, γηαηί αιιηψο δελ κπνξεί λα 

πνξεπζεί ζην πεληάγξακκν, δε γίλεηαη. Θέιεη πεηζαξρία, ζεβαζκφ ζηνπο θαλφλεο. 

Οπφηε, έλαο ζεκαληηθφο ιφγνο είλαη φηη εμαζθαιίδεηαη έλα πεξηβάιινλ ρσξίο βία θαη 

κάιηζηα ζηηο κέξεο καο πνπ μέξνπκε ηη ζεκαίλεη bulling. Δπίζεο, ζην ζρνιείν θνηηνχζε 

ην παηδί θάπνησλ θίισλ κνπ»  
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  Με ηελ αθφινπζε εξψηεζε ζειήζακε λα δηαπηζηψζνπκε ηε δηάζεζε ησλ 

γνληψλ σο πξνο ηα κειινληηθά επηηεχγκαηα ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ηνπο ξσηήζακε αλ 

ληψζνπλ αηζηφδνμνη γηα ηελ πξφνδφ ηνπο.  

Γ1: «Ναη, είκαη αηζηφδνμε,, πηζηεχσ φηη ηνπο δψζακε φια ηα απαξαίηεηα 

εθφδηα, ψζηε λα πξνρσξήζνπλ θαη λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο» 

Γ2: Ναη, είκαη αξθεηά αηζηφδνμε. Πεξηκέλσ απφ ην παηδί κνπ πνιιά πξάγκαηα, 

γηαηί έρεη πνιιέο δπλαηφηεηεο, είλαη παηδί ραξνχκελν, δξαζηήξην, έμππλν, έρεη φξεμε 

γηα δηάβαζκα θαη δξάζε. Έρεη αλεζπρίεο θαη θαηαπηάλεηαη κε φ,ηη ηνλ επραξηζηεί. Δίλαη 

θπζηθφ λα θάλνπκε φλεηξα γηα απηφλ»  

Γ3: «Θέισ λα είκαη αηζηφδνμνο. Έρεη μεθηλήζεη κε θαιέο πξνυπνζέζεηο θαη 

ειπίδσ λα εθκεηαιιεπηεί φια ηνπ παξέρνπκε εκείο θαη νη δάζθαινί ηνπ». 

Γ4: «Κνίηα, φπσο φινη νη γνλείο, έηζη θαη εκείο θάλνπκε φλεηξα γηα ηα παηδηά 

καο, ζέινπκε ην θαιχηεξν γηα απηά θαη πξνζπαζνχκε λα ηνπο πξνζθέξνπκε φ,ηη πεξλά 

απφ ην ρέξη καο. Πεξηκέλνπκε απφ απηά λα πεηχρνπλ πεξηζζφηεξα πξάγκαηα απφ εκάο» 

Γ5: «Ναη, είκαη, γηαηί πηζηεχσ φηη ην παηδί έρεη κάζεη λα παιεχεη, έρεη θαη 

πξνζφληα θαη θάπνηα ζηηγκή ζα βξεη ην δξφκν ηνπ» 

Γ6: «Δίκαη αηζηφδνμνο, αιιά φρη φηη ζα αθνινπζήζεη απνθιεηζηηθά κνπζηθέο 

ζπνπδέο, είκαη γεληθά αηζηφδνμνο γηα ην κέιινλ ηνπο»  

Γ7: « Ναη, είκαη πνιχ αηζηφδνμε. Θεσξψ φηη ζα ηα πάεη πνιχ θαιά, γηαηί 

πξνζπαζεί θαη δελ επαθίεηαη ζε απηά πνπ ζέισ εγψ, έρεη ελδηαθέξνληα θαη εγσηζκφ κε 

ηελ θαιή έλλνηα. Διπίδσ… πνηέ δελ μέξεηο…» 

Γ8  Δίκαη πνιχ αηζηφδνμε, ζεσξψ κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο, αιιά θαη 

ηελ πίζηε ζηνλ εαπηφ ηνπο, ζα πεηχρνπλ ζηε δσή ηνπο. Αξθεί λα είλαη θαη ηπρεξά!  

Γ9: « Δλλνείηαη πσο είκαη. Γηα πνηνλ άιιν ιφγν λα ην ζηείισ ζην Μνπζηθφ; 

Πηζηεχσ φηη ζα κπνξνχζα λα θάλσ νηηδήπνηε γηα λα θηάζεη εθεί πνπ επηζπκεί » 

Γ10: «Μκ .. εληάμεη, αλ κνπ έιεγεο λα ην απαληήζσ κε θιίκαθα ην πέληε, ζα 

ζνπ έιεγα ηξία. Κάπνπ ζηε κέζε είκαη, γηαηί δελ αθήλεη ε πεξηξξένπζα, ε γεληθφηεξε 

αηκφζθαηξα λα είκαη αηζηφδνμνο. ρη φηη δελ πηζηεχσ ζηα παηδηά κνπ, αιιά είλαη ν 

πεξίγπξνο πνπ ιέκε, νη επνρέο πνπ έξρνληαη…»   

8.2.3  3
ορ 

Επεςνηηικόρ άξοναρ: Οη πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ θαη νη αληηιήςεηο 

ηνπο γηα ηα νθέιε απφ ηε θνίηεζε ζην Μνπζηθφ  

ην εξψηεκα πνπ ηέζεθε, αλ πηζηεχνπλ φηη ην Μνπζηθφ ζρνιείν ζα δψζεη ηα 

απαηηνχκελα εθφδηα ζην παηδί, γηα λα αθνινπζήζεη παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο ζηε 

κνπζηθή, νη έμη (6) γνλείο καο απάληεζαλ κε βεβαηφηεηα φηη ην ζρνιείν απηφ 
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πξνεηνηκάδεη γηα εηζαγσγή ζην Παλεπηζηήκην, ελψ νη ππφινηπνη ζεσξνχλ φηη ην 

ζρνιείν δελ απνηειεί ηνλ πην θξίζηκν παξάγνληα πνπ ζα ζηξέςεη θαηεπζείαλ ηα 

παηδηά ζην Παλεπηζηήκην. Αλακθηζβήηεηα πξνζθέξεη εθφδηα, αιιά ε ηειηθή επηινγή 

έγθεηηαη ζην παηδί. Σν ζρνιείν δξα ζπκπιεξσκαηηθά ζην έξγν πνπ έρεη ζπληειεζηεί 

κέζα ζηελ νηθνγέλεηα   

Γ1: «Ναη, δηφηη δηδάζθνληαη φια ηα καζήκαηα, γεληθά θαη κνπζηθά πνιχ 

ζπζηεκαηηθά, νπφηε πξνεηνηκάδνληαη, φζα παηδηά ζέινπλ λα δψζνπλ εμεηάζεηο γηα 

θάπνην παλεπηζηεκηαθφ ηκήκα» 

Γ2: Σν ζρνιείν δίλεη θάπνηεο βάζεηο, αιιά κεηά είλαη θαη απφ ηελ νηθνγέλεηα 

πφζν ζα ην βνεζήζεη πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε … είλαη θαη νη γλσξηκίεο, φπσο 

έρνπλ ζήκεξα ηα πξάγκαηα. ίγνπξα νη πξνζδνθίεο κνπ είλαη πςειέο, ηηο ζεσξψ 

αληίζηνηρεο κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ κπαινχ ηνπ εε …κάιινλ πςειέο» 

Γ3: «Ννκίδσ πσο είλαη ην πην θαηάιιειν ζρνιείν γηα λα ην πξνεηνηκάζεη. Έρεη 

αμηφινγνπο θαζεγεηέο, κε πείξα ζην θνκκάηη ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη  ησλ εμεηάζεσλ 

θαη ηα καζήκαηα πνπ εμεηάδνληαη παλειιαδηθψο δηδάζθνληαη θαλνληθά. Αιιά θαη κεηά 

απφ έμη ρξφληα θνίηεζεο ζα έρεη απνθηήζεη κεγάιε εκπεηξία ζηα κνπζηθά φξγαλα 

Γ4: «Πηζηεχσ φηη ην ζρνιείν θαιιηεξγεί ηα ηαιέληα ηνπ παηδηνχ, ζίγνπξα, θαη 

κπνξεί λα ην βνεζήζεη λα πεηχρεη ζην Παλεπηζηήκην..» 

Γ5:  «Ναη, ζε κεγάιν βαζκφ πξνζθέξεη εθφδηα, αιιά φρη απφιπηα, 100%. Γελ 

λνκίδσ φηη έλα παηδί ρσξίο Χδεία κπνξεί λα πξνρσξήζεη… ην ζρνιείν ιεηηνπξγεί 

ζπκπιεξσκαηηθά » 

Γ6: «Ναη, λα θάλεηο αλψηεξεο ζπνπδέο ζηε κνπζηθή, δίλνληαο εμεηάζεηο απφ ην 

Μνπζηθφ, αθνχ δηδάζθεζαη φια ηα καζήκαηα ησλ Παλειιελίσλ. Γίλεη ην ζρνιείν 

αξθεηά εθφδηα, αιιά πξέπεη θαη εθηφο ζρνιείνπ λα θάλεη επηπιένλ καζήκαηα» 

Γ7: «Γίλεη νπσζδήπνηε εθφδηα ην Μνπζηθφ θαη ην παηδί κνπ ζα κπνξνχζε λα 

θάλεη ζπνπδέο, αιιά δε λνκίδσ φηη έρεη απηφ ην ζθνπφ. Σν έρεη απιά σο ελδηαθέξνλ, 

δελ ην ζθέθηεηαη επαγγεικαηηθά»  

Γ8: «Βεβαίσο ην ζρνιείν κπνξεί λα ηνπ δψζεη πνιιά εθφδηα, γλσζηηθά. Δηδηθά 

ζηε κνπζηθά δηδάζθνληαη πνιιά καζήκαηα, φπσο Αξκνλία, Θεσξία Δπξσπατθήο 

Μνπζηθήο, νιθέδ, εθκάζεζε νξγάλσλ, Αληίζηημε, Μνξθνινγία, χλνια Οξρήζηξαο, 

ζηα νπνία πζηεξνχλ ηα Χδεία,  Πνιπθσληθέο Υνξσδίεο. Δπηβάιιεηαη. Αλ ν κνπζηθφο, 

φπσο είκαη εγψ, αλ δελ πάεη ην παηδί ηνπ ζην Μνπζηθφ ζρνιείν, δε ιέγεηαη κνπζηθφο. 

κσο απφ ηελ εκπεηξία πνπ έρσ ππάξρεη έλα κεηνλέθηεκα, φηη ε χιε δελ νξίδεηαη κε 

αθξίβεηα απφ ην ππνπξγείν νχηε θαη ηα ζπγγξάκκαηα ζε κεξηθά κνπζηθά καζήκαηα, γηα 
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απηφ θαη νη κνπζηθνί θέξλνπλ θσηνηππίεο ζην κάζεκα θαη ηηο κνηξάδνπλ ζηα παηδηά. 

Δπίζεο, ππνρξεψλνληαη λα ρξεζηκνπνηεί ν θαζέλαο ηηο δηθέο ηνπ ζεκεηψζεηο»  

Γ9: « Ναη. Σν σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ πξνβιέπεη λα θάλνπλ 

Αξκνλία θαη καζήκαηα πνπ εμεηάδνληαη παλειιαδηθψο. Οπφηε πξνεηνηκαζία κπνξεί λα 

γίλεη θαη λα κπνπλ ηα παηδηά ζε ζρνιέο Μνπζηθνινγίαο. Αλ ηνλ ελδηέθεξε πξαγκαηηθά, 

ζα κπνξνχζε λα πεηχρεη»  

Γ10: «Ναη, βέβαηα, κε θαηεχζπλζε πάληα ζηε κνπζηθή. Γίλεη πιήξε επάξθεηα.» 

Χο ζπλέρεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ ηέζεθε, αλ ην παηδί ηνπο ζέιεη λα θάλεη 

Παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο ζηε κνπζηθή θαη κε πνην θξηηήξην σο γνλείο ζα ην 

βνεζνχζαλ λα ηηο επηιέμεη,νη πεξηζζφηεξνη απνθξίζεθαλ φηη ζα ην ελδηέθεξε θαη 

άιινη φηη δελ ην ζεσξεί αλαγθαίν. Μπνξεί λα αθνινπζήζεη ζπνπδέο ζε άιιε 

επηζηήκε θαη απιψο λα πεγαίλεη ζην Μνπζηθφ γηα λα βξίζθεηαη ζε επαθή κε ηε 

κνπζηθή. 

Γ2: «Αλ ζέιεη ην παηδί λα ζπλερίζεη ζην Παλεπηζηήκην, απηφ εμαξηάηαη απφ ην 

ίδην ην παηδί θαη ηελ νηθνγέλεηα. ηφρνο καο είλαη ην Παλεπηζηήκην, γηαηί δελ ππάξρνπλ 

πνιιέο επηινγέο».  

Γ6: «Σν παηδί ηψξα ιέεη φηη ζέιεη λα πάεη ζην Παλεπηζηήκην, αιιά φηαλ έξζεη 

εθείλε ε ψξα δελ είκαη ζίγνπξνο πνχ ζα θαηαιήμεη, έρνπκε πνιχ δξφκν κπξνζηά καο. 

Βέβαηα, εγψ ζα ηνπ πσ φηη πξέπεη λα θάλεη παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο, ζε φ,ηη ηνπ 

αξέζεη, γηαηί απηφ ζα ηνλ θάλεη έλαλ άλζξσπν κε αλνηρηνχο νξίδνληεο, αζρέησο, αλ ζα 

θάλεη επάγγεικα απηφ πνπ ζα ζπνπδάζεη» 

Γ4:  Σν δηθφ κνπ δε βιέπσ λα έρεη θάπνηα θιίζε πξνο ηα εθεί. Βέβαηα, νη 

θαζεγεηέο ησλ νξγάλσλ κνπ ιέλε φηη έρεη θάπνην ηαιέλην θαη, αλ ην θαιιηεξγήζεη 

κπνξεί λα θάλεη παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο 

Γ7: «Δκείο ζα ζέιακε λα αθνινπζήζεη Παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο, φρη 

απαξαηηήησο ζηε κνπζηθή. Αλ δε ζέιεη λα αθνινπζήζεη ζπνπδέο ζηε κνπζηθή, εγψ δε 

ζα ην έζπξσρλα»    

Γ10: «Σν παηδί κνπ ζα κπνξνχζε λα αθνινπζήζεη αλψηεξεο ζπνπδέο ζηε 

κνπζηθή. Δγψ, σο εθπαηδεπηηθφο πνπ ιαηξεχσ ηελ εθπαίδεπζε,, ζα ηνπ έιεγα λα 

πξνρσξήζεη ζηε κνπζηθή θαη λα δηδάμεη θάπνηε θηφιαο, γηαηί είλαη πνιχ φκνξθν λα 

κεηαθέξεηο γλψζεηο ζε άιινπο, ζε γεκίδεη, ζε νινθιεξψλεη»  

Γ5: «Ναη, ελδηαθέξεηαη. Μέζα απφ ην Παλεπηζηήκην ζα απμήζεη ηηο γλψζεηο 

ηνπ, ζα απνθηήζεη θαη θάπνηα εμεηδίθεπζε, ε νπνία ζα ηνλ βνεζήζεη λα αζθήζεη ην 
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επάγγεικα ηνπ κνπζηθνχ, λα βξεη δνπιεηά ζε έλα ζρνιείν ή έλα Χδείν ή θαη αθφκα λα 

ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ ζε έλα Δπξσπατθφ Παλεπηζηήκην» 

Γ9: «Σνλ έζηεηια ζην Μνπζηθφ, γηαηί ζέισ λα θάλεη κνπζηθέο ζπνπδέο. Γελ ηνλ 

έζηεηια γηα θαλέλαλ άιιν ιφγν, κε θξηηήξην πάληα ηελ αγάπε ηνπ γηα ηε κνπζηθή» 

Γ10: «Ννκίδσ φηη ην ζθέπηεηαη, γηαηί πξέπεη λα πξνζαλαηνιηζηεί θαη πξνο ηα 

καζήκαηα κνπζηθήο πνπ πξέπεη λα δψζεη ζηηο Παλειιήληεο» 

Δλδηαθέξνπζα είλαη θαη ε ζηάζε κηαο κεηέξαο-κνπζηθνχ πνπ έρεη πνιινχο 

ελδνηαζκνχο γχξσ απφ ηηο ζπνπδέο ζηε κνπζηθή 

Γ8  «Σν παηδί ζθέθηεηαη λα αθνινπζήζεη αλψηεξεο ζπνπδέο. Αιιά γψ δελ ζέισ, 

φρη. Γηαηί ε επνρή φπσο δηακνξθψζεθε ζηηο κέξεο καο δελ πξνσζεί, δελ θαιιηεξγεί ηηο 

ηέρλεο, νη ζπνπδέο πζηεξνχλ ζηελ Διιάδα, πξέπεη λα θάλεηο Μεηαπηπρηαθφ θαη θαιέο 

ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ γηα λα κπνξέζεηο λα αληαπνθξηζείο. Υξεηάδνληαη πάξα πνιιά 

ρξήκαηα γηα ηηο ηέρλεο. Πνηέ δε ζα πξνέηξεπα, λα παίδεη κνπζηθή, λαη, λα αγαπά ηε 

κνπζηθή, λαη, λα ην θάλεη επάγγεικα, πνιχ δχζθνιν. Γηα λα γίλεη , θάπνηνο κνπζηθφο 

απαηηνχληαη πνιχρξνλεο ζπνπδέο, πξέπεη λα ζπνπδάδεη σο ηα 35, δελ είλαη φπσο ν 

Φηιφινγνο πνπ ρξεηάδεηαη 4 ρξφληα ή έλαο γηαηξφο 6-10 γηα λα πάξεη ην πηπρίν. Αλ 

πάεη θάπνηνο λα θάλεη ζπνπδέο, γηα παξάδεηγκα, ζηε Ρσζία κεηά ζα γπξίζεη γηα λα 

δνπιέςεη σο αλαπιεξσηήο;» 

ζνλ αθνξά ηελ άπνςε φηη ην Μνπζηθφ ζρνιείν θαιιηεξγεί ηελ ςπρή, ηα 

ηαιέληα, ηα ελδηαθέξνληα, ην νκαδνζπλεξγαηηθφ πλεχκα θαη ηηο δεμηφηεηεο ησλ 

παηδηψλ, κεηαδίδεη αμίεο θαη ηνπο πξνζθέξεη πνηθίιεο εκπεηξίεο, νη απαληήζεηο φισλ 

ήηαλ θαηαθαηηθέο, θαη γηα απηφ εμάιινπ απνθάζηζαλ λα θνηηήζεη ην παηδί ζην 

Μνπζηθφ.Σα Μνπζηθά ζρνιεία πιεξνχλ ζην αθέξαην ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ «Νένπ 

ζρνιείνπ» θαη ραξαθηεξίδνληαη σο ζρνιεία «αλνηρηά» ζηελ ηνπηθή δεκφζηα ζθαίξα, 

κε ζεάκαηα θαη δξάζεηο θαιιηηερληθήο θχζεο, κε πξσηνπνξηαθέο εθδειψζεηο, 

πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα, ηζνξξνπία ζηελ επηηέιεζε ηεο θαζεκεξηλήο εθπαηδεπηηθήο 

πξαθηηθήο, αλάπηπμε ζπλεξγαηηθφηεηαο κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ζε κνπζηθά 

ζχλνια,ζε δηα-ζρνιηθέο ζπλεξγαζίεο θαη ζπκπξάμεηο κε κνπζηθά ζρνιεία μέλσλ 

ρσξψλ, θαη ηειεζθφξα ρξεζηκνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. ε κηα ζρνιηθή 

θνηλφηεηα, φπνπ ν καζεηήο έξρεηαη θαζεκεξηλά ζε εμνηθείσζε  κε ηελ θαιιηηερληθή 

δεκηνπξγία θαη ηα πλεπκαηηθά επηηεχγκαηα ηνπ ιανχ, παξάιιεια κε ηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα Γεληθήο Παηδείαο, επδνθηκεί ε πνιχπιεπξε αλάπηπμή ηνπ, ελψ 

δεκηνπξγείηαη δηέμνδνο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο. 
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Σα Μνπζηθά ζρνιεία απνηεινχλ ζρνιηθέο κνλάδεο, ζηηο νπνίεο έρεη 

παξαηεξεζεί φηη νη καζεηεπφκελνη εκθαλίδνπλ πνιχ κηθξά επίπεδα επηζεηηθφηεηαο, 

έρνπλ θαιχηεξε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη ζρνιηθή επίδνζε. Ζ παξάιιειε ζπνπδή 

ηεο δπηηθνεπξσπατθήο θαη ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο κέζα απφ νκαδηθά θαη αηνκηθά 

καζήκαηα θαη ε θαιιηέξγεηα ηεο πνιχηερλεο έθθξαζεο κέζα απφ ηα κνπζηθά ζχλνια 

πνηθίισλ εηδψλ, ζπληεινχλ ζηελ ελίζρπζε κηαο πνιπεπίπεδεο αλάπηπμεο κνπζηθψλ 

δεμηνηήησλ. Δπίζεο, δηαπηζηψζεθε φηη νη καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζε Μνπζηθά ζρνιεία 

έρνπλ ηελ επθαηξία λα αγαπήζνπλ ηελ γλήζηα δεκηνπξγήκαηα ηνπ ιανχ ζε θάζε 

ηνκέα θαη λα ηα αληηιεθζνχλ σο θνκκάηη κηαο γεληθήο θνπιηνχξαο, αιιά θαη σο 

βνήζεκα γηα δηαπνιηηηζκηθή ζπλάληεζε θαη επηθνηλσλία. 

Σαπηφρξνλα, ηα ίδηα ηα παηδηά νκνιφγεζαλ ε αλάκεημή ηνπο ζε θαιιηηερληθά- 

κνπζηθά  δξψκελα ηνπο ράξηζε αλεπαλάιεπηεο εκπεηξίεο. 

Γ1:«Πηζηεχσ φηη ζίγνπξα εληζρχεη θαη θαιιηεξγεί ηα ήδε ππάξρνληα ηαιέληα 

θαη δεμηφηεηεο κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή επαθή κε ηα κνπζηθά φξγαλα, ηηο 

ρνξσδίεο.Βεβαίσο, ην ζρνιείν ζέιεη λα είλαη αλνηρηφ ζηελ θνηλσλία, θαη ηα παηδηά λα 

κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ πνηθίιεο δξάζεηο. Σν πην ζεκαληηθφ απφ φια ζηα Μνπζηθά 

ζρνιεία είλαη ε κνπζηθή παηδεία, ε νπνία εμεκεξψλεη ηα ήζε, νδεγεί πξνο ηηο 

αλζξσπηζηηθέο αμίεο θαη ηνλ αλζξσπηζηηθφ πνιηηηζκφ. Γε θαληάδνκαη ηα ζρνιεία σο 

επηρεηξήζεηο ηδησηηθέο ή δεκφζηεο, είλαη ππξήλεο αλζξσπηζηηθψλ αμηψλ … θαη ηέινο 

πάλησλ ρψξνη δηεχξπλζεο ησλπλεπκαηηθψλ θαη ςπρηθψλ νξηδφλησλ. Ζ κνπζηθή βνεζά 

λα ζηξέθεηαη πεξηζζφηεξν ζηνλ εζσηεξηθφ θφζκν, ζηα ζπλαηζζήκαηα, ζηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ, ζηνλ εμεπγεληζκφ ησλ εζψλ θαη γηα απηφ εμάιινπ ππάξρεη κηθξφηεξε 

παξαβαηηθφηεηα ζηα κνπζηθά ζρνιεία » 

Γ2: «Φπζηθά ε κνπζηθή θάλεη πην επαίζζεηνπο ηνπο αλζξψπνπο, ηνπο εξεκεί 

θαη αλνίγεη ην κπαιφ ηνπο. ην ζπίηη δηαβάδεη κε εξεκία θαη φηαλ είλαη ζην ζρνιείν 

αλππνκνλεί γηα ηηο ψξεο ησλ κνπζηθψλ καζεκάησλ. Έρεη απνθηήζεη θαη πην κεγάιε 

άλεζε ζην κνπζηθφ φξγαλν. Αλακθηζβήηεηα, θαιιηεξγείηαη θαη ην πλεχκα 

νκαδηθφηεηαο, γηαηί θάλεη ρνξσδία πνπ πξέπεη λα ελαξκνλίδεηαη κε ηηο άιιεο θσλέο θαη 

παίδεη ζε κνπζηθά ζρήκαηα.Τπάξρεη κηα επγελήο άκηιια κε ηα άιια παηδηά, ην θάζε 

παηδί παξαζχξεη πξνο ην θαιφ, ην θαιχηεξν. Αιιά θαη επθαηξίεο κπνξεί λα έρεη, γηαηί 

δηνξγαλψλεη ην ζρνιείν εθδειψζεηο ηα Υξηζηνχγελλα, ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 

ζε εηδηθέο αίζνπζεο θαη θαινχληαη νη γνλείο, νη ζπγγελείο, νη εθπαηδεπηηθνί θαη 

εθπξφζσπνη ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ λα ηηο παξαθνινπζήζνπλ. Έηζη πξνβάιιεηαη ε 

δνπιεηά ηνπ ζρνιείνπ θαη ηα παηδηά εθηίζεληαη ζην θνηλφ, γηα απηφ πξέπεη λα δίλνπλ ηνλ 
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θαιχηεξν εαπηφ ηνπο. Θεσξψ πσο ππάξρεη έλα θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη νηθεηφηεηαο θαη 

νη θαζεγεηέο αγθαιηάδνπλ ηνπο καζεηέο κε αγάπε θαη ζπγθαηάβαζε. Βεβαίσο, εδψ 

πξέπεη λα πσ πσο επεηδή ζε θάπνηα καζήκαηα κνπζηθψλ νξγάλσλ δε ππάξρνπλ 

κνπζηθνί απφ ηελ έλαξμε ηεο ρξνληάο, αιιά πξνζιακβάλνληαη αξγφηεξα….εεκ.. λα πσ  

ηα παηδηά λα κελ έρνπλ ηφζν ρξφλν λα γλσξηζηνχλ θαιχηεξα. Αζρνινχληαη κε ηηο 

εηδηθέο πεξηπηψζεηο καζεηψλ, εθαξκφδνπλ παηδαγσγηθέο κεζφδνπο ζηήξημεο, ελψ ηα 

πνζνζηά παξαβαηηθφηεηαο είλαη ειάρηζηα. » 

Γ3: « …πξνζθέξεη κνπζηθή παηδεία, φ,ηη κπνξεί λα αλνίμεη έλα δξφκν ζην 

παηδί, πνπ δελ έρεη αθφκα ζπλεηδεηνπνηήζεη, λα ηνπ δψζεη κηα επηπιένλ πξφηαζε, ε 

νπνία κπνξεί λα ην ελδηαθέξεη, αο πνχκε, θαη φρη επαγγεικαηηθά. Σν γεγνλφο φηη  ην 

παηδί αζρνιείηαη κε κηα  ηέρλε, ζαθψο, ην θάλεη πεξηζζφηεξν ζπλεξγαηηθφ, ρψξηα ην 

ςπρνινγηθφ φθεινο. Ζ κνπζηθή θαιιηεξγεί ηε θαληαζία, ηελ αληίιεςε. Δπίζεο, 

δηαπίζησζα φηη βειηηψζεθαλ νη επηδφζεηο ηνπ παηδηνχ ζηα γισζζηθά καζήκαηα. »  

Γ4: «ίγνπξα, θαιιηεξγεί ην ηαιέλην ηνπ παηδηνχ θαη δίλεη επθαηξίεο λα θάλνπλ 

επηζθέςεηο, φπσο ζην Μέγαξν Μνπζηθήο, ή λα ηνπο ελεκεξψλνπλ εηδηθνί ζην ζρνιείν 

γηα ηε κνπζηθή, ζίγνπξα, αιιά ηψξα, ιφγσ ηεο θαηάζηαζεο έρνπλ πάεη πνιιά πίζσ.» 

Γ5: «Πηζηεχσ φηη ε κνπζηθή γαιελεχεη ην παηδί θαη αλαπηχζζεη ηε θαληαζία. 

Σνπ πξνζθέξεη εξεκία θαη ην κεηαθέξεη ζε έλαλ σξαίν θφζκν. Δπίζεο, γίλεηαη πην 

επαίζζεην. Αλαπηχζζεηαη θαη ε νκαδηθφηεηα, κέζα απφ ηηο …εενκαδηθέο 

δνπιεηέο,ζπκκεηνρή ζε χλνια, δηάθνξα, κνπζηθά ζρήκαηα, νξγάλσζε ζεαηξηθψλ 

δξψκελσλ Έρεη, νπσζδήπνηε, πνιχ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο λα αμηνπνηήζεη απφ ην 

λα πήγαηλε ζε έλα άιιν γεληθφ ζρνιείν, αζρνιείηαη πεξηζζφηεξν κε ηε κνπζηθή απφ λα 

ράλεη ην ρξφλν ηνπ κε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα, ζα ζπκκεηέρεη ζε εθδειψζεηο πνπ 

γίλνληαη, ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα, πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε άιιεο θνπιηνχξεο, 

θάλνπλ ζπλαληήζεηο κε ηνπο εθεί κνπζηθνχο, θάλνπλ απφ θνηλνχ πξφβεο, νπφηε απηά 

είλαη κεγάιε εκπεηξία.  

Γ6: «ην Μνπζηθφ ειπίδνπκε φηη  ζα θαιιηεξγήζεη ηα ηαιέληα ηνπ. Ο 

θαιιηηερληθφο θχθινο έρεη πην επαίζζεηνπο αλζξψπνπο … , ειπίδνπκε… ζνλ αθνξά 

ην νκαδηθφ πλεχκα απηφ εμαξηάηαη θαη απφ ην κνπζηθφ φξγαλν πνπ θάλεη θάζε παηδί, 

αιιά κπνξεί λα παίδεη καδί θαη κε άιινπο κνπζηθνχο, άξα πξέπεη λα ζπλεξγαζηεί κε 

ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Τπάξρεη θαη ην ηξαγνχδη, ε ρνξσδία. Καη επθαηξίεο ζα ηνπ 

δνζνχλ λα πξνβιεζνχλ κέζα απφ ηειενπηηθέο εθπνκπέο, ζα δψζνπλ παξαζηάζεηο. 

Γ7: «Πηζηεχσ πσο λαη, θαη ην βιέπσ σο κέζν θνηλσληθνπνίεζεο, έξρεηαη ζε 

επαθή κε παηδηά πνπ έρνπλ θνηλά ελδηαθέξνληα θαη σο εθπαηδεπηηθφο, βιέπσ φηη είλαη 
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πην σξαία ζε ζρέζε κε έλα ζπκβαηηθφ ζρνιείν, πνπ κπνξείο λα ζπλαληήζεηο καζεηέο 

φισλ ησλ εηδψλ. Σνπιάρηζηνλ, εδψ ηα παηδηά βξίζθνπλ θάηη θνηλφ. Καιιηεξγεί, 

νπσζδήπνηε θαη ηηο δεμηφηεηεο, δηφηη θάπνηα παηδηά πνπ πήγαλ ζηε Α’ ηάμε ηνπ 

Μνπζηθνχ δελ είραλ γλψζεηο ζηε κνπζηθή θαη ην επέιεμαλ σο θαιχηεξν ζρνιείν απφ 

έλα απιφ δεκφζην ζρνιείν. Φηάλνληαο ηα παηδηά ζην Λχθεην κπνξνχλ θαη παίδνπλ 

πηάλν θαηαπιεθηηθά, θάπνηα έρνπλ ηξνκεξφ ηαιέλην, ρσξίο λα έρνπλ θακηά γλψζε. 

Καιιηεξγείηαη θαη ε θσλή … είλαη θαη ην ηαιέλην πνπ θαιιηεξγείηαη θηφιαο. Θα έρνπλ 

ηελ επθαηξία λα ηαμηδέςνπλ πνιιέο θνξέο, λα θάλνπλ εθδξνκέο, λα θάλνπλ αληαιιαγέο, 

λα ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα, ε ζπλεξγαζία κε νκάδεο, φια απηά ζα ηα βνεζήζνπλ 

ζε φπνηεο ζπνπδέο ζα θάλνπλ. ια απηά ηα ζπλππνινγίζακε ζηελ απφθαζε. Γελ 

ππάξρνπλ παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο, απηέο απνηεινχλ εμαίξεζε, πνιχ ζεκαληηθφ θαη 

απηφ» 

Γ8:  «Βεβαίσο ηα θαιιηεξγεί, κε ηηο ζπλαπιίεο, ηηο εθδειψζεηο, κε ηελ επγελή 

άκηιια, κε ηα καζήκαηα ηα αηνκηθά πνπ γίλνληαη, ηα ζχλνια, λα πάεη ζην εμσηεξηθφ, ζε 

ζπλέδξηα ρσξίο λα πιεξψζεη ρξήκαηα, ζε πξνγξάκκαηα Erasmus, ζε δηαγσληζκνχο, ζε 

θεζηηβάι θαη φια απηά ρσξίο ρξήκαηα. Σα Μνπζηθά ζρνιεία, επίζεο, θάλνπλ 

δηαγσληζκνχο ηξαγνπδηνχ. Γελ ππάξρεη θαη παξαβαηηθφηεηα, γηαηί αλ ηα αθήζεηο ηα 

παηδηά λα παίμνπλ κνπζηθή ζα βγάινπλ ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Καιιηεξγείηαη θαη ε 

νκαδηθφηεηα, αθνχ ππάξρνπλ ηα ζχλνια, δχν ψξεο ζχλνια,  γίλεηαη κία ψξα ρνξσδία, 

βπδαληηλή κνπζηθή, νη ζπλαπιίεο ζην ηέινο ηεο ρξνληάο, νη εθδειψζεηο ηεο 28
εο

 

Οθησβξίνπ, 25
εο

 Μαξηίνπ, νη Απνθξηέο πνπ θάλνπλ πάξηη, νπφηε εθεί ηα παηδηά 

παίδνπλ φια καδί …..   »    

Γ9: « Πηζηεχσ φηη ζα θαιιηεξγήζεη ηηο δεμηφηεηέο ηνπ, αιιά γηα λα πσ ηελ 

αιήζεηα δελ πηζηεχσ φηη νη εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο πνπ ζα ηνπ δψζεη δε ζα είλαη 

πεξηζζφηεξεο ζε ζρέζε κε ηα άιια ζρνιεία, αλ εμαηξέζεηο ηηο παξαζηάζεηο πνπ θάλνπλ, 

αλ ελλνείο απηφ, λαη, ζίγνπξα, ηελ έθζεζε ζηνλ θφζκν. ίγνπξα ε κνπζηθή θαιιηεξγεί, 

πεηζαξρεί, δεκηνπξγεί πην ψξηκνπο αλζξψπνπο. Τπάξρεη θηιηθφ πεξηβάιινλ θαη έιιεηςε 

παξαβαηηθφηεηαο» 

Γ10: « Σν Μνπζηθφ αλακθηζβήηεηα θαιιηεξγεί ηηο δεμηφηεηεο ζηε κνπζηθή, 

ζίγνπξα παξέρεη πεξηζζφηεξεο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο απφ έλα άιιν ζπκβαηηθφ 

ζρνιείν. Γελ πεηάεη έμσ παηδηά ηα νπνία … αο πνχκε … δελ κπνξνχλ απιά λα είλαη 

ηππηθά θαινί καζεηέο κε ηα ζηάληαξ ελφο απινχ ζρνιείνπ, αιιά κπνξεί λα αμηνπνηήζεη  

θαιιηηερληθέο θιίζεηο. Έλα παηδί εθεί κπνξεί λα ππεξηεξεί θαη λα κελ ππεξηεξεί ζην 

απιφ ηππηθφ δηάβαζκα.. Έλα ηέηνην παηδί δε ζα ραζεί. ε έλα θιαζηθφ ζρνιείν ράλεηαη, 
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απνκνλψλεηαη. Δίλαη εχινγν φηη θαιιηεξγεί ζπλαηζζεκαηηθά ην παηδί, δίλεη επθαηξίεο 

γηα πεξηζζφηεξνπο εθθξαζηηθνχο ηξφπνπο θαη επηπιένλ αμηνπνηνχλ ηα παηδηά ηελ 

νκαδηθφηεηα κέζα απφ ζπλαπιίεο, κέζα απφ νκαδηθέο δνπιεηέο, θάηη πνπ εκείο ζηα 

θιαζηθά ζρνιεία ειάρηζην ρξφλν έρνπκε, γηαηί ηα παηδηά ηα ράλεηο, αθνχ πξέπεη λα 

θχγνπλ γηα θξνληηζηήξηα. Τπάξρεη θαη θηιηθφ θιίκα»      

  

8.2.4  4
ορ

 Επεςνηηικόρ άξοναρ: Οη αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ πάλσ ζην ζέκα ηεο 

εκπινθήο ηνπο ζηε ζρνιηθή δσή ησλ παηδηψλ ηνπο 

Οη εξσηήζεηο απηνχ ηνπ κέξνπο θαηαζθεπάζηεθαλ γηα λα δηαθξηβσζνχλ νη 

απφςεηο θαηνη ζηάζεηο ησλ γνλέσλ φζνλ αθνξά ην ζρνιηθφ θνκκάηη ηεο δσήο ησλ 

παηδηψλ ηνπο. Έηζη, ζρεδηάζακε κηα νκάδα εξσηεκάησλ, ηα νπνία ζα βνεζήζνπλ ηα 

κέιε ηνπ δείγκαηνο λα καο δψζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην βαζκφ εκπινθήο ηνπο ζην 

εθπαηδεπηηθφ ηαμίδη ησλ παηδηψλ. 

ηελ πξψηε εξψηεζε απηνχ ηνπ ηνκέα, ζε ηη βαζκφ ζεσξνχλ αλαγθαία ηελ 

ζηήξημε ησλ παηδηψλ ηνπο, θαηά ηε ζρνιηθή κειέηε νη απαληήζεηο πνπ ιάβακε είλαη 

φηη, ζίγνπξα, βξίζθνληαη πάληα ζην πιεπξφ ησλ παηδηψλ, αιιά πεξλψληαο ηα ρξφληα 

ππάξρεη θάπνηα ραιάξσζε, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη παξαίηεζε ή αδηαθνξία.  

Γ1: « Δίλαη πνιχ αλαγθαία, ηδηαίηεξα ζην μεθίλεκα ηεο ζρνιηθήο ηνπ δσήο. 

πλερίδεηο κε ηελ θαζνδήγεζε ζηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ, ζηγά-ζηγά ηνπ αθήλεηο 

ην ρεξάθη θαη θάλεηο ηελ πξνζεπρή ζνπ, πάληα φκσο έρεηο ηελ πςειή επηηήξεζε θαη 

έρνληαο ρηίζεη δηφδνπο επηθνηλσλίαο είλαη πην εχθνιν λα έξζεη ην παηδί λα ζνπ αλνηρηεί 

ή είζαη πηεζηηθφο ηφζν φζν … δε ζέισ λα ην πσ πηεζηηθφο εε… ζέισ λα πσ φηη είζαη 

δίπια ηνπ, αιιά φρη «λα ζνπ θάλσ θαη ηελ άζθεζε»   

Γ2: « Θεσξψ πνιχ ζεκαληηθή ηε βνήζεηα ζην ζπίηη. Δίκαζηε δίπια, λα ηνλ 

βνεζνχκε κε ηα καζήκαηα, λα έρεη έλα σξαίν πεξηβάιινλ εξεκίαο, γηα λα κπνξεί λα 

ζπγθεληξσζεί ζηα καζήκαηά ηνπ. Να ηνλ βνεζάκε, φπνπ έρεη δπζθνιία, λα έρνπκε 

ζπλερή επαθή κε ηνπο δαζθάινπο ηνπ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ηελ αθαδεκατθή ηνπ 

επίδνζε»  

Γ3: «Πξέπεη λα έρεη ην παηδί, φζε βνήζεηα ρξεηάδεηαη, γηα λα κπνξεί ζηε 

ζπλέρεηα λα ζηεξηρηεί ζηα πφδηα ηνπ. Σνπ παξέρσ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο, θξνληηζηήξηα, 

μέλεο γιψζζεο» 

Γ4: «ζν κπνξνχλ νη γνλείο πξέπεη λα ζηεξίδνπλ ηα παηδηά ηνπο. Δκέλα φπνπ 

ρξεηαδφηαλ θαη δεηνχζαλ ηε βνήζεηά κνπ, λαη, ήκνπλ θνληά ηνπο» 
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Γ5: «Ζ ζηήξημε είλαη απαξαίηεηε ζην βαζκφ πνπ ην έρεη αλάγθε ην παηδί, φρη, 

φκσο, θαη λα είζαη πάλσ απφ ην θεθάιη ηνπ, βέβαηα απηφ εμαξηάηαη θαη απφ ην ίδην ην 

παηδί. Βαζηθά, ζεσξψ φηη ην παηδί ζε νδεγεί πφζν ζα ην  ζηεξίμεηο» 

Γ6: « Θεσξψ πνιχηηκε ηε ζηήξημε ηνπ παηδηνχ ζηε κειέηε, πξνθεηκέλνπ ζην 

κέιινλ λα κάζεη πψο πξέπεη λα δηαβάδεη θαη λα είλαη ζπλεπήο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ». 

Γ7: «ην Γεκνηηθφ αζρνινχκνπλ αξθεηά εε.. φζν κεγαιψλνπλ πξνζπαζψ λα 

απνκαθξχλνκαη θαη ηα αθήλσ πην ειεχζεξα, ψζηε λα είλαη θαη πην ππεχζπλα. 

Αζρνινχκαη πξνζσπηθά κε ην δηάβαζκά ηνπο, κε βνεζνχλ θαη νη γλψζεηο κνπ  δφμα ησ 

ζεψ, εηδηθά ζηα γισζζηθά καζήκαηα πάξα πνιχ, αιιά θαη ζηα Μαζεκαηηθά 

πξνζπαζψ»     

Γ8: «Δίλαη αλαγθαία. Υσξίο ζηήξημε, ηη ζα κπνξνχζαλ λα θαηαθέξνπλ;» 

Γ9: «ηαλ κε ρξεηάδεηαη θαη ην δεηάεη, ζεσξψ φηη πξέπεη λα ηνλ βνεζψ. Απφ εθεί θαη 

πέξα, πξέπεη λα αλεμαξηεηνπνηεζεί θαη αλ ρξεηαζηεί κφλν λα ηνλ ειέγρσ ζε θάπνηα 

πξάγκαηα» 

Γ10: « Σν παηδί ρξεηάδεηαη κεγάιε βνήζεηα απφ ηνπο γνλείο, ηδηαηηέξσο ζηα 

πξψηα βήκαηά ηνπ γηα λα κπνπλ βάζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ πνξεία ηνπ» 

ην επφκελν εξψηεκα πνπ ζέζακε αλαθεξφκαζηε ζε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο 

ησλ γνληψλ γχξσ απφ ηηο θαζεκεξηλέο ππνρξεψζεηο ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν. 

πγθεθξηκέλα, ζηελ εθνχζηα πξνζθνξά ππεξεζηψλ θαη παξνρή ζηα παηδηά 

καζεζηαθψλ επθαηξηψλ ζην ζπίηη,ζηνλ έιεγρν ησλ ηεηξαδίσλ, ζηελ παξνρή 

επηπξφζζεηεο βνήζεηαο κε ηδηαίηεξα καζήκαηα, θξνληηζηήξηα, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε 

ηεο επίδνζεο. Δπίζεο, πιεξνθνξεζήθακε γηα ην ρξφλν πνπ αθηεξψλνπλ νη γνλείο, ζε 

ζπλάξηεζε κε ηελ ηάμε πνπ θνηηνχλ ηα παηδηά θαη ηνλ αξηζκφ ησλ αδειθψλ.       

ισλ νη απαληήζεηο ήηαλ θαηαθαηηθέο θαη ε βνήζεηά ηνπο εμαξηάηαη απφ ηηο 

δηθέο ηνπο γλψζεηο, απφ ηελ ηάμε πνπ θνηηά ην παηδί - ηελ ειηθία.Ζ κέξηκλα, ησλ 

γνλέσλ είλαη εληνλφηεξε φηαλ ηα παηδηά βξίζθνληαη ζε πξνζρνιηθή ειηθία ή θνηηνχλ 

ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ, ελψ ζηαδηαθά παξαηεξείηαη κηα κείσζε, φηαλ 

απηά πξνρσξνχλ ζηηο αλψηεξεο ηάμεηο, γηα λα εκθαληζηεί μαλά ζηελ αξρή ηνπ 

Γπκλαζίνπ, ε νπνία φκσο είλαη θάπσο πεξηνξηζκέλε. Απηφ ζπκβαίλεη, γηαηί νη γνλείο 

ζπλήζσο πηζηεχνπλ πσο ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπο θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο 

ζηήξημε είλαη πην ρξήζηκε, φηαλ ηα παηδηά είλαη κηθξφηεξα θαη είλαη ζε ζέζε, λα ηα 

βνεζήζνπλ πην νπζηαζηηθά ζε απηή ηελ ειηθία, φπνπ θαη νη απαηηήζεηο είλαη 

κηθξφηεξεο. Παξάιιεια, ε γνλετθή εκπινθή ζπλδέεηαη θαη κε ηε ζεηξά γέλλεζεο ησλ 

παηδηψλ, ηνλ αξηζκφ ησλ ππφινηπσλ παηδηψλ, θαη απφ ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ. 
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πγθεθξηκέλα ζηηο πνιπκειείο νηθνγέλεηεο, επεηδή νη ππνρξεψζεηο ησλ γνλέσλ είλαη 

απμεκέλεο είλαη δχζθνιν γη‟ απηνχο λα αζρνιεζνχλ κε ηηο εξγαζίεο θαη γεληθά ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο. 

Γ1: «Παιηά, πνπ ήηαλ πην κηθξά, ππήξρε έιεγρνο ησλ ηεηξαδίσλ. ηα 

θξνληηζηήξηα πξνρσξήζακε ζηηο κεγάιεο ειηθίεο, ζηε γ’ Λπθείνπ πνπ εηνηκάδνληαη γηα 

Παλειιήληεο, ζηα καζήκαηα ηεο θαηεχζπλζε. ζν κεγαιψλεη ζε ειηθία ην παηδί, εάλ 

ππάξρνπλ θελά, πνιιά θελά θαη ν γνληφο δελ κπνξεί λα βνεζήζεη, ζα πιεξψζεη, ζα ην 

βνεζήζεη δηαθνξεηηθά. Αιιά θαιφ είλαη λα ην πξνιάβεηο» 

Γ2:  «Διέγρνπκε ηα ηεηξάδηα ηνπ, βνεζνχκε ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ 

ηνπ. Δπεηδή είκαη θηιφινγνο, θαη ν ζχδπγφο κνπ καζεκαηηθφο, έρνπκε ηηο ζρεηηθέο 

γλψζεηο γηα λα ηνλ βνεζήζνπκε. Γηα θξνληηζηήξηα είλαη αθφκε κηθξφ, κφλν μέλεο 

γιψζζεο. Δπίζεο, πνιιέο θνξέο αλαηξέρνπκε καδί κε ην παηδί ζην δηαδίθηπν γηα 

δηάθνξεο πιεξνθνξίεο» 

Γ3: «Διέγρσ ηα ηεηξάδηά ηνπ, ηηο εξγαζίεο πνπ ηνπ αλαζέηνπλ νη θαζεγεηέο. Οη 

γλψζεηο κνπ κε βνεζνχλ λα βνεζψ ην παηδί ζε κεγάιν βαζκφ, κέρξη θαη ζηα 

καζεκαηηθά, αιιά ηνλ βνεζψ θαη κε θξνληηζηήξηα. ηγά-ζηγά έρσ κεηψζεη θαη ηνλ 

έιεγρν θαη ην δηάβαζκά ηνπ, γηαηί βιέπσ φηη ηα θαηαθέξλεη θαη κφλνο ηνπ. κσο, αλ 

ρξεηαζηεί θάπνηα βνήζεηα, ην ζηεξίδσ. Σνπ έρνπκε δείμεη, εμάιινπ, πψο λα 

ρξεζηκνπνηεί ην Internet γηα λα θαηαθεχγεη, φηαλ έρεη δπζθνιίεο »    

Γ4: « Γελ αζρνινχκαη πνιχ κε ην δηάβαζκα ησλ παηδηψλ θαη ιφγσ δνπιεηάο, 

γεληθά ζπάληα κνπ δεηνχζαλ ηε βνήζεηά κνπ, αιιά πάληα ήκνπλ θνληά, φρη ππεξβνιηθή 

θαη δε ζα πσ .. έια λα ζε εμεηάζσ, λα κνπ πεηο κάζεκα …  Φξνληηζηήξηα ηνπο έθαλα 

ζηελ γ’ Λπθείνπ, ζηα δχν κεγάια, ζηνλ κηθξφ δελ έρσ μεθηλήζεη αθφκα ηίπνηα» 

Γ5: «Ναη, βνεζψ ην παηδί θαη νη γλψζεηο κνπ κε βνεζνχλ σο έλα ζεκείν, φπσο 

ζηα Μαζεκαηηθά. ηα Αξραία, αλ ξσηάο, δελ κπνξνχζα. Θα κπνξνχζα λα δψζσ κηα 

θαηεχζπλζε αιιά, φρη ζε εηδηθφηεηεο. Έιεγρν ηεηξαδίσλ έθαλα ζην Γεκνηηθφ, 

θξνληίδακε γηα ηδηαίηεξα θαη θξνληηζηήξηα ζηα βαζηθά καζήκαηα, μέλεο γιψζζεο, αιιά 

θαη δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ, αζιεηηθέο, ζέαηξν. Δίραλ μεθηλήζεη θαη βιέπακε πνχ 

ήζειαλ θαη πνχ δελ ήζειαλ λα πάλε»      

Γ6: «Σψξα  αζρνινχκαη κε  ην δηάβαζκα ηνπ παηδηνχ ειάρηζηα, παξφιν πνπ νη 

γλψζεηο κνπ κε βνεζνχλ. Πξέπεη λα ηα θάλεη κφλνο ηνπ. Αλ κνπ δεηεζεί ε βνήζεηά κνπ, 

λαη, αιιά δε ζα πάσ λα ηνπ θάλσ έιεγρν, αλ δηάβαζεο θαη πεο κνπ ην κάζεκα, δελ ην 

πηέδσ ζηε κάζεζε. Δίλαη ζε κηα ειηθία πνπ απιψο πξέπεη λα μέξεηο φηη δηαβάδεη, φρη, 

λα ηνπ θάλεηο θάηη παξαπάλσΚάλνπκε θξνληηζηήξην, φρη ηδηαίηεξν .,,εε… θάλεη θαη 
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άιιεο δξαζηεξηφηεηεο εθηφο απφ ηνπ ζρνιείνπ. αιιά δελ θάλσ έιεγρν. Πάλησο 

αθηεξψλσ γηα ηε κειέηε θαη ησλ δχν παηδηψλ κνπ ηνλ ίδην ρξφλν » 

Γ7: «ην δεχηεξν παηδί αθφκα ηα ειέγρσ φια, ζην κεγάιν ειέγρσ ηα 

πεξηζζφηεξα, αιιά ηνλ αθήλσ θαη ιίγν πην κφλν ηνπ πιένλ. Κάλεη μέλεο γιψζζεο, 

θάπνηα θνξά ρξεηάζηεθε θάπνηα βνήζεηα ζηα Μαζεκαηηθά, γηα ιίγν. Γελ θάλεη θάηη 

νξγαλσκέλν. Δγψ ην βνεζψ πάληα ζηε Γιψζζα, γηαηί είκαη Φηιφινγνο, μέλεο 

θηινινγίαο θαη κπνξψ λα ηνλ βνεζήζσ αθφκε θαη ηνπ θάλσ βηβιία εθηφο ηνπ 

ζρνιείνπ. Σν ίδην θαη ζηα Μαζεκαηηθά δηαβάδεη κφλνο ηνπ θάπνηα βηβιία ή θαη καδί 

κνπ, φρη θξνληηζηήξηα. Αγγιηθά ηνπ θάλσ εγψ θαη Γεξκαληθά ζην θξνληηζηήξην»     

Γ8: «Βεβαίσο θαη ειέγρσ ηα πάληα, είκαη πάληα θνληά ηνπο θαη απηφ επλνεί ηελ 

επίδνζή ηνπο. Με βνεζνχλ νη γλψζεηο κνπ, αιιά παίξλσ θαη βνήζεηα. ε θάπνηα 

καζήκαηα κπνξψ θαη ηα ειέγρσ θαη ζε θάπνηα άιια, …εε… φηαλ δελ κπνξψ θαη 

αηζζάλνκαη φηη πζηεξνχλ, ηνπο πξνζθέξσ άιιε βνήζεηα, κε άιινλ άλζξσπν. Σνπο 

παξείρα κέρξη θαη ην Λχθεην ηελ ίδηα βνήζεηα, θξαηνχζα ην βηβιίν θαη κνπ ηα έιεγαλ 

απέμσ. Γελ αθηέξσλα ηνλ ίδην ρξφλν ζε φια ηα παηδηά. Δμαξηηφηαλ απφ ην πνηνο είρε 

κεγαιχηεξε αλάγθε, πνηνο κνπ ην δεηνχζε. Σα πξψηα ρξφληα ηελ νξζνγξαθία γξάθακε 

κέξα-λχρηα. Αλ έβιεπα φηη θάπνηνο κπνξνχζε ηνλ άθελα θαη ειεχζεξν. Δηδηθά ζηε 

κνπζηθή είρα αθηεξψζεη πνιχ ρξφλν. Βέβαηα ζην πξψην παηδί αθηέξσζα ηε κεγαιχηεξε 

πξνζνρή θαη φηαλ ν πξψηνο είλαη θαιφο φινη ηνλ αθνινπζνχλ» 

Γ9: «Αζρνινχκαη κε ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα. Δίλαη ζηελ πξψηε Λπθείνπ, δελ 

κπνξψ λα αζρνιεζψ κε ηα Μαζεκαηηθά θαη ηε Φπζηθή, αιιά επεηδή, αχξην γξάθεη 

δηαγψληζκα ζηα Αξραία, θαζίζακε καδί θαη δηαβάζακε Αξραία. Δθφζνλ κνπ δήηεζε 

βνήζεηα, έπξεπε λα ηνλ βνεζήζσ. Σνλ βνεζψ επηιεθηηθά θαη ν ξφινο κνπ είλαη 

ειεγθηηθφο, ηίπνηα άιιν. Με βνεζνχλ θαη νη γλψζεηο κνπ, αθφκα ζπκάκαη νξηζκέλα 

πξάγκαηα. Σνπιάρηζηνλ ζηα ζεσξεηηθά καζήκαηα, κπνξψ αθφκα λα ηνλ βνεζήζσ. 

ηαλ πξέπεη λα ειέγρσ ηα ηεηξάδηά ηνπ ηα ειέγρσ, φηαλ κνπ δεηήζεη, δελ ειέγρσ, αλ 

έρεη θάλεη ζσζηά ηελ εξγαζία, δελ ην ζέιεη απηφ,  φκσο δε ζα ηνπ θηηάμσ εξγαζίεο. 

Φξνληηζηήξηα θάλνπκε ζε καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηα Αγγιηθά. ηα καζήκαηα πνπ 

εγψ δελ κπνξψ λα ηνλ βνεζήζσ έρεη θάπνηνλ ζρεηηθφ άλζξσπν γηα ζηήξηγκα. Σψξα 

πνπ πάεη ζην Λχθεην ηνλ βνεζψ ιηγφηεξν»  

Γ10: « ζν ήηαλ πην κηθξά ηα παηδηά είκαζηε πην ζρνιαζηηθνί ζηνλ έιεγρν ησλ 

εξγαζηψλ ηνπο, αιιά κεγαιψλνληαο μέξακε φηη ήηαλ ζπλεπείο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

Δπεηδή καο βνεζνχζαλ νη γλψζεηο καο δε ρξεηάζηεθαλ ηα παηδηά ηδηαίηεξα καζήκαηα, 
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παξά κφλν φηαλ πξνεηνηκάδνληαλ ζηελ θαηεχζπλζή ηνπο γηα Παλειιήληεο εμεηάζεηο θαη 

ηφηε ηα βνεζήζακε κε θξνληηζηήξην» 

Καηφπηλ εξεπλψλ, δηαπηζηψλεηαη φηη ζην Διιεληθφ Δθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

αλάκεζα ζηνπο γνλείο θαη ην ζρνιείν δηακνξθψλνληαη άιινηε επίζεκεο ζρέζεηο, 

φπσο είλαη ε ζπκκεηνρή θαη ε αλάιεςε ζπγθεθξηκέλσλ δεζκεχζεσλ ζην χιινγν 

Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ θαη άιινηε αλεπίζεκεο πξνζσπηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

γνλέσλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Οη γνλείο επηζθέπηνληαη ην ζρνιείν, 

θπξίσο, γηα λα ηνπο ελεκεξψζνπλ νη δάζθαινη  γηα ηελ πνξεία πνπ ζεκεηψλνπλ ηα 

παηδηά ηνπο,γηα ηε ζρνιηθή επίδνζε ηνπο θαη γηα ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ, 

ελψ ε ζπλεηζθνξά ηνπ γνλέα εληνπίδεηαη ζηελ επνπηεία ησλ ζρνιηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε ηνπ ζρνιείνπ κέζσ ηνπ ζπιιφγνπ Γνλέσλ 

θαη Κεδεκφλσλ, ηελ ελεξγή παξνπζία ηνπ ζηηο ελεκεξσηηθέο ζπλεδξίεο ηελ 

πξνζθνξά εζεινληηθήο εξγαζίαο, θαη ηελ επίβιεςε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ 

εθηφο ζρνιείνπ. πλεπψο ε γνλετθή εκπινθή, σο ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ, δελ 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζην ζπίηη αιιά επεθηείλεηαη θαη ζην ζρνιείν. Πξνρσξψληαο ζηε 

δηεξεχλεζε ηεο ζηάζεο ησλ γνληψλ ηνπ δείγκαηφο καο ζην ζέκα ηεο ελεκέξσζήο 

ηνπο γηα ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ, ησλ επηζθέςεψλ ηνπο ζην ζρνιείν, ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπο ζην χιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ, ζπκκεηνρή ζε ζρνιηθέο εθδειψζεηο καο 

απάληεζαλ φηη… 

Γ1: «Ναη, κηα θνξά ην ηεηξάκελν, ζίγνπξα πεγαίλνπκε ζην ζρνιείν γηα 

ελεκέξσζε. Παξαθνινπζνχζακε ζρνιηθέο γηνξηέο, έρσ έλα κπανχιν θσηνγξαθίεο» 

Γ2: «Ναη, πεγαίλνπκε ζην ζρνιείν θάζε κήλα, ζπλήζσο παξαθνινπζνχκε 

ζρνιηθέο γηνξηέο. Σελ επίζθεςή καο ζην ζρνιείν δελ ηε βιέπνπκε γηα λα καο πνπλ θάηη 

αξλεηηθφ  ην χιινγν, φρη, δελ πξνιαβαίλσ, δνπιεχσ, εμάιινπ θαη εθηφο λνκνχ, δελ 

έρσ ρξφλν» 

Γ3: « Άκεζα, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, αθνχ εξγάδνκαη εθεί. Δθ ησλ 

πξαγκάησλ έρσ πξνζσπηθή επαθή θαη κε ηε Γηεπζχληξηα.Δπίζεο, κνπ αξέζεη λα 

παξεπξίζθνκαη ζηηο ζρνιηθέο εθδειψζεηο θαη γηα ην παηδί, λα ληψζεη φηη είλαη θνληά νη 

γνλείο ηνπ θαη ην ζαπκάδνπλ, αιιά θαη γηα κέλα, γηα λα γλσξίδσ θαιχηεξα φζα 

ζπκβαίλνπλ ζην ζρνιείν» 

Γ5: «Βεβαίσο, γηα λα δσ ηελ πξφνδν θαη ηελ ζπκπεξηθνξά θαη αλ έρεη 

εληνπίζεη θάπνηνο θαζεγεηήο θάηη πνπ ίζσο εκάο καο έρεη δηαθχγεη. πκκεηέρνπκε, 

επίζεο, ζηηο ζπλειεχζεηο ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ, ζε δξάζεηο ηνπ 

ζρνιείνπ, ζε εθδειψζεηο, εθδξνκέο καδί κε ηνπο γνλείο, ζην γχξηζκα θάπνηαο ηαηλίαο» 



111 
 

Γ6: «Πάληα επηζθέπηνκαη ην ζρνιείν γηα ελεκέξσζε γηα ηελ πξφνδφ ηνπ, είλαη 

αλαγθαίν αιιά κφλν φηαλ απαηηείηαη, πεγαίλσ ζηηο ζπλειεχζεηο, δελ πεγαίλσ εθηφο 

ησλ ζπλειεχζεσλ ή ψξαο πνπ καο επηηξέπεηαη λα πεγαίλνπκε γηα ελεκέξσζε, γηα λα 

δεηψ πιεξνθνξίεο γηα ην παηδί κνπ. Δίκαη, επίζεο, κέινο ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη 

Κεδεκφλσλ, ζπκκεηέρσ ζηηο δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ, γηα λα βξίζθνκαη δηαξθψο δίπια 

ηνπ, λα παξαθνινπζψ ηη ζπκβαίλεη θαη λα μέξεη φηη είκαη δίπια ηνπ» 

Γ7: «Σψξα ιφγσ covid φρη, αιιά λαη, πήγαηλα πάληα ζηηο ελεκεξψζεηο, φηαλ 

καο θαινχζαλ νη θαζεγεηέο, πάληα κηιάκε θαη επηθνηλσλνχκε  θαη ηειεθσληθά. Γηα 

κέλα είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, γηαηί εγψ έρσ κηα εηθφλα γηα ηα παηδηά κνπ, αιιά απηή 

πξέπεη λα ζπλάδεη κε ηελ γλψκε ησλ θαζεγεηψλ, λα δσ άκα ηαπηηδφκαζηε, γηαηί εθείλνη 

βιέπνπλ ηα παηδηά αιιηψο. ην χιινγν Γνλέσλ δε ζπκκεηέρσ, επεηδή δελ είραλ πνηέ 

πξνβιήκαηα ηα παηδηά θαη επεηδή έρσ πνιιέο ελαζρνιήζεηο, νχηε θαλ είκαη γξακκέλε. 

Χο εθπαηδεπηηθφο ζεσξψ πνιχ παξεκβαηηθνχο ηνπο γνλείο, ίζσο έρσ θαη κηα άξλεζε, 

δε ζέισ λα ζπκκεηέρσ. Ννκίδσ φηη είλαη πνιινί γνλείο έηζη, ε κεηνςεθία ζπκκεηέρεη, 

φπσο βιέπσ θαη απφ ηα ζρνιεία πνπ δνπιεχσ αλά ρξνληέο. Γε ζέισ λα εθιέγνκαη θαη 

λα  αζρνινχκαη σο κέινο θαη ιφγσ ηεο ηδηφηεηάο κνπ, δε ζέισ λα είκαη θαη απφ ηηο δχν 

πιεπξέο, πξνηηκψ λα είκαη απφ ηε κία, σο εθπαηδεπηηθφο ζην Μνπζηθφ, φρη θαη ζην 

χιινγν, δε ζα κπνξνχζα, δε ζέισ λα είκαη ζηνλ ίδην ρψξν κε ηα παηδηά  ηηο δξάζεηο 

ζπκκεηέρσ θαη αλ ζέινπλ βνήζεηα, επραξίζησο » 

Γ8: «Πάληα ζεσξψ αλαγθαία ηελ ελεκέξσζε. Να κελ μέξσ, δειαδή ηη θάλνπλ, 

πνηνη είλαη νη θίινη ηνπο; πκκεηέρσ εμίζνπ θαη ζην χιινγν Γνλέσλ ηηο δξάζεηο ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ζπκκεηέρσ θαη ηηο εληζρχσ» 

Γ9: «Θα ήζεια λα επηζθέπηνκαη ην ζρνιείν, αιιά ηψξα κε ηνλ θνξσλνηφ  δελ 

κπνξψ Γεληθά, δελ πάσ ζην ζρνιείν ηαθηηθά, δειαδή, αο πνχκε ην ρξφλν ηξεηο θνξέο. 

Πεγαίλσ ζρνιείν γηα ελεκέξσζε ηεο πνξείαο ηνπ, ηεο επίδνζεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπ. ην χιινγν γνλέσλ δε ζπκκεηέρσ, δηφηη δελ έρσ ρξφλν. ηηο δξάζεηο ηνπ 

ζρνιείνπ, εάλ θαη εθφζνλ γίλνληαλ, ζα ζπκκεηείρα φρη ελεξγά σο κέινο ηνπ πιιφγνπ 

Γνλέσλ ηνπ ζρνιείνπ, αιιά σο πξνζθεθιεκέλε» 

Γ10: «ην χιινγν Γνλέσλ δε ζπκκεηέρσ, γηαηί δελ ήζεια ζε θακηά πεξίπησζε 

λα κπεξδεχνληαη νη ξφινη κνπ, δειαδή ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ην ξφιν ηνπ γνλέα 

θαη θπζηθά έβιεπα αληηθξνπφκελεο αξρέο πνπ …. δελ ήζεια λα πεξάζσ απηφ ην 

θαηψθιη, ζα  έπξεπε, ίζσο λα πάξσ κέξνο ζε κηα θνπβέληα πνπ εθζέηεη θαζεγεηέο θαη 

ηα ινηπά, δε κνπ άξεζε απηφ θαη δελ ην έθαλα πνηέ δειαδή, απνζηαζηνπνηήζεθα απφ 

απηάΖ ζχδπγφο κνπ πήγαηλε ζην ζρνιείν γηα ελεκέξσζε, εγψ πνηέ δελ ελεκεξψζεθα, 
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πάιη, γηα λα κελ κπεξδεχσ απηνχο ηνπο ξφινπο. Θεσξψ αλαγθαία ηελ ελεκέξσζε, 

γηαηί είκαζηε ζπγθνηλσλνχληα δνρεία: εθπαηδεπηηθφο θαη γνληφο, πξέπεη λα είκαζηε 

ζπλνδνηπφξνη ζηελ θνηλή ζηφρεπζε, ηελ απνηειεζκαηηθή κάζεζε ηνπ παηδηνχ, ηελ 

θνηλσληθνπνίεζή ηνπ, ηελ θαιή ζπκπεξηθνξά ηνπ. Σε κηζή κέξα βιέπσ εγψ ην παηδί, 

ηελ άιιε κηζή ην βιέπεη ν δάζθαινο. Πξέπεη, ινηπφλ, ν έλαο λα αιιεινηξνθνδνηεί ηνλ 

άιιν»  

Ζ  κεηέξα Γ4 ζεκεηψλεη ηα νθέιε πνπ είρε ν γηνο ηεο απφ ε δηθή ηεο 

ζπκκεηνρή ζηε δσή ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο ήηαλ κέινο ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη 

Κεδεκφλσλ. Σν παηδί, δειαδή, ζπλεξγαδφηαλ θαη ην ίδην κε ην ζρνιείν γηα ηε 

δηνξγάλσζε δξάζεσλ, δηαηεξψληαο έηζη κηα πνιχ ζεηηθή ζηάζε απέλαληί ηνπ, ρσξίο 

λα πξνζβιέπεη ζε κηα πςειή βαζκνινγία ζηα καζήκαηα.   

  Γ4: «ην ζρνιείν, λαη, πεγαίλσ γηα ελεκέξσζε, πεγαίλσ, ζίγνπξα δπν θνξέο 

ην ηεηξάκελν, ήκνπλ ζην ζχιινγν γνλέσλ ζην Λχθεην, ζην Γεκνηηθφ ήκνπλ πνιχ πην 

ελεξγή. ηαλ κπήθα ζην ζχιινγν ζην Λχθεην ήξζε ν θνξσλντφο θαη ηψξα, φια ηα 

έρνπκε παγψζεη. Παληνχ ζπκκεηείρα ζε φιεο ηηο δξάζεηο. Ζ αλάκεημή κνπ ζην ζρνιείν 

δελ απνζθνπνχζε λα έρεη ην παηδί κηα επλντθή κεηαρείξηζε, αιιά απιά σθέιεζε πνιχ 

ην παηδί, γεληθά ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζηε ζρέζε ηνπ κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπ θαη ζηε 

ζρέζε ηνπ κε ηα παηδηά. Αιιά θαη ην ίδην αζρνιήζεθε απφ κφλν ηνπ κε φ,ηη έρεη λα 

θάλεη κε ην ζρνιείν, κε εθδειψζεηο, κε ζεαηξηθά. Μάιηζηα φηαλ πήγε ζην Λχθεην ηνπ 

δεηνχζαλ απφ ην Γπκλάζην λα πάεη λα ηνπο βνεζήζεη. Απηή ε ελαζρφιεζή ηνπ κε ην 

ζρνιείν θαη απφ ηε ζηηγκή πνπ έλησζε ρξήζηκν ην βνήζεζε λα έρεη απηνπεπνίζεζε θαη 

γηα απηφ ζπκκεηείρε. Απηφ δελ ην έθαλε γηα λα πάξεη βαζκνχο, παξφιν πνπ 

πξνζπαζνχζε θαλνληθά. Γεληθά, φκσο ην βνήζεζε λα ιεηηνπξγεί νκαδηθά» 

ην εξψηεκα καο ζρεηηθά κε ηα νθέιε πνπ παξέρεη, ελ ηέιεη, ε βνεζεηηθή 

ππνζηήξημε ησλ γνληψλ ζηελ απηνεηθφλα ησλ παηδηψλ, ζηε ζπκπεξηθνξά θαη γεληθά 

ζηελ πξφνδφ ηνπο, φινη νη γνλείο παξαδέρηεθαλ ηε ζπνπδαηφηεηά ηεο, κάιηζηα νη 

γνλείοΓ2, Γ3 θαη Γ6 δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ θνηλσληθνπνίεζε. Ζγνλετθή 

εκπινθή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε δηαξθή επηθνηλσλία κε ην ζρνιείν, θαζψο θαη ηε 

ζπκβνιή ησλ γνλέσλ ζηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζέκαηα ηνπ ζρνιείνπ 

θαη γεληθεχνληαο,  ηελ αλάπηπμε πγηνχο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο 

Μηα ζεηξά δηεζλψλ εξεπλψλ, θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, αλαθέξνπλ φηη ε 

γνλετθή εκπινθή  φρη κφλν επεξεάδεη αιιά  κπνξεί θαη λα πξνβιέςεη σο έλα βαζκφ 

ηηο αθαδεκατθέο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ, λα ελδπλακψζεη ηα θίλεηξα, λα ηνλψζεη ηε 
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απηνπεπνίζεζή ηνπο, λα αζθήζεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ ςπρηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

ηνπο πγεία θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ νκαιή θνηλσληθνπνίεζή ηνπο πεξηνξίδνληαο βίαηεο 

ζπκπεξηθνξέο, παξαβαηηθφηεηα θαη εμαξηήζεηο. 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ε βνήζεηα ησλ γνλέσλ ζην δηάβαζκα κπνξεί λα 

έρεη ζεηηθέο επηδξάζεηο, θαζψο απμάλεη πνηνηηθά ην ρξφλν κειέηεο ηνπ παηδηνχ, 

θαιιηεξγεί ζηξαηεγηθέο κάζεζεο θαη δεμηφηεηεο απηνξξχζκηζεο, ελψ εληζρχεη ηε 

ζπγθέληξσζε θαη κεηψλεη ην ελδερφκελν απνθπγήο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ θαη 

θπζηθά νδεγείηαη  ζε θαιχηεξε επίδνζε. 

Γ1: «Οπσζδήπνηε, ην παηδί μέξεη φηη δελ είλαη κφλν ηνπ, νπφηε δελ 

απνζαξξχλεηαη θαη κάιηζηα, ε ππνζηήξημή καο ηνπ δίλεη ζηγνπξηά ζηηο δπλάκεηο ηνπ. Σν 

κεγάιν πξφβιεκα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ καζεηψλ είλαη φηαλ ππάξρνπλ θελά θαη 

ειιείςεηο, γηα απηφ θάπνηα ζηηγκή ηα παηδηά ράλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη ηα 

παξαηάλε. Αξθεί, βέβαηα λα κε κάζνπκε ην παηδί, φηη φια πεξλάλε απφ ηνλ έιεγρφ καο, 

γηαηί ηφηε πάκε ζην άιιν άθξν, λα κελ κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ κφλα ηνπο» 

Γ2: «Βειηηψλεηαη ε εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, γηα ηηο θηινδνμίεο ηνπ δελ μέξσ, 

γηαηί έρεη λα θάλεη κε ην ραξαθηήξα ηνπ παηδηνχ. Πάλησο, ηνλψλεηαη ε απηνπεπνίζεζή 

ηνπ θαη βνεζά λα κελ έρεη βίαηεο ζπκπεξηθνξέο» 

Γ3: «Δίλαη αλαγθαία ε ππνζηήξημε, γηαηί απφ φ,ηη βιέπσ ρξεηάδεηαη αθφκε κηα 

παξφηξπλζε, γηαηί δελ κπνξεί λα βάδεη θάπνηα φξηα, γεληθά ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ, 

ζην παηρλίδη. Δπίζεο, βιέπνπκε φηη ε βνήζεηά καο ηνπ δίλεη απηνπεπνίζεζε, αθνχ κνπ 

δεηά θαη ν ίδηνο βνήζεηα. Σνλ βνεζά λα έρεη ζεηηθή ζηάζε πξνο ην ζρνιείν θαη λα 

βειηηψλεη ηελ απηνεηθφλα ηνπ … εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηνπ γηνπ κνπ. Καηαιαβαίλσ 

φηη ζέιεη δνπιεηά ζηνλ ηνκέα ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ζέιεη λα παίξλεη κεγάιν βαζκφ. Ζ 

παξαθνινχζεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ην βνεζά λα έρεη κηα νκαιή θνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά, θαη ν γηνο κνπ είλαη έλα ήζπρν παηδάθη, ρακνγειαζηφ, εζσζηξεθέο» 

Γ4 :  «Δγψ δελ αζρνιήζεθα πνιχ πξνζσπηθά κε ηε κειέηε ησλ παηδηψλ, γηαηί 

είρα, δπζηπρψο, πνιιέο άιιεο ππνρξεψζεηο. Χζηφζν πάληα έηξεραλ ζε κέλα γηα 

βνήζεηα, φπνηε κε ρξεηάδνληαλ» 

Γ5: «Απαξαίηεην είλαη, έηζη ψζηε λα βιέπεηο πνχ ην παηδί πζηεξεί γηα λα ην 

βνεζήζεηο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθή ε βνήζεηά καο, φρη γηα έιεγρν, αιιά γηα παξνρή 

βνήζεηαο» 

Γ6: «Ζ παξαθνινχζεζε ηεο θνίηεζεο, ε θηιηθή ζηάζε ηνπο, ην ελδηαθέξνλ ησλ 

γνληψλ βειηηψλεη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπ, φρη φκσο γηα λα επηδηψθεη βαζκνχο. Βνεζά 

ζηελ θνηλσληθνπνίεζε, θπξίσο γηαηί νη θαινί βαζκνί δε ζεκαίλνπλ φηη είλαη θαη 
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θνηλσληθά ζσζηφ, γηαηί κπνξεί έλα παηδί λα είλαη άξηζηνο καζεηήο, αιιά λα είλαη 

αθνηλψλεην. Αξθεί νη γνλείο λα κελ είλαη θαηαπηεζηηθνί, γηαηί θέξνπλ ην αληίζεην 

απνηέιεζκα» 

Γ7: « Ννκίδσ φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηα παηδηά, λα μέξνπλ φηη θάπνηνο ηα 

ειέγρεη, ηνπιάρηζηνλ, ζηα δηθά κνπ παηδηά έρεη θάλεη θαιφ. Ξέξνπλ φηη θάπνηνο ζα ηνπο 

βνεζήζεη ζε θάπνηα εξγαζία θαη δε ζα πνπλ ζηελ θαζεγήηξηα φηη ηελ μέραζαλ. Γεληθά 

ηνπο έρνπκε βάιεη ηελ ηδέα φηη δε ρξεηάδεηαη πξαγκαηηθά λα ηα ειέγρνπκε. Δπίζεο κε 

ηελ ελζάξξπλζή κνπ θαη ρσξίο λα είκαη επηθξηηηθή, ην βνεζψ λα κε ζηελνρσξηέηαη, 

φηαλ δελ ηα θαηαθέξλεη ηέιεηα, φπσο απηφο ζέιεη θαη έηζη δελ έρεη ρακειή 

απηνεθηίκεζε. Σνπ ιέσ φηη δε ρξεηάδεηαη λα είλαη ζε φια ηέιεηνο»    

Γ8: « Βνεζά ην παηδί λα αηζζαλζεί ζηγνπξηά, απηνπεπνίζεζε, αγάπε γηα ην 

ζρνιείν. Νηψζεη φηη είζαη θνληά ζηελ αγσλία ηνπ, ηε ραξά ηνπ, ληψζεη φηη θάπνηνο ηνλ 

αθνχεη. ηαλ ν κηθξφο γηνο κνπ έπαηδε κνπζηθή κε θνηηνχζε ζηα κάηηα»  

Γ9: «Θεσξψ φηη πξνο ην παξφλ, ζηελ ειηθία πνπ είλαη, ηνπ πξνζθέξεη κηα 

ζηαζεξφηεηα θαη κηα εξεκία φηη έρεη ζαλ ζηήξηγκα ηνπο γνλείο ηνπ θαη απφ θεη θαη πέξα 

λνκίδσ φηη αθήλνληάο ηνλ ζηγά-ζηγά λα ζηεξηρηεί ζηα πφδηα ηνπ ζα απνθηήζεη θαη πην 

κεγάιε εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπ, θαηφπηλ θαη ηεο δηθήο κνπ θαζνδήγεζεο θαη ηνπ 

ζπδχγνπ, δελ είκαη κφλε ζε απηφ» 

Γ10: «Νηψζεη ην παηδί φηη ελδηαθέξεζαη θαη ελδηαθέξεζαη έκπξαθηα θαη ην 

ζηεξίδεηο θαη φηαλ δηαπηζηψλεηο φηη έρεη θάπνπ έιιεηκκα εε.. είζαη θνληά ηνπ γηα λα 

θαιχςεηο απηφ ην έιιεηκκα. Απηφ ζπλεζίδνπλ λα θάλνπλ νη Έιιελεο γνλείο» 

Παξά ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο γνλετθήο εκπινθήο, ππάξρνπλ θαη έξεπλεο, νη 

νπνίεο έρνπλ πξνθαιέζεη ζθεπηηθηζκφ σο πξνο ηα ζεηηθά απνηειέζκαηά ηεο. 

Δμεηάδνληαο εξεπλεηηθά επξήκαηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο γνλετθήο 

εκπινθήο, ζεκεηψλεηαη φηη απηά δελ είλαη μεθάζαξα, δηφηη θάπνηνη εξεπλεηέο 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε γνληθή ζπκκεηνρή έρεη ζεηηθή επίδξαζε, ελψ άιινη φηη ηα 

απνηειέζκαηά ηεο είλαη πξφζθαηξα ή ίζσο θαη απνζαξξπληηθάΟινθιεξψλνληαο 

απηήλ ηελ θαηεγνξία εξσηήζεσλ, ππνβάιακε ην εξψηεκα, αλ ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο 

πνπ ε εκπινθή ησλ γνλέσλ επηθέξεη αξλεηηθά απνηειέζκαηα.  

ινη νη γνλείο ζπκθψλεζαλ φηη φζν αλαγθαία είλαη ε ζηήξημή ηνπο, εμίζνπ 

ζεκαληηθφ είλαη λα έρνπλ θαη ηα παηδηά ηελ επζχλε γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. Δπίζεο, 

ε ππνζηήξημε ζα πξέπεη λα δίλεηαη αθξηβψο ηελ θαηάιιειε ζηηγκή, γηαηί ζε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δελ σθειεί (Γ1). 
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Γ1: «ηαλ δελ έρεη ρηηζηεί ε επηθνηλσλία, φηαλ δελ έρνπλ κπεη θάπνηα φξηα ή ν 

γνληφο έρεη κάζεη λα ζηξψλεη κε πνχπνπια ην δξφκν ηνπ παηδηνχ, ηφηε ζίγνπξα, ζα 

ππάξρνπλ πξνβιήκαηα. Αληηζέησο, αλ φια ηα έρεηο αθήζεη ζηελ ηχρε ηνπο θαη είζαη φιε 

κέξα ζην θηλεηφ ή φπνπ αιινχ θαη δελ αθηεξψλεηο ρξφλν, φηαλ ζα έξζεη ε ψξα γηα λα 

θαιχςεηο ηηο γνλετθέο ελνρέο πνπ ζα ζνπ έξζνπλ ηελ ψξα πνπ δε ζα πξέπεη, δε ζα 

κπνξείο λα θάλεηο ηίπνηα θαη κπνξεί λα ην θαηαζηξέςεηο ην παηδί» 

Γ2: « Ναη, άκα νη γνλείο ζέινπλ ην παηδί λα αθνινπζήζεη ηα αρλάξηα ηνπο. Οη 

γνλείο πνιιέο θνξέο πηέδνπλ, είλαη βαζκνζήξεο, έρνπλ καλία. Έρσ αθνχζεη απφ πνιιά 

παηδηά πνπ κνπ ιέλε ζην ζρνιείν φηη ηα πηέδνπλ νη γνλείο θαη πιεξψλνπλ ρξήκαηα ζηα 

θξνληηζηήξηα. Απηφ ηνπο δεκηνπξγεί κηα πίεζε θαη δελ μέξσ εε…  θάηη πνπ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε άζρεκε ςπρνινγία. Παηδί έρεη πάζεη θξίζε παληθνχ απφ απηφ, απφ απηήλ 

ηελ πίεζε» 

Γ3: « Ναη, κπνξεί λα κεηψζεη ηελ απηνλνκία ηνπ παηδηνχ, ψζηε λα θάλεη λα 

αθεζεί ζηνλ άιινλ, λα ηα πεξηκέλεη φια απφ απηφλ θαη λα απνθηήζεη ηε λννηξνπία λα 

ζηεξίδεηαη ζηνλ άιινλ γηα λα θαηαθέξεη θάηη» 

Γ4: « ηαλ είζαη ζπλερψο πάλσ απφ ηα παηδηά ηφηε απηά είλαη θαηαπηεζκέλα 

θαη ηα παηδηά βιέπσ φηη αληηδξνχλ άζρεκα» 

Γ5: « Ναη, δελ είλαη σθέιηκε ε εκπινθή, φηαλ είλαη πηεζηηθνί νη γνλείο, 

αγρσηηθνί» 

Γ6 : «ηαλ έλα παηδί είλαη αληηδξαζηηθφ, ζα λνκίδεη φηη ζέινπλ λα ηνπ θάλνπλ 

έιεγρν, αιιά θαη φηαλ νη γνλείο είλαη θαηαπηεζηηθνί δελ θέξλνπλ ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα» 

Γ7: «Πνιινί γνλείο είλαη επηθξηηηθνί, ζέινπλ λα έρνπλ ηνλ πιήξε έιεγρν θαη 

έρνπλ ππεξβνιηθέο απαηηήζεηο αθφκε θαη απφ πνιχ θαινχο καζεηέο. Έρσ πεξίπησζε 

ζην δηθφ κνπ πεξηβάιινλ, κηιάκε γηα άξηζην καζεηή θαη νη γνλείο δελ είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνη κε ηίπνηα. Δκέλα κε ελδηαθέξεη ην παηδί λα είλαη ραξνχκελν θαη λα 

κπνξεί εθηφο απφ ην ζρνιείν λα ραίξεηαη ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία»           

Γ8: «Ναη, ππάξρνπλ θάπνηεο πεξηπηψζεηο, φηαλ νη γνλείο βγάδνπλ ζηα παηδηά ηα 

απσζεκέλα ηνπο, φηαλ ζέινπλ ηα φλεηξα πνπ δελ κπφξεζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ, λα 

βάινπλ ηα παηδηά ηνπο λα ηα πξαγκαηνπνηήζνπλ αληί γηα απηνχο. Έηζη ζα ηνπο δψζνπλ 

ιάζνο θαηεπζχλζεηο θαη ηα  πηέδνπλ» 

Γ9: «Θεσξψ φηη δελ είλαη σθέιηκε φηαλ γίλεηαη θαηαπηεζηηθφο έιεγρνο εεκκ … 

ζε ζπλερή παξέκβαζε ζε φηη έρεη λα θάλεη ην παηδί ζην ζρνιείν» 
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Γ10: «Πξφζεμε, κπνξεί λα είλαη θαη αξλεηηθφ, αλ ν γνληφο δε ζθέθηεηαη ζσζηά 

θαη λνκίδεη φηη ην παηδί είλαη πξνέθηαζε ηνπ δηθνχ ηνπ εαπηνχ θαη κηα ηπρφλ απνηπρία 

ηνπ παηδηνχ ηνπ είλαη θαη δηθή ηνπ ή φ,ηη δελ έθαλε απηφο ζην παξειζφλ, ζέιεη λα ην 

θάλεη ην παηδί ηνπ, θπζηθά κπνξεί λα απνθαξδησζεί, γηαηί ην παηδί ηνπ είλαη απιψο 

έλαο άιινο άλζξσπνο Οπφηε κπνξεί λα απνγνεηεπζεί θαη λα ηνλ αγρψζεη ηνλ καζεηή, 

λα ηνλ κπινθάξεη αθφκα ρεηξφηεξα, αλ παξνπζηάδεη θάπνηα πξνβιήκαηα ην παηδί. Άξα 

εθεί είλαη αξλεηηθή ε παξνπζία ηνπ γνληνχ, δελ είλαη γφληκε, φπσο επίζεο γφληκε δελ 

είλαη φηαλ ππάξρνπλ δηαδχγηα θαη ν γνληφο αζρνιείηαη εληειψο επηθαλεηαθά γηα λα 

απνδείμεη ζηνλ/ζηελ πξψελ ζχδπγν φηη λνηάδεηαη, γηα λα κε ράζεη απφ ην δηθαζηήξην 

ηελ επηκέιεηα. Δδψ ηη ζεηηθφ έρεη κηα ηέηνηα παξνπζία ηνπ γνληνχ; Δλ πάζε πεξηπηψζεη, 

ην παηδζέιεη ζπκπαξαζηάηε , ρσξίο λα ην πλίγεηο» 

 

9
ν
ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εκπεηξηθήο έξεπλαο απνηέιεζε ε ζπκβνιή ηνπ 

κνξθσηηθνχ θαη θνηλσληθνχ ππφβαζξνπ ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ πλεπκαηηθή αλάπηπμε 

θαη ζρνιηθή επίδνζε ησλ παηδηψλ. Δπίζεο δηεξεπλήζεθαλ νη παξάγνληεο επηινγήο 

ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ζπγθεθξηκέλα ε επηινγή εηδηθψλ Μνπζηθψλ ζρνιείσλ θαη νη 

πξνζδνθίεο-απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε θνίηεζε ζε απηνχ ηνπ ηχπνπ 

ζρνιεία. Ζ εθηίκεζε ηεο κφξθσζεο, ζπλήζσο παξαηεξείηαη ζηα ζηξψκαηα πνπ 

ππεξέρνπλ θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ 

δηαπηζηψζεθε φηη ε επίδξαζε ηεο νηθνγέλεηαο είλαη απφιπηε ζηεn πλεπκαηηθή 

αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, γηαηί πξνζθέξεη ηα απαξαίηεηα εξγαιεία, ηα εξεζίζκαηα 

εθείλα πνπ δηεπξχλνπλ ηνπο νξίδνληεο. Καηαξράο ην παξάδεηγκα ησλ γνληψλ είλαη ν 

θηλεηήξηνο κνριφο γηα λα ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία νη πλεπκαηηθέο δπλάκεηο ηνπ παηδηνχ, 

πνπ αθφκε βξίζθνληαη ζε ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε. Ζ χπαξμε βηβιηνζήθεο ζην ζπίηη, 

ε επηινγή βηβιίσλ απφ ηα παηδηθά παξακχζηα, ηε κπζνινγία, ηε ινγνηερλία έσο θαη 

βηβιία κε ηζηνξηθφ πεξηερφκελν, γεσγξαθίαο αλαπηχζζνπλ ηε θαληαζία θαη 

πινπηίδνπλ ηηο γλψζεηο. Πέξα απφ απηφ είλαη ε επαθή κε ηηο ηέρλεο, ηε κνπζηθή, ηε 

δσγξαθηθή, ηελ παξαθνινχζεζε κνπζηθψλ θαη ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ, ηε 

ζπκκεηνρή ζε πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, πνπ πξνζθέξνπλ αλππνιφγηζηε βνήζεηα, ε 

νπνία ζα απνδεηρζεί καθξνπξφζεζκα. Θεηηθά, επίζεο, απνηηκάηαη ε εθκάζεζε μέλσλ 

γισζζψλ, ε παξαθνινχζεζε αμηφινγσλ ηαηληψλ ζηε κηθξή θα κεγάιε νζφλε, αιιά 

θαη ε ελαζρφιεζε κε ηνλ αζιεηηζκφ, πνπ θαιιηεξγεί ηελ αμία ηεο πεηζαξρίαο, ηεο 

ππνκνλήο, ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηαπηφρξνλα μεθνπξάδεη ην λνπ. Μέζα ζε φια απηά 
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πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ηε ζπδήηεζε, ην δηάινγν πνπ καζαίλεη ζην παηδί πψο λα 

εθθξάδεη ηηο απφςεηο ηνπ, λα ηηο αλαιχεη θαη λα είλαη έλαο πξνζεθηηθφο αθξναηήο. 

Με άιια ιφγηα είλαη ν ηξφπνο δσήο ηεο νηθνγέλεηαο, πνπ γίλεηαη αληηθείκελν 

κίκεζεο. Οπσζδήπνηε, ε νηθνγέλεηα πξέπεη λα δηαζέηεη θαη ην αλάινγν νηθνλνκηθφ 

θεθάιαην, ψζηε λα θαιχπηεη φιεο απηέο ηηο αλάγθεο. Ο θφβνο νηθνλνκηθψλ 

πξνβιεκάησλ ζην κέιινλ, φπσο δήισζαλ νη γνλείο κπνξεί λα ηνπο δπζθνιέςεη λα 

θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ ηνπο ή βξεζνχλ ζηελ αλάγθε λα δηαθφςνπλ 

θάπνηα εμσζρνιηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα επηθέξεη αιιαγέο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά 

ηνπο. πλεπψο, ην ζπίηη πξνζθέξεη ζηνπο αλειίθνπο ηε κφξθσζε, αιιά θαη ηα κέζα 

έθθξαζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ θφζκνπ. Σν παηδί, απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ 

απνξξνθά γλψζεηο θαη θνηλσληθνπνηείηαη κέζα ζηνπο θφιπνπο ηεο νηθνγέλεηαο 

(Bourdieu). Απηέο φιεο είλαη επαξθείο πξνυπνζέζεηο, ψζηε λα νδεγήζνπλ θαη ζε 

πνιχ θαιέο επηδφζεηο ζην ζρνιείν. πσο δηαπηζηψζεθε θαη απφ ηελ έξεπλα, νη γνλείο 

πηζηεχνπλ φηη ην ζρνιείν δξα ζπκπιεξσκαηηθά ζηηο βάζεηο πνπ έρνπλ ήδε δνζεί απφ 

ηελ νηθνγέλεηα. Καη κάιηζηα, φηαλ ην ζρνιείν ιεηηνπξγεί ζε έλα παηδαγσγηθφ θιίκα, 

πνπ ζπκίδεη ηελ νηθνγελεηαθή ζαιπσξή. Σν ζρνιείν δελ κπνξεί λα θαιχςεη ηηο 

επηδξάζεηο ηεο νηθνγέλεηαο, φηαλ απηέο ιείπνπλ. Άξα, ην ζρνιείν, απνδέρεηαη θαη 

επηβξαβεχεη ηελ θνπιηνχξα ησλ αλψηεξσλ κνξθσηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ηάμεσλ. Γελ 

παξέρεη φζν ζα έπξεπε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία, ψζηε λα δψζεη θαη ζηα πην 

αδχλακα παηδηά θάπνηεο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο, δίλεη κηα θαηεπζπληήξηα γξακκή, 

αιιά δελ αζθεί κεγάιε επηξξνή  (Φξαγθνπδάθε, 2001). 

ζνλ αθνξά ηε ζρέζε θνηλσληθνχ θαη κνξθσηηθνχ ππφβαζξνπ ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ζρνιηθήο επίδνζεο, νη γνλείο ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο, ζπκθσλνχλ 

φηη ν κνξθσκέλνο γνληφο ζα θαιιηεξγήζεη ζην παηδί ηνπ ηελ ηδέα ηεο κφξθσζεο θαη 

ζα ηνπ παξέρεη θάζε βνήζεηα, ψζηε λα εληζρχζεη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπ θαη λα 

θαηαβάιιεη θάζε πξνζπάζεηα γηα λα δεη ην εαπηφ ηνπ ζηα πην ςειά ζθαιηά ηεο 

κφξθσζεο. Ζ θνηλσληθή πξνέιεπζε ηεο νηθνγέλεηαο θαζνξίδεη θαη ην είδνο ησλ 

ζηφρσλ, ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ θαζψο θαη ηα θίλεηξα γηα ηελ θαηάθηεζε 

ηεο επηηπρίαο(Φξαγθνπδάθε, 1985). Οη γνλείο απηνί έρνπλ πςειφηεξεο πξνζδνθίεο 

θαη έηζη δαπαλνχλ φζα ρξήκαηα ρξεηάδνληαη, γηα λα πξνεηνηκάζνπλ πιήξσο ηα 

παηδηά γηα κηα επηηπρεκέλε εθπαηδεπηηθή πνξεία. Δμάιινπ, ε θνηλσληθή ζέζε ηεο 

νηθνγέλεηαο πξνζθέξεη έλαλ ζρεηηθφ θχθιν γλσξηκηψλ, απφ ηηο νπνίεο ζα σθειεζεί 

ην παηδί. Οη γνλείο πνπ αλήθνπλ ζηελ αγξνηηθή ηάμε ή ηελ ηάμε ησλ εξγαηψλ 

δηαζέηνπλ άιινπ είδνπο γλψζεηο, νη νπνίεο είλαη δηαθνξεηηθέο απφ εθείλεο ησλ 
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αλψηεξσλ ζηξσκάησλ, θαη δε ζα νδεγήζνπλ ηα παηδηά ηνπο ζε ζρνιηθή θαηαμίσζε. 

Βεβαίσο, δελ κπνξεί λα αγλνεζεί θαη ε πεξίπησζε ησλ παηδηψλ πνπ, ελψ 

πξνέξρνληαη απφ ηηο πην ρακειέο θνηλσληθέο ηάμεηο, θαηαθέξλνπλ λα πξνθφςνπλ 

ιφγσ ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο  (Σνκαξά –ηδέξε 1999). Χζηφζν, ζην ζέκα επηινγήο 

ζρνιείνπ, απηή εμαξηάηαη θαλεξά απφ ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο, πνπ 

αλαδεηά ην θαιχηεξν γηα ηα παηδηά ηεο, έρεη απαηηήζεηο, θαη ηελ νηθνλνκηθή ηεο  

δπλαηφηεηα. ε απηφ ην ζεκείν εηπψζεθε φηη αθφκε θαη γνλείο απφ ηελ αγξνηηθή 

ηάμε, πνπ δε δηαζέηνπλ πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν, αιιά δηαζέηνπλ πςειφ εηζφδεκα 

ίζσο επηζπκνχλ ηα παηδηά ηνπο λα θνηηνχλ ζε έλα ηδησηηθφ εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ζεηηθέο ή αξλεηηθέο εκπεηξίεο, πνπ είραλ βηψζεη νη 

γνλείο ηνπ δείγκαηνο δελ ηνπο έθαλαλ λα ζρεκαηίζνπλ κηα αξλεηηθή εηθφλα γηα ην 

ζρνιείν. Αληηζέησο, πηζηεχνπλ ζηελ αμία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεζκνχ, θαη παξά ην 

γεγνλφο φηη γηα θάπνηα κεξίδα ηνπ πιεζπζκνχ είλαη απαμησκέλνο, νη γνλείο ζεσξνχλ 

ην ζρνιείν σο έλα ζθαιί πνπ πξέπεη λα αλέβνπλ νη λένη, πξνηνχ βγνπλ ζηελ 

θνηλσλία. Σν ζρνιείν είλαη κηθξνγξαθία ηεο θνηλσλίαο θαη ην παηδί πξέπεη λα κάζεη 

πψο ιεηηνπξγεί, γηα λα κπνξέζεη ζην κέιινλ λα απνδερηεί ηνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο, 

λα αλαπηχμεη κηα δηάδξαζε κε ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα 

επηιχεη ηα εθάζηνηε πξνβιήκαηα. Σν ζρνιείν δελ παξέρεη κφλν κφξθσζε, γλσζηηθά 

εθφδηα, αιιά θνηλσληθνπνηεί, ελζαξξχλεη πν παηδί λα παιεχεη κέζα απφ ηηο 

δπζθνιίεο θαη ηελ αδηθία, λα παίξλεη καζήκαηα, λα πεηζαξρεί θαη λα θαιιηεξγεί ηελ 

ππνκνλή. 

Ζ ζηάζε απηή πξνο ην ζρνιείν ζπλδέεηαη  θαη κε ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ην ηη 

ζεκαίλεη ζρνιηθή επηηπρία. Δίλαη ην λα δέρεηαη ην παηδί ηηο γλψζεηο, λα ηηο θαηαλνεί 

θαη λα έρεη θξηηηθή ζθέςε.  Να έρεη κηα θαιή πξνζαξκνγή ζην ζρνιηθφ θιίκα, θαιή 

επηθνηλσλία κε ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηνπο δαζθάινπο ηνπ θαη λα αλαπηχζζεη ηελ 

αξκφδνπζα ζπκπεξηθνξά. ρνιηθή επηηπρία ζεκαίλεη λα πεγαίλεη ην παηδί επράξηζηα 

ζην ζρνιείν, λα κε δπζαλαζρεηεί θαη λα εθδειψλεη δηάζεζε ζπλεξγαζίαο θαη 

ζπκκεηνρήο ζηηο ζρνιηθέο δξάζεηο θαη παξάιιεια λα αγσλίδεηαη κε ηηο αξρέο ηεο 

επγελνχο άκηιιαο. Σν ζρνιείν βνεζά ην παηδί λα δηαπιάζεη έλαλ ζσζηφ ραξαθηήξα 

θαη ην καζαίλεη λα είλαη ππεχζπλν θαη ηππηθφ ζηηο απαηηήζεηο ησλ καζεκάησλ θαη 

ησλ άιισλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, λα πξνζπαζεί αδηάθνπα, λα κελ απνγνεηεχεηαη θαη 

θνβάηαη λα απνηχρεη, θαη γεληθά λα πεηπραίλεη αμηνπξεπείο επηδφζεηο. Σέινο, λα ζέηεη 

πάληα ζηφρνπο, λα πξνζπαζεί λα ηνπο εθπιεξψλεη θαη λα  απνζθνπεί ζην αλψηεξν, 

κηα ζέζε ζην Παλεπηζηήκην.  
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ζνλ αθνξά ην δήηεκα ηεο εκπινθήο ησλ γνλέσλ ζηε ζρνιηθή δσή ησλ 

παηδηψλ, απηφ θαη πάιη ζπλδέεηαη κε ην βαζκφ πνπ νη γνλείο επηζπκνχλ λα έρνπλ κηα 

ζεηηθή εμέιημε ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο δηαδξνκή, λα βειηηψλνπλ ηε ζρνιηθή ηνπο 

πξφνδν θαη θαηά ζπλέπεηα ηξέθνπλ πςειέο πξνζδνθίεο (Lamborn, Dornbusch θαη 

Darling 1992). Ζ εθδήισζε ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο αξρίδεη απφ ηα πξψηα βήκαηα 

ηεο ζρνιηθήο δσήο, απφ ηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Καηαξράο, 

θξνληίδνπλ λα εμαζθαιίζνπλ ζηα παηδηά έλα πεξηβάιινλ εξεκίαο, ψζηε λα κπνξνχλ 

απεξίζπαζηα λα επηθεληξσζνχλ ζηε κειέηε. Σα βνεζνχλ ζην δηάβαζκά ηνπο ζην 

βαζκφ πνπ επηηξέπεη ν δηαζέζηκνο ρξφλνο ηνπο, νη καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ 

θαη νη γλψζεηο ηνπο, δηαθνξεηηθά ηνπο παξέρνπλ επηπξφζζεηε ππνζηήξημή κέζσ 

ηδηαηηέξσλ καζεκάησλ θαη θξνληηζηεξίσλ. Δπηπιένλ, έλαο ηξφπνο πνπ δήισζαλ φηη 

επηιέγνπλ νη γνλείο γηα λα βνεζνχλ ηα παηδηά ηνπο, φηαλ αληηκεησπίδνπλ  δπζθνιίεο 

ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο εξγαζίεο είλαη ε νξζή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. Αλέθεξαλ φηη 

ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλά ην δηαδίθηπν καδί κε ηα παηδηά ηνπο γηα  λα αλαδεηήζνπλ 

πιεξνθνξίεο, ψζηε λα ηα βνεζήζνπλ ζηηο εξγαζίεο πνπ ηνπο αλαζέηνπλ νη δάζθαινη. 

ηαλ ηα παηδηά κεγαιψλνληαο, γίλνληαη πην ππεχζπλα θαη νη γνλείο βιέπνπλ φηη 

θαηαβάινπλ πξνζπάζεηα, γηα λα νινθιεξψζνπλ ηηο θαη‟ νίθνλ εξγαζίεο θαη φηαλ νη 

πξνζπάζεηεο απηέο βειηηψλνληαη ηε ζρνιηθή επίδνζε ηα αθήλνπλ ζηγά ζηγά πην 

απηφλνκα, αιιά πάληα κε ηε ζηγνπξηά φηη ζε θάζε δπζθνιία ζα είλαη δίπια ηνπο 

(Grolnick, Benjet, Kurowski&Apostoleri, 1997)Γεληθά, θαίλεηαη φηη νη γνλείο ησλ 

κηθξφηεξσλ παηδηψλ ειέγρνπλ ηα ηεηξάδηα θαη ηηο εξγαζίεο ηνπο θαη δειψλνπλ 

πςειφηεξα επίπεδα εκπινθήο απφ ηνπο γνλείο ησλ κεγαιχηεξσλ, θάηη πνπ νη 

εξεπλεηέο απνδίδνπλ ζηελ απμαλφκελε πνιππινθφηεηα ηεο ζρνιηθήο εξγαζίαο, πνπ 

πεξηνξίδεη ηελ πξαθηηθή βνήζεηα πνπ κπνξεί ν γνληφο λα παξέρεη ζην παηδί ηνπ θαη 

φρη ζηελ εμαζζέλεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ γνληνχ γηα ηελ πξφνδν ηνπ παηδηνχ 

θαζψο απηφ κεγαιψλεη (Γεσξγίνπ, 2000) Θεσξνχλ απαξαίηεηε ηελ επηθνηλσλία κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ψζηε λα θαηαλννχλ ηηο δπζθνιίεο θαη  ηα θελά πνπ εληνπίδνπλ 

θαη έρνπλ δηαθχγεη ηεο πξνζνρήο ησλ γνληψλ. Δμάιινπ, εθπαηδεπηηθφο θαη γνληφο 

είλαη ζπγθνηλσλνχληα δνρεία: πξέπεη λα είλαη ζπλνδνηπφξνη ζηελ θνηλή ζηφρεπζε, ηελ 

απνηειεζκαηηθή κάζεζε ηνπ παηδηνχ, ηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπ, ηελ θαιή ζπκπεξηθνξά 

ηνπ. Πξέπεη, ινηπφλ, ν έλαο λα αιιεινηξνθνδνηεί ηνλ άιιν(Γεσξγίνπ, 2000).Γηα ην 

ιφγν απηφ επηζθέπηνληαη ην ζρνιείν, πξνθεηκέλνπ λα κηιήζνπλ κε ηνπο δαζθάινπο 

θαη λα ελεκεξσζνχλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο επηδφζεηο ηνπο. Γελ πεξηκέλνπλ λα 

πξνζθιεζνχλ απφ ηνπο δαζθάινπο γηα ελεκέξσζε, πηζηεχνληαο φηη ζέινπλ λα 
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επηπιήμνπλ ηα παηδηά ηνπο ή λα ηνπο ελεκεξψζνπλ γηα ηηο ρακειέο επηδφζεηο ηνπο 

(Γεσξγίνπ, 2011α). Δπίζεο, ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο, ζε γηνξηέο ηνπ 

ζρνιείνπ, ζε εθδειψζεηο, ζπλαληήζεηο, εθδξνκέο, αιιά ε ζπρλφηεηα ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπο εμαξηάηαη απφ ην σξάξην εξγαζίαο ηνπο ή απφ ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα 

πξνζέιζνπλ ζην ζρνιείν, δίρσο λα ππάξρεη ηδηαίηεξε πξφζθιεζε απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο.. Δπίζεο, νη γνλείο αλαθέξνπλ φηη θίλεηξν ησλ επηζθέςεψλ ηνπο ζην 

ζρνιείν δελ απνηειεί κφλν ε πιεξνθφξεζή ηνπο γηα ηελ επίδνζε ησλ παηδηψλ ηνπο, 

αιιά θαη γηα  ηε δηαγσγή θαη ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο 

ηάμεο. Κάπνηνη γνλείο ελδηαθέξνληαη γηα ηε ζπλνιηθή εηθφλα, πνπ παξνπζηάδνπλ ηα 

παηδηά ζην ζρνιηθφ ρψξν. Βέβαηα, ππάξρνπλ θαη γνλείο πνπ δελ κπνξνχλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ιφγσ απμεκέλσλ ππνρξεψζεσλ ή ελψ κπνξνχλ δε ζέινπλ. Οξηζκέλνη 

απφ ηνπο γνλείο, ζπγθεθξηκέλα ηξεηο ζηνπο δέθα είλαη κέιε ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ 

θαη Κεδεκφλσλ, ζπκκεηέρνπλ ζε ζπλεδξηάζεηο θαη έρνπλ ελεξγή παξνπζία ζε 

δηάθνξεο δξάζεηο κε εθπαηδεπηηθφ θαη επηκνξθσηηθφ ραξαθηήξα, φπσο ε 

πξνεηνηκαζία γηα θάπνηα ζεαηξηθή παξάζηαζε(πκενχ 2002) Άιινη γνλείο δε 

ζπκκεηέρνπλ ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ θαη θάπνηνηγνλείο πνπ εξγάδνληαη σο 

εθπαηδεπηηθνί ζην ίδην ζρνιείν πνπ θνηηνχλ θαη ηα παηδηά ηνπο εθθξάδνπλ κηα 

άξλεζε, δηφηη δε ζέινπλ λα ζπγρέεηαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ην ξφιν ηνπ 

γνλέα. Δπίζεο, φζνλ αθνξά ζην θχιν, δηαπηζηψζεθε φηη κεγαιχηεξε επαθή κε ην 

ζρνιείν έρνπλ νη κεηέξεο είηε ζπκκεηέρνληαο ζε ζπδεηήζεηο είηε σο κέιε ηνπ 

πιιφγνπ Γνλέσλ, αλ ιεθζεί ππφςε φηη ζην δείγκα ζπκκεηείραλ, θπξίσο, κεηέξεο. 

Οη γνλείο πνπ είραλ ηξία ή ηέζζεξα παηδηά παξαδέρηεθαλ φηη ήηαλ δχζθνιν γηα 

απηνχο λα ηα παξαθνινπζνχλ, σζηφζν πάληα δηέζεηαλ ρξφλν θαη δελ ηα άθελαλ 

αβνήζεηα (Balli, Demo&Wedman, 1998).Απηφ πνπ πξέπεη εδψ λα δηεπθξηληζηεί είλαη 

φηη ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν φιεο απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ πεξηνξηζηεί ζε πνιχ 

κεγάιν βαζκφ ιφγσ ηνπ θηλδχλνπ απφ ηνλ ηφ πνπ καζηίδεη φιν ηνλ θφζκν θαη θαζψο 

δελ επηηξέπεηαη νχηε ε δηα δψζεο εθπαίδεπζε, νη φπνηεο ελέξγεηεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη δηαδηθηπαθά.  

ρεηηθά κε ην πψο αληηιακβάλνληαη νη γνλείο ηα νθέιε απφ ηελ αλάκεημή ηνπο 

ζηε ζρνιηθή πνξεία ησλ παηδηψλ ηνπο, καο απάληεζαλ κε βεβαηφηεηα φηη θέξλεη 

ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηηο επηδφζεηο ηνπο.Ζ ππνζηήξημε πξνο ηα παηδηά ηνπο 

δεκηνπξγεί ζηγνπξηά θαη ηα ελζαξξχλεη θαζψο αηζζάλνληαη φηη νη γνλείο ηνπο 

ελδηαθέξνληαη. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο ηα βνεζά λα ληψζνπλ πην 

ήξεκα, λα έρνπλ κηα νκαιή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη λα κελ εκθαλίδνπλ 
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αληηδξαζηηθέο θαη βίαηεο ζπκπεξηθνξέο(Domina, 2005). Σνπο παξέρεηαη ε αλαγθαία 

ζηαζεξφηεηα, ψζηε λα πηζηέςνπλ ζηηο δπλάκεηο ηνπο  θαη αθήλνληάο ηα ζηγά-ζηγά νη 

γνλείο λα ζηεξηρηνχλ ζηα πφδηα ηνπο, λα απνθηήζνπλ πην κεγάιε εκπηζηνζχλε ζηνλ 

εαπηφ ηνπ.  Έηζη, κέζσ ηεο δηθήο ηνπο θαζνδήγεζεο απνθηνχλ απηνπεπνίζεζε, 

βειηηψλνπλ ηελ απηνεηθφλα ηνπο θαη δηακνξθψλνπλ  κηα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην 

ζρνιείν. Σνλψλεηαη ην απηνζπλαίζζεκά ηνπο θαη δελ ζηελνρσξηνχληαη φηαλ 

απνηπγράλνπλ (Γεσξγίνπ, 2011 α).Απηφ πνπ καο ηφληζαλ φινη νη γνλείο είλαη φηη κε 

ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα ησλ παηδηψλ δελ απνζθνπνχλ 

ζηελ επίηεπμε πςειψλ βαζκψλ, αιιά ζην λα κπνξέζνπλ ηα παηδηά λα πεηχρνπλ ηηο 

θαιχηεξεο επηδφζεηο ηνπο.  

Γηεξεπλψληαο ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ε ζρνιηθή εκπινθή δελ νδεγεί ζε 

ζεηηθά απνηειέζκαηα, νη γνλείο κάο απνθξίζεθαλ φηη ε εκπινθή έρεη θάπνηεο θνξέο 

πεξηνξηζκέλε αθφκε θαη κεδακηλή επίδξαζε  (Εεξβνπδάθε, 2011).Απηφ ζπκβαίλεη 

φηαλ νη γνλείο ζέινπλ λα έρνπλ ηνλ πιήξε έιεγρν είλαη πηεζηηθνί, αγρσηηθνί θαη έρνπλ 

ππεξβνιηθέο απαηηήζεηο απφ ηα παηδηά ηνπο. Γελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη κε απηφ πνπ 

κπνξνχλ λα θαηαθέξνπλ ηα παηδηά θαη είλαη επηθξηηηθνί. Γελ αθήλνπλ πεξηζψξηα 

απηφλνκεο δξάζεο, ψζηε λα ζηεξηρηνχλ θαη ζηηο δηθέο ηνπο δπλάκεηο, κε απνηέιεζκα 

απηά λα ληψζνπλ θαηαπηεζκέλα θαη λα εκθαλίδνπλ αληηδξαζηηθέο ζπκπεξηθνξέο 

Πνιινί γνλείο είλαη βαζκνζήξεο θαη αζθνχλ ζπλερή πίεζε ζηα παηδηά, κε ζπλέπεηα 

απηά λα έρνπλ θαθή ςπρνινγία θαη λα θαηαιακβάλνληαη απφ θξίζεηο παληθνχ. Σν 

ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηνπο γνλείο πνπ λνκίδνπλ φηη ηα παηδηά είλαη πξνέθηαζε ηνπ 

δηθνχ ηνπο εαπηνχ θαη κηα ηπρφλ απνηπρία ηνπο ζεσξείηαη θαη δηθή ηνπο ή εθθξάδνπλ 

ηηο απσζεκέλεο επηζπκίεο ηνπο πάλσ ζηα παηδηά θαη ηα αλαγθάδνπλ λα πεηχρνπλ απηά 

πνπ νη ίδηνη δελ θαηάθεξαλ λα πινπνηήζνπλ ζην παξειζφλ (Μπισλάο, 1998). Σφηε ηα 

παηδηά απνθαξδηψλνληαη, απνγνεηεχνληαη θαη παχνπλ λα είλαη αλέκεια θαη λα 

ραίξνληαη ηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία ηνπο. Αθφκα κε απνηειεζκαηηθή είλαη ε 

επέκβαζε ησλ γνληψλ πνπ είλαη δηαδεπγκέλνη θαη επηδεηθλχνπλ έλα επηθαλεηαθφ 

ελδηαθέξνλ πξνο ηα παηδηά, πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζνπλ ηελ επηκέιεηά ηνπο. Φπζηθά, 

ππάξρεη θαη ε πεξίπησζε εθείλσλ ησλ γνληψλ πνπ αδηαθνξνχλ γηα ηε ζρνιηθή 

θνίηεζε θαη είλαη απνξξνθεκέλνη ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, κε απνηέιεζκα ηα 

παηδηά ηνπο λα παξνπζηάδνπλ ζην ζρνιείν καζεζηαθά πξνβιήκαηα θαη λα 

εκθαλίδνπλ αληηθνηλσληθέο ή αθφκα θαη παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Δδψ, 

ινηπφλνθείινπκε λα ηνλίζνπκε φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο γνλετθήο εκπινθήο είλαη 
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δηαθνξεηηθά θαη πνιχκνξθα θαη ζπλδένληαη κε ην είδνο, ηε δηάξθεηα  θαη ηελ 

πνηφηεηά ηεο (Epsteinetal.,2002), 

   Έληνλε αλεζπρία ζηνπο γνλείο πξνθαιεί ε επηινγή ζρνιείνπ γηα ηα παηδηά 

ηνπο. Οη γνλείο αλαδεηνχλ έλα πνηνηηθφ ζρνιηθφ ίδξπκα πνπ ζα θαιχπηεη ηηο 

απαηηήζεηο ηνπο. Σν ζρνιείν είλαη απηφ πνπ ζα επεξεάζεη κειινληηθά ηελ 

επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή εμέιημε ησλ παηδηψλ (VanZanten, 2009). Οη γνλείο 

θαινχληαη λα απνθαζίζνπλ κεηαμχ ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Δθηφο 

απφ ηα γεληθά ζρνιεία, ιεηηνπξγνχλ θαη εηδηθά ζρνιεία ηα νπνία πξνάγνπλ ηα 

ηδηαίηεξα ηαιέληα ησλ παηδηψλ ζηνλ αζιεηηζκφ, ηε κνπζηθή,  ηηο ηέρλεο. Αλάκεζα ζε 

απηά ηα ζρνιεία μερσξηζηή ζέζε έρνπλ ηα Μνπζηθά Γπκλάζηα θαη Λχθεηα, ηα νπνία 

πξνηηκά κηα αμηφινγε κεξίδα ηνπ πιεζπζκνχ. ηα ζρνιεία απηά νη καζεηέο 

εηζάγνληαη κε εηδηθέο εμεηάζεηο πνπ δηελεξγνχληαη ακέζσο κεηά ηελ απνθνίηεζή 

ηνπο απφ ην Γεκνηηθφ. Καηαξράο, ζεκεηψλνπκε φηη ε επηινγή ηνπ ζρνιείνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε πξσηίζησο απφ ηνπο γνλείο, νη νπνίνη δηέβιεςαλ ηηο κνπζηθέο 

ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ελ ζπλερεία έδσζαλ ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο θαη ηα 

ίδηα ηα παηδηά, ηα νπνία ήζειαλ λα θαιιηεξγήζνπλ πεξηζζφηεξν ην ηαιέλην ηνπο. 

Δξεπλνχκε, ινηπφλ, ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ ζηξέθνπλ ηνπο γνλείο πξνο απηά 

ηα ζρνιεία, νη νπνίνη απνθαιχπηνπλ ηηο πξνζδνθίεο απφ ηε θνίηεζε ησλ παηδηψλ.  

Απφ ηηο ζπλεληεχμεηο καο δηαπηζηψζεθε πψο ε θαιή θήκε ελφο Μνπζηθνχ ζρνιείνπ 

θαη νη επηηπρίεο πνπ ζεκεηψλνπλ νη καζεηέο ηνπ είλαη ηθαλνί ιφγνη επηινγήο ηνπ. 

Δίλαη νη άξηηα θαηαξηηζκέλνη εθπαηδεπηηθνί ηφζν ησλ γεληθψλ καζεκάησλ φζν θαη 

ησλ κνπζηθψλ, πνπ παξέρνπλ κηα πνηνηηθή κφξθσζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο 

φηη απηή πξνζθέξεηαη ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, αθνχ πξφθεηηαη γηα έλα 

δεκφζην εθπαηδεπηήξην πνπ δελ απαηηεί θαηαβνιή δηδάθηξσλ. Μάιηζηα ε 

εμεηδίθεπζε  ησλ καζεηψλ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο κνπζηθήο ππφζρεηαη κηα 

πηζαλή επηηπρία ζηελ αλψηαηε ζρνιή Μνπζηθνινγίαο. Οη γνλείο ππνιφγηζαλ φηη είλαη 

έλα ήζπρν ζρνιείν, ρσξίο θαηλφκελα παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο (Κνιηάδε- 

Σειηαθνχ, 2009), πνπ κπνξεί ην παηδί λα ληψζεη αζθάιεηα, ελψ ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα ζίηηζεο θαη κεηαθνξάο ησλ καζεηψλ απφ ην ζπίηη ηνπο κε ζρνιηθφ 

ιεσθνξείν. .κσο, ην θπξηφηεξν θξηηήξην επηινγήο, φπσο ηφληζαλ νη γνλείο, είλαη ε 

δπλαηφηεηα ελφο ελαιιαθηηθνχ ηξφπνπ έθθξαζεο ησλ παηδηψλ κέζσ ηεο κνπζηθήο. Ζ 

κνπζηθή εθπαίδεπζε επηδξά ζηελ ςπρή ηνπ παηδηνχ, ηνπ θαιιηεξγεί ηελ επαηζζεζία 

θαη ηαπηφρξνλα πινπηίδεη ην πλεχκα, αλαπηχζζεη ηε θαληαζία, ηελ αληίιεςε, ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα. 
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Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο θαη νη πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ απφ ην Μνπζηθφ 

ζρνιείν είλαη πςειέο, νη νπνίνη ειπίδνπλ ζηελ θαιχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο, ζην ζχζηεκα Γεκφζηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα. 

Δθείλν πνπ αλακέλεηαη απφ έλα κνπζηθφ εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα είλαη λα δψζεη ζηα 

παηδηά ηα θαηάιιεια γλσζηηθά εθφδηα κνπζηθήο, φρη κφλν γηα λα θαιιηεξγεζνχλ νη 

δεμηφηεηεο θαη λα αλαδεηρζνχλ ηα ραξίζκαηα, αιιά θαη λα αλνίμεη ην δξφκν πξνο ην 

Παλεπηζηήκην, θαζψο δηδάζθνληαη φια ηα παλειιαδηθψο εμεηαδφκελα καζήκαηα. 

Αιιά θαη αλ αθφκε απηφ δελ επνδσζεί, ηνπιάρηζηνλ ζα απνθηήζνπλ εκπεηξία κέζα 

απφ ηε ρξήζε ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη ζα εληζρχζνπλ ηα ππάξρνληα ηαιέληα ηνπο. 

Σα νθέιε απφ ην Μνπζηθφ ζρνιείν είλαη πνιχπιεπξα, δηφηη ε κνπζηθή παηδεία 

εμεκεξψλεη ηα ήζε, εμεπγελίδεη ηε ςπρή  θαη νδεγεί πξνο ηηο αλζξσπηζηηθέο αμίεο. 

Αμηνπνηείηαη ε ηθαλφηεηα ζηε κνπζηθή έθθξαζε, κε απνηέιεζκα ην παηδί λα κελ 

απνκνλψλεηαη, επεηδή νη επηδφζεηο ηνπ ζηα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο δελ είλαη 

ηθαλνπνηεηηθέο(Βαζηιεηάδεο, 2007). Μέζα ζε έλα θιίκα εκπηζηνζχλεο, νηθεηφηεηαο 

θαη αγάπεο αλαπηχζζεηαη ε επγελήο άκηιια κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ν ζεβαζκφο. Οη 

γνλείο απνδίδνπλ κηα ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε κνπζηθή εθπαίδεπζε θαη ζηελ 

πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Ζ κεισδία δηεηζδχεη ζηνλ 

πλεπκαηηθφ θφζκν ηνπ καζεηή θαη επελεξγεί ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ 

ζπκπεξηθνξά. Απφ ηηο ζπλεληεχμεηο, πνπ πινπνηήζεθαλ δηαπηζηψζεθε φηη ε 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε κνπζηθά ζχλνια θαη ρνξσδίεο αλαπηχζζεη ην 

νκαδνζπλεξγαηηθφ πλεχκα θαιιηεξγεί ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηηο θνηλσληθέο ηνπο 

δεμηφηεηεο(Νηνχξνπ, 2014). Μέζα απφ ηηο ζρνιηθέο εθδειψζεηο, νη νπνίεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ρψξνπο εθηφο ζρνιείνπ κε ηελ παξνπζία θνξέσλ απφ ηελ 

ηνπηθή θνηλφηεηα, δίλεηαη ε επθαηξία ζηα παηδηά θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

εθζέζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο ζην θνηλφ, ψζηε λα ππνδερηεί κε  κηα ζεηηθή πξννπηηθή ε 

θνηλσλία ην έξγν ηνπο θαη λα εκπινπηηζηεί ε κνπζηθή ηεο παξάδνζε.. Ζ ζπκκεηνρή 

ησλ παηδηψλ ζε θεζηηβάι, δηαγσληζκνχο, ζην επξσπατθφ πξφγξακκα Erasmus, ζε 

ηαμίδηα εληφο θαη εθηφο ηεο ρψξαο δίλνπλ ηελ επθαηξία αληαιιαγήο εκπεηξηψλ, αιιά 

θαη γλσξηκίαο κε ηελ θνπιηνχξα θαη ηε κνπζηθή δεκηνπξγία ησλ άιισλ ιαψλ. 

(Tsimpouri&Koliadi – Tiliakou, 2019).Σέινο, πέξα απφ ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

αηζζεηηθήο, εμαθξηβψζεθε ε αιιειεμάξηεζε αλάκεζα ζηε κνπζηθή θαη ζηα άιια 

γλσζηηθά αληηθείκελα, θαζψο θάπνηνη καζεηέο ζεκείσζαλ θαιχηεξα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα, ηδίσο ζηα γισζζηθά καζήκαηα..  
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Οθείινπκε, βεβαίσο λα παξαζέζνπκε θαη θάπνηεο αδπλακίεο πνπ ζεκεηψλνπλ 

νη γνλείο γηα ηα Μνπζηθά ζρνιεία, νη νπνίεο αθνξνχλ ζηελ πιηθνηερληθή ζεκειίσζε, 

θαζψο ηα θηίξηα ζηέγαζήο ηνπο είλαη παιαηά, ρσξίο θαηάιιειεο αίζνπζεο, θαη 

επαξθή θσηηζκφ θαη πζηεξνχλ ζηνλ πξναχιην ρψξν. Έλα άιιν κεηνλέθηεκα 

ζπλδέεηαη κε ηα δηδαθηηθά ζπγγξάκκαηα θαη ηε δηδαθηέα χιε, ε νπνία δελ 

θαζνξίδεηαη κε ζαθήλεηα απφ ην Τπνπξγείν, κε ζπλέπεηα νη εθπαηδεπηηθνί κνπζηθνί 

λα επηιέγνπλ νη ίδηνη απηφ πνπ ζα δηδάμνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ εθηππσκέλεο 

ζεκεηψζεηο, ηηο νπνίεο δηαλέκνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο. Απηφ ην πξφβιεκα εληζρχεηαη 

θαη απφ ηελ θαζπζηέξεζε επάλδξσζεο ηνπ ζρνιείνπ κε ην αλαγθαίν εθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ( Κπξηαδηθίδνπ, 1998). Οη εθπαηδεπηηθνί, θπξίσο, ηεο κνπζηθήο 

πξνζιακβάλνληαη θαζπζηεξεκέλα θαη ηα παηδηά ζεκεηψλνπλ θελά, ελψ  ράλεηαη 

πνιχο ρξφλνο ζηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ νηθεηφηεηαο κεηαμχ ηνπο(Ησαλλάθεο, 2008). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα παηδηά απνθηνχλ θάπνηα εθφδηα, φρη φκσο γηα λα γίλνπλ 

φια επαγγεικαηίεο κνπζηθνί.  ζνλ αθνξά ζηηο αλψηεξεο ζπνπδέο, ην ζρνιείν 

ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά θαη ην παηδί είλαη αλαγθαζκέλν λα θάλεη θαη καζήκαηα 

εθηφο ζρνιείνπ ζε Χδείν. 

 

9.1 ΠΡΟΣΑΔΗ 

Σα επξήκαηα πνπ αλαδχνληαη απφ ηελ παξνχζα κειέηε θαηαγξάθνπλ ην 

κεγάιν ελδηαθέξνλ ησλ γνλέσλ γηα ηε ζρνιηθή πξφνδν θαη γεληθά ηελ εθπαηδεπηηθή 

εμέιημε ησλ παηδηψλ ηνπο.Ζ γνλετθή εκπινθή ζην ζρνιηθφ βίν ησλ παηδηψλ ζεσξείηαη 

απνιχησο αλαγθαία θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο είλαη πνηθίια θαη πνιπεπίπεδα. Άιινηε 

ε γνλετθή αλάκεημε κπνξεί λα έρεη πεξηνξηζκέλε επίδξαζε ή αθφκε θαη αξλεηηθή 

ζηηο αθαδεκατθέο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ. Δπεηδή ζηε ζπιινγή ησλ πνηνηηθψλ 

δεδνκέλσλ ζπκκεηείρε πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ππνθεηκέλσλ, θαη νη έξεπλεο πνπ 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Διιάδα γηα ηε γνλεηθή ζπκκεηνρή είλαη πεξηνξηζκέλεο 

ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο δε δχλαληαη λα γεληθεπηνχλ ζην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ. 

Με ηε δηελέξγεηα, φκσο, πεξηζζφηεξσλ κειεηψλ ζα δηλφηαλ ε δπλαηφηεηα γηα κηα πην 

νινθιεξσκέλε δηακφξθσζε πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο θαη επηκφξθσζεο ησλ 

γνλέσλ, κε πξφζεζε ηελ ελίζρπζε ηεο γνλετθήο εκπινθήο απφ ηα ζρνιεία, ηελ 

αλάδεημε ηνπ γνλετθνχ  ξφινπ θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ακνηβαίαο ππνζηήξημεο 

γνλέσλ- εθπαηδεπηηθψλ ( Πεληέξε&Πεηξνγηάλλεο, 2013).Θα κπνξνχζαλ:  

α. λα ζεζκνζεηεζνχλ ρνιέο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ, πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ 

ζηνπο γνλείο ηε δπλαηφηεηα λα ελεκεξψλνληαη θαη λα πιεξνθνξνχληαη απφ εηδηθνχο 
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ζπκβνχινπο θαη λα έξρνληαη ζε επαθή κε άιινπο γνλείο, ψζηε λα αληαιιάζζνπλ 

απφςεηο θαη εκπεηξίεο. 

β. λα ζεζκνζεηεζνχλ επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε 

θαη επηθνηλσλία αλάκεζα ζε γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο, ψζηε κέζα απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζή ηνπο λα γίλνπλ θαηαλνεηά ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα 

παηδηά θαη λα πξνρσξήζνπλ ζηελ πην απνηειεζκαηηθή παξέκβαζε  

γ. δεκηνπξγία ζρέζεσλ ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο θαη αιιεινυπνζηήξημεο 

κεηαμχ γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο, ψζηε 

νη κελ εθπαηδεπηηθνί λα θαηαλνήζνπλ φηη ε επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο είλαη κέξνο 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπο νη δε γνλείο λα αλαπηχμνπλ κηα επνηθνδνκεηηθή εκπινθή θαη 

λα κε κέλνπλ ακέηνρνη ζηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα παηδηά ηνπο 

δ. αλάιπζε ησλ απφςεσλ πνπ πηνζεηνχλ νη γνλείο θαη νη εθπαηδεπηηθνί κε 

ζθνπφ  ηελ επνηθνδνκεηηθή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία  

ε. ιεπηνκεξήο εμέηαζε ηεο γνλετθήο εκπινθήο ζε κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο.  

 

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ ζα πξέπεη πξψηα λα  

πξαγκαηνπνηεζεί κηα απνηχπσζε θαη έξεπλα ηεο γνλετθήο αλάκεημεο, φπσο  

αληηιακβάλνληαη  ηελ έλλνηα νη γνλείο ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο θαη λα 

εμεηαζηεί ν ξφινο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηελ αλάιεςε δξάζεσλ, κε ζθνπφ ηελ 

ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο γνλείο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θνξείο. 

ζνλ αθνξά ζηε κειέηε ησλ απφςεσλ δέθα γνληψλ γηα ηνλ ηξφπν επηινγήο 

Μνπζηθνχ ζρνιείνπ γηα ηα παηδηά ηνπο θαη ηηο πξνζδνθίεο πνπ πεξηκέλνπλ λα 

εθπιεξσζνχλ κέζσ απηψλ ησλ ζρνιείσλ, απηή δελ είλαη επαξθήο γηα ηελ εμαγσγή 

αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ γηα φια ηα Μνπζηθά ζρνιεία ηεο ρψξαο θαη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο πνξείαο απηνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεζκνχ. Με πεξηζζφηεξεο 

ζπλεληεχμεηο απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη δηεπζπληέο ησλ αληίζηνηρσλ ζρνιείσλ, ζα 

κπνξνχζακε λα αληρλεχζνπκε ζαθέζηεξα ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ Μνπζηθψλ 

ζρνιείσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ, θαζψο 

επίζεο θαη ην ξφιν ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο ζηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηε κνξθή ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ζηξαηεγηθήο πνπ ραξάζζεηαη κέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεζκνχ. 

Χζηφζν ζα κπνξνχζακε λα εηζεγεζνχκε: 

α. ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Μνπζηθψλ Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ, γηαηί ε 

πξνζπάζεηα παξνρήο νινθιεξσκέλεο κνπζηθήο παηδείαο νθείιεη λα μεθηλά απφ ηε 
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βάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νηθνδνκήκαηνο, δειαδή απφ ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

θαη λα ζπλερίδεηαη ζηηο επφκελεο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο 

β. λα ιπζεί ην ζηεγαζηηθφ πξφβιεκα θαη λα δνζνχλ θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλα θαη εμνπιηζκέλα θηίξηα, πνπ ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα ηε 

ζπγθξφηεζε νιηγνκειψλ ηκεκάησλ, φπνπ ζα δηδάζθνληαη ηα κνπζηθά καζήκαηα 

γ. ρνξήγεζε δσξεάλ δηδαθηηθψλ ζπγγξακκάησλ ζε καζεηέο θαη 

εθπαηδεπηηθνχο  

δ. αληηκεηψπηζε ηεο ππνζηειέρσζεο  ησλ Μνπζηθψλ ζρνιείσλ κε έγθαηξε 

πξφζιεςε εθπαηδεπηηθψλ θαη δηνξηζκφ κφληκνπ, ζηαζεξνχ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ γηα ηελ αδηάιεηπηε άζθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.     

 

ζνλ αθνξά ζηε δηαηήξεζε ησλ Μνπζηθψλ ρνιείσλ, φινη ζρεδφλ 

ζπκθσλνχλ θαη ζπλεγνξνχλ ζηελ αλαγθαηφηεηα ηεο χπαξμεο θαη ηεο αλαβάζκηζήο  

ηνπο, γηα πνηθίινπο ιφγνπο:  

α. είλαη εθπαηδεπηήξηα πνπ παξέρνπλ  γεληθή θαη κνπζηθή παηδεία, πξνάγνπλ  

ηελ  ηέρλε  θαη ηνλ πνιηηηζκφ  

β.θαιιηεξγνχλ ηελ ςπρή θαη ην πλεχκα  θαη πξνζθέξνπλ αλζξσπηζηηθή 

παηδεία 

 γ. είλαη πξφηππα ζρνιεία  

 δ. δηαηεξνχλ ηε κνπζηθή καο παξάδνζε θαη εκπινπηίδνπλ ηελ θαιιηηερληθή-

πνιηηηζηηθή δσή ηεο θνηλσλίαο  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Α. Οδηγόρ Ημι-δομημένηρ ςνένηεςξηρ: 

Πίνακαρ 1. Δημογπαθικά ζηοισεία ηος επεςνηηικού δείγμαηορ 

Κωδ. Φφλο Επάγγελμα Επίπεδο 

εκπαίδευςθσ 

Εκνικότθτα 

 

Αρικμόσ 

τζκνων 

ςτθν 

οικογζνεια 

Τόποσ 

κατοικίασ 

Σχζςθ 

γονζων-

παιδιϊν 

με 

μουςικι 

Δράςεισ με 

τα παιδιά 

τουσ 

Γ1 Θιλυ εκπαιδευ-

τικόσ 

μεταπτυ-

χιακό 

ελλθνικι τρία Λουτράκι κικάρα κζατρο, 

 μουςικι, 

ταξίδια 

Γ2 κιλυ εκπαιδευ-

τικόσ 

μεταπτυ-

χιακό 

ελλθνικι ζνα Τρίπολθ πιάνο διάβαςμα, 

κζατρο 

Γ3 άρρεν εκπαιδευ-

τικόσ 

ΑΕΙ ελλθνικι ζνα Κόρινκοσ χορωδία μουςικι, 

κιν/φοσ 

 

Γ4 Θιλυ ζμποροσ ΤΕΙ ελλθνικι τρία Τρίπολθ πιάνο εκδρομζσ, 

εκδθλϊςεισ 

 

Γ5 Θιλυ δθμόςιοσ 

υπάλλθλοσ 

ΑΕΙ ελλθνικι δφο Κόρινκοσ χορωδία κζατρο, 

μουςικι, 

ακλθτιςμόσ 

Γ6 άρρεν τραπεηικόσ 

υπάλλθλοσ 

ΤΕΙ ελλθνικι δφο Αττικι κικάρα μουςικι, 

ακλθτιςμόσ. 

Γ7 Θιλυ εκπαιδευ-

τικόσ 

ΑΕΙ ελλθνικι τρία Λουτράκι κικάρα, 

φιλαρ-

μονικι 

διάβαςμα, 

μουςικζσ 

παραςτά- 

ςεισ 

Γ8 Θιλυ εκπαιδευ- ΑΕΙ ελλθνικι ζνα Κόρινκοσ κικάρα, μελζτθ, 



148 
 

τικόσ μπουηοφκι κζατρο 

μουςικι 

Γ9 Θιλυ εκπαιδευ-

τικόσ 

ΑΕΙ ελλθνικι τζςςερα Λουτράκι πιάνο μελζτθ, 

ταξίδια 

Γ10 άρρεν εκπαιδευ-

τικόσ 

μεταπτυ-

χιακό 

ελλθνικι δφο Αττικι πιάνο μουςικι, 

κζατρο 

 

Άμνλαο πξώηνο:ηξαηεγηθέο ησλ γνλέσλ αλαθνξηθά κε ηελ παξαθνινύζεζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνξείαο  ησλ παηδηώλ ηνπο θαη ε ζρέζε  κε ηε δηθή ηνπο πνξεία. 

Δξσηήκαηα: 

1. Πηζηεχεηε φηη ε  νηθνγέλεηα επεξεάδεη ηε ζρνιηθή επίδνζε θαη ηελ 

πλεπκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ θαη κε πνην ηξφπν; 

2. Πηζηεχεηε φηη ην κνξθσηηθφ θαη θνηλσληθφ ππφβαζξν ηεο νηθνγέλεηαο αζθεί 

επίδξαζε ζηε ζρνιηθή επίδνζε ηνπ παηδηνχ; Αζθεί επίδξαζε  θαη ζηελ 

επηινγή ζρνιείνπ; 

3. Ζ εθπαηδεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ παηδηψλ εμαξηάηαη απφ ηελ 

νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν ή ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν; 

4. Οη δηθέο ζαο εκπεηξίεο απφ ηε ζρνιηθή δσή ήηαλ ζεηηθέο ή αξλεηηθέο; Πφζν  

επεξεάδνπλ ηηο αληηιήςεηο ζαο γηα ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ ζαο   

5. Δληζρχεηε ηα πλεπκαηηθά ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ ζαο; (βηβιία, ζέαηξα, 

εθδειψζεηο…) 

6. Πψο αληηιακβάλεζηε ( ηη ζεκαίλεη γηα εζάο)ηε ζρνιηθή επηηπρία ησλ παηδηψλ 

ηνπο;  

Άμνλαο δεύηεξνο: Γηαδηθαζία θαη πιαίζην ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ επηινγή ηνπ 

Μνπζηθνύ 

Δξσηήκαηα : 

1. Απφ πφηε άξρηζε λα ζαο απαζρνιεί ην Γπκλάζην θνίηεζεο ηνπ παηδηνχ; 

2. Ήηαλ δηθή ζαο ε απφθαζε λα θνηηήζεη ην παηδί ζαο ζην Μνπζηθφ ή ηνπ 

παηδηνχ; 

3. Δίραηε εζείο ή ην παηδί ζαο θάπνηα πξνεγνχκελε ελαζρφιεζε κε ηε κνπζηθή; 

4. Πνηνο απφ ηνπο δχν γνλείο αζρνιήζεθε πεξηζζφηεξν κε ην ζέκα ηεο επηινγήο; 
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5. Πνηεο ήηαλ νη πεγέο πιεξνθφξεζήο ζαο ( ζπγγελείο, θίινη, δηαδίθηπν, 

ζπλδπαζκφο πεγψλ, άιινη ζπλάδειθνη, άιινη γνλείο…); 

6. Ση ζαο επεξέαζε θαη επηιέμαηε ην κνπζηθφ ζρνιείν (είλαη δεκφζην ζρνιείν 

θαη δελ απαηηεί δίδαθηξα ή έρεη γεσγξαθηθή εγγχηεηα κε ην ζπίηη ζαο, ε θαιή 

θήκε ηνπ ζρνιείνπ, νη παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο, ηα ηππηθά πξνζφληα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, νη επηηπρίεο, ε θνίηεζε κηθξνχ αξηζκνχ αιινδαπψλ καζεηψλ) 

7. Φνηηνχζε ζην ζρνιείν άιιν παηδί ζαο ή παηδί θίινπ ζαο; 

 

Άμνλαο ηξίηνο : Οη πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ θαη νη αληηιήςεηο ηνπο γηα ηα νθέιε 

από ην Μνπζηθό 

Δξσηήκαηα: 

1. Δίζηε αηζηφδνμνη γηα ην κέιινλ ηνπ παηδηνχ ζαο; 

2. Δλδηαθέξεηαη ην παηδί ζαο λα αθνινπζήζεη παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο ζηε 

κνπζηθή θαη κε ηη θξηηήξην ζα ην βνεζήζεηε λα ηηο επηιέμεη; 

3. Πηζηεχεηε φηη ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν ζα ηνπ έδηλε ηα απαηηνχκελα εθφδηα, 

ψζηε λα αθνινπζήζεη ην παηδί ζαο αλψηεξεο ζπνπδέο ζηε κνπζηθή; 

4. Πηζηεχεηε φηη ζα κπνξέζεη λα θαιιηεξγήζεη ηηο δεμηφηεηέο ηνπ, ηα ηαιέληα 

ηνπ ζηε κνπζηθή; 

5. Πηζηεχεηε φηη ζα έρεη πεξηζζφηεξεο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο, ζπκκεηνρή ζε 

δηδαθηηθέο επηζθέςεηο, ελεκέξσζε απφ εηδηθνχο, ζπκκεηνρή ζε εθδειψζεηο 

εθηφο ζρνιείνπ; εθδξνκέο ζην εμσηεξηθφ 

6. Πηζηεχεηε φηη ζα ππάξρνπλ θαιχηεξεο εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη, δηεχξπλζε ησλ 

πλεπκαηηθψλ νξηδφλησλ, ζπλαηζζεκαηηθά, επαηζζεζίεο 

7. Θεσξείηε φηη ππάξρεη θηιηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο, κε έιιεηςε 

παξαβαηηθφηεηαο; 

8. Θεσξείηε φηη ππάξρεη ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ, νκαδνζπλεξγαηηθφ πλεχκα; 

Άμνλαο ηέηαξηνο: Δκπινθή ησλ γνλέσλ ζηε ζρνιηθή δσή ησλ παηδηώλ 

Δξσηήκαηα : 

1. ε ηη βαζκφ ζεσξείηε αλαγθαία ηε ζηήξημε ησλ παηδηψλ ζαο θαηά ηελ ψξα ηεο 

κειέηεο ζην ζπίηη; 

2. Αζρνιείζηε κε ην δηάβαζκα ηνπ παηδηνχ θαη‟ νίθνλ  θαη πφζν ζαο βνεζνχλ νη 

γλψζεηο ζαο; 
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3. Διέγρεηε ηα ηεηξάδηα, ηηο εξγαζίεο ηνπ, ηνπ παξέρεηε επηπξφζζεηε βνήζεηα κε 

ηδηαίηεξα καζήκαηα, θξνληηζηήξηα ψζηε λα βειηησζεί ε επίδνζή ηνπ θαη λα 

εληζρχζεη ηα ηαιέληα ηνπ; 

4. Σν βνεζάηε ηψξα πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελεο ρξνληέο 

Αθηεξψλεηε ηνλ ίδην ρξφλν ζε φια ζαο ηα παηδηά ; 

5. Δπηζθέπηεζηε ην ζρνιείν γηα ελεκέξσζε; Γηα πνην ιφγν ην ζεσξείηε 

αλαγθαίν; 

6. πκκεηέρεηε ζην χιινγν γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ;  

7. πκκεηέρεηε ζηηο δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ; 

8. Πφζν ζεκαληηθή ζεσξείηε ηε δηθή ζαο παξαθνινχζεζε ηεο θνίηεζεο ηνπ 

παηδηνχ ζαο γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπ;; 

9. Τπάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο πνπ ε γνλετθή εκπινθή δελ είλαη σθέιηκε;  

 

Β.  Απνκαγλεηνθώλεζε ζπλεληεύμεσλ 

Πξσηνγελείο πλεληεύμεηο 

Γ1: 

-πλ.: Καιεζπέξα! ε επραξηζηψ πνπ δέρηεθεο λα κε βνεζήζεηο ζηε κειέηε κνπ 

-Γ1: Δπραξίζηεζή κνπ! 

-πλ.: Αξρηθά, ζα ήζεια λα ζε ξσηήζσ αλ ε νηθνγέλεηα επεξεάδεη ηε ζρνιηθή 

επίδνζε θαη η ελ πλεπκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ 

-Γ1: Ζ επίδξαζε ηεο νηθνγέλεηαο είλαη απφιπηε ζηε ζρνιηθή επίδνζε, παίδεη κεγάιν 

ξφιν ζηελ εθπαηδεπηηθή. δηαδξνκή, πάξα πνιχ, θαζνδεγεί, δηεπξχλεη ηνπο νξίδνληεο 

κε ηα εξεζίζκαηα πνπ εεε.. δίλεη, ηνπο πξνζθέξεη θαη  ηα εξγαιεία πνπ ρξεηάδνληαη 

γηα ηελ πλεπκαηηθή ηνπο ζπγθξφηεζε, γηαηί ηα ζεσξεί  ζεκαληηθά αλαγλσξίδνληαο  ε 

ίδηα ε νηθνγέλεηα ηελ αμία ηεο γλψζεο 

-πλ.: Άξα ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ πξνέξρεηαη απφ ηελ νηθνγέλεηα 

-Γ1: Ναη, γηαηί φζν κεγαιχηεξεο πξνζδνθίεο έρεη ε νηθνγέλεηα απφ ηα παηδηά, ηφζν 

πεξηζζφηεξν ηα παηδηά αληηδξνχλ ζεηηθά ζε απηφ, δειαδή ην ζεσξνχλ πιένλ 

δεδνκέλν ηα παηδηά θαη πξνζπαζνχλ γηα απηφ 

-πλ.: Πηζηεχεηο φηη ην κνξθσηηθφ θαη θνηλσληθφ ππφβαζξν ηεο νηθνγέλεηαο αζθεί 

επίδξαζε ζηε ζρνιηθή επίδνζε ηνπ παηδηνχ; 

-Γ1:  Οπσζδήπνηε, γηαηί έλαο κνξθσκέλνο γνληφο ζα ζειήζεη λα θαιιηεξγήζεη θαη 

ζην παηδί ηελ ηδέα ηεο κφξθσζεο, νπφηε ζα ην ππνζηεξίμεη πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε. Θα βξίζθεηαη πάληα ζην πιάη ηνπ, ζα ηνπ παξέρεη βνήζεηα, ζα ηνπ 
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ηνλψλεη ηελ απηνπεπνίζεζε, ζα βξίζθεηαη ζε επηθνηλσλία κε ηνπο δαζθάινπο. 

Φπζηθά θαη κε ε θνηλσληθή ζέζε ηεο νηθνγέλεηαο, είλαη βαζηθφο παξάγνληαο, θαζψο 

ζα ππάξρεη έλαο θχθινο γλσξηκηψλ, απφ ηηο πνηεο ζα σθειεζεί ην παηδί. Δπίζεο θαη ε 

νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα παίδεη ξφιν, γηαηί νη γνλείο κπνξνχλ άλεηα, ρσξίο λα ηνπ 

ζηεξήζνπλ θάηη άιιν  λα εληζρχζνπλ ην παηδί κε φ,ηη απηφ έρεη αλάγθε 

-πλ.: Ζ εθπαηδεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ παηδηψλ εμαξηάηαη απφ ηελ 

νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν ή ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν, ηα πξφηππα; 

-Γ1: Σν ζρνιείν ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά ζηηο βάζεηο πνπ έρνπλ δνζεί απφ ηελ 

νηθνγέλεηα. ηαλ ην ζρνιείν έρεη έλα ζσζηφ παηδαγσγηθφ θιίκα θαη ζπκίδεη 

πεξηζζφηεξν ηελ νηθνγελεηαθή ζαιπσξή παίδεη πνιχ κεγάιν ξφιν, δελ κπνξεί φκσο 

λα μεπεξάζεη εε..  ηηο επηδξάζεηο ηεο νηθνγέλεηαο νχηε λα ηηο θαιχςεη απφιπηα, φηαλ 

απηέο ιείπνπλ. 

-πλ.: Άξα, δειαδή θαηαιήγνπκε φηη  ηηο βάζεηο ηηο ζέηεη ε νηθνγέλεηα  .  

-Γ1: « Παίδεη ξφιν θαη ην ζρνιείν, αιιά αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο, ζε ηη δίλεη 

πξνηεξαηφηεηα, ζηηο αλζξσπηζηηθέο αμίεο ή φρη εε.. παίδεη ξφιν θαη ην ζρνιείν, αιιά 

ε νξγάλσζή ηνπ δελ έρεη θηάζεη ζε ηέηνην επίπεδν , ψζηε λα αληηκεησπίδεη 

δηαθνξεηηθά θάζε παηδί 

  -πλ.: Οη δηθέο ζνπ εκπεηξίεο απφ ηε ζρνιηθή δσή ήηαλ ζεηηθέο ή αξλεηηθέο; 

  -Γ1: Φπζηθά αλάινγα κε ηηο αληηιήςεηο θαη ηα βηψκαηα πνπ έρεη θαζέλαο ζηελ 

νπζία θηηάρλεη θαη κία ζηάζε δσήο, νπφηε επέιεμα ζπλεηδεηά ην επάγγεικα ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ, ήζεια λα είκαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θιάδν. Δίρα ηέινο πάλησλ πνιχ 

θαιέο εκπεηξίεο, κε θξάηεζε ζην ρψξν, ζέισ θαη εγψ λα πξνζθέξσ κε ηε ζεηξά κνπ 

ζην ρψξν.  

 -πλ.: Πφζν επεξεάδνπλ ηηο αληηιήςεηο ζνπ γηα ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ ζνπ; 

  -Γ1: Θεσξψ φηη παίδνπλ κεγάιν ξφιν θαη ζην ραξαθηήξα θαη ζηελ    νινθιήξσζε 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο, Πηζηεχσ ζηελαμία ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο εθπαίδεπζεο θαη εε…. 

θαη πάληα ηνλίδσ ζηα παηδηά φηη πξέπεη λα δηαβάδνπλ, λα αλνίγνπλ ηνπο νξίδνληέο 

ηνπο θαη λα πξνζπαζνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ φιεο ηηο επθαηξίεο πνπ ηνπο παξέρεη ε 

εθπαίδεπζε, ψζηε λα εμειηρζνχλ επηζηεκνληθά θαη επαγγεικαηηθά 

-πλ.: Δληζρχεηο ηα πλεπκαηηθά ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ ζνπ; 

-Γ1:  Ναη, ηα εληζρχνπκε, ππάξρνπλ πνιιά βηβιία ζηε βηβιηνζήθε, πεγαίλνπκε ζε 

ζέαηξα, αζιεηηθέο εθδειψζεηο, πνιηηηζηηθέ, φ,ηη εξεζίζκαηα κπνξνχζαλ λα έρνπλ 

πξνζπαζνχκε λα ηνπο δίλνπκε, γηαηί έηζη αλνίγεη ην κπαιφ. Δπεηδή είρακε ζπρλέο 

κεηαζέζεηο, πεγαίλακε ζε λεζηά, ζε πην κηθξέο πφιεηο θαη δελφκαζηαλ ππνρξεσηηθά 
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κε ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν θαη φ,ηη εθδειψζεηο γίλνληαλ ηηο παξαθνινπζνχζακε. Γελ 

είρακε πνιιά εξεζίζκαηα, φπσο ζε κηα κεγάιε πφιε 

-πλ.: Πψο αληηιακβάλεζαη ηε ζρνιηθή επηηπρία; 

-Γ1: Γηα λα έρνπλ ηα παηδηά επηηπρίεο ζην ζρνιείν, πξέπεη λα έρεη γίλεη θαη θάπνηα 

πξνεηνηκαζία απφ ην ζπίηη …πψο λα ην πσ λα έρεη ην παηδί ηα απαηηνχκελα εθφδηα, 

ηε ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο, γηα λα πξνρσξήζεη πην πέξα 

-πλ.: Απφ πφηε άξρηζε λα ζαο απαζρνιεί ην Γπκλάζην θνίηεζεο ησλ παηδηψλ;  

Γ1:  Απφ ην Γεκνηηθφ, ήηαλ θαη πξφηαζε δηθή καο λα πάεη ην παηδί ζην Μνπζηθφ θαη 

κεηά ηελ απνδέρηεθε ην παηδί 

-πλ.: Δίραηε εζείο ή ηα παηδηά ζαο θάπνηα πξνεγνχκελε ελαζρφιεζε κε ηε κνπζηθή; 

-Γ1: Ναη ν άληξαο κνπ έπαηδε θηζάξα σο ηα 15 

-πλ.:  Απφ πφηε άξρηζε λα ζαο απαζρνιεί ην Γπκλάζην θνίηεζεο ησλ παηδηψλ; 

-Γ1: Απφ ην Γεκνηηθφ 

-πλ.: Ήηαλ δηθή ζαο ε απφθαζε λα θνηηήζεη ην παηδί ζην Μνπζηθφ ή ηνπ παηδηνχ; 

-Γ1:Ήηαλ θαη πξφηαζε δηθή καο λα πάεη ην παηδί ζην Μνπζηθφ θαη κεηά ηελ 

απνδέρηεθε ην παηδί 

-πλ.: Πνηεο ήηαλ νη πεγέο πιεξνθφξεζεο ζαο γηα ην Μνπζηθφ ζρνιείν; 

-Γ1: ηαλ ήκνπλ ζηε Ρφδν, ην Μνπζηθφ ήηαλ πάξα πνιχ θαιφ θαη είρα αθνχζεη απφ 

εθπαηδεπηηθνχο ζπλαδέιθνπο, πνπ είραλ δνπιέςεη εθεί θαη απφ ηηο ηνπηθέο 

εθεκεξίδεο θαη κεηά ζην δηαδίθηπν 

-πλ. Ση ζαο επεξέαζε θαη επηιέμαηε ην Μνπζηθφ; 

-Γ1: Έρεη θαιή θήκε, δίλεη κηα έμηξα δπλαηφηεηα έθθξαζεο, αιιά θαη 

επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγεί πνιχ νξγαλσκέλα θαη εμεπγελίδεη ηα 

ήζε 

-πλ. : Φνηηνχζε ζην Μνπζηθφ άιιν παηδί ζνπ ή παηδί θίινπ ζνπ; 

-Γ1: Ναη, θνηηνχζε ην παηδί θάπνηνπ νηθνγελεηαθνχ θίινπ 

-πλ:  Δίζαη αηζηφδνμε γηα ην κέιινλ ησλ παηδηψλ ζνπ; 

-Γ1: Ναη, είκαη, πηζηεχσ φηη ηνπο δψζακε φια ηα απαξαίηεηα εθφδηα, ψζηε λα 

πξνρσξήζνπλ θαη λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο 

-πλ.: Πηζηεχεηο φηη ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν ζα ηνπ έδηλε ηα απαηηνχκελα εθφδηα, 

ψζηε λα αθνινπζήζεη αλψηεξεο ζπνπδέο ζηε κνπζηθή; 
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-Γ1: Ναη, δηφηη δηδάζθνληαη φια ηα καζήκαηα, γεληθά θαη κνπζηθά πνιχ 

ζπζηεκαηηθά, νπφηε πξνεηνηκάδνληαη, φζα παηδηά ζέινπλ λα δψζνπλ εμεηάζεηο γηα 

θάπνην παλεπηζηεκηαθφ ηκήκα 

-πλ.: Δλδηαθέξνληαη ηα παηδηά ζνπ λα αθνινπζήζνπλ παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο ζηε 

κνπζηθή; 

-Γ1: Γελ ην γλσξίδσ αθφκε, αιιά δελ ην απνθιείνπλ. Θα εμεηάζνπκε ηη ηνπ αξέζεη 

πεξηζζφηεξν  

-πλ.:  Πηζηεχεηο φηη ζα κπνξέζεη λα θαιιηεξγήζεη ηηο δεμηφηεηεο θαη ηα ηαιέληα ηνπ 

ζηε κνπζηθή; 

Γ1: Πηζηεχσ φηη ζίγνπξα εληζρχεη θαη θαιιηεξγεί ηα ήδε ππάξρνληα ηαιέληα θαη 

δεμηφηεηεο κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή επαθή κε ηα κνπζηθά φξγαλα, ηηο ρνξσδίεο   

-πλ.: Πηζηεχεηε φηη ζα έρεη πεξηζζφηεξεο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο; 

-Γ1: Βεβαίσο, γηαηί ην ζρνιείν ζέιεη λα είλαη αλνηρηφ ζηελ θνηλσλία, θαη ηα παηδηά λα 

κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ πνηθίιεο δξάζεηο 

-πλ. : Πηζηεχεηο φηη ζα ππάξρνπλ θαιχηεξεο εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη δηεχξπλζε ησλ 

πλεπκαηηθψλ νξηδφλησλ  θαη θαιιηέξγεηα ζπλαηζζήκαηνο; 

-Γ1: Σν πην ζεκαληηθφ απφ φια ζηα Μνπζηθά ζρνιεία είλαη ε κνπζηθή παηδεία, ε 

νπνία εμεκεξψλεη ηα ήζε, νδεγεί πξνο ηηο αλζξσπηζηηθέο αμίεο θαη ηνλ αλζξσπηζηηθφ 

πνιηηηζκφ. Γε θαληάδνκαη ηα ζρνιεία σο επηρεηξήζεηο ηδησηηθέο ή δεκφζηεο, είλαη 

ππξήλεο αλζξσπηζηηθψλ αμηψλ  … θαη ηέινο πάλησλ ρψξνπο δηεχξπλζε ησλ   

πλεπκαηηθψλ θαη ςπρηθψλ νξηδφλησλ. Ζ κνπζηθή βνεζά λα ζηξέθεηαη πεξηζζφηεξν 

ζηνλ εζσηεξηθφ θφζκν, ζηα ζπλαηζζήκαηα, ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ, ζηνλ εμεπγεληζκφ 

ησλ εζψλ θαη γηα απηφ εμάιινπ ππάξρεη κηθξφηεξε παξαβαηηθφηεηα ζηα κνπζηθά 

ζρνιεία 

-πλ.:Πηζηεχεηε φηη ππάξρεη θηιηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο, έιιεηςε παξαβαηηθφηεηαο; 

-Γ1: ίγνπξα ην ζρνιηθφ θιίκα είλαη πην ήζπρν ζε ζρέζε κε ηα γεληθά ζρνιεία, ε 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ γίλεηαη κέζα ζε παηδαγσγηθά πιαίζηα θαη ππάξρνπλ 

ζρέζεηο νηθεηφηεηαο. Απηφ βνεζά ζην λα πξνιακβάλνληαη νη παξαβαηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο  

-πλ. ε ηη βαζκφ ζεσξείο αλαγθαία ηελ ζηήξημε ησλ παηδηψλ ηνπο, θαηά ηε ζρνιηθή 

κειέηε ζην ζπίηη; 

-Γ1: Δίλαη πνιχ αλαγθαία, ηδηαίηεξα ζην μεθίλεκα ηεο ζρνιηθήο ηνπ δσήο. πλερίδεηο 

κε ηελ θαζνδήγεζε ζηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ, ζηγά-ζηγά ηνπ αθήλεηο ην ρεξάθη 

θαη θάλεηο ηελ πξνζεπρή ζνπ, πάληα φκσο έρεηο ηελ πςειή επηηήξεζε θαη έρνληαο 
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ρηίζεη δηφδνπο επηθνηλσλίαο είλαη πην εχθνιν λα έξζεη ην παηδί λα ζνπ αλνηρηεί ή 

είζαη πηεζηηθφο ηφζν φζν … δε ζέισ λα ην πσ πηεζηηθφο εε… ζέισ λα πσ φηη είζαη 

δίπια ηνπ, αιιά φρη λα ζνπ θάλσ θαη ηελ άζθεζε. 

-πλ. Αζρνιείζαη κε ην δηάβαζκα ησλ παηδηψλ ζην ζπίηη θαη πφζν ζε βνεζνχλ νη 

γλψζεηο ζνπ; 

-Γ1:Ναη αζρνινχκαηθαη νη γλψζεηο κνπ κε βνεζνχλ πνιχ ζηα θηινινγηθά καζήκαηα 

-πλ.: Διέγρεηο ηα ηεηξάδηα, ηηο εξγαζίεο, παξέρεηο επηπξφζζεηε βνήζεηα; 

-Γ1: Παιηά, πνπ ήηαλ πην κηθξά, ππήξρε έιεγρνο ησλ ηεηξαδίσλ. ηα θξνληηζηήξηα 

πξνρσξήζακε ζηηο κεγάιεο ειηθίεο, ζηε γ‟ Λπθείνπ πνπ εηνηκάδνληαη γηα 

Παλειιήληεο, ζη Αθηεξψλεηο ην ίδην ρξφλν ζε φια ηα παηδηά;α καζήκαηα ηεο 

θαηεχζπλζε. ζν κεγαιψλεη ζε ειηθία ην παηδί, εάλ ππάξρνπλ θελά, πνιιά θελά θαη 

ν γνληφο δελ κπνξεί λα βνεζήζεη, ζα πιεξψζεη, ζα ην βνεζήζεη δηαθνξεηηθά. Αιιά 

θαιφ είλαη λα ην πξνιάβεηο 

-πλ.: Σα βνεζάο ηψξα πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελεο ρξνληέο; 

-Γ1:ζν πεξλνχζε ν ρξφλνο θαη ήηαλ πην ζίγνπξα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο ηα άθελα θαη 

κφλα ηνπο 

-πλ. :Αθηεξψλεηο ηνλ ίδην ρξφλν ζε φια ηα παηδηά; 

-Γ1: Πξνζπαζψ εμίζνπ. Βέβαηα, εδψ παίδεη ξφιν θαη ε ζεηξά γέλλεζεο ηνπ παηδηνχ, 

αιιά θαη ε δηαθνξά ειηθίαο ην πξψην παηδί ήκνπλ πην πηεζηηθή, δελ ηνπ επέηξεπα 

ιάζε, γηαηί κέζσ ηνπ πξψηνπ παηδηνχ αλαγλσξίδεζαη σο χπαξμε, απηφ λνκίδεηο, 

νπφηε ζέιεηο λα θάλεηο ην ζσζηφ. Γηα απηφ θαη εγψ αθηεξψλσ πνιχ ρξφλν θαη αγάπε. 

ην δεχηεξν παηδί δελ είρα πνιχ ρξφλν, ην ηξίην ην άθεζα πην ειεχζεξν. Βεβαίσο, 

ήμεξα πάληα φ,ηη ηα απαζρνινχζε  

-πλ.: Δπηζθέπηεζαη ην ζρνιείν γηα ελεκέξσζε; 

- Γ1: «Ναη, κηα θνξά ην ηεηξάκελν, ζίγνπξα πεγαίλνπκε ζην ζρνιείν γηα ελεκέξσζε. 

-πλ.: πκκεηέρεηο ζην χιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ; 

-Γ1: Δπεηδή πξέπεη λα δηαζέηεηο ρξφλν γηα απηί, εγψ δελ πξνιαβαίλσ 

-πλ. πκκεηέρεηο ζηηο δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ; 

-Γ1: Παξαθνινπζνχζακε ζρνιηθέο γηνξηέο, έρσ έλα κπανχιν θσηνγξαθίεο» 

 -πλ.Πφζν ζεκαληηθή ζεσξείο ηε δηθή ζνπ παξαθνινχζεζε ηεο θνίηεζεο ησλ 

παηδηψλ ζνπ γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπο;  

-Γ1Οπσζδήπνηε, ην παηδί μέξεη φηη δελ είλαη κφλν ηνπ, νπφηε δελ απνζαξξχλεηαη θαη 

κάιηζηα, ε ππνζηήξημή καο ηνπ δίλεη ζηγνπξηά ζηηο δπλάκεηο ηνπ. Σν κεγάιν 

πξφβιεκα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ καζεηψλ είλαη φηαλ ππάξρνπλ θελά θαη 
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ειιείςεηο, γηα απηφ θάπνηα ζηηγκή ηα παηδηά ράλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη ηα 

παξαηάλε. Αξθεί, βέβαηα λα κε κάζνπκε ην παηδί, φηη φια πεξλάλε απφ ηνλ έιεγρφ 

καο, γηαηί ηφηε πάκε ζην άιιν άθξν, λα κελ κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ κφλα ηνπο 

-πλ. Τπάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο πνπ ε γνλετθή εκπινθή δελ είλαη σθέιηκε; 

-Γ1: ηαλ δελ έρεη ρηηζηεί ε επηθνηλσλία, φηαλ δελ έρνπλ κπεη θάπνηα φξηα ή ν γνληφο 

έρεη κάζεη λα ζηξψλεη κε πνχπνπια ην δξφκν ηνπ παηδηνχ, ηφηε ζίγνπξα, ζα 

ππάξρνπλ πξνβιήκαηα. Αληηζέησο, αλ φια ηα έρεηο αθήζεη ζηελ ηχρε ηνπο θαη είζαη 

φιε κέξα ζην θηλεηφ ή φπνπ αιινχ θαη δελ αθηεξψλεηο ρξφλν, φηαλ ζα έξζεη ε ψξα 

γηα λα θαιχςεηο ηηο γνλετθέο ελνρέο πνπ ζα ζνπ έξζνπλ ηελ ψξα πνπ δε ζα πξέπεη, δε 

ζα κπνξείο λα θάλεηο ηίπνηα θαη κπνξεί λα ην θαηαζηξέςεηο ην παηδί 

-πλ.: Με βνήζεζεο εηιηθξηλά, θαιφ ζνπ βξάδπ 

 

Γ2: 

-πλ.: Καιεζπέξα! Ση θάλεηο; 

-Γ2: Καιεζπέξα. Δίκαη θαιά  

-πλ.: ε επραξηζηψ πνπ ζέιεηο λα κε βνεζήζεηο ζηελ έξεπλά κνπ. Πξψηα-πξψηα ζα 

ήζεια λα ζε ξσηήζσ αλ ε νηθνγέλεηα επεξεάδεη ηε ζρνιηθή επίδνζε θαη η ελ 

πλεπκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ 

-Γ2: Πάξα πνιχ,  κέζα ζην ζπίηη ππάξρνπλ εξεζίζκαηα, βηβιηνζήθεο κε βηβιία,  

ζπγθεθξηκέλα , αλ νη γνλείο δηαβάδνπλ νη ίδηνη, βιέπεη ην παηδί ηνπο  γνλείο λα 

θξαηάλε βηβιία, ζα επεξεαζηεί ζεηηθά πξνο απηή ηελ πνξεία».  

-πλ.:- Πηζηεχεηο φηη ην κνξθσηηθφ θαη θνηλσληθφ ππφβαζξν ηεο νηθνγέλεηαο αζθεί 

επίδξαζε ζηε ζρνιηθή επίδνζε ηνπ παηδηνχ; 

-Γ2: Αλ νη γνλείο έρνπλ έλα κνξθσηηθφ επίπεδν, έρνπλ θάλεη ζπνπδέο ζα ζειήζεη θαη 

ην παηδί ηνπο θάηη αληίζηνηρν λα θάλεη, αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκά ηνπο. Θα 

δψζνπλ ζηα παηδηά πνιιά, ρξήζηκα εθφδηα, ζα θξνληίζνπλ λα δψζνπλ κηα ζσζηή 

δηαπαηδαγψγεζε θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο.     

-πλ.: Ζ εθπαηδεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ παηδηψλ εμαξηάηαη απφ ηελ 

νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν ή ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν, ηα πξφηππα; 

-Γ1: Σν ζρνιείν  φρη απαξαίηεηα, σο έλα βαζκφ, γηαηί κεηά εμαξηάηαη θαη απφ ην 

παηδί, πφζν είλαη δηαηεζεηκέλν λα πξνζπαζήζεη λα πάεη παξαπέξα απηά πνπ ζα ηνπ 

δψζεη ην ζρνιείν. Σν ζρνιείν ζπκπιεξψλεη/εληζρχεη ηηο βάζεηο πνπ έρνπλ δνζεί απφ 

ηελ νηθνγέλεηα Απφ ηελ νηθνγέλεηα θπξίσο δίλεηαη κηα ψζεζε ( ηδηαίηεξα, 

θξνληηζηήξηα μέλσλ γισζζψλ). Γίλεη θάπνηεο βάζεηο ην ζρνιείν, αιιά δελ νδεγεί 
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θαηεπζείαλ ζε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε, κεηά είλαη θαη απφ ηελ νηθνγέλεηα 

πφζν ζα ην εληζρχζεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε, λα πάεη ζην Παλεπηζηήκην 

-πλ.: Οη δηθέο ζνπ εκπεηξίεο απφ ηε ζρνιηθή δσή ήηαλ ζεηηθέο ή αξλεηηθέο; 

-Γ2: Γεληθψο ήκνπλ κηα θαιή καζήηξηα, δειαδή  δπλαηή καζήηξηα  δελ είρα 

πξνβιήκαηα, δελ είρα πξνβιήκαηα, ηδηαίηεξα εε… Οπφηε κάιινλ ζεηηθή εηθφλα είρα 

γηα ην ζρνιείν 

-πλ.: Πφζν επεξεάδνπλ ηηο αληηιήςεηο ζνπ γηα ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ ζνπ; 

-Γ2: Δλλνείο νη εκπεηξίεο κνπ απφ ην ζρνιείν; 

-πλ.: Ναη 

-Γ2: Δπεηδή πήξα πνιιά πξάγκαηα απφ ην ζρνιείν, ην ζίγνπξν είλαη φηη ζα 

θαιιηεξγήζσ θαη ζην παηδί κηα ζεηηθά ζηάζε γηα ην ζρνιείν θαη ζα ην παξνηξχλσ λα 

πξνζπαζεί θαη κφλν ηνπ. Οπφηε ζα ζειήζεη λα βειηηψλεηαη, λα έρεη κηα επγελή 

άκηιια θαη λα αλεβαίλεη φιν θαη πην ςειά θαη λα θαηαιάβεη φηη ε γλψζε δελ 

ηειεηψλεη πνπζελά.    

-πλ.: Δληζρχεηο ηα πλεπκαηηθά ελδηαθέξνληα ηνπ παηδηνχ ζνπ; 

-Γ2: Φπζηθά, ηνπ αγνξάδσ βηβιία, βέβαηα ν ίδηνο κνπ δεηάεη, ζπδεηνχκε πνιχ καδί 

ηνπ, ηνπ κηιάκε γηα ηελ ηζηνξία, πεγαίλνπκε ζέαηξν, παξαθνινπζεί καζήκαηα ζην 

Χδείν, καζαίλεη δχν μέλεο γιψζζεο. 

-πλ.: Πψο αληηιακβάλεζαη ηε ζρνιηθή επηηπρία; 

-Γ2 : ρνιηθή επηηπρία ζεσξψ, φπσο ην ιέεη θαη ν φξνο… λα έρεη επηηπρία ζην 

ζρνιείν, δειαδή λα δέρεηαη ηηο γλψζεηο, λα ηηο θαηαλνεί, λα ηηο επεμεξγάδεηαη, λα 

κπνξεί λα …λα έρεη θξηηηθή ζθέςε ,λα αλαπηχζζεη, δειαδή ην πλεχκα 

-πλ.: Απφ πφηε άξρηζε λα ζαο απαζρνιεί ην Γπκλάζην θνίηεζεο ησλ παηδηψλ;  

-Γ2: «Δίρακε αξρίζεη απφ φηαλ ελλέα εηψλ…  απφ ηελ Πέκπηε Γεκνηηθνχ ην 

κειεηνχζακε» 

-πλ.:Ζ απφθαζε θνίηεζεο ζην Μνπζηθφ ζρνιείν πξνεξρφηαλ απφ ην παηδί ή εζάο 

ηνπο γνλείο; 

-Γ2:Δκείο ηνπ ην είρακε πξνηείλεη, έηζη γίλεηαη ζπλήζσο νη γνλείο ην πξνηείλνπλ θαη 

ην παηδί, αλ ζέιεη ζα ζπκθσλήζεη. Βέβαηα, έρεη λα θάλεη θαη κε ην γεγνλφο φηη είρα 

αζρνιεζεί σο παηδί κε ηε κνπζηθή…»   

-πλ.: Δίραηε εζείο ή ηα παηδηά ζαο θάπνηα πξνεγνχκελε ελαζρφιεζε κε ηε κνπζηθή; 

-Γ2: Ναη, παίδεη πηάλν απφ επηά εηψλ 

-πλ.: Πνηεο ήηαλ νη πεγέο πιεξνθφξεζεο ζαο; 
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-Γ2: «Ήηαλ θίινη θαη νη γνλείο άιισλ παηδηψλ. Καη εκείο, επεηδή είκαζηε θαη νη δπν 

εθπαηδεπηηθνί, είρακε αθνχζεη απφ ζπλαδέιθνπο θαη είρακε ελζνπζηαζηεί κε απηήλ 

ηελ ηδέα. Ο άληξαο κνπ είρε πάεη ζην κνπζηθφ θαη σο ζπλδηθαιηζηήο , ην είρε δεη θαη 

ηνπ είρε θάλεη εληχπσζε» 

-πλ. Ση ζαο επεξέαζε θαη επηιέμαηε ην Μνπζηθφ; 

-Γ2: « Ήηαλ ε πξνεγνχκελε ελαζρφιεζή ηνπ κε ηε κνπζηθή, ηνπ άξεζε, είρε 

αζρνιεζεί κε ην πηάλν θαη ηελ θηζάξα …έρεη πεξάζεη απφ πνιιά κνπζηθά φξγαλα, 

απφ αξκφλην, θηζάξα απφ βαξχηνλν, πνπ πήγαηλε θηιαξκνληθή πέξπζη … θαη ήζειε ν 

ίδηνο λα ζπλερίζεη ηελ ελαζρφιεζή ηνπ κε ηε κνπζηθή εε… εκάο καο ελδηέθεξε πάξα 

πνιχ λα κπνπλ θάπνηεο βάζεηο γηα ηε κειινληηθή επαγγεικαηηθή ηνπ απνθαηάζηαζε»  

-πλ. : Φνηηνχζε ζην Μνπζηθφ άιιν παηδί ζνπ ή παηδί θίινπ ζνπ; 

-Γ2: ρη δηθφ κνπ παηδί, αιιά θνηηνχζε ν μάδεξθφο ηνπ θαη ηνπ θάλεθε θαιή ε ηδέα. 

-πλ:  Δίζαη αηζηφδνμε γηα ην κέιινλ ησλ παηδηψλ ζνπ; 

-Γ2: Ναη, είκαη. Πεξηκέλσ απφ ην παηδί κνπ πνιιά πξάγκαηα, γηαηί έρεη πνιιέο 

δπλαηφηεηεο, είλαη παηδί ραξνχκελν, δξαζηήξην, έμππλν, έρεη φξεμε γηα δηάβαζκα θαη 

δξάζε. Έρεη αλεζπρίεο θαη θαηαπηάλεηαη κε φ,ηη ηνλ επραξηζηεί. Δίλαη θπζηθφ λα 

θάλνπκε φλεηξα γηα απηφλ  

-πλ.: Πηζηεχεηο φηη ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν ζα ηνπ έδηλε ηα απαηηνχκελα εθφδηα, 

ψζηε λα αθνινπζήζεη αλψηεξεο ζπνπδέο ζηε κνπζηθή; 

- Γ2: Αλ ζέιεη ην παηδί λα ζπλερίζεη ζην Παλεπηζηήκην, απηφ εμαξηάηαη απφ ην ίδην 

ην παηδί θαη ηελ νηθνγέλεηα. Σν ζρνιείν δίλεη θάπνηεο βάζεηο, αιιά κεηά είλαη θαη 

απφ ηελ νηθνγέλεηα πφζν ζα ην βνεζήζεη πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε … είλαη θαη νη 

γλσξηκίεο, φπσο έρνπλ ζήκεξα ηα πξάγκαηα. ηφρνο καο είλαη ην Παλεπηζηήκην, γηαηί 

δελ ππάξρνπλ πνιιέο επηινγέο. ίγνπξα νη πξνζδνθίεο κνπ είλαη πςειέο, ηηο ζεσξψ 

αληίζηνηρεο κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ κπαινχ ηνπ εε …κάιινλ πςειέο» 

-πλ.:Πηζηεχεηο φηη ην Μνπζηθφ ζρνιείν θαιιηεξγεί ηελ ςπρή, ηα ηαιέληα, ηα 

ελδηαθέξνληα,  

-Γ2: Φπζηθά ε κνπζηθή θάλεη πην επαίζζεηνπο ηνπο αλζξψπνπο, ηνπο εξεκεί θαη 

αλνίγεη ην κπαιφ ηνπο. ην ζπίηη δηαβάδεη κε εξεκία θαη φηαλ είλαη ζην ζρνιείν 

αλππνκνλεί γηα ηηο ψξεο ησλ κνπζηθψλ καζεκάησλ. Έρεη απνθηήζεη θαη πην κεεάιε 

άλεζε ζην κνπζηθφ φξγαλν 

-πλ.; Καιιηεξγεί θαη ην νκαδνζπλεξγαηηθφ πλεχκα; 
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-Γ2.: Αλακθηζβήηεηα, γηαηί θάλεη ρνξσδία πνπ πξέπεη λα ελαξκνλίδεηαη κε ηηο άιιεο 

θσλέο θαη παίδεη ζε κνπζηθά ζρήκαηα.Τπάξρεη κηα επγελήο άκηιια κε ηα άιια 

παηδηά, ην θάζε παηδί παξαζχξεη πξνο ην θαιφ, ην θαιχηεξν. 

-πλ.:  Σνπ πξνζθέξεη  εκπεηξίεο,; 

-Γ2: Ναη. Γηνξγαλψλεη ην ζρνιείν εθδειψζεηο ηα Υξηζηνχγελλα, ζην ηέινο ηεο 

ζρνιηθήο ρξφληάο ζε εηδηθέο αίζνπζεο θαη θαινχληαη νη γνλείο, νη ζπγγελείο θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί θαη εθπξφζσπνη ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ λα ηηο παξαθνινπζήζνπλ. Έηζη 

πξνβάιιεηαη ε δνπιεηά ηνπ ζρνιείνπ θαη ηα παηδηά εθηίζεληαη ζην θνηλφ, γηα απηφ 

πξέπεη λα δίλνπλ ηνλ θαιχηεξν εαπηφ ηνπο 

-πλ.: Πηζηεχεηε φηη ππάξρεη θηιηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο, έιιεηςε παξαβαηηθφηεηαο; 

-Γ2: Θεσξψ πσο ππάξρεη έλα θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη νηθεηφηεηαο θαη νη θαζεγεηέο 

αγθαιηάδνπλ ηνπο καζεηέο κε αγάπε θαη ζπγθαηάβαζε. Αζρνινχληαη κε ηηο εηδηθέο 

πεξηπηψζεηο καζεηψλ, εθαξκφδνπλ παηδαγσγηθέο κεζφδνπο ζηήξημεο, ελψ ηα 

πνζνζηά παξαβαηηθφηεηαο είλαη ειάρηζηα.  

-πλ.:ε ηη βαζκφ ζεσξείο αλαγθαία ηελ ζηήξημε ηνπ παηδηνχ ζνπ, θαηά ηε ζρνιηθή 

κειέηε; 

 

-Γ2: Θεσξψ πνιχ ζεκαληηθή ηε βνήζεηα ζην ζπίηη. Δίκαζηε δίπια, λα ηνλ βνεζνχκε 

κε ηα καζήκαηα, λα έρεη έλα σξαίν πεξηβάιινλ εξεκίαο, γηα λα κπνξεί λα 

ζπγθεληξσζεί ζηα καζήκαηά ηνπ. Να ηνλ βνεζάκε, φπνπ έρεη δπζθνιία, λα έρνπκε 

ζπλερή επαθή κε ηνπο δαζθάινπο ηνπ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ηελ αθαδεκατθή 

ηνπ επίδνζε 

-πλ. Αζρνιείζαη κε ην δηάβαζκα ησλ παηδηψλ ζην ζπίηη θαη πφζν ζε βνεζνχλ νη 

γλψζεηο ζνπ; 

-Γ2: «Διέγρνπκε ηα ηεηξάδηα ηνπ, βνεζνχκε ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ην. 

Δπεηδή είκαη θηιφινγνο, θαη ν ζχδπγφο κνπ καζεκαηηθφο, έρνπκε ηηο ζρεηηθέο 

γλψζεηο γηα λα ηνλ βνεζήζνπκε. Γηα θξνληηζηήξηα είλαη αθφκε κηθξφ, κφλν μέλεο 

γιψζζεο» 

-πλ.: Σα βνεζάο ηψξα πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελεο ρξνληέο; 

-Γ2: Σν βνεζψ φζν έρεη αλάγθε. Αιιά επεηδή είλαη αθφκα κηθξφο ζέισ λα έρσ κηα 

επίβιεςε    

-πλ.: Δπηζθέπηεζαη ην ζρνιείν γηα ελεκέξσζε; 

-Γ2: Ναη, πεγαίλνπκε ζην ζρνιείν θάζε κήλα, ηελ επίζθεςή καο ζην ζρνιείν δελ ηε 

βιέπνπκε γηα λα καο πνπλ θάηη αξλεηηθφ 
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-πλ.:πκκεηέρεηο ζην χιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ; 

-Γ2: ρη δελ πξνιαβαίλσ, δνπιεχσ, εμάιινπ θαη εθηφο λνκνχ, δελ έρσ ρξφλν 

-πλ.: πκκεηέρεηο ζηηο δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ; 

-Γ2:  πλήζσο παξαθνινπζνχκε ζρνιηθέο γηνξηέο 

-πλ: Πφζν ζεκαληηθή ζεσξείο ηε δηθή ζνπ παξαθνινχζεζε ηεο θνίηεζεο ησλ 

παηδηψλ ζνπ γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπ; 

-Γ2: Βειηηψλεηαη ε εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, γηα ηηο θηινδνμίεο ηνπ δελ μέξσ, γηαηί 

έρεη λα θάλεη κε ην ραξαθηήξα ηνπ παηδηνχ. Πάλησο, ηνλψλεηαη ε απηνπεπνίζεζή ηνπ 

θαη βνεζά λα κελ έρεη βίαηεο ζπκπεξηθνξέο 

-πλ:. Τπάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο πνπ ε γνλετθή εκπινθή δελ είλαη σθέιηκε; 

-Γ2: Ναη, άκα νη γνλείο ζέινπλ ην παηδί λα αθνινπζήζεη ηα αρλάξηα ηνπο. Οη γνλείο 

πνιιέο θνξέο πηέδνπλ, είλαη βαζκνζήξεο, έρνπλ καλία. Έρσ αθνχζεη απφ πνιιά 

παηδηά πνπ κνπ ιέλε ζην ζρνιείν φηη ηα πηέδνπλ νη γνλείο θαη πιεξψλνπλ ρξήκαηα 

ζηα θξνληηζηήξηα. Απηφ ηνπο δεκηνπξγεί κηα πίεζε θαη δελ μέξσ εε…  θάηη πνπ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε άζρεκε ςπρνινγία. Παηδί έρεη πάζεη θξίζε παληθνχ απφ απηφ, 

απφ απηήλ ηελ πίεζε 

-πλ.: ε επραξηζηψ πνιχ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ κνπ έδσζεο είλαη πξαγκαηηθά πνιχ 

ρξήζηκεο 

 

Γ3: 

-πλ.: Καιεκέξα. ε επραξηζηψ πνιχ πνπ βξήθεο ην ρξφλν λα κηιήζνπκε 

-Γ3: Με ζε απαζρνιεί 

-πλ.: Χξαία, ηφηε λα μεθηλήζνπκε κε ηελ πξψηε εξψηεζε. Πεο κνπ, ινηπφλ. 

Πηζηεχεηο φηη ε νηθνγέλεηα επεξεάδεη ηε ζρνιηθή επίδνζε θαη ηελ πλεπκαηηθή 

αλάπηπμε ησλ παηδηψλ; 

-Γ3: Βεβαίσο, ε νηθνγέλεηα αζθεί επίδξαζε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδξνκή ηνπ παηδηνχ,  

ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο, γηαηί κε ηα εξεζίζκαηα πνπ δίλεη, κειέηε, 

ελαζρφιεζε κε ηα πξνβιήκαηα ηεο θνηλσλίαο, δηάινγνο, επαθή κε ηηο ηέρλεο θαζψο 

θαη ην παξάδεηγκα ησλ γνληψλ είλαη αξθεηά γηα λα αθνινπζήζεη ην παηδί ην δξφκν 

ηεο κφξθσζεο 

-πλ.: Ζ εθπαηδεπηηθή πνξεία, δειαδή, ηνπ παηδηνχ ζνπ είλαη πεγή αλεζπρίαο γηα 

ζέλα; 

-Γ3: Μηα, ζίγνπξα ελδηαθέξνκαη γηα ηηο επηδφζεηο ηνπ θαη … λαη, ελλνείηαη θαη 

πξνβιεκαηίδνκαη θαη αλεζπρψ γηα ην κέιινλ ηνπ θαη ηελ θαηεχζπλζε πνπ ζα πάξεη 
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-πλ.: Σν κνξθσηηθφ θαη θνηλσληθφ ππφβαζξν ηεο νηθνγέλεηαο, επεξεάδεη ηφζν ηε 

ζρνιηθή επίδνζε ησλ παηδηψλ φζν θαη ηελ επηινγή ζρνιείνπ; 

-Γ3: Ναη, γηαηί φζν κνξθσκέλνη είλαη νη γνλείο ηφζν κεγαιχηεξεο πξνζδνθίεο έρεη ε 

νηθνγέλεηα απφ ηα παηδηά θαη πεξηζζφηεξν ηα παηδηά αληηδξνχλ ζεηηθά ζε απηφ, δει 

ην ζεσξνχλ πιένλ δεδνκέλν θαη πξνζπαζνχλ γη‟ απηφ. Αιιά θαη πνην ζρνιείν κπνξεί 

λα θαιχςεη ηηο απαηηήζεηο ηνπο, δεκφζην ή ηδησηηθφ, πξνβιεκαηίδεη ηνπο γνλείο, φηαλ 

κάιηζηα απηνί έρνπλ θαη ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα θαη δελ ηνπο απαζρνιεί, αλ 

μνδέςνπλ ρξήκαηα  

-πλ.: Ζ εθπαηδεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ παηδηψλ εμαξηάηαη απφ ηελ 

νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν ή ηα θνηλσληθά πξφηππα; 

- Γ3: Σν κφλν πνπ κπνξεί λα θάλεη ην ζρνιείν είλαη λα δηαγλψζεη θαηά θάπνην ηξφπν 

ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηέο ηνπ θαη λα ην ζηξέςεη πξνο ηελ αληίζηνηρε θαηεχζπλζε, 

ηίπνηα παξαπάλσ. Σν ζρνιείν ζήκεξα είλαη δπζηπρψο απαμησκέλν, γηα λα πνχκε ηελ 

πιήξε αιήζεηα, είλαη έλα αδηάθνξν …ην νπνίν ζεσξνχλ ηα παηδηά φηη είλαη… πξέπεη 

λα αλαγθαζηηθά λα ην πεξάζνπλ …, γηα λα εθπιεξψζνπλ θάπνηα φλεηξα , πνπ 

αλαγθαζηηθά πεξλάλε κέζα απφ ην ζρνιείν. -Άκα ζέισ λα γίλσ γηαηξφο πξέπεη λα 

δψζσ Παλειιήληεο πσο ζα γίλεη αιιηψο.. είκαη αλαγθαζκέλνο λα ππνζηψ ην ζρνιείν- 

Σα παηδηά αλ ήηαλ λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ηα θξνληηζηήξηα, 

δπζηπρψο, ζα επέιεγαλ ηα θξνληηζηήξηα 

-πλ.: Ση πξνζειθχεη έλα παηδί ζην θξνληηζηήξηα; 

-Γ3: Απιψο ηνπ δίλεη ηελ απαξαίηεηε γλψζε, γηα λα πεηχρεη ην ζθνπφ ηνπ πνπ είλαη 

εε… λα πεξάζεη ζε έλα … ηνπ δίλεη πψο λα ην πσ … φ,ηη είλαη δπλαηφ γηα λα πεξάζεη 

ηα ηέζζεξα καζήκαηα πνπ ρξεηάδνληαη γηα ην Παλεπηζηήκην. ια ηα άιια καζήκαηα 

πιελ απηψλ πνπ ην ελδηαθέξνπλ γηα ηηο εμεηάζεηο ζηε ζπλείδεζε ηνπ εθήβνπ είλαη 

απαμησκέλα. Σν θξνληηζηήξην ππεξηεξεί ζην ηερληθφ κέξνο ηεο πξνεηνηκαζίαο, ην 

κέξνο πνπ αθνξά ηηο εμεηάζεηο, δελ έρεη, βέβαηα, θακηά .. θαλέλα παηδαγσγηθφ ή 

αλζξσπηζηηθφ ελδηαθέξνλ. Ζ νηθνγέλεηα είλαη απηή πνπ ζα βνεζήζεη ην παηδί ζε 

φπνηα θαηεχζπλζε ζειήζεη ην ίδην, ψζηε λα πεηχρεη ην ζηφρν ηνπ 

-πλ.: Οη δηθέο ζνπ εκπεηξίεο απφ ηε ζρνιηθή δσή ήηαλ ζεηηθέο ή αξλεηηθέο; 

-Γ3: Δγψ είρα γεληθά ζεηηθέο εκπεηξίεο απφ ην ζρνιείν κνπ. Αιιά πξνέξρνκαη απφ 

έλα ζρνιείν κηαο άιιεο επνρήο, άιιεο λννηξνπίαο… έηζη;. Ήηαλ πην δχζθνιν γηα 

κέλα λα αληαπνθξηζψ ζηηο απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε ην… ν βαζκφο δπζθνιίαο γηα έλα 

καζεηή ήηαλ πνιχ κεγάινο γηα έλαλ καζεηή, κεγαιχηεξνο απφ φ,ηη είλαη ηψξα., 
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πξάγκα, φκσο, πνπ καο έθαλε… λα πξνζπαζνχκε πεξηζζφηεξν θαη λα επηκείλνπκε 

πεξηζζφηεξν 

-πλ.: Πφζν επεξεάδνπλ απηέο νη εκπεηξίεο ηηο αληηιήςεηο ζνπ γηα ηελ πξφνδν ησλ 

παηδηψλ ζνπ; 

-Γ3: Σν παηδί αθφκα θαη κέζα απφ άζρεκεο εκπεηξίεο πξέπεη λα παίξλεη καζήκαηα. 

ηαλ είλαη αξλεηηθέο ζα ην αηζαιψζνπλ θαη δε πξέπεη λα ηνλ βγάινπλ απφ ην ζηφρν, 

αιιά θαη νη ζεηηθέο ηνλ ελζαξξχλνπλ λα πηζηέςεη ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα ζπλερίζεη ηηο 

πξνζπάζεηεο, νη νπνίεο δελ πξέπεη λα ζηακαηνχλ πνπζελά.   

-πλ.: Δληζρχεηο ηα πλεπκαηηθά ελδηαθέξνληα ηνπ παηδηνχ ζνπ; 

-Γ3:Πάληα. Σνπ αγνξάδνπκε βηβιία αλάινγα κε ηη ηνπ αξέζεη. Μάιηζηα έρεη κηα 

αγάπε γηα ην δηάβαζκα πνπ φηαλ πξφθεηηαη λα θάλεη θάπνην δψξν ζηνπο θίινπο ηνπ 

ζθέθηεηαη λα ηνπο αγνξάζεη βηβιία. Πεγαίλνπκε καδί ζέαηξν, βιέπνπκε ηαηλίεο, 

ζπδεηνχκε θαη θπζηθά πξνζπαζνχκε λα θαιχπηνπκε ηηο αλάγθεο ηνπ γηα μέλεο 

γιψζζεο. Κάλεη θαη καζήκαηα δσγξαθηθήο 

-πλ.: Πψο αληηιακβάλεζαη ηε ζρνιηθή επηηπρία; 

-Γ3: Καηαξράο λα κπνξεί ην παηδί λα πξνζαξκνζηεί ζην θιίκα ηνπ ζρνιείνπ, λα 

αλαπηχζζεη κηα θαιή επηθνηλσλία κε ηνπο δαζθάινπο θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη 

λα είλαη ηππηθφ θαη ππεχζπλν κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. Να κπνξεί λα πεηχρεη ηνπο 

ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη  

-πλ.: Απφ πφηε άξρηζε λα ζαο απαζρνιεί ην Γπκλάζην θνίηεζεο ησλ παηδηψλ;  

-Γ3: Άξρηζα λα κειεηψ ην Γπκλάζην θνίηεζεο απφ ηα κέζα ηεο έθηεο. Μάιηζηα, 

επεηδή αζρνινχληαλ κε ηε κνπζηθή, κάιινλ ζθεθηφκνπλ θαη ην Μνπζηθφ  

-πλ.:Ζ απφθαζε θνίηεζεο ζην Μνπζηθφ ζρνιείν πξνεξρφηαλ απφ ην παηδί ή εζάο 

ηνπο γνλείο; 

-Γ3: Ήηαλ απφθαζε δηθή κνπ, ην επέβαια, γηαηί δηέθξηλα θάπνηα ηθαλφηεηα ζηε 

κνπζηθή, κε βάζε ηελ θηζάξα πνπ θάλεη …βεβαίσο θαλέλα παηδί δελ πάεη, αλ δελ έρεη 

κεξάθη, δε ζέιεη λα πάεη θάπνπ πνπ ζα ράζεη ηνπο θίινπο ηνπ. Δλλνείηαη φηη ν Νίθνο 

δελ ήζειε λα πάεη ζην Μνπζηθφ … 

-πλ.: Δίραηε εζείο ή ηα παηδηά ζαο θάπνηα πξνεγνχκελε ελαζρφιεζε κε ηε κνπζηθή; 

-Γ3: « Δίκαζηε κηα νηθνγέλεηα πνπ ε κεηέξα κνπ, ν παηέξαο θαη ε αδειθή ηνπ 

παηέξα κνπ είραλ πάξεη πάκπνιια κεηάιιηα ζηε ρνξσδία Κνξίλζνπ ζε δηεζλείο 

δηαγσληζκνχο. Σν παηδί κεγάισζε κέζα ζε πεξηβάιινλ πνπ αγαπνχζε ηε κνπζηθή. 

Σν ίδην ην παηδί παίδεη πηάλν 

-πλ.: Πνηεο ήηαλ νη πεγέο πιεξνθφξεζεο ζνπ; 
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-Γ3: Δίρα πξνζσπηθή επαθή κε ηνπο θαζεγεηέο, γηαηί ήκνπλ θαη εγψ κέινο ηνπ 

ζπιιφγνπ γηα έλαλ ρξφλν, άξα είρα πξνζσπηθή άπνςε… θαιχηεξα λα πσ εκπεηξία 

γηα ην ζρνιείν 

-πλ. Ση ζαο επεξέαζε θαη επηιέμαηε ην Μνπζηθφ; 

-Γ3: Με επεξέαζε κφλν ην γεγνλφο φηη είλαη έλα ζρνιείν καδεκέλν, ήζπρν θαη μέξσ 

φηη ηα παηδηά πνπ θνηηνχλ εθεί είλαη παηδηά ηδηαίηεξεο πνηφηεηαο. Γελ ππάξρεη 

παξαβαηηθφηεηα, είλαη θαιά παηδηά θαη ήμεξα φηη είλαη πξνζηαηεπκέλα. Σν „φηη δελ 

θαηαβάιισ δίδαθηξα δελ έπαημε ξφιν, γηαηί νχησο ή άιισο ζε δεκφζην ζρνιείν ζα 

ηνλ έζηειλα. Ζ απφζηαζε επίζεο απφ ην ζπίηη δε κε επεξέαζε παξφιν πνπ έρσ 

ζρνιείν πνιχ θνληά ζην ζπίηη 

-πλ.: Φνηηνχζε ζην Μνπζηθφ άιιν παηδί ζνπ ή παηδί θίινπ ζνπ; 

-Γ3: Φνηηνχζαλ δπν ζηελνί θίινη ηνπ. 

-πλ:  Δίζαη αηζηφδνμνο γηα ην κέιινλ ησλ παηδηψλ ζνπ; 

-Γ3: Θέισ λα είκαη αηζηφδνμνο. Έρεη μεθηλήζεη κε θαιέο πξνυπνζέζεηο θαη ειπίδσ λα 

εθκεηαιιεπηεί φια ηνπ παξέρνπκε εκείο θαη νη δάζθαινί ηνπ. 

-πλ.: Πηζηεχεηο φηη ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν ζα ηνπ έδηλε ηα απαηηνχκελα εθφδηα, 

ψζηε λα αθνινπζήζεη αλψηεξεο ζπνπδέο ζηε κνπζηθή; 

-Γ3: Ννκίδσ πσο είλαη ην πην θαηάιιειν ζρνιείν γηα λα ην πξνεηνηκάζεη. Έρεη 

αμηφινγνπο θαζεγεηέο, κε πείξα ζην θνκκάηη ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη  ησλ εμεηάζεσλ 

θαη ηα καζήκαηα πνπ εμεηάδνληαη παλειιαδηθψο δηδάζθνληαη θαλνληθά. Αιιά θαη 

κεηά απφ „έμη ρξφληα θνίηεζεο ζα έρεη απνθηήζεη κεγάιε εκπεηξία ζηα κνπζηθά 

φξγαλα 

-πλ.: Πηζηεχεηο φηη ην Μνπζηθφ ζρνιείν θαιιηεξγεί ηελ ςπρή, ηα ηαιέληα, ηα 

ελδηαθέξνληα; 

-Γ3: … πξνζθέξεη κνπζηθή παηδεία,  κπνξεί λα αλνίμεη έλα δξφκν ζην παηδί, πνπ δελ 

έρεη αθφκα ζπλεηδεηνπνηήζεη, λα ηνπ δψζεη κηα επηπιένλ πξφηαζε, ε νπνία κπνξεί λα 

ην ελδηαθέξεη, αο πνχκε, θαη φρη επαγγεικαηηθά., ρψξηα ην ςπρνινγηθφ φθεινο. Ζ 

κνπζηθή θαιιηεξγεί ηε θαληαζία, ηελ αληίιεςε 

-πλ.; Καιιηεξγεί θαη ην νκαδνζπλεξγαηηθφ πλεχκα; 

-Γ3: Σν γεγνλφο φηη  ην παηδί αζρνιείηαη κε κηα  ηέρλε, ζαθψο, ηη θάλεη πεξηζζφηεξν 

ζπλεξγαηηθφ 

-πλ.:ε ηη βαζκφ ζεσξείο αλαγθαία ηελ ζηήξημε ηνπ παηδηνχ ζνπ, θαηά ηε ζρνιηθή 

κειέηε; 
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-Γ3: Πξέπεη λα έρεη ην παηδί, φζε βνήζεηα ρξεηάδεηαη, γηα λα κπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα 

ζηεξηρηεί ζηα πφδηα ηνπ. Σνπ παξέρσ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο, θξνληηζηήξηα, μέλεο 

γιψζζεο 

-πλ. Αζρνιείζαη κε ην δηάβαζκα ηνπ παηδηνχ ζνπ ζην ζπίηη; 

-Γ3: Βεβαίσο, αζρνινχκαη αξθεηά 

-πλ.: Διέγρεηο ηα ηεηξάδηα, ηηο εξγαζίεο; 

-Γ3: Διέγρσ ηα ηεηξάδηά ηνπ, ηηο εξγαζίεο πνπ ηνπ αλαζέηνπλ νη θαζεγεηέο. 

 -πλ.: Καη πφζν ζε βνεζνχλ νη γλψζεηο ζνπ;  

-Γ3: Οη γλψζεηο κνπ κε βνεζνχλ λα βνεζψ ην παηδί ζε κεγάιν βαζκφ, κέρξη θαη ζηα 

καζεκαηηθά, αιιά ηνλ βνεζψ θαη κε θξνληηζηήξηα»    

-πλ. Σα βνεζάο ηψξα πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελεο ρξνληέο; 

-Γ3: ηγά-ζηγά έρσ κεηψζεη θαη ηνλ έιεγρν θαη ην δηάβαζκά ηνπ, γηαηί βιέπσ φηη ηα 

θαηαθέξλεη θαη κφλνο ηνπ. κσο, αλ ρξεηαζηεί θάπνηα βνήζεηα, ην ζηεξίδσ 

-πλ.:πκκεηέρεηο ζην χιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ; 

-Γ3: Άκεζα, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, αθνχ εξγάδνκαη εθεί. Δθ ησλ πξαγκάησλ 

έρσ πξνζσπηθή επαθή θαη κε ηε Γηεπζχληξηα 

-πλ. πκκεηέρεηο ζηηο δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ; 

-Γ3:Ναη, κνπ αξέζεη λα παξεπξίζθνκαη θαη γηα ην παηδί, λα ληψζεη φηη είλαη θνληά νη 

γνλείο ηνπ θαη ην ζαπκάδνπλ, αιιά θαη γηα κέλα, γηα λα γλσξίδσ θαιχηεξα φζα 

ζπκβαίλνπλ ζην ζρνιείν 

-πλ.: Πφζν ζεκαληηθή ζεσξείο ηε δηθή ζνπ παξαθνινχζεζε ηεο θνίηεζεο ησλ 

παηδηψλ ζνπ γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπ; 

-Γ3: Δίλαη αλαγθαία ε ππνζηήξημε, γηαηί απφ φ,ηη βιέπσ ρξεηάδεηαη αθφκε κηα 

παξφηξπλζε, γηαηί δελ κπνξεί λα βάδεη θάπνηα φξηα, γεληθά ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ, 

ζην παηρλίδη. Δπίζεο, βιέπνπκε φηη ε βνήζεηά καο ηνπ δίλεη απηνπεπνίζεζε, αθνχ 

κνπ δεηά θαη ν ίδηνο βνήζεηα. Σνλ βνεζά λα έρεη ζεηηθή ζηάζε πξνο ην ζρνιείν θαη 

λα βειηηψλεη ηελ απηνεηθφλα ηνπ … εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηνπ γηνπ κνπ. 

Καηαιαβαίλσ φηη ζέιεη δνπιεηά ζηνλ ηνκέα ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ζέιεη λα παίξλεη 

κεγάιν βαζκφ. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ην βνεζά λα έρεη κηα νκαιή 

θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, θαη ν γηνο κνπ είλαη έλα ήζπρν παηδάθη, ρακνγειαζηφ, 

εζσζηξεθέο 

-πλ.: Τπάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο πνπ ε γνλετθή εκπινθή δελ είλαη σθέιηκε; 
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-Γ3: Ναη, κπνξεί λα κεηψζεη ηελ απηνλνκία ηνπ παηδηνχ, ψζηε λα θάλεη λα αθεζεί 

ζηνλ άιινλ, λα ηα πεξηκέλεη φια απφ απηφλ θαη λα απνθηήζεη ηε λννηξνπία λα 

ζηεξίδεηαη ζηνλ άιινλ γηα λα θαηαθέξεη θάηη 

-πλ.: ε επραξηζηψ γηα ηε βνήζεηά ζνα! 

 

Γ4: 

-πλ.: Καιεκέξα, ράξεθα πνπ ζπλαληεζήθακε 

-Γ4:Καιεκέξα, απφ φ,ηη κνπ είπεο ζέιεηο λα κνπ θάλεηο θάπνηεο εξσηήζεηο γηα ηε 

δηπισκαηηθή ζνπ 

-πλ.: Αθξηβψο Αο αξρίζνπκε, ινηπφλ. Πηζηεχεηο φηη ε νηθνγέλεηα επεξεάδεη ηε 

ζρνιηθή επίδνζε θαη ηελ πλεπκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ; 

-Γ4: Βεβαίσο ε  νηθνγέλεηα αζθεί επίδξαζε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδξνκή ηνπ παηδηνχ, 

θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο. Δλδηαθέξνκαη γηα ηηο επηδφζεηο ηνπ 

παηδηνχ θαη … λαη, ελλνείηαη θαη πξνβιεκαηίδνκαη θαη αλεζπρψ γηα ην κέιινλ ηνπ 

θαη ηελ θαηεχζπλζε πνπ ζα πάξεη» 

-πλ.: Σν κνξθσηηθφ θαη θνηλσληθφ ππφβαζξν ηεο νηθνγέλεηαο, επεξεάδεη ηφζν ηε 

ζρνιηθή επίδνζε ησλ παηδηψλ φζν θαη ηελ επηινγή ζρνιείνπ; 

-Γ4: Ξεθίλεζα ηε ζρνιηθή κνπ δσή απφ ην λεπηαγσγείν θαη νινθιήξσζα ηελ 

εθπαίδεπζή κνπ κε ηηο ζπνπδέο πνπ έθαλα ζην Σερλνινγηθφ Ίδξπκα ηεο Πάηξαο. 

Παξάιιεια, αζρνιήζεθα κε ηα αγγιηθά, κε ηε κνπζηθή. Θεσξψ φηη απηή ε εκπεηξία 

κνπ κε έθαλε λα ζεσξψ πνιχ ζεκαληηθή ηελ πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα ηνπ παηδηνχ θαη 

φηαλ απέθηεζα ηα παηδηά κνπ, ηα έθαλα λα ζέινπλ ηε κφξθσζε. Γηαβάδακε βηβιία, 

πεγαίλακε θαη πεγαίλνπκε ζε κνπζηθνρνξεπηηθέο εθδειψζεηο, ηαμηδεχνπκε, 

αζρνινχληαη κε ηε κνπζηθή. Έθαλα φ,ηη κπνξνχζα. κσο δε  ζεσξψ φηη ην 

θνηλσληθφ επίπεδν παίδεη ξφιν ζηελ επηινγή ζρνιείνπ, αλ θξίλσ απφ ηε δηθή κνπ 

πιεπξά,  γηαηί ην παηδί δελ επεξεάζηεθε απφ εκέλα θαη επέιεμε ην κνπζηθφ κε ηε 

δηθή ηνπ ζέιεζε 

-πλ.:Ζ εθπαηδεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ παηδηψλ εμαξηάηαη απφ ηελ 

νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν ή ηα θνηλσληθά πξφηππα; 

-Γ4: Δκείο, δελ θαηεπζχλακε ηα παηδηά ζε θάπνην επάγγεικα, αιιά θαη ην ζρνιείν 

δελ ελίζρπζε ηηο επηινγέο ηνπο. Οη γνλείο δελ ηα επεξεάδνπλ, δελ κπνξψ λα ην πσ 

απηφ. Ο Υξήζηνο κφλν επεξεάζηεθε απφ εκέλα πνπ αζρνινχκνπλ κε ηνπο 

ππνινγηζηέο, ην ίδην θαη απηφο απφ κηθξφο ... πνιχ κηθξφο απφ ηξηψλ ρξφλσλ ηνλ 

ζπκάκαη ζε έλαλ ππνινγηζηή.. Σα άιια παηδηά έθαλαλ ηηο δηθέο ηνπο επηινγέο. Ζ 
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Κσλζηαληίλα ζέιεη λα γίλεη ςπρνιφγνο ή εθπαηδεπηηθφο, γηαηί αγαπά ηα παηδηά, ν 

κηθξφο κνπ γηνο δελ έρεη αθφκε απνθαζίζεη   … έρεη ζην κπαιφ ηνπ αθφκε ην 

παηρλίδη, παξφιν πνπ πάεη ζηε γ‟ Γπκλαζίνπ, Σα παηδηά επεξεάδνληαη πην πνιχ απφ 

ηα πξφηππα 

-πλ.: Οη δηθέο ζνπ εκπεηξίεο απφ ηε ζρνιηθή δσή ήηαλ ζεηηθέο ή αξλεηηθέο; 

-Γ4:Γηα ηηο δηθέο κνπ ζέιεηο λα πσ; 

-πλ.: Ναη 

-Γ4:Πεξλνχζα πνιχ θαιά ζην ζρνιείν. Δίρα πνιχ θαιέο εκπεηξίεο θαη γηα απηέο κηιψ 

πνιχ ζηα παηδηά κνπ.  

-πλ.: Πφζν επεξεάδνπλ απηέο νη εκπεηξίεο ηηο αληηιήςεηο ζνπ γηα ηελ πξφνδν ησλ 

παηδηψλ ζνπ; 

-Γ4: Θέισ λα πεηζηνχλ φηη κέζα απφ ην ζρνιείν κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ φια ηα 

εθφδηα πνπ ζα ηα βνεζήζνπλ λα απνθηήζνπλ γλψζεηο θαη λα ληψζνπλ ζίγνπξνη γηα 

ηνλ εαπηφ ηνπο 

-πλ.: Δληζρχεηο ηα πλεπκαηηθά ελδηαθέξνληα ηνπ παηδηνχ ζνπ; 

-Γ4: Απφ κηθξά πνπ ήηαλ, μεθηλήζακε κε παξαθνινχζεζε ζεάηξνπ ζθηψλ θαη άιιεο 

παηδηθέο παξαζηάζεηο. Φπζηθά, αγνξάδακε πνιιά βηβιία, παξακχζηα θαη αξγφηεξα κε 

πεξηπέηεηεο, ηζηνξηθά, ηνπο άξεζαλ ηα βηβιία κπζνινγίαο θαη αξγφηεξα κε ηνπο 

ήξσεο ηεο Δπαλάζηαζεο. Σα γξάςακε ζην Χδείν, ζε ρνξεπηηθφ φκηιν θαη απφ ηελ 

ηξίηε Γεκνηηθνχ μεθίλεζαλ Αγγιηθά.Μαο αξέζεη λα ηαμηδεχνπκε θαη λα 

επηζθεπηφκαζηε κνπζεία. Ννκίδσ φηη φια απηά έρνπλ αλνίμεη ην κπαιφ ηνπο θαη 

ηψξα πνπ έρνπλ κεγαιψζεη καο δεηάλε θαη ηα ίδηα 

-πλ.:Ση ζεκαίλεη γηα ζέλα  ζρνιηθή επηηπρία; 

-Γ4: Απφ ηνπο θαζεγεηέο έρσ εηζπξάμεη ηα θαιχηεξα ιφγηα φζνλ αθνξά ηε 

ζπκπεξηθνξά , είλαη θαιά παηδηά έρνπλ αλνηρηφ κπαιφ , ζπκκεηέρνπλ  Απηφ πνπ κε 

ελδηαθέξεη είλαη λα είλαη θαιά παηδηά θαη γηα κέλα απηφ είλαη κεγάιε επηηπρία …ην 

πην ζεκαληηθφ 

-πλ.: Απφ πφηε άξρηζε λα ζαο απαζρνιεί ην Γπκλάζην θνίηεζεο ησλ παηδηψλ;  

-Γ4: ηαλ ηειείσλε ηελ έθηε Γεκνηηθνχ ζθεθηήθακε θαη ηελ πεξίπησζε ηνπ 

Μνπζηθνχ ζρνιείνπ κηαο θαη ην ίδην ην παηδί καο ην δήηεζε  

-πλ.:Ζ απφθαζε θνίηεζεο ζην Μνπζηθφ ζρνιείν πξνεξρφηαλ απφ ην παηδί ή εζάο 

ηνπο γνλείο; 
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-Γ4: Ζ απφθαζε ήηαλ θαζαξά ηνπ παηδηνχ, κνπ είπε φηη ζέιεη λα δνθηκάζεη λαη.. λα 

πάεη ζην Μνπζηθφ. Θα δψζνπκε εμεηάζεηο κνπ είπε … ,πεγαίλαλε θαη νη θίινη ηνπ 

εθεί, γεληθά ηνπ άξεζε ζαλ ηδέα 

-πλ.:Δίραηε εζείο ή ηα παηδηά ζαο θάπνηα πξνεγνχκελε ελαζρφιεζε κε ηε κνπζηθή; 

-Γ4:Δγψ έπαηδα πηάλν ζην παξειζφλ, ην παηδί, φκσο δελ είρε γλψζεηο, ζην Μνπζηθφ 

απέθηεζε επαθή κε ηε κνπζηθή 

-πλ.: Απφ πνχ άληιεζεο πιεξνθνξίεο γηα ην Μνπζηθφ;  

-Γ4: Ζ δαζθάια ηνπ απφ ην Γεκνηηθφ κνπ ζχζηεζε λα ηνλ πάσ εθεί. .. δελ είλαη 

απαξαίηεην ζην κέιινλ λα αζρνιεζεί κε ηε κνπζηθή 

-πλ.: Ση ζαο επεξέαζε θαη επηιέμαηε ην Μνπζηθφ; 

-Γ4: θέθηεθα φηη ήηαλ θαιφ λα έρεη κηα επαθή κε ηε κνπζηθή, δελ είρε δεηήζεη ην 

παηδί λα κάζεη θάπνην κνπζηθφ κάζεκα ή νηηδήπνηε, πέξα απφ κηα ρνξσδία, εεε. 

ζθέθηεθα φηη επεηδή ηνπ αξέζεη , είλαη επεξεαζκέλνο απφ ηνπο θίινπο ηνπ,  

ζθέθηεθα, φ,ηη γλψζε πάξεη γηα ηε κνπζηθή, ζα είλαη φθεινο γηα απηφλ. Ζ απφζηαζε 

δε κε επεξέαζε, γηαηί πάεη κε ιεσθνξείν, κε επεξέαζε, ζίγνπξα, ε θήκε ηνπ 

ζρνιείνπ …εε... πνιχ θαιή, νη θαζεγεηέο αξθεηνί ήηαλ γλσζηνί, εε… λαη, απηφ. 

Δπίζεο, πηζηεχσ φηη ε κνπζηθή εξεκεί ηελ ςπρή, ηε γαιελεχεη. Να ζνπ πσ θηφιαο, 

έλαο ιφγνο πνπ κνπ άξεζε, φηαλ κνπ ην πξσηνείπε, ήηαλ κήπσο θαη εξεκήζεη απηφ ην 

παηδί, γηαηί είλαη ππεξθηλεηηθφ. Ήδε βιέπσ φηη ηνπ έρεη θάλεη θαιφ 

-πλ.: Δίζαη αηζηφδνμνο γηα ην κέιινλ ησλ παηδηψλ ζνπ; 

-Γ4:Κνίηα, φπσο φινη νη γνλείο, έηζη θαη εκείο θάλνπκε φλεηξα γηα ηα παηδηά καο, 

ζέινπκε ην θαιχηεξν γηα απηά θαη πξνζπαζνχκε λα ηνπο πξνζθέξνπκε φ,ηη πεξλά 

απφ ην ρέξη καο. Πεξηκέλνπκε απφ απηά λα πεηχρνπλ πεξηζζφηεξα πξάγκαηα απφ 

εκάο 

-πλ.: Πηζηεχεηο φηη ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν ζα ηνπ έδηλε ηα απαηηνχκελα εθφδηα, 

ψζηε λα αθνινπζήζεη αλψηεξεο ζπνπδέο ζηε κνπζηθή; 

-Γ4: Πηζηεχσ φηη ην ζρνιείν θαιιηεξγεί ηα ηαιέληα ηνπ παηδηνχ, ζίγνπξα, θαη κπνξεί 

λα ην βνεζήζεη λα πεηχρεη ζην Παλεπηζηήκην, φκσο ην δηθφ κνπ δε βιέπσ λα έρεη 

θάπνηα θιίζε πξνο ηα εθεί. Βέβαηα, νη θαζεγεηέο ησλ νξγάλσλ κνπ ιέλε φηη έρεη 

θάπνην ηαιέλην θαη, αλ ην θαιιηεξγήζεη κπνξεί λα θάλεη παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο 

-πλ.:Πηζηεχεηο φηη ην Μνπζηθφ ζρνιείν θαιιηεξγεί ηελ ςπρή, ηα ηαιέληα, ηα 

ελδηαθέξνληα,  

-Γ4:ίγνπξα, θαιιηεξγεί ην ηαιέλην ηνπ παηδηνχ 

-πλ.:  Σνπ πξνζθέξεη  επθαηξίεο,; 
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-Γ4: Γίλεη επθαηξίεο λα θάλνπλ επηζθέςεηο, φπσο ζην Μέγαξν Μνπζηθήο, ή λα ηνπο 

ελεκεξψλνπλ εηδηθνί ζην ζρνιείν γηα ηε κνπζηθή, ζίγνπξα,, αιιά ηψξα, ιφγσ ηεο 

θαηάζηαζεο έρνπλ πάεη πνιιά πίζσ 

-πλ.;ε ηη βαζκφ ζεσξείο αλαγθαία ηελ ζηήξημε ηνπ παηδηνχ ζνπ, θαηά ηε ζρνιηθή 

κειέηε; 

-Γ4: ζν κπνξνχλ νη γνλείο πξέπεη λα ζηεξίδνπλ ηα παηδηά ηνπο. Δκέλα φπνπ 

ρξεηαδφηαλ θαη δεηνχζαλ ηε βνήζεηά κνπ, λαη, ήκνπλ θνληά ηνπο 

-πλ.: Αζρνιείζαη κε ην δηάβαζκα ηνπ παηδηνχ ζνπ ζην ζπίηη; 

-Γ4: Γελ αζρνινχκαη πνιχ κε ην δηάβαζκα ησλ παηδηψλ θαη ιφγσ δνπιεηάο, γεληθά 

ζπάληα κνπ δεηνχζαλ ηε βνήζεηά κνπ, αιιά πάληα ήκνπλ θνληά, φρη ππεξβνιηθή θαη 

δε ζα πσ .. έια λα ζε εμεηάζσ, λα κνπ πεηο κάζεκα …    

 -πλ.: Διέγρεηο ηα ηεηξάδηα, ηηο εξγαζίεο; 

 -Γ4: ε πην κηθξέο ειηθίεο λαη, θαζεκεξηλά  

-πλ.: Οη γλψζεηο πνπ έρεηο ζε βνεζνχλ;  

-Γ4: ην Γεκνηηθφ θαη ζε θάπνηα καζήκαηα ζην Γπκλάζην κε βνεζνχζαλ ην 

Λχθεην, φκσο, ρξεηάδνληαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη ζπζηεκαηηθή 

παξαθνινχζεζε, αζθήζεηο, δηαγσλίζκαηα, γηα απηφ ρξεηάζηεθε λα πάλε 

θξνληηζηήξην,ζηελ γ‟ Λπθείνπ, ζηα δχν κεγάια, ζηνλ κηθξφ δελ έρσ μεθηλήζεη αθφκα 

ηίπνηα 

-πλ.: Πεγαίλεηο ζην ζρνιείν γηα ελεκέξσζε; 

 -Γ4:ην ζρνιείν, λαη, πεγαίλσ γηα ελεκέξσζε, πεγαίλσ, ζίγνπξα δπν θνξέο ην 

ηεηξάκελν 

 -πλ.: πκκεηέρεηο ζην χιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ; 

-Γ4: Ήκνπλ ζην ζχιινγν γνλέσλ ζην Λχθεην, ζην Γεκνηηθφ ήκνπλ πνιχ ελεξγή. 

ηαλ κπήθα ζην ζχιινγν ζην Λχθεην ήξζε ν θνξσλντφο θαη ηψξα, φια ηα έρνπκε 

παγψζεη. 

- πλ.: πκκεηέρεηο ζηηο δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ; 

-Γ4: Παληνχ ζπκκεηείρα ζε φιεο ηηο δξάζεηο 

 -πλ.: Πφζν ζεκαληηθή ζεσξείο ηε δηθή ζνπ παξαθνινχζεζε ηεο θνίηεζεο ησλ 

παηδηψλ ζνπ γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπ; 

-Γ4: Ζ αλάκεημή κνπ ζην ζρνιείν δελ απνζθνπνχζε λα έρεη ην παηδί κηα επλντθή 

κεηαρείξηζε, αιιά απιά σθέιεζε πνιχ ην παηδί, γεληθά ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζηε 

ζρέζε ηνπ κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπ θαη ζηε ζρέζε ηνπ κε ηα παηδηά. Αιιά θαη ην ίδην 

αζρνιήζεθε απφ κφλν ηνπ κε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ην ζρνιείν, κε εθδειψζεηο, κε 
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ζεαηξηθά. Μάιηζηα φηαλ πήγε ζην Λχθεην ηνπ δεηνχζαλ απφ ην Γπκλάζην λα πάεη λα 

ηνπο βνεζήζεη. Απηή ε ελαζρφιεζή ηνπ κε ην ζρνιείν θαη απφ ηε ζηηγκή πνπ έλησζε 

ρξήζηκν ην βνήζεζε λα έρεη απηνπεπνίζεζε θαη γηα απηφ ζπκκεηείρε. Απηφ δελ ην 

έθαλε γηα λα πάξεη βαζκνχο, παξφιν πνπ πξνζπαζνχζε θαλνληθά. Γεληθά, φκσο ην 

βνήζεζε λα ιεηηνπξγεί νκαδηθά 

-πλ.: Τπάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο πνπ ε γνλετθή εκπινθή δελ είλαη σθέιηκε; 

-Γ4: ηαλ είζαη ζπλερψο πάλσ απφ ηα παηδηά ηφηε απηά είλαη θαηαπηεζκέλα θαη ηα 

παηδηά βιέπσ φηη αληηδξνχλ άζρεκα 

-πλ.: ε επραξηζηψ πνιχ γηα ηε δηάζεζε ηνπ ρξφλνπ ζνπ 

 

  Γ5 

-πλ.:Καιεζπέξα. Ση θάλεηο; 

-Γ5: Καιά, ζε πεξηκέλσ 

-πλ.: Χξαία, αο κε ζε θαζπζηεξψ ηφηε. Θα ήζεια λα ζε ξσηήζσ αλπηζηεχεηο φηη ε 

νηθνγέλεηα επεξεάδεη ηε ζρνιηθή επίδνζε θαη ηελ πλεπκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ; 

-Γ5: Βαζηθά, εμαξηάηαη απφ ην πφζν ε νηθνγέλεηα ελδηαθέξεηαη γηα ηα παηδηά ηεο. Αλ 

ζεσξήζνπκε φηη ελδηαθέξεηαη ..εε.. ζα θξνληίζεη λα θαιιηεξγήζεη ην κπαιφ ηνπο 

κέζα απφ ηα δηάβαζκα, αξρηθά, θαη ελ ζπλερεία κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, κνπζηθή, 

ζέαηξν, αθφκε λα ηνπ κάζνπλ λα παίδεη θαη πλεπκαηηθά παηρλίδηα, φπσο ζθάθη, πνπ 

ρξεηάδεηαη λα αθνινπζεί κηα ζηξαηεγηθή  

-πλ.: Σν κνξθσηηθφ θαη θνηλσληθφ ππφβαζξν ηεο νηθνγέλεηαο, επεξεάδεη ηφζν ηε 

ζρνιηθή επίδνζε ησλ παηδηψλ; 

-Γ5: Φπζηθά, γηαηί άιιεο γλψζεηο θαη επίπεδν έρνπλ νη κνξθσκέλνη γνλείο θαη άιιν 

νη γνλείο πνπ δελ έρνπλ κφξθσζε, δνχιεπαλ ζε έλα εξγνζηάζην απφ ην πξσί σο ην 

βξάδπ ή ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. Αθφκε θαη αλ ζέινπλ απηνί νη γνλείο δε ζα έρνπλ  ηηο 

γλψζεηο λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο  

-πλ.: Ναη, αιιά ππάξρνπλ θαη  παηδηά, πνπ δνχζαλ ζε ρσξηά θαη νη γνλείο ηνπο ήηαλ 

αγξφηεο, ηα νπνία  πξνφδεπζαλ, Πνχ νθείιεηαη απηφ; 

-Γ5: Βέβαηα, ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο παηδηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ νηθνγέλεηεο κε 

ρακειφ επίπεδν θαη φκσο πξνφδεπζαλ. Ίζσο ηα παηδηά απηά είραλ ηθαλφηεηεο λα 

αληεπεμέιζνπλ, αλ φκσο ήηαλ παηδηά πνπ δπζθνιεχνληαλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ζρνιείνπ θαη δελ κπνξνχζαλ νη γνλείο λα ηα ζηεξίμνπλ ηφηε απηά δελ 

πξνρσξνχζαλ. ηελ πεξίπησζε, φκσο, πνπ ην παηδί δηαβάδεη θαη ηα θαηαθέξλεη απφ 

κφλν ηνπ, φπνπ θαη λα βξίζθεηαη πξννδεχεη. Καη ν θχθινο γλσξηκηψλ παίδεη ξφιν, 
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φηαλ είλαη δηεπξπκέλνη νη νξίδνληεο ηνπ, ηα παηδηά δέρνληαη δηαθνξεηηθά αθνχζκαηα, 

πέξα απφ απηά πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επηβίσζε   

-πλ.: Αληηζηνίρσο ην επίπεδν κφξθσζεο πηζηεχεηο φηη επεξεάδεη ηελ επηινγή 

ζρνιείνπ; 

-Γ5: ηελ επηινγή, βέβαηα, ζρνιείνπ, δε λνκίδσ φηη παίδεη ξφιν ην επίπεδν, είλαη 

ζέκα άπνςεο θαη νηθνλνκηθήο, κφλν, επρέξεηαο. Γηαηί θαη έλαο αγξφηεο πνπ έρεη 

νηθνλνκηθή άλεζε, κπνξεί λα ζέιεη λα πάεη ην παηδί ηνπ ζε έλα ηδησηηθφ ζρνιείν 

-πλ.: Ζ εθπαηδεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ παηδηψλ εμαξηάηαη απφ ηελ 

νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν ή ηα θνηλσληθά πξφηππα; 

-Γ5: Θεσξψ φηη είλαη ζπλδπαζκφο φισλ απηψλ. Αλακθηζβήηεηα ε νηθνγέλεηα, φπσο 

ζνπ είπα θαη πξηλ αιιά θαη ην ζρνιείν, ζίγνπξα παίδεη κεγάιν ξφιν, θαζνξίδεη πνιιά 

πξάγκαηα ζηε δσή ηνπο, εε… θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο εμέιημε αιιά θαη ηη 

επαγγεικαηηθέο επηινγέο ζα θάλνπλ. Σα δηθά κνπ ηα παηδηά, αλ δελ ηα ελέπλεαλ 

θάπνηνη θαζεγεηέο δε ζα αθνινπζνχζαλ ην δξφκν πνπ δηάιεμαλ. Καη ν θνηλσληθφο 

πεξίγπξνο, νη παξέεο κπνξνχλ λα ην επεξεάζνπλ ην παηδί, ψζηε λα πξνρσξήζεη ή 

ζηελ άιιε πεξίπησζε λα παξαζπξζεί θαη λα ηα παξαηήζεη 

-πλ.:Οη δηθέο ζνπ εκπεηξίεο απφ ηε ζρνιηθή δσή ήηαλ ζεηηθέο ή αξλεηηθέο; 

-Γ5: Θα έιεγα φηη ζεηηθέο ήηαλ.  

-πλ.: Πφζν επεξεάδνπλ απηέο νη εκπεηξίεο ηηο αληηιήςεηο ζνπ γηα ηελ πξφνδν ησλ 

παηδηψλ ζνπ; 

-Γ5: Γελ ππνηίκεζα πνηέ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη πηζηεχσ φηη κέζα απφ ην 

ζρνιεία ηα παηδηά ζα βξνπλ έλα δξφκν. Παξφιν, πνπ θάπνηνη απαμηψλνπλ ην 

ζρνιείν, ιφγσ ησλ αηειεηψλ πνπ έρεη, φκσο εγψ ζεσξψ φηη ην ζρνιείν είλαη έλα 

ζθαιί πνπ πξέπεη λα ην πεξάζεηο. Καη δελ αλαθέξνκαη κφλν ζηε κφξθσζε, γηαηί 

απηή επηηπγράλεηαη θαη κε άιιν ηξφπν, αιιά είλαη ε θνηλσληθνπνίεζε, ε πεηζαξρία, ε 

αδηθία πνπ ζα δήζεηο θαη εθεί θαη έμσ αξγφηεξα θαη πψο ηε δηαρεηξίδεζαη  

εε..καζαίλεηο λα ππνκέλεηο απφ κηθξφο 

-πλ.: Δληζρχεηο ηα πλεπκαηηθά ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ ζνπ; 

-Γ5: Βεβαίσο, απηφ δελ ην ζπδεηάκε. Με βηβιία, παηρλίδηα, παξαθνινχζεζε 

εθδειψζεσλ 

-πλ.: Ση ζεκαίλεη γηα ζέλα  ζρνιηθή επηηπρία; 

-Γ5: Βαζηθά λα πεγαίλεη ην παηδί επράξηζηα ζην ζρνιείν, λα κελ γθξηληάδεη θαη λα 

ζνπ ιέεη  «δελ πάσ». Έπεηηα, φηαλ νη θαζεγεηέο κνπ ιέλε θαιά ιφγηα πξψηα γηα ην 
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ραξαθηήξα θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη κεηά γηα ηελ πξφνδφ ηνπ. Πεξηζζφηεξν είλαη 

ε δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα θαη ε πξνζπάζεηα, φρη ε αδηαθνξία 

-πλ: Απφ πφηε άξρηζε λα ζαο απαζρνιεί ην Γπκλάζην θνίηεζεο ησλ παηδηψλ;  

-Γ5: ηαλ πήγαλ ζηελ Πέκπηε Γεκνηηθνχ. 

-πλ.:Ζ απφθαζε θνίηεζεο ζην Μνπζηθφ ζρνιείν πξνεξρφηαλ απφ ηα παηδηά ή εζάο 

ηνπο γνλείο; 

-Γ5: ηαλ επηιέμακε ην Μνπζηθφ, απνθαζίζακε φινη καδί. Δίδακε κηα θιίζε ησλ 

παηδηνχ θαη ην ζπδεηήζακε. Αιιά θπξίσο ήηαλ δηθή ηνπ επηινγή, γηαηί, αλ καο έιεγε 

φηη δελ ήζειε λα ράζεη ηηο παξέεο ηνπ εκείο δε ζα ην πηέδακε 

-πλ.:Δίραηε εζείο ή ηα παηδηά ζαο θάπνηα πξνεγνχκελε ελαζρφιεζε κε ηε κνπζηθή; 

-Γ5:ηαλ εγψ πήγαηλα ζην Γεκνηηθφ ζπκκεηείρα ζε κηα ηνπηθή ρνξσδία: «Σα 

ζπνπξγίηηα ηνπ  Οξθέα» 

-πλ.: Πνηνο απφ ηνπο δπν γνλείο αζρνιήζεθε πεξηζζφηεξν κε ην ζέκα  

-Γ5: Καη νη δχν αζρνιεζήθακε 

-πλ.: Πνηεο ήηαλ νη πεγέο πιεξνθφξεζεο γηα ην Μνπζηθφ;  

-Γ5: Κάπνηνη ζπλάδειθνί κνπ, πνπ θνηηνχζαλ λα παηδηά ηνπο ζην Μνπζηθφ 

-πλ.: Ση ζαο επεξέαζε θαη επηιέμαηε ην Μνπζηθφ; 

-Γ5: Αξρηθά κε επεξέαζε ην πφζν θνληά είλαη ζην ζπίηη, φηη δελ απαηηεί δίδαθηξα, 

ζηελ πεξίπησζε πνπ επέιεγα δεκφζην ή ηδησηηθφ, αιιά … , δελ κε επεξέαζε νχηε ε 

θήκε νχηε φηη πάλε παηδηά αιινδαπψλ νχηε νη επηηπρίεο, θπξίσο άιινη ζπλάδειθνη, 

άιινη γνλείο » 

 -πλ.: Πηζηεχεηο φηη ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν ζα ηνπο έδηλε ηα απαηηνχκελα εθφδηα, 

ψζηε λα αθνινπζήζνπλ αλψηεξεο ζπνπδέο ζηε κνπζηθή; 

-Γ5: Ναη, ζε κεγάιν βαζκφ πξνζθέξεη εθφδηα, αιιά φρη απφιπηα, 100% Γελ λνκίδσ 

φηη έλα παηδί ρσξίο Χδεία κπνξεί λα πξνρσξήζεη… ην ζρνιείν ιεηηνπξγεί 

ζπκπιεξσκαηηθά 

-πλ.:Φνηηνχζε ζην Μνπζηθφ άιιν παηδί ζνπ ή παηδί θίινπ ζνπ; 

-Γ5: Απφ ηνλ θχθιν καο, φρη δελ θνηηνχζε   

-πλ:  Δίζαη αηζηφδνμε γηα ην κέιινλ ησλ παηδηψλ ζνπ; 

-Γ5: Ναη, είκαη, γηαηί πηζηεχσ φηη ην παηδί έρεη κάζεη λα παιεχεη, έρεη θαη πξνζφληα 

θαη θάπνηα ζηηγκή ζα βξεη ην δξφκν ηνπ. Φπζηθά πάληα έρεη θαη ηε βνήζεηά καο 

-πλ.: Πηζηεχεηο φηη ην Μνπζηθφ ζρνιείν θαιιηεξγεί ηελ ςπρή, ηα ηαιέληα, ηα 

ελδηαθέξνληα; 
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-Γ5:  Πηζηεχσ φηη ε κνπζηθή γαιελεχεη ηε κνπζηθή θαη αλαπηχζζεη ηε θαληαζία. Σνπ 

πξνζθέξεη εξεκία θαη ηνλ κεηαθέξεη ζε έλαλ σξαίν θφζκν.Δπίζεο, γίλεηαη πην 

επαίζζεην 

-πλ.: Καιιηεξγεί θαη ην νκαδνζπλεξγαηηθφ πλεχκα; 

-Γ5:  Ναη, κέζα απφ ηηο νκαδηθέο δνπιεηέο, ζπκκεηνρή ζε χλνια, δηάθνξα, κνπζηθά 

ζρήκαηα, νξγάλσζε ζεαηξηθψλ δξψκελσλ 

-πλ.:  Πξνζθέξεη  εκπεηξίεο,; 

-Γ5: Έρεη, νπσζδήπνηε πνιχ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο λα αμηνπνηήζνπλ απφ ην λα 

πήγαηλαλ ζε έλα άιιν γεληθφ ζρνιείν, αζρνινχληαη πεξηζζφηεξν κε ηε κνπζηθή απφ 

λα ράλνπλ ην ρξφλν ηνπο κε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα, ζα ζπκκεηέρεη ζε 

εθδειψζεηο πνπ γίλνληαη, ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα, πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε 

άιιεο θνπιηνχξεο, θάλνπλ ζπλαληήζεηο κε ηνπο εθεί κνπζηθνχο, θάλνπλ απφ θνηλνχ 

πξφβεο, νπφηε απηά είλαη κεγάιε εκπεηξία.  

-πλ.:ε ηη βαζκφ ζεσξείο αλαγθαία ηελ ζηήξημε ηνπ παηδηνχ ζνπ, θαηά ηε ζρνιηθή 

κειέηε 

-Γ5: Ζ ζηήξημε είλαη απαξαίηεηε ζην βαζκφ πνπ ην έρεη αλάγθε ην παηδί, φρη, φκσο, 

θαη λα είζαη πάλσ απφ ην θεθάιη ηνπ, βέβαηα απηφ εμαξηάηαη θαη απφ ην ίδην ην παηδί. 

Βαζηθά, ζεσξψ φηη ην παηδί ζε νδεγεί πφζν ζα ην  ζηεξίμεηο 

-πλ.: Αζρνιείζαη κε ην δηάβαζκα ησλ παηδηψλ ζνπ ζην ζπίηη;  

-Γ5: Ναη, βνεζψ ηαβνεζψ ζην δηάβαζκα, ιχλσ φπνηεο απνξίεο έρνπλ. Φξνληίδακε γηα 

ηδηαίηεξα θαη θξνληηζηήξηα ζηα βαζηθά καζήκαηα, μέλεο γιψζζεο, 

-πλ.: Διέγρεηο ηα ηεηξάδηα, ηηο εξγαζίεο; 

-Γ5: Έιεγρν ηεηξαδίσλ έθαλα ζην Γεκνηηθφ  

-πλ.: Οη γλψζεηο πνπ έρεηο ζε βνεζνχλ;  

-Γ5: Οη γλψζεηο κνπ κε βνεζνχλ σο έλα ζεκείν, φπσο ζηα Μαζεκαηηθά. ηα Αξραία, 

αλ ξσηάο, δελ κπνξνχζα. Θα κπνξνχζα λα δψζσ κηα θαηεχζπλζε αιιά, φρη ζε 

εηδηθφηεηεο 

-πλ.:Σα  βνεζάο ηψξα πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελεο ρξνληέο; 

-Γ5: Σψξα, φρη ηφζν 

-πλ.: Σα παηδηά ζνπ ελδηαθέξνληαη λα αθνινπζήζνπλ Παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο; 

-Γ5: Ναη, ελδηαθέξνληαη 

-πλ.: Με ηη θξηηήξην ζα ηα βνεζήζεηε λα επηιέμεη απηφ 

-Γ5: Μέζα απφ ην Παλεπηζηήκην ζα απμήζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο, ζα απνθηήζνπλ θαη 

θάπνηα εμεηδίθεπζε, ε νπνία ζα ηα βνεζήζεη λα αζθήζνπλ ην επάγγεικα ηνπ 
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κνπζηθνχ, λα βξνπλ δνπιεηά ζε έλα ζρνιείν ή έλα Χδείν ή θαη αθφκα λα ζπλερίζνπλ 

ηηο ζπνπδέο ηνπ ζε έλα Δπξσπατθφ Παλεπηζηήκην 

-πλ.:Πεγαίλεηο ζην ζρνιείν γηα ελεκέξσζε; 

-Γ5: Βεβαίσο, γηα λα δσ ηελ πξφνδν θαη ηελ ζπκπεξηθνξά θαη αλ έρεη εληνπίζεη 

θάπνηνο θαζεγεηήο θάηη πνπ ίζσο εκάο καο έρεη δηαθχγεη.,  

-πλ. πκκεηέρεηο ζην χιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ; 

-Γ5: πκκεηέρνπκε, επίζεο, ζηηο ζπλειεχζεηο ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ 

-πλ.:  πκκεηέρεηο ζηηο δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ; 

-Γ5: ε δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ, ζε εθδειψζεηο, εθδξνκέο καδί κε ηνπο γνλείο, ζην 

γχξηζκα θάπνηαο ηαηλίαο 

-πλ.: Πφζν ζεκαληηθή ζεσξείο ηε δηθή ζνπ παξαθνινχζεζε ηεο θνίηεζεο ησλ 

παηδηψλ ζνπ γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπ; 

-Γ5: Απαξαίηεην είλαη, έηζη ψζηε λα βιέπεηο πνχ ην παηδί πζηεξεί γηα λα ην 

βνεζήζεηο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθή ε βνήζεηά καο, φρη γηα έιεγρν, αιιά γηα παξνρή 

βνήζεηαο 

-πλ.: Τπάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο πνπ ε γνλετθή εκπινθή δελ είλαη σθέιηκε; 

-Γ5: Ναη, δελ είλαη σθέιηκε ε εκπινθή, φηαλ είλαη πηεζηηθνί νη γνλείο, αγρσηηθνί» 

-πλ.: ε επραξηζηψ πνιχ γηα ηε βνήζεηά ζνπ!  

 

Γ6: 

-πλ.: «Δπραξηζηψ πνπ δέρηεθεο λα κηιήζνπκε»  

-Γ6: Μαθάξη, λα ζνπ θαλψ ρξήζηκνο! 

-πλ.: Δίκαη ζίγνπξε γηα απηφ. Λνηπφλ, πεο κνπ, αλ ζεσξείο φηη ην κνξθσηηθφ θαη 

θνηλσληθφ ππφβαζξν ηεο νηθνγέλεηαο, επεξεάδεη ηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ παηδηψλ θαη 

ηελ πλεπκαηηθή ηνπο αλάπηπμε 

-Γ6: Αλ νη γνλείο έρνπλ έλα κνξθσηηθφ επίπεδν, έρνπλ θάλεη ζπνπδέο  ζα ζειήζεη  

θαη ην παηδί θάηη αληίζηνηρν λα θάλεη, δειαδή πην πνιχ κε ην παξάδεηγκα  φρη πην 

πνιχ κε ηα ιφγηα , ν ηξφπνο δσήο πνπ έρνπλ νη γνλείο κέζα ζην ζπίηη ζα επεξεάζεη ην 

παηδί 

-πλ.: Άξα ζέιεηο λα πεηο φηη δελ είλαη κφλν ην κνξθσηηθφ επίπεδν, αιιά θαη ην 

ελδηαθέξνλ πνπ ζα δείμνπλ 

-Γ6: πλήζσο, απηφ ζπκβαίλεη θαη απηφ πηζηεχσ θαη γηα ηα δηθά κνπ παηδηά  

-πλ.: Με πνην ηξφπν ζα ην πεηχρεη; 
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-Γ6: Πξνηξέπνληάο ην λα δηαβάδεη, λα ηνπ παξέρνπλ πξφζζεηε βνήζεηα κε 

θξνληηζηήξηα, ψζηε λα αλνίμνπλ νη νξίδνληέο θαη λα κάζεη λα θξίλεη 

-πλ.: Σν επίπεδν κφξθσζεο επεξεάδεη ηε ζρνιηθή επίδνζε; 

-Γ6: Πηζηεχσ φηη επεξεάδεη ηε ζρνιηθή επίδνζε εεκ.. ιφγσ ηνπ φηη αλ έρεη έλα 

κνξθσηηθφ επίπεδν θαιφ, κάιινλ ζα πξνζπαζήζεη λα έρνπλ θαη ηα παηδηά ηνπο έλα 

επίπεδν θαιχηεξν. Αιιά θαη απφ ηελ άιιε αλ δελ έρεη έλα θαιφ κνξθσηηθφ επίπεδν, 

πάιη, είλαη πνιχ πηζαλφ λα ζέιεη λα έρνπλ ηα παηδηά ηνπο θαιχηεξν απφ ηνπο ίδηνπο 

Απηφ ζα ην πεηχρεη πξνηξέπνληάο ηα λα δηαβάδνπλ, λα ηνπο παξέρνπλ πξφζζεηε 

βνήζεηα κε θξνληηζηήξηα, ψζηε λα βειηησζνχλ νη επηδφζεηο ηνπο 

-πλ.: Δπεξεάδεη θαη ηελ επηινγή ζρνιείνπ; 

-Γ6: Σελ επηινγή ζρνιείνπ, φρη πάληα, γηαηί, αλ εμαηξέζεηο ηα ιίγα εηδηθά ζρνιεία, 

πνπ ηα επηιέγνπλ καζεηέο κε πνιχ ηδηαίηεξεο θιίζεηο, ηα άιια δεκφζηα ζρνιεία 

πξνζθέξνπλ ίδηα εθφδηα. Δπνκέλσο, δελ ππάξρεη πξφβιεκα επηινγήο  

-πλ.: Ζ εθπαηδεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ παηδηψλ εμαξηάηαη απφ ηελ 

νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν ή ηα θνηλσληθά πξφηππα; 

-Γ6: Σελ επαγγεικαηηθή εμέιημε κπνξεί λα επεξεάζεη σο έλα βαζκφ ε νηθνγέλεηα, 

θαη ν θνηλσληθφο πεξίγπξνο ηεο νηθνγέλεηαο, φρη ην ζρνιείν. Δίλαη πεξηζζφηεξν ζέκα  

ηχρεο, θαηά ηε γλψκε κνπ. Ζ νηθνγέλεηα θαη ν θχθινο κπνξεί λα βνεζήζεη 

επαγγεικαηηθά έλα παηδί  γηα λα βξεη κηα δνπιεηά, λα εμειηρζεί, αιιά ην πνηα δνπιεηά 

ζα βξεη είλαη ζέκα ηχρεο   

-πλ.:Οη δηθέο ζνπ εκπεηξίεο απφ ηε ζρνιηθή δσή ήηαλ ζεηηθέο ή αξλεηηθέο; 

-Γ6:Θα έιεγα νπδέηεξεο. 

-πλ.: Οη εκπεηξίεο απηέο πφζν επεξεάδνπλ ηηο αληηιήςεηο ζνπ γηα ηελ πξφνδν ησλ 

παηδηψλ ζνπ; 

-Γ6: Καζφινπ. Γελ είρα αξλεηηθέο εκπεηξίεο, γηα λα ηνπο ηηο κεηαδψζσ, φπσο θαη κε 

άιιεο εκπεηξίεο ηεο δσήο κνπ, ηα παηδηά δε ζα ήζειαλ λα ηηο δνθηκάδνπλ. 

-πλ.: Δληζρχεηο ηα πλεπκαηηθά ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ ζνπ; 

-Γ6:Πξνζπαζψ λα ηνπο δψζσ θάπνηα εξεζίζκαηα, φπσο βηβιία, γηα λα δηαβάδνπλ, ηα 

πεγαίλσ ζην ζέαηξν, θάλνπλ καζήκαηα κνπζηθήο. Ο γηνο κνπ, επίζεο, αζρνιείηαη κε 

ην πνδφζθαηξν θαη ε θφξε κνπ κε ηελ θνιχκβεζε. Πηζηεχσ θαη ν αζιεηηζκφο ηα 

ηνλψλεη θαη θάλεη πην μεθάζαξε ηε ζθέςε 

-πλ.: Ση ζεκαίλεη γηα ζέλα  ζρνιηθή επηηπρία; 

-Γ6: ρη λα είλαη ην παηδί άξηζην, αιιά λα έρεη κηα αμηνπξεπή παξνπζία ζην ζρνιείν 

θαη λα είλαη ραξνχκελν πνπ πεγαίλεη ζην ζρνιείν. Σν πην ζεκαληηθφ είλαη ν θάζε 
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καζεηήο λα κάζεη ζην ζρνιείν λα παιεχεη κε θάζε ηξφπν γηα ζπλερή βειηίσζε θαη λα 

κελ απνγνεηεχεηαη απφ «απνηπρίεο» ζε δηαγσλίζκαηα, λα κελ θνβάηαη λα απνηχρεη. 

Αλ θαηαθέξεη απηφ, ζα έρεη επηηπρίεο θαη ζηε δσή, γεληθά» 

-πλ.: Απφ πφηε άξρηζε λα ζαο απαζρνιεί ην Γπκλάζην θνίηεζεο ησλ παηδηψλ;  

-Γ6: Φπζηνινγηθά, φηαλ ηειείσζε ην Γεκνηηθφ. Σν παηδί, κάιηζηα κνπ δήηεζε λα 

πάεη ζην Μνπζηθφ 

-πλ.:Άξα ε απφθαζε θνίηεζεο ζην Μνπζηθφ ζρνιείν ήηαλ ηνπ παηδηνχ 

-Γ6:Ναη, αλ θαη εγψ δηαθσλνχζα, γηαηί γηα λα θηάζεη εθεί, έπξεπε λα αιιάμεη δέθα 

ζπγθνηλσλίεο 

-πλ.:Δίραηε εζείο ή ηα παηδηά ζαο θάπνηα πξνεγνχκελε ελαζρφιεζε κε ηε κνπζηθή; 

-Γ6: Διάρηζηε, είρα πάεη ζε Χδείν γηα έλα ρξφλν  

-πλ.: Πνηεο ππήξμαλ νη πεγέο πιεξνθφξεζήο ζαο;   

-Γ6:΄Ζηαλ θάπνηνη θίινη ηνπ πνπ είραλ πάεη ζην Μνπζηθφ, καο κίιεζαλ γηα ηα 

καζήκαηα, ηνπο θαζεγεηέο, ηα φξγαλα, ην σξάξην, ηε ζίηηζε  θαη ήζειε θαη απηφο. 

Δκάο καο θάλεθα πνιχ ελδηαθέξνληα 

-πλ.: Ση ζαο επεξέαζε θαη επηιέμαηε ην Μνπζηθφ; 

-Γ6: Ζ επηζπκία ηνπ παηδηνχ λα πάεη ζην Μνπζηθφ θαη φηη είρε ηε θήκε ηνπ θαινχ 

ζρνιείνπ 

-πλ.: Πηζηεχεηο φηη ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν ζα ηνπ έδηλε ηα απαηηνχκελα εθφδηα, 

ψζηε λα αθνινπζήζεη αλψηεξεο ζπνπδέο ζηε κνπζηθή; 

-Γ6: Ναη, λα θάλεηο αλψηεξεο ζπνπδέο ζηε κνπζηθή, δίλνληαο εμεηάζεηο απφ ην 

Μνπζηθφ, αθνχ δηδάζθεζαη φια ηα καζήκαηα ησλ Παλειιελίσλ. Γίλεη ην ζρνιείν 

αξθεηά εθφδηα, αιιά πξέπεη θαη εθηφο ζρνιείνπ λα θάλεη επηπιένλ καζήκαηα 

-πλ.: Φνηηνχζε ζην Μνπζηθφ θάπνην γλσζηφ ζνπ παηδί; 

-Γ6: Ναη, ην παηδί ηνπ αδειθνχ κνπ θαη ήηαλ επραξηζηεκέλν 

-πλ.: Δίζαη αηζηφδνμνο γηα ην κέιινλ ηνπ παηδηνχ ζνπ; 

 -Γ6: Δίκαη αηζηφδνμνο, αιιά φρη φηη ζα αθνινπζήζεη απνθιεηζηηθά κνπζηθέο 

ζπνπδέο, είκαη γεληθά αηζηφδνμνο γηα ην κέιινλ ηνπο  

-πλ.: Σν παηδί ζνπ ελδηαθέξεηαη λα αθνινπζήζεη Παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο; 

-Γ6: Σν παηδί ηψξα κπήθε ζην Γπκλάζην θαη ιέεη φηη ζέιεη λα πάεη ζην Παλεπηζηήκην, 

αιιά φηαλ έξζεη εθείλε ε ψξα δελ είκαη ζίγνπξνο πνχ ζα θαηαιήμεη, έρνπκε πνιχ 

δξφκν κπξνζηά καο. 

-πλ.: Με ηη θξηηήξην ζα ην βνεζήζεηε λα επηιέμεη απηφ 
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-Γ6: Δγψ ζα ηνπ πσ φηη πξέπεη λα θάλεη παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο, ζε φ,ηη ηνπ 

αξέζεη, γηαηί απηφ ζα ηνλ θάλεη έλαλ άλζξσπν κε αλνηρηνχο νξίδνληεο, αζρέησο, αλ 

ζα θάλεη επάγγεικα απηφ πνπ ζα ζπνπδάζεη: 

-πλ.: Πηζηεχεηο φηη ην Μνπζηθφ ζρνιείν θαιιηεξγεί ηελ ςπρή, ηα ηαιέληα, ηα 

ελδηαθέξνληα; 

-Γ6: ην Μνπζηθφ ειπίδνπκε φηη ζα θαιιηεξγήζεη ηα ηαιέληα ηνπ. Ο θαιιηηερληθφο 

θχθινο έρεη πην επαίζζεηνπο αλζξψπνπ … , ειπίδνπκε. Ναη, θπζηθά, ζα ζπκκεηέρεη 

ζε κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζα θάλεη ζπλαπιίεο, έηζη έρνπκε αθνχζεη 

-πλ.: Καιιηεξγεί θαη ην νκαδνζπλεξγαηηθφ πλεχκα;  

-Γ6:Οπσζδήπνηε εμαξηάηαη θαη απφ ην κνπζηθφ φξγαλν πνπ θάλεη θάζε παηδί, αιιά 

κπνξεί λα παίδεη καδί θαη κε άιινπο κνπζηθνχο, άξα πξέπεη λα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ. Τπάξρεη θαη ην ηξαγνχδη, ε ρνξσδία 

-πλ.:  Σνπ πξνζθέξεη  εκπεηξίεο; 

-Γ6: Θα κπνξνχλ λα πξνβιεζνχλ κέζα απφ ηειενπηηθέο εθπνκπέο, ζα δίλνπλ 

παξαζηάζεηο. 

-πλ.:ε ηη βαζκφ ζεσξείο αλαγθαία ηελ ζηήξημε ηνπ παηδηνχ ζνπ, θαηά ηε ζρνιηθή 

κειέηε 

- Γ6: Θεσξψ πνιχηηκε ηε ζηήξημε ηνπ παηδηνχ ζηε κειέηε, πξνθεηκέλνπ ζην κέιινλ 

λα κάζεη πψο πξέπεη λα δηαβάδεη θαη λα είλαη ζπλεπήο ζηηο ππνρψζεηο ηνπ. κσο, 

ηψξα δε ρξεηάδεηαη ην παηδί ηε ζηήξημή κνπ. Δίλαη ζε κηα ειηθία πνπ απιψο πξέπεη λα 

μέξεηο φηη δηαβάδεη, φρη, λα ηνπ θάλεηο θάηη παξαπάλσ. 

-πλ.: ε βνεζνχλ νη γλψζεηο ζνπ; Διέγρεηο ηα ηεηξάδηα, θάλεη ηδηαίηεξα; 

-Γ6: Κάλνπκε θξνληηζηήξην, φρη ηδηαίηεξν .,,εε… θάλεη θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο 

εθηφο απφ ηνπ ζρνιείνπ. αιιά δελ θάλσ έιεγρν. 

-πλ.: ην δηάβαζκα αθηεξψλεηο ηνλ ίδην ρξφλν θαη ζην άιιν παηδί 

-Γ6: Ναη, ην ίδην. 

-πλ.:Πεγαίλεηο ζην ζρνιείν γηα ελεκέξσζε; 

-Γ6: Πάληα επηζθέπηνκαη ην ζρνιείν γηα ελεκέξσζε γηα ηελ πξφνδφ ηνπ, είλαη 

αλαγθαίν γηα λα ειέγρσ ηελ πξφνδφ ηνπ, αιιά κφλν φηαλ απαηηείηαη, δελ πεγαίλσ 

εθηφο ηεο ψξαο πνπ καο επηηξέπεηαη λα πεγαίλνπκε γηα ελεκέξσζε, γηα λα δεηψ 

πιεξνθνξίεο γηα ην παηδί κνπ.  

-πλ.: πκκεηέρεηοζην χιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ; 

-Γ6: Δίκαη επίζεο, κέινο ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ, ζπκκεηέρσ ζηηο 

ζπλειεχζεηο 
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-πλ.:  πκκεηέρεηο ζηηο δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ; 

-Γ6: πκκεηέρσ ζηηο δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ, γηα λα βξίζθνκαη δηαξθψο δίπια ηνπ, λα 

παξαθνινπζψ ηη ζπκβαίλεη θαη λα μέξεη φηη είκαη δίπια ηνπ 

-πλ.: Πφζν ζεκαληηθή ζεσξείο ηε δηθή ζνπ παξαθνινχζεζε ηεο θνίηεζεο ησλ 

παηδηψλ ζνπ γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπ; 

-Γ6: Ζ παξαθνινχζεζε ηεο θνίηεζεο, ε θηιηθή ζηάζε απέλαληη ζην παηδί, ην 

ελδηαθέξνλ ησλ γνληψλ βειηηψλεη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπ, φρη φκσο γηα λα επηδηψθεη 

βαζκνχο. Βνεζά ζηελ θνηλσληθνπνίεζε, θπξίσο γηαηί νη θαινί βαζκνί δε ζεκαίλνπλ 

φηη είλαη θαη θνηλσληθά ζσζηφ, γηαηί κπνξεί έλα παηδί λα είλαη άξηζηνο καζεηήο, 

αιιά λα είλαη αθνηλψλεην.  Αξθεί νη γνλείο λα κελ είλαη θαηαπηεζηηθνί, γηαηί θέξνπλ 

ην αληίζεην απνηέιεζκα 

 -πλ.: Τπάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο πνπ ε γνλετθή εκπινθή δελ είλαη σθέιηκε; 

-Γ6 : ηαλ έλα παηδί είλαη αληηδξαζηηθφ, ζα λνκίδεη φηη ζέινπλ λα ηνπ θάλνπλ έιεγρν, 

αιιά θαη φηαλ νη γνλείο είλαη θαηαπηεζηηθνί δελ θέξλνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα 

-πλ.: Δδψ ηειεηψζακε. Δπραξηζηψ γηα ην ρξφλν ζνπ! 

 

Γ7: 

-πλ.: Καιεζπέξα, πψο είζαη; 

-Γ7: Καιά. Λνηπφλ, αο δνχκε πψο ζα θπιήζεη ε θνπβέληα καο 

-πλ.: Ννκίδσ φηη ζα είλαη επράξηζηε. Θα ζνπ θάλσ ηελ πξψηε εξψηεζε θαη ζα ζε 

ξσηήζσ αλ ε νηθνγέλεηα επεξεάδεη ηελ πλεπκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ 

-Γ7:Ζ νηθνγέλεηα ηελ επεξεάδεη πάξα πνιχ, έρεη άκεζε ζρέζε ην πφζν 

θαιιηεξγεκέλνη, ζα έιεγα, είλαη νη γνλείο, ψζηε λα ηα πξνσζήζνπλ, λα είλαη θνληά 

ηνπο. Απφ κηθξά πξνζπαζήζακε λα ηνπο δείμνπκε δηάθνξνπο δξφκνπο, γηα λα δνχκε 

ηη ηνπο αξέζεη. Έηζη αζρνιήζεθαλ θαη κε ην αζιεηηζκφ, πνπ αλνίγεη θαη ην κπαιφ θαη 

παξάιιεια κε ηε κνπζηθή θαη κε δηάθνξεο μέλεο γιψζζεο. Γειαδή πξνζπαζνχκε 

ηψξα λα κελ αζρνινχληαη κε ηε … αο πνχκε ( γειάεη) κε ηε κάζηηγα ηεο επνρήο, 

ηνπο ππνινγηζηέο, ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα. Πξνζπαζνχκε λα ηνπο δψζνπκε 

θάπνηεο άιιεο δηεμφδνπο.  

-πλ.: Δπεξεάδεη  θαη ηε ζρνιηθή επίδνζε; 

-Γ7: Δπίζεο, ε νηθνγέλεηα επεξεάδεη θαη ηε ζρνιηθή επίδνζε, ην πηζηεχσ θαη σο 

εθπαηδεπηηθφο πνπ είκαη θαη σο γνληφο. Δηδηθά ν γηνο κνπ ν κεγάινο έρεη 

αλαπηπγκέλν αίζζεκα θηινκάζεηαο, ζέιεη λα καζαίλεη πάληα θάηη θαηλνχξγην θαη 
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εκείο παηψληαο πάλσ ζε απηφ, ην εθκεηαιιεπηήθακε θαη απφ κηθξφ ηνπ δηαβάδακε 

βηβιία, πνπ δελ κπνξνχζε αθφκα λα δηαβάζεη, ν κπακπάο ηνπ κάζαηλε Γεσγξαθία, κε 

απνηέιεζκα  ε επίδνζή ηνπ ζην ζρνιείν λα είλαη πνιχ ζεηηθή 

-πλ.:Σν κνξθσηηθφ θαη θνηλσληθφ ππφβαζξν ηεο νηθνγέλεηαο, επεξεάδεη ηε ζρνιηθή 

επίδνζε ησλ παηδηψλ  

-Γ7: Σν κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο πηζηεχσ φηη ηελ επεξεάδεη, φκσο δελ 

είλαη ν κφλνο παξάγνληαο πνπ ηελ επεξεάδεη, δηφηη σο εθπαηδεπηηθφο, έρσ δεη 

νηθνγέλεηεο νη νπνίεο έρνπλ ρακειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, αιιά πξαγκαηηθά έρνπλ 

κεγάιε αγάπε γηα ηε κάζεζε, ίζσο δελ θαηάθεξαλ γηα θάπνηνπο δηθνχο ιφγνπο λα 

ζπνπδάζνπλ θαη ηα παηδηά ηνπο θάπνηεο θνξέο ηα πεγαίλνπλ θαη θαιχηεξα απφ ηα 

δηθά καο, πνπ εκείο έρνπκε θάπνηεο παξαπάλσ γλψζεηο 

-πλ.: Πηζηεχεηο φηη επεξεάδεη θαηηελ επηινγή ζρνιείνπ;; 

-Γ7: ζνλ αθνξά ηελ επηινγή ζρνιείνπ, εκείο, πνπ είκαζηε πηπρηνχρνη, δελ ην 

βιέπνπκε ρσξνηαμηθά, αιιά πξνζπαζνχκε λα θάλνπκε ην θαιχηεξν, ζε ζρέζε κε ην 

επίπεδν ησλ ζρνιείσλ ζηα νπνία κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε. Βέβαηα, εμαξηάηαη θαη 

απφ ην ηη ζέιεη ην παηδί. ηελ πεξίπησζή κνπ ην ζρνιείν πνπ ηνπ πξνηείλσ έρεη λα 

θάλεη κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπ θαη είλαη ζε απηφ ζπλεξγάζηκνο. Δγψ ζα κπνξνχζα λα 

ην ζηείισ θαη ζε ηδησηηθφ, αιιά εθείλνο δελ ην επηζπκεί 

-πλ.:Ζ εθπαηδεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ παηδηψλ εμαξηάηαη απφ ηελ 

νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν ή ηα θνηλσληθά πξφηππα; 

-Γ7:Πηζηεχσ φηη επεξεάδεηαη απφ φια. Πην πνιχ ε νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν θαη 

φιαηα άιια παίδνπλ ην ξφιν ηνπο. Καη ε θνηλσληθή, εε….    ν θνηλσληθφο ηνπ 

πεξίγπξνο, νη θίινη ηνπ. Πνιιέο θνξέο, γηα θάπνηα φρη εθπαηδεπηηθά ζέκαηα βιέπσ 

φηη ζπγθξίλεη ηνλ εαπηφ ηνπ κε ηνπο άιινπο θαη λνκίδεη φηη εθείλνο ππνιείπεηαη, ελψ 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ηζρχεη …εεκ.. θπξίσο ζε κνληέξλα πξάγκαηα ηεο επνρήο, 

δειαδή ζην πψο ζα ρξεζηκνπνηήζεη  ηνλ ππνινγηζηή, πφζα παηρλίδηα ζα παίμεη. 

Δπεξεάδεηαη πάλησο θαη ν δηθφο κνπ έρεη κπεη λσξίο ζηε εθεβεία, είλαη δψδεθα θαη 

επεξεάδεηαη απφ ηνπο θίινπο ηνπ. 

-πλ.:Οη δηθέο ζνπ εκπεηξίεο απφ ηε ζρνιηθή δσή ήηαλ ζεηηθέο ή αξλεηηθέο; 

-Γ7: Ήηαλ πάληα ζεηηθέο, είρα ηελ ηχρε λα είκαη πάληα ζε θαιφ ηκήκα, λα έρσ 

θαινχο ζπκκαζεηέο, θαινχο δαζθάινπο. Γελ είρα πνηέ θάπνην ζέκα ζην ζρνιείν. 

Δπεηδή είρα θαιέο εκπεηξίεο, δελ ζέισ λα ηνλ πηέδσ λα θάλεη θάηη πνπ εγψ δελ 

θαηάθεξα 

-πλ.: Οη εκπεηξίεο ζνπ επεξεάδνπλ ηε ζηάζε ζνπ ζρεηηθά κε ηελ πξφνδφ ηνπ; 
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-Γ7: Δπεηδή είρα θαιέο εκπεηξίεο, δελ ζέισ λα ηνλ πηέδσ λα θάλεη θάηη πνπ εγψ δελ 

θαηάθεξα 

-πλ.: Δληζρχεηο ηα πλεπκαηηθά ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ ζνπ; 

-Γ7: Σα κεγάια δηαβάδνπλ απφ πνιχ κηθξά, γηαηί ην ηξίην είλαη κηθξφ αθφκα θαη δελ 

μέξεη λα δηαβάδεη. Πξηλ ηνλ θνξσλντφ πεγαίλακε ζε παξαζηάζεηο, θπξίσο ζε 

κνπζηθέο, γηαηί αζρνινχληαη κε ηε κνπζηθή, ν έλαο κε ηελ θηζάξα, ν άιινο κε ηελ 

ηξνκπέηα 

-πλ.: Ση ζεκαίλεη γηα ζέλα  ζρνιηθή επηηπρία; 

-Γ7: Γηα κέλα ζρνιηθή επηηπρία είλαη λα έρεη κηα νινθιεξσκέλε κφξθσζε ην παηδί 

λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ησλ  δηάθνξσλ καζεκάησλ, δελ απαηηψ 

λα είλαη άξηζηνο ζε φια, απιψο δε ζέισ λα έρεη θελά,  εε… ζέισ λα δείρλεη 

ελδηαθέξνλ, λα πξνζέρεη ζην κάζεκα, λα είλαη ηππηθφο. Απηφ επηζπκψ θαη απηφ θάλεη 

θαη απηφο, γηαηί ην ζέιεη θαη απφ κφλνο ηνπ λα είλαη θαιφο 

-πλ.: Απφ πφηε άξρηζε λα ζαο απαζρνιεί ην Γπκλάζην θνίηεζεο ησλ παηδηψλ; 

-Γ7: Άξρηζε λα κε απαζρνιεί αξθεηά λσξίο, δχν ρξφληα πξηλ πάεη ζην Μνπζηθφ, ην 

ζθεθηφκαζηαλ, ην ζπδεηνχζακε, ηνπ έθαλα εγψ θξνχζεηο, φρη φηη ην ζεσξψ 

θαιχηεξν, απιψο ζεσξψ φηη ίζσο δελ έρεη πην πηεζκέλν πιαίζην, γηαηί ην παηδί ζέιεη 

ιίγν λα μεθεχγεη, είλαη, βέβαηα, θαιφο καζεηήο. Πην πνιχ πξνζαλαηνιηζηήθακε πξνο 

ηα εθεί.  

-πλ.: Γειαδή ήηαλ δηθή ζαο απφθαζε λα πάεη ζην Μνπζηθφ; 

-Γ7: Ζ απφθαζε λα θνηηήζεη ην παηδί ζην Μνπζηθφ ήηαλ θνηλή ζα έιεγα, ηελ 

επεμεξγαδφκαζηε δχν ρξφληα ηψξα, ζπλεξγαδφκαζηε, νη απνθάζεηο γηα ηα παηδηά 

είλαη θνηλέο ζε ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζή ηνπο, γηαηί είδακε, εμάιινπ, φηη δελ ήζειε 

θαη ν ίδηνο λα θνηηήζεη ζην ηδησηηθφ, είραλ πάεη θαη θάπνηνη θίινη ηνπ, πην κεγάινη, 

μέξεη θαη θάπνηνπο θαζεγεηέο πνπ δνπιεχνπλ θαη ζην κνπζηθφ θαη ζηε Φηιαξκνληθή 

πνπ πάεη, νπφηε δελ είλαη θάηη άγλσζην γηα εθείλνλ, δελ ηνλ ηξνκάδεη     

-πλ.:Δίραηε εζείο ή ηα παηδηά ζαο θάπνηα πξνεγνχκελε ελαζρφιεζε κε ηε κνπζηθή; 

-Γ7: Δ, βέβαηα, θάλεη θηζάξα πνιιά ρξφληα, είρε πάεη θαη ζεσξία ζηε θηιαξκνληθή, 

γηα έλα ρξφλν… αιιά κε ηελ παλδεκία … έρνπκε πάεη πίζσ 

-πλ.: Πνηνο απφ ηνπο δπν γνλείο αζρνιήζεθε πεξηζζφηεξν κε ην ζέκα ηεο επηινγήο; 

Καη νη δχν ζα έιεγα, ην ίδην. πλεξγαδφκαζηε ζε απηφ ην επίπεδν. Οη απνθάζεηο γηα 

ηα παηδηά είλαη θνηλέο 

-πλ.: Πνηεο ππήξμαλ νη πεγέο πιεξνθφξεζήο ζαο;   
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-Γ7: Απφ εκέλα ηελ ίδηα,  πνπ γλψξηδα ην ζρνιείν, γηαηί δνπιεχσ θαη ζην Μνπζηθφ, 

απφ ζπλαδέιθνπο, απφ γνλείο πνπ έρνπλ πάεη ηα παηδηά ηνπο, φρη απφ ην δηαδίθηπν, 

αιιά απφ αλζξψπνπο πνπ έρνπλ ζρέζε θαη επαθή κε ην ζρνιείν 

-πλ.: Ση ζαο επεξέαζε θαη επηιέμαηε ην Μνπζηθφ; 

-Γ7: Αξρηθά, δελ είρα ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα ην ζηείισ ζε ηδησηηθφ, γηαηί έρσ 

θαη άιια δχν παηδηά. Αλ πεγαίλακε ζε έλα ηδησηηθφ φια ηα παηδηά, ζα ήηαλ πην πνιιά 

ηα ιεθηά, πην πνιιά ηα ρξφληα, αλ μεθηλνχζαλ απφ ην Γπκλάζην, αιιά θαη ην παηδί δε 

ζα επηζπκνχζε λα πάεη ζε ηδησηηθφ, θαζψο έρεη ηα δηθά ηνπ ελδηαθέξνληα. Δπίζεο, ην 

Μνπζηθφ δελ πζηεξεί ζε θάηη, δειαδή θάλνπλ φια ηα καζήκαηα ζπλ ηα καζήκαηα 

πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ θαη ζα αλαπηχμεη αθφκε πεξηζζφηεξν ην ηαιέλην ζηε κνπζηθή. 

Με επεξέαζε θαη ε θήκε θαη ηα ηππηθά πξνζφληα ησλ θαζεγεηψλ, επεηδή είλαη 

θαζεγεηέο κε εηδηθφηεηα ζηε κνπζηθή, άξα  ζα έρεη επαθή θαη κε άιινπο κνπζηθνχο 

πέξαλ ηεο θηιαξκνληθήο, πνπ πεγαίλεη θαη ζα αζρνιεζεί ζε βάζνο κε ην αληηθείκελν. 

Γε κε επεξέαζε ην γεγνλφο φηη θνηηνχλ ιίγνη αιινδαπνί καζεηέο, δελ ην ζθέθηνκαη 

απηφ, γεληθά.     

-πλ.: Πήγαηλαλ γλσζηά ζαο παηδηά ζην Μνπζηθφ;  

-Γ7: ην Μνπζηθφ πήγαηλαλ θαη νη θίινη ηνπ, πην κεγάινη 

-πλ.: Πηζηεχεηο φηη ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν ζα ηνπ έδηλε ηα απαηηνχκελα εθφδηα, 

ψζηε λα αθνινπζήζεη αλψηεξεο ζπνπδέο ζηε κνπζηθή; 

-Γ7: Γίλεη νπσζδήπνηε εθφδηα ην Μνπζηθφ θαη ην παηδί κνπ ζα κπνξνχζε λα θάλεη 

ζπνπδέο, αιιά δε λνκίδσ φηη έρεη απηφ ην ζθνπφ. Σν έρεη απιά σο ελδηαθέξνλ, δελ ην 

ζθέθηεηαη επαγγεικαηηθά 

-πλ.: Δίζαη αηζηφδνμε γηα ην κέιινλ ηνπ παηδηνχ ζνπ; 

-Γ7: Ναη, είκαη πνιχ αηζηφδνμε. Θεσξψ φηη ζα ηα πάεη πνιχ θαιά, γηαηί πξνζπαζεί 

θαη δελ επαθίεηαη ζε απηά πνπ ζέισ εγψ, έρεη ελδηαθέξνληα θαη εγσηζκφ κε ηελ θαιή 

έλλνηα. Διπίδσ… πνηέ δελ μέξεηο 

-πλ.: Σν παηδί ζνπ ελδηαθέξεηαη λα αθνινπζήζεη Παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο; 

-Γ7: Δκείο ζα ζέιακε λα αθνινπζήζεη Παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο, φρη απαξαηηήησο 

ζηε κνπζηθή. Αλ δε ζέιεη λα αθνινπζήζεη ζπνπδέο ζηε κνπζηθή, εγψ δε ζα ην 

έζπξσρλα 

-πλ.:Σν Μνπζηθφ ζρνιείν θαιιηεξγεί ηελ ςπρή, ηα ηαιέληα, ηα ελδηαθέξνληα; 

-Γ7: Καιιηεξγεί, νπσζδήπνηε θαη ηηο δεμηφηεηεο, δηφηη θάπνηα παηδηά πνπ πήγαλ ζηε 

Α΄ ηάμε ηνπ Μνπζηθνχ δελ είραλ γλψζεηο ζηε κνπζηθή θαη ην επέιεμαλ σο θαιχηεξν 

ζρνιείν απφ έλα απιφ δεκφζην ζρνιείν. Φηάλνληαο ηα παηδηά ζην Λχθεην κπνξνχλ 



180 
 

θαη παίδνπλ πηάλν θαηαπιεθηηθά, θάπνηα έρνπλ ηξνκεξφ ηαιέλην, ρσξίο λα έρνπλ 

θακηά γλψζε. Καιιηεξγείηαη θαη ε θσλή … είλαη θαη ην ηαιέλην αιιά θαιιηεξγείηαη 

θηφιαο. 

-πλ.:Καιιηεξγεί θαη ην νκαδνζπλεξγαηηθφ πλεχκα; 

-Γ7: Πηζηεχσ πσο λαη, θαη ην βιέπσ σο κέζν θνηλσληθνπνίεζεο, έξρεηαη ζε επαθή κε 

παηδηά πνπ έρνπλ θνηλά ελδηαθέξνληα θαη σο εθπαηδεπηηθφο, βιέπσ φηη είλαη πην 

σξαία ζε ζρέζε κε έλα ζπκβαηηθφ ζρνιείν, ε ζπλεξγαζία κε νκάδεο, πνπ κπνξείο λα 

ζπλαληήζεηο καζεηέο φισλ ησλ εηδψλ. Σνπιάρηζηνλ, εδψ ηα παηδηά βξίζθνπλ θάηη 

θνηλφ. 

-πλ.: Μπνξεί  λα πξνζθέξεη ζην παηδί θάπνηεο ηδηαίηεξεο εκπεηξίεο; 

-Γ7: Θα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ηαμηδέςνπλ πνιιέο θνξέο, λα θάλνπλ εθδξνκέο, λα 

θάλνπλ αληαιιαγέο, λα ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα, φια απηά ζα ηα βνεζήζνπλ ζε 

φπνηεο ζπνπδέο ζα θάλνπλ. ια απηά ηα ζπλππνινγίζακε ζηελ απφθαζε. Γελ 

ππάξρνπλ παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο, απηέο απνηεινχλ εμαίξεζε, πνιχ ζεκαληηθφ 

θαη απηφ 

-πλ.:ε ηη βαζκφ ζεσξείο αλαγθαία ηελ ζηήξημε ηνπ παηδηνχ ζνπ, θαηά ηε ζρνιηθή 

κειέηε 

-Γ7: ην Γεκνηηθφ αζρνινχκνπλ αξθεηά εε.. φζν κεγαιψλνπλ πξνζπαζψ λα 

απνκαθξχλνκαη θαη ηα αθήλσ πην ειεχζεξα, ψζηε λα είλαη θαη πην ππεχζπλα.  

-πλ.:  Φαληάδνκαη ζα ζε βνεζνχλ θαη νη γλψζεηο ζνπ 

-Γ7: Αζρνινχκαη πξνζσπηθά κε ην δηάβαζκά ηνπο, κε βνεζνχλ θαη νη γλψζεηο κνπ  

δφμα ησ ζεψ, εηδηθά ζηα γισζζηθά καζήκαηα πάξα πνιχ, αιιά θαη ζηα Μαζεκαηηθά 

πξνζπαζψ 

-πλ.:  Κάλεηο έιεγρν ησλ ηεηξαδίσλ:  

-Γ7: ην δεχηεξν παηδί αθφκα ηα ειέγρσ φια, ζην κεγάιν ειέγρσ ηα πεξηζζφηεξα, 

φρη φια,  ηνλ αθήλσ θαη ιίγν πην κφλν ηνπ πιένλ. Μηιάκε γηα ηελ έθηε  

-πλ.:Παξνρή επηπξφζζεηεο βνήζεηαο κε ηδηαίηεξα καζήκαηα, θξνληηζηήξηα, κε 

ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο; 

-Γ7: Κάλεη μέλεο γιψζζεο, θάπνηα θνξά ρξεηάζηεθε θάπνηα βνήζεηα ζηα 

Μαζεκαηηθά, γηα ιίγν. Γελ θάλεη θάηη νξγαλσκέλν. Δγψ ην βνεζψ πάληα ζηε 

Γιψζζα, γηαηί είκαη Φηιφινγνο, μέλεο θηινινγίαο θαη κπνξψ λα ηνλ βνεζήζσ αθφκε 

θαη ηνπ θάλσ βηβιία εθηφο ηνπ ζρνιείνπ. Σν ίδην θαη ζηα Μαζεκαηηθά δηαβάδεη 

κφλνο ηνπ θάπνηα βηβιία ή θαη καδί κνπ, φρη θξνληηζηήξηα. Αγγιηθά ηνπ θάλσ εγψ 

θαη Γεξκαληθά ζην θξνληηζηήξην 
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-πλ.: Αθηεξψλεηο γηα δηάβαζκα ηνλ ίδην ρξφλν ζε φια ηα παηδηά;  

-Γ7: ηα δχν κεγάια, πνπ πάλε Γεκνηηθφ, λαη. Σν άιιν πνπ είλαη κηθξφηεξν, ηνπ 

αθηεξψλσ ιηγφηεξν ρξφλν   

-πλ.:Πεγαίλεηο ζην ζρνιείν γηα ελεκέξσζε; 

-Γ7: Σψξα ιφγσ covid φρη, αιιά λαη, πήγαηλα πάληα ζηηο ελεκεξψζεηο, φηαλ καο 

θαινχζαλ νη θαζεγεηέο, πάληα κηιάκε θαη επηθνηλσλνχκε θαη ηειεθσληθά. Γηα κέλα 

είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, γηαηί εγψ έρσ κηα εηθφλα γηα ηα παηδηά κνπ, αιιά απηή πξέπεη 

λα ζπλάδεη κε ηελ γλψκε ησλ θαζεγεηψλ, λα δσ άκα ηαπηηδφκαζηε, γηαηί εθείλνη 

βιέπνπλ ηα παηδηά αιιηψο.  

-πλ.: Δίζαη κέινο ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ; 

-Γ7:ην χιινγν Γνλέσλ δε ζπκκεηέρσ, επεηδή δελ είραλ πνηέ πξνβιήκαηα ηα 

παηδηά θαη επεηδή έρσ πνιιέο ελαζρνιήζεηο, νχηε θαλ είκαη γξακκέλε. Χο 

εθπαηδεπηηθφο ζεσξψ πνιχ παξεκβαηηθνχο ηνπο γνλείο, ίζσο έρσ θαη κηα άξλεζε, δε 

ζέισ λα ζπκκεηέρσ. Ννκίδσ φηη είλαη πνιινί γνλείο έηζη, ε κεηνςεθία ζπκκεηέρεη, 

φπσο βιέπσ θαη απφ ηα ζρνιεία πνπ δνπιεχσ αλά ρξνληέο. Γε ζέισ λα εθιέγνκαη θαη 

λα  αζρνινχκαη σο κέινο θαη ιφγσ ηεο ηδηφηεηάο κνπ, δε ζέισ λα είκαη θαη απφ ηηο 

δχν πιεπξέο, πξνηηκψ λα είκαη απφ ηε κία, σο εθπαηδεπηηθφο ζην Μνπζηθφ, φρη θαη 

ζην χιινγν, δε ζα κπνξνχζα, δε ζέισ λα είκαη ζηνλ ίδην ρψξν κε ηα παηδηά   

-πλ.: ηηο δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ ζπκκεηέρεηο; 

-Γ7: ηηο δξάζεηο ζπκκεηέρσ θαη αλ ζέινπλ βνήζεηα, επραξίζησο 

-πλ.: Πφζν ζεκαληηθή ζεσξείο ηε δηθή ζνπ παξαθνινχζεζε ηεο θνίηεζεο ησλ 

παηδηψλ ζνπ γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπ; 

-Γ7:Ννκίδσ φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηα παηδηά, λα μέξνπλ φηη θάπνηνο ηα 

ειέγρεη, ηνπιάρηζηνλ, ζηα δηθά κνπ παηδηά έρεη θάλεη θαιφ. Ξέξνπλ φηη θάπνηνο ζα 

ηνπο βνεζήζεη ζε θάπνηα εξγαζία θαη δε ζα πνπλ ζηελ θαζεγήηξηα φηη ηελ μέραζαλ. 

Γεληθά ηνπο έρνπκε βάιεη ηελ ηδέα φηη δε ρξεηάδεηαη πξαγκαηηθά λα ηα ειέγρνπκε. 

Δπίζεο κε ηελ ελζάξξπλζή κνπ θαη ρσξίο λα είκαη επηθξηηηθή, ην βνεζψ λα κε 

ζηελνρσξηέηαη, φηαλ δελ ηα θαηαθέξλεη ηέιεηα, φπσο απηφο ζέιεη θαη έηζη δελ έρεη 

ρακειή απηνεθηίκεζε. Σνπ ιέσ φηη δε ρξεηάδεηαη λα είλαη ζε φια ηέιεηνο 

-πλ.: Τπάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο πνπ ε γνλετθή εκπινθή δελ είλαη σθέιηκε; 

-Γ7: Πνιινί γνλείο είλαη επηθξηηηθνί, ζέινπλ λα έρνπλ ηνλ πιήξε έιεγρν θαη έρνπλ 

ππεξβνιηθέο απαηηήζεηο αθφκε θαη απφ πνιχ θαινχο καζεηέο. Έρσ πεξίπησζε ζην 

δηθφ κνπ πεξηβάιινλ, κηιάκε γηα άξηζην καζεηή θαη νη γνλείο δελ είλαη 
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ηθαλνπνηεκέλνη κε ηίπνηα. Δκέλα κε ελδηαθέξεη ην παηδί λα είλαη ραξνχκελν θαη λα 

κπνξεί εθηφο απφ ην ζρνιείν λα ραίξεηαη ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία 

-πλ.: Δδψ ηειεηψζακε. ε επραξηζηψ πνιχ, κε βνήζεζεο πξαγκαηηθά! 

 

Γ8 

-πλ.: Καιεκέξα, επραξηζηψ πνπ αληαπνθξίζεθεο ζηελ επηζπκία κνπ 

-Γ8: Καηαιαβαίλσ φηη είλαη ζεκαληηθή ε εξγαζία ζνπ θαη ζέισ λα ζε βνεζήζσ 

-πλ.: Χξαία! Αο αξρίζνπκε κε ηελ πξψηε εξψηεζε. Πφζν ζεκαληηθή ζεσξείο ηε 

ζπκβνιή ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ πλεπκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ; 

-Γ8: Σε ζεσξψ πάξα πνιχ ζεκαληηθή, δηφηη ηα παηδηά ξνπθάλε ζα ζθνπγγάξη απηά 

πνπ βιέπνπλ απφ ηνπο γνλείο. Αλ νη γνλείο δελ έρνπλ αλνίμεη πνηέ έλα βηβιίν θαη δελ 

ππάξρεη έλα βηβιίν ζην ζπίηη, κηα εθεκεξίδα, δελ έρνπλ δεη πνηέ έλα άξζξν, πψο ζα 

αζρνιεζνχλ ηα παηδηά; Σν παξάδεηγκα ησλ γνληψλ, ν ηξφπνο πνπ ηα θαζνδεγνχλ 

…αλ θάζνληαη φιε κέξα ζηελ ηειεφξαζε …  

-πλ.: Δπεξεάδεη θαη ηε ζρνιηθή επίδνζε; 

-Γ8:   Ζ νηθνγέλεηα ζε κεγάιν βαζκφ επεξεάδεη θη ηε ζρνιηθή επίδνζε, λα κελ πσ 

ζην κεγαιχηεξν βαζκφ ..εε.. αλ ν γνληφο δελ είλαη απφ πάλσ, ηα παηδηά ζα 

παξαζπξζνχλ ζηα εχθνια 

-πλ.: Σν κνξθσηηθφ θαη θνηλσληθφ ππφβαζξν ηεο νηθνγέλεηαο, επεξεάδεη ηε ζρνιηθή 

επίδνζε ησλ παηδηψλ ; 

-Γ8: Πάξα πνιχ, ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο λα ηα θαηαθέξλεη ην παηδί απφ κφλν ηνπ. 

Οη γνλείο πξέπεη λα ζηέθνληαη αξσγνί θαη δίπια θαη αζρέησο, αλ νη γνλείο δελ έρνπλ 

ηε κφξθσζε, ζεκαζία έρεη θαη ηη ιέλε ζηα παηδηά ηνπο, γηαηί θαη ν άληξαο κνπ δελ 

έρεη ηειεηψζεη ην Παλεπηζηήκην, αιιά πξνέηξεπε ηα παηδηά λα είλαη άξηζηνη καζεηέο, 

λα γίλνπλ επηζηήκνλεο, δελ ηνπο έιεγε κείλεηε φπσο είζηε, βγάιεηε ιεθηά κε 

παιηνδνπιεηέο.  

-πλ.: Σελ επηινγή ζρνιείνπ; 

-Γ8: Βεβαίσο, ην κνξθσηηθφ επίπεδν αζθεί επίδξαζε θαη ζηελ επηινγή ζρνιείνπ, 

δηφηη ςάρλεηο ην θαιχηεξν ζρνιείν θαη ηνλ θαιχηεξν δάζθαιν 

-πλ.: Ζ εθπαηδεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ παηδηψλ εμαξηάηαη απφ ηελ 

νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν ή ηα θνηλσληθά πξφηππα; 

-Γ8: Ζ νηθνγέλεηα παίδεη ξφιν, αιιά θαη ν ραξαθηήξαο ηνπ παηδηνχ, αλ κπνξεί λα ηα 

πεηχρεη, ην ζρνιείν .. ην ζρνιείν κεηά παίδεη πνιχ κεγάιν ξφιν, νη θίινη πνπ 

παξαζχξνπλ, παίδνπλ πνιχ κεγάιν ξφιν 
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-πλ.: Οη δηθέο ζνπ εκπεηξίεο απφ ηε ζρνιηθή δσή ήηαλ ζεηηθέο ή αξλεηηθέο; 

-Γ8: Οη εκπεηξίεο κνπ ήηαλ κέηξηεο…  είρα κηα πνιχ άζρεκε εκπεηξία, πνπ εμαηηίαο 

ελφο Μαζεκαηηθνχ, πνπ κε απαμίσζε θαη δελ ήηαλ έλαο άλζξσπνο κε επαηζζεζίεο γηα 

λα θαηαλνήζεη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο γλψζεηο πνπ είρα, κε έθαλε λα αιιάμσ 

θαηεχζπλζε θαη λα κελ πεξάζσ ζην Παλεπηζηήκην. Γελ αζρνιήζεθα κε ηα 

Μαζεκαηηθά εμαηηίαο ηνπ.  

-πλ.: Απηφ επεξεάδεη ηηο αληηιήςεηο ζνπ γηα ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ; 

-Γ8: Απηφ κε έθαλε λα είκαη ζε εγξήγνξζε, ζε επηθπιαθή θαη λα ςάρλσ ηα θαιχηεξα 

γηα ηα παηδηά 

-πλ.:Δληζρχεηο ηα πλεπκαηηθά ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ ζνπ; 

-Γ8: Πάληνηε, ηνπο αγνξάδακε παξακχζηα, βηβιία, επηηξαπέδηα παηρλίδηα, ηα  

πεγαίλακε ζε ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, αλάινγεο κε ηελ ειηθία ηνπο, ζπλαπιίεο 

-πλ.: Ση ζεκαίλεη γηα ζέλα  ζρνιηθή επηηπρία; 

-Γ8: Να θεξδίζεη εθφδηα θαη πνιιέο γλψζεηο απφ ηνπο θαζεγεηέο, λα έρεη επγελή 

άκηιια, λα γίλεη θαιχηεξνο άλζξσπν, λα πεηχρεη ζην Παλεπηζηήκην 

-πλ.: Απφ πφηε άξρηζε λα ζαο απαζρνιεί ην Γπκλάζην θνίηεζεο ησλ παηδηψλ; 

-Γ8: Απφ ην Γεκνηηθφ, απφ ηηο πξψηεο ηάμεηο. Δγψ πξψηε απνθάζηζα φηη ην παηδί ζα 

πάεη ζην Μνπζηθφ θαη κεηά ην ίδην. Ζ κεγάιε ε θφξε κνπ, πνπ γλψξηδε κνπζηθή απφ 

πνιχ κηθξή, κνπ δήηεζε ε ίδηα λα πάεη ζην Μνπζηθφ, αιιά δελ ππήξρε ηφηε. Σν ίδην 

επηζπκνχζε θαη ε δεχηεξε θφξε κνπ, αιιά επεηδή αθφκε δελ ππήξρε Μνπζηθφ, ηελ 

πήγακε ζην ηδησηηθφ  

-πλ.: Άξα είραλ άπνςε ηα παηδηά γηα ην Γπκλάζην πνπ ζα ήζειαλ λα αθνινπζήζνπλ 

-Γ8: Ναη, θαη εγψ, θπζηθά, ζπκθψλεζα 

-πλ.: Πνηνο πήξε ηελ ηειηθή απφθαζε; 

-Γ8.: ινη καδί απνθαζίζακε λα πάεη ην παηδί ζην Μνπζηθφ, πξψηα εγψ, σο 

κνπζηθφο πνπ είκαη θαη θαηφπηλ ην παηδί 

-πλ.:Δίραηε εζείο ή ηα παηδηά ζαο θάπνηα πξνεγνχκελε ελαζρφιεζε κε ηε κνπζηθή; 

-Γ8: Σν ηειεπηαίν παηδί κνπ έθαλε κνπζηθή απφ ηε Γεπηέξα Γεκνηηθνχ, έθαλε 

κπνπδνχθη, πέκπηε Γεκνηηθνχ άιιαμε ζε θηζάξα. ια ηα παηδηά θάλαλε κνπζηθή, 

πξηλ πάλε ζην Γπκλάζην 

-πλ.: Πνηεο ππήξμαλ νη πεγέο πιεξνθφξεζήο ζαο;   

-Γ8: Οη ζπλάδειθνη θαη εγψ, πνπ δνχιεπα ζην Μνπζηθφ 

-πλ.: Ση ζαο επεξέαζε θαη επηιέμαηε ην Μνπζηθφ; 
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-Γ8: Σν κνπζηθφ είλαη έλα ηδηαίηεξν ζρνιείν, φπνπ νη γνλείο λνηάδνληαη γηα ην 

επίπεδν ηεο κφξθσζεο ησλ παηδηψλ ηνπο θαη γηα απηφ ην απνθάζηζα, γηαηί νη γνλείο 

είλαη πην επαηζζεηνπνηεκέλνη. Οη θαζεγεηέο γηα λα έξζνπλ ζην ζρνιείν έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο γλψζεηο, έρνπλ θαιχηεξν επίπεδν κφξθσζεο απφ φ,ηη ζηα ζρνιεία 

Γεληθήο Παηδείαο θαη φρη κφλν νη κνπζηθνί, φινη έρνπλ πεξηζζφηεξα πξνζφληα. Σν 

παηδί κπνξεί λα πάξεη πεξηζζφηεξα εξεζίζκαηα απφ ηνπο δηαθνξεηηθνχο κνπζηθνχο, 

πνπ είλαη άξηζην ην επίπεδφ ηνπο, φρη φπσο νη κνπζηθνί ησλ Χδείσλ. ια ηα παηδηά 

έρνπλ κηα θνπιηνχξα θαη έλα ελδηαθέξνλ γηα ηελ ηέρλε.  

-πλ.: Πήγαηλαλ γλσζηά ζαο παηδηά ζην Μνπζηθφ;  

-Γ8: ην Μνπζηθφ δελ θνηηνχζαλ παηδηά θίισλ, αληηζέησο ήξζαλ θίινη ηνπ γηνπ κνπ 

-πλ.:Πηζηεχεηο φηη ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν ζα ηνπ έδηλε ηα απαηηνχκελα εθφδηα, 

ψζηε λα αθνινπζήζεη αλψηεξεο ζπνπδέο ζηε κνπζηθή; 

-Γ8: Βεβαίσο ην ζρνιείν κπνξεί λα ηνπ δψζεη πνιιά εθφδηα, γλσζηηθά. Δηδηθά ζηε 

κνπζηθά δηδάζθνληαη πνιιά καζήκαηα, φπσο Αξκνλία, Θεσξία, νιθέδ, εθκάζεζε 

νξγάλσλ, Αληίζηημε, Μνξθνινγία, χλνια Οξρήζηξαο, ζηα νπνία πζηεξνχλ ηα 

Χδεία,  Πνιπθσληθέο Υνξσδίεο. Δπηβάιιεηαη. Αλ ν κνπζηθφο, φπσο είκαη εγψ, αλ δελ 

πάεη ην παηδί ηνπ ζην Μνπζηθφ ζρνιείν, δε ιέγεηαη κνπζηθφο 

-πλ.: Δίζαη αηζηφδνμε γηα ην κέιινλ ησλ παηδηψλ ζνπ; 

-Γ8: Δίκαη πνιχ αηζηφδνμε, ζεσξψ κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο, αιιά θαη ηελ 

πίζηε ζηνλ εαπηφ ηνπο, ζα πεηχρνπλ ζηε δσή ηνπο. Αξθεί λα είλαη θαη ηπρεξά!  

-πλ.: Σν παηδί ζνπ ελδηαθέξεηαη λα αθνινπζήζεη Παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο; 

-Γ8: Σν παηδί ζθέθηεηαη λα αθνινπζήζεη αλψηεξεο ζπνπδέο. Αιιά εγψ δελ ζέισ, φρη. 

Γηαηί ε επνρή φπσο δηακνξθψζεθε ζηηο κέξεο καο δελ πξνσζεί, δελ θαιιηεξγεί ηηο 

ηέρλεο, νη ζπνπδέο πζηεξνχλ ζηελ Διιάδα, πξέπεη λα θάλεηο Μεηαπηπρηαθφ θαη θαιέο 

ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ γηα λα κπνξέζεηο λα αληαπνθξηζείο. Υξεηάδνληαη πάξα πνιιά 

ρξήκαηα γηα ηηο ηέρλεο. Πνηέ δε ζα πξνέηξεπα, λα παίδεη κνπζηθή, λαη, λα αγαπά ηε 

κνπζηθή, λαη, λα ην θάλεη επάγγεικα, πνιχ δχζθνιν. Γηα λα γίλεη , θάπνηνο κνπζηθφο 

απαηηνχληαη πνιχρξνλεο ζπνπδέο, πξέπεη λα ζπνπδάδεη σο ηα 35, δελ είλαη φπσο ν 

Φηιφινγνο πνπ ρξεηάδεηαη 4 ρξφληα ή έλαο γηαηξφο 6-10 γηα λα πάξεη ην πηπρίν. Αλ 

πάεη θάπνηνο λα θάλεη ζπνπδέο γηα παξάδεηγκα ζηε Ρσζία κεηά ζα γπξίζεη γηα λα 

δνπιέςεη σο αλαπιεξσηήο; 

 -πλ.:Σν Μνπζηθφ ζρνιείν θαιιηεξγεί ηελ ςπρή, ηα ηαιέληα, ηα ελδηαθέξνληα, θαη 

ηηο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ; 
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-Γ8: Βεβαίσο ηα θαιιηεξγεί, κε ηηο ζπλαπιίεο, ηηο εθδειψζεηο, κε ηελ επγελή άκηιια, 

κε ηα καζήκαηα ηα αηνκηθά πνπ γίλνληαη, ηα ζχλνια. Γελ ππάξρεη θαη 

παξαβαηηθφηεηα, γηαηί αλ ηα αθήζεηο ηα παηδηά λα παίμνπλ κνπζηθή ζα βγάινπλ ηα 

θαιχηεξα ζπλαηζζήκαηα. 

-πλ.:  Σν νκαδνζπλεξγαηηθφ πλεχκα; 

-Γ8: Καιιηεξγείηαη θαη ε νκαδηθφηεηα, αθνχ ππάξρνπλ ηα ζχλνια, δχν ψξεο ζχλνια,  

γίλεηαη κία ψξα ρνξσδία, βπδαληηλή κνπζηθή, νη ζπλαπιίεο ζην ηέινο ηεο ρξνληάο, νη 

εθδειψζεηο ηεο 28
εο

 Οθησβξίνπ, 25
εο

 Μαξηίνπ, νη Απνθξηέο πνπ θάλνπλ πάξηη νπφηε 

εθεί ηα παηδηά παίδνπλ φια καδί 

-πλ.: Πξνζθέξεη εκπεηξίεο; 

-Γ8: Οξγαλψλνληαη ζπλαπιίεο ζην εμσηεξηθφ, πεγαίλνπλ ζε ζπλέδξηα ρσξίο λα 

πιεξψζνπλ ρξήκαηα, ζε πξνγξάκκαηα Erasmus, ζε δηαγσληζκνχο, ζε θεζηηβάι θαη 

φια απηά ρσξίο ρξήκαηα. Σα Μνπζηθά ζρνιεία, επίζεο, θάλνπλ δηαγσληζκνχο 

ηξαγνπδηνχ 

-πλ.: ε ηη βαζκφ ζεσξείο αλαγθαία ηελ ζηήξημε ηνπ παηδηνχ ζνπ, θαηά ηε ζρνιηθή 

κειέηε; 

-Γ8: Δίλαη αλαγθαία. Υσξίο ζηήξημε, ηη ζα κπνξνχζαλ λα θαηαθέξνπλ; 

-πλ.: Οη γλψζεηο ζνπ ζε βνεζνχλ; Υξεηάδεζαη πξφζζεηε βνήζεηα κε ζθνπφ ηε 

βειηίσζε ηεο επίδνζεο; 

-Γ8: Με βνεζνχλ νη γλψζεηο κνπ, αιιά παίξλσ θαη βνήζεηα. ε θάπνηα καζήκαηα 

κπνξψ θαη ηα ειέγρσ θαη ζε θάπνηα άιια, …εε… φηαλ δελ κπνξψ θαη αηζζάλνκαη 

φηη πζηεξνχλ, ηνπο πξνζθέξσ άιιε βνήζεηα, κε άιινλ άλζξσπν.   

-πλ.:Κάλεηο έιεγρν ησλ ηεηξαδίσλ; 

-Γ8: Βεβαίσο θαη ειέγρσ ηα πάληα, είκαη πάληα θνληά ηνπο θαη απηφ επλνεί ηελ 

επίδνζή ηνπο.  

-πλ.: Αθηεξψλεηο γηα δηάβαζκα ηνλ ίδην ρξφλν ζε φια ηα παηδηά;    

-Γ8: Σνπο παξείρα κέρξη θαη ην Λχθεην ηελ ίδηα βνήζεηα, θξαηνχζα ην βηβιίν θαη κνπ 

ηα έιεγαλ απέμσ. Γελ αθηέξσλα ηνλ ίδην ρξφλν ζε φια ηα παηδηά. Δμαξηηφηαλ απφ ην 

πνηνο είρε κεγαιχηεξε αλάγθε, πνηνο κνπ ην δεηνχζε. Σα πξψηα ρξφληα ηελ 

νξζνγξαθία γξάθακε κέξα-λχρηα. Αλ έβιεπα φηη θάπνηνο κπνξνχζε ηνλ άθελα θαη 

ειεχζεξν.  Δηδηθά ζηε κνπζηθή είρα αθηεξψζεη πνιχ ρξφλν. Βέβαηα ζην πξψην παηδί 

αθηέξσζα ηε κεγαιχηεξε πξνζνρή θαη φηαλ ν πξψηνο είλαη θαιφο φινη ηνλ 

αθνινπζνχλ 

-πλ.:Πεγαίλεηο ζην ζρνιείν γηα ελεκέξσζε; 
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-Γ8:  Πάληα ζεσξψ αλαγθαία ηελ ελεκέξσζε. Να κελ μέξσ, δειαδή ηη θάλνπλ, πνηνη 

είλαη νη θίινη ηνπο;  

-πλ.: πκκεηέρεηο ζην χιινγν Γνλέσλ; ηηο δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ; 

-Γ8:  πκκεηέρσ εμίζνπ θαη ζην χιινγν Γνλέσλ θαη ζηηο δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ θαη 

ζπκκεηέρσ θαη ηηο εληζρχσ  

-πλ.: Πφζν ζεκαληηθή ζεσξείο ηε δηθή ζνπ παξαθνινχζεζε ηεο θνίηεζεο ησλ 

παηδηψλ ζνπ γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπ; 

-Γ8: Βνεζά ην παηδί λα αηζζαλζεί ζηγνπξηά, απηνπεπνίζεζε, αγάπε γηα ην ζρνιείν. 

Νηψζεη φηη είζαη θνληά ζηελ αγσλία ηνπ, ηε ραξά ηνπ, ληψζεη φηη θάπνηνο ηνλ αθνχεη. 

ηαλ ν κηθξφο γηνο κνπ έπαηδε κνπζηθή κε θνηηνχζε ζηα κάηηα 

-πλ.: Τπάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο πνπ ε γνλετθή εκπινθή δελ είλαη σθέιηκε; 

-Γ8: Ναη, ππάξρνπλ θάπνηεο πεξηπηψζεηο, φηαλ νη γνλείο βγάδνπλ ζηα παηδηά ηα 

απσζεκέλα ηνπο, φηαλ ζέινπλ ηα φλεηξα πνπ δελ κπφξεζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ, 

λα βάινπλ ηα παηδηά ηνπο λα ηα πξαγκαηνπνηήζνπλ αληί γηα απηνχο. Έηζη ζα ηνπο 

δψζνπλ ιάζνο θαηεπζχλζεηο θαη ηα  πηέδνπλ 

-πλ.: ε επραξηζηψ πνιχ, λα έρεηο κηα θαιή ζπλέρεηα 

 

Γ9: 

-πλ.: Καιεζπέξα. Δίλαη ιίγν αξγά, δε λνκίδσ λα ελνριψ; 

-Γ9: Καιεζπέξα, δελ ππάξρεη πξφβιεκα, φπνηε ζέιεηο κπνξνχκε λα αξρίζνπκε 

-πλ.: Χξαία, ινηπφλ, ζα ήζεια λα κνπ πεηο αλ ε νηθνγέλεηα επεξεάδεη ηελ 

πλεπκαηηθή αλάπηπμε  

-Γ9: Δλλνείηαη, ε νηθνγέλεηα είλαη ν βαζηθφο παξάγνληαο, νη γνλείο. Απφ πνιχ κηθξή 

ειηθία, δηαβάδνληαο παξακχζηα, παξαθνινπζψληαο παξαζηάζεηο, πεγαίλνληαο ζε 

ζπλαπιίεο, βιέπνληαο εθζέζεηο, θάλνληαο ηαμίδηα.  

-πλ.: Απηά επεξεάδνπλ θαη ηε ζρνιηθή επίδνζε; 

-Γ9: Γε λνκίδσ φηη απηά είλαη αιιειέλδεηα κε ηε ζρνιηθή επίδνζε. Έρσ έλα 

παξάδεηγκα ζην κπαιφ κνπ, ζπλαδέιθνπ πνπ έβαδε ζην παηδί ηεο απφ πνιχ κηθξή 

ειηθία λα αθνχεη φπεξα, δηάβαδε ηζηνξίεο γηα ηελ φπεξα θαη ηψξα ην παηδί θηλδπλεχεη 

λα κείλεη ζηελ ίδηα ηάμε, δε ζεκαίλεη φηη ε πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα ζπλδέεηαη 

απφιπηα κε ηελ επίδνζε ηε ζρνιηθή 

-πλ.: Σν κνξθσηηθφ θαη θνηλσληθφ ππφβαζξν ηεο νηθνγέλεηαο, επεξεάδεη ηε ζρνιηθή 

επίδνζε ησλ παηδηψλ ; 
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-Γ9: Θεσξψ φηη είλαη παξάγνληεο, νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ 

παηδηψλ, αιιά ρσξίο λα είλαη απφιπην απηφ. Οχηε ε θνηλσληθή ηάμε επεξεάδεη. Γελ 

έρνπκε παηδηά απφ άιιεο ρψξεο, απφ  ηελ Αιβαλία γηα παξάδεηγκα πνπ πξνρσξάλε; 

Δκείο είκαζηε θαη κέζα ζηα ζρνιεία, δε βιέπνπκε παηδηά πνπ νη γνλείο ηνπο δελ 

κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ θαη πξνρσξάλε; Καη έρνπκε παηδηά θαιψλ νηθνγελεηψλ, 

πξνζεγκέλα ( ππνηίζεηαη) θαη δελ αλνίγνπλ ην βηβιίν ηνπο; Σψξα πηα απηά δελ 

ηζρχνπλ, ζεσξψ. ην Μνπζηθφ έρνπκε πνιιά ηέηνηα παξαδείγκαηα.  

-πλ.: Σν κνξθσηηθφ - θνηλσληθφ  ππφβαζξν επεξεάδεη ηελ επηινγή ζρνιείνπ; 

-Γ9: Χζηφζν ην κνξθσηηθφ ππφβαζξν επεξεάδεη ηελ επηινγή ζρνιείνπ. Σν θνηλσληθφ 

θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνληψλ είλαη βαζηθνί παξάγνληεο επηινγήο θάπνηνπ 

ζρνιείνπ. Γειαδή νη γνλείο πνπ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή, αο πνχκε, άλεζε έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο απαηηήζεηο θαη επηδηψθνπλ λα εληάζζνπλ ηα παηδηά ηνπο ζε ζρνιηθέο 

κνλάδεο, νη νπνίεο έρνπλ πςειφ επίπεδν εκ… κάιινλ αληαπνθξίλεηαη ην επίπεδφ 

ηνπο ζηηο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ. Αο κελ έρνπλ ηα παηδηά πςειφ επίπεδν κφξθσζεο, 

φκσο έρνπλ απαηηήζεηο ζην ηη πξνζθέξεη ε ζρνιηθή κνλάδα ζε δξάζεηο, δελ μέξσ, ζε 

άιια επηπιένλ καζήκαηα,  ψξεο επηπιένλ πνπ πξνζθέξνληαη σο εληζρπηηθή 

δηδαζθαιία. Σα πξνζέρνπλ απηά 

-πλ.: Ζ εθπαηδεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ παηδηψλ εμαξηάηαη απφ ηελ 

νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν ή ηα θνηλσληθά πξφηππα; 

-Γ9: Ννκίδσ ν θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο είλαη ε νηθνγέλεηα θαη ην πεξηβάιινλ 

γεληθφηεξα ηνπ παηδηνχ 

-πλ.: Οη δηθέο ζνπ εκπεηξίεο απφ ηε ζρνιηθή δσή ήηαλ ζεηηθέο ή αξλεηηθέο; 

-Γ9: Κνίηα λα ζνπ πσ. Δγψ σο καζήηξηα, μεθίλεζα ζην Γεκνηηθφ απφ ηε Μαξάζιεην 

Αθαδεκία ζηελ Αζήλα, φπνπ ην επίπεδν κφξθσζεο ήηαλ πνιχ πςειφ, γηαηί εκκ… 

εθεί  ππήξρε θαη ε αληίζηνηρε Παηδαγσγηθή ρνιή ησλ δαζθάισλ, ήηαλ πξφηππν 

ζρνιείν, θαη εθεί πήγα κε θιήξσζε κεηά απφ αίηεζε πνπ έθαλαλ νη γνλείο κνπ, νπφηε 

είρα  ζπλεζίζεη ζε άιινπο ξπζκνχο θαη άιιε κνξθή εθπαίδεπζεο. Σειεηψλνληαο, 

ζθέςνπ δειαδή, θηάλνληαο ηα Υξηζηνχγελλα φλησο δηαβάδακε φια θαη ήξζα εδψ ζην 

ηέινο ηεο Γεπηέξαο Γεκνηηθνχ, πνπ ην επίπεδν ησλ παηδηψλ, ζηελ Κφξηλζν ήηαλ 

πνιχ ρακειφ, ζε έλα απιφ δεκφζην ζρνιείν …. Πνιχ ρακειφ. Σελ πξψηε κέξα κε 

έβαιε ε δαζθάια λα δηαβάζσ θαη εγψ, εληάμεη  έηξερε ε γιψζζα κνπ θαη λφκηδε φηη 

ην είρα κάζεη απέμσ θαη ηεο έιεγα ςέκαηα θαη ηα παηδηά αθφκα ζπιιάβηδαλ. Δίρα 

πνιχ κεγάιε δηαθνξά. Σψξα απφ εθεί θαη πέξα .. νη εκπεηξίεο κνπ… εε..  ζε έλα 

δεκφζην ζρνιείν πήγα θαη ζην Γπκλάζην θαη ην Λχθεην. Θεσξψ φηη φζνη δάζθαινη 
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θαη θαζεγεηέο ήζειαλ λα δνπιέςνπλ, δνχιεπαλ. ηελ Σξίηε Γεκνηηθνχ είρα κηα 

δαζθάια πνπ καο κάζαηλε κφλν ηξαγνχδηα, ηίπνηα άιιν φκσο. Άξα ε δνπιεηά πνπ 

γίλεηαη έρεη άκεζε ζρέζε κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Οη εκπεηξίεο κνπ ήηαλ θαιέο θαη 

θαθέο, φπσο ζε φινπο ηνπο καζεηέο. 

-πλ.: Απηέο νη εκπεηξίεο θαζνξίδνπλ θαη ηηο αληηιήςεηο ζνπ γηα ηελ πξφνδν ηνπ 

παηδηνχ ζνπ;  

-Γ9: Δγψ ζεσξψ φηη θάζε ζρνιείν είλαη κηθξνγξαθία κηαο θνηλσλίαο, νπφηε ζέισ ην 

παηδί κνπ λα πεγαίλεη ζε δεκφζην ζρνιείν, γηαηί πξέπεη λα ζπλεζίζεη θαη λα κάζεη λα 

αληηδξά …. λα έρεη δηάδξαζε κε ηα παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπ, κε ηα νπνία ζα 

κεγαιψζεη. Θα αληηκεησπίζεη ζε έλα δεκφζην ζρνιείν ηα ίδηα πξνβιήκαηα πνπ ζα 

αληηκεησπίζεη θαη κεγαιψλνληαο 

-πλ.: Δληζρχεηο ηα πλεπκαηηθά ελδηαθέξνληα ηνπ παηδηνχ ζνπ; 

-Γ9: Ναη, πξνζπαζψ, κε βηβιία, κε ηαμίδηα, θπξίσο κε ην λα ζπδεηάκε»  

-πλ.: Ση ζεκαίλεη γηα ζέλα  ζρνιηθή επηηπρία; 

-Γ9:Γηα κέλα ε ζρνιηθή επηηπρία έρεη λα θάλεη κε ην λα δεκηνπξγεζεί ε 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ θαη νη δεμηφηεηέο ηνπ 

-πλ.: Απφ πφηε άξρηζε λα ζαο απαζρνιεί ην Γπκλάζην θνίηεζεο ησλ παηδηψλ; 

-Γ9: Άξρηζε λα κε απαζρνιεί απφ ηελ Πέκπηε Γεκνηηθνχ.  

-πλ.: Πνηνπ ήηαλ ε απφθαζε επηινγήο; 

-Γ9: Ζ απφθαζε επηινγήο πάξζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ην ζχδπγν θαη ηε ζπγθαηάζεζε 

ηνπ παηδηνχ, ελλνείηαη. Σν ζέκα ηεο επηινγήο απαζρφιεζε πεξηζζφηεξν εκέλα (ηε 

κεηέξα) 

-πλ.:Δίραηε εζείο ή ηα παηδηά ζαο θάπνηα πξνεγνχκελε ελαζρφιεζε κε ηε κνπζηθή; 

-Γ9: Δίρε αζρνιεζεί  ην παηδί κε ην πηάλν 

-πλ.: Απφ πνχ αληιήζαηε πιεξνθνξίεο γηα ην Μνπζηθφ 

-Γ9: Απφ ζπλαδέιθνπο θαη άιιεο κεηέξεο ζπκκαζεηψλ ηνπ 

-πλ.: Ση ζαο επεξέαζε θαη επηιέμαηε ην Μνπζηθφ; 

-Γ9: Αξρηθά, γηαηί ην παηδί αγαπά ηε κνπζηθή θαη αζρνιείηαη πνιιέο ψξεο κε ηε 

κνπζηθή. Δπίζεο, είλαη δεκφζην ζρνιείν, δε ζα ην έζηειλα ζε ηδησηηθφ, ε απφζηαζε 

απφ ην ζπίηη δε κε επεξέαζε, γηαηί νχησο ή άιισο δελ είλαη θνληά ην ζπίηη κνπ, αιιά 

θαη ε θήκε ηνπ Μνπζηθνχ θαη νη επηηπρίεο ησλ παηδηψλ.  

-πλ.: Φνηηνχζε ζην Μνπζηθφ θάπνην γλσζηφ ζαο παηδί; 

-Γ9: Δπίζεο, θνηηνχζε ζην Μνπζηθφ ην παηδί θάπνηνπ θίινπ 
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-πλ.:Πηζηεχεηο φηη ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν ζα ηνπ έδηλε ηα απαηηνχκελα εθφδηα, 

ψζηε λα αθνινπζήζεη αλψηεξεο ζπνπδέο ζηε κνπζηθή; 

-Γ9: Ναη. Σν σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ πξνβιέπεη λα θάλνπλ Αξκνλία θαη 

καζήκαηα πνπ εμεηάδνληαη παλειιαδηθψο. Οπφηε πξνεηνηκαζία κπνξεί λα γίλεη θαη 

λα κπνπλ ηα παηδηά ζε ζρνιέο Μνπζηθνινγίαο. Αλ ηνλ ελδηέθεξε πξαγκαηηθά, ζα 

κπνξνχζε λα πεηχρεη»  

-πλ.: Δίζαη αηζηφδνμε γηα ην κέιινλ ησλ παηδηψλ ζνπ; 

-Γ9: Δλλνείηαη πσο είκαη. Γηα πνηνλ άιιν ιφγν λα ην ζηείισ ζην Μνπζηθφ; Πηζηεχσ 

φηη ζα κπνξνχζα λα θάλσ νηηδήπνηε γηα λα θηάζεη εθεί πνπ επηζπκεί   

-πλ.:Σν παηδί ζνπ ζέιεη λα θάλεη Παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο ζηε κνπζηθή θαη κε 

πνην θξηηήξην σο γνλείο ζα ην βνεζνχζαηε λα ην επηιέμεη, 

-Γ9: Σνλ έζηεηια ζην Μνπζηθφ, γηαηί ζέιεη λα θάλεη κνπζηθέο ζπνπδέο. Γελ ηνλ 

έζηεηια γηα θαλέλαλ άιιν ιφγν, κε θξηηήξην πάληα ηελ αγάπε ηνπ γηα ηε κνπζηθή 

-πλ.:Σν Μνπζηθφ ζρνιείν θαιιηεξγεί ηελ ςπρή, ηα ηαιέληα, ηα ελδηαθέξνληα, , 

κεηαδίδεη αμίεο; 

--Γ9:Πηζηεχσ φηη ζα θαιιηεξγήζεη ηηο δεμηφηεηέο ηνπ,  ζίγνπξα ε κνπζηθή 

θαιιηεξγεί, πεηζαξρεί, δεκηνπξγεί πην ψξηκνπο αλζξψπνπο. Τπάξρεη θηιηθφ 

πεξηβάιινλ θαη έιιεηςε παξαβαηηθφηεηαο 

-πλ.:Θα ηνπ πξνζθέξεη θάπνηεο επηπιένλ επθαηξίεο; 

-Γ9: Να πσ ηελ αιήζεηα δελ πηζηεχσ φηη νη εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο πνπ ζα ηνπ 

δψζεη  ζα είλαη πεξηζζφηεξεο ζε ζρέζε κε ηα άιια ζρνιεία, αλ εμαηξέζεηο ηηο 

παξαζηάζεηο πνπ θάλνπλ, αλ ελλνείο απηφ, λαη, ζίγνπξα, ηελ έθζεζε ζηνλ θφζκν. 

-πλ.: ε ηη βαζκφ ζεσξείο αλαγθαία ηελ ζηήξημε ηνπ παηδηνχ ζνπ, θαηά ηε ζρνιηθή 

κειέηε; 

-Γ9: ηαλ κε ρξεηάδεηαη θαη ην δεηάεη, ζεσξψ φηη πξέπεη λα ηνλ βνεζψ. Απφ εθεί θαη 

πέξα, πξέπεη λα αλεμαξηεηνπνηεζεί θαη αλ ρξεηαζηεί κφλν λα ηνλ ειέγρσ ζε θάπνηα 

πξάγκαηα 

-πλ.:Διέγρεηο ηα ηεηξάδηά ηνπ; 

-Γ9: ηαλ πξέπεη λα ειέγρσ ηα ηεηξάδηά ηνπ ηα ειέγρσ, φηαλ κνπ δεηήζεη. Γελ 

ειέγρσ, αλ έρεη θάλεη ζσζηά ηελ εξγαζία, δελ ην ζέιεη απηφ, φκσο δε ζα ηνπ θηηάμσ 

εξγαζίεο 

-πλ.: ε βνεζνχλ πάληα νη γλψζεηο ζνπ; 

-Γ9: Αζρνινχκαη κε ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα. Δίλαη ζηελ πξψηε Λπθείνπ, δελ κπνξψ 

λα αζρνιεζψ κε ηα Μαζεκαηηθά θαη ηε Φπζηθή, αιιά επεηδή, αχξην γξάθεη 
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δηαγψληζκα ζηα Αξραία, θαζίζακε καδί θαη δηαβάζακε Αξραία. Δθφζνλ κνπ δήηεζε 

βνήζεηα, έπξεπε λα ηνλ βνεζήζσ. Σνλ βνεζψ επηιεθηηθά θαη ν ξφινο κνπ είλαη 

ειεγθηηθφο, ηίπνηα άιιν. Με βνεζνχλ θαη νη γλψζεηο κνπ, αθφκα ζπκάκαη νξηζκέλα 

πξάγκαηα. Σνπιάρηζηνλ ζηα ζεσξεηηθά καζήκαηα, κπνξψ αθφκα λα ηνλ βνεζήζσ. 

-πλ.:Παξέρεηε επηπξφζζεηε βνήζεηαο κε ηδηαίηεξα καζήκαηα, θξνληηζηήξηα, κε 

ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο; 

-Γ9: Φξνληηζηήξηα θάλνπκε ζε καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηα Αγγιηθά. ηα 

καζήκαηα πνπ εγψ δελ κπνξψ λα ηνλ βνεζήζσ έρεη θάπνηνλ ζρεηηθφ άλζξσπν γηα 

ζηήξηγκα.  

 -πλ.:Σν βνεζάο ηψξα πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν; 

-Γ9: Σψξα πνπ πάεη ζην Λχθεην ηνλ βνεζψ ιηγφηεξν 

-πλ.:Πεγαίλεηο ζην ζρνιείν γηα ελεκέξσζε; 

-Γ9: Θα ήζεια λα επηζθέπηνκαη ην ζρνιείν, αιιά ηψξα κε ηνλ θνξσλνηφ  δελ κπνξψ 

Γεληθά, δελ πάσ ζην ζρνιείν ηαθηηθά, δειαδή, αο πνχκε ην ρξφλν ηξεηο θνξέο. 

Πεγαίλσ ζρνιείν γηα ελεκέξσζε ηεο πνξείαο ηνπ, ηεο επίδνζεο θαη ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ. 

-πλ.: ην χιινγν γνλέσλ ζπκκεηέρεηο; ηηο δξάζεηο; 

-Γ9: ην χιινγν γνλέσλ δε ζπκκεηέρσ, δηφηη δελ έρσ ρξφλν. ηηο δξάζεηο ηνπ 

ζρνιείνπ, εάλ θαη εθφζνλ γίλνληαλ, ζα ζπκκεηείρα φρη ελεξγά σο κέινο ηνπ 

πιιφγνπ Γνλέσλ ηνπ ζρνιείνπ, αιιά σο πξνζθεθιεκέλε 

-πλ. Πφζν ζεκαληηθή ζεσξείο ηε δηθή ζνπ παξαθνινχζεζε ηεο θνίηεζεο ησλ 

παηδηψλ ζνπ γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπ; 

-Γ9: Θεσξψ φηη πξνο ην παξφλ, ζηελ ειηθία πνπ είλαη, ηνπ πξνζθέξεη κηα 

ζηαζεξφηεηα θαη κηα εξεκία φηη έρεη ζαλ ζηήξηγκα ηνπο γνλείο ηνπ θαη απφ θεη θαη 

πέξα λνκίδσ φηη αθήλνληάο ηνλ ζηγά-ζηγά λα ζηεξηρηεί ζηα πφδηα ηνπ ζα απνθηήζεη 

θαη πην κεγάιε εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπ, θαηφπηλ θαη ηεο δηθήο κνπ 

θαζνδήγεζεο θαη ηνπ ζπδχγνπ, δελ είκαη κφλε ζε απηφ 

-πλ.: Τπάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο πνπ ε γνλετθή εκπινθή δελ είλαη σθέιηκε; 

-Γ9: Θεσξψ φηη δελ είλαη σθέιηκε φηαλ γίλεηαη θαηαπηεζηηθφο έιεγρνο εεκκ … 

κεηαηξέπεηαη ζε ζπλερή παξέκβαζε ζε φηη έρεη λα θάλεη ην παηδί ζην ζρνιείν 

-πλ.: ε επραξηζηψ πνιχ, γηα ηε βνήζεηά ζνπ, Καιφ βξάδπ! 

 

Γ10: 

-πλ.: Πψο είζαη; Θα ήζεια λα ζε επραξηζηήζσ πνπ δέρηεθεο λα ζπδεηήζνπκε.   
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-Γ10: Ννκίδσ πσο ζα πνχκε ελδηαθέξνληα πξάγκαηα 

-πλ.: Ναη είλαη βέβαην. Καη γηα λα κελ πεξηκέλεηο ζνπ ιέσ ηελ πξψηε εξψηεζε: 

Θεσξείο φηη  ε νηθνγέλεηα επεξεάδεη ηελ πλεπκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ;   

-Γ10: Αλακθηζβήηεηα, δελ ην ζπδεηάκε, γηαηί δίλεη αθνξκέο, δίλεη παξφξκεζε ζηα 

παηδηά θαη παξάδεηγκα θαζεκεξηλφ, αο πνχκε. Απνηειεί παξάδεηγκα ε ίδηα ζνπ ε 

θαζεκεξηλφηεηα, ηη βηβιίν πηάλεηο ζην ρέξη ζνπ, ηη ηαηλία βιέπεηο. Άκα βιέπεηο αο 

πνχκε ηαηλίεο επηθαλεηαθνχ επηπέδνπ, ην παηδί ζνπ ιέεη: απηφ είλαη ην ππφδεηγκα. 

Άκα βιέπεηο ηαηλίεο δηαθνξεηηθνχ επηπέδνπ, ή δηαβάδεηο έλα θείκελν ή αλαιχεηο κηα 

ζπδήηεζε, φια απηά δελ είλαη παξαδείγκαηα;  

-πλ.: Ζ νηθνγέλεηα επεξεάδεη θαη ηε ζρνιηθή επίδνζε; 

-Γ10: Σε ζρνιηθή επίδνζε ηελ επεξεάδεη ζην βαζκφ πνπ νη γνλείο είλαη ε..ε.. δίπια 

ηνπο, θπξίσο ζην μεθηλήκαηά ηνπο, ηα γλσζηηθά μεθηλήκαηα. Σν Γεκνηηθφ ζέιεη 

δνπιεηά καδί κε ηνπο γνλείο.  Δγψ έηζη πηζηεχσ 

-πλ.: Σν κνξθσηηθφ θαη θνηλσληθφ ππφβαζξν ηεο νηθνγέλεηαο, επεξεάδεη ηε ζρνιηθή 

επίδνζε ησλ παηδηψλ ; 

-Γ10: Βέβαηα. Μνπ ζχκηζεο ηψξα ηνπο Κνηλσληνιφγνπο ηεο Δθπαίδεπζεο νη νπνίνη 

κηινχλ γηα ηνπο θαχινπο θχθινπο ηεο εθπαίδεπζεο …εεκ…. ηεο θηψρεηαο, δηφηη 

ακφξθσηνη γνλείο θάλνπλ ακφξθσηα παηδηά. Ακφξθσηα παηδηά δελ έρνπλ πξφζβαζε 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο, νπφηε απηνεγθισβίδνληαη. Οη θαχινη θχθινη ηεο πελίαο θαη 

ηεο αλέρεηαο είλαη απηνί. Σν θνηλσληθφ θαη ην πλεπκαηηθφ επίπεδν είλαη 

ζπγθνηλσλνχληα δνρεία.  

-πλ.: Σν κνξθσηηθφ - θνηλσληθφ  ππφβαζξν επεξεάδεη θαη ηελ επηινγή ζρνιείνπ; 

-Γ10: ε αξθεηφ βαζκφ επεξεάδνπλ θαη ηελ επηινγή ζρνιείνπ, αλ θαη πηζηεχσ φηη 

εθεί παίδνπλ ξφιν θαη άιινη παξάγνληεο. Δίλαη νη αληηιήςεηο πνπ έρνπλ νη γνλείο γηα 

θάζε ηχπν ζρνιείνπ, φπσο εγψ πηζηεχσ ηα ηδησηηθά ζρνιεία δε ζα κνπ πξφζθεξαλ 

απηά πνπ εγψ ζέισ γηα ην κέιινλ ησλ παηδηψλ, δε ζέισ λα κπνπλ ζε κηα ειηηίζηηθε 

άπνςε γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηελ παξέα .. μέξεηο.. δηαζθέδαζε θαη ηα ινηπά. Άκα 

πξννξίδεη ην παηδί λα δεη ζε έλα ρξπζφ θινπβί ζηείιε ην ζην θνιιέγην, εληάμεη 

-πλ.: Ζ εθπαηδεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ παηδηψλ εμαξηάηαη απφ ηελ 

νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν ή ηα θνηλσληθά πξφηππα; 

-Γ10:Κνίηα. Δθεί παίδεη ξφιν ζε κεγάιν βαζκφ, ζηε δηθή καο θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα ε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ, κέρξη πνχ ζα θηάζεη αθελφο, αθεηέξνπ 

κεγάιε παξάκεηξνο γηα κέλα νη γλσξηκίεο, ν θχθινο γλσξηκηψλ πνπ έρεηο 

-πλ.: Οη δηθέο ζνπ εκπεηξίεο απφ ηε ζρνιηθή δσή ήηαλ ζεηηθέο ή αξλεηηθέο; 
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-Γ10: Οη δηθέο κνπ εκπεηξίεο ήηαλ θαη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο. Ήκνπλ ηπρεξφο πνπ νη 

ζεηηθέο κε θαζφξηζαλ θαη ηαπηφρξνλα νη αξλεηηθέο κε πείζκσζαλ. Θα κπνξνχζαλ, 

φκσο, λα κε αθαλίδνπλ. Απηέο νη εκπεηξίεο είλαη ε ίδηα ζνπ ε χπαξμε, έηζη; Δκέλα, 

δειαδή, θαη σο θαζεγεηή κε έρνπλ θαζνξίζεη θαη είλαη νδεγφο κνπ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά κνπ ηελ θαζεγεηηθή. Γελ μερλψ πνηέ ηνλ εαπηφ κνπ σο καζεηή. Ση 

βίσζα, πνηεο ήηαλ νη άζρεκεο ζηηγκέο, κε πνηνπο θαζεγεηέο, πνηνη θαζεγεηέο κε 

αγθάιηαζαλ;  

-πλ.: Απηέο νη εκπεηξίεο θαζνξίδνπλ θαη ηηο αληηιήςεηο ζνπ γηα ηελ πξφνδν ηνπ 

παηδηνχ ζνπ;  

-Γ10: ιν απηφ κνπ θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο εκπεηξίεο πνπ κεηαθέξσ ζηα 

παηδηά κνπ.  Λέσ ζηα παηδηά „θνηηάμηε, φπσο εγψ ηα θαηάθεξα ηφηε κπνξείηε θαη 

εζείο θαη κάιηζηα εζείο κπνξείηε αθφκε πεξηζζφηεξν, γηαηί δελ έρεηε θαζεγεηέο ηφζν 

ερζξηθνχο ή δελ έρεηε γνλείο πνπ δελ πξνιάβαηλαλ λα αζρνιεζνχλ καδί καο, επεηδή 

δνχιεπαλ δχν θαη ηξεηο δνπιεηέο‟ Θεσξψ φηη πξέπεη λα επηκέλνπλ θαη λα πεηπραίλνπλ 

ηνπο ζηφρνπο ηνπο είηε εθπαηδεπηηθνχο είηε επαγγεικαηηθνχο 

-πλ.: Δληζρχεηο ηα πλεπκαηηθά ελδηαθέξνληα ηνπ παηδηνχ ζνπ; 

-Γ10: Ναη, βέβαηα., κε βηβιία, ελαζρφιεζε κε ηε κνπζηθή, παξαθνινχζεζε 

ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ Πηζηεχσ, φκσο, φηη ε θαζνξηζηηθή πεξίνδνο ηειεηψλεη εθεί 

πνπ αξρίδεη ε εθεβεία. Γηαηί εθεί βγαίλεη έλαο αξλεηηζκφο πνπ είλαη ζε κεγάιν βαζκφ 

λνκνηειεηαθφο. Αλ έρεηο πεξάζεη αμίεο απηφ ζα βγεη κεηά θαη βιέπεηο λα ζε κηκείηαη 

ην παηδί ζνπ 

-πλ.: Ση ζεκαίλεη γηα ζέλα  ζρνιηθή επηηπρία; 

-Γ10: Σε ζρνιηθή επηηπρία έρνπκε κάζεη ζηελ Διιάδα λα ηε κεηξάκε κε βαζκνχο. 

Δγψπηζηεχσ φηη ζρνιηθή επηηπρία είλαη λα κπνξείο λα έρεηο κηα θνηλσληθφηεηα κέζα 

ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. ρνιηθή επηηπρία είλαη λα αγαπάο, ην πξσί πνπ μππλάο λα 

ζνπ αξέζεη πνπ παο ζρνιείν, λα επηθνηλσλείο σξαία, άλεηα κε ηνπο θαζεγεηέο θαη 

παξάιιεια, βέβαηα, λα είζαη έλαο καζεηήο αμηνπξεπήο ζηηο επηδφζεηο ζνπ 

-πλ.:Απφ πφηε άξρηζε λα ζαο απαζρνιεί ην Γπκλάζην θνίηεζεο ησλ παηδηψλ; 

-Γ10:  Κπξίσο ζηελ πέκπηε –έθηε Γεκνηηθνχ, ζθεθηήθακε ηη  λα θάλνπκε πνχ λα 

πάκε 

-πλ.: Πνηνπ ήηαλ ε απφθαζε επηινγήο; 

-Γ10: Ζ απφθαζε θνίηεζεο ήηαλ θαη δηθή καο θαη ηνπ παηδηνχ. Καζίζακε θάησ, 

κειεηήζακε ηα ππέξ, ηα θαηά θαη .. απηφ ην απνθαζίδεηο απφ θνηλνχ.  

-πλ.: Αζρνιήζεθεο πην πνιχ εζχ ή ε ζχδπγνο κε  ην ζέκα επηινγήο ζρνιείνπ;  
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-Γ10: Καη νη δπν καο αζρνιεζήθακε κε ην ζέκα ηνπ Γπκλαζίνπ 

-πλ.:Δίραηε εζείο ή ηα παηδηά ζαο θάπνηα πξνεγνχκελε ελαζρφιεζε κε ηε κπζηθή; 

-Γ10: Ναη, πξψηα-πξψηα ε ζχδπγνο είλαη θαη κνπζηθφο δελ είλαη κφλν ζπληεξήηξηα 

ηέρλεο, νπφηε απφ κηθξά ηα κάζαηλε λα αγαπάλε ην πηάλν θαη λα παίδνπλ θηφιαο 

-πλ.: Απφ πνχ αληιήζαηε πιεξνθνξίεο γηα ην Μνπζηθφ; 

-Γ10: Κπξίσο, εκέλα νη γλψζεηο κνπ γηα ην Μνπζηθφ πξνέξρνληαη θαη απφ 

ζπλαδέιθνπο θαη απφ γλσζηνχο πνπ είραλ ηα παηδηά ηνπο θαη είρα δεη ηελ εμέιημή 

ηνπο 

-πλ.: Ση ζαο επεξέαζε θαη επηιέμαηε ην Μνπζηθφ; 

-Γ10: Σα Μνπζηθά ζρνιεία είλαη ζρνιεία πνπ δελ έρνπλ βία πξψηα-πξψηα, δηφηη ε 

κνπζηθή ζέιεη ηάμε θαη ε ηάμε πξέπεη λα είλαη ελζπλείδεηε. Πξέπεη λε ηε ληψζεηο απφ 

κέζα θαη έλαο κνπζηθφο πξέπεη λα ηε δηαζέηεη, γηαηί αιιηψο δελ κπνξεί λα πνξεπζεί 

ζην πεληάγξακκν, δε γίλεηαη. Θέιεη πεηζαξρία, ζεβαζκφ ζηνπο θαλφλεο. Οπφηε, έλαο 

ζεκαληηθφο ιφγνο είλαη φηη εμαζθαιίδεηαη έλα πεξηβάιινλ ρσξίο βία θαη κάιηζηα ζηηο 

κέξεο καο πνπ μέξνπκε ηη ζεκαίλεη bulling.  

-πλ.: Φνηηνχζε ζην Μνπζηθφ θάπνην γλσζηφ ζαο παηδί; 

-Γ10 : Ναη, ζην ζρνιείν θνηηνχζε ην παηδί θάπνησλ θίισλ κνπ 

-πλ.: Δίζαη αηζηφδνμνο γηα ην κέιινλ ησλ παηδηψλ ζνπ; 

-Γ10: Μκ .. εληάμεη, αλ κνπ έιεγεο λα ην απαληήζσ κε θιίκαθα ην πέληε, ζα ζνπ 

έιεγα ηξία. Κάπνπ ζηε κέζε είκαη, γηαηί δελ αθήλεη ε πεξηξξένπζα, ε γεληθφηεξε 

αηκφζθαηξα λα είκαη αηζηφδνμνο. ρη φηη δελ πηζηεχσ ζηα παηδηά κνπ, αιιά είλαη ν 

πεξίγπξνο πνπ ιέκε, νη επνρέο πνπ έξρνληαη… 

-πλ.:Πηζηεχεηο φηη ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν ζα ηνπ έδηλε ηα απαηηνχκελα εθφδηα, 

ψζηε λα αθνινπζήζεη αλψηεξεο ζπνπδέο ζηε κνπζηθή; 

-Γ10 : Ναη, βέβαηα, κε θαηεχζπλζε πάληα ζηε κνπζηθή. Γίλεη πιήξε επάξθεηα 

-πλ.: Σν παηδί ζνπ ζέιεη λα θάλεη Παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο ζηε κνπζηθή θαη κε 

πνην θξηηήξην σο γνλείο ζα ην βνεζνχζαηε λα ην επηιέμεη, 

-Γ10: Ννκίδσ φηη ην ζθέπηεηαη, γηαηί πξέπεη λα πξνζαλαηνιηζηεί θαη πξνο ηα 

καζήκαηα κνπζηθήο πνπ πξέπεη λα δψζεη ζηηο Παλειιήληε 

-πλ.:Σν Μνπζηθφ ζρνιείν θαιιηεξγεί ηελ ςπρή, ηα ηαιέληα, ηα ελδηαθέξνληα, θαη 

ηηο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ; 

-Γ10: Σν Μνπζηθφ αλακθηζβήηεηα θαιιηεξγεί ηηο δεμηφηεηεο ζηε κνπζηθή, 

θαιιηεξγεί ζπλαηζζεκαηηθά ην παηδί. Τπάξρεη θαη θηιηθφ θιίκα 

-πλ.Πξνάγεη ηηο αμίεο, ην νκαδνζπλεξγαηηθφ πλεχκα ; 
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-Γ10: Αμηνπνηνχλ ηα παηδηά ηελ νκαδηθφηεηα κέζα απφ ζπλαπιίεο, κέζα απφ 

νκαδηθέο δνπιεηέο, θάηη πνπ εκείο ζηα θιαζηθά ζρνιεία ειάρηζην ρξφλν έρνπκε, γηαηί 

ηα παηδηά ηα ράλεηο, αθνχ πξέπεη λα θχγνπλ γηα θξνληηζηήξηα. 

-πλ.: Σν Μνπζηθφ παξέρεη πεξηζζφηεξεο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο;  

-Γ10: ίγνπξα παξέρεη πεξηζζφηεξεο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο απφ έλα άιιν 

ζπκβαηηθφ ζρνιείν. Γελ πεηάεη έμσ παηδηά ηα νπνία … αο πνχκε … δελ κπνξνχλ 

απιά λα είλαη ηππηθά θαινί καζεηέο κε ηα ζηάληαξ ελφο απινχ ζρνιείνπ, αιιά 

κπνξεί λα αμηνπνηήζεη  θαιιηηερληθέο θιίζεηο. Έλα παηδί εθεί κπνξεί λα ππεξηεξεί θαη 

λα κελ ππεξηεξεί ζην απιφ ηππηθφ δηάβαζκα. Έλα ηέηνην παηδί δε ζα ραζεί. ε έλα 

θιαζηθφ ζρνιείν ράλεηαη, απνκνλψλεηαη. Δίλαη εχινγν φηη, δίλεη επθαηξίεο γηα 

πεξηζζφηεξνπο εθθξαζηηθνχο ηξφπνπο  

-πλ.: ε ηη βαζκφ ζεσξείο αλαγθαία ηελ ζηήξημε ηνπ παηδηνχ ζνπ, θαηά ηε ζρνιηθή 

κειέηε; 

-Γ10: Σν παηδί ρξεηάδεηαη κεγάιε βνήζεηα απφ ηνπο γνλείο, ηδηαηηέξσο ζηα πξψηα 

βήκαηά ηνπ γηα λα κπνπλ βάζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ πνξεία ηνπ» 

-πλ.: Δζχ, ειέγρεηο ηα ηεηξάδηα, ηηο εξγαζίεο ησλ παηδηψλ; 

-Γ10: ζν ήηαλ πην κηθξά ηα παηδηά είκαζηε πην ζρνιαζηηθνί ζηνλ έιεγρν ησλ 

εξγαζηψλ ηνπο, αιιά κεγαιψλνληαο μέξακε φηη ήηαλ ζπλεπή ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 

-πλ.: Οη γλψζεηο πνπ έρεηε ζαο βνεζνχλ;Υξεηαζηήθαηε λα θαηαθχγεηε ζε ηδηαίηεξα, 

θξνληηζηήξηα; 

-Γ10: Δπεηδή καο βνεζνχζαλ νη γλψζεηο καο δε ρξεηάζηεθαλ ηα παηδηά ηδηαίηεξα 

καζήκαηα, παξά κφλν φηαλ πξνεηνηκάδνληαλ ζηελ θαηεχζπλζή ηνπο γηα Παλειιήληεο 

εμεηάζεηο θαη ηφηε ηα βνεζήζακε κε θξνληηζηήξην 

-πλ.:Πεγαίλεηο ζην ζρνιείν γηα ελεκέξσζε; 

-Γ10: Ζ ζχδπγφο κνπ πήγαηλε ζην ζρνιείν γηα ελεκέξσζε, εγψ πνηέ δελ 

ελεκεξψζεθα, πάιη, γηα λα κελ κπεξδεχσ απηνχο ηνπο ξφινπο. Θεσξψ αλαγθαία ηελ 

ελεκέξσζε, γηαηί είκαζηε ζπγθνηλσλνχληα δνρεία: εθπαηδεπηηθφο θαη γνληφο, πξέπεη 

λα είκαζηε ζπλνδνηπφξνη ζηελ θνηλή ζηφρεπζε, ηελ απνηειεζκαηηθή κάζεζε ηνπ 

παηδηνχ, ηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπ, ηελ θαιή ζπκπεξηθνξά ηνπ. Σε κηζή κέξα βιέπσ 

εγψ ην παηδί, ηελ άιιε κηζή ην βιέπεη ν δάζθαινο. Πξέπεη, ινηπφλ, ν έλαο λα 

αιιεινηξνθνδνηεί ηνλ άιιν 

-πλ.: Δίζαη κέινο ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ; 

-Γ10: ην χιινγν Γνλέσλ δε ζπκκεηέρσ, γηαηί δελ ήζεια ζε θακηά πεξίπησζε λα 

κπεξδεχνληαη νη ξφινη κνπ, δειαδή ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ην ξφιν ηνπ γνλέα 
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θαη θπζηθά έβιεπα αληηθξνπφκελεο αξρέο πνπ …. δελ ήζεια λα πεξάζσ απηφ ην 

θαηψθιη, ζα  έπξεπε, ίζσο λα πάξσ κέξνο ζε κηα θνπβέληα πνπ εθζέηεη θαζεγεηέο 

θαη ηα ινηπά, δε κνπ άξεζε απηφ θαη δελ ην έθαλα πνηέ δειαδή, απνζηαζηνπνηήζεθα 

απφ απηά  

-πλ.: Πφζν ζεκαληηθή ζεσξείο ηε δηθή ζνπ παξαθνινχζεζε ηεο θνίηεζεο ησλ 

παηδηψλ ζνπ γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπ; 

-Γ10: Νηψζεη ην παηδί φηη ελδηαθέξεζαη θαη ελδηαθέξεζαη έκπξαθηα θαη ην ζηεξίδεηο 

θαη φηαλ δηαπηζηψλεηο φηη έρεη θάπνπ έιιεηκκα εε.. είζαη θνληά ηνπ γηα λα θαιχςεηο 

απηφ ην έιιεηκκα. Απηφ ζπλεζίδνπλ λα θάλνπλ νη Έιιελεο γνλείο 

-πλ.: Τπάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο πνπ ε γνλετθή εκπινθή δελ είλαη σθέιηκε; 

-Γ10: Πξφζεμε, κπνξεί λα είλαη θαη αξλεηηθφ, αλ ν γνληφο δε ζθέθηεηαη ζσζηά θαη 

λνκίδεη φηη ην παηδί είλαη πξνέθηαζε ηνπ δηθνχ ηνπ εαπηνχ θαη κηα ηπρφλ απνηπρία 

ηνπ παηδηνχ ηνπ είλαη θαη δηθή ηνπ ή φ,ηη δελ έθαλε απηφο ζην παξειζφλ, ζέιεη λα ην 

θάλεη ην παηδί ηνπ, θπζηθά κπνξεί λα απνθαξδησζεί, γηαηί ην παηδί ηνπ είλαη απιψο 

έλαο άιινο άλζξσπνο Οπφηε κπνξεί λα απνγνεηεπζεί θαη λα ηνλ αγρψζεη ηνλ 

καζεηή, λα ηνλ κπινθάξεη αθφκα ρεηξφηεξα, αλ παξνπζηάδεη θάπνηα πξνβιήκαηα ην 

παηδί. Άξα εθεί είλαη αξλεηηθή ε παξνπζία ηνπ γνληνχ, δελ είλαη γφληκε, φπσο επίζεο 

γφληκε δελ είλαη φηαλ ππάξρνπλ δηαδχγηα θαη ν γνληφο αζρνιείηαη εληειψο 

επηθαλεηαθά γηα λα απνδείμεη ζηνλ/ζηελ πξψελ ζχδπγν φηη λνηάδεηαη, γηα λα κε ράζεη 

απφ ην δηθαζηήξην ηελ επηκέιεηα. Δδψ ηη ζεηηθφ έρεη κηα ηέηνηα παξνπζία ηνπ γνληνχ; 

Δλ πάζε πεξηπηψζεη, ην παηδί ζε ζέιεη ζπκπαξαζηάηε , ρσξίο λα ην πλίγεηο 

-πλ.: Δπραξηζηψ πνιχ. Ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή ε ζπκκεηνρή ζνπ!  


