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Δηζαγσγή
Ο ξφινο ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο
ζπγθεληξψλεη

φιν

θαη

πεξηζζφηεξν

ηελ

πξνζνρή

εξεπλεηψλ,

εθπαηδεπηηθψλ θαη πνιηηηθψλ πνπ αζρνινχληαη κε ζέκαηα παηδείαο. Ζ
εκπινθή ησλ γνλέσλ παιηφηεξα ζήκαηλε απιψο ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε
ζρνιηθέο εθδειψζεηο ή ζηνπο ζπιιφγνπο γνλέσλ ησλ ζρνιείσλ. Ο φξνο
ζήκεξα ππνδειψλεη θαη ηηο ελέξγεηεο εθείλεο κε ηηο νπνίεο νη γνλείο
ζηεξίδνπλ θαη εληζρχνπλ ηε ζρνιηθή δηαδηθαζία απφθηεζεο γλψζεσλ.
Ο ιφγνο πνπ ε εκπινθή1 ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
κπήθε

ζην

επίθεληξν

ηνπ

εξεπλεηηθνχ

ελδηαθέξνληνο

είλαη

δηφηη

αλαγλσξίδεηαη πιένλ σο ζεκαληηθφηαηνο παξάγνληαο γηα ηε βειηίσζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζρνιείνπ. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο ν βαζκφο
εκπινθήο ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο ζρεηίδεηαη κε ηηο
επηδφζεηο ηνπο ζην ζρνιείν (Henderson, & Berla, 1994 Funkhouser, &
Gonzales, 1997 Fantuzo, Tighe, & Childs, 2000). Γη‘ απηφ θαη ε
ελεξγνπνίεζε ηεο θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία απνηειεί θχξηα
ζπληζηψζα νπνηαζδήπνηε πξνζπάζεηαο κεηαξξχζκηζεο ζην ζεκεξηλφ
ζρνιείν (Peressini, 1997 Epstein, & Sanders, 1998). Τπάξρεη δηεζλψο κηα
απμαλφκελε αλάπηπμε πξνγξακκάησλ θαη πξαθηηθψλ ψζηε λα εληζρπζεί
θαη λα πξνσζεζεί (Epstein, & Salinas, 2004 Christenson, 2002
Hulsebosch, & Logan, 1998 Eccles, & Harold, 1993 National Education
Goals Panel, 1999).
Οη νηθνγελεηαθέο πξαθηηθέο ζηε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε είλαη έλα
ζρεηηθά λενζχζηαην εξεπλεηηθφ πεδίν (θνγγαιή, & Ναξδή, 2009). ηελ

1

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ρξεζηκνπνηείηαη ν αγγιηθφο φξνο ''involvement'' πνπ

κπνξεί λα απνδνζεί σο ''εκπινθή'' ή σο ''αλάκεημε''. Ο Γνδνληζάθεο (2001, ζει.
25), ζεσξεί πψο ν φξνο ''εκπινθή'' έρεη αξλεηηθή ζεκαζία θαη γη' απηφ επηιέγεη ηνλ
φξν ''αλάκεημε''. ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν ν φξνο
''εκπινθή''

ρσξίο

λα

απνπζηάδεη

ν

Γνδνληζάθεο, 2001).
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φξνο

''αλάκεημε''

(Γεσξγίνπ,

2000·

Διιάδα ιηγνζηέο ήηαλ νη έξεπλεο θαη ε αξζξνγξαθία. Σελ ηειεπηαία
πεληαεηία θάηη αξρίδεη λα αιιάδεη. Έρνπλ ππθλψζεη νη εξγαζίεο κε
αληηθείκελν κειέηεο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γνλετθήο εκπινθήο ζηελ
εθπαίδεπζε θαη ην ξφιν ηεο.
ΟΗ εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ αγγιφθσλε
βηβιηνγξαθία ζπκπεξηιακβάλνπλ ηα Μαζεκαηηθά (ζαλ έλα απφ ηα
δηδαθηηθά αληηθείκελα ζην ζρνιείν) αιιά δελ επηθεληξψλνληαη ζ‘ απηά. Σα
επξήκαηα γηα ηε ζρέζε ηεο γνλετθήο εκπινθήο κε ηα Μαζεκαηηθά είλαη
ειάρηζηα. Απηφ πνπ ζπλαληάκε ζπλήζσο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία είλαη
δηεξεχλεζε ησλ επηπηψζεσλ ζηελ επίδνζε ησλ παηδηψλ ζηα Μαζεκαηηθά
ζπγθεθξηκέλσλ παξεκβάζεσλ πνπ εκπιέθνπλ ηνπο γνλείο (π.ρ. βξαδηέο
Μαζεκαηηθψλ ζην ζρνιείν).
Με δεδνκέλν ινηπφλ ηελ απνπζία εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηε
ζχλδεζε

γνλετθήο

εληνπίζνπκε

ηα

εκπινθήο

θαη

ραξαθηεξηζηηθά

Μαζεκαηηθψλ
ηεο

ζηελ

πξνζπαζνχκε

ειιεληθή

λα

πξσηνβάζκηα

εθπαίδεπζε θαη λα ηα ζπλζέζνπκε ζε έλα εξκελεπηηθφ κνληέιν. Έλα
κνληέιν πνπ πεξηιακβάλεη ηηο κνξθέο κε ηηο νπνίεο εκθαλίδεηαη θαη ηελ
εμάξηεζή

ηνπο

απφ

θνηλσληθννηθνλνκηθέο

κεηαβιεηέο

φπσο

ην

νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ. θνπφο ηεο
δηαηξηβήο είλαη επίζεο ε αλίρλεπζε ηεο επίδξαζεο φισλ ησλ παξακέηξσλ
ηεο γνλετθήο εκπινθήο ζηηο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ
ζηα Μαζεκαηηθά.
Γείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 1306 γνλείο απφ 26 ζρνιεία ηνπ
λνκνχ Θεζζαινλίθεο, ησλ νπνίσλ ηα παηδηά θνηηνχζαλ ζηελ Α΄, Γ΄ θαη Δ΄
ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ. Γεκηνπξγήζακε έλα εξσηεκαηνιφγην ζπιινγήο
ζηνηρείσλ γηα ηε γνλετθή εκπινθή θαη ηα Μαζεκαηηθά πξνζαξκφδνληαο
εξσηήκαηα απφ εξσηεκαηνιφγηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε δηεζλείο
έξεπλεο.
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλέδεημαλ έλα κνληέιν γνλετθήο
εκπινθήο κε έμη άμνλεο: ε επηθνηλσλία πνπ έρνπλ νη γνλείο κε ην ζρνιείν
ηνπ παηδηνχ ηνπο, ε εμαζθάιηζε ζπλζεθψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηηο
πξνζπάζεηεο κάζεζεο ησλ Μαζεκαηηθψλ, ε επίβιεςε ηεο κειέηεο ησλ
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παηδηψλ, ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε
πηνζέηεζε θαλφλσλ κέζα ζην ζπίηη θαη ην ελδηαθέξνλ πνπ επηδεηθλχνπλ νη
γνλείο γηα ηε ζρνιηθή δσή ηνπ παηδηνχ ηνπο. Σν κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ
γνλέσλ θαη ην νηθνλνκηθφ επίπεδν ηνπο έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
εμάξηεζε κε επηκέξνπο άμνλεο ηνπ κνληέινπ. Ζ κεηαβιεηή κε ηε
κεγαιχηεξε επηξξνή είλαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο κεηέξαο αθνχ
εκθαλίδεη εμάξηεζε κε ηνπο ηέζζεξηο απφ ηνπο έμη άμνλεο.

Ζ γνλετθή

εκπινθή κεηψλεηαη θαζψο ην παηδί κεγαιψλεη θαη νη ζηάζεηο απέλαληη ζηα
Μαζεκαηηθά δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν. Ζ ζρνιηθή επίδνζε ηα
Μαζεκαηηθά ζπλδέεηαη κε ηξεηο απφ ηνπο έμη άμνλεο: ηελ παξνρή
θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ θαη επθαηξηψλ κάζεζεο, ηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ
ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζρεηηθά κε ηε ζρνιηθή
δσή ηνπ παηδηνχ.
ηελ αξρή ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη νη ηχπνη εκπινθήο ησλ
γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ φπσο αληρλεχνληαη ζηε δηεζλή θαη
ειιεληθή βηβιηνγξαθία. ηε ζπλέρεηα θάλνπκε κηα βηβιηνγξαθηθή αλαδξνκή
ζε φζα αλαθέξνληαη γηα ηηο ζρέζεηο γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, γηα ην ξφιν
ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζρέζεσλ
ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο. Ζ εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ
παηδηνχ ηνπο κέζα ζην ζπίηη, βνεζψληαο θαη επηβιέπνληαο, επεηδή είλαη ε
πην δηαδεδνκέλε κνξθή γνλετθήο εκπινθήο αλαιχζεθε δηεμνδηθά. Δπίζεο
αλαπηχρζεθε ε ζεσξία ηνπ ″θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ″ κηα απφ ηηο
δεκνθηιέζηεξεο ζεσξίεο ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα πνπ αθνξά ηηο ζρέζεηο
κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη νη αληηιήςεηο ηνπο. Αληηιήςεηο πνπ
θαζνξίδνπλ θαη ηηο ζρέζεηο κε άηνκα εθηφο νηθνγέλεηαο φπσο νη
εθπαηδεπηηθνί.
Σν 2ν θεθάιαην ηεο δηαηξηβήο είλαη κηα βηβιηνγξαθηθή θαηαγξαθή
ησλ κνξθψλ γνλετθήο εκπινθήο ζηα Μαζεκαηηθά θαη ηεο ζρέζεο ηεο
εκπινθήο ησλ γνλέσλ ζηα Μαζεκαηηθά θαη ησλ επηδφζεσλ ησλ παηδηψλ ζε
απηά. Ηδηαίηεξε ζεκαζία δίλεηαη ζην ηη ζπκβαίλεη κε ηελ εκπινθή ησλ
γνλέσλ ζηηο θαη‘ νίθνλ ζρνιηθέο εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηα Μαζεκαηηθά.
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Καηαγξάθνληαη επίζεο πξνγξάκκαηα πνπ εκπιέθνπλ φιε ηελ νηθνγέλεηα
ζηελ κάζεζε Μαζεκαηηθψλ.
ην 3ν θεθάιαην πξνζδηνξίδνληαη ελλνηνινγηθά νη φξνη πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ έξεπλα. Αθνινπζεί ην 4ν θεθάιαην πνπ παξνπζηάδεη
ην πιαίζην ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνβιήκαηνο, ην ζθνπφ, ηηο ππνζέζεηο θαη ηα
εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Σν 5ν θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηε κεζνδνινγία ηεο
έξεπλαο θαη ην 6ν εθζέηεη ηα απνηειέζκαηα ηεο.
ην ηειεπηαίν 7ν θεθάιαην ζρνιηάδνληαη ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα.
Παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ην κνληέιν γνλετθήο εκπινθήο ζηε καζεκαηηθή
εθπαίδεπζε θαη νη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο. Ζ δηαηξηβή νινθιεξψλεηαη κε
πξνηάζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε.

9

1. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΓΟΝΔΗ

1.1 Σύπνη εκπινθήο ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ
παηδηώλ ηνπο
Οη Fan θαη Chen (2001) αλαιχνληαο πνιιέο έξεπλεο γηα ηε γνλετθή
εκπινθή θαηέιεμαλ πσο εκθαλίδνληαη ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο ηεο: ε
επηθνηλσλία παηδηψλ γνλέσλ γηα ην ζρνιείν, ε επίβιεςε ησλ παηδηψλ ζην
ρξφλν πνπ βξίζθνληαη εθηφο ζρνιείνπ θαη νη πξνζδνθίεο ηνπο ζε
ζπλδπαζκφ κε ην γνλετθφ ζηπι πνπ εκθαλίδνπλ.
ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία δεζπφδνπζα ζέζε θαηέρεη ε εξεπλεηηθή
δνπιεηά ηεο Joyce Epstein. πάληα ζα ζπλαληήζεη θάπνηνο κηα έξεπλα γηα
ηε γνλετθή εκπινθή ζηελ εθπαίδεπζε ρσξίο βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά ζε
δηθέο ηεο κειέηεο θαη έξεπλεο. Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 δηεξεπλά
απηφ ην ζεκαηηθφ πεδίν ρσξίο φκσο ζεκαληηθέο αλαθνξέο ζηα Μαζεκαηηθά.
Απφ ηελ Joyce Epstein έρνπλ πξνηαζεί 6 έμη ηύπνη εκπινθήο ησλ γνλέσλ
ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο. Απηνί νη 6 ηύπνη εκπινθήο ησλ γνλέσλ
είλαη ζήκεξα απνδεθηνί απφ ηε πιεηνςεθία ησλ εξεπλεηψλ θαη
ζπλαληψληαη ζε πνιιέο κειέηεο (Epstein, & Dauber, 1991 Epstein, 1995
Epstein, 1997 Epstein & Salinas, 2004 Epstein, & Jansorn, 2004):
 1νλ, Βαζηθέο ππνρξεώζεηο ησλ γνλέσλ: Οη γνλείο παξέρνπλ έλα
αζθαιέο θαη ζηαζεξφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ πνπ ελζαξξχλεη ηελ
κάζεζε θαη ηελ θαιή ζπκπεξηθνξά ζην ζρνιείν. Σα ζρνιεία παξέρνπλ
πιεξνθφξεζε θαη θαηάξηηζε πξνο ηνπο γνλείο έηζη ψζηε λα θαηαλννχλ ηελ
αλάπηπμε ησλ παηδηψλ ηνπο θαη λα "ρεηξίδνληαη" επηηπρψο ηηο αιιαγέο πνπ
παξαηεξνχλ.
 2νλ, Βαζηθέο ππνρξεώζεηο ησλ ζρνιείσλ: Οη γνλείο ελεκεξψλνληαη
απφ ηα ζρνιεία γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπο θαη ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ
ηνπο. Απηφ κπνξεί λα γίλεηαη κέζσ ηειεθψλνπ, κε γξαπηά ζεκεηψκαηα ή
κε πξνζσπηθέο ζπλαληήζεηο.
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 3νλ, Δζεινληηθή ζπκκεηνρή ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο: Οη γνλείο
κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ εζεινληηθά ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη
πξνγξάκκαηα.
 4νλ, πκκεηνρή ζε δξαζηεξηόηεηεο κάζεζεο ζην ζπίηη: Με ηελ
θαζνδήγεζε θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ δαζθάισλ ηα νηθνγελεηαθά κέιε
(γνλείο, αδέιθηα, παππνχδεο) κπνξνχλ λα επνπηεχνπλ θαη λα βνεζνχλ ηα
παηδηά ζηηο εξγαζίεο πνπ ηνπο αλαζέηνληαη, ζηε ζρνιηθή κειέηε, θαζψο θαη
ζε άιιεο ζρεηηθέο κε ην ζρνιείν δξαζηεξηφηεηεο.
 5νλ, πκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε: Σα
ζρνιεία κπνξνχλ λα δψζνπλ ζηνπο γνλείο ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο δηαδηθαζίεο
ιήςεο απνθάζεσλ. Ζ αληηπξνζψπεπζε θαη ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηε
δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα είλαη αλνηθηή ζε φινπο θαη φρη κφλν ζ‘
απηνχο πνπ έρνπλ ηνλ πεξηζζφηεξν ειεχζεξν ρξφλν.
 6νλ, πλεξγαζία κε άιινπο θνξείο: Σα ζρνιεία κπνξνχλ λα
βνεζήζνπλ ηηο νηθνγέλεηεο ζηε ζπλεξγαζία ηνπο κε άιινπο θνξείο (π.ρ.
πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, πνιηηηζηηθά ζσκαηεία) θαη ζηελ πξφζβαζε ηνπο ζε
ππεξεζίεο θαη πξνγξάκκαηα (αλαθχθισζε, θξνληίδα ησλ παηδηψλ κεηά ην
ζρνιείν θ.η.ι.).
Πην

αλαιπηηθή

θαηεγνξηνπνίεζε

ηεο

γνλετθήο

εκπινθήο

πεξηιακβάλεηαη ζε κειέηεο ηεο Desimone (1999) θαη ηνπ Powell (2003).
Γψδεθα ηχπνπο γνλετθήο εκπινθήο αλαδεηθλχεη ζε έξεπλα ηεο ε Desimone
(1999): (1) ζπδήηεζε κε ην παηδί γηα ην ζρνιείν θαη ηα νθέιε ηνπ, (2)
ζπδήηεζε γνλέσλ-παηδηψλ γηα κειινληηθέο πξννπηηθέο ζπνπδψλ, (3)
πξνζθνξά εζεινληηθήο εξγαζίαο γνλέσλ ζην ζρνιείν, (4) χπαξμε θαλφλσλ
γηα ηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο θαη ηηο θαζεκεξηλέο νηθηαθέο κηθξνδνπιεηέο, (5)
ζπκκεηνρή ζην ζχιινγν γνλέσλ ηνπ ζρνιείνπ, (6) ζπκκεηνρή ζηηο
ζπλεδξηάζεηο θαη ζπλαληήζεηο πνπ γίλνληαη ζην ζρνιείν, (7) χπαξμε
θαλφλσλ γηα ηε ηειεφξαζε θαη ην παηρλίδη κε θίινπο, (8) έιεγρνο ησλ
ζρνιηθψλ εξγαζηψλ πνπ γίλνληαη ζην ζπίηη, (9) επαθέο γνλέσλ-ζρνιείνπ
γηα ηελ απφδνζε ηνπ παηδηνχ, (10) ζπδεηήζεηο κε ην παηδί γηα ηα
θαζεκεξηλά ζπκβάληα ζην ζρνιείν, (11) ζπδεηήζεηο κε ην παηδί γηα ην
πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ, θαη (12) γλσξηκία κε ηνπο γνλείο ησλ θίισλ ηνπ
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παηδηνχ. Ο Powell (2003) πξνηείλεη έλα ελλνηνινγηθφ κνληέιν εκπινθήο
γνλέσλ ζηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο, κε αλαθνξά ζηνπο
ηχπνπο απηήο ηεο εκπινθήο. Οη ζρνιηθέο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ-ηξηψλ,
ζχκθσλα κε απηφ ην κνληέιν εμαξηψληαη: απφ ηε δνκή ηεο νηθνγέλεηαο, ην
θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ, ηηο πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ γηα
ηελ αθαδεκατθή πνξεία ηνπ παηδηνχ ηνπο, ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζρνιηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνλ έιεγρν
ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηψλ, ην "δηάβαζκα" κε ηα παηδηά, ηνλ έιεγρν ηνπ
ρξφλνπ παξαθνινχζεζεο πξνγξακκάησλ ζηελ ηειεφξαζε θαη ηελ
ζπκκεηνρή φιεο ηεο νηθνγέλεηαο ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ εληζρχνπλ ηελ
κάζεζε (π.ρ. επηζθέςεηο ζε κνπζεία θαη βηβιηνζήθεο).
Οη Ho θαη Willms (1996) θαη ε Scott-Jones (1995) θαηαιήγνπλ ζε
ηέζζεξηο κφλν ηχπνπο γνλετθήο εκπινθήο. Οη Ho θαη Willms (1996)
δηεξεπλψληαο φιεο ηηο πηζαλέο κνξθέο πνπ κπνξεί λα πάξεη ε γνλετθή
εκπινθή εληνπίδνπλ σο ηχπνπο: 1) ζπδεηήζεηο ζην ζπίηη γηα ηηο ζρνιηθέο
ππνρξεψζεηο θαη γεληθφηεξα ηα ζρνιηθά ζπκβάληα, 2) επίβιεςε θαη έιεγρνο
ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηψλ ζην ζπίηη, 3) επηθνηλσλία κε ην ζρνιείν, θαη 4)
ζπκκεηνρή ζε ζρνιηθέο εθδειψζεηο. Καηαιήγνπλ κάιηζηα ζην ζπκπέξαζκα
πσο πην ηζρπξή ζπζρέηηζε κε ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο έρνπλ νη ζπδεηήζεηο
ζην ζπίηη γηα ηηο ζρνιηθέο ππνρξεψζεηο θαη γεληθφηεξα ηα ζρνιηθά
ζπκβάληα. Έρνληαο δηαθνξεηηθή εξεπλεηηθή ζηφρεπζε ε Scott-Jones
(1995)2, εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηελ εκπινθή ησλ γνλέσλ ζην ζπίηη θαη
αλαθέξεη ηέζζεξα επίπεδα ηεο: α) ε εκθχζεζε αμηψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε
θαη ηε ζεκαζία πνπ παίδεη ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ (valuing), β) ν έιεγρνο
πνπ αζθνχλ νη γνλείο ζηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ζηε ζρνιηθή
παξνπζία ηνπο (monitoring), γ) ε βνήζεηα πνπ παξέρνπλ νη γνλείο ζηα
παηδηά ηνπο γηα ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ

2

Γηαβαζκέλν απφ ην «Schweingruber, H. (1997). Increasing parental involvement

in elementary education: an analysis of the effects of schools‘ practices on
parents, teachers and children. Dissertation: The University of Michigan, UMI
number: 9811185».
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(helping) θαη δ) ε άκεζε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ
ζρνιηθψλ εξγαζηψλ ησλ παηδηψλ ηνπο (doing).
Ζ Williams (1998), ρξεζηκνπνίεζε ζηελ πεξηγξαθή ηεο γνλετθήο
εκπινθήο έλα εθπαηδεπηηθφ παξαγσγηθφ κνληέιν (φπσο ην νλνκάδεη),
βαζηζκέλν ζηνλ Walberg (1984). Πεξηιακβάλεη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ
γνλέσλ (επαθέο κε ην ζρνιείν, πξνζδνθίεο απφ ην παηδί ηνπο θαη
ζπδεηήζεηο καδί ηνπ), ηελ εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε ηνπ παηδηνχ (πφζν
ρξφλν ην παηδί μνδεχεη γηα ηε κάζεζε έμσ απφ ην ζρνιείν) θαη ηελ ζηήξημε
απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ (κάζεζε ζην ζπίηη, εθηίκεζε ησλ γνλέσλ
γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ ζρνιείνπ, γλψζε ησλ θίισλ ηνπ παηδηνχ, εμσζρνιηθέο
δξαζηεξηφηεηεο).

1.1.1 Σύπνη εκπινθήο ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ
ηνπο ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία
Έξεπλα ησλ Πλεπκαηηθνχ, Παπαθαλάθε θαη Γάθε (2008) αλέδεημε
ηξεηο ηχπνπο γνλετθήο εκπινθήο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ. Σελ
εκπινθή ηνπ γνλέσλ ζηελ επξχηεξε ζρνιηθή δσή, ηελ εκπινθή ηνπο ζηε
κάζεζε ζην ζπίηη θαη ηελ επηθνηλσλία ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο. Ζ εκπινθή
ησλ γνλέσλ ζηελ επξχηεξε ζρνιηθή δσή (εζεινληηθή πξνζθνξά θαη
παξνπζία ζηηο εθδειψζεηο ηνπ ζρνιείνπ, ζπκκεηνρή ζε ζέκαηα δηνίθεζεο
ηνπ ζρνιείνπ) αμηνινγήζεθε απφ ηνπο γνλείο φηη ζπλεηζθέξεη ειάρηζηα ζηελ
βειηίσζε ησλ ζρνιηθψλ επηδφζεσλ ησλ παηδηψλ ηνπο. Αληίζεηα, νη γνλείο
ζεσξνχλ πσο ε εκπινθή ηνπο ζηε κάζεζε ζην ζπίηη ζπκβάιιεη ζηε
βειηίσζε ησλ ζρνιηθψλ επηδφζεσλ. Πην ηζρπξή ηελ παξαπάλσ πεπνίζεζε
είραλ νη λεφηεξνη γνλείο, νη γνλείο πνπ βίσλαλ άγρνο σο καζεηέο-ηξηεο, νη
γνλείο κε ρακειή κφξθσζε θαη νη γνλείο κε αηζζήκαηα ππεξεθάλεηαο γηα
ην ζρνιείν ζην νπνίν θπηά ην παηδί ηνπο. Ο ηξίηνο ηχπνο γνλετθήο
εκπινθήο, ε επηθνηλσλία ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο, ζεσξήζεθε απφ ηνπο
γνλείο πψο βνεζάεη ζηελ αθαδεκατθή επίδνζε ησλ παηδηψλ ηνπο θαη
κάιηζηα πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άιινπο δχν ηχπνπο πνπ αλέδεημε ε έξεπλα.
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Ο Γεσξγίνπ (2000) αλαθέξεη ηνπο πέληε πην ζπλεζηζκέλνπο ηχπνπο
γνλετθήο εκπινθήο πνπ πξνθχπηνπλ απφ δηθή ηνπ έξεπλα (Georgiou,
1997) θαζψο θαη απφ έξεπλεο ηεο Epstein (1995) θαη ησλ Halle, KurtzCostes, θαη Mahoney (1997). Πξψηνο ηχπνο γνλετθήο εκπινθήο είλαη ε
επνπηεία ζρνιηθήο ζπκπεξηθνξάο δειαδή νη δηάθνξνη ηξφπνη πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ νη γνλείο γηα λα ξπζκίζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ
ηνπο πνπ έρεη ζρέζε κε ηε ζρνιηθή εξγαζία ηνπ. Γεχηεξνο ηχπνο είλαη ν
έιεγρνο εμσζρνιηθήο ζπκπεξηθνξάο δειαδή ν έιεγρνο ζεκάησλ πνπ δελ
έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην ζρνιείν αιιά πνπ ζηε ζπλείδεζε ησλ γνλέσλ
ζπλδένληαη. Σξίηνο ηχπνο γνλετθήο εκπινθήο ζχκθσλα κε ηνλ Γεσξγίνπ
(2000) είλαη ε βνήζεηα κε ηελ θαη' νίθνλ εξγαζία. πσο αλαθέξεη πξφθεηηαη
γηα ηνλ πην γλσζηφ ηξφπν ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ ζηε ζρνιηθή δσή ησλ
παηδηψλ ηνπο θαη αθνξά ηνλ έιεγρν ησλ ηεηξαδίσλ θαη ησλ άιισλ
ζρνιηθψλ εξγαζηψλ πνπ θέξλεη ν καζεηήο ζην ζπίηη, ηελ βνήζεηα ηνπο ζε
απνξίεο πάλσ ζηα καζήκαηα, ηελ επίβιεςε γεληθφηεξα ηεο ζρνιηθήο
κάζεζεο κέζα ζην ζπίηη. Σέηαξηνο ηχπνο είλαη ε αλάπηπμε ελδηαθεξόλησλ
δειαδή ε πξνζπάζεηα ησλ γνλέσλ λα αλαπηχμνπλ ηελ επξχηεξε
πξνζσπηθφηεηα ηνπ παηδηνχ ηνπο θαιιηεξγψληαο πθηζηάκελα ηαιέληα ηνπ ή
ελδηαθέξνληά ηνπ ζε ζέκαηα κνπζηθήο, ηέρλεο, ρνξνχ, αζιεηηζκνχ, θ.η.ι.
ε απηή ηελ θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη θαη ελέξγεηεο πνπ απνζθνπνχλ ζε
γλσξηκία

κε

πνιηηηζηηθά

γεγνλφηα

θαη

εθδειψζεηο

φπσο

ζέαηξν,

θαιιηηερληθέο εθζέζεηο, επηζθέςεηο ζε κνπζεία. Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη
θάζε ελέξγεηα ησλ γνλέσλ πνπ απνζθνπεί ζε δεκηνπξγία αηκφζθαηξαο
ππνζηεξηθηηθήο γηα ηελ εθπαίδεπζε κέζα ζην ζπίηη. Χο πέκπην θαη
ηειεπηαίν ηχπν γνλετθήο εκπινθήο ν Γεσξγίνπ (2000) ζεσξεί ηελ επαθή κε
ην ζρνιείν. Δθθξάδεηαη κε ηε ζπρλφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ επαθψλ πνπ νη
γνλείο δηαηεξνχλ κε ην ζρνιείν. Απηή θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηηο
επηζθέςεηο ησλ γνλέσλ ζην ζρνιείν θαη γεληθφηεξα ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε
ηνλ δάζθαιν-α ηνπ παηδηνχ ηνπο, ηελ παξαθνινχζεζε ζρνιηθψλ γηνξηψλ
θαη εθδειψζεσλ θαη ηελ πξνζθνξά εζεινληηθψλ ππεξεζηψλ ζην ζρνιείν.
ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία δελ ζπλαληάκε άιιεο έξεπλεο πνπ λα
αλαδεηθλχνπλ ηχπνπο γνλετθήο εκπινθήο. Τπάξρνπλ βεβαίσο άιιεο
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κειέηεο πάλσ ζην ζεκαηηθφ απηφ πεδίν πνπ θπξίσο επηθεληξψλνληαη ζε
δεηήκαηα

ζπλεξγαζίαο

γνλέσλ

θαη

εθπαηδεπηηθψλ

(πκενχ,

2008•

Μαηζαγγνχξαο, 2008• Μάλεζεο, 2008• Καινγξίδε, 2006• Καζηαλίδνπ,
2004• Γνδνληζάθεο, 2001).

1.2 Γνλείο θαη ζρνιείν
Έρεη ππνινγηζηεί πσο φηαλ θάπνηνο γίλεηαη δεθανθηψ εηψλ έρεη
πεξάζεη κφλν ην 13% ηνπ ρξφλνπ ηνπ ζην ζρνιείν (Walberg, 1984). Οη
γνλείο έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην εάλ ην ππφινηπν 87% "μνδεχεηαη" κε
έλαλ ηξφπν πνπ πξνσζεί ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ
παηδηνχ ηνπο. ηαλ νη γνλείο εκπιέθνληαη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία
πηέδνπλ γηα θαιχηεξεο ζπλζήθεο κάζεζεο, γηα θαιχηεξεο επηδφζεηο ησλ
παηδηψλ ηνπο, γηα έλα θαιχηεξν ζρνιείν. Δπίζεο έρνπλ θαιχηεξε αληίιεςε
γηα απηά πνπ πξφθεηηαη λα δηδαρζνχλ ηα παηδηά ηνπο ζην ζρνιείν,
πεξηζζφηεξε πιεξνθφξεζε γηα ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο θαζψο θαη γηα ηα
πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηεί ην ζρνιείν (Moorman, 2002).
Oη πεπνηζήζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ παίδνπλ θαζνξηζηηθφ
ξφιν ζην πψο εκπιέθνληαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο
(Πλεπκαηηθφο, Παπαθαλάθεο & Γάθε, 2008). Γηα παξάδεηγκα ε ζχγθξηζε
Ακεξηθαλψλ κε θαηαγσγή απφ ηελ Δπξψπε θαη Ακεξηθαλψλ κε θαηαγσγή
απφ ηελ Αζία, δείρλεη πψο νη πξψηνη πηζηεχνπλ φηη ην παηρλίδη είλαη
ζεκαληηθφηαην γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ γηαηί βνεζάεη ζηε ζσκαηηθή,
θνηλσληθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ ελψ νη δεχηεξνη δελ
ηνπ πξνζδίδνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηαηί ζεσξνχλ πψο δελ πξνεηνηκάδεη ην
παηδί γηα ην ζρνιείν. Οη Ακεξηθαλναζηάηεο γνλείο πηζηεχνπλ (ζε
κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνπο Ακεξηθαλνεπξσπαίνπο) φηη είλαη απαξαίηεην
γηα ηε γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ λα μεθηλά λσξίο δξαζηεξηφηεηεο
αθαδεκατθνχ ραξαθηήξα θαη ζπλεπψο απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία πξέπεη
λα παξέρεηαη αθαδεκατθή εθπαίδεπζε (Parmar, Harkness, & Super, 2004).
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Ζ Marcon (1999), θάλεη κηα ελδηαθέξνπζα δηάθξηζε. Γηαρσξίδεη ηελ
εκπινθή γνλέσλ ζε δχν θαηεγνξίεο: α) απηή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ
γνλείο ελεξγνχο, δξαζηήξηνπο, πνπ αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο θαη ηελ
επζχλε απηψλ ησλ πξσηνβνπιηψλ θαη β) απηή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ
γνλείο παζεηηθνχο, αδξαλείο θαη θαηεπζπλφκελνπο απφ ην ζρνιείν.
χκθσλα κε ηηο Eccles θαη Harold (1993), ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
γνλέσλ πνπ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν είλαη νη δηαλνεηηθέο θαη θνηλσληθέο
δπλαηφηεηεο ηνπο, νη πεπνηζήζεηο ηνπο γηα ην αλ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ
ην παηδί ηνπο ζηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο ηνπ θαη νη εθπαηδεπηηθέο θαη
επαγγεικαηηθέο πξνζδνθίεο γηα ην παηδί ηνπο. Δπίζεο αμηφινγε ζπκβνιή
ζηελ εκπινθή ηνπο έρνπλ νη ζέζεηο ηνπο γηα ην ξφιν ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε
ησλ παηδηψλ ηνπο, ε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζην ζρνιείν (νη πξνεγνχκελεο
αξλεηηθέο ή ζεηηθέο εκπεηξίεο ηνπο), ε ηπρφλ πεπνίζεζε ηνπο φηη απηνί θαη
ηα παηδηά ηνπο ζα αληηκεησπηζηνχλ άδηθα ιφγσ ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο
ηνπο θαη νη πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ
(πνην ‗‘ζηπι‘‘ αλαηξνθήο επηιέγνπλ, πψο ρεηξίδνληαη ζπλήζσο δεηήκαηα
πεηζαξρίαο, ηη φξηα βάδνπλ ζηα παηδηά ηνπο, πνηεο νη ζπλέπεηεο ππέξβαζεο
απηψλ ησλ νξίσλ).
Οη έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηελ εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε
ησλ παηδηψλ θαιχπηνπλ δχν επξείεο ζεκαηηθέο πεξηνρέο. Σα απνηειέζκαηα
ηεο γνλετθήο εκπινθήο ζην ζρνιείν θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο γνλετθήο
εκπινθήο ζην ζπίηη (Hoover-Dempsey, & Sandler, 1997).

1.2.1 Γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί
Ζ γνλετθή εκπινθή ζην ζρνιείν (παξαδείγκαηνο ράξε ε επηθνηλσλία
κε ηνπο δαζθάινπο-εο θαη ηνπο δηεπζπληέο-ηξηεο ησλ ζρνιείσλ θαη ε
ζπκκεηνρή ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο), ζπλδέεηαη κε θαιχηεξεο επηδφζεηο
ζηα Μαζεκαηηθά θαη ηελ αλάγλσζε (Reynolds, 1992). Τπάξρνπλ δηάθνξνη
ιφγνη γηα ην φ,ηη νη ζρέζεηο γνλέσλ-δαζθάισλ επεξεάδνπλ ηε ζρνιηθή
απφδνζε ησλ παηδηψλ. Οη Izzo, Weissberg, Kasprow, θαη Fendrich (1999)
εμεγνχλ: «Όηαλ νη γνλείο επηθνηλσλνύλ δεκηνπξγηθά κε ηνπο δαζθάινπο θαη
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ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο, θαηαλννύλ κε ζαθήλεηα απηό
πνπ νη δάζθαινη αλακέλνπλ από ηα παηδηά ηνπο θαη κπνξνύλ λα κάζνπλ
πώο λα εξγαζηνύλ ζην ζπίηη γηα λα εληζρύζνπλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ
παηδηώλ ηνπο».
Αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο ηεο ζπλεξγαζίαο γνλέσλ - εθπαηδεπηηθψλ
ππάξρνπλ πνιινί (Καζηαλίδνπ, 2004). Οη γνλείο κεζαίσλ θαη άλσ
ζηξσκάησλ, ζπκκεηέρνπλ ζπρλφηεξα απφ ηνπο γνλείο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο.
ε πνιινχο γνλείο ιείπνπλ νη γλψζεηο ζρεηηθά κε ηνπο λφκνπο θαη ηνπο
θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Οη εθπαηδεπηηθνί
δηαθξίλνληαη απφ κηα αλαζθάιεηα πνχ πεγάδεη αθελφο απφ ηηο πξνζδνθίεο
πνπ ζέηνπλ ζ‘ απηνχο νη καζεηέο-ηξηεο, νη ζπλάδειθνη-ηζζεο ηνπο, νη
δηνηθεηηθά αλψηεξνη-εο ηνπο θαη νη γνλείο, θαη αθεηέξνπ απφ ηελ θξηηηθή πνπ
ηνπο αζθνχλ νη γνλείο. Κάπνηνη γνλείο κπνξεί λα αηζζάλνληαη εμαξηεκέλνη
απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη λα θνβνχληαη λα αζθήζνπλ δεκφζηα θξηηηθή.
Οη εκπεηξίεο πνπ πνιιέο θνξέο κεηαθέξνπλ νη καζεηέο-ηξηεο, κε
ππνθεηκεληθφ ηξφπν, απφ ην ζρνιείν ζην ζπίηη ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ
αζπλελλνεζία, έξηδεο θαη εζθαικέλεο εληππψζεηο ζηε ζρέζε γνλέσλεθπαηδεπηηθψλ.
Σν επίπεδν γνλετθήο εκπινθήο επεξεάδεηαη απφ ην ηη θάλνπλ νη
δάζθαινη-εο θαη γεληθφηεξα ηα ζρνιεία ψζηε λα ηελ πξνσζήζνπλ. Οη
δάζθαινη-εο ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ βάδνπλ ζπλήζσο ηνλ ''πήρε ρακειά''
(Gonzalez-DeHass, & Willems, 2003). Παξαθηλνχλ ηνπο γνλείο γηα
πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο αλάκεημε. Μηα έξεπλα κε δείγκα 3700 παηδηά
πξψηεο, ηξίηεο θαη πέκπηεο Γεκνηηθνχ ζε 600 ζρνιεία ζηηο Ζ.Π.Α.,
απνθάιπςε φηη πην ζπλεζηζκέλε δξαζηεξηφηεηα γνλετθήο εκπινθήο πνπ
πξνσζείηαη απφ ηνπο δαζθάινπο-εο (ζε πνζνζηφ 90% κε 95%) είλαη κηα
απιή επηθνηλσλία ζρνιείνπ-ζπηηηνχ (Becker, & Epstein, 1982).
Σα απνηειέζκαηα έξεπλαο ησλ Μπφληα, Μπξνχδνπ θαη Κνζζπβάθε
(2008), έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί απνδίδνπλ ηα εκπφδηα ζηε ζπλεξγαζία
γνλέσλ ζρνιείνπ ηφζν ζε παξάγνληεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη ζε παξάγνληεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνπο γνλείο.
Παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο είλαη νη ζηάζεηο ηνπο
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απέλαληη ζηνπο γνλείο, ν δηαζέζηκνο ρξφλνο γηα ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο,
ε θαηάξηηζή ηνπο ζε ηερληθέο ελίζρπζεο ηεο γνλετθήο εκπινθήο.
Παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο γνλείο είλαη νη ζηάζεηο ηνπο απέλαληη
ζην ζρνιείν, νη πνιηηηζκηθέο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθέο δηαθνξέο γνλέσλ θαη
εθπαηδεπηηθψλ, νη δηαθνξέο ζην γισζζηθφ θψδηθα γνλέσλ - εθπαηδεπηηθψλ,
θαζψο θαη γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ησλ γνλέσλ γηα βνήζεηα ηνπ παηδηνχ ζηηο
ζρνιηθέο εξγαζίεο ηνπ.
Έξεπλα ηνπ Μάλεζε (2008), έδεημε φηη νη δάζθαινη-εο έρνπλ
θαηαλνήζεη φηη αξθεηά απφ ηα καζεζηαθά ή άιια πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ
έρνπλ αθεηεξία ηελ νηθνγέλεηα θαη γη' απηφ ζπδεηνχλ κε ηνπο γνλείο
δεηήκαηα πξνζνρήο θαη θξνληίδαο ησλ παηδηψλ θαζψο θαη δεηήκαηα
κειέηεο ζην ζπίηη. Οη γνλείο παηδηψλ κε ρακειή απφδνζε ζην ζρνιείν
ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξε ελζάξξπλζε θαη θαζνδήγεζε γηα λα εκπιαθνχλ
κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο (Thorkildsen, & Scott-Stein, 1998).
Οη καζεηέο θάλνπλ ην θαιχηεξν πνπ κπνξνχλ φηαλ νη γνλείο θαη νη
δάζθαινη θαηαιαβαίλνπλ ν θαζέλαο ηηο πξνζδνθίεο ηνπ άιινπ θαη είλαη ζε
ζπλερή

επαθή

αληαιιάζζνληαο

παξαηεξήζεηο

γηα

ηηο

ζπλήζεηεο

εθκάζεζεο ηνπ παηδηνχ, ηε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζην ζρνιείν, ηηο θνηλσληθέο
αιιειεπηδξάζεηο πνπ βηψλεη θαη ηελ αθαδεκατθή ηνπ πξφνδν. Ζ
επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ ζπηηηνχ είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε
φηαλ είλαη ακθίδξνκε (Epstein, & Dauber, 1991). Ζ Epstein (1995) γξάθεη
φηη ν «θύξηνο ιόγνο γηα θαιύηεξε επηθνηλσλία θαη αληαιιαγέο κεηαμύ ησλ
ζρνιείσλ, ησλ νηθνγελεηώλ, θαη ησλ θνηλνηηθώλ νκάδσλ, είλαη λα
βνεζεζνύλ νη καζεηέο ζε όια ηα επίπεδα εθπαίδεπζεο γηα λα πεηύρνπλ ζην
ζρνιείν θαη ζηε δσή».
Οη εθπαηδεπηηθνί ζπρλά θαίλεηαη λα θνβνχληαη ηελ επαθή κε ηνπο
γνλείο δηφηη θάηη ηέηνην ζέηεη ππφ ζπδήηεζε ηφζν ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο
εκπεηξνγλσκνζχλε φζν θαη ηελ παξαδνζηαθή ηνπο εμνπζία θαη ζέζε ηνπο
ζην ζρνιείν. Γη' απηφ ην ιφγν δηαηεξνχλ απνζηάζεηο απφ ηνπο γνλείο.
Άιινη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη ε εκπινθή ησλ γνλέσλ ζα νδεγήζεη ζε
απμαλφκελεο απαηηήζεηο, επηπξφζζεηε πίεζε, θαη πςειφηεξεο πξνζδνθίεο
απφ ηνπο γνλείο. Απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα γηα νκάδεο γνλέσλ κε εμεδεηεκέλεο
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απφςεηο, φπσο εζληθέο θαη ζξεζθεπηηθέο κεηνλφηεηεο, ή πνιηηηζκηθέο θαη
γισζζηθέο νκάδεο δηαθνξεηηθέο απφ απηέο ζηηο νπνίεο αλήθνπλ νη ίδηνη νη
εθπαηδεπηηθνί (πκενχ, 2008). Ζ θξηηηθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξψκελσλ απφ
ηνπο γνλείο θάλεη επίζεο πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο επηθπιαθηηθνχο απέλαληη
ηνπο. Πνιιέο θνξέο αληηκεησπίδνληαη σο νκάδα πίεζεο θαη ζπκθεξφλησλ,
γεγνλφο πνπ εκπλέεη αλεζπρία. Γηα απηφλ ην ιφγν ζπλδηθαιηζηηθέο
εθπαηδεπηηθέο ελψζεηο ζπρλά αληηηίζεληαη ζηελ εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Αζαλαζνχια-Ρέππα, 1999).
θνπνί ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο
γνλείο είλαη λα πιεξνθνξνχλ ηνπο γνλείο γηα ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ
ηνπο, λα κνηξάδνληαη καδί ηνπο ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο δπζθνιίεο ησλ
παηδηψλ,

λα

παίξλνπλ

πιεξνθνξίεο

γηα

ηνπο

καζεηέο

ηνπο,

λα

πξνζδηνξίδνπλ ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη γνλείο ζα βνεζνχλ ηα παηδηά
ηνπο,

λα

αληηκεησπίδνπλ

απφ

θνηλνχ

κε

ηνπο

γνλείο

δεηήκαηα

ζπκπεξηθνξάο. Οη ζθνπνί ησλ γνλέσλ αληίζηνηρα είλαη λα παίξλνπλ
αλαθνξέο γηα ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ ηνπο, λα βξίζθνπλ ηξφπνπο γηα λα
ηα βνεζνχλ, λα επηβιέπνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο, λα καζαίλνπλ πεξηζζφηεξα
γηα ην ζρνιείν θαη ηε δηδαζθαιία, λα ελεκεξψλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα
θάπνην ηδηαίηεξν πξφβιεκα (Γνδνληζάθεο, 2000). Πνιιέο θνξέο φκσο, νη
γνλείο αληηκεησπίδνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πεξηζζφηεξν ζαλ
"αλαγθαίν θαθφ" θαη φρη κε ζεβαζκφ, πεξηζζφηεξν σο "απεηιή" θαη φρη σο
ζπλεξγάηεο (Γψγνπ-Κξεηηθνχ, 1994 Δverard & Morris, 1999). Κάησ απφ
έλα ηέηνην θιίκα νη γνλείο θνβνχληαη λα αζθήζνπλ θξηηηθή ζην δάζθαιν-α,
ζεσξψληαο φηη θάηη ηέηνην κπνξεί λα απνβεί εηο βάξνο ηνπ παηδηνχ ηνπο
(Καζηαλίδνπ, 2004).
Οη Stevenson θαη Baker (1987) αλαθέξνπλ φηη ηα παηδηά πνπ
απνδίδνπλ θαιχηεξα ζην ζρνιείν (ζχκθσλα κε ηελ βαζκνιφγεζε ησλ
δαζθάισλ ηνπο), είλαη απηά ησλ νπνίσλ νη γνλείο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε
ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο νη ζπλαληήζεηο κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο.
Οκνίσο, νη Grolnick θαη Slowiaczek (1987) κειέηεζαλ 300 παηδηά 11 κε 14
εηψλ θαη βξήθαλ φηη ππάξρεη κηα ηζρπξή ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ
εθηηκήζεσλ πνπ είραλ νη δάζθαινη ηνπο γηα ηελ εκπινθή ησλ γνλέσλ (πνπ
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κεηξηέηαη σο ζπρλφηεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο δηαζθέςεηο γνλέσλδαζθάισλ θαη ζηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο) θαη ζηηο βαζκνινγίεο ησλ
παηδηψλ ηνπο. Άιιεο κειέηεο εθζέηνπλ αληίζεηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηε
ζρέζε κεηαμχ ηεο ζρνιηθήο επηηπρίαο καζεηψλ-ηξηψλ θαη επαθψλ ησλ
γνλέσλ ηνπο κε ηνπο δαζθάινπο (Izzo, Weissberg, Kasprow, & Fendrich,
1999 Steinberg, 1992 Desimone, 1999). Γειαδή αλαθέξνπλ αξλεηηθή
ζρέζε ησλ ζπλαληήζεσλ θαη επαθψλ ησλ γνλέσλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ηεο απφδνζεο ησλ παηδηψλ ηνπο ζην ζρνιείν
(βαζκνινγίεο θαη επηδφζεηο ζε ηεζη).
Ζ Καινγξίδε (2006) ζε έξεπλα ηεο αλαδεηθλχεη φηη ην 52% ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζπλαληάηαη κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ-ηξηψλ ηνπο κφλν
κηα θνξά ζην ηξίκελν. Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ζπλαληήζεηο κηα θνξά ην
κήλα είλαη 30,7%, γηα πεξηζζφηεξεο ζπλαληήζεηο απφ κία θνξά ηνλ κήλα,
6,7%, ελψ ην 10,6% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλαληά ηνπο γνλείο κηα θνξά
θάζε δχν κήλεο πεξίπνπ. Χο εκπφδηα γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο
κεηαμχ ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο νη εθπαηδεπηηθνί ''ελνρνπνηνχλ'' ηνπο γνλείο
αλαθέξνληαο: «νη γνλείο είλαη πξνζθνιιεκέλνη ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο κε
ηνλ νπνίνλ δηδάρζεθαλ3 κε απνηέιεζκα λα κε δέρνληαη ηηο αιιαγέο», «νη
γνλείο έρνπλ πάςεη λα πηζηεχνπλ ζηελ επηζηεκνληθφηεηα ηνπ δαζθάινπ»,
«ζέινπλ ηα παηδηά ηνπο λα είλαη πξψηα θαη φηαλ δελ είλαη ηα θνξηψλνπλ
φια ζην δάζθαιν».
Δλζαξξπληηθφ είλαη πσο ην 61,3% ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ππέξ ηεο
αχμεζεο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ ζην ζρνιείν (Καινγξίδε, 2006).
Δπηζεκαίλνπλ φκσο ηνλ θίλδπλν παξεκβάζεσλ θαη άδηθεο θξηηηθήο ζην
εθπαηδεπηηθφ έξγν θαη πξνηείλνπλ κεηαμχ άιισλ: επηκφξθσζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα ζπλεξγαζίαο κε ηελ νηθνγέλεηα, ιεηηνπξγία
ζρνιψλ γνλέσλ4 ζε θάζε κεγάιε ζρνιηθή κνλάδα, θνηλέο ζπλεδξηάζεηο ηνπ
3

Οη Hill & Taylor (2004) έδεημαλ φηη νη εκπεηξίεο πνπ νη γνλείο απέθηεζαλ θαηά ηε

δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο έρνπλ θαηαιπηηθή επίδξαζε ζηελ εκπινθή ηνπο ζηε
ζρνιηθή κάζεζε ησλ παηδηψλ ηνπο.
4

ηε ζεκαηνινγία ησλ ζρνιψλ γνλέσλ πεξηιακβάλνληαη θαη δεηήκαηα κάζεζεο

ηνπ παηδηνχ (Υνπξδάθε, 2001).
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ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ κε ην ζχιινγν γνλέσλ, ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ γηα
ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη αμηνπνίεζε ησλ γνλέσλ επηζηεκφλσλ γηα
πξνζθνξά εζεινληηθήο εξγαζίαο (παξνπζίαζε θάπνηνπ ζέκαηνο) θαη
ζπλεξγαζία ζε εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο.

1.2.2 ρνιείν θαη γνλετθή εκπινθή
Σα παηδηά σθεινχληαη απφ ηελ εκπινθή ησλ γνλέσλ ηνπο ζην
ζρνιείν, αιιά απνδίδνπλ επίζεο θαιχηεξα φηαλ θνηηνχλ ζε έλα ζρνιείν
φπνπ νη πεξηζζφηεξνη γνλείο ελδηαθέξνληαη έληνλα θαη ζπκκεηέρνπλ ζηηο
εθδειψζεηο ηνπ. Έλαο ιφγνο πνπ απηφ ζπκβαίλεη είλαη επεηδή ππάξρεη
ράξε ζηε γνλετθή ζπκκεηνρή κεγαιχηεξνο έιεγρνο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ
παηδηψλ επί ηε βάζε ζπγθεθξηκέλσλ θαλφλσλ θαη ε πιεξνθφξεζε πνπ
παξέρεηαη απφ ην ζρνιείν είλαη θαιχηεξε. Οη Podolny θαη Baron (1997)
αλαθέξνπλ πσο έλα ζπλεθηηθφ δίθηπν (ζηελ πεξίπησζε καο νη γνλείο),
κεηαβηβάδεη ξπζκηζηηθνχο θαλφλεο ράξε ζηνπο νπνίνπο έλα άηνκν κπνξεί
λα βειηηζηνπνηήζεη ηελ απφδνζε ηνπ, ελψ έλα κε ζπλεθηηθφ δίθηπν εθζέηεη
ην άηνκν ζε ζπγθξνπφκελεο πξνηηκήζεηο θαη θαλφλεο κέζα ζηνπο νπνίνπο
είλαη πνιχ πην δχζθνιν λα θαιπηεξέςεη θάπνηνο ηηο επηδφζεηο ηνπ.
Παξαδείγκαηνο ράξε, εάλ νη πεξηζζφηεξνη γνλείο επέβαιαλ απζηεξνχο
θαλφλεο εξγαζίαο ζην ζπίηη, γίλεηαη δπζθνιφηεξν γηα νπνηνδήπνηε παηδί λα
παξεθθιίλεη απφ απηνχο, επεηδή θηλείηαη ζε έλα πεξηβάιινλ φπνπ ε ζρνιηθή
εξγαζία είλαη απνδεθηή σο θαλφλαο. Καη' απηφ ηνλ ηξφπν, ηα παηδηά
σθεινχληαη θαη απφ ηε ζρνιηθή ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ηνπο αιιά θαη κε
ηελ θνίηεζε ζε έλα ζρνιείν φπνπ πνιινί γνλείο εκπιέθνληαη (Broh, 2002).
Οη Ho θαη Willms (1996) πξνζπάζεζαλ λα δηεξεπλήζνπλ ηε ζρέζε
ησλ βαζκνινγηψλ ησλ καζεηψλ-ηξηψλ κε ην επίπεδν γνλετθήο εκπινθήο
ησλ ζρνιείσλ πνπ θνηηνχλ. Αλαθέξνπλ φηη ζηα ζρνιεία πνπ εμέηαζαλ, ηα
επίπεδα επηθνηλσλίαο γνλέσλ-εθπαηδεπηηθψλ θαη ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ
ζηε κειέηε ζην ζπίηη δελ δηέθεξαλ. Γηαθνξέο ππήξραλ ζηελ πξνζθνξά
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εζεινληηθήο εξγαζίαο απφ ηνπο γνλείο ζην ζρνιείν θαη ζηε ζπκκεηνρή ηνπο
ζε ζπζθέςεηο γνλέσλ-δαζθάισλ. Απηέο νη κνξθέο φκσο γνλετθήο
εκπινθήο δηαδξακαηίδνπλ κφλν έλαλ κηθξφ ξφιν ζηελ επεμήγεζε ηεο
επίδνζεο ησλ καζεηψλ-ηξηψλ ζηα Μαζεκαηηθά θαη ηε γιψζζα. Καηέιεμαλ
ζην ζπκπέξαζκα φηη ελψ ηα ζρνιεία πνηθίιινπλ ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη
γνλείο ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζρεηηθά ιίγα ζρνιεία
έρνπλ ηζρπξή επηξξνή ζηε δηακφξθσζε θιίκαηνο εθκάζεζεο ζην ζπίηη, κηα
δηάζηαζε ηεο γνλετθήο εκπινθήο πνπ ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηε
ζρνιηθή επηηπρία ησλ καζεηψλ-ηξηψλ (Ho, & Willms, 1996).
Μηα ζρεηηθά πξφζθαηε έξεπλα εθαξκνγήο ηνπ ζρνιηθνχ κνληέινπ
5

CoZi έδεημε φηη ελψ ζε έλα ζρνιείν πνπ αθνινπζεί απηφ ην κνληέιν
ππάξρεη θαιχηεξν ζρνιηθφ θιίκα θαη κεγαιχηεξα επίπεδα γνλετθήο
εκπινθήο, ζε ζχγθξηζε κε έλα ζπλεζηζκέλν ζρνιείν, νη ζρνιηθέο επηδφζεηο
ησλ καζεηψλ-ηξηψλ δελ βειηηψζεθαλ (Desimone, Finn-Stevenson, &
Henrich, 2000). Μηα εμήγεζε πάλησο πνπ δφζεθε είλαη πσο δελ ππήξμε
βειηίσζε γηαηί ην πξφγξακκα παξέκβαζεο ήηαλ ελφο έηνπο.

1.2.3 Ο ξόινο ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ εθπαίδεπζε
Πνιιέο θνξέο ε εζθαικέλε εληχπσζε θάπνησλ γνληψλ, φηη ε
νηθνγέλεηα

δηαπαηδαγσγεί

ελψ

ην

ζρνιείν

κνξθψλεη6,

ιεηηνπξγεί

αλαζηαιηηθά σο πξνο ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ θνηλψλ ηνπο ζηφρσλ
(Καζηαλίδνπ, 2004). Θεσξεηηθνί θαη εξεπλεηέο αλαπηχζζνπλ λέα κνληέια
δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο πνπ απνδέρνληαη ην νηθνγελεηαθφ ππφβαζξν θαη
5

Ολνκάζηεθε έηζη γηαηί ζπκπχθλσλε ηηο ζέζεηο γηα ζρνιηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ

James Comer (Co) θαη Edward Zigler (Zi): α) επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο θαη
εθπαίδεπζε ηνπο απφ ηε ζηηγκή γέλλεζεο ηνπ παηδηνχ ηνπο, β) ζπκκεηνρή γνλέσλ
θαη δαζθάισλ ζηε ιήςε ζρνιηθψλ απνθάζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζε αξρέο
αλάπηπμεο θαη αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ, γ) ζπλερείο ππεξεζίεο θξνληίδαο γηα ηα
παηδηά θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο πξηλ θηάζνπλ ζε ειηθία λα πάλε ζρνιείν
θαη δ) ππεξεζίεο θξνληίδαο γηα ηα παηδηά πξηλ θαη κεηά ην ζρνιείν (Desimone,
Finn-Stevenson, & Henrich, 2000).
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ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ-ηξηψλ σο πξνηέξεκα γηα ηελ νηθνδφκεζε
κηαο δεκνθξαηηθφηεξεο θνηλσλίαο (McCarthey, 2000). Οη Μαηζαγγνχξαο
θαη Βέξδεο (2003), ππνζηεξίδνπλ πσο ε ζηελή ζρέζε ζρνιείνπ θαη
νηθνγέλεηαο είλαη αλαπφθεπθηε ζηηο κέξεο καο. Γη' απηφ πξέπεη λα
πξνζδηνξηζζνχλ δηθαηψκαηα, ππνρξεψζεηο θαη ξφινη θαη γηα ηηο δχν
πιεπξέο. Υσξίο απηή ηελ νξηνζέηεζε ε εκπινθή ησλ γνλέσλ κπνξεί λα
δεκηνπξγήζεη πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα θαη ζνβαξφηεξα απφ απηά πνπ ζα
επηιχζεη.
πσο αλαθέξεη ε Ζιηνχ (1999), απφ ηηο έξεπλεο πνπ δηεμάγνληαη ζε
δηάθνξεο ρψξεο γηα ην ζέκα ησλ ζρέζεσλ γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ έρεη
δηαπηζησζεί φηη δηακνξθψλεηαη έλα είδνο θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο κεηαμχ
ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο πνπ εκθαλίδεη δηαθνξνπνηήζεηο κε βάζε ηνλ
ηξφπν νξγάλσζεο ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπο βαζκνχο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηεο
νηθνγέλεηαο ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ απνδνρή αμηψλ απφ ηηο
νηθνγέλεηεο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηηο βηψλνπλ.
Έξεπλα ησλ Μαηζαγγνχξα θαη Βέξδε (2003), κε δείγκα 390 γνλείο
παηδηψλ πνπ θνηηνχλ ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν, έδεημε πσο αμηνινγνχλ ηελ
νηθνγέλεηα σο ηνλ πην ζεκαληηθφ παξάγνληα κφξθσζεο. Μεηά απφ ηελ
νηθνγέλεηα αθνινπζεί ην ζρνιείν, ε ινγνηερλία, ε εθθιεζία, νη παξέεο θαη ε
γεηηνληά. Ζ ηειεφξαζε είλαη ν κφλνο παξάγνληαο ζηνλ νπνίνλ απνδίδεηαη
αξλεηηθφο ξφινο. ζνλ αθνξά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο πνπ θαιείηαη
λα ππεξεηήζεη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, νη γνλείο αλέδεημαλ ηελ
παξαθάησ αμηνιφγεζε: αλάπηπμε εζηθψλ αμηψλ (76% ην πνζνζηφ ησλ
ζεηηθψλ απαληήζεσλ), απηνγλσζία ησλ παηδηψλ (58%), απφθηεζε
ρξήζηκσλ γλψζεσλ (54%), αλάπηπμε επξσπατθήο ζπλείδεζεο (52%),
αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα (51%,) απφθηεζε ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο (28%),
δηαπαηδαγψγεζε
6

ησλ

καζεηψλ

ζε

δεκνθξαηηθνχο

πνιίηεο

(27%),

Απηή είλαη ε βαζηθή ζέζε ησλ ζρνιεην-θεληξηθψλ κνληέισλ φζνλ αθνξά ηηο

ζρέζεηο ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο (Μαηζαγγνχξαο, 2008). Πεξηγξαθή ησλ κνληέισλ
απηψλ ππάξρεη ζην θεθάιαην "Καηεγνξηνπνίεζε ησλ ζρέζεσλ ζρνιείνπνηθνγέλεηαο".
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απφθηεζε θξηηηθήο ζθέςεο (16%). Χο ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ησλ
Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ νη γνλείο ζεκεηψλνπλ ηελ έιιεηςε πεηζαξρίαο ( 64%),
ηα αθαηάιιεια ζρνιηθά θηίξηα (61%) θαη ην θησρφ ζε πεξηερφκελν βηβιία
(37%). Μφλν ην 17% ησλ γνλέσλ ζεσξεί σο πξφβιεκα ηε κηθξή εκπινθή
ησλ γνλέσλ ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ ηνπο.
Σα εκπφδηα πνπ ζπλήζσο ππάξρνπλ ζηελ εκπινθή ησλ γνλέσλ
ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο είλαη ε έιιεηςε ρξφλνπ, νη ειιηπείο
γλψζεηο ηνπο θαη νη αξλεηηθέο ζηάζεηο είηε απφ πιεπξά ησλ γνλέσλ είηε απφ
ηελ πιεπξά ησλ παηδηψλ (Russell, & Granville, 2005). Ζ ηαθηηθή επαθή θαη
ζπλεξγαζία ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ νηθνγέλεηά είλαη απαξαίηεηε ζε
πεξηπηψζεηο πνπ ε νηθνγέλεηα είλαη δηαθνξεηηθή ηεο ηππηθήο (π.ρ.
κνλνγνλετθή,

παιηλλνζηνχζα,

μέλεο

εζληθφηεηαο

θ.α.),

ή

θνξέαο

δηαθνξεηηθψλ αληηιήςεσλ, αμηψλ θαη ηξφπσλ ζπκπεξηθνξάο, πξνο
απνθπγή

εζσηεξηθψλ

ζπγθξνχζεσλ

ζηνλ

ςπρηζκφ

ηνπ

καζεηή

(Καζηαλίδνπ, 2004).
χκθσλα κε ηνλ Παπαγεσξγίνπ (2008) ε νηθνγέλεηα πξέπεη λα
ελεξγνπνηεί ηηο πλεπκαηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο αμίεο, γεγνλφο πνπ μππλά ηελ
πλεπκαηηθή δσή ζην παηδί θαη δηακνξθψλεη καδί κε ηηο εζσηεξηθέο ηνπ
δπλάκεηο ηνλ ραξαθηήξα ηνπ. Παξάγνληεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ
νηθνγέλεηα θαη νδεγνχλ ζε θαιή ζρνιηθή επίδνζε είλαη (Παπαγεσξγίνπ,
2008): ε ζσζηή νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ κειέηεο, ε αηζηνδνμία θαη πίζηε γηα
ην ηειηθφ απνηέιεζκα, ε ζπκπαξάζηαζε ησλ γνλέσλ κε ηελ ελεξγφ
ζπκκεηνρή ηνπο, νη θαλφλεο, ε επηβξάβεπζε ζρνιείνπ – γνλέσλ, ν ρψξνο
εξγαζίαο θαη κειέηεο ηνπ παηδηνχ κε ηα απαξαίηεηα κέζα, ηα δεδνκέλα
θίλεηξα ηελ θαηάιιειε ζηηγκή, ε ελζάξξπλζε ηνπ παηδηνχ γηα ηελ
αληηκεηψπηζή δπζθνιηψλ, ε ελαζρφιεζε ηνπ παηδηνχ κε ηνλ αζιεηηζκφ, ε
πίζηε ζηελ εθπαίδεπζε, ε αλάπηπμε ηεο απηναληίιεςεο θαη απηνεθηίκεζεο,
ε απνθπγή απφ κέξνπο ησλ γνλέσλ ζπγθξίζεσλ ή δηαθξίζεσλ κε άιια
αδέξθηα ή καζεηέο-ηξηεο θαη ε ειεχζεξε έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ
παηδηνχ.

Αληίζεηα

ζε

θαθή

ζρνιηθή

επίδνζε,

ζχκθσλα

κε

ηνλ

Παπαγεσξγίνπ (2008), νδεγνχλ ε ζρνιηθή αλσξηκφηεηα, ε απνζάξξπλζε
ηνπ παηδηνχ θαη ε αδηαθνξία ηεο νηθνγέλεηαο.
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1.2.4 Μνληέια ζρέζεο ζρνιείνπ – νηθνγέλεηαο
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νη αληηιήςεηο θαη απφςεηο γηα ηε ζρέζε
ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο κεηαβάιινληαη ζπλερψο αθνινπζψληαο ηηο
αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη δνκέο.
Τπάξρνπλ ηξία κεγάια ξεχκαηα αληηιήςεσλ φζνλ αθνξά ηε ζρέζε απηή
(Epstein, 1987).
Σν πξψην ξεχκα ππνζηεξίδεη πψο ζρνιείν θαη νηθνγέλεηα έρνπλ
δηαθνξεηηθέο

αξκνδηφηεηεο

θαη

επζχλεο

(separate

responsibilities).

Σνλίδεηαη ε έκθπηε αζπκβαηφηεηα, αληαγσληζηηθφηεηα θαη ππνβφζθνπζα
ζχγθξνπζε κεηαμχ ηνπ ζεζκνχ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ζεζκνχ ηνπ
ζρνιείνπ. Ζ αληίιεςε απηή παξνπζηάδεη εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο λα
έρνπλ δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο, ξφινπο θαη επζχλεο πνπ εθπιεξψλνληαη
αλεμάξηεηα.
Σν δεχηεξν ξεχκα αληηιήςεσλ ππνζηεξίδεη πσο ην ζρνιείν θαη ε
νηθνγέλεηα κνηξάδνληαη αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο (shared responsibilities).
Γίλεηαη έκθαζε ζην ζπληνληζκφ θαη ηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κεηαμχ
ζρνιείσλ θαη νηθνγελεηψλ. Δλζαξξχλεηαη ε επηθνηλσλία θαη ε ζπλεξγαζία
κεηαμχ ηνπο. Σν ζρνιείν θαη ε νηθνγέλεηα κνηξάδνληαη ηελ επζχλε γηα ηελ
θνηλσληθνπνίεζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ. Δθπαηδεπηηθνί θαη γνλείο
ππεξεηνχλ θνηλνχο ζθνπνχο γηα ηα παηδηά, νη νπνίνη κπνξνχλ λα
εθπιεξσζνχλ πην απνηειεζκαηηθά φηαλ δνπιεχνπλ απφ θνηλνχ. Ζ
αληίιεςε

απηή

βαζίδεηαη

ζηελ

νηθνζπζηεκαηηθή

πξνζέγγηζε

πνπ

απνδέρεηαη δηαζχλδεζε θαη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ αηφκσλ, νκάδσλ θαη
νξγαληζκψλ.
Σν ηξίην ξεχκα αληηιήςεσλ ππνζηεξίδεη πσο ην ζρνιείν θαη
νηθνγέλεηα

έρνπλ

ζεηξηαθέο

(δηαδνρηθέο)

επζχλεο

(sequential

responsibilities). Δδψ ηνλίδνληαη ηα θξίζηκα ρξνληθά ζηάδηα επηξξνήο ησλ
γνλέσλ θαη ησλ δαζθάισλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ.
Τπάξρνπλ πνιιέο ζεσξίεο πνπ κπνξνχλ λα δηαθσηίζνπλ ηε
δηακφξθσζε θαη ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο ζρέζεο κεηαμχ ζρνιείνπ θαη
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νηθνγέλεηαο.

Μία

απφ

απηέο,

είλαη

ε

ζεσξία

ηεο

ζπκβνιηθήο

αιιειεπίδξαζεο (symbolic interaction) κηα ηδηαίηεξε ηάζε ηεο Κνηλσληθήο
Φπρνινγίαο (Γηνχιηζεο, 1997, ζει. 82). H ζπκβνιηθή αιιειεπίδξαζε
πξεζβεχεη πψο ε απηνεηθφλα ηνπ θαζελφο, ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ, νη αμίεο
θαη αληηιήςεηο ηνπ είλαη πξντφληα ηεο αιιειεπίδξαζεο κε άιινπο
αλζξψπνπο

ή

νκάδεο.

Σν

πψο

νη

άιινη

αληηιακβάλνληαη

θαη

πξνζιακβάλνπλ ηνπο ζθνπνχο καο θαη ζπκπεξηθνξέο καο, καο σζεί λα ηηο
αλαδηακνξθψζνπκε έηζη ψζηε λα ζπκβαδίδνπλ κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπο. Με
απηφ ηνλ ηξφπν δηεθδηθνχκε ηελ αλαγλψξηζε, ηελ επηβξάβεπζε, ηελ
απνδνρή. Σν θνηλσληνινγηθφ απηφ ζεσξεηηθφ ξεχκα, πνπ είρε σο
πξσηεξγάηε ηνλ George H. Mead, ππνζηεξίδεη πψο ε θνηλσληθνπνίεζε
ζπληζηά

κηα

δηαδηθαζία

ζπλερνχο

αιιειελέξγεηαο

κε

άιινπο

(Μηραιαθφπνπινο, 2000, ζει. 122). Σνλ θπξηφηεξν ξφιν φκσο παίδνπλ νη
"ζεκαληηθνί άιινη", φπσο είλαη θαη' εμνρήλ νη γνλείο θαη ε δάζθαινη-εο. Οη
θνηλσληνιφγνη εξεπλεηέο πνπ απνδέρζεθαλ ηελ θαηεχζπλζε απηή (ηεο
ζπκβνιηθήο αιιειεπίδξαζεο), ηνλίδνπλ ηδηαίηεξα ηε ζεκαζία πνπ έρεη ζηελ
θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ε επηθνηλσλία.
Ζ ζεσξία ησλ νκάδσλ αλαθνξάο (reference group theory)
επηζεκαίλεη άιιεο ζεκαληηθέο δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ πεπνηζήζεσλ πνπ
έρεη έλα άηνκν θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο. Σα κέιε ηεο θνηλσλίαο
δξνπλ

θαη

ζπκπεξηθέξνληαη

ζε

αλαθνξά

κε

ηνπο

ξφινπο

πνπ

αλαιακβάλνπλ θαη ηηο ζέζεηο πνπ θαηέρνπλ. χκθσλα κε εηζεγεηή ηεο
ζεσξίαο ησλ νκάδσλ αλαθνξάο Robert Merton7, κηα θνηλσληθή ζέζε δελ
εθθξάδεηαη κε έλα κνλαδηθφ ξφιν, αιιά κε έλα ζχκπιεγκα ξφισλ
(Μηραιαθφπνπινο, 2000, ζει. 71). Μηα νκάδα αλαθνξάο κπνξεί λα είλαη
κηα ζπιινγηθφηεηα ή έλα άηνκν πνπ επεξεάδεη ηε ζηάζε θαη ηε
ζπκπεξηθνξά άιισλ ζπιινγηθνηήησλ ή αηφκσλ. Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ κηα
ζπιινγηθφηεηα ή έλα άηνκν αλαγλσξίδεη ηε ζπνπδαηφηεηα κηαο άιιεο
ζπιινγηθφηεηαο ή ελφο αιινχ αηφκνπ, ή ζπκθσλεί κε ηηο ζέζεηο θαη ηηο
ελέξγεηεο ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ν δάζθαινο-α πξνζδίδεη έλα ηδηαίηεξν
7

Ήηαλ απηφο πνπ ρξεζηκνπνίεζε γηα πξψηε θνξά ηνλ γλσζηφ φξν

"απηνεθπιεξνχκελε πξνθεηεία" ην 1948 (Κσζηαξίδνπ-Δπθιείδε, 1997, ζει. 239).
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ξφιν ζηνπο γνλείο φζνλ αθνξά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, είλαη γηαηί
ζεσξεί ηνπο γνλείο κηα ζεκαληηθή νκάδα αλαθνξάο. Δάλ νη γνλείο
ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο ελέξγεηεο ησλ δαζθάισλ ζηηο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην ζπίηη, είλαη γηαηί ζεσξνχλ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο κηα ζεκαληηθή νκάδα αλαθνξάο. Μεξηθέο θνξέο κηα
ζπιινγηθφηεηα-νκάδα επεξεάδεη κηα άιιε ρσξίο απηή ε ζρέζε λα γίλεηαη
ακθίδξνκε, επεηδή ην θνηλσληθφ ηεο status είλαη πην πςειφ. Παξαδείγκαηνο
ράξε, ήηαλ πνιχ δχζθνιν ζηε δεθαεηία ηνπ 70, ή θαη πην πξηλ, λα
επεξεάζνπλ κε ηηο ζέζεηο ηνπο νη γνλείο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ιφγσ ηεο
πςειήο θνηλσληθήο ζέζεο πνπ είραλ εθείλε ηελ επνρή. Δάλ νη γνλείο
ζεσξνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζεκαληηθή νκάδα αλαθνξάο ρσξίο νη
εθπαηδεπηηθνί λα έρνπλ αληίζηνηρε άπνςε γηα ηνπο γνλείο, ηφηε δελ ζα
έρνπλ ηελ θαηάιιειε ελζάξξπλζε θαη ζηήξημε έηζη ψζηε λα βνεζήζνπλ ηα
παηδηά ηνπο ζην ζπίηη.
1.2.4.1 Καηεγνξηνπνηήζεηο ησλ ζρέζεσλ ζρνιείνπ νηθνγέλεηαο
Ο Μαηζαγγνχξαο (2008), αλαθέξεη ηέζζεξηο θαηεγνξίεο κνληέισλ
πνπ αθνξνχλ ηηο ζρέζεηο ζρνιείνπ – νηθνγέλεηαο:
 ρνιεην-θεληξηθά κνληέια: Οη ζρέζεηο ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο
θαζνξίδνληαη κε απνθιεηζηηθή πξσηνβνπιία θαη επζχλε ηνπ ζρνιείνπ θαη
εμαληινχληαη ζε κηα εμνπζηαζηηθήο κνξθήο επηθνηλσλία ηνπ ζρνιείνπ κε
ηελ νηθνγέλεηά.
 Μνληέια επηθνπξηθήο εκπινθήο γνλέσλ: Δληαηηθνπνηνχλ ηηο
ζρέζεηο επηθνηλσλίαο ζρνιείνπ - νηθνγέλεηαο θαη ηηο εκπινπηίδνπλ κε
ζηνηρεία ζπλεξγαζίαο. Σν ζρνιείν ζέηεη πάληα ηελ αηδέληα απηήο ηεο
ζπλεξγαζίαο θαη ε νηθνγέλεηα ζπληνλίδεηαη καδί ηνπ.
 Γηαπξαγκαηεπηηθά κνληέια κε ζχκκεηξνπο ξφινπο εθπαηδεπηηθψλ
θαη γνλέσλ: Απμάλνπλ ηηο δηθαηνδνζίεο ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ ζην
εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη. Πξνυπνζέηνπλ ακνηβαία εκπηζηνζχλε, απνδνρή
φξσλ θαη ξφισλ θαζψο θαη αλαγθαία ππνδνκή γηα ηνπο γνλείο.
Πξσηνεθαξκφζηεθαλ ζε πξνγξάκκαηα εηδηθήο αγσγήο.
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Οηθνγελεηαθν-θεληξηθά

κνληέια:

Ακθηζβεηνχλ

ηηο

ησξηλέο

πξαθηηθέο γηα ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε
ζέζε ηνπο θαη ηελ εμεηδίθεπζε ηνπο θαη αλαβαζκίδνπλ ην ξφιν ησλ γνλέσλ.
Πξνβάιινπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ γνλέσλ σο πνιηηψλ, σο απνδεθηψλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη σο πξνζψπσλ πνπ γλσξίδνπλ θαιχηεξα
απφ θάζε άιιν ηηο δπλαηφηεηεο θαη αλάγθεο ησλ παηδηψλ ηνπο.
Σα ζεσξεηηθά κνληέια γηα ηε ζρέζε ζρνιείνπ – νηθνγέλεηαο
ζχκθσλα κε ηνλ Γεσξγίνπ (2000, ζει. 17-32), είλαη:
1. Σν ζηαδηαθφ κνληέιν: ρξεζηκνπνηεί σο βάζε ηα ζηάδηα
αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ θαηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Γειαδή ε επζχλε γηα
ηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ αλήθεη πξψηα ζηελ νηθνγέλεηα (φηαλ ην παηδί
είλαη πνιχ κηθξφ), χζηεξα ζην ζρνιείν θαη ηέινο ζην ίδην ην άηνκν φηαλ έρεη
ελειηθησζεί. Βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηνπ κνληέινπ απηνχ είλαη ε έιιεηςε
αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ νηθνγέλεηαο θαη ζρνιείνπ. Ζ ελαιιαγή ηεο επζχλεο
κεηαμχ ησλ δχν ζπκβαίλεη φηαλ ην παηδί αξρίδεη λα πεγαίλεη ζην ζρνιείν.
2. Σν νξγαληζκηθφ κνληέιν: βαζίδεηαη ζηελ πεξηγξαθή ηεο δνκήο θαη
ηεο ιεηηνπξγίαο παξαγσγηθψλ νξγαληζκψλ. Έρεη δειαδή σο ζεσξεηηθφ
ππφβαζξν ηνπ ηε δνκν-ιεηηνπξγηθή ζεσξία ηνπ Talcott Parsons8. Οη
δάζθαινη-εο έξρνληαη ζε επαθή κε ηνπο γνλείο κφλν φηαλ ην παηδί ηνπο
αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα κάζεζεο ή ζπκπεξηθνξάο, θαη νη γνλείο
επηθνηλσλνχλ κε ην ζρνιείν κφλν φηαλ δηαπηζηψλνπλ δπζθνιίεο ηνπ
παηδηνχ ηνπο ή κεησκέλεο επηδφζεηο (Γεσξγίνπ, 2000, ζει. 20). Σν
νξγαληζκηθφ κνληέιν απνζαξξχλεη ηε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ - νηθνγέλεηαο
θαη ζπλερίδεη λα επεξεάδεη ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο ζην ρψξν ηεο
εθπαίδεπζεο.

8

Βαζηθή ηεο ζέζε είλαη φηη θάζε θνηλσληθφ ζχζηεκα ζπληζηάηαη απφ κηα δνκή

αιιεινζρεηηδφκελσλ ζηνηρείσλ θαη θάζε ζηνηρείν έρεη σο ιεηηνπξγία λα ζπλεηζθέξεη ζηελ
πξνζαξκνγή θαη δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο δνκήο (Μηραιαθφπνπινο, 2000, ζει. 47). Ο

Parsons είλαη ν ηδξπηήο ηεο ζρνιήο ηεο Κνηλσληθήο Γξάζεο ζηελ θνηλσληνινγία.
Αλέιπζε ηε ιεηηνπξγία ησλ επηθνηλσληαθψλ δξάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ.
Δλζσκάησζε πνξίζκαηα ηεο ςπραλαιπηηθήο ζεσξίαο ζηελ θνηλσληθή έξεπλα
(Γηνχιηζεο, 1997, ζει. 220-222).
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3. Σν νηθνζπζηεκηθφ κνληέιν: βιέπεη ην ζρνιείν θαη ηελ νηθνγέλεηά
σο νξγαληθά κέξε ηνπ ίδηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ αιιειεπίδξαζε ηνπο δελ
εκπνδίδεηαη αιιά ζεσξείηαη αλακελφκελε θαη επηζπκεηή. Σν ζρνιείν θαη ε
νηθνγέλεηά σο ππνζπζηήκαηα, δειαδή σο κέξε ελφο ζπζηήκαηνο,
αιιεινεμαξηψληαη θαη αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. Αζθνχλ θαζνξηζηηθφ
ξφιν

ζηελ

αλάπηπμε

ηνπ

παηδηνχ.

δηακνξθψλνπλ

ζηάζεηο

θαη

ζπκπεξηθνξέο θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαηαζθεπή απηνχ πνπ απνθαινχκε
‖εαπηφ‖.
4. Σν θνηλσληθφ κνληέιν: απνηειείηαη απφ δχν δηαζηάζεηο πνπ
ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια θαη αιιεινεπεξεάδνληαη, ηε λνκνζεηηθή θαη ηελ
ηδηνγξαθηθή9. ηελ εθπαίδεπζε ε λνκνζεηηθή δηάζηαζε πεξηγξάθεη ηε
ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ/νξγαληζκνχ (ζρνιείνπ) κέζα ζηελ θνηλσλία θαη ε
ηδηνγξαθηθή ηε ιεηηνπξγία ησλ εξγαδνκέλσλ (εθπαηδεπηηθψλ) κέζα ζ‘ απηφλ
ηνλ ζεζκφ/νξγαληζκφ (Γεσξγίνπ, 2000, ζει. 26). Ζ ρξεζηκφηεηα ηνπ
θνηλσληθνύ κνληέινπ επηθεληξψλεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα πξνβιέπεη ηελ
αληίδξαζε ηνπ ζρνιείνπ ζε θαηλνηνκίεο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε
ελίζρπζε ηεο εκπινθήο ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε. Αλ νη εθπαηδεπηηθνί
αηζζάλνληαη λα απεηινχληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζα βξνπλ ηξφπν λα ηελ αλαζηείινπλ αθφκα θαη αλ
είλαη επίζεκε πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ ή ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο.
5. Σν πνιηηηθφ κνληέιν: πεξηγξάθεη θαη εμεγεί ηηο ζρέζεηο
αιιειεμάξηεζεο κεηαμχ νξγαληζκψλ θαη νξγαλσκέλσλ νκάδσλ. Κάζε
ζχζηεκα πνπ παξάγεη πνιηηηθή θαη δηαρεηξίδεηαη ζέκαηα εμνπζίαο βξίζθεηαη
ζε ζπλερή δηάινγν κε ηηο νκάδεο πίεζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην πεξηβάιινλ
ηνπ. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Οκάδεο πίεζεο πνπ
δξνπλ ζηα πιαίζηα ηνπ είλαη νη πνιίηεο, ηα πνιηηηθά θφκκαηα, ηα κέζα
καδηθήο επηθνηλσλίαο, νη καζεηέο-ηξηεο θαη θπζηθά νη γνλείο ηνπο θαη νη
9

Ζ λνκνζεηηθή δηάζηαζε αθνξά ηνπο ζεζκνχο, ηνπο ζρεηηθνχο ξφινπο, ηνπο

ζθνπνχο θαη ηηο πξνζδνθίεο. Ζ ηδηνγξαθηθή δηάζηαζε αθνξά ην γεγνλφο φηη ζε
θάζε ζχζηεκα ππάξρνπλ άηνκα ηα νπνία δηαζέηνπλ νξηζκέλα πξνζσπηθά
ραξαθηεξηζηηθά

θαη

νξηζκέλεο

αλάγθεο

(Μηραιαθφπνπινο, 2000, ζει. 160).
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πνπ

ηείλνπλ

λα

ηθαλνπνηήζνπλ

εθπαηδεπηηθνί. Αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη απφ
θάζε ζχζηεκα θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ απηά βηψλνληαη απφ ηα κέιε
ησλ νκάδσλ πίεζεο, ε ππνζηήξημε πξνο απηφ εληζρχεηαη, κεηαβάιιεηαη ή
απνζχξεηαη (Γεσξγίνπ, 2000, ζει. 26).
Ο Γνδνληζάθεο (2001, ζει. 54-72) θαηεγνξηνπνηεί ηελ αλάκεημε ησλ
γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ζε ηξεηο κεγάιεο νκάδεο:
Μνληέια κε εθπαηδεπηηθή δηάζηαζε.
1.

Αληηζηαζκηζηηθφ

κνληέιν:

πξνζπαζεί

λα

πξνσζήζεη

ηελ

αληηζηαζκηζηηθή εθπαίδεπζε κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία νηθνγέλεηαοζρνιείνπ.

Βαζίδεηαη

ζηελ παξαδνρή

πσο

ηα

ραξαθηεξηζηηθά

ηεο

νηθνγέλεηαο (εηζφδεκα, κέγεζνο, κφξθσζε γνλέσλ, ελδηαθέξνληα γνλέσλ)
είλαη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ εμέιημε θαη εθπαηδεπηηθή επηηπρία
ησλ παηδηψλ.
2. Δπηθνηλσληαθφ κνληέιν: ζηεξίδεηαη ζηελ άπνςε φηη γηα λα
επηηεινχλ ζσζηά νη γνλείο ην ζπκπιεξσκαηηθφ πξνο ην ζρνιείν έξγν ηνπο,
πξέπεη λα είλαη επαξθψο πιεξνθνξεκέλνη. Γίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο
ηξφπνπο θαη ηα κέζα επηθνηλσλίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο γνλείο.
Δθιακβάλεη

ηνπο

γνλείο

ζπκπιεξσκαηηθνχο

σο

βνεζνχο

εθπαηδεπηέο.

Γελ

θαη

ππνζηεξηθηέο,

βαζίδεηαη

απιψο

σο
ζε

απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο κεηαρείξηζεο ησλ γνλέσλ (αληηζηαζκηζηηθφ
κνληέιν).

Σνπο

ζέιεη

ζπκπαξαζηάηεο

θαη

ζπλνδνηπφξνπο

ησλ

εθπαηδεπηηθψλ (Γνδνληζάθεο, 2001, ζει. 63).
Μνληέια κε πνιηηηθή δηάζηαζε.
Γηαρεηξηζηηθφ κνληέιν: ε πνιηηηθή δηάζηαζε ηεο αλάκεημεο ησλ
γνλέσλ

ζηε

ζρνιηθή

εθπαίδεπζε

αλαδεηθλχεηαη

απφ

ηελ

εθινγή

αληηπξνζψπσλ ηνπο ζε ζπιιφγνπο πνπ πθίζηαληαη ζην ζρνιείν πνπ
θνηηνχλ ηα παηδηά ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξνχλ λα δηαηππψλνπλ
ζπιινγηθά ηηο απφςεηο θαη ζέζεηο ηνπο γηα δεηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη ζηνλ
δηεπζπληή-ηξηα θαη ζην ζχιινγν δηδαζθφλησλ ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη ζε
επίπεδν δήκνπ, λφκνπ θαη θεληξηθψλ ππεξεζηψλ ηεο εθπαίδεπζεο.
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Μνληέια κε δηηηή δηάζηαζε.
1. Σν κνληέιν ηεο απφδνζεο ιφγνπ: βαζίδεηαη ζηελ ζεψξεζε ησλ
γνλέσλ σο πειάηεο ησλ ζρνιείσλ πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα ηεο επηινγήο ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ ζα θνηηήζεη ην παηδί ηνπο. Ζ ειεχζεξε επηινγή ηνπ
ζρνιείνπ απφ ηνπο γνλείο βαζίδεηαη ζηελ πξνζσπηθή ειεπζεξία ησλ
πνιηηψλ λα επηιέγνπλ ηηο ππεξεζίεο πνπ έρνπλ αλάγθε θαη ζηελ απφδνζε
ιφγνπ-ινγνδνζία (accountability) ησλ ζρνιείσλ. ηφρνο ηνπ κνληέινπ είλαη
ε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζρνιείσλ δηακέζνπ ηνπ
αληαγσληζκνχ ηνπο.
2.

Σν

ζπλεξγαηηθφ

κνληέιν:

ζπλδπάδεη

ραξαθηεξηζηηθά

ησλ

κνληέισλ εθπαηδεπηηθήο θαη πνιηηηθήο δηάζηαζεο φπσο ην επηθνηλσληαθό
θαη ην δηαρεηξηζηηθό. ην κνληέιν απηφ νη γνλείο έρνπλ ελεξγεηηθφ ξφιν
ζηελ ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ζεσξνχληαη σο εηαίξνη ζηε
ράξαμε πνιηηηθψλ γηα ην ρψξν ηεο παηδείαο. Μεηαμχ φζσλ εκπιέθνληαη
ζηελ εθπαίδεπζε ππάξρνπλ θνηλνί ζθνπνί θαη ακνηβαίνο ζεβαζκφο. Οη
δηαθνξέο γίλνληαη απνδέθηεο θαη αληηκεησπίδνληαη κε ζπκβηβαζκνχο. ινη
απνινγνχληαη γηα ηε δνπιεηά πνπ πξνζθέξνπλ θαη αλαιακβάλνπλ ηηο
επζχλεο πνπ ηνπο αλαινγνχλ.
Σα ζπζηήκαηα ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο έρνπλ θάπνηα θνηλά
ζεκεία: ηεξαξρηθή νξγάλσζε πνπ θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν ιήςεο ησλ
απνθάζεσλ, θαλφλεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ,
θνπιηνχξα (άξξεηεο παξαδνρέο πνπ θαζνδεγνχλ ηε ζπκπεξηθνξά),
ζπζηήκαηα πεπνηζήζεσλ (ηα νπνία απνηεινχλ απφξξνηα καθξνρξφλησλ
εκπεηξηψλ δσήο) θαη ηέινο έλα θνηλφ ελδηαθέξνλ: ηελ αγσγή θαη κφξθσζε
ελφο θαη ηνπ απηνχ πξνζψπνπ (Καζηαλίδνπ, 2004).

1.2.4.2 Ζ ζεσξία ησλ αιιεινεπηθαιππηόκελσλ ζθαηξώλ.
Παξνπζηάζηεθε

απφ

ηελ

Joyce

Epstein

(1987).

Σξεηο

αιιεινεπηθαιππηφκελεο ζθαίξεο-θχθινη αληηπξνζσπεχνπλ ηελ νηθνγέλεηα,
ην ζρνιείν θαη ηελ θνηλφηεηα ζηελ νπνία δηαβηεί ε νηθνγέλεηα. Ο βαζκφο
αιιεινθάιπςεο ησλ ζθαηξψλ θαζνξίδεηαη απφ ηξεηο δπλάκεηο: ην ρξφλν,
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ηηο εκπεηξίεο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ πηνζεηεί, ηηο εκπεηξίεο
ηνπ ζρνιείνπ θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ πηνζεηεί (Epstein, 1987· Γεσξγίνπ,
2000, ζει. 24-25).
Σν κνληέιν ησλ αιιεινεπηθαιππηόκελσλ ζθαηξώλ
πνπ επεξεάδνπλ ηελ κάζεζε ηνπ παηδηνύ
Γχλακε Α: Ζιηθία/Σάμε θνίηεζεο

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ
Α

Γχλακε Β:
εκπεηξίεο,
θηινζνθία,
πξαθηηθέο
πνπ πηνζεηεί
ε νηθνγέλεηα

ΥΟΛΔΗΟ

Γχλακε Γ:
εκπεηξίεο,
θηινζνθία,
πξαθηηθέο
πνπ πηνζεηεί
ην ζρνιείν

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

Γχλακε Γ:
εκπεηξίεο, θηινζνθία, πξαθηηθέο
πνπ πηνζεηεί ε θνηλφηεηα

Ζ δχλακε Α αληηπξνζσπεχεη ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ, ην αλαπηπμηαθφ
ζηάδην ζην νπνίν βξίζθεηαη, ηελ ηάμε ζηελ νπνία θνηηεί αιιά θαη ην
θνηλσληθφ momentum. Καηά ηελ βξεθηθή θαη λεπηαθή ειηθία, νη ζθαίξεο
κπνξεί λα κελ αιιεινθαιχπηνληαη. Ζ κεγαιχηεξε αιιεινθάιπςε ηεο
ζρνιηθήο θαη νηθνγελεηαθήο ζθαίξαο παξαηεξείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
λεπηαγσγείνπ ε ησλ πξψησλ ρξφλσλ ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ.
Ζ δχλακε Β θαη δχλακε Γ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ εκπεηξία πνπ
"θνπβαιάλε" ε νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν αληίζηνηρα, ηηο θηινζνθηθέο ηνπο
παξαδνρέο,

ηηο

ηδενινγηθέο

ηνπο

θαηαβνιέο,

ηελ θνπιηνχξα

πνπ

ελζσκαηψλνπλ, ηηο πξαθηηθέο πνπ πηνζεηνχλ φζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε.

32

Απηέο νη δπλάκεηο σζνχλ ηελ ζθαίξα ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηε ζθαίξα ηνπ
ζρνιείνπ ηελ κηα πάλσ ζηελ άιιε, ή ηηο απνκαθξχλνπλ. Πνηέ δελ
θηάλνπκε ζηελ πιήξε αιιεινθάιπςε ησλ δχν ζθαηξψλ γηαηί πάληνηε
ππάξρνπλ ζηελ νηθνγέλεηα ιεηηνπξγίεο θαη πξαθηηθέο πνπ δελ έρνπλ ζρέζε
κε ην ζρνιείν θαη πάληνηε ππάξρνπλ ζηα ζρνιεία αληίζηνηρεο πξαθηηθέο
πνπ δελ κπνξνχλ εθαξκνζηνχλ ζην πεξηβάιινλ ηεο νηθνγέλεηαο.

1.3 Ζ εκπινθή ησλ γνλέσλ ζην ζπίηη
Μεγάιν ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ ζρεηηθψλ κε ην ζρνιείν
δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ, παίδεη "ην ηη θάλνπλ νη γνλείο" ζην ζπίηη. Απηφ
θαίλεηαη απφ ηηο κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζηηο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ πνπ
πξσηνέξρνληαη ζην λεπηαγσγείν. εκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ επηξξνή ηνπ
νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο δίλνπλ έξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ ηε γλσζηηθή
εμέιημε ησλ παηδηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ. Σα παηδηά πνπ ε
ζρνιηθή απφδνζε ηνπο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή, ράλνπλ έδαθνο έλαληη ησλ
άιισλ, θπξίσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ, φηαλ ηα ζρνιεία είλαη
θιεηζηά θαη ε επηξξνή ησλ γνλέσλ ζεκαληηθφηαηε (Entwisle, & Alexander,
1992). Σα πςειά επίπεδα ζπκκεηνρήο γνλέσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή
ελαζρφιεζε ησλ παηδηψλ ηνπο ζην ζπίηη (παξαδείγκαηνο ράξε επίβιεςε
θαη έιεγρνο, θαζεκεξηλέο ζπλνκηιίεο γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζην ζρνιείν), έρνπλ
ζπλδεζεί κε πςειφηεξα απνηειέζκαηα ζηηο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ζην
γισζζηθφ κάζεκα, θαζψο επίζεο θαη κε πςειφηεξνπο βαζκνχο ζηνπο
ζρνιηθνχο ειέγρνπο (Griffith, 1996 Ho, & Willms, 1996). Ζ ελίζρπζε πνπ
παξέρεηαη ζην ζπίηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο ζηξαηεγηθή
παξέκβαζεο

γηα

ηελ

αληηκεηψπηζε

πξνβιεκαηηθήο

ζπκπεξηθνξάο

καζεηψλ10. Μεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ε ηερληθή απηή (ε

10

Οη δηάθνξεο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο απμάλνληαη ή κεηψλνληαη αλάινγα κε ηελ

αληίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο καο. πγθεθξηκέλεο αληηδξάζεηο πνπ επεξεάδνπλ
ζεηηθά ηε ζπκπεξηθνξά ιέγνληαη ζεηηθνί εληζρπηέο (π.ρ. ιεθηηθέο επηβξαβεχζεηο,
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ελίζρπζε) βνεζά ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο καζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, θαζψο
νη γνλείο κε ην δηθφ ηνπο ηξφπν θαη κε κεγαιχηεξε γθάκα ακνηβψλ,
πξνλνκίσλ θαη πνηλψλ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηα παηδηά ηνπο, ησλ
νπνίσλ γλσξίδνπλ πνιχ

θαιά ηα ελδηαθέξνληα

θαη ηηο αλάγθεο

(Καζηαλίδνπ, 2004).

1.3.1 Σν "πξόγξακκα ζπνπδώλ" ηεο νηθνγέλεηαο
Ο φξνο "πξφγξακκα ζπνπδψλ" ηεο νηθνγέλεηαο (curriculum of the
home) πξσηνρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ Walberg (1984) θαη αλαθέξεηε ζε
φινπο εθείλνπο ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο επηδφζεηο ησλ
καζεηψλ-ηξηψλ θαη έρνπλ ζρέζε κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπο, δειαδή ηηο κνξθέο
θαη πξαθηηθέο ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ
παηδηνχ λα καζαίλεη ζην ζρνιείν.
Ο ίδηνο ν Walberg ζεσξνχζε πσο απηνί νη παξάγνληεο είλαη πέληε:
α) νη ζπδεηήζεηο γνλέσλ-παηδηνχ γηα ηα θαζεκεξηλά γεγνλφηα θαη
ζπκβάληα, β) ε ελζάξξπλζε θαη παξφηξπλζε γηα δηάβαζκα εμσζρνιηθψλ
θεηκέλσλ, γ) ν έιεγρνο ηεο παξαθνινχζεζεο ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ,
δ) ε εμσηεξίθεπζε ζπλαηζζεκάησλ φπσο ζηνξγή θαη ηξπθεξφηεηα, θαη ε) ην
ελδηαθέξνλ γηα ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο ηνπ παηδηνχ.
Ο Redding (2000), πξνρσξεί ζε κηα επξχηεξε νξηνζέηεζε ηνπ φξνπ,
αλαθέξνληαο πσο εκπεξηέρεη ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο: 1) νη ζρέζεηο
γνλέσλ παηδηνχ, 2) νη "ξνπηίλεο" ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο, θαη 3) νη
πξνζδνθίεο θαη ε επίβιεςε ησλ γνλέσλ.
1.3.1.1 Οη ζρέζεηο γνλέσλ παηδηνύ
Μηα ζρέζε γνλέσλ-παηδηνχ ε νπνία είλαη γισζζηθά πινχζηα θαη ην
ζηεξίδεη ζπλαηζζεκαηηθά, ζσξαθίδεη γλσζηηθά θαη θνηλσληθά ην παηδί. ε
έξεπλα ηεο Ma (1999), βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ
αγνξά παηρληδηνχ). ζεο ηελ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ιέγνληαη αξλεηηθνί εληζρπηέο
(π.ρ. επίπιεμε, ζηέξεζε παηρληδηνχ), (Καςάιεο, 1983, ζει. 203-206).
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ζπδεηήζεσλ ζην ζπίηη θαη ησλ επηδφζεσλ ησλ παηδηψλ φπσο θαη κεηαμχ
ηεο επηθνηλσλίαο ζρνιείνπ-γνλέσλ θαη επηδφζεσλ ησλ παηδηψλ. Δίλαη
δχζθνιν

λα

δηαρσξίζνπκε

ηηο

ιεθηηθέο

αιιειεπηδξάζεηο

απφ

ηηο

ζπλαηζζεκαηηθέο εθδειψζεηο πνπ αλαπφθεπθηα ηηο ζπλνδεχνπλ. Ζ
εμσηεξίθεπζε ζπλαηζζεκάησλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο ιεθηηθέο κνξθέο
επηθνηλσλίαο πνπ είλαη ζεκαληηθφηαηεο γηα ηε ζρέζε παηδηνχ – γνλέσλ. Οη
ιεθηηθέο αιιειεπηδξάζεηο δηαθέξνπλ φρη κφλν πνζνηηθά αιιά θαη πνηνηηθά.
ηαλ νη νηθνγέλεηεο κηινχλ γηα βηβιία, εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, ηειενπηηθά
πξνγξάκκαηα, ηα παηδηά κπνχληαη ζε πξνθνξηθέο αλαδεηήζεηο. Οη
πεξηγξαθέο γεγνλφησλ, ε ζχγθξνπζε ησλ δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ,
αλνίγνπλ ηηο πφξηεο δηαλνεηηθψλ αλαδεηήζεσλ (Redding, 2000).
πλνπηηθά κπνξνχκε λα πνχκε πσο ε "ζρέζε γνλέσλ-παηδηνχ"
ζρεηίδεηαη κε: θαζεκεξηλέο ζπλνκηιίεο γηα ηα ζπκβάληα ηεο εκέξαο,
εθδειψζεηο ζηνξγήο θαη αγάπεο, νηθνγελεηαθή ζπδήηεζε γηα βηβιία,
εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα, νηθνγελεηαθέο επηζθέςεηο
ζε βηβιηνζήθεο, κνπζεία, δσνινγηθνχο θήπνπο, ηζηνζειίδεο, πνιηηηζηηθέο
εθδειψζεηο θαη ελζάξξπλζε γηα λα δνθηκάδεη ην παηδί λέεο ιέμεηο, λα
επεθηείλεη ην ιεμηιφγην ηνπ.
1.3.1.2 Οη ζηαζεξέο ζπλήζεηεο (ξνπηίλεο) ηεο νηθνγελεηαθήο δσή
Σα παηδηά δηαπξέπνπλ ζην ζρνιείν φηαλ νη γνλείο ηνπο ζέηνπλ φξηα
θαη θαλφλεο, ελζαξξχλνπλ ηελ παξαγσγηθή ρξήζε ηνπ ρξφλνπ θαη
παξέρνπλ γλσζηηθέο εκπεηξίεο. Οη ζηαζεξέο ζπλήζεηεο (ξνπηίλεο) ηεο
νηθνγελεηαθήο δσήο, νη θαζεκεξηλέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ γνλέσλ
θαη ησλ παηδηψλ, ηα ρφκπη θαη νη ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ε
νηθνγέλεηα απνιακβάλεη, έρνπλ ζρέζε κε ηελ εηνηκφηεηα ησλ παηδηψλ γηα
ζρνιηθή εθκάζεζε. ηαλ ην ζπίηη έρεη πνηθίια εθπαηδεπηηθά αληηθείκελα,
φπσο βηβιία, εθεκεξίδεο, ππνινγηζηή, πεξηνδηθά, ε ζρνιηθή απφδνζε ησλ
παηδηψλ είλαη θαιχηεξε (Teachman, 1987).
πλνπηηθά κπνξνχκε λα πνχκε πσο νη ζηαζεξέο ζπλήζεηεο
(ξνπηίλεο) ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο ραξαθηεξίδνπλ νηθνγέλεηεο φπνπ ηα
παηδηά αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζηηο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ
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ζρνιείνπ θαη ζρεηίδνληαη κε: θαζηεξσκέλν ρξφλν κειέηεο ζην ζπίηη,
θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο (ξνπηίλεο) πνπ πεξηιακβάλνπλ ην ρξφλν γηα
θαγεηφ, γηα χπλν, γηα παηρλίδη, γηα εξγαζία, γηα κειέηε θαη δηάβαζκα, έλα
ήξεκν κέξνο ζην ζπίηη γηα κειέηε θαη δηάβαζκα θαη νηθνγελεηαθφ
ελδηαθέξνλ γηα ρφκπη, παηρλίδηα θαη δξαζηεξηφηεηεο εθπαηδεπηηθνχ
πεξηερνκέλνπ.
1.3.1.3 Οη πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ θαη ε επίβιεςε ηνπο
Οη γνλείο έρνπλ πξνζδνθίεο γηα ηα παηδηά ηνπο θαη απηέο νη
πξνζδνθίεο πξνζδηνξίδνπλ ην ηη ηα παηδηά ζεσξνχλ ζεκαληηθφ. ηαλ νη
γνλείο έρνπλ πςειέο αιιά ξεαιηζηηθέο αθαδεκατθέο πξνζδνθίεο γηα ηα
παηδηά ηνπο, απηά έρνπλ θαιχηεξεο ζρνιηθέο επηδφζεηο. χκθσλα κε ηνπο
Steinberg, Lamborn, Dornbusch, & Darling (1992), ε γνλετθή εκπινθή
επεξεάδεη ζεηηθά ηηο αθαδεκατθέο επηδφζεηο εθήβσλ φηαλ ζπλνδεχεηαη απφ
πςειέο απαηηήζεηο-πξνζδνθίεο, ζηελή επίβιεςε αιιά θαη παξαρψξεζε
απηνλνκίαο ζην παηδί. πλήζσο νη γνλείο κε πςειέο πξνζδνθίεο παξέρνπλ
ζπλεπή θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδξνκή ηνπ
παηδηνχ ηνπο. Οη πεπνηζήζεηο ησλ γνλέσλ θαη νη πξνζδνθίεο ηνπο γηα ηελ
εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο, ζρεηίδνληαη έληνλα κε ηηο πεπνηζήζεηο ησλ
παηδηψλ γηα ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, θαζψο επίζεο θαη κε ηηο επηδφζεηο ηνπο
(Galper, Wigfield, & Seefeldt, 1997).
πλνπηηθά κπνξνχκε λα πνχκε πψο νη πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ θαη
ε επίβιεςε ηνπο αλαθέξνληαη ζε: πξνηεξαηφηεηα ζηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο
θαη ην δηάβαζκα ζε ζρέζε κε ηε ζέαζε ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηε
δηαζθέδαζε, θαιιηέξγεηα ηεο ρξνληθήο αθξίβεηαο θαη ζπλέπεηαο, πξνζδνθία
φηη ην παηδί ζα πξνζπαζήζεη γηα ην θαιχηεξν, ελδηαθέξνλ γηα ηε ζσζηή θαη
απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο, γνληθφ έιεγρν ησλ ζπλνκήιηθσλ κε
ηνπο νπνίνπο θάλεη παξέα ην παηδί, επίβιεςε ηεο πνηφηεηαο ησλ
ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ βιέπεη θαη επίβιεςε ηεο ζρνιηθήο
πξνφδνπ ηνπ παηδηνχ.

36

1.3.2 Γνλετθή εκπινθή θαη ζρνιηθέο εξγαζίεο ζην ζπίηη
Οη γνλείο αλακηγλχνληαη ζπρλά ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο
κέζσ ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηψλ ηνπο ζην ζπίηη (homework). Οη ζρνιηθέο
εξγαζίεο αλεμάξηεηα απφ ην αλ γίλνληαη ζην ζπίηη ή ζην ζρνιείν: α)
δείρλνπλ ζηνπο γνλείο ην ηη καζαίλεη ην παηδί, (β) δίλνπλ ζηα παηδηά θαη
ζηνπο γνλείο αθνξκή γηα λα κηιήζνπλ γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζην ζρνιείν, θαη
(γ) δίλνπλ ζηνπο δαζθάινπο-εο κηα επθαηξία λα ιάβνπλ πιεξνθνξίεο απφ
ηνπο γνλείο γηα ηε κειέηε θαη εθκάζεζε ησλ παηδηψλ ηνπο (Walker, HooverDempsey, Whetsel, & Green, 2004).
Οη γνλείο εκθαλίδνληαη λα εκπιέθνληαη ζηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο ησλ
παηδηψλ ηνπο γηα ηξεηο ζεκαληηθνχο ιφγνπο: 1 νλ, πηζηεχνπλ φηη πξέπεη λα
εκπιαθνχλ, 2νλ, ζεσξνχλ φηη ε αλάκημε ηνπο ζα έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα
θαη 3νλ, δέρνληαη πξνηξνπέο γηα λα ζπκκεηέρνπλ (Hoover-Dempsey, &
Sandler, 1997).
Οη γνλείο πξνζπαζνχλ λα βνεζήζνπλ ζηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο ησλ
παηδηψλ ηνπο γηαηί πηζηεχνπλ πσο είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα ην πξάμνπλ σο
απφξξνηα ηνπ γνληθνχ ξφινπ ηνπο. Γηάθνξνη εξεπλεηέο, βαζηδφκελνη ζε
ζεσξίεο ξφισλ (role theory), έρνπλ αλαδείμεη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ γνλέσλ
φηη ε ζπκκεηνρή ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ είλαη κηα θπζηνινγηθή
απαίηεζε αιιά θαη επζχλε πνπ πεγάδεη απφ ην γνληθφ ηνπο ξφιν (HooverDempsey, Bassler, & Burow, 1995). Θεσξνχλ ζεκαληηθφ λα βνεζνχλ ζηε
ζρνιηθή κειέηε θαη έρνπλ άπνςε γηα ηνπο ζηφρνπο ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηψλ
θαη πφζε έθηαζε πξέπεη λα έρνπλ. Δπίζεο δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα γλψζε
απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ππνβνήζεζεο ησλ παηδηψλ ηνπο ζηηο
ζρνιηθέο εξγαζίεο ζην ζπίηη (Baker, & Stevenson, 1986· Dodd, 1996).
Δπξήκαηα εξεπλψλ πσο νη γνλείο ζπλερίδνπλ λα εκπιέθνληαη ζηηο ζρνιηθέο
εξγαζίεο ησλ παηδηψλ ηνπο παξά ηηο αλεζπρίεο ηνπο γηα πξνζσπηθέο
γλσζηηθέο αδπλακίεο ή παξά ηελ χπαξμε καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ησλ
παηδηψλ ηνπο ππνγξακκίδνπλ ηε δχλακε ελφο γνληθνχ ξφινπ πνπ ηνπο
παξαθηλεί λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ (Levin, LevyShiff, Appelbaum-Peled, Katz, Komar, & Meiran, 1997).
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Οη γνλείο αλακηγλχνληαη ζηηο θαη‘ νίθνλ ζρνιηθέο ππνρξεψζεηο ησλ
παηδηψλ ηνπο επίζεο επεηδή ζεσξνχλ φηη νη ζρεηηθέο ελέξγεηεο ηνπο ζα
έρνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα (Hoover-Dempsey, & Sandler, 1997). πλήζσο
εκθαλίδνπλ απηνπεπνίζεζε γηα ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ηνπο λα
βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηηο εξγαζίεο ηνπο (Balli, Demo, & Wedman,
1998). Αθφκε θαη φηαλ εθθξάδνπλ ακθηβνιίεο γηα ην αλ πξέπεη λα
εκπιαθνχλ, νη αλεζπρίεο ηνπο αθνξνχλ φρη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα
βνεζήζνπλ αιιά ζπρλά ηελ έιιεηςε επαξθψλ πιεξνθνξηψλ. χκθσλα κε
ηε ζεσξία ηεο αμηνζύλεο (Self-efficacy theory) νη επηινγέο ησλ γνλέσλ
θαζνδεγνχληαη

ελ

κέξεη

απφ

ηηο

εθβάζεηο

πνπ

αλακέλνπλ

λα

αθνινπζήζνπλ ηηο ελέξγεηεο ηνπο. ζν πςειφηεξε ζεσξνχλ ηελ αμηνζύλε11
ηνπο (απηναπνηειεζκαηηθφηεηα - απηντθαλφηεηα ηνπο) ηφζν πςειφηεξνπο
ζηφρνπο ζέηνπλ θαη ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε επηκνλή πνπ εκθαλίδνπλ ζηελ
επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ. Γεληθά, νη γνλείο κε πςειή αμηνζύλε είλαη
πηζαλφηεξν ζε ζρέζε κε γνλείο ρακειήο αμηνζύλεο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ
δηεθπεξαίσζε ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηψλ ζην ζπίηη θαη λα ζεσξνχλ φηη ε
βνήζεηά ηνπο επεξεάδεη ζεηηθά ηηο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο (Stevenson,
Chen, & Uttal, 1990).
Οη γνλείο εκθαλίδνληαη επίζεο λα εκπιέθνληαη ζηηο ζρνιηθέο
εξγαζίεο είηε γηαηί ηνπο δεηείηαη απφ ηα παηδηά ηνπο, είηε γηαηί θάηη ηέηνην
είλαη επηζπκεηφ θαη αλακελφκελν απφ ηνπο δαζθάινπο-εο (HooverDempsey, & Sandler, 1997). Ο ρξφλνο εκπινθήο ησλ γνλέσλ εμαξηάηαη
απφ ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ, ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο ηνπο θαη ηε ζρέζε
γνλέσλ-παηδηψλ.

ε

κηθξφηεξεο

ειηθίεο

ν

ρξφλνο

εκπινθήο

είλαη

πεξηζζφηεξνο ((Levin, Levy-Shiff, Appelbaum-Peled, Katz, Komar, &
Meiran, 1997· Eccles, & Harold, 1993). Παηδηά κε θησρέο ζρνιηθέο
επηδφζεηο επηζπκνχλ πεξηζζφηεξε γνλετθή βνήζεηα. Ζ παξψζεζε ησλ
11

Δθηηκήζεηο πνπ θάλεη ην άηνκν γηα ην πφζν απνηειεζκαηηθή κπνξεί λα είλαη ε

ζπκπεξηθνξά ηνπ, γηα ηελ αμία ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ. Ζ αίζζεζε ηεο αμηνζχλεο
παξέρεη ζην άηνκν ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ηνλ ηξφπν πνπ ζα ελεξγήζεη,
δειαδή πφζν ζα εληείλεη ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ γηα λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ
(Κνιηάδεο, 1995, ζει.166).

38

γνλέσλ απφ ηνπο δαζθάινπο επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε ζηάζε ηνπο θαη έρεη
κεγαιχηεξε

επίδξαζε

ζηε

δξαζηεξηνπνίεζε

ηνπο

απ‘

φηη

ην

θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν ηνπο (Dauber & Epstein, 2001). Ζ παξψζεζε
ησλ γνλέσλ απνδεηθλχεηαη ζεκαληηθή παξάκεηξνο απφ ηελ επηηπρία
δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο γνλετθήο
ζπκκεηνρήο ζηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο ησλ παηδηψλ ηνπο (Balli, Demo, &
Wedman, 1998· Shumow, 1998).
χκθσλα κε ηνπο Hoover-Dempsey, Bassler, θαη Burow (1995),
ππάξρνπλ δχν πξνζεγγίζεηο ζηελ εκπινθή ησλ γνλέσλ κε ηηο ζρνιηθέο
εξγαζίεο. Ζ πξψηε είλαη "εξγαζηνθεληξηθή" (task centered). Ζ πξνζπάζεηα
ππνβνήζεζεο δειαδή έρεη ζαλ επίθεληξν ηεο ηελ εξγαζία ή άζθεζε πνπ
έρεη

αλαηεζεί

ζην

παηδί.

Ζ

δεχηεξε,

πεξηζζφηεξν

άηππε,

είλαη

"παηδνθεληξηθή" (child centered). Δδψ ε πξνζπάζεηα ππνβνήζεζεο έρεη
ζαλ επίθεληξν ην παηδί θαη ηηο απνξίεο-εξσηήζεηο πνπ απηφ απεπζχλεη
πξνο ηνπο γνλείο ηνπ. Καη νη δπν πξνζεγγίζεηο πηνζεηνχληαη απφ ηνπο
γνλείο αλαιφγσο κε ηηο απαηηήζεηο ησλ εξγαζηψλ θαη ηηο αλάγθεο ησλ
παηδηψλ. Οη πεπνηζήζεηο, ηα ‗‘πηζηεχσ‘‘, νη αμίεο πνπ απνδέρνληαη νη γνλείο
γηα δηάθνξεο πιεπξέο ηεο δσήο (π.ρ. ε ζεκαζία ηεο νηθνγέλεηαο, νη αξρέο
κε ηηο νπνίεο αλαηξέθεηαη έλα παηδί, ε ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο, ε ζηάζε
απέλαληη ζηελ εξγαζία, ε γεληθφηεξε ηδενινγηθή ζέζε ηνπο) θαζηζηνχλ
θάπνηεο πξνζπάζεηεο παξέκβαζεο γηα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα λα είλαη
επηηπρεκέλεο ζε θάπνηεο νηθνγέλεηεο ελψ ζε άιιεο φρη (Okagaki, &
Frensch, 1998).
1.3.2.1 Γνλετθή εκπινθή ζηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο θαη αθαδεκατθή
απόδνζε ησλ καζεηώλ-ηξηώλ
Ζ γνλετθή ζπκκεηνρή ζηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο ησλ παηδηψλ
εκθαλίδεηαη λα επεξεάδεη ηελ αθαδεκατθή απφδνζε ηνπο επεηδή πξνζθέξεη
ελζάξξπλζε, δηδαζθαιία θαη πξφηππα πξνο κίκεζε. Σα πξφηππα απηά
ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμε ζηάζεσλ, γλψζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ
ζπλδένληαη κε ηελ επηηπρή ζρνιηθή απφδνζε (Hoover-Dempsey, &
Sandier, 1995). Ζ εκπινθή ησλ γνλέσλ πξνζθέξεη ζηα παηδηά πνιιαπιέο
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επθαηξίεο λα παξαηεξήζνπλ θαη λα κάζνπλ απφ ηνπο γνλείο ηνπο πνπ
ιεηηνπξγνχλ σο κνληέια ζπκπεξηθνξάο, γλψζεο θαη δεμηνηήησλ ζρεηηθψλ
κε ηελ κάζεζε. Δπίζεο ελζαξξχλνληαη θαη αλαηξνθνδνηνχληαη γηα ηηο
δπλαηφηεηεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο.
Οη γνλείο ιεηηνπξγνχλ ζπρλά σο πξφηππα απφ ηα νπνία ηα παηδηά
καζαίλνπλ. χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο (Κνιηάδεο,
1995, ζει. 65) ην άηνκν καζαίλεη, δειαδή απνθηά λέα ζπκπεξηθνξά,
παξαηεξψληαο ηε ζπκπεξηθνξά άιισλ αλζξψπσλ θαη ηηο ζπλέπεηεο ησλ
πξάμεσλ ηνπο. Παξαηεξψληαο ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ ηνπο θαηά ηελ
εκπινθή ηνπο ζηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο ηνπο, ηα παηδηά καζαίλνπλ κέζσ ηεο
πξνζνρήο, ηεο δηαηήξεζεο, θαη ηεο κεηέπεηηα παξαγσγήο ησλ ζρεηηθψλ
ζπκπεξηθνξψλ. Σα πξφηππα-πξφζσπα (πξνο κίκεζε θαη ηαχηηζε)
επεξεάδνπλ πνιχ φηαλ ην παηδί ηα ζεσξεί ηθαλά θαη ηζρπξά, φηαλ βιέπεη
πσο θαηέρνπλ δεμηφηεηεο θαη δπλαηφηεηεο πνπ εθηηκάεη. Ζ θνηλή
νηθνγελεηαθή δσή, νη θνηλέο εκπεηξίεο

θάλνπλ ην γνλέα έλα ηδηαίηεξα

εκθαλέο θαη ηζρπξφ πξφηππν γηα ην παηδί (Bandura, 1989).
Ζ ελίζρπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο σο κεραληζκφο κέζσ ηνπ νπνίνπ ε
εκπινθή ησλ γνλέσλ επεξεάδεη ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ-ηξηψλ,
βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη νη κνξθέο ζπκπεξηθνξάο εκθαλίδνληαη θαη
δηαηεξνχληαη ιφγσ ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο (Κνιηάδεο, 1996, ζει. 133). Ζ
ζπκπεξηθνξά

ηνπ

αηφκνπ

βξίζθεηαη

θάησ

απφ

ηνλ

έιεγρν

ησλ

ζπλαθφινπζσλ ζπλεπεηψλ ηεο. Καηά ζπλέπεηα, ηα παηδηά δηακνξθψλνπλ
θαη ζηαζεξνπνηνχλ ζπκπεξηθνξέο φηαλ ηηο ζπλδένπλ κε επηζπκεηέο
ζπλέπεηεο (Καςάιεο, 1983, ζει. 204). Οη γνλείο είλαη πην εχθνιν λα
ππνβνεζήζνπλ ηελ κάζεζε ησλ παηδηψλ ηνπο κε ηελ ελίζρπζε
ζπκπεξηθνξάο (reinforcement) ζε ζρέζε κε ηνπο δάζθαινπο-εο επεηδή νη
δάζθαινη-εο δνπιεχνπλ κε κεγάιεο νκάδεο θαη είλαη δχζθνιν λα
εθαξκφζνπλ πξαθηηθέο ελίζρπζεο κε ηθαλνπνηεηηθή ζπρλφηεηα ή ζπλέπεηα
(Hoover-Dempsey,

&

Sandler,

1997).

Έρνπλ

άκεζε

γλψζε

ηεο

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ελίζρπζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη είλαη ζε ζέζε
λα αληαπνθξηζνχλ άκεζα ζε ζπκπεξηθνξέο πνπ εκθαλίδνπλ ηα παηδηά
ηνπο.
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Ζ εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο ησλ παηδηψλ ηνπο
επεξεάδεη επίζεο ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ κέζσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ
αιιειεπηδξάζεσλ (γνλέσλ - παηδηψλ) πνπ πξνθαιεί. Αιιειεπηδξάζεηο πνπ
θπκαίλνληαη απφ απιέο εξσηήζεηο σο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξννξίδνληαη λα
αλαπηχμνπλ

ζηξαηεγηθέο

θαηαλφεζεο

θαη

επίιπζεο

πξνβιεκάησλ.

Καιιηεξγνχλ ηελ πξνζσπηθή ππεπζπλφηεηα απέλαληη ζηα απνηειέζκαηα
ηεο κάζεζεο. Γειαδή ηελ πξνζσπηθή επζχλε ηνπ παηδηνχ γηα ηελ επηηπρία
ή ηελ απνηπρία. Ζ εκπινθή ησλ γνλέσλ κπνξεί λα θαηεπζχλεη ηελ
πξνζνρή ησλ παηδηψλ ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηψλ, ηηο
απινπζηεχεη

φζν

ρξεηάδεηαη,

επηιχεη

απνξίεο,

επεμεγεί

ηηο

λέεο

πιεξνθνξίεο θαη ηηο ζπζρεηίδεη κε παξφκνηα γλσζηηθά πιαίζηα πνπ έρνπλ
ήδε θαηαθηήζεη ηα παηδηά. Αθφκα θαη φηαλ νη γνλείο έρνπλ πεξηνξηζκέλε
γλψζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ή ησλ παηδαγσγηθψλ ζηξαηεγηθψλ,
παξνπζηάδνπλ πιενλεθηήκαηα έλαληη ησλ δαζθάισλ ζηνλ δηδαθηηθφ ηνπο
ξφιν. Μπνξνχλ λα αληαπνθξίλνληαη ζην αηνκηθφ πξνθίι κάζεζεο πνπ
παξνπζηάδεη ην παηδί ηνπο θαη γη' απηφ πξνζθέξνπλ ηελ θαηάιιειε βνήζεηα
ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο θαηαλφεζεο ηνπ παηδηνχ
ηνπο (Hoover-Dempsey, Bassler, & Burow, 1995· Miller & Davis, 1992).
Ζ δηεξεχλεζε ηεο επηξξνήο ηεο γνλετθήο εκπινθήο ζηηο ζρνιηθέο
επηδφζεηο έρεη θαηαιήμεη ζε δηάθνξα ζπκπεξάζκαηα. Έρνπλ αλαθεξζεί
ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο (Reynolds, 1992) αιιά θαη αξλεηηθέο παξάκεηξνη
(Muller, 1995). Οη γνλείο πθίζηαληαη ςπρνινγηθή πίεζε πξνζπαζψληαο λα
θαηαλνήζνπλ ηηο απαηηήζεηο πνπ ελέρεη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζρνιηθέο
εξγαζίεο (απαηηήζεηο απφ ηνπο ίδηνπο, απφ ηα παηδηά, απφ ην δάζθαιν–α)
φηαλ νη ζρνιηθέο επηδφζεηο ηνπ παηδηνχ ηνπο είλαη κεησκέλεο ή κηθξφηεξεο
απφ ηηο πξνζδνθίεο ηνπο. Δλ ηνχηνηο, ε απνθιεηζηηθή έκθαζε θαη εζηίαζε
ζηε ζρνιηθή επίδνζε είλαη αηπρήο. Οη ζπκπεξηθνξέο ησλ γνλέσλ πνπ
ζπλδένληαη κε ηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο ησλ παηδηψλ ηνπο είλαη πην ινγηθφ λα
ζρεηίδνληαη κε αλάινγεο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ (π.ρ. ηεο ζηάζεο ησλ
παηδηψλ απέλαληη ζηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο, ηεο απηναληίιεςή ηνπο γηα ηηο
πξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο ηνπο), παξά κε ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο ηνπο φπσο
απηέο εκθαλίδνληαη απφ ηε βαζκνινγία ηνπο. Οη ζρνιηθέο επηδφζεηο
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εμαξηψληαη ηειηθά φρη κφλν απφ ην ‗‘ηη θάλνπλ νη γνλείο‘‘ αιιά απφ άιιεο
κεηαβιεηέο νη νπνίεο είλαη ζπρλά έμσ απφ ηνλ έιεγρν ησλ γνλέσλ (ε
δηδαζθαιία κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε, νη απνθάζεηο ησλ καζεηψλ, νη γλψζεηο
θαη νη ζρεηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ δηεθπεξαίσζε
ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηψλ). Σν εηδηθφ βάξνο απηψλ ησλ κεηαβιεηψλ
απμάλεηαη θαηά ηελ πνξεία αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ. Καηά ζπλέπεηα ηα
θξηζηκφηεξα απνηειέζκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ ζπλδένληαη
κε ηε γνλετθή εκπινθή ζηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ ηα
παηδηά ζην ζπίηη, κπνξνχλ λα αληρλεπηνχλ ζηηο ζηάζεηο, ηδέεο θαη
ζπκπεξηθνξέο πνπ αμηνπνηνχλ νη καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο
εθκάζεζεο (Grolnick, & Slowiaczek, 1994).
1.3.2.2 Οη ζηάζεηο απέλαληη ζηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο γηα ην ζπίηη θαη
γεληθόηεξα ηε ζρνιηθή κάζεζε.
Οη ζεηηθέο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο ησλ
παηδηψλ ηνπο ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ζεηηθψλ ζηάζεσλ ησλ παηδηψλ
ηνπο γηα ηε ζρνιηθή κειέηε ζην ζπίηη θαη γεληθφηεξα ηε ζρνιηθή κάζεζε
(Cooper, Lindsay, Nye, & Greathouse, 1998). Ζ γνλετθή εκπινθή
εκθαλίδεηαη λα ζπληειεί ζηε δεκηνπξγία ζεηηθψλ ζηάζεσλ ησλ παηδηψλ
απέλαληη ζηε κάζεζε γηαηί ζπλδέεηαη κε ζεηηθφηεξεο δηαζέζεηο θαη
απμεκέλε επαξέζθεηα ησλ παηδηψλ φηαλ δηεπζεηνχλ ηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο
ηνπο (Shumow, 1998). Ζ ζεηηθφηεξε ζηάζε απέλαληη ζηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο
ζην ζπίηη, ζρεηίδεηαη κε ην ρξφλν θαη ηελ πξνζπάζεηα πνπ αθηεξψλνπλ νη
καζεηέο-ηξηεο γηα απηέο, κε ηελ αίζζεζε πξνζσπηθήο επζχλεο γηα ηελ
κάζεζε θαη ηελ επηκνλή ηνπο ζηελ νινθιήξσζή ηνπο (Cooper, Lindsay,
Nye, & Greathouse, 1998).
Οη ζπκπεξηθνξέο ησλ γνλέσλ θαηά ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ζρνιηθψλ
εξγαζηψλ ζην ζπίηη θαη ε άπνςε πνπ έρνπλ γηα ηηο δπλαηφηεηεο θαη
ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ ηνπο επεξεάδνπλ κεηαβιεηέο φπσο ε αληίιεςε ηνπ
παηδηνχ γηα ηηο πξνζσπηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο, ε εηθφλα πνπ έρεη γηα ηηο
δπλαηφηεηεο ηνπ θαη ηα αθαδεκατθά επηηεχγκαηα ηνπ, ε ηθαλφηεηα
αηηηνιφγεζεο ησλ ζρνιηθψλ επηηπρηψλ ηνπ, ε αίζζεζε ηεο ππεξνρήο ηνπ ζε
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θάπνηα γλσζηηθά πεδία θαζψο επίζεο θαη ε ηάζε λα εκπηζηεχεηαη ηηο
θξίζεηο θαη ηηο απφςεηο άιισλ πξνζψπσλ (Shumow, 1998· Ginsburg, &
Bronstein, 1993). Ζ επηξξνή ηεο γνλετθήο ζπκπεξηθνξάο ζηηο παξαπάλσ
κεηαβιεηέο πθίζηαηαη επεηδή ε γνλετθή ζπκκεηνρή ζηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο
ζην ζπίηη πξνζθέξεη ην πιαίζην εθείλν φπνπ νη γνλείο κπνξνχλ λα
εθθξάζνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπο, ηελ ελζάξξπλζε θαη ελίζρπζε ηνπο. Έλα
πιαίζην πνπ ηνπο δίλεη ηελ επθαηξία λα "κάζνπλ" ζηα παηδηά ηνπο πψο ε
εθπαηδεπηηθή απφδνζε

ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζπάζεηα. Ζ

γνλετθή

ζπκκεηνρή φηαλ ζπλδπάδεηαη κε ηελ παξαηήξεζε θαη θαηαλφεζε ηνπ
αλαπηπμηαθνχ επηπέδνπ ηνπ παηδηνχ εληζρχεη ηελ αίζζεζε ηνπ γηα ηηο
δπλαηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ηνπ, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο ζπζρεηίδεηαη κε ηελ
αθαδεκατθή απφδνζε (Grolnick & Slowiaczek, 1994). Έρεη ζπλδεζεί επίζεο
κε απνηειεζκαηηθέο ζπλήζεηεο εξγαζίαο ησλ παηδηψλ θαη ηελ αλάπηπμε
απηνξξχζκηζεο. Καη ηα δχν είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
αλάιεςε επζχλεο απφ πιεπξάο ηνπ παηδηνχ γηα ηε ζρνιηθή ηνπ απφδνζε
(Cooper, Lindsay, Nye, & Greathouse, 1998· Brody, Flor, & Gibson, 1999).
Ζ ζπκβνιή ησλ γνλέσλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο απηνξξχζκηζεο ησλ
παηδηψλ ηνπο ζρεηίδεηαη κε ηελ ππνζηήξημή ηνπο ζε δεμηφηεηεο φπσο ε
ζηνρνζεζία, ν ζρεδηαζκφο, ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ε επηκνλή (Shumow,
1998).
1.3.2.3 πκπεξηθνξέο καζεηώλ-ηξηώλ θαη ζρνιηθέο εξγαζίεο γηα ην
ζπίηη.
Ζ γνλετθή εκπινθή ζηηο θαη‘ νίθνλ ζρνιηθέο εξγαζίεο σθειεί ηηο
ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηψλ απέλαληη ζ‘ απηέο θαη γη‘ απηφ επεξεάδεη
ζεηηθά ηελ απφδνζή ηνπο. Απηφ είλαη εκθαλέο ζην ρξφλν πνπ δηαζέηνπλ νη
καζεηέο γηα ηε δηεπζέηεζε θαη νινθιήξσζε ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηψλ. Υάξε
ζηνπο θαλφλεο θαη πξφηππα πνπ ζέηνπλ γηα ηελ εξγαζία ζην ζπίηη, ή ράξε
ζηελ ελίζρπζε ηεο ζεηηθήο δηάζεζεο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο πνπ δείρλνπλ
ηα παηδηά, νη γνλείο κπνξνχλ λα ειαηηψζνπλ ην ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα
λα νινθιεξσζνχλ (Natriello, & McDill, 1986). Απφ ηελ άιιε, ηπρφλ δηάζεζε
πεξηζζφηεξνπ ρξφλνπ γηα ηηο εξγαζίεο ζην ζπίηη επηηξέπεη πεξηζζφηεξε
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γνλετθή βνήζεηα, απμεκέλε επηκνλή θαη θαιχηεξε θαηαλφεζε. Ζ γνλετθή
ζπκκεηνρή επηθέξεη επίζεο κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε θαη επίδεημε
πξνζνρήο ζηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο, απμεκέλεο πηζαλφηεηεο επηηπρνχο
νινθιήξσζεο ηνπο θαη γεληθφηεξα θαιχηεξε απφδνζε ησλ παηδηψλ (Balli,
Demo, & Wedman, 1998). πλδέεηαη κε ζεηηθφηεξε ζπκπεξηθνξά ησλ
καζεηψλ ζην ζρνιείν ηνπο, ίζσο επεηδή κεηαβηβάδεη ηηο πςειέο πξνζδνθίεο
ησλ γνλέσλ, ηε ζεκαζία πνπ απνδίδνπλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ θαη
ηε ζρνιηθή πξνζπάζεηα. Ζ θαιχηεξε ζρνιηθή ζπκπεξηθνξά ζπλδέεηαη
φπσο είλαη ινγηθφ κε κεγαιχηεξε πξνζνρή κέζα ζηελ ηάμε θαη
κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ ηα
παηδηά λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζην ζπίηη. Ζ γνλετθή εκπινθή ζε ζρνιηθέο
εξγαζίεο ζην ζπίηη ζπλδέεηαη έηζη κε δηάθνξεο ζηάζεηο ησλ παηδηψλ, κε
δεμηφηεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηε ζρνιηθή κάζεζε
θαη ηε ζρνιηθή επηηπρία. Ζ αιιειεπίδξαζε γνλέσλ - παηδηψλ ζπκβάιεη έηζη
ψζηε απηέο νη ζηάζεηο, νη δεμηφηεηεο θαη νη ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ λα
επεξεάζνπλ ηηο αληίζηνηρεο απνθάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ γνλέσλ. Ζ
γνλετθή εκπινθή ινηπφλ δξα ακθίδξνκα, επεξεάδεη θαη θαζνδεγεί ηελ
εθκάζεζε θαη ηε ζρνιηθή απφδνζε ησλ παηδηψλ (Steinberg, Lamborn,
Dornbusch, & Darling, 1992).

1.4 Ζ ζεσξία ηνπ Κνηλσληθνύ Κεθαιαίνπ
Ζ ζεσξία ηνπ Κνηλσληθνχ θεθαιαίνπ (Social Capital Theory) είλαη
κηα απφ ηηο δεκνθηιέζηεξεο ζεσξίεο ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα θαη
εκθαλίδεηαη εθηελψο ζε εξεπλεηηθέο κειέηεο απφ ην 1986 (Dika, & Singh,
2002). Πξνηείλεηαη απφ ηνπο πνιηηηθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο εξεπλεηέο σο
ιχζε ζε επίκνλα εθπαηδεπηηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα. Έρεη θεξδίζεη
δεκνηηθφηεηα ιφγσ ηεο θξηηηθήο απνηίκεζεο ηεο πνπ παξαηεξείηαη ζηελ
ππάξρνπζα

βηβιηνγξαθία-αξζξνγξαθία.

ε

πνιιέο

κειέηεο

γίλεηαη

πξνζπάζεηα λα πξνζδηνξηζηεί ν ξφινο ηνπ Κνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ζηελ
εθπαηδεπηηθή θαη ςπρνινγηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ (Dika, & Singh, 2002).
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Ζ εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο είλαη κηα
απφ ηηο παξακέηξνπο ηεο επίδξαζεο ηνπ ζπλνιηθνχ νηθνγελεηαθνχ
πιαηζίνπ ζηηο αθαδεκατθέο επηδφζεηο ηνπο. Ζ θαηαλφεζε ηεο εκπινθήο ησλ
γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε επηηάζζεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ φισλ απηψλ ησλ
παξακέηξσλ ηνπ νηθνγελεηαθνχ πιαηζίνπ πνπ επεξεάδνπλ ηελ αθαδεκατθή
επηηπρία ελφο παηδηνχ. Ο Coleman (1988) έρεη πξνηείλεη ηελ αλάιπζε ηνπ
νηθνγελεηαθνχ πιαηζίνπ ζε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο επδηάθξηηεο ζπληζηψζεο: α) ην
νηθνλνκηθφ θεθάιαην (financial capital) πνπ αθνξά ην νηθνγελεηαθφ
εηζφδεκα θαη πεξηνπζία, β) ην αλζξψπηλν θεθάιαην (human capital) πνπ
αθνξά ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ, θαη γ) ην θνηλσληθφ θεθάιαην
(social capital) πνπ αθνξά ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο
θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο.
ζνλ αθνξά ηηο εθπαηδεπηηθέο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ, ππάξρεη κηα
άκεζε ζρέζε κεηαμχ ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη αλζξψπηλνπ νηθνγελεηαθνχ
θεθαιαίνπ θαη ησλ επηηπρψλ εκπεηξηψλ εθκάζεζεο ησλ παηδηψλ. Σν
νηθνλνκηθφ θεθάιαην είλαη έλαο απφ ηνπο ηζρπξφηεξνπο δείθηεο πξφβιεςεο
ησλ αθαδεκατθψλ επηδφζεσλ. Μειέηεο έρνπλ δείμεη πσο ζπλδέεηαη άκεζα
θαη έκκεζα καδί ηνπο (Haller, & Portes, 1973· Spenner, & Featherman,
1978). Δξψηεκα παξακέλεη ζε πνην βαζκφ ε επίδξαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ
θεθαιαίνπ ζηηο αθαδεκατθέο επηδφζεηο, εληζρχεηαη ή απνδπλακψλεηαη απφ
ην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην ζην νπνίν ηα παηδηά θνηηνχλ. Μειέηεο θαηαιήγνπλ
ζην ζπκπέξαζκα φηη ε επίδξαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θεθαιαίνπ είλαη
δηαθνξεηηθή

ζε

καζεηέο-ηξηεο

πνπ

εληάζζνληαη

ζε

δηαθνξεηηθά

εθπαηδεπηηθά πιαίζηα (Griffin, & Alexander, 1978· Raudenbush, & Bryk,
1986). εκαληηθή επίζεο θαίλεηαη λα είλαη ε επίδξαζε ηνπ αλζξψπηλνπ
θεθαιαίνπ. ε γεληθέο γξακκέο νη γνλείο κε πςειή κφξθσζε έρνπλ
πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο κε ρακειφηεξε
κφξθσζε λα ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ ησλ
παηδηψλ ηνπο (Baker, & Stevenson, 1986· Lareau, 1987).
Δληνχηνηο, ελψ θαη νη δχν απηέο κεηαβιεηέο είλαη θαζνξηζηηθνί
παξάγνληεο ηεο εθπαηδεπηηθήο επηηπρίαο ησλ παηδηψλ, παξακέλεη έλα
αμηφινγν πνζνζηφ ηεο δηαθχκαλζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή επηηπρία πνπ δελ
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αηηηνινγείηαη απφ απηέο ηηο κεηαβιεηέο κφλν. Ο Coleman (1988) εμεγεί
απηφ ην ράζκα ππνζηεξίδνληαο πσο ε εθπαηδεπηηθή επηηπρία ησλ παηδηψλ
επεξεάδεηαη επίζεο απφ ην θνηλσληθφ θεθάιαην, κε ηε κνξθή ηεο γνλετθήο
εκπινθήο, εθηφο απφ ην νηθνλνκηθφ θαη αλζξψπηλν θεθάιαην πνπ είλαη
δηαζέζηκν. Καηά ζπλέπεηα, ην νηθνγελεηαθφ θνηλσληθφ θεθάιαην κεζνιαβεί
κεηαμχ ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ησλ γνλέσλ, αθ' ελφο,
θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ησλ παηδηψλ ηνπο, αθ'
εηέξνπ (Coleman, 1988· Teachman, Paasch, & Carver, 1997).
To θνηλσληθφ θεθάιαην φπσο φια ηα είδε θεθαιαίσλ είλαη
παξαγσγηθφ θαη θαζηζηά δπλαηή ηελ επίηεπμε ζηφρσλ πνπ ζε πεξίπησζε
απνπζίαο ηνπ δελ ζα κπνξνχζαλ λα επηηεπρζνχλ (Coleman, 1988).
Λεηηνπξγεί φπσο ην νηθνλνκηθφ θαη αλζξψπηλν θεθάιαην αιιά ε δηαθνξά
ηνπ είλαη πσο εληνπίδεηαη εγγελέο ζηε δνκή ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ
- ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κεηαμχ γνλέσλ, δαζθάισλ θαη παηδηψλ. Γη'
απηφ ην νηθνλνκηθφ θαη αλζξψπηλν θεθάιαην είλαη αλελεξγά θαη δελ
κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ θαηαζηάζεηο αλ δελ ζπλνδεχνληαη απφ ην
θνηλσληθφ θεθάιαην. Οη θνηλσληθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ γνλέσλ θαη ησλ
παηδηψλ ηνπο, ησλ γνλέσλ θαη ησλ δαζθάισλ, είλαη ην φρεκα κεηαθνξάο
ηνπ (Muller, 1995). Ο Coleman (1988) ππνζηεξίδεη πσο νη εθπαηδεπηηθέο
επηηπρίεο (ή δπζθνιίεο) ησλ παηδηψλ εδξάδνληαη ζην θνηλσληθφ θεθάιαην
(κέζσ ηεο γνλετθήο εκπινθήο) θαη φρη ζην νηθνλνκηθφ θαη αλζξψπηλν
θεθάιαην ησλ γνλέσλ. Γειαδή ην θνηλσληθφ θεθάιαην είλαη ην θίιηξν κέζσ
ηνπ νπνίνπ ην νηθνλνκηθφ θαη αλζξψπηλν θεθάιαην κεηαθέξνληαη θαη
αμηνπνηνχληαη απφ ηα παηδηά.
Οη Dika θαη Singh (2002), αλέιπζαλ ηε ρξήζε ηνπ Κνηλσληθνχ
Κεθαιαίνπ σο επεμεγεκαηηθή κεηαβιεηή ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα. πσο
αλαθέξνπλ,

νη

ζεσξεηηθέο

πηπρέο

ηνπ

Κνηλσληθνχ

Κεθαιαίνπ

αλαπηχρζεθαλ απφ ηνλ Pierre Bourdieu θαη ηνλ James Coleman. Ο Pierre
Bourdieu αλέπηπμε ηε ζεσξία ηεο πνιηηηζηηθήο αλαπαξαγσγήο θαη ηνπ
πνιηηηζηηθνχ θαη θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ σο ελαιιαθηηθή εμήγεζε ηεο άληζεο
αθαδεκατθήο επίδνζεο θαη ησλ ειιεηκκάησλ πνπ παξαηεξνχκε ζην
καζεηηθφ πιεζπζκφ ζε δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο. Ο Coleman (1988)
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αλαθέξεη

πσο

απμεκέλν

Κνηλσληθφ

Κεθάιαην

φπσο

νη

πςειέο

εθπαηδεπηηθέο πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ θαη ε άκβιπλζε ηνπ ράζκαηνο ησλ
γελεψλ κεηαμχ γνλέσλ-παηδηψλ, νδεγεί ζε κηθξφηεξε έθηαζε ηηο ζρνιηθέο
δηαξξνέο, δειαδή ηνπ θαηλνκέλνπ εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ. Οη Bourdieu
θαη Coleman εηζήγαγαλ δχν δηαθνξεηηθά ξεχκαηα εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζεσξία ηνπ Κνηλσληθνχ Κεθαιαίνπ.
Ζ ζεσξία ηνπ Κνηλσληθνχ Κεθαιαίνπ κπνξεί λα επεθηαζεί γηα λα
πεξηιάβεη ηελ έλλνηα ηεο Πνιηηηζηηθνχ Κεθαιαίνπ πνπ πξνήιζε απφ ηνλ
Pierre Bourdieu. Ζ θαηά Bourdieu έλλνηα ηνπ Κνηλσληθνχ Κεθαιαίνπ
πεξηιακβάλεη επίζεο ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ γνλέσλ πνπ παξέρνπλ
πξφζβαζε ζηα κέζα εθπαίδεπζεο (Lee, & Bowen, 2006). O Bourdieu είδε
ην Κνηλσληθφ Κεθάιαην σο ην κέζν γηα λα σθειεζνχλ φζνη βξίζθνληαη ζην
θνηλσληθφ πεξηζψξην. Έδσζε έκθαζε ζηελ θνπιηνχξα ηνπ αηφκνπ θαη ζηελ
θνπιηνχξα

ηεο

επξχηεξεο

θνηλσλίαο

ή

ησλ

θνηλσληθψλ

ζεζκψλ.

Υξεζηκνπνίεζε ηνπο φξνπο "έμεηο" (habitus) θαη "πεδίν" (field). Οη "έμεηο"
είλαη έλα ζχζηεκα δηαζέζεσλ θαη ηάζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ
θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη ηηο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο. εκαίλεη «λα
ελεξγείο κε έλαλ νξηζκέλν ηξφπν, λα εθιακβάλεηο ηελ εκπεηξία κε έλαλ
νξηζκέλν ηξφπν, λα ζθέθηεζαη κε έλαλ νξηζκέλν ηξφπν» (Lee, & Bowen,
2006). Σν "πεδίν" είλαη κηα δνκή ή έλα ζχζηεκα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ
ζην κηθξνεπίπεδν θαη ζην καθξνεπίπεδν (Lareau, & Horvat, 1999). Έλα
πξφζσπν κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε πιενλεθηηθή ζέζε θνηλσληθά εάλ ην
"πεδίν" είλαη θαηαλνεηφ θαη νηθείν ζ‘ απηφ. χκθσλα κε ηνπο Lee θαη
Bowen (2006), ην Πνιηηηζηηθφ Κεθάιαην ζπζρεηίδεηαη κε ην εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα κε ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο: (1) ηηο πξνζσπηθέο δηαζέζεηο θαη
ηάζεηο, (2) ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηε γλψζε πνπ βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία
θαη (3) ηε ζχλδεζε κε αληηθείκελα ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε (φπσο βηβιία,
ππνινγηζηέο, αθαδεκατθά πηζηνπνηεηηθά) θαη ηε ζχλδεζε κε εθπαηδεπηηθά
ηδξχκαηα (φπσο ην ζρνιείν, ηα παλεπηζηήκηα θαη νη βηβιηνζήθεο).
Οη δηάθνξεο κνξθέο Πνιηηηζηηθνχ Κεθαιαίνπ ζπκβάιινπλ ζηε
δηαθνξνπνίεζε ηνπ επηπέδνπ θαη ηεο θχζεο ηεο εκπινθήο ησλ γνλέσλ
ζηελ εθπαίδεπζε θαη αζθνχλ επηδξάζεηο ζηηο εθπαηδεπηηθέο επηδφζεηο
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παηδηψλ απφ δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο. Ο Coleman (1987) αλαθέξεη έλα
ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα: «ε κηα ζρνιηθή πεξηθέξεηα ζηελ νπνία νη
καζεηέο πξνκεζεχνληαλ βηβιία, βξέζεθε πσο θάπνηεο νηθνγέλεηεο
Αζηαηηθήο θαηαγσγήο πξνκεζεχνληαλ δχν βηβιία γηα θάζε κάζεκα.
Πξνζπαζψληαο λα βξνπλ νη ππεχζπλνη ηεο πεξηθέξεηαο γηαηί ζπκβαίλεη
απηφ αλαθάιπςαλ πσο ην έλα απφ ηα δχν βηβιία ήηαλ γηα ηελ κεηέξα ησλ
παηδηψλ έηζη ψζηε λα κπνξεί θαιχηεξα λα βνεζάεη ηα παηδηά ηεο λα
επηηχρνπλ ζην ζρνιείν. Οη κεηέξεο δειαδή πνπ δελ ήηαλ κνξθσκέλεο θαη
είραλ κηθξφ αλζξψπηλν θεθάιαην, έρνληαο έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηε
ζρνιηθή πνξεία ηνπ παηδηνχ ηνπο θαη πξνζπκία λα αθηεξψζνπλ
πξνζπάζεηα γηα λα ηα βνεζήζνπλ, εκθάληδαλ πςειφ επίπεδν θνηλσληθνχ
θεθαιαίνπ».
πσο ζεκεηψλνπλ νη Dika θαη Singh (2002), απφ ην 1990 σο ην
2001, δηαθνξεηηθέο εξεπλεηηθέο κειέηεο έδεημαλ φηη ην Κνηλσληθφ Κεθάιαην
ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηα εθπαηδεπηηθά επηηεχγκαηα (βαζκνί, test) θαη ηνπο
ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή εμέιημε
(θίλεηξα, απηναληίιεςε). Έλαο κεγάινο αξηζκφο εξεπλεηψλ ρξεζηκνπνηεί
πιένλ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηνπ Coleman θαη ηνπ Bourdieu γηα ην
Κνηλσληθφ θεθάιαην.
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2. ΔΜΠΛΟΚΖ ΣΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΣΖ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΖ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΣΟΤ

2.1 Μαζεκαηηθά θαη γνλετθή εκπινθή
Τπάξρεη έλαο κηθξφο αιιά ζπλερψο απμαλφκελνο αξηζκφο εξεπλψλ
πνπ εζηηάδνπλ ζηελ εκπινθή ησλ γνλέσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ
ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά. Σα Μαζεκαηηθά είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ γλσζηηθφ
πεδίν ζην νπνίν πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε βαξχηεηα απφ ηνπο γνλείο γηα
δχν ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο. Πξψηνλ, ε ηθαλφηεηα ζηα Μαζεκαηηθά είλαη
θξίζηκε γηα ηε ζρνιηθή πνξεία ελφο παηδηνχ θαη κπνξεί λα γίλεη εκπφδην
αλππέξβιεην αλ δεκηνπξγεζνχλ κεγάια θελά θαη ειιείκκαηα12 (Oakes,
1990). Γεχηεξνλ, νη γνλείο ζπρλά πεξηγξάθνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο εκπεηξίεο
ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά σο πξνβιεκαηηθέο. Πξέπεη επίζεο λα ιεθζεί ππφςε
ην έιιεηκκα ζπλέρεηαο θαη ζπλάθεηαο κεηαμχ ησλ ζρνιηθψλ Μαζεκαηηθψλ
θαη ησλ γλψζεσλ ησλ παηδηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην πεξηβάιινλ έμσ
απφ ην ζρνιείν (Λεκνλίδεο, 2003, ζει. 37). Δπίθεληξν απηνχ ηνπ
πεξηβάιινληνο είλαη θπζηθά ε νηθνγέλεηα.
χγρξνλεο

δηδαθηηθέο

πξνηάζεηο,

λέα

δηδαθηηθά

εγρεηξίδηα,

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ ελζσκαηψλνπλ ηα πην πξφζθαηα πνξίζκαηα
επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ (φπσο ην Principles and Standards for School
Mathematics), αλαδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ ζε
θάζε

πξνζπάζεηα

αιιαγψλ

ζηελ

δηδαζθαιία

ησλ

Μαζεκαηηθψλ

(Λεκνλίδεο, 2002· Λεκνλίδεο, & Κνιιηληάηε, 2007· National Council of
Teachers of Mathematics, 2000). ε ζχγθξηζε κε ηηο πξνζπάζεηεο λα
βειηησζεί ε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ ζην ζρνιείν έρεη δνζεί ζρεηηθά
ιίγε πξνζνρή ζηελ αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ
νηθνγελεηψλ
12

σο

ζηνηρείσλ

κηαο

καζεκαηηθήο

κεηαξξχζκηζεο.

Οη

Σέηνηα ειιείκκαηα ζπρλά δηαπηζηψλνληαη ζε παηδηά νηθνγελεηψλ κε ρακειφ

νηθνλνκηθφ επίπεδν ή ζε παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ κεηνλφηεηεο (Oakes, 1990).

πξνζπάζεηεο

κεηαξξπζκίζεσλ

ζηελ

καζεκαηηθή

εθπαίδεπζε

δελ

αμηνπνηνχλ ηνλ παξάγνληα ″γνλείο″ δίλνληαο έκθαζε απνθιεηζηηθά ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο θαη άιινπο επαγγεικαηίεο νη νπνίνη θαινχληαη λα πάξνπλ
ηηο αλάινγεο απνθάζεηο (Peressini, 1998β). Αλαδεηείηαη ε ζηήξημε ησλ
γνλέσλ ζε θάζε πξνζπάζεηα αιιαγψλ αιιά ε εκπινθή ηνπο ζηελ
εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο δελ είλαη πνιχ επηζπκεηή. Δλψ νη
πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ ζηα ζρνιεία
είλαη κεγάιεο θαη ζπλερείο, ελψ νη εθπαηδεπηηθνί εξεπλεηέο13 δίλνπλ
ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε γνλετθή εκπινθή ζε νπνηαδήπνηε κεηαξξπζκηζηηθή
απφπεηξα ηεο Μαζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο, πξαθηηθά ε ζπλεξγαζία κεηαμχ
ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ είλαη ζρεηηθά κηθξή. Οη φπνηεο
πξνζπάζεηεο αιιαγψλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ Μαζεκαηηθψλ δελ δίλνπλ ην
ξφιν πνπ ζα έπξεπε ζηελ εκπινθή ησλ γνλέσλ. ε νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο νη γνλείο ραξαθηεξίζηεθαλ σο ερζξνί παξά σο ζχκκαρνη ζηηο
δηαδηθαζίεο ηεο καζεκαηηθήο κεηαξξχζκηζεο (Peressini, 1998α). ε ζρέζε
κε άιια καζήκαηα, ε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ-ζπηηηνχ γηα ηα Μαζεκαηηθά είλαη
πην δχζθνιν λα εθαξκνζηεί.
Οη πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ ζηα
Μαζεκαηηθά εζηηάδνληαη ζηελ θαιχηεξε εθπαίδεπζε απηψλ πνπ ζα ηα
δηδάμνπλ, ζηελ αιιαγή ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ζηε δεκηνπξγία θαη
πινπνίεζε πξνγξακκάησλ καζεκαηηθήο παηδείαο (Knapp, 1997∙ Smith, &
Hausafus, 1998). Δπαγγεικαηηθά ζσκαηεία φπσο ην Δζληθφ πκβνχιην
Γαζθάισλ Μαζεκαηηθψλ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ (National Council of
Teachers of Mathematics) έρνπλ αλαπηχμεη λέα πξφηππα γηα ηε καζεκαηηθή
εθπαίδεπζε πνπ επεξεάδνπλ ηηο επηρεηξνχκελεο αιιαγέο ζε απηήλ.
Ζ καζεκαηηθή εθπαίδεπζε παξέρεη κηα εηζαγσγή ζε κνξθέο γλψζεο
πνπ απνηεινχλ ηκήκαηα πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο
θαζεκεξηλήο δσήο (Skovsmose, 2003). Γη‘ απηφ, ζχκθσλα κε ηνπο Haury
13

ε έξεπλεο ησλ Appelbaum (1999) θαη Peressini (1997β) βξέζεθε πσο νη γνλείο

είλαη ζεηηθνί ζε ελδερφκελεο αιιαγέο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο ζηα
Μαζεκαηηθά αιιά ηαπηφρξνλα εμέθξαδαλ θάπνηα αλεζπρία θαη άγρνο γηα ην αλ ζα
κπνξνχζαλ λα ηα βνεζήζνπλ θαζψο δελ ήηαλ εμνηθεησκέλνη κε ηηο αιιαγέο απηέο.
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θαη Milbourne (1998), έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά πξάγκαηα πνπ πξέπεη θαη
κπνξνχλ λα θάλνπλ νη γνλείο είλαη λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο λα
θαηαλνήζνπλ ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ Μαζεκαηηθψλ. Έξεπλα κε 95 γνλείο
λεπηαγσγείσλ ηεο Ρφδνπ (θνπκπνπξδή, Σάηζεο, & Καθνχζε, 2009),
έδεημε πσο ζπλεηδεηνπνηνχλ ηε ζεκαζία ησλ Μαζεκαηηθψλ, αιιά θαη ηνπο
ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα Μαζεκαηηθά εκπιέθνληαη ζε πιήζνο
θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη παηρληδηψλ, είηε γίλνληαη ζην ζπίηη είηε
εθηφο ζπηηηνχ. Τπάξρνπλ ηξεηο ηνπιάρηζηνλ ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη
γνλείο απνθεχγνπλ λα εκπιαθνχλ ζηε Μαζεκαηηθή εθπαίδεπζε ησλ
παηδηψλ ηνπο: Πξψηνλ, θαζψο ηα Μαζεκαηηθά γίλνληαη πην πνιχπινθα
αλεβαίλνληαο ηηο ζρνιηθέο ηάμεηο, νη γνλείο κπνξεί λα κελ έρνπλ ηηο γλψζεηο
εθείλεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο. Γεχηεξνλ, νη
αιιαγέο ζηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηε
ζχγρπζε ησλ γνλέσλ πνπ έρνπλ δηδαρηεί πην "παξαδνζηαθέο" κνξθέο
ηνπο. Σξίηνλ, νη δάζθαινη δελ είλαη εθπαηδεπκέλνη λα θαζνδεγνχλ ηνπο
ελήιηθεο πψο λα δνπιεχνπλ καδί κε ηα παηδηά ηνπο γηα λα βειηηψζνπλ ηηο
καζεκαηηθέο επηδφζεηο ηνπο. Οη ηξεηο απηνί ιφγνη δεκηνπξγνχλ ζεκαληηθά
εκπφδηα ζηελ φπνηα πξνζπάζεηα ησλ ζρνιείσλ λα εκπιέμνπλ ηνπο γνλείο
ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο (Peressini, 1998).
Ζ αλάκεημε ησλ γνλέσλ κεηψλεηαη φζν απμάλεηαη ε ειηθία ησλ
παηδηψλ ηνπο. Γνλείο πνπ παξέρνπλ ηζρπξή παξαθίλεζε θαη ελζάξξπλζε
ζηα παηδηά ηνπο ηα βνεζνχλ λα επηηχρνπλ επηδφζεηο αλψηεξεο απφ ηα
παηδηά πνπ νη γνλείο ηνπο δελ έρνπλ αλάινγε ζπκπεξηθνξά (Cao, Bishop,
& Forgaz, 2006). Οη καζεηέο απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζπλήζσο δελ κπνξνχλ
λα εθηηκήζνπλ ζσζηά ηηο καζεκαηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπο (Miller & Davis,
1992) θαη ζεσξνχλ ηα Μαζεκαηηθά δχζθνιν κάζεκα. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ
πσο φηαλ ην 1992 εκθαλίζηεθε ζηα θαηαζηήκαηα παηρληδηψλ ε πξψηε
νκηινχζα θνχθια Barbie, ε πξψηε θξάζε πνπ έιεγε ήηαλ: "ηα Μαζεκαηηθά
είλαη δύζθνια". Ζ εηαηξεία πνπ ηελ θαηαζθεπάδεη πίζηεπε φηη κ‘ απηφ ηνλ
ηξφπν

αληηπξνζσπεχνληαη

ηα

αηζζήκαηα

θαη

νη

αληηιήςεηο

ηνπ

καζεηφθνζκνπ θαη ην πξντφλ ηεο γίλεηαη ειθπζηηθφ. Μεηά απφ δηακαξηπξίεο
δαζθάισλ θαη γνλέσλ ε επίκαρε θξάζε απνζχξζεθε αιιά ην πεξηζηαηηθφ
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είλαη ελδεηθηηθφ κηαο παγησκέλεο γεληθήο αληίιεςεο γηα ηε δπζθνιία ησλ
Μαζεκαηηθψλ ζε ζρέζε κε άιια καζήκαηα (Jovanovic, & Dreves, 1995)14.
Έξεπλεο κε αληηθείκελν ηε γνλετθή εκπινθή ζηα Μαζεκαηηθά
αλαθέξνπλ πψο νη γνλείο έρνπλ κηθηά ζπλαηζζήκαηα γηα ηηο αιιαγέο πνπ
παξαηεξνχλ πάλσ ζηε Μαζεκαηηθή εθπαίδεπζε (Lehrer, & Shumow, 1997·
Peressini, 1997β, 1998α· Appelbaum, 1999). Πνιινί γνλείο βιέπνπλ ζεηηθά
ηηο λέεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηηο δηαθνξεηηθέο
πξνζεγγίζεηο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Άιινη φκσο έρνπλ κεγάιν
άγρνο γηα ηηο αιιαγέο ζηα Μαζεκαηηθά θαη εθδειψλνπλ ηελ απνγνήηεπζή
ηνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηηο εξγαζίεο ηνπο
(Civil, Quintos & Bernier, 2003).
Οη Sheldon θαη Epstein (2005) έδεημαλ ζε έξεπλα ηνπο πψο νη
δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο ζην ζπίηη πνπ είλαη επηθεληξσκέλεο ζηα
Μαζεκαηηθά ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ καζεηψληξηψλ πνπ έρνπλ άξηζηεο επηδφζεηο ζηα Μαζεκαηηθά. Σέηνηνπ είδνπο
δξαζηεξηφηεηεο βειηηψλνπλ ινηπφλ ηηο καζεκαηηθέο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ.
Δλέξγεηεο ησλ ζρνιείσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ κάζεζε Μαζεκαηηθψλ είλαη
ε αλάζεζε ζρνιηθψλ εξγαζηψλ γηα ην ζπίηη πνπ είλαη ζρεδηαζκέλεο έηζη
ψζηε γνλείο θαη παηδηά λα ζπδεηνχλ γηα ηα Μαζεκαηηθά θαη λα
αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαζψο θαη ε πξνκήζεηα πιηθψλ κάζεζεο
Μαζεκαηηθψλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην ζπίηη. Σα ζρνιεία
πνπ παξαθηλνχλ ηνπο γνλείο λα ζπκκεηέρνπλ καδί κε ηα παηδηά ηνπο ζε
δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο Μαζεκαηηθψλ ζην ζπίηη παξνπζηάδνπλ αχμεζε
απφ ρξνληά ζε ρξνληά ησλ καζεηψλ-ηξηψλ ηνπο πνπ αξηζηεχνπλ ζηα
Μαζεκαηηθά (Sheldon & Epstein, 2005). Ζ ζρέζε κεηαμχ ηεο εθαξκνγήο
απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηα ζρνιεία θαη ηεο απφδνζεο ζηα
Μαζεκαηηθά είλαη ηζρπξή θαη ζεηηθή.
ε έξεπλα ησλ Υαζάπε θαη Εαράξνπ (2009) κε δείγκα 30 γνλείο
καζεηψλ-ηξηψλ
14

Γεκνηηθνχ

ζρνιείνπ

αλαθέξνληαη

νη

παξαθάησ
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δηαπηζηψζεηο: Ζ πιεηνλφηεηα ησλ γνλέσλ ζπδεηνχλ θαζεκεξηλά κε ηα
παηδηά ηνπο γηα ην πψο πέξαζε ε ζρνιηθή ηνπο κέξα θαη εηδηθφηεξα γηα ην
κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. Οη γνλείο δείρλνπλ λα γλσξίδνπλ ιεπηνκέξεηεο
ηεο ζρνιηθήο δσήο ηνπ παηδηνχ ηνπο, φπσο καζεκαηηθέο έλλνηεο πνπ
δηδάρηεθε ην ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ ελαζρφιεζε ησλ γνλέσλ κε ην
δηάβαζκα ησλ Μαζεκαηηθψλ ζην ζπίηη πξαγκαηνπνηείηαη φιεο ηηο εκέξεο
πνπ ην πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ ηνπ ζρνιείνπ πεξηέρεη Μαζεκαηηθά. Οη
γνλείο πνπ δελ αζρνινχληαη θαζεκεξηλά κε ην δηάβαζκα ησλ παηδηψλ ηνπο
επηθαινχληαη έιιεηςε ρξφλνπ ε δειψλνπλ φηη έρνπλ εκπηζηνζχλε ζηηο
καζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ ηνπο. Ο ιφγνο ηεο εκπινθήο ησλ
γνλέσλ ζηελ επίβιεςε ηνπ δηαβάζκαηνο ησλ παηδηψλ ηνπο

ζηα

Μαζεκαηηθά είλαη ε θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ Μαζεκαηηθψλ. Σν ελδηαθέξνλ
ησλ γνλέσλ γηα ηα Μαζεκαηηθά νθείιεηαη ζηε ζπνπδαηφηεηα πνπ
απνδίδνπλ ζην κάζεκα. Οη πεξηζζφηεξνη ζεσξνχλ πσο ε εκπινθή ηνπο
είλαη ζεηηθή γηα ηηο επηδφζεηο ηνπ παηδηνχ ηνπο ζην ζρνιείν, φηη ζπκβάιιεη
ζηε βειηίσζε ηεο απηνεηθφλαο θαη ηεο απηνπεπνίζεζεο ηνπ. Σα
πεξηζζφηεξα παηδηά πνπ ζπλαληνχλ δπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά θάλνπλ ηηο
εξγαζίεο ηνπο καδί κε ηνπο γνλείο ηνπο. Αξθεηνί ν γσλίεο ζεσξνχλ
απαξαίηεην λα δίλνπλ ζηα παηδηά ηνπο πξφζζεηεο αζθήζεηο απφ ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ ζρνιείνπ. Θεσξνχλ θαζήθνλ ηνπο ηελ απαζρφιεζε κε
ηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο ησλ παηδηψλ. Οη δπζθνιίεο ησλ γνλέσλ εληνπίδνληαη
ζηελ έιιεηςε ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ θαη ζηελ έιιεηςε ρξφλνπ
(Υαζάπεο, & Εαράξνο, 2009).
Σα παηδηά σθεινχληαη απφ ηελ εκπινθή ησλ γνλέσλ ηνπο ζηελ
εθπαίδεπζε ηνπο θαη ηα νθέιε απηά ίζσο απμάλνληαη φηαλ θνηηνχλ ζ' έλα
ζρνιείν φπνπ πνιινί γνλείο ησλ ζπκκαζεηψλ-ηξηψλ ηνπο επίζεο
εκπιέθνληαη ζε κεγάιν βαζκφ. Παίδεη δειαδή ξφιν θαη ε ζπλνιηθή
εκπινθή φισλ ησλ γνλέσλ ελφο ζρνιείνπ γηαηί απηή επηθέξεη έλα ηζρπξφ
δίθηπν αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ γνλέσλ αιιά θαη κεγαιχηεξν
ξπζκηζηηθφ έιεγρν επί ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ ηνπ ζρνιείνπ. Ο J.
Coleman πεξηέγξαςε πψο ζρνιηθά πεξηβάιινληα κε ζηελέο θνηλσληθέο
ζρέζεηο, επλννχλ ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ-ηξηψλ ηνπο (Carbonaro,
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1999).

ηαλ

νη

γνλείο

ελφο

ζρνιείνπ

γλσξίδνληαη

κεηαμχ

ηνπο,

δηεπθνιχλνπλ ηελ ηαχηηζε ησλ παηδηψλ ηνπο κε ην ζρνιείν θαη ηνπο
ζηφρνπο ηνπ. Ο Carbonaro (1999), ζε έξεπλα ηνπ βξήθε αλάκεηθηα
απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηηο ζέζεηο ηνπ Coleman. Αλαθέξεη πψο ζρνιεία
κε ζηελέο θνηλσληθέο κεηαμχ γνλέσλ έρνπλ θαιχηεξε απφδνζε ησλ
παηδηψλ ζηα Μαζεκαηηθά θαη εκθαλίδεηαη κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο
εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ αιιά δελ ππάξρεη θακία επίδξαζε ζηελ
απφδνζε ησλ καζεηψλ-ηξηψλ ζην κάζεκα ηεο γιψζζαο. Άιινη εξεπλεηέο
φκσο, θαηαιήγνπλ ζε αληίζεηα ζπκπεξάζκαηα, δειαδή πσο νη ιηγφηεξν
ζηελέο θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ γνλέσλ ζρεηίδνληαη κε πςειφηεξεο
επηδφζεηο (Morgan, & Sorensen, 1999).
Έξεπλα ησλ Pan, Gauvain, Liu θαη Cheng (2005), θαηαιήγεη ζην
ζπκπέξαζκα φηη ε εκπινθή ησλ γνλέσλ βνεζά ηα παηδηά λα κάζνπλ
καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη ην πψο εθηεινχληαη καζεκαηηθέο πξάμεηο θαη
ππνινγηζκνί. Απηφ πνπ έρεη ζεκαζία φκσο είλαη ν ηξφπνο εκπινθήο θαη φρη
ν ζπλνιηθφο ρξφλνο πνπ νη γνλείο αθηεξψλνπλ γη‘ απηήλ. Ζ έκθαζε απφ
ηνπο γνλείο ζηα Μαζεκαηηθά πνπ δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν θαη θπξίσο ζε
λνεξνχο ππνινγηζκνχο βνεζά ζεκαληηθά ζηηο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο.
Πνην ξφιν κπνξνχλ λα παίμνπλ νη γνλείο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ
παηδηψλ ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά; Οη Ginsburg θαη Golbeck (2004),
ππνζηεξίδνπλ πσο ε

απάληεζε

είλαη πνιπεπίπεδε. Ζ αλάπηπμε

καζεκαηηθψλ γλψζεσλ κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή πξνρσξά ρσξίο ηε
βνήζεηα ησλ γνλέσλ. Οη πεξηζζφηεξνη γνλείο αγλννχλ φηη ηα παηδηά ηνπο
αληηιακβάλνληαη θαη θαηαλννχλ αξηζκνχο πξηλ απφ ηε λεπηαθή ειηθία
(Antell & Keating, 1983), ή φηη πξνβαίλνπλ ζε ηνπνινγηθέο δνθηκέο θαζψο
παίδνπλ κε "ηνπβιάθηα".

Καη πσο ζα κπνξνχζαλ άιισζηε αθνχ πήξε

πνιχ θαηξφ ζηνπο εξεπλεηέο γηα λα ζπκπεξάλνπλ θάηη ηέηνην (Ginsburg, &
Golbeck, 2004). Πνιιέο πηπρέο ηεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο είλαη θπζηθέο,
εγγελείο θαη θαζνιηθέο, φπσο ν γισζζηθφο κεραληζκφο ή ηα ζηάδηα
αλάπηπμεο ηεο λνεκνζχλεο πνπ πεξηέγξαςε ν Piaget, θαη αζθαιψο δελ
επεξεάδνληαη απφ ηελ εκπινθή ησλ γνλέσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπο. ε
πνιιέο φκσο άιιεο πιεπξέο ηεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο, ε επίδξαζε ησλ
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γνλέσλ είλαη ζεκαληηθφηαηε. Οη γνλείο ρνξεγνχλ ηα κέζα εθπαίδεπζεο
(ππνινγηζηέο, βηβιία, παηρλίδηα), ελζαξξχλνπλ, παξέρνπλ πξφηππα,
πξνζθέξνπλ βνήζεηα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά κπνξεί νη επηξξνέο ηνπο λα
είλαη αξλεηηθέο. Να κεηαδίδνπλ ηελ θνβία ηνπο γηα ηα Μαζεκαηηθά, λα κελ
κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ βαζηθέο καζεκαηηθέο έλλνηεο, λα πηέδνπλ
ππεξβνιηθά ηα παηδηά ηνπο (Ginsburg, & Golbeck, 2004).
Οη πεξηζζφηεξνη γνλείο πηζηεχνπλ φηη ε εκπινθή ζηελ εθπαίδεπζε
ησλ παηδηψλ ηνπο είλαη ζεκαληηθή. ε έξεπλα ησλ Drummond θαη Stipek
(2004), κε δείγκα 234 νηθνγέλεηεο ρακεινχ νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ πνπ ηα
παηδηά ηνπο θνηηνχζαλ ζηελ Β΄ θαη Γ΄ Γεκνηηθνχ, εξσηήζεθαλ νη γνλείο αλ
πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο. Οη
πεξηζζφηεξνη γνλείο (56%) απάληεζαλ φηη πξέπεη λα βνεζνχλ ηα παηδηά
ηνπο ζηηο θαη‘ νίθνλ ζρνιηθέο εξγαζίεο ηνπο. Σν 21% δήισζε φηη πξέπεη λα
βνεζνχλ ζηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε γιψζζα ελψ ην 35% φηη
πξέπεη λα βνεζνχλ ζε ζρνιηθέο εξγαζίεο ησλ Μαζεκαηηθψλ. Δπίζεο, ην
55% είπαλ φηη πξέπεη λα ξσηνχλ ηνπο δαζθάινπο-εο γηα ηελ πξφνδν ηνπ
παηδηνχ ηνπο, ην 18% πψο πξέπεη λα ξσηνχλ ηα παηδηά ηνπο ηη θάλνπλ ζην
ζρνιείν θαη ην 16% φηη πξέπεη λα πξνζπαζνχλ λα αλαθαιχςνπλ νη ίδηνη ηη
έρνπλ κάζεη ηα παηδηά ηνπο πέξα απφ ηελ ελεκέξσζε πνπ έρνπλ απφ ην
ζρνιείν.
Τπάξρνπλ

αξθεηέο

ζεσξεηηθέο

θαη

εκπεηξηθέο

κειέηεο

πνπ

ππνζηεξίδνπλ πσο ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν
ζηε κάζεζε (Crane, 1996). Τπνζηεξίδεηαη πσο ην πεξηβάιινλ απηφ
ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο ηνπ παηδηνχ. Γηα
παξάδεηγκα ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ Home (Home
Observation of the Measurement of the Environment) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη ζεσξείηαη
αμηφπηζην απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθή
ζπλάθεηα κε ηνπο δείθηεο λνεκνζχλεο θαη ηα ηεζη επηδφζεσλ (Bradley,
Caldwell, & Corwyn, 2003 Crane, 1996). Ζ ζρέζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ
πεξηβάιινληνο

κε

ηηο

καζεκαηηθέο

δεμηφηεηεο

παξνπζηάδεη

επίζεο

ζηαηηζηηθή ζπλάθεηα. Οη απνδείμεηο φκσο παιαηφηεξσλ εξεπλψλ, ζχκθσλα
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κε ηνλ Crane (1996) δελ είλαη πνιχ ηζρπξέο. ην ζπκπέξαζκα απηφ
θαηέιεμε γηαηί ηα δείγκαηα ησλ εξεπλψλ δελ ήηαλ ηπραία, ήηαλ κηθξά θαη
δελ ήηαλ αληηπξνζσπεπηηθά, κε απνηέιεζκα ηα ζπκπεξάζκαηα λα κελ
κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ. Δπίζεο ιίγεο έξεπλεο εμέηαδαλ απνθιεηζηηθά
επηδξάζεηο πάλσ ζε καζεκαηηθέο επηδφζεηο.
Μηα ηέηνηα έξεπλα πνπ εμεηάδεη απνθιεηζηηθά επηδξάζεηο πάλσ ζε
καζεκαηηθέο επηδφζεηο είλαη ησλ Λεκνλίδε θαη Υαηδειηακή (2005).
Αλέιπζαλ

ηελ

επίδξαζε

ησλ

ιεηηνπξγηθψλ

ραξαθηεξηζηηθψλ

ηεο

νηθνγέλεηαο (φπσο γηα παξάδεηγκα ηα εξεζίζκαηα πνπ ιακβάλεη ην παηδί
απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ε ζηάζε θαη ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ
απέλαληη ζηα εξεζίζκαηα απηά αιιά θαη νη ελέξγεηεο ησλ γνλέσλ γηα ηε
δεκηνπξγία επθαηξηψλ γηα κάζεζε ησλ παηδηψλ ηνπο), ζηελ πξνθνξηθή
αξίζκεζε θαη αλάγλσζε αξηζκψλ ησλ λεπίσλ. Ζ παξαπάλσ έξεπλα
εληζρχεη ηελ άπνςε φηη ε εμέιημε ησλ παηδηψλ θαη ε αλάπηπμε ησλ
καζεκαηηθψλ ηνπο ηθαλνηήησλ είλαη επζέσο αλάινγε κε ηηο επθαηξίεο γηα
κάζεζε πνπ ηνπο παξέρνληαη απφ ηελ νηθνγέλεηα15. Ζ νηθνγέλεηα έξρεηαη
λα παίμεη έλα ξφιν ππνζηεξηθηηθφ ζηε κάζεζε αιιά πηζαλφλ αλεμάξηεην
απφ απηφ ηνπ ζρνιείνπ.

2.2 Μνξθέο γνλετθήο εκπινθήο ζηα Μαζεκαηηθά
χκθσλα κε ηνπο Cai, Moyer, θαη Wang (1997), νη ηχπνη γνλετθήο
εκπινθήο ζηα Μαζεκαηηθά κπνξνχλ γεληθά λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε δχν
κεγάιεο νκάδεο: άκεζε εκπινθή θαη έκκεζε εκπινθή. Ζ άκεζε εκπινθή,
15

Ζ νηθνγέλεηα κπνξεί λα θαζνξίζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ην πιαίζην ηεο

γλσζηηθήο αλάπηπμεο ηνπ λεπίνπ. Οη Λεκνλίδεο, Υαηδειηακή, & Κπξίδεο (2002),
έδεημαλ φηη ηα λήπηα δηαζέηνπλ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζρεηηθέο κε καζεκαηηθέο
έλλνηεο πνπ θαίλεηαη λα έρνπλ πξνέιεπζε θπξίσο θνηλσληθή, δειαδή έρνπλ
απνθηεζεί είηε απφ ηελ νηθνγέλεηα είηε απφ ζπλνκειίθνπο θαη κέζα καδηθήο
ελεκέξσζεο. Οη γλψζεηο ησλ λεπίσλ δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην
πεξηβάιινλ φπνπ αλαπηχζζνληαη.
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φπσο ε βνήζεηα ζηα παηδηά φηαλ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηα
Μαζεκαηηθά, έρεη ιηγφηεξε επίδξαζε ζηελ απφδνζε ηνπο απφ ηελ έκκεζε
(Cai, Moyer, & Wang, 1997· Wang, Wildman, & Calhoun, 1996). Ζ έκκεζε
εκπινθή φπσο ε ελζάξξπλζε θαη παξαθίλεζε απφ ηνπο γνλείο, νη
πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ, νη ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο ηνπο γηα ηα Μαζεκαηηθά,
έρεη βξεζεί πψο έρεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν θαη ζηηο ζηάζεηο ησλ καζεηψληξηψλ γηα ηα Μαζεκαηηθά θαη ζηε ζρνιηθή επίδνζε ηνπο ζ‘ απηά (Ma, 2001;
Wang, Wildman, & Calhoun, 1996).
Ζ Rockliffe (2001) αλαθέξεη ζε έξεπλα ηεο πέληε πξνζεγγίζεηο πνπ
πηνζεηνχληαη απφ ηνπο γνλείο φηαλ εκπιέθνληαη κε ηε καζεκαηηθή
εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο. Απηέο νη πξνζεγγίζεηο θαζνξίδνπλ θαη ηηο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηιέγνπλ λα θάλνπλ νη γνλείο κε ηα παηδηά ηνπο. Ζ
πξψηε πξνζέγγηζε είλαη ε δηδαρή βαζηθψλ δεμηνηήησλ αξίζκεζεο, ε
εμάζθεζε πάλσ ζηηο ηέζζεξηο βαζηθέο πξάμεηο (πξφζζεζε, αθαίξεζε,
πνιιαπιαζηαζκφο θαη δηαίξεζε), θαη νη βαζηθνί αιγφξηζκνη. Ζ Rockliffe
νλνκάδεη απηέο ηηο δεμηφηεηεο ''ηα βαζηθά'' (Basics). H δεχηεξε πξνζέγγηζε
αθνξά ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε ζε δεμηφηεηεο (Skills), φπσο ην πψο
δηαβάδνπκε ηελ ψξα, πψο πιεξψλνπκε έλα πξντφλ θαη ειέγρνπκε ηα
ξέζηα, θ.η.ι. H ηξίηε πξνζέγγηζε αθνξά ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα
(Curriculum). Οη γνλείο δειαδή, πξνζπαζνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ
εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηνπ

ζρνιηθνχ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο

βνεζψληαο ζηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο πνπ αλαζέηνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζην
ζπίηη, αθνινπζψληαο ζπλήζσο ηηο νδεγίεο ηνπο. Ζ ηέηαξηε πξνζέγγηζε ησλ
γνλέσλ είλαη ν εκπινπηηζκφο (Enrichment) θαη ε δηεχξπλζε ησλ
καζεκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ παηδηψλ κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
επθαηξηψλ πνπ καο παξέρεη ε θαζεκεξηλή δσή. Δπηηξαπέδηα θαη αζιεηηθά
παηρλίδηα, ζηαηηζηηθή, ςψληα, καγείξεκα, θαζαξηζκφο ζπηηηνχ, θ.ά. Ζ
πέκπηε θαη ηειεπηαία πξνζέγγηζε πνπ παξαηεξείηαη απφ ηνπο γνλείο, είλαη
ε δηδαζθαιία λέσλ ελλνηψλ πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ηα γλσζηηθά
αληηθείκελα ησλ ζρνιηθψλ Μαζεκαηηθψλ φπσο ε επίιπζε πξνβιεκάησλ
πνπ απαηηνχλ Μαζεκαηηθά, ε ελαζρφιεζε κε ηα Μαζεκαηηθά σο
ςπραγσγία, ηα Μαζεκαηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηα
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ρφκπη ηνπ παηδηνχ. Δπεηδή ε ελαζρφιεζε κε απηφ ην είδνο Μαζεκαηηθψλ
δελ έρεη ζρέζε κε ην ζρνιείν, ε Rockliffe (2001), νλνκάδεη ηε δηδαθηηθή
απηή πξνζέγγηζε ''αλεμάξηεηε'' (Independent).
Γηα ηε θνγγαιή θαη Ναξδή (2009), ε γνληθή ζπκκεηνρή ζηε
καζεκαηηθή εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ δηαθξίλεηαη ζε ηξία επίπεδα: 1)
βνήζεηα ζηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο γηα ην ζπίηη θαηά ηελ πξσηνβάζκηα
εθπαίδεπζε, 2) παξνρή ηδησηηθψλ καζεκάησλ θαηά ηε δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε, θαη 3) θίλεηξα εζηίαζεο ησλ παηδηψλ ζηελ κειέηε ησλ
καζεκαηηθψλ

(πιηθή

αληακνηβή,

αθεγήζεηο

βησκαηηθψλ

εκπεηξηψλ,

θαζνξηζκφο κειινληηθψλ ζηφρσλ).
Οη Keith θαη Keith (1993) θαηαιήγνπλ πσο κεγαιχηεξε επίδξαζε
ηεο γνλετθήο εκπινθήο εκθαλίδεηαη ζηελ απφδνζε ησλ παηδηψλ ηνπο
ζηα Μαζεκαηηθά. Πξνζδηνξίδνπλ ηελ γνλετθή εκπινθή ζηελ εθπαίδεπζε
σο ηηο θηινδνμίεο ησλ γνλέσλ, ηελ επηθνηλσλία γνλέσλ-παηδηψλ, ην
κνληέιν ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηε ζπκκεηνρή ζε ζρνιηθέο
δξαζηεξηφηεηεο. Οη θηινδνμίεο ησλ γνλέσλ αθνξνχλ ηηο ειπίδεο θαη
πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο απφ ην
λεπηαγσγείν κέρξη ην παλεπηζηήκην. Ζ επηθνηλσλία γνλέσλ παηδηψλ αθνξά
ην πφζν ζπρλά ζπλνκηινχλ γηα ηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο
ππνρξεψζεηο ησλ παηδηψλ φπσο ε κειέηε θαη νη ζρνιηθέο εξγαζίεο ηνπο.
Σν κνληέιν ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνγέλεηαο έρεη λα θάλεη κε ηνπο θαλφλεο πνπ
πηνζεηεί ε νηθνγέλεηα, ηηο εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα ζην ζπίηη
θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ηειεφξαζεο. Ζ ζπκκεηνρή ζε ζρνιηθέο
δξαζηεξηφηεηεο αθνξά ηηο επηζθέςεηο ησλ γνλέσλ ζην ζρνιείν, ηελ
επηθνηλσλία πνπ έρνπλ κε ηνπο δαζθάινπο-εο θαη ηελ πξνζθνξά
εζεινληηθήο εξγαζίαο ηνπο ζην ζρνιείν. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο
ησλ Keith θαη Keith (1993) δείρλνπλ πσο κεγαιχηεξε επηξξνή ζηηο
ζρνιηθέο επηδφζεηο παξνπζηάδεη ε επηθνηλσλία ησλ γνλέσλ κε ηα παηδηά
ηνπο θαη νη πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ. Οη γνλείο θαίλεηαη λα εκπιέθνληαη
πεξηζζφηεξν θαζψο ηα παηδηά ηνπο απμάλνπλ ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο.
Γνλείο κε πςειφηεξν εηζφδεκα εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε εκπινθή. Σα
παηδηά κε γνλείο πνπ εκπιέθνληαη πνιχ ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο
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εκθαλίδνληαη λα αθηεξψλνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζε αθαδεκατθέο
δξαζηεξηφηεηεο. Μειεηνχλ πνιχ πεξηζζφηεξν θαη γηα ηηο ζρνιηθέο
εξγαζίεο πνπ θάλνπλ ζην ζπίηη μνδεχνπλ πεξηζζφηεξε ψξα. Οη Keith θαη
Keith (1993) ζεσξνχλ πσο ε πξνζπάζεηα κείσζεο ηνπ ράζκαηνο ησλ
ζρνιηθψλ επηδφζεσλ ζα είλαη επηηπρεκέλε κφλν αλ ε αχμεζε ηεο
γνλετθήο εκπινθήο ησλ γνλέσλ κε κηθξά εηζνδήκαηα είλαη πςειφηεξε
απφ απηή ησλ γνλέσλ κε πςειά εηζνδήκαηα.
Ο Peressini (1997α· 1998α), πξνζδηφξηζε ηελ εκπινθή ησλ γνλέσλ
ζηα Μαζεκαηηθά κε βάζε ηελ ηππνινγία ηεο Epstein(1997)16. Θεσξεί πσο
ν 2νο , 3νο, 4νο, 5νο θαη 6νο ηχπνο (θαηεγνξία) εκπινθήο ησλ γνλέσλ
κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλα πιαίζην θαζνδήγεζεο ησλ δαζθάισλ θαη
θαζεγεηψλ γηα λα εληείλνπλ ηελ αλάκεημε ησλ γνλέσλ ησλ καζεηψλ-ηξηψλ
ζηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ. Γελ πεξηιακβάλεη ηνλ πξψην ηχπν
(θαηεγνξία) εκπινθήο ησλ γνλέσλ γηαηί απηφο αλαθέξεηαη ζηηο βαζηθέο
ππνρξεψζεηο ηνπο, ηελ εμαζθάιηζε ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ παηδηψλ
ηνπο, ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ πνπ πξνεηνηκάδνπλ ηα παηδηά γηα ην
ζρνιείν θαη ηε δηαζθάιηζε ζπλζεθψλ ζην ζπίηη πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ
κάζεζε. Οη πέληε επφκελνη ηχπνη (θαηεγνξίεο) γνλετθήο εκπινθήο
αλαιχνληαη απφ ηνλ Peressini (1997α, 1998α), σο εμήο:
 Βαζηθέο ππνρξεώζεηο ησλ ζρνιείσλ.
Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη ζπηηηνχ είλαη ν πην ζπλεζηζκέλνο
ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη δάζθαινη πξνζπαζνχλ λα εκπιέμνπλ ηνπο γνλείο
ζηελ εθπαίδεπζε ζηα Μαζεκαηηθά. Ζ δηαηήξεζε δηαχισλ επηθνηλσλίαο
16

Απφ ηελ Joyce Epstein (1997), έρνπλ πξνηαζεί 6 έμη ηχπνη εκπινθήο ησλ

γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο: 1νλ, Βαζηθέο ππνρξεψζεηο ησλ
γνλέσλ, 2νλ, Βαζηθέο ππνρξεψζεηο ησλ ζρνιείσλ, 3νλ, Δζεινληηθή ζπκκεηνρή ζε
ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξνγξάκκαηα, 4νλ, πκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο
κάζεζεο ζην ζπίηη, 5νλ, πκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε,
θαη 6νλ, πλεξγαζία κε άιινπο θνξείο. Απηνί νη 6 ηχπνη εκπινθήο ησλ γνλέσλ
είλαη ζήκεξα επξέσο απνδεθηνί απφ ηε πιεηνςεθία ησλ εξεπλεηψλ θαη
ζπλαληψληαη ζε πνιιέο κειέηεο, φπσο θαη ζηηο έξεπλεο ηνπ Dominic Peressini
(1997α· 1997β· 1998α· 1998β). Αλαιπηηθά ε ηππνινγία ηεο J. Epstein
παξνπζηάδεηαη ζην θεθάιαην 1.2 ηεο εξγαζίαο.
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κεηαμχ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο είλαη απαξαίηεηε θαζψο ηα
αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπλερψο ηξνπνπνηνχληαη θαη ηα Μαζεκαηηθά πνπ
δηδάζθνληαη ζήκεξα έρνπλ πνιιέο δηαθνξνπνηήζεηο κε ηα Μαζεκαηηθά πνπ
δηδάρζεθαλ νη γνλείο. Έλαο απφ ηνπο πην απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο
επηθνηλσλίαο γηα ηα Μαζεκαηηθά είλαη ελεκεξσηηθά θπιιάδηα ή επηζηνιέο
πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχλ είηε νη δάζθαινη-εο κεκνλσκέλα, είηε νκάδεο
δαζθάισλ θαηά ηάμε, είηε νη ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο. Σα ελεκεξσηηθά απηά
θπιιάδηα κπνξεί λα είλαη εβδνκαδηαία, κεληαία ή ηξηκεληαία. Σν
πεξηερφκελν ηνπο είλαη πεξηγξαθέο θαη επεμεγήζεηο ησλ πξνγξακκάησλ
ζπνπδψλ θαη ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ, δείγκαηα ζρνιηθψλ εξγαζηψλ
καζεηψλ-ηξηψλ, απαληήζεηο γηα ζπρλέο εξσηήζεηο θαη απνξίεο ησλ
γνλέσλ, αλαθνξέο γηα ζπκβάληα θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ.
Αλάινγεο ινγηθήο θαη ζηφρεπζεο είλαη νη επηζηνιέο πξνο γνλείο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηα λέα βηβιία Μαζεκαηηθψλ ηεο πξψηεο θαη ηξίηεο
Γεκνηηθνχ ηνπ θαζεγεηή ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο Φιψξηλαο ηνπ
παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Υαξάιακπνπ Λεκνλίδε. πσο
αλαθέξεη ν Λεκνλίδεο (2005α)17 «…γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα εμεγεζεί ζην
γνλέα /θεδεκόλα ηη ζα δηδαρηεί ην παηδί ζην ζρνιείν. Όπνπ ρξεηάδεηαη, δίλνληαη
πξόζζεηεο επεμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν πνπ καζαίλεη ην παηδί, ηηο
ηδηαηηεξόηεηεο απηήο ηεο κάζεζεο, ηα εκπόδηα θηι. Σέινο πξνηείλνληαη ηδέεο γηα
δξαζηεξηόηεηεο θαη παηρλίδηα κε ηα παηδηά ζην ζπίηη. Θεσξνύκε όηη νη γνλείο, αλ
ζέινπλ λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηα καζεκαηηθά, ζα πξέπεη λα θάλνπλ
εθαξκνγέο ζην πεξηβάιινλ ηεο νηθνγέλεηαο, ησλ καζεκαηηθώλ πνπ καζαίλνπλ ηα
παηδηά ζην ζρνιείν. Οη γνλείο κπνξνύλ λα παίμνπλ καδί κε ηα παηδηά ηνπο δηάθνξα
παηρλίδηα ηα νπνία βαζίδνληαη ζε καζεκαηηθέο έλλνηεο όπσο είλαη ην θηδάθη, ε
κνλόπνιε, ην ηάγθξακ θ.ά. Να ζέζνπλ ζηα παηδηά ηνπο εξσηήζεηο θαη λα
ζπδεηήζνπλ γηα δηάθνξα ζέκαηα όπνπ εκθαλίδνληαη καζεκαηηθέο έλλνηεο. Με απηό
ηνλ ηξόπν ηα παηδηά ζα αηζζαλζνύλ όηη ηα καζεκαηηθά πνπ καζαίλνπλ ζην ζρνιείν
είλαη ζεκαληηθά αθνύ ελδηαθέξνληαη θαη κπνξνύλ λα κηιήζνπλ γηα απηά κε ηνπο
γνλείο ηνπο. Θα αηζζαλζνύλ επίζεο όηη ηα καζεκαηηθά πνπ καζαίλνπλ ζην ζρνιείν
δελ πεξηνξίδνληαη κόλν ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ».

17

Απφ ην http://www.eled.uowm.gr/mathslife.html
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Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο κπνξεί λα επηηεπρζεί
θαη κε άιινπο ηξφπνπο: (α) κε ηε δεκηνπξγία δηθηχσλ αιιεινελεκέξσζεο
κεηαμχ ησλ νηθνγελεηψλ κε ζθνπφ ηελ πιεξνθφξεζε ηνπο γηα ην κάζεκα
ησλ Μαζεκαηηθψλ, έηζη ψζηε νη γνλείο πνπ δηζηάδνπλ λα έξζνπλ ζε επαθή
κε ηνπο δαζθάινπο ή πνπ δελ έρνπλ ηνλ ρξφλν γηα κηα ηέηνηα επαθή, λα
ελεκεξψλνληαη γηα ην κάζεκα, (β) νξγαλψλνληαο βξαδηέο Μαζεκαηηθψλ
ζην ζρνιείν18 φπνπ παξνπζηάδεηαη ζηνπο γνλείο ην πξφγξακκα ζπνπδψλ
θαη νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο ζηα Μαζεκαηηθά, (γ)
θαζηεξψλνληαο ζπλαληήζεηο ηνπ δαζθάινπ-αο κε ηνπο γνλείο, φπνπ πηπρέο
ηνπ καζήκαηνο ησλ Μαζεκαηηθψλ επεμεγνχληαη θαη αλαιχνληαη, (δ),
παξέρνληαο νη δάζθαινη ζηνπο γνλείο γξαπηά ζρφιηα θαη αλαθνξέο γηα ηηο
επηδφζεηο, ηα επηηεχγκαηα θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα
παηδηά ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά, θαη (ε) δηαηεξψληαο θάζε καζεηήο έλα ληνζηέ
Μαζεκαηηθψλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο ηνπ, νκαδηθά
projects θαη ηεζη αμηνιφγεζεο. Ζ επηθνηλσλία ζρνιείνπ - ζπηηηνχ, δελ
πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηελ πιεξνθφξεζε πνπ ν δάζθαινο παξέρεη ζηνπο
γνλείο αιιά είλαη ζεκαληηθφ λα πεξηιακβάλεη θαη ηελ πιεξνθφξεζε ησλ
δαζθάισλ απφ ηνπο γνλείο. Οη γνλείο είλαη θάηνρνη άθζνλσλ πιεξνθνξηψλ
γηα ηηο δεμηφηεηεο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ παηδηνχ ηνπο, νη
νπνίεο φηαλ γίλνπλ γλσζηέο θαη ζην δάζθαιν-α, νδεγνχλ ζε κηα
νινθιεξσκέλε εηθφλα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ. Ζ ακθίδξνκε επηθνηλσλία
δηαζθαιίδεη ηελ ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ γηα ην ηη ζπκβαίλεη κέζα ζηελ ηάμε
θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ, ελψ ηαπηφρξνλα ηνπο δίλεη ηε
δπλαηφηεηα λα παξέρνπλ πιεξνθφξεζε βνεζψληαο ην ζρνιείν λα
πξνζθέξεη

θαιχηεξε

Μαζεκαηηθή

εθπαίδεπζε

(Peressini,

1997α

Peressini, 1998α).

 Δζεινληηθή ζπκκεηνρή ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο πξνγξάκκαηα
18

Πνιιά ζρνιεία ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ηε Μεγάιε Βξεηαλία δηνξγαλψλνπλ βξαδηέο

Μαζεκαηηθψλ (Mathematics Family Night). ε απηέο ζπκκεηέρνπλ νη γνλείο καδί κε
ηα παηδηά ηνπο θαη θαηαγίλνληαη κε επράξηζηεο καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ χιε πνπ δηδάζθνληαη ηα παηδηά ζην ζρνιείν, φπσο ζπληαγέο
καγεηξηθήο, tangrams, θ. ά. (Kyle, & Moore, 2001).
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Οη γνλείο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ εζεινληηθά ζε ζρνιηθέο
δξαζηεξηφηεηεο

θαη

πξνγξάκκαηα

πνπ

εληζρχνπλ

ηελ

εθκάζεζε

Μαζεκαηηθψλ. Σέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα είλαη ε παξαθνινχζεζε
σο παξαηεξεηέο ησλ καζεκάησλ Μαζεκαηηθψλ ζην ζρνιείν, ε νξγάλσζε
δηδαθηηθψλ επηζθέςεσλ πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηελ θαζεκεξηλή αλαγθαηφηεηα
ησλ καζεκαηηθψλ (π.ρ. ζε ινγηζηήξηα, ηακεία ζνππεξκάξθεη θ.ά.) θαη ε
ζπλεξγαζία κε ηνλ δάζθαιν γηα ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ κέζα ζηελ
ηάμε πνπ βνεζνχλ ζηελ θαηάθηεζε ησλ καζεκαηηθψλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ
(Peressini, 1997α Peressini, 1998α).
 πκκεηνρή ζε δξαζηεξηόηεηεο κάζεζεο ζην ζπίηη
Απηή ε θαηεγνξία εκπινθήο ησλ γνλέσλ πεξηιακβάλεη ηνλ έιεγρν
θαη επνπηεία πνπ νη γνλείο εμαζθνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πνξεία ησλ
παηδηψλ ηνπο θαη ηε βνήζεηα πνπ παξέρνπλ ζηηο εξγαζίεο πνπ ηνπο
αλαζέηνληαη. Ζ βνήζεηα ησλ γνλέσλ ζηηο ζρνιηθέο καζεκαηηθέο εξγαζίεο
ησλ παηδηψλ ηνπο, είλαη ν πην ζπλεζηζκέλνο θαη αλακελφκελνο ηξφπνο
γνλετθήο ζπκκεηνρήο ζηελ καζεκαηηθή εθπαίδεπζε ηνπο. κσο θαζψο ην
πεξηερφκελν απηήο ηεο εθπαίδεπζεο αιιάδεη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ,
πνιιέο θνξέο έξρνληαη αληηκέησπνη κε πξσηφγλσξεο γηα απηνχο
απαηηήζεηο θαη δεηνχκελα. Μεξηθέο θνξέο νη γνλείο άζειά ηνπο, βνεζνχλ ηα
παηδηά ηνπο κε ηέηνην ηξφπν, πνπ αθπξψλεη ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ δαζθάινπ
θαη ηηο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, είλαη πηζαλφ, αληί λα
αθήλνπλ ην παηδί ηνπο λα κνρζεί γηα ηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο θαη λα
θαηαιήγεη ζηε δηθή ηνπ ιχζε, λα ππνδεηθλχνπλ κε πνηνλ ηξφπν ζα επηιπζεί
ή απιψο λα ηνπ ιέλε ηελ απάληεζε. Οη δάζθαινη κπνξνχλ λα απνηξέπνπλ
ηέηνηνπ είδνπο "βνήζεηα" θάλνληαο ππνδείμεηο θαη πξνηείλνληαο ηερληθέο
πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ νη γνλείο φηαλ βνεζνχλ ηα παηδηά ηνπο
(Peressini, 1997α Peressini, 1998α).
 πκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε.
Ζ ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε, ζεσξείηαη
απφ πνιινχο ζαλ ε πην δεκηνπξγηθή θαηεγνξία εκπινθήο ησλ γνλέσλ
αιιά ηαπηφρξνλα θαη απηή κε ηηο πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο. Πνιινί δάζθαινη
εθιακβάλνπλ ζαλ απεηιή ηελ εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηελ δηνίθεζε ηνπ
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ζρνιείσλ19. Καζψο φκσο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ε απνδνρή ηεο
γνλετθήο ζπκκεηνρήο απμάλεηαη, ν ξφινο ησλ γνλέσλ απνθηά κεγαιχηεξε
βαξχηεηα. Οη γνλείο ζα κπνξνχζαλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο
καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο κε παξαηεξήζεηο θαη ζρφιηα πάλσ ζηα
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ζηα καζεκαηηθά εγρεηξίδηα θαη ζηηο κεζφδνπο
αμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ. Δπίζεο νη ζχιινγνη
γνλέσλ επηβάιιεηαη λα εξγάδνληαη γηα ηελ αχμεζε ηεο γνλετθήο εκπινθήο
ζηε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε, πξνηξέπνληαο θαη ελζαξξχλνληαο ηνπο γνλείο
πνπ ε παξνπζία ηνπο ζην ζρνιείν δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή, λα αζρνινχληαη
κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο (Peressini, 1997α Peressini, 1998α).
 πλεξγαζία κε άιινπο θνξείο.
Ζ ζπλεξγαζία απηή έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε πάλσ ζηα
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ηελ βειηίσζε ηνπο θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ
δηδαθηηθψλ κέζσλ θαη πξαθηηθψλ. Αθνξά θπξίσο ζπλεξγαζία κε
παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο20 θαη επαγγεικαηηθέο ελψζεηο πνπ κπνξνχλ λα
ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο (π.ρ. ζηε
ρψξα καο κηα ηέηνηα επαγγεικαηηθή έλσζε είλαη Μαζεκαηηθή Δηαηξία). Οη
παλεπηζηεκηαθέο

ζρνιέο

κπνξνχλ

λα

νξγαλψλνπλ

επηκνξθσηηθά

πξνγξάκκαηα γηα φζνπο εκπιέθνληαη κε ηε δηδαζθαιία Μαζεκαηηθψλ
θαζψο θαη θαινθαηξηλά ζεκηλάξηα γηα γνλείο. Σα ζρνιεία ζε ζπλεξγαζία κε
ηνπο ηνπηθνχο θνξείο κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχλ ζρνιηθά θαηαζηήκαηα (π.ρ.
θπιηθεία), λα θάλνπλ εθδειψζεηο παξνπζίαζεο ινγηζκηθνχ γηα ηα

19

Τπάξρνπλ αλαθνξέο γηα επηθπιαθηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζε

ελεξγφηεξε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (ΑζαλαζνχιαΡέππα, 1999· Γνδνληζάθεο, 2000· Γψγνπ-Κξεηηθνχ, 1994· Δverard & Morris,
1999).
20

Οη Strutchens, Thomas θαη Perkins (1997), αλαθέξνπλ αλάινγα πξνγξάκκαηα

(Minority College Awareness Program "MCAP" ηνπ παλεπηζηεκίνπ Kentucky,
Family Math Program ηνπ παλεπηζηεκίνπ Berkeley ηεο California, Algebra Project,
Winburn Family Project), πνπ ζηφρν έρνπλ, κέζσ θαη ηεο εκπινθήο ησλ γνλέσλ,
ηελ βειηίσζε ηεο επίδνζεο ζηα Μαζεκαηηθά ησλ παηδηψλ ηνπο.
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Μαζεκαηηθά, λα νξγαλψλνπλ δηαγσληζκνχο γεσκεηξηθψλ θαηαζθεπψλ θαη
λνεξψλ ππνινγηζκψλ (Peressini, 1997α Peressini, 1998α).
Σν εξψηεκα "πψο νη γνλείο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο
λα κάζνπλ Μαζεκαηηθά;" ηίζεηαη φιν θαη πην έληνλα θαη επηρεηξείηαη λα
απαληεζεί ζε πνιιά άξζξα επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ θαη ηζηνρψξσλ ηνπ
δηαδηθηχνπ. Πνιινί εξεπλεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί πξνηείλνπλ πξαθηηθνχο
ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη γνλείο κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ
Μαζεκαηηθή εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ ηνπο (Kloosterman, 1998· Haury &
Milbourne, 1998· Hartog & Brosnan, 1994· Kliman, 1999· Pagni, 2000).
Οη Kanter θαη Darby (1999) πξνηείλνπλ:
 Δπηζθεθηείηε ην ζρνιείν ηνπ παηδηνύ ζαο. πλαληεζείηε κε ην
δάζθαιν ηνπ παηδηνχ ζαο γηα λα δείηε εάλ ην παηδί ζαο αζρνιείηαη
απνηειεζκαηηθά κε ηα Μαζεκαηηθά. Αλαθαιχςηε πψο κπνξείηε λα
βνεζήζεηε

ην

παηδί

ζαο

λα

θαηαλνεί

θαιχηεξα

ηα

πξνβιήκαηα

Μαζεκαηηθψλ.
 Θέζηε πςειέο πξνζδνθίεο γηα ην παηδί ζαο ζηα Μαζεκαηηθά.
ηγνπξεπηείηε πσο ην παηδί ζαο αληηκεησπίδεη καζεκαηηθέο πξνθιήζεηο θαη
ελζαξξχλεηε ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ ελαζρφιεζε ηνπ γηα ηα Μαζεκαηηθά21.
 Βνεζήζηε ηα παηδηά λα δνπλ πσο ηα Μαζεκαηηθά είλαη θνκκάηη ηεο
θαζεκεξηλήο δσήο. Απφ ηηο ζηαηηζηηθέο ζηνλ αζιεηηζκφ κέρξη ηε ηηκή
πψιεζεο ησλ ξνχρσλ, απφ ηηο ζεξκίδεο ζηα ηξφθηκα κέρξη ηελ πνζφηεηα
βελδίλεο πνπ απαηηείηαη γηα λα ηαμηδέςνπκε απφ κηα πφιε ζε άιιε, ηα
Μαζεκαηηθά είλαη ζεκαληηθά γηα καο θάζε εκέξα. Βνεζήζηε ην παηδί ζαο λα
ζπλεηδεηνπνηήζεη απηέο ηηο ζπλδέζεηο.
 Δπηζεκάλεηε όηη πνιιά επαγγέικαηα απαηηνύλ Μαζεκαηηθά. Απφ
ηνλ επηζηήκνλα σο ην γηαηξφ, απφ ην δηεπζπληή εξγνζηαζίνπ σο ηνλ
πσιεηή εθεκεξίδσλ, απφ ηνλ πξνγξακκαηηζηή ππνινγηζηψλ σο ηνλ
ηδηνθηήηε
21

θαηαζηήκαηνο

ζηδεξηθψλ,

πνιιά

επαγγέικαηα

απαηηνχλ

Οη Entwisle θαη Alexander (1990), αλαθέξνπλ πσο νη πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ

γηα ηηο καζεκαηηθέο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο θαίλεηαη λα έρνπλ ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή ζρέζε κε ηηο επηδφζεηο ηνπο ζην California Achievement Test.
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καζεκαηηθά ζεκέιηα. Βνεζήζηε ην παηδί ζαο λα δεη πσο ηα Μαζεκαηηθά
νδεγνχλ ζε επθαηξίεο γηα ζπλαξπαζηηθέο ζηαδηνδξνκίεο.
 Τπνθηλήζηε ην ελδηαθέξνλ ηνπ παηδηνύ ζαο γηα ηελ ηερλνινγία.
Δλζαξξχλεηε ην παηδί ζαο λα ρξεζηκνπνηεί αξηζκνκεραλέο θαη ππνινγηζηέο
γηα πεξαηηέξσ κάζεζε.
 Παίμηε παηρλίδηα πνπ βνεζνύλ ηα παηδηά λα παίξλνπλ απνθάζεηο
θαη αλαπηύζζνπλ δηαλνεηηθέο καζεκαηηθέο δεμηόηεηεο. Τπάξρνπλ πνιιά
εκπνξηθά επηηξαπέδηα παηρλίδηα ηα νπνία απαηηνχλ ζρέδην θαη βαζίδνληαη
ζε πηζαλφηεηεο. Γνθηκάζηε παηρλίδηα ηεο "ζρνιηθήο απιήο" φπσο ην
ζρνηλάθη, θνπηζφ, πεληφβνια. Σα παηρλίδηα απαηηνχλ απφ ηα παηδηά λα
ρξεζηκνπνηνχλ ζηξαηεγηθέο, λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο, λα ιχλνπλ
πξνβιήκαηα,

λα

θαηαλννχλ

πψο

ρξεζηκνπνηνχκε

ηνπο

αξηζκνχο

(αηζζεηνπνίεζε αξηζκψλ) θαη λα ππνινγίδνπλ.
 Οη ζεηηθέο ζηάζεηο γηα ηα Μαζεκαηηθά εληζρύνπλ ηελ ελαζρόιεζε κ’
απηά. Σα ζπλαηζζήκαηά ζαο ζα αζθήζνπλ επίδξαζε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ
νπνίν ηα παηδηά ζαο ζθέθηνληαη γηα ηα Μαζεκαηηθά. Οη ζεηηθέο
ηνπνζεηήζεηο γηα ηα Μαζεκαηηθά είλαη ζεκαληηθέο γηαηί ελζαξξχλνπλ ηε
καζεκαηηθή ζθέςε ηνπ παηδηνχ ζαο22.
H Kliman (1999) πξνηείλεη ζηνπο γνλείο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
εληζρχνπλ ηηο καζεκαηηθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ ηνπο:
 ρεδφλ θάζε παηδηθφ βηβιίν πξνζθέξεη καζεκαηηθέο έλλνηεο γηα
ζπδήηεζε. Σν λα δηαβάδνπλ νη γνλείο κε ην παηδί ηνπο είλαη κηα ζαπκάζηα
επθαηξία λα δηεξεπλνχλ καζεκαηηθέο έλλνηεο. Αλ ζπλεζίδνπλ λα ξσηνχλ γηα
ηα πξφζσπα ηεο ηζηνξίαο θαη ηα γεγνλφηα πνπ εμηζηνξνχληαη, κπνξνχλ λα
ζπκπεξηιακβάλνπλ

εξσηήζεηο

απαξίζκεζεο,

ζχγθξηζεο,

άζξνηζεο,

δηαθνξάο θαη κέηξεζεο (παξαδείγκαηνο ράξε, πόζεο πεηαινύδεο είλαη ζ’
απηή ηε ζειίδα; - πόζα λνκίζκαηα ρξεηάδεηαη επηπιένλ ν … γηα λα αγνξάζεη

22

Οη αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο ησλ γνλέσλ γηα ηα Μαζεκαηηθά έρνπλ επηπηψζεηο ζηηο

αληίζηνηρεο αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ ηνπο. Σα παηδηά γνλέσλ πνπ δείρλνπλ
ελδηαθέξνλ γηα ηα Μαζεκαηηθά εκθαλίδνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ηνπο (Hartog, &
Brosnan, 1994).
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ην καγηθό θιεηδί; - πόζα ζρήκαηα ζηε ζειίδα απηή είλαη ηξίγσλα; - αθνύ ν
δεηλόζαπξνο είρε κήθνο δέθα κέηξα, ζα ρσξνύζε ζην ζπίηη καο;).
 Πνιιέο καζεκαηηθέο έλλνηεο κπνξνχλ λα εμεξεπλεζνχλ ζην
πεξηβάιινλ πνπ δνχκε (παξαδείγκαηνο ράξε, πόζα παξάζπξα έρεη απηό ην
ζπίηη; - πόζα πεξηζζόηεξα παξάζπξα έρεη από ην δηπιαλό; - πνην
παξάζπξν ηνπ ζπηηηνύ καο είλαη ην κεγαιύηεξν;). Ζ κέηξεζε θαη ε ζχγθξηζε
πξνθχπηνπλ θπζηθά θαζψο ηα παηδηά αζρνινχληαη κε αζιήκαηα (πνην
πεδάεη ςειόηεξα; - πνην ηξέρεη πην γξήγνξα;). Οη γνλείο πξέπεη λα
πξνηξέπνπλ θαη λα βνεζνχλ ηα παηδηά ηνπο λα ρξεζηκνπνηνχλ ράξαθεο,
κεδνχξεο θαη ρξνλφκεηξα. Δπίζεο πξέπεη λα θάλνπλ εξσηήζεηο γηα
πνζνζηά, ηαρχηεηεο θαη κέζνπο φξνπο.
 Σαμίδηα κε ην απηνθίλεην ή ην ιεσθνξείν πξνζθέξνπλ ζαπκάζηεο
επθαηξίεο λα εμεηάζνπλ ηα παηδηά αξηζκνχο, ζρήκαηα θαη λα εμαζθεζνχλ
ζηελ θαηακέηξεζε θαη ζε ππνινγηζκνχο. Δπράξηζηε δξαζηεξηφηεηα είλαη ν
εληνπηζκφο θαη θαηακέηξεζε αληηθεηκέλσλ πνπ ζπλαληάκε ζε αλάινγεο
πεξηπηψζεηο (δηαγσληζκόο γηα ην πνηνο ζα βξεη πεξηζζόηεξα εθθιεζάθηα,
πνηνο ζα βξεη πεξηζζόηεξεο ηακπέιεο κε όξην ηαρύηεηαο πάλσ από 80
ρηιηόκεηξα ηελ ώξα, πνηνο ζα βξεη πεξηζζόηεξα θνξηεγά κε νρηώ ξόδεο).
Δπίζεο κπνξεί λα έρνπκε πξνβιέςεηο γηα ην αλ ζα ζπλαληήζνπκε
πεξηζζφηεξεο ηακπέιεο κε φξηα ηαρχηεηαο ή ηακπέιεο κε απνζηάζεηο
ρσξηψλ θαη πφιεσλ, πεξηζζφηεξα θνξηεγά ή ηδηπάθηα, θ. η. ι.
 Οη θαζεκεξηλέο κηθξνδνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ δίλνπλ επθαηξίεο γηα
καζεκαηηθέο εξσηήζεηο (πνηνο έρεη ηα πεξηζζόηεξα ξνύρα ζ΄ απηή ηελ
κπνπγάδα; - πόζα βηβιία έρεηο; - αλ είρακε δέθα πεηζέηεο δηπισκέλεο
όπσο απηή πνπ έρεηο κπξνζηά ζνπ, κέρξη πνπ ζα έθηαλε ην ύςνο ηνπο;).
Γνπιεηέο φπσο ε παξαζθεπή θαγεηψλ θαη γιπθψλ, ην ηάηζκα θαηνηθίδησλ
δψσλ, ε αγνξά εηδψλ super market, δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο γνλείο λα
θάλνπλ εξσηήζεηο πνπ πξνάγνπλ ηελ καζεκαηηθή ζθέςε ησλ παηδηψλ
ηνπο.
Γηα θάζε ηχπν γνλετθήο εκπινθήο ππάξρνπλ αληίζηνηρεο δξάζεηο πνπ
ζα κπνξνχζαλ λα αλαιάβνπλ νη ζρνιηθέο κνλάδεο έηζη ψζηε λα
πξνζεγγίζνπλ θάζε νηθνγέλεηα θαη λα εκπιέμνπλ ηνπο γνλείο ζηελ
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εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο (Sanders, 1999). Παξαδείγκαηνο ράξε ηα
ζρνιεία πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ ην γεγνλφο πψο ζηηο ζχγρξνλεο
θνηλσλίεο ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ,
πνιινί γνλείο δελ κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ ή λα θαηαιάβνπλ ηε γιψζζα ηεο
ρψξαο ζηελ νπνία δνπλ θαη εξγάδνληαη. Πξέπεη ινηπφλ λα εμαζθαιίζνπλ
ηελ πιεξνθφξεζε απηψλ ησλ γνλέσλ θαη ηελ επηθνηλσλία καδί ηνπο.
Δπίζεο νη ζρνιηθέο κνλάδεο πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ πξαθηηθέο επαθψλ θαη
επηθνηλσλίαο φισλ ησλ γνλέσλ κε ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπο έηζη
ψζηε ε πιεξνθφξεζε γηα ηνπο καζεηέο-ηξηεο λα είλαη ακθίδξνκε: θαη απφ
ην ζρνιείν πξνο ην ζπίηη, θαη απφ ην ζπίηη πξνο ην ζρνιείν. Ζ επηηπρία κηαο
πνιηηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ γνλέσλ θξίλεηαη απφ ην θαηά πφζν έρεη ζεηηθά
απνηειέζκαηα ζηελ εκπινθή απηψλ ησλ γνλέσλ πνπ ζην παξειζφλ δελ
είραλ πνιιέο επαθέο κε ην ζρνιείν.

2.3 Ζ ζρέζε ηεο εκπινθήο ησλ γνλέσλ ζηε Μαζεκαηηθά
εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο θαη νη επηδόζεηο ηνπο
ζηα Μαζεκαηηθά
Σν κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηελ
εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο, εδξάδεηαη ζην επηρείξεκα φηη κηα ηέηνηα
ζπκκεηνρή απμάλεη ηηο αθαδεκατθέο επηδφζεηο ηνπο (Henderson, & Berla,
1994). Έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηελ εκπινθή ησλ
γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε, δηεξεπλά ηελ ζρέζε κεηαμχ ηεο εκπινθήο θαη
ησλ αθαδεκατθψλ επηδφζεσλ ησλ παηδηψλ. Πνιιέο κειέηεο θαηαιήγνπλ
ζην ζπκπέξαζκα φηη ε εκπινθή ησλ γνλέσλ είλαη έλαο βαζηθφο
παξάγνληαο ζηε ζρνιηθή επηηπρία ελφο παηδηνχ. Άιιεο αλαθέξνπλ φηη ε
ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ εκπινθήο γνλέσλ θαη επηδφζεσλ ησλ παηδηψλ ηνπο,
δελ έρεη απνδεηρηεί κε αθιφλεηα επηρεηξήκαηα. ζνη ππνζηεξίδνπλ κηα
ηέηνηα άπνςε εζηηάδνπλ ηηο ακθηβνιίεο ηνπο ζην φηη δελ ππάξρεη έλαο
ζπλεπήο πξνζδηνξηζκφο ηνπ φξνπ "ζρνιηθή επίδνζε" θαη δελ έρεη ειεγρζεί
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ζπζηεκαηηθά ε ζρέζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ γνλετθήο εκπινθήο θαη
ησλ ζρνιηθψλ επηδφζεσλ (Henderson, & Berla, 1994).

2.3.1. Έξεπλεο ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε
Δίλαη απνδεθηφ πψο ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ επεξεάδεη ηηο
ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ απέλαληη ζηα Μαζεκαηηθά (Balli, 1998·
Parsons, Adler, & Kaczala, 1982). Έξεπλεο έρνπλ δείμεη πψο νη αληηιήςεηο
ησλ γνλέσλ γηα ηα Μαζεκαηηθά θαη νη πξνζδνθίεο ηνπο γηα ηελ πνξεία ησλ
παηδηψλ ηνπο ζ‘ απηά είλαη δείθηεο πξφβιεςεο ησλ καζεκαηηθψλ επηδφζεψλ
ηνπο ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Gill & Reynolds,
1999∙ Halle, Kurtz-Costes, & Mahoney, 1997∙ Entwisle, & Alexander, 1996·
Holloway et al., 1986). Παξνκνίσο ε ελαζρφιεζε κε καζεκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο θαη νη ζπδεηήζεηο γνλέσλ-παηδηψλ ζην ζπίηη είλαη
δείθηεο πξφβιεςεο ησλ καζεκαηηθψλ επηδφζεσλ ζηε δεπηεξνβάζκηα θαη
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε Cai et al., 1997∙ Ho & Willms, 1996). χκθσλα κε
ηνπο Tocci θαη Engelhard (1991), ε εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηε καζεκαηηθή
εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο ζηάζεηο θαη
ζπκπεξηθνξέο ηνπο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο ηνπο
ζηα Μαζεκαηηθά.
Σν θιεηδί γηα ηηο πςειέο ζρνιηθέο επηδφζεηο είλαη ε αμηνπνίεζε ηνπ
ρξφλνπ θαη ε εκπινθή ησλ γνλέσλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ησλ παηδηψλ ηνπο,
ζχκθσλα κε κειέηε ηνπ Clark (2002). Δμεηάδνληαο νκάδεο παηδηψλ κε
ρακειέο θαη κε πςειέο ζρνιηθέο επηδφζεηο, ε έξεπλα ηνπ αλαδεηθλχεη ηηο
απνθάζεηο πνπ παίξλνπλ ηα παηδηά θαη νη γνλείο ηνπο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε
θαη αμηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ σο ζεκαληηθφηαην παξάγνληα πνπ επεξεάδεη
ηελ δπλαηφηεηα ησλ παηδηψλ λα αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο θαη λα
έρνπλ θαιή απφδνζε ζε ηεζη γισζζηθψλ καζεκάησλ θαη Μαζεκαηηθψλ.
Γχν εξσηήκαηα ζεσξεί πψο πξέπεη λα απαληεζνχλ ζηελ πξνζπάζεηα
γφληκεο εκπινθήο ησλ γνλέσλ κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο. Οη
εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαζνδεγνχληαη απφ ηνπο ελήιηθεο έρνπλ
ζεηηθή επηξξνή ζηελ αθαδεκατθή απφδνζε ησλ παηδηψλ; Γξαζηεξηφηεηεο
πνπ ελζσκαηψλνπλ δηάβαζκα, γξάςηκν θαη κειέηε έρνπλ ζεηηθή επηξξνή
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ζηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο; Ο Clark (2002), θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα πσο
νη

καζεηέο-ηξηεο

κε

πςειέο

ζρνιηθέο

επηδφζεηο

μνδεχνπλ

πνιχ

πεξηζζφηεξν ρξφλν (ψξεο αλά εβδνκάδα) απφ απηνχο κε ρακειέο
ζρνιηθέο επηδφζεηο ζε εμσζρνιηθέο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζε
ρφκπη, παηρλίδηα θαη ζπλνκηιίεο πνπ έρνπλ εθπαηδεπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ
αιιά θαη ζε μεθνχξαζε θαη θξνληίδα ηεο πγείαο ηνπο. ηελ πξσηνβάζκηα
εθπαίδεπζε ππνιφγηζε απηφ ηνλ επηπιένλ ρξφλν ζε πεξίπνπ 80 ψξεο αλά
έηνο. Ο ρξφλνο πνπ νη καζεηέο-ηξηεο κε θαιέο ζρνιηθέο επηδφζεηο
αθηεξψλνπλ ζε εμσζρνιηθέο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απμάλεηαη
θαζψο αλεβαίλνπκε ειηθηαθά. Ζ δηαθνξά κεηαμχ καζεηψλ-ηξηψλ κε πςειέο
επηδφζεηο θαη καζεηψλ-ηξηψλ κε ρακειέο επηδφζεηο ζηελ πξσηνβάζκηα
εθπαίδεπζε είλαη πεξίπνπ δχν ψξεο αλά εβδνκάδα. ην ιχθεην απηή ε
δηαθνξά δηεπξχλεηαη ζηηο 7 ψξεο ηελ εβδνκάδα. Μαζεηέο κε κηθξέο
ζρνιηθέο επηδφζεηο μνδεχνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζε δξαζηεξηφηεηεο
ειεχζεξνπ ρξφλνπ, κηιψληαο ζην ηειέθσλν θαη βιέπνληαο ηειεφξαζε. Ζ
πνηφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηηο νπνίεο εκπιέθνληαη ηα παηδηά έμσ
απφ ην ζρνιείν, ν ρξφλνο πνπ αθηεξψλνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ
πξνσζνχλ ηε κάζεζε θαη νη πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ είλαη νη παξάγνληεο
πνπ επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξν ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο.

2.3.2 Έξεπλεο ζηελ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε
ε κηα κεγάιε έξεπλα ησλ Izzo, Weissberg, Kasprow θαη Fendrich
(1999), πνπ δηήξθεζε ηξία ρξφληα κε δείγκα 1200 καζεηέο-ηξηεο
λεπηαγσγείνπ, Α΄, Β΄ θαη Γ΄ Γεκνηηθνχ, έγηλε πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο
ηεζζάξσλ ηχπσλ εκπινθήο ησλ γνλέσλ: 1) ε ζπρλφηεηα επαθψλ ησλ
γνλέσλ

κε

ηνλ

δάζθαιν-α

θάζε

ρξφλν,

2)

ε

πνηφηεηα

ησλ

αιιειεπηδξάζεσλ γνλέσλ-δαζθάισλ, 3) ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε
ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαη 4) νη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ
γνλέσλ ζην ζπίηη. Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ήηαλ:
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 νη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ γνλέσλ ζην ζπίηη έρνπλ ηελ
ηζρπξφηεξε επίδξαζε απφ φινπο ηνπο άιινπο ηχπνπο γνλετθήο εκπινθήο,
ζηηο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ.
 ε ζπρλφηεηα επαθψλ ησλ γνλέσλ κε ηνλ δάζθαιν-α, ε πνηφηεηα
ησλ αιιειεπηδξάζεσλ γνλέσλ-δαζθάισλ θαη ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε
ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κεηψλεηαη θαζψο ην παηδί ηνπο πεγαίλεη ζε
κεγαιχηεξεο ηάμεηο.
 νη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ γνλέσλ ζην ζπίηη δελ
κεηψλνληαη νχηε απμάλνληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ.
 νη καζεηέο γηα ηνπο γνλείο ησλ νπνίσλ νη δάζθαινη αλαθέξνπλ
πσο έρνπλ θαιή ζπλεξγαζία, έρνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζην ζρνιείν.
 ζχκθσλα κε αλαθνξέο ησλ δαζθάισλ, νη γνλείο αγνξηψλ έρνπλ
πεξηζζφηεξεο επαθέο κε ην ζρνιείν, αιιά

κεησκέλεο εθπαηδεπηηθέο

δξαζηεξηφηεηεο ζην ζπίηη, ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο θνξηηζηψλ.
 ηξεηο απφ ηνπο ηέζζεξηο ηχπνπο εκπινθήο γνλέσλ έρνπλ ζεηηθή
ζπζρέηηζε κε ηελ απφδνζε ησλ καζεηψλ-ηξηψλ ζηα Μαζεκαηηθά θαη ζην
κάζεκα ηεο γιψζζαο: ε πνηφηεηα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ γνλέσλδαζθάισλ, ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαη νη
εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ γνλέσλ ζην ζπίηη.
 ε ζπρλφηεηα επαθψλ ησλ γνλέσλ κε ηνλ δάζθαιν-α θάζε ρξφλν,
δελ έρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ απφδνζε ηνπ καζεηή γηαηί πνιιέο θνξέο
αθνξά επηθνηλσλία γνλέσλ-ζρνιείνπ ιφγσ πξνβιεκάησλ κάζεζεο ή
ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ ηνπο.
ε έξεπλα κε γνλείο πξψηεο θαη πέκπηεο Γεκνηηθνχ νη Crystal θαη
Stevenson (1991), ζπκπεξαίλνπλ πσο νη γνλείο πνπ αλεζπρνχλ
πεξηζζφηεξν γηα πξνβιήκαηα κάζεζεο ησλ παηδηψλ ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά,
ζπλήζσο βξίζθνληαη ζε εγξήγνξζε γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο κε
απνηέιεζκα νη επηδφζεηο ζηα Μαζεκαηηθά ησλ παηδηψλ ηνπο λα είλαη
θαιχηεξεο απφ ηηο επηδφζεηο παηδηψλ πνπ νη γνλείο ηνπο δελ έρνπλ
αλάινγε ζπκπεξηθνξά.
Ο Crane (1996) ζεσξεί πσο νη γνλείο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο
επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά κε ηξεηο ηξφπνπο: (α) κέζσ
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ηεο

θιεξνλνκηθφηεηαο,

(β)

πξνζθέξνληαο

επθαηξίεο

κάζεζεο

(θξνληίδνληαο ην παηδί λα έρεη πινχζηα εξεζίζκαηα απφ θαηάιιεια
θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά πεξηβάιινληα), θαη (γ) δεκηνπξγψληαο έλα
νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ καζεκαηηθψλ
δεμηνηήησλ.

Σα απνηειέζκαηα έξεπλαο πνπ έθαλε, έδεημαλ πσο ην

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ θαη
νη επηδφζεηο ησλ κεηέξσλ ζε γλσζηηθά ηεζη, έρνπλ ζεκαληηθή ζρέζε θαη
επηδξάζεηο ζηηο καζεκαηηθέο επηδφζεηο παηδηψλ 5 σο 9 εηψλ. Σελ πην
έληνλε επίδξαζε απφ ηηο ηξεηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο, είρε ην νηθνγελεηαθφ
πεξηβάιινλ.
Ζ Mapp (2003) κέζα απφ κηα κειέηε πεξίπησζεο ζε έλα δεκφζην
Γεκνηηθφ ζρνιείν ησλ Ζ.Π.Α. δηεξεπλά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη γνλείο
εκπιέθνληαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο. Καηαιήγεη ζην
ζπκπέξαζκα πσο νη πξνζσπηθέο ζρνιηθέο εκπεηξίεο ησλ γνλέσλ, ε
εκπινθή ησλ δηθψλ ηνπο γνλέσλ, νη απφςεηο ηνπο γηα ην ξφιν ηεο
νηθνγέλεηαο θαη γεληθφηεξα ε θνπιηνχξα ηνπο παίδνπλ κεγάιν ξφιν ζηηο
πξνζπάζεηεο εκπινθήο ηνπο. Σν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ελφο ζρνιείνπ
κπνξεί λα εληζρχζεη ή λα παξεκπνδίζεη ηε γνλετθή εκπινθή αλαιφγσο
ηεο αίζζεζεο πνπ απνθνκίδνπλ νη γνλείο αλ είλαη θαινδερνχκελνη ή φρη
ζην ζρνιείν. Μέζα ζε έμη ρξφληα ην ζρνιείν ζην νπνίν έθαλε ηελ έξεπλα
ηεο αχμεζε ηηο επηδφζεηο ζηα ηεζη γιψζζαο θαηά 18% θαη ζηα ηεζη
Μαζεκαηηθψλ θαηά 31%. Ζ αχμεζε ηεο εκπινθήο ησλ γνλέσλ βνήζεζε
ζηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα.
Έξεπλα ησλ Okpala, Okpala θαη Smith, (2001), θαηέιεμε ζηα εμήο
ζπκπεξάζκαηα:
α) νη επηδφζεηο καζεηψλ ηεηάξηεο Γεκνηηθνχ ζηα Μαζεκαηηθά ζρεηίδνληαλ
κε ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο
β) νη θξαηηθέο δαπάλεο αλά καζεηή-ηξηα δελ είραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
ζρέζε κε ηηο επηδφζεηο ζηα Μαζεκαηηθά
γ) δελ ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ Μαζεκαηηθψλ
επηδφζεσλ θαη ηεο εζεινληηθήο εξγαζίαο ησλ γνλέσλ ζην ζρνιείν.
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Οη Huntsinger, Jose, Larson, Krieg, & Shaligram (2000), ζε κηα
πνιπεηή έξεπλα ηνπο, εμέηαζαλ ηηο επηδφζεηο ζηα Μαζεκαηηθά 40 καζεηψληξηψλ Ακεξηθαλνεπξσπαίσλ θαη 40 Ακεξηθαλναζηαηψλ φηαλ ήηαλ ζην
λεπηαγσγείν, φηαλ ήηαλ ζηε Β΄ Γεκνηηθνχ θαη φηαλ ήηαλ ζηελ Γ΄
Γεκνηηθνχ, ζε ζρέζε κε ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ηνπο θαη ηελ εκπινθή
ζηελ εθπαίδεπζε ησλ γνλέσλ ηνπο. Οη Ακεξηθαλναζηάηεο καζεηέο-ηξηεο
είραλ πάληνηε πςειφηεξεο επηδφζεηο. Ζ δηαθνξά ησλ γνλέσλ ηνπο ζε
ζχγθξηζε κε ηνπο γνλείο ησλ Ακεξηθαλνεπξσπαίσλ ήηαλ πψο θαζφξηδαλ
ζπγθεθξηκέλν εκεξήζην πξφγξακκα γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο αζρνιίεο ησλ
παηδηψλ ηνπο, βνεζνχζαλ ηα παηδηά ηνπο πεξηζζφηεξν ζε ζρνιηθέο
εξγαζίεο πνπ ηνπο είραλ αλαηεζεί απφ ην δάζθαιν-α θαη ρξεζηκνπνηνχζαλ
πεξηζζφηεξεο ηππηθέο δηδαθηηθέο κεζφδνπο. Χο ηππηθέο δηδαθηηθέο κέζνδνη
(formal teaching methods) νη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ ηελ αγνξά ή θαηαζθεπή
καζεκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ηελ κεγάιε έκθαζε ζηελ νινθιήξσζε
ησλ ζρνιηθψλ καζεκαηηθψλ εξγαζηψλ, ηνλ πεξαηηέξσ εκπινπηηζκφ θαη
επέθηαζή

απηψλ

ησλ

εξγαζηψλ

θαη

ηε

ζπζηεκαηηθή

δηδαζθαιία

καζεκαηηθψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ αλψηεξνπ επίπεδνπ πνπ ζα
δηδαρηνχλ

ηα

παηδηά

ζην

ακέζσο

πξνζερέο

κέιινλ.

Δπίζεο

νη

Ακεξηθαλναζηάηεο γνλείο έδηλαλ πεξηζζφηεξα καζεκαηηθά πξνβιήκαηα γηα
εμάζθεζε ζηα παηδηά ηνπο θαη έιεγραλ κε κεγάιε ζπλέπεηα θαη
ζπζηεκαηηθφηεηα ηηο ζρνιηθέο ππνρξεψζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο. Οη
Ακεξηθαλνεπξσπαίνη γνλείο εζηίαδαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζε θαηαζηάζεηο
ηεο θαζεκεξηλήο δσήο πνπ απαηηνχζαλ καζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο θαη
ρξεζηκνπνηνχζαλ πεξηζζφηεξν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ γηα λα εληζρχζνπλ
ηε κάζεζε ησλ παηδηψλ ηνπο (Huntsinger, Jose, Larson, Krieg, &
Shaligram, 2000).
εκαληηθφ ξφιν κπνξνχλ λα παίμνπλ νη γνλείο ζηηο πεξηπηψζεηο
καζεηψλ-ηξηψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε κεησκέλεο επηδφζεηο
ζηα Μαζεκαηηθά. Έξεπλεο απνδεηθλχνπλ πσο ε παξνρή πιεξνθφξεζεο
(feedback) απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νδεγεί ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο
ζηα Μαζεκαηηθά ησλ παηδηψλ ηνπο (Baker, Gersten, & Lee, 2002· Pezdek,
Berry, & Renno, 2002).). Απηή ε βειηίσζε φκσο θαίλεηαη λα είλαη κεηξίνπ
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επηπέδνπ θαη φρη ζεακαηηθή. Ζ παξνρή πιεξνθφξεζεο ζηνπο γνλείο γηα ηα
Μαζεκαηηθά, γηα λα έρεη απνηειέζκαηα πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλε (πνχ
αθξηβψο ζπλαληά δπζθνιίεο ην παηδί), αληηθεηκεληθή θαη δίθαηε. Δπηπιένλ,
πξέπεη λα παξνπζηάδεη θαη ηηο φπνηεο επηηπρίεο θαη δπλαηφηεηεο ηνπ παηδηνχ
ζηα Μαζεκαηηθά, σο αληίβαξν ζηελ παξνπζίαζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ
αληηκεησπίδεη23.

2.3.3 Έξεπλεο ζηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε
Μειέηε ηεο Catsambis (2001), εμεηάδεη ηνπο έμη ηχπνπο γνλετθήο
εκπινθήο ηεο Epstein (1997) ζε ζρνιεία δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
Υξεζηκνπνηεί κηα κεγάιε βάζε δεδνκέλσλ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ
Ακεξηθήο (National Educational Longitudinal Study: NELS) κε δείγκα
13.500 γνλείο. Σε κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηηο επηδφζεηο καζεηψλ-ηξηψλ
ηξίηεο Λπθείνπ εκθαλίδεη ε ελζάξξπλζε θαη εκςχρσζε ησλ γνλέσλ ηνπο.
Ζ επίδξαζε απηή είλαη αδχλακε ζηα γισζζηθά καζήκαηα θαη ηζρπξφηεξε
ζηα Μαζεκαηηθά. Ζ Catsambis (2001) ρξεζηκνπνίεζε ζαλ βάζε ηελ
ηππνινγία ηεο Epstein γηα λα πξνζδηνξίζεη ηελ εκπινθή ησλ γνλέσλ
ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. ηελ πξψηε θαηεγνξία ηεο Joyce
Epstein ( ηηο ππνρξεψζεηο ησλ γνλέσλ) θαηαηάζζεη ηελ επηθνηλσλία
γνλέσλ παηδηψλ, ηηο θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο γνλέσλ παηδηψλ, ηελ
επνπηεία ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ απφ ηνπο γνλείο, ηελ επνπηεία
ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηψλ ησλ παηδηψλ, ηε γλψζε ηνπ ζρνιηθνχ
πξνγξάκκαηνο ησλ παηδηψλ, ηηο επαθέο ζρνιείνπ θαη γνλέσλ γηα ηελ
ζρνιηθή

επίδνζε

ησλ

παηδηψλ,

ην

ζρνιηθφ

πξφγξακκα

θαη

ηα

πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ. ηε δεχηεξε θαηεγνξία (επηθνηλσλία
ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο) ηνπνζεηεί ηελ εζεινληηθή ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ
23

Οη Fleischer and Manheimer (1997), δηαηείλνληαη φηη ην 6% ησλ καζεηψλ-ηξηψλ

εκθαλίδνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά. Οη καζεηέο-ηξηεο κε ηέηνηεο
δπζθνιίεο πξέπεη ηα δηδάζθνληαη Μαζεκαηηθά κε δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαθηηθέο
ηερληθέο φπσο κε ρεηξαπηηθά πιηθά, εηθνλνγξαθεκέλεο παξνπζηάζεηο, επίιπζε
πξνβιεκάησλ θ.ιπ.
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ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζρνιείσλ θαη γεληθφηεξα ηελ παξαθνινχζεζε
απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ.

ηελ ηξίηε

θαηεγνξία

(ηελ νλνκάδεη

ππνζηήξημε ηνπ ζρνιείνπ) εληάζζεη ηελ ελζάξξπλζε θαη ελίζρπζε πνπ
παξέρνπλ

νη

γνλείο

ζηα

παηδηά

ηνπο.

Χο

ηέηαξηε

θαηεγνξία

(δξαζηεξηφηεηεο εθκάζεζεο) ζεσξεί ηηο δαπάλεο πνπ επσκίδεηαη ε
νηθνγέλεηα γηα λα ζηεξίμεη ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηεο. Γελ
παξνπζηάδεη επξήκαηα γηα ηελ πέκπηε θαηεγνξία πνπ αθνξά ηελ
ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε απνθάζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε
θαη ζηελ έθηε θαηεγνξία (ζπλεξγαζία κέζα ζηελ ηνπηθή θνηλσλία)
ηνπνζεηεί ηηο επαθέο ησλ γνλέσλ κε άιινπο γνλείο γηα εθπαηδεπηηθά
ζέκαηα. Ζ κειέηε ηεο Catsambis (2001), επηβεβαηψλεη ηελ χπαξμε
πνιιαπιψλ δηαζηάζεσλ ηεο εκπινθήο ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε.
Απφ ηηο θαηεγνξίεο εκπινθήο ηεο Epstein (1997), θάπνηεο παξνπζηάδνπλ
ζεκαληηθή ζεηηθή επίδξαζε θαη θάπνηεο φρη. Ζ επηθνηλσλία ησλ γνλέσλ
κε ην ζρνιείν, ε παξαθνινχζεζε ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε
επηθνηλσλία κε άιινπο γνλείο έρεη ειάρηζηε έσο κεδακηλή επίδξαζε ζηηο
ζρνιηθέο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ. Ζ ελίζρπζε ησλ επθαηξηψλ κάζεζεο ζην
ζπίηη παξνπζηάδεη ηελ πην ηζρπξή επίδξαζε. Ζ επίδξαζε απηή
εκθαλίδεηαη πην ηζρπξή ζηα Μαζεκαηηθά απφ ηα άιια καζήκαηα. Ζ
κειέηε ηεο Catsambis (2001) φκσο εκθαλίδεη θαη κηα άιιε ζεκαληηθή
ζχγθξηζε. Δμεηάδεη πνηνο ηχπνο γνλετθήο εκπινθήο φηαλ ηα παηδηά ήηαλ
ζηελ Β΄ Γπκλαζίνπ θαίλεηαη λα έρεη ηε ζεκαληηθφηεξε επίδξαζε ζηηο
ζρνιηθέο επηδφζεηο ηνπο ζηελ Γ΄ Λπθείνπ. Βξέζεθε πψο ήηαλ νη
πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ γηα ηελ αθαδεκατθή πνξεία ησλ παηδηψλ ηνπο.
Γεληθφηεξα ε επηξξνή ηεο εκπινθήο ησλ γνλέσλ ζηηο ζρνιηθέο
επηδφζεηο θαίλεηαη λα εμαζζελεί θαζψο αλεβαίλνπκε ζηηο κεγαιχηεξεο
ηάμεηο. Οη πξνζδνθίεο αιιά θαη ε ζηήξημε ησλ γνλέσλ είλαη κε δηαθνξά
ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο πνπ επηδξά ζηελ απφδνζε ησλ παηδηψλ.
Δλέξγεηεο πνπ απμάλνπλ ηηο επθαηξίεο κάζεζεο ζπλεηζθέξνπλ επίζεο
ζεηηθά. Ζ δηαηήξεζε πςειψλ επηπέδσλ εκπινθήο ησλ γνλέσλ ζην
Γπκλάζην

θαη

ην

Λχθεην

έρεη

επεξγεηηθφηαηεο

αθαδεκατθή απφδνζε ησλ καζεηψλ-ηξηψλ.
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επηδξάζεηο

ζηελ

Μηα απφ ηηο πην εληππσζηαθέο έξεπλεο ιφγσ ηνπ ηεξάζηηνπ
δείγκαηνο (24.559 καζεηέο-ηξηεο Β΄ Γπκλαζίνπ) είλαη ε έξεπλα ηεο
Desimone (1999) ε νπνία παξνπζηάδεη δψδεθα δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο
γνλετθήο εκπινθήο. Ζ πην ζπλεπήο ζεηηθή επηξξνή ζηηο επηδφζεηο ησλ
καζεηψλ-ηξηψλ ζηα Μαζεκαηηθά θαη ηε Γιψζζα, ήηαλ νη ζπδεηήζεηο κε
ηνπο γνλείο ηνπο πάλσ ζε δεηήκαηα ηνπ ζρνιείνπ φπσο ην ζρνιηθφ
πξφγξακκα θαη νη ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ γλσξηκία ησλ γνλέσλ
κεηαμχ ηνπο (θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ γνλέσλ πνπ ηα παηδηά ηνπο έρνπλ
θηιηθέο ζρέζεηο) έρεη επίζεο ζεηηθή επίδξαζε ζηελ απφδνζε ζηα
Μαζεκαηηθά θαη ηε Γιψζζα. Δληχπσζε πξνθαιεί ην εχξεκα ηεο έξεπλαο
πσο

ππάξρνπλ

αξλεηηθέο

ζρέζεηο

κεηαμχ

επηθνηλσλίαο

ζρνιείνπ-

νηθνγέλεηαο θαη επηδφζεσλ ζηα Μαζεκαηηθά24. Ίζσο έλαο απφ ηνπο ιφγνπο
απηήο ηεο αξλεηηθήο ζρέζεο είλαη φηη νη γνλείο ζπλήζσο εκπιέθνληαη κε ηελ
εθπαίδεπζε

ησλ

παηδηψλ

ηνπο

κεηά

ην

Γεκνηηθφ

ζρνιείν

φηαλ

παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ηνπο ζην ζρνιείν θαη θησρέο
επηδφζεηο ζηα Μαζεκαηηθά θαη ζηα άιια καζήκαηα.
Οη Shumow θαη Miller (2001), ζπλέθξηλαλ ηελ επίδξαζε ηεο γνλετθήο
εκπινθήο ζην ζπίηη (αλ, θαη πφζν ζπρλά, βνεζνχλ νη γνλείο ζηηο ζρνιηθέο
εξγαζίεο ησλ παηδηψλ ηνπο γηα ην ζπίηη) θαη ηεο γνλετθήο εκπινθήο ζην
ζρνιείν (πφζν ζπρλά επηζθέπηνληαη ην ζρνιείν γηα λα ζπδεηήζνπλ ηελ
πξφνδν ησλ παηδηψλ ηνπο) ζηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο
ηνπο απνηεινχληαλ απφ 60 νηθνγέλεηεο παηδηψλ ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ.
24

Τπάξρνπλ έξεπλεο πνπ θαηαιήγνπλ ζε αληίζεηα ζπκπεξάζκαηα, δειαδή ζε

ζεηηθή

ζρέζε

κεηαμχ

επηθνηλσλίαο

γνλέσλ-ζρνιείνπ

θαη

απφδνζεο

ζηα

Μαζεκαηηθά. Οη Stevenson θαη Baker (1987) αλαθέξνπλ φηη ηα παηδηά πνπ έρνπλ
θαιχηεξεο επηδφζεηο ζην ζρνιείν ήηαλ απηά ησλ νπνίσλ νη γνλείο ζπκκεηέρνπλ
πεξηζζφηεξν ζε ζπλαληήζεηο δαζθάισλ-γνλέσλ. Οκνίσο, νη Grolnick θαη
Slowiaczek (1994), κειέηεζαλ 300 παηδηά 11-14 εηψλ θαη βξήθαλ κηα ηζρπξή
ζρέζε κεηαμχ ησλ βαζκνινγηθψλ επηδφζεσλ ηνπο θαη ηεο ζπρλφηεηαο ζπκκεηνρήο
ησλ γνλέσλ ηνπο ζε ζπλαληήζεηο πνπ δηνξγαλψλνπλ νη δάζθαινη-εο θαη ζε
δξαζηεξηφηεηεο ζην ζρνιείν.
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Αλαθέξνπλ πσο ε γνλετθή εκπινθή ζην ζπίηη ζρεηίδεηαη κε ζεηηθέο ζηάζεηο
ησλ παηδηψλ απέλαληη ζην ζρνιείν. πλδέεηαη φκσο αξλεηηθά κε ηνπο
ζρνιηθνχο βαζκνχο ζηα Μαζεκαηηθά θαη ηηο επηδφζεηο ζηα ηεζη. Απηφ ίζσο
νθείιεηαη φηη νη γνλείο εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξν ζην ζπίηη φηαλ ηα παηδηά
ηνπο εκθαλίδνπλ πξνβιήκαηα ζηε ζρνιηθή πξφνδφ ηνπο. Ζ γνλετθή
εκπινθή ζην ζρνιείν ζπληειεί ζεκαληηθά ζε πςειφηεξε ζρνιηθή
βαζκνινγία αιιά δελ ζρεηίδεηαη κε ηηο ζηάζεηο ησλ καζεηψλ-ηξηψλ. Απηφ
ίζσο νθείιεηαη είηε γηαηί ε πιεξνθφξεζε πνπ ιακβάλνπλ νη γνλείο ζην
ζρνιείν ηνπο επηηξέπεη λα βνεζνχλ απνηειεζκαηηθά ηα παηδηά ηνπο θαη έηζη
λα εμαζθαιίδνπλ πςειφηεξεο βαζκνινγίεο, είηε γηαηί νη δάζθαινη-εο έρνπλ
κηα ζηάζε πεξηζζφηεξν επλντθή απέλαληη ζηνπο καζεηέο-ηξηεο ησλ νπνίσλ
νη γνλείο επηζθέπηνληαη ζπρλά ην ζρνιείν. Διέγρνληαο ηε ζρέζε
θνηλσληθννηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ θαη ηνπ ηχπνπ ηεο γνλετθήο εκπινθήο
βξήθαλ πψο θαζψο ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ απμάλεηαη,
απμάλεηαη θαη ε εκπινθή ηνπο. Οη κεηέξεο εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξν ζην
ζρνιείν απφ ηνπο παηέξεο. Σν θχιν ησλ παηδηψλ δελ επζχλεηαη γηα
νπνηαδήπνηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ επηπέδνπ ή ηνπ ηχπνπ γνλετθήο
εκπινθήο. Οη γνλείο παηδηψλ πνπ δπζθνιεχνληαη ζηα καζήκαηά ηνπο
παξέρνπλ πεξηζζφηεξε βνήζεηα θαη ππνζηήξημε ζην ζπίηη απφ ηνπο γνλείο
ησλ νπνίσλ ηα παηδηά έρνπλ θαιή ζρνιηθή απφδνζε. ζν πεξηζζφηεξν
εκπιέθνληαη νη γνλείο ηνπο ηφζν πεξηζζφηεξν ηα παηδηά ληψζνπλ ηελ
αλάγθε λα έρνπλ πςειέο επηδφζεηο ζην ζρνιείν. Ζ ζρέζε κεηαμχ ηεο
ζρνιηθήο επηηπρίαο θαη ησλ ζηάζεσλ ησλ παηδηψλ απέλαληη ζην ζρνιείν
δείρλεη πψο παηδηά κε πςειέο ζρνιηθέο επηδφζεηο έρνπλ εζσηεξηθεχζεη ηε
ζπνπδαηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ ζρνιείνπ θαη ε δέζκεπζή ηνπο ζηηο
ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη πνιχ ηζρπξή. Σν γεγνλφο φηη νη παηέξεο δελ
ζπκκεηέρνπλ φζν νη κεηέξεο ζηηο ζπλαληήζεηο ζην ζρνιείν κπνξεί λα
νδεγεί ζρνιεία πνπ ζρεδηάδνπλ παξεκβάζεηο γηα λα απμήζνπλ ηε γνλετθή
εκπινθή ζηελ ππνηίκεζε ηνπ ξφινπ ηνπο θαη ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπο
(Shumow, & Miller, 2001).
Οη Yan θαη Lin (2005), έδεημαλ φηη νη νηθνγελεηαθέο δεζκεχζεηο, νη
νηθνγελεηαθνί θαλφλεο θαη ε πιεξνθφξεζε ησλ γνλέσλ, επεξεάδνπλ ηελ
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απφδνζε ζηα Μαζεκαηηθά έθεβσλ καζεηψλ-ηξηψλ. Άιινη εξεπλεηέο
δηεξεχλεζαλ αλ ε απφθιηζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ απφδνζε ησλ
καζεηψλ-ηξηψλ ζε ηεζη κπνξεί λα απνδνζεί ζηηο δηαθνξέο ησλ ζρνιηθψλ
κνλάδσλ ζην επίπεδν γνλετθήο εκπινθήο. Οη Ho θαη Willms (1996)
αλέιπζαλ ηα ζηνηρεία ηεο εζληθήο κειέηεο ησλ H.Π.Α. κε 25.000 καζεηέο Β΄
Γπκλαζίνπ (National Education Longitudinal Study: NELS), θαη αλαθέξνπλ
πσο νη εθθάλζεηο γνλετθήο εκπινθήο φπνπ ηα ζρνιεία πξάγκαηη δηαθέξνπλ
είλαη ε πξνζθνξά εζεινληηθήο εξγαζίαο ησλ γνλέσλ θαη ε παξαθνινχζεζε
ζπλεδξηάζεσλ. Απηέο νη δχν θαηεγνξίεο φκσο γνλετθήο εκπινθήο έρνπλ
πνιχ κηθξή επίδξαζε25 ζηηο βαζκνινγηθέο επηδφζεηο ζηα Μαζεκαηηθά θαη
ηε Γιψζζα. Οη Ho θαη Willms (1996) ζηελ έξεπλα ηνπο θαηαιήγνπλ ζηα
παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα:
 Απφ φινπο ηνπο ηχπνπο γνλετθήο εκπινθήο, κεγαιχηεξε ζεηηθή
επίδξαζε ζηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο έρνπλ νη ζπδεηήζεηο γνλέσλ-παηδηψλ γηα
ην ζρνιείν. Ζ ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη
εθδειψζεηο, έρεη κηθξή αιιά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ επίδνζε
ησλ παηδηψλ ζην γισζζηθφ κάζεκα θαη ζρεδφλ θακία επίδξαζε ζηηο
επηδφζεηο ζηα Μαζεκαηηθά.


ρνιεία

κε

καζεηέο

απφ

νηθνγέλεηεο

κε

πςειφ

θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν, παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ
γνλέσλ26 ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, απφ ζρνιεία κε καζεηέο απφ
νηθνγέλεηεο κε ρακειφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν.
 ε νηθνγέλεηεο κε πςειά εηζνδήκαηα νη γνλείο εκπιέθνληαη
ειαθξψο πεξηζζφηεξν ζην ζπίηη, αιιά δελ παξαηεξνχληαη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο δηαθνξέο κε γνλείο πνπ έρνπλ ρακειά εηζνδήκαηα.
 Γελ ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηελ γνλετθή εκπινθή ζην ζπίηη, κεηαμχ
νηθνγελεηψλ κε δχν γνλείο θαη κνλνγνλεïθψλ νηθνγελεηψλ.
25

Μεγαιχηεξν ξφιν παίδνπλ ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα απηή νη ζπδεηήζεηο ζην

ζπίηη γηα ηα ζρνιηθά γεγνλφηα θαη φ έιεγρνο ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηψλ ζην ζπίηη.
26

Παξφκνηα απνηειέζκαηα γηα ηε ζρέζε νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο θαη γνλετθήο

εκπινθήο έρνπλ αλαθεξζεί θαη απφ ηηο έξεπλεο ησλ Zellman θαη Waterman
(1998), Ma (2001).
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 Τπάξρνπλ επηκέξνπο δηαθνξέο ζηηο Ζ.Π.Α. απφ εζληθφηεηα ζε
εζληθφηεηα, ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εκπιέθνληαη νη γνλείο. Οη
αθξηθνακεξηθαλνί γνλείο παξνπζηάδνπλ πςειφηεξα επίπεδα ζε φιεο ηηο
κνξθέο γνλετθήο εκπινθήο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ιεπθνχο, εθηφο απφ ηε
ζπκκεηνρή ζε ζρνιηθέο εθδειψζεηο φπνπ δελ ππάξρνπλ δηαθνξέο. Οη
Ηζπαλφθσλνη γνλείο έρνπλ ειαθξψο πην πςειά επίπεδα επίβιεςεο θαη
ειέγρνπ απφ ηνπο ιεπθνχο. Οη αζηάηεο γνλείο ηείλνπλ λα επηβιέπνπλ
πεξηζζφηεξν ηα παηδηά ηνπο ζην ζπίηη απφ ηνπο ιεπθνχο, αιιά μνδεχνπλ
ιηγφηεξν ρξφλν ζπδεηψληαο γηα ην ζρνιείν, επηθνηλσλψληαο κε ηνπο
δαζθάινπο θαη παξαθνινπζψληαο ζπλεδξηάζεηο ή ζπλαληήζεηο.
 Οη γνλείο κηινχλ πεξηζζφηεξν γηα ην ζρνιείν κε ηα θνξίηζηα απφ
φηη κε ηα αγφξηα, αιιά έρνπλ πεξηζζφηεξε επαθή κε ηνπο δάζθαινπο φηαλ
έρνπλ αγφξη παξά φηαλ έρνπλ θνξίηζη. Γνλείο ησλ νπνίσλ ηα παηδηά είραλ
πξνβιήκαηα κάζεζεο ή πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, έηεηλαλ λα έρνπλ
πεξηζζφηεξε επαθή κε ην ζρνιηθφ πξνζσπηθφ, αιιά ήηαλ επίζεο ιηγφηεξν
ελεξγνί ζηηο εθδειψζεηο ηνπ ζρνιείνπ θαη επηθνηλσλνχζαλ ιηγφηεξν κε ηα
παηδηά ηνπο.

2.4 πλεξγαζία

εθπαηδεπηηθώλ-γνλέσλ

θαη

γνλετθή

εκπινθή ζηα Μαζεκαηηθά
Ζ ζπλεξγαζία δαζθάισλ θαη γνλέσλ γηα ηελ εθκάζεζε ησλ
Μαζεκαηηθψλ, ζπλήζσο έρεη εληππσζηαθά απνηειέζκαηα γηα δχν ιφγνπο:
Πξψηνλ, ηα παηδηά ζε γεληθέο γξακκέο επηζπκνχλ λα επραξηζηνχλ κε ηηο
ελέξγεηέο ηνπο θαη ηνπο δαζθάινπο ηνπο θαη ηνπο γνλείο ηνπο. ηαλ δνπλ
πψο ηα Μαζεκαηηθά είλαη ζεκαληηθά θαη γηα ηνπο δαζθάινπο ηνπο θαη γηα
ηνπο γνλείο ηνπο, νκνίσο δίλνπλ κεγάιε βαξχηεηα θαη ζπνπδαηφηεηα ζ‘
απηά. Γεχηεξνλ, επεθηείλνληαο ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο έμσ απφ ηελ
ζρνιηθή ηάμε, εκπεδψλεηαη ε αληίιεςε φηη ηα Μαζεκαηηθά δελ είλαη απιψο
έλα ζρνιηθφ κάζεκα αιιά γλψζεηο πνπ θάλνπλ ηε δσή καο ελδηαθέξνπζα
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θαη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή. Οη γνλείο πνπ ζέινπλ λα αλακηρζνχλ
πεξηζζφηεξν ζηελ εθπαίδεπζε ησλ Μαζεκαηηθψλ ησλ παηδηψλ ηνπο αιιά
είλαη δηζηαθηηθνί λα πάξνπλ νπνηαδήπνηε πξσηνβνπιία κπνξνχλ λα
δεηήζνπλ

ηε

βνήζεηα

ηνπ

δαζθάινπ.

Οη

δάζθαινη

κπνξνχλ

λα

ζπλεηζθέξνπλ: (1) βνεζψληαο ηνπο γνλείο λα θαηαιάβνπλ ηελ αιιεινπρία
ηεο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ Μαζεκαηηθψλ, (2) πξνηείλνληαο εθπαηδεπηηθά
πιηθά θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη θαηάιιειεο γηα ην επίπεδν ησλ παηδηψλ
ηνπο, είλαη δηαζθεδαζηηθέο θαη κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε έλα ινγηθφ ρξνληθφ
δηάζηεκα, (3) παξέρνληαο ζαθείο νδεγίεο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πιηθψλ, (4) δίλνληαο αλαηξνθνδφηεζε ζηηο επηηπρίεο θαη
απνηπρίεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζην ζπίηη, θαη (5) γλσξίδνληαο πφηε πξέπεη
λα ζηακαηήζεη κηα εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην ζπίηη, έηζη ψζηε λα
δηαηεξείηαη έλα ζεηηθφ θιίκα γηα ηελ ελαζρφιεζή κε ηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο
(Brosnan, Hartog, & Diamantis, 1998). Πνιινί εθπαηδεπηηθνί παξσζνχλ θαη
θαζνδεγνχλ ηνπο γνλείο γηα

λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξνζπάζεηα ησλ

παηδηψλ ηνπο λα θαηαθηήζνπλ καζεκαηηθέο έλλνηεο. Απηέο νη πξνζπάζεηεο
ππνζηεξίδνληαη απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ πνπ αλαθέξνπλ ζεηηθή
ζπζρέηηζε κεηαμχ ν γνλετθήο εκπινθήο θαη ηεο ζρνιηθήο απφδνζεο - πνπ
πεξηιακβάλεη θαη ηηο επηδφζεηο ζηα Μαζεκαηηθά ρσξίο λα πεξηνξίδνληαη
κφλν ζ‘ απηά (Cai, Moyer, &. Wang, 1997∙ Van Voorhis, 2001).
Σα "πηζηεχσ" ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ θχζε ησλ Μαζεκαηηθψλ
θαη ηνλ ξφιν ηνπο θαηά ηελ δηδαζθαιία ηνπο επεξεάδνπλ ηηο κεζφδνπο
δηδαζθαιίαο πνπ αθνινπζνχλ, ηνλ ηξφπν εθηίκεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ησλ
καζεηψλ θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο γνλείο (Raymond, 1997 Battista,
1994 Fennema, Carpenter, Franke, Levi, Jacobs, & Empson, 1996).
πσο ραξαθηεξηζηηθά γξάθεη ν Thompson (1992)27: «Ζ άπνςε θάπνηνπ
γηα ην ηη είλαη ηα Μαζεκαηηθά επεξεάδεη ηε γλψκε ηνπ γηα ην πψο πξέπεη λα
παξνπζηάδνληαη. Ο ηξφπνο παξνπζίαζεο ηνπο είλαη κηα έλδεημε γηα ην ηη

27

Γηαβαζκέλν απφ «Pittman, D. (1990). A study examining the role of teacher

beliefs and how these beliefs affect the teaching of mathematics. Dissertation:
George Mason University, UMI Number: 3041385».
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λνκίδνπκε νπζηψδεο θαη ζεκαληηθφ ζ‘ απηά. Σν ζέκα ινηπφλ δελ είλαη
"πνηνο είλαη ν θαιύηεξνο ηξόπνο λα δηδάμνπκε Μαζεκαηηθά" αιιά "ηη
πξαγκαηηθά πηζηεύνπκε πσο είλαη ηα Μαζεκαηηθά, ηη αληηπξνζσπεύνπλ"».
Ο Raymond (1997) δηαρσξίδεη ηελ "καζεκαηηθή" ζπκπεξηθνξά ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζε α) παξαδνζηαθή, β) θαηά θύξην ιόγν παξαδνζηαθή, γ) κε
παξαδνζηαθή, δ) θαηά θύξην ιόγν κε παξαδνζηαθή θαη ε) ζε ζπλδπαζκό
παξαδνζηαθήο θαη κε παξαδνζηαθήο. Γηα παξάδεηγκα παξαδνζηαθή άπνςε
γηα ηελ θχζε ησλ Μαζεκαηηθψλ είλαη πσο ηα Μαζεκαηηθά είλαη κηα
ζπιινγή θαλφλσλ ακεηάβιεησλ ελψ κε παξαδνζηαθή, πσο είλαη κηα
δπλακηθή θαη φρη ζηαηηθή γλψζε. Παξαδνζηαθή άπνςε γηα ηε κάζεζε ησλ
Μαζεκαηηθψλ είλαη πσο νη καζεηέο καζαίλνπλ απνθιεηζηηθά απφ ην
εγρεηξίδην ελψ κε παξαδνζηαθή, πσο νη καζεηέο καζαίλνπλ κέζα απφ
δξαζηεξηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Παξαδνζηαθή άπνςε γηα ηε
δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ είλαη πσο ν δάζθαινο επηδεηά ζσζηέο
απαληήζεηο ελψ κε παξαδνζηαθή, πσο ν δάζθαινο θαζνδεγεί θαη ζέηεη
εξσηήζεηο πνπ θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ. Παξαδνζηαθή
άπνςε γηα ηε δηδαθηηθή πξαθηηθή ζηα Μαζεκαηηθά είλαη πσο ν δάζθαινο
ζέηεη θιεηζηά εξσηήκαηα πνπ επηδέρνληαη κφλν κηα ζπγθεθξηκέλε
απάληεζε ελψ κε παξαδνζηαθή, πσο ν δάζθαινο επηιέγεη αζθήζεηο θαη
δξαζηεξηφηεηεο ιακβάλνληαο ππφςε ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ.
Σν είδνο ηεο παξέκβαζεο ησλ γνλέσλ θαη νη ζηξαηεγηθέο πνπ
επηιέγνπλ ζηελ εκπινθή ηνπο κε ηα Μαζεκαηηθά επεξεάδνληαη απφ
παξάγνληεο πνπ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνη κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπο
καζεκαηηθέο εκπεηξίεο. Οη δάζθαινη-εο ηείλνπλ λα βιέπνπλ θαη λα
αληηκεησπίδνπλ ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ-ηξηψλ ηνπο σο κηα νκνηνγελή
νκάδα πνπ ζε γεληθέο γξακκέο θνβάηαη ηα Μαζεκαηηθά θαη δελ έρεη
απηνπεπνίζεζε γηα λα αζρνιεζεί κε απηά (Rockliffe, 2001).
Ο Carey (1998), αλαθέξεη έλα παξάδεηγκα ησλ δπλαηνηήησλ πνπ
έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί αλ είλαη επέιηθηνη θαη ζέηνπλ ζηφρνπο. ε έλα
Γεκνηηθφ ζρνιείν ησλ Ζ.Π.Α. ν δάζθαινο πξνζπαζψληαο λα παξαθηλήζεη
ηνπο γνλείο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο ζηα
Μαζεκαηηθά ζπλεηδεηνπνίεζε πσο πνιινί απφ απηνχο δελ είραλ επρέξεηα
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κε ηελ Αγγιηθή γιψζζα. Ξεθίλεζε ινηπφλ λα βνεζάεη ηνπο γνλείο λα
βειηηψζνπλ ην ιεμηιφγηφ ηνπο θαη κεηά πξνζπάζεζε λα θάλεη θηήκα ηνπο
ιεμηιφγην πνπ έρεη ζρέζε κε ηα Μαζεκαηηθά. Έηζη αξγφηεξα φηαλ δήηεζε
απφ ηνπο γνλείο λα βνεζνχλ ηα παηδηά ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά, απηφ
κπφξεζε λα γίλεη πξάμε. Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο
γνλείο λα μεπεξάζνπλ θάζε εκπφδην φηαλ πξνζπαζνχλ λα εκπιαθνχλ ζηελ
εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά.
Οη Καζζψηε θαη Κιηάπεο (2009), ζπκπεξαίλνπλ ζε έξεπλα ηνπο κε
δείγκα 207 γνλείο πψο νη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ην
επίπεδν ηεο γνλετθήο εκπινθήο ζηε κειέηε ησλ παηδηψλ ζηα Μαζεκαηηθά
είλαη ην πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ, ε ζπρλφηεηα βνήζεηαο ζην
ζπίηη, ν ηξφπνο ρξήζεο ηνπ εμσζρνιηθνχ πιηθνχ θαη ε ελεκέξσζε απφ
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ηάμεο.
Ζ ελεκέξσζε φκσο πνπ παξέρνπλ (νη δάζθαινη-εο) ζηνπο γνλείο γηα
ηηο καζεκαηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ παηδηψλ ηνπο δελ είλαη επαξθήο ζχκθσλα
κε ηνπο Pezdek, Berry θαη Renno (2002). Πνιιέο θνξέο ππνηηκνχλ ηηο
ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ-ηξηψλ ηνπο. Έξεπλα κε καζεηέο-ηξηεο ηεο Α΄ ηάμεο
Γεκνηηθνχ έδεημε πσο «νη πξνβιέςεηο ησλ δαζθάισλ γηα ηηο γλψζεηο ησλ
καζεηψλ ηνπο παξνπζηάδνπλ κηα απφθιηζε απφ ηηο πξαγκαηηθέο ηθαλφηεηεο
θαη γλψζεηο ησλ καζεηψλ ηνπο» (Lemonidis, Diamantis, & Triantafillidou,
2002). Παξαδείγκαηνο ράξε ππνηηκνχλ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο ζηε γξαθή ησλ
αξηζκψλ, ζηε ιχζε απιψλ πξνβιεκάησλ πξφζζεζεο θαη αθαίξεζεο θ.η.ι.
Δπίζεο είλαη πξνθαηεηιεκκέλνη28 γηα πην απμεκέλεο ηθαλφηεηεο ησλ
αγνξηψλ απφ ηα θνξίηζηα (Tiedemann, 2002 Leedy, Lalonde, & Runk,
2003).
Ζ Rockliffe (2001), θαηεγνξηνπνηεί ηνπο γνλείο ζε απηνχο ηα
θαηαθέξλνπλ θαιά κε ηα Μαζεκαηηθά (Maths Achievers), ζε απηνχο πνπ
ππνζηεξίδνπλ θαη ελζαξξχλνπλ ηελ ελαζρφιεζή κε ηα Μαζεκαηηθά (Maths
Advocates) θαη ζε απηνχο πνπ πξνζπαζνχλ λα απνθχγνπλ θάζε
28

Ζ κεηαβίβαζε ησλ θνηλσληθψλ ζηεξεφηππσλ είλαη παξνχζα θαη νξαηή ζε

έξεπλεο πνπ δείρλνπλ πσο ην θχιν (αγφξη-θνξίηζη) επεξεάδεη ηελ εθκάζεζε ησλ
Μαζεκαηηθψλ (Eccles, & Jacobs, 1986· Tiedeman, 2000).
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δξαζηεξηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε απηά (Maths Evaders). Ζ πξψηε
θαηεγνξία γνλέσλ παξνπζηάδνπλ κία δηδαθηηθή ζπκπεξηθνξά αλεμάξηεηε
απφ ην ξπζκφ θαη ηηο αλάγθεο ζρνιείνπ, εθκεηαιιεχεηαη θάζε επθαηξία πνπ
παξνπζηάδεηαη ζηελ νηθνγελεηαθή δσή γηα λα βειηηψζεη θαη λα εκπινπηίζεη
ηηο γλψζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά. Υάξε ζηελ απηνπεπνίζεζε
θαη ηελ καζεκαηηθή θαηάξηηζή ηνπο δελ πεξηκέλνπλ λα πάξνπλ νδεγίεο απφ
ηνπο δαζθάινπο-εο. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία γνλέσλ (Maths Advocates),
επηθεληξψλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζην ζρνιηθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη
ηηο απαηηήζεηο πνπ έρεη. Δπηιέγνπλ λα αθνινπζήζνπλ πηζηά ηηο ππνδείμεηο
θαη νδεγίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ ηειεπηαία θαηεγνξία (Maths Evaders),
είλαη γνλείο πνπ δελ ηνπο αξέζνπλ ηα Μαζεκαηηθά, αιιά ηαπηφρξνλα έρνπλ
ην άγρνο λα κελ κεηαβηβάζνπλ απηή ηελ απψζεζε πνπ ληψζνπλ ζηα παηδηά
ηνπο. Καηαλννχλ πσο ην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ είλαη ζεκαληηθφ 29 θαη
ζα ήζειαλ ηα παηδηά ηνπο λα έρνπλ ζεηηθέο εκπεηξίεο απφ απηφ.
Έξεπλα γηα ηελ αθξίβεηα ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ γνλέσλ θαη ησλ
εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο καζεκαηηθέο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο, έδεημε πσο
νη γνλείο είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κε αθξίβεηα
ηελ

δπλαηφηεηα

επίιπζεο

αζθήζεσλ

ησλ

ζρνιηθψλ

Μαζεκαηηθψλ

(Πλεπκαηηθφο, Λεκνλίδεο, & Παζραιίδνπ, 2006). Σν δείγκα ηεο έξεπλαο
ήηαλ καζεηέο-ηξηεο Α΄ ηάμεο θαη Β΄ ηάμεο Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. Γηα ηνπο
καζεηέο ηεο πξψηεο ηάμεο, νη γνλείο ηνπο, αμηνιφγεζαλ κε αθξίβεηα ηηο
επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο ζε πνζνζηφ 71,4%, ελψ ην πνζνζηφ απηφ
αλέβαηλε ζην 82,2% γηα ηε Β΄ ηάμε. Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ παξαπάλσ
καζεηψλ-ηξηψλ, εθηίκεζαλ κε επηηπρία ηηο επηδφζεηο ηνπο κε πνζνζηά
παξαπιήζηα απηψλ ησλ γνλέσλ. πλνιηθά δειαδή νη πεπνηζήζεηο ησλ
γνλέσλ ζρεδφλ ηαπηίδνληαλ κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη
εζθαικέλεο πεπνηζήζεηο θαη ησλ γνλέσλ θαη

ησλ εθπαηδεπηηθψλ

αθνξνχζαλ ππεξεθηηκήζεηο ησλ δπλαηνηήησλ ησλ παηδηψλ. Ζ έξεπλα

29

Οη γνλείο βξίζθνπλ ηξφπνπο λα βνεζνχλ θαη λα ζηεξίδνπλ ηα παηδηά ηνπο αθφκα

θαη ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ζηα νπνία νη γλψζεηο ηνπο είλαη κε ηθαλνπνηεηηθέο,
φπσο ηα Μαζεκαηηθά (Kyriakides 2005).
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επίζεο έδεημε

πσο ε θαζεκεξηλή επηθνηλσλία ησλ γνλέσλ- δαζθάισλ

βνεζάεη ηνπο γνλείο λα δηακνξθψζνπλ νξζή άπνςε γηα ηηο αθαδεκατθέο
ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ ηνπο. Κιεηδί γηα ηε δηακφξθσζε αθξηβνδίθαησλ
γνλετθψλ εθηηκήζεσλ είλαη ν δάζθαινο-α ν νπνίνο πξέπεη λα έρεη
ηθαλφηεηεο αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ-ηξηψλ ηνπ θαη λα επηδηψθεη ηελ
επηθνηλσλία θαη πιήξε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ ψζηε λα κπνξνχλ λα
δνκνχλ κε ιαλζαζκέλε εηθφλα γηα ην παηδί ηνπο.
ινη νη καζεηέο-ηξηεο κπνξνχλ λα επηηχρνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο
ζηα Μαζεκαηηθά φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ
εκπινθή ησλ γνλέσλ ηνπο ζηε δηδαζθαιία ηνπο. Οη Sanchez θαη Baquedano
(1993) έδεημαλ πσο ηα παηδηά ησλ γνλέσλ πνπ ζπλαληνχλ ηνπο δαζθάινποεο ηνπο θαη ζπδεηνχλ ηξφπνπο λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην ζπίηη έρνπλ
κεγαιχηεξε βειηίσζε ζηηο καζεκαηηθέο επηδφζεηο ηνπο απφ ηα παηδηά πνπ νη
γνλείο ηνπο δελ έρνπλ παξφκνηεο ζπλαληήζεηο. Δπίζεο σθεινχληαη θαη
παξνπζηάδνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηα Μαζεκαηηθά νη καζεηέο-ηξηεο ησλ
νπνίσλ νη γνλείο παξαθνινπζνχλ ζεκηλάξηα γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ
παηδηψλ ηνπο θαη ζπκκεηέρνπλ ζε εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα ζε ζρέζε κε
ηνπο καζεηέο-ηξηεο ησλ νπνίσλ νη γνλείο δελ παξαθνινπζνχλ αλάινγα
ζεκηλάξηα (Starkey & Klein, 2000∙ Shaver & Walls, 1998). Οη κειέηεο απηέο
ππνγξακκίδνπλ ην πφζν ζεκαληηθή είλαη ε παξνρή πιεξνθφξεζεο ζηηο
νηθνγέλεηεο έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα βνεζνχλ ηα παηδηά ηνπο λα πεηχρνπλ
ζηα Μαζεκαηηθά.

2.5 Ζ γνλετθή εκπινθή ζηηο θαη’ νίθνλ ζρνιηθέο εξγαζίεο
Μαζεκαηηθώλ
Οη θαη‘ νίθνλ ζρνιηθέο εξγαζίεο (homework) πνπ απαηηνχλ ηελ
ζπλεξγαζία

θαη

αιιειεπίδξαζε

γνλέσλ-παηδηψλ

κπνξνχλ

α)

λα

δεκηνπξγήζνπλ κηα γξακκή επηθνηλσλίαο κεηαμχ γνλέσλ θαη δαζθάισλ, β)
λα απμήζνπλ ηε γνλετθή εκπινθή ζηελ εθπαίδεπζε, θαη γ) λα βνεζήζνπλ
ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν. Σα ζρνιεία
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κπνξνχλ λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ σο κέζν γηα λα θαζνδεγνχλ θαη λα
ελδπλακψλνπλ ηε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ - νηθνγέλεηαο. Γηα παξάδεηγκα, νη
ζρνιηθέο εξγαζίεο γηα ην ζπίηη κπνξεί λα είλαη ηέηνηαο κνξθήο ψζηε λα
δηεπθνιχλνπλ ηελ ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηελ νινθιήξσζή ηνπο θαη λα
δίλνπλ ηελ επθαηξία θαη αθνξκή ζηνπο γνλείο λα επηθνηλσλνχλ κε ηνπο
δαζθάινπο-εο ησλ παηδηψλ ηνπο (Epstein, & Van Voorhis, 2001). Έξεπλεο
ζηηο Ζ.Π.Α. ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ηηο επηδξάζεηο ησλ
ζρνιηθψλ

εξγαζηψλ

γηα

ην

ζπίηη

πνπ

νινθιεξψλνληαη

κε

ηελ

αιιειεπίδξαζε γνλέσλ-παηδηψλ, έδεημαλ βειηίσζε ηεο απφδνζεο ζηα
γισζζηθά καζήκαηα αιιά θαη ζε καζήκαηα ζεηηθήο θαηεχζπλζεο (Van
Voorhis, 2001). ρνιηθέο εξγαζίεο πνπ πξνυπνζέηνπλ αιιειεπίδξαζε
γνλέσλ-παηδηψλ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αχμεζε ηεο γνλετθήο εκπινθήο ζηελ
εθκάζεζε Μαζεκαηηθψλ ζην ζπίηη (Balli, Demo, & Wedman, 1998).
Πνιινί εθπαηδεπηηθνί παξαθηλνχλ ηνπο γνλείο λα παίξλνπλ ηελ
πξσηνβνπιία θαη λα βάδνπλ δηθέο ηνπο αζθήζεηο Μαζεκαηηθψλ ζηα παηδηά
ηνπο ή λα επηλννχλ πξνβιήκαηα έηζη ψζηε λα εμαζθνχληαη ζην ζπίηη πάλσ
ζε απηά πνπ δηδάρζεθαλ ζην ζρνιείν. ε έξεπλα ηεο Epstein (1986) ζηηο
Ζ.Π.Α. κε 1269 γνλείο Α΄, Γ΄ θαη Δ΄ Γεκνηηθνχ, ην 57% δήισζε πσο ηνπο
δεηήζεθε απφ ηνπο δαζθάινπο-εο λα βνεζνχλ ζηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο πνπ
έρνπλ ηα παηδηά ηνπο λα θάλνπλ ζην ζπίηη. ην 68% ησλ γνλέσλ δεηήζεθε
απφ ην δάζθαιν-α λα δηαβάδνπλ καδί κε ην παηδί ηνπο, ζην 61% λα βάδνπλ
αζθήζεηο Μαζεκαηηθψλ θαη ζην 49% λα ζπδεηνχλ ηα ζρνιηθά ζπκβάληα.
Έλαο πξσηφηππνο ηξφπνο αιιειεπίδξαζεο ηεο ηάμεο κε ην ζπίηη,
ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ νηθνγέλεηα είλαη ε δηδαζθαιία Μαζεκαηηθψλ ησλ
γνλέσλ απφ ηα παηδηά ηνπο. Οη καζεηέο-ηξηεο δηαζθεδάδνπλ αιιά
ηαπηφρξνλα εκβαζχλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο, φηαλ δίλνπλ ζηνπο γνλείο ηνπο
γηα επίιπζε αζθήζεηο θαη πξνβιήκαηα πνπ έιπζαλ ή πξνζπάζεζαλ λα
ιχζνπλ ζην ζρνιείν. Σα Μαζεκαηηθά κεηαηξέπνληαη ζε ππφζεζε φιεο ηεο
νηθνγέλεηαο, πξνζθέξνπλ επράξηζηεο ζηηγκέο, νη καζεηέο-ηξηεο αιιάδνπλ
ξφιν, γίλνληαη δάζθαινη-εο (Hart, Smyth, Vetter, & Hart, 1996).
Έξεπλα ηεο Cai (2003), κε δείγκα 500 παηδηά ηεο 6εο Γεκνηηθνχ ζε
Κίλα θαη Ζ.Π.Α. έδεημε φηη νη θηλέδνη γνλείο ειέγρνπλ πην ζπζηεκαηηθά θαη
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ζπρλά ηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο Μαζεκαηηθψλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ ηα παηδηά
ηνπο ζην ζπίηη απφ ηνπο ακεξηθαλνχο γνλείο. Σν γεγνλφο απηφ ζε
ζπλδπαζκφ κε ηηο θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηα Μαζεκαηηθά ησλ Κηλέδσλ
καζεηψλ-ηξηψλ καο δείρλεη ηελ ζεηηθή επίδξαζε ηνπ ζπζηεκαηηθνχ ειέγρνπ
ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηψλ ζην ζπίηη ζηελ ζρνιηθή επίδνζε.
Μειέηε ησλ Balli, Demo, & Wedman (1998), είρε σο ζθνπφ λα
εμαθξηβψζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο παξέκβαζεο κε ζηφρν ηελ
αχμεζε ηεο γνλετθήο εκπινθήο ζην "δηάβαζκα" ησλ Μαζεκαηηθψλ ζην
ζπίηη. Οη ζπκκεηέρνληεο, 74 καζεηέο-ηξηεο Σ΄ Γεκνηηθνχ, ρσξίζηεθαλ ζε
ηξεηο νκάδεο θαη δηδάρηεθαλ Μαζεκαηηθά απφ ηνλ ίδην δάζθαιν. ηνπο
καζεηέο ηεο πξψηεο νκάδαο δηδάρηεθαλ Μαζεκαηηθά ρσξίο νπνηαδήπνηε
επηπιένλ παξφηξπλζε ή πξνηξνπή. Οη καζεηέο ηεο δεχηεξεο νκάδαο
παξνηξχλζεθαλ λα δεηήζνπλ ηελ βνήζεηα ησλ γνλέσλ ηνπο γηα ηηο εξγαζίεο
ζηα Μαζεκαηηθά πνπ ηνπο αλαηέζεθαλ απφ ηνλ δάζθαιν. ηνπο καζεηέο
ηεο ηξίηεο νκάδαο ππήξμε επίζεο παξφηξπλζε λα δεηήζνπλ ηελ βνήζεηα
ησλ γνλέσλ ηνπο θαη ηαπηφρξνλα ν δάζθαινο ζε επηθνηλσλία κε ηνπο
γνλείο δήηεζε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην "δηάβαζκα" ησλ Μαζεκαηηθψλ ζην
ζπίηη. ηηο δχν ηειεπηαίεο νκάδεο πνπ παξαθηλήζεθαλ λα εκπιέμνπλ ηνπο
γνλείο ηνπο, ην επίπεδν νηθνγελεηαθήο ζπκκεηνρήο ζηε κειέηε ησλ
Μαζεκαηηθψλ ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξν. Αλ θαη νη καζεηέο ηεο ηξίηεο
νκάδαο είραλ θαιχηεξεο επηδφζεηο απφ ηελ δεχηεξε νκάδα, θαη νη καζεηέο
ηεο δεχηεξεο απφ ηελ πξψηε, νη δηαθνξέο απηέο δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο. ηελ ηξίηε νκάδα πνπ δεηήζεθε ζπκκεηνρή απφ ηνπο γνλείο,
θάλεθε πσο νη γνλείο κε ρακειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν είραλ αλάγθε
νδεγηψλ γηα λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο. Ο βαζκφο θαη ε πνηφηεηα ηεο
γνλετθήο εκπινθήο δηαθέξεη θαη πνηθίιεη. Γη‘ απηφ δηαθέξεη θαη πνηθίιεη θαη ε
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο.
Οη Pezdek, Berry θαη Renno (2002), δηεξεχλεζαλ αλ ε αχμεζε ηνπ
ρξφλνπ πνπ μνδεχνπλ νη καζεηέο-ηξηεο ζην ζπίηη γηα ηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο
ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά επηθέξεη βειηίσζε ησλ επηδφζεψλ ηνπο ζε απηά,
θαζψο θαη ηηο πξνβιέςεηο ησλ γνλέσλ γηα ηε καζεκαηηθή απφδνζε ησλ
παηδηψλ ηνπο. Έδεημαλ πσο νη γνλείο ππεξεθηηκνχλ ηηο καζεκαηηθέο
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ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ ηνπο θαη αλακέλνπλ επηδφζεηο ζηα Μαζεκαηηθά
πςειφηεξεο απφ απηέο πνπ κπνξεί πξαγκαηηθά λα επηηχρνπλ. ηαλ
αθηεξψλνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν εκπινθήο ζηηο ζρνιηθέο καζεκαηηθέο
εξγαζίεο ησλ παηδηψλ ζην ζπίηη, δελ είλαη βέβαην πψο απμάλεηαη ε
ηθαλφηεηά ηνπο λα πξνβιέπνπλ κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηηο καζεκαηηθέο
ηθαλφηεηεο ηνπο. Ζ αλάκεημή ηνπο ζε απηέο ηηο εξγαζίεο δελ είλαη έλαο
αμηφπηζηνο ηξφπνο κεηαθνξάο πιεξνθνξηψλ γηα ηε καζεκαηηθή επάξθεηα
ησλ παηδηψλ ηνπο. Έλα απφ ηα κε αλακελφκελα επξήκαηα ηεο έξεπλαο
ήηαλ πψο ε αθηέξσζε πεξηζζφηεξνπ ρξφλνπ ζηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο
Μαζεκαηηθψλ γηα ην ζπίηη βειηηψλεη ειάρηζηα ηε καζεκαηηθή απφδνζε.
Παξφκνηα επξήκαηα γηα κε ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ ρξφλνπ πνπ νη
καζεηέο-ηξηεο κειεηνχλ ζην ζπίηη γηα ην ζρνιείν θαη ησλ αθαδεκατθψλ
επηδφζεσλ ηνπο ζπλαληάκε θαη ζε άιιεο έξεπλεο (Chen & Stevenson,
1989· Cooper, Lindsay, Nye, & Greathouse, 1998).
Έξεπλα ησλ Pan, Gauvain, Liu, θαη Cheng (2005), γηα ηε γνλετθή
εκπινθή ζηε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε, ζπκπεξαίλεη πψο ε εκπινθή ησλ
γνλέσλ βνεζάεη ηα παηδηά λα κάζνπλ καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη λα εθηεινχλ
καζεκαηηθέο πξάμεηο. Απηφ πνπ έρεη φκσο ζεκαζία είλαη ην είδνο θαη ε
θχζε απηήο ηεο εκπινθήο θαη φρη απιψο ν ζπλνιηθφο ρξφλνο πνπ νη γνλείο
αζρνινχληαη κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα ε
δηδαζθαιία ησλ αξηζκψλ πνπ πνιιέο θνξέο επηρεηξείηαη απφ γνλείο
παηδηψλ κηθξήο ειηθίαο είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηα κεηέπεηηα βήκαηα ησλ
παηδηψλ ζηε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε ηνπο. Δπίζεο ε γνλετθή βνήζεηα πνπ
επηθεληξψλεηαη ζε γλψζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο ζην ζρνιείν, ηδηαίηεξα
καζεκαηηθνχο ππνινγηζκνχο, πξνζθέξεη ζεκαληηθή ζηήξημε ζηηο ζρνιηθέο
επηδφζεηο ζηα Μαζεκαηηθά.
Γηα ηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο Μαζεκαηηθψλ πνπ έρνπλ ηα παηδηά λα
θάλνπλ ζην ζπίηη, νη Cooper θαη Gersten (2002), αλαθέξνπλ ηηο παξαθάησ
νδεγίεο πνπ πξέπεη λα απεπζχλνπλ νη δάζθαινη-εο πξνο ηνπο γνλείο: α)
λα εμνπιίζνπλ ηα παηδηά ηνπο κε έλα ηεηξάδην φπνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη
απνθιεηζηηθά νη αζθήζεηο θαη εξγαζίεο ησλ Μαζεκαηηθψλ, β) λα ειέγρνπλ
θαζεκεξηλά ην δηάβαζκα ζηα Μαζεκαηηθά θαη ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ λα
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θάλνπλ ηα παηδηά ηνπο, γ) εάλ αληηκεησπίζνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα κε ηηο
καζεκαηηθέο εξγαζίεο ηνπο ζην ζπίηη λα επηθνηλσλήζνπλ καδί ηνπο, δ) λα
πξνζπαζνχλ λα είλαη ελήκεξνη γηα ην πψο ηα παηδηά ηνπο δηδάζθνληαη ηα
Μαζεκαηηθά θαη λα κελ ρξεζηκνπνηνχλ κεζφδνπο ή ζηξαηεγηθέο πνπ
έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζρνιείν, ε) λα
έρνπλ ζπρλή επηθνηλσλία κε ην δάζθαιν-α ηνπ παηδηνχ ηνπο ζη) λα ξσηάλε
κε πνηνπο ηξφπνπο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηεο Μαζεκαηηθά δ)
λα ξσηάλε γηα ηζηνζειίδεο Μαζεκαηηθψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
βνεζήζνπλ ζηελ καζεκαηηθή εθπαίδεπζε ηνπο, ε) λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο
θαζεκεξηλέο εξγαζίεο ζην ζπίηη, φπσο ην καγείξεκα θαη ηα καζηνξέκαηα,
γηα λα βειηηψζνπλ ηε καζεκαηηθή ζθέςε ηνπ παηδηνχ ηνπο.
Οη Υαβηάξεο θαη Καθνχζε (2009), επηζεκαίλνπλ πσο ε εζηίαζε ζε
εξγαζίεο Μαζεκαηηθψλ πνπ αλαζέηνληαη απφ ηνπο δαζθάινπο-εο ζηνπο
καζεηέο-ηξηεο ηνπο θαη δελ εμππεξεηνχλ θάπνην ζελάξην ή δελ αθνξνχλ
ζηελ επίιπζε απζεληηθψλ πξνβιεκάησλ ‗‘επηθνηλσλνχλ‘‘ ηελ αληίιεςε φηη ε
κάζεζε ησλ Μαζεκαηηθψλ πξαγκαηνπνηείηαη θαιχηεξα ζε κε ξεαιηζηηθέο
θαηαζηάζεηο. Δπίζεο ε αλππαξμία καζεκαηηθψλ εξγαζηψλ πνπ επηδέρνληαη
πνιινχο ηξφπνπο ιχζεο ‗‘επηθνηλσλεί‘‘ ηελ αληίιεςε φηη ην ζεκαληηθφ είλαη
ην ζσζηφ απνηέιεζκα θαη φρη ν ηξφπνο ζθέςεο ηνπ παηδηνχ.
Μηα κεηααλάιπζε ησλ Patall, Cooper θαη Robinson (2008), 14
πεηξακαηηθψλ κειεηψλ πνπ είραλ ζαλ αληηθείκελν έξεπλαο ηελ θαηάξηηζε
θαη ελεκέξσζε γνλέσλ γηα ηελ εκπινθή ηνπο ζηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο ησλ
παηδηψλ

ηνπο

ζην

ζπίηη

δείρλεη

πψο

απνηειέζκαηα

απηψλ

ησλ

παξεκβάζεσλ θαηάξηηζεο γνλέσλ ήηαλ (α) ηα πςειφηεξα πνζνζηά
νινθιήξσζεο ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηψλ, (β) ιηγφηεξεο δπζθνιίεο ησλ
παηδηψλ κε ηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο, θαη (γ) πηζαλή βειηίσζε ηεο αθαδεκατθήο
απφδνζεο ζε καζεηέο-ηξηεο ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ. χκθσλα κε ηηο 14
πεηξακαηηθέο κειέηεο ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηηο θαη‘ νίθνλ ζρνιηθέο
εξγαζίεο έρεη ζεηηθή επίδξαζε θαη ζηηο επηδφζεηο ζηα Μαζεκαηηθά θαη ζηηο
επηδφζεηο ζηα γισζζηθά καζήκαηα (ε ζρέζε ηνπο φκσο δελ είλαη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή).
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Ζ κεηααλάιπζε 20 εξεπλψλ πνπ εμέηαδαλ ηε ζπζρέηηζε ηεο γνλετθήο
εκπινθήο θαη ησλ ζρνιηθψλ επηδφζεσλ εκθαλίδεη: (α) ζεηηθή ζρέζε ησλ
δχν κεηαβιεηψλ γηα καζεηέο-ηξηεο ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη ηνπ Λπθείνπ
αιιά αξλεηηθή γηα καζεηέο Γπκλαζίνπ, (β) ηζρπξή ζπζρέηηζε ησλ
επηδφζεσλ κε κηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή γνλετθήο εκπινθήο (ζέζπηζε απφ
πιεπξάο γνλέσλ θαλφλσλ γηα ηελ εξγαζία ησλ παηδηψλ ηνπο ζην ζπίηη), θαη
(γ) αξλεηηθή ζρέζε ηεο γνλετθήο εκπινθήο κε ηηο επηδφζεηο ζηα
Μαζεκαηηθά θαη ζεηηθή ζρέζε κε ηα γισζζηθά καζήκαηα (Patall, Cooper, &
Robinson, 2008). Αλ θαη ε αξλεηηθή ζρέζε κε ηα Μαζεκαηηθά
ακθηζβεηείηαη, καο δείρλεη ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ
ππάξρνπλ ζηηο πξνζπάζεηεο ησλ γνλέσλ λα βνεζήζνπλ αλαιακβάλνληαο
έλα δηδαθηηθφ ξφιν. Οη ειιεηκκαηηθέο γλψζεηο ηνπο θαη ε ρξεζηκνπνίεζε
δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ηηο ζηξαηεγηθέο
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί κέζα ζηελ ηάμε κπνξεί λα αθπξψλνπλ
ηε ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο εκπινθήο ηνπο θαη ησλ ζρνιηθψλ επηδφζεσλ ησλ
παηδηψλ ηνπο. Ζ ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο ησλ
Μαζεκαηηθψλ είλαη πην δχζθνιε απφ άιια καζήκαηα γηαηί ζπάληα
γλσξίδνπλ ην δηδαθηηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Δπίζεο κπνξεί λα
δεκηνπξγεί ζχγρπζε ε ρξήζε κεζφδσλ πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ
πνηθηιία ζχγρξνλσλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε κάζεζε ησλ
Μαζεκαηηθψλ θαη νη νπνίεο δελ είλαη γλσζηέο ζηνπο γνλείο. ηα γισζζηθά
καζήκαηα νη γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα θαηέρνπλ νη γνλείο είλαη
κάιινλ ιηγφηεξεο. Πξέπεη φκσο λα αλαινγηζηνχκε θαη ηελ πηζαλφηεηα κηαο
αληηζηξνθήο αηηηαηήο ζρέζεο. Μήπσο δειαδή νη καζεηέο-ηξηεο πνπ
δπζθνιεχνληαη κε ηα Μαζεκαηηθά λα επηδεηνχλ ηελ βνήζεηα θαη παξέκβαζε
ησλ γνλέσλ ηνπο πην ζπρλά απφ φηη ζηα γισζζηθά καζήκαηα, ή αθφκα λα
δεηείηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ε παξέκβαζε ησλ γνλέσλ. Σα
απνηειέζκαηα ηεο κεηααλάιπζεο θαλεξψλνπλ φηη δηαθνξεηηθνί ηχπνη
γνλετθήο εκπινθήο ζηηο θαη‘ νίθνλ ζρνιηθέο εξγαζίεο έρνπλ δηαθνξεηηθή
ζρέζε κε ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο θαη νη ηχπνη απηνί αιιάδνπλ θαζψο ην
παηδί κεηαβαίλεη απφ ηελ κηα ηάμε ζηελ άιιε (Patall, Cooper, & Robinson,
2008).
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Οη ζρνιηθέο κνλάδεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο αλαζέζεηο
ζρνιηθψλ εξγαζηψλ γηα ην ζπίηη γηα λα θαζνδεγνχλ θαη λα εληζρχνπλ ηε
ζπλεξγαζία ζρνιείνπ – ζπηηηνχ. Έξεπλεο θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα πσο
νη ζρνιηθέο εξγαζίεο γηα ην ζπίηη πνπ απαηηνχλ αιιειεπίδξαζε ησλ παηδηψλ
κε ηνπο γνλείο ηνπο, ζπλεηζθέξνπλ ζηε δεκηνπξγία επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ
γνλέσλ θαη ησλ δαζθάισλ, απμάλνπλ ηελ εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηελ
εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο θαη βνεζνχλ ηελ επίηεπμε θαιχηεξσλ
επηδφζεσλ ζε φια ηα καζήκαηα(Epstein & Van Voorhis, 2001∙ Van Voorhis,
2001).

2.6 Πξνγξάκκαηα

εκπινθήο

γνλέσλ

ζηε

καζεκαηηθή

εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο..
ε πνιιέο ρψξεο πιένλ, πξαγκαηνπνηνχληαη πξνγξάκκαηα πνπ
εκπιέθνπλ φιε ηελ νηθνγέλεηα ζηελ εθκάζεζε Μαζεκαηηθψλ. Σα
πξνγξάκκαηα απηά δίλνπλ έκθαζε ζηελ ηαπηφρξνλε εθκάζεζε γνλέσλ θαη
παηδηψλ. Δπηηξέπνπλ επίζεο ζηνπο γνλείο λα απνθηήζνπλ εκπεηξίεο θαη λα
θαηαλνήζνπλ απηά πνπ ηα παηδηά ηνπο θαινχληαη λα θαηαθηήζνπλ κε ηε
δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ.
Πξνγξάκκαηα ην νπνία έρνπλ ζαλ ζηφρν λα βειηηψζνπλ ηε
γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αηκφζθαηξα κέζα ζην ζπίηη κπνξνχλ λα
απμήζνπλ ηηο καζεκαηηθέο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ. Μέρξη ηψξα φκσο
αληίζηνηρα

πξνγξάκκαηα

δελ

ήηαλ

ηδηαίηεξα

επηηπρεκέλα.

Ο

ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο ησλ κε ηθαλνπνηεηηθψλ απνηειεζκάησλ ήηαλ ε
δπζθνιία αιιαγήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ γνλέσλ. Ζ κεγάιε επίδξαζε
φκσο ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο πξέπεη λα καο νδεγήζεη ζηελ
πξνζπάζεηα
ζπκπεξηθνξά

εχξεζεο λέσλ κεζφδσλ γηα
ησλ

γνλέσλ

θαη

λα

λα

ηξνπνπνηήζνπκε

βειηηψζνπκε

ηελ

ηε

εθπαηδεπηηθή

αηκφζθαηξα ηνπ ζπηηηνχ (Crane, 1996).
Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα εληζρχνπλ θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηε
γνλετθή εκπινθή ζηα Μαζεκαηηθά κε ζηφρν πςειφηεξεο επηδφζεηο ησλ
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καζεηψλ-ηξηψλ

ηνπο.

Μαζεηέο-ηξηεο

ησλ

νπνίσλ

νη

γνλείο

είραλ

ζπλαληήζεηο θαη επαθέο κε εθπαηδεπηηθνχο γηα λα ζπδεηήζνπλ ηξφπνπο λα
βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά, παξνπζίαδαλ θαιχηεξε
απφδνζε ζπγθξηλφκελνη κε καζεηέο-ηξηεο ησλ νπνίσλ νη γνλείο δελ είραλ
αληίζηνηρεο ζπλαληήζεηο (Sanchez, & Baquedano, 1993). Παξφκνηα
επξήκαηα

είρακε

παξαθνινπζνχζαλ

θαη

ζε

νηθνγέλεηεο

εθπαηδεπηηθά

ζηηο

πξνγξάκκαηα

νπνίεο
θαη

νη

γνλείο

πξνκεζεχνληαλ

εθπαηδεπηηθά πιηθά γηα λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην ζπίηη (Starkey &
Klein, 2000). Σα παηδηά ησλ νηθνγελεηψλ απηψλ είραλ πνιιαπιά νθέιε
ζηνλ ηνκέα ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ επηδφζεσλ γηα ηα Μαζεκαηηθά. Έξεπλεο
φπσο νη παξαπάλσ δείρλνπλ ηελ αλάγθε ζηήξημεο ησλ νηθνγελεηψλ έηζη
ψζηε λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο λα επηηχρνπλ ζηα Μαζεκαηηθά.
Γηάθνξα πξνγξάκκαηα εκπινθήο ησλ γνλέσλ ή άιισλ κειψλ ηεο
νηθνγέλεηαο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ζηα Μαζεκαηηθά έρνπλ
παξνπζηαζηεί θαη πινπνηεζεί απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη εξεπλεηέο. Σν
πξφγξακκα ''Family Math'' είρε κεγάιε αληαπφθξηζε ζηηο Ζ.Π.Α. ηνλ
Καλαδά θαη ηελ Απζηξαιία. ηε Μεγάιε Βξεηαλία πινπνηήζεθαλ ην ''Sums
for Mums project'', ην ''PRISM'' (Parent Resource in Support of Maths) θαη
ην ''IMPACT''30 (Topping, & Bamford, 1998, ζει. 5).
ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 ππήξμαλ κεγάιεο πξνζδνθίεο απφ
ηελ εκπινθή ησλ γνλέσλ ζην δηάβαζκα ησλ παηδηψλ ηνπο. Οη πξνζδνθίεο
απηέο επέθεξαλ ηε δεκηνπξγία θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ γηα ηε
γιψζζα. Έλα ηέηνην πξφγξακκα ήηαλ θαη ην ''MATHS'' (Multiply
Attainments Through Home Support). Λφγσ ηεο επηηπρεκέλεο πινπνίεζεο
πξνγξακκάησλ πνπ βαζίδνληαλ ζηελ δηδαζθαιία αλά δπάδεο (Paired
Reading) δεκηνπξγήζεθε θαη αληίζηνηρν πξφγξακκα ζηα Μαζεκαηηθά, ην
''Paired MATHS'' (Topping, & Bamford, 1998, ζει. 6). ρεδηάζηεθε κε
ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ απσζεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ή ηνπο γνλείο.
Απαηηεί ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο γιψζζαο γηα ηελ
θαηαλφεζε καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. Υξεζηκνπνηεί ζπγθεθξηκέλα πιηθά
(ζπλήζσο παηρλίδηα), ηα νπνία επηιέγνληαη ιφγσ ηεο ειιεηκκαηηθήο
30

Παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά παξαθάησ.
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απηνπεπνίζεζεο πνιιψλ γνλέσλ (αιιά θαη δαζθάισλ) γηα ηα Μαζεκαηηθά.
Σα παηρλίδηα πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηα εμήο θξηηήξηα: λα είλαη επράξηζηα,
λα επηηξέπνπλ ηνλ ηζφηηκν αληαγσληζκφ ή ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ παηδηνχ
θαη γνλέα, λα είλαη θαηαλνεηά, λα ελζαξξχλνπλ ηε ζπδήηεζε, λα κε
ζπκίδνπλ ζρνιηθή εξγαζία, λα είλαη ειθπζηηθά ζηε κνξθή, αζθαιή θαη
θζελά. Οη ππεχζπλνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζεσξνχλ πσο απηφ πνπ ην
δηαθνξνπνηεί απφ άιια αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα είλαη ε έκθαζε πνπ δίλεη
ζηελ αλάπηπμε ζεηηθψλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηα Μαζεκαηηθά απμάλνληαο
ηελ απηνπεπνίζεζε φισλ φζσλ ζπκκεηέρνπλ (ελειίθσλ ή παηδηψλ).
Δπίζεο φηη ιακβάλεη ππφςε ηηο ππάξρνπζεο καζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο
ζηνρεχνληαο λα νηθνδνκήζεη πάλσ ζ' απηέο, δίλεη έκθαζε ζηελ επηινγή
δξαζηεξηνηήησλ απφ κηα κεγάιε ηξάπεδα δξαζηεξηνηήησλ, βαζίδεηαη ζηελ
εμαηνκίθεπζε, θαιιηεξγεί εζσηεξηθά θίλεηξα θαη πξνζθέξεη ίζεο επθαηξίεο
κε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε φινπο-εο. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
έδεημε ζεκαληηθή αχμεζε ζηε ρξήζε καζεκαηηθνχ ιεμηινγίνπ, αχμεζε
δηαιφγσλ γηα ηε ζηξαηεγηθή πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ην δεπγάξη
παίδνληαο ηα παηρλίδηα, ελίζρπζε κεηαμχ ησλ δεπγαξηψλ κε ρξήζε
επαίλσλ, αχμεζε ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ ζπκκεηνρφλησλ θαη. αχμεζε ησλ
αιιειεπηδξαζηηθψλ ζπδεηήζεσλ γηα ηα Μαζεκαηηθά (Topping, Campbell,
Douglas, & Smith, 2003).
Ζ Mendoza (1996), παξνπζίαζε έλα ελαιιαθηηθφ εθπαηδεπηηθφ
πξφγξακκα πνπ είρε σο επηδίσμε λα αλαπηχμεη ηελ εκπινθή ησλ γνλέσλ
πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνχλ νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ-ηξηψλ ζηα
Μαζεκαηηθά.

Οη

γνλείο

θαη

νη

καζεηέο-ηξηεο

παξαθνινχζεζαλ

απνγεπκαηηλά ζεκηλάξηα Μαζεκαηηθψλ. Οη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ
λα απμήζεη ηε γνλετθή ζπκκεηνρή θαηά 40%, λα απμήζεη ηηο γλψζεηο θαη λα
αληηζηξέςεη ηελ αξλεηηθή ζηάζε ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηα καζεκαηηθά
θαηά 40%, λα βειηηψζεη ηηο ζηάζεηο ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηα καζεκαηηθά
θαηά 40% θαη λα απμήζεη ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ θαηά 35%. ινη απηνί
νη ζηφρνη επηηεχρζεθαλ.
Σα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ‗‘Community
Schools‘‘ ζε 49 δεκφζηα ζρνιεία πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ησλ Ζ.Π.Α.
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παξνπζηάδεη ν Dryfoos (2000). Σν πξφγξακκα απηφ εθαξκφζηεθε ζε
ζπλεξγαζία ησλ ζρνιείσλ κε δηάθνξνπο θνξείο κε ζθνπφ ηελ
πξνψζεζε ηεο νκαιήο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ θαη ηελ αχμεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ επηδφζεσλ ηνπο. Σα θέληξα ζηήξημεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
ιεηηνπξγνχζαλ εθηά εκέξεο ηελ εβδνκάδα θαη είθνζη ηέζζεξηο ψξεο ην
εηθνζηηεηξάσξν.

Παξείραλ

δξαζηεξηφηεηεο

εθκάζεζεο

θαη

ζπκβνπιεπηηθή ζηήξημε ησλ νηθνγελεηψλ. Βαζίδνληαλ θαηά πνιχ ζε
εζεινληηθή εξγαζία. Σξηάληα έμη απφ ηα ζαξαληαελλέα ζρνιεία πνπ
εθάξκνζαλ ην πξφγξακκα αλέθεξαλ κεγάιε βειηίσζε ζηα γισζζηθά
ηεζη θαη ζηα ηεζη Μαζεκαηηθψλ.
Γξαζηεξηφηεηεο εθκάζεζεο Μαζεκαηηθψλ πνπ γίλνληαη απφ θνηλνχ
(απφ ηνπο γνλείο θαη ηα παηδηά ηνπο) επηθέξνπλ θαιχηεξεο καζεκαηηθέο
επηδφζεηο (Cai, Moyer, & Wang, 1997). Έλα πξφγξακκα πνπ ζηνρεχεη λα
εκπιέμεη ηνπο γνλείο ζηε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο, είλαη
ην IMPACT (Inventing Maths for Parents and Children and Teachers).
Πξσηνπαξνπζηάζηεθε ζην Λνλδίλν θαη εμαπιψζεθε ζε πνιιέο ρψξεο.
ηφρνο ήηαλ ε εμάζθεζε ζην ζπίηη πάλσ ζηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο πνπ
δηδάζθνληαλ κέζα ζηελ ηάμε. Οη δάζθαινη-εο δεκηνπξγνχλ καζεκαηηθέο
αζθήζεηο-δξαζηεξηφηεηεο γηα γνλείο θαη παηδηά. Απηέο νη αζθήζεηοδξαζηεξηφηεηεο

είλαη

παξαπιήζηεο

κε

ηηο

παξαδνζηαθέο

ζρνιηθέο

δξαζηεξηφηεηεο πνπ γίλνληαη κέζα ζηελ ηάμε. ηε ζπλέρεηα απνζηέιινληαη
ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ καζεηψλ-ηξησλ γηα λα κειεηεζνχλ απφ γνλείο θαη
παηδηά καδί. Οη γνλείο πείζνληαη κε απηφ ηνλ ηξφπν φηη ε ζπκκεηνρή ηνπο
έρεη κεγάιε ζεκαζία θαη νη καζεηέο αληηιακβάλνληαη φηη ηα Μαζεκαηηθά
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ φινπο θαη παληνχ. Σν IMPACT δελ απαηηεί απφ
ηνπο γνλείο λα δηδάζθνπλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εκπιέθνπλ αθφκα θαη
γνλείο πνπ δελ ηα πάλε θαιά κε ηα Μαζεκαηηθά. Βνεζνχλ ηα παηδηά ηνπο
λα καδέςνπλ δεδνκέλα, λα θάλνπλ ινγηθέο ππνζέζεηο, λα ιχζνπλ απιά
πξνβιήκαηα, λα θάλνπλ κηθξέο έξεπλεο θαη λα παίμνπλ παηρλίδηα κε
αξηζκνχο. Κάζε δξαζηεξηφηεηα ζπλνδεχεηαη απφ έλα ζεκείσκα πξνο ηνπο
γνλείο πνπ εμεγεί ηε ζεκαζία ηεο. Πάλσ απφ 10.000 ζρνιεία ζηε Μεγάιε
Βξεηαλία, ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ηνλ Καλαδά, ηελ Απζηξαιία, ηελ
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Οιιαλδία

θαη

άιιεο

επξσπατθέο

ρψξεο,

ην

εθαξκφδνπλ

ζήκεξα

(Ehnebuske, 1998). Δίλαη κηα πξνζέγγηζε γνλετθήο εκπινθήο ζηα
Μαζεκαηηθά απφ πάλσ (δάζθαινο-α) πξνο ηα θάησ31 (γνλείο, καζεηέοηξηεο). Παξά ηε κεγάιε δηάδνζε ηνπ δελ ππάξρεη επαξθήο αμηνιφγεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο (Topping, & Bamford, 1998, ζει. 5).
ε

κηα

καθξνπξφζεζκε

πεηξακαηηθή

κειέηε

εμεηάζηεθαλ

νη

επηπηψζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ‗‘HIPPY‘‘ (Home Instruction Program for
Preschool Youngsters) ζε 182 παηδηά ζε ζρέζε κε κηα νκάδα παηδηψλ
πνπ δελ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα απηφ. Σν HIPPY είλαη έλα δηεηέο
πξφγξακκα πνπ βαζίδεηαη ζε επηζθέςεηο ζηα ζπίηηα καζεηψλ-ηξηψλ
ειηθίαο ηεζζάξσλ θαη πέληε εηψλ. Πξνζθέξεη βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ
εθπαηδεπηηθψλ ζπλζεθψλ ζε νηθνγέλεηεο πνπ δελ έρνπλ ηα νηθνλνκηθά
κέζα λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο. ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο
παξαδίδνληαη ζηηο νηθνγέλεηεο εθπαηδεπηηθά βηβιία αιιά θαη κηα ζεηξά
δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεδηάζηεθαλ κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ
ζηνπο ηνκείο ηεο γιψζζαο, ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ηεο
αληηιεπηηθήο δηάθξηζεο. Οη κεηέξεο δηαβάδνπλ ηα βηβιία ζηα παηδηά ηνπο
θαη ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηνχλ καδί ηνπο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Σα
απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο εμεηάζζεθαλ θαηά ην ηέινο ηεο
δεχηεξεο ρξνληάο εθαξκνγήο ηνπ, δειαδή ηειεηψλνληαο ηα παηδηά ην
λεπηαγσγείν. Μεηά απφ έλα ρξφλν, ζην ηέινο ηεο πξψηεο ηάμεο
Γεκνηηθνχ έγηλε θαη πάιη ζχγθξηζε ησλ επηδφζεσλ ηεο νκάδνο ησλ
παηδηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην HIPPY κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. Ζ νκάδα
ζηελ νπνία έγηλε παξέκβαζε παξνπζίαζε θαιχηεξεο επηδφζεηο ζην
δηάβαζκα, ζηα Μαζεκαηηθά θαη ζηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα κέζα ζηε
ζρνιηθή ηάμε. χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο ην πξφγξακκα είλαη ζεκαληηθφ
γηαηί ηα παηδηά πνπ μεθηλνχλ ην ζρνιείν παξνπζηάδνληαο πςειέο
επηδφζεηο ζπλήζσο ζπλερίδνπλ λα εκθαλίδνπλ απηή ηελ εηθφλα. Οη
νηθνγέλεηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα απνθηνχζαλ κεγαιχηεξεο
πξνζδνθίεο γηα ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο θαη απηφ είρε
ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη ζην δηάβαζκα θαη ζηα Μαζεκαηηθά.
31

Top-down approach.
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Σν πξφγξακκα ''Teachers Involve Parents in Schoolwork (TIPS)
Math'' ζρεδηάζηεθε ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα πιαίζην ζπλεξγαζίαο θαη
αιιειεπίδξαζεο γνλέσλ, καζεηψλ-ηξηψλ θαη δαζθάισλ ζρεηηθά κε ηα
Μαζεκαηηθά, ζην ζπίηη (Epstein, 2001, ζει. 512). Δκπιέθεη ηνπο γνλείο
ψζηε είλαη πιεξνθνξεκέλνη γηα έλλνηεο θαη δεμηφηεηεο Μαζεκαηηθψλ πνπ
θάλνπλ ζην ζρνιείν. Παξαθηλεί θαη ελζαξξχλεη ηνπο γνλείο λα επηθνηλσλνχλ
κε

ηνπο

δαζθάινπο-εο

ησλ

παηδηψλ

ηνπο

φηαλ

έρνπλ

θάπνηεο

παξαηεξήζεηο, ζρφιηα ή απνξίεο ζρεηηθά κε ηηο θαη‘ νίθνλ εξγαζίεο θαη ηελ
πξφνδφ ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά. Γίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο-ηξηεο λα
ζπδεηνχλ γηα ηα Μαζεκαηηθά θαη λα επηδεηθλχνπλ ηελ θαηάθηεζε λέσλ
καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. Δπίζεο επεμεγεί κε ζαθήλεηα κε πνην ηξφπν ν
δάζθαινο-α δηδάζθεη λέα γλσζηηθά πεδία ζην ζρνιείν.
Σν ''TIPS Math'' έρεη αλαπηχμεη πάλσ απφ 200 πξσηφηππεο
εξγαζίεο-αζθήζεηο γηα βαζηθέο καζεκαηηθέο δεμηφηεηεο απφ ην λεπηαγσγείν
κέρξη ηελ Πέκπηε ηάμε Γεκνηηθνχ. Κάζε ηέηνηα εξγαζία πεξηέρεη πέληε
ελφηεηεο (Epstein, 2001, ζει. 514):
 Ζ πξψηε ελφηεηα πεξηέρεη έλα παξάδεηγκα ηεο έλλνηαο ή δεμηφηεηαο πνπ
έρεη δηδαρηεί ζην ζρνιείν θαη δίλεη ηελ επθαηξία ζην καζεηή λα ηελ εμεγήζεη
ζηνλ παηέξα ηνπ ή ηε κεηέξα ηνπ. Ολνκάδεηαη ''Γείηε απηό'' (Look This
Over). Ζ απάληεζε-ιχζε ζην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα δίλεηαη.
 Ζ δεχηεξε ελφηεηα παξνπζηάδεη άιιν έλα παξάδεηγκα ηεο ίδηαο έλλνηαο ή
δεμηφηεηαο. Ζ απάληεζε-ιχζε ππάξρεη ζηελ πίζσ ζειίδα ηνπ θπιιαδίνπ
θαη ν καζεηήο-ηξηα πξέπεη λα επηδείμεη ζην γνλέα ηνπ ηνλ ηξφπν επίιπζεο.
Ολνκάδεηαη ''Tώξα πξνζπάζεζε απηό'' (Now Try This).
 Ζ ηξίηε ελφηεηα πεξηέρεη πξνβιήκαηα θαη αζθήζεηο έηζη ψζηε ε έλλνηα λα
θαηαλνεζεί πιήξσο κέζσ ηεο άζθεζεο θαη πξαθηηθήο. Ολνκάδεηαη
''Δμάζθεζε, πεξηζζόηεξε εμάζθεζε'' (Practice and More Practice).
 Ζ ηέηαξηε ελφηεηα βνεζά ην παηδί θαη ην γνλέα ηνπ λα αλαθαιχςεη θαη λα
ζπδεηήζεη ζπλδέζεηο ηεο καζεκαηηθήο έλλνηαο κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν,
πψο δειαδή αμηνπνηείηαη ζην ζπίηη ή ζε ζπλεζηζκέλεο θαζεκεξηλέο
θαηαζηάζεηο. Ζ ελφηεηα απηή κπνξεί λα πεξηέρεη παηρλίδηα θαη νλνκάδεηαη
''ηνλ πξαγκαηηθό θόζκν'' (In the Real World).
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 Ζ πέκπηε ελφηεηα παξαθηλεί ην γνλέα λα θαηαγξάςεη νπνηνδήπνηε
ζρφιην, παξαηήξεζε ή απνξία ηνπ γηα ηε καζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ
ζπκκεηείρε θαη ηελ έλλνηα πνπ κφιηο παξαθνινχζεζε ην παηδί ηνπ λα
επεμεξγάδεηαη έηζη ψζηε λα ελεκεξσζεί ν δάζθαινο-α ηνπ. Ολνκάδεηαη
''Δπηθνηλσλία ζπηηηνύ ζρνιείνπ'' (Home to School Communication).
Οη αζθήζεηο απηέο δίλνληαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα,
ζπλήζσο κηα άζθεζε-δξαζηεξηφηεηα θάζε εβδνκάδα. Ζ Balli (1998),
εξεχλεζε

ηε

δξαζηηθφηεηα

ηνπ

πξνγξάκκαηνο.

ε

κειέηε

φπνπ

ζπκκεηείραλ 67 καζεηέο-ηξηεο έθηεο δεκνηηθνχ εμεηάζηεθαλ νη απφςεηο
ηνπο γηα ηελ βνήζεηα ηνπο πξνζθέξνπλ νη γνλείο ηνπο ζηηο εξγαζίεο
Μαζεκαηηθψλ γηα ην ζπίηη. Οη καζεηέο-ηξηεο νινθιήξσζαλ 20 εξγαζίεο
Μαζεκαηηθψλ (κε ηε βνήζεηα ησλ γνλέσλ ηνπο) πνπ ηνπο είραλ αλαηεζεί
απφ ην ζρνιείν θαη κεηά ζπκπιήξσζαλ έλα ζρεηηθφ εξσηεκαηνιφγην.
εκαληηθφο

αξηζκφο

καζεηψλ-ηξηψλ

ζεψξεζε

πψο

ε

επηηπρεκέλε

νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ απμήζεθε ράξε ζηελ βνήζεηα πνπ είραλ
απφ ηνπο γνλείο ηνπο. Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο-ηξηεο είπαλ πσο ην
πξφγξακκα ηνπο βνεζνχζε λα πξνεηνηκάδνληαη θαιχηεξα θαη λα είλαη πην
απνδνηηθνί ζην ζρνιείν. Χζηφζν ππήξραλ θαη αξλεηηθέο απφςεηο γηα ηελ
εκπεηξία ηνπο λα ‗‘δνπιεχνπλ‘‘ κε ηνπο γνλείο ηνπο θάλνληαο εξγαζίεο
Μαζεκαηηθψλ πνπ ηνπο είραλ αλαηεζεί απφ ην ζρνιείν. Μεξηθέο θνξέο ε
ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ επέθεξε ζχγρπζε ελψ ε αιιειεπίδξαζε γνλέσλπαηδηψλ θξίλνληαλ σο αξλεηηθή. Ζ Balli (1998) ζπζηήλεη πσο νη
εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα εξεπλνχλ ηξφπνπο λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο γνλείο
έηζη ψζηε λα θαηαλννχλ ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ
θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο γηα ην αλαπηπμηαθφ επίπεδν ηνπ παηδηνχ ηνπο. M‘
απηφλ ηνλ ηξφπν ζα είλαη ζε ζέζε λα βνεζνχλ ηα παηδηά ηνπο ζηηο αζθήζεηο
ησλ Μαζεκαηηθψλ γηα ην ζπίηη.
Οη Shaver θαη Walls (1998), κέζα απφ κηα έξεπλα κε δείγκα 335
παηδηά

δεκνηηθνχ

ζρνιείνπ

θαη

Α΄

Γπκλαζίνπ

πξνζπάζεζαλ

λα

απαληήζνπλ ζηα δχν παξαθάησ εξσηήκαηα: α) Ζ εκπινθή ησλ γνλέσλ
βειηηψλεη ηηο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο ζην κάζεκα Γιψζζαο θαη ηα
Μαζεκαηηθά; β) Ζ επίδξαζε ηεο γνλετθήο εκπινθήο ζηηο ζρνιηθέο
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επηδφζεηο είλαη ε ίδηα θαη ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν θαη ζην Γπκλάζην; Ζ
ζρνιηθή πεξηθέξεηα ζηελ νπνία έγηλε ε έξεπλα ζηελ Virginia ησλ Ζ.Π.Α.
δηνξγάλσλε ηέζζεξηο ηνπιάρηζηνλ ζπλαληήζεηο κε ηνπο γνλείο αλά έηνο,
δηάξθεηαο ηξηψλ σξψλ. Δθεί κε ηε κνξθή εξγαζηεξίνπ νη γνλείο
ελεκεξψλνληαλ, εθπαηδεχνληαλ θαη ζπλνκηινχζαλ κε εηδηθνχο γηα ηελ
εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο. Οη ζπλαληήζεηο απηέο πξνσζνχζαλ πέληε
ηχπνπο γνλετθήο εκπινθήο: 1) ηηο ππνρξεψζεηο ησλ γνλέσλ, 2) ηελ
επηθνηλσλία γνλέσλ δαζθάισλ, 3) ηε γνλετθή εκπινθή ζην ζρνιείν, 4)
ηε γνλετθή εκπινθή ζην ζπίηη, θαη 5) ηε ζπκκεηνρή ζε απνθάζεηο γηα
ηελ εθπαίδεπζε. ε θάζε ζπλάληεζε νη γνλείο ελεκεξψλνληαλ γηα ηελ
πνξεία ηνπ παηδηνχ ηνπο θαη εθπαηδεχνληαλ κε βάζε ηα ελδηαθέξνληά
ηνπ θαη ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ είρε ζηα καζήκαηα ηνπ. Δλδεηθηηθέο
ζεκαηηθέο

πνπ

παξαθνινπζνχζαλ

νη

γνλείο

ήηαλ:

‗‘Εεηήκαηα

πεηζαξρίαο‘‘, ‗‘Πσο λα απμήζεηε ην ιεμηιφγην ηνπ παηδηνχ ζαο‘‘,
‗‘Αληηκεηψπηζε θξίζεσλ‘‘. Λάκβαλαλ επίζεο εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα ηα
γισζζηθά καζήκαηα θαη ηα Μαζεκαηηθά θαη εθπαηδεχνληαλ ζηε ρξήζε
ηνπ.

Δπεηδή

ηα

παηδηά

κπνξνχζαλ

λα

παξαθνινπζνχλ

απηέο

ζπλαληήζεηο, πνιιέο θνξέο γνλείο θαη παηδηά καδί θάλαλε πξαθηηθή
πάλσ ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ.
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Shaver θαη Walls (1998) έδεημαλ
πσο καζεηέο θαη καζήηξηεο ησλ νπνίσλ νη γνλείο εκπιέθνληαλ
πεξηζζφηεξν θαη ζπκκεηείραλ ελεξγά ζην πξφγξακκα ήηαλ πηζαλφηεξν λα
βειηηψζνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο ζηα γισζζηθά καζήκαηα θαη ηα Μαζεκαηηθά
ζε ζρέζε κε απηνχο ησλ νπνίσλ νη γνλείο εκπιέθνληαλ ιηγφηεξν. Απηή ε
βειηίσζε ήηαλ αλεμάξηεηε απφ ην νηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ νηθνγελεηψλ θαη
ηελ ηάμε θνίηεζεο θάζε παηδηνχ. Μαζεηέο-ηξηεο ησλ πξψησλ ηάμεσλ ηνπ
Γεκνηηθνχ

παξνπζίαζαλ

κεγαιχηεξε

βειηίσζε

θαη

ζηα

γισζζηθά

καζήκαηα θαη ζηα Μαζεκαηηθά απφ ηνπο καζεηέο-ηξηεο κεγαιχηεξσλ
ηάμεσλ. Ο γνλείο πνπ είραλ ηα παηδηά ηνπο ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν ήηαλ
πηζαλφηεξν λα εκπιαθνχλ ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο απφ γνλείο πνπ είραλ
παηδηά

ζην

Γπκλάζην.

Παηδηά

νηθνγελεηψλ

κε

ρακειφ

εηζφδεκα

βειηηψλνληαλ ιηγφηεξν ζηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο ηνπο απφ ηα παηδηά
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νηθνγελεηψλ κε πςειφ εηζφδεκα. ηαλ φκσο νη γνλείο ηνπο εκπιέθνληαλ
εκθάληδαλ πην ζεκαληηθή βειηίσζε απφ ηα παηδηά νηθνγελεηψλ κε πςειφ
εηζφδεκα. Σν νηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο δελ επεξεάδεη ην επίπεδν
εκπινθήο ηεο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηεο. Με βάζε ηα παξαπάλσ νη
Shaver θαη Walls (1998), πξνηείλνπλ πσο νη εθπαηδεπηηθέο αξρέο πξέπεη
λα εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα λα εκπιέμνπλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ
παηδηψλ ηνπο γνλείο κε ρακειά εηζνδήκαηα θαη γνλείο παηδηψλ θνίηεζεο ζε
κεγαιχηεξεο ηάμεηο.
Κάπνηεο έξεπλεο ζπγθξίλνπλ καζεηέο-ηξηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε έλα
πξφγξακκα παξέκβαζεο κε άιινπο καζεηέο-ηξηεο πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ.
Ο Moses (1989), αλαθέξεη ηα απνηειέζκαηα κηαο ηέηνηαο παξέκβαζεο
φπνπ νη γνλείο εκπιέθνληαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο κε
δηάθνξνπο

ηξφπνπο:

ζπλαληήζεηο

ελεκέξσζεο

θαη

πιεξνθφξεζεο,

ζπκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα, εζεινληηθή ζπκκεηνρή σο βνεζνί κέζα ζηελ ηάμε.
Σα παηδηά εκθάληζαλ κηα ζεκαληηθή αχμεζε ζηηο απνδφζεηο ζηα
Μαζεκαηηθά ζπγθξηλφκελα κε ηελ απφδνζή καζεηψλ-ηξηψλ πξνεγνχκελσλ
εηψλ πνπ δελ είραλ παξαθνινπζήζεη καδί κε ηνπο γνλείο ηνπο αλάινγν
πξφγξακκα παξέκβαζεο. Παξφηη είλαη αδχλαην λα γλσξίδνπκε αλ ην
πξφγξακκα απηφ ήηαλ ν κνλαδηθφο θχξηνο παξάγνληαο ζε απηή ηε
δηαθνξνπνίεζε, ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο είλαη ζχκθσλα κε ηνλ ηζρπξηζκφ
πσο ε θαιιηέξγεηα ηεο γνλετθήο ζπκκεηνρήο κπνξεί λα βειηηψζεη ηε γεληθή
ιεηηνπξγία ελφο ζρνιείνπ.
Οη Starkey θαη Klein (2000) εθάξκνζαλ έλα πξφγξακκα
ηεζζάξσλ κελψλ γηα παηδηά λεπηαγσγείνπ νηθνγελεηψλ κε ρακειά
εηζνδήκαηα.

ηφρνο

ηνπ

πξνγξάκκαηνο

ήηαλ

ε

βειηίσζε

ησλ

καζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ. Οη επθαηξίεο θαη δπλαηφηεηεο
πνπ πξφζθεξε ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ησλ παηδηψλ γηα κάζεζε
Μαζεκαηηθψλ ήηαλ πεξηνξηζκέλεο. ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο νη
γνλείο εθπαηδεχνληαλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ καζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ
παηδηψλ ηνπο θαη έξρνληαλ ζε επαθή κε δξαζηεξηφηεηεο θαη πιηθά
εθκάζεζεο πνπ κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζην ζπίηη. Σν
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πξφγξακκα απνδείρζεθε απνηειεζκαηηθφ ζηελ αχμεζε ηεο άηππεο
καζεκαηηθήο γλψζεο ησλ παηδηψλ.
Σν πξφγξακκα MAPPS (Math and Parent Partnerships in the
Southwest) εζηηάδεηαη ζηελ γνλετθή εκπινθή ζηα Μαζεκαηηθά θαη μεθίλεζε
ην 1999 ζην Tucson ησλ Ζ.Π.Α. Δθπαηδεχεη γνλείο, δαζθάινπο-εο θαη
δηεπζπληέο ζρνιείσλ καδί, θαηά νκάδεο, εμεηάδνληαο δηαθνξεηηθέο
δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηα Μαζεκαηηθά θαη κεζφδνπο νξγάλσζεο
ζεκηλαξίσλ ή εξγαζηεξίσλ Μαζεκαηηθψλ. Αξρηθή επηδίσμε απηήο ηεο
εθπαίδεπζεο είλαη ε απνθπγή παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο πνπ
ζπλήζσο ζπλαληάκε ζηα ζρνιεία. Γηνξγαλψλνληαη επίζεο ζηα πιαίζηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζεκηλάξηα Μαζεκαηηθψλ, Γεκνηηθνχ θαη Γπκλαζίνπ, αλνηρηά
ζε φινπο ηνπο γνλείο. Παξαδείγκαηνο ράξε έλα ζεκηλάξην κπνξεί λα
αθνξά ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ θαη ηηο δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο ηνπ. Κάζε
ζεκηλάξην δηαξθεί δχν ψξεο. Οη γνλείο θαη ηα παηδηά ηνπο πξνζθαινχληαη
λα ην παξαθνινπζήζνπλ καδί. Απφ θάπνην ζεκείν φκσο ηνπ ζεκηλαξίνπ
θαη κεηά κέλνπλ κφλνη ηνπο νη γνλείο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα
ζπδεηήζνπλ θαη λα αλαιχζνπλ δεηήκαηα καζεκαηηθήο ζθέςεο ησλ παηδηψλ
ηνπο. Οη γνλείο πνπ παξαθνινπζνχλ ηα ζεκηλάξηα απηά γηα έλα ρξφλν
κπνξνχλ λα κεηέρνπλ σο εηζεγεηέο ζε λέα ζεκηλάξηα πνπ γίλνληαη γηα
άιινπο γνλείο. Σέινο δηνξγαλψλνληαη θαη ζεηξέο καζεκάησλ Μαζεκαηηθψλ
γηα γνλείο φπνπ εμεηάδνληαη ζε κεγαιχηεξν βάζνο καζεκαηηθά ζέκαηα θαη
παξεκθεξή γλσζηηθά αληηθείκελα. ηηο ζεηξέο απηέο ησλ καζεκάησλ
ρξεζηκνπνηνχληαη πνιιά επνπηηθά κέζα, δίλεηαη έκθαζε ζηελ θαηαλφεζε
ησλ

καζεκαηηθψλ

ελλνηψλ

θαη

ηεο

επίιπζεο

πξνβιεκάησλ

θαη

ελζαξξχλνληαη δηαθνξεηηθέο παξνπζηάζεηο απηψλ ησλ καζεκαηηθψλ
ελλνηψλ. Δκπιέθνληαο ηνπο γνλείο σο καζεηεπφκελνπο ζηα Μαζεκαηηθά νη
δηνξγαλσηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζεσξνχλ πψο αλνίγνπλ δηάπιαηα ηελ
πφξηα ελφο κεγάινπ δηαιφγνπ γηα ην ηη είλαη ηα Μαζεκαηηθά, πψο
δηδάζθνληαη θαη πψο θαηαλννχληαη καζεζηαθά (Civil, 2000· Civil, 2001·
Civil, Planas, & Quintos, 2005· Quintos, Bratton, & Civil, 2005).
ε δχν κειέηεο πεξηπηψζεηο νη Galloway θαη Sheridan (1994)
πξνζπαζνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ επίιπζε
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Μαζεκαηηθψλ αζθήζεσλ θαη πξνβιεκάησλ ζε καζεηέο-ηξηεο πνπ έρνπλ
εκθαλίζεη δπζθνιίεο ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα αλ θαη παξνπζηάδνπλ
επαξθή δηαλνεηηθή δπλαηφηεηα θαη αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο. ηελ πξψηε
κειέηε

πεξίπησζεο

ρξεζηκνπνηνχληαη

σο

εξγαιείν

παξέκβαζεο

ζεκεηψκαηα πνπ αληαιιάζζνπλ κεηαμχ ηνπο δάζθαινη-εο θαη γνλείο. Σα
ζεκεηψκαηα αθνξνχλ ηελ απφδνζε ησλ παηδηψλ ζηα Μαζεκαηηθά, ηηο
εξγαζίεο

πνπ

αλαιακβάλνπλ

ζην

ζπίηη

θαη

ηηο

δπζθνιίεο

πνπ

αληηκεησπίδνπλ. Σαπηφρξνλα είρε δνζεί ζηνπο γνλείο έλα εγρεηξίδην
δηδαζθαιίαο γηα ηα Μαζεκαηηθά. ηελ δεχηεξε κειέηε πεξίπησζεο
ρξεζηκνπνηήζεθαλ επίζεο ζεκεηψκαηα θαη εγρεηξίδην δηδαζθαιίαο ζε
ζπλδπαζκφ κε ζπλαληήζεηο ησλ γνλέσλ κε ηνπο δάζθαινπο-εο. Καη νη δχν
παξεκβάζεηο ζεσξήζεθαλ επηηπρεκέλεο αθνχ απμήζεθε ην πνζνζηφ ησλ
παηδηψλ πνπ νινθιήξσλε ηηο εξγαζίεο ησλ Μαζεκαηηθψλ κε επηηπρία θαη
βειηηψζεθε γεληθφηεξα ε απφδνζή ηνπο .
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3. ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΩΝ ΟΡΩΝ
ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ

Έλα δήηεκα πνπ πεξηπιέθεη ηηο έξεπλεο "εκπινθήο γνλέσλ" ζηελ
εθπαίδεπζε, είλαη ε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ νξηζκψλ ηεο "εκπινθήο γνλέσλ"
απφ ηνπο εξεπλεηέο. ε κειέηεο θαη έξεπλεο γηα ηε "Γνλετθή εκπινθή" ζηελ
εθπαίδεπζε, παξαηεξείηαη κηα έιιεηςε νκνηνγέλεηαο σο πξνο ηελ
νξηνζέηεζε ηνπ φξνπ. πρλά παξνπζηάδνληαη λένη ελλνηνινγηθνί νξηζκνί
ρσξίο λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο νξηνζεηήζεηο ζε πξνεγνχκελεο έξεπλεο
Τπάξρνπλ πνιπάξηζκνη νξηζκνί, φκσο νη πεξηζζφηεξνη εκπίπηνπλ ζε πέληε
θαηεγνξίεο: α) πξνζδνθίεο γνλέσλ, β) δηαδηθαζίεο πνπ επηιέγεη ε
νηθνγέλεηα γηα λα ππνβνεζήζεη ηε κάζεζε, γ) επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ
γνλέσλ, ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ καζεηψλ, δ) ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηηο
ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαη ε) ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηηο απνθάζεηο
πνπ ιακβάλνληαη απφ ην ζρνιείν (Epstein,1995). Παξά ηελ ηάζε απφ ηνπο
εξεπλεηέο

θαη

ηνπο

θνξείο

ράξαμεο

εθπαηδεπηηθήο

πνιηηηθήο

λα

ρξεζηκνπνηνχλ απηνχο ηνπο φξνπο ελαιιαθηηθά, ε πξφζθαηε έξεπλα
πξνηείλεη φηη απηνί νη δηάθνξνη νξηζκνί κπνξνχλ λα είλαη αξθεηά
αλεμάξηεηνη ν έλαο απφ ηνλ άιιν (Keith & Keith, 1993) θαη κπνξνχλ λα
έρνπλ δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ κάζεζε. Οη Keith & άιινη (1998),
ππνζηήξημαλ βαζηζκέλνη ζε εκπεηξηθά ζηνηρεία φηη νη νξηζκνί πνπ είλαη
βαζηζκέλνη ζηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο θηινδνμίεο γνλέσλ θαη ε επηθνηλσλία
γνλέσλ-παηδηψλ

γηα

ηελ

εθπαίδεπζε,

θάλεθαλ

λα

παξέρνπλ

ην

ζπλεπέζηεξν νξηζκφ ηεο «γεληθήο» εθπαηδεπηηθήο εκπινθήο γνλέσλ.
χκθσλα κε ηνπο Stevenson & Baker, (1987) θαη ηνπο Iverson,
Brownlee & Walberg, (1981), νη ελλνηνινγηθέο νξηνζεηήζεηο ηεο γνλετθήο
εκπινθήο ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ εζηηάδνληαη θπξίσο ζε: (α) ζπκκεηνρή
γνλέσλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ζρνιείν θαη
πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ (β) ζπκκεηνρή θαη βνήζεηα ησλ
γνλέσλ ζην ζπίηη κε ηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο ησλ παηδηψλ πνπ αλαηίζεληαη
απφ ην δάζθαιν-α ηνπο θαη (γ) ε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία νη γνλείο θαη νη
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δάζθαινη επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο.
Ο φξνο "Γνλετθή εκπινθή" ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο κε έκθαζε ζηηο
αληηιήςεηο, ζηάζεηο θαη πεπνηζήζεηο ησλ γνλέσλ γηα ην ξφιν ηνπο, ην ξφιν
ησλ δαζθάισλ θαη ηνπ ζρνιείνπ ηνπ παηδηνχ ηνπο (Hoover-Dempsey, &
Sandler, 1995, 1997).
Οη

Cotton

θαη

Wikelund,

(1989)

αλαθέξνπλ

πσο

ν

φξνο

πεξηιακβάλεη δηάθνξεο κνξθέο ζπκκεηνρήο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ:
Παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη παξνπζία ζηηο ζρνιηθέο
εθδειψζεηο (π.ρ. ζπγθεληξψζεηο θαη ζπζθέςεηο). Βνήζεηα ζηα παηδηά γηα λα
βειηηψζνπλ

ηηο

ζρνιηθέο

εξγαζίεο

ηνπο.

πλερήο

θαη

αδηάιεηπηε

ελζάξξπλζε ηνπο. Γηεπζέηεζε ηνπ ρξφλνπ πνπ δηαζέηεη ην παηδί γηα λα
θάλεη ηηο εξγαζίεο ηνπ θαη λα δηαβάζεη. Γηακφξθσζε θαηάιιεινπ ρψξνπ γηα
κειέηε. Έιεγρνο ηεο ζρνιηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ησλ επηδφζεσλ ησλ
παηδηψλ. Γηάπιαζε επηζπκεηήο ζπκπεξηθνξάο (φπσο π.ρ. ε αλάγλσζε γηα
ςπραγσγία), παξέρνληαο ν/ε γνλέαο κε ηε πξνζσπηθή ζηάζε ηνπ, ην
ππφδεηγκα θαη πξφηππν. Δπηζθέςεηο ζε κέξε πνπ εληζρχνπλ ην γλσζηηθφ
ππφβαζξν θαη ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ (π.ρ. βηβιηνζήθεο,
εθζέζεηο, κνπζεία). ηήξημε ηνπ ζρνιείνπ πξνζθέξνληαο εζεινληηθή
εξγαζία θαη βνήζεηα ζε νηηδήπνηε ρξεηαζηεί.
Ο Lawson (2003), ππνζηεξίδεη πσο νη γνλείο πξνζδίδνπλ ζηνλ φξν
γνλετθή εκπινθή κηα πεξηζζφηεξν θνηλσληθνθεληξηθή δηάζηαζε ε νπνία
πεξηιακβάλεη ηελ ππνρξέσζή ηνπο λα πξνζθέξνπλ έλα αζθαιέο
πεξηβάιινλ ζηα παηδηά ηνπο θαη λα θξνληίδνπλ γηα ηε κεηαθίλεζή ηνπο ζην
ζρνιείν, ελψ νη δάζθαινη σο γνλετθή εκπινθή πξσηίζησο ζεσξνχλ ηελ
παξνπζία ησλ γνλέσλ ζην ζρνιείν. Οη δηαθνξεηηθέο νπηηθέο κε ηνλ νπνίνλ
αληηκεησπίδεη θαλείο ηνλ φξν κπνξεί λα επηθέξεη έιιεηςε επηθνηλσλίαο
ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο θαη λα νδεγήζεη ηνπο κελ δαζθάινπο-εο

λα

θαηεγνξνχλ ηελ νηθνγέλεηα γηα ηπρφλ δπζθνιίεο κάζεζεο ηνπ παηδηνχ, ηνπο
δε γνλείο λα αηζζάλνληαη φηη νη πξνζπάζεηέο ηνπο δελ αλαγλσξίδνληαη.
χκθσλα κε ηελ Fan (2001), ε εκπινθή ησλ γνλέσλ δηαιακβάλεηαη
σο ε επηθνηλσλία ησλ γνλέσλ κε ηα παηδηά ηνπο γηα δεηήκαηα εθπαίδεπζεο
θαη ζρνιείσλ, ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε
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επηθνηλσλία ησλ γνλέσλ κε ηνπο δαζθάινπο, ε γνλετθή επίβιεςε ζην ζπίηη
θαη νη γνληθέο πξνζδνθίεο θαη θηινδνμίεο γηα ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο ησλ
παηδηψλ ηνπο.
Οη Eccles θαη Harold (1993), ζεσξνχλ πσο ν φξνο "Γνλετθή
Δκπινθή" έρεη ελλνηνινγηθά πξνζδηνξηζζεί σο:
α) ην ζχλνιν ησλ ζηάζεσλ, πξνζδνθηψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ησλ
γνλέσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελζάξξπλζε, θαζνδήγεζε θαη ζηήξημε ησλ
παηδηψλ ηνπο ζηηο ζρνιηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ησλ
γνλέσλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ζρνιείν ησλ παηδηψλ
ηνπο. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη είηε ζην πεξηβάιινλ ηνπ
ζρνιείνπ είηε ηνπ ζπηηηνχ ηεο νηθνγέλεηαο.
β) ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πηνζεηνχλ ηα ζρνιεία θαη ησλ
ζηάζεσλ, πξνζδνθηψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ησλ δαζθάισλ πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηε δηεπθφιπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ
παηδηψλ ηνπο, ζπκκεηνρή πνπ κπνξεί λα πθίζηαηαη θαη ζην ζπίηη θαη ζην
ζρνιείν
ηελ παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηείηαη ε ζεκαζία πνπ πξνζδίδνπλ
ζηνλ φξν νη κειέηεο θαη έξεπλεο ηεο Joyce Epstein ( Epstein, 1985a,
1985b, 1986, 1995, 1997· Epstein, & Becker, 1982· Epstein, & Dauber,
1991· Epstein, & Jansorn, 2004· Epstein, & Salinas, 2004· Epstein, &
Sanders, 1998· Epstein, & Sheldon, 2002). Ζ ηππνινγία ηεο Epstein32 κε
ηηο έμη θαηεγνξίεο "Γνλετθήο εκπινθήο" πηνζεηνχληαη ζήκεξα απφ ηηο
πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ηνπ ζεκαηηθνχ απηνχ πεδίνπ:
1ε θαηεγνξία: Γηακόξθσζε θαηάιιεινπ πεξηβάιινληνο (Parenting).
Ζ δεκηνπξγία κέζα ζην ζπίηη ηεο νηθνγέλεηαο ησλ ζπλζεθψλ εθείλσλ πνπ
δηεπθνιχλνπλ ηα παηδηά ζηηο ζρνιηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη γεληθφηεξα
ελφο θιίκαηνο πνπ επλνεί ηε κάζεζε.
2ε θαηεγνξία: Δπηθνηλσλία ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο (Communicating).
Οη απνηειεζκαηηθνί ηξφπνη κεηαθνξάο πιεξνθνξηψλ απφ ην ζρνιείν ζηελ

32

Αλάιπζε ηεο ηππνινγίαο απηήο παξνπζηάδεηαη ζην "Θεσξεηηθφ" πξψην κέξνο

ηεο παξνχζεο εξγαζίαο.
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νηθνγέλεηα (θαη αληηζηξφθσο) γηα ηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα, ηηο ζρνιηθέο
εξγαζίεο θαη ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ.
3ε θαηεγνξία: Πξνζθνξά εζεινληηθήο εξγαζίαο (Volunteering). Ζ
εζεινληηθή ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ θαη
ελεξγνπνίεζε ηνπο ζε ππνζηεξηθηηθέο εξγαζίεο πνπ βνεζνχλ ηε ιεηηνπξγία
ηνπ.
4ε θαηεγνξία: Μάζεζε ζην ζπίηη (Learning at home). Ζ βνήζεηα πνπ
πξνζθέξνπλ νη γνλείο ζηελ δηεθπεξαίσζε ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηψλ πνπ
αλαηίζεληαη απφ ηνλ δάζθαιν-α θαη γεληθφηεξα ν έιεγρνο θαη ε επίβιεςε
ηεο κειέηεο ησλ παηδηψλ γηα ην ζρνιείν.
5ε θαηεγνξία: πκκεηνρή ζε απνθάζεηο πνπ αθνξνύλ ην ζρνιείν
(Decision Making). Ζ ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε φξγαλα πνπ παίξλνπλ
απνθάζεηο

γηα

ηε

ιεηηνπξγία

ηνπ

ζρνιείνπ

θαη

ε

δπλαηφηεηα

ζπλδηακφξθσζεο εθ κέξνπο ηνπο ηεο ζρνιηθήο πνιηηηθήο.
6ε θαηεγνξία: πλεξγαζία κε ηελ θνηλόηεηα (Collaborating with the
community). Ζ ζπλεξγαζία ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ησλ γνλέσλ κε ηνπο
θνξείο ηεο θνηλφηεηαο πνπ αλήθεη ην ζρνιείν, φπσο νη Γεκνηηθέο αξρέο, νη
ππεξεζίεο πγείαο, θ.ά.
Απφ ηηο έμη παξαπάλσ θαηεγνξίεο γνλετθήο εκπινθήο ζηελ
εθπαίδεπζε εζηηάδνπκε ηε δηεξεχλεζε καο ζηε "Γηακόξθσζε θαηάιιεινπ
πεξηβάιινληνο", ζηελ "Δπηθνηλσλία ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο", ζηε "Μάζεζε
ζην ζπίηη" θαη ζηε "Πξνζθνξά εζεινληηθήο εξγαζίαο". Σν ειιεληθφ
εθπαηδεπηηθφ ηνπίν δελ επλνεί ηελ αλάπηπμε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ
ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ "πκκεηνρή ζε απνθάζεηο πνπ
αθνξνύλ ην ζρνιείν" θαη "πλεξγαζίαο κε ηελ θνηλόηεηα".
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4. ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ

4.1

θνπόο ηεο έξεπλαο
Με ηελ έξεπλα απηή πξνζπαζνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηα

ραξαθηεξηζηηθά ηεο γνλετθήο εκπινθήο ζηελ εθκάζεζε ησλ Μαζεκαηηθψλ
ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ζηελ Διιάδα. Δπηδίσμή καο είλαη ε θαηαγξαθή
ησλ επηκέξνπο κνξθψλ πνπ ιακβάλεη ε εκπινθή ησλ γνλέσλ θαη ε
ζχλζεζε ηνπο ζε έλα εξκελεπηηθφ κνληέιν. Έλα κνληέιν πνπ ζα
ζθηαγξαθεί ιεπηνκεξψο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ νη γνλείο ζπκκεηέρνπλ
ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά, πνηεο είλαη νη
επηδξάζεηο θνηλσληθννηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ θαη πσο ε κάζεζε ησλ
Μαζεκαηηθψλ ζπλδέεηαη κε ηηο επηινγέο ησλ γνλέσλ ζε απηφ ην πεδίν.
Γηεξεπλάηαη ην ″πσο″ νη γνλείο εκπιέθνληαη, ζπκκεηέρνπλ θαη
παξεκβαίλνπλ ζηηο πξνζπάζεηεο ησλ παηδηψλ ηνπο λα θαηαθηήζνπλ ηηο
καζεκαηηθέο έλλνηεο πνπ δηδάζθνληαη ζχκθσλα κε ην Αλαιπηηθφ
Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
γνλετθήο εκπινθήο, ε έληαζε ηεο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ επηθέξεη ζηηο
επηδφζεηο ζηα Μαζεκαηηθά, απνηεινχλ ηα ζεκαηηθά πεδία ηεο έξεπλαο.
θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη:
1) Ζ απνηχπσζε φισλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο γνλετθήο εκπινθήο
ζηελ καζεκαηηθή εθπαίδεπζε ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν ζε έλα ζπλνπηηθφ θαη
εξκελεπηηθφ κνληέιν. Έλα κνληέιν πνπ ζα απνηππψλεη επηδξάζεηο θαη
ζπζρεηίζεηο ησλ δηαθφξσλ παξαγφλησλ ηεο γνλετθήο εκπινθήο ελψ
ηαπηφρξνλα ζα ζθηαγξαθεί πνηεο δπλαηφηεηεο έρνπκε κέζσ ηεο γνλετθήο
εκπινθήο λα βειηηψζνπκε ηελ καζεκαηηθή εθπαίδεπζε ζην Γεκνηηθφ
ζρνιείν.
2) Ζ δηεξεχλεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο γνλετθήο εκπινθήο κε ηελ
αλάιπζε ησλ δηαθφξσλ παξακέηξσλ ηεο θαη ε ζχγθξηζή ηνπο κε
παξακέηξνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία.
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3) Ζ εμέηαζε ηνπ ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη ζηάζεηο ησλ
καζεηψλ-ηξηψλ αιιά θαη ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηα Μαζεκαηηθά θαζψο θαη
ε ζχγθξηζε ησλ επηδξάζεσλ ησλ παξακέηξσλ ηεο γνλετθήο εκπινθήο ζηελ
αθαδεκατθή

επίδνζε

ησλ

παηδηψλ

ηνπ

Γεκνηηθνχ

ζρνιείνπ

ζηα

Μαζεκαηηθά. Ζ αλάιπζε θαη ζχγθξηζε ησλ παξακέηξσλ απηψλ ζα καο
επηηξέςεη

λα

θαηαλνήζνπκε

πνηεο παίδνπλ ζεκαληηθφ

ξφιν

ζηελ

πξνζπάζεηα βειηίσζεο ησλ ζρνιηθψλ επηδφζεσλ ζηα Μαζεκαηηθά.
Δπίζεο ζα καο ππνδείμεη πεδία παξέκβαζεο γηα θαιχηεξε εθκάζεζε,
θαηαλφεζε θαη εκπέδσζε καζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ.

4.2

Μεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο

Κνηλσληθννηθνλνκηθέο & Γεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο
 Σν θχιν ηνπ παηδηνχ (αγφξη-θνξίηζη)
 Ο αξηζκφο κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο
 Σν επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ
 Σν νηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο
Μεηαβιεηέο ζρνιηθώλ επηδόζεσλ
 Δπηδφζεηο ηνπ παηδηνχ ζηα Μαζεκαηηθά
 Υξφλνο δηαβάζκαηνο ηνπ παηδηνχ ζην ζπίηη
Μεηαβιεηέο ζηάζεσλ
 ηάζε ησλ γνληψλ απέλαληη ζηα Μαζεκαηηθά
 ηάζε ηνπ παηδηνχ απέλαληη ζηα Μαζεκαηηθά
 Απφςεηο ησλ γνλέσλ γηα ηε δηδαζθαιία-εθκάζεζε ησλ Μαζεκαηηθψλ
 Άπνςε ησλ γνληψλ γηα ην δάζθαιν-α ηνπ παηδηνχ
Μεηαβιεηέο εκπινθήο ησλ γνλέσλ
 Πνηνο αζρνιείηαη κε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ
 Δπηθνηλσλία γνλέσλ-δαζθάισλ
 Σήξεζε θαλφλσλ θαη πξνγξακκαηηζκφο νηθνγελεηαθήο δσήο
 Δπηθνηλσλία γνλέσλ-παηδηψλ γηα ην ζρνιείν
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 Παξαθνινχζεζε ηειεφξαζεο
 Βνήζεηα θαη έιεγρνο απφ ηνπο γνλείο ζηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο ηνπ παηδηνχ
 Δπηζθέςεηο ζε κέξε πνπ πξνζθέξνπλ εκπεηξίεο κάζεζεο
 πλζήθεο κάζεζεο ζην ζπίηη
 Πξαγκαηνπνίεζε δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
 Αθηέξσζε ρξφλνπ απφ ηνπο γνλείο ζε Μαζεκαηηθέο δεμηφηεηεο κε ηα
παηδηά
 Αλαθνξέο ζηε ζρνιηθή πξφνδν ηνπ παηδηνχ
 Παξαθνινχζεζε ζρνιψλ γνλέσλ
 Δζεινληηθή δνπιεηά ζην ζρνιείν
 πκκεηνρή ζε ζρνιηθέο εθδξνκέο
 Δπηζθέςεηο ζπκκαζεηψλ ζην ζπίηη ηνπ παηδηνχ
 Δπηθνηλσλία κε άιινπο γνλείο
 πκκεηνρή ζηηο ζπλαληήζεηο ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ

4.3

Τπνζέζεηο ηεο έξεπλαο
Οη ππνζέζεηο απηέο νκαδνπνηνχληαη γχξσ απφ ηξεηο θεληξηθνχο

άμνλεο. Ο πξψηνο έρεη ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γνλετθήο εκπινθήο
ζηελ εθπαίδεπζε πνπ ζπλζέηνπλ έλα κνληέιν εξκελείαο ηεο, ν δεχηεξνο κε
ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο ζηα Μαζεκαηηθά θαη ν ηξίηνο κε ηηο ζηάζεηο απέλαληη
ζηα Μαζεκαηηθά είηε ησλ παηδηψλ είηε ησλ γνλέσλ:

 Σν κνληέιν ηεο γνλετθήο εκπινθήο ζηελ εθπαίδεπζε
1. Ζ γνλετθή εκπινθή ζηελ εθπαίδεπζε εθδειψλεηαη κε δηάθνξεο
κνξθέο πνπ ζπληζηνχλ έλα εξκελεπηηθφ κνληέιν. Μεηαμχ απηψλ είλαη ε
επηθνηλσλία νηθνγέλεηαο-ζρνιείνπ, ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηελ κειέηε
ησλ παηδηψλ ηνπο ζην ζπίηη, θαη νη ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε εθδειψζεηο
πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ην ζρνιείν θαη ην ζχιινγν γνλέσλ ηνπ ζρνιείνπ.

 Δκπινθή ησλ γνλέσλ θαη ζρνιηθή επίδνζε
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2. Τπάξρεη ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ εκπινθήο ησλ
γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ησλ επηδφζεσλ ηνπο ζηα
Μαζεκαηηθά.
3. Τπάξρεη ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ-ηξηψλ
ζηα Μαζεκαηηθά θαη ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ ηνπο.
4. Τπάξρεη ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ-ηξηψλ
ζηα Μαζεκαηηθά θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο.
5. Τπάξρεη ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ εκπινθήο ησλ
γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο
ησλ γνλέσλ ηνπο.

 Δκπινθή ησλ γνλέσλ θαη ζηάζεηο καζεηώλ-ηξηώλ θαη γνλέσλ
6. Τπάξρεη ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο ζηάζεο ησλ καζεηψλ-ηξηψλ γηα
ηα Μαζεκαηηθά θαη ησλ επηδφζεσλ ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά.
7.

Μαζεηέο-ηξηεο

εθπαίδεπζε

ηνπο

ησλ

νπνίσλ

δηακνξθψλνπλ

νη

γνλείο

ζεηηθφηεξε

εκπιέθνληαη

ζηάζε

απέλαληη

ζηελ
ζηα

Μαζεκαηηθά.
8. Τπάξρεη ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο ζηάζεο ησλ καζεηψλ-ηξηψλ γηα
ηα Μαζεκαηηθά θαη ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ ηνπο.
9. Τπάξρεη ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο ζηάζεο ησλ καζεηψλ-ηξηψλ γηα
ηα Μαζεκαηηθά θαη ηεο ζηάζεο ησλ γνλέσλ ηνπο γη‘ απηά.
10. Τπάξρεη ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο ζηάζεο ησλ γνλέσλ γηα ηα
Μαζεκαηηθά θαη ησλ επηδφζεσλ ησλ παηδηψλ ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά.
11. Οη γνλείο εκθαλίδνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηα Μαζεκαηηθά.

4.4

Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα
1. Πνηεο είλαη νη απφςεηο ησλ γνλέσλ γηα ηε δηδαζθαιία-εθκάζεζε

ησλ Μαζεκαηηθψλ;
2. Με πνην ηξφπν γίλεηαη ε εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε
ησλ παηδηψλ ηνπο;
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3. Πνηνη πξαθηηθνί ηξφπνη εκπινθήο ησλ γνλέσλ ζηε Μαζεκαηηθή
εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο ππάξρνπλ (ηη κπνξνχλ λα θάλνπλ ψζηε λα
βνεζήζνπλ ηε βειηίσζε ησλ Μαζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ παηδηψλ ηνπο);
4. Τπάξρνπλ δηαθνξέο ζηελ εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηε Μαζεκαηηθή
εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο κε βάζε ην νηθνλνκηθφ ηνπο επίπεδν;
5. Τπάξρνπλ δηαθνξέο ζηελ εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηε Μαζεκαηηθή
εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο απφ ηάμε ζε ηάμε (δειαδή θαζψο ην παηδί
κεγαιψλεη ε γνλετθή εκπινθή απμάλεηαη ή κεηψλεηαη);
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5. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΈΡΔΤΝΑ

5.1

Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο
έξεπλαο
Ζ θαηαζθεπή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ βαζίζηεθε ζηηο παξαθάησ

εξγαζίεο:
 "Family Involvement Questionnaire" (Fantuzzo, Tighe, & Childs,
2000· Manza, Fantuzzo, & Power, 2004)
 "HOME (Home Observation for Measurement of the Environment)
Inventory" (Bradley, Caldwell, & Corwyn, 2003)
 "Parenting Behavior Questionnaire - Head Start (PBQ-HS)"
(Coolahan, McWayne, Fantuzzo, & Grim, 2002)
 "Fennema-Sherman Mathematics Attitudes Scale" (Fennema, &
Sherman, 1976, 1978· White, 2001)
 "Parent Mastery Orientation Scale" (Watkins, 1997)
Πεξηέρεη ζπλνιηθά ζαξάληα εξσηήκαηα.
Σν "Family Involvement Questionnaire" (FIG) δεκηνπξγήζεθε κε
αξρηθφ ζθνπφ λα θαηαγξάςεη ηελ εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε
ησλ παηδηψλ ηνπο θαηά ηελ πξνζρνιηθή ειηθία θαη ηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ
Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ (Fantuzzo, Tighe, & Childs, 2000). Μηα εξεπλεηηθή
νκάδα πνπ απνηεινχληαλ απφ παλεπηζηεκηαθνχο εξεπλεηέο, δηεπζπληέο
ζρνιείσλ, δαζθάινπο-εο, θαη πξνέδξνπο ζπιιφγσλ γνλέσλ, κεηά απφ
ζπλεδξηάζεηο έμη κελψλ, δηακφξθσζε έλα ''ράξηε'' έξεπλαο θαη θαηαγξαθήο
ηεο γνλετθήο εκπινθήο ζηελ εθπαίδεπζε. Τηνζέηεζε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην
ηεο Epstein (1997) θαη πξνρψξεζε ζηελ αλάιπζε ησλ έμη θαηεγνξηψλ
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γνλετθήο εκπινθήο πνπ απηή παξνπζίαζε33. Μέζα απφ ηελ εμέηαζε
νκάδσλ γνλέσλ θαη αλαιχζεηο κε ηελ κέζνδν ηνπ focus group
θαηαγξάθεθαλ νη πην ζπρλέο ζπκπεξηθνξέο ησλ γνλέσλ ζηηο έμη απηέο
θαηεγνξίεο. Αλαπηχρζεθε έηζη έλα εξσηεκαηνιφγην 42 εξσηήζεσλ κε
ηεηξάβαζκε θιίκαθα Likert: 1=ζπάληα, 2=κεξηθέο θνξέο, 3=ζπρλά θαη
4=πάληα. Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ δνθηκάζηεθε γηα πξψηε θνξά ζε 641
γνλείο παηδηψλ πνπ θνηηνχζαλ ζε δεκφζηα ζρνιεία ησλ Ζ.Π.Α. Ζ αλάιπζε
παξαγφλησλ ησλ δεδνκέλσλ απηήο έξεπλαο απνθάιπςε ηξεηο θαηεγνξίεο
εκπινθήο. Σελ εκπινθή ησλ γνλέσλ κε επίθεληξν ην ζρνιείν, ηελ εκπινθή
πνπ έρεη σο επίθεληξν ην ζπίηη θαη ηελ εκπινθή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ
επηθνηλσλία ζρνιείνπ-ζπηηηνύ. Ζ εκπινθή κε επίθεληξν ην ζρνιείν πνπ
αλαδείρηεθε κε ηε ρξήζε ηνπ FIG ηαηξηάδεη κε ηηο θαηεγνξίεο ''πξνζθνξά
εζεινληηθήο εξγαζίαο (Volunteering)'' θαη ''ζπκκεηνρή ζε απνθάζεηο πνπ
αθνξνύλ ην ζρνιείν (Decision Making'') πνπ εηζεγήζεθε θαη αλέδεημε ε
Epstein (1997)34. Ζ εκπινθή κε επίθεληξν ην ζπίηη ηαηξηάδεη κε ηηο
θαηεγνξίεο ''δηακόξθσζε θαηάιιεινπ πεξηβάιινληνο (Parenting)'' θαη
''κάζεζε ζην ζπίηη (Learning at home)'' ηεο Epstein. Ζ εκπινθή πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηελ επηθνηλσλία ζρνιείνπ-ζπηηηνύ είλαη ηαπηφζεκε κε ηελ
νκψλπκε θαηεγνξία πνπ πξνηείλεη θαη ε Epstein. Ζ αξρηθή απηή έξεπλα
έδεημε επίζεο πσο γνλείο κε παλεπηζηεκηαθή κφξθσζε εκπιέθνληαλ
πεξηζζφηεξν ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο
γνλείο πνπ δελ είραλ παλεπηζηεκηαθή κφξθσζε. ε κεηαγελέζηεξε κειέηε
ην"Family

Involvement

Questionnaire"

ηξνπνπνηήζεθε

ψζηε

λα

απεπζχλεηαη ζε νηθνγέλεηεο παηδηψλ πνπ θνηηνχλ ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηεο
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Manz, Fantuzzo, & Power, 2004). ε απηή
ηελ λεφηεξε κνξθή ηνπ ζηεξίρηεθε σο επί ην πιείζηνλ ε δηακφξθσζε ηνπ

33

Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο Epstein παξνπζηάδεηαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην

ηνπ ελλνηνινγηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ησλ φξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ έξεπλα
αιιά θαη ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο δηαηξηβήο.
34

Αλαπηχζζνληαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην ηνπ ελλνηνινγηθνχ πξνζδηνξηζκνχ

ησλ φξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ έξεπλα.
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εξσηεκαηνινγίνπ

ηεο

έξεπλα

καο

κε

δεθανθηψ

εξσηήκαηα

πνπ

πξνζαξκφζηεθαλ αλάινγα: ην 13ν, 14ν, 15ν, 16ν, 17ν, 18ν, 19ν, 23ν, 25ν,
26ν, 31ν, 32ν, 34ν, 35ν, 36ν, 37ν, 39ν θαη 40ν.

Σν "HOME (Home Observation for Measurement of the
Environment)'' είλαη έλα πξσηφθνιιν θαηαγξαθήο ησλ πεξηβαιινληηθψλ
ζπλζεθψλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ελφο παηδηνχ. Αλαπηχρζεθε
αξρηθά γηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο (Bradley, Caldwell, & Corwyn,
2003). Μεηξήζεηο κε ην "HOME'' έδεημαλ πσο νη ζρέζεηο γνλέσλ-παηδηψλ,
νη ζπλήζεηεο πνπ ππάξρνπλ κέζα ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, νη
ζπκπεξηθνξέο πνπ αλαπηχζζνληαη ζ' απηφ, ηα αληηθείκελα πνπ είλαη
δηαζέζηκα κέζα ζην ζπίηη ζρεηίδνληαη κε έλα επξχ θάζκα αλαπηπμηαθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ παηδηψλ φπσο ε επθπΐα, ε γισζζηθή ηθαλφηεηα, ε
θνηλσληθφηεηα, ν απηνέιεγρνο θαη νη ζρνιηθέο επηδφζεηο. Σα αλαπηπμηαθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ επεξεάδνληαη επίζεο απφ ηελ χπαξμε
ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ, ηεο θνηλσληθή ζηήξημε ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηε δνκή
ηεο νηθνγέλεηαο (Bradley, Rock, Caldwell, Harris, & Hamrick, 1987). Σν
ηκήκα ηνπ

"HOME''

πνπ

αθνξά ζπκπεξηθνξέο θαη ζπλήζεηεο πνπ

παξαηεξνχληαη ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη ηα δηάθνξα πιηθά θαη
αληηθείκελα πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο γνλείο έηζη ψζηε λα ππνβνεζήζνπλ
ηελ λνεηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ ηνπο βνήζεζε ζηε δηακφξθσζε
αληίζηνηρσλ εξσηεκάησλ ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο φπσο είλαη ην
20ν, 24ν, 27ν θαη 38ν.
Σν "Parenting Behavior Questionnaire - Head Start (PBQ-HS)" είλαη
έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ δηεξεπλά ην ζηπι αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ απφ
ηνπο γνλείο ηνπο. Αλαπηχρζεθε βαζηδφκελν ζην "Parenting Behavior
Questionnaire'' (Hart, Nelson, Robinson, Olsen, & McNeilly-Choque, 1998).
Αλαδεηθλχεη

ηξία

ζηπι

γνλέσλ:

ηνπο

ελεξγεηηθνχο

γνλείο

πνπ

αληαπνθξίλνληαη ζε θάζε ηη πνπ αληηιακβάλνληαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ
παηδηψλ ηνπο (Active–Responsive), ζηνπο ελεξγεηηθνχο γνλείο πνπ
ζπλήζσο δξνπλ πεξηνξηζηηθά ζηα ζέισ ησλ παηδηψλ ηνπο (Active–
Restrictive) θαη ζηνπο παζεηηθνχο γνλείο πνπ είλαη ηδηαίηεξα αλεθηηθνί
(Passive–Permissive). Δξσηήκαηα ηνπ PBQ-HS γηα δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ
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θαη θαλφλεο πνπ αθνινπζνχκε κέζα ζην ζπίηη ζπλέβαιαλ ζηε δηακφξθσζε
αληίζηνηρσλ εξσηεκάησλ ζην εξσηεκαηνιφγην πνπ θαηαζθεπάζακε, φπσο
ην 22ν, ην 29ν θαη ην 33ν εξψηεκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Γελ είλαη ηπραίν
πψο έλαο απφ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα πνπ αλέπηπμαλ ην PBQ-HS ήηαλ ν J.
Fantuzzo,

πνπ

δεκηνχξγεζε

ην"Family

Involvement

Questionnaire"

(Coolahan, McWayne, Fantuzzo, & Grim, 2002).
To Fennema-Sherman Mathematics Attitudes Scale παξνπζηάζηεθε
γηα πξψηε θνξά ην 1976 θαη απφ ηφηε ρξεζηκνπνηείηαη κέρξη θαη ηηο κέξεο
καο ζε έξεπλεο πνπ εζηηάδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζην γλσζηηθφ
αληηθείκελν ησλ Μαζεκαηηθψλ (Fennema, & Sherman, 1976, 1978· White,
2001). Τπάξρνπλ παξαξηήκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηνπο καζεηέοηξηεο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο γνλείο ζε δηάθνξνπο ηνκείο φπσο ην
άγρνο απέλαληη ζηα Μαζεκαηηθά, ε απηνπεπνίζεζε πνπ ληψζνπλ νη
καζεηέο γηα ηα Μαζεκαηηθά, νη αληηιήςεηο γηα ηε ρξεζηκφηεηα ησλ
Μαζεκαηηθψλ,

θ.η.ι.

Αμηνπνηήζεθε

ε

πην

ζχγρξνλε

έθδνζε

ηνπ

εξσηεκαηνινγίνπ Fennema-Sherman πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο γνλείο
(White, 2001). Ζ 9ε, 10ε θαη 21ε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη
πξνζαξκνγέο εξσηήζεσλ απφ

ην

Fennema-Sherman

Mathematics

Attitudes Scale. Δπίζεο αληίζηνηρε αμηνπνίεζε ππάξρεη θαη ζε εξσηήκαηα
δεκνγξαθηθνχ ραξαθηήξα φπσο ην 2ν , 4ν θαη 5ν εξψηεκα πνπ ππάξρνπλ
ζην εξσηεκαηνιφγην.
O Watkins (1997), δηεξεπλά ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ πάλσ ζε
δεηήκαηα εκπινθήο ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο. Γηαπηζηψλεη
πψο ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ βαζίδεηαη ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνπλ
απφ ηνπο δαζθάινπο ησλ παηδηψλ ηνπο ή ζηηο αλεζπρίεο ηνπο φηαλ νη
βαζκνί ησλ παηδηψλ ηνπο είλαη ρακεινί. Σα ζπκπεξάζκαηα απφ απηή ηελ
κειέηε είλαη ζχκθσλα κε άιιεο έξεπλεο πνπ επηζεκαίλνπλ πσο ε
επηθνηλσλία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο γνλείο θαη νη πξνηξνπέο ηνπο
κπνξνχλ λα απμήζνπλ πνιιέο κνξθέο ζπκκεηνρήο γνλέσλ (Epstein,
1990). Υξεζηκνπνηεί ηέζζεξα κηθξήο εθηάζεσο εξσηεκαηνιφγηα έηζη ψζηε
λα δηεξεπλεζεί αλ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζεί ν βαζκφο εκπινθήο ησλ
γνλέσλ απφ άιια ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο πξνο ηα παηδηά.
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Σν Parent Mastery Orientation Scale, ην Parent Performance Orientation
Scale, ην Parent Involvement Scale θαη ην Parent-Perceived Amount of
Teacher Communications. Απφ ηα δχν ηειεπηαία εξσηεκαηνιφγηα ηνπ
Watkins πξνέξρνληαη κε ηηο αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο νη 11ε, 29ε θαη 33ε
εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. O Watkins (1997) ζεσξεί πσο κειινληηθέο
έξεπλεο πξέπεη λα πξνζαλαηνιηζηνχλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ
ηχπσλ γνλετθήο εκπινθήο θαη λα πξνζδηνξηζηεί ε δξάζε θάζε κεηαβιεηήο
πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε γνλετθή εκπινθή. Δίλαη νπζηαζηηθά ην πεδίν εθείλν ζην
νπνίν πξνζπαζεί ε παξνχζα εξγαζία λα πξνζθνκίζεη λέα ζηνηρεία θαη
επξήκαηα.
Πξνρσξήζακε ζε επαλαθσδηθνπνίεζε (Recode) πνιιψλ ηηκψλ ησλ
κεηαβιεηψλ35 έηζη ψζηε λα επαλαπξνζδηνξηζηνχλ νη θιίκαθεο κέηξεζεο
θαη λα κπνξέζνπκε λα εθαξκφζνπκε κε θαιχηεξεο πξνυπνζέζεηο
ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο. Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε Υ2 είλαη κηα ηέηνηα ζηαηηζηηθή
κέζνδνο πνπ ε νκαδνπνίεζε ησλ ηηκψλ ησλ κεηαβιεηψλ δεκηνπξγεί
θαιχηεξεο πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο (Howitt, & Cramer, 2001, ζ. 145). Ζ
ζχκπηπμε ησλ θσδηθψλ επηηπγράλεη θαιχηεξε δηαζηξσκάησζε ησλ ηηκψλ
θαη φπσο γλσξίδνπκε ε θαλνληθφηεηα κηαο κεηαβιεηήο είλαη αλαγθαία
ζπλζήθε γηα ηελ επηινγή παξακεηξηθψλ ζηαηηζηηθψλ θξηηεξίσλ (Μαθξάθεο,
1997, ζει. 78). Ζ επαλαθσδηθνπνίεζε έγηλε ζε μερσξηζηέο κεηαβιεηέο έηζη
ψζηε λα κελ ν αθπξσζνχλ νη παιηέο κεηαβιεηέο ((Νφβα-Καιηζνχλε, 2006,
ζ.

98).

Παξαθάησ

παξνπζηάδνπκε

αλαιπηηθά

ηε

δνκή

ηνπ

εξσηεκαηνινγίνπ.

5.1.1 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο νηθνγέλεηαο
Σα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία εμεηάδνληαη απφ πέληε εξσηήκαηα κε
ππνθαηεγνξίεο. Αθνξνχλ ηελ ηάμε πνπ πεγαίλεη ην παηδί, ην θχιν ηνπ, ηνλ
αξηζκφ ησλ ελειίθσλ (γνλέσλ θαη άιισλ ζπγγελψλ) πνπ δνπλ καδί ηνπ, ηνλ
35

Οη κεηαβιεηέο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ παξνπζίαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη

ζηα απνηειέζκαηα.
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ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, ην πξφζσπν πνπ αζρνιείηαη
πεξηζζφηεξν κε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ, ην γξακκαηηθφ επίπεδν ηνπ
παηέξα θαη ηεο κεηέξαο ηνπ παηδηνχ θαη ην νηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο
νηθνγέλεηαο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα επηιέγνπλ ηελ θαηάιιειε
απάληεζε ηζεθάξνληαο ην αληίζηνηρν ηεηξαγσλάθη ή γξάθνληαο ζε θελφ
δηάζηεκα:
1.

Ση ηάμε πάεη ην παηδί ζαο;

Α΄ 

Γ΄ 

Δ΄ 

Γεκνηηθνχ
έλαο

2. Πφζνη γνλείο ή θεδεκφλεο ηνπ παηδηνχ δνπλ καδί ηνπ;

είλαη αγφξη
είλαη θνξίηζη




δύν

πεξηζζόηεξνη (π.ρ. γνλείο θαη γηαγηά) 

Πφζα είλαη ζπλνιηθά ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ παηδηνχ;

………

3. Πνηνο αζρνιείηαη κε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ πεξηζζφηεξν;

(γξάςηε αξηζκό)

ν παηέξαο

ε κεηέξα

άιινο(πνηνο;) …………………

Παηέξαο
4. Πνην είλαη ην γξακκαηηθφ ζαο
επίπεδν;

απόθνηηνο δεκνηηθνύ
απόθνηηνο ιπθείνπ
απόθ. παλεπηζηεκίνπ

5. Πνην είλαη ην νηθνγελεηαθφ ιηγόηεξα από 10.000 €
10.000-20.000 €
νηθνλνκηθφ ζαο επίπεδν;
20.000-30.000 €

Μεηέξα








απόθνηηε δεκνηηθνύ
απόθνηηε ιπθείνπ
απφθ. παλεπηζηεκίνπ

30.000-40.000 €
40.000-50.000 €
50.000 ή πεξηζζόηεξα €

Σν εξψηεκα 1 αλαδεηθλχεη δχν κεηαβιεηέο, ηελ ηάμε θνίηεζεο θαη ην
θχιν36.
Με ην εξψηεκα 2 αληρλεχνληαη ν αξηζκφο ησλ ελειίθσλ πνπ δνπλ
καδί κε ην παηδί θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. Οη
ηηκέο ηεο δεχηεξεο κεηαβιεηήο (αξηζκφο κειψλ) κεηαζρεκαηίζηεθαλ κε ην
S.P.S.S. κέζσ ηεο εληνιήο Recode ψζηε λα πξνθχςνπλ πέληε θαηεγνξίεο
γηα λα είλαη ιεηηνπξγηθή ε πεξαηηέξσ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ηεο.

36

Ζ θσδηθνπνίεζε έγηλε κε ην S.P.S.S. 14.
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Σν εξψηεκα 3 δηεξεπλά ην πξφζσπν πνπ εκπιέθεηαη πεξηζζφηεξν
κε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ. Αξρηθά δφζεθαλ ζπλνιηθά δεθαηέζζεξηο
θσδηθνί φζεο θαη νη θαηεγνξίεο ησλ απαληήζεσλ (είρακε πνιινχο
ζπλδπαζκνχο ηεο κεηέξαο κε θάπνην άιιν πξφζσπν). Πξνρσξήζακε ζε
κεηαζρεκαηηζκφ ησλ δεδνκέλσλ θαη πξνέθπςαλ νη εμήο θαηεγνξίεο:
παηέξαο, κεηέξα ή κεηέξα θαη θάπνην άιιν πξόζσπν, άιιν πξόζσπν,
παηέξαο θαη κεηέξα.
ην εξψηεκα 4 δηεξεπλάηαη ην γξακκαηηθφ/κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ
παηέξα θαη ηεο κεηέξαο. Γεκηνπξγήζεθαλ δχν κεηαβιεηέο (κία γηα ηνλ
παηέξα θαη κία γηα ηελ κεηέξα) κε ηξεηο θαηεγνξίεο: απόθνηηνο-ε
Γεκνηηθνύ, απόθνηηνο-ε Λπθείνπ, απόθ. Παλεπηζηεκίνπ.
ην εξψηεκα 5 δηεξεπλάηαη ην νηθνγελεηαθφ νηθνλνκηθφ επίπεδν. Γηα
λα είλαη πην ιεηηνπξγηθέο νη ζηαηηζηηθέο ζπζρεηίζεηο, κεηαζρεκαηίζακε ηα
δεδνκέλα ζε πέληε θαηεγνξίεο απφ έμη. Οη θαηεγνξίεο πνπ πξνέθπςαλ
είλαη: ιηγόηεξα από 10.000 €, 10.000-20.000 €, 20.000-30.000 €, 30.00040.000 €, πεξηζζόηεξα από 40.000 €.

5.1.2 Δπηδόζεηο ζηα Μαζεκαηηθά
Με ην 6ν εξψηεκα εμεηάδεηαη ε πξνζσπηθή άπνςε ησλ γνλέσλ
ζρεηηθά κε ηηο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά θαη ηεο
βαζκνινγίαο πνπ είραλ ζηνλ ηειεπηαίν ζρνιηθφ έιεγρν (ε αμηνιφγεζε ηνπ
δάζθαινπ-αο). Οη γνλείο έδσζαλ δειαδή ηελ πξνζσπηθή εηθφλα πνπ είραλ
γηα ην παηδί ηνπο ζρεηηθά κε ηα Μαζεκαηηθά θαη δήισζαλ ηε βαζκνινγία
ηνπ ζηα Μαζεκαηηθά ζηνλ ηειεπηαίν ζρνιηθφ έιεγρν ηνπ. Μέζσ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ειέγμακε αλ ε ζρνιηθή επίδνζε ζηα Μαζεκαηηθά πνπ
δήισζαλ νη γνλείο ήηαλ αθξηβήο.
πνιύ θαθόο καζεηήο-ηξηα,

θαθόο καζεηήο-ηξηα ,

κέηξηνο καζεηήο-ηξηα , θαιόο καζεηήο-ηξηα ,

άξηζηνο καζεηήο-ηξηα 

6. Σν παηδί κνπ ζηα Μαζεκαηηθά είλαη:

Ο βαζκφο ηνπ ζηα Μαζεκαηηθά ζηνλ ηειεπηαίν ζρνιηθφ έιεγρν ήηαλ:
Γ,

Γ,

Β,

Α

5, 6, 7, 8, 9, 10

ή
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Σν πξψην ζθέινο αληρλεχεη ηελ ππνθεηκεληθή εθηίκεζε ησλ γνλέσλ
γηα ηηο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά. Αξρηθά έγηλε
θσδηθνπνίεζε απφ ην 1 (πνιύ θαθόο καζεηήο-ηξηα) σο ην 5 (άξηζηνο
καζεηήο-ηξηα). ηε ζπλέρεηα κεηαζρεκαηίζακε ηα δεδνκέλα ζε ηέζζεξηο
θαηεγνξίεο: πνιύ θαθόο καζεηήο-ηξηα & θαθόο καζεηήο-ηξηα, κέηξηνο
καζεηήο-ηξηα, θαιόο καζεηήο-ηξηα θαη άξηζηνο καζεηήο-ηξηα.
Σν δεχηεξν ζθέινο δηεξεπλά ηηο βαζκνινγηθέο επηδφζεηο ζηα
Μαζεκαηηθά. Γεκηνπξγήζεθαλ ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: βαζκφο 10 ή Α΄,
βαζκφο 9 ή Β΄, βαζκφο 8 ή Γ΄ θαη βαζκφο 7 & <7 ή Γ΄.

5.1.3 Υξόλνο κειέηεο ζην ζπίηη
Σν 7ν εξψηεκα αλαθέξεηαη ζην ρξφλν πνπ αθηεξψλεηαη απφ ηα
παηδηά γηα κειέηε ζην ζπίηη (ζρνιηθέο εξγαζίεο θαη δηάβαζκα).
7. Σν παηδί κνπ δηαβάδεη γηα ην ζρνιείν (ζην ζπίηη) θάζε κέξα πεξίπνπ:
θαζόινπ, κηζή ώξα, κία ώξα, 2 ώξεο, 3 ώξεο, 4 ώξεο, πεξηζζόηεξν

Αξρηθά έγηλε θσδηθνπνίεζε απφ ην 1 (θαζόινπ) σο ην 7
(πεξηζζόηεξν). Καηφπηλ πξνζαξκφζακε ηα δεδνκέλα ζε πέληε θαηεγνξίεο
γηα λα είλαη πην επρεξήο ε ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε ηνπο κε άιιεο κεηαβιεηέο:
θαζόινπ, κηζή ώξα, κία ώξα, 2 ώξεο, 3 ώξεο ή πεξηζόηεξν.

5.1.4 ηάζεηο απέλαληη ζηα Μαζεκαηηθά
Με ηα ηξία εξσηήκαηα (8, 9 θαη 10) πξνζπαζνχκε λα αληρλεχζνπκε
ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ θαη παηδηψλ απέλαληη ζηα Μαζεκαηηθά.
8. Σν παηδί κνπ αγαπάεη ηα Μαζεκαηηθά.
Γηαθσλώ απνι.* 

Σν 8

ν

Γηαθσλώ 

Γελ μέξσ 

πκθσλώ 

πκθσλώ απνι.* 

εξψηεκα δηεξεπλά ηε ζηάζε ησλ παηδηψλ απέλαληη ζηα

Μαζεκαηηθά ζχκθσλα κε ηε γλψκε ησλ γνλέσλ ηνπο. Σα δεδνκέλα
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κεηαζρεκαηίζηεθαλ ζε ηξείο θαηεγνξίεο απφ ηηο αξρηθέο πέληε: Γηαθσλώ
απνιύησο & Γηαθσλώ, Γελ μέξσ, πκθσλώ & πκθσλώ απνιύησο.

9. Σα καζεκαηηθά είλαη έλα πνιχ αμηφινγν θαη απαξαίηεην κάζεκα.
Γηαθσλώ απνι.* 

Γηαθσλώ 

Γελ μέξσ 

πκθσλώ 

πκθσλώ απνι.* 

10. Σα καζεκαηηθά δελ ζα έρνπλ θακία αμία ζηε δσή ηνπ παηδηνχ κνπ.
Γηαθσλώ απνι.* 

Γηαθσλώ 

Γελ μέξσ 

πκθσλώ 

πκθσλώ απνι.* 

Γχν εξσηήκαηα κε ηα νπνία αληρλεχνληαη νη ζηάζεηο ησλ γνλέσλ γηα
ηα Μαζεκαηηθά. Πξνζαξκφζακε ηα δεδνκέλα ζε ηξείο θαηεγνξίεο:
Γηαθσλώ απνιύησο & Γηαθσλώ, Γελ μέξσ, πκθσλώ & πκθσλώ
απνιύησο.

5.1.5 Απόςεηο γνλέσλ γηα ην δάζθαιν-α ηνπ παηδηνύ ηνπο

11. Ο δάζθαινο-α επηδεηά ηε ζπλεξγαζία κνπ θαη πξνζπαζεί λα κε ελεκεξψλεη.
Γηαθσλώ απνι.* 

Γηαθσλώ 

Γελ μέξσ 

πκθσλώ 

πκθσλώ απνι.* 

Με ηελ εξψηεζε απηή δηεξεπλάηαη ε ζπλεξγαζία ηνπ δαζθάινπ κε
ηνλ γνλέα. Σα δεδνκέλα κεηαζρεκαηίζηεθαλ ζε ηξείο θαηεγνξίεο: Γηαθσλώ
απνιύησο & Γηαθσλώ, Γελ μέξσ, πκθσλώ & πκθσλώ απνιύησο.

5.1.6

Απόςεηο

ησλ

γνλέσλ

γηα

ηνλ

ηξόπν

κάζεζεο

ησλ

Μαζεκαηηθώλ
Οη γνλείο θαινχληαη λα επηιέμνπλ ζε πνην βαζκφ δηαθσλνχλ ή
ζπκθσλνχλ ζε νθηψ απφςεηο γηα ηε κάζεζε ησλ Μαζεκαηηθψλ κε κία
θιίκαθα πεληάβαζκε απφ ηελ απφιπηε δηαθσλία σο ηελ απφιπηε
ζπκθσλία. ηφρνο είλαη ε αλίρλεπζε ηεο άπνςεο ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ην
ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ επαλάιεςε καζεκαηηθψλ αζθήζεσλ, ηελ
επίδξαζε ησλ παηρληδηψλ, ην ξφιν ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηψλ γηα ην ζπίηη, ηε
ζεκαζία ηεο ζηάζεο ησλ παηδηψλ απέλαληη ζηα Μαζεκαηηθά, ηε
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ζεκαληηθφηεηα ηεο βνήζεηαο πνπ νη ίδηνη πξνζθέξνπλ θαη ηεο επίδξαζεο
ησλ θίισλ ηνπο θαζψο θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ.
12. Οη καζεηέο-ηξηεο καζαίλνπλ "θαιά" ηα Μαζεκαηηθά:
(επηιέμηε ζε πνην βαζκό δηαθσλείηε ή ζπκθσλείηε θπθιώλνληαο από ην 1 σο ην 5, 1= δηαθσλώ απνι.*, 5= ζπκθσλώ απνι.*)

α. Όηαλ έρνπλ "θαιό" δάζθαιν-α.
β. Όηαλ επαλαιακβάλνπλ πνιιέο θνξέο
αζθήζεηο Μαζεκαηηθώλ.
γ. Παίδνληαο θαηάιιεια παηρλίδηα (π.ρ.
ζθάθη, ηάβιη).
δ. Όηαλ ν δάζθαινο-α δίλεη πνιιέο δηθέο
ηνπ αζθήζεηο γηα ην ζπίηη (θσηνηππίεο).
ε. Όηαλ ηνπο αξέζνπλ ηα Μαζεκαηηθά.
ζη. Όηαλ βνεζηνύληαη από ηνπο γνλείο
ζην ζπίηη.
δ. Όηαλ θάλνπλ παξέα κε "θαινύο"
καζεηέο-ηξηεο.
ε.

Όηαλ

παίδνπλ

παηρλίδηα

ζηνλ

ππνινγηζηή ηνπο (αλ έρνπλ).

Ζ

θσδηθνπνίεζε

δηαθσλψ απνι.*

1

2

3

4

5

ζπκθσλψ απνι.*

δηαθσλψ απνι.*

1

2

3

4

5

ζπκθσλψ απνι.*

δηαθσλψ απνι.*

1

2

3

4

5

ζπκθσλψ απνι.*

δηαθσλψ απνι.*

1

2

3

4

5

ζπκθσλψ απνι.*

δηαθσλψ απνι.*

1

2

3

4

5

ζπκθσλψ απνι.*

δηαθσλψ απνι.*

1

2

3

4

5

ζπκθσλψ απνι.*

δηαθσλψ απνι.*

1

2

3

4

5

ζπκθσλψ απνι.*

δηαθσλψ απνι.*

1

2

3

4

5

ζπκθσλψ απνι.*

επαθξηβψο

ηηο

απνηχπσζε

επηινγέο

ησλ

ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο.

5.1.7 Δπηθνηλσλία γνλέσλ – ζρνιείνπ
Θέκαηα επηθνηλσλίαο ησλ γνλέσλ κε ηνπο δαζθάινπο-εο ησλ
παηδηψλ ηνπο ηνπ ζρνιείνπ δηεξεπλψληαη κε επηά εξσηήκαηα θιίκαθαο
Likert. Αθνξνχλ ηηο ζπλαληήζεηο πνπ έρνπλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηηο
ζπλνκηιίεο καδί ηνπο γηα δεηήκαηα θαλφλσλ, πξνζσπηθψλ αλεζπρηψλ,
ζρνιηθψλ εξγαζηψλ, δπζθνιηψλ πάλσ ζηα Μαζεκαηηθά θαη ζρέζεσλ ηνπ
παηδηνχ κε ηνπο ζπκκαζεηέο-ηξηεο ηνπ.
13.

Πεγαίλεηε ζηηο ζπλαληήζεηο κε ην δάζθαιν-α;
Πνηέ

14.



πάληα



Μεξηθέο θνξέο



πρλά



Πνιύ πρλά

Μηιάηε κε ην δάζθαιν-α γηα ηνπο ζρνιηθνχο θαλφλεο θαη ζέκαηα πεηζαξρίαο;
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Πνηέ
15.



πρλά



Πνιύ πρλά





πάληα



Μεξηθέο θνξέο



πρλά



Πνιύ πρλά





πάληα



Μεξηθέο θνξέο



πρλά



Πνιύ πρλά





πάληα



Μεξηθέο θνξέο



πρλά



Πνιύ πρλά



Μηιάηε κε ην δάζθαιν-α γηα ηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο πνπ έρεη λα θάλεη ην παηδί ζαο ζην ζπίηη;
Πνηέ

19.

Μεξηθέο θνξέο

Μηιάηε κε ην δάζθαιν-α γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ην παηδί ζαο ζην ζρνιείν;
Πνηέ

18.



Μηιάηε κε ην δάζθαιν-α γηα ηηο ζρέζεηο ηνπ παηδηνχ ζαο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ;
Πνηέ

17.

πάληα

Παίξλεηε ηειέθσλν ην δάζθαιν-α αλ αλεζπρείηε γηα θάηη πνπ είπε ην παηδί ζαο;
Πνηέ

16.





πάληα



Μεξηθέο θνξέο



πρλά



Πνιύ πρλά



Μηιάηε κε ην δάζθαιν-α γηα πξνζσπηθά ζαο δεηήκαηα εάλ έρνπλ ζρέζε κε ην ζρνιείν;
Πνηέ



πάληα



Μεξηθέο θνξέο



πρλά



Πνιύ πρλά



5.1.8 Μάζεζε ζην ζπίηη
Εεηήκαηα πνπ αθνξνχλ άκεζα ή έκκεζα ηηο ζπλζήθεο κάζεζεο ζην
ζπίηη ηνπ παηδηνχ, εμεηάδνληαη απφ δεθαπέληε εξσηήκαηα θιίκαθαο Likert.
ηφρνο είλαη λα πιεξνθνξεζνχκε γηα ην αλ νη γνλείο βνεζνχλ ζηε κειέηε
ησλ Μαζεκαηηθψλ ζην ζπίηη, αλ ειέγρνπλ ηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο ηνπ, αλ
ζπλεζίδνπλ λα πεγαίλνπλ ζε κέξε πνπ πξνζθέξνπλ κάζεζε, αλ
αγνξάδνπλ εθπαηδεπηηθά πιηθά θαη εάλ ην ζπηηηθφ πεξηβάιινλ ππνβνεζάεη
γεληθφηεξα ηελ αθαδεκατθή πνξεία ηνπ παηδηνχ ηνπο. Δπίζεο αληρλεχνληαη
δεηήκαηα νηθνγελεηαθψλ ζπλεζεηψλ φπσο ε παξαθνινχζεζε ηειεφξαζεο,
ε πηνζέηεζε θαλφλσλ θαη ε χπαξμε ελφο ζηαζεξνχ θαζεκεξηλνχ
πξνγξάκκαηνο ην νπνίν αθνινπζεί ην παηδί ηνπο.
20.

Βάδεηε φξηα ζηελ παξαθνινχζεζε ηειεφξαζεο, βίληεν, DVD;
Πνηέ



21. Διέγρεηε

Πνηέ



22. Σεξείηε

Πνηέ
23.

πάληα



Μεξηθέο θνξέο



πρλά



Πνιύ πρλά



Μεξηθέο θνξέο



πρλά



Πνιύ πρλά



πρλά



Πνιύ πρλά



πρλά



Πνιύ πρλά



ηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο;
πάληα



έλα ηαθηηθφ πξφγξακκα γηα ηνλ χπλν ηνπ παηδηνχ;



πάληα



Μεξηθέο θνξέο



Λέηε ζην παηδί ζαο ηζηνξίεο γηα φηαλ πεγαίλαηε ζρνιείν;
Πνηέ



πάληα



Μεξηθέο θνξέο
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24.

Πεγαίλεηε ην παηδί ζαο ζε κέξε φπνπ κπνξεί λα κάζεη ηδηαίηεξα πξάγκαηα;
(π.ρ. παηδηθέο βηβιηνζήθεο, κνπζεία, εθζέζεηο, ζέαηξν, θ.ά.)

Πνηέ
25.

Πνιύ πρλά





πάληα



Μεξηθέο θνξέο



πρλά



Πνιύ πρλά





πάληα



Μεξηθέο θνξέο



πρλά



Πνιύ πρλά





πάληα



Μεξηθέο θνξέο



(π.ρ. βηβιία, παηρλίδηα, ηαηλίεο, θ.ά.)
πρλά 
Πνιύ πρλά 



πάληα





Πνιύ πρλά





Πνιύ πρλά



(π.ρ. θαζαξηφηεηα δσκαηίνπ, ςψληα, θ.ά.)
Μεξηθέο θνξέο 
πρλά 
Πνιύ πρλά



Μεξηθέο θνξέο



πρλά



πάληα



Μεξηθέο θνξέο



πρλά



πάληα



Πξαγκαηνπνηείηε δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ην παηδί ζαο;
Πνηέ

32.



Σν παηδί αλαιακβάλεη ‗‘δνπιεηέο‘‘ γηα ην ζπίηη;
Πνηέ

31.

πρλά

Ρσηάηε ην παηδί ζρεηηθά κε ην πψο πήγε ε κέξα ηνπ ζην ζρνιείν;
Πνηέ

30.



Γηαηεξείηε ζηαζεξνχο θαλφλεο ζην ζπίηη;
Πνηέ

29.

Μεξηθέο θνξέο

Φέξλεηε ζην ζπίηη αληηθείκελα θαη πιηθά εθκάζεζεο;
Πνηέ

28.



Γηαβάδεηε καδί κε ην παηδί;
Πνηέ

27.

πάληα

Έρεη ην παηδί έλα ήζπρν κέξνο ζην ζπίηη γηα λα δηαβάδεη θαη λα βάδεη ηα ζρνιηθά πιηθά;
Πνηέ

26.





πάληα



Μεξηθέο θνξέο



πρλά



Πνιύ πρλά



Αθηεξψλεηε ρξφλν ζε καζεκαηηθέο δεμηφηεηεο φηαλ παξνπζηάδνληαη επθαηξίεο;
(π.ρ. δεηάηε απφ ην παηδί λα κεηξήζεη θάπνηα αληηθείκελα, ξσηάηε ηη ζρήκα έρεη θάπνην αληηθείκελν, δεηάηε
λα θάλεη ινγαξηαζκνχο γηα ηα ςψληα ηνπ ζπηηηνχ, θ.ά)

Πνηέ
33.

πάληα



Μεξηθέο θνξέο



πρλά



Πνιύ πρλά



Πνιύ πρλά



Βνεζάηε ην παηδί ζαο ζηηο ζρνιηθέο ηνπ εξγαζίεο πνπ γίλνληαη ζην ζπίηη;
Πνηέ

34.




πάληα



Μεξηθέο θνξέο



πρλά



Μηιάηε κέζα ζηελ νηθνγέλεηα ή ζε θίινπο γηα ηε ζρνιηθή πξφνδν ηνπ παηδηνχ ζαο;
Πνηέ



πάληα



Μεξηθέο θνξέο



πρλά



Πνιύ πρλά

5.1.9 Δκπινθή ησλ γνλέσλ ζην ζρνιείν θαη επηθνηλσλία κε άιινπο
γνλείο
Έμη

εξσηήκαηα

αθνξνχλ

ηε

ζπκκεηνρή

ησλ

γνλέσλ

ζε

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε άιινπο γνλείο.
Παξέρνπλ πιεξνθφξεζε γηα ηνλ αλ παξαθνινπζνχλ ζρνιέο γνλέσλ, αλ
ζπκκεηέρνπλ ζε ζρνιηθέο εθδξνκέο, αλ εκπιέθνληαη ζηνλ ζχιινγν γνλέσλ
ηνπ ζρνιείνπ θαη αλ έρνπλ επαθέο κε άιινπο γνλείο γηα ζρνιηθά ζέκαηα.
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35.

Παξαθνινπζείηε ‗‘εξγαζηήξηα‘‘ ή ζρνιέο γνλέσλ ζην ζρνιείν ή ην δήκν;
Πνηέ

36.



πρλά



Πνιύ πρλά





πάληα



Μεξηθέο θνξέο



πρλά



Πνιύ πρλά





πάληα



Μεξηθέο θνξέο



πρλά



Πνιύ πρλά





πάληα



Μεξηθέο θνξέο



πρλά



Πνιύ πρλά



Μηιάηε ζε άιινπο γνλείο γηα ηηο ζρνιηθέο ζπλαληήζεηο θαη ηα ζρνιηθά ζπκβάληα;
Πνηέ

40.

Μεξηθέο θνξέο

Δίζηε ζεηηθνί ζην λα έξρνληαη ζπκκαζεηέο ηνπ παηδηνχ ζαο γηα λα παίμνπλ ζην ζπίηη;
Πνηέ

39.



Πεγαίλεηε ζε εθπαηδεπηηθέο ζρνιηθέο εθδξνκέο;
Πνηέ

38.

πάληα

Πξνζθέξεζηε γηα εζεινληηθή δνπιεηά ζην ζρνιείν;
Πνηέ

37.





πάληα



Μεξηθέο θνξέο



πρλά



Πνιύ πρλά



Πνιύ πρλά



πκκεηέρεηε ζηηο ζπλαληήζεηο ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ ηνπ ζρνιείνπ;
Πνηέ



5.2

πάληα



Μεξηθέο θνξέο



πρλά



Γηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ
Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ην έηνο 2006 θαηά ηελ πεξίνδν

Φεβξνπαξίνπ – Ηνπλίνπ. Σν εξσηεκαηνιφγην δφζεθε δνθηκαζηηθά ην
Φεβξνπάξην θαη Μάξηην ζε 30 γνλείο. Γέθα γνλείο πνπ είραλ παηδηά ζηελ Α΄
Γεκνηηθνχ, δέθα γνλείο πνπ είραλ παηδηά ζηελ Γ΄ Γεκνηηθνχ θαη δέθα γνλείο
κε παηδηά ζηελ Δ΄ Γεκνηηθνχ. Ζ επηινγή ηνπο έγηλε κε ηε βνήζεηα
ζπλαδέιθσλ εθπαηδεπηηθψλ απφ 7 δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ λνκνχ
Θεζζαινλίθεο: ηνλ Δχνζκν, ηνπο Ακπειφθεπνπο, ηελ Καιακαξηά, ηελ
πεξηνρή Αγίνπ Γεκεηξίνπ Θεζζαινλίθεο, ηελ Σνχκπα, ηε Υαξηιάνπ θαη ην
Λαγθαδά. Δπηθνηλσλήζακε κε ηε βνήζεηα ησλ ζπλαδέιθσλ εθπαηδεπηηθψλ
ηειεθσληθά καδί ηνπο θαη ηνπο εμεγήζακε ηνλ ζηφρν ηεο έξεπλαο (ζπλνιηθά
επηθνηλσλήζακε κε 36 γνλείο θαη έμη απφ απηνχο απέθπγαλ ηε ζπκκεηνρή
ηνπο ζηελ έξεπλα κε δηάθνξεο δηθαηνινγίεο). Ζ ζπκπιήξσζε ησλ 30 απηψλ
εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε ζην ζπίηη ηνπο κεηά απφ επίζθεςή καο.
Γηεπθξηλίδακε πσο επξφθεηην γηα ην πξσηαξρηθφ ζηάδην κηαο έξεπλαο γηα
ηελ ζπκκεηνρή ησλ Διιήλσλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο
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ζε ζρέζε κε ηα Μαζεκαηηθά, πσο ε αμηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ζα γηλφηαλ
κε πνζνηηθνχο φξνπο θαη αλψλπκα θαη πσο ζα ηνπο απνζηέιιακε ζχληνκα
αθφκα έλα εξσηεκαηνιφγην. Γελ ππήξμε θαλέλα πξφβιεκα θαηαλφεζεο ή
παξεξκελείαο ησλ εξσηήζεσλ εθηφο απφ κηα επηθπιαθηηθφηεηα ζηελ
εξψηεζε γηα ην πφζν είλαη ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα. Ο κέζνο ρξφλνο
ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ 14 ιεπηά (ρξνλνκέηξεζε ζηνπο
30 γνλείο), ρξφλνο πνπ πιεξνί ηα ζπλήζε ρξνληθά πιαίζηα (Wolf, 1990). Ο
δείθηεο Cronbach's alpha ζε απηά ηα 30 εξσηεκαηνιφγηα ήηαλ 0.825.
Μεηά απφ δέθα κέξεο μαλαδψζακε ην εξσηεκαηνιφγην ζηελ ίδηα
νκάδα ησλ 30 γνληψλ (απηή ηελ θνξά δφζεθε κέζσ ησλ παηδηψλ ηνπο κεηά
απφ ηειεθσληθή ζπλελλφεζε), κε ζθνπφ λα κεηξήζνπκε ηελ αμηνπηζηία ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ κε ηνλ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο r ηνπ Spearman. Με
επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p<0,01 ν δείθηεο r ηνπ Spearman έδεημε
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο (κεηαμχ 0,53 θαη 1,00). πγθεθξηκέλα ζε
20 κεηαβιεηέο είρακε r>0,90, ζε 12 κεηαβιεηέο είρακε 0,80<r<0,90, ζε 9
κεηαβιεηέο 0,70<r<0,80, ζε 4 κεηαβιεηέο 0,60<r<0,70 θαη ζε 2 κεηαβιεηέο
r<0,50. Δίρακε δειαδή πςεινχο ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο πνπ νδεγνχλ ζην
ζπκπέξαζκα πσο ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ
απαληήζεσλ ησλ 30 γνλέσλ ζηηο ίδηεο εξσηήζεηο.
ηε

ζπλέρεηα

(Απξίιην

θαη

Μάην

2006)

δηαθηλήζακε

ηα

εξσηεκαηνιφγηα κέζσ ζπλαδέιθσλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 26 ζρνιεία ηνπ
πνιενδνκηθνχ

ζπγθξνηήκαηνο

Θεζζαινλίθεο

θαη

ηνπ

Λαγθαδά

Θεζζαινλίθεο. Αλαιπηηθφηεξα πξφθεηηαη γηα ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 8ν, 14ν,
18ν, 22ν, 24ν, 31ν, 69ν, 79ν θαη 85ν Γεκνηηθά ρνιεία Θεζζαινλίθεο, 3ν, 7ν,
9ν, 11ν, 12ν θαη 21ν Γεκνηηθά ζρνιεία Δπφζκνπ, 7ν, 13ν θαη 15ν Γεκνηηθά
ρνιεία Ακπεινθήπσλ, 12ν θαη 16ν Γεκνηηθά ρνιεία ηαπξνχπνιεο, 1ν
θαη 2ν Γεκνηηθά ρνιεία Κνπθαιίσλ, 1ν θαη 2ν Γεκνηηθά ρνιεία Λαγθαδά,
2ν Γεκνηηθφ ρνιείν Παλνξάκαηνο θαη 2ν Γεκνηηθφ ρνιείν Καιακαξηάο.
Γφζεθαλ ζε καζεηέο-ηξηεο ηεο Α΄, Γ΄, θαη Δ΄ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ,
κέζα ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, παξνπζία ηνπ δαζθάινπ-αο ηνπο.
Σνλίζακε ηελ πξναηξεηηθφηεηα ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ ηνπο θαη ηελ
αλσλπκία θάζε εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζα καο επέζηξεθαλ ζπκπιεξσκέλν.
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Πνιιά παηδηά ξσηνχζαλ αλ έρεη ζρέζε κε ηνπο βαζκνχο πνπ ζα έπαηξλαλ
ζηα Μαζεκαηηθά θαη εμεγνχζακε πψο δελ πθίζηαηαη θακία απνιχησο
ζχλδεζε κε ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο ηνπο. Δπίζεο δεηήζακε απφ ηνπο
ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνχο ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ-ηξηψλ ηνπο ζηα
Μαζεκαηηθά, φπσο εκθαληδφηαλ ζηνλ ηειεπηαίν ζρνιηθφ έιεγρν ηνπο,
επηζεκαίλνληαο πσο ζα δηαζηαπξψλακε ηελ αμηνιφγεζε απηή κε ηελ
πιεξνθφξεζε

πνπ

εξσηεκαηνινγίσλ.

ζα

καο

Δπηπιένλ

παξείραλ

δεηήζεθε

νη

θαηά

γνλείο
ηελ

κέζσ

ησλ

παξαιαβή

ησλ

εξσηεκαηνινγίσλ λα ηζεθάξνπλ ηελ εξψηεζε 6β πνπ αθνξνχζε ηελ
αμηνιφγεζε ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά κε κηα παχια ( — ) φηαλ ήηαλ
εζθαικέλε. Ζ δηαδηθαζία απηή ηνπ ειέγρνπ ήηαλ πάξα πνιχ ζχληνκε
ρξνληθά θαη δελ απαηηνχζε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηε δηάζεζε
πξνζσπηθνχ ρξφλνπ, θάηη πνπ πηζαλφλ λα δεκηνπξγνχζε δπζθνιίεο ζηελ
πξνζπκία ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα. Παξφια απηά είρακε
αξλήζεηο ζε έμη πεξηπηψζεηο. Σα εξσηεκαηνιφγηα πνπ παξαιάβακε θαη
δίπια απφ ηελ εξψηεζε 6β είραλ ηελ έλδεημε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο
ηάμεο πσο δελ αλέγξαθαλ ηελ ζσζηή αμηνιφγεζε ήηαλ ειάρηζηα (23 ζε
ζχλνιν 1.329, πνζνζηφ 1,7%) θαη θπζηθά δελ ειήθζεζαλ ππφςε.
πλνιηθά δηαθηλήζεθαλ 2.550 εξσηεκαηνιφγηα. Μέρξη ζηηο 20 Ηνπλίνπ πνπ
έθιεηζαλ ηα ζρνιεία επηζηξάθεθαλ ζπκπιεξσκέλα φπσο αλαθέξακε
1.329. Αθαηξψληαο ηα 23 κε ιαλζαζκέλε θαηαρψξηζε βαζκνινγίαο έκεηλαλ
1.306 εξσηεκαηνιφγηα. Απηά απνηέιεζαλ ην πξσηνγελή πιηθφ πξνο
επεμεξγαζία γηα ηελ έξεπλα καο. Σν 28,8% απηψλ είλαη απφ γνλείο Α‘
Γεκνηηθνχ, ην 37,6% απφ γνλείο Γ΄ Γεκνηηθνχ θαη ην 33,6% απφ γνλείο Δ΄
Γεκνηηθνχ. Σν 47,1% είλαη απφ γνλείο καζεηψλ θαη ην 52,9 % απφ γνλείο
καζεηξηψλ.
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5.3

Σερληθέο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο
Δθαξκφζηεθε ε ζηαηηζηηθή ηερληθή ηεο Αλάιπζεο Παξαγόλησλ37

(Factor Analysis). Με ηελ αλάιπζε απηή ηα δεδνκέλα νκαδνπνηήζεθαλ κε
βάζε ηε κεηαμχ ηνπο ζπζρέηηζε38, κε ζηφρν ηελ απνηχπσζε εηδηθφηεξσλ
θαηεγνξηψλ, νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ πιεξέζηεξα ηε γνλετθή εκπινθή. Ζ
εμαγσγή παξαγφλησλ έγηλε κε ηδηνηηκέο (Eigenvalues39) ίζεο ή κεγαιχηεξεο
απφ 1.00 (Νφβα-Καιηζνχλε, 2006, ζ. 241). Ζ νξζνγσληθή πεξηζηξνθή ησλ
παξαγφλησλ θαη ε εμαγσγή ηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν Varimax
θαη ην θξηηήξην Kaiser. Έγηλε απφξξηςε ησλ κεηαβιεηψλ κε θνξηίζεηο
κηθξφηεξεο ηνπ 0,40 επεηδή ζεσξνχληαη ρακειέο. Πξνρσξήζακε ζε
πεξαηηέξσ επεμεξγαζία κφλν ησλ "ηθαλνπνηεηηθψλ" (0,50 σο 0,60),
"πςειψλ" (0,60 σο 0,70) θαη "πνιχ πςειψλ" θνξηίζεσλ (Νφβα-Καιηζνχλε,
2006,

ζ.

250).

Χο

δείθηεο

αμηνπηζηίαο

(coefficient

reliability)

ρξεζηκνπνηήζεθε ν Cronbach‘s Alpha.
Γηα

ηε

ζχγθξηζε

κέζσλ

φξσλ

πνζνηηθψλ

κεηαβιεηψλ

ρξεζηκνπνηήζακε ηελ αλάιπζε δηαθχκαλζεο (Analysis of Variance –
ANOVA), έλα ηδηαίηεξα ηζρπξφ ζηαηηζηηθφ θξηηήξην. Αλήθεη ζηελ θαηεγνξία
ησλ παξακεηξηθψλ ζηαηηζηηθψλ θξηηεξίσλ θαη ζπγθξίλεη ηνπο κέζνπο φξνπο
δχν ή πεξηζζνηέξσλ δεηγκάησλ. Ζ αλάιπζε δηαθχκαλζεο καο επηηξέπεη λα
κειεηήζνπκε

ηαπηφρξνλα

ηελ

επίδξαζε

πεξηζζνηέξσλ

ηεο

κίαο

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ζε κηα εμαξηεκέλε (Νφβα-Καιηζνχλε, 2006, ζ.
171). Ο ζηαηηζηηθφο έιεγρνο ησλ δηαθνξψλ ησλ κέζσλ φξσλ είλαη ίζσο ν
πην πνιπρξεζηκνπνηεκέλνο έιεγρνο ζηελ επαγσγηθή ζηαηηζηηθή (Καηζίιεο,
37

Ζ Αλάιπζε Παξαγόλησλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαζνξηζηεί ε θχζε ησλ

ππνθείκελσλ ζρεκάησλ αλάκεζα ζε έλα κεγάιν αξηζκφ κεηαβιεηψλ. Δπηβάιιεη
κηα ζπζηεκαηηθή απινπνίεζε ζε έλαλ αξηζκφ αιιεινζρεηηδφκελσλ κεηξήζεσλ
(Cohen, & Manion, 1997, ζ. 450).
38

Μεηαβιεηέο νη νπνίεο έρνπλ έλαλ πςειφ βαζκφ ζπζρέηηζεο ζεσξείηαη φηη

κπνξνχλ λα απνηεινχλ έλαλ παξάγνληα (Νφβα-Καιηζνχλε, 2006, ζ. 240)
39

Μηα άιιε κεηαθνξά ηνπ φξνπ ζηα Διιεληθά είλαη Υαξαθηεξηζηηθέο Ρίδεο (Howitt,

& Cramer, 2001, ζ. 231).
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1997,

ζει.133).

Δθαξκφζηεθε

έιεγρνο

νκνηνγέλεηαο

δηαθπκάλζεσλ

(Homogeneity of Variance Test - Levene) γηα λα ειεγρζνχλ νη
πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ. Πξνρσξνχζακε ζηνλ ζηαηηζηηθφ
έιεγρν φηαλ ε πηζαλφηεηα ηνπ ειέγρνπ Levene δελ ήηαλ ζεκαληηθή40,
δειαδή είρακε Sig.>0,05, (Howitt, & Cramer, 2001, ζ.173). Γηα λα
δηαπηζηψζνπκε

πνηεο

ππννκάδεο

(θαηεγνξίεο)

ηεο

αλεμάξηεηεο

κεηαβιεηήο δηαθνξνπνηνχλ ηνλ κέζν φξν, ειέγρακε ηε ζεκαληηθφηεηα
κεηαμχ ησλ δηαθνξψλ ζε φια ηα δεχγε πνπ ζρεκαηίδνπλ νη κέζνη φξνη. Γηα
ηνπο ειέγρνπο απηνχο ρξεζηκνπνηήζεθε έλα απφ ηα Κξηηήξηα Πνιιαπιώλ
πγθξίζεσλ (Post Hoc Tests) θαη ζπγθεθξηκέλα ην Κξηηήξην ηεο Διάρηζηεο
εκαληηθήο Γηαθνξάο (LCD: Least Significant Difference).
Οη ζπζρεηίζεηο θαηεγνξηθψλ κεηαβιεηψλ έγηλαλ ρξεζηκνπνηψληαο
Πίλαθεο ζπζρέηηζεο Γηπιήο Δηζόδνπ (Crosstabs). Χο ζηαηηζηηθφο έιεγρνο
γηα ηε κειέηε ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο41 (φηη δελ ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα
ζηηο κεηαβιεηέο ηνπ πίλαθα δηπιήο εηζφδνπ) εθαξκφζηεθε ν ρ2 έιεγρνο
αλεμαξηεζίαο (Chisquare) θαηά Pearson. Αλ ε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα
ηνπ ρ2 – test

είλαη  0,0542 (πεξηζψξην ιάζνπο 5%) δελ κπνξνχκε λα

απνξξίςνπκε ηελ αξρηθή ππφζεζε φηη νη δχν απηέο κεηαβιεηέο είλαη
αλεμάξηεηεο. Αλ ε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ηνπ ρ2 – test είλαη < 0,05
δερφκαζηε (κε πεξηζψξην ιάζνπο 5%), φηη κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηελ
αξρηθή ππφζεζε θαη λα δερζνχκε φηη νη δχν απηέο κεηαβιεηέο δελ είλαη

40

Μφλν ηφηε νη δηαθπκάλζεηο παξνπζηάδνπλ νκνηνγέλεηα (δε δηαθέξνπλ) θαη

κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε ζηνλ έιεγρν Αλάιπζεο Γηαθχκαλζεο.
41

Θέινληαο λα ειέγμνπκε αλ κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ ππάξρεη θάπνηα ζπζρέηηζε

(δειαδή λα ειέγμνπκε ηνλ ηζρπξηζκφ φηη γλσξίδνληαο ηε ηηκή ηεο κηαο απφ απηέο
ηηο κεηαβιεηέο είκαζηε ζε ζέζε λα εθηηκήζνπκε ηελ ηηκή ηεο άιιεο κε κηθξφ
πεξηζψξην ιάζνπο) μεθηλάκε κε αξρηθή ππφζεζε φηη νη δχν απηέο κεηαβιεηέο είλαη
αλεμάξηεηεο (ε κεδεληθή ππφζεζε Ζν). Αλ απνξξίςνπκε ηελ αξρηθή απηή
ππφζεζε ηφηε κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ
είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή.
42

ε φιεο ηηο επαγσγηθέο αλαιχζεηο θαηψηεξν φξην ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο

ζεσξείηαη ην 5% (p<0,05).
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αλεμάξηεηεο43. ε έλα δεχηεξν ζηάδην πξέπεη λα θαζνξίζνπκε ηελ ηζρχ ηεο
ζπζρέηηζεο απηήο. Ο ζπληειεζηήο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζηηο αλαιχζεηο
είλαη ν ζπληειεζηήο Gamma «γ» (γηα θαηεγνξηνπνηεκέλεο κεηαβιεηέο)44.
Χο αμηφινγε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ινγίδεηαη ην επίπεδν
ζπληειεζηή ηζρχνο >0,30, ελψ ιφγσ ηνπ πνιπάξηζκνπ δείγκαηνο ηεο
έξεπλαο45, νη αλαιχζεηο κε θάζκα δείθηε ηζρχνο απφ ην 0,20 έσο ην 0,30
ζεσξνχληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο θαη απνδερφκαζηε ηελ χπαξμε ζρέζεο
αλάκεζα ζηηο δπν κεηαβιεηέο (Μαθξάθεο, 1997, ζει. 168· Cohen &
Manion, 1997, ζει. 197).
ιεο νη ηερληθέο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε
ην S.P.S.S. 14.

5.4

Γεκνγξαθηθά θαη

θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ

δείγκαηνο
• Τάξη θοίηηζηρ μαθηηών-ηπιών
Πίλαθαο Α1

Σάξη Γημοηικού
43

Σάμε Γεκνηηθνύ ηνπ παηδηνύ
όζσλ γνλέσλ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα

ςσνόηηηα

Ποζοζηό %

Σν θξηηήξην εγθπξφηεηαο είλαη πσο νη αλακελφκελεο ζπρλφηεηεο ζε θάζε θειί ζα

πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ πέληε (5). Σν πνζνζηφ ησλ θειηψλ πνπ έρνπλ
αλακελφκελεο ζπρλφηεηεο ιηγφηεξεο απφ πέληε δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 20%
(Νφβα-Καιηζνχλε, 2006, ζ. 152). Πεξηειάβακε ζηελ αλάιπζε καο θαη πίλαθεο
πνπ ππεξβαίλνπλ ην φξην ηνπ 20% κηα θαη απηφ απφ άιινπο εξεπλεηέο έρεη
απνδεηρηεί ηδηαίηεξα απζηεξφ (Μαθξάθεο, 1997, ζει. 150).
44

Ζ κέγηζηε ηηκή πνπ παίξλεη ν ζπληειεζηήο απηφο είλαη 1 θαη ε ειάρηζηε -1. ζν

πην θνληά ζε απηέο ηηο ηηκέο είλαη ν ζπληειεζηήο πνπ παίξλνπκε (γηα εθείλνπο ηνπο
πίλαθεο πνπ ην Υ2 είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ), ηφζν πην ηζρπξή είλαη ε ζπζρέηηζε
κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ εμεηάδνπκε.
45

ζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκφο ησλ πεξηπηψζεσλ, ηφζν κηθξφηεξε ρξεηάδεηαη

λα είλαη ε ζπζρέηηζε, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζεκαληηθή (Cohen & Manion, 1997,
ζει. 195).
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Πίλαθαο Α1

Σάμε Γεκνηηθνύ ηνπ παηδηνύ
όζσλ γνλέσλ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα

Σάξη Γημοηικού

ςσνόηηηα

Ποζοζηό %

Α΄ Γεκνηηθνύ

376

28,8

Γ΄ Γεκνηηθνύ

491

37,6

Δ΄ Γεκνηηθνύ

439

33,6

ύλνιν

1306

100,0

Σν 28,8% ηνπ δείγκαηνο (376) ήηαλ γνλείο κε παηδί ζηελ Α΄ ηάμε
Γεκνηηθνχ, ην 37,6% (491) είραλ παηδί ηνπο ζηε Γ΄ ηάμε Γεκνηηθνχ θαη ην
33,6% (439) ζηελ Δ΄ ηάμε Γεκνηηθνχ (πίλ. Α1):.
• Φύλο ηων μαθηηών-ηπιών
Φύιν παηδηνύ ησλ νηθνγελεηώλ
πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα

Πίλαθαο Α2

Φύλο

ςσνόηηηα

Ποζοζηό %

Αγόξη

612

47,1

Κνξίηζη

687

52,9

Γελ απάληεζαλ

7

ύλνιν

1306

100,0

ζνλ αθνξά ην θχιν, ην 47,1% ησλ παηδηψλ ήηαλ καζεηέο ηεο Α΄,
Γ΄ ή Δ΄ ηάμεο θαη ην 52,9% καζήηξηεο (πίλ. Α2). Πην αλαιπηηθά, ζηελ Α΄
ηάμε Γεκνηηθνχ είρακε 182 αγφξηα (48,9%) θαη 190 θνξίηζηα (51,1%), ζηε
Γ΄ ηάμε 235 αγφξηα (48,2%) θαη 253 θνξίηζηα (51,8%) θαη ζηελ Δ΄ ηάμε 195
αγφξηα (44,4%) θαη 244 θνξίηζηα (55,6%).
• Δομή οικογενειών
Σν 6,2% ησλ νηθνγελεηψλ ήηαλ κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, ην 83,1%
νηθνγέλεηεο κε δχν γνλείο ελψ ην 10,6% νηθνγέλεηεο πνπ είραλ θαη άιια
ελήιηθα κέιε εθηφο απφ ηνπο γνλείο φπσο παππνχο, γηαγηά, ζείνο, θ.ά. Σν
73,6% ησλ νηθνγελεηψλ πεξηιακβάλνπλ έσο 4 κέιε, ην 23,9% είραλ 5 ή 6
κέιε θαη ην 2,5% πάλσ απφ 6 κέιε.
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• Ποιορ αζσολείηαι με ηην εκπαίδεςζη ηος παιδιού
Πνηνο αζρνιείηαη
κε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνύ

Πίλαθαο Α3

ςσνόηηηα

Ποζοζηό %

Παηέξαο

120

9,3

Μεηέξα

991

77,2

Άιιν πξόζσπν

10

0,8

Παηέξαο & Μεηέξα

110

8,6

Μεηέξα & Άιιν πξόζσπν

53

4,1

Γελ απάληεζαλ

22

ύλνιν

1306

100,0

ηελ ηεξάζηηα πιεηνςεθία ησλ νηθνγελεηψλ ε κεηέξα είλαη απηή πνπ
αλαιακβάλεη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνξείαο ηνπ παηδηνχ
είηε κφλε ηεο (77,2%) είηε καδί κε θάπνην άιιν ζπγγεληθφ πξφζσπν, φπσο
παππνχο, ζείνο, θ.ά. (4,1%). Οη νηθνγέλεηεο ζηηο νπνίεο ν παηέξαο είλαη
απηφο πνπ αζρνιείηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ είλαη
κφιηο ην 9,3% ηνπ ζπλφινπ ελψ ηζνδχλακε ζπκκεηνρή ηνπ παηέξα θαη ηεο
κεηέξαο έρνπκε κφλν ζην 8,6% ησλ νηθνγελεηψλ.
• Μοπθωηικό επίπεδο ηων γονέων
Πίλαθαο Α4α

Μνξθσηηθό επίπεδν παηέξα

ςσνόηηηα

Ποζοζηό %

Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε

174

15,1

Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε

634

55.0

Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε

345

29,9

Γελ απάληεζαλ

53

ύλνιν

1306

100,0

Σν 29,9% απφ ηνπο παηέξεο ησλ 1306 νηθνγελεηψλ ήηαλ απφθνηηνη
Σξηηνβάζκηαο

Δθπαίδεπζεο,

ην

55%

απφθνηηνη

Δθπαίδεπζεο θαη ην 15,1% είραλ ηειεηψζεη ην Γεκνηηθφ.
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Γεπηεξνβάζκηαο

Πίλαθαο Α4β

Μνξθσηηθό επίπεδν κεηέξαο

Διζόδημα

ςσνόηηηα

Ποζοζηό %

Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε

130

10,3

Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε

725

57,6

Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε

404

32,0

Γελ απάληεζαλ

47

ύλνιν

1306

100,0

Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηηο κεηέξεο ήηαλ 32% (Σξηηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο),

57,6%

(Γεπηεξνβάζκηαο

Δθπαίδεπζεο)

θαη

10,3%

(Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο).
∙ Οικονομικό επίπεδο οικογένειαρ
Πίλαθαο Α5

Οηθνγελεηαθό νηθνλνκηθό επίπεδν

Διζόδημα

ςσνόηηηα

Ποζοζηό %

< 10000€

245

21,3

10000€ - 20000€

406

35,4

20000€ - 30000€

245

21,3

30000 €- 40000€

133

11,6

> 40000€

119

10,4

Γελ απάληεζαλ

158

ύλνιν

1306

100,0

Μία ζηηο πέληε νηθνγέλεηεο (21,3%), εκθαλίδνληαη λα έρνπλ
εηζνδήκαηα ιηγφηεξν απφ 10.000€. Σν ίδην αθξηβψο πνζνζηφ (21,3%)
εκθαλίδνπλ νη νηθνγέλεηεο κε εηζφδεκα 20.000€ σο 30.000€. Μία ζηηο δέθα
νηθνγέλεηεο πεξίπνπ (11,6%), έρνπλ εηζνδήκαηα 30.000€ σο 40.000€.
Δηζφδεκα άλσ ησλ 40.000€ δειψλνπλ ην 10,4% ελψ ε πην πνιππιεζήο
θαηεγνξία (35,4%) είλαη απηή κε εηζφδεκα 10.000€ σο 20.000€. Σν
γεγνλφο φηη 158 ππνθείκελα ηνπ δείγκαηνο δελ απάληεζαλ ζην αληίζηνηρν
εξψηεκα θαηαδεηθλχεη ηελ επηθπιαθηηθφηεηα ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο
κε ηελ νπνία αληηκεησπίδνληαη εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα
εηζνδήκαηα θαη ην νηθνλνκηθφ ηνπο επίπεδν.
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6.

6.1

Οη

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ

παξάγνληεο

πνπ

πξνζδηνξίδνπλ

ηε

γνλετθή

εκπινθή ζηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθόηεηα
Πξαγκαηνπνηήζεθε Αλάιπζε Παξαγόλησλ ζε Κύξηεο πληζηώζεο
(Principal Component Factor Analysis) γηα λα νκαδνπνηεζνχλ ηα
δεδνκέλα46 πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ εκπινθή ησλ γνλέσλ, ζχκθσλα κε
ηπρφλ ζρέζεηο ζπλάθεηαο κεηαμχ ηνπο. Πξνέθπςαλ 6 αζπζρέηηζηνη
παξάγνληεο/άμνλεο

θαηεγνξηψλ

(πίλ.

Α12,

ζει.

215).

Οη

παξάγνληεο/άμνλεο απηνί, εμεγνχλ ην 56,99% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο
ησλ κεηαβιεηψλ θαη πεξηγξάθνληαη μερσξηζηά ζηε ζπλέρεηα. Ζ εζσηεξηθή
ζπλέπεηα

(internal

consistency)

ρξεζηκνπνηψληαο σο δείθηε

θάζε

παξάγνληα

αμηνπηζηίαο (coefficient

δηαπηζηψζεθε
reliability)

ηνλ

Cronbach‘s Alpha (πίλ. Α14, ζει.216).
Ζ εμαγσγή ησλ παξαγφλησλ έγηλε κε ραξαθηεξηζηηθέο ξίδεο
(Eigenvalues) ίζεο ή κεγαιχηεξεο απφ 1.00 (Howitt, & Cramer, 2001, ζ.
231). Ζ νξζνγσληθή πεξηζηξνθή ησλ παξαγφλησλ θαη ε εμαγσγή ηνπο
έγηλε κε ηε κέζνδν Varimax θαη ην θξηηήξην Kaiser. Μεηαβιεηέο κε
θνξηίζεηο κηθξφηεξεο ηνπ 0,40 απνξξίθηεθαλ γηα λα πξνρσξήζνπκε ζε
πεξαηηέξσ επεμεξγαζία κφλν ησλ "ηθαλνπνηεηηθψλ" (0,50 σο 0,60),
"πςειψλ" (0,60 σο 0,70) θαη "πνιχ πςειψλ" θνξηίζεσλ (Νφβα-Καιηζνχλε,
2006, ζ. 250).

Πίνακαρ Παπαγονηικήρ Ανάλςζηρ
Δπμηνεία ηηρ διαζποπάρ - Φοπηίζειρ ηων μεηαβληηών

46

Πξφθεηηαη γηα ηηο κεηαβιεηέο 13 σο θαη 40 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (ζπλνιηθά 27

κεηαβιεηέο).
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Παξάγνληαο

Δξκελεία
%
δηαζπνξάο

Φνξηίν

0,761
0,738

1. Δπηθνηλσλία
γνλέσλδαζθάινπ

0,708
15,57%
0,701
0,688
0,595

0,764

Μεηαβιεηέο πνπ
πεξηιακβάλνληαη
16. Μηιάηε κε ην δάζθαιν-α γηα ηηο
ζρέζεηο ηνπ παηδηνχ ζαο κε ηνπο
ζπκκαζεηέο ηνπ;
17. Μηιάηε κε ην δάζθαιν-α γηα ηηο
δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ην
παηδί ζαο ζην ζρνιείν;
18. Μηιάηε κε ην δάζθαιν-α γηα ηηο
ζρνιηθέο εξγαζίεο πνπ έρεη λα θάλεη
ην παηδί ζαο ζην ζπίηη;
19. Μηιάηε κε ην δάζθαιν-α γηα
πξνζσπηθά ζαο δεηήκαηα εάλ
έρνπλ ζρέζε κε ην ζρνιείν;
14. Μηιάηε κε ην δάζθαιν-α γηα
ηνπο ζρνιηθνχο θαλφλεο θαη ζέκαηα
πεηζαξρίαο;
15. Παίξλεηε ηειέθσλν ην δάζθαινα αλ αλεζπρείηε γηα θάηη πνπ είπε ην
παηδί ζαο;
27. Φέξλεηε ζην ζπίηη αληηθείκελα
θαη πιηθά εθκάζεζεο; (π.ρ. βηβιία,
παηρλίδηα, ηαηλίεο, θ.ά.)

2. Παξνρή
θαηάιιεισλ
ζπλζεθώλ θαη
επθαηξηώλ
κάζεζεο

0,677

κνπζεία, εθζέζεηο, ζέαηξν, θ.ά.)

14,65%

0,672

0,612

3. Μάζεζε ζην
ζπίηη
Βνήζεηα ησλ γνλέσλ
ζηελ δηεθπεξαίσζε
ησλ ζρνιηθψλ
εξγαζηψλ-επίβιεςε
ηεο κειέηεο ησλ
παηδηψλ

4. πκκεηνρή ησλ
γνλέσλ ζε
δξαζηεξηόηεηεο
ηνπ ζρνιείνπ

24. Πεγαίλεηε ην παηδί ζαο ζε κέξε
φπνπ κπνξεί λα κάζεη ηδηαίηεξα
πξάγκαηα; (π.ρ. παηδηθέο βηβιηνζήθεο,

12,02%

31. Πξαγκαηνπνηείηε δεκηνπξγηθέο
δξαζηεξηφηεηεο κε ην παηδί ζαο;
32. Αθηεξψλεηε ρξφλν ζε
καζεκαηηθέο δεμηφηεηεο φηαλ
παξνπζηάδνληαη επθαηξίεο; (π.ρ.
δεηάηε απφ ην παηδί λα κεηξήζεη θάπνηα
αληηθείκελα, ξσηάηε ηη ζρήκα έρεη θάπνην
αληηθείκελν, δεηάηε λα θάλεη ινγαξηαζκνχο
γηα ηα ςψληα ηνπ ζπηηηνχ, θ.ά.)

0,839

26. Γηαβάδεηε καδί κε ην παηδί;

0,832

33. Βνεζάηε ην παηδί ζαο ζηηο
ζρνιηθέο ηνπ εξγαζίεο πνπ γίλνληαη
ζην ζπίηη;

0,626

21. Διέγρεηε ηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο;

0,703
10,84%
0,670
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36. Πξνζθέξεζηε γηα εζεινληηθή
δνπιεηά ζην ζρνιείν;
35. Παξαθνινπζείηε ‗‘εξγαζηήξηα‘‘ ή
ζρνιέο γνλέσλ ζην ζρνιείν ή ην
δήκν;

Πίνακαρ Παπαγονηικήρ Ανάλςζηρ
Δπμηνεία ηηρ διαζποπάρ - Φοπηίζειρ ηων μεηαβληηών
Παξάγνληαο

Δξκελεία
%
δηαζπνξάο

0,635
0,623
5. Καλόλεο γηα ηα
παηδηά πνπ
πηνζεηεί ε
νηθνγέλεηα

0,773
10,50%

0,752
0,731

0,678
6. Δλδηαθέξνλ
γηα ηε ζρνιηθή
δσή ηνπ παηδηνύ

Μεηαβιεηέο πνπ
πεξηιακβάλνληαη

Φνξηίν

0,660
9,42%
0,580
0,438

40. πκκεηέρεηε ζηηο ζπλαληήζεηο
ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ ηνπ ζρνιείνπ;
37. Πεγαίλεηε ζε εθπαηδεπηηθέο
ζρνιηθέο εθδξνκέο;
22. Σεξείηε έλα ηαθηηθφ πξφγξακκα
γηα ηνλ χπλν ηνπ παηδηνχ;
28. Γηαηεξείηε ζηαζεξνχο θαλφλεο
ζην ζπίηη;
20. Βάδεηε φξηα ζηελ
παξαθνινχζεζε ηειεφξαζεο,
βίληεν, DVD;
39. Μηιάηε ζε άιινπο γνλείο γηα ηηο
ζρνιηθέο ζπλαληήζεηο θαη ηα
ζρνιηθά ζπκβάληα;
38. Δίζηε ζεηηθνί ζην λα έξρνληαη
ζπκκαζεηέο ηνπ παηδηνχ ζαο γηα λα
παίμνπλ ζην ζπίηη;
34. Μηιάηε κέζα ζηελ νηθνγέλεηα ή
ζε θίινπο γηα ηε ζρνιηθή πξφνδν
ηνπ παηδηνχ ζαο;
29. Ρσηάηε ην παηδί ζρεηηθά κε ην
πψο πήγε ε κέξα ηνπ ζην ζρνιείν;

 Πξώηνο άμνλαο: Δπηθνηλσλία γνλέσλ-δαζθάινπ
Ο

πξψηνο

παξάγνληαο/άμνλαο,

φπσο

πξνέθπςε

απφ

ηελ

παξαγνληηθή αλάιπζε, ζπγθξνηείηαη απφ 6 (έμη) εξσηήκαηα κε θνξηίζεηο
πνπ θπκαίλνληαη απφ 0,761 σο 0,595. Δξκελεχεη ην 15,57% ηεο ζπλνιηθήο
δηαζπνξάο/δηαθχκαλζεο. Ο ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο (Cronbach‘s a) ηνπ
άμνλα ήηαλ 82,03%.
Πεξηιακβάλεη ηα εξσηήκαηα (θαηά ζεηξά ζχκθσλα κε ηηο θνξηίζεηο):
• 16ν (Μηιάηε κε ην δάζθαιν-α γηα ηηο ζρέζεηο ηνπ παηδηνύ ζαο κε ηνπο
ζπκκαζεηέο ηνπ;)
• 17ν (Μηιάηε κε ην δάζθαιν-α γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ην παηδί
ζαο ζην ζρνιείν)
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• 18ν (Μηιάηε κε ην δάζθαιν-α γηα ηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο πνπ έρεη λα θάλεη
ην παηδί ζαο ζην ζπίηη;)
• 19ν (Μηιάηε κε ην δάζθαιν-α γηα πξνζσπηθά ζαο δεηήκαηα εάλ έρνπλ
ζρέζε κε ην ζρνιείν;)
• 14ν (Μηιάηε κε ην δάζθαιν-α γηα ηνπο ζρνιηθνύο θαλόλεο θαη ζέκαηα
πεηζαξρίαο;)
• 15ν (Παίξλεηε ηειέθσλν ην δάζθαιν-α αλ αλεζπρείηε γηα θάηη πνπ είπε ην
παηδί ζαο;).
Σα εξσηήκαηα πνπ ζπλαπαξηίδνπλ ηνλ πξψην παξάγνληα αθνξνχλ
(θαη ηα έμη) ηπρφλ επαθέο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ γνλέσλ θαη ησλ δαζθάισλ
ησλ παηδηψλ ηνπο. Δπαθέο πνπ εμεηδηθεχνληαη ζε δηαθνξεηηθέο πεξηζηάζεηο
θαη κε δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο. Αθνξνχλ ακθίδξνκε επηθνηλσλία κεηαμχ
ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο γηα κηα ζεηξά απφ δεηήκαηα, φπσο ηηο ζρέζεηο ηνπ
παηδηνχ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ζην
ζρνιείν, ηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο πνπ έρεη λα θάλεη θαη ηνπο ζρνιηθνχο
θαλφλεο γηα ζέκαηα πεηζαξρίαο. Βιέπνπκε επίζεο λα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ
παξάγνληα απηφ θαη ε πιεξνθφξεζε πνπ παξέρεη ν γνλέαο αθφκε θαη γηα
πξνζσπηθά ηνπ δεηήκαηα - εάλ θαη εθφζνλ απηά κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ
ηε

ζρνιηθή

ζπκπεξηθνξά

ηνπ

παηδηνχ ηνπ.
Γλσξίδνπκε πσο ην ηειεπηαίν
θαη

ζεκαληηθφηεξν

αλάιπζε
εξκελεία

βήκα

παξαγφλησλ
ησλ

ζηελ

είλαη

παξαγφλησλ

ε
πνπ

έρνπλ εμαρζεί γηαηί κε απηφ ηνλ
ηξφπν απνθηνχλ πεξηερφκελν ινγηθφ (Νφβα-Καιηζνχλε, 2006, ζ. 242).
ηνλ

ζπγθεθξηκέλν

πξψην

παξάγνληα

πνπ

αλέδεημε

ε

αλάιπζε

παξαγφλησλ, ε επηινγή ηεο εξκελείαο ηνπ θαη ζπλαθφινπζα ε επηινγή
εηηθέηαο (ηίηινπ) ζεσξνχκε πψο βγαίλεη εχθνια απφ ην πεξηερφκελν ησλ
εξσηεκάησλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ. Πξφθεηηαη γηα κεηαβιεηέο
πνπ αθνξνχλ μεθάζαξα ηελ επηθνηλσλία ησλ γνλέσλ κε ηνπο δάζθαινπο-
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εο. Ο πξψηνο ινηπφλ παξάγνληαο ηηηινθνξείηαη σο επηθνηλσλία γνλέσλδαζθάινπ.
χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ γνλέσλ ε επηθνηλσλία απηή δελ
είλαη πνιχ έληνλε αιιά κάιινλ κέηξηα. Απηφ πξνθχπηεη φηαλ βιέπνπκε ηνλ
κέζν φξν θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε ηνπ παξάγνληα απηνχ (M = 2.95, SD =
0.81)47. Έρνπκε κέζν φξν 2,95 κε αλψηαην ην 5. Ζ επηθνηλσλία ινηπφλ ν
γνλέσλ-δαζθάισλ δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί ζπρλή ή πνιχ ζπρλή αιιά
είλαη επθαηξηαθή θαη ιακβάλεη ρψξα κεξηθέο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζρνιηθήο ρξνληάο.
 Γεύηεξνο άμνλαο: Παξνρή θαηάιιεισλ ζπλζεθώλ θαη
επθαηξηώλ κάζεζεο
Ο δεχηεξνο παξάγνληαο/άμνλαο ζπγθξνηείηαη απφ 4 (ηέζζεξα)
εξσηήκαηα κε θνξηίζεηο πνπ θπκαίλνληαη απφ 0,764 σο 0,612. Δξκελεχεη
ην 14,65% ηεο ζπλνιηθήο δηαζπνξάο/δηαθχκαλζεο. Ο ζπληειεζηήο
αμηνπηζηίαο (Cronbach‘s a) ηνπ άμνλα ήηαλ 72,52%.
Πεξηιακβάλεη ηα εξσηήκαηα (θαηά ζεηξά ζχκθσλα κε ηηο θνξηίζεηο):
• 27ν (Φέξλεηε ζην ζπίηη αληηθείκελα θαη πιηθά εθκάζεζεο;

π.ρ. βηβιία,

παηρλίδηα, ηαηλίεο, θ.ά.)
• 24ν (Πεγαίλεηε ην παηδί ζαο ζε κέξε όπνπ κπνξεί λα κάζεη ηδηαίηεξα
πξάγκαηα; π.ρ. παηδηθέο βηβιηνζήθεο, κνπζεία, εθζέζεηο, ζέαηξν, θ.ά.)
• 31ν (Πξαγκαηνπνηείηε δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο κε ην παηδί ζαο;)
• 32ν (Αθηεξώλεηε ρξόλν ζε καζεκαηηθέο δεμηόηεηεο όηαλ παξνπζηάδνληαη
επθαηξίεο; π.ρ. δεηάηε από ην παηδί λα κεηξήζεη θάπνηα αληηθείκελα, ξσηάηε
ηη ζρήκα έρεη θάπνην αληηθείκελν, δεηάηε λα θάλεη ινγαξηαζκνύο γηα ηα
ςώληα ηνπ ζπηηηνύ, θ.ά.).
Σα εξσηήκαηα πνπ ζπλαπαξηίδνπλ ηνλ πξψην παξάγνληα αθνξνχλ
ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ελφο παηδηνχ έηζη
ψζηε λα είλαη δέθηεο πνιιψλ εξεζηζκάησλ, παξαζηάζεσλ θαη εηθφλσλ πνπ
πξνζθέξνπλ εκπεηξίεο, γλψζε, κάζεζε. Ζ πξνκήζεηα πιηθψλ εθκάζεζεο
(φπσο βηβιία, παηρλίδηα θάζε είδνπο, ραξηηθά, είδε γξαθήο θαη αλάγλσζεο,
47

Πίλαθαο Α13Β, ζει. 215.
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αξηζκεηήξηα, παηδηθνί ππνινγηζηέο, CD κε παξακχζηα, ηζηνξίεο ή
ηξαγνχδηα,

DVD

κε

παηδηθέο

ηαηλίεο,

παηδαγσγηθά

ινγηζκηθά

γηα

ππνινγηζηέο), νη επηζθέςεηο ζε κνπζεία θαη εθζέζεηο θάζε είδνπο, νη
εκπεηξίεο απφ ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ή ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ε εγγξαθή θαη
δαλεηζκφο βηβιίσλ απφ νξγαλσκέλεο βηβιηνζήθεο, παξέρνπλ εξεζίζκαηα
πνπ εκπινπηίδνπλ ηνλ εκπεηξηθφ θφζκν ησλ παηδηψλ θαη δηεπξχλνπλ ηνπο
λνεηηθνχο

νξίδνληεο

ηνπο.

Γεκηνπξγηθέο

δξαζηεξηφηεηεο

πνπ

πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ φπσο π.ρ. ην
καγείξεκα ελφο θαγεηνχ ή ε ζπκπιήξσζε ελφο πάδι απφ πνιιά κέιε ηεο
νηθνγέλεηαο, νηθνδνκνχλ λέεο ηθαλφηεηεο. Ζ εθκεηάιιεπζε ησλ επθαηξηψλ
πνπ δίλνληαη κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο γηα ηελ
αλάπηπμε καζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ νδεγεί ζηε δηεχξπλζε ησλ γλψζεσλ
καζεκαηηθψλ ελλνηψλ πνπ έρνπλ ηα παηδηά.
Σα εξσηήκαηα πνπ ζπλαπαξηίδνπλ ην δεχηεξν παξάγνληα έρνπλ
ζρέζε κε ηελ παξνρή θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ

ή επθαηξηψλ πνπ

δηεπθνιχλνπλ ηελ κάζεζε. Απηφο
είλαη θαη ν ηίηινο πνπ επηιέρζεθε γηα
ηνλ

παξάγνληα

απηφλ:

παξνρή

θαηάιιεισλ ζπλζεθώλ ή επθαηξηώλ
πνπ δηεπθνιύλνπλ ηελ κάζεζε.
Ο κέζνο φξνο θαη ηππηθή
απφθιηζε ηνπ παξάγνληα απηνχ
δείρλνπλ πσο νη έιιελεο γνλείο παζρίδνπλ γηα λα έρνπλ ηα παηδηά ηνπο
θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθπαίδεπζή ηνπο. Ζ
πξνζπάζεηα ησλ γνλέσλ γηα παξνρή ζπλζεθψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε
κάζεζε είλαη έληνλε (Μ = 3.58, SD = 0.74). Φαίλεηαη λα πξνζδίδνπλ
κεγάιε ζεκαζία ζηηο επθαηξίεο κάζεζεο πνπ έρνπλ ηα παηδηά ηνπο θαη
πξνζαξκφδνπλ αλάινγα ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο επηινγέο ηνπο..

135

 Σξίηνο άμνλαο: Δπίβιεςε ηεο κειέηεο παηδηώλ
Ο ηξίηνο παξάγνληαο/άμνλαο ζπγθξνηείηαη απφ 3 (ηξία) εξσηήκαηα
κε θνξηίζεηο πνπ θπκαίλνληαη απφ 0,839 σο 0,626. Δξκελεχεη ην 12,02%
ηεο ζπλνιηθήο δηαζπνξάο/δηαθχκαλζεο.

Ο

ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο

(Cronbach‘s a) ηνπ άμνλα ήηαλ 73,27%.
Πεξηιακβάλεη ηα εξσηήκαηα (θαηά ζεηξά ζχκθσλα κε ηηο θνξηίζεηο):
• 26ν (Γηαβάδεηε καδί κε ην παηδί;),
• 33ν (Βνεζάηε ην παηδί ζαο ζηηο ζρνιηθέο ηνπ εξγαζίεο πνπ γίλνληαη ζην
ζπίηη;)
• 21ν (Διέγρεηε ηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο;).
Σα παξαπάλσ εξσηήκαηα αθνξνχλ ηε βνήζεηα πνπ πξνζθέξνπλ νη
γνλείο ζηε κάζεζε ζην ζπίηη. Σελ αξσγή ηνπο ζηελ δηεθπεξαίσζε ησλ
ζρνιηθψλ

εξγαζηψλ

πνπ

αλαζέηνπλ

νη

εθπαηδεπηηθνί ζηα παηδηά ηνπο. Σε ζπκκεηνρή
ηνπο ζην ‗‘δηάβαζκα‘‘ ηνπ παηδηνχ. Σνλ έιεγρν
ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηψλ θαη ηε ζπλδξνκή ηνπο
ζηελ επηηπρή νινθιήξσζή ηνπο. Θέζακε σο
ηίηιν ηνπ ηξίηνπ παξάγνληα ηελ επίβιεςε ηεο
κειέηεο ησλ παηδηώλ γηαηί πεξηιακβάλεη θαη ηελ
έλλνηα ηεο βνήζεηαο θαη ηελ έλλνηα ηνπ ειέγρνπ.
Ζ εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηε κάζεζε ζην
ζπίηη είλαη ηδηαίηεξα έληνλε. Ο κέζνο φξνο ηνπ
ηξίηνπ παξάγνληα καο δείρλεη πψο ε ζπλδξνκή ηνπο ζηε δηεπζέηεζε ησλ
ζρνιηθψλ εξγαζηψλ είλαη κεγάιε θαη ν έιεγρφο ηνπο γεληθφηεξα ζηε κειέηε
ησλ παηδηψλ ηνπο ηζρπξφο (Μ=4,11, SD=0,78).
 Σέηαξηνο άμνλαο: πκκεηνρή ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Ο ηέηαξηνο παξάγνληαο/άμνλαο ζπγθξνηείηαη απφ 4 (ηέζζεξα)
εξσηήκαηα κε θνξηίζεηο πνπ θπκαίλνληαη απφ 0,703 σο 0,623. Δξκελεχεη
ην 10,84% ηεο ζπλνιηθήο δηαζπνξάο/δηαθχκαλζεο. Ο ζπληειεζηήο
αμηνπηζηίαο (Cronbach‘s a) ηνπ άμνλα ήηαλ 67,5%.
Πεξηιακβάλεη ηα εξσηήκαηα (θαηά ζεηξά ζχκθσλα κε ηηο θνξηίζεηο):
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• 36ν (Πξνζθέξεζηε γηα εζεινληηθή δνπιεηά ζην ζρνιείν;)
• 35ν (Παξαθνινπζείηε ‘’εξγαζηήξηα’’ ή ζρνιέο γνλέσλ ζην ζρνιείν ή ην
δήκν;)
• 40ν (πκκεηέρεηε ζηηο ζπλαληήζεηο ηνπ ζπιιόγνπ γνλέσλ ηνπ ζρνιείνπ;
• 37ν (Πεγαίλεηε ζε εθπαηδεπηηθέο ζρνιηθέο εθδξνκέο;).
Σα εξσηήκαηα πνπ δηακνξθψλνπλ ηνλ ηέηαξην παξάγνληα αθνξνχλ
ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ γνλέσλ γηα εζεινληηθή δνπιεηά ζην ζρνιείν. Σελ
παξαθνινχζεζε ζρνιψλ γνλέσλ ή ζεκηλαξίσλ πνπ αθνξνχλ ην ξφιν ηνπο
σο παηέξεο θαη κεηέξεο. Σν αλ πεγαίλνπλ ζε
ζρνιηθέο

εθδξνκέο

ή

ζε

εθδειψζεηο

ηνπ

ζπιιφγνπ γνλέσλ. Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ
ηεζζάξσλ εξσηεκάησλ είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ
γνλέσλ ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Γη' απηφ
επηιέρηεθε σο ηίηινο.
Ο κέζνο φξνο ηνπ ηέηαξηνπ παξάγνληα
δελ είλαη πςειφο. Με αλψηαην ην 5 έρνπκε κηα
‗‘επίδνζε‘‘ 2,49 (Μ = 2,49, SD = 0,88). Απηφ καο
δείρλεη

πσο

ε

εκπινθή

ησλ

γνλέσλ

ζε

δξαζηεξηφηεηεο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ είλαη
ππνηνληθή θαη φρη ηθαλνπνηεηηθή. Γελ κεηέρνπλ, δελ ζπκπξάηηνπλ ζπρλά ζε
εθδειψζεηο πνπ νξγαλψλνληαη απφ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ή ηνπο
ζπιιφγνπο γνλέσλ απηψλ ησλ κνλάδσλ .
 Πέκπηνο άμνλαο: Καλόλεο πνπ πηνζεηεί ε νηθνγέλεηα
Ο

πέκπηνο

παξάγνληαο/άμνλαο

ζπγθξνηείηαη

απφ

3

(ηξία)

εξσηήκαηα κε θνξηίζεηο πνπ θπκαίλνληαη απφ 0,773 σο 0,731. Δξκελεχεη
ην 10,50% ηεο ζπλνιηθήο δηαζπνξάο/δηαθχκαλζεο. Ο ζπληειεζηήο
αμηνπηζηίαο (Cronbach‘s a) ηνπ άμνλα ήηαλ 69,62%.
Πεξηιακβάλεη ηα εξσηήκαηα (θαηά ζεηξά ζχκθσλα κε ηηο θνξηίζεηο):
• 22ν (Σεξείηε έλα ηαθηηθό πξόγξακκα γηα ηνλ ύπλν ηνπ παηδηνύ;)
• 28ν (Γηαηεξείηε ζηαζεξνύο θαλόλεο ζην ζπίηη;)
• 20ν (Βάδεηε όξηα ζηελ παξαθνινύζεζε ηειεόξαζεο, βίληεν, DVD;)
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Σα εξσηήκαηα απηά αλαδεηθλχνπλ ην νηθνγελεηαθφ θιίκα κέζα ζην
νπνίν δεη ην παηδί ηεο νηθνγέλεηαο. Αλ ππάξρνπλ φξηα θαη θαλφλεο κέζα ζην
ζπίηη. Αλ ε αλαηξνθή ησλ παηδηψλ βαζίδεηαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζε
έλα ζηαζεξφ ρξνληθφ πιαίζην ή ππάξρεη κηα ειαζηηθφηεηα θαη ‗‘ραιαξή‘‘
πξνζέγγηζε

ζην

σξνιφγην

πξφγξακκα.

ηεο

νηθνγελεηαθήο

θαζεκεξηλφηεηαο. πλνιηθά δειαδή Σα ηξία εξσηήκαηα κπνξνχκε λα
εηθάζνπκε πψο πξνζεγγίδνπλ ηελ νηθνγελεηαθή ‗‘πνιηηηθή‘‘ πάλσ ζε
δεηήκαηα θαλφλσλ γη' απηφ θαη
πξνζδψζακε ηνλ ηίηιν θαλόλεο
πνπ πηνζεηεί ε νηθνγέλεηα.
Ο κέζνο φξνο ηνπ πέκπηνπ
παξάγνληα θαλεξψλεη πσο νη
γνλείο

επηιέγνπλ

πιαίζην

έλα

αλαηξνθήο

ζθηρηφ
ζέηνληαο

θαλφλεο θαη βάδνληαο φξηα (Μ = 4,10, SD = 0,69). Δπελδχνπλ δειαδή
πεξηζζφηεξν ζε κηα απζηεξή ζεζκνζέηεζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ θαζεκεξηλνχ
πξνγξάκκαηνο παξά ζηελ πηνζέηεζε ελφο ραιαξνχ ζηπι αλαηξνθήο θαη
δηαπαηδαγψγεζεο.
 Έθηνο άμνλαο: Δλδηαθέξνλ γηα ηε ζρνιηθή δσή ηνπ παηδηνύ
Ο έθηνο θαη ηειεπηαίνο παξάγνληαο/άμνλαο ζπγθξνηείηαη απφ 4
(ηέζζεξα) εξσηήκαηα κε θνξηίζεηο πνπ θπκαίλνληαη απφ 0,678 σο 0,438.
Δξκελεχεη

ην

9,42%

ηεο

ζπλνιηθήο

δηαζπνξάο/δηαθχκαλζεο.

Ο

ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο (Cronbach‘s a) ηνπ άμνλα ήηαλ 79,05%.
Πεξηιακβάλεη ηα εξσηήκαηα (θαηά ζεηξά ζχκθσλα κε ηηο θνξηίζεηο):
• 39ν (Μηιάηε ζε άιινπο γνλείο γηα ηηο ζρνιηθέο ζπλαληήζεηο θαη ηα ζρνιηθά
ζπκβάληα;)
• 38ν (Δίζηε ζεηηθνί ζην λα έξρνληαη ζπκκαζεηέο ηνπ παηδηνύ ζαο γηα λα
παίμνπλ ζην ζπίηη;)
• 34ν (Μηιάηε κέζα ζηελ νηθνγέλεηα ή ζε θίινπο γηα ηε ζρνιηθή πξόνδν ηνπ
παηδηνύ ζαο;)
• 29ν (Ρσηάηε ην παηδί ζρεηηθά κε ην πώο πήγε ε κέξα ηνπ ζην ζρνιείν;)
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Σα εξσηήκαηα απηά πξνζπαζνχλ λα αληρλεχζνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα
πνπ πξνζδίδνπλ νη γνλείο ζε φ,ηη ζπκβαίλεη ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Σα
γεγνλφηα ηεο ζρνιηθήο θαζεκεξηλφηεηαο θαη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ
αλαπηχζζνληαη επηδξνχλ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή, ςπρνινγηθή θαη αθαδεκατθή
εμέιημε ηνπ παηδηνχ ηνπο. Ζ 38ε εξψηεζε θαίλεηαη λα κελ έρεη άκεζε ζρέζε
κε ηηο άιιεο αιιά αθνξά ηελ απνδνρή ησλ γνλέσλ ζηηο επηινγέο ηνπ
παηδηνχ ηνπο, ζηηο θηιίεο πνπ αλαπηχζζεη θαη ζην ελδηαθέξνληνο ηνπο λα
γλσξίζνπλ απφ θνληά ηνπο ζπλνκειίθνπο-εο πνπ απαξηίδνπλ ηηο παξέεο
ηνπ. Έρνπκε δειαδή απφ ηε κηα
πιεπξά ηε δεθηηθφηεηα ησλ γνλέσλ
απέλαληη

ζηνλ

ζπκκαζεηψλ-ηξηψλ

θχθιν
ηνπ

ησλ
παηδηνχ

ηνπο θαη απφ ηελ άιιε ηε κέξηκλα
ηνπο λα γλσξίζνπλ απηνχο θαη
απηέο

πνπ

ηνλ

απαξηίδνπλ.

Θεσξνχκε πσο νη ζπλνκηιίεο ησλ γνλέσλ κε άιινπο γνλείο γηα ηα ζρνιηθά
γεγνλφηα, νη εξσηήζεηο ηνπο γηα ην ζρνιείν θαη νη αλαθνξέο ηνπο ζηε
ζρνιηθή πξφνδν ηνπ παηδηνχ ηνπο αληαλαθινχλ ζπλνιηθά ην ελδηαθέξνλ
πνπ επηδεηθλχνπλ γηα ηε ζρνιηθή δσή ηνπ.
Ο 6νο θαη ηειεπηαίνο παξάγνληαο εκπινθήο ησλ γνλέσλ ζηελ
καζεκαηηθή εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο, ην ελδηαθέξνλ γηα ηε ζρνιηθή
δσή ηνπ παηδηνύ, είλαη ηζρπξφ θαη δσεξφ. Παξνπζηάδεη έλαλ πςειφ κέζν
φξν (M = 4.09, SD = 0.58) πξάγκα πνπ δείρλεη πσο φζα ζπκβαίλνπλ ζην
παηδί ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο δσήο πξνζειθχνπλ ηελ πξνζνρή θαη
ην ελδηαθέξνλ ηνπο. Πξνζπαζνχλ λα είλαη ελεκεξσκέλνη. Θέινπλ λα
γλσξίδνπλ ηνπο θίινπο-εο ηνπ παηδηνχ ηνπο θαη ηνπο απαζρνινχλ έληνλα
φζα βηψλεη κέζα ζην ζρνιείν.
Οη έξεπλεο γηα ηελ γνλετθή εκπινθή ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηα κνληέια
πνπ αλαδεηθλχνληαη απφ απηέο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηα Μαζεκαηηθά (ζαλ
έλα απφ ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο) αιιά δελ
επηθεληξψλνληαη ζ‘ απηά. Σα φζα αλαθέξνπλ γηα ηα Μαζεκαηηθά είλαη
ζπλήζσο επηκέξνπο δηαπηζηψζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα. Ζ παξνχζα έξεπλα
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εμεηάδεη ηελ γνλετθή εκπινθή επηρεηξψληαο ηε ζχλδεζε ηεο κε ηα
Μαζεκαηηθά. ηε βηβιηνγξαθία παξαηεξνχκε πσο ηα φπνηα ζπκπεξάζκαηα
παξνπζηάδνληαη ζε ζρέζε κε ηα Μαζεκαηηθά δελ απνηεινχλ θεληξηθφ
ζηφρν ησλ εξεπλψλ. ζεο κειέηεο έρνπλ ζαλ επίθεληξν ηνπο ηα
Μαζεκαηηθά δελ επηθεληξψλνπλ ζηε ζρέζε ηνπο κε ηε γνλετθή εκπινθή
αιιά πξνζπαζνχλ λα θαηαγξάςνπλ αλ ζπγθεθξηκέλεο παξεκβάζεηο πνπ
εκπιέθνπλ ηνπο γνλείο (φπσο παξαδείγκαηνο ράξε ε κειέηε απφ θνηλνχ κε
ηα παηδηά ηνπο Μαζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ), έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηηο
καζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ.
Πνιιέο θνξέο έλαο ηχπνο, κηα θαηεγνξία γνλετθήο εκπινθήο πνπ
παξνπζηάδεηαη ζε κηα κειέηε, αληαλαθιά δχν ή πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο
πνπ έρνπλ πξνθχςεη ζε άιιεο έξεπλεο. Γηα παξάδεηγκα ε έξεπλα ησλ
Fantuzzo, Tighe, θαη Childs (2000), αλέδεημε ηξεηο θαηεγνξίεο48 γνλετθήο
εκπινθήο: α) απηή πνπ επηθεληξψλεηαη ζην ζρνιείν (School-Based
Involvement), β) απηή πνπ επηθεληξψλεηαη ζην ζπίηη (Home-Based Involvement), θαη γ) απηή πνπ αθνξά ηελ επηθνηλσλία ζπηηηνχ-ζρνιείνπ (HomeSchool Conferencing). Οη ίδηνη νη εξεπλεηέο ζεσξνχλ πψο ε ''εκπινθή πνπ
επηθεληξώλεηαη ζην ζρνιείν'' αληαλαθιά ηηο θαηεγνξίεο ''Πξνζθνξά
48

Οη ηξεηο απηέο θαηεγνξίεο είλαη πνιχ γεληθέο θαη κπνξνχλ λα

απνηειέζνπλ ηελ νκπξέια θάησ απφ ηελ νπνία κπνξνχκε λα εληάμνπκε
νηηδήπνηε έρεη παξνπζηαζηεί ζαλ θαηεγνξία γνλετθήο εκπινθήο ζηελ ειιεληθή θαη
μέλε βηβιηνγξαθία. Δίλαη δειαδή κηα θαηεγνξηνπνίεζε ζηελ νπνία ζα κπνξνχζε
θάπνηνο λα νδεγεζεί θαη κε βάζε έλα ζεσξεηηθφ ζπιινγηζκφ αθνχ έρνπκε ηνπο
δχν ππιψλεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νηθνζπζηήκαηνο, ην ζρνιείν θαη ην ζπίηη, θαη ηε
κεηαμχ ηνπο ″ζπλαιιαγή″. ην κνληέιν πνπ παξνπζηάδνπκε ν 4νο θαη ν 6νο άμνλαο
(ζπκκεηνρή ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ελδηαθέξνλ γηα ηε ζρνιηθή δσή ηνπ
παηδηνύ) ζα κπνξνχζε λα εληαρζεί ζηελ πξψηε θαηεγνξία (εκπινθή πνπ
επηθεληξώλεηαη ζην ζρνιείν) ηνπ κνληέινπ ησλ Fantuzzo, Tighe, θαη Childs (2000),
ν 2νο, 3νο θαη 5νο (παξνρή θαηάιιεισλ ζπλζεθώλ

θαη επθαηξηώλ κάζεζεο,

επίβιεςε ηεο κειέηεο ησλ παηδηώλ, πηνζέηεζε θαλόλσλ κέζα ζην ζπίηη) ζηελ
δεχηεξε θαηεγνξία

(εκπινθή πνπ επηθεληξώλεηαη ζην ζπίηη) θαη ν 1νο άμνλαο

(επηθνηλσλία γνλέσλ-δαζθάινπ) ζηελ ηξίηε θαηεγνξία (εκπινθή πνπ αθνξά ηελ
επηθνηλσλία ζπηηηνύ-ζρνιείνπ) .
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εζεινληηθήο εξγαζίαο'' (Volunteering) θαη ''πκκεηνρή ζε απνθάζεηο πνπ
αθνξνύλ ην ζρνιείν'' (Decision Making) ηεο Epstein (1995, 1997, 2001). Ζ
''εκπινθή πνπ επηθεληξώλεηαη ζην ζπίηη'' αληαλαθιά ηηο θαηεγνξίεο
''Γηακόξθσζε θαηάιιεινπ πεξηβάιινληνο'' (Parenting) θαη ''Μάζεζε ζην
ζπίηη'' (Learning at home) ηεο Epstein. Ζ ''εκπινθή πνπ αθνξά ηελ
επηθνηλσλία ζπηηηνύ-ζρνιείνπ'' (Home-School Conferencing), είλαη φκνηα κε
ηελ ''Δπηθνηλσλία ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο'' (Communicating) ηεο Epstein.
Οπζηαζηηθά απνπζηάδεη απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Fantuzzo,
Tighe, θαη Childs (2000), ε έθηε θαηεγνξία ηεο Epstein, ''πλεξγαζία κε ηελ
θνηλόηεηα'' (Collaborating with the community).
Οη έμη ζπληζηψζεο γνλετθήο εκπινθήο ηνπ αλαδείρηεθαλ απφ ηελ
έξεπλα ζηα πιαίζηα ηεο δηαηξηβήο δεκηνπξγνχλ έλα πιαίζην πνπ απνθιίλεη
απφ ηελ θπξίαξρε ηππνινγία πνπ ζπλαληάηαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη
βαζίδεηαη θπξίσο ζηηο έξεπλεο ηεο Epstein49 (Epstein, 1997 Epstein &
Salinas, 2004 Epstein, & Jansorn, 2004). Ζ απφθιηζε αθνξά θπξίσο
παξακέηξνπο ηεο γνλετθήο εκπινθήο πνπ δελ ζα κπνξνχζαλ λα
εκθαληζηνχλ

ζην

ζρνιηθφ

καο

ζχζηεκα

ιφγσ

ηεο

δηαθνξεηηθήο

δηάξζξσζεο ηνπ φπσο πξνζθνξά εζεινληηθήο εξγαζίαο ζην ζρνιείν
(αθφκα θαη κέζα ζηελ ηάμε), ε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηε
δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ, ε δηακεζνιάβεζε ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ επαθή ησλ
γνλέσλ κε θνηλσληθνχο θνξείο. Αλ ζπγθξίλνπκε ηηο έμη ζπληζηψζεο
γνλετθήο εκπινθήο πνπ αλαδείρηεθαλ απφ ηελ έξεπλα κε ηηο έμη θαηεγνξίεο
ηνπ κνληέινπ ηεο Epstein βιέπνπκε νκνηφηεηεο κε ηηο ηξεηο απφ απηέο. Ζ
''Δπηθνηλσλία γνλέσλ-δαζθάισλ'' ηαηξηάδεη κε ηελ ''Δπηθνηλσλία ζρνιείνπνηθνγέλεηαο'' (Communicating) ηεο Epstein, ε ''Παξνρή θαηάιιεισλ
ζπλζεθψλ θαη επθαηξηψλ κάζεζεο'' ηαηξηάδεη κε ηελ ''Γηακόξθσζε
θαηάιιεινπ πεξηβάιινληνο'' (Parenting) ηεο Epstein θαη ε ''Δπίβιεςε ηεο
κειέηεο ησλ παηδηώλ'' κε ηε ''Μάζεζε ζην ζπίηη'' (Learning at home) ) ηεο
49

Ζ βαξχηεηα πνπ δίλεηαη ζην κνληέιν ηεο Epstein έρεη λα θάλεη κε ηελ απνδνρή

πνπ ζπλαληά θαη ε νπνία δηαπηζηψλεηαη θαηά ηε κειέηε ηεο δηεζλνχο
βηβιηνγξαθίαο γηα ηε γνλετθή εκπινθή ζηελ εθπαίδεπζε. Υσξίο ππεξβνιή είλαη
ειάρηζηεο νη ζρεηηθέο κειέηεο πνπ δελ έρνπλ αλαθνξά ζην έξγν ηεο.
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Epstein. Τπάξρνπλ νη ππφινηπεο ηξεηο θαηεγνξίεο πνπ δελ κπνξνχλ λα
ηαπηνπνηεζνχλ κε θαηεγνξίεο ηνπ κνληέινπ ηεο Epstein: ε ″πκκεηνρή ζε
ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο″, νη ″Καλόλεο πνπ πηνζεηεί ε νηθνγέλεηα″ θαη ην
″Δλδηαθέξνλ ζρεηηθά κε ηε ζρνιηθή δσή ηνπ παηδηνύ″.
ύγθξηζε ηεζζάξσλ κνληέισλ γνλετθήο εκπινθήο

Γείγκα ηεο
έξεπλαο

Καηεγνξίεο γνλετθήο εκπινθήο
πνπ αλαδεηθλύεη

Σεο παξνύζεο
δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο

Ση αλαθέξεη γηα ηα Μαζεκαηηθά

Υώξα

1. Δπηθνηλσλία γνλέσλδαζθάινπ
2. Παξνρή θαηάιιεισλ
ζπλζεθψλ θαη επθαηξηψλ
κάζεζεο
3. Δπίβιεςε ηεο κειέηεο
ησλ παηδηψλ
4. πκκεηνρή ζε
ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο
5. Τηνζέηεζε θαλφλσλ
κέζα ζην ζπίηη
6. Δλδηαθέξνλ γηα ηε
ζρνιηθή δσή ηνπ παηδηνχ
ηνπο.

Epstein (2001, ζει. 43)
(Τπάξρεη κηα κεγάιε ζεηξά
εξεπλώλ ηεο ίδηαο)
1. Βαζηθέο ππνρξεψζεηο ησλ γνλέσλ
2. Βαζηθέο ππνρξεψζεηο ησλ
ζρνιείσλ
3. Δζεινληηθή ζπκκεηνρή ζε ζρνιηθέο
δξαζηεξηφηεηεο
4. πκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο
κάζεζεο ζην ζπίηη
5. πκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ
γηα ηελ εθπαίδεπζε
6. πλεξγαζία κε άιινπο θνξείο

Manz, Fantuzzo &
Power (2004)

Ho & Willms (1996)

1. Δκπινθή πνπ
επηθεληξψλεηαη ζην
ζρνιείν
2. Δκπινθή πνπ
επηθεληξψλεηαη ζην
ζπίηη
3. Δπηθνηλσλία
γνλέσλ-δαζθάινπ

1. πδεηήζεηο ζην
ζπίηη γηα ηα ζρνιηθά
ζπκβάληα
2. Δπίβιεςε θαη
έιεγρνο ζην ζπίηη
(πεξηιακβάλεη ηνπο
θαλφλεο πνπ
πηνζεηεί ε
νηθνγέλεηα)
3. Δπηθνηλσλία κε ην
ζρνιείν
4. πκκεηνρή ζε
ζρνιηθέο
εθδειψζεηο.

1306 γνλείο καζεηψληξηψλ Α΄, Γ΄ θαη Δ΄ ηάμεο
Γεκνηηθνχ

Σν κνληέιν πξνέθπςε απφ κηα ζεηξά
εξεπλψλ

444 γνλείο
καζεηψλ-ηξηψλ Α΄,
Β΄, Γ΄, Γ΄ θαη Δ΄
ηάμεο Γεκνηηθνχ

Αλάιπζε ζηνηρείσλ
κηαο εζληθήο κειέηεο
ησλ H.Π.Α. (NELS)
κε 25.000 καζεηέοηξηεο Β΄ Γπκλαζίνπ

Διιάδα

Ζ.Π.Α.

Ζ.Π.Α.

Ζ.Π.Α.

Οη επηδφζεηο ζηα
Μαζεκαηηθά παξνπζηάδνπλ
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε
κε ηξεηο απφ ηηο θαηεγνξίεο
γνλετθήο εκπινθήο:
2. ηελ παξνρή θαηάιιεισλ
ζπλζεθψλ πνπ
δηεπθνιχλνπλ ηε κάζεζε,
4. ηε ζπκκεηνρή ησλ
γνλέσλ ζε ζρνιηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, θαη
6. ην ελδηαθέξνλ ησλ
γνλέσλ γηα ηε ζρνιηθή δσή
ηνπ παηδηνχ.
Δπίζεο θαη κε ηε ζπλνιηθή
γνλετθή εκπινθή, δειαδή ην
ζχλνιν ησλ έμη θαηεγνξηψλ.

• Έξεπλα ηνπ 2005 ζε 10 ζρνιεία
Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ζε νθηψ
Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο έδεημε πψο
αλάζεζε καζεκαηηθψλ εξγαζηψλ γηα ην
ζπίηη πνπ απαηηνχλ λα αιιειεπηδξνχλ νη
γνλείο κε ηα παηδηά ηνπο θαη λα ζπδεηνχλ
γηα ηα Μαζεκαηηθά θαη πξνκήζεηα πιηθψλ
πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα Μαζεκαηηθά
ζηεξίδνπλ ηε κάζεζε ηνπο (Sheldon &
Epstein, 2005).
• Έξεπλα ηνπ 1987 ζε 1021 γνλείο έδεημε
πσο παηδηά Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ κε
ρακειή βαζκνινγία ζηα Μαζεκαηηθά
επηδεηνχλ πεξηζζφηεξν ηε ζπλδξνκή ησλ
γνλέσλ ηνπο νη νπνίνη δέρνληαη
παξαηλέζεηο απφ ηνπο δαζθάινπο-εο λα
βνεζνχλ ζην ζπίηη (Epstein, 2001, ζει.
236).
• Έξεπλα ηνπ 1981 ζε 293 παηδηά Γ΄ θαη Δ΄
ηάμεο έδεημε πσο ην κνξθσηηθφ επίπεδν
ησλ γνλέσλ δελ επεξεάδεη ηηο επηδφζεηο
ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά, ηα παηδηά ηεο Γ΄
ηάμεο έρνπλ κεγαιχηεξε βαζκνινγηθή
αλέιημε απφ απηή ησλ παηδηψλ ηεο Δ΄
ηάμεο θαη πσο δάζθαινη-εο κε ιηγφηεξα
ρξφληα ππεξεζίαο παξνπζηάδνπλ
θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηα Μαζεκαηηθά
απφ δάζθαινπο κε πνιιά ρξφληα
ππεξεζίαο (Epstein, 2001, ζει.226-230)

Γελ ππάξρεη αλάιπζε
ζε ζρέζε κε ηα
Μαζεκαηηθά εθηφο ηεο
αλαγξαθήο ελφο
έκκεζνπ
ζπκπεξάζκαηνο πσο
ε γνλετθή εκπινθή
πνπ επηθεληξψλεηαη
ζην ζπίηη επηδξά ζηηο
ζρνιηθέο επηδφζεηο
(θαη ζηα Μαζεκαηηθά)

Απφ φινπο ηνπο
ηχπνπο γνλετθήο
εκπινθήο, κεγαιχηεξε
ζεηηθή επίδξαζε ζηηο
ζρνιηθέο επηδφζεηο
έρνπλ νη ζπδεηήζεηο
γνλέσλ-παηδηψλ γηα ην
ζρνιείν. Ζ ζπκκεηνρή
ησλ γνλέσλ ζε
ζρνιηθέο
δξαζηεξηφηεηεο θαη
εθδειψζεηο, έρεη κηθξή
αιιά ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή επίδξαζε
ζηελ επίδνζε ησλ
παηδηψλ ζην γισζζηθφ
κάζεκα θαη κηθξή αιιά
κε ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή επίδξαζε
ζηηο επηδφζεηο ζηα
Μαζεκαηηθά.
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Σν κνληέιν ηεο έξεπλάο καο ζεσξνχκε πψο έρεη πεξηζζφηεξα θνηλά
ζεκεία κε ηελ έξεπλα ησλ Ho θαη Willms (1996), νη νπνίεο εληνπίδνπλ
ηέζζεξηο ηχπνπο γνλετθήο εκπινθήο:

1) ζπδεηήζεηο ζην ζπίηη γηα ηα

ζρνιηθά ζπκβάληα θαη ηηο ζρνιηθέο ππνρξεψζεηο, 2) επίβιεςε θαη έιεγρνο
ζην ζπίηη, 3) επηθνηλσλία κε ην ζρνιείν, θαη 4) ζπκκεηνρή ζε ζρνιηθέο
εθδειψζεηο. Οη Ho θαη Willms (1996), πεξηιακβάλνπλ ζηελ δεχηεξε
θαηεγνξία (επίβιεςε θαη έιεγρνο ζην ζπίηη) θαη ηνπο θαλφλεο πνπ πηνζεηεί
ε νηθνγέλεηα θαη ηζρχνπλ ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Άξα ινηπφλ έρνπκε
κηα ηζρπξή νκνηφηεηα κε ηνπο πέληε απφ ηνπο έμη άμνλεο ζηνπο νπνίνπο
θαηαιήμακε κε ηελ παξνχζα έξεπλα. Με άιια κνληέια ηα νπνία
θαηαγξάςακε ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο δηαηξηβήο νη φπνηεο νκνηφηεηεο
είλαη ιηγφηεξεο (Desimone, 1999 Scott-Jones, 1995 Williams, 1998 Fan
& Chen, 2001 Lee & Bowen, 2006 Izzo, Weissberg, Kasprow, &
Fendrich,1999). ε φιεο πάλησο ηηο κειέηεο θαη εξγαζίεο ζπλαληάκε σο
άμνλεο γνλετθήο εκπινθήο ηελ επηθνηλσλία γνλέσλ-ζρνιείνπ θαη ηε
ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηε κάζεζε ζην ζπίηη.

6.2

Δκπινθή ησλ γνλέσλ θαη επηδόζεηο ησλ παηδηώλ ηνπο
ζηα Μαζεκαηηθά

6.2.1 Δκπινθή ησλ γνλέσλ θαη ε βαζκνινγηθή επίδνζε ησλ παηδηώλ
ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά
Ζ εκπινθή ησλ γνλέσλ θαη ε
βαζκνινγηθή επίδνζε ησλ παηδηψλ
ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά θαίλεηαη λα
έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε. Ζ
αλάιπζε

δηαθχκαλζεο

κνλήο

θαηεχζπλζεο (ANOVA) έδεημε πσο
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ΜΔΟ ΟΡΟ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ 6 (ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ ΓΗΑ
ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΕΩΖ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ)

έρνπκε δηαθνξνπνηήζεηο ησλ κέζσλ
ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο πνπ εκθαλίδεη ηε

84,00

βαζκνινγηθή επίδνζε, ζε ζρέζε κε

82,00

ηνπο έμη παξάγνληεο/άμνλεο εκπινθήο

80,00

ησλ γνλέσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ

78,00

παξαγνληηθή αλάιπζε (πίλ. Α29, ζει.

76,00

222). Βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο

74,00
7,00

8,00

9,00

10,00

δηαθνξέο

ζε ζρέζε κε ηνλ 2ν άμνλα ηεο

Παξνρήο

θαηάιιεισλ

ζπλζεθώλ

θαη

επθαηξηώλ κάζεζεο (F=2,775 / p<0,05), ηνλ
ν

4 άμνλα ηεο πκκεηνρήο ησλ γνλέσλ ζε
δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζρνιείνπ (F=8,948 /
p<0,001), ηνλ 6ν άμνλα ηνπ Δλδηαθέξνληνο
γηα ηε ζρνιηθή δσή ηνπ παηδηνύ (F=6,351 /

ΜΔΟ ΟΡΟ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ 4 (ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ
ΥΟΛΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΓΟΖ ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ

50

84,00

82,00

80,00

78,00

76,00

74,00
7,00

8,00

9,00

10,00

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΓΟΖ ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ

p<0,001) θαη ζηε πλνιηθή εκπινθή ησλ γνλέσλ (F=6,296 / p= <0,005).
πλεπώο:
ε νηθνγελεηαθά πεξηβάιινληα πινύζηα ζε επθαηξίεο θαη δπλαηόηεηεο
κάζεζεο

παξαηεξνύληαη

θαιύηεξεο

βαζκνινγηθέο

επηδόζεηο

ζηα

Μαζεκαηηθά. Η επαθή ηνπ παηδηνύ κε πνιιά εξεζίζκαηα, παξαζηάζεηο,
εηθόλεο, θαίλεηαη πσο επεξεάδεη ηηο ηθαλόηεηέο ηνπ ζηα Μαζεκαηηθά όπσο
απηέο αμηνινγνύληαη κέζα ζρνιηθό πιαίζην. Η ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε
ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο εκθαλίδεηαη απμεκέλε ζε νηθνγέλεηεο όπνπ ηα
παηδηά έρνπλ πςειόηεξεο βαζκνινγηθέο επηδόζεηο ζηα Μαζεκαηηθά.
Οκνίσο, ην ελδηαθέξνλ ησλ γνλέσλ γηα ηε ζρνιηθή δσή ηνπ παηδηνύ
εκθαλίδεηαη απμεκέλν ζε νηθνγέλεηεο όπνπ ηα παηδηά έρνπλ πςειέο
βαζκνινγηθέο επηδόζεηο ζηα Μαζεκαηηθά.

50

Ο έιεγρνο νκνηνγέλεηαο δηαθπκάλζεσλ Levene (Homogeneity of Variance Test)

έδεημε πσο φιεο νη ζπγθξίζεηο είλαη έγθπξεο.
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Δηθόλα 1: Δκπινθή ησλ γνλέσλ θαη ζρνιηθή επίδνζε

Ζ επηθνηλσλία πνπ έρνπλ νη γνλείο κε ην ζρνιείν ηνπ παηδηνύ ηνπο
δελ εκθαλίδεη εμάξηεζε κε ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο ζηα Μαζεκαηηθά (Δηθφλα
1). ε κηα άιιε έξεπλα νη Πλεπκαηηθφο, Παπαθαλάθεο θαη Γάθε (2008),
αλαθέξνπλ απηφλ ηνλ ηχπν εκπινθήο σο ηνλ πην ζεκαληηθφ γηα ηελ
αθαδεκατθή επίδνζε51. Γηα ηελ Catsambis (2001)52 φκσο, έρεη ειάρηζηε
επηξξνή ζηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ. Σν ίδην αλαθέξεηαη απφ
ηνπο Izzo, et al, (1999). Πην ξηδνζπαζηηθά ζπκπεξάζκαηα βξίζθνπκε ζε
έξεπλα ηεο Desimone (1999)53, φπνπ αλαθέξεηαη αξλεηηθή ζπζρέηηζε

51

Έξεπλα κε δείγκα 530 γνλείο καζεηψλ-ηξηψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη

120 εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο . Δμεηάδεη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ
Διιήλσλ γνλέσλ γηα ηελ εκπινθή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο ρσξίο
λα ππεηζέξρεηαη ζηηο επηκέξνπο ζρέζεηο κε ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα ηνπ δεκνηηθνχ
ζρνιείνπ.
52

Δμεηάδεη ηνπο έμη ηχπνπο γνλετθήο εκπινθήο ηεο Epstein. Υξεζηκνπνηεί κηα

κεγάιε βάζε δεδνκέλσλ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο (National
Educational Longitudinal Study: NELS) κε δείγκα 13.500 γνλείο παηδηψλ Β΄
Γπκλαζίνπ. H έξεπλα αλαθέξεη πσο ππάξρνπλ αδχλακεο ζηαηηζηηθά ζρέζεηο
κεηαμχ ησλ επηδφζεσλ ζηα Μαζεκαηηθά θαη ηξηψλ ηχπσλ γνλετθήο εκπινθήο:
ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία, ηνπ ειέγρνπ ηεο αθαδεκατθήο πνξείαο ηνπ παηδηνχ
θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζε ζπλειεχζεηο γνλέσλ-δαζθάισλ.
53

Αλαιχεη ηα ζηνηρεία κηαο εζληθήο κειέηεο ησλ H.Π.Α. κε 25.000 καζεηέο Β΄

Γπκλαζίνπ (National Education Longitudinal Study: NELS). Δμεηάδεη ηε γνληθή
εκπινθή ζε ζρέζε κε ηε θπιή θαη ην εηζφδεκα.
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επηθνηλσλίαο θαη επηδφζεσλ. Πηζαλή εξκελεία είλαη φηη νη γνλείο
επηθνηλσλνχλ κε ην ζρνιείν ησλ παηδηψλ ηνπο φηαλ εκθαλίδνληαη
πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ηα νπνία νδεγνχλ ζε κεησκέλε ζρνιηθή
απφδνζε.
Ζ

απνπζία

εμάξηεζεο

κεηαμχ

ηεο

ζρνιηθήο επίδνζεο

ζηα

Μαζεκαηηθά θαη ηεο επίβιεςεο ηεο κειέηεο ησλ παηδηψλ απφ ηνπο γνλείο
ζην ζπίηη (παξαπάλσ ζρεδηάγξακκα) δεκηνπξγεί εληχπσζε. Βηβιηνγξαθηθά
δηαπηζηψλνπκε πσο έρνπλ αλαθεξζεί ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο κε ηε ζρνιηθή
επίδνζε (Reynolds, 1992) αιιά θαη αξλεηηθέο παξάκεηξνη (Muller, 1995). Ζ
Muller επηζεκαίλεη πψο φηαλ έλα παηδί έρεη θαιέο ζρνιηθέο επηδφζεηο νη
γνλείο ηνπ είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα έξρνληαη ζε επαθή κε ην ζρνιείν ή λα
ειέγρνπλ ηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο ηνπ ζην ζπίηη γηαηί ζεσξνχλ θάηη ηέηνην
παξέκβαζε ε νπνία δελ έρεη ιφγν χπαξμεο ιφγσ ηεο θαιήο εθπαηδεπηηθήο
εηθφλαο πνπ παξνπζηάδεη ην παηδί ηνπο. Αλάινγεο αλαθνξέο ζπλαληάκε θαη
ζηνπο Shumow θαη Miller (2001), πνπ ππνζηεξίδνπλ πσο ε γνλετθή
εκπινθή ζην ζπίηη ζρεηίδεηαη κε ζεηηθέο ζηάζεηο ησλ παηδηψλ απέλαληη ζην
ζρνιείν αιιά ζπλδέεηαη αξλεηηθά κε ηνπο ζρνιηθνχο βαζκνχο θαη ηηο
επηδφζεηο ζηα ηεζη. Απηφ ίζσο νθείιεηαη ζην φηη νη γνλείο βνεζνχλ
πεξηζζφηεξν ζηε κειέηε ζην ζπίηη φηαλ ηα παηδηά ηνπο εκθαλίδνπλ
πξνβιήκαηα ζηε ζρνιηθή πξφνδφ ηνπο. Αληίζεηα, ζχκθσλα κε ηνλ Jeynes
(2005), ην ''δηάβαζκα'' ηεο κεηέξαο ή ηνπ παηέξα κε ην παηδί ηνπο είλαη έλαο
ζεκαληηθφο δείθηεο πξφγλσζεο γηα ηηο επηδφζεηο ζην ζρνιείν. Οη Keith θαη
Keith (1993), αλαθέξνπλ πσο ηα παηδηά πνπ νη γνλείο ηνπο εκπιέθνληαη
ζηελ εθπαίδεπζε ηνπο αθηεξψλνπλ ζεκαληηθά πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηηο
ζρνιηθέο εξγαζίεο πνπ ηνπο αλαηίζεληαη γηα ην ζπίηη. Οη εκπιεθφκελνη
γνλείο επεξεάδνπλ ηα παηδηά ηνπο έηζη ψζηε λα αθηεξψλνπλ πεξηζζφηεξν
ρξφλν ζε δξαζηεξηφηεηεο αθαδεκατθνχ ηχπνπ ηηο νπνίεο ππνδεηθλχνπλ ή
ζπληζηνχλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα απμάλνληαη νη ζρνιηθέο επηδφζεηο
ηνπο (Keith, & Keith, 1993). Έξεπλα ηεο Cai (2003), ζπλδέεη ηνλ
ζπζηεκαηηθφ έιεγρν ησλ γνλέσλ ζηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο Μαζεκαηηθψλ κε
πςειέο επηδφζεηο ζε απηά. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνπο Izzo, Weissberg,
Kasprow, θαη Fendrich (1999) νη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ γνλέσλ
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ζην ζπίηη έρνπλ ηελ ηζρπξφηεξε επίδξαζε απφ φινπο ηνπο άιινπο ηχπνπο
γνλετθήο εκπινθήο, ζηηο επηδφζεηο ζηα Μαζεκαηηθά.
Ζ ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε ζρνιηθή
επίδνζε ζηα Μαζεκαηηθά παξνπζηάδνπλ εμάξηεζε ζηελ έξεπλα καο. Οη Ho
θαη

Willms

(1996)54,

θαηαιήγνπλ

ζε

δηαθνξεηηθά

ζπκπεξάζκαηα.

Αλαθέξνπλ πσο ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο έρεη
κηθξή επίδξαζε ζηελ επίδνζε ησλ παηδηψλ ζην γισζζηθφ κάζεκα αιιά φρη
ζηηο επηδφζεηο ζηα Μαζεκαηηθά. Αληίζηνηρα επξήκαηα αλαθέξεη θαη ε
Catsambis (2001), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε παξαθνινχζεζε ζρνιηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ έρεη ειάρηζηε έσο κεδακηλή επίδξαζε ζηηο ζρνιηθέο
επηδφζεηο ησλ παηδηψλ.
Δμάξηεζε εληνπίζακε θαη κεηαμχ ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ γνλέσλ γηα
ηε ζρνιηθή δσή ηνπ παηδηνχ ηνπο θαη ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ζηα
Μαζεκαηηθά. Ζ κνλαδηθή έξεπλα πνπ εκθαλίδεη αλάινγν ζπκπέξαζκα είλαη
ησλ Ho θαη Willms (1996. Αλαθέξνπλ πσο ηελ πην ηζρπξή ζπζρέηηζε κε ηηο
αθαδεκατθέο επηδφζεηο έρνπλ νη ζπδεηήζεηο ζην ζπίηη πνπ αθνξνχλ ην
ζρνιείν.

6.2.2

Δκπινθή ησλ γνλέσλ θαη ππνθεηκεληθή εθηίκεζε ηνπο γηα ηελ
επίδνζε ησλ παηδηώλ ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά
Ζ εκπινθή ησλ γνλέσλ θαη ε ππνθεηκεληθή εθηίκεζε ηνπο γηα ηελ

επίδνζε ησλ παηδηψλ ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε
δηαθχκαλζεο κνλήο θαηεχζπλζεο (ANOVA) έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
ζρέζε. Ο έιεγρνο νκνηνγέλεηαο Levene έδεημε πσο δελ είλαη έγθπξε ε
ζχγθξηζε

κε

ηηο

κεηαβιεηέο

ηνπ

παξάγνληα/άμνλα

4

θαη

ηνπ

παξάγνληα/άμνλα 6.

54

Δπεμεξγάζηεθε ηα ζηνηρεία κηαο εζληθήο κειέηεο ησλ H.Π.Α. κε 25.000 καζεηέο

Β΄ Γπκλαζίνπ (National Education Longitudinal Study: NELS). Απηή ηε βάζε
δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηνχλ σο δείγκα πξνο επεμεξγαζία θαη άιιεο έξεπλεο.
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Δκθαλίδνληαη δηαθνξνπνηήζεηο ησλ κέζσλ ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο
πνπ δείρλεη ηελ ππνθεηκεληθή εθηίκεζε ησλ γνλέσλ γηα ηελ επίδνζε ησλ
παηδηψλ ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά, ζε ζρέζε κε ηνπο έμη παξάγνληεο/άμνλεο
εκπινθήο ησλ γνλέσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε
(πίλ. Α27, ζει. 221). Βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε ζρέζε
κε ηνλ 1ν άμνλα ηεο Δπηθνηλσλίαο γνλέσλ-δαζθάινπ (F=3,500 / p<0,05),
ηνλ 2ν άμνλα ηεο Παξνρήο θαηάιιεισλ ζπλζεθώλ θαη επθαηξηώλ κάζεζεο
(F=5,974 / p<0,001), ηνλ 3ν άμνλα ηεο Μάζεζεο ζην ζπίηη (F=3,633 /
p<0,05),

ηνλ 5ν άμνλα ησλ Καλόλσλ γηα ηα παηδηά πνπ πηνζεηεί ε

νηθνγέλεηα (F=24,101 / p<0,005) θαη ζηε πλνιηθή εκπινθή ησλ γνλέσλ
(F=8,823 / p<0,005).
πλεπώο:
Η επηθνηλσλία γνλέσλ-δαζθάισλ, ε παξνρή θαηάιιεισλ ζπλζεθώλ
ή επθαηξηώλ πνπ δηεπθνιύλνπλ ηελ κάζεζε, ε βνήζεηα πνπ παξέρνπλ νη
γνλείο ζηελ δηεθπεξαίσζε ησλ ζρνιηθώλ εξγαζηώλ θαη ε επίβιεςε/έιεγρνο
ηεο κειέηεο ησλ παηδηώλ εκθαλίδεηαη απμεκέλε ζε νηθνγέλεηεο πνπ νη γνλείο
εθηηκνύλ πσο ηα παηδηά ηνπο ‘’ηα πάλε θαιά’’ ζηα Μαζεκαηηθά.

6.3

Δκπινθή ησλ γνλέσλ κε βάζε ην νηθνλνκηθό ηνπο
επίπεδν
Γηα ηνλ έιεγρν ησλ κέζσλ ηηκψλ ηνπ νηθνγελεηαθνχ νηθνλνκηθνχ

επηπέδνπ ζε ζρέζε κε ηνπο έμη παξάγνληεο εκπινθήο ησλ γνλέσλ (απφ
ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε), ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερληθή ηεο αλάιπζεο
δηαθχκαλζεο κνλήο θαηεχζπλζεο (ANOVA)55.
Γηα λα ειεγρζνχλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ έγηλε
έιεγρνο νκνηνγέλεηαο δηαθπκάλζεσλ (Homogeneity of Variance Test). Ο
έιεγρνο έδεημε πσο δελ είλαη έγθπξε ε ζχγθξηζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ
55

Σα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά (Descriptives Statistics) ηεο αλάιπζεο εκθαλίδνληαη

ζηνλ πίλαθα Α27, ζει. 206, Παξάξηεκα.
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εηζνδήκαηνο κε ηηο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ηνπ παξάγνληα 6 θαη ηεο
πλνιηθήο Δκπινθήο ησλ Γνλέσλ δηφηη sig.<0,005 (πίλ.Α16, ζει. 216).
Ο παξαθάησ πίλαθαο ANOVA παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο
αλάιπζεο56. Βιέπνπκε πσο ε επίδξαζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο
ζηνπο παξάγνληεο/άμνλεο γνλετθήο εκπινθήο 4, 5 θαη 6 είλαη ζπλνιηθά
ζεκαληηθή. Λφγσ φκσο ηνπ ειέγρνπ Levene αγλννχκε ηελ ζρέζε ηνπ
παξάγνληα/άμνλα

6.

Γειαδή

θαίλεηαη

λα

ππάξρεη

επίδξαζε

ηνπ

νηθνγελεηαθνύ νηθνλνκηθνύ εηζνδήκαηνο ζηνλ 4ν άμνλα ηεο πκκεηνρήο ησλ
γνλέσλ ζε δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζρνιείνπ (F=4,50 / p<0,005) θαη ζηνλ 5ν
άμνλα ησλ Καλόλσλ γηα ηα παηδηά πνπ πηνζεηεί ε νηθνγέλεηα (F=18,93 /
p<0,001).

2 ANOVA

Παξάγνληαο
1
Δπηθνηλσλία
γνλέσλδαζθάινπ

Παξάγνληαο

2
Παξνρή
θαηάιιεισλ
ζπλζεθώλ θαη
επθαηξηώλ
κάζεζεο

3

Παξάγνλ
ηαο

3

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

4
πκκεηνρή ησλ
γνλέσλ ζε
δξαζηεξηόηεη.
ηνπ ζρνιείνπ
56

df

Between Groups
Within Groups
Total

4

Mean Square
469,987

1100

261,717

F
1,796

Sig.
,127

2,247

,062

1,868

,114

4,506

,001

1104
4

552,491

1111

245,829

1115

348072,25
2

Μάζεζε ζην
ζπίηη

Παξάγνληαο

Sum of
Squares
1879,948
287889,24
3
289769,19
1
2209,965
273116,20
0
275326,16
5
2356,735
345715,51
7

4

589,184

1096

315,434

1100

3464,020
216426,81
4
219890,83
4

4

866,005

1126

192,209

1130

Ζ ηηκή Sig. ηεο παξακέηξνπ F ηνπ πίλαθα είλαη απηή πνπ καο δείρλεη αλ γηα ηελ

ζπγθεθξηκέλε επί κέξνπο επίδνζε ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ ηεο
αλεμάξηεηεο

κεηαβιεηήο

είλαη

ζηαηηζηηθά

ζεκαληηθή

ή

φρη.

Αλ

ε

ηηκή

ζεκαληηθφηεηαο ηνπ F (ηειεπηαία ζηήιε ηνπ πίλαθα) είλαη < 0,05 κπνξνχκε λα
ηζρπξηζηνχκε, κε πεξηζψξην ιάζνπο 5%, φηη νη δηαθνξέο ησλ ηηκψλ επίδνζεο ζηηο
δηάθνξεο νκάδεο ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (Howitt,
& Cramer, 2001, ζ.173).
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2 ANOVA
Παξάγνληαο

5
Καλόλεο γηα ηα
παηδηά πνπ
πηνζεηεί ε
νηθνγέλεηα

Παξάγνληαο

6
Δλδηαθέξνλ
γηα ηε ζρνιηθή
δσή ηνπ
παηδηνύ

ΤΝΟΛΗΚΖ
ΔΜΠΛΟΚΖ
4 ΓΟΝΔΩΝ

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

Γηα

λα

13317,425
193600,20
6
206917,63
1
1810,723
156973,32
9
158784,05
2
1467,044
97924,436

3329,356

1101

175,840

18,934

,000

3,227

,012

3,745

,005

1105
4

452,681

1119

140,280

1123
4
1000

99391,480

δηαπηζηψζνπκε

4

366,761
97,924

1004

πνηεο

ππννκάδεο

(θαηεγνξίεο)

ηεο

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο δηαθνξνπνηνχλ ηνλ κέζν φξν, ειέγρνπκε ηε
ζεκαληηθφηεηα κεηαμχ ησλ δηαθνξψλ ζε φια ηα δεχγε πνπ ζρεκαηίδνπλ νη
κέζνη φξνη. Ο έιεγρνο απηφο πξαγκαηνπνηήζεθε κε έλα απφ ηα Κξηηήξηα
Πνιιαπιώλ πγθξίζεσλ (Post Hoc Tests) θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην Κξηηήξην
ηεο Διάρηζηεο εκαληηθήο Γηαθνξάο (LCD: Least Significant Difference).
Βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (ζε ζρέζε κε ηελ
ζπκκεηνρή γνλέσλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ) κεηαμχ νηθνγελεηψλ κε
εηζφδεκα <10.000€ θαη νηθνγελεηψλ κε εηζφδεκα 10.000-20.000€, 30.00040.000€, >40.000€. Δπίζεο άιιεο ζεκαληηθέο δηαθνξέο είρακε κεηαμχ
νηθνγελεηψλ κε εηζφδεκα 20.0000-30.000€ θαη νηθνγελεηψλ κε εηζφδεκα
30.000-40.000€, >40.000€.
ζνλ αθνξά ηνλ παξάγνληα 5 (Καλόλεο γηα ηα παηδηά πνπ πηνζεηεί ε
νηθνγέλεηα)

εκθαλίζηεθαλ

ζηαηηζηηθά

ζεκαληηθέο

δηαθνξέο

κεηαμχ

νηθνγελεηψλ κε εηζφδεκα <10.000€ θαη νηθνγελεηψλ κε εηζφδεκα 10.00020.000€, 20.000-30,000€, 30.000-40.000€, >40.000€. Δπίζεο άιιεο
ζεκαληηθέο δηαθνξέο είρακε κεηαμχ νηθνγελεηψλ κε εηζφδεκα 10.000020.000€ θαη νηθνγελεηψλ κε εηζφδεκα 30.000-40.000€, >40.000€ θαζψο θαη
νηθνγελεηψλ κε εηζφδεκα 20.0000-30.000€ θαη νηθνγελεηψλ κε εηζφδεκα
30.000-40.000€, >40.000€.
πλεπώο:
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Η ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαίλεηαη λα
απμάλεηαη όζν απμάλεηαη ην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα. Όπσο βιέπνπκε ζην
δηπιαλό γξάθεκα ην επίπεδν
ζπκκεηνρήο
εηζόδεκα

νηθνγελεηώλ

θάησ

ησλ

κε

10.000

επξώ ππνιείπεηαη θαηά πνιύ
απηώλ ησλ νηθνγελεηώλ πνπ
έρνπλ εηζνδήκαηα πάλσ από
30.000 €. Δληύπσζε βεβαίσο
πξνθαιεί

πώο

ζπκκεηνρήο

ην

επίπεδν

νηθνγελεηώλ

κε

εηζόδεκα 20.000 € σο 30.000 €, είλαη ρακειόηεξν από απηό ησλ
νηθνγελεηώλ 10.000 κε 20.000 €. Έρνπκε ινηπόλ κηα δηαθνπή ζηελ αλνδηθή
ηάζε

πνπ

παξνπζηάδεη

ε

εκπινθή

ησλ

γνλέσλ

ζηηο

ζρνιηθέο

δξαζηεξηόηεηεο όζν απμάλνληαη ηα εηζνδήκαηα ηνπο. Μηα ππόζεζε
εξκελείαο ζα κπνξνύζε λα ήηαλ πώο νη νηθνγέλεηεο κε κηθξά εηζνδήκαηα
(πνπ θηλνύληαη γύξσ από ην ζηαηηζηηθό όξην ηεο θηώρεηαο57) πξνζδίδνπλ
κεγαιύηεξε ζεκαζία ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα ζρνιηθά δξώκελα από όηη νη
νηθνγέλεηεο

ησλ

κηθξνκεζαίσλ

νηθνλνκηθά

ζηξσκάησλ

πνπ

έρνπλ

θαηαθηήζεη κηα ζρεηηθή άλεζε ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δηαβίσζε γηαηί
ζεσξνύλ ηελ εθπαίδεπζε σο ην εηζηηήξην γηα λα μεθύγνπλ ηα παηδηά ηνπο
από ηνλ θίλδπλν ηεο νηθνλνκηθήο αλέρεηαο. Η ζπλνιηθή εηθόλα όκσο
παξακέλεη αδηάςεπζηνο κάξηπξαο πώο νη ρακειόηεξεο θαηεγνξίεο ησλ
θνηλσληθώλ ζηξσκάησλ όζνλ αθνξά ην εηζόδεκα ηνπο είλαη καθξηά από ην
ζρνιηθά δξώκελα ζε ζρέζε κε ηηο νηθνγέλεηέο πςειόηεξσλ θνηλσληθώλ
ζηξσκάησλ.
57

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Eurostat απφ ηελ έξεπλα EU-SILC 2006, πνπ

αλαθέξεηαη ζηα εηζνδήκαηα ηνπ 2005, ην φξην θηψρεηαο ζηελ Διιάδα γηα έλα
άηνκν αλέξρεηαη ζην εηήζην πνζφ ησλ 5.910 επξψ, ελψ γηα έλα ηεηξακειέο
λνηθνθπξηφ κε 2 ελήιηθεο θαη 2 παηδηά θάησ ησλ 14 εηψλ αλέξρεηαη ζε
12.411 επξψ

εηεζίσο

(δηαβαζκέλν

http://www.athina984.gr/node/36746).
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ζηηο

5-8-2009

απφ

ην

Δπίζεο ζε νηθνγέλεηεο κε πςειά εηζνδήκαηα εκθαλίδεηαη πην έληνλε
ε πηνζέηεζε θαλόλσλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζνύλ ηα παηδηά κέζα ζην ζπίηη.
Παξαηεξείηαη
πςειά

δειαδή

νηθνλνκηθά

ζηα

ζηξώκαηα

κηα απζηεξόηεξε ζεζκνζέηεζε
ελόο

νηθνγελεηαθνύ

θαζεκεξηλνύ πξνγξάκκαηνο θαη
ε πηνζέηεζε ελόο πην ‘’ζθηρηνύ’’
ζηπι

αλαηξνθήο

δηαπαηδαγώγεζεο.

θαη
Οη

νηθνγέλεηεο ησλ ρακειόηεξσλ
νηθνλνκηθά ζηξσκάησλ εκθαλίδνπλ έλα νηθνγελεηαθό θιίκα κε πην ραιαξά
όξηα θαη θαλόλεο, ιηγόηεξν πξνγξακκαηηζκό θαη κεγαιύηεξε ειαζηηθόηεηα
ζην σξνιόγην πιαίζην ηεο νηθνγελεηαθήο θαζεκεξηλόηεηάο ηνπο.
χκθσλα ινηπφλ κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο καο νη γνλείο κε
πςειφηεξν νηθνλνκηθφ επίπεδν θαίλεηαη λα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν ζε
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ θαη λα αθνινπζνχλ πην πηζηά έλα ζχλνιν
νηθνγελεηαθψλ θαλφλσλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην εκεξήζην πξφγξακκα
ηνπ παηδηνχ ηνπο (π.ρ. ψξα πνπ θνηκάηαη, παξαθνινχζεζε ηειεφξαζεο,
ψξα κειέηεο). Δθηφο απφ ηνπο Shaver

θαη

Walls (1998), πνπ

ππνζηεξίδνπλ πσο ην νηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο δελ επεξεάδεη ην
επίπεδν εκπινθήο ηεο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηεο, ζεηηθή ζρέζε
κεηαμχ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο θαη γνλετθήο εκπινθήο έρεη αλαθεξζεί
απφ ηηο έξεπλεο ησλ Zellman θαη Waterman (1998)58, Ma (2001)59, Ho θαη
Willms (1996)60, Keith θαη Keith (1993) 61. Έλα άιιν φκσο ζεκαληηθφ

58

Έξεπλα κε δείγκα 193 παηδηά Β΄ θαη Δ΄ Γεκνηηθνχ ζηηο Ζ.Π.Α. γηα ηε γνλετθή

εκπινθή. Δπηθεληξψλεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο αλάγλσζεο ησλ παηδηψλ.
59

Έξεπλα γηα ηα Μαζεκαηηθά ζε 120 καζεηέο-ηξηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο

ζηηο Ζ.Π.Α..
60

Δπεμεξγάζηεθε ηα ζηνηρεία κηαο εζληθήο κειέηεο ησλ H.Π.Α. κε 25.000 καζεηέο

Β΄ Γπκλαζίνπ (National Education Longitudinal Study: NELS). Απηή ηε βάζε
δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηνχλ σο δείγκα πξνο επεμεξγαζία θαη άιιεο έξεπλεο.
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εχξεκα ηεο έξεπλαο ησλ ηειεπηαίσλ ήηαλ πσο ε γνλετθή εκπινθή
ζπζρεηίδνληαλ πεξηζζφηεξν απφ φηη ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν κε ηε
κάζεζε ησλ παηδηψλ. Έλαο ινγηθφο ζπιινγηζκφο κε βάζε απηφ ην εχξεκα
είλαη πψο ε γνλετθή εκπινθή ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη ην ράζκα κεηαμχ
καζεηψλ

πνπ

νη

νηθνγέλεηέο

ηνπο

έρνπλ

πςειφ

θαη

ρακειφ

θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν (Keith, & Keith, 1993).

6.4

Δκπινθή ησλ γνλέσλ κε βάζε ην κνξθσηηθό ηνπο
επίπεδν
Υξεζηκνπνηήζεθε ε ηερληθή ηεο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο κνλήο

θαηεχζπλζεο (ANOVA). Γηα λα ειεγρζνχλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο
κεζφδνπ έγηλε έιεγρνο νκνηνγέλεηαο δηαθπκάλζεσλ (Homogeneity of
Variance Test). Ο έιεγρνο έδεημε πσο δελ είλαη έγθπξε ε ζχγθξηζε ηνπ
κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ηνπ παηέξα κε ηηο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ηνπ
παξάγνληα 4 θαη ε ζχγθξηζε ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ηεο κεηέξαο κε ηηο
εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ηνπ παξάγνληα 6 θαη ηεο πλνιηθήο Δκπινθήο
ζηελ εθπαίδεπζε ησλ γνλέσλ (πίλ. Α18 & Α19, ζει. 216-217).
• Δπίδξαζε κνξθσηηθνύ επηπέδνπ παηέξα
Ζ επίδξαζε ηνπ κνξθσηηθνχ
επηπέδνπ

ηνπ

παηέξα

παξάγνληεο/άμνλεο

ζηνπο
γνλετθήο

εκπινθήο 2, 4, 5, 6 θαη ζηε
πλνιηθή Δκπινθή είλαη ζπλνιηθά
ζεκαληηθή (πίλ. Α20, ζει. 217).
Λφγσ φκσο ηνπ ειέγρνπ Levene
αγλννχκε
61

ηελ

ζρέζε

ηνπ

Καη απηή ε έξεπλα βαζίζηεθε ζηα ζηνηρεία ηεο εζληθήο κειέηεο ησλ H.Π.Α. κε

25.000 καζεηέο Β΄ Γπκλαζίνπ (National Education Longitudinal Study: NELS).
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παξάγνληα/άμνλα

4.

Γειαδή

θαίλεηαη

λα

ππάξρεη

επίδξαζε

ηνπ

κνξθσηηθνύ επηπέδνπ ηνπ παηέξα ζηνλ 2ν άμνλα ηεο Παξνρήο θαηάιιεισλ
ζπλζεθώλ θαη επθαηξηώλ κάζεζεο (F=6,023 / p<0,005), ζηνλ 5ν άμνλα ησλ
Καλόλσλ γηα ηα παηδηά πνπ πηνζεηεί ε νηθνγέλεηα (F=44,938 / p<0,001),
ζηνλ 6ν άμνλα ηνπ Δλδηαθέξνληνο γηα ηε ζρνιηθή δσή ηνπ παηδηνύ
(F=6,385 / p<0,005) θαη ζηε πλνιηθή εκπινθή ησλ γνλέσλ (F=8,737 /
p=<0,005).
• Δπίδξαζε κνξθσηηθνύ επηπέδνπ κεηέξαο
Ζ επίδξαζε ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ηεο κεηέξαο ζηνπο
παξάγνληεο/άμνλεο
γνλετθήο εκπινθήο 2, 3, 4,
5,

6

θαη

Δκπινθή

ζηε

πλνιηθή

είλαη

ζπλνιηθά

ζεκαληηθή (πίλ. Α21, ζει.
218).

Λφγσ

φκσο

ηνπ

ειέγρνπ Levene αγλννχκε
ηελ

ζρέζε

ηνπ

παξάγνληα/άμνλα 6 θαη ηεο
πλνιηθήο Δκπινθήο. Έηζη
έρνπκε επίδξαζε ηνπ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ ηεο κεηέξαο ζηνλ 2ν άμνλα ηεο
Παξνρήο θαηάιιεισλ ζπλζεθώλ θαη επθαηξηώλ κάζεζεο (F=9,140 /
p<0,001), ζηνλ 3ν άμνλα ηεο Μάζεζεο ζην ζπίηη (F=3,199 / p<0,05), ζηνλ
4ν άμνλα ηεο πκκεηνρήο ησλ γνλέσλ ζε δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζρνιείνπ
(F=8,642 / p<0,001) θαη ζηνλ 5ν άμνλα ησλ Καλόλσλ γηα ηα παηδηά πνπ
πηνζεηεί ε νηθνγέλεηα (F=43,492 / p<0,001).
πλεπώο:
Η παξνρή θαηάιιεισλ ζπλζεθώλ ή επθαηξηώλ πνπ δηεπθνιύλνπλ
ηελ κάζεζε εκθαλίδεηαη απμεκέλε ζε νηθνγέλεηεο όπνπ ν παηέξαο ή ε
κεηέξα έρνπλ πςειό κνξθσηηθό επίπεδν. Η βνήζεηα πνπ παξέρνπλ νη
γνλείο ζηελ δηεθπεξαίσζε ησλ ζρνιηθώλ εξγαζηώλ θαη ε επίβιεςε/έιεγρνο
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ηεο κειέηεο ησλ παηδηώλ θαίλεηαη λα απμάλεηαη όζν απμάλεηαη ην κνξθσηηθό
επίπεδν ηεο κεηέξαο. ηελ επίβιεςε ηεο κειέηεο ζην ζπίηη δελ έρνπκε ηελ
επίδξαζε ηνπ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ ηνπ παηέξα πξνθαλώο ιόγσ ηνπ
γεγνλόηνο πσο ε κεηέξα είλαη απηή πνπ αζρνιείηαη ζπλήζσο κε ηελ
εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ζηελ ειιεληθή νηθνγέλεηα. Οκνίσο ε ζπκκεηνρή
ησλ γνλέσλ ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαίλεηαη λα απμάλεηαη όζν
απμάλεηαη ην κνξθσηηθό επίπεδν ηεο κεηέξαο. Η απνπζία επηξξνήο ηνπ
κνξθσηηθνύ επηπέδνπ ηνπ παηέξα θαη ζε απηόλ ηνλ παξάγνληα εκπινθήο
κπνξεί λα εξκελεπηεί από ηελ αληζνκεξή ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηηο
δξαζηεξηόηεηεο πνπ νξγαλώλεη ην ζρνιείν. Οη κεηέξεο ζπλήζσο πεγαίλνπλ
ζε ζρνιηθέο εθδξνκέο, ζε ζπλαληήζεηο ηνπ ζπιιόγνπ γνλέσλ, θ.η.ι. Η
πηνζέηεζε θαλόλσλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζνύλ ηα παηδηά εκθαλίδεηαη πην
ζπρλή ζε νηθνγέλεηεο πςειόηεξνπ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ ηνπ παηέξα θαη
ηεο κεηέξαο. Σέινο, ην ελδηαθέξνλ ησλ γνλέσλ γηα ηε ζρνιηθή δσή ηνπ
παηδηνύ εκθαλίδεηαη απμεκέλν ζε νηθνγέλεηεο όπνπ ν παηέξαο έρεη πςειό
κνξθσηηθό επίπεδν. Η απνπζία επηξξνήο ζε απηόλ ηνλ ηύπν γνλετθήο
εκπινθήο ηνπ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ ηεο κεηέξαο πξνθαιεί εληύπσζε.
Πηζαλή εξκελεία ζεσξνύκε πσο είλαη ηα ζηεξεόηππα γηα ην ξόιν ησλ δύν
θύισλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. Παξαδείγκαηνο ράξε, ζπδεηήζεηο κέζα ζηελ
νηθνγέλεηα ή κε θίινπο γηα ηε ζρνιηθή πξόνδν ηνπ παηδηνύ ίζσο είλαη πην
ζπρλέο όηαλ ν παηέξαο δείρλεη έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηε ζρνιηθή δσή ηνπ.

Σν κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ είλαη ε κεηαβιεηή κε ηελ
κεγαιχηεξε επίδξαζε αθνχ ζηνπο πέληε απφ ηνπο έμη άμνλεο-θαηεγνξίεο
ηνπ κνληέινπ γνλετθήο εκπινθήο έρνπκε επίδξαζε απηήο ηεο κεηαβιεηήο
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(παξαπάλσ ζρεδηάγξακκα). Γηα ηελ αθξίβεηα ζε ηξεηο άμνλεο-θαηεγνξίεο
ππάξρεη εμάξηεζε κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ παηέξα (παξνρή
θαηάιιεισλ ζπλζεθώλ θαη επθαηξηώλ κάζεζεο, θαλόλεο γηα ηα παηδηά πνπ
πηνζεηεί ε νηθνγέλεηα θαη ελδηαθέξνλ γηα ηε ζρνιηθή δσή ηνπ παηδηνύ) θαη ζε
ηέζζεξηο άμνλεο-θαηεγνξίεο ππάξρεη εμάξηεζε κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν
ηεο κεηέξαο (παξνρή θαηάιιεισλ ζπλζεθώλ θαη επθαηξηώλ κάζεζεο,
επίβιεςε ηεο κειέηεο ζην ζπίηη, ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε δξαζηεξηόηεηεο
ηνπ ζρνιείνπ θαη θαλόλεο γηα ηα παηδηά πνπ πηνζεηεί ε νηθνγέλεηα).
Ζ κεηέξα ινηπφλ είλαη ην ζεκαίλνλ πξφζσπν. Δκθαλίδεηαη λα
επηδξά πεξηζζφηεξν απφ ηνλ παηέξα, θάηη αλακελφκελν, αθνχ ηα
δεδνκέλα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ πσο απφ ηηο δέθα νηθνγέλεηεο, ζηηο νθηψ, ε
κεηέξα είλαη απηή πνπ αζρνιείηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ
παηδηνχ. Μφλν ζηε κία απφ ηηο δέθα νηθνγέλεηεο αζρνιείηαη πεξηζζφηεξν ν
παηέξαο. Καη κφλν ζηε κία απφ ηηο δέθα νηθνγέλεηεο – πεξίπνπ αζρνινχληαη απφ θνηλνχ ν παηέξαο θαη ε κεηέξα καδί. Κάηη πνπ ζα έπξεπε
λα ζπκβαίλεη ζε φιεο ηηο ειιεληθέο νηθνγέλεηεο. Απηή ε εηθφλα πξνθαλψο
αληαλαθιά ηα θνηλσληθά ζηεξεφηππα θαη αληηιήςεηο γηα ην ξφιν αλδξψλ θαη
γπλαηθψλ κέζα ζηα πιαίζηα ηεο νηθνγέλεηαο.
Αληίζηνηρα επξήκαηα έρνπκε θαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. ε έξεπλα
ησλ

Stevenson

θαη

Baker

(1987)

κε

δείγκα

179

καζεηέο-ηξηεο

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηηο Ζ.Π.Α., βξέζεθε φηη
φζν κεγαιχηεξν είλαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο κεηέξαο ηφζν κεγαιχηεξε
είλαη ε εκπινθή ηεο ζε δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ φπνπ θνηηά ην παηδί
ηεο. Οη Shumow θαη Miller (2001) αλαθέξνπλ πψο θαζψο ην κνξθσηηθφ
επίπεδν ησλ γνλέσλ ζηηο Ζ.Π.Α. απμάλεηαη, απμάλεηαη θαη ε εκπινθή ηνπο.
ζνη γνλείο είραλ ηειεηψζεη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζπκκεηείραλ
πεξηζζφηεξν ζην ‗‘δηάβαζκα‘‘ ησλ παηδηψλ ηνπο ζην ζπίηη απφ γνλείο πνπ
δελ ηελ είραλ ηειεηψζεη. χκθσλα κε ηνπο Manz, Fantuzzo θαη Power
(2004), ε απνθνίηεζή απφ ζρνιεία δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζπλδέεηαη
κε πςειφηεξα επίπεδα γνλετθήο εκπινθήο πνπ επηθεληξψλεηαη ζην ζπίηη
θαη γνλετθήο εκπινθήο πνπ αθνξά ηελ επηθνηλσλία ζπηηηνχ-ζρνιείνπ.
Γνλείο δειαδή πνπ έρνπλ ηειεηψζεη ην Λχθεην εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξν
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απφ ηνπο γνλείο πνπ δελ έρνπλ θνηηήζεη ζ‘ απηφ. Μηα πηζαλή εξκελεία ηεο
ζρέζεο απηήο είλαη πσο ε νινθιήξσζε ηεο θνίηεζεο ζηε δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε δίλεη ζηνπο γνλείο ηελ απηνπεπνίζεζε αιιά θαη ηελ ηθαλφηεηα
πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζπλδηαιιαγή θαη ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο
επαγγεικαηίεο ηεο εθπαίδεπζεο. Σν ίδην βεβαίσο ηζρχεη θαη κε ηνπο γνλείο
πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ζρνιέο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Μειέηε ησλ
Balli, Demo, θαη Wedman (1998), δείρλεη πσο καζεηέο-ηξηεο κε γνλείο πνπ
έρνπλ παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα επσθεινχληαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ
εκπινθή ησλ γνλέσλ ηνπο ζε ζρέζε κε καζεηέο-ηξηεο πνπ νη γνλείο ηνπο
δελ έρνπλ. Καζψο απμάλεηαη ν βαζκφο δπζθνιίαο θαη πνιππινθφηεηαο ησλ
ζρνιηθψλ εξγαζηψλ απφ ηάμε ζε ηάμε, ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ
επεξεάδεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ην βαζκφ εκπινθήο ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε
ησλ παηδηψλ ηνπο (Grolnick, Benjet, Kruowski, & Apostoleris, 1997).
Απνηειέζκαηα έξεπλαο ησλ Stevenson, Chen θαη Uttal (1990), δείρλνπλ φηη
γνλείο κε πςειή απηνεηθφλα (αληίιεςε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο)
ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ δηεθπεξαίσζε ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηψλ ζην
ζπίηη θαη ζεσξνχλ φηη ε βνήζεηά ηνπο επεξεάδεη ζεηηθά ηηο επηδφζεηο ηνπο
(Stevenson, Chen, & Uttal, 1990).

κσο θαζψο ην πεξηερφκελν ηεο

καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο αιιάδεη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, πνιιέο
θνξέο νη γνλείο βνεζνχλ ηα παηδηά ηνπο κε ηέηνην ηξφπν, πνπ αθπξψλεη ηηο
πξνζπάζεηεο ηνπ δαζθάινπ θαη ηηο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ. Οη
δάζθαινη κπνξνχλ λα απνηξέπνπλ ηέηνηνπ είδνπο "βνήζεηα" θάλνληαο
ππνδείμεηο θαη πξνηείλνληαο ηερληθέο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ νη
γνλείο φηαλ βνεζνχλ ηα παηδηά ηνπο (Peressini, 1997 Peressini, 1998).
ηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ
γνλέσλ θαη ηεο εκπινθήο πνπ επηθεληξψλεηαη ζην ζπίηη έρεη αλαθεξζεί
θαη απφ ηνπο Kohl, Lengua θαη McMahon (2000). ε έξεπλα φκσο ησλ
Fantuzzo, Tighe, θαη Childs (2000) αλ θαη δηαπηζηψζεθε πσο νη πην
κνξθσκέλνη γνλείο εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξν κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ
παηδηψλ ηνπο, ε ζρέζε εκπινθήο ζην ζπίηη θαη κνξθσηηθνχ επηπέδνπ δελ
βξέζεθε ζεκαληηθή ίζσο γηαηί ην δείγκα ηεο έξεπλαο πεξηιάκβαλε παηδηά
λεπηαγσγείνπ θαη πξψηεο ηάμεο Γεκνηηθνχ.
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6.5

Δκπινθή ησλ γνλέσλ από ηάμε ζε ηάμε
Ζ αλάιπζε δηαθχκαλζεο κνλήο θαηεχζπλζεο (ANOVA) έδεημε πσο

νη γνλείο δηαθνξνπνηνχλ ηελ εκπινθή ηνπο απφ ηάμε ζε ηάμε. χκθσλα κε
ηνλ έιεγρν νκνηνγέλεηαο Levene δελ είλαη έγθπξε ε ζχγθξηζε κε ηηο
κεηαβιεηέο ηνπ παξάγνληα 2 θαη ηνπ παξάγνληα 4 (πίλ. Α22 & Α23, ζει.
219). Έρνπκε δηαθνξνπνηήζεηο ιφγσ ηεο ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ πνπ θνηηά
ην παηδί, ζηνλ 1ν άμνλα ηεο Δπηθνηλσλίαο γνλέσλ-δαζθάινπ (F=13,765 /
p<0,001), ζηνλ 5ν άμνλα ησλ Καλόλσλ γηα ηα παηδηά πνπ πηνζεηεί ε
νηθνγέλεηα (F=4,222 / p<0,05), ζηνλ 6ν άμνλα ηνπ Δλδηαθέξνληνο γηα ηε
ζρνιηθή δσή ηνπ παηδηνύ (F=7,826 / p<0,001) θαη ζηε πλνιηθή εκπινθή
ησλ γνλέσλ (F=31,933 / p <0,005)62.
Γηα

λα

δηαπηζηψζνπκε

πνηεο

ππννκάδεο

(θαηεγνξίεο)

ηεο

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο δηαθνξνπνηνχλ ηνλ κέζν φξν, ειέγμακε ηε
ζεκαληηθφηεηα κεηαμχ ησλ δηαθνξψλ ζε φια ηα δεχγε πνπ ζρεκαηίδνπλ νη
κέζνη φξνη κε έλα απφ ηα Κξηηήξηα Πνιιαπιώλ πγθξίζεσλ (Post Hoc
Tests) θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην Κξηηήξην ηεο Διάρηζηεο εκαληηθήο
Γηαθνξάο (LCD: Least Significant Difference). Βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηε πλνιηθή εκπινθή ησλ γνλέσλ,
κεηαμχ φισλ ησλ δεπγψλ, δειαδή Α΄ ηάμεο & Γ΄ ηάμεο, Α΄ ηάμεο & Δ΄ ηάμεο,
Γ΄ ηάμεο & Δ΄ ηάμεο. ε ζρέζε κε ηελ Δπηθνηλσλία γνλέσλ-δαζθάινπ είρακε
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ Α΄ ηάμεο & Γ΄ ηάμεο (p <0,005), Α΄
ηάμεο & Δ΄ ηάμεο (p <0,005). ε ζρέζε κε ηνπο Καλόλεο γηα ηα παηδηά πνπ
πηνζεηεί ε νηθνγέλεηα είρακε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κφλν κεηαμχ
Α΄ ηάμεο & Δ΄ ηάμεο (p= <0,005) ελψ ζε ζρέζε κε ην Δλδηαθέξνλ γηα ηε
ζρνιηθή δσή ηνπ παηδηνύ είρακε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ
φισλ ησλ δεπγψλ, δειαδή Α΄ ηάμεο & Γ΄ ηάμεο (p=<0,05), Α΄ ηάμεο & Δ΄
ηάμεο (p=<0,005), Γ΄ ηάμεο & Δ΄ ηάμεο (p=<0,05).
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Πίλ. Α23, ζει. 219.
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πλεπώο:
Η επηθνηλσλία γνλέσλ-δαζθάινπ είλαη πην έληνλε όηαλ αθνξά παηδηά
ηεο 1εο ηάμεο Γεκνηηθνύ θαη
κεηώλεηαη όζν πξνρσξάκε ζε
κεγαιύηεξεο ηάμεηο. Φαίλεηαη
όηη

γνλείο

κηθξόηεξσλ

ζε

ειηθία παηδηώλ επηθνηλσλνύλ
πεξηζζόηεξν
δαζθάινπο-εο

κε

ηνπο

ησλ

παηδηώλ

ηνπο γηαηί ζεσξνύλ πσο ε
βνήζεηα θαη ε ζηήξημε πνπ
πξέπεη λα πξνζθέξνπλ είλαη
αληηζηξόθσο αλάινγε ηεο ειηθίαο ησλ παηδηώλ ηνπο. Δπίζεο ε πηνζέηεζε
θαλόλσλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζνύλ ηα παηδηά κέζα ζην ζπίηη εκθαλίδεηαη
πην ζπρλή όηαλ ηα παηδηά είλαη κηθξόηεξεο ειηθίαο. Μεγαιώλνληαο ηα
παηδηά, ηα όξηα, νη θαλόλεο θαη ην θαζεκεξηλό πξόγξακκα θαίλεηαη λα
‘’ραιαξώλνπλ’’. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ην ελδηαθέξνλ ησλ γνλέσλ γηα ηε
ζρνιηθή δσή ηνπ παηδηνύ πνπ δείρλεη λα κεηώλεηαη όζν πξνρσξάκε ζε
κεγαιύηεξεο ηάμεηο. Καζώο ην παηδί απμάλεη ηελ απηνλνκία ηνπ κε ηελ
πάξνδν ηνπ ρξόλνπ ε έγλνηα ησλ γνλέσλ γηα ηα ζρνιηθά ζπκβάληα θαη
δξώκελα βαίλεη κεηνύκελε.
Ο ρξφλνο εκπινθήο ησλ γνλέσλ, καο δείρλνπλ άιιεο έξεπλεο,
εμαξηάηαη απφ ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ, ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο ηνπο θαη ηε
ζρέζε γνλέσλ-παηδηψλ. ε κηθξφηεξεο ειηθίεο ν ρξφλνο εκπινθήο είλαη
πεξηζζφηεξνο ((Levin, Levy-Shiff, Appelbaum-Peled, Katz, Komar, &
Meiran, 1997· Eccles, & Harold, 1993).

6.6

Δκπινθή ησλ γνλέσλ θαη ζηάζεηο ησλ παηδηώλ ηνπο
απέλαληη ζηα Μαζεκαηηθά
Ζ εκπινθή ησλ γνλέσλ θαη νη ζηάζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο απέλαληη

ζηα Μαζεκαηηθά θαίλεηαη λα έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε. Ο έιεγρνο
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κε t-test αλέδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κέζσλ φξσλ ζηνλ 1ν
άμνλα ηεο Δπηθνηλσλίαο γνλέσλ-δαζθάινπ (t=2,196, df =1127, p<0,05),
ζηνλ 2ν άμνλα ηεο Παξνρήο θαηάιιεισλ ζπλζεθώλ θαη επθαηξηώλ κάζεζεο
(t=4,75, df = 1135, p<0,001), ζηνλ 4ν άμνλα ηεο πκκεηνρήο ησλ γνλέσλ ζε
δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζρνιείνπ (t = 3,309, df = 1117, p<0,001), ζηνλ 5ν
άμνλα ησλ Καλόλσλ γηα ηα παηδηά πνπ πηνζεηεί ε νηθνγέλεηα (t=2,926, df =
1152, p<0,005) θαη ζηνλ 6ν άμνλα ηνπ Δλδηαθέξνληνο γηα ηε ζρνιηθή δσή
ηνπ παηδηνύ (t=2,255, df = 1145, p<0,05) (πίλ. Σ1, ζει. 242 & πίλ. Σ2, ζει.
220).
πλεπώο:
Η

επηθνηλσλία

γνλέσλ

δαζθάινπ

εκθαλίδεηαη

απμεκέλε

ζε

νηθνγέλεηεο όπνπ ηα παηδηά έρνπλ ζεηηθή ζηάζε γηα ηα Μαζεκαηηθά. Οη
καζεηέο πνπ αγαπνύλ ηα Μαζεκαηηθά πξνέξρνληαη από νηθνγέλεηεο πνπ
δίλνπλ ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζηελ παξνρή θαηάιιεισλ ζπλζεθώλ πνπ
ζρνιηθέο

δξαζηεξηόηεηεο

εκθαλίδεηαη

απμεκέλε

ζε

νηθνγέλεηεο όπνπ ηα παηδηά
αγαπνύλ

ηα

Δκθαλίδεηαη

Μαζεκαηηθά.
πην

ζπρλή

ε

πηνζέηεζε θαλόλσλ κέζα ζην
ζπίηη ζε νηθνγέλεηεο κε παηδηά
πνπ έρνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο γηα
ηα

Μαζεκαηηθά.

Σν

ΜΔΟ ΟΡΟ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ 3 (ΜΑΘΖΖ ΣΟ
ΠΗΣΗ)

δηεπθνιύλνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Η ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε
51,00

50,00

49,00

48,00

47,00

46,00

45,00

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΤΣΑ &
ΔΙΑΦΩΝΩ

ελδηαθέξνλ ησλ γνλέσλ γηα ηε
ζρνιηθή

δσή

ηνπ

ΔΕΝ ΞΕΡΩ

ΤΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΤΣΑ &
ΤΜΦΩΝΩ

"ΣΟ ΠΑΗΓΗ ΜΟΤ ΑΓΑΠΑΔΗ ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ"

παηδηνύ

εκθαλίδεηαη απμεκέλν ζε νηθνγέλεηεο κε παηδηά πνπ αγαπνύλ ηα
Μαζεκαηηθά.
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6.7

Δπηδόζεηο ησλ καζεηώλ-ηξηώλ ζηα Μαζεκαηηθά
 Βαζκνινγηθέο επηδόζεηο
Πίλαθαο Α5

Βαζκόο ζηα Μαζεκαηηθά

Βαθμόρ

ςσνόηηηα

Ποζοζηό %

7 ή Γ & κηθξόηεξνο
8ήΓ
9ήΒ
10 ή Α

38
79
203
607
379
1306

4,1
8,5
21,9
65,5

Γελ απάληεζαλ
ύλνιν

100,0

Σν 65,5% ησλ παηδηψλ είραλ βαζκφ ζηα Μαζεκαηηθά ζηνλ ηειεπηαίν
ζρνιηθφ έιεγρν 10 (δέθα) ή Α (άιθα), ελψ ην 21.9% 9 (ελλέα) ή Β (βήηα).
Σν 8,5% ησλ παηδηψλ είραλ βαζκφ 8 (νθηψ) ή Γ (γάκα), ελψ 7 (επηά) θαη
θάησ είρακε κφιηο ζην 4,1%. Οη απμεκέλεο απνχζεο ηηκέο (εξσηεκαηνιφγηα
ρσξίο απάληεζε ζην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα) νθείινληαη ζην γεγνλφο πσο
ζηελ Α΄ ηάμε Γεκνηηθνχ δελ έρνπκε βαζκνιφγεζε νχηε αμηνιφγεζε κε
γξακκαηηθά ζχκβνια (πίλ. Α5). Οη βαζκνινγίεο ζηα Μαζεκαηηθά δείρλνπλ
ην βαζκνινγηθφ πιεζσξηζκφ πνπ παξαηεξείηαη ζην εθπαηδεπηηθφ καο
ζχζηεκα. Απηφ θπζηθά ηζρχεη γηα φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη φρη κφλν
γηα ηα Μαζεκαηηθά.
 Πξνζσπηθέο εθηηκήζεηο ησλ γνλέσλ γηα ηηο καζεκαηηθέο
ηθαλόηεηεο ησλ παηδηώλ ηνπο
Δθηίκεζε γνλέα:
"Σν παηδί κνπ ζηα Μαζεκαηηθά είλαη…"

Πίλαθαο Α6
Καθόο & Πνιύ θαθόο
Μέηξηνο
Καιόο
Άξηζηνο
Γελ απάληεζαλ
ύλνιν

ςσνόηηηα

Ποζοζηό %

57
280
612
343
14
1306

4,4
21,7
47,4
26,5
100,0

Έλαο ζηνπο ηέζζεξηο γνλείο (26,5%) αμηνινγνχλ ην παηδί ηνπο σο
"άξηζην-ε καζεηή-ηξηα" ζηα Μαζεκαηηθά (πίλ. Α6). Ζ πξνζσπηθή εθηίκεζε
ησλ γνλέσλ γηα ην αλ ην παηδί ηνπο ηα "πάεη θαιά" κε ηα Μαζεκαηηθά
αλαδεηθλχεη κηα ζεηηθή εηθφλα αθνχ κφλν ην 4,4% ζεσξνχλ πσο είλαη
"θαθφο-ή"

ή

"πνιχ

θαθφο-ή"

καζεηήο-ηξηα
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ζηα

Μαζεκαηηθά.

Δάλ

πξνζζέζνπκε απηφ ην πνζνζηφ (4,4%) ζην 21,7% πνπ ζεσξεί πσο ην
παηδί ηνπο είλαη κέηξηνο-α καζεηήο-ηξηα, δηαπηζηψλνπκε πσο ην 26,1% ησλ
καζεηψλ-ηξηψλ δελ ″ηα πάεη θαιά″ κε ηα Μαζεκαηηθά ζχκθσλα κε ηνπο
γνλείο ηνπο. Οδεγνχκαζηε ινηπφλ ζην ζπκπέξαζκα πψο έλαο ζηνπο
ηέζζεξηο καζεηέο-ηξηεο αληηκεησπίδεη ή ζα αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα ζηα
Μαζεκαηηθά θαη ίζσο απαηηεζεί θάπνηα παξέκβαζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ
ζρνιείνπ ή ησλ γνλέσλ.΄
Μηα ζχγθξηζε ηεο ππνθεηκεληθήο εθηίκεζεο κε ηελ πξαγκαηηθή
επίδνζε δελ δείρλεη αμηνζεκείσηεο δηαθνξνπνηήζεηο (π.ρ. ην 4,4% ησλ
γνλέσλ εθηηκνχλ πσο ην παηδί ηνπο είλαη πνιχ θαθφο καζεηήο-ηξηα ελψ
παξάιιεια ην 4,1% ησλ καζεηψλ-ηξηψλ έρεη βαζκνχο 7 ή Γ). Δίλαη φκσο
δχζθνιν λα ππάξμνπλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα αθνχ νη θαηεγνξίεο ηεο
ππνθεηκεληθήο εθηίκεζεο δελ είλαη άκεζα ζπγθξίζηκεο κε ηηο ζρνιηθέο
βαζκνινγίεο. Έηζη πνιινί γνλείο πνπ ηα παηδηά ηνπο έρνπλ 10 ή Α ζηα
Μαζεκαηηθά, ηνπο θαηαηάζζνπλ ζηνπο θαινχο καζεηέο-ηξηεο ελψ άιινη
ζηνπο άξηζηνπο. Κάπνηνη γνλείο πνπ ηα παηδηά ηνπο έρνπλ 9 ή Β ηνπο
θαηαηάζζνπλ ζηνπο θαινχο καζεηέο-ηξηεο ελψ άιινη ζηνπο κέηξηνπο
καζεηέο-ηξηεο.

6.8

ρνιηθέο επηδόζεηο ζηα Μαζεκαηηθά θαη επίπεδν
κόξθσζεο ησλ γνλέσλ
Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε εμάξηεζε ησλ ζρνιηθψλ επηδφζεσλ

ζηα Μαζεκαηηθά κε ην επίπεδν κφξθσζεο ησλ γνλέσλ πξαγκαηνπνηήζακε
έιεγρν κε Υ2 test. Οη ζρνιηθέο επηδφζεηο ζηα Μαζεκαηηθά θαη ην επίπεδν
κφξθσζεο ησλ γνλέσλ εκθαλίδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε.
• Δπίπεδν κόξθσζεο παηέξα θαη βαζκνινγηθή επίδνζε ησλ
παηδηώλ ζηα Μαζεκαηηθά
Σν πνζνζηφ ησλ παηέξσλ κε γξακκαηηθφ επίπεδν απφ ιχθεην θαη
άλσ ηα παηδηά ησλ νπνίσλ είραλ βαζκφ ζηα Μαζεκαηηθά άλσ ηνπ 8 είλαη
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κεγαιχηεξν απφ ην πνζνζηφ απηψλ κε γξακκαηηθέο γλψζεηο δεκνηηθνχ. Σν
αληίζηξνθν ηζρχεη γηα ηνπο παηέξεο ηα παηδηά ησλ νπνίσλ είραλ βαζκφ ζηα
καζεκαηηθά απφ 8 θαη θάησ (πίλ. Α33).

Ο βαζκόο ηνπ ζηα
Μαζεκαηηθά ζηνλ ηειεπηαίν
ζρνιηθό έιεγρν ήηαλ:

Πίλαθαο Α33
7 & κηθξόηεξνο
8
9
10
ύλνιν

Γξακκαηηθό επίπεδν παηέξα
Γεκνηηθό
Λύθεην
Παλεπηζηήκην
11
21
4
8,5%
5,0%
1,6%
21
39
15
16,2%
9,2%
6,0%
42
101
31
32,3%
23,9%
12,4%
56
262
200
43,1%
61,9%
80,0%
130
423
250
100,0%

100,0%

100,0%

ύλνιν
36
4,5%
75
9,3%
174
21,7%
518
64,5%
803
100,0%

χκθσλα κε ηελ ηηκή ζεκαληηθφηεηαο (p) ε εμάξηεζε κεηαμχ ησλ
δχν κεηαβιεηψλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Ζ ηζρχο ηεο εμάξηεζεο απηήο,
φπσο απηή εθθξάδεηαη απφ ηνλ δείθηε Γάκκα είλαη κεηξίσο ηζρπξή
(ρ2=55,543 - p=<0,005 / Γάκκα=0,428 - p<0,005).
• Δπίπεδν κόξθσζεο κεηέξαο θαη βαζκνινγηθή επίδνζε ησλ
παηδηώλ ζηα Μαζεκαηηθά

Ο βαζκόο ηνπ ζηα
Μαζεκαηηθά ζηνλ ηειεπηαίν
ζρνιηθό έιεγρν ήηαλ:

Πίλαθαο Α39
7 & κηθξόηεξνο
8
9
10
ύλνιν

Γξακκαηηθό επίπεδν κεηέξαο
Γεκνηηθό
Λύθεην
Παλεπηζηήκην
11
22
5
12,5%
4,4%
1,7%
12
50
16
13,6%
9,9%
5,4%
24
133
47
27,3%
26,4%
15,9%
41
298
227
46,6%
59,2%
76,9%
88
503
295
100,0%
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100,0%

100,0%

ύλνιν
38
4,3%
78
8,8%
204
23,0%
566
63,9%
886
100,0%

Σν πνζνζηφ ησλ κεηέξσλ κε γξακκαηηθφ επίπεδν απφ ιχθεην θαη
άλσ ηα παηδηά ησλ νπνίσλ είραλ βαζκφ ζηα Μαζεκαηηθά απφ 8 θαη άλσ
είλαη κεγαιχηεξν απφ ην πνζνζηφ απηψλ κε γξακκαηηθέο γλψζεηο
δεκνηηθνχ. Σν αληίζηξνθν ηζρχεη γηα ηηο κεηέξεο ηα παηδηά ησλ νπνίσλ
είραλ βαζκφ ζηα καζεκαηηθά θάησ απφ 8 (πίλ. Α39).
χκθσλα κε ηελ ηηκή
ζεκαληηθφηεηαο

(p)

ε

εμάξηεζε κεηαμχ ησλ δχν

ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΣΕΡΑ & ΕΠΙΔΟΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ
Dimotiko

Likio

1/ΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

2/ΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

κεηαβιεηψλ είλαη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή.

Ζ

ηζρχο

ηεο

10

εμάξηεζεο απηήο, φπσο απηή
εθθξάδεηαη απφ ηνλ δείθηε
Γάκκα

είλαη

(ρ2=48,753

-

9

είλαη

10

26,4%

27,3%

p<0,005

59,2%

/
3/ΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

γλσζηφ

πσο

15,9%
9

ζηελ ειιεληθή νηθνγέλεηα ε
κεηέξα

9

αδχλακε

Γάκκα=0,381 - p<0,005).
Δίλαη

46,60%

απηή

πνπ

10

αλαιακβάλεη θπξίσο ην ξφιν

76,9%

=7 & <7
8
9
10

ηνπ ζπκπαξαζηάηε ζηελ εθπαηδεπηηθή πνξεία ηνπ παηδηνχ θαζψο θαη ηνπ
ειεγθηή ησλ ζρνιηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ην
επηβεβαηψλνπλ Ζ κεηέξα ζε πνζνζηφ 77,2% ησλ νηθνγελεηψλ είλαη ην
πξφζσπν πνπ αλαιακβάλεη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο
πνξείαο ηνπ παηδηνχ. ην 8,6% ησλ νηθνγελεηψλ έρνπκε ζπκκεηνρή ζηελ
εθπαηδεπηηθή επίβιεςε ηνπ παηδηνχ, θαη ηεο κεηέξαο θαη ηνπ παηέξα ελψ
ζην 4,1% ησλ νηθνγελεηψλ, ηεο κεηέξαο θαη θάπνηνπ άιινπ πξνζψπνπ.
πλνιηθά ινηπφλ ζην 89,9% ησλ νηθνγελεηψλ ε κεηέξα δηαδξακαηίδεη
θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνξείαο ηνπ
παηδηνχ. Ζ εθπαίδεπζε ηεο ίδηαο θαη ην επίπεδν ησλ γλψζεσλ ηεο είλαη
θπζηθφ λα επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ ηεο θαη ηε
δπλαηφηεηα λα βνεζάεη ην παηδί ηεο ζηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο ηνπ θαη ζηε
κειέηε ηνπ. Ζ βνήζεηα θαη ε ζπκπαξάζηαζε πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ
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κεηέξεο κε πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν είλαη πην απνηειεζκαηηθέο απφ
κεηέξεο κε κε πςειφ. Καη απηφ αληαλαθιάηαη θαη ζηηο επηδφζεηο ησλ
παηδηψλ.
• Δπίπεδν κόξθσζεο παηέξα θαη ππνθεηκεληθή εθηίκεζε γηα
ηελ επίδνζε ησλ παηδηώλ ζηα Μαζεκαηηθά.
Σν πνζνζηφ ησλ παηέξσλ κε γξακκαηηθφ επίπεδν ιπθείνπ θαη
παλεπηζηεκίνπ πνπ εθηηκνχλ φηη ε επίδνζε ησλ παηδηψλ ηνπο ζηα
καζεκαηηθά είλαη άλσ ηνπ κεηξίνπ είλαη κεγαιχηεξν απφ ην πνζνζηφ απηψλ
κε γξακκαηηθέο γλψζεηο δεκνηηθνχ (πίλ. Α30). ηνπο παηέξεο δειαδή κε
πςειφ γξακκαηηθφ επίπεδν βιέπνπκε πην πςειά πνζνζηά παηδηψλ κε
θαιέο επηδφζεηο – ζχκθσλα κε ηελ ππνθεηκεληθή θξίζε ηνπο - ζηα
Μαζεκαηηθά.
Πίλαθαο Α30

Σν παηδί κνπ ζηα
Μαζεκαηηθά είλαη:

Πνιύ θαθόο & Καθόο
Μέηξηνο
Καιόο
Άξηζηνο
ύλνιν

Γξακκαηηθό επίπεδν παηέξα
Γεκνηηθό
Λύθεην
Παλεπηζηήκην
10
23
15
5,8%
3,7%
4,4%
60
138
37
34,7%
22,1%
10,8%
80
322
150
46,2%
51,5%
43,9%
23
142
140
13,3%
22,7%
40,9%
173
625
342
100,0%

100,0%

100,0%

ύλνιν
48
4,2%
235
20,6%
552
48,4%
305
26,8%
1140
100,0%

Ζ εμάξηεζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
(ρ2=78,737 - p<0,005 / Γάκκα=0,345 - p <0,005).
• Δπίπεδν κόξθσζεο κεηέξαο θαη ππνθεηκεληθή εθηίκεζε γηα
ηελ επίδνζε ησλ παηδηώλ ζηα Μαζεκαηηθά.
Σν πνζνζηφ ησλ κεηέξσλ κε γξακκαηηθφ επίπεδν ιπθείνπ θαη
παλεπηζηεκίνπ πνπ εθηηκνχλ φηη ε επίδνζε ησλ παηδηψλ ηνπο ζηα
Μαζεκαηηθά είλαη άλσ ηνπ κεηξίνπ είλαη κεγαιχηεξν απφ ην πνζνζηφ
απηψλ κε γξακκαηηθέο γλψζεηο δεκνηηθνχ (πίλ. Α36). ηηο κεηέξεο δειαδή
κε πςειφ γξακκαηηθφ επίπεδν βιέπνπκε πην πςειά πνζνζηά παηδηψλ κε
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θαιέο επηδφζεηο – ζχκθσλα κε ηελ ππνθεηκεληθή θξίζε ηνπο - ζηα
Μαζεκαηηθά.
Γξακκαηηθό επίπεδν κεηέξαο
Γεκνηηθό
Λύθεην
Παλεπηζηήκην

Πίλαθαο Α36

Σν παηδί κνπ ζηα
Μαζεκαηηθά είλαη:

Πνιύ θαθόο &
Καθόο
Μέηξηνο
Καιόο
Άξηζηνο
ύλνιν

ύλνιν

8

37

9

54

6,3%
52
40,6%
46
35,9%
22
17,2%
128

5,2%
167
23,3%
353
49,3%
159
22,2%
716

2,2%
52
12,9%
189
47,0%
152
37,8%
402

4,3%
271
21,7%
588
47,2%
333
26,7%
1246

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Ζ εμάξηεζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
(ρ2=74,873 - p<0,005 / Γάκκα=0,338 - p <0,005).
πλνιηθά ινηπφλ ην επίπεδν κφξθσζεο ησλ γνλέσλ θαη νη ζρνιηθέο
επηδφζεηο ζηα Μαζεκαηηθά εκθαλίδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε.
Φαίλεηαη πψο νη γνλείο κε πςειφηεξε κφξθσζε κπνξνχλ κέζσ ηεο
εκπινθήο ηνπο λα πξνζθέξνπλ ζηα παηδηά ηνπο θαιχηεξε ππνζηήξημε θαη
ελίζρπζε έηζη ψζηε λα επηηπγράλνπλ πςειφηεξεο ζρνιηθέο επηδφζεηο ζηα
Μαζεκαηηθά. O Screiber (2002), ζεκεηψλεη πσο ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ
γνλέσλ ζπλδέεηαη κε ηηο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά. Σν
θπξηφηεξν εχξεκα έξεπλαο ησλ Fantuzzo, Tighe, θαη Childs (2000), ήηαλ
πσο νη πην κνξθσκέλνη γνλείο εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξν κε ηελ
εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο. Παηδηά γνλέσλ κε ρακειή ηππηθή
εθπαίδεπζε έρνπλ ρακειέο επηδφζεηο ζηα καζεκαηηθά ηεζη.
Δίδακε παξαπάλσ (θεθάιαην 6.4) πψο ε εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηελ
εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο είλαη απμεκέλε φηαλ νη γνλείο έρνπλ πςειή
κφξθσζε. Δπνκέλσο εθηφο απφ ην ινγηθφ ζπκπέξαζκα πψο νη πην
κνξθσκέλνη γνλείο κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ θαιχηεξα ζην γλσζηηθφ
επίπεδν ησλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ δηδάζθνληαη ηα παηδηά ηνπο,
κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη νη θαιέο ζρνιηθέο επηδφζεηο ζπλδένληαη κε
ηελ έληνλε εκπινθή ησλ γνλέσλ - αηηία ηεο νπνίαο είλαη ην πςειφ
κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπο. Γειαδή κηα πηζαλή εξκελεία είλαη πψο γνλείο κε
πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν δίλνληαο ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ αμία ηεο
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εθπαίδεπζεο εκπιέθνληαη εληνλφηεξα ζε απηήλ, δεκηνπξγψληαο έηζη ηηο
πξνυπνζέζεηο λα έρνπλ ηα παηδηά ηνπο θαιέο επηδφζεηο. πκκεηέρνληαο γηα
παξάδεηγκα πεξηζζφηεξν ζηε κειέηε ησλ παηδηψλ ηνπο ζην ζπίηη βνεζνχλ
απνηειεζκαηηθά ηελ αθαδεκατθή πνξεία ηνπ παηδηνχ ηνπο.

6.9

ρνιηθέο επηδόζεηο ζηα Μαζεκαηηθά θαη νηθνγελεηαθό
νηθνλνκηθό επίπεδν
Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε εμάξηεζε ησλ ζρνιηθψλ επηδφζεσλ

ζηα

Μαζεκαηηθά

κε

ην

νηθνγελεηαθφ

νηθνλνκηθφ

επίπεδν

πξαγκαηνπνηήζακε έιεγρν κε Υ2 test.
• Οηθνγελεηαθό νηθνλνκηθό επίπεδν θαη βαζκνινγηθή επίδνζε
ησλ παηδηώλ ζηα Μαζεκαηηθά.

Οηθνγελεηαθό νηθνλνκηθό επίπεδν

Πίλαθαο Α45
Ο βαζκόο ηνπ ζηα
Μαζεκαηηθά ζηνλ
ηειεπηαίν ζρνιηθό
έιεγρν ήηαλ:

7 & κηθξόηεξνο
8
9
10
ύλνιν

<10000
11
6,4%
34
19,9%
55
32,2%
71
41,5%
171
100,0%

10000-20000
17
6,2%
23
8,3%
66
23,9%
170
61,6%
276
100,0%

20000-30000
6
3,5%
8
4,7%
34
19,9%
123
71,9%
171
100,0%

30000-40000
3
2,9%
7
6,7%
12
11,4%
83
79,0%
105
100,0%

>40000
2
2,2%
4
4,4%
13
14,3%
72
79,1%
91
100,0%

H βαζκνινγία ζηα Μαζεκαηηθά απμάλεηαη φζν απμάλεηαη ην
νηθνγελεηαθφ νηθνλνκηθφ επίπεδν. Ζ εμάξηεζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ
είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (ρ2=84,858 - p<0,005 / Γάκκα=0,375 p<0,005)63.

63

Πίλαθεο Α45, Α46 θαη Α47, ζει. 211, Παξάξηεκα.
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ύλνιν
39
4,8%
76
9,3%
180
22,1%
519
63,8%
814
100,0%

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ
ΚΑΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΓΟΖ ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ
<10000 €

19,9%
8

10000-20000 €

9
19,9%

9
23,9%

10

10

9
32,2%

20000-30000 €

10

41,5%

61,6%

30000-40000 €

>40000 €

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ

14,3%

11,4%
9

71,9%

=7 & <7
8
9
10

9
10

10

80,1%

79,0%

• Οηθνγελεηαθό νηθνλνκηθό επίπεδν θαη ππνθεηκεληθή εθηίκεζε
ησλ γνλέσλ γηα

ηελ

επίδνζε

ησλ

παηδηώλ ηνπο

ζηα

Μαζεκαηηθά.
Οηθνγελεηαθό νηθνλνκηθό επίπεδν

Σν παηδί κνπ ζηα
Μαζεκαηηθά είλαη:

Πίλαθαο Α42
Πνιύ θαθόο & Καθόο
Μέηξηνο
Καιόο
Άξηζηνο
ύλνιν

<10000
12
5,0%
89
36,8%
101
41,7%
40
16,5%
242
100,0%

10000-20000
20
5,0%
92
23,0%
195
48,8%
93
23,3%
400
100,0%

20000-30000
12
4,9%
39
16,0%
121
49,8%
71
29,2%
243
100,0%

30000-40000
4
3,0%
16
12,0%
68
51,1%
45
33,8%
133
100,0%

>40000
4
3,4%
10
8,5%
53
44,9%
51
43,2%
118
100,0%

Οη δχν κεηαβιεηέο εκθαλίδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε
(ρ2=75,172 - p<0,005 / Γάκκα=0,277 - p<0,005). Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο
φζν αλεβαίλνπκε θαηεγνξία νηθνγελεηαθνχ νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ ηφζν
απμάλεη θαη ην πνζνζηφ αξηζηνχρσλ καζεηψλ (φπσο εθηηκνχλ νη γνλείο
ηνπο).
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ύλνιν
52
4,6%
246
21,7%
538
47,4%
300
26,4%
1136
100,0%

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ην νηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο
θαη νη επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ζηα Μαζεκαηηθά έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
εμάξηεζε. Οη βαζκνινγίεο ζηα Μαζεκαηηθά απμάλνληαη θαζψο αλεβαίλεη ην
νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα. Αλάινγα απνηειέζκαηα ζπλαληάκε ζε ειιεληθέο
θαη δηεζλείο έξεπλεο. Παξαδείγκαηνο ράξε, νη Okpala, Okpala and Smith
(2001), ππνζηεξίδνπλ πψο καζεηέο-ηξηεο απφ νηθνγέλεηεο κε πςειφ
θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν έρνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο απφ καζεηέοηξηεο νηθνγελεηψλ κε ρακειφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν. Οη Λεκνλίδεο,
Υαηδειηακή θαη Κπξίδεο (2002), αλαθέξνπλ φηη «νη επηδφζεηο ησλ λεπίσλ
ζηηο

(καζεκαηηθέο)

δνθηκαζίεο…

εμαξηψληαη

απφ

ζπγθεθξηκέλνπο

θνηλσληθνχο παξάγνληεο, νη νπνίνη εληάζζνληαη ζηελ επξεία θαηεγνξία
"θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν" ηεο νηθνγέλεηαο». O Crane (1996) ζπλδέεη
ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ κε ηηο καζεκαηηθέο επηδφζεηο
παηδηψλ 5 σο 9 εηψλ.
Σν πςειφ νηθνγελεηαθφ νηθνλνκηθφ επίπεδν δίλεη ηε δπλαηφηεηα
ζηνπο γνλείο λα πξνζθέξνπλ ζηα παηδηά ηνπο έλα πεξηβάιινλ πην πινχζην
ζε παξαζηάζεηο, εξεζίζκαηα, εθπαηδεπηηθά πιηθά. Δίλαη δχζθνιν βέβαηα λα
απνδνζεί επζέσο ζην νηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο ε αηηία ηεο
απμεκέλεο ζρνιηθήο επίδνζεο ζηα Μαζεκαηηθά. Καη απηφ γηαηί ζπλήζσο ην
πςειφ νηθνλνκηθφ επίπεδν ζπλππάξρεη κε άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ
επίζεο ζπζρεηίδνληαη κε ηηο θαιέο επηδφζεηο φπσο ην πςειφ κνξθσηηθφ
επίπεδν ησλ δχν γνλέσλ.

6.10 ηάζεηο γηα ην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθώλ θαη άιια
πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα

 ηάζεηο ησλ παηδηώλ απέλαληη ζηα Μαζεκαηηθά
Πίλαθαο Α8

Καηαλνκή ηνπ βαζκνύ ζπκθσλίαο ησλ
γνλέσλ κε ην αλ ην παηδί ηνπο αγαπάεη ηα
Μαζεκαηηθά

ςσνόηηηα
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Ποζοζηό %

Πίλαθαο Α8

Καηαλνκή ηνπ βαζκνύ ζπκθσλίαο ησλ
γνλέσλ κε ην αλ ην παηδί ηνπο αγαπάεη ηα
Μαζεκαηηθά

ςσνόηηηα

Ποζοζηό %

139
112
1034
21
1306

10,8
8,7
80,5

Γηαθσλώ απόιπηα & Γηαθσλώ
Γελ μέξσ
πκθσλώ απόιπηα & πκθσλώ
Γελ απάληεζαλ
ύλνιν

100,0

χκθσλα κε ηηο δειψζεηο ησλ γνλέσλ ηνπο ην 80,5% ησλ παηδηψλ
εκθαλίδεηαη λα "αγαπάεη ηα καζεκαηηθά". Μφλν έλαο ζηνπο δέθα καζεηέοηξηεο (10,8%) εκθαλίδνληαη αξλεηηθά δηαθείκελνη απέλαληη ζηα Μαζεκαηηθά
(πίλ. Α8).
 ηάζεηο ησλ γνλέσλ απέλαληη ζε Μαζεκαηηθά
Πίλαθαο Α9

Καηαλνκή ηνπ βαζκνύ ζπκθσλίαο ησλ
γνλέσλ κε ην αλ ηα Μαζεκαηηθά είλαη
αμηόινγν θαη απαξαίηεην κάζεκα

ςσνόηηηα

Ποζοζηό %

13
12
1274
7
1306

1,0
0,9
98,1

Γηαθσλώ απόιπηα & Γηαθσλώ
Γελ μέξσ
πκθσλώ απόιπηα & πκθσλώ
Γελ απάληεζαλ
ύλνιν

100,0

Σν 98,1% ησλ γνλέσλ ζεσξνχλ ην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ
"αμηφινγν θαη απαξαίηεην" (πίλ. Α9) θαη απνξξίπηνπλ ηελ άπνςε πσο "ηα
Μαζεκαηηθά δελ ζα έρνπλ θακία αμία ζηε δσή ηνπ παηδηνχ ηνπο" θαηά
93,8% (πίλ. Α10).
Πίλαθαο Α10

Καηαλνκή ηνπ βαζκνύ ζπκθσλίαο ησλ
γνλέσλ κε ηελ άπνςε: "Σα καζεκαηηθά δελ ζα
έρνπλ θακία αμία ζηε δσή ηνπ παηδηνύ κνπ"

ςσνόηηηα

Ποζοζηό %

1215
23
58
10
1306

93,8
1,8
4,5

Γηαθσλώ απόιπηα & Γηαθσλώ
Γελ μέξσ
πκθσλώ απόιπηα & πκθσλώ
Γελ απάληεζαλ
ύλνιν
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100,0

 Υξόλνο "δηαβάζκαηνο" θάζε κέξα
Πίλαθαο Α7

Υξόλνο "δηαβάζκαηνο" θάζε κέξα

Ποζοζηό %
για κάθε ηάξη
Α΄ ηάξη Γ΄ ηάξη Δ΄ ηάξη

Υπόνορ
Καζόινπ
Μηζή ώξα
Μία ώξα
Γύν ώξεο
Σξεηο ώξεο ή πεξηζζόηεξν
ύλνιν

0,3
8,6
32,4
41,8
16,9
100,0

0,6
5,3
23,8
44,8
25,5
100,0

0,5
5,1
23,5
39,4
31,6
100,0

Ποζοζηό %
ζηο ζύνολο
ηων μαθηηών
0,5
6,2
26,2
42,1
25,0
100,0

Έλα ζηα ηέζζεξα παηδηά (25%) "δηαβάδεη" 3 ψξεο ή πεξηζζφηεξεο
θαη ην 42,1% αθηεξψλεη ζην δηάβαζκα 2 ψξεο (πίλ. Α7). Τπάξρεη ζεκαληηθή
δηαθνξά ζηα πνζνζηά ησλ ηξηψλ ηάμεσλ φζνλ αθνξά ηελ θαηεγνξία ησλ
ηξηψλ σξψλ "δηαβάζκαηνο" ή πεξηζζφηεξν. ηελ Α΄ ηάμε Γεκνηηθνχ ην
16,9% "δηαβάδεη" ηξεηο ψξεο ή πεξηζζφηεξν, ζηελ Γ΄ Γεκνηηθνχ ην
πνζνζηφ απηφ αλεβαίλεη ζην 25,5% θαη ζηελ Δ΄ Γεκνηηθνχ ζρεδφλ έλα ζηα
ηξία παηδηά (31,6%) αθηεξψλεη αληίζηνηρν ρξφλν γηα κειέηε ζην ζπίηη.
Βιέπνπκε ινηπφλ πσο θαζψο αλεβαίλνπκε ηηο ζρνιηθέο ηάμεηο θαη θαζψο
απμάλνληαη νη απαηηήζεηο, απμάλεηαη θαη ν ρξφλνο πνπ ηα παηδηά
αθηεξψλνπλ ζηε κειέηε ηνπο. Ο ρξφλνο απηφο φκσο ζεσξνχκε πσο είλαη
πνιχ κεγάινο. ηνηρεία εξεπλψλ ζηηο Ζ.Π.Α. - ρσξίο λα ζεκαίλεη πσο
απνηεινχλ εθπαηδεπηηθφ παξάδεηγκα πξνο κίκεζε - δείρλνπλ πσο ην 53%
ησλ καζεηψλ-ηξηψλ ηεο Γ΄ ηάμεο δηαβάδνπλ ιηγφηεξν απφ κηα ψξα, ην 12%
κία κε δχν ψξεο θαη κφιηο ην 5% αθηεξψλεη πεξηζζφηεξεο απφ δχν ψξεο
(Voorhis, 2004). εκεηψλνπκε ελδεηθηηθά πσο ε Έλσζε Δθπαηδεπηηθψλ
(National

Education

Association

-

NEA)

θαη

ε

Έλσζε

Γνλέσλ

Δθπαηδεπηηθψλ (National Parent Teacher Association - PTA) ησλ Ζ.Π.Α.
πξνηείλεη γηα ηελ Α΄ θαη Β΄ ηάμε, ρξφλν κειέηεο ζην ζπίηη 20 κε 30 ιεπηά
ελψ γηα ηηο Γ΄, Γ΄, Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεηο, 30 κε 60 ιεπηά (Voorhis, 2004).
 Ηθαλνπνίεζε ησλ γνλέσλ από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο σο πξνο
ηε ζπλεξγαζία
Πίλαθαο Α11

Καηαλνκή ηνπ βαζκνύ ζπκθσλίαο ησλ γνλέσλ
κε ην αλ ν δάζθαινο-α επηδεηά ηε ζπλεξγαζία
ηνπο θαη πξνζπαζεί λα ηνπο ελεκεξώλεη
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ςσνόηηηα

Ποζοζηό %

59
51
1182
14
1306

4,6
3,9
91,5

Γηαθσλώ απόιπηα & Γηαθσλώ
Γελ μέξσ
πκθσλώ απόι. & πκθσλώ
Γελ απάληεζαλ
ύλνιν

100,0

Ηθαλνπνηεκέλνη εκθαλίδνληαη νη γνλείο απφ ηνπο δαζθάινπο-εο
αθνχ δειψλνπλ θαηά 91,5% πσο ν δάζθαινο-α επηδεηά ηε ζπλεξγαζία
ηνπο θαη πξνζπαζεί λα ηνπο ελεκεξψλεη. Μφλν ην 4,6% έρεη αληίζεηε
εκπεηξία (πίλ. Α11). Ο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ην γνλέσλ απφ ηνπο
δαζθάινπο είλαη πνιχ πςειφο θαη πξνμελεί εληχπσζε. Σν εληππσζηαθφ
απηφ εχξεκα ηεο έξεπλαο φκσο πξέπεη λα αμηνινγεζεί ππφ ην πξίζκα ηεο
ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ. Σν γεγνλφο δειαδή, πσο ηα εξσηεκαηνιφγηα
έθηαζαλ ζηα ρέξηα ησλ γνλέσλ κέζσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηε ζπλέρεηα
επηζηξάθεθαλ ζ' απηνχο-έο ίζσο δεκηνχξγεζε κηα δπζθνιία θαηαγξαθήο
ηπρφλ αξλεηηθψλ εληππψζεσλ πνπ ππήξραλ. Ο ηξφπνο δηαθίλεζεο δειαδή
ησλ εξσηεκαηνινγίσλ κέζσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα απνηέιεζε
ηξνρνπέδε ζηελ έθθξαζε ησλ φπνησλ αξλεηηθψλ απφςεσλ είραλ νη γνλείο
γηα ηε ζπλεξγαζία καδί ηνπο
 Απόςεηο ησλ γνλέσλ γηα ηε κάζεζε ησλ Μαζεκαηηθώλ
Πίλαθαο Γ1
Γηαθσλώ απόιπηα: 1
2
3
4
πκθσλώ απόιπηα: 5
Γελ απάληεζαλ
ύλνιν

Οη καζεηέο-ηξηεο καζαίλνπλ "θαιά" ηα
Μαζεκαηηθά όηαλ έρνπλ "θαιό" δάζθαιν-α.

ςσνόηηηα

Ποζοζηό %

10
11
85
301
869
30
1306

0,8
0,9
6,7
23,6
68,0

Mean: 4,61

100,0

Std. Deviation: 1,586

 Σν 91,6% ησλ γνλέσλ δέρνληαη πσο ηα παηδηά καζαίλνπλ
‗‘θαιά‘‘ Μαζεκαηηθά φηαλ έρνπλ ‗‘θαιφ‘‘ δάζθαιν-α (πίλ. Γ1). Ο ξφινο ηνπ
δαζθάινπ ζεσξείηαη ζεκαληηθφηαηνο απφ ηελ ηεξάζηηα πιεηνςεθία ηνπ
δείγκαηνο καο. Σνλ αλ ‗‘πεηχρεη‘‘ ή φρη ην παηδί ηνπο ζην ζρνιείν, αλ
δηαπξέπεη ή πζηεξεί ζηα Μαζεκαηηθά, ζεσξείηαη πψο είλαη δήηεκα θαινχ ή
θαθνχ εθπαηδεπηηθνχ. Απηφ θπζηθά θαλεξψλεη ηηο πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ
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απφ ην δάζθαιν-α ηνπ παηδηνχ ηνπο, ηελ αληίιεςε πνπ έρνπλ γηα ην ξφιν
πνπ παίδεη ζηελ εθπαίδεπζε αιιά θαη ηελ πίεζε πνπ αζθεί ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ε επξέσο δηαδεδνκέλε θαη παγησκέλε απηή άπνςε.
Οη καζεηέο-ηξηεο καζαίλνπλ "θαιά" ηα Μαζεκαηηθά όηαλ
επαλαιακβάλνπλ πνιιέο θνξέο αζθήζεηο Μαζεκαηηθώλ.

Πίλαθαο Γ2
Γηαθσλώ απόι.: 1
2
3
4
πκθσλώ απόι.: 5
Γελ απάληεζαλ
ύλνιν

ςσνόηηηα

Ποζοζηό %

6
23
109
325
805
38
1306

0,5
1,8
8,6
25,6
63,5
100,0

Mean: 4,52

Std. Deviation: 1,069

 Σν 89,1% πηζηεχνπλ πσο νη καζεηέο-ηξηεο καζαίλνπλ "θαιά" ηα
Μαζεκαηηθά κε ηελ επαλάιεςε πνιιψλ αζθήζεσλ (πίλ. Γ2). Σν εχξεκα
απηφ αλαδεηθλχεη ηελ ζέζε φηη νη καζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο εμαξηψληαη θαηά
πνιχ απφ ηελ πξαθηηθή θαη εμάζθεζε πάλσ ζην ίδην καζεκαηηθφ
θαηλφκελν. Αλ ζειήζνπκε λα ην κεηαθξάζνπκε κε φξνπο ςπρνινγίαο ζα
κπνξνχζακε

λα

πνχκε

πσο

πξφθεηηαη

γηα

ηελ

θπξηαξρία

κηαο

ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζέζεο: ε απφθηεζε ηεο γλψζεο ζεσξείηαη απφξξνηα
ηεο εκπεηξίαο. Ζ κάζεζε βαζίδεηαη ζηελ επαλάιεςε. Γηα λα παγησζεί κηα
ζπκπεξηθνξά

ρξεηάδνληαη

πιεζψξα

παξφκνησλ

εξεζηζκάησλ

πνπ

αθνινπζνχληαη απφ αληίζηνηρεο αληηδξάζεηο. Μαο ζπκίδεη δειαδή ηνλ λφκν
ηεο άζθεζεο ησλ Thorndike θαη Watson (Κνιηάδεο, 1996, ζει. 87).

Πίλαθαο Γ4

Γηαθσλώ απόιπηα: 1
2
3
4
πκθσλώ απόιπηα: 5
Γελ απάληεζαλ
ύλνιν

Οη καζεηέο-ηξηεο καζαίλνπλ "θαιά" ηα Μαζεκαηηθά
όηαλ ν δάζθαινο-α δίλεη πνιιέο δηθέο ηνπ αζθήζεηο
γηα ην ζπίηη (θσηνηππίεο)

ςσνόηηηα

Ποζοζηό %

52
103
260
329
517
45
1306

4,1
8,2
20,6
26,1
41,0

Mean: 3,92

100,0

Std. Deviation: 1,144

173

 Ζ απνδνρή ηεο επαλάιεςεο θαη ηεο εμάζθεζεο είλαη νπζηαζηηθά
ην ππφβαζξν ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ην ‗‘ζχλδξνκν ηεο θσηνηππίαο‘‘ ζηελ
ειιεληθή εθπαίδεπζε. Σελ παξνρή δειαδή πνιιψλ αζθήζεσλ γηα ην ζπίηη έμσ απφ ηα ζρνιηθά βηβιία - κε ζθνπφ ηελ εκπέδσζε ησλ καζεκαηηθψλ
ελλνηψλ. Μηα πξαθηηθή πνπ επηθξνηείηαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο γνλείο
θαη ζεσξείηαη σο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ απνηειεζκαηηθνχ θαη θαινχ
εθπαηδεπηηθνχ. πσο βιέπνπκε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ην 67,1% ησλ
γνλέσλ ζεσξνχλ πσο φηαλ ν δάζθαινο δίλεη πνιιέο δηθέο ηνπ αζθήζεηο
ζην ζπίηη, βνεζηνχληαη ηα παηδηά ζηελ εθκάζεζε Μαζεκαηηθψλ (πίλ. Γ4).

Πίλαθαο Γ3
Γηαθσλώ απόιπηα: 1
2
3
4
πκθσλώ απόιπηα: 5
Γελ απάληεζαλ
ύλνιν

Οη καζεηέο-ηξηεο καζαίλνπλ "θαιά" ηα Μαζεκαηηθά
παίδνληαο θαηάιιεια παηρλίδηα (π.ρ. ζθάθη, ηάβιη).

ςσνόηηηα

Ποζοζηό %

142
154
309
329
303
69
1306

11,5
12,4
25,0
26,6
24,5

Mean: 3,40

100,0

Std. Deviation: 1,292

 Σν 23,9% ησλ γνλέσλ δελ πηζηεχνπλ πσο παίδνληαο θαηάιιεια
παηρλίδηα ην παηδί ηνπο καζαίλεη Μαζεκαηηθά (πίλ. Γ3). Παξφιν πνπ ε
αληίιεςε απηή δελ είλαη πιεηνςεθηθή, καο δείρλεη πσο έλαο ζηνπο ηέζζεξηο
πεξίπνπ γνλείο αγλνεί ηελ εθπαηδεπηηθή δηάζηαζε ηνπ παηρληδηνχ. Θεσξνχλ
κάιινλ πψο ην παηρλίδη έρεη κφλν ςπραγσγηθή δηάζηαζε.
Ζ ζρέζε ηεο κάζεζεο κε παηγληψδεηο δξαζηεξηφηεηεο είλαη θάηη πνπ
πξέπεη λα ηνλίδεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηηο επαθέο πνπ έρνπλ κε
ηνπο γνλείο. Ζ ελεκέξσζε θαη θαζνδήγεζε ησλ γνλέσλ κπνξεί λα
πεξηιακβάλεη θαη απηφλ ηνλ ηνκέα: λα εθκεηαιιεχνληαη δειαδή ηηο
δπλαηφηεηεο εθπαίδεπζεο πνπ πξνζθέξεη ην παηρλίδη ζηα ρξνληθά
δηαζηήκαηα πνπ ην παηδί είλαη ζην ζπίηη. Ο δάζθαινο-α κπνξεί λα
πξνηείλεη θαη ζπγθεθξηκέλα παηρλίδηα πνπ πξνσζνχλ ηελ καζεκαηηθή
ζθέςε. πσο βιέπνπκε θαη ζηνλ παξαπάησ πίλαθα κφλν έλαο ζηνπο δχν
γνλείο (51,1%), ελζηεξλίδεηαη πψο ηα Μαζεκαηηθά κπνξνχλ λα δηδαρηνχλ
κέζα απφ ην παηρλίδη. Δίλαη κέζα ζην ξφιν ηνπ ζρνιείνπ ε πξνζπάζεηα
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ζπλεηδεηνπνίεζεο απφ ην ζχλνιν ησλ γνλέσλ φηη ζηα πεξηζζφηεξα
παηρλίδηα, απφ ην θξπθηφ (απαγγειία αξηζκψλ: πέληε, δέθα, δεθαπέληε…)
κέρξη ην ηάβιη θαη ηα παηρλίδηα ηεο ηξάπνπιαο, ‗‘θξχβνληαη‘‘ Μαζεκαηηθά.

Πίλαθαο Γ6
Γηαθσλώ απόιπηα: 1
2
3
4
πκθσλώ απόιπηα: 5
Γελ απάληεζαλ
ύλνιν

Οη καζεηέο-ηξηεο καζαίλνπλ "θαιά" ηα Μαζεκαηηθά
όηαλ βνεζηνύληαη από ηνπο γνλείο ζην ζπίηη.

ςσνόηηηα

Ποζοζηό %

45
80
240
425
470
46
1306

3,6
6,3
19,0
33,7
37,3

Mean: 3,95

100,0

Std. Deviation: 1,066

 Σν 71% ησλ γνλέσλ δέρνληαη πσο ηα παηδηά ηνπο καζαίλνπλ
‗‘θαιά‘‘ ηα Μαζεκαηηθά φηαλ βνεζηνχληαη απφ ηνπο ίδηνπο ζην ζπίηη (πίλ.
Γ6). Ζ δηαδεδνκέλε απηή άπνςε βαζίδεηαη ζην γεγνλφο πψο ε ζπκκεηνρή
ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο γνλείο ζεκαίλεη
ζπκκεηνρή ζην ‗‘δηάβαζκα‘‘ πνπ έρνπλ γηα ην ζπίηη θαη έιεγρν ησλ
ζρνιηθψλ εξγαζηψλ ηνπο. Απνδέρνληαη δειαδή πσο κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ
ξφινπ ηνπο είλαη ε ζηήξημε θαη ππνβνήζεζε ησλ παηδηψλ ηνπο ζηηο
ζρνιηθέο εξγαζίεο Μαζεκαηηθψλ πνπ ηνπο αλαζέηνληαη απφ ηνλ δάζθαινα. Έρνπκε φκσο δχν παξάιιειεο επηπηψζεηο απηήο ηεο αληίιεςεο. Απφ ηε
κηα νη γνλείο πνιιέο θνξέο εκπιέθνληαη ζηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο ησλ
Μαζεκαηηθψλ ρσξίο λα έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη κε ιαλζαζκέλν
ηξφπν δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο. Απφ ηελ άιιε δεκηνπξγείηαη κηα έκκεζε
πίεζε γηα ηελ χπαξμε ‗‘δνπιεηάο‘‘ απφ ην ζρνιείν ζην ζπίηη. Ζ βνήζεηα πνπ
πξνζθέξνπλ νη γνλείο ζην ζπίηη πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ζρνιηθψλ
εξγαζηψλ γηα ην ζπίηη. ηαλ ζεσξνχκε ζεκαληηθφ γηα λα πξννδεχζεη ην
παηδί καο ζηα Μαζεκαηηθά ηε βνήζεηα πνπ πξνζθέξνπκε ζην ζπίηη
απνδερφκαζηε θαη ηελ αλάγθε αλάζεζεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
ζρνιηθψλ εξγαζηψλ. Θεσξνχκε δειαδή ζεκαληηθφ λα ππάξρεη ζρνιηθή
‗‘δνπιεηά‘‘ γηα ην ζπίηη. Απηφ δεκηνπξγεί πξνζθφκκαηα ζηηο φπνηεο
πξνζπάζεηεο γίλνληαη κέζα απφ ηα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηηο
ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο λα νινθιεξψλεηαη ε επεμεξγαζία ησλ
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δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζην ζρνιείν θαη λα κελ έρεη ν καζεηήο ζεκαληηθέο
ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ ζην ζπίηη εθηφο
απφ ηηο επαλαιήςεηο.

Πίλαθαο Γ7
Γηαθσλώ απόιπηα: 1
2
3
4
πκθσλώ απόιπηα: 5
Γελ απάληεζαλ
ύλνιν

Οη καζεηέο-ηξηεο καζαίλνπλ "θαιά" ηα Μαζεκαηηθά
όηαλ θάλνπλ παξέα κε "θαινύο" καζεηέο-ηξηεο.

ςσνόηηηα

Ποζοζηό %

302
237
303
189
220
55
1306

24,1
18,9
24,2
15,1
17,6

Mean: 2,83

100,0

Std. Deviation: 1,408

 Θεηηθή επίδξαζε ηεο παξέαο κε "θαινχο" καζεηέο-ηξηεο ζηηο
επηδφζεηο ζηα Μαζεκαηηθά, βξίζθεη ην 32,7% (πίλ. Γ7). Έλαο ζηνπο ηξεηο
ινηπφλ γνλείο δέρεηαη φηη νη επηξξνέο ησλ νκάδσλ ζπλνκειίθσλ ζηηο
νπνίεο εληάζζεηαη ην παηδί ηνπο επεθηείλνληαη θαη ζην ρψξν ηεο κάζεζεο,
ηεο ζρνιηθήο πξνφδνπ. Δίλαη ε αληαλάθιαζε ζην πεδίν ηεο καζεηείαο θαη
εθπαίδεπζεο ηνπ παιηνχ ξεηνχ «πεο κνπ ηνπο θίινπο ζνπ λα ζνπ πσ
πνηνο είζαη». Απηή ε πεπνίζεζε δελ κπνξεί παξά λα έρεη θαη πξνεθηάζεηο
ζην πψο αληηιακβάλνληαη ην ξφιν ηνπο νη γνλείο, πνηεο είλαη νη
ππνρξεψζεηο ηνπο θαη πνηα κέξηκλα πξέπεη λα επηδεηθλχνπλ θαηά ηελ
αλαηξνθή ησλ παηδηψλ ηνπο. Καηά πάζα πηζαλφηεηα νδεγεί ζηελ επνπηεία
ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ πνπ ζπλάπηεη ην παηδί ηνπο θαη ζηελ πξνζπάζεηα
ειέγρνπ ησλ πεξηπηψζεσλ εθείλσλ πνπ ζεσξνχλ πσο έρνπλ αξλεηηθέο
επηξξνέο ζηε ζπκπεξηθνξά αιιά θαη ηελ αθαδεκατθή πξφνδν ηνπο.
Αληίζεηε άπνςε γηα ηελ επίδξαζε ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ έρεη ην 43% ελψ
έλαο ζηνπο ηέζζεξηο γνλείο επηιέγεη κηα νπδέηεξε ηνπνζέηεζε πάλσ ζ‘
απηφ ην δήηεκα.
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Πίλαθαο Γ8

Οη καζεηέο-ηξηεο καζαίλνπλ "θαιά" ηα Μαζεκαηηθά όηαλ
παίδνπλ παηρλίδηα ζηνλ ππνινγηζηή ηνπο (αλ έρνπλ).

Γηαθσλώ απόιπηα: 1
2
3
4
πκθσλώ απόιπηα: 5
Γελ απάληεζαλ
ύλνιν

ςσνόηηηα

Ποζοζηό %

285
212
315
235
191
68
1306

23,0
17,1
25,4
19,0
15,4
100,0

Mean: 2,87

Std. Deviation: 1,372

 Ζ ζηάζε ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ζην ξφιν
ησλ ππνινγηζηψλ ζε ζρέζε κε ηα Μαζεκαηηθά θαίλεηαη λα κνηξάδεηαη
ζρεδφλ κεηαμχ ηεο ζεηηθήο απνδνρήο θαη ηηο αξλεηηθήο ηνπνζέηεζεο. Σν
40,1% δελ πηζηεχεη πσο παηρλίδηα ζηνλ ππνινγηζηή βνεζνχλ ζε αληίζεζε
κε ην 34,4% (πίλ. Γ8). Σν πνζνζηφ ησλ γνλέσλ (34,4%) πνπ απνδέρεηαη
πσο

νη

ςπραγσγηθέο

εθαξκνγέο

ηνπ

ππνινγηζηή

βνεζνχλ

ζηελ

νηθνδφκεζε καζεκαηηθήο ζθέςεο δελ είλαη πςειφ. Δίλαη γλσζηέο νη
επηθπιάμεηο πνπ ππάξρνπλ θαη απέλαληη ζηνπο ππνινγηζηέο θαη απέλαληη
ζην ξφιν ηνπ παηρληδηνχ σο εξγαιείνπ κάζεζεο. Οη επηθπιάμεηο ησλ
γνλέσλ απέλαληη ζηνπο ππνινγηζηέο ζεσξνχκε πσο βαζίδνληαη ζηελ
έιιεηςε εκπεηξηψλ ρξήζεο (θφβνο ηνπ ″άγλσζηνπ″), ζε βηψκαηα θαθήο
ρξήζεο (θάπνηα παηδηά φηαλ γλσξίζνπλ ηνλ θφζκν ησλ ππνινγηζηψλ
πεξλνχλ θαζεκεξηλά πνιιέο ψξεο κπξνζηά ζε κηα νζφλε) αιιά θαη ζε
ηδενινγηθνχο ιφγνπο. Τπάξρνπλ πνιιέο ηδενινγηθήο θχζεσο ελζηάζεηο γηα
ην πνπ νδεγεί ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο ε ρξήζε ππνινγηζηψλ. Θεσξείηαη
δειαδή πσο ν άλζξσπνο πεξηζσξηνπνηείηαη θαη απνμελψλεηαη εμαηηίαο ηεο
πξνζθφιιεζεο ηνπ ζηνλ Ζ/Τ. Πσο νδεγνχκαζηε ζε κηα θνηλσλία ίζσο πην
επεκεξνχζα αιιά πην απάλζξσπε. Πσο ε αλζξψπηλε επηθνηλσλία θαη νη
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο δέρνληαη έλα βαξχ πιήγκα. Αλαγλσξίδεηαη πσο νη
επηκέξνπο ρξήζεηο ηνπ ππνινγηζηή είλαη πνιχ ρξήζηκεο, αιιά ππάξρεη
δπζπηζηία σο πξνο ην «ζπλνιηθφ» απνηέιεζκα πνπ ζα επηθέξεη ζηε δσή
καο.
Ζ ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ ζπλερψο απμάλεηαη. Ζ ηξηβή φιν θαη
πεξηζζφηεξσλ αλζξψπσλ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη νη απμαλφκελεο
εκπεηξίεο κε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο αιιάδεη ζηαδηαθά θαη ζπλερψο ηηο
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πξνζδνθίεο απφ ηε ρξήζε ηνπο. Βαζκηαία απμάλνληαη νη γνλείο πνπ
ζπλεηδεηνπνηνχλ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ην ζεηηθφ ξφιν πνπ κπνξνχλ
λα παίμνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε κάζεζε. Ζ ρξήζε
ησλ ππνινγηζηψλ κέζα ζην ζρνιείν γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη ςπραγσγηθνχο
ζθνπνχο αιιά θαη ε είζνδνο ησλ ππνινγηζηψλ ζε φιν θαη πεξηζζφηεξα
ζπίηηα απνκαθξχλεη ηνλ ζθεπηηθηζκφ θαη ηξνθνδνηεί ζεηηθέο πξνζδνθίεο.
Σα Μαζεκαηηθά ζηα νπνία βαζίζηεθε ε αλάπηπμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ
αξρίδνπλ λα βξίζθνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξεο δηδαθηηθέο εθαξκνγέο κέζα
απφ απηέο ηερλνινγίεο. Πνιιά απφ ηα παηρλίδηα πνπ θπθινθνξνχλ σο
ινγηζκηθά κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο καζεκαηηθήο
ζθέςεο θαη ησλ ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ αθνχ ε εηθφλα, ν ήρνο, ην ρξψκα, ε
θίλεζε, ε παηγληψδεο κνξθή δηδαζθαιίαο έρνπλ ζεακαηηθά απνηειέζκαηα
ζηελ θαηαλφεζε γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ.
 Δπηθνηλσλία γνλέσλ - δαζθάισλ
Πεγαίλεηε ζηηο ζπλαληήζεηο κε ην
δάζθαιν-α;

Μηιάηε κε ην δάζθαιν-α γηα ηνπο
ζρνιηθνύο θαλόλεο θαη ζέκαηα
πεηζαξρίαο;

Πνζνζηό %

Πνζνζηό %

Πνηέ

0,5

4,3

πάληα

4,9

10,9

Μεξηθέο θνξέο

17,1

31,6

πρλά

39,8

35,9

Πνιύ ζπρλά

37,7

17,3

ύλνιν

100,0

100,0

Πίλαθαο
13-14

 77,5% ησλ γνλέσλ δειψλνπλ πσο πεγαίλνπλ ζηηο ζπλαληήζεηο
κε ην δάζθαιν-α ζπρλά ή πνιύ ζπρλά (πίλ. 13-14). Αλ θαη απηφ ην
πνζνζηφ θαληάδεη ηθαλνπνηεηηθφ ζε πξψηε αλάγλσζε, δελ πξέπεη λα καο
δηαθεχγεη πψο νη ππφινηπνη γνλείο, δειαδή πεξίπνπ έλαο ζηνπο πέληε, δελ
ιακβάλνπλ ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ θαζνδήγεζε πνπ ν δάζθαινο-α παξέρεη
ζε απηέο ζπλαληήζεηο φζνλ αθνξά ηε θχζε ησλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ
θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ
εθπαηδεπηηθά ηα παηδηά ηνπο.
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 Έλαο ζηνπο δχν γνλείο (53,2%) ζπδεηνχλ ζπρλά γηα ηνπο
ζρνιηθνχο θαλφλεο θαη ζέκαηα πεηζαξρίαο κε ην δάζθαιν-α (πίλ. 13-14,
παξαπάλσ). Δίηε ινηπφλ ηέηνηα δεηήκαηα δελ ζπδεηνχληαη ζπρλά απφ ην
ζχλνιν ησλ γνλέσλ γηαηί δελ ππάξρεη ιφγνο (παξαδείγκαηνο ράξε γηαηί
δελ παξνπζηάδνληαη ζπρλά πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη θαηλφκελα
απεηζαξρίαο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε), είηε δελ αμηνινγνχληαη σο
ζεκαληηθά ψζηε λα πξνζειθχνπλ ην ελδηαθέξνλ γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ.
Φαίλεηαη πσο ζηηο ζπλαληήζεηο θαη επαθέο γνλέσλ-εθπαηδεπηηθψλ
θπξίαξρε ζεκαηνινγία απνηεινχλ δεηήκαηα επηδφζεσλ θαη δηδαθηηθήο.
Παίξλεηε ηειέθσλν ην δάζθαιν-α
αλ αλεζπρείηε γηα θάηη πνπ είπε ην
παηδί ζαο;
Πνζνζηό %

Μηιάηε κε ην δάζθαιν-α γηα ηηο
ζρέζεηο ηνπ παηδηνύ ζαο κε ηνπο
ζπκκαζεηέο ηνπ;
Πνζνζηό %

Πνηέ

39,2

10,1

πάληα

24,7

20,5

Μεξηθέο θνξέο

20,4

34,1

πρλά

10,8

25,7

Πνιύ ζπρλά

4,9

9,6

ύλνιν

100,0

100,0

Πίλαθαο
15-16

 Μφλν ην 15,7% ησλ γνλέσλ έρεη ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ην
δάζθαιν-α ηνπ παηδηνχ ηνπο (πίλ. 15-16). Δίλαη κηα κνξθή επηθνηλσλίαο
πνπ ζπαλίδεη ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα παξφιν ζα κπνξνχζε λα
επηιχεη ζεκαληηθά δεηήκαηα ή θαη απιέο απνξίεο θαη πξνβιεκαηηζκνχο ησλ
γνλέσλ. Οη επαθέο γίλνληαη σο επί ην πιείζηνλ δηα δψζεο, κε πξνζσπηθή
παξνπζία ησλ γνλέσλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Σν γεγνλφο φκσο πσο
πνιινί γνλείο δελ έρνπλ ην ρξφλν λα πεγαίλνπλ ζην ζρνιείν ησλ παηδηψλ
ηνπο

φηαλ

αλαθχπηεη

ππνρξεψζεσλ),

ζεκαίλεη

θάπνην
πσο

δήηεκα
ε

(ιφγσ

απαξαίηεηε

επαγγεικαηηθψλ

αιιειεπίδξαζε

θαη

αιιεινπιεξνθφξεζε κεηαμχ γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πνιιέο θνξέο δελ
πθίζηαηαη. Οη ηειεθσληθέο επηθνηλσλίεο πνπ δελ ζπλεζίδνληαη ζα
κπνξνχζαλ λα πξνζθέξνπλ κηα ρξνληθά νηθνλνκηθή δηέμνδν πνπ ζα έδηλε
ιχζε ζηελ αδπλακία πνιιψλ γνλέσλ λα πξνζηξέρνπλ ζην ζρνιείν φηαλ
ηνπο απαζρνιεί θάηη.
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 Μάζεζε ζην ζπίηη
Πίλαθαο
25-26

Έρεη ην παηδί έλα ήζπρν κέξνο ζην
ζπίηη γηα λα δηαβάδεη θαη λα βάδεη ηα
ζρνιηθά πιηθά;
Πνζνζηό %

Γηαβάδεηε καδί κε ην παηδί;
Πνζνζηό %

Πνηέ

1,0

1,8

πάληα

3,3

10,7

Μεξηθέο θνξέο

6,4

19,5

πρλά

21,4

28,0

Πνιύ ζπρλά

67,9

40,0

ύλνιν

100,0

100,0

 Σν 68% ησλ γνλέσλ ‗‘δηαβάδνπλ‘‘ καδί κε ην παηδί ηνπο (πίλ. 2526). Σν πνζνζηφ απηφ ζπκβαδίδεη κε άιιν εχξεκα ηεο έξεπλαο πνπ
παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ: 71% ησλ γνλέσλ δέρνληαη πσο ηα παηδηά ηνπο
καζαίλνπλ ‗‘θαιά‘‘ ηα Μαζεκαηηθά φηαλ βνεζηνχληαη απφ ηνπο ίδηνπο ζην
ζπίηη. Ζ απνδνρή κηαο ηέηνηαο ζέζεο νδεγεί, φπσο είλαη επφκελν, ζηελ
εκπινθή ησλ γνλέσλ ζην ‗‘δηάβαζκα‘‘ ησλ παηδηψλ ηνπο.

Πίλαθαο
21-22

Διέγρεηε ηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο;

Σεξείηε έλα ηαθηηθό πξόγξακκα γηα
ηνλ ύπλν ηνπ παηδηνύ;

Πνζνζηό %

Πνζνζηό %

Πνηέ

0,3

1,3

πάληα

2,2

4,3

Μεξηθέο θνξέο

5,9

10,7

πρλά

24,1

39,4

Πνιύ ζπρλά

67,5

44,3

ύλνιν

100,0

100,0

 πρλφ έιεγρν ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηψλ θάλνπλ 91,6% ησλ γνλέσλ
(πίλ. 21-22). Σν ζπληξηπηηθφ απηφ πνζνζηφ δείρλεη πσο νη Έιιελεο γνλείο
ζεσξνχλ σο πξσηαξρηθή ππνρξέσζε ηνπο, αθφκα θαη αλ δελ εκπιέθνληαη
κε άιινπο ηξφπνπο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο, ηελ επίβιεςε ησλ
βηβιίσλ θαη ηεηξαδίσλ ηνπο πνπ πεξηέρνπλ ηηο δηάθνξεο εξγαζίεο ηνπ
ζρνιείνπ. Ο έιεγρνο απηφο δελ απαηηεί ηε δηάζεζε πνιχ ρξφλνπ θαη
πξνζθέξεη ζε αδξέο γξακκέο ηελ εηθφλα ηεο αθαδεκατθήο πνξείαο ηνπ
παηδηνχ ηνπο. Αθφκα θαη νη γνλείο πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζηε κειέηε ζην
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ζπίηη (βιέπε παξαπάλσ) επηηεξνχλ θαη ειέγρνπλ ζπρλά ηηο ζρνιηθέο
εξγαζίεο ησλ παηδηψλ ηνπο.
 Τηνζέηεζε θαλόλσλ ζην ζπίηη
Μηιάηε κε ην δάζθαιν-α γηα
πξνζσπηθά ζαο δεηήκαηα εάλ
έρνπλ ζρέζε κε ην ζρνιείν;

Βάδεηε όξηα ζηελ
παξαθνινύζεζε ηειεόξαζεο,
βίληεν, DVD;

Πνζνζηό %

Πνζνζηό %

Πνηέ

29,3

1,5

πάληα

24,0

4,9

Μεξηθέο θνξέο

28,4

24,9

πρλά

13,7

39,0

Πνιύ ζπρλά

4,6

29,7

ύλνιν

100,0

100,0

Πίλαθαο
19-20

Σν 68,7% ζέηνπλ φξηα ζηελ παξαθνινχζεζε ηειεφξαζεο (πίλ. 1920). Θεσξνχκε πσο είλαη έλα ηδηαίηεξα πςειφ πνζνζηφ ην νπνίν δελ
αλακέλακε. Καη απηφ γηαηί ε ζέαζε ηεο ηειεφξαζεο είλαη ε εχθνιε
απάληεζε ζηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ ρξφλνπ ησλ γνλέσλ λα αζρνιεζνχλ
κε ηα παηδηά ηνπο. Γηα λα εμαρζνχλ φκσο αζθαιή ζπκπεξάζκαηα απέλαληη
ζηελ παηδηθή ηειεζέαζε δελ αξθεί θπζηθά λα γλσξίδνπκε εάλ νη γνλείο
ζέηνπλ φξηα θαη θαλφλεο. Πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ επαθξηβψο πνηα είλαη
απηά ηα φξηα. Δίλαη ξηδηθά αληίζεηε, γηα παξάδεηγκα, ε πξνζέγγηζε κηαο
νηθνγέλεηαο πνπ επηηξέπεη ζηα παηδηά λα βιέπνπλ δχν ψξεο θάζε κέξα
ηειεφξαζε ή DVD αιιά κε απζηεξή επηινγή, κε ηελ πξνζέγγηζε κηαο
άιιεο νηθνγέλεηαο πνπ πξνζδηνξίδεη ην ρξφλν ηειεζέαζεο ρσξίο φκσο λα
επεκβαίλεη ζην ηη βιέπνπλ ηα παηδηά.
 πκκεηνρή ησλ γνλέσλ
Μηιάηε ζε άιινπο γνλείο γηα ηηο
ζρνιηθέο ζπλαληήζεηο θαη ηα
ζρνιηθά ζπκβάληα;

πκκεηέρεηε ζηηο ζπλαληήζεηο ηνπ
ζπιιόγνπ γνλέσλ ηνπ ζρνιείνπ;

Πνζνζηό %

Πνζνζηό %

Πνηέ

4,3

13,0

πάληα

11,5

20,4

Μεξηθέο θνξέο

29,5

24,1

πρλά

32,0

21,7

Πίλαθαο
39-40
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Μηιάηε ζε άιινπο γνλείο γηα ηηο
ζρνιηθέο ζπλαληήζεηο θαη ηα
ζρνιηθά ζπκβάληα;

πκκεηέρεηε ζηηο ζπλαληήζεηο ηνπ
ζπιιόγνπ γνλέσλ ηνπ ζρνιείνπ;

Πνζνζηό %

Πνζνζηό %

Πνιύ ζπρλά

22,8

20,8

ύλνιν

100,0

100,0

Πίλαθαο
39-40

ηηο ζπλαληήζεηο ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ ζπκκεηέρνπλ ζπρλά ην
42,5% ησλ γνλέσλ (πίλ. 39-40). Ο ζεζκνζεηεκέλνο θνξέαο ηεο εκπινθήο
ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε δελ θαηαθέξλεη λα επηηχρεη ηε ζπκκεηνρή
ζηηο ζπλειεχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ πνζνζηνχ
γνλέσλ. Οη ζχιινγνη γνλέσλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο πξνζειθχνπλ ην
ελδηαθέξνλ ελφο κηθξνχ αξηζκνχ γνλέσλ ίζσο γηαηί δελ έρνπλ νπζηαζηηθέο
δπλαηφηεηεο παξέκβαζεο ζηελ πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ. πλήζσο ηα ίδηα
πξφζσπα εκθαλίδνληαη ζηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ησλ ζπιιφγσλ απηψλ
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ έμη εηψλ πνπ ηα παηδηά ηνπο θνηηνχλ ζηελ
πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε.
 Παξνρή επθαηξηώλ κάζεζεο ζην ζπίηη
Λέηε ζην παηδί ζαο ηζηνξίεο γηα
όηαλ πεγαίλαηε ζρνιείν;

Πεγαίλεηε ην παηδί ζαο ζε κέξε πνπ
κπνξεί λα κάζεη ηδηαίηεξα πξάγκαηα;
(π.ρ. παηδηθέο βηβιηνζήθεο, κνπζεία,
εθζέζεηο, ζέαηξν, θ.ά.)

Πνζνζηό %

Πνζνζηό %

Πνηέ

3,1

6,3

πάληα

9,5

21,1

Μεξηθέο θνξέο

37,2

37,5

πρλά

28,8

23,0

Πνιύ ζπρλά

21,4

12,1

ύλνιν

100,0

100,0

Πίλαθαο
23-24

 Μφλν ην 35,1% πεγαίλνπλ ζπρλά κε ην παηδί ηνπο ζε κνπζεία,
εθζέζεηο, ζέαηξα, βηβιηνζήθεο, θ.η.ι. (πίλ. 23-24). Μία ζηηο πέληε
νηθνγέλεηεο (21,1%) αλαθέξνπλ πσο ζπάληα ηα παηδηά έρνπλ αλάινγεο
εκπεηξίεο. ην 6,3% ησλ νηθνγελεηψλ είλαη αλχπαξθηεο δελ πθίζηαληαη.
Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ πσο ζην 27,4% ησλ νηθνγελεηψλ ηα παηδηά έρνπλ
κεησκέλεο επθαηξίεο εμσζρνιηθήο κάζεζεο. Αλ θαη ηέηνηνπ είδνπο
δξαζηεξηφηεηεο

είλαη

θαη

δήηεκα
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νηθνλνκηθψλ

δπλαηνηήησλ

θάζε

νηθνγέλεηαο, ην ζρνιείν ζα κπνξνχζε λα παξνηξχλεη ηνπο γνλείο λα
‗‘επελδχνπλ‘‘ ζε απηέο θαη λα ηνπο ελεκεξψλεη γηα δηαζέζηκεο επηινγέο . Να
πξαγκαηνπνηνχλ επηζθέςεηο ζε κέξε πνπ πξνζθέξνπλ εκπεηξίεο θαη
γλψζεηο. Να κελ αθήλνπλ αλεθκεηάιιεπηεο εθδειψζεηο πνπ δηεπξχλνπλ ην
λνπ θαη ηε ζθέςε. Σν παξαπάλσ πνζνζηφ δείρλεη πσο δελ ππάξρεη κηα
επξέσο δηαδεδνκέλε θνπιηνχξα εμσζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. Έλα είδνο
εθπαίδεπζεο πνπ νη γνλείο έρνπλ θπζηθά θαζνξηζηηθφ ξφιν.

Πνζνζηό %

Αθηεξώλεηε ρξόλν ζε καζεκαηηθέο δεμηόηεηεο όηαλ
παξνπζηάδνληαη επθαηξίεο;
(π.ρ. δεηάηε από ην παηδί λα κεηξήζεη θάπνηα
αληηθείκελα, ξσηάηε ηη ζρήκα έρεη θάπνην αληηθείκελν,
δεηάηε λα θάλεη ινγαξηαζκνύο γηα ηα ςώληα ηνπ
ζπηηηνύ, θ.ά)
Πνζνζηό %

Πνηέ

1,4

2,5

πάληα

7,8

8,5

Μεξηθέο θνξέο

37,3

32,5

πρλά

37,5

33,6

Πνιύ ζπρλά

16,1

22,9

ύλνιν

100,0

100,0

Πίλαθαο
31-32

Πξαγκαηνπνηείηε
δεκηνπξγηθέο
δξαζηεξηόηεηεο
κε ην παηδί ζαο;

 56,5% ησλ γνλέσλ αθηεξψλνπλ ζπρλά ρξφλν ζε καζεκαηηθέο
δεμηφηεηεο ζην ζπίηη (πίλ. 31-32). Γελ κπνξεί λα πεξάζεη εκέξα ρσξίο λα
θαηαθχγνπκε κε ηνλ έλαλ ή άιιν ηξφπν ζε καζεκαηηθνχο ππνινγηζκνχο.
Γελ ππάξρεη κέξα ρσξίο ηελ αλάγθε επίιπζεο πξνβιεκάησλ πνπ απαηηνχλ
καζεκαηηθή ζθέςε. Ζ αθηέξσζε ρξφλνπ ζε καζεκαηηθέο δεμηφηεηεο
ζεσξνχκε πσο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο πξνθχπηεη απφ αλάγθεο ηεο
θαζεκεξηλήο δσήο (π.ρ. ε κέηξεζε αληηθεηκέλσλ) θαη φρη ιφγσ ζπλεηδεηήο
πξνζπάζεηαο ησλ γνλέσλ λα βνεζήζνπλ ηελ αλάπηπμε καζεκαηηθήο
ζθέςεο ησλ παηδηψλ ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ θαηά ηηο επαθέο ηνπο
κε ηνπο γνλείο λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ αλάγθε ζπλεηδεηήο εθκεηάιιεπζεο
ησλ εξεζηζκάησλ πνπ ε θαζεκεξηλφηεηα πξνζθέξεη απιφρεξα. Να
επηζεκάλνπλ πσο ν θφζκνο είλαη ‗‘γεκάηνο‘‘ Μαζεκαηηθά πνπ δίλνπλ
επθαηξίεο ζηα παηδηά λα βειηηψζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο ζε απηά.
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6.11 ρνιηθέο επηδόζεηο ζηα Μαζεκαηηθά θαη ζηάζεηο ησλ
καζεηώλ-ηξηώλ γηα ηα Μαζεκαηηθά ζύκθσλα κε ηηο
δειώζεηο ησλ γνλέσλ
Σν παηδί κνπ αγαπάεη ηα
Μαζεκαηηθά
Γηαθσλώ &
πκθσλώ &
Γηαθσλώ
Γελ
πκθσλώ
απόιπηα
μέξσ
απόιπηα
10
10
20
8,3%
14,1%
2,8%
27
13
43
22,3%
18,3%
5,9%
42
18
147
34,7%
25,4%
20,2%
42
30
517
34,7%
42,3%
71,1%
121
71
727

Πίλαθαο Α48

Ο βαζκόο ηνπ ζηα
Μαζεκαηηθά ζηνλ ηειεπηαίν
ζρνιηθό έιεγρν ήηαλ:

7 & κηθξόηεξνο
8
9
10
ύλνιν

100,0%

100,0%

100,0%

ύλνιν
40
4,4%
83
9,0%
207
22,5%
589
64,1%
919
100,0%

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε εμάξηεζε ησλ ζρνιηθψλ επηδφζεσλ
ζηα Μαζεκαηηθά κε ηηο ζηάζεηο ησλ καζεηψλ-ηξηψλ γηα ηα Μαζεκαηηθά
πξαγκαηνπνηήζακε έιεγρν κε Υ2 test. Σν πνζνζηφ ησλ γνλέσλ πνπ
ζεσξνχλ φηη ην παηδί ηνπο αγαπάεη ηα Μαζεκαηηθά, θαη ηαπηφρξνλα ε
επίδνζή ηνπ ζηα Μαζεκαηηθά είλαη πςειή, είλαη κεγαιχηεξν απφ ην
αληίζηνηρν πνζνζηφ απηψλ πνπ δελ δειψλνπλ θάηη ηέηνην. Ζ εμάξηεζε
κεηαμχ

ησλ

κεηαβιεηψλ

δχν

=7 & <7

είλαη

ζηαηηζηηθά

25,0%
32,5%

ζεκαληηθή. Ζ ηζρχο
ηεο

50,0%

απηήο, φπσο απηή

25,0%

15,7%

9

10

απφ

ηνλ δείθηε Γφκκα
είλαη

-

p<0,005

/

7,1%
5,1%

20,3%

ηζρπξή

(ρ2=113,234

ηάζε απέλαληη ζηα Μαζεκαηηθά &
βαζκνινγηθή επίδνζε
ζηα Μαζεκαηηθά

51,8%

εμάξηεζεο

εθθξάδεηαη

8

8,7%
71,0%

87,8%
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Σν παηδί κνπ αγαπάεη ηα Μαζεκαηηθά
Γηαθσλψ & Γηαθσλψ απφιπηα
Γελ μέξσ
πκθσλψ & πκθσλψ απφιπηα

Γάκκα=0,547 - p<0,005).
πσο θαίλεηαη θαζαξά ζην παξαπάλσ ζρεδηάγξακκα θαζψο
αλεβαίλνπκε ηε βαζκνινγηθή θιίκαθα ηα πνζνζηά ζεηηθψλ ζηάζεσλ
απέλαληη ζηα Μαζεκαηηθά απμάλνληαη. Δλλέα ζηα δέθα παηδηά πνπ
εκθαλίδνπλ πςειή βαζκνινγία ζηα Μαζεκαηηθά έρνπλ ζεηηθή ζηάζε
απέλαληί ηνπο. ζν απμάλεηαη ε βαζκνινγηθή επίδνζε ηα Μαζεκαηηθά
ηαπηφρξνλα απμάλεηαη θαη ην πνζνζηφ ησλ ζεηηθψλ ζηάζεσλ. Πψο φκσο
ζπλδένληαη νη ζηάζεηο κε ηηο επηδφζεηο; Δίλαη πξνθαλέο πψο ζε θάηη πνπ
εθηηκάκε ή καο αξέζεη θαη ην απνδερφκαζηε έρνπκε πνιχ πεξηζζφηεξεο
πηζαλφηεηεο λα εκθαλίζνπκε ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε. Αληίζεηα νηηδήπνηε
δελ είλαη ηεο αξεζθείαο καο ζεκαίλεη ιηγφηεξν ρξφλν ελαζρφιεζεο κε απηφ,
έιιεηςε θηλήηξσλ επηηπρίαο, ειιεηπή πξνζπάζεηα. Απηφ πξνθχπηεη θαη απφ
ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αθνχ δηαπηζηψλνπκε πσο νη ζρνιηθέο
επηδφζεηο ζηα Μαζεκαηηθά θαη νη ζηάζεηο ησλ καζεηψλ-ηξηψλ ζε απηά,
έρνπλ ζπλάθεηα. Θεηηθέο ζηάζεηο ζπλδένληαη κε θαιέο επηδφζεηο, θαη
αξλεηηθέο

ζηάζεηο

κε

κε

ηθαλνπνηεηηθέο

επηδφζεηο.

ε

αλάινγεο

δηαπηζηψζεηο θαηαιήγεη πξφζθαηε έξεπλα κε δείγκα 43.000 παηδηά
Γπκλαζίνπ ζηνλ Καλαδά (Anderson, et al., 2006).

6.12 ηάζεηο ησλ γνλέσλ γηα ηα Μαζεκαηηθά θαη ζρνιηθέο
επηδόζεηο ησλ παηδηώλ ηνπο
Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε εμάξηεζε ησλ ζρνιηθψλ επηδφζεσλ
ζηα Μαζεκαηηθά κε ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ γηα ηα Μαζεκαηηθά
πξαγκαηνπνηήζακε έιεγρν κε Υ2 test.

• ρνιηθή επίδνζε ζηα Μαζεκαηηθά θαη απνδνρή από ηνπο γνλείο ηεο
άπνςεο όηη ‘’Σα Μαζεκαηηθά είλαη έλα πνιύ αμηόινγν θαη απαξαίηεην
κάζεκα’’
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‘’Σα Μαζεκαηηθά είλαη έλα πνιύ
αμηόινγν θαη απαξαίηεην κάζεκα’’
Γηαθσλώ &
πκθσλώ &
Γηαθσλώ
Γελ
πκθσλώ
απόιπηα
μέξσ
απόιπηα
2
0
38
22,2%
0%
4,2%
1
1
83
11,1%
11,1%
9,3%
3
4
199
33,3%
44,4%
22,2%
3
4
576
33,3%
44,4%
64,3%
9
9
896

Ο βαζκόο ηνπ ζηα
Μαζεκαηηθά ζηνλ ηειεπηαίν
ζρνιηθό έιεγρν ήηαλ:

Πίλαθαο Α51

7 & κηθξόηεξνο
8
9
10
ύλνιν

100,0%

100,0%

ύλνιν
40
4,4%
85
9,3%
206
22,5%
583
63,8%
914

100,0%

100,0%

Γηα ηα παηδηά κε πςειή επίδνζε ζηα Μαζεκαηηθά ην πνζνζηφ ησλ
γνλέσλ ηνπο πνπ πηζηεχνπλ φηη ηα Μαζεκαηηθά είλαη έλα πνιχ
αμηφινγν θαη απαξαίηεην κάζεκα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην αληίζηνηρν
πνζνζηφ

απηψλ πνπ

δελ ην

πηζηεχνπλ.

χκθσλα

κε

ηελ ηηκή

ζεκαληηθφηεηαο (p) ε ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ είλαη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή (ρ2=15,794 - p<0,005 =0,015 / Γάκκα=0,489 - p <0,05).
ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΔΙΝΑΙ ΔΝΑ ΠΟΛΤ ΑΞΙΟΛΟΓΟ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΓΗΑΦΩΝΩ & ΓΗΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΤΣΑ

ΓΔΝ ΞΔΡΩ

diafono alopita & diafono

den ksero

11,1%

22,2%
33,3%

=7 & <7
11,1%

44,4%

8

10

10

8
9

9
44,4%
33,3%

ΤΜΦΩΝΩ & ΤΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΤΣΑ
simfono & simfono apolita

9,3%

4,2%

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΓΟΖ
=7 & <7
8
9
10

8
22,2%

9
10
64,3%
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• ρνιηθή επίδνζε ζηα Μαζεκαηηθά θαη απνδνρή από ηνπο γνλείο ηεο
άπνςεο όηη ‘’Σα Μαζεκαηηθά δελ ζα έρνπλ θακία αμία ζηε δσή ηνπ
παηδηνύ κνπ’’
Γηα ηα παηδηά κε πςειφηεξε επίδνζε ζηα Μαζεκαηηθά ην πνζνζηφ
ησλ γνλέσλ πνπ πηζηεχνπλ φηη ηα Μαζεκαηηθά δελ ζα έρνπλ θακία αμία ζηε
δσή ηνπ παηδηνχ ηνπο είλαη κηθξφηεξν απφ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ απηψλ
πνπ δελ ην πηζηεχνπλ. χκθσλα κε ηελ ηηκή ζεκαληηθφηεηαο (p) ε ζρέζε
κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. (ρ2=24,392 p<0,005 / Γάκκα=-0,444 - p<0,005).

Ο βαζκόο ηνπ ζηα
Μαζεκαηηθά ζηνλ ηειεπηαίν
ζρνιηθό έιεγρν ήηαλ:

Πίλαθαο Α54

7 & κηθξόηεξνο
8
9
10
ύλνιν

‘’Σα Μαζεκαηηθά δελ ζα έρνπλ θακία
αμία ζηε δσή ηνπ παηδηνύ κνπ’’
Γηαθσλώ &
πκθσλώ &
Γηαθσλώ
Γελ
πκθσλώ
απόιπηα
μέξσ
απόιπηα
35
2
3
4,1%
10,5%
8,1%
76
2
6
8,9%
10,5%
16,2%
181
8
16
21,1%
42,1%
43,2%
566
7
12
66,0%
36,8%
32,4%
858
19
37
100,0%

100,0%

100,0%

ύλνιν
40
4,4%
84
9,2%
205
22,4%
585
64,0%
914
100,0%

πλεπώο:
Οη γνλείο δείρλνπλ λα αληηιακβάλνληαη ηελ ζεκαληηθόηεηα ησλ
Μαζεκαηηθώλ αθνύ ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπο (98,1%) ζεσξνύλ ην
κάζεκα "αμηόινγν θαη απαξαίηεην". Η εηθόλα απηή εληζρύεηαη θαη από ηελ
απόξξηςε ηεο άπνςεο πσο "ηα Μαζεκαηηθά δελ ζα έρνπλ θακία αμία ζηε
δσή ηνπ παηδηνύ ηνπο" θαηά 93,8%. Καη νη δύν απηέο κεηαβιεηέο πνπ
ζθηαγξαθνύλ ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηα Μαζεκαηηθά εκθαλίδνπλ
ζεηηθή εμάξηεζε κε ηηο ζρνιηθέο επηδόζεηο ησλ παηδηώλ. ζηα Μαζεκαηηθά.
Απηό νθείιεηαη κάιινλ ζην γεγνλόο όηη νη ζεηηθέο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ
δηακνξθώλνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο ησλ παηδηώλ γηα ηα Μαζεκαηηθά θαη απηέο κε
ηελ ζεηξά ηνπο εμαζθνύλ θαηαιπηηθή επίδξαζε ζηελ ζρνιηθή επίδνζε ηνπο.
Αλάινγα ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ησλ ζηάζεσλ ησλ
γνλέσλ αλαθέξνληαη θαη απφ ηνπο Ma (2001), Wang, Wildman, & Calhoun
(1996). Οη Cooper, Lindsay, Nye, θαη Greathouse (1998), δείρλνπλ πώο νη
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ζεηηθέο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο ζρεηίδνληαη κε
ηελ αλάπηπμε ζεηηθψλ ζηάζεσλ ησλ παηδηψλ ηνπο γηα ηε ζρνιηθή κειέηε.

6.13 ηάζεηο ησλ γνλέσλ γηα ηα Μαζεκαηηθά θαη ζηάζεηο
ησλ παηδηώλ ηνπο γηα ηα Μαζεκαηηθά
Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε εμάξηεζε ηεο ζηάζεο ην γνλέσλ γηα
ηα Μαζεκαηηθά κε ηηο ζηάζεηο ησλ καζεηψλ-ηξηψλ επίζεο γηα ηα
Μαζεκαηηθά, πξαγκαηνπνηήζακε έιεγρν κε Υ2 test κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ
''Σν παηδί κνπ αγαπάεη ηα Μαζεκαηηθά'' (8ν εξψηεκα) θαη ησλ κεηαβιεηψλ
''Σα Μαζεκαηηθά είλαη έλα πνιχ αμηφινγν θαη απαξαίηεην κάζεκα'' (9ν
εξψηεκα) θαη ''Σα Μαζεκαηηθά δελ ζα έρνπλ θακία αμία ζηε δσή ηνπ
παηδηνχ κνπ'' (10ν εξψηεκα).
• ρέζε ηεο κεηαβιεηήο ''Σν παηδί κνπ αγαπάεη ηα Μαζεκαηηθά'' κε ηε
κεηαβιεηή ''Σα Μαζεκαηηθά είλαη έλα πνιύ αμηόινγν θαη απαξαίηεην
κάζεκα''
Οη ζηάζεηο ησλ γνλέσλ θαη νη ζηάζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο γηα ηα
Μαζεκαηηθά θαίλεηαη λα έρνπλ ζπλάθεηα. Οη δχν κεηαβιεηέο εκθαλίδνπλ
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε (ρ2=31,442 - p<0,005 / Γάκκα=0,658 p=<0,05).

‘’Σα Μαζεκαηηθά είλαη
έλα πνιύ αμηόινγν θαη
απαξαίηεην κάζεκα’’

Πίλαθαο Α57

Γηαθσλώ &
Γηαθσλώ απόιπηα

‘’Σν παηδί κνπ αγαπάεη ηα
Μαζεκαηηθά’’
Γηαθσλώ &
πκθσλώ &
Γηαθσλώ
Γελ
πκθσλώ
απόιπηα
μέξσ
απόιπηα
5
0
5
3,6%

,0%

,5%

,8%

3

4

4

11

2,2%

3,6%

,4%

,9%

131

108

1020

1259

94,2%

96,4%

99,1%

98,4%

139

112

1029

1280

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Γελ μέξσ
πκθσλώ &
πκθσλώ απόιπηα

ύλνιν
10

ύλνιν
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• ρέζε ηεο κεηαβιεηήο ''Σν παηδί κνπ αγαπάεη ηα Μαζεκαηηθά'' κε ηε
κεηαβιεηή ''Σα Μαζεκαηηθά δελ ζα έρνπλ θακία αμία ζηε δσή ηνπ
παηδηνύ κνπ''
Λφγσ ηεο αξλεηηθήο δηαηχπσζεο ηεο κία απφ ηηο δχν κεηαβιεηέο, ν
ζηαηηζηηθφο έιεγρνο ηηο εκθαλίδεη λα έρνπλ κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
αξλεηηθή εμάξηεζε (ρ2=29,251 - p<0,005 / Γάκκα=-0,439 - p<0,005).
‘’Σν παηδί κνπ αγαπάεη ηα
Μαζεκαηηθά’’
Γηαθσλώ &
πκθσλώ &
Γηαθσλώ
Γελ
πκθσλώ
απόιπηα
μέξσ
απόιπηα
122
95
983

‘’Σα Μαζεκαηηθά δελ ζα
έρνπλ θακία αμία ζηε
δσή ηνπ παηδηνύ κνπ’’

Πίλαθαο Α60

Γηαθσλώ &
Γηαθσλώ απόιπηα

88,4%

Γελ μέξσ

95,4%

93,9%

6

7

10

23

4,3%

6,4%

1,0%

1,8%

10

8

37

55

7,2%

7,3%

3,6%

4,3%

138

110

1030

1278

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

πκθσλώ &
πκθσλώ απόιπηα

86,4%

ύλνιν
1200

ύλνιν

πλεπώο:
Η ζηάζε ησλ παηδηώλ απέλαληη ζηα Μαζεηηθά ζπκβαδίδεη κε ηηο
ζηάζεηο ησλ γνλέσλ ηνπο. Απηό πξνθύπηεη θαη από ηε ζηαηηζηηθή
επεμεξγαζία ησλ κεηαβιεηώλ ησλ ζηάζεσλ ( γνλέσλ θαη παηδηώλ) ε νπνία
θαλεξώλεη ηε ζπλάθεηα ηνπο αιιά θαη από ηελ απιή αλάγλσζε ησλ
πεξηγξαθηθώλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ. ύκθσλα κε όζα δειώλνπλ νη γνλείο
ηνπο, ην 80,5% ησλ παηδηώλ εκθαλίδεηαη λα "αγαπάεη ηα Μαζεκαηηθά" ελώ
παξάιιεια

ην

93,8%

ησλ

γνλέσλ

ζπλεηδεηνπνηεί

ηελ

αμία

ησλ

Μαζεκαηηθώλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Οη ειάρηζηνη γνλείο (1%) πνπ δελ
ζεσξνύλ πσο ηα Μαζεκαηηθά είλαη αμηόινγν θαη απαξαίηεην κάζεκα,
εκθαλίδνπλ δειαδή αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ηνπο, κεηαβηβάδνπλ ζε κεγάιν
πνζνζηό (50%) απηή ηελ αξλεηηθή ζηάζε ζηα παηδηά ηνπο. Οη κηζνί από
απηνύο δειώλνπλ πσο ην παηδί ηνπο δελ αγαπάεη ηα Μαζεκαηηθά.
ε θάζε πεξίπησζε καζεηή-ηξηαο πνπ εκθαλίδεη κεγάιεο δπζθνιίεο
ζηα Μαζεκαηηθά θαιφ ζα ήηαλ λα ειέγρνληαη απφ ηνλ δάζθαιν-α νη
αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ ηνπ γηα λα δηαπηζηψζεη αλ απηέο νη δπζθνιίεο έρνπλ
σο έλα απφ ηα αίηηα ηνπο ηελ αξλεηηθή ζηάζε ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηα
Μαζεκαηηθά. Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα θαζνδεγνχλ ηνπο γνλείο έηζη
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ψζηε λα θάλνπλ εκθαλή ηα ζεηηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα απέλαληη ζηα
Μαζεκαηηθά ή αληηζηξφθσο λα ηνπο ηνλίδνπλ πψο ηπρφλ δηθά ηνπο
αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πξέπεη φζν ην δπλαηφλ λα απνθξχπηνληαη γηαηί
δηακνξθψλνπλ απνξξηπηηθή ζηάζε ησλ παηδηψλ ηνπο γηα ην κάζεκα απηφ,
πξάγκα πνπ ζα νδεγνχζε ζε ρακειέο επηδφζεηο θαη πζηέξεζε έλαληη ησλ
ζπκκαζεηψλ-ηξηψλ ηνπο.

6.14 ηάζεηο ησλ καζεηώλ-ηξηώλ γηα ηα Μαζεκαηηθά θαη
κνξθσηηθό επίπεδν ησλ γνληώλ ηνπο

Πίλαθαο Α63
‘’Σν παηδί κνπ αγαπάεη
ηα Μαζεκαηηθά’’

Γηαθσλώ &

Γξακκαηηθό επίπεδν παηέξα
Γεκνηηθό
Λύθεην Παλεπηζηήκην
26
65
27

ύλνιν
118

Γηαθσλώ απόιπηα

15,3%

10,5%

7,9%

10,4%

Γελ μέξσ

16

59

24

99

9,4%

9,5%

7,0%

8,7%

πκθσλώ &

128

498

292

918

πκθσλώ απόιπηα

75,3%

80,1%

85,1%

80,9%

ύλνιν

170

622

343

1135

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Ζ δηαζηαχξσζε ησλ κεηαβιεηψλ πνπ αλαδεηθλχνπλ ηε ζηάζε ησλ
καζεηψλ-ηξηψλ γηα ηα Μαζεκαηηθά θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ παηέξα
(εξψηεκα 8 & εξψηεκα 4α) δελ εκθαλίδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε
(ρ2=9,179 - p=0,057). Αληηζέησο, νη ζηάζεηο ησλ καζεηψλ-ηξηψλ γηα ηα
Μαζεκαηηθά θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο κεηέξαο (εξψηεκα 8 & εξψηεκα
4β), παξνπζηάδεη κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε (ρ2=9,704 - p=0,046 /
Γάκκα=-0,176 - p<0,005).

‘’Σν παηδί κνπ
αγαπάεη ηα
Μαζεκαηηθά’’

Πίλαθαο Α66

Γξακκαηηθό επίπεδν κεηέξαο
Γεκνηηθό
Λύθεην Παλεπηζηήκην

ύλνιν

Γηαθσλώ &

15

88

33

136

Γηαθσλώ απόιπηα

11,7%

12,3%

8,3%

11,0%

Γελ μέξσ

16

60

26

102

12,5%

8,4%

6,5%

8,2%

97

565

339

1001

πκθσλώ &

190

Γξακκαηηθό επίπεδν κεηέξαο
Γεκνηηθό
Λύθεην Παλεπηζηήκην

Πίλαθαο Α66

ύλνιν

πκθσλώ απόιπηα

75,8%

79,2%

85,2%

80,8%

ύλνιν

128

713

398

1239

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Σν κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο κεηέξαο φπσο είδακε ζην θεθάιαην 3.4
είλαη κηα ζεκαληηθφηαηε κεηαβιεηή. Δπεξεάδεη πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε
κεηαβιεηή ηελ εκπινθή ησλ γνλέσλ ελψ ηαπηφρξνλα επηδξά ζηηο ζηάζεηο
ησλ καζεηψλ-ηξηψλ γηα ηα Μαζεκαηηθά. Φαίλεηαη πσο κεηέξεο κε πςειή
κφξθσζε ιφγσ ηεο έληνλεο εκπινθήο ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ
ηνπο ( π.ρ. βνεζψληαο ζηελ νινθιήξσζε ζρνιηθψλ εξγαζηψλ ζην ζπίηη)
κεηψλνπλ ηελ πηζαλφηεηα λα εκθαλίζνπλ ηα παηδηά ηνπο αξλεηηθέο ζηάζεηο
γηα ηα Μαζεκαηηθά. Οη απμεκέλεο δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ λα βνεζήζνπλ
θαη λα θαζνδεγήζνπλ ηα παηδηά ηνπο ζπλεηζθέξνπλ ζηε δηακφξθσζε
ζεηηθψλ ζηάζεσλ. Σν γεγνλφο πσο αλάινγε ζρέζε δελ ζπλαληάκε κε ην
κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ παηέξα νθείιεηαη κάιινλ ζην γεγνλφο πσο κφλν
έλαο ζηνπο δέθα παηέξεο, αζρνιείηαη κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπ
πεξηζζφηεξν απφ φηη ε κεηέξα ηνπο64.

6.15 πζρεηίζεηο ησλ κεηαβιεηώλ γνλετθήο εκπινθήο κε
ηηο επηδόζεηο (ζρνιηθή βαζκνινγία) ζηα Μαζεκαηηθά65.
Θέινληαο λα ειέγμνπκε αλ κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ ππάξρεη θάπνηα
εμάξηεζε (δειαδή λα ειέγμνπκε ηνλ ηζρπξηζκφ φηη γλσξίδνληαο ηε ηηκή ηεο
κηαο απφ απηέο ηηο κεηαβιεηέο είκαζηε ζε ζέζε λα εθηηκήζνπκε ηελ ηηκή ηεο
άιιεο κε κηθξφ πεξηζψξην ιάζνπο) θάλακε έιεγρν κε Υ2 ηεζη. ε έλα
δεχηεξν ζηάδην πξέπεη λα θαζνξίζνπκε ηελ ηζρχ ηεο ζπζρέηηζεο απηήο. Ο
64
65

Βιέπε θεθ. 6.4.
Οη ζπζρεηίζεηο έγηλαλ ρξεζηκνπνηψληαο Πίλαθεο ζπζρέηηζεο (Cross Tabulation)

κε ην SPSS 14. Δπηιέρηεθαλ πξνο παξνπζίαζε ηα δεχγε κεηαβιεηψλ πνπ ε
ζρέζε κεηαμχ ηνπο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαζψο θαη νξηζκέλεο κεηαβιεηέο κε
κε ζεκαληηθή ζρέζε πνπ ρξήδνπλ ζρνιηαζκνχ.
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ζπληειεζηήο πνπ

ρξεζηκνπνηήζακε

ζηηο αλαιχζεηο απηέο είλαη ν

ζπληειεζηήο Gamma «γ» (γηα θαηεγνξηνπνηεκέλεο κεηαβιεηέο).


Δξώηεκα

12β:

«Οη

καζεηέο-ηξηεο

καζαίλνπλ

"θαιά"

ηα

Μαζεκαηηθά όηαλ επαλαιακβάλνπλ πνιιέο θνξέο αζθήζεηο
Μαζεκαηηθώλ»
Γηα ηα παηδηά κε πςειή επίδνζε ζηα Μαζεκαηηθά, ην πνζνζηφ ησλ
γνλέσλ πνπ ζεσξνχλ πσο «νη καζεηέο-ηξηεο καζαίλνπλ "θαιά" ηα
Μαζεκαηηθά φηαλ επαλαιακβάλνπλ πνιιέο θνξέο αζθήζεηο Μαζεκαηηθψλ»
είλαη κεγαιχηεξν απφ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ απηψλ πνπ δηαθσλνχλ κε
απηή ηελ άπνςε. Ζ εμάξηεζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ είλαη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή. Ζ ηζρχο ηεο εμάξηεζεο απηήο, φπσο απηή εθθξάδεηαη απφ ηνλ
δείθηε Γάκκα είλαη αδχλακε (ρ2=24,795 p<0,05 / Γάκκα=0,237 p<0,005).
Φαίλεηαη πσο γνλείο πνπ εκκέλνπλ ζηελ επαλάιεςε θαηά ηελ
επίβιεςε ηεο κειέηεο ησλ παηδηψλ ηνπο ζην ζπίηη επηηπγράλνπλ ζε
κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ θαηαλφεζε Μαζεκαηηθψλ ελλνηψλ απφ εθείλνπο
ηνπο γνλείο πνπ δελ ζεσξνχλ ηφζν ζεκαληηθή ηελ επαλάιεςε αζθήζεσλ
Μαζεκαηηθψλ. Σν ″επαλάιεςε κήηεξ ηεο κάζεζεο″ έρεη βαζηέο ξίδεο ζηε
ζπλείδεζε πνιιψλ γνλέσλ θαη δείρλεη λα είλαη απνηειεζκαηηθφ.


Δξώηεκα 13: «Πεγαίλεηε ζηηο ζπλαληήζεηο κε ην δάζθαιν-α;»
Γηα ηα παηδηά κε πςειή επίδνζε ζηα Μαζεκαηηθά, ην πνζνζηφ ησλ

γνλέσλ πνπ πεγαίλνπλ ζηηο ζπλαληήζεηο κε ην δάζθαιν είλαη κεγαιχηεξν
απφ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ απηψλ πνπ δελ πεγαίλνπλ. Ζ εμάξηεζε κεηαμχ
ησλ δχν κεηαβιεηψλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Ζ ηζρχο ηεο εμάξηεζεο
απηήο, φπσο απηή εθθξάδεηαη απφ ηνλ δείθηε Γάκκα είλαη αδχλακε
(ρ2=51,105 p<0,005 / Γάκκα=-0,224 p<0,005).


Δξώηεκα 20: «Βάδεηε όξηα ζηελ παξαθνινύζεζε ηειεόξαζεο,
βίληεν, DVD;»
Γηα ηα παηδηά κε πςειή επίδνζε ζηα Μαζεκαηηθά, ην πνζνζηφ ησλ

γνλέσλ πνπ βάδνπλ φξηα ζηελ παξαθνινχζεζε ηειεφξαζεο-βίληεν είλαη
κεγαιχηεξν απφ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ απηψλ πνπ δελ βάδνπλ φξηα. Ζ
εμάξηεζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Ζ ηζρχο
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ηεο εμάξηεζεο απηήο, φπσο απηή εθθξάδεηαη απφ ηνλ δείθηε Γάκκα είλαη
αδχλακε (ρ2=25,303 p<0,05 / Γάκκα=-0,173 p<0,005).
εκεηψλνπκε φκσο πψο έλα απφ ηα επξήκαηα έξεπλαο ησλ Keith
θαη Keith (1993) 66, πνπ μάθληαζε ηνπο εξεπλεηέο ήηαλ πσο ν ρξφλνο
ζέαζεο ηειεφξαζεο δελ ζρεηίδνληαλ αξλεηηθά κε ηε ζρνιηθή επίδνζε ηνπο
ζε φια ηα καζήκαηα – κεηαμχ απηψλ θαη ηα Μαζεκαηηθά.


Δξώηεκα 21: «Διέγρεηε ηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο;»
Ζ εμάξηεζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή.

Ζ ηζρχο ηεο εμάξηεζεο απηήο, φπσο εθθξάδεηαη απφ ηνλ δείθηε Γάκκα είλαη
αδχλακε (ρ2=51,530 p<0,005 / Γάκκα=-0,288 p<0,005). Γηα ηα παηδηά κε
πςειή επίδνζε ζηα Μαζεκαηηθά, ην πνζνζηφ ησλ γνλέσλ πνπ ειέγρνπλ
ηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο είλαη κεγαιχηεξν απφ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ απηψλ
πνπ δελ ην θάλνπλ.


Δξώηεκα 22: «Σεξείηε έλα ηαθηηθό πξόγξακκα γηα ηνλ ύπλν

ηνπ παηδηνύ;»
Γηα ηα παηδηά κε πςειή επίδνζε ζηα Μαζεκαηηθά, ην πνζνζηφ ησλ
γνλέσλ πνπ ηεξνχλ έλα ηαθηηθφ πξφγξακκα γηα ηνλ χπλν ησλ παηδηψλ
ηνπο είλαη κεγαιχηεξν απφ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ απηψλ πνπ δελ ην
θάλνπλ. Ζ εμάξηεζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ είλαη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή. Ζ ηζρχο ηεο εμάξηεζεο απηήο, φπσο απηή εθθξάδεηαη απφ ηνλ
δείθηε Γάκκα είλαη αδχλακε (ρ2=30,934 p<0,005/ Γάκκα=0,185 p<0,005).


Δξώηεκα 24: «Πεγαίλεηε ην παηδί ζαο ζε κέξε όπνπ κπνξεί λα
κάζεη ηδηαίηεξα πξάγκαηα; (π.ρ. παηδηθέο βηβιηνζήθεο, κνπζεία,
εθζέζεηο, ζέαηξν, θ.ά.)»
Γηα ηα παηδηά κε πςειή επίδνζε ζηα Μαζεκαηηθά, ην πνζνζηφ ησλ

γνλέσλ ηνπο πνπ ηα πεγαίλνπλ ζε κέξε φπνπ κπνξνχλ λα κάζεη ηδηαίηεξα
πξάγκαηα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ απηψλ πνπ δελ ην
θάλνπλ. Ζ εμάξηεζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ είλαη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή. Ζ ηζρχο ηεο εμάξηεζεο απηήο, φπσο απηή εθθξάδεηαη απφ ηνλ
66

Δπεμεξγάζηεθε ηα ζηνηρεία κηαο εζληθήο κειέηεο ησλ H.Π.Α. κε 25.000 καζεηέο

Β΄ Γπκλαζίνπ (National Education Longitudinal Study: NELS). Απηή ηε βάζε
δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηνχλ σο δείγκα πξνο επεμεξγαζία θαη άιιεο έξεπλεο
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δείθηε Γάκκα είλαη αδχλακε (ρ2=39,535

p<0,005 / Γάκκα=0,208

p<0,005).


Δξώηεκα 25: «Έρεη ην παηδί έλα ήζπρν κέξνο ζην ζπίηη γηα λα
δηαβάδεη θαη λα βάδεη ηα ζρνιηθά πιηθά;»
Ζ εμάξηεζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή.

Ζ ηζρχο ηεο εμάξηεζεο απηήο, φπσο απηή εθθξάδεηαη απφ ηνλ δείθηε Γάκκα
είλαη αδχλακε (ρ2=21,182 p=<0,05 / Γάκκα=0,255 p<0,05).


Δξώηεκα 28: «Γηαηεξείηε ζηαζεξνύο θαλόλεο ζην ζπίηη;»
Γηα ηα παηδηά κε πςειή επίδνζε ζηα Μαζεκαηηθά, ην πνζνζηφ ησλ

γνλέσλ πνπ δηαηεξνχλ ζηαζεξνχο θαλφλεο ζην ζπίηη είλαη κεγαιχηεξν απφ
ην αληίζηνηρν πνζνζηφ απηψλ πνπ δελ ην θάλνπλ. Ζ εμάξηεζε κεηαμχ ησλ
δχν κεηαβιεηψλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Ζ ηζρχο ηεο εμάξηεζεο απηήο,
φπσο απηή εθθξάδεηαη απφ ηνλ δείθηε Γάκκα είλαη αδχλακε (ρ2=29,778 p
<0,005 / Γάκκα=0,273 p<0,005).


Δξώηεκα 29: «Ρσηάηε ην παηδί ζρεηηθά κε ην πώο πήγε ε κέξα
ηνπ ζην ζρνιείν;»
Ζ εμάξηεζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή.

Ζ ηζρχο ηεο εμάξηεζεο απηήο, φπσο απηή εθθξάδεηαη απφ ηνλ δείθηε Γάκκα
είλαη αδχλακε (ρ2=23,759 p<0,05 / Γάκκα=0,244 p<0,005).


Δξώηεκα 31: «Πξαγκαηνπνηείηαη δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
ζην ζπίηη;»
Ζ εμάξηεζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή.

Ζ ηζρχο ηεο εμάξηεζεο απηήο, φπσο απηή εθθξάδεηαη απφ ηνλ δείθηε Γάκκα
είλαη αδχλακε (ρ2=26,253 p<0,05 / Γάκκα=0,228 p<0,05).


Δξώηεκα 34: «Αθηεξώλεηε ρξόλν ζε καζεκαηηθέο δεμηόηεηεο
όηαλ παξνπζηάδνληαη επθαηξίεο; (π.ρ. δεηάηε από ην παηδί λα
κεηξήζεη θάπνηα αληηθείκελα, ξσηάηε ηη ζρήκα έρεη θάπνην
αληηθείκελν, δεηάηε λα θάλεη ινγαξηαζκνύο γηα ηα ςώληα ηνπ
ζπηηηνύ, θ.ά.)»
Ζ εμάξηεζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή.

Ζ ηζρχο ηεο εμάξηεζεο απηήο, φπσο απηή εθθξάδεηαη απφ ηνλ δείθηε Γάκκα
είλαη πνιχ αδχλακε (ρ2=15,033 p<0,05 / Γάκκα=-0,191 p<0,005). Γηα ηα
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παηδηά κε πςειή επίδνζε ζηα Μαζεκαηηθά, ην πνζνζηφ ησλ γνλέσλ πνπ
αθηεξψλνπλ ρξφλν ζε καζεκαηηθέο δεμηφηεηεο φηαλ παξνπζηάδνληαη
επθαηξίεο είλαη κεγαιχηεξν απφ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ απηψλ πνπ δελ ην
θάλνπλ.


Υξόλνο κειέηεο θαη ζρνιηθή επίδνζε

Αλ θαη ππάξρεη εμάξηεζε ((ρ2=29,115 p<0,05) ε ζρέζε είλαη ηφζν
αδχλακε (Γάκκα=0,066 p<0,05) πνπ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί αμηφινγε.
Γλσξίδνπκε απφ ηε βηβιηνγξαθία (βιέπε ζει. 81) πσο θαη άιιεο έξεπλεο
θαηαιήγνπλ ζε αλάινγα ζπκπεξάζκαηα.
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6. ΤΕΖΣΖΖ - ΥΟΛΗΑΜΟ ΣΩΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΩΝ
ΔΤΡΖΜΑΣΩΝ

Ζ γνλετθή εκπινθή ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ είλαη κηα
πνιπδηάζηαηε έλλνηα κε πνηθίια ραξαθηεξηζηηθά. Δλζσκαηψλεη πνηθίιεο
επηξξνέο θαη πνιιαπιέο επηδξάζεηο. Ζ δνκή ηεο κνηάδεη κε έλα
πνιπψξνθν νίθεκα, ε εμεξεχλεζε ηνπ νπνίνπ είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε
ππφζεζε. Οη φξνθνη είλαη επδηάθξηηνη θαη ηα δσκάηηα εληνπίδνληαη κε
ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα. Σν πψο επηθνηλσλνχλ φκσο κεηαμχ ηνπο, νη
δηάδξνκνη θαη νη εζσηεξηθέο πφξηεο, ηα θιηκαθνζηάζηα θαη νη θαιπκκέλνη
εκηππαίζξηνη, ραξηνγξαθνχληαη κε δπζθνιία.
Ζ έξεπλα απηή ζηφρεπε ζηελ νηθνδφκεζε ελφο επεμεγεκαηηθνχ
κνληέινπ ηεο εκπινθήο ησλ Διιήλσλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ
παηδηψλ ηνπο, κε επίθεληξν ηα Μαζεκαηηθά. Μηα φζν ην δπλαηφλ πην
ιεπηνκεξή

απνηχπσζε

ραξαθηεξηζηηθψλ

ηεο

ηεο
θαη

εηθφλαο
ησλ

απηήο

ηεο

εκπινθήο,

αιιειεπηδξάζεσλ

απηψλ

ησλ
ησλ

ραξαθηεξηζηηθψλ. Μηα κειέηε γηα ηελ ειιεληθή νηθνγέλεηα θαη ηε κάζεζε
ησλ Μαζεκαηηθψλ. Σα Μαζεκαηηθά πνπ ελψ αθνλίδνπλ ηε ινγηθή θαη
αλνίγνπλ ηηο πφξηεο ηεο ζρνιηθήο θαη αξγφηεξα επαγγεικαηηθήο επηηπρίαο
ηαπηφρξνλα θνβίδνπλ πνιινχο ελήιηθεο θαη καζεηέο-ηξηεο.
Σα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα επηβεβαηψλνπλ ηηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο.
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλαδεηθλχνπλ έλα κνληέιν εκπινθήο ησλ
γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά πνπ δνκείηαη
απφ έμη άμνλεο-θαηεγνξίεο (Δηθ. 1, παξαθάησ). χκθσλα κε ην κνληέιν
απηφ ε εκπινθή ησλ γνλέσλ ζπληζηάηαη:
1νλ, ζηελ επηθνηλσλία πνπ έρνπλ κε ην ζρνιείν ηνπ παηδηνχ ηνπο θαη
ην δάζθαιν–α ηνπ,
2νλ, ζηελ εμαζθάιηζε ζπλζεθψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηηο πξνζπάζεηεο
εθκάζεζεο ησλ παηδηψλ ηνπο,
3νλ, ζηελ επίβιεςε ηεο κειέηεο ησλ παηδηψλ ηνπο θαη βνήζεηα πνπ
παξέρνπλ θαηά ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηψλ,
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4νλ, ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο,
5νλ, ζηελ πηνζέηεζε θαλφλσλ κέζα ζην ζπίηη, θαη
6νλ, ζην ελδηαθέξνλ πνπ επηδεηθλχνπλ γεληθφηεξα γηα ηε ζρνιηθή
δσή ηνπ παηδηνχ ηνπο.
Δηθόλα 1
Μνληέιν Γνληθήο Δκπινθήο67

• 1νο άμνλαο: επηθνηλσλία γνλέσλ-δαζθάινπ
Ο πξψηνο απφ ηνπο έμη άμνλεο γνλετθήο εκπινθήο (Γξάθεκα 1),
είλαη ε επηθνηλσλία πνπ έρνπλ νη γνλείο κε ην ζρνιείν ηνπ παηδηνύ ηνπο θαη
ην δάζθαιν–α ηνπ θαη φπσο είδακε ζην θεθάιαην ησλ απνηειεζκάησλ είλαη
κέηξηνπ επίπεδνπ. Δίλαη δειαδή έλαο ηξφπνο εκπινθήο πνπ δελ
εκθαλίδεηαη λα πξαγκαηψλεηαη κε ηδηαίηεξε ζέξκε. ρεκαηηθά κπνξνχκε λα
κηιήζνπκε γηα κηα ριηαξή ζηάζε ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηε ρξήζε απηνχ
ηνπ κέζνπ εκπινθήο δειαδή επηιέγνπλ κηα ηππηθή επηθνηλσλία ρσξίο
πνιιέο επαθέο πνπ ζα καο έδηλε ην δηθαίσκα λα κηιήζνπκε γηα
ζπλεξγαζία θαη ακθίδξνκε ελεκέξσζε.
Ζ επηθνηλσλία γνλέσλ-δαζθάισλ ραξαθηεξίδεηαη πεξηζζφηεξν
ηθαλνπνηεηηθή απφ ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ ηεο 1 εο ηάμεο ελψ κεηψλεηαη

67

πνπ αλαγξάθεηαη ‗‘Μφξθσζε γνλέσλ‘‘ πεξηιακβάλεη θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ

παηέξα θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο κεηέξαο.
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φζν πξνρσξάκε ζε κεγαιχηεξεο ηάμεηο. Δκθαλίδεηαη απμεκέλε ζε
νηθνγέλεηεο πνπ νη γνλείο εθηηκνχλ πσο ηα παηδηά ηνπο ‗‘ηα πάλε θαιά‘‘ ζηα
Μαζεκαηηθά. Ζ ππνθεηκεληθή αληίιεςε ησλ γνλέσλ γηα ηηο ηθαλφηεηέο ησλ
παηδηψλ ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά δείρλεη λα ζρεηίδεηαη κε ηελ επηθνηλσλία ηνπο
κε ην ζρνιείν. Οη γνλείο δειαδή πνπ ελεκεξψλνληαη πεξηζζφηεξν θαη
αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο έρνπλ παηδηά κε
απμεκέλεο καζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο, ζχκθσλα κε ηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο.
Γξάθεκα 1

Ζ επηθνηλσλία πνπ έρνπλ νη γνλείο κε ην ζρνιείν ηνπ παηδηνύ ηνπο
φκσο δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο ζηα Μαζεκαηηθά.
Γελ βξέζεθε ζηαηηζηηθή ζπλάθεηα κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ. Ζ
επηθνηλσλία γνλέσλ-ζρνιείνπ εκθαλίδεηαη απμεκέλε ζε νηθνγέλεηεο φπνπ ηα
παηδηά έρνπλ ζεηηθή ζηάζε γηα ηα Μαζεκαηηθά. Ίζσο γηαηί νη γνλείο πνπ
επηθνηλσλνχλ ζπρλά κε ην ζρνιείν δείρλνπλ έκκεζα ζηα παηδηά ηνπο ηε
ζεκαληηθφηεηα ηνπ, ην ηδηαίηεξν βάξνο ηεο εθπαίδεπζεο. Έηζη κεηαβηβάδνπλ
ζηα παηδηά κηα πην ζεηηθή αληίιεςε γηα ην ζρνιείν θαη απηά πνπ πξνζθέξεη
ε ιεηηνπξγία ηνπ (κεηαμχ απηψλ θαη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ
Μαζεκαηηθψλ).
Ζ δηαηήξεζε ζπζηεκαηηθψλ δηαχισλ επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ
ζρνιείνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο είλαη πεξηζζφηεξν απφ πνηέ απαξαίηεηε
θαζψο ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπλερψο ηξνπνπνηνχληαη θαη ηα
Μαζεκαηηθά πνπ δηδάζθνληαη ζήκεξα έρνπλ πνιιέο δηαθνξνπνηήζεηο κε ηα
Μαζεκαηηθά

πνπ

δηδάρζεθαλ

νη

γνλείο.

Νέα

δηδαθηηθά

εγρεηξίδηα

δεκηνπξγνχλ πξφζζεηεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο θαη ελεκέξσζεο ησλ
γνλέσλ. Σα επξήκαηα πψο κφλν έλαο ζηνπο δχν γνλείο (53,2%) ζπδεηνχλ
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γηα ηνπο ζρνιηθνχο θαλφλεο θαη ζέκαηα πεηζαξρίαο κε ην δάζθαιν-α θαη
πσο κφλν ην 15,7% ησλ γνλέσλ έρεη ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ην
δάζθαιν-α ηνπ παηδηνχ ηνπο φηαλ αλεζπρνχλ γηα θάηη, δείρλνπλ πσο
έρνπκε σο εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κεγάια πεξηζψξηα βειηίσζεο ηεο
επηθνηλσλίαο

ζρνιείνπ-ζπηηηνχ.

Άιισζηε

ηα

ζπλερψο

δηνγθνχκελα

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξψλ πνπ αληηκεησπίδνπκε πιένλ θαη ζηελ
πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ ρσξίο ηελ
ελεξγφ ζπλδξνκή θαη ζπλεξγαζία ησλ γνλέσλ. Οη γνλείο πξέπεη λα
ελεκεξψλνληαη γηα ηνπο ζρνιηθνχο θαλφλεο θαη λα ζηεξίδνπλ ηελ ηήξεζε
θαη εθαξκνγή ηνπο. Σν ζρνιείν πξέπεη λα δεκηνπξγεί ην θιίκα εθείλν πνπ
ζα ηνπο επηηξέπεη λα ληψζνπλ θαινδερνχκελνη θαη λα κε δηζηάδνπλ λα
έξζνπλ ζε επαθή κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φηαλ ηνπο απαζρνιεί θάηη ε
αλεζπρνχλ γηα θάηη. Ζ επηθπιαθηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη
ζηνπο γνλείο πνπ αληρλεχεηαη βηβιηνγξαθηθά (Αζαλαζνχια-Ρέππα, 1999
Καζηαλίδνπ, 2004 Δverard & Morris, 1999, ζει. 247)68 θαη ζε έξεπλεο
ζηελ

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε (πκενχ, 2008 Μπφληα, Μπξνχδνπ, &

Κνζζπβάθε, 2008 Γψγνπ-Κξεηηθνχ, 1994, ζει. 194), πξέπεη λα
μεπεξαζηεί κέζα απφ ηελ επηκφξθσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπο. ήκεξα
πξνβιέπεηαη απφ ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία (Π.Γ. 201/1998) φηη γίλεηαη
ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ απφ ηνλ δάζθαιν-α θαηά ην κήλα επηέκβξην θαη
φηη «θάζε εθπαηδεπηηθφο νξίδεη κέξα θαη ψξα ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο
ησλ καζεηψλ κία θνξά ηνλ κήλα». Ζ άθακπηε θαη θνξκαιηζηηθή απηή
λνκηθή επηηαγή πξέπεη λα κεηαβιεζεί έηζη ψζηε ε επηθνηλσλία νηθνγέλεηαοζρνιείνπ, ζεζκηθά λα γίλεηαη πην ειεχζεξε, πην άκεζε, πην ζπρλή.
• 2νο άμνλαο: παξνρή θαηάιιεισλ ζπλζεθώλ θαη επθαηξηώλ
κάζεζεο
Ο δεχηεξνο άμνλαο γνλετθήο εκπινθήο είλαη ε παξνρή θαηάιιεισλ
ζπλζεθώλ θαη επθαηξηώλ κάζεζεο (Γξάθεκα 2). Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε
έδεημε πσο ε πξνζπάζεηα ησλ γνλέσλ γηα παξνρή ζπλζεθψλ πνπ
δηεπθνιχλνπλ ηε κάζεζε είλαη έληνλε. Δπηρεηξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζηα
παηδηά ηνπο, αλάινγα κε ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηέο ηνπο, ηα κέζα εθείλα
68

Αθνξνχλ θαη ηελ πξσηνβάζκηα θαη ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.
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πνπ ζα ζηεξίμνπλ ην ηαμίδη ηεο γλψζεο. Πξνηεξαηφηεηά ηνπο, πιηθά θαη
αληηθείκελα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπλδξάκνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο
(βηβιία, παηρλίδηα, γξαθηθή χιε, θ.η.ι.).
Ζ εμαζθάιηζε ελφο πεξηβάιινληνο πνπ δηεπθνιχλεη ηηο πξνζπάζεηεο
κάζεζεο ησλ παηδηψλ ηνπο, παξέρνληαο εξεζίζκαηα θαη παξαζηάζεηο,
επηδξά ζεηηθά ζηηο επηδφζεηο ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά. ζν πην πινχζην είλαη
ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ηνπο ζε εξεζίζκαηα θαη εθπαηδεπηηθά
βνεζήκαηα ηφζν πςειφηεξνη νη βαζκνί ηνπο.
Γξάθεκα 2

Ζ παξνρή θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ ή επθαηξηψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ
ηελ κάζεζε εκθαλίδεηαη απμεκέλε ζε νηθνγέλεηεο φπνπ ν παηέξαο ή ε
κεηέξα έρνπλ πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ζε νηθνγέλεηεο πνπ νη γνλείο
εθηηκνχλ πσο ηα παηδηά ηνπο ‗‘ηα πάλε θαιά‘‘ ζηα Μαζεκαηηθά. Οη γνλείο κε
πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν δίλνπλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηελ παξνρή
επθαηξηψλ κάζεζεο κε επηζθέςεηο ζε κνπζεία, βηβιηνζήθεο, εθζέζεηο θαη
ζέαηξα αιιά θαη ηελ αγνξά εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ (βηβιία, παηρλίδηα θ.η.ι.).
Σν πινχζην ζε εξεζίζκαηα νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη ε δηάζεζε ρξφλνπ
απφ ηνπο γνλείο γηα δξαζηεξηφηεηεο - πνπ βαζίδνληαη ζε καζεκαηηθέο
δεμηφηεηεο - καδί κε ηα παηδηά ηνπο, θαίλεηαη πψο επεξεάδεη ζεηηθά θαη ηελ
ζηάζε ησλ παηδηψλ γηα ηα Μαζεκαηηθά. Οη καζεηέο πνπ αγαπνχλ ηα
Μαζεκαηηθά πξνέξρνληαη απφ νηθνγέλεηεο πνπ δίλνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα
ζηελ παξνρή θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο
κάζεζεο. Δπξήκαηα πνπ πξνβιεκαηίδνπλ ζηνλ δεχηεξν απηφλ άμνλαθαηεγνξία γνλετθήο εκπινθήο είλαη πσο κφλν έλαο ζηνπο ηξεηο γνλείο
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πεγαίλνπλ ζπρλά κε ην παηδί ηνπο ζε κνπζεία, εθζέζεηο, ζέαηξα,
βηβιηνζήθεο, θαη κφλν έλαο ζηνπο δχν γνλείο αθηεξψλεη ζπρλά ρξφλν ζε
καζεκαηηθέο δεμηφηεηεο ζην ζπίηη.
• 3νο άμνλαο: κάζεζε ζην ζπίηη (επίβιεςε ηεο κειέηεο ησλ
παηδηώλ)
Ζ εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηε κάζεζε ζην ζπίηη είλαη ν ηξίηνο άμνλαο
γνλετθήο εκπινθήο (Γξάθεκα 3) ζην κνληέιν πνπ αλέδεημε ε έξεπλα θαη
είλαη ηδηαίηεξα έληνλε. Σν 68% ησλ γνλέσλ ‗‘δηαβάδνπλ‘‘ ζπρλά καδί κε ην
παηδί ηνπο ελψ ζπρλφ έιεγρν ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηψλ θάλνπλ ην 91,6%
ησλ γνλέσλ. Άιισζηε νη γνλείο πηζηεχνπλ ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο
πιεηνςεθία πσο ηα παηδηά καζαίλνπλ ‗‘θαιά‘‘ Μαζεκαηηθά φηαλ ηα βνεζνχλ
ζην ζπίηη. Μφλν έλαο ζηνπο δέθα (9,9%) δηαθσλεί κε απηή ηελ άπνςε.
Γξάθεκα 3

Οη γνλείο εκπιέθνληαη ζηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο ησλ παηδηψλ ηνπο γηαηί
ζεσξνχλ φηη ε αλάκημε ηνπο ζα έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα (HooverDempsey, & Sandler, 1997). Ζ βνήζεηα ησλ γνλέσλ ζηηο ζρνιηθέο
καζεκαηηθέο εξγαζίεο ησλ παηδηψλ ηνπο είλαη ν πην αλακελφκελνο ηξφπνο
γνλετθήο ζπκκεηνρήο ζηελ καζεκαηηθή εθπαίδεπζε ηνπο. Ζ βνήζεηα πνπ
παξέρνπλ νη γνλείο ζηελ δηεθπεξαίσζε ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηψλ θαη ε
επίβιεςε/έιεγρνο ηεο κειέηεο ησλ παηδηψλ δελ απνδείρζεθε ζηελ έξεπλά
καο πσο είρε ζεηηθή ή αξλεηηθή ζρέζε κε ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο. Φαίλεηαη
πάλησο λα απμάλεηαη φζν απμάλεηαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο κεηέξαο.
Δπίζεο βξίζθεηαη απμεκέλε ζε νηθνγέλεηεο πνπ νη γνλείο εθηηκνχλ πσο ηα
παηδηά ηνπο ‗‘ηα πάλε θαιά‘‘ ζηα Μαζεκαηηθά. Οη κεηέξεο κε πςειφ
κνξθσηηθφ επίπεδν παξέρνπλ πεξηζζφηεξε βνήζεηα απφ φηη κεηέξεο κε
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ρακειφ. Απηφ κάιινλ ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ πεπνίζεζε ηνπο πσο κπνξνχλ
λα βνεζήζνπλ απνηειεζκαηηθά αθνχ έρνπλ αλάινγεο γλψζεηο, θαη κε ηελ
αληίιεςε ηνπο πσο ε παξνρή γνλετθήο βνήζεηαο γηα ηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο
ησλ παηδηψλ ηνπο είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο αθαδεκατθήο επηηπρίαο.
• 4νο άμνλαο: ζπκκεηνρή ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Ζ ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ν
ηέηαξηνο άμνλαο ηνπ κνληέινπ γνλετθήο εκπινθήο (Γξάθεκα 4). Δίλαη έλαο
ηχπνο εκπινθήο πνπ αθνινπζείηαη κε κέηξηα έληαζε απφ ηνπο γνλείο.
Φαίλεηαη λα απμάλεηαη φζν απμάλεηαη ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα θαη ην
κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο κεηέξαο.
Γξάθεκα 4

Οη

γνλείο

κε

πςειφηεξν

νηθνλνκηθφ

επίπεδν

θαίλεηαη

λα

ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Θεηηθή ζρέζε
παξνπζηάδεη θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο κεηέξαο, δειαδή κεηέξεο κε
κηθξή κφξθσζε ζπκπξάηηνπλ ιηγφηεξν ζηα δξψκελα ηνπ ζρνιείνπ. ε
αλάινγν ζπκπέξαζκα θαηαιήγεη έξεπλα ησλ Stevenson θαη Baker (1987).
Ζ απμεκέλε ζπκκεηνρή ζηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζπλδέεηαη ζεηηθά κε
ηελ επίδνζε ζηα Μαζεκαηηθά θαη κε ηε ζηάζε ησλ παηδηψλ γηα απηά. Σα
παηδηά πξνζπαζνχλ λα επηηπγράλνπλ ζε θάζε ηνκέα πνπ νη γνλείο
δείρλνπλ κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο πσο είλαη ζεκαληηθφο. Καη ε ζπκκεηνρή
ησλ γνλέσλ ηνπο ζε δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ εκπεξηέρεη έλα ηζρπξφ κήλπκα
γηα ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ζεζκνχ.
πσο αλαθέξακε παξαπάλσ, ιφγσ ηεο δηάξζξσζεο ηνπ Διιεληθνχ
εθπαηδεπηηθνχ

ζπζηήκαηνο,

παξάκεηξνη
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γνλετθήο

εκπινθήο

φπσο

πξνζθνξά εζεινληηθήο εξγαζίαο ζην ζρνιείν, ζπκκεηνρή ζηε ιήςε
απνθάζεσλ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ, δηακεζνιάβεζε ηνπ ζρνιείνπ
γηα ηελ επαθή ησλ γνλέσλ κε θνηλσληθνχο θνξείο (Epstein, 1997), είλαη
θαηλφκελα ζπάληα. Ζ ζπκκεηνρή ησλ Διιήλσλ γνλέσλ ζε δξαζηεξηφηεηεο
θαη εθδειψζεηο ηνπ ζρνιείνπ ζπλίζηαηαη ζε ζπλαληήζεηο ηνπ ζπιιφγνπ
γνλέσλ, ζπκκεηνρή ζε ζρνιηθέο εθδξνκέο θαη ζρνιηθέο γηνξηέο. ηηο
ζπλαληήζεηο ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ ζπκκεηέρνπλ ζπρλά ή πνιχ ζπρλά
κφλν ηέζζεξηο ζηνπο δέθα γνλείο (42,5%) ελψ ζηηο ζρνιηθέο εθδξνκέο
ζπκκεηέρνπλ ζπρλά ή πνιχ ζπρλά , πεξίπνπ έλαο ζηνπο ηξεηο (35,3%).
• 5νο άμνλαο: θαλόλεο πνπ πηνζεηεί ε νηθνγέλεηα
Οη θαλφλεο γηα ηα παηδηά πνπ πηνζεηεί ε νηθνγέλεηα κέζα ζην ζπίηη
(φπσο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηειεφξαζεο θαη ην πξφγξακκα χπλνπ) θαη
ε ζηαζεξφηεηα ζηελ εθαξκνγή ηνπο, είλαη ν πέκπηνο άμνλαο γνλετθήο
εκπινθήο (Γξάθεκα 5). Οη θαλφλεο γηα ηα παηδηά θαίλεηαη λα ηίζεληαη ζε
ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηνπο γνλείο ρσξίο φκσο λα ζπλδένληαη κε ηηο
ζρνιηθέο επηδφζεηο ζηα Μαζεκαηηθά. Οη γνλείο αμηνινγνχλ σο ζεκαληηθφ
απηφλ ηνλ ηχπν εκπινθήο. Δπηά ζηηο δέθα νηθνγέλεηεο ζέηνπλ ζπρλά φξηα
ζηελ παξαθνινχζεζε ηειεφξαζεο, βίληεν θαη DVD.
Ζ πηνζέηεζε θαλφλσλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηα παηδηά
εκθαλίδεηαη πην ζπρλή θαη έληνλε ζε νηθνγέλεηεο κε πςειά εηζνδήκαηα, ζε
νηθνγέλεηεο πςειφηεξνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ηνπ παηέξα θαη ηεο
κεηέξαο, ζε νηθνγέλεηεο κε παηδηά κηθξήο ειηθίαο θαζψο θαη ζε νηθνγέλεηεο
κε παηδηά πνπ αγαπνχλ ηα Μαζεκαηηθά.
Γξάθεκα 5
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Οηθνγέλεηεο κε κεγάιν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα θαη γνλείο κε πςειφ
κνξθσηηθφ επίπεδν, δηακνξθψλνπλ θαη αθνινπζνχλ πην πηζηά έλα ζχλνιν
νηθνγελεηαθψλ θαλφλσλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην εκεξήζην πξφγξακκα
ηνπ παηδηνχ ηνπο.
• 6νο άμνλαο: ελδηαθέξνλ ησλ γνλέσλ γηα ηε ζρνιηθή δσή ηνπ
παηδηνύ
Δξσηήζεηο ζηα παηδηά γηα ην ζρνιείν, ζπλνκηιίεο κε άιινπο γνλείο
γηα ηα ζρνιηθά ζπκβάληα, ζπρλέο ζπδεηήζεηο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα γηα ηε
ζρνιηθή πξφνδν θαη ηπρφλ δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά,
θαηαδεηθλχνπλ ην ελδηαθέξνλ πνπ δείρλνπλ νη γνλείο γηα ηε ζρνιηθή δσή
ηνπ παηδηνχ ηνπο. Απηφο είλαη ν έθηνο θαη ηειεπηαίνο άμνλαο γνλετθήο
εκπινθήο (Γξάθεκα 6). Σν ελδηαθέξνλ ησλ γνλέσλ γηα ηε ζρνιηθή δσή ηνπ
παηδηνύ, είλαη έληνλν. Δκθαλίδεηαη απμεκέλν ζε νηθνγέλεηεο φπνπ ν
παηέξαο έρεη πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν θαη θαίλεηαη λα κεηψλεηαη φζν
πξνρσξάκε ζε κεγαιχηεξεο ηάμεηο. Οη ζεηηθέο ζηάζεηο ησλ παηδηψλ γηα ηα
Μαζεκαηηθά θαη νη βαζκνινγηθέο επηδφζεηο ζ‘ απηά παξνπζηάδνληαη πςειέο
φηαλ νη γνλείο δείρλνπλ ζεξκφ ελδηαθέξνλ γηα ηε ζρνιηθή πνξεία ηνπ
παηδηνχ. Οη εξσηήζεηο θαη ζπδεηήζεηο γηα ηα ζρνιηθά ζπκβάληα επηδξνχλ
ζεηηθά ζηνπο βαζκνχο ηνπ ζηα Μαζεκαηηθά. ηαλ ζηελ νηθνγέλεηα
επηθξαηεί κηα θνπιηνχξα δσεξνχ ελδηαθέξνληνο γηα ην ζρνιείν, φηαλ νη
γνλείο εκθαλίδνληαη λα λνηάδνληαη, απηφ επηθέξεη θαιχηεξε αθαδεκατθή
απφδνζε. Σν έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηε ζρνιηθή δσή ηνπ παηδηνχ επελεξγεί
ζεηηθά ζηηο βαζκνινγηθέο επηδφζεηο ηνπ ζηα Μαζεκαηηθά.
Γξάθεκα 6
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• Ζ επίδξαζε ηνπ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ ησλ γνλέσλ
Ζ παξνρή θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ κάζεζε
θαη ε πηνζέηεζε θαλφλσλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηα παηδηά
εκθαλίδνληαη απμεκέλεο ζε νηθνγέλεηεο φπνπ ν παηέξαο θαη ε κεηέξα έρνπλ
πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν. Σν ελδηαθέξνλ ησλ γνλέσλ γηα ηε ζρνιηθή δσή
ηνπ παηδηνχ δείρλεη απμεκέλν φηαλ έρνπκε πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ
παηέξα. Ζ ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε
βνήζεηα πνπ παξέρνπλ ζηελ δηεθπεξαίσζε ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηψλ
θαίλεηαη λα απμάλεηαη φζν απμάλεηαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο κεηέξαο.
Σν ηειεπηαίν ζρεηίδεηαη θαη κε ηε ζηάζε ησλ παηδηψλ απέλαληη ζηα
Μαζεκαηηθά, θάηη πνπ δελ ζπκβαίλεη κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ παηέξα.
Βιέπνπκε δειαδή πψο φζν πην πςειφ είλαη ην εθπαηδεπηηθφ-κνξθσηηθφ
επίπεδν ηεο κεηέξαο ηφζν πεξηζζφηεξν ζεηηθή εκθαλίδεηαη ε ζηάζε ηνπ
παηδηνχ ηεο απέλαληη ζηα Μαζεκαηηθά.
• Ζ ζρέζε ηεο ειηθίαο ηνπ παηδηνύ θαη ηεο εκπινθήο ησλ
γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ
Ζ εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ ηνπο
εκθαλίδεηαη λα κεηψλεηαη φζν απμάλεηαη ε ειηθία ηνπ. Καζψο δειαδή
αλεβαίλνπκε ζρνιηθή ηάμε ειαηηψλεηαη ε εκπινθή ησλ γνλέσλ. Αλάινγα
επξήκαηα έρνπκε θαη ζε άιιεο έξεπλεο (Stevenson, & Baker, 1987· Izzo,
Weissberg, Kasprow, & Fendrich, 1999). Απηφ ζπκβαίλεη πην έληνλα ζηελ
επηθνηλσλία πνπ έρνπλ κε ην ζρνιείν θαη ζην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηε
ζρνιηθή δσή ηνπ παηδηνχ ηνπο. ζν πην κηθξφ είλαη ην παηδί ηνπο ηφζν πην
ελεξγή είλαη ε αλάκεημε ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ. Πξνθαλψο απηφ
νθείιεηαη ζηνλ πξνζηαηεπηηζκφ πνπ επηδεηθλχνπλ νη γνλείο φηαλ ηα παηδηά
είλαη πην κηθξά θαη δελ έρνπλ πιήξσο απηνλνκεζεί θαζψο θαη ζηελ
αδπλακία ησλ γνλέσλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο απαηηήζεηο
ησλ κεγαιχηεξσλ ηάμεσλ, αθνχ θαη ην γλσζηηθφ επίπεδν αλεβαίλεη θαη ηα
δηδαθηηθά αληηθείκελα εμεηδηθεχνληαη.
• Ο ρξόλνο πνπ αθηεξώλνπλ ηα παηδηά γηα "δηάβαζκα"
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Ο ρξφλνο πνπ αθηεξψλνπλ ηα παηδηά γηα "δηάβαζκα" ζην ζπίηη είλαη
κεγάινο αθνχ έλα ζηα ηέζζεξα "δηαβάδεη" ηξεηο ψξεο ή πεξηζζφηεξεο θαη
ην 42,1% αθηεξψλεη δχν ψξεο. Ζ ππεξβνιηθή θαηαπφλεζε ησλ Διιήλσλ
καζεηψλ-ηξηψλ ζην ζπίηη ζπλδέεηαη κε ηελ αληίιεςε πνπ έρεη ε πιεηνςεθία
ησλ Διιήλσλ γνλέσλ ζρεηηθά κε αζθήζεηο πνπ δίλεη ν δάζθαινο-α γηα ην
ζπίηη. Σηο ζεσξεί ''αλαγθαίν θαιφ'' - γηα λα παξαθξάζνπκε ηε γλσζηή
θξάζε. Σα θπιιάδηα εμάζθεζεο ζην ζπίηη γηα πνιινχο γνλείο είλαη έλα απφ
ηα θξηηήξηα ζεηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε απνηέιεζκα ηελ
χπαξμε ηνπ ''ζπλδξφκνπ ηεο θσηνηππίαο''. Οη παξαπάλσ αληηιήςεηο ησλ
γνλέσλ αλαδεηθλχνληαη απφ ηελ έξεπλα αθνχ ην 67,1% ζεσξνχλ πσο φηαλ
ν δάζθαινο δίλεη πνιιέο δηθέο ηνπ αζθήζεηο ζην ζπίηη, βνεζηνχληαη ηα
παηδηά ζηελ εθκάζεζε Μαζεκαηηθψλ θαη ην 89,1% πηζηεχνπλ πσο νη
καζεηέο-ηξηεο καζαίλνπλ "θαιά" ηα Μαζεκαηηθά κε ηελ επαλάιεςε πνιιψλ
αζθήζεσλ. Αλ αλαινγηζηνχκε πσο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία έρνπκε
επέθηαζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ ζρεδφλ ζε φιεο ηηο
ζρνιηθέο κνλάδεο θαη έλαο απφ ηνπο ζθνπνχο ηνπ είλαη ε πξνεηνηκαζία
ησλ παηδηψλ ζε δεηήκαηα κειέηεο θαη ζρνιηθψλ εξγαζηψλ, ηφηε ν ρξφλνο
''δηαβάζκαηνο'' ζην ζπίηη θαληάδεη θπθιψπεηνο. Φαίλεηαη πψο ηα παηδηά
απφ ην Γεκνηηθφ πιένλ γίλνληαη απηφ πνπ θάπνηε ίζρπε κφλν γηα ην
Λχθεην: ζθιεξά εξγαδόκελνη-εο.
Ο ξφινο ηνπ δαζθάινπ-αο ζεσξείηαη απφ ηνπο γνλείο ζεκειηψδεο
γηα ηελ εθκάζεζε ησλ Μαζεκαηηθψλ. Σν 91,6% δέρνληαη πσο ηα παηδηά
καζαίλνπλ ‗‘θαιά‘‘ Μαζεκαηηθά φηαλ έρνπλ ‗‘θαιφ‘‘ δάζθαιν-α. Ζ απνδνρή
ηεο γλσζηήο εμίζσζεο θαιφο δάζθαινο-α=θαινί καζεηέο-ηξηεο, είλαη
αλακελφκελε θαη θπζηθά δηαρξνληθή.
• Οη ζηάζεηο απέλαληη ζηα Μαζεκαηηθά θαη ε γνλετθή εκπινθή
Ζ ζηάζε ησλ παηδηψλ απέλαληη ζηα Μαζεηηθά ζπλδέεηαη κε ηελ
αληίζηνηρε ζηάζε ησλ γνλέσλ ηνπο. Απηφ δείρλεη φηη φηαλ νη γνλείο είλαη
ζεηηθά δηαθείκελνη απηφ κεηαβηβάδεηαη ζηα παηδηά ηνπο ελψ αληηζέησο ε
καζεκαηηθνθνβία θαη ε απνζηξνθή πξνο απηά κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη
ζηα παηδηά αξλεηηθέο ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο69. Ζ δηαζχλδεζε ησλ ζηάζεσλ
69

ε αληίζηνηρν ζπκπέξαζκα θαηαιήγνπλ νη Hartog θαη Brosnan (1994).
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γνλέσλ θαη παηδηψλ απέλαληη ζηα Μαζεκαηηθά πξέπεη λα αμηνπνηείηαη απφ
ηνπο

εθπαηδεπηηθνχο

γηα

λα

κεηψζνπλ

ηπρφλ

πξνβιήκαηα

πνπ

αληηκεησπίδνπλ θάπνηνη καζεηέο-ηξηεο ηνπο ζην γλσζηηθφ απηφ αληηθείκελν.
Οη ζρνιηθέο επηδφζεηο ζηα Μαζεκαηηθά θαη νη ζηάζεηο ησλ καζεηψληξηψλ ζε απηά, εκθαλίδνπλ εμάξηεζε. ζν απμάλεηαη ε βαζκνινγηθή
επίδνζε ζηα Μαζεκαηηθά απμάλεηαη θαη ην πνζνζηφ απηψλ πνπ έρνπλ
ζεηηθή ζηάζε απέλαληί ηνπο. χκθσλα κε ηνλ Screiber (2002), ε ζηάζε ησλ
παηδηψλ απέλαληη ζηα Μαζεκαηηθά εμεγεί ηηο δηαθνξέο ζηηο καζεκαηηθέο
επηδφζεηο ηνπο.
Απφ ηνπο έμη άμνλεο-θαηεγνξίεο ηνπ κνληέινπ γνλετθήο εκπινθήο
έρνπκε ζεηηθή ζρέζε ησλ πέληε απφ απηνχο κε ηηο ζηάζεηο ησλ παηδηψλ γηα
ηα Μαζεκαηηθά70. Δίλαη ε επηθνηλσλία γνλέσλ-δαζθάισλ, ε παξνρή
θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, ε
ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε πηνζέηεζε θαλφλσλ
πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηα παηδηά θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ γνλέσλ γηα ηε
ζρνιηθή δσή ηνπ παηδηνχ. πσο αλαθέξακε ζηελ αξρή απηνχ ηνπ
θεθαιαίνπ νη γνλείο πνπ εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ εθπαίδεπζε
ζηέιλνπλ έλα δηαξθέο κήλπκα ζηα παηδηά ηνπο: ‘’ην ζρνιείν, ην ζεζκηθό
όξγαλν ηεο εθπαίδεπζεο είλαη πνιύ ζεκαληηθό γηα ηε δσή καο’’. Ζ εκπινθή
ησλ γνλέσλ είλαη δειαδή νπζηαζηηθά ε έκπξαθηε απφδεημε ησλ ζεηηθψλ
ζηάζεσλ ηνπο απέλαληη ζην ζρνιείν. Μηα έκκεζε δήισζε ηεο βαξχλνπζαο
ζεκαζίαο πνπ έρεη ε εθπαίδεπζε. Μηα παξαδνρή ησλ πξννπηηθψλ πνπ
κπνξεί λα πξνζθέξεη ην ζρνιείν. Σα παξαπάλσ άδεια κελχκαηα
κεηνπζηψλνληαη απφ ηα παηδηά ζε ζεηηθή ζηάζε γηα ην ζρνιείν θαη γηα φζα
κεηαβηβάδνληαη κέζα απφ απηφ· κεηαμχ απηψλ θαη ηα Μαζεκαηηθά.

70

Αλάινγε αλαθνξά γηα ηε ζρέζε ηεο εκπινθήο ησλ γνλέσλ θαη ησλ ζηάζεσλ

ησλ παηδηψλ ηνπο γηα ηα Μαζεκαηηθά έρνπκε απφ ηνπο Tocci θαη Engelhard
(1991).
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• Ζ γνλετθή εκπινθή θαη νη επηδόζεηο ζηα Μαζεκαηηθά
Γεληθφηεξα ε γνλετθή εκπινθή εκθαλίδεηαη λα επηδξά ζηελ
αθαδεκατθή απφδνζε71 ησλ παηδηψλ ηνπο. Δπεξεάδεη ηηο καζεκαηηθέο
ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο φπσο αμηνινγνχληαη ζην ζρνιηθφ πιαίζην. Οη
επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ζηα Μαζεκαηηθά ζπλδένληαη κε ηελ εκπινθή ησλ
γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ηνπο. Ζ βαζκνινγία ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά
παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κε ηξεηο απφ ηνπο παξάγνληεο
γνλετθήο εκπινθήο φπσο αλαδείρηεθαλ απφ ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε
(ηελ παξνρή θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε κάζεζε, ηε
ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ
γνλέσλ γηα ηε ζρνιηθή δσή ηνπ παηδηνχ) αιιά θαη κε ηε ζπλνιηθή γνλετθή
εκπινθή, δειαδή ην ζχλνιν ησλ έμη παξαγφλησλ. Ζ γνλετθή εκπινθή
επεξεάδεη ζεηηθά ηελ αθαδεκατθή απηνπεπνίζεζε θαη απηνεηθφλα ησλ
καζεηψλ-ηξηψλ (Gonzalez-Pienda, Nunez, Gonzalez-Pumariega, Alvarez,
Roces and Garcia, 2002). Γη‘ απηφ φηαλ νη γνλείο εκπιέθνληαη ζηελ
εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο παξνπζηάδνπλ θαιχηεξε αθαδεκατθή
επίδνζε ζηα Μαζεκαηηθά (Gonzalez, 2001 Tocci, & Engelhard,1991). Οη
Henderson θαη Berla (1994) φκσο αλαθέξνπλ πσο πνιινί είλαη εθείλνη πνπ
εθθξάδνπλ ακθηβνιίεο γηα ηε ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ εκπινθήο γνλέσλ θαη
επηδφζεσλ ησλ παηδηψλ ηνπο, ιφγσ ηνπ φηη δελ ππάξρεη έλαο ζπλεπήο
πξνζδηνξηζκφο ηνπ φξνπ "ζρνιηθή επίδνζε".
Μαζεηέο-ηξηεο κε γνλείο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθπαίδεπζε ηνπο
είλαη πηζαλφηεξν λα έρνπλ θαιχηεξεο ζρνιηθέο επηδφζεηο θαη γεληθφηεξα
71

Γελ έρνπκε φκσο ελδείμεηο πψο θάπνηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή γνλετθήο εκπινθήο

επεξεάδεη ζεηηθά ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ-ηξηψλ ζε φια ηα καζήκαηα. Κάζε
κνξθή γνλετθήο εκπινθήο ππνζηεξίδεη ε (Epstein, 1995), νδεγεί ζε δηαθνξεηηθά
απνηειέζκαηα. Δάλ ππήξραλ έξεπλεο πνπ εληφπηδαλ ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα
θάζε κνξθήο γνλετθήο εκπινθήο, ν εθπαηδεπηηθφο θφζκνο ζα ήηαλ ζε ζέζε λα
επηιέμεη θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη δξάζεηο θαη ελέξγεηεο πνπ πηζαλφηαηα ζα
βνεζνχζαλ ηελ επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ. Θεσξνχκε πσο ε έξεπλα πνπ
πξαγκαηνπνηήζακε πξνζθέξεη θαηεπζχλζεηο ζε απηφ ην νκηριψδεο ηνπίν.
Δληνπίδεη ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο γνλετθήο εκπινθήο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ
απφδνζε ζηα Μαζεκαηηθά.
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πςειφηεξε αθαδεκατθή απφδνζε. Δπίζεο απηνί νη καζεηέο εκθαλίδνπλ
πξνζαξκνζηηθφηεηα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, θαιχηεξεο θνηλσληθέο
δεμηφηεηεο θαη έιιεηςε παξαβαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. Έξεπλα ησλ Shaver
θαη Walls (1998) δείρλεη πσο ζε ζρνιεία φπνπ νη δάζθαινη-εο αλαθέξνπλ
έληνλε γνλετθή εκπινθή δηαπηζηψλεηαη 40% πςειφηεξεο βαζκνινγίεο ζηα
ηεζη απφ ηα ζρνιεία φπνπ ε γνλετθή εκπινθή είλαη ρακειή. ζν
πεξηζζφηεξν νη νηθνγέλεηεο ππνζηεξίδνπλ ηε κάζεζε θαη εθπαίδεπζε ησλ
παηδηψλ ηνπο ηφζν πεξηζζφηεξν ηα παηδηά ηα πεγαίλνπλ θαιά κε ην
ζρνιείν θαη ηα καζήκαηά ηνπο.
Ζ αλάκημε ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ ηνπο επηθέξεη
αλαιφγσο ηεο έληαζεο ηεο ζεηηθά απνηειέζκαηα (Ζenderson, & Berla,
1994 Funkhouser, & Gonzales, 1997 Fantuzo, Tighe, & Childs, 2000
Hoover-Dempsey, & Sandier, 1995).). Πξνζθέξεη πξφηππα πξνο κίκεζε,
ππνζηεξίδεη θαη ελζαξξχλεη ηα παηδηά. Βνεζάεη ζηελ αλάπηπμε ζηάζεσλ,
γλψζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επηηπρή ζρνιηθή
απφδνζε.

7.1

Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο
Ζ εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα πνπ έγηλε ζηα πιαίζηα απηήο ηεο

δηδαθηνξηθή δηαηξηβήο επηρείξεζε ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ θαηαγξαθή ηνπ
πιαηζίνπ γνλετθήο εκπινθήο ησλ Διιήλσλ γνλέσλ ζηα Μαζεκαηηθά. Σα
επξήκαηα νδήγεζαλ ζηελ θαηαζθεπή ελφο κνληέινπ εκπινθήο κε έμη
άμνλεο πνπ παξαζέζακε παξαπάλσ. Καηαγξάθεθαλ φκσο απφςεηο,
ζέζεηο, αληηιήςεηο, ζηάζεηο, παξαδνρέο θαη ζπκπεξηθνξέο κφλν ησλ
γνλέσλ. Θεσξνχκε πψο ζπλππνινγίδνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
κειινληηθέο πξνζπάζεηεο δηεξεχλεζεο πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη
ηνπο ηξεηο θεληξηθνχο παξάγνληεο πνπ παίδνπλ ξφιν ζηελ εκπινθή ησλ
γνλέσλ: ηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο θπζηθά, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο
ηειηθνχο απνδέθηεο θάζε ζεηηθήο ή αξλεηηθήο επίδξαζεο ζην ρψξν ηεο
εθπαίδεπζεο θαη ηεο αγσγήο, ηα παηδηά. Καηά ηε γλψκε καο φκσο κηα
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ηέηνηα πξνζπάζεηα δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ έλα κφλν
πξφζσπν, π.ρ. ζηα πιαίζηα κηαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο - ηνπιάρηζηνλ ζε
έλα εχξνο θαη βάζνο πνπ λα επηηξέπεη γελίθεπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ.
Δπίζεο κηα παξάκεηξνο ε νπνία δελ εμεηάζηεθε απφ ηελ έξεπλα θαη
πξέπεη

λα

απνηειέζεη

αληηθείκελν

κειινληηθψλ

εξεπλψλ

είλαη

νη

πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ γηα ηελ αθαδεκατθή πνξεία ησλ παηδηψλ ηνπο θαη
νη θηινδνμίεο πνπ επελδχνπλ ζην κέιινλ ηνπ, φζν καθξηλφ θαη αλ απηφ
θαληάδεη.
Μειινληηθέο

ζχλζεηεο

εξεπλεηηθέο

αλαδεηήζεηο

πξέπεη

λα

θαηαγξάςνπλ ηηο πεπνηζήζεηο θαη ''αληηζηάζεηο'' ησλ δαζθάισλ απέλαληη
ζηε γνλετθή εκπινθή αιιά θαη ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ-ηξηψλ. Έηζη ζα
κπνξέζνπκε λα αλαδείμνπκε αιιαγέο πνπ νθείιεη λα θάλεη ην ειιεληθφ
ζρνιείν ζηνλ ηνκέα απηφ ψζηε λα πξνζπαζήζεη λα εληζρχζεη ηελ εκπινθή
ησλ γνλέσλ κε ηειηθφ ζηφρν ηελ θαιχηεξε απφδνζε ησλ παηδηψλ καο ζε
φια ηα καζήκαηα, θαη ηδηαίηεξα ζηα Μαζεκαηηθά, πνπ απνηέιεζαλ ην
επίθεληξν απηήο ηεο δηαηξηβήο.

7.2

Πξνηάζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε
Ζ εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο είλαη

έλαο δείθηεο πνπ καο επηηξέπεη λα ηζρπξηζηνχκε πσο έρνπλ πνιιέο
πηζαλφηεηεο λα επηηπγράλνπλ πςειέο επηδφζεηο ζηα Μαζεκαηηθά. Οη
καζεηέο θαη καζήηξηεο έρνπλ θαιχηεξε αθαδεκατθή απφδνζε φηαλ ζρνιείν
θαη νηθνγέλεηα ζπλεξγάδνληαη ζε δεηήκαηα εθπαίδεπζεο, θνηλσληθνπνίεζεο,
θηλεηξνδφηεζεο θαη αγσγήο. Παηδηά πνπ νη γνλείο ηνπο εκπιέθνληαη ζηελ
εθπαίδεπζή ηνπο εκθαλίδνπλ πην ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζην ζρνιείν,
απέλαληη

ζηα

Μαζεκαηηθά,

απέλαληη

ζηε

δηαδηθαζία

κάζεζεο.

Αλαπηχζζνπλ ζπκπεξηθνξέο πνπ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε απαξαίηεησλ
γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ γηα ηε δσή ηνπο. Σα παηδηά πνπ έρνπλ
λα θεξδίζνπλ πεξηζζφηεξα απφ ηελ εκπινθή ησλ γνλέσλ ηνπο ζηελ
εθπαίδεπζή ηνπο δελ είλαη απηά πνπ ηα ''πεγαίλνπλ θαιά'' κε ηα
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Μαζεκαηηθά αιιά ηα παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο θαη απηά πνπ
αλήθνπλ ζε νηθνγέλεηεο ρακεινχ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ.
Δκπφδηα ζηελ εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ
ηνπο ππάξρνπλ πνιιά: Ζ έιιεηςε ρξφλνπ απφ ηελ πιεπξά ησλ γνλέσλ, ε
επηθπιαθηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε γλσζηηθή αδπλακία ησλ γνλέσλ, νη
πνιηηηζηηθέο θαη γισζζηθέο δηάθνξεο πνπ ζπλαληάκε πιένλ ζπρλά θαη ζηελ
θνηλσλία καο. Δθπαηδεπηηθνί θαη γνλείο πξέπεη λα αληηκεησπίδνπλ ηελ
εθπαηδεπηηθή επηηπρία σο κηα επζχλε ε νπνία αλήθεη θαη ζηνπο δχν. Οη
δάζθαινη θαη δαζθάιεο δελ είλαη εθπαηδεπκέλνη γηα λα ζπλεξγάδνληαη κε ηηο
νηθνγέλεηεο. Φνβνχληαη πσο ε γνλετθή εκπινθή ζα ςαιηδίζεη αξκνδηφηεηεο
θαη ππεπζπλφηεηεο πνπ παξαδνζηαθά πξνζκεηξνχληαη ζην ξφιν ηνπο. Ζ
επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη δεηήκαηα φπσο:
 Σα πιενλεθηήκαηα ηεο γνλετθήο εκπινθήο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ
 Σξφπνη επηθνηλσλίαο κε ηηο νηθνγέλεηέο ησλ καζεηψλ-ηξηψλ
 Οξγάλσζε ζπλαληήζεσλ κε ηνπο γνλείο
 Αμηνπνίεζε ησλ γνλέσλ σο εζεινληψλ, εθπαηδεπηψλ, πξνζθαιεζκέλσλ
νκηιεηψλ
 πκβνπιεπηηθή ησλ γνλέσλ γηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο
 Εεηήκαηα πνιηηηζηηθψλ αληηιήςεσλ θαη αμηψλ αιινδαπψλ νηθνγελεηψλ
 Δλεκέξσζε γνλέσλ γηα ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο ζηα Μαζεκαηηθά, ηηο
ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο, ζέκαηα αμηνιφγεζεο θαη ρξήζε ησλ δηδαθηηθψλ
εγρεηξηδίσλ Μαζεκαηηθψλ
 Μαζεκαηθά παηρλίδηα θαη δεμηφηεηεο γηα φιε ηελ νηθνγέλεηα
Οη ζρνιηθέο κνλάδεο κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν
εάλ έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηνπλ είλαη ε αχμεζε ηεο γνλετθήο
εκπινθήο ζηελ εθπαίδεπζε. Ζ δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη νκηιηψλ κε απηφ
ην ζέκα ζα αχμαλε ζεακαηηθά ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ γνλέσλ πξνο απηή
ηελ θαηεχζπλζε. Αιιά θαη θάζε δάζθαινο-α κεκνλσκέλα ζηα πιαίζηα ησλ
ελεκεξψζεσλ πνπ θάλεη ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο ζηνπο γνλείο θαη
θεδεκφλεο

ησλ

καζεηψλ-ηξηψλ

ζα

κπνξνχζε

λα

επηζεκαίλεη

ηε

ζεκαληηθφηεηα ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ αθαδεκατθή πνξεία
ησλ παηδηψλ ηνπο θαη λα παξνηξχλεη φινπο ηνπο γνλείο λα ζηεξίδνπλ ηε
κάζεζε ηνπο. Αξθεί ζηηο επαθέο ησλ δαζθάισλ κε ηνπο γνλείο λα ηίζεληαη
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μεθάζαξα ηη ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ, πάληα κέζα ζε έλα πλεχκα
ζπλεξγαζίαο κε ην ζρνιείν. Ζ έξεπλά καο αλέδεημε ηχπνπο γνλετθήο
εκπινθήο πνπ εκθαλίδνπλ ζεηηθή επίδξαζε ζηε κάζεζε ησλ Μαζεκαηηθψλ.
Οη γνλείο ινηπφλ ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη πσο ην ελδηαθέξνλ πνπ
επηδεηθλχνπλ γηα φ,ηη ζπκβαίλεη ζην ζρνιείν, ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο
ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ νξγαλψλεη ην ζρνιείν θαη ε δεκηνπξγία ελφο
πεξηβάιινληνο πνπ εληζρχεη ηε κάζεζε, έρνπλ ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ
απφδνζε ησλ παηδηψλ ηνπο.
Ζ εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε πξέπεη λα απνηειεί ζηφρν
ελφο ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ. Ζ Μαζεκαηηθή εθπαίδεπζε κπνξεί λα γίλεη
ππφζεζε φιεο ηεο νηθνγέλεηαο. Σν ζρνιείν είλαη απηφ πνπ πξέπεη λα
αλαιάβεη ηηο πξσηνβνπιίεο εθείλεο πνπ ζα δηακνξθψζνπλ ζρέζεηο
ζπλεξγαζίαο κε ηελ νηθνγέλεηά θάζε καζεηή ηνπ. Αιιά γηα λα γίλεη απηφ
πξέπεη λα ‗‘παιέςεη‘‘ γηα λα ακβιπλζνχλ δχν αληίζεηεο ζηάζεηο. Οη
αληηζηάζεηο πνιιψλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηα
δξψκελα ηεο εθπαίδεπζεο δεκηνπξγεί αλεζπρία θαη ε παγησκέλε αληίιεςε
πνιιψλ γνλέσλ πψο ε εθπαίδεπζε αξρίδεη θαη ηειεηψλεη ζην ζρνιείν ρσξίο
δηθφ ηνπο ηδηαίηεξν ξφιν. ηαλ μέξνπκε πσο έλα παηδί κέρξη λα ελειηθησζεί
πεξλά ην 87% ηνπ ρξφλνπ ηνπ έμσ απφ ην ζρνιείν Walberg (1984), είλαη
αζχλεην λα κελ πξνζπαζήζνπκε λα αμηνπνηήζνπκε ηηο ηεξάζηηεο απηέο
δεμακελέο ηνπ ρξφλνπ πξνο φθεινο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ. Ζ
αμηνπνίεζε απηή κπνξεί λα γίλεη δπλαηή κφλν κε ηε ζπλεξγαζία ησλ
γνλέσλ. Γελ κπνξνχκε λα ηνπο αθήλνπκε ακέηνρνπο ζηελ εθπαίδεπζε,
έμσ απφ ηα ζρνιεία καο. Γηα πνιινχο ιφγνπο φπσο ήδε αλαθέξακε αιιά
θαη γηα έλαλ πξσηαξρηθφ θαη ζεκειηψδε: Σα παηδηά ηνπο.
Γειαδή ηα παηδηά καο.
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Πίνακες
&
χεδιαγράμματα
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Αλάδεημε παξαγόλησλ αλάιπζεο
Πίλαθαο Α12

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
Έγινε απόρριψη των μεταβλητϊν με loading < 0,4
Μεταβλητζσ που δεν ςυμπεριλήφθηςαν: 13, 23, 25, 30
Rotated Component Matrix(a)

1

Component
3
4

2

ER_16

,761

ER_17

,738

ER_18

,708

ER_19

,701

ER_14

,688

ER_15

,595

ER_27

,764

ER_24

,677

ER_31

,672

ER_32

,612

ER_26

,839

ER_33

,832

ER_21

,626

5

ER_36

,703

ER_35

,670

ER_40

,635

ER_37

,623

6

ER_22

,773

ER_28

,752

ER_20

,731

ER_39

,678

ER_38

,660

ER_34

,580

ER_29

,438
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Πίνακαρ Α13Β: Μέζοι όποι και ηςπικέρ αποκλίζειρ ανά παπάγονηα
Τάξη
1η
3η
5η
Μοπθωηικό
επίπεδο παηέπα
Ππωηοβάθμια
Γεςηεποβάθμια
Τπιηοβάθμια
Μοπθωηικό
επίπεδο
μηηέπαρ
Ππωηοβάθμια
Γεςηεποβάθμια
Τπιηοβάθμια
Δηήζιο
οικογενειακό
ειζόδημα
<20000€
20000€30000€
>30000€
Δπίδοζη ζηα
Μαθημαηικά
10 ή Α
9 ή Β
8 ή Γ
7 ή Γ
Το παιδί μος
αγαπάει ηα
Μαθημαηικά
ΝΑΙ
ΟΦΙ
ΣΥΝΟΛΟ

Παπάγονηαρ
1
M
ΤΑ
3,12 0,81
2,93 0,79
2,82 0,80

Παπάγονηαρ
2
M
ΤΑ
3,69 0,70
3,58 0,73
3,49 0,77

Παπάγονηαρ
3
M
ΤΑ
4,53 0,55
4,14 0,72
3,72 0,82

Παπάγονηαρ
4
M
ΤΑ
2,56 0,90
2,47 0,86
2,45 0,89

Παπάγονηαρ
5
M
ΤΑ
4,17 0,61
4,15 0,67
3,99 0,76

Παπάγονηαρ
6
M
ΤΑ
4,18 0,54
4,10 0,58
4,02 0,63

M

ΤΑ

M

ΤΑ

M

ΤΑ

M

ΤΑ

M

ΤΑ

M

ΤΑ

2,90
2,97
2,94

0,85
0,79
0,81

3,21
3,56
3,81

0,78
0,71
0,68

4,09
4,17
3,98

0,82
0,76
0,81

2,41
2,51
2,50

0,84
0,89
0,85

3,90
4,11
4,20

0,76
0,69
0,62

3,97
4,14
4,06

0,68
0,56
0,55

M

ΤΑ

M

ΤΑ

M

ΤΑ

M

ΤΑ

M

ΤΑ

M

ΤΑ

2,90
2,95
2,94

0,80
0,83
0,77

3,07
3,57
3,73

0,73
0,73
0,67

4,15
4,17
3,97

0,79
0,76
0,80

2,37
2,54
2,43

0,90
0,87
0,86

3,88
4,09
4,17

0,79
0,69
0,65

3,97
4,14
4,05

0,76
0,58
0,52

M

ΤΑ

M

ΤΑ

M

ΤΑ

M

ΤΑ

M

ΤΑ

M

ΤΑ

2,95

0,82

3,44

0,77

4,15

0,78

2,49

0,93

4,05

0,72

4,08

0,63

2,98

0,83

3,62

0,69

4,06

0,81

2,55

0,86

4,03

0,70

4,14

0,53

2,88

0,78

3,80

0,64

4,01

0,77

2,49

0,80

4,19

0,63

4,07

0,54

M

ΤΑ

M

ΤΑ

M

ΤΑ

M

ΤΑ

M

ΤΑ

M

ΤΑ

2,94
2,87
2,82
2,72

0,82
0,79
0,78
0,75

3,62
3,44
3,34
3,29

0,74
0,76
0,77
0,65

3,98
4,11
3,84
3,98

0,79
0,78
0,80
0,87

2,49
2,53
2,36
2,39

0,86
0,91
0,86
0,92

4,16
3,98
3,87
3,87

0,68
0,73
0,81
0,71

4,10
4,05
3,96
3,84

0,57
0,65
0,64
0,67

M

ΤΑ

M

ΤΑ

M

ΤΑ

M

ΤΑ

M

ΤΑ

M

ΤΑ

2,81
2,97
M
2,95

0,81
0,82
ΤΑ
0,81

3,32
3,63
M
3,58

0,77
0,73
ΤΑ
0,74

4,00
4,13
M
4,11

0,80
0,76
ΤΑ
0,78

2,26
2,53
M
2,49

0,80
0,88
ΤΑ
0,88

3,97
4,15
M
4,10

0,76
0,67
ΤΑ
0,69

4,00
4,12
M
4,09

0,65
0,57
ΤΑ
0,59
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Πίλαθαο Α14

πληειεζηέο Cronbach's Alpha ησλ κεηαβιεηώλ πνπ
εληάζζνληαη ζηνπο έμη παξάγνληεο

Παπάγονηαρ

Μεηαβληηέρ

Cronbach's Alpha

1

14, 15, 16, 17, 18, 19

0,8203

2

24, 27, 31, 32

0,7252

3

21, 26, 33

0,7327

4

35, 36, 37, 40

0,6750

5

20, 22, 28

0,6962

6

29, 34, 38, 39

0,7905

Πίλαθαο Α16

Παξάγνληαο 1
Παξάγνληαο 2
Παξάγνληαο 3
Παξάγνληαο 4
Παξάγνληαο 5
Παξάγνληαο 6
ΤΝ. ΔΜΠΛΟΚΖ

Πίλαθαο Α18

Παξάγνληαο 1
Παξάγνληαο 2
Παξάγνληαο 3
Παξάγνληαο 4
Παξάγνληαο 5
Παξάγνληαο 6
ΤΝ. ΔΜΠΛΟΚΖ

Test of Homogeneity of Variances ANOVA
ηνπ νηθνλνκηθνύ επηπέδνπ ησλ γνλέσλ
κε ηνπο έμη παξάγνληεο εκπινθήο ηνπο
Levene
Statistic
,906
,431
3,169
3,427
3,511
4,823
4,586

df1
4
4
4
4
4
4
4

df2
1100
1111
1096
1126
1101
1119
1000

Sig.
,460
,786
,013
,009
,007
,001
,001

Test of Homogeneity of Variances ANOVA
ηνπ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ ηνπ παηέξα
κε ηνπο έμη παξάγνληεο εκπινθήο
Levene
Statistic
,546
,623
,452
3,325
2,111
2,149
1,233

df1
2
2
2
2
2
2
2
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df2
1108
1123
1097
1133
1109
1125
1007

Sig.
,580
,537
,636
,036
,122
,117
,292

Πίλαθαο Α19

Παξάγνληαο 1
Παξάγνληαο 2
Παξάγνληαο 3
Παξάγνληαο 4
Παξάγνληαο 5
Παξάγνληαο 6
ΤΝ. ΔΜΠΛΟΚΖ

Πίλαθαο Α20

Παξάγνληαο
1
Δπηθνηλσλία
γνλέσλδαζθάινπ

Παξάγνληαο

2
Παξνρή
θαηάιιεισλ
ζπλζεθώλ θαη
επθαηξηώλ
κάζεζεο

5

Παξάγνλ
ηαο

Test of Homogeneity of Variances ANOVA
ηνπ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ ηεο κεηέξαο
κε ηνπο έμη παξάγνληεο εκπινθήο
Levene
Statistic
2,251
,872
,154
2,565
,847
9,815
3,988

df1
2
2
2
2
2
2
2

df2
1206
1222
1195
1237
1210
1228
1094

Sig.
,106
,418
,857
,077
,429
,000
,019

ANOVA ηνπ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ ηνπ παηέξα
κε ηνπο έμη παξάγνληεο εκπινθήο

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares
270,921
288988,725
289259,646

2
1108
1110

Between Groups
Within Groups
Total

2962,599
276207,759
279170,357

2
1123
1125

Between Groups
Within Groups
Total

531,439
332739,106
333270,545

Between Groups
Within Groups
Total

df

Mean Square
135,460
260,820

F
,519

Sig.
,595

1481,299
245,955

6,023

,003

2
1097
1099

265,720
303,317

,876

,417

3944,865
211057,287
215002,152

2
1133
1135

1972,432
186,282

10,588

,000

Between Groups
Within Groups
Total

14925,531
184168,691
199094,222

2
1109
1111

7462,766
166,067

44,938

,000

Between Groups
Within Groups
Total

1703,816
150104,140
151807,957

2
1125
1127

851,908
133,426

6,385

,002

Between Groups
Within Groups
Total

1626,623
93744,065
95370,689

2
1007
1009

813,312
93,092

8,737

,000

3
Μάζεζε ζην
ζπίηη

Παξάγνληαο

4
πκκεηνρή ησλ
γνλέσλ ζε
δξαζηεξηόηεη.
ηνπ ζρνιείνπ

Παξάγνληαο

5
Καλόλεο γηα ηα
παηδηά πνπ
πηνζεηεί ε
νηθνγέλεηα

Παξάγνληαο

6
Δλδηαθέξνλ
γηα ηε ζρνιηθή
δσή ηνπ
παηδηνύ

ΤΝΟΛΗΚΖ
ΔΜΠΛΟΚΖ
6 ΓΟΝΔΩΝ
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Πίλαθαο Α21

Παξάγνληαο
1
Δπηθνηλσλία
γνλέσλ-

ANOVA ηνπ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ ηεο κεηέξαο
κε ηνπο έμη παξάγνληεο εκπινθήο

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares
77,479
312486,587
312564,066

Between Groups
Within Groups
Total

4427,452
295960,975
300388,426

2
1222
1224

Between Groups
Within Groups
Total

1931,910
360827,772
362759,683

Between Groups
Within Groups
Total

df

,150

Sig.
,861

2213,726
242,194

9,140

,000

2
1195
1197

965,955
301,948

3,199

,041

3253,770
232867,771
236121,541

2
1237
1239

1626,885
188,252

8,642

,000

Between Groups
Within Groups
Total

14768,619
205438,142
220206,760

2
1210
1212

7384,309
169,784

43,492

,000

Between Groups
Within Groups
Total

1673,209
168166,758
169839,968

2
1228
1230

836,605
136,944

6,109

,002

Between Groups
Within Groups
Total

1190,228
101650,116
102840,345

2
1094
1096

595,114
92,916

6,405

,002

2
1206
1208

Mean Square
38,739
259,110

F

δαζθάινπ

Παξάγνληαο

2
Παξνρή
θαηάιιεισλ
ζπλζεθώλ θαη
επθαηξηώλ
κάζεζεο

7

Παξάγνλ
ηαο

3
Μάζεζε ζην
ζπίηη

Παξάγνληαο

4
πκκεηνρή ησλ
γνλέσλ ζε
δξαζηεξηόηεη.
ηνπ ζρνιείνπ

Παξάγνληαο

5
Καλόλεο γηα ηα
παηδηά πνπ
πηνζεηεί ε
νηθνγέλεηα

Παξάγνληαο

6
Δλδηαθέξνλ
γηα ηε ζρνιηθή
δσή ηνπ
παηδηνύ

ΤΝΟΛΗΚΖ
ΔΜΠΛΟΚΖ
8 ΓΟΝΔΩΝ
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Πίλαθαο Α22

Παξάγνληαο 1
Παξάγνληαο 2
Παξάγνληαο 3
Παξάγνληαο 4
Παξάγνληαο 5
Παξάγνληαο 6
ΤΝ. ΔΜΠΛΟΚΖ

Πίλαθαο Α23

Παξάγνληαο
1
Δπηθνηλσλία
γνλέσλδαζθάινπ

Παξάγνληαο

2
Παξνρή
θαηάιιεισλ
ζπλζεθώλ θαη
επθαηξηώλ
κάζεζεο

9

Παξάγνλ
ηαο

Test of Homogeneity of Variances ANOVA
ηεο ηάμεο πνπ θνηηά ην παηδί
κε ηνπο έμη παξάγνληεο εκπινθήο
Levene
Statistic
,057
32,827
,397
5,680
,380
2,059
1,651

df1
2
2
2
2
2
2
2

df2
1250
1268
1240
1282
1253
1273
1131

Sig.
,944
,000
,672
,004
,684
,128
,192

ANOVA ηεο ηάμεο πνπ θνηηά ην παηδί
κε ηνπο έμη παξάγνληεο εκπινθήο

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares
7058,621
320695,179
327753,800

2
1250
1252

Between Groups
Within Groups
Total

51257,912
257758,610
309016,522

Between Groups
Within Groups
Total

df

Mean Square
3529,311
256,556

F
13,756

Sig.
,000

2
1268
1270

25628,956
203,280

126,077

,000

1012,399
384894,600
385906,999

2
1240
1242

506,199
310,399

1,631

,196

Between Groups
Within Groups
Total

3461,596
240181,258
243642,853

2
1282
1284

1730,798
187,349

9,238

,000

Between Groups
Within Groups
Total

1552,665
230386,805
231939,471

2
1253
1255

776,333
183,868

4,222

,015

Between Groups
Within Groups
Total

2150,337
174891,728
177042,065

2
1273
1275

1075,168
137,385

7,826

,000

Between Groups
Within Groups
Total

5829,779
103219,829
109049,608

2
1131
1133

2914,890
91,264

31,939

,000

3
Μάζεζε ζην
ζπίηη

Παξάγνληαο

4
πκκεηνρή ησλ
γνλέσλ ζε
δξαζηεξηόηεη.
ηνπ ζρνιείνπ

Παξάγνληαο

5
Καλόλεο γηα ηα
παηδηά πνπ
πηνζεηεί ε
νηθνγέλεηα

Παξάγνληαο

6
Δλδηαθέξνλ
γηα ηε ζρνιηθή
δσή ηνπ
παηδηνύ

ΤΝΟΛΗΚΖ
ΔΜΠΛΟΚΖ
10 ΓΟΝΔΩΝ
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Πίλαθαο Σ1
Group Statistics

1νο
ΑΞΟΝΑ

2νο
ΑΞΟΝΑ

3νο
ΑΞΟΝΑ

4νο
ΑΞΟΝΑ

5νο
ΑΞΟΝΑ

6νο
ΑΞΟΝΑ

Δξώηεζε 8β
Γηαθσλψ απφιπηα &
Γηαθσλψ
πκθσλψ απφιπηα
& πκθσλψ
Γηαθσλψ απφιπηα &
Γηαθσλψ
πκθσλψ απφιπηα
& πκθσλψ
Γηαθσλψ απφιπηα &
Γηαθσλψ
πκθσλψ απφιπηα
& πκθσλψ
Γηαθσλψ απφιπηα &
Γηαθσλψ
πκθσλψ απφιπηα
& πκθσλψ
Γηαθσλψ απφιπηα &
Γηαθσλψ
πκθσλψ απφιπηα
& πκθσλψ
Γηαθσλψ απφιπηα &
Γηαθσλψ
πκθσλψ απφιπηα
& πκθσλψ

N

Mean

Std.
Deviation

Std. Error
Mean

136

2,8076

,81166

,06960

993

2,9716

,81749

,02594

138

3,3170

,76983

,06553

999

3,6326

,72628

,02298

138

3,9976

,80398

,06844

1010

4,1277

,75953

,02390

134

2,2612

,80288

,06936

985

2,5279

,88488

,02819

138

3,9686

,75765

,06450

1016

4,1496

,67103

,02105

136

4,0037

,64763

,05553

1011

4,1224

,56620

,01781

Πίλαθαο Σ2
Independent Samples Test
Αμόλσλ Δκπινθήο & ηάζεσλ ησλ παηδηώλ απέλαληη ζηα Μαζεκαηηθά
t-test for Equality of Means

1νο
ΑΞΟΝΑ

2νο
ΑΞΟΝΑ

3νο
ΑΞΟΝΑ

4νο
ΑΞΟΝΑ

t

df

Sig. (2-tailed)

Mean
Difference

Std. Error
Difference

Lower

Upper

Lower

Upper

Lower

Equal variances
assumed

-2,196

1127

,028

-,16404

,07468

Equal variances
not assumed

-2,208

174,659

,029

-,16404

,07428

Equal variances
assumed

-4,750

1135

,000

-,31560

,06645

Equal variances
not assumed

-4,545

172,401

,000

-,31560

,06944

Equal variances
assumed

-1,874

1146

,061

-,13014

,06943

Equal variances
not assumed

-1,795

172,102

,074

-,13014

,07249

Equal variances
assumed

-3,309

1117

,001

-,26672

,08061

Equal variances
not assumed

-3,563

179,924

,000

-,26672

,07487
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Πίλαθαο Σ2
5νο
ΑΞΟΝΑ

6νο
ΑΞΟΝΑ

Πίλαθαο Α27

Παξάγνληαο
1
Δπηθνηλσλία
γνλέσλδαζθάινπ

Παξάγνληαο

2
Παξνρή
θαηάιιεισλ
ζπλζεθώλ θαη
επθαηξηώλ
κάζεζεο

12

Παξάγνλ
ηαο

Equal variances
assumed

-2,926

1152

,004

-,18101

,06186

Equal variances
not assumed

-2,668

167,492

,008

-,18101

,06784

Equal variances
assumed

-2,255

1145

,024

-,11873

,05265

Equal variances
not assumed

-2,036

163,956

,043

-,11873

,05832

ANOVA ηεο ππνθεηκεληθήο εθηίκεζεο ησλ γνλέσλ γηα ηελ επίδνζε
ησλ παηδηώλ ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά
κε ηνπο έμη παξάγνληεο εκπινθήο

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of 11
Squares
df
2731,003
3
321782,096
1237
324513,099
1240

Between Groups
Within Groups
Total

4316,467
302253,050
306569,517

Between Groups
Within Groups
Total

Mean Square
910,334
260,131

F
3,500

Sig.
,015

3
1255
1258

1438,822
240,839

5,974

,000

3352,944
377817,186
381170,130

3
1228
1231

1117,648
307,669

3,633

,013

Between Groups
Within Groups
Total

5935,710
235754,716
241690,426

3
1268
1271

1978,570
185,926

10,642

,000

Between Groups
Within Groups
Total

12673,639
217526,642
230200,281

3
1241
1244

4224,546
175,283

24,101

,000

Between Groups
Within Groups
Total

2422,405
172604,713
175027,118

3
1259
1262

807,468
137,097

5,890

,001

Between Groups
Within Groups
Total

2480,002
104935,005

3
1120

826,667
93,692

8,823

,000

3
Μάζεζε ζην
ζπίηη

Παξάγνληαο

4
πκκεηνρή ησλ
γνλέσλ ζε
δξαζηεξηόηεη.
ηνπ ζρνιείνπ

Παξάγνληαο

5
Καλόλεο γηα ηα
παηδηά πνπ
πηνζεηεί ε
νηθνγέλεηα

Παξάγνληαο

6
Δλδηαθέξνλ
γηα ηε ζρνιηθή
δσή ηνπ
παηδηνύ

ΤΝΟΛΗΚΖ
ΔΜΠΛΟΚΖ
13 ΓΟΝΔΩΝ
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Πίλαθαο Α29

Παξάγνληαο
1
Δπηθνηλσλία
γνλέσλδαζθάινπ

Παξάγνληαο

2
Παξνρή
θαηάιιεισλ
ζπλζεθώλ θαη
επθαηξηώλ
κάζεζεο

15

Παξάγνλ
ηαο

ANOVA ηεο βαζκνινγηθήο επίδνζεο ησλ παηδηώλ ζηα Μαζεκαηηθά
κε ηνπο έμη παξάγνληεο εκπινθήο ησλ γνλέσλ

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

Sum of 14
Squares
df
1419,397
3
260621,677
883
262041,073
886
2058,417
248779,691
250838,108

Between Groups
Within Groups
Total

1274,961
303344,325
304619,286

3

4
πκκεηνρή ησλ
γνλέσλ ζε
δξαζηεξηόηεη.
ηνπ ζρνιείνπ

Παξάγνληαο

5
Καλόλεο γηα ηα
παηδηά πνπ
πηνζεηεί ε
νηθνγέλεηα

Παξάγνληαο

6
Δλδηαθέξνλ
γηα ηε ζρνιηθή
δσή ηνπ
παηδηνύ

ΤΝΟΛΗΚΖ
ΔΜΠΛΟΚΖ
16 ΓΟΝΔΩΝ

F
1,812

Sig.
,143

686,139
247,296

2,775

,040

424,987
303,952

1,398

,242

1775,359
198,412

8,948

,000

1819,748
180,741

10,068

,000

895,090
140,939

6,351

,000

602,711
95,728

6,296

,000

895
3
886
889

Μάζεζε ζην
ζπίηη

Παξάγνληαο

3
892

Mean Square
473,132
261,144

Between Groups
Within Groups
Total

5326,076
202182,124
207508,200

3
903
906

Between Groups
Within Groups
Total

5459,244
180379,278
185838,523

3
884
887

Between Groups
Within Groups
Total

2685,269
142066,806
144752,075

3
894
897

Between Groups
Within Groups
Total

1808,132
87495,002
89303,134
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3
816
819

Μηιάηε κε ην δάζθαιν-α γηα ηηο
δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ην
παηδί ζαο ζην ζρνιείν;

Μηιάηε κε ην δάζθαιν-α γηα ηηο
ζρνιηθέο εξγαζίεο πνπ έρεη λα
θάλεη ην παηδί ζαο ζην ζπίηη;

Ποζοζηό %

Ποζοζηό %

Πνηέ

3,6

12,8

πάληα

7,6

24,5

Μεξηθέο θνξέο

28,7

31,0

πρλά

39,4

23,4

Πνιύ ζπρλά

20,7

8,3

ύνολο

100,0

100,0

Πίλαθαο
27-28

Φέξλεηε ζην ζπίηη αληηθείκελα θαη
πιηθά εθκάζεζεο; (π.ρ. βηβιία,
παηρλίδηα, ηαηλίεο, θ.ά.)

Γηαηεξείηε ζηαζεξνύο θαλόλεο ζην
ζπίηη;

Ποζοζηό %

Ποζοζηό %

Πνηέ

2,7

0,4

πάληα

7,1

2,5

Μεξηθέο θνξέο

21,1

13,2

πρλά

35,5

45,0

Πνιύ ζπρλά

33,6

38,9

ύνολο

100,0

100,0

Πίλαθαο
29-30

Ρσηάηε ην παηδί ζρεηηθά κε ην πώο
πήγε ε κέξα ηνπ ζην ζρνιείν;

Σν παηδί αλαιακβάλεη ‘’δνπιεηέο’’
γηα ην ζπίηη; (π.ρ. θαζαξηόηεηα
δσκαηίνπ, ςώληα, θ.ά.)

Ποζοζηό %

Ποζοζηό %

Πνηέ

0,1

3,8

πάληα

0,7

10,0

Μεξηθέο θνξέο

1,7

30,9

πρλά

16,0

30,5

Πνιύ ζπρλά

81,5

24,8

ύνολο

100,0

100,0

Πίλαθαο
17-18
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Βνεζάηε ην παηδί ζαο ζηηο ζρνιηθέο
ηνπ εξγαζίεο πνπ γίλνληαη ζην
ζπίηη;

Μηιάηε κέζα ζηελ νηθνγέλεηα ή ζε
θίινπο γηα ηε ζρνιηθή πξόνδν ηνπ
παηδηνύ ζαο;

Ποζοζηό %

Ποζοζηό %

Πνηέ

1,2

1,2

πάληα

10,2

5,5

Μεξηθέο θνξέο

26,2

27,2

πρλά

29,5

40,5

Πνιύ ζπρλά

32,9

25,6

ύνολο

100,0

100,0

Πίλαθαο
35-36

Παξαθνινπζείηε ‘’εξγαζηήξηα’’ ή
ζρνιέο γνλέσλ ζην ζρνιείν ή ην
δήκν;

Πξνζθέξεζηε γηα εζεινληηθή
δνπιεηά ζην ζρνιείν;

Ποζοζηό %

Ποζοζηό %

Πνηέ

54,0

40,2

πάληα

25,2

28,4

Μεξηθέο θνξέο

11,7

20,0

πρλά

5,7

6,8

Πνιύ ζπρλά

3,4

4,6

ύνολο

100,0

100,0

Πίλαθαο
37-38

Πεγαίλεηε ζε εθπαηδεπηηθέο
ζρνιηθέο εθδξνκέο;

Δίζηε ζεηηθνί ζην λα έξρνληαη
ζπκκαζεηέο ηνπ παηδηνύ ζαο γηα λα
παίμνπλ ζην ζπίηη;

Ποζοζηό %

Ποζοζηό %

Πνηέ

23,8

0,9

πάληα

18,7

3,5

Μεξηθέο θνξέο

22,2

18,6

πρλά

16,1

31,9

Πνιύ ζπρλά

19,2

45,0

ύνολο

100,0

100,0

Πίλαθαο
33-34
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