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Κλειδιά και Αντικλείδια 

 
 
Eίναι άραγε δυνατόν να δουλέψει κανείς αποτελεσµα-

τικά σε ένα αποµονωµένο, ορεινό χωριό της Θράκης, 

όταν νιώθει αδυναµία επικοινωνίας λόγω γλώσσας; Πώς 

βρίσκει ένας εκπαιδευτικός ισορροπία ανάµεσα στους 

κανόνες του σχολικού θεσµού, στις απαιτήσεις των εξε-

τάσεων, στα περιεχόµενα του αναλυτικού προγράµµατος 

και στις ανάγκες των παιδιών; Πώς διδάσκει κανείς ελ-

ληνικά, όταν πάνω από τα µισά παιδιά στην τάξη είναι 

αλλόγλωσσα; Yπάρχουν τρόποι να κινητοποιήσουµε τα 

παιδιά ώστε να ενδιαφερθούν για το σχολείο; Πώς αξιο-

λογούµε εάν οι µαθητές έµαθαν ή όχι ιστορία; Aντέχεται 

η σιωπή των µαθητών από το δάσκαλο; Πώς διορθώ-

νουµε τα λάθη των παιδιών; Πώς επικοινωνούµε σε µια 

σχολική τάξη; Yπάρχει χώρος για ευχαρίστηση στο 

σηµερινό σχολείο;  

 

Tα παραπάνω ερωτήµατα και πολλά άλλα απασχολούν 

τους εκπαιδευτικούς και συνδέονται άµεσα µε την καθη-

µερινή διδακτική τους πράξη. Kάθε τάξη ορίζεται ως συ-

νάντηση υποκειµένων µε διαφορετική το καθένα προ-

σωπική ιστορία που καλούνται να δράσουν σε ένα ενιαίο 

πλαίσιο. Aυτή η συνάντηση δεν είναι εύκολη ούτε ανέ-
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φελη και δεν υπακούει σε προδιαγεγραµµένους κανόνες. 

Aντιθέτως, είναι γεµάτη συγκρούσεις, δυσκολίες, συγκι-

νήσεις, απογοητεύσεις, ικανοποιήσεις και δηµιουργεί 

συνεχώς νέα ερωτήµατα που αναζητούν απαντήσεις.  

 

Tα Kλειδιά και Aντικλείδια δεν πρόκειται να αποπειρα-

θούν να δώσουν απαντήσεις, αλλά εερργγααλλεείίαα που θα επι-

τρέψουν στους αναγνώστες/χρήστες τους να συνθέσουν 

τις δικές τους λύσεις που αντιστοιχούν στη δική τους 

πραγµατικότητα. Αυτό βασίζεται στην αρχή ότι η σχο-

λική πραγµατικότητα είναι πολύπλοκη, δυναµική, απρό-

βλεπτη και κυρίως µοναδική. Άρα, δεν υπάρχει µία µόνο 

λύση, µία συνταγή µαγική που λύνει τα προβλήµατα. 

Kάθε εκπαιδευτικό πλαίσιο έχει τις δικές του παραµέ-

τρους που πρέπει πριν από όλα να εντοπιστούν για να 

αναζητηθούν στη συνέχεια οι κατάλληλες λύσεις.  

 

Tα Kλειδιά και Aντικλείδια είναι εερργγααλλεείίαα  ααννάάγγννωωσσηηςς  της 

σχολικής πραγµατικότητας. ∆ηλαδή, κάθε κείµενο που 

έχετε στα χέρια σας αποτελεί µια προσπάθεια σύντοµης 

απάντησης σε ένα ερώτηµα (π.χ. πώς µαθαίνουν τα παι-

διά;) από τη σκοπιά µιας επιστηµονικής προσέγγισης 

(π.χ. της γνωστικής ψυχολογίας). Mπορεί ωστόσο σε 

άλλο κείµενο να συναντήσετε απάντηση στο ίδιο ερώ-

τηµα από διαφορετική επιστηµονική σκοπιά (π.χ. την 



.       ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ 
 

 5

κοινωνιολογία). Tα κείµενα, γραµµένα από εκπαιδευτι-

κούς και πανεπιστηµιακούς διάφορων ειδικοτήτων, ακο-

λουθούν την ίδια δοµή: ξεκινούν από µια σκηνή σε ένα 

σχολικό πλαίσιο, αναλύουν τι συµβαίνει και ύστερα δια-

τυπώνουν απαντήσεις στηριγµένες σε µία επιστήµη. ∆η-

λαδή, µε αφετηρία την εκπαιδευτική ππρράάξξηη, περνούν 

µέσα από µια διαδικασία ανάλυσης και σύνθεσης από τη 

θθεεωωρρίίαα, για να καταλήξουν στα χέρια σας σαν κκλλεειιδδιιάά 

για τη δική σας διδακτική πρακτική.  

 

Tα κείµενα συνδέονται λειτουργικά µεταξύ τους γιατί 

καθένα αναδεικνύει και µια ξεχωριστή ψηφίδα από την 

πραγµατικότητα της εκπαιδευτικής πράξης. Mελετώντας 

και δουλεύοντας πάνω στον τρόπο µε τον οποίο τα κεί-

µενα συνδέονται µεταξύ τους, φανταστήκαµε πολλά από 

τα κλειδιά που µπορούν να ξεκλειδώσουν πολλά από τα 

φαινόµενα που αναλύουµε. Ωστόσο, µόνο εσείς µπο-

ρείτε να κατασκευάσετε τα αντικλείδια που έχουν νόηµα 

τη συγκεκριµένη στιγµή για το δικό σας πλαίσιο, που 

κάνουν... κλικ και ανοίγουν µια «πόρτα» που οδηγεί σε 

δικές σας λύσεις.  

 

Aυτή η πολυπρισµατική, διεπιστηµονική προσέγγιση της 

καθηµερινής εκπαιδευτικής πράξης είναι προφανές ότι 

χρησιµοποιεί ως έναυσµα µια ευρεία ποικιλία αναφορών 



. ΚΛΕΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΛΕΙ∆ΙΑ 
 

 6

σε σχολικές πραγµατικότητες: τάξεις στην πόλη, στο 

βουνό, µονοθέσια σχολεία, µειονοτικά σχολεία της Θρά-

κης, σχολεία µε πολλούς αλλόγλωσσους µαθητές, σχο-

λεία σηµερινά, στην Eλλάδα και αλλού, άλλοτε και 

τώρα. Eίναι κοινή πεποίθηση όλων όσοι συµµετέχουµε 

σε αυτή τη σειρά ότι συχνά βοηθάει να αναγνώσει κα-

νείς τη δική του εκπαιδευτική πραγµατικότητα βλέπο-

ντας κάτι ανάλογο που συµβαίνει σε µια άλλη τάξη, σε 

ένα άλλο πλαίσιο, ώστε µέσα από την ανάλυση και την 

κατανόησή του να µεταφέρει την εµπειρία αυτής της 

γνώσης στη δική του πραγµατικότητα, στο δικό του 

πλαίσιο. H απόσταση από τα δικά µας πράγµατα τελικά 

βοηθάει να τα καταλάβουµε καλύτερα. 

 

Tρεις θεµατικές ενότητες, η ∆ιδακτική Μεθοδολογία, το 

Κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο της εκπαίδευσης και τα 

ζητήµατα Ταυτότητας και Ετερότητας, αποτελούν τον 

καµβά πάνω στον οποίο, µέσα από διαφορετικές επιστη-

µονικές προσεγγίσεις, προσπαθούµε να απαντήσουµε 

στα ερωτήµατα της καθηµερινής εκπαιδευτικής πρακτι-

κής. ∆εν κρύβουµε τις δυσκολίες ούτε αποσιωπούµε τα 

όρια των προτάσεων που κάνουµε και δεν πιστεύουµε 

ότι η ευθύνη για τις λύσεις είναι µόνο στα χέρια των 

εκπαιδευτικών. Yποστηρίζουµε όµως ότι µπορούν οι εκ-

παιδευτικοί να πάρουν στα χέρια τους τα εργαλεία που 
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θα τους επιτρέψουν να καταλάβουν καλύτερα το πλαίσιο 

µέσα στο οποίο εργάζονται, να το βελτιώσουν και να 

αντλήσουν ικανοποίηση από τη δουλειά τους. 

 

Tα Kλειδιά και Aντικλείδια ευτύχησαν να συναντήσουν 

στη διαδροµή τους άξιους τεχνίτες που τόσο στην 

έντυπη όσο και στην ηλεκτρονική µορφή τα έκαναν αν-

θεκτικά, λειτουργικά και… έτοιµα να ξεκλειδώσουν. Tους 

ευχαριστώ όλους και όλες θερµά. 

 

Aλεξάνδρα Aνδρούσου 
Εκπαιδευτική Ψυχολόγος 

Νοέµβριος 2002 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



. ΚΛΕΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΛΕΙ∆ΙΑ 
 

 8

 
Από τη σειρά «Κλειδιά και Αντικλείδια» κυκλοφορούν τα βιβλία: 
 
θεµατικό πεδίο ∆ιδακτική Μεθοδολογία 
 

• ∆ιδάσκοντας ιστορία 
Αβδελά Ε. 

• Κίνητρο στην εκπαίδευση 
Ανδρούσου Α. 

• Ανάγνωση και ετερότητα 
Αποστολίδου Β. 

• Εµψύχωση στην τάξη (Α’ και Β’ µέρος) 
∆ηµητρίου Α., Λαγοπούλου Β., Νικολάου Β. 

• Κοινωνικό πλαίσιο και διδακτική πράξη 
Ζωγραφάκη Μ. 

• Η επικοινωνιακή προσέγγιση του γλωσσικού µαθήµατος 
Ιορδανίδου Α., Σφυρόερα Μ. 

• ∆ηµιουργικές δραστηριότητες και διαδικασίες µάθησης 
Κουτσούρη Α. 

• Για τη µέθοδο project 
Μάγος Κ. 

• Μαθαίνοντας και διδάσκοντας µαθηµατικά 
Σακονίδης Χ. 

• ∆ιαθεµατική προσέγγιση της γνώσης 
Σφυρόερα Μ. 

• ∆ιαφοροποιηµένη παιδαγωγική 
Σφυρόερα Μ. 

• Η επεξεργασία της εικόνας στη σχολική τάξη 
Σφυρόερα Μ. 

• Το λάθος ως εργαλείο µάθησης και διδασκαλίας 
Σφυρόερα Μ. 
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• Φυσικές Επιστήµες: διδασκαλία και εκπαίδευση 
Τσελφές Β. 

• Μουσική στο σχολείο 
Τσιρίδης Π. 

• ∆ιδασκαλία και αξιολόγηση της επίδοσης των µαθητών 
Χοντολίδου Ε. 

• ∆ιδασκαλία σε οµάδες 
Χοντολίδου Ε. 

• Η επανατροφοδότηση των µαθητών στα γραπτά τους κείµενα 
Χοντολίδου Ε. 
 

θεµατικό πεδίο Κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο της εκπαίδευσης 
 

• Κοινωνικές ανισότητες στο σχολείο 
Ασκούνη Ν. 

• Οικογένεια και σχολείο 
∆ραγώνα Θ. 

• Στερεότυπα και προκαταλήψεις 
∆ραγώνα Θ. 

• Η µη λεκτική επικοινωνία στο σχολείο 
Κούρτη Ε. 

• Πολιτισµός και σχολείο 
Πλεξουσάκη Ε. 

• Η µειονοτική εκπαίδευση της Θράκης 
Τσιτσελίκης Κ. 

• Γλώσσα του σπιτιού και γλώσσα του σχολείου 
Φραγκουδάκη Α. 

• Η εθνική ταυτότητα, το έθνος και ο πατριωτισµός 
Φραγκουδάκη Α. 

• Η ικανότητα του λόγου και η γλωσσική διδασκαλία 
Φραγκουδάκη Α. 
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θεµατικό πεδίο Ταυτότητες και Ετερότητες 
 

• Ετερογένεια και σχολείο 
Ανδρούσου Α., Ασκούνη Ν. 

• «Εµείς» και οι «άλλοι»: εµπειρίες εκπαιδευτικών 
∆ηµητρίου Α., Λαγοπούλου Β., Πετρίδης Τ. 

• Ταυτότητα και εκπαίδευση 
∆ραγώνα Θ. 

• Επικοινωνία και ταυτότητες σε µια πολύγλωσση οικογένεια 
Μανουσοπούλου Α. 

• Γλωσσική ετερότητα στην Ελλάδα 
Μπαλτσιώτης Λ. 

• Ταυτότητες και λογοτεχνία στο σχολείο 
Χοντολίδου Ε. 
 
 

• ∆ηµιουργώντας γέφυρες 
Ανδρούσου Α., Πανούτσος Α. 

 
 

 

 

Για περισσότερα «Κλειδιά και Αντικλείδια»: 
 

www.kleidiakaiantikleidia.net 
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Οικογένεια και Σχολείο 
 
 

Σκηνή 1η 

 

Κυρίως το σπίτι είναι υπεύθυνο για την πρόοδο των παι-

διών. Οι γονείς δεν έρχονται παρά µόνο όταν τους κα-

λέσουµε. Πολλοί ξέρουν ελληνικά, αλλά κάνουν ότι δεν 

καταλαβαίνουν, γιατί δεν τους συµφέρει. Ξέρουν ότι 

φταίνε για την κατάσταση των παιδιών τους. Οι γονείς 

που ενδιαφέρονται έρχονται. Τι να τους κάνω αυτούς; 

Τα παιδιά τους δεν έχουν πρόβληµα. Τους άλλους θέλω. 

Αλλά αυτοί δε νοιάζονται. ∆ε νοιάζονται να το στείλουν 

στο σχολείο, να το ρωτήσουν: «Τι σας έβαλε ο δάσκα-

λος σήµερα;».  

 

Σκηνή 2η 

 

Κάποια παιδιά ξεχωρίζουν και µπορούν να προχωρήσουν 

άνετα. Έχουν φροντίδα από το σπίτι τα παιδιά αυτά. Από 

την οικογένεια ξεκινάνε όλα. Όταν ξέρεις την οικογέ-

νεια, ξέρεις και πώς θα πάει το παιδί. Καµιά φορά συνα-

ντάµε και εξαιρέσεις αλλά, όπως λέµε, «οι εξαιρέσεις 

επιβεβαιώνουν τον κανόνα».  
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Σκηνή 3η 

 

Οι γονείς δεν έχουν καταλάβει την αξία του σχολείου. 

∆εν τα στέλνουν τα παιδιά. Λένε: «Θα γίνει εργάτης, θα 

γίνει νοικοκυρά. ∆ε χρειάζεται τα γράµµατα». Τα κρα-

τάνε στο σπίτι και δεν τ’ αφήνουν να έρθουν. Είναι η 

νοοτροπία αυτή που υπάρχει. 

 

Σκηνή 4η 

 

Επικοινωνία δεν υπάρχει. Οι γονείς εδώ είναι όλοι αγρό-

τες. ∆εν ενδιαφέρονται για το σχολείο. Τα βάζουν τα 

παιδιά σε δουλειές. Θέλουν τα παιδιά να δουλεύουν για 

να φέρουν λεφτά. Ή τα κρατάνε στο σπίτι τα κορίτσια 

για να προσέχουν τα πιο µικρά. Τα κορίτσια από τα 14-

15 τα παντρεύουν.  

 

 

Όλα αυτά τα παραθέµατα προέρχονται από εκπαιδευτι-

κούς που εργάζονται στα µειονοτικά σχολεία της Θρά-

κης. Θα µπορούσαν να προέρχονται από οποιονδήποτε 

εκπαιδευτικό εργάζεται σε άλλη αγροτική ή κοινωνικά 

υποβαθµισµένη περιοχή µε παιδιά µη προνοµιούχων οι-

κογενειών. Σε άλλα βιβλία της σειράς, γραµµένα από 

την Άννα Φραγκουδάκη και τη Νέλλη Ασκούνη, τεκµη-
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ριώνεται ότι η χαµηλή επίδοση, η κακή βαθµολογία, η 

εγκατάλειψη του σχολείου, η απουσία ενδιαφέροντος 

για την παιδεία, οι χαµηλές προσδοκίες για το σχολικό 

µέλλον χαρακτηρίζουν µαζικά ορισµένες κοινωνικές κα-

τηγορίες, παντού τις ίδιες, τα παιδιά των οικογενειών 

που προέρχονται από τα λαϊκά στρώµατα (αγρότες, ερ-

γάτες και τεχνίτες, µετανάστες και µειονότητες). Η απο-

τυχία των παιδιών που προέρχονταν από κοινωνικά µη 

προνοµιούχες οικογένειες για πολλά χρόνια θεωρούνταν 

«φυσική». Ήταν σχεδόν αυτονόητο τα παιδιά των κοι-

νωνικά προνοµιούχων και µορφωµένων τάξεων να 

έχουν καλύτερη επίδοση από αυτά των αγροτών και των 

εργατών. Ωστόσο, η επιστήµη της κοινωνιολογίας της 

εκπαίδευσης έχει κλονίσει αυτό το «φυσικό» και «αυτο-

νόητο», που κάνει τους εκπαιδευτικούς από τη µια µεριά 

να «σηκώνουν τα χέρια» και από την άλλη να εκλογι-

κεύουν την αποτυχία, η οποία ενδεχοµένως αισθάνονται 

ότι τους βαραίνει. Για να αντισταθµιστεί λοιπόν αυτή η 

διαφορά, λαµβάνονται όλο και περισσότερα µέτρα για τη 

βελτίωση της χαµηλής επίδοσης των παιδιών που προ-

έρχονται από λαϊκά κοινωνικά στρώµατα, όπως: ενισχυ-

τικές διδασκαλίες, ειδικές τάξεις, πρόσθετα υλικά. 
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ΣΣυυσσττηηµµιικκήή  ππρροοσσέέγγγγιισσηη  

ΑΑλλλληηλλεεππίίδδρραασσηη  κκααιι  κκυυκκλλιικκήή  ααιιττιιόόττηητταα  
 

Το αντικείµενό µας όµως εδώ δεν είναι να επαναλά-

βουµε το θέµα της σχολικής αποτυχίας σε σχέση µε την 

κοινωνικο-οικονοµική καταγωγή της οικογένειας και τις 

παρεµβάσεις που µπορούν να γίνουν µε ενισχυτικά προ-

γράµµατα διδασκαλίας. Εξάλλου, παραµένει ανοικτή η 

συζήτηση διεθνώς για το βαθµό στον οποίο η εκπαί-

δευση µπορεί να αναπληρώσει τις ελλείψεις ενός κοινω-

νικά στερηµένου σπιτιού.1 Η αρχικά πιο απαισιόδοξη 

άποψη σε σχέση µε τις δυνατότητες παρέµβασης µε ενι-

σχυτικά προγράµµατα ανασκευάστηκε µέσα από µελέ-

τες. Αυτές έδειξαν ότι η ενεργητική συµµετοχή των εκ-

παιδευτικών στην κοινότητα και η εδραίωση επαφής µε 

τους γονείς ήταν από τα πιο σηµαντικά χαρακτηριστικά 

                                                 
1 Αυτός ο προβληµατισµός υπήρξε ιδιαίτερα έντονος στην Αµε-
ρική, µε την απογοήτευση που προήλθε από την εφαρµογή 
προγραµµάτων όπως είναι το γνωστό Headstart, και στην Αγ-
γλία τη δεκαετία 1965-75, µε την ευκαιρία ερευνών που ειση-
γούνταν την πολύ µικρή επιτυχία στην αλλαγή των στάσεων 
των γονιών (βλ. Osborne E., στο κεφάλαιο «Η σχέση των δα-
σκάλων µε τις οικογένειες των µαθητών τους», στο Salzberger-
Wittenberg I., Henry G. & Osborne E., Η συναισθηµατική εµπει-
ρία της µάθησης και της διδασκαλίας, Καστανιώτης, Αθήνα, 
1996). 
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προγραµµάτων που αποδείχθηκαν επιτυχή στην κατα-

πολέµηση της σχολικής αποτυχίας, ακόµη και αν τα σχο-

λεία βρίσκονταν σε κοινωνικά υποβαθµισµένες περιοχές. 

 

Αυτό που θα εξετάσουµε εδώ λοιπόν είναι η σχέση της 

οικογένειας µε το σχολείο, υιοθετώντας τη θεωρητική 

προσέγγιση της αλληλεπίδρασης και της συστηµικής θε-

ωρίας.2 Μια τέτοια προσέγγιση δεν ενδιαφέρεται για τη 

σχέση αιτίας και αποτελέσµατος µε ένα γραµµικό τρόπο. 

Εάν µείνουµε σε µια µονολογική εκδοχή αιτίου και αιτια-

τού, σε µια λογική δηλαδή που αναζητεί ένα µοναδικό 

αίτιο, αναπόφευκτα θα οδηγηθούµε στην αναζήτηση του 

υπεύθυνου για τη σχολική αποτυχία. Με άλλα λόγια: 

«ποιος ή τι είναι που φταίει;». Εάν δε φταίει το παιδί, 

τότε θα φταίει ο δάσκαλος, εάν δε φταίει ο δάσκαλος, 

τότε θα φταίνε οι γονείς ή, ακόµη χειρότερα, θα φταίνε 

και οι δύο. Η αναζήτηση της λύσης µέσα από αυτού του 

είδους το σκεπτικό δεν µπορεί παρά να οδηγήσει σε 

απογοήτευση. Τέτοια µεγάλη απογοήτευση αποπνέει και 

ο λόγος των εκπαιδευτικών στα παραδείγµατα µε τα 

οποία ξεκινήσαµε.  

 

                                                 
2 Βλ. Πετρογιάννης Κ., Η µελέτη της ανθρώπινης ανάπτυξης: 
Οικοσυστηµική προσέγγιση, Καστανιώτης, Αθήνα, 2003. 
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Μια κεντρική έννοια της συστηµικής θεωρίας είναι ότι οι 

αιτιώδεις σχέσεις στο πλαίσιο ενός οργανισµού νοηµα-

τοδοτούνται πολύ περισσότερο εάν τις δούµε µέσα από 

µια κυκλική λογική. Μέσα από µια τέτοια οπτική, όλα και 

όλοι αλληλεξαρτώµεθα. Όλοι επηρεάζουµε τους άλλους 

και εκείνοι εµάς. Αυτό µας αποτρέπει από το να ψάξουµε 

για µια αιτία ενός προβλήµατος, για ένα φταίχτη.  

 

Στην ψυχολογία ο τρόπος να εξετάζουµε τα φαινόµενα 

µέσα από το πρίσµα της αλληλεπίδρασης δεν είναι και-

νούρια υπόθεση.3 Στο χώρο της µάθησης, και ειδικότερα 

σε ό,τι αφορά στη σχέση οικογένειας και σχολικής επί-

δοσης, ένα από τα πρώτα αντικείµενα έρευνας ήταν οι 

δυσκολίες στην ανάγνωση µέσα από τη λογική της αλ-

ληλεπίδρασης. Η βασική υπόθεση στηρίζεται στην αλλη-

λεπίδραση των παραγόντων: οι δυσκολίες στην ανά-

γνωση µπορεί να επηρεάσουν τη σχέση παιδιού-οικογέ-

νειας και παράλληλα το κίνητρο στην οικογένεια, συνει-

δητό ή ασυνείδητο, µπορεί να οδηγήσει σε δυσκολίες 

                                                 
3 Είναι κλασική η δουλειά του Bowlby (1969) για τη δηµιουργία 
του δεσµού που δείχνει πως το βρέφος από την πρώτη στιγµή 
συναλλάσσεται και µε τους δυο του γονείς, επηρεαζόµενο από 
αυτούς, αλλά παράλληλα τους επηρεάζει και αυτό µε τη σειρά 
του. Η σηµασία της δουλειάς του Bowlby για τη µάθηση έγκει-
ται στην επισήµανση ότι η µάθηση προωθείται εφόσον το παιδί 
διαθέτει µια ασφαλή βάση από την οποία ξεκινάει να εξερευνά 
το περιβάλλον.  
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του παιδιού στην ανάγνωση. Η συστηµική προσέγγιση 

ωστόσο πήγε ένα βήµα πιο πέρα. Ενδιαφέρθηκε λιγό-

τερο για τα ασυνείδητα κίνητρα κάθε µέλους της οικο-

γένειας ξεχωριστά και επικέντρωσε την προσοχή της στα 

αποτελέσµατα που µπορεί να έχει η παρέµβαση του εκ-

παιδευτικού σε όλη την οικογένεια ως σύνολο. Αυτή η 

προσέγγιση οδηγεί σε προσπάθειες µε στόχο να αλλάξει 

η συνθήκη ή να αλλάξουν οι παραστάσεις που έχει ο 

καθένας για τον άλλο και όχι να αλλάξει ένα συγκεκρι-

µένο υποκείµενο (είτε αυτό είναι ο µαθητής είτε είναι ο 

δάσκαλος είτε ακόµη ο γονιός). Έτσι, οι εκδοχές του 

καθενός έχουν εξίσου σηµασία και αποφεύγουµε να 

αξιολογήσουµε ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο, ποιος 

είναι αυτός που φταίει για την αποτυχία του παιδιού. Η 

αλληλεπίδραση λοιπόν έχει τεράστια σηµασία και αποτε-

λεί το κλειδί για την κατανόηση. Η αλληλεπίδραση, µαζί 

µε την έννοια της κυκλικής αιτιότητας, αποτελούν δύο 

από τις βασικές έννοιες της θεωρίας των συστηµάτων, 

στην οποία αναφέρθηκαµε παραπάνω. 

 

 

ΑΑννοοιικκττήή  εεππιικκοοιιννωωννίίαα  κκααιι  εευυέέλλιικκτταα  όόρριιαα    

 
Μια ακόµη έννοια που µας διευκολύνει να καταλάβουµε 

το σχολείο ως σύστηµα, ως όλον δηλαδή, είναι αυτή 
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των «ανοικτών» και «κλειστών» συστηµάτων. Το κλει-

στό σύστηµα αντιστέκεται στην επικοινωνία µε άλλα συ-

στήµατα, έξω απ’ αυτό, επιδιώκοντας να µην αλλάξει, να 

µείνει όπως είναι. Προφανώς, όταν µιλάµε για ανθρώ-

πινη συµπεριφορά, δεν µπορεί να υπάρχει κανένα απο-

λύτως κλειστό σύστηµα. Ωστόσο, ξέρουµε πολλές οικο-

γένειες και πολλά σχολεία που προσπαθούν να κρατή-

σουν, όσο πιο πολύ µπορούν, τα όριά τους κλειστά σε 

ό,τι τους περιβάλλει. Αντίθετα, ένα ανοικτό σύστηµα 

αναγνωρίζει το ευρύτερο περιβάλλον και επιτρέπει, σε 

µικρό ή µεγαλύτερο βαθµό, τη διάρρηξη των ορίων.  

 

Στην εκπαίδευση έχουµε να κάνουµε µε το µεµονωµένο 

παιδί, µε την αναπτυξιακή του πορεία, µε τις ιδιαίτερες 

ανάγκες του και τη δυνατότητά του να αξιοποιήσει τη 

βοήθεια που του παρέχεται, αλλά και µε την οικογένειά 

του, τις διάφορες οµάδες µε τις οποίες συναλλάσσεται 

µέσα στο σχολείο και τις άλλες, εκτός σχολείου, που 

συνθέτουν την κοινωνία. Το σχολείο που λειτουργεί ως 

ανοικτό σύστηµα δεν το ξεχνάει αυτό ποτέ.  

 

Σε ένα σχολείο που λειτουργεί ως ανοικτό σύστηµα, εάν 

ένας δάσκαλος αλλάξει τον τρόπο δουλειάς του, συµπα-

ρασύρει αλλαγές και στους υπόλοιπους. Αντίθετα, σε 

ένα σχολείο που λειτουργεί ως κλειστό σύστηµα, εάν 
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ένας δάσκαλος αλλάξει τρόπο δουλειάς, αποµονώνεται. 

Αυτό δε σηµαίνει ότι το σχολείο πρέπει να µη θέτει τα 

όριά του σε σχέση µε τον έξω κόσµο. Ένα ευέλικτο σύ-

στηµα έχει τα όρια του, ξέρει να καθορίζει την ιδιαίτερη 

ταυτότητά του και να προστατεύεται από αλόγιστες ει-

σβολές. Αυτό που όλοι αναζητούµε και ασφαλώς δεν 

είναι καθόλου εύκολο να το πετύχουµε, είτε λειτουρ-

γούµε ως άτοµα είτε ως σύνολα, είναι όρια αρκετά στι-

βαρά, ώστε να προσφέρουν ασφάλεια, και παράλληλα 

αρκετά ευέλικτα, ώστε να επιτρέπουν ανταλλαγή µε το 

περιβάλλον. Ένα τέτοιο σύστηµα είναι έτοιµο να δεχθεί 

νέες ιδέες, να αποδεχθεί και να διαπραγµατευτεί την 

αλλαγή. Αυτό αναπόφευκτα σηµαίνει να δεχθεί να πάρει 

ρίσκα. Και όσο πιο δύσκολες οι συνθήκες, τόσο πιο δύ-

σκολο για τα άτοµα και τα συστήµατα να πάρουν ρίσκα.  

 

Ανοίγοντας τις πύλες του στους γονείς και στην υπό-

λοιπη κοινότητα, το σχολείο παίρνει οπωσδήποτε κάποια 

ρίσκα. Επιτρέπει να έχουν και άλλοι λόγο στον τρόπο µε 

τον οποίο κάνει τη δουλειά του. Το θέµα δεν είναι να 

καλέσει ο δάσκαλος το γονιό και να του πει τι πρέπει να 

κάνει για το παιδί του, όταν υπάρχει πρόβληµα, ούτε να 

θεωρήσει το ευρύτερο περιβάλλον υπεύθυνο για την 

αποτυχία ή τα προβλήµατα στη συµπεριφορά του µα-

θητή. Αν θέλει ο δάσκαλος να λειτουργήσει ο ίδιος και 
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το σχολείο του ως ανοικτό σύστηµα, θα καλέσει το γονιό 

και θα συνδιαλλαγεί µαζί του. Αυτό σηµαίνει πρωτίστως 

εγκατάσταση κλίµατος εµπιστοσύνης µεταξύ δασκάλου 

και γονιού. Ο δάσκαλος θα ακούσει το γονιό, θα κατα-

νοήσει τις ιδιαιτερότητές του (προσωπικές, κοινωνικές, 

πολιτισµικές), θα υπολογίσει τις απόψεις του, θα σεβα-

στεί τη γνώµη του, θα τον καταστήσει συµµέτοχο σε 

αυτό που συµβαίνει µέσα στην τάξη και ακόµη θα τον 

συµπεριλάβει όπου µπορεί. Μιλάµε για µια ιδιαίτερα δύ-

σκολη δουλειά, διότι προστίθεται µια άλλη διάσταση πο-

λυπλοκότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

 

ΠΠααρρααδδεείίγγµµαατταα  σσύύννδδεεσσηηςς  ττοουυ  σσχχοολλεείίοουυ  µµεε  ττηηνν  οοιικκοογγέέννεειιαα  

 
Θα αντλήσουµε παραδείγµατα σύνδεσης του σχολείου 

µε την οικογένεια από χώρες οι οποίες έχουν από χρόνια 

ασχοληθεί µε αυτό τον προβληµατισµό και έχουν επι-

διώξει την ενεργητική συµµετοχή των γονιών στην εκ-

παιδευτική διαδικασία. 

 

Ένα πολύ ωραίο παράδειγµα προέρχεται από ένα σχο-

λείο σε µια υποβαθµισµένη περιοχή των Βρυξελλών 

όπου φοιτά πολύ µεγάλος αριθµός παιδιών µεταναστών, 

ανάµεσα στους οποίους πολλοί από την Κεντρική και τη 
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Βόρεια Αφρική. Το σχολείο έχει να διαχειριστεί πολλές 

διαφορετικές κουλτούρες και εθνικές οµάδες, καθώς και 

25 διαφορετικές µητρικές γλώσσες. Οι εκπαιδευτικοί, 

που συγκεντρώνονται κάθε πρωί µισή ώρα πριν αρχίσει 

το µάθηµα, αντιλαµβάνονται ότι οι µετανάστες γονείς 

δεν πλησιάζουν καν το σχολείο. Όταν τους καλούν, 

αντιδρούν σαν να αδιαφορούν για την πρόοδο των παι-

διών τους και δεν ανταποκρίνονται στο κάλεσµα. Οι εκ-

παιδευτικοί, αντιδρώντας ως ανοικτό σύστηµα, αποφασί-

ζουν να θέσουν σε λειτουργία µια φορά την εβδοµάδα 

µια άτυπη συνάντηση µε τους γονείς, για µια ώρα το 

πρωί, πριν αρχίσουν τα µαθήµατα. Στην πρωινή αυτή 

συνάντηση προσφέρουν καφέ, κουλουράκια και κρουα-

σάν, που εκ περιτροπής προσφέρει και ένας άλλος 

φούρνος της γειτονιάς, εµπλέκοντας µε αυτό τον τρόπο 

και την ευρύτερη κοινότητα. Οι εκπαιδευτικοί αναλαµ-

βάνουν βάρδιες, ώστε να µοιράζονται την παραπάνω 

δουλειά. Στην αρχή έρχονται οι βέλγοι γονείς και αργό-

τερα, δειλά δειλά, αρχίζουν να έρχονται και οι µετανά-

στες. Στο άτυπο αυτό πλαίσιο οι εκπαιδευτικοί αρχίζουν 

να αξιοποιούν και τους µεταφραστές οι οποίοι υπήρχαν 

στο σχολείο, αλλά έµεναν µέχρι εκείνη τη στιγµή αχρη-

σιµοποίητοι, µια και οι γονείς δεν έρχονταν ποτέ. Σιγά 

σιγά εγκαθίσταται κλίµα εµπιστοσύνης και οι γονείς 

ανοίγονται και συζητούν τόσο µεταξύ τους όσο και µε 
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τους εκπαιδευτικούς για τα παιδιά τους, για τις δυσκο-

λίες που αντιµετωπίζουν οι ίδιοι, για τις προσδοκίες τους 

από την εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί έχουν και αυτοί 

την ευκαιρία να εκφράσουν µε τη σειρά τους τι περιµέ-

νουν από τους γονείς. Το σχολείο έτσι αποκαλύπτει 

στους γονείς έναν κόσµο που τους ήταν άγνωστος, ενώ 

παράλληλα µαθαίνει πολλά για την οικογενειακή κατά-

σταση των µαθητών του. Πρόκειται για ένα πολύ ενδια-

φέρον πείραµα που δείχνει ανάγλυφα τι σηµαίνει αλλη-

λεπίδραση σχολείου και οικογένειας, τι σηµαίνει ευέλι-

κτα όρια µε το περιβάλλον έξω από το σχολείο και τι 

σηµαίνει ανοικτή επικοινωνία.  

 

Άλλα ενδιαφέροντα παραδείγµατα µπορούµε να συνα-

ντήσουµε στο Λονδίνο. Εκεί πολλά προγράµµατα εγ-

γραµµατισµού έχουν εµπλέξει τους γονείς µέσα και έξω 

από το κανονικό σχολικό ωράριο. Με στόχο τη γεφύ-

ρωση των γενεών και των διαφορετικών πολιτισµών σε 

σχολεία µιας περιοχής µε πολλούς Ασιάτες, οι γονείς είτε 

µετά το µάθηµα είτε τα Σαββατοκύριακα εµπλέκονται σε 

µια δραστηριότητα κατασκευής, από κοινού µε τα παιδιά 

τους, µικρών βιβλίων και επιτραπέζιων παιχνιδιών. Αν οι 

γονείς είναι αναλφάβητοι, τα παιδιά γράφουν το κείµενο 

και αυτοί συµβάλλουν στο εικαστικό µέρος· αν πάλι 

είναι εγγράµµατοι, βοηθούν τα παιδιά τους στην ανά-
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γνωση και τη γραφή. Οι εκπαιδευτικοί συντονίζουν και 

καθοδηγούν. Υπάρχουν επίσης σχολεία που επιτρέπουν, 

έπειτα από διαδικασία επιλογής, την είσοδο των γονιών 

στην τάξη και την αξιοποίησή τους ακόµη και στη διδα-

κτική διαδικασία. Οι γονείς µπορούν ακόµη, ως εθελο-

ντές, να προσφέρουν βοήθεια σε άλλου τύπου ανάγκες 

του σχολείου. Σε πολλά σχολεία επίσης διατίθεται ένας 

χώρος όπου προσφέρεται καφές και οι γονείς µπορούν 

να συναντήσουν άλλους γονείς και να συζητήσουν, στο 

πλαίσιο µιας χαλαρής ατµόσφαιρας, για τα παιδιά τους 

και για τη δική τους ζωή.  

  

Τα παραπάνω παραδείγµατα εκφράζουν, είναι αλήθεια, 

µια αισιόδοξη πλευρά των πραγµάτων. Για να πετύχει η 

συµµετοχή των γονέων, σε όλες τις περιπτώσεις απαιτή-

θηκαν µεγάλες προσπάθειες και τα σχολεία τα οποία 

συνδέθηκαν µε επιτυχία µε την οικογένεια χρειάστηκε 

να διανύσουν πολύ δρόµο ώσπου να το καταφέρουν. Σε 

ένα σχολείο της Αθήνας µε µεγάλο αριθµό παιδιών εσω-

τερικών µεταναστών από τη Θράκη, όπου πραγµατο-

ποιήθηκε ένα πρόγραµµα µετατροπής του από κλειστό 

σε ανοικτό σύστηµα, η διαδικασία αποδείχθηκε πολύ 

επίπονη. Τόσο το ίδιο το σχολείο όσο και οι γονείς της 

περιοχής λειτούργησαν προβάλλοντας µεγάλες αντιστά-

σεις. Η παρέµβαση στην αρχή λειτούργησε ρίχνοντας 
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φως στην οµάδα µαθητών και γονιών, που όλοι προτι-

µούσαν να «ξεχνάνε» την ύπαρξή της. Έτσι, αναδείχθη-

καν οι διαφορές µεταξύ των οµάδων µαθητών. Αντί να 

αµβλυνθούν όµως οι διαφορές οξύνθηκαν, καθώς δια-

ταράχθηκε η µέχρι εκείνη τη στιγµή ισορροπία. Η καχυ-

ποψία εντάθηκε. Όταν µια εκπαιδευτικός ζήτησε από τα 

παιδιά να φέρουν για το απογευµατινό πρόγραµµα από 

το σπίτι ένα µαξιλαράκι, ώστε να µπορούν να κάθονται 

στο πάτωµα, οι γονείς που ήταν χριστιανοί θεώρησαν ότι 

το σχολείο έµµεσα ευνοούσε τη µουσουλµανική προ-

σευχή και αντέδρασαν µε µεγάλο θυµό. Χρειάστηκε µα-

κρόχρονη προσπάθεια µε τους εκπαιδευτικούς και τους 

πιο προνοµιούχους γονείς, ώστε να δηµιουργηθεί χώρος 

και για τους υπόλοιπους. Ο θυµός και οι αντιστάσεις έδω-

σαν σταδιακά τη θέση τους σε δηµιουργικότερες λύσεις. 

 

 

∆∆υυσσππιισσττίίεεςς  κκααιι  ααννττιισσττάάσσεειιςς  
 

Μέχρι στιγµής µιλήσαµε κυρίως για την αλληλεπίδραση 

σχολείου και οικογένειας και δεν αναλύσαµε τι γίνεται 

στο επίπεδο των ενδοψυχικών διεργασιών οι οποίες επι-

τελούνται τόσο στον εκπαιδευτικό όσο και στο γονιό 

όταν συναντιούνται. Θα αναφερθούµε και σε αυτό το 
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επίπεδο, ώστε να προσπαθήσουµε να καταλάβουµε τη 

σχέση σχολείου και οικογένειας πληρέστερα.  

 

Οι εκπαιδευτικοί εκπροσωπούν ένα είδος αυθεντίας και, 

ως εκ τούτου, δέχονται τις προβολές και τις προσδοκίες 

της κοινωνίας, που περιµένει απ’ αυτούς να είναι σοφοί, 

δίκαιοι, ικανοί, βαθείς γνώστες. Όπως οι γιατροί ή ο 

κλήρος, είναι και οι εκπαιδευτικοί δέκτες προβολών πα-

ντοδυναµίας. Την ίδια στιγµή ωστόσο, όχι µόνο στην 

Ελλάδα αλλά και σε όλο το δυτικό κόσµο, οι εκπαιδευτι-

κοί αισθάνονται ότι όλο και περισσότερο η κοινωνία 

παίρνει µια κριτική στάση απέναντί τους, απέναντι στο 

σχολείο και στο εκπαιδευτικό σύστηµα γενικότερα. Όσο 

πιο παραδοσιακό το κοινωνικό περιβάλλον, τόσο µεγα-

λύτερη η αυθεντία του δασκάλου και τόσο µικρότερη η 

αµφισβήτηση του σχολείου. Αντίθετα, στο νεωτερικό και 

µετα-νεωτερικό κοινωνικό πλαίσιο ενθαρρύνεται µια πο-

λυλογική αντιµετώπιση, µια αντιµετώπιση δηλαδή που 

θεωρεί ότι µπορεί να υπάρχουν πολλαπλά επίπεδα ευθύ-

νης. Εκεί η όποια αυθεντία τίθεται σε επερώτηση. Αυτή 

η κριτική µατιά κάνει τους εκπαιδευτικούς να απειλού-

νται και να υιοθετούν αµυντική στάση, να αποφεύγουν 

να πάρουν ρίσκα και να κλείνονται απέναντι στον έξω 

κόσµο. Μια τέτοια στάση µπορεί να τους κάνει καχύπο-

πτους απέναντι στους γονείς και οποιονδήποτε άλλο 
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προτείνει εναλλακτικές πρακτικές. Έτσι, τόσο το σχολείο 

όσο και οι γονείς κινδυνεύουν να περιχαρακωθούν, ο 

καθένας στο καβούκι του, σε ένα κλειστό σύστηµα µα-

κριά από µια ανοικτή κουλτούρα, η οποία είναι προϋπό-

θεση της µάθησης.  

 

Εξάλλου, και οι γονείς µπορεί να αισθανθούν ευάλωτοι 

και απειληµένοι από τις προσπάθειες του σχολείου να 

τους εντάξει µε κάποιους τρόπους. Ερχόµενοι πιο κοντά 

στο σχολείο, αποκαλύπτονται οι αδυναµίες τους και φο-

βούνται ότι θα είναι ανοικτοί σε κριτική για τον τρόπο 

που µεγαλώνουν τα παιδιά τους. Ενεργοποιούνται όλων 

των ειδών οι καταδιωκτικοί φόβοι, ταυτίσεις και προβο-

λές. Οι γονείς µπορεί να ταυτιστούν µε τα παιδιά τους 

και να φοβούνται ότι ο δάσκαλος «θα τους µαλώσει» για 

τις ελλείψεις τους και τις ανεπάρκειές τους. Και οι εκ-

παιδευτικοί όµως µπορεί να αισθανθούν ότι ελέγχονται 

από τους γονείς και να ταυτιστούν µε τους µαθητές τους 

ως φορείς εκσυγχρονιστικών αντιλήψεων απέναντι στις 

πεπαλαιωµένες και αναχρονιστικές απόψεις των γονιών 

«που δεν ξέρουν». Έτσι, ασυνείδητα, µπορεί γονιός και 

εκπαιδευτικός να εµπλακούν σε ανταγωνισµούς και σε 

µια µάχη συσχετισµού δυνάµεων. Τα πράγµατα µπορεί να 

περιπλακούν ακόµη περισσότερο όταν έχουµε να κά-

νουµε µε γονείς που ανήκουν σε µειονοτικές οµάδες. Η 
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ευαισθησία τους απέναντι στις προκαταλήψεις που κυ-

ριαρχούν δυσκολεύει τους γονείς να διακρίνουν ανά-

µεσα στην αντίδραση του εκπαιδευτικού την οποία προσ-

λαµβάνουν ως ρατσιστική προκατάληψη και σε εκείνη την 

αντίδραση η οποία αφορά σε ένα πραγµατικό πρόβληµα 

που η αντιµετώπισή του απαιτεί χειρισµό και όχι αµυντική 

στάση. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται ακόµη πιο 

οξυµµένη ευαισθησία από τη µεριά του σχολείου. 

 

Ο δάσκαλος, όπως και πολλοί άλλοι επαγγελµατίες σαν 

το γιατρό, το νοσοκόµο, τον κοινωνικό λειτουργό ή τον 

ψυχολόγο, συχνά υιοθετεί ένα γονικό ρόλο. Ιδιαίτερα 

στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου ο ρόλος αυ-

τός είναι όχι µόνο αναπόφευκτος αλλά και επιθυµητός. 

Ο δάσκαλος φροντίζει, παίρνει και δίνει στοργικά συναι-

σθήµατα, έχει σωµατική επαφή µε τα παιδιά, νοιάζεται 

για την ασφάλειά τους. Ωστόσο αυτός ο ρόλος µπορεί 

δυνάµει να οδηγήσει και σε δυσκολίες. Μπορεί να δη-

µιουργηθεί ένα ακόµη πεδίο ανταγωνισµού ανάµεσα σ’ 

αυτόν και το γονιό, που ξεκινάει από µια βαθύτερη, 

ασυνείδητη επιθυµία του δασκάλου να αγαπηθεί από το 

µαθητή του σαν να ήταν πραγµατικός του γονιός.  

 

Τέλος, για µερικά παιδιά οι πολιτισµικές διαφορές ανά-

µεσα στο σχολείο και στο σπίτι αντανακλούν ένα διαφο-
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ρετικό σύστηµα αξιών, το οποίο δύσκολα γεφυρώνεται 

στα µάτια τους. Για να βγούν απ’ αυτή τη σύγκρουση τα 

παιδιά µε διαφορετικές πολιτισµικές ταυτότητες είτε 

υποτιµούν τους γονείς τους είτε υποτιµούν την αυθεντία 

του σχολείου. Και οι δύο εκδοχές είναι επίπονες για το 

παιδί και αρνητικές για τη διαδικασία της µάθησης. Ας 

σκεφθούµε µια συνθήκη όπου οι κανόνες του σχολείου 

διαφέρουν από τους κανόνες της οικογένειας. Εάν σε 

µια οικογένεια ακολουθείται ο κανόνας ότι «η θέση της 

γυναίκας είναι στο σπίτι», η πρακτική αυτή έρχεται σε 

σύγκρουση µε τον κανόνα ενός σχολείου που προσπαθεί 

να ωθήσει τα κορίτσια στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Σε 

µια τέτοια συνθήκη ο µαθητής µπορεί να βρεθεί διχα-

σµένος ανάµεσα στις προσδοκίες δύο κόσµων. Ανοίγεται 

έτσι ένα µεγάλο πεδίο διαπραγµάτευσης ανάµεσα στην 

οικογένεια και το σχολείο. Φυσικά δεν είναι απαραίτητο 

σπίτι και σχολείο να συµφωνήσουν πάντα σε όλα. Τα 

παιδιά µπορούν να κερδίσουν από την αναγνώριση της 

διαφοράς ανάµεσα στους δύο κόσµους, εάν δεν την 

αντιλαµβάνονται ως στοιχείο ανταγωνισµού και αντιπα-

ράθεσης. Όταν ξέρουν ότι ο δάσκαλος και ο γονιός απο-

δέχονται ο ένας τον άλλο, νιώθουν ασφάλεια, παρά τις 

διαφορές, και τους προσφέρεται ένα σταθερό σηµείο 

εκκίνησης για εξερεύνηση, πειραµατισµό και µάθηση. 
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ΣΣυυµµππέέρραασσµµαα  
 

Ο βασικός στόχος τόσο του σχολείου όσο και της οικο-

γένειας είναι η ανατροφή και η εκπαίδευση των παιδιών. 

Για να επιτευχθεί αυτός ο κοινός στόχος, προϋποτίθεται 

στενή συνεργασία και των δύο εταίρων. Ωστόσο, όταν 

υπάρχουν δυσκολίες είτε στην επίδοση είτε στη συµπε-

ριφορά του παιδιού, είναι κοινό φαινόµενο αντί να συ-

νεργάζονται να µπαίνουν σε µια ανταγωνιστική λογική. 

Η οικογένεια θεωρεί ότι το πρόβληµα ανάγεται στη 

σφαίρα του σχολείου και µε έµµεσο ή άµεσο τρόπο ανα-

θέτει την ευθύνη στο σχολείο, τόσο για τη γέννηση όσο 

και για τη λύση του προβλήµατος. Κατά κάποιον τρόπο 

µια τέτοια οικογένεια αρνείται την ύπαρξη προβληµάτων 

στο σπίτι. Το σχολείο, από τη µεριά του, αποδίδει την 

αιτία του προβλήµατος στην οικογένεια. Όποια και αν 

θεωρεί ότι είναι η αιτία (κοινωνικο-οικονοµικοί λόγοι, 

ψυχοκοινωνικά προβλήµατα, οικογενειακή κρίση), το 

έµµεσο µήνυµα είναι ότι το σχολείο δεν µπορεί να κάνει 

πολλά πράγµατα, αν δεν αλλάξει η κατάσταση στο σπίτι. 

Ανεξάρτητα από την «αιτία», τα δύο συστήµατα, οικογέ-

νεια και σχολείο, µένουν άκαµπτα στις θέσεις τους και 

είναι πεπεισµένα ότι το φταίξιµο είναι του άλλου. Μια 

τρίτη εκδοχή είναι σχολείο και οικογένεια να συµφωνή-
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σουν ότι το πρόβληµα βρίσκεται στο ίδιο το παιδί από τη 

φύση του. Φταίει η προσωπικότητά του που είναι «τε-

µπέλης» ή που «δεν µπορεί να συγκεντρωθεί» ή φταίει 

το νοητικό του επίπεδο που «δεν παίρνει τα γράµµατα». 

 

Μόνο αν φύγει κανείς από µια τέτοια µονολογική προ-

σέγγιση και εστιάσει στη διεργασία, θα µπορέσει αφενός 

να κατανοήσει το πρόβληµα και αφετέρου να σχεδιάσει 

µια στρατηγική παρέµβασης. Εάν δει το πρόβληµα σε 

όλες του τις πτυχές, θα αναγνωρίσει τις επιλογές δράσης 

που ανοίγονται, αντί να αναλώνεται σε επιχειρηµατολο-

γίες για το ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο, ποιος είναι ο 

καλός και ποιος ο κακός, ποιος ο φταίχτης και ποιος όχι.  

 

Εξάλλου, αν εξετάσουµε βαθύτερα τη διαδικασία της 

όποιας µάθησης, θα αναγνωρίσουµε ότι µαθαίνουµε 

µέσα από την αβεβαιότητα και τη µαταίωση, την ανα-

γνώριση της έλλειψης και την ανακάλυψη της απώλειας. 

Αν ήµαστε αυτάρκεις, δε θα µαθαίναµε.4 Και επειδή αυτή 

η διαδικασία είναι επίπονη, λαχταρούµε απλές και εύκο-

λες λύσεις που θα αναπληρώσουν την ανεπάρκεια που 

νιώθουµε. Αυτό που έχουν οι εκπαιδευτικοί να µάθουν, 

όταν προσπαθούν να προσεγγίσουν την οικογένεια, 

                                                 
4 Coren A., A Psychodynamic Approach to Education, Sheldon 
Press, London, 1997  
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περνάει µέσα από την αβεβαιότητα και τη µαταίωση. Για 

να πετύχουν τη γέφυρα ανάµεσα στο σχολείο και την 

οικογένεια, χρειάζεται να ασκηθούν στο σεβασµό των 

διαφορών, στην ανοχή απέναντι στις διαφορετικές από-

ψεις, στην ανάληψη ρίσκου και στην αντοχή απέναντι 

στις αβεβαιότητες, που, όπως η επιτυχία και η αποτυχία, 

είναι αναπόφευκτα συστατικά της µάθησης.  
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