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Η συμμετοχή των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες αποτελεί μια σημαντική στρατηγική για 

την προώθηση της επιτυχίας των μαθητών (Barnard, 2004, Fantuzzo, McWayne, Perry, & Childs, 2004, 

Hill & Craft, 2003). Παραδείγματος χάριν, η δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τους δασκάλους παρέχει 

στους γονείς πολύτιμες ευκαιρίες, ώστε να μοιράζονται πληροφορίες σχετικά με τις αναπτυξιακές 

ανάγκες των παιδιών τους, με αποτέλεσμα να προωθούνται πιο αποδοτικές στρατηγικές για τη 

διδασκαλία και τη μάθηση στις τάξεις (Epstein, 2001, 2013). Οι αποδείξεις δείχνουν ότι οι γονείς που 

συμμετέχουν συχνά σε σχολικές δραστηριότητες (όπως σε συναντήσεις γονέων-εκπαιδευτικών) έχουν 

παιδιά με καλύτερες ακαδημαϊκές επιδόσεις, λιγότερες απουσίες από τα μαθήματα και λιγότερες 

δυσκολίες συμπεριφοράς στην τάξη (Hill & Taylor, 2004, Sheldon, 2007, Sheldon & Epstein, 2005). 

 

Παρόλο που η έρευνα δείχνει σταθερά ότι η συμμετοχή των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες 

επηρεάζει την ποιότητα εκπαίδευσης των παιδιών, το μεγαλύτερο μέρος της υπάρχουσας 

βιβλιογραφίας εστιάζει στις μητέρες, κάτι που προκαλεί έκπληξη, δεδομένων των στοιχείων ότι, όταν 

οι πατέρες έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή στις ζωές των παιδιών τους, τα παιδιά παρουσιάζουν 

βελτιώσεις στη γλώσσα, τον γραμματισμό και τις συμπεριφορικές δεξιότητες (Hill, 2015, Lamb, 2010). 

Ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται στη βιβλιογραφία, αναφορικά με τα πρώτα χρόνια της παιδικής 

ηλικίας, είναι ότι οι πατέρες, οι οποίοι συμμετέχουν περισσότερο στην κοινή ανάγνωση βιβλίων, το 

τραγούδι και την αφήγηση ιστοριών, πριν τα παιδιά ξεκινήσουν το σχολείο, έχουν παιδιά που 

ξεκινούν τη σχολική πορεία τους με πιο ισχυρές γνωστικές και κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες 

(Baker, 2013, 2014, Baker, Vernon-Feagans και Family Life Project Investigators, 2015). 
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ΠΕΡΊΛΗΨΗ 

Αυτή η μελέτη αξιοποίησε ένα μεγάλο δείγμα κυρίως πατέρων χωρίς 
δικαίωμα διαμονής (74%) για να διαπιστώσει αν η συμμετοχή του πατέρα 
στη σχολική εκπαίδευση (δηλ. η παρουσία του σε συναντήσεις γονέα-
εκπαιδευτικού) πρόβλεπε υψηλότερες ακαδημαϊκές και κοινωνικο-
συναισθηματικές δεξιότητες, μετά τον έλεγχο της επίδρασης των 
μεταβλητών για τη συμμετοχή της μητέρας στη σχολική εκπαίδευση, την 
ποιότητα του οικιακού περιβάλλοντος μάθησης των παιδιών και τα 
δημογραφικά στοιχεία. Συνολικά 3570 παιδιά συμμετείχαν στη μελέτη 
(47% ευρωπαϊκής-αμερικανικής καταγωγής, 35% αφροαμερικανικής 
καταγωγής και 18% λατινοαμερικανικής καταγωγής). Παρόλο που οι 
μητέρες που συμμετείχαν σε αυτή τη μελέτη είχαν πιο συχνή παρουσία 
στις σχολικές δραστηριότητες των παιδιών τους, η συμμετοχή του πατέρα 
στη σχολική εκπαίδευση παρουσίασε θετική συσχέτιση με τη βαθμολογία 
στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις αξιολογημένες από τους 
δασκάλους στρατηγικές μάθησης στο δημοτικό σχολείο. Επιπλέον, η 
συμμετοχή του πατέρα στη σχολική εκπαίδευση σήμαινε καλύτερους 
βαθμούς στην ανάγνωση και τα μαθηματικά μετά τον έλεγχο της 
επίδρασης των μεταβλητών για τη συμμετοχή της μητέρας στη σχολική 
εκπαίδευση, την ποιότητα του οικιακού περιβάλλοντος μάθησης των 
παιδιών και τα δημογραφικά στοιχεία. 



 

Αυτό που μένει να αποσαφηνιστεί από το παρόν έργο είναι ο βαθμός στον οποίον η άμεση 
συμμετοχή των πατέρων στις σχολικές δραστηριότητες αυξάνει τις πιθανότητες τα παιδιά να 

επιτύχουν, όταν προβιβαστούν στο δημοτικό σχολείο. Η παρούσα μελέτη εξέτασε αν η συμμετοχή 

του πατέρα στη σχολική εκπαίδευση πρόσφερε μοναδικά οφέλη, ξεχωριστά από τη συμμετοχή της 

μητέρας στη σχολική εκπαίδευση, την ποιότητα του οικιακού περιβάλλοντος μάθησης των παιδιών 

και των δημογραφικών στοιχείων. Μια νέα συνεισφορά αυτής της μελέτης είναι η συμπερίληψη σε 

αυτήν πολλών πατέρων, οι οποίοι δεν ασκούν την επιμέλεια του τέκνου τους. Πρόκειται για μια 

σημαντική επέκταση της υπάρχουσας έρευνας, επειδή ένας μεγάλος αριθμός παιδιών στις ΗΠΑ 

διαβιούν σε μονογονικές οικογένειες με τη μητέρα τους (Boyd-Franklin, 2013, Ellwood & Jencks, 

2004). Τα παιδιά που ζουν μακριά από τους πατέρες τους τελούν υπό υψηλότερο κίνδυνο πρώιμης 

σχολικής αποτυχίας συγκριτικά με τα παιδιά που ζουν σε άθικτες πυρηνικές οικογένειες (Nord & 

West, 2001). Η περιορισμένη έρευνα για την επίδραση των πατέρων στα σχολικά δρώμενα (Grief & 

Grief, 2004) σε συνδυασμό με αποδείξεις που καταδεικνύουν τη σημασία της επιτυχίας στο 

νηπιαγωγείο για την μακροπρόθεσμη επιτυχία στο σχολείο (Duncan κ.ά., 2007) υποδεικνύουν την 

ανάγκη να ενδυναμώσουμε την κατανόησή μας για τη συμμετοχή του πατέρα στο περιβάλλον του 

νηπιαγωγείου. 

 
Συμμετοχή των γονέων και ακαδημαϊκές - κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες των 
παιδιών 

Η Οικολογική Θεωρία υποστηρίζει την άποψη ότι οι οικίες και τα σχολεία είναι σημαντικά 

μικροσυστήματα για την ανάπτυξη του παιδιού (Bronfenbrenner & Morris, 2006). Προγενέστερη 

έρευνα παρέχει σταθερή στήριξη σε αυτήν τη θεωρία και υποστηρίζει ότι οι γονείς διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στη στήριξη των ακαδημαϊκών και κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων των 

παιδιών (Landry, Smith, & Swank, 2006, Landry, 2012) που οδηγεί σε μεγαλύτερη επιτυχία στο 

σχολείο. Η έρευνα υπογραμμίζει τέσσερις συγκεκριμένες στάσεις σχετικά με τη συμμετοχή στο 

σχολείο για την επιτυχία των μαθητών: (α) εθελοντισμός στο σχολείο (β) παρουσία σε συναντήσεις 

γονέων-δασκάλων (γ) παρουσία στις ημέρες γνωριμίας του σχολείου και (δ) παρουσία σε 

δραστηριότητες που υποστηρίζει το σχολείο (Fantuzzo κ.ά., 2004, Fantuzzo, Davis, & Ginsburg, 1995, 

Manz, Fantuzzo, & Power, 2004, McWayne, Fantuzzo, Cohen, & Sekino, 2004). 

 

Οι ακαδημαϊκοί επιβεβαιώνουν ότι αυτές οι συγκεκριμένες μορφές συμμετοχής δίνουν στους 
γονείς τη δυνατότητα να λειτουργούν ως πλήρεις συνεργάτες στην εκπαίδευση των παιδιών τους, 

κάτι που έχει θετικό αντίκτυπο στις ακαδημαϊκές επιδόσεις των παιδιών (Epstein, 2013, Epstein & 

Sheldon, 2006). Παραδείγματος χάριν, οι Miedel και Reynolds (2000) χρησιμοποίησαν ένα δείγμα 

οικογενειών αφροαμερικανικής και λατινοαμερικανικής καταγωγής από το πρόγραμμα διαχρονικής 

μελέτης Chicago Longitudinal Study, για να συνδέσουν τη συμμετοχή του γονέα (το 7% του δείγματος 

ήταν πατέρες) στην προσχολική αγωγή και το νηπιαγωγείο με τις επιδόσεις των παιδιών στην 

ανάγνωση στο νηπιαγωγείο και στην Β’ γυμνασίου. Σε μια πιο πρόσφατη μελέτη που περιλάμβανε 

451 παιδιά αφροαμερικανικής, ευρωπαϊκής-αμερικανικής και λατινοαμερικανικής καταγωγής και τις 

μητέρες τους, οι Lee και Bowen (2006) υπέδειξαν ότι η συμμετοχή των γονέων στο σχολείο (π.χ. με 

παρουσία σε συναντήσεις γονέων-δασκάλων) είχε θετική σχέση με τους βαθμούς των παιδιών στην 

ανάγνωση και τα μαθηματικά, μετά τον έλεγχο της επίδρασης της μεταβλητής για τα δημογραφικά 

στοιχεία. 

Δεδομένα από ορισμένες μετα-αναλύσεις δείχνουν επίσης ότι η συμμετοχή των γονέων έχει θετική 

επίδραση στις επιδόσεις του παιδιού (Fan & Chen, 2001, Hill, 2015). Οι Fan και Chen (2001) 

χρησιμοποίησαν εμπειρικές μελέτες σε μια δεκαετή χρονική περίοδο, για να υπογραμμίσουν ότι η 

συμμετοχή των γονέων στο σχολείο σχετίζεται θετικά με μια σειρά από δεξιότητες στην ηλικία του 

νηπιαγωγείου, όπως μαθησιακά κίνητρα, επιμονή για την ολοκλήρωση μιας εργασίας και γνώσεις 

λεξιλογίου. Ωστόσο, μόνο μία μελέτη στην ανάλυσή τους εστίαζε άμεσα στους πατέρες. Παρόλο που 

παρατηρείται ελάχιστη έρευνα για τους πατέρες, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι πατέρες συνεισφέρουν 

στις ακαδημαϊκές επιδόσεις των παιδιών, ανεξάρτητα από τη συνεισφορά των μητέρων. Επί 



 
παραδείγματι, οι McBride, Schoppe-Sullivan και Ho (2005) χρησιμοποίησαν ένα μεγάλο δείγμα 

πατέρων, για να εξετάσουν τη συμμετοχή τους σε σχολικές δραστηριότητες σε σχέση με τις 

ακαδημαϊκές επιδόσεις των παιδιών στο δημοτικό και το γυμνάσιο. Οι αναλύσεις τους έδειξαν ότι η 

συμμετοχή του πατέρα στη σχολική εκπαίδευση (π.χ. με εθελοντισμό στο σχολείο) πρόβλεψε 

μαθητικές επιδόσεις ανώτερες από τις αντίστοιχες με τη συμμετοχή της μητέρας στη σχολική 

εκπαίδευση. 

Επιπλέον της θετικής επίδρασης στις ακαδημαϊκές επιδόσεις, η συμμετοχή των γονέων στη 

σχολική κοινότητα έχει συνδεθεί με κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες των παιδιών (Fantuzzo 

κ.ά., 2004, Izzo, Weissberg, Kasprow, & Fendrich, 1999, McWayne, 2004). Παράδειγμα: o Izzo κ.ά. 

(1999) διαπίστωσαν μια θετική συσχέτιση μεταξύ της μέσης συμμετοχής γονέων (π.χ. συμμετοχή σε 

σχολικές δραστηριότητες) στα πρώτα χρόνια του δημοτικού σχολείου και της κοινωνικο-

συναισθηματικής ανάπτυξης στα τελευταία χρόνια του δημοτικού σχολείου. Πιο πρόσφατα, ο 

Fantuzzo κ.ά. (2004) χρησιμοποίησαν ένα μικρό δείγμα παιδιών αφροαμερικανικής καταγωγής από 

προγράμματα Head Start, για να εξετάσουν πολλές διαστάσεις της συμμετοχής των γονέων (το 8% 

ήταν πατέρες) σε σχέση με τα αποτελέσματα στην ανάπτυξη των παιδιών. Διαπίστωσαν ότι η 

συμμετοχή των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες (π.χ. ο εθελοντισμός στην τάξη) πρόβλεψε 

λιγότερες συμπεριφορικές δυσκολίες στην τάξη, μετά τον έλεγχο της επίδρασης της μεταβλητής για 

τα δημογραφικά στοιχεία. 

Συνοπτικά, η έρευνα προηγούμενων ετών υποδεικνύει ότι η συμμετοχή των γονέων στις σχολικές 

δραστηριότητες είναι σημαντική για την επιτυχία των μαθητών, αλλά τα ευρήματα δεν είναι οριστικά 

όσον αφορά σε αρκετά σημαντικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του βαθμού επίδρασης της 

συμμετοχής του πατέρα το έτος της φοίτησης στο νηπιαγωγείο, όπως και των αποτελεσμάτων του 

παιδιού, για τα οποία οι πατέρες είναι πιο σημαντικοί (π.χ. ακαδημαϊκή επιτυχία ή κοινωνικο-

συναισθηματικές δεξιότητες). Αυτά τα κενά στη γνώση οφείλονται στο γεγονός ότι η έρευνα γενικά 

επικεντρώνεται στις μητέρες, δημιουργώντας μια κατάσταση που περιορίζει όσα κατανοούμε για τον 

τρόπο με τον οποίον οι γονείς, από κοινού και ατομικά, συνεισφέρουν στην επιτυχία των παιδιών τα 

πρώτα σχολικά χρόνια. Τέλος, καμία από τις έρευνες του παρελθόντος έχει συμπεριλάβει μεγάλα 

δείγματα πατέρων χωρίς δικαίωμα διαμονής, οι οποίοι αποτελούν το κέντρο της εστίασης 

πρόσφατων προγραμμάτων πατρότητας (Dion, Zaveri, & Holcomb, 2015). Η παρούσα μελέτη είναι ένα 

σημαντικό βήμα που θα βοηθήσει να καταστεί κατανοητή η συνεισφορά της συμμετοχής του πατέρα 

στη σχολική εκπαίδευση στις ακαδημαϊκές και κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες των παιδιών 

στο τέλος της φοίτησης στο νηπιαγωγείο. 

 
Δημογραφικά στοιχεία οικογενειών και ακαδημαϊκές - κοινωνικο-συναισθηματικές 
δεξιότητες των παιδιών 

Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της οικογένειας ανέκαθεν συνδέονταν με τις ακαδημαϊκές και 

κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες των παιδιών. Συγκεκριμένα, η έρευνα δείχνει ότι η έκθεση σε 

φτωχή μόρφωση των γονέων, σε χαμηλή κοινωνικοοικονομική θέση, σε μονογονικές οικογένειες, σε 

επικίνδυνες γειτονιές και σε νεότερους γονείς (ιδιαίτερα σε γονείς στην εφηβεία) θέτει τα παιδιά σε 

υψηλότερο κίνδυνο να παρουσιάσουν δυσκολίες τα πρώτα χρόνια στο σχολείο (Burchinal, Roberts, 

Hooper, & Zeisel, 2000, McLoyd, 1998). Τέτοια είδη δημογραφικών κινδύνων μεταφράζονται συχνά σε 

παιδιά που έχουν μειωμένη πρόσβαση στα υλικά και τις εμπειρίες που ενδυναμώνουν την ικανότητά 

τους να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις προσδοκίες του σχολείου. Πέραν τούτου, η ιστορική και η 

παρούσα ανισότητα αυξάνουν τις πιθανότητες για τα παιδιά εθνικών μειονοτήτων να βιώσουν 

δημογραφικούς κινδύνους, οι οποίοι με τη σειρά τους οδηγούν σε υψηλότερα ποσοστά δυσκολίας 

στο σχολείο (Garcia Coll κ.ά., 1996, McLoyd, 1998). 

 

Αντίστροφα, τα παιδιά από οικιακά περιβάλλοντα μάθησης που ενισχύουν τη γνωστική ικανότητα 

παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις σε όλη την πορεία τους στην εκπαίδευση (Duncan κ.ά., 2007). Οι 

γονείς όλων των φυλών που συμμετέχουν μαζί με τα παιδιά τους σε δραστηριότητες κοινής 

ανάγνωσης βιβλίων, τραγουδιών και αφήγησης ιστοριών δημιουργούν οικιακά περιβάλλοντα 

μάθησης υψηλής ποιότητας, τα οποία καλλιεργούν την ακαδημαϊκή και την κοινωνικο-



συναισθηματική ανάπτυξη (Baker, Cameron, Rimm-Kaufman, & Grissmer, 2012, Landry κ.ά., 2006, 

2012). Αυτό το είδος οικιακού περιβάλλοντος μάθησης είναι ιδιαίτερα σημαντικό κατά τη διάρκεια 

της φοίτησης στο νηπιαγωγείο, επειδή οι επιδόσεις σε αυτό το πρώιμο στάδιο είναι ένας εξέχων 

δείκτης πρόβλεψης των επιδόσεων σε επόμενα στάδια (Duncan κ.ά., 2007). Η κατανόηση του αν και 

του κατά πόσο η συμμετοχή του πατέρα στη σχολική εκπαίδευση επιδρά περισσότερο από την 

ποιότητα του οικιακού περιβάλλοντος μάθησης των παιδιών και των δημογραφικών χαρακτηριστικών 

της οικογένειας θα μπορούσε να καθοδηγήσει τις προσπάθειες παρέμβασης που 

πραγματοποιούνται, ώστε να προληφθεί η αποτυχία στο σχολείο. 

 
Η παρούσα μελέτη 

Η μελέτη χρησιμοποίησε ένα μεγάλο δείγμα οικογενειών ευρωπαϊκής-αμερικανικής, 
αφροαμερικανικής και λατινοαμερικανικής καταγωγής, για να εξετάσει συνδέσεις μεταξύ της 
συμμετοχής του πατέρα στη σχολική εκπαίδευση και των δεξιοτήτων των παιδιών στο νηπιαγωγείο. 
Εξετάστηκαν τρία συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα: (1) ποιες είναι οι άμεσες συσχετίσεις μεταξύ 
συμμετοχής του πατέρα στη σχολική εκπαίδευση και των ακαδημαϊκών επιδόσεων των παιδιών στο 

νηπιαγωγείο (2) ποιες είναι οι άμεσες συσχετίσεις μεταξύ της συμμετοχής του πατέρα στη σχολική 
εκπαίδευση και των κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων των παιδιών στο νηπιαγωγείο και (3) αν 
η συμμετοχή του πατέρα στη σχολική εκπαίδευση μπορεί να προβλέψει τις ακαδημαϊκές και 
κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες των παιδιών περισσότερο από τη συμμετοχή της μητέρας στη 

σχολική εκπαίδευση, την ποιότητα του οικιακού περιβάλλοντος μάθησης των παιδιών και τα 
δημογραφικά χαρακτηριστικά. Βάσει προηγούμενης έρευνας και θεωρίας, θεωρούμε ότι: (1) η άμεση 
συμμετοχή του πατέρα στο σχολείο του παιδιού τους συσχετίζεται θετικά με τις ακαδημαϊκές και 
κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες των παιδιών στο τέλος της φοίτησης στο νηπιαγωγείο και (2) 

η συμμετοχή του πατέρα στη σχολική εκπαίδευση μπορεί να προβλέψει τις επιδόσεις του παιδιού 
περισσότερο από τη συνεισφορά της συμμετοχής της μητέρας στη σχολική εκπαίδευση, την ποιότητα 
του οικιακού περιβάλλοντος μάθησης των παιδιών και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά. 

 

Μέθοδος 

Συμμετέχοντες 

Τα δεδομένα της τρέχουσας μελέτης συλλέχθηκαν από παιδιά, οικογένειες και δασκάλους που 

συμμετείχαν στη διαχρονική μελέτη για τα πρώτα χρόνια της παιδικής ηλικίας (Early Childhood 

Longitudinal Study, ECLS-K) για τη φοίτηση στο νηπιαγωγείο την χρονική περίοδο 1998–1999, η οποία 

υποστηρίχθηκε από το Εθνικό Κέντρο Στατιστικών Στοιχείων για την Εκπαίδευση (NCES). 

Χρησιμοποιώντας έναν σχεδιασμό δειγματοληψίας πιθανότητας πολλαπλών σταδίων, η ECLS-K 

συμπεριέλαβε ένα εθνικά αντιπροσωπευτικό δείγμα από περίπου 21.000 παιδιά που φοιτούν στο 

νηπιαγωγείο σε περισσότερα από 1000 σχολεία (Εθνικό Κέντρο Στατιστικών Στοιχείων για την 

Εκπαίδευση, 2001). Η ECLS-K εστίασε στις γνωστικές και μη γνωστικές δεξιότητες νεαρών 

παιδιών και συνέλεξε πληροφορίες από μαθητές, γονείς και δασκάλους, από το νηπιαγωγείο 

έως τη Β’ γυμνασίου. Η παρούσα μελέτη χρησιμοποίησε δεδομένα από το έτος φοίτησης στο 

νηπιαγωγείο ή τα δύο πρώτα κύματα συλλογής δεδομένων (φθινόπωρο 1998 και άνοιξη 1999). 

Περισσότερες πληροφορίες για τη μελέτη ECLS-K μπορείτε να βρείτε στην ψυχομετρική έκθεση 

του NCES (βλ. Rock & Pollack, 2002). 

 

Δείγμα ανάλυσης 

Βασικός στόχος αυτής της μελέτης ήταν να κατανοήσει τη συνεισφορά των πατέρων στις δεξιότητες 

των παιδιών στο νηπιαγωγείο. Επομένως, από το μεγάλο δείγμα παιδιών και οικογενειών που 

συμμετείχαν στη μελέτη ECLS-K επιλέχθηκε ένα υποσύνολο από παιδιά και οικογένειες με 

διαφορετικά δημογραφικά χαρακτηριστικά (45% ευρωπαϊκής-αμερικανικής καταγωγής, 35% 

αφροαμερικανικής καταγωγής και 18% λατινοαμερικανικής καταγωγής).  Το μέγεθος του δείγματος 

για τις αναλύσεις ήταν (N = 3570) παιδιά.   Η πλειοψηφία των παιδιών ήταν αγόρια (51%) και η μέση 

ηλικία τους την άνοιξη του έτους φοίτησης στο νηπιαγωγείο ήταν 74,71 μηνών (SD = 4,52 μήνες). 



 
Κατά μέσο όρο, οι πατέρες και οι μητέρες ήταν τουλάχιστον απόφοιτοι λυκείου και το 35% είχαν 

προχωρήσει σε σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η μέση ηλικία των πατέρων κατά τη συλλογή 

των δεδομένων ήταν 32,93 (SD = 9,54) και το μέσο εισόδημα των οικογενειών της μελέτης ήταν 

31.520 δολάρια ΗΠΑ (SD = 26.356 δολάρια ΗΠΑ). Οι πατέρες του δείγματος είχαν κατά μέσο όρο 1-2 

παιδιά (M = 1,23, SD = 1,33) και η πλειοψηφία ήταν πατέρες χωρίς δικαίωμα διαμονής (74%). Ο 

Πίνακας 1 παρουσιάζει τους μέσους (M) και τις τυπικές αποκλίσεις (SD) για όλες τις άλλες μεταβλητές 

της μελέτης. 

 

Μετρήσεις 

Ανάγνωση 
Οι δεξιότητες ανάγνωσης αξιολογήθηκαν με ατομικές μη χρονομετρημένες προσαρμοστικές 

δοκιμασίες. Οι τομείς ικανοτήτων προσαρμόστηκαν από το πλαίσιο της Εθνικής Αξιολόγησης της 

Εκπαιδευτικής Προόδου (NAEP). Όλα τα παιδιά του νηπιαγωγείου απάντησαν σε ένα κοινό σύνολο 

ερωτήσεων και, βάσει των επιδόσεών τους στις κοινές ερωτήσεις, κατευθύνθηκαν σε ερωτήσεις 

τριών επιπέδων δυσκολίας (χαμηλής, μεσαίας και υψηλής). Η δοκιμασία ανάγνωσης αξιολόγησε τη 

γνώση των γραμμάτων, την αναγνώριση λέξεων, την αναγνώριση μεμονωμένων ήχων σε μια λέξη, το 

λεξιλόγιο και την κατανόηση κειμένου. Η δοκιμασία ανάγνωσης κάλυψε πέντε επίπεδα ικανοτήτων: 

(1) αναγνώριση κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων με το όνομά τους (2) συσχέτιση γραμμάτων με 

ήχους στην αρχή των λέξεων (3) συσχέτιση γραμμάτων με ήχους στο τέλος των λέξεων (4) οπτική 

αναγνώριση κοινών και (5) ανάγνωση λέξεων μέσα σε κείμενο, αναγνώριση γραμμάτων, λεξιλόγιο και 

κατανόηση. Οι εκτιμήσεις αξιοπιστίας για τους βαθμούς στη δοκιμασία ανάγνωσης στο νηπιαγωγείο 

ήταν (α = 0,95). 

 
Μαθηματικά 
Οι μαθηματικές δεξιότητες αξιολογήθηκαν με ατομικές μη χρονομετρημένες προσαρμοστικές 

δοκιμασίες. Οι τομείς ικανοτήτων προσαρμόστηκαν από το πλαίσιο της NAEP. Όλα τα παιδιά του 

νηπιαγωγείου απάντησαν σε ένα κοινό σύνολο ερωτήσεων και, βάσει των επιδόσεών τους στις κοινές 

ερωτήσεις, κατευθύνθηκαν σε ερωτήσεις τριών επιπέδων δυσκολίας (χαμηλής, μεσαίας και υψηλής). 

Η δοκιμασία μαθηματικών κατέγραψε την κατανόηση αριθμών, γεωμετρίας και χωρικών σχέσεων 

από τα παιδιά. Η αξιολόγηση μαθηματικών κάλυψε πέντε επίπεδα ικανοτήτων: (1) αναγνώριση 

μονοψήφιων αριθμών, μέτρηση έως 10 αντικείμενα και αναγνώριση 

 

Πίνακας 1. Διμεταβλητές συσχετίσεις, μέσοι και τυπικές αποκλίσεις (SD) για βασικές μεταβλητές της μελέτης (N = 3570). 

Μεταβλητές 1 2 3 4 5 6 Μέση 
τιμή 

SD Διάστημα 

1. Επιδόσεις στην ανάγνωση 1,00      43,19 11,27 11,79–
137,02 

2. Επιδόσεις στα μαθηματικά 0,70** 1,00     33,52 10,41 11,67–97,10 
3. Στρατηγικές μάθησης 0,20** 0,21** 1,00    3,08 0,49 1,00–4,00 
4. Συμμετοχή του πατέρα στη 
σχολική εκπαίδευση 

0,11** 0,14** 0,06** 1,00   0,58 1,03 0,00–4,00 

5. Συμμετοχή της μητέρας στη 
σχολική εκπαίδευση 

0,15** 0,19** 0,11** 0,24** 1,00  2,01 0,96 0,00–4,00 

6. Οικιακό περιβάλλον 
μάθησης 

0,08** 0,05** 0,19** 0,04** 0,12** 1,00 6,91 1,59 2,33–9,33 

**p < 0,01.          



 

γεωμετρικών σχημάτων (2) ανάγνωση όλων των μονοψήφιων αριθμών, μέτρηση μετά το 10, 

αναγνώριση μιας ακολουθίας μοτίβων και χρήση μη τυπικών μονάδων μήκους για σύγκριση 

αντικειμένων (3) ανάγνωση διψήφιων αριθμών, αναγνώριση του επόμενου αριθμού σε μια 

ακολουθία, αναγνώριση τακτικής θέσης αντικειμένων και επίλυση ενός απλού μαθηματικού 

προβλήματος με λέξεις (4) επίλυση απλών προβλημάτων με πρόσθεση και αφαίρεση και (5) επίλυση 

απλών προβλημάτων με πολλαπλασιασμό και διαίρεση και αναγνώριση πιο περίπλοκων μοτίβων. Η 

εκτίμηση αξιοπιστίας για τους βαθμούς στη δοκιμασία μαθηματικών στο νηπιαγωγείο ήταν (α = 0,94). 
 

Στρατηγικές μάθησης 
 
Οι κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες στην τάξη των παιδιών μετρήθηκαν με τη βοήθεια της 

κλίμακας αξιολόγησης κοινωνικών δεξιοτήτων Social Rating Scale (SRS). Αυτή η μέτρηση 

προσαρμόστηκε από την αντίστοιχη κλίμακα της μελέτης ECLS-K (Gresham & Elliott, 1990).  Για κάθε 

τομέα κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων, ο δάσκαλος του παιδιού υπέδειξε τη συχνότητα 

εκδήλωσης (1 = ποτέ έως 4 = πολύ συχνά). Η μέτρηση για τις στρατηγικές μάθησης περιλάμβανε έξι 

στοιχεία συμπεριφοράς, για τα οποία οι δάσκαλοι έπρεπε να σημειώσουν πόσο συχνά τα παιδιά 

εκδήλωναν στην τάξη: (1) προσοχή (2) επιμονή για την ολοκλήρωση μιας εργασίας (3) προθυμία για 

μάθηση (4) ανεξαρτησία στη μάθηση (5) προσαρμοστικότητα και (6) οργάνωση. Οι αναφερόμενες 

εκτιμήσεις αξιοπιστίας ήταν α = 0,89. 

 

Συμμετοχή γονέων 
 

Συμμετοχή πατέρα στη σχολική εκπαίδευση: Η άμεση συμμετοχή των πατέρων στις σχολικές 

δραστηριότητες μετρήθηκε με μια κλίμακα τεσσάρων σημείων, η οποία ζητούσε από τους γονείς να 

αναφέρουν αν συμμετείχαν σε διάφορες εκδηλώσεις του σχολείου (0 = όχι και 1 = ναι, α = 0,75). Τα 

σημεία ήταν τα εξής: (1) Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου σχολικού έτους, παρευρεθήκατε στην 

ημέρα υποδοχής στο σχολείο του παιδιού σας; (2) Παρευρεθήκατε σε συναντήσεις γονέων-

δασκάλων; (3) Παρευρεθήκατε σε δραστηριότητες ή εκδηλώσεις που διοργάνωσε το σχολείο; (4) 

Συμμετείχατε εθελοντικά σε κάποια δραστηριότητα του σχολείου του παιδιού σας; Το άθροισμα των 

βαθμών για αυτά τα σημεία ήταν η τελική μέτρηση της συμμετοχής του πατέρα στη σχολική 

εκπαίδευση και οι υψηλότεροι βαθμοί υποδεικνύουν πιο συχνή συμμετοχή του πατέρα. 

 

Συμμετοχή μητέρας στη σχολική εκπαίδευση: Η άμεση συμμετοχή των μητέρων στις σχολικές 

δραστηριότητες μετρήθηκε με μια κλίμακα τεσσάρων σημείων, η οποία ζητούσε από τους γονείς να 

αναφέρουν αν συμμετείχαν σε διάφορες εκδηλώσεις του σχολείου (0 = όχι και 1 = ναι, α = 0,70). Τα 

σημεία ήταν τα εξής: (1) Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου σχολικού έτους, παρευρεθήκατε στην 

ημέρα υποδοχής στο σχολείο του παιδιού σας; (2) Παρευρεθήκατε σε συναντήσεις γονέων-

δασκάλων; (3) Παρευρεθήκατε σε δραστηριότητες ή εκδηλώσεις που διοργάνωσε το σχολείο; (4) 

Συμμετείχατε εθελοντικά σε κάποια δραστηριότητα του σχολείου του παιδιού σας; Το άθροισμα των 

βαθμών για αυτά τα σημεία ήταν η τελική μέτρηση της συμμετοχής της μητέρας στη σχολική 

εκπαίδευση και οι υψηλότεροι βαθμοί υποδεικνύουν πιο συχνή συμμετοχή της μητέρας. 

 

Οικιακό περιβάλλον μάθησης: Η ποιότητα του οικιακού περιβάλλοντος μάθησης των παιδιών 

αξιολογήθηκε με στοιχεία από την κλίμακα Οικιακής Παρατήρησης για τη Μέτρηση του 

Περιβάλλοντος (Caldwell & Bradley, 1984). Χρησιμοποιώντας κατευθυντήριες γραμμές από 

προηγούμενες έρευνες, αυτή η μελέτη εστίασε σε τρεις σημαντικές πτυχές του οικιακού 

περιβάλλοντος μάθησης των παιδιών, οι οποίες έχουν συνδεθεί με ακαδημαϊκές και κοινωνικο-

συναισθηματικές δεξιότητες σε παλαιότερες έρευνες για την παιδική ηλικία (π.χ. Fantuzzo, 

2004). Τα σημεία ήταν τα εξής: (1) Κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας, πόσο συχνά 

διαβάσατε στο παιδί σας; (2) Πόσο συχνά τραγουδήσατε τραγούδια στο παιδί σας; (3) Πόσο 

συχνά λέγατε στο παιδί σας ιστορίες; Η ποιότητα του οικιακού περιβάλλοντος μάθησης των 

παιδιών ήταν ο μέσος όρος των προαναφερθέντων σημείων που μέτρησαν τη συχνότητα (1 = 

ποτέ έως 4 = κάθε μέρα, α = 0,83) της αναφερόμενης από τη μητέρα συμμετοχής σε 



 
δραστηριότητες μάθησης στο σπίτι. Οι υψηλότεροι βαθμοί δείχνουν πιο συχνά ερεθίσματα 

μάθησης στο σπίτι και πιο ποιοτικό οικιακό περιβάλλον μάθησης. 

 
 

Δημογραφικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά οικογενειών 

Για την εξήγηση της δημογραφικής μεταβλητότητας στο δείγμα, στα μοντέλα συμπεριλήφθηκαν 

πολλά δημογραφικά χαρακτηριστικά ως μεταβλητές ελέγχου. Αυτές οι μεταβλητές ελέγχου ήταν η 

ηλικία του παιδιού σε μήνες, το φύλο (1 = άρρεν), η φυλή/εθνικότητα (ευρωπαϊκής-αμερικανικής, 

αφροαμερικανικής ή λατινοαμερικανικής καταγωγής). Τα παιδιά ευρωπαϊκής-αμερικανικής 

καταγωγής αποτέλεσαν την ομάδα αναφοράς της μελέτης. Οι μεταβλητές ελέγχου για τις οικογένειες 

συμπεριλάμβαναν την ηλικία του πατέρα σε έτη, τον αριθμό των παιδιών, το δικαίωμα διαμονής (1 = 

πατέρας με δικαίωμα διαμονής), το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας και του πατέρα (οι τιμές 

κυμαίνονταν από 1 = Β’ γυμνασίου ή λιγότερο έως 5 = πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης), η 

ασφάλεια γειτονιάς (δηλ. πόσο ασφαλές είναι για το παιδί να παίζει έξω), η οποία ήταν μια τακτική 

μεταβλητή με τιμές που κυμαίνονταν από 1 = καθόλου ασφαλές έως 3 = πολύ ασφαλές), το 

οικογενειακό εισόδημα, η ποιότητα του οικιακού περιβάλλοντος μάθησης των παιδιών και η 

συμμετοχή της μητέρας στις σχολικές δραστηριότητες. 

 
Στρατηγικές ανάλυσης 

Τα δεδομένα της μελέτης ECLS-K βασίζονται σε έναν σύνθετο σχεδιασμό δειγματοληψίας και, για να 

εξασφαλιστεί στις παρακάτω αναλύσεις η αντιπροσωπευτικότητα των αποτελεσμάτων, 

χρησιμοποιήθηκε η αντίστοιχη βαρύτητα (όπως, BYPW0). Επιπλέον, χρησιμοποιώντας 

κατευθυντήριες γραμμές από τους Singer και Willett (2003), χρησιμοποιήθηκε μια στρατηγική τριών 

βημάτων για την επιλογή του δείγματος ανάλυσης, τον χειρισμό των ελλιπών δεδομένων και την 

ανάλυση των δεδομένων της μελέτης. Πρώτον, για τις αναλύσεις συλλέχθηκαν δεδομένα για τα 

παιδιά και τους γονείς μόνο για το φθινόπωρο και την άνοιξη του έτους φοίτησης στο νηπιαγωγείο 

(φθινόπωρο 1998 και άνοιξη 1999) και τα δεδομένα περιορίστηκαν σε παιδιά ευρωπαϊκής-

αμερικανικής, αφροαμερικανικής ή λατινοαμερικανικής καταγωγής που είχαν γονείς, οι οποίοι 

ανταποκρίθηκαν σε ένα υποσύνολο ερωτήσεων σχετικά με τη συμμετοχή των γονέων στις σχολικές 

δραστηριότητες. 

 

Δεύτερον, αναλύσεις ελλιπών δεδομένων πραγματοποιήθηκαν στο SPSS 22.0 για να 

προσδιοριστούν μοτίβα ελλιπών δεδομένων σε αυτό το δείγμα. Μη σημαντικά ευρήματα από τη 

δοκιμασία MCAR του Little αποκάλυψαν ότι τα ελλιπή δεδομένα σε αυτό το υπο-δείγμα κυμαίνονταν 

στο διάστημα 0–15%. Για τη μεγιστοποίηση του δείγματος και την αποφυγή μεροληπτικών 

εκτιμήσεων εξαιτίας list-wise διαγραφής ή αντικατάστασης από τον μέσο χρησιμοποιήθηκαν 

διαδικασίες πολλαπλού καταλογισμού (MI) στο SPSS 22.0. Η διαδικασία MI χρησιμοποιεί πλήρεις 

πληροφορίες από διαθέσιμα δεδομένα, για να δημιουργήσει σύνολα δεδομένα, στα οποία οι ελλιπείς 

τιμές αντικαταστάθηκαν από διαφορετικά σύνολα εξίσου πιθανών τιμών. Αποτελέσματα από μεικτά 

μοντέλα παράγονται από κάθε σύνολο δεδομένων και έπειτα συνδυάζονται για όλα τα σύνολα 

δεδομένων, ώστε να δημιουργηθούν έγκυρες στατιστικές παρεμβολές για τις παραμέτρους που μας 

ενδιαφέρουν. Τρίτον, για να καθοριστεί αν η συμμετοχή του πατέρα στη σχολική εκπαίδευση είχε 

μοναδική σχέση με τις επιδόσεις των παιδιών στο νηπιαγωγείο, πραγματοποιήθηκαν ιεραρχικές 

παλινδρομήσεις στο SPSS 22.0 (περισσότερα παρακάτω). 

 
Αποτελέσματα 

Προκαταρκτική ανάλυση 

Πρώτα εξετάστηκαν οι διμεταβλητές συσχετίσεις μεταξύ της συμμετοχής των γονέων στις σχολικές 

δραστηριότητες, της ποιότητας του οικιακού περιβάλλοντος μάθησης των παιδιών και της 

ακαδημαϊκής και κοινωνικο-συναισθηματικής ανάπτυξης των παιδιών (ερωτήματα έρευνας 1 και 2). 

Αξίζει να αναφέρουμε ορισμένες διμεταβλητές συσχετίσεις. Όπως δείχνει ο Πίνακας 1, η συμμετοχή 



του πατέρα στη σχολική εκπαίδευση συσχετίστηκε θετικά με τις ακαδημαϊκές και κοινωνικο-συναισθηματικές 

δεξιότητες των παιδιών. Συγκεκριμένα, οι πατέρες που συμμετείχαν σε περισσότερες δραστηριότητες στο 

σχολείο του παιδιού τους είχαν παιδιά με υψηλότερη βαθμολογία στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις 

αξιολογημένες από τους δασκάλους στρατηγικές μάθησης στο τέλος του έτους φοίτησης στο νηπιαγωγείο. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμμετοχή του πατέρα στη σχολική εκπαίδευση είχε την ισχυρότερη θετική 

συσχέτιση με τη βαθμολογία των παιδιών στα μαθηματικά στο τέλος της φοίτησης στο νηπιαγωγείο. Η 

συμμετοχή του πατέρα στη σχολική εκπαίδευση συσχετιζόταν επίσης θετικά με τη συμμετοχή της μητέρας 

στη σχολική εκπαίδευση και την ποιότητα του οικιακού περιβάλλοντος μάθησης των παιδιών. Αυτές οι μικρές 

έως μεσαίες συσχετίσεις ενθάρρυναν περαιτέρω ανάλυση των προγνωστικών και μοναδικών συσχετίσεων σε 

αυτήν τη μελέτη. Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει συσχετίσεις, μέσους, τυπικές αποκλίσεις και διαστήματα 

για βασικές μεταβλητές της μελέτης. 

 
Πρόβλεψη βαθμολογίας στην ανάγνωση στο νηπιαγωγείο 

Στην ανάλυση ιεραρχικής παλινδρόμησης που προβλέπει τις βαθμολογίες των παιδιών στην 
ανάγνωση, οι μεταβλητές ελέγχου των παιδιών εισήχθησαν στο Βήμα 1. Η ηλικία του παιδιού 
είχε θετική σχέση με τις βαθμολογίες των παιδιών στην ανάγνωση, με τα μεγαλύτερα παιδιά να 
παρουσιάζουν πιο προχωρημένες δεξιότητες στην ανάγνωση από νεότερα παιδιά (β = 0,13, p < 
0,01). Αντίθετα, το φύλο και η φυλή των παιδιών είχαν αρνητική σχέση με τις βαθμολογίες των 
παιδιών στην ανάγνωση, με τα αγόρια (β = −0,11, p < 0,01) να παρουσιάζουν χειρότερες 
δεξιότητες στην ανάγνωση από τα κορίτσια, και τα παιδιά αφροαμερικανικής (β = −0,13, p < 0,01) 
και λατινοαμερικανικής καταγωγής (β = −0,14, p < 0,01) να παρουσιάζουν χειρότερες δεξιότητες στην 
ανάγνωση συγκριτικά με παιδιά ευρωπαϊκής-αμερικανικής καταγωγής. 

 

Οι μεταβλητές ελέγχου για τους πατέρες και τις οικογένειες εισήχθησαν στο Βήμα 2 και 
διαπιστώθηκε ότι είχαν σημαντική συνεισφορά στις προβλέψεις του υποδείγματος για την 
ανάγνωση (ΔR2 F = 42,15, p < 0,0001).  Συγκεκριμένα, το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας (β = 
0,16, p < 0,01) και του πατέρα (β = 0,04, p <0,05) είχαν θετική σχέση με τις βαθμολογίες 
ανάγνωσης των παιδιών. Το οικογενειακό εισόδημα (β = 0,18, p < 0,01), η ποιότητα του οικιακού 
περιβάλλοντος μάθησης των παιδιών (β = 0,03, p < 0,05) και η συμμετοχή της μητέρας στη 
σχολική εκπαίδευση (β = 0,05, p < 0,05) είχαν επίσης θετική σχέση με τις βαθμολογίες των 
παιδιών στην ανάγνωση. Αντίθετα, ο αριθμός παιδιών των πατέρων (β = −0,10, p < 0,01) είχε 
αρνητική σχέση με τις βαθμολογίες των παιδιών στην ανάγνωση. 

 
Η προσθήκη της συμμετοχής του πατέρα στη σχολική εκπαίδευση στο Βήμα 3 συνεισέφερε 

σημαντικά στο υπόδειγμα, υποδεικνύοντας μια μοναδική και ανεξάρτητη σχέση μεταξύ της 

συμμετοχής του πατέρα στο σχολείο και των βαθμολογιών των παιδιών στην ανάγνωση (ΔR2 F = 

9,91, p < 0,05, β = 0,05, p < 0,05). Συγκεκριμένα, όταν οι πατέρες συμμετείχαν περισσότερο στις 

σχολικές δραστηριότητες των παιδιών τους, τα παιδιά τους παρουσίαζαν καλύτερες δεξιότητες 

στην ανάγνωση στο τέλος της φοίτησης στο νηπιαγωγείο. Το πλήρες υπόδειγμα, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των μέσων πρόβλεψης, μπόρεσε να εξηγήσει το 16% της 

διακύμανσης των βαθμολογιών των παιδιών στην ανάγνωση στο νηπιαγωγείο (F = 98,26, p < 

0,0001). Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει μη τυποποιημένα σφάλματα τύπου ΙΙ, τυπικά σφάλματα και 

τιμές R2 για το πλήρες υπόδειγμα. 

 
 

Πρόβλεψη βαθμολογιών στα μαθηματικά για το νηπιαγωγείο 

Στην ανάλυση ιεραρχικής παλινδρόμησης που προβλέπει τις βαθμολογίες των παιδιών στα 
μαθηματικά, οι μεταβλητές ελέγχου των παιδιών εισήχθησαν στο Βήμα 1. Η ηλικία του παιδιού είχε 
θετική σχέση με τις βαθμολογίες των παιδιών στα μαθηματικά, με τα μεγαλύτερα παιδιά να 
παρουσιάζουν πιο προχωρημένες δεξιότητες στα μαθηματικά από νεότερα παιδιά (β = 0,21, p < 0,01). 
Αντίθετα, η φυλή των παιδιών είχε αρνητική σχέση με τις βαθμολογίες των παιδιών στα μαθηματικά, 
με τα παιδιά αφροαμερικανικής (β = −0,23, p < 0,01) και λατινοαμερικανικής καταγωγής (β = −0,17, 
p < 0,01) να παρουσιάζουν χειρότερες δεξιότητες στα μαθηματικά συγκριτικά με παιδιά 



 
ευρωπαϊκής-αμερικανικής καταγωγής. 

 
Οι μεταβλητές ελέγχου για τους πατέρες και τις οικογένειες εισήχθησαν στο Βήμα 2 και 

διαπιστώθηκε ότι είχαν σημαντική συνεισφορά στις προβλέψεις του υποδείγματος για τις 

βαθμολογίες στα μαθηματικά (ΔR2 F = 34,68, p < 0,0001). Συγκεκριμένα, το μορφωτικό επίπεδο της 

μητέρας (β = 0,18, p < 0,01) και η συμμετοχή της μητέρας στη σχολική εκπαίδευση (β = 0,06, p < 0,01) 

είχαν θετική σχέση με τις βαθμολογίες των παιδιών στα μαθηματικά. Το οικογενειακό εισόδημα (β = 

0,22, p < 0,01) και η ασφάλεια γειτονιάς (β = 0,06, p < 0,05) είχε επίσης θετική σχέση με τις 

βαθμολογίες 

  



Πίνακας 2. Σύνοψη ιεραρχικής γραμμικής παλινδρόμησης που προβλέπει τα αποτελέσματα των παιδιών στο νηπιαγωγείο 
(N = 3570). 

 

Ανάγνωση Μαθηματικά Στρατηγικές μάθησης 

Υπόδειγμα B SE B R2 R2Δ  B SE B R2 R2Δ B SE B R2 R2Δ 

Βήμα 1: 
Χαρακτηριστικά 
παιδιού 

  0,05    0,11    0,02  

Σταθερά 23,84 3,19   16,07 5,06    3,01 0,14   

Ηλικία παιδιού 0,31* 0,04   0,48** 0,03    0,01 0,01   

Φύλο παιδιού 
(άρρεν = 1) 

−2,52* 0,38   −0,25 0,34   −0,12* 0,01   

Το παιδί είναι 
αφροαμερικανικής 
καταγωγής 

−3.12* 0,42   −2,92* 0,38   −0,02 0,01   

Το παιδί είναι 
λατινοαμερικανικής 
καταγωγής 

−4,25* 0,53   −2,74* 0,48   −0,04 0,02   

Βήμα 2: 
Μεταβλητές ελέγχου 
πατέρα και 
οικογένειας 

  0,14 0,09**   0,18 0,09**   0,08 0,07** 

Ηλικία πατέρα −0,03 0,01   0,03 0,01    0,08 0,01   

Μορφωτικό επίπεδο 
πατέρα 

0,27* 0,13   0,03 0,11    0,01 0,01   

Διαμονή πατέρα 
(πατέρας με 
δικαίωμα 
διαμονής = 1) 

0,05 0,04   −0,77* 0,39    0,01 0,02   

Αριθμός παιδιών 
πατέρα 

−1,08** 0,02 −0,47* 0,02                      −0,01      0,01 

Οικογενειακό 
εισόδημα 

3,30** 0,01 4,07** 0,69                      1,69      0,82 

Ασφάλεια γειτονιάς 
οικογένειας 

0,43 0,03 1,05** 0,29                        1,07*      0,03 

Οικογενειακό οικιακό 
περιβάλλον μάθησης 

0,23* 0,11   0,11 0,10   1,05* 0,02  

Συμμετοχή 
μητέρας-σχολείου 

0,61* 0,21   0,69** 0,18   0,08* 0,03  

Μορφωτικό 
επίπεδο μητέρας 

1,23** 0,15   1,26** 0,12   0,09* 0,02  

Βήμα 3: Πατρότητα   0,16 0,02*   0,20 0,02*   0,08  

Συμμετοχή του 
πατέρα στη σχολική 
εκπαίδευση 

0,60* 0,02   0,56* 0,06   0,05 0,01  

Σημείωση: Η ομάδα αναφοράς για την καταγωγή του παιδιού ήταν η ευρωπαϊκή-αμερικανική. 
∗p < 0,05. 
∗∗p < 0,01. 

∗∗∗p < 0,001. 

  



 
των παιδιών στα μαθηματικά. Αντίθετα, η μεταβλητή για τη διαμονή του πατέρα (β = −0,08, p < 0,05), 
όπως και για τον αριθμό των παιδιών του πατέρα (β = −0,03, p < 0,05) είχαν αρνητική σχέση με τις 
βαθμολογίες των παιδιών στα μαθηματικά. 

 

Η προσθήκη της συμμετοχής του πατέρα στη σχολική εκπαίδευση στο Βήμα 3 συνεισέφερε 

σημαντικά στο υπόδειγμα, υποδεικνύοντας μια μοναδική και ανεξάρτητη σχέση μεταξύ της 

συμμετοχής του πατέρα στο σχολείο και των βαθμολογιών των παιδιών στα μαθηματικά (ΔR2 F = 

10,42, p < 0,05, β = 0,07, p < 0,05). Συγκεκριμένα, όταν οι πατέρες συμμετείχαν περισσότερο στις 

σχολικές δραστηριότητες των παιδιών τους, τα παιδιά τους παρουσίαζαν καλύτερες δεξιότητες 

στα μαθηματικά στο τέλος της φοίτησης στο νηπιαγωγείο. Το πλήρες υπόδειγμα, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των μέσων πρόβλεψης, μπόρεσε να εξηγήσει το 20% της 

διακύμανσης των βαθμολογιών στα μαθηματικά των παιδιών στο νηπιαγωγείο (F = 47,23, p < 

0,0001). Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει μη τυποποιημένα σφάλματα τύπου ΙΙ, τυπικά σφάλματα και 

τιμές R2 για το πλήρες υπόδειγμα. 

 
Πρόβλεψη βαθμολογιών για τις μεθόδους μάθησης στο νηπιαγωγείο 

Στην ανάλυση ιεραρχικής παλινδρόμησης που προβλέπει τις βαθμολογίες των παιδιών στις 
στρατηγικές μάθησης, οι μεταβλητές ελέγχου των παιδιών εισήχθησαν στο Βήμα 1. Το φύλο των 
παιδιών (β = −0,12, p < 0,01) είχε αρνητική σχέση με τις βαθμολογίες των παιδιών στις 
στρατηγικές μάθησης, με τα αγόρια να παρουσιάζουν χειρότερες δεξιότητες στις στρατηγικές 
μάθησης από τα κορίτσια. Οι μεταβλητές ελέγχου για τους πατέρες και τις οικογένειες 
εισήχθησαν στο Βήμα 2 και διαπιστώθηκε ότι είχαν σημαντική συνεισφορά στις προβλέψεις του 
υποδείγματος για τις βαθμολογίες στις στρατηγικές μάθησης μαθηματικά (ΔR2 F = 26,62, p < 
0,0001). 

 

Συγκεκριμένα, το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας (β = 0,06, p < 0,05) και η συμμετοχή της 

μητέρας στη σχολική εκπαίδευση (β = 0,07, p < 0,01) είχαν θετική σχέση με τις βαθμολογίες των 

παιδιών στις στρατηγικές μάθησης. Η ασφάλεια της γειτονιάς (β = 0,09, p < 0,01) και η ποιότητα 

του οικιακού περιβάλλοντος μάθησης των παιδιών (β = 0,19, p < 0,05) επίσης βρέθηκαν να έχουν 

θετική σχέση με τις βαθμολογίες των παιδιών στις στρατηγικές μάθησης. Η προσθήκη της 

συμμετοχής του πατέρα στις σχολικές δραστηριότητες στο Βήμα 3 δεν είχε σημαντική 

συνεισφορά στο υπόδειγμα. Το πλήρες υπόδειγμα, συμπεριλαμβανομένων όλων των μέσων 

πρόβλεψης, μπόρεσε να εξηγήσει το 8% της διακύμανσης των βαθμολογιών των παιδιών στις 

στρατηγικές μάθησης (F = 98,26, p < 0,0001). Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει μη τυποποιημένα 

σφάλματα τύπου ΙΙ, τυπικά σφάλματα και τιμές R2 για το πλήρες υπόδειγμα. 

 
Συζήτηση 

Η παρούσα μελέτη προσπάθησε να κατανοήσει τον αντίκτυπο που έχει η συμμετοχή του πατέρα στη 

σχολική εκπαίδευση, τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των παιδιών και τις αντιλήψεις των δασκάλων για 

την κοινωνικο-συναισθηματική λειτουργία των παιδιών στην τάξη. Τα δεδομένα από αυτή την μελέτη 

έδειξαν ότι η συμμετοχή του πατέρα στη σχολική εκπαίδευση είχε άμεση σχέση με τη βαθμολογία 

των παιδιών στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις αξιολογημένες από τους δασκάλους στρατηγικές 

μάθησης. Επιπλέον, η συμμετοχή του πατέρα στη σχολική εκπαίδευση πρόβλεπε με μοναδικό τρόπο 

τις βαθμολογίες των παιδιών στην ανάγνωση και τα μαθηματικά στο τέλος της φοίτησης στο 

νηπιαγωγείο. Παρόλο που είναι απαραίτητο να διενεργηθεί περαιτέρω έρευνα, αυτά τα ευρήματα 

υποδεικνύουν ότι η αύξηση της άμεσης συμμετοχής του πατέρα στο σχολείο των παιδιών του θα 

μπορούσε να αποτελεί αποδοτική στρατηγική για την ενίσχυση των επιδόσεων των παιδιών στο 

δημοτικό σχολείο. 

 

Συμμετοχή των γονέων και ακαδημαϊκές - κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες των παιδιών 



Προηγούμενη έρευνα δείχνει ότι η συμμετοχή της μητέρας στη σχολική εκπαίδευση είναι κρίσιμη 
για την επιτυχία των παιδιών στο σχολείο, με τα υψηλά επίπεδα συμμετοχής να συσχετίζονται με 

βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υψηλές επιδόσεις (Fan & Chen, 2001, Fantuzzo, 2004, Lee & 

Bowen, 2006, Miedel & Reynolds, 2000). Κυρίως βάσει προγενέστερων ερευνών που αναγνωρίζουν τη 

σημασία των μητέρων, υπέθεσα ότι οι πατέρες, που συμμετείχαν σε συναντήσεις γονέων-δασκάλων, 

προσφέρονταν εθελοντικά για δραστηριότητες στο σχολείο, παρευρίσκονταν σε ημέρες γνωριμίας και 

σε θεατρικά έργα, αθλητικές εκδηλώσεις ή άλλες σχολικές δραστηριότητες, θα είχαν παιδιά με 

καλύτερες ακαδημαϊκές δεξιότητες στο τέλος της φοίτησης στο νηπιαγωγείο. Αυτή η υπόθεση 

υποστηρίχθηκε εμπειρικά, επιβεβαιώνοντας ότι η άμεση συμμετοχή του πατέρα στο σχολείο 

επηρέαζε τις επιδόσεις των παιδιών στην ανάγνωση και τα μαθηματικά. Η συμμετοχή του πατέρα στις 

σχολικές δραστηριότητες είχε επίσης σχέση με τις αντιλήψεις των δασκάλων για την κοινωνικο-

συναισθηματική λειτουργία των παιδιών στην τάξη (μετρήθηκε σε αυτήν τη μελέτη με κλίμακες 

στρατηγικών μάθησης). Όταν, δηλαδή, οι πατέρες συμμετείχαν περισσότερο στο σχολείο του παιδιού 

τους, τα παιδιά είχαν υψηλότερη βαθμολογία στις αξιολογημένες από τους δασκάλους στρατηγικές 

μάθησης. 

Αυτά τα ευρήματα βασίστηκαν σε παλαιότερες έρευνες που είχαν δείξει ότι, όταν οι μητέρες 

συμμετέχουν συχνότερα στη σχολική εκπαίδευση των παιδιών τους, τα παιδιά έχουν λιγότερες 

κοινωνικο-συναισθηματικές δυσκολίες (Fantuzzo, 2004, McWayne, 2004) και καλύτερες ακαδημαϊκές 

δεξιότητες (Lee & Bowen, 2006). Οι προγενέστερες μελέτες σπάνια προσπαθούσαν να κατανοήσουν 

την επίδραση που είχε η συμμετοχή του πατέρα στη σχολική εκπαίδευση στις επιδόσεις των παιδιών 

στο νηπιαγωγείο. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις πατέρων χωρίς δικαίωμα διαμονής. 

Χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο δείγμα πατέρων χωρίς και με δικαίωμα διαμονής από διάφορες 

εθνικότητες, αυτή η μελέτη προσπάθησε να καλύψει ένα κενό στη βιβλιογραφία και ανέδειξε ότι η 

συμμετοχή του πατέρα στη σχολική εκπαίδευση δείχνει μικρές αλλά θετικές συσχετίσεις τόσο με τις 

κοινωνικο-συναισθηματικές όσο και με τις ακαδημαϊκές δεξιότητες. Μπορούμε να παραθέσουμε 

αρκετές εύλογες εξηγήσεις για αυτά τα ευρήματα. Πρώτον, όταν οι πατέρες συμμετέχουν στις 

σχολικές δραστηριότητες του παιδιού τους είναι πιθανό να στέλνουν ένα ισχυρό μήνυμα ότι η 

εκπαίδευση είναι πολύτιμη και σημαντική (McBride, 2005). Αυτά τα μηνύματα επηρεάζουν πιθανώς 

θετικά τον τρόπο με τον οποίον τα παιδιά προσεγγίζουν τη μάθηση στις τάξεις τους. Επιπλέον, οι 

πατέρες που προσέρχονται στο σχολείο συχνότερα έχουν περισσότερες ευκαιρίες να εργαστούν 

απευθείας με τους δασκάλους, ώστε να υποστηρίξουν την απόκτηση βασικών ακαδημαϊκών 

δεξιοτήτων, οι οποίες θα μπορούσαν να ενδυναμώσουν τις δεξιότητες των παιδιών στην ανάγνωση 

και τα μαθηματικά. 

 

Μεγαλύτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η συμμετοχή του πατέρα στη σχολική εκπαίδευση 

πρόσφερε μια μοναδική πρόβλεψη για τους βαθμούς των παιδιών στην ανάγνωση και τα 

μαθηματικά, μετά τον έλεγχο της επίδρασης των μεταβλητών για τη συμμετοχή της μητέρας στη 

σχολική εκπαίδευση, την ποιότητα του οικιακού περιβάλλοντος μάθησης των παιδιών και τα 

δημογραφικά στοιχεία. Αυτά τα ευρήματα είναι σημαντικά επειδή η συμμετοχή του πατέρα σε 

σχολικές δραστηριότητες υπόκειται σε αλλαγή ή βελτίωση μέσω προγραμμάτων παρέμβασης 

(Epstein, 2001, 2013). Πέραν τούτου, η συμμετοχή του πατέρα στη σχολική εκπαίδευση μπορεί να 

δώσει σε πατέρες χωρίς δικαίωμα διαμονής τη δυνατότητα να παραμένουν ενεργά συμμέτοχοι στην 

εκπαίδευση των παιδιών τους παρά την απουσία τους από το σπίτι. Μία εξήγηση για τα προγνωστικά 

ευρήματα είναι ότι κατά τη διάρκεια των συναντήσεων γονέων-δασκάλων, οι δάσκαλοι συζητούν 

συχνά τα ακαδημαϊκά θέματα που θα καλύψουν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους (π.χ. γραφή 

απλών προτάσεων και επίλυση απλών προβλημάτων πρόσθεσης και αφαίρεσης).  Οι πατέρες που 

λαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες είναι πιθανό να εξοπλίζονται καλύτερα, για να βοηθήσουν τα 

παιδιά τους να αναπτύξουν αυτές τις γνωστικές δεξιότητες, είτε μέσω παιχνιδιού, είτε μέσω άμεσης 

διδασκαλίας. 

 

Η συμμετοχή του πατέρα στη σχολική εκπαίδευση μπορεί επίσης να παρέχει στους δασκάλους 

ευκαιρίες να μοιράζονται πληροφορίες για τους μαθητές που δυσκολεύονται. Αυτό το είδος 

επικοινωνίας θα μπορούσε να επιτρέψει στους πατέρες να παρέχουν στοχευμένη υποστήριξη στα 

παιδιά τους, με αποτέλεσμα την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων τους στην ανάγνωση και τα 



 
μαθηματικά.  Τέτοιες αλληλεπιδράσεις πατέρα-δασκάλου είναι αντίθετες από περιστατικά, στα οποία 

οι πατέρες δεν ενημερώνονται για το πρόγραμμα σπουδών του νηπιαγωγείου, τις προσδοκίες των 

δασκάλων και την ακαδημαϊκή πρόοδο των παιδιών τους. Πράγματι, προηγούμενη έρευνα με 

μαθητές γυμνασίου δείχνει ότι, όταν οι μητέρες και οι δάσκαλοι συνεργάζονται, οι μαθητές 

παρουσιάζουν βελτίωση στις δεξιότητές τους στη γλώσσα, τον γραμματισμό και τα μαθηματικά (Hill & 

Tyson, 2009). Τα δεδομένα από αυτήν τη μελέτη υποδεικνύουν ότι το ίδιο ισχύει για πατέρες παιδιών 

ηλικίας νηπιαγωγείου και ότι αυτά τα ακαδημαϊκά οφέλη διατηρούνται ακόμα και μετά τον έλεγχο 

της επίδρασης των μεταβλητών για τη συμμετοχή της μητέρας στη σχολική εκπαίδευση και για τα 

δημογραφικά στοιχεία. 

 
Χαρακτηριστικά οικογενειών και ακαδημαϊκές - κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες των 
παιδιών 

Σε συμφωνία με παλαιότερες μελέτες (Baker & Rimm-Kaufman, 2013, Burchinal, 2000, McLoyd, 
1998) παρουσιάστηκαν σημαντικές διαφορές στις επιδόσεις των παιδιών στο δημοτικό σχολείο βάσει 

δημογραφικών χαρακτηριστικών, της ποιότητας του οικιακού περιβάλλοντος και της συμμετοχής της 

μητέρας στη σχολική εκπαίδευση. Αξίζει να αναφερθεί ότι το οικογενειακό εισόδημα και το 

μορφωτικό επίπεδο της μητέρας είχαν τη μεγαλύτερη θετική προγνωστική αξία για τις επιδόσεις των 

παιδιών. Αντίθετα, ο αριθμός των παιδιών του πατέρα είχε τη μεγαλύτερη αρνητική προγνωστική 

αξία για τις επιδόσεις των παιδιών. Το ολικό μοτίβο των δημογραφικών ευρημάτων φαίνεται να 

υποστηρίζει το επιχείρημα του Burchinal κ.ά. (2000) ότι το χαμηλό εισόδημα, η φτωχή μόρφωση των 

γονέων, οι επικίνδυνες γειτονιές και ο μεγάλος αριθμός παιδιών είναι εξέχοντες παράγοντες κινδύνου 

για δυσκολίες στα πρώτα σχολικά χρόνια. Ομοίως, τα παιδιά αφροαμερικανικής και 

λατινοαμερικανικής καταγωγής είναι πιο πιθανό να εκτεθούν σε τέτοιους παράγοντες κινδύνου, 

καθώς και σε προκαταλήψεις και διακρίσεις, εξηγώντας τις χαμηλότερες επιδόσεις στην ανάγνωση 

και τα μαθηματικά που δείχνει αυτή η μελέτη (Garcia Coll κ.ά., 1996). Είναι επίσης σημαντικό να 

σημειωθεί ότι η συμμετοχή της μητέρας στη σχολική εκπαίδευση αναδείχθηκε ως ο μοναδικός 

παράγοντας για θετική πρόβλεψη και των τριών διαστάσεων της επίδοσης των παιδιών στο δημοτικό 

σχολείο. Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν, με ενθαρρυντικό τρόπο, ότι η συμμετοχή των μητέρων 

αλλά και των πατέρων σε θέματα σχολείου έχει μεγαλύτερη επίδραση από λιγότερο ευμετάβλητα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά (π.χ. το βιωτικό επίπεδο στη γειτονιά). Ως εκ τούτου, όπως έχει ήδη 

υποδειχθεί από παλαιότερη έρευνα (Fantuzzo, 2004), όταν οι γονείς μετέχουν περισσότερο σε 

θέματα σχολείου συνιστούν έναν προστατευτικό παράγοντα για τα παιδιά που εκτίθενται σε πολλούς 

δημογραφικούς κινδύνους στα πρώτα χρόνια του σχολείου. 

 

Αυτά τα ευρήματα συνάδουν επίσης με ενδείξεις που υποστηρίζουν ότι οι πατέρες που έχουν 

μεγαλύτερη συμμετοχή στο σπίτι έχουν παιδιά που ξεκινούν το σχολείο με ισχυρότερες γνωστικές και 

κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες (Downer, Campos, McWayne, & Gartner, 2008). Συγκεκριμένα, 

ο Baker (2013) έδειξε ότι τα παιδιά ευρωπαϊκής-αμερικανικής και αφροαμερικανικής καταγωγής με 

πατέρες που συμμετέχουν περισσότερο σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο σπίτι, όταν τα παιδιά 

τους είναι ακόμα σε προσχολική ηλικία, ξεκινούν την εκπαίδευσή τους με ισχυρότερες ακαδημαϊκές 

και κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες. Τα παρόντα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η συμμετοχή 

των πατέρων σε εκπαιδευτικά θέματα μπορεί να αποτελέσει σημαντική στρατηγική για την 

υποστήριξη αυτών των δεξιοτήτων, όταν τα παιδιά ξεκινούν τη φοίτησή τους στο νηπιαγωγείο. 

 
Περιορισμοί 

Περιορισμοί που χρήζουν αναφοράς. Πρώτον, αυτή η μελέτη χρησιμοποίησε δεδομένα από ένα 

μεγάλο σύνολο δεδομένων μέσω των οποίων οι γονείς έπρεπε να αναφέρουν πόσο συχνά 

συμμετέχουν σε συγκεκριμένες συμπεριφορές γονικής μέριμνας. Αυτό το μέτρο συχνότητας δεν 

αξιολογεί την ποιότητα των αλληλεπιδράσεων μεταξύ γονέα και παιδιού. Επιπλέον, οι 

αυτοαναφερόμενες μετρήσεις είναι πιο ευεπηρέαστες στις κοινωνικές προσταγές από τις 

ανεξάρτητες παρατηρήσεις. Επομένως, μεταγενέστερες μελέτες θα πρέπει να λαμβάνουν 



πληροφορίες από εκθέσεις ερευνών. Οι μελλοντικές μελέτες θα πρέπει επίσης να επεκτείνουν τις 

μετρήσεις της συμμετοχής των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, αυτή η μελέτη 

συμπεριέλαβε μόνο τέσσερις πτυχές της συμμετοχής των γονέων στο σχολείο. Είναι πιθανό ότι 

πολλές μη μετρημένες δραστηριότητες συμμετοχής των γονέων στο σχολείο (π.χ. η συνοδεία ενός 

παιδιού στο σχολείο) συνεισφέρουν στις επιδόσεις των παιδιών. 

 

Αν και αυτή η μελέτη παρείχε πολύτιμες πληροφορίες για τους τύπους συμμετοχής των γονέων 

στο σχολείο, οι οποίοι μπορεί να είναι σημαντικοί για το δημοτικό σχολείο, η δημιουργία και 

επικύρωση ενός ποιοτικού μέτρου της συμμετοχής του πατέρα στις σχολικές δραστηριότητες θα 

μπορούσε να προσφέρει πιο πλούσια δεδομένα για την πατρότητα και την ανάπτυξη του παιδιού τα 

πρώτα χρόνια. Ακόμα ένας πιθανός περιορισμός αυτής της μελέτης είναι ότι εστίασε σε συσχετίσεις 

μεταξύ της συμμετοχής του πατέρα στη σχολική εκπαίδευση και των επιδόσεων του παιδιού στη 

διάρκεια ενός έτους, επειδή κύριος στόχος ήταν η κατανόηση της επίδρασης των πατέρων κατά τη 

διάρκεια της σημαντικής για την ανάπτυξη φοίτησης στο νηπιαγωγείο. Μελλοντικές έρευνες θα 

πρέπει να εξετάσουν διαχρονικές συσχετίσεις, ώστε να διαπιστωθεί αν η συμμετοχή του πατέρα στη 

σχολική εκπαίδευση είναι σημαντική και σε άλλα στάδια ανάπτυξης. Επίσης, αυτή η μελέτη έδειξε 

μικρές αλλά θετικές συσχετίσεις και η συμμετοχή του πατέρα στη σχολική εκπαίδευση πρόσφερε μια 

μικρή αλλά μοναδική πρόβλεψη περισσότερο από τις μεταβλητές ελέγχου. Επομένως, το εύρος της 

επίδρασης πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά κατά την ερμηνεία των ευρημάτων. Τέλος, το δείγμα 

αυτής της μελέτης περιορίστηκε σε παιδιά ευρωπαϊκής-αμερικανικής, αφροαμερικανικής και 

λατινοαμερικανικής καταγωγής, για τα οποία υπήρχαν αναφορές από τις μητέρες για τη συμμετοχή 

των πατέρων και των μητέρων στο σχολείο. Οι έρευνες που θα ακολουθήσουν πρέπει να 

περιλαμβάνουν περισσότερες εθνοτικές ομάδες αλλά και ερωτηματολόγια που συμπληρώνονται από 

πατέρες. 

 
Επιπλοκές 

Το ενδιαφέρον για τη χάραξη πολιτικών και η υποστήριξη για αύξηση της συμμετοχής των πατέρων 

στις ζωές των παιδιών τους έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια (Dion, 2015). Τα αποτελέσματα αυτής 

της μελέτης δείχνουν ότι η άμεση συμμετοχή των πατέρων στις σχολικές δραστηριότητες των παιδιών 

τους έχει θετικό αντίκτυπο στη μόρφωση των παιδιών και μπορεί να αποτελέσει στόχο για κρατικά 

προγράμματα υπεύθυνης πατρότητας. Τα σχολεία θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικό 

ρόλο σε αυτήν τη διαδικασία, προσφέροντας τη συνεργασία τους σε προγράμματα υπεύθυνης 

πατρότητας, ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι πατέρες θα έχουν επαρκείς ευκαιρίες να έρθουν σε 

επαφή με τους δασκάλους των παιδιών τους, τις διευθύνσεις των σχολείων και άλλους δημόσιους 

λειτουργούς. Είναι επίσης σημαντικό τα σχολεία να αναγνωρίσουν τις ειδικές περιστάσεις που 

αντιμετωπίζουν πολλοί πατέρες χωρίς δικαίωμα διαμονής και να εξασφαλίσουν ότι οι πατέρες δεν 

αποκλείονται από την εκπαιδευτική διαδικασία. Δεδομένων των ευρημάτων αυτής της μελέτης, θα 

μπορούσαν να υπάρχουν στο μέλλον παρεμβάσεις των σχολείων που θα τονίζουν τη σημασία της 

φοίτησης στο νηπιαγωγείο, θα υποδέχονται την παρουσία των πατέρων στα σχολεία και θα 

προσφέρουν πόρους που θα βοηθούν τους πατέρες να υποστηρίξουν τη μάθηση των παιδιών τους 

εντός και εκτός τάξης. Παραδείγματος χάριν, στοχευμένα προγράμματα που προσκαλούν άμεσα και 

με συνέπεια  τους πατέρες να συμμετέχουν στα σχολεία των παιδιών τους (π.χ. ζωγραφική με τους 

μπαμπάδες, ανάγνωση με τους μπαμπάδες και γεύματα με τους μπαμπάδες) έχουν τις δυνατότητες 

να ενδυναμώσουν τη συνεργασία οικογένειας-σχολείου και την αναπτυξιακή πορεία των παιδιών. 

 

Δήλωση γνωστοποίησης στοιχείων 

Καμία πιθανή σύγκρουση συμφερόντων δεν αναφέρθηκε από τη συγγραφέα. 
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