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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

Με την ολοκλήρωση της παρούσας μελέτης θα ήθελα να ευχαριστήσω τους 

ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου πρακτικά και ηθικά.  

Αρχικά θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ερευνητικό μου σύμβουλο 

Δρ. Χρίστο Γιασεμή ο οποίος καθ’ όλη τη διάρκεια συγγραφής της εργασίας υπήρξε 

ιδιαίτερα υποστηρικτικός με πολύτιμες συμβουλές και καθοδήγηση η οποία φορές 

ένιωσα ότι  δεν περιορίστηκε στο τυπικό πλαίσιο αλλά λειτούργησε με κριτήριο τον 

ανθρώπινο παράγοντα. 

Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τα κορίτσια μου Αθηνά Σάνση-Σακελλαρίδου, 

την Φυλλίδα Μάντζιαρη, τη Σταυρούλα Χατζηθεοδώρου και την Ελένη Φαρδέλα των 

οποίων η βοήθεια στην συγκέντρωση των ερωτηματολογίων ήταν καταλυτική 

προκειμένου να είμαι εντός χρονικών ορίων και επιπλέον οι παρατηρήσεις και οι 

υποδείξεις τους αποδείχθηκαν πολύ σημαντικές και χρήσιμες καθώς δόθηκαν με 

αγάπη και καμάρι για την προσπάθεια αυτή. 

Δεν θα μπορούσα να μην ευχαριστήσω τον Γεώργιο Τσέλεκα ο οποίος μου 

πρόσφερε τα φώτα του για την ηλεκτρονική διαμόρφωση της μελέτης.  

Θα ήταν όμως άδικο να περιορίσω την έκφραση ευγνωμοσύνης μου σε τρεις- 

τέσσερις ανθρώπους! Τι να πω για τους γονείς μου Μαρία και Στέργιο οι οποίοι 

υπήρξαν σταθεροί καθοδηγητές σε όλη μου τη ζωή! Την αδελφή μου Ευγενία, η 

οποία είναι πάντα ο πιο αυστηρός αλλά και ο πιο αγαπημένος μου κριτής. 

Θα σταθώ να χαμογελάσω στον σύντροφο μου Αντώνη Τσέλεκα. Όταν λύγιζα 

από την πίεση μου έλεγε «Είμαι σίγουρος ότι μπορείς….!» και στέκονταν δίπλα μου 

αμίλητος μέχρι να ολοκληρώσω τη κάθε εργασία μου.  

Υπάρχει όμως ένας άνθρωπος, ο Χρήστος μου, τον οποίο εκεί κάπου στην αρχή 

τον άκουσα κατά τύχη να λέει στους συμφοιτητές του «Τι νομίζετε! η μητέρα μου δεν 

κολλάει πουθενά». Και τότε ήξερα ότι έπρεπε να γίνει και να γίνει σωστά! Γιατί 

ανήκω ακόμη στην κατηγορία εκείνη που θεωρεί ότι η αγάπη κινεί τα νήματα. Αγάπη 

Όχι, μόνο για τους δικούς μας αλλά η αγάπη για το παιδί, τον άνθρωπο, τη ζωή! 

Αυτή η προσπάθεια λοιπόν, είναι αφιερωμένη σε όλους εσάς! 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής αλλαγής που επιχειρείται τα τελευταία χρόνια 

στην Ελλάδα η Προσχολική Αγωγή και η Προσχολική Εκπαίδευση βρέθηκαν στο 

επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Έτσι τον Μάρτιο του 2018 (ν. 4521 ΦΕΚ 38 /2 -3- 

2018) θεσπίστηκε η αύξηση της Υποχρεωτικότητας κατά ένα έτος στα νηπιαγωγεία 

γεγονός που έφερε στην επιφάνεια πολλαπλά προβλήματα όσον αφορά την επάρκεια 

των μέσων, των δομών, του προσωπικού αλλά και την ισορροπία μεταξύ των δύο 

προσχολικών παιδαγωγικών φορέων, Βρεφονηπιακών – Παιδικών Σταθμών και 

Νηπιαγωγείων. 

 Καθώς η γονεϊκή συμμετοχή θεωρείται πλέον απαραίτητη στην εκπαιδευτική 

διαδικασία επιχειρήθηκε η καταγραφή της άποψης των γονέων επί του θέματος με 

τη χρήση της ποσοτικής (περιγραφική – συγχρονική) ερευνητικής μεθόδου. Στη 

συνέχεια προς διασαφήνιση και τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων που παρουσίασαν 

στατιστικά σημαντική διαφορά συλλέχθηκαν μέσω ποιοτικών μεθόδων 

(συνεντεύξεις) συμπληρωματικά δεδομένα.  

Όσον αφορά την Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση οι γονείς εμφανίζονται 

πολύ ικανοποιημένοι σε σχέση με τον παιδαγωγικό-εκπαιδευτικό τους χαρακτήρα 

και το επίπεδο των παιδαγωγών. Δεν ισχύει όμως το ίδιο όσον αφορά την ποιότητα 

των δομών και των παροχών όπου φαίνεται να είναι κατώτερες των απαιτήσεων. 

Δεν θεωρούν πως η Υποχρεωτικότητα είναι αυτό που θα βελτιώσει την παρεχόμενη 

Αγωγή και Εκπαίδευση στην Προσχολική ηλικία. Καθώς γνωρίζουν ότι οι 

οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα δεν ευνοούν, δηλώνουν διστακτικά υπέρ ενός 

Δημόσιου Ενιαίου Συστήματος Προσχολικής Αγωγής κι Εκπαίδευσης που θα 

καλύπτει όλο το φάσμα της προσχολικής ηλικίας (0-6 ετών). 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Έχω την τύχη να ανήκω στην προνομιούχα κατά τη γνώμη μου ομάδα 

ανθρώπων που παρακολούθησε πρόγραμμα Προσχολικής Αγωγής σε δομή της 

Δυτικής Μακεδονίας, στα ονομαζόμενα τότε (τέλη της δεκαετίας του 70), 

νηπιοτροφεία,. Οι απόψεις, η στάση αλλά και τα όσα μας δίδαξαν οι δασκάλες μας 

(κ. Ελένη και κ. Νανά), αντιλαμβάνομαι συχνά ότι επηρέασαν τις έως σήμερα 

επιλογές μου. Ασκώντας λοιπόν το επάγγελμα της Παιδαγωγού Προσχολικής 

Ηλικίας εδώ και 20 περίπου χρόνια και παρακολουθώντας ταυτόχρονα τα ευρήματα 

των ερευνών συνειδητοποίησα πόσο σημαντικά θετική ήταν η επιρροή των όσων 

εισέπραξα τα τρία εκείνα χρόνια πριν την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση γεγονός που 

επιβεβαίωσε την επιλογή μου να σπουδάσω και να εργαστώ στον συγκεκριμένο 

τομέα. 

Σήμερα όμως τα πάντα γύρω μας αλλάζουν με ταχύτατους ρυθμούς κι αυτό 

σημαίνει ότι όσοι ασχολούμαστε με το παιδί  έχουμε χρέος να προσαρμοστούμε στις 

νέες απαιτήσεις και να απομακρυνθούμε από παρωχημένα παιδαγωγικά μοντέλα  

καθώς αυτό θα αποδεικνύονταν τουλάχιστον ανεπαρκές.  Η εποχή και η πληθώρα 

των δεδομένων που προσφέρει απαιτεί να αλλάξουμε τακτική και να διδάξουμε στα 

παιδιά να στέκονται κριτικά απέναντι σε όσα εισπράττουν μαθησιακά ώστε να είναι 

σε θέση να διακρίνουν το σημαντικό και εφαρμόσιμο από το ασήμαντο και το 

ουτοπικό.  

Πέρα από τα υλικά μέσα και τις σύγχρονες δομές που θεωρούνται από όλους 

απαραίτητες αυτό που έκανε και θα κάνει πάντα τη διαφορά στην Εκπαίδευση είναι 

το έμψυχο δυναμικό και όπως δηλώνεται στα ευρήματα της παρούσας μελέτης, το 

έμψυχο δυναμικό υπάρχει. Αυτό που προβάλλει ως επιτακτική ανάγκη είναι η 

διαμόρφωση μιας εκπαιδευτικής πολιτικής, προσαρμοσμένης στα σύγχρονα 

δεδομένα της παιδαγωγικής επιστήμης η οποία θα προσφέρει σε κάθε παιδί τη 

δυνατότητα να εισπράξει τα προνόμια μίας ολοκληρωμένης, ποιοτικής  

Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.  

 

                Νικολαΐδου Αικατερίνη 



4 

 

1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Το πρόβλημα 

 

1.1 Εισαγωγή  

 

Τα τελευταία χρόνια Ευρωπαϊκοί αλλά και Διεθνείς Οργανισμοί όπως η EU. 

COMMISSION (Eurydice Report, 2016) και ο ΟECD (2012; 2015; 2018), έχουν 

προβεί σε εκτεταμένες αναλύσεις προκειμένου να ενισχυθεί ο θεσμός της 

Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης καθώς δύναται μακροπρόθεσμα να επηρεάσει 

θετικά την ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη και εξέλιξή των παιδιών (Bennet, 

2008). 

Σύμφωνα λοιπόν και με τις τελευταίες οδηγίες του OECD, όλα τα παιδιά θα 

πρέπει να έχουν πρόσβαση σε προγράμματα και δομές Προσχολικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης, στα πλαίσια της κοινωνικής συνοχής (Starting Strong V, 2017), καθώς 

μέσα από την ανάπτυξη του λόγου και της ορθής κοινωνικής συμπεριφοράς, 

αποτελούν κέντρα ανάπτυξης κοινωνικών δεσμών και γεφύρωσης κοινωνικών 

ανισοτήτων (Thorpe, Saton, Morgan, Danby & Tayler, 2012) εξυπηρετώντας τις 

ανάγκες του νέου  σκηνικού που διαμορφώνεται παγκοσμίως. 

Έτσι, τα τελευταία χρόνια εκδηλώθηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 

Προσχολική Εκπαίδευση από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

όπου και υπάγεται, το οποίο όμως επικεντρώθηκε στην θέσπιση της αύξησης της 

Υποχρεωτικής φοίτησης των νηπίων κατά ένα έτος. Το γεγονός αυτό έφερε στην 

επιφάνια  πολλαπλά προβλήματα. Κατ’ αρχάς, προέκυψε θέμα βιωσιμότητας του 

συγκεκριμένου μέτρου καθώς οι ελλείψεις σε δομές, παροχές και προσωπικό γίνονται 

εμφανείς σε όλα τα στάδια της εφαρμογής του. Επιπλέον υπήρξε αντίδραση και 

αντίλογος από την πλευρά της Προσχολικής Αγωγής, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς 
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Σταθμούς οι οποίοι υπάγονται στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς διασαλεύει τις 

ισορροπίες ανάμεσα στους δύο θεσμούς και τον έως και σήμερα τρόπο λειτουργίας 

τους. Ένταση όμως και ανησυχίες προκλήθηκαν και στους γονείς οι οποίοι καλούνται 

να προσαρμοστούν σε νέα δεδομένα το πλαίσιο των οποίων, ακόμη και σήμερα, δεν 

είναι καθορισμένο με σαφήνεια και δεν ισχύει για όλη τη χώρα.  

 Βρισκόμαστε εν τω μέσω σημαντικών αλλαγών και εξελίξεων οι οποίες 

ευελπιστούμε να βελτιώσουν τελικά το πρόσωπο της Προσχολικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης. Στη χώρα μας όμως, λίγες είναι οι έρευνες σε σχέση με την ποιότητα 

της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους εν λόγο θεσμούς και ακόμη λιγότερες είναι 

αυτές που ερευνούν την άποψη των γονέων επί του θέματος.  

 Η παρούσα μελέτη λοιπόν επικεντρώνεται στους γονείς και το πώς οι ίδιοι 

βιώνουν την πραγματικότητα της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Γίνεται μία 

απόπειρα καταγραφής των απόψεων τους για τους παράγοντες που συνιστούν το 

σύνολο των μεταβλητών που ορίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 

τόσο σε επίπεδο δομών, παροχών και προσωπικού όσο και του παιδαγωγικού-

εκπαιδευτικού χαρακτήρα των Βρεφονηπιακών-Παιδικών Σταθμών αλλά και των 

Νηπιαγωγείων στη χώρα μας.  

 

1.2 Σκοπός της έρευνας 

 

Στην παρούσα μελέτη μας απασχολεί η θέση των γονέων σε σχέση με τη Διετή 

Υποχρεωτικότητα στην Προσχολική Εκπαίδευση η οποία ανέκυψε πριν δύο 

περίπου έτη μέσα στα πλαίσια της γενικότερης τάσης για αλλαγή του εκπαιδευτικού 

μας συστήματος με στόχο τη βελτίωση του. Ποια είναι λοιπόν η γνώμη των γονέων 
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για την ποιότητα της παρεχόμενης Αγωγής κι Εκπαίδευσης στη χώρα μας στην 

Προσχολική Ηλικία; Πως κρίνουν τις υπάρχουσες δομές και παροχές; Τους 

ικανοποιεί άραγε η αύξηση της υποχρεωτικότητας κατά ένα έτος;   

Τέλος, το θέμα που αναδύεται είναι η διαμόρφωση ή μη ενός νέου και Ενιαίου 

σκηνικού  το οποίο θα στηρίζεται σε επιστημονικά δεδομένα, διευρυμένο σε όλο το 

φάσμα της Προσχολικής ηλικίας 0-6 ετών λαμβάνοντας υπ’ όψιν, όχι μόνο την 

άποψη των υπεύθυνων φορέων αλλά και τις απόψεις των γονέων οι οποίοι βιώνουν 

την πραγματικότητα της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ως έχει σήμερα στην 

χώρα μας. 

 

1.3 Ερευνητικά ερωτήματα 

 

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να καταγράψει τις απόψεις των γονέων για την 

ποιότητα της  παρεχόμενης Προσχολικής Αγωγής κι Εκπαίδευσης στη χώρα μας: 

-Ποια είναι η γνώμη τους για τον ρόλο των Παιδικών και Βρεφονηπιακών 

Σταθμών όσον αφορά την ποιοτική και ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών τους; 

-Ποια είναι η άποψή τους για το πλαίσιο λειτουργίας της Προσχολικής 

Αγωγής με βάση τα σημερινά δεδομένα; 

-Βάσει της εμπειρίας τους, ποιά είναι η γνώμη τους για τις επικρατούσες 

συνθήκες στον θεσμό της Προσχολικής Εκπαίδευσης στα πλαίσια της διετούς 

Υποχρεωτικότητας; 

-Είναι ενήμεροι σχετικά με τον όρο και τις προεκτάσεις της 

Υποχρεωτικότητας στην Εκπαίδευση και ποια είναι η άποψή τους για την 

Υποχρεωτικότητα στην Προσχολική ηλικία σε σχέση με ένα Δημόσιο Ενιαίο 
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σύστημα Προσχολικής Εκπαίδευσης το οποίο θα καλύπτει όλο το ηλικιακό φάσμα  0-

6 ετών;  

 

1.4 Αναγκαιότητα της έρευνας  

 

Ο OECD (2006; 2012; 2017; 2018) λοιπόν προτείνει τη θέσπιση 

κατευθυντήριων γραμμών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, κατάλληλων για όλο το 

ηλικιακό φάσμα της Προσχολικής Εκπαίδευσης (0-6 ετών). Αυτό βέβαια συνεπάγεται 

την ύπαρξη καταρτισμένου παιδαγωγικού προσωπικού και την εξασφάλιση άρτιων 

εργασιακών συνθηκών. Έτσι, σε συνδυασμό με την απαραίτητη χρηματοδότηση για 

την οργάνωση και τον εξοπλισμό των παιδαγωγικών δομών, σε κλίμα αυτονομίας και 

ασφάλειας να είναι σε θέση οι αρμόδιοι θεσμοί να εξυπηρετήσουν με τις απαραίτητες  

επιστημονικές μεθόδους τις πρακτικές, ψυχολογικές και μαθησιακές ανάγκες των 

παιδιών αυτής της ηλικίας. 

Τα νηπιαγωγεία όμως στην Ελλάδα, μετά το 2006 με τον N.3518 ( άρθρο 73, 

ΦEK 272 τ. A’, 21.12.2006)  που ορίζει υποχρεωτικό τον ένα χρόνο φοίτησης σε 

αυτά (ηλικία 5-6 ετών), αντιμετώπιζαν ήδη πρόβλημα προσωπικού, υλικοτεχνικών 

υποδομών και κτηριακών εγκαταστάσεων. Πώς λοιπόν θα εξυπηρετήσουν τη διετή 

υποχρεωτική φοίτηση πρακτικά, όταν το περιβάλλον, οι δομές και το εποπτικό υλικό 

είναι κατώτερο των απαιτήσεων και μάλιστα, εν μέσω οικονομικής ύφεσης που 

δυσχεραίνει την κατάσταση (Νικολαΐδης, 2017).  

Παρά ταύτα, η υποχρεωτική φοίτηση των νηπίων 4-6 ετών αποκλειστικά 

στο Νηπιαγωγείο αποτελεί από τις 2 Μαρτίου 2018 νόμο του κράτους (ν. 4521 ΦΕΚ 

38 /2 -3- 2018) με την πλήρη εφαρμογή του να ορίζεται σε πλαίσιο τριετίας καθώς 
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δεν πληρούν όλοι οι Δήμοι της χώρας τις απαραίτητες προϋποθέσεις, τόσο από 

πλευράς δομών όσο κι από πλευράς προσωπικού (Γαβρόγλου, 2018).   

Από την άλλη, αφαιρώντας ένα ακόμη έτος από το ηλικιακό φάσμα ευθύνης 

των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, αναρωτιέται κανείς που οδηγείται ο 

συγκεκριμένος θεσμός. Η προοπτική περεταίρω υποβάθμισής του έχει προκαλέσει 

έντονες αντιδράσεις από τους εμπλεκόμενους φορείς, διοίκηση, εκπαιδευτικό 

προσωπικό κ.ά. δημιουργώντας αναστάτωση και κλίμα ανασφάλειας. Βέβαια, ακόμη 

κι αν αντιμετωπιστούν τα προαναφερόμενα προβλήματα προκύπτει το ερώτημα εάν η 

αύξηση της Υποχρεωτικότητας είναι αρκετή ώστε να οδηγήσει στην επίτευξη του 

ευρύτερου στόχου, την παροχή βελτιωμένης οργανωτικά και ποιοτικά Προσχολικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά. 

 

1.5 Σημαντικότητα της έρευνας 

 

Έτσι, το τελευταίο διάστημα και ιδιαίτερα μετά την ψήφιση της αύξησης της 

υποχρεωτικότητας στην Προσχολική Εκπαίδευση αλλά και τη μείωση αντίστοιχα 

κατά ένα έτος της περιοχής ευθύνης της Προσχολικής Αγωγής, επικρατεί 

αναστάτωση και ένταση στο περιβάλλον των δύο θεσμών αλλά και των γονέων.  

Κι ενώ λοιπόν ο Υπ. Παιδείας κ. Γαβρόγλου (2018) υπόσχεται την καθολική, 

εντός τριετίας, εφαρμογή της δίχρονης  υποχρεωτικής  προσχολικής εκπαίδευσης, 

προκύπτουν μία σειρά ερωτημάτων όχι μόνο όσον αφορά τη δυνατότητα πλήρους 

εφαρμογής του συγκεκριμένου νόμου, αλλά και όσον αφορά το εάν η όλη οργάνωση 

της Διετούς Υποχρεωτικότητας πραγματοποιηθεί με βάση την ανάγκη για 

ποιοτικότερη Προσχολική Εκπαίδευση. Επιπλέον, η διετής αύξηση της 
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υποχρεωτικότητας κινείται μερικώς μεν στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Οδηγιών 

(Eurydice Report, 2016· OECD, 2018) όμως υπέρ των νηπιαγωγείων. 

Βέβαια, ενώ η άποψη των παιδαγωγών εξαρτάται όχι μόνο από τις 

παιδαγωγικές τους θέσεις αλλά κι από τα εργασιακά τους συμφέροντα, η άποψη των 

γονέων είναι πολύ σημαντική καθώς είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι για την 

αποτελεσματικότητα και την ποιότητα της εκπαίδευσης που θα λάβουν τα παιδιά τους 

στην πρώτη τους επαφή με το σχολικό περιβάλλον. Άλλωστε και βάσει των 

υποδείξεων του Ο.Ο.Σ.Α. (STARTING STRONG V, 2017), θα πρέπει να ενισχυθεί η 

εμπλοκή των γονέων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Προσχολικής Αγωγής κι 

Εκπαίδευσης, κάτι που καθιστά την άποψή τους απαραίτητη. 

 

1.6 Οριοθέτηση της έρευνας 

 

Στην συγκεκριμένη μελέτη διερευνάται η άποψη των γονέων, τόσο όσον  

αφορά την ποιότητα της παρεχόμενης Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στη 

χώρα μας όσο και το κατά πόσο θεωρούν ότι ένα Σύστημα Ενιαίας Προσχολικής 

Εκπαίδευσης θα εξυπηρετούσε καλύτερα σε σχέση με τη διετή Υποχρεωτικότητα 

στην Προσχολική Εκπαίδευση. Την άποψη των ειδημόνων (ψυχολόγων, 

αναπτυξιολόγων, παιδαγωγών αλλά και των επίσημων κρατικών και διεθνών φορέων) 

για την Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση  τη συναντούμε τις τελευταίες δεκαετίες 

σε  πλήθος ερευνών στη διεθνή βιβλιογραφία. Άλλωστε, το παιδί και η εκπαίδευση 

αποτελούσε ανέκαθεν και συνεχίζει να αποτελεί, έναν τομέα ο οποίος  απολαμβάνει 

το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας. Έτσι δε θα μελετηθεί σε αυτή 

την έρευνα παρά θα παρατεθούν αποτελέσματα επιλεγμένων ερευνών, προς 

εξυπηρέτηση της θεωρητικής τεκμηρίωσης της παρούσας μελέτης.  
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2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 
 

2.1 Εισαγωγή 

 

Παλαιότερα η ευθύνη για τη μέριμνα και την φροντίδα των βρεφών και των 

νηπίων αφορούσε αποκλειστικά τους γονείς. Τις τελευταίες δεκαετίες όμως, βάσει 

των νέων παγκόσμιων κοινωνικών και οικονομικών επιταγών αλλά και των γνώσεων 

που αφορούν τη γνωστική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, γίνεται όλο και 

πιο έντονη η ανάγκη εμπλοκής των επίσημων αρμόδιων φορέων στην αγωγή και 

εκπαίδευσή τους από τα πρώιμα ακόμη ηλικιακά στάδια μέσω της Προσχολικής 

Αγωγής κι Εκπαίδευσης με απώτερο στόχο τη σχολική ετοιμότητα (Logue, 2007; 

Sorariutta & Silve’n, 2018; Moss, 2012).  

Στην Ευρώπη, το ενδιαφέρον για την προαγωγή της ποιότητας της 

παρεχόμενης προσχολικής εκπαίδευσης διατηρείται έντονο εδώ και χρόνια. Κι αυτό 

από τη μία μεν λόγω της αναγνωρισμένης πλέον αξίας της για ένα δυναμικό και 

επιστημονικά πλαισιωμένο ξεκίνημα της  ζωής του παιδιού και από την άλλη με 

στόχο τη διευκόλυνση των γυναικών ώστε  να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην 

εργασία καθώς η οικονομική ευημερία κάθε χώρας εξαρτάται, συν τοις άλλοις και 

από τη διατήρηση των υψηλών ποσοστών εργαζόμενων πολιτών (STARTING 

STRONG II, 2006). 

 

2.2 Θεωρητικό πλαίσιο  

2.2..1 Παιδαγωγικές Θεωρίες και διαμόρφωση Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

 

Σήμερα, στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαντικό μέρος του 

δημόσιου προϋπολογισμού διατίθεται για την Εκπαίδευση η οποία χρηματοδοτείται 
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κατά βάση από το δημόσιο ταμείο κάθε χώρας ανάλογα με τις δημοσιονομικές της 

δυνατότητες (Eurydice, 2019) και στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης γίνεται 

προσπάθεια εντοπισμού προβληματικών τομέων ώστε να ενισχυθεί η οικονομική 

στήριξη προς αυτούς . Ένας από αυτούς τους τομείς είναι η Προσχολική Αγωγή (ΠΑ) 

και η Προσχολική Εκπαίδευση (ΠΕ) καθώς σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα 

αποτελεί βασικό στάδιο για τη συνολική ανάπτυξη του παιδιού αλλά και τη μετέπειτα 

ακαδημαϊκή του επιτυχία (Pana & Niculescu, 2014). Καθώς λοιπόν η φτώχια, το 

χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των γονέων λόγω μετανάστευσης, θρησκευτικές και 

πολιτισμικές πεποιθήσεις που συνδέονται με αξίες όπου η μόρφωση δεν κατέχει 

περίοπτη θέση οδηγούν ακόμη και σε αναλφαβητισμό, η ΠΑ και η ΠΕ 

χρησιμοποιήθηκαν ως μέσο για την εκμάθηση της γλώσσας και της κοινωνικής 

προσαρμογής γιατί σύμφωνα με τους Pogolsa & Bucun (2012) η εκπαίδευση 

επηρεάζει τις αλλαγές της κοινωνικής συμπεριφοράς φέρνοντας τις ανάγκες των 

ατόμων για κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη στο μέτρο των αναγκών της 

ευρύτερης κοινωνίας. Έτσι, η πολυπλοκότητα των οικονομικών θεωριών υιοθετεί την 

εκπαίδευση από τα αρχικά ακόμα στάδια της όχι μόνο ως μέσο εργασιακής 

εξειδίκευσης αλλά και ως μέσο κοινωνικής προσαρμογής (Gabriela, 2010). 

Σύμφωνα με την Αρβανίτη (2012), βιώνουμε μία περίοδο μετάβασης από τις 

εθνικιστικές στις πλουραλιστικές κοινωνίες, όπου η κοινωνικό-οικονομική και 

πολιτισμική ένταξη των μεταναστών, οικονομικών και μη, στις δομές μιας χώρας, 

είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την οικοδόμηση κοινωνικής συνοχής και αγαστής  

συνεργασίας. Στα πλαίσια της ίδιας λογικής Ευρωπαϊκοί όπως η EU COMMISSION 

και διεθνείς οργανισμοί (OECD, 2017), δημοσιεύουν αποτελέσματα πολύχρονων 

ερευνών όπου τεκμηριώνεται η σημαντική συμβολή της ΠΑ, στο σύνολο των 
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υποκειμένων που συμμετέχουν στην ενταξιακή διαδικασία (Eurydice, 2016; PISA, 

2017). 

Όμως η διαμόρφωση κρατικής πολιτικής όσον αφορά τον τομέα της 

προσχολικής Αγωγής κι Εκπαίδευσης απαιτεί τη συμβολή πολλών επιστημονικών 

ειδικοτήτων ( παιδιάτρων, ψυχολόγων και ψυχιάτρων, παιδαγωγών ειδικών και μη, 

κοινωνιολόγων, οικονομολόγων κ.α.) και επηρεάζεται από τις επικρατούσες αξίες 

αλλά και τους προβληματισμούς που εγείρονται σε σχέση με το παιδί, τη σωματική 

και ψυχολογική του ανάπτυξη αλλά και τη γνωστική του εξέλιξη (Petrogiannis, 

2010). Φαίνεται λοιπόν απαραίτητη μία επικοινωνιακή δράση όλων των 

εμπλεκόμενων ακροατηρίων ειδημόνων, πανεπιστημιακών φορέων, γονέων και 

παιδαγωγών ώστε να συμβάλλουν ο καθένας από την πλευρά του τονίζοντας τις 

ανάγκες και τις αδυναμίες της ήδη υπάρχουσας πολιτικής συμβάλλοντας έτσι στη 

βελτίωση της παρεχόμενης Αγωγής και Εκπαίδευσης σε όλο το φάσμα της 

προσχολικής ηλικίας (Garcia, 2011; Barnett, 2012). 

Τα συστήματα Προσχολικής Εκπαίδευσης που αναπτύχθηκαν τα τελευταία 

χρόνια  στην Ευρώπη είναι προσαρμοσμένα στην φιλοσοφία, τις ανάγκες αλλά και τις 

δυνατότητες κάθε κράτους. Παρουσιάζουν λοιπόν ποικιλομορφία ως προς τη δομή, 

το περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος, τις υλικοτεχνικές απαιτήσεις αλλά και 

ως προς τον επίσημο φορέα αναφοράς και ελέγχου (Urban, 2009; Eurydice, 2017;).  

Στην χώρα μας το διχοτομημένο σύστημα Προσχολικής Αγωγής κι 

Εκπαίδευσης έχει διαφοροποιηθεί πολλές φορές μέσα στον χρόνο και δομείται 

σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες κάθε εποχής 

(Κακανά & Σιμούλη, 2008). Σήμερα όμως χρήζει γενικότερων μεταρρυθμίσεων ώστε 

να ανταποκρίνεται στα νέα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα αλλά και στις 

εκπαιδευτικές-γνωστικές ανάγκες που αυξάνονται με ταχύτατους ρυθμούς. Η αλλαγή 
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άλλωστε ήταν ανέκαθεν αναπόσπαστο στοιχείο της εξέλιξης του ανθρώπου και κατ’ 

επέκταση της εκπαίδευσης. Καλούνται λοιπόν όσοι ασχολούνται με τον τομέα της 

Προσχολικής Αγωγής κι Εκπαίδευσης να διαχειριστούν ένα πλήθος αλλαγών μέσα 

στα πλαίσια της γενικότερης Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης. 

Όταν βέβαια μιλάμε για αλλαγή σε οποιονδήποτε οργανισμό έχουμε κατά νου 

κίνητρα υλικά με κριτήριο επιτυχίας το οικονομικό κέρδος. Στην Εκπαίδευση όμως 

κινητήριες δυνάμεις αποτελούν η κοινωνική αναγνώριση, το επαγγελματικό κύρος, η 

προσωπική ικανοποίηση όλων των εμπλεκόμενων ακροατηρίων και κυρίως τα 

αυξημένα μαθησιακά αποτελέσματα (Goodson & Rudd, 2012). Η Εκπαίδευση δεν 

είναι ένας κερδοσκοπικός οργανισμός αλλά ένα συμμετοχικό περιβάλλον που 

ετεροπροσδιορίζεται από το κράτος, την αγορά και τις κοινωνικές ανάγκες  όπου και 

λειτουργεί ένα ολόκληρο σύστημα στα πλαίσια της άμιλλας και του ανταγωνισμού με 

σκοπό την προσφορά στο άτομο, την κοινωνία και την επιστήμη (Παρούτσας, 2007). 

Έτσι η Εκπαιδευτική Αλλαγή πραγματοποιείται υπό διαφορετικό πρίσμα και πρέπει 

να ληφθούν υπ όψιν πρόσθετοι παράγοντες.  

Οι Kreg και Whitehead (2015), υποστηρίζουν ότι οι απόψεις για την ΠΑ και 

την Υποχρεωτική Εκπαίδευση διίστανται καθώς βασίζονται στον κοινωνικό ρόλο που 

αποδίδουν οι ερευνητές στο παιδί άλλοτε ως φυσικό κι άλλοτε ως κοινωνικό ον το 

οποίο αναπαράγει τη κουλτούρα και τις γνώσεις της εκάστοτε κοινωνίας. Για το λόγο 

αυτό υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις όσον αφορά την παιδαγωγική και την 

εκπαιδευτική προσέγγιση ανάλογα με τη θεωρία και την πολιτική που εφαρμόζεται σε 

κάθε περίπτωση. Το παιδί λοιπόν ως φυσικό ον οδηγεί σε μία παιδαγωγική η οποία 

στηρίζεται καθ’ όλα στις ανάγκες και τις φυσικές του έξεις ενώ η εκπαιδευτική 

πολιτική από την άλλη δομείται στηριζόμενη στον επαναπροσδιορισμό των ήδη 

εγκατεστημένων βιωμάτων και την εξέλιξη των ενδιαφερόντων του παιδιού βάση των 
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κοινωνικών προσταγών. Εκεί εντοπίζεται και η διαφοροποίηση της ΠΑ και της 

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης η οποία αντιμετωπίζει το παιδί ως «κενό δοχείο» το 

οποίο πρέπει να γεμίσει με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις αξίες που διέπουν τη 

κυρίαρχη κουλτούρα και όλα αυτά μέσα από μία ποιοτική μεταδοτική διαδικασία στα 

πλαίσια ενός ολοκληρωμένου παιδαγωγικού προγράμματος (Moss, 2012).  

Ο Arnott (2018), επισημαίνοντας την αξία και τη θέση που έχει το παιχνίδι ως 

μέσο έκφρασης μας μεταφέρει το συμπέρασμα του, ότι το παιδί της προσχολικής 

ηλικίας αντιγράφει τις συμπεριφορές, τα ηγετικά μοντέλα, τους κανόνες και την 

κουλτούρα του παιδαγωγικού του περιβάλλοντος και αυτό αντικατοπτρίζεται στο 

παιχνίδι και την κοινωνικό-συναισθηματική του συμπεριφορά και αυτορρύθμιση. 

Είναι λοιπόν φανερό ότι ανάλογα με το τι προσφέρουν οι πρώιμες παιδαγωγικές και 

μαθησιακές εμπειρίες των παιδιών, δύναται μέσω κονστρουβιστικών  (Lench, Florez, 

& Bench, 2011) αλλά και κυριαρχικών παιδαγωγικών μοντέλων (Skibbe et al., 2011) 

να καθορίσουν τον σχηματισμό των διαπραγματευτικών και αυτό-ρυθμιστικών τους 

προσεγγίσεων.  

Καθώς λοιπόν η αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της ΠΑ και ΠΕ και η αλλαγή 

της κρατικής πολιτικής των τελευταίων ετών ξεκίνησε ορμώμενη από οικονομικά 

κυρίως κριτήρια (Hunkin, 2018), είναι λογικό να υπάρχει μία τάση επικράτησης ενός 

αυστηρά δομημένου μαθησιακού πρωτοκόλλου το οποίο θα οδηγήσει σε ελεγχόμενα 

αποτελέσματα, έναντι ενός ελεύθερου παιδαγωγικού προγράμματος που δε θα δίνει 

τις απαραίτητες, μετρήσιμες εγγυήσεις αποτελεσματικότητας. 

Από την άλλη, ήδη το 1975 ο Bernstein υποστήριζε ότι το καταλληλότερο 

πρόγραμμα για την προσχολική ηλικία είναι αυτή η «αόρατη» παιδαγωγική που 

εφαρμόζεται στην ρουτίνα της ΠΑ. Ο διακριτικός έλεγχος και προσανατολισμός των 

παιδιών, ο σχεδιασμός δράσεων με την προοπτική αναδιαμόρφωσης τους ανάλογα με 
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τις ανάγκες και τις επιμέρους ικανότητες των παιδιών και η δίχως έμφαση μεταφορά 

και υιοθέτηση γνώσης δίνουν τη δυνατότητα σε παιδαγωγό και μαθητές να 

προσαρμόζουν από κοινού τη δομή και τη διαβάθμιση του προγράμματος, ορίζοντας 

όχι μόνο τις δράσεις αλλά και τις κοινωνικές τους σχέσεις.  

Σε συνέχεια αυτής της λογικής του Bernstein τα τελευταία χρόνια, στον 

καθιερωμένο λόγο περί παιδοκεντρικής διδασκαλίας συναντάμε θεωρίες που θέλουν 

την ελεύθερη βούληση και το ελεύθερο παιχνίδι να προσφέρουν μοναδικές ευκαιρίες 

στη γνωστική, κοινωνική και ψυχολογική εξέλιξη των παιδιών (Barron, 2009; 

Rogers, 2010; Gabriela, 2010; Grieshaber & McArdle, 2010; MacNevin & Berman, 

2017; Snaider, 2018) ). Έτσι πολλά είναι τα κράτη που κινούνται υπέρ ενός Ενιαίου 

αναλυτικού προγράμματος για την ΠΑ και ΠΕ σε εθνικό επίπεδο. Κι ενώ στο διεθνές 

ερευνητικό πεδίο τα περί παιδοκεντρικής μάθησης κερδίζουν συνεχώς έδαφος, οι εν 

ενεργεία παιδαγωγοί φαίνεται ότι προτιμούν να βασίζονται στην εφαρμογή ενός 

παιδαγωγικού προγράμματος που συνδυάζει το ελεύθερο με το δομημένο στοιχείο. Κι 

αυτό γιατί υπάρχουν πεδία όπως οι αξίες και τα πιστεύω των παιδαγωγών αλλά και οι 

στόχοι περί μαθησιακής συμπεριφοράς και λειτουργίας της τάξης τα οποία δεν 

επιτρέπουν την καθ’ όλα ελεύθερη δράση. Επιπλέον υπάρχει σαφής διάκριση στην 

έκφραση της ανάγκης των παιδιών  για παιχνίδι η οποία πρέπει να αναζητηθεί στα 

βαθύτερα αίτια που τη θεμελιώνουν όπως η κουλτούρα, η γλώσσα, η εθνική και 

πολιτισμική τους ταυτότητα, οι ικανότητες τους αλλά και το κοινωνικό και σχολικό 

τους πλαίσιο (Lunyachek, 2011; Wood, 2014). 

Σήμερα οι οικογένειες με εργαζόμενους και τους δύο γονείς έχουν τη 

δυνατότητα πρόσβασης σε δομές της ΠΑ και ΠΕ τόσο οικονομικά όσο και βάση 

κοινωνικών κριτηρίων για την εισαγωγή του παιδιού στις συγκεκριμένες δομές 

(Eurydice,2019). Έτσι όμως δίνεται η δυνατότητα στις οικογένειες αυτές να 
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προσφέρουν στα παιδιά τους τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η συμμετοχή του 

παιδιού στην ΠΑ και ΠΕ η οποία έχει συνδεθεί με τη σχολική ετοιμότητα και τα 

αυξημένα μαθησιακά αποτελέσματα. Επιπλέον σε κάποιες περιπτώσεις και όπου οι 

συνθήκες, όπως ο αριθμός των υπαρχόντων δομών και του αριθμού των παιδιών που 

μπορούν να φιλοξενήσουν βάσει νόμου το επιτρέπουν, επωφελούνται του 

δικαιώματος αυτού και άλλοι τύποι οικογενειών. Σαφώς η δυνατότητα συμμετοχής 

του παιδιού σε επίσημα ποιοτικά προσχολικά προγράμματα  θα έπρεπε να είναι 

καθολική όμως δυστυχώς υπάρχουν διαφορές από χώρα σε χώρα ανάλογα με τις 

οικονομικές της δυνατότητες αλλά και τις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς εργασίας 

(Crosnoe, Purtell, Davis-Kean, Ansari & Benner, 2016b). 

Οι Darling-Churchill και Lippman (2016) μιλώντας για την ΠΑ και ΠΕ και 

την συμβολή της στη μετέπειτα εξέλιξη του ατόμου, αναφέρονται στη σημασία της 

κοινωνικό-συναισθηματικής  ανάπτυξης των παιδιών προσχολικής ηλικίας καθώς 

επηρεάζει τις σχέσεις με τους συνομηλίκους τους καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής 

τους. Επιπλέον παίζει σημαντικό ρόλο όσον αφορά τη σχολική  ετοιμότητα και τις 

μελλοντικές επιδόσεις τους. Θεωρούν λοιπόν απαραίτητη την ύπαρξη προσωπικού 

εκπαιδευμένου και ικανού να υποστηρίξει την καλλιέργεια όλων των βασικών 

τομέων ανάπτυξης των παιδιών, γνωστικό, κοινωνικό, συναισθηματικό αλλά και μία 

εκπαιδευτική πολιτική η οποία θα στοχεύει σε ένα πρώιμο ποιοτικό παιδαγωγικό 

πρόγραμμα καθώς ο όρος σχολική ετοιμότητα όπως υποστηρίζουν οι Ma, Shen, 

Krenn, Hu και Yuan (2016) θεωρείται πλέον συνώνυμος της ποιοτικής ΠΑ και ΠΕ. 

Σημειώνουν επιπλέον ότι στο πλαίσιο ενός υψηλού επιπέδου ποιοτικού 

προγράμματος θα πρέπει να περιλαμβάνεται και η συνεργασία σχολείου-οικογένειας 

η οποία θα πρέπει να οριοθετείται θεσμικά προωθώντας μία υγιή σχέση αμοιβαίου 

σεβασμού μεταξύ σχολείου και οικογένειας, μεταξύ γονέων και παιδαγωγών. Έτσι οι 



17 

 

γονείς μέσω της συμμετοχής τους στις σχολικές δραστηριότητες αλλά και στη λήψη 

αποφάσεων θα έχουν γνώση του τρόπου λειτουργίας αλλά και του κλίματος της 

εκάστοτε δομής ώστε να είναι σε θέση να δημιουργήσουν τις κατάλληλες 

προϋποθέσεις και στο σπίτι για τη συνέχιση του έργου του σχολείου, σε συνεργασία 

πάντα με τους παιδαγωγούς.  

 

2.2..2 Γονική Εμπλοκή και η σημασία της για την Προσχολική Ηλικία  

 

Είναι λοιπόν πολύ σημαντική για την Προσχολική Ηλικία η συμμετοχή των 

γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους που όμως τείνει να αντιμετωπίζεται 

διαφορετικά ανάλογα με το κοινωνικό, μορφωτικό και οικονομικό επίπεδο των 

οικογενειών (Sackes, 2013). Οι Hindman, Skibbe και Morrison (2013) υποστηρίζουν 

ότι η συνεργασία μεταξύ γονέων και παιδαγωγών δύναται να προάγει την θετική 

εξέλιξη των παιδιών και για τον λόγο αυτό θα πρέπει οι παιδαγωγοί να αναπτύσσουν 

συγκεκριμένες τακτικές προσέλκυσης των γονέων κατά τη μετάβαση των παιδιών 

τους στη μαθητική ζωή ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για αποτελεσματικότερη 

συνεργασία. Κι αυτό γιατί ενώ οι ίδιοι είναι σε θέση να προσφέρουν ποιοτική 

καθοδήγηση θα μπορούσαν τα παιδιά να έχουν μεγαλύτερο κέρδος εάν η 

επιστημονική προσέγγιση των βασικών γνωστικών τομέων συνεχίζονταν και στο 

σπίτι. Καθώς λοιπόν οι γονείς στα πρώτα στάδια της εκπαίδευσης είναι πιο δεκτικοί 

και πρόθυμοι να εμπιστευτούν τους δασκάλους των παιδιών τους φαντάζει επιτακτική 

η υιοθέτηση καλών πρακτικών στην ΠΑ και ΠΕ που θα οδηγήσει σε παραγωγική 

συνεργασία γονέων και παιδαγωγών. Οι πρακτικές αυτές θα πρέπει να ορίζουν τον 

τρόπο προσέγγισης, τη συχνότητα των επαφών, το τι θα περιλαμβάνουν και φυσικά 

τον τρόπο και τα μέσα επικοινωνίας με τους γονείς (Funge & Sullivan, 2017). 
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Θεωρείται αυτονόητο ότι οι παιδαγωγοί θα πρέπει να λάβουν τη κατάλληλη 

επιμόρφωση προκειμένου όλο αυτό το εγχείρημα να έχει θετικά αποτελέσματα. Όπως 

άλλωστε επισημαίνουν οι Han και Love (2015), ασχέτως φυλής, γλώσσας, 

κουλτούρας και κοινωνικό-οικονομικής κατάστασης όσο πιο εντατική και 

συστηματοποιημένη είναι η γονική εμπλοκή, τόσο αποτελεσματικότερη είναι η 

ολόπλευρη  ανάπτυξη και η μελλοντική σχολική επίδοση των παιδιών.  

 

2.2..3 Αλληλεπίδραση Παιδιού – Παιδαγωγού 

 

Η παραγωγική συνεργασία γονέων και παιδαγωγών δύναται να οδηγήσει σε 

μία ποιοτική σχέση του παιδιού με τον παιδαγωγό. Η White (2016) υποστηρίζει ότι οι 

διαπροσωπικές σχέσεις των παιδιών με του ενήλικες του περιβάλλοντός τους, τους 

παρέχουν τα μέσα να διαχειριστούν τις προκλήσεις της ανάπτυξής τους. Όταν λοιπόν 

οι σχέσεις αυτές χαρακτηρίζονται από τρυφερή κι ευαίσθητη προς τις ανάγκες τους 

συμπεριφορά τότε λειτουργούν υπέρ της κοινωνικής και συναισθηματικής εξέλιξης 

των παιδιών καθώς αναπτύσσουν έτσι ένα εσωτερικό μοντέλο το οποίο ορίζει τόσο 

τις σχέσεις τους στο πλαίσιο της ΠΑ και ΠΕ (Zhang & Nurmi, 2012), όσο και τις 

σχέσεις τους στο μέλλον (Maldonado-Carreno & Votruba-Drzal, 2011). Μέσω της 

συνεχούς αλληλεπίδρασης  τους λοιπόν με τους παιδαγωγούς μπορούν να 

ερμηνεύσουν και να ανταποκριθούν κατάλληλα στους κοινωνικούς ρόλους έχοντας 

βάσει των βιωμάτων τους συγκεκριμένες προσδοκίες.  

Τα σημεία στα οποία πρέπει να δοθεί προσοχή είναι πολλά και εξαρτώνται 

από ποικίλους παράγοντες όπως η διαφορετική οπτική παιδιού-παιδαγωγού, το πώς 

αντιλαμβάνεται το παιδί και πως η παιδαγωγός τη διδασκαλική και τη 

συναισθηματική στήριξη αλλά και το πώς τα προσωπικά χαρακτηριστικά και των δυο 
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όπως η γλώσσα, το φύλο και η εθνικότητα σχετίζονται με τον τρόπο που έκαστος 

αντιλαμβάνεται τη προσωπική σχέση. Το σίγουρο είναι ότι τη σχέση αυτή θα πρέπει 

να τη διακρίνει οικειότητα και στοργή ώστε το παιδί να εξελιχθεί σωστά κοινωνικά 

και συναισθηματικά και να αναπτυχθεί ισόρροπα σε όλους τους τομείς (Rentzou & 

Sakellariou, 2011). Όλα αυτά βέβαια συνεπάγονται την ύπαρξη ενημερωμένων 

παιδαγωγών με επίπεδο μόρφωσης τέτοιο ώστε να διασφαλίζεται η ποιοτική 

αλληλεπίδραση παιδιού-παιδαγωγού (White, 2016; Fantuzzo, Perlman, Sproul & 

Minney, 2012). 

 

2.2..4 Καταρτισμένοι Παιδαγωγοί και κατάλληλες Δομές 

 

Όσον αφορά τώρα τους παιδαγωγούς, παρά την προσοχή που έχει δοθεί στην 

Προσχολική Αγωγή τα τελευταία έτη, το επάγγελμα του παιδαγωγού προσχολικής 

ηλικίας θεωρείται υποβαθμισμένο  και περιθωριοποιημένο. Οι καταρτισμένοι 

παιδαγωγοί όμως θεωρούνται από τους ειδικούς το κλειδί για την προαγωγή της ΠΑ 

και ΠΕ και από πολλά κράτη καταβάλλονται προσπάθειες για αύξηση του αριθμού 

τους με ταυτόχρονη αναβάθμιση του επιπέδου σπουδών στον συγκεκριμένο τομέα 

(Fenech, Waniganayake & Fleet, 2009). Επιπλέον, πέρα από τις ανέκαθεν 

υπάρχουσες αυξημένες ανάγκες της προσχολικής ηλικίας για ποιοτική διδασκαλία, 

στα πλαίσια της διαπολιτισμικότητας που χαρακτηρίζει πλέον τις κοινωνίες, οι 

εθνικές, γλωσσικές και πολιτισμικές διαφορές που σημειώνονται μεταξύ του 

μαθητικού πληθυσμού και η κοινωνική απαίτηση για αποδοχή της διαφορετικότητας  

καθιστούν απαραίτητη την ύπαρξη παιδαγωγών με ανώτατο μορφωτικό επίπεδο ώστε 

να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν σε ένα εργασιακό περιβάλλον αυξημένων 

απαιτήσεων (Hagan, 2011; Fantuzzo, Perlman, Sproul & Minney, 2012;  Õun, Tuun, 
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Tera, Sagen & Mägi, 2018). Άλλωστε οι δεξιότητες και οι γνώσεις εμπεδώνονται 

σαφώς πιο εύκολα σε συνάρτηση με τη γλωσσική, κοινωνική και συναισθηματική 

ανάπτυξη των παιδιών κι αυτό μόνο καταρτισμένοι παιδαγωγοί μπορούν να το 

προσφέρουν (Janmohamed, 2014; Lino, 2016). 

Βάσει της έρευνας των Pekdoğan και Kanak (2016), πέρα από την ύπαρξη 

ολοκληρωμένου και κατάλληλου αναλυτικού προγράμματος και καταρτισμένων 

παιδαγωγών, τα αποτελέσματα της ΠΕ επηρεάζονται άμεσα και από την ποιότητα 

των δομών, την παροχή του κατάλληλου εξοπλισμού αλλά και την διαμόρφωση του 

χώρου. Σε αυτές τις ηλικίες η ενεργητική μάθηση απαιτεί ένα περιβάλλον που θα 

επιτρέπει στα παιδιά να επιδίδονται στις κατάλληλες για την ηλικία τους 

δραστηριότητες ώστε μέσα από την αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους τους αλλά 

και με τους παιδαγωγούς να οδηγηθούν στα καλύτερα δυνατά εκπαιδευτικά 

αποτελέσματα (Pelatti et al, 2016; Barnett et al, 2015). Στο ίδιο συμπέρασμα 

καταλήγει και η Ρέντζου  (2011), η οποία σημειώνει ότι η ποιότητα του χώρου των 

δομών Προσχολικής Αγωγής κι Εκπαίδευσης αποτελεί ένα από τα βασικά κριτήρια 

ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

Μία σχηματική αναπαράσταση των σημαντικότερων παραγόντων που 

επηρεάζουν την ποιότητα της προσχολικής αγωγής κι εκπαίδευσης θα μπορούσε να 

είναι το Διάγραμμα 1. 
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Διάγραμμα 1: Παράγοντες επίδρασης της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

2.3 Εννοιολογικοί ορισμοί 

 

Στο Ν. 309/76 άρθρ. 4 παραγρ. 3 γίνεται για πρώτη φορά αναφορά στην 

υποχρεωτική φοίτηση στο νηπιαγωγείο μόλις όμως το 2007 ορίζεται ως υποχρεωτική 

η φοίτηση ενός έτους στο νηπιαγωγείο με την παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 3518/06. 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

(4-6 ΕΤΩΝ) 

ΟΛΙΣΤΙΚΗ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ 

ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ 

ΘΕΩΡΙΕΣ 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΉ 

 ΓΟΝΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 ΔΟΜΕΣ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ 

(0-4 ΕΤΩΝ) 



22 

 

 Με τον όρο υποχρεωτικότητα λοιπόν στην προσχολική εκπαίδευση νοείται 

πως κρίνεται απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης φοίτησης στο νηπιαγωγείο για 

την εγγραφή του παιδιού στην πρώτη δημοτικού. Επιπλέον ορίζεται ποινή (παρ.2 του 

αρθ. 3 του Ν. 1566) για όσους δε στείλουν το παιδί τους στο νηπιαγωγείο 

(Ντολιοπούλου, 2008). 

Ως Δημόσια Ενιαία Προσχολική Εκπαίδευση νοείται ένα καθ’ όλα νέο 

σύστημα όπου όλοι οι φορείς ΠΑ και ΠΕ θα λειτουργούν ως ένας ενιαίος φορέας υπό 

κοινή Κρατική Διοίκηση, με οργανωμένο και πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα όπου 

όλα τα παιδιά θα μπορούν να συμμετέχουν δωρεάν απολαμβάνοντας τα ίδια αλλά και 

οι οικογένειες τους τα οφέλη που αυτό συνεπάγεται.  

Σύμφωνα με την θεωρία του Piaget, το οργανωμένο παιχνίδι δίνει στα παιδιά 

την ευκαιρία να αναπτυχθούν γνωστικά, να εξασκηθούν στην επίλυση προβλημάτων 

και στην ικανότητά τους να παίρνουν αποφάσεις (Ahmad, Ch, Batool, Sittar  & 

Malic, 2016). Από την άλλη, η Maria Montessori το 1950 στο βιβλίο της, Η 

Ανακάλυψη του Παιδιού  (μτφρ. Γιάννος, 2010), θεωρεί φιλόδοξη την ιδέα να 

είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε την ανάπτυξη του ανθρώπου, μέσω επιστημονικών 

μεθόδων εκπαίδευσης, στην πιο σημαντική περίοδο της ζωής του. Τότε  

διαμορφώνονται και σταθεροποιούνται οι βασικές του λειτουργίες, η νοημοσύνη και 

ο χαρακτήρας του. Αυτό όμως θα πρέπει να συμβαίνει σε ένα κατάλληλα 

διαμορφωμένο και εξοπλισμένο περιβάλλον που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες 

αυτής της ηλικίας. Επιπλέον θα πρέπει να του παρέχει τη δυνατότητα να 

αυτοεξυπηρετείται και να αυτενεργεί, με την βοήθεια κατάλληλα εκπαιδευμένου 

προσωπικού που θα καλύπτει τις φυσικές και εκπαιδευτικές του ανάγκες (Black, & 

Davis, 2015). Με αυτόν τον τρόπο και πριν από εκατό περίπου χρόνια, η Maria 
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Montessori και ο J.J. Piaget περιέγραψαν αυτό που εμείς σήμερα ονομάζουμε ΠΑ και 

ΠΕ. 

Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας χρησιμοποιούμε τους όρους ΠΑ και 

ΠΕ καθώς τείνουν να επικρατήσουν όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά διεθνώς, 

καλύπτοντας τους θεσμούς που ονομάζουμε Παιδικούς Σταθμούς και Νηπιαγωγεία 

αντίστοιχα (Κυπριανός, 2007). 

 

2.4 Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση  

2.4..1 Η αναγνώριση της αξίας της Προσχολικής Αγωγής κι Εκπαίδευσης  

 

Η αγωγή και η εκπαίδευση των παιδιών υπήρξε ανέκαθεν μείζον θέμα της 

πολιτικής των κρατών. Ωστόσο, η προσχολική αγωγή με στοιχειώδη εκπαιδευτικό 

χαρακτήρα κάνει την εμφάνιση της στην Ευρώπη τον 19ο αιώνα. Λειτουργεί κατά 

βάση ως κοινωνική προσφορά προς τα οικονομικά ασθενέστερα στρώματα και εν 

συνεχεία, μετά την λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ως στήριξη και εξυπηρέτηση 

των εργαζόμενων μητέρων των οποίων ο αριθμός αυξάνονταν με ταχείς ρυθμούς 

(Bennet, 2008: p. 1-2).  

Σύντομα άρχισε να γίνεται αντιληπτό ότι ναι μεν η σωστή διατροφή, η υγιεινή 

και η φροντίδα ήταν άκρως απαραίτητες για τη σωματική και νοητική ανάπτυξη του 

παιδιού αλλά σε δεύτερο χρόνο και εφόσον τα αρνητικά αποτελέσματα των συνεχών 

πολέμων άρχισαν να ξεθωριάζουν η προσθήκη ποιοτικών παιδαγωγικών μεθόδων 

αποδεικνύονταν ότι είχε απείρως θετικότερα αποτελέσματα  όσον αφορά τη γνωστική 

ανάπτυξη των παιδιών και επιπλέον προσέφερε μαθησιακά κίνητρα στα πλαίσια της 

κοινωνικής και συναισθηματικής επάρκειας και ισορροπίας του ατόμου (Kartal, 

2001). Ενώ λοιπόν στις αρχές της δεκαετίας του 1960 όταν οι παιδαγωγοί 
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προσχολικής ηλικίας ακούγοντας ονόματα όπως του J. J. Piaget, ρωτούσαν «πώς 

γράφεται;» (Almy, 1976), ήδη μία δεκαετία αργότερα εφάρμοζαν τακτικές και 

θεωρίες όλων των μεγάλων παιδαγωγών του περασμένου αιώνα  σε μία γενναία 

πρώτη προσπάθεια παροχής ποιοτικής ΠΑ και ΠΕ. 

Σήμερα, συγκεντρώνονται παγκοσμίως στοιχεία που αφορούν την κρατική 

πολιτική και τα συστήματα που εφαρμόζονται στον εν λόγω φορέα. Έτσι μέσω της 

ανταλλαγής καλών πρακτικών και λύσεων αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα τα 

προβλήματα που ανακύπτουν στην προσπάθεια κάλυψης των αναγκών των νεότερων 

μελών της κοινωνίας μας (OECD, 2012; European Commission, 2014). 

 

2.4..2 Η Ευρωπαϊκή Πολιτική 

 

 Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζονται επιτροπές οι οποίες 

συλλέγουν αποτελέσματα ερευνών, στατιστικά στοιχεία και επιστημονικά δεδομένα 

και προτείνουν τους βασικούς δομικούς παράγοντες (EYFS, 2016) προκειμένου όλοι 

να είναι σε θέση να παρέχουν προγράμματα ποιοτικής ΠΑ και ΠΕ. Αντιμετωπίζουν 

τα παιδιά ως ενεργά μέλη της εκπαίδευσης και προτείνουν τακτικές γονικής εμπλοκής 

και συνεργασίας με τις σχολικές δομές δημιουργώντας τις προϋποθέσεις μίας 

δυναμικής, συνεχούς και δημοκρατικής διαδικασίας (Eurydice, 2017). 

Βάση λοιπόν της τελευταίας έκθεσης της EU Commission (2019), στα πλαίσια 

των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρονται διαφορετικές πολιτικές σε σχέση 

με τον φορέα ελέγχου ΠΑ και ΠΕ. Σε κάποιες περιπτώσεις το Υπουργείο Παιδείας 

είναι υπεύθυνο για το σύνολο της ΠΑ και ΠΕ (Ενιαίο σύστημα 0-6 ή 7 ετών) ενώ σε 

άλλα κράτη εφαρμόζεται διχοτομημένο σύστημα όπου αρχικά τα παιδιά συμμετέχουν 
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σε δομές ΠΑ οι οποίες υπάγονται σε διαφορετικά Υπουργεία ανάλογα με το κράτος 

στο οποίο ανήκουν και μετά από κάποια ηλικία (4 ή 5 ετών) τα παιδιά εντάσσονται 

στην ΠΕ η οποία ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας της εκάστοτε χώρας (Διάγραμμα 

2).  

 

 Σύστημα Ενιαίας Προσχολικής Αγωγής Κι Εκπαίδευσης 

 Σύστημα Διχοτομημένης Προσχολικής Αγωγής κι Εκπαίδευσης  

Διάγραμμα 2. Βασικά Ευρωπαϊκά μοντέλα οργάνωσης Προσχολικής Αγωγής κι 

Εκπαίδευσης όπως περιγράφονται από την European Commission (2017) 

 

Επίσης αναφέρονται δύο μοντέλα συστημάτων. Το ένα δίνει το δικαίωμα 

συμμετοχής σε προγράμματα ΠΑ και ΠΕ σε όλες τις οικογένειες ανεξαρτήτου 

κοινωνικό-οικονομικής κατάστασης. Βάση της κρατικής πολιτικής και των 

οικονομικών δυνατοτήτων κάθε χώρας σε κάποιες περιπτώσεις το κράτος είναι 

υποχρεωμένο να δημιουργήσει θέσεις για κάθε ενδιαφερόμενο ενώ σε κάποιες όχι 

(Διάγραμμα 3). Το πρώτο μοντέλο σε κάποιες χώρες ορίζει τα προγράμματα αυτά ως 
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τμήμα της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης του κράτους με ότι νομικές υποχρεώσεις αυτό 

συνεπάγεται εκατέρωθεν. 

 

                Από πολύ μικρή Ηλικία  

              Από 3 ετών  

              Από 4 ή 5 ετών 

              Δεν υπάρχει εγγύηση ύπαρξης θέσεων 

Διάγραμμα 3. Ηλικίες όπου υπάρχει εγγύηση θέσεως στην Προσχολική Αγωγή κι 

Εκπαίδευση όπως περιγράφονται από την European Commission (2017) 
 

2.4..3 Η Προσχολική Αγωγή κι Εκπαίδευση στην Ελλάδα 

 

Στη χώρα μας, τα πρώτα ιδρύματα που αφορούσαν παιδιά της πρώιμης 

παιδικής ηλικίας κάνουν την εμφάνισή τους τον 19ο αιώνα και «θεωρήθηκαν ως μέσο 

κοινωνικής παρέμβασης, ικανό να προστατέψει την κοινωνία από τα αποτελέσματα της 

φτώχειας, της ανισότητας, της ανασφάλειας και της περιθωριοποίησης. Ειδικότερα στο 
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πλαίσιο του μοντερνισμού τα ιδρύματα προσχολικής αγωγής αντιμετωπίστηκαν ως 

απαραίτητο εργαλείο για την κοινωνική πρόοδο.» (Χατζηστεφανίδου, 2008. σ. 2). 

Το Νομοσχέδιο του 1913 για τα Νηπιαγωγεία κι ενώ διαμορφώνεται με μία 

προνοιακή αντίληψη βάσει των τότε οικονομικό-κοινωνικών συνθηκών, προβάλλει 

την ανάγκη κοινωνικό-συναισθηματικής και γλωσσικής ανάπτυξης. Δίνει έμφαση στη 

γλώσσα ως μέσο σύνδεσης με τη κουλτούρα με στόχο τη διάχυση αξιών, ιδεών και 

αντιλήψεων και τη διαμόρφωση κοινωνικής ταυτότητας. Βέβαια η οικονομική 

δυσπραγία και οι συνεχείς πόλεμοι δεν επέτρεψαν την καθολική εφαρμογή του 

θεσμού της Π.Ε. Επισημαίνεται όμως η αναγκαιότητα σταδιακής έστω οργάνωσης 

ενός βασικού πλαισίου λειτουργίας αυτής υπερβαίνοντας την επικρατούσα  αντίληψη 

του τότε Νηπιαγωγείου  ως χώρου φροντίδας και εντάσσοντάς το στην επίσημη 

εκπαιδευτική διαδικασία (Kalerante, Eleftherakis & Galanis, 2016). 

Όπως αναφέρει η Ε. Ντολιοπούλου (2008) κατά το δεύτερο μισό του 20ου 

αιώνα, λόγω του αυξανόμενου αριθμού εργαζόμενων μητέρων και μονογονεϊκών 

οικογενειών, την αδυναμία της οικογένειας να προσφέρει κοινωνικά ερεθίσματα, 

αλλά και την δυσκολία των παιδιών για παιχνίδι στις μεγάλες πόλεις, σημειώνεται 

αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των παιδιών στην ΠΑ και ΠΕ στη χώρα μας. 

Σημαντικό ρόλο έπαιξαν επίσης τα πορίσματα της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας 

που συμφωνούν ότι οι εμπειρίες των παιδιών στην προσχολική ηλικία επηρεάζουν 

την μετέπειτα εξέλιξή τους.  

Έκτοτε συντάχθηκαν διάφορα νομοσχέδια (π.χ. 1984, 1989, 2003)  και ενώ το 

ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα χαρακτηρίζεται από συγκεντρωτισμό και βρίθει 

γραφειοκρατικών διαδικασιών οι αλλαγές που θεσπίζονταν δε δημιουργούσαν 

έκπληξη ή αναστάτωση στο προσωπικό της ΠΑ και ΠΕ καθώς οι παιδαγωγοί είχαν τη 

δυνατότητα να διαμορφώνουν το παιδαγωγικό πρόγραμμα κατά το δοκούν (Sofou & 
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Tsafos, 2010). Ο νόμος 4521 του 2006 (ΦΕΚ 272/21-12-2006) ήταν αυτός που 

θέσπισε για πρώτη φορά την Υποχρεωτικότητα επίσημα στο Νηπιαγωγείο. Στην 

συνέχεια συντάχθηκε από το ΥΠΕΠΘ αναλυτικό παιδαγωγικό πρόγραμμα βασισμένο 

στις νέες παιδοκεντρικές θεωρίες το οποίο θα έπρεπε πλέον υποχρεωτικά να 

εφαρμοσθεί από τους  παιδαγωγούς στο σύνολο τους (Dafernou et al, 2006). Την ίδια 

περίοδο στην Ελλάδα η δομή της ΠΑ και ΠΕ, διαμορφώθηκε όπως περιγράφει το 

Διάγραμμα 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 4: Η δομή της ΠΕ στην Ελλάδα μέχρι τον Μάρτιο του 2018 

 

Τη δομή αυτή διατηρούσε μέχρι πρόσφατα και την ψήφιση του νόμου περί 

διετούς Υποχρεωτικότητας στο Νηπιαγωγείο (ν. 4521 ΦΕΚ 38 /2 -3- 2018) όπου και 

διαμορφώνεται πλέον όπως περιγράφει το Διάγραμμα 5. 

 

 

 

 

 

ΗΛΙΚΙΑ 

ΠΑΙΔΙΟΥ 

0-2,5 ετών 

 

2,5-4 ετών 

 

4-5 ετών 

 

5-6ετών 

(Υ.Ε.) 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ  

ΚΑΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

0-6 ετών 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ 

ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 
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Διάγραμμα 5: Η δομή της ΠΕ στην Ελλάδα σήμερα 

 

2.4..4 Εκπαιδευτική Αλλαγή στην Προσχολική Αγωγή κι Εκπαίδευση: 

Τακτικές και Τομείς Ανάπτυξης 

 

Το 2018 το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δρομολόγησε 

την ψήφιση νέου νόμου (ν. 4521 ΦΕΚ 38 /2 -3- 2018), για την αύξηση της 

υποχρεωτικότητας στο νηπιαγωγείο από ένα σε δύο έτη και την εφαρμογή νέου 

αναλυτικού προγράμματος, πιεζόμενο ίσως από τις οδηγίες του ΟΟΣΑ (2018) που 

επιτάσσουν γενικότερες μεταρρυθμίσεις στο πεδίο της ΠΕ. Η Ελλάδα όμως, δεν έχει 

να επιδείξει καμία αλλαγή στις συνθήκες και τις δομές που απευθύνονται στην 

Προσχολική Ηλικία (Εurydice, 2017). Είναι λοιπόν αρκετή αυτή η μεταρρύθμιση για 

να καλύψει την ανάγκη για προαγωγή της ποιότητας της παρεχόμενης ΠΕ σε όλους 

τους τομείς; Ο γνωστικός τομέας που επιχειρεί να καλύψει το συγκεκριμένο 

Υπουργείο με την κίνησή του αυτή, καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες του παιδιού 

και της οικογένειας;  

Στην Ελλάδα το παιδαγωγικό προσωπικό της ΠΑ και ΠΕ έχει αυξημένα 

τυπικά προσόντα σε σχέση με το προσωπικό των περισσοτέρων Ευρωπαϊκών χωρών 

καθώς στην πλειοψηφία του κατέχει ακαδημαϊκούς τίτλους τετραετούς τριτοβάθμιας 

ΗΛΙΚΙΑ 

ΠΑΙΔΙΟΥ 

0-2,5 ετών 

 

2,5-4 ετών 

 

4-5 ετών 

 

5-6ετών 

 

 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ  

ΚΑΙ 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ 

ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 
(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 
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εκπαίδευσης, γεγονός που καθιστά τους Έλληνες παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας 

πέραν του δέοντος ικανούς να ανταπεξέλθουν στην ολιστική ανάπτυξη του παιδιού 

μέσω επιστημονικών προσεγγίσεων και να ανταποκριθούν στα όσα τα νέα δεδομένα 

της παιδαγωγικής επιτάσσουν (Grammatikopoulos et al., 2014).  

Δε μπορούμε να υποστηρίξουμε το ίδιο και για τις δομές, τόσο των Παιδικών 

Σταθμών όσο και των Νηπιαγωγείων. Για την αντιμετώπιση των αναγκών της 

Διετούς Υποχρεωτικότητας στο Νηπιαγωγείο και σύμφωνα με το άρθρο 220 του ν. 

4610 (ΦΕΚ 70 A'/07.05.2019) προβλέπεται η τοποθέτηση « προκατασκευασµένων 

σχολικών αιθουσών νηπιαγωγείου ελαφριάς κατασκευής µε τους απαιτούµενους 

βοηθητικούς χώρους» σε προαύλια δομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Από την άλλη η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε) ζητά 

χρηματοδότηση (ΥΠΕΠΘ, 2018) για την αναβάθμιση των δομών των Παιδικών 

Σταθμών ώστε να ανταποκρίνονται στο ΦΕΚ 1157/Β`/4.4.2017 που ορίζει τις νέες 

προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας των δομών ΠΑ. 

Όμως τα παιδιά που συμμετέχουν στην προσχολική αγωγή και εκπαίδευση 

έχουν καλύτερη κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη θέτοντας έτσι τα θεμέλια 

για καλύτερα ακαδημαϊκά και προσωπικά αποτελέσματα στο μέλλον (Darling-

Churchill & Lippman, 2016), θα πρέπει λοιπόν στην πολιτική των κρατών για την 

προσχολική ηλικία να ισχύουν τα κατάλληλα προγράμματα ώστε να δίνεται η 

δυνατότητα ανάπτυξης και συμμετοχής σε όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από την 

οικονομικό-κοινωνική κατάσταση των οικογενειών τους. Τα προγράμματα αυτά θα 

πρέπει να εγγυώνται την ύπαρξη κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών που θα 

προσφέρουν υγιεινές συνθήκες φιλοξενίας, ασφάλεια, αγωγή, εκπαίδευση και 

διατροφή όπως επισημαίνει η Ingrid Engdal (2019), αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για τον OMEP ( World Organization for Early Childhood Education). 
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Βάσει των γνωστικών ικανοτήτων της προσχολικής ηλικίας και της νοητικό-

συναισθηματικής ανάγκης των παιδιών για μάθηση μέσω μίας βιωματικής 

διαδικασίας το κάθε αντικείμενο διδασκαλίας θα πρέπει να τοποθετείται στο φυσικό 

του πλαίσιο ώστε να γίνεται κατανοητό και όχι να διδάσκεται ως απλό γεγονός ή 

στεγνή γνώση. Αυτό απαιτεί κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλον αλλά και 

παιδαγωγούς οι οποίοι θα είναι σε θέση να υποστηρίξουν μία βιωματική διδασκαλία 

(Kullberg, 2010). Έτσι τα παιδιά θα οδηγηθούν στην διεύρυνση των εσωτερικών και 

εξωτερικών οριζόντων τους και στην ταυτόχρονη ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης 

ώστε να διαμορφώσουν σαφή εικόνα για το περιεχόμενο της διδασκαλίας που τους 

παρέχεται ώστε να είμαστε σε θέση να μιλάμε για παροχή ποιοτικής ΠΑ και ΠΕ 

(Rovio-Johansson & Ingerman, 2016). 

Στην προσχολική ηλικία η οικογένεια και το παιδαγωγικό-εκπαιδευτικό 

πλαίσιο θέτουν τα θεμέλια για την μελλοντική γνωστική και γλωσσική επάρκεια των 

παιδιών. Όμως, η ποιότητα των μεθόδων είναι αυτή που καθορίζει το μέγεθος των 

αποτελεσμάτων καθώς δεδομένα όπως οι προσωπικές ανάγκες του παιδιού αλλά και 

το κοινωνικό και οικονομικό του υπόβαθρο μπορεί να αποτελέσουν αναχαιτιστικούς 

παράγοντες (Schmerse et al, 2018). Μπορεί λοιπόν οι καθημερινές οικογενειακές 

δράσεις να υποβοηθούν όμως το οργανωμένο περιβάλλον, οι επικοινωνιακές 

στρατηγικές και οι τεχνικές εκμάθησης του οργανωμένου λόγου στην ΠΑ και ΠΕ 

φαίνονται απαραίτητες για την κατάκτηση αναπτυγμένου προφορικού λόγου αλλά και 

για την εμπέδωση της γλώσσας στο σύνολο της (Melhuish et al, 2016; Han & 

Neuharth-Pritchett, 2019). 

Ένα παιδαγωγικό πρόγραμμα Προσχολικής Ηλικίας εκτός του γνωστικού 

πεδίου, θα πρέπει να καλύπτει και να ισορροπεί το παιδί κατ’ εξοχήν  

συναισθηματικά εξυπηρετώντας την ανάγκη του για ασφάλεια (Takala, Kokkonen, 
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Grεstιn & Liukkonen, 2014), ενισχύοντας την αυτογνωσία, τις διαπροσωπικές του 

ικανότητες (Merric, 2018) και καλλιεργώντας τη συναισθηματική του ωριμότητα 

ώστε να είναι σε θέση να παίρνει αποφάσεις (Romero-Lopez, et al, 2017). Άλλωστε η 

προσχολική ηλικία θεωρείται η πλέον κατάλληλη ώστε να αντιμετωπιστούν έγκαιρα 

και αποτελεσματικά προβλήματα θυμικού και συμπεριφοράς και να δοθούν λύσεις 

ώστε να οδηγηθεί το άτομο σε μία υγιή κοινωνικό-συναισθηματικά ενήλικη ζωή 

(Merrick, 2018). 

Όταν μιλάμε για καλλιέργεια συναισθηματικής ωριμότητας δε θα μπορούσαμε 

να αγνοήσουμε τη συνεισφορά της τέχνης στον τομέα αυτό της ανάπτυξης και όχι 

μόνο. Μέσω των τεχνών τα παιδιά εμπλέκονται στη διαδικασία να  δώσουν μορφή 

στις σκέψεις και τα συναισθήματα τους μέσω της παραγωγής ενός καλλιτεχνικού 

αντικείμενου, ενός θεατρικού (Peterken, 2018) ή μέσω της μουσικής η οποία 

αποτελεί βασικό συστατικό του παιχνιδιού στην προσχολική ηλικία (Koutsoupidou, 

2010). Η ενασχόληση τους λοιπόν με καλλιτεχνικές δράσεις τους δίνει τη δυνατότητα 

εξερεύνησης υλικών, ελεύθερης έκφρασης αλλά και εξέλιξης ανεπτυγμένων κινητικά 

και αισθητικά δεξιοτήτων γεγονός που καθιστά την τέχνη απαραίτητο δομικό 

συστατικό ενός ποιοτικού παιδαγωγικού προγράμματος για την προσχολική ηλικία 

(Wang, Benson, Eggleston & Lin, 2019). 

Η ταχύτητα με την οποία αναπτύσσεται σωματικά το μικρό παιδί καθιστά 

αναγκαία τη συνδρομή και της φυσικής αγωγής στο παιδαγωγικό πρόγραμμα της 

προσχολικής ηλικίας. Tα οφέλη της δε περιορίζονται στην καλή φυσική κατάσταση, 

την εξάσκηση της δυναμικής και συντονισμένης κίνησης, της συγκέντρωσης και την 

κινητική αυτονόμηση (Franxman & Gilbert, 2018; Petrie & Clarkin-Phillips, 2018) 

αλλά φαίνεται ότι βοηθούν επίσης στη διαχείριση του θυμού και της ήττας, στο να 

θέτουν στόχους και στην ανάπτυξη θετικής σκέψης  (Ang & Penney, 2013; Siskos, 
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Proios, & Lykesas, 2012; Bush & Sciaraffa, 2019). Επιπλέον η δυνατότητα υγιεινής 

διατροφής στα πλαίσια των σχολικών δομών είναι μία ακόμη απαίτηση των καιρών 

καθώς υπάρχει μία αυξητική τάση διατροφικών διαταραχών και η προσχολική ηλικία 

θεωρείται η πλέον κατάλληλη για να αποκτήσει το παιδί σωστές διατροφικές 

συνήθειες που θα το οδηγήσουν σε μία υγιή ενήλικη ζωή (Xu & Jones, 2016; Morris 

et al, 2016).  

Οι Heckman και Masterov (2007, σ. 448), μετά από ενδελεχείς έρευνες σε 

συνεργασία με νευρολόγους, εξελικτικούς ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, 

στατιστικούς αναλυτές και ψυχολόγους κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η πρόσβαση 

στην προσχολική αγωγή και εκπαίδευση είναι παράγοντας ακαδημαϊκής επιτυχίας 

αλλά και ανάπτυξης δεξιοτήτων, αποφασιστικότητας και παραγωγικότητας. Αυτό 

ευνοεί τόσο το εργασιακό όσο και το κοινωνικό πλαίσιο καθώς πέραν όλων των 

άλλων μειώνει τις πιθανότητες μελλοντικής παραβατικής συμπεριφοράς σε 

κοινωνικές ομάδες υψηλού κινδύνου και χαμηλών εισοδημάτων (Heckman, 2012; 

Garcia, Heckman, Leaf & Prados, 2016;  Elango, Garcia, Heckman & Hojman, 2015). 

Τέλος, για την εξασφάλιση της ποιότητας της ΠΑ και ΠΕ θα πρέπει να 

διατυπωθούν μέτρα αξιολόγησης τα οποία θα παρέχουν πληροφορίες όσον αφορά την 

τακτική (Peters, 2011; Griffiths, 2014; McNally & Ruslan-Slutsky, 2017), τις 

αποφάσεις (Shimizutani, 2011), τις δομές (Pelatti, Dynia, Logan, Justice & 

Kaderavek, 2016), το εκπαιδευτικό προσωπικό (Õun, Tuul, Tera, Sagen, & Mägi, 

2018), αλλά και τα ίδια τα παιδιά προβλέποντας γεωγραφικές και πολιτισμικές 

ιδιαιτερότητες και διαφορές (OMEP, 2018). Τα μέτρα αυτά θα καθορίζουν κατά πόσο 

τα προγράμματα είναι κατάλληλα, επαρκή και με προοπτική επιτυχίας (Tyler, 2012: 

p. 14). 
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3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Μεθοδολογία 

 

3.1 Διαδικασία εκτέλεσης της έρευνας 

 

Η παρούσα έρευνα διεξήχθη κατά την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου του 2019 

στο πλαίσιο εκπόνησης  εργασίας του εξ αποστάσεως μεταπτυχιακού προγράμματος 

«Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση» του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 

Οι Howard και Sharp (1983) στο εγχειρίδιο τους για την συγγραφή 

επιστημονικής εργασίας επισημαίνουν ότι η έρευνα θα πρέπει να αποτελείται από μία 

σειρά προκαθορισμένων, οργανωμένων και  καθ’ όλα διακριτών βημάτων καθώς 

συνήθως κατά τη διεξαγωγή της πραγματοποιούνται πολλές ενέργειες ταυτόχρονα οι 

οποίες όμως συχνά οδηγούν σε αδιέξοδα τα οποία απαιτούν την επιστροφή σε 

προγενέστερα στάδια. Για το λόγο αυτό και προς διευκόλυνση των ερευνητών θα 

πρέπει εξ’ αρχής να ορίζεται μία οργανωμένη και πλήρης αναφορά σε ένα σχέδιο 

δράσης θεμελιωμένο σε μία συστηματική και τεκμηριωμένη θεωρία η οποία θα 

προσφέρει μία προϋπάρχουσα πλατφόρμα εναλλακτικών  αντιπροτάσεων, 

ανθεκτικών στην κριτική ώστε να ενισχύεται η πιθανότητα επιτυχίας της εκάστοτε 

εργασίας.  

Ως επιστημονική εργασία στην περίπτωση της μελέτης ορίζεται η παραγωγή 

προσωπικών θέσεων και συμπερασμάτων του μελετητή βασισμένων στην ήδη 

υπάρχουσα γνώση. Η έρευνα από την άλλη  αναφέρεται στην συλλογή, οργάνωση και 

ερμηνεία δεδομένων με σκοπό την παραγωγή νέας ή την επαλήθευση της ήδη 

υπάρχουσας γνώσης. Ανεξάρτητα όμως από το είδος της εργασίας ο βασικός στόχος 

είναι ένα λογικό και μεθοδικά διαρθρωμένο ενιαίο σύνολο το οποίο θα προσφέρει 

ορθές, πλήρεις και τεκμηριωμένες πληροφορίες. Έχοντας λοιπόν ένα συγκεκριμένο 
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ερευνητικό ερώτημα, συγκεντρώνονται και αξιοποιούνται σχετικά δεδομένα ώστε να 

διαμορφωθεί μία απάντηση η οποία θα στηρίζεται σε αυστηρά λογική ανάλυση  και 

θα έχει μορφή τέτοια ώστε να επιτρέπει τον έλεγχο της μεθόδου εργασίας του 

ερευνητή σε όλα της τα στάδια (Θεοφιλίδης, 2005). 

Σύμφωνα με τους Παπαναστασίου και Παπαναστασίου (2016), ο άνθρωπος 

μέσω των φυσικών και κοινωνικών ερεθισμάτων λαμβάνει άμεση ή έμμεση γνώση η 

οποία όμως είναι ελλιπούς μορφής και μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένα 

συμπεράσματα λόγω επιλεκτικής παρατήρησης ή μνήμης. Το ίδιο ισχύει όταν 

αντλούνται πληροφορίες μέσω ειδικών καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος να μην είναι 

πάντα αξιόπιστες. Υποστηρίζουν λοιπόν πως η επιστημονική μέθοδος μέσω της 

εκπαιδευτικής έρευνας είναι ίσως ο ποιό έγκυρος τρόπος απόκτησης νέας γνώσης και 

την ορίζουν «ως τη συστηματική επιστημονική διαδικασία επίλυσης προβλήματος που 

στοχεύει στην επίλυση προβλημάτων εκπαιδευτικής μορφής και έχει σκοπό την 

προσθήκη νέων γνώσεων στο οργανωμένο σύνολο των επιστημονικών γνώσεων». Έτσι 

για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας επιλέχθηκε η μεθοδολογία της 

εκπαιδευτικής επιστημονικής έρευνας και πιο συγκεκριμένα η περιγραφική-

συγχρονική μέθοδος από τη μία προς εξυπηρέτηση της οικονομίας της μελέτης κι από 

την άλλη καθώς με την επιλογή αυτή δόθηκε στην φοιτήτρια η ευκαιρία να επεκταθεί 

σε έναν αριθμό δεδομένων τέτοιο που θα έδινε τη δυνατότητα γενίκευσης των 

αποτελεσμάτων. Επιπλέον θα ήταν στη συνέχεια δυνατή η πρόσθετη χρήση 

ποιοτικών δεδομένων προκειμένου να ενισχυθεί η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της 

ποσοτικής διαδικασίας.  

Αρχικά συγκεντρώθηκαν στοιχεία πρόσφατων ερευνών από ηλεκτρονικές 

βάσεις δεδομένων και επιστημονικά περιοδικά που αφορούσαν τις σύγχρονες θεωρίες 

για την ΠΑ και ΠΕ ώστε να αποφασιστεί με ακρίβεια ο τομέας ενδιαφέροντος, να 
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συνταχθεί το θέμα και να δοθεί μία ολοκληρωμένη  ερευνητική πρόταση προς 

έγκριση στον ερευνητικό σύμβουλο. 

 Εν συνεχεία έγινε χρήση βιβλιογραφίας ώστε να οριστούν ο σκοπός και τα 

ερευνητικά ερωτήματα. Ακολουθώντας το θεωρητικό πλαίσιο της περιγραφικής 

συγχρονικής μεθόδου βάσει του θέματος και του είδους των ερευνητικών 

ερωτημάτων όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο των Παπαναστασίου και 

Παπαναστασίου (2016), αναπτύχθηκε η βάση του θεωρητικού πλαισίου της έρευνας, 

καταγράφηκαν οι λειτουργικοί ορισμοί, αποφασίστηκε το πεδίο του δείγματος και 

κατασκευάστηκε από την φοιτήτρια ερωτηματολόγιο. 

 Εφόσον το θέμα, τα ερευνητικά ερωτήματα και το ερευνητικό εργαλείο 

εγκρίθηκαν από τον ερευνητικό σύμβουλο τα ερωτηματολόγια εκτυπώθηκαν και 

μοιράστηκαν από την φοιτήτρια σε φακέλους ως εξής: 40 στη γραμματεία τοπικής 

επαγγελματικής και ερασιτεχνικής σχολής χορού, 40 στην πρόεδρο τοπικού 

αθλητικού συλλόγου, 40 σε συλλόγους γονέων και κηδεμόνων σε δημοτικά σχολεία 

της περιοχής και άλλα 50 δόθηκαν από τη φοιτήτρια σε τοπικούς Παιδικούς 

Σταθμούς και Νηπιαγωγεία. Σε κάποιες περιπτώσεις χρειάστηκε να ενημερωθούν οι 

γονείς για τη ψήφιση του νέου νόμου (ν. 4521 ΦΕΚ 38 /2 -3- 2018) περί της αύξησης 

της υποχρεωτικότητας στο Νηπιαγωγείο καθώς μη έχοντας εδώ και 1-2 χρόνια σχέση 

συνεργασίας με την ΠΕ δε γνώριζαν τις τελευταίες εξελίξεις. Δόθηκαν οι σχετικές 

πληροφορίες ώστε να μπορέσουν να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις. Σε διάστημα 

περίπου πέντε εβδομάδων συγκεντρώθηκαν απαντημένα τα 131 από τα 170  

ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν, σε κλειστούς φακέλους προς εξυπηρέτηση των 

κανόνων δεοντολογίας. 

 Η εικοσάχρονη παιδαγωγική εμπειρία της φοιτήτριας-ερευνήτριας ως 

παιδαγωγός στον τομέα της ΠΑ και η ενασχόληση της σε διάφορους φορείς της 



37 

 

περιοχής όπως συλλόγους γονέων, αθλητικούς και καλλιτεχνικούς συλλόγους οι 

οποίοι απευθύνονται σε παιδιά και γονείς βοήθησε ώστε οι συμμετέχοντες να δείξουν 

προθυμία και δεν υπήρξε ιδιαίτερη δυσκολία στη συγκέντρωση των 

ερωτηματολογίων πέραν ορισμένων πρακτικών δυσλειτουργιών. Έκπληξη προκάλεσε 

ο ενθουσιασμός ενός μεγάλου αριθμού γονέων που «επί τέλους» θα έπαιρναν μέρος 

σε μία έρευνα που αφορούσε τα παιδιά τους και μάλιστα την ΠΑ και ΠΕ.  

Το είδος της επιστημονικής έρευνας (περιγραφική συγχρονική) όρισε 

αναγκαία τη χρήση συγκεκριμένων στατιστικών τεχνικών. Εφόσον καταγράφηκαν τα 

δεδομένα, έγινε χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) όπου και αναζητήθηκαν αρχικά οι συχνότητες (frequencies) και τα 

ποσοστά των ποιοτικών μεταβλητών της κατηγοριακής κλίμακας. Στη συνέχεια 

καταγράφηκαν οι Μ.Ο. (Μέσοι Όροι) και οι Τ.Α. (Τυπικές Αποκλίσεις) όλων των 

δηλώσεων έτσι ώστε τα αποτελέσματα κάθε ενότητας να παρουσιάζονται ξεχωριστά 

και σε διαφορετικό πίνακα. Μετά το Τεστ αξιοπιστίας (reliability test a) για κάθε 

ερώτηση των ενοτήτων του ερωτηματολογίου ακολούθησε το 

Ttest για ανεξάρτητα δείγματα και η Ανάλυση Διακύμανσης 

(one Way ANOVA test) προκειμένου να εντοπιστούν οι δηλώσεις που παρουσιάζουν 

στατιστικά σημαντική διαφορά και χρήζουν προσοχής και ιδιαίτερου σχολιασμού-

αιτιολόγησης. Τέλος, ακολούθησε η Παραγοντική Ανάλυση ώστε να γίνει 

ομαδοποίηση των μεταβλητών με βάση τη μεταξύ τους σχέση και να βρεθεί ο 

συντελεστής συσχέτισής τους. Η ανάλυση των μεταβλητών οδήγησε στην εξαγωγή 

των αποτελεσμάτων και δημιουργήθηκαν βάσει αυτών οι ανάλογοι πίνακες 

δεδομένων.  

Προς τεκμηρίωση όμως των αποτελεσμάτων και βάση των στατιστικών 

αποκλίσεων που παρατηρήθηκαν μετά την εξαγωγή τους μέσω του στατιστικού 
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πακέτου SPSS, κρίθηκε απαραίτητη η χρήση επιπλέον ερευνητικών εργαλείων ώστε 

να ενισχυθεί η αξιοπιστία και η εγκυρότητα (τριγωνοποίηση) των ερευνητικών 

δεδομένων. Όλα τα φαινόμενα όπως υποστηρίζουν οι Erickan  και Roth (2006) έχουν 

και ποσοτικά αλλά και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Και οι δύο προσεγγίσεις έχουν να 

προσφέρουν σημαντικά στοιχεία στην κατανόηση των εκπαιδευτικών φαινομένων 

(Βρασίδας, 2014) και στην συγκεκριμένη έρευνα απαιτήθηκαν νέα στοιχεία 

προσαρμοσμένα στα αποτελέσματα  που προέκυψαν από το ποσοτικό στάδιο, 

δυνατότητα που δίνεται μέσω ποιοτικών προσεγγίσεων.   

Πραγματοποιήθηκαν λοιπόν δύο ημιδομημένες συνεντεύξεις βάση των 

οδηγιών του Βρασίδα (2014). Η πρώτη ήταν ομαδική, διήρκεσε περίπου 30 λεπτά και 

συμμετείχαν επτά  γονείς οι οποίοι είχαν παιδιά στις ηλικίες που ορίζει ο περιορισμός 

του δείγματος ώστε να ληφθούν αντιπροσωπευτικές απαντήσεις σε συνέχεια του 

ποσοτικού και βασικού σκέλους της έρευνας. Στη δεύτερη η οποία διήρκεσε περίπου 

20 λεπτά συμμετείχε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δ. Θερμαϊκού όπου και 

πραγματοποιήθηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος η ποσοτική έρευνα. 

Δόθηκαν στους συμμετέχοντες οι απαραίτητες πληροφορίες για τα δεδομένα 

που προέκυψαν από την ποσοτική έρευνα πριν αλλά και κατά την διάρκεια των 

συνεντεύξεων ώστε να δοθούν οι ανάλογες διευκρινιστικές απαντήσεις. Το κλίμα 

ήταν ζεστό και φιλικό ώστε  να νιώσουν άνετα, να συμμετέχουν στη συζήτηση  χωρίς 

ενδοιασμούς και να απαντήσουν με ειλικρίνεια.  Στη συνέχεια 

απομαγνητοφωνήθηκαν και κωδικοποιήθηκαν τα δεδομένα των συνεντεύξεων ώστε 

να γίνει εξαγωγή συμπερασμάτων και να συσχετιστούν με τα ποσοτικά δεδομένα της 

έρευνας. 

Εφόσον συγκεντρώθηκαν όλα τα δεδομένα που κρίθηκαν απαραίτητα 

συνδέθηκαν με τη σχετική βιβλιογραφία χρήση της οποίας έγινε κατά τη συγγραφή 
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του θεωρητικού μέρους της εργασίας. Υπήρχε βέβαια κάποια προεργασία από την 

οποία προέκυψαν οι παράγοντες που οδήγησαν στον ορισμό των βασικών 

μεταβλητών της έρευνας ωστόσο, η ανάλυση των αποτελεσμάτων έκανε απαραίτητη 

την περαιτέρω αναζήτηση στοιχείων στις βάσεις δεδομένων και τη διεθνή 

βιβλιογραφία προς τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τα 

ερευνητικά δεδομένα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας τηρήθηκαν 

αυστηρά οι παράμετροι που αφορούν τους κανόνες δεοντολογίας προς εξασφάλιση 

της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων της έρευνας. 

 

3.2 Μέσα συλλογής δεδομένων 

3.2..1 Ερωτηματολόγιο 

 

Για της ανάγκες της παρούσας μελέτης και την εξυπηρέτηση της 

μεθοδολογίας που επιλέχθηκε βάσει των οδηγιών του εγχειριδίου των 

Παπαναστασίου και Παπαναστασίου (2016), κατασκευάστηκε ερωτηματολόγιο για 

συλλογή των δεδομένων από τους γονείς του δείγματος.  

Για τον ορισμό των μεταβλητών και εν συνεχεία τη κατασκευή του 

ερευνητικού εργαλείου η φοιτήτρια βασίστηκε στη διαβαθμισμένη κλίμακα ECERS-3 

(2016) αναφορικά με τους παράγοντες EYFS (Early Years Foundation Stage)  που 

οδηγούν στην αποτελεσματική διδασκαλία στην προσχολική ηλικία η οποία 

θεωρείται θεμελιώδης για την περεταίρω εξέλιξη των παιδιών. Η  συγκεκριμένη 

κλίμακα επιδιώκει την συγκέντρωση όσο το δυνατόν περισσότερων δεδομένων τα 

οποία αντανακλούν τις μεθόδους και τα μέσα, υλικά ή μη που οδηγούν στην 

βελτίωση της ΠΑ και ΠΕ διερευνώντας τον κάθε τομέα ξεχωριστά. 
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Το ερωτηματολόγιο λοιπόν περιλαμβάνει 54 ερωτήσεις κλειστού και μία 

ανοικτού τύπου ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εκφράσουν τις 

θέσεις τους ή να προσθέσουν στοιχεία. Οι 7 πρώτες ερωτήσεις είναι κατηγοριακής 

κλίμακας και αφορούν δημογραφικά στοιχεία τα οποία κρίθηκαν απαραίτητα για την 

περαιτέρω στατιστική ανάλυση και τη διερεύνηση των τυπικών αποκλίσεων ανά 

κατηγορία πληθυσμού στη βάση των δεδομένων. Οι επόμενες 47 ερωτήσεις είναι 

κλειστού τύπου και ανήκουν στη διατακτική κλίμακα Likert (1-5), ώστε να 

διερευνηθούν οι επικρατούσες απόψεις των γονέων επί των μεταβλητών που 

συνθέτουν το ερωτηματολόγιο. Στην τελική του μορφή λοιπόν το ερωτηματολόγιο 

αποτελείται από πέντε μέρη. Το πρώτο αφορά τα  Δημογραφικά Στοιχεία  και 

περιλαμβάνει τις ερωτήσεις 1-7.  

Η Θεματική Ι περιλαμβάνει τις ερωτήσεις 8-21 για την ποιότητα της 

παρεχόμενης ΠΑ, το εάν συμβάλει στην γνωστική και ψυχολογική εξέλιξη του 

παιδιού. Επίσης, εάν οι γονείς θεωρούν πως προάγει την κοινωνικοποίηση του 

παιδιού και ποιες γνώσεις και δεξιότητες θεωρούν ότι αναπτύσσει το παιδί στα 

πλαίσια των Παιδικών Σταθμών.  

Η Θεματική ΙΙ περιλαμβάνει τις ερωτήσεις 22-35 για τον παιδαγωγικό ή μη 

χαρακτήρα αλλά και την παιδαγωγική επάρκεια της ΠΑ σε συνάρτηση με το 

πρόγραμμα και το παιδαγωγικό προσωπικό της. Το εάν οι γονείς θεωρούν 

ικανοποιητικές τις υποδομές, τις παροχές, την οργάνωση, τον τρόπο λειτουργίας αλλά 

και το κατά πόσο γνωρίζουν τον διοικητικό φορέα αναφοράς των Παιδικών Σταθμών.  

Στην Θεματική ΙΙΙ οι ερωτήσεις 36 έως 47 διερευνούν τη συμβολή της ΠΕ 

βάσει του αναλυτικού προγράμματος και των οδηγιών του ΥΠΠΕΠΘ στην γνωστική 

και κοινωνικό-συναισθηματική εξέλιξη του παιδιού καθώς και τον βαθμό 

ικανοποίησης των γονέων όσον αφορά τον παιδαγωγικό-εκπαιδευτικό της χαρακτήρα 
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αλλά και τον βαθμό ικανοποίησής τους αναφορικά με τις υλικοτεχνικές και λοιπές 

παροχές των νηπιαγωγείων.   

Τέλος η Θεματική IV περιλαμβάνει τις ερωτήσεις 48 έως 54 για το βαθμό 

ενημερότητας των γονέων για την Υποχρεωτικότητα στην Εκπαίδευση και τις 

νομικές της προεκτάσεις. Επίσης, εάν θεωρούν ότι η λύση για την βελτίωση της 

παρεχόμενης ΠΑ και ΠΕ στη χώρα μας είναι η Διετής Αύξηση της 

Υποχρεωτικότητας ή ένα νέο σύστημα Δημόσιας Ενιαίας Προσχολικής Εκπαίδευσης 

που θα περιλαμβάνει όλο το φάσμα των ηλικιών  (παιδιά 0 έως 6 ετών). 

Όσον αφορά την αξιοπιστία του ερωτηματολογίου και των θεματικών του 

σύμφωνα με τον έλεγχο εσωτερικής συνέπειας Cronbach’s alpha της στατιστικής 

ανάλυσης SPSS, στις τρείς πρώτες Θεματικές η τιμή εμφανίζεται υψηλή (> 0,7) ενώ 

στην τέταρτη Θεματική το Cronbach’s alpha εμφανίζεται χαμηλό (0,638<0,7) όπως 

σημειώνεται στον Πίνακα 3.1. Αυτό, ίσως να οφείλεται στο είδος των δηλώσεων που 

περιλάμβανε η 4η ενότητα οι οποίες ήταν πιο γενικές και υποθετικές για τους 

συμμετέχοντες. 

Πίνακας 3:2 Βαθμός εσωτερικής αξιοπιστίας Cronbach’s alpha για τις θεματικές του 

ερωτηματολογίου 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ Cronbach’s alpha 

I Η αποτελεσματικότητα της Προσχολικής Αγωγής όσον 

αφορά την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών 

0, 927 

II Η ποιοτική ανάπτυξη των παιδιών στο νέο πλαίσιο 

λειτουργίας της Προσχολικής Αγωγής  

0,886 

III Η Προσχολική Εκπαίδευση στα πλαίσια της διετούς 

αύξησης της υποχρεωτικότητας  

0,916 

IV Η Υποχρεωτικότητα στην Εκπαίδευση 0,638 

 

3.2..2 Συνεντεύξεις  

 

Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία μίας ποιοτικής έρευνας σύμφωνα με τον 

Βρασίδα (2014) και τον Θεοφιλίδη (2005) εξαρτάται από το πλαίσιο μελέτης, τις 



42 

 

ερωτήσεις που θα τεθούν και το αν υπάρχει συσχετισμός με το θεωρητικό πλαίσιο, το 

δείγμα και τον τρόπο καταγραφής των δεδομένων. Επίσης σημαντικό ρόλο παίζει η 

επιλογή του τύπου της συνέντευξης ώστε να εξυπηρετεί τον στόχο της έρευνας και 

τέλος η σχέση μεταξύ ερευνητή και συνεντευξιαζόμενου.   

Όσον αφορά τη συγκεκριμένη μελέτη το περιεχόμενο των ερωτήσεων της 

συνέντευξης ορίστηκε από τα αποτελέσματα των στατιστικών αναλύσεων  Ttest και 

one Way ANOVA των ποσοτικών δεδομένων και αφορούσαν τις μεταβλητές εκείνες 

που παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Λήφθηκαν, επίσης, υπ’ όψιν οι 

μεταβλητές εκείνες που συγκέντρωσαν τις μεγαλύτερες ή μικρότερες τιμές κατά την 

ανάλυση του Μ.Ο. Επιλέχθηκε ο τύπος της ημιδομημένης προσέγγισης ώστε να 

υπάρχει ευελιξία και προσαρμοστικότητα κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων και 

την συλλογή των απαραίτητων δεδομένων (Βρασίδας, 2014). 

 

3.3 Λειτουργικοί ορισμοί 

 

Στην παρούσα μελέτη ως Προσχολική Αγωγή ορίζεται η συμμετοχή του 

παιδιού σε προγράμματα Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών οι οποίοι υπάγονται 

στο Υπουργείο Εσωτερικών και ως Προσχολική Εκπαίδευση η διετής φοίτηση του 

παιδιού στο Νηπιαγωγείο το οποίο πλέον υπάγεται στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση. Η 

άποψη των γονέων για την αποτελεσματικότητα της Προσχολικής Αγωγής όσον 

αφορά την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών απαντάται στη Θεματική Ι του 

Ερευνητικού Εργαλείου και στις δηλώσεις 8 έως και 21. Στη Θεματική ΙΙ και στις 

δηλώσεις 22 έως και 35 απαντάται η άποψή τους για το πλαίσιο λειτουργίας της 

Προσχολικής Αγωγής με βάση τα σημερινά δεδομένα. Η Θεματική ΙΙΙ και οι 

δηλώσεις 36 έως και 47 αναφέρονται στο Νηπιαγωγείο  στα πλαίσια της Διετούς 
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αύξησης της Υποχρεωτικότητας και το εάν οι γονείς θεωρούν επαρκή, ικανοποιητική 

και σε ποιο βαθμό την ποιότητα της παρεχόμενης Προσχολικής Εκπαίδευσης. Τέλος 

η Θεματική IV και οι δηλώσεις 48 έως και 54  αναφέρονται στην ενημέρωση των 

γονέων σε σχέση με την Υποχρεωτικότητα στην Εκπαίδευση και την άποψη τους για 

την Διετή Υποχρεωτική Φοίτηση (4-6 ετών) στο νηπιαγωγείο σε σχέση με ένα νέο 

σύστημα δημόσιας Ενιαίας Προσχολικής Εκπαίδευσης το οποίο θα καλύπτει όλο το 

φάσμα της προσχολικής ηλικίας 0-6 ετών.  

 

3.4 Δείγμα 

3.4..1 Ποσοτική έρευνα 

 

Η έρευνα η οποία απευθύνονταν σε γονείς, πραγματοποιήθηκε στην Βόρεια 

Ελλάδα σε δήμους της Ανατολικής Θεσσαλονίκης με πολυσταδιακή δειγματοληψία 

ώστε να συμπεριληφθούν απόψεις συμμετεχόντων διαφορετικού οικονομικού και 

κοινωνικού επιπέδου. Επιπλέον θεωρήθηκε σκόπιμη η συγκεκριμένη μέθοδος 

προκειμένου τα παιδιά τους να έχουν συμμετάσχει σε διαφορετικές δομές, δημόσιου 

αλλά και ιδιωτικού φορέα και κατά συνέπεια με διαφορετικούς παιδαγωγούς, 

ενισχύοντας έτσι την αντικειμενικότητα  των αποτελεσμάτων.  

Συμμετείχαν 131 γονείς των οποίων τα παιδιά φοιτούν στην Προσχολική 

Εκπαίδευση και γονείς των οποίων τα παιδιά, 1-2 έτη πριν, ολοκλήρωσαν την 

φοίτηση τους στην προσχολική εκπαίδευση με την προϋπόθεση ότι συμμετείχαν ένα 

τουλάχιστον έτος στην Προσχολική Αγωγή (γεννηθέντα 2011 έως και 2014). Το 

συγκεκριμένο δείγμα επιλέχθηκε καθώς κρίθηκε απαραίτητο να έχουν προσωπική και 

εμπεριστατωμένη άποψη τόσο από την λειτουργία, τις υποδομές αλλά και τον 

παιδαγωγικό χαρακτήρα των Παιδικών Σταθμών όσο και των Νηπιαγωγείων.  
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3.4..2 Προφίλ συμμετεχόντων στις συνεντεύξεις 

 

Για την πραγματοποίηση της ομαδικής συνέντευξης το δείγμα (Πίνακας 3.2) 

επιλέχθηκε με βάση τα χαρακτηριστικά που ορίστηκαν για το δείγμα του 

ερωτηματολογίου προκειμένου να διασαφηνιστούν τα δεδομένα τα οποία εμφάνισαν 

αποκλίσεις. Έγινε προσπάθεια επιλογής γονέων αντιπροσωπευτικού δείγματος σε 

σχέση με το μορφωτικό επίπεδο των υποκειμένων της ποσοτικής έρευνας. 

Συμμετείχαν (για σκοπούς ανωνυμίας χρησιμοποιήθηκαν ψευδώνυμα): 

 Η Φυλλίδα 46 ετών πτυχιούχος Πολυτεχνείου και Ανώτερης Επαγγελματικής 

Σχολής Χορού, άγαμη μητέρα ενός παιδιού και ιδιοκτήτρια ανώτερης 

επαγγελματικής και ερασιτεχνικής σχολής χορού. 

 Η Ιωάννα 35 ετών, οικονομική μετανάστρια, πτυχιούχος ΙΕΚ, μητέρα ενός 

παιδιού και εργαζόμενη ως Ιδιωτικός Υπάλληλος σε επιχείρηση εστίασης. 

 Η Βάσω 36 ετών, έγγαμη μητέρα τριών παιδιών, εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης. 

 Η Νατάσσα 32 ετών Πτυχιούχος Θεολογίας και φοιτήτρια Βρεφονηπιοκομίας, 

έγγαμη μητέρα δύο παιδιών. 

 Η Ολυμπία 40 ετών, έγγαμη μητέρα ενός παιδιού, δεν ολοκλήρωσε την 

Υποχρεωτική Εκπαίδευση και εργάζεται ως έκτακτη δημοτική υπάλληλος. 

 Ο Κυριάκος 40 ετών, έγγαμος πατέρας ενός παιδιού, ολοκλήρωσε τη Μέση 

Εκπαίδευση και εργάζεται ως οικοδόμος. 
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Πίνακας 3.3 Συμμετέχοντες στην ομαδική συνέντευξη 

ΟΝΟΜΑ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΑΙΔΙΏΝ 

ΟΙΚ. 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΟΜΗ 

Π.Α. 

ΔΟΜΗ 

Π.Ε. 

Φυλλίδα 1 Άγαμη Ανώτατη Δημόσια Ιδιωτική 

Ιωάννα 1 Έγγαμη Ανώτερη Ιδιωτική Δημόσια  

Βάσω 3 Έγγαμη Ανώτατη Δημόσια Δημόσια  

Νατάσσα 2 Έγγαμη Ανώτατη Δημόσια  Δημόσια  

Μαρία 2 Έγγαμη Ανώτατη Ιδιωτική Δημόσια  

Ολυμπία 1 Έγγαμη Δημοτική Δημόσια  Δημόσια  

Κυριάκος 1 Έγγαμη Μέση Δημόσια  Δημόσια 

 

Κρίθηκε σκόπιμο να ληφθεί μία ακόμη συνέντευξη ενός υπευθύνου ο οποίος 

θα είχε τεκμηριωμένη άποψη σε σχέση με τις πρόσφατες εκπαιδευτικές αλλαγές 

στους τομείς της Προσχολικής Αγωγής κι Εκπαίδευσης και τις μέχρι σήμερα 

επιπτώσεις τους. Έτσι, επιλέχθηκε ο επί πέντε έτη Αντιδήμαρχος Παιδείας ενός από 

τους Δήμους όπου και πραγματοποιήθηκε η έρευνα.  

Όλοι οι συμμετέχοντες της έρευνας αλλά και των συνεντεύξεων, βεβαιώθηκαν 

από την φοιτήτρια για τη διατήρηση της ανωνυμίας τους σύμφωνα με τους κανόνες 

δεοντολογίας που θα πρέπει να διέπουν κάθε ερευνητική διαδικασία.  

 

3.5 Εγκυρότητα και αξιοπιστία  

 

Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια για 

την ενίσχυση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας της συγκεκριμένης μελέτης. Κατ’ 

αρχήν έγινε χρήση της διεθνούς βιβλιογραφίας με στόχο τη δημιουργία ενός 

ερωτηματολογίου βασισμένου σε τεκμηριωμένους παράγοντες αναφορικά με τις 

μεταβλητές του. Το ερωτηματολόγιο συνοδεύονταν από ενημερωτική επιστολή για  

τον σκοπό της έρευνας και την τήρηση εχεμύθειας σε σχέση με τα προσωπικά 

δεδομένα τω συμμετεχόντων. Τα ερωτηματολόγια παραδόθηκαν στην ερευνήτρια 

κλειστά σε φακέλους προς ενίσχυση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων. 
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Αντιμετωπίστηκαν μικρές δυσκολίες κυρίως όσον αφορά τον χρόνο παράδοσης των 

απαντημένων ερωτηματολογίων παρ’ όλα αυτά ο αριθμός του δείγματος θεωρείται 

ικανοποιητικός.  

Όσον αφορά τις συνεντεύξεις, η επιλογή του δείγματος έγινε βάσει των 

αποτελεσμάτων των κατηγοριακών μεταβλητών του ερωτηματολογίου με σκοπό την 

ενίσχυση της εγκυρότητας των ποσοτικών αποτελεσμάτων. Τον ίδιο στόχο είχε και η 

συνέντευξη του αντιδήμαρχου παιδείας καθώς κρίθηκε σημαντική η άποψη ενός 

τουλάχιστον αντιπροσώπου των επίσημων φορέων. Όλοι οι συμμετέχοντες 

βεβαιώθηκαν από την ερευνήτρια για τη διατήρηση της ανωνυμίας τους σύμφωνα με 

τους κανόνες δεοντολογίας.  
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4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Αποτελέσματα 
 

4.1 Εισαγωγή 

 

Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της έρευνας έτσι 

όπως αυτά καταγράφηκαν από τα μέσα συλλογής δεδομένων, το ερωτηματολόγιο και 

τις συνεντεύξεις. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε βάση των Δημογραφικών 

Στοιχείων του δείγματος όπως αυτά προέκυψαν από την στατιστική ανάλυση και των 

θεματικών ενοτήτων όπως αυτές περιγράφονται στο κεφάλαιο 3.  Στα υποκεφάλαια 

4.3, 4.4, 4.5 και 4.6 παρουσιάζονται τα ποσοτικά αποτελέσματα της κάθε θεματικής, 

χωρισμένα σε πίνακες βάσει των παραγόντων που διερευνούν και σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της περιγραφικής στατιστικής, όπως αυτά προέκυψαν μετά την ανάλυση 

μέσω του στατιστικού πακέτου SPSS. Στο υποκεφάλαιο 4.7 αναλύονται τα όσα 

σημειώθηκαν από τους γονείς στην τελευταία ανοικτή δήλωση του ερωτηματολογίου. 

Τέλος στο 4.8 παρουσιάζονται τα δεδομένα που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις οι 

οποίες πραγματοποιήθηκαν προς σχολιασμό των δηλώσεων που παρουσίασαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές σύμφωνα με την ανάλυση διασποράς oneWay 

ANOVA σε σχέση με το Μορφωτικό Επίπεδο και το t-test για ανεξάρτητα δείγματα 

αναφορικά με το Φύλο και τον τύπο δομής Ιδιωτική ή Δημόσια-Δημοτική που 

επέλεξαν οι γονείς για τα παιδιά τους . 

 

4.2 Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των γονέων που έλαβαν μέρος 

στην Έρευνα 

 

Όπως έχει ήδη σημειωθεί η έρευνα διεξήχθη στην ανατολική Θεσσαλονίκη κι 

έλαβαν μέρος γονείς των οποίων τα παιδιά φοιτούν ή έχουν φοιτήσει πριν ένα με δύο 
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έτη τόσο σε δημόσια όσο και ιδιωτικά προγράμματα ΠΑ και ΠΕ ώστε να έχουν 

εμπεριστατωμένη άποψη για την ποιότητα των παροχών τους 

Έλαβαν μέρος 131 άτομα εκ των οποίων το 24.4% ήταν άνδρες και το 75,6% 

ήταν γυναίκες. Μόλις το 7% ήταν κάτω των 30 ετών, το 58,8% ήταν 31-40 ετών και 

το 35,1%, 41-50 ετών. Το 1.5% ήταν άγαμοι, το 8,4% διαζευγμένοι, το 0,8% χήροι/ες 

και το 89,3% ήταν έγγαμοι . Από αυτούς το 71,0% είχαν μόνο ένα παιδί, το 24.4% 

είχε 2 παιδιά, το 3,8% είχε 3 και το 0,8% είχε 4 παιδιά.  

Από τους γονείς που έλαβαν μέρος στην έρευνα το 1,5% έλαβαν Δημοτική 

μόρφωση, το 19,1% Μέση, το 36,6% Ανώτερη και το 42,7% είχε λάβει μόρφωση 

Πανεπιστημιακού επιπέδου (Πίνακας 4.1.) 

 

Πίνακας 4.1 Μορφωτικό Επίπεδο γονέων που έλαβαν μέρος στην ποσοτική έρευνα 

Μορφωτικό Επίπεδο Γονέων Συχνότητα % 

Δημοτική 2 1,5 

Μέση 25 19,1 

Ανωτέρα 48 36.6 

Ανώτατη (Πανεπιστήμιο) 56 42,7 

 

 

Όσον αφορά τον φορέα των δομών στην Προσχολική Αγωγή το 37,4%  των 

παιδιών φαίνεται ότι φοίτησε σε Ιδιωτική δομή ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στο 

νηπιαγωγείο είναι 13,7%.  Σε Δημόσια δομή δηλώθηκε ότι φοίτησε το 62,6% στην 

ΠΑ ενώ στην ΠΕ το 86,3% των παιδιών (Πίνακας 4.2).  

 

Πίνακας 4:2 Αναλογία παιδιών που φοίτησαν σε Ιδιωτικές και Δημόσιες δομές 

Δημογραφικά Στοιχεία Π.Α. 
(Συχνότητα) 

% Π.Ε. 
(Συχνότητα) 

% 

Παιδιά που φοίτησαν σε Ιδιωτικές δομές 49 37,4 82 62,6 

Παιδιά που φοίτησαν σε Δημόσιες δομές 18 13,7 113 86,3 
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4.3 Αποτελεσματικότητα της Προσχολικής Αγωγής στην ολιστική 

ανάπτυξη των παιδιών 

 

Η ποιότητα της ΠΑ είναι μία πολυδιάστατη έννοια όπως έχει ήδη αναφερθεί. 

Κάνοντας λοιπόν χρήση των βασικότερων παραγόντων του ECERS-3 έγινε μία 

προσπάθεια συλλογής δεδομένων που αφορούν το πώς οι γονείς αξιολογούν τα 

προγράμματα στα οποία συμμετείχαν τα παιδιά τους. 

Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ Ι αφορά την άποψη τους για την ποιότητα της ολόπλευρης 

ανάπτυξης των παιδιών τους. Κατά πόσο η ΠΑ είναι αποτελεσματική σε σχέση με 

την νοητική, συναισθηματική, γλωσσική και κινησιολογική εξέλιξη τους. Το εάν 

προάγει την κοινωνική συμπεριφορά των παιδιών και την αλληλεπίδραση με τους 

συνομήλικους τους και τους ενήλικες, την σχέση τους με τους κοινωνικούς κανόνες 

αλλά και το κατά πόσο  αναπτύσσουν δεξιότητες, καλές πρακτικές και γνώσεις για 

τον κόσμο γύρω τους. 

Παρατηρούμε στον Πίνακα 4.3. ότι η άποψη των γονέων για την εξέλιξη του 

παιδιού στα πλαίσια της ΠΑ, στις δηλώσεις 8 «Νοητικά (π.χ. αντίληψη, κριτική 

σκέψη, γνώσεις, επίλυση προβλημάτων, αύξηση της ικανότητας συγκέντρωσης κ.α.)» 

(Μ.Ο.=4,2, Τ.Α.=0,75), 9 «Συναισθηματικά (π.χ. απόκτηση αυτοπεποίθησης, 

αυτογνωσίας, ελέγχου  συναισθημάτων, ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων, αναγνώριση 

και αποδοχή των συναισθημάτων των άλλων κ.α.)» (Μ.Ο.=4,26, Τ.Α.=0,72), 10 

«Γλωσσικά (π.χ. βελτίωση ομιλίας, λεξιλογίου, κατανόηση και απόδοση αφηρημένων 

εννοιών, συμμετοχή σε συζήτηση, κ.α.)» (Μ.Ο.=4,17, Τ.Α.=0,84) και 11 

«Κινησιολογικά ( π.χ. ανάπτυξη λεπτής και αδρής κινητικότητας, ισορροπία, 

συντονισμός, ρυθμική, χρήση υλικών και απλών εξαρτημάτων, ασφαλή κίνηση μέσα 

στον εκάστοτε χώρο κ.α.)» (Μ.Ο.=4,03, Τ.Α.=0,85) κυμαίνονται σε υψηλά ποσοστά 
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και λίγο πολύ στα ίδια επίπεδα για τους παράγοντες που έχουν άμεση σχέση με την 

ατομική ανάπτυξη των παιδιών 

 

Πίνακας 4:3 Η Γνώμη των γονέων για την εξέλιξη του παιδιού στα πλαίσια της 

Προσχολικής Αγωγής 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ Ι - ΔΗΛΩΣΗ Μ.Ο. Τ.Α. n 

8.  Νοητικά (π.χ. αντίληψη, κριτική σκέψη, γνώσεις, 

επίλυση προβλημάτων, αύξηση της ικανότητας 

συγκέντρωσης κ.α.) 

4.20 0,759 131 

9.  Συναισθηματικά (π.χ. απόκτηση αυτοπεποίθησης, 

αυτογνωσίας, ελέγχου  συναισθημάτων, ανάπτυξη 

κοινωνικών σχέσεων, αναγνώριση και αποδοχή των 

συναισθημάτων των άλλων κ.α.) 

4,26 0,729 131 

10.  Γλωσσικά (π.χ. βελτίωση ομιλίας, λεξιλογίου, 

κατανόηση και απόδοση αφηρημένων εννοιών, 

συμμετοχή σε συζήτηση, κ.α.) 

4,17 0,843 131 

11.  Κινησιολογικά ( π.χ. ανάπτυξη λεπτής και αδρής 

κινητικότητας, ισορροπία, συντονισμός, ρυθμική, 

χρήση υλικών και απλών εξαρτημάτων, ασφαλή 

κίνηση μέσα στον εκάστοτε χώρο κ.α.) 

4,03 0,859 131 

  

Η ανάλυση διακύμανσης (oneWay ANOVA test)  για το μορφωτικό επίπεδο 

των γονέων δεν έδειξε κάποια σημαντική διαφορά σε αυτή την κατηγορία των 

δηλώσεων. Το ίδιο και το t-test για ανεξάρτητα δείγματα. Δεν σημειώθηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές ούτε σε σχέση με το φύλο ούτε και σε συνάρτηση με 

τον τύπο της δομής (Ιδιωτική – Δημόσια) όπου τα παιδιά τους συμμετείχαν σε 

προσχολικά προγράμματα. 

Στις δηλώσεις 12 «Την αλληλεπίδραση του παιδιού με τις παιδαγωγούς» 

(Μ.Ο.=4,28, Τ.Α.=0,76) και 13 «Την αλληλεπίδραση του παιδιού με τους 

συνομηλίκους του» (Μ.Ο.=4,34, Τ.Α.=0,72) σημειώνονται επίσης υψηλοί μέσοι όροι. 

Όμως στις δηλώσεις 18 «Αναπτύσσει γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν  την 

προσωπική του ασφάλεια» (Μ.Ο.=3,55, Τ.Α.=0,96), 19 «Έρχεται σε επαφή με καλές 

πρακτικές όσον αφορά την υγιεινή διατροφή» (Μ.Ο.=3,63, Τ.Α.=0,96) και 21 
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«Έρχεται σε επαφή με τον αθλητισμό» (Μ.Ο.=3,14, Τ.Α.=1,10), που αφορούν την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων και την υιοθέτηση καλών πρακτικών παρατηρούνται 

χαμηλότεροι μέσοι όροι (Πίνακας 4.4.). 

Πίνακας 4.4 Η γνώμη των γονέων για την κοινωνικοποίηση και την ανάπτυξη      

δεξιοτήτων του παιδιού στα πλαίσια της Προσχολικής Αγωγής 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ Ι - ΔΗΛΩΣΗ Μ.Ο. Τ.Α. n 

12. Την αλληλεπίδραση του παιδιού με τις παιδαγωγούς 4,28 0,76 131 

13. Την αλληλεπίδραση του παιδιού με τους συνομηλίκους του 4,34 0,72 131 

14. Την αποδοχή και τον σεβασμό της διαφορετικότητας 3,74 0,93 131 

15. Την πειθαρχία σε κανόνες-υποχρεώσεις 4,20 0,82 131 

16. Αναπτύσσει γνώσεις για τον κόσμο γύρω του 3,99 0,78 131 

17. Αναπτύσσει δεξιότητες  που αφορούν την προσωπική του 

υγιεινή 
4,09 0,80 131 

18. Αναπτύσσει γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν  την 

προσωπική του ασφάλεια 
3,55 0,96 131 

19. Έρχεται σε επαφή με καλές πρακτικές όσον αφορά την 

υγιεινή διατροφή 
3,63 0,96 131 

20. Έρχεται σε επαφή με τις τέχνες (ζωγραφική-μουσική-

θέατρο-χορό 
4,05 0,85 131 

21. Έρχεται σε επαφή με τον αθλητισμό 3,14 1,10 131 

 

Στην δήλωση 13 για την αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους του παιδιού  η 

ανάλυση διακύμανσης oneWay ANOVA test έδειξε ότι υπήρχε σαφής διαφορά στις 

απαντήσεις σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο των γονέων (F=2,72, p=0,04). H 

ανάλυση πολλαπλών συγκρίσεων (Post-Hoc) και η ομογενοποίηση των 

υποκατηγοριών δείχνει ότι οι γονείς Δημοτικής Εκπαίδευσης αξιολογούν πιο 

αρνητικά (Μ.Ο.=3,50) από τους γονείς Μέσης (Μ.Ο.=4,12), Ανώτερης (Μ.Ο.=4,31) 

και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Μ.Ο.=4,50) την ανάπτυξη της συγκεκριμένης 

δεξιότητας. Πιθανώς οι γονείς Δημοτικής Εκπαίδευσης θα περίμεναν περισσότερα 

από τους Παιδικούς Σταθμούς και τις παιδαγωγούς αγνοώντας ίσως τα πρακτικά 

προβλήματα που προκύπτουν μέσα σε μία ετερογενή πληθυσμιακά αίθουσα.  

Όσον αφορά την αναζήτηση στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ 

ανδρών και γυναικών μέσω του t-test για ανεξάρτητα δείγματα σημειώθηκαν 
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διαφορές μεταξύ των απόψεων τους στην δήλωση 18 που αφορά την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων σε σχέση με την Προσωπική ασφάλεια του παιδιού (t=-3,33, df=129, 

p=0,01) και στην 20 που αφορά την επαφή του παιδιού με τις τέχνες (t=-0,88, df=129, 

p=0,4). Και στις δύο δηλώσεις δήλωση 18 (Μ.Ο.Ανδρών=3,06 - Τ.Α.Ανδρών=0,84, 

Μ.Ο.Γυναικών=3,71 - Τ.Α.Γυναικών=0,98) και δήλωση 20 (Μ.Ο.Ανδρών=3,94 – 

Τ.Α.Ανδρών=0,75, Μ.Ο.Γυναικών=4,09 - Τ.Α.Γυναικών=0,88) οι άνδρες φάνηκαν πιο 

αυστηροί στη κρίση τους από τις γυναίκες. Αυτό πιθανώς να συμβαίνει γιατί οι 

γυναίκες, συνήθως, ασχολούνται περισσότερο με τα παιδιά και την φροντίδα τους 

είναι πιο ευαισθητοποιημένες  και επιεικείς αλλά και σε περιπτώσεις  πιο ενήμερες σε 

σχέση με το τι παρέχεται από τους παιδαγωγούς στα παιδιά μέσα στα πλαίσια του 

Προγράμματος ενός Παιδικού Σταθμού.  

 

4.4 Το πλαίσιο λειτουργίας της Προσχολικής Αγωγής (Προσωπικό, 

δομές, παροχές) 

 

Στη ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΙΙ, στις δηλώσεις 23 «Σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο 

των παιδαγωγών» (Μ.Ο.=3,93, Τ.Α.=0,87), 25 «Σε σχέση με την αλληλεπίδραση και 

τη συνεργασία γονέων-παιδαγωγών» (Μ.Ο.=3,87, Τ.Α.=0,86), 32 «Η Προσχολική 

Αγωγή προσφέρει υπηρεσίες Παιδαγωγικού-Εκπαιδευτικού χαρακτήρα;» 

(Μ.Ο.=3,94, Τ.Α.=0,88) που αναφέρονται στον παιδαγωγικό χαρακτήρα της 

Προσχολικής Αγωγής συγκεντρώθηκαν υψηλά ποσοστά. Τα ίδια περίπου ποσοστά 

σημειώθηκαν και όσον αφορά τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα των Παιδικών Σταθμών 

όπως φαίνεται στις δηλώσεις 33 «Η Προσχολική Αγωγή ανταποκρίνεται στις 

Εκπαιδευτικές ανάγκες τάξεων προνηπίων;» (Μ.Ο.=3,85, Τ.Α.=0,91) και 34 «Η 

Προσχολική Αγωγή  προετοιμάζει το παιδί για τη μετάβασή του στην Προσχολική 
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Εκπαίδευση;» (Μ.Ο.=4,06, Τ.Α.=0,94). Αυτό που είναι αξιοσημείωτο είναι ο πολύ 

χαμηλός μέσος όρος όσον αφορά τον τομέα αναφοράς κι ελέγχου των Παιδικών 

Σταθμών  στην δήλωση 35 «Γνωρίζετε ότι οι Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί 

δεν υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας αλλά στο Υπουργείο Εσωτερικών;» 

(Μ.Ο.=1,94, Τ.Α.=1,47) (Πίνακας 4.5.). Είναι φανερό ότι οι γονείς δε γνωρίζουν ότι 

οι Παιδικοί σταθμοί δεν υπάγονται στο ΥΠ.ΕΠ.Θ καθώς τους θεωρούν τη πρώτη 

βαθμίδα της εκπαίδευσης. 

Πίνακας 4:5 Η άποψη των γονέων για τον παιδαγωγικό χαρακτήρα της Προσχολικής 

Αγωγής 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΙΙ - ΔΗΛΩΣΗ Μ.Ο. Τ.Α. n 

22. Σε σχέση με το παιδαγωγικό πρόγραμμα 3,66 0,90 131 

23. Σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο των παιδαγωγών 3,93 0,87 131 

24. Σε σχέση με τον αριθμό των παιδαγωγών 3,63 0,86 131 

25. Σε σχέση με την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία 

γονέων-παιδαγωγών 
3,87 0,86 131 

32. Η Προσχολική Αγωγή προσφέρει υπηρεσίες 

Παιδαγωγικού-Εκπαιδευτικού χαρακτήρα; 
3,94 0,88 131 

33. Η Προσχολική Αγωγή ανταποκρίνεται στις 

Εκπαιδευτικές ανάγκες τάξεων προνηπίων; 
3,85 0,91 131 

34. Η Προσχολική Αγωγή  προετοιμάζει το παιδί για τη 

μετάβασή του στην Προσχολική Εκπαίδευση; 
4,06 0,94 131 

35. Γνωρίζετε ότι οι Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί 

δεν υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας αλλά στο 

Υπουργείο Εσωτερικών; 

1,94 1,47 131 

 

Στην ανάλυση διασποράς oneWay ANOVA για το μορφωτικό επίπεδο των 

γονέων μόνο στη δήλωση 35 που αφορά τον φορέα αναφοράς και ελέγχου των 

Παιδικών Σταθμών παρατηρήθηκε σαφής διαφορά (F=3,53, p=0,01). Βάσει των 

πολλαπλών συγκρίσεων φαίνεται οι γονείς Ανώτερης (Μ.Ο.=1,94) και Ανώτατης 

Εκπαίδευσης (Μ.Ο.=1,98)  να είναι σχετικά πιο ενήμεροι σε σχέση με αυτούς Μέσης 

Εκπαίδευσης (Μ.Ο.=1,60), από την άλλη όμως παρά τον μικρό αριθμό του δείγματος 

(n=2) οι γονείς Δημοτικής Εκπαίδευσης είναι απόλυτα ενήμεροι (Μ.Ο.=5,00). 
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Στις αναλύσεις με κριτήρια t-test για ανεξάρτητα δείγματα για την άποψη των 

γονέων των οποίων τα παιδιά συμμετείχαν σε ιδιωτικές και δημόσιες δομές, 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων επισημάνθηκαν στην 

δήλωση 22 που αφορά την ποιότητα του Παιδαγωγικού προγράμματος (t=1,46, 

df=129, p=0,01) και στην δήλωση 34 που διερευνά το εάν οι γονείς θεωρούν ότι τα 

παιδιά στην ΠΑ προετοιμάζονται επαρκώς για την ΠΕ (t=0,24, df=129, p=0,02). Οι 

γονείς των οποίων τα παιδιά παρακολούθησαν προγράμματα ΠΑ σε ιδιωτική δομή 

εμφανίζονται πιο ευχαριστημένοι, δήλωση 22 (Μ.Ο.Ιδιωτική=3,94 – Τ.Α.Ιδιωτική=0,72, 

Μ.Ο.Δημόσια=3,61 – Τ.Α.Δημόσια=0,92). Αυτό είναι πιθανό να συμβαίνει γιατί οι γονείς 

που στέλνουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικές δομές έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις και 

πιθανώς οι υπεύθυνοι των προγραμμάτων να επικοινωνούν καλύτερα το έργο τους. 

Στον Πίνακα 4.6 σε σχέση με τις δομές και τις παροχές των Παιδικών 

Σταθμών οι γονείς φαίνονται λιγότερο ευχαριστημένοι και ιδιαίτερα από τον τομέα 

της σίτισης όπως δείχνουν οι μέσοι όροι των δηλώσεων 28 «Σε σχέση με τις 

κτηριακές υποδομές» (Μ.Ο.=3,11, Τ.Α.=1,09), 29 «Σε σχέση με τον εξοπλισμό των 

αιθουσών (επίπλωση)» (Μ.Ο.=3,16, Τ.Α.=1,05), 30 «Σε σχέση με την παροχή 

σίτισης» (Μ.Ο.=2,95, Τ.Α.=1,14) και 31 «Σε σχέση με την παροχή αναλώσιμων 

υλικών» (Μ.Ο.=3,38, Τ.Α.=0,98) που πιθανώς έχει να κάνει με την κάθε δομή 

ξεχωριστά με το εάν ανήκει σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα αλλά και με τις προσωπικές 

απαιτήσεις του εκάστοτε γονέα. 
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Πίνακας 4.6 Η άποψη των γονέων για τις παροχές και την επάρκεια των δομών στην 

Προσχολική Αγωγή 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΙΙ - ΔΗΛΩΣΗ Μ.Ο. Τ.Α. n 

26. Σε σχέση με το ωράριο λειτουργίας 3,98 0,83 131 

27. Σε σχέση με την ενδεκάμηνη λειτουργία των δομών 4,10 0,82 131 

28. Σε σχέση με τις κτηριακές υποδομές 3,11 1,09 131 

29. Σε σχέση με τον εξοπλισμό των αιθουσών (επίπλωση) 3,16 1,05 131 

30. Σε σχέση με την παροχή σίτισης 2,95 1,14 131 

31. Σε σχέση με την παροχή αναλώσιμων υλικών 3,38 0,98 131 

 

 

4.5 Η Ποιότητα της παρεχόμενης Προσχολικής Εκπαίδευσης 

 

Η ΠΕ στα πλαίσια της Διετούς πλέον Υποχρεωτικότητας όσον αφορά τις 

δομές και τις παροχές συγκεντρώνει αρκετά χαμηλά ποσοστά όπως φαίνεται στον 

Πίνακα 4.7 και στις δηλώσεις 37 «Τη δυνατότητα αθλητικών δραστηριοτήτων» 

(Μ.Ο.=2,67, Τ.Α.=1,17), 40 «Τις κτηριακές υποδομές» (Μ.Ο.=2,63, Τ.Α.=1,09), 41 

«Την παροχή αναλώσιμων υλικών» (Μ.Ο.=2,53, Τ.Α.=1,11) και 42 «Την εννιάμηνη 

λειτουργία των νηπιαγωγείων» (Μ.Ο.=2,88, Τ.Α=1,10).  

Πίνακας 4:7 Η άποψη των γονέων για την ποιότητα των δομών και των παροχών 

στην Προσχολική Εκπαίδευση 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΙΙΙ - ΔΗΛΩΣΗ Μ.Ο. Τ.Α. n 

37. Τη δυνατότητα αθλητικών δραστηριοτήτων 2,67 1,17 131 

38. Τη δυνατότητα καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων (μέσω 

εξειδικευμένων προγραμμάτων) και συμμετοχή σε 

δρώμενα όπως θέατρο, μαθήματα ζωγραφικής, χορού, 

μουσικής κτλ. 

3,32 1,09 131 

39. Τον αριθμό των παιδαγωγών 2,93 1,00 131 

40. Τις κτηριακές υποδομές 2,63 1,09 131 

41. Την παροχή αναλώσιμων υλικών 2,53 1,11 131 

42. Την εννιάμηνη λειτουργία των νηπιαγωγείων 2,88 1,10 131 

43. Το ωράριο λειτουργίας των νηπιαγωγείων 3,25 1,15 131 

 

Η ανάλυση διασποράς oneWay ANOVA έδειξε σημαντικές διαφορές στη 

δήλωση 37 που αφορά τη συμμετοχή των παιδιών σε αθλητικές δραστηριότητες στο 
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νηπιαγωγείο (F= 2,98, p= 0,03) και στη δήλωση 40 (F=2,82, p=0,04) που αφορά τις 

κτηριακές υποδομές των νηπιαγωγείων. Η ανάλυση πολλαπλών συγκρίσεων έδειξε 

ότι οι γονείς Δημοτικής Εκπαίδευσης δηλώνουν ευχαριστημένοι (Μ.Ο.=4,50) αλλά 

στους γονείς Μέσης υπάρχει σαφής διαφορά (Μ.Ο.=2,88) όπως και στους γονείς 

Ανώτερης (Μ.Ο.=2,40) και Ανώτατης Εκπαίδευσης (Μ.Ο.=2,75) ο οποίοι 

εμφανίζονται μάλλον δυσαρεστημένοι έχοντας προφανώς αυξημένες απαιτήσεις 

καθώς είναι πλέον γενικά αποδεκτή η αξία της άθλησης και την ποιότητα των δομών 

για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη αλλά και για την υγιή σωματική εξέλιξη του ατόμου 

και όχι μόνο. 

Σε σχέση με την ποιότητα της παρεχόμενης Εκπαίδευσης στο νηπιαγωγείο οι 

γονείς εμφανίζονται πιο ικανοποιημένοι όπως φαίνεται στις δηλώσεις 44 «Την 

αλληλεπίδραση-συνεργασία γονέων-παιδαγωγών» (Μ.Ο.=3,63, Τ.Α.=0,98), 45 «Την 

αλληλεπίδραση παιδιού-παιδαγωγού» (Μ.Ο.=3,86, Τ.Α.=0,93) και 46 «Την 

προετοιμασία του παιδιού για τη μετάβασή του στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» 

(Μ.Ο.=3,95, Τ.Α.=0,92) Εδώ φαίνεται η επάρκεια του μορφωτικού επιπέδου των 

εκπαιδευτικών των Νηπιαγωγείων και της παιδαγωγικής τους δράσης. Όμως όσον 

αφορά την ετοιμότητα της ΠΕ να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της Διετούς 

Υποχρεωτικότητας, σχεδόν οι μισοί γονείς δε θεωρούν ότι είναι σε θέση να 

ανταποκριθεί όπως φαίνεται στη δήλωση 47 «Κατά την άποψή σας Η ΠΕ ως έχει 

σήμερα, μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της διετούς Υποχρεωτικότητας;» 

(Μ.Ο.=2,92, Τ.Α.=0,96) (Πίνακας 4.8). Αυτό μάλλον έχει να κάνει με τη μη επάρκεια 

και την ποιότητα των δομών και των παροχών όπως ήδη σημειώθηκε στα 

αποτελέσματα του Πίνακα 4:7. 

 



57 

 

Πίνακας 4:8 Η γνώμη των γονέων για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης 

στο Νηπιαγωγείο 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΙΙΙ- ΔΗΛΩΣΗ Μ.Ο. Τ.Α. n 

36. Τον Παιδαγωγικό-Εκπαιδευτικό της  χαρακτήρα 3,74 0,95 131 

44. Την αλληλεπίδραση-συνεργασία γονέων-παιδαγωγών 3,63 0,98 131 

45. Την αλληλεπίδραση παιδιού-παιδαγωγού 3,86 0,93 131 

46. Την προετοιμασία του παιδιού για τη μετάβασή του 

στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 
3,95 0,92 131 

47. Κατά την άποψή σας Η Π.Ε. ως έχει σήμερα, μπορεί 

να ανταποκριθεί στις ανάγκες της διετούς 

Υποχρεωτικότητας; 

2,92 0,96 131 

 

Στην ανάλυση διασποράς oneWay ANOVA δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές στις δηλώσεις του Πίνακα 6. Σημειώθηκαν όμως σημαντικές 

διαφορές στις αναλύσεις με κριτήρια  t-test για ανεξάρτητα δείγματα ανάμεσα στους 

άνδρες και τις γυναίκες του δείγματος στη δήλωση 47 που αφορά την ετοιμότητα της 

ΠΕ για τη διετή υποχρεωτικότητα (t=-1,32, df=129, p=0,04) όπου οι γυναίκες 

εμφανίζονται πιο επιεικείς από τους άνδρες (Μ.Ο.Ανδρών=2,72 - Τ.Α.Ανδρών=1,14, 

Μ.Ο.Γυναικών=2,98 - Τ.Α.Γυναικών=0,90). Σημαντικές διαφορές σημειώθηκαν και όσον 

αφορά τους γονείς των οποίων τα παιδιά φοίτησαν σε ιδιωτικές και δημόσιες-

δημοτικές δομές στη δήλωση 36 που αφορά τον Παιδαγωγικό-Εκπαιδευτικό 

χαρακτήρα της ΠΕ (t=0,97, df=129, p=0,04), τη 44 που αφορά την συνεργασία των 

γονέων με τον παιδαγωγό (t=1,48, df=129, p=0,00) και τη 45 για την αλληλεπίδραση 

παιδιού παιδαγωγού (t=0,67, df=129, p=0,01). Οι γονείς που επέλεξαν ιδιωτικές 

δομές είναι λίγο πιο ευχαριστημένοι όπως φαίνεται και στον μέσο όρο της δήλωσης 

36 (Μ.Ο.Ιδιωτική=3,94 - Τ.Α.Ιδιωτική=0,72, Μ.Ο.Δημόσια=3,71 - Τ.Α.Δημόσια=0,98), της 44 

(Μ.Ο.Ιδιωτική=3,94 - Τ.Α.Ιδιωτική=0,63, Μ.Ο.Δημόσια=3,58 - Τ.Α.Δημόσια=1,02) και της 45 

(Μ.Ο.Ιδιωτική=4,00 - Τ.Α.Ιδιωτική=0,68, Μ.Ο.Δημόσια=3,84 - Τ.Α.Δημόσια=0,96). 
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4.6 Υποχρεωτικότητα στην εκπαίδευση: Διετή Υποχρεωτική 

Προσχολική Εκπαίδευση ή Δημόσια Ενιαία Προσχολική Αγωγή 

και Εκπαίδευση  

 

Όπως παρατηρούμε στον Πίνακα 4.9. της ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ IV και στην δήλωση 

49 «Γνωρίζατε ότι είναι Υποχρεωτική η προσκόμιση βεβαίωσης φοίτησης του 

παιδιού στο νηπιαγωγείο για την εγγραφή του στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση;» 

(Μ.Ο.=4,09, Τ.Α.=1,24) ο υψηλός μέσος όρος υποδεικνύει ότι οι γονείς είναι 

ενήμεροι όσον αφορά τη συγκεκριμένη παράμετρο της υποχρεωτικότητας αν και 

σημειώνεται σημαντική τυπική απόκλιση. Στον ίδιο πίνακα όμως και στις δηλώσεις 

50 «Γνωρίζατε ότι είναι Υποχρεωτική η προσκόμιση βεβαίωσης φοίτησης του 

παιδιού στο νηπιαγωγείο για την εγγραφή του στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση;» 

(Μ.Ο.=2,80, Τ.Α.=1,65) και 51 «Σας είχαν ενημερώσει ότι εφ’ όσον το κρίνει η 

παιδαγωγός μπορεί να ζητήσει την επανάληψη της φοίτησης του παιδιού στην ίδια 

τάξη (λόγω απουσιών, ελλειμματικής ανάπτυξης του παιδιού κ. α. );» (Μ.Ο.=2,73, 

Τ.Α.=1,62), φαίνεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό δεν είναι ενήμεροι όσον αφορά τις 

υπόλοιπες παραμέτρους της Υποχρεωτικότητας στην Εκπαίδευση.  

Πίνακας 4.9 Η ενημέρωση των γονέων για την Υποχρεωτικότητα στην εκπαίδευση 

και η προτίμηση τους σε σχέση με ένα Δημόσιο Ενιαίο σύστημα Προσχολικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης (0-6 ετών) 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ IV - ΔΗΛΩΣΗ Μ.Ο. Τ.Α. n 

48. Είστε ενήμεροι σε σχέση με την έννοια της 

Υποχρεωτικότητας στην  Προσχολική Εκπαίδευση; 
3,45 1,09 131 

49. Γνωρίζατε ότι είναι Υποχρεωτική η προσκόμιση 

βεβαίωσης φοίτησης του παιδιού στο νηπιαγωγείο για 

την εγγραφή του στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση; 

4,09 1,24 131 

50. Τους είχαν ενημερώσει ότι ορίζεται ποινή (παρ.2 του 

αρθ. 3 του Ν. 1566) για όσους δε στείλουν το παιδί 

τους στο νηπιαγωγείο; 

2,80 1,65 131 

51. Σας είχαν ενημερώσει ότι εφ’ όσον το κρίνει η 

παιδαγωγός μπορεί να ζητήσει την επανάληψη της 

φοίτησης του παιδιού στην ίδια τάξη (λόγω απουσιών, 

ελλειμματικής ανάπτυξης του παιδιού κ. α. ); 

2,73 1,62 131 
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Όσον αφορά την ανάλυση διασποράς oneWay ANOVA στατιστικά 

σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν στην δήλωση 49 που αφορά την προσκόμιση 

βεβαίωσης φοίτησης του παιδιού στο νηπιαγωγείο για την εγγραφή του στο δημοτικό 

σχολείο (F=3,62, p=0,01) και στην 50 που αναφέρεται στις νομικές κυρώσεις εφόσον 

οι γονείς δε στείλουν το παιδί τους στο νηπιαγωγείο (F=2,67, p=0,05). Σύμφωνα με 

την ανάλυση πολλαπλών συγκρίσεων οι γονείς Δημοτικής Εκπαίδευσης εμφανίζονται 

πιο ενήμεροι στην δήλωση 49 (Μ.Ο.=4,50) και στην δήλωση 50 (Μ.Ο.=4,00) σε 

σχέση με αυτούς της Μέσης , 49 (Μ.Ο=3,44), 50 (Μ.Ο.=2,04) οι οποίοι εμφανίζονται 

λιγότερο ενημερωμένοι από αυτούς της Ανώτερης, 49 (Μ.Ο.=4,42), 50 (2,85) αλλά 

και της Ανώτατης Εκπαίδευσης, 49 (Μ.Ο.=4,09), 50 (Μ.Ο.=3,05). 

Σημαντικές διαφορές στις αναλύσεις με κριτήρια  t-test για ανεξάρτητα 

δείγματα ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες του δείγματος σημειώθηκαν στην 

δήλωση 48 (t=-1,19, df=129, p=0,03) και στην δήλωση 50 (t=0,78, df=129, p=0,00). 

Οι γυναίκες δηλώνουν πιο ενημερωμένες στην δήλωση 48 που αφορά το εάν θεωρούν 

τον εαυτό τους ενημερωμένο σε σχέση με την Υποχρεωτικότητα στην Εκπαίδευση 

(Μ.Ο.Ανδρών=3,25 - Τ.Α.Ανδρών=0,91, Μ.Ο.Γυναικών=3,52 - Τ.Α.Γυναικών=1,13) αν και στις 

γυναίκες παρατηρείται σημαντική τυπική απόκλιση αλλά στην δήλωση 50 

(Μ.Ο.Ανδρών=3,00 - Τ.Α.Ανδρών=1,45, Μ.Ο.Γυναικών=2,74 - Τ.Α.Γυναικών=1,71) όπου 

παρατηρείται σημαντική τυπική απόκλιση και στις δύο ομάδες, οι άνδρες 

εμφανίζονται τελικά πιο ενήμεροι τουλάχιστον όσον αφορά τις νομικές κυρώσεις.  

Τέλος, στον Πίνακα 4.10 και στις δηλώσεις 53 «Κατά την άποψή σας η 

επιμήκυνση της Υποχρεωτικότητας στην ΠΕ σε 2 έτη θα βελτιώσει την ποιότητα της 

παρεχόμενης  εκπαίδευσης;» (Μ.Ο.=3,02, Τ.Α.=1,14) και 54 «Θα εξυπηρετούσε ένα 

σύστημα Δημόσιας Ενιαίας Προσχολικής Εκπαίδευσης που θα κάλυπτε όλο το 

ηλικιακό φάσμα (0-6 ετών);» (Μ.Ο.=3,70, Τ.Α.=1,75) είναι φανερή η προτίμηση των 
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γονέων σε ένα Δημόσιο Ενιαίο Σύστημα ΠΑ και ΠΕ. Ίσως, ένας σημαντικός 

παράγοντας είναι και η δήλωση 53 «Η Υποχρεωτική διπλή μετάβαση από την ΠΑ 

στην ΠΕ και εν συνεχεία στο Δημοτικό προκαλεί επιπλέον αναστάτωση στο παιδί και 

την οικογένεια;», όπου σύμφωνα με τα αποτελέσματα (Μ.Ο.=2.44, Τ.Α.=1,22) η 

διπλή μετάβαση σε νέο σχολικό περιβάλλον σε αυτές τις ηλικίες δημιουργεί 

αναστάτωση στα μισά σχεδόν παιδιά αλλά και στον οικογενειακό προγραμματισμό.  

 

Πίνακας 4.10 Η προτίμηση των γονέων σε σχέση με την Διετή αύξηση της 

Υποχρεωτικότητας και  ένα Δημόσιο Ενιαίο σύστημα Προσχολικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης (0-6 ετών) 

 ΘΕΜΑΤΙΚΗ IV- ΔΗΛΩΣΗ Μ.Ο. Τ.Α. n 

52. Κατά την άποψή σας η επιμήκυνση της 

Υποχρεωτικότητας στην Προσχολική Εκπαίδευση σε 2 

έτη θα βελτιώσει την ποιότητα της παρεχόμενης  

εκπαίδευσης; 

3,02 1,14 131 

53. Η Υποχρεωτική διπλή μετάβαση από την Προσχολική 

Αγωγή στην Προσχολική Εκπαίδευση και εν συνεχεία 

στο Δημοτικό προκαλεί επιπλέον αναστάτωση στο 

παιδί και την οικογένεια; 

2,44 1,22 131 

54. Θα εξυπηρετούσε ένα σύστημα Δημόσιας Ενιαίας 

Προσχολικής Εκπαίδευσης που θα κάλυπτε όλο το 

ηλικιακό φάσμα (0-6 ετών); 

3,70 1,17 131 

 

4.7 Τα σχόλια των γονέων στην ανοικτή δήλωση 

 

Το ερωτηματολόγιο κατέληγε σε μία ανοικτή δήλωση όπου οι γονείς 

καλούνταν να γράψουν οτιδήποτε θα ήθελαν σε σχέση με την έρευνα. Σημειώθηκαν 

18 σχόλια στα οποία οι γονείς μεταξύ άλλων επισημαίνουν την σημασία της πρώτης 

επαφής με την ΠΑ ώστε τα παιδιά να αγαπήσουν το σχολείο.  Αρκετοί δηλώνουν την 

έκπληξη τους για το γεγονός ότι η ΠΑ υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών: «Ποιος 

ο λόγος να ανήκουν οι Παιδικοί Σταθμοί στο Υπουργείο Εσωτερικών; Με τι κριτήρια 

αποφασίζει ένα Υπουργείο που δε σχετίζεται με τα παιδιά και την αγωγή τους;» 
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αναρωτιέται μία μητέρα. Κάποιοι άλλοι επισημαίνουν ότι «η χώρα μας είναι 

ανεπαρκής όσον αφορά την Προσχολική Ηλικία σε σχέση με άλλες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης» και θεωρούν ότι το κράτος είναι ανύπαρκτο σε υποδομές, 

οργάνωση και υποστήριξη. Δεν πιστεύουν ότι θα καταφέρουν σε ένα με δύο χρόνια 

να καλύψουν τις πολλαπλές ελλείψεις ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της Διετούς 

Υποχρεωτικότητας καθώς «προς το παρόν στοιβάζονται σε ακατάλληλες αίθουσες 

προνήπια μαζί με νήπια με σοβαρές ελλείψεις σε αναλώσιμα υλικά». Προσθέτουν πως 

τίθεται θέμα πλήρους αναδιαμόρφωσης του συστήματος στο προσχολικό κομμάτι και 

όχι μόνο. Θεωρούν ενδιαφέρουσα την προοπτική ενός Δημόσιου Ενιαίου Φορέα ΠΑ 

και ΠΕ που όμως θα πρέπει να  οργανωθεί σε στέρεες βάσεις ώστε να εξυπηρετεί 

τους πραγματικούς σκοπούς για τους οποίους θα δημιουργηθεί. Πιστεύουν, επίσης, 

ότι η Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση προετοιμάζει τα παιδιά για την μετάβαση 

τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ότι μέσω του σταδίου αυτού σε συνάρτηση 

με την συνεργασία της οικογένειας «αποκτούν κοινωνική ταυτότητα και συνείδηση 

ανεξάρτητα από το φύλο ή την καταγωγή τους ώστε να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες 

προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά». Επισημαίνουν τέλος ότι «η ποιότητα δεν 

εξασφαλίζεται με την υποχρεωτικότητα αλλά με ένα σύστημα προσχολικής ηλικίας 

απελευθερωμένο από τις απαρχαιωμένες αντιλήψεις που είναι βαθιά ριζωμένες στις 

νοοτροπίες των γονέων και της κοινωνίας μας». 

 

4.8 Συζήτηση των συνεντεύξεων 

 

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν μετά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων 

της ποσοτικής έρευνας  προς τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων αλλά και 

διασαφήνιση-σχολιασμό των δηλώσεων που σημείωσαν στατιστικά σημαντικές 
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διαφορές. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας όντας ενημερωμένος εφ’ όλης της ύλης λόγω 

θέσεως αλλά και οι γονείς, ο καθένας βέβαια ανάλογα με τις προσωπικές θέσεις και 

εμπειρίες του εμπλούτισαν τα δεδομένα με ενδιαφέροντα σχόλια και απόψεις. 

Όσον αφορά την ποιότητα της παρεχόμενης αγωγής και εκπαίδευσης στους 

Παιδικούς Σταθμούς οι γονείς δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι. Όπως δήλωσε η 

Φυλλίδα «Μέσα στα δύο χρόνια που η κόρη μου παρακολούθησε το πρόγραμμα της 

Προσχολικής Αγωγής, ανέπτυξε πάρα πολύ τόσο την ομιλία της, το συναισθηματικό της 

κόσμο, τη γραφή της, τη χρήση των χεριών της οπότε είδα μία πολύ σημαντική εξέλιξη 

που πιστεύω πως αν το παιδί έμενε στο σπίτι με κάποια… με κάποιους παππούδες ή με 

κάποια βοήθεια, πιστεύω ότι δεν θα είχε την αντίστοιχη εξέλιξη». Την ίδια άποψη 

είχαν και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες. Η Βάσω θεωρεί ότι στους Παιδικούς 

σταθμούς: «μπαίνουν όρια» η Νατάσσα ότι: «εστιάζοντας στο παιχνίδι μαθαίνουν 

πράγματα που οι γονείς δε θα σκέφτονταν να τους τα μάθουν θεωρώντας τα πολύ 

μικρά» η Μαρία πιστεύει ότι: «εκεί μαθαίνουν να συνεργάζονται» και η Ιωάννα 

αναφέρθηκε στους Παιδικούς Σταθμούς ως: «δημιουργικό χρόνο». Ο Κυριάκος 

ανέφερε ότι:  «Είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην βοήθεια του παιδιού και της 

οικογένειας» 

 Όσον αφορά το νηπιαγωγείο λένε πως είναι εξίσου ικανοποιημένοι από τους 

παιδαγωγούς και το εκπαιδευτικό πλαίσιο και πως η διαφορά τους όπως επισημαίνει 

η Βάσω είναι: «Το αναλυτικό πρόγραμμα! Ξεκάθαρα!». Η Ολυμπία λέει πως ήδη από 

τους Παιδικούς Σταθμούς «είναι έτοιμα να ενταχθούν στο νηπιαγωγείο» και η 

Νατάσσα συμπληρώνει: «Θεωρώ πως συνεχίζεται και εξελίσσεται η δουλειά που 

άρχισε στον Παιδικό Σταθμό». Η Ιωάννα πιστεύει πως: «η πειθαρχεία είναι πιο 

εμφανής στο Νηπιαγωγείο» και συμφωνεί και η Φυλλίδα η οποία το θεωρεί 

φυσιολογικό καθώς: «τα παιδιά είναι πιο μεγάλα στο Νηπιαγωγείο και πρέπει να 
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μπαίνουν σε πιο αυστηρό πρόγραμμα. Αλλά αυτό μετά τα 5-6. Πιο μικρά ακόμη 

χρειάζονται τις αγκαλίτσες και τα φιλάκια τους». Εκεί θεωρούν πως βρίσκεται και η 

διαφορά όσον αφορά την αλληλεπίδραση παιδιού-παιδαγωγού όπου στην έρευνα οι 

γονείς εμφανίζονται πιο ικανοποιημένοι από την Προσχολική Αγωγή.  

Πέραν αυτού σημαντικό ρόλο παίζει και ο διαφορετικός αριθμός παιδαγωγών 

καθώς στο Νηπιαγωγείο είναι σαφώς λιγότεροι όπως δηλώνει η Ολυμπία: «Θεωρώ 

ότι οι παιδαγωγοί είναι ελλιπείς στο Νηπιαγωγείο. Τι να πρωτοκάνει ένας άνθρωπος με 

τόσα παιδιά! Μετά βάζουν νήπια και προνήπια μαζί αφού δεν υπάρχει άλλος 

παιδαγωγός και τα μικρά δυσκολεύονται στις εργασίες! Δεν το θεωρώ σωστό. Κάτι 

πρέπει να γίνει!». 

Όταν ρωτήθηκαν γιατί οι γονείς των οποίων τα παιδιά παρακολούθησαν 

προγράμματα σε ιδιωτικές δομές φαίνονται πιο ικανοποιημένοι όλοι ανεξαιρέτως 

έδωσαν παρόμοιες απαντήσεις και πιστεύουν όπως λέει η Μαρία ότι: «είναι καθαρά 

θέμα παιδαγωγών και προσώπων». Η Βάσω υποστηρίζει ότι: «Μερικές φορές όταν 

πληρώνεις νομίζεις ότι κάτι είναι καλύτερο, ανώτερο! Ναι, συνήθως οι ιδιωτικοί είναι 

πιο καινούριοι, πιο περιποιημένοι…. αλλά αυτό έχει να κάνει με τις δομές και οι 

δημόσιες δομές, δεν είναι έτσι. Όμως στο παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό κομμάτι οι 

διαφορές έχουν να κάνουν με τον παιδαγωγό». Η Νατάσσα συμπληρώνει πως αυτό 

που απαιτείται στο δημόσιο είναι: «αναβάθμιση των δομών! Αυτό πουλάνε οι 

ιδιωτικοί!» και ίσως όπως λέει η Ιωάννα: «κάποιες έξτρα παροχές όπως γυμναστική, 

μουσική κτλ. για όλα τα παιδιά και όχι μόνο γι αυτά που πληρώνουν το έξτρα ποσό 

όπως γίνεται στους ιδιωτικούς!» 

Στις ίδιες ερωτήσεις ο Αντιδήμαρχος Παιδείας σχολίασε λέγοντας ότι: «Από 

την επαφή που έχω με τους γονείς και εκ των υστέρων βέβαια πάντα, αφού πάνε και 

δούνε τι γίνεται στα νηπιαγωγεία, μας λένε ότι η παρεχόμενη εκπαίδευση και οι 
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υπηρεσίες στους παιδικούς ήταν κατά πολύ καλύτερη απ’ ότι στα νηπιαγωγεία». Από 

την άλλη οι γονείς όπως αναφέρθηκε ήδη δηλώνουν ικανοποιημένοι από τον 

μαθησιακό-εκπαιδευτικό τομέα τόσο στους Παιδικούς Σταθμούς όσο και στο 

Νηπιαγωγείο. Το πρόβλημα επισημαίνεται στην ποιότητα των δομών και των 

παροχών. Όπως επισημαίνει ο Κυριάκος για τα νηπιαγωγεία: «Ακόμη και για τα 

αυτονόητα, θέρμανση, λάμπες, πρίζες πρέπει να ενεργοποιηθεί ο σύλλογος γονέων και 

να προσφερθεί κάποιος γονιός. Εμείς αγοράζουμε τα πάντα, μολύβια, χαρτιά μπογιές…. 

πρέπει να αυξηθεί η χρηματοδότηση!»  

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας αναφορικά με τις δομές, η διαχείριση των οποίων 

βρίσκεται υπό την εποπτεία των δήμων, σημειώνει ότι: «Το κάνουν οι Δήμοι ούτως ή 

άλλως! Το προσπαθούν μάλλον να το κάνουν!» όμως αντιμετωπίζουν σαφές πρόβλημα 

χρηματοδότησης όσον αφορά τους τομείς ευθύνης τους: «Τις κτηριακές υποδομές και 

τη εύρυθμη λειτουργία τους όχι όσον αφορά το πρόγραμμα, αυτό δίνεται από τις 

διευθύνσεις του Υπουργείου ενώ οι δήμοι έχουν να κάνουν με το αν υπάρχουν κτήρια, 

εάν τα κτήρια έχουν πυρασφάλεια, θέρμανση, εάν εξασφαλίζεται η ασφαλής 

προσέλευση και αποχώρηση των παιδιών, η παιδική χαρά να είναι αυτή που πρέπει, 

όλα αυτά έχουν να κάνουν με τους δήμους. Ο εξοπλισμός όμως έχει να κάνει με τις 

υποδομές του Υπουργείου Παιδείας  κι εκεί το Υπουργείο πάσχει.». Όσον αφορά τις 

παροχές συμπληρώνει: «Η καθαριότητα βασίζεται σε δύο κατηγορίες υπαλλήλων. Η  

μία είναι οι μόνιμοι υπάλληλοι που υπάρχουν με τακτική επιχορήγηση από το 

Υπουργείο Παιδείας με ειδικό κονδύλιο και η άλλοι είναι οι έκτακτοι που πληρώνονται 

ανά αίθουσα με ελάχιστα χρήματα, λίγοι ενδιαφέρονται και εκτός από αυτό αργούν 

πάρα πολύ να στείλουν τα χρήματα οπότε αναγκάζεται ο κάθε Δήμος από τα χρήματα 

που διαθέτει να πληρώσει τους καθαριστές είτε να καθυστερούν να πληρωθούν δύο, 

τρεις και τέσσερις μήνες. Για εμένα θα έπρεπε η καθαριότητα αλλά και όλα τα υπόλοιπα 
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να ήταν αποκλειστικά αρμοδιότητα του Υπουργείου, να ήταν όλοι μόνιμοι, να 

πληρώνονταν με χρήματα από το Υπουργείο τα οποία βέβαια χρήματα να πούμε ότι 

έχουν κοπεί κατά 50%. Έτσι;». 

Στην ερώτηση για το εάν θεωρούν ότι η Προσχολική Εκπαίδευση μπορεί να 

ανταποκριθεί στην αύξηση της υποχρεωτικότητας η απάντηση όλων ήταν αρνητική 

καθώς θεωρούν ότι δεδομένων των υπαρχόντων δομών αλλά και των οικονομικών 

δυνατοτήτων της χώρας όπως σημειώνει η Ολυμπία: «Δε νομίζω! Όχι δε νομίζω ότι 

έχουν τα μέσα…. εγώ δεν κατάλαβα το γιατί να το κάνουν υποχρεωτικό!». Η Βάσω μας 

είπε: «Με το να αυξήσεις απλά το νηπιαγωγείο σε δύο χρόνια τίποτα δεν αλλάζει. Βάλε 

κι άλλους παιδαγωγούς, δώσε τη δυνατότητα επιμόρφωσης… βάλε υποδομές… πρώτες 

ύλες, όλα αυτά! Το σύνολο! Τώρα… το πώς οι παιδαγωγοί τα βγάζουν πέρα, δεν ξέρω! 

Εμείς ακούμε κάτι που γίνεται στην Ευρώπη, το φέρνουμε απλά εδώ στο χαρτί, αλλά δε 

γίνεται έτσι!» και η Φυλλίδα συμπληρώνει: «Κάνε πρώτα την οργάνωση! Το να κάνεις 

διετή Υποχρεωτική Εκπαίδευση και να έχεις τα παιδιά σε containers δε νομίζω ότι είναι 

βελτίωση. Πρέπει να υπάρχει μία ευρύτερη οργάνωση και οικονομική ενίσχυση για να 

μπορέσει αυτό να λειτουργήσει.».  

Επιπλέον καθώς όπως είχαν αναφέρει νωρίτερα, οι εκπαιδευτικές συνθήκες 

στο νηπιαγωγείο είναι διαφορετικές, θεωρούν ότι δεν είναι όλα τα παιδιά έτοιμα να 

ανταποκριθούν. Η Νατάσσα θεωρεί πως: «εξαρτάται από την ωριμότητα κάθε 

παιδιού» και η Μαρία προσθέτει πως: «Θα έπρεπε να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής 

για τους γονείς καθώς εξαρτάται από την προσωπικότητα του παιδιού αλλά και το τι 

έχει ζήσει.». Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας στην ίδια ερώτηση δηλώνει ότι: «Εγώ θεωρώ 

ότι είναι λάθος κίνηση. Άλλη η ειδικότητα του ανθρώπου που ασχολείται με τα παιδιά 

κάτω των 5-6 ετών. Και είπαμε κάτι νωρίτερα, επειδή η δουλειά που γίνεται στους 

Παιδικούς Σταθμούς είναι ιδιαίτερη και τα παιδιά σε αυτή την ηλικία είναι πολύ 
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ευαίσθητα σε όλες τους τις εκφάνσεις, θεωρώ ότι θα πρέπει να μένουν στους Παιδικούς 

Σταθμούς όπου οι παιδαγωγοί έχουν μία άλλη σχέση  με το αντικείμενο.». 

Μόνο ένας από τους συμμετέχοντες γνώριζε ότι οι Παιδικοί Σταθμοί δεν 

υπάγονται στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. Ο Κυριάκος λέει: «Αυτό ήταν απίστευτη έκπληξη για μένα! 

Είναι φοβερό λάθος πιστεύω!» 

Όσον αφορά την προοπτική ενός Δημόσιου Ενιαίου Συστήματος Προσχολικής 

Αγωγής κι Εκπαίδευσης ήταν ιδιαίτερα σκεπτικοί όλοι τους κι αυτό γιατί όπως λέει ο 

Κυριάκος: «Στην εποχή που ζούμε…. φαίνεται απίθανο! Τα έξοδα…! Εδώ δεν μπορούν 

να στηρίξουν τον ένα χρόνο….!» και η Ιωάννα συμπληρώνει: «Θα έπρεπε να ήταν 

πολύ οργανωμένο!». Η Βάσω λέει πως: «οι παιδαγωγοί έχουν τη δυνατότητα να το 

υποστηρίξουν αλλά δε τους δίνονται τα εφόδια» και η Νατάσσα πιστεύει ότι: «Μπορεί 

να γίνει διαδοχικά». Η Φυλλίδα θεωρεί ότι: «Εφόσον υπήρχαν οι χώροι και ο 

απαιτούμενος αριθμός παιδαγωγών θα ήταν ιδανικό γιατί τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες 

χρειάζονται σταθερότητα και τα παιδιά για να αποδώσουν χρειάζονται ηρεμία στην 

ψυχούλα τους!». Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας υποστηρίζει ότι η Προσχολική Αγωγή και 

Εκπαίδευση: «Θα έπρεπε να ανήκουν σε έναν φορέα να καλύπτονται τα πάντα 

οικονομικά από το κράτος αλλά με τους Παιδικούς Σταθμούς όπως λειτουργούν 

σήμερα. Είναι δύσκολο να πούμε ότι είναι άσπρο ή μαύρο. Υπάρχουν και παράμετροι οι 

οποίοι παίζουν ρόλο. Θα πρέπει να διατηρηθούν κάποιοι παράμετροι που είναι θετικοί 

όπως είπαμε πριν και να αλλάξουν τα αρνητικά έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται με τον 

καλύτερο τρόπο τα προβλήματα.». 
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5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Συμπεράσματα 
 

5.1 Εισαγωγή 

 

Η παρούσα μελέτη καταδεικνύει τα προβλήματα τόσο της ΠΑ όσο και της ΠΕ 

στην Ελλάδα. Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστούν συνοπτικά τα συμπεράσματα 

της έρευνας έτσι όπως αυτά καταγράφηκαν μέσω της ποσοτικής έρευνας αλλά και 

μέσω των συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν. Επιπλέον θα παρουσιαστούν οι 

απόψεις τους για τις προγραμματισμένες εκπαιδευτικές αλλαγές που αφορούν την 

αύξηση της Υποχρεωτικότητας στο Νηπιαγωγείο αλλά και την προοπτική ενός 

Δημόσιου Ενιαίου Φορέα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Εν συνεχεία θα 

διατυπωθούν κάποιες προτάσεις ως προς τους τομείς όπου απαιτείται βελτίωση αλλά 

και εμβάθυνση στην έρευνα ώστε να είναι δυνατή η γενίκευση των αποτελεσμάτων.  

 

5.2 Η Ποιότητα της παρεχόμενης Προσχολικής Αγωγής 

5.2..1 Ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών στην Προσχολική Αγωγή 

 

Ο Πετρογιάννης (2013) σε συνέδριο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Δήμο 

Αθηναίων για την Προσχολική Αγωγή υποστήριζε ότι ο Παιδικός Σταθμός 

αποτελώντας μία μεγάλη αλλαγή στη ζωή του παιδιού, το μαθαίνει να ζει με την 

αλλαγή και να την αντιμετωπίζει ως ανάπτυξη και όχι ως συρρίκνωση. Απαραίτητη 

προϋπόθεση όμως αποτελεί η ποιότητα της φροντίδας και της Αγωγής που 

προσφέρεται καθώς  βάση των ερευνών των τελευταίων ετών τα πρώτα χρόνια της 

ζωής του παιδιού αποτελούν καταλυτικό παράγοντα για την μετέπειτα εξέλιξη του 

τόσο ακαδημαϊκά όσο και σε όλους τους υπόλοιπους τομείς της κοινωνικής και όχι 

μόνο, δράσης του (Pana & Niculescu, 2014; Liew, Cameron & Lockman, 2018; 
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Ojala, 2010; OECD, 2018). Θα πρέπει λοιπόν τα παιδιά Προσχολικής Ηλικίας να 

εξελίσσονται γνωστικά, συναισθηματικά και κινησιολογικά και για να συμβεί αυτό 

απαιτούνται πλούσιες και διαφοροποιημένες εμπειρίες ώστε να αγγίξουν το μέγιστο 

των δυνατοτήτων τους. Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση της γλώσσας αλλά και η 

ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων που αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες 

(Brebner, Jovanovic, Lawless & Young, 2016). 

Τα αποτελέσματα της έρευνας λοιπόν δείχνουν ότι οι γονείς είναι πολύ 

ευχαριστημένοι από την εξέλιξη των παιδιών τους στους εν λόγο τομείς στα πλαίσια 

των προγραμμάτων ΠΑ ανεξάρτητα από το εάν συμμετείχαν σε Ιδιωτικό ή Δημόσιο 

Παιδικό Σταθμό. Επιπλέον δηλώνουν πολύ ικανοποιημένοι από την αλληλεπίδραση 

των παιδιών τους με τα άλλα παιδιά, τους παιδαγωγούς αλλά και την αποδοχή της 

διαφορετικότητας. Η Martino (2017) υποστηρίζει ότι, η εκπαίδευση πάντα εισάγει 

την έννοια της διαφορετικότητας. Ότι η Εκπαίδευση, επί της ουσίας είναι ο ορισμός 

της διαφορετικότητας. Θεωρεί ότι είναι μία συνεχής διαδικασία εναρμονισμού του 

ποιοί είμαστε και του ποιοί πρέπει να γίνουμε. Όταν οι μαθητές αναπτύσσουν την 

ικανότητα  να διαχειρίζονται τόσο τις ομοιότητες όσο και τις διαφορές τους με τους 

άλλους μαθαίνουν να αλληλεπιδρούν μέσα σε πλαίσια διαφορετικότητας και έτσι 

μειώνοντας τις προκαταλήψεις, ωφελούνται όχι μόνο στην ακαδημαϊκή και 

επαγγελματική τους εξέλιξη αλλά και στη κοινωνικό-συναισθηματική τους ανάπτυξη 

(Merlin, 2017). 

5.2..2 Υποδομές, Παροχές και Παιδαγωγικός ρόλος της Προσχολικής Αγωγής 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας οι γονείς εμφανίζονται 

αρκετά ικανοποιημένοι από την ποιότητα του παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού 

πλαισίου της παρεχόμενης ΠΑ στην χώρα μας όπως αυτή έχει εξελιχθεί τα τελευταία 
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χρόνια. Στη διαμόρφωση του ημερήσιου προγράμματος τους οι παιδαγωγοί 

ακολουθούν τα πορίσματα πρόσφατων ερευνών (Daniels, 2014; Morris et al, 2016) 

καθώς δεν υπάρχει αναλυτικό πρόγραμμα που να ορίζει τη δράση τους. Τα παιδιά, 

κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους σε προγράμματα ΠΑ δημιουργούν 

συναισθηματικούς δεσμούς και αναπτύσσουν κοινωνικό-συναισθηματικές και 

γλωσσικές δεξιότητες ενώ ταυτόχρονα ικανοποιούν τις σωματικές και ψυχολογικές 

τους ανάγκες (Mathers & Tracz, 2017). Αυτό, κατά ένα μεγάλο ποσοστό οφείλεται 

σύμφωνα με τους  Grammatikopoulos et. al. (2014), στα υψηλά ακαδημαϊκά 

προσόντα του εκπαιδευτικού προσωπικού των Παιδικών Σταθμών, το οποίο είναι σε 

θέση με την κατάλληλη επιμόρφωση βάσει των εκάστοτε συνθηκών, να ανταποκριθεί 

παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά στις αυξημένες ανάγκες της συγκεκριμένης ηλικίας με 

αποτελεσματικότητα. Η συμμετοχή των παιδαγωγών  σε επιμορφωτικά σεμινάρια 

επαφίεται στην πρωτοβουλία των παιδαγωγών καθώς δε στηρίζονται οικονομικά από 

τον υπεύθυνο φορέα.  

Διάχυτη είναι όμως η δυσαρέσκεια όσον αφορά την ποιότητα των δομών και 

των παροχών. Η οικονομική κρίση που ταλανίζει την χώρα μας τα τελευταία χρόνια 

φαίνεται να έχει, επηρεάσει και την ποιότητα της παρεχόμενης ΠΑ. Όμως, όπως 

επισημαίνει η Ρέντζου (2011), η ποιότητα του χώρου τόσο του εσωτερικού όσο και 

του εξωτερικού, αποτελεί βασικό κριτήριο ποιότητας καθώς δίνει τη δυνατότητα 

στους παιδαγωγούς για πολλαπλές δράσεις. Συμπληρώνει πως αυτό απαιτεί την 

χορήγηση των απαραίτητων δαπανών για αναβάθμιση των δομών ώστε να δίνονται 

επιλογές δραστηριοτήτων που εξασφαλίζουν την ευχάριστη φιλοξενία και προωθούν 

την ολιστική ανάπτυξη των παιδιών. 
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5.3  Προσχολική Εκπαίδευση και Υποχρεωτικότητα στην 

Προσχολική Ηλικία 

5.3..1 Η ποιότητα της παρεχόμενης Προσχολικής Εκπαίδευσης  

 

Όσον αφορά την ΠΕ οι γονείς δηλώνουν πολύ ικανοποιημένοι ως προς τον 

Παιδαγωγικό – Εκπαιδευτικό της χαρακτήρα. Άλλωστε το Νηπιαγωγείο είναι ένας 

χώρος όπου τα παιδιά επικοινωνούν με συνομήλικους τους αλλά και με 

εξειδικευμένους ενήλικες ικανούς να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους, εκφράζονται 

μέσω του παιχνιδιού, υιοθετούν αποδεκτούς κοινωνικά ρόλους και συμπεριφορές και 

δίνουν μορφή στις σκέψεις τους παίρνοντας αποφάσεις σχετικά με το πώς, με ποιόν 

και υπό ποιες συνθήκες θα αλληλεπιδράσουν (Loizou & Avgitidou, 2014). Η διαφορά 

του Νηπιαγωγείου με την ΠΑ εντοπίζεται στην ύπαρξη αναλυτικού προγράμματος 

που περιορίζει μεν την ελεύθερη επιλογή των παιδαγωγών δίνει όμως μία βασική 

γραμμή δράσης η οποία θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαφοροποιηθεί με βάση 

τις εκάστοτε ανάγκες της σύνθεσης του δυναμικού της τάξης (Wood, 2014). Άλλωστε 

αν αναλογιστούμε την πολυπολιτισμικότητα των σχολικών τάξεων που αποτελούν 

πλέον κοινό τόπο σε όλη τη χώρα, γίνεται αντιληπτό ότι η ευελιξία θα πρέπει να 

αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του όποιου προγράμματος θα συσταθεί από τον 

αρμόδιο φορέα (Αρβανίτη, 2012). 

Στον φορέα της ΠΕ όπως και στην ΠΑ προβληματικός φαίνεται να είναι ο 

τομέας των δομών και των παροχών και μάλιστα σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό σε 

σχέση με τους Παιδικούς Σταθμούς. Σύμφωνα με τις δηλώσεις των γονέων υπάρχουν 

ελλείψεις βασικών παραμέτρων υγιεινής και ασφάλειας αλλά και αναλώσιμων 

υλικών απαραίτητων για την εκπόνηση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Εξαίρεση 

αποτελούν κάποιες Ιδιωτικές δομές οι οποίες βέβαια δεν είναι προσιτές σε όλους και 

φυσικά δεν αποτελούν λύση. Όπως επισημαίνουν οι Loizou και Avgitidou (2014) το 
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γεγονός αντιτίθεται στο δικαίωμα όλων των παιδιών για ίσες ευκαιρίες στην ποιοτική 

εκπαίδευση καθώς οι κατάλληλες δομές αλλά και οι παροχές αποτελούν ένα από τα 

βασικά κριτήρια ποιότητας όχι μόνο των νηπιαγωγείων αλλά γενικότερα της 

εκπαίδευσης (Pellati et al, 2016). 

Ένας επίσης βασικός παράγοντας δυσαρέσκειας είναι ο αριθμός παιδαγωγών 

στο νηπιαγωγείο. Οι γονείς θεωρούν άκρως απαραίτητη την αύξηση των παιδαγωγών 

προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθούν με ασφάλεια και συνέπεια στο έργο 

τους. Κι ενώ άλλες χώρες παλεύουν να πείσουν για την ανάγκη ανώτατης 

εκπαίδευσης και εξειδίκευσης των παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας καθώς 

αποτελούν πρωταρχικό παράγοντα ποιοτικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Stewart, 

2015), η Ελλάδα έχει το προνόμιο να έχει πληθώρα ειδικευμένων Παιδαγωγών 

Προσχολικής Ηλικίας, Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Grammatikopoulos et al, 2014), 

γεγονός που θα πρέπει να το εκμεταλλευτεί.  

 

5.3..2 Αύξηση της Υποχρεωτικότητας και Εκπαιδευτική Αλλαγή στην 

Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση 

 

Όσον αφορά την αύξηση της Υποχρεωτικότητας κατά ένα έτος στην 

Προσχολική Εκπαίδευση οι γονείς εμφανίζονται αβέβαιοι για το εάν θα μπορέσει να 

λειτουργήσει και να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες σε προσωπικό, υλικά και 

δομές και μάλιστα υπό δύσκολες οικονομικά συνθήκες για την Ελλάδα όπου η 

χρηματοδότηση για την εκπαίδευση μειώνεται συνεχώς. Η συγκεκριμένη αλλαγή 

στον εκπαιδευτικό χάρτη φαίνεται να μην ικανοποιεί τους γονείς καθώς δε τη 

θεωρούν πανάκεια. Αντιθέτως μάλλον τους αναστατώνει σε αρκετά μεγάλο βαθμό 

καθώς ο όρος Υποχρεωτικότητα στην Εκπαίδευση έχει παραμέτρους τις οποίες δε 

γνώριζαν. Επιπλέον τους δημιουργεί ανασφάλεια δεδομένου ότι ήδη υπήρχαν βασικές 
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ελλείψεις και ανάγκες τις οποίες κλήθηκαν να καλύψουν οικονομικά οι ίδιοι μέσω 

των γονικών συλλόγων ή με εθελοντική εργασία. Πέραν αυτού θεωρούν ότι 

επιβλήθηκε βεβιασμένα χωρίς προηγούμενη οργάνωση κάτι που δηλώνουν με 

έμφαση πως είναι απαραίτητο προκειμένου να λειτουργήσει σωστά. Σαφώς και 

απαιτούνται αλλαγές του συστήματος Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ώστε 

να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα νέα δεδομένα που προκύπτουν στα πλαίσια 

μίας παγκόσμια διευρυμένης κοινότητας αυτό όμως επιβάλλεται να γίνει με 

προσεκτικό προγραμματισμό και την σύμπραξη όλων των ενδιαφερόμενων 

ακροατηρίων (Sofou & Tsafos, 2010). Η  θέσπιση οποιασδήποτε αλλαγής που αφορά 

τα παιδιά και την Εκπαίδευση τους θα πρέπει να βασίζεται σε τεκμηριωμένα 

επιστημονικά δεδομένα και όχι σε  πολιτικές θέσεις (Krieg & Whitehead, 2015). 

Αν και θετική, συγκρατημένη ήταν η στάση των γονέων απέναντι στην 

προοπτική ενός συστήματος Δημόσιας Ενιαίας ΠΑ και ΠΕ. Το χαρακτηρίζουν 

«ιδανικό» τόσο όσον αφορά την σταθερότητα και την ασφάλεια για την  ψυχολογία 

των παιδιών όσο και για την εξυπηρέτηση των οικογενειακών αναγκών. Πιστεύουν 

όμως πως το εγχείρημα αυτό θα μπορούσε να ευδοκιμήσει μόνο με την παροχή της 

αναγκαίας χρηματοδότησης η οποία κατ αρχήν, θα πρέπει να εξασφαλιστεί. Άλλωστε, 

πολλά είναι τα κράτη στην Ευρώπη που πλέον αυξάνουν τη χρηματοδότηση της ΠΑ 

και ΠΕ καθώς έχει τεκμηριωθεί η σημασία της για την εξέλιξη των παιδιών (Pana & 

Niculescu, 2014; Eurydice, 2019; OMEP, 2018). Θεωρούν πως με  σωστή οργάνωση, 

διαδοχική και ελεγχόμενη εφαρμογή ώστε να αποφευχθούν τα λάθη που έγιναν με τη 

θέσπιση της Διετούς Υποχρεωτικότητας στο Νηπιαγωγείο θα ήταν δυνατό να πετύχει. 

Καθώς λοιπόν τα πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν από τη συμμετοχή των παιδιών 

σε προγράμματα τόσο της ΠΑ όσο και της ΠΕ είναι πλέον φανερά σύμφωνα με τις 

έρευνες των τελευταίων ετών και στηρίζονται κατά συνέπεια ακόμη και οικονομικά 
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όπως για παράδειγμα μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ από Ευρωπαϊκούς (EU 

COMMISSION) και Διεθνείς οργανισμούς (OECD), φαίνεται λογικό οι γονείς να 

πρόσκεινται θετικά προς την πρόταση αυτή.  

 

5.4 Εισηγήσεις 

 

Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας η ανταπόκριση των γονέων ήταν ιδιαίτερα 

θερμή, γεγονός που δηλώνει την ύπαρξη πεδίου για μελλοντικές έρευνες σε όλους 

τους τομείς αναφορικά με την ΠΑ και ΠΕ. Άλλωστε, σύμφωνα με την Kahn (2014), 

τα πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν είναι από τη μία αναπτυξιακά και οδηγούν τα 

παιδιά σε αυξημένα εκπαιδευτικά αποτελέσματα εφ’ όσον τεθούν στέρεες βάσεις και 

από την άλλη κοινωνικό-οικονομικά καθώς δίνουν τη δυνατότητα στις γυναίκες να 

εργαστούν με θετικά οικονομικά αποτελέσματα για το κράτος και την οικογένεια. 

Ίσως αυτοί είναι και οι λόγοι που οι γονείς τοποθετούνται κατά μεγάλο ποσοστό υπέρ 

ενός συστήματος  Ενιαίας ΠΑ και ΠΕ. 

Οι γονείς είναι αυτοί που ζούνε το παιδί τους και είναι σε θέση να 

αντιλαμβάνονται και την πιο ανεπαίσθητη αλλαγή που του συμβαίνει 

συναισθηματικά, γνωστικά, συμπεριφορικά. Θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα λοιπόν 

η άποψη τους σε σχέση με τις αλλαγές που παρατηρούν στη γνωστική ανάπτυξη αλλά 

και στη κοινωνικό-συναισθηματική συμπεριφορά του παιδιού εφόσον 

παρακολουθήσει πρόγραμμα Προσχολικής Αγωγής για ένα έτος όπως ίσως και τις 

προσδοκίες τους από τα συγκεκριμένα προγράμματα. Βέβαια, θα ήταν δόκιμη η 

χρήση μεγαλύτερου δείγματος και από διάφορες περιοχές της χώρας ώστε να 

οδηγηθεί ο ερευνητής στη διαμόρφωση μίας πιο ολοκληρωμένης εικόνας. 
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Όσον αφορά το παιδαγωγικό-εκπαιδευτικό προσωπικό των δύο φορέων, στα 

πλαίσια συνεργατικών πρακτικών με στόχο τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα θα 

ήταν χρήσιμη η συμπερίληψη και η γνώμη τους σε σχέση με τις επικείμενες αλλαγές 

(Blanchard 2007). Άλλωστε, οι παιδαγωγοί είναι αυτοί που γνωρίζουν τα καθημερινά 

προβλήματα και τις ελλείψεις που υπάρχουν τόσο όσον αφορά τις δομές και τις 

παροχές όσο και τη διαμόρφωση του παιδαγωγικού προγράμματος καθώς πλέον 

έχουν να αντιμετωπίσουν πολλές προκλήσεις στα πλαίσια των πολυπολιτισμικών 

τάξεων και της διαφοροποιημένης διδασκαλίας (Ermenc, 2015). 

Όσον αφορά τo θέμα της συγκεκριμένης μελέτης θα ήταν ιδιαίτερα 

ενδιαφέρουσα σε κάποια επόμενη έρευνα η τοποθέτηση των παιδαγωγών που 

εργάζονται και στους δύο φορείς καθώς αυτοί είναι που βιώνουν εκ των έσω το 

πρόβλημα τόσο σε σχέση με την πρακτική εφαρμογή της Διετούς Υποχρεωτικότητας 

στο Νηπιαγωγείο και τα προβλήματα που προκάλεσε όχι μόνο στη λειτουργία των 

δομών εκατέρωθεν αλλά και σε σχέση με την επαγγελματική και επιστημονική 

υπόσταση των ίδιων των παιδαγωγών. Σημαντική θα ήταν επίσης η άποψη άλλων 

επιστημόνων, ψυχολόγων, κοινωνιολόγων και ακαδημαϊκών που ασχολούνται με την 

Προσχολική Ηλικία όσον αφορά τις επικείμενες αλλαγές στους δύο φορείς. 

Ιδιαίτερης σημασίας θα ήταν η άποψη τους όχι μόνο όσον αφορά το παιδί αλλά και το 

εάν γνωρίζουν το κατά πόσο επηρεάζονται προσωπικά, ψυχολογικά και 

επαγγελματικά οι παιδαγωγοί που καλούνται να προσαρμοστούν στις αλλαγές τόσο 

στα Νηπιαγωγεία όσο και στους Παιδικούς Σταθμούς. 

Βασική προϋπόθεση για την βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ΠΑ και 

ΠΕ φαίνεται να είναι τέλος η αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης (Pellati et al, 

2016; Jordan, 2016; Eurydice, 2016; Eurydice, 2019) καθώς έτσι θα καλυφθούν οι 
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ανάγκες για αύξηση του αριθμού των παιδαγωγών αλλά και για την αναβάθμιση των 

δομών και των παροχών οι οποίες εμφανίζονται κατώτερες των περιστάσεων. 

5.5 Επίλογος 

 

Όπως σημειώνει ο Darragh (2007), οι ανάγκες των παιδιών, δεν καλύπτονται 

στην απομόνωση. Τα παιδιά έχουν ανάγκη αλληλεπίδρασης, εμπειριών και δράσης 

προκειμένου να αναπτύξουν μία ολοκληρωμένη και συναισθηματικά ισορροπημένη 

προσωπικότητα που θα έχει γνώσεις αλλά και κριτική στάση απέναντι στα όσα 

συμβαίνουν γύρω τους. Είναι λοιπόν αναγκαίο ένα ευέλικτο σύστημα Προσχολικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης  που θα καλύπτει όλο το κοινωνικό φάσμα και θα λαμβάνει 

υπ’ όψιν του τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες κάθε κοινωνικής ομάδας αλλά και των 

επαγγελματιών της εκπαίδευσης. Ένα σύστημα όπου θα πρέπει να δίνεται η 

δυνατότητα αλλά και κίνητρα συμμετοχής σε όποιον το επιθυμεί. Άλλωστε το 

δικαίωμα της ίσης μεταχείρισης των παιδιών και όχι μόνο αποτελεί θεμελιώδη αρχή 

μίας δίκαιης και δημοκρατικής κοινωνίας (Garcia,2011). 

Η Εκπαίδευση θα πρέπει να είναι, όχι μόνο μία καθαρά τεχνική πρακτική με 

στόχο τα αυξημένα μαθησιακά αποτελέσματα αλλά μία κυρίως συμμετοχική, 

δημοκρατική και ηθική πράξη με στόχο τη συνολική βελτίωση του ατόμου. Θα 

πρέπει να αναλογιστούμε την κατάσταση που βιώνουμε στην παγκοσμιοποιημένη 

κοινωνία του σήμερα και το μέλλον στο οποίο ελπίζουμε. Τι θέλουμε για τα παιδιά 

μας; Ποιος τελικά θα πρέπει να είναι ο σκοπός της Εκπαίδευσης; Γιατί είναι εντελώς 

διαφορετικό το να προγραμματίζεις και να θέτεις έναν στόχο από το να 

συνειδητοποιείς τις επιπτώσεις του (Moss, 2012). 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

(Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση) 

 

Αγαπητοί γονείς,  

Το παρόν ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε στα πλαίσια μεταπτυχιακής εργασίας του 

προγράμματος «Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση» του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 

 Με την παρούσα έρευνα επιχειρείται  η καταγραφή των απόψεων των γονέων σε 

σχέση με την εξέλιξη και την ολόπλευρη, ποιοτική ανάπτυξη των παιδιών τους στα 

πλαίσια της Προσχολικής Αγωγής. Επίσης, θα διερευνηθεί σε ποιο βαθμό θεωρούν οι 

γονείς ότι το νέο πλαίσιο λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών 

επηρεάζει την ανάπτυξη των παιδιών και πώς η αύξηση της Υποχρεωτικότητας στην 

Προσχολική Εκπαίδευση την επηρεάζει. 

Ως Προσχολική Αγωγή ορίζεται η συμμετοχή του παιδιού σε προγράμματα 

Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών και ως Προσχολική Εκπαίδευση η φοίτηση 

του παιδιού στο Νηπιαγωγείο. 

Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου καλύπτουν τις εξής ενότητες: 

1. Δημογραφικά στοιχεία. 

2. Την αποτελεσματικότητα της Προσχολικής Αγωγής όσον αφορά την 

ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών 

3. Το νέο πλαίσιο λειτουργίας της Προσχολικής Αγωγής όσον αφορά την 

ποιοτική ανάπτυξη των παιδιών  

4. Τη διετή αύξηση της Υποχρεωτικότητας στην Προσχολική Εκπαίδευση  

5. Τον όρο «Υποχρεωτικότητα» στην Εκπαίδευση και τις προεκτάσεις του.  

Να σημειωθεί ότι το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και θα τηρηθεί πλήρης 

εχεμύθεια. Παρακαλώ δηλώστε απερίφραστα την άποψή σας ώστε τα συμπεράσματα 

να είναι αντικειμενικά και να οδηγήσουν σε ένα αξιόπιστο αποτέλεσμα. 

Σας ευχαριστώ για την συνεργασία σας. 

Κατερίνα Νικολαΐδου 

nikolkater@gmail.com  

  

mailto:nikolkater@gmail.com
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Βάλτε σε κύκλο την ισχύουσα απάντηση : 

1. Φύλο 

1. Άντρας           2. Γυναίκα 

 

2. Ηλικία 

1. … -30              2.  31-40                3.  41-50                         4. 51 και άνω  

 

3. Οικογενειακή κατάσταση 

1. Άγαμος/η        2. Έγγαμος/η        3. Διαζευγμένος/η          4. Χήρος/α 

 

4. Μορφωτικό επίπεδο 

1. Δημοτική        2. Μέση      3. Ανωτέρα           4. Ανώτατη (Πανεπιστήμιο) 

 

5. Αριθμός παιδιών που γεννήθηκαν στην οικογένεια σας το 2011-2014 

1. Ένα παιδί           2. Δύο παιδιά           3. Τρία παιδιά           4. Τέσσερα 

παιδιά           5. Πέντε και περισσότερα παιδιά                                        

 

             

6. Η φοίτηση στην Προσχολική Αγωγή (Παιδικό ή Βρεφονηπιακό Σταθμό) 

πραγματοποιήθηκε σε: 

 

1. Ιδιωτική δομή          2. Δημόσια-Δημοτική δομή 

 

7. Η φοίτηση στην Προσχολική Εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο) πραγματοποιήθηκε 

σε: 

1. Ιδιωτική δομή          2. Δημόσια δομή 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ  Ι: Η αποτελεσματικότητα της Προσχολικής Αγωγής όσον αφορά 

την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών 

Βάλτε σε κύκλο ΜΟΝΟ ΕΝΑΝ αριθμό που αντιπροσωπεύει την άποψή σας. 

Όπου Προσχολική Αγωγή = βρεφονηπιακός ή παιδικός σταθμός 

 

Η Προσχολική Αγωγή συμβάλει στην εξέλιξη του παιδιού: 

8. Νοητικά (π.χ. αντίληψη, κριτική σκέψη, γνώσεις, επίλυση προβλημάτων, 

αύξηση της ικανότητας συγκέντρωσης κ.α.) 

1. Καθόλου    2. Λίγο    3. Αρκετά    4. Πολύ     5. Πάρα πολύ 
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9. Συναισθηματικά (π.χ. απόκτηση αυτοπεποίθησης, αυτογνωσίας, ελέγχου  

συναισθημάτων, ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων, αναγνώριση και αποδοχή 

των συναισθημάτων των άλλων κ.α.) 

       1. Καθόλου    2. Λίγο    3. Αρκετά    4. Πολύ      5. Πάρα πολύ 

 

10. Γλωσσικά (π.χ. βελτίωση ομιλίας, λεξιλογίου, κατανόηση και απόδοση 

αφηρημένων εννοιών, συμμετοχή σε συζήτηση, κ.α.) 

1. Καθόλου    2. Λίγο    3. Αρκετά    4. Πολύ     5. Πάρα πολύ 

 

11. Κινησιολογικά ( π.χ. ανάπτυξη λεπτής και αδρής κινητικότητας, ισορροπία, 

συντονισμός, ρυθμική, χρήση υλικών και απλών εξαρτημάτων, ασφαλή 

κίνηση μέσα στον εκάστοτε χώρο κ.α.) 

1. Καθόλου    2. Λίγο    3. Αρκετά    4. Πολύ     5. Πάρα πολύ 

Η  Προσχολική Αγωγή προάγει στην κοινωνικοποίηση του παιδιού: 

12. Την αλληλεπίδραση του παιδιού με τις παιδαγωγούς  

1. Καθόλου    2. Λίγο    3. Αρκετά    4. Πολύ     5. Πάρα πολύ 

 

13. Την αλληλεπίδραση του παιδιού με τους συνομηλίκους του  

1. Καθόλου    2. Λίγο    3. Αρκετά    4. Πολύ     5. Πάρα πολύ 

 

14. Την αποδοχή και τον σεβασμό της διαφορετικότητας 

1. Καθόλου    2. Λίγο    3. Αρκετά    4. Πολύ     5. Πάρα πολύ 

 

15. Την πειθαρχία σε κανόνες-υποχρεώσεις 

 1. Καθόλου    2. Λίγο    3. Αρκετά    4. Πολύ     5. Πάρα πολύ 

 

Κατά τη διάρκεια συμμετοχής σε πρόγραμμα  Προσχολικής Αγωγής το παιδί: 

16. Αναπτύσσει γνώσεις για τον κόσμο γύρω του 

                1. Καθόλου    2. Λίγο    3. Αρκετά    4. Πολύ     5. Πάρα πολύ 

 

17. Αναπτύσσει δεξιότητες  που αφορούν την προσωπική του υγιεινή 

                1. Καθόλου    2. Λίγο    3. Αρκετά    4. Πολύ     5. Πάρα πολύ 

 

18. Αναπτύσσει γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν  την προσωπική του 

ασφάλεια 

                1. Καθόλου    2. Λίγο    3. Αρκετά    4. Πολύ     5. Πάρα πολύ 

 

19. Έρχεται σε επαφή με καλές πρακτικές όσον αφορά την υγιεινή διατροφή 

                1. Καθόλου    2. Λίγο    3. Αρκετά    4. Πολύ     5. Πάρα πολύ 
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20. Έρχεται σε επαφή με τις τέχνες (ζωγραφική-μουσική-θέατρο-χορό ) 

                1. Καθόλου    2. Λίγο    3. Αρκετά    4. Πολύ     5. Πάρα πολύ 

 

21. Έρχεται σε επαφή με τον αθλητισμό 

                1. Καθόλου    2. Λίγο    3. Αρκετά    4. Πολύ     5. Πάρα πολύ 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ  ΙΙ: Η ποιοτική ανάπτυξη των παιδιών στο νέο πλαίσιο λειτουργίας 

της Προσχολικής Αγωγής 

Βάλτε σε κύκλο τον ΜΟΝΟ ΕΝΑΝ αριθμό που αντιπροσωπεύει την άποψή σας. 

Όπου Προσχολική Αγωγή = βρεφονηπιακός ή παιδικός σταθμός 

 

Θα χαρακτηρίζατε ικανοποιητική την Υποδομή και την Οργάνωση της 

Προσχολικής Αγωγής βάσει του νέου πλαισίου λειτουργίας της : 

22. Σε σχέση με το παιδαγωγικό πρόγραμμα 

                1. Καθόλου    2. Λίγο    3. Αρκετά    4. Πολύ     5. Πάρα πολύ 

 

23. Σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο των παιδαγωγών  

                1. Καθόλου    2. Λίγο    3. Αρκετά    4. Πολύ     5. Πάρα πολύ 

 

24. Σε σχέση με τον αριθμό των παιδαγωγών 

                1. Καθόλου    2. Λίγο    3. Αρκετά    4. Πολύ     5. Πάρα πολύ 

 

25. Σε σχέση με την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία γονέων-παιδαγωγών 

                1. Καθόλου    2. Λίγο    3. Αρκετά    4. Πολύ     5. Πάρα πολύ 

 

26. Σε σχέση με το ωράριο λειτουργίας 

                1. Καθόλου    2. Λίγο    3. Αρκετά    4. Πολύ     5. Πάρα πολύ 

 

27. Σε σχέση με την ενδεκάμηνη λειτουργία των δομών 

                1. Καθόλου    2. Λίγο    3. Αρκετά    4. Πολύ     5. Πάρα πολύ 

 

28. Σε σχέση με τις κτηριακές υποδομές  

                1. Καθόλου    2. Λίγο    3. Αρκετά    4. Πολύ     5. Πάρα πολύ 

 

29. Σε σχέση με τον εξοπλισμό των αιθουσών (επίπλωση) 

                1. Καθόλου    2. Λίγο    3. Αρκετά    4. Πολύ     5. Πάρα πολύ 

 

30. Σε σχέση με την παροχή σίτισης  

                1. Καθόλου    2. Λίγο    3. Αρκετά    4. Πολύ     5. Πάρα πολύ 
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31. Σε σχέση με την παροχή αναλώσιμων υλικών  

                1. Καθόλου    2. Λίγο    3. Αρκετά    4. Πολύ     5. Πάρα πολύ 

Σε ποιο βαθμό θα λέγατε ότι: 

32. Η Προσχολική Αγωγή προσφέρει υπηρεσίες Παιδαγωγικού-Εκπαιδευτικού 

χαρακτήρα; 

                1. Καθόλου    2. Λίγο    3. Αρκετά    4. Πολύ     5. Πάρα πολύ 

 

33. Η Προσχολική Αγωγή ανταποκρίνεται στις Εκπαιδευτικές ανάγκες τάξεων 

προνηπίων; 

                1. Καθόλου    2. Λίγο    3. Αρκετά    4. Πολύ     5. Πάρα πολύ 

 

34. Η Προσχολική Αγωγή  προετοιμάζει το παιδί για τη μετάβασή του στην 

Προσχολική Εκπαίδευση; 

                1. Καθόλου    2. Λίγο    3. Αρκετά    4. Πολύ     5. Πάρα πολύ 

 

35. Γνωρίζετε ότι οι Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί δεν υπάγονται στο 

Υπουργείο Παιδείας αλλά στο Υπουργείο Εσωτερικών; 

                1. Καθόλου    2. Λίγο    3. Αρκετά    4. Πολύ     5. Πάρα πολύ 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ  ΙΙΙ: Η προσχολική Εκπαίδευση στα πλαίσια της διετούς αύξησης 

της Υποχρεωτικότητας 

Βάλτε σε κύκλο τον ΜΟΝΟ ΕΝΑΝ αριθμό που αντιπροσωπεύει την άποψή σας. 

Όπου Προσχολική Εκπαίδευση= νηπιαγωγείο 

 

Στα πλαίσια της Διετούς Υποχρεωτικότητας, θα χαρακτηρίζατε ικανοποιητική 

την Προσχολική Εκπαίδευση όσον αφορά: 

36. Τον Παιδαγωγικό-Εκπαιδευτικό της  χαρακτήρα 

                1. Καθόλου    2. Λίγο    3. Αρκετά    4. Πολύ     5. Πάρα πολύ 

 

37. Τη δυνατότητα αθλητικών δραστηριοτήτων 

                 1. Καθόλου    2. Λίγο    3. Αρκετά    4. Πολύ     5. Πάρα πολύ 

 

38. Τη δυνατότητα καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων (μέσω εξειδικευμένων 

προγραμμάτων) και συμμετοχή σε δρώμενα όπως θέατρο, μαθήματα 

ζωγραφικής, χορού, μουσικής κτλ. 

                1. Καθόλου    2. Λίγο    3. Αρκετά    4. Πολύ     5. Πάρα πολύ 

 

39. Τον αριθμό των παιδαγωγών 

                1. Καθόλου    2. Λίγο    3. Αρκετά    4. Πολύ     5. Πάρα πολύ 
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40. Τις κτηριακές υποδομές 

                1. Καθόλου    2. Λίγο    3. Αρκετά    4. Πολύ     5. Πάρα πολύ 

 

41. Την παροχή αναλώσιμων υλικών 

                 1. Καθόλου    2. Λίγο    3. Αρκετά    4. Πολύ     5. Πάρα πολύ 

 

42. Την εννιάμηνη λειτουργία των νηπιαγωγείων 

                1. Καθόλου    2. Λίγο    3. Αρκετά    4. Πολύ     5. Πάρα πολύ 

 

43. Το ωράριο λειτουργίας των νηπιαγωγείων 

                1. Καθόλου    2. Λίγο    3. Αρκετά    4. Πολύ     5. Πάρα πολύ 

 

44. Την αλληλεπίδραση-συνεργασία γονέων-παιδαγωγών 

                1. Καθόλου    2. Λίγο    3. Αρκετά    4. Πολύ     5. Πάρα πολύ 

 

45. Την αλληλεπίδραση παιδιού-παιδαγωγού 

                1. Καθόλου    2. Λίγο    3. Αρκετά    4. Πολύ     5. Πάρα πολύ 

 

46. Την προετοιμασία του παιδιού για τη μετάβασή του στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση  

                1. Καθόλου    2. Λίγο    3. Αρκετά    4. Πολύ     5. Πάρα πολύ 

47. Κατά την άποψή σας Η Π.Ε. ως έχει σήμερα, μπορεί να ανταποκριθεί στις 

ανάγκες της διετούς Υποχρεωτικότητας; 

                1. Καθόλου    2. Λίγο    3. Αρκετά    4. Πολύ     5. Πάρα πολύ 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ  ΙV: Η Υποχρεωτικότητα στην Εκπαίδευση 

Βάλτε σε κύκλο τον ΜΟΝΟ ΕΝΑΝ αριθμό που αντιπροσωπεύει την άποψή σας. 

Όπου Προσχολική Εκπαίδευση= Νηπιαγωγείο 

 

48. Είστε ενήμεροι σε σχέση με την έννοια της Υποχρεωτικότητας στην  

Προσχολική Εκπαίδευση; 

                 1. Καθόλου    2. Λίγο    3. Αρκετά    4. Πολύ     5. Πάρα πολύ 

 

49. Γνωρίζατε ότι είναι Υποχρεωτική η προσκόμιση βεβαίωσης φοίτησης του 

παιδιού στο νηπιαγωγείο για την εγγραφή του στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση; 

                 1. Καθόλου    2. Λίγο    3. Αρκετά    4. Πολύ     5. Πάρα πολύ 

 

50. Σας είχαν ενημερώσει ότι ορίζεται ποινή (παρ.2 του αρθ. 3 του Ν. 1566) για 

όσους δε στείλουν το παιδί τους στο νηπιαγωγείο; 

                 1. Καθόλου    2. Λίγο    3. Αρκετά    4. Πολύ     5. Πάρα πολύ 
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51. Σας είχαν ενημερώσει ότι εφ’ όσον το κρίνει η παιδαγωγός μπορεί να ζητήσει 

την επανάληψη της φοίτησης του παιδιού στην ίδια τάξη (λόγω απουσιών, 

ελλειμματικής ανάπτυξης του παιδιού κ. α. ); 

                 1. Καθόλου    2. Λίγο    3. Αρκετά    4. Πολύ     5. Πάρα πολύ 

 

52. Κατά την άποψή σας η επιμήκυνση της Υποχρεωτικότητας στην Προσχολική 

Εκπαίδευση σε 2 έτη θα βελτιώσει την ποιότητα της παρεχόμενης  

εκπαίδευσης; 

                 1. Καθόλου    2. Λίγο    3. Αρκετά    4. Πολύ     5. Πάρα πολύ 

 

53. Η Υποχρεωτική διπλή μετάβαση από την Προσχολική Αγωγή στην 

Προσχολική Εκπαίδευση και εν συνεχεία στο Δημοτικό προκαλεί επιπλέον 

αναστάτωση στο παιδί και την οικογένεια; 

                 1. Καθόλου    2. Λίγο    3. Αρκετά    4. Πολύ     5. Πάρα πολύ 

 

54. Θα εξυπηρετούσε ένα σύστημα Δημόσιας Ενιαίας Προσχολικής Εκπαίδευσης 

που θα κάλυπτε όλο το ηλικιακό φάσμα (0-6 ετών); 

                 1. Καθόλου    2. Λίγο    3. Αρκετά    4. Πολύ      5. Πάρα πολύ  

 

 

 

Σημειώστε οτιδήποτε θα θέλατε σχετικό με την Έρευνα 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

(Αντιδήμαρχος Παιδείας) 

 Τον περασμένο Μάρτιο στα πλαίσια της μεταπτυχιακής μου εργασίας στον 

τομέα της Εκπαιδευτικής Ηγεσίας και Διοίκησης πραγματοποίησα στην περιοχή μας 

έρευνα με θέμα  ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 

ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΤΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ 

ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ που βρίσκεται σε εξέλιξη το 

τελευταίο διάστημα στη χώρα μας. 

1. Οι γονείς βάση των αποτελεσμάτων σε ποσοστό 70% - 80% στις 

επιμέρους ερωτήσεις δηλώνουν ικανοποιημένοι από τον Παιδαγωγικό 

– Εκπαιδευτικό χαρακτήρα των Π. Σταθμών και των Νηπιαγωγείων. 

Ποια είναι η γνώμη σας για την ποιότητα της παρεχόμενης 

Εκπαίδευσης όσον αφορά τα νηπιαγωγεία;  

2. Όσον αφορά τους Παιδικούς Σταθμούς; 

3.  Υπάρχει σαφής διαφορά η οποία κυμαίνεται μεταξύ του 55-65% όσον 

αφορά την ικανοποίηση των γονέων από τις υπάρχουσες δομές των 

Παιδικών Σταθμών και πιο έκδηλη ακόμη είναι η δυσαρέσκεια τους 

βάση των αποτελεσμάτων για τα νηπιαγωγεία. Για τις δομές όμως 

υλικοτεχνικά, υπεύθυνοι είναι οι επί μέρους δήμοι. Ως αντιδήμαρχος 

Παιδείας θα μπορούσατε να σχολιάσετε επ’ αυτού; 

4. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες των δήμων για τις δομές 

αυτές; 

5. Πέρα από την δημιουργία νέων δομών προς εξυπηρέτηση των 

αναγκών τι πιστεύετε πως πρέπει να γίνει ώστε να αναβαθμιστούν οι 

υπάρχουσες δομές; 

6. Είναι γνωστό πως η ευθύνη της συντήρησης και της καθαριότητας των 

σχολικών μονάδων και συνεπώς και των νηπιαγωγείων ανήκουν στην 

αρμοδιότητα των Δήμων αλλά κάθε χρόνο σημειώνονται όσον αφορά 

τη συγκεκριμένη παροχή, ελλείψεις σε προσωπικό. Πως θεωρείτε ότι 

θα μπορούσε να λυθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα (και όχι μόνο στον 

Δήμο μας) καθώς η υγιεινή και η ασφάλεια των παιδιών είναι 

πρωτευούσης σημασίας; 

7. Ζητήθηκε η άποψη των γονέων για την Διετή Αύξηση της 

υποχρεωτικότητας στην Προσχολική Εκπαίδευση. Μόνο το 58.4% 

θεωρεί ότι μπορεί η Προσχολική Εκπαίδευση ως έχει σήμερα να 

ανταποκριθεί στις ανάγκες της Διετούς Υποχρεωτικότητας. Ποια είναι 

η δική σας γνώμη; 

8. Με τη διετή αύξηση της Υποχρεωτικότητας δημιουργήθηκαν εντάσεις 

μεταξύ Παιδικών Σταθμών οι οποίοι υπάγονται κατά βάση στους 

δήμους, και των Νηπιαγωγείων τα οποία υπάγονται στο Υπ. Παιδείας. 
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Προέκυψε λοιπόν αίτημα για δημόσια Ενιαία Προσχολική Εκπαίδευση 

0-6 ετών. Ποια είναι η άποψη σας; 

9. Οι γονείς ρωτήθηκαν για το ίδιο θέμα και το 60.4 θεωρεί ότι «ναι» θα 

βελτιωθεί η ποιότητα της παρεχόμενης Εκπαίδευσης με την διετή 

αύξηση όμως το 74% θεωρεί ότι ένα νέο Ενιαίο κ Δημόσιο σύστημα 

Προσχολικής Εκπαίδευσης θα εξυπηρετούσε καλύτερα. Ποια είναι η 

άποψη σας ως αντιδήμαρχος παιδείας; 

10. Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι το οποίο θεωρείτε ότι πρέπει να 

σημειωθεί; 

 

Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας! 
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ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

Τον περασμένο Μάρτιο στα πλαίσια της μεταπτυχιακής μου εργασίας στον τομέα της 

Εκπαιδευτικής Ηγεσίας και Διοίκησης πραγματοποίησα στην περιοχή μας έρευνα με 

θέμα  ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΤΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ 

ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ που βρίσκεται σε εξέλιξη το 

τελευταίο διάστημα στη χώρα μας. 

1) Οι γονείς που πήραν μέρος στην έρευνα δηλώνουν ευχαριστημένοι κατά 75-

85% περίπου στις επιμέρους ερωτήσεις όσον αφορά την ποιότητα της 

παρεχόμενης Εκπαίδευσης στους Παιδικούς σταθμούς και στα νηπιαγωγεία. 

Ποια είναι η δική σας γνώμη όσον αφορά τη γνωστική, συναισθηματική-

κοινωνική και γλωσσική εξέλιξη των παιδιών στα πλαίσια του Π.Σ; 

2) Του νηπιαγωγείου;  

3) Θεωρείτε ότι υπάρχουν διαφορές; 

4) Ποιες; 

5) θεωρείτε ότι η Προσχολική Αγωγή κι εκπαίδευση συντελεί σημαντικά όσον 

αφορά την ανάπτυξη δεξιοτήτων; (εξήγηση) 

6) Οι γονείς των οποίων τα παιδιά παρακολούθησαν πρόγραμμα Προσχολικής 

Αγωγής κι Εκπαίδευσης σε ιδιωτικές δομές φαίνονται κατά τι, πιο 

ικανοποιημένοι σε σχέση με όσους φοίτησαν σε δημοτικές-δημόσιες δομές 

και ιδιαίτερα σε σχέση με τα δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία Γιατί 

πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό; 

7) Η αλληλεπίδραση γονέων και παιδαγωγών βάση των αποτελεσμάτων της 

έρευνας αλλά και παιδιού- παιδαγωγού εμφανίζεται πιο ικανοποιητική στους 

παιδικούς σταθμούς σε σχέση με τα νηπιαγωγεία. Τι θεωρείτε ότι ευθύνεται 

γι’ αυτό; 

8)  Όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο (78,6%, Π.Α.) και τον παιδαγωγικό ρόλο 

των εκπαιδευτικών- παιδαγωγών (73,2-74,8%) τα αποτελέσματα δείχνουν πως 

οι γονείς είναι ικανοποιημένοι και στους δύο θεσμούς. Όσον όμως αφορά τον 

αριθμό των παιδαγωγών και ιδιαίτερα στα νηπιαγωγεία (58,3%) υπάρχει 

σαφής διαφορά στον βαθμό ικανοποίησης. Θα ήθελα τα σχόλιά σας επ’ 

αυτού.  

9) Βάση των αποτελεσμάτων έκδηλη είναι η δυσαρέσκεια των γονέων όσον 

αφορά τις δομές τον εξοπλισμό και τις παροχές και ακόμη μεγαλύτερη είναι η 

δυσαρέσκειά τους όσον αφορά τις δομές και τις παροχές των νηπιαγωγείων. 

Τι θεωρείτε πως πρέπει να γίνει ώστε να αναβαθμιστούν οι υπάρχουσες δομές 

και ο εξοπλισμός τους; 

10) Το θεωρείτε σημαντικό; 

11) για ποιους λόγους; 

12)  Εσείς νιώθετε ικανοποιημένοι από τις παροχές; (π.χ. αναλώσιμα υλικά, 

σίτιση) 
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13)  Μόνο το 38,8% των γονέων δήλωσαν ότι γνώριζαν πως οι παιδικοί σταθμοί 

υπάγονται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Εσείς το γνωρίζετε;  

14) Βάση των αποτελεσμάτων της έρευνας το 58,4% των γονέων θεωρεί πως τα 

νηπιαγωγεία μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες όσον αφορά την αύξηση κατά 

ένα έτος της προσχολικής εκπαίδευσης. Ποια είναι η δική σας γνώμη; 

15) Θεωρείτε πως η αύξηση της υποχρεωτικότητας θα βελτιώσει την ποιότητα της 

παρεχόμενης Προσχολικής εκπαίδευσης; (60,4%) 

16) Με ποιόν τρόπο; 

17) Πως θα σας φαίνονταν ένα Ενιαίο δημόσιο Σύστημα Προσχολικής 

εκπαίδευσης το οποίο θα κάλυπτε όλο το ηλικιακό φάσμα 0-6 ετών; (74%) 

18) Θα θέλατε ίσως να συμπληρώσετε κάτι; Κάτι που θεωρείτε σημαντικό και θα 

θέλατε να σημειωθεί; 

 

Ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σας 

  



101 

 

Συνέντευξη Αντιδήμαρχου Παιδείας  

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΤΟΜΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

00:00 1. Ερευνήτρια Καλησπέρα κ. Αντιδήμαρχε. Θα ήθελα κατ αρχήν να 

σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας 

 Αντιδήμαρχος 

Παιδείας 

Καλησπέρα και σε σας και ευχαριστώ πολύ για την 

πρόσκληση 

 2. Ερευνήτρια Όπως σας έχω ήδη πει τηλεφωνικά τον περασμένο 

Μάρτιο στα πλαίσια της μεταπτυχιακής μου εργασίας 

στον τομέα της Εκπαιδευτικής Ηγεσίας και Διοίκησης 

πραγματοποίησα στην περιοχή μας έρευνα με θέμα  

ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΕ 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 

ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ που βρίσκεται σε 

εξέλιξη το τελευταίο διάστημα στη χώρα μας. 

 

 Αντιδήμαρχος 

Παιδείας 

Ναι το είχαμε συζητήσει 

 3. Ερευνήτρια Οι γονείς λοιπόν βάση των αποτελεσμάτων σε ποσοστό 

70% - 80% στις επιμέρους ερωτήσεις δηλώνουν 

ικανοποιημένοι από τον Παιδαγωγικό – Εκπαιδευτικό 

χαρακτήρα των Π. Σταθμών και των Νηπιαγωγείων. 

Ποια είναι η γνώμη σας για την ποιότητα της 

παρεχόμενης Εκπαίδευσης όσον αφορά τα νηπιαγωγεία;  

 

 Αντιδήμαρχος 

Παιδείας 

Από την επαφή που έχω με τους γονείς και εκ των 

υστέρων βέβαια πάντα, αφού πάνε και δούνε τι γίνεται 

στα νηπιαγωγεία, μας λένε ότι η παρεχόμενη εκπαίδευση 

και οι υπηρεσίες στους παιδικούς ήταν κατά πολύ 

καλύτερη απ’ ότι στα νηπιαγωγεία. Όταν έρθουν οι 

γονείς σε επαφή με το πλήρες σύστημα και το πώς 

λειτουργεί αυτά τα οποία εισπράττουμε εμείς οι οποίοι 

λειτουργούμε έστω και τους δημοτικούς παιδικούς 

σταθμούς οι οποίοι δε λειτουργούν με τους ίδιους όρους 

που λειτουργούν τα δημόσια νηπιαγωγεία, είναι πιο 

θετικά για τους παιδικούς σταθμούς και μας δίνουν 

δύναμη να συνεχίσουμε αυτό το οποίο κάνουμε. 

Όνομα κ. Μ.Χ. 

Ιδιότητα Αντιδήμαρχος παιδείας 

Ώρα Έναρξης 13:06 

Ώρα λήξης 13:22 

Διάρκεια 16 λεπτά 

Ημερομηνία 23-5-2019 
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 4. Ερευνήτρια Ποια είναι η γνώμη σας όσον αφορά τους Παιδικούς 

Σταθμούς; 

 Αντιδήμαρχος 

Παιδείας 

Οι Δήμοι λειτουργούν πάντα με γνώμονα το δημόσιο 

γιατί στην ουσία δημόσιο είμαστε. Επειδή υπάρχουν οι 

ευαισθησίες και οι ιδιαιτερότητες των ανθρώπων οι 

οποίοι δουλεύουν εκεί μέσα παράγεται ένα έργο 

καλύτερο από τα νηπιαγωγεία αν και η σχέση εργασίας 

του ενός υπαλλήλου με τον άλλον είναι διαφορετική. Να 

σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Έχω καταγγελίες από 

γονείς που τα παιδιά τους αφού τελείωσαν από τον 

παιδικό σταθμό και πήγαν στο νηπιαγωγείο, γύρισαν στο 

σπίτι τους με το εσώρουχο τους λερωμένο ενώ στον 

παιδικό σταθμό δε συμβαίνει αυτό. 

 5. Ερευνήτρια Είναι διαφορετική η λειτουργία όμως γιατί στον Παιδικό 

Σταθμό έχουν να κάνουν με μικρότερα παιδιά και στο 

νηπιαγωγείο αυτές είναι οι οδηγίες που παίρνουν γιατί 

υποτίθεται ότι πρέπει να αρχίσουν τα παιδιά να 

ανεξαρτητοποιούνται και…. 

 Αντιδήμαρχος 

Παιδείας 

Πέρα από τις οδηγίες πρέπει να είμαστε και λίγο 

ευέλικτοι! Έτσι δεν είναι; (αυστηρά) 

 6. Ερευνήτρια Μάλλον πρέπει ναι. Σύμφωνα με την έρευνα υπάρχει 

σαφής διαφορά και είναι πολύ μικρότερο το ποσοστό 

περί τις δέκα μονάδες, όσον αφορά την ικανοποίηση των 

γονέων από τις υπάρχουσες δομές των νηπιαγωγείων για 

τις οποίες είναι υπεύθυνοι οι δήμοι.  

03:00 Αντιδήμαρχος 

Παιδείας 

Ναι οι Δήμοι είναι υπεύθυνοι για τους Παιδικούς  

 7. Ερευνήτρια Όχι για τους Παιδικούς Σταθμούς. Για τα Νηπιαγωγεία. 

Οι γονείς δεν είναι ικανοποιημένοι από τις κτηριακές 

δομές και υλικοτεχνικά. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες και 

οι ευθύνες των δήμων για τις δομές αυτές; 

 

 Αντιδήμαρχος 

Παιδείας 

Έχει να κάνει γενικά με το κτήριο. Τις κτηριακές 

υποδομές και τη εύρυθμη λειτουργία τους όχι όσον 

αφορά το πρόγραμμα, αυτό δίνεται από τις διευθύνσεις 

του Υπουργείου ενώ οι δήμοι έχουν να κάνουν με το αν 

υπάρχουν κτήρια, εάν τα κτήρια έχουν πυρασφάλεια, 

θέρμανση, εάν εξασφαλίζεται η ασφαλής προσέλευση 

και αποχώρηση των παιδιών, η παιδική χαρά να είναι 

αυτή που πρέπει, όλα αυτά έχουν να κάνουν με τους 

δήμους. Ο εξοπλισμός όμως έχει να κάνει με τις 

υποδομές του Υπουργείο Παιδείας  κι εκεί το υπουργείο 

πάσχει. Και να σας πω κι ένα παράδειγμα. Αύριο έχουμε 

τα εγκαίνια του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου του 

Δήμου. Ένα πολύ ωραίο βήμα για τον Δήμο μας. 

Υπάρχουν οικογένειες με παιδιά με ιδιαιτερότητες που 

δεν είχαν που να πάνε και τα είχαν στα σπίτια τους. 

Σήμερα βρήκαν μία στέγη, γίνεται και κάποια 

επιμόρφωση, αλλά να τολμήσω να πω ότι ήταν ελάχιστη 

αν όχι μηδενική η συμμετοχή του Υπουργείου όσον 
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αφορά τις υποδομές και τον εξοπλισμό και όλα έγιναν 

από τον Δήμο;  

 8. Ερευνήτρια Τα επωμίζεται όλα ο Δήμος αυτό θέλετε να μου πείτε; 

 Αντιδήμαρχος 

Παιδείας 

Έτσι ακριβώς! Γίνεται αυτό; Πως; (Απογοητευμένος) 

 9. Ερευνήτρια Μάλιστα…. Δύσκολο! 

Πέρα από την δημιουργία νέων δομών λοιπόν προς 

εξυπηρέτηση των αναγκών τι πιστεύετε πως πρέπει να 

γίνει ώστε να αναβαθμιστούν τουλάχιστον οι 

υπάρχουσες δομές των νηπιαγωγείων; 

Είναι κάτι που πρέπει να κάνει ο δήμος ή θα πρέπει να 

υπάρξει….. 

 

 

 Αντιδήμαρχος 

Παιδείας 

Το κάνουν οι Δήμοι ούτως ή άλλως! Το προσπαθούν 

μάλλον να το κάνουν! Γιατί κανένας Δήμαρχος, 

Αντιδήμαρχος, κανένας υπεύθυνος των σχολικών 

επιτροπών δε θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο και όχι 

μόνο για την υστεροφημία τους, όχι μόνο για το πρεστίζ 

τους, όχι μόνο γι αυτό που θα ήθελε να παρουσιάσει ο 

καθένας ως έργο αλλά για την ασφάλεια των παιδιών (το 

τονίζει) η οποία για μένα είναι ο πιο σημαντικός 

παράγοντας και δίνεται ιδιαίτερη σημασία και στον 

δήμο τον δικό μας. Για παράδειγμα να σας πω ότι όταν 

ξεκινήσαμε πριν χρόνια δεν υπήρχε κανένα 

πιστοποιητικό πυρασφαλείας σε κανένα νηπιαγωγείο. 

Σήμερα έχουν όλα! Ένα βασικό κομμάτι λοιπόν είναι η 

ασφάλεια η οποία θα πρέπει να μας απασχολεί και να 

φροντίζουμε γι αυτήν καθημερινώς. 

 10. Ερευνήτρια Ωραία!  

Είναι γνωστό πως η ευθύνη της συντήρησης και της 

καθαριότητας των σχολικών μονάδων και συνεπώς και 

των νηπιαγωγείων ανήκουν στην αρμοδιότητα των 

Δήμων αλλά κάθε χρόνο σημειώνονται όσον αφορά τη 

συγκεκριμένη παροχή, ελλείψεις σε προσωπικό. Πως 

θεωρείτε ότι θα μπορούσε να λυθεί το συγκεκριμένο 

πρόβλημα (και όχι μόνο στον Δήμο μας) καθώς η 

υγιεινή και η ασφάλεια των παιδιών είναι πρωτευούσης 

σημασίας; 

 

06:00 Αντιδήμαρχος 

Παιδείας 

Άλλη δύσκολη υπόθεση! 

Η καθαριότητα βασίζεται σε δύο κατηγορίες 

υπαλλήλων. Η  μία είναι οι μόνιμοι υπάλληλοι που 

υπάρχουν με τακτική επιχορήγηση από το Υπουργείο 

Παιδείας με ειδικό κονδύλιο και η άλλοι είναι οι 

έκτακτοι που πληρώνονται ανά αίθουσα με ελάχιστα 

χρήματα, λίγοι ενδιαφέρονται και εκτός από αυτό 

αργούν πάρα πάρα πολύ να στείλουν τα χρήματα οπότε 

αναγκάζεται ο κάθε Δήμος από τα χρήματα που διαθέτει 

να πληρώσει τους καθαριστές είτε να καθυστερούν να 
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πληρωθούν δύο και τρεις και τέσσερις μήνες. Για εμένα 

θα έπρεπε η καθαριότητα να ήταν αποκλειστικά 

αρμοδιότητα του Υπουργείου, να ήταν όλοι μόνιμοι, να 

πληρώνονταν με χρήματα από το Υπουργείο τα οποία 

βέβαια χρήματα να πούμε ότι έχουν κοπεί κατά 50%. 

Έτσι; 

09:00 11. Ερευνήτρια Μάλιστα! Μμμμ ναι! Άρα, υπό τις συνθήκες και 

σύμφωνα με όσα έχουμε πει ως τώρα… 

Στην έρευνα, ζητήσαμε την άποψη των γονέων για την 

αύξηση της Υποχρεωτικότητας στο Νηπιαγωγείο κατά 

δύο Χρόνια, μόνο το 58,4% των γονέων θεωρεί ότι η 

Προσχολική Εκπαίδευση ως έχει σήμερα μπορεί να 

ανταποκριθεί στις ανάγκες της Διετούς 

Υποχρεωτικότητας. Συμφωνείτε ή Διαφωνείτε με αυτό; 

 Αντιδήμαρχος 

Παιδείας 

Εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος κίνηση. Άλλη η ειδικότητα 

του ανθρώπου που ασχολείται με τα παιδιά κάτω των 5-

6 ετών. Και είπαμε κάτι νωρίτερα, επειδή η δουλειά που 

γίνεται στους Παιδικούς Σταθμούς είναι ιδιαίτερη και τα 

παιδιά σε αυτή την ηλικία είναι πολύ ευαίσθητα σε όλες 

τους τις εκφάνσεις, θεωρώ ότι θα πρέπει να μένουν 

στους Παιδικούς Σταθμούς όπου οι παιδαγωγοί έχουν 

μία άλλοι σχέση  με το αντικείμενο. Θα μου πείτε είναι 

πιο δύσκολο για τους παιδαγωγούς των Παιδικών 

Σταθμών τα πολλά παιδιά, καλό όμως για τα παιδιά που 

έχουν άλλες ανάγκες και για τους γονείς που στέλνουν 

τα παιδιά τους. 

 12. Ερευνήτρια Ναι, βάση της έρευνας εξυπηρετούνται καλύτερα οι 

γονείς στους Παιδικούς Σταθμούς και με τα ωράρια και 

με τη λειτουργία… 

 Αντιδήμαρχος 

Παιδείας 

Όχι μόνο τα ωράρια αλλά και με τις υπηρεσίες που 

παρέχουν οι παιδαγωγοί που εργάζονται σε αυτούς. 

 13. Ερευνήτρια Οι γονείς δεν έχουν πρόβλημα με το προσωπικό. 

Θεωρούν ότι και στη μία περίπτωση αλλά και στη άλλη 

ότι το παιδαγωγικό προσωπικό είναι επαρκές και ότι 

είναι…έχει την κατάλληλη κατάρτιση. Το πρόβλημά 

τους είναι οι δομές και ο τρόπος λειτουργίας. Τώρα 

όμως υποχρεώνουν τα παιδιά να πάνε προνήπια στο 

Νηπιαγωγείο…. 

 Αντιδήμαρχος 

Παιδείας 

Εξαρτάται από κάθε δήμο, εμείς το απορρίψαμε 

 14. Ερευνήτρια Ναι αλλά βγήκαν οι λίστες όπου ο Δήμος ήταν μέσα. 

 Αντιδήμαρχος 

Παιδείας 

Εμείς στείλαμε απόφαση και το απορρίψαμε ίσως η 

λίστα δεν είχε ενημερωθεί.  

 15. Ερευνήτρια Ίσως θα πρέπει να γίνει γενικά μία εκ νέου ενημέρωση 

για να γνωρίζουν γονείς και παιδαγωγοί τι μέλλει 

γενέσθαι 

 Αντιδήμαρχος 

Παιδείας 

Ναι …θα το φροντίσουμε 

 16. Ερευνήτρια Και μία τελευταία ερώτηση κ. Αντιδήμαρχε, με την 

Διετή αύξηση της Υποχρεωτικότητας στο Νηπιαγωγείο 
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δημιουργήθηκαν εντάσεις μεταξύ Παιδικών Σταθμών οι 

οποίοι υπάγονται κατά βάση στους Δήμους και των 

Νηπιαγωγείων τα οποία υπάγονται στο Υπουργείο 

Παιδείας. Προέκυψε λοιπόν από την πλευρά των 

Παιδικών Σταθμών και των συνδέσμων τους αίτημα για 

Δημόσια Ενιαία Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση. Οι 

γονείς ρωτήθηκαν για το ίδιο θέμα και το 60.4 θεωρεί 

ότι «ναι» θα βελτιωθεί η ποιότητα της παρεχόμενης 

Εκπαίδευσης με την διετή αύξηση όμως το 74% θεωρεί 

ότι ένα νέο Ενιαίο κ Δημόσιο σύστημα Προσχολικής 

Εκπαίδευσης θα εξυπηρετούσε καλύτερα. Ποια είναι η 

άποψη σας ως αντιδήμαρχος παιδείας; 

 

 Αντιδήμαρχος 

Παιδείας 

Είμαι στο 74% καθαρά και ξάστερα  

 17. Ερευνήτρια Θεωρείται ότι θα έπρεπε όλο το ηλικιακό φάσμα να 

καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό; 

 Αντιδήμαρχος 

Παιδείας 

Έτσι ακριβώς! Θα έπρεπε να ανήκουν σε έναν φορέα να 

καλύπτονται τα πάντα οικονομικά από το κράτος αλλά 

με τους Παιδικούς Σταθμούς όπως λειτουργούν σήμερα. 

Είναι δύσκολο να πούμε ότι είναι άσπρο ή μαύρο. 

Υπάρχουν και παράμετροι οι οποίοι παίζουν ρόλο. Θα 

πρέπει να διατηρηθούν κάποιοι παράμετροι που είναι 

θετικοί όπως είπαμε πριν και να αλλάξουν τα αρνητικά 

έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται με τον καλύτερο τρόπο 

τα προβλήματα.   

 18. Ερευνήτρια Σίγουρα! Δεν υπάρχει άσπρο μαύρο. Είναι πολύ μικρές 

οι ηλικίες και δεν μπορείς να φέρεσαι στα τρίχρονα 

διαφορετικά από τα τετράχρονα.  

 Αντιδήμαρχος 

Παιδείας 

Σαφώς! Στα πέντε στα έξι υπάρχουν κάποιες άλλες 

δυνατότητες, ξεφεύγουν! Τα τετράχρονα είναι πολύ 

μικρά.  

Εγώ τα τελευταία χρόνια που ασχολήθηκα συστηματικά 

με την παιδεία στον Δήμο, είναι ένα αντικείμενο που 

δίνει δύναμη σε αυτόν που ασχολείται και θεωρώ ότι 

πρέπει να προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές 

υπηρεσίες ώστε να γίνουν όλα σωστά και όχι με 

προχειρότητα. 

 19. Ερευνήτρια Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας κ.Χ. να είστε 

καλά  

 Αντιδήμαρχος 

Παιδείας 

Εγώ σας ευχαριστώ για το ευχάριστο διάλλειμα  

 

 

 

 


