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Εισαγωγή 

 

Ο παρών τόμος αποτελεί προϊόν του πιλοτικού-ερευνητικού έργου 

«Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: 

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης», όπως αυτό εφαρμόστηκε κατά τη 

διάρκεια της διετίας 2010-2012 σε νηπιαγωγεία της χώρας μας.  

Η έκδοσή του έχει στόχο αφενός να παρουσιάσει τις φιλότιμες 

προσπάθειες των προσχολικών μονάδων που συμμετείχαν στο 

πρόγραμμα και αφετέρου να αποτελέσει μια βάση παραδειγμάτων 

αποτελεσματικής εφαρμογής του προγράμματος της αυτοαξιολόγησης 

στο νηπιαγωγείο. τον τόμο περιλαμβάνονται επιλεγμένα 

παραδείγματα εφαρμογών της αυτοαξιολόγησης, όπως αναπτύχθηκαν 

από τα συγκεκριμένα νηπιαγωγεία στο πλαίσιο των διαδικασιών της 

συστηματικής διερεύνησης δεικτών ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου.  

Ειδικότερα, το υλικό του τόμου έχει ως σκοπό να συμβάλει: α) στη 

μεθοδολογική υποστήριξη των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή της 

αυτοαξιολόγησης στο νηπιαγωγείο και β) στη δημιουργία μιας τράπεζας 

ιδεών σχετικά με τις διαδικασίες που απαιτούν οι διαφορετικές φάσεις 

της αυτοαξιολόγησης και της βελτίωσης της ποιότητας του 

εκπαιδευτικού έργου στις μονάδες της προσχολικής αγωγής.   

Σο υλικό αναφέρεται στη διαδικασία της «υστηματικής Διερεύνησης»,   

και περιλαμβάνει επιλεγμένα παραδείγματα εκθέσεων συστηματικής 

διερεύνησης δεικτών που συνέταξαν τα σχολεία. 
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1. 61ο Νηπιαγωγείο Πατρών : 

«χέσεις μεταξύ των μαθητών» 

 

Έκθεση «υστηματικής Διερεύνησης» 

Αριθμός διδασκόντων κατά το 2010-2011: 4     

Αριθμός συμμετεχόντων στην ΑΕΕ: 4 

Αριθμός μαθητών: 53 

Αριθμός τμημάτων: 3 

 

 

Το κείμενο που ακολουκεί είναι θ ζκκεςθ τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ επιλεγμζνων 

τομζων του εκπαιδευτικοφ ζργου τθσ ςχολικισ μονάδασ που ςυνζταξε το 61o 

Νθπιαγωγείο Ρατρϊν και περιγράφει τισ διαδικαςίεσ που ακολοφκθςε το νθπιαγωγείο 

για τθ ςυςτθματικι διερεφνθςθ του δείκτθ αξιολόγθςθσ 3.2.1 που αφορά τισ ςχζςεισ 

μεταξφ των μακθτϊν. Στο κείμενο αναφζρονται ςτοιχεία που αφοροφν τθ ςφςταςθ τθσ 

ομάδασ τθσ αυτοαξιολόγθςθσ, τθ ςφνκεςθ τθσ ομάδασ, τον αρικμό και το αντικείμενο 

των ςυναντιςεων τθσ ομάδασ. Συμπεριλαμβάνονται ςτοιχεία που αφοροφν το ςχζδιο 

αξιολόγθςθσ, δθλαδι το αντικείμενο, τον ςκοπό και τουσ ςτόχουσ τθσ διερεφνθςθσ, τα 

κριτιρια που χρθςιμοποιικθκαν για τθν αποτίμθςι του ςυγκεκριμζνου δείκτθ κακϊσ 

και τισ πθγζσ και τισ μεκόδουσ που αξιοποιικθκαν για τθν άντλθςθ των δεδομζνων. 

Επίςθσ, γίνεται αναφορά ςτα κφρια αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ, όπου 

καταγράφονται τα ςθμαντικότερα ςυμπεράςματα από τθ διερεφνθςθ του δείκτθ με 

βάςθ ςυγκεκριμζνα δεδομζνα. Τζλοσ, καταγράφονται οι προτεραιότθτεσ για δράςθ 

που προκφπτουν από τθν εκτίμθςθ των αποτελεςμάτων οι οποίεσ κα αποτελζςουν τθ 

βάςθ για τθ διαμόρφωςθ του ςχεδίου δράςθσ. 

 

 

Α. Διαδικαςίεσ Αξιολόγηςησ 

Στθ ςυνεδρίαςθ που ζγινε ςτισ 8 Δεκεμβρίου 2010 ςυηθτικθκαν προτάςεισ 
παρουςία τθσ ςχολικισ ςυμβοφλου, ςχετικά με τουσ τομείσ που χρειάηονται 
ςυςτθματικι διερεφνθςθ. Θ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ ιταν 1 ϊρα και 30 
λεπτά.  

Στισ 17 Δεκεμβρίου 2010 ακολοφκθςε ςυνεδρίαςθ από τον ςφλλογο διδαςκόντων του 

νθπιαγωγείου, όπου ακολοφκθςε ςυηιτθςθ με τθ ςχολικι ςφμβουλο ςχετικά με τθν 

ζκκεςθ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ, τθν μζχρι τότε εκτίμθςθ των αποτελεςμάτων για 

τθ ςχολικι μονάδα και τον εντοπιςμό των τομζων που κα διερευνθκοφν αναλυτικά. Θ 

διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ ιταν 2 ϊρεσ.  
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Στισ 10 Ιανουαρίου 2011 ακολοφκθςε νζα ςυνεδρίαςθ του ςυλλόγου διδαςκόντων 

του νθπιαγωγείου μασ ςτθν οποία παρευρζκθκε και θ ςχολικι ςφμβουλοσ. Μζςα από 

τθν ανταλλαγι απόψεων και ςυλλογικό διάλογο αποφαςίςαμε να γίνει ςυςτθματικι 

διερεφνθςθ ςτον δείκτθ που αφορά τισ ςχζςεισ μεταξφ των μακθτϊν, κακϊσ 

παρατθρικθκε ότι αυτό αποτελεί πρόβλθμα ςτθ ςχολικι μονάδα. Θ διάρκεια τθσ 

ςυνεδρίαςθσ ιταν 2 ϊρεσ.  

Στισ 19 Ιανουαρίου 2011 ακολοφκθςε νζα ςυνάντθςθ του ςυλλόγου όπου 

διαμορφϊκθκαν τα εργαλεία διερεφνθςθσ του ςυγκεκριμζνου δείκτθ κακϊσ και 

ςχζδιο αξιολόγθςθσ. Θ διάρκεια τθσ ςυνάντθςθσ ιταν 2 ϊρεσ.  

Στισ 27 Ιανουαρίου 2011 ακολοφκθςε νζα ςυνάντθςθ, ςτθν οποία ζγινε επεξεργαςία 

των αποτελεςμάτων από τθ ςυγκζντρωςθ των εργαλείων που χρθςιμοποιικθκαν και 

αξιοποιικθκαν για τθν κάλυψθ των αδυναμιϊν του δείκτθ. Θ διάρκεια τθσ 

ςυνάντθςθσ ιταν 2 ϊρεσ.  

Δεν προζκυψε ςφνκεςθ περιςςότερων ομάδων παρά μόνο θ ομάδα του ςυλλόγου 

διδαςκόντων. Επίςθσ υπιρξε και θ εμπλοκι των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ 

διερεφνθςθσ του δείκτθ ςχζςεισ μακθτϊν μεταξφ τουσ. Οι άξονεσ ςυηιτθςθσ ιταν θ 

ςυμπεριφορά των νθπίων μεταξφ τουσ, θ ενδυνάμωςθ των ςχζςεων τουσ μζςα από 

ςυγκεκριμζνεσ πρακτικζσ, θ δθμιουργία νζων φίλων, θ αποδοχι από τα υπόλοιπα 

νιπια των μοναχικϊν νθπίων και θ ζνταξι τουσ ςτθν ομάδα μζςα από 

προγραμματιςμζνεσ ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ. 

 

Β. χζδιο Αξιολόγηςησ 

Αντικείμενο τθσ αξιολόγθςθσ μασ αποτελοφν οι ςχζςεισ των μακθτϊν μεταξφ τουσ. Με 

αφορμι τθν παρατιρθςθ που ζγινε ςτα νιπια κατά τθ διάρκεια τεςςάρων 

διαλειμμάτων ςτον προαφλιο χϊρο, κακϊσ και ςυμπεριφορζσ που παρατθρικθκαν 

μζςα ςτθν τάξθ ςε δραςτθριότθτεσ όπωσ το ελεφκερο παιχνίδι και θ ομαδικι 

εργαςία, εντοπίςαμε πωσ υπιρχαν παιδιά που βρίςκονταν ςτο κζντρο ενδιαφζροντοσ 

των ςυμμακθτϊν τουσ και κεωροφνται αρχθγοί των ομάδων και άλλα παιδιά που 

ιταν απομονωμζνα και μοναχικά, τόςο ςτο παιχνίδι όςο και ςτθν εργαςία. Επίςθσ 

από τθν παρατιρθςθ εντοπίςτθκαν περιςτατικά ςυγκροφςεων μεταξφ των μακθτϊν 

κακϊσ και πωσ υπιρχαν ομάδεσ παιδιϊν ίδιεσ κάκε φορά, που δεν δζχονταν αλλαγι 

ςτθ ςφνκεςθ τθσ ομάδασ τουσ και χωρίσ να δίνουν ευκαιρίεσ για νζεσ φιλίεσ. Ακόμθ 

παρατθρικθκε ότι είναι απομονωμζνα, παιδιά που ζχουν άλλθ εκνικι καταγωγι και 

δε γνωρίηουν καλά τθν ελλθνικι γλϊςςα. Ραρατθρικθκε δε ότι αρζςει ςτα παιδιά να 

δουλεφουν ι να δραςτθριοποιοφνται ςε ομάδεσ, δεν φαίνεται όμωσ να αιςκάνονται 

το ίδιο φιλικά και άνετα με όλουσ τουσ ςυμμακθτζσ τουσ.  

Οι ςτόχοι διερεφνθςθσ που τζκθκαν για τον δείκτθ των μεταξφ των μακθτϊν ςχζςεων, 

είναι οι ακόλουκοι: 

1. Να διερευνθκεί αν τα παιδιά επιλζγουν να παίηουν μόνα τουσ ι με άλλα 
παιδιά με κριτιριο τθν απάντθςθ ςε ανάλογθ ερϊτθςθ. 

2. Να διερευνθκεί ποια παιδιά είναι τα περιςςότερο δθμοφιλι με κριτιριο τθ 
ςυχνότθτα αναφοράσ ονομάτων παιδιϊν ςε ερϊτθςθ «Με ποιουσ παίηεισ και 
ποιουσ κα καλοφςεσ οπωςδιποτε ςτθ γιορτι ςου». 

3. Να διερευνθκεί θ προτίμθςθ των παιδιϊν για ατομικι εργαςία ςτθν 



 8 

κακθμερινι τουσ εναςχόλθςθ ςτο νθπιαγωγείο με κριτιριο τθν προτίμθςι 
τουσ ωσ προσ τα δφο είδθ εργαςίασ. 

4. Να διερευνθκεί θ αποδοχι ι μθ τθσ διαφορετικότθτασ, τθσ διαφορετικισ 
εκνικισ καταγωγισ, διαφορετικότθτασ που αφορά ςε επιδόςεισ τουσ ςτο 
λόγο, ςτθν κίνθςθ, ςτθν υλοποίθςθ των εργαςιϊν και γενικότερα ςτθ 
διαφορετικότθτα του ρυκμοφ των νθπίων, με κριτιριο τισ καταγεγραμμζνεσ 
αντιδράςεισ – κζςεισ – απόψεισ τουσ πάνω ςε δραςτθριότθτεσ που 
ςτθρίχτθκαν ςε επιλεγμζνθ κεματολογία (παιδιά του κόςμου, παραμφκια που 
μιλοφν για διαφορετικότθτα, δραματοποίθςθ). 

Το εργαλείο που κεωριςαμε ότι κα μασ βοθκιςει ςτθ διερεφνθςθ των ανωτζρω 

ςτόχων, είναι θ διαμόρφωςθ μιασ ςυνζντευξθσ από τον ςφλλογο διδαςκόντων, που με 

ςυγκεκριμζνα ερωτιματα ζγινε ςτα νιπια και ςυγκεντρϊκθκαν απαντιςεισ που 

αφοροφςαν τισ ςχζςεισ των νθπίων μεταξφ τουσ. Με βάςθ αυτζσ τισ ςυνεντεφξεισ 

αναδείχτθκαν οι δθμοφιλζςτεροι μακθτζσ, οι πιο απομονωμζνοι, κακϊσ και οι 

προτιμιςεισ τουσ για ατομικι ι ομαδικι εργαςία. Επίςθσ, ωσ εργαλείο 

χρθςιμοποιιςαμε τθν εντατικι παρατιρθςθ τόςο ςτο ελεφκερο παιχνίδι όςο και ςτθν 

οργανωμζνθ εργαςία των νθπίων, θ οποία παρατιρθςθ αυτι καταγράφθκε για κάκε 

παιδί ξεχωριςτά και ςε οριςμζνο χρόνο. Καταγράφθκαν αντιδράςεισ, περιςτατικά 

ςυγκροφςεων και ό, τι άλλο αφοροφςε τισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ. Τζλοσ, ωσ εργαλείο 

χρθςιμοποιιςαμε επιλεγμζνθ διδακτικι πρακτικι, για να αναγνωρίςουμε αδυναμίεσ 

ι κετικά ςτοιχεία ςτισ ςυμπεριφορζσ που ανζπτυξαν τα νιπια μεταξφ τουσ. Ωσ καλι 

πρακτικι κεωριςαμε τθν επιλογι ςυγκεκριμζνθσ – κοινισ για όλα τα τμιματα του 

νθπιαγωγείου- κεματολογίασ που αφοροφςε ςτθ διαφορετικότθτα, ςτθν αξία τθσ 

φιλίασ, ςτθν αποδοχι όλων με τισ ιδιαίτερεσ ικανότθτζσ ι με τισ ιδιαίτερεσ αδυναμίεσ 

τουσ. Επίςθσ θ κεματολογία αφοροφςε ςτθν ανάδειξθ καλισ ςυνεργαςίασ, ςτθν 

ανάδειξθ του ςεβαςμοφ ςτθν ομάδα και ςτθν ανάδειξθ του ςεβαςμοφ όλων των 

χαρακτθριςτικϊν τθσ προςωπικότθτασ του κάκε νθπίου. 

 

Γ. Κφρια Αποτελζςματα Αξιολόγηςησ 

Με βάςθ τθ ςυνζντευξθ που ζγινε ςτα νιπια, κακϊσ και τισ καταγεγραμμζνεσ 
πλθροφορίεσ που ςυγκεντρϊκθκαν από τθν παρατιρθςθ τουσ, τόςο ςτο 
ελεφκερο παιχνίδι τουσ όςο και ςτθν οργανωμζνθ εργαςία τουσ, κακϊσ και 
από τισ καταγεγραμμζνεσ κζςεισ – απόψεισ τουσ ςε ςυγκεκριμζνθ 
κεματολογία, προζκυψαν τα ακόλουκα ςυμπεράςματα: 

1. Στθν ερϊτθςθ τθσ ςυνζντευξθσ των νθπίων «Σου αρζςει να παίηεισ μόνοσ 
ςου ι με άλλα παιδιά», προζκυψε πωσ θ πλειοψθφία των παιδιϊν κζλει 
να παίηει με τα άλλα παιδιά. Ρζντε (5) παιδιά απάντθςαν πωσ τουσ αρζςει 
να παίηουν μόνα τουσ, είτε γιατί τα άλλα παιδιά δεν τα παίηουν, είτε γιατί 
δεν τα ακοφνε και τα μαλϊνουν, είτε γιατί κζλουν να παίηουν με θςυχία. 
Επίςθσ ζνα παιδί διλωςε πωσ κζλει να παίηει με τα άλλα παιδιά αλλά όχι 
με τα κορίτςια. 

2. Στθν ερϊτθςθ τθσ ςυνζντευξθσ «Με ποια παιδιά κα ικελεσ να παίηεισ» 
παρατθρικθκε πωσ ςυγκεκριμζνα παιδιά ιταν αυτά που αναδεικνφονταν 
από τουσ υπόλοιπουσ ωσ δθμοφιλζςτερα. 

3. Στθν ερϊτθςθ τθσ ςυνζντευξθσ «Ροια παιδιά κα καλοφςεσ οπωςδιποτε 
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ςτθ γιορτι ςου» παρατθρικθκε πωσ επί το πλείςτον ιταν τα ίδια παιδιά 
που είχαν αναδειχτεί ωσ δθμοφιλζςτερα ςτθν προθγοφμενθ ερϊτθςθ. 

4. Στθν ερϊτθςθ τθσ ςυνζντευξθσ «Στο νθπιαγωγείο ςου αρζςει να εργάηεςαι 
μόνοσ/θ ι μαηί με τα άλλα παιδιά», δόκθκαν απαντιςεισ που οδιγθςαν 
ςτο ςυμπζραςμα πωσ θ πλειοψθφία των παιδιϊν κζλει να εργάηεται μαηί 
με τα άλλα παιδιά. Ωςτόςο, υπιρχαν τρία (3) παιδιά που επζλεξαν να 
απαντιςουν πωσ τουσ αρζςει να εργάηονται μόνα τουσ γιατί τουσ αρζςει θ 
θςυχία. 

Με βάςθ, λοιπόν, τα ερωτιματα τθσ ςυνζντευξθσ που δθμιουργικθκε από το 
ςφλλογο διδαςκόντων και δόκθκε ςτα νιπια, προζκυψε πωσ: 

 Υπάρχουν παιδιά που δεν κζλουν να παίηουν με τα άλλα, αλλά προτιμοφν 
να παίηουν μόνα τουσ, είτε γιατί αυτό αποτελεί δικι τουσ επιλογι, είτε γιατί 
δεν γίνονται αποδεκτά από τα άλλα παιδιά ςτισ παρζεσ τουσ. 

 Υπάρχουν παιδιά που είναι δθμοφιλζςτερα από τα υπόλοιπα και 
ςυγκεντρϊνουν το ενδιαφζρον των υπολοίπων ςτο παιχνίδι. 

 Υπάρχουν παιδιά που δεν κζλουν να εργάηονται ομαδικά αλλά ατομικά, 
δεν κζλουν να ςυνεργάηονται, αλλά προτιμοφν τθν ατομικι εργαςία. 

Πςον αφορά τθ ςυςτθματικι παρατιρθςθ των νθπίων τόςο ςτο ελεφκερο 
παιχνίδι τουσ όςο και ςτθν οργανωμζνθ εργαςία τουσ, διαπιςτϊκθκε ότι: 

1. Υπιρχαν περιςτατικά όπου κάποιο παιδί οδθγοφνταν ςτο μοναχικό 
παιχνίδι, κακϊσ δεν γίνονταν αποδεκτό από μία ομάδα. 

2. Υπιρχαν περιςτατικά ςυγκροφςεων ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ εξαιτίασ τθσ 
διαφοράσ θλικίασ (τα μεγαλφτερα παιδιά ζδιωχναν τα μικρότερα από τθν 
παρζα τουσ). 

3. Υπιρχαν περιςτατικά απομόνωςθσ και μθ αποδοχισ ενόσ παιδιοφ 
εξαιτίασ τθσ καταγωγισ του και γιατί δεν κατανοοφςε ι δεν χειριηόταν 
ςωςτά τθν ελλθνικι γλϊςςα. 

4. Υπιρχαν ομάδεσ παιδιϊν με τθν ίδια πάντα ςφνκεςθ, χωρίσ να δζχονται 
τθν αλλοίωςι τθσ και χωρίσ να επιτρζπουν τθν είςοδο ςε αυτιν άλλων 
παιδιϊν. Επίςθσ αυτι θ ομάδα ιταν αρνθτικι ςτο να κάνει νζουσ φίλουσ. 

5. Υπιρχε απομόνωςθ ενόσ παιδιοφ που δεν γινόταν αποδεκτό ςτισ παρζεσ 
των άλλων παιδιϊν, εξαιτίασ διαφορετικϊν «ρυκμϊν» που είχε από τα 
άλλα παιδιά. 

Φαίνεται, λοιπόν, από τα αποτελζςματα τθσ διερεφνθςθσ και τθσ αξιολόγθςθσ 
που πραγματοποιικθκε από τθν επιςτθμονικι ομάδα, ότι πράγματι 
φανερϊνει αδυναμία ο δείκτθσ «Σχζςεισ μεταξφ των μακθτϊν» ςτθ ςχολικι 
μονάδα και ότι χρειάηεται να εφαρμοςτοφν ςυγκεκριμζνεσ διδακτικζσ 
πρακτικζσ για τθ βελτίωςθ και τθν ανάδειξι τουσ ωσ ςθμεία υπεροχισ του 
νθπιαγωγείου.  

 

Δ. Προτεραιότητεσ για Δράςη 

Με βάςθ τα ςυμπεράςματα και τα δεδομζνα που προζκυψαν από τθ 
διερεφνθςθ του δείκτθ «Σχζςεισ μακθτϊν μεταξφ τουσ», αποφαςίςτθκε από 
τον Σφλλογο Διδαςκόντων του Νθπιαγωγείου μασ να υλοποιθκοφν οι εξισ 
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δράςεισ: 

 Ομαδικά παιχνίδια και ομαδικζσ εργαςίεσ προκειμζνου να ενιςχυκεί θ 
ομαδικότθτα και θ ςυνεργαςία των νθπίων. 

 Υλοποίθςθ προγραμμάτων και κεματολογία που αφοροφν τθν 
διαφορετικότθτα, τθ μοναδικότθτα και τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ 
προςωπικότθτασ κάκε νθπίου, προκειμζνου να εξαλειφκοφν τα 
φαινόμενα απομόνωςθσ παιδιϊν που είτε προζρχονται από άλλθ χϊρα, 
είτε δεν μποροφν να χειριςτοφν ςωςτά τθν ελλθνικι γλϊςςα, είτε οι 
ρυκμοί τουσ είναι πιο «αργοί» ςτα μάτια των άλλων παιδιϊν. 

 Στο ελεφκερο παιχνίδι και ςτα παιχνίδια του διαλείμματοσ κα γίνονται 
παιχνίδια με διαφορετικζσ ςυνκζςεισ ομάδων, ζτςι ϊςτε να δοκεί θ 
ευκαιρία ςτα παιδιά να παίξουν με νζουσ φίλουσ. 

 Κατά τθ διάρκεια ατομικϊν και ομαδικϊν εργαςιϊν ςτα τραπζηια κα 
οριςτοφν διαφορετικζσ ομάδεσ εργαςίασ κάκε εβδομάδα (κάκε δφο 
εβδομάδεσ τα νιπια κα κάκονται ςε άλλο τραπζηι με άλλθ ομάδα), 
προκειμζνου να αναπτυχκοφν νζεσ φιλίεσ και όλα τα παιδιά να νιϊκουν 
άνετα και φιλικά με τουσ υπόλοιπουσ. 

 Στα παιδιά που παρατθρικθκε πωσ είναι απομονωμζνα κα δοκοφν 
περιςςότερεσ ευκαιρίεσ για ανάπτυξθ πρωτοβουλιϊν, κζτοντάσ τα οι 
νθπιαγωγοί υπεφκυνα ομάδων ςε παιχνίδια και εργαςίεσ, αναδεικνφοντάσ 
τα με αυτόν τον τρόπο εξίςου δθμοφιλι με τα υπόλοιπα παιδιά. 

 Διοργάνωςθ εκδιλωςθσ ςτο χϊρο του νθπιαγωγείου από όλα τα τμιματα 
του νθπιαγωγείου που κα αφορά παραμφκι – κεατρικό ζργο με γνϊμονα 
τθν φυςιολογικι ζνταξθ του νθπίου ςτθν ομάδα, τθν ενίςχυςθ τθσ 
αυτοπεποίκθςθσ και τθν ανάδειξθ τθσ προςωπικότθτάσ του 

 Στιριξθ και ςυνεργαςία με τουσ γονείσ των παιδιϊν που αντιμετωπίηουν 
προβλιματα ςτθ ςυμπεριφορά και επιλζγουν να είναι μοναχικά ι 
απομονϊνονται από τα άλλα παιδιά. 

 Με δραματοποίθςθ, βιωματικά και παιδαγωγικά παιχνίδια κα 
καλλιεργθκοφν δεξιότθτεσ για τθν ειρθνικι επίλυςθ των προβλθμάτων 
των παιδιϊν. 
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2.  2/Θ Νηπιαγωγείο Πειραματικού χολείου Πανεπιστημίου 

Πατρών: «χέσεις μεταξύ των μαθητών» 

 

Έκθεση «υστηματικής Διερεύνησης» 

Αριθμός διδασκόντων κατά το 2010-2011: 3     

Αριθμός συμμετεχόντων στην ΑΕΕ: 3 

Αριθμός μαθητών: 50 

Αριθμός τμημάτων: 3 

 

 

Το κείμενο που ακολουκεί αποτελεί απόςπαςμα από τθν ζκκεςθ τθσ ςυςτθματικισ 

διερεφνθςθσ που ςυνζταξε το 2/κεςιο Νθπιαγωγείο Ρειραματικοφ Σχολείου Ρατρϊν και 

περιγράφει τισ διαδικαςίεσ που ακολοφκθςε το νθπιαγωγείο για τθ ςυςτθματικι 

διερεφνθςθ του δείκτθ αξιολόγθςθσ 3.2.2 που αφορά τισ «Σχζςεισ μεταξφ των 

μακθτϊν». Στο κείμενο αναφζρονται ςτοιχεία που αφοροφν τθ ςφςταςθ τθσ ομάδασ τθσ 

αυτοαξιολόγθςθσ, τθ ςφνκεςθ τθσ ομάδασ, το ρόλο του κάκε μζλουσ τθσ ομάδασ, τον 

αρικμό και το αντικείμενο των ςυναντιςεων τθσ ομάδασ και τθ διάρκεια των 

διαδικαςιϊν τθσ αξιολόγθςθσ. Συμπεριλαμβάνονται ςτοιχεία που αφοροφν το ςχζδιο 

αξιολόγθςθσ, δθλαδι το αντικείμενο, τον ςκοπό και τουσ ςτόχουσ τθσ διερεφνθςθσ, τα 

κριτιρια που χρθςιμοποιικθκαν για τθν αποτίμθςι του ςυγκεκριμζνου δείκτθ κακϊσ 

και τισ πθγζσ και τισ μεκόδουσ που αξιοποιικθκαν για τθν άντλθςθ των δεδομζνων. 

Επίςθσ, γίνεται αναφορά ςτα κφρια αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ, όπου 

καταγράφονται τα ςθμαντικότερα ςυμπεράςματα από τθ διερεφνθςθ του δείκτθ με 

βάςθ ςυγκεκριμζνα δεδομζνα. Τζλοσ, καταγράφονται οι προτεραιότθτεσ για δράςθ που 

προκφπτουν από τθν εκτίμθςθ των αποτελεςμάτων και οι οποίεσ κα αποτελζςουν τθ 

βάςθ για τθ διαμόρφωςθ του ςχεδίου δράςθσ.  
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Α. Διαδικαςίεσ Αξιολόγηςησ 

Κατά το πρϊτο ςτάδιο εφαρμογισ τθσ «Αξιολόγθςθσ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου», από 

τον Σεπτζμβριο 2010- Ιανουάριο 2011, ακολουκικθκαν οι εξισ διαδικαςίεσ: 

Α) Το πρϊτο δεκαιμερο του Δεκεμβρίου, διαμορφϊκθκε το Φφλλο Γενικισ Εκτίμθςθσ 

του Νθπιαγωγείου 

Β) Ρραγματοποιικθκαν  5 ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ με τισ Σχολικζσ Συμβοφλουσ τθσ 

64θσ και 6θσ Ρεριφζρειασ Ρροςχολικισ Αγωγισ  

Γ) Στισ 6 Οκτωβρίου και 8 Δεκεμβρίου 2010, πραγματοποιικθκαν ςυναντιςεισ με τουσ 

γονείσ του Νθπιαγωγείου κατά τθν διάρκεια των  οποίων, εκτόσ των άλλων κεμάτων 

ζγινε ενθμζρωςθ και για το πρόγραμμα  Αξιολόγθςθσ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου». 

Κατά τθν διάρκεια των ςυναντιςεων μιλιςαμε με τουσ γονείσ για τισ ςχζςεισ των 

νθπίων, τθν επικετικότθτα (λεκτικι και ςωματικι), τισ δυςκολίεσ και τα προβλιματα 

ςυμπεριφοράσ.   

Δ) Αποφαςίςτθκε να ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία, θ κ. …… ωσ εκπρόςωποσ του 

Συλλόγου Γονζων και θ κ. …… Επίκουρθ Κακθγιτρια ςτο Ραιδαγωγικό Τμιμα 

Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν. 

Ε) Τθ Γενικι Ευκφνθ και πρακτικογράφοσ ορίηεται θ κ……., Ρροϊςταμζνθ του 

Νθπιαγωγείου, τον Συντονιςμό τον ζχει θ κ. …… και θ κ. …….. κα είναι υπεφκυνθ για 

τθν τιρθςθ του Θμερολογίου. 

ΣΤ) Θ ομάδα εργαςίασ των εκπαιδευτικϊν, ζχει πραγματοποιιςει 7 ςυναντιςεισ 

προκειμζνου να αποφαςίςουν  για τισ ενζργειεσ που πρόκειται να ακολουκθκοφν και 

τισ προτεραιότθτεσ για δράςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ.  

   

Β. χζδιο Αξιολόγηςησ 

Από τθ Σχολικι Μονάδα ζχει επιλεγεί τομζασ προσ διερεφνθςθ «Κλίμα και Σχζςεισ ςτο 

Νθπιαγωγείο» και δείκτθσ «Σχζςεισ μεταξφ των Μακθτϊν». Ο δείκτθσ αυτόσ 

κεωρικθκε πολφ ςθμαντικόσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο πρόγραμμα, αφοφ οι 

ςχζςεισ των παιδιϊν με τουσ ςυνομθλίκουσ τουσ παίηουν πολφ ςθμαντικό ρόλο για τθ 

ςυναιςκθματικι και κοινωνικι ανάπτυξθ των παιδιϊν.  

Οι ςτόχοι τθσ διερεφνθςθσ που τζκθκαν ιταν οι εξισ: 

Α) Θ ανάπτυξθ των κοινωνικϊν και ςυναιςκθματικϊν δεξιοτιτων των παιδιϊν. 

Β) Θ μείωςθ τθσ επικετικισ ςυμπεριφοράσ (λεκτικισ και ςωματικισ) που εμφανίηουν 

οριςμζνα παιδιά, ϊςτε να ζχει μεγαλφτερθ αποτελεςματικότθτα θ μακθςιακι 

διαδικαςία.   

Γ)  Θ αποδοχι όλων των παιδιϊν ςτο πλαίςιο τθσ ομάδασ, ϊςτε να ενδυναμϊςει θ  

αυτοεκτίμθςθ και να τονωκεί θ αυτοπεποίκθςθ. 

Δ) Θ καλλιζργεια κλίματοσ αλλθλοςεβαςμοφ και αμοιβαίασ αποδοχισ μζςα από τθν 

κζςπιςθ ιςότιμων κανόνων. 

Κατά τθν διάρκεια του 1ου τριμινου, (Σεπτζμβριοσ- Νοζμβριοσ 2010), και ςτα δυο 
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τμιματα εκπονικθκε ςε ςυμφωνία με τα παιδιά, κϊδικασ καλισ ςυμπεριφοράσ ςτα 

πλαίςια τθσ  ςχολικισ τάξθσ. Επιπλζον προκειμζνου να ενιςχυκεί θ ζννοια τθσ 

ομαδικότθτασ και τθσ ςυνεργαςίασ, τα παιδιά από τα τζλθ Οκτωβρίου ιταν 

χωριςμζνα ςε ομάδεσ.  

 

Τα κριτιρια που χρθςιμοποιικθκαν για τθν αποτίμθςθ του δείκτθ, κεςπίςτθκαν μζςα 

από: 

Α) Τθν κακθμερινι παρατιρθςθ, από τισ νθπιαγωγοφσ τθσ ςυμπεριφοράσ των νθπίων 

μζςα ςτθν τάξθ ςτισ ελεφκερεσ και οργανωμζνεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ επίςθσ και 

κατά τθ διάρκεια  του διαλείμματοσ. 

Β) Σε 5 διαλείμματα από τον Οκτϊβριο 2010 ζωσ τον Ιανουάριο 2011  

πραγματοποιικθκε ςυςτθματικι παρατιρθςθ όπου καταγράφθκαν περιςτατικά 

ςφγκρουςθσ μεταξφ των μακθτϊν, όπωσ επίςθσ και περιςτατικά ειρθνικισ ςυμβίωςθσ 

και αλλθλοβοικειασ. Ανάλογεσ μετριςεισ ζγιναν και ςε οργανωμζνεσ 

δραςτθριότθτεσ. 

Γ) Δόκθκε ςτα παιδιά ςε διαφορετικζσ θμζρεσ το ερϊτθμα «ποιο παιδί κα ικελα να 

καλζςω ςτθν γιορτι μου», και «ποιο παιδί δεν επικυμϊ να καλζςω», με ςκοπό να 

γίνει κοινωνιομετρικι μζτρθςθ. Θ ανίχνευςθ ζγινε μζςω του ιχνογραφιματοσ και 

ακολοφκθςε προφορικι ςυνζντευξθ ςε κάκε παιδί.   

Δ) Επιπλζον πραγματοποιιςαμε εκλογζσ ςτθν τάξθ κζτοντασ το ερϊτθμα «ποιο παιδί 

κα ικελα για αρχθγό ςτθν τάξθ μου για ςιμερα». Θ δραςτθριότθτα αυτι ζγινε 

προκειμζνου να εξάγουμε ςυμπεράςματα ςχετικά με τα ποια είναι τα πιο δθμοφιλι 

παιδιά ςτθν τάξθ και ποια απορρίπτονται από τθν ομάδα.  

Ε) Δόκθκε ερωτθματολόγιο ςτουσ γονείσ 1 που αφορά τισ ςχζςεισ των παιδιϊν μεταξφ 

τουσ, τουσ φίλουσ τουσ και τα παιχνίδια που επικυμοφν να παίηουν (ατομικά ι 

ομαδικά). 

ΣΤ) Από τα μζςα Ιανουαρίου 2011, μια φορά τον μινα, κατά τθν διάρκεια μιασ 

εβδομάδασ και ςτο τζλοσ τθσ θμζρασ, δίνεται ςτα παιδιά μια ρουμπρίκα 

αυτοαξιολόγθςθσ ςχετικά με τθ ςυμπεριφορά τουσ μζςα ςτθν τάξθ και τισ ςχζςεισ 

τουσ με τα άλλα παιδιά. Θ ρουμπρίκα αυτι δίνεται ςτα παιδιά με ςτόχο να 

ανιχνεφςουμε τθν εικόνα που ζχουν τα ίδια τα παιδιά για τον εαυτό τουσ, να 

βελτιωκοφν οι ςχζςεισ και να αλλάξουν οι ςυμπεριφορζσ. 

 

Γ. Κφρια Αποτελζςματα Αξιολόγηςησ 

Μζςα από τισ τεχνικζσ που εφαρμόςαμε, όπωσ αναφζραμε ςτο Σχζδιο Αξιολόγθςθσ, 

εξάγαμε οριςμζνα ςυμπεράςματα ςχετικά με τισ ςχζςεισ και τον βακμό 

κοινωνικοποίθςθσ των παιδιϊν. 

Α) ΚΑΘΘΜΕΙΝΘ ΚΑΙ ΣΥΣΤΘΜΑΤΙΚΘ ΡΑΑΤΘΘΣΘ 

Κατά τθν διάρκεια τθσ κακθμερινισ όπωσ και τθσ ςυςτθματικισ παρατιρθςθσ από 

τθν αρχι τθσ χρονιάσ υπάρχει ποςοςτό επικετικότθτασ το οποίο μεταβάλλεται ανά 

                                                           

1
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τακτά χρονικά διαςτιματα. Ζξαρςθ τθσ επικετικότθτασ παρατθρικθκε κατά το 

διάςτθμα μζςα Οκτωβρίου ζωσ μζςα Νοεμβρίου (25%). Επίςθσ παρατθρείται τισ 

θμζρεσ που τα παιδιά δεν βγαίνουν διάλειμμα λόγω καιρικϊν ςυνκθκϊν, μετά από  

Σαββατοκφριακο ι όταν απουςιάηουν πολλζσ μζρεσ από το Νθπιαγωγείο. Και ςτα δυο 

τμιματα υπάρχει ζνα ποςοςτό 20% κρουςμάτων επικετικότθτασ, κυρίωσ ςτα αγόρια. 

Συνικωσ αυτά τα κροφςματα ςυμβαίνουν ςε μικρζσ ομάδεσ των 2-3 παιδιϊν.  Τα 

κορίτςια δεν εμφανίηουν καμιά μορφι επικετικότθτασ και όταν αυτό γίνει είναι ςε 

πολφ αραιά διαςτιματα.  

Β) ΡΕΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΛΛΘΛΟΒΟΘΘΕΙΑΣ 

Επιπλζον αυτό που παρατθροφμε είναι ότι ταυτόχρονα επικρατοφν και αρκετά 

περιςτατικά αλλθλοβοικειασ που εκδθλϊνονται κυρίωσ κατά τθν διάρκεια όχι μόνο 

των ελεφκερων δραςτθριοτιτων και του διαλείμματοσ αλλά και ςτισ οργανωμζνεσ 

δραςτθριότθτεσ και κυρίωσ τισ ομαδικζσ εργαςίεσ και τισ ατομικζσ χειροτεχνίεσ. Στο 1ο 

τμιμα το ποςοςτό αυτό ανζρχεται ςτο 30%. Ρολλζσ φορζσ επίςθσ τα νιπια βοθκοφν 

τα προνιπια ςε καταςκευζσ και ιδιαίτερα ςτο ψαλίδι. Αυτό που κα ζπρεπε να 

επιςθμάνουμε είναι ότι ςτο νθπιαγωγείο υπάρχουν 6 δίδυμα αδζλφια, τα οποία 

ζχουν μια ιδιαίτερα ςτενι ςχζςθ όπωσ είναι φυςικό. 

Γ) 1θ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ 

Στο ερϊτθμα που κζςαμε «ποιον κζλω να καλζςω ςτθν γιορτι μου», τα 

αποτελζςματα είναι τα εξισ: 

i) 1ο Τμιμα: το 29,6%  δεν πιρε καμία ψιφο, το 41,85% πιρε 1,  το 14,8% 2, και  το 

7,4% 3 ψιφουσ. Από αυτά το 37% ηωγράφιςαν ζνα παιδί και το 63% περιςςότερα από 

1, μθ ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ που τουσ δόκθκαν. 

ii) 2ο Τμιμα: το 50% δεν πιρε καμία ψιφο, το 20% πιρε 1, το 15% 3 και το 5% 

5ψιφουσ. Το 55% ψιφιςαν  1 παιδί, και το 45% πάνω από 1. 

Από τα αποτελζςματα και των δυο τμθμάτων εξάγεται το ςυμπζραςμα ότι είναι 

μεγάλο το ποςοςτό των νθπίων που δεν πιραν καμία κετικι ψιφο, γεγονόσ που 

αποδεικνφει ότι οι ομάδεσ χρειάηονται μεγαλφτερθ ςυνοχι. Ταυτόχρονα όμωσ είναι  

πολφ ενκαρρυντικό το ότι δεν υπάκουςαν τισ  «εντολζσ» μασ να ηωγραφίςουν μόνο 

ζνα παιδί.  

Δ) 2Θ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ 

Στο ερϊτθμα που κζςαμε «ποιον δεν κζλω να καλζςω ςτθν γιορτι μου;». 

i) 1ο Τμιμα: Το 40% των παιδιϊν δεν είχε καμιά αρνθτικι κρίςθ, το 43% είχε 1 και το 

6,7%  είχε από 2. Τισ περιςςότερεσ αρνθτικζσ κρίςεισ είχαν 2 παιδιά με 4 και 5 

ψιφουσ. 

ii) 2ο Τμιμα: Το 70% το παιδιϊν δεν πιραν καμία αρνθτικι κρίςθ. Στο ςφνολο των 20 

νθπίων που πραγματοποιικθκε θ δραςτθριότθτα, 4 παιδιά πιραν αρνθτικι κρίςθ και 

2 μοιράςτθκαν 6 και 7 ψιφουσ αντίςτοιχα. Από τθν ζρευνα που κάναμε και ςτα δυο 

τμιματα διαπιςτϊςαμε, ότι δεν κζλουν να προςκαλζςουν ςτθν γιορτι τουσ παιδιά 

που εμφανίηουν  μεγαλφτερθ επικετικότθτα. 

Ε) 3Θ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ 

Κατά τθ διάρκεια των εκλογϊν κζτοντασ το ερϊτθμα «ποιο παιδί κζλω να κάνω 
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αρχθγό ςτθν τάξθ μου ςιμερα», είχαμε τα κάτωκι αποτελζςματα: 

1ο Τμιμα: Το 26% δεν πιρε καμία κετικι ψιφο, το 37% πιρε 1 και το 11% πιρε 3.  

2ο Τμιμα: Το 40% δεν πιρε κανζναν κετικό ψιφο, το 33,3% πιρε 1, το 13,3% πιρε  2 

και μόλισ 1 παιδί αναδείχκθκε ο πιο δθμοφιλισ τθσ τάξθσ με 3 ψιφουσ.  

Και ςε αυτι τθν δραςτθριότθτα που κάναμε οδθγοφμαςτε ςτο ςυμπζραςμα ότι τα πιο 

δθμοφιλι παιδιά ςτο ςφνολο τθσ τάξθσ είναι αυτά που παρουςιάηουν μεγαλφτερθ 

ομαδικότθτα, αλλθλοβοικεια και ςυνεργατικότθτα. 

ΣΤ) ΕΩΤΘΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

Πςον αφορά τα ερωτθματολόγια που δόκθκαν ςτουσ γονείσ παρατθρικθκαν τα εξισ 

χαρακτθριςτικά: 

i. Σφμφωνα με τθν κρίςθ των γονζων ςτα περιςςότερα παιδιά αρζςουν και τα 
ατομικά και τα ομαδικά παιχνίδια(50%), μόνο τα ομαδικά (40%) και ςε ζνα 
ποςοςτό 10% μόνο τα ατομικά. 

ii. Πλα τα παιδιά ςυηθτοφν με τουσ γονείσ τουσ για τουσ φίλουσ τουσ (αναφζρουν 
περιςςότερουσ από 1 φίλουσ)  και τισ ςχζςεισ που αναπτφςςουν ςτο 
νθπιαγωγείο.  

iii. Με βάςθ  τισ απαντιςεισ των γονζων το 40% των παιδιϊν ενοχλείται από τθν 
επικετικι ςυμπεριφορά των ςυμμακθτϊν τουσ 

iv. Πςον αφορά τον χαρακτιρα των παιδιϊν, με βάςθ τθν περιγραφι των γονζων, 
τα περιςςότερα παρουςιάηονται δυναμικά, ευαίςκθτα, ανεξάρτθτα και 
ςυνεργάςιμα. Σε ζνα ποςοςτό 30% εμφανίηονται με θγετικζσ τάςεισ, 
διεκδικθτικά και εγωκεντρικά. Σε ποςοςτό 15%, δεν τουσ αρζςει να μοιράηονται 
τα πράγματά τουσ. 

v. Πςον αφορά τθν επικοινωνία τουσ με τα άλλα παιδιά, ςφμφωνα με τισ 
απαντιςεισ των γονζων, χαρακτθρίηεται «πολφ καλι» ςε ποςοςτό 40%, «καλι» 
ςε ποςοςτό 40%, και 20% «αρκετά καλι». 

Η) ΟΥΜΡΙΚΕΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ 

Ραρατθροφμε ότι  ςχεδόν όλα τα παιδιά αξιολογοφν τον εαυτό τουσ και   ζχουν μια 

εικόνα, θ οποία ανταποκρίνεται ςτθν πραγματικότθτα. Μάλιςτα, κα μποροφςαμε να 

ποφμε ότι τα παιδιά που παρουςιάηουν επικετικι ςυμπεριφορά και μθ ςωςτι 

επικοινωνία με το περιβάλλον τθσ τάξθσ, από μόνα τουσ υποςχζκθκαν ότι κα 

προςπακιςουν να βελτιωκεί θ παροφςα εικόνα τουσ.   

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ 

i. Θ εφαρμογι του προγράμματοσ παρουςίαςε ενδιαφζρον τόςο για μασ όςο και 
για τα ίδια τα παιδιά. Θετικι ανταπόκριςθ είχαμε και από τουσ γονείσ. 

ii. Τόςο από τισ ατομικζσ ςυνεντεφξεισ που πιραμε από τα παιδιά όςο και από τα 
ερωτθματολόγια που δόκθκαν ςτουσ γονείσ ζγινε εμφανζσ ότι θ επικετικι 
ςυμπεριφορά δεν είναι αποδεκτι από το ςφνολο των παιδιϊν.  

iii. Δθμοφιλι αναδείχκθκαν τα παιδιά που τα διακρίνει θ ςυνεργατικότθτα και θ 
ςυλλογικότθτα. Αντίκετα αρνθτικζσ κρίςεισ απζςπαςαν όςα παιδιά εμφανίηουν 
τάςεισ επικετικι ςυμπεριφορά. 

iv. Τα ίδια τα παιδιά πρότειναν να προςπακιςουμε ςυλλογικά ϊςτε να εξαλειφκεί 
θ μθ αποδεκτι ςυμπεριφορά. 

v. Συμπεραςματικά αναφζρουμε ότι από τθν ζναρξθ του προγράμματοσ 
παρουςιάηεται μεγαλφτερθ ςυνοχι ςτθν ομάδα, ωςτόςο κεωροφμε ότι ακόμα 
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δεν ζχει επιτευχκεί το επικυμθτό αποτζλεςμα. 

 

Δ. Προτεραιότητεσ για Δράςη 

Φςτερα από τθν αξιολογικι κρίςθ που διατυπϊςαμε μζςα από τισ διάφορεσ τεχνικζσ 

που εφαρμόςαμε για τθν διερεφνθςθ του δείκτθ, μετά από διάλογο όλων των μελϊν 

που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα, κζςαμε ωσ προτεραιότθτεσ για Δράςθ που 

προζκυψαν από τθν εκτίμθςθ των αποτελεςμάτων τισ εξισ: 

Α)  Ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων που ζχουν ωσ ςτόχο τθν ενδυνάμωςθ τθσ 

ομαδικότθτασ και ςυνεργαςίασ ςτο ςχολικό περιβάλλον. Αυτό κα γίνει μζςα από 

διάφορεσ ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ που κα πραγματοποιθκοφν ςτα πλαίςια τθσ 

εφαρμογισ του Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ, όπωσ και των άλλων προγραμμάτων που 

ζχει αναλάβει το νθπιαγωγείο. Θεωροφμε ότι κατά τθν διάρκεια τθσ εκπόνθςθσ  του 

πολιτιςτικοφ προγράμματοσ που ζχουμε αναλάβει με κζμα «Ραίηουμε ςαν άλλοτε», 

ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα Ρολιτιςτικϊν Θεμάτων και Καλλιτεχνικϊν Αγϊνων, τθσ 

Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ Ν. Αχαΐασ κα ενιςχυκεί θ ςυλλογικότθτα. 

Β)  Ανάπτυξθ των κοινωνικϊν δεξιοτιτων των παιδιϊν μζςα από το κεατρικό παιχνίδι, 

τθν δραματοποίθςθ, τθν προςομοίωςθ ρόλων και από το παραμφκι.  

Γ) Ρραγματοποίθςθ ενθμερωτικϊν ςυναντιςεων με τουσ γονείσ, όπου κα  

προςκλθκοφν ειδικοί επιςτιμονεσ που κα μιλιςουν πάνω ςτισ ςχζςεισ των παιδιϊν 

με τουσ ςυνομθλίκουσ τουσ, τισ δυςκολίεσ, τθν επικετικι ςυμπεριφορά και τρόπουσ 

αντιμετϊπιςισ τουσ 

Δ) Ανατροφοδότθςθ των ενεργειϊν, ςτόχων και δραςτθριοτιτων μζςα από τον τρόπο 

ανταπόκριςθσ των νθπίων.  
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3.  1ο Νηπιαγωγείο Κάρλας τεφανοβικείου Λάρισας : 

 «χέσεις μεταξύ  νηπιαγωγείου-γονέων»  
 

Έκθεση «υστηματικής Διερεύνησης» 

Αριθμός διδασκόντων κατά το 2010-2011: 4     

Αριθμός συμμετεχόντων στην ΑΕΕ: 4 

Αριθμός μαθητών: 45 

Αριθμός τμημάτων: 2 

 

 

Το κείμενο που ακολουκεί είναι θ ζκκεςθ τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ επιλεγμζνων 

τομζων του εκπαιδευτικοφ ζργου τθσ ςχολικισ μονάδασ που ςυνζταξε το 1o Νθπιαγωγείο 

Κάρλασ Στεφανοβικείου και περιγράφει τισ διαδικαςίεσ που ακολοφκθςε το νθπιαγωγείο 

για τθ ςυςτθματικι διερεφνθςθ του δείκτθ αξιολόγθςθσ 4.4 που αφορά τθν ανάπτυξθ και 

εφαρμογι εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων και παρεμβάςεων. Στο κείμενο αναφζρονται 

ςτοιχεία που αφοροφν τθ ςφςταςθ τθσ ομάδασ τθσ αυτοαξιολόγθςθσ, τθ ςφνκεςθ τθσ 

ομάδασ, τον αρικμό και το αντικείμενο των ςυναντιςεων τθσ ομάδασ. Συμπεριλαμβάνονται 

ςτοιχεία που αφοροφν το ςχζδιο αξιολόγθςθσ, δθλαδι το αντικείμενο, τον ςκοπό και τουσ 

ςτόχουσ τθσ διερεφνθςθσ, τα κριτιρια που χρθςιμοποιικθκαν για τθν αποτίμθςι του 

ςυγκεκριμζνου δείκτθ κακϊσ και τισ πθγζσ και τισ μεκόδουσ που αξιοποιικθκαν για τθν 

άντλθςθ των δεδομζνων. Επίςθσ, γίνεται αναφορά ςτα κφρια αποτελζςματα τθσ 

αξιολόγθςθσ, όπου καταγράφονται τα ςθμαντικότερα ςυμπεράςματα από τθ διερεφνθςθ 

του δείκτθ με βάςθ ςυγκεκριμζνα δεδομζνα. Τζλοσ, καταγράφονται οι προτεραιότθτεσ για 

δράςθ που προκφπτουν από τθν εκτίμθςθ των αποτελεςμάτων που κα αποτελζςουν τθ 

βάςθ για τθ διαμόρφωςθ του ςχεδίου δράςθσ 
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Α. Διαδικαςίεσ Αξιολόγηςησ 

Θ ςχολικι μονάδα για τθ ςυςτθματικι διερεφνθςθ του δείκτθ 3.3. «Σχζςεισ μεταξφ 

νθπιαγωγείου– γονζων» πραγματοποίθςε δφο ςυναντιςεισ. Στθν πρϊτθ ςυνάντθςθ, 

ορίςτθκε θ ομάδα που κα ερευνοφςε τον ςυγκεκριμζνο δείκτθ. Θ ομάδα αποτελοφταν 

από τισ δφο Νθπιαγωγοφσ και τθ Διευκφντρια του Νθπιαγωγείου. Θ ομάδα, με τθν 

παρουςία τθσ Σχολικισ Συμβοφλου κ …., ςυηιτθςε για τον άτυπο τρόπο επικοινωνίασ, 

πρϊτα τθσ κάκε μιασ νθπιαγωγοφ με τουσ γονείσ, πόςο αποτελεςματικόσ ιταν αυτόσ ο 

τρόποσ επικοινωνίασ κι αν ζπρεπε να είναι πιο οργανωμζνοσ. Αναφζρκθκε από όλθ τθν 

ομάδα, πόςο δφςκολθ είναι θ επικοινωνία με τουσ γονείσ μακθτϊν με ιδιαιτερότθτεσ και 

μακθςιακζσ δυςκολίεσ. Ρροζκυψε ζτςι ο προβλθματιςμόσ και θ ανάγκθ για περαιτζρω 

διερεφνθςθ αυτισ τθσ επικοινωνίασ, κυρίωσ ςτο αν οι εκπαιδευτικοί δεν είναι ςωςτά 

ενθμερωμζνοι για το πϊσ κα μιλιςουν ςτουσ γονείσ, που ζχουν τζτοιεσ περιπτϊςεισ 

μακθτϊν. Στθ δεφτερθ ςυνάντθςθ, με τθν παρουςία τθσ κριτικισ φίλθσ και τθσ Σχολικισ 

Συμβοφλου, ςυηθτικθκαν και αποφαςίςτθκαν από τθν ολομζλεια, οι τρόποι που κα 

επζτρεπαν τθ ςυςτθματικι διερεφνθςθ του δείκτθ, που αφοροφςε ςτθν ποιότθτα και 

αποτελεςματικότθτα τθσ επικοινωνίασ του νθπιαγωγείου με τουσ γονείσ. 

 

Β. χζδιο Αξιολόγηςησ 

Στθ φάςθ αυτι, ορίςτθκε από τθν ομάδα του νθπιαγωγείου, ωσ αντικείμενο αξιολόγθςθσ 

και διερεφνθςθσ οι ςχζςεισ που αναπτφςςονται μεταξφ του νθπιαγωγείου και των 

γονζων.  

Οι ςτόχοι που τζκθκαν για ςυγκεκριμζνθ διερεφνθςθ ιταν οι εξισ: 

1. Αν υπάρχει τακτικι και αμφίδρομθ επικοινωνία, μεταξφ νθπιαγωγείου και γονζων. 
2. Αν είναι ικανοποιθτικι θ ποιότθτα των πλθροφοριϊν που ανταλλάςςονται. 
3. Αν αναπτφςςεται μεταξφ του νθπιαγωγείου και των γονζων δθμιουργικι 

ςυνεργαςία όπου  χρειάηεται. 
4. Αν υπάρχει εμπιςτοςφνθ από τθν πλευρά των γονιϊν ωσ προσ το νθπιαγωγείο. 
5. Αν το επίπεδο και ο αρικμόσ των ςυναντιςεων είναι ικανοποιθτικόσ. 
6. Αν επθρεάηει τθν αποτελεςματικότθτα τθσ επικοινωνίασ και τθσ καλισ ςχζςθσ 

νθπιαγωγείου-γονζων το κοινωνικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των 
γονζων. 

Τα κριτιρια που χρθςιμοποιικθκαν για τθν αποτίμθςθ του δείκτθ ιταν: 

1. Οι αποτελεςματικοί μθχανιςμοί για τακτικι και αμφίδρομθ επικοινωνία μεταξφ 
νθπιαγωγείου– γονζων. 

2. Θ ποιότθτα των πλθροφοριϊν που ανταλλάςςονται με τουσ γονείσ. 
3. Θ ανάπτυξθ πρωτοβουλιϊν από τθν πλευρά του νθπιαγωγείου, για δθμιουργικι 

ςυνεργαςία με το Σφλλογο Γονζων π.χ. Σχολι Γονζων. 
4. Θ επίδοςθ των μακθτϊν ςτο μακθςιακό κομμάτι. 

Οι μζκοδοι, οι πθγζσ και τα εργαλεία που αξιοποιικθκαν για τθν άντλθςθ και τθ 
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διαςταφρωςθ των πλθροφοριϊν, ιταν:   

1) τα ερωτθματολόγια που δόκθκαν ςτουσ γονείσ,  

2) οι απόψεισ των εκπαιδευτικϊν του νθπιαγωγείου,  

3) οι ίδιοι οι γονείσ – άτυπα,  

4) το βιβλίο πράξεων του ςυλλόγου διδαςκόντων  

Τα ερωτθματολόγια ιταν ανϊνυμα, διευκολφνοντασ ζτςι τουσ γονείσ να απαντιςουν με 

περιςςότερθ ευκολία και ειλικρίνεια. Μια άλλθ μζκοδοσ άντλθςθσ πλθροφοριϊν, ιταν θ 

ςυηιτθςθ και θ ενθμζρωςθ ςχετικά με τα βιβλιογραφικά ευριματα ςε διεκνζσ επίπεδο 

ςχετικά με τθ ςυνεργαςία μεταξφ των εκπαιδευτικϊν και των γονζων από τθ Σχολικι 

Σφμβουλο τθσ 32θσ περιφζρειασ προςχολικισ αγωγισ. 

 

Γ. Κφρια Αποτελζςματα Αξιολόγηςησ 

Κατά τθ διερεφνθςθ του δείκτθ 3.3, προζκυψε ανάγκθ αλλαγισ του τρόπου επικοινωνίασ 

των γονζων με το νθπιαγωγείο. Οι εκπαιδευτικοί επιδιϊκουν τθ ςυμμετοχι, τθν 

ενθμζρωςθ και τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν που αφοροφν τα παιδιά, για καλφτερθ 

αποδοτικότθτα μζςα ςτθν τάξθ. Οι γονείσ αντικζτωσ, είχαν ςυνδζςει τθ ςυνεργαςία, 

κυρίωσ με τθν ενθμζρωςθ για τθν πορεία τθσ προόδου του παιδιοφ τουσ κυρίωσ ςτο 

μακθςιακό τομζα και ελάχιςτα ςτο κοινωνικό – ςυναιςκθματικό τομζα. Οι εκπαιδευτικοί 

κατζλθξαν ςτθν ομόφωνθ άποψθ τθσ υποςτιριξθσ των ςχζςεων αυτϊν, ϊςτε οι γονείσ 

να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίεσ ςε δραςτθριότθτεσ και να ανοίγονται ςε ςυηθτιςεισ 

ςτισ ςυγκεντρϊςεισ που γίνονται. Πλεσ οι ςυγκεντρϊςεισ των γονζων, γίνονται εκτόσ 

ωραρίου νθπιαγωγείου (απογευματινζσ ϊρεσ). 

Πλα τα παραπάνω, υποςτθρίηονται από τα αποτελζςματα του ερωτθματολογίου που 

δόκθκε ςτουσ γονείσ. Στο ερωτθματολόγιο, απάντθςε το 75,6% των γονιϊν. 

Στθν ερϊτθςθ αρ. 1: «Είναι ικανοποιθτικόσ ο αρικμόσ των ςυναντιςεων εκπαιδευτικϊν – 

γονζων;», το 16,1% επζλεξε το άριςτα ωσ απάντθςθ, το 38,7% τθν απάντθςθ «πάρα  

πολφ», το 25,8% «πολφ», ενϊ το 12,9% επζλεξε τθν απάντθςθ «λίγο».  

Στθν ερϊτθςθ αρ. 2, «Τα κζματα των ςυναντιςεων πρζπει να τίκενται από: α) τουσ 

εκπαιδευτικοφσ, β) τουσ γονείσ, γ) και από τουσ δφο», το 80,6% επζλεξε τθν απάντθςθ 

«και από τουσ δφο", το 3,2% τθν απάντθςθ «τουσ γονείσ», ενϊ το 9,6% δεν απάντθςε 

ςτθν ερϊτθςθ. 

Στθν ερϊτθςθ αρ. 3, το 19,3% των γονζων απαντοφν ότι κεωροφν πωσ το νθπιαγωγείο 

ζχει τθν ίδια βαρφτθτα όπωσ και οι υπόλοιπεσ βακμίδεσ εκπαίδευςθσ, ενϊ ιςόβακμα ςε 

ζνα ποςοςτό 38,7%, οι γονείσ επιλζγουν τθν απάντθςθ «πάρα πολφ» και «άριςτα».  

Ερϊτθςθ αρ. 4: εάν οι γονείσ επικυμοφν να γνωρίηουν περιςςότερα για τουσ ςτόχουσ και 

τισ διαδικαςίεσ του νθπιαγωγείου, το 16,1% απάντθςε «πολφ», το 51,6% «πάρα πολφ» 
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και το 25,8% «άριςτα».  

Στθν ερϊτθςθ 5, εάν το νθπιαγωγείο αναλαμβάνει τθν πρωτοβουλία να ηθτά 

πλθροφορίεσ από τουσ γονείσ για τα παιδιά τουσ οι εκτιμιςεισ των γονζων 

διαμορφϊκθκαν ωσ εξισ : το 6,45% «κακόλου», το 22,5% «λίγο», το 9,6% «πολφ», το 

29% «πάρα πολφ» και το 29% «άριςτα». 

Στθν ερϊτθςθ αρ. 6 «εάν οι εκπαιδευτικοί εκτιμοφν τισ πλθροφορίεσ που δίνετε ςτο 

παιδί ςασ;», το 45,1% των γονζων απάντθςε «άριςτα», το 45,1% απάντθςε «πάρα πολφ», 

το 38,7% «πολφ» και το 9,6% «λίγο». 

Στθν ερϊτθςθ αρ. 7, «εάν ενθμερϊνεςτε ςυχνά για τθν φοίτθςθ του παιδιοφ ςασ;», οι 

γονείσ κεωροφν ότι ενθμερϊνονται: το 38,7% «πολφ», το 29% «πάρα πολφ», το 22,5% 

«άριςτα», το 9,6% «λίγο» και το 0% «κακόλου». 

Θ ερϊτθςθ 8 «πόςο ςθμαντικι είναι για ςασ θ κοινωνικοποίθςθ του παιδιοφ ςασ» οι 

γονείσ διλωςαν: ςε ζνα ποςοςτό 80,6% κεωροφν ότι είναι το πρϊτιςτο, ενϊ ζνα 

ποςοςτό 19,35% διλωςαν ότι το κεωροφν πάρα πολφ ςθμαντικό.  

Στθν 9θ ερϊτθςθ ςχετικά με τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ μζςω ατομικοφ φακζλου οι 

γονείσ διλωςαν ότι τθ γνωρίηουν άριςτα (19,35%), το 19,35% ότι τθ γνωρίηουν «πολφ», 

ενϊ το 3,22% «κακόλου». 

Τζλοσ ςτθν ερϊτθςθ 10 οι γονείσ απάντθςαν ότι οι τομείσ προςχολικισ εκπαίδευςθσ που 

επιλζγουν είναι ςε ποςοςτό 67,7% όλοι, 16,1% οι κοινωνικζσ δεξιότθτεσ 6,45% θ 

ςυμπεριφορά,  3,22% θ γλϊςςα και το 3,22 % τα μακθματικά. 

Θ ερϊτθςθ 11 δεν απαντικθκε από κανζναν. 

Επιβεβαιϊνεται λοιπόν θ ηωτικι ςθμαςία που ζχει θ δθμιουργία ενόσ «εκπαιδευτικοφ 

ςυνεταιριςμοφ» μεταξφ νθπιαγωγείου και ςπιτιοφ. Στο πλαίςιο αυτισ τθσ αμοιβαίασ 

ςχζςθσ, όςο περιςςότερα γνωρίηουν οι γονείσ για τουσ ςτόχουσ και τισ διαδικαςίεσ του 

νθπιαγωγείου, τόςο καλφτερα μποροφν να υποςτθρίξουν τθ μάκθςθ ςτα παιδιά τουσ. Το 

νθπιαγωγείο πρζπει να αναλαμβάνει τθν πρωτοβουλία να ηθτά πλθροφορίεσ ενθμζρωςθ 

για τουσ ςτόχουσ τθσ οικογζνειασ του παιδιοφ, επειδι θ οικογζνεια ίςωσ δυςκολεφεται 

να κάνει τθν πρϊτθ κίνθςθ. Καλό κα ιταν να εγκαινιαςτεί ζνα ςυνεργατικό βιμα 

επικοινωνίασ μεταξφ νθπιαγωγείου και οικογενειϊν (π.χ. ςθμειϊματα προσ τουσ γονείσ) 

μζςω του οποίου καταργείται θ παραδοςιακι άποψθ ότι οι επαγγελματίεσ γνωρίηουν 

ποιο είναι το καλφτερο κι ότι οι γονείσ ζχουν ανάγκθ από επιμόρφωςθ. 

 

 

 

Δ. Προτεραιότητεσ για Δράςη 

Οι προτεραιότθτεσ για δράςθ, όπωσ προκφπτουν από τθν εκτίμθςθ των αποτελεςμάτων, 
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ιεραρχοφνται ωσ εξισ: επαναπροςδιοριςμόσ του ρόλου των νθπιαγωγϊν ςτθν 

επικοινωνία με τουσ γονείσ.  

 Άμεςθ κρίνεται θ επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι, ϊςτε 
να αποφεφγονται λάκοσ ςτρατθγικζσ.  

 Ζνασ άλλοσ μεγάλοσ προβλθματιςμόσ των νθπιαγωγϊν, είναι ο τρόποσ ενθμζρωςθσ 
γονζα, του οποίου το παιδί, παρουςιάηει αρχόμενεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ, 
ιδιαιτερότθτεσ ςυμπεριφοράσ ι παραμονισ ςτθ ςχολικι τάξθ κ.α. Απαραίτθτθ θ 
ςυμβουλευτικι και θ επιμόρφωςθ των νθπιαγωγϊν για τθ διαχείριςθ τθσ 
επικοινωνίασ με τουσ γονείσ παιδιϊν με ειδικζσ ικανότθτεσ. Θα αξιοποιθκεί το 
δυναμικό του ΚΕΔΔΥ και του κζντρου ΦΙΛΥΑ προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ. 

 Στθν προςπάκεια ελζγχου τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ επικοινωνίασ, φάνθκε ότι 
δεν είναι αμφίδρομθ θ ςχζςθ τθσ επικοινωνίασ νθπιαγωγείου και γονζων. Ομόφωνθ 
εκτίμθςθ των εκπαιδευτικϊν είναι θ απόκρυψθ ςτοιχείων από τθν πλευρά των 
γονζων, τα οποία, είναι πολλζσ φορζσ αναγκαία για τθν πραγματικι εικόνα του 
παιδιοφ αλλά και για τον προγραμματιςμό δράςεων ωσ προσ τθν ανάπτυξθ 
κοινωνικϊν δεξιοτιτων αλλά και μακθςιακϊν. Ρροτεραιότθτα δθμιουργίασ ομάδασ 
γονζων με ςκοπό τθν επικοινωνία, τθν ενθμζρωςθ, τθν εμψφχωςθ και τθν ανάπτυξθ 
δεξιοτιτων ηωισ. Θα αξιοποιθκοφν διάφορεσ ειδικότθτεσ προσ αυτό το ςτόχο. 
Ψυχολόγοι, παιδαγωγοί, κοινωνικοί λειτουργοί κ.λπ.   

 Σχεδιαςμόσ νζου ςυνεργατικοφ πλαιςίου νθπιαγωγείου-εκπαιδευτικϊν 
ςυνεκτιμϊντασ όλεσ τισ καλζσ πρακτικζσ που ζχουν ανακοινωκεί ςχετικά με αυτό το 
κζμα.  
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4.    1ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Δεμενίκων Αχαϊας : 

«χέσεις μεταξύ νηπιαγωγείου-γονέων» 

 

Έκθεση «υστηματικής Διερεύνησης» 

Αριθμός διδασκόντων κατά το 2010-2011: 4     

Αριθμός συμμετεχόντων στην ΑΕΕ: 4 

Αριθμός μαθητών: 57 

Αριθμός τμημάτων: 3 

 

 

Το κείμενο που ακολουκεί αποτελεί απόςπαςμα από τθν ζκκεςθ τθσ ςυςτθματικισ 

διερεφνθςθσ επιλεγμζνων τομζων του εκπαιδευτικοφ ζργου τθσ ςχολικισ μονάδασ που 

ςυνζταξε το 1ο Ολοιμερο Νθπιαγωγείο Δεμενίκων και περιγράφει τισ διαδικαςίεσ που 

ακολοφκθςε το νθπιαγωγείο για τθ ςυςτθματικι διερεφνθςθ του δείκτθ αξιολόγθςθσ 3.3 

που αφορά τθ Σχζςθ του νθπιαγωγείου με τουσ γονείσ των μακθτϊν. Στο κείμενο 

αναφζρονται ςτοιχεία που αφοροφν τθ ςφςταςθ τθσ ομάδασ τθσ αυτοαξιολόγθςθσ, τθ 

ςφνκεςθ τθσ ομάδασ, τον αρικμό και το αντικείμενο των ςυναντιςεων τθσ ομάδασ και τισ 

ςυναντιςεισ με τουσ γονείσ για τθν ενθμζρωςθ και τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο πρόγραμμα. 

Συμπεριλαμβάνονται ςτοιχεία που αφοροφν το ςχζδιο αξιολόγθςθσ, δθλαδι το 

αντικείμενο, τον ςκοπό και τουσ ςτόχουσ τθσ διερεφνθςθσ, τα κριτιρια που 

χρθςιμοποιικθκαν για τθν αποτίμθςι του ςυγκεκριμζνου δείκτθ κακϊσ και τισ πθγζσ και 

τισ μεκόδουσ που αξιοποιικθκαν για τθν άντλθςθ των δεδομζνων. Επίςθσ, γίνεται 

αναφορά ςτα κφρια αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ, όπου καταγράφονται τα 

ςθμαντικότερα ςυμπεράςματα από τθ διερεφνθςθ του δείκτθ με βάςθ ςυγκεκριμζνα 

δεδομζνα. Τζλοσ, καταγράφονται οι προτεραιότθτεσ για δράςθ που προκφπτουν από τθν 

εκτίμθςθ των αποτελεςμάτων που κα αποτελζςουν τθ βάςθ για τθ διαμόρφωςθ του 

ςχεδίου δράςθσ.  
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Α. Διαδικαςίεσ Αξιολόγηςησ 

Θ ςχολικι μονάδα κατά το πρϊτο τετράμθνο του 2010 ακολοφκθςε για τθ 
διερεφνθςθ του δείκτθ 3.3. «Σχζςθ νθπιαγωγείου- γονζων», τισ παρακάτω 
διαδικαςίεσ:  

Με ομόφωνθ απόφαςθ του ςυλλόγου διδαςκόντων ςυντάχκθκαν δφο πράξεισ με 

αρικμό 8 και 9. Στθν πράξθ με αρικμό 8, ορίςτθκε θ ομάδα με τθ ςυμμετοχι και των 

τεςςάρων διδαςκόντων του νθπιαγωγείου. Ορίςτθκε ςυντονιςτισ τθσ ομάδασ θ 

προϊςταμζνθ του νθπιαγωγείου ....., γραμματζασ θ ...... και μζλθ οι: ....... Θ πράξθ με 

αρικμό 9 αναφζρεται ςτθ ςυηιτθςθ- ανάλυςθ των δεδομζνων του ερωτθματολογίου 

και ςτον προγραμματιςμό των δράςεων. 

Ρραγματοποιικθκαν δφο (2) ςυναντιςεισ, όπωσ προκφπτουν και από τα πρακτικά του 

νθπιαγωγείου, με τθν παρουςία τθσ ςχολικισ ςυμβοφλου ...... και του κριτικοφ φίλου 

............. Θ διάρκεια των ςυναντιςεων αυτϊν ιταν τζςςερισ ϊρεσ ςυνολικά. Επίςθσ 

πραγματοποιικθκαν και τζςςερισ επιπλζον άτυπεσ ςυναντιςεισ μεταξφ των 

εκπαιδευτικϊν. 

Για τθν ενθμζρωςθ των γονζων και τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο πρόγραμμα τθσ 

αυτοαξιολόγθςθσ ζγιναν δφο (2) ςυναντιςεισ. Στθν πρϊτθ οι εκπαιδευτικοί 

ανακοίνωςαν ότι το νθπιαγωγείο κα ςυμμετάςχει ςτο πρόγραμμα αυτό με ςκοπό τθν 

καλφτερθ λειτουργία του νθπιαγωγείου και γενικότερα ζγινε ςυηιτθςθ που αφοροφςε 

τισ διαδικαςίεσ που κα ακολουκιςουν και οι δφο από τθν πλευρά τουσ. Στθ δεφτερθ 

ςυνάντθςθ μοιράςτθκαν τα ερωτθματολόγια ςτουσ γονείσ και τουσ ηθτικθκε να τα 

επιςτρζψουν ςτουσ υπευκφνουσ εντόσ δφο (2) θμερϊν. 

Το ερωτθματολόγιο που τουσ δόκθκε περιείχε δϊδεκα (12) ερωτιςεισ, δζκα (10) εκ 

των οποίων ιταν κλειςτοφ τφπου και δφο (2) ανοιχτοφ, δθλαδι ηθτικθκε θ προςωπικι 

γνϊμθ των γονζων για κάποια κζματα. Οι απαντιςεισ ιταν ανϊνυμεσ. Στο ςφνολο 

πενιντα επτά (57) ερωτθματολογίων ςυγκεντρϊκθκαν τα ςαράντα επτά (47). Με τθ 

διατφπωςθ των ςυγκεκριμζνων ερωτιςεων ςτόχοσ μασ ιταν θ ουςιαςτικότερθ 

επικοινωνία με τουσ γονείσ. 

 

Β. χζδιο αξιολόγηςησ 

Ωσ αντικείμενο αξιολόγθςθσ κζςαμε τισ ςχζςεισ μεταξφ νθπιαγωγείου και γονζων. 

Σκοπόσ μασ ιταν να διερευνιςουμε τισ τυπικζσ και άτυπεσ ςχζςεισ μεταξφ 

νθπιαγωγείου και γονζων. Να εξετάςουμε διεξοδικά τουσ μθχανιςμοφσ τθσ 

ουςιαςτικισ και αμφίδρομθσ επικοινωνίασ, ϊςτε οι πλθροφορίεσ και από τισ δυο 

πλευρζσ να είναι ποιοτικζσ. 

Ο βαςικόσ μασ ςτόχοσ ιταν θ ςυνεργαςία μασ με τουσ γονείσ να είναι δθμιουργικι, 

ωφζλιμθ και εποικοδομθτικι. Θζλαμε να εντοπίςουμε τα προβλιματα και τισ 

αδυναμίεσ που προκφπτουν από τισ ςχζςεισ μασ. Συγχρόνωσ να διαπιςτϊςουμε τα 

κετικά ςτοιχεία αυτισ τθσ ςχζςθσ. Αν θ πλθροφόρθςθ από τθν πλευρά των γονζων 
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είναι ςωςτι, ειλικρινισ και αν βαςίηεται ςτθν εμπιςτοςφνθ που πρζπει να δείχνουν 

ςτουσ εκπαιδευτικοφσ. Επίςθσ ζνασ από τουσ ςτόχουσ μασ ιταν θ ανταλλαγι 

πλθροφοριϊν να ςυμβάλλει ςτθν διαμόρφωςθ κετικοφ κλίματοσ και ςτθν ανάπτυξθ 

καλϊν πρακτικϊν ςτο νθπιαγωγείο. 

 

Τα κριτήρια που χρθςιμοποιικθκαν για τθ διερεφνθςθ του παραπάνω δείκτθ ιταν 

ποςοτικά και ποιοτικά. Τα ποιοτικά κριτιρια ιταν: α) θ καλφτερθ ςυνεργαςία μεταξφ 

γονζων και νθπιαγωγείου, β) θ ποιοτικι και ειλικρινισ επικοινωνία με τουσ γονείσ και 

γ)  

θ εκτίμθςθ και εμπιςτοςφνθ ςτο ζργο του εκπαιδευτικοφ. 

Τα ποςοτικά κριτιρια που χρθςιμοποιικθκαν ιταν: α) οι οργανωμζνεσ ςυναντιςεισ 

διδαςκόντων και γονζων, όπου και πραγματοποιικθκαν δυο ςυναντιςεισ και ζγινε 

ενθμζρωςθ για το πρόγραμμα, β) ενθμερωτικό υλικό του νθπιαγωγείου προσ τουσ 

γονείσ, όπου δόκθκε ερωτθματολόγιο που περιελάμβανε δϊδεκα (12) ερωτιςεισ, γ) 

εκδθλϊςεισ του νθπιαγωγείου με τθν ομάδα- ςτόχο τουσ γονείσ, όπου εδϊ 

ςυμπεριλαμβάνονται οι ςυηθτιςεισ με τουσ γονείσ. 

Θ ομάδα εργαςίασ του νθπιαγωγείου μασ, αφοφ επεξεργάςτθκε τα επιμζρουσ ςτοιχεία 

του ςυγκεκριμζνου δείκτθ διαμόρφωςε ωσ εργαλείο διερεφνθςθσ των ποιοτικϊν 

χαρακτθριςτικϊν του δείκτθ για τουσ γονείσ ζνα ερωτθματολόγιο. Το ερωτθματολόγιο 

περιελάμβανε δϊδεκα (12) ερωτιςεισ εκ των οποίων οι δζκα (10) ιταν κλειςτοφ τφπου 

και οι δφο (2) ανοικτοφ τφπου, όπου εκεί ηθτικθκε θ γνϊμθ των γονζων για 

ςυγκεκριμζνα κζματα. Θ ςυμμετοχι των γονζων ιταν αρκετά μεγάλθ. Σε αρικμό 

πενιντα επτά (57) ερωτθματολογίων που δόκθκαν, αντίςτοιχα με τον αρικμό των 

παιδιϊν που φοιτοφν ςτο νθπιαγωγείο μασ, επεςτράφθςαν τα ςαράντα πζντε (45) 

εντόσ τριϊν (3) θμερϊν, όπωσ είχε ηθτθκεί από τουσ γονείσ. Οι απαντιςεισ ιταν 

ανϊνυμεσ. Αφοφ ςυγκεντρϊκθκαν τα ερωτθματολόγια, ζγινε καταγραφι των 

απαντιςεων με τθ βοικεια τθσ ςχολικισ ςυμβοφλου και του ςυνεργάτθ ςχολικοφ 

ςυμβοφλου.  Θ ομάδα εργαςίασ του νθπιαγωγείου μασ άρχιςε τθν ανάλυςθ των 

απαντιςεων ϊςτε να βγουν τα ςυμπεράςματα ωσ προσ το δείκτθ που διερευνικθκε. 

Για τθν άντληςη των πληροφοριών χρθςιμοποιικθκαν ωσ πθγζσ το θμερολόγιο που 

κρατά θ προϊςταμζνθ του νθπιαγωγείο για το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα, τα πρακτικά 

του νθπιαγωγείου για τισ ςυναντιςεισ τθσ ομάδασ εργαςίασ, όπωσ και οι πλθροφορίεσ 

που ςυλλζχκθκαν από τισ άτυπεσ ςυναντιςεισ που πραγματοποιικθκαν με τθ ςχολικι 

ςφμβουλο και τον ςυνεργάτθ ςχολικό ςφμβουλο. 

 

Γ. Κφρια αποτελζςματα αξιολόγηςησ 

Αφοφ ζγινε θ ςυλλογι των ερωτθματολογίων άρχιςε θ διαδικαςία ανάλυςθσ των 

ςτοιχείων. Ακολοφκθςε θ ανάλυςθ ςτο ςφνολο των απαντιςεων και για κάκε ερϊτθςθ 

ξεχωριςτά. Οι κλίμακεσ του κάκε πίνακα ζχουν ςυγκεντρωτικά αρικμθτικά ςτοιχεία 

που αφοροφν: α) ςτθ ςυχνότθτα, β) ςτθν εκατοςτιαία αναλογία, γ) ςτθν εγκυρότθτα 

τθσ εκατοςτιαίασ αναλογίασ και δ) το ςυγκεντρωτικό δείκτθ εκατοςτιαίασ αναλογίασ 

και ζγινε με το πακζτο SPSS. Στθ ςυηιτθςθ μεταξφ των μελϊν τθσ ομάδασ διερεφνθςθσ, 

διατυπϊκθκαν απόψεισ-κζςεισ οι οποίεσ καταγράφθκαν και μασ οδιγθςαν ςτα 
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παρακάτω ςυμπεράςματα: 

Α) Σφμφωνα με τα ςτοιχεία του πίνακα που αφορά ςτθ ςυμμετοχι των γονζων ςτισ 

προγραμματιςμζνεσ ςυναντιςεισ του νθπιαγωγείου, το ποςοςτό ςυμμετοχισ είναι: 

77,3% και το ποςοςτό μθ ςυμμετοχισ είναι 22,7%. Συμπεραςματικά, δεν παρατθροφμε 

ςθμαντικι απόκλιςθ από τθν αρχικι εκτίμθςι μασ θ οποία καταγράφεται ςτθν ζκκεςθ 

για τθ γενικι εικόνα του νθπιαγωγείου. Ο προβλθματιςμόσ μασ ζχει να κάνει με τουσ 

λόγουσ μθ ςυμμετοχισ. Οι λόγοι που αναφζρονται ςτθν απάντθςθ αυτισ τθσ 

ερϊτθςθσ είναι: α) μθ διακζςιμοσ χρόνοσ, β) ζλλειψθ ενθμζρωςθσ, γ) χωρίσ 

αιτιολόγθςθ. Υπάρχει κατανόθςθ για τον πρϊτο λόγο, μα δεν ςυμβαίνει το ίδιο και για 

τουσ άλλουσ δφο.  

Πταν προγραμματίηεται μια ςυνάντθςθ ενθμερϊνονται όλοι οι γονείσ με ςχετικό 

ζντυπο-ανακοίνωςθ, ενϊ οι γονείσ των παιδιϊν που απουςιάηουν ενθμερϊνονται 

τθλεφωνικϊσ. Θ απάντθςθ “όχι” χωρίσ αιτιολόγθςθ δεν αφινει περικϊρια για 

ςχολιαςμό. 

Β) Τα ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία του πίνακα για τθν ερϊτθςθ: «Ρϊσ κα χαρακτθρίηατε 

τθν ζωσ τϊρα ςυνεργαςία ςασ με το εκπαιδευτικό προςωπικό του Νθπιαγωγείου που 

φοιτά το παιδί ςασ»» είναι: Το 13,3% τθ χαρακτθρίηει καλι, το 33,3% τθ χαρακτθρίηει 

πολφ καλι και το 53,3% πάρα πολφ καλι. Κφριο μζλθμά του Συλλόγου Διδαςκόντων 

είναι θ κακθμερινι προςπάκεια για μια ουςιαςτικι και εποικοδομθτικι επικοινωνία. 

Αυτό δεν είναι πάντα εφικτό και μοιάηει ακατόρκωτο ςτισ περιπτϊςεισ που θ 

προςπάκεια προςζγγιςθσ είναι μονομερισ. 

Γ) Στθν ερϊτθςθ: «Στθν αρχι τθσ χρονιάσ ενθμερϊςατε τθ νθπιαγωγό του παιδιοφ ςασ 

για τυχόν κζματα υγείασ του παιδιοφ, δυςκολίεσ του ι άλλο πρόβλθμα», τα ποςοςτά 

των απαντιςεων ζχουν ωσ εξισ: κακόλου 8,9%, λίγο 11,1%, πολφ 33,3% και πάρα πολφ 

44,4%. Ρραγματικά, τθν ίδια περίπου εκτίμθςθ κάναμε με το ερωτθματολόγιο που 

δϊςαμε ςτθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ. Σκοπόσ μασ ιταν να ζχουμε μια πρϊτθ 

εικόνα των μακθτϊν του ςχολειοφ μασ. Αφοφ πζραςε ο πρϊτοσ μινασ τθσ φοίτθςισ 

τουσ, ίςωσ και αργότερα, τότε ενθμερωκικαμε από κάποιουσ γονείσ για δυςκολίεσ-

προβλιματα των παιδιϊν τουσ. Φυςικά δεν είχε καταγραφεί κάτι ανάλογο ςτθ ςελίδα 

του ερωτθματολογίου. Τθ δυςκολία τθσ γνωςτοποίθςθσ του προβλιματοσ ακολουκεί 

μια ςειρά άλλων ενδοιαςμϊν που δεν βοθκοφν ςτθν επίλυςθ του προβλιματοσ. Θ 

προςπάκεια για τθν απόκτθςθ εμπιςτοςφνθσ ίςωσ παίρνει περιςςότερο χρόνο, μα δεν 

κεωροφμε πωσ πρόκειται  για χαμζνο χρόνο. Είναι ο πιο ωφζλιμοσ χρόνοσ ςτθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

Δ) Τα ποςοςτά των απαντιςεων ςτθν ερϊτθςθ: «Νομίηετε πωσ χρειάηεται θ 

ενθμζρωςθ τθσ νθπιαγωγοφ για κάποιεσ δυςκολίεσ που προκφπτουν ςτθν οικογζνειά 

ςασ και επθρεάηουν το παιδί ςασ», είναι: Ναι το 86,7% και Πχι το 11,4%. Κάποιεσ 

φορζσ ςυμβαίνει ζνασ γονζασ να αναφζρει ςτον εκπαιδευτικό τθν αλλαγι ςτθ 

ςυμπεριφορά του παιδιοφ του. Αναηθτά τουσ λόγουσ και τισ αιτίεσ ςτο νθπιαγωγείο 

και του είναι δφςκολο να τθ ςυνδυάςει με δυςκολίεσ ι τθν αλλαγι των 

ενδοοικογενειακϊν ςχζςεων. Θ προςζγγιςθ ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ γίνεται όςο πιο 

διακριτικά μποροφμε και μόνο όταν κεωρείται απαραίτθτθ για τθ βοικεια και τθ 

ςτιριξθ του παιδιοφ. 
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Ε) Στθν ερϊτθςθ «Θεωρείτε ότι το νθπιαγωγείο μπορεί να ςασ βοθκιςει ςτθν επίλυςθ 

προβλθμάτων» οι απαντιςεισ ζχουν ωσ εξισ: Ροςοςτό 91,1% πιςτεφει πωσ ναι, 

ποςοςτό 8,9% πιςτεφει πωσ όχι. Τα παραπάνω ςτοιχεία δεν παρουςιάηουν απόκλιςθ 

από τισ κζςεισ –απόψεισ των εκπαιδευτικϊν του νθπιαγωγείου. Απαραίτθτεσ 

προχποκζςεισ για τθν αποτελεςματικότθτα τθσ προςπάκειασ αυτισ είναι: θ 

ουςιαςτικι επικοινωνία εκπαιδευτικϊν-γονζων, το αμείωτο ενδιαφζρον και θ τακτικι 

και αμφίδρομθ ροι πλθροφοριϊν. 

Η) Τα ποςοςτά των απαντιςεων ςτθν ερϊτθςθ : «Θεωρείτε πωσ θ νθπιαγωγόσ του 

παιδιοφ ςασ κα ζχει βοικεια ςτο ζργο τθσ αν γνωρίηει από τθν αρχι κάποια ςτοιχεία 

που αφοροφν ςτο παιδί ςασ» είναι : Ναι για το 97,8% και Πχι για το 2,2%. 

Ραρατθροφμε μια μικρι απόκλιςθ –αντίφαςθ  εάν ςυγκρίνουμε τα ποςοςτά αυτά με 

τα ποςοςτά τθσ (Γ) ερϊτθςθσ που αφορά ςτθν ενθμζρωςθ του νθπιαγωγείου για τυχόν 

προβλιματα. Εάν κεωρείται από τουσ περιςςότερουσ ότι το νθπιαγωγείο κα ζχει 

βοικεια ςτο ζργο του, όταν γνωρίηει τυχόν προβλιματα, γιατί δεν ενθμερϊνεται γι’ 

αυτά.  

Κςωσ οι απόψεισ αποτυπϊνονται με μεγάλθ ευκολία ςτο χαρτί αλλά απζχουν πολφ από 

τθν πραγματικότθτα. 

Θ) Στθν ερϊτθςθ: «Ριςτεφετε ότι θ επίςκεψθ κάποιων ειδικϊν ςτο χϊρο του 

νθπιαγωγείου κα βοθκοφςε  εκπαιδευτικοφσ και γονείσ ςτο ζργο τουσ» τα ποςοςτά 

των απαντιςεων είναι: κακόλου 2,3%, λίγο το 9,1%, πολφ το 25% και πάρα πολφ το 

63,6%. Οι ενδοιαςμοί αφοροφν τελικά ζνα μικρό αρικμό γονζων. Ριςτεφουμε ότι θ 

ςυμβουλευτικι-υποςτθρικτικι δράςθ κάποιων ειδικϊν επιςτθμόνων ςτο χϊρο του 

Νθπιαγωγείου κα βοθκιςει ςτο ζργο μασ και κα επιλφςει προβλιματα. 

Θ) Οι προτάςεισ των γονζων ςτθν ερϊτθςθ: «Τι κα προτείνατε εςείσ για να βελτιωκεί θ 

επικοινωνία, ςυνεργαςία μεταξφ νθπιαγωγείου και γονζων» είναι: α) Ριο ςυχνζσ 

ςυναντιςεισ (17), β) καλζσ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ (6), γ) προςωπικζσ ςυναντιςεισ (5), 

δ) φπαρξθ ειδικοφ (3), ε) όλα καλά όπωσ ζχουν (4) και ςτ)  Σχολι Γονζων, εργαςίεσ ςτο 

ςπίτι, εκδθλϊςεισ των παιδιϊν (1).  

Θ πρόταςθ των περιςςότερων γονζων για ςυχνζσ ςυναντιςεισ μασ  βρίςκει 

ςφμφωνουσ και κα τθ ςυμπεριλάβουμε ςτα πλαίςια των δράςεων μασ. Θεωροφμε 

απαραίτθτο ςτον ςχεδιαςμό μασ τον οριςμό χρονικοφ πλαιςίου πραγματοποίθςθσ των 

ςυναντιςεων αυτϊν και αυςτθρι τιρθςι του. 

 

Δ. Προτεραιότητεσ για δράςη 

Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου δείκτθ για διερεφνθςθ ζγινε με ςκοπό τθ ςυλλογι και 

επεξεργαςία των δεδομζνων και τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων για τισ δράςεισ που κα 

ακολουκιςουν. Τα ςυμπεραςματικά ςτοιχεία του ερωτθματολογίου μασ οδθγοφν ςτισ  

ακόλουκεσ δράςεισ: 

Α) Ρρογραμματιςμόσ περιςςοτζρων ενθμερωτικϊν ςυναντιςεων Νθπιαγωγείου-

εκπαιδευτικϊν και  γονζων: 1) ςυναντιςεισ προςωπικοφ χαρακτιρα, όπου κα γίνεται 

ενθμζρωςθ για τθν πρόοδο του παιδιοφ τουσ, 2) Συναντιςεισ που αφοροφν ςτθ γενικι 

λειτουργία του Νθπιαγωγείου. 

Β) Ρρογραμματιςμζνεσ ςυναντιςεισ όπου κα ςυμμετζχουν εκπαιδευτικοί, γονείσ και 
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ειδικό επιςτθμονικό προςωπικό (λογοκεραπευτζσ, παιδοψυχολόγοι) με ςκοπό τθν 

ουςιαςτικι ενθμζρωςθ. 

Γ) Δθμιουργία περιςςοτζρων ευκαιριϊν για ςυμμετοχι των γονζων ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία. 

Ο ςχεδιαςμόσ τθσ πρϊτθσ δράςθσ μασ ζχει ωσ εξισ: 

Α) Θ τελευταία εργάςιμθ μζρα κάκε μινα, ορίηεται ωσ μζρα ενθμζρωςθσ προςωπικοφ 

χαρακτιρα. Κάκε γονζασ κα ενθμερϊνεται χωριςτά για τθν πρόοδο του παιδιοφ του 

μετά τθ λιξθ του διδακτικοφ ωραρίου, ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ κα γίνονται άτυπεσ 

ςυναντιςεισ π.χ. για προβλιματα που ανακφπτουν ςτθν κακθμερινι ηωι του 

Νθπιαγωγείου. 

Β) Μία φορά το μινα κα πραγματοποιείται ενθμερωτικι ςυνάντθςθ Νθπιαγωγείου-

Γονζων με κζματα που ζχουν ςχζςθ με τθ γενικι λειτουργία του νθπιαγωγείου. 

Δεφτερθ δράςθ 

Με χρονικό πλαίςιο το υπόλοιπο τθσ ςχολικισ χρονιάσ που διανφουμε κα 

προςπακιςουμε για τθν πραγματοποίθςθ δφο τουλάχιςτον τζτοιων ςυναντιςεων. 

Επειδι ςτισ ςυναντιςεισ αυτζσ κα ςυμμετζχουν άνκρωποι τθσ ευρφτερθσ 

επιςτθμονικισ κοινότθτασ ωσ ομιλθτζσ, δεν μποροφμε να ορίςουμε τθν ακριβι 

θμερομθνία πραγματοποίθςισ τουσ. Ριςτεφουμε όμωσ ότι θ ςυμμετοχι τουσ ςτθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία –ςτθ ςχολικι κοινότθτα  είναι απαραίτθτθ. Ρζρα από το 

ςυμβουλευτικό και υποςτθρικτικό τουσ ρόλο, διευρφνουν τουσ ορίηοντεσ του ςχολικοφ 

περιβάλλοντοσ και δθμιουργοφν προχποκζςεισ επαφισ και ςυνεργαςίασ με άλλεσ 

εκπαιδευτικζσ κοινότθτεσ. 

Τρίτθ δράςθ 

Ρρογραμματιςμόσ εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων ςτα πλαίςια του προγράμματοσ: 

«το παιχνίδι από το χκεσ ςτο ςιμερα». Θ ςυμμετοχι των γονζων ςτο ςφνολό τουσ και 

ςε ομάδεσ εργαςίασ με ςκοπό τθν αναβίωςθ παραδοςιακϊν παιχνιδιϊν κα αποτελζςει 

μζροσ του προγράμματοσ. Ζτςι γονείσ, εκπαιδευτικοί και μακθτζσ κα εμπλακοφν με 

παιγνιϊδθ τρόπο για ζνα δθμιουργικό αποτζλεςμα. Το πρόγραμμα αυτό κα 

υλοποιθκεί το τελευταίο τρίμθνο του ςχολικοφ ζτουσ. Για κακεμιά από τισ παραπάνω 

δράςεισ μασ κα ενθμερϊνουμε το θμερολόγιο δραςτθριοτιτων αυτοαξιολόγθςθσ και 

κα γίνουν τα απαραίτθτα πρακτικά. 
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5.      1ο Νηπιαγωγείο Καλλονής Λέσβου :  

 «χέσεις μεταξύ νηπιαγωγείου-      γονέων»    
 

Έκθεση «υστηματικής Διερεύνησης» 

Αριθμός διδασκόντων κατά το 2010-2011: 4     

Αριθμός συμμετεχόντων στην ΑΕΕ: 4 

Αριθμός μαθητών: 42 

Αριθμός τμημάτων: 2 

 

 

Το κείμενο που ακολουκεί αποτελεί απόςπαςμα από τθν ζκκεςθ τθσ ςυςτθματικισ 

διερεφνθςθσ επιλεγμζνων τομζων του εκπαιδευτικοφ ζργου τθσ ςχολικισ μονάδασ που 

ςυνζταξε το 1ο Νθπιαγωγείο Καλλονισ ςτθ Λζςβο και περιγράφει τισ διαδικαςίεσ που 

ακολοφκθςε το νθπιαγωγείο για τθ ςυςτθματικι διερεφνθςθ του δείκτθ αξιολόγθςθσ 3.3 

που αφορά τθ Σχζςθ του νθπιαγωγείου με τουσ γονείσ των μακθτϊν. Στο κείμενο 

αναφζρονται ςτοιχεία που αφοροφν τθ ςφςταςθ τθσ ομάδασ τθσ αυτοαξιολόγθςθσ, τθ 

ςφνκεςθ τθσ ομάδασ, τον αρικμό και το αντικείμενο των ςυναντιςεων τθσ ομάδασ και τισ 

ςυναντιςεισ με τουσ γονείσ για τθν ενθμζρωςθ και τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο πρόγραμμα. 

Συμπεριλαμβάνονται ςτοιχεία που αφοροφν το ςχζδιο αξιολόγθςθσ, δθλαδι το 

αντικείμενο, τον ςκοπό και τουσ ςτόχουσ τθσ διερεφνθςθσ, τα κριτιρια που 

χρθςιμοποιικθκαν για τθν αποτίμθςι του ςυγκεκριμζνου δείκτθ κακϊσ και τισ πθγζσ και τισ 

μεκόδουσ που αξιοποιικθκαν για τθν άντλθςθ των δεδομζνων. Επίςθσ, γίνεται αναφορά 

ςτα κφρια αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ, όπου καταγράφονται τα ςθμαντικότερα 

ςυμπεράςματα από τθ διερεφνθςθ του δείκτθ με βάςθ ςυγκεκριμζνα δεδομζνα. Τζλοσ, 

καταγράφονται οι προτεραιότθτεσ για δράςθ που προκφπτουν από τθν εκτίμθςθ των 

αποτελεςμάτων που κα αποτελζςουν τθ βάςθ για τθ διαμόρφωςθ του ςχεδίου δράςθσ. 
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Α.  Διαδικαςίεσ αξιολόγηςησ 

Ο δείκτθσ που επιλζχτθκε για Συςτθματικι Διερεφνθςθ Επιλεγμζνου Τομζα του 

Εκπαιδευτικοφ Ζργου τθσ Σχολικισ Μονάδασ είναι : «Σχζςεισ μεταξφ 

Νθπιαγωγείου– Γονζων» από τον τομζα   «Κλίμα  και  Σχζςεισ  ςτο Νθπιαγωγείο»  

του 3ου  Ρεδίου. Οι διαδικαςίεσ που ακολοφκθςε θ Σχολικι Μονάδα για τθ 

Συςτθματικι Διερεφνθςθ ιταν οι παρακάτω: 

 Θ διάρκεια τθσ αξιολόγθςθσ ιταν ζνασ μινασ περίπου.  

 Τθν  ομάδα εργαςίασ αποτζλεςε  θ  Ρροϊςταμζνθ  και  οι  εκπαιδευτικοί του  
Νθπιαγωγείου   (ςυνολικά 4 άτομα). 

 Ορίςτθκαν οι θμερομθνίεσ , οι ϊρεσ και το κζμα κάκε ςυνάντθςθσ. 

 Απαραίτθτθ κρίκθκε θ τιρθςθ θμερολογίου  από τθν ομάδα εργαςίασ. 

 Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου δείκτθ ζγινε λόγω του εντοπιςμοφ αδυναμιϊν 
ςτισ ςχζςεισ μεταξφ νθπιαγωγείου και γονζων. Κατά τθν διερεφνθςθ του 3ου 
Ρεδίου, δόκθκε ερωτθματολόγιο ςτουσ γονείσ με ςκοπό τθ ςυλλογι 
πλθροφοριϊν για τθν ςυνεργαςία και επικοινωνία με το νθπιαγωγείο.  
Ραρατθρικθκε ότι θ επικοινωνία και θ ςυνεργαςία μεταξφ γονζων – 
νθπιαγωγείου παρουςιάηει προβλιματα και αδυναμίεσ. Επίςθσ ζνα μικρό 
ποςοςτό γονζων για διαφόρουσ λόγουσ δεν ςυμμετζχει ενεργά ςτισ δράςεισ 
και πρωτοβουλίεσ του νθπιαγωγείου. 

 Τζκθκαν οι ςτόχοι διερεφνθςθσ και τα κριτιρια που κα χρθςιμοποιθκοφν για 
τθν αποτίμθςθ του δείκτθ. 

 Αποφαςίςτθκε ποιεσ κα είναι οι πθγζσ για τθν άντλθςθ πλθροφοριϊν. 

 Ορίςτθκαν οι τεχνικζσ για τθ ςυλλογι πλθροφοριϊν ( ερωτθματολόγια, 
φόρμεσ καταγραφισ, ανάλυςθ εγγράφων, κ.ά. ).  

 Ορίςτθκε το χρονοδιάγραμμα ολοκλιρωςθσ τθσ διερεφνθςθσ. 

 Άξονεσ ςυηιτθςθσ ιταν: θ ανάπτυξθ αποδοτικισ ςυνεργαςίασ των 
εκπαιδευτικϊν με τουσ γονείσ, οι προςδοκίεσ των γονζων  από το 
νθπιαγωγείο, θ δθμιουργία κλίματοσ ςεβαςμοφ και εμπιςτοςφνθσ με τουσ 
γονείσ, θ ποιότθτα επικοινωνίασ μεταξφ εκπαιδευτικϊν και γονζων και θ 
ςυμμετοχι των γονζων ςε πρωτοβουλίεσ του νθπιαγωγείου για προϊκθςθ 
τθσ μάκθςθσ των παιδιϊν εκτόσ ςχολικοφ πλαιςίου. 
Χρόνοσ ζναρξθσ :  Ιανουάριοσ  2011  

Χρόνοσ λιξθσ: Φεβρουάριοσ  2011 

Διάρκεια Διερεφνθςθσ :  1  μινασ 

Αρικμόσ ομάδων: 1 

Άτομα : 4     

Αρικμόσ ςυναντιςεων ομάδασ: 8 

Αρικμόσ ςυναντιςεων με άλλουσ φορείσ: --- 

Αρικμόσ ςυναντιςεων με  γονείσ : 1 
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Αρικμόσ ςυναντιςεων με ςχολικι ςφμβουλο :  1 

Αρικμόσ ςυναντιςεων με ςφμβουλο Επιςτθμονικισ Κακοδιγθςθσ : --- 

Αρικμόσ ςυναντιςεων με  «κριτικό φίλο» : --- 

 

Β.  χζδιο αξιολόγηςησ  

Αντικείμενο τθσ αξιολόγθςθσ: 

Ο δείκτθσ  που επιλζχτθκε για ςυςτθματικι διερεφνθςθ, περιλαμβάνει ςτοιχεία 

που αφοροφν τισ ςχζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικϊν και γονζων. Εξετάηει τθ 

ςυνεργαςία , τθν επικοινωνία, τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν και τον αμοιβαίο 

ςεβαςμό, ςτοιχεία που ςυμβάλλουν ςτθ δθμιουργία κλίματοσ αμοιβαίασ 

εμπιςτοςφνθσ και ςτθν ανάπτυξθ πρωτοβουλιϊν και δράςεων ςτο νθπιαγωγείο. 

 

Στόχοι τθσ διερεφνθςθσ που τζκθκαν: 

 Θ ανάπτυξθ αποδοτικισ ςυνεργαςίασ  μεταξφ εκπαιδευτικϊν και γονζων και 
θ καλλιζργεια κλίματοσ αμοιβαίου ςεβαςμοφ και εμπιςτοςφνθσ. 

 Θ διερεφνθςθ τακτικϊν αμφίδρομθσ επικοινωνίασ μεταξφ  γονζων και 
νθπιαγωγείου και θ αξιοποίθςθ αυτϊν ςτθν ενθμζρωςθ και τθν ενεργό 
ςυμμετοχι των γονζων ςτισ δράςεισ των εκπαιδευτικϊν εντόσ και εκτόσ 
νθπιαγωγείου. 

 Εντοπιςμόσ προβλθμάτων και αδυναμιϊν του νθπιαγωγείου ςχετικά με τθν 
επικοινωνία μεταξφ εκπαιδευτικϊν και γονζων. 

 Ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ πλθροφοριϊν που ανταλλάςςονται με τουσ γονείσ. 
Κριτιρια που χρθςιμοποιικθκαν για τθν αποτίμθςθ του δείκτθ:  

 Ανάπτυξθ πρωτοβουλιϊν για ςτενι ςυνεργαςία, ςυχνι επικοινωνία και 
τακτικι ενθμζρωςθ των γονζων κακϊσ και ενεργό ςυμμετοχι αυτϊν ςτισ 
δράςεισ του νθπιαγωγείου. 

 Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ πλθροφοριϊν που ανταλλάςςονται με τουσ γονείσ. 

 Αντιμετϊπιςθ  προβλθμάτων και αδυναμιϊν του νθπιαγωγείου ςχετικά με 
τθν επικοινωνία μεταξφ εκπαιδευτικϊν και γονζων. 

Μζκοδοσ εργαςίασ: 

 Αξιοποιϊντασ τα αρχεία του νθπιαγωγείου ζγινε ςυλλογι και επεξεργαςία των 

ςτοιχείων που αφοροφν τισ ςχζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικϊν και γονζων. 

Διαμορφϊκθκαν εργαλεία διερεφνθςθσ (ερωτθματολόγιο για τουσ γονείσ, φόρμα 

καταγραφισ) για τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά του δείκτθ. Εξετάςτθκαν και 

αναλφκθκαν τα αποτελζςματα με ςκοπό τθν αξιολόγθςθ των ςχζςεων μεταξφ 

νθπιαγωγείου και γονζων. 

Ρθγζσ: 

Ρρακτικά νθπιαγωγείου 



 31 

Θμερολόγιο ςχολικισ ηωισ 

Φάκελοσ ανακοινϊςεων προσ τουσ γονείσ 

Φάκελοσ ενθμερωτικοφ υλικοφ 

Θμερολόγιο εκπαιδευτικϊν 

Οδθγόσ  Νθπιαγωγοφ 

Οδθγόσ  Γονζα 

 

Γ. Κφρια αποτελζςματα  

Από τα κφρια αποτελζςματα τθσ Αξιολόγθςθσ τθσ Γενικισ Εκτίμθςθσ του 

Νθπιαγωγείου,  εντοπίηοντασ τισ αδυναμίεσ τθσ ςχολικισ μασ μονάδασ, ο τομζασ ο 

οποίοσ επιλζχτθκε για ςυςτθματικότερθ διερεφνθςθ είναι «Κλίμα και Σχζςεισ ςτο 

Νθπιαγωγείο» και ςυγκεκριμζνα ο δείκτθσ «Σχζςεισ μεταξφ Νθπιαγωγείου– 

Γονζων». Διαπιςτϊκθκε ότι πολλοί γονείσ ςυμμετζχουν ςε ςθμαντικό βακμό ςτθν 

εκπαίδευςθ των παιδιϊν τουσ και οι ςχζςεισ τουσ με το προςωπικό του 

νθπιαγωγείου δεν παρουςιάηουν  προβλιματα. Αντικζτωσ προβλιματα 

εντοπίςτθκαν ςε μερίδα γονζων που ςυςτθματικά αδιαφοροφν για τθν πρόοδο 

των παιδιϊν τουσ και γενικά  για τον κεςμό του νθπιαγωγείου.  Ζτςι 

διερευνικθκαν ςυςτθματικότερα ςτοιχεία που αφοροφν τισ ςχζςεισ που 

αναπτφςςονται μεταξφ νθπιαγωγείου– γονζων και αποτυπϊνουν τθ ςυνεργαςία, 

τθν επικοινωνία, τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν, τουσ τρόπουσ επικοινωνίασ και 

ενθμζρωςθσ, τθν αμοιβαία εμπιςτοςφνθ, τθ κατανόθςθ κακϊσ και τθ ςυμμετοχι 

των γονζων ςτθ ςχολικι ηωι. 

 Μετά από εξζταςθ, ανάλυςθ και ςφγκριςθ των ςτοιχείων που διερευνικθκαν, θ 

ομάδα εργαςίασ κατζλθξε ςτα εξισ αποτελζςματα:  

 Οι ςυγκεντρϊςεισ που γίνονται ςτο νθπιαγωγείο είναι ςωςτά οργανωμζνεσ 
ωσ προσ τθν ϊρα ζναρξθσ, τθ χρονικι διάρκεια και τον τρόπο που 
διεξάγονται και εξυπθρετοφν τουσ περιςςότερουσ γονείσ. Τα κζματα που 
αναπτφςςονται ςτισ εν λόγω ςυγκεντρϊςεισ, είναι ενδιαφζροντα εφόςον 
αναφζρονται ςτθν πρόοδο και ςυμπεριφορά των παιδιϊν και αφοροφν 
άμεςα τουσ γονείσ. Οι περιςςότεροι γονείσ ςυμμετζχουν ςτισ ςυγκεντρϊςεισ 
του νθπιαγωγείου, είναι όμωσ μερικοί που αν και επικυμοφν, αδυνατοφν να 
παραβρεκοφν λόγω δουλειάσ ι οικογενειακϊν υποχρεϊςεων. Θ κζςθ του 
νθπιαγωγείου- που βρίςκεται ςε απόςταςθ από το κζντρο τθσ πόλθσ – τελικά 
δεν αποτελεί ιδιαίτερο εμπόδιο όπωσ ζχει διαπιςτωκεί. Θ ϊρα των 
προγραμματιςμζνων ςυναντιςεων εξυπθρετεί τθν πλειοψθφία των γονζων. 
Ο ρόλοσ τουσ κατά τθν διάρκεια των ςυγκεντρϊςεων δεν είναι τόςο 
ενεργθτικόσ, λόγω ότι  τθν περιςςότερθ ϊρα ακοφνε με ενδιαφζρον τον 
ειςθγθτι που αναπτφςςει το κζμα ι λόγω ιδιοςυγκραςίασ ι καλφπτονται 
από τουσ άλλουσ γονείσ. Γίνεται όμωσ πιο ενεργθτικόσ κατά τθν διάρκεια των 
προςωπικϊν επαφϊν με τουσ εκπαιδευτικοφσ.  

 Οι εκπαιδευτικοί είναι πρόκυμοι  να ενθμερϊςουν  τουσ γονείσ για  τισ 
δραςτθριότθτεσ του νθπιαγωγείου και τθν εξζλιξθ των παιδιϊν τουσ  και 
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επικοινωνοφν  μαηί τουσ ςυςτθματικά με εναλλακτικοφσ τρόπουσ. Ζχουν 
δθμιουργιςει ζνα κλίμα εμπιςτοςφνθσ και αμοιβαίου ςεβαςμοφ  χωρίσ  να  
υιοκετοφν  κριτικι   ςτάςθ  απζναντι ςτουσ γονείσ, ϊςτε οι γονείσ να 
ςυηθτοφν μαηί τουσ κάποιο προςωπικό  πρόβλθμα  που  αφορά  το  παιδί  
τουσ με ςτόχο τθν αντιμετϊπιςι του. Οι γονείσ ζχουν τθ δυνατότθτα να 
διατυπϊνουν ςτο προςωπικό ερωτιςεισ, απορίεσ  και να αναφζρονται ςτισ 
προςδοκίεσ που ζχουν από το νθπιαγωγείο. Οι περιςςότεροι αιςκάνονται 
άνετα και φιλικά όταν επιςκζπτονται το νθπιαγωγείο για να ενθμερωκοφν 
για τθν πρόοδο του παιδιοφ τουσ. Θ πλειοψθφία των γονζων εμπιςτεφεται 
τθν άποψθ των εκπαιδευτικϊν και είναι ζτοιμοι να δεχτοφν αιτιολογθμζνθ 
αρνθτικι κριτικι για κάποιο κζμα. Οι εκπαιδευτικοί επιδιϊκουν όςο είναι 
δυνατόν να καταςτιςουν τουσ γονείσ ςυμμζτοχουσ ςτθν εκπαιδευτικι 
διαδικαςία, ενθμερϊνοντασ τουσ για τουσ  κανόνεσ λειτουργίασ του 
νθπιαγωγείου, το πρόγραμμα, τουσ ςτόχουσ που κζτουν και τθ βοικεια που 
κα ικελαν από εκείνουσ. Οι περιςςότεροι γονείσ ςζβονται το κεςμό του 
νθπιαγωγείου, τθροφν τουσ κανόνεσ του και δείχνουν κατανόθςθ ςτα 
προβλιματά του. 

 Στουσ  τρόπουσ  επικοινωνίασ  με  τουσ  γονείσ  δεν  ζχουν  εντοπιςτεί 
προβλιματα, εφόςον το προςωπικό χρθςιμοποιεί κάκε δυνατό τρόπο για να 
ζρκουν ςε επαφι μαηί τουσ. Επίςθσ καταβάλλεται μεγάλθ προςπάκεια από 
τθν πλευρά του νθπιαγωγείου, να ενθμερϊνονται όλοι οι γονείσ για τα 
κζματα που ανακφπτουν. Οι εκπαιδευτικοί ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ 
εναλλακτικοφσ τρόπουσ ενθμζρωςθσ, όπωσ τθλεφωνικι επαφι με τουσ 
ίδιουσ τουσ γονείσ ι με ςυγγενικά πρόςωπα όταν αυτοί είναι απαςχολθμζνοι, 
προςωπικι επαφι, ενθμερωτικά ςθμειϊματα που ςυχνά τουσ 
αποςτζλλονται, ανάρτθςθ ανακοίνωςθσ ςτον πίνακα ανακοινϊςεων, άτυπεσ 
ςυναντιςεισ με γονείσ κακϊσ και οργανωμζνεσ ςυγκεντρϊςεισ. Οι γονείσ 
επικοινωνοφν αρκετά ςυχνά με το προςωπικό, για να ςυηθτιςουν κάποιο 
κζμα που αφορά το παιδί τουσ. Οι περιςςότεροι τρόποι επικοινωνίασ δεν 
είναι απρόςωποι - εκτόσ από τα ενθμερωτικά ςθμειϊματα τα οποία δεν 
απευκφνονται προςωπικά ςε κάκε γονιό - παρζχουν όμωσ ουςιαςτικζσ 
πλθροφορίεσ για διάφορα κζματα του νθπιαγωγείου. Οι περιςςότεροι γονείσ 
λαμβάνουν ςοβαρά υπόψθ το περιεχόμενο του ενθμερωτικοφ υλικοφ που 
τουσ δίνεται κατά καιροφσ, υπάρχουν εντοφτοισ και μερικοί που το αγνοοφν. 

 

 Το νθπιαγωγείο  καταβάλλει  κάκε  δυνατι  προςπάκεια ϊςτε οι γονείσ να 
ενθμερωκοφν επαρκϊσ όςον αφορά τθν πρόοδο και τθ ςυμπεριφορά των 
παιδιϊν τουσ, μζςα ςε πραγματικά κετικό και εγκάρδιο κλίμα. Οι 
εκπαιδευτικοί  με τθ μζγιςτθ ευαιςκθςία και διακριτικότθτα προςπακοφν να  
διαχειριςτοφν και να επιλφςουν  προβλιματα που τυχόν ζχουν προκφψει με 
τουσ γονείσ. Για τθν καλφτερθ δυνατι αντιμετϊπιςθ του κάκε προβλιματοσ 
γίνεται θ αντίςτοιχθ προετοιμαςία από τθν πλευρά των εκπαιδευτικϊν ϊςτε 
κάκε κζμα να τίκεται και να αντιμετωπίηεται όςο πιο ουςιαςτικά και ςωςτά 
γίνεται. Κατά διαςτιματα δίνεται ενθμερωτικό υλικό, με το οποίο οι γονείσ 
με κάκε λεπτομζρεια κατατοπίηονται για διάφορα κζματα του νθπιαγωγείου, 
(όπωσ  για τθ λειτουργία του ολοιμερου, τουσ κανόνεσ του, τθ λειτουργία τθσ 
δανειςτικισ  βιβλιοκικθσ, τισ υποχρεϊςεισ των γονζων αλλά και του 
νθπιαγωγείου, κ.ά.). Τα κζματα των ενθμερωτικϊν ςυναντιςεων, 
ανακοινϊνονται εκ των προτζρων και πάντα ηθτοφνται και από τουσ γονείσ 
να προτείνουν και δικά τουσ κζματα προσ ςυηιτθςθ. 
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 Το μεγαλφτερο μζροσ των γονζων ενδιαφζρεται να ενθμερωκεί για τθν 
φοίτθςθ των παιδιϊν τουσ, ενϊ ςε ζνα ποςοςτό παρατθρείται αδιαφορία 
παρά τισ ςυνεχείσ προςπάκειεσ του νθπιαγωγείου.  Ρολλοί από αυτοφσ που 
ενδιαφζρονται, επιδιϊκουν να ενθμερωκοφν για τθν πορεία  και τθν εξζλιξι 
των παιδιϊν τουσ με δικι τουσ πρωτοβουλία,  όμωσ αρκετοί περιμζνουν να 
ενθμερωκοφν  μόνο μετά από πρωτοβουλία του νθπιαγωγείου.  Θ επιλογι 
και ο τρόποσ που αναπτφςςονται τα διάφορα κζματα είναι αποδεκτόσ από 
τθν πλειοψθφία των γονζων και θ επικοινωνία και θ ενθμζρωςθ γίνονται 
μζςα ςε κερμό και φιλικό περιβάλλον. 

 Τελικά διαπιςτϊκθκε ότι θ  επικοινωνία, θ  ςυνεργαςία, θ ανταλλαγι 
πλθροφοριϊν, οι τρόποι επικοινωνίασ και ενθμζρωςθσ μεταξφ  νθπιαγωγείου 
και γονζων κακϊσ και θ ςχζςθ αμοιβαίασ εμπιςτοςφνθσ  και κατανόθςθσ, 
είναι ςε πολφ ικανοποιθτικό βακμό  χωρίσ ιδιαιτζρα προβλιματα. Θ 
ςυμμετοχι όμωσ των γονζων ςτισ δράςεισ του νθπιαγωγείου είναι 
περιοριςμζνθ και υπάρχει επικυμία από τθν πλειοψθφία των γονζων να 
ςυμμετάςχουν ενεργά ςτθ ςχολικι ηωι και ςτισ δραςτθριότθτεσ του 
νθπιαγωγείου.  

 Με βάςθ τα παραπάνω δεδομζνα, αποφαςίςτθκε από το προςωπικό, θ 
διαμόρφωςθ ενόσ πλαιςίου ςυνεργαςίασ που κα κατευκφνει και διευκολφνει 
τθν εμπλοκι και τθν ενεργό ςυμμετοχι των γονζων ςτθ ςχολικι ηωι. 

 

Δ. Προτεραιότητεσ για Δράςη 

Από τα αποτελζςματα τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ του δείκτθ Σχζςεισ μεταξφ 

νθπιαγωγείου- γονζων, διαπιςτϊκθκε ότι θ επικοινωνία και θ ςυνεργαςία μεταξφ 

νθπιαγωγείου και γονζων είναι πολφ ικανοποιθτικι χωρίσ ιδιαιτζρα προβλιματα. 

Θ ςυμμετοχι όμωσ των γονζων ςτισ δράςεισ του νθπιαγωγείου είναι 

περιοριςμζνθ και υπάρχει επικυμία από τθν πλειοψθφία των γονζων να 

ςυμμετάςχουν ενεργά ςτθ ςχολικι ηωι και ςτισ δραςτθριότθτεσ του 

νθπιαγωγείου. Με βάςθ τα παραπάνω δεδομζνα, αποφαςίςτθκε από το 

προςωπικό, θ διαμόρφωςθ ενόσ πλαιςίου ςυνεργαςίασ που κα κατευκφνει και 

διευκολφνει τθν εμπλοκι και τθν ενεργό ςυμμετοχι των γονζων ςτθ ςχολικι ηωι. 

Θ  ςυνεργαςία κα επικεντρωκεί ςτα παρακάτω ςθμεία: 

 Τακτικι επικοινωνία μεταξφ νθπιαγωγείου και οικογζνειασ, ϊςτε να υπάρχει 
ςυνεχισ πλθροφόρθςθ ανάμεςα ςτισ δφο πλευρζσ. 

 Οδθγίεσ εκ μζρουσ του νθπιαγωγείου για τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ οι 
γονείσ μποροφν να ςυμμετάςχουν ςε μακθςιακζσ διαδικαςίεσ ςτο ςπίτι. 

 Ρροςκλιςεισ και ςυμμετοχι των γονζων ςτθν ανάπτυξθ  του προγράμματοσ 
δραςτθριοτιτων του νθπιαγωγείου προςφζροντασ εκελοντικι βοικεια. 

 Επζκταςθ τθσ ςυνεργαςίασ με το ςπίτι για τθν προϊκθςθ τθσ μάκθςθσ των 
παιδιϊν εκτόσ ςχολικοφ πλαιςίου. 

 Συμμετοχι  των  γονζων ςε λιψθ αποφάςεων που αφοροφν τθ λειτουργία 
του νθπιαγωγείο, όπου αυτό επιτρζπεται. 

  Οργάνωςθ ςυηθτιςεων με τθ ςυμμετοχι ειδικϊν επιςτθμόνων. 

 Αλλθλοςεβαςμόσ μεταξφ γονζων και εκπαιδευτικϊν. 
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Σκοπόσ είναι να βρεκοφν οι τρόποι επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ για να 

καλλιεργθκεί ζνα κλίμα αλλθλοεκτίμθςθσ και εμπιςτοςφνθσ ϊςτε οι γονείσ να 

είναι πολφτιμοι αρωγοί ςτθν προςπάκεια που καταβάλλουν οι εκπαιδευτικοί ςτο 

νθπιαγωγείο και οι εκπαιδευτικοί να ςτθρίξουν τθ ςχζςθ που κα αναπτφξουν οι 

γονείσ με τα παιδιά τουσ ςτο ςπίτι. 
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6.    7ο Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης : 

«χέσεις μεταξύ νηπιαγωγείου-  γονέων» 

 

Έκθεση «υστηματικής Διερεύνησης» 

Αριθμός διδασκόντων κατά το 2010-2011: 4     

Αριθμός συμμετεχόντων στην ΑΕΕ: 4 

Αριθμός μαθητών: 43 

Αριθμός τμημάτων: 2 

 

Το κείμενο που ακολουκεί είναι θ ζκκεςθ τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ επιλεγμζνων 

τομζων του εκπαιδευτικοφ ζργου τθσ ςχολικισ μονάδασ που ςυνζταξε το 7ο Νθπιαγωγείο 

Μυτιλινθσ ςτθ Λζςβο και περιγράφει τισ διαδικαςίεσ που ακολοφκθςε το νθπιαγωγείο για 

τθ ςυςτθματικι διερεφνθςθ του δείκτθ αξιολόγθςθσ 3.3 που αφορά τθ Σχζςθ του 

νθπιαγωγείου με τουσ γονείσ των μακθτϊν. Στο κείμενο αναφζρονται ςτοιχεία που 

αφοροφν τθ ςφςταςθ τθσ ομάδασ τθσ αυτοαξιολόγθςθσ, τθ ςφνκεςθ τθσ ομάδασ, τον 

αρικμό και το αντικείμενο των ςυναντιςεων τθσ ομάδασ και τισ ςυναντιςεισ με τουσ 

γονείσ για τθν ενθμζρωςθ και τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο πρόγραμμα. Συμπεριλαμβάνονται 

ςτοιχεία που αφοροφν το ςχζδιο αξιολόγθςθσ, δθλαδι το αντικείμενο, τον ςκοπό και τουσ 

ςτόχουσ τθσ διερεφνθςθσ, τα κριτιρια που χρθςιμοποιικθκαν για τθν αποτίμθςι του 

ςυγκεκριμζνου δείκτθ κακϊσ και τισ πθγζσ και τισ μεκόδουσ που αξιοποιικθκαν για τθν 

άντλθςθ των δεδομζνων. Επίςθσ, γίνεται αναφορά ςτα κφρια αποτελζςματα τθσ 

αξιολόγθςθσ, όπου καταγράφονται τα ςθμαντικότερα ςυμπεράςματα από τθ διερεφνθςθ 

του δείκτθ με βάςθ ςυγκεκριμζνα δεδομζνα. Τζλοσ, καταγράφονται οι προτεραιότθτεσ για 

δράςθ που προκφπτουν από τθν εκτίμθςθ των αποτελεςμάτων που κα αποτελζςουν τθ 

βάςθ για τθ διαμόρφωςθ του ςχεδίου δράςθσ. 
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Α. Διαδικαςίεσ Αξιολόγηςησ.  

 

Θ ςυςτθματικι διερεφνθςθ του δείκτθ αξιολόγθςθσ  3.3. «Σχζςεισ μεταξφ 

Νθπιαγωγείου– Γονζων» άρχιςε ςτισ  17-01-2011 και ολοκλθρϊκθκε ςτισ  4-02-2011. 

Στθ διαδικαςία αυτι ςυμμετείχαμε ςε μια ομάδα εργαςίασ-ολομζλεια όλοι οι 

εκπαιδευτικοί του νθπιαγωγείου μασ: 1)……, Ρροϊςταμζνθ, 2) ….., 3) …… και 4) ….. 

Για τθ ςυςτθματικι διερεφνθςθ του δείκτθ αξιολόγθςθσ 3.3 «Σχζςεισ μεταξφ 

Νθπιαγωγείου– Γονζων» πραγματοποιικθκαν, εκτόσ ωραρίου, ςυνολικά 5 ςυναντιςεισ 

των ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν ςτο πρόγραμμα, ςε επίπεδο ολομζλειασ και μία 

ςυνάντθςθ ολομζλειασ με τουσ γονείσ των μακθτϊν μασ. Θ διευρυμζνθ ςυνεργαςία, 

που ςε κάκε περίπτωςθ επιδιϊκει το νθπιαγωγείο μασ με τουσ γονείσ, προχποκζτει 

ςαφι γνϊςθ των αντιλιψεων και των προτεραιοτιτων των δφο πλευρϊν και, 

αςφαλϊσ, ζνα υψθλό επίπεδο ςυναντίλθψθσ. Γι' αυτό, όπωσ ςε κάκε γνιςια ςχζςθ, 

ζγινε μια πρϊτθ προςπάκεια  να προςδιοριςκοφν δικαιϊματα, υποχρεϊςεισ και ρόλοι 

και για τισ δφο πλευρζσ τθσ ςχζςθσ. Από τθν πλευρά μασ  οι εκπαιδευτικοί  ςε πρϊτθ 

φάςθ, μζςα από μια γόνιμθ ςυηιτθςθ κίξαμε και αναπτφξαμε τουσ παρακάτω άξονεσ  

που κατά τθν άποψθ μασ μποροφν να δθμιουργιςουν τισ προχποκζςεισ  που 

επιτρζπουν γόνιμεσ ςυναλλαγζσ οικογζνειασ-νθπιαγωγείουαλλά παράλλθλα μασ 

βοικθςαν να εντοπίςουμε τυχόν ακοφςιεσ παραλιψεισ μασ και αδυναμίεσ μασ: 

 Οι γονείσ πλθροφοροφνται από εμάσ τουσ εκπαιδευτικοφσ τουσ ςτόχουσ τθσ 
εκπαιδευτικισ μονάδασ και τισ μεκόδουσ υλοποίθςισ τουσ; 

 Οι γονείσ ζρχονται ςε επαφι με τουσ εκπαιδευτικοφσ και ςυηθτοφν για τα κοινά 
προβλιματα ; 

 Ρροτάςεισ και ςκζψεισ των γονζων λαμβάνονται υπόψθ και αξιοποιοφνται ςτθ 
ςχολικι ηωι; 

 Οι γονείσ αςχολοφνται με ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ; 

 Αναηθτοφνται από κοινοφ λφςεισ για διάφορα ςχολικά και προςωπικά 
προβλιματα που αντιμετωπίηουν τα παιδιά; 

 Οι γονείσ απευκφνονται ςε μασ όταν  χρειάηονται ςτιριξθ για τθν αντιμετϊπιςθ  
προβλθμάτων που αντιμετωπίηουν με τα παιδιά τουσ ςτο ςπίτι; 

Στθ ςυνζχεια  και προκειμζνου να αναπτυχκεί ζνα πρόγραμμα βακμιαίασ ςυμμετοχισ 

γονιϊν των μακθτϊν μασ ςτθν εκπαιδευτικι μασ διαδικαςία κάκε εκπαιδευτικόσ 

ανζλαβε να καταγράψει και να προτείνει ςτθν ολομζλεια τρόπουσ επικοινωνίασ και 

ςυνεργαςίασ νθπιαγωγείου-γονζων. Για τθ διερεφνθςθ των απόψεων των γονζων των 

μακθτϊν μασ, τζλοσ, αποφαςίςτθκε από τθν ολομζλεια  να ςυγκροτιςει τουσ άξονεσ 

ενόσ ερωτθματολογίου (ποςοτικι ζρευνα) που  κα ςυμπλθρωκεί από τουσ γονείσ και 

κα  χρθςιμοποιθκεί για τθν διεξαγωγι ςυμπεραςμάτων, προκειμζνου να αποκτιςουμε 

ςαφζςτερθ εικόνα για τισ ςχζςεισ που πιςτεφουν ότι ζχουν αναπτφξει αυτοί με το 

νθπιαγωγείο μασ.  

 

Β. χζδιο Αξιολόγηςησ 
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Αρχικά ςτθν πρϊτθ ολομζλεια για τθν ςυςτθματικι διερεφνθςθ του δείκτθ 

αξιολόγθςθσ  3.3. «Σχζςεισ μεταξφ Νθπιαγωγείου– Γονζων» και ζχοντασ ςαν ςτόχο να 

διερευνιςουμε  τθ ςχζςθ νθπιαγωγείου- γονιϊν, εξειδικευμζνθ ςε ςχζςθ 

εκπαιδευτικϊν –γονζων, για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ, 

ομόφωνα ςυμφωνιςαμε και χρθςιμοποιιςαμε τθ μζκοδο εργαςίασ, τα ενδεικτικά 

ποςοτικά ςτοιχεία, τα ενδεικτικά ερωτιματα διερεφνθςθσ των ποιοτικϊν 

χαρακτθριςτικϊν του δείκτθ που προτείνει το ζργο: ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΤΟΥ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΕΓΟΥ ΣΤΘ ΣΧΟΛΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ, για το ςυγκεκριμζνο δείκτθ. 

Τα μζλθ τθσ ολομζλειασ αξιοποιϊντασ τα αρχεία του νθπιαγωγείου, μάηεψαν και 

επεξεργάςτθκαν με λεπτομζρεια ςτοιχεία που αφοροφςαν ςτα επιμζρουσ κριτιρια του 

ςυγκεκριμζνου δείκτθ. Τα ςυμπεράςματα τουσ επιβεβαίωςαν τθν αρχικι κζςθ που 

είχαν κατά τθν εκτίμθςθ τθσ γενικι εικόνα του νθπιαγωγείου ωσ προσ τον δείκτθ  αφοφ 

πράγματι διαπιςτϊκθκαν αδυναμίεσ του νθπιαγωγείου μασ ωσ προσ τον δείκτθ  

αξιολόγθςθσ 3.3. «Σχζςεισ μεταξφ Νθπιαγωγείου– Γονζων». Αναλυτικότερα 

ςυμπεράναμε ότι «θ ςχζςθ και ιδιαίτερα θ εμπλοκι των γονζων των νθπίων μασ ςτο 

εκπαιδευτικό μασ πρόγραμμα δεν είναι ςτα ίδια υψθλά επίπεδα που ιταν τα 

προθγοφμενα χρόνια. Θ επικοινωνία με τουσ γονείσ δεν είναι τόςο ουςιαςτικι και 

περιορίηεται μζχρι τϊρα, (πζντε μινεσ από τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ) ςτθν 

ενθμζρωςθ τουσ για τθν δράςθ των παιδιϊν ςτθν τάξθ, τθν πρόοδό τουσ και τθν 

ενθμζρωςθ τουσ για τα καινοτόμα προγράμματα που υλοποιοφμε. Επίςθσ δεν ζχουμε 

ανιχνεφςει τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ οι γονείσ μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθ 

μάκθςθ των παιδιϊν τουσ και περιοριηόμαςτε ςτθν τυπικι διαδικαςία». Στθ ςυνζχεια 

ζχοντασ τθν πεποίκθςθ ότι ζνα νθπιαγωγείο που αντιλαμβάνεται τον ουςιαςτικό ρόλο 

των γονζων ςτθ βελτίωςθ του κλίματοσ που επικρατεί ςε αυτό κα μπει ςτον κόπο να 

διοργανϊςει δραςτθριότθτεσ που κα ζχουν ςτόχο να εμπλζκουν όλουσ τουσ γονείσ 

ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, τα μζλθ τθσ ολομζλειασ πρότειναν δράςεισ και 

γενικότερα τρόπουσ επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ προκειμζνου να το πετφχουμε. Θ 

προςπάκεια από τθν μεριά μασ να ανιχνεφςουμε τυχόν ευκφνεσ μασ για τθν 

περιοριςμζνθ εμπλοκι των γονζων των μακθτϊν μασ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία 

κατζλθξε ςε μια εποικοδομθτικι ςυηιτθςθ όπου με διάκεςθ αυτοκριτικισ αφοφ το 

κάκε μζλοσ κατζκεςε τισ κζςεισ του, ςυμπεραςματικά καταλιξαμε: Ραρά το γεγονόσ 

ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί αποδεχόμαςτε κεωρθτικά πωσ μια καλι ςυνεργαςία 

νθπιαγωγείου-οικογζνειασ μπορεί να ζχει κετικζσ επιδράςεισ για όλουσ τουσ 

εμπλεκόμενουσ, εντοφτοισ ενκαρρφνουμε ωσ ζνα βακμό τθν εμπλοκι τουσ ςτο 

πρόγραμμα του νθπιαγωγείου μασ. Στθ ςυνζχεια θ ολομζλεια ζκεςε και κατζγραψε 

μζςα από ανταλλαγι απόψεων και δθμοκρατικό διάλογο τουσ παρακάτω ςτόχουσ που 

κα μασ κακοδθγοφςαν ςτθν ςφνταξθ ερωτθματολόγιου που με ομόφωνθ απόφαςι 

μασ, κα χρθςιμοποιθκεί, ςαν εργαλείο ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ του δείκτθ, για τθν 

ςυλλογι και επεξεργαςία ςτοιχείων από τθν πλευρά των γονζων των μακθτϊν μασ: 

ΣΤΟΧΟΣ 1οσ: Διερεφνθςθ των απόψεων των γονζων ςχετικά με τθν επικοινωνία τουσ με 

το νθπιαγωγείο και ςυγκεκριμζνα πόςο ςθμαντικι και απαραίτθτθ κεωροφν τθν 

επικοινωνία αυτι για τθ βελτίωςθ τθσ ςχολικισ επίδοςθσ και τθσ ςχζςθσ τουσ με το 

παιδί. 

ΣΤΟΧΟΣ 2Οσ : Διερεφνθςθ ςχετικά με τουσ τρόπουσ, με τουσ οποίουσ πραγματοποιείται 
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θ επικοινωνία και θ ςυνεργαςία των γονζων με το νθπιαγωγείο των παιδιϊν τουσ. 

ΣΤΟΧΟΣ 3Οσ : Διερεφνθςθ του βακμοφ ςυμμετοχισ των γονζων ςτθ διαδικαςία μάκθςθσ 

του παιδιοφ τουσ. 

ΣΤΟΧΟΣ 4οσ : Διερεφνθςθ των απόψεων των γονζων ςχετικά με τισ δυςκολίεσ και τα 

εμπόδια που οι ίδιοι παρατθροφν ότι ςυνικωσ αντιμετωπίηει το παιδί τουσ κατά τθν 

διαδικαςία τθσ εκπαίδευςθσ. 

ΣΤΟΧΟΣ 5οσ : Διερεφνθςθ των απόψεων και των ςυναιςκθμάτων των γονζων για το 

νθπιαγωγείο και ςτουσ εκπαιδευτικοφσ του παιδιοφ τουσ. 

Στθ δεφτερθ ολομζλεια τα μζλθ τθσ εμπλοφτιςαν το προτεινόμενο από τθν ΑΕΕ 

ερωτθματολόγιο γονζων με ερωτιςεισ ζχοντασ ςαν ςκοπό να αποτυπωκοφν αφενόσ, οι 

προςδοκίεσ των γονζων από το πρόγραμμα του νθπιαγωγείου μασ και αφετζρου να 

διαπιςτϊςουμε κατά πόςο ζχουμε πείςει τουσ γονείσ ότι το Νθπιαγωγείο είναι φορζασ 

κοινωνικοποίθςθσ του παιδιοφ (μετά τθν οικογζνεια) και το πρόγραμμα ςπουδϊν του 

δεν περιορίηεται ςτθν ςχολειοποίθςθ τθσ γνϊςθσ. 

Στθν τρίτθ ολομζλεια τα μζλθ τθσ ςυμπλιρωςαν και άλλεσ τρεισ  ερωτιςεισ ςτο 

ερωτθματολόγιο των γονζων με ςκοπό να δϊςουν τθν ευκαιρία ςτουσ ίδιουσ τουσ 

γονείσ να κάνουν προτάςεισ για τον τρόπο που κα ικελαν να εμπλακοφν ςτο 

πρόγραμμα του νθπιαγωγείου μασ και ζτςι ολοκλθρϊκθκε θ ςφνταξθ του 

ερωτθματολογίου που μασ βοικθςε να ανιχνεφςουμε τισ  απόψεισ  που οι  ίδιοι  οι  

γονείσ ζχουν όςο αφορά τθν ςχζςθ τουσ με το νθπιαγωγείο μασ ,τισ προςδοκίεσ τουσ 

αλλά και να επιβεβαιϊςουμε τισ όποιεσ αδυναμίεσ μασ και να τισ πάρουμε ςοβαρά 

υπόψθ για τισ περαιτζρω δράςεισ μασ με ςκοπό τθν βελτίωςθ τουσ. Θ ολομζλεια 

ολοκλθρϊκθκε με τον οριςμό υπεφκυνων εκπαιδευτικϊν προκειμζνου να δοκοφν 

ςτουσ γονείσ τα ερωτθματολόγια και να ςυμπλθρωκοφν (για το ολοιμερο τμιμα 

υπεφκυνθ για τα ερωτθματολόγια ορίςτθκε θ ……. και για το κλαςςικό τμιμα θ …..). 

Στθ φάςθ αυτι θ ολομζλεια  των εκπαιδευτικϊν παρουςίαςε ςε οργανωμζνθ κατά 

τμιμα ςυνάντθςθ με τουσ γονείσ τα ερωτθματολόγια και τουσ τα παρζδωςε να τα 

ςυμπλθρϊςουν προκειμζνου να διεξάγουμε ςυμπεράςματα που κα μασ βοθκιςουν να 

οργανϊςουμε μελλοντικά δράςεισ για τθν βελτίωςθ τθσ ςχολικισ μασ μονάδασ ωσ προσ 

τον Δείκτθ Αξιολόγθςθσ:  3.3. Σχζςεισ μεταξφ Νθπιαγωγείου– Γονζων. Θ ςυνάντθςθ 

ολοκλθρϊκθκε με τθν διαςαφινιςθ των αποριϊν των γονζων που αφοροφςαν κάποιεσ 

ερωτιςεισ του ερωτθματολογίου  και τζλοσ διευκρινίςτθκε ότι το ερωτθματολόγιο κα 

είναι ανϊνυμο και επίςθσ δόκθκαν τα χρονικά περικϊρια (5 μζρεσ) που ζχουν οι 

γονείσ, προκειμζνου να το ςυμπλθρϊςουν. 

Στθν πζμπτθ ολομζλεια μζςα ςε κλίμα ςυνεργαςίασ ζγινε θ αποκωδικοποίθςθ, θ 

ερμθνεία των δεδομζνων και θ διεξαγωγι ςυμπεραςμάτων από τα ςυμπλθρωμζνα 

ερωτθματολόγια γονζων που χρθςιμοποιιςαμε ωσ εργαλείο διερεφνθςθσ των 

ποςοτικϊν χαρακτθριςτικϊν του δείκτθ αξιολόγθςθσ 3.3. «Σχζςεισ μεταξφ 

Νθπιαγωγείου– Γονζων». 

Στθν ζκτθ ολομζλεια, ολοκλθρϊκθκε  θ διαδικαςία τθσ ςυςτθματικισ αξιολόγθςθσ με 

τθν διεξαγωγι ςυμπεραςμάτων που ςυγκριτικά επιβεβαίωναν τα κριτιρια που αρχικά 

είχαμε κζςει  για τθν ποιότθτα του ΕΕ ςτον δείκτθ αξιολόγθςθσ 3.3 «Σχζςεισ μεταξφ 

Νθπιαγωγείου– Γονζων» και καταγράφθκαν οι προτεραιότθτεσ για δράςεισ για τθν 
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βελτίωςθ του. 

 

Γ. Κφρια Αποτελζςματα Αξιολόγηςησ 

Θ αποκωδικοποίθςθ και ερμθνεία των δεδομζνων που προζκυψαν από το 

ερωτθματολόγιο γονζων-εργαλείο διερεφνθςθσ των ποςοτικϊν χαρακτθριςτικϊν του 

δείκτθ αξιολόγθςθσ 3.3 «Σχζςεισ μεταξφ Νθπιαγωγείου– Γονζων» κατζλθξε ςε 

οριςμζνα ενδιαφζροντα ςυμπεράςματα που  τεκμθρίωςαν τθν αποτελεςματικότθτά 

του ςε ςχζςθ με τισ ανάγκεσ που το γζννθςαν και τουσ ςτόχουσ που τζκθκαν. 

Συγκεκριμζνα διαφάνθκε ότι οι γονείσ πιςτεφουν ότι το νθπιαγωγείο μασ κάνει κάκε 

δυνατι προςπάκεια να τουσ ενθμερϊνει για τισ δραςτθριότθτεσ του (100%). 

Οι πλθροφορίεσ που παρζχονται από τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτισ τυπικζσ και άτυπεσ 

ςυναντιςεισ με τουσ γονείσ απαντοφν ςτα ερωτιματά τουσ (95%). 

Οι προγραμματιςμζνεσ ςυναντιςεισ νθπιαγωγείου/εκπαιδευτικϊν και γονζων είναι 

κατά τθν άποψθ των γονζων προςεκτικά οργανωμζνεσ(93%). 

     Για τθν ενθμζρωςθ των γονζων πραγματοποιοφνται προγραμματιςμζνεσ και άτυπεσ 

ςυναντιςεισ ςτισ οποίεσ οι πλθροφορίεσ που παρζχονται  απαντοφν ςτα όποια 

ερωτιματα τουσ (95%). Οι γονείσ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ επικοινωνίασ τουσ με το 

νθπιαγωγείο και τουσ εκπαιδευτικοφσ, ζχουν επιλζξει: τισ άτυπεσ ςυναντιςεισ (κάκε 

εβδομάδα 76% και κάκε μινα 14%) και μόνο ζνα μικρό ποςοςτό ( 5% ) περιορίηεται 

ςτθν ενθμζρωςι τουσ από τισ προγραμματιςμζνεσ ςυναντιςεισ που γίνονται για τον 

τρόπο λειτουργίασ του νθπιαγωγείου ςτθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ και για τουσ 

μακθςιακοφσ και άλλουσ εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ ςτο τζλοσ κάκε τριμινου. 

Καταγράφεται επίςθσ ζνα μικρό ποςοςτό γονζων( 5% ) που επικοινωνεί ςπάνια με το 

νθπιαγωγείο του παιδιοφ του, δθλϊνοντασ όμωσ παράλλθλα ότι αρκείτε ςτισ κετικζσ 

διαπιςτϊςεισ του ςτθν εν γζνει ςυμπεριφορά και πρόοδο του παιδιοφ του. 

         

Γενικά όλοι οι γονείσ (100%) δθλϊνουν ότι εκτιμοφν και ςζβονται πολφ τουσ 

εκπαιδευτικοφσ των παιδιϊν τουσ και είναι ικανοποιθμζνοι από τθ ςτάςθ του 

νθπιαγωγείου απζναντί τουσ.  

Συγκεκριμζνα θ μεγάλθ πλειονότθτα  (61%) των γονζων είναι πάρα πολφ 

ικανοποιθμζνοι από τισ υπθρεςίεσ που παρζχει το νθπιαγωγείο, ζνα ποςοςτό 36% είναι 

αρκετά ικανοποιθμζνοι, ενϊ ζνα ελάχιςτο ποςοςτό (2%) δθλϊνει ότι δεν είναι 

ιδιαίτερα και αναφζρεται  ςτθν κτιριακι μασ υποδομι από ότι καταγράφεται ςτθν 

απάντθςθ που δίνεται ςτθν επόμενθ ερϊτθςθ  ςυνζπειασ του ερωτθματολογίου μασ: 

«Από τι δεν είςτε ευχαριςτθμζνοι;».  

Φαίνεται ότι ιταν πολφ καλι ςκζψθ θ ερϊτθςθ πολλαπλισ επιλογισ που βάλαμε ςτο 

ερωτθματολόγιο μασ, προκειμζνου να ελζγξουμε τθ ςυνάφεια τθσ ανοικτισ ερϊτθςθσ 

«Είςτε ικανοποιθμζνοι από τισ υπθρεςίεσ που ςασ παρζχει το νθπιαγωγείο;» και τθν 

απάντθςθ τθσ, ϊςτε να διαπιςτϊςουμε αν οι ερωτϊμενοι απαντοφν ςυνειδθτά, αφοφ 

ζνα μικρό ποςοςτό(5%) γονζων εμμζνει ςτο ότι είναι πάρα πολφ ευχαριςτθμζνο και 

δεν ζχει κανζνα παράπονο. Οι κτιριακζσ μασ εγκαταςτάςεισ αποςποφν τθν μερίδα του 

λζοντοσ τθσ δυςαρζςκειασ των γονζων (73%) ςτο οποίο κα πρζπει να προςτεκεί και το 

μικρό ποςοςτό γονζων (2%) που είναι δυςαρεςτθμζνο από τθν οργάνωςθ κοινωνικϊν 
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εκδθλϊςεων, αν αναλογιςτεί κανείσ ότι για να παρακολουκιςουν μια εκδιλωςθ, ζςτω 

και κατά τμιμα, οι γονείσ (23νθπίων) ςτριμϊχνονται όρκιοι ςε μια αίκουςα 18 τ.μ. 

Ακολουκεί ο τεχνολογικόσ μασ εξοπλιςμόσ και ιδιαίτερα θ παλαιότθτα του (18%) και 

τζλοσ, με ιδιαίτερο ενδιαφζρον διαπιςτϊςαμε ότι καταγράφεται μια δυςαρζςκεια (2%)  

εκ μζρουσ αλλοδαποφ γονζα, που αν και μποροφςε να κρατιςει τθν ανωνυμία του, μασ 

διλωςε και  προφορικά ότι ζχει πρόβλθμα με τθν γραμματεία του νθπιαγωγείου, γιατί 

δεν γνωρίηει καλά τθν γλϊςςα και δεν κατανοεί κάποιεσ φορζσ τθν ενθμζρωςθ που 

γίνεται.  Μασ ικανοποίθςε βζβαια ιδιαίτερα το γεγονόσ ότι οι γονείσ είναι όλοι 

ευχαριςτθμζνοι από το εκπαιδευτικό μασ πρόγραμμα, από το εκπαιδευτικό προςωπικό 

και το ενδιαφζρον και τθν φροντίδα που προςφζρουμε ςτουσ μακθτζσ μασ.  

Καταλυτικά, όλοι οι γονείσ (100%) δθλϊνουν ότι διαςφαλίηεται τακτικι και αμφίδρομθ 

ροι πλθροφοριϊν ανάμεςα ςτουσ γονείσ/κθδεμόνεσ και ςτο νθπιαγωγείο για τθν 

ανάπτυξθ και τθν πρόοδο των μακθτϊν μασ και οι περιςςότεροι χαρακτθρίηουν τθν 

ςχζςθ τουσ με το νθπιαγωγείο πολφ καλι (79%), καλι (19%) και ζνα ελάχιςτο ποςοςτό, 

μζτρια (2%), κακόλου όμωσ αμελθτζο από μασ τουσ εκπαιδευτικοφσ που κάναμε τθν 

ζρευνα. 

            Οι γονείσ κατζκεςαν κετικζσ επί το πλείςτον επιρροζσ ςτθν ςυμπεριφορά του 

παιδιοφ τουσ που οφείλονται ςτθν επίδραςθ του νθπιαγωγείου πλθν από ζνα γονζα, 

που όπωσ αναφζρει διακρίνει μια επικετικότθτα και μασ ζχει ενθμερϊςει ςχετικά και 

προφορικά.   

Θ πρωταρχικι επιδίωξθ-προςδοκία των γονζων από το πρόγραμμα του νθπιαγωγείου 

μασ, όπωσ καταγράφθκε είναι: θ κοινωνικοποίθςθ των παιδιϊν τουσ, θ κατάκτθςθ 

δεξιοτιτων ςυνεργαςίασ, γραφισ και ανάγνωςθσ, θ ενεργι τουσ εμπλοκι ςτισ 

διαδικαςίεσ μάκθςθσ και τζλοσ, θ προετοιμαςία τουσ για το Δθμοτικό νθπιαγωγείο. 

Διαπιςτϊνουμε λοιπόν ότι οι περιςςότεροι γονείσ πιςτεφουν ότι το Νθπιαγωγείο είναι 

φορζασ κοινωνικοποίθςθσ του παιδιοφ (μετά τθν οικογζνεια). Επιμζνουν, ίςωσ ςε 

μεγαλφτερο ποςοςτό εκφράηοντασ το πνεφμα τθσ εποχισ τθσ οικονομικισ κρίςθσ και 

τθν αγωνία για τθν επαγγελματικι μελλοντικι αποκατάςταςθ των παιδιϊν τουσ, ςτθν 

προετοιμαςία τουσ για το Δθμοτικό νθπιαγωγείο, δίνοντασ όμωσ προτεραιότθτα ςτθν 

ενεργι ςυμμετοχι τουσ ςτθν διαδικαςία τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ και ςτθν απόκτθςθ 

δεξιοτιτων γραφισ και ανάγνωςθσ. Οι επιδιϊξεισ αυτζσ των γονζων των μακθτϊν μασ 

επιβεβαιϊνουν τισ προςπάκειεσ μασ να ενθμερϊνονται για το παρεχόμενο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα του νθπιαγωγείου μασ και ςυνάδουν µε τθν κείμενθ 

νομοκεςία, αφοφ «ςκοπόσ του νθπιαγωγείου είναι να βοθκιςει τα νιπια να 

αναπτυχκοφν ςωματικά, ςυναιςκθματικά, νοθτικά και κοινωνικά μζςα ςτο πλαίςιο των 

ευρφτερων ςτόχων τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Το 

Νθπιαγωγείο, ωσ φορζασ κοινωνικοποίθςθσ του παιδιοφ (μετά τθν οικογζνεια), κα 

πρζπει να εξαςφαλίηει τισ προχποκζςεισ, ϊςτε τα παιδιά να αναπτφςςονται και να 

κοινωνικοποιοφνται ομαλά και πολφπλευρα. Στο πλαίςιο αυτό κρίνεται απαραίτθτθ θ 

ιςότιμθ ενςωμάτωςθ τθσ Ρροςχολικισ Αγωγισ ςτον ενιαίο ςχεδιαςµό τθσ εκπαίδευςθσ, 

δεδομζνου ότι θ Ρροςχολικι Αγωγι αποτελεί αναπόςπαςτο ςτοιχείο του 

εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ κάκε προθγμζνθσ κοινωνίασ και γενικευµζνθ αρχι».  

Το μεγαλφτερο ποςοςτό των γονζων (65%) είναι ικανοποιθμζνο από τθν μζχρι τϊρα 

ςυνεργαςία του με το νθπιαγωγείο, ενϊ το 33% των γονζων κατακζτουν:  προτάςεισ 
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βελτίωςθσ που αναφζρονται ςτθν περιςςότερθ πλθροφόρθςθ (33%) αλλά και τθν 

επικυμία τουσ για ελαςτικό ωράριο (2%), ιδιαίτερα ςτο ολοιμερο τμιμα. Μια 

παράμετρο που δεν ςυμπεριλάβαμε ςτο ερωτθματολόγιο μασ είναι θ καταγραφι του 

τμιματοσ τθσ φοίτθςθσ του  κάκε παιδιοφ, γιατί είναι πικανόν να υπάρχει 

διαφοροποίθςθ, όςον αφορά τθν ςυνεργαςία με τουσ γονείσ  του κλαςικοφ τμιματοσ, 

που οι νθπιαγωγοί ζχουν τθν δυνατότθτα να τουσ ςυναντοφν και τθν ϊρα τθσ 

προςζλευςθσ των νθπίων αλλά κατά τθν αναχϊρθςθ τουσ και τθσ ςυνεργαςίασ με τουσ 

γονείσ του ολοιμερου τμιματοσ του Νθπιαγωγείου μασ (αλλαγι βάρδιασ).    

             Οι γονείσ ωσ ςφνολο (49%) δθλϊνουν ότι ςυμμετζχουν ενεργά ςτον 

προγραμματιςμό και ςτισ διάφορεσ δράςεισ του νθπιαγωγείου. Ζνα εξίςου ςθμαντικό 

μζροσ των γονζων (46%) δθλϊνει ότι δεν ςυμμετζχει ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και 

επιβεβαιϊνει τθν απόφαςθ μασ να επιλζξουμε τθ ςυςτθματικι διερεφνθςθ του δείκτθ 

Αξιολόγθςθσ:  3.3. Σχζςεισ μεταξφ Νθπιαγωγείου– Γονζων με ςκοπό τθν βελτίωςθ του. 

Οι περιςςότεροι από αυτοφσ τουσ γονείσ επιρρίπτουν τθν ευκφνθ για τθν ενκάρρυνςθ 

και τθν διερεφνθςθ τθσ επικοινωνίασ αυτισ αποκλειςτικά ςτθν ζλλειψθ διακζςιμου 

χρόνου εκ μζρουσ τουσ και ζνα ποςοςτό γονζων τθν επιμερίηει μεταξφ νθπιαγωγείου 

και οικογζνειασ (δεν ζχω χρόνο, αλλά δεν μου ηθτικθκε...,κ.ά.). Το ςυγκεκριμζνο 

εργαλείο –ερωτθματολόγιο δεν ζδωςε τθν ευκαιρία να καταγραφεί κακαρά, το 

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο των γονιϊν, που δεν επθρεάηει μόνο τισ επιδόςεισ των 

παιδιϊν τουσ, αλλά και τθ ςχζςθ τουσ με τον εκπαιδευτικό. Ανάλογα με τθν 

κοινωνικοοικονομικι τουσ κατάςταςθ κάποιοι από τουσ γονείσ των μακθτϊν μασ που 

ζχουν χαμθλό status είναι πικανό να μθν μποροφν λόγω τθσ εργαςίασ που αςκοφν να 

παίρνουν άδεια με ευχζρεια για να επιςκεφτοφν το νθπιαγωγείο ι να ςυμμετζχουν ςε 

δραςτθριότθτεσ και αυτι πικανόν να είναι θ κζςθ που εκφράηεται ςε ποςοςτό 5% και 

όχι θ άρνθςθ ι ακόμα χειροτζρα θ αδιαφορία εκ μζρουσ τουσ για το «γίγνεςκαι» του 

νθπιαγωγείου μασ. Θ παράμετροσ αυτι κεωροφμε ότι είναι πολφ ςθμαντικι και 

αναδεικνφει μια αδυναμία του εργαλείου-ερωτθματολογίου που ςυντάξαμε, αν 

αναλογιςτεί κανείσ το βάροσ που πρζπει να δοκεί εκ μζρουσ μασ απζναντι ςε αυτοφσ 

τουσ μακθτζσ, προκειμζνου να τουσ προςφζρουμε ότι καλφτερο μποροφμε 

αντιςτακμίηοντασ, όςο μασ είναι δυνατόν, αυτι τθν δυςκολία τουσ (κατ’ οίκων 

επιςκζψεισ, κ.ά.). 

Οι τρόποι εμπλοκισ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία που οι γονείσ πρότειναν ςτα 

ερωτθματολόγια  και καταγράφθκαν είναι: 

1. Με προςωπικι εργαςία.(66%) 

2. Με υλικά μζςα.(24%) 

3. Με οικονομικά μζςα.(10%) 

             

Επικυμία όλων των γονζων  είναι να οργανωκοφν ςτο νθπιαγωγείο μασ επιμορφωτικζσ 

δράςεισ (ομιλίεσ από ειδικά καταρτιςμζνουσ επιςτιμονεσ, βιωματικά εργαςτιρια, κ.ά.), 

που κα τουσ βοθκοφςαν να αντιμετωπίςουν τα παρακάτω κζματα που τουσ 

απαςχολοφν και αφοροφν το παιδί τουσ, ζχουν δε καταγραφεί ςτθν παροφςα εργαςία, 

ςε ςειρά ανάλογα με τον βακμό προτεραιότθτασ που τζκθκαν από τθν πλειοψθφία των 

γονζων κατά τθν αποδελτίωςθ των ερωτθματολογίων: 
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1. Αυτοπεποίκθςθ 

2. Ανυπακοι – Σωςτι διατροφι 

3. Αδελφικι ηιλια 

4. Σεξουαλικι διαπαιδαγϊγθςθ 

5. Θυμόσ 

6. Επικοινωνία μζςα ςτθν οικογζνεια 

7. Ρροβλιματα ςυμπεριφοράσ 

8. Επικετικότθτα – Οικογζνεια και νθπιαγωγείο 

9. Μακθςιακζσ δυςκολίεσ – Το άγχοσ του αποχωριςμοφ 

10. Νυχτερινι ενοφρθςθ 

11. Φοβίεσ 

12. Επικριτικι ςυμπεριφορά – Ονυχοφαγία – Ρρωινό ξφπνθμα  

 

     Επί τθσ διαδικαςίασ, διαπιςτϊςαμε κάποιεσ αδυναμίεσ ςτο εργαλείο-
ερωτθματολόγιο που χρθςιμοποιιςαμε για τθν ςυςτθματικι διερεφνθςθ του 
δείκτθ αξιολόγθςθσ 3.3 «Σχζςεισ μεταξφ Νθπιαγωγείου– Γονζων», τόςο ςτο 
περιεχόμενο του (ερωτιςεισ που επιδζχονταν μονολεκτικζσ απαντιςεισ, 
ερωτιςεισ που δεν ζγιναν πλιρωσ κατανοθτζσ, αλλά και απουςία ερωτιςεων 
που κα μασ βοθκοφςαν να διερευνιςουμε και να διαςαφθνιςτοφν και άλλοι 
παράμετροι για  μια πιο ςτενι επαφι ςτισ ςχζςεισ μασ με τουσ γονείσ των 
μακθτϊν μασ: κατϋ οίκον επιςκζψεισ, κ.ά. ),όςο και ςτθν δομι του, που τισ 
αποδϊςαμε ςτθν απειρία μασ αλλά και ςτον λίγο χρόνο που είχαμε ςτθν 
διάκεςθ μασ για τθν ςφνταξθ τουσ. 

Ομόφωνα οι εκπαιδευτικοί που ςυμμετείχαμε ςε αυτι τθν φάςθ τθσ ΑΕΕ, 
ςυμφωνιςαμε, πριν προβοφμε ςε οποιαδιποτε άλλθ δράςθ με ςκοπό τθν 
βελτίωςθ των ςχζςεων νθπιαγωγείου-γονζων, να επανζλκουμε ςτθν ςφνταξθ 
ενόσ νζου περιςςότερο οργανωμζνου και χρθςτικοφ ερωτθματολογίου που κα  
ςυνδράμει ακόμα πιο πολφ ςτθν ςυςτθματικι διερεφνθςθ του δείκτθ 
αξιολόγθςθσ 3.3. «Σχζςεισ μεταξφ Νθπιαγωγείου– Γονζων» και ίςωσ να 
αποτελζςει και ζνα γενικό εργαλείο που κα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και από 
άλλα ςχολεία ι και εκπαιδευτικοφσ που κα μασ το ηθτιςουν. Τθν ιδζα αυτι μασ 
τθν ζδωςε θ Σχολικι μασ Σφμβουλοσ 49θσ Ρεριφζρειασ Ρροςχολικισ Αγωγισ……., 
θ οποία μασ υποςχζκθκε ότι κα κατακζςει και αυτι τθν εμπειρία τθσ και κα μασ 
βοθκιςει ςε αυτι τθν προςπάκεια μασ.  

Εν κατακλείδι, τα μεκοδολογικά εργαλεία που χρθςιμοποιιςαμε για τθν 
ςυςτθματικι διερεφνθςθ του δείκτθ αξιολόγθςθσ 3.3. «Σχζςεισ μεταξφ 
Νθπιαγωγείου– Γονζων» για τθ ςχολικι μασ μονάδα, τόςο τα ποιοτικά  – θ 
ομαδικι ςυνζντευξθ εκπαιδευτικϊν, θ ςυςτθματικι παρατιρθςθ του δείκτθ 
από κάκε μζλοσ με τθν ανάλυςθ και τθν αξιοποίθςθ  αρχείων και εγγράφων τθσ 
ςχολικισ μασ μονάδασ,  που αφοροφςαν ςτα επιμζρουσ κριτιρια του 
ςυγκεκριμζνου δείκτθ και  τθν απάντθςθ των ενδεικτικϊν ερωτθμάτων  
διερεφνθςθσ των ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν του δείκτθ από το ζργο τθσ ΑΕΕ 
και θ τελικι καταγραφι ςυμπεραςμάτων, κοινϊσ αποδεκτά από τθν ολομζλεια 
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των εκπαιδευτικϊν- όςο και τα ποςοτικά – ερωτθματολόγιο γονζων  και 
ςτατιςτικι μελζτθ των αποτελεςμάτων του-μασ ζδωςαν τθν ευκαιρία να 
προςεγγίςουμε ςφαιρικά τθν ποιότθτα του νθπιαγωγείου μασ ωσ προσ αυτόν 
τον δείκτθ. Τα ςυμπεράςματα τθσ ολομζλειασ των εκπαιδευτικϊν ςυγκλίνουν με 
τισ απόψεισ των γονζων, που καταγράφθκαν και ςυνάδουν ςτο γενικό 
ςυμπζραςμα ότι είναι ανάγκθ να οργανϊςουμε ςχζδια δράςθσ, θ εφαρμογι 
των οποίων  κα φζρει το αποτζλεςμα που επικυμοφμε όλοι οι εμπλεκόμενοι : 
να  αναδειχκεί  δυνατό ςθμείο του νθπιαγωγείου μασ, οι ςχζςεισ του με τουσ 
γονείσ των μακθτϊν μασ.  

 

Δ. Προτεραιότητεσ για Δράςη 

Οι προτεραιότθτεσ για δράςθ που προζκυψαν από τθν ςυνεκτίμθςθ των 
αποτελεςμάτων του ερωτθματολογίου που δϊςαμε ςτουσ γονείσ και τθν μελζτθ 
των προτάςεων των εκπαιδευτικϊν για τθν βακμιαία ςυμμετοχι γονζων των 
μακθτϊν μασ ςτθν εκπαιδευτικι μασ διαδικαςία προκειμζνου να ζχουμε 
ποιοτικι βελτίωςθ του νθπιαγωγείου μασ ςτον δείκτθ αξιολόγθςθσ 3.3 «Σχζςεισ 
μεταξφ Νθπιαγωγείου– Γονζων» είναι: 

 Ρραγματοποίθςθ περιςςότερων τυπικϊν οργανωμζνων ςυναντιςεων 
γονζων-εκπαιδευτικϊν κατά μικρά χρονικά διαςτιματα.  

 Καλφτερθ ενθμζρωςθ των γονζων αναφορικά με το πρόγραμμα 
δραςτθριοτιτων του νθπιαγωγείου και πιο ενεργι εμπλοκι τουσ ςε αυτό.  

Οργάνωςθ επιμορφωτικϊν δράςεων (ομιλίεσ από ειδικά κατθρτιςμζνουσ 
επιςτιμονεσ) με ςτόχο να ςτθρίξουν ηθτιματα και προβλιματα που 
απαςχολοφν τουσ γονείσ και παράλλθλα να ενδυναμϊςουν το ςφνδεςμο μεταξφ 
νθπιαγωγείου και οικογζνειασ. 
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7.      37ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης  : 

«χέσεις μεταξύ νηπιαγωγείου-  γονέων» 

 

 

Έκθεση «υστηματικής Διερεύνησης» 

Αριθμός διδασκόντων κατά το 2010-2011: 2     

Αριθμός συμμετεχόντων στην ΑΕΕ: 2 

Αριθμός μαθητών: 42 

Αριθμός τμημάτων: 2 

 

 

Το κείμενο που ακολουκεί είναι θ ζκκεςθ τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ επιλεγμζνων 

τομζων του εκπαιδευτικοφ ζργου τθσ ςχολικισ μονάδασ που ςυνζταξε το 7ο Νθπιαγωγείο 

Μυτιλινθσ ςτθ Λζςβο και περιγράφει τισ διαδικαςίεσ που ακολοφκθςε το νθπιαγωγείο για 

τθ ςυςτθματικι διερεφνθςθ του δείκτθ αξιολόγθςθσ 3.3 που αφορά τθ Σχζςθ του 

νθπιαγωγείου με τουσ γονείσ των μακθτϊν. Στο κείμενο αναφζρονται ςτοιχεία που 

αφοροφν τθ ςφςταςθ τθσ ομάδασ τθσ αυτοαξιολόγθςθσ, τθ ςφνκεςθ τθσ ομάδασ, τον 

αρικμό και το αντικείμενο των ςυναντιςεων τθσ ομάδασ και τισ ςυναντιςεισ με τουσ 

γονείσ για τθν ενθμζρωςθ και τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο πρόγραμμα. Συμπεριλαμβάνονται 

ςτοιχεία που αφοροφν το ςχζδιο αξιολόγθςθσ, δθλαδι το αντικείμενο, τον ςκοπό και τουσ 

ςτόχουσ τθσ διερεφνθςθσ, τα κριτιρια που χρθςιμοποιικθκαν για τθν αποτίμθςι του 

ςυγκεκριμζνου δείκτθ κακϊσ και τισ πθγζσ και τισ μεκόδουσ που αξιοποιικθκαν για τθν 

άντλθςθ των δεδομζνων. Επίςθσ, γίνεται αναφορά ςτα κφρια αποτελζςματα τθσ 

αξιολόγθςθσ, όπου καταγράφονται τα ςθμαντικότερα ςυμπεράςματα από τθ διερεφνθςθ 

του δείκτθ με βάςθ ςυγκεκριμζνα δεδομζνα. Τζλοσ, καταγράφονται οι προτεραιότθτεσ για 

δράςθ που προκφπτουν από τθν εκτίμθςθ των αποτελεςμάτων που κα αποτελζςουν τθ 

βάςθ για τθ διαμόρφωςθ του ςχεδίου δράςθσ. 
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Α. Διαδικαςίεσ Αξιολόγηςησ 

Θ Σχολικι Μονάδα αποτελείται από δυο νθπιαγωγοφσ, οι οποίοι απαρτίηουν τθν 

ομάδα των ερευνθτϊν – αξιολογθτϊν. Θ μία νθπιαγωγόσ, θ κ. …. είναι θ 

προϊςταμζνθ του νθπιαγωγείου και θ δεφτερθ νθπιαγωγόσ, θ κ. …. είναι 

νθπιαγωγόσ του τμιματοσ. Τα μζςα διερεφνθςθσ που χρθςιμοποιικθκαν ιταν 

ζνα  ερωτθματολόγιο ανίχνευςθσ γνϊμθσ και μια κλείδα παρατιρθςθσ επαφϊν 

ανάμεςα ςτο νθπιαγωγείο και τθν οικογζνεια, θ οποία διανεμικθκε ςτουσ 

γονείσ. Οι δυο νθπιαγωγοί ςυναντικθκαν και μετά από διαλεκτικι ςυηιτθςθ 

αποφάςιςαν να διαμορφϊςουν ζνα ερωτθματολόγιο για τθν ανίχνευςθ των 

απόψεων των γονζων ςχετικά με τθν αναγκαιότθτα επαφϊν, τθν καταμζτρθςθ 

γνϊμθσ για τισ υπάρχουςεσ ςχζςεισ, τον τρόπο επαφισ που επικυμοφν, τισ 

προςδοκίεσ τουσ και τισ προτάςεισ βελτίωςθσ αναφορικά με τισ ςχζςεισ των δυο 

πλευρϊν. Ωςτόςο, κεωρικθκε αναγκαίο να καταμετρθκοφν οι επαφζσ που ιδθ 

ζχουν πραγματοποιθκεί και το είδοσ αυτϊν των επαφϊν. Για τον λόγο αυτό, 

ςυντάχτθκε μια κλείδα παρατιρθςθσ. Τόςο το ερωτθματολόγιο2, όςο και το 

φφλλο παρατιρθςθσ και καταμζτρθςθσ του φαινομζνου, ςυντάχτθκε ςε 

διάςτθμα μιασ θμζρασ (ϊρεσ εργαςίασ περίπου τριϊν ωρϊν). Θ κ. …. ανζλαβε να 

ςυντάξει το ερωτθματολόγιο και τθν κλείδα παρατιρθςθσ, λόγω προγενζςτερθσ 

εμπειρίασ και γνϊςθσ μεκοδολογίασ ζρευνασ. Στθ ςυνζχεια, οι δυο νθπιαγωγοί 

ςυναντικθκαν και ςυηιτθςαν τθ δομι των δυο μζςων ςυλλογισ ςτοιχείων και 

κακόριςαν τον τρόπο επεξεργαςίασ των ςτοιχείων. Αποφαςίςτθκε θ επεξεργαςία 

με το ςτατιςτικό πακζτο SPSS για το ερωτθματολόγιο και θ καταγραφι και 

μζτρθςθ των επαφϊν με το φφλλο παρατιρθςθσ.  

Ακολοφκθςε ςυνάντθςθ με τουσ γονείσ κατά τθ διάρκεια λιξθσ του 

θμεριςιου προγράμματοσ, όπου ςυηθτικθκαν οι λόγοι διανομισ του 

ερωτθματολογίου. Επιπλζον, ενθμερϊκθκαν οι γονείσ για τθν αναγκαιότθτα να 

επιςτραφοφν τα ερωτθματολόγια ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα. Θ ενθμζρωςθ 

κράτθςε περίπου μιςι ϊρα, κακϊσ οι γονείσ ιδθ γνϊριηαν τθν αξία τθσ 

επικοινωνίασ ανάμεςα ςτισ δφο πλευρζσ, από τισ ςυχνζσ ςυναντιςεισ που 

πραγματοποιοφνται ανάμεςα ςτισ δυο πλευρζσ. Στθ ςυνζχεια, διανεμικθκε 

ςτουσ γονείσ και κακϊσ ο χρόνοσ ιταν περιοριςμζνοσ, ηθτικθκε να επιςτραφεί 

ςε διάςτθμα μιασ θμζρασ, δθλαδι τθν επομζνθ από τθ διανομι. Δόκθκαν 21 

ερωτθματολόγια, όςα ιταν και τα νιπια που φοιτοφν ςτο νθπιαγωγείο. Από 

αυτά επιςτράφθκαν τα 17. Θ καταγραφι των αποτελεςμάτων διιρκθςε 3 θμζρεσ.  

Ταυτόχρονα, οι νθπιαγωγοί ςυμπλιρωςαν το φφλλο παρατιρθςθσ3, με 

το οποίο ςυλλζγονται ςτοιχεία για χρονικό διάςτθμα ενόσ μινα. Αξιοποιϊντασ τα 

                                                           

2
  

3
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αρχεία του νθπιαγωγείου και τα υπάρχοντα ςτοιχεία από τθν ζναρξθ τθσ 

ςχολικισ χρονιάσ, καταμετρικθκαν οι πραγματοποιθκείςεσ επαφζσ ανάμεςα ςτο 

νθπιαγωγείο και τθν οικογζνεια. Θ καταγραφι των αποτελεςμάτων του φφλλου 

παρατιρθςθσ επαφϊν είχε χρονικι διάρκεια μιασ θμζρασ.  

Β. χζδιο Αξιολόγηςησ 

Αντικείμενο τθσ αξιολόγθςθσ αποτελεί θ διερεφνθςθ των τυπικϊν και άτυπων 

Σχζςεων ανάμεςα ςτο Νθπιαγωγείο και ςτουσ Γονείσ ι Κθδεμόνεσ των μακθτϊν. 

Διερευνϊνται τα μζςα τακτικισ και αμφίδρομθσ επικοινωνίασ ανάμεςα ςτο 

νθπιαγωγείο και τουσ γονείσ, θ ποιότθτα των πλθροφοριϊν και θ ανάπτυξθ 

δθμιουργικϊν ςχζςεων και ςυνεργαςιϊν. Επιπλζον, επιδιϊκεται ο εντοπιςμόσ 

προβλθμάτων και δυςκολιϊν, όπωσ είναι θ ζλλειψθ επικοινωνίασ και 

εμπιςτοςφνθσ. Εντοπίηονται ακόμθ τα κετικά ςτοιχεία τθσ υπάρχουςασ ςχζςθσ, 

όπωσ είναι θ ςωςτι πλθροφόρθςθ, θ κατανόθςθ και θ ςυνεργαςία.  

Μετά τθ ςυλλογι των ςτοιχείων επιδιϊκεται θ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ των 

αποτελεςμάτων ςε ςχζςθ με άλλουσ δείκτεσ. Συγκεκριμζνα, τα αποτελζςματα 

αξιολογοφνται ςε ςχζςθ με το Συντονιςμό τθσ ςχολικισ ηωισ, τθν εφαρμογι του 

Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ, τθν Επιμόρφωςθ των Εκπαιδευτικϊν, τισ 

Εκπαιδευτικζσ παρεμβάςεισ, τισ καινοτομίεσ ςτο εκπαιδευτικό ζργο. 

Βαςικι επιδίωξθ αποτελεί θ ςφνδεςθ του ςυγκεκριμζνου δείκτθ με τθν ανάπτυξθ 

ςχεδίων δράςθσ ςτθ Σχολικι Μονάδα, με ςτόχο τθν βελτίωςθ των αδυναμιϊν 

που εντοπίηονται ςτισ ςχζςεισ και τθν επικοινωνία των δυο πλευρϊν.   

Για τθ διερεφνθςθ του δείκτθ λιφκθκαν υπόψθ ςυγκεκριμζνα κριτιρια. Αυτά 

αφοροφςαν τισ οργανωμζνεσ ςυναντιςεισ των εκπαιδευτικϊν  με τουσ γονείσ και 

ελζχκθκαν ο αρικμόσ των ςυναντιςεων ανάμεςα ςτισ δφο πλευρζσ ςε διάςτθμα 

ενόσ μινα, θ ςυχνότθτα και διάρκεια των ςυναντιςεων και το κζμα των 

ςυναντιςεων, όπωσ για παράδειγμα τθν ατομικι πρόοδο και εξζλιξθ των 

μακθτϊν ι τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων. Ζνα άλλο κριτιριο αφορά ςτισ 

άτυπεσ ςυναντιςεισ εκπαιδευτικϊν – γονζων ι κθδεμόνων. Συγκεκριμζνα 

ελζγχκθκε ο αρικμόσ αυτϊν των ςυναντιςεων, το είδοσ και τθ ςυχνότθτα των 

ςυναντιςεων ςε διάςτθμα ενόσ μινα. Οι ειδικζσ διευκετιςεισ του νθπιαγωγείου 

για τθν εξυπθρζτθςθ των γονζων, το ενθμερωτικό υλικό που διανεμικθκε ςτουσ 

γονείσ, οι εκδθλϊςεισ του νθπιαγωγείου με ομάδα – ςτόχο τουσ γονείσ, όπωσ 

διαλζξεισ και ςυηθτιςεισ, αποτζλεςε ζνα ακόμθ κριτιριο διερεφνθςθσ. Επιπλζον, 

ςυλλζχκθκαν ςτοιχεία για τισ πρωτοβουλίεσ που ανζλαβαν από κοινοφ γονείσ και 

εκπαιδευτικοί και ςυγκεκριμζνα ο αρικμόσ αυτϊν των πρωτοβουλιϊν, το είδοσ ι 

κεματολογία τθσ επικοινωνίασ, θ ςυχνότθτα, θ διάρκεια και θ καταγραφι των 

αποτελεςμάτων. Επιπλζον, ελζχκθ θ ανταπόκριςθ του νθπιαγωγείου ςε 

αιτιματα των γονζων ςυλλογικά, εφόςον δεν υφίςταται Σφλλογοσ Γονζων και 

Κθδεμόνων, ι μεμονωμζνων γονζων. Διερευνικθκε το πλικοσ και θ ςυχνότθτα 

των αιτθμάτων, ο τρόποσ ανταπόκριςθσ του νθπιαγωγείου και θ κεματολογία 

αυτϊν των αιτθμάτων. Ζνα τελευταίο κριτιριο διερεφνθςθσ αποτζλεςαν οι 
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ενςτάςεισ γονζων ςε αποφάςεισ του νθπιαγωγείου. Το πλικοσ αυτϊν των 

ενςτάςεων, το κζμα και οι τρόποι ανταπόκριςθσ του νθπιαγωγείου είναι τα 

επιμζρουσ ςτοιχεία που διερευνικθκαν. 

Επιπλζον, επιδιϊχκθκε θ ςυλλογι ςτοιχείων που διερευνοφν τισ απόψεισ των 

γονζων για τισ υπάρχουςεσ ςχζςεισ, τισ μορφζσ επικοινωνίασ, τα κζματα 

επικοινωνίασ και τισ προτάςεισ για περεταίρω βελτίωςθ των ςχζςεων. 

Οι εκπαιδευτικοί τθσ Σχολικισ μονάδασ διαμόρφωςαν τα εργαλεία ςυλλογισ 

πλθροφοριϊν, όπωσ το ερωτθματολόγιο το οποίο διανεμικθκε ςτουσ γονείσ. Το 

ερωτθματολόγιο ιταν ανϊνυμο και αποτελοφνταν από δυο μζρθ. Στο πρϊτο 

ςυλλζγονται πλθροφορίεσ για το άτομο που το ςυμπλιρωςε, όπωσ το φφλο, τθν 

εκνικότθτα, το μορφωτικό επίπεδο, με ςτόχο να διερευνθκεί θ ςυνάφεια των 

απαντιςεων με τα παραπάνω ςτοιχεία. Για παράδειγμα, ελζγχονται οι απόψεισ 

των γονζων ανά φφλο για το είδοσ και τθ ςυχνότθτα τθσ επικοινωνίασ, οι 

απόψεισ των γονζων ανάλογα με το μορφωτικό τουσ επίπεδο ι τθν εκνικότθτά 

τουσ. 

Το δεφτερο μζροσ του ερωτθματολογίου αποτελείται από ανοιχτζσ και κλειςτζσ 

ερωτιςεισ. Στισ κλειςτζσ ερωτιςεισ παρζχεται θ δυνατότθτα επιλογισ μιασ από 

τισ τρεισ απαντιςεισ που δίνονται. Ο ςυγκεκριμζνοσ τρόποσ επιλζχτθκε επειδι οι 

γονείσ προζρχονται από διάφορα πολιτιςμικά περιβάλλοντα και ζχουν δυςκολίεσ 

ςτθ χριςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ. Για το λόγο αυτό ζγινε προςπάκεια οι 

ερωτιςεισ να αποδίδονται ςε απλι γλϊςςα, αποφεφγοντασ ωςτόςο να είναι 

απλοϊκι. Επιλζχκθκε ακόμα θ τρίβακμθ κλίμακα απαντιςεων ςτισ περιςςότερεσ 

ερωτιςεισ με ςτόχο τθν δυνατότθτα ποςοτικοποίθςθσ των ποιοτικϊν δεικτϊν. 

Συγκεκριμζνα, οι απαντιςεισ μποροφν να κατθγοριοποιθκοφν ςε μία αρνθτικι, 

μια κετικι απάντθςθ και  μία απάντθςθ ενδιάμεςθ. Ωςτόςο, υπάρχουν 

ερωτιματα που δίνουν τθ δυνατότθτα περιςςότερων επιλογϊν και αυτά 

αφοροφν ςυνικωσ ςε προτάςεισ των γονζων. Με τον τρόπο αυτόν επιδιϊκεται θ 

ςυγκεκριμενοποίθςθ των απαντιςεων, χωρίσ όμωσ να κατευκφνεται το 

υποκείμενο, το οποίο ζχει τθν επιλογι μιασ διαφορετικισ απάντθςθσ. Για 

παράδειγμα ςτθν ερϊτθςθ 9 «Με ποιο τρόπο επικυμείτε να επικοινωνεί το 

νθπιαγωγείο με τουσ γονείσ;», ο ερωτϊμενοσ μπορεί να επιλζξει περιςςότερεσ 

από μια απαντιςεισ. Οι απαντιςεισ είναι οι ακόλουκεσ:  

Α. με ζντυπο υλικό (εφθμερίδεσ, φυλλάδια, αφίςεσ, κλπ) 

Β. με άμεςθ επαφι (ςυναντιςεισ προςωπικζσ και ομαδικζσ, διαλζξεισ με 

ειδικοφσ) 

Γ. Τθλεφωνικά- θλεκτρονικά (διαδίκτυο) 

Δ. άλλο (αναφζρατε) 

Στισ ανοιχτζσ ερωτιςεισ το υποκείμενο μπορεί να απαντιςει ελεφκερα. Ο άξονασ 

του ερωτθματολογίου αφορά ςε ερωτιςεισ διερεφνθςθσ απόψεων των γονζων 
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για τισ υπάρχουςεσ ςχζςεισ, ερωτιςεισ διερεφνθςθσ των αναγκϊν επικοινωνίασ  

τουσ με το νθπιαγωγείο, των κεμάτων ςυνεργαςίασ, των τρόπων επικοινωνίασ 

που οι γονείσ επικυμοφν και των προτάςεων για ςυμμετοχι και επικοινωνία των 

ίδιων με τουσ εκπαιδευτικοφσ. Επίςθσ, επιδιϊκεται θ ανίχνευςθ προτάςεων για 

τθ  βελτίωςθ των ςχζςεων και τθσ ςυνεργαςίασ ανάμεςα ςτισ δυο πλευρζσ. 

Διαμορφϊκθκε ακόμα, μια κλείδα παρατιρθςθσ, με άξονεσ παρατιρθςθσ τισ 

οργανωμζνεσ και άτυπεσ ςυναντιςεισ, τισ διευκετιςεισ του νθπιαγωγείου και τισ 

κοινζσ πρωτοβουλίεσ ανάμεςα ςτουσ γονείσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ. Επιπλζον, 

παρατθρικθκε θ ανταπόκριςθ του νθπιαγωγείου ςε αιτιματα των γονζων 

ςυλλογικά ι ατομικά, εφόςον δεν υπάρχει Σφλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων, 

αλλά και οι ενςτάςεισ τουσ ςε αποφάςεισ του νθπιαγωγείου. Τα κριτιρια που 

αποτζλεςαν αντικείμενο μελζτθσ, ςυνζκεςαν τα ςτοιχεία τθσ κλείδασ 

παρατιρθςθσ και  αναφζρκθκαν πιο πάνω. 

Τα ςτοιχεία που ςυλλζγονται και τα οποία αφοροφν ςτα επιμζρουσ κριτιρια που 

τζκθκαν, αποτελοφν αντικείμενο επεξεργαςίασ από τισ δυο νθπιαγωγοφσ. Τα 

αποτελζςματα του δείκτθ αναλφονται και ςυγκρίνονται μεταξφ τουσ και με τα 

αποτελζςματα άλλων δεικτϊν. Με βάςθ επίςθσ, τα αποτελζςματα του δείκτθ 

αναπτφςςεται ζνα ςχζδιο δράςθσ ςτθ Σχολικι Μονάδα, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 

προτάςεισ των γονζων. 

Γ. Κφρια Αποτελζςματα Αξιολόγηςησ 

Διατυπϊνονται με τθ μορφι αξιολογικισ κρίςθσ τα ςθμαντικότερα 

ςυμπεράςματα ωσ προσ τον δείκτθ που διερευνικθκε, με ςαφι αναφορά ςτα 

ςυγκεκριμζνα δεδομζνα, τα οποία υποςτθρίηουν και τεκμθριϊνουν τα 

ςυμπεράςματα αυτά (700 λζξεισ περίπου). 

Στθ ςχολικι μονάδα πραγματοποιικθκαν ςτο χρονικό διάςτθμα τεςςάρων 

μθνϊν, από τθν ζναρξθ δθλαδι του ςχολικοφ ζτουσ ωσ ςιμερα, δυο 

οργανωμζνεσ ςυναντιςεισ. Θ μία πραγματοποιικθκε κατά τθν ζναρξθ τθσ 

ςχολικισ χρονιάσ, είχε διάρκεια μιασ περίπου ϊρασ και αφοροφςε τθ γνωριμία 

με τισ νθπιαγωγοφσ, τθν ενθμζρωςθ των γονζων και κθδεμόνων για τισ 

απαιτιςεισ του νθπιαγωγείου αναφορικά με το θμεριςιο πρόγραμμα, τθν ϊρα 

προςζλευςθσ και αποχϊρθςθσ των νθπίων και τα υλικά που απαιτοφνται από 

κάκε παιδί. Ζκεςε επίςθσ, τουσ κανόνεσ ομαλισ λειτουργίασ του νθπιαγωγείου, 

διευκρίνιςε τισ προτεραιότθτεσ και τουσ ςτόχουσ του ολοιμερου νθπιαγωγείου 

και ορίςτθκε μια επιτροπι εκπροςϊπθςθσ γονζων.  

Θ δεφτερθ οργανωμζνθ ςυνάντθςθ πραγματοποιικθκε ςτο χϊρο του 

νθπιαγωγείου ςε ωράριο εκτόσ λειτουργίασ του, ζνα μινα αργότερα και είχε 

χρονικι διάρκεια δυο περίπου ωρϊν. Στθ ςυνάντθςθ αυτι οι εκπαιδευτικοί τθσ 

ςχολικισ μονάδασ ενθμζρωςαν τουσ γονείσ διεξοδικά, με προβολι διαφανειϊν, 

για το πρόγραμμα του νθπιαγωγείου. Ζγινε αναφορά ςε όλα τα γνωςτικά 

αντικείμενα που αναπτφςςονται ςτο νθπιαγωγείο, τουσ ςτόχουσ  που τίκενται 

και τισ μεκόδουσ διδαςκαλίασ και αξιολόγθςθσ που ακολουκοφνται. 
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Διευκρινίςτθκε επίςθσ ο ρόλοσ των γονζων και κακορίςτθκε ο χρόνοσ 

ςυνάντθςθσ και ενθμζρωςθσ των γονζων. Συγκεκριμζνα, ορίςτθκε κάκε 

Ραραςκευι, τθν ϊρα αποχϊρθςθσ των νθπίων, ενϊ ορίςτθκε και θ «θμζρα 

γονιοφ», για όποιον επικυμοφςε να παρακολουκιςει το πρόγραμμα του 

νθπιαγωγείου. 

Επιπλζον, το νθπιαγωγείο πραγματοποίθςε οργανωμζνεσ 21 οργανωμζνεσ 

ςυναντιςεισ, ατομικζσ για κάκε γονζα ι κθδεμόνα, που αφοροφςαν τθν 

ενθμζρωςθ για τθν πρόοδο και εξζλιξθ του παιδιοφ για το χρονικό διάςτθμα του 

πρϊτου τριμινου. Θ κάκε ςυνάντθςθ είχε διάρκεια μιασ περίπου ϊρασ. Τζλοσ, 

πραγματοποιικθκαν τζςςερισ (4) οργανωμζνεσ ςυναντιςεισ για προβλιματα 

παιδιϊν, διάρκειασ μιςισ ϊρασ. Θ ςυνάντθςθ πραγματοποιικθκε ατομικά με το 

ςυγκεκριμζνο γονιό και με πρωτοβουλία των εκπαιδευτικϊν.  

Αντίκετα, ο αρικμόσ των άτυπων ςυναντιςεων είναι πολφ μεγαλφτεροσ. 

Ρραγματοποιικθκαν ςε εβδομαδιαία βάςθ πενιντα (50) περίπου ςυναντιςεισ, 

οι οποίεσ ζγιναν άλλοτε με πρωτοβουλία των γονζων και άλλεσ φορζσ με 

πρωτοβουλία των νθπιαγωγϊν. Οι ςυναντιςεισ ιταν ατομικζσ και αφοροφςαν 

ςτθν ενθμζρωςθ για τθν πρόοδο του παιδιοφ τουσ, ςτθν ανακοίνωςθ για 

παρακολοφκθςθ κεαμάτων εκτόσ και εντόσ του ςχολικοφ χϊρου, ςτθν 

παρουςίαςθ ενόσ διδακτικοφ κζματοσ που ολοκλθρϊκθκε και ςτθν προφορικι 

παρουςίαςθ ςτοιχείων των γονζων προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ. Άτυπεσ 

ςυναντιςεισ πραγματοποιικθκαν ακόμα με κζμα τθν ενθμζρωςθ των γονζων για 

προβλιματα του παιδιοφ, ο αρικμόσ των οποίων ανζρχεται ςε εξιντα (60). 

Ρραγματοποιικθκαν ςε θμεριςια διάταξθ ι δυο φορζσ τθν εβδομάδα, με 

πρωτοβουλία άλλεσ φορζσ του γονζα και άλλεσ του εκπαιδευτικοφ και είχαν 

διάρκεια 10 – 15 λεπτά.  

Αναφορικά με τισ πρωτοβουλίεσ του νθπιαγωγείου εκτόσ από τθν ιδθ 

αναφερκείςα ςυνάντθςθ που οργάνωςε το νθπιαγωγείο και αφοροφςε τθν 

ενθμζρωςθ – διάλεξθ για το ετιςιο πρόγραμμα, τουσ ςτόχουσ, τισ μεκόδουσ 

διδαςκαλίασ και αξιολόγθςθσ του νθπιαγωγείο, πραγματοποιικθκε θ διανομι 

φυλλαδίων και θ ανάρτθςθ αφιςϊν. Συνολικά οι διευκετιςεισ αυτζσ 

πραγματοποιικθκαν περίπου μια φορά το μινα ανζρχονται ςε πζντε και είχαν 

διάρκεια 10 – 15 λεπτά. Επίςθσ, πραγματοποιικθκε θ διανομι προγράμματοσ, 

κάκε φορά που άλλαηε το ςχζδιο δράςθσ ι το κζμα διδαςκαλίασ, ςτο οποίο 

αναφζρονται οι ςτόχοι, τα γνωςτικά αντικείμενα που εμπλζκονται, οι 

δραςτθριότθτεσ επιγραμματικά και προτείνονται ςτουσ γονείσ τρόποι δράςθσ 

ςτο νθπιαγωγείο και ςτο ςπίτι. Τα προγράμματα αυτά ανζρχονται ςε ζξι και 

διανεμικθκαν ςτο χρονικό διάςτθμα από τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ μζχρι 

ςιμερα.  

Κοινζσ πρωτοβουλίεσ ανάμεςα ςτο νθπιαγωγείο και ςτο ςπίτι, 

πραγματοποιικθκαν δυο αφοροφςαν τθν καταςκευι χριςτουγεννιάτικων δϊρων 

για το χριςτουγεννιάτικο παηάρι και είχαν διάρκεια περίπου δυο με τρεισ ϊρεσ. 



 50 

Αιτιματα των γονζων για διαλζξεισ με ειδικοφσ, ομαδικζσ ςυηθτιςεισ – διαλζξεισ 

από τουσ εκπαιδευτικοφσ και ςυηιτθςθ για τρζχοντα κζματα δεν υπιρξαν. 

Ωςτόςο, ςε ατομικό επίπεδο υπιρξαν προςεγγίςεισ με άλλουσ επιςτιμονεσ. 

Συγκεκριμζνα ςτθν προςπάκεια των νθπιαγωγϊν να βοθκιςουν ζνα μακθτι με 

προβλιματα ςυμπεριφοράσ, ιρκαν ςε επαφι με τθν ψυχολόγο και τθν 

κοινωνικι λειτουργό του παιδικοφ ςτακμοφ που φοιτοφςε ο μακθτισ. Επίςθσ, με 

πρωτοβουλία των εκπαιδευτικϊν και τθ ςυναίνεςθ τθσ μθτζρασ 

πραγματοποιικθκε ςυνάντθςθ με ψυχολόγο και νθπιαγωγό ειδικισ αγωγισ από 

τα Αϋ ΚΕΔΔΥ Θεςςαλονίκθσ για τον ίδιο λόγο. Οι δυο ςυναντιςεισ είχαν διάρκεια 

λιγότερο από μία ϊρα θ κάκε μια. Από τθν πλευρά των γονζων δεν υπιρξαν 

κακόλου ενςτάςεισ ςε αποφάςεισ του νθπιαγωγείου.  

Πςον αφορά ςτα αποτελζςματα του ερωτθματολογίου διαπιςτϊνουμε ότι από 

τα 17 ερωτθματολόγια που επιςτράφθκαν (ποςοςτό 80,95%) - διανεμικθκαν 21 

ςυνολικά ερωτθματολόγια – κατά πλειοψθφία ςυμπλθρϊκθκαν από τισ μθτζρεσ 

(64,7%, Ν=11 γυναίκεσ και 17,6%, Ν=3 άντρεσ), ενϊ ζνα ποςοςτό 17,6% (Ν=3) δεν 

ςυμπλιρωςαν τθν ερϊτθςθ. Ο μζςοσ όροσ θλικίασ του πλθκυςμοφ ιταν Μ.Ο.= 

34,1 ετϊν και ζχει λάβει γενικι ι επαγγελματικι – τεχνικι εκπαίδευςθ (35,3%, 

Ν= 6 ζχει τελειϊςει Λφκειο ι Τεχνικι – επαγγελματικι ςχολι ι ΙΕΚ, 5,9% Ν=1 

πτυχίο ΤΕΙ,  11,8% Ν=2 πτυχίο ΑΕΙ και 11,8 Ν=2 απόφοιτοι γυμναςίου). Επίςθσ, 

παρά το γεγονόσ ότι θ πλειονότθτα είναι ελλθνικισ εκνικότθτασ  (64,7%,  Ν=11), 

το νθπιαγωγείο χαρακτθρίηεται από πολυπολιτιςμικότθτα, κακϊσ φοιτά 

ςθμαντικό ποςοςτό Αλβανϊν (11% , Ν=2), ϊςων (11% , Ν=2) και Γεωργιανϊν 

(11% , Ν=2). 

Θ άποψθ των γονζων και κθδεμόνων για τισ υπάρχουςεσ ςχζςεισ ςτο 

νθπιαγωγείο είναι κετικι, κακϊσ θ πλειονότθτα (70,6%, Ν= 12) κεωρεί τισ 

ςχζςεισ καλζσ. Αξίηει να αναφερκεί ότι το φφλλο και θ θλικία των γονζων δεν 

επθρεάηει τθ γνϊμθ τουσ. Αντίκετα το μορφωτικό επίπεδο των γονζων 

φανερϊνει μια μικρι τάςθ ενίςχυςθσ τθσ κετικισ γνϊμθσ για τισ υπάρχουςεσ 

ςχζςεισ (p= 0.062, df=4). Συγκεκριμζνα, οι γονείσ που είναι απόφοιτοι Ανϊτατθσ 

Εκπαίδευςθσ (ΑΕΙ και ΤΕΙ) κεωροφν άριςτεσ τισ ςχζςεισ, και οι γονείσ που ζχουν 

τελειϊςει μζςθ και τεχνολογικι εκπαίδευςθ κεωροφν αρκετά καλζσ τισ ςχζςεισ.  

Ριςτεφουν ακόμα ότι το νθπιαγωγείο δίνει μεγάλθ ςθμαςία ςτθν επικοινωνία και 

τθν κατανόθςθ ανάμεςα ςτουσ γονείσ και ςτουσ εκπαιδευτικοφσ (52,9%, Ν=9). 

Αρκετοί γονείσ κεωροφν ότι το νθπιαγωγείο δίνει ςθμαςία ςτισ ςχζςεισ ανάμεςα 

ςτισ δυο πλευρζσ ςε ικανοποιθτικό βακμό (47,1% Ν=8), ενϊ δεν υπάρχει κανείσ 

γονζασ με αρνθτικι άποψθ. Ωςτόςο, δεν αναφζρονται ςε παραδείγματα που 

αποδεικνφουν τθν άποψι τουσ (23,5 % Ν=4). Συγκεκριμζνα, όςοι φζρνουν 

παραδείγματα, αναφζρονται ςτισ ενθμερωτικζσ επαφζσ που αφοροφν ςτο 

πρόγραμμα του νθπιαγωγείου, ςτισ επαφζσ ςχετικζσ με τθν ενθμζρωςθ για τθν 

πρόοδο των παιδιϊν, ςτισ κατ’ ιδίαν ςυηθτιςεισ για αντίςτοιχα κζματα και 

προβλθματιςμοφσ, ςτα ενθμερωτικά φυλλάδια (ενθμερωτικά φυλλάδια και  

αφίςεσ με ςυμβουλζσ για καλλιζργεια δεξιοτιτων και για αντιμετϊπιςθ απλϊν 

προβλθμάτων που αφοροφν τουσ γονείσ) που εκδίδει  το νθπιαγωγείο και ςτθ 
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ςυμμετοχι των γονζων ςε δραςτθριότθτεσ (θμζρα γονιοφ, κ.α.). Οι γονείσ που 

κεωροφν ότι το νθπιαγωγείο δίνει μεγάλθ ςθμαςία ςτθν επικοινωνία, κεωροφν 

ότι και οι ίδιοι μερικζσ φορζσ ι και ςυχνά ανταλλάςςουν πλθροφορίεσ και 

εμπλζκονται ςτθ διαδικαςία τθσ επικοινωνίασ (p= 0.051, df=2). 

Επικυμοφν επίςθσ, ςυχνζσ ςυναντιςεισ ενθμζρωςθσ (52,9%, Ν=9 μια φορά το 

μινα και 35,3% Ν=6μια φορά τθν εβδομάδα), κυρίωσ με άμεςθ επαφι (58,8% 

Ν=10), ενϊ οριςμζνοι προτιμοφν ςυνδυαςτικι ενθμζρωςθ με άμεςθ επαφι και 

ζντυπο υλικό. Άμεςθ επαφι με τισ νθπιαγωγοφσ επικυμοφν οι γονείσ που 

περιμζνουν από τισ ςχζςεισ με το νθπιαγωγείο, ενθμζρωςθ για τθν πρόοδο και 

τθν επίλυςθ προβλθμάτων του παιδιοφ και όςοι προςδοκοφν τθν ίδια τθν 

πρόοδο του παιδιοφ (p= 0.047, df=3). Ζνα μικρό ποςοςτό (5,9% Ν=1) προτείνει τθ 

ςυμμετοχι ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία με προμικεια υλικϊν, βιβλίων, με 

προτάςεισ και ςυνοδεία ςε εκδρομζσ. Οι Ζλλθνεσ γονείσ εκδθλϊνουν μεγαλφτερο 

ενδιαφζρον για ςυμμετοχι (p= 0.042, df=6).  

Ραρά το γεγονόσ ότι δε ςθμειϊκθκαν πρωτοβουλίεσ των γονζων, όπωσ 

προκφπτει από τα δεδομζνα τθσ κλείδασ παρατιρθςθσ, ςθμαντικό ποςοςτό 

(52,9%, Ν=9) κεωρεί ότι μερικζσ φορζσ υπάρχει αμφίδρομθ επικοινωνία και μόνο 

ζνα μικρό ποςοςτό αναφζρει ςυχνι (29,4% Ν=5) ι ςπάνια 17,6% (Ν=3) 

ανταλλαγι πλθροφοριϊν. Εκδθλϊνουν όμωσ, ζντονο ενδιαφζρον για ςυμμετοχι 

και εμπλοκι ςτθν επικοινωνία με το νθπιαγωγείο (64,7% Ν=11),  παρόλο που 

οριςμζνοι δεν απαντοφν ςτο ερϊτθμα (23,5%, Ν=4).   

Οι τρόποι ςυμβολισ των γονζων ςτθν επικοινωνία ποικίλουν. Συγκεκριμζνα, 

κεωροφν ότι ςυμμετζχοντασ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία με προμικεια 

υλικϊν, βιβλίων, ςυνοδεία ςε εκδρομζσ, κλπ., ςυμβάλλουν ςτθν επικοινωνία 

(17,6% Ν=3).  Άλλοι γονείσ υποςτθρίηουν τθ ςυμβολι τουσ με ςυηιτθςθ και 

ανταλλαγι πλθροφοριϊν (11,8% Ν=2), ζνασ πιςτεφει ςτθν κοινι προςπάκεια 

διαπαιδαγϊγθςθσ, διδαςκαλίασ και χριςθσ υλικϊν, φυλλαδίων, φωτογραφιϊν 

(5,9%, Ν=1)  και κάποιοσ ςτθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν, ςτθν άμεςθ επαφι και 

ςτθ ςυμμετοχι ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, χωρίσ όμωσ να διευκρινίηει τι 

εννοεί (5,9%, Ν=1). Ενδιαφζρον αποτελεί το γεγονόσ ότι μεγάλο ποςοςτό (58,8%, 

Ν=10) δεν κατακζτει κακόλου προτάςεισ για τισ μορφζσ επικοινωνίασ που 

επικυμεί. Είναι χαρακτθριςτικό ότι μόνο οι Ζλλθνεσ γονείσ αναφζρουν τρόπουσ 

ςυμβολισ των γονζων, αλλά δεν υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι ςχζςθ.      

Ρροςδοκοφν ότι με τθν επικοινωνία νθπιαγωγείου– οικογζνειασ το παιδί τουσ κα 

ςθμειϊςει πρόοδο, τόςο ςε γνωςτικό όςοι και ςε ςυναιςκθματικό 

επίπεδο(23,5%, Ν=4). Οριςμζνοι γονείσ επικυμοφν ενθμζρωςθ για τθ 

ςυμπεριφορά, τθν πρόοδο και για προβλιματα που τυχόν προκφπτουν (23,5% 

Ν=4) και κάποιοι τθ δθμιουργία μιασ ειλικρινοφσ και φιλικισ ατμόςφαιρασ 

(11,7%, Ν=2). Ζνασ γονζασ (1,9%, Ν=1) περιμζνει ενθμζρωςθ για τθν πρόοδο και 

τθν κοινωνικοςυναιςκθματικι ανάπτυξθ του παιδιοφ και παράλλθλα προςδοκά 

το νθπιαγωγείο να τον βοθκιςει να βρει τρόπουσ διαπαιδαγϊγθςθσ του παιδιοφ 

του. Ωςτόςο, το μεγαλφτερο ποςοςτό (35,3%, Ν=6) δεν προςδιορίηει τισ 
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προςδοκίεσ του από τθν επαφι νθπιαγωγείου– οικογζνειασ.  

Ωςτόςο, διαπιςτϊνεται ζλλειψθ προτάςεων για ςυνεργαςία των γονζων με το 

νθπιαγωγείο (52,9%, Ν=9), μολονότι δθλϊνουν τθν επικυμία τουσ για 

ςυνεργαςία (64,7%, Ν=11) και κεωροφν ικανοποιθτικι τθν υπάρχουςα επαφι 

και ςυνεργαςία (23,5% Ν=4). Ρροτείνουν ςυχνζσ ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ 

(17,6%, Ν=3) και ζνασ γονιόσ (5,9%, Ν=1) προτείνει μεγαλφτερθ ςυμμετοχι ςε 

δραςτθριότθτεσ του νθπιαγωγείου και ςυχνότερθ ενθμζρωςθ για το παιδί του 

παρότι ζχει δθλϊςει ικανοποιθμζνοσ από τθ ςυμμετοχι και αναφζρει τα 

παραπάνω ωσ παράδειγμα για τθ ςθμαςία που δίνει το νθπιαγωγείο ςτθν 

επικοινωνία με τουσ γονείσ. Ζνασ άλλοσ (5,9%, Ν=1) προτείνει ουςιαςτικζσ 

ςυγκεντρϊςεισ, χωρίσ όμωσ να διευκρινίηει τι κεωρεί ουςιϊδεσ. Αξίηει να 

αναφερκεί ότι δυο γονείσ (11,8%, Ν=2) δεν κατακζτουν προτάςεισ, αλλά 

επικυμοφν ο ζνασ τθν πρόοδο του παιδιοφ και ο άλλοσ αλλαγζσ ςτθν υποδομι 

του ςχολικοφ χϊρου (αλλαγζσ ςτα χρϊματα από καρζκλεσ). 

Συνοψίηοντασ, οι γονείσ δείχνουν ικανοποιθμζνοι από τισ ςχζςεισ που 

διαμορφϊνονται ςτο νθπιαγωγείο, επικυμοφν ουςιαςτικι ενθμζρωςθ, μζςα ςε 

φιλικό κλίμα για τθν πρόοδο του παιδιοφ τουσ και ενθμζρωςθ για τθν εξζλιξθ 

του, τα προβλιματα και τισ δυςκολίεσ που εμφανίηει και επίλυςθ αυτϊν με 

ςυηιτθςθ και άμεςθ επαφι. Ραρά το γεγονόσ ότι επικυμοφν ςυμμετοχι, 

πλθροφόρθςθ και ςυνεργαςία, δεν παρουςιάηουν προτάςεισ που να βελτιϊνουν 

τθν υπάρχουςα κατάςταςθ.  

 

 

Δ. Προτεραιότητεσ για Δράςη 

Το νθπιαγωγείο δίνει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν επαφι και επικοινωνία με τουσ 

γονείσ. Για το λόγο αυτό ζχει υιοκετιςει κάποιεσ πρακτικζσ που ενιςχφουν το 

καλό κλίμα ανάμεςα ςτισ δυο πλευρζσ. Εκτόσ από τισ ςυναντιςεισ που 

αναλφκθκαν διεξοδικά πιο πάνω, ζχουν εκδοκεί και αναρτθκεί ςτο ςχολικό χϊρο 

αφιςεισ που αφοροφν τθ ςθμαςία του παιχνιδιοφ για τα παιδιά και τθν αξία τθσ 

ςυνεργαςίασ. Επίςθσ, ζχουν διανεμθκεί φυλλάδια (δίφυλλα και τρίφυλλα) που 

αναφζρονται ςτθν αυτοπεικαρχία των παιδιϊν, τα μακθματικά και τθ γραφι και 

ανάγνωςθ, ενϊ αναμζνονται να δοκοφν και άλλα με περιεχόμενο τισ τζχνεσ, τθ 

γλϊςςα και τθν ομαλι μετάβαςθ των παιδιϊν από το νθπιαγωγείο ςτο δθμοτικό. 

Πλα τα φυλλάδια αναφζρουν επιγραμματικά τουσ επιδιωκόμενουσ ςτόχουσ και 

τθν ςπουδαιότθτα που ζχει θ καλλιζργεια τθσ κάκε δεξιότθτασ ι τθ ςθμαςία που 

αποδίδεται για τθν κοινωνικοςυναιςκθματικι ιςορροπία του νθπίου. Επίςθσ, 

δίνονται μικρζσ ςυμβουλζσ για τθν επίτευξθ των ςτόχων και ςυνοδεφονται από 

εικόνεσ και χιουμοριςτικζσ εκφράςεισ, ϊςτε να είναι ευχάριςτα ςτθν ανάγνωςθ 

και να διευκολφνουν τουσ γονείσ που δε γνωρίηουν καλά ελλθνικά.  

Θ υπάρχουςα επαφι με τουσ γονείσ, όπωσ κατζδειξε θ ζρευνα, εκτιμικθκε από 
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τουσ γονείσ κετικά. Ωςτόςο, το νθπιαγωγείο μπορεί να αναλάβει περαιτζρω 

δράςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι οι περιςςότεροι γονείσ εργάηονται και δε 

μποροφν να ςυμμετζχουν ενεργά κατά τθ διάρκεια του ωραρίου του 

νθπιαγωγείου. Αυτι ςυνοψίηεται ακολοφκωσ: 

1. Δθμιουργία επιπλζον φυλλαδίων με κζματα που απαςχολοφν τουσ γονείσ, 
γνωςτικά ι καλλιζργειασ δεξιοτιτων. Για παράδειγμα, θ επικετικότθτα των 
παιδιϊν, οι φυςικζσ επιςτιμεσ ςτο νθπιαγωγείο, πϊσ μακαίνουν τα παιδιά, κλπ. 

2. Ζκδοςθ εφθμερίδασ, με κοινι ςυμμετοχι τθσ οικογζνειασ. Τα παιδιά και οι 
νθπιαγωγοί αναρτοφν δραςτθριότθτεσ, δείγματα εργαςιϊν, κειμζνων, που 
φανερϊνουν τθν πρόοδό τουσ, καλφπτουν τα ενδιαφζροντά τουσ και 
καταδεικνφουν τισ κλίςεισ τουσ. Οι γονείσ μποροφν να ςυμβάλλουν με τθ δικι 
τουσ ςελίδα και να αναρτοφν κζματα που κζλουν να μοιραςτοφν με τισ άλλεσ 
οικογζνειεσ, ιςτορίεσ, ζκιμα, δθμιουργικζσ προτάςεισ τζχνθσ, παρακολοφκθςθσ 
κεαμάτων, κλπ. 

3. Δθμιουργία Ιςτοςελίδασ, ςτθν οποία οι γονείσ επίςθσ, μποροφν να ζρχονται 
ςε επαφι και να ενθμερϊνονται για τισ δράςεισ του νθπιαγωγείου και 
αναρτιςεισ άρκρων που να απευκφνονται προσ γονείσ.   

4.  Οργάνωςθ θμερίδων ςτο χϊρο του νθπιαγωγείου με ειδικοφσ επιςτιμονεσ 
για κζματα που ενδιαφζρουν τουσ γονείσ.  

Θ επαφι, θ αλλθλεπίδραςθ και θ ςυνεργαςία των γονζων με το νθπιαγωγείο είναι 

κακολικισ ςθμαςίασ και εξαςφαλίηει όχι μόνο τθν πρόοδο και εξζλιξθ των νθπίων, 

αλλά και των γονζων και των εκπαιδευτικϊν.   
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7. 13ο Νηπιαγωγείο Πατρών : 

«χέσεις μεταξύ νηπιαγωγείου- γονέων» 

 

Έκθεση «υστηματικής Διερεύνησης» 

Αριθμός διδασκόντων κατά το 2010-2011: 5     

Αριθμός συμμετεχόντων στην ΑΕΕ: 5 

Αριθμός μαθητών: 61 

Αριθμός τμημάτων: 3 (2 κλασικά και 1 ολοήμερο) 

 

Το κείμενο που ακολουκεί είναι θ ζκκεςθ τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ επιλεγμζνων 

τομζων του εκπαιδευτικοφ ζργου τθσ ςχολικισ μονάδασ που ςυνζταξε το 13ο Νθπιαγωγείο 

Ρατρϊν και περιγράφει τισ διαδικαςίεσ που ακολοφκθςε το νθπιαγωγείο για τθ 

ςυςτθματικι διερεφνθςθ του δείκτθ αξιολόγθςθσ 3.3 που αφορά τισ ςχζςεισ νθπιαγωγείου 

και γονζων. Στο κείμενο αναφζρονται ςτοιχεία που αφοροφν τθ ςφςταςθ τθσ ομάδασ τθσ 

αυτοαξιολόγθςθσ, τθ ςφνκεςθ τθσ ομάδασ, τον αρικμό και το αντικείμενο των 

ςυναντιςεων τθσ ομάδασ και τισ ςυναντιςεισ με τουσ γονείσ για τθν ενθμζρωςθ και τθ 

ςυμμετοχι τουσ ςτο πρόγραμμα. Συμπεριλαμβάνονται ςτοιχεία που αφοροφν το ςχζδιο 

αξιολόγθςθσ, δθλαδι το αντικείμενο, τον ςκοπό και τουσ ςτόχουσ τθσ διερεφνθςθσ, τα 

κριτιρια που χρθςιμοποιικθκαν για τθν αποτίμθςι του ςυγκεκριμζνου δείκτθ κακϊσ και 

τισ πθγζσ και τισ μεκόδουσ που αξιοποιικθκαν για τθν άντλθςθ των δεδομζνων. Επίςθσ, 

γίνεται αναφορά ςτα κφρια αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ, όπου καταγράφονται τα 

ςθμαντικότερα ςυμπεράςματα από τθ διερεφνθςθ του δείκτθ με βάςθ ςυγκεκριμζνα 

δεδομζνα. Τζλοσ, καταγράφονται οι προτεραιότθτεσ για δράςθ που προκφπτουν από τθν 

εκτίμθςθ των αποτελεςμάτων που κα αποτελζςουν τθ βάςθ για τθ διαμόρφωςθ του 

ςχεδίου δράςθσ. 
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Α. Διαδικαςίεσ Αξιολόγηςησ 

Θ διαδικαςία τθσ ζκκεςθσ Συςτθματικισ Διερεφνθςθσ ξεκίνθςε μετά τθν αντίςτοιχθ 

ενθμζρωςθ,  που  πραγματοποιικθκε  από  τθ  Σχολικι  Σφμβουλο  τθσ  64θσ 

Ρεριφζρειασ Ρροςχολικισ Αγωγισ κ. ……ςτο γραφείο τθσ, μαηί με όλεσ τισ 

νθπιαγωγοφσ των ςυμμετεχόντων Νθπιαγωγείων τθσ ίδιασ Σχολικισ Ρεριφζρειασ που 

ςυμμετζχουν ςτθν Αυτοαξιολόγθςθ. Στθ ςυνζχεια θ ςχολικι μονάδα  πραγματοποίθςε 

4 ςυνεδριάςεισ (από 8/12/2010-24/01/2011) ςε ςχζςθ με τθ Συςτθματικι Διερεφνθςθ 

δίωρθσ περίπου διάρκειασ θ  κάκε μια.  Στθ 2θ ςυνεδρία και αφοφ είχαν 

οριςτικοποιθκεί οι προσ διερεφνθςθ  δείκτεσ παραβρζκθκαν οι κριτικοί φίλοι ….. και 

…..  Στθ  ςυνεδρίαςθ  αυτι  τζκθκαν  τα  ερευνθτικά  ερωτιματα προςδιορίςτθκαν τα 

κριτιρια ποιότθτασ, κατεγράφθςαν οι πθγζσ  άντλθςθσ των δεδομζνων,  ςυηθτικθκαν  

τα  πικανά  εργαλεία  ςυλλογισ  δεδομζνων  και  τζλοσ ςυμφωνικθκε  ο τρόποσ 

εργαςίασ και το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ.  Επειδι  ςτο  νθπιαγωγείο  υπθρετοφν  

5 νθπιαγωγοί  δεν  ιταν  εφικτό  να  γίνουν διαφορετικζσ ομάδεσ, ζτςι όλεσ 

λειτοφργθςαν ωσ μια ομάδα. Σε ςυναντιςεισ τα μζλθ τθσ  ομάδασ αρχικά 

οριςτικοποίθςαν τα ενδεικτικά εργαλεία που ςχεδίαςε θ επιςτθμονικι ομάδα των 

κριτικϊν φίλων μαηί με τθν Ρροϊςταμζνθ. Στθ ςυνζχεια πραγματοποιικθκε ςυνάντθςθ 

με τουσ γονείσ και των 3 τμθμάτων, τουσ ζγινε αρχικά γενικι ενθμζρωςθ ςχετικά με 

τθν Αυτοαξιολόγθςθ τθσ Σχολικισ Μονάδασ και ςτθ ςυνζχεια ζγινε διαλογικι 

ςυηιτθςθ ςε ςχζςθ με τθ Διερεφνθςθ του Δείκτθ «Σχζςεισ Νθπιαγωγείου–

Οικογζνειασ» και τθν ενεργι ςυμμετοχι των γονζων ςτισ επόμενεσ φάςεισ του ζργου 

για το ςυγκεκριμζνο δείκτθ. Τελειϊνοντασ αυτι τθ ςυνάντθςθ  οι  νθπιαγωγοί  

ζδωςαν  ςτουσ  γονείσ  τα  προσ  ςυμπλιρωςθ ερωτθματολόγια. Πταν επιςτράφθκαν  

ςυμπλθρωμζνα τα ερωτθματολόγια παραδόκθκαν όλα ςτθν Ρροϊςταμζνθ για να κάνει 

τθν επεξεργαςία με το ςτατιςτικό πακζτο SPSS.  Στθν τελευταία ςυνάντθςθ, ςτθν 

οποία παραβρζκθκαν και οι κριτικοί φίλοι,  αφοφ παρουςιάςτθκαν τα αποτελζςματα  

από τθν Ρροϊςταμζνθ ςυνζκεςαν το τελικό τουσ ςυμπζραςμα για το δείκτθ που 

ερευνοφςαν, και πρότειναν περαιτζρω δράςεισ.   

  

Β. χζδιο Αξιολόγηςησ  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ  

Στάςεισ και αντιλιψεισ των γονζων και των νθπιαγωγϊν για τισ ςχζςεισ μεταξφ 

Νθπιαγωγείου– Γονζων και τρόποι βελτίωςθσ των ςχζςεων. 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΙΤΘΙΑ 

 Να διερευνθκοφν αν είναι αποτελεςματικοί οι  μθχανιςμοί τακτικισ και 
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αμφίδρομθσ επικοινωνίασ μεταξφ νθπιαγωγείου και οικογζνειασ για τθν ανάπτυξθ 
και  τθν πρόοδο των μακθτϊν   

Τα κριτιρια που χρθςιμοποιικθκαν είναι:  

 θ ςυχνότθτα τθσ ενθμζρωςθσ των γονζων  

 θ διάρκεια  ενθμζρωςθσ των γονζων  

 κζματα ςυηιτθςθσ μεταξφ γονζων κα νθπιαγωγϊν.  

 λόγοι επικοινωνίασ   

 τρόποι επικοινωνίασ  

 κακοδιγθςθ των γονζων πϊσ να δράςουν ςυμπλθρωματικά του εκπαιδευτικοφ 
ςτο ςπίτι  

 βακμόσ ικανοποίθςθσ των γονζων  ςε ςχζςθ  με τισ απόψεισ και κρίςεισ των 
νθπιαγωγϊν για τα παιδιά τουσ  

 ςυχνότθτα και λόγοι διαφωνίασ μεταξφ νθπιαγωγϊν και γονζων   

 Να διερευνθκοφν οι τρόποι με τουσ οποίουσ μπορεί να βελτιωκοφν οι ςχζςεισ 
μεταξφ νθπιαγωγείου και γονζων.   

Τα κριτιρια που χρθςιμοποιικθκαν είναι:   

 θ ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων ςτισ οποίεσ κα εμπλακοφν οι γονείσ  

 διοργάνωςθ τμθμάτων «Συμβουλευτικισ Γονζων» με αντικείμενο «Σχζςεισ 
Νθπιαγωγείου–Οικογζνειασ»  

  ςυχνότερθ επικοινωνία  

 μεγαλφτερθ διάρκεια επικοινωνίασ  

 παροχι από τον εκπαιδευτικό πλθροφοριϊν ςτουσ γονείσ για παιδαγωγικά 
κζματα και κζματα ψυχολογίασ του παιδιοφ επιδεικνφοντασ  ιδιαίτερθ υπομονι 
ςτθν εξιγθςθ  

 Να διερευνθκεί πωσ αντιλαμβάνονται οι γονείσ και πωσ οι νθπιαγωγοί το 
περιεχόμενο τθσ γονεϊκισ εμπλοκισ ςτθ ςχολικι μονάδα   
Τα κριτιρια που χρθςιμοποιικθκαν είναι:  

 ανοιχτό μάκθμα για τουσ γονείσ  

 ςυμμετοχι των γονζων ςε δράςεισ του νθπιαγωγείου 

 ςυμμετοχι ςε βοθκθτικζσ εργαςίεσ του νθπιαγωγείου 

 ςυμμετοχι ςτθ λιψθ αποφάςεων για κζματα διοίκθςθσ  

 αξιοποίθςθ από τουσ γονείσ Υπθρεςιϊν και Ρροςϊπων προσ όφελοσ του 
νθπιαγωγείου  

 Να διερευνθκοφν τα κζματα που κα επικυμοφςαν να αναπτυχκοφν ςε μια ομάδα 
Συμβουλευτικισ Γονζων.   

Τα κριτιρια που χρθςιμοποιικθκαν είναι  κεματικζσ ενότθτεσ που μποροφν να 

αναπτυχκοφν  ςτθν ομάδα γονζων.    

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  

1. ΔΕΙΓΜΑ  

Το δείγμα μασ για το πρϊτο ερωτθματολόγιο4 αποτζλεςε το ςφνολο των γονζων όλων 

των τμθμάτων του νθπιαγωγείου Για το δεφτερο ερωτθματολόγιο5 το δείγμα ιταν 

                                                           

4
  

5
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όλεσ οι νθπιαγωγοί εκτόσ τθσ Ρροϊςταμζνθσ κακϊσ αυτι ςυμμετείχε ςτθ καταςκευι 

του αντίςτοιχου ερωτθματολογίου.  Από  τα  61  ερωτθματολόγια  που  δόκθκαν  

ςτουσ  γονείσ  επεςτράφθςαν  

ςυμπλθρωμζνα  τα  53 ερωτθματολόγια γονζων, και τα 4 ερωτθματολόγια των 

υπθρετοφντων νθπιαγωγϊν.    

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΘΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

2.1 ΕΩΤΘΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΟΝΕΩΝ & ΝΘΡΙΑΓΩΓΩΝ  

Ωσ εργαλείο ςυλλογισ δεδομζνων χρθςιμοποιικθκε το  ερωτθματολόγιο.  Οι κριτικοί 

φίλοι ςε ςυνεργαςία  με  τθν  Ρροϊςταμζνθ  ςχεδίαςαν  2  ερωτθματολόγια,  ζνα  

κλειςτό ερωτθματολόγιο για τουσ γονείσ και ζνα αντίςτοιχο ανοιχτό ερωτθματολόγιο 

για τισ νθπιαγωγοφσ.   

2.1.1. ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΕΩΤΘΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ  

Αναφορικά  με  τθ  μεκοδολογία  ανάπτυξθσ  των  ερωτθματολογίων,  αυτι 

ςτθρίχκθκε αφενόσ ςτουσ προαναφερόμενουσ ςτόχουσ αφετζρου ςτθ βιβλιογραφία 

και ςε προ-ερευνθτικζσ ςυηθτιςεισ με άτομα τα οποία ανικαν ςτθν ομάδα ςτόχο.  

2.1.2. ΔΟΜΘ ΤΟΥ ΕΩΤΘΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ  

Ρροκειμζνου  να  εξαςφαλιςτοφν  οι  ειλικρινείσ  απαντιςεισ,  θ  δόμθςθ  του 

ερωτθματολογίου ςτθρίχκθκε ςε δοκιμαςμζνεσ από τισ ζρευνεσ πρακτικζσ ςε αυτό τον 

χϊρο. Στθν αρχι τοποκετικθκαν ερωτιςεισ εφκολεσ που αφοροφςαν προςωπικά 

ςτοιχεία και ςτθ ςυνζχεια ακολοφκθςαν ερωτιςεισ διερεφνθςθσ. Θ δομι του 

ερωτθματολογίου διαμορφϊκθκε ωσ εξισ:  

 Στθν αρχι υπάρχουν ερωτιςεισ ςχετικά με το προφίλ των γονζων, οι οποίεσ 
επιμερίηονται ςε αυτζσ που αφοροφν τα προςωπικά τουσ ςτοιχεία και ςτοιχεία 
ςχετικά τα παιδιά τουσ  (ερ. 1-8). 

 Ερωτιςεισ διερεφνθςθσ για τθν αποτελεςματικότθτα τθσ  επικοινωνίασ γονζων -
νθπιαγωγϊν (ερωτ. 9-12, 15-19). 

 Ερωτιςεισ  διερεφνθςθσ  για  τουσ  τρόπουσ  με  τουσ  οποίουσ  μπορεί  να 
βελτιωκοφν οι ςχζςεισ μεταξφ νθπιαγωγείου και γονζων (ερωτ. 14, 20-23). 

 Ερωτιςεισ διερεφνθςθσ για το πωσ αντιλαμβάνονται  οι γονείσ και πωσ οι 
νθπιαγωγοί το περιεχόμενο τθσ γονεϊκισ εμπλοκισ ςτθ ςχολικι μονάδα (ερωτ. 
24). 

 Ερωτιςεισ διερεφνθςθσ για τισ κεματικζσ ενότθτεσ που κα ικελαν  να ζχει ζνα 
πρόγραμμα Συμβουλευτικισ Γονζων (ερωτ. 13) 

2.1.3.ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΘΣ ΤΟΥ ΕΩΤΘΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ  

Για τθν ανάλυςθ του ερωτθματολογίου χρθςιμοποιικθκε το λογιςμικό ςτατιςτικισ 

ανάλυςθσ SPSS και προχωριςαμε ςε μονομεταβλθτι ανάλυςθ για τθ ςυγκεκριμζνθ 

φάςθ του ζργου.   

 Γ. Κφρια Αποτελζςματα Αξιολόγηςησ  
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1.  Από  τθ  μονομεταβλθτι  ανάλυςθ των  ερωτθματολογίων  των  γονζων προζκυψαν 

τα ακόλουκα αποτελζςματα:  

Δθμογραφικά Στοιχεία:  

 Σε ςχζςθ με το «Φφλο», το 71,7%  (38 υποκείμενα) ιταν γυναίκεσ και το 28,3% (15 
υποκείμενα) άντρεσ. 

 Σε ςχζςθ με τθν «Θλικία», 2 υποκείμενα (3,8%) απάντθςαν «<24», 17 υποκείμενα 
(32,1%) απάντθςαν «25-34», 31 υποκείμενα (58,5%) απάντθςαν «35-44» και  3 
υποκείμενα (5,7%) απάντθςαν «>45». 

 Σε  ςχζςθ  με  το  «Επάγγελμα»  20  υποκείμενα  (37,7%)  απάντθςαν  «Ιδ. 
Υπάλλθλοσ»,  13  υποκείμενα  (24,5%)  «Δθμ.  Υπάλλθλοσ»,  5  (9,4%)  «Ελ. 
Επαγγελματίασ» και Άνεργοι 15 υποκείμενα (28,3%). 

 Σε  ςχζςθ  με  το  «Επάγγελμα  του/τθσ  ςυηφγου»  19  υποκείμενα  (35,8%) 
απάντθςαν «Ιδ. Υπάλλθλοσ», 15 υποκείμενα (28,3%) «Δθμ. Υπάλλθλοσ», 9 (17%) 
«Ελ. Επαγγελματίασ» και Άνεργοι 8 υποκείμενα (15,1%).  

Αποτελζςματα Διερεφνθςθσ:  

 Σε ςχζςθ με τθ «Συχνότθτα επιςκζψεων ςτο νθπιαγωγείο για ενθμζρωςθ» το 
86,8% των γονζων (46 υποκείμενα) επιςκζπτονται το νθπιαγωγείο και 
ενθμερϊνονται για τθν  πρόοδο  του  παιδιοφ  τουσ  «μια  φορά  το  μινα».  Το  
7,5%  (4  υποκείμενα) «ςπάνια», και το 5,7% (3 υποκείμενα) απάντθςαν «ςπάνια». 

 Σε ςχζςθ με τουσ «Λόγουσ που δυςκολεφονται να επιςκεφκοφν το νθπιαγωγείο 
πιο ςυχνά» το 66% (35 υποκείμενα) απάντθςε ότι «δεν ζχουν κάτι να ρωτιςουν», 
το 32,1% (17 υποκείμενα) ότι «δεν ζχουν χρόνο», ενϊ το 1,9% (1 υποκείμενο) «με 
δυςκολεφει θ φροντίδα των άλλων παιδιϊν». 

 Σε ςχζςθ με τθν «Επάρκεια του χρόνου ςτισ προγραμματιςμζνεσ ςυναντιςεισ με 
τθ νθπιαγωγό» και τα 53 υποκείμενα 100% ότι «ζχουν όςο χρόνο χρειάηεται ςτθ 
διάκεςι τουσ». 

 Αναφορικά  με  τα  «Ηθτιματα  Ενθμζρωςθσ  ςτισ  ςυναντιςεισ  με  τισ 
νθπιαγωγοφσ»  το  58,5%  (31  υποκείμενα)  απάντθςε  «για  τισ  δυςκολίεσ  του 
παιδιοφ», το 71,7% (38 υποκείμενα) «για τθ ςυμπεριφορά του παιδιοφ», το 50,9% 
(27 υποκείμενα) για «τρόπουσ βοικειασ του παιδιοφ ςτο ςπίτι» και το 62,3% (33 
υποκείμενα)  «το  πρόγραμμα  του  νθπιαγωγείου».  Φαίνεται  ότι  οι  γονείσ  
ηθτοφν  και ενθμερϊνονται για αρκετά από όςα ςυμβαίνουν κακθμερινά ςτο 
νθπιαγωγείο. 

 Αναφορικά με τα «Θζματα που κα ικελαν οι γονείσ να ςυηθτθκοφν ςτθν ομάδα 
γονζων» το 56,6% (30 υποκείμενα) απάντθςε «Γνωςτικι Ανάπτυξθ του παιδιοφ», 
το 49,1%  (26 υποκείμενα) «Συναιςκθματικι Ανάπτυξθ του παιδιοφ», το 66% (35 
υποκείμενα)  «Κοινωνικι  Ανάπτυξθ  του  παιδιοφ»,  το  79,2%  (42  υποκείμενα) 
«Επικοινωνία γονζων –παιδιϊν», το 35,8% (19 υποκείμενα) «Οι ςχζςεισ ανάμεςα 
ςτα αδζρφια», το 41,5% (22 υποκείμενα) «Σχζςεισ με ςυνομιλικουσ», το 22,6% 
(12 υποκείμενα) «Επικετικότθτα», το 30,2% (16 υποκείμενα) «Ραιδικζσ Φοβίεσ», 
13,2% (7 υποκείμενα) «Κοινωνικι Απομόνωςθ», το 7,5% (4 υποκείμενα) 
«Υπερβολικι δειλία-Συςτολι», και τζλοσ το 18,9% (10 υποκείμενα) «Ραραβατικι 
Συμπεριφορά». 

 Στθν ερϊτθςθ «Ροιεσ δραςτθριότθτεσ ςασ προτείνουν οι νθπιαγωγοί για τθν 
εναςχόλθςθ ςασ με το παιδί ςασ» το 50,9% (27 υποκείμενα) απάντθςαν «να 
διαβάηουμε βιβλία ςτο παιδί», το 18,9% (10 υποκείμενα) «να επιςκεπτόμαςτε με 
το παιδί Μουςεία, Βιβλιοκικεσ, Θζατρα κ.λπ.», το 77,4% (41 υποκείμενα) 
απάντθςαν «να ςυηθτάμε μαηί του για όλα τα κζματα», το 58,5% (31 υποκείμενα) 
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απάντθςαν «να παίηουμε μαηί του παιδαγωγικά παιχνίδια», το 11,3% (6 
υποκείμενα) «να μθ βλζπει μόνο τθλεόραςθ» και τζλοσ μόνο το 5,7% (3 
υποκείμενα) ανζφεραν ότι «δε μασ προτείνει τίποτα». 

 Σε ςχζςθ με τουσ «Λόγουσ επικοινωνίασ με τθ νθπιαγωγό» το 32,1% (17 
υποκείμενα)  ανζφεραν  «για  να  ηθτιςει  βοικεια  για  τθν  αντιμετϊπιςθ  ενόσ 
προβλιματοσ  του  παιδιοφ»,  το  90,6%  (48  υποκείμενα)  για  να  ρωτιςουν  τθ 
νθπιαγωγό  ςχετικά  «με  τθν  εικόνα  του  παιδιοφ  ςτθν  τάξθ»,  το    18,9%  (10 
υποκείμενα) για να ρωτιςει ςχετικά «με τθ ςυμπεριφορά του ίδιου απζναντι ςτο 
παιδί» και τζλοσ το 37,7% (20 υποκείμενα) για να πάρει «ςυμβουλζσ για το πϊσ να 
βοθκιςει το παιδί ςτο ςπίτι».  

 Στο ερϊτθμα «Ρόςεσ από τισ απόψεισ/κρίςεισ τθσ νθπιαγωγοφ για το παιδί ςασ  
είναι  ςωςτζσ»  το  92,5%  (49  υποκείμενα)  απάντθςε  «όλεσ»  ι  «οι 
περιςςότερεσ» ενϊ το 5,7% (3 υποκείμενα) «μερικζσ», και μόνο 1 υποκείμενο 
(1,9%) απάντθςε «ελάχιςτεσ». 

 Αναφορικά με το αν «Εκφράηουν ελεφκερα τθ  γνϊμθ τουσ ςτθ νθπιαγωγό  για τθ 
ςυμπεριφορά τθσ απζναντι ςτο παιδί ι τον τρόπο εργαςίασ τθσ» το 96,2% (51 
υποκείμενα) απάντθςαν «Ναι» και μόνο 2 υποκείμενα (3,8%) απάντθςαν «Πχι». 

 Στο ερϊτθμα που κζςαμε ςχετικά με το αν «Οι γονείσ ζχουν διαφωνιςει ποτζ με 
τθ νθπιαγωγό» μόνο 2 γονείσ (3,8%) απάντθςαν ότι ζχουν διαφωνιςει με τθ 
νθπιαγωγό, ο ζνασ ςε ςχζςθ με «τισ απαιτιςεισ τθσ νθπιαγωγοφ από το παιδί» και 
ο άλλοσ ςε ςχζςθ με  «τθ ςυμπεριφορά τθσ νθπιαγωγοφ απζναντι ςτο παιδί». 

 Σε ςχζςθ με το «Αν αιςκάνονται οι γονείσ ικανοποιθμζνοι από τθν επικοινωνία με 
τθ νθπιαγωγό» το 96,2% (51 υποκείμενα) απάντθςαν «πάρα πολφ» και «πολφ»  
ενϊ λίγο απάντθςαν μόνο 2 υποκείμενα (3,8%). 

 Αναφορικά με το τι πιςτεφουν οι γονείσ για τον «πιο αποτελεςματικό τρόπο 
επικοινωνία  με  το  νθπιαγωγείο» κανζνασ  γονζασ  δε  κεωρεί  αποτελεςματικι  
τθν «τθλεφωνικι επικοινωνία», το 56,6% (30 υποκείμενα)  «με ςφντομεσ 
ςυηθτιςεισ πριν τθν ζναρξθ και μετά τθ λιξθ των μακθμάτων», το 28,3% (15 
υποκείμενα) «με ειδικό  ραντεβοφ»,  το  37,7%  (20  υποκείμενα)  με  «τισ  
προγραμματιςμζνεσ ςυναντιςεισ», και τζλοσ το 20,8% (11 υποκείμενα) με τθν 
«διοργάνωςθ από το νθπιαγωγείο προγράμματοσ Συμβουλευτικισ». 

 Σχετικά με το τι «πρζπει να κάνει το νθπιαγωγείο για να βελτιωκεί θ επικοινωνία 
με τθν οικογζνεια»,  το 34% (18 υποκείμενα) πιςτεφει ότι «το νθπιαγωγείο πρζπει 
να αναπτφξει  δραςτθριότθτεσ  ςτισ  οποίεσ  να  εμπλακοφν  οι  γονείσ»  το  52,8%  
(28 υποκείμενα) κζλει το νθπιαγωγείο «να διοργανϊςει τμιματα Συμβουλευτικισ 
Γονζων με αντικείμενο Σχζςεισ Νθπιαγωγείου-Οικογζνειασ»,  το 18,9% (10 
υποκείμενα) των γονζων προτείνει  το  νθπιαγωγείο  να  «προςκαλεί  τουσ  γονείσ  
ςυχνότερα»,  το  20,8%  (11 υποκείμενα)  να  «διακζτουν  περιςςότερο  χρόνο  για  
ςυηιτθςθ»,  το  34%  (18 υποκείμενα)  κζλουν  οι  «νθπιαγωγοί  να  μθν  
επικοινωνοφν  μαηί  τουσ  μόνο  για αρνθτικά ηθτιματα» και τζλοσ  το 37,7% (20 
υποκείμενα) «να εξθγοφν με υπομονι τα προβλιματα». 

 Σε ςχζςθ με το «τι κα ικελαν από το νθπιαγωγείο αν είχαν τθ δυνατότθτα» το 
26,4% (14 υποκείμενα) κζλουν να «μπουν ςτθ τάξθ και να παρακολουκιςουν 
μάκθμα», το 32,1%  (17  υποκείμενα)  κζλουν  «να  ςυμμετζχουν  ενεργά  ςε  
δράςεισ  του νθπιαγωγείου», το 22,6% (12 υποκείμενα) «να βοθκιςουν τθ 
νθπιαγωγό ςε εργαςίεσ ςτθν τάξθ», το 11,3% (6 υποκείμενα) «να λάβουν μζροσ 
ςτθ λιψθ αποφάςεων για κζματα διοίκθςθσ», το 11,3% (6 υποκείμενα)  «να 
αξιοποιιςουν Υπθρεςίεσ και Ρρόςωπα προσ όφελοσ του νθπιαγωγείου» και τζλοσ 
37,7% «δεν κζλουν να εμπλακοφν, γιατί άλλοσ ο ρόλοσ του νθπιαγωγείου και 
άλλοσ του γονιοφ».   
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2. Τα αποτελζςματα από το ερωτθματολόγιο των υπθρετοφντων νθπιαγωγϊν 

επικεντρϊνονται ςτα ακόλουκα:  

 Οι νθπιαγωγοί αναφζρουν ότι πραγματοποιοφν 3 προγραμματιςμζνεσ ομαδικζσ 

ςυναντιςεισ το χρόνο και υπάρχει προκακοριςμζνθ μζρα και ϊρα κάκε εβδομάδα για 

ατομικζσ ςυναντιςεισ.  Θεωροφν ότι οι γονείσ δυςκολεφονται να επιςκεφκοφν πιο 

ςυχνά τθ νθπιαγωγό για ενθμζρωςθ τόςο λόγω επαγγελματικϊν και οικογενειακϊν 

υποχρεϊςεων όςο και λόγω του ότι δε  κεωροφν  ςθμαντικό  το  ζργο  του  

νθπιαγωγείου όπωσ αντίςτοιχα κεωροφν του Δθμοτικοφ Νθπιαγωγείου. Στισ ομαδικζσ 

ςυναντιςεισ ενθμερϊνουν τουσ γονείσ ςχετικά με το πρόγραμμα και τισ μεκόδουσ 

διδαςκαλίασ ενϊ ςτισ ατομικζσ γίνεται ενθμζρωςθ ςε ςχζςθ με τθν πρόοδο - εξζλιξθ 

και ςυμπεριφορά των παιδιϊν. Ρροτείνουν ςτουσ γονείσ δραςτθριότθτεσ για να 

βοθκιςουν και αυτοί τθν εξζλιξθ του  παιδιοφ  τουσ  και  αναφζρουν  ότι  προτείνουν  

ςτουσ  γονείσ  τθν  ανάγνωςθ παραμυκιϊν, παιδαγωγικά παιχνίδια, παρακολοφκθςθ 

κεατρικϊν παραςτάςεων, να επιςκζπτονται μουςεία και διάφορεσ εκκζςεισ και να 

παρζχουν ψυχολογικι υποςτιριξθ μζςω τθσ ςυηιτθςθσ για διάφορα κζματα που τα 

απαςχολοφν. Θεωροφν ότι οι γονείσ τουσ επιςκζπτονται τόςο για να ενθμερωκοφν για 

τθ πρόοδο και ςυμπεριφορά του παιδιοφ τουσ όςο και  για να διευκετιςουν κάποιο 

πρόβλθμα του παιδιοφ τουσ ςε ςχζςθ με το ςχολικό περιβάλλον. Σε ςχζςθ με το αν 

μποροφν να εκφράςουν ελεφκερα τθν άποψθ τουσ ςτουσ γονείσ, εμφανίηονται  

αρκετά  επιφυλακτικζσ  κεωρϊντασ  ότι  είναι  πιο  εφκολο  να  μιλιςουν ελεφκερα  ςε  

ςχζςθ    με  το  γνωςτικό  επίπεδο  των  νθπίων  ενϊ  αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ ςτο να 

εκφράςουν ςτουσ γονείσ προβλιματα ςυμπεριφοράσ των παιδιϊν. Και αυτό γιατί 

κεωροφν ότι οι γονείσ είτε δε δίνουν τθ ςθμαςία που πρζπει ςτθ ςυμπεριφορά του 

παιδιοφ τουσ, είτε δυςκολεφονται να αποδεχτοφν τθν προβλθματικι ςυμπεριφορά 

είτε εκελοτυφλοφν. Δφο από τισ νθπιαγωγοφσ ανζφεραν ότι διαφϊνθςαν με γονείσ 

κατά τθ φετινι χρονιά γιατί  προςπάκθςαν  επιβάλλουν  ςτισ  νθπιαγωγοφσ    τθ  

διοργάνωςθσ  μιασ ςυγκεκριμζνθσ ςχολικισ ηωισ. Ραρόλα αυτά όλεσ αιςκάνονται 

πολφ ικανοποιθμζνεσ από τθν επικοινωνία με τουσ γονείσ. Οι  νθπιαγωγοί  κεωροφν  

ότι  για  να  βελτιωκεί  θ  επικοινωνία  μεταξφ  νθπιαγωγείου-οικογζνειασ κα πρζπει 

ςε κάποιεσ ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ οι γονείσ να εμπλακοφν ενεργά. Ρροτείνουν 

επίςθσ τθ διοργάνωςθ προγράμματοσ Συμβουλευτικισ Γονζων όπου ςτθν ίδια ομάδα 

κα ςυμμετζχουν τόςο οι γονείσ του νθπιαγωγείου όςο και οι νθπιαγωγοί. Δεν 

φαίνονται ιδιαίτερα ανοιχτζσ ςε διευρυμζνεσ πρακτικζσ επικοινωνίασ όπωσ ςε 

«ανοικτό μάκθμα» για τουσ γονείσ ι «ςυμμετοχι των γονζων ςτθ λιψθ αποφάςεων 

για κζματα διοίκθςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ» ενϊ κα ικελαν οι γονείσ να 

ςυμμετζχουν ενεργά τόςο ςε δράςεισ του νθπιαγωγείου όςο και να τισ βοθκιςουν για 

εργαςίεσ ςτθ τάξθ (π.χ. καταςκευζσ)   

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ  

Από τισ απαντιςεισ των γονζων προκφπτει ότι αυτοί επιςκζπτονται το νθπιαγωγείο  

ςυχνά, μια φορά το μινα και ενθμερϊνονται για τθν πρόοδο του παιδιοφ τουσ. Επειδι 

θ ενθμζρωςθ αυτι είναι ικανοποιθτικι δε χρειάηεται να επιςκεφκοφν το νθπιαγωγείο 
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πιο ςυχνά. Θ ικανοποίθςθ από τθν επικοινωνία προκφπτει και από το γεγονόσ ότι όλοι 

οι γονείσ απάντθςαν ότι ζχουν όςο χρόνο χρειάηονται για να μπορζςουν να 

ςυηθτιςουν με  τθ/το  νθπιαγωγό.  Οι  περιςςότεροι  γονείσ  ηθτοφν  να  

ενθμερϊνονται  για τθ ςυμπεριφορά του παιδιοφ ςτο νθπιαγωγείο, αλλά και για τισ 

δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει. Αυτό  είναι  πολφ  λογικό,  αφοφ  ςτθν  θλικία  αυτι  

είναι  θ  θλικία  του  πρϊτου αποχωριςμοφ του παιδιοφ από τθν οικογζνεια. Αρκετοί 

ενδιαφζρονται επίςθσ για το πρόγραμμα που εφαρμόηεται ςτο νθπιαγωγείο, αλλά και 

πϊσ κα βοθκιςουν το παιδί τουσ  ςτο  ςπίτι.  Μάλιςτα  αναφζρουν  ότι  οι  

νθπιαγωγοί  προτείνουν  ςυνικωσ  να ςυηθτοφν μαηί με τα παιδιά, να παίηουν 

παιδαγωγικά παιχνίδια, να τουσ διαβάηουν κάποια βιβλία. Λιγότερο προτείνουν να 

επιςκζπτονται Μουςεία και Βιβλιοκικεσ ι να μθ βλζπει το παιδί μόνο του τθλεόραςθ.  

Γενικά ςχεδόν όλοι απάντθςαν ότι τουσ ενδιαφζρει θ εικόνα του παιδιοφ ςτθν τάξθ. 

Γνωρίηουμε από τθν εμπειρία ότι αρκετά παιδιά ζχουν διαφορετικι ςυμπεριφορά ςτο 

ςπίτι από το νθπιαγωγείο. Ρ.χ. εάν μια οικογζνεια λειτουργεί πάρα πολφ αυςτθρά, το 

μικρό παιδί προςπακεί να ξεπεράςει τα όρια, να εκτονϊςει τθν ενεργθτικότθτά του 

ςτο χϊρο του νθπιαγωγείου. Οι γονείσ κα ικελαν να παρακολουκιςουν μια ομάδα 

γονζων ςτθν οποία κα ςυηθτοφνται κζματα που αφοροφν κυρίωσ ςτθν επικοινωνία 

μζςα ςτθν οικογζνεια και τθν κοινωνικι ανάπτυξθ του παιδιοφ. Ακόμα ενδιαφζρονται 

για κζματα ςχετικά με τθ γνωςτικι και ςυναιςκθματικι ανάπτυξθ κακϊσ και τθν 

επικετικότθτα του παιδιοφ, ζνα ηιτθμα που αντιμετωπίηουν αρκετζσ οικογζνειεσ 

κακθμερινά. 

 Ζνα ςθμαντικό εφρθμα είναι ότι μόνο δφο γονείσ απάντθςαν ότι κεωροφν πωσ 

ελάχιςτεσ  είναι  οι ςωςτζσ  κρίςεισ  τθσ  νθπιαγωγοφ  για  το παιδί  του. Πλοι οι άλλοι 

απάντθςαν ότι εμπιςτεφονται τθν κρίςθ και άποψθ τθσ νθπιαγωγοφ. Αυτοί οι δφο 

γονείσ διαφϊνθςαν ο ζνασ ςχετικά με τισ απαιτιςεισ τθσ νθπιαγωγοφ από το παιδί και 

ο άλλοσ για τθ ςυμπεριφορά τθσ. Θα μποροφςαμε να ςτακοφμε περιςςότερο ςτο 

ηιτθμα αυτό, αλλά κεωροφμε ότι πρόκειται για δφο μεμονωμζνα περιςτατικά. Μόνο 

δφο γονείσ επίςθσ απάντθςαν ότι δεν μποροφν να εκφράςουν ελεφκερα τθν άποψι 

τουσ. Αυτό είναι ζνα ακόμα δείγμα τθσ ποιότθτασ που υπάρχει ςτθν επικοινωνία των 

γονζων με τισ νθπιαγωγοφσ, το οποίο άλλωςτε εξζφραςαν, υποςτθρίηοντασ ςε 

ποςοςτό 96% ότι είναι πάρα πολφ ικανοποιθμζνοι από τθν επικοινωνία.  Ρροτείνουν  

όμωσ  όλοι ότι  δεν  είναι  ςωςτό  να  ενθμερϊνονται  τθλεφωνικά. Θεωροφν ωσ 

αποτελεςματικότερο τρόπο επικοινωνίασ τισ ςφντομεσ ςυηθτιςεισ πριν και  μετά  τθ  

λιξθ  του  προγράμματοσ  του  νθπιαγωγείου,  κακϊσ  και  τισ προγραμματιςμζνεσ 

ςυναντιςεισ. Ρεριςςότεροι  από  τουσ  μιςοφσ  προτείνουν να διοργανϊςει το 

νθπιαγωγείο τμιμα ςυμβουλευτικισ. Για να βελτιωκεί ακόμα θ επικοινωνία μαηί τουσ 

προτείνουν επιπλζον, να  μθν  επικοινωνοφν  οι  νθπιαγωγοί  μαηί  τουσ  μόνο  για  τα  

αρνθτικά,  να  μθν αιςκάνονται δθλαδι ότι κατθγοροφνται, να τουσ εξθγοφν με 

υπομονι τα προβλιματα και να τοφσ αφιερϊνουν επιπλζον χρόνο. Αυτό βζβαια 

ζρχεται ςε αντίκεςθ με τθν προθγοφμενθ απάντθςι τουσ ότι επικυμοφν να 

ενθμερϊνονται ςτθν αρχι ι το τζλοσ του προγράμματοσ. Στθν περίπτωςθ αυτι είναι 

δφςκολο να διατεκεί επιπλζον χρόνοσ.  Ράντωσ  οι  περιςςότεροι  απάντθςαν ότι  δεν  

επικυμοφν  να  εμπλακοφν  ςε διάφορεσ δραςτθριότθτεσ του νθπιαγωγείου γιατί 

επικυμοφν οι ρόλοι να είναι διακριτοί. Από τουσ  υπόλοιπουσ  περιςςότερο  κζλουν  
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να  ςυμμετζχουν  ενεργά  ςτισ  δράςεισ  του νθπιαγωγείου. Συμπεραςματικά, θ 

επικοινωνία είναι αμφίδρομθ και ικανοποιθτικι. Ρεριςςότερεσ δυςκολίεσ 

αντιμετωπίηουν οι νθπιαγωγοί κυρίωσ να εκφράςουν τισ απόψεισ τουσ ςε ηθτιματα 

που αφοροφν ςτθ ςυμπεριφορά των παιδιϊν και να δεχκοφν τθν πιο ενεργι 

ςυμμετοχι και παρουςία των γονζων ςτο νθπιαγωγείο.   

  

Δ. Προτεραιότητεσ για Δράςη  

Από τα αποτελζςματα τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ που παρουςιάςαμε πιο πάνω  

διαπιςτϊκθκε  ότι θ επικοινωνία και θ ςυνεργαςία μεταξφ του νθπιαγωγείου και των 

γονζων δεν παρουςιάηει ιδιαίτερα προβλιματα. Θ επικοινωνία μεταξφ εκπαιδευτικϊν   

και γονζων, είναι αμφίδρομθ και υπάρχει εμπιςτοςφνθ. Το ςθμείο που χρειάηεται να  

εςτιάςουμε τθν προςοχι μασ αφορά ςτα ςτερεότυπα των εκπαιδευτικϊν για τουσ  

γονείσ  αλλά  και  ςτθν  αναγκαιότθτα  υλοποίθςθσ  προγράμματοσ  Συμβουλευτικισ 

Γονζων, για να ενθμερωκοφν οι γονείσ για ηθτιματα που αφοροφν ςτθν ολόπλευρθ 

ανάπτυξθ των παιδιϊν τουσ.  Με βάςθ τα παραπάνω δεδομζνα, αποφαςίςτθκε ότι τον 

πρϊτο χρόνο εφαρμογισ του  προγράμματοσ είναι ςθμαντικό να επιλεγεί ωσ  

προτεραιότθτα να υλοποιιςουμε μία δράςθ ςε δφο επίπεδα:  α)  ςε  πρϊτο  επίπεδο 

κα  αφορά  ςτθν  υλοποίθςθ  προγράμματοσ  20  ωρϊν  Συμβουλευτικισ Γονζων, και  

β) ςε δεφτερο επίπεδο ςτθν υλοποίθςθ ενδοςχολικοφ ςεμιναρίου 20 ωρϊν το οποίο 

κα αφορά ςτισ αντιλιψεισ και αναπαραςτάςεισ των νθπιαγωγϊν για τουσ γονείσ.  Και 

οι δφο δράςεισ κα είναι εςτιαςμζνεσ ςτθ μεγαλφτερθ ςυμμετοχι των γονζων ςτισ 

δραςτθριότθτεσ του νθπιαγωγείου. Εντόσ του μθνόσ Φεβρουαρίου κα ςχεδιαςτοφν 

αναλυτικά οι δφο δράςεισ.  
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9.  1Ο Νηπιαγωγείο Κορινού Πιερίας : 

«Ανάπτυξη και Εφαρμογή  Παιδαγωγικών Πρακτικών 

και Αξιολόγηση των Μαθητών» 

 

Έκθεση «υστηματικής Διερεύνησης» 

Αριθμός διδασκόντων κατά το 2010-2011: 3     

Αριθμός συμμετεχόντων στην ΑΕΕ: 3 

Αριθμός μαθητών: 34 

Αριθμός τμημάτων: 2   

 

Το κείμενο που ακολουκεί είναι θ ζκκεςθ τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ επιλεγμζνων 

τομζων του εκπαιδευτικοφ ζργου τθσ ςχολικισ μονάδασ που ςυνζταξε το 1o Νθπιαγωγείο 

Κορινοφ και περιγράφει τισ διαδικαςίεσ που ακολοφκθςε το νθπιαγωγείο για τθ 

ςυςτθματικι διερεφνθςθ του δείκτθ αξιολόγθςθσ 4.3 που αφορά τθν ανάπτυξθ και 

εφαρμογι Ραιδαγωγικϊν Ρρακτικϊν και Ρρακτικϊν Αξιολόγθςθσ των Μακθτϊν. Στο 

κείμενο αναφζρονται ςτοιχεία που αφοροφν τθ ςφςταςθ τθσ ομάδασ τθσ αυτοαξιολόγθςθσ, 

τθ ςφνκεςθ τθσ ομάδασ, τον αρικμό και το αντικείμενο των ςυναντιςεων τθσ ομάδασ και τισ 

ςυναντιςεισ με τουσ γονείσ για τθν ενθμζρωςθ και τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο πρόγραμμα. 

Συμπεριλαμβάνονται ςτοιχεία που αφοροφν το ςχζδιο αξιολόγθςθσ, δθλαδι το 

αντικείμενο, τον ςκοπό και τουσ ςτόχουσ τθσ διερεφνθςθσ, τα κριτιρια που 

χρθςιμοποιικθκαν για τθν αποτίμθςι του ςυγκεκριμζνου δείκτθ κακϊσ και τισ πθγζσ και τισ 

μεκόδουσ που αξιοποιικθκαν για τθν άντλθςθ των δεδομζνων. Επίςθσ, γίνεται αναφορά 

ςτα κφρια αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ, όπου καταγράφονται τα ςθμαντικότερα 

ςυμπεράςματα από τθ διερεφνθςθ του δείκτθ με βάςθ ςυγκεκριμζνα δεδομζνα. Τζλοσ, 

καταγράφονται οι προτεραιότθτεσ για δράςθ που προκφπτουν από τθν εκτίμθςθ των 

αποτελεςμάτων που κα αποτελζςουν τθ βάςθ για τθ διαμόρφωςθ του ςχεδίου δράςθσ 
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Α. Διαδικαςίεσ Αξιολόγηςησ 

Θ ςυςτθματικι διερεφνθςθ του δείκτθ που αφορά τθν Ανάπτυξθ και Εφαρμογι 

Ραιδαγωγικϊν Ρρακτικϊν και Ρρακτικϊν Αξιολόγθςθσ των Μακθτϊν 

πραγματοποιικθκε κατά τουσ μινεσ Δεκζμβριο και Ιανουάριο. Δθμιουργικθκε μια 

(1) ομάδα εργαςίασ ςτθν οποία ςυμμετζχουν οι τρεισ εκπαιδευτικοί του 

νθπιαγωγείου…., ….και …..κακϊσ και θ εκπρόςωποσ του ςυλλόγου γονζων και 

κθδεμόνων του νθπιαγωγείου, …...  

Θ ολομζλεια τθσ παιδαγωγικισ ομάδασ ςυνεδρίαςε επτά φορζσ και είχε ωσ 

αντικείμενο ςυηιτθςθσ τα ηθτιματα που αφοροφςαν τθν διαδικαςία αξιολόγθςθσ 

του εκπαιδευτικοφ ζργου, τθ ςυμπλιρωςθ των δεικτϊν αξιολόγθςθσ του 

εκπαιδευτικοφ ζργου, τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ για ςυςτθματικι διερεφνθςθ του 

δείκτθ 4.3. Ανάπτυξθ και εφαρμογι Ραιδαγωγικϊν Ρρακτικϊν και Ρρακτικϊν 

Αξιολόγθςθσ των μακθτϊν. Θ ολομζλεια τθσ παιδαγωγικισ ομάδασ πραγματοποίθςε 

ςυνάντθςθ με τουσ γονείσ θ οποία είχε ωσ αντικείμενο ςυηιτθςθσ τθν μζχρι τϊρα 

πορεία του προγράμματοσ τθσ αξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου τθσ ςχολικισ 

μονάδασ  αλλά και τθν επίδοςθ ερωτθματολογίου για να διερευνθκοφν  παράμετροι  

ςχετικοί  με τθν αξιολόγθςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ αλλά και τον ατομικό φάκελο των 

νθπίων ( portfolio). Επίςθσ οι εκπαιδευτικοί κατά τθ διάρκεια  τθσ διεξαγωγισ του 

ωρολογίου προγράμματοσ και ιδιαίτερα κατά τθν ϊρα των ελεφκερων 

δραςτθριοτιτων ςτο νθπιαγωγείο προζβθςαν ςε ατομικζσ ςυνεντεφξεισ των νθπίων 

προσ διερεφνθςθ των απόψεων των νθπίων για το περιβάλλον,  τισ ςχζςεισ και τισ 

δράςεισ ςτο χϊρο του νθπιαγωγείου. 

 

Β. χζδιο Αξιολόγηςησ 

Ο δείκτθσ αξιολόγθςθσ τον οποίο ερευνιςαμε αφορά τθν οργάνωςθ και λειτουργία 

τθσ τάξθσ και περιλαμβάνει ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν ανάπτυξθ και ςτθν 

εφαρμογι παιδαγωγικϊν πρακτικϊν και πρακτικϊν αξιολόγθςθσ των μακθτϊν. 

Οι ςτόχοι που κζςαμε ιταν οι εξισ: 

1. θ διερεφνθςθ τθσ ανάπτυξθσ και τθσ εφαρμογισ παιδαγωγικισ πρακτικϊν 
αξιολόγθςθσ των μακθτϊν ςτο νθπιαγωγείο. 

2. θ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ 
3. θ πικανι ςφνδεςθ του δείκτθ με τθν ανάπτυξθ ςχεδίων δράςθσ ςτθ ςχολικι 

μονάδα 
Τα κριτιρια τα οποία χρθςιμοποιθκικαν για τθν αποτίμθςθ του δείκτθ  ιταν : 

1. Θ Χριςθ του ατομικοφ Φακζλου Αξιολόγθςθσ του παιδιοφ (portfolio) 
2. Ζμφαςθ ςτθ κετικι ενίςχυςθ  
3. Ραιδαγωγικι ςχζςθ νθπιαγωγοφ- νθπίου 
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4. Συςτθματικι καταγραφι τθσ προόδου των μακθτϊν  
5. Χριςθ διαφόρων μεκόδων αξιολόγθςθσ 
6. Ενθμζρωςθ των μακθτϊν για τθν ποιότθτα τθσ εργαςίασ 
7. Αξιοποίθςθ των πλθροφοριϊν για ανατροφοδότθςθ τθσ διδαςκαλίασ. 
Για τθ ςυςτθματικι διερεφνθςθ του δείκτθ χρθςιμοποιιςαμε τισ εξισ πθγζσ: 

 Αρχείο του νθπιαγωγείου 

 Καταγραφζσ των νθπιαγωγϊν 

 Ατομικόσ φάκελοσ των νθπίων 

 Οδθγόσ τθσ νθπιαγωγοφ 
Τα μζλθ τθσ ομάδασ αξιοποιϊντασ τα αρχεία του νθπιαγωγείου ςυλλζξανε και 

επεξεργάςτθκαν τα ςτοιχεία που αφοροφν ςτα επιμζρουσ κριτιρια του 

ςυγκεκριμζνου δείκτθ. Διαμορφϊςανε ερωτθματολόγια για τουσ γονείσ6  και ςχζδια 

ςυνζντευξθσ για τα νιπια7 και  εξζταςαν, ανζλυςαν και ςφγκριναν τα αποτελζςματα 

του δείκτθ μ’ αυτά άλλων δεικτϊν. Τζλοσ διερευνιςαμε τθν πικανι ςφνδεςθ του 

δείκτθ με τθν ανάπτυξθ ςχετικϊν ςχεδίων δράςθσ ςτο νθπιαγωγείο. 

 

Γ. Κφρια Αποτελζςματα Αξιολόγηςησ 

Κατά  τθ διάρκεια  ςυνάντθςθσ που είχαμε με τουσ γονείσ των νθπίων δϊςαμε τα 

ερωτθματολόγια που διαμορφϊςαμε για να διερευνιςουμε τον δείκτθ και μετά τισ 

απαραίτθτεσ οδθγίεσ οι γονείσ τα ςυμπλιρωςαν. Το κλίμα ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ 

ςυνάντθςθσ ιταν πολφ καλό και εποικοδομθτικό. Οι γονείσ ζδειξαν ενδιαφζρον για 

τθ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ. Συμπλιρωςαν τα 

ερωτθματολόγια με ευχαρίςτθςθ και χωρίσ να δυςαναςχετιςουν. 

 Μετά τθν επεξεργαςία που κάναμε ς’ αυτά,  βγάλαμε τα εξισ ςυμπεράςματα: 

1. Θ πλειοψθφία των γονιϊν ςυμφωνεί ότι από τθν αρχι τθσ χρονιάσ το 
νθπιαγωγείο ενθμερϊνει για τουσ κανονιςμοφσ λειτουργίασ του νθπιαγωγείου, 
για το αναλυτικό πρόγραμμα, τισ διδακτικζσ μεκόδουσ που εφαρμόηει, για τθν 
αυκεντικι αξιολόγθςθ , τθ χρθςιμότθτα και τθ χριςθ του φακζλου αξιολόγθςθσ.  

2. Επίςθσ όλοι οι γονείσ πιςτεφουν ότι τα παιδιά νιϊκουν άνετα ςτο νθπιαγωγείο 
και οι φάκελοι αξιολόγθςθσ είναι πολφ χριςιμοι γιατί βλζπουν τθν εξζλιξθ και 
τθν αυκεντικι δουλειά των παιδιϊν, καταγράφουν τα μακθςιακά επιτεφγματά 
τουσ αλλά και ότι αποτελοφν μια ςοβαρι πθγι πλθροφοριϊν και προίκα για τθ 
μακθςιακι τουσ εξζλιξθ κακϊσ και ότι αναδεικνφουν ςθμαντικά το παιδαγωγικό 
και διδακτικό ζργο ςτο νθπιαγωγείο. 

3. Τθν πλειοψθφία των γονιϊν δεν φοβίηει θ φπαρξθ του φακζλου αξιολόγθςθσ  
Από τισ ςυνεντεφξεισ με τα παιδιά  (28) βγικαν τα εξισ ςυμπεράςματα: 

1. Στθν πλειοψθφία των παιδιϊν αρζςει να παίηουν ςτο νθπιαγωγείο (τουβλάκια, 
παηλ, υπολογιςτι, ηωγραφικι, μπακάλικο) ςτισ διάφορεσ γωνιζσ  με φίλουσ. 

2. Για τα περιςςότερα παιδιά δεν υπάρχει κάτι  ι κάποιοσ που να τα ςτεναχωρεί με 
εξαίρεςθ τισ εξισ  περιπτϊςεισ:  «όταν με χτυποφν», « όταν δεν με παίηουν» ι 

                                                           

6
  

7
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όταν «δεν μ’ ζχουν φίλο». 
3. Πλα τα παιδιά ςυμφωνοφν με τουσ κανόνεσ του νθπιαγωγείου και προςπακοφν 

να τουσ τθροφν, και νιϊκουν πολφ καλά όταν καταφζρνουν να κάνουν γριγορα 
και ςωςτά μια εργαςία. 

4. Τα περιςςότερα παιδιά χαίρονται να δείχνουν τισ εργαςίεσ τουσ ςτουσ φίλουσ και 
ςτουσ γονείσ και λιγότερο ςτθν κυρία ι ςε κάποιον άλλον.  

5. Επίςθσ δθλϊνουν ότι τουσ αρζςει να επιλζγουν μαηί με τθν κυρία τουσ τισ 
εργαςίεσ τουσ και να τισ βάηουν ςτον φάκελο αξιολόγθςθσ. 

6. Τζλοσ, θ πλειοψθφία των παιδιϊν νιϊκει πολφ καλά όταν οι γονείσ ζρχονται ςτο 
νθπιαγωγείο και μόνο ζνα παιδί νιϊκει άςχθμα.  

Θεωρϊντασ απαραίτθτο ςτοιχείο και τα ςυμπεράςματα από μιασ μορφισ  

αυτοαξιολόγθςθσ των εκπαιδευτικϊν τθσ ςχολικισ μονάδασ,  προχωριςαμε  ςτθ 

ςυμπλιρωςθ ενόσ ερωτθματολογίου ςχετικό με τθν αυτοαξιολόγθςθ παρζμβαςθσ 

εκπαιδευτικοφ. Αφοφ τα επεξεργαςτικαμε καταλιξαμε ςτα εξισ ςυμπεράςματα ανά 

άξονα: 

1. Πςο αφορά τθν οικοδόμθςθ αμοιβαίων ςχζςεων, όλοι οι εκπαιδευτικοί 
ςχθμάτιςαν κετικζσ ςχζςεισ εμπιςτοςφνθσ με κάκε παιδί αλλά και με τισ 
οικογζνειζσ τουσ. Θ ςυνεργαςία με ςυναδζλφουσ και εκπροςϊπουσ τθσ 
κοινότθτασ κακϊσ και θ υλοποίθςθ δραςτθριοτιτων για τθν υποςτιριξθ των 
παιδιϊν και των οικογενειϊν τουσ παρουςιάηει κάποια προβλιματα. 

2. Στο ςχεδιαςμό και τθν οργάνωςθ αναπτυξιακά κατάλλθλου προγράμματοσ  
ζχουμε μια εικόνα χωρίσ προβλιματα. 

3. Στθν εξαςφάλιςθ τθσ ανάπτυξθσ και τθσ μάκθςθσ των παιδιϊν ζχουμε επίςθσ μια 
εικόνα χωρίσ προβλιματα. 

4. Πςον αφορά ςτθν ενθμζρωςθ πάνω ςε κζματα προςχολικισ εκπαίδευςθσ θ 
εικόνα ςτθν πλειοψθφία είναι κετικι εκτόσ από το κομμάτι τθσ ςυμμετοχισ των 
εκπαιδευτικϊν ςε επαγγελματικοφσ οργανιςμοφσ ςχετικοφσ με τθν προςχολικι 
εκπαίδευςθ. 

5. Θετικι εικόνα, χωρίσ προβλιματα ζχουμε και ςτον άξονα που αφορά τθν 
υποςτιριξθ επαγγελματικϊν ςτακερϊν προτφπων. 

 

Προτεραιότητεσ για Δράςη 

Μετά τθ ςυςτθματικι διερεφνθςθ και τθν εκτίμθςθ των αποτελεςμάτων ωσ προσ το 

δείκτθ που αφορά ςτθν Ανάπτυξθ και Εφαρμογι Ραιδαγωγικϊν πρακτικϊν 

Αξιολόγθςθσ Μακθτϊν προτείνουμε τισ εξισ δράςεισ: 

1. Δθμιουργία Ιςτοςελίδασ του νθπιαγωγείου 
2. Βελτίωςθ του ατομικοφ φακζλου Αξιολόγθςθσ των νθπίων.(portfolio) 
Θ αναγκαιότθτα τθσ υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ που αφορά ςτθ δθμιουργία τθσ 

ιςτοςελίδασ, ζγκειται ςτθν προβολι του εκπαιδευτικοφ ζργου του νθπιαγωγείου, 

ςτθν επικοινωνία με τουσ γονείσ αλλά και με άλλα ςχολεία, και τζλοσ ςτθν ανάδειξθ 

των καλϊν πρακτικϊν και το άνοιγμα του νθπιαγωγείου ςτθν κοινωνία με ςφγχρονα 

εργαλεία και μζςα επικοινωνίασ. 

Ο ατομικόσ φάκελοσ αξιολόγθςθσ των νθπίων αποτελεί αναγκαίο και χριςιμο μζςο 

ςυλλογισ ποικίλων ςτοιχείων για τα μακθςιακά επιτεφγματα των παιδιϊν. Γι’ αυτό 

κεωροφμε απαραίτθτθ τθν ενςωμάτωςι του ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Θ 



 67 

βελτίωςι του  ςυνίςταται :  

1. Στθν καταγραφι πλθροφοριϊν  με τθ χριςθ θλεκτρονικϊν μζςων (κάμερα, Θ/Υ, 
φωτογραφικι μθχανι) 

2. Στισ πρακτικζσ αξιολόγθςθσ που ενιςχφουν τθν αυτοεκτίμθςθ των παιδιϊν 
3. Σαν εργαλείο επικοινωνίασ ανάμεςα ςτα παιδιά, τουσ οικείουσ τουσ και τουσ 

εκπαιδευτικοφσ 
4. Σαν ςφνδεςμοσ μεταξφ γνϊςεων που αποκτικθκαν ςτο παρελκόν και μάκθςθσ 

που αποκτάται ςτο παρόν 
5. Στθν ανατροφοδότθςθ προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ για τον ζλεγχο και τθ βελτίωςθ 

τθσ διδαςκαλίασ ςτθν τάξθ. 
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10.  4Ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης : «Ανάπτυξη και 

εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και 

παρεμβάσεων» 

 

Έκθεση «υστηματικής Διερεύνησης» 

Αριθμός διδασκόντων κατά το 2010-2011: 3     

Αριθμός συμμετεχόντων στην ΑΕΕ: 3 

Αριθμός μαθητών: 40 

Αριθμός τμημάτων: 2   

 

Το κείμενο που ακολουκεί είναι θ ζκκεςθ τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ επιλεγμζνων 

τομζων του εκπαιδευτικοφ ζργου τθσ ςχολικισ μονάδασ που ςυνζταξε το 4o Νθπιαγωγείο 

Κοηάνθσ και περιγράφει τισ διαδικαςίεσ που ακολοφκθςε το νθπιαγωγείο για τθ 

ςυςτθματικι διερεφνθςθ του δείκτθ αξιολόγθςθσ 4.4 που αφορά τθν ανάπτυξθ και 

εφαρμογι εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων και παρεμβάςεων. Στο κείμενο αναφζρονται 

ςτοιχεία που αφοροφν τθ ςφςταςθ τθσ ομάδασ τθσ αυτοαξιολόγθςθσ, τθ ςφνκεςθ τθσ 

ομάδασ, τον αρικμό και το αντικείμενο των ςυναντιςεων τθσ ομάδασ και τισ ςυναντιςεισ 

με τουσ γονείσ για τθν ενθμζρωςθ και τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο πρόγραμμα. 

Συμπεριλαμβάνονται ςτοιχεία που αφοροφν το ςχζδιο αξιολόγθςθσ, δθλαδι το 

αντικείμενο, τον ςκοπό και τουσ ςτόχουσ τθσ διερεφνθςθσ, τα κριτιρια που 

χρθςιμοποιικθκαν για τθν αποτίμθςι του ςυγκεκριμζνου δείκτθ κακϊσ και τισ πθγζσ και 

τισ μεκόδουσ που αξιοποιικθκαν για τθν άντλθςθ των δεδομζνων. Επίςθσ, γίνεται 

αναφορά ςτα κφρια αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ, όπου καταγράφονται τα 

ςθμαντικότερα ςυμπεράςματα από τθ διερεφνθςθ του δείκτθ με βάςθ ςυγκεκριμζνα 

δεδομζνα. Τζλοσ, καταγράφονται οι προτεραιότθτεσ για δράςθ που προκφπτουν από τθν 

εκτίμθςθ των αποτελεςμάτων που κα αποτελζςουν τθ βάςθ για τθ διαμόρφωςθ του 

ςχεδίου δράςθσ. 
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Α. Διαδικαςίεσ Αξιολόγηςησ 

 

Θ πρϊτθ ενθμζρωςθ ςτο 4ο ολοιμερο Νθπιαγωγείο Κοηάνθσ για το πιλοτικό ζργο 

του Υπουργείου Ραιδείασ και που αφορά τθν αυτοαξιολόγθςθ (Α.Ε.Ε.), ζγινε τον 

Μάιο του 2010 (Δευτζρα 17 Μαΐου 2010) από τθν Σχολικι Σφμβουλο κ….. Στθ 

ςυνάντθςθ – ενθμζρωςθ διατυπϊκθκαν απόψεισ διςταγμοφ και επιφφλαξθσ ωσ 

προσ: τθν δυνατότθτα να ανταποκρικοφν οι εκπαιδευτικοί ςε μια τζτοια καινοτομία, 

τθν ιδεολογία και τουσ φόβουσ μιασ αξιολόγθςθσ όποιασ μορφισ, ωσ προσ τον χρόνο 

και κόπο που απαιτοφνταν για μια τζτοια ςυμμετοχι. 

Δόκθκε το υλικό που είχε θ Σφμβουλοσ μζχρι εκείνθ τθ χρονικι ςτιγμι ςτα χζρια τθσ, 

για ενθμζρωςθ. 

Τελικά ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων ςυμφϊνθςε ομόφωνα να ςυμμετάςχει ςε μία νζα 

εμπειρία τθσ Σχολικισ Μονάδασ, απόφαςθ θ οποία καταγράφεται ςτο Ρρακτικό, αρ. 

6 / 20 Μαΐου 2010. 

Θ διάρκεια του ζργου κα διαρκζςει δφο ςχολικά ζτθ και το ζργο ξεκίνθςε τον 

Σεπτζμβριο του 2010. 

Το διδακτικό προςωπικό άλλαξε το Σεπτζμβριο του 2010 κατά 30 % (1 ςτουσ 3). 

Ραρουςιάςτθκαν πάλι ενδοιαςμοί και εκφράςτθκαν δικαιολογθμζνεσ αναςφάλειεσ 

ωσ προσ τισ απαιτιςεισ του ζργου, οι οποίεσ δεν ιταν ακόμθ αρκετά ςαφείσ. Το 4ο 

Νθπιαγωγείο ςυντάςςει νζο πρακτικό μετά από τθ ςυνάντθςθ με τθ Σχολικι 

Σφμβουλο τον Σεπτζμβριο του 2010, το οποίο διλωνε τθ ςυγκατάκεςθ όλων των 

μελϊν Δ. Ρ. για τθ ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα. 

Ζχοντασ υπόψθ τισ οδθγίεσ του ζργου οι οποίεσ δόκθκαν από τον εκπρόςωπο του 

Υπουργείου Ραιδείασ ςτθν Ρεριφερειακι Συνάντθςθ Σχολικϊν Μονάδων Δυτικισ 

Μακεδονίασ (Κοηάνθ, 11 Νοεμβρίου 2010), ςτθν δικι μασ Σχολικι Μονάδα και με 

τον αρικμό των εκπαιδευτικϊν ζπρεπε να επιλζξουμε να διερευνιςουμε με τα 

εργαλεία που προτείνονται από το υλικό του Υπουργείου (μικρι ςχολικι μονάδα) 

ζναν τομζα από ζνα πεδίο. 

Μετά τθν Ρεριφερειακι επιμορφωτικι ςυνάντθςθ το διδακτικό προςωπικό 

αποφάςιςε ςε ςυνεδρίαςθ, ςτισ 10-12 2010 / αρ. πρ. 3, να εργαςτεί ωσ μια ομάδα α) 

για τθ ςφνταξθ τθσ Ζκκεςθσ Γενικισ Εκτίμθςθσ τθσ Εικόνασ του Νθπιαγωγείου και β) 

για τθ Συςτθματικι Διερεφνθςθ Επιλεγμζνου Τομζα του Ε.Ε. τθσ Σχολικισ Μονάδασ. 

Κι αυτό διότι ο αρικμόσ του Δ.Ρ. είναι μικρόσ και οι ολομζλειεσ ιταν εφκολεσ και 

ευζλικτεσ. Ραρόλα αυτά αποφαςίςτθκε να μοιράηονται οι υποχρεϊςεισ του 

προγράμματοσ ςε όλα τα ςτάδια. 

Το πεδίο που επιλζχκθκε είναι το 4ο με τθν ονομαςία: Εκπαιδευτικζσ Διαδικαςίεσ και 

αναφζρεται ςτθν εφαρμογι του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν (ΑΡΣ & ΔΕΡΡΣ). 

Ο Τομζασ που επιλζχκθκε να διερευνθκεί (ζνασ) αναφζρεται ςτισ Εκπαιδευτικζσ 

Δραςτθριότθτεσ (4οσ).   
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Ο Δείκτθσ που κα αξιολογθκεί (4.4.) περιγράφεται: 

Ανάπτυξθ και Εφαρμογι Εκπαιδευτικϊν Δραςτθριοτιτων και Ραρεμβάςεων. 

Στον δείκτθ αυτόν κα πρζπει να αποτιμιςουμε ποιεσ πρωτοβουλίεσ αναπτφςςει το 

νθπιαγωγείο μασ για να υλοποιθκοφν εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ και 

παρεμβάςεισ, ϊςτε να βελτιωκεί ποιοτικά το Ρρόγραμμα Σπουδϊν. Αυτζσ μπορεί να 

είναι: υλοποίθςθ καινοτομιϊν, πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ, ςυμμετοχι ςε προαιρετικά 

εκπαιδευτικά προγράμματα κ.λπ. 

 

Στισ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ βελτιϊνουν ποιοτικά το Ρρόγραμμα 

Σπουδϊν κατατάχκθκε θ Λειτουργία τθσ Δανειςτικισ Βιβλιοκικθσ και θ ςχζςθ τθσ με 

τθ γλωςςικι και πολιτιςτικι ανάπτυξθ των παιδιϊν. Από τθν καταγραφι τθσ ζκκεςθσ 

γενικισ εικόνασ του νθπιαγωγείου θ οποία ςυντάχκθκε με τθ ςυνεργαςία και των 

τριϊν μελϊν του διδακτικοφ προςωπικοφ του νθπιαγωγείου, διαπιςτϊκθκαν 

ςθμαντικζσ ελλείψεισ ςτθν αποτελεςματικι λειτουργία τθσ Δανειςτικισ Βιβλιοκικθσ. 

Ραρόλο που ςτο νθπιαγωγείο μασ θ οργάνωςθ του μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ είναι 

πολφ καλι (γνωςτικζσ περιοχζσ-γωνιζσ), κεωριςαμε πωσ θ διερεφνθςθ όλων των 

παραγόντων για τθν ποιοτικι λειτουργία τθσ Δανειςτικισ Βιβλιοκικθσ είναι 

προτεραιότθτα. Ζτςι ςτθν ολομζλεια τθσ 10θσ Δεκεμβρίου 2010 μοιράςτθκαν 

επιμζρουσ κακικοντα με υποχρζωςθ όλων για ςυχνζσ ςυναντιςεισ όπου κα 

ςυηθτοφνταν θ εξζλιξθ τθσ διερεφνθςθσ. 

Τα μζλθ του διδακτικοφ προςωπικοφ τα οποία κλικθκαν να αναλάβουν επιμζρουσ 

υποχρεϊςεισ είναι:  

1) …..: Ρροϊςταμζνθ 

2) …..: Μζλοσ 

3) ….: Ρρακτικογράφοσ 

Θ ομάδα είναι ευζλικτθ και βρίςκεται ςε επικοινωνία ςχεδόν κακθμερινι, με ςυχνζσ 

ανατροφοδοτιςεισ μετά τθ λιξθ του διδακτικοφ ωραρίου. 

 

Β. χζδιο Αξιολόγηςησ 

Στο μζροσ αυτό κα πρζπει να παρουςιάςουμε :  

α) Το αντικείμενο που κα αξιολογθκεί 

β) Τουσ ςτόχουσ που διερευνιςαμε 

γ) Τα κριτιρια που χρθςιμοποιιςαμε ϊςτε να γίνει θ αποτίμθςθ του μετά τθ 

διερεφνθςθ 

δ) Οι μζκοδοι που αξιοποιιςαμε 

ε) Οι πθγζσ που χρθςιμοποιικθκαν 

Ζτςι αναλυτικά αναπτφςςεται το ςχζδιο δράςθσ. 

α) Το αντικείμενο που κα αξιολογθκεί είναι το περιεχόμενο τθσ Βιβλιοκικθσ, το 

δανειςτικό ςφςτθμα, θ αναγνωςτικι κίνθςθ, θ φιλαναγνωςία, θ εμπλοκι των 

γονζων και γενικά θ ποιοτικι λειτουργία τθσ Δ.Β. ωσ εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα 

και παρζμβαςθ που διαπερνά ολόκλθρο το Ρρόγραμμα Σπουδϊν. 
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β) Οι ςτόχοι που τζκθκαν περιγράφονται: 

1. Να ςυνδεκεί λειτουργικά θ ανάπτυξθ τθσ γλϊςςασ του παιδιοφ με τθ Δανειςτικι 
Βιβλιοκικθ. 

2. Να οργανωκεί καλφτερα το δανειςτικό τθσ ςφςτθμα. 

3. Να εμπλουτιςτεί ποιοτικά και ποςοτικά το περιεχόμενο τθσ Βιβλιοκικθσ. 

4. Να ξεκινιςει μια κατθγορία βιβλίων για τουσ γονείσ τα οποία κα βοθκιςουν 
τουσ γονείσ ςτο ρόλο τουσ ςυμβουλευτικά (ψυχολογικά, παιδαγωγικά, 
κοινωνικά) 

5. Να γίνει ο δανειςμόσ βιβλίων από τα παιδιά ςυνικεια, εξοικείωςθ και ανάγκθ, 
ϊςτε να αποκτιςουν μια κετικι ςτάςθ ηωισ ςτθ ςχζςθ τουσ με το βιβλίο. 

6. Να εμπλακοφν οι γονείσ ςτθν υπόκεςθ του βιβλίου και να ςτθρίηουν κάκε 
δραςτθριότθτα γφρω από αυτιν. 

7. Να οργανϊνονται ςυχνζσ εκδθλϊςεισ, δράςεισ γφρω από το βιβλίο. 

8. Να αςκθκοφν τα παιδιά ςε ζνα απλό και λειτουργικό ςφςτθμα δανειςμοφ, ϊςτε 
να αποκτιςουν αυτόνομα δεξιότθτεσ γφρω από αυτό (όπωσ: εξοικείωςθ με τισ 
καρτζλεσ δανειςμοφ, με τθν προςταςία του βιβλίου, με τθ ςυνζπεια τθσ 
επιςτροφισ, με τθν παρακίνθςθ ανάγνωςθσ ςτο ςπίτι κ.λπ.) 

9. Να καλλιεργθκεί ςτα παιδιά θ φιλαναγνωςία και θ ανάγκθ ςυχνισ επίςκεψθσ 
τουσ ςε άλλεσ βιβλιοκικεσ, ςε βιβλιοπωλεία και να γίνει το ίδιο «διαφθμιςτισ 
του βιβλίου ςτθν οικογζνεια» 

10. Να αποτελζςει το βιβλίο ςθμείο και κζντρο αναφοράσ τθσ γνϊςθσ του 
νθπιαγωγείου, πόλο ζλξθσ των εκπαιδευτικϊν και των γονζων ϊςτε να 
εμπλουτίηει το Ρρόγραμμα Σπουδϊν κακθμερινά. 

γ) Τα κριτιρια που χρθςιμοποιικθκαν για τθν αποτίμθςθ των δεικτϊν ιταν τα εξισ: 

 Ρόςα βιβλία ζχει θ βιβλιοκικθ του νθπιαγωγείου 

 Σε πόςεσ κεματικζσ κατθγορίεσ αναφζρονται τα βιβλία τθσ Δ.Β. (ςτθριχκικαμε 
κυρίωσ ςτο δεκαδικό ςφςτθμα ταξινόμθςθσ βιβλίων του Dewey) 

 Ρόςα από αυτά ανικουν ςτο υλικό του νθπιαγωγείου και πόςα ζχουν 
παραχωρθκεί από τουσ γονείσ. 

 Ροια είναι τα κριτιρια που πρζπει να λαμβάνουν υπόψθ οι εκπαιδευτικοί και οι 
γονείσ, όταν πρόκειται να αγοράςουν βιβλία για παιδιά 

 Ρόςο ςυχνά δανείηονται τα παιδιά βιβλία από το νθπιαγωγείο 

 Ροια είναι ςυνικωσ θ χρονικι διάρκεια δανειςμοφ 

 Ρόςο ςυχνά αναπτφςςονται δραςτθριότθτεσ γφρω από το βιβλίο (όπωσ: 
Συναντιςεισ ενθμερωτικζσ με τουσ γονείσ, καταςκευι χειροποίθτων βιβλίων, 
ανακοινϊςεισ παιδιϊν μετά από το δανειςμό ενόσ βιβλίου, επίςκεψθ ςε άλλεσ 
μεγάλεσ βιβλιοκικεσ, προςκλιςεισ ςυγγραφζων κ.λπ.) 

 Το βιβλιοκθκονομικό υλικό (καρτζλεσ βιβλίου, αναγνϊςτθ κ.λπ.) είναι 
λειτουργικό και εάν πρζπει να βελτιωκεί. 

 Σε ποιο βακμό επθρεάηει τθ γλωςςικι ανάπτυξθ των παιδιϊν (ανάγνωςθ, 
αναδυόμενθ γραφι, τρόποσ ςκζψθσ, δθμιουργικότθτα) 

δ) Θ μεκοδολογία που ακολουκικθκε ιταν θ εξισ: 

1. Καταγραφι όλων των υλικϊν τθσ Βιβλιοκικθσ με ταξινόμθςθ ςφμφωνα με το 
δεκαδικό ςφςτθμα του Dewey (κατά προςζγγιςθ για τα βιβλία που αφοροφν τθν 
προςχολικι θλικία). Επίςθσ κα καταγραφοφν και άλλα εποπτικά υλικά τα οποία 
αναφζρονται ςε πλθροφορίεσ και ςε γνϊςεισ που υποςτθρίηουν τουσ 
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γενικότερουσ ςκοποφσ τθσ Βιβλιοκικθσ του νθπιαγωγείου, όπωσ (χάρτεσ, CD, …) 

2. Καταγραφι τθσ αναγνωςτικισ κίνθςθσ των παιδιϊν αξιοποιϊντασ το 
βιβλιοκθκονομικό υλικό το οποίο χρθςιμοποιείται για τθ ςυλλογι ςτοιχείων 
όπωσ: α) κάρτα βιβλίου, β) κάρτα παιδιοφ/αναγνϊςτθ, γ) καρτζλα 
αναγνωςτικισ κίνθςθσ.                           Ειδικότερα: α) ποια παιδιά 
διάβαςαν/δανείςτθκαν το κάκε βιβλίο, β) Ροια βιβλία διάβαςε/δανείςτθκε το 
κάκε παιδί, γ) Ρόςα βιβλία διάβαςε κάκε παιδί ςε άμιλλα με τα άλλα παιδιά. 
Επίςθσ: Ρόςοσ περίπου είναι ο χρόνοσ δανειςμοφ και ποιεσ κατθγορίεσ βιβλίων 
προτιμϊνται. 

3. Καταγραφι των κριτθρίων επιλογισ για τθν αγορά βιβλίων για παιδιά από τουσ 
γονείσ. Αυτό διερευνάται μζςα από ζνα ερωτθματολόγιο που δόκθκε ςτουσ 
γονείσ με όλουσ τουσ ςχετικοφσ παράγοντεσ που επθρεάηουν ςυνικωσ τουσ 
αγοραςτζσ βιβλίων για παιδιά – ίςωσ και γενικότερα – (όπωσ: ςυγγραφζα, τιμι, 
εκδοτικόσ οίκοσ, εικονογράφθςθ, αιςκθτικι, ςυςτάςεισ από ειδικοφσ, κ.λπ.) 

4. Καταγραφι αναγνωςτικισ ςτάςθσ των γονζων ωσ πρότυπα για τα παιδιά τουσ 
μζςα από 12 ερωτιςεισ. Μζςα από αυτό μπορεί να αναδυκεί θ ςυμπεριφορά 
των γονζων γφρω από το βιβλίο, όπου με ζμμεςο τρόπο προτείνονται δράςεισ 
γι’ αυτοφσ. (Ενδεικτικζσ Ερωτιςεισ: πόςο ςυχνά διαβάηουν βιβλία ςτο παιδί 
τουσ, πόςο ςυχνά επιςκζπτονται βιβλιοπωλεία, αν παρακινοφν το παιδί τουσ να 
δανειςτεί βιβλία από το νθπιαγωγείο, κ.λπ.) 

5. Επίςθσ γίνεται προςπάκεια να καταγραφοφν οι δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ 
αναπτφςςονται ςτο χϊρο του νθπιαγωγείου κυρίωσ, ι και ςε άλλουσ ςχετικοφσ 
με το βιβλίο χϊρουσ, όπωσ: ποιοτικι οργάνωςθ τθσ «γωνιάσ του βιβλίου, «τθσ 
γωνιάσ τθσ γλϊςςασ», ανακοινϊςεισ των παιδιϊν μετά από το δανειςμό και 
ανάγνωςθ βιβλίων, καταςκευι χειροποίθτων βιβλίων, επιςκζψεισ ςε άλλεσ 
βιβλιοκικεσ, ςε βιβλιοπωλεία, τυπογραφεία, κ.λπ. 

6. Καταγραφι τθσ ςυμπεριφοράσ των παιδιϊν ωσ προσ τθ ςτάςθ τουσ με το βιβλίο 
(φιλαναγνωςία, άμιλλα, ςυηθτιςεισ, γνϊςθ των τεχνικϊν ςτοιχείων γφρω από 
το βιβλίο – ςυγγραφζασ, εικονογράφοσ, βιβλιοδζτθσ, βιβλιοπϊλθσ, 
τυπογράφοσ, …) 

7. Ενθμερωτικι ςυνάντθςθ με τουσ γονείσ, ςτθν οποία κα ςυηθτθκοφν οι ςτόχοι 
του τομζα διερεφνθςθσ που αναλάβαμε και αφορά τθν εκπαιδευτικι 
δραςτθριότθτα τθσ ποιοτικισ λειτουργίασ τθσ Δανειςτικισ Βιβλιοκικθσ.    

 

Γ. Κφρια Αποτελζςματα Αξιολόγηςησ 

Εδϊ κα διατυπϊςουμε τα ςθμαντικότερα ςυμπεράςματα ωσ προσ τον δείκτθ που 

διερευνάται με βάςθ τα δεδομζνα που διακζτει το νθπιαγωγείο και τισ δυνατότθτεσ 

και τουσ περιοριςμοφσ α) από το χρόνο που είχαμε ςτθ διάκεςθ μασ και β) τθ 

δυςκολία καταγραφισ περιςςότερων ποιοτικϊν ςτοιχείων.  

Συνεπϊσ τα αποτελζςματα αναφζρονται ζχοντασ υπόψθ τθ μεκοδολογία και τα 

εργαλεία (ερωτθματολόγια, κ.λπ.) που χρθςιμοποιικθκαν. 

1.ΚΑΤΑΓΑΦΘ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘΣ 

1.Α.ΚΑΤΑΓΑΦΘ ΥΛΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΘΣ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘΣ 

Από τθν καταγραφι τθσ Σχολικισ Βιβλιοκικθσ, με ταξινόμθςθ ςφμφωνα με το 

δεκαδικό ςφςτθμα του Dewey, διαπιςτϊνεται ότι υπάρχουν: 

131 βιβλία που είναι παραμφκια (ςφγχρονα ι παραδοςιακά) 
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98 βιβλία που αναφζρονται ςε γενικότθτεσ ι είναι εγκυκλοπαίδειεσ 

40 βιβλία που είναι επιςτθμονικά, παιδαγωγικά ι βοθκιματα για νθπιαγωγοφσ 

13 βιβλία που αναφζρονται ςτθ κρθςκεία (και μυκολογία) 

11 βιβλία που αναφζρονται ςτθ γλϊςςα ι είναι λεξικά 

1 βιβλίο κετικϊν επιςτθμϊν 

1 βιβλίο τζχνθσ 

1 βιβλίο που αναφζρεται ςε γεωγραφία ι ιςτορία 

1 βιβλίο για γονείσ (ςυμβουλευτικι γονζων) 

Επίςθσ υπάρχουν: 4 χάρτεσ, 30  CD, καςζτεσ (θχθτικό αρχείο), που περιζχουν 

τραγοφδια και παραμφκια, 6 βιντεοκαςζτεσ και  DVD,5 ςειρζσ ςλάϊτσ 

1.Β.ΚΑΤΑΓΑΦΘ ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΘΣ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘΣ 

Διαπιςτϊνεται ότι υπάρχουν ςυνολικά 40 βιβλία. 

Εξ’ αυτϊν: 29 είναι παραμφκια (παραδοςιακά ι ςφγχρονα) 

  4 είναι γενικότθτεσ και εγκυκλοπαίδειεσ 

  4 αναφζρονται ςε κρθςκεία και μυκολογία 

  1 αναφζρεται ςε γλϊςςεσ-λεξικά 

  1 αναφζρεται ςε κετικζσ επιςτιμεσ 

  1 αναφζρεται ςε γεωγραφία-ιςτορία 

Επιςθμαίνεται ότι και τα 40 βιβλία είναι βιβλία που φζρνουν τα νιπια ςτο 

νθπιαγωγείο το Σεπτζμβριο και τα ξαναπαίρνουν πίςω τον Ιοφνιο. 

1. ΚΑΤΑΓΑΦΘ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΘΣ ΚΙΝΘΣΘΣ 

Από τθν καταγραφι τθσ αναγνωςτικισ κίνθςθσ με καταμζτρθςθ που ζγινε ζωσ 

27/1/2011 από τα δφο τμιματα (κλαςςικό και ολοιμερο) με βάςθ το 

βιβλιοκθκονομικό υλικό που χρθςιμοποιείται για τθ ςυλλογι ςτοιχείων όπωσ: α) 

κάρτα βιβλίου, β) κάρτα παιδιοφ/αναγνϊςτθ, γ) καρτζλα αναγνωςτικισ κίνθςθσ 

διαπιςτϊνεται ότι: 

 θ ςυχνότθτα δανειςμοφ είναι: μία φορά τθν εβδομάδα 

 θ χρονικι διάρκεια του δανειςμοφ είναι: 4 θμζρεσ (από Ρζμπτθ ζωσ 
Δευτζρα) 

 ο μικρότεροσ αρικμόσ βιβλίων που δανείςτθκε για το αϋ τετράμθνο ζνα παιδί 
είναι: 4 

 ο μεγαλφτεροσ αρικμόσ βιβλίων που δανείςτθκε ζνα παιδί είναι: 10 

 ο μζςοσ όροσ αρικμοφ βιβλίων που δανείςτθκαν τα παιδιά είναι: 9 

 θ κατθγορία βιβλίων που κινικθκε περιςςότερο είναι κατά 90% παραμφκια 
(ςφγχρονα και παραδοςιακά) κακϊσ επίςθσ μυκολογία και εγκυκλοπαίδειεσ 

2. ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΩΤΘΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ «Κριτιρια επιλογισ βιβλίων για παιδιά» 

Στθν προςπάκεια μασ να διερευνιςουμε τα κριτιρια και τουσ παράγοντεσ που 

επθρεάηουν ςτθν επιλογι/αγορά βιβλίων για παιδιά, οι γονείσ καλοφνται να 

ςυμπλθρϊςουν ζνα ερωτθματολόγιο. Επιλζγουν ανάμεςα ςτουσ χαρακτθριςμοφσ 

«κακόλου», « λίγο», «πολφ» και «πάρα πολφ» για κάκε παράγοντα που εξετάηουμε. 
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Τα αποτελζςματα τθσ διερεφνθςθσ δείχνουν πωσ θ πλειοψθφία των γονζων: α) δεν 

επθρεάηονται κακόλου από: 1) τον ςυγγραφζα του βιβλίου (30%), 2) τον εκδότθ 

(50%)και 3) τον τόπο και το χρόνο ζκδοςισ του (55%), β) επθρεάηονται λίγο από:  1) 

τθν τιμι του βιβλίου (47,5%), 2) τθν άποψθ του βιβλιοπϊλθ (42,5%), γ) τουσ 

ενδιαφζρει πολφ:  1) θ άποψθ του εκπαιδευτικοφ (50%),  2) ο τίτλοσ του βιβλίου 

(50%),  3) το να ζχει ςκλθρό εξϊφυλλο (δεμζνο) (45%), 4) θ εικονογράφθςθ (52,5%), 

5) γενικά θ αιςκθτικι του (χαρτί, χρϊματα) (37,5%), 6) το περιεχόμενο του βιβλίου 

να αναφζρεται ςε μία οικεία κατάςταςθ για το παιδί (42,5%),  7) το οικείο ςκθνικό 

(45%), δ) τουσ επθρεάηει πάρα πολφ: 1) θ άποψθ του παιδιοφ τουσ (57,5%), 2) θ 

ζντονθ, αςτεία ι φανταςτικι δράςθ (50%), 3) το ευχάριςτο τζλοσ (40%) 

4. ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΩΤΘΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ «ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΘ ΣΤΑΣΘ 

ΓΟΝΕΩΝ» 

Πλοι οι γονείσ του 4ου Νθπιαγωγείου Κοηάνθσ ςυμφωνοφν με τθ λειτουργία τθσ 

Δανειςτικισ Βιβλιοκικθσ ςτο νθπιαγωγείο, παροτρφνουν το παιδί τουσ να δανείηεται 

βιβλία από αυτι και αφιερϊνουν ςτο ςπίτι χρόνο για να τα διαβάςουν. 

Στο ερϊτθμα εάν ζχουν παιδικά βιβλία ςτο ςπίτι τουσ και πόςα, το 50% των γονζων 

απαντοφν πωσ ζχουν λίγα (8-30 βιβλία), το 25% πωσ ζχουν αρκετά (50-150 βιβλία) 

και το υπόλοιπο 25% αναφζρουν ότι ζχουν πολλά (200-500 βιβλία). 

Θ πλειονότθτα των γονζων (50%) διαβάηουν βιβλία ςτα παιδιά τουσ 2-3 φορζσ τθν 

εβδομάδα. Το 25% των γονζων τουσ διαβάηει κακθμερινά και το άλλο 25% 

αναφζρουν πωσ διαβάηουν ςτο παιδί τουσ βιβλία μία φορά τθν εβδομάδα. 

Άλλου είδουσ ζντυπα που διαβάηουν οι γονείσ ςτα παιδιά τουσ κατά ςειρά 

προτίμθςθσ είναι: οι πινακίδεσ (ποςοςτό 31,4%), οι τίτλοι ςτθν TV (ποςοςτό 27%), οι 

ςυςκευαςίεσ προϊόντων (ποςοςτό 20%), περιοδικά (ποςοςτό 18%) και μόνο το 4% 

διαβάηουν ςτα παιδιά τουσ εφθμερίδεσ. 

Το 25% των γονζων ζχουν επιςκεφκεί τθ Δθμοτικι Βιβλιοκικθ Κοηάνθσ 

(Κοβεντάρειοσ) μαηί με τα παιδιά τουσ και δανείηονται βιβλία. Ζνα 5% δεν 

δανείηονται βιβλία από κανζναν φορζα ι πρόςωπο. Κατά πλειονότθτα πάντωσ 

(ποςοςτό 70%) προτιμοφν να δανείηονται βιβλία από οικεία πρόςωπα. 

Σχεδόν όλα τα παιδιά ηθτοφν από τουσ γονείσ τουσ να τουσ διαβάηουν βιβλία. Μόνο 

το 10% των γονζων απαντά αρνθτικά ςτο ςχετικό ερϊτθμα. 

Στθν ερϊτθςθ εάν οι γονείσ επιςκζπτονται ςυχνά βιβλιοπωλεία και εάν ξεναγοφν το 

παιδί τουσ ςε αυτά, οι μιςοί δίνουν κετικι απάντθςθ, ενϊ οι άλλοι μιςοί απαντοφν 

αρνθτικά. 

Αναφορικά με τισ κατθγορίεσ βιβλίων που τα παιδιά προτιμοφν, όλα επιλζγουν να 

διαβάηουν παραμφκια και οι αμζςωσ επόμενεσ κατθγορίεσ προτίμθςθσ είναι τα 

βιβλία γνϊςθσ και θ μυκολογία. Τζςςερισ μόνο γονείσ απαντοφν πωσ τα παιδιά τουσ 

διαβάηουν όλεσ τισ κατθγορίεσ παιδικϊν βιβλίων. 

Το 20% των γονζων αναφζρουν πωσ ςτο ςπίτι δεν διαβάηουν κάποιου είδουσ 

ζντυπα, ενϊ το 80% αναφζρουν πωσ διαβάηουν, αποτελϊντασ κετικά αναγνωςτικά 

πρότυπα για τα παιδιά τουσ. 

Τζλοσ, όλοι οι γονείσ ζχουν παρατθριςει βελτίωςθ τθσ γλωςςικισ ανάπτυξθσ των 
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παιδιϊν τουσ μετά από ςυςτθματικι εναςχόλθςθ τουσ με τθν ανάγνωςθ βιβλίων, 

ςυηιτθςθ, κ.λπ. 

5. ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ ΣΤΟ ΧΩΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΧΩΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΜΕ 

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 

1. Στθ «γωνιά του βιβλίου» κάκε τάξθσ τα βιβλία ςυνεχϊσ ανανεϊνονται 
ανάλογα με τθ κεματικι ενότθτα που αναπτφςςεται. 

2. Αυκόρμθτα ςχόλια ςχετικά με το περιεχόμενο του βιβλίου που δανείςτθκαν 
και ηωγραφιζσ με ότι τουσ εντυπωςίαςε. 

3. Χειροποίθτα βιβλία ςτθ «γωνιά τθσ γλϊςςασ» με ςτόχο τθν εξοικείωςθ του 
με τθν αλφάβθτο. 

4. Καταςκευι χειροποίθτων βιβλίων, ςχετικϊν με τθ κεματικι ενότθτα που 
αναπτφςςεται. Θ εικονογράφθςθ γίνεται από τα παιδιά και οι λεηάντεσ-
ςχόλια από τα νιπια όταν μποροφν, και από τθ νθπιαγωγό (π.χ. κεματικι 
ενότθτα: διατροφι, ςϊμα, ςφμπαν) 

 

Δ. Προτεραιότητεσ για Δράςη 

Από τθν εκτίμθςθ των αποτελεςμάτων διερεφνθςθσ, τα οποία οφείλουμε να 

διευκρινίςουμε ότι δεν υπιρξε αρκετόσ χρόνοσ να καταγραφοφν και να ερμθνευτοφν 

όπωσ κα κζλαμε, αποφαςίςαμε να αναπτφξουμε τισ παρακάτω δράςεισ: 

 Συχνζσ ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ με τουσ γονείσ, ςτισ οποίεσ κα 
προςκαλζςουμε και εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ ςχετικοφσ με το κζμα 

 Ρρόταςθ ςτουσ γονείσ να ςτθρίξουν τθ λειτουργία τθσ Δ.Β. του νθπιαγωγείου 
μασ α) με βιβλία, β) με παρακίνθςθ των παιδιϊν τουσ να δανείηονται βιβλία, γ) 
μεγαλφτερθ εναςχόλθςθ των παιδιϊν ςτο ςπίτι με το βιβλίο και δ) βελτίωςθ των 
κριτθρίων επιλογισ βιβλίων για τα παιδιά τουσ 

 Αναηιτθςθ πθγϊν χρθματοδότθςθσ ι δωρεϊν για τθν ποιοτικι και ποςοτικι 
βελτίωςθ του περιεχομζνου τθσ Δ.Β. 

 Ρρόςκλθςθ – Συνεργαςία με μια Βιβλιοκθκονόμο τθσ Δθμοτικισ Βιβλιοκικθσ τθσ 
Κοηάνθσ για τθν καλφτερθ λειτουργικότθτα τθσ Δ.Β. 

 Συναντιςεισ με τθ Σχολικι Σφμβουλο για βιβλιογραφικζσ προτάςεισ ςτον τομζα 
τθσ επιλογισ βιβλίων κακϊσ και για τθ γενικότερθ λειτουργία τθσ Δ.Β. 

 Ροιοτικότερθ ανάπτυξθ τθσ Γωνιάσ του Βιβλίου και τθσ Γωνιάσ τθσ Γλϊςςασ και 
ςυςχετιςμόσ αυτϊν των δφο περιοχϊν με ςκοπό τθν ανάπτυξθ τθσ 
Φιλαναγνωςίασ και τθσ γλϊςςασ των παιδιϊν (ακρόαςθ, κατανόθςθ, ανάγνωςθ, 
αναδυόμενθ γραφι, αφιγθςθ, δραματοποίθςθ του λόγου, εικονογράφθςθ του 
λόγου, κ.λπ.) 

 Ρροςκλιςεισ προςϊπων ςχετικϊν με το βιβλίο, όπωσ (ςυγγραφείσ, βιβλιοπϊλθσ, 
τυπογράφοσ)  

 Ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων γφρω από τθν ιςτορία του βιβλίου και τθσ γραφισ. 
Δανειςμόσ τθσ «Βιβλιοβαλίτςασ, μουςειοςυςκευισ», από το Εκπαιδευτικό 
Ρρόγραμμα: «ΡΑΜΕ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ» του Ινςτιτοφτου Βιβλίου και Ανάγνωςθσ τθσ 
Κ. Γκουργκοφτα 

 Επιςκζψεισ ςε χϊρουσ ςχετικοφσ με το βιβλίο, όπωσ: Βιβλιοπωλείο, 
Τυπογραφείο, Δθμοτικι Βιβλιοκικθ 

  


