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Κυρίες και Κύριοι,  

 

     Ονομάζομαι ΜΕΖΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ και είμαι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο 

τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, της σχολής Κοινωνικών 

Επιστημών, του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. 

Στα πλαίσια της εκπόνησης της διπλωματικής διατριβής μου , για το πρόγραμμα 

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» θα διεξάγω έρευνα με θέμα τις  

αντιλήψεις των γονέων σε σχέση με το παιδαγωγικό έργο που παρέχουν οι δημοτικοί 

παιδικοί σταθμοί και την συμμετοχή των ιδίων στην λήψη αποφάσεων για την 

λειτουργία τους. 

Η επιβλέπουσα καθηγήτριά μου είναι η κυρία ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

 Η συμπλήρωσή του ερωτηματολογίου που ακολουθεί, είναι ανώνυμη και τα 

αποτελέσματά που θα εξαχθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς 

της συγκεκριμένης έρευνας.  

Η συμβολή σας στην επιτυχή διεξαγωγή της έρευνας είναι ιδιαίτερα σημαντική.  

 

Σας ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σας. 

 

                                                                         Με εκτίμηση 

                                                                    Μεζίνη Αναστασία 
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Α. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

( Παρακαλώ σημειώστε Χ δίπλα στην επιλογή σας). 

Α1.  Φύλο 

Άνδρας 

Γυναίκα 

 

Α2.  Ηλικία 

20-30 χρονών 41-50 χρονών 

31-40 χρονών 50 και άνω 

      

Α3. Οικογενειακή κατάσταση 

Άγαμος/η Διαζευγμένος/η 

Έγγαμος/η Χήρος/α 

 

Α4. Επίπεδο Εκπαίδευσης 

Δεν έχω πάει σχολείο ΙΕΚ 

Δημοτικό Πανεπιστήμιο-ΤΕΙ 

Γυμνάσιο Μεταπτυχιακό 

Λύκειο Διδακτορικό 

 

Α5. Εργασιακή κατάσταση 

Εργοδότης Άνεργος 

Δημόσιος/Δημοτικός Υπάλληλος Οικιακά 

Ιδιωτικός Υπάλληλος Συνταξιούχος 

Εργάτης Φοιτητής/ Σπουδαστής 

Τεχνίτης Μαθητής 

Αγρότης Άλλο 

 

Α6. Χώρα καταγωγής γονέων παιδιού 

(Συμπληρώστε την χώρα ολογράφως στα Ελληνικά) 

                     Μητέρας                      Πατέρα 

  

 

Α7. Πόσα παιδιά έχετε στις πιο κάτω κατηγορίες: 

( Παρακαλώ σημειώστε τον ακριβή αριθμό δίπλα στην επιλογή σας) 

Προσχολική Ηλικία Γυμνάσιο/Λύκειο 

Δημοτικό ΑΕΙ/ΤΕΙ 
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Β. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

 

Β1. Πόσα χρόνια πηγαίνει το παιδί σας σε παιδικό/βρεφικό σταθμό του Δήμου 

Καλλιθέας;  

( Παρακαλώ συμπληρώστε τον αριθμό στο κουτάκι αριστερά). 

 Χρόνια 

 

Β2.  Έχετε παιδί που πηγαίνει ή πήγαινε σε ιδιωτικό παιδικό/ βρεφικό σταθμό; 

( Παρακαλώ σημειώστε  Χ δίπλα στην επιλογή σας). 

 Ναι   Όχι 

 

Β3. Ποιες από τις παρακάτω υπηρεσίες του Δήμου Καλλιθέας χρησιμοποιείτε για 

τα παιδιά σας; 

( Παρακαλώ σημειώστε Χ δίπλα στις επιλογές σας). 

Μπαλέτο Ζωγραφική Δημοτικά Ιατρεία 

Αθλητισμό Ωδείο / Μουσική Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Χορό Θέατρο Καλοκαιρινό camp 

  

Β4. Σε ποιό βαθμό επηρεάστηκε η απόφασή σας να στείλετε το παιδί σας σε 

παιδικό σταθμό σε σχέση με τους παρακάτω παράγοντες; 

( Παρακαλώ σημειώστε Χ κάτω από την επιλογή σας). 

 Καθόλου Λίγο   Αρκετά Πολύ Πάρα 

πολύ 

Γιατί εργάζεστε και οι δύο γονείς 

και δεν υπάρχει κάποιος να το 

φροντίζει. 

     

Γιατί  το παιδί θα ωφεληθεί από 

το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του 

παιδικού σταθμού. 

     

Γιατί θέλετε ελεύθερο χρόνο για 

σας ή άλλο μέλος της οικογένειάς 

σας. 

     

Γιατί θα του παρέχεται τροφή και 

φροντίδα από ειδικούς. 
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Β5. . Σε ποιό βαθμό επηρεάστηκε η απόφασή σας για την επιλογή  δημοτικού 

παιδικού σταθμού σε σχέση με τους παρακάτω λόγους; 

( Παρακαλώ σημειώστε Χ κάτω από την επιλογή σας). 

 Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα 

πολύ 

Γιατί πληρώνετε λιγότερα χρήματα 

από τον ιδιωτικό παιδικό σταθμό. 

     

Λόγω επιλογής σας από το 

πρόγραμμα ΕΣΠΑ. 

     

Για την ποιότητα των παροχών του 

συγκεκριμένου παιδικού σταθμού. 

     

Για την ποιότητα των παροχών των 

δημοτικών παιδικών σταθμών. 

     

Γιατί είναι κοντά στο σπίτι σας.      

Γιατί είναι κοντά στην εργασία 

σας. 

     

 

Β6. Σε ποιο βαθμό επηρεάστηκε η απόφασή σας να στείλετε ή να συνεχίσετε να 

στέλνετε το παιδί σας σε δημοτικό παιδικό σταθμό αντί σε νηπιαγωγείο σε σχέση 

με τους παρακάτω παράγοντες; 

( Παρακαλώ σημειώστε Χ κάτω από την επιλογή σας). 

 Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

Γιατί δεν το πήραν στο 

νηπιαγωγείο. 

     

Γιατί ο παιδικός σταθμός 

λειτουργεί περισσότερες 

ώρες. 

     

Γιατί στον παιδικό σταθμό 

έχει φαγητό. 

     

Γιατί το πρόγραμμα του 

παιδικού σταθμού είναι πιο 

κοντά στην ηλικία του. 

     

Γιατί το παιδί δεν ήθελε να 

αλλάξει σχολείο. 
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Γ. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

( Παρακαλώ σημειώστε Χ κάτω από την επιλογή σας). 

Γ1. Αξιολογήστε πόσο σημαντική είναι για εσάς καθεμιά από τις ακόλουθες  

παροχές  φροντίδας. 

 Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα 

πολύ 

Τα παιδιά  να μαθαίνουν να φροντίζουν 

τον εαυτό τους. 

     

Ο παιδικός σταθμός να παρέχει ασφαλή 

και παιδαγωγικά κατάλληλα παιχνίδια. 

     

Ο παιδικός σταθμός να παρέχει υγιεινή 

διατροφή και καθαριότητα τηρώντας 

τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας 

     

Η ολιγόωρη ξεκούραση των παιδιών να 

γίνεται σε οργανωμένη και κατάλληλα 

εξοπλισμένη αίθουσα ανάπαυσης.  

     

Το κτίριο και οι εγκαταστάσεις του 

παιδικού σταθμού να είναι ακίνδυνες, με 

κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές για 

φιλοξενία μικρών παιδιών. 

     

Την υγεία και την ανάπτυξη των παιδιών 

να παρακολουθεί παιδίατρος. 

     

Γ2. Προσδιορίστε τον βαθμό που σας αντιπροσωπεύουν τα παρακάτω για ένα 

σύγχρονο πρόγραμμα προσχολικής εκπαίδευσης. 

 Καθόλου Λίγο Αρκετά  Πολύ Πάρα 

πολύ 

Να καλλιεργεί τις γνώσεις των παιδιών 

με κατάλληλο παιδαγωγικό υλικό. 

     

Να χρησιμοποιεί την γλώσσα για 

ανάπτυξη γλωσσικών ικανοτήτων. 

     

Να ενθαρρύνει τα παιδιά για επικοινωνία 

και συνεργασία με παιδιά και ενήλικους. 

     

Να βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν 

κινητικές δεξιότητες. 

     

Να φέρνει σε επαφή τα παιδιά με τις 

τέχνες και την λογοτεχνία. 

     

Να ενισχύει την αυτοεξυπηρέτηση και 

την αυτονομία του παιδιού. 

     

Να μάθει το παιδί να σέβεται το 

διαφορετικό παιδί (χρώμα, γλώσσα, 

ικανότητες). 
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Γ3. Αξιολογήστε πόσο σημαντική είναι για εσάς καθεμιά από τις ακόλουθες 

παροχές αγωγής  και εκπαίδευσης. 

 Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα 

πολύ 

Το πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και 

εκπαίδευσης να είναι σύμφωνο με τις 

σύγχρονες παιδαγωγικές τάσεις.  

     

Στον παιδικό σταθμό να απασχολείται 

επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό. 

     

Οι παιδαγωγοί να συνεργάζονται με 

άλλες ειδικότητες  (ψυχολόγο, παιδίατρο, 

κοινωνική λειτουργό). 

     

Οι παιδαγωγοί  να συνεργάζονται με 

τους γονείς και την οικογένεια του 

παιδιού. 

     

Το παιδαγωγικό προσωπικό να είναι 

σταθερό. 

     

Ο/Η παιδαγωγός να αποφασίζει τι θα 

γίνει μέσα στην τάξη (δασκαλοκεντρικό 

μοντέλο). 

     

Οι ομάδες των παιδιών μαζί με τον/την 

παιδαγωγό να αποφασίζουν τι θα γίνει 

μέσα στην τάξη ( ομαδοσυνεργατικό 

μοντέλο). 

     

Οι παιδαγωγοί να εφαρμόζουν πρακτικές 

δίγλωσσης εκπαίδευσης για παιδιά από 

άλλες χώρες. 

     

Οι παιδαγωγοί να ασχολούνται 

περισσότερο με την τροφοδοσία και την 

υγιεινή των παιδιών και λιγότερο με την 

αγωγή και την εκπαίδευσή τους. 

     

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που 

ακολουθείται να προετοιμάζει τα παιδιά 

για την υποχρεωτική εκπαίδευση. 

     

Να υπάρχει επαρκές παιδαγωγικό υλικό 

που θα ανανεώνεται κάθε χρόνο. 

     

Να τηρείται ο Πρότυπος Κανονισμός 

Λειτουργίας για 25 παιδιά ανά τάξη με 2 

παιδαγωγούς. 

     

Οι παιδαγωγοί να βοηθούν τα παιδιά να 

περάσουν από το οικογενειακό  στο 

σχολικό περιβάλλον. 
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Δ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Δ1. Προσδιορίστε τον βαθμό που σας αντιπροσωπεύουν τα παρακάτω για  

ουσιαστική συνεργασία των γονέων με τον παιδικό σταθμό και  συμμετοχή τους 

στην λειτουργία του. 

( Παρακαλώ σημειώστε Χ κάτω από την επιλογή σας). 

 

 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

Μάλλον 

διαφωνώ 

Δεν 

ξέρω 

Μάλλον 

συμφωνώ 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

Στις συγκεντρώσεις γονέων –

εκπαιδευτικών να συζητιέται 

οτιδήποτε έχει σχέση με τον 

παιδικό σταθμό και την οικογένεια. 

     

Οι  γονείς που δεν μιλούν 

Ελληνικά να διευκολύνονται να 

συμμετέχουν και να συνεργάζονται 

με τον παιδικό σταθμό. 

     

Η διοίκηση του παιδικού σταθμού 

 (πρόεδρος, διοικητικό συμβούλιο, 

διεύθυνση) να καλεί τους γονείς  

σε συνελεύσεις για να ληφθούν 

αποφάσεις. 

     

Οι γονείς να  συμμετέχουν ενεργά 

στον Σύλλογο Γονέων. 

     

Στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) 

των παιδικών σταθμών να υπάρχει 

εκπρόσωπος των γονέων. 

     

Να οργανώνονται από τον παιδικό 

σταθμό δράσεις για την 

επιμόρφωση των γονέων   

( π.χ σχολές γονέων, συναντήσεις 

με ειδικούς, σεμινάρια με θέματα 

οικογένειας και παιδιού κ.α.) 

     

Οι γονείς να συμμετέχουν στην 

διαμόρφωση του  προγράμματος με 

προτάσεις από ειδικούς 

επιστήμονες και εθελοντική 

εργασία. 

     

Το αρμόδιο Υπουργείο να παίρνει  

υπόψη του τις θέσεις των γονέων. 

     

Η εντολή τοποθέτησης (voucher) 

από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, 

επηρέασε θετικά την ενεργή 

συμμετοχή των γονέων στην 

επιλογή του παιδικού σταθμού. 
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Δ2. Συμμετέχω ενεργά στις δραστηριότητες του δημοτικού παιδικού σταθμού 

που πηγαίνει το παιδί μου. ( Παρακαλώ σημειώστε Χ δίπλα στην επιλογή σας). 

Ναι  Όχι 

 

Δ3. Η μη ενεργή συμμετοχή των γονιών στις δραστηριότητες των παιδικών 

σταθμών οφείλεται σε:( Παρακαλώ σημειώστε Χ κάτω από την επιλογή σας). 

 Διαφωνώ 

απόλυτα 

Μάλλον 

διαφωνώ 

Ούτε διαφωνώ 

ούτε 

συμφωνώ 

Μάλλον 

συμφωνώ 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

Δεν έχουν ελεύθερο χρόνο 

λόγω εργασίας. 
     

ΟΓ    Για οικογενειακούς λόγους                            

Δεν ενθαρρύνονται από 

τους παιδαγωγούς. 
     

Δεν ενθαρρύνονται από 

την διοίκηση ( πρόεδρο, 

Δ.Σ., Διεύθυνση). 

     

Έχουν εμπιστοσύνη στις 

αποφάσεις των 

 παιδαγωγών  

     

Έχουν εμπιστοσύνη στις 

αποφάσεις της διοίκησης 
     

Δεν το επιτρέπει το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
     

Δεν το επιθυμούν οι ίδιοι      

 

Δ4. Συμμετέχω ενεργά στα όργανα διοίκησης (Δ.Σ.) και στην λήψη αποφάσεων 

για την λειτουργία του δημοτικού παιδικού σταθμού που πηγαίνει το παιδί μου. 

  ( Παρακαλώ σημειώστε Χ δίπλα στην  επιλογή σας).  

Ναι  Όχι 

 

Δ5. Η μη συμμετοχή των γονιών στα όργανα διοίκησης (Δ.Σ.) και στην λήψη 

αποφάσεων  οφείλεται σε: ( Παρακαλώ σημειώστε Χ κάτω από την επιλογή σας). 

 Διαφωνώ 

απόλυτα 

Μάλλον 

διαφωνώ 

Ούτε διαφωνώ 

ούτε 

συμφωνώ 

Μάλλον 

συμφωνώ 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

Δεν υπάρχει ελεύθερος 

χρόνος 

     

Δεν το επιθυμεί η διοίκηση      

Δεν το επιθυμούν οι 

εργαζόμενοι 

     

Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο      

Δεν υπάρχει επιθυμία των 

γονιών 
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