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Περίληψη 

Η επικοινωνία μεταξύ οικογένειας και νηπιαγωγείου αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την 

πρόοδο του παιδιού, επειδή συμβάλλει θετικά στην ενίσχυση της συναισθηματικής του 

ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύχθηκε η παρούσα έρευνα με βασικό σκοπό τη διερεύνηση 

γονεϊκών απόψεων αναφορικά με το υφιστάμενο επικοινωνιακό πλαίσιο νηπιαγωγείου-

οικογένειας και των προτάσεών τους για αποτελεσματικότερη επικοινωνία. Για τη συλλογή 
δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο, το οποίο καταρτίστηκε, διανεμήθηκε και 

συμπληρώθηκε από γονείς των οποίων τα παιδιά φοιτούν σε νηπιαγωγεία της Ρόδου. Με αυτό 

εξετάζονται απόψεις γονέων για το υφιστάμενο επίπεδο επικοινωνίας τους με τις/τους 

νηπιαγωγούς, ο τρόπος με τον οποίο το νηπιαγωγείο ενθαρρύνει ή όχι την ενεργή συμμετοχή 

των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία και οι απόψεις των γονέων αναφορικά με τους 

τρόπους επικοινωνίας τους με το νηπιαγωγείο. Από την έρευνα διαπιστώνεται, μεταξύ άλλων, η 

τάση των γονέων να αναγνωρίζουν ως καθοριστική για την πρόοδο του παιδιού τους την 

επικοινωνία τους με το νηπιαγωγείο, με κάθε πρόσφορο τρόπο. 

 

Λέξεις-κλειδιά: επικοινωνία, νηπιαγωγείο, οικογένεια, γονείς, συνεργασία 

 

1. Εισαγωγή. 

Η αλληλεπιδρούσα σχέση νηπιαγωγείου-οικογένειας αναδεικνύεται, θεωρητικά και 

πρακτικά, ως ένας κρίσιμος παράγοντας για την επίτευξη των παιδαγωγικών και  

διδακτικών στόχων στην προσχολική εκπαίδευση. Κατά συνέπεια, προκειμένου να 

βελτιστοποιηθούν τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στο σύνολό τους, 

είναι πρόδηλο, ότι το σχολείο και η οικογένεια δεν μπορούν να δραστηριοποιούνται 

μεμονωμένα. Αναδεικνύεται έτσι, η αναγκαιότητα της ουσιαστικής επικοινωνίας και 

της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των δυο πρωτεργατών στη συγκρότηση της 

προσωπικότητας και γενικότερα της ζωής των παιδιών. 

Αναφορικά με τη συμμετοχή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία, στις 

περισσότερες περιπτώσεις, ερευνητικά πορίσματα επισημαίνουν πως όταν οι γονείς 

διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην εκπαίδευση, βελτιώνεται η ακαδημαϊκή επίδοση 

των παιδιών τους. Αποδεχόμενα αυτά τα πορίσματα, πολλά σχολεία εστιάζουν στη 

συμμετοχή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία, με απώτερο στόχο τη 

σταδιακή τους ενσωμάτωση. Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται 
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αντιμέτωποι με την πρόκληση της εξεύρεσης τρόπων συμμετοχής των γονέων στην 

εκπαίδευση των παιδιών τους (Harpin, 2010). Ερευνητικά προγράμματα και μελέτες, 

συνήθως καταλήγουν σε προτάσεις για την ενίσχυση της επικοινωνίας και τη 

συμμετοχή του οικογενειακού περιβάλλοντος του παιδιού σε συνεργατικές δράσεις με 

το σχολείο και με την τοπική κοινωνία, μέσα στην οποία ζει και δραστηριοποιείται η 

οικογένεια (Μυλωνάκου-Κεκέ, 2006). 

         Όπως κάθε συνεργασία, που αξίζει να υπάρχει, έτσι και η συνεργασία μεταξύ 

γονέων και νηπιαγωγών απαιτεί δεσμεύσεις, ευελιξία και συντονισμένες προσπάθειες. 

Οι παιδαγωγοί θεωρούν την ενεργή συμμετοχή των γονέων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία ως τον ακρογωνιαίο λίθο της επιτυχίας των προγραμμάτων προσχολικής 

εκπαίδευσης, με αναμενόμενα οφέλη για τους ίδιους τους γονείς, τους μαθητές και 

τους εκπαιδευτικούς (Σταμάτης, 2009). Οι γονείς μπορούν να είναι πολύτιμοι αρωγοί 

στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι εκπαιδευτικοί στο νηπιαγωγείο, όπως, επίσης, 

οι εκπαιδευτικοί μπορούν από την πλευρά τους, να στηρίζουν, σε μεγάλο βαθμό, τη 

σχέση που θα αναπτύξουν οι γονείς με τα παιδιά τους στο σπίτι (Bρυνιώτη κ.ά., 

2008). Η ουσιαστική συνεργασία μεταξύ οικογένειας και νηπιαγωγείου, αποτελεί μια 

ισχυρή «σύμπραξη» μεταξύ τους, με στόχο την ισόρροπη γνωστική, συναισθηματική 

και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, ενισχύοντας όχι μόνο το συνεργατικό κλίμα 

ανάμεσά τους αλλά επιπλέον, οδηγεί γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς, στην 

καλύτερη κατανόηση και πραγμάτωση των στόχων του σχολείου.  

Στην πραγματικότητα, η οικογένεια και το σχολείο συμβάλλουν στην επιτυχία 

του παιδιού ισοδύναμα και σε βάθος χρόνου (Friedrich, 2000). Όταν οι γονείς και οι 

εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να κατανοήσουν ο ένας τις προσδοκίες του άλλου, 

διατηρώντας παράλληλα μια επικοινωνία που θα επιτρέπει και στις δυο πλευρές να 

γνωρίζουν την πρόοδο και τη συμπεριφορά του παιδιού τόσο στο σχολείο όσο και 

στην οικογένεια, τις συνήθειές του, τα ενδιαφέροντά του, τις κλίσεις του, τις στάσεις 

του απέναντι στο σχολείο, καθώς και τις κοινωνικές  αλληλεπιδράσεις  του παιδιού με 

το περιβάλλον του, τα παιδιά παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις. Ως εκ τούτου, η 

αναζήτηση ευκαιριών και κατάλληλων πλαισίων για επικοινωνία και συνεργασία 

μεταξύ νηπιαγωγείου και οικογένειας θα πρέπει να αποτελεί βασικό μέλημα και των  

δυο πλευρών και να έχει πολλές και διαφορετικές μορφές (Coleman, 1998). 

Το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης, ωστόσο, για τη δημιουργία ενός δυναμικού, 

επικοινωνιακού πλαισίου μεταξύ νηπιαγωγείου και οικογένειας, επωμίζονται οι 
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εκπαιδευτικοί καθώς τους αναλογεί θεσμικά ο ρόλος να εμπνέουν, να αναπτύσσουν 

και να μεριμνούν συνεχώς για την ενίσχυση της επικοινωνιακής διαδικασίας στο 

εκπαιδευτικό περιβάλλον. Συνεπώς, ο εκπαιδευτικός καλείται να διαδραματίσει ρόλο 

«εμψυχωτή» στην εφαρμογή ενός επικοινωνιακού σχεδιασμού με στόχο τη 

συνεργασία σχολείου και οικογένειας. Ο ρόλος αυτός επιβάλλει την καλλιέργεια 

κλίματος αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την 

ανάπτυξη αποδοτικής συνεργασίας με την οικογένεια. Όταν η επικοινωνιακή 

στρατηγική που αναπτύσσει, συνειδητά ή αυθόρμητα, ο εκπαιδευτικός 

χαρακτηρίζεται από καλοπροαίρετη διάθεση, εγκαρδιότητα, ενθάρρυνση και όχι από 

αυταρχισμό, αρνητισμό και υπεροψία, τότε επηρεάζονται θετικά οι διαπροσωπικές 

σχέσεις διαμορφώνοντας ένα υγιές επικοινωνιακό πλαίσιο, μέσα στο οποίο 

αναπτύσσεται αμοιβαία και απρόσκοπτα η δυναμική της παιδαγωγικής επικοινωνίας. 

Η ποιότητα και η διάρκεια της σχέσης εξαρτάται από τους εκπαιδευτικούς και την 

επικοινωνιακή τους κατάρτιση ώστε να βιώνονται αδιάκοπα και αμφίδρομα 

διαπροσωπικές σχέσεις εκτίμησης και συνεργασίας. Στοχεύοντας ο εκπαιδευτικός 

στην ποιοτική βελτίωση της «ενδοσχολικής πραγματικότητας», διαμορφώνει 

αυτόματα τις προαπαιτούμενες συνθήκες εκούσιας και δημιουργικής συμμετοχής 

όλων των μελών της σ’ αυτήν (Σταμάτης, 2009).  

Στο πλαίσιο αυτό, καθίσταται απολύτως σαφές ότι στην προσπάθεια επίτευξης 

ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας, το σχολείο οφείλει να 

αποτελεί τον κατεξοχήν υπεύθυνο παράγοντα δημιουργίας πλαισίου και 

ανατροφοδότησής της, αναλαμβάνοντας υπεύθυνα το ρόλο να δημιουργεί, να 

εδραιώνει, να διευρύνει και να βελτιώνει συνεχώς τόσο το επικοινωνιακό πλαίσιο όσο 

και την επικοινωνιακή διαδικασία στο σύνολό της. Έρευνες εστιασμένες στη 

διακρίβωση των πλεονεκτημάτων που απορρέουν από τη γονεϊκή συμμετοχή (parent 

involvement) στην εκπαιδευτική διαδικασία, καταλήγουν, στην προοπτική ενός 

ευρύτερου εκπαιδευτικού σχεδιασμού, εκτός από την ανάδειξη σειράς 

πλεονεκτημάτων και σε αξιόλογες, εξειδικευμένες προτάσεις αναφορικά με την 

κατάρτιση προγραμμάτων γονεϊκής συμμετοχής, με συγκεκριμένο ρόλο για κάθε 

γονέα, την κατάρτιση ενημερωτικών φυλλαδίων και άλλου ενημερωτικού υλικού 

κ.π.ά. (Prior & Gerard, 2007). Ανάλογες έρευνες επισημαίνουν, με τον πιο 

κατηγορηματικό τρόπο, ότι η συνεργασία μεταξύ οικογένειας και νηπιαγωγείου 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την πρόοδο του παιδιού και κατ’ επέκταση, για 

http://www.bookrenter.com/jennifer-prior/textbooks-by
http://www.bookrenter.com/maureen-r-gerard/textbooks-by
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την αποτελεσματικότητα της διδακτικής πράξης και του σκοπού της Προσχολικής 

Αγωγής. Μια συνεργατική σχέση ανάμεσα σε γονείς και εκπαιδευτικούς, μεταξύ 

πολλών άλλων, παρέχει στο παιδί μεγαλύτερη συναισθηματική ασφάλεια και 

σταθερότητα, στους δυο πιο σημαντικούς χώρους  όπου ζει και κινείται, δηλαδή στο 

νηπιαγωγείο και στο σπίτι (Mπακιρτζής, 2002). Ανάλογες διαπιστώσεις έχουν 

οδηγήσει ήδη, πολλά χρόνια πριν, στην ανάπτυξη προγραμμάτων γονεϊκής 

συμμετοχής σε σχολεία του εξωτερικού (Goldberg, 1997. Porter, 2008), όπου οι 

γονείς, με ευθύνη των σχολικών μονάδων, προετοιμάζονται θεσμικά για τη 

συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, σε δραστηριότητες ποικίλου 

περιεχομένου, ακόμη και διδακτικού (Fredericks, 1993).   

 

2. Μεθοδολογία Έρευνας. 

Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύχθηκε η παρούσα έρευνα, βασικό σκοπό της οποίας 

αποτελεί η διερεύνηση γονεϊκών απόψεων για τη συνεργασία τους με το νηπιαγωγείο, 

η διερεύνηση του υφιστάμενου επικοινωνιακού πλαισίου οικογένειας - νηπιαγωγείου 

και η ανίχνευση των αντιλήψεων και των προτάσεών τους για αποτελεσματικότερη 

επικοινωνία για συνεργασία μεταξύ νηπιαγωγείου και οικογένειας.  

         Στην έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2012, συμμετείχαν 

εκατόν δέκα επτά (117) γονείς από διαφορετικές οικογένειες και από επτά, δημόσια 

νηπιαγωγεία της πόλεως Ρόδου. Για τη διερεύνηση των γονεϊκών απόψεων σχετικά 

με την επικοινωνία και τη συνεργασία τους με το νηπιαγωγείο χρησιμοποιήθηκε 

ερωτηματολόγιο, το οποίο σχεδιάστηκε για τους σκοπούς της έρευνας και 

διανεμήθηκε στους γονείς. Το ερωτηματολόγιο ήταν ανώνυμο, αποτελούνταν 

συνολικά από δέκα (10) ερωτήσεις, οι οποίες συγκροτήθηκαν  γύρω από τρεις άξονες. 

Στον πρώτο άξονα εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο οι γονείς  εκτιμούν το 

υφιστάμενο επίπεδο επικοινωνίας τους με το νηπιαγωγείο, δηλαδή ουσιαστικά, την 

ποιότητα της επικοινωνίας τους με τις νηπιαγωγούς. Στο δεύτερο άξονα του 

ερωτηματολογίου, εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο το νηπιαγωγείο ενθαρρύνει ή όχι 

την ενεργό δράση των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τέλος, στον τρίτο 

άξονα, εξετάζονται οι απόψεις των γονέων αναφορικά με τους τρόπους που 

επιθυμούν να επικοινωνούν και συνεπώς, να συνεργάζονται με τις/τους νηπιαγωγούς. 

Πιο συγκεκριμένα, μέσω του ερωτηματολογίου επιχειρήθηκε να διαπιστωθεί 

κατά πόσο οι γονείς θεωρούν την άριστη επικοινωνία με τον/τη νηπιαγωγό του 
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παιδιού τους ως σημαντικό παράγοντα για την ομαλή ένταξή του στο περιβάλλον του 

νηπιαγωγείο και για την προσαρμογή του σ’ αυτό κατά τη διάρκεια της σχολικής 

χρονιάς. Στη συνέχεια, με τη δεύτερη ερώτηση, οι γονείς  κλήθηκαν να δηλώσουν το 

βαθμό ικανοποίησής τους αναφορικά με την πληροφόρηση που τους παρέχεται από 

το νηπιαγωγείο για την «πρόοδο» του παιδιού τους. Ο βαθμός ικανοποίησής τους  

από το επίπεδο συμμετοχής τους στις δραστηριότητες του νηπιαγωγείου, 

επιχειρήθηκε να διερευνηθεί με το τρίτο ερώτημα του ερωτηματολογίου. Ακολούθως, 

η τέταρτη ερώτηση, εστίασε στην ύπαρξη πληροφόρησης για τους τρόπους 

συνεργασίας και τις δυνατότητες  προσφοράς των γονέων στην οργάνωση και 

πραγματοποίηση δράσεων στο νηπιαγωγείο. Το πέμπτο ερώτημα εστίασε στη 

διερεύνηση της συχνότητας προκαθορισμένων συναντήσεων της οικογένειας με 

τον/τη νηπιαγωγό του παιδιού τους. Στο επόμενο ερώτημα επιχειρήθηκε η διερεύνηση 

του τρόπου συνεργασίας των γονέων με το νηπιαγωγείο. Τους ζητήθηκε να 

προσδιορίσουν την πιθανή συμμετοχή τους στα εκπαιδευτικά δρώμενα προτείνοντάς 

τους να επιλέξουν αν θα ήθελαν να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές επισκέψεις της 

τάξης του νηπιαγωγείου, σε σχολικές γιορτές, σε δραστηριότητες μέσα στην τάξη, 

στην αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς του παιδιού κατά την εκπαιδευτική 

πράξη, στην αναζήτηση πληροφοριών για το παιδί τους, στην επιλογή βιβλίων για το 

νήπιο στο σπίτι ή σε θέματα κτιριακής υποδομής του νηπιαγωγείου.  

Η έβδομη ερώτηση εστίαζε στο βαθμό ανταπόκρισης της οικογένειας στις 

προσκλήσεις του σχολείου για συνεργασία. Στη συνέχεια του ερωτηματολογίου, οι 

γονείς κλήθηκαν να καταθέτουν τις απόψεις αναφορικά με τους παράγοντες που 

εμποδίζουν ενδεχόμενα τη συνεργασία τους με τον εκπαιδευτικό, όπως είναι οι 

επαγγελματικές υποχρεώσεις, η απόσταση σπιτιού – νηπιαγωγείου, η στάση του/της 

νηπιαγωγού, το ωράριο του νηπιαγωγείου κ.ά. Στην επόμενη ερώτηση, ζητήθηκε από 

τους γονείς να αναφερθούν στον τρόπο που αντιλαμβάνονται ως αποτελεσματικότερο 

στην επικοινωνία τους με την/το νηπιαγωγό. Καλούνται να επιλέξουν αν η 

επικοινωνία οικογένειας και νηπιαγωγείου μπορεί να εξαντλείται στην «κοινωνική 

επαφή» κατά την προσέλευση και την αποχώρηση του παιδιού από το νηπιαγωγείο ή 

αν θα πρέπει να πραγματοποιείται με τακτές προκαθορισμένες συναντήσεις, με 

τηλεφωνική επικοινωνία, με γραπτή ενημέρωση που θα μεταφέρεται με το 

«τσαντάκι» του παιδιού ή με την εφημερίδα της τάξης. Επιπλέον, η ερώτηση έδινε τη 

δυνατότητα στους  γονείς να προτείνουν προσφορότερους τρόπους επικοινωνίας τους 
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με το νηπιαγωγείο. Το ερωτηματολόγιο ολοκληρωνόταν με τη διερεύνηση της 

επιθυμίας του δείγματος για ενίσχυση της συνεργασίας τους με το νηπιαγωγείο, 

παρακινώντας τους γονείς να εκφράσουν την άποψή τους για το πως πιστεύουν ότι θα 

μπορούσε να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη επικοινωνία τους με την εκπαιδευτική 

μονάδα. 

Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια επιστράφηκαν στους ερευνητές, 

εσώκλειστα σε φάκελο, μέσω των νηπιαγωγών κάθε νηπιαγωγείου. Το ποσοστό 

επιστροφής των ερωτηματολογίων ήταν 90% καθώς επιστράφηκαν εκατόν δέκα επτά 

(117) συμπληρωμένα ερωτηματολόγια από τα εκατόν τριάντα (130) που 

διανεμήθηκαν. Η ανάλυση των δεδομένων κινήθηκε σε περιγραφικό επίπεδο και 

πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα Excel. 

 

3. Αποτελέσματα  Έρευνας. 

Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν κατά 74% από μητέρες νηπίων, οι οποίες είχαν 

μέσο όρο ηλικίας τα 34 έτη. Σε ποσοστό 61%, οι γονείς που συμμετείχαν στην έρευνα 

ήταν γονείς πρωτότοκων τέκνων, γεγονός το οποίο σημαίνει πως τα 2/3 περίπου των 

γονέων ερχόταν σε επαφή με την τυπική εκπαίδευση για πρώτη φορά, δεν διέθεταν 

προγενέστερη εμπειρία και συνεπώς, δεν ήταν άμεσα επηρεασμένοι από στερεότυπα 

ή προκαταλήψεις. Από την επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας έγινε φανερό ότι 

η πλειονότητα των γονέων (97%) εκτιμούν θετικά την αποτελεσματικότητα της 

αμφίδρομης επικοινωνίας με το νηπιαγωγείο, ιδιαίτερα στο κομμάτι της παιδαγωγικής 

διαδικασίας που αφορά στην ένταξη, την προσαρμογή και την ακαδημαϊκή πρόοδο 

του παιδιού καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Ενώ το 86% των γονέων 

δηλώνουν ικανοποιημένοι από την πληροφόρηση που τους παρέχει το νηπιαγωγείο 

για την πρόοδο του παιδιού τους, το 46% δηλώνουν λίγο ευχαριστημένοι από την 

συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του νηπιαγωγείου. Tο 42% των γονέων  

δηλώνουν ότι  δεν έχουν ενημερωθεί ούτε για τον τρόπο ούτε για το τι θα μπορούσαν 

να προσφέρουν, ως γονείς, στην οργάνωση και πραγματοποίηση δραστηριοτήτων του 

νηπιαγωγείου. Μάλιστα, η συμμετοχή τους σε δράσεις του νηπιαγωγείου φαίνεται να 

εξαντλείται κυρίως, στην παροχή πληροφοριών για το παιδί, στις σχολικές γιορτές και 

στην αντιμετώπιση προβλημάτων στη συμπεριφορά του μέσα στην τάξη. Η εμπλοκή 

των γονέων και η συνεισφορά τους σε θέματα τα οποία αφορούν στην κτιριακή 

υποδομή του νηπιαγωγείου που φιλοξενεί τα παιδιά τους, θεωρούν ότι είναι ελάχιστη, 
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όπως, επίσης, ελάχιστη θεωρούν την παρουσία και τη συμμετοχή τους σε 

δραστηριότητες μέσα στην τάξη, μαζί με τα παιδιά.  

Οι απόψεις αυτές αποτυπώνονται διαγραμματικά στο σχήμα 1, το οποίο 

εμφανίζει αναλυτικά ότι στο έκτο ερώτημα, η συνεργασία των γονέων με την/το 

νηπιαγωγό στις εκπαιδευτικές επισκέψεις του νηπιαγωγείου είναι σχεδόν ανύπαρκτη, 

δηλώνοντας καθόλου σε ποσοστό 49%,  λίγο σε ποσοστό 16%,  μέτρια σε ποσοστό 

10%, αρκετά σε ποσοστό 21% και πάρα πολύ καλή σε ποσοστό μόλις 4%. Η 

συνεργασία των γονέων φαίνεται πως ζητείται από τις/τους νηπιαγωγούς κυρίως στις 

σχολικές γιορτές (αρκετά και πάρα πολύ 56%), στην αντιμετώπιση προβλημάτων 

συμπεριφοράς του παιδιού στην τάξη (αρκετά και πάρα πολύ 47%) ή όταν πρόκειται 

να παράσχουν στη/στο νηπιαγωγό πληροφορίες για το παιδί τους (αρκετά και πάρα  

πολύ 59%). Αντίθετα, η συνεργασία των γονέων δεν ζητείται από τις/τους 

νηπιαγωγούς για δραστηριότητες μέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος 

καθώς οι γονείς δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν (καθόλου και λίγο 83%), στην 

επιλογή βιβλίου για το παιδί τους στο σπίτι (καθόλου και λίγο 67%) και σε θέματα 

κτιριακής υποδομής του νηπιαγωγείου (καθόλου και λίγο 83%).  

Παρόλο που η σχεδόν απόλυτη πλειοψηφία των γονέων (97%) δηλώνει πως 

ανταποκρίνονται, με προθυμία, στο κάλεσμα των νηπιαγωγών για συνεργασία, από 

την επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας προκύπτει ότι οι συναντήσεις αυτές δεν 

πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα με προκαθορισμένο πλαίσιο 

συνεργασίας και συζήτησης, καθώς το 84% των γονέων έχουν συνάντηση με την/τον 

νηπιαγωγό εκτάκτως, όποτε η περίσταση το απαιτεί. Αντίθετα, οι γονείς (70%) 

εκτιμούν ως αποτελεσματικότερο το πλαίσιο επικοινωνίας σε τακτική βάση. 

Αναφορικά με τις μορφές επικοινωνίας, εκτιμούν σε ποσοστό 14%, ως λιγότερο 

πρόσφορη την ολιγόλεπτη συνάντηση κατά την καθημερινή προσέλευση και 

αποχώρηση του παιδιού τους από το νηπιαγωγείο η οποία, άλλωστε, έχει συνήθως τη 

μορφή άτυπης συνομιλίας κοινωνικού χαρακτήρα και δεν διασφαλίζει το πλαίσιο μιας 

παραγωγικής συζήτησης μολονότι, κατά τα λοιπά, είναι πολύτιμη για την καλλιέργεια 

θετικού κλίματος στη συνεργασία του νηπιαγωγείου με την οικογένεια. Παράλληλα, 

η εφημερίδα της τάξης, ένας δημιουργικός τρόπος ενημέρωσης των γονέων για τις 

δραστηριότητες που αναπτύσσονται μέσα σ’ αυτήν από τα ίδια τα παιδιά, 

συγκέντρωσε χαμηλό ποσοστό (5%), πιθανότατα λόγω μη γνωστοποίησης των 
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ωφελημάτων της σύγχρονης αυτής μορφής ενημέρωσης που μπορεί να «ξεκλειδώσει» 

στους γονείς τον κόσμο του νηπιαγωγείου. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 8
η
 ερώτηση του ερωτηματολογίου (σχήμα 

2), η οποία ζητούσε από τους γονείς να εκτιμήσουν πόσο οι επαγγελματικές τους 

υποχρεώσεις, η απόσταση του σπιτιού τους από το νηπιαγωγείο, το επαγγελματικό 

τους ωράριο ή η στάση της/του νηπιαγωγού θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο στη 

συνεργασία τους. Aπό την περιγραφική ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι οι 

επαγγελματικές υποχρεώσεις των γονέων δεν εμποδίζουν καθόλου τη συνεργασία 

τους με τον/τη νηπιαγωγό σε ποσοστό 30%, την εμποδίζουν λίγο σε ποσοστό 32%, 

αρκετά σε ποσοστό 23%, μέτρια σε ποσοστό 5% και πάρα πολύ, μόλις σε ποσοστό 

10%. Η απόσταση της κατοικίας της οικογένειας από το νηπιαγωγείο δεν αποτελεί 

κώλυμα στη συνεργασία των γονέων με τον/τη νηπιαγωγό καθώς οι γονείς απαντούν  

καθόλου σε ποσοστό 77%, λίγο σε ποσοστό 16%,  μέτρια σε ποσοστό 5% και αρκετά, 

μόλις  σε ποσοστό  2%. Ωστόσο, η στάση της/του νηπιαγωγού αποτελεί καθοριστικό 

παράγοντα καθώς επηρεάζει πάρα πολύ τη συνεργασία με τους γονείς σε ποσοστό 

53%, αρκετά σε ποσοστό 32%, μέτρια σε ποσοστό 5%, λίγο σε ποσοστό 1%  και  

καθόλου σε ποσοστό  9%. 

Τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα (σχήμα 3), διαπιστώνεται ότι η  

πλειονότητα των γονέων, ενενήντα τρεις (93) από τους εκατόν δέκα επτά (117), 

ποσοστό 80%, εκφράζει την επιθυμία διεύρυνσης της συνεργασίας τους με το 

νηπιαγωγείο, το περιεχόμενο της οποίας δεν προσδιορίζουν επακριβώς. Μόνο οχτώ 

(8) γονείς προτείνουν συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους πιστεύουν ότι θα 

μπορούσε να επιτευχθεί η διεύρυνση της συνεργασίας τους με τις/τους νηπιαγωγούς. 

Οι προτεινόμενοι τρόποι συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

   (α) Περισσότερη ενημέρωση για το ρόλο του νηπιαγωγείου στην εκπαιδευτική 

διαδικασία ώστε οι ίδιοι, σε εθελοντική βάση, να έχουν δυνατότητα συμμετοχής 

προκειμένου να συμβάλλουν ουσιαστικά στη λειτουργία του νηπιαγωγείου και να 

αναδειχθούν σε πολύτιμους συνεργάτες 

   (β) Μεγαλύτερη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες του νηπιαγωγείου, και 

   (γ) Αφιέρωση περισσότερου χρόνου ενασχόλησης με τα παιδιά τους στο σπίτι, 

ανταποκρινόμενοι στις προτροπές του νηπιαγωγείου για αποτελεσματικότερη 

επικοινωνία και συνεργασία με τα παιδιά, στο πλαίσιο του αναλυτικού 

προγράμματος. 
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4. Συμπεράσματα. 

Τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας, με όλους τους μεθοδολογικούς 

περιορισμούς που αυτή υφίσταται, παραπέμπουν στην αναγκαιότητα αναστοχασμού 

του πλαισίου επικοινωνίας που θέτει το νηπιαγωγείο με την οικογένεια, εφόσον 

πρεσβεύει, σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές, ότι η 

συνεργασία σχολείου και οικογένειας αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα εκπαιδευτικής 

επιτυχίας.  

       Παρά το περιορισμένο δείγμα και την περιορισμένη κλίμακα διερεύνησης του 

θέματος, διαπιστώνεται συμπερασματικά η τάση, οι γονείς να αναγνωρίζουν ως 

καθοριστική για την πρόοδο του παιδιού τους την ύπαρξη διαύλου επικοινωνίας τους 

με το νηπιαγωγείο.  Γι’ αυτό και ανταποκρίνονται με προθυμία στο κάλεσμα των 

νηπιαγωγών για συνεργασία, τη στάση των οποίων εκτιμούν ως μια ασφαλιστική 

δικλείδα επιτυχούς επικοινωνίας, μολονότι η συνεργασία τους δεν έχει τη μορφή 

τακτικών, προκαθορισμένων συναντήσεων, σε αντίθεση με τη διαπιστωμένη 

αντίληψη των γονέων, οι οποίοι εκτιμούν ως αποτελεσματικότερο το πλαίσιο 

επικοινωνίας σε  τακτική  και όχι έκτακτη βάση. 

       Ενώ οι γονείς θεωρούν πως ενημερώνονται ικανοποιητικά για την πρόοδο του  

παιδιού τους, η ενημέρωσή τους για το πώς μπορούν να προσφέρουν στην οργάνωση 

και πραγματοποίηση δράσεων του νηπιαγωγείου είναι πολύ μικρότερη καθώς 

μάλιστα η συμμετοχή τους σ’ αυτές, φαίνεται να εξαντλείται κυρίως στις σχολικές 

γιορτές, στην παροχή πληροφοριών για το παιδί και στην αντιμετώπιση προβλημάτων 

συμπεριφοράς του στην τάξη. Με δεδομένο τον ελλιπή διαθέσιμο χρόνο συνεργασίας, 

τα αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος ιεραρχούνται και περιορίζονται, ενώ σε θέματα 

κεφαλαιώδους σημασίας, όπως π.χ. η κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή του 

νηπιαγωγείου, οι γονείς θεωρούν ότι εμπλέκονται ελάχιστα ή καθόλου, αν και θα 

επιθυμούσαν να έχουν ουσιαστική συμμετοχή. Η παρουσία και η συμμετοχή των 

γονέων σε δραστηριότητες μέσα στην τάξη, μαζί με τα παιδιά, είναι ελάχιστη, παρόλο 

που διαφαίνεται η βούληση ενεργότερης συμμετοχής των γονέων και η επιθυμία 

διεύρυνσης της συνεργασίας μεταξύ οικογένειας και νηπιαγωγείου. Οι γονείς 

προσανατολίζονται στην ανάγκη ανάπτυξης πιο ενεργής δραστηριοποίησης στη ζωή 

του νηπιαγωγείου χωρίς, όμως, να  κατονομάζουν τις επιμέρους δραστηριότητες.   
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        Από την παρούσα διερεύνηση, διαπιστώνεται η βούληση των γονέων να 

καταστούν ενεργότεροι συνεργάτες των νηπιαγωγών στην εκπαιδευτική διαδικασία 

και υποστηρίζεται η αναγκαιότητα ανάπτυξης ενθαρρυντικής στάσης από την πλευρά 

των εκπαιδευτικών, αναφορικά με το συμμετοχικό ρόλο της οικογένειας, μιας στάσης 

που θα προωθεί την εποικοδομητική και θεσμική, γονεϊκή εμπλοκή στο χώρο του 

νηπιαγωγείου, αναγνωρίζοντας έμπρακτα τον ουσιαστικό τους ρόλο. Κρίσιμη 

προϋπόθεση αποτελεί η καλλιέργεια κλίματος αλληλοεκτίμησης και εμπιστοσύνης 

μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων, ώστε να μην υπονομεύεται η αποτελεσματικότητα 

της συνεργασίας των δυο πλευρών αλλά, αντίθετα, να δυναμώνει, βοηθώντας τους να 

χειριστούν τα ερωτήματα που, έτσι κι αλλιώς, θα τους ακολουθούν στο  δρόμο ενός 

διαρκούς εκπαιδευτικού αναστοχασμού.  

 

5. Προτάσεις. 

Η συμμετοχή των γονέων στην καθημερινή δραστηριότητα του νηπιαγωγείου, 

ιδιαίτερα σήμερα που οι δημόσιες δαπάνες για την παιδεία έχουν μειωθεί σημαντικά, 

αποτελεί επίκαιρο και ώριμο πλέον κοινωνικό αίτημα, το οποίο θα μπορούσε να 

ικανοποιηθεί με πολλούς τρόπους, που θα προταθούν από τις/τους νηπιαγωγούς. 

Μερικοί από τους τρόπους αυτούς θα μπορούσε να είναι: (α) η ενεργή συμμετοχή 

στην υλοποίηση και ολοκλήρωση σχεδίων εργασίας των νηπίων, (β) η δημιουργία 

βιβλιοθήκης με ηχητικά αρχεία αφηγήσεων ή αναγνώσεων βιβλίων από μέλη της 

οικογένειας των νηπίων, (γ) η συμμετοχή τους στη διδασκαλία σε ρόλο «βοηθού 

δασκάλου», (δ) ο εμπλουτισμός του προγράμματος με νέες ιδέες, (ε) η εθελοντική 

βοήθεια για διάφορες εργασίες στο νηπιαγωγείο, (στ) η ουσιαστική βοήθεια στη 

διοργάνωση εκδηλώσεων του νηπιαγωγείου, (ζ) η συμμετοχή τους σε θέματα 

διοικητικής μέριμνας του νηπιαγωγείου, (η) η συμμετοχή σε συζητήσεις με φορείς 

της τοπικής κοινωνίας για θέματα μείζονος σημασίας κ.ά. 

Αναμφίβολα, όπως έδειξε και η παρούσα έρευνα, οι γονείς επιθυμούν να 

βρουν τα κατάλληλα κανάλια επικοινωνίας δημιουργώντας κλίμα εμπιστοσύνης με 

τις/τους νηπιαγωγούς για τη συνοικοδόμηση της εκπαιδευτικής πράξης. Όμως, είναι 

γνωστό από έρευνες ότι και οι νηπιαγωγοί δηλώνουν πως επιθυμούν τη συνεργασία 

των γονέων σε κλίμα αλληλοσεβασμού. Για να επιτευχθεί μια ουσιαστική συνεργασία 

μεταξύ τους, θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση η θεσμική ενημέρωση των γονέων, η 

οποία θα προκύψει από τη συμμετοχή τους σε έγκυρες σχολές ή οργανωμένα 
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προγράμματα ενημέρωσης γονέων, όπου οι γονείς θα πληροφορηθούν για τις 

δυνατότητες συμμετοχής και συνδρομής τους στο εκπαιδευτικό έργο, χωρίς να 

παραβιάζουν, παρά τη θέλησή τους ή εν αγνοία τους, τα όρια της γονεϊκής εμπλοκής. 

Με τη διαδικασία αυτή, εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να αρθούν οι επιφυλάξεις των 

νηπιαγωγών, που θέλουν να βλέπουν τους γονείς όχι ως αντιπάλους αλλά ως 

συμμάχους στο δύσκολο και πολυδιάστατο έργο της εκπαίδευσης. Η επικοινωνία και 

σε αυτή την περίπτωση θα αποτελέσει τον καταλύτη μιας, κατά το δυνατόν, άριστης 

συνεργασίας προς όφελος των παιδιών. 

 

 

Σχήμα 1.  
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Σχήμα 2.  

 

 

 

 
Σχήμα 3.  
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