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ΕΥΦΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

 

 

Με απηή ηελ πηπρηαθή εξγαζία ηειεηψλεη έλα επράξηζην θαη δεκηνπξγηθφ ηαμίδη, 

ηεζζάξσλ ρξφλσλ πεξίπνπ. 

Καζψο απηφ ην ηαμίδη ηειεηψλεη, ληψζσ ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ 

γηα φιε ηνπο ηελ ζηήξημε, ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Ιδηαίηεξα επραξηζηψ ηνλ ππεχζπλν 

θαζεγεηή ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο θαη κέληνξα κνπ, θχξην Γαξγαιηάλν ηακάηε, γηα ηηο 

ρξήζηκεο ζπκβνπιέο θαη ππνδείμεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο κνπ. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

      Ζ ζπγθεθξηκέλε πηπρηαθή εξγαζία εμεηάδεη ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο 

ηνπ δεκφζηνπ λεπηαγσγείνπ, ηε ρξνληά 2019-2020. ηφρνο είλαη ε κειέηε ηεο 

ιεηηνπξγίαο θαη νξγάλσζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο ζηελ 

Διιάδα. Πξφθεηηαη γηα κηα πνηνηηθή θαη πνζνηηθή έξεπλα κε ηε ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε κία ζχληνκε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζηηο 

έλλνηεο ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο νξγάλσζεο θαζψο θαη ζηελ άζθεζε ηεο δηνίθεζεο ζηελ 

Δθπαίδεπζε. Παξνπζηάδνληαη επίζεο ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην ξφιν ηνπ/ηεο 

δηεπζπληή/ηξηαο ζην ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ. 

     Αξρηθά, γίλεηαη ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε φπνπ παξνπζηάδνληαη νη έλλνηεο 

‘Γηνίθεζε’ θαη ‘Οξγάλσζε’ γεληθφηεξα, αιιά θαη εηδηθφηεξα ζηελ Δθπαίδεπζε θαη 

ζην ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ, πην ζπγθεθξηκέλα. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε 

εξεπλεηηθή κεζνδνινγία ηεο εξγαζίαο, ν ζθνπφο ηεο παξνχζα έξεπλαο, ην δείγκα θαη 

ην εξσηεκαηνιφγην. ηελ επφκελε ελφηεηα γίλεηαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο 

έξεπλαο, παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά νη πίλαθεο ησλ δηαγξακκάησλ κε ηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, φπσο επίζεο θαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ ζηα 

δηεξεπλψκελα ζέκαηα. Σέινο, ζην ηέηαξην θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο θαη γίλεηαη κία ζχλνςε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. 

 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Οξγάλσζε, Γηνίθεζε, Γηνίθεζε Νεπηαγσγείνπ, ξφινο ηεο 

Γηεχζπλζεο. 
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ABSTRACT 

 

     The specific thesis examines the way of administration and organization of Public 

Kindergartens, during the academic year 2019-2020. The aim is to study the 

functioning  operation and organization of Preschool Schools in Greece. This is a 

qualitative and quantitative research using a questionnaire that combines a brief 

bibliographic review  of management and organization to the exercise of management 

in Education. Information is also presented regarding the role of the principal 

directors in the Kindergarten area. 

      Initially, the bibliographic review is presented concerning the concepts of 

‘Administration’ and ‘Organization’  in general, but also in Education in the area of 

the Kindergarten, more specifically. Follows the research methodology of the work,  

the specimen  and the questionnaire. In the next chapter, the analysis of the research 

data is made, the tables of the diagrams with the demographic data are presented, as 

well as the answers of the respondents to the investigated topics. Finally, the 

conclusions of the research study are presented and a summary of the content of the 

Thesis is made. 

 

 

 

 

Keywords: Organization, Administration, Kindergarten’s Administration, Role of 

Management. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

     Γχν απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο ηνκείο ζην ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ είλαη ε 

νξγάλσζε θαη ε δηνίθεζε. Ζ ζσζηή δηαρείξηζε ζπληειεί ζηε ζσζηή ιεηηνπξγία ελφο 

νξγαληζκνχ, θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ελφο λεπηαγσγείνπ. Δπίζεο, βνεζάεη 

θαη ζηελ θαιχηεξε θαη πην απνηειεζκαηηθή επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρεη ν 

νξγαληζκφο απηφο. 

    Ζ ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ λεπηαγσγείσλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή, θαζψο έρεη άκεζν 

αληίθηππν ζε έλα επαίζζεην θνκκάηη ηεο θνηλσλίαο πνπ δνχκε, δειαδή ηα παηδηά. Γηα 

ην ιφγν απηφ, ε αλάγθε γηα ηελ φζν πην απνδνηηθή δηαρείξηζε-δηνίθεζε θαη 

νξγάλσζε θαζίζηαηαη αθφκε πην επηηαθηηθή. 

     Σν κεγαιχηεξν ξφιν ζηε δηνίθεζε θαη νξγάλσζε ηνπ λεπηαγσγείνπ παίδεη ν/ε 

δηεπζπληήο/ηξηα, αθνχ ε δξάζε ηνπ/ηεο έρεη αληίθηππν πξνο πνιιέο θαηεπζχλζεηο: 

πξσηίζησο ζηνπο καζεηέο, δεπηεξεχνληνο ζηνπο ινηπνχο ζπλαδέιθνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ελ ζπλερεία ζηνπο γνλείο-θεδεκφλεο, αιιά θαη ζην επξχηεξν 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, θαζψο θαινχληαη λα δηαπιάζνπλ ηνπο πνιίηεο ηνπ ‘αχξην’. 

     Ζ εξγαζία απηή έρεη σο ζηφρν λα δηεξεπλήζεη ηα θαζήθνληα ηεο δηεχζπλζεο ελφο 

λεπηαγσγείνπ, ηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηε ζσζηή, ή θαη κε, 

ιεηηνπξγία ελφο λεπηαγσγείνπ, θαζψο επίζεο  θαη ηελ επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία 

κεηαμχ δηεχζπλζεο-πξνζσπηθνχ-θεδεκφλσλ-λεπίσλ. Σέινο, επηρεηξεί λα εξεπλήζεη 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ γεληθφηεξα. 

     ην πξψην θεθάιαην, γίλεηαη κηα βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζηηο έλλνηεο ηεο 

δηνίθεζεο θαη ηεο νξγάλσζεο γεληθά θαη ζηελ άζθεζε ηεο δηνίθεζεο ζηελ 

Δθπαίδεπζε εηδηθφηεξα. Παξνπζηάδνληαη επίζεο ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην ξφιν 

ηνπ/ηεο δηεπζπληή/ηξηαο ζην ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ θαζψο θαη ζην ζχζηεκα 

επηινγήο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ. 

     ην δεχηεξν θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη ε εξεπλεηηθή κεζνδνινγία ηεο εξγαζίαο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη ν ζθνπφο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο, ε 
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κεζνδνινγία ε νπνία παξνπζηάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εξγαζζήθακε, ήηνη ε 

θαηαζθεπή θαη ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ, ην δείγκα ηεο έξεπλαο πνπ είλαη λεπηαγσγνί, 

δηεπζπληέο/ηξηεο θαη κε, απφ φιε ηελ Διιάδα. Παξνπζηάδεηαη επίζεο ην 

εξσηεκαηνιφγην, ε δνκή θαη ν ηχπνο ησλ εξσηήζεσλ πνπ ην απαξηίδνπλ. 

     ην ηξίην θεθάιαην, γίλεηαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο. Γηα ηελ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ην πξφγξακκα Microsoft Excel. Αξρηθά 

παξνπζηάδνληαη κε δηαγξάκκαηα νη απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ ζηα δηεξεπλψκελα 

ζέκαηα: α) πνηα είλαη ηα πξνβιήκαηα πνπ θαιείηαη ε δηεχζπλζε λα αληηκεησπίζεη, β) 

αλ ππάξρνπλ πξνβιέςεηο γηα ζπλαληήζεηο/ζεκηλάξηα γηα ηνπο γνλείο, γ) ηα πξνζφληα 

πνπ πξέπεη λα έρεη θάπνηνο λεπηαγσγφο γηα λα πάεη ηε ζέζε ηνπ/ηεο πξντζηακέλνπ/εο 

ηνπ λεπηαγσγείνπ, δ) ηη ζπνπδέο έρεη θάλεη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, ε) αλ ππάξρεη 

πξφβιεςε ζπλερνχο κεηεθπαίδεπζεο, ζη) αλ έρνπλ ηε γλψζε λα παξέρνπλ ηηο Πξψηεο 

Βνήζεηεο, δ) αλ νη αίζνπζεο ζην ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ είλαη έηζη φπσο νξίδεη ην 

Δθπαηδεπηηθφ χζηεκα, ε) ν ρξφλνο πνπ πεξλνχλ ηα λήπηα ζηνλ πξναχιην ρψξν ή ζε 

άιινπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο, ζ) πσο είλαη ε ζπλεξγαζία πξνζσπηθνχ-θεδεκφλσλ θαη 

λεπίσλ. 

     Σέινο,  παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο θαη γίλνληαη 

πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ζην ίδην ή ζε θάπνην άιιν παξαπιήζην ζέκα. 

 

Αδπλακίεο ηεο έξεπλαο. 

    Ζ εξγαζία πεξηνξίζηεθε, ελ κέξεη, ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ιφγσ ησλ 

εξσηήζεσλ θιεηζηνχ ηχπνπ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, παξφιν πνπ ππήξρε θαη ε 

δπλαηφηεηα ζπκπιεξσκαηηθήο ή δηαθνξεηηθήο απάληεζεο. Σν δείγκα επίζεο (60 

λεπηαγσγνί) ραξαθηεξίδεηαη κηθξφ. Σέινο, ε δηαλνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζα 

κπνξνχζε λα είρε γίλεη δηαθνξεηηθά, πξάγκα πνπ δελ καο  επηηξεπφηαλ ιφγσ ηεο 

παλδεκίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ 

 

1.1. Ζ έλλνηα ηεο Γηνίθεζεο 

     Γηνίθεζε είλαη ε δηαδηθαζία επηινγήο ζηφρσλ, ε δηαδηθαζία θαηακεξηζκνχ 

αλζξψπηλσλ, ηερλνινγηθψλ θαη θπζηθψλ πφξσλ ζε επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ε δηαδηθαζία ζπληνληζκνχ ηεο δξάζεο 

γηα κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο ησλ θαηαλεκεκέλσλ πφξσλ (Μαλνπζφπνπινο, 

2012) . 

     Χο  ‘Γηνίθεζε’, δειαδή νξίδεηαη έλα ζχλνιν δηαδηθαζηψλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ζε 

κηα νκάδα αλζξψπσλ ηελ νξγαλσηηθή ηνπο ζπλνρή θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο 

πξνο έλαλ ζηφρν.  

    χκθσλα κε ηνλ Fayol (1967), ε δηαδηθαζία ηεο δηνίθεζεο ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο 

βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: 

 Πξνγξακκαηηζκφο: θαζνξίδνληαη ζηφρνη θαη ζρεδηάδνληαη νη δξάζεηο 

 Οξγάλσζε: δηακνξθψλνληαη νη δνκέο 

 Έιεγρνο: κέζσ απηνχ κεηξψληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζηφρσλ, έηζη απηνί 

αλαπξνζδηνξίδνληαη πξνο κία θαηεχζπλζε ηλ πξνζπάζεηα πάλσ ζε κη λέα 

πνξεία. 

 πληνληζκφο: ζπληνληζκφο εξγαζηψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

 

1.2. Ζ έλλνηα ηεο Οξγάλσζεο 

     Χο ‘Οξγάλσζε’ ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί κηα δηαθξηηή θνηλσληθή νληφηεηα, ε 

νπνία κέζσ ηεο δηαίξεζεο ηεο εξγαζίαο, ησλ δνκψλ, ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ 

ζρεδίσλ επηδηψθεη ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ.  ην ζέκα ηεο νξγάλσζεο 

ζπγθαηαιέγνληαη επίζεο ε αλάζεζε θαζεθφλησλ, δειαδή ν θαηακεξηζκφο ηεο 

εξγαζίαο,  ε δηακφξθσζε ζέζεσλ εξγαζίαο , φπσο επίζεο ε ζηειέρσζε θαη ε 

δηακφξθσζε ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ, δειαδή ηκεκαηνπνίεζε, ηεξαξρηθά 

επίπεδα, εχξνο ειέγρνπ θιπ. (Μαλαζάθεο, 2002). 
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1.3. Άζθεζε Γηνίθεζεο ζηελ Δθπαίδεπζε 

     Ζ κεηαθνξά ησλ γεληθψλ αξρψλ ηεο δηνίθεζεο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, ην θαηά 

πφζν δειαδή ε εθπαίδεπζε ζπληζηά έλα αθφκε πεδίν εθαξκνγήο απηψλ ησλ γεληθψλ 

αξρψλ έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν αληηπαξαζέζεσλ θαη έληνλσλ ζπδεηήζεσλ. Σα 

βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηνίθεζεο ραξαθηεξίδνπλ ελ πνιινίο θαη ηελ εθπαίδεπζε. Ζ 

εθπαίδεπζε είλαη δπλαηφλ λα εθιεθζεί σο έλαο ρψξνο άζθεζεο δηνίθεζεο ν νπνίνο 

παξνπζηάδεη αξθεηέο νκνηφηεηεο κε άιινπο ρψξνπο, αιιά εκθαλίδεη θαη αξθεηέο 

ηδηαηηεξφηεηεο πνπ θαζηζηνχλ απαξαίηεηεο ηελ θαηάιιειε πξνζαξκνγή ησλ γεληθψλ 

αξρψλ θαη, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, ηελ αλάπηπμε εληειψο λέσλ πξνζεγγίζεσλ 

(Καηζαξφο, 2008). 

     Δμεηδηθεχνληαο ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ ζηελ πεξίπησζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, 

δηαπηζηψλνπκε ηα εμήο ζε ζρέζε κε ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ δηνηθεηηθνχ 

θαηλνκέλνπ: 

 Ο γεληθφο ζθνπφο ηεο Δθπαίδεπζεο δηαγξάθεηαη ζην άξζξν 16 ηνπ ηζρχνληνο 

πληάγκαηνο 1975/1986 θαη νξίδεη φηη «Η παηδεία …έρεη σο ζθνπφ ηελ εζηθή, 

πλεπκαηηθή, επαγγεικαηηθή θαη θπζηθή αγσγή ησλ Διιήλσλ». Αλαθνξηθά κε ην 

ξφιν ηεο πξψηεο βαζκίδαο εθπαίδεπζεο ν λφκνο 1566/85 (άξζξν 1) νξίδεη φηη 

«ζθνπφο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη λα ζπκβάιεη 

ζηελ νιφπιεπξε, αξκνληθή θαη ηζφξξνπε αλάπηπμε ησλ δηαλνεηηθψλ θαη 

ςπρνζσκαηηθψλ δπλάκεσλ ησλ καζεηψλ…» 

 Ζ δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ζην επίπεδν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο εμππεξεηεί 

επηθνπξηθά απηφλ ηνλ ζθνπφ, δεκηνπξγψληαο φιεο εθείλεο ηηο πξνυπνζέζεηο, 

πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ δηεμαγσγή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ψζηε λα  

κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ απφδνζε ησλ παξαγφλησλ πνπ εκπιέθνληαη ζε απηή. Χο 

ηέηνηνη παξάγνληεο κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, ε 

θηηξηαθή θαη άιιε ππνδνκή, νη νηθνλνκηθνί θαη νη άιινη πιηθνί πφξνη πνπ 

είλαη απαξαίηεηνη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ, αιιά θαη άιινη παξάγνληεο φπσο 

είλαη ε ηνπηθή θνηλσλία, νη γνλείο ησλ καζεηψλ, θιπ. 

 Γηα λα δεκηνπξγήζεη απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο, ε δηνίθεζε ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο κε ηε δεδνκέλε δνκή (πξντζηάκελεο αξρέο, δηεπζπληήο, ζπιινγηθά 
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φξγαλα) θαη κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηίδεη θαη 

ζρεδηάδεη ην εθπαηδεπηηθφ έξγν, θξνληίδεη γηα ηελ νξγάλσζή ηνπ θαη 

γεληθφηεξα γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο δσήο, δηεπζχλεη, θαζνδεγεί, 

ζπληνλίδεη θαη ειέγρεη ηνπο αλζξψπηλνπο παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Καηζαξφο, φ.π.). 

     Μεηαθέξνληαο, ινηπφλ, ηνλ νξηζκφ ηεο δηνίθεζεο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, ζα 

κπνξνχζακε λα ηνλ αλαδηαηππψζνπκε σο εμήο: Γηνίθεζε είλαη ε εμεηδηθεπκέλε 

αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαπηχζζεηαη ζην πιαίζην ησλ πάζεο θχζεσο 

εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ ή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζην ζχλνιφ ηνπ θαη 

επηδηψθεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε, ζηνλ θαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ, ησλ ζθνπψλ ηεο 

εθπαίδεπζεο κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ – αλζξσπίλσλ θαη πιηθψλ – 

κέζα απφ ιεηηνπξγίεο, φπσο είλαη ν Πξνγξακκαηηζκφο, ε Οξγάλσζε, ε Γηεχζπλζε, ν 

πληνληζκφο θαη ν Έιεγρνο (Καηζαξφο, φ.π.). 

     Αληίζηνηρα ν ατηεο (2000) νξίδεη ηε δηνίθεζε ζηελ εθπαίδεπζε σο «έλα ζχζηεκα 

δξάζεο πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ νξζνινγηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ – 

αλζξψπηλσλ θαη πιηθψλ – γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ πνπ επηδηψθνληαη απφ 

ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ».  

     Καη νη δχν νξηζκνί πεξηιακβάλνπλ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηνίθεζεο , ηα νπνία 

ραξαθηεξίδνπλ ηελ Δθπαίδεπζε ζε κεγάιν βαζκφ. 

     Ζ δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία, ζε επίπεδν πξνζρνιηθήο κνλάδαο πνπ είλαη θαη ην ζέκα 

καο, εμππεξεηεί ηνπο ζθνπνχο πνπ πξναλαθέξνληαη θαη δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο 

πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε δηεμαγσγή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη κεγηζηνπνηνχλ  

ηελ απφδνζε παξαγφλησλ πνπ ζπγθαηαιέγνληαη ζε απηή.  

     Γεληθά, νη εθπαηδεπηηθνί Οξγαληζκνί είλαη ηδηφκνξθνη θαη πεξηζζφηεξν 

πνιχπινθνη ζε ζρέζε κε άιινπο Οξγαληζκνχο. Απηή ηνπο ε ηδηνκνξθία δελ ηνπο 

απαιιάζζεη απφ ηελ ππνρξέσζε λα ιεηηνπξγνχλ θαη λα δηνηθνχληαη απνηειεζκαηηθά, 

φπσο νη ππφινηπνη νξγαληζκνί, δηφηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηνίθεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμή ηνπο θαη δελ 

επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηνπο πνπ είλαη ε εμαζθάιηζε κίαο θαιχηεξεο εθπαίδεπζεο. 
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     Πξνζαξκφδνληαο ηηο γεληθέο ιεηηνπξγίεο ηεο δηνίθεζεο, ην βαζηθφ δηνηθεηηθφ έξγν 

ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είλαη ην αθφινπζν: 

• Καζνξηζκφο θαη αλάπηπμε αληηθεηκεληθψλ θαη πνιηηηθψλ ζηφρσλ ηφζν γηα ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ φζν θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο 

πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ζην έξγν ηεο 

• Πξνηξνπή, παξαδνρή βνήζεηαο θαη πξνζαλαηνιηζκφ ησλ δνκψλ ησλ ζρνιείσλ 

κε ζηφρν ηελ επηηπρία ησλ ζθνπψλ ηνπ 

• Δληνπηζκφ πξνβιεκάησλ, επεμεξγαζία θαη ιήςε απνθάζεσλ  γηα έλα 

επηηπρεκέλν έξγν ζηελ εθπαίδεπζε 

• πληνληζκφ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο, θαηάξηηζε 

πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο ηνπο 

• Πξνγξακκαηηζκφο θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ 

• Δμαζθάιηζε, πξνκήζεηα, δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ γηα 

ηελ αξκνληθή ιεηηνπξγία ησλ θάζε επηπέδνπ ρνιείσλ 

• Γηεχζπλζε πξνζσπηθνχ θάζε είδνπο 

• Δληνπηζκφ θαη αλάιπζε ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθψλ αλαγθψλ θαη ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ επίιπζή ηνπο 

     Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη σο ζπγθεληξσηηθφ – 

γξαθεηνθξαηηθφ – ηεξαξρηθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο, φπνπ ηνλ ηεξαξρηθφ ξφιν παίδεη ην 

θξάηνο ελψ νη εθπαηδεπηηθνχ εθηεινχλ εληνιέο (κεηαβίβαζε – εθηέιεζε) θαη νη 

καζεηέο – γνλείο (θνηλσλία) ππνβηβάδνληαη ζε παζεηηθνχο θαηαλαισηέο δεκφζηαο 

ππεξεζίαο, απνδερφκελνη ηελ φπνηα εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, πνηφηεηα εθπαίδεπζεο 

θαη εθπαηδεπηηθφ απνηέιεζκα (Αξγπξνπνχινπ, 2014). 
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1.4. Ο ξόινο ηνπ εγέηε – δηεπζπληή ζην Νεπηαγσγείν. 

     Σν Νεπηαγσγείν είλαη έλα δηνηθεηηθφο ζεζκφο θαη δηαζέηεη έληνλα γξαθεηνθξαηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, αθνχ απνηειεί απνθεληξσκέλε δεκφζηα ή ηδησηηθή ππεξεζία ηεο 

νπνίαο ε ιεηηνπξγία πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία, ελψ ε νξγάλσζε ηνπ 

αθνινπζείην ηεξαξρηθφ πξφηππν θαη ζηεξίδεηαη ζηελ χπαξμε θαλφλσλ θαη ζηε 

δηακφξθσζε ζέζεσλ θη ξφισλ κε ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα (αθθά, ηξακάξθνπ & 

Σδακαζπηζβίιη, 2015). Παξάιιεια, απνηειεί έλαλ θνηλσληθφ ζεζκφ κε έληνλε 

παξνπζία ζην επίπεδν ηεο ηνπηθήο  θαη επξχηεξεο θνηλσλίαο ηνπ νπνίνπ ε δξάζε θαη 

νη ζρέζεηο κε άιινπο ζεζκνχο δηακνξθψλνληαη απφ ηηο γεληθφηεξεο θνηλσληθφ – 

νηθνλνκηθέο θαη ηζηνξηθέο ζπλζήθεο, αιιά θαη απφ ηελ επίδξαζε ηδηαίηεξσλ ηνπηθά 

πξνζδηνξηζκέλσλ, γεσγξαθηθψλ, νηθνλνκηθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ 

παξαγφλησλ, νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε νξγαλσκέλσλ ζπκθεξφλησλ. Ζ 

δηνίθεζε ηνπ ρνιείνπ απαηηεί ν δηεπζπληήο λα δηαζέηεη γλψζεηο management θαη κηα 

πνιχπιεπξε θαη ζπλερή επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ζε ζέκαηα φπσο ν 

πξνγξακκαηηζκφο, ε νξγάλσζε, ε ζπκβνπιεπηηθή  ππνζηήξημε, ε αμηνιφγεζε, ε 

παξαθίλεζε, ε απνδνηηθφηεηα, ε απνηειεζκαηηθφηεηα, ε επίηεπμε ζηφρσλ, ε 

δηνίθεζε θαη ε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

      Ζ δηνίθεζε θαη ε εγεζία ζηα λεπηαγσγεία δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ νπνηαδήπνηε 

άιιε εθπαηδεπηηθή κνλάδα, εμαηηίαο ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 

ζπλαληψληαη ζε απηά, φπσο είλαη ε επαίζζεηε παηδηθή ειηθία, ην κεγάιν εχξνο 

επζπλψλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηα κηθξά παηδηά, ην είδνο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη νη ζρέζεηο ηνπο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία. 

Δπίζεο νη παξάγνληεο πνπ επλννχλ ηελ απνηειεζκαηηθή εγεζία ζε ηέηνηνπ είδνπο 

πεξηβάιινληα εμαξηψληαη απφ ηελ ηδηνζπγθξαζία θαη ην θχιν ηνπ εγέηε, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηελ 

πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο, ηελ αιιαγή θαη ηελ θαηλνηνκία, ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

θαηάξηηζε θαη αλάπηπμε. 

    Ο ξφινο ηνπ δηεπζπληή – εγέηε ηνπ λεπηαγσγείνπ είλαη δηπιφο. Απφ ηε κηα 

απνηειεί κέξνο ηνπ ζπλφινπ εθπαηδεπηηθψλ-ζπλαδέιθσλ θαη καζεηψλ ζηνπο νπνίνπο 

εγείηαη  θαη απφ ηελ άιιε απνηειεί ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν αλάκεζα ζην ζχλνιν ηνπ 
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λεπηαγσγείνπ θαη ησλ αλσηέξσλ ηνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή ηεξαξρία. ηελ άζθεζε 

εμνπζίαο επεξεάδεηαη ηφζν απφ ηηο νδεγίεο-εληνιέο πνπ ηνπ δίλνληαη άλσζελ φζν θαη 

απφ ηα πξνζσπηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ πξέπεη λα ππνδείμεη. 

Καιείηαη λα ππεξεηήζεη γεληθνχο ζθνπνχο, ηνπο νπνίνπο θαζνξίδεη ε πνιηηεία, θαζψο 

θαη εηδηθνχο νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ λεπηαγσγείνπ 

(θαηάξηηζε πξνγξάκκαηνο, εθαξκνγή αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θ.α.) κε απψηεξν 

πάληα ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ 

(Κσηζίθεο, 1993). 

     Ο ξφινο ηνπ δηεπζπληή ζήκεξα είλαη πην απαηηεηηθφο, γηαηί ν δηεπζπληήο 

επσκίδεηαη πνηθίιν έξγν φπσο δηνηθεηηθφ, γξαθεηνθξαηηθφ, αλαιακβάλεη ηε 

δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, δεκηνπξγεί δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη 

ζηνρεχεη ζηε δηακφξθσζε θαινχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο (ατηεο, 2002β). Ο ζχλζεηνο 

ξφινο θαη ε δηακφξθσζε ηεο εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο απαηηεί ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο 

(Hay, 2006).  

     Οη πνιιαπινί ξφινη πνπ θαιείηαη λα αλαιάβεη ν δηεπζπληήο ζην ζχγρξνλν ρνιείν 

γηα ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ είλαη νη εμήο: α) νξγαλσηήο: νθείιεη λα θάλεη 

ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν θαη λα ζπκβάιιεη ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ ηνπ γξαθείνπ, ηελ νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο Γξακκαηείαο θαη 

ηνπ ζρνιηθνχ αξρείνπ, ηελ ηήξεζε θαη ελεκέξσζε ησλ ππεξεζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ζρνιείνπ, ηελ νξγάλσζε ηελ βηβιηνζήθεο, ηελ απνζήθεπζε θαη ζπληήξεζε ηνπ 

ζρνιηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ θαη ηέινο λα πξνγξακκαηίδεη ην έξγν 

ηνπ, β) επφπηεο: είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ λφκσλ, εγθπθιίσλ, 

ππεξεζηαθψλ εληνιψλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηνπ ζπιιφγνπ 

δηδαζθφλησλ, γ) εθπαηδεπηήο: πξέπεη λα κεξηκλά γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, λα κεηαδίδεη γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, λα ελζαξξχλεη, λα θαζνδεγεί, λα 

εμαζθαιίδεη ην θαιχηεξν πεξηβάιινλ, λα δηεγείξεη ην ελδηαθέξνλ ησλ ζπλεξγαηψλ 

ηνπ, δ) ζπληνληζηήο: σο επηθεθαιήο εμαζθαιίδεη ηελ ελφηεηα ησλ πξνζπαζεηψλ θαη 

ηελ ελνπνίεζε ησλ επηκέξνπο ελεξγεηψλ ηνπ ζρνιείνπ κε πξνζσπηθή επαθή θαη ηελ 

ηερληθή «ζπιινγηθήο ζθέςεο», ε) εθπαηδεπηηθφο: ζχκθσλα κε ην λφκν εθηειεί 

δηδαθηηθά θαζήθνληα κε κεησκέλν σξάξην πνπ εμαξηάηαη απφ ηε δχλακε ηνπ 
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ζρνιείνπ, έηζη απνηειεί παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη 

δηαηεξεί ηελ επαθή κε ηνπο καζεηέο θαη ηελ ηάμε, ζη) ξπζκηζηήο ιεηηνπξγηθψλ 

δεηεκάησλ: φπσο νη πξφζζεηεο απαζρνιήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε αλαπιήξσζε 

έθηαθηεο απνπζίαο, ε θνίηεζε ησλ καζεηψλ, ε ιεηηνπξγία ζπλεξγαδφκελσλ ζρνιείσλ 

θ.α., δ) εθπξφζσπνο ηνπ ζρνιείνπ κε ηα αλψηεξα επίπεδα δηνίθεζεο, κε ηνπο γνλείο 

ησλ καζεηψλ, κε ην Γήκν θαη ηνπ θνηλσληθνχο θνξείο, κε φξγαλα ιατθήο 

ζπκκεηνρήο. Γεληθά, ν δηεπζπληήο ηνπ ρνιείνπ νθείιεη λα είλαη παξφλ, λα 

αληαπεμέξρεηαη κε ζάξξνο, λα αλαιακβάλεη επζχλεο, λα θεξδίδεη ηνλ ζεβαζκφ θαη ηελ 

εθηίκεζε, λα δξα κε εηιηθξίλεηα, δηθαηνζχλε θαη δεκνθξαηηθφηεηα γηα ηελ επίηεπμε 

ηνπ θαιχηεξνπ απνηειέζκαηνο (ατηεο, φ.π.). 

 

1.4.1. Δπηινγή δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ ζηε Γεκόζηα Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 

     Έλαο δηεπζπληήο πξέπεη λα δηαζέηεη νξηζκέλεο δεμηφηεηεο γηα λα αληαπεμέξρεηαη 

κε επηηπρία ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζέζεο ηνπ. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο έλλνηαο 

«δεμηφηεηα» είλαη: ε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο ελφο έξγνπ, ε κέζε απφδνζε θαη ε 

δηαθνξνπνίεζε. χκθσλα κε άιιε άπνςε, νη δεμηφηεηεο δηαθξίλνληαη ζε ηερληθέο, 

αλζξψπηλεο θαη λνεηηθέο. Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε 

απφδνζε ελφο εγεηηθνχ ζηειέρνπο ζρεηίδεηαη κε ην πεξηβάιινλ θαη ηε δηνηθεηηθή ηνπ 

ζέζε, νη δεμηφηεηεο κπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ ζε ηξεηο νκάδεο: α) ηθαλφηεηα ηνπ 

ζπλεξγάδεζζαη, λα έρεη δειαδή ππνκνλή, θαηαλφεζε, λα είλαη γλψζηεο ηεο 

ςπρνινγίαο ηνπ αηφκνπ θαη ηε νκάδαο, λα είλαη αληηθεηκεληθφο θαη νπδέηεξνο, β) 

επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, λα έρεη δειαδή, δηνηθεηηθή πείξα θαη επηζηεκνληθή 

θαηάξηηζε, γ) αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα, λα έρεη δειαδή παξαηεξεηηθφηεηα, δηνηθεηηθή 

θαληαζία – ελεξγεηηθφηεηα (ατηεο, φ.π.). 

       Ο δηεπζπληήο ηνπ ρνιείνπ νθείιεη λα είλαη κνξθσκέλνο θαη έκπεηξνο, λα 

ελεκεξψλεηαη δηαξθψο γηα ηηο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο ηεο, λα δηαζέηεη δηνηθεηηθέο 

γλψζεηο, λα ζπλεξγάδεηαη κε φινπο φζνπο εκπιέθνληαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα, λα 

δεκηνπξγεί θνπιηνχξα θαη λα επηδεηθλχεη ζεβαζκφ πξνο ηνπο λφκνπο ηνπ θξάηνπο θαη 

ηηο δηαδηθαζίεο. 
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     Ζ επηινγή δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ζηε Γεκφζηα Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

ζήκεξα γίλεηαη κε βάζε ην Νφκν 3467/2006 (ΦΔΚ 128Α’/21-6-2006). χκθσλα κε 

ην Νφκν απηφ ζπλεθηηκψληαη θαη κνξηνδνηνχληαη ηα εμήο: 1) Τπεξεζηαθή θαηάζηαζε 

– δηδαθηηθή εκπεηξία: βαζκνινγνχληαη κε κέγηζην φξην ηηο 22 (είθνζη-δχν) κνλάδεο 

ηα παξαθάησ: α) ζπλνιηθή εθπαηδεπηηθή πξνυπεξεζία, β) δηδαθηηθή εκπεηξία, γ) 

άζθεζε δηνηθεηηθψλ θαζεθφλησλ δηεπζπληή εθπαίδεπζεο ή πξντζηακέλνπ γξαθείνπ 

εθπαίδεπζεο ή ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ, δηεπζπληή ή ππνδηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο, 

ζπκκεηνρή ζε ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα θαη ζπκβνχιηα επηινγήο ζηειερψλ, θ.ά. 2) Ζ 

επηζηεκνληθή – παηδαγσγηθή ζπγθξφηεζε κε αλψηαην φξην ηηο 14 (δέθα-ηέζζεξηο) 

κνλάδεο θαη βαζκνινγνχληαη ηα εμήο: Γηδαθηνξηθφ, Μεηαπηπρηαθφ, Γηδαζθαιείν 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, Γεχηεξν πηπρίν ΑΔΗ, Δπηκφξθσζε παηδαγσγηθή, 

Δπηκφξθσζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, Γηαπηζησκέλε γλψζε μέλεο γιψζζαο, 3) Ζ 

πξνζσπηθφηεηα – γεληθή ζπγθξφηεζε κε 20 (είθνζη) κνλάδεο αλψηαην φξην. 

Δθηηκάηαη απφ ζπκβνχιην επηινγήο κε βάζε αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 

ζπλνδεπφκελν απφ ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη ηνλ πξνζσπηθφ θάθειν 

ηνπ ππνςεθίνπ αιιά θαη κε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ηνπ ππνςεθίνπ γηα παηδαγσγηθά 

ζέκαηα ή ζρεηηθά κε ηε δηνίθεζε θαη νξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ. 

     Γηαπηζηψλεηαη φηη ε επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ηνπ ππνςεθίνπ ππνηηκάηαη έλαληη 

ηεο ζπλέληεπμεο, εληζρχεηαη ε αξραηφηεηα έλαληη ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ θαη γεληθά 

παξαηεξείηαη εθ κέξνπο ηεο πνιηηείαο κηα δπζπξαγία ζηελ θαζηέξσζε ελφο 

αληηθεηκεληθνχ ζπζηήκαηνο επηινγήο δηεπζπληψλ (ππξφπνπινο, 2010). 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

2.1. θνπόο 

     θνπφο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο πνπ αθνινπζεί είλαη ε δηεξεχλεζε ζεκάησλ 

ζρεηηθψλ κε ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηνπ λεπηαγσγείνπ ζηελ Διιάδα. Ζ 

έξεπλα αθνξά δεηήκαηα πνπ ζπληεινχλ ζηελ ζσζηή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία 

θαη δηνίθεζε ελφο λεπηαγσγείνπ. Δπηπιένλ, πξνζεγγίδεη ηε γλψκε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
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ζρεηηθά κε ηα πξνζφληα ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαζψο θαη ηα θαζήθνληα πνπ 

θαινχληαη λα ππεξεηήζνπλ. 

     Ζ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ζθνπψλ ελφο λεπηαγσγείνπ εμαξηάηαη ζεκαληηθά απφ 

ηηο ελέξγεηεο θαη δξάζεο ηεο δηεχζπλζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, θαη ην πφζν 

απνηειεζκαηηθέο θαη θαζνξηζηηθέο είλαη. 

     Έρνπλ γίλεη παξφκνηεο έξεπλεο ζε ζρεηηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε – 

δηνίθεζε ηνπ λεπηαγσγείνπ (Ν. ηαζνπνχινπ, 2019‧Ν. Πάικνπ, 2018‧. Σζηψιε, 

2011‧ Δ. Σζαιαγηψξγνπ, . Απγεηίδνπ, 2017‧Υ. Μπίηζεο, 2020). 

 

2.2. Μεζνδνινγία 

     Σν ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

εξεπλεηηθή δηαδηθαζία απνηειεί ηε κεζνδνινγία ηεο. Ζ έξεπλα ζηεξίδεηαη ζε ηερληθέο 

θαη δηαδηθαζίεο κε ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ελφο πξνβιήκαηνο ή κηαο θαηάζηαζεο 

(Εαθεηξφπνπινο, 2005).  

     ηε ζπγθεθξηκέλε πηπρηαθή εξγαζία γίλεηαη πνζνηηθή πξσηνγελήο έξεπλα κε ηε 

ρξήζε δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ. θνπφ έρεη ηε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθά κε ηε δηνίθεζε θαη νξγάλσζε ηνπ λεπηαγσγείνπ. Ζ κέζνδνο δηεξεχλεζεο 

κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη γεληθά θαη επηζηεκνληθά απνδεθηή γηα ηελ δηεμαγσγή 

εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ (Παξαζθεπφπνπινο, 1993 ‧ Βάκβνπθαο, 2006). 

 Σα θχξηα δηεξεπλψκελα εξσηήκαηα είλαη:  

Α) ηα πξνβιήκαηα πνπ θαιείηαη ε Γηεχζπλζε ηνπ λεπηαγσγείνπ λα αληηκεησπίζεη 

Β) ηα πξνζφληα πνπ πξέπεη λα έρεη ν/ε λεπηαγσγφο ψζηε λα επηιερζεί σο 

δηεπζπληήο/ηξηα ηνπ λεπηαγσγείνπ 

Γ) ζέκαηα ζρεηηθά κε ην λεπηαγσγείν 

Γ) ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ πξνζσπηθνχ – θεδεκφλσλ – λεπίσλ 
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2.3. Σν δείγκα 

     Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ εμήληα (60) εθπαηδεπηηθνί ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, γηα ηελ αθξίβεηα λεπηαγσγνί απφ φιε ηελ Διιάδα. Απφ ηνπο 60 

λεπηαγσγνχο κφλν νη δχν (2) δελ ήηαλ δηεπζχληξηεο λεπηαγσγείσλ. 

     Σν εξσηεκαηνιφγην δηαλεκήζεθε κέζσ δηαδηθηχνπ ηνπο κήλεο Οθηψβξην – 

Ηαλνπάξην ησλ εηψλ 2020-2021, ιφγσ ησλ λέσλ κέηξσλ ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ ελ κέζσ παλδεκίαο. ρεδηάζηεθε κέζσ ηεο εθαξκνγήο 

Google Forms θαη δεκνζηεχηεθε ζε κηα δηαδηθηπαθή νκάδα Διιήλσλ Νεπηαγσγψλ, νη 

νπνίνη πνιχ πξφζεκα αληαπνθξίζεθαλ ζε απηφ. Σεξήζεθε επίζεο ε αλσλπκία ησλ  

ζπκκεηερφλησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη 

εηιηθξίλεηαο ησλ απαληήζεσλ. Ζ αλσλπκία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ παξέρεη αθφκε ηε 

δπλαηφηεηα ζπιινγήο ζηνηρείσλ κε ζηφρν ζηαηηζηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη 

παξνπζίαζε ζηνηρείσλ ζπγθξίζηκσλ κε αμηφπηζην ηξφπν (Βάκβνπθαο, 2006). 

 

2.4. Σν εξσηεκαηνιόγην 

   Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ πέληε (5) νκάδεο εξσηήζεσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα:  

1. ηξεηο (3) εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

2.  δχν (2) εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ δηνίθεζε 

3. επηά (7) εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην πξνζσπηθφ θαη ηα πξνζφληα 

4. ηξεηο (3) εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην λεπηαγσγείν 

5. ηξεηο (3) εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπλεξγαζία πξνζσπηθνχ – θεδεκφλσλ – λεπίσλ. 

     Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ πνιιαπιήο επηινγήο. 

Δπίζεο ππήξρε θαη ε επηινγή «Άιιν…», ε νπνία έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

εξσηεζέληεο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα δψζνπλ κηα δηαθνξεηηθή επηπιένλ απάληεζε 

ζηα εξσηήκαηα. Σν πιήξεο εξσηεκαηνιφγην βξίζθεηαη ζην Παξάξηεκα 1. 
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     Μεηά ηε ζπγθέληξσζε ησλ απαληήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνινχζεζε 

επεμεξγαζία ηνπο θαη ζηαηηζηηθή αλάιπζε κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Microsoft Excel. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3. ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

3.1. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία. 

     Σν δείγκα, φπσο πξναλαθέξζεθε, απνηειείηαη απφ εμήληα (60) λεπηαγσγνχο νη 

νπνίνη εξγάδνληαη ζε δηάθνξα κέξε ηεο  Διιάδαο, απφ ηνπο νπνίνπο πνζνζηφ 95% 

ήηαλ γπλαίθεο (57) θαη 5% ήηαλ άλδξεο (3). 

ΦΤΛΟ ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ 

Γπλαίθα 57 95% 

Άλδξαο 3 5% 

 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: ΦΤΛΟ  

     

   Μπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη είλαη ζπληξηπηηθφ ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε. Παξαηεξείηαη, επίζεο, ην θαηλφκελν νη 

γπλαίθεο λα ππεξηεξνχλ αξηζκεηηθά ζηε δηνηθεηηθή ηεξαξρία ησλ λεπηαγσγείσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηε ζρνιηθή ρξνληά 1994-1995 ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ λεπηαγσγψλ 
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πνπ ππεξεηνχζαλ ζηα ειιεληθά δεκφζηα λεπηαγσγεία ήηαλ 99,7%, ηε ζρνιηθή ρξνληά 

1998-1999 ην πνζνζηφ ήηαλ 98,7% . Σε ζρνιηθή ρξνληά 2007-2008 ζην Ννκφ 

Αηηηθήο, νη γπλαίθεο λεπηαγσγνί ήηαλ 3.081 ζε ζχλνιν 3.102 λεπηαγσγψλ. Σε 

ζρνιηθή ρξνληά 2008-2009 ππεξεηνχζαλ ζηελ ειιεληθή πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε 

12.612 γπλαίθεο λεπηαγσγνί θαη 135 άληξεο λεπηαγσγνί (Καληαξηδή & Αλζφπνπινο, 

2006 ‧    Καληαξάθε, Παγθάθε & ηακαηεινπνχινπ, 2008‧Αξγπξνπνχινπ θαη 

Ραπάλνπ, 2012). 

     Όζνλ αθνξά ηνλ ηφπν φπνπ βξίζθεηαη ην λεπηαγσγείν, νη απαληήζεηο ήηαλ 

πνηθίιεο. Αθνινπζεί πίλαθαο κε ηελ ηνπνζεζία ησλ λεπηαγσγείσλ θαη ηε ζπρλφηεηά 

ηνπο: 

ΣΟΠΟΘΔΗΑ 

ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ 

Αζήλα – Αηηηθή 14 23% 

Ακθηινρία 9 15% 

Βέξνηα 1 2% 

Βφινο 1 2% 

Γξεβελά 1 2% 

Γξάκα 1 2% 

Εάθπλζνο 1 2% 

Ζγνπκελίηζα 1 2% 

Θεζζαινλίθε 8 13% 

Καβάια 2 2% 

Κεθαινληά 1 3% 

Κηιθίο 1 2% 

Κνδάλε 1 2% 

Κπθιάδεο 1 2% 

Λάξηζα 2 3% 

Λνπηξάθη 1 2% 

Μπηηιήλε 1 2% 
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Ξάλζε 1 2% 

Οξεζηηάδα 1 2% 

Πέιια 1 2% 

Πηνιεκατδα 3 5% 

έξξεο 1 2% 

Φιψξηλα 4 7% 

Υαιθίδα 1 2% 

Υαιθηδηθή 1 2% 

 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: ΣΟΠΟΘΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΧΓΔΙΟΤ 

 

 

     Όπσο κπνξεί λα παξαηεξεζεί θαη ζην δηάγξακκα, ζηφρνο ήηαλ λα κπνξέζνπλ λα 

ζπγθεληξσζνχλ απαληήζεηο απφ φζν ην δπλαηφηεξν, κεγαιχηεξν εχξνο ηνπνζεζηψλ 

ψζηε λα εμππεξεηείηαη θαη ν ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, αθνχ ε έξεπλα 

αθνξά ηελ δηνίθεζε θαη νξγάλσζε ησλ λεπηαγσγείσλ ζηελ Διιάδα. 

     Απφ ηνπο λεπηαγσγνχο ηνπ δείγκαηνο ζηελ εξψηεζε ‘Χο δηεπζπληήο/ηξηα έρεηε 

πξνεγνχκελε δηνηθεηηθή εκπεηξία;’ έλα πνζνζηφ 73% απάληεζε ζεηηθά (44), ελψ ην 



ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Οξγάλσζε - Γηνίθεζε  Νεπηαγσγείνπ ζηελ Διιάδα 2019-2020 |  22 

 

ππφινηπν 27% απάληεζε αξλεηηθά (16). ε δχν πεξηπηψζεηο κφλν επηιέρζεθε ε 

επηινγή  «Άιιν…» δηφηη απάληεζαλ φηη δελ είλαη δηεπζχληξηεο. 

ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ 

NAI 44 73% 

OXI 16 27% 

 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 3: ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ  

 

       Απφ ηα ζηνηρεία απηά ζπκπεξαίλνπκε φηη ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ έρεη 

πξνεγνχκελε δηνηθεηηθή εκπεηξία, ελψ ε κεηνλφηεηα είηε είλαη δηεπζπληέο ρσξίο 

πξνεγνχκελε δηνηθεηηθή εκπεηξία, είηε ζπγθαηαιέγνληαη ζηνπο λεπηαγσγνχο πνπ δελ 

αλήθνπλ ζηε δηεχζπλζε ηνπ λεπηαγσγείνπ. 

3.2. ΓΗΟΗΚΖΖ 

     ηε δεχηεξε νκάδα εξσηήζεσλ, φπνπ βξίζθνληαη ε 4
ε
 θαη 5

ε
 εξψηεζε ειέγρνληαη 

ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηνίθεζε ηνπ Νεπηαγσγείνπ. ηελ εξψηεζε γηα ην πνηα 
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είλαη ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ θαιείηαη ε Γηεχζπλζε λα αληηκεησπίζεη ε 

απαληήζεηο παξαηίζεληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Δξώηεζε 4: Πνηα είλαη ηα θπξηόηεξα πξνβιήκαηα πνπ θαιείηαη ε δηεύζπλζε ηνπ 

Νεπηαγσγείνπ λα αληηκεησπίζεη; 

ΚΤΡΗΟΣΔΡΑ 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ 

Οηθνλνκηθά 17 28% 

Κηηξηαθά 9 15% 

Διιείςεηο πξνζσπηθνχ 7 12% 

Γξαθεηνθξαηηθά 26 43% 

Άιιν… 1 2% 

      

     Παξαηεξνχκε φηη νη πεξηζζφηεξνη δηεπζπληέο – λεπηαγσγνί αληηκεησπίδνπλ θαηά 

θχξην ιφγν γξαθεηνθξαηηθά πξνβιήκαηα ζε πνζνζηφ 43% θαη επέξρνληαη ηα 

νηθνλνκηθά ζε πνζνζηφ 28%, ζηε ζπλέρεηα ηα θηηξηαθά θαη νη ειιείςεηο πξνζσπηθνχ, 

ελψ ζηελ επηινγή «Άιιν…» δφζεθε κηα απάληεζε πνπ επηζήκαλε φηη φια ηα 

πξναλαθεξφκελα είλαη πξνβιήκαηα ζην λεπηαγσγείν φπνπ βξίζθεηαη.  

     αθψο θαη ηα πξνβιήκαηα ζηα λεπηαγσγεία νιφθιεξεο ηεο Διιάδαο είλαη πνιιά 

θαη πνηθίινπλ. Ξεθηλψληαο, έλα θχξην πξφβιεκα πνπ εληνπίδεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα 

είλαη νη ππνδνκέο θαη ην πξνζσπηθφ. Σα λεπηαγσγεία πάζρνπλ ζε ππνδνκέο κε 

απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα εθπιεξψζνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπο ξφιν. 

Δλδεηθηηθά, ε θαζηέξσζε ηελ ππνρξεσηηθήο θνίηεζεο ησλ πεληάρξνλσλ ζην 

λεπηαγσγείν ην ζρνιηθφ έηνο 2008-09 εθηίλαμε ησλ αξηζκφ ησλ ηδησηηθψλ 

λεπηαγσγείσλ θαηά 77,8%  ζε ζχγθξηζε κε ην 2007-08, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο 

Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο Διιάδνο. Αληίζεηα, ε αχμεζε ησλ καζεηψλ ζηα 

δεκφζηα λεπηαγσγεία ήηαλ 2,8%. Οη γνλείο αλαγθάζηεθαλ λα ζηείινπλ ηα παηδηά ηνπο 

ζε ηδησηηθά, αθνχ ηα δεκφζηα δελ επαξθνχλ – ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο θάπνηα 

λεπηαγσγεία ιεηηνπξγνχλ ζε αίζνπζεο δήκσλ – κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα 
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πινπνηεζεί κηα απφθαζε απνιχησο, ζχκθσλα κε ηνπο λεπηαγσγνχο, νξζή (Λαθαζάο, 

2008). 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 4: ΚΤΡΙΟΣΔΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 

 

     Ζ εξψηεζε 5 ειέγρεη ηελ πξφβιεςε γηα ζπλαληήζεηο/ζεκηλάξηα γηα ηνπο γνλείο. Οη 

ζπρλφηεηεο ησλ απαληήζεσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

 Δξώηεζε 5: Τπάξρεη πξόβιεςε -από ην κέξνο ηεο δηεύζπλζεο- γηα 

ζπλαληήζεηο/ζεκηλάξηα γηα ηνπο γνλείο; (π.ρ. ζπλαληήζεηο κε παηδνςπρνιόγνπο) 

 

ΠΡΟΒΛΔΦΖ ΓΗΑ 

ΤΝΑΝΣΖΔΗ/ΔΜΗΝΑΡΗΑ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ 

Τπάξρεη 35 58% 

Γελ ππάξρεη 22 37% 

Άιιν… 3 5% 

 

    Παξαηεξνχκε φηη ζηα πεξηζζφηεξα λεπηαγσγεία ε δηεχζπλζε θαη ην ινηπφ 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ πξνβιέπεη ζπλαληήζεηο/ζεκηλάξηα κε ηνπο γνλείο ησλ 

λεπίσλ. Βέβαηα, ν αξηζκφο πνπ απάληεζε ζεηηθά δελ απέρεη ηδηαίηεξα απφ ηηο 

αξλεηηθέο απαληήζεηο. πκπιεξσκαηηθά επίζεο απάληεζαλ ηξεηο εξσηεζέληεο 

ιέγνληαο φηη είηε γίλνληαη ελίνηε, είηε δελ έρνπλ νξγαλσζεί θέηνο ηέηνηνπ είδνπο 

δξάζεηο  ιφγσ ηεο παλδεκίαο. 
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 5: ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΓΙΑ ΤΝΑΝΣΗΔΙ/ΔΜΙΝΑΡΙΑ 

 

 

 

3.3. ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΚΑΗ  ΠΡΟΟΝΣΑ 

     Οη εξσηήζεηο 6 έσο 11 θαιχπηνπλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ 

ηνπ λεπηαγσγείνπ (ζπνπδέο, κεηεθπαίδεπζε, πξψηεο βνήζεηεο) θαη θάπνηεο επηπιένλ 

εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ παηδαγσγηθή θαη θνηλσληθή δηαρείξηζε ελφο 

ραξηζκαηηθνχ παηδηνχ. Οη απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ παξαηίζεληαη ζηνπο 

παξαθάησ πίλαθεο: 

 

 

Δξώηεζε 6: Πνηα είλαη ηα πξνζόληα ώζηε λα γίλεη θάπνηνο/α λεπηαγσγόο 

δηεπζπληήο/ηξηα; 

ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ 

Μεηαπηπρηαθφ 6 10% 

Πξνυπεξεζία 49 82% 
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Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 1 1% 

Άιιν… 4 7% 

 ΄ 

     Όπσο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε θαη απφ ηα πνζνζηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

εξσηεζέλησλ, ζε πνζνζηφ 82% (49 λεπηαγσγνί απφ ηνπο 60) επίιεμε ηελ απάληεζε 

‘Πξνυπεξεζία’, ην 10% επίιεμε ηελ απάληεζε ‘Μεηαπηπρηαθφ’, 1% ήηαλ ε απάληεζε  

‘Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή’ θαη ε επηινγή «Άιιν…» 7%. πκπιεξσκαηηθά ζηελ επηινγή 

‘Άιιν…’ ηέζζεξηο απφ ηνπο εξσηεζέληεο απάληεζαλ: 

 «Γελ ρξεηάδεηαη θαλέλα πξνζφλ αθνχ ε ζέζε γίλεηαη κε αλάζεζε απφ ηελ 

εθάζηνηε δηεχζπλζε πξσηνβάζκηαο. πλήζσο κε βάζε ηελ ηθαλφηεηα 

νξγάλσζεο θαη ηελ αξραηφηεηα ηεο λεπηαγσγνχ» 

 «Σα δχν πξψηα ζίγνπξα ιεηηνπξγνχλ σο θξηηήξηα» 

 «Δμαξηάηαη απφ ην αλ δηνξίδεζαη ζε κνλνζέζην λεπηαγσγείν» 

 «Γελ εμαξηάηαη απφ θάπνην ιφγν αλ δελ θάλσ ιάζνο, π.ρ. φηαλ ζε κηα ζρνιηθή 

κνλάδα είλαη ν κνλαδηθφο εθπαηδεπηηθφο γίλεηαη απηφκαηα ν πξντζηάκελνο 

ηνπ λεπηαγσγείνπ. Άιιν έλα παξάδεηγκα πνπ έρσ απφ δηθή κνπ εκπεηξία φπνπ 

φινη ήηαλ θαηλνχξηνη ζηελ ζρνιηθή κνλάδα, κπήθε ην άηνκν πνπ ήζειε λα 

γίλεη ε πξντζηακέλε ηνπ λεπηαγσγείνπ» 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 6: ΠΡΟΟΝΣΑ 
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     Ζ 7
ε
 εξψηεζε αθνξά ηηο ζπνπδέο πνπ έρεη θάλεη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ 

λεπηαγσγείνπ θαη νη απαληήζεηο παξαηίζεληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Δξώηεζε 7: Ση ζπνπδέο έρεη θάλεη ην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ηνπ 

λεπηαγσγείνπ; 

 

ΠΟΤΓΔ ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ 

Βαζηθφ Πηπρίν ΑΔΗ 47 78% 

Μεηαπηπρηαθφ 13 22% 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 0 0% 

 

 

     Παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 78% ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

ησλ Νεπηαγσγείσλ θαηέρνπλ ην βαζηθφ πηπρίν ΑΔΗ θαη ην 22% θαηέρνπλ επίζεο θαη 

κεηαπηπρηαθφ. Απφ ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο δελ ππάξρεη θάπνηνο πνπ λα 

έρεη δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, νπφηε ην πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο είλαη 0% φπσο κπνξνχκε 

λα δνχκε. 

 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 7: ΠΟΤΓΔ 
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     Ζ 8
ε
 εξψηεζε δηεξεπλά ην θαηά πφζν ππάξρεη ε πξφβιεςε ζπλερνχο 

κεηεθπαίδεπζεο ζηα λεπηαγσγεία ηνπ δείγκαηνο ηεο ρψξαο. Σα πνζνζηηαία 

απνηειέζκαηα παξαηίζεληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Δξώηεζε 8: Τπάξρεη πξόβιεςε ζπλερνύο κεηεθπαίδεπζεο; 

ΠΡΟΒΛΔΦΖ 

ΜΔΣΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ 

ΝΑΗ 36 60% 

ΟΥΗ 24 40% 

 

     Παξαηεξνχκε φηη ζρεδφλ νη κηζνί εξσηεζέληεο (36) ζε πνζνζηφ 60% απάληεζαλ 

ζεηηθά, ελψ ην ππφινηπν 40% (24 εξσηεζέληεο) απάληεζαλ αξλεηηθά.    

  Σν πληνληζηηθφ Νεπηαγσγψλ Διιάδαο έρεη αλαθεξζεί ζε κηα ζπλάληεζε κε ηνλ 

ηφηε Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Παηδείαο, θ. Σάζν Κνπξάθεζηε, ζηε κεγάιε ζεκαζία 

ηνπ ζεζκνχ ηεο κεηεθπαίδεπζεο πνπ ήηαλ ε κνλαδηθή δεκφζηα θαη δσξεάλ 

επηκφξθσζε ησλ λεπηαγσγψλ θαη ε νπνία ζπληεινχζε ζηελ αλαβάζκηζε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ, κέζσ ηεο νπνίαο ππήξρε ε δπλαηφηεηα ηνπ 
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ζπγθεξαζκνχ ηεο εκπεηξίαο απφ ηε ζρνιηθή ηάμε κε ηε λέα επηζηεκνληθή γλψζε θαη 

ηε ζχλδεζε κε ηα Παλεπηζηήκηα (πληνληζηηθφ Νεπηαγσγψλ Διιάδαο, 2015). 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 8: ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 

     Ζ επφκελε εξψηεζε ιεηηνχξγεζε ζπκπιεξσκαηηθά ηεο 8
εο

 θαζψο ην δείγκα πνπ 

απάληεζε ζεηηθά ζηελ παξαπάλσ εξψηεζε δηφηη εξσηήζεθε γηα ην εάλ 

αθνινπζνχληαη φλησο ηα Πξνγξάκκαηα Μεηεθπαίδεπζεο. Σα απνηειέζκαηα 

θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

πκπιεξσκαηηθή εξώηεζε: Αλ ΝΑΗ, ηα αθνινπζείηε; 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ 

ΝΑΗ 26 72% 

ΟΥΗ 10 28% 

 

     Απφ ηα απνηειέζκαηα ζπκπεξαίλνπκε φηη ην 72% ησλ λεπηαγσγψλ πνπ απάληεζε 

ζεηηθά ζηελ εξψηεζε γηα ην αλ ππάξρεη πξφβιεςε ζπλερνχο κεηεθπαίδεπζεο 

απάληεζε επίζεο ζεηηθά ζηελ ζπκπιεξσκαηηθή εξψηεζε αλ ηα αθνινπζεί. Ζ 

πιεηνλφηεηα ησλ εξσηεζέλησλ ζε πνζνζηφ 28% πνπ απάληεζαλ ζεηηθά ζηελ 

πξνεγνχκελε εξψηεζε απάληεζαλ αξλεηηθά ζηε ζπγθεθξηκέλε ππνδειψλνληαο φηη 
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παξφιν πνπ ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα ζπλερείο κεηεθπαίδεπζε δελ πξνηίζεληαη 

λα παξαθνινπζήζνπλ. 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 9:ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

 

    ηελ 9
ε
 εξψηεζε, νη λεπηαγσγνί θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ γηα ην εάλ είλαη 

εθπαηδεπκέλν ην πξνζσπηθφ ηνπ λεπηαγσγείνπ λα παξέρεη ηηο πξψηεο βνήζεηεο ζε 

πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί. Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 

παξαθάησ:  

 

Δξώηεζε 9: Δίλαη ην πξνζσπηθό ηνπ λεπηαγσγείνπ εθπαηδεπκέλν ώζηε λα 

παξέρεη  πξώηεο βνήζεηεο; 

Α’ ΒΟΖΘΔΗΔ ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ 

ΝΑΗ 36 60% 

ΟΥΗ 21 35% 

Άιιν… 3 5% 

   Όπσο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε έλα κεγάιν πνζνζηφ ηνπ χςνπο ηνπ 60% ησλ 

λεπηαγσγείσλ ηνπ δείγκαηνο έρεη πξνζσπηθφ πνπ λα είλαη εθπαηδεπκέλν λα παξέρεη 

ηηο πξψηεο βνήζεηεο, ην 35% απάληεζε αξλεηηθά, ελψ ην 5% , ηξεηο (3) λεπηαγσγνί 
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απφ ηνπο εμήληα (60) απάληεζαλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηελ επηινγή «Άιιν…» ηα 

παξαθάησ: 

 «Ναη, γηα ηηο πνιχ βαζηθέο» 

 «Σν 50% ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Νεπηαγσγείνπ είλαη εθπαηδεπκέλν» 

 «Έλα εζεινληηθφ ζεκηλάξην δχν (2) σξψλ ηελ πξψηε ρξνληά δηνξηζκνχ» 

      Ζ εθπαίδεπζε ζηηο πξψηεο βνήζεηεο εθηφο απφ ηελ παξνρή ησλ απαξαίηεησλ 

ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ είλαη αλάγθε λα πξνεηνηκάζεη ην δηαζψζηε θαηά ηέηνην ηξφπν, 

ψζηε λα μέξεη θάζε ζηηγκή ηη πξέπεη θαη ηη δελ πξέπεη, φπσο θαη ην ηη κπνξεί θαη ηη 

δελ κπνξεί λα θάλεη, ζε πεξίπησζε πνπ βξεζεί αληηκέησπνο κε θάπνην πεξηζηαηηθφ. Ζ 

αλάγθε γηα άκεζε αληαπφθξηζε ζηελ νμεία θάζε ελφο ηξαπκαηηζκνχ ή ελφο 

αηπρήκαηνο είλαη κεγάιε θαη ε πξνεηνηκαζία ησλ πιεζπζκηαθψλ κνλάδσλ φπσο είλαη 

νη εθπαηδεπηηθνί, νη αζηπλνκηθνί, νη ππξνζβέζηεο θ.ά. πξέπεη λα γίλεηαη 

αθνινπζψληαο έλα ζπζηεκαηηθφ ηξφπν εθπαίδεπζεο βαζηδφκελν ζε δηεζλείο 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο (Πνλεξνχ, 2014). 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 10: Ά ΒΟΗΘΔΙΔ 
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    Οη εξσηήζεηο 10 θαη 11 αθνξνχλ ην δήηεκα ησλ ραξηζκαηηθψλ παηδηψλ. ηελ 10
ε
 

εξψηεζε ην δείγκα απαληά ζρεηηθά κε ην εάλ ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ 

λεπηαγσγείνπ είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηεί έλα ραξηζκαηηθφ παηδί  ζην λεπηαγσγείν, 

ελψ ζηελ 11
ε
 εξψηεζε νη λεπηαγσγνί θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ γηα ην εάλ ππάξρεη 

δπλαηφηεηα αιιαγήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρεη νξίζεη ν/ε λεπηαγσγφο ψζηε λα 

ζπκβαδίδνπλ κε ηηο αλάγθεο ελφο ραξηζκαηηθνχ παηδηνχ. Οη απαληήζεηο θαη ηα 

ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα παξαηίζεληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο: 

 

Δξώηεζε 10: Καηά ηε γλώκε ζαο είλαη ην πξνζσπηθό ηνπ Νεπηαγσγείνπ ζε ζέζε 

λα κπνξέζεη λα δηαρεηξηζηεί έλα ραξηζκαηηθό παηδί; 

ΓΗΑΥΔΗΡΖΖ 

ΥΑΡΗΜΑΣΗΚΟΤ 

ΠΑΗΓΗΟΤ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ 

ΝΑΗ 33 55% 

ΟΥΗ 25 42% 

Άιιν… 2 3% 

 

   ηελ 10
ε
 εξψηεζε νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ δελ απείραλ πνιχ πνζνζηηαία θαζψο 

ην 55% ηνπ δείγκαηνο (33 λεπηαγσγνί) απάληεζαλ ‘ΝΑΗ’ ελψ ην 42% (25 

λεπηαγσγνί) απάληεζαλ ‘ΟΥΗ’, ην ππφινηπν 3% (2 λεπηαγσγνί) επέιεμαλ ηελ επηινγή 

«Άιιν…» θαη απάληεζαλ ζπκπιεξσκαηηθά ιέγνληαο: 

 «Όηαλ βξίζθεηαη κία λεπηαγσγφο κε 25 παηδηά δελ ππάξρεη ρξφλνο, δπζηπρψο. 

Μφλν ζε κηθξέο ηάμεηο» 

 «Όρη πάληα» 
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 11: ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΥΑΡΙΜΑΣΙΚΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ 

 

 

Δξώηεζε 11: Τπάξρεη δπλαηόηεηα αιιαγήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

λεπηαγσγείνπ ώζηε λα ζπκβαδίδνπλ κε ηηο αλάγθεο ελόο ή πεξηζζόηεξσλ 

ραξηζκαηηθώλ παηδηώλ; 

ΑΛΛΑΓΖ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ 

ΝΑΗ 39 63% 

ΟΥΗ 21 34% 

‘Άιιν… 2 3% 

   

   ηελ 11
ε
 εξψηεζε νη λεπηαγσγνί ζε πνζνζηφ 63% (39) απάληεζαλ φηη ΝΑΗ ζα 

κπνξνχζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ αιιαγέο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηφο 

ηνπο ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπκβαδίδνπλ κε ηηο αλάγθεο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ 

ραξηζκαηηθψλ παηδηψλ, ελψ ην 34% (21) απάληεζαλ αξλεηηθά. Δπίζεο ην 3% δχν (2) 

λεπηαγσγνί δειαδή επέιεμαλ λα απαληήζνπλ ζπκπιεξσκαηηθά. Οη απαληήζεηο πνπ 

έδσζαλ ήηαλ νη παξαθάησ: 

 «Μφλν εμαηνκηθεπκέλα» 
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 «Αλ θαη ζπαλίδνπλ πιένλ απηά ηα παηδηά, αλ ππάξρεη ζπκθσλία κεηαμχ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ, κπνξεί λα ζπκβεί» 

   Δίλαη γεληθά παξαδεθηφ πσο ην λεπηαγσγείν είλαη ν ρψξνο φπνπ γίλεηαη ε πξψηκε 

αλαγλψξηζε ηνπ καζεηή. Σα παηδηά πνπ ραξαθηεξίδνληαη ραξηζκαηηθά ζα πξέπεη λα 

εληνπίδνληαη λσξίο, ψζηε λα γίλνληαη νη θαηάιιειεο παξεκβάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε 

ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο. Σν λεπηαγσγείν κε θαηάιιειν δηαθνξνπνηεκέλν πξφγξακκα 

ππνρξενχηαη λα ππνζηεξίμεη ηα ηαιαληνχρα παηδηά (Κνληνπνχινπ & Υάηδα, 2018). 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 12: ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ 

 

 

 

3.4. ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ 

     ηελ ελφηεηα απηή ζπγθαηαιέγνληαη ηξεηο (3) εξσηήζεηο νη νπνίεο αθνξνχλ 

ζηνηρεία ηνπ λεπηαγσγείνπ γεληθφηεξα φπσο νη αίζνπζεο ηνπ λεπηαγσγείνπ, νη ψξεο 

πνπ ηα παηδηά πεξλνχλ ζηνλ πξναχιην ρψξν θαζψο επίζεο θαη νη ψξεο πνπ πεξλνχλ ηα 

παηδηά ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο φπσο γηα παξάδεηγκα επηζθέςεηο ζε κνπζεία θ.ά.. Οη 

απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη λεπηαγσγνί βξίζθνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο 

αλαιπηηθά: 
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Δξώηεζε 12: Καηά ηε γλώκε ζαο, είλαη νη αίζνπζεο ηνπ λεπηαγσγείνπ αξθεηά 

επξύρσξεο ώζηε λα θηινμελνύλ κε άλεζε ηνλ εθάζηνηε αξηζκό παηδηώλ, όπσο 

νξίδεη ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα; 

ΑΗΘΟΤΔ 

ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ 

ΝΑΗ 40 67% 

ΟΥΗ 20 33% 

  

    ηελ 12
ε
 εξψηεζε πνπ αθνξά φπσο βιέπνπκε ηηο αίζνπζεο ηνπ λεπηαγσγείνπ ην 

πνζνζηφ ησλ λεπηαγσγψλ πνπ ζεσξνχλ φηη νη αίζνπζεο ηνπ λεπηαγσγείνπ είλαη 

αξθεηά επξχρσξεο ψζηε λα κπνξνχλ λα θηινμελνχλ κε άλεζε ησλ εθάζηνηε αξηζκφ 

παηδηψλ, φπσο νξίδεη θαη ην Δθπαηδεπηηθφ χζηεκα είλαη 67%, ελψ ην πνζνζηφ ησλ 

λεπηαγσγψλ πνπ απάληεζαλ αξλεηηθά είλαη 33%. 

    ηελ Διιάδα ε πνηφηεηα ησλ ρψξσλ, φπνπ ζηεγάδνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ηα 

δεκφζηα λεπηαγσγεία, είλαη αξθεηά ρακειή, ζχκθσλα κε ηηο θαηαγξαθέο πνπ 

ππάξρνπλ (Κνπιατδήο, 2006). Οη ρψξνη απηνί ζπλήζσο είλαη αθαηάιιεινη γηα ηε 

δηαδηθαζία πνπ εθηπιίζζεηαη εληφο ηνπο: πνιιά ελνηθηαζκέλα θαηαζηήκαηα θαη νηθίεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο λεπηαγσγεία. ηα πεξηζζφηεξα θηίξηα πέξα απφ ηελ 

αίζνπζα δηδαζθαιίαο δελ ππάξρνπλ νη ππφινηπνη βνεζεηηθνί ρψξνη πνπ είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηε ιεηηνπξγία ζχγρξνλσλ νινήκεξσλ λεπηαγσγείσλ, φπσο θνπδίλα, 

θαζηζηηθφ – ρψξνο ππνδνρήο θαη δξαζηεξηνηήησλ, αίζνπζα αλάπαπιαο, γξαθείν 

λεπηαγσγψλ θαη επαξθήο πξναχιηνο ρψξνο (Παηεληψηεο, 2005 ‧ Νηνιηνπνχινπ, 

2003). Ο θχξηνο ρψξνο, θαη ζε κεξηθά λεπηαγσγεία ν κνλαδηθφο, ζηνλ νπνίν αζθείηαη 

ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη ε αίζνπζα δηδαζθαιίαο, ή φπσο αιιηψο νλνκάδεηαη 

αίζνπζα δξαζηεξηνηήησλ (Οηθνλνκίδεο & Ληλαξδάθεο, 2012). ηε ρψξα καο, νη 

έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο πξνζπαζνχλ λα 

εληνπίζνπλ πψο ε πνηφηεηα ηνπ ρψξνπ επηδξά ζηελ παηδαγσγηθή δηαδηθαζία 

(Κνπηζνπβάλνπ & Γηαιακάο, 1999‧Naughton, 2020). 
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    Γεληθά, ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ πνπ κπνξνχλ λα θνηηήζνπλ ζε θάζε ηκήκα 

δεκφζηνπ / θνηλνηηθνχ / ηδησηηθνχ λεπηαγσγείνπ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 25 θαη 

απηφ ζε ζπλάξηεζε πάληνηε θαη κε ην εκβαδφ ηεο αίζνπζαο, ζχκθσλα κε ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ θαη Νενιαίαο. 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 13: ΑΙΘΟΤΔ ΝΗΠΙΑΓΧΓΔΙΟΤ 

 

 

Δξώηεζε 13: Πόζεο ώξεο πεξλνύλ ηα λήπηα ζηνλ πξναύιην ρώξν ηνπ 

λεπηαγσγείνπ αλά εβδνκάδα; 

ΧΡΔ ΠΡΟΑΤΛΖΖ ΤΥΝΟΣΖΣΑ VALID PERCENT 

15 έσο 30 ιεπηά 7 12% 

1 έσο 3 ψξεο 35 58% 

4 έσο 7 ψξεο 18 30% 

 

      ηελ 13
ε
 εξψηεζε πνπ αθνξά ην ρξφλν πνπ πεξλνχλ ηα λήπηα ζηνλ πξναχιην 

ρψξν ε πιεηνςεθία ησλ λεπηαγσγψλ (35) ήηνη ζε πνζνζηφ 58% επίιεμε ηελ 

απάληεζε 1 έσο 3 ψξεο εβδνκαδηαίνο, ηελ απάληεζε απφ 4 έσο 7 ψξεο επέιεμαλ 18 

λεπηαγσγνί πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζνζηφ ηνπ 30%, ελψ νη κεηνλφηεηα ησλ 
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λεπηαγσγψλ ηνπ δείγκαηνο (7) επέιεμαλ ηελ απάληεζε 15 έσο 30 ιεπηά (Naughton, 

2020). 

     χκθσλα κε ην σξνιφγην πξφγξακκα ησλ δεκφζησλ λεπηαγσγείσλ, ην νπνίν 

παξαηίζεηαη παξαθάησ, είλαη επέιηθην θαη o/ε λεπηαγσγφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

επηιέμεη ην ζεκαηνιφγηφ ηνπ/ηεο, λα ηξνπνπνηήζεη ηνλ εκεξήζην πξνγξακκαηηζκφ 

ηνπ/ηεο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ ηεο ηάμεο ηνπ/ηεο 

θαη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Πξνζπάζεηα ηνπ/ηεο λεπηαγσγνχ είλαη ε 

ηζφξξνπε θαηαλνκή ησλ ζεκάησλ έηζη ψζηε ηα παηδηά λα επηηπγράλνπλ ηνπο γεληθνχο 

ζθνπνχο θαη ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο (Τπνπξγείν Παηδείαο, 2020‧Naughton, 2020). 

 

ΓΔΤΣΔΡΑ ΣΡΗΣΖ ΣΔΣΑΡΣΖ ΠΔΜΠΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 

  7:45 - 9:05 Διεχζεξν ή/θαη Γνκεκέλν Παηρλίδη 

  9:05 - 9:45 Γνκεκέλε δξαζηεξηφηεηα
1
 κε φια ηα παηδηά 

9:45 - 10:25 
Πιχζηκν - Πξφγεπκα - Οξγαλσκέλν Τπαίζξην Παηρλίδη 

10:25-10:45 
Τπαίζξην παηρλίδη 

10:45-11:25 
Πιχζηκν - Νεξφ 

Γνκεκέλε Γξαζηεξηφηεηα Αθήγεζεο κε φια ηα παηδηά 

11:25-12:05 
Γνκεκέλε Γεκηνπξγηθή ή Κηλεηηθή Γξαζηεξηφηεηα κε φια 

ηα παηδηά 

                                                           
1

 Γνκεκέλε δξαζηεξηφηεηα: ζηε δνκεκέλε δξαζηεξηφηεηα έκθαζε δίλεηαη ζηελ πξναγσγή ηεο 

ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο κέζα απφ νκαδηθέο εξγαζίεο (εξγαζία ζε δεπγάξηα ή κηθξέο νκάδεο), ηε 

ζπδήηεζε θαη ηελ αληαιιαγή απφςεσλ. Οη δνκεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ ηε 

κάζεζε ζε φιεο ηηο γλσζηηθέο πεξηνρέο κε αλάινγν ηξφπν. 
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Φξνχην/Λαραληθφ 

12:05-12:25 Τπαίζξην παηρλίδη 

12:25-13:05 Διεχζεξν ή/θαη Γνκεκέλν Παηρλίδη 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 14: ΧΡΔ ΠΡΟΑΤΛΗΗ 

 

 

 

 

Δξώηεζε 14: Πόζεο ώξεο πεξλνύλ ηα λήπηα ζε επηζθέςεηο κνπζείσλ θαη 

αξραηνινγηθνύο ρώξνπο αλά κήλα; 

ΧΡΔ ΔΠΗΚΔΦΔΧΝ ΤΥΝΟΣΖΣΑ VALID PERCENT 

15 έσο 30 ιεπηά 16 27% 

1 έσο 3 ψξεο 21 36% 

4 έσο 7 ψξεο 0 0% 

Άιιν… 22 37% 
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     Όπσο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο 

εξσηεζέληεο λεπηαγσγνχο ηνπ δείγκαηνο, ηα λήπηα πεξλνχλ ζε πνζνζηφ 27% απφ 15 

έσο 30 ιεπηά ην κήλα ζε επηζθέςεηο εμσηεξηθψλ ρψξσλ φπσο κνπζεία, 

αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, θ.ά., ζε πνζνζηφ 36% απφ 1 έσο 3 ψξεο, ελψ θαλέλαο δελ 

επέιεμε ηελ απάληεζε 4 έσο 7 ψξεο νπφηε θαη ην πνζνζηφ αλέξρεηαη ζην 0%. ηελ 

πιεηνςεθία ηνπο νη λεπηαγσγνί (22) θαη ζε πνζνζηφ 37% επέιεμαλ λα απαληήζνπλ 

είηε ζπκπιεξσκαηηθά (3) είηε δίλνληαο κία δηαθνξεηηθή απάληεζε (19). Οη 

απαληήζεηο είλαη νη αθφινπζεο: 

 «30 ιεπηά ηε ζρνιηθή ρξνληά» 

 «Μφλν θαηφπηλ πξνγξακκαηηζκέλεο επίζθεςεο» 

 «Γελ είλαη εχθνιε ε πξφζβαζε ηφζν ζπρλά ιφγσ άιισλ πξνβιεκάησλ» 

 πληξηπηηθφο ήηαλ επίζεο θαη ν αξηζκφο ησλ λεπηαγσγψλ πνπ έδσζαλ κηα εληειψο 

δηαθνξεηηθή απάληεζε θαη απηή ήηαλ «Καζφινπ», νη ζπγθεθξηκέλε απάληεζε δφζεθε 

19 θνξέο. 

   Μηιψληαο γηα ηα κνπζεία (ή αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θ.ά.) πξφθεηηαη γηα ρψξνπο 

πνιηηηζκνχ πνπ ζπλδένπλ ην παξειζφλ κε ηε ζχγρξνλε δσή, παξέρνληαο ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ ηε δπλαηφηεηα λα αιιειεπηδξάζνπλ, λα κάζνπλ, λα 

εξεπλήζνπλ, λα εκπλεπζηνχλ (Talboys, 2000). Δζηηάδνληαο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηάζηαζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ, δηαπηζηψλνπκε φηη ην Μνπζείν απνηειεί έλα ρψξν κε 

ηππηθήο εθπαίδεπζεο, αθνχ ρσξίο λα αλήθεη ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, παξέρεη 

αγσγή θαη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην ζχλνιφ ηεο θνηλσλίαο, θαη φρη κφλν ζε 

έλα ηκήκα ηεο (Άιθεζηηο, 1995 ‧ Βεξγίδεο, 2007 ‧Naughton, 2020). 
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 15: ΧΡΔ ΔΠΙΚΔΦΔΧΝ 

 

 

 

3.5. ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ – ΚΖΓΔΜΟΝΧΝ – ΝΖΠΗΧΝ 

    Οη εξσηήζεηο 15 έσο 17 ειέγρνπλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ θεδεκφλσλ θαη ησλ λεπίσλ. Ζ εξψηεζε 15 αθνξά ηε 

δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη φηαλ έλα λήπην δελ πεηζαξρεί, ε εξψηεζε 16 αθνξά ηε 

δηαδηθαζία αθνινπζείηαη ζε πεξίπησζε πνπ παξαηεξεζεί αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ λεπίνπ θαη ε 17
ε
 θαη ηειεπηαία εξψηεζε αθνξά ηελ επηθνηλσλία θεδεκφλσλ – 

εθπαηδεπηηθψλ. Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ καδί κε ηα πνζνζηηαία απνηειέζκαηα ηεο 

ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο παξαηίζεληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο: 

Δξώηεζε 15:  Πνηα είλαη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηε όηαλ έλα λήπην δελ 

πεηζαξρεί; 

ΠΔΗΘΑΡΥΖΖ ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ 

Πεγαίλεη ζηε ‘γσληά ηεο 

ζθέςεο’ 

14 23% 

Κάλεηε ζησπειφ ‘ζο’ 8 13% 
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Κάλεηε νιηγφιεπην 

δηάιεηκκα 

15 25% 

Γελ ην ηηκσξείηε 7 12% 

Άιιν… 16 27% 

 

     Παξαηεξνχκε φηη ζηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο λεπηαγσγνχο δελ 

ππάξρνπλ γεληθά πνιχ κεγάιεο πνζνζηηαίεο δηαθνξέο. Ζ επηινγή ‘Πεγαίλεη ζηε 

γσληά ηεο ζθέςεο’ είρε 14 απαληήζεηο θαη πνζνζηφ 23%, ε επηινγή ‘Κάλεηε ζησπειφ 

ζο’ είρε 8 απαληήζεηο θαη πνζνζηφ 13%, ε επηινγή ‘Κάλεηε νιηγφιεπην δηάιεηκκα’ 

είρε 15 απαληήζεηο θαη πνζνζηφ 25%, ε επηινγή ‘Γελ ηηκσξείηε’ είρε 7 απαληήζεηο 

θαη πνζνζηφ 12%, ελψ ζηελ επηινγή «Άιιν…» ζπγθεληξψζεθαλ  16 απαληήζεηο θαη 

πνζνζηφ 27% εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ ε απάληεζε ‘πδήηεζε’ ηελ νπνία ππέβαιαλ 7 

λεπηαγσγνί . Οη ππφινηπεο απαληήζεηο παξαηίζεληαη παξαθάησ: 

 «Σηκσξία θαη ζπδήηεζε καδί ηνπ» 

 «Αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε θαη ην ραξαθηήξα ηνπ παηδηνχ» 

 «Αλαθνξά ζηνπο θαλφλεο, ζρεηηθφ παξακχζη-ηζηνξία» 

 «πλήζσο επηκέλνπκε ζηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ, ψζηε λα απνθχγνπκε 

πξνβιήκαηα πεηζαξρίαο» 

 «Σνλ θάλσ βνεζφ θαη θάζεηαη δίπια κνπ» 

 «πδήηεζε θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο» 

 «Λίγν απ’ φια θαη επηπιένλ ζπδήηεζε καδί ηνπ κε παξαδείγκαηα» 

 «πδήηεζε, δηάινγνο, ρξήζε ησλ θαλφλσλ ηεο ηάμεο πνπ έρνπκε νξίζεη καδί 

κε ηα παηδηά» 

    Ζ γλψζε παηδαγσγηθήο, ςπρνινγίαο θαη δηδαθηηθήο βνεζά ηνλ/ελ λεπηαγσγφ λα 

εξκελεχεη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ ηνπ θαη λα θαηαλνήζεη ηηο ηδηαίηεξεο 

αλάγθεο ηεο ειηθηαθήο νκάδαο ζηελ νπνία δηδάζθεη. Δπηπιένλ, ν αλαζηνραζκφο είλαη 
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απαξαίηεηνο ψζηε λα επηηεπρζεί έλα θαιφ επίπεδν επίγλσζεο ηεο δηδαθηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη λα δηνξζσζνχλ ιάζε θαη παξαιείςεηο. Δίλαη απνιχησο ζεκαληηθφ λα 

ζπκθσλεζνχλ απφ θνηλνχ κε ηνπο καζεηέο νη θαλφλεο ηεο ηάμεο θαη λα νξηζζνχλ νη 

επηηξεπηέο ζπκπεξηθνξέο. Καιφ είλαη νη θαλφλεο λα αλαξηεζνχλ ζε εκθαλέο ζεκείν, 

ψζηε λα κελ ιεζκνλνχληαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Δπίζεο, ν/ε λεπηαγσγφο  

πξέπεη λα ελζαξξχλεη ηελ ζεηηθή ζπκπεξηθνξά (Δπζηαζηάδνπ, 2016). 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 16: ΠΔΙΘΑΡΥΗΗ 

 

 

Δξώηεζε 16: Πνηα δηαδηθαζία αθνινπζείηε όηαλ παξαηεξεζεί κηα αιιαγή ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνύ; 

ΑΛΛΑΓΖ 

ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ 

Δλεξγείηε πξνιεπηηθά 32 54% 

Πξνεηδνπνηείηε ηνπο 

γνλείο 

23 38% 

Άιιν… 5 8% 
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    Μπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη ε πιεηνςεθία ησλ λεπηαγσγψλ (32) ελεξγεί 

πξνιεπηηθά ζε πνζνζηφ πνπ αλέξρεηαη ζην 54%, ζηε ζπλέρεηα κε πνζνζηφ 38% νη 

λεπηαγσγνί (23) πξνεηδνπνηνχλ ηνπο γνλείο, ελψ ην 8% ησλ λεπηαγσγψλ (5) έδσζαλ 

δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο, ηηο νπνίεο βιέπνπκε παξαθάησ: 

 «πδεηάσ καδί ηνπ θαη δνθηκάδσ δξαζηεξηφηεηεο» 

 «Σν παξαηεξψ θαη πξνζπαζψ ζπδεηψληαο καδί ηνπ λα αληηιεθζψ ηη αθξηβψο 

ζπκβαίλεη» 

 «Δλεκέξσζε γνλέσλ θαη πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο» 

 «πλδπαζκφο θαη ησλ δχν» 

 «Παξαηήξεζε – ζπδήηεζε κε ην παηδί – ελαιιαθηηθνί ηξφπνη αληηκεηψπηζεο – 

ελεκέξσζε γνλέσλ» 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 17: ΑΛΛΑΓΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ 
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Δξώηεζε 17: Τπάξρεη θάπνηα ζηαζεξή ώξα/κέξα ηεο εβδνκάδαο πνπ κπνξεί 

θάπνηνο θεδεκόλαο λα κηιήζεη κε ηηο εθπαηδεπηηθνύο; 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ 

ΝΑΗ 40 67% 

ΟΥΗ 17 28% 

Άιιν… 3 5% 

    Παξαηεξνχκε φηη ζηα πεξηζζφηεξα λεπηαγσγεία ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη ε 

δηεχζπλζε έρεη θάπνηα ζηαζεξή ψξα/κέξα κέζα ζηελ εβδνκάδα φπνπ ν θεδεκφλαο 

κπνξεί λα κηιήζεη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ην πνζνζηφ απηφ αλέξρεηαη ζην 67%, κε 

ηνπο ζαξάληα (40) απφ ηνπο εμήληα (60) λεπηαγσγνχο λα έρνπλ επηιέμεη ηελ 

απάληεζε ‘ΝΑΗ’. Σν 27%, δειαδή νη 17 απφ ηνπο 60 λεπηαγσγνχο ηνπ δείγκαηνο 

απάληεζε αξλεηηθά, ελψ ε κεηνλφηεηα ηνπ δείγκαηνο (5%) έδσζε δηαθνξεηηθέο 

απαληήζεηο, ηηο νπνίεο βιέπνπκε παξαθάησ: 

 «Τπάξρεη ην κήλα θαη φρη εβδνκαδηαία» 

 «Μεηά ηελ απνρψξεζε ησλ λεπίσλ» 

 «Κάζε κέξα κπνξεί λα έρεη ν θεδεκφλαο νιηγφιεπηε επηθνηλσλία καδί ηνπο 

θαηά ηελ πξνζέιεπζε θαη απνρψξεζε ησλ λεπίσλ ή κπνξεί λα θιείζεη θάπνην 

ξαληεβνχ καδί ηνπο» 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 18: ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

     Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία πξνζπάζεζε λα δηεξεπλήζεη ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηνπ δεκφζηνπ λεπηαγσγείνπ ζηελ Διιάδα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα επηρεηξήζεθε βηβιηνγξαθηθή αξρηθά πξνζέγγηζε ζε ηέζζεξα 

επξχηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ δηνίθεζε ηνπ λεπηαγσγείνπ: ηελ έλλνηα ηεο 

νξγάλσζεο, ηελ έλλνηα ηεο δηνίθεζεο, ηελ άζθεζε δηνίθεζεο ζηελ εθπαίδεπζε φπσο 

επίζεο θαη ην ξφιν ηνπ/ηεο δηεπζπληή/ηξηαο ζην ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ. ηε 

ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε πνζνηηθή πξσηνγελήο έξεπλα κε ηε ρξήζε δνκεκέλνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη δηαλεκήζεθε δηαδηθηπαθά ζε λεπηαγσγνχο (δηεπζπληέο θαη κε) 

απφ ηελ Διιάδα. Ζ έξεπλα νινθιεξψζεθε κε ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

θαη παξνπζηάζηεθε εθηελψο ζην ηξίην θεθάιαην 

    Δίλαη γεληθή δηαπίζησζε φηη ε ζσζηή δηνίθεζε θαη νξγάλσζε θαη, θαη’ επέθηαζε, 

ε ζσζηή ιεηηνπξγία, ηνπ λεπηαγσγείνπ απνηειεί θχξηα κέξηκλα ηφζν ηεο δηεχζπλζεο 

φζν θαη ηελ θνηλσλίαο γεληθφηεξα, γηαηί κέζσ απηνχ επεξεάδεηαη έλα ζεκαληηθφ 

θνκκάηη ηεο, ην πην επαίζζεην, ηα παηδηά. 

    Βαζηθφο κνριφο ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο λεπηαγσγείνπ είλαη ην εθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ, δειαδή νη λεπηαγσγνί, πνπ θαινχληαη σο εξγαδφκελνη λα μεπεξάζνπλ ηηο 

φπνηεο δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα εκθαλίδνληαη ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο, ηδηαίηεξα ηε 

ζεκεξηλή επνρή, θαη ηαπηφρξνλα σο δεκφζηνη  ιεηηνπξγνί λα επηηειέζνπλ ην έξγν 

ηνπο κε αμηνπξέπεηα ψζηε λα πξνζθέξνπλ ζεηηθέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, ηφζν ζηα 

λήπηα φζν θαη ζηελ θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο. 

    Με ηελ παξνχζα εξγαζία-έξεπλα θαη βάζεη ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην,  νδεγεζήθακε ζε θάπνηεο δηαπηζηψζεηο: 

1. Δίλαη ζπληξηπηηθφ ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ εξγαδνκέλσλ ζηελ πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε. Παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν νη γπλαίθεο λα ππεξηεξνχλ αξηζκεηηθά ζηε 

δηνηθεηηθή ηεξαξρία –αιιά θαη ζπλνιηθά- ησλ λεπηαγσγείσλ. 
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2.  Οη πεξηζζφηεξνη δηεπζπληέο – λεπηαγσγνί αληηκεησπίδνπλ θαηά θχξην ιφγν 

γξαθεηνθξαηηθά πξνβιήκαηα, έλα θχξην πξφβιεκα πνπ εληνπίδεηαη επίζεο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα είλαη νη ππνδνκέο θαη ην πξνζσπηθφ. 

3. Έλα κεγάιν πξφβιεκα πνπ εληνπίδεηαη επίζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα, είλαη νη 

ππνδνκέο θαη ην πξνζσπηθφ. 

 

Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα. 

     Γηα κειινληηθή έξεπλα πξνηείλεηαη ε δηεμαγσγή ζε κεγαιχηεξν δείγκα κε 

ζπκκεηνρή κφλν δηεπζπληψλ/ηξηψλ λεπηαγσγείσλ θαη ζπγθξηηηθή έξεπλα θαη κειέηε 

ζε απφςεηο πάλσ ζε παξαπιήζηα ή ηα ίδηα ζέκαηα, ψζηε λα δηαπηζησζεί ζε πνην 

βαζκφ ε παλδεκία έρεη επεξεάζεη ηε ιεηηνπξγία, ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηνίθεζε ησλ 

λεπηαγσγείσλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1. «Ο ηξόπνο δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο ησλ Νεπηαγσγείσλ ζηελ 

Διιάδα ην 2019-2020» 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYLWOOMr4TVIanif32ARZZJ3pKrBitLJC

arWwN1ewjrZnxgg/viewform?usp=sf_link 

  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. 

Πίλαθαο 1. Φύιν 

ΦΤΛΟ ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ 

Γπλαίθα 57 95% 

Άλδξαο 3 5% 

  

Πίλαθαο 2. Σνπνζεζία Νεπηαγσγείνπ 

ΣΟΠΟΘΔΗΑ 

ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ 

Αζήλα – Αηηηθή 14 23% 

Ακθηινρία 9 15% 

Βέξνηα 1 2% 

Βφινο 1 2% 

Γξεβελά 1 2% 

Γξάκα 1 2% 

Εάθπλζνο 1 2% 

Ζγνπκελίηζα 1 2% 

Θεζζαινλίθε 8 13% 

Καβάια 2 2% 

Κεθαινληά 1 3% 

Κηιθίο 1 2% 

Κνδάλε 1 2% 

Κπθιάδεο 1 2% 
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Λάξηζα 2 3% 

Λνπηξάθη 1 2% 

Μπηηιήλε 1 2% 

Ξάλζε 1 2% 

Οξεζηηάδα 1 2% 

Πέιια 1 2% 

Πηνιεκατδα 3 5% 

έξξεο 1 2% 

Φιψξηλα 4 7% 

Υαιθίδα 1 2% 

Υαιθηδηθή 1 2% 

 

Πίλαθαο 3. Πξνεγνύκελε Γηνηθεηηθή Δκπεηξία 

ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ 

NAI 44 73% 

OXI 16 27% 

 

Πίλαθαο 4. Κπξηόηεξα Πξνβιήκαηα 

ΚΤΡΗΟΣΔΡΑ 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ 

Οηθνλνκηθά 17 28% 

Κηηξηαθά 9 15% 

Διιείςεηο πξνζσπηθνχ 7 12% 

Γξαθεηνθξαηηθά 26 43% 

Άιιν… 1 2% 
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Πίλαθαο 5. Πξόβιεςε γηα ζπλαληήζεηο/ζεκηλάξηα 

ΠΡΟΒΛΔΦΖ ΓΗΑ 

ΤΝΑΝΣΖΔΗ/ΔΜΗΝΑΡΗΑ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ 

Τπάξρεη 35 58% 

Γελ ππάξρεη 22 37% 

Άιιν… 3 5% 

 

Πίλαθαο 6. Πξνζόληα 

ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ 

Μεηαπηπρηαθφ 6 10% 

Πξνυπεξεζία 49 82% 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 1 1% 

Άιιν… 4 7% 

 

Πίλαθαο 7. πνπδέο 

ΠΟΤΓΔ ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ 

Βαζηθφ Πηπρίν ΑΔΗ 47 78% 

Μεηαπηπρηαθφ 13 22% 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 0 0% 

 

Πίλαθαο 8. Πξόβιεςε κεηεθπαίδεπζεο 

ΠΡΟΒΛΔΦΖ 

ΜΔΣΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ 

ΝΑΗ 36 60% 

ΟΥΗ 24 40% 

 

Πίλαθαο 9. Παξαθνινύζεζε (ζπκπιεξσκαηηθόο) 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ 

ΝΑΗ 26 72% 

ΟΥΗ 10 28% 
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Πίλαθαο 10. Ά Βνήζεηεο 

Α’ ΒΟΖΘΔΗΔ ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ 

ΝΑΗ 36 60% 

ΟΥΗ 21 35% 

Άιιν… 3 5% 

 

Πίλαθαο 11. Γηαρείξηζε Υαξηζκαηηθνύ Παηδηνύ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΥΑΡΗΜΑΣΗΚΟΤ 

ΠΑΗΓΗΟΤ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ 

ΝΑΗ 33 55% 

ΟΥΗ 25 42% 

Άιιν… 2 3% 

 

Πίλαθαο 12. Αιιαγή Γξαζηεξηνηήησλ 

ΑΛΛΑΓΖ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ 

ΝΑΗ 39 63% 

ΟΥΗ 21 34% 

‘Άιιν… 2 3% 

 

Πίλαθαο 13. Αίζνπζεο Νεπηαγσγείνπ 

ΑΗΘΟΤΔ 

ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ 

ΝΑΗ 40 67% 

ΟΥΗ 20 33% 
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Πίλαθαο 14. Ώξεο πξναύιεζεο Νεπίσλ 

ΧΡΔ ΠΡΟΑΤΛΖΖ ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ 

15 έσο 30 ιεπηά 7 12% 

1 έσο 3 ψξεο 35 58% 

4 έσο 7 ψξεο 18 30% 

 

Πίλαθαο 15. Ώξεο επηζθέςεσλ ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο 

ΧΡΔ ΔΠΗΚΔΦΔΧΝ ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ 

15 έσο 30 ιεπηά 16 27% 

1 έσο 3 ψξεο 21 36% 

4 έσο 7 ψξεο 0 0% 

Άιιν… 22 37% 

  

Πίλαθαο 16. Πεηζάξρεζε 

ΠΔΗΘΑΡΥΖΖ ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ 

Πεγαίλεη ζηε ‘γσληά ηεο 

ζθέςεο’ 

14 23% 

Κάλεηε ζησπειφ ‘ζο’ 8 13% 

Κάλεηε νιηγφιεπην 

δηάιεηκκα 

15 25% 

Γελ ηηκσξείηε 7 12% 

Άιιν… 16 27% 

 

Πίλαθαο 17. Αιιαγή ζπκπεξηθνξάο λεπίνπ 

ΑΛΛΑΓΖ 

ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ 

Δλεξγείηε πξνιεπηηθά 32 54% 
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Πξνεηδνπνηείηε ηνπο 

γνλείο 

23 38% 

Άιιν… 5 8% 

 

Πίλαθαο 18. Δπηθνηλσλία 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ 

ΝΑΗ 40 67% 

ΟΥΗ 17 28% 

Άιιν… 3 5% 

 


