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Περίληψη 
 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρεται στις εθνικές εορτές στο νηπιαγωγείο και 

κυρίως στις απόψεις που έχουν οι νηπιαγωγοί για την ένταξη αυτών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Οι εθνικές εορτές αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της 

εκπαίδευσης και δεν μπορούν να λείπουν από τα σχολεία, διότι τα παιδιά από μικρή 

κιόλας ηλικία θα πρέπει να γνωρίζουν την ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας τους 

αλλά και για ποιο λόγο δοξάζονται κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα και γεγονότα. Η 

25η Μαρτίου και η 28η Οκτωβρίου λοιπόν, θα πρέπει να μείνουν ανεξίτηλες στη 

μνήμη των παιδιών καθώς δοξάζουμε τα γεγονότα που συνέβησαν αλλά και τη μνήμη 

όλων αυτών που αγωνίστηκαν. Βάσει λοιπόν, έρευνας που πραγματοποιήθηκε, μέσω 

ερωτηματολογίων που μοιράστηκαν σε όλα τα νηπιαγωγεία της Φλώρινας, οι 

περισσότεροι νηπιαγωγοί επισημαίνουν απαραίτητη την ύπαρξη εθνικών εορτών στο 

νηπιαγωγείο καθώς αναμφισβήτητα τις θεωρούν ένα σημαντικό υπόβαθρο για τις 

γνώσεις που θα αποκτήσουν τα νήπια όσον αφορά το ελληνικό έθνος-κράτος. 

Ερευνητικό εργαλείο της έρευνας υπήρξε το ερωτηματολόγιο, το οποίο γενικότερα, 

αναφερόταν στο αν και κατά πόσο εντάσσουν οι νηπιαγωγοί τις εθνικές επετείους 

στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και με ποιο τρόπο. 
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Abstract  
 

This thesis refers to all national celebrations in kindergarten and mainly on the views 

that nursery governess has on the accessibility in them into the educational process. 

National celebrations constitutes a big part of the education and should not be 

dismissed from schools. Because kids from a young age have to learn the history and 

the culture of their country and the reason that made specific people and events  

glorified. The 25th March  and  28th October should not be forgotten by the childish 

memories, because they are glorifying the events that happened in memory of all that 

people  that  have  fought  for  their  country.  After  a  research  was  made  with  a  

questionnaire and shared it to all nursery in Florina, most of the nursery teachers, 

admitted that its necessary the existence of national celebrations. Undoubtedly they 

consider them as an important background for the kinds knowledge that they will 

gown in kindergarten conserving the Greek nation state. What helped the research 

was the questionnaire that was referring in general to the nursery governess if in 

they’re educational process consist the national celebrations and in which way. 
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Λέξεις κλειδιά: 
 

Εθνικές εορτές, 28η Οκτωβρίου,  25η Μαρτίου, Νηπιαγωγείο, Έρευνα – 

Ερωτηματολόγιο, Μεθοδολογία έρευνας. 
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Πρόλογος 
 

Η επιλογή του θέματος της πτυχιακής αυτής εργασίας έγινε με βάση τις μαθητικές 

αλλά και φοιτητικές μου αναμνήσεις. Ως μαθήτρια στο δημοτικό σχολείο, ακόμα και 

σε μεγαλύτερες τάξεις όμως, οι εθνικές εορτές ήταν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της 

διδασκαλίας. Αναρωτήθηκε ποτέ κανείς όμως αν πραγματικά και σε αυτήν την ηλικία 

γνωρίζουμε και διακρίνουμε τις δύο μεγάλες εθνικές επετείους που μας ξεχωρίζουν; 

Πολλά παιδιά λοιπόν,  ακόμα και στην εφηβική ηλικία δεν γνωρίζουν καλά τα 

γεγονότα που συνέβησαν και πολλές φορές τα μπερδεύουν μεταξύ τους. Αυτό μπορεί 

να έχει δημιουργηθεί ακόμα και από την παιδική ηλικία στο νηπιαγωγείο.  Όπως 

γνωρίζουμε πολύ καλά, τα παιδιά από μικρή κιόλας ηλικία αρχίζουν να απορροφούν 

καλύτερα γεγονότα και πληροφορίες που θα τους είναι χρήσιμα και απαραίτητα για 

το μέλλον. 

Πέρα όμως από την προσωπική μου εμπειρία ως μαθήτρια, κατά τη διάρκεια της 

πρακτικής μου άσκησης σε ένα νηπιαγωγείο της Φλώρινας, παρατήρησα ότι τα 

παιδιά δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα για τις εθνικές μας επετείους.  Μέσα στο 

πλαίσιο των παρατηρήσεων μου λοιπόν, η νηπιαγωγός εισήγαγε στην εκπαιδευτική 

διαδικασία την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, θεωρώντας το απαραίτητο και ένα πολύ 

ενδιαφέρον θέμα. Στην πραγματικότητα όμως, δεν το κάνουν όλοι-ες οι νηπιαγωγοί 

και στον ίδιο βαθμό. Μήπως λοιπόν, οι εθνικές εορτές δεν εντάσσονται στην 

εκπαιδευτική διαδικασία στο νηπιαγωγείο όσο θα έπρεπε; Αυτό ακριβώς θα 

εξετάσουμε παρακάτω με την πραγματοποίηση έρευνας που διεκπεραιώθηκε στην 

πόλη της Φλώρινας και συγκεκριμένα στα νηπιαγωγεία της. Επομένως, αφορμή για 

την εκπόνηση αυτής της εργασίας υπήρξε η εμπειρία μου ως μαθήτρια αλλά και ως εν 

δυνάμει νηπιαγωγός. 
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Εισαγωγή 
 

Τι είναι οι εθνικές εορτές; 
 

Με τον όρο εθνικές εορτές θα μπορούσαν να προσδιοριστούν όλα εκείνα τα 

τελετουργικά γεγονότα που αφορούν προηγούμενες ιστορικές στιγμές του εθνικού-

κράτους, οι οποίες και κατέχουν ξεχωριστό ρόλο αλλά και σημασία. Οι εθνικές 

εορτές που αφορούν λοιπόν, τις ‘επιλεγμένες δόξες’, τις ιδρυτικές στιγμές στην 

πορεία του έθνους,  δημιουργήθηκαν για να συνδράμουν στην ενδυνάμωση του 

εθνικού κράτους ,και γι αυτό απέβλεπαν πρωτίστως στην διαμόρφωση αλλά και 

αναπαραγωγή της εθνικής ταυτότητας των πολιτών. 

 

Οι σχολικές εθνικές εορτές μέσα στο χρόνο 
 

Ας ξεκινήσουμε αναφέροντας τις δύο μεγάλες σχολικές εθνικές εορτές, οι οποίες 

είναι η 28η Οκτωβρίου και η 25η Μαρτίου.  Η οργάνωση και η διεξαγωγή των 

σχολικών εθνικών εορτών βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εκάστοτε οδηγητικές 

εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας. Αυτό σημαίνει ότι διαμορφώνονται στο 

πλαίσιο συγκεκριμένων τάσεων και αξιών που αντανακλούν την επίσημη εθνική 

ιδεολογία της χώρας τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

Ανατρέχοντας στο χρόνο θα δούμε ότι οι εγκύκλιοι δεν περιορίζονταν σε γενικές 

οδηγίες του τρόπου του εορτασμού των εθνικών εορτών,  αλλά ανέφεραν και 

συγκεκριμένες ενέργειες, οι οποίες μάλιστα θα έπρεπε να τηρούνται κατά γράμμα. 

Αυτό φαίνεται και από την εγκύκλιο 299/7/27-1-1958 των εκπαιδευτικών αρχών, η 

οποία επισημαίνει ότι «η επιμέλεια, η ευσυνειδησία κ.λπ. περί της υπηρεσιακής 

αλληλογραφίας ως και η πιστή εφαρμογή των κοινοποιημένων εγκυκλίων σημειούται 

εις την μερίδα εκάστου δασκάλου και λαμβάνεται σοβαρώς υπόψη κατά την σύνταξιν 

της υπηρεσιακής εκθέσεως εκάστου». Αυτή η αντιμετώπιση προς τις εθνικές εορτές 

καταδεικνύει τον σημαντικό αυτό ρόλο που κατείχαν, γεγονός που επισφραγίζεται και 

από τη διάταξη του Ν. 309/1976 που όριζε την συμμετοχή των παιδιών στις εθνικές 

εκδηλώσεις και επετείους ως υποχρεωτική. 

Όσο πιο πίσω πάμε στο χρόνο, τόσο πιο έντονα θα αντιληφθούμε ότι οι εθνικές 

εορτές στόχευαν στην αφύπνιση της εθνικής συνείδησης και στην πρόκληση 
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αισθημάτων εθνικισμού και προγονολατρείας, κάτι που φυσικά υπαγορευόταν από 

σχετικές εγκυκλίους , π.χ. «οι σχολικές εορτές πρέπει να εκλαμβάνονται ως αιτία 

εκπληρώσεως καθήκοντος αυτόχρημα εθνικών και ψυχικών ανατάσεων, εθνικών 

σκιρτήσεων» (ΥΠΕΠΘ 142619/1957 & 8886/1958), «οι εορτασμοί πρέπει να γίνονται 

κατά πάσης μεγαλοπρέπειας και μετά εξαιρέτου λαμπρότητος, περιλαμβάνοντας μια 

πληθώρα εκδηλώσεων εις ένδειξιν ευγνωμοσύνης προς τους προγόνους» (ΥΠΕΠΘ 

24792/1960). 

Η θεωρητική θεμελίωση των εθνικών εορτών εντοπίζεται στην Παιδαγωγική του 19ου 

αιώνα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να συμβάλλουν οι εθνικές εορτές στη δημιουργία 

πατριωτισμού και εθνικισμού και στην προετοιμασία των μαθητών για την αυτοθυσία 

υπέρ της πατρίδας. Επίσης, το τελετουργικό μέρος που συνοδεύει τις εθνικές εορτές 

βρίθει από σύμβολα και συνθήματα που εκφράζουν την εξουσία του κράτους,  

λειτουργώντας με αυτόν τον τρόπο ενισχυτικά προς το σύστημα. 

Ανάλογες του κοινωνικού και πολιτικού συγκείμενου της κάθε εποχής ήταν και οι 

απόψεις που εξέφραζαν οι θεωρητικοί για τις εθνικές εορτές. Για παράδειγμα ο Hordt 

υπογραμμίζει, ότι «η εορτή διακόπτει την μονοτονίαν και ισομετρίαν, είναι το 

αποκορύφωμα της ζωής και η δεξαμενή του φρονήματος, που πληροί και ζωογονεί την 

ολότητα»,1 ο Lenartz  πιστεύει ότι «αι εορταί πρέπει να διατηρούν το νόημά των με την 

αναγκαίαν προετοιμασίαν, ίνα η κληρονομία των πατέρων αποβαίνει ζώσα 

πραγματικότης και διπλάσσουσα κοινωνικής δύναμις δια τα παιδιά των», 2  ο 

Χαραλαμπόπουλος θεωρεί, ότι «μια καλή σχολική εορτή φρονηματίζει ηθικά και 

εθνικά το μαθητή, καλύτερα από κάθε βερμπαλιστική διδασκαλία. Με τις σχολικές 

εορτές, οι ξερές γνώσεις μεταβάλλονται σε βιώματα. Τα ηθικά και πατριωτικά 

παραγγέλματα μετατρέπονται σε συναισθήματα και γίνονται κίνητρα και δυνάμεις για 

πράξεις αλληλεγγύης, αγάπης, ηρωισμού, αυταπάρνησης και αυτοθυσίας». 3  Τέλος, 

σύμφωνα με τον Οδηγό Νηπιαγωγού (2006) ως γενικοί στόχοι του σχεδιασμού, της 

προετοιμασίας και της πραγματοποίησης των σχολικών γιορτών ορίζονται: η 

ενεργοποίηση και η αξιοποίηση της φαντασίας των νηπίων, η ενίσχυση της 

αυτοεικόνας τους, η ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους, η μαθησιακή αλλά και 

κοινωνική τους εξέλιξη γενικότερα. 

 

                                                             
1: Hordt P. (1937). Θεμελιώδεις μορφαί της αγωγής (2η έκδοση.).(Π. Ζερβός, μεταφρ.) , σ.52. 
2 : Lenartz W. (1967). Εορταί και τελεταί. Σε μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, τ.2, σ.565. 
3 : Χαραλαμπόπουλος, Γ. (1984). Θεωρία της Παιδείας: γενική παιδαγωγική , σ. 286-287. 
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Η αξία των σχολικών εορτών στο νηπιαγωγείο 

 
Οι γιορτές αποτελούν αναπόσπαστο και σημαντικό μέρος της ζωής και κατ’ επέκταση 

του εκπαιδευτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου. Όπως λένε χαρακτηριστικά οι 

Myers & Myers τα παιδιά δεν μπορούν να αφήσουν γεγονότα και δραστηριότητες 

που είναι σημαντικά γι’  αυτά και την οικογένεια τους έξω από την τάξη και να τα 

πάρουν πάλι μαζί τους καθώς επιστρέφουν στο σπίτι. Καθώς είναι άμεσα 

συνδεδεμένες με την ταυτότητα μας ως μέλη μιας οικογένειας,  μιας κοινότητας και 

ενός έθνους μέσα από τον εορτασμό σημαντικών θρησκευτικών, ιστορικών, 

πολιτιστικών, πατριωτικών και προσωπικών γεγονότων μας δίνεται η δυνατότητα να 

γνωρίσουμε το παρελθόν μας,  να κατανοήσουμε ιστορικά γεγονότα και τη σημασία 

τους, να έρθουμε σε επαφή με τις παραδόσεις μας, να εκτιμήσουμε την πολιτιστική 

κληρονομιά μας και να χαρούμε ιδιαίτερες στιγμές. 

Η αξία του εορτασμού σημαντικών γεγονότων και ημερομηνιών στο νηπιαγωγείο 

βρίσκεται τόσο στις έννοιες,  τις πληροφορίες και τα μηνύματα που μπορούμε να 

περάσουμε στα παιδιά όσο και στα οφέλη που αυτά αποκομίζουν από τη συμμετοχή 

τους στην προετοιμασία και την υλοποίηση τους. Συγκεκριμένα, όπως λέει η Louise 

Derman-Sparks (2006, σ. 153) η συμμετοχή στην προετοιμασία εορτών και 

τελετουργιών βοηθάει να οικοδομηθεί ένα πνεύμα συλλογικότητας, να αισθανθούν τα 

παιδιά ότι «ανήκουν σε μια στενά συνδεδεμένη ομάδα».  Επίσης,  αν οργανωθούν με 

κατάλληλα αναπτυξιακό τρόπο, οι γιορτές αποτελούν για τα παιδιά της προσχολικής 

ηλικίας πηγή ενδιαφερόντων και διασκέδασης και ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα 

και τη φαντασία τους. 

Οι αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί τόσο στο επίπεδο των αντιλήψεων μας για 

την μάθηση και τη νόηση όσο και στα κοινωνικό-πολιτισμικά χαρακτηριστικά των 

ελληνικών τάξεων όπως είναι λογικό απαιτούν και αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο 

αντιλαμβανόμαστε το ρόλο των γιορτών στο σχολείο και αντιμετωπίζουμε την 

οργάνωση τους. Σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις ο σημερινός 

εκπαιδευτικός καλείται α)  να οργανώσει τις γιορτές με τρόπους που σέβονται και 

λαμβάνουν υπόψη τους τη σύνθεση, τα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντα της τάξης του, β) να προχωρήσει πέρα από το επίπεδο παροχής απλών 

πληροφοριών και να βοηθήσει τα παιδιά να αποκτήσουν έννοιες και γενικεύσεις που 

έχουν νόημα γι’ αυτά (Ματσαγγούρας 2002) και γ) να συνεργαστεί με τους γονείς 
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σεβόμενος τα πιστεύω και τις απόψεις τους. Όλα αυτά αποτελούν προκλήσεις για τον 

εκπαιδευτικό καθώς οι γιορτές, ως θέμα, είναι από τη φύση τους ένα συναισθηματικά 

φορτισμένο πεδίο που μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε εντάσεις και συγκρούσεις 

(Schamess 1978). Συγκεκριμένα, οι γιορτές, ίσως περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο 

μέρος του προγράμματος του νηπιαγωγείου, αγγίζουν τα πιστεύω και τις αντιλήψεις 

μας για ευαίσθητα θέματα όπως η πατρίδα, η θρησκεία και η ταυτότητα μας, δηλαδή 

το ποιοι είμαστε και τι πιστεύουμε.  

Η οργάνωση γιορτών που έχουν εκπαιδευτική αξία σημαίνει κάτι περισσότερο από το 

δίνω στα παιδιά χαρτιά, κόλλες και ψαλίδια για κατασκευές ή τα ενθαρρύνω να 

μεταμφιεστούνε (Schamess 1978). Σημαίνει κυρίως ότι κάνω προσεκτικές επιλογές 

για το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων που θα προτείνω τις οποίες βασίζω α) στις 

γνώσεις μου για το αναπτυξιακό επίπεδο των παιδιών αυτής της ηλικίας και β)  στο 

σεβασμό για τις αξίες και τα πιστεύω των οικογενειών. Ταυτόχρονα λαμβάνω υπόψη 

μου τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των συγκεκριμένων παιδιών της τάξης μου για 

να μπορέσω να οργανώσω εορταστικές δραστηριότητες ή γιορτές που έχουν νόημα 

γι’ αυτά και αποτελούν μαθησιακές εμπειρίες (Schamess 1978). Για να γίνει αυτό, θα 

πρέπει πριν ξεκινήσει η χρονιά οι εκπαιδευτικοί να απαντήσουν σε ερωτήματα όπως 

ποιες γιορτές θα γιορτάσουν με τα παιδιά και γιατί,  τι περιμένουν να μάθουν τα 

παιδιά από τη συμμετοχή τους σε αυτές και ποιος θα είναι ο ρόλος των γονέων. Σε 

κάθε περίπτωση οι επιλογές μας πρέπει να είναι συνειδητές και να λαμβάνουν υπόψη 

τους τόσο τα παιδιά όσο και τους γονείς τους. Με άλλα λόγια, όπως ακριβώς 

οργανώνουμε τα μαθηματικά, τη γλώσσα ή τις φυσικές επιστήμες έτσι και οι γιορτές 

πρέπει να έχουν νόημα για τα παιδιά και να προσεγγίζονται με αναπτυξιακά 

κατάλληλους τρόπους. Επίσης, πρέπει να οργανώνονται έτσι ώστε να συμβάλλουν 

στην κατανόηση και το σεβασμό για διαφορετικούς πολιτισμούς και αξίες άλλων 

ατόμων. 

Καταγραφές από νηπιαγωγεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό δείχνουν ότι 

ο εορτασμός σημαντικών γεγονότων και εθίμων συχνά περιορίζεται στην κατασκευή 

τυποποιημένων, πανομοιότυπων διακοσμητικών αντικειμένων ή δώρων, πλαισιώνεται 

από «ευκολοχώνευτες» διηγήσεις ιστορικών και θρησκευτικών γεγονότων ή εθίμων 

που γίνονται με στόχο να συγκινήσουν τα παιδιά (Gann 2006) και εμπλέκει τα παιδιά 

σε ένα «τουριστικό πρόγραμμα», όπως το ονομάζει η Derman-Sparks (2003), όπου 

ως «τουρίστες» δοκιμάζουν παραδοσιακά πιάτα, φοράνε παραδοσιακές στολές και 

γλεντάνε σε «τουριστικές» γιορτές. Ειδικά οι κατασκευές έχουν γίνει τόσο πολύ 
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μέρος της έννοιας του εορτασμού που μπερδεύουν τα παιδιά για το νόημα,  τη 

σημασία και το στόχο των γιορτών (Campbell κ.ά. 2004). Επίσης, το γεγονός ότι 

πολλές από αυτές είναι προσανατολισμένες προς το προϊόν και όχι τη διαδικασία, 

κάνει τα παιδιά να χάνουν χρόνο από πιο «ανοιχτές» και δημιουργικές 

δραστηριότητες που τους δίνουν τη δυνατότητα να πειραματιστούν με διάφορα υλικά 

και να εξασκήσουν τις κινητικές τους δεξιότητες (Campbell κ.ά. 2004). 

Όπως είναι λογικό λοιπόν, ο τρόπος οργάνωσης των εορτών στο σύγχρονο 

νηπιαγωγείο στρέφει την προσοχή της έρευνας και κατ’ επέκταση της επιμόρφωσης, 

στις απόψεις και τις στάσεις των εκπαιδευτικών καθώς φαίνεται να είναι αυτοί που,  

ως επί το πλείστον, αποφασίζουν για το ποιες γιορτές θα εορταστούν στην τάξη 

(εκτός των καθιερωμένων), τη θέση τους στο ημερήσιο πρόγραμμα, το βαθμό 

συμμετοχής και το ρόλο των παιδιών και των γονέων σ’ αυτές και τις γνώσεις και τα 

μηνύματα που θα περάσουν στα παιδιά. 

 

Ετοιμότητα των νηπίων και σκοπιμότητα διδασκαλίας Ιστορίας στο 

νηπιαγωγείο 
 

Εφόσον, μέσα από τις εθνικές εορτές γίνεται διδασκαλία της Ιστορίας, κρίνεται 

σκόπιμό να εξετάσουμε το κατά πόσο είναι σε θέση τα παιδιά του νηπιαγωγείου να 

προσεγγίζουν ιστορικές έννοιες και τη σκοπιμότητα της διδασκαλίας τους σε αυτήν 

την ηλικία. 

Για να αντιληφθούμε την ικανότητα των παιδιών του νηπιαγωγείου να προσεγγίζουν 

ιστορικές έννοιες, γίνεται παρακάτω μια σύντομη παρουσίαση σχετικών ερευνών. 

Σύμφωνα με την Cooper,  H.  (2000),  τα παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι ικανά να 

λύνουν βασικά προβλήματα ιστορικού περιεχομένου και να χρησιμοποιούν 

προοδευτικά την ιστορική σκέψη ,  αρκεί οι ιστορικές έννοιες να επιλέγονται και να 

διδάσκονται με τρόπο που να εναρμονίζεται με τα χαρακτηριστικά της ηλικίας τους. 

H Blyth, J. (1989) τονίζει ότι ένα προσεκτικά σχεδιασμένο πλαίσιο εργασίας βοηθά 

τα παιδιά ακόμα και στην ηλικία των 5 ετών να αποκτήσουν γενικές δεξιότητες για 

την Ιστορία, μέσα από την εφαρμογή δραστηριοτήτων. Ακόμη, έδειξε ότι τα παιδιά 

αυτής της ηλικίας ανταποκρίνονται με επιτυχία σε έννοιες που έχουν σχέση με την 

αλλαγή και την διαφορετικότητα. Ενδιαφέρουσα υπήρξε και η άποψη των Low-Beer 

&  Blyth  (1986),  σύμφωνα με την οποία η γνωστική ανάπτυξη που αφορά την 
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κατανόηση της Ιστορίας από τα μικρά παιδιά συνδέεται άρρηκτα με την ανάπτυξη 

της λεκτικής επικοινωνίας και της έννοιας της αιτιότητας, αν και πραγματοποιείται 

κάπως αργότερα από ότι συμβαίνει με την κατανόηση θεμάτων που περιλαμβάνουν 

περισσότερη άμεση παρατήρηση και επαγωγική σκέψη. Εάν λοιπόν, τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας μπορούν να προσεγγίζουν ορατές και απτές αποδείξεις της 

Ιστορίας, δηλαδή πράγματα που μπορούν να δουν και να αγγίξουν, αναπτύσσουν 

εύκολα μια κατανόηση της ιδέας της απόδειξης, αλλά και συγκεκριμένες δεξιότητες 

για την χρησιμοποίησή της. 

Με βάση τις παραπάνω έρευνες, μπορούμε να πούμε ότι τόσο οι ψυχολόγοι όσο και 

οι ιστορικοί συμφωνούν ότι η ανάπτυξη των ιστορικών εννοιών και ευρύτερα της 

ιστορικής σκέψης είναι ανάλογη με το βαθμό της ενεργοποίησης του ενδιαφέροντος 

των νηπίων και της ενεργητικής εμπλοκής τους σε τέτοιου είδους μαθησιακές 

διαδικασίες. 

Όπως λοιπόν, επιβεβαιώνουν και οι έρευνες, τα νήπια είναι σε θέση να διαχειριστούν 

ιστορικές έννοιες. Γιατί όμως τα παιδιά θα πρέπει να διδάσκονται τέτοιες έννοιες στο 

νηπιαγωγείο; Διαβάζοντας τον Οδηγό Νηπιαγωγού, τόσο του 2006 όσο και του 2011, 

και το ΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο παρατηρούμε ότι δίνεται μεγάλη έμφαση στην 

ολόπλευρη ανάπτυξη του νηπίου, κάτι το οποίο σημαίνει ότι στην εκπαίδευση των 

παιδιών αυτών θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και η καλλιέργεια ιστορικών 

εννοιών και δεξιοτήτων. 

Σύμφωνα με τον Husbands τα παιδιά ερχόμενα στο νηπιαγωγείο δεν είναι ένας 

«άγραφος πίνακας», αλλά έχουν ήδη μια παρακαταθήκη γνώσεων για το παρελθόν, 

που παρουσιάζει μάλιστα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δηλαδή η κατανόηση των 

νηπίων για το παρελθόν έχει χαρακτήρα τοπικό,  προσωποποιημένο και 

αποσπασματικό, ενώ η αίσθηση του χρόνου είναι περιορισμένη. Συνήθως τα νήπια 

εφαρμόζουν τις δικές τους εμπειρίες στο παρελθόν και ενίοτε παρέχουν εξηγήσεις για 

άλλους τόπους ή ιστορικές περιόδους με τρόπο που σχετίζονται με τα προσωπικά 

τους βιώματα.4  Όπως εύστοχα παρατηρεί ο Moniot,  η Ιστορία αποτελεί για τους 

μαθητές ένα «αναδρομικό φαντασιακό», το οποίο προβάλλεται στην οθόνη του 

μυαλού τους με βάση την ηλικία και την ατομική τους περιπέτεια.5 Επομένως, ένας 

από τους ρόλους του νηπιαγωγείου είναι να εμπλουτιστεί αυτό το «φαντασιακό» και 

                                                             
4 : Husbands, C. (2004). Τι σημαίνει διδασκαλία της Ιστορίας; Γλώσσα, ιδέες και νοήματα, σ. 111. 
5 : Κόκκινος, Γ. (2003). Επιστήμη, Ιδεολογία, Ταυτότητα : Το μάθημα της Ιστορίας στον αστερισμό της 
υπερεθνικότητας και της παγκοσμιοποίησης, σ.157. 
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μάλιστα με όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικά στοιχεία. Με αυτόν τον τρόπο τα νήπια θα 

εξοικειωθούν με ιστορικές έννοιες και με εργαλεία διαχείρισης των. 

Στην εξερεύνηση ιστορικών εννοιών σταθερός σύμμαχος,  σύμφωνα με τις Wood  &  

Holden (19970, είναι η φυσική περιέργεια που έχουν τα παιδιά για το παρελθόν τους, 

επειδή αυτό τα βοηθά να αναπτύξουν την αίσθηση της δικής τους ταυτότητας σε 

σχέση με τους άλλους και σε σχέση με το χρόνο.  Επίσης,  είναι δυνατόν να 

αναπτύξουν σημαντικές δεξιότητες όπως η παρακολούθηση, η αναδιήγηση μιας 

ιστορίας,  η περιγραφή,  η αφήγηση ή η λεκτική επικοινωνία και να αποκτήσουν ένα 

ανάλογο λεξιλόγιο μιλώντας για το παρελθόν.6 

Συμπερασματικά, καταλήγουμε στο γεγονός ότι η Ιστορία αντιμετωπίζεται ως ένα 

γνωστικό αντικείμενο όπου η διδασκαλία της θα πρέπει να ξεκινάει από τη βαθμίδα 

του νηπιαγωγείου. Αυτό γίνεται προφανές και μέσα από το πλαίσιο που συντάχθηκε 

στη σύνοδο των Υπουργών Παιδείας των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

τον Ιούνιο του 1997. Το πλαίσιο αυτό καθορίζει τα εξής: «Η διδασκαλία του 

μαθήματος της Ιστορίας μπορεί και πρέπει να κατέχει κομβικό ρόλο στην πολιτική 

διαπαιδαγώγηση των νηπίων.  Για το λόγο αυτό τα παιδιά θα πρέπει να:  1)  Να 

γνωρίζουν την ιστορική τους κληρονομιά, 2) Να κατακτούν και να μπορούν να 

εφαρμόσουν τις θεμελιώδεις μεθοδολογικές τεχνικές που σχετίζονται με την 

ιδιαιτερότητα της Ιστορίας, δηλαδή την ικανότητα αυτόνομης σκέψης, την ικανότητα 

λειτουργικής διαχείρισης, ανάλυσης και κριτικής προσέγγισης διαφορετικών 

ιστορικών πηγών και 3)  να αναπτύσσουν θεμελιώδεις στάσεις όπως η ανεξαρτησία 

της γνώμης και της κρίσης, η αγάπη για την έρευνα, το διανοητικό θάρρος, η ανοχή 

και ο σεβασμός της ιδιαιτερότητας των άλλων».7 

 

Η εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου 
 

Η Επανάσταση του 1821 αντικατοπτρίζει μία από τις δύο μεγάλες εθνικές μας εορτές. 

Η Ελληνική Επανάσταση ήταν η ένοπλη εξέγερση των Ελλήνων εναντίον της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με σκοπό την απελευθέρωση του έθνους μας από τον 

οθωμανικό ζυγό και τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου εθνικού κράτους. 

                                                             
6 : Wood, D., & Holden, C. (1997). Teaching early. Years History: Teaching and learning through the 
National Currisulum (3rd ed.), pp.3,12. 
7 : Κόκκινος, Γ. (2003). Επιστήμη, Ιδεολογία, Ταυτότητα : Το μάθημα της Ιστορίας στον αστερισμό της 
υπερεθνικότητας και της παγκοσμιοποίησης, σ.157. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
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Έχει ιδιαίτερη σημασία να τονιστεί ότι οι απαρχές του ελληνικού εθνικού κινήματος 

βρίσκονται στην ώριμη φάση του νεοελληνικού Διαφωτισμού, γύρω στο 1800. 

Αρχικά λοιπόν, η επανάσταση οργανώθηκε από μία συνωμοτική οργάνωση που 

ιδρύθηκε το 1814, τη Φιλική Εταιρία. Την άνοιξη του 1821 οι Φιλικοί δημιούργησαν 

πολλές επαναστατικές εστίες από την Μολδοβλαχία μέχρι την Κρήτη. Οι 

περισσότερες από αυτές έσβησαν σε σύντομο χρονικό διάστημα, όμως οι 

επαναστάτες κατάφεραν να υπερισχύσουν στην Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα και 

σε πολλά νησιά του Αιγαίου και να κατανικήσουν τις στρατιές που έστειλε εναντίον 

τους ο Σουλτάνος τα δύο επόμενα χρόνια. Στη συνέχεια, οι Έλληνες οργανώθηκαν 

πολιτικά και συνέστησαν προσωρινή κεντρική διοίκηση, η οποία επέβαλε την 

εξουσία της στους επαναστατημένους μετά από δύο εμφυλίους πολέμους. Οι 

οθωμανικές δυνάμεις με τη συνδρομή του Ιμπραήμ πασά κατάφεραν να περιορίσουν 

σημαντικά την επανάσταση, αλλά η πτώση του Μεσολογγίου το 1826 σε συνδυασμό 

με την ήττα του Ιμπραήμ στη Μάνη και το κίνημα του Φιλελληνισμού,  συνέβαλαν 

στη μεταβολή της διπλωματικής στάσης των ευρωπαϊκών μεγάλων δυνάμεων, που 

είχαν αντιμετωπίσει με δυσαρέσκεια το ξέσπασμα της επανάστασης. Έτσι, η 

διπλωματική ανάμιξη της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας και η ένοπλη 

παρέμβασή τους με τη ναυμαχία του Ναβαρίνου και τον πόλεμο ανάμεσα σε Ρώσους 

και Τούρκους συνέβαλαν στην επιτυχή έκβαση του αγώνα των Ελλήνων,  

αναγκάζοντας την Πύλη να αποδεχθεί την ήττα της. Μετά από μια σειρά διεθνών 

συνθηκών από το 1827 και εξής, η ελληνική ανεξαρτησία αναγνωρίστηκε το 1830 και 

τα σύνορα του νέου κράτους οριστικοποιήθηκαν το 1832. 

Το σύνθημα της επανάστασης, “Ελευθερία ή Θάνατος“, έγινε το εθνικό σύνθημα της 

Ελλάδας. Τέλος, από το 1838 η 25η Μαρτίου, επέτειος εορτασμού της έναρξής της 

επανάστασης, καθιερώθηκε ως ημέρα εθνικής εορτής και αργίας. 

Με υπόβαθρο λοιπόν, όλα τα παραπάνω είναι φανερό ότι η εθνική εορτή της 25ης 

Μαρτίου είναι ημέρα υπερηφάνειας,  εθνική ανύψωσης και μνήμης για τους 

ανθρώπους που αγωνίστηκαν για την ελευθερία της Ελλάδας.  Επομένως,  από τα 

πρώτα κιόλας χρόνια της διαπαιδαγώγησης των παιδιών, δηλαδή ακόμα και από την 

προσχολική ηλικία, θα πρέπει να γίνονται γνωστά και κατανοητά στο βαθμό που είναι 

εφικτό φυσικά, όλα αυτά που συνέβησαν στην Επανάσταση του 1821, με σκοπό τα 

παιδιά να έχουν κάποιες βάσεις για το μετέπειτα της διαπαιδαγώγησής τους. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BB%CE%B4%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AC_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF_%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%95%CE%BC%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_1823_-_1825
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%AE%CE%BC_%CE%A0%CE%B1%CF%83%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BE%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9D%CE%B1%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_%281828-1829%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1838
http://el.wikipedia.org/wiki/25_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
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Η εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου 

 
Η Ελλάδα εισήλθε στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο την 28η Οκτωβρίου 1940 όταν ο 

ιταλικός στρατός εισέβαλε από την Αλβανία, ξεκινώντας έτσι τον πόλεμο ανάμεσα σε 

Έλληνες και Ιταλούς.  Ο ελληνικός στρατός κατόρθωσε να σταματήσει την εισβολή 

και να απωθήσει τους Ιταλούς πίσω στην Αλβανία, με αποτέλεσμα να πετύχει μια από 

τις πρώτες νίκες των Συμμάχων. Η ελληνική επιτυχία και η ανικανότητα των Ιταλών 

να αντιστρέψουν την κατάσταση, ανάγκασε τη ναζιστική Γερμανία να παρέμβει για 

να προστατεύσει το κύρος του συμμάχου της αλλά και του Άξονα. Οι Γερμανοί 

εισέβαλαν στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία στις 6 Απριλίου 1941 και κυρίευσαν 

τις δύο χώρες μόλις μέσα σε ένα μήνα, παρά τη βοήθεια των Βρετανών προς την 

Ελλάδα. Η κατάκτηση της Ελλάδας ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 1941 με την 

κατάληψη της Κρήτης από τον αέρα, αν και οι δυνάμεις τους υπέστησαν τόσο 

εκτεταμένες απώλειες σε αυτή την επιχείρηση που οι Γερμανοί εγκατέλειψαν 

μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις από αέρα για το υπόλοιπο του πολέμου. Η χρήση 

μεγάλων στρατιωτικών πόρων της Γερμανίας στα Βαλκάνια επίσης θεωρείται από 

κάποιους ιστορικούς ότι καθυστέρησε την έναρξη της Εισβολής στη Σοβιετική 

Ένωση κατά ένα κρίσιμο μήνα, καθυστέρηση η οποία αποδείχθηκε καταστροφική για 

ον Άξονα καθώς ο γερμανικός στρατός απέτυχε να καταλάβει τη Μόσχα. 

Η ίδια η Ελλάδα λοιπόν, καταλήφθηκε και μοιράστηκε μεταξύ της Γερμανίας, της 

Ιταλίας και της Βουλγαρίας, ενώ ο βασιλιάς και η ελληνική κυβέρνηση κατέφυγαν σε 

εξορία στην Αίγυπτο. Οι πρώτες προσπάθειες ένοπλης αντίστασης κατά των 

δυνάμεων κατοχής έγιναν το καλοκαίρι του 1941 αλλά συνετρίβησαν άμεσα από τον 

Άξονα. Το κίνημα αντίστασης άρχισε και πάλι το 1942 και μεγάλωσε σημαντικά το 

1943 και το 1944, απελευθερώνοντας μεγάλα τμήματα του ορεινού εσωτερικό της 

χώρας και διακόπτοντας τη σύνδεση των δυνάμεων του Άξονα. Ωστόσο, η ένταση 

μεταξύ των ομάδων αντίστασης είχε ως αποτέλεσμα το ξέσπασμα μιας εμφύλιας 

σύγκρουσης μεταξύ τους στα τέλη του 1943, που συνεχίστηκε μέχρι την άνοιξη του 

1944. Η εξόριστη ελληνική κυβέρνηση σχημάτισε τον δικό της στρατό, που 

υπηρέτησε και πολέμησε μαζί με τους Βρετανούς στη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια 

Αφρική και την Ιταλία. Η ελληνική αντίσταση και του εμπορικού ναυτικού 

συνέβαλαν θετικά τόσο στους σκοπούς των Συμμάχων όσο και στο ηθικό της 

Ευρώπης. 

http://www.ww2.gr/index.php?option=articles&search=28%CE%B7%20%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://www.ww2.gr/index.php?option=articles&search=%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%20%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://www.ww2.gr/index.php?option=articles&search=%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%BF%CE%B9
http://www.ww2.gr/index.php?option=articles&search=%CE%86%CE%BE%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://www.ww2.gr/index.php?option=articles&id=1325
http://www.ww2.gr/index.php?option=articles&search=%CE%86%CE%BE%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://www.ww2.gr/index.php?option=articles&search=%CE%9C%CF%8C%CF%83%CF%87%CE%B1
http://www.ww2.gr/index.php?option=articles&search=%CE%86%CE%BE%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://www.ww2.gr/index.php?option=articles&search=%CE%86%CE%BE%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://www.ww2.gr/index.php?option=articles&search=%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%BF%CE%B9
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Στη συνέχεια, απαραίτητο να σημειωθεί είναι ότι η ηπειρωτική Ελλάδα 

απελευθερώθηκε τον Οκτώβριο του 1944 με την αποχώρηση των γερμανικών 

δυνάμεων, λόγω της επέλασης του Κόκκινου Στρατού στη Κεντρική Ευρώπη, ενώ οι 

γερμανικές φρουρές συνέχισαν τη κατοχή μερικών νησιών του Αιγαίου μέχρι μετά το 

τέλος του πολέμου. Η χώρα μετά τον πόλεμο ήταν κατεστραμμένη από την γερμανική 

κατοχή, το ίδιο και η οικονομία και οι υποδομές της. Οι συνέπειες που πολέμου ήταν 

καταστροφικές. Υπήρξαν περισσότερα από 400.000 θύματα κατά τη διάρκεια της 

κατοχής και οι εβραϊκές κοινότητες της χώρας σχεδόν εξοντώθηκαν κατά το 

Ολοκαύτωμα. Από το 1946 ωστόσο, ένας άγριος εμφύλιος πόλεμος ξέσπασε μεταξύ 

της βρετανικό-αμερικανικής συντηρητικής κυβέρνησης που διοικούσε την Ελλάδα 

και αριστερών ανταρτών, η οποία διήρκεσε μέχρι το 1949. 

Επομένως, με την εξέγερση του ελληνικού έθνους απέναντι στο φασισμό, η 28η 

Οκτωβρίου θεωρείται και αυτή με τη σειρά της μία από τις μεγάλες μας εθνικές 

εορτές και έτσι κάθε χρόνο η ημέρα αυτή είναι ημέρα τιμής και μνήμης για τα 

πρόσωπα που αγωνίστηκαν για την ελευθερία αυτής της χώρας. Στο σημείο αυτό 

πρέπει να σημειωθεί, ότι και η επέτειος του 1940 πρέπει να γίνεται γνωστή από την 

προσχολική ηλικία, με αποτέλεσμα τα παιδιά να αποκτήσουν ένα υπόβαθρο γεμάτο 

με τις βασικές γνώσεις που πρέπει να έχουν για τις ημέρες τιμής,  δόξας και μνήμης 

για την Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο, με πρωτοστάτη την 

νηπιαγωγό, τα παιδιά είναι έτοιμα και ικανά να αποκτήσουν αυτές τις γνώσεις της 

Ιστορίας που θα τους είναι αρωγές για το μετέπειτα των σχολικών τους χρόνων.  

Στυλοβάτης των παραπάνω απόψεων υπήρξε η προσωπική μου εμπειρία από την 

πρακτική μου άσκηση σε ένα νηπιαγωγείο της Φλώρινας,  κατά τη διάρκεια των 

παρατηρήσεών μου ακόμα.  Επειδή λοιπόν,  πραγματοποίησα την πρακτική μου το 

χειμερινό εξάμηνο, βρέθηκα στη θέση να είμαι παρούσα κατά τη διδασκαλία μίας 

από τις δύο μας εθνικές εορτές και αυτή ήταν φυσικά η 28η Οκτωβρίου.  Μία –  δύο 

ημέρες πριν παρατηρήθηκε ότι η νηπιαγωγός ξεκίνησε να μιλά στα παιδιά για το τι 

επρόκειτο να διδαχθούν και να ασχοληθούν τις ημέρες αυτές και με μεγάλη μου 

έκπληξη αρκετά ήταν τα παιδιά που γνώριζαν λίγα πράγματα για την ημέρα της 28ης 

Οκτωβρίου. Με διάφορες δραστηριότητες λοιπόν, που πραγματοποιήθηκαν τις 

ημέρες αυτές και  μέσα από παραμύθια και εικόνες, παρατήρησα ότι τα παιδιά 

κατανοούν εύκολα τα γεγονότα και μπορούν να αποκτήσουν μερικές σημαντικές 

γνώσεις. Επίσης, ανήμερα της γιορτής τα παιδιά παρακολούθησαν την εορτή που 

http://www.ww2.gr/index.php?option=articles&search=%CE%9A%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%82%20%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%82
http://www.ww2.gr/index.php?option=articles&search=%CE%9F%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%8D%CF%84%CF%89%CE%BC%CE%B1
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πραγματοποίησε το δημοτικό σχολείο και στη συνέχεια τους έγιναν βασικές 

ερωτήσεις κατανόησης.  

Συμπερασματικά λοιπόν,  η πρακτική μου άσκηση υπήρξε η βασική αφορμή για την 

διεκπεραίωση της συγκεκριμένης πτυχιακής, εφόσον παρατηρήθηκε διάχυτο το 

ενδιαφέρον των παιδιών για τις εθνικές μας εορτές. Τέλος, οι νηπιαγωγοί ήταν αυτές 

που έκαναν τόσο απαραίτητη την αναφορά στις εθνικές επετείους και έντονη την 

διαπαιδαγώγηση των παιδιών πάνω σε τέτοια θέματα ιστορίας και πολιτισμού. 

Γίνεται όμως η αναφορά στις εθνικές επετείους τόσο εμφατική σε όλα τα 

νηπιαγωγεία, με τον ίδιο τρόπο και από όλες τις νηπιαγωγούς; Αυτό ακριβώς θα 

εξετάσουμε και θα αναλύσουμε παρακάτω με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 

όλα τα νηπιαγωγεία της Φλώρινας. 
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1ο κεφάλαιο 

 
Εισαγωγή στην κοινωνιολογική έρευνα – επιστημονικό εργαλείο 
 

Σύμφωνα με τον Α. Giddens (2002:50), «η κοινωνιολογία είναι η μελέτη της 

κοινωνικής ζωής,  των ομάδων και των κοινωνιών του ανθρώπου,  η μελέτη της ίδιας 

μας της συμπεριφοράς ως κοινωνικών όντων».  Η κοινωνιολογία είναι επιστήμη και 

ως επιστήμη οφείλει να διέπεται από τη χρήση συστηματικών μεθόδων εμπειρικής 

έρευνας, ανάλυση στοιχείων, θεωρητική σκέψη και λογική αποτίμηση των 

επιχειρημάτων με σκοπό την ανάπτυξη ενός σώματος γνώσεων σχετικά με ένα 

συγκεκριμένο (εν προκειμένω, την κοινωνία)  αντικείμενο (Giddens Α, 2002 : 63). 

Η επιστημονική έρευνα λοιπόν, είναι μια από τις μεθόδους που κάθε επιστήμη 

χρησιμοποιεί για την «παραγωγή» της γνώσης. Σκοπός της Επιστημονικής Έρευνας 

είναι να απαντήσει σε ερωτήματα που απασχολούν τόσο τους επιστήμονες, όσο και 

πολλούς άλλους ανθρώπους, με τη χρήση και εφαρμογή των επιστημονικών μεθόδων 

και διαδικασιών που εξασφαλίζουν ακρίβεια, εγκυρότητα και αντικειμενικότητα, 

μακριά από προσωπικές επιλογές ή ιδεολογικές δεσμεύσεις. Ο Ζαφειρόπουλος 

αναφέρει ότι, «η έρευνα είναι η παραγωγή πρωτότυπων αποτελεσμάτων μέσω 

συστηματικής, ορθολογικής και επιστημονικής αναζήτησης».(Ζαφειρόπουλος Κ. 

2005:15). Επιπλέον, χαρακτηρίζεται από επαναληψιμότητα και εφαρμοσιμότητα (στα 

πλαίσια των επιστημονικών θεωριών), όχι φυσικά απόλυτη και συνολική, αλλά οι 

παρόμοιες συνθήκες, οδηγούν σε παρόμοια αποτελέσματα. 

Ειδοποιός λοιπόν διαφορά της επιστημονικής έρευνας από άλλες διερευνήσεις είναι η 

μεθοδολογία της έρευνας, η τήρηση της οποίας χαρακτηρίζεται απολύτως 

απαραίτητη. Σαν μεθοδολογία εννοούμε ένα σύστημα διαδικασιών, ενεργειών, 

μεθόδων, τεχνικών που υλοποιούνται και επαναλαμβάνονται με λογική σειρά από 

τους ερευνητές και στοχεύουν στην διερεύνηση του προβλήματος. 

Έτσι η έρευνα αποτελεί το «εργαλείο» προσέγγισης, διερεύνησης και ανάλυσης 

θεμάτων που αφορούν είτε συγκεκριμένες ομάδες ή κοινωνίες (πχ. τα τροχαία 

ατυχήματα στην Ελλάδα και οι αιτίες τους, η διαβίωση των αθίγγανων στον Δήμο 

Αιτωλικού κλπ), είτε ευρύτερης κλίμακας προβλήματα (πχ. οι κλιματικές αλλαγές, η 

φτώχεια στον Τρίτο κόσμο, ο «Τέταρτος» κόσμος κλπ). 
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Η έρευνα στην κοινωνιολογία και ευρύτερα τις κοινωνικές επιστήμες, η Κοινωνική 

Έρευνα δηλαδή, έρχεται να «ιχνηλατήσει» την κοινωνική αναπαραγωγή και τον 

κοινωνικό μετασχηματισμό με τρόπο συστηματικό, απτό και αντικειμενικό, μέσα από 

την καθημερινή συμπεριφορά των ανθρώπων, τις κοινωνικές πρακτικές που 

εφαρμόζουν, τις αλληλεπιδράσεις, τις διαφοροποιήσεις και την καθημερινή 

«μετασχηματιστική δημιουργία». 

Οι κοινωνικές έρευνες μπορεί να είναι «μεγάλες», αυτές δηλαδή που διεξάγονται από 

ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, μέσου εύρους ή μικρότερες εργασίες για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ενδεικτικά αναφέρονται: μονογραφίες, διδακτορικές 

διατριβές, μεταπτυχιακές, διπλωματικές, πτυχιακές εργασίες, άρθρα σε επιστημονικά 

περιοδικά (paper). 

 

Οι έννοιες της επιστήμης και της έρευνας 

 
Ο άνθρωπος πάντα αναζητούσε να γίνει κύριος της Φύσης, να την κατακτήσει και να 

την εξηγήσει. Ήθελε να εξηγήσει τα φαινόμενα και τα μυστήρια του κόσμου. Με την 

προσπάθειά του αυτή καταφέρνει κάπως να γνωρίσει τη φύση και τις ιδιότητες των 

αντικειμένων. Σε αυτό τον βοηθούν και οι βέβαιες και αντικειμενικές μαρτυρίες που 

έχει.  Η ακριβής,  πλήρης και αντικειμενική έννοια που αποκτά για τη φύση και τις 

ιδιότητες ενός αντικειμένου αποτελεί τη γνώση του. Το σύνολο των ομοειδών και 

συγγενών γνώσεων, που είναι οργανωμένες και διαρθρωμένες σε ένα σύστημα , με 

σκοπό την εξήγηση ενός τομέα του επιστητού, ονομάζεται επιστήμη. Κάθε νέα γνώση 

εντάσσεται στο σύστημα αυτό (A. Lalande, 1976). 

Η γνώση είναι αντικειμενική. Χαρακτηρίζεται από το αξίωμα της αντικειμενικότητας. 

Ο επιστήμονας, που εξετάζει και προσπαθεί να γνωρίσει το αντικείμενο, υιοθετεί μια 

στάση, η οποία συνιστάται στο να βλέπει τα πράγματα όπως είναι. Δεν 

παραμορφώνει το αντικείμενο, ούτε από στενότητα αντίληψης ούτε από μεροληψία. 

Αποκλείει κάθε προσωπική, συναισθηματική και γενικότερα υποκειμενική 

συμμετοχή στην ερευνητική εργασία του. Πρόβλημα βέβαια παραμένει το αν και 

κατά πόσο ικανοποιούνται πάντοτε οι συνθήκες αυτές. 

Σημαντικό να αναφερθούν είναι οι σκοποί και οι στόχοι της επιστήμης. Η επιστήμη, 

όπως κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, έχει πολλούς σκοπούς. Με την επιστήμη ο 

άνθρωπος επιδιώκει να ικανοποιήσει τα άμεσα ενδιαφέροντά του και να 
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εξυπηρετήσει πρακτικές ανάγκες της ζωής του,  έτσι ώστε αυτή να γίνει πιο εύκολη,  

ενδιαφέρουσα και δημιουργική. Επιδιώκει δηλαδή να κατανοήσει και να γνωρίσει 

καλύτερα αυτό που υπάρχει αλλά και να δημιουργήσει νέες πραγματικότητες ( V. 

Kourganoff, 1971, S.Toulmin, 1973). Σκοπός λοιπόν της επιστήμης είναι η 

ανακάλυψη γνώσεων και η ορθολογιστική, σταθερή και πρόσφορη χρησιμοποίησή 

τους. Η επιστήμη θέλει να βελτιώσει και να τελειοποιήσει το σύστημα των 

επιστημονικών αληθειών, την ευζωία και την ευημερία των ανθρώπων. Ακόμη, 

προσπαθεί να απελευθερώσει τον άνθρωπο από την πείνα, την πενία και τον πόνο, 

μέσω του αγώνα που διεξάγει για την καταπολέμηση των σοβαρών ασθενειών και την 

αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητας. Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι η 

επιστήμη αγωνίζεται κατά της εκμετάλλευσης του ανθρώπου εξαιτίας της άγνοιας. 

Πέρα όμως από τους γενικούς σκοπούς που έχει η επιστήμη, επιδιώκει και κάποιους 

συγκεκριμένους στόχους. Αρχικά θα λέγαμε, ότι βασικός της στόχος είναι να ορίσει 

μια κατηγορία φαινομένων. Στη συνέχεια, να περιγράψει και να ταξινομήσει τα 

φαινόμενα αυτά, να απομονώσει τις αιτιώδεις και λειτουργικές σχέσεις που συνδέουν 

τα φαινόμενα , τα οποία αποτελούν αντικείμενο μελέτης της και τέλος να προβλέψει 

μελλοντικά φαινόμενα με βάση περασμένες παρατηρήσεις. 

Για την επίτευξη των στόχων της λοιπόν,  η επιστήμη κάνει έρευνα.  Έρευνα είναι η 

διαδικασία που ακολουθεί ο επιστήμονας για τη γνώση ή τη δημιουργία ενός 

αντικειμένου ή μια πραγματικότητας. Πρόκειται για ένα σύστημα αρχών που έχει 

σκοπό την αναζήτηση της αλήθειας και την επίλυση βασικών προβλημάτων της ζωής. 

Η έρευνα μας επιτρέπει να περάσουμε από την υποκειμενικότητα στην 

αντικειμενικότητα ,  από τη γνώμη8 στη γνώση.  Ο ερευνητής απορρίπτει κάθε πίστη 

σε αυθεντίες. Δεν αποδέχεται την αυθεντία παρά μόνο ως μέσο παροχής αρχικών 

πληροφοριών , που τον οδηγούν στην διατύπωση υποθέσεων, των οποίων την 

αλήθεια θα εξετάσει επιστημονικά. Τέλος, ο ερευνητής αντικαθιστά την πίστη σε 

αυθεντίες με συμπεράσματα που στηρίζονται σε δεδομένα και αντικειμενικές 

μαρτυρίες. 

 

                                                             
8 :  Γνώμη είναι κάτι που το υποκείμενο θεωρεί αληθινό,  διατηρώντας πάντα την αμφιβολία για την 
αλήθεια της κρίσης του.  Η γνώμη δεν θεμελιώνεται σε τίποτα άλλο παρά σε μια ενδόμυχη 
προσωπική πίστη,  χωρίς την παραμικρή έγνοια για την απόδειξη της ορθότητάς της.  Όταν μια 
ολόκληρη κοινωνική ομάδα θεωρεί κάτι αληθινό, έγκυρο, τότε γίνεται λόγος για δημόσια ή κοινή 
γνώμη. Η παραδοχή κάποιου ως αληθινού, χωρίς καμιά απόδειξη, είναι γνώμη. Όταν κάποια γνώμη 
έχει μεγάλες πιθανότητες αλήθειας, τότε γίνεται λόγος για πεποίθηση ( A. Lalande, 1970). 
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Η αντικειμενικότητα στην έρευνα 
 

Σύμφωνα με τον πρωτοπόρο Max Weber η αξιολογική ουδετερότητα του επιστήμονα 

αποτελεί «αξιωματική θέση», ο επιστήμονας δεν μπορεί, ούτε πρέπει να υιοθετεί και 

να χρησιμοποιεί αξιολογικές κρίσεις στην θεωρητική ή ερευνητική του εργασία, 

απεκδύεται το υποκειμενικό και συμμετοχικό του νόημα. Ο επιστήμονας καταγράφει 

την πραγματικότητα,  αμερόληπτα,  χωρίς να είναι προϊδεασμένος  και να έχει 

δεοντολογικές κρίσεις. 

Στο συγκεκριμένο θέμα έχει αναπτυχθεί ένας διάλογος με μεγάλο εύρος  απόψεων 

από επιστήμονες 9 . Κάποιοι επισημαίνουν ότι αφήνοντας έξω το υποκείμενο-

επιστήμονας λείπει η επικοινωνία του επιστήμονα με την εποχή του και το ζωντανό 

αισθητήριο του. Έτσι η αποστειρωμένη ουδετερότητα συνιστά, έρευνα για την έρευνα 

και επιστήμη για την επιστήμη. Ο Mydral (Mydral 1969) επισημαίνει ότι, η 

επιστημονική παράδοση στην οποία εκπαιδεύτηκε ο επιστήμονας, το πλαίσιο 

(πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό, πολιτιστικό) ανάπτυξης της έρευνας και τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, τα ενδιαφέρονται και οι εμπειρίες του 

ερευνητή, επιδρούν στον βαθμό επίτευξης της αντικειμενικότητας. Ο Κουράκης 

(Κουράκης, Κουλούρης 2000:157-162) αναπαράγοντας τον Max Weber αναφέρει ότι 

ο επιστήμονας θα πρέπει να υποδεικνύει ο ίδιος τα μέσα με τα οποία μπορεί να 

πραγματωθεί ένας σκοπός καθώς και τις συνέπειες από την εν λόγω πραγμάτωση, να 

αφήνει, δε, στον πολιτικό απλώς την επιλογή του προσφορότερου από τα μέσα αυτά. 

Σε κάθε περίπτωση η αναγνώριση εκ μέρους των ερευνητών των παραγόντων που 

δυνητικά επηρεάζουν την αντικειμενικότητα του έργου τους, είναι ουσιαστικό βήμα 

για την ελαχιστοποίηση της δράσης τους. 

Η άλλη παράμετρος που επίσης λειτουργεί περιοριστικά στον ερευνητή είναι η 

τήρηση της δεοντολογίας σε ότι αφορά τα δικαιώματα των συμμετεχόντων,  την 

ηθική ακεραιότητα των ερευνητών αλλά και το κύρος και αξιοπιστία του 

επιστημονικού χώρου, οργανισμού, ιδρύματος, τον οποίο εκπροσωπούν. Οι 

περιπτώσεις πρόκλησης βλάβης σε άτομα ή ομάδες που συμμετέχουν σε έρευνες είναι 

υπαρκτές, οι «κατά παραγγελία» έρευνες αμέσως ή εμμέσως συνδεδεμένες με 

                                                             
9:  Λαμπίρη-Δημάκη Ιωάννας, Η Κοινωνιολογία και η Μεθοδολογία της, Αθήνα – Κομοτηνή: Α.Ν. 
Σάκκουλας, 1996.   
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χρηματοδοτικούς οργανισμούς επίσης. Σε πειράματα 10  με συμμετοχή εθελοντών 

έχουν καταγραφεί  περιπτώσεις υπέρβασης των «ορίων» και ο επιστημονικός 

διάλογος υπήρξε έντονος σχετικά με την μεταχείριση των εθελοντών και την τήρηση 

κανόνων δεοντολογίας.  Αποτέλεσμα των προβληματισμών αυτών υπήρξε τόσο η 

σύσταση Επιτροπών Δεοντολογίας σε αρκετά Πανεπιστήμια των Η.Π.Α, της 

Ευρώπης,  σε ερευνητικά κέντρα,  όσο και η σύνταξη Κωδίκων Επιστημονικής 

Δεοντολογίας όπως της American Sociological Society, Πανεπιστημιακών Σχολών 

και άλλων. Στην Ελλάδα ενδεικτικά αναφέρεται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης και ειδικότερα η Επιτροπή Ερευνών με την σύνταξη Κώδικα 

Δεοντολογίας, ο Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων με τη μετάφραση του κώδικα 

της Αμερικανικής Εταιρείας    Κοινωνιολογία. Κρίνεται σκόπιμο να παραθέσουμε 

αυτούσιο απόσπασμα από τον σχετικό κώδικα (προκαταρκτικό κείμενο) του 

Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων (Γαληνού, 1991). 

 Η ανάπτυξη «μη οχληρών» ή «χωρίς αντίδραση» τεχνικών έρευνας είναι μια 

προσπάθεια στην αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων της κοινωνικής έρευνας. Όπως 

αναφέρει ο Δαουτόπουλος (Δαουτόπουλος 2005), αντί να ρωτήσει τους επισκέπτες 

ενός  μουσείου ο ερευνητής ποια είναι τα πιο δημοφιλή εκθέματά του ή να το 

παρατηρήσει ο ίδιος για κάποιο χρονικό διάστημα, προτιμά να εξετάσει τα πλακίδια 

του δαπέδου και τη συχνότητα συντήρησης ή αλλαγής τους μπροστά στα διάφορα 

εκθέματα. Το παράδειγμα είναι ενδεικτικό, η φαντασία και δημιουργικότητα των 

ερευνητών αστείρευτη στην προσπάθεια υιοθέτησης των κατάλληλων τεχνικών. 

Η δυνατότητα επίσης, χρήσης πολλών και διαφορετικών μεθόδων και τεχνικών 

αποτελεί παράγοντα ενίσχυσης της αντικειμενικότητας αλλά και της 

επιστημονικότητας της ερευνητικής διαδικασίας. 

 

                                                             
10 :  Το εργαστηριακό πείραμα του Stanley  Miligram  με συμμετοχή εθελοντών –με πρόφαση την 
συμμετοχή τους σε ένα πείραμα μάθησης- είχε σαν στόχο την διερεύνηση του βαθμού υπακοής στην 
εκάστοτε εξουσία. Περιελάμβανε την χρήση ηλεκτρικά σόκ σε έναν ειδικά κατασκευασμένο θάλαμο 
εργαστηρίου και ήλεγχε κατά πόσο τα ηλεκτρικά σοκ  αύξαναν την ικανότητα μάθησης. Μερικά 
άτομα κατέρρευσαν, έκλαιγαν αλλά συνέχιζαν τη διαδικασία του πειράματος. Βλ σχετικά 
Δαουτόπουλος Γ, (2005) Μεθοδολογία Κοινωνικών Ερευνών,  σελ 31. Επίσης «Το Πείραμα» “Prison 
Experiment”  του καθηγητή του Πανεπιστημίου  Stanford,  Philip  Zimbardo αποτελεί περίπτωση που 
προκάλεσε συζητήσεις και αντιπαραθέσεις σχετικά με την συμμετοχή των εθελοντών. Στόχος του 
πειράματος τη μελέτη της συμβίωσης,   συμπεριφοράς ,και υιοθέτησης ρόλων κρατουμένων και 
φρουρών σε μια σκηνοθετημένη φυλακή, η σχέση «δυνατού εξουσιαστή» και «αδύνατου 
εξουσιαζόμενου». Τους ρόλους διαδραμάτισαν εθελοντές που επιλέχτηκαν ανάμεσα σε πολλούς που 
υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής. Βλ σχετικά  http://www.zimbardo.com  και 
http://www.prisonexp.org. 
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Μεθοδολογία της έρευνας 

 

Κοινωνική Έρευνα 
 

Η κατανόηση και εξήγηση ή ερμηνεία της κοινωνικής πραγματικότητας αποτελούν 

τους βασικούς στόχους της επιστήμης της κοινωνιολογίας. Οι εν λόγω στόχοι 

εκπληρώνονται τόσο μέσω της διατύπωσης θεωρητικών θέσεων αναφορικά με το 

εκάστοτε υπό μελέτη κοινωνικό φαινόμενο όσο και μέσω της ανάδειξης των 

εμπειρικών δεδομένων, τα οποία αναπαριστούν τα κοινωνικά φαινόμενα. 

 Η σημασία της κοινωνικής έρευνας στο προαναφερθέν πλαίσιο θα μπορούσε να 

παρομοιαστεί με το «διάλογο» μεταξύ κοινωνιολογικής θεωρίας και εμπειρικών 

δεδομένων. Ενώ η μορφή που λαμβάνει κάθε φορά αυτός ο διάλογος θα μπορούσε να 

υποστηριχθεί πως καθορίζεται από τη μεθοδολογία που ακολουθείται σε κάθε 

κοινωνική έρευνα. 

Σε μια προσπάθεια περαιτέρω εννοιολογικής οριοθέτησης της «κοινωνικής έρευνας», 

δανειζόμενοι τον ορισμό της Κυριαζή, θα λέγαμε πως αποτελεί «προσπάθεια 

αναπαράστασης της κοινωνικής πραγματικότητας με την εφαρμογή συστηματικών 

μεθόδων συλλογής και ανάλυσης εμπειρικών δεδομένων»11. 

 

Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας 
 

Η μεθοδολογία αποτελεί την πορεία που ακολουθεί η επιστημονική σκέψη, 

προκειμένου να προσεγγίσει το ειδικό της αντικείμενο. Με άλλα λόγια, ως 

μεθοδολογία θα μπορούσε να οριστεί «το σύστημα διαδικασιών, ενεργειών, μεθόδων 

και τεχνικών που υλοποιούνται με λογική σειρά και στοχεύουν στη διερεύνηση ενός 

προβλήματος». 

 Αυτός ο συστηματικός χαρακτήρας της διερεύνησης της κοινωνικής 

πραγματικότητας αποτελεί κεντρικό κριτήριο επιστημονικότητας12  της κοινωνικής 

                                                             
11:   Κυριαζή,  Ν.,  (2002).  Η Κοινωνιολογική Έρευνα. Κριτική επισκόπηση των μεθόδων και των 
τεχνικών. 4η έκδ. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 17. 
12 :  Ως άλλα κριτήρια επιστημονικότητας θα μπορούσαν να σημειωθούν τα εξής:  η ανεξαρτησία της 
επιστημονικής έρευνας από άλλου είδους σκοπιμότητες, πέραν των επιστημονικών (π.χ. πολιτικές 
κ.λπ.), καθώς και η δυνατότητα να αξιοποιήσει την υφιστάμενη γνώση σε σχέση με σύγχρονα 
εμπειρικά δεδομένα.  Βλ.  Ζαραφωνίτου,  Χρ.,  (2004).  Εμπειρική Εγκληματολογία.  2η έκδ.  Αθήνα:  
Νομική Βιβλιοθήκη, σ. 13. 



27 
 

έρευνας και κατά συνέπεια τη διαχωρίζει από άλλα είδη ερευνών,  όπως π.χ.  η 

δημοσιογραφική έρευνα. 

 Προκειμένου να αποσαφηνιστεί περαιτέρω ο σημαίνων ρόλος που διαδραματίζει η 

μεθοδολογία στο πλαίσιο της κοινωνικής έρευνας αξίζει να σταθούμε σε ένα ζήτημα, 

φιλοσοφικού κατ’ ουσία χαρακτήρα, το οποίο απασχόλησε έντονα την επιστήμη της 

κοινωνιολογίας από τις απαρχές της έως και τις μέρες μας.  Ο εν λόγω 

προβληματισμός θα μπορούσε να διατυπωθεί ως εξής: κατά πόσο οι προσωπικές 

πεποιθήσεις ή το κοινωνικό υπόβαθρο του ερευνητή επηρεάζουν τον τρόπο που 

μελετά την κοινωνική πραγματικότητα και κατ’ επέκταση κατά πόσο η κοινωνική 

πραγματικότητα αποτυπώνεται αντικειμενικά στα αποτελέσματα της έρευνας. 

 

Η σκοπιμότητα της έρευνας 
 

Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να αναφερθούμε στην σκοπιμότητα που έχει μια 

έρευνα ώστε να υλοποιηθεί. Η απόφαση για την ανάληψη της έρευνας προϋποθέτει 

την ύπαρξη προβλήματος. Ο ερευνητής οφείλει να καθορίσει αυτό που επιδιώκει να 

πετύχει με την εκτέλεση του ερευνητικού του έργου. Με άλλα λόγια, ο ερευνητής, 

αφού διατυπώσει το ερώτημα στο οποίο θα επιδιώξει να δώσει απάντηση, πρέπει να 

προσδιορίσει με ακρίβεια τη σημασία και τη χρησιμότητα της ενασχόλησης με τη 

λύση του προβλήματος. Πρέπει δηλαδή να δείξει ότι η επίλυση του προβλήματος θα 

συντελέσει στη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας. 

Η έρευνα δεν γίνεται μόνο και μόνο για την έρευνα,  αλλά κυρίως για κάποιο 

πρακτικό σκοπό. Η έρευνα γίνεται για να περιγράψει, να απογράψει, να ταξινομήσει, 

να διαγνώσει, να προβλέψει, να ερμηνεύσει, να ανακαλύψει, να μετρήσει, να 

αξιολογήσει, να συσχετίσει ένα ή περισσότερα γεγονότα. Ο σαφής και συγκεκριμένος 

ορισμός της θεωρητικής σκοπιμότητας της έρευνας είναι αναγκαίος. Χωρίς αυτόν δεν 

μπορεί να προσδιοριστεί το είδος των πληροφοριών που είναι επιθυμητές και 

αναγκαίες για την έρευνα της. 

Όποια και αν είναι τα κίνητρα που παρωθούν τον ερευνητή στην ανάληψη και τη 

διεξαγωγή της έρευνας,  ο ακριβής καθορισμός του σκοπού της αποτελεί βασική 

επιστημονική απαίτηση. Ο καθορισμός του σκοπού της έρευνας αποτελεί ουσιώδη 

φάση στην ερευνητική διαδικασία. Από αυτήν θα εξαρτηθούν οι επόμενες φάσεις της 

ερευνητικής δραστηριότητας.  Ο σκοπός θα προσδιορίσει π.χ.  τον πληθυσμό που θα 
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μελετηθεί. Από το σκοπό, για παράδειγμα, θα εξαρτηθεί αν υποκείμενα της έρευνας 

θα αποτελέσουν αντιπροσωπευτικό δείγμα μεγάλου πληθυσμού ή αντίθετα το σύνολο 

των μελών μίας ομάδας (σχολικής τάξης).  Από το σκοπό επίσης εξαρτώνται σε 

μεγάλο βαθμό τα μέσα και οι τεχνικές που θα υιοθετήσει ο ερευνητής για την 

διεξαγωγή της έρευνας.  Ο σκοπός προσδιορίζει τη φύση των αναγκαίων δεδομένων 

προς επαλήθευση των υποθέσεων. Πρέπει, λοιπόν, από την αρχή, ο ερευνητής να 

γνωρίζει ότι όλες οι τεχνικές έρευνας δεν προσφέρονται για όλους του ς τύπους 

πληθυσμού. Πρέπει ακόμα να ξέρει ότι δεν μπορεί να συλλέξει όλα τα αναγκαία 

δεδομένα με οποιαδήποτε τεχνική.  Κάθε τεχνική είναι πρόσφορη για τη συλλογή 

ορισμένου είδους δεδομένων.13 

Επιπλέον, ο ερευνητής δεν πρέπει να λησμονεί ότι κάθε έρευνα γίνεται για να 

χρησιμεύσει κάπου. Γι αυτό πρέπει να έχει επίγνωση της πρακτικής σκοπιμότητας 

που έχει η επίλυση του προβλήματος. Πρέπει ακόμη, να αντιλαμβάνεται και να 

παρουσιάζει τις πρακτικές ωφέλειες που συνεπάγεται η διερεύνηση και η λύση του 

προβλήματος. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ερευνητής θα έχανε το χρόνο του, αλλά και 

θα έκανε να χάσουν πολύτιμο χρόνο και πολλοί άλλοι., πράγμα που είναι πολύ βαρύ 

και ανεπίτρεπτο. Τέλος, η λύση του προβλήματος πρέπει να συντελεί στον 

εμπλουτισμό της θεωρίας και στη βελτίωση της πράξης. 

 

Τα είδη της έρευνας 

 
Με την ευρύτερη σημασία της λέξης, έρευνα σημαίνει κάθε ενέργεια που αποσκοπεί 

στη σκόπιμη συλλογή πληροφοριών. Ειδικότερα, επιστημονική έρευνα είναι «η 

συστηματική προσπάθεια κατανόησης, που υποκινείται από κάποια ανάγκη ή κάποια 

συνειδητή δυσκολία και η οποία στρέφεται προς τη μελέτη ενός πολύπλοκου 

φαινομένου το ενδιαφέρον του οποίου ξεπερνά τις άμεσες και προσωπικές ανησυχίες 

του ερευνητή». Ο ορισμός αυτός τον οποίο δίνει ο G. De Landsheere (1979), δείχνει 

την ειδοποιό διαφορά της διερεύνησης που κάνει ο επιστήμονας από τα ψηλαφήματα 

και τις περιστασιακές δοκιμές του πρακτικού. Η επιστημονική έρευνα τείνει προς μια 

γενική εξήγηση, προς τη διατύπωση γενικών νόμων. Η επιστημονική γνώση 

επισκευάζεται και δομείται προοδευτικά. Θεωρίες και νόμοι, περιορισμένης αρχικά 

σημασίας, συντονίζονται, συσχετίζονται, συνδυάζονται, διευρύνονται προοδευτικά 

                                                             
13 : M. Grawitz,  1976, σσ. 570-572. 
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και καταλήγουν σε μια σφαιρική θεώρηση και γνώση των φαινομένων και των 

προβλημάτων που ανησυχούν τον άνθρωπο. 

Η δραστηριότητα της έρευνας μπορεί να ταξινομηθεί ανάλογα με τα ποικίλα 

χαρακτηριστικά της. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι η πρόθεση, η φύση του 

προβλήματος, η μέθοδος, ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής , το δείγμα, ο αριθμός των 

ερευνητών και η σχέση τους με τα υποκείμενα, το είδος των δεδομένων και άλλα. 

Έτσι έχουν δημιουργηθεί διάφορα ταξινομικά συστήματα της έρευνας, στα οποία 

γίνεται αναφορά παρακάτω. 

 

Έρευνα απλή και έρευνα σύνθετη 
Η απλή έρευνα γίνεται πάνω σε αντικείμενα, τα οποία εξετάζονται και μελετούνται 

εύκολα με τη βοήθεια μόνο των αισθητήριων οργάνων. Σύνθετη είναι η έρευνα 

εκείνη που μόνο με τη βοήθεια ποικίλων μέσων και οργάνων πετυχαίνει την 

παρατήρηση αντικειμένων ή φαινομένων. 

 

Έρευνες στοχαστικές και έρευνες αντικειμενικές 
Οι θεωρητικές μελέτες και αναλύσεις που καταλήγουν σε αξιολογικές κρίσεις 

ανήκουν στις στοχαστικές έρευνες. Η διεξαγωγή τους απαιτεί μόνο χαρτί και μολύβι. 

Αντικειμενικές έρευνες από την άλλη, είναι εκείνες που καταλήγουν σε 

συμπεράσματα μετά την εφαρμογή των γενικών κανόνων και αρχών της 

επιστημονικής μεθόδου. 

 

Έρευνες στατικές και έρευνες δυναμικές 
Οι στατικές έρευνες αρκούνται σε απλές διαπιστώσεις. Θεωρούν την εκπαιδευτική 

κατάσταση σαν κάτι το στατικό και δεδομένο.  Από την άλλη πλευρά,  οι δυναμικές 

έρευνες επιδιώκουν τη δημιουργία παιδαγωγικών καταστάσεων και την τελειοποίηση 

όσων υπάρχουν,  σε σχέση με την ανάλυση της παιδαγωγικής συμπεριφοράς των 

υποκειμένων την οποία δημιουργούν. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι στατικές 

έρευνες έχουν συγχρονικό χαρακτήρα, ενώ οι δυναμικές διαχρονικό. 

 

Έρευνες συλλογικές και έρευνες ατομικές 
Συλλογικές είναι οι έρευνες στις οποίες συνεργάζονται πολλοί ερευνητές ή 

ερευνητικά κέντρα, με σκοπό την επίλυση μιας δέσμης προβλημάτων. Στην 
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περίπτωση που ορισμένα άτομα ή επιστημονικά κέντρα ερευνούν από κοινού το ίδιο 

πρόβλημα ή την ίδια δέσμη προβλημάτων, κάνουμε λόγο για συγκλίνουσα έρευνα. 

Όταν τα άτομα ή τα ερευνητικά κέντρα εξετάζουν προβλήματα ανεξάρτητα μεταξύ 

τους, η έρευνα αυτή ονομάζεται αποκλίνουσα. Ατομικές, αντιθέτως είναι οι έρευνες 

με τις οποίες ασχολείται μόνο ένας ερευνητής, με σκοπό την επίλυση ενός 

προβλήματος. 

 

Έρευνα βασική, εφαρμοσμένη και τεχνολογική 
Βασική έρευνα είναι αυτή που έχει σκοπό την αναζήτηση των αιτιών των φαινομένων 

και γεγονότων που παρατηρούνται, χωρίς καμία προσδοκία για συγκεκριμένη 

εφαρμογή ή χρησιμοποίηση. Ο ερευνητής επιχειρεί να γνωρίσει, να κατανοήσει 

κάποια ύλη ή ένα φαινόμενο. Η βασική έρευνα αναζητά νέες γνώσεις, χωρίς κανένα 

άμεσο πρακτικό σκοπό. Ο ουσιώδης χαρακτήρας της έρευνας αυτής φανερώνεται με 

τη φράση «η γνώση για τη γνώση». Όσον αφορά την εφαρμοσμένη έρευνα, αυτή 

είναι εκείνη που έχει προκαθορισμένο πρακτικό σκοπό, που επιδιώκει να υπηρετήσει 

κάποια ανθρώπινη ανάγκη. Αποβλέπει δηλαδή στην πρακτική εφαρμογή των 

επιστημονικών γνώσεων. Επίσης, η εφαρμοσμένη έρευνα, με αφετηρία τα 

αποτελέσματα μια άλλης βασικής έρευνας, δημιουργεί ή βελτιώνει κάποια 

τεχνολογία. Τέλος, έρευνα τεχνολογικής ανάπτυξης ή αναπτυξιακή είναι εκείνη που 

επιδιώκει την χρησιμοποίηση των δεδομένων της εφαρμοσμένης έρευνας και των 

επιστημονικών γνώσεων γενικά στην παραγωγή υλικών, μηχανημάτων, προϊόντων, 

νέων μεθόδων και τεχνικών. 

 

Έρευνες προκαταρκτικές ή ανιχνευτικές, περιγραφικές και πειραματικές 
 Οι προκαταρκτικές ή ανιχνευτικές είναι μικροέρευνες που γίνονται σε σκοτεινά, 

ανεξερεύνητα, γενικά και αόριστα θέματα – προβλήματα, με σκοπό να αποκαλυφθεί 

κάποια απρόβλεπτο φαινόμενο, το οποίο θα δώσει στον ερευνητή κάποια ιδέα για 

μεταγενέστερες και ευρύτερες έρευνες. Πρωταρχικός σκοπός των ερευνών αυτού του 

είδους είναι η διατύπωση μας ιδέας, η οποία θα ανοίξει το δρόμο για μια μετέπειτα 

ευρύτερη έρευνα.  Τέλος,  οι έρευνες αυτές γίνονται για να συμβάλλουν στην ακριβή 

διατύπωση του προβλήματος.  

 Όσον αφορά τώρα τις περιγραφικές έρευνες, αυτές δίνουν έμφαση στην περιγραφή 

ειδικών χαρακτηριστικών μιας δεδομένης κατάστασης. Περιγράφονται συστηματικά 
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γεγονότα ή χαρακτηριστικά ενός ορισμένου πληθυσμού ή μιας κατάστασης.  Η 

περιγραφή περιορίζεται στην ακριβή απεικόνιση των επιφανειακών στοιχείων της 

κατάστασης που ερευνάται. Δηλαδή γίνεται μια επιφανειακή εξερεύνηση του 

θέματος. Ακόμη, οι έρευνες αυτές δεν είναι επαρκείς παρά μόνο αν οδηγούν σε 

κάποια γενίκευση, έστω και μερική, πάνω στον πληθυσμό στον οποίο αναφέρονται. 

Τέλος, αποτελούν συχνά τη βάση για πιο αυστηρές ερευνητικές διαδικασίες. 

Παρέχουν χρήσιμο υλικό στον ερευνητή και τον οδηγούν στην επινόηση και τη 

διατύπωση έγκυρων ερευνητικών υποθέσεων.  

Στη συνέχεια, οι πειραματικές έρευνες είναι εκείνες που χρησιμοποιούν τη μέθοδο 

του πειράματος για τη γνώση της φύσης,  των αρχών ή των νόμων που διέπουν ένα 

φαινόμενο ή μια κατάσταση. Το πείραμα είναι η παρατήρηση που προκαλείται κάτω 

από αυστηρά καθορισμένους όρους,  με σκοπό τη μελέτη ορισμένων φαινομένων ή 

την υποβολή μιας ιδέας,  μιας υπόθεσης.  Με άλλα λόγια,  πειραματισμός είναι η 

συστηματική χρησιμοποίηση του προβλήματος ή η μέθοδος που συνιστάται στη 

διεξαγωγή μια σειράς ή ενός συνόλου πειραμάτων. Οι επιστήμονες ή οι 

επιστημονικοί κλάδοι που χρησιμοποιούν το πείραμα ή τον πειραματισμό , για τη 

μελέτη και τη γνώση αντικειμένων του πεδίου τους, ονομάζονται πειραματικές 

επιστήμες. Ο πειραματισμός είναι μια ελεγχόμενη παρατήρηση. Ο ερευνητής ή 

πειραματιστής μεταβάλλει ένα στοιχείο της κατάστασης που παρατηρεί και 

καταγράφει τις συνέπειες της αλλαγής που επέφερε ( Th. Caplow, 1972). 

 

Ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες 
 

Ανάλογα με το είδος των δεδομένων της, ποσοτικών ή ποιοτικών, η έρευνα 

διακρίνεται σε ποσοτική και ποιοτική. Σήμερα επικρατεί η τάση να γίνεται 

συνδυασμός ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων (  Μ.  Ηλίου,  1986·  Α.  Γκότοβος,  

1986). 

 

Ποσοτικές Μέθοδοι 

 
Οι ποσοτικές μέθοδοι διερεύνησης της κοινωνικής πραγματικότητας αποτελούν τις 

ερευνητικές πρακτικές, οι οποίες συνιστούν την κύρια τάση κατά τις τελευταίες 

δεκαετίες στο πεδίο της κοινωνιολογικής έρευνας. Στο πλαίσιο αυτό, η σύνδεση 
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μεταξύ θεωρίας και εμπειρικών δεδομένων λαμβάνει, σε γενικές γραμμές, την 

ακόλουθη μορφή: τα εμπειρικά δεδομένα αντιπαρατίθενται σε προκαθορισμένη 

θεωρία, με απώτερο στόχο την επιβεβαίωση ή τη διάψευσή της. Εφόσον, λοιπόν, το 

θεωρητικό πλαίσιο προϋπάρχει, κι ως ένα βαθμό καθορίζει την ερευνητική 

διαδικασία, μπορεί να υποστηριχθεί πως οι ποσοτικές μέθοδοι χαρακτηρίζονται από 

παραγωγική συλλογιστική. 

Σχηματικά, τα στάδια που ακολουθούνται στην εν λόγω ερευνητική πρακτική 

είναι τα ακόλουθα: 

Ø Επιλογή θεωρίας, η οποία θα λειτουργήσει ως εννοιολογικό πλαίσιο 

στη περαιτέρω διερεύνηση του υπό μελέτη κοινωνικού φαινομένου. 

Ø Διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων, των οποίων τη βασιμότητα θα 

ελέγξει ο ερευνητής. 

Ø Διαμόρφωση του σχεδίου της έρευνας, στο οποίο περιλαμβάνονται η 

μετατροπή των κεντρικών θεωρητικών εννοιών σε εμπειρικές 

μεταβλητές και δείκτες (δηλαδή σε έννοιες επιδεκτικές μέτρησης), η 

συγκεκριμενοποίηση του τρόπου επιλογής του δείγματος (δηλαδή του 

υπό έρευνα πληθυσμού), η επιλογή της τεχνικής που θα ακολουθηθεί 

για τη συγκέντρωση των στοιχείων. 

Ø Εφαρμογή ερευνητικού σχεδίου και συγκέντρωση στοιχείων. 

Ø Ανάλυση των συλλεχθέντων στοιχείων μέσω στατιστικών μεθόδων. 

Ø Ερμηνεία αποτελεσμάτων και επαλήθευση, διάψευση ή 

αναδιατύπωση αρχικού θεωρητικού πλαισίου. 

 

Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, ως βασικά χαρακτηριστικά των ποσοτικών 

ερευνητικών πρακτικών θα μπορούσαν να θεωρηθούν τα ακόλουθα. Πρώτον, η 

δύσκαμπτη και σταθερή τους δομή, εφόσον όπως καταδείχθηκε ο σχεδιασμός τους 

αφορά συγκεκριμένα στάδια, με περιορισμένη δυνατότητα μεταβολών κατά την 

εξέλιξη της έρευνας. Δεύτερον, οι ποσοτικές μέθοδοι δίνουν τη δυνατότητα σύνδεσης 

δύο ή περισσότερων χαρακτηριστικών του υπό διερεύνηση ζητήματος. Τρίτον, 

μπορούν να αναδείξουν γενικές τάσεις του υπό μελέτη φαινομένου, καθώς μελετούν 

συνήθως μεγάλο αριθμό περιπτώσεων. 

Πέραν,  όμως,  των δυνατοτήτων που παρέχονται μέσω της εφαρμογής ποσοτικών 

μεθόδων έρευνας, υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα που χαρακτηρίζουν τις εν 

λόγω μεθόδους. Ενδεικτικά, θα μπορούσε να αναφερθεί η επικέντρωση των 
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ποσοτικών μεθόδων σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά/μεταβλητές των υπό μελέτη 

φαινομένων, με αποτέλεσμα να θεωρείται πως αποτυπώνουν αποσπασματικά τα 

κοινωνικά φαινόμενα που μελετούν. Με άλλα λόγια, υποστηρίζεται πως αλλοιώνεται 

ως ένα βαθμό η κοινωνική πραγματικότητα, είτε μέσω της υπερτίμησης μιας 

έκφανσης του υπό εξέταση φαινομένου είτε μέσω της υποτίμησης άλλων εκφάνσεών 

του. Ένα άλλο μειονέκτημα, σχετικό με το προαναφερθέν,  αφορά στις δυσχέρειες 

που ανακύπτουν αναφορικά με το ζήτημα της μετατροπής των θεωρητικών εννοιών 

σε μετρήσιμα μεγέθη ή αλλιώς στη μεταφορά από το θεωρητικό στο εμπειρικό 

επίπεδο, ώστε να εξάγονται έγκυρα ερευνητικά πορίσματα. 

Οι προαναφερθείσες δυσκολίες δε θα πρέπει, βέβαια, να οδηγούν στο συμπέρασμα 

πως η χρησιμότητα των ποσοτικών μεθόδων είναι περιορισμένη, αλλά πως θα πρέπει 

να εφαρμόζονται προσεκτικά και λαμβάνοντας υπόψη τα όριά τους. 

 

Ποιοτικές Μέθοδοι 

 
Στην περίπτωση των ποιοτικών ερευνητικών πρακτικών, η μορφή που λαμβάνει η 

σχέση θεωρίας και εμπειρικών δεδομένων είναι, σε γενικές γραμμές, η ακόλουθη: τα 

εμπειρικά δεδομένα λειτουργούν ως βάση για τη διαμόρφωση ή συγκεκριμενοποίηση 

της θεωρίας. Με άλλα λόγια, σε αυτήν την περίπτωση δεν προϋφίσταται ένα σαφές 

θεωρητικό πλαίσιο, το οποίο καθορίζει απόλυτα την εξέλιξη της ερευνητικής 

διαδικασίας.  Καθίσταται,  επομένως,  σαφές πως η εν λόγω μέθοδος μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις διερεύνησης κοινωνικών φαινομένων ή και 

κοινωνικών ομάδων σχετικά ανεξερεύνητων, για τις οποίες δηλαδή δεν έχουν 

διατυπωθεί ούτε στέρεες θεωρητικές προσεγγίσεις ούτε επαρκείς εμπειρικές 

προσεγγίσεις14. 

Ως βασικά χαρακτηριστικά της ποιοτικής μεθόδου θα μπορούσαν να θεωρηθούν η 

ευέλικτη δομή της, εφόσον η θεωρία δεν έχει συγκεκριμένη μορφή στην αρχή της 

έρευνας, αλλά σχηματοποιείται κατά την εξέλιξή της. Απώτερος στόχος των ερευνών, 

στις οποίες εφαρμόζονται ποιοτικές μέθοδοι, είναι η σε βάθος διερεύνηση των υπό 

μελέτη φαινομένων. Εδώ, ο ερευνητής δε στοχεύει στην «εκ των έξω» παρατήρηση 

και ποσοτική μέτρηση και καταγραφή του υπό μελέτη φαινομένου, αλλά στην «εκ 

                                                             
14 Βλ. Ζαραφωνίτου, 2004, ό.π., σ. 199. 
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των έσω» κατανόηση και ερμηνεία του 15 . Έτσι, ένα ακόμη χαρακτηριστικό της 

μεθόδου αποτελεί η εστίαση σε συγκριτικά μικρότερο αριθμό περιπτώσεων σε σχέση 

με την ποσοτική μέθοδο, εφόσον δεν αναζητούνται οι γενικές τάσεις του υπό έρευνα 

φαινομένου, αλλά η διαμόρφωση μιας πιο ολοκληρωμένης εικόνας των περιπτώσεων 

που μελετώνται. 

Όπως καθίσταται προφανές από όσα προαναφέρθηκαν, σε αυτήν την περίπτωση οι 

θεωρητικές έννοιες δε συγκεκριμενοποιούνται εκ των προτέρων, αλλά λειτουργούν 

περισσότερο ως καθοδηγητικοί άξονες για τον ερευνητή κατά την εξέλιξη της 

ερευνητικής διαδικασίας. Η εν λόγω εξέλιξη θα καθοριστεί, σε μεγάλο βαθμό, από τη 

σταδιακή αποσαφήνιση και συγκεκριμενοποίηση των εμπειρικών δεδομένων και των 

θεωρητικών εννοιών που αντιπροσωπεύουν.  

Ως βασικές δυσχέρειες των ποιοτικών μεθόδων αναφέρεται οι εξής. Πρώτον, το 

ζήτημα του υποκειμενισμού, με άλλα λόγια το γεγονός πως τα ερευνητικά πορίσματα 

αποτελούν ουσιαστικά ερμηνεία των δεδομένων, με αποτέλεσμα να μη μπορούν να 

θεωρηθούν ως τα μόνα δυνατά ή ως αντικειμενικά. Δεύτερον, η ασάφεια ή ο μη 

σαφής προκαθορισμός των σταδίων της ερευνητικής διαδικασίας. Η εν λόγω ασάφεια 

έχει υποστηριχθεί πως αφαιρεί από τον επιστημονικό χαρακτήρα των εν λόγω 

ερευνητικών πρακτικών16. Ωστόσο, όπως έχει ήδη επισημανθεί, η υιοθέτηση μιας 

επιστημονικά έγκυρης μεθοδολογίας εκ μέρους του ερευνητή αποτελεί δικλείδα 

ασφαλείας για την εκπλήρωση των κριτηρίων επιστημονικότητας. 

 

Τα στάδια της έρευνας 

 
Όπως ήδη προαναφέρθηκε, η έρευνα είναι μια διαδικασία, μια πορεία προοδευτικής 

προσέγγισης ενός στόχου, που συνιστάται στη γνώση της πραγματικότητας, στην 

ανακάλυψη της αλήθειας. Από πλευράς διαδικασίας, κάθε έρευνα, μικρή ή μεγάλη, 

προσδιορίζεται από μια σειρά διαδοχικών σταδίων ή φάσεων, που συνδέονται στενά 

μεταξύ τους και αλληλεπικαλύπτονται.  

Τα πρώτα στάδια είναι πιο δύσκολα, πιο καθοριστικά, πιο αποφασιστικά για τα 

επόμενα, τα τελικά. Με τα πρώτα στάδια ο ερευνητής σχεδιάζει μια κατάσταση, 

καταστρώνει τη στρατηγική συγκέντρωσης πληροφοριών και μαρτυριών, που θα 
                                                             
15 Λαμπίρη-Δημάκη, Ι., (1990). Η Κοινωνιολογία και η Μεθοδολογία της. 6η αναθεωρ. έκδ. Αθήνα-
Κομοτηνή: Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, σ. 195. 
16 Λαμπίρη-Δημάκη, 1990, ό.π. 
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δώσουν απάντηση σε μια συγκεκριμένη ερώτηση, θα επαληθεύσουν ή θα απορρίψουν 

μια υπόθεση. Τα στάδια της προετοιμασίας και του σχεδιασμού της έρευνας 

καλύπτουν το ένα τρίτο του χρόνου, που συνολικά απαιτεί η ολοκλήρωση της 

έρευνας.  Η συλλογή των αναγκαίων πληροφοριών,  η επεξεργασία τους και η 

ανάλυση και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων καλύπτουν επίσης περισσότερο από το 

ένα τρίτο του συνολικού χρόνου της έρευνας. Ο υπόλοιπος χρόνος απορροφάται από 

τη διαδικασία της συγγραφής της έκθεσης της έρευνας. 

Κάθε έρευνα ξεκινά από μια ανάγκη και τελειώνει με την ικανοποίησή της. Αφετηρία 

κάθε έρευνας είναι ένα ερώτημα, μια απορία, που αναδύεται μια δεδομένη στιγμή. 

Τέρμα της έρευνας είναι η ικανοποιητική απάντηση στο ερώτημα αυτό. Μεταξύ του 

ερωτήματος και της απάντησης που δίνεται σε αυτό μεσολαβούν ορισμένες 

χαρακτηριστικές στιγμές, λαμβάνουν χώρα ορισμένες διεργασίες και ενέργειες του 

ερευνητή. Είναι τα στάδια ή φάσεις της έρευνας, που βρίσκονται σε στενή 

αλληλεξάρτηση. Γι αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο να οριστούν ουσιώδους και 

δευτερεύουσας σημασίας φάσεις στην ερευνητική διαδικασία. Ο ερευνητής οφείλει 

να μην υποτιμά την αξία κανενός σταδίου. Οφείλει να τα προσέχει εξίσου όλα. Από 

την αφετηρία ως το τέρμα της, η έρευνα πρέπει να σχεδιάζεται με ακρίβεια. Συχνά ο 

ερευνητής που αντιμετωπίζει δυσκολίες διαπιστώνει ότι δεν έχει κάνει σε 

ικανοποιητικό βαθμό τις αναγκαίες προβλέψεις κατά το σχεδιασμό της έρευνας. Ο 

βιαστικός σχεδιασμός της έρευνας συνεπιφέρει επιμήκυνση του χρόνου διεξαγωγής 

της. Αντίθετα, η προσεκτική και φροντισμένη προετοιμασία της δεν δίνει μόνο 

καλύτερα αποτελέσματα σε πολύ σύντομο χρόνο, αλλά επιτρέπει στον ερευνητή να 

εγκαταλείψει έγκαιρα ένα ερευνητικό σχέδιο με αδυναμίες, πριν ακόμα γίνει 

σημαντική επένδυση χρόνου και χρήματος. 

Συνοπτικά, μπορεί κανείς να πει ότι η διαδικασία της ερευνητικής μελέτης ενός 

προβλήματος περνά από ορισμένα στάδια, καθένα από τα οποία έχει τα δικά του 

χαρακτηριστικά. 

 

Τα στάδια αυτά είναι τα εξής : 

1. Τα κίνητρα του ερευνητή για την διεξαγωγή της έρευνας. 

2. Ο καθορισμός του προβλήματος της έρευνας. 

3. Η ανασκόπηση της σχετικής με το πρόβλημα βιβλιογραφίας. 

4. Η διατύπωση των υποθέσεων της εργασίας. 

5. Η κατάρτιση του σχεδίου της έρευνας. 
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6. Μέτρηση : Κριτήρια και όργανα. 

7. Δειγματοληψία. 

8. Προϋπολογισμός και χρονοδιάγραμμα εργασιών της έρευνας. 

9. Η εκλογή της μεθόδου και των τεχνικών συλλογής των δεδομένων. 

10. Η συλλογή, επεξεργασία και ερμηνεία των δεδομένων. 

11. Η διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεων, καθώς και η ανακοίνωση των 

πορισμάτων της έρευνας. 

Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να αναφερθούν οι έννοιες της αξιοπιστίας και της 

εγκυρότητας, οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την μέτρηση, τα όργανα και 

γενικότερα με μια ερευνητική διαδικασία. 

 

Αξιοπιστία του οργάνου μέτρησης 
 

Κριτήριο της επιστημονικής αξίας κάθε οργάνου μέτρησης είναι η αξιοπιστία των 

μετρήσεων που δίνει. Ένα όργανο μέτρησης χαρακτηρίζεται αξιόπιστο, όταν οι 

επαναληπτικές μετρήσεις που πραγματοποιούνται κάτω από τις ίδιες συνθήκες με το 

ίδιο όργανο δίνουν το ίδιο αποτέλεσμα. Αξιοπιστία δηλαδή του οργάνου μέτρησης 

είναι η ιδιότητά του να παρέχει ένα σταθερό μέτρο ενός σταθερού φαινομένου. Αν τα 

αποτελέσματα των μετρήσεων ενός σταθερού αντικειμένου ποικίλλουν από τη μία 

μέτρηση στην άλλη, τότε από το όργανο μέτρησης απουσιάζει η αξιοπιστία. Κι όσο 

πιο μεγάλη διακύμανση παρατηρείται μεταξύ δύο διαδοχικών μετρήσεων, τόσο 

μικρότερης αξιοπιστίας είναι το όργανο των μετρήσεων. 

Η αξιοπιστία βασίζεται στη συμφωνία των μετρήσεων που γίνονται από 

διαφορετικούς ερευνητές πάνω στα ίδια υποκείμενα και κάτω από τις ίδιες συνθήκες. 

Για την εκτίμηση επομένως της αξιοπιστίας ενός οργάνου μέτρησης, θα έπρεπε να 

ήταν δυνατή η επανάληψη πολλών μετρήσεων, κάτω από τις ίδιες συνθήκες στο ίδιο 

ή στα ίδια υποκείμενα. Εξαιτίας όμως της μάθησης, η οποία επέρχεται από την πρώτη 

μέτρηση, τα αποτελέσματα των διαδοχικών μετρήσεων δεν είναι ασφαλώς τα ίδια. 

Για τον περιορισμό λοιπόν των προφανών μειονεκτημάτων της επαναληπτικής 

χρησιμοποίησης του ίδιου οργάνου μέτρησης στο ίδιο άτομο ή στην ίδια ομάδα 

ατόμων, ο προσδιορισμός του βαθμού αξιοπιστίας γίνεται έμμεσα με διάφορες 

τεχνικές. Οι τεχνικές αυτές είναι οι εξής : α) η τεχνική της συμφωνίας, β) η τεχνική 

ελέγχου-μετελέγχου, γ) η τεχνική των ημιμορίων. Όσον αφορά την τεχνική της 
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συμφωνίας, το όργανο μέτρησης χρησιμοποιούν δύο ή περισσότεροι ερευνητές, κάτω 

από τις ίδιες συνθήκες και για τη μέτρηση των ίδιων υποκειμένων. Οι ερευνητές του 

οργάνου μέτρησης δίνουν ανεξάρτητα τις παρατηρήσεις, διαπιστώσεις, μετρήσεις 

τους και έτσι υπολογίζεται ο σχετικός δείκτης συνάφειας. Η ομοιομορφία του υλικού 

και των οδηγών χρήσεις του οργάνου βελτιώνει σημαντικά την αξιοπιστία του. 

 Σχετικά με την δεύτερη τεχνική του ελέγχου-μετελέγχου, προσδιορίζεται ο βαθμός 

συμφωνίας μεταξύ δύο επαναληπτικών εφαρμογών του οργάνου στα ίδια υποκείμενα 

και κάτω από παρόμοιες συνθήκες.  Η κατάταξη των υποκειμένων με βάση την 

επίδοσή τους στις δύο διαδοχικές εφαρμογές του οργάνου, επιτρέπει τον υπολογισμό 

του συντελεστή συσχέτισης. Ο συντελεστής αυτός αποτελεί ένδειξη και όχι απόδειξη 

της αξιοπιστίας του οργάνου μέτρησης. Και αυτό γιατί μεταξύ της πρώτης και της 

δεύτερης μέτρησης διάφοροι παράγοντες, που ανάγονται στα υποκείμενα και στη 

μάθηση, η οποία συντελείται διαφορετικά στα υποκείμενα, προσδιορίζουν το βαθμό 

αξιοπιστίας του οργάνου. Η επίπτωση μάλιστα των παραγόντων αυτών είναι 

συνάρτηση της χρονικής διάρκειας που μεσολαβεί μεταξύ της πρώτης και της 

δεύτερης εφαρμογής του οργάνου μέτρησης. 

Όταν μια μέτρηση επαναλαμβάνεται κάτω από τις ίδιες συνθήκες, πρέπει να δίνει τα 

ίδια αποτελέσματα. Η εκτίμηση της αξιοπιστίας ενός οργάνου μέτρησης συνιστάται 

στον προσδιορισμό της συνέπειας των επαναληπτικών μετρήσεων στο ίδιο άτομο ή 

στην ίδια ομάδα ατόμων. Για παράδειγμα, στις Φυσικές Επιστήμες είναι εφικτό να 

γίνονται πολλές επαναληπτικές μετρήσεις για την εκτίμηση της αξιοπιστίας του 

οργάνου μέτρησης, ενώ στις επιστήμες ανθρώπινης συμπεριφοράς δεν είναι ευχερείς 

για πολλούς και διάφορους λόγους.  Ο αριθμός των μετρήσεων περιορίζεται σε δύο 

για κάθε άτομο ή ομάδα ατόμων.  Για τη λήψη επαρκούς αριθμού μετρήσεων 

αυξάνεται ο αριθμός των υποκειμένων και όχι ο αριθμός των μετρήσεων κάθε 

ατόμου. Όσο περισσότερο αυξάνεται αυτός ο αριθμός, τόσο περισσότερο ο μέσος 

όρος των μετρήσεων είναι εγγύτερος. Δηλαδή η εμπιστοσύνη ενός μέσου όρου ή μιας 

κεντρικής τάσης μετρήσεων είναι συνάρτηση του αριθμού των μετρήσεων που 

πραγματοποιήθηκαν ( P. Fraisse, 1970, σ.112).  

Τέλος, όσον αφορά την τεχνική των ημιμορίων, με αυτήν καθορίζεται η ομοιογένεια 

που υπάρχει στις μετρήσεις, τις οποίες δίνουν στα δύο μέρη του οργάνου μέτρησης. 

Με το όργανο μέτρησης διενεργείται μία και μόνο μέτρηση των υποκειμένων της 

ομάδας. Το σύνολο των στοιχείων που συγκροτούν το όργανο μέτρησης διαιρείται σε 

δύο μέρη και υπολογίζεται ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ τους. Στην πιο 
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συνηθισμένη μορφή, το ένα μέρος αποτελούν τα ερωτήματα με τον περιττό αριθμό 

και το άλλο μέρος με τα ερωτήματα με τον άρτιο. Με την τεχνική αυτή επίσης, 

περιορίζονται οι διακυμάνσεις, που οφείλονται στη μεσολάβηση μικρού ή μεγάλου 

χρονικού διαστήματος μεταξύ των διαδοχικών εφαρμογών του οργάνου μέτρησης. 

 Επομένως, οι τρεις τεχνικές προσδιορισμού του δείκτη αξιοπιστίας ενός οργάνου 

μέτρησης δεν δίνουν ταυτόσημους συντελεστές. Ποια αυτό αυτές είναι πιο 

κατάλληλη εξαρτάται από τη φύση του οργάνου.  Πάντως σημαντικό να αναφερθεί 

είναι ότι όσο πιο υψηλός είναι ο συντελεστής συσχέτισης, τόσο πιο αξιόπιστο 

θεωρείται το όργανο μέτρησης. Ο συντελεστής αξιοπιστίας θα πρέπει να μην είναι 

κάτω από 80%. Ένας συντελεστής 90% θεωρείται πολύ ικανοποιητικός. Μερικοί 

ερευνητές βέβαια δέχονται ότι για μια κλίμακα αξιολόγησης ένας συντελεστής 70% 

είναι ικανοποιητικός (T. Caplow, 1972, σς.120-126).  

 

Εγκυρότητα του οργάνου μέτρησης 

 
 Η αξιοπιστία των μετρήσεων που παρέχει το όργανο δεν είναι επαρκής συνθήκη για 

την συλλογή των κατάλληλων ερευνητικών δεδομένων και τη συναγωγή έγκυρων 

αποτελεσμάτων. Ένα όργανο ή μια διαδικασία μέτρησης μπορεί να είναι αξιόπιστη, 

χωρίς να ανταποκρίνεται πλήρως στη μεταβλητή που πιστεύεται ότι μετράει ή στο 

χαρακτηριστικό που ο ερευνητής ενδιαφέρεται να μετρήσει. Ένα όργανο μέτρησης 

είναι έγκυρο, όταν μετρά τις πραγματικές διαφορές μεταξύ των ατόμων ως προς το 

χαρακτηριστικό που αποσκοπεί να μετρήσει. Το όργανο μέτρησης είναι έγκυρο, 

εφόσον μετράει με ακρίβεια εκείνο για το οποίο έχει κατασκευαστεί. Η εγκυρότητα 

επομένως των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων μιας έρευνας εξαρτάται από 

την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των οργάνων που χρησιμοποιήθηκαν για τη 

συλλογή ερευνητικών δεδομένων. 

Στην ουσία είναι πιο δύσκολο να βεβαιωθεί κανείς για την εγκυρότητα παρά για την 

αξιοπιστία ενός οργάνου μέτρησης. Ένα όργανο μπορεί να είναι αξιόπιστο χωρίς να 

είναι έγκυρο. Αντίθετα κανένα όργανο δεν μπορεί να είναι έγκυρο και να μην είναι 

αξιόπιστο, γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να μετρήσει τίποτα τέλεια. Για τον 

καθορισμό της εγκυρότητας λοιπόν, χρησιμοποιούνται δύο κυρίως τεχνικές : η λογική 

και η εμπειρική. 
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Σύμφωνα με την πρώτη τεχνική, λογική εγκυρότητα σημαίνει ότι το όργανο μετράει 

με ακρίβεια όχι μόνο αυτό που θεωρείται ότι μετράει, αλλά αυτό που μετράει 

ανακαλύπτεται με τη μέτρηση και ανευρίσκεται στην πραγματικότητα. Κατά τη 

διαδικασία προσδιορισμού της λογικής εγκυρότητας το αντικείμενο μέτρησης 

ορίζεται λειτουργικά. Κατασκευάζεται το σχετικό όργανο μέτρησης του και γίνονται 

οι προβλεπόμενες μετρήσεις. Ο έλεγχος της εγκυρότητας συνιστάται στην 

επαλήθευσης της συμφωνίας των δεδομένων, που συλλέγονται με το όργανο, με τις 

υποθέσεις που οδήγησαν στον λειτουργικό ορισμό του αντικειμένου, το οποίο 

υποτίθεται ότι το όργανο αξιολογεί ή μετρά. Η εγκυρότητα δομής έρχεται ακριβώς να 

επιβεβαιώσει την αξία και την εγκυρότητα των υποθέσεων ή της θεωρίας, πάνω στις 

οποίες θεμελιώθηκε η κατασκευή του οργάνου μέτρησης. 

Όσον αφορά τώρα την τεχνική της εμπειρικής εγκυρότητας, σε αυτήν η ακριβής 

πρόβλεψη αποτελεί την καλύτερη απόδειξη ότι το όργανο μέτρησης μετράει καλά 

αυτό που ήθελε να μετρήσει ο κατασκευαστής του. Το όργανο μέτρησης είναι έγκυρο 

στο βαθμό που επαληθεύεται η πρόγνωση,  η οποία διατυπώνεται με βάση τα 

αποτελέσματά του. Η εγκυρότητα δηλαδή εκφράζει το βαθμό συμφωνίας των 

προβλέψεων, που διατυπώνονται με βάση τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Ακόμη, 

η εγκυρότητα του οργάνου υπολογίζεται με βάση το βαθμό συσχέτισης που υπάρχει 

ανάμεσα τις μετρήσεις, που έχουν ληφθεί με τη βοήθεια του οργάνου. Τα δεδομένα 

των μετρήσεων του οργάνου συγκρίνονται με τα δεδομένα τις άλλου έγκυρου 

οργάνου μέτρησης. Ο βαθμός συμφωνίας των πληροφοριών από τις δύο αυτές πηγές 

δίνει την εγκυρότητα του καινούργιου οργάνου. 

 Γενικότερα θα λέγαμε, πως η επαλήθευση της πρόγνωσης και της διάγνωσης, που 

γίνεται με βάση τα αποτελέσματα των μετρήσεων, αποτελεί το έσχατο κριτήριο 

προσδιορισμού της εγκυρότητας του οργάνου.  
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Ερευνητικά εργαλεία 
 

Στην υποενότητα αυτή θα αναφερθούμε στα ερευνητικά εργαλεία που μπορεί να 

χρησιμοποιήσει ο ερευνητής με σκοπό την συγκέντρωση πληροφοριών μέσα από την 

ερευνητική διαδικασία. Τα κύρια εργαλεία αυτά είναι η συνέντευξη, το 

ερωτηματολόγιο και η παρατήρηση. Διεξοδικότερα θα αναφερθούμε στα δύο πρώτα 

ερευνητικά εργαλεία, πάνω στα οποία θα γίνει και σύγκριση στην παρακάτω ενότητα, 

με σκοπό να καταλήξουμε στο γεγονός της επιλογής του ερωτηματολογίου που έγινε 

εκ μέρους μου για την διεξαγωγή της προσωπικής μου έρευνας. 

 

Η συνέντευξη 

 
Η συνέντευξη (interview) είναι  κατεξοχήν ποιοτική μέθοδος συγκέντρωσης 

πληροφοριών υπό την οπτική ενός συγκεκριμένου προσώπου. Αποτελεί προφορική, 

δυναμική επικοινωνία μεταξύ του προσώπου που παίρνει την συνέντευξη και του 

συνεντευξιαζόμενου, μεταξύ ερευνητή και «αντικείμενου έρευνας», είναι δηλαδή μια 

οργανωμένη συζήτηση. Βασικό της στοιχείο είναι η βιωματική προσέγγιση από τον 

συνεντευξιαζόμενο, η καταγραφή της εμπειρίας του, των αντιλήψεών του, η 

διερεύνηση των στάσεων και των συμπεριφορών του θέματος ή της ομάδας που 

διερευνάται και με την μεθοδολογικά ορθή υλοποίησή της είναι εφικτή η διερεύνηση 

αιτίων και δομικών στοιχείων της συμπεριφοράς. Η κοινωνιολογική συνέντευξη 

διακρίνεται από την δημοσιογραφική, αφού η πρώτη είναι συστηματοποιημένη και με 

τεχνικές «προδιαγραφές». Με άλλα λόγια, είναι η συνομιλία δύο ή περισσότερων 

ατόμων με σκοπό την επίτευξη ενός προκαθορισμένου σκοπού. Κατά την επικοινωνία 

αυτήν αναπτύσσεται μια στενή και λεπτή σχέση ανάμεσα στα δύο πρόσωπα. Επίσης, 

ως τεχνική η συνέντευξη ακολουθεί μια ορισμένη διαδικασία στη διεξαγωγή της. Η 

αποτελεσματικότητά της εξαρτάται από: α) την ικανότητα εκείνου που την παίρνει να 

συνάπτει αγαθές ανθρώπινες σχέσεις, να επικοινωνεί με τους άλλους, β) τη γνώση 

των αρχών και κανόνων που διέπουν την διεξαγωγή της,  και γ)  την εμπειρία και τη 

συνεχή σχετική εξάσκηση του ( A. Garrett, 1960· M. Duverger, 1976). 

Απαραίτητο είναι να αναφερθούμε και στο σκοπό και στις λειτουργίες της 

συνέντευξης. Συνεντεύξεις διεξάγονται για πολλούς και ποικίλους λόγους. Σκοπός 

τους μπορεί να είναι η αγοραπωλησία, η κρίση, η θεραπεία, η λύση ενός 
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προβλήματος. Στόχος τους είναι πάντοτε η συγκέντρωση πληροφοριών, των οποίων η 

χρήση ποικίλει.  Έτσι η φύση της συνέντευξης ποικίλλει ανάλογα με το σκοπό τον 

οποίον επιδιώκει. Γενικότερα, η συνέντευξη χρησιμοποιείται με σκοπό να μάθουμε 

κάτι από ένα πρόσωπο(συλλογή πληροφοριών),  να μάθουμε κάτι σε ένα 

πρόσωπο(παροχή πληροφοριών-πληροφόρηση) και να επιδράσουμε στη 

συμπεριφορά του υποκειμένου(κινητοποίηση).  

Επιπλέον, σημαντικό να υπογραμμιστεί είναι ότι η συνέντευξη διακρίνεται σε 

κάποιους τύπους, οι οποίοι έχουν και τα δικά τους ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Οι 

κατηγορίες αυτές είναι οι εξής παρακάτω :  

Α) δομημένη(κατευθυνόμενη) συνέντευξη: ο ερευνητής έχει καθορίσει από 

πριν και διατυπώνει συγκεκριμένες ερωτήσεις, από τις οποίες δεν μπορεί να 

παρεκκλίνει. Με αυτήν τη μορφή προσιδιάζει προς το ερωτηματολόγιο. Γι’ αυτό και 

μερικές φορές εσφαλμένα η συνέντευξη καλείται γενικότερα προφορικό 

ερωτηματολόγιο. 

Β) μη δομημένη-ελεύθερη συνέντευξη: ο ερευνητής επιτρέπει στον 

ερωτώμενο, και μάλιστα τον παρωθεί, να αναπτύξει ελεύθερα τις απόψεις του. Αυτό 

δεν σημαίνει ότι μιλάει για οτιδήποτε ούτε  ότι ο ερευνητής δεν εξυπηρετεί τους 

σκοπούς του, αλλά ότι  έχει την ευκαιρία να αποκαλύψει νέους δρόμους σκέψης μέσω 

των απαντήσεων του ερωτωμένου. Βέβαια ο ερευνητής θα πρέπει να αξιολογήσει τις 

απαντήσεις, αξιολόγηση η οποία είναι υποκειμενική και επηρεάζεται από 

προκαταλήψεις και στερεότυπα του ερευνητή. Αυτό σημαίνει ότι είναι 

αμφισβητήσιμη η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της αξιολόγησης. Η ελεύθερη 

συνέντευξη εφαρμόζεται συνήθως, όταν το ερευνώμενο πρόβλημα δεν είναι επαρκώς 

προσδιορισμένο, οπότε και απαιτούνται περισσότερα στοιχεία. 

Γ) ημιδομημένη (ημικατευθυνόμενη) συνέντευξη: κινείται μεταξύ των δύο 

άκρων και έχει συνήθως ως σκοπό να συμπληρώνει ή να διασαφηνίζει τα στοιχεία τα 

οποία συλλέγονται από το ερωτηματολόγιο ή και την παρατήρηση.  Γιατί 

συμπεριφέρεται π.χ. με ένα συγκεκριμένο τρόπο ο ερωτώμενος; Τι αισθάνεται κλπ. 

Της φορές δεν είναι δυνατόν να εξωτερικευθούν πλήρως τέτοια στοιχεία με το 

ερωτηματολόγιο. Ο ερευνητής έχει προκαθορίσει ορισμένες ερωτήσεις οι οποίες 

λειτουργούν ως κατευθυντήριοι άξονες,  δηλαδή δεν έχει επακριβώς διατυπώσει της 

ερωτήσεις, της στην περίπτωση της δομημένης συνέντευξης. 

 Όπως θα έγινε αντιληπτό λοιπόν, η συνέντευξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

διαγνωστικούς, θεραπευτικούς ή συμβουλευτικούς σκοπούς, ανάλογα με τον 
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κυρίαρχο σκοπό της. Εμείς θα περιοριστούμε στην ερευνητική συνέντευξη, δηλαδή 

στη συλλογή δεδομένων στο πλαίσιο μιας έρευνας που διεξάγει ο ερευνητής. Αυτό 

σημαίνει ότι η συνέντευξη δεν αφορά και δεν αναφέρεται στον ερωτώμενο, αλλά 

υπαγορεύεται από τους σκοπούς του ερευνητή.  
Τέλος, η συνέντευξη παρουσιάζει ένα σημαντικό μειονέκτημα, εφόσον παρουσιάζει 

κοινά σημεία με άλλες τεχνικές, οι οποίες είναι η παρατήρηση,  οι κλίμακες 

εκτίμησης και το ερωτηματολόγιο. Συγκεκριμένα, με τη βοήθεια των κλιμάκων 

εκτίμησης, το μειονέκτημα είναι ότι η στενότητα του πλαισίου περιορίζει την 

πρωτοβουλία και δυσχεραίνει την ανακάλυψη απροσδόκητων γεγονότων, που μπορεί 

να είναι σημαντικά. 

 
Ερωτηματολόγιο 

 
Το ερωτηματολόγιο είναι ένα σύνολο γραπτών ερωτήσεων σχετικών με ένα 

πρόβλημα, τις οποίες ο ερευνητής απευθύνει ομοιόμορφα στα υποκείμενα του 

δείγματος με σκοπό να συγκεντρώσει τις αναγκαίες ερευνητικές πληροφορίες. 

Πρόκειται δηλαδή για ένα όργανο έρευνας, με το οποίο συγκεντρώνονται έμμεσα 

πολλές και διάφορες πληροφορίες. Με άλλα λόγια, είναι μια σειρά ερωτήσεων στις 

οποίες καλείται να απαντήσει ο ερωτώμενος και η οποία μετρά κοινωνικά ή 

οικονομικά χαρακτηριστικά της ομάδας που ερευνά. Η ποιότητα και ακρίβεια της 

αποτύπωσης των χαρακτηριστικών που ερευνώνται εξαρτάται από το ίδιο το 

ερωτηματολόγιο, την κλίμακα αξιολόγησης που τυχόν χρησιμοποιεί, τον τρόπο 

συμπλήρωσής του, την διαδικασία συμπλήρωσής του κα. Το ερωτηματολόγιο είναι 

ένα ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιείται με επιτυχία και αποτελεσματικότητα  

στις δειγματοληπτικές17 έρευνες αλλά όχι μόνο σε αυτές. 

Το ερευνητικό αυτό εργαλείο είναι η κατεξοχήν τεχνική συλλογής πληροφοριών στις 

έρευνες της Κοινωνιολογίας και της Κοινωνικής Ψυχολογίας.  Σήμερα η χρήση του 
                                                             
17 : Δειγματοληπτικές (sample survey) χαρακτηρίζονται οι έρευνες στις οποίες επιλέγεται ένα 
τμήμα/δείγμα από το «όλον» που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας, δηλ πχ. έναν 
αντιπροσωπευτικό αριθμό από τα σύνολο των ατόμων/μελών μιας κοινωνικής ομάδας  που 
εμπλέκεται στο υπό έρευνα θέμα. Η Στατιστική με τον ιδιαίτερο κλάδο της, τη Δειγματοληψία 
(Sampling) δίνουν τη δυνατότητα/εργαλεία στον ερευνητή να επιλέξει με τον μεθοδολογικά 
ορθότερο τρόπο το δείγμα που θα εξασφαλίσει την εγκυρότητα της ερευνητικής διαδικασίας, καθώς 
η επιλογή του δείγματος θεωρείται κρίσιμη και οποιοδήποτε λάθος ηθελημένο ή αθέλητο καθιστά 
όλη τη διαδικασία αναξιόπιστη.  
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έχει γενικευθεί, καθώς δεν υπάρχει πεδίο έρευνας που να μην μπορεί λίγο-πολύ να 

διερευνηθεί με ερωτηματολόγιο. Ακόμα και στον καθημερινό τύπο δημοσιεύονται 

ερωτηματολόγια , που αναφέρονται στις διάφορες όψεις της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς. Τα ερωτηματολόγια βέβαια αυτού του είδους δεν έχουν καμία 

επιστημονική αξία, αποτελούν ωστόσο έκφραση βαθιάς επιθυμίας του ανθρώπου για 

αυτογνωσία. Η επιστημονική του αξία εξαρτάται από αυτούς που το συντάσσουν και 

εκείνους που το χρησιμοποιούν.  Η σύνταξη και η εφαρμογή του όμως δεν είναι και 

πολύ εύκολη εργασία, καθώς το είδος, ο τύπος, η συντακτική πλοκή, η άρθρωση των 

ερωτήσεων, η έκταση και η παρουσίαση του ερωτηματολογίου, ασκούν καθοριστική 

επίδραση στις απαντήσεις και έχουν τεράστια σημασία για τα αποτελέσματα της 

έρευνας. 

Το ερωτηματολόγιο συντάσσεται για κάθε έρευνα εξειδικευμένα και εφαρμόζεται 

μόνο σε αυτή. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή του αποτελεί ιδιαίτερα δύσκολη όσο 

και κρίσιμη φάση της ερευνητικής διαδικασίας, εφόσον από την προηγούμενη μελέτη 

έχει επιλεγεί σαν πιο πρόσφορη μέθοδος συλλογής πληροφοριών. Βασικά ερωτήματα 

που πρέπει να απαντήσει ο ερευνητής πριν το σχεδιασμό είναι: 

- πως θα συμπληρωθούν τα ερωτηματολόγια και  

- τι είδη ερωτήσεων θα υπάρχουν σε αυτά.  

Οι απαντήσεις αυτές θα καθορίσουν την έκταση, τη μορφή και την επεξεργασία των 

ερωτηματολογίων.    

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους,  ο 

καθένας από τους οποίους ανταποκρίνεται σε διαφορετικών απαιτήσεων ερευνητικές 

εργασίες. Οι τρόποι αυτοί είναι οι εξής: 

Συμπλήρωση και αποστολή (μέσω e-mail ή κοινού ταχυδρομείου): ο τρόπος αυτός 

προϋποθέτει γραπτή συμπλήρωση του ερωτηματολόγιο από τον ερωτώμενο. Επίσης 

προϋποθέτει οδηγίες για τον τρόπο απάντησης σε κάθε ερώτημα, κατά το δυνατόν 

ενιαία κλίμακα απάντησης για την αποφυγή κούρασης και μπερδέματος που θα 

οδηγήσει σε άρνηση συμπλήρωσης από τον ερωτώμενο, σαφήνεια και απλότητα στην 

διατύπωση των ερωτημάτων ώστε όλοι οι ερωτώμενοι να αντιλαμβάνονται με τον 

ίδιο τρόπο την ερώτηση, να απαντούν με ευκολία και χωρίς παρανοήσεις. Σε τέτοιου 

είδους ερωτηματολόγια η πληθώρα των ερωτημάτων κουράζει και αναστέλλει την 

συμπλήρωσή τους, οπότε ο ερευνητής πρέπει να είναι περιεκτικός και λιτός.  

Μειονεκτήματα της ταχυδρομικής διαδικασίας αποτελούν η αδυναμία εξασφάλισης 

ότι θα επιστρέψουν συμπληρωμένα όσα δόθηκαν στο δείγμα (πολλοί ξεχνούν ή 
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αμελούν να τα επιστρέψουν), το κόστος (το κόστος αποστολής βαρύνει τον ερευνητή, 

αφού στον φάκελο επιστροφής εμπεριέχονται και τα γραμματόσημα), ο μικρός 

αριθμός ερωτήσεων. Επίσης είναι αδιευκρίνιστη η αλήθεια των απαντήσεων, όπως 

και η εφαρμογή του σε ανθρώπους που δεν είναι σίγουρη η ικανότητα επικοινωνίας 

τους με το γραπτό λόγο.   

Στην αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υπάρχει επιπρόσθετα η περίπτωση 

να ξεχαστεί να συμπληρωθεί ή να σταλεί από τον ερωτώμενο και φυσικά η 

εξασφάλιση ότι το «δείγμα» της έρευνας διαθέτει και χρησιμοποιεί το διαδίκτυο.  

Ερωτηματολόγιο συνέντευξης (interview schedule) και Οδηγός συνέντευξης 

(interview guide). Και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για λίστα ερωτήσεων που 

χρησιμοποιούνται σαν οδηγός για την προφορική επικοινωνία με τον ερωτώμενο και 

τη συγκέντρωση των απαιτούμενων πληροφοριών. Ο οδηγός συνέντευξης είναι 

λιγότερο δομημένος και σφιχτός απ’ ότι το ερωτηματολόγιο συνέντευξης. Προτέρημα 

των μεθόδων αυτών είναι η δυνατότητα του ερευνητή να διατυπώσει επιπλέον 

σχετικές και απαραίτητες ερωτήσεις ή να δώσει διευκρινήσεις στον ερωτώμενο, η 

βαθιά και πλούσια άντληση πληροφοριών με την αξιοποίηση των μη λεκτικών 

μηνυμάτων του ερωτώμενου.  Μειονέκτημα αποτελεί η ταραχή που μπορεί να 

προκαλέσει ο ερευνητής και η πιθανότητα αισθήματος ντροπής του ερωτώμενου στην 

έκφραση των προσωπικών του απόψεων.  

 

Είδη ερωτήσεων 

 

Α. Ερωτήσεις με βάση το περιεχόμενό τους.  
 

· Ερωτήσεις φίλτρα  

 

Είναι οι ερωτήσεις αυτές που κρίνουν αν ο ερωτώμενος ανήκει στην ομάδα στόχο, 

την ομάδα δηλαδή που απευθύνεται η έρευνα. Διατυπώνονται συνήθως στην αρχή 

του ερωτηματολογίου και βοηθούν στη διαμόρφωση μιας πιο λειτουργικής δομής. 

Επίσης, εισάγουν με ευγενικό τρόπο όλους τους ερωτώμενους στην έρευνα.  

Παράδειγμα: γίνεται έρευνα για τον τρόπο διασκέδασης των νέων. Η ερώτηση φίλτρο 

είναι: 

1. Έχετε ελεύθερο χρόνο; Ναι - Όχι (κλειστή ερώτηση)   
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(αν απαντήσατε Ναι συνεχίστε στην ερώτηση 2, αν απαντήσατε Όχι συνεχίστε 

στην ερώτηση 3)  

 

2. Πως διαθέτετε τον ελεύθερο χρόνο σας;  (ανοικτή ερώτηση)  

 

· Ερωτήσεις Ελέγχου ή Έμμεσου Ελέγχου 

 

Οι ερωτήσεις αυτές έχουν σαν στόχο να δοκιμάσουν την αξιοπιστία του ερωτώμενου 

και ειλικρίνεια άλλων προηγούμενων απαντήσεων. Για παράδειγμα σε έρευνα που 

πραγματοποιείται σε φοιτητές σχετικά με την άποψή τους για την ποιότητα της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο τέλος ερωτώνται : 

Πόσο συχνά παρακολουθείτε τα μαθήματα, ή  

Ποιος είναι ο καθηγητής που θεωρείτε γνώστη του αντικειμένου του 

Αν δεν παρακολουθούν τα μαθήματα ή δεν γνωρίζουν κάποιο καθηγητή που να είναι 

γνώστης του αντικειμένου του εγείρονται σοβαρές αμφιβολίες για την γνώση τους 

περί τα ακαδημαϊκά του Πανεπιστημίου τους.  

 

· Ερωτήσεις Γνώσεων  

 

Σ’ αυτές ζητείται από τον ερωτώμενο η γνώση του για γεγονότα, καταστάσεις ή 

φαινόμενα που σχετίζονται με το θέμα της έρευνας και καθιστούν τον ερωτώμενο 

πηγή πληροφοριών αλλά και τεκμηρίωσης.  

 

· Ερωτήσεις Γνωμών ή προθέσεων  

 

Στην κατηγορία των ερωτήσεων αυτών ζητείται η προσωπική γνώμη του ερωτώμενου 

για κάποιο θέμα και η οποία θα είναι χρήσιμη στην πορεία της έρευνας. Προσοχή 

πρέπει να δίνεται στην διάκρισή τους με τις υποθετικές ερωτήσεις που δεν 

προσφέρουν τίποτε το ουσιαστικό στην έρευνα και κουράζουν χωρίς λόγο τον 

ερωτώμενο.  

 

· Ερωτήσεις επεξηγηματικές ή ερμηνευτικές 
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Στις ερωτήσεις αυτές ζητείται η εξήγηση γνώμης που ήδη αναφέρθηκε, ζητείται η 

ερμηνεία των ενεργειών ή στάσεων, ώστε να είναι δυνατή η εμβάθυνση στο υπό 

έρευνα θέμα.  

 

Β. Ερωτήσεις ανάλογα με τον τύπο της απάντησης 
 

· Τυποποιημένες ή Κλειστού τύπου ή Κλειστές ερωτήσεις 

 

Είναι εκείνες στις οποίες μετά το κείμενο της ερώτησης ακολουθεί αριθμός 

απαντήσεων(σειρά τιμών) από τις οποίες ο ερωτώμενος πρέπει να επιλέξει μία. 

Τέτοιες ερωτήσεις είναι δεκτικές ποσοτικοποίησης και σύγκρισης, μπορούν να 

κατατάξουν με απλά κριτήρια και γρήγορα προς όφελος της έρευνας, είναι οι 

συνηθέστερα απαντημένες, καθώς είναι χρονικά γρήγορες και συνήθως δεν απαιτούν 

προσπάθεια. Επίσης, είναι μια «εύκολη εισαγωγή στο υπό διερεύνηση ζήτημα που 

κάνει τον ερωτώμενο να νιώθει άνετα» (Φίλιας 1996:156).  

Ωστόσο,  ως κεντρικά τους μειονεκτήματα θα μπορούσαν να επισημανθούν τα 

ακόλουθα: η πιθανότητα οι προτεινόμενες απαντήσεις να μην εκφράζουν μερίδα του 

δείγματος, δεν επιτρέπουν αποχρώσεις γνώμης, περιορίζουν τον αυθορμητισμό, 

κρύβουν πιο εύκολα την ψεύτικη απάντηση και κατά κάποιο τρόπο κατευθύνουν την 

απάντηση αφού αναγκαστικά θα επιλεγεί κάποια από τις προτεινόμενες.   

Στις κοινωνικές επιστήμες μετρώνται κοινωνικά χαρακτηριστικά που δεν επιδέχονται 

ποσοτικοποιήσεις. Έτσι χρησιμοποιούνται σειρές ερωτήσεων ή θεμάτων που 

καλύπτουν όλες τις πτυχές του υπό έρευνα θέματος.  Οι κλειστές ερωτήσεις λοιπόν,  

συχνά συνιστούν «κλίμακες μέτρησης» ή «κλίμακες βαθμολόγησης στάσεων» που 

δίνουν την ευκαιρία για διακρίσεις βαθμού, ποιότητας ή ποσότητας στα υπό έρευνα 

θέματα. Χρησιμοποιούνται κλίμακες στάσεων (attitudes), κλίμακες κοινωνικής 

απόστασης, κλίμακες Likert 18  κλπ.  Η δημιουργία τέτοιων ερωτήσεων απαιτεί 

ιδιαίτερη προσήλωση και  μελέτη. Θεωρείται σκόπιμη η παράθεση στη συνέχεια των 

πιο συχνά χρησιμοποιούμενων κατηγοριών κλειστών ερωτήσεων.  

 

Κατηγορίες κλειστών ερωτήσεων  

                                                             
18 :Για περισσότερα σχετικά με το θεωρικό υπόβαθρο των κλιμάκων βλ  Φίλιας Β, (1996) Εισαγωγή 
στη Μεθοδολογία και τις Τεχνικές των Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα, Gutenberg σελ 85 και 163. 
επίσης βλ. Δαουτόπουλος Γ, (2005) Μεθοδολογία Κοινωνικών Ερευνών, 5η εκδ, Θεσσαλονίκη, σελ 72.   
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Οι κλειστές ερωτήσεις διακρίνονται σε κατηγορίες :  

Κλίμακες απλής επιλογής που ο ερωτώμενος επιλέγει μια από μια σειρά απαντήσεων 

(ακολουθεί παράδειγμα ερώτησης) 

 

Επάγγελμα πατέρα  

1. αγρότης 

2.εργάτης 

3.έμπορος 

4.οικιακά 

5.δημοσιος υπάλληλος 

6.ιδιωτικός υπάλληλος 

7.ελευθερος επαγγελματίας 

 

Κλίμακες πολλαπλής επιλογής στις οποίες ο ερωτώμενος μπορεί να επιλέξει 

περισσότερες από μια προτεινόμενες απαντήσεις. 

Κλίμακες αξιολόγησης, στις ερωτήσεις αυτές προτείνονται απαντήσεις και ο 

ερωτώμενος πρέπει να ταξινομήσει κατά βαθμό σπουδαιότητας, συχνότητας ή άλλο 

τις επιλογές του, βάζοντας πχ 1 στο ποιο σπουδαίο και 6 στο λιγότερο σπουδαίο.  

Οι κλίμακες αξιολόγησης έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα, ενδεικτικά, η δυνατότητα 

έκφρασης με σαφήνεια της προσωπικής επιλογής,  παρουσιάζουν και μειονεκτήματα, 

όπως η δυσκολία κατανόησης από τον ερωτώμενο της χρήσης της κλίμακας (με 

αποτέλεσμα να χρησιμοποιούν τις ίδιες τιμές για περισσότερες επιλογές), ή η μη 

συμπλήρωση όλων των επιλογών κλπ. 

 

Κλίμακες Likert, η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη κατηγορία κλιμάκων 19 . Δεν 

καταγράφουν μόνον τη γενική συμφωνία ή ασυμφωνία με μια πρόταση αλλά και το 

βαθμό συμφωνίας,  αφού η ερώτηση συνοδεύεται από το «πόσο» ή «σε ποιο βαθμό»  

(Ζαφειρόπουλος 2005:71). Οι κλίμακες μπορούν να είναι τετραβάθμιες, πενταβάθμιες 

κλπ έως δεκαβάθμιες. Υπάρχει το μεσαίο σημείο και εκατέρωθεν κλιμάκωση του 

θετικού ή αρνητικού, έτσι ώστε ο ερωτώμενος πρέπει να επιλέξει μια από τις 

βαθμίδες που προτείνονται. Πιο συχνά χρησιμοποιούμενες είναι οι πενταβάθμιες 

κλίμακες που έχουν μεσαία τιμή που διευκολύνει τον ερωτώμενο. Άλλη συχνή 
                                                             
19 Χρησιμοποιούνται και άλλες εκδοχές της κλίμακας Likert, όπως Κλίμακα σημαντικού διαφορισμού, 
σε ιδιαίτερες περιπτώσεις κα.  
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επιλογή είναι οι τετραβάθμιες ώστε ακριβώς να αποφεύγεται η «ουδέτερη λύση 

ανάγκης ή ταχύτητας» του ερωτώμενου στην μεσαία βαθμίδα.  

Υπάρχουν επίσης:  η Κλίμακα Stapel  με την χρήση επιλογών που συμβολίζονται με 

θετικά και αρνητικά προθέματα,  από πχ -3  για την απόλυτη διαφωνία μέχρι +3  για 

την απόλυτη συμφωνία   και  

Η Τεχνική Grid  και Kelly,  με τη δυνατότητα να αφήσει ο ερωτώμενος κενό σε 

περίπτωση που δεν υπάρχει γνώμη.  

Οι Κλίμακες σπουδαιότητας καλούν τον ερωτώμενο να εκφράσει τον βαθμό θετικής 

ή αρνητικής στάσης σε κάποιο θέμα.  

 

Ανοικτού τύπου ή Ανοικτές ερωτήσεις.  

Είναι η κατηγορία των ερωτήσεων στις οποίες κάθε ερωτώμενος μπορεί να 

διατυπώσει ελεύθερα, με το δικό του τρόπο την απάντησή του στο χώρο που 

προβλέπει στο ερωτηματολόγιο ο συντάκτης του. Οι ερωτήσεις αυτές ονομάζονται 

και αφηγηματικές ερωτήσεις .  

Τα πλεονεκτήματα των ανοικτών ερωτήσεων είναι πολλά, με κύριο την δυνατότητα 

του ερωτώμενου να σκεφθεί και να δώσει το δικό του στίγμα στην απάντηση ακόμη 

και στο συμβολικό επίπεδο που στη συνέχεια μπορεί να αξιοποιηθεί από τον 

ερευνητή. Όταν ο ερευνητής δεν έχει επαρκή πληροφόρηση για την γνώμη του 

δείγματος, η γνώμη του δείγματος είναι «άνιση», όταν χρειάζεται πιο πλούσιες 

απαντήσεις, ή δεν επιθυμεί να κωδικοποιήσει και να «κατευθύνει» τον ερωτώμενο 

χρησιμοποιεί τέτοιο τύπο ερωτήσεων.  

Μειονεκτήματα των ανοικτών ερωτήσεων είναι η δυσκολία που ενδεχομένως θα 

αισθανθεί ο ερωτώμενος στην διατύπωση της απάντησης, η δυσκολία στην 

ταξινόμηση των απαντήσεων, τα ενδεχόμενα λάθη στην ερμηνεία της απάντησης από 

την ερευνητή, η δύσκολη ανάλυση περιεχομένου κατά την επεξεργασία των 

ερωτηματολογίων, ο περισσότερος χρόνος που θα χρειαστεί να διαθέσει ο 

ερωτώμενος.  

Ακολουθεί παράδειγμα ανοικτών ερωτήσεων.  

Για ποιους λόγους  θέλετε να συνεχίσετε με μεταπτυχιακές σπουδές ή 

εξειδίκευση; 

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  
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Τι πιστεύετε για το Σύμφωνο Ελεύθερης Συμβίωσης; 

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

 

Προκατασκευασμένες ερωτήσεις ή ερωτήσεις με προκατασκευασμένες απαντήσεις  

Οι προπαρασκευασμένες ερωτήσεις έχουν έτοιμες απαντήσεις στις οποίες επιλέγει ο 

ερωτώμενος την κατάλληλη γι’ αυτόν. Παρουσιάζουν μεγαλύτερη επιλογή απ’ τις 

κλειστές, επιτρέποντας έτσι τη συλλογή πιο ολοκληρωμένων απαντήσεων, ενώ 

ταυτόχρονα ταξινομούνται ευκολότερα απ’ ότι οι απαντήσεις των ανοιχτών 

ερωτήσεων (Δαουτόπουλος 2005: 156). Βοηθούν, επίσης, τον ερωτώμενο να 

ανακαλέσει στη μνήμη του στοιχεία ή επιλογές που υπό την «πίεση» της έρευνας δεν 

θυμάται και επιτρέπουν την συλλογή πιο ολοκληρωμένων απαντήσεων. 

Μεθοδολογικά είναι απαραίτητο να υπάρχει η επιλογή άλλο ή άλλη απάντηση ώστε να 

είναι δυνατή η προσωπική έκφραση κάθε ατόμου.  

Ακολουθεί παράδειγμα προκατασκευασμένου τύπου ερώτησης.   

 

Σε ποιο τομέα επιθυμείτε να εργαστείτε με την λήψη του πτυχίου σας;  

Σε συνεταιρισμό                              ΝΑΙ                ΟΧΙ                 

Διορισμός σε δημόσια υπηρεσία      ΝΑΙ                ΟΧΙ  

Σε  Μ. Κ. Ο.                                  ΝΑΙ                ΟΧΙ  

Σε κοινωνικές επιχειρήσεις             ΝΑΙ                ΟΧΙ  

Σαν ελεύθερος επαγγελματίας         ΝΑΙ                ΟΧΙ  

Να κάνω δική μου επιχείρηση         ΝΑΙ                ΟΧΙ  

Άλλο (να γραφεί)  ……………………….. 

 

Δομή και παρουσίαση του ερωτηματολογίου 
 

Μετά τη διατύπωση των διαφόρων ειδών ερωτήσεων , αυτές πρέπει να 

διαταχθούν έτσι, ώστε να είναι διαρθρωμένες σε μια συστηματική και οργανική 

σειρά και τάξη. Η αρχιτεκτονική δομή των ερωτήσεων πρέπει να απασχολήσει 

το συντάκτη τους,  γιατί συχνά είναι αιτία που τα υποκείμενα δεν απαντούν ή 

απαντούν επιπόλαια. 
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Για την διάρθρωση των ερωτήσεων,  ο συντάκτης πρέπει να έχει υπόψη του τα 

εξής : 

-  Συχνά η απάντηση σε μια ερώτηση επηρεάζει τον ερωτώμενο στη απάντηση 

που δίνει στην επόμενη. Αν λοιπόν ο συντάκτης θέλει να αποφύγει αυτό το 

«αποτέλεσμα της άλω»,20 θα πρέπει οι σχετικές ερωτήσεις να μην βρίσκονται σε 

διαδοχική σειρά. 

-  Καλό είναι το ερωτηματολόγιο να αρχίζει με εύκολες ερωτήσεις,  γιατί το 

υποκείμενο νιώθει άνεση και αυτοπεποίθηση ότι ξέρει. Οι κλειστές ερωτήσεις, 

όπως προαναφέραμε, είναι κατάλληλες σε αυτό. 

- Οι ερωτήσεις που καλύπτουν λεπτές όψεις του εξεταζόμενου θέματος ή εκείνες 

που είναι πιο πολύπλοκες πρέπει να βρίσκονται προς το τέλος του 

ερωτηματολογίου. 

- Οι ερωτήσεις «παγίδα», δεν πρέπει να βρίσκονται διαδοχικά αλλά να είναι 

διάσπαρτες μέσα στο ερωτηματολόγιο. 

- Οι ερωτήσεις που αναφέρονται στην ίδια όψη του προβλήματος, καλό θα ήταν 

να κατατάσσονται από τις γενικές στις ειδικές. 

-  Στο τέλος του ερωτηματολογίου τίθεται μια γενική και ανοικτή ερώτηση,  που 

επιτρέπει στον ερωτώμενο να εκφράσει προσωπικές απόψεις, τις οποίες θεωρεί 

σημαντικές, αλλά δεν καλύφθηκαν από τις ήδη διατυπωμένες ερωτήσεις. Για 

παράδειγμα :  Γράψτε παρακάτω ό,  τι θέλετε να πείτε σχετικά με το θέμα,  αλλά 

δεν το είπατε με τις απαντήσεις που δόθηκαν. 

Με τη διάρθρωση των ερωτήσεων σχετίζεται και ο αριθμός τους. Ο αριθμός των 

ερωτήσεων, που πρέπει να περιλαμβάνει ένα ερωτηματολόγιο, δεν είναι δυνατό 

να οριστεί επακριβώς και κατά τρόπο απόλυτο, γιατί το μήκος του εξαρτάται 

από πολλούς παράγοντες, όπως είναι το θέμα της έρευνας και το ενδιαφέρον που 

προκαλεί, ο τύπος των ερωτήσεων, η ακρίβεια που επιζητείται. Κατά γενικό 

όμως κανόνα η έκταση του ερωτηματολογίου πρέπει να είναι τέτοια, ώστε ο 

χρόνος που απαιτείται για την συμπλήρωσή του να μην υπερβαίνει τη μισή ώρα. 

 

                                                             
20 : Ως «αποτέλεσμα της άλω» είναι γνωστή η ασυνείδητη τάση του ανθρώπου να κρίνει επιμέρους 
ιδιότητες όχι καθαυτές αλλά από την πρώτη γενική εντύπωση. Για το «αποτέλεσμα της άλω» βλ. 
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ Ι., Εισαγωγή εις την μεθοδολογία των επιστημών της αγωγής, τεύχος Α΄, Αθήνα 
1977, σ. 53-55. 
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Πλεονεκτήματα ερωτηματολογίου 
Με τη χρήση του ερωτηματολογίου ως ερευνητικό εργαλείο, επιτυγχάνεται η 

συλλογή πληθώρων παρατηρήσεων και πληροφοριών σε πολύ σύντομο χρόνο. 

Σε σχέση με άλλα όργανα συλλογής πληροφοριών, είναι ελάχιστα δαπανηρό σε 

χρόνο, χρήμα και κόπο. Επιπλέον, χωρίς την ενοχλητική του παρουσία ο 

ερευνητής παίρνει συχνά ειλικρινείς απαντήσεις σε λεπτές ερωτήσεις. 

Προϋπόθεση βέβαια αποτελεί η εξασφάλιση της πλήρους ανωνυμίας των 

απαντήσεων. Ακόμη, επιτρέπει την αποτελεσματική μελέτη προβλημάτων, τα 

οποία θα απαιτούσαν πολυάριθμες και μακροχρόνιες παρατηρήσεις ( π.χ. 

Φοβάστε; Τι σας φοβίζει; κτλ.) Το ερωτηματολόγιο λοιπόν συμβάλλει 

σημαντικά στην πρόοδο της έρευνας στις επιστήμες της συμπεριφοράς του 

ανθρώπου. Αρκεί βέβαια να γίνει λεπτομερής προπαρασκευή των ερωτήσεων 

του σε ό,  τι αφορά τη σύνταξη,  τη διάρθρωση και την παρουσίασή τους.  

Επομένως, όπως γίνεται αντιληπτό, οι προαναφερθέντες λόγοι ήταν αυτοί που με 

παρότρυναν να επιλέξω το ερωτηματολόγιο ως ερευνητικό εργαλείο και να 

δουλέψω με αυτό. Δεν υπήρξε άμεση επαφή με τον ερωτώμενο, δίνοντάς του το 

χώρο και το χρόνο που χρειάζεται να απαντήσει χωρίς άγχος και βιασύνες, κάτι 

το οποίο δεν πραγματοποιείται με τη χρήση της συνέντευξης  παραδείγματος 

χάριν. 
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2ο κεφάλαιο 
 

Περιγραφή της έρευνας 
 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στα νηπιαγωγεία της Φλώρινας με κύριο θέμα 

τις εθνικές εορτές στο νηπιαγωγείο και πιο συγκεκριμένα τις θέσεις και τις απόψεις 

των νηπιαγωγών για την ένταξη αυτών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Έχοντας 

λοιπόν, ως ερευνητικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο και δημιουργώντας το απλό, λιτό 

και κατανοητό, τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν σε όλα τα νηπιαγωγεία της 

Φλώρινας και συμπληρώθηκαν με επιτυχία. Η έρευνα ξεκίνησε αρχικά με τη 

δημιουργία των ερωτηματολογίων και τη δομή τους, η οποία θα επεξηγηθεί σε 

παρακάτω ενότητα, στη συνέχεια με τη συμπλήρωσή τους από τις νηπιαγωγούς21 και 

τέλος με την καταμέτρησή τους και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.  Η έρευνα 

πραγματοποιήθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, μιας εβδομάδας θα λέγαμε, καθώς 

όλοι οι νηπιαγωγοί ήταν δεκτικοί και δεν δημιουργήθηκε κάποιο πρόβλημα κατά την 

συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. Προσωπικά, ως ερευνήτρια ήμουν παρούσα σε 

κάθε συμπλήρωση ερωτηματολογίου, για τυχόν απορίες και επεξηγήσεις. Επίσης, 

πρέπει να υπογραμμιστεί το γεγονός ότι η έρευνα αυτή καλείται επιτυχής, εφόσον δεν 

έμεινε κάποιο ερωτηματολόγιο κενό. 

 Τέλος, μετά τη συμπλήρωση και εξέταση των ερωτηματολογίων καταλήξαμε σε 

ορισμένα συμπεράσματα και αποτελέσματα, που απαντούν στο ερώτημα της έρευνας. 

Στις παρακάτω υποενότητες λοιπόν, θα αναφερθούμε πιο διεξοδικά στο ερώτημα της 

έρευνας, στο πλήθος και στο δείγμα της έρευνας και στο ερωτηματολόγιο που 

συμπληρώθηκε. 

 

Το ερώτημα της έρευνας 
 

Το βασικό θέμα της έρευνας που με παρότρυνε να ασχοληθώ και να ανακαλύψω 

απαντήσεις, ήταν οι εθνικές εορτές στο νηπιαγωγείο, δηλαδή πιο συγκεκριμένα τι 

είναι αρχικά οι εθνικές εορτές, ποιες είναι οι ελληνικές εθνικές επέτειοι και που 

                                                             
21 : Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις νηπιαγωγούς των σχολείων της Φλώρινας, 
που με χαρά και προσοχή συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια και βοήθησαν στη διεξαγωγή αυτής της 
έρευνας. 
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αποσκοπεί η θύμηση τους. Ποιες είναι όμως οι θέσεις και οι απόψεις των νηπιαγωγών 

για την ένταξη των εθνικών εορτών στην εκπαιδευτική διαδικασία στο νηπιαγωγείο; 

Αυτό είναι λοιπόν το κεντρικό ερώτημα και η βάση όλης της έρευνας. Πάνω στο 

ερώτημα αυτό επομένως δουλέψαμε και με στυλοβάτη αυτό πορευθήκαμε και 

καταλήξαμε σε ορισμένα συμπεράσματα. Πέρα από το γεγονός ότι οι εθνικές επέτειοι 

δεν πρέπει να λησμονούνται αλλά πρέπει να μένουν ανεξίτηλες στη μνήμη των 

ανθρώπων, με τη συγκεκριμένη έρευνα θέλουμε να ανακαλύψουμε κατά πόσο 

αναφέρονται, σε ποιο βαθμό και με ποιο τρόπο μέσα στις τάξεις του νηπιαγωγείου. 

Αυτό είναι πολύ σημαντικό σημείο, καθώς το σχολείο και ιδιαίτερα το νηπιαγωγείο 

αποτελεί πρώτο βάθρο μόρφωσης, εκπαίδευσης και κοινωνικοποίησης των παιδιών 

και έτσι από αυτήν την ηλικία θα πρέπει να μάθουν να ερευνούν, να ανακαλύπτουν 

και να θεωρούν σημαντικά και ενδιαφέροντα κάποια πράγματα και γεγονότα της 

Ιστορίας και του Πολιτισμού της χώρας, στην οποία ζουν και μεγαλώνουν. 

Επομένως, η συγκεκριμένη έρευνα ξεκίνησε με υπόβαθρο το ερώτημα αν οι 

νηπιαγωγοί εντάσσουν και κατά πόσο τις εθνικές επετείους στην εκπαιδευτική τους 

διαδικασία αλλά και ποιες οι απόψεις τους για την ένταξη αυτή. 

 
Ο πληθυσμός και το δείγμα της έρευνας 

 
Δειγματοληψία - Ορισμός 
 

Στην έρευνα, σε κάθε έρευνα είναι μεθοδολογικά, οικονομικά, ανθρώπινα αδύνατο να 

μελετήσουμε την άποψη κάθε σχετικού ατόμου για το υπό έρευνα θέμα. Κάθε όμως 

άτομο έχει τα δικά του ξεχωριστά κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά, ανήκει σε 

διαφορετική ομάδα κατηγορία ή θέση της οποίας πρέπει να συμπεριληφθεί στην 

έρευνα. Η ερευνητική εμπειρία είναι συνεπώς μερική και ακολουθεί η γενίκευση 

(Φίλιας 1996:360). Το «δικαίωμα» της επιστήμης και της έρευνας στη γενίκευση 

υποστηρίζεται και εξασφαλίζεται από την αντιπροσωπευτικότητα, αν και δεν μπορεί 

να παρατεθεί επιστημονικός ορισμός της αντιπροσωπευτικότητας, όπως αναφέρει  ο 

Δαουτόπουλος. Η αντιπροσωπευτικότητα αφορά το «μέρος» του «όλου» που θα 

ερευνηθεί και θα πρέπει στο «μέρος» αυτό να υπάρχουν όλα τα χαρακτηριστικά, τα 

τμήματα,  τα είδη,  οι ομάδες του «όλου».   Η παραπάνω διαπίστωση οδηγεί στην 

δειγματοληψία (sampling) και το δείγμα. Βασικός κανόνας της επιστημονικής 
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έρευνας σχετικά με την δειγματοληψία και την αντιπροσωπευτικότητα υποστηρίζει 

ότι το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου από το οποίο προήλθε μόνον όταν 

όλα τα μέλη του πληθυσμού έχουν τις ίδιες πιθανότητες να συμπεριληφθούν σε αυτό 

(Δαουτόπουλος 2005: 85) 

Δειγματοληψία (sampling) είναι η διαδικασία με την οποία επιλέγεται από το σύνολο 

της ερευνώμενης ομάδας –στην στατιστική χρησιμοποιείται η έννοια πληθυσμός 

(population) και πληθυσμός της έρευνας (population study) -  ένα τμήμα το οποίο 

όμως αντανακλά την ετερογένεια που παρατηρείται στο σύνολο του πληθυσμού 

αυτού. Δείγμα (sample) είναι το υποσύνολο του πληθυσμού που το αντιπροσωπεύει, 

είναι το τμήμα των ατόμων που θα ερευνηθούν και η ταυτότητα, τα χαρακτηριστικά 

και οι θέσεις των οποίων αποτελούν αντιπροσωπευτική εικόνα του συνόλου. Η 

δειγματοληψία υλοποιείται με βάση το δειγματοληπτικό πλαίσιο (sampling frame) το 

οποίο είναι ο κατάλογος των ατόμων, υπηρεσιών, οργανισμών, γεγονότων που 

συνιστούν το ερευνητικό αντικείμενο και από το οποίο επιλέγεται το δείγμα. Το 

δειγματοληπτικό πλαίσιο αναζητείται (πχ αν πρόκειται για τους φοιτητές μιας σχολής, 

τηλεφωνικός κατάλογος για μια έρευνα καταναλωτών κλπ) ή κατασκευάζεται από 

τους ερευνητές (αν πρόκειται για μια πιο σύνθετη έρευνα με διαφορετικές κατηγορίες 

ατόμων).   

Εφόσον λοιπόν είναι αξιωματικά αποδεκτό ότι δεν είναι εφικτό να ρωτήσουμε πχ την 

άποψη όλων των φοιτητών ενός πανεπιστημίου για τα μελλοντικά τους 

επαγγελματικά σχέδια, δείγμα είναι το τμήμα των φοιτητών που θα επιλέξουμε να 

ρωτήσουμε και θα πρέπει το δείγμα αυτό να είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου 

των φοιτητών, ανά ηλικία, καταγωγή, κοινωνικο-οικονομική προέλευση, επίπεδο 

σπουδών κλπ.  

 

Δείγμα της έρευνας 
 

Στη συγκεκριμένη έρευνα με θέμα τις εθνικές επετείους στα νηπιαγωγεία, δεν 

μπορούσε να είναι άλλο το δείγμα από τις ίδιες τις νηπιαγωγούς. Γι αυτό το λόγο 

λοιπόν, δείγμα αποτέλεσαν 50 νηπιαγωγοί από όλα τα νηπιαγωγεία της Φλώρινας, 

συμπληρώνοντας έτσι και τα 50 ερωτηματολόγια που είχαν κατασκευαστεί και 

υλοποιηθεί για την διαδικασία αυτή. Πηγαίνοντας στα νηπιαγωγεία και ζητώντας την 

συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από τις νηπιαγωγούς, δεν αντιμετώπισα κάποιο 



55 
 

πρόβλημα. Εν αντιθέσει, όλες ήταν πρόθυμες να απαντήσουν και να βοηθήσουν στην 

τελειοποίηση της συγκεκριμένης έρευνας, βρίσκοντας μάλιστα και το 

ερωτηματολόγιο πολύ ενδιαφέρον, κατανοητό και όχι κουραστικό. 

 

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας 

 

1. Υλοποιείτε δραστηριότητες για τις εθνικές επετείους στο 

νηπιαγωγείο σας; 

1         2         3        4   

2. Αναφέρεστε στο ιστορικό πλαίσιο του γεγονότος; 1         2        3         4   

3. Εντάσσετε μέσα σε σχέδια εργασίας τις εθνικές επετείους; 1         2        3         4   

4. Υλοποιείτε δραστηριότητες για τις εθνικές επετείους μόνο 

την παραμονή της κάθε εορτής;  

1         2        3         4   

5. Κατασκευάζετε ελληνικές σημαίες με τα παιδιά της τάξης 

σας; 

1         2        3         4   

6.  Φέρνετε τα παιδιά σε επαφή με τραγούδια και χορούς της 

ελληνικής παράδοσης που αφορούν στα εκάστοτε ιστορικά 

γεγονότα; 

1         2        3         4   

7. Κατά την άποψή σας, τα παιδιά κατανοούν τα ιστορικά 

γεγονότα που έλαβαν χώρα σε κάθε εθνική επέτειο; 

1         2        3         4   

8. Συνεργάζεστε με άλλες σχολικές μονάδες για τον εορτασμό 

μιας εθνικής επετείου; 

1         2        3         4   

9. Κατά την άποψή σας, θα έπρεπε να εντάσσονται στην 

εκπαιδευτική διαδικασία οι εθνικές επέτειοι; 

1         2        3         4   

10. Κατά την άποψή σας, θα πρέπει να καταργηθούν οι 

εθνικές επέτειοι; 

1         2        3         4   

 
Στον παραπάνω πίνακα διαφαίνεται το ερωτηματολόγιο της έρευνας, διαμορφωμένο 

με 10 απλές και κατανοητές ερωτήσεις, με σκοπό την άμεση συμπλήρωσή του από τις 

νηπιαγωγούς.  Επίσης,  υπήρξε κλίμακα διαβάθμισης από το 1  έως και το 4,  

ξεκινώντας από το ‘καθόλου’  και καταλήγοντας στο ‘πάρα πολύ’.  Όπως γίνεται 

αντιληπτό το νούμερο 2  στην διαβάθμιση αποτελούσε το ‘λίγο’  και το 3  το ‘πολύ’.  

Όσον αφορά τις ερωτήσεις.  όπως είναι φανερό,  έχουν να κάνουν με την ένταξη των 

εθνικών εορτών στην εκπαιδευτική διαδικασία από τις ίδιες τις νηπιαγωγούς. Αρχικά, 
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οι τελευταίες ερωτήθηκαν αν και κατά πόσο υλοποιούν δραστηριότητες για τις 

εθνικές εορτές, αν αναφέρονται καθόλου στο ιστορικό πλαίσιο και αν συγκεκριμένα 

δραστηριότητα αποτελεί η κατασκευή σημαίας. Στη συνέχεια, οι ερωτήσεις έγιναν 

πιο συγκεκριμένες,  για το αν δηλαδή έρχονται τα παιδιά σε επαφή με χορούς και 

τραγούδια ελληνικής παράδοσης ή για το αν πραγματικά κατανοούν τα ιστορικά 

γεγονότα και πως αυτό γίνεται αντιληπτό από τις νηπιαγωγούς. Ακόμη, μια 

σημαντική ερώτηση ήταν αν συνεργάζονται τα νηπιαγωγεία με άλλες σχολικές 

μονάδες για τον εορτασμό μια εθνικής εορτής. Τέλος, το ερωτηματολόγιο έκλεισε με 

δύο πολύ βασικές ερωτήσεις, οι οποίες ήταν και η βάση όλης της έρευνας. Με άλλα 

λόγια, οι νηπιαγωγοί ερωτήθηκαν αν θα πρέπει τελικά να εντάσσονται οι εθνικές 

επέτειοι στην εκπαιδευτική διαδικασία ή αν θα πρέπει να καταργηθούν. Επομένως, με 

τη δημιουργία και τη συμπλήρωση αυτών των ερωτηματολογίων, η έρευνα μας είχε 

φτάσει στο τελικό της στάδιο, περιμένοντας τα αποτελέσματα της έρευνας, τα οποία 

θα αναφέρουμε στο παρακάτω κεφάλαιο αναλυτικά. 
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3ο κεφάλαιο 

 
Αποτελέσματα της έρευνας 

 
Όπως έγινε αντιληπτό από το προηγούμενο κεφάλαιο, για την υλοποίηση της έρευνας 

δόθηκαν σε νηπιαγωγούς ερωτηματολόγια και αφού συμπληρώθηκαν καταλήξαμε σε 

κάποια συγκεκριμένα συμπεράσματα. Ως γενικό λοιπόν συμπέρασμα θα λέγαμε πως 

επικρατεί η άποψη από όλες τις νηπιαγωγούς ότι οι εθνικές εορτές αποτελούν 

αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο νηπιαγωγείο και ότι είναι 

δεδομένη η διδασκαλία τους στα μικρά παιδιά.  Αν θέλαμε να γίνουμε πιο 

συγκεκριμένοι θα λέγαμε πως οι περισσότερες νηπιαγωγοί δεν ήταν απόλυτες στις 

απαντήσεις τους και αυτό το αντιλαμβάνεται κανείς από την επιλογή των μεσαίων 

απαντήσεων, δηλαδή του ‘λίγο’ και του ‘πολύ’. Μόνο σε συγκεκριμένες ερωτήσεις οι 

νηπιαγωγοί επέλεγαν το νούμερο 4 (πάρα πολύ), για να τονίσουν τη σημαντικότητα 

των εθνικών επετείων, τον εορτασμό τους και τη διδασκαλία τους. Με άλλα λόγια, ο 

αριθμός 1 (καθόλου) ήταν αυτός που επιλέχθηκε τις λιγότερες φορές στο σύνολο των 

απαντήσεων από τις νηπιαγωγούς,  κάνοντας έτσι πιο φανερή την άποψή τους.  Στα 

παρακάτω υποκεφάλαια θα αναφερθούμε αναλυτικότερα στα αποτελέσματα της 

έρευνας κάνοντας ποιοτική αλλά και ποσοτική ανάλυση των δεδομένων. 

 

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση αποτελεσμάτων 
 

Όπως διαφαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα,  το μεγαλύτερο ποσοστό των 

νηπιαγωγών απάντησαν ότι υλοποιούν δραστηριότητες σχετικές με τις εθνικές εορτές 

ενώ καμία δεν υπήρξε που να μην ασχολείται καθόλου με αυτό το θέμα.  

Συγκεκριμένα το 58% απάντησαν ‘πάρα πολύ’ και το 36% ‘πολύ’.  
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Διάγραμμα 1 

 

Στο διάγραμμα 2,  σχετικά με την αναφορά στο ιστορικό πλαίσιο του γεγονότος το 

50% των νηπιαγωγών απάντησαν ότι αναφέρονται πολύ και το 42% ότι αναφέρονται 

πάρα πολύ. Πολύ μικρό ήταν το ποσοστό που αναφέρεται λίγο στο ιστορικό πλαίσιο. 

 

 

Διάγραμμα 2 

 

Στο παρακάτω διάγραμμα είναι φανερό ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων 

απάντησαν ότι εντάσσουν κατά πολύ τις εθνικές επετείους σε σχέδια εργασίας ενώ 

μόνο 2% ήταν το ποσοστό που δεν τις εντάσσουν καθόλου. Υπήρξε και ένα 12% που 

απάντησαν ‘λίγο’. 

0% 6%

36%
58%

Υλοποιείτε δραστηριότητες για τις εθνικές 
επετείους στο νηπιαγωείο σας;

καθόλου λίγο πολύ πάρα πολύ

0% 8%

50%

42%

Αναφέρεστε στο ιστορικό πλαίσιο του 
γεγονότος;

καθόλου λίγο πολύ πάρα πολύ
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Διάγραμμα 3 

 

Στο Διάγραμμα 4 είναι ξεκάθαρο ότι οι νηπιαγωγοί δεν υλοποιούν μόνο την 

παραμονή των εορτών σχετικές δραστηριότητες, αλλά τις εντάσσουν σε σχέδια 

εργασίας, αρκετές μέρες δηλαδή πριν την ημέρα της εορτής. Τα ποσοστά 

καταγράφονται παρακάτω. 

 

 

Διάγραμμα 4 

 

0

10

20

30

2

12

27

9

Εντάσσετε μέσα σε σχέδια εργασίας τις 
εθνικές επετείους;

καθόλου λίγο πολύ πάρα πολύ

13
16 15

6

Υλοποιείτε δραστηριότητες για τις 
εθνικές επετείους μόνο την παραμονή 

της κάθε εορτής;

καθόλου λίγο πολύ πάρα πολύ
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Στο παρακάτω Διάγραμμα και στην ερώτηση αν κατασκευάζουν ελληνικές σημαίες 

τα παιδιά της τάξης για τον εορτασμό μιας εορτής,  27  από τις 50  νηπιαγωγούς 

απάντησαν ‘πάρα πολύ’  και 17  από τις 50  ‘πολύ’.  Ελάχιστες ήταν αυτές που δεν 

χρησιμοποιούσαν την κατασκευή σημαίας ως δραστηριότητα. 

 

 

Διάγραμμα 5 

 

Εμφανές επίσης είναι το γεγονός ότι όλες σχεδόν από τις νηπιαγωγούς που 

ερωτήθηκαν φέρνουν τα παιδιά σε επαφή τα παιδιά με τραγούδια και χορούς της 

ελληνικής παράδοσης που αφορούν τα ιστορικά γεγονότα.  Μόνο 5  από τις 50  

νηπιαγωγούς απάντησαν ‘λίγο’. 

 

1

5

17

27

Κατασκευάζετε ελληνικές σημαίες με 
τα παιδιά της τάξης σας;

πάρα πολύ πολύ λίγο καθόλου
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Διάγραμμα 6 

 

Στο παρακάτω Διάγραμμα διαφαίνεται μια μικρή διαφωνία μεταξύ των νηπιαγωγών, 

καθώς στην ερώτηση αν τα παιδιά κατανοούν τα ιστορικά γεγονότα της κάθε εθνικής 

επετείου, 20/50 απάντησαν ‘λίγο’ και 25/50 ‘πολύ’. Πάντως καμία δεν υποστήριξε 

ότι τα παιδιά δεν κατανοούν καθόλου τα γεγονότα αυτά. 

 

0
5

22
23

Φέρνετε τα παιδιά σε επαφή με 
τραγούδια και χορούς της ελληνικής 

παράδοσης που αφορούν στα 
εκάστοτε ιστορικά γεγονότα;

πάρα πολύ πολύ λίγο καθόλου
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Διάγραμμα 7 

 

Στην ερώτηση αν οι νηπιαγωγοί συνεργάζονται με άλλες σχολικές μονάδες για τον 

εορτασμό μια εθνικής εορτής, οι περισσότερες απάντησαν αρνητικά, ενώ λιγότερες 

από τις μισές ήταν αυτές που απάντησαν θετικά, κάτι το οποίο γίνεται αντιληπτό και 

αυτό τον παρακάτω διάγραμμα. 

 

0

20
25

5

Κατά την άποψή σας, τα παιδιά 
κατανοούν τα ιστορικά γεγονότα που 

έλαβαν χώρα σε κάθε εθνική 
επέτειο;

καθόλου λίγο πολύ πάρα πολύ
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Διάγραμμα 8 

 

Κλείνοντας, με το παρακάτω πίνακα γίνεται αντιληπτή η άποψη των νηπιαγωγών στο 

βασικό ερώτημα της έρευνας. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν, ότι οι νηπιαγωγοί θεωρούν πως 

οι εθνικές εορτές πρέπει να εντάσσονται στην εκπαιδευτική διαδικασία και σε καμία 

περίπτωση ότι πρέπει να καταργηθούν. 

  καθόλου λίγο πολύ 

πάρα 

πολύ 

Κατά την άποψή σας, θα έπρεπε 

να εντάσσονται στην 

εκπαιδευτική διαδικασία οι 

εθνικές επέτειοι; 0 5 15 30 

Κατά την άποψή σας, θα πρέπει 

να καταργηθούν οι εθνικές 

επέτειοι; 46 3 0 1 

Πίνακας 1 

  

15
18

11

6

Συνεργάζεστε με άλλες σχολικές 
μονάδες για τον εορτασμό μιας 

εθνικής επετείου;
καθόλου λίγο πολύ πάρα πολύ
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Συμπεράσματα 
 

Εν κατακλείδι, ύστερα από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε με βασικό θέμα τις 
εθνικές εορτές στο νηπιαγωγείο, όλοι οι ερωτώμενοι κατέληξαν στην ίδια άποψη, ότι 
οι εορτές αυτές πρέπει να εντάσσονται στην εκπαιδευτική διαδικασία και ότι είναι 
πολύ σημαντικές και απαραίτητες για την κοινωνική και πνευματική μόρφωση των 
νηπίων. Έχοντας ως κύριο μοχλό τα ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν και δίνοντας 
βάση στη δημιουργία και διατύπωση των ερωτήσεων που περιείχε, η έρευνα 
ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Επομένως, καταλήξαμε στην άποψη ότι οι εθνικές 
επέτειοι αποτελούν αναπαλλοτρίωτο κομμάτι της εκπαίδευσης των νηπίων και δεν 
πρέπει να λείπουν από την εκπαιδευτική διαδικασία, εφόσον είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένες με την μόρφωση των νηπίων, σε ιστορικό επίπεδο και πολιτικό 
υπόβαθρο. Η 28η Οκτωβρίου λοιπόν και η 25η Μαρτίου είναι αναγκαίο να είναι 
γνωστές στα παιδιά και να μείνουν ανεξίτηλες στην μνήμη τους,  εφόσον αποτελούν 
ημέρες μνήμης και ιστορικής ανύψωσης, τιμώντας τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν 
για την απελευθέρωση της εθνικής μας ταυτότητας. 
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