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ABSTRACT  

This thesis explores the preschool teachers’ perception on the concept of European 

citizenship in Pre-school Institutions. A quantitative study was carried out using a structured 

questionnaire. The survey data was collected from preschool teachers working in public 

Schools in the prefectures of Thessaloniki, Chalkidiki, Pieria, Mytilene, Samos, Chios, 

Heraklion and Attica. The research questions in this study regard the perceptions of 

kindergarten teachers on: A) the methodology which is followed for: rules and rights, 

identities and emotions, participation and incorporation in a group, the social skills of 

children and B) their familiarity with the five basic rights as European citizens : European 

citizenship, freedom of movement and residence, ellect and being ellected, submitting a report 

to EP, also applying to the European Ombudsman and being protected by the diplomatic or 

consular authorities of any Member State in a third country. Findings provide valuable 

information about the perceptions of preschool teachers of the importance of the role of Pre-

school Institutions on teaching of the concept of European citizenship, which are in line with 

the current research data on social, personal and political development of children of 

preschool age. Also, conclusions are drawn on the relationship between perceptions of 

preschool teachers on the concept of European citizenship in Pre-school Institutions and their 

familiarity with the five basic rights as European citizens.  The analysis of the conclusions of 

the quantitative research made it necessary to further investigate the real linking of theory 

and the practicing of teaching the concept of European citizenship, as it is reflected to the 

modern Greek Pre-school Institutions, through personal interviews of School Counselors in 

Preschool session. This viewpoint challenges for a future research and exploration of 

appropriate proposals and plans of acting. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των αντιλήψεων των 

νηπιαγωγών για την έννοια της ιδιότητας του Ευρωπαίου πολίτη στο Νηπιαγωγείο. Για 

το σκοπό της συγκεκριμένης ερευνητικής προσπάθειας πραγματοποιείται ποσοτική 

έρευνα με δομημένο ερωτηματολόγιο. Τα δεδομένα της έρευνας συγκεντρώνονται από 

νηπιαγωγούς που εργάζονται σε δημόσια Νηπιαγωγεία (κλασικά και ολοήμερα) στους 

νομούς Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Πιερίας, Μυτιλήνης, Σάμου, Χίου, Ηρακλείου και 

Αττικής. Τα ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται στην παρούσα μελέτη αφορούν τις 

αντιλήψεις των νηπιαγωγών σχετικά με: Α) τη μεθοδολογία που ακολουθούν για: τους 

κανόνες και τα δικαιώματα, τις ταυτότητες και τα συναισθήματα, τη συμμετοχή και 

ένταξη στην ομάδα και τις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών και Β) την εξοικείωσή 

τους για τα πέντε βασικά δικαιώματα τους ως Ευρωπαίοι πολίτες: ευρωπαϊκή 

ιθαγένεια, ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή, εκλέγειν και εκλέγεσθαι, υποβολής 

αναφοράς στο Ε.Κ αλλά και προσφυγής στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και προστασίας 

από τις διπλωματικές ή προξενικές αρχές κάθε κράτους μέλους σε τρίτη χώρα. Από τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, προκύπτουν πολύτιμες πληροφορίες για τις 

αντιλήψεις των νηπιαγωγών για την σπουδαιότητα του ρόλου του Νηπιαγωγείου στη 

διδασκαλία της έννοιας της ιδιότητας του Ευρωπαίου πολίτη, οι οποίες συμφωνούν με 

τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα για την κοινωνική, προσωπική και πολιτική 

ανάπτυξη των παιδιών της προσχολικής ηλικίας. Επίσης, αντλούνται αξιόλογα 

συμπεράσματα σχετικά με τη σχέση των αντιλήψεων των νηπιαγωγών για την έννοια 

της ιδιότητας του Ευρωπαίου πολίτη στο Νηπιαγωγείο και της εξοικείωσής τους με τα 

πέντε βασικά δικαιώματα τους ως Ευρωπαίοι πολίτες. Η ανάλυση των συμπερασμάτων 

της ποσοτικής έρευνας οδηγεί στην δυναμική αξιοποίησή τους και ορίζει το αξιολογικό 
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πλαίσιο πραγματοποίησης μιας ποιοτικής έρευνας, για μια αυθεντικά πολύτιμη συλλογή 

πληροφοριών, που στόχο έχει -μέσω προσωπικών συνεντεύξεων από Σχολικές 

Συμβούλους Προσχολικής Αγωγής-  να καταγραφεί η πραγματική σύνδεση της θεωρίας 

και της πράξης στην διδασκαλία της έννοιας της ιδιότητας του Ευρωπαίου πολίτη, όπως 

αυτή αποτυπώνεται στο σύγχρονο  Ελληνικό Δημόσιο Νηπιαγωγείο. Αυτή η διάσταση 

προκαλεί, για μια μελλοντική έρευνα και διερεύνηση των κατάλληλων προτάσεων- 

σχεδίων δράσης.   
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Χαρακτηριστικά της διευρυμένης ευρωπαϊκής οικογένειας αποτελούν η 

διαφορετικότητα και πολυπολιτισμικότητα των λαών της, οι οποίοι λόγω των 

πολλαπλών συσσωρευμένων πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων, 

τείνουν να εκφράζουν εντονότερα την δυσπιστία τους για την πολιτική των κρατών- 

μελών τους στα πλαίσια της Ε.Ε. Μύθοι εθνοκεντρισμού, φυλετικών διακρίσεων και 

υποτίμησης μειονοτικών πολιτισμών αναδύονται, σε μια αμοιβαία αλληλεξάρτηση 

δυνάμεων και  τροφοδοτούν δράσεις, απειλώντας την πορεία προς την ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση.  Η αμοιβαία εμπιστοσύνη, η κατανόηση και η αλληλεγγύη μεταξύ των 

λαών της Ευρώπης, αποτελούν τις συνιστώσες εκείνες που έχουν τη δύναμη να 

εξισορροπήσουν την ενότητα με την διαφορετικότητα. Ποια είναι άραγε η 

συνεισφορά της εκπαίδευσης στην πορεία διαμόρφωσης της έννοιας της ιδιότητας 

του Ευρωπαίου πολίτη και συγκεκριμένα ποια η αναγκαιότητα μιας αποτελεσματικής 

διδακτικής προσέγγισης ήδη από την προσχολική ηλικία; Στα πλαίσια ενός άρτια και 

παιδαγωγικά κατάλληλου εκπαιδευτικού οργανισμού, εκπαιδευτικοί έχουν τη δύναμη 

να «παράγουν» πολυδιάστατες προσωπικότητες, ικανές να δρουν ως ενεργοί πολίτες, 

τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  
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1.ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  

1.1 ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Η έννοια της ιδιότητας του πολίτη ανάλογα με το ιστορικό και κοινωνικό 

πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε, αποτέλεσε μια εξελισσόμενη έννοια που 

περιλάμβανε ποικίλες διαστάσεις ιδιαίτερων χαρακτηριστικών. Διαμορφώθηκε, 

ανασυντάχθηκε και αυτοκαθορίστηκε,  παίρνοντας διάφορες μορφές σαν τον Πρωτέα, 

αποκαλύπτοντας γνωρίσματα και  προκαλώντας το ενδιαφέρον πολλών θεωρητικών 

άλλοτε σε μικρότερο κι άλλοτε σε μεγαλύτερο βαθμό. Ο προσδιορισμός ποικίλων 

εννοιολογικών ερμηνειών, αποτέλεσε καθρέφτισμα της τυπολογίας των κοινωνιών 

μέσα στις οποίες αναπτύχθηκε, με γνώμονα τον τρόπο ένταξης του ατόμου σ΄ αυτές 

και με απόηχο την οριοθέτηση της ατομικής, κοινωνικής και πολιτικής του 

υπόστασης. Η έννοια της ιδιότητας του πολίτη ως ένας αναπτυσσόμενος θεσμός 

αναζωπυρώθηκε  τη δεκαετία του ΄90, προβάλλοντας μια δυναμική για ενδελεχή 

έρευνα, με αποκορύφωμα την εποχή που διανύουμε εξαιτίας του φαινομένου της 

παγκοσμιοποίησης.  

Τα χαρακτηριστικά εκείνα που σηματοδότησαν την ύπαρξή της, συνδέθηκαν 

με τις έννοιες της δημοκρατίας, των δικαιωμάτων και των αξιών, προσδιορίζοντας 

«διαφορετικά και δυνάμει αντιφατικά περιεχόμενα, όπως είναι η πολιτική αρετή, τα 

ατομικά συμφέροντα, το κοινό καλό, το εθνικό συμφέρον και η αξία της πολιτικής 

συμμετοχής»
1
.  

Προκειμένου οι πολιτικοί επιστήμονες να μπορέσουν να εντοπίσουν τα 

χαρακτηριστικά εκείνα που προσδιορίζουν την ιδιότητα του ατόμου ως πολίτη, 

                                                      

1Μπάλιας, Σ. (2008). Ανθρώπινα Δικαιώματα. Ιδιότητα του Πολίτη και Εκπαίδευση. 

Στο Μπάλιας, Σ. (επιμ.), Ενεργός πολίτης και Εκπαίδευση. Αθήνα: Εκδ. Παπαζήση, σ. 

305.  
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βασίστηκαν σε θεωρητικές αναφορές διαφορετικών επιστημονικών κλάδων. 

Σύμφωνα με τη νομική επιστήμη
2
, η ιδιότητα του πολίτη αναγνωρίζεται στα άτομα 

εκείνα που κατέχουν ένα σύνολο από δικαιώματα και υποχρεώσεις, η πολιτική 

επιστήμη αναφέρεται στην πολιτειακή υποχρέωση του ατόμου και κατ΄ επέκταση 

στους θεσμούς του έθνους και της δημοκρατίας και τέλος, η ιστορία εξετάζει τα 

γεγονότα εκείνα που βοήθησαν στην εξέλιξή της.  

Επίσης, η διττή διάσταση της ιδιότητας του πολίτη όπως αυτή 

προσδιορίζεται από τη σχέση του με τους πολιτειακούς σχηματισμούς (σύνολο 

καθηκόντων και δικαιωμάτων σε σχέση με τους νόμους του Συντάγματος) 

προσδιορίζεται ως ψυχολογική και νομική. Στη φύση της πρώτης υπόστασης της 

ιδιότητας του πολίτη, τη ψυχολογική, δεν μπορούν να προσδιοριστούν με σαφήνεια 

τα όριά της άρα και ποιοι κατέχουν την ιδιότητα του πολίτη και ποιοι όχι
3
. Η δεύτερη 

υπόσταση αναφέρεται στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του πολίτη, έχει μια 

κοινωνικο-οικονομική διάσταση και μια πολιτική –πολιτειακή που σχετίζεται με τη 

συμμετοχή. Οι άξονες όμως γύρω από τους οποίους οργανώνεται αυτή η σχέση κάτω 

από το πρίσμα της ιδέας της δημοκρατίας είναι: α) η σύνδεση της πολιτικής 

διαπαιδαγώγησης με την κυρίαρχη ιδεολογία του έθνους, με αποτέλεσμα να 

συνδέεται περισσότερο με την έννοια της υπηκοότητας κι όχι του πολίτη, β) η 

διαμόρφωση σε τοπικό επίπεδο ενός πολιτειακού δεσμού και γ) η ενσωμάτωση 

αστικών, πολιτικών, κοινωνικών κ.ά δικαιωμάτων στην ιδιότητα του πολίτη.  

Ο πρώτος άξονας, καθώς δεν σχετίζεται με διαδικασίες συμμετοχής του 

πολίτη στο πολίτευμα, παραπέμπει στη δόμηση της ιδιότητας του πολίτη με απώτερο 

                                                      

2
 Καρακατσάνη Δ. (2003). Εκπαίδευση και Πολιτική Διαπαιδαγώγηση. Αθήνα: 

Εκδόσεις Μεταίχμιο, σ. 13. 
3
 Βλ. στο ίδιο, σ.σ 13-14. 
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στόχο την πολιτική κοινωνικοποίηση του. Αυτό επιτυγχάνεται με την συσπείρωσή 

του γύρω από γλωσσικά, εθνικά ή θρησκευτικά χαρακτηριστικά που καθρεφτίζουν, 

προσδιορίζουν και ενδυναμώνουν την ηθική και τις πεποιθήσεις της κυρίαρχης 

ιδεολογίας. Η οικοδόμηση μιας κοινής ταυτότητας λειτουργεί υποστηρικτικά και 

ενοποιητικά στην εσωτερική οργάνωση της κοινωνίας, προκειμένου να αποφευχθούν 

εντάσεις ή προβλήματα που μπορεί να θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο τις όποιες 

διαδικασίες εθνικοποίησης, που στοχεύουν στην ισχυροποίηση του κράτους μέσα από 

τις διαδικασίες ελέγχου που ασκεί. 

Παρατηρείται, ότι σήμερα επιχειρείται ένας διαχωρισμός «ανάμεσα στην 

εθνικότητα και την ιδιότητα του πολίτη»
4
 και δίνεται έμφαση στη συμμετοχή και τις 

πολιτικές αρετές που τον χαρακτηρίζουν και συγκεκριμένα στην «ενεργητική 

ιδιότητα του πολίτη»
5
,
 
με χαρακτηριστικά την εθελοντική δράση και την ανάληψη 

καθηκόντων στα πλαίσια της ευημερίας της κοινότητας
6
, όχι σε επίπεδο δυνατότητας 

συμμετοχής (π.χ μέσω της ψήφου) αλλά έμπρακτα με συνειδητή δράση. Οφείλεται 

στην κοινωνική διάσταση της ιδιότητας του πολίτη
7
, όπως αυτή διαμορφώνεται από 

τους στόχους της κοινωνικής πολιτικής, μέσα από διαδικασίες εμπλοκής των πολιτών 

στους δομημένους από το κράτος κοινωνικούς θεσμούς, ως απόρροια των 

κοινωνικών προβλημάτων και αλλαγών σε δημογραφικό, πολιτικό και οικονομικό 

επίπεδο ή ακόμη και σε πλαίσιο κουλτούρας
8
. Η δράση αυτή έχει έναν ηθικό και 

                                                      

4
 Εκπαίδευση και Πολιτική Διαπαιδαγώγηση, οπ. αν. παρ. σ. 15. 

5
Βλ. στο ίδιο, σ. 18. 

6
 Βλ. στο ίδιο, σ. 18. 

7
 Βλ. στο ίδιο, σ. 15. 

8
 Βλ. στο ίδιο, σ. 17. 
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υποχρεωτικό χαρακτήρα και απορρίπτει την ατομιστική ή αυτόνομη διάσταση
9
 των 

πολιτών. 

Το εννοιολογικό ταξίδι γνωριμίας με την ιδιότητα του πολίτη ξεκινά από την 

πρώτη οργανωμένη κοινωνία, μέσα στην οποία αναμφισβήτητα και για πρώτη φορά 

εμφανίστηκε η σύλληψη και η πρακτική εφαρμογή της ιδέας αυτής και αποτέλεσε 

θεμέλιο της δημοκρατίας. Η πόλη - κράτος των Αθηνών στην αρχαία Ελλάδα, με 

χαρακτηριστικές κεντρικές στιγμές ανύψωσης του δήμου αλλά και της ιδιότητας του 

πολίτη από τις μεταρρυθμίσεις του Σόλωνα και του Κλεισθένη
10

, ουσιαστικά 

θεμελίωσε τις πολιτικές και κοινωνιολογικές δομές της ανθρώπινης κοινωνικής 

εξέλιξης, σηματοδοτώντας όλους τους μετέπειτα σταθμούς – ορόσημα αυτής της 

τόσο μοναδικά πολυδιάστατης και ιδιαίτερα εύθραυστης έννοιας. Ο ρόλος του 

ενεργού πολίτη θεωρείται σημαντικός και ταυτίζεται εύστοχα από τον Περικλή στον 

«Επιτάφιο», όπου «χρήσιμος πολίτης είναι εκείνος που ενδιαφέρεται για την πόλη 

του, η πρόταξη της ατομικής ησυχίας αντί των κοινών ανησυχιών δεν μπορούσε να 

νοηθεί και επέσυρε τον χαρακτηρισμό του άχρηστου»
11

. Επομένως, η κεντρική 

σημασία δινόταν στο «εμείς» απέναντι στους «άλλους» (βαρβάρους - τους μη 

Έλληνες), δηλαδή στην ύπαρξη ενός κοινού πεπρωμένου ανάμεσα στους πολίτες 

όπου η πολιτική και η κοινωνική ζωή ήταν ένα. Ο Αριστοτέλης στα "Πολιτικά" 

αναφέρει πως "Πολίτης δ' απλώς ουδενί των άλλων ορίζεται μάλλον ή τω μετέχειν 

                                                      

9
 Εκπαίδευση και Πολιτική Διαπαιδαγώγηση, οπ. αν. παρ. σ. 18. 

10 Καρβούνης Α. (2004). Εισαγωγή στην οργάνωση και λειτουργία του κράτους. 

Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκης, σ.263. 
11

Γιαννής Ν. (2002). Τι είναι η κοινωνία των πολιτών. 

http://www.kinisipoliton.gr/UserFiles/File/public/publication7.pdf [πρόσβαση, 

13/8/2014]. 

http://www.kinisipoliton.gr/UserFiles/File/public/publication7.pdf
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κρίσεως και αρχής" (1275 α)
12

. Δηλαδή «Δεν μπορούμε με άλλο τρόπο να ορίσουμε 

ένα πολίτη από το ότι συμμετέχει στην κρίση και στην αρχή», επισημαίνοντας 

ταυτόχρονα την πολιτική κοινωνία ως μία αξία κι ένα αγαθό που πραγματοποιείται 

κοινωνικά, όπου πυρήνας της είναι ο πολίτης και φυσικά προϋποθέτει πολιτική 

συμμετοχή
13

. 

Χαρακτηριστικό γνώρισμα της πόλης-κράτους ήταν η αμεσότητα της 

δημοκρατίας όπου «ο πολίτης λειτουργούσε διαρκώς και ταυτοχρόνως και με τις δύο 

θεμελιώδεις πολιτικές του ιδιότητες, του νομοθέτη/κυβερνήτη και του απλού 

πολίτη/υπηκόου»
14

, ικανός «να άρχει και να άρχεται»
15

, πράγμα που σήμαινε ότι ήταν 

αδιανόητη μια οποιαδήποτε διάκριση κράτους και κοινωνίας. Το κυριότερο όμως 

ήταν πως μέσα από μια πιθανή τέτοια διάκριση θα κλονίζονταν η ίδια η υπόσταση της 

αμεσότητας της δημοκρατίας στην αρχαία Ελλάδα και θα οδηγούσε σε μια ελλιπή  ή 

ατελή δημοκρατία, με όλες τις συνέπειες που θα προέκυπταν από μια τέτοια 

κατάσταση, όπως  έκπτωση στη δυνατότητα δράσης και επιρροής του Αθηναίου 

πολίτη και γενικότερα των δικαιωμάτων του ως πολίτη της πόλης-κράτους
16

. Επίσης, 

επισημαίνεται η σύνδεση  των σκοπών της παιδείας μέσω των πολιτικών αρετών  και 

του δημοσίου ήθους με την ιδιότητα του πολίτη (Αριστοτέλης) 
17 

και αναδύεται για 

                                                      

12
 Τσιαντή Γ. Η φιλοσοφία και ο σύγχρονος άνθρωπος. 

http://xelidona.gr/index.php/news/22-2011-10-13-08-23-14 [πρόσβαση 8/9/2014]  
13

 Ψυχοπαίδης, Κ. (1989). Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη (Πανεπιστημιακές 

παραδόσεις). http://www.24grammata.com/wp-content/uploads/2012/06/Psichopedis-

24grammata.com_.pdf [πρόσβαση 16/08/2014]. 
14

 Μακρυδημήτρης Α. (2006). Κράτος και κοινωνία των πολιτών. Ελευθερία και 

Κοινωνική Δικαιοσύνη, β΄ έκδοση. Αθήνα: Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις, σ. 49. 
15

 Ενεργός πολίτης και Εκπαίδευση, οπ. αν. παρ. σ. 13.  
16

 Βλ. στο ίδιο, σ. 52. 
17

 Βλ. στο ίδιο, σ. 14.  

http://xelidona.gr/index.php/news/22-2011-10-13-08-23-14
http://www.24grammata.com/wp-content/uploads/2012/06/Psichopedis-24grammata.com_.pdf
http://www.24grammata.com/wp-content/uploads/2012/06/Psichopedis-24grammata.com_.pdf
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πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία η ανάγκη του ανθρώπου «να διάγει πολιτικό 

βίο»
18

.  

Στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα πραγματοποιείται η Βιομηχανική 

Επανάσταση. Αναπτύσσεται η επιστημονική σκέψη και προσανατολίζεται στην ιδέα 

της προόδου και της διαρκούς εξέλιξης
19

. Η δημοσίευση των έργων: «Leviathan» 

(1651) του Th. Hobbes και «Κοινωνικό Συμβόλαιο» (1762) του J.J. Rousseau, 

βοήθησαν στην εγκατάλειψη της ελέω του θεού εξουσία και οδήγησαν στην ελέω του 

λαού εξουσία. Υποστηρίχθηκε έτσι «η αυτοτέλεια της οικονομίας και η ρύθμισή της 

από νόμους και κανόνες και όχι απ΄ την εξουσία του απόλυτου μονάρχη»
20

.  

Με τις ιδέες των εκπροσώπων του κλασικού φιλελευθερισμού αναβίωσε η 

έννοια της ιδιότητας του πολίτη. Στην πρώιμη φιλελεύθερη παράδοση και σύμφωνα 

με τον Locke για το άτομο «ο σκοπός ίδρυσης της πολιτικής κοινότητας είναι η 

προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του, πρωτίστως της ιδιοκτησίας που 

απορρέουν από το φυσικό δίκαιο»
21

. Αξίζει όμως να σημειωθεί πως το κριτήριο αυτό 

απέκλεισε πολιτικά ένα μεγάλο μέρος της αστικής κοινωνίας και ιδιαίτερα αυτό της 

εργατικής τάξης
22

.  

Η έμφαση στην ιδέα του ελεύθερου πολίτη που βασικό μέλημά του 

αποτελούσε η προάσπιση των συμφερόντων της πόλης του -σύμφωνα με τον 

Αριστοτέλη- απέκτησε μια κεντρική θέση στη δυτική σκέψη
23

 με τις απόψεις του  

Ρουσσώ και «συνέλαβε στη διαμόρφωση της σύγχρονης ιδέας της συμμετοχικής 

                                                      

18
 Ενεργός πολίτης και Εκπαίδευση, οπ. αν. παρ. σ. 13.  

19
Νικολάου, Σ. (2009). Θεωρητικά ζητήματα στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. 

Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg, σ. 53. 
20

 Βλ. στο ίδιο, σ. 54. 
21

 Ενεργός πολίτης και Εκπαίδευση, οπ. αν. παρ. σ. 305. 
22

 Βλ. στο ίδιο, σ. 309. 
23

 Βλ. στο ίδιο, σ. 13.  
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δημοκρατίας»
24 

σχετικά με τη γενική βούληση των πολιτών. Υποστήριζε μεταξύ 

άλλων ότι η πηγή όλων των κοινωνικών δεινών αποτελούσε η ιδιοκτησία και τόνισε 

το ηθικό χρέος του πολίτη έναντι των κοινωνικών κανόνων στη βάση του συλλογικού 

και όχι του ατομικού συμφέροντος, σε μια προσπάθεια αποθέωσης «να συνδεθεί η 

ελευθερία με τη συμμετοχή»
25

.  

Με την Γαλλική Επανάσταση και την κατάκτηση των ατομικών 

δικαιωμάτων - με πρώτιστο ιδανικό αυτό της ελευθερίας- που απαραίτητη 

προϋπόθεση για την απόλαυση τους ήταν η δημιουργία μιας δίκαιης και 

δημοκρατικής κοινωνίας, παρατηρείται μια σύνδεση της ιδιότητας του πολίτη με τα 

ατομικά δικαιώματα και την δημοκρατία
26

. Αναγνωρίζονται επίσης, πολλά κοινωνικά 

δικαιώματα και επιτυγχάνεται ισότητα, άρα και η ουσιαστική απόλαυση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων
27

.   

Με την εκβιομηχάνιση η αναγκαιότητα εξειδικευμένου προσωπικού 

στελέχωσης κάποιων μονάδων οδήγησε στην υποχρεωτική δημόσια εκπαίδευση και 

κατ΄ επέκταση στην εξέλιξη της ιδιότητας του πολίτη, που επιπλέον επικεντρώνεται 

στην «καλλιέργεια μιας εθνικής πολιτικής κουλτούρας»
28

 με στόχο την ενοποίηση 

του πληθυσμού και την ψυχική του εξύψωση. Η ομογενοποίηση του πληθυσμού 

εντός των συνόρων του κράτους επιτυγχάνεται διαμέσου πολιτικών και διοικητικών 

μέτρων, πλαισιωμένη ταυτόχρονα με την πεποίθηση ότι μόνο το ίδιο το κράτος 

μπορεί να προσφέρει ένα ανώτερο επίπεδο ζωής στον πληθυσμό του. Η κατάλληλη 

διαπαιδαγώγηση που προσφέρει -επιβάλλοντας μια εθνική γλώσσα, μια καθολική 

                                                      

24
 Heyhood, A. (2006). Εισαγωγή στην πολιτική. Αθήνα: Εκδόσεις Πόλις, σ. 115. 

25
 Εισαγωγή στην οργάνωση και λειτουργία του κράτους, οπ. αν. παρ. σ. 265. 

26
 Ενεργός πολίτης και Εκπαίδευση, οπ. αν. παρ. σ. 12.  

27
 Βλ. στο ίδιο, σ. 314. 

28
 Εκπαίδευση και Πολιτική Διαπαιδαγώγηση, οπ. αν. παρ. σ. 19. 
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στρατιωτική θητεία και ένα εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα- μπορεί να εγγυηθεί υψηλά 

αισθήματα ικανοποίησης και υπερηφάνειας, προσδιορίζοντας μ΄ αυτόν τον τρόπο  ένα 

σύνολο σχέσεων πολιτικού εθνικισμού προκειμένου να επιβιώσει μέσα στο χρόνο
29

. 

Ο J.S. Mill επιχειρώντας ένα πάντρεμα της κλασικής φιλελεύθερης 

αντίληψης με την σοσιαλιστική ιδέα συνδέει την ιδιότητα του πολίτη με την 

εκπαίδευση, προκειμένου μέσω της ηθικής, πολιτικής και πνευματικής ανάπτυξης του 

ατόμου να επιτευχθεί η ηθική ολοκλήρωση ελεύθερων και ίσων πολιτών μέσα σε μια 

δημοκρατική κοινωνία
30

.  

Ο Γιώργος Κόκκινος σημειώνει ότι σύμφωνα με το Λεξικό των Κοινωνικών 

Επιστημών ο όρος «ιδιότητα του πολίτη» (= citizenship) στα πλαίσια της πολιτικής 

νεωτερικότητας ταυτίζεται με την «εθνική ιθαγένεια» και εννοεί την «κατάσταση των 

σχέσεων μεταξύ ενός φυσικού προσώπου και της πολιτικής κοινωνίας του κράτους με 

βάση την οποία αφενός το φυσικό πρόσωπο οφείλει αφοσίωση στο κράτος και 

αφετέρου το κράτος παρέχει προστασία στο άτομο» και ακόμη «τη θέση του ατόμου 

σε μία κοινωνία, η οποία βασίζεται στο κράτος δικαίου και στις αρχές της νομικής 

και πολιτικής ισότητας»
31

. Εκφράζεται δε με  «1ον) την αναγνώριση ίσων 

δικαιωμάτων στους φορείς της, 2ον) με την τυπική ισότητα συμμετοχής των φορέων 

της στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων και 3ον) με την απόλυτη υποχρέωση 

υπακοής τους στον νόμο, ο οποίος εκλαμβάνεται ως αποκρυστάλλωση της 

                                                      

29
 Εκπαίδευση και Πολιτική Διαπαιδαγώγηση, οπ. αν. παρ. σ. 19. 

30
 Ενεργός πολίτης και Εκπαίδευση, οπ. αν. παρ. σ. 314. 

31
 Κόκκινος, Γ. Τα Ελληνικά Συντάγματα και η Ιδιότητα του Πολίτη (1844-1927), 

Απόπειρα ιστορικές επισκόπησης, σ. 73. 

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCoQ

FjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.mnimon.gr%2Findex.php%2Fmnimon%2Farticle

%2Fdownload%2F289%2F402.pdf&ei=-

9_nU_D9Ccmi0QXgn4HQBA&usg=AFQjCNG8y92zMGsAP2tf1rXHBMgxQciwJw

&bvm=bv.72676100,d.d2k [πρόσβαση 11/8/2014]. 

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCoQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.mnimon.gr%2Findex.php%2Fmnimon%2Farticle%2Fdownload%2F289%2F402.pdf&ei=-9_nU_D9Ccmi0QXgn4HQBA&usg=AFQjCNG8y92zMGsAP2tf1rXHBMgxQciwJw&bvm=bv.72676100,d.d2k
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCoQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.mnimon.gr%2Findex.php%2Fmnimon%2Farticle%2Fdownload%2F289%2F402.pdf&ei=-9_nU_D9Ccmi0QXgn4HQBA&usg=AFQjCNG8y92zMGsAP2tf1rXHBMgxQciwJw&bvm=bv.72676100,d.d2k
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCoQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.mnimon.gr%2Findex.php%2Fmnimon%2Farticle%2Fdownload%2F289%2F402.pdf&ei=-9_nU_D9Ccmi0QXgn4HQBA&usg=AFQjCNG8y92zMGsAP2tf1rXHBMgxQciwJw&bvm=bv.72676100,d.d2k
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCoQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.mnimon.gr%2Findex.php%2Fmnimon%2Farticle%2Fdownload%2F289%2F402.pdf&ei=-9_nU_D9Ccmi0QXgn4HQBA&usg=AFQjCNG8y92zMGsAP2tf1rXHBMgxQciwJw&bvm=bv.72676100,d.d2k
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCoQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.mnimon.gr%2Findex.php%2Fmnimon%2Farticle%2Fdownload%2F289%2F402.pdf&ei=-9_nU_D9Ccmi0QXgn4HQBA&usg=AFQjCNG8y92zMGsAP2tf1rXHBMgxQciwJw&bvm=bv.72676100,d.d2k
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συλλογικής βούλησης»
32

. Σε αντίθεση με αυτή την έννοια της ιδιότητας του πολίτη, 

υποστηρίζει ότι η απλή υπηκοότητα βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στην απόδοση 

των  αστικών δικαιωμάτων, άρα αποκλεισμό του ατόμου «από τα κατ' εξοχήν 

πολιτικά αγαθά και με περιχαράκωση του στη σφαίρα της ιδιωτικότητας. Η 

αντιδιαστολή της εθνικής ιθαγένειας από την απλή υπηκοότητα ανάγεται στη 

διαφοροποίηση του ατόμου-ιδιώτη, φορέα δικαιωμάτων αυτοπροσδιορισμού, από το 

άτομο-πολίτη, φορέα στοιχειώδους και ισοδύναμης πολιτικής ισχύος στο πλαίσιο της 

συλλογικής πολιτικής βούλησης»
33

. 

Ο Βρετανός κοινωνιολόγος T. H. Marshall στο βιβλίο του «Ιδιότητα του 

Πολίτη και Κοινωνική Τάξη» (Citizenship and Social Class), αναφέρει 

χαρακτηριστικά ότι  «Η ιδιότητα του πολίτη είναι μια κοινωνική θέση που 

απονέμεται σε όλους όσοι είναι πλήρη μέλη μιας κοινότητας. Όλοι όσοι την κατέχουν 

είναι ίσοι ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις με τις οποίες έχει εμπλουτιστεί  

αυτή η κοινωνική θέση. Δεν υπάρχει καθολική αρχή που καθορίζει ποια θα είναι αυτά 

τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις»
34

. Επιμερίζοντας την παραπάνω έννοια, διακρίνει  

την ιδιότητα του πολίτη σε τρία συστατικά στοιχεία το ατομικό, το πολιτικό και το 

κοινωνικό.  

Συγκεκριμένα, το ατομικό στοιχείο αναφέρεται σ΄ όλα εκείνα τα δικαιώματα 

που καθορίζουν την ελευθερία του ατόμου όπως εκείνα της έκφρασης, σκέψης, 

πίστης, προσωπικού χαρακτήρα, της ελεύθερης σύναψης συμβάσεων αλλά και τα 

ιδιοκτησιακά δικαιώματα ή εκείνα της απονομής δικαιοσύνης που αποκτούνται σε 

                                                      

32
 Τα Ελληνικά Συντάγματα και η Ιδιότητα του Πολίτη (1844-1927), Απόπειρα 

ιστορικές επισκόπησης, οπ. αν. παρ. σ. 73. 
33

 Βλ. στο ίδιο, σ. 73. 
34 

Marshall T., Bottomore T. (2001). Ιδιότητα του Πολίτη και Κοινωνική Τάξη. Αθήνα: 

Εκδόσεις Gutenberg, σ. 62. 
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ισότιμη βάση για όλους μέσα από νόμιμες διαδικασίες. Το πολιτικό στοιχείο 

προσδιορίζει το δικαίωμα του πολίτη να συμμετέχει στην άσκηση πολιτικής εξουσίας 

ως μέλος ενός πολιτικού σώματος  ή μέσω της συμμετοχής του στην διαδικασία  

εκλογής ενός τέτοιου σώματος. Τέλος, το κοινωνικό στοιχείο καλύπτει ένα μεγάλο 

φάσμα δικαιωμάτων που σχετίζονται με την οικονομική ευημερία του μέσου 

αποδεκτού επιπέδου της συγκεκριμένης εποχής  αλλά και της ασφάλειας ή της 

κοινωνικής κληρονομιάς που την χαρακτηρίζουν μέσω του θεσμού της εκπαίδευσης 

και των κοινωνικών υπηρεσιών
35

. 

Ενώ, τα παλιά χρόνια οι τρεις αυτές διαστάσεις της ιδιότητας του πολίτη 

ήταν άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους, με το πέρασμα του χρόνου επετεύχθη όχι 

μόνο ο διαχωρισμός τους αλλά εξαφανίστηκε και οποιαδήποτε σχέση ανάμεσά τους. 

Αυτό συνέβη, καθώς  ένα κράμα θεσμών και κατ΄ επέκταση αντίστοιχων 

δικαιωμάτων εξειδικεύτηκαν, παίρνοντας εθνικό χαρακτήρα. Έτσι με κάθε ιστορική 

ακρίβεια είμαστε σε θέση να κάνουμε σύνδεση αιώνα και καθεμιάς διάστασης και 

συγκεκριμένα «τα ατομικά δικαιώματα με τον 18ο αιώνα, τα πολιτικά με τον 19ο και 

τα κοινωνικά με τον 20ο, παρόλο που παρατηρείται επικάλυψη των δύο τελευταίων
36

. 

Επίσης, άλλο χαρακτηριστικό ήταν ότι προϋπόθεση για την εμφάνιση πολιτικών 

δικαιωμάτων αποτελούσε η  κατάκτηση των ατομικών δικαιωμάτων. Η κυριαρχία 

των κοινωνικών δικαιωμάτων επετεύχθη αργότερα, έπειτα από μια μακρά περίοδο 

καταστολής τους τον 18ο και των αρχών του 19ου αιώνα, όπου και αναβίωσαν με την 

ανάπτυξη της δημόσιας βασικής εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα μόνο κατά τον 20ο 

αιώνα κατάφεραν να συμπορευτούν ισότιμα με τα άλλα δύο στοιχεία της ιδιότητας 

                                                      

35
 Ιδιότητα του Πολίτη και Κοινωνική Τάξη, οπ. αν. παρ. σ. 43. 

36
 Βλ. στο ίδιο, σ. 47. 



20 

 

του πολίτη
37

.  Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη θεωρία του T. H. Marshall, 

επικεντρώνεται μόνο στα δικαιώματα κι όχι στις υποχρεώσεις των ατόμων απέναντι 

στην κοινωνία με αποτέλεσμα να δεχθεί κριτική για «μια παθητική ερμηνεία-

προσέγγιση της ιδιότητας του πολίτη»
38

. 

Σύγχρονοι θεωρητικοί όπως ο Taylor στα μέσα της δεκαετίας του ‘80 

επεσήμαναν τον ατομικισμό που μπορεί να αναδυθεί από τα ατομικά φιλελεύθερα και 

δημοκρατικά δικαιώματα σε βάρος του δημόσιου κοινωνικού ήθους που θα έχει 

στόχο την ελευθερία όλων και τη λαϊκή κυριαρχία
39

. Παρατηρήθηκε επομένως μια 

ουσιαστική διαφορά της νεωτερικής φιλελεύθερης πολιτικής παράδοσης με την 

αρχαιοελληνική αντίληψη που «οδήγησε στην υποβάθμιση και την παρακμή των 

αρετών του πολίτη και στην κρίση της ίδιας της δημοκρατίας (Taguieff, 2002)»
40

. 

Αυτή η διάσταση άρχισε να απασχολεί τους στοχαστές από τα μέσα του 19ου αιώνα 

και ιδιαίτερα μέσω της σκέψης του Tocqueville που υποστήριξε ότι «ο ατομικισμός 

στερεύει την πηγή των δημόσιων αρετών»
41

 , υποστηρίζοντας την ανάγκη για 

συμφιλίωση του φιλελευθερισμού  με τον κοινοτισμό μέσω της καλλιέργειας των 

πολιτικών δικαιωμάτων και αρετών
42

.  

Ο Rawls τοποθετείται πιο ουσιαστικά σ΄ αυτή την αντίληψη τονίζοντας τον 

οικουμενικό χαρακτήρα των ελευθεριών και των ατομικών δικαιωμάτων για όλους 

και την διαφύλαξή τους στο πλαίσιο μιας πολιτικής κοινότητας με μέσο την 

εκπαίδευση, έτσι ώστε όλοι να γίνουν ενεργοί πολίτες ασκώντας στην πράξη την 

                                                      

37
 Ιδιότητα του Πολίτη και Κοινωνική Τάξη, οπ. αν. παρ. σ. 61. 

38
 Εκπαίδευση και Πολιτική Διαπαιδαγώγηση, οπ. αν. παρ. σ. 15. 

39
 Ενεργός πολίτης και Εκπαίδευση, οπ. αν. παρ. σ. 12.  

40
 Βλ. στο ίδιο, σ. 16. 

41
 Βλ. στο ίδιο, σ. 16. 

42
 Βλ. στο ίδιο, σ. 16. 
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ελευθερία τους και απολαμβάνοντας στην πράξη τα δικαιώματά τους
43

. Απαραίτητη 

προϋπόθεση της δημοκρατικής εκπαίδευσης είναι η καλλιέργεια πολιτικών αρετών 

όπως η κριτική σκέψη, η αυτοσυγκράτηση , ο διάλογος, η εντιμότητα και «η 

πολιτειακή φιλία μεταξύ των πολιτών»
44

. Επίσης, στη φιλελεύθερη δημοκρατία 

νομιμοποιούνται τα ατομικά συμφέροντα των πολιτών με απώτερο στόχο την 

μετατροπή του ατόμου –καταναλωτή σε άτομου-πολίτη, ενός ατόμου  δηλαδή που θα 

έχει ατομικές ευθύνες και δικαιώματα σε ένα κοινό μέλλον με τους συμπολίτες του
45

. 

Στη σύγχρονη εποχή που η αγορά και η οικονομία στις αναπτυγμένες χώρες 

παγκοσμιοποιούνται, σημαντικό ρόλο παίζει η ανάπτυξη της πληροφορικής όπου ο 

άνθρωπος έχει πρόσβαση στην πληροφορία και τη γνώση με σοβαρές συνέπειες που  

όπως σημειώνουν πολλοί στοχαστές στην Έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής για την 

Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα υπό την προεδρία του J.Delors (2002), αυτό να οδηγεί 

«σε διαταραχή της μάθησης και της πρόσβασης στη γνώση που πραγματοποιείται 

εκτός των τυπικών εκπαιδευτικών συστημάτων»
46

. Παράλληλα οι ατομικές, 

κοινωνικές και ανθρωπιστικές αξίες τροποποιήθηκαν ή έχασαν την ηθική τους βάση 

εξαιτίας του ανταγωνιστικού τρόπου ζωής του ανθρώπου
47

. Ο σύγχρονος τρόπος 

ζωής επιτάσσει την εμπορευματοποίηση ή επαγγελματοποίηση της γνώσης και των 

αξιών, δίχως ηθικούς φραγμούς, στο βωμό του κέρδους και της πρόσκαιρης ατομικής 

ικανοποίησης, που έχει ως αποτέλεσμα ο μέσος άνθρωπος να αδιαφορεί για πολύ 

σημαντικά θέματα που τον αφορούν άμεσα και τα οποία μπορούν να απειλήσουν την 

ίδια του την ύπαρξη. Ανταγωνισμός, απληστία και ματαιοδοξία υπερτερούν έναντι 

                                                      

43
 Ενεργός πολίτης και Εκπαίδευση, οπ. αν. παρ. σ. 18. 

44
 Βλ. στο ίδιο, σ. 19. 

45
 Βλ. στο ίδιο, σ. 20. 

46
 Θεωρητικά ζητήματα στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, οπ. αν. παρ. σ. 55. 

47
 Βλ. στο ίδιο, σ.σ 64-65. 
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άλλων υψηλότερων ιδανικών, όπως ο αλτρουισμός και η αλληλεγγύη, 

ισχυροποιώντας συνεχώς το οικονομικό σύστημα και αποδυναμώνοντας αντίστοιχα 

την ανθρώπινη πλευρά του πολίτη. 

Σύμφωνα  με την ίδια έκθεση «η παιδεία θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην 

καλλιέργεια των ικανοτήτων των νέων, της κριτικής τους σκέψης και της ηθικής μέσα 

από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης»
48

 συμβάλλοντας στην «καλλιέργεια ενός 

αισθήματος ‘ανήκειν’ σε μία κοινή κοινωνική και πολιτισμική κοινότητα στο πλαίσιο 

ενός δημοκρατικού πολιτισμού, στη βάση μιας διεθνούς αντίληψης για την 

αλληλεγγύη μεταξύ των λαών»
49

. Το σχολείο επιτελώντας τη θεσμική του λειτουργία 

μπορεί να βοηθήσει στην καλλιέργεια της κοινωνικής συμβίωσης, να μεταδώσει 

ηθικές αξίες του πνευματικού και τεχνολογικού κόσμου
50

, προσφέροντας 

«διαπαιδαγώγηση και μόρφωση της νέας γενιάς για μια κοινωνία ειρήνης, ανοχής, 

αλληλεγγύης, ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης»
51

.  

Σύμφωνα με τον Durkheim «η συλλογική συνείδηση είναι το θεμέλιο της 

ανθρώπινης γνώσης, που καθορίζει την συμπεριφορά των ανθρώπων και τη μορφή 

των ανθρώπινων σχέσεων είναι εκείνη που εξασφαλίζει την κοινωνική συνοχή. Όταν 

δεν λειτουργεί η συλλογική συνείδηση τότε έχουμε ανομία»
52

. 

Επίσης, σχετικά με την ταυτότητα υποστηρίζει ότι δεν θα πρέπει να 

απορρίπτεται  η εθνική ιθαγένεια «αλλά θα έπρεπε να συνδυαστεί με τη 

συνειδητοποίηση ότι κανένα έθνος δεν μπορεί να λειτουργήσει σε απομόνωση στο 

                                                      

48 
Θεωρητικά ζητήματα στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, οπ. αν. παρ. σ. 66.

 

49 
Βλ. στο ίδιο, σ. 66.

 

50 
Βλ. στο ίδιο, σ. 67.

 

51 
Βλ. στο ίδιο, σ. 69.

 

52 
Βλ. στο ίδιο, σ. 89.
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σημερινό κόσμο, έτσι ώστε η ιδιότητα του πολίτη να πρέπει να εμπεριέχει και εθνικές 

και πολυεθνικές διαστάσεις»
53

. 

 

1.2 ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Σύμφωνα με τον Μάρσαλ στις προ-καπιταλιστικές κοινωνίες η ιστορία της 

κοινής καταγωγής ήταν αυτό που ένωνε την κοινωνική θέση του πολίτη ενώ στις 

καπιταλιστικές κοινωνίες είναι «η άμεση αίσθηση συμμετοχής στην κοινότητα 

βασισμένη στην προσήλωση σ΄ έναν κοινό πολιτισμό. Είναι η αφοσίωση των 

ελεύθερων ανθρώπων που έχουν δικαιώματα και προστατεύονται από ένα κοινό 

δίκαιο
54

. Αυτό προϋποθέτει την ανάπτυξη των τριών ειδών δικαιωμάτων (ατομικών, 

κοινωνικών, πολιτικών) αλλά και μέσω της δράσης του πολίτη κι όχι μέσω της 

παθητικής αποδοχής. Επίσης, η μελέτη της δυναμικής των κοινωνικών δικαιωμάτων 

επικεντρώθηκε στην παιδεία 
55

 μέσω της οποίας πραγματοποιείται η αυτονομία και  η 

ολοκλήρωση των μορφωμένων πολιτών
56

. 

Η ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη ως έννοια  είναι θεσμικά 

αποκρυσταλλωμένη στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα εδώ και περίπου πενήντα χρόνια, 

διαπέρασε από πολλά αλληλεπικαλυπτόμενα στάδια και συνέβαλλε στην θεμελίωση 

της πεποίθησης -ίσως περισσότερο από ποτέ την εποχή που διανύουμε- ότι οι πολίτες 

της Ε.Ε και οι οικογένειές τους, καλύτερα είναι να αποτελούν τους εταίρους παρά 

                                                      

53
 Cogan, J., Derricott R. (1998). Citizenship for the 21st Century, An International 

Perspective on Education. Kogan Page, p. 3. 
54

 Μάρσαλ, σελ. 75 
55

 Ιδιότητα του Πολίτη και Κοινωνική Τάξη, οπ. αν. παρ. σ. 22. 
56

 Βλ. στο ίδιο, σ. 22. 
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τους αποδέκτες του πολιτικού σχεδιασμού της Ένωσης
57

, και επίσης να έχουν τη 

δυνατότητα να συμμετέχουν στον ‘προβληματισμό’ για την Ευρώπη μέσα στην οποία 

επιθυμούν να ζήσουν.  

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα σύμφωνα με τον Bottomore εγείρει την έννοια της 

διπλής ιδιότητας του πολίτη, αυτή την τυπική του εθνικού κράτους και την 

ουσιαστική της ευρωπαϊκής ιδιότητας του πολίτη που εκφράζεται «σε ένα εμβρυακό 

σύνολο δικαιωμάτων, το οποίο υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και την 

Επιτροπή Ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και στις προτάσεις του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου για έναν νέο ‘Κοινωνικό Χάρτη’»
58

.  

Στο άρθρο 8 της Συνθ. Ε.Κ, όταν εισήχθη ο όρος citizenship στα πλαίσια της 

Ε.Ε, αποδόθηκε στην ελληνική γλώσσα ως ‘ιθαγένεια’ που είναι συνώνυμος με τον 

όρο ‘υπηκοότητα’ (nationality), «ο οποίος χαρακτηρίζει τον μόνιμο, δημοσίου 

δικαίου, δεσμό που υφίσταται μεταξύ του προσώπου και του κράτους σ΄ ένα 

εθνοκρατικό σχηματισμό»
59

, καθώς δεν υπήρχε κάποιος άλλος αντίστοιχος. Στη 

συνέχεια όμως θεωρήθηκε ως αποδεκτός ο όρος ‘πολιτειότητα’ αλλά και ‘ιδιότητα 

του πολίτη’
60

. 

Οι λόγοι που οδήγησαν σε προβληματισμό για την τυπική ιδιότητα του 

πολίτη (μέλους ενός εθνικού κράτους) ήταν: α) λόγω της μετανάστευσης μετά τον 

πόλεμο, β) η διεθνοποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας που οδήγησε στη νόμιμη εγκατάσταση αλλοδαπών π.χ στη Γερμανία και 

                                                      

57
 European Commision. (2013). Co-creating European Union Citizenship. 

Luxembourg, p. 50. http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/policy_reviews/co-

creating_eu_citizenship.pdf [πρόσβαση 14/8/2014]. 
58

 Ιδιότητα του Πολίτη και Κοινωνική Τάξη, οπ. αν. παρ. σ. 152. 
59

 Παντίδης, Σ., Πασιάς. (2003). Επιμέλεια σειράς, Μπουζάκης, Σ. Ευρωπαϊκή 

Διάσταση στην Εκπαίδευση. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg, σ. 141. 
60

 Ιδιότητα του Πολίτη και Κοινωνική Τάξη, οπ. αν. παρ. σ. 10. 
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γ) τα προβλήματα που αναδύθηκαν από αυτές τις διαδικασίες, δηλαδή κατά πόσο η 

ιδιότητα του πολίτη -με την ουσιαστική έννοια- θα πρέπει να αποδοθεί σ΄ αυτούς  που 

είναι μόνιμα εγκατεστημένοι μόνο από το εθνικό κράτος στο οποίο διαμένουν
61

. 

Η Alistair Ross τονίζει τους λόγους που τα πολιτικά σύνορα έχουν 

εξασθενήσει και παράλληλα επιτεύχθηκαν σημαντικές αλλαγές στις κοινωνικές 

δομές, όπως: η κοινωνική κινητικότητα, η εξασθένηση των παραδοσιακών ρόλων των 

φύλων των κοινωνιών της Ευρώπης, , η μετακίνηση των πληθυσμών, το τέλος των 

ευρωπαϊκών αποικιών και τέλος η παγκοσμιοποίηση και η ανάπτυξη των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων
62

.  

Προκειμένου  να κατανοηθεί η έννοια του ευρωπαίου πολίτη  (european 

citizenship), είναι θεμιτό να διερευνηθεί ως έννοια σε συνδυασμό με όλες εκείνες τις 

παραμέτρους που την επηρέασαν ιστορικά, όπως η  εξέλιξη των θεσμών και των 

λειτουργιών της Ε.Ε, η πορεία της Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής και η 

εμφάνιση του δημοκρατικού ελλείμματος  σε πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό 

επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουν να οριοθετηθούν εννοιολογικά  και με 

σαφήνεια οι όροι: ευρωπαϊκή ταυτότητα, ευρωπαϊκή συνείδηση και δικαιώματα και 

υποχρεώσεις του ευρωπαίου πολίτη. Το πλαίσιο αφορά την παγιωμένη πια πεποίθηση 

των πολιτικών της Ε.Ε - ότι προκειμένου οι πολίτες των κρατών μελών τους αλλά και 

οι επόμενες γενιές να είναι σε θέση να υιοθετήσουν την ουσία της έννοιας αυτής και 

συνάμα να μάθουν να ενεργούν ως ευρωπαίοι πολίτες - οφείλουν σ΄ αυτούς 

πρωτίστως, ως αντιπρόσωποι των κρατών από τα οποία προέρχονται, να τους 

βοηθήσουν να λυθούν σε πολιτικό επίπεδο, άλλα ζωτικής φύσεως προβλήματα που 
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 Ιδιότητα του Πολίτη και Κοινωνική Τάξη, οπ. αν. παρ. σ. 156. 
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 Ross Α. (2002). Citizenship Education and Curriculum Theory. Edited by Scott D 

and  Lawson H., Citizenship Education and the Curriculum.  London by Ablex 

Publishing, p. 48. 
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σχετίζονται με την καθημερινότητά τους ως πολίτες. Δηλαδή, μέσω των θεσμικών της 

οργάνων η Ε.Ε  και συγκεκριμένα μέσω των διαδικασιών λειτουργίας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να επιτευχθεί σύνδεση με τα εθνικά κοινοβούλια των 

κρατών-μελών. Αυτά δείχνουν οι πολίτες να εμπιστεύονται περισσότερο, αφού 

αντανακλούν τη δυναμική των κοινωνιών που αντιπροσωπεύουν και προσλαμβάνουν 

μια  καλύτερη, άμεση και πιο διαφανή ενημέρωση για τις αρμοδιότητές τους σε 

σχέση με αυτές του Ε.Κ. Μόνο μέσω αυτής της διασύνδεσης θα δημιουργηθεί μια 

«θεσμική επαφή και αλληλόδραση»
63

μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων, θα μειωθεί 

το δημοκρατικό έλλειμμα και θα προωθηθεί ο εκδημοκρατισμός της Ε.Ε.  

Είναι γενικά αποδεκτό ότι η σύσταση του θεσμικού οικοδομήματος της Ε.Ε 

χαρακτηρίζεται από μοναδικότητα, σε συνδυασμό με «την τελεολογική ασάφεια που 

χαρακτηρίζει την ενοποιητική διαδικασία»
64

. Υπάρχει δηλαδή μια ασάφεια σχετικά 

με την πορεία και τα μέσα που χρησιμοποιεί η Ε.Ε καθώς δεν έχε καθορίσει τον 

τελικό στόχο της. Πιο συγκεκριμένα, η αναπροσαρμογή και επαναπροσδιορισμός των 

μέσων θα αποτελούσε αναγκαία συνθήκη σε περίπτωση καθορισμού του στόχου, από 

την άλλη όμως ο καθορισμός του στόχου, που ναι μεν θα έλυνε το τελεολογικό 

πρόβλημα της Ε.Ε, θα επέφερε σοβαρούς κλυδωνισμούς στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα 

και στην ίδια την ύπαρξή της.
65

 Αυτό θα οφείλονταν στην ανάγκη αποδοχής μιας 

κυρίαρχης ιδεολογίας εντός των ορίων της Ε.Ε
66

 και στην παραμέριση των  επιμέρους 

εθνικών ιδεολογιών των κρατών – μελών της. 
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 Βοσκόπουλος, Γ. (2009). Ευρωπαϊκή Ένωση, θεσμοί, πολιτικές, προκλήσεις, 

προβληματισμοί. Αθήνα: Εκδόσεις Επίκεντρο, σ.73. 
64

 Βλ. στο ίδιο, σ. 45. 
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 Βλ. στο ίδιο, σ. 179. 
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Η διασταύρωση αρμοδιοτήτων των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε (Επιτροπής, 

Συμβουλίου και Κοινοβουλίου), όπου η νομοθετική και η εκτελεστική εξουσία 

αλληλεπικαλύπτεται στα ίδια θεσμικά όργανα και η έκδηλη υπεροχή του Συμβουλίου 

και της Επιτροπής, σε σχέση αρμοδιοτήτων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οδηγεί 

τους πολίτες σε σύγχυση, αφού δεν μπορούν να αποδώσουν ευθύνες εκεί που πρέπει. 

Επίσης, η συνεργασία των διάφορων θεσμικών οργάνων, τα οποία υιοθετούν τόσο 

εθνικά όσο και από υπερεθνικά χαρακτηριστικά, προκαλεί προβλήματα ή εντάσεις 

και οδηγεί στη συναίνεση προκειμένου να βρεθεί λύση -με μείζονα προς άμεση 

αντιμετώπιση θέματα- τα κύματα διεύρυνσης της Ε.Ε , το φαινόμενο της 

παγκοσμιοποίησης και τις ιδιαίτερες σχέσεις με τις αναπτυσσόμενες χώρες.   

Η εκχώρηση πολιτικών αρμοδιοτήτων από τα εθνικά κέντρα των κρατών-

μελών προς την ΕΕ και η αδυναμία μιας δύναμης που να μπορεί να συγκρατήσει τις 

κεντρικές και τις περιφερειακές δυνάμεις σε συνοχή, προκαλεί προβλήματα στη 

διαδικασία νομιμοποίησής τους μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες. Ακόμη, η μη 

διάκριση νομοθετικών, εκτελεστικών και δικαστικών αρμοδιοτήτων μεταξύ των 

οργάνων, αναδεικνύει το δημοκρατικό έλλειμμα, όπως αυτό εκφράζεται με την 

έλλειψη νομιμοποίησης (μη ικανοποιητική συμμετοχή των ευρωπαίων στις εκλογές), 

την έλλειψη διαφάνειας (μυστικότητα στον τρόπο λειτουργίας του Συμβουλίου), την 

έλλειψη συγκατάθεσης (ενίσχυση πρακτικών ενισχυμένης πλειοψηφίας), το έλλειμμα 

σε επίπεδο απόδοσης ευθυνών (τρόπος λειτουργίας Επιτροπής και ΕΚ Τράπεζας και 

την έλλειψη προστασίας (αδυναμία κοινωνικής πολιτικής)
67

. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

εμφανίζεται να έχει χάσει τον προσανατολισμό της και το κεντρικό τελεολογικό 

στόχο της - αυτόν της ένωσης στη βάση των αρχών της συνοχής και της αλληλεγγύης, 
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όπου ο πολιτικά ενοποιημένος ευρωπαϊκός λαός αποτελεί πηγή νομιμοποίησης και 

ενιαίας ευρωπαϊκής κυριαρχίας.  

Σύμφωνα με τους «Γ. Σταμέλο και Α. Βασιλόπουλο» διακρίνονται τρεις 

περίοδοι που αφορούν την Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική της Ε.Ε προς την 

πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης  και συγκεκριμένα η πρώτη διαρκεί από το 

1957-1976, η δεύτερη από το 1976-1992 και η τρίτη από το 1992 και έπειτα68, 

χαρακτηριστικό της οποίας είναι η επιρροή της σε διάφορα επίπεδα, οικονομικό, 

κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό.  

Παρατηρείται  ότι στην πρώτη περίοδο εμφανίζεται η ανάγκη ύπαρξής 

Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στη δεύτερη αναπτύσσονται πολιτικές 

αποφάσεις σε διεθνές επίπεδο και στην τρίτη με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ 

στηρίζεται πλέον σε ένα νομικό υπόβαθρο και επισημοποιείται, που σημαίνει ότι σε 

ένα υπερεθνικό επίπεδο ένα «θεσμικό πέπλο αναπτύσσεται και παγιώνεται»69. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι η διαδικασία αυτή συντελείται σε δύο επίπεδα, ένα πραγματικό που 

αναφέρεται στο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό μετασχηματισμό της Ευρώπης 

και σ΄ ένα συμβολικό-φαντασιακό που σχετίζεται με την ιδεολογία, τη συνείδηση, 

την ταυτότητα και την ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη. Επίσης πραγματώνεται σε 

δύο διαστάσεις, μία εσωτερική που αναφέρεται στις εντός των κόλπων της Ε.Ε 

σχέσεις και δράσεις και μία εξωτερική που αναφέρεται στην εξωτερική εικόνα που 

εκπέμπει προς τρίτους η Ευρώπη70. 
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 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2008). Πολιτικές στην Εκπαίδευση. Αθήνα,  σ. 11. 
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Στις Συνθήκες ΕΚΑΧ, ΕΚΑΕ, ΕΟΚ ενώ δεν γίνεται αναφορά σε κάποια 

ειδική έννοια της Ευρώπης παρατηρείται ως βραχυπρόθεσμος στόχος η εγκαθίδρυση 

της ‘Κοινής Αγοράς’ και ένας μακροπρόθεσμος που αναφέρεται στην ολοένα και 

στενότερη ένωση των λαών της Ευρώπης με πολιτικές, κοινωνικές και πολιτισμικές 

προεκτάσεις71. Διαφαίνεται λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου ο 

προσανατολισμός της Ε.Ε στρέφεται προς την οικονομική ολοκλήρωση, καθώς η ιδέα 

της Ευρώπης εξασφάλιζε την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή μετά τους 

καταστροφικούς πολέμους που προηγήθηκαν. Στόχο είχε να παραμερίσει πολιτικές, 

κοινωνικές και πολιτιστικές διαστάσεις μεταξύ των κρατών και να θέσει ως κοινό 

παρανομαστή την συμπόρευση στα πλαίσια μιας οικονομικής συνεργασίας και 

ανάπτυξης. Προς αυτήν την κατεύθυνση αρωγό είχε, την επαγγελματική κατάρτιση 

και επιμέρους στόχους την ποιοτική βελτίωση της εργασίας, την ενίσχυση της 

διεθνούς ανταγωνιστικότητας και την κοινωνική ενσωμάτωση των νέων, με κύριο 

πλαίσιο δράσης την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αγαθών, προϊόντων αλλά και 

υπηρεσιών.  

Σύμφωνα με τον Πασιά «οι έννοιες της ‘ευρωπαϊκής ταυτότητας’ και του 

‘ευρωπαίου πολίτη’ ήρθαν στο προσκήνιο στις αρχές της δεκαετίας του ’70»72 και 

συγκεκριμένα όταν καθορίστηκε επίσημα ο στόχος για την εγκαθίδρυση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου και άρχισαν να ανακύπτουν ζητήματα πολιτικά, 

κοινωνικά και πολιτισμικά που σχετίζονταν με την πορεία της ευρωπαϊκής 
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ολοκλήρωσης73. Επίσης, ο όρος ‘Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση’ 

εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του  ’70 και λειτούργησε υποστηρικτικά74.  

Στη δεύτερη περίοδο μπαίνουν οι βάσεις για την διαμόρφωση ενός 

ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης, όπου με το ψήφισμα στις 9/2/1976 οι Υπουργοί 

Παιδείας της ΕΟΚ καθιερώνουν την Επιτροπή Παιδείας «ως το βασικό όργανο 

συντονισμού της  συνεργασίας των κρατών μελών σε θέματα εκπαίδευσης (Πασιάς 

2006:286)»75, με απώτερο στόχο να προωθηθεί η ευρωπαϊκή διάσταση διαμέσου της 

εκπαίδευσης.  Από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 παρατηρείται  με τη θέσπιση της 

Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης ένας παράλληλος προσανατολισμός οικονομικών 

στόχων με όλες της πολιτικές της Ε.Κ και με έμφαση στις έννοιες «Ταυτότητα, 

Πολίτης, Συνεργασία, Ενοποίηση, Ολοκλήρωση»76 και «την παράλληλη 

μορφοποίηση του ιδεολογικού προτάγματος του Ευρωπαίου πολίτη σε κεντρικό 

συντελεστή της ενοποιητικής διαδικασίας και της συνακόλουθης ταύτισης του με το 

μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης»77. Συνοπτικά, μερικοί από τους στόχους των 

Συνθηκών της Ε.Κ και της Ε.Ε αναφέρονται: ‘στη διαρκώς στενότερη ένωση των 

λαών’, στη λήψη των αποφάσεων πιο κοντά στους πολίτες’, ‘στην προώθηση της 

οικονομικής και κοινωνικής συνοχής’, ‘στην ανάπτυξη σχέσεων αλληλεγγύης’, ‘στον 

σεβασμό των αρχών της ελευθερίας και της δημοκρατίας’ και ‘στον σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων’78.  

Σημειώνεται ότι μετά το 1985 η Ε.Ε άρχισε να προωθεί με μια σειρά δράσεις 

όπως: την παραγωγή ενημερωτικού και πληροφοριακού υλικού, την καθιέρωση αλλά 
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και την προώθηση ευρωπαϊκών συμβόλων (όπως ο ευρωπαϊκός ύμνος, η ευρωπαϊκή 

σημαία το ευρωπαϊκό διαβατήριο), την προώθηση μιας ευρωπαϊκής διάστασης στην 

εκπαίδευση και μέσα από την άσκηση των δικαιωμάτων του στην ενίσχυση της 

ιδιότητας του πολίτη όπως: «1. Η συμμετοχή στην εκλογή των βουλευτών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το δικαίωμα αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. 2. Το δικαίωμα πρόσβασης και αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. 

3. Η δυνατότητα αντιπροσώπευσης από επαγγελματικούς, συνδικαλιστικούς, 

καταναλωτικούς, εκπαιδευτικούς, κ.ά φορείς και οργανώσεις στο επίπεδο των 

θεσμικών οργάνων της Ε.Ε (Επιτροπή, Κοινοβούλιο, ΟΚΕ, Επιτροπή των 

Περιφερειών), 4.Το δικαίωμα πρόσβασης και αναφοράς στον Ευρωπαίο Συνήγορο 

του Πολίτη»79. Συνολικά διαπιστώνεται ότι μέχρι τη δεκαετία του ’90 η έννοια της 

ευρωπαϊκής ταυτότητας αποκτά διακριτά στοιχεία όπως πολιτικά, πολιτιστικά, 

κοινωνικά, συμβολικά και εκπαιδευτικά και ενισχύθηκε παράλληλα η εξωτερική 

ταυτότητα της Ε.Ε και «συνδέθηκε  άμεσα με την εσωτερική ταυτότητα και τα 

δικαιώματα του πολίτη»80. 

Στην τρίτη περίοδο, η εκπαίδευση αναγνωρίζεται ως ένας επίσημος τομέας 

για την άσκηση πολιτικής της Ένωσης81 -με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992)- και 

αφού στο προοίμιο ορίζεται η προσήλωση «στις αρχές της ελευθερίας, της 

δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών 

ελευθεριών, καθώς και του κράτους δικαίου»82 αναφέρεται: 
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 Στο Άρθρο Β, παρ. 3, ότι «Η Ένωση θέτει ως στόχο να ενισχύσει την 

προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των υπηκόων των κρατών-μελών 

της με τη θέσπιση της ιθαγένειας της Ένωσης» 

 Στο Άρθρο ΣΤ, παρ. 1 του Τίτλου Ι ‘Κοινές Διατάξεις’ της Συνθ. Ε.Ε 

αναφέρει ότι «Η Ένωση σέβεται την εθνική ταυτότητα των κρατών-μελών της, των 

οποίων τα κυβερνητικά συστήματα βασίζονται στις δημοκρατικές αρχές»
83

. 

 Στο  Άρθρο 126, παρ. 1 της Συνθ. Ε.Ε για την εκπαίδευση αναφέρεται 

ότι «Η Κοινότητα συμβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, 

ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών για το περιεχόμενο της 

διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς και την 

πολιτιστική και γλωσσική τους πολυμορφία»
84

 

 Στο  Άρθρο 128, παρ. 1 της Συνθ. Ε.Ε για τον πολιτισμό αναφέρει ότι 

« Η Κοινότητα συμβάλλει στην ανάπτυξη των πολιτισμών των κρατών- μελών και 

σέβεται την εθνική και περιφερειακή πολυμορφία τους, ενώ ταυτόχρονα προβάλλει 

την κοινή πολιτιστική κληρονομιά»
85

 και τέλος  

 Στο  Άρθρο 138Α της Συνθ. Ε.Ε που αναφέρεται άμεσα για την 

ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη ορίζει ότι «Τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την ολοκλήρωση στα πλαίσια της 

Ένωσης. Συμβάλλουν στη δημιουργία ευρωπαϊκής συνείδησης και στην έκφραση της 

πολιτικής βούλησης των πολιτών της Ένωσης»
86

. 

Ο Πασιάς αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο B.Boxborn διακρίνει δύο 

διαστάσεις που συχνά έχουν αντιφατικό νόημα στο περιεχόμενο της έννοιας της 
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ιδιότητας του πολίτη που αναφέρεται στη Συνθήκη και αυτό οφείλεται επειδή 

συνυπάρχει η ευρωπαϊκή με την εθνική ταυτότητα87. 

Στην Ευρωπαϊκή Διάσταση της Εκπαίδευσης της Πράσινης Βίβλου 1993,  η 

Επιτροπή ορίζει τη συμβολή για τη συγκρότηση μιας ευρωπαϊκής ιθαγένειας. 

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι «η προσοχή που πρέπει να δοθεί στο σεβασμό της κάθε 

εθνικής ταυτότητας και των πολιτιστικών και εθνικών διαφορών και η σημασία της 

καταπολέμησης κάθε μορφής σωβινισμού και ξενοφοβίας αποτελούν σημαντικές 

συνιστώσες της εκπαιδευτικής δράσης. Τα εκπαιδευτικά συστήματα δεν έχουν μόνο 

το καθήκον να διασφαλίζουν την απλή πολιτιστική αναπαραγωγή. Πρέπει επίσης να 

μορφώνουν τους νέους με βάση τις αρχές της δημοκρατίας, της καταπολέμησης των 

ανισοτήτων, την ανεκτικότητας και του σεβασμού της διαφοράς. Πρέπει επίσης να 

τους εμφυσήσουν την ιδέα του ‘Ευρωπαίου πολίτη. Στο πλαίσιο αυτό η αναφορά 

στην Ευρώπη αποτελεί μια διάσταση που δεν αντικαθιστά τις άλλες διαστάσεις της 

εκπαίδευσης, αλλά τις εμπλουτίζει. Συνεπώς, η κοινοτική δράση πρέπει επίσης να 

δώσει έμφαση στην αγωγή του Ευρωπαίου πολίτη»88. 

Στη Συνθήκη του Άμστερνταμ 1996 αναφέρεται η Δια Βίου εκπαίδευση και 

η ποιότητα στην εκπαίδευση89. Επίσης στο Άρθρο 1, παρ. 2, ορίζεται με μια αναφορά 

η άμεση σχέση με τον ευρωπαίο πολίτη και συγκεκριμένα αναφέρει ότι « Η παρούσα 

Συνθήκη διανοίγει νέα φάση στη διαδικασία μιας διαρκώς στενότερης ένωσης των 

λαών της Ευρώπης, στην οποία οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο 

ανοικτά και όσο το δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες»90. 

                                                      

87
 Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση, οπ. αν. παρ. σ. 152. 

88
 Βλ. στο ίδιο, σ. 278.  

89
 Βλ. στο ίδιο, σ. 153. 

90
 Βλ. στο ίδιο, σ. 153. 
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Στη δεκαετία του ’90 η ‘Ευρώπη της Γνώσης’ και ‘ του ευρωπαίου πολίτη 

συνδέεται με την ευρωπαϊκή διάσταση και το 1998 σε μια πιο ολιστική αντίληψη για 

την ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη διακρίνονται οι εξής διαστάσεις: νομική (δίκτυα 

πολιτειακών, κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων) , συναισθηματική (προαγωγή 

κοινωνικής ένταξης και συνοχής, ταυτότητας και αξιών), γνωστική (θέματα 

πληροφόρησης και γνώσης) και πρακτική (δραστηριοποίηση και συμμετοχή στα 

κοινά)91. 

 Κατανοούμε ότι μετά τη Συνθήκη  του Μάαστριχ (1992) ο πολίτης αποκτά 

περισσότερο νομική έννοια, «εγκλωβίστηκε στην έννοια της ιθαγένειας, η οποία 

αφενός την αρνήθηκε από την πολιτική της διάσταση και αφετέρου της προσέδωσε 

μια περιορισμένη και περιοριστική χρήση, που προέρχεται, βασίζεται και εξαρτάται 

από την εθνική υπηκοότητα και χαρακτηρίζεται ως λειτουργική, ατελής, 

δευτερογενής, εξαρτημένη και πρόσθετη»92. Επίσης, τότε παρατηρήθηκε μια έκταση 

δημοκρατικού ελλείμματος στους κόλπους της Ένωσης, με συνέπεια στη Συνθήκη 

του Άμστερνταμ (1997) και μετά από προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που 

προηγήθηκαν, ορίστηκαν τα παρακάτω: 

 Στο Άρθρο Α, παρ. 2, ότι οι αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται όσο 

το δυνατόν πιο ανοικτά. 

 Στο Άρθρο255, παρ. 2, ότι «κάθε πολίτης της Ένωσης και κάθε φυσικό 

και νομικό πρόσωπο το οποίο κατοικεί ή έχει τη καταστατική έδρα του σε ένα 

κράτος-μέλος, έχει δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

του Συμβουλίου και της Επιτροπής»
93

. 

                                                      

91
 Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση, οπ. αν. παρ. σ. 154. 

92
 Βλ. στο ίδιο, σ. 155. 

93
 Βλ. στο ίδιο, σ. 157. 
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 Στο Άρθρο 6  για την προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών και 

συγκεκριμένα στα θεμελιώδη δικαιώματα, της βασικές αρχές της Ένωσης και την 

εθνική ταυτότητα. 

 Στο Άρθρο 13, για την καταπολέμηση των διακρίσεων ότι «το 

Συμβούλιο μπορεί να αναλάβει δράση για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 

φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 

ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού»
94

. 

Παλιά η ιδιότητα του πολίτη ήταν συνδεδεμένη με την εθνικότητα αλλά όχι 

πια. Ένα νέο είδος ιδιότητας του πολίτη προτείνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο το οποίο 

αποτυπώνεται στην αναγγελία της πρώην Επιτρόπου για θέματα Εκπαίδευσης και 

Νεολαίας, την Edith Cresson (1997) «η επίτευξη της ιδιότητας του πολίτη μέσω της 

ανταλλαγής των κοινών αξιών και την ανάπτυξη του αισθήματος του ανήκειν σε έναν 

κοινό κοινωνικό και πολιτιστικό χώρο ... η κατανόηση σε μια ευρύτερη βάση της 

ιδιότητας του πολίτη βασίζεται στην αμοιβαία κατανόηση των πολιτιστικών 

διαφορών που συνιστούν την πρωτοτυπία και τον πλούτο της Ευρώπης»95. Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (12/1997) έθεσε ως προτεραιότητά της για την ευρωπαϊκή 

εκπαίδευση  την περίοδο  2000-2006 μια πολιτική βασισμένη στην ενθάρρυνση μιας 

πιο εκτεταμένης αντίληψης για την ιδιότητα του πολίτη που να στηρίζεται «στην 

αλληλεγγύη, την κατανόηση και αποδοχή των πολιτισμικών διαφορών και 

διακρίσεων»96.  

Στη Λευκή Βίβλο 2000 που έδωσε στη δημοσιότητα η Επιτροπή με την 

‘Μεταρρύθμιση της Επιτροπής’  και το πρόγραμμα ‘Στρατηγικοί στόχοι 2000-2005. 

                                                      

94
 Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση, οπ. αν. παρ. σ. 157. 

95
 Citizenship Education and the Curriculum, οπ. αν. παρ. σ. 46. 

96
 Εκπαίδευση και Πολιτική Διαπαιδαγώγηση, οπ. αν. παρ. σ. 234. 
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Η διαμόρφωση της νέας Ευρώπης’, καθορίζονται τέσσερις στόχοι στρατηγικής 

σημασίας για τη διαμόρφωση πολιτικής της Ένωσης. Αφού προσπαθεί να 

εξασφαλίσει μια συνέχεια στο επίπεδο των θεσμικών οργάνων, να ισχυροποιήσει τη 

θέση της στην Κοινότητα, προσανατολίζεται για να διαμορφώσει με κάθε 

πειστικότητα το νέο πρόσωπο της Ε.Κ/Ε.Ε, με νέους φιλόδοξους στόχους που 

σχετίζονται με την παγκοσμιοποίηση, τη διεύρυνση και την πολιτικοποίηση97. Ο μεν 

πρώτος στόχος συνδέεται με τις παγκόσμιες και ραγδαίες τεχνολογικές και 

επιστημονικές εξελίξεις και ο δεύτερος με «την κοινωνική συνοχή και την 

πολιτισμική διάσταση και διατρέχεται από ζητήματα όπως η εθνική ταυτότητα, η 

πολιτιστική ετερότητα και η διάχυση των αξιών της δημοκρατίας, της ισότητας, της 

αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης»98. Τέλος, ο τρίτος αφορά τη 

‘συνταγματοποίηση’ της Ε.Ε προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αντιθέσεις που 

υπάρχουν ανάμεσα στα κράτη-μέλη η οποία συνδέεται μεταξύ άλλων και με τις 

έννοιες «της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, της θεσμικής διαφάνειας, της δημοκρατικής 

νομιμοποίησης, του θεσμικού ελέγχου της συμμετοχής και των δικαιωμάτων του 

πολίτη»99.  

Με τη στρατηγική της Λισσαβόνας και προκειμένου η Ένωση να καταστεί η 

ανταγωνιστικότερη και η δυναμικότερη οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο για 

την επόμενη δεκαετία,  εισάγεται η έννοια της Δια Βίου Μάθησης από το 

Νηπιαγωγείο ως την συνταξιοδότηση, με απώτερο στόχο την συμμετοχή όλων των 

πολιτών στις κοινωνικές δραστηριότητες της Ε.Ε100, δηλαδή ουσιαστικά να γίνουν 

ενεργοί πολίτες και να αποκτήσουν πολιτική ικανότητα ως πολίτες. Το 2002 με το 

                                                      

97
 Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση, οπ. αν. παρ. σ. 158. 

98
Βλ. στο ίδιο, σ. 159. 

99
 Βλ. στο ίδιο, σ. 159. 

100
 Πολιτικές στην Εκπαίδευση, οπ. αν. παρ. σ. 19. 
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πρόγραμμα «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2012», το Συμβούλιο των Υπουργών 

Παιδείας θέτει τρεις γενικούς και δεκατρείς επιμέρους στόχους. Συγκεκριμένα101, στη 

«βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ε.Ε», «διευκόλυνση της πρόσβασης όλων στα 

συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης» και «ανοικτά  συστήματα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης στον ευρύτερο κόσμο». Ειδικότερα, στον τρίτο κύριο στόχο αναφέρεται 

ότι με την αύξηση της κινητικότητας και των ανταλλαγών «συμβάλλει στην 

δημιουργία ενός αισθήματος συμμετοχής στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, στην απόκτηση 

ευρωπαϊκής συνείδησης και στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας»102. Σε 

συνέχεια αυτού του προγράμματος, έδωσε νέα ώθηση το πρόγραμμα Διά Βίου 

Μάθηση 2007-2013. 

Το  2000,  η ΕΕ, εξέδωσε τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αλλά ο 

Χάρτης έγινε νομικά δεσμευτικός  με την Συνθήκη της Λισσαβόνας το 2009. Βέβαια 

η ιθαγένεια της Ένωσης και τα δικαιώματα που συνεπάγεται, αναφέρονται αρχικά 

στη  Συνθήκη για την ίδρυση της Ε.Ε που υπογράφηκε το 1992 στο Μάαστριχτ. 

Ειδικότερα: 

 Στο Άρθρο 20 παρ. 1 της ΣΛΕΕ - που ακολουθεί τις Συνθήκες 

Άμστερνταμ και Νίκαιας- θεσπίζεται ιθαγένεια της Ένωσης και «Πολίτης της 

Ένωσης είναι κάθε πρόσωπο που έχει την υπηκοότητα ενός κράτους μέλους. Η 

ιθαγένεια της Ένωσης προστίθεται και δεν αντικαθιστά την εθνική ιθαγένεια».  

 Στα άρθρα 21, 22, 23 και 24 ΣΛΕΕ αναλύονται διεξοδικά τα 

θεμελιώδη δικαιώματα του Ευρωπαίου Πολίτη που συντελούν στη διαμόρφωση μίας 

κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας, προστατεύονται από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης 

                                                      

101
 Πολιτικές στην Εκπαίδευση, οπ. αν. παρ. σ. 20. 

102
 Βλ. στο ίδιο, σ. 21. 
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και το κοινοτικό δίκαιο στα πλαίσια του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

ΕΕ
103

 (άρθρο 2 και άρθρο 11 ΣΕΕ, που αφορά την εκπροσώπηση των πολιτών στην 

Ένωση) και βασίζονται «στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της 

ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του 

σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 

των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες, εντός κοινωνίας που χαρακτηρίζεται 

από τον πλουραλισμό, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, 

την αλληλεγγύη και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών. Ειδικότερα, η 

Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ απαγορεύει κάθε διάκριση λόγω 

ιθαγενείας»104.Συγκεκριμένα: 

1) Δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής σε οποιοδήποτε κράτος-

μέλος. Κάθε Ευρωπαίος Πολίτης μπορεί να μετακινείται και να εγκαθίσταται στο 

έδαφος των 27 κρατών-μελών, είτε για να εγκατασταθεί με την οικογένειά του, να 

εργαστεί ή να φοιτήσει σε εκπαιδευτικό ίδρυμα της επιλογής του.  

2) Το δικαίωμα του ‘’εκλέγειν και εκλέγεσθαι’’ όπου ορίζεται ότι μπορούν 

οι ίδιοι οι μετακινούμενοι πολίτες να θέτουν εαυτόν υποψήφιο στις Ευρωπαϊκές 

εκλογές αλλά και στις δημοτικές εκλογές του κράτους-μέλους στο έδαφος του οποίου 

κατοικούν.  

                                                      

103
 Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ιδιότητες της 

ιθαγένειας της Ένωσης. http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000X1218(01):EL:HTML 

[πρόσβαση 12/8/2014]. 

104 Μούσης, Ν. (2011). Ευρωπαϊκή Ένωση: δίκαιο, οικονομία, πολιτικές. 9. 1. Οι 

Iδιότητες της Iθαγένειας της Ένωσης. 

http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/4/09/01/?lang=gr&all=1&s=1&e=10 

[πρόσβαση 15/8/2014]. 
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3) Το δικαίωμα της διπλωματικής και προξενικής προστασίας. Αν π.χ ένας 

Έλληνας πολίτης βρεθεί σε τρίτη χώρα η οποία δεν είναι μέλος της ΕΕ και δεν 

υπάρχει εκεί ελληνική πρεσβεία αλλά υπάρχει πρεσβεία άλλου κράτους-μέλους της 

ΕΕ (π.χ. γαλλική) τότε έχει το δικαίωμα να ζητήσει προστασία με τους ίδιους όρους 

σαν να ήταν ο ίδιος Γάλλος πολίτης στα πλαίσια της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης σε όλο 

τον πλανήτη.  

4) Το δικαίωμα υποβολής πρωτοβουλίας πολιτών, την αναφορά προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το ρόλο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και τη δυνατότητα 

κάθε πολίτη της Ένωσης να μπορεί να απευθυνθεί στα θεσμικά όργανα της Ένωσης.  

Επίσης, στην Έκθεση 2010 για την Ιθαγένεια της Ε.Ε
105

, στην ενότητα 25 

δράσεις για τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών της Ε.Ε, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή επωφελούμενοι από την τεχνολογική εξέλιξη, σημειώνει μεταξύ άλλων τη 

δραστηριοποίηση μέσω : 

 Της δικτυακής πύλης Your Europe
106

, όπου οι πολίτες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ενημερώνονται για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. 

 Των κέντρων πληροφοριών  Europe Direct
107

 που εδρεύουν σε όλες τις 

ευρωπαϊκές χώρες και έχουν στόχο να προωθήσουν περισσότερο τα δικαιώματα των 

πολιτών και να βρίσκονται λύσεις με τη διάδραση των υπηρεσιών της Ε.Ε. 

 Της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού περιβάλλοντος για ΜΜΕ για την 

παρουσίαση ειδήσεων με ευρωπαϊκή προοπτική και τέλος  

                                                      

105
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2010). Έκθεση 2010 για την Ιθαγένεια της ΕΕ, Άρση των 

εμποδίων στα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, 

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/com_2010_603_el.pdf [πρόσβαση 15/8/2014]. 
106

 Your Europe. http://europa.eu/youreurope/ [πρόσβαση 09/08/2014]. 

107 Europe Direct. http://europa.eu/europedirect/index_el.htm [πρόσβαση 

09/08/2014]. 

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/com_2010_603_el.pdf
http://europa.eu/youreurope/
http://europa.eu/europedirect/index_el.htm
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 Την καθιέρωση του ευρωπαϊκού έτους των πολιτών για το 2013 που 

στόχο έχει την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που συνδέονται με την ιθαγένεια της Ένωσης, ώστε 

να βοηθηθούν και να κάνουν πλήρη χρήση των δικαιωμάτων τους
108

. 

Τέλος, το ζήτημα της ευρωπαϊκής ιθαγένειας έχει τεθεί στο τραπέζι των 

διαπραγματεύσεων των κρατών μελών εν όψει του σχηματισμού της ευρωπαϊκής 

ατζέντας ‘Ευρώπη 2020’. Πρόσφατα δύο είναι  προγράμματα της Ένωσης που 

δρομολογήθηκαν και αφορούν την ιθαγένεια και τα δικαιώματα των πολιτών.  

Το πρώτο, πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες», για την περίοδο 2014-

2020 έχει στόχο να κάνει τους πολίτες της Ε.Ε να κατανοήσουν την ιστορία και την 

πολυμορφία της. Ως ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι: «(α) η ενίσχυση της 

ευαισθητοποίησης σχετικά με τη μνήμη, την κοινή ιστορία και τις κοινές αξίες και 

τον σκοπό της Ένωσης· ήτοι να προάγει την ειρήνη, τις αξίες της και την ευημερία 

των λαών της, μέσα από τη διέγερση του διαλόγου, του προβληματισμού και της 

ανάπτυξης δικτύων· και (β) η ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στις 

δημοκρατικές διαδικασίες και τα κοινά σε επίπεδο Ένωσης, μέσα από την ενίσχυση 

της κατανόησης των πολιτών όσον αφορά τις διαδικασίες χάραξης πολιτικής της 

Ένωσης και την προώθηση ευκαιριών για κοινωνική και διαπολιτισμική δέσμευση 

και εθελοντισμό σε επίπεδο Ένωσης»109. 

Το δεύτερο Πρόγραμμα, «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» σαν γενικό 

στόχο του για την περίοδο 2014-2020 έχει «να συμβάλει, στην περαιτέρω ανάπτυξη 

ενός χώρου στον οποίο προάγονται, προστατεύονται και ισχύουν ουσιαστικά η 

                                                      

108Υπουργείο Εσωτερικών, Aφορά την Ευρώπη, σε αφορά. 

http://eyc2013.ypes.gr/?page_id=2  [πρόσβαση 15/08/2014]. 
109

 Ευρωπαϊκή Ένωση: δίκαιο, οικονομία, πολιτικές. 9. 1. Οι Iδιότητες της Iθαγένειας 

της Ένωσης, οπ. αν. παρ. 

http://eyc2013.ypes.gr/?page_id=2
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ισότητα και τα δικαιώματα των ατόμων, όπως κατοχυρώνονται στη ΣΕΕ, τη ΣΛΕΕ, 

τον Χάρτη και σε διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις οποίες έχει 

προσχωρήσει η Ένωση»110. Ειδικοί στόχοι αποτελούν « (α) η προώθηση της 

αποτελεσματικής εφαρμογής της αρχής της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω 

φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκεύματος ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 

ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού και σεβασμός της αρχής της απαγόρευσης 

των διακρίσεων βάσει των λόγων που προβλέπονται στο άρθρο 21 του Χάρτη· (β) η 

πρόληψη και καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της ομοφοβίας και 

άλλων μορφών μη ανοχής· (γ) η προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων των 

ατόμων με αναπηρίες· (δ) η προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και 

προαγωγή της συνεκτίμησης του φύλου στις διάφορες πολιτικές· (ε) η πρόληψη και 

καταπολέμηση κάθε μορφής βίας κατά παιδιών, νέων και γυναικών, καθώς και άλλων 

ομάδων κινδύνου, ιδίως ομάδων που κινδυνεύουν να υποστούν βία σε στενές σχέσεις, 

και προστασία των θυμάτων τέτοιας μορφής βίας· (στ) προώθηση και προστασία των 

δικαιωμάτων του παιδιού· (ζ) η συμβολή στη διασφάλιση ύψιστου επιπέδου 

προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων· (η) η προώθηση και 

ενίσχυση της άσκησης των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ιδιότητα του πολίτη 

της Ένωσης· και (θ) η παροχή της δυνατότητας στα άτομα, υπό την ιδιότητά τους ως 

καταναλωτών ή επιχειρηματιών στην εσωτερική αγορά, να επιβάλλουν την άσκηση 

των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τη νομοθεσία της Ένωσης, λαμβανομένων 
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υπόψη των σχεδίων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα για τους 

Καταναλωτές»111.  

Ενώ το ενωσιακό οικοδόμημα της ΕΕ από την αρχή της ίδρυσης της, 

στόχευε ώστε η πολιτική ολοκλήρωση να συμπαρασύρει την οικονομική, στην πορεία 

της εξέλιξής της απέδειξε ότι οι όροι αντιστράφηκαν, με αποτέλεσμα ο πολιτικός 

στόχος να  χρησιμοποιείται για να εξυπηρετήσει τον οικονομικό112. Συγκεκριμένα με 

την διακήρυξη Schuman, στην αρχή ο στόχος για την ευρωπαϊκή ενοποίηση ήταν 

πολιτικός, όμως με την επιλογή στρατηγικών στα πλαίσια του οικονομικού τομέα σε 

ένα πρώτο στάδιο για να μπορέσει να ακολουθήσει  μια ενοποιητική διαδικασία σ΄ 

ένα υψηλότερο στάδιο, καθώς υπήρχαν σοβαρές πρακτικές δυσκολίες,  οδήγησαν 

στον προσανατολισμό για μια οικονομική ολοκλήρωση
113

.  

Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, προκύπτει ότι τη σημερινή εποχή η 

εκπαιδευτική πολιτική προσπαθεί να συμπαρασύρει τους οικονομικούς, 

πολιτισμικούς και πολιτικούς στόχους της ΕΕ και να μπορέσει να εγγυηθεί 

πραγματικές αλλαγές οι οποίες θα φανούν με σιγουριά πιο ξεκάθαρα στις επόμενες 

γενιές. Φυσικά αυτό προϋποθέτει συνασπισμό δυνάμεων και αποτελεσματική δράση 

σε διάφορα επίπεδα, σε οριζόντια και κάθετη διάσταση των οργανωτικών δομών του 

ευρωπαϊκού οικοδομήματος, όπως «η ενάργεια και διαφάνεια στον τρόπο λήψης 

αποφάσεων, η αγαστή συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, η 
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ουσιαστική κι όχι διαδικαστικής υφής νομιμοποίηση των αποφάσεων και η ικανότητα 

συμμετοχής των πολιτών στα ευρωπαϊκά δρώμενα»
114

 .   

 Ακόμη, από τις στοχευόμενες δράσεις αυτού του μοναδικού και ιδιαίτερου 

ευρωπαϊκού μορφώματος της ΕΕ, προκύπτει η αναγκαιότητα για την εμπέδωση της 

ευρωπαϊκής ταυτότητας και κατά συνέπεια τη καλλιέργεια της ιδιότητας του 

ευρωπαίου πολίτη σε συνδυασμό με την ενεργό συμμετοχή του από την πλειοψηφία 

των πολιτών της ΕΕ, στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης αλλά και της ραγδαίας 

τεχνολογικής εξέλιξης. Το πλαίσιο της ευρωπαϊκής ταυτότητας συνιστά «μια πολιτική 

και συνταγματική καινοτομία»
 115

 , όπως η διαμόρφωση μιας κοινής κουλτούρας που 

θα στέκεται πέρα και πάνω από τα όρια των κρατών, με σαφή διάκριση από εθνική 

ταυτότητα, και την «αποδοχή νέων πολιτικών-πολιτειακών αρετών στη βάση των 

πλουραλισμών»
116

. 

Ο Antony Giddens  τονίζει ότι καθώς πια η πληροφορία διαχέεται απλόχερα 

σε όλους -φτωχούς και πλούσιους- η εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη πρέπει 

να είναι μια εκπαίδευση του κριτικού πνεύματος όπου η κατήχηση δεν θα έχει χώρο, 

δηλαδή μια «κριτική εμπλοκή» κάθε ατομικής τοποθέτησης και μια ευαισθητοποίηση 

των ευρύτερων δυνάμεων στην οποία όλοι ως «ατομικότητες» θα ανταποκρίνονται117. 

Όπως σημειώνει ο David Miller «αν θέλουμε ανθρώπους να κατανοούν καλύτερα την 

έννοια της ιδιότητας του πολίτη και να έχουν ισχυρότερη αίσθηση της δικής τους 

ταυτότητας ως πολίτες, θα έπρεπε  να εστιάσουμε κυρίως  στην ιδιότητα του πολίτη 
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σε εθνικό επίπεδο»118. Επίσης, τονίζει ότι στην Ευρώπη δεν υπάρχουν όρια στην 

πολιτική,  που εξαρτώνται από την κοινότητα μέσα στην οποία ανήκει ο καθένας, 

αλλά να ανακαλύψουμε το ενδεχόμενο η την πολιτική ταυτότητα  να διαιρείται σε 

δύο ή τρία επίπεδα119. 

Διαφαίνεται περισσότερο από ποτέ η ανάγκη να προωθηθεί η παραπάνω 

έννοια από τη βάση, δηλαδή από τον λαό της ΕΕ κι όχι από την ηγεσία της, μιας και 

όπως το παρελθόν αλλά και το παρόν διδάσκει κυριαρχεί στις συνειδήσεις των 

πολιτών έντονα η ύπαρξη δημοκρατικού ελλείμματος στους κόλπους της Ένωσης, 

που διαχέεται σε όλα τα επίπεδα, κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό και πολιτισμικό.  

Ο Bernard Crick τονίζει ότι ο De Tocqueville όχι άδικα υποστήριζε ότι 

θεμέλια της ελευθερίας εξαρτώνται από τους «συνεταιρισμούς» ή τις 

αυτοδιοικούμενες ομάδες που λειτουργούν ως ενδιάμεσοι ανάμεσα στο κράτος και το 

άτομο καθώς παλαιότερα ο ίδιος ο Αριστοτέλης είχε τονίσει ότι αν θέλει να μην έχει 

αντιπολίτευση και να είναι ασφαλής μια τυραννία, καλά θα κάνει  να εξουδετερώσει 

τέτοιες ομάδες ακόμη και αν δεν έχουν πολιτικό χαρακτήρα120. 

Η χάραξη λοιπόν Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής με συγκεκριμένους 

και εφικτά υλοποιήσιμους στόχους αποτελεί το κλειδί για την ομαλή λειτουργία του 

ευρωπαϊκού οικοδομήματος που μετά από τόσα χρόνια έχει ακόμη έως σήμερα να 

λύσει σοβαρά προβλήματα, που αφορούν αλλά και σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με 

τους όρους ευρωπαϊκή ταυτότητα, ευρωπαϊκή ιθαγένεια και ευρωπαίος πολίτης των 

πολυπολιτισμικών κοινωνιών των λαών των κρατών-μελών της. 
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1.3 ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Παλιά, κυριαρχούσε η άποψη ότι με την πολιτική παιδεία επιτυγχάνεται μια 

διαδικασία διαμόρφωσης στάσεων, τάσεων, διαθέσεων και κριτηρίων επιλογής του 

ατόμου, ενώ με την πολιτική κοινωνικοποίηση επιτυγχάνεται η μετάδοση ενός 

συνόλου αρχών γνώσεων και αξιών, ενός πολιτικού κεφαλαίου 
121. Παρόλα αυτά οι 

περισσότερες έρευνες συγκλίνουν στη διαπίστωση ότι οι βάσεις της πολιτικής 

συμπεριφοράς τίθενται πολύ νωρίς και σχεδόν ολοκληρώνονται μέχρι την εφηβική 

ηλικία»122. Σύμφωνα με τον Durkheim «η εκπαίδευση αποτελεί ‘εικόνα και 

αντανάκλαση της κοινωνίας’ πρόκειται μάλιστα για ‘καθρέφτη της κοινωνίας’ καθώς 

αναπαράγει κοινωνικές συμπεριφορές» 123. Όμως, εκπρόσωποι την νέας 

Κοινωνιολογίας προσθέτουν ότι η συμβολή και ο ρόλος των εκπαιδευτικών παίζουν 

καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της παιδαγωγικής κουλτούρας, η οποία πολλές 

φορές μπορεί να αντιταχθεί στην «επιβαλλόμενη ‘συμβολική ηγεμονία’»124. 

Η καλλιέργεια της ορθολογικής σκέψης στην φιλελεύθερη δημοκρατία μέσα 

από μια σειρά γνώσεις, κριτικές, αντιλήψεις και δεξιοτήτων διανοητικών και 

συμμετοχικών υποστηρίζει τη συμμετοχή του ατόμου και παράλληλα προωθώντας τη 

δική τους αντίληψη για το καλό και σωστό μιας δημοκρατικής κοινωνίας οδηγούν 

σύμφωνα με την A. Gutmann στη «συνειδητή κοινωνική αναπαραγωγή»125. Από τη 

στιγμή που το εκπαιδευτικό σύστημα αναπαράγει τις κυρίαρχες γνωστικές δομές της 

κοινωνίας μέσα στην οποία βρίσκεται και αντιμετωπίζοντας όλους τους μαθητές από 

οποιοδήποτε πολιτισμικό, γλωσσικό ή φυλετικό υπόβαθρο κι αν προέρχονται ως 
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ίδιους αλλά όχι σαν διαφορετικούς  που  αξίζουν όμως ίσες ευκαιρίες για εκπαίδευση, 

τότε ξεκινά η αδικία126. 

Η οικοδόμηση της πολιτικής ταυτότητας των ατόμων ως μέλη μιας 

πλουραλιστικής κοινωνίας, η ικανότητά τους για την αντίληψη της ζωής αλλά και «η 

καλλιέργεια και η ανάπτυξη μιας σειράς δημοκρατικών αρετών, 

συμπεριλαμβανομένης της αίσθησης του καθήκοντος της δικαιοσύνης, της αυτό-

ρύθμισης και του αυτοελέγχου»127 θεωρούνται σημαντικά στοιχεία για την 

φιλελεύθερη δημοκρατική εκπαίδευση. 

 Η Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων βασίζεται στον σεβασμό του 

ατόμου και προσδιορίζει τι είναι αποδεκτό και τι όχι κι αυτό είναι καθολικό. 

Προκειμένου να επιτευχθεί η προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, η ιδιότητα 

του πολίτη προσδιορίζεται από δύο ειδών ελευθερίες  - τον ‘περιορισμό’ και την 

‘επέκταση’ - όπου ο περιορισμός των δικαιωμάτων του ενός προσώπου θεμελιώνει τη 

συνοχή της ελευθερίας του άλλου, καθώς αυτές οι δύο καταστάσεις είναι 

αλληλοεξαρτώμενες128. 

Το πολιτικό κριτήριο «συνδέεται με την αγωγή στις αρχές της συζήτησης 

κυρίως μέσω της σύγκρουσης και της αντιπαράθεσης με διαφορετικές απόψεις»129 

που εμπλέκει σε πολιτική αντιπαράθεση και δίνει «ένα ηθικό και πολιτικό  νόημα στις 

ενέργειες και στις πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών»130. Η ύπαρξη διαφωνίας μέσα 

σε μια σχολική τάξη δεν έχει από μόνη της καμιά αξία, αποκτά όμως αξία από τους 

                                                      

126
 Olssen M. (2002). Citizenship Education and Difference. Edited by Scott D. and 

Lawson H., Citizenship Education and the Curriculum. London: Ablex Publishing, 

p.p  11-12 
127

Εκπαίδευση και Πολιτική Διαπαιδαγώγηση, οπ. αν. παρ. σ.σ 24-25.  
128

 Culturs of Peace, Unesco (1995). Culture of democracy a challenge for schools.  

Paris: Patrice Meyer-Bisch, Publishing, p. 16. 
129

 Εκπαίδευση και Πολιτική Διαπαιδαγώγηση, οπ. αν. παρ. σ. 26. 
130

 Βλ. στο ίδιο, σ. 26. 



47 

 

ορθούς τρόπους επίλυσής της, κάτι που σημαίνει καθοδήγηση και αλληλοεπίδραση 

εκπαιδευτικού και μαθητών μέσα σε συνθήκες εμπιστοσύνης131.  

Δημοκρατική ζωή εντός του σχολικού πλαισίου προϋποθέτει το άτομο να 

συμμετέχει ουσιαστικά έτσι ώστε ο ρόλος και η ύπαρξή του να ενδυναμώνονται132, 

μια διαδικασία μάθησης που ενστερνίστηκε ο Dewey, Piaget και Freire. 

Χαρακτηριστικά ο Dewey πίστευε ότι «η συμμετοχή είναι το σημείο εκείνο το οποίο 

η δημοκρατία και τη μάθηση συναντιούνται στο πλαίσιο της σχολικής αίθουσας»133 

και ότι τα παιδιά αποκτούν γνώσεις και αποφασίζουν ωσάν πολίτες, αποκτούν 

δημοκρατικές συνήθειες και τροποποιούν τη σκέψη τους και την αντίληψή τους 134. Η 

συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων μέσω της επικοινωνίας είναι ένας από 

τους καλύτερους τρόπους για να μάθει κάποιος τις αρχές της δημοκρατίας : τον 

σεβασμό των άλλων, την αποδοχή των υποχρεώσεων, την ανεκτικότητα, τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και τη συνεργασία με τους άλλους135.  

O Nick Tate υποστηρίζει ότι σχετικά με την ιδιότητα του πολίτη στην 

εκπαίδευση πάντα υπήρχε η διαμάχη να διατηρηθεί μια ισορροπία ανάμεσα στην 

αλληλεπίδραση των στοιχείων: γνώσης, κατανόησης και δεξιοτήτων, αξιών, στάσεων. 

Όπως σημειώνει όμως χαρακτηριστικά, διαφωνεί με  αυτούς που πιστεύουν ότι η 

γνώση δεν μετράει πραγματικά καθώς όση περισσότερη γνώση λαμβάνουμε τόσα 

περισσότερα θέλουμε να μάθουμε γι αυτήν136. Η στείρα μετάδοση γνώσεων χωρίς 

συνείδηση με τα κοινά είναι μονόπλευρη και προβάλλει την ατομικότητα των 
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μαθητών, δεν τους βοηθά να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν και προπαντός δεν 

μαθαίνει να σέβονται τις δημοκρατικές αρχές137.  

Όπως υποστηρίζει η Καρακατσάνη, η θεωρία του Giroux για την 

διαμόρφωση της «αντίπαλης ηγεμονίας» είναι σημαντική, καθώς υποστηρίζει την 

δυνατότητα των εκπαιδευτικών να προσφέρουν γνώση για να αναπτύξουν την 

ικανότητά τους να λειτουργούν ως φορείς κοινωνικών αλλαγών δηλαδή ως ενεργοί 

πολίτες138 ενθαρρύνοντας την ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων σ΄ ένα δημοκρατικό 

σχολικό περιβάλλον.  

Γύρω στη δεκαετία του ΄90 όταν αναδύθηκαν ερωτήματα σχετικά με τα 

δεξιότητες, στάσεις, συμπεριφορές και αξίες που θεωρούνται απαραίτητες για τη 

διαμόρφωση του πολίτη που δραστηριοποιείται στην σύγχρονη κοινωνία139, 

θεωρήθηκε απαραίτητο να γίνει «να σύνδεση της πολιτειακής ιδιότητας των ατόμων 

πολιτών με τα ανθρώπινα δικαιώματα τις κοινωνικές υποχρεώσεις και ευθύνες»140 

αλλά και να μπορούν να συμμετέχουν στην πολιτική, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές 

επίπεδο. 

Η πολιτική εκπαίδευση ως ‘αγωγή στην ιδιότητα του πολίτη’  ασκεί 

προβληματισμούς «στην ίδια την πολιτισμική και πολιτική ταυτότητα και οντότητα 

του μαθητή στο σχολικό πλαίσιο»141, άρα αντανακλά γενικά τις κοινωνικές, 

οικονομικές και κοινωνικές εμπειρίες τους.  
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Τα χαρακτηριστικά της ιδιότητας του πολίτη υποστηρίζει ο John J. Cogan 

ποικίλουν ανάλογα με το πολιτικό σύστημα «αλλά σε γενικές γραμμές μπορούν να 

ταξινομηθούν σε πέντε κατηγορίες: 

 την αίσθηση της ταυτότητας,  

 την απόλαυση ορισμένων δικαιωμάτων,  

 την αντίστοιχη εκπλήρωση των υποχρεώσεων,  

 ένα βαθμό ενδιαφέροντος και εμπλοκής στις δημόσιες υποθέσεις, και  

 την αποδοχή βασικών κοινωνικών αξιών»142. 

Οι υποχρεώσεις-ευθύνες που συνδέονται με την ιδιότητα του πολίτη και 

διαχέονται παντού στη σχολική ατμόσφαιρα και δεν περιορίζονται σε κάποιο 

συγκεκριμένο μάθημα143, ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες: τις γνωστικές, τις 

ηθικές-αξιακές και τις πρακτικές144.   

Ι) Όσο αναφορά τις  γνωστικές αρμοδιότητες αυτές αναφέρονται σε γνώσεις 

με: 

α) Νομικό και πολιτικό χαρακτήρα σχετικά με τους δημοκρατικούς θεσμούς 

ελευθερίας και δράσης,  

β) Τον σύγχρονο κόσμο για μια ιστορική και πολιτισμική διάσταση,  

γ) Αρμοδιότητες διαδικαστικού χαρακτήρα (επιχειρηματολογία και 

συλλογιστική ικανότητα), 

δ) Γνώσεις αρχές και αξιών, δικαιωμάτων του ανθρώπου και δημοκρατικής 

ιδιότητας του πολίτη (σεβασμός ιδιαιτεροτήτων και αξιοπρέπειας του καθενός στη 

βάση της ελευθερίας και της ισότιμης σχέσης).    

                                                      

142
 Cogan, J., Derricott R. (1998). Citizenship for the 21

st
 Century, An International 

Perspective on Education. London: Kogan Page, p.p 2-3. 
143

 Εκπαίδευση και Πολιτική Διαπαιδαγώγηση, οπ. αν. παρ. σ. 38. 
144

 Βλ. στο ίδιο, σ.σ. 39-41. 
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ΙΙ) Οι ηθικές-αξιακές υποχρεώσεις και ευθύνες του ατόμου οικοδομούνται 

μέσα από τις σχέσεις του από τους άλλους ανθρώπους, με επίκεντρο τις αρχές της 

ισότητας, της ελευθερίας και την αλληλεγγύης και μετατρέπονται σε κοινωνικές 

ικανότητες. Η αναγνώριση και ο σεβασμός θεωρούνται ως προϋποθέσεις για να 

τεθούν τα όρια της εμπιστοσύνης και της αποδοχής της διαφορετικότητας του άλλου. 

Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι η αποδοχή μέσα από συλλογισμό των δικαιωμάτων 

αυτών δεν σημαίνει πως θα επιτευχθεί κιόλας. Αυτό αποτελεί τη διαμάχη της 

συναισθηματικής και της συγκινησιακής πλευράς του θέματος.
 
 

ΙΙΙ) Οι ικανότητες για δράση του ατόμου μέσα από τις εμπειρίες, αποτελούν 

την μοναδική, ίσως πραγματική ιδιότητα του πολίτη, με τις μεν άμεσες να εννοούνται 

αυτές που βιώνονται από τους ίδιους και με τις δε έμμεσες αυτές που περιγράφονται 

από τους άλλους. Συγκεκριμένα: 

α) Να μπορεί να αναλαμβάνει ευθύνες, να ζει, να οργανώνει αλλά και να 

υλοποιεί από κοινού προγράμματα με τους άλλους ανθρώπους. 

β) Να  επιλύει συγκρούσεις με βάση τις αρχές του δημοκρατικού δικαίου και 

με δύο αρχές, αυτή κατά την οποία κάποιος τρίτος που δεν είναι άμεσα εμπλεκόμενος 

με την κατάσταση και αυτή κατά την οποία αναπτύσσεται κάποια συζήτηση με στόχο 

να ακουστούν και δύο εκδοχές και να αποκαλυφθεί η αλήθεια. 

γ) Να μπορεί να παρεμβαίνει στη δημόσια συζήτηση με την κατάλληλη 

επιχειρηματολογία έχοντας τις απαραίτητες γνώσεις για να μπορεί να ανταπεξέλθει 

ικανοποιητικά και να μπορεί να ακούει τον άλλον.  

Το σχολείο όταν λειτουργεί με δημοκρατικό τρόπο διαμορφώνει τις 

προσωπικότητες των παιδιών από όποια κοινωνική τάξη, φύλο, φυλή, εθνική 

καταγωγή κι αν προέρχονται, με βάση ένα αξιακό σύστημα που δίνει έμφαση στην 
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ισότητα, τη δημοκρατία και τον πολιτισμό145. Αυτό επιτυγχάνεται όταν μέσω των 

εμπειριών και της καθημερινότητά τους πραγματοποιούνται διαδικασίες που 

στοχεύουν διαμέσου δημοκρατικών εμπειριών στο δικαίωμα όλων των μελών που 

απαρτίζουν την κοινότητα (παιδιά, μαθητές, γονείς κ.ά), να συμμετέχουν στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων και να μπορούν αυτές να εσωτερικευθούν146. Αλλά και 

το αναλυτικό πρόγραμμα θα πρέπει να βασίζεται σε δημοκρατικές δομές147 με 

εκπαιδευτικούς που θα αποτελούν πρότυπο δημοκρατικής ζωής μέσα από την 

συμπεριφορά τους και την ενεργό δράση τους148. Επίσης, γεγονός είναι ότι η ποιότητα 

της παρεχόμενης εκπαίδευσης εξαρτάται από πολιτικούς, κοινωνικούς αλλά και 

τεχνικούς παράγοντες για κάθε σχολική κοινότητα149. 

 

                2. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

2.1 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ   

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  

Εξαιτίας των μεγάλων γνωστικών απαιτήσεων της πολιτικής εκπαίδευσης, 

παλιά επικρατούσε η άποψη ότι τα παιδιά μικρής ηλικίας δεν μπορούν να διδαχθούν 

πολιτικές έννοιες, μιας και δεν διαθέτουν την ικανότητα να διεισδύουν 

αποτελεσματικά στα βαθύτερα νοήματα και να αποκτήσουν μια οριοθετημένη 

χωροχρονικά σφαιρική εικόνα τους.  

Η ετοιμότητα για γνώση και μάθηση που βασιζόταν στη θεωρία των σταδίων 

του Piaget, σύμφωνα με την οποία τα παιδιά μέσω της δικής τους ατομικής 

ενεργητικής δραστηριότητας αλλά και ανάλογα με την βιολογική τους ωρίμανση, 
                                                      

145 
Θεωρητικά ζητήματα στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης,

 
οπ. αν. παρ. σ. 175. 

146 
Βλ. στο ίδιο, σ. 175. 

147
 Βλ. στο ίδιο, σ. 175. 

148
 Βλ. στο ίδιο, σ. 176. 

149
 Βλ. στο ίδιο, σ. 185. 
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περνούν διαδοχικά από το ένα θεμελιακά δομημένο στάδιο στο άλλο - άρα με 

συγκεκριμένες δυνατότητες ανάπτυξης των νοητικών δομών - έχει πια σήμερα 

ανατραπεί, μέσα από μια πληθώρα ερευνών που προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν 

τον μηχανισμό της γνώσης και της μάθησης.  

Ο Bruner  υποστήριξε ότι τα παιδιά, σε οποιαδήποτε ηλικία κι αν βρίσκονται 

μπορούν να διδαχθούν οτιδήποτε, μέσω της κατάλληλης οργάνωσης και μεθόδευσης 

της διδασκαλίας150 και κατά συνέπεια να καταστούν ικανά να αντιληφθούν το νόημα 

αυτών που διδάχθηκαν. Εμφανίζεται λοιπόν πια η τάση να δίνεται βαρύτητα στην 

ενθάρρυνση για «διερευνητική μάθηση» των μαθητών, η οποία σε αλληλεπίδραση με 

τους άλλους, διεγείρεται και αυτοί είναι σε θέση να οργανώνουν το υλικό τους 

χρησιμοποιώντας τις δικές τους πληροφορίες, να καθορίζουν τα χαρακτηριστικά και 

τις σχέσεις τους, να χειρίζονται ενεργητικά το περιβάλλον τους και τέλος αντλώντας 

ικανοποίηση  να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα μόνοι τους151.  

Ο Vygotsky  με την θεωρία του για τη «ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης» η 

οποία συνοψίζεται στα λόγια του -ότι η διδασκαλία θα πρέπει να είναι 

προσανατολισμένη στο μέλλον κι όχι στο παρελθόν152-ουσιαστικά καθόρισε την 

απόσταση ανάμεσα το πραγματικό επίπεδο στο οποίο βρίσκεται το παιδί, που 

χαρακτηρίζεται από την ανεξάρτητη επίλυση προβλημάτων και την εν δυνάμει 

ανάπτυξη για επίλυση προβλημάτων μέσα από την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον 

του και συγκεκριμένα με την καθοδήγηση των ενηλίκων, αλλά και την συνεργασία με 

                                                      

150
 Θεωρίες για τη μάθηση. http://www.deutsch.gr/img/theoriesmathisis.pdf 

[πρόσβαση 30/8/2014]. 
151

 Elliot, Stephen N., Kratochwill R. T., Cook Joan L., Travers J. (2008). 

Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg, σ.σ  440- 441. 
152

 Χατζηγεωργίου Γ. (2001). Γνώθι το Curriculum. Αθήνα: Εκδόσεις Ατραπός , σ. 

423. 

http://www.deutsch.gr/img/theoriesmathisis.pdf
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τους πιο ικανούς συνομηλίκους του153. Για να γίνει κατανοητή η έμφαση που έδινε 

στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων πίστευε ότι «όλες οι νοητικές λειτουργίες, όπως η 

προσοχή, η μνήμη, ο σχηματισμός των εννοιών, λαμβάνουν χώρα σε δύο επίπεδα: 

πρώτα σε επίπεδο κοινωνικό και μετά σε επίπεδο ψυχολογικό» 154.  

Γίνεται φανερό λοιπόν ότι παλιά οι ερευνητές επικεντρώνονταν 

«περισσότερο στον τρόπο κατανόησης συγκεκριμένων εννοιών από τα παιδιά παρά 

στις γνωστικές δομές και στα σχήματα που αυτά οικοδομούν (ιεραρχικά δίκτυα 

εννοιών)»155, κάτι το οποίο έχει πλέον ανατραπεί, μιας και τα σύγχρονα ερευνητικά 

δεδομένα υποστηρίζουν ότι μέχρι τα 13 με 14 χρόνια θεωρείται ως η καταλληλότερη 

ηλικία για την απόκτηση κοινωνικής και πολιτικής γνώσης, με δεδομένο τη σωστή 

διδασκαλία μέσω κατάλληλων διδακτικών στρατηγικών και με γνωστικά περιεχόμενα 

μάθησης που θα αποφέρουν μια γνώση «κατάλληλη για ‘ουσιαστική αφομοίωση’»156 . 

Άλλωστε, σήμερα είναι γενικά παραδεκτό η δυναμική που μπορούν να 

αναπτύξουν για σημαντικές έννοιες τα παιδιά στις ηλικίες 4 με 8 χρόνων  καθώς 

μέχρι τα 8 χρόνια θεωρούνται οι πιο κρίσιμες ηλικίες  για την συναισθηματική, 

νοητική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών.  Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν 

ερευνητικές μελέτες «η μειωμένη ανάπτυξη δεξιοτήτων και εννοιολογικών πλαισίων 

στην ηλικία αυτή έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη μελλοντική συγκρότηση των 

παιδιών, ενώ αντίθετα υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικά προγράμματα μπορούν να 

                                                      

153
 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2011). Οδηγός Νηπιαγωγού. Αθήνα: Εκδόσεις Ο.Ε.Δ.Β., 

σ. 10. 
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 Γνώθι το Curriculum, οπ. αν. παρ. σ. 416. 
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 Εκπαίδευση και Πολιτική Διαπαιδαγώγηση, οπ. αν. παρ. σ. 148. 
156

 Βλ. στο ίδιο, σ. 148. 
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οδηγήσουν σε ανώτερη σχολική και πνευματική ανάπτυξη Sontag & Meijnen 

(1993)»157.  

 

2.2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Σύμφωνα με την διδακτική μεθοδολογία της πολιτικής εκπαίδευσης, με 

προαπαιτούμενο την αποτελεσματική σύζευξη θεωρίας και πράξης, στόχος είναι η 

ανάπτυξη, εξέλιξη και καλλιέργεια της κριτικής και αυτόνομης σκέψης. Για να 

επιτευχθεί αυτό σημαντικό ρόλο παίζουν: 

 η επεξεργασία και η ανάλυση εννοιών που συνδέονται με φαινόμενα 

και καταστάσεις της εμπειρίας των μαθητών προκαλώντας προβληματισμό, 

 η ευρετική μάθηση 

 η ενεργός συμμετοχή και η άμεση εμπλοκή του μαθητή και  

 ο συνδυασμός πολλών άλλα και διαφορετικών μορφών διδασκαλίας
158

. 

Αναλύοντας τις παραπάνω διαστάσεις, γίνεται αντιληπτή η σπουδαιότητα 

της συνεργατικής μάθησης που βασίζεται στη θεωρία του Vygotsky γα την 

αλληλεπίδραση της γνώσης  και της νόησης μέσα σ΄ ένα κοινωνιοπολιτισμικό 

πλαίσιο και η οποία καθορίζεται από το μοντέλο των διαπροσωπικών σχέσεων του 

Carl Rogers που αναπτύσσεται μεταξύ διδασκόντων και μαθητών, με έμφαση στην 

εμπειρία και το συναίσθημα.  

Ο Carl Rogers αναφέρει ως «αναγκαίες και ικανές συνθήκες για μάθηση: 

ενσυναίσθηση, αυθεντικότητα, ειλικρίνεια και άνευ όρων αποδοχή του άλλου»159, 

διαδικασίες που χαρακτηρίζονται από το τρίπτυχο ασφάλεια, δημοκρατικότητα, και 
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 Τζεκάκη Μ.(2007). Μικρά παιδιά μεγάλα μαθηματικά νοήματα. Αθήνα: Εκδόσεις 

Gutenberg,  σ. 22. 
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 Εκπαίδευση και Πολιτική Διαπαιδαγώγηση, οπ. αν. παρ. σ. 148 
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 Γνώθι το Curriculum, οπ. αν. παρ. σ. 420. 
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ενεργό συμμετοχή.  Επίσης, οι Johnson και Johnson τονίζουν τη σπουδαιότητα της 

συνεργατικής μάθησης μεταξύ των μαθητών στη μείωση του άγχους, τη δημιουργία 

ενός θετικού ψυχολογικού κλίματος  στην τάξη, τη δημιουργία θετικών 

διαπροσωπικών σχέσεων, την αύξηση της παραγωγικότητας, την επίλυση 

προβληματικών καταστάσεων και την ηθική ανάπτυξη160. 

Με τον όρο βιωματική μάθηση «εννοούμε ένα πλέγμα διδακτικών 

διαδικασιών που έχουν ως αφόρμηση βιωματικές καταστάσεις»161, δηλαδή την 

διαδικασία κατά την οποία προβλήματα ή ανάγκες του παιδιού που απορρέουν από 

την καθημερινότητά του γίνονται αφορμή για νέα γνώση.  

Η υιοθέτησης της διδακτικής προσέγγισης της διαθεματικότητας  κατέχει 

δεσπόζουσα θέση σε όλα τα εκπαιδευτικά αναλυτικά προγράμματα σπουδών, ακόμη 

και για το Νηπιαγωγείο, καθώς στοχεύει στην οργάνωση και ανάλυση εννοιών (εδώ 

της πολιτικής αγωγής) από διάφορες οπτικές και γνωστικά αντικείμενα, συμβάλλει 

στην καλλιέργεια της διεπιστημονικότητας αλλά και την σφαιρική προσέγγιση της 

γνώσης και αποτρέπει τον κατακερματισμό της ανθρώπινης σκέψης που εμποδίζει 

την εύρεση κοινών στοιχείων των επιστημών που εμπλέκονται σ΄ αυτήν την τόσο 

σπουδαία παιδαγωγική διδακτική προσέγγιση.  

Τα παιδιά μαθαίνουν με διάφορους τρόπους: βιωματικά, με τις αισθήσεις 

τους, πειραματιζόμενα με διάφορα υλικά, αλληλοεπιδρώντας με το φυσικό και 

κοινωνικό περιβάλλον, με τους άλλους (ενήλικους και παιδιά), μέσω της 

επικοινωνίας και της γλώσσας, της μίμησης, της συνεργασίας, τα παιχνίδια ρόλων  

και το παιχνίδι, όπου αποτελεί ένα πλαίσιο εργασίας με το οποίο τα παιδιά μαθαίνουν 
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 Βλ. στο ίδιο, σ. 427. 
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 Χρυσαφίδης Κ. (2002). Βιωματική – Επικοινωνιακή Διδασκαλία. Αθήνα: Εκδόσεις 

Gutenberg, σ. 17. 
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καλύτερα162 και κατορθώνουν να αναπτύσσουν συνεχώς την φαντασία και τη 

δημιουργικότητα τους. Επίσης, σύμφωνα με τους Kamii και De Vries  κανένα απ΄ τα 

γεγονότα της εξωτερικής πραγματικότητας δεν θα μπορούσε να αναγνωριστεί αν δεν 

συνδεθεί με τις προηγούμενες γνώσεις163. 

Η αποκαλυπτική ή ευρετική μάθηση του J. Brunner που εξαρτάται από την 

κοινωνική αλληλεπίδραση και το σχολείο και δεν είναι αυτόματη όπως υποστήριζε ο 

Piaget, ορίζει τη μάθηση ως «μια διαδικασία πρόσκτησης γενικών γνώσεων (βασικών 

εννοιών) μέσω επεξεργασίας επιμέρους ειδικών προβλημάτων, οι οποίες (γενικές 

γνώσεις) θα επιτρέψουν στους μαθητές, ως δομημένα πλαίσια (κατηγορίες, έννοιες, 

αρχές, κανόνες) να λύνουν περαιτέρω προβλήματα ή αναδιοργανώνοντας τες να τις 

εφαρμόζουν σε νέες καταστάσεις»164. Τα είδη αναπαραστάσεων των εννοιών που 

έχουν εξελικτικό χαρακτήρα χωρίζονται στο σύστημα της πραξιακής αναπαράστασης 

που αναφέρεται στη δυνατότητα του ατόμου να εκτελεί μια ενέργεια πρακτικά, το  

σύστημα της εικονιστικής αναπαράστασης, όπου οι πράξεις διατηρούνται και 

συνδέονται στο νου μέσα από εικόνες, χωρίς ακόμη να υπάρχει αφηρημένος ή 

συμβολικός συσχετισμός και το σύστημα της συμβολικής αναπαράστασης, στο οποίο  

κυρίαρχο ρόλο παίζει η γλώσσα αλλά και τα άλλα συμβολικά συστήματα165.  

Η αναβίωση του μοντέλου των Dewey και Kilpatrick που στοχεύει στην 

σύλληψη του ατόμου προβληματικών καταστάσεων και την συστηματική προσπάθεια 

επίλυσής τους, τις τελευταίες δεκαετίες αντικαθιστά πια  μια άλλη που στόχο έχει να 

εντοπιστεί το πρόβλημα στην ουσία του και να αποκαλυφθούν βαθύτερα στοιχεία όχι 
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απαραίτητα για να βρεθεί μια λύση, ίσως πολλές λύσεις,  «δίνεται έμφαση, δηλαδή, 

περισσότερο στις προεκτάσεις και τις συνέπειες της επικοινωνίας αυτής καθαυτήν και 

λιγότερο στις παιδαγωγικές συνέπειες, όπως αυτές εκτιμώμαι από τη θεσμοθετημένη 

εκπαίδευση για την κατάκτηση της γνώσης»166 .  

 

2.3 ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ  ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ     

       ΠΟΛΙΤΗ  

Σύμφωνα με την Καρακατσάνη έχουν διεισδύσει στη κοινωνική και πολιτική 

εκπαίδευση νέοι προβληματισμοί και αναφέρονται στην «ηθική ανάπτυξη-

καλλιέργεια και την ερμηνεία των αξιών, τη διαπολιτισμική παιδαγωγική σε 

συνάρτηση με την πολυπολιτισμική πραγματικότητα και την οικουμενική-παγκόσμια 

προοπτική στην εκπαίδευση, την οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής ιδιότητας του πολίτη, 

τη δημοκρατική ανάπτυξη και εμπέδωσης των αρχών της δημοκρατίας, την αγωγή 

στις αρχές του δικαίου και τις αξίες που εμπεριέχονται στα ανθρώπινα 

δικαιώματα»167. Ο Nigel Dower  υποστηρίζει την αλληλοσυμπλήρωση των εννοιών 

εκπαίδευση του παγκόσμιου πολίτη γενικά, εκπαίδευση του ενεργού παγκόσμιο 

πολίτη και της εκπαίδευσης της ιδιότητας του πολίτη168. 

Επίσης, παρόλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν τις ιδιότητες, 

αρετές, ικανότητες και δεξιότητες του πολίτη αναδύονται προβληματισμοί σχετικά με 

την συνεχή «εξέλιξη και αναπροσαρμογή αυτών με βάση τις νέες ανάγκες και τους 

                                                      

166
 Helm J., Katz L. (2002). Μέθοδος Project και Προσχολική Εκπαίδευση. Αθήνα: 

Εκδόσεις Μεταίχμιο, σ. 8. 
167

 Εκπαίδευση και Πολιτική Διαπαιδαγώγηση, οπ. αν. παρ. σ. 153. 
168

 Dower, N. (2008). Are We All Global Citizens or Are Only Some of Us Global 

Citizens? Edited by Abdi, A. and Shultz, L. Educating for Human Rights and Global 

Citizenship. NY: State University of New York Press, p. 40.  
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νέους στόχους»169 και την τοποθέτησή τους σε τρεις διαστάσεις, αυτές της 

οικουμενικότητας, του πλουραλισμού και της κριτικής170.  

Τα παιδιά οδηγούνται σε μια αποτελεσματική ιδιότητα του πολίτη μέσω των 

προσπαθειών τους για ενίσχυση και ενδυνάμωση των ικανοτήτων τους για αυτονομία. 

Σύμφωνα με τον Piaget η οικοδόμηση της γνώσης από τα παιδιά συντελείται εκ των 

έσω σε αλληλεπίδραση με το περιβάλλον.  

Η θεωρία του Piaget για την αυτονομία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική 

καθώς γίνεται αντιληπτός ο τρόπος με τον οποίο τα παιδιά αποκτούν ικανότητες ώστε 

να οδηγηθούν στη λήψη αποφάσεων παίρνοντας υπόψη τους διάφορες παραμέτρους, 

ανεξαρτήτου πιθανής αμοιβής ή ποινής, τόσο για το τι είναι ηθικά σωστό ή μη σωστό 

αλλά και για το τι είναι νοητικά αληθές ή μη αληθές. Μαθαίνουν να ακολουθούν 

δηλαδή τους δικούς τους προσωπικούς ηθικούς κανόνες και να το εκλαμβάνουν αυτό 

σαν μια εσωτερική αναγκαιότητα171 κι όχι σαν κάτι που επιβάλλεται από κάποιους 

άλλους. Στον αντίποδα βρίσκεται η ετερονομία και χαρακτηρίζει τους ανθρώπους 

αυτούς που δεν μπορούν να σκεφτούν μόνοι τους αλλά καθοδηγούνται από κάποιον 

άλλον172.   

Τα παιδιά λόγω της εξάρτησής τους από τους ενήλικες είναι αρχικά 

ετερόνομα, καθώς όμως μεγαλώνουν και αυτονομούνται εύκολα θα υποστήριζε 

κανείς ότι ταυτόχρονα αποκτούν τις απαραίτητες ικανότητες ώστε να κατευθύνουν 

μόνα τους τον εαυτό τους, να γίνονται δηλαδή, ηθικά αυτόνομοι άνθρωποι χωρίς να 

εξαρτώνται από τους άλλους ή από τις αμοιβές και τις ποινές που θα λάβουν από 

                                                      

169
 Εκπαίδευση και Πολιτική Διαπαιδαγώγηση, οπ. αν. παρ. σ. 152. 

170
 Βλ. στο ίδιο, σ. 152. 

171
 Βλ. στο ίδιο, σ. 177. 

172
 Cuffaro, H., Shapiro, E., Kamii, C., Κουτσουβάνου, Ε. (1998). Θεωρία και 

Μεθοδολογία της Προσχολικής Εκπαίδευσης. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη, σ. 49. 
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εκείνους. Όμως κάτι τέτοιο δεν γίνεται από μόνο του και είναι πολλά τα 

παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι κάποια παιδιά δεν εξελίσσονται σε κάποιο ηθικά 

ανώτερο στάδιο, αλλά καθηλώνονται σε ένα χαμηλότερο, ως αποτέλεσμα της τάσης 

των μεγάλων να μην ενισχύουν την ανταλλαγή απόψεων με τα παιδιά, αλλά αντίθετα 

να ενισχύουν τη φυσική τάση των παιδιών για ετερονομία, χρησιμοποιώντας αμοιβές 

και ποινές. Η τιμωρία ωθεί τα παιδιά είτε να επαναλάβουν την απαγορευμένη πράξη 

εξαιτίας της ευχαρίστησης που νιώθουν από αυτήν - παρόλο που θα τιμωρηθούν, είτε 

να υπακούουν τυφλά τους κανόνες, είτε τέλος ως απόρροια του προηγούμενου, 

παιδιά που θεωρούνται «καλά παιδιά» να επαναστατούν με απώτερο στόχο να 

αποδείξουν ότι δεν επιθυμούν άλλο να ζουν με τις υποδείξεις των άλλων, αλλά όπως 

εκείνα θέλουν και συνήθως το κάνουν αυτό με εκδήλωση παραβατικών 

συμπεριφορών.  

Όμως και η ανταμοιβή έχει αρνητικά αποτελέσματα, καθώς εμποδίζει τα 

παιδιά να αυτονομηθούν και να μαθαίνουν να μην καθοδηγούνται απ΄ τους άλλους 

που συνηθίζουν να τους προσφέρουν υλικά αγαθά σε κάθε επιτυχημένη προσπάθειά 

τους.  

Σύμφωνα με τον Piaget οι αμοιβαίες κυρώσεις είναι επιθυμητές καθώς 

επιτρέπουν στα παιδιά να ανταλλάξουν απόψεις με άτομα του περιβάλλοντός τους τα 

οποία θεωρούν σημαντικά, να σκεφτούν τρόπους να αποκτήσουν κίνητρα για να 

διαμορφώσουν τη συμπεριφορά τους, συσχετίζοντας διαφορετικές απόψεις από μόνα 

τους και να είναι σε θέση να τις οικοδομήσουν εσωτερικά173. 

Η διανοητική αυτονομία είναι η ικανότητα του παιδιού να «κανονίζει 

κάποιος τη ζωή του, λαμβάνοντας υπόψη του τους σχετικούς παράγοντες, 

                                                      

173
 Θεωρία και Μεθοδολογία της Προσχολικής Εκπαίδευσης, οπ. αν. παρ. σ. 53. 
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προκειμένου να αποφασίσει τι είναι αληθές ή αναληθές»174,συνδέεται με τα παραπάνω 

και είναι ιδιαίτερα σημαντική για την διανοητική ανάπτυξη των παιδιών. Τρόποι 

ενίσχυσης της είναι να ενθαρρύνουν οι εκπαιδευτικοί τα παιδιά να παίρνουν 

αποφάσεις μόνα τους και  όσο το δυνατόν περισσότερο αλλά και να τα παρακινούν να 

ανταλλάσσουν απόψεις με ειλικρίνεια175. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αυτό των 

κανόνων, όπου συνηθίζεται στη σχολική αίθουσα να δίνονται οι κανόνες στα παιδιά 

παρά τα ίδια να μπαίνουν στη διαδικασία να αντιμετωπίζουν μια προβληματική 

κατάσταση προκειμένου να σκεφτούν την κατάλληλη λύση και να οδηγηθούν στη 

τήρηση και τον σεβασμό των κανόνων που τα ίδια καθόρισαν. Πολλές φορές επειδή 

δυσκολεύονται να συντονίσουν το δικό τους τρόπο σκέψης με των άλλων, καλό είναι 

να ενισχύονται οι διαπραγματευτικές ικανότητες μεταξύ των παιδιών κι όχι να 

επιβάλλονται από την εκπαιδευτικό με ηθικοπλαστικό τρόπο176 καθώς αυτό δεν έχει 

νόημα. Άρα, το κοινωνικό στοιχείο που προσδιορίζει τις σχέσεις συνεργασίας, 

αμοιβαίου σεβασμού και ισότητας μεταξύ των παιδιών, το γνωστικό που αφορά τη 

συνειδητοποίηση από τα ίδια της λογικής των σχέσεων, της αμοιβαιότητας και της 

ταυτότητας αλλά και το συναισθηματικό που αναφέρεται στη ρύθμιση των 

συναισθημάτων αλλά και διανοητικής ανάπτυξης, αποτελούν τα συστατικά στοιχεία 

της ηθικής αυτονομίας177.  

Για τον λόγο αυτό οι συγκρούσεις θεωρούνται ως βασικός παράγοντας για 

την απόκτηση νέων δομών γνώσης από τα παιδιά και «αποτελούν πηγή προόδου για 

την κοινωνικο-ηθική και διανοητική τους κατάσταση»178.  

                                                      

174
 Θεωρία και Μεθοδολογία της Προσχολικής Εκπαίδευσης, οπ. αν. παρ. σ. 54. 

175
 Βλ. στο ίδιο, σ. 58. 

176
 Θεωρία και Μεθοδολογία της Προσχολικής Εκπαίδευσης, οπ. αν. παρ. σ.60. 

177
 Εκπαίδευση και Πολιτική Διαπαιδαγώγηση, οπ. αν. παρ. σ.σ 176-177. 

178
 Βλ. στο ίδιο, σ. 177. 
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Ο J. Habermas αναγνωρίζει την γνωστική διάσταση της ηθικής, διαμέσου 

της επικοινωνίας -με βάση εννοιολογική- και τονίζει ότι η δύναμη και η αξία τους 

υπακούουν όχι σε κριτήρια αλήθειας «αλλά περισσότερο σε κριτήρια 

καταλληλότητας σε σχέση με το πλαίσιο λειτουργίας της συλλογικής ζωής»179 όπως 

αυτή προσδιορίζεται από την δραστηριότητα του ατόμου, απόρροια των δικών του 

βιωμάτων και της γλώσσας ως εργαλείου ανταλλαγής επιχειρημάτων και τη δόμηση 

προσωπικών επιχειρημάτων προκειμένου να επιτευχθεί μια συμφωνία180. Ο διάλογος 

επιτρέπει να κατατεθούν ελεύθερα όλες οι απόψεις και να γίνουν αποδεκτές από 

όλους όσοι εμπλέκονται στη συζήτηση και οι οποίοι καλλιεργούν δημοκρατικά 

χαρακτηριστικά αυτονομίας, ενεργής συμμετοχής, υπευθυνότητας, ανοχής και 

ανεκτικότητας181.  

 Σημαντική επίσης είναι η ανάπτυξη κριτικής σκέψης με αξιακά κριτήρια, 

έτσι ώστε να καλλιεργήσουν οι μαθητές αυτές τις ικανότητες μέσα από ερευνητικές 

διαδικασίες με εργαλεία φανταστικές ή πραγματικές καταστάσεις της κοινωνικής 

ζωής, εντός και εκτός σχολικού πλαισίου με ιδιαίτερη έμφαση στο δεύτερες καθώς 

τους «αγγίζουν» πιο άμεσα δρώντας αποτελεσματικότερα και αποτελώντας πεδίο 

γόνιμης ανάλυσης182. Όταν τα παιδιά μαθαίνουν να μοιράζονται τις ιδέες τους 

παρουσιάζοντας τες στους συμμαθητές τους, σύμφωνα με τους Vergnaud, 1996; 

Cobb et al.,1996183,  η διαδικασία αυτή συντελεί στη διαμόρφωση εννοιών και 

συμμετέχει στην ανάπτυξή τους  καθώς όταν εκφράζεται με λόγια, οργανώνει τη 

σκέψη του πιο αποτελεσματικά  και καθώς αλληλεπιδρά με τα άλλα παιδιά, τα νέα 

                                                      

179
 Εκπαίδευση και Πολιτική Διαπαιδαγώγηση, οπ. αν. παρ. σ. 162. 

180
 Βλ. στο ίδιο, σ. 162. 

181
 Βλ. στο ίδιο, σ. 165. 

182
 Βλ. στο ίδιο, σ. 164. 

183 
Τζεκάκη Μ.(2010). Μαθηματική Εκπαίδευση για την Προσχολική και Πρώτη 

Σχολική Ηλικία. Θεσσαλονίκη, Ζυγός, σ. 61.
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νοήματα αποκτούν ένα συλλογικό  και κοινωνικό χαρακτήρα  και ανατροφοδοτούν 

την ανάπτυξη της δικής του σκέψης184. Σύμφωνα με τον Klafki et al., 1981 «η 

συνεργατική σχολική εργασία  ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της 

παιδοκεντρικότητας, αφού δίνεται η δυνατότητα στον μαθητή να αναπτύσσει 

πρωτοβουλία, να συνεργάζεται µε τους άλλους, αλλά και βοηθείται να απαλλαγεί από 

τον διανοητικό εγωκεντρισµό»185. 

Ως προς την κατάκτηση των γλωσσικών δομών ο προφορικός λόγος των 

παιδιών ηλικίας 6 χρόνων δεν διαφέρει σημαντικά από αυτόν των ενηλίκων και ως εκ 

τούτου «τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας διαθέτουν τις γλωσσικές γνώσεις και 

ικανότητες που θα τους παρέχουν αυτάρκεια για να αντιμετωπίσουν τις 

επικοινωνιακές τους ανάγκες»
186

Τα παιδιά μπορούν να καλλιεργήσουν την ικανότητά 

τους για επιχειρηματολογία  με βάση τις δικές τους αντιλήψεις και να μπορούν να 

συνειδητοποιήσουν την ύπαρξη κανόνων. Επίσης να συμμετέχουν στην διαδικασία 

λήψης αποφάσεων αφού αξιολογήσουν τα δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους και 

μέσα από μια διαδικασία κοινωνικο-ηθικής, ανάπτυξης και αυτό-ρύθμισης»187 να 

οδηγηθούν στην εμπέδωση δημοκρατικών αξιών με έμφαση στην ομάδα κι όχι στην 

ατομικότητα. Ο Charles Clarke σημειώνει χαρακτηριστικά την εντύπωση που του 

έκανε η επίσκεψή του σε μια τάξη πεντάχρονων  όπου παρατήρησε με ποιο τρόπο μια 

απλή συζήτηση για τις ατομικές προσωπικές επιθυμίες των παιδιών μπορεί να 

μετατραπεί πανεύκολα σε μια συζήτηση με δυναμική στην οποία αναπτύσσεται μια 

                                                      

184 
Μαθηματική Εκπαίδευση για την Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία. οπ. αν. 

παρ. σ. 6.
 

185 
Κόπτσης Α. Βασικές αρχές της σύγχρονης ∆ιδακτικής και εφαρμογή τους στη 

µεθοδολογία Project, σ. 20 http://www.pi-

schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos15/016-028.pdf [20/08/2014]. 
186

 Καζέλα, Κ. (2009). Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και Μάθηση στην Προσχολική 

Εκπαίδευση.  Θεωρία και Πρακτικές Εφαρμογές. Αθήνα: Εκδόσεις Οδυσσέας, σ. 68. 
187

 Εκπαίδευση και Πολιτική Διαπαιδαγώγηση, οπ. αν. παρ. σ. 152. 

http://www.pi-schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos15/016-028.pdf
http://www.pi-schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos15/016-028.pdf
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διαδικασία, όπου το κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να λέει τι σκέφτεται αλλά και να 

σέβεται τους άλλους188. 

Με την βιωματική μάθηση επιτυγχάνεται ατομική και κοινωνική αυτονομία 

μέσα από διαδικασίες συζήτησης, διατύπωσης απόψεων για διάφορα προβλήματα , 

συμφωνίας ή διαφωνίας μεταξύ των ομάδων αλλά και των ατόμων που τις 

απαρτίζουν.  

Άλλωστε σύμφωνα με τον Bertrand189 μέσα από την σύγκρουση ο μαθητής 

παίρνει πληροφορίες από τις απαντήσεις των άλλων οι οποίες μπορεί να του φανούν 

χρήσιμες για την οικοδόμηση της γνώσης και επίσης εκπαιδεύεται να βρίσκεται 

συνεχώς σε συνθήκες αλλαγής και συνεργασίας προκειμένου να επιλύσει 

προβλήματα με τους άλλους καθώς  «μια μάθηση πραγματοποιείται πάντα ενάντια σε 

αυτό που ήδη ξέρουμε»190.  Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Zimmer (1973) η 

αυτονομία «θέτει ως στόχο να βοηθήσει στη χειραφέτηση του ατόμου από τον 

ετεροκαθορισμό και στην ενίσχυση της αλληλεγγύης, ενάντια σε όσα εμποδίζουν την 

έκφραση του ατόμου, θεωρώντας την απλή παροχή εργαλείων για τη διερεύνηση 

καταστάσεων που ετεροκαθορίζουν και ταυτόχρονα επιτυγχάνουν την επιρροή στις 

συγκεκριμένες καταστάσεις»191. Έτσι καλλιεργούνται η κρίση και οι κοινωνικές 

δεξιότητες των μαθητών.  

                                                      

188
 Clarke, C. (1998). Creating listening schools. Edited by Pearce, N. and Hallgarten 

J., Tomorrow’s Citizens, Critical Debates in Citizenship and Education. UK: IPPR, p. 

87. 
189

 Μουμουλίδου, M. (2006). Η παιδαγωγική του σχεδίου εργασίας στην προσχολική 

εκπαίδευση. Αθήνα: Εκδόσεις Τυπωθήτω, σ. 276 
190

 Βλ. στο ίδιο, σ. 277. 
191

 Βιωματική – Επικοινωνιακή Διδασκαλία, οπ. αν. παρ. σ. 23. 
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Επίσης, σύμφωνα με τον Καστοριάδη «χωρίς τη συμβολή της παιδαγωγικής 

είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί το πρόταγμα (project) της αυτονομίας192, μιας 

παιδαγωγικής που θα βοηθά να απελευθερώσει το άτομο και να μην εξαντλείται σε 

μια καθαρά ορθολογική δραστηριότητα αλλά να χαρακτηρίζεται από έναν ιδιαίτερο 

τρόπο που να ενισχύει την ανάπτυξη της αυτονομίας μέσω της μετασχηματιστικής 

πράξης (praxis)193 η οποία μετουσιώνεται μόνο στην πολιτική «ως ουσιώδης 

διάσταση της αυτοστοχαστικότητας και της αυτοανακλαστικότητας της 

κοινωνίας»194. Προϋπόθεση η δημοκρατική πολιτική που σημαίνει τη συμμετοχή στη 

διαμόρφωση του νόμου, την αμφισβήτηση στους δεδομένους θεσμούς, στον 

προσανατολισμό  σε μια δίκαιη δημοκρατική παιδεία και  τέλος στην ανάπτυξη του 

κριτικού πνεύματος  και της ενεργούς συμμετοχικότητας των πολιτών, ώστε να 

μεταμορφωθούν σε αυτόνομα υποκείμενα195. 

Υπάρχει συνεπώς στενή σχέση μεταξύ της βιωματικής μάθησης και της 

αυτονομίας των παιδιών, αφού τους προσφέρεται η δυνατότητα να αναπτύξουν την 

κριτική τους σκέψη και σε συνδυασμό με την καλλιέργεια της ηθικής τους μέσα από 

την εμπλοκή τους σε ποικίλες διαδικασίες λήψης αποφάσεων να είναι σε θέση να 

ορίζουν τους κανόνες του κοινωνικού τους περιβάλλοντος, να πασχίζουν για την 

τήρησή τους και να μαθαίνουν να οικοδομούν στέρεες σχέσεις μεταξύ τους- 

συνήθειες και ικανότητες που προσδιορίζουν στο έπακρο την ιδιότητα του πολίτη. 

Απαραίτητη προϋπόθεση ακόμη αποτελεί το γεγονός ότι όταν εξαντλούνται γνήσιες 

κοινωνικές καταστάσεις και προβληματισμοί  να μεταφέρεται ένα μεγάλο μέρος της 

                                                      

192
 Η παιδαγωγική του σχεδίου εργασίας στην προσχολική εκπαίδευση, οπ. αν. παρ. σ. 

68. 
193

 Βλ. στο ίδιο, σ. 70-72. 
194

 Βλ. στο ίδιο, σ. 75. 
195

 Βλ. στο ίδιο, σ.σ 76-77. 
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σχολικής δραστηριότητας έξω από το σχολείο και μέσα στην κοινωνία ή αλλιώς η 

ίδια η κοινωνία να μπαίνει μέσα στο σχολείο196, καταστάσεις που όχι μόνο 

συμβάλλουν ουσιαστικά στη μάθηση αλλά εδραιώνουν και μια πιο αποτελεσματική 

εκπαίδευση που σχετίζεται με την ιδιότητα του πολίτη197 .  

Οι σύγχρονες κοινωνίες της μετανεωτερικότητας αναπτύσσονται ραγδαία 

τόσο επιστημονικά όσο και τεχνολογικά επιφέροντας κρίση των αξιών και των 

θεσμών σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο. Κάτι τέτοιο καθιστά ιδιαίτερο δύσκολο 

το έργο του σχολείου και των εκπαιδευτικών που καλούνται με διάφορα και ποικίλα 

διδακτικά εργαλεία να γεμίσουν με νόημα την καθημερινότητα των μαθητών, με 

εξέχουσα θέση να αποτελούν τα σχέδια εργασίας – Projects και ιδιαίτερα στην 

προσχολική ηλικία. Ο κριτική θεωρία του Habermas τοποθετημένη σε μια νέο-

μαρξιστική προοπτική ουσιαστικά «νομιμοποιεί» τα σχέδια εργασίας, στη διαδικασία 

της μάθησης, σε άμεση συνάρτηση με την πράξη και τη συμμετοχική δράση 

πλαισιωμένη στην κοινωνική πραγματικότητα του υποκειμένου198 που επιδιώκει  να 

απελευθερώσει τις επικοινωνιακές ικανότητες του παιδιού και να μπορέσει έτσι «να 

ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις επιθυμίες του για κοινωνικοποίηση, αυτονόμηση και 

χειραφέτηση»199
.Σύμφωνα με τον ίδιο η γνώση (πληροφορίες, ερμηνείες και 

αναλύσεις) κατέχει εξέχουσα θέση και υπάρχει σε ένα σύνολο ενδιαφερόντων  

(εργασία, γλώσσα, κυριαρχία) με την γλώσσα να είναι «όχι μόνο δεσμευτικός όρος 

της ανθρώπινης υπόστασης, αλλά και αυτό που μας διακρίνει από την φύση και που 

                                                      

196
 Βιωματική – Επικοινωνιακή Διδασκαλία, οπ. αν. παρ. σ. 27. 

197
 Εκπαίδευση και Πολιτική Διαπαιδαγώγηση, οπ. αν. παρ. σ. 150. 

198
 Η παιδαγωγική του σχεδίου εργασίας στην προσχολική εκπαίδευση, οπ. αν. παρ. σ. 

129. 
199

Βλ. στο ίδιο, σ. 131. 
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διαπερνά την επικοινωνιακή δραστηριότητα»200. Αυτή προσδιορίζει τις 

αλληλεπιδράσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο χώρο του σχολείου μέσα από την 

καλλιέργεια νοητικών και επικοινωνιακών δραστηριοτήτων και δεξιοτήτων με 

προϋπόθεση να γίνονται σεβαστοί οι κανόνες που έχουν τεθεί στο συγκεκριμένο 

θεσμικά κατοχυρωμένο πλαίσιο του σχολείου που μέσω αυτής θα οδηγήσουν στη 

χειραφέτηση του ατόμου, στην απαλλαγή του από νοητικές ή άλλες εξαρτήσεις και 

της επικράτησης «ενός κριτικά σκεπτόμενου και ενεργητικά δρώντος 

υποκειμένου»201. Αυτά αποτελούν απόρροια των εξωτερικευμένων κανόνων και 

ρόλων τους και στηρίζονται στον τρόπο με τον οποίο επιλύονται τα προβλήματα 

μέσω των δεξιοτήτων που διαθέτουν όπως: η στήριξη επιχειρημάτων, η 

διαπραγμάτευση, ο σεβασμός στους κανόνες λειτουργίας αλλά και δράσης της 

ομάδας, η κριτική στάση, η ανάληψη πρωτοβουλιών για την επίτευξη στόχων, η 

υιοθέτηση τακτικών αλληλεγγύης ώστε να μπορεί να οικοδομηθεί η γνώση, η 

υποχρέωση για ανταπόκριση σε υποχρεώσεις που προσδιορίζονται  από την ομάδα, η 

ερευνητική στάση στο υπό εξέταση θέμα με χρονικούς και επαναπροσδιοριζόμενους 

στόχους για αποτελεσματικότητα, επιβεβαιώνοντας την δυναμική των σχεδίων 

εργασίας για κοινωνική παρεμβατικότητα202. 

Ακόμη, σύμφωνα με τον Touraine όπου υποστηρίζει ότι οι σημερινές 

κοινωνίες χαρακτηρίζονται από την κουλτούρα του ατομικού υποκειμένου χωρίς 

όμως αυτό να σημαίνει ότι είναι ένα εγωιστικό ον που αδιαφορεί για τους άλλους 

                                                      

200
 Η παιδαγωγική του σχεδίου εργασίας στην προσχολική εκπαίδευση, οπ. αν. παρ. σ. 

134. 
201

 Βλ. στο ίδιο, σ. 135. 
202

 Βλ. στο ίδιο, σ. 137. 
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αλλά ένα κοινωνικό όν που μέσω της ατομικής εργασίας του, ενταγμένης σε ένα 

συλλογικό πλαίσιο  προσφέρει μέσω της δράσης του203. 

Η αναστοχαστική σκέψη επίσης, σύμφωνα με τον Dewey είναι επίσης 

σημαντική καθώς βοηθά τον μαθητή να κάνει ένα βήμα πίσω και να σκεφτεί τι 

συνέβη, να συμμετέχει ενεργά ανακαλώντας την εμπειρία του σχετικά με κάποια 

δραστηριότητα περιγράφοντάς την, να αξιολογήσει αναλύοντας τις στρατηγικές 

επίλυσης του προβλήματός του και να βγάλει τα αντίστοιχα συμπεράσματα 

τεκμηριώνοντας την απόφασή του204. 

Τα παιδιά μεγαλώνοντας παύουν να ταυτίζονται μόνο με τα εξωτερικά 

χαρακτηριστικά τους αλλά και με κοινωνικά, συναισθηματικά και πολιτισμικά  

χαρακτηριστικά που όλα μαζί συμβάλλουν στην αίσθηση του εαυτού, άρα του 

αισθήματος της αυτοεκτίμησης205.  

Η αυτοεκτίμηση αποτελείται από διάφορα στοιχεία όπως την αίσθηση: 

 φυσικής ασφάλειας (παιδιά σωματικά ασφαλή αναπτύσσουν 

αισθήματα εμπιστοσύνης),  

 συναισθηματικής σιγουριάς (παιδιά που δεν ταπεινώνονται από 

άλλους μπορούν να εμπιστευτούν τους άλλους) 

 ταυτότητας ( παιδιά ξέροντας ποια είναι αποκτούν αυτογνωσία, 

αναλαμβάνουν τους πράξεις τους και έχουν καλές σχέσεις με τους άλλους) 

                                                      

203
 Η παιδαγωγική του σχεδίου εργασίας στην προσχολική εκπαίδευση, οπ. αν. παρ. σ. 

138. 
204

Reflective Thinking: RT. 

http://www.hawaii.edu/intlrel/pols382/Reflective%20Thinking%20-

%20UH/reflection.html[πρόσβαση 29/8/2014]. 
205

 Εκπαιδευτική Ψυχολογία, οπ. αν. παρ. σ.σ 148-149. 

http://www.hawaii.edu/intlrel/pols382/Reflective%20Thinking%20-%20UH/reflection.html
http://www.hawaii.edu/intlrel/pols382/Reflective%20Thinking%20-%20UH/reflection.html
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 του ανήκειν (παιδιά αναπτύσσουν αισθήματα ανεξαρτησία και 

αλληλεξάρτησης με τους άλλους όταν γίνονται αποδεκτά και αναζητούν να 

δημιουργήσουν νέες σχέσεις) 

 επάρκειας ( έχοντας εμπιστοσύνη στις ικανότητες τους μπορούν να 

μάθουν να κάνουν νέα πράγματα με επιμονή μέχρι να τα καταφέρουν, Youngs, 

1991)
206

.    

Τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως διατυπώνονται στις Διεθνείς Διακηρύξεις 

και Συμβάσεις μέσα από μια μακρά πορεία εδραίωσης και συγκρότησης, έχουν 

οικουμενικό και καθολικό χαρακτήρα και αποτελούν μέρος της διδασκαλίας της 

ιδιότητας του πολίτη. Παρ΄ όλες τις αντιξοότητες στον τρόπο διδασκαλίας τους από 

τους εκπαιδευτικούς στόχο έχουν να τονίσουν την ισότητα, το σεβασμό και την 

ελευθερία του καθενός προερχόμενο από οποιοδήποτε πολιτισμικό, κοινωνικό, 

φυλετικό ή άλλο περιβάλλον και να αποτελέσουν τη βάση πάνω στην όποια θα 

ασκηθούν προβληματισμοί και αντιπαραθέσεις πάντοτε μέσα σε δημοκρατικά 

πλαίσια. 

Η διδασκαλία των δικαιωμάτων θα πρέπει να βασίζεται στην ενίσχυση 

εκμάθησης στάσεων, αξιών, γνώσεων και αρχών μέσα από διαδικασίες «ανάλυσης 

και προβληματισμού σε συγκεκριμένες περιπτώσεις»207 που θα έχουν νόημα για τα 

ίδια τα παιδιά και θα είναι κοντά στις εμπειρίες τους. 

Η άποψη ότι η πολιπολιτισμικότητα συνεπάγεται διάλυση του εθνικού 

κράτους αν αυτό «παραδεχτεί την ύπαρξη μειονοτήτων και αναγνωρίσει σε αυτές 

δικαιώματα πολιτισμικής ή γλωσσικής έκφρασης»208 θεωρείται λανθασμένη καθώς η 

                                                      

206
 Εκπαιδευτική Ψυχολογία, οπ. αν. παρ. σ. 149. 

207
 Εκπαίδευση και Πολιτική Διαπαιδαγώγηση, οπ. αν. παρ. σ. 170. 

208
 Βλ. στο ίδιο, σ. 179. 
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πολιτισμική πολυμέρεια, οι αρχές της ανεκτικότητας και της ικανότητας συνύπαρξης 

με τους άλλους αποτελούν στοιχεία πια του σύγχρονου κράτους209. Σύμφωνα με την 

Iris Marion Young η «καθολική-οικουμενική ιδιότητα του πολίτη η οποία υπερβαίνει 

τις διαφορές των ομάδων είναι θεμελιωδώς άδικη, καθώς  καταπιέζει ιστορικά 

αποκλεισμένες ομάδες»210 και η ίδια προσανατολίζεται περισσότερο στην ισότιμη 

αντιμετώπιση των διαφορών. Ειδικότερα στο χώρο του σχολείου ενθαρρύνεται η 

πολιτισμική διαφορά και ο σεβασμός όλων  καθώς η πολυπολιτισμικότητα  αποτελεί 

κομμάτι της σύγχρονης δημοκρατικής κοινωνίας. Στόχος δεν είναι τα παιδιά να 

αντιμετωπιστούν σαν πολίτες ενός έθνους «αλλά ως μέλη διαφορετικών ομάδων με 

βάση την πολιτισμική τους ταυτότητα»211, να επιδεικνύον αλλά και να νιώθουν 

υπερηφάνεια για την καταγωγή τους. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν συνεπώς να δίνουν 

τις κατάλληλες ευκαιρίες ώστε να αναδυθούν και να γίνουν κτήμα όλων, ποίκιλα και 

διαφορετικά μεταξύ τους πολιτισμικά περιβάλλοντα αλλά και να βοηθήσουν να 

εκδηλωθούν από τα παιδιά αβίαστα θετικά συναισθήματα που θα συμβάλλουν στην 

εδραίωση των ταυτοτήτων τους, την αύξηση της αυτοεκτίμησής τους και κατά 

συνέπεια το σεβασμό κα την αποδοχή τους από τους τόσο διαφορετικούς «άλλους», 

με τους οποίους συνυπάρχουν μέσα στην ίδια ομάδα. 

 

2.4 ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ      

       ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

Στο πλαίσιο της Γενικής Εκπαίδευσης το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο υιοθέτησε 

την διαθεματική προσέγγιση στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση. Σύμφωνα με το ΦΕΚ 

                                                      

209
 Εκπαίδευση και Πολιτική Διαπαιδαγώγηση, οπ. αν. παρ. σ. 179. 

210
 Βλ. στο ίδιο, σ. 181. 

211
 Βλ. στο ίδιο, σ. 184. 
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303, 304/13-3-2003 για το Νηπιαγωγείο, τονίζεται η σπουδαιότητα των  σχεδίων 

εργασίας και της προσέγγισης «θεμάτων», δίνεται έμφαση στη διαθεματικότητα και 

την ολιστική αντίληψη της γνώσης,  στην αξιοποίηση του ενδιαφέροντος και των 

ιδεών όλων των παιδιών που συμμετέχουν στη διαδικασία της μάθησης και 

ενθαρρύνονται «δραστηριότητες που αναπτύσσονται ενθαρρύνουν τη συμμετοχή, την 

πρωτοβουλία, τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα και το διάλογο. Έμφαση δίνεται 

επίσης στην εργασία σε μικρές ομάδες»212. Παρατηρείται ότι στην τελευταία πρόταση 

γίνεται ιδιαίτερη μνεία στην σπουδαιότητα της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας που 

βασίζεται: 

 στις θεωρίες της ψυχολογίας του παιδιού,  

 στις διαδικασίες ενός συλλογικού προβληματισμού, προγραμματισμού 

και δράσης για το σχολείο που είχε  ως στόχο να εκδημοκρατίσει την κοινωνία και το 

άτομο και τέλος να 

 οργανώσει τη διδασκαλία σύμφωνα με ην επιστημονική μέθοδο 

διερεύνησης του Dewey για μια αυθεντική και αποτελεσματική διδασκαλία
213

.    

 Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το 

Νηπιαγωγείο επιβεβαιώνει  πως το πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας προκειμένου να 

είναι αναπτυξιακά κατάλληλο και αποτελεσματικό για όλα τα παιδιά, θα πρέπει: 

«-να θέτει ρεαλιστικούς στόχους και να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες, τα 

ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των παιδιών αυτής της ηλικίας  

                                                      

212
 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 

(Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.)  

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. http://www.pi-schools.gr/programs/depps/ [πρόσβαση 

30/8/2014]. 
213

 Ματσαγγούρας, Η. (2007). Στρατηγικές Διδασκαλίας. Η κριτική σκέψη στη 

διδακτική πράξη. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg, σ. 509. 

http://www.pi-schools.gr/programs/depps/
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-να προσαρμόζεται με ευελιξία στις ανάγκες, στις ικανότητες και στις 

κλίσεις του κάθε παιδιού και να εξασφαλίζει την ενεργητική συμμετοχή όλων των 

παιδιών, όπως είναι π.χ. τα παιδιά με ειδικές ανάγκες ή τα παιδιά με ιδιαίτερες 

ικανότητες  

-να παρέχει ευκαιρίες για τη στήριξη της πολιτισμικής ταυτότητας και της 

γλώσσας όλων των παιδιών  

-να βασίζεται στις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες και να συνδέει τη 

γνώση με την καθημερινή πρακτική στο σχολείο  

-να ενισχύει την αλληλεπίδραση των παιδιών μεταξύ τους, τη συνεργασία με 

τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς των άλλων βαθμίδων και γενικά το άνοιγμα του 

Νηπιαγωγείου στην ευρύτερη κοινωνία  

-να ενιαιοποιεί τη γνώση, να προάγει τη διαθεματικότητα  

-να προκαλεί το ενδιαφέρον για τη μάθηση και να προάγει, τη γνώση, την 

κατανόηση και την ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών  

-να ενθαρρύνει την πρόσβαση σε ποικίλες πηγές της γνώσης, την επιλογή και 

τη χρήση ποικίλου υλικού την προσέγγιση και παρουσίαση διαφόρων θεμάτων με 

πολλούς τρόπους  

-να δίνει ευκαιρίες στα παιδιά να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους, να 

εξασκούν τις δεξιότητες τους και να συνεχίζουν να μαθαίνουν διαρκώς προάγοντας 

την αναζήτηση, την αιτιολόγηση, την κριτική σκέψη, τη λήψη αποφάσεων, τη λύση 

προβλημάτων  

-να επιτρέπει στα παιδιά να κάνουν λάθη, να μην επιδιώκει την εξασφάλιση 

των ‘‘σωστών ’’ απαντήσεων, αλλά να αξιοποιεί ανάλογα τα λάθη τους κατά το 

σχεδιασμό του εκπαιδευτικού έργου.  
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-να δίνει ευκαιρίες στα παιδιά να αναπτύσσουν και να εκφράζουν ιδέες και 

συναισθήματα με πολλούς τρόπους, όπως με το παιχνίδι, τη δραματοποίηση, τη 

γραφή, τη ζωγραφική, κ. ά.  

-να ενισχύει την αυτοαντίληψη και αυτονομία  

-να στηρίζει το ρόλο της γλώσσας σε όλα τα προγράμματα  

-να αναδεικνύει το παιχνίδι ως τον πυρήνα του όλου προγράμματος  

-να ενσωματώνει όπου είναι δυνατόν, την τεχνολογία στις διάφορες 

δραστηριότητες του προγράμματος και να αξιοποιεί ποικιλία πηγών πληροφόρησης, 

όπως το διαδίκτυο  

-να ενσωματώνει την αξιολόγηση στο πρόγραμμα  

-να μπορεί να ανανεώνεται συνεχώς και να ανταποκρίνεται στις 

μεταβαλλόμενες προκλήσεις της εποχής μας»
214

. 

Επίσης, προσδιορίζει τις κατευθύνσεις των προγραμμάτων σχεδιασμού και 

ανάπτυξης δραστηριοτήτων και αναφέρει ότι «Βασικές γνώσεις και διαδικασίες από 

το χώρο των Φυσικών Επιστημών της, Γεωγραφίας, Ιστορίας, Θρησκευτικών, έννοιες 

της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής καθώς και στοιχεία Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Κυκλοφοριακής Αγωγής προσεγγίζονται διαθεματικά 

μέσα από δραστηριότητες που αφορούν τη Μελέτη Περιβάλλοντος»215. 

Αποδεικνύεται λοιπόν ξεκάθαρα ότι το πλαίσιο λειτουργίας των 

Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο ταυτίζεται τόσο με την τεκμηριωμένη 

από διάφορα ερευνητικά κέντρα, μεθοδολογία της πολιτικής εκπαίδευσης, όσο και 

από τα χαρακτηριστικά εκείνα που προσδιορίζουν την έννοια της ιδιότητας του 

                                                      

214
 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και Αναλυτικά 

Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, οπ. αν. παρ. 
215

 Βλ. στο ίδιο. 
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πολίτη αλλά και τους τρόπους για την αποτελεσματική καλλιέργειά της από τα παιδιά 

της προσχολικής ηλικίας - ένα γενικό πλαίσιο που διαχέεται σε όλα τα επιμέρους 

γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στο Νηπιαγωγείο σήμερα. 

Τέλος, τονίζεται η ανάγκη για συμμετοχή των γονέων (στην Ελλάδα για 

πρώτη φορά με το νόμο 1566/ 1985, κεφ. IE’, Άρθρο 53216, θεσμοθετήθηκε η 

ουσιαστική συμμετοχή των γονέων και των κηδεμόνων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία), κάτι το οποίο προϋποθέτει λεπτούς χειρισμούς, αμοιβαία κατανόηση και 

σεβασμό, πράγμα που κάποιες φορές στην πραγματική ζωή χρειάζεται ιδιαίτερη 

προσπάθεια, κόπο και επιμονή. 

Σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα217 το οργανόγραμμα των φάσεων των 

σχεδίων εργασίας που βασίζεται στη διαθεματικότητα της σχολικής γνώσης, 

αποτελείται από: 

1) Συλλογικό προγραμματισμό που περιλαμβάνει: καθορισμό και 

ανάλυση θέματος, επιμέρους διαστάσεις σε ομάδες, στόχοι και δραστηριότητες και 

καθορισμό κριτηρίων αξιολόγησης 

2) Ενδο-ομαδικό προγραμματισμό που αναφέρεται στον καθορισμό των 

διαδικασιών και τον ενδο-ομαδικό επιμερισμό του θέματος 

3) Συλλογική διεξαγωγή του έργου με την εργασία των υποομάδων, τη 

συντονιστική συνεδρία της ομάδας, την παρουσίαση, τη σύνθεση και την επιμέλεια 

των έργων των υποομάδων,  

                                                      

216
 ΝΟΜΟΣ 1566/30-9-1985 Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. http://srv-

ipeir.pde.sch.gr/downloads/Nomoi/N_1566-85.pdf [πρόσβαση 30/8/2014]. 
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 Ματσαγγούρας, Η. (2003). Η Διαθεματικότητα στην σχολική γνώση. Εννοιοκεντρική 
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4) Την παρουσίαση του έργων των ομάδων που αποτελείται από την 

παρουσίαση του συλλογικού έργου των ομάδων και τις ερωτήσεις ή σχόλια απ΄ τις 

άλλες ομάδες και 

5) Την αξιολόγηση του έργου και της λειτουργικότητας της ομάδας  όπως 

αυτή διαφαίνεται από την ενδο-ομαδική και την διομαδική αξιολόγηση. 

Σύμφωνα με το νέο πιλοτικό αναλυτικό πρόγραμμα για το Νηπιαγωγείο που 

ανακοινώθηκε το 2011, στα περιεχόμενα των μαθησιακών περιοχών εισάγεται μια 

νέα ενότητα που ονομάζεται «Προσωπική & Κοινωνική Ανάπτυξη», η ενίσχυση και 

ανάπτυξη της οποίας αξιολογείται με παρατήρηση, καταγραφή και ανταλλαγή 

πληροφοριών με τους γονείς και επιτρέπει στα παιδιά να:  

 «αναγνωρίζουν τον εαυτό τους ως ένα άτομο ξεχωριστό με ιδιαίτερες 

ικανότητες και αξία  

 λειτουργούν με σχετική αυτονομία  

 αποδέχονται τα συναισθήματα τους και να ελέγχουν τον τρόπο 

έκφρασης τους  

 αντιμετωπίζουν δυσκολίες και να επιλύουν συγκρούσεις  

 σέβονται τους άλλους και τους κανόνες της ομάδας  

 αντιλαμβάνονται και να κατανοούν τα συναισθήματα και τις απόψεις 

των άλλων  

 επικοινωνούν και να συνεργάζονται με τους άλλους»
218

. 
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ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3. ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) 

– Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη. MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση 

της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.). Πρόγραμμα Σπουδών 

Νηπιαγωγείου (2011). Β΄  Μέρος: Μαθησιακές περιοχές, σ. 6 

http://www.dipevath.gr/Nov2011/28/2o-meros.pdf [25/8/2014]. 

http://www.dipevath.gr/Nov2011/28/2o-meros.pdf
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Αναφορικά με τη μεθοδολογία που πρέπει να εφαρμόζεται, προκειμένου να 

επιτευχθούν οι στόχοι της ενότητας αυτής  τονίζει την ανάγκη για:  

 «χρήση ποικίλλων εκφραστικών μέσων, όπως ζωγραφική, δράμα, 

παραμύθια, μουσική  

 ενίσχυση του παιχνιδιού στις διαφορετικές του μορφές με παροχή 

χρόνου, χώρου και κατάλληλων υλικών  

 συχνές ευκαιρείς για αυτοαξιολόγηση, αναστοχασμό, ενσυναίσθηση  

 οργάνωση ατομικών και ομαδικών δραστηριοτήτων με το σύνολο της 

ομάδας και σε μικρότερες ομάδες  

 εισήγηση θεμάτων που προκύπτουν από τα παιδιά και προσφέρονται 

για διαπραγμάτευση και έκφραση  

 διατύπωση ανοιχτών ερωτήσεων που ενθαρρύνουν τα παιδί στην 

έκφραση και αναστοχασμό»
219

. 

Η  «Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη» συνδέεται άμεσα με τις βασικές 

ικανότητες των παιδιών, συμβάλλοντας με καθοριστικό τρόπο στην ανάπτυξη τους 

και μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι: «Η ανάπτυξη της προσωπικής ταυτότητας και 

αυτονομίας καθώς και οι κοινωνικές ικανότητες είναι δύο βασικές ικανότητες που 

αποτελούν τον κύριο στόχο αυτής της ενότητας. Η διαμόρφωση ενός ενεργού πολίτη 

προϋποθέτει ένα άτομο που λειτουργεί αυτόνομα αλλά συγχρόνως έχει αναπτυγμένο 

το αίσθημα ομαδικότητας. Η διαμόρφωση μιας θετικής προσωπικής και κοινωνικής 

εικόνας του εαυτού και παράλληλα η αποδοχή της διαφορετικότητας και η ικανότητα 

ικανοποιητικής αλληλεπίδρασης στα πλαίσια της ομάδας συμβάλουν στη 
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διαμόρφωση μιας υγιούς κοινωνίας που λειτουργεί με άξονα το κοινό όφελος αλλά 

και τις ανάγκες του καθένα»220.  

Τέλος, σχετικά με τον ρόλο του εκπαιδευτικού απέναντι στα παιδιά αλλά και 

στους γονείς τους αναφέρει ότι οφείλει να είναι διαμεσολαβητικός και συγκεκριμένα 

στα παιδιά να «προτείνει ερεθίσματα, βοηθά στον αναστοχασμό, ενθαρρύνει τα 

παιδιά στην αυτενέργεια και στην εξεύρεση λύσεων. Με τις παρεμβάσεις του 

υποστηρίζει, προτείνει, καθοδηγεί και δεν επιβάλει. Ενθαρρύνει την έκφραση 

συναισθημάτων, απόψεων, επιθυμιών με τις κατάλληλες ερωτήσεις και παρεμβάσεις 

ενώ παράλληλα οριοθετεί με σταθερότητα τον τρόπο συμπεριφοράς και 

αλληλεπίδρασης. Εξίσου σημαντικό είναι να απαντήσει με ειλικρίνεια σε 

οποιαδήποτε θέματα θίγονται αποφεύγοντας αντιδράσεις αμηχανίας και 

ενοχοποίησης, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για δύσκολα θύματα όπως π.χ. η 

σεξουαλικότητα, το πένθος κ.ά. Σε σχετικά θέματα θα πρέπει να συνεργάζεται με 

τους γονείς και να σέβεται τις απόψεις του προβάλλοντας παράλληλα την 

επιστημονική θέση»221.  

 

3. ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ  

     ΠΟΛΙΤΗ 

Οι  στόχοι της ιδιότητας του πολίτη όπως διαμορφώνονται στο πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής  Ένωσης  σχετίζονται με την πολιτειακή ιδιότητα τόσο σε συνθήκες 

ευρωπαϊκής ενοποίησης όσο και αυτών εντός των πολιτικών και κοινωνικών 

πλαισίων των κρατών-μελών. Επιπλέον, η αμφίρροπη δυναμική που αναπτύσσεται 

μεταξύ ενός κρατικοκεντρικού μοντέλου της Ε.Ε, αιτία συγκρούσεων σ΄ ένα σύστημα 
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 Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου (2011). Β΄  Μέρος: Μαθησιακές περιοχές, οπ. 

αν. παρ. σ. 8. 
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κυρίαρχων κρατών, όπου ετερότητα και εθνικισμός συνυπάρχουν και ενός 

διακυβερνητικού-ομοσπονδιακού μοντέλου που πηγάζει από την πολιτισμική 

πολυμορφία των εθνών- μελών της Ένωσης έχει ως αποτέλεσμα  πολλούς και 

έντονους προβληματισμοί, οι οποίοι αναφέρονται στις «νομικές-ηθικές διαστάσεις 

της ευρωπαϊκής ιδιότητας του πολίτη σε συνθήκες ευρωπαϊκής ενοποίησης 

(πολιτειότητα, ιθαγένεια, υπηκοότητα), το σύνολο των δικαιωμάτων, των 

καθηκόντων, των αρχών και των αξιών που απορρέουν από αυτήν, αλλά και το 

ζήτημα της οικοδόμησης της ευρωπαϊκής ταυτότητας, της καλλιέργειας και της 

ανάπτυξης μιας ευρωπαϊκής συνείδησης»222.   

Η δημιουργία μιας συλλογικής ιδιότητας μεταξύ των πολιτών της Ευρώπης 

αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς προϋποθέτει  την ανάπτυξη του «ανήκειν», 

οφείλει να εκφράζει το σύνολο των πολιτών- μελών μιας κοινοπολιτείας, σε 

συνδυασμό με μια έντονη πολιτική δράση συνειδητοποιημένων ευρωπαίων πολιτών 

με κατοχυρωμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις, εντός του τόσο μοναδικού και 

ιδιόμορφου ευρωπαϊκού μορφώματος. Για να δημιουργηθεί λοιπόν αποτελεσματικά η 

έννοια του Ευρωπαίου πολίτη, θεωρείται απαραίτητη μια συνταγματική και πολιτική 

καινοτομία η οποία θα διαχέεται σε άξονες όπως στη διάκριση μεταξύ της ιδιότητας 

του πολίτη και της εθνικότητας, την διαμόρφωση μιας κουλτούρας κοινής που θα 

υπερβαίνει τα όρια των κρατών και την αποδοχή μέσα σε μια πλουραλιστική 

κοινωνία νέες πολιτικές ή πολιτειακές αρετές223. Απαραίτητη προϋπόθεση φυσικά να 

χαρακτηρίζεται από μια πολιτική και πολιτειακή ηθική συνδυασμένη με τα 

ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και μιας λιγότερο εθνοκεντρικής εκδοχής της ιδιότητας 
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 Εκπαίδευση και Πολιτική Διαπαιδαγώγηση, οπ. αν. παρ. σ. 190. 

223
 Βλ. στο ίδιο, σ. 190. 
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του πολίτη, όπου οι αρετές που να τον προσδιορίζουν να είναι η αυτόνομη σκέψη, η 

ευελιξία, η κρίση και η δράση224. 

Και πως μπορεί να επιτευχθεί αυτό όταν ο πολίτης της Ευρώπης αισθάνεται 

εγκλωβισμένος ανάμεσα στο τοπικό, εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο, στην ατομική 

και συλλογική του ταυτότητα, στην καλλιέργεια ενός καθολικού πνεύματος και την 

παράλληλη ανάδειξη της ιδιαιτερότητας του225; Ή πως μπορεί να μεταλαμπαδευτεί 

μέσω της εκπαίδευσης, ώστε να επιτευχθεί καλλιέργεια της ευρωπαϊκής συνείδησης 

και φυσικά με ποιους τρόπους, με μια γνωστικού χαρακτήρα προσανατολισμό 

(μετάδοση γνώσεων)  ή με μια ηθικού χαρακτήρα προσανατολισμό που θα 

επικεντρώνεται στιες αξίες, τις αρετές και την διαμόρφωση ευρωπαϊκής συνείδησης;  

Συνεπώς, η  πολυδιάστατη ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη οικοδομείται με 

βάση: 

1. την υιοθέτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων  

2. τις αρχές της ιδιότητας του πολίτη στα πλαίσια των δημοκρατικών 

αρχών και πεποιθήσεων για μια ποιοτική συμμετοχή στα κοινά και 

3. την πολιτική ευαισθητοποίηση ζητημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

4. ΔΙΚΤΥΟ « Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  

    ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» (CHILDREN’S IDENTITY AND CITIZENSHIP IN  

     EUROPE, CICE)   

Το δίκτυο Children’s Identity and Citizenship in Europe (CICE)  - Η 

Ταυτότητα των παιδιών και η Ιδιότητα του Πολίτη στην Ευρώπη στα πλαίσια του 

Προγράμματος «Σωκράτης» (A European Commission Socrates Program-Thematic 
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Network Project) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  από το 1998 και αποτελείται από 

ανθρώπους από το χώρο των Πανεπιστημίων  και της Εκπαίδευσης. Ειδικότερα μετρά 

100 Ανώτατα Ινστιτούτα από 30 χώρες που στόχο έχουν προερχόμενα από 

διαφορετικές επιστημονικές αφετηρίες να μελετήσουν παιδιά και τους νέους απ΄ την 

γέννησή τους έως 18 ετών πως οικοδομούν τις ταυτότητές τους226, τους τρόπους 

δηλαδή που αντιλαμβάνονται και μαθαίνουν για το πολιτικό, οικονομικό και 

κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ζουν, να συλλεχθεί το ανάλογο υλικό για 

περαιτέρω έρευνα προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατάλληλα. Επίσης, τονίζει τη 

σημαντικότητα της προετοιμασίας των επαγγελματιών απ΄ τον χώρο της εκπαίδευσης 

από οποιαδήποτε βαθμίδα και αν προέρχονται  (από το Νηπιαγωγείο έως την 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) για τα θέματα που αφορούν την ιδιότητα του πολίτη και 

της ταυτότητας στην Ευρώπη.  

Οι κύριοι σκοποί του δικτύου αυτού -ώστε ο νέος πολίτης έχοντας ως εφόδια 

την ανεκτικότητα, την αλληλεγγύη, την αποδοχή του άλλου, την αναγνώριση κοινών 

στοιχείων και την ανοχή των διαφορών- είναι «η ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής 

ιδιότητας του πολίτη, η οικοδόμηση μιας ταυτότητας που αποδίδει στα άτομα 

χαρακτηριστικά των πολιτών της Ευρώπης και του κόσμου, με στόχο την αποτροπή 

καλλιέργειας ενός υπερεθνικιστικού πνεύματος και ενός σοβινιστικού κλίματος σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο»227. 

Σύμφωνα με το δίκτυο CICE, καθορίζεται ένας κώδικας ποιότητας για τα 

προγράμματα διδασκαλίας της πρώιμης παιδικής ηλικίας  σχετικά με την Ταυτότητα 

των παιδιών και την Ιδιότητα του Πολίτη στην Ευρώπη: 
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 Children’s Identity and Citizenship in Europe (CICE)  http://cice.londonmet.ac.uk/ 

[22/8/2014]. 
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 «Όλα τα παιδιά πρέπει να είναι σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που 

να εμπλουτίζει τις εμπειρίες της ζωής τους, τους επιτρέπει να μαθαίνουν να 

συνεργάζονται με τους άλλους και να αποκτήσουν μια ισχυρή προσωπικότητα 

  Για την προώθηση της διαδικασίας εκδημοκρατισμού, είναι 

σημαντικό τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε μια δημοκρατική 

κοινωνία στο πλαίσιο ενός προγράμματος πρώιμης παιδικής ηλικίας από πολύ νωρίς. 

Με τον τρόπο αυτό τα παιδιά αναπτύσσουν τόσο την αίσθηση της αυτοεκτίμησης και 

της αξίας των σχέσεων με τους άλλους. 

  Ο ειδικευμένος εκπαιδευτικός προσχολικής ηλικίας θα πρέπει να είναι 

σε θέση να επιλέγει παιδαγωγικές μεθόδους και φιλοσοφία σύμφωνα με την 

πρόσφατη γνώσεις για το πώς τα παιδιά μαθαίνουν. 

  Δεν είναι μια εκπαιδευτικό μέθοδος μόνο προτιμότερη από μια άλλη. 

Οι μέθοδοι πρέπει να εξαρτώνται από το πολιτισμικό πλαίσιο των παιδιών και τις 

οικογένειές τους καθώς και από την επαγγελματική γνώση. Η ελευθερία αυτή θέτει 

μια μεγάλη ευθύνη σε κάθε δάσκαλο ώστε να ενεργεί πάντοτε επαγγελματικά και 

ηθικά. 

 Μέρος της ύπαρξης σε μια δημοκρατική κοινωνία είναι να έχουν το 

δικαίωμα του εαυτού τους και να αναγνωριστούν ως άτομα με προσωπικές ανάγκες. 

Το υπόβαθρο των παιδιών -κοινωνικό , πολιτιστικό , οικονομικό ή φυλετικό- δεν 

πρέπει να χρησιμοποιηθεί εναντίον τους με κανένα τρόπο»
228

. 
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 CICE Professional Guidance (2004). Citizenship Education and Identity in courses 

for those who will work with Pre-school children, p. 2 
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Στόχοι και καθήκοντα για τη χάραξη μιας εκπαίδευσης για την δημοκρατία 

που θα προσδιορίζει την πορεία κάθε παιδιού ώστε να γίνει ένας ενεργός πολίτης, 

βασίζεται στις ικανότητες του παιδιού να: 

  «κατανοεί τον εαυτό του και τους άλλους, 

 να έχει την εξουσία να αναγνωρίζει τα συναισθήματα τα δικά του όσο 

και των άλλων, 

 να έχει την ικανότητα να διαπραγματεύονται με τους άλλους και τον 

εαυτό του, 

 να αναπτύξει τη δημιουργικότητα, την ικανότητα επικοινωνίας και την 

κριτική σκέψη, προκειμένου να ενισχύσει την εικόνα του εαυτού, την ασφάλειά του 

και την ικανότητά του για επίλυση προβλημάτων με ειρηνικό τρόπο,  

 να συμμετέχει σε μια ομάδα με τους συμμαθητές και να μαθαίνει από 

την ομάδα»
229

. 

Σχετικά με την ιδιότητα του πολίτη στην πρώιμη παιδική ηλικία αναφέρεται 

στον ορισμό του Ocaña (2003 ) όπου «η ιδιότητα του πολίτη δεν είναι μια παθητική 

κατάσταση ( απλά για να απολαύσετε μια σειρά από δικαιώματα και ελευθερίες), 

αλλά θα πρέπει να είναι ενεργή , να βασίζεται στην πολιτική και πολιτειακή 

συμμετοχή»230. Η τοποθέτηση του Korsgaard et al.( 2001 ) προσπαθεί να εξηγήσει την 

δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη με έναν παρόμοιο τρόπο λέγοντας ότι «Το πρώτο 

δικαίωμα του πολίτη είναι να θεσπίσει ένα νόμο και το πρώτο καθήκον του ίδιου 

πολίτη είναι να σεβαστεί το νόμο»231. 

                                                      

229
 Citizenship Education and Identity in courses for those who will work with Pre-

school children, οπ. αν. παρ. σ. 3.   
230

 Βλέπε στο ίδιο, σ. 4.  
231

 Βλέπε στο ίδιο, σ. 4. 
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Σημαντικοί παράμετροι στην πορεία αυτή, για την διαμόρφωση της 

ιδιότητας του Ευρωπαίου πολίτη, θεωρούνται σύμφωνα με το δίκτυο CICE :  

 η αίσθηση του «ανήκειν»,  

 η ηθική ανάπτυξη,  

 η συνεργασία με τους άλλους,  

 η κατανόησης και εμπειρία της εξουσίας στον κόσμο μέσω των 

κανόνων, 

 η συμμετοχή τους στον προγραμματισμό λήψης αποφάσεων και στην 

αξιολόγησή τους μέσω μιας εποικοδομητικής αμφισβήτησης κι όχι στην 

παθητικότητα και στην απλή συμμόρφωση σ΄ αυτούς,  

 η αποδοχή των ανθρωπίνων θεμελιωδών κανόνων με καθολική ισχύ,  

 η έμφαση στην κοινωνικοποίηση, το σεβασμό στην ατομικότητας των 

παιδιών, την αυτονομία και την αυτοεκτίμησή τους και 

 η  ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της διαπραγματευτικής 

επικοινωνιακής ικανότητας και της κριτικής σκέψης. 

Σ΄ ένα περιβάλλον πλούσιο για εξερεύνηση με βιωματικές δραστηριότητες 

παιχνιδιού και αυθεντικών εμπειριών επικοινωνίας μεταξύ των παιδιών, ως πλαίσιο 

εργασίας των εκπαιδευτικών ορίζεται τόσο μια ατμόσφαιρα άριστης 

επαγγελματικότητας και ασφάλειας προς τα παιδιά, όσο και μιας αδιάκοπης και 

στοχευμένης  συνεργασίας με τους γονείς, προκειμένου να επιτευχθεί συλλογή 

πληροφοριών από τις οικογένειες για το συμφέρον του παιδιού.  

Οι Osler και Starkey (1999), εντόπισαν τα χαρακτηριστικά εκείνα που 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ενεργού συμμετοχής του πολίτη - μιας δημοκρατικής 

ιδιότητας του πολίτη- τα οποία υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.   
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Ορίζει ως βασικές δεξιότητες τις παρακάτω: 

 «Ενημέρωση και δικαιώματα. Είναι σημαντικό το παιδί να μαθαίνει 

ότι αυτός / αυτή έχει δικαιώματα . Αυτή, για παράδειγμα, δεν πρέπει να 

αποδεχθεί ότι ένα άλλο παιδί παίρνει το παιχνίδι της. Αλλά πρέπει να κατανοήσει ότι 

και τα άλλα παιδιά έχουν επίσης δικαιώματα: αυτή δεν μπορεί να έχει την μπάλα όλη 

την ώρα στο νηπιαγωγείο. 

 Ταυτότητες και συναισθήματα. Το παιδί μπορεί να μάθει να 

προβληματίζεται σχετικά με την δική του ταυτότητα μέσα από την επαφή του με τους 

άλλους . Μπορεί να καθοδηγηθεί να αναπτύξει ενσυναίσθηση σε άλλα παιδιά , να 

αποδεχθεί τις ανάγκες τους και να παίξει μαζί τους. 

  Ένταξη . Τα παιδιά μπορούν να κάνουν πράγματα μαζί ως ομάδα και 

να μάθουν να βοηθά ο ένας τον άλλον, παρά τις διαφορές στην ηλικία, 

το πολιτισμικό υπόβαθρο, κλπ. Είναι σημαντικό η δασκάλα της προσχολική αγωγής 

να συμπεριλαμβάνει όλα τα παιδιά στην ομάδα. 

  Δεξιότητες. Τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν πώς να λύνουν 

συγκρούσεις, πώς να διαφωνούν και πώς να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους για τα 

δικαιώματά τους»
232

. 

Η Ross ( 2003 ) προτείνει ένα μοντέλο πέντε σταδίων μεθοδολογίας 

προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να μάθουν να εργάζονται με παιδιά 4-6 ετών, για την 

ανάπτυξη της πολιτικής κατανόησης233:  

                                                      

232
 Citizenship Education and Identity in courses for those who will work with Pre-

school children, οπ. αν. παρ. σ. 14. 
233

 Βλέπε στο ίδιο, σ. 15. 
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 Επιλέξτε ένα ζήτημα που βασίζεται κυρίως στις εμπειρίες της ζωής 

των παιδιών  και ότι θα μπορούσε να προκαλέσει το ενδιαφέρον τους. 

 Καταγράψτε τα διάφορα γεγονότα, σημεία ή έννοιες που μπορεί να 

προκύψουν από τη συζήτηση. 

 Γίνετε προκλητικός για να βεβαιωθείτε ότι η κάθε φωνή ακούγεται, 

προστατεύοντας τις απόψεις των μειονοτήτων και βοηθήστε τα παιδιά να 

συμμετέχουν σε μια πολιτική επιχειρηματολογία, ακούγοντας τους άλλους, 

προβάλλοντας επιχειρήματα, επιτρέποντας στους άλλους να έχουν διαφορετική 

γνώμη και μπορώντας να αναφερθούν σε ομοιότητες και διαφορές. 

 Ενθαρρύνετε τα παιδιά ώστε να συγκεντρωθούν οι πληροφορίες 

σχετικά με τα θέματα και όλες οι εναλλακτικές λύσεις και ελέγχοντας τον 

εννοιολογικό χάρτη να βεβαιωθείτε ότι η έρευνα βρίσκεται σε καλό δρόμο.  

 Ενθαρρύνετε τα παιδιά να κάνουν συγκρίσεις με τις αρχικές 

τοποθετήσεις τους  για το θέμα και να καταλήξουν σε εναλλακτικές λύσεις, 

χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει για να κάνουν γενικεύσεις και 

να  μπορούν να μεταφέρουν τις βασικές πολιτικές  ιδέες που υπήρχαν στον 

εννοιολογικό χάρτη. 

Ένας άλλος τρόπος διδακτικής μεθοδολογίας είναι τα παιδιά αφού 

χωριστούν σε ομάδες να χρησιμοποιηθούν αφηγήσεις από την εκπαιδευτικό -που 

πάρθηκαν από ιστορίες εκπαιδευτικών προκειμένου να εξηγήσουν τις δικές τους 

δραστηριότητες αλλά και των άλλων ή από παρατήρηση αυτών- προσφέροντας 

θετικά πρότυπα προς μίμηση και αρνητικά πρότυπα για να αποφευχθούν, να  

κατηγοριοποιήσουν τις ιστορίες από διαφορετικές οπτικές γωνίες και τέλος να δουν τι 
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μπορούν να μάθουν από αυτές234. 

 

5. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ  

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Προϋπόθεση μιας επιτυχημένης διδασκαλίας της έννοιας της ιδιότητας του 

Ευρωπαίου πολίτη, αποτελεί η διδασκαλία της έννοιας της ιδιότητας του πολίτη, ή 

αλλιώς η διδασκαλία της έννοιας του ενεργού πολίτη, πρώτα σε τοπικό επίπεδο, έτσι 

ώστε να μπορεί να έχει τη δυνατότητα ο κάθε μαθητής να μεταβεί ομαλά από ένα 

στενά προκαθορισμένο εθνικό επίπεδο σ΄ ένα ευρωπαϊκό επίπεδο ενεργούς 

συμμετοχής , πλαισιωμένο με τις αξίες του σεβασμού των πολιτισμών των λαών της 

Ευρώπης. 

Οι διαστάσεις εκείνες που τέθηκαν υπόψη για τον θεωρητικό σχεδιασμό και 

την υλοποίηση του ερωτηματολογίου, αναφέρονται: 

 στους βασικούς άξονες για την ανάπτυξη της «Ταυτότητας των 

παιδιών και της Ιδιότητας του Πολίτη στην Ευρώπη» για την προσχολική ηλικία, 

όπως αυτή παρουσιάστηκε από το δίκτυο CICE,  

 στις αφηγήσεις των ίδιων των εκπαιδευτικών από διάφορες χώρες, 

αλλά και τις καταγραφές των δραστηριοτήτων τους έπειτα από παρατήρηση, όπως 

αναφέρονται στο επαγγελματικό εγχειρίδιο για την προσχολική ηλικία, από το δίκτυο 

CICE και 

 στις σύγχρονες θεωρίες της εκπαίδευσης για την μεθοδολογία και τη 

διδασκαλία των πολιτικών εννοιών στην προσχολική αγωγή γενικά, αλλά και ειδικά, 

όπως των εννοιών που αναφέρθηκαν παραπάνω 

                                                      

234
 Citizenship Education and Identity in courses for those who will work with Pre-

school children, οπ. αν. παρ. σ. 17. 
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 το ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ για το Νηπιαγωγείο. 

Το ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε απευθύνεται σε νηπιαγωγούς και 

στόχο έχει να διερευνήσει τις αντιλήψεις των νηπιαγωγών για την ιδιότητα του 

Ευρωπαίου πολίτη στο Νηπιαγωγείο.  

Ειδικότερα πολλές από τις αφηγήσεις των εκπαιδευτικών χρησιμοποιήθηκαν 

ως αφόρμηση για τη διατύπωση των ερωτήσεων, καθώς αποτελούν κοινές βιωματικές 

εμπειρίες στο χώρο του νηπιαγωγείου από παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς -ακόμη 

και της ελληνικής πραγματικότητας- και συντέλεσαν ώστε να αναδυθούν μεταξύ 

άλλων οι σωστές επιλογές απαντήσεων που στηρίζονται στις διαστάσεις της 

διδασκαλίας της «Ταυτότητας των παιδιών και της Ιδιότητας του Πολίτη στην 

Ευρώπη» στην προσχολική αγωγή. 

 

6. ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Παίρνοντας υπόψη όλες τις παραπάνω διαστάσεις για την έννοια της 

ιδιότητας του Ευρωπαίου πολίτη, διατυπώθηκαν οι υποθέσεις της έρευνας: 

Υπόθεση 1η: Οι νηπιαγωγοί ακολουθούν συγκεκριμένη μεθοδολογία, που 

ανταποκρίνεται στις σύγχρονες παιδαγωγικές τάσεις για την προσχολική αγωγή, 

προκειμένου να διδάξουν την έννοια της ιδιότητας του πολίτη -και κατά συνέπεια την 

έννοια της ιδιότητας του Ευρωπαίου πολίτη- στο νηπιαγωγείο.  

Υπόθεση 2η: Ακολουθώντας δημοκρατικές διαδικασίες, τα δικαιώματα και 

οι κανόνες στη τάξη του νηπιαγωγείου διαμορφώνονται από κοινού μεταξύ 

εκπαιδευτικού και παιδιών. 

Υπόθεση 3η: Στο χώρο του νηπιαγωγείου δημιουργούνται οι κατάλληλες 

προϋποθέσεις ώστε να αναδεικνύονται οι ταυτότητες και τα συναισθήματα όλων των 

παιδιών της τάξης. 
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Υπόθεση 4η: Οι νηπιαγωγοί ενισχύουν θετικά τυχόν ιδιαιτερότητες των 

παιδιών και κάνουν προσπάθειες να εμπλέξουν τους γονείς στην ένταξη των παιδιών 

τους στην ομάδα του νηπιαγωγείου.  

Υπόθεση 5η: Το δημοκρατικό εκπαιδευτικό κλίμα που επικρατεί στο χώρο 

του νηπιαγωγείου καλλιεργεί και ενισχύει την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων 

των νηπίων. 

Υπόθεση 6η: Μέσα σ΄ ένα δημοκρατικό πλαίσιο, οι νηπιαγωγοί που 

διδάσκουν την έννοια του πολίτη στο νηπιαγωγείο, ακολουθούν μια συγκεκριμένη 

εκπαιδευτική διαδικασία που βασίζεται στους άξονες: μεθοδολογία - κανόνες και 

δικαιώματα - ταυτότητες και συναισθήματα - συμμετοχή και ένταξη στην ομάδα - 

κοινωνικές δεξιότητες νηπίων.    

Υπόθεση 7η: Οι εκπαιδευτικοί που είναι εξοικειωμένοι περισσότερο με τα 

δικαιώματα του Ευρωπαίου πολίτη, συνηθίζουν να διδάσκουν σωστά την έννοια της 

ιδιότητας του πολίτη στο χώρο του νηπιαγωγείου. 

 

7. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

7.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η έρευνα, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε 

μια έρευνα πεδίου. Αποφασίστηκε να επιλεγεί ως μέθοδος, η ποσοτική έρευνα, με 

σκοπό να μετρηθεί το μέγεθος των επιδράσεων που διέπει το υπό μελέτη φαινόμενο 

αλλά και το μέγεθος του ίδιου του φαινομένου. Ως ερευνητικό εργαλείο της έρευνας 

χρησιμοποιήθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο (Παράρτημα 1), με κλειστού τύπου 

ερωτήσεις. 

Αρχικά, υπήρχε μια εισαγωγή που  ενημέρωνε τις νηπιαγωγούς για το 

περιεχόμενο του ερωτηματολογίου, διαβεβαίωνε την ανωνυμία των απαντήσεων τους, 
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το μικρό χρονικό διάστημα που απαιτούσε η συμπλήρωσή του  και η προτροπή να το 

συμπληρώσουν, χωρίς να προϋποθέτει από τις ίδιες κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις. 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο  μέρος 

περιλαμβάνει 12 ερωτήσεις που επιδέχονται μόνο μία σειρά προτεινόμενων 

απαντήσεων (κλίμακες απλής επιλογής)235 και αντιστοιχούν στους πέντε άξονες-

θεματικές ανάλυσης της έννοιας της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη. Οι επόμενες 5 

ερωτήσεις είναι πενταβάθμιας κλίμακας, όπου ο ερωτώμενος μπορεί να επιλέξει μόνο 

μία τιμή από τις προτεινόμενες βαθμίδες της κλίμακας236, όπως: καθόλου, λίγο, 

μέτρια, πολύ, πάρα πολύ και αναφέρεται στην εξοικείωση των ερωτώμενων με τα 

πέντε βασικά δικαιώματά τους ως Ευρωπαίοι πολίτες (ευρωπαϊκή ιθαγένεια, 

ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή, εκλέγειν και εκλέγεσθαι, υποβολής αναφοράς στο 

Ε.Κ αλλά και προσφυγής στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και προστασίας από τις 

διπλωματικές ή προξενικές αρχές κάθε κράτους μέλους σε τρίτη χώρα). Τέλος, το 

τρίτο μέρος αποτελείται από τα δημογραφικά στοιχεία του ερωτώμενου όπως φύλο, 

ηλικιακή ομάδα, επίπεδο εκπαίδευσης και έτη προϋπηρεσίας. 

 

7.2 ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 

Προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητα του συγκεκριμένου 

ερωτηματολογίου,  ελέγχθηκε η εγκυρότητα περιεχομένου, στις ερωτήσεις δηλαδή 

του ερωτηματολογίου, ώστε να διερευνηθεί αν αυτές αναπαριστούν αλλά και 

περιγράφουν επαρκώς το περιεχόμενο αυτού του φαινόμενου που καλούμαστε να 

                                                      

235
 Ζαφειρόπουλος, Κ. (2005). Πως γίνεται μια επιστημονική εργασία. Αθήνα: 

Εκδόσεις Κριτική, σ. 68. 
236

 Βλέπε στο ίδιο, σ.σ. 71. 
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ερευνήσουμε και συγκεκριμένα τις αντιλήψεις των  νηπιαγωγών για την ιδιότητα του 

Ευρωπαίου πολίτη στο Νηπιαγωγείο. Αυτή βασίστηκε στο εγχειρίδιο για την πρώιμη 

παιδική ηλικία «Η Ταυτότητα των παιδιών και η Ιδιότητα του Πολίτη στην Ευρώπη», 

στο επίσημο ΔΕΠΠΣ  και  ΑΠΣ του Υπουργείου Παιδείας  για το Νηπιαγωγείο που 

εφαρμόζεται σε όλα τα Νηπιαγωγεία της Ελλάδας, στο Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας  για το Νηπιαγωγείο που εφαρμόζεται πιλοτικά 

σε κάποια σχολεία, στις αναφορές της βιβλιογραφίας και στη συνάφεια αυτών των 

πηγών κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του ημερήσιου προγράμματος στο 

Νηπιαγωγείο. 

Ως αξιοπιστία ενός ερωτηματολογίου ορίζεται «ο βαθμός εσωτερικής 

συνάφειας και συνέπειας του εργαλείου μέτρησης»237 , εκφράζοντας πως ένα 

ερωτηματολόγιο παράγει αποτελέσματα που είναι απαλλαγμένα από σφάλματα 

μέτρησης. Για να ελεγχθεί η αξιοπιστία, πραγματοποιήθηκε Έλεγχος-Επανέλεγχος 

(test-retest), όπου το ίδιο ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε στους ίδιους ερωτώμενους με 

απόσταση της μίας εφαρμογής από την άλλη, το χρονικό διάστημα των δύο 

εβδομάδων, με τις ίδιες ακριβώς ερωτήσεις αλλά με άλλη σειρά τοποθετημένες.  

Σκοπός ήταν να αποδειχτεί η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου μέσα από τη 

συλλογή ίδιων ή παρόμοιων τιμών και από τις δύο εφαρμογές. Και στις δύο 

εφαρμογές  πήραμε παρόμοιες τιμές (με τη βοήθεια του συντελεστή γραμμικής 

συσχέτισης Pearson (r) και Kappa (k), άρα το ερωτηματολόγιό μας χαρακτηρίζεται 

από αξιοπιστία. 

 

 

                                                      

237
 Πως γίνεται μια επιστημονική εργασία, οπ. αν. παρ. σ. 122. 
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7.3 ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Πραγματοποιήθηκε μια πιλοτική έρευνα προκειμένου να δοκιμαστεί το 

ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε ως προς την αξιοπιστία και την εγκυρότητά του.  

Δόθηκε σε ένα δείγμα ευκολίας (convenience sample)238 22 νηπιαγωγών που 

διδάσκουν σε δημόσια νηπιαγωγεία με σκοπό να εντοπιστούν τυχόν πρακτικά 

προβλήματα στη διατύπωση και το χρόνο απάντησης των ερωτήσεων, να 

αξιολογηθούν άμεσα οι ερωτήσεις και να πραγματοποιηθούν αλλαγές που θα 

εγγυηθούν την αποτελεσματικότητα του ερευνητικού οργάνου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

238 Πως γίνεται μια επιστημονική εργασία, οπ. αν. παρ. σ. 226. 
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7.4 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ PEARSON ΚΑΙ KAPPA 

Ο έλεγχος τη αξιοπιστίας έγινε με χρήση συντελεστών συσχέτισης, 

συντελεστών συμφωνίας kappa  και πινάκων συνάφειας. 

Πίνακας 1. Στατιστικά για τον έλεγχο της αξιοπιστίας. 

Ερωτήσεις Kappa Σχολιασμός 

Α1 0,641  

Α2 0,488  

Α3 0,00 
18 στα 22 τοποθετήθηκαν στην 

κατηγορία 1 

Α4 0,723  

Α5 0,487  

Α6 0,776  

Α7 -0,023 
20 στα 22 τοποθετήθηκαν στην 

κατηγορία 3 

Α8 1  

Α9 0,582  

Α10 0,694  

Α11 0,908  

Α12 -0,10 
18 στα 20 τοποθετήθηκαν στην 

κατηγορία 2 

 

Πίνακας 2. Ανάλυση συνιστωσών Β1 έως Β5 

Ερωτήσεις Kappa r 

Β1 0,387 0,704 

Β2 0,517 0,645 

Β3 0,313 0,642 

Β4 0,402 0,777 

Β5 0,401 0,356 

 

Από την παραπάνω ανάλυση παρατηρείται σημαντική συμφωνία των 

απαντήσεων και στις δύο εφαρμογές, με αποτέλεσμα να υποστηρίζεται η αξιοπιστία 

του ερωτηματολογίου. 

 

 

 

 



92 

 

7.5 ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΕΥΝΑ - ΔΕΙΓΜΑ 

Απώτερος στόχος, να επισημανθούν ποια μεγέθη χρίζουν περαιτέρω 

ανάλυσης, να αξιολογηθούν και να βελτιωθούν ώστε στη συνέχεια πιθανώς να 

χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά μια ποιοτική έρευνα, έτσι ώστε να διαφωτιστούν 

και να ερμηνευτούν τα μεγέθη που παρατηρήθηκαν. 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2013-

2014, από την 28/05/2014 έως και την 03/07/2014 (37 ημέρες). Ο πληθυσμός της 

έρευνας περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε δημόσια Νηπιαγωγεία 

(κλασικά και ολοήμερα) στους νομούς Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Πιερίας, Βορείου 

Αιγαίου (Μυτιλήνη, Σάμος, Χίος), Ηρακλείου και Αττικής.  

 

7.6 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Το ερωτηματολόγιο που αποτελείται από 5 ομάδες ερωτήσεων και 17 

ερωτήσεις -πλην των δημογραφικών- αντιστοιχεί στις παραπάνω 7 υποθέσεις, που 

αναδύθηκαν μέσα από την βιβλιογραφική επισκόπηση και αποτελούν τους 

κεντρικούς άξονες-θεματικές αυτών. Οι πρώτες 2 αφορούν τη Μεθοδολογία, οι 

επόμενες 3 τους Κανόνες και τα Δικαιώματα, οι επόμενες 3 τις Ταυτότητες και τα 

Συναισθήματα, οι επόμενες 2 τη Συμμετοχή & Ένταξη στην Ομάδα, οι επόμενες 2 τις 

κοινωνικές δεξιότητες και τέλος οι επόμενες 5 τα Δικαιώματα  του Ευρωπαίου 

Πολίτη.  

 

7.7 ΚΛΙΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΩΓΗΣ 

 Η έρευνα ήταν Διαδικτυακή. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έγινε 

έπειτα από μήνυμα των Σχολικών Συμβούλων που ενημέρωνε για την ύπαρξη μιας 
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ηλεκτρονικής πλατφόρμας
239

 στην οποία μπορούσαν να μπουν και να συμπληρώσουν 

το ερωτηματολόγιο οι νηπιαγωγοί από τα νηπιαγωγεία των παραπάνω περιφερειών 

Προσχολικής Αγωγής.  

Επίσης, κατά τη διαδικασία δόμησης του ερωτηματολογίου στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα υπήρχε ως προϋπόθεση για την επιτυχή αποστολή του, να 

συμπληρωθούν όλα τα πεδία με τις ερωτήσεις. Γενικά δεν παρουσιάστηκε κάποιο 

ιδιαίτερο πρόβλημα, μόνο το γεγονός, ότι επειδή στάλθηκε προς το τέλος της 

σχολικής περιόδου με μεγάλο φόρτο εργασίας από τη μεριά των νηπιαγωγών, 

χρειάστηκε να προωθηθεί από τις Σχολικές Συμβούλους δύο φορές προκειμένου να 

συλλεχθεί το απαραίτητο δείγμα. Συγκεντρώθηκαν 227 ερωτηματολόγια, - από 

γυναίκες και – άνδρες νηπιαγωγούς, τα οποία στη συνέχεια κωδικοποιήθηκαν και 

αναλύθηκαν μέσω Η/Υ. Οι μη αποκρίσεις ήταν μηδενικές και καμία ερώτηση δεν 

έμεινε κενή, αφού αυτή η πιθανότητα είχε ήδη προβλεφθεί. 

 

8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Μετά τη συγκέντρωση και την κωδικοποίηση των απαντήσεων του 

ερωτηματολογίου με το πρόγραμμα SPSS, έγινε η κατάλληλη επεξεργασία και 

πήραμε τα αποτελέσματα που ακολουθούν. Συγκεκριμένα: 

                                                      

239
 https://docs.google.com/forms/d/1di_KpuBQb0hg-ra_hulOOcw4XwPILZ-CFP-

p6pWiJVc/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1di_KpuBQb0hg-ra_hulOOcw4XwPILZ-CFP-p6pWiJVc/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/1di_KpuBQb0hg-ra_hulOOcw4XwPILZ-CFP-p6pWiJVc/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
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Πίνακας 3. Κατανομή των απαντήσεων στην ερώτηση « Κατά τη 

διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματός σας στο Νηπιαγωγείο σχετικά με τα 

δικαιώματα των παιδιών, ποια από τα παρακάτω θεωρείτε ως βέλτιστη 

παιδαγωγική προσέγγιση» 

 

Α΄ ΘΕΜΑΤΙΚΗ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 1 

  

Συχνότητα τιμών Ποσοστό 

Έ Α) Με εικαστικές απεικονίσεις διαφόρων 

τύπων (ζωγραφική, κολάζ κ.ά) από τα ίδια τα 

παιδιά, ώστε να μάθουν ποια είναι τα δικαιώματά 

τους. 

50 22,0 

Β) Παρουσιάζετε στα παιδιά διάφορες 

ιστορίες προβληματικών καταστάσεων που 

άπτονται των εμπειριών τους σχετικά με τα 

δικαιώματά τους και αυτά εργαζόμενα σε ομάδες 

καλούνται να ερμηνεύσουν τη «σύγκρουση» αυτή, 

να καταγράψουν όλες τις απόψεις (με διάφορους 

τρόπους) και να οδηγηθούν σε μία γενίκευση. 

164 72,2 

Γ) Δεν νομίζω ότι χρειάζεται ιδιαίτερη 

μεθοδολογία, το βασικό είναι τα παιδιά να έρθουν 

σε μια πρώτη γνωριμία με τα δικαιώματά τους. 

13 5,7 

Σύνολο 227 100,0 

 

Στον Πίνακα 3 είναι εμφανής η συμφωνία των ερωτώμενων στην δεύτερη 

σχετική διατυπωμένη άποψη, η οποία και αποτελεί την ορθή απάντηση επιλογής στην 

ερώτηση. Δηλαδή οι νηπιαγωγοί είναι γενικά σύμφωνοι σε μια τέτοια άποψη, με το 

συνολικό ποσοστό συμφωνίας να ανέρχεται σε 72,2%. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί  

ότι περίπου μία στις τέσσερις επέλεξε την πρώτη σχετική διατυπωμένη άποψη. 
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Πίνακας 4. Κατανομή των απαντήσεων στην ερώτηση «  Όταν 

προγραμματίζετε δραστηριότητες που αφορούν τους κανόνες λειτουργίας του 

Νηπιαγωγείου» 

 

Α΄ ΘΕΜΑΤΙΚΗ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2 

  

Συχνότητα τιμών   Ποσοστό  

 Α) Πιστεύετε ότι το βασικό είναι η σωστή 

εφαρμογή των κανόνων από τα παιδιά και δεν έχει 

σημασία η διαδικασία δημιουργίας τους. 

8 3,5 

Β) Παρουσιάζετε αναλυτικά τους κανόνες 

που εσείς έχετε φτιάξει και θεωρείτε σημαντικούς για 

τα παιδιά κι αυτά έχουν την υποχρέωση να τους 

μάθουν και να τους τηρούν. 

1 ,4 

Γ) Πιστεύετε ότι τα παιδιά πρέπει να 

έχουν την εξουσία να συμμετέχουν στον 

προγραμματισμό λήψης αποφάσεων και 

αξιολόγησης των κανόνων. 

218 96,0 

Σύνολο 227 100,0 

 

Στον Πίνακα 4 καταγράφεται με συντριπτική πλειοψηφία 96 % η συμφωνία 

των ερωτώμενων με την τρίτη σχετική διατυπωμένη άποψη, που αποτελεί την ορθή 

απάντηση επιλογής στην ερώτηση. Επίσης, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι μόνο 

μία από τις ερωτώμενες συμφώνησε με την δεύτερη σχετική διατυπωμένη άποψη. 
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Πίνακας 5. Κατανομή των απαντήσεων στην ερώτηση «Για την Ημέρα 

της Μητέρας ή την Ημέρα του Πατέρα υπάρχει ως συνήθεια τα παιδιά να κάνουν 

δώρα στους γονείς τους. Στο Νηπιαγωγείο σας υπάρχουν κάποια παιδιά 

μονογονεϊκών οικογενειών» 

 

                  Β΄ ΘΕΜΑΤΙΚΗ: ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1 

  

Συχνότητα τιμών   Ποσοστό  

 Α) Τα παιδιά μπορούν να 

αποφασίσουν να ξεκινήσουν μια καινούργια 

παράδοση-συνήθεια για τις γιορτές αυτές. 

220 96,9 

Β) Τα παιδιά δεν έχουν το δικαίωμα 

να αλλάξουν μια τέτοια παράδοση. 

2 ,9 

Γ) Αγνοείτε το γεγονός και δεν 

αφήνετε τα παιδιά να αναλάβουν πρωτοβουλία 

γι αυτό το θέμα. 

5 2,2 

Σύνολο 227 100,0 

 

Στον Πίνακα 5 η συμφωνία των ερωτώμενων με την πρώτη σχετική 

διατυπωμένη άποψη, η οποία αποτελεί και την ορθή απάντηση επιλογής στην 

ερώτηση, καταγράφεται με συντριπτική πλειοψηφία που ανέρχεται σε ποσοστό 96,9 

% . Επίσης, αξιοσημείωτο είναι, ότι μόνο δύο από τις ερωτώμενες συμφώνησε με την 

δεύτερη σχετική διατυπωμένη άποψη και μόνο πέντε με την τρίτη. 
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Πίνακας 6. Κατανομή των απαντήσεων στην ερώτηση « Η Ελένη 

διαμαρτύρεται σε σας ότι ο Κώστας την πειράζει στο παιχνίδι της στην 

αμμοδόχο. Ο Κώστας που βρίσκεται δίπλα σας ακούει τη συνομιλία σας»  

 

 

Β΄ ΘΕΜΑΤΙΚΗ: ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2 

  

Συχνότητα τιμών   Ποσοστό  

Έ Α) Πηγαίνετε κοντά στα δύο παιδιά και 

τα προτρέπετε να αναλογιστούν γιατί 

δημιουργήθηκε αυτή η άβολη κατάσταση και τι 

μπορεί να κάνουν γι αυτό. 

142 62,6 

Γ) Πηγαίνετε κοντά στα δύο παιδιά και 

τους υπενθυμίζετε τους κανόνες της αμμοδόχου 

που έχετε ήδη συζητήσει στην τάξη σας. 

85 37,4 

Σύνολο 227 100,0 

 

Στον Πίνακα 6 γίνεται φανερό ότι η πλειονότητα των ερωτώμενων 

τοποθετείται στην πρώτη  σχετική διατυπωμένη άποψη με το ποσοστό να ανέρχεται 

σε 62,6 %. Αυτή αποτελεί και την ορθή απάντηση επιλογής στην ερώτηση. Επίσης, 

περίπου το ένα τρίτο των ερωτώμενων τοποθετείται στην τρίτη σχετική διατυπωμένη 

άποψη, ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι καμία από τις ερωτώμενες δεν 

απάντησε στη δεύτερη σχετική διατυπωμένη άποψη. 
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Πίνακας 7. Κατανομή των απαντήσεων στην ερώτηση «Σε μιαν άκρη, 

στον κήπο του νηπιαγωγείου σας, βρίσκεται μια μικρή κερασιά που βγάζει τα 

πρώτα της κεράσια. Δύο αγόρια αποφασίζουν να τα πάρουν, παρότι είναι άγουρα 

ακόμα. Στην προσπάθειά τους όμως αυτή σπάνε ένα κλαδί. Το ίδιο πράγμα είχε 

συμβεί και χθες και τα εξηγήσατε ότι θα ήταν καλύτερα να δώσουν  στα κεράσια 

περισσότερο χρόνο για να ωριμάσουν. Μετά το σημερινό δεύτερο επεισόδιο, τους 

απαγορεύετε να είναι μόνα τους στο σημείο αυτό της αυλής. Λίγο αργότερα, ένα 

από τα αγόρια επιστρέφει σε σας και σας ρωτά αν μπορούν να πάνε εκεί να 

παίξουν. Τους απαντάτε αρνητικά, γιατί κανείς δεν θα είναι εκεί μαζί τους. Τότε 

ένα από τα αγόρια λέει με υπερηφάνεια: «Δεν είναι απαραίτητο να μας 

φροντίζετε πια κυρία» και βγάζει από τη τσέπη ένα μικρό κομμάτι χαρτί στο 

οποίο είχαν γράψει ( με πολλά λάθη φυσικά) ‘Δεν θα μαζέψουμε κεράσια’. Τότε 

εσείς» 

 

Β΄ ΘΕΜΑΤΙΚΗ: ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 3 

  

Συχνότητα τιμών   Ποσοστό  

Έ Α) Επιτρέπετε στα αγόρια να 

παίξουν μόνα τους σ΄ αυτό το μέρος της 

αυλής, μη παραλείποντας να τα 

επιβραβεύσετε γι αυτή τους την ενέργεια. 

174 76,7 

Β) Δεν επιτρέπετε στα αγόρια να 

παίξουν μόνα τους σ΄ αυτό το μέρος της 

αυλής. 

33 14,5 

Γ) Επιτρέπετε στα αγόρια να 

παίξουν σ΄ αυτό το μέρος της αυλής, αλλά 

πηγαίνετε και εσείς μαζί τους γιατί δεν τα έχετε 

εμπιστοσύνη. 

20 8,8 

Σύνολο 227 100,0 

 

Στον Πίνακα 7 είναι εμφανής η συμφωνία των ερωτώμενων με την πρώτη 

σχετική διατυπωμένη άποψη, η οποία αποτελεί και την ορθή απάντηση επιλογής στην 

ερώτηση. Δηλαδή οι νηπιαγωγοί είναι γενικά σύμφωνοι σε μια τέτοια άποψη. Το 
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συνολικό ποσοστό συμφωνίας ανέρχεται σε 76,7%. Επίσης, περίπου μία στις εφτά 

επιλέγει την δεύτερη σχετική διατυπωμένη άποψη. 

Πίνακας 8. Κατανομή των απαντήσεων στην ερώτηση « Στο 

Νηπιαγωγείο σας αποφασίζετε με αρωγό την οικογένεια του κάθε παιδιού να 

κάνετε ένα μουσικό λεύκωμα με τα αγαπημένα παιδικά τραγούδια που θα φέρει 

το κάθε παιδί από το σπίτι του. Αυτό θα αποτελεί το  κέντρο της προσοχής όλων 

των παιδιών της τάξης κατά τη διάρκεια της ώρας του τραγουδιού». 

 

Γ΄ ΘΕΜΑΤΙΚΗ: ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 1 

  

Συχνότητα τιμών   Ποσοστό  

Έ Α) Συμπεριλαμβάνετε σ΄ αυτό και 

παιδικά τραγούδια σε διαφορετική γλώσσα από 

την ελληνική, μιας και κάποια παιδιά της τάξης τας 

έχουν σαν μητρική τους κάποια άλλη γλώσσα. 

 

208 91,6 

Β) Δεν συμπεριλαμβάνετε στο λεύκωμά 

σας άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής. 

2 ,9 

Γ) Συμπεριλαμβάνετε σ΄ αυτό και 

παιδικά τραγούδια σε διαφορετική γλώσσα από 

την ελληνική, αλλά θα επικεντρώσετε την 

προσοχή σας μόνο στα ελληνικά παιδικά 

τραγούδια. 

17 7,5 

Σύνολο 227 100,0 

 

Στον Πίνακα 8 η πρώτη σχετική διατυπωμένη άποψη, η οποία αποτελεί την 

ορθή απάντηση επιλογής στην ερώτηση, καταγράφεται με συντριπτική πλειοψηφία 

91,6%. Επίσης, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι μόνο δύο από τις ερωτώμενες 

συμφώνησε με την δεύτερη σχετική διατυπωμένη άποψη.  
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Πίνακας 9. Κατανομή των απαντήσεων στην ερώτηση « Η Μαρία 

παραπονιέται σε σας ότι τα άλλα παιδιά δεν της επιτρέπουν να παίξει το παιχνίδι 

με τις κάρτες που εκείνα παίζουν. Τα παιδιά λένε ότι η Μαρία δεν ξέρει τους 

κανόνες του παιχνιδιού για να παίξει μαζί τους». 

 

Γ΄ ΘΕΜΑΤΙΚΗ: ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 2 

  

Συχνότητα τιμών   Ποσοστό  

Έ Α) Λέτε στη Μαρία να πάει στην 

ομάδα των παιδιών και να προσπαθήσει 

να λύσει το πρόβλημα μόνη της. 

8 3,5 

Γ) Πηγαίνετε στη ομάδα των 

παιδιών και τους προτρέπετε να 

προτείνουν λύσεις, έτσι ώστε και η Μαρία 

να μπορέσει να παίξει μαζί τους 

219 96,5 

Σύνολο 227 100,0 

 

Στον Πίνακα 9 καταγράφεται με συντριπτική πλειοψηφία 96,5% η απόλυτη 

συμφωνία με την τρίτη σχετική διατυπωμένη άποψη, η οποία αποτελεί και την ορθή 

απάντηση επιλογής στην ερώτηση. Επίσης, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι καμία 

από τις ερωτώμενες δεν τοποθετήθηκε θετικά με την δεύτερη σχετική διατυπωμένη 

άποψη. 
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Πίνακας 10. Κατανομή των απαντήσεων στην ερώτηση « 

Παρακολουθείτε δύο παιδιά που παίζουν εναλλάξ σε μια ειδικά διαμορφωμένη 

και ασφαλή γωνιά για αναρρίχηση. Το ένα παιδί δεν έχει σκαρφαλώσει ούτε 

μέχρι τα μισά της διαδρομής όταν το άλλο που περιμένει τη σειρά του, του 

φωνάζει ότι πρέπει να σταματήσει και να κατέβει κάτω». 

 

Γ΄ ΘΕΜΑΤΙΚΗ: ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 3 

  

Συχνότητα τιμών   Ποσοστό  

  Α) Πιστεύετε ότι το παιδί αυτό ίσως 

πραγματικά νοιάζεται γι  αυτό που σκαρφαλώνει και δεν 

δίνετε συνέχεια στο περιστατικό, άσχετα αν φαίνεται 

ξεκάθαρα ότι δεν μπορεί να περιμένει υπομονετικά τη 

σειρά του. 

14 6,2 

Β) Πιστεύετε ότι το παιδί θέλει να το ελέγχει για 

να του πάρει τη σειρά και μετά το περιστατικό κάθεστε 

κάπου μαζί με τα παιδιά αυτά και ρωτάτε το καθένα πως 

θα αισθάνονταν αν κάποιος διέκοπτε το παιχνίδι του για 

να του πάρει τη σειρά και τι θα μπορούσε να γίνει για να 

αποφευχθεί κάτι τέτοιο.  

213 93,8 

Σύνολο 227 100,0 

 

Στον Πίνακα 10 η δεύτερη σχετική διατυπωμένη άποψη αποτελεί την ορθή 

απάντηση επιλογής στην ερώτηση και καταγράφεται με συντριπτική πλειοψηφία που 

ανέρχεται σε ποσοστό 93,8%.  
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Πίνακας 11. Κατανομή των απαντήσεων στην ερώτηση « Είναι 

παραμονές Χριστουγέννων και προγραμματίζετε το στόλισμα του 

Χριστουγεννιάτικου δέντρου από τα παιδιά της τάξης σας. Ένας γονιός σας λέει 

ότι δεν επιθυμεί το παιδί του να συμμετέχει σε μια θρησκευτική παράδοση όπως 

είναι ο στολισμός του Χριστουγεννιάτικου δέντρου. 

 

Δ΄ ΘΕΜΑΤΙΚΗ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 1 

  

Συχνότητα τιμών   Ποσοστό  

Έ Α) Προσπαθείτε να του εξηγήσετε ότι 

δεν είναι θρησκευτική γιορτή, αλλά μια 

παράδοση που αποτελεί την πολιτιστική 

κληρονομιά των περισσοτέρων παιδιών της 

τάξης σας και να προβληματιστεί γιατί θεωρεί ότι 

αυτό μπορεί να είναι αντιδημοκρατικό για τα 

παιδιά κάποιων μειονοτήτων. 

191 84,1 

Β) Αγνοείτε το γεγονός και 

ακολουθείτε πιστά τον προγραμματισμό σας. 

1 ,4 

Γ) Δεν επιτρέπετε στο συγκεκριμένο 

παιδί να συμμετέχει στον στολισμό αφού αυτό 

αποτελεί επιθυμία του γονέα. 

35 15,4 

Σύνολο 227 100,0 

 

Στον Πίνακα 11 είναι εμφανής η συμφωνία των ερωτώμενων με την πρώτη 

σχετική διατυπωμένη άποψη, που αποτελεί και την ορθή απάντηση επιλογής στην 

ερώτηση. Δηλαδή οι νηπιαγωγοί είναι γενικά σύμφωνοι σε μια τέτοια άποψη. Το 

συνολικό ποσοστό συμφωνίας ανέρχεται σε 84,1%. Επίσης, εντύπωση προκαλεί το 

γεγονός ότι μόνο μία από τις ερωτώμενες  τοποθετήθηκε θετικά με την δεύτερη 

σχετική διατυπωμένη άποψη και περίπου μία στις έξι με την τρίτη. 
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Πίνακας 12. Κατανομή των απαντήσεων στην ερώτηση « Τα παιδιά 

συζητούν στην ολομέλεια της τάξης πως πέρασαν το Σαββατοκύριακο. Η Γιάννα 

λέει πως είδε στο λιμάνι της πόλης ένα μεγάλο καράβι (προφέροντας το ΄ρ΄ ως 

΄γ΄). Τότε η Λίνα, ένα μεγαλύτερο παιδί επαναλαμβάνει με την ίδια προφορά τη 

λέξη καράβι, με κοροϊδευτικό όμως τόνο. Η Γιάννα της απαντά με θάρρος ότι δεν 

εννοούσε καγάβι αλλά κα'ρά'βι (προφέροντας με την ίδια προφορά)». 

 

Δ΄ ΘΕΜΑΤΙΚΗ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 2 

  

Συχνότητα τιμών   Ποσοστό  

Έ Α) Παινεύετε την αντίδραση αυτή της 

Γιάννας να υπερασπιστεί με θάρρος την 

ιδιαιτερότητα της ομιλίας της μπροστά στα άλλα 

παιδιά. 

184 81,1 

Β) Αγνοείτε διακριτικά το παραπάνω 

γεγονός σαν να μη συνέβη ποτέ. 

43 18,9 

Σύνολο 227 100,0 

 

Στον Πίνακα 12 καταγράφεται ως εμφανής η συμφωνία των ερωτώμενων με 

την πρώτη σχετική διατυπωμένη άποψη, που αποτελεί την ορθή απάντηση επιλογής 

στην ερώτηση. Δηλαδή οι νηπιαγωγοί είναι γενικά σύμφωνες σε μια τέτοια άποψη. 

Το συνολικό ποσοστό συμφωνίας ανέρχεται σε 81,1%. Επίσης, εντύπωση προκαλεί 

το γεγονός ότι περίπου μία στις πέντε συμφωνεί με την δεύτερη σχετική διατυπωμένη 

άποψη. 
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Πίνακας 13. Κατανομή των απαντήσεων στην ερώτηση «Η Λίτσα 

βρίσκει ένα βραχιόλι στο πάτωμα της αίθουσας και το κρατάει για δικό της.  Η 

Όλγα  πηγαίνει και της λέει ότι είναι δικό της και ότι ήλπιζε όλο το πρωινό 

κάποιος να το βρει για να της το δώσει. Η Λίτσα υποστηρίζει ότι από τη στιγμή 

που το βρήκε είναι δικό της πια και δεν πρόκειται να της το δώσει πίσω». 

 

Ε΄ ΘΕΜΑΤΙΚΗ:  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 1 

  

Συχνότητα τιμών   Ποσοστό  

Έ Α) Παρεμβαίνετε στο περιστατικό και λέτε 

στη Λίτσα ποιο είναι ηθικά σωστό και περιμένετε 

από αυτήν να συμμορφωθεί άμεσα. 

87 38,3 

Β) Αφήνετε την Όλγα να υπερασπιστεί 

τον εαυτό της, προβάλλοντας τα κατάλληλα 

επιχειρήματα από περιστατικά που έχουν συμβεί 

στην ίδια στο παρελθόν, προκειμένου να αλλάξει 

γνώμη στη φίλη της. 

140 61,7 

Σύνολο 227 100,0 

 

Στον Πίνακα 13 η δεύτερη σχετική διατυπωμένη άποψη αποτελεί την ορθή 

απάντηση επιλογής στην ερώτηση  και γίνεται φανερό ότι η πλειονότητα των 

ερωτώμενων τοποθετείται θετικά σ΄ αυτήν. Το ποσοστό συμφωνίας ανέρχεται σε 

61,7% . Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι κανείς δεν τοποθετήθηκε θετικά στην 

τρίτη σχετική διατυπωμένη άποψη και επίσης ότι περίπου μία στις τρεις ερωτώμενες 

επιλέγει την πρώτη σχετική διατυπωμένη άποψη. 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

Πίνακας 14. Κατανομή των απαντήσεων στην ερώτηση « Μια ομάδα 

παιδιών προσπαθεί να αποφασίσει με τι να παίξει και το πιο επίμονο από όλα 

ανακοινώνει ότι θα παίξουν τελικά με το κουκλόσπιτο. Έτσι, τα υπόλοιπα παιδιά 

παίζουν το παιχνίδι που αυτό θέλει χωρίς να φέρουν αντίρρηση. Από την άλλη, 

κάποια άλλη ομάδα προσπαθεί να αποφασίσει με τι να παίξει. Δύο προτείνουν να 

παίξουν με τα αυτοκινητάκια  και μετά από αρκετή ώρα συζήτησης αποφασίζουν 

τελικά να παίξουν μ΄ αυτά». 

 

Ε΄ ΘΕΜΑΤΙΚΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 

  

Συχνότητα τιμών   Ποσοστό  

Έ Α) Αγνοείτε το γεγονός, καθώς τα 

παραπάνω παραδείγματα αντικατοπτρίζουν 

πως οι σημερινές κοινωνίες δρουν και ως εκ 

τούτου είναι και οι δύο αναπόφευκτα αποδεκτές 

μέσα στο Νηπιαγωγείο. 

 

30 13,2 

Β) Οι διαφορετικές προσεγγίσεις 

λήψης αποφάσεων ανάμεσα στις δύο ομάδες 

σας προβληματίζουν. Οργανώνετε άμεσα 

δραστηριότητες όπου με παρόμοια 

παραδείγματα ωθείτε τα παιδιά να 

προβληματιστούν για να μην εγκαταλείπουν το 

δικαίωμά τους να αποφασίζουν μέσα στην 

ομάδα. 

197 86,8 

Σύνολο 227 100,0 

 

Στον Πίνακα 14 είναι εμφανής η συμφωνία των ερωτώμενων με την δεύτερη 

σχετική διατυπωμένη άποψη, που αποτελεί και την ορθή απάντηση επιλογής στην 

ερώτηση. Δηλαδή οι νηπιαγωγοί είναι γενικά σύμφωνοι σε μια τέτοια άποψη. Το 

συνολικό ποσοστό συμφωνίας ανέρχεται σε 86,8%. Επίσης, εντύπωση προκαλεί το 
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γεγονός ότι περίπου μία στις επτά συμφωνεί με την πρώτη σχετική διατυπωμένη 

άποψη. 

Πίνακας 15. Κατανομή των απαντήσεων στην ερώτηση «Αξιολογήστε 

πόσο εξοικειωμένη/ος είστε με το δικαίωμά σας που απορρέει από την ιδιότητα 

του Ευρωπαίου Πολίτη και αφορά το γεγονός ότι ως πολίτης κράτους μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης έχετε ταυτόχρονα και την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια». 

 

1
Ο

  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  

  
Συχνότητα τιμών   Ποσοστό  

Έ Καθόλου 20 8,8 

Λίγο 48 21,1 

Μέτρια 88 38,8 

Πολύ 59 26,0 

Πάρα πολύ 12 5,3 

Σύνολο 227 100,0 

 

Στον Πίνακα 15 γίνεται φανερό ότι καταγράφεται μία μεγάλη κατηγορία 

ερωτώμενων που είναι Μέτρια εξοικειωμένη με τη σχετική διατυπωμένη άποψη. 

Δηλαδή οι νηπιαγωγοί γενικά δείχνουν να έχουν Μέτρια εξοικείωση, με το συνολικό 

ποσοστό να ανέρχεται σε 38,8%. Επίσης, καταγράφονται δύο μεγάλες κατηγορίες 

ερωτώμενων, αυτές που είναι εξοικειωμένες, με συνολικό ποσοστό 31,3% (26% +5,3) 

και αυτές  που δεν είναι εξοικειωμένες, με συνολικό ποσοστό 29,9% (8,8% +21,1%). 

Αν και οι δύο κατηγορίες είναι σημαντικές, ωστόσο το ποσοστό αυτών που είναι 

εξοικειωμένοι με τη σχετική διατυπωμένη άποψη είναι μεγαλύτερο.  
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Πίνακας 16. Κατανομή των απαντήσεων στην ερώτηση «Αξιολογήστε 

πόσο εξοικειωμένη/ος είστε με το δικαίωμά σας που απορρέει από την ιδιότητα 

του Ευρωπαίου Πολίτη και αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην 

επικράτεια των κρατών μελών». 

 

2
Ο

  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  

  
Συχνότητα τιμών   Ποσοστό  

Έ Καθόλου 6 2,6 

Λίγο 34 15,0 

Μέτρια 85 37,4 

Πολύ 77 33,9 

Πάρα πολύ 25 11,0 

Σύνολο 227 100,0 

 

Στον Πίνακα 16 γίνεται φανερό ότι καταγράφεται μία μεγάλη κατηγορία 

ερωτώμενων, αυτή που είναι Μέτρια εξοικειωμένη, με το συνολικό ποσοστό να 

ανέρχεται σε 37,4%. Επίσης, καταγράφεται η εντονότερη τάση προς εξοικείωση στη 

σχετική διατυπωμένη άποψη από μία μεγάλη κατηγορία ερωτώμενων, με συνολικό 

ποσοστό 44,9% (33,9 +11). Δηλαδή οι νηπιαγωγοί είναι γενικά εξοικειωμένοι σε μια 

τέτοια άποψη. 
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Πίνακας 17. Κατανομή των απαντήσεων στην ερώτηση «Αξιολογήστε 

πόσο εξοικειωμένη/ος είστε με το δικαίωμά σας που απορρέει από την ιδιότητα 

του Ευρωπαίου Πολίτη και αφορά το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις 

εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις δημοτικές εκλογές του κράτους 

μέλους διαμονής σας». 
 

3
Ο

 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  

  
Συχνότητα τιμών   Ποσοστό  

Έ Καθόλου 5 2,2 

Λίγο 26 11,5 

Μέτρια 66 29,1 

Πολύ 104 45,8 

Πάρα πολύ 26 11,5 

Σύνολο 227 100,0 

 

Στον Πίνακα 17 είναι εμφανής η εξοικείωση των ερωτώμενων στη σχετική 

διατυπωμένη άποψη. Δηλαδή, πάνω από τις μισές νηπιαγωγούς είναι γενικά 

εξοικειωμένες σε μια τέτοια άποψη, με το συνολικό ποσοστό συμφωνίας να 

ανέρχεται σε 57,3% (45,8 + 11,5). Επίσης, περίπου μία στις τρεις έχει Μέτρια 

εξοικείωση στη σχετική διατυπωμένη άποψη.  
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Πίνακας 18. Κατανομή των απαντήσεων στην ερώτηση «Αξιολογήστε 

πόσο εξοικειωμένη/ος είστε με το δικαίωμά σας που απορρέει από την ιδιότητα 

του Ευρωπαίου Πολίτη και αφορά το δικαίωμα της υποβολής αναφοράς στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και (προσφυγής) στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή». 
 

4
Ο

  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  

  
Συχνότητα τιμών   Ποσοστό  

Έ Καθόλου 41 18,1 

Λίγο 64 28,2 

Μέτρια 84 37,0 

Πολύ 35 15,4 

Πάρα πολύ 3 1,3 

Σύνολο 227 100,0 

 

Στον Πίνακα 18 καταγράφεται μία μεγάλη κατηγορία νηπιαγωγών, αυτή που 

είναι Μέτρια εξοικειωμένη, με το συνολικό ποσοστό να ανέρχεται σε 37%. Επίσης, 

καταγράφεται  μια εντονότερη τάση των ερωτωμένων προς τη μη εξοικείωση στη 

σχετική διατυπωμένη άποψη, με το συνολικό ποσοστό να ανέρχεται στην κατηγορία 

αυτή σε 46,3% (18,1% + 28,2%). Δηλαδή, γενικά οι νηπιαγωγοί δεν είναι 

εξοικειωμένοι σε μια τέτοια άποψη. 
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 Πίνακας 19. Κατανομή των απαντήσεων στην ερώτηση «Αξιολογήσετε 

πόσο εξοικειωμένη/ος είστε με το δικαίωμά σας που απορρέει από την ιδιότητα 

του Ευρωπαίου Πολίτη και αφορά το δικαίωμα προστασίας από τις 

διπλωματικές ή προξενικές αρχές κάθε κράτους μέλους, σε τρίτη χώρα στην 

οποία το κράτος μέλος καταγωγής δεν εκπροσωπείται». 

 

 5
Ο

  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  

  
Συχνότητα τιμών   Ποσοστό  

Έ Καθόλου 64 28,2 

Λίγο 50 22,0 

Μέτρια 78 34,4 

Πολύ 30 13,2 

Πάρα πολύ 5 2,2 

Σύνολο 227 100,0 

 

Στον Πίνακα 19 καταγράφεται μία μεγάλη κατηγορία νηπιαγωγών, αυτών 

που είναι Μέτρια εξοικειωμένες, με το συνολικό ποσοστό να ανέρχεται σε 34,4%. 

Επίσης, περίπου οι μισές ερωτώμενες με συνολικό ποσοστό 50,2%  (28,2% + 22%) 

γενικά δεν είναι εξοικειωμένες στη σχετική διατυπωμένη άποψη. 

 

Πίνακας 20. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: φύλο 

Φύλο 

  
Συχνότητα τιμών   Ποσοστό  

Έ Α 6 2,6 

Γ 221 97,4 

Σύνολο 227 100,0 
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Η πλειονότητα των ερωτώμενων είναι γυναίκες και μόλις 1 στους 6 είναι 

άνδρας. 

 

Πίνακας 21. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ηλικία 

 

Ηλικία 

  
Συχνότητα τιμών   Ποσοστό  

Έ 23 - 33 32 14,1 

34 - 44 82 36,1 

45 - 55 109 48,0 

56 και άνω 4 1,8 

Σύνολο 227 100,0 

 

Η ομάδα ηλικιών που συμμετέχει περισσότερο στην έρευνα είναι αυτή 

μεταξύ 45-55, με το συνολικό ποσοστό να ανέρχεται σε 48% και να ακολουθεί αυτή 

μεταξύ 34-44 με το συνολικό ποσοστό να ανέρχεται σε 36,1%. Επίσης, μία στις εφτά 

ανήκει στην ομάδα ηλικιών μεταξύ 23-33 και μόνο τέσσερις στην ομάδα ηλικιών 

μεταξύ 56 και άνω. 
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Πίνακας 22. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Επίπεδο εκπαίδευσης 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

  
Συχνότητα τιμών   Ποσοστό  

Έ Κάτοχος ενός πτυχίου 144 63,4 

Κάτοχος δύο πτυχίων και 

άνω 

44 19,4 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού 33 14,5 

Κάτοχος Διδακτορικού 6 2,6 

Σύνολο 227 100,0 

 

Οι περισσότερες ερωτώμενες είναι εκείνες που είναι Κάτοχοι ενός Πτυχίου 

με το ποσοστό να ανέρχεται σε 63,4%. Ακολουθούν οι Κάτοχοι δύο πτυχίων και άνω, 

με ποσοστό 19,4%, ενώ περίπου μία στις εφτά ερωτώμενες είναι Κάτοχοι 

Μεταπτυχιακού και μόνο έξι Κάτοχοι Διδακτορικού.  

 

Πίνακας 23. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Έτη προϋπηρεσίας 

 

ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 

  
Συχνότητα τιμών   Ποσοστό  

Έ 1 - 6 18 7,9 

7 - 13 87 38,3 

14 - 24 84 37,0 

25 και άνω 38 16,7 

Σύνολο 227 100,0 

 



113 

 

Παρατηρούμε ότι καταγράφονται δύο μεγάλες κατηγορίες ερωτώμενων, 

εκείνες που έχουν προϋπηρεσία 7-13 έτη με το ποσοστό να ανέρχεται σε 38,3% και 

εκείνες με 14-24 έτη με ποσοστό 37%. Ακολουθούν αυτές με 25 και άνω έτη 

προϋπηρεσίας με ποσοστό 16,7% και αυτές με 1-6 έτη με ποσοστό που ανέρχεται σε 

7,9%.  

 

Πίνακας 24. Κατανομή των απαντήσεων στη θεματική 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ      

              

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

  
Συχνότητα τιμών   Ποσοστό  

Έ ,00 7 3,1 

50,00 58 25,6 

100,00 162 71,4 

Σύνολο 227 100,0 

 

Η θεματική «Μεθοδολογία»  αντιστοιχεί στις ερωτήσεις 1 και 2 του 

ερωτηματολογίου. Παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των ερωτώμενων σε ποσοστό που 

ανέρχεται σε 71,4% απαντά σωστά και στις δύο ερωτήσεις της θεματικής. Επίσης, 

αξίζει να σημειωθεί ότι μία στις τέσσερις ερωτώμενες απαντά σωστά μόνο σε μία από 

τις δύο ερωτήσεις και ένα πολύ μικρό ποσοστό ερωτώμενων που ανέρχεται σε 3,1% 

δεν απαντά σωστά σε καμία. 
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Πίνακας 25. Κατανομή των απαντήσεων στη θεματική ΚΑΝΟΝΕΣ & 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 

ΚΑΝΟΝΕΣ& ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

  
Συχνότητα τιμών   Ποσοστό  

Έ ,00 2 ,9 

33,33 28 12,3 

66,67 83 36,6 

100,00 114 50,2 

Σύνολο 227 100,0 

 

Η θεματική «Κανόνες & Δικαιώματα»  αντιστοιχεί στις ερωτήσεις 3,4 και 5 

του ερωτηματολογίου. Παρατηρείται ότι οι μισές περίπου ερωτώμενες απαντούν 

σωστά και στις τρεις ερωτήσεις της θεματικής. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι 

περίπου μία στις τρεις ερωτώμενες απαντά σωστά μόνο σε δύο από τις τρεις 

ερωτήσεις, μία στις οκτώ ερωτώμενες μόνο σε μία και μόνο δύο από τις ερωτώμενες 

απαντούν λάθος και στις τρεις ερωτήσεις της θεματικής. 
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Πίνακας 26. Κατανομή των απαντήσεων στη θεματική ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ & 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ& ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 

  
Συχνότητα τιμών   Ποσοστό  

Έ 33,33 7 3,1 

66,67 27 11,9 

100,00 193 85,0 

Σύνολο 227 100,0 

 

Η θεματική «Ταυτότητα & Συναισθήματα» αντιστοιχεί στις ερωτήσεις 6,7 

και 8 του ερωτηματολογίου. Είναι εμφανές ότι η πλειοψηφία των ερωτώμενων σε 

ποσοστό που ανέρχεται σε 85%  απαντά σωστά και στις τρεις ερωτήσεις της 

θεματικής. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου μία στις οκτώ ερωτώμενες 

απαντά σωστά μόνο σε δύο από τις τρεις ερωτήσεις και ένα πολύ μικρό ποσοστό 

ερωτώμενων που ανέρχεται σε 3,1% δεν απαντά σωστά σε καμία. 

 

Πίνακας 27. Κατανομή των απαντήσεων στη θεματική ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

&ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 

  
Συχνότητα τιμών   Ποσοστό  

Έ ,00 6 2,6 

50,00 67 29,5 

100,00 154 67,8 

Σύνολο 227 100,0 
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Η θεματική «Συμμετοχή  & Ένταξη στην Ομάδα» αντιστοιχεί στις ερωτήσεις 

9 και 10 του ερωτηματολογίου. Παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των ερωτώμενων σε 

ποσοστό που ανέρχεται σε 67,8%  απαντά σωστά και στις δύο ερωτήσεις της 

θεματικής. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου μία στις τρεις ερωτώμενες 

απαντά σωστά μόνο σε δύο από τις τρεις ερωτήσεις και μόνο έξι απαντούν λάθος σε 

όλες τις ερωτήσεις της θεματικής. 

 

Πίνακας 28. Κατανομή των απαντήσεων στη θεματική ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

  
Συχνότητα τιμών   Ποσοστό  

Έ ,00 13 5,7 

50,00 91 40,1 

100,00 123 54,2 

Σύνολο 227 100,0 

 

Η θεματική «Κοινωνικές Δεξιότητες»  αντιστοιχεί στις ερωτήσεις 11 και 12 

του ερωτηματολογίου. Παρατηρείται ότι περίπου οι μισές ερωτώμενες απαντούν 

σωστά και στις δύο ερωτήσεις της θεματικής. Επίσης, αξιοσημείωτο είναι ότι περίπου 

μία στις δύο ερωτώμενες απαντά σωστά μόνο σε μία από τις δύο ερωτήσεις και μόνο 

ένα μικρό ποσοστό που ανέρχεται σε 5,7% απαντά λάθος και στις δύο ερωτήσεις της 

θεματικής. 
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Πίνακας 29. Κατανομή των απαντήσεων στις πέντε θεματικές 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

 

N 

Ελάχιστη 

Τιμή Μέγιστη Τιμή Μέσος Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 227 ,00 100,00 84,1410 26,43304 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 227 ,00 100,00 78,7078 24,32762 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 

227 33,33 100,00 93,9794 15,29692 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ 

ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 

227 ,00 100,00 82,5991 26,50484 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 227 ,00 100,00 74,2291 30,24532 

 

Από την παρατήρηση των μέσων όρων των πέντε θεματικών που αναφέρονται 

στην διαδικασία σχεδιασμού του προγράμματος για την ιδιότητα του πολίτη στο 

Νηπιαγωγείο, μπορούμε τελικά να συμπεράνουμε ότι οι ερωτώμενοι τοποθετούνται 

θετικά σε όλες τις ερωτήσεις, με τη μεταβλητή «Ταυτότητα & Συναισθήματα» να 

υπερέχει έναντι των άλλων μεταβλητών και να ακολουθούν οι μεταβλητές 

«Μεθοδολογία», «Συμμετοχή και Ένταξη στην ομάδα», «Κανόνες & Δικαιώματα» 

και «Κοινωνικές Δεξιότητες». 
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Πίνακας 30.  Συντελεστές  συσχέτισης ανάμεσα σε ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, 

ΚΑΝΟΝΕΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ, 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ &ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

και ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 

 

 

(*: p<0,05 **:p<0,01) 

Στον Πίνακα 30 έχουν υπολογιστεί οι συντελεστές γραμμικής συσχέτισης για 

όλα τα ζεύγη των μεταβλητών, από τη μια αυτών που αφορούν τις πέντε θεματικές 

στην διαδικασία σχεδιασμού του προγράμματος την ιδιότητας του πολίτη στο 

                                                                ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

   

13) 

Αξιολογήστε 

πόσο 

εξοικειωμένη/ος 

είστε με το 

δικαίωμά σας 

που απορρέει 

από την 

ιδιότητα του 

Ευρωπαίου 

Πολίτη και 

αφορά το 

γεγονός ότι ως 

πολίτης κράτους 

μέλους της 

Ευρωπαϊκής 

Ένωσης έχετε 

ταυτόχρονα και 

την Ευρωπαϊκή 

Ιθαγένεια. 

14) Αξιολογήστε 

πόσο 

εξοικειωμένη/ος 

είστε με το 

δικαίωμά σας που 

απορρέει από την 

ιδιότητα του 

Ευρωπαίου 

Πολίτη και αφορά 

την ελεύθερη 

κυκλοφορία και 

διαμονή στην 

επικράτεια των 

κρατών μελών. 

15) Αξιολογήστε 

πόσο 

εξοικειωμένη/ος 

είστε με το 

δικαίωμά σας που 

απορρέει από την 

ιδιότητα του 

Ευρωπαίου 

Πολίτη και αφορά 

το δικαίωμα του 

εκλέγειν και 

εκλέγεσθαι στις 

εκλογές για το 

Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και 

στις δημοτικές 

εκλογές του 

κράτους μέλους 

διαμονής σας. 

16) Αξιολογήστε 

πόσο 

εξοικειωμένη/ος 

είστε με το 

δικαίωμά σας που 

απορρέει από την 

ιδιότητα του 

Ευρωπαίου 

Πολίτη και αφορά 

το δικαίωμα της 

υποβολής 

αναφοράς στο 

Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και 

(προσφυγής) στον 

Ευρωπαίο 

Διαμεσολα-βητή. 

17) Αξιολογήσετε 

πόσο 

εξοικειωμένη/ος 

είστε με το 

δικαίωμά σας που 

απορρέει από την 

ιδιότητα του 

Ευρωπαίου Πολίτη 

και αφορά το 

δικαίωμα 

προστασίας από τις 

διπλωματικές ή 

προξενικές αρχές 

κάθε κράτους 

μέλους, σε τρίτη 

χώρα στην οποία το 

κράτος μέλος 

καταγωγής δεν 

εκπροσωπείται. 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

 

 

-,002 ,043 -,067 -,015 -,004 

     

     

ΚΑΝΟΝΕΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 

 

 

,097 ,053 -,069 ,001 ,025 

     

     

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ & 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 

 ,022 ,105 ,116 -,016 -,017 

      

      

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & 

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ 

ΟΜΑΔΑ 

 ,176** ,068 -,014 ,079 ,094 

      

      

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 ,096 ,005 ,006 ,029 ,117 
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Νηπιαγωγείο και αυτών που αναφέρονται στα πέντε βασικά δικαιώματα του 

Ευρωπαίου πολίτη. Παρατηρώντας τα αποτελέσματα ανιχνεύτηκαν κάποιες 

στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ κάποιων ζευγών μεταβλητών και 

συγκεκριμένα υπάρχει ένδειξη θετικής γραμμικής συσχέτισης μεταξύ μόνο δύο 

μεταβλητών, αυτής της θεματικής της «Συμμετοχής και Ένταξης στην ομάδα» και 

αυτής που αφορά την εξοικείωση των ερωτώμενων με το δικαίωμα του Ευρωπαίου 

πολίτη να έχει ταυτόχρονα και την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Δηλαδή, οι μεγαλύτερες 

τιμές της μίας μεταβλητής τείνουν να αντιστοιχούν στις μεγαλύτερες τιμές της άλλης 

μεταβλητής.  
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Πίνακας 31. Περιγραφικά στατιστικά των θεματικών: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, 

ΚΑΝΟΝΕΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

& ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ανά ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΚΑΝΟΝΕΣ  

& 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  

& 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 

ΣΥΜΜΕΤ

ΟΧΗ &  

ΕΝΤΑΞΗ 

ΣΤΗΝ 

ΟΜΑΔΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Κάτοχος ενός πτυχίου Μέσος όρος 83,6806 76,3889 94,4444 79,5139 71,8750 

N 144 144 144 144 144 

Τυπική 

Απόκλιση 

25,65905 24,57881 14,74992 27,99425 30,56505 

Κάτοχος δύο πτυχίων και 

άνω 

Μέσος όρος 81,8182 79,5455 94,6970 89,7727 80,6818 

N 44 44 44 44 44 

Τυπική 

Απόκλιση 

30,67252 25,12595 12,33298 20,40162 28,96652 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Μέσος όρος 92,4242 84,8485 91,9192 87,8788 77,2727 

N 33 33 33 33 33 

Τυπική 

Απόκλιση 

18,20548 22,19063 18,69028 25,09452 28,20380 

Κάτοχος Διδακτορικού Μέσος όρος 66,6667 94,4444 88,8889 75,0000 66,6667 

N 6 6 6 6 6 

Τυπική 

Απόκλιση 

40,82483 13,60828 27,21655 27,38613 40,82483 

Σύνολο  Μέσος όρος 84,1410 78,7078 93,9794 82,5991 74,2291 

N 227 227 227 227 227 

Τυπική 

Απόκλιση 

26,43304 24,32762 15,29692 26,50484 30,24532 

 

Στον Πίνακα 31 παρατηρούμε ότι τόσο οι ερωτώμενες που είναι Κάτοχοι 

ενός Πτυχίου όσο και αυτές που είναι  Κάτοχοι δύο πτυχίων και άνω, συγκεντρώνουν 

τα μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας με σωστές απαντήσεις στις ερωτήσεις της 

θεματικής «Ταυτότητα & Συναισθήματα», οι μεν πρώτες με ποσοστό που ανέρχεται 

σε 94,44%  και οι μεν δεύτερες σε  ποσοστό 94,690%. Στην πρώτη κατηγορία  του 

επιπέδου εκπαίδευσης (Κάτοχοι ενός Πτυχίου) ακολουθούν με φθίνουσα σειρά 

επιτυχίας των σωστών απαντήσεων οι θεματικές «Μεθοδολογία», «Συμμετοχή & 
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Ένταξη στην ομάδα», «Κανόνες & Δικαιώματα» και τέλος «Κοινωνικές Δεξιότητες». 

Στην επόμενη κατηγορία αυτή του Κατόχου δύο Πτυχίων και άνω, η σειρά επιτυχίας 

των υπόλοιπων θεματικών είναι «Συμμετοχή & Ένταξη στην ομάδα», 

«Μεθοδολογία», «Κοινωνικές Δεξιότητες» και τέλος «Κανόνες & Δικαιώματα». 

Επίσης, είναι εμφανής η συγκέντρωση των σωστών απαντήσεων για τις Κατόχους 

Μεταπτυχιακού στη θεματική της «Μεθοδολογίας» με ποσοστό 92,42% και να 

ακολουθούν οι «Ταυτότητα & Συναισθήματα», «Συμμετοχή & Ένταξη στην ομάδα», 

«Κανόνες & Δικαιώματα» και τέλος «Κοινωνικές Δεξιότητες». Για τις Κατόχους του 

Διδακτορικού πρώτη θεματική σε ποσοστά επιτυχίας στις ερωτήσεις αποτελεί  η 

«Κανόνες & Δικαιώματα» με ποσοστό που ανέρχεται σε 94,44% και ακολουθούν  οι 

«Ταυτότητα & Συναισθήματα», «Συμμετοχή & Ένταξη στην ομάδα» και με 

ισοβαθμία οι θεματικές «Μεθοδολογία» και τέλος «Κοινωνικές Δεξιότητες». 
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Πίνακας 32. Ανάλυση διακύμανση των τομέων: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, 

ΚΑΝΟΝΕΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ, 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

ως προς το ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

   
Αθροίσματα 

τετραγώνων 

Βαθμοί 

ελευθερίας 

Μέσα αθροίσματα 

τετραγώνων  Λόγος F Sig. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ * 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Μεταξύ των ομάδων (Συνδυασμένη) 4364,244 3 1454,748 2,113 ,099 

Εντός των ομάδων  223 688,535   

Σύνολο  226    

ΚΑΝΟΝΕΣ & 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ * 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Μεταξύ των ομάδων (Συνδυασμένη) 3535,428 3 1178,476 2,018 ,112 

Εντός των ομάδων  223 583,941   

Σύνολο  226    

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ & 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ * 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Μεταξύ των ομάδων (Συνδυασμένη) 349,345 3 116,448 ,494 ,687 

Εντός των ομάδων  223 235,577   

Σύνολο  226    

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & 

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ 

ΟΜΑΔΑ * ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Μεταξύ των ομάδων (Συνδυασμένη) 4901,305 3 1633,768 2,368 ,072 

Εντός των ομάδων  223 689,979   

Σύνολο  226    

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ * 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Μεταξύ των ομάδων (Συνδυασμένη) 3278,914 3 1092,971 1,198 ,311 

Εντός των ομάδων  223 912,382   

Σύνολο  226    

 

Στον Πίνακα 32 έγινε ανάλυση της διακύμανσης των μεταβλητών 

«Μεθοδολογία», «Κανόνες & Δικαιώματα», «Ταυτότητα & Συναισθήματα», 

«Συμμετοχή & Ένταξη στην ομάδα»,  «Κοινωνικές Δεξιότητες» ως προς το Επίπεδο 

Εκπαίδευσης  και δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 
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Πίνακας 33. Περιγραφικά στατιστικά των τομέων: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, 

ΚΑΝΟΝΕΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

& ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ανά ΕΤΗ 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑ ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΚΑΝΟΝΕΣ  

& 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤ

Α 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  

& 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

&  

ΕΝΤΑΞΗ 

ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

1 - 6 Μέσος όρος 83,3333 75,9259 92,5926 77,7778 75,0000 

N 18 18 18 18 18 

Τυπική 

Απόκλιση 
29,70443 22,30377 18,27730 39,19117 25,72479 

7 - 13 Μέσος όρος 87,9310 76,6284 92,7203 82,1839 75,2874 

N 87 87 87 87 87 

Τυπική 

Απόκλιση 
22,83092 27,42853 16,41302 26,38821 30,37897 

14 - 24 Μέσος όρος 85,7143 81,7460 96,0317 83,9286 71,4286 

N 84 84 84 84 84 

Τυπική 

Απόκλιση 
24,01233 21,58682 13,09502 24,74048 31,32199 

25 και άνω Μέσος όρος 72,3684 78,0702 92,9825 82,8947 77,6316 

N 38 38 38 38 38 

Τυπική 

Απόκλιση 
34,28294 23,60373 15,80264 24,03915 30,08405 

Σύνολο Μέσος όρος 84,1410 78,7078 93,9794 82,5991 74,2291 

N 227 227 227 227 227 

Τυπική 

Απόκλιση 
26,43304 24,32762 15,29692 26,50484 30,24532 

 

Στον Πίνακα 33 παρατηρούμε ότι όλες οι ερωτώμενες, όσα Έτη 

Προϋπηρεσίας κι αν έχουν, συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας με 

σωστές απαντήσεις στις ερωτήσεις της θεματικής «Ταυτότητα & Συναισθήματα». 

Συγκεκριμένα, αυτές με 1 – 6 Έτη Προϋπηρεσίας  με ποσοστό που ανέρχεται σε 

92,59%, 7 – 13  σε 92,72%, 14 – 24 σε 96,03%  και τέλος με  25 και άνω Έτη 

Προϋπηρεσίας  σε 92,98%. Στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη κατηγορία παρατηρείται, 

με φθίνουσα σειρά επιτυχίας των σωστών απαντήσεων η ίδια σειρά στις θεματικές  

και συγκεκριμένα οι «Μεθοδολογία», «Συμμετοχή & Ένταξη στην ομάδα»,  

«Κανόνες & Δικαιώματα», και τέλος «Κοινωνικές Δεξιότητες». Στην τέταρτη 
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κατηγορία η σειρά επιτυχίας είναι «Συμμετοχή & Ένταξη στην ομάδα», «Κανόνες & 

Δικαιώματα», «Κοινωνικές Δεξιότητες» και τέλος «Μεθοδολογία». 

 

Πίνακας 34. Ανάλυση διακύμανση των θεματικών: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, 

ΚΑΝΟΝΕΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ, 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

ως προς τα ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ  

   

Αθροίσματα 

τετραγώνων 

Βαθμοί 

ελευθερίας 

Μέσα 

αθροίσματα 

τετραγώνων  Λόγος F Sig. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ * 

ΕΤΗ 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Μεταξύ των 

ομάδων 

(Συνδυασμένη) 5151,289 4 1287,822 1,872 ,116 

Εντός των ομάδων 152756,200 222 688,091   

Σύνολο 157907,489 226    

ΚΑΝΟΝΕΣ & 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ * 

ΕΤΗ 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Μεταξύ των 

ομάδων 

(Συνδυασμένη) 443,891 4 110,973 ,185 ,946 

Εντός των ομάδων  222 600,497   

Σύνολο  226    

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ & 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 

* ΕΤΗ 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Μεταξύ των 

ομάδων 

(Συνδυασμένη) 842,159 4 210,540 ,898 ,466 

Εντός των ομάδων  222 234,418   

Σύνολο  226    

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & 

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ 

ΟΜΑΔΑ * ΕΤΗ 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Μεταξύ των 

ομάδων 

(Συνδυασμένη) 564,046 4 141,012 ,198 ,939 

Εντός των ομάδων  222 712,624   

Σύνολο  226    

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ * 

ΕΤΗ 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Μεταξύ των 

ομάδων 

(Συνδυασμένη) 2526,355 4 631,589 ,687 ,602 

Εντός των ομάδων  222 919,882   

Σύνολο  226    

 

Στον Πίνακα 34 έγινε ανάλυση της διακύμανσης των μεταβλητών 

«Μεθοδολογία», «Κανόνες & Δικαιώματα», «Ταυτότητα & Συναισθήματα», 

«Συμμετοχή & Ένταξη στην ομάδα»,  «Κοινωνικές Δεξιότητες» ως προς τα Έτη 

Προϋπηρεσίας και δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. 
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9. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Το ερωτηματολόγιο αποτέλεσε ένα πρωτότυπο και εύχρηστο εργαλείο 

έρευνας με μηδενικές μη αποκρίσεις, το οποίο είχαν τη δυνατότητα να 

συμπληρώσουν οι ερωτώμενες με ευχέρεια χρόνου, έχοντας πρόσβαση στην 

διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω ενός υπερσύνδεσμου.   

Η έννοια της ιδιότητας του Ευρωπαίου πολίτη που αποτέλεσε στοιχείο 

διαπραγμάτευσης της έρευνας, είναι μια έννοια με τρεις διαστάσεις: της ιδιότητας του 

πολίτη, των  Ανθρωπίνων Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και της ενεργούς συμμετοχής 

του πολίτη για διάφορα θέματα τοπικού ή ευρωπαϊκού επιπέδου.  

Είναι μία έννοια πολυδιάστατη, στοιχεία της οποίας ναι μεν βασίζονται στη 

βιβλιογραφία και στο επίσημο ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ του Νηπιαγωγείου, παρόλα αυτά δεν 

είναι μια αρκετά διαδεδομένη προς επεξεργασία θεματική μέσα στις τάξεις των  

ελληνικών νηπιαγωγείων, αλλά μόνο αποσπασματικά κάποιες διαστάσεις της. Ακόμη 

και το εγχειρίδιο επαγγελματικής καθοδήγησης με τίτλο: «Αγωγή του Πολίτη & 

Ταυτότητα» που είναι κατάλληλο για όσους εργάζονται με παιδιά προσχολικής 

ηλικίας, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Ε.Ε, που εκδόθηκε το 

2004, δεν αποτελεί ένα γνωστό εργαλείο διδακτικής παρέμβασης από την πλειοψηφία 

των εκπαιδευτικών. 

 Ειδικότερα δε, η ίδια η έννοια της ιδιότητας του Ευρωπαίου πολίτη είναι μια 

έννοια άγνωστη για την πλειοψηφία των ελληνικών νηπιαγωγείων, καθώς δεν 

υπάρχει μια επίσημη και σαφή μεθοδολογία ή μια στοχοθετημένη και δρομολογημένη 

από τους αρμόδιους φορείς επιμόρφωση, στελεχωμένη από ειδικευμένους 

παιδαγωγούς στις πολιτικές έννοιες, που να αφορά την προσχολική εκπαίδευση, αλλά 

υπάρχουν μόνο κάποιες σποραδικές αναφορές. Ίσως ακόμη να θεωρείται από την 

πλειοψηφία των νηπιαγωγών μια δύσκολη έννοια για να διδαχθεί στα παιδιά της 
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πρώιμης παιδικής ηλικίας, παρότι οι βιβλιογραφικές αναφορές υποστηρίζουν για το 

αντίθετο.  

Για τους λόγους αυτούς πραγματοποιήθηκε και υλοποιήθηκε η έρευνα αυτή, 

προκειμένου δηλαδή να διαπιστωθεί κατά πόσο οι ελληνίδες νηπιαγωγοί στα δημόσια 

νηπιαγωγεία είναι εξοικειωμένες με τις παραπάνω έννοιες - ερευνώντας 

συγκεκριμένους δείκτες που βασίζονται στην ανωτέρω βιβλιογραφική επισκόπηση- 

αλλά και να διαπιστωθεί με ποιους τρόπους διδάσκουν την έννοια της ιδιότητας του 

Ευρωπαίου πολίτη στο Νηπιαγωγείο. Επίσης, μέσα από τις ερωτήσεις που αφορούν 

τα δικαιώματα του Ευρωπαίου πολίτη και με τις οποίες ανιχνεύεται η εξοικείωση των 

νηπιαγωγών με τα ευρωπαϊκά δικαιώματα, γίνεται προσπάθεια να διερευνηθεί τυχόν 

συνάφεια της εξοικείωσης με τα δικαιώματα αυτά και της ορθής διδασκαλίας τους για 

την έννοια της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη στο νηπιαγωγείο.   

Συγκεκριμένα: 

Παρατηρώντας τα δημογραφικά στοιχεία φαίνεται ότι η πλειονότητα των 

ερωτώμενων είναι γυναίκες και μόλις 1 στους 6 είναι άνδρας. Η ομάδα ηλικιών που 

συμμετέχει περισσότερο στην έρευνα είναι αυτή μεταξύ 45-55, και να ακολουθεί 

αμέσως μετά αυτή μεταξύ 34-44, έπειτα μεταξύ 23-33 και τέλος αυτή μεταξύ 56 και 

άνω. Οι περισσότερες ερωτώμενες είναι εκείνες που είναι Κάτοχοι ενός Πτυχίου, 

ακολουθούν οι Κάτοχοι δύο πτυχίων και άνω, μετά οι Κάτοχοι Μεταπτυχιακού και 

τέλος οι Κάτοχοι Διδακτορικού.  

Παρατηρούμε ότι καταγράφονται δύο μεγάλες κατηγορίες ερωτώμενων, 

εκείνες που έχουν προϋπηρεσία 7-13 έτη με και εκείνες με 14-24 έτη. Ακολουθούν 

αυτές με 25 και άνω έτη προϋπηρεσίας και αυτές με 1-6 έτη προϋπηρεσίας.  

Σχετικά με τον πρώτο άξονα που αφορά τη Μεθοδολογία που ακολουθούν οι 

νηπιαγωγοί για την υλοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος και αντιστοιχεί στην 1η & 
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2η ερώτηση του  ερωτηματολογίου, διαφαίνεται και από τις δύο και συγκεκριμένα -

τόσο στην πρώτη που αναφέρεται στη μεθοδολογία για τα ανθρώπινα θεμελιώδη 

δικαιώματα, αλλά κυρίως τη δεύτερη που σχετίζεται με την διαμόρφωση των 

κανόνων στη τάξη του νηπιαγωγείου- ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών απάντησε 

πως με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο αναλύει και διαπραγματεύεται σε βάθος τα  

θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και συνδιαμορφώνει από κοινού με τα παιδιά τους 

κανόνες της τάξης, ακολουθώντας έναν προγραμματισμό για λήψη αποφάσεων και 

αξιολόγησης των κανόνων από τα ίδια τα παιδιά. Επιβεβαιώνεται λοιπόν έτσι η 

πρώτη υπόθεση, δηλαδή ότι: 

«Οι νηπιαγωγοί ακολουθούν συγκεκριμένη μεθοδολογία, που 

ανταποκρίνεται στις σύγχρονες παιδαγωγικές τάσεις για την προσχολική αγωγή, 

προκειμένου να διδάξουν την έννοια της ιδιότητας του πολίτη -και κατά συνέπεια την 

έννοια της ιδιότητας του Ευρωπαίου πολίτη- στο νηπιαγωγείο».  

Ο δεύτερος άξονας αναφέρεται στους Κανόνες και τα Δικαιώματα που 

αντιστοιχούν στην 3η, 4η & 5η ερώτηση του ερωτηματολογίου και φαίνεται ότι οι 

νηπιαγωγοί ακολουθούν δημοκρατικές διαδικασίες στην εφαρμογή των κανόνων και 

των δικαιωμάτων στα τάξεις τους. Ειδικότερα, στην τρίτη ερώτηση η συντριπτική 

πλειοψηφία των νηπιαγωγών δίνει πρωτοβουλίες στα παιδιά να αξιολογήσουν, να 

αλλάξουν και να διαμορφώσουν εφόσον το επιθυμούν κάποιο κανόνα της τάξης που 

δεν λειτουργεί αποτελεσματικά κι ας αποτελεί κανόνας κάποιων άλλων. Επίσης, ένα 

πολύ μεγάλο ποσοστό νηπιαγωγών συζητά τυχόν άβολες καταστάσεις που 

δημιουργούνται μεταξύ των παιδιών κατά τη λειτουργία της τάξης και παρεμβαίνει 

ως διάμεσος, ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη δημιουργία 

μιας εποικοδομητικής συζήτησης μέσα σε δημοκρατικά πλαίσια και να βρεθεί από 

κοινού μια λύση. Επιπλέον δίνει ευκαιρίες και σε παιδιά που ενώ έχουν παραβατική 
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συμπεριφορά, δείχνουν θετικά σημάδια ανάκαμψης κα τα εμπιστεύεται με ειλικρίνεια 

και χωρίς καχυποψία στις δράσεις τους. Άρα, επιβεβαιώνεται και η δεύτερη υπόθεση 

που αφορά τους  Κανόνες και τα Δικαιώματα, δηλαδή ότι: 

«Ακολουθώντας δημοκρατικές διαδικασίες, τα δικαιώματα και οι κανόνες 

στη τάξη του νηπιαγωγείου διαμορφώνονται από κοινού μεταξύ εκπαιδευτικού και 

παιδιών». 

Η τρίτη υπόθεση που αναφέρεται στις Ταυτότητες και τα Συναισθήματα και 

αντιστοιχεί στην 6η, 7η & 8η ερώτηση του ερωτηματολογίου, επιβεβαιώνεται και 

αυτή ότι δηλαδή: 

«Στο χώρο του νηπιαγωγείου δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις 

ώστε να αναδεικνύονται οι ταυτότητες και τα συναισθήματα όλων των παιδιών της 

τάξης». 

Συγκεκριμένα, η συντριπτική πλειοψηφία των νηπιαγωγών ενισχύει με 

δραστηριότητες την ανάδειξη των ταυτοτήτων όλων των παιδιών της τάξης, ακόμη κι 

αν αυτά προέρχονται από διαφορετικό κοινωνικό, πολιτισμικό ή γλωσσικό 

περιβάλλον από αυτό του συνόλου των παιδιών της τάξης τους. Επίσης, δείχνουν να 

καλλιεργούν και να ενισχύουν συμπεριφορές που στόχο έχουν αναπτύξουν την 

αυτοεκτίμηση, την αυτονομία και τον σεβασμό των συναισθημάτων όλων των 

παιδιών της τάξης τους, έτσι ώστε να αναπτυχτούν πολύπλευρα ως ισορροπημένες 

και δυνατές προσωπικότητες, έτοιμες να αναδείξουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

καταγωγής τους. 

Η τέταρτη υπόθεση αναφέρεται στη Συμμετοχή και Ένταξη των παιδιών 

στην ομάδα και αντιστοιχεί στην 9η & 10η ερώτηση. Η συντριπτική πλειοψηφία των 

νηπιαγωγών δείχνει να συνεργάζεται με τους γονείς παιδιών που προέρχονται από 

διαφορετικό θρησκευτικό υπόβαθρο από αυτό της πλειοψηφίας των παιδιών της 
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τάξης, προκειμένου να εξηγήσει για να διαλευκάνει ορισμένα ευαίσθητα θέματα  που 

αφορούν κάποιες δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο και να προσπαθήσει να εντάξει 

όλα τα παιδιά στην ομάδα και τις δράσεις της τάξης. Επίσης, με απώτερο σκοπό την 

ένταξη όλων των παιδιών, ακόμη και αυτών που αντιμετωπίζουν κάποιες 

ιδιαιτερότητες, κάνει προσπάθειες να τα εντάξει στην ομάδα, ενισχύοντας και 

προβάλλοντας τη στάση ώστε να υπερασπίζονται τα ίδια τη διάθεση για συμμετοχή 

στην ομάδα. Άρα, η τέταρτη υπόθεση επιβεβαιώνεται και αυτή, δηλαδή ότι: 

 «Οι νηπιαγωγοί ενισχύουν θετικά, τυχόν ιδιαιτερότητες των παιδιών και 

κάνουν προσπάθειες να εμπλέξουν τους γονείς στην ένταξη των παιδιών τους στην 

ομάδα του νηπιαγωγείου».  

Η πέμπτη υπόθεση, όπως αυτή έχει διατυπωθεί, ότι δηλαδή «Το 

δημοκρατικό εκπαιδευτικό κλίμα που επικρατεί στο χώρο του νηπιαγωγείου 

καλλιεργεί και ενισχύει την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των νηπίων», 

επιβεβαιώνεται από τα ευρήματα της έρευνάς, καθώς η 11η & 12η ερώτηση 

αντιστοιχεί σε αυτήν και αναφέρεται, η μεν πρώτη στην ηθική στο χώρο του 

νηπιαγωγείου και μεν δεύτερη στους τρόπους που οι νηπιαγωγοί ενισχύουν τις 

κοινωνικές δεξιότητες των νηπίων για την διαμόρφωσή της. Συγκεκριμένα, η 

πλειοψηφία των νηπιαγωγών δίνει πρωτοβουλίες στα νήπια για να υπερασπιστούν 

ένα θέμα ηθικής φύσεως στο χώρο του νηπιαγωγείου και μόνο ένα μικρό ποσοστό 

παρεμβαίνει για να θέσει στα νήπια τι είναι ηθικά σωστό και να παρέμβει 

αποτελεσματικά δίνοντας τέλος στο περιστατικό. Επίσης, δείχνει να επεμβαίνει με 

κατάλληλες παιδαγωγικού χαρακτήρα δραστηριότητες, προκειμένου να δώσει σε όλα 

τα παιδιά ευκαιρίες για να ακουστεί η γνώμη τους, κατά τη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων της τάξης και να περιορίσει τυχόν αυταρχικές συμπεριφορές των 

παιδιών στη λήψη αποφάσεων.  
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Από την επαλήθευση των πέντε πρώτων υποθέσεων, προκύπτει η 

επιβεβαίωση της έκτης υπόθεσης, που αφορά το σύνολο των δράσεων που ακολουθεί 

η νηπιαγωγός στην τάξη της προκειμένου να διδάξει την έννοια της ιδιότητας του 

Ευρωπαίου πολίτη στο νηπιαγωγείο - όπως αυτή αποτυπώνεται στην βιβλιογραφική 

επισκόπηση της παρούσας έρευνας, της διδακτικής για την προσχολική αγωγή -

δηλαδή ότι: 

 «Μέσα σ΄ ένα δημοκρατικό πλαίσιο, οι νηπιαγωγοί που διδάσκουν την 

έννοια του πολίτη στο νηπιαγωγείο, ακολουθούν μια συγκεκριμένη εκπαιδευτική 

διαδικασία που βασίζεται στους άξονες: μεθοδολογία - κανόνες και δικαιώματα - 

ταυτότητες και συναισθήματα - συμμετοχή και ένταξη στην ομάδα - κοινωνικές 

δεξιότητες νηπίων».  

Η έβδομη υπόθεση αντιστοιχεί στις ερωτήσεις 13,14,15,16 &17 του 

ερωτηματολογίου και αναφέρεται στη σχέση της εξοικείωσης των νηπιαγωγών με τα 

δικαιώματά τους ως Ευρωπαίοι πολίτες και την τάση τους για μια διδασκαλία της  

έννοιας της ιδιότητας του πολίτη στο χώρο του νηπιαγωγείου, όπως αυτή 

διαμορφώνεται από το θεωρητικό πλαίσιο και τις ανάγκες της προσχολικής ηλικίας.  

Ειδικότερα, οι περισσότεροι νηπιαγωγοί αποδεικνύεται να είναι μέτρια 

εξοικειωμένες με τα πρώτα δύο δικαιώματα του Ευρωπαίου πολίτη (ευρωπαϊκή 

ιθαγένεια & ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή) αλλά έχοντας συνολικά  θετικές 

τάσεις εξοικείωσης και επίσης να είναι  μέτρια εξοικειωμένες με τα δύο τελευταία 

δικαιώματα του ευρωπαίου πολίτη (υποβολής αναφοράς στο Ε.Κ και προσφυγής στον 

Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή & προστασίας από τις διπλωματικές ή προξενικές αρχές 

κάθε κράτους μέλους σε τρίτη χώρα), αλλά έχοντας συνολικά  αρνητικές τάσεις 

εξοικείωσης. Στο τρίτο δικαίωμα που αφορά (το εκλέγειν και εκλέγεσθαι) είναι η 

πλειοψηφία τους εξοικειωμένες πολύ. Άρα, γενικά φαίνεται μία αρκετά μεγάλη 
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εξοικείωση των νηπιαγωγών με τα δικαιώματά τους ως Ευρωπαίοι πολίτες και με 

δεδομένο και την επαλήθευση της έκτης υπόθεσης, επιβεβαιώνεται και η έβδομη 

υπόθεση τη έρευνας, ότι δηλαδή: 

«Οι εκπαιδευτικοί που είναι εξοικειωμένοι περισσότερο με τα δικαιώματα 

του Ευρωπαίου πολίτη, συνηθίζουν να διδάσκουν σωστά την έννοια της ιδιότητας του 

πολίτη στο χώρο του νηπιαγωγείου». 

Όμως, παρατηρώντας καλύτερα την προτίμησή τους στο δικαίωμα «του 

εκλέγειν και του εκλέγεσθαι» που υπερισχύει στις προτιμήσεις των νηπιαγωγών, όταν 

καλούνται να δείξουν την εξοικείωσή τους τα δικαιώματα του Ευρωπαίου πολίτη, 

αποδεικνύεται να υποστηρίζουν την νεωτερική φιλελεύθερη πολιτική παράδοση, 

μέσω της συμμετοχής τους στη διαδικασία των εκλογών κι όχι μιας πιο ενεργούς 

συμμετοχής τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία θα αποδεικνύονταν με τη μεγάλη 

εξοικείωσή τους με το τέταρτο και πέμπτο δικαίωμα που αναφέρεται στην υποβολή 

αναφοράς στο Ε.Κ και προσφυγής στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή αλλά και της 

προστασίας από τις διπλωματικές ή προξενικές αρχές κάθε κράτους μέλους σε τρίτη 

χώρα. Άρα, μήπως κατά βάθος και η εκπαιδευτική διδακτική μεθοδολογία που 

ακολουθούν υποστηρίζει μια παθητική έννοια της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη;   

Σε σχέση με τις ομάδες των ερωτήσεων που αντιστοιχούν στους άξονες της 

διδασκαλίας της έννοιας της ιδιότητας του Ευρωπαίου πολίτη παρατηρούμε ότι η 

πλειοψηφία των ερωτώμενων τοποθετούνται θετικά σε όλες τις ερωτήσεις, με τη 

μεταβλητή «Ταυτότητα & Συναισθήματα» να υπερέχει έναντι των άλλων μεταβλητών 

και να ακολουθούν οι μεταβλητές «Μεθοδολογία», «Συμμετοχή και Ένταξη στην 

ομάδα», «Κανόνες & Δικαιώματα» και «Κοινωνικές Δεξιότητες». 

Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο άξονας που αναφέρεται στις «Κοινωνικές 

Δεξιότητες» των παιδιών και αφορά την κριτική σκέψη, τη λήψη αποφάσεων και του 
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δικαιώματος για συμμετοχή σε ομάδα, υστερεί σε επιτυχία σωστών απαντήσεων σε 

σχέση με τους υπόλοιπους άξονες, άρα επιβεβαιώνεται το παραπάνω ερώτημα για 

συσχέτιση της μεγαλύτερης εξοικείωσής των νηπιαγωγών  για το ‘δικαίωμα του 

εκλέγειν και του εκλέγεσθαι’ έναντι των άλλων δικαιωμάτων, με την εκπαιδευτική 

διδακτική μεθοδολογία που ακολουθούν που υποστηρίζει μια παθητική έννοια της 

ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη, καθώς δεν δείχνουν να επιτυγχάνουν τη σωστή 

διδασκαλία του παραπάνω άξονα.  

Επίσης, υπάρχει ένδειξη θετικής συσχέτισης μεταξύ μόνο δύο μεταβλητών, 

αυτής της θεματικής της «Συμμετοχής και Ένταξης στην ομάδα» και αυτής που 

αφορά την εξοικείωση των ερωτώμενων με το δικαίωμα του Ευρωπαίου πολίτη να 

έχει ταυτόχρονα και την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Αυτό ίσως σημαίνει ότι ο νηπιαγωγοί 

αισθάνονται παράλληλα με την εθνική και την ευρωπαϊκή τους ιθαγένεια και 

ενισχύουν πρακτικές για να ενταχθούν και να συμμετέχουν στην ομάδα παιδιά με 

ιδιαιτερότητες ή από διαφορετικό υπόβαθρο από αυτό της πλειοψηφίας των παιδιών 

της τάξης, δείχνουν δηλαδή μια εξωστρέφεια όχι μόνο στην κοινωνία που ζουν αλλά 

και σε κοινωνίες που είναι διαφορετικές από τις δικές τους, ως μέλη μιας ευρωπαϊκής 

οικογένειας στα πλαίσια της οικουμενικότητας των λαών και των ανθρώπων. 

Παρατηρώντας τις συσχετίσεις των πέντε θεματικών και του επιπέδου 

εκπαίδευσης των ερωτώμενων διαφαίνεται ότι οι  Κάτοχοι ενός Πτυχίου και αυτές 

που είναι  Κάτοχοι δύο πτυχίων και άνω, συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά 

επιτυχίας με σωστές απαντήσεις στις ερωτήσεις της θεματικής «Ταυτότητα & 

Συναισθήματα. Επίσης, είναι εμφανής η συγκέντρωση των σωστών απαντήσεων για 

τις Κατόχους Μεταπτυχιακού στη θεματική της «Μεθοδολογίας» και για τις 

Κατόχους του Διδακτορικού πρώτη θεματική σε ποσοστά επιτυχίας στις ερωτήσεις 

αποτελεί αυτή που αφορά τους «Κανόνες & Δικαιώματα».   
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Γίνεται φανερό άρα, ότι υψηλότερο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης τόσο πιο 

πολύ οι νηπιαγωγοί έχουν μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχιών στη θεματική 

«Μεθοδολογία» και στη θεματική «Κανόνες & Δικαιώματα», που αποτελούν το 

πλαίσιο δημοκρατικής δράσης για τη διδασκαλία της έννοιας της ιδιότητας του 

Ευρωπαίου πολίτη. Αυτό ίσως αυτό σχετίζεται και με τις σπουδές τους και την 

καλύτερη ενημέρωση που έχουν στα θέματα αυτά, σε σχέση με τις νηπιαγωγούς που 

το επίπεδο εκπαίδευσής τους είναι χαμηλότερο. 

Παρατηρούμε ακόμη ότι όλες οι ερωτώμενες, όσα Έτη Προϋπηρεσίας κι αν 

έχουν, συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας με σωστές απαντήσεις στις 

ερωτήσεις της θεματικής «Ταυτότητα & Συναισθήματα» και ιδιαίτερα αυτές που 

έχουν 14 – 24 έτη να συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά. Παρατηρείται ακόμη 

ότι όσο πιο λίγα χρόνια υπηρεσίας έχουν, να υπερτερούν στη «Μεθοδολογία» σε 

σχέση με αυτές που έχουν περισσότερα χρόνια προϋπηρεσίας που δείχνουν να 

υστερούν και που πιθανώς να οφείλεται στην μεγαλύτερη εξοικείωση των πρώτων με 

επιμορφώσεις -καθώς έχουν τελειώσει πρόσφατα τις σπουδές τους- και από την άλλη 

αυτές με τα λιγότερα έτη υπηρεσίας να υστερούν στη θεματική «Κοινωνικές 

Δεξιότητες», καθώς ίσως δεν έχουν αποκτήσει ακόμη την πείρα για να ενισχύουν 

τέτοιου είδους συμπεριφορές που απαιτούν εμπειρία και ικανότητα διαπραγμάτευσης 

με την ομάδα αλλά και με τον καθένα χωριστά.  
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10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν οι Νηπιαγωγοί να απαντούν στην 

πλειοψηφία τους σωστά σε όλες τις ερωτήσεις που αφορούν τον προγραμματισμό της 

διδασκαλίας τους στις παραπάνω πολιτικές έννοιες και ταυτόχρονα να είναι ιδιαίτερα 

εξοικειωμένες για τα δικαιώματα τους ως ευρωπαίοι πολίτες.  

Δουλεύοντας με συνέπεια σε ελληνικά δημόσια Νηπιαγωγεία κάποια χρόνια, 

έχω παρατηρήσει ότι πολλές φορές οι Νηπιαγωγοί δουλεύουν μόνο μερικές 

διαστάσεις της έννοιας του Ευρωπαίου πολίτη. Παρόλα αυτά, στην πλειοψηφία τους 

έχω την εντύπωση ότι όχι μόνο δεν ακολουθούν πιστά αυτόν τον σχεδιασμό, αλλά και 

ούτε και τον υλοποιούν με τον τρόπο που απάντησαν στις ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου. Πιστεύω ότι απάντησαν και μάλιστα όπως αποδείχτηκε στην 

πλειοψηφία τους κατά αυτόν τον τρόπο, για τους δικούς τους λόγους. Επίσης, από τις 

συσχετίσεις των αποτελεσμάτων που προηγήθηκαν διαφαίνεται μια τέτοια τάση. 

Άρα, γεννιέται το εξής ερώτημα:  

«Πως εξηγείται λοιπόν, το κενό θεωρίας και πράξης στην καθημερινότητα 

του νηπιαγωγείου, όπως διαφαίνεται από τα σωστά αποτελέσματα του 

ερωτηματολόγιου  σε όλες τις θεματικές που αφορούν τη διδασκαλία της  έννοιας της 

ιδιότητας του Ευρωπαίου πολίτη στο νηπιαγωγείο και τις συνήθεις λανθασμένες 

πρακτικές που ακολουθούν και σχετίζονται μ΄ αυτές;» 

Στόχος λοιπόν είναι μέσω προσωπικών συνεντεύξεων με Σχολικές 

Συμβούλους, που έχουν σαφώς μια πιο ολοκληρωμένη άποψη και πολλές εμπειρίες 

από διάφορα νηπιαγωγεία, να γίνει προσπάθεια να εντοπιστούν οι λόγοι που 

οδήγησαν τις νηπιαγωγούς στις απαντήσεις αυτές, ώστε να επιβεβαιωθεί ή όχι το 

ερώτημα που αναδύθηκε από τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου.  
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Απώτερος στόχος τα στοιχεία που θα συλλεχθούν από τις συνεντεύξεις να 

χρησιμοποιηθούν για μια περαιτέρω έρευνα στη διδασκαλία της  τόσο ευαίσθητης 

έννοιας της ιδιότητας του Ευρωπαίου πολίτη προς όφελος των νηπίων, στις τάξεις 

των δημόσιων ελληνικών νηπιαγωγείων.   

 

11. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

Μέσω της ποιοτικής μεθόδου της προσωπικής συνέντευξης και της ευελιξίας 

που αυτή προσφέρει, στόχο έχει αρχικά να διερευνήσει τα αποτελέσματα της 

ποσοτικής έρευνας που προηγήθηκε αλλά και να «διερευνηθεί ένα φαινόμενο 

λαμβάνοντας υπόψη την οπτική του ερωτώμενου»240 έτσι ώστε να αναλυθούν αίτια 

και λόγοι στάσεων ή συμπεριφορών μέσα από την καταγραφή βιωματικών εμπειριών 

των ερωτώμενων241. 

Οι συνεντεύξεις με τρεις Σχολικές Συμβούλους πραγματοποιήθηκαν είτε 

τηλεφωνικά, είτε μέσω Skype. Πριν τη συνέντευξη, η ερευνήτρια με μια σύντομη 

εισαγωγή εξηγούσε τους λόγους διεξαγωγής της συνέντευξης και της πολύτιμης 

βοήθειας που αυτή επιτελεί. 

Το μη δομημένο ερωτηματολόγιο αποτελείται από   10 ερωτήσεις αλλά κατά 

τη διαδικασία διεξαγωγής του χρειάστηκε με υποστηρικτικές και επεξηγηματικές 

ερωτήσεις να παρέμβει η ερευνήτρια, προκειμένου να ξεκαθαριστούν τυχόν 

παρανοήσεις ή να διευκρινιστούν κάποια σημεία που έχριζαν ιδιαίτερης προσοχής. 

 

                                                      

240
 Πως γίνεται μια επιστημονική εργασία, οπ. αν. παρ. σ. 169. 

241
 Βλέπε στο ίδιο, σ. 169. 
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11.1 1η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ   

 

Εισαγωγή 

Το ερωτηματολόγιο της έρευνάς μου για τις αντιλήψεις των Νηπιαγωγών  

για την «Ιδιότητα του Ευρωπαίου Πολίτη στο Νηπιαγωγείο» βασίστηκε σε ένα 

εγχειρίδιο επαγγελματικής καθοδήγησης με τίτλο: «Αγωγή του Πολίτη & Ταυτότητα» 

που είναι κατάλληλο για όσους εργάζονται με παιδιά προσχολικής ηλικίας. Το 

εξέδωσε Ακαδημαϊκό Δίκτυο 100 Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ινστιτούτων από 30 

χώρες της Ευρώπης με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Ε.Ε, το 2004 

και βασίζεται σε θεωρητικά τεκμηριωμένες παιδαγωγικές αρχές για τη διδασκαλία 

των πολιτικών εννοιών στο Νηπιαγωγείο.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν οι Νηπιαγωγοί να απαντούν στην 

πλειοψηφία τους σωστά σε όλες τις ερωτήσεις που αφορούν τον προγραμματισμό της 

διδασκαλίας τους στις παραπάνω πολιτικές έννοιες. Δουλεύοντας σε Νηπιαγωγεία 

όλα αυτά τα χρόνια έχω παρατηρήσει ότι πολλές φορές οι Νηπιαγωγοί δεν 

ακολουθούν πιστά αυτόν τον σχεδιασμό, αλλά και ούτε τον υλοποιούν με τον τρόπο 

που απάντησαν στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Πιστεύω ότι απάντησαν μ΄ 

αυτόν τον τρόπο και μάλιστα στην πλειοψηφία τους για τους δικούς τους λόγους. 

Στόχος της συνέντευξης αυτής είναι να με βοηθήσετε να εντοπίσω τους λόγους που 

οδήγησαν σ΄ αυτές τις απαντήσεις, για μια περαιτέρω έρευνα στη διδασκαλία της  

τόσο ευαίσθητης έννοιας της ιδιότητας του (ευρωπαίου) πολίτη.   
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 1) Που νομίζετε κατά τη γνώμη σας ότι οφείλεται αυτό; 

 

Υπάρχει μία τάση στις νηπιαγωγούς να δείχνουν σε εξωτερικούς 

παρατηρητές ότι όλα στις τάξεις τους είναι πάρα πολύ καλά, άψογα, αυτό το 

βλέπουμε ακόμη και σε φοιτήτριες όταν έρχονται για να κάνουν μία έρευνα 

πτυχιακής εργασίας που προσπαθούν να δείξουν την καλύτερη εικόνα. Αν θέλει να 

πάρει κάποια παιδιά η φοιτήτρια δειγματικά για παράδειγμα, τις δίνουν πάντα τα 

καλύτερα της τάξης. Δεν έχουν και γνώση μπορώ να πω όλοι οι νηπιαγωγοί των 

ερευνητικών  διαδικασιών ότι χρειαζόμαστε πολλές φορές ένα τυχαίο δείγμα, πρέπει 

να απαντάμε με ειλικρίνεια στις ερωτήσεις αλλιώς δεν μας έχει αξιόπιστα 

αποτελέσματα η έρευνα. Αυτά λοιπόν δεν τα γνωρίζουν οι νηπιαγωγοί, αν θέλετε τις 

διαδικασίες της έρευνας, τις ερευνητικές διαδικασίες ώστε να απαντήσουν με 

ειλικρίνεια και έχουν από την άλλη πλευρά το άγχος της επίδειξης της καλύτερης 

εικόνας τους, άσχετα αν θα είναι ένας αξιολογητής, ένας ερευνητής, ένας 

πανεπιστημιακός. Δεν μπορούν να φανταστούν ότι  η εικόνα αυτή θα απευθυνθεί  όχι 

μόνο στην σχολική σύμβουλο για παράδειγμα αλλά  σε κάποιο ίδρυμα, σε κάποιο 

πανεπιστήμιο  ή διδασκαλείο ή ότι θα συζητηθεί τέλος πάντων. Έχουν αυτό το άγχος 

ότι θα συζητηθεί η εικόνα τους, της δουλειάς τους και του σχολείου τους, της τάξης 

τους. Αυτά τα δύο. 

 

Αυτό υποψιάζεστε που μπορεί να οφείλεται; 

 

Αυτή η τάση; Δεν ξέρω αν είναι ενισχυμένη φέτος περισσότερο αυτή τη 

χρονιά που διατρέχουμε, λόγω της καχυποψίας των εξελίξεων για την αξιολόγηση 

που  είναι μια διαδικασία από το υπουργείο που έχει δρομολογηθεί  και υλοποιείται, 
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αν έχει να κάνει αυτό ή αν είναι όπως το είπα και προηγουμένως η άγνοια της 

ερευνητικής διαδικασίας, είναι ένα γεγονός, είναι μια αιτία και έλλειψη μπορεί να 

υπάρχει έλλειψη στην μεθοδολογία πραγματική η οποία διδακτική μεθοδολογία  δεν 

θέλουν να φανεί. Γι αυτό έχουν αυτό το άγχος.  

 

Πιστεύετε δηλαδή ότι εκεί οφείλεται αυτό το άγχος;. 

 

Μπορεί να υπάρχει πραγματικά έλλειψη σε ορισμένες των περιπτώσεων και 

να μη θέλουν να φανεί αυτό. Καταλαβαίνουν και μόνες τους ότι μπορεί να έχουν 

έλλειψη σε κάποιους συγκεκριμένους τομείς. 

 

2) Με την πολύτιμη πείρα που αποκτήσατε όλα αυτά τα χρόνια 

στα Νηπιαγωγεία, θα μπορούσατε να μου διηγηθείτε κάποιο αντίστοιχο 

περιστατικό που σας είχε κάνει εντύπωση;  

 

Ένα  περιστατικό που να καλύπτει την εικόνα της τάξης η εκπαιδευτικός; 

Ναι, μπορώ να που πω ένα πρόσφατο λόγω των εξελίξεων στην αξιολόγηση. Σε 

προγραμματισμένη μου επίσκεψη σε μια τάξη, τώρα αυτό έχει να κάνει με τη δικιά 

σας δουλειά με τους κανόνες που οφείλουμε και έχω ζητήσει από την αρχή της 

χρονιάς να υπάρχουν στις γωνιές, να είναι συνδιαμορφωμένες  με τα παιδιά, είναι μια 

πολυτροπική θα λέγαμε εικόνα, κείμενο, ζωγραφισμένη από τα παιδιά, εικόνα, 

φωτογραφία που έχει τραβήξει η νηπιαγωγός και έχουν γράψει τη λεζάντα τον 

κανόνα στις γωνιές, αυτό  τους είχα δώσει οδηγίες σε μία τάξη λοιπόν όταν 

προγραμμάτισα επίσκεψη πέρυσι και πήγα και βρήκα πολύ ωραίους κανόνες στη 

γωνιά συνδιαμορφωμένους με φωτογράφηση των ίδιων των παιδιών σε μικρές 
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ομαδούλες. Κάποιο από τα παιδιά μου είπε λοιπόν κρυφά ‘αυτά  είναι καινούργια, η 

κυρία χθες τα έβαλε’, λοιπόν πρέπει να ήταν επίσκεψη στα μέσα της χρονιάς στο 

νηπιαγωγείο και αμέσως αποδεικνύει ότι η νηπιαγωγός είχε το άγχος και ειδικά τώρα 

στο ζήτημα των κανόνων να εφαρμόσει αυτά που τους είχα πει  και δεν τα είχε 

εφαρμόσει και να φαίνονται κιόλας. ‘Αυτά είναι καινούργια, κυρία να σου πω κάτι η 

κυρία χθες τα έβαλε’. 

Υπήρχε άλλη φορά που νηπιαγωγός στόλισε υλικό, κύβους και διάφορα 

άλλα και πάλι εκεί βρέθηκε πάλι σε περσινή τάξη βρέθηκε ένα παιδί και μου είπε 

αυτά είναι καινούργια δεν τα είχαμε, σήμερα τα βάλαμε, το υλικό των μαθηματικών, 

τους κύβους στολισμένο σε μια γωνιά. Άρα υπάρχει η τάση να αρέσει η τάξη τους, 

ένα παράδειγμα ήταν αυτό  και με τη συνδιαμόρφωση κανόνων ενώ το έχουμε πει δεν 

εφαρμόζεται σε όλες τις τάξεις από τις εκπαιδευτικούς ενώ οι σύμβουλοι το ζητάμε 

και εγώ επιζητώ να το δω κιόλας άλλες συναδέλφισσες μπορεί να το ζητάνε και δεν 

έχουν το χρόνο μετά να επισκεφτούν όλα τα νηπιαγωγεία. Γι αυτό δεν υπάρχει η 

δυνατότητα. 

 

3) Θα σας αναφέρω μερικά παραδείγματα από τις ερωτήσεις της 

έρευνάς μου και θέλω να μου απαντήσετε τι νομίζετε ότι συνηθίζουν να 

κάνουν στην τάξη τους οι Νηπιαγωγοί (σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά):  

Για παράδειγμα, τόσο στην αρχή της σχολικής χρονιάς αλλά και 

κατά τη διάρκεια που παρουσιάζονται νέες ανάγκες, όταν οργανώνουμε 

τις Γωνιές αλλά και την καθημερινότητά μας με τα παιδιά στο 

Νηπιαγωγείο, πρέπει να τηρούνται κάποιοι κανόνες για την εύρυθμη 

λειτουργία του σχολείου. Πως νομίζετε ότι οργανώνουν όλη αυτή τη 

διαδικασία οι Νηπιαγωγοί; 
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Αυτό που σου εξήγησα πριν δεν συνηθίζεται. Το αναλυτικό μας πρόγραμμα 

προτείνει τη συνδιαμόρφωση των γωνιών των κανόνων από τα παιδιά και τον 

εκπαιδευτικό τον παιδαγωγό αυτό τώρα για διάφορους λόγους έλλειψη χρόνου 

έλλειψης γνώσεων διδακτικής μεθοδολογίας δεν γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις η 

συνδιαμόρφωση αλλά έχω δει σε πολλές περιπτώσεις να κατεβάζει η νηπιαγωγός από 

το Internet  έτοιμες εικόνες, να τις κολλάει, κολλάει όλες μαζί σαν μια αφίσα δηλαδή 

ή κάποιους κανόνες πάλι να τους γράφουν πάλι όλοι μαζί  σαν μια αφίσα αλλά μόνο 

με γραπτό λόγο χωρίς εικόνες σαν συμβόλαιο - έτσι το ονομάζουν. Μερικές φορές κι 

αυτό γίνεται και τελειώνουν μια κι έξω λένε δηλαδή πέντε, δέκα πράγματα για τη 

τάξη είτε με  τον κατάλογο του γραπτού λόγου είτε με τις εικόνες απ΄ το Internet κι 

έχουν τελειώσει. Δεν θέλουν, πιστεύουν ότι περισσότερο δεν χρειάζεται να 

ασχοληθούνε και πιθανώς δεν έχουν τις γνώσεις, πως χτίζεται μια ομάδα, της 

δυναμικής της ομάδας, της κοινωνικής ψυχολογίας, γιατί δεν είναι έτσι απλό ένας 

αυθεντία να επιβάλλει να προτείνει δέκα κανόνες και οι άλλοι να ακολουθούνε, άρα 

λοιπόν δεν έχουνε τη γνώση που χρειάζεται της δυναμικής της ομάδας, της 

κοινωνικής ψυχολογίας, θέλει άλλα μοντέλα άλλο μοντέλο προσέγγισης κι όχι το 

δασκαλοκεντρικό μοντέλο. Θα έχει όμως και ένα ποσοστό των νηπιαγωγών που θα 

συνδιαμορφώνει κανόνες με τα παιδιά. 

 

4) Όταν θέλουν να ασχοληθούν με τη θεματική των δικαιωμάτων 

των παιδιών, ποια πιστεύετε ότι είναι τα βήματα που ακολουθούν; 

 

Τα δικαιώματα του παιδιού συνήθως επεξεργάζονται μια φορά τον χρόνο την 

ημέρα του παιδιού το Δεκέμβρη στις 11 του Δεκέμβρη, είναι επετειακή μέρα, τότε 

συνηθίζουν πραγματικά σε πολύ μεγάλο ποσοστό να μιλάνε για τα δικαιώματα του 
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παιδιού να αφιερώσουν εκείνη την ημέρα, την προηγούμενη και να συζητήσουν ποια 

είναι αυτά τα δικαιώματα με μια αφίσα από τη Unicef  και να  συζητήσουν τα 

δικαιώματα. Αυτό γίνεται και γίνεται επετειακά, θα μπορούσα να πω. 

 

Δηλαδή εποπτικό υλικό, συζήτηση και μια αφίσα  στο τέλος. 

 

Ακριβώς και μόνο εκείνη την ημέρα. 

 

5) Όταν κάποιο παιδί παραπονιέται στη Νηπιαγωγό ότι κάποιο 

άλλο παιδί το ενοχλεί στο παιχνίδι που παίζει, πως το διαχειρίζεται αυτό 

η Νηπιαγωγός; 

 

Εξαρτάται από την επιμόρφωση της πως το διαχειρίζεται υπάρχουν πολλοί 

τρόποι να το διαχειριστούν. Υπάρχουν νηπιαγωγοί που έχουν μάθει να απευθύνουν 

την επίλυση της σύγκρουσης στα ίδια τα παιδιά και να μη λάβουν οι ίδιες μέρος αλλά 

αυτές είναι νηπιαγωγοί που έχουν λάβει επιμόρφωση. Υπάρχουν κι άλλες που θα 

ακούσουν τις πλευρές και θα πάρουν το μέρος της μις ή της άλλης πλευράς οι ίδιες, 

δηλαδή στη επίλυση της σύγκρουσης θα είναι παρεμβατική η νηπιαγωγός πιστεύω ότι 

στις περισσότερες περιπτώσεις είναι παρεμβατική, η νηπιαγωγός για να τελειώνει να 

λύνεται η σύγκρουση και να μην τους απασχολεί επί μακρόν είναι παρεμβατική 

οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να είναι  αυτό το παρεμβατικό αυτό που νομίζει κατά την 

άποψη της ότι φταίει περισσότερο θα μπει στην καρέκλα της σκέψης, να μην τα λύσει 

δηλαδή η ομάδα αλλά ένα ποσοστό νηπιαγωγών όμως πάλι αν έχει την επιμόρφωση 

θα το λύσει διαφορετικά με άλλη προσέγγιση. 
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6) Όταν κάποιο παιδί δεν επιστρέφει κάτι που βρήκε στο χώρο του 

Νηπιαγωγείου αλλά το κρατά για τον εαυτό του κι ας ανήκει σε 

κάποιο άλλο παιδί, τι νομίζετε ότι κάνει η Νηπιαγωγός γι αυτό; 

 

Θα το συζητήσει πιστεύω με το παιδί για να έχει το ίδιο μια απόφανση δική 

του πιστεύω ότι αυτό δεν προβληματίζει τόσο πολύ όσο οι εκφράσεις βίας ή οι 

συγκρούσεις αυτό το περιστατικό θα κάνει τη νηπιαγωγό να ανοίξει μία συζήτηση 

δηλαδή σ΄ αυτό πιστεύω θα λειτούργησε και θα έχει μια υπομονή να συζητήσει και 

να υπάρξει από εκεί και πέρα. Δεν έχουμε πολλά περιστατικά τα αντικείμενα στο 

νηπιαγωγείο είναι κοινά αυτό θα το είχαμε περισσότερο στο δημοτικό που όντως εκεί 

υπάρχει ιδιοκτησιακή τάση ενώ στο νηπιαγωγείο είναι κοινά και μοιράζονται. Κάθε 

παιδί λοιπόν δεν έχει αναπτύξει το αίσθημα της ιδιοκτησίας είναι πολλά πράγματα 

που είναι κοινά. Δεν ξέρουμε αν και τα ίδιο το παιδί θεωρήσει αν είναι του άλλου 

παιδιού, δεν έχει σχηματιστεί πάλι η έννοια. Εξαρτάται από το εύρος του 

αντικειμένου θα το συζητήσει όμως αλλά εξαρτάται  με τη σημασία έχει να κάνει με 

το αντικείμενο. 

 

7) Όταν κάποιο παιδί, μέλος μιας ομάδας καθοδηγεί αυταρχικά την 

επιλογή για παιχνίδι όλης της ομάδας, τι νομίζετε ότι κάνει γι αυτό 

η Νηπιαγωγός; 

 

Συναντάμε πολλές φορές έναν ηγέτη μέσα στο νηπιαγωγείο , τον 

παρακολουθεί η νηπιαγωγός κι όσο δεν συγκρούεται και δεν παρουσιάζει 

προβλήματα επιθετικότητας με τα άλλα παιδιά δεν έχει πρόβλημα  δεν την απασχολεί 

ίσα ίσα τους οργανώνει και το παιχνίδι όταν όμως αρχίζουν να υπάρχουν συγκρούσεις 



143 

 

και συμπεριφορές επιθετικές τότε θα παρέμβει. Έχει  να κάνει με διαδικασίες της 

ομάδας πάλι, αν μπορεί να είναι ένας ηγέτης, αν δεοντολογικά μπορεί να είναι ίδιος ο 

ηγέτης αν δυσανασχετούν οι άλλοι να το παρατηρήσει. Μια νηπιαγωγός που δεν έχει 

πάρει επιμόρφωση μπορεί να τον  επαινέσει πολύ στους γονείς του Α! Είναι ένα 

ηγέτης, φαίνεται από το νηπιαγωγείο! χωρίς να μπορεί να διακρίνει τα συναισθήματα 

των άλλων. Η επιμορφωμένη νηπιαγωγός θα το έβλεπε και θα την ενοχλούσε γιατί θα 

ήθελε στις μικρές ομάδες να υπήρχε μια αλληλεπίδραση και μια εναλλαγή των ρόλων 

αλλά πρέπει να είναι επιμορφωμένη η νηπιαγωγός για να το καταλάβει, να το δει 

αυτό. Όσο δεν της δημιουργεί πρόβλημα σε σχέση  με τη συμπεριφορά, τη βίαιη 

επιθετικότητα θα τον αφήσει είναι ηγέτης. 

 

8) Όταν κάποιο παιδί δεν το παίζουν τα άλλα παιδιά επειδή δεν ξέρει 

τους κανόνες του παιχνιδιού που αυτά παίζουν, τι προτείνει σ΄ 

αυτό το παιδί η Νηπιαγωγός;  

 

Η νηπιαγωγός είναι ευαισθητοποιημένη στα παιδιά που είναι απομονωμένα 

και σαν εκπαιδευτικός  προσπαθεί να α εμπλέξει σε παιχνίδι αλληλεπίδρασης με ένα 

συνεργατικό με άλλα περισσότερα δεν θα το αφήσει έτσι το παιδί θα το προσεγγίσει 

και θα βρει έναν τρόπο πιστεύω να το εμπλέξει. Τι κάνει  σαν πρακτική, είναι 

ευαισθητοποιημένες να δουν ένα παιδί μόνο του είμαστε σύμφωνες σ΄ ένα ανοιχτό 

πρόγραμμα, εννοώ θα βρει  να το εμπλέξει με άλλα παιδιά συνεργατικά το  έχουμε 

συζητήσει πολλές φορές για τα παιδιά που είναι μόνα τους γνωρίζουμε ότι υπάρχει 

διαταραχή, δυσκολία όταν ένα παιδί είναι μόνο του και δεν υπάρχει νηπιαγωγός να 

αφήσει ένα παιδί μόνο του, συστηματικά μιλάμε πάντα. Κάποιο παιδί κάποιες στιγμές 
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μπορεί να θέλει να  παίξει μόνο του  αλλά όταν δεν τον θέλουν και είναι συστηματικό 

και το παρατηρούμε δεν υπάρχει νηπιαγωγός που θα το αφήσει. Εκεί ενδιαφέρονται. 

 

9) Όταν κάποιος γονιός δεν επιθυμεί το παιδί του να συμμετέχει στα 

ήθη και έθιμα μιας μεγάλης χριστιανικής γιορτής, πως το 

διαχειρίζεται αυτό η Νηπιαγωγός;  

 

Υπάρχουν περιπτώσεις ιεχωβάδων το ζητάνε από τις νηπιαγωγούς,οι 

νηπιαγωγοί μας παίρνουν να μας ρωτήσουν  αλλά φυσικά δεν υπάρχει κάτι άλλο από 

το να μένει μες στη τάξη να μην έχει φυσική παρουσία στη τάξη.  Η νηπιαγωγός θα 

σεβαστεί την επιθυμία του γονιού για να μην έχει πρόβλημα γατί συνήθως είναι 

νηπιαγωγοί που είναι προσεκτικές και επιφυλακτικές με τους γονείς. Γενικά όταν 

δηλαδή το επισημάνουν -έχουμε και το καινούργιο πειθαρχικό δίκαιο- δεν θέλουν να 

εμπλακούν περισσότερο. Θα συζητήσουν για τις διαδικασίες και μπορεί να μην έρθει 

παιδί στο νηπιαγωγείο για 2 εβδομάδες πριν τα Χριστούγεννα. Η νηπιαγωγός δεν 

εμπλέκεται να δείξει στα παιδί και να του μάθει να συμμετάσχει. Ούτε στο γονιό 

καθόλου: ‘ Τι θέλετε; Τι δεν θέλετε;’ Δεν ασχολείται περαιτέρω. 

 

10) Όταν κάποια παιδιά δεν τηρούν τους κανόνες που έχουν τεθεί από 

όλους στο Νηπιαγωγείο κατ΄ επανάληψη στην ώρα του διαλείμματος, 

αλλά δείχνουν σημάδια προσπάθειας και παράλληλα διαβεβαιώνουν 

για τις καλές τους προθέσεις τη Νηπιαγωγό, ποια πιστεύετε ότι είναι η 

στάση της απέναντί τους;  
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Είναι παιδιά όμως που συνέχεια είναι παρεμβατικά. Εξαρτάται πόση 

εμπειρία έχει από την υπηρεσία της κι πως μπορεί να διαχειριστεί ζητήματα τέτοια 

και πόσο μπορεί να είναι προβληματικά και σε ποιο βαθμό. Δεν μπορώ να πω με 

σιγουριά ότι θα τα εμπιστευτούν αυτά τα παιδιά, δεν μπορώ να το πω πραγματικά τι 

θα κάνει. Εξαρτάται από τα παιδιά εξαρτάται από το εύρος των περιστατικών, τον 

αριθμό τη συχνότητα της συμπεριφοράς των παιδιών την ένταση, δεν εφαρμόζουν 

τους κανόνες στην αυλή εξαρτάται ποιους σε ποια ένταση. Η νηπιαγωγός πιστεύω ότι 

θα δώσει ευκαιρίες και έχει και πολλή υπομονή η νηπιαγωγός. 

 

11.2 2η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  

 

1) Που νομίζετε κατά τη γνώμη σας ότι οφείλεται αυτό; 

 

Ενδεχομένως είναι μία πρακτική που ακολουθηθούνε κάποιοι στα 

ερωτηματολόγια να τα συμπληρώσουν και να φύγουνε χωρίς να τα δώσουν κάποια 

βαρύτητα, οπότε απαντούν χωρίς να σκεφτούν ουσιαστικά το πώς μπορούν να 

βοηθήσουν τον ερευνητή. Το ένα είναι αυτό και συμβαίνει γιατί τα απαξιώνουν και 

δεν θέλουν να τα πάρουν. Βέβαια ο τρόπος που τα στείλαμε μέσω διαδικτύου και τα 

στέλνει μία Σύμβουλος έχει μια βαρύτητα με την  έννοια ότι μου λέγανε κυρία… 

απάντησα το ερωτηματολόγιο δηλαδή να ανταποκριθούνε στο  κάλεσμα αυτό. Τώρα,  

υπάρχει μια κατηγορία νηπιαγωγών που από τη δεύτερη τετραετία που διανύω και 

έχω εμπειρία που ακολουθούν δασκαλοκεντρικά μοντέλα. Είναι δασκάλες που δεν 

ενδιαφέρονται σε εισαγωγικά να εξελιχθούν, έρχονται σε σεμινάρια αλλά 

ακολουθούν τις πεπατημένες και έχοντας κάποιο συγκεκριμένο υλικό κάθε χρόνο και 

ακολουθούνε βάση του  δικού τους προγράμματος -αυτό, δεύτερη εκδοχή. Τρίτο, 
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οφείλω να πω ότι αρκετοί νηπιαγωγοί και έχω συναντήσει αρκετές είναι  πολύ 

αξιόλογες και επειδή το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου ευνοεί  για πάρα πολύ όμορφες 

δράσεις χωρίς να έχουμε την πίεση του χρόνου πραγματοποιούνται πάρα πολύ 

όμορφες δράσεις και περιλαμβάνουν όλα αυτά που κάποιοι συμφωνήσαν ότι κάνουνε 

πραγματικά δράση που απαντώνται σε προγράμματα που είναι συνδεδεμένα με τη 

ζωή. Αυτές οι τρεις εκδοχές μου έρχονται στη σκέψη. 

 

2) Με την πολύτιμη πείρα που αποκτήσατε όλα αυτά τα χρόνια 

στα Νηπιαγωγεία, θα μπορούσατε να μου διηγηθείτε κάποιο 

αντίστοιχο περιστατικό που σας είχε κάνει εντύπωση;  

 

Έχω  δει  να μην κάνουνε καταγραφές σημαντικές στο portfolio,  ίσως 

αρκετές ακολουθούν μια  συλλογή εργασιών ενώ  η ουσία του portfolio είναι με βάση 

συγκεκριμένη εμπειρία για  κάποιο χρονικό διάστημα δουλεύεις επικεντρώνεσαι σε 

κάποιο  αδυναμία  και δίνεις σύμφωνα με τον Vygotsky  κάτι  περισσότερο να 

ανταποκριθεί για να μπορεί το παιδί να μάθει. Δηλαδή  έχω παρατηρήσει κάποια 

portfolio που δεν συνάδουν με  τις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις, απλά 

υπάρχουν  φάκελοι με διάφορες εργασίες. Έχω παρατηρήσει χώροι  που δεν μπορώ 

ότι μας δίνουν παιδαγωγικά μηνύματα θα μπορούσανε να χρίζουνε βελτίωσης όσο 

αναφορά το χρόνο. Όσο αναφορά τα προγράμματα αυτό που είπα και  πριν, έχουν 

μάθει να ακολουθούνε κάποιες πρακτικές που τις  ξέρουν και όσο αναφορά τις 

συμπεριφορές έχω παρατηρήσει αυταρχισμό και λάθος πρακτική στη διαχείριση 

συμπεριφορών που δεν είναι κάτι απλό αλλά κάτι σύνθετο, έχω παρατηρήσει 

συμπεριφορές αυταρχικές. Τώρα δεν μιλάω ότι αυτό  συμβαίνει σε ένα πολύ μεγάλο 

ποσοστό  βέβαια-σε κάποια  περιστατικά. Εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένη και εκτιμώ 
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τις νηπιαγωγούς και κάνουν απίστευτα πράγματα για να μην παρανοηθεί. Όμως 

υπάρχουν και κάποιες με 30 χρόνια και με εκπλήσσουν, υπάρχουν και κάποιες άλλες 

που λένε  σε λίγο βγαίνω στη σύνταξη ας τα κάνουν οι νέες, αυτή είναι λάθος 

πρακτική για μένα από τη στιγμή που διαχειρίζεσαι μια τάξη με ένα  τέτοιο ευαίσθητο 

πληθυσμό οφείλεις να ανταποκρίνεσαι μέχρι  και την τελευταία μέρα που θα φύγεις. 

 

3) Θα σας αναφέρω μερικά παραδείγματα από τις ερωτήσεις της 

έρευνάς μου και θέλω να μου απαντήσετε τι νομίζετε ότι 

συνηθίζουν να κάνουν στην τάξη τους οι Νηπιαγωγοί (σε κάθε 

περίπτωση ξεχωριστά): Για παράδειγμα, τόσο στην αρχή της 

σχολικής χρονιάς αλλά και κατά τη διάρκεια που παρουσιάζονται 

νέες ανάγκες, όταν οργανώνουμε τις Γωνιές αλλά και την 

καθημερινότητά μας με τα παιδιά στο Νηπιαγωγείο, πρέπει να 

τηρούνται κάποιοι κανόνες για την εύρυθμη λειτουργία του 

σχολείου. Πως νομίζετε ότι οργανώνουν όλη αυτή τη διαδικασία 

οι Νηπιαγωγοί; 

 

Ετοιμάζουν ένα περιβάλλον καθαρό που να μην ενέχει κινδύνους, 

οργανώνουν  τη πρώτη εβδομάδα τι ακριβώς θα κάνουνε με τα παιδιά δηλαδή  

παιχνίδια γνωριμίας, προετοιμάζουνε τους γονείς αν υπάρχει  θέμα με κάποιο παιδί να 

μην φύγουν να παραμείνουν έξω στο χώρο. Τώρα όσο  αναφορά στιες Γωνιές αυτές 

διαμορφώνονται μαζί με τα παιδιά αφού εξηγεί  η νηπιαγωγός τι εξυπηρετεί η κάθε 

γωνιά τι θα βάλουμε και πως θα βάλουμε τα υλικά ακόμη και η βιβλιοθήκη δεν έχει 

βιβλία ακριβώς για να μάθουν τα παιδιά πως λειτουργεί η κάθε γωνιά και το κάθε 

σημείο μέσα στη τάξη. Σαφώς μετά τη γνωριμία και εφόσον τα πράγματα δεν έχουνε 
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κάποιο περιστατικό που να υπάρχει ένταση στο νηπιαγωγείο ως προς τη προσαρμογή, 

διαμορφώνουν και το συμβόλαιο.  

 

Η διαδικασία αυτή πως γίνεται ,πως συνηθίζουν να  κάνουν αυτή 

τη διαδικασία, αυτό μ΄ ενδιαφέρει, από ποιους ορίζονται οι κανόνες; 

 

Έχουν, όχι όλες έχουν κάποιο χαρτί  -όποιο θέμα προκύψει ακούν τα παιδιά 

ή  η ομάδα να σημειώσουν κάποιους κανόνες ότι δεν πετάμε σκουπίδια, αν δουν 

κάποιο  τέτοιο περιστατικό, δεν χτυπάμε τους συνομήλικους μας και  πάνω σ΄ αυτό 

παρεμβαίνουν με παραμύθι π.χ Τα χέρια τα έχουμε για να φτιάχνουμε διάφορα κι όχι 

για να χτυπάμε. Υποστηρίζουν δηλαδή για να βγουν οι κανόνες, όχι παίρνουμε ένα 

στυλό και αρχίζουμε να γράφουμε κανόνες,  οι κανόνες αναδύονται μέσα από τη 

σύνθεση της ομάδας  και από το τι συμπεριφορές θα παρουσιάσουν τα παιδιά. Πρέπει 

η νηπιαγωγός να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες που δίνουν τα παιδιά για να 

διαμορφώσουν το συμβόλαιο με τρόπο όχι πάντα γραπτό αλλά και με συμβολικό. 

Είναι αρκετοί νηπιαγωγοί που έχουν τους κανόνες στο μυαλό τους και γράφουν στο 

χαρτί δασκαλοκεντρικά από την  αρχή, υπάρχει και αυτή η κατηγορία. 

 

Ποιο είναι το πιο συνηθισμένο από όλα αυτά; 

 

Όλα αυτά τα κάνουνε  η κάθε μία έχει την προσωπικότητά της και αν 

κατανοήσουμε ποιος ο ρόλος μας ως παιδαγωγοί α εφαρμόζουν αυτό που είπα και 

πριν, ότι οι κανόνες αναδύονται μέσα από τη συνδιαλλαγή της ομάδας σιγά σιγά, 

αυτό πιστεύω. Όμως  υπάρχουν και νηπιαγωγοί που ξέρουν εξαρχής ποιοι είναι οι 
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κανόνες και  αρχίζουν  το πρέπει να κάνουμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε, λοιπόν 

αυτό είναι πολύ γραμμικό και δεν έχει και νόημα. 

 

Άρα  υπάρχουν όλες οι εκδοχής και δεν υπερισχύει κάτι έναντι 

των άλλων. 

 

Θέλω να πιστεύω ότι τα τελευταία επικρατεί ένα κλίμα καλό που αρκετοί 

νηπιαγωγοί έχουνε ενδιαφέρονται πάρα πολύ πως θα υποστηρίξουνε την ομάδα και 

κάνουνε πράγματα.  

 

Εσείς όταν πηγαίνετε σε μία τάξη και μπαίνεις μέσα μπορείς να 

δεις αν στον πίνακα οι  κανόνες έχουν συνδιαμορφωθεί με τα παιδιά ή όχι 

δηλαδή αν δείτε έτοιμες καρτέλες π.χ σε 5-10 νηπιαγωγεία που είναι ίδιοι 

σημαίνει ότι είναι οι ίδιες καρτέλες από το διαδίκτυο.  

 

Ναι συμβαίνει. 

 

 Όταν πηγαίνετε στα νηπιαγωγεία υπάρχουν  εικόνες με 

φωτογραφείς δράσεων των παιδιών που δημιουργήθηκαν μέσα σ αυτό 

τον χώρο ή συνήθως κάτι που είναι έτοιμο;  

 

Υπάρχει και αυτό το έτοιμο αλλά εγώ οφείλω να πω ότι ως επί των πλείστων 

συναντώ γραμμένους σε ένα χαρτί  και δίπλα σύμβολα. 
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4) Όταν θέλουν να ασχοληθούν με τη θεματική των δικαιωμάτων 

των παιδιών, ποια πιστεύετε ότι είναι τα βήματα που 

ακολουθούν; 

 

Συνήθως εμπλέκονται  σ΄ ένα project με τα δικαιώματα των παιδιών που έχει 

σχέση με την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη που έχει άμεση σχέση. Με σαφείς 

εκπαιδευτικούς στόχους κα ι διδακτικές προσεγγίσεις και το έχω συναντήσει αυτό. 

 

Αυτός είναι ο  συνήθης τρόπος που διδάσκουν τα δικαιώματα των 

παιδιών; 

 

Ναι βάση του ΔΕΕΠΠΣ, ναι. 

 

Δηλαδή δεν συνηθίζουν να τα διδάσκουν μόνο εκείνη τη μέρα που 

γιορτάζουμε τα δικαιώματα των παιδιών το Δεκέμβριο. 

 

 Μπορεί κάποιες να το κάνουν αυτό,  το πρόγραμμα είναι ευέλικτο και 

μπορεί να μην θέλουν να αναπτύξουν project. Συνήθως όμως ακολουθούν  project, 

κάποιες μπορεί να μην το έχουν στο προγραμματισμό τους και να το διδάσκουν μόνο 

εκείνη τη μέρα. 

 

Από τους τριμηνιαίους προγραμματισμούς που στέλνουν οι 

νηπιαγωγοί σε σας -γιατί από εκεί φαίνεται- συνηθίζου ν οι νηπιαγωγοί 

να κάνουν project; 
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Ναι έχουν ασχοληθεί με project. 

 

5) Όταν κάποιο παιδί παραπονιέται στη Νηπιαγωγό ότι κάποιο 

άλλο παιδί το ενοχλεί στο παιχνίδι που παίζει, πως το 

διαχειρίζεται αυτό η Νηπιαγωγός; 

 

Δεν είναι μία η απάντηση, άλλες φορές μπορεί να μην το διαχειρίζεται να πει 

κάτι μονολεκτικά σ΄ αυτόν που τον ενοχλεί που αυτό δεν έχει  και ουσία θα πρέπει να 

καλέσει και τους δύο εμπλεκόμενους να πουν τι τους ενοχλεί και να 

επιχειρηματολογήσει. Υπάρχουν και άλλοι  που δεν τους ενδιαφέρει και πολύ, λένε 

για να αποσπάσουν την προσοχή του ‘πήγαινε να παίξεις σε κείνη τη Γωνιά που ίσως 

να είναι καλύτερα’, χωρίς να το αντιμετωπίζει, να διερευνήσει γι αυτό που ενοχλεί, 

είναι η συμπεριφορά του, θέλει μ΄ αυτό τον τρόπο να πει ότι είναι παραγκωνισμένο 

πρέπει να αναρωτηθεί γύρω από αυτό, δεν πρέπει να επαναπαυτεί. Ενδεχομένως  να 

συμβαίνει αυτό ενδεχομένως κάποιοι νηπιαγωγοί να μιλάνε αυταρχικά και κλείνουν 

το θέμα χωρίς να το διαχειρίζονται. 

 

6) Όταν κάποιο παιδί δεν επιστρέφει κάτι που βρήκε στο χώρο 

του Νηπιαγωγείου αλλά το κρατά για τον εαυτό του κι ας 

ανήκει σε κάποιο άλλο παιδί, τι νομίζετε ότι κάνει η 

Νηπιαγωγός γι αυτό; 

 

Οι ερωτήσεις, με εικασίες μιλώ και  κι εγώ διερευνά η νηπιαγωγός εάν δεν 

το επιτρέπει  έχει ένα τρόπο να πει ‘ας το αφήσουμε για λίγο’ αλλά έχει έναν τρόπο 
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να το πάρει μετά από το παιδί που δεν είναι δικό του. Και πάνω σ΄ αυτό, τέτοιες 

ευκαιρίες δεν πρέπει να τις αφήνει να πηγαίνουν χαμένες και θα πρέπει να απαντάει 

με ένα παραμύθι που διαπραγματεύεται μία ιστορία που να αναδεικνύονται από εκεί 

πως κάποια πράγματα άλλων δεν πρέπει να τα παίρνουμε άλλοι; Μπορούμε να τα 

μοιραζόμαστε και να παίζουμε.  

 

Δηλαδή το πρόβλημα θα το λύσει και πάλι  η νηπιαγωγός; 

 

Ναι γιατί πιστεύω ότι τα παιδιά αυτής της ηλικίας δεν μπορούν να 

διαχειριστούν αυτό το θέμα λόγω εγωκεντρικότητας  Λέει ότι αφού το βρήκε είναι 

δικό του, αυτός που το έφερε από το σπίτι του, δικαίως το απαιτεί . 

 

Αν όμως τα παιδιά έχουν κάποια βιώματα ή περιστατικά που τους 

έχουν συμβεί θα μπορούσε να τα διαχειριστεί το παιδί; 

 

Το θεωρώ λίγο δύσκολο, εκτός κι αν κάποιες επιθετικές προσωπικότητες 

επιτίθενται και το παίρνουν με το έτσι θέλω, αν αυτό είναι σωστό που δεν είναι. 

 

Αν βρει ένα αντίστοιχο παράδειγμα που θα το βοηθήσει να λύσει 

το πρόβλημα; 

 

Το παιδί; 
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Το παιδί, ναι, αν π.χ είχε συμβεί στη μαμά του κάτι αντίστοιχο. 

 

Το θεωρώ λίγο  δύσκολο, εξαρτάται  βέβαια από πού προέρχεται το παιδί αν 

έχει ενταχθεί από ένα περιβάλλον, αν στο νηπιαγωγείο αλληλεπιδρά με την ομάδα, 

κατά πόσο η εκπαιδευτικός καθοδηγεί την ομάδα, υποστηρίζει όλα αυτά. Δεν έχει μία 

απάντηση, έχουμε να κάνουμε με μια ομάδα, με συμπεριφορές, με διαδικασίες όλα 

αυτά είναι υπό εξέλιξη κάθε μέρα υπάρχουν διαφορετικά δεδομένα που θα πρέπει να 

επανεξετάζεις. 

 

7) Όταν κάποιο παιδί, μέλος μιας ομάδας καθοδηγεί αυταρχικά 

την επιλογή για παιχνίδι όλης της ομάδας, τι νομίζετε ότι κάνει 

γι αυτό η Νηπιαγωγός; 

 

Θα πρέπει αυτή την αυταρχικότητα του παιδιού να την  καταλαγιάσει, ίσως 

θα μπορούσε αυτή να πάρει μία ομάδα από αυτούς που έχει το παιδί και να πει ‘να 

παίξουμε αυτό το παιχνίδι’ για να αμβλύνει ίσως την επιμονή του και την 

αυταρχικότητα να κάνει το δικό του. 

 

Το αντιλαμβάνεται αυτό η νηπιαγωγός; 

 

Ας μη ξεχνάμε ότι ο ηγέτης ευνουχίζει με κάποιο τρόπο όταν τους παίρνει 

στην ομάδα πρέπει να κάνουν ότι θέλει αυτός αυτό δεν περνάει απαρατήρητη -το έχω  

ζήσει κι εγώ ως νηπιαγωγός αλλά και τώρα ως σύμβουλος. Μερικές φορές μπορεί να 

την βολεύει όταν δεν δημιουργείται κάποιο επεισόδιο και δεν κινδυνεύει κάποιο 

παιδί. Όμως κάποιοι άλλοι νηπιαγωγοί ακριβώς για να δουλέψουν οι ομάδες σωστά 
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μπορεί να επιχειρηματολογήσει, να βλέπει αυτές τις αδυναμίες και να προσπαθεί να 

τα διαχειρίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε η ομάδα αυτή να μην ευνουχίζεται και να 

νιώθει περισσότερο αυτοπεποίθηση δηλαδή ότι ‘κι αν στο είπε με το ζόρι να πας γιατί 

εσύ πας με το ζόρι αφού δεν θέλεις, να κάνεις κάτι που θέλεις και θα σε κάνει να 

χαρείς. 

 

8) Όταν κάποιο παιδί δεν το παίζουν τα άλλα παιδιά επειδή δεν 

ξέρει τους κανόνες του παιχνιδιού που αυτά παίζουν, τι 

προτείνει σ΄ αυτό το παιδί η Νηπιαγωγός;  

 

Μπορούμε να το παίζουμε μαζί εγώ έπαιζα με τα παιδιά κα με άλλο παιδιά 

με κάτι αντίστοιχο για να μη νιώσει μειονεκτικά και να παίξει η νηπιαγωγός για να 

εξοικειωθεί με τους κανόνες παιξίματος για να ακολουθήσει την ομάδα και να μην 

νιώσει παραγκωνισμένο. 

 

Πιστεύετε ότι οι νηπιαγωγοί το συνηθίζουν αυτό να πηγαίνουν 

δηλαδή με το παιδί ή να λύσουν το πρόβλημα με τα άλλα παιδιάς, 

συνηθίζεται αυτό; 

 

Δεν συνηθίζεται να παίζει η νηπιαγωγός, εγώ επειδή είμαι φαν να παίζω με 

τα παιδιά ίσως να επηρεάζομαι από αυτό. Σε άλλη εκδοχή μπορούμε να πούμε ότι 

νηπιαγωγός κάθεται μαζί με την ομάδα βάζει τα παιδιά να παίξει και το  καθοδηγεί 

και του λέει τι να κάνει. 
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Είναι  καθοδηγητικός ο ρόλος της νηπιαγωγού; 

 

Ναι είναι. Και θα ασχοληθεί με το περιστατικό και θα παίξει με τα παιχνίδια 

για να εξοικειωθεί και να νιώθει όμορφα μέσα στο χώρο. 

 

9) Όταν κάποιος γονιός δεν επιθυμεί το παιδί του να συμμετέχει 

στα ήθη και έθιμα μιας μεγάλης χριστιανικής γιορτής, πως το 

διαχειρίζεται αυτό η Νηπιαγωγός;  

 

Αυτό, τα τελευταία χρόνια έχει πάρει διαστάσεις και οι συναδέλφισσες 

υποψιασμένες δεν πιέζουνε προς αυτή την κατεύθυνση με θέματα που αφορούν 

θρησκευτικά ζητήματα και αν ο γονιός δεν θέλει να συμμετέχει σε κάποια γιορτή το 

αφήνει αυτό στην διάθεση του γονιού. 

 

Η νηπιαγωγός θα προσπαθήσει να εξηγήσει στο γονιό ότι αυτό π.χ 

αφορά τα ήθη και τα έθιμα κι όχι τη θρησκεία γι να το ξανασκεφτεί ή δε 

θα ασχοληθεί μ΄ αυτό; 

 

Μπορεί να το κάνει αλλά  μπορεί και να την  βολεύει γιατί μπορεί να μίλησε 

στο γονιό και να βρει τον μπελά της, είτε ο  τρόπος μπορεί να θίγει τα ήθη και τα 

έθιμα και να δημιουργηθεί ολόκληρο θέμα, δηλαδή υπάρχου όλες οι εκδοχές και να 

μιλήσει με τρόπο, αλλά έχουμε και περιστατικά που οι γονείς θέλουν αφού είναι 

μάρτυρες του Ιεχωβά να ην κάνουν το σταυρό τους και η νηπιαγωγός το σέβεται. 
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10) Όταν κάποια παιδιά δεν τηρούν τους κανόνες που έχουν 

τεθεί από όλους στο Νηπιαγωγείο κατ΄ επανάληψη στην ώρα 

του διαλείμματος, αλλά δείχνουν σημάδια προσπάθειας και 

παράλληλα διαβεβαιώνουν για τις καλές τους προθέσεις τη 

Νηπιαγωγό, ποια πιστεύετε ότι είναι η στάση της απέναντί 

τους;  

 

Να πούμε κάποιες εκδοχές, μία εκδοχή είναι με το που θα δουν να μην 

τηρούν τον κανόνα να βάλουν τιμωρία τα παιδιά ή να  στερήσουν το διάλειμμα από 

τα παιδιά αυτό -το έχουμε δει να φυλά τα παιδιά καθαρίστρια επάνω -που δεν 

συμφωνώ καθόλου, η ευθύνη είναι της νηπιαγωγού, όλη την ώρα. Μπορεί να τον 

απομονώσει στο διάλειμμα και να μη του επιτρέψει να παίξει στην αυλή,  να μείνει 

την τάξη, μπορεί να αδιαφορήσει, να κάνει ότι θέλει στο διάλειμμα και να αντιδράσει 

βίαια, να φωνάξει το παιδί και να κάνει κίνηση με τα χέρια της στο σώμα. Συμβαίνει 

και αυτό, από το στρεσάρισμα που έχει η νηπιαγωγός. Κάποια αγόρια είναι πολύ 

επιθετικά, γι αυτό. 

 

11. 3 3η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  

 

1) Που νομίζετε κατά τη γνώμη σας ότι οφείλεται αυτό; 

 

Είναι ότι οι νηπιαγωγοί γνωρίζουν αυτά που πρέπει να δουλέψουν, 

φτιάχνουν ένα πρόγραμμα, το οποίο όμως μένει στο χαρτί. Άλλο λοιπόν ο 

προγραμματισμός και άλλο η εφαρμογή, εκεί που υστερούν είναι στην εφαρμογή του. 

Όταν όμως τελειώνουν το πρόγραμμα και θέλουν να κάνουν την αξιολόγηση για να 
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δουν πως πήγε, δεν κοιτάζουν να δουν πως πραγματικά πήγε αλλά βάζουν τους 

στόχους που υπάρχουν στο αναλυτικό και λένε ότι τους πέτυχαν. Έτσι έχουν τα 

πράγματα στα περισσότερα νηπιαγωγεία. Και ίσως ότι είναι επίκαιρη η αξιολόγηση 

και τους έβαλε το φόβο μέσα τους -όπως και κάθε φορά- επειδή θα αξιολογηθούν  γι 

αυτά που κάνουν και πρέπει όλα να είναι τέλεια. Δεν παίρνουν ποτέ την αξιολόγηση 

σαν βάση, ότι πάνω σ΄ αυτήν πατώντας κάποιος άλλος θα τους κάνει ένα πρόγραμμα 

ή μια επιμόρφωση ή θα έχει στοιχεία για τις ελλείψεις τους και που μπορούν να δουν 

τι άλλο χρειάζονται. Εγώ νομίζω ότι αυτό συμβαίνει. Ο φόβος για την κρίση που θα 

έχουν από κάποιον άλλον.  

 

Πιστεύετε ότι γνωρίζουν τη μεθοδολογία; 

 

Τη μεθοδολογία τη γνωρίζουν στα χαρτιά αλλά στην εφαρμογή δεν ξέρω 

κατά πόσο την πετυχαίνουν όλες. 

Ένας άλλος ανασταλτικός λόγος είναι το γεγονός ότι το ερωτηματολόγιο 

στάλθηκε από τη Σχολική Σύμβουλο ή οποία θα τους αξιολογήσει μελλοντικά πάνω 

σ΄ αυτά. Η σκέψη τους είναι περίπλοκη, αφού τους το στείλε η σύμβουλος, τα 

πράγματα θα πρέπει να είναι ωραία. 

 

2) Με την πολύτιμη πείρα που αποκτήσατε όλα αυτά τα χρόνια 

στα Νηπιαγωγεία, θα μπορούσατε να μου διηγηθείτε κάποιο 

αντίστοιχο περιστατικό που σας είχε κάνει εντύπωση;  

 

Ήταν για το παιδικό βιβλίο, ήταν κάτι που εγώ επέμενα να το κάνουν όλες 

και λοιπόν είτε έκαναν είτε δεν έκαναν, έστελναν ότι το κάνανε αυτό  και δεν 
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στέλνανε φωτογραφίες από δραστηριότητες. Όταν της έλεγες ‘Γιατί δεν έστειλες’, 

έλεγαν ότι το έκαναν ‘Μα εγώ εδώ δεν βλέπω ότι το έκανες’, ‘Εγώ το έκανα και δεν 

θέλω να γράφω πάλι τα ίδια’, έλεγαν.  

Ελπίζω οι νέες να έχουν άλλη λογική γιατί οι παλιές δεν την είχαν. 

 

Σε κάποια επίσκεψή σου σε νηπιαγωγείο έπεσε στην αντίληψή 

σου κάποιο περιστατικό; 

 

Είδα κάπου, όταν λέγαμε για τα Project ότι αλλιώς το καταλάβαινε η μία κι 

αλλιώς η άλλη, ήταν τελείως ελεύθερη η πορεία που μπορεί να είχε και άλλες που 

είχαν σκεφτεί που μπορεί να πάει το σχέδιο εργασίας, ήταν πιο έτοιμες, πιο 

οργανωμένες για το τι θα αντιμετωπίσουν σ΄ ένα θέμα. Άρα η κάθε μια στο 

πρόγραμμα που κάνει το σημαντικότερο ρόλο τον παίζει η προσωπικότητα της 

νηπιαγωγού και πόσο πιστεύει σ΄αυτό που κάνει. 

 

3) Θα σας αναφέρω μερικά παραδείγματα από τις ερωτήσεις 

της έρευνάς μου και θέλω να μου απαντήσετε τι νομίζετε ότι 

συνηθίζουν να κάνουν στην τάξη τους οι Νηπιαγωγοί (σε 

κάθε περίπτωση ξεχωριστά): Για παράδειγμα, τόσο στην 

αρχή της σχολικής χρονιάς αλλά και κατά τη διάρκεια που 

παρουσιάζονται νέες ανάγκες, όταν οργανώνουμε τις Γωνιές 

αλλά και την καθημερινότητά μας με τα παιδιά στο 

Νηπιαγωγείο, πρέπει να τηρούνται κάποιοι κανόνες για την 
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εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Πως νομίζετε ότι 

οργανώνουν όλη αυτή τη διαδικασία οι Νηπιαγωγοί; 

 

Τα πάντα όπως σου είπα και πριν ξεκινούν από την προσωπικότητα της 

νηπιαγωγού, υπάρχουν αυταρχικές νηπιαγωγοί, δημοκρατικές νηπιαγωγοί και  αυτές 

που δεν είναι ούτε αυταρχικές ούτε δημοκρατικές αλλά επιμένουν στους κανόνες, 

στην εφαρμογή τους, ορίζουν το πλαίσιο. Λοιπόν, ανάλογα με την προσωπικότητα 

της κάθε μιας μπαίνουν και οι κανόνες και δημιουργούνται και οι Γωνιές. Υπάρχουν 

νηπιαγωγοί που αφήνουν περιθώρια ελευθερίας στις Γωνιές, υπάρχουν και 

νηπιαγωγοί που τα καθορίζουν όλα, πρέπει να γίνουν ακριβώς έτσι. Έτσι 

οργανώνονται, νομίζω πως έχει να κάνει όχι μόνο με τη γνώση πάνω στο αντικείμενο 

αλλά και με τη δικιά τους προσωπικότητα, το χαρακτήρα της καθεμιάς. 

 

Εσείς πιστεύετε γενικά ότι οι κανόνες συνδιαμορφώνονται με τα 

παιδιά ή  οι νηπιαγωγοί θέτουν τους κανόνες και τα παιδιά υπακούουν σ΄ 

αυτούς; 

 

Συνήθως τους κανόνες τους θέτει η νηπιαγωγός και τα παιδιά ακολουθούν, 

όμως ο τρόπος που θα τους δώσει η κάθε νηπιαγωγός παίζει καθοριστικό ρόλο, γιατί 

άλλο οι κανόνες να μπούνε από μια νηπιαγωγό που θα καθίσει και θα συζητήσει με τα 

παιδιά και θα βγουν από το μυαλό τους και διαφορετικά μία άλλη που θα τους 

παρουσιάσει στα παιδιά και θα πει εμείς κάνουμε αυτό κι αυτό. Ενώ η άλλη θα τους 

πει έχουμε αυτό, το οργανώνει και σχεδόν νιώθουν ότι συναποφασίζουν, άρα και τον 

τηρούν πιο εύκολα. 
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4) Όταν θέλουν να ασχοληθούν με τη θεματική των 

δικαιωμάτων των παιδιών, ποια πιστεύετε ότι είναι τα 

βήματα που ακολουθούν; 

 

Πάλι τα βήματα είναι τα ίδια. Οι περισσότερες καταλήγουν στα δικαιώματα 

των παιδιών, κάνουν ένα  Project. Και εδώ η προσωπικότητα της κάθε μιας παίζει 

καθοριστικότατο ρόλο, άλλοι θα ξεκινήσουν από τα βιβλία του Σαμαράκη, άλλοι από 

την αφίσα  της  Unicef με τα δικαιώματα των παιδιών, μπορεί να ξεκινήσουν από 

κάποιο εγχειρίδιο όπως αυτό που μου περιέγραψες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

ανάλογα. Τώρα το πώς εξελίσσεται αυτό το Project, προσπαθούν να τα δώσουν τα 

δικαιώματα, φτιάχνουν  και ζωγραφιές, φτιάχνουν αφίσες, ασχολούνται με υλικά, 

βρίσκουν και κάνουν κάποιο κολάζ και το βάζουν σε μια θέση να το βλέπουν όλο τον 

καιρό , έτσι νομίζω. 

 

Πιστεύετε ότι συνήθως είναι μόνο εικαστική η προσέγγιση των 

δικαιωμάτων ή μπαίνουν στην ουσία συζητώντας μεταξύ τους; 

 

Αυτό που μένει είναι το εικαστικό, στην ουσία των δικαιωμάτων θα φτάσουν 

από την εφαρμογή των όλων κανόνων και του τρόπου λειτουργίας της τάξης, δεν 

αφορά  μόνο τη μια μέρα. 

 

Εσείς τι πιστεύετε ότι γίνεται συνήθως; 

 

Πιστεύω ότι κάνουν ένα Project για τα δικαιώματα και κάπου αυτό το 

πράγμα  ξεχνιέται. 
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5) Όταν κάποιο παιδί παραπονιέται στη Νηπιαγωγό ότι κάποιο 

άλλο παιδί το ενοχλεί στο παιχνίδι που παίζει, πως το 

διαχειρίζεται αυτό η Νηπιαγωγός; 

 

Εξαρτάται από τον αριθμό των παιδιών, το χρόνο που θα συμβεί, με τι 

ασχολείται εκείνη την ώρα η νηπιαγωγός. Συνήθως αυτό που κάνουν είναι να τα 

πάρουν και τα δύο μαζί, να τα ρωτήσει και να πουν και τα δύο τι συνέβη και 

προσπαθήσουν να βρουν την άκρη. Οι νηπιαγωγοί συνήθως τα παίρνουν και τα 

συζητάμε τα παιδιά, αν δουν  ότι κάποιο δεν υπακούει βγάζουν και το τετελεσμένο 

‘Αυτό θα γίνει και τέλος’. Αν τα αφήσουν δεν θα λειτουργήσει η τάξη και αν δεν έχει 

και χρόνο ή αν ασχολείται με κάτι άλλο. 

 

6) Όταν κάποιο παιδί δεν επιστρέφει κάτι που βρήκε στο χώρο 

του Νηπιαγωγείου αλλά το κρατά για τον εαυτό του κι ας 

ανήκει σε κάποιο άλλο παιδί, τι νομίζετε ότι κάνει η 

Νηπιαγωγός γι αυτό; 

 

Οι κανόνες της τάξης μπαίνουν στην αρχή της χρονιάς. Αν τις πρώτες 15 

μέρες δεν οργανώσουν  την τάξη τους με αυτά που επιτρέπονται και αυτά που δεν 

επιτρέπονται το παιχνίδι είναι χαμένο για όλη την υπόλοιπη χρονιά. Τώρα εξαρτάται  

πως  χειρίζεται αυτό το θέμα η νηπιαγωγός. Εάν  το έχει αφήσει και δεν το έχει βάλει 

στους κανόνες το καθένα θα κάνει ότι θέλει, αν όμως έχει πει ότι όταν βρίσκουμε κάτι 

το παίρνουμε και το αφήνουμε στο γραφείο  τότε τα παιδιά είναι υποχρεωμένα και θα 

το πάνε εκεί, αν παραβεί κάποιος αυτόν τον κανόνα το συζητάνε. 
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Νομίζετε ότι το παιδί μπορεί να το διαχειριστεί αυτό από μόνο 

του και να υπερασπιστεί τον εαυτό του ή θα πρέπει οπωσδήποτε να 

παρέμβει η νηπιαγωγός; 

 

Πολλές φορές μπορεί να το  διαχειριστεί αλλά όταν δεν μπορεί να βρεθεί 

λύση, επεμβαίνει η νηπιαγωγός. Συνήθως όταν υπάρχει αυτός ο κανόνας στην τάξη το 

παιδί δεν θα το κρατήσει για τον εαυτό του και δεν θα υπάρχει διένεξη. 

 

7) Όταν κάποιο παιδί, μέλος μιας ομάδας καθοδηγεί αυταρχικά 

την επιλογή για παιχνίδι όλης της ομάδας, τι νομίζετε ότι 

κάνει γι αυτό η Νηπιαγωγός; 

 

Αν δεν υπάρχει παράπονο και δεν το πάρει είδηση δεν θα επέμβει. Αν γίνεται 

συχνά και αυτό το παιδί είναι αυτό που τον υπακούουν όλοι, τότε σίγουρα θα 

παρέμβει. Ο τρόπος που θα παρέμβει πάλι διαφέρει από τη μια νηπιαγωγό στην άλλη. 

Προσπαθούν συνήθως να το αλλάξουν, δεν αφήνουν ένα παιδί να κάνει κουμάντο 

συνέχεια μέσα στην τάξη. Αν δει πως δεν ενοχλούνται οι άλλοι δεν νομίζω ότι θα 

επέμβει, θα παρέμβει μόνο αν οι άλλοι δυσανασχετούν. 
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8) Όταν κάποιο παιδί δεν το παίζουν τα άλλα παιδιά επειδή δεν 

ξέρει τους κανόνες του παιχνιδιού που αυτά παίζουν, τι 

προτείνει σ΄ αυτό το παιδί η Νηπιαγωγός;  

 

Για να βοηθηθούν τα παιδιά και να συνεχίσουν αυτά που παίζουν θα βάλει 

το παιδάκι αυτό δίπλα στα άλλα παιδιά και θα του πει να δει πως λειτουργεί αυτό το 

παιχνίδι και την επόμενη φορά να ξέρει κι αυτό. Αν η υπόλοιπη ομάδα δεν το θέλει, η 

νηπιαγωγός θα είναι δίπλα και θα του δείξει τους κανόνες για να μην υπάρχουν 

αντιπαραθέσεις. 

 

9) Όταν κάποιος γονιός δεν επιθυμεί το παιδί του να 

συμμετέχει στα ήθη και έθιμα μιας μεγάλης χριστιανικής 

γιορτής, πως το διαχειρίζεται αυτό η Νηπιαγωγός;  

 

Εξαρτάται πως θα επικοινωνήσει ο γονιός με την νηπιαγωγό. Έχω δει τέτοια 

περιστατικά που ήταν πολλοί από ένα άλλο θρήσκευμα. Υπήρχαν  παιδιά που το 

απαιτούσαν από τους γονείς τους και πήγαιναν και άλλοι γονείς που δεν επέτρεπαν να 

πάνε εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα στο σχολείο τα παιδιά τους. Θα πρέπει να κάνει 

μια προσπάθεια γιατί δεν μπορούμε να σπάμε μια ομάδα και να θέλει να κάνει ό,τι 

θέλει ο καθένας. Αλλιώς κάνουμε ότι θέλει η πλειοψηφία και ξεμπερδεύουμε. 

 

Τι κάνουν συνήθως; 

 

Μιλούν με τους  γονείς, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια με πολλούς 

αλλοδαπούς μαθητές που έχουμε στα νηπιαγωγεία, προσπαθούν και οι γονείς 
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συμμετέχουν στις διαδικασίες του σχολείου. Βέβαια πρέπει να πως οι νηπιαγωγοί δεν 

κάνουν και πολλά πράγματα για τις χώρες των παιδιών αυτών. 

 

10) Όταν κάποια παιδιά δεν τηρούν τους κανόνες που έχουν 

τεθεί από όλους στο Νηπιαγωγείο κατ΄ επανάληψη στην ώρα 

του διαλείμματος, αλλά δείχνουν σημάδια προσπάθειας και 

παράλληλα διαβεβαιώνουν για τις καλές τους προθέσεις τη 

Νηπιαγωγό, ποια πιστεύετε ότι είναι η στάση της απέναντί 

τους;  

 

Συνήθως, επειδή δεν έχει να ασχοληθεί μόνο μ΄ αυτούς έχει να ασχοληθεί 

και μ΄ άλλα πράγματα μπορεί να τους πει πηγαίνετε και βλέπουμε. Συνήθως όμως 

κάνουν πάλι αυτά που ήξεραν, ξεχνούν τους κανόνες και μετά η νηπιαγωγός θα το 

προσέξει και δεν θα τους αφήσει. Θα τους δώσει την ευκαιρία αλλά όχι με πλήρη 

εμπιστοσύνη, θα τα παρακολουθεί από μακριά. 
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11.4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 

Στην πρώτη ερώτηση «Κατά τη γνώμη σας που νομίζετε ότι οφείλεται 

αυτό», οι Σχολικές Σύμβουλοι απάντησαν ότι αιτίες συνιστούν η τάση των 

νηπιαγωγών για επίδειξη σε εξωτερικούς παρατηρητές της καλύτερης εικόνας της 

τάξης τους, εξαιτίας φόβου και άγχους για τις ελλείψεις που έχουν σε συγκεκριμένους 

τομείς γνώσεων , αλλά και η απαξιωτική οπτική ή η άγνοιά τους για τις διαδικασίες 

μιας έρευνας που οδηγούν στη βιαστική συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. Επίσης, 

ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι  οι ελλιπείς γνώσεις τους στην μεθοδολογία, 

που τις οδηγεί  στην αδυναμία να συνδυάσουν την θεωρία με την πράξη και να 

προβούν σε μια αξιολόγηση της δράσης τους. 

Στην δεύτερη ερώτηση: «Με την πολύτιμη πείρα που αποκτήσατε όλα αυτά 

τα χρόνια στα Νηπιαγωγεία, θα μπορούσατε να μου διηγηθείτε κάποιο αντίστοιχο 

περιστατικό που σας είχε κάνει εντύπωση», οι απαντήσεις που δόθηκαν αφορούν 

περιστατικά κατά τα οποία οι νηπιαγωγοί φαινομενικά μόνο έδειχναν να δουλεύουν 

συγκεκριμένα σχέδια εργασίας ή φακέλους αξιολόγησης των παιδιών στις τάξεις τους 

-τα οποία είχαν προταθεί από τις Σχολικές Σύμβουλους- με αποτέλεσμα να 

αποκαλύπτονταν η αλήθεια και αυτές να εκτίθενται. Επίσης, επισήμαναν περιστατικά 

με αυταρχισμό και λάθος πρακτική στη διαχείριση συμπεριφορών μέσα στις τάξεις 

τους 

Η τρίτη ερώτηση «Τόσο στην αρχή της σχολικής χρονιάς αλλά και κατά τη 

διάρκεια που παρουσιάζονται νέες ανάγκες, όταν οργανώνουμε τις Γωνιές αλλά και 

την καθημερινότητά μας με τα παιδιά στο Νηπιαγωγείο, πρέπει να τηρούνται κάποιοι 

κανόνες για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Πώς νομίζετε ότι οργανώνουν όλη 

αυτή τη διαδικασία, συνήθως οι Νηπιαγωγοί», που αφορά τη διαμόρφωση κανόνων 

στις τάξεις των νηπιαγωγείων, οι περισσότερες Σχολικές Σύμβουλοι υποστηρίζουν ότι 
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η πλειοψηφία των νηπιαγωγών δεν συνδιαμορφώνει τους κανόνες με τα παιδιά αλλά 

τους θέτει η ίδια και τα παιδιά οφείλουν να τους τηρούν. Ακόμη παρατηρούν ότι η 

σωστή τήρηση και εφαρμογή των κανόνων εξαρτάται από την προσωπικότητα της 

νηπιαγωγού που μπορεί να είναι είτε αυταρχική είτε δημοκρατική.  

Στην τέταρτη ερώτηση: «Όταν θέλουν να ασχοληθούν με τη θεματική των 

δικαιωμάτων των παιδιών, ποια πιστεύετε ότι είναι τα συνήθη βήματα που 

ακολουθούν», απάντησαν στην πλειοψηφία τους ότι τα δικαιώματα του παιδιού τα 

διαπραγματεύονται με εικαστικές δραστηριότητες ή μια απλή συζήτηση ή ακόμη ένα 

project και ότι συνήθως τα επεξεργάζονται μια φορά τον χρόνο -την ημέρα του 

παιδιού, τον Δεκέμβρη που είναι επετειακή μέρα- το οποίο στη συνέχεια ξεχνιέται.  

Η πέμπτη ερώτηση: «Όταν κάποιο παιδί παραπονιέται στη Νηπιαγωγό ότι 

κάποιο άλλο παιδί το ενοχλεί στο παιχνίδι που παίζει, πως το διαχειρίζεται αυτό 

συνήθως η Νηπιαγωγός», υποστήριξαν στην πλειοψηφία τους ότι οι νηπιαγωγοί θα 

είναι παρεμβατικές προκειμένου να βρεθεί άμεση λύση και μόνο ένα μικρό ποσοστό 

αυτών, που μπορεί ίσως να έχει επιμορφωθεί, θα το λύσει μαζί με την ομάδα. 

Στην έκτη ερώτηση: «Όταν κάποιο παιδί δεν επιστρέφει κάτι που βρήκε στο 

χώρο του Νηπιαγωγείου αλλά το κρατά για τον εαυτό του κι ας ανήκει σε κάποιο 

άλλο παιδί, τι νομίζετε ότι κάνει η Νηπιαγωγός γι αυτό», απάντησαν ότι συνήθως θα 

είναι παρεμβατικές, καθώς δεν θεωρούν ότι μπορούν να το λύσουν μόνα τους τα 

παιδιά λόγω της εγωκεντρικότητάς τους και μόνο αν έχει τεθεί από την αρχή -στα 

πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας του νηπιαγωγείου- ένας τέτοιος κανόνας στην 

τάξη, τότε θα τηρηθεί από το ίδιο το παιδί.  

Η έβδομη ερώτηση: «Όταν κάποιο παιδί, μέλος μιας ομάδας καθοδηγεί 

αυταρχικά την επιλογή για παιχνίδι όλης της ομάδας, τι νομίζετε ότι κάνει συνήθως γι 

αυτό η Νηπιαγωγός»,  οι Σχολικοί Σύμβουλοι στην πλειοψηφία τους πιστεύουν ότι οι 
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νηπιαγωγοί, αν βλέπουν ότι οργανώνεται το παιχνίδι των παιδιών της συγκεκριμένης 

ομάδας, τις περισσότερες φορές δεν θα επέμβουν για να επιφέρουν δίκαιες συνθήκες 

συμμετοχής για όλα τα μέλη της ομάδας των παιδιών - ακόμη κι αν ηγείται σε βάρος 

των άλλων κάποιο, παιδί με αυταρχικές τάσεις. Επίσης, τονίζουν ότι θα το κάνουν 

αυτό, μόνο σε περίπτωση που δημιουργηθούν έντονες συγκρούσεις μέσα την ομάδα.  

Στην όγδοη ερώτηση «Όταν κάποιο παιδί δεν το παίζουν τα άλλα παιδιά 

επειδή δεν ξέρει τους κανόνες του παιχνιδιού που αυτά παίζουν, τι προτείνει σ΄ αυτό 

το παιδί η Νηπιαγωγός» όλες οι Σχολικές Σύμβουλοι πιστεύουν ότι οι νηπιαγωγοί 

στην πλειοψηφία τους είναι ευαισθητοποιημένες σε τέτοια περιστατικά και θα 

επέμβουν έχοντας καθοδηγητικό ο ρόλο, προκειμένου να εμπλέξουν το παιδί για 

συμμετοχή στην ομάδα. 

Η ένατη ερώτηση «Όταν κάποιος γονιός δεν επιθυμεί το παιδί του να 

συμμετέχει στα ήθη και έθιμα μιας μεγάλης χριστιανικής γιορτής, πως το 

διαχειρίζεται αυτό συνήθως η Νηπιαγωγός», πιστεύουν ότι γενικά θα το 

επισημάνουν, σεβόμενοι απλά την επιθυμία του γονιού, αλλά δεν θα εμπλακούν 

περισσότερο επισημαίνοντας τη διαφορά θρησκείας και ήθη και εθίμων ενός τόπου 

με ομοιογενές θρησκευτικό πλαίσιο, για να μην έχουν προβλήματα με τους γονείς. 

Τέλος, στην δέκατη ερώτηση: «Όταν κάποια παιδιά δεν τηρούν τους κανόνες 

που έχουν τεθεί από όλους στο Νηπιαγωγείο κατ΄ επανάληψη στην ώρα του 

διαλείμματος, αλλά δείχνουν σημάδια προσπάθειας και παράλληλα διαβεβαιώνουν 

για τις καλές τους προθέσεις τη Νηπιαγωγό, ποια πιστεύετε ότι είναι η στάση της 

απέναντί τους συνήθως», απάντησαν ότι οι νηπιαγωγοί έχοντας πολλή υπομονή, ίσως 

και να έδιναν μια ευκαιρία, αλλά δεν θα εμπιστευόταν άνευ όρων παιδιά, με τέτοια 

συμπεριφορά, ακόμη κι αν έδειχνα ψήγματα διαφοροποίησης της συμπεριφοράς τους 

προς το καλύτερο.  
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11.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Συνολικά, από τη διεξαγωγή της έρευνας φαίνεται οι νηπιαγωγοί να 

απαντούν στην συντριπτική τους πλειοψηφία σωστά σε όλες τις ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου. Από τις συνεντεύξεις όμως των Σχολικών Συμβούλων, 

παρουσιάζονται οι συνήθεις καθημερινές πρακτικές των νηπιαγωγών στην τάξη για 

τη διδασκαλία της έννοιας του Ευρωπαίου πολίτη, οι οποίες δεν ταυτίζονται με τα 

αποτελέσματα της έρευνας. Επιβεβαιώνονται έτσι σαφώς οι προβληματισμοί για μη 

ειλικρίνεια των απαντήσεων των νηπιαγωγών στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, 

κάτι το οποίο οδήγησε στη διεξαγωγή των συνεντεύξεων με τις Σχολικές 

Συμβούλους.  

Επίσης, παρουσιάζονται οι ιδιαίτερα λόγοι αποτύπωσης από τις νηπιαγωγούς 

μιας τέτοιας εικόνας - ολοκληρωτικά διαφορετικής και αντίθετης από την 

πραγματικότητα των ελληνικών δημόσιων νηπιαγωγείων- η οποία χρίζει περαιτέρω 

έρευνας, προκειμένου να βρεθούν τρόποι εξυγίανσης και αποτελεσματικές 

αντιμετώπισής τους.  

Ίσως, ένας ειλικρινής διάλογος μεταξύ όλων των εμπλεκομένων, σε 

συνδυασμό με ένα αποτελεσματικό και άκρως υποστηρικτικό σχέδιο επιμορφωτικής 

και εκπαιδευτικής δράσης για την διδασκαλία της έννοιας της ιδιότητας  του 

Ευρωπαίου πολίτη, το οποίο θα διαχέεται κάθετα της διοικητικής και εκπαιδευτικής 

δομής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, να καταστεί καθοριστικής σημασίας 

στρατηγικός σχεδιασμός για καινοτόμες δράσεις απεγκλωβισμού από τον φόβο και 

τους υγιείς προβληματισμούς όλων των μάχιμων εκπαιδευτικών της προσχολικής 

ηλικίας. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν τα υπαρκτά προβλήματα της 

αποτελεσματικής υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών των 

ελληνικών δημόσιων νηπιαγωγείων, που αφορούν τη διδασκαλία της έννοιας της 

ιδιότητας του πολίτη.   

Μια στοχευμένη επιμόρφωση από εξειδικευμένο προσωπικό για τη 

διδασκαλία των εννοιών αυτών στην προσχολική ηλικία, θα αποτελούσε τη στέρεη 

βάση πάνω στην οποία θα μπορούσε να παραχθεί ένα σχέδιο δράσης με 

αποτελεσματικότητα και συνέπεια. Επίσης, η αποφόρτιση της καθημερινότητας των 

εκπαιδευτικών από δευτερεύουσες ασχολίες, με την πρόσληψη βοηθητικού 

προσωπικού, θα μπορούσε να αποτελέσει μια πολύτιμη αρωγή για την αποκλειστική 

ασχολία των νηπιαγωγών με τον προγραμματισμό και την πραγματοποίηση 

διδακτικών πρακτικών, με παιδαγωγική συνέπεια προς όφελος των παιδιών. 

Περισσότερο από ποτέ, τη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης που 

διανύουμε, οφείλουν οι εκπαιδευτικοί να δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις 

στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, τα οποία καλούνται να σκέφτονται, να δρουν και 

να δημιουργούν μέσα από το παιχνίδι τους στις τάξεις των νηπιαγωγείων, ως 

μελλοντικοί αυριανοί πολίτες, πρώτα σε τοπικό και μετά σε  ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Επίσης, η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής πολιτικής για την 

έννοια της ιδιότητας του πολίτη υστερεί, έχει πολλά κενά και δεν προωθείται με τον 

κατάλληλο τρόπο ώστε να αποτελέσει μια αναγκαιότητα για όλες τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης. Ειδικότερα για την προσχολική αγωγή δεν κατέχει τη σημαντική θέση 

που της αρμόζει με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος στην οικοδόμησή της 

από πολύ νωρίς, αφού την ηλικία αυτή πραγματοποιείται η διαμόρφωση ενός ισχυρού 

εννοιολογικού πλαισίου στη σκέψη των παιδιών. 



170 

 

Αυτό μπορεί να αποτελέσει το κλειδί  για την κατανόηση της ευρωπαϊκής 

ταυτότητας των πολιτών της Ένωσης, ώστε να μπορέσει να επιτευχθεί η πορεία προς 

την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση από τους ίδιους της τους πολίτες. 
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http://www.hawaii.edu/intlrel/pols382/Reflective%20Thinking%20-%20UH/reflection.html
http://www.deutsch.gr/img/theoriesmathisis.pdf
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Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 

(Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.)  

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. http://www.pi-schools.gr/programs/depps/ [πρόσβαση 

30/8/2014]. 

Τσιαντή Γ. Η φιλοσοφία και ο σύγχρονος άνθρωπος. 

http://xelidona.gr/index.php/news/22-2011-10-13-08-23-14 [πρόσβαση 8/9/2014].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pi-schools.gr/programs/depps/
http://xelidona.gr/index.php/news/22-2011-10-13-08-23-14
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 «ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ»  

 

Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει σκοπό να διερευνήσει τις απόψεις των 

νηπιαγωγών για την ιδιότητα του Ευρωπαίου Πολίτη στο Νηπιαγωγείο. Αποτελεί 

μέρος διπλωματικής εργασίας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας, ΠΜΣ   «Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας».   

Η συμπλήρωσή του δεν απαιτεί από μέρους σας καμιά προετοιμασία, παρά 

μόνο λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας.  

Δεν εξετάζεται η γνώση σας για κάποιο ζήτημα, αυτό που ενδιαφέρει είναι η 

άποψή σας, με αφορμή την παράθεση οικείων και βιωματικών καταστάσεων από το 

Νηπιαγωγείο.  

Τονίζεται ότι όλα τα στοιχεία θα παραμείνουν αυστηρώς εμπιστευτικά. 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας. 

 

Γιάννα Καπλάνη 

Νηπιαγωγός – Μεταπτυχιακή φοιτήτρια 
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Ι) Παρακαλώ  επιλέξτε μόνο μία απάντηση 

 

1) Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματός σας στο 

Νηπιαγωγείο σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών, ποια από τα 

παρακάτω θεωρείτε ως βέλτιστη παιδαγωγική προσέγγιση: 

 

Α) Με εικαστικές απεικονίσεις διαφόρων τύπων (ζωγραφική, κολάζ κ.ά) από 

τα ίδια τα παιδιά, ώστε να μάθουν ποια είναι τα δικαιώματά τους.  

Β) Παρουσιάζετε στα παιδιά διάφορες ιστορίες προβληματικών 

καταστάσεων που άπτονται των εμπειριών τους σχετικά με τα δικαιώματά τους και 

αυτά εργαζόμενα σε ομάδες καλούνται να ερμηνεύσουν τη «σύγκρουση» αυτή, να 

καταγράψουν όλες τις απόψεις (με διάφορους τρόπους) και να οδηγηθούν σε μία 

γενίκευση. 

Γ) Δεν νομίζω ότι χρειάζεται ιδιαίτερη μεθοδολογία, το βασικό είναι τα 

παιδιά να έρθουν σε μια πρώτη γνωριμία με τα δικαιώματά τους. 

 

2) Όταν προγραμματίζετε δραστηριότητες που αφορούν τους 

κανόνες λειτουργίας του Νηπιαγωγείου: 

 

Α) Πιστεύετε ότι το βασικό είναι η σωστή εφαρμογή των κανόνων από τα 

παιδιά και δεν έχει σημασία η διαδικασία δημιουργίας τους. 

Β) Παρουσιάζετε αναλυτικά τους κανόνες που εσείς έχετε φτιάξει και 

θεωρείτε σημαντικούς για τα παιδιά κι αυτά έχουν την υποχρέωση να τους μάθουν 

και να τους τηρούν. 
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Γ) Πιστεύετε ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν την εξουσία να συμμετέχουν 

στον προγραμματισμό λήψης αποφάσεων και αξιολόγησης των κανόνων. 

 

3) Για την «Ημέρα της Μητέρας» ή την «Ημέρα του Πατέρα» 

υπάρχει ως συνήθεια τα παιδιά να κάνουν δώρα στους γονείς τους. Στο 

Νηπιαγωγείο σας υπάρχουν κάποια παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών. 

Α) Τα παιδιά μπορούν να αποφασίσουν να ξεκινήσουν μια καινούργια 

παράδοση-συνήθεια για τις γιορτές αυτές. 

Β) Τα παιδιά δεν έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν μια τέτοια παράδοση. 

Γ) Αγνοείτε το γεγονός και δεν αφήνετε τα παιδιά να αναλάβουν 

πρωτοβουλία γι αυτό το θέμα. 

 

4) Η Ελένη διαμαρτύρεται σε σας ότι ο Κώστας την πειράζει στο 

παιχνίδι της στην αμμοδόχο. Ο Κώστας που βρίσκεται δίπλα σας ακούει 

τη συνομιλία σας.  

Α) Πηγαίνετε κοντά στα δύο παιδιά και τα προτρέπετε να αναλογιστούν 

γιατί δημιουργήθηκε αυτή η άβολη κατάσταση και τι μπορεί να κάνουν γι αυτό. 

Β) Της λέτε να πάει και να του πει να σταματήσει αμέσως, έτσι ώστε ο 

Κώστας να το ακούσει αυτό και να συμμορφωθεί αμέσως με αυτή σας την υπόδειξη. 

Γ) Πηγαίνετε κοντά και στα δύο παιδιά και τους υπενθυμίζετε τους κανόνες 

της αμμοδόχου που έχετε ήδη συζητήσει στην τάξη σας. 
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5) Σε μιαν άκρη, στον κήπο του νηπιαγωγείου σας, βρίσκεται μια 

μικρή κερασιά που βγάζει τα πρώτα της κεράσια. Δύο αγόρια 

αποφασίζουν να τα πάρουν, παρότι είναι άγουρα ακόμα. Στην 

προσπάθειά τους όμως αυτή σπάνε ένα κλαδί. Το ίδιο πράγμα είχε συμβεί 

και χθες και τα εξηγήσατε ότι θα ήταν καλύτερα να δώσουν  στα κεράσια 

περισσότερο χρόνο για να ωριμάσουν. Μετά το σημερινό δεύτερο 

επεισόδιο, τους απαγορεύετε να είναι μόνα τους στο σημείο αυτό της 

αυλής. 

Λίγο αργότερα, ένα από τα αγόρια επιστρέφει σε σας και σας ρωτά αν 

μπορούν να πάνε εκεί να παίξουν. Τους απαντάτε αρνητικά, γιατί κανείς 

δεν θα είναι εκεί μαζί τους. Τότε ένα από τα αγόρια λέει με υπερηφάνεια: 

«Δεν είναι απαραίτητο να μας φροντίζετε πια κυρία» και βγάζει από τη 

τσέπη ένα μικρό κομμάτι χαρτί στο οποίο είχαν γράψει ( με πολλά λάθη 

φυσικά) «Δεν θα μαζέψουμε κεράσια».  

Τότε εσείς: 

 

Α) Επιτρέπετε στα αγόρια να παίξουν μόνα τους σ΄ αυτό το μέρος της αυλής, 

μη παραλείποντας να τα επιβραβεύσετε γι αυτή τους την ενέργεια. 

Β) Δεν επιτρέπετε στα αγόρια να παίξουν μόνα τους σ΄ αυτό το μέρος της 

αυλής. 

Γ) Επιτρέπετε στα αγόρια να παίξουν σ΄ αυτό το μέρος της αυλής, αλλά 

πηγαίνετε και εσείς μαζί τους γιατί δεν τα έχετε εμπιστοσύνη. 
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6) Στο Νηπιαγωγείο σας αποφασίζετε με αρωγό την οικογένεια 

του κάθε παιδιού να κάνετε ένα μουσικό λεύκωμα με τα αγαπημένα 

παιδικά τραγούδια που θα φέρει το κάθε παιδί από το σπίτι του. Αυτό θα 

αποτελεί το  κέντρο της προσοχής όλων των παιδιών της τάξης κατά τη 

διάρκεια της ώρας του τραγουδιού. 

 

Α) Συμπεριλαμβάνετε σ΄ αυτό και παιδικά τραγούδια σε διαφορετική 

γλώσσα από την ελληνική, μιας και κάποια παιδιά της τάξης τας έχουν σαν μητρική 

τους κάποια άλλη γλώσσα. 

Β) Δεν συμπεριλαμβάνετε στο λεύκωμά σας άλλη γλώσσα πλην της 

ελληνικής. 

Γ) Συμπεριλαμβάνετε σ΄ αυτό και παιδικά τραγούδια σε διαφορετική 

γλώσσα από την ελληνική, αλλά θα επικεντρώσετε την προσοχή σας μόνο στα 

ελληνικά παιδικά τραγούδια. 

 

7) Η Μαρία παραπονιέται σε σας ότι τα άλλα παιδιά δεν της 

επιτρέπουν να παίξει το παιχνίδι με τις κάρτες που εκείνα παίζουν. Τα 

παιδιά λένε ότι η Μαρία δεν ξέρει τους κανόνες του παιχνιδιού για να 

παίξει μαζί τους. 

Α) Λέτε στη Μαρία να πάει στην ομάδα των παιδιών και να προσπαθήσει να 

λύσει το πρόβλημα μόνη της. 

Β) Λέτε στη Μαρία να πάει και να τους πει να την παίξουν αφού πρώτα τους 

τονίσει ότι σας έχει ήδη ενημερώσει για το περιστατικό.  

Γ) Πηγαίνετε στη ομάδα των παιδιών και τους προτρέπετε να προτείνουν 

λύσεις, έτσι ώστε και η Μαρία να μπορέσει να παίξει μαζί τους. 
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8) Παρακολουθείτε δύο παιδιά που παίζουν εναλλάξ σε μια ειδικά 

διαμορφωμένη και ασφαλή γωνιά για αναρρίχηση. Το ένα παιδί δεν έχει 

σκαρφαλώσει ούτε μέχρι τα μισά της διαδρομής όταν το άλλο που 

περιμένει τη σειρά του, του φωνάζει ότι πρέπει να σταματήσει και να 

κατέβει κάτω. 

 

 Α) Πιστεύετε ότι το παιδί αυτό ίσως πραγματικά νοιάζεται γι  αυτό που 

σκαρφαλώνει και δεν δίνετε συνέχεια στο περιστατικό, άσχετα αν φαίνεται ξεκάθαρα 

ότι δεν μπορεί να περιμένει υπομονετικά τη σειρά του. 

Β) Πιστεύετε ότι το παιδί θέλει να το ελέγχει για να του πάρει τη σειρά και 

μετά το περιστατικό κάθεστε κάπου μαζί με τα παιδιά αυτά και ρωτάτε το καθένα πως 

θα αισθάνονταν αν κάποιος διέκοπτε το παιχνίδι του για να του πάρει τη σειρά και τι 

θα μπορούσε να γίνει για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο.  

 

9)  Είναι παραμονές Χριστουγέννων και προγραμματίζετε το 

στόλισμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου από τα παιδιά της τάξης σας. 

Ένας γονιός σας λέει ότι δεν επιθυμεί το παιδί του να συμμετέχει σε μια 

θρησκευτική παράδοση όπως είναι ο στολισμός του Χριστουγεννιάτικου 

δέντρου. 

 

Α) Προσπαθείτε να του εξηγήσετε ότι δεν είναι θρησκευτική γιορτή, αλλά 

μια παράδοση που αποτελεί την πολιτιστική κληρονομιά των περισσοτέρων παιδιών 

της τάξης σας και να προβληματιστεί γιατί θεωρεί ότι αυτό μπορεί να είναι 

αντιδημοκρατικό για τα παιδιά κάποιων μειονοτήτων. 



184 

 

Β) Αγνοείτε το γεγονός και ακολουθείτε πιστά τον προγραμματισμό σας. 

Γ) Δεν επιτρέπετε στο συγκεκριμένο παιδί να συμμετέχει στον στολισμό 

αφού αυτό αποτελεί επιθυμία του γονέα. 

 

11) Ένα παιδί συζητά στην ολομέλεια της τάξης πως πέρασε το 

Σαββατοκύριακο και η Γιάννα λέει πως είδε στο λιμάνι της 

πόλης ένα μεγάλο καράβι (προφέροντας το ΄ρ΄ ως ΄γ΄). Τότε η 

Λίνα ένα μεγαλύτερο παιδί επαναλαμβάνει με την ίδια 

προφορά τη λέξη καράβι με κοροϊδευτικό όμως τόνο. Η 

Γιάννα της απαντά με θάρρος ότι δεν εννοούσε κα΄ρ΄άβι αλλά 

καράβι (προφέροντας με την ίδια προφορά).  

 

Α) Παινεύετε την αντίδραση αυτή της Γιάννας να υπερασπιστεί με θάρρος 

την ιδιαιτερότητα της ομιλίας της μπροστά στα άλλα παιδιά. 

Β) Αγνοείτε διακριτικά το παραπάνω γεγονός σαν να μη συνέβη ποτέ. 
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12) Η Λίτσα βρίσκει ένα βραχιόλι στο πάτωμα της αίθουσας και 

το κρατάει για δικό της.  Η Όλγα  πηγαίνει και της λέει ότι 

είναι δικό της και ότι ήλπιζε όλο το πρωινό κάποιος να το 

βρει για να της το δώσει. Η Λίτσα υποστηρίζει ότι από τη 

στιγμή που το βρήκε είναι δικό της πια και δεν πρόκειται να 

της το δώσει πίσω. 

 

Α) Παρεμβαίνετε στο περιστατικό και λέτε στη Λίτσα ποιο είναι ηθικά 

σωστό και περιμένετε από αυτήν να συμμορφωθεί άμεσα. 

Β) Αφήνετε την Όλγα να υπερασπιστεί τον εαυτό της, προβάλλοντας τα 

κατάλληλα επιχειρήματα από περιστατικά που έχουν συμβεί στην ίδια στο παρελθόν, 

προκειμένου να αλλάξει γνώμη στη φίλη της. 

Γ) Αγνοείτε το περιστατικό.   
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12) Μια ομάδα παιδιών προσπαθεί να αποφασίσει με τι να παίξει 

και το πιο επίμονο από όλα ανακοινώνει ότι θα παίξουν τελικά με το 

κουκλόσπιτο. Έτσι, τα υπόλοιπα παιδιά παίζουν το παιχνίδι που αυτό 

θέλει χωρίς να φέρουν αντίρρηση. Από την άλλη, κάποια άλλη ομάδα 

προσπαθεί να αποφασίσει με τι να παίξει. Δύο προτείνουν να παίξουν με 

τα αυτοκινητάκια  και μετά από αρκετή ώρα συζήτησης αποφασίζουν 

τελικά να παίξουν μ΄ αυτά. 

 

Α) Αγνοείτε το γεγονός, καθώς τα παραπάνω παραδείγματα 

αντικατοπτρίζουν πως οι σημερινές κοινωνίες δρουν και ως εκ τούτου είναι και οι δύο 

αναπόφευκτα αποδεκτές μέσα στο Νηπιαγωγείο. 

Β) Οι διαφορετικές προσεγγίσεις λήψης αποφάσεων ανάμεσα στις δύο 

ομάδες σας προβληματίζουν. Οργανώνετε άμεσα δραστηριότητες όπου με παρόμοια 

παραδείγματα ωθείτε τα παιδιά να προβληματιστούν για να μην εγκαταλείπουν το 

δικαίωμά τους να αποφασίζουν μέσα στην ομάδα. 
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ΙΙ) Διατυπώστε τη γνώμη σας στις παρακάτω θέσεις  

(Παρακαλώ  κυκλώστε το ανάλογο πεδίο) 

 

1) Αξιολογήστε πόσο εξοικειωμένη/ος είστε με το δικαίωμά σας 

που απορρέει από την ιδιότητα του Ευρωπαίου Πολίτη και αφορά το 

γεγονός ότι ως πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχετε 

ταυτόχρονα και την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. 

 

 

2) Αξιολογήστε πόσο εξοικειωμένη/ος είστε με το δικαίωμά σας 

που απορρέει από την ιδιότητα του Ευρωπαίου Πολίτη και αφορά την 

ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην επικράτεια των κρατών μελών. 

    

 

 

 

 

 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

1 2 3 4 5 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

1 2 3 4 5 
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3) Αξιολογήστε πόσο εξοικειωμένη/ος είστε με το δικαίωμά σας 

που απορρέει από την ιδιότητα του Ευρωπαίου Πολίτη και αφορά το 

δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στις δημοτικές εκλογές του κράτους μέλους διαμονής 

σας. 

 

   4) Αξιολογήστε πόσο εξοικειωμένη/ος είστε με το δικαίωμά σας 

που απορρέει από την ιδιότητα του Ευρωπαίου Πολίτη και αφορά το 

δικαίωμα της υποβολής αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

(προσφυγής) στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. 

 

5) Αξιολογήσετε πόσο εξοικειωμένη/ος είστε με το δικαίωμά σας 

που απορρέει από την ιδιότητα του Ευρωπαίου Πολίτη και αφορά το 

δικαίωμα προστασίας από τις διπλωματικές ή προξενικές αρχές κάθε 

κράτους μέλους, σε τρίτη χώρα στην οποία το κράτος μέλος καταγωγής 

δεν εκπροσωπείται.  

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

1 2 3 4 5 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

1 2 3 4 5 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

1 2 3 4 5 
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ΙΙΙ)  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Παρακαλώ  σημειώστε με  Χ  το ανάλογο πεδίο 

 

1. ΦΥΛΟ 

Φύλο 

Α Γ 

  

 

2. ΗΛΙΚΙΑ 

23 - 33 34 - 44 45 - 55 56 και άνω 

    

 

3. ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Παρακαλώ, δηλώστε το επίπεδο εκπαίδευσης που έχετε ολοκληρώσει 

Κάτοχος ενός 

πτυχίου 

Κάτοχος 

δύο πτυχίων 

και άνω 

Κάτοχος 

Μεταπτυχιακού 

Κάτοχος 

Διδακτορικού 

    

 

4. ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 

1-6 7-13 14-24 25 και άνω 

    

 


