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Εισαγωγή 

Η μαζική εισαγωγή της τεχνολογίας στη ζωή μας χαρακτηρίζει την εποχή ως ψηφιακή 

και οδηγεί συχνά σε ψηφιακό χάσμα. Ως ψηφιακό ορίζεται το χάσμα που 

δημιουργείται μεταξύ όσων έχουν και όσων δεν έχουν πρόσβαση σε νέες μορφές 

πληροφοριακής τεχνολογίας που περιλαμβάνουν υπολογιστές, δίκτυα και 

εξοπλισμό- όπως η κινητή τηλεφωνία- χωρίς να εξαντλείται η φυσική πρόσβαση σε 

αυτόν (Καμπακάκη, 2015). Μάλιστα στις μέρες μας έχουμε περάσει στο δεύτερο 

ψηφιακό χάσμα το οποίο δημιουργείται μεταξύ όσων μπορούν και όσων δεν 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποδοτικά τα νέα αυτά εργαλεία (Mancinelli, 2008 όπ. 

αναφ. στο Καμπακάκη, 2015). Ανεπηρέαστη από την τεχνολογική αυτή εξέλιξη δε θα 

μπορούσε να μείνει η οικογένεια και, κατ’ επέκταση, η γονεϊκότητα η οποία πλέον 

αναφέρεται ως ψηφιακή (digital parenting).   

Η τεχνολογία αποτελούσε ανέκαθεν πεδίο δημιουργίας χάσματος μεταξύ των 

γενεών. Το τελευταίο όμως διευρύνθηκε με την παρουσία του Διαδικτύου, την 

ραγδαία εξάπλωση των κοινωνικών δικτύων και την τεχνολογική εξέλιξη (Mulvihill C., 

Rivers K., Aggleton P, 2000). Η τεχνολογία αποτελεί συχνά πηγή έντασης στην 

οικογένεια διότι οι νέοι τη βιώνουν πολύ διαφορετικά από τους γονείς (Cho & 

Hongsik 2005; Livingstone & Helsper 2007a; Silverstone 1992, 2007 όπ. αναφ. στο 

Clark, 2009). Οι γονείς καλούνται να ανταποκριθούν στις υψηλές τεχνολογικές 

απαιτήσεις του σημερινού τρόπου ζωής με αποτέλεσμα να επηρεάζεται αρνητικά το 

αίσθημα γονικής αυτοαποτελεσματικότητας (Chou, Mei-Ju & Fen, Chiou-Fan, 2014, 

Livingstone κ. συν.,2011, Wartella κ.συν., 2014).  

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας οδήγησε στο συμπέρασμα πως η γονική 

αυτοαποτελεσματικότητα έχει ελαχίστως μελετηθεί στην Ελλάδα με τις υπάρχουσες 

έρευνες να αφορούν κυρίως στην ενίσχυση της γονικής αυτοαποτελεσματικότητας 

μετά από γονικά προγράμματα παρέμβασης [βλ. Νίκου Ε. (2016), Καρακώστα Α. 

(2016), Βλαχογιάννη, Α., Αγγελή Κ. (2014)]. Έρευνες σχετικά με την γονική 

τεχνολογική επάρκεια δεν εντοπίστηκαν παρά μόνο το πρόγραμμα «goneis.gr» που 

σκοπό είχε την εκπαίδευση γονέων στην τεχνολογία και στην ασφάλεια στο διαδίκτυο 

(Manouselis, N. et al, 2009). 
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Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να διερευνήσει την επιρροή εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων τεχνολογίας και ρομποτικής στη βελτίωση της γονικής 

αποτελεσματικότητας και της τεχνολογικής επάρκειας- και κατ’ επέκταση της 

γονεϊκότητας- σε γονείς μαθητών Δημοτικού Σχολείου στο πλαίσιο των 

δραστηριοτήτων του εκπαιδευτικού προγράμματος «Γονείς και παιδιά παρέα με τα 

ρομπότ» που υλοποιείται με γονείς και παιδιά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.  

 Στις δραστηριότητες του προγράμματος οι γονείς συνεργάζονται και 

συνεκπαιδεύονται με τα παιδιά τους μέσα από παιδαγωγικά προσανατολισμένες 

δραστηριότητες τεχνολογίας και ρομποτικής. Σκοπός του εκπαιδευτικού 

προγράμματος είναι η ενίσχυση της σχέσης γονέα- παιδιού, η από κοινού κατάρτιση 

σε τεχνολογίες και η κατάρτιση των γονέων στον παιδαγωγικό σχεδιασμό. 
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Κεφάλαιο 1 Ψηφιακή εποχή και γονεϊκότητα  

I. Γονεϊκότητα ή γονική λειτουργικότητα (parenting) 

i. Ορισμός 

Ο όρος γονεϊκότητα ή γονική λειτουργικότητα (parenting)  έχει τις ρίζες της στη 

λατινική λέξη parere που σημαίνει πηγή, τις ρίζες από τις οποίες προέρχεται κάτι 

(Νίκου, 2016). 

Με τον όρο γονεϊκότητα νοείται «η ανατροφή των παιδιών και όλες οι υπευθυνότητες 

και δραστηριότητες που αυτή περιλαμβάνει» (Cambridge dictionary). Στον ορισμό 

του  Webster’s New World College Dictionary εμπεριέχεται και ο όρος 

«δεξιότητα/ικανότητα»∙ «η εργασία ή η δεξιότητα/ικανότητα του γονέα να 

αναθρέψει ένα παιδί ή παιδιά».  

Η Εγκυκλοπαίδεια Ψυχολογίας (Encyclopedia of Psychology όπ. αναφ. στο American 

Psychological Association) αναφέρει ότι:  

«[…] οι πρακτικές γονικής μέριμνας σε όλο τον κόσμο μοιράζονται τρεις κύριους 

στόχους: τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των παιδιών, την 

προετοιμασία των παιδιών για τη ζωή ως παραγωγικούς ενήλικες και τη μετάδοση 

πολιτιστικών αξιών. Μια υψηλής ποιότητας σχέση γονέα- παιδιού είναι ζωτικής 

σημασίας για την υγιή ανάπτυξη».  

Ο κλινικός ψυχολόγος και ψυχοθεραπευτής Σάββας Ν. Σαλπιστής τονίζει ότι: 

 «Το να γίνει κάποιος γονιός σημαίνει πολύ περισσότερα πράγματα από το να 

φέρει απλά στον κόσμο ένα παιδί. Ψυχολογική γονεϊκότητα σημαίνει μία εφόρου 

ζωής και, χωρίς τη δυνατότητα αναίρεσης, ευθύνη για την εξέλιξη μιας συνεχώς 

εξελισσόμενης σχέσης που είναι συναισθηματικά πολύ ισχυρή και που το 

περιεχόμενό της πολύ δύσκολα μπορεί να προβλεφθεί πριν αυτή υπάρξει στην 

πραγματικότητα». 

Η Nancy Darling στο άρθρο της “Parenting Style and Its Correlates. ERIC Digest” 

επισημαίνει δύο παραμέτρους της γονεϊκότητας βάσει της τυπολογίας της Baumrind: 

την γονική αποκριτικότητα και τη γονική απαιτητικότητα. Η πρώτη- που συχνά 

αναφέρεται και ως ζεστασιά ή υποστήριξη- αφορά στην «έκταση στην οποία οι γονείς 

σκοπίμως ενθαρρύνουν την ατομικότητα, την αυτορρύθμιση και την αυτοπεποίθησή 
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τους συντονίζοντας, υποστηρίζοντας και υπαναχωρώντας στις ειδικές ανάγκες και 

απαιτήσεις των παιδιών». Η απαιτητικότητα –που αναφέρεται και ως έλεγχος της 

συμπεριφοράς- αφορά «στις απαιτήσεις των γονιών να ενσωματώσουν τα παιδιά 

στην ολότητα της οικογένειας μέσω απαιτήσεων ωριμότητας, επίβλεψης, 

πειθαρχικών προσπαθειών και προθυμίας να αντιμετωπίσουν το ανυπάκουο παιδί». 

 

ii. Η γονεϊκότητα και η οικογένεια στο πέρασμα του χρόνου 

Η γονεϊκότητα ταυτίζεται με το πλαίσιο της οικογένειας συγκεκριμένης μορφής, 

τουλάχιστον για την Ελλάδα και για τα δεδομένα μέχρι τα τέλη του 20ου και αρχές του 

21ου αιώνα. Στις μέρες ωστόσο η γονεϊκότητα απαντάται στο πλαίσιο ποικίλων 

κοινωνικών μορφών. 

Ας δούμε μια ανασκόπηση των κοινωνικών δομών από τον 19ο μέχρι τον 21ο αιώνα. 

Ο 19ος αιώνας βρίσκει την γονεϊκότητα αυστηρά στο πλαίσιο της οικογένειας η οποία 

λειτουργεί σε περιβάλλον κοινότητας (γειτονιά, χωριό, μικρή πόλη). Η επιβίωση της 

–διευρυμένης συνήθως- οικογένειας βασίζεται στην αλληλεξάρτηση και τη 

συλλογικότητα με τα άτομα του άμεσου περιβάλλοντος. Οι ρόλοι του άνδρα και της 

γυναίκας είναι καθορισμένοι και οι διαπροσωπικές σχέσεις των μελών σχεδόν 

ανύπαρκτες. Ο πατέρας φροντίζει για την επιβίωση της οικογένειας και την 

εκπροσώπησή της στην κοινότητα ενώ η γυναίκα φροντίζει για το σπίτι και ανατρέφει 

τα παιδιά. Η γονεϊκότητα στο πλαίσιο του θεσμού της παραδοσιακής αυτής μορφής 

οικογένειας περιορίζεται στη φροντίδα των παιδιών μέχρι τα 4-5 χρόνια τους οπότε 

και αναλαμβάνουν ευθύνες (π.χ. εργάζονται στα χωράφια μαζί με τους γονείς τους). 

Επικοινωνία μεταξύ γονέων και μεταξύ γονέων- παιδιών σπανίως υπάρχει. Ο πατέρας 

δεν συναναστρέφεται πολύ ούτε με τον γιο, ούτε με την κόρη (Σιγάλας). 

Η βιομηχανική επανάσταση που ακολουθεί αν και ελάχιστα επηρεάζει την οικονομία 

της Ελλάδας, επιδρά στην κοινωνία χωρίς όμως να ολοκληρώσει τη διαδικασία όπως 

σε πολλές χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης. Αυτό που συμβαίνει στην 

Ελλάδα είναι η διατήρηση πολλών στοιχείων της παραδοσιακής μορφής οικογένειας 

μέχρι τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου οπότε η αστικοποίηση της κοινωνίας 

πλέον είναι εμφανής. Από την συλλογικότητα και την αλληλεξάρτηση η κοινωνία 

περνά στην ατομικότητα. Όλες οι προσπάθειες πλέον είναι ατομικές και η 
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γονεϊκότητα υπάρχει στο πλαίσιο της πυρηνικής οικογένειας. Οι σχέσεις των μελών, 

παρά την εξέλιξη, δεν ομαλοποιούνται. Αυτό συμβαίνει διότι, από τη μία πλευρά, ο 

άντρας συνεχίζει τον παραδοσιακό ρόλο φροντίζοντας για την επιβίωση της 

οικογένειας ενώ η γυναίκα, από την άλλη πλευρά, περιορισμένη στο διαμέρισμα και 

μην έχοντας το πλαίσιο της γειτονιάς (όπως στην παραδοσιακή περίπτωση) αποζητά 

την επικοινωνία στον άντρα της. Όταν το αίτημα επικοινωνίας δεν έχει ανταπόκριση, 

τότε στρέφεται στα παιδιά της. Αυτή η στροφή οδηγεί σε δυσλειτουργίες της 

οικογένειας και οδηγεί στην παιδοκεντρική οικογένεια η οποία υπάρχει για να 

καλύπτει τις ανάγκες των παιδιών και μόνο τα οποία με τη σειρά τους θα επωμιστούν 

το βάρος των προβλημάτων της σχέσης των γονιών τους (τριγωνοποίηση) (Σιγάλας). 

Στη σύγχρονη εποχή (μεταβιομηχανική εποχή) και πριν ακόμα γίνουν αντιληπτά τα 

αποτελέσματα της αστικοποίησης, η ελληνική κοινωνία καλείται να αντιμετωπίσει τις 

ραγδαίες εξελίξεις σε όλους τους τομείς. Πλέον στόχος δεν είναι απλά η επιβίωση 

αλλά η βελτίωση της ποιότητας ζωής. Το άτομο στοχεύει στην ένταξη στην κοινωνία 

μέσα από ομάδες (οικογένεια, φίλοι, εργασία, εκπαίδευση κ.α.) αποζητώντας την 

αυτονομία του. Ο θεσμός της οικογένειας πλέον αποκτά κι άλλες μορφές πέρα από 

την πυρηνική και η γονεϊκότητα εκφράζεται μέσα από πολλά πλαίσια (Σιγάλας). 

Έτσι, στις μέρες μας, η γονεϊκότητα εκφράζεται στο πλαίσιο ποικίλων μορφών 

οικογένειας όπως αναφέρει ο συστημικός- οικογενειακός ψυχοθεραπευτής Σταύρος 

Μεσσήνης:  

 Παραδοσιακή πυρηνική οικογένεια, που δημιουργείται με γάμο και περιλαμβάνει 

γονείς και παιδιά 

 Διευρυμένη οικογένεια, που περιλαμβάνει γονείς, παιδιά και κάποια συγγενικά 

πρόσωπα 

 Μονογονεϊκή οικογένεια, που προκύπτει από διαζύγιο, χηρεία ή πρόκειται για 

ανύπαντρες μητέρες 

 Ανασυγκροτημένη οικογένεια, που προκύπτει από ανασυγκρότηση οικογενειών 

από διαζύγια ή χηρεία 

 «Χωλή» οικογένεια, που οι γονείς παρότι δεν είναι διαζευγμένοι δε μένουν μαζί 

για διάφορους λόγους  
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Ανατρέχοντας ωστόσο στη σύγχρονη παγκόσμια αρθρογραφία, εντοπίζουμε και 

άλλες μορφές οικογένειας. Για παράδειγμα, συναντάμε οικογένειες όπου οι γονείς 

διαμένουν στο ίδιο σπίτι παρ’ ότι έχουν χωρίσει (κυρίως για κοινωνικοοικονομικούς 

λόγους), πυρηνικές ή μονογονεϊκές οικογένειες ΛΟΑΤ1 γονέων (Goldberg A., Kinkler 

L., Richardson H., Downing J., 2011) κ.α. μορφές οι οποίες δεν υπήρχαν παλαιότερα.  

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (2015), η πυρηνική μορφή 

οικογένειας μειώνεται σε παγκόσμιο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενώ παράλληλα 

το ποσοστό των άγαμων ατόμων και των ζευγαριών χωρίς παιδιά ξεπερνά το 50% των 

νοικοκυριών στον ανεπτυγμένο κόσμο. Λιγότερο από το ένα τρίτο (30,7%) των 

νοικοκυριών των 28 κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε παιδιά το 2013. 

Επίσης, μόλις ένα στα πέντε νοικοκυριά (20,5%) ήταν ζευγάρια με παιδιά ενώ το 

ποσοστό των μόνων ενηλίκων με παιδιά έφτασε στο 4,3% του συνόλου των 

νοικοκυριών.  

Εκτός όμως από τη μορφή της οικογένειας, διαφορετικές είναι και οι τρόποι 

συμβίωσης αλλά και οι τρόποι απόκτησης παιδιού στη σύγχρονη εποχή. Έτσι, η τάση 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση (για το 2013) δεν είναι ο γάμος αλλά η συμβίωση με 

συναίνεση που είτε πλαισιώνεται νομικά είτε όχι.  

Οι μορφές λοιπόν της οικογένειας και της κοινωνίας έχουν αλλάξει πολύ με το 

πέρασμα του χρόνου. Η γονεϊκότητα έχει αποκτήσει περισσότερους πρωταγωνιστές 

και περισσότερα πλαίσια συγκριτικά με το παρελθόν. 

 

iii. Βασικά χαρακτηριστικά γονεϊκότητας: γονική αυτοαποτελεσματικότητα και 

γονική επάρκεια 

Η γονεϊκότητα είναι μια δυναμική εξελικτική διαδικασία που επηρεάζεται τόσο από 

εξωγενείς (περιβαλλοντικοί, πολιτισμικοί, κοινωνικές συνθήκες κ.α.) όσο και από 

ενδογενείς παράγοντες (Νίκου, 2016). Στους τελευταίους εντάσσονται η αίσθηση 

αποτελεσματικότητας, η ψυχολογική κατάσταση των γονέων και το επίπεδο του 

στρες που βιώνουν (Holden, 2015 όπ. αναφ. στο Νίκου, 2016). 

                                                           
1 ΛΟΑΤ: Αρκτικόλεξο που προέρχεται από τις λέξεις Λεσβία, Ομοφυλόφιλος, Αμφιφυλόφιλος, Τρανς. 
Στα αγγλικά ορίζεται ως LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender). 
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Η μελέτη της γονεϊκότητας συγκεντρώνεται τα τελευταία χρόνια στα δύο βασικά της 

χαρακτηριστικά: τη γονική αυτοαποτελεσματικότητα2  (self-efficacy) και τη γονική 

επάρκεια, παράγοντες που διαμορφώνουν την ποιότητα του γονικού ρόλου και κατ’ 

επέκταση το γονικό στυλ. 

Η γονική αυτοαποτελεσματικότητα είναι όρος προερχόμενος από την 

Κοινωνικογνωστική Θεωρία του Bandura (1989). Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, οι 

γονικές πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας είναι οι εκτιμήσεις επάρκειας που οι 

γονείς εκφράζουν για τον γονικό τους ρόλο καθώς και οι εξ ιδίων αντιλαμβανόμενες 

ικανότητες που δυνητικά επηρεάζουν θετικά τη συμπεριφορά και την εξέλιξη του 

παιδιού (Νίκου, 2016). 

Η αυτοαποτελεσματικότητα συνδέεται με: (α) την αυτό- εικόνα, (β) την έδρα ελέγχου, 

(γ) το εξελικτικό επίπεδο, και, (δ) την υποστήριξη που λαμβάνει από άλλους (Swick & 

Broadway, 1997 όπ. αναφ. στο Νίκου, 2016). 

Ο όρος έδρα ελέγχου αναφέρεται, σύμφωνα με τον Rotter (1972) και τη Θεωρία της 

Κοινωνικής Μάθησης, στον βαθμό που κάποιος νιώθει ότι έχει τον έλεγχο των 

καταστάσεων που συμβαίνουν στη ζωή του. Αν ένα άτομο πιστεύει ότι ελέγχει την 

ίδια του τη ζωή, τότε έχει εσωτερική έδρα ελέγχου. Αν πάλι πιστεύει ότι η ζωή του 

καθορίζεται από παράγοντες όπως η τύχη ή οι άλλοι άνθρωποι, τότε έχει εξωτερική 

έδρα ελέγχου (Νίκου, 2016). Η σχέση μεταξύ έδρας ελέγχου και γονικής 

αυτοαποτελεσματικότητας είναι θετική∙ γονείς με εξωτερική έδρα ελέγχου τείνουν 

να είναι λιγότερο αποτελεσματικοί και σταθεροί στις γονικές πρακτικές πειθαρχίας 

(Kokkinos & Panayiotou, 2007 όπ. αναφ. στο Νίκου, 2016).  

Η έδρα ελέγχου σε πολλές έρευνες συνδέεται με το γονικό στυλ. Γονείς με χαμηλή 

εσωτερική έδρα ελέγχου, έχουν πιο αυταρχικό στυλ διαπαιδαγώγησης ενώ γονείς με 

                                                           
2  Ο όρος «αυτοαποτελεσματικότητα» χρησιμοποιείται ως  μετάφραση του αγγλικού όρου «self-
efficacy» όπως προκύπτει από το λήμμα της ελληνικής έκδοσης του Λεξικού Ψυχολογίας του 
Cambridge (2015). Σύμφωνα με αυτό ο όρος αποδίδεται ως εξής: «η αποτελεσματικότητα του εαυτού, 
όπως γίνεται αντιληπτή από το άτομο. Αφορά τις πεποιθήσεις του για την ικανότητά του να επιδρά 
στα γεγονότα που επηρεάζουν τη ζωή του. Η βασική αυτή πεποίθηση αποτελεί το θεμέλιο των 
κινήτρων, της επίτευξης και της συναισθηματικής ευεξίας των ανθρώπων. Αν οι άνθρωποι δεν 
πιστεύουν ότι οι πράξεις  τους μπορούν να φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, τότε έχουν πολύ 
μειωμένο κίνητρο να αναλάβουν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή να επιμείνουν όταν αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες» (Λεξικό Ψυχολογίας του Cambridge, 2015, σ. 136 όπ. αναφ. στο Καρακώστα,  2016). 
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εσωτερική έδρα ελέγχου είναι λιγότερο αυταρχικοί (Jansenss, 1994 όπ. αναφ. στο 

Νίκου, 2016). 

Η γονική αυτοαποτελεσματικότητα επηρεάζει τη γονική επάρκεια. Η επάρκεια που 

θα νιώσει ο γονέας για τον γονικό του ρόλο, εξαρτάται από τις πεποιθήσεις 

αυτοαποτελεσματικότητας. Σύμφωνα με τον Bornstein (2002 όπ. αναφ. στο Νίκου, 

2016):  

«[…] η γονική επάρκεια σχετίζεται με τις πεποιθήσεις του γονέα για τις 

ικανότητές του να παρέχει ζεστασιά, αποδοχή και να ανταποκρίνεται με 

ευαισθησία στις βασικές αναπτυξιακές ανάγκες του παιδιού του. Αυτό συντελεί 

και επηρεάζει τον τρόπο που θα συμπεριφερθεί προς τα παιδιά του και τελικά 

επηρεάζει την ψυχοσυναισθηματική προσαρμογή τους».  

Η γονική επάρκεια ωστόσο δεν έχει οριστεί ούτε εμπειρικά ούτε ερευνητικά. Αυτό 

καθιστά δύσκολο και τον καθορισμό των απαιτούμενων κριτηρίων για την 

ανταπόκριση ενός γονέα στον ρόλο του. Γενικά αποδεκτές και χρήσιμες πρακτικές 

όπως η βασική φροντίδα, η ασφάλεια, η θετική συναισθηματική έκφραση, η 

ζεστασιά, η παροχή κατάλληλων ερεθισμάτων, η σταθερότητα κ.α. έχουν αποδειχθεί 

ελλιπείς σε περιπτώσεις αξιολόγησης της γονικής επάρκειας σε νομικές υποθέσεις 

επιμέλειας παιδιού ή σε διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα (Βλαχογιάννη κ. 

συν., 2014). 

Η αυτοαποτελεσματικότητα ωστόσο ποικίλλει από γονέα σε γονέα και «παίζει 

καθοριστικό ρόλο στη συμπεριφορά που επιδεικνύουν οι γονείς κατά την 

αλληλεπίδραση με τα παιδιά τους και συνδέεται στενά με την ανάπτυξη των παιδιών 

και την ψυχοκοινωνική τους προσαρμογή» (Βλαχογιάννη κ συν., 2014). 

Οι περισσότεροι γονείς εκφράζουν θετικές σκέψεις και συναισθήματα για τη 

γονεϊκότητα και τις εμπειρίες που αποκτούν μέσα από αυτή. Βρίσκουν τη γονεϊκότητα 

ως μια εμπειρία ευχάριστη, διαφωτιστική και μερικές φορές συναρπαστική. Ωστόσο 

αυτό δεν έχει καθολική ισχύ. Μερικοί γονείς αντιλαμβάνονται ελάχιστα τη γονική 

εμπειρία ως ευχάριστη. Εκφράζουν δυσαρέσκεια για το μέγεθος των ευθυνών και 

νιώθουν αδυναμία να ανταποκριθούν στις γονικές δεξιότητες (Coleman P., Karraker 

K., 1998). 
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Γονείς με υψηλή γονική αυτοαποτελεσματικότητα3  αποπνέουν εμπιστοσύνη στην 

απόκτηση και άσκηση αποτελεσματικών γονικών δεξιοτήτων ενώ αντιστρόφως, 

γονείς με χαμηλή γονική αυτοαποτελεσματικότητα μπορεί να δυσκολεύονται 

περισσότερο να ανταποκριθούν αποτελεσματικά απέναντι στις προκλητικές παιδικές 

καταστάσεις (Jones T., Prinz R., 2005, σ. 342) γεγονός που συνδέεται και με επιθετική 

γονική συμπεριφορά (Βλαχογιάννη Α., Αγγελή, Κ., 2014, σ. 42). 

«Η  απογοήτευση και η προκύπτουσα ψυχολογική ανικανότητα των γονέων 

μπορεί να λειτουργήσει ως πρόδρομος για την παιδική κακοποίηση με δυνητικά 

σοβαρές συνέπειες για τη σωματική, κοινωνικο-συναισθηματική και γνωστική 

ανάπτυξη των παιδιών στις πιο ακραίες περιπτώσεις» (Egeland & Erickson, 

1987; Mrazek, 1993; Pianta, Egeland, & Erickson, 1989 όπ. αναφ. στο Coleman 

κ. συν., 1998). «Ακόμη και μικρότερες μορφές γονικής δυσαρέσκειας που 

εκφράζονται με καθημερινή αρνητικότητα ή/και αδιαφορία μπορεί να έχουν 

ανεπαίσθητες αλλά και ύπουλες επιπτώσεις στην ανάπτυξη του παιδιού» 

(Coleman κ. συν., 1998). 

Η γονική αυτοαποτελεσματικότητα ενσωματώνει, σύμφωνα με τον Bandura, τόσο τις 

ειδικές γνώσεις που πρέπει να έχει ο γονέας σχετικά με την ανατροφή ενός παιδιού 

όσο και με την εμπιστοσύνη στον εαυτό του σχετικά με την εκτέλεση των 

συμπεριφορών που απαιτεί ο ρόλος αυτός (Coleman  κ. συν., 1998). 

Η υψηλή γονική αυτοαποτελεσματικότητα συνδέεται άμεσα με τη θετική 

γονεϊκότητα. Οι συμπεριφορές, οι ικανότητες και οι στρατηγικές εκείνες των γονέων 

που θεωρείται ότι προάγουν θετική και προσαρμοστική ανάπτυξη και αποτελέσματα 

του παιδιού συνιστούν τη θετική γονεϊκότητα (Coleman κ. συν., 1998 όπ. αναφ. στο 

Jones κ. συν., 2005, σσ. 346- 347).  

                                                           
3 Ο όρος «self-efficacy» έχει μεταφραστεί στο Βλαχογιάννη κ. συν., 2014 ως «αυτεπάρκεια». Για 
αποφυγή σύγχυσης, θα χρησιμοποιηθεί ο όρος «αυτοαποτελεσματικότητα» στο σύνολο της 
εργασίας. 
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Τι κρύβεται όμως πίσω από την χαμηλή αυτοαποτελεσματικότητα των γονέων; 

Η απάντηση κρύβεται στην ικανοποίηση. Γονείς με χαμηλή αυτοαποτελεσματικότητα 

είναι λιγότερο πιθανό να εισπράττουν ευχαρίστηση από το γονικό τους ρόλο. Τα 

χαμηλά αυτά επίπεδα ευχαρίστησης συνδέονται με υψηλά επίπεδα άγχους και 

κατάθλιψης, με δυσλειτουργικές γονικές πρακτικές, με την εμφάνιση προβλημάτων 

συμπεριφοράς στο παιδί αλλά και με την κόπωση (fatigue).   

Οι δυσλειτουργικές γονικές πρακτικές αφορούν στην ελαστικότητα (laxness), στην 

υπερ-αντιδραστικότητα (over-reactivity) και στις λεκτικές επιπλήξεις (verbosity) ενώ 

με τον όρο κόπωση νοείται η διαρκής και πολύ πιεστική αίσθηση εξάντλησης και 

απώλειας ενέργειας, η οποία δεν ανακουφίζεται εύκολα με την ξεκούραση. Κατ’ 

επέκταση, αυτή η αδυναμία αυτορρύθμισης του γονέα, μειώνει την υπομονή και την 

ικανότητά του να έρθει αντιμέτωπος με δύσκολες καταστάσεις και αυξάνει την 

ευερεθιστότητα και την απογοήτευση. Η αρνητική πεποίθηση που έχει για την 

ανταπόκρισή του σε θέματα όπως η συμπεριφορά των παιδιών, η δυσκολία 

επικοινωνίας μαζί τους κ.α. αυξάνει το γονικό στρες (parenting stress) (Βλαχογιάννη 

κ. συν., 2014, σ. 42). 

Γονεϊκότητα 

Βασικά χαρακτηριστικά  

Γονική αυτοαποτελεσματικότητα Γονική επάρκεια 
σχ

ετ
ίζ

ετ
αι

 

(α) αυτό- εικόνα 

(β) έδρα ελέγχου 

(γ) εξελικτικό επίπεδο 

(δ) υποστήριξη από άλλους 

Γονικό στυλ 
επηρεάζει 

επηρεάζει 

Εικόνα 1. Σχέση γονεϊκότητας και γονικού στυλ 
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Οι Cambpell et al. (όπ. αναφ. στο Βλαχογιάννη κ. συν., 2014, σ. 42) αναφέρουν τη 

σύνδεση του γονικού στρες με την αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας και τη 

δυσλειτουργική συμπεριφορά των γονέων, καθώς και με τα εξωτερικευμένα 

προβλήματα του παιδιού, όπως υπερκινητικότητα και επιθετικότητα. 

Οι Jones κ. συν. (2005, σ. 359) τονίζουν ότι η επιρροή της γονικής 

αυτοαποτελεσματικότητας δεν θα πρέπει να παραβλέπεται διότι μπορεί να είναι 

ένας δείκτης πρόβλεψης της γονικής ικανότητας και των αποτελεσμάτων που 

σχετίζονται με το παιδί και, κατά κάποιον τρόπο, και ένας δείκτης κινδύνου. Η γονική 

αυτοαποτελεσματικότητα θα πρέπει να θεωρείται ως ένας στόχος πρόληψης και 

παρέμβασης στα Προγράμματα Παρέμβασης για την ενίσχυση της γονικής μέριμνας 

και της ανάπτυξης των παιδιών. 

Οι Coleman κ. συν. (1998, σ. 79) αναφέρουν ότι οι γονείς θα πρέπει να έχουν πίστη 

στις ικανότητές τους. Όταν γίνει αυτή η εσωτερίκευση της ικανότητας, τότε θα γίνει 

εφικτή η ικανοποίηση και η ευχαρίστηση του γονικού ρόλου ακόμη και κάτω από 

οριακές περιβαλλοντικές συνθήκες. 

 

iv. Τύποι γονέα 

Στη συστημική προσέγγιση της οικογένειας, η Baumrind (1968, όπ. αναφ. στο Reaves) 

κατηγοριοποίησε τους γονείς σε τρείς τύπους: δημοκρατικός, αυταρχικός και 

ανεκτικός ενώ οι Maccoby and Martin (1983) πρόσθεσαν ακόμη έναν τύπο γονέα, τον 

αδιάφορο. 

«Ο δημοκρατικός τύπος γονέα παρέχει υψηλού βαθμού υποστήριξη και έλεγχο. 

Κατευθύνει τη συμπεριφορά του παιδιού, εξηγώντας τους οικογενειακούς 

κανόνες, δίνοντας ανατροφοδότηση και ενθαρρύνοντας την έκφραση 

αντιρρήσεων. Τα παιδιά των δημοκρατικών γονέων μαθαίνουν πώς να 

διαπραγματεύονται και να συμμετάσχουν σε συζητήσεις. Καταλαβαίνουν ότι 

αποτιμώνται οι απόψεις τους και ως εκ τούτου, είναι πιο πιθανό να είναι 

κοινωνικά υπεύθυνοι και αυτόνομοι.» (Βλαχογιάννη, Α. & Αγγελή, Κ., 2014). 

«Ο αυταρχικός τύπος γονέα παρέχει υψηλού βαθμού έλεγχο αλλά χαμηλού 

βαθμού υποστήριξη. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην υπακοή και τη συμμόρφωση, 
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καθώς θεωρείται πρόσωπο εξουσίας. Προσπαθεί να ελέγξει τη συμπεριφορά 

του παιδιού με αυστηρό και τιμωρητικό τρόπο, αποθαρρύνει την αυτενέργεια 

και την αυτονομία του, χωρίς όμως να εξηγεί τους κανόνες, και καταστέλλει 

κάθε σκέψη και συμπεριφορά, που εκείνος θεωρεί ότι δεν είναι σωστή. Παιδιά 

αυταρχικών γονέων μαθαίνουν ότι το να ακολουθείς τους κανόνες και να τηρείς 

αυστηρή πειθαρχία αποτιμάται περισσότερο από την ανεξάρτητη 

συμπεριφορά. Ως αποτέλεσμα, τα παιδιά μεγαλώνοντας έχουν χαμηλή 

αυτοπεποίθηση και φτωχές κοινωνικές δεξιότητες.» (Βλαχογιάννη κ. συν., 

2014). 

«Ο ανεκτικός γονέας παρέχει υψηλού βαθμού υποστήριξη, αλλά χαμηλό 

έλεγχο. Συμπεριφέρεται με μη τιμωρητικό τρόπο, αποδέχεται και 

ανταποκρίνεται θετικά στις επιθυμίες και τις ενέργειες του παιδιού. Δίνει 

εξηγήσεις για τους κανόνες της οικογένειας, αλλά δεν ενθαρρύνει το παιδί να 

υπακούσει σε αυτά τα πρότυπα. Παιδιά με ανεκτικούς γονείς μαθαίνουν ότι 

υπάρχουν πολύ λίγα όρια και κανόνες και ότι οι συνέπειες των πράξεών τους 

δεν είναι πιθανό να είναι πολύ σοβαρές. Ως αποτέλεσμα, τα παιδιά 

μεγαλώνοντας ίσως έχουν εγωκεντρική συμπεριφορά και δυσκολία με την 

άσκηση αυτοελέγχου, χαρακτηριστικά που μπορεί να επηρεάσουν τη σωστή 

ανάπτυξη σχέσεων με τους συνομηλίκους τους.» (Βλαχογιάννη κ. συν., 2014). 

Τέλος,  

«Ο αδιάφορος τύπος γονέα χαρακτηρίζεται από χαμηλού βαθμού υποστήριξη 

αλλά και έλεγχο. Ο γονέας δεν εμπλέκεται στη ζωή του παιδιού και δεν 

αλληλεπιδρά μαζί του. Δεν θέτει όρια και δεν παρέχει στοργή. Είναι 

συναισθηματικά απόμακρος και αφοσιωμένος στις δικές του δυσκολίες. Τα 

παιδιά μαθαίνουν ότι οι  γονείς ενδιαφέρονται για τη δική τους ζωή και 

επενδύουν πολύ λίγο χρόνο στην ανατροφή των παιδιών. Ως αποτέλεσμα 

εμφανίζουν παρόμοια πρότυπα συμπεριφοράς ή παρορμητικές συμπεριφορές 

και αδυναμία αυτορρύθμισης.» (Βλαχογιάννη κ. συν., 2014) 
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Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) οι τύποι γονικής 

συμπεριφοράς είναι καθοριστικοί τόσο για τη συναισθηματική, όσο και για την 

κοινωνική και γνωστική ανάπτυξη των παιδιών. Έχουν βαρύνουσα σημασία για την 

ανάπτυξη ψυχικών διαταραχών (τόσο στην παιδική ηλικία όσο και στην ενήλικη ζωή), 

την εμφάνιση παραβατικής συμπεριφοράς και ακαδημαϊκής αποτυχίας (Βλαχογιάννη 

κ. συν., 2014). 

 

Η έρευνα του Pew Research Center σχετικά με το γονικό στυλ από γενιά σε γενιά στην 

Αμερική κατέδειξε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά για κάθε γενιά γονέων (Pew 

Research Center, 2015) (Διάγραμμα 1). Θα πρέπει να τονιστεί ότι για καμία γενεακή 

ομάδα δεν ορίζονται ακριβή χρονικά όρια. Έτσι, «Millennials» θεωρούνται οι 

γεννημένοι/ες (γονείς) μεταξύ των αρχών του ’80 μέχρι τα μέσα του ’90 και αρχές του 

00’, «Generation X» αυτοί/ές που γεννήθηκαν από τα μέσα και τέλη της δεκαετίας 

του ’60 μέχρι τα τέλη του ’70 και αρχές του ’80, ενώ, «Boomers» αυτοί/ές που 

γεννήθηκαν αρχές και μέσα του ’40 μέχρι το 1960-1964.  

 

Δημοκρατικός  

Αδιάφορος  Ανεκτικός  Υποστήριξη/Ζεστασιά Απαντητικότητα 

Απ
αι

τη
τι

κό
τη

τα
 

Έλ
εγ

χο
ς 

Δημοκρατικός 

«Σε νοιάζομαι και θα σου δώσω την ελευθερία που 
δικαιούσαι αλλά για θέματα που αφορούν την 
ασφάλειά σου, θα κάνεις ό,τι σου λέω εγώ.» 

Σαφή όρια           Ενθαρρύνει την έκφραση αντιρρήσεων 

Ανατροφοδότηση            Εκούσια υπακοή και πειθαρχία 

Όχι αυστηροί περιορισμοί        Επικυρώνει  

Κατευθύνει τη συμπεριφορά 

Αυταρχικός 

Ελεγκτικός   Τήρηση τάξης 

Τιμωρητικός   Υπακοή/Συμμόρφωση 

Αυτός που το σωστό Δεν εξηγεί κανόνες 

Πρόσωπο εξουσίας Αυστηρός 

Δεν ενθαρρύνει λεκτική επικοινωνία 

Αποθαρρύνει αυτενέργεια/αυτονομία 

Αδιάφορος 

Είναι απών   Δεν αλληλεπιδρά 

Παραμέληση  Δεν εμπλέκεται στη ζωή του παιδιού 

Δεν θέτει όρια   Αδιαφορία 

 Δεν παρέχει στοργή 

Συναισθηματικά αδιάφορος 

Αφοσιωμένος στις δικές του δυσκολίες  

Ανεκτικός 

Αποφεύγει την άσκηση ελέγχου        Δε λέει «όχι» 

Ασαφείς ρόλοι   Παραδίδεται στο παιδί 

Το παιδί ρυθμίζει μόνο του τη συμπεριφορά του 

«Σε εμπιστεύομαι, ξέρεις ποιο είναι το σωστό» 

Δεν ενθαρρύνει το παιδί να υπακούσει σε κανόνες 

Ανταποκρίνεται θετικά στις επιθυμίες/ενέργειές του 
παιδιού 

Εικόνα 2. Τυπολογία μορφών άσκησης γονικού ρόλου σύμφωνα με την Baumrind και τους Maccoby & Martin 
(Βλαχογιάννη κ. συν., 2014) 
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Κεφάλαιο 2. Γονεϊκότητα, μάθηση και τεχνολογία 

i. Το ψηφιακό χάσμα και η γονεϊκότητα στην ψηφιακή εποχή 

Πολλές είναι οι προσπάθειες που έχουν γίνει σχετικά με τον ορισμό του ψηφιακού 

χάσματος (digital divide). Γενικά, ως ψηφιακό χάσμα νοείται η απόσταση ανάμεσα σε 

αυτούς που έχουν πρόσβαση και σε αυτούς που δεν έχουν πρόσβαση σε νέες μορφές 

πληροφοριακής τεχνολογίας, που περιλαμβάνουν υπολογιστές, δίκτυα και 

εξοπλισμό-  όπως η κινητή τηλεφωνία- χωρίς να εξαντλείται η φυσική πρόσβαση σε 

αυτόν (Καμπακάκη, 2015).  

Σύμφωνα με ορισμό που δημοσίευσε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) το 2001 με τον τίτλο “Understanding the Digital Divide”, το 

ψηφιακό χάσμα αναφέρεται ως «το χάσμα μεταξύ των ατόμων, των οικογενειών, των 

επιχειρήσεων και των γεωγραφικών περιοχών, σε διαφορετικά κοινωνικο-οικονομικά 

επίπεδα, όσον αφορά τις ευκαιρίες τους να έχουν πρόσβαση στις Τεχνολογίες 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών και στη χρήση του Διαδικτύου για ένα ευρύ φάσμα 

δραστηριοτήτων» (Πασχαλίδου, 2011). 

Ο όρος ψηφιακό χάσμα είναι σχετικά πρόσφατος. Αφετηρία του θεωρείται το 1970, 

οπότε ξεκίνησαν οι έρευνες για την άνιση κατανομή της πληροφορίας. Χωρίς να έχει 

για χρόνια ιδιαίτερη απήχηση στους επιστημονικούς και πολιτικούς κύκλους, το 1996 

γίνεται ευρύτερα γνωστός όταν χρησιμοποιείται πρώτη φορά σε επίσημη ομιλία των 

τότε προέδρου και αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Bill Clinton και Al Gore. Με την επινόηση 

του Διαδικτύου και τη ραγδαία εμπορευματοποίηση των προσωπικών υπολογιστών, 

η πρόσβαση στην πληροφορία δημιουργεί ανισότητες και έτσι το ψηφιακό χάσμα 

απασχολεί έντονα (Πασχαλίδου, 2011).  

Στις μέρες μας μάλιστα γίνεται λόγος για δεύτερο ψηφιακό χάσμα∙ χάσμα μεταξύ 

αυτών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποδοτικά τα νέα αυτά εργαλεία και σε 

αυτούς που δεν έχουν αυτή την ικανότητα (Mancinelli, 2008 όπ. αναφ. στο 

Καμπακάκη, 2015).  

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη δημιουργία ψηφιακού χάσματος είναι πολλοί. 

Μεταξύ αυτών η υποδομή δικτύου, το κόστος των ΤΠΕ, η εκπαίδευση, το εισόδημα, 

η ηλικία, το φύλο και η χρήση των ΤΠΕ (Πασχαλίδου, 2011).  
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Η σημερινή ψηφιακή εποχή και το ψηφιακό χάσμα λοιπόν δε θα μπορούσαν να 

αφήσουν ανεπηρέαστη την οικογενειακή ζωή και τη γονεϊκότητα. Μάλιστα η 

τελευταία αναφέρεται συχνά πλέον και ως ψηφιακή (digital parenting) (LSE Blog, 

2016). Το επίπεδο της ανάπτυξης της τεχνολογίας και η σχέση της με αυτή ανά εποχή 

χαρακτηρίζει άλλωστε και τις γενιές. Η τεχνολογία εξάλλου ανήκει στους τομείς που 

θεωρείται πως αυξάνει το χάσμα μεταξύ των γενεών. Σύμφωνα με τους Mulvihill C., 

Rivers K., Aggleton P. (2000) «επικοινωνιακό χάσμα μεταξύ των παιδιών και των 

γονέων υπήρχε πάντα αλλά έχει διευρυνθεί με την παρουσία του Internet, την 

εξάπλωση των κοινωνικών δικτύων και την τεχνολογική εξέλιξη». 

Όπως επισημαίνουν ερευνητές «οι νέοι βιώνουν την τεχνολογία στη ζωή τους πολύ 

διαφορετικά από τους γονείς τους και αυτό μπορεί να αποτελέσει πηγή έντασης στην 

οικογενειακή ζωή» (Cho & Hongsik 2005; Livingstone & Helsper 2007a; Silverstone 

1992, 2007 όπ. αναφ. στο Clark, 2009). Μάλιστα, έρευνα της Clark (2009) σε 

οικονομικά μειονεκτούσες οικογένειες στις ΗΠΑ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 

υπάρχει «γνωστικό χάσμα» μεταξύ γονέων και εφήβων όσον αφορά στα ψηφιακά 

μέσα και ιδιαίτερα στα online περιβάλλοντα. Η Kvasny (2006 όπ. αναφ. στο Clark, 

2009) υποστηρίζει ότι το «γνωστικό χάσμα» μεταξύ αυτών που κατέχουν την 

ψηφιακή τεχνογνωσία και αυτών που τη στερούνται αποτελεί συχνά πηγή ντροπής 

ενώ ο  Ribak (2001 όπ. αναφ. στο Clark, 2009) παρομοίως αναγνωρίζει αυτού του 

είδους την ντροπή ως πηγή οικογενειακής έντασης σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν 

γονείς που είναι λιγότεροι έμπειροι και γνώστες των ψηφιακών μέσων συγκριτικά με 

τα παιδιά τους.  

Πέρα όμως από την ραγδαία είσοδο των νέων τεχνολογιών η οποία αναμφισβήτητα 

έχει επηρεάσει την οικογενειακή καθημερινότητα, πολλές είναι οι έρευνες που 

αποδεικνύουν την επιρροή που ασκούν τα ίδια τα παιδιά προς αυτή την κατεύθυνση 

στους γονείς τους τόσο όσον αφορά στην υιοθέτηση των τεχνολογιών (π.χ. Selwyn, 

2004; Van Rompaey, Roe, & Struys, 2002 όπ. αναφ. στο Nelissen, Van den Bulck V., 

2017) όσο και στην εκμάθησή τους (π.χ. Correa, 2014; Correa, Straubhaar, Spence, & 

Chen, 2015 όπ. αναφ. στο Nelissen, κ. συν., 2017).  

Όπως αναφέρει η Correa (2014, όπ. Αναφ. στο Nelissen κ. συν., 2017) πρόκειται για 

μια διαδικασία «από κάτω προς τα πάνω μετάδοσης της τεχνολογίας» (“bottom-up 

technology transmission”). Αυτό συμβαίνει διότι όπως ισχυρίζεται η Livingstone 
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(2009, όπ. αναφ. στο Nelissen κ. συν., 2017) τα σημερινά παιδιά θεωρούνται οι «νέοι 

εμπειρογνώμονες» (“youthful experts”) του σπιτιού.  

Την πεποίθηση αυτή ενισχύει και η Clark (2011, όπ. αναφ. στο Nelissen κ. συν., 2017) 

η οποία ονομάζει αυτή τη διαδικασία χειρισμού των νέων τεχνολογιών μεταξύ 

παιδιών και γονέων ως «συμμετοχική μάθηση» ενώ η Katz (2010, όπ. αναφ. στο 

Nelissen κ. συν., 2017) ορίζει τα παιδιά ως «μεσίτες των μέσων» με την έννοια ότι τα 

παιδιά επηρεάζουν τη σύνδεση, τη χρήση και την κατανόηση των παραδοσιακών και 

νέων μέσων τεχνολογίας στην οικογένεια.    

Παρά λοιπόν την κριτική που δέχτηκε από πολλούς ερευνητές (π.χ., Livingstone, 2009; 

Selwyn, 2009 όπ. αναφ. στο Nelissen κ. συν., 2017)  η θεωρία του Prensky (2001) στην 

οποία χαρακτηρίζει τα παιδιά ως «ψηφιακούς ιθαγενείς» (digital natives) και τους 

γονείς ως «ψηφιακούς μετανάστες» (digital immigrants), τα εμπειρικά παραδείγματα 

που υπάρχουν σε μελέτες της επικοινωνίας και των μέσων ενημέρωσης δείχνουν ότι 

συχνά τα παιδιά όχι μόνο εισάγουν τους γονείς τους στα νέα μέσα (π.χ., Selwyn, 2004, 

Van Rompaey et al., 2002) αλλά τους διδάσκουν και τους καθοδηγούν στο πώς να τα 

χρησιμοποιούν και να αλληλεπιδρούν με αυτά (Nelissen κ. συν., 2017). 

Αυτό έχει ως φυσικό επακόλουθο την αύξηση των απαιτήσεων του γονικού ρόλου και 

κατ’ επέκταση την ανάγκη εκπαίδευσης των γονέων στον τομέα αυτό. Σύμφωνα με 

την Clark (2011) πέρα από τις γνωστές στρατηγικές διαμεσολάβησης των γονέων (ως 

προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών), η μελλοντική έρευνα θα πρέπει να εξετάσει 

την αναδυόμενη στρατηγική της συμμετοχικής μάθησης η οποία περιλαμβάνει γονείς 

και παιδιά που αλληλεπιδρούν μαζί και μέσω των ψηφιακών μέσων. 

Εκτός λοιπόν από τις βασικές ανάγκες φροντίδας, ασφάλειας, εκπαίδευσης κ.λπ., ο 

γονικός ρόλος πλέον απαιτεί την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τις 

νέες τεχνολογίες με σκοπό τόσο την προστασία των παιδιών από κινδύνους που 

σχετίζονται με αυτές όσο και για την ενίσχυση της σχέσης γονέα- παιδιού.  

ii. Κοινωνικοπολιτισμικές Θεωρίες Μάθησης   

Μεταξύ των θεωριών μάθησης ιδιαίτερη προσοχή δίνεται τα τελευταία χρόνια στις 

κοινωνικοπολιτισμικές. Ο κυριότερος εκπρόσωπός τους, ο Albert Bandura, εκφράζει 

με τη θεωρία του τις κοινωνικές θεωρίες μάθησης, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις 
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κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, μεταξύ των συμμετεχόντων της διδακτικής διαδικασίας 

(Φύκαρης, 2016). 

Η γνώση, σύμφωνα με τις θεωρίες αυτές, οικοδομείται σε συνεργατικά περιβάλλοντα 

μέσω συζητήσεων και την από κοινού υλοποίηση δραστηριοτήτων μεταξύ των μελών 

των ομάδων (Κόμης, 2004 όπ. αναφ. στο Αποστολοπούλου, 2012).  

Βασικά χαρακτηριστικά της κοινωνικής θεωρίας μάθησης είναι (Αποστολοπούλου, 

2012): 

 η ενεργός γνωστική οικοδόμηση που συντελεί στην εκ βάθους κατανόηση  

 η εγκαθιδρυμένη μάθηση (situated cognition) που λαμβάνει χώρα σε 

συγκεκριμένο πλαίσιο με αυτόνομη δραστηριότητα και κοινωνική και νοητική 

υποστήριξη  

 η κοινότητα, μέσα από την οποία λαμβάνει χώρα η μάθηση, συντελεί στη διάχυση 

της κουλτούρας και των πρακτικών της  

 η συνομιλία (discourse) που καθιστά εφικτή τη συμμετοχή και τη 

διαπραγμάτευση στο πλαίσιο της κοινότητας 

Σύμφωνα λοιπόν με την Κοινωνικο- γνωστική θεωρία του Bandura το άτομο μαθαίνει 

συμπεριφορές, στάσεις και συναισθήματα μέσα από την παρατήρηση ανθρώπων- 

προτύπων τα οποία μιμείται συνειδητά ή ασυνείδητα. Η γνωστική κωδικοποίηση των 

πληροφοριών που αποκτά το άτομο με παρατήρηση και μίμηση προτύπου, 

δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αυτοκαθοδήγηση, αυτοενίσχυση και αυτοέλεγχο 

της συμπεριφοράς του (Κουλαϊδής, 2007 όπ. αναφ. στο Αποστολοπούλου, 2012). 

Σε συνέχεια και συμπληρωματικά με τη θεωρία του Bandura, ο Lev Vygotsky με τη 

θεωρία του περί Κοινωνικού Δομισμού τονίζει τη σημασία του περιβάλλοντος τόσο 

στην ανάπτυξη όσο και στη μάθηση του παιδιού. Η γνωστική ανάπτυξη του παιδιού, 

υποστηρίζει, επηρεάζεται κυρίως από τα συμβολικά συστήματα (γλώσσα, σύστημα 

γραφής, σύστημα αρίθμησης και άλλα συναφή) (Vygotsky, 1978 όπ. αναφ. στο 

Φύκαρης, 2016) και άλλα κοινωνικά «εργαλεία» όπως για παράδειγμα αντικείμενα 

κουλτούρας και κοινωνικούς θεσμούς (Αποστολοπούλου, 2012). Εντούτοις, 

επισημαίνει, ότι οι αλληλεπιδράσεις με τα άτομα του περιβάλλοντος δεν είναι 

χρήσιμες με τη συμβατική έννοια της μετάδοσης πληροφοριών στα παιδιά. Τα παιδιά 

μετασχηματίζουν τις εμπειρίες τους με βάση τις γνώσεις και τα χαρακτηριστικά τους 
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και αναδιοργανώνουν τις νοητικές δομές τους  (Shunk, 2010 όπ. αναφ. στο 

Αποστολοπούλου, 2012). Κοινώς, η γνωστική αλλαγή απορρέει από τη χρήση 

πολιτισμικών εργαλείων σε κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και την εσωτερίκευση και το 

νοητικό μετασχηματισμό αυτών των αλληλεπιδράσεων (Bruning et al., 2004). Για τον 

Vygotsky η μεσολάβηση είναι ο βασικός μηχανισμός της ανάπτυξης και της μάθησης 

(Shunk, 2010 όπ. αναφ. στο Αποστολοπούλου, 2012). 

Βασική αρχή της θεωρίας του Vygotsky είναι η «ζώνη επικείμενης ανάπτυξης» (ΖΕΑ), 

η οποία ορίζεται ως «η απόσταση μεταξύ τρέχοντος αναπτυξιακού επιπέδου, όπως 

διαπιστώνεται από την ανεξάρτητη επίλυση προβλημάτων, και του επιπέδου 

δυνητικής ανάπτυξης, όπως προσδιορίζεται μέσω της επίλυσης προβλημάτων υπό 

την καθοδήγηση ενήλικα ή σε συνεργασία με πιο ικανούς συνομηλίκους» (Vygotsky, 

1978 όπ. αναφ. στο Αποστολοπούλου, 2012). Η συνεργασία του μαθητή με τους 

ενηλίκους αλλά και τους συμμαθητές του, είναι η βάση της ανάπτυξης των ανώτερων 

νοητικών λειτουργιών και γενικότερα της προσωπικότητάς του (Κλαουδάτος, 2011). 

Όπως υποστηρίζουν οι Αλευριάδου, Βρυνιώτη, Κυρίδης, Σιβροπούλου- Θεοδοσιάδου 

& Χρυσαφίδης (2008:17 όπ. αναφ. στο Θεοδότου, 2012) «η έννοια της 

‘συνοικοδόμησης’ δίνει έμφαση στο παιδί, που το χαρακτηρίζει ως δυναμικό παίκτη 

της δικής του μάθησης». 

 

iii.  Θεωρία γονικής διαμεσολάβησης  

Οι ερευνητές άρχισαν να χρησιμοποιούν τον όρο γονική διαμεσολάβηση (parental 

mediation) όταν αναγνωρίσθηκε πως οι γονείς αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στη 

διαχείριση και ρύθμιση των εμπειριών των παιδιών τους με την τηλεόραση (Dorr, 

Kovaric & Doubleday, 1989, Kaye, 1979, Lin & Atkin, 1989, Logan & Moody , 1979, 

Nathanson, 1999, Valkenburg, Krcmar, Peeters & Marseille, 1999 όπ. αναφ. στο Clark, 

2011). 

Με τον όρο γονική διαμεσολάβηση ορίζεται η συμπεριφορά κατά την οποία «οι 

γονείς καθορίζουν κανόνες για τη χρήση της τηλεόρασης και εκδηλώνουν μια 

ερμηνευτική προσέγγιση, µεταχειριζόµενοι το µέσο ως αντικείµενο για κριτική 

εκτίμηση όπως θα έκαναν για τα κοινωνικά γεγονότα του ‘πραγματικού κόσμου’ της 
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οικογένειας ή της γειτονιάς» (Singer, Singer, Desmond, Hirsch, & Nicol, 1988, pp. 329-

330 όπ. αναφ. στο Gardikiotis, 2012).  

Η γονική διαµεσολάβηση διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τη μορφή που 

εκφράζεται: διδακτική/ενεργητική διαμεσολάβηση, περιοριστική διαμεσολάβηση 

και συµπαρακολούθηση (Valkenburg, Krcmar, Peeters, & Marseille, 1999 όπ. αναφ. 

στο Gardikiotis, 2012). Συγκεκριμένα, με τον όρο διδακτική/ενεργητική 

διαμεσολάβηση νοείται κάθε προσπάθεια εξήγησης και σχολιασμού του 

περιεχομένου με όρους κατανοητούς για τα παιδιά με σκοπό την ερμηνεία του 

περιεχομένου της τηλεόρασης από τα ίδια (Clark, 2011, Gardiotakis, 2012). Με τον 

όρο περιοριστική διαμεσολάβηση νοείται το σύνολο των κανόνων που θέτουν οι 

γονείς σχετικά με τον χρόνο, τα περιεχόμενα και τη χρήση της τηλεόρασης ως 

συμπεριφορική επιβράβευση ή τιμωρία (Warren, 2003 όπ. αναφ. στο Gardikiotis, 

2012, Clark, 2011). Τέλος, η συμπαρακολούθηση ορίζεται ως η από κοινού 

παρακολούθηση τηλεόρασης του γονέα με το παιδί χωρίς κάποια ιδιαίτερη συζήτηση 

να γίνεται σχετικά με το περιεχόμενο των προγραμμάτων (Dorr, Kovaric, & 

Doubleday,1989 όπ. αναφ. στο Gardikiotis, 2012, Clark, 2011). 

Η γονική διαμεσολάβηση φαίνεται να επιδρά στη χρήση της τηλεόρασης. Σύμφωνα 

με ερευνητικά δεδομένα, η διδακτική/ενεργητική διαμεσολάβηση φαίνεται να 

μειώνει τα αρνητικά αποτελέσματα όπως επιθετική συμπεριφορά (Austin, Roberts, & 

Nass, 1990; Desmond, Singer, & Singer, 1990; Nathanson, 1999 όπ. αναφ. στο Clark, 

2011) και βοηθά στην κατανόηση του πραγματικού και φανταστικού αλλά και στην 

αποδοχή μη παραδοσιακών ρόλων των δύο φύλων (Gardikiotis, 2012). 

Η περιοριστική μορφή διαμεσολάβησης συνδέεται µε λιγότερη χρήση της 

τηλεόρασης από τα παιδιά ή και µε αυξημένη χρήση της εκπαιδευτικής τηλεόρασης 

(St. Peters, Fitch, Huston, Wright, & Eakins, 1991 όπ. αναφ. στο Gardikiotis, 2012) ενώ 

βρέθηκε ότι, συγκριτικά με την συμπαρακολούθηση, τα παιδιά βιώνουν περισσότερα 

θετικά αποτελέσματα. 

Παρά το ότι σήμερα η θεωρία γονικής διαμεσολάβησης εμπεριέχει έμμεσα τη 

σημασία της διαπροσωπικής επικοινωνίας μεταξύ των γονέων και των παιδιών τους 

(Clark, 2011) περιορίζεται στο μέσο της τηλεόρασης και υπάρχουν ερευνητικά κενά 

ως προς την εφαρμογή της σε ψηφιακά και κινητά μέσα τεχνολογίας που πλέον 
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διαθέτει μια οικογένεια, όπως παρατηρούν οι Livingstone, Helsper κ.α. (Helsper, 

2008, Eastin, Greenberg, & Hofshire, 2006; Livingstone, 2007; Livingstone & Bober, 

2006; Oswell, 1999 όπ. αναφ. στο Clark, 2011). Την ανάγκη αυτή βελτίωσης και 

προσαρμογής της θεωρίας της γονικής διαμεσολάβησης επισημαίνουν και οι Hee 

Jhee Jiow, Sun Sun Lim & Julian Lin (2016) τονίζοντας το ταχέως μεταβαλλόμενο 

τεχνολογικό τοπίο που περιλαμβάνει βίντεο παιχνίδια, κοινωνικά δίκτυα και 

εφαρμογές.  

 

iv.  Γονική εμπλοκή και συνεκπαίδευση 

Η γονική εμπλοκή είναι μια πολυδιάστατη διαδικασία η οποία περιλαμβάνει την 

υιοθέτηση συγκεκριμένων μορφών γονικής συμπεριφοράς, με απώτερο στόχο τη 

βελτίωση της σχολικής επίδοσης των νέων και προκύπτει από τον συγκερασμό των 

προσωπικών βιωμάτων και εμπειριών των γονέων και της επίδρασης του 

οικογενειακού και ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος (Κλαδάκης, 2012, σ. 122). 

Πρόκειται για πολυδιάστατο όρο ο οποίος εμπεριέχει πολλές παραμέτρους κι έτσι, 

λόγω πολυσημίας, δε δύναται και να ορισθεί ακριβώς. 

Η πολυσημία αυτή οφείλεται στη διαφορετική νοηματοδότηση που αυτή παίρνει 

κυρίως από τους γονείς αλλά και από τους εκπαιδευτικούς. Στο ίδιο συμπέρασμα 

(περί αδυναμίας ορισμού) έχουν καταλήξει και οι ερευνητές του ζητήματος 

(Κλαδάκης, 2012, σ.58-59).  

Για την διάκριση των γονικών πρακτικών ανάμεσα σε αυτές που αφορούν τον 

εκπαιδευτικό και αυτές που αφορούν τον αναπτυξιακό τομέα, αναφέρεται ο όρος 

εκπαιδευτική εμπλοκή (Dearing et al., 2004. Kuperminc, Darnell & Alvarez, 2008. 

Schecter & Sherri, 2008. Rogers et al., 2009. Seginer, 2006 όπ. αναφ. στο Πεντέρη, 

2012), σχολική εμπλοκή (Oyserman et al., 2007. Tan & Golberg, 2009 όπ. αναφ. στο 

Πεντέρη, 2012), σχολειοκεντρική γονική εμπλοκή (Lawson, 2003 όπ. αναφ. στο 

Πεντέρη, 2012), ή και ακαδημαϊκή εμπλοκή (Roopnarine et al., 2006. Theodorou, 2007 

όπ. αναφ. στο Πεντέρη, 2012) για να περιγράψει τον τρόπο που οι γονείς 

υποστηρίζουν την ακαδημαϊκή κοινωνικοποίηση των παιδιών και τη σχολική τους 

εμπειρία, στα πλαίσια της αξίας που έχει για αυτούς η εκπαίδευση γενικότερα 

(Πεντέρη, 2012).  
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Σε γενικές γραμμές, η γονική εμπλοκή βρίσκεται σε συνάρτηση με τα εκάστοτε 

δομολειτουργικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών συστημάτων της αντίστοιχης 

χώρας. Ο Κλαδάκης (2012) ο οποίος και εστίασε την έρευνά του στην ελληνική 

εκπαιδευτική πραγματικότητα του επιπέδου του Δημοτικού Σχολείου καταγράφει τις 

βασικές πρακτικές γονικής εμπλοκής σύμφωνα με την τυπολογία του μοντέλου 

Epstein (Center on Family, School & Community Partnerships, John Hopkins 

University) στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 1). 

Πίνακας 1. Γονική εμπλοκή σύμφωνα με την τυπολογία του μοντέλου Epstein (Κλαδάκης, 2012) 

Τύποι γονικής εμπλοκής Πρακτικές 

Γονική μέριμνα  Καλλιέργεια των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την 

προετοιμασία της εισόδου των παιδιών στο σχολείο ή τη 

μετάβασή τους σε ανώτερη βαθμίδα  

 Καλλιέργεια συνθηκών μάθησης στο σπίτι  

  Έκφραση προσδοκιών για την εκπαίδευση και την 

ακαδημαϊκή επιτυχία των παιδιών τους  

 Απόδοση αξίας στο θεσμό του σχολείου  

 Καλλιέργεια αυτοπεποίθησης στο μαθητή  

 Εποπτεία των δραστηριοτήτων του ελεύθερου χρόνου, 

περιορισμός τηλεόρασης, τηλεοπτική αγωγή  

 Διευθέτηση του χρόνου και καθιέρωση καθημερινού 

προγράμματος (μελέτη, φαγητό, ξεκούραση, ύπνος, 

ελεύθερος χρόνος)  

 Επίβλεψη και καθοδήγηση της παιδικής συμπεριφοράς 

(συναναστροφές, παρέες, εμφάνιση, διατροφή)   

 Προτυποποίηση της γονικής συμπεριφοράς αναφορικά με 

ζητήματα εκπαίδευσης και μάθησης 

Επικοινωνία  Επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τη σχολική 

επίδοση με πρωτοβουλία του γονέα  

 Επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς σχετικά τη σχολική 

επίδοση και το πρόγραμμα με πρωτοβουλία των 

εκπαιδευτικών  

 Αμφίδρομη ενημέρωση εκπαιδευτικών-γονέων σχετικά με τις 

διαθέσεις, τις τάσεις, τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα των 

μαθητών τους 
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Υποστήριξη του σχολικού έργου  Προσφορά εθελοντικής εργασίας των γονέων στο σχολείο 

(μεσημεριανό γεύμα, γραμματειακή υποστήριξη, βιβλιοθήκη, 

συντήρηση, επισκευές, κατασκευές)  

 Βοήθεια στους εκπαιδευτικούς και στα παιδιά στην τάξη ή σε 

άλλους χώρους του σχολείου  

 Συμμετοχή σε σχολικές εκδηλώσεις (μορφωτικές, 

πολιτιστικές, ψυχαγωγικές)  

 Συμμετοχή σε προγράμματα διαπολιτισμικής αγωγής  

 Υποστηρικτικές δραστηριότητες του έργου του δασκάλου  

 Συνοδεία μαθητών στις επισκέψεις εκτός σχολείου  

 Παρακολούθηση σεμιναρίων που οργανώνονται σε 

συνεργασία γονέων-δασκάλων  

 Παρακολούθηση της διεκπεραίωσης του μαθήματος κατόπιν 

προσκλήσεως  

 Συμμετοχή σε προγράμματα συνεκπαίδευσης 

Μάθηση στο σπίτι  Παροχή βοήθειας στις κατ’ οίκον εργασίες  

 Επίβλεψη και συντονισμός με την εργασία στη σχολική τάξη   

 Παροχή και επίβλεψη εξωσχολικών μαθημάτων και 

δραστηριοτήτων   

 Συζητήσεις για το σχολείο και σχεδιασμός για το μέλλον  

 Διερεύνηση και καλλιέργεια ταλέντων  

 Καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας στο σπίτι μέσω της 

διαδραστικής και κριτικής ανάγνωσης βιβλίων από γονείς και 

παιδιά  

 Συνεργατική εκπόνηση σχεδίων εργασίας  

 Επισκέψεις σε χώρους ενδιαφέροντος και μάθησης 

(βιβλιοθήκες, μουσεία, θέατρο)   

 Διάθεση και χρήση υποστηρικτικού υλικού (Η/Υ, βιβλία, 

περιοδικά) 

Λήψη αποφάσεων  Συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (Σύλλογος Γονέων, Σχολικό 

Συμβούλιο, Σχολική Επιτροπή)  

 Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων  

 Συμμετοχή στην αξιολόγηση και σε προσπάθειες 

εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο 
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 Ίδρυση σχολείου (θρησκευτικές, εθνοπολιτισμικές 

μειονότητες, τοπικοί σύλλογοι)  

 Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού (αφορά ελάχιστα στο 

δημόσιο ελληνικό σχολείο)  

 Συμμετοχή στο σχεδιασμό των Α.Π. (δεν αφορά στο ελληνικό 

σχολείο) 

Συνεργασία με την κοινότητα  Χρήση πηγών μάθησης (μουσεία, βιβλιοθήκες) και λοιπών 

κοινοτικών πόρων  

 Συμμετοχή σε ομίλους, οργανώσεις, συλλόγους κ.ά.  

 Ίδρυση και συμμετοχή σε Σχολές Γονέων  

 Αναζήτηση των χρηματικών πόρων για το σχολείο  

 Υλικοτεχνικός εξοπλισμός των σχολικών μονάδων 

 

Η γονική εμπλοκή επηρεάζεται από πολλές παραμέτρους οι οποίες διακρίνονται σε 

τρεις βασικές κατηγορίες:  

Α. Σχετικές με το παιδί: η ηλικία, η τάξη φοίτησης, οι προσκλήσεις που προέρχονται 

από το παιδί και οι περιπτώσεις όπου το παιδί έχει ειδικές ανάγκες 

Β. Σχετικές με τον γονέα και την οικογένεια: οι προσωπικές αναπαραστάσεις του 

γονικού ρόλου, το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, οι κοινωνικές συναναστροφές, τα 

δομολειτουργικά χαρακτηριστικά της οικογένειας και το βεβαρημένο ημερήσιο 

πρόγραμμα 

Γ. Σχετικές με τους εκπαιδευτικούς και το σχολείο: οι αναπαραστάσεις των 

εκπαιδευτικών, οι στάσεις και οι πρακτικές τους, οι προσκλήσεις που προέρχονται 

από τους εκπαιδευτικούς 

Μεταξύ αυτών των παραμέτρων βρέθηκαν οι εξής θετικές συσχετίσεις με τη γονική 

εμπλοκή: 

Α. Με το υψηλό αυτο- συναίσθημα των εκπαιδευτικών  

Β. Με τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματικότητα της γονικής 

εμπλοκής  

Γ. Με τη διδακτική εμπειρία και τις σπουδές των εκπαιδευτικών  



26 
 

Δ. Με τη θετική στάση του Διευθυντή/της Διευθύντριας του σχολείου που μεταφέρει 

το μήνυμα της διδακτικής επάρκειας των εκπαιδευτικών στους γονείς 

Ε. Με την προθυμία του εκπαιδευτικού προσωπικού για αμφίδρομη σχέση 

(Κλαδάκης, 2012, σ.σ. 134-138) 

Μέρος της γονικής εμπλοκής, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1, είναι η συμμετοχή 

των γονέων σε προγράμματα συνεκπαίδευσης με τα παιδιά τους.  

Από αναζήτηση της ελληνικής αλλά και της διεθνούς βιβλιογραφίας, δε βρέθηκαν 

πολλές περιπτώσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων συνεκπαίδευσης γονέων- 

παιδιών και μάλιστα με αντικείμενο την τεχνολογία. Συγκεκριμένα, για την Ελλάδα δε 

βρέθηκε κανένα πρόγραμμα συνεκπαίδευσης γονέων και παιδιών σε πλαίσιο 

έρευνας, ενώ στη διεθνή βιβλιογραφία βρέθηκε ένα. Το πρόγραμμα συνεκπαίδευσης 

αυτό υλοποίησε το Massachusetts Institute of Technology (MIT) Laboratory το 1998 

σe ιδιωτικό σχολείο της Ισραηλίτικης κοινότητας στο Μπουένος Άιρες με στόχο την 

διδασκαλία ηθικών αξιών μέσω της τεχνολογίας (Bers, M. & Urrea, C., 2000).  

Στα σχολεία και στις εκπαιδευτικές πολιτικές υπάρχει μια αναπτυσσόμενη 

αναγνώριση της σημασίας της εμπλοκής των γονέων, των οικογενειών και των 

κοινοτήτων στην αύξηση της ποιότητας της εκπαίδευσης (Harris and Goodall, 2008∙ 

Addi- Raccah and Arviv- Elyashiv, 2008∙ Baeck, 2010∙ Educational Council, 2010 όπ. 

αναφ. στο Brandsen, T., Steen, T. & Verschuere, B., 2018). Οι γονείς ως ενεργοί 

συμμέτοχοι και συν- παραγωγοί στην εκπαίδευση, μπορούν να εμπλακούν όχι μόνο 

έμμεσα μέσω της λήψης αποφάσεων σε τυπικά συμβούλια γονέων αλλά και άμεσα 

στο σχολείο και σε μαθησιακές δραστηριότητες (Harris and Goodal, 2008 όπ. αναφ. 

στο Brandsen, T. et al, 2018). 

v. Η στάση των γονέων σχετικά με την τεχνολογία 

Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζεται η στάση των γονέων απέναντι στην τεχνολογία και 

παρουσιάζονται οι ανησυχίες αυτών αναφορικά με ποικίλα θέματα που σχετίζονται 

με το διαδίκτυο και τη χρήση συσκευών ανά ηλικία παιδιού. 

Το 78% των γονέων, λοιπόν, στην περιοχή της Φιλαδέλφειας (Η.Π.Α.) πιστεύουν ότι η 

χρήση της τεχνολογίας από τα παιδιά τους έχει θετικό αντίκτυπο στο μέλλον, στην 
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καριέρα και στις δεξιότητες ζωής τους ενώ το 64% πιστεύει ότι επηρεάζει θετικά τη 

δημιουργικότητά τους.   

Τα θέματα που ανησυχούν τους γονείς γενικά διαφέρουν τόσο αναφορικά με την 

ηλικία των παιδιών όσο και με την εποχή.  Διαφορετικές ανησυχίες εκφράζει ο γονέας 

ενός βρέφους, διαφορετικές ενός παιδιού πρώτης σχολικής ηλικίας και διαφορετικές 

ενός εφήβου. Επιπλέον, παρατηρείται ότι οι ανησυχίες των γονέων επηρεάζονται 

ή/και καθορίζονται από τις τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις. Έτσι, άλλες 

ανησυχίες είχε ο γονέας του ’70, άλλες του ’90 και άλλες έχει ο σύγχρονος γονέας.  

Η σύγχρονη εποχή, η ψηφιακή, καλεί τους γονείς- εξοπλισμένους ή μη με 

τεχνολογικές γνώσεις- να υποστηρίξουν μια μορφή γονεϊκότητας που δεν υπήρχε 

μέχρι τώρα και έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις οικογενειακές σχέσεις και 

συνήθειες.  

Σε εθνική έρευνα που διεξήχθη από το Northwestern University (Wartella, El., 

Rideout, V., Lauricella, Al., Connell, S., 2014) σε πληθυσμό 2.300 γονέων παιδιών 

ηλικίας έως οκτώ ετών στην Καλιφόρνια και στο Ιλινόι της Αμερικής οι περισσότεροι 

γονείς (46%) εξέφρασαν ότι ανησυχούν «πολύ» ή «αρκετά» κυρίως για την υγεία και 

την ασφάλεια των παιδιών τους. Δεύτερη ανησυχία τους αποτελούσε η διατροφή και 

η καταλληλότητα των τροφών (40%) ενώ στην τρίτη θέση βρίσκονταν οι ανησυχίες 

για τις κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες (38%) και τη συμπεριφορά (38%). 

Φυσικά η κατάταξη των ανησυχιών διέφερε μεταξύ των ηλικιών των παιδιών, όπως 

φαίνεται στους Πίνακες 2 και 3. 

 

Πίνακας 2. Γονικές ανησυχίες,  Wartella, et al, 2014 

Μεταξύ γονέων παιδιών ηλικίας 0- 8 ετών, ποσοστό (%) που ανησυχεί «πολύ» ή «αρκετά» για… 

 Μεταξύ όλων 

Υγεία και ασφάλεια 46 

Διατροφή και καταλληλότητα τροφών 40 

Κοινωνικο- συναισθηματικές δεξιότητες 38 

Συμπεριφορά  38 

Σχολική προετοιμασία 32 

Δεξιότητες γραμματισμού 32 

Χρήση ηλεκτρονικών μέσων 30 

Δεξιότητες θετικών επιστημών 30 
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Σύμφωνα και πάλι με την εθνική έρευνα του Northwestern University (2014), οι 

γονείς παιδιών ηλικίας 0- 8 ετών δεν εκφράζουν ιδιαίτερη ανησυχία σχετικά με τη 

χρήση των ηλεκτρονικών μέσων από τα παιδιά τους. Λιγότερο από το 30% δηλώνει 

ότι ανησυχεί «πολύ» (13%) ή «αρκετά» (17%) ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό (55%) δεν 

εκφράζει ανησυχία («καθόλου» 31%, «σχεδόν καθόλου» 24%). 

 

Συνήθειες ύπνου 30 

Λεκτικές δεξιότητες 29 

Εξωσχολικές δραστηριότητες 27 

Εμπειρίες φροντίδας 27 

Πολιτισμική επίγνωση 26 

Δημιουργικότητα και ταλέντο  25 

Πνευματικότητα και θρησκεία 25 

Πίνακας 3. Γονικές ανησυχίες ανά ηλικία παιδιού, Wartella, et al, 2014 

Ποσοστό (%) γονέων που λέει ότι ανησυχεί «πολύ» ή «αρκετά» για… 

Γονείς παιδιών κάτω των 2 ετών Γονείς παιδιών 2- 5 ετών Γονείς παιδιών 6- 8 ετών 

Υγεία και ασφάλεια 47 Υγεία και ασφάλεια 43 Υγεία και ασφάλεια 47 

Διατροφή και καταλληλότητα τροφών 40 Διατροφή και καταλληλότητα 

τροφών 

39 Σχολική προετοιμασία 44 

Συνήθειες ύπνου 34 Συμπεριφορά 39 Διατροφή και καταλληλότητα 

τροφών 

42 

Εμπειρίες φροντίδας 33 Κοινωνικο- συναισθηματικές 

δεξιότητες 

38 Κοινωνικο- συναισθηματικές 

δεξιότητες 

42 

Κοινωνικο- συναισθηματικές δεξιότητες 33 Γνώση γραφής και ανάγνωσης 32 Συμπεριφορά 40 

Συμπεριφορά 30 Συνήθειες ύπνου 31 Δεξιότητες θετικών επιστημών 39 

Λεκτικές δεξιότητες 30 Σχολική προετοιμασία 29 Γνώση γραφής και ανάγνωσης 37 

Δημιουργικότητα και ταλέντο 27 Λεκτικές δεξιότητες 29 Χρήση ηλεκτρονικών μέσων 36 

Χρήση ηλεκτρονικών μέσων 25 Χρήση ηλεκτρονικών μέσων 28 Εξωσχολικές δραστηριότητες 31 
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Το ποσοστό αυτό (των γονέων που ανησυχούν) διαφοροποιείται όσο αυξάνεται η 

ηλικία των παιδιών. Έτσι, από το 25% των γονέων παιδιών ηλικίας 0-2 ετών, το 

ποσοστό φτάνει στο 36% για γονείς παιδιών ηλικίας 6- 8 ετών.  

Σημαντικό είναι ότι μεγαλύτερη ανησυχία εκφράζεται από τους γονείς των αγοριών 

(34% συγκριτικά με 27% για τα κορίτσια). Η ψαλίδα ανοίγει και εδώ όσο τα παιδιά 

μεγαλώνουν. Έτσι, στα παιδιά ηλικίας 6-8 ετών τα ποσοστά αγγίζουν το 42% και 30% 

για τα αγόρια και τα κορίτσια αντίστοιχα. 

Αρκετοί γονείς εκφράζουν φόβο  για «εξάρτηση» από ηλεκτρονικές συσκευές (40%)  

ενώ οι το μεγαλύτερο ποσοστό δεν ανησυχεί (57%). Τέλος, οι περισσότεροι 

εκφράζουν ανησυχία για την «έκθεση σε μη εγκεκριμένα ηλεκτρονικά μέσα στο σπίτι 

κάποιου άλλου» (51%).  

Πέρα όμως από τις ανησυχίες τους για τα τεχνολογικά μέσα, οι γονείς εκδηλώνουν 

φόβους και για την ασφάλεια των παιδιών τους στο διαδίκτυο. Τι είναι όμως αυτό 

που τους ανησυχεί περισσότερο; 

Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2008)- σε γονείς παιδιών ηλικίας 6- 

17 ετών σε 27 κράτη- μέλη της ΕΕ (12750 συμμετέχοντες γονείς)- οι γονείς εκφράζουν 

ανησυχίες σχετικά με το διαδίκτυο και τα κινητά τηλέφωνα κυρίως για τους εξής 

κινδύνους: θέαση ακατάλληλων εικόνων (βίας ή σεξουαλικού περιεχομένου), επαφή 

με άτομα που σκοπό έχουν την σεξουαλική κακοποίηση (online grooming 4 ) και 

αποκάλυψη προσωπικών/απόρρητων πληροφοριών (Διάγραμμα 2). 

                                                           
 4 Online grooming= Δράσεις που πραγματοποιούνται σκόπιμα και στόχο έχουν τη φιλία και τη 
συναισθηματική σύνδεση με ένα παιδί προκειμένου να μειωθούν οι αναστολές του παιδιού κατά την 
προετοιμασία για σεξουαλική κακοποίησή του (European Commission, 2008). 
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Σχετικά με τη θέαση ακατάλληλων εικόνων, το μεγαλύτερο ποσοστό των γονέων (2/3) 

ανησυχεί «πολύ» (45%) ενώ το 37% των ερωτώμενων είναι λιγότερο ανήσυχο σχετικά 

με τη θέαση τέτοιων εικόνων μέσω του κινητού τηλεφώνου. Μια πλειοψηφία 

ανησυχεί («ανησυχώ πολύ» 39% και «μάλλον ανησυχώ» 16%) για την πρόσβαση σε 

πληροφορίες σχετικά με αυτοτραυματισμό, αυτοκτονία ή ανορεξία.  

Πολύ μεγάλο ποσοστό των γονέων (60%) ανησυχεί κυρίως για το online grooming, 

για τον εκφοβισμό (bullying) από συνομηλίκους (54%) ή από άλλους μέσω κινητού 

τηλεφώνου (49%) ενώ περισσότεροι από τους μισούς (53%) ανησυχούν «πολύ» για 

το ενδεχόμενο το παιδί τους να απομονωθεί από τους άλλους ανθρώπους αν 

σπαταλά πολύ χρόνο στο διαδίκτυο.  

Μικρά είναι τα ποσοστά ανησυχίας σχετικά με την αποκάλυψη πληροφοριών στο 

διαδίκτυο (συμπεριλαμβανομένου και του ρίσκου οικονομικής απώλειας). Μόλις το 

25% των γονέων δηλώνουν ότι ανησυχούν «πολύ» και το 21% ότι «μάλλον ανησυχεί» 

ενώ αντίστοιχο είναι το ποσοστό των γονέων που δηλώνουν ότι «μάλλον δεν 

ανησυχούν» (24%) ή «δεν ανησυχούν καθόλου» (25%).  

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η διαφοροποίηση των ποσοστών μεταξύ των κρατών- 

μελών (στο εξής κ-μ) στην ανησυχία σχετικά με τη θέαση σε ακατάλληλο 

φωτογραφικό υλικό. Στη Γαλλία (88%), στην Πορτογαλία (84%) και στην Ελλάδα (81%) 
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να δει σεξουλικού περιεχομένου/βίαιες εικόνες …

να πέσει θύμα online grooming

να πάρει πληροφορίες για αυτοτραυματισμό, …

να πέσει θύμα εκφοβισμού από άλλα παιδιά

να απομονωθεί από τους άλλους ανθρώπους αν …

να δει σεξουλικού περιεχομένου/βίαιες εικόνες …

να δώσει προσωπικές/απόρρητες πληροφορίες …

Όταν το παιδί σας χρησιμοποιεί το Ίντερνετ ή το κινητό 
τηλέφωνο, πόσο ανησυχείτε για το ότι αυτός ή αυτή 

μπορεί...

Ανησυχώ πολύ Μάλλον ανησυχώ Μάλλον δεν ανησυχώ Δεν ανησυχώ καθόλου ΔΞ/ΔΑ

Διάγραμμα 2. Όταν το παιδί σας χρησιμοποιεί το Ίντερνετ ή το κινητό τηλέφωνο, πόσο ανησυχείτε ότι 

αυτός/αυτή μπορεί…, European Commission (2008) 
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οι γονείς ανησυχούν ότι τα παιδιά τους πιθανόν να δουν εικόνες βίας ή σεξουαλικού 

περιεχομένου όταν βρίσκονται στο διαδίκτυο. Ακολουθούν η Κύπρος (60%), η 

Λετονία (58%) και η Ισπανία (51%) με γονείς που «ανησυχούν πολύ» ενώ, αντίθετα, 

κ-μ της Σκανδιναβικής χερσονήσου- όπως η Δανία και η Σουηδία- εμφανίζουν μικρά 

ποσοστά γονέων που ανησυχούν για το θέμα αυτό (26% και 31% αντίστοιχα) 

(Διαγράμματα 3 και 4). 
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Παρόμοια κατάταξη εμφανίζουν τα ποσοστά των γονέων που ανησυχούν πολύ τόσο 

και για την εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον αυτοτραυματισμό, την αυτοκτονία 

και την ανορεξία καθώς και το online grooming με την Ελλάδα να βρίσκεται στην 

τέταρτη θέση και στις δύο περιπτώσεις (64% στην πρώτη και 70% στη δεύτερη 

περίπτωση αντίστοιχα) (Διαγράμματα 5 και 6).  
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Σε ακόμη υψηλότερη θέση (2η) οι Έλληνες γονείς δηλώνουν ότι «ανησυχούν πολύ» 

σχετικά με το ενδεχόμενο το παιδί τους να πέσει θύμα εκφοβισμού από άλλα παιδιά 

ενώ βρίσκονται στο διαδίκτυο ή μέσω κινητού τηλεφώνου (67% και 62% αντίστοιχα) 

(Διαγράμματα 7 και 8). 

 

Τέλος, οι ανησυχίες των Ελλήνων γονέων είναι υψηλές και στην περίπτωση του 

κινδύνου απομόνωσης του παιδιού τους λόγω της πολύωρης χρήσης του διαδικτύου 
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Διάγραμμα 7. Πόσο ανησυχείτε που το παιδί σας μπορεί να πέσει θύμα εκφοβισμού στο Ίντερνετ από άλλα 
παιδιά; (European Commission, 2008) 

Διάγραμμα 8. Πόσο ανησυχείτε που το παιδί σας μπορεί να πέσει θύμα εκφοβισμού από άλλα παιδιά μέσω 
του κινητού του/της τηλεφώνου; (European Commission, 2008) 
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(66%) αλλά και στην περίπτωση αποκάλυψης προσωπικών ή/και απόρρητων 

πληροφοριών στο διαδίκτυο (52%) (Διαγράμματα 9 και 10).  

 

Συνοψίζοντας, οι Έλληνες γονείς συγκέντρωσαν υψηλά ποσοστά ανησυχίας σε τρεις 

θεματικές∙ τον εκφοβισμό από άλλα παιδιά, την θέαση εικόνων σεξουαλικού 

περιεχομένου/ βίας και το ενδεχόμενο να πέσουν τα παιδιά τους θύματα online 

grooming (Πίνακας 3).  

Διάγραμμα 9. Πόσο ανησυχείτε που το παιδί σας μπορεί να απομονωθεί από τους άλλους ανθρώπους καθώς 
σπαταλά πολύ χρόνο στο διαδίκτυο; (European Commission, 2008) 
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Διάγραμμα 10. Πόσο ανησυχείτε που το παιδί σας πιθανόν να διαρρεύσει προσωπικές/ απόρρητες πληροφορίες 
στο διαδίκτυο; (European Commission, 2008) 
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vi. Τύποι γονέα βάσει της χρήσης μέσων και τεχνολογίας 

Η συνεχώς εξελισσόμενη ανάπτυξη της τεχνολογίας και η όλο και εντονότερη είσοδός 

της στο οικιακό περιβάλλον ήταν αναπόφευκτο να επηρεάσει και την οικογενειακή 

ζωή. Ο χρόνος που ο γονέας σπαταλά με τα ηλεκτρονικά μέσα στην καθημερινότητά 

του, παρακολουθώντας τηλεόραση ή ακόμα και αφήνοντας την τηλεόραση ανοιχτή 

χωρίς απαραίτητα κάποιος να παρακολουθεί, τοποθετώντας τηλεόραση στο 

υπνοδωμάτιο του παιδιού κ.α. παρόμοιες επιλογές δημιουργούν το «περιβάλλον 

ηλεκτρονικών μέσων» στο σπίτι, την «οικογενειακή οικολογία ηλεκτρονικών μέσων» 

η οποία επηρεάζει τον προσανατολισμό του παιδιού ως προς τη σχέση του με τα 

ηλεκτρονικά μέσα (Wartella κ. συν., 2014). 

Η εθνική έρευνα που διεξήχθη από το Northwestern University (2014) σε πληθυσμό 

2.300 γονέων παιδιών ηλικίας έως  οκτώ ετών στην Καλιφόρνια και στο Ιλινόι της 

Αμερικής κατέληξε στην αναγνώριση τριών τύπων γονέα αναφορικά με τη χρήση 

ηλεκτρονικών μέσων στο οικογενειακό περιβάλλον:  

Α. Γονείς υψηλής χρήσης ηλεκτρικών μέσων (Media- centric parents) (27%): Γονείς 

που σπαταλούν ένα μεγάλο μέρος του χρόνου χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά μέσα 

οι ίδιοι (μέσος όρος έντεκα ωρών ημερησίως). Τέσσερις ώρες αφορούν στην 

παρακολούθηση τηλεόρασης, τρεις- τρεισήμισι  ώρες στον υπολογιστή, περίπου δύο 

ώρες σε έξυπνα κινητά (smartphones) και επιπλέον χρόνο σε άλλες φορητές 

συσκευές (iPod ή tablet).  

Οι γονείς της κατηγορίας αυτής παίζουν επίσης ηλεκτρονικά παιχνίδια (video games) 

κατά μέσο όρο τριάντα επτά λεπτά την ημέρα. Περίπου οκτώ στους δέκα (77%) 

διαθέτουν δορυφορική τηλεόραση, περίπου οι μισοί (48%) έχουν τοποθετήσει 

Πίνακας 3. Γονικές ανησυχίες Ελλήνων γονέων σχετικά τη χρήση του Ίντερνετ ή 
του κινητού τηλεφώνου 

Ελλάδα: Όταν το παιδί σας χρησιμοποιεί το Ίντερνετ ή το κινητό τηλέφωνο, πόσο 
ανήσυχος/η είστε ότι αυτός/αυτή…; (τρεις περισσότερο αναφερόμενες 
ανησυχίες) 
Εκφοβισμός από άλλα παιδιά 83% 

Θέαση εικόνων σεξουαλικού περιεχομένου/ βίας στο Ίντερνετ 81% 

Θύμα online grooming 78% 
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τηλεόραση στο υπνοδωμάτιο του παιδιού τους (0-8 ετών) ενώ μόλις το 13% αυτών 

δηλώνει ότι δεν αφήνει «σχεδόν ποτέ» ή «ποτέ» την τηλεόραση ανοιχτή όταν 

κανένας δεν παρακολουθεί. Το 80% διαθέτουν κονσόλα (video game) και το 48% 

αυτών τηλεόραση που είναι συνδεδεμένη με το ίντερνετ.  

Οι γονείς της κατηγορίας αυτής εντάσσουν την παρακολούθηση τηλεόρασης στις 

οικογενειακές δραστηριότητες και γενικά χρησιμοποιούν τα μέσα αυτά ως γονικό 

εργαλείο (για να πετύχουν την ενασχόληση των παιδιών με μικροδουλειές του 

σπιτιού, με το στρώσιμο του τραπεζιού ή για να τα κοιμίσουν). 

Οι περισσότεροι γονείς ανέφεραν τη θετική επίδραση των μέσων στη γνωστική και 

κοινωνικο- συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών ενώ το 23% δήλωσαν ότι 

χρησιμοποιούν τα ηλεκτρονικά μέσα για να βρίσκονται σε επαφή με τα παιδιά τους. 

Τέλος, οι γονείς του τύπου αυτού υποστήριξαν ότι οι φορητές ηλεκτρονικές συσκευές 

έχουν κάνει τη γονεϊκότητα ευκολότερη και είναι λιγότερο πιθανό να εκφράσουν 

ανησυχίες για τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων από τα παιδιά τους.  

Β. Γονείς μέτριας χρήσης ηλεκτρονικών μέσων (Media- moderate parents) (47%): Ο 

τύπος αυτός αποτελεί τη μεγαλύτερη ομάδα της έρευνας. Οι γονείς αυτοί σπαταλούν 

κατά μέσο όρο κάτω από πέντε ώρες την ημέρα χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά μέσα 

και τα παιδιά τους κάτω από τρεις ώρες.  

Παρακολουθούν περίπου δύο ώρες τηλεόραση, χρησιμοποιούν τον υπολογιστή μία 

με μιάμιση ώρα, τα έξυπνα κινητά τους περίπου μισή ώρα και τα tablets (ή άλλες 

συσκευές) περίπου δεκαοκτώ λεπτά ημερησίως ενώ δεν παίζουν πολλά ηλεκτρονικά 

παιχνίδια (δώδεκα λεπτά κατά μέσο όρο). Σε αντίθεση με τον προηγούμενο τύπο 

γονέων, οι γονείς μέτριας χρήσης ηλεκτρονικών μέσων, προτιμούν δραστηριότητες 

εκτός σπιτιού από την παρακολούθηση τηλεόρασης ή ταινιών.  

Γ. Γονείς χαμηλής χρήσης ηλεκτρονικών μέσων (Media- light parents) (26%): Οι γονείς 

του τρίτου και τελευταίου τύπου αφιερώνουν λιγότερο από δύο ώρες ημερησίως στα 

ηλεκτρονικά μέσα. Βλέπουν τηλεόραση για λιγότερο από μία ώρα (56’), 

χρησιμοποιούν τον υπολογιστή τους για κάτι παραπάνω από μισή ώρα (33’), για 

ελάχιστα λεπτά (10’) τα έξυπνα κινητά τους και άλλες φορητές ηλεκτρονικές 

συσκευές (06’) ενώ παίζουν για ακόμη λιγότερο χρόνο ηλεκτρονικά παιχνίδια (03’). 
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Το περιβάλλον του σπιτιού στην περίπτωσή τους είναι ελάχιστα προσανατολισμένο 

στη χρήση μέσων με οθόνη. Λιγότεροι- συγκριτικά με τους υπόλοιπους τύπους 

γονέων- αναφέρουν τη συνδρομή σε δορυφορική τηλεόραση (62%), λιγότεροι έχουν 

τηλεόραση στο υπνοδωμάτιο των παιδιών τους ενώ το 35% εξ αυτών αναφέρει ότι 

«σχεδόν ποτέ» ή «ποτέ» δεν αφήνει την τηλεόραση ανοιχτή όταν κανένας δεν 

παρακολουθεί. 

Επίσης, οι γονείς αυτού του τύπου δεν χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές συσκευές ως 

γονικό εργαλείο. Τείνουν να είναι πιο συντηρητικοί (όπως περιγράφουν οι ίδιοι τον 

εαυτό τους) και πιο θρησκευόμενοι απ’ ότι οι  γονείς των λοιπών τύπων.  
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Κεφάλαιο 2. Ψηφιακή εποχή και οικογενειακό περιβάλλον 

 

i. Οικογενειακός τεχνολογικός εξοπλισμός 

Το σύγχρονο οικιακό περιβάλλον διαθέτει ίσως τον περισσότερο τεχνολογικό 

εξοπλισμό όσο ποτέ άλλοτε. Τηλεοράσεις, κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών, φορητοί 

υπολογιστές, έξυπνα τηλέφωνα, tablets, iPods κ.α. είναι κάποια από τα διαδεδομένα 

τεχνολογικά μέσα που αποκτούν οι σημερινές οικογένειες. 

Σε έρευνα που διεξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Rideout, V., 2015), σε 

παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών και εφήβους, παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις μεταξύ 

της χρήσης τεχνολογίας και εισοδήματος. Συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι παιδιά από 

χαμηλότερα οικονομικά στρώματα, συγκριτικά με αυτά οικογενειών μεσαίων ή 

υψηλών εισοδημάτων, έτειναν να έχουν μικρότερη πρόσβαση σε συσκευές αλλά να 

σπαταλούν περισσότερο χρόνο με τα μέσα- ειδικά μέσα με οθόνη- όταν είχαν 

πρόσβαση σε αυτά.  
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Διάγραμμα 15. Ιδιοκτησία συσκευών ανά εισόδημα (Rideout, 2015)
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Τηλεόραση 

Η τηλεόραση είναι ίσως το πιο διαδεδομένο μέσο του οικιακού εξοπλισμού. 

Ελάχιστες είναι οι οικογένειες που δεν διαθέτουν τηλεόραση ενώ αντιθέτως η 

πλειοψηφία διαθέτει περισσότερες από μία.   

Σύμφωνα με το Ειδικό Ευροβαρόμετρο (Special Eurobarometer,2016) το 96% των 

νοικοκυριών των 28 κ-μ της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτει τηλεόραση, ποσοστό που 

παραμένει σχεδόν σταθερό τα τελευταία χρόνια (2009: 98%, 2011: 97%, 2013: 97%, 

2014: 96%).   

Ο αριθμός των τηλεοπτικών δεκτών, οι χώροι στους οποίους είναι τοποθετημένοι και 

οι ώρες που αφιερώνει η οικογένεια στην παρακολούθηση τηλεοπτικών 

προγραμμάτων διαμορφώνει και επηρεάζει το περιβάλλον του σπιτιού και τη στάση 

των παιδιών αλλά και τη συμπεριφορά, τις συνήθειες και την υγεία τους. 

Σύμφωνα με έρευνα (Wartella, et al (2014)) μόλις το 1% των οικογενειών στις 

περιοχές της Καλιφόρνια και του Ιλινόι δεν διαθέτουν τηλεόραση, οι μισές (49%) 

διαθέτουν τρεις ή περισσότερες και περίπου το ένα τέταρτο (22%) τέσσερις ή 

περισσότερες τηλεοράσεις. Επίσης, το 72% κατέχει κονσόλα βιντεοπαιχνιδιού 

συνδεδεμένη με την τηλεόραση, περίπου οι μισοί (46%) κατέχουν ψηφιακό 

εγγραφέα βίντεο (DVR) και το 43% ισχυρίζεται ότι η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη 

5:32

7:00

8:07

10:35

4:32

5:53

6:31

8:47

3:46

4:52

5:42

7:50

0:00 2:24 4:48 7:12 9:36 12:00

Ανώτατος χρόνος χρήσης μέσων με οθόνη (παιδιά 
ηλικίας 8-12 ετών)

Ανώτατος χρόνος χρήσης μέσων (παιδιά ηλικίας 8-12 
ετών)

Ανώτατος χρόνος χρήσης μέσων με οθόνη (έφηβοι)

Ανώτατος χρόνος χρήσης μέσων (έφηβοι)

Διάγραμμα 16. Μέσος όρος χρήσης χρόνου ανά μερα, ανά εισόδημα 
(Rideout, 2015)
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στο διαδίκτυο. Ωστόσο, υπάρχει και ένα ποσοστό οικογενειών (28%) το οποίο δεν 

διαθέτει καλωδιακή ή δορυφορική τηλεόραση και επαφίεται στο πρόγραμμα της 

τηλεόρασης.  

 

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ποσοστό των οικογενειών που αφήνει την τηλεόραση 

ανοιχτή ενώ κανένας δεν παρακολουθεί. Το 35% των οικογενειών απαντούν ότι την 

αφήνουν «πάντα» ή «τον περισσότερο καιρό», ενώ το 22% την αφήνει «σχεδόν ποτέ» 

ή «ποτέ». Ταυτόχρονα, σχεδόν το ένα τρίτο (36%) των οικογενειών έχει τηλεόραση 

στο παιδικό υπνοδωμάτιο. Το ποσοστό διαφοροποιείται με την ηλικία των παιδιών. 

99

72 72

46 43

0

20

40

60

80

100

120

Τηλεόραση Καλωδιακή ή 
δορυφορική 
τηλεόραση

Κονσόλα 
βιντεοπαιχνιδιού

Ψηφιακό εγγραφέα 
βίντεο (DVR)

Τηλεόραση 
συνδεδεμένη στο 

Ίντερνετ

Διάγραμμα 17. Τηλεόραση στο σπίτι 
Ποσοστό οικογενειών με παιδιά ηλικίας 0-8 ετών με κάθε είδος στο 

σπίτι (Wartella, et al, 2014)
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Σε έρευνα που διεξήγαγαν οι Μάντζιου Θ., Βλαχιώτη Ε., Γαλάνης Π., Καλοκαιρινού Α., 

Γιαννακοπούλου Μ., Μεγαπάνου Ε., Μητώση Ν., Μάτζιου Β. το 2012-2013 σε 520 

γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης 

αναφέρουν ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας παρακολουθούν καθημερινά περίπου 

δύο ώρες τηλεόραση μεταξύ 17:00- 21:00 μ.μ. ενώ οι ώρες τηλεθέασης αυξάνονται 

στις τρεις περίπου τα Σαββατοκύριακα μεταξύ 08:00- 12:00 π.μ. και 17:00- 21:00 μ.μ.. 
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Διάγραμμα 18. Ποσοστό σπιτιών με παιδιά ηλικίας 0-8 ετών που 
αφήνουν την τηλεόραση να παίζει χωρίς κανένας να παρακολουθεί 

(Wartella, et al, 2014)
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Διάγραμμα 19. Τηλεόραση στο υπνοδωμάτιο
Ποσοστό παιδιών με τηλεόραση στο υπνοδωμάτιό τους ανά ηλικία 

(Wartella, et al, 2014)
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Το 50,3% των παιδιών παρακολουθεί κινούμενα σχέδια και το 24,9% παιδικές 

εκπομπές ενώ ο οικιακός εξοπλισμός περιλαμβάνει κατά μέσο όρο δύο τηλεοράσεις.  

Το 64,2% των παιδιών αυτών παρακολουθεί τηλεόραση μαζί με τους γονείς του, ενώ 

το 76,5% δεν διαθέτει τηλεόραση στο υπνοδωμάτιό του. Το 67,4% των γονέων 

επιλέγει το περιεχόμενο του τηλεοπτικού προγράμματος ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν τα ποσοστά αυτών που δηλώνουν ότι η τηλεόραση επιδρά αρνητικά 

στα παιδιά (46,9%), ότι δε συζητούν για θέματα που προκύπτουν από την τηλεθέαση 

(48,3%) και ότι δε λαμβάνουν προστατευτικά μέτρα έναντι των διαφημίσεων (37,4%). 

Από το 1996 έως το 2001 ωστόσο το ποσοστό των παιδιών που διαθέτει τηλεόραση 

στο υπνοδωμάτιο παραμένει σχεδόν σταθερό και ίσο περίπου με 22,5% (Σούκουλη, 

2007, σ.8). 

Πίνακας 4. Συνήθειες τηλεθέασης των παιδιών στο σπίτι (Μάντζιου κ. συν., 

2015) 

Χαρακτηριστικό n (%) 

Ώρες παρακολούθησης τηλεόρασης καθημερινά 1,7 (1,2)* 

Ώρες παρακολούθησης τηλεόρασης το Σαββατοκύριακο 2,8 (2,1)* 

Παρακολούθηση τηλεόρασης μαζί με τους γονείς   

Ναι 334 (64,2) 

Όχι  186 (35,8) 

Αριθμός συσκευών τηλεόρασης στο σπίτι 1,8 (0,8) 

Ύπαρξη τηλεόρασης στο δωμάτιο του παιδιού  

Ναι 122 (23,5) 

Όχι 398 (76,5) 

Χρονικό διάστημα παρακολούθησης τηλεόρασης καθημερινά   

8 π.μ/- 12π.μ. (πρωί) 46 (9,2) 

12 π.μ.- 5 μ.μ. (μεσημέρι) 112 (22,5) 

5 μ.μ.- 9 μ.μ. (απόγευμα) 300 (60,2) 

9 μ.μ.- 12 μ.μ. (βράδυ) 40 (8,0) 

Χρονικό διάστημα παρακολούθησης τηλεόρασης το 

Σαββατοκύριακο 

 

8 π. μ/- 12π.μ. (πρωί) 195 (38,2) 
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12 π.μ.- 5 μ.μ. (μεσημέρι) 67 (13,1) 

5 μ.μ.- 9 μ.μ. (απόγευμα) 203 (39,7) 

9 μ.μ.- 12 μ.μ. (βράδυ) 46 (9,0) 

*Μέση τιμή (Τυπική απόκλιση) 

 

Στις μέρες μας η «παρακολούθηση» της τηλεόρασης μπορεί να σημαίνει πολλά 

πράγματα σύμφωνα με την έρευνα της Common Sense (Rideout, 2015) σε παιδιά 

ηλικίας 10-14 ετών και εφήβων. Μπορεί να σημαίνει παρακολούθηση τηλεοπτικών 

εκπομπών ή ταινιών, αλλαγή καναλιών, βιντεοσκόπηση εκπομπών ή παρακολούθηση 

κατά παραγγελία, online σε φορητό υπολογιστή, tablet ή έξυπνο κινητό κ.α..  

Το ποσοστό που αφιερώνουν τα παιδιά ηλικίας 10-14 ετών αλλά και οι έφηβοι σε μια 

οποιαδήποτε μέρα φαίνονται στο ακόλουθο διάγραμμα (Διάγραμμα 20). 

  

 

Φορητές ηλεκτρονικές συσκευές 

Εκτός από την τηλεόραση η οποία, σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα, βρίσκεται 

σε όλα σχεδόν τα νοικοκυριά, πολύ διαδεδομένες πλέον είναι και οι φορητές 

ηλεκτρονικές συσκευές. 

Σύμφωνα με την έρευνα του Northwestern University (Wartella et al, 2014) επτά στις 

δέκα οικογένειες (69%) δηλώνουν ότι κατέχουν έξυπνα κινητά τηλέφωνα (δηλαδή 

τηλέφωνα με τα οποία μπορούν να εγκαταστήσουν εφαρμογές, να συνδεθούν στο 

διαδίκτυο και να παρακολουθήσουν βίντεο) ενώ τέσσερις στις δέκα οικογένειες 

18
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Διάγραμμα 20. Ποσοστό ωρών για παρακολούθηση τηλεόρασης σε 
οποιαδήποτε μέρα (Rideout, 2015)
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δηλώνουν ότι διαθέτουν tablet (40%) όπως iPad, Kindle Fire, Galaxy Tab κ.λπ.. Μία 

στις τέσσερις (24%) έχει iPod και παρόμοιες συσκευές ενώ παρόμοιο ποσοστό 

δηλώνει ότι διαθέτει τουλάχιστον μία συσκευή ηλεκτρονικής ανάγνωσης (e-reader), 

όπως Kindle ή Nook.  

 

Ωστόσο, οι συσκευές αυτές δεν είναι ευρέως διαδεδομένες σε παιδιά της ηλικίας 

αυτής αναφορικά με την  ατομική ιδιοκτησία. Έτσι, μόλις το 6% των παιδιών ηλικίας 

0-8 ετών διαθέτουν δικό τους iPod Touch ή παρόμοια συσκευή ενώ παρόμοιο 

ποσοστό διαθέτει τη δική του συσκευή iPad ή παρόμοια συσκευή. Μόλις το 2% 

κατέχει κινητό τηλέφωνο ενώ μεταξύ των παιδιών ηλικίας 6-8 ετών, το 12% κατέχει 

δική του συσκευή iPod Touch (ή παρόμοια συσκευή) και το 7% δικό τους tablet. 

Σχεδόν τα μισά παιδιά (48%) έχουν το δικό τους φορητό βιντεοπαιχνίδι (όπως 

Nintendo DS, Gameboy ή PSP) και το 25% αυτών διαθέτει εκπαιδευτική φορητή 

συσκευή (όπως Leapster).  
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ii. Η τεχνολογία ως γονικό εργαλείο  

Τα τεχνολογικά μέσα στις μέρες μας αξιοποιούνται με πολλαπλούς τρόπους από τους 

γονείς στο σπίτι είτε προς όφελος των παιδιών είτε προς όφελος της λειτουργίας της 

οικογένειας είτε προς το κοινό όφελος. Παρατίθενται παρακάτω οι χρήσεις των 

τεχνολογικών μέσων ως γονικά εργαλεία έτσι όπως προέκυψαν από την έρευνα του 

Northwestern University το 2014 (Wartella et al, 2014). 

Α. Η τεχνολογία ως εργαλείο απασχόλησης 

Πολλοί γονείς χρησιμοποιούν την τεχνολογία με σκοπό να απασχολήσουν τα παιδιά 

τους ώστε οι ίδιοι να διαθέσουν τον εαυτό τους σε μικροδουλειές του σπιτιού, σε 

μαγείρεμα κ.α. ή για να φροντίσουν τον εαυτό τους. Ωστόσο οι περισσότεροι 

δήλωσαν ότι είναι περισσότερο θετικά διακείμενοι στην απασχόληση με ένα παιχνίδι 

ή ένα βιβλίο.  
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Β. Η τεχνολογία ως εργαλείο προετοιμασίας του παιδιού για ύπνο 

Τα τεχνολογικά μέσα βρίσκουν επίσης εφαρμογή ως εργαλεία για την ώρα του ύπνου. 

Η ανάγνωση ενός βιβλίου ή η αφήγηση μίας ιστορίας δεν αποτελεί πλέον μονόδρομο 

στην προσπάθεια των γονέων να βάλουν τα παιδιά τους για ύπνο. Περισσότερο από 

το ένα τρίτο ων γονέων (33%) είναι θετικοί στο να επιτρέψουν στα παιδιά τους να 

παρακολουθήσουν ένα σόου στην τηλεόραση ή να δουν ένα DVD. Ένα μικρό ποσοστό 

είναι πιθανό να επιτρέψει τη χρήση βιντεοπαιχνιδιού χειρός ή κάποιας φορητής 

συσκευής ενώ οι περισσότεροι (78%) είναι πιο πιθανό να δώσουν στο παιδί τους ένα 

βιβλίο ή να διαβάσουν μία ιστορία.  

Πίνακας 6. Γονικά εργαλεία για την ώρα ύπνου (Wartella et al, 2014) 

Ποσοστό γονέων παιδιών 0-8 ετών που είναι πιθανό να δώσουν καθένα από τα παρακάτω 

αντικείμενα στο παιδί τους καθώς τους ετοιμάζουν για ύπνο. 

 Πολύ πιθανό Κάπως πιθανό 

Βιβλίο 54 24 

Τηλεοπτική εκπομπή ή DVD 12 21 

Δραστηριότητα ή παιχνίδι 6 13 

Φορητή συσκευή  2 6 

Βιντεοπαιχνίδι χειρός 2 3 

Πίνακας 5. Γονικά εργαλεία απασχόλησης του παιδιού στο σπίτι  

(Wartella et al, 2014) 

Ποσοστό γονέων παιδιών 0-8 ετών που είναι πιθανό να δώσουν καθένα από τα παρακάτω 

αντικείμενα στο παιδί τους για απασχόληση ενώ οι ίδιοι ετοιμάζουν γεύμα ή κάνουν 

μικροδουλειές του σπιτιού. 

 Πολύ πιθανό Κάπως πιθανό 

Δραστηριότητα ή παιχνίδι 52 36 

Βιβλίο 39 40 

Τηλεοπτική εκπομπή ή DVD 36 41 

Βιντεοπαιχνίδι χειρός 18 29 

Φορητή συσκευή 12 25 

Υπολογιστής 10 25 

Σημείωση: Οι απαντήσεις σχετικά με τα βιντεοπαιχνίδια χειρός και τις φορητές συσκευές είναι μεταξύ αυτών που διαθέτουν 

μία τέτοια συσκευή.  
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Υπολογιστής 1 3 

Σημείωση: Οι απαντήσεις σχετικά με τα βιντεοπαιχνίδια χειρός και τις φορητές συσκευές είναι μεταξύ αυτών που διαθέτουν 

μία τέτοια συσκευή.  

 

Γ. Η τεχνολογία ως εργαλείο ηρεμίας ενός αναστατωμένου παιδιού 

Η προσπάθεια ενός γονέα να ηρεμήσει ένα αναστατωμένο παιδί τον οδηγεί σε 

ποικίλες λύσεις μεταξύ των οποίων είναι και οι συσκευές τεχνολογίας. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό των γονιών (65%) καταφεύγει σε ένα παιχνίδι ή μια δραστηριότητα ή σε ένα 

βιβλίο (58%). Ωστόσο, το 41% είναι πιθανό να αφήσει το παιδί να παρακολουθήσει 

τηλεόραση αλλά μόλις το 17% να χρησιμοποιήσει φορητό βιντεοπαιχνίδι. Η ηλικία 

όμως του παιδιού παίζει καθοριστικό ρόλο. Έτσι, είναι πιο πιθανό σε ένα παιδί μικρής 

ηλικίας να δοθεί ένα παιχνίδι ενώ σε παιδί μεγαλύτερης ηλικίας μια φορητή συσκευή 

βιντεοπαιχνιδιού (Wartella et al (2014)). 

Πίνακας 7. Γονικά εργαλεία για την ηρεμία ενός αναστατωμένου παιδιού 

(Wartella et al, 2014) 

Ποσοστό γονέων παιδιών 0-8 ετών που είναι πιθανό να δώσουν καθένα από τα παρακάτω 

αντικείμενα στο παιδί τους καθώς προσπαθούν να τα ηρεμήσουν 

 Πολύ πιθανό Κάπως πιθανό 

Δραστηριότητα ή παιχνίδι 31 34 

Βιβλίο 23 35 

Τηλεοπτική εκπομπή ή DVD  13 28 

Βιντεοπαιχνίδι χειρός  7 10 

Φορητή συσκευή 5 12 

Υπολογιστής 3 8 

Σημείωση: Οι απαντήσεις σχετικά με τα βιντεοπαιχνίδια χειρός και τις φορητές συσκευές είναι μεταξύ αυτών που διαθέτουν 

μία τέτοια συσκευή.  

    

Δ. Η τεχνολογία ως εργαλείο ανταμοιβής ή πειθαρχίας 

Πολλοί γονείς χρησιμοποιούν την τεχνολογία ως μέσο ανταμοιβής ή και πειθαρχίας 

των παιδιών τους. Αν και στην κορυφή των επιλογών τους βρίσκονται οι 

δραστηριότητες και τα παιχνίδια, η τηλεόραση φαίνεται να είναι ένα πολύ 
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διαδεδομένο μέσο και να ακολουθούν οι ηλεκτρονικές συσκευές. Φυσικά, η χρήση 

των τελευταίων αυξάνει με την ηλικία. 

Πίνακας 8. Γονικά εργαλεία για την ανταμοιβή ή την τιμωρία ενός παιδιού  

(Wartella et al, 2014) 

Ποσοστό γονέων παιδιών 0-8 ετών που είναι «πολύ» ή «αρκετά» πιθανό να δώσουν καθένα από τα παρακάτω 

αντικείμενα για να ανταμείψουν ή να τιμωρήσουν το παιδί με την παροχή ή την απομάκρυνση του αντικειμένου 

 Ανταμοιβή με 

την παροχή 

Τιμωρία με την απομάκρυνση 

Δραστηριότητα ή παιχνίδι 85 67 

Βιβλίο 69 15 

Τηλεοπτική εκπομπή ή DVD  69 72 

Βιντεοπαιχνίδι χειρός  58 67 

Φορητή συσκευή 44 60 

Υπολογιστής 43 55 

Σημείωση: Οι απαντήσεις σχετικά με τα βιντεοπαιχνίδια χειρός και τις φορητές συσκευές είναι μεταξύ αυτών που διαθέτουν μία τέτοια συσκευή.  

 

Ε. Η τεχνολογία ως εργαλείο εκπαίδευσης 

Τέλος, η τεχνολογία χρησιμοποιείται από τους γονείς και ως μέσο εκπαίδευσης. Στην 

αναζήτηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι πιο πιθανό να κατευθυνθούν σε 

ένα βιβλίο ή να ενθαρρύνουν το παιχνίδι παρά κάποια ηλεκτρονική συσκευή 

(συμπεριλαμβανομένου και του υπολογιστή). Έτσι, τα βιβλία παραμένουν πρώτη 

επιλογή (61%) ενώ μόλις το 10% είναι πιθανό να επιλέξουν έξυπνα κινητά ή iPads 

κ.λπ..  

Πίνακας 9. Γονικά εργαλεία για την εκπαίδευση των παιδιών  

(Wartella et al, 2014) 

Ποσοστό γονέων παιδιών 0-8 ετών που είναι πιθανό να δώσουν καθένα από τα παρακάτω 

αντικείμενα στο παιδί τους όταν θέλουν να τα εντάξουν σε μια εκπαιδευτική δραστηριότητα 

 Πολύ πιθανό Αρκετά πιθανό 

Βιβλίο  61 28 

Δραστηριότητα ή παιχνίδι 41 36 

Υπολογιστής  16 29 
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iii. Οικογενειακές δραστηριότητες και τεχνολογία 

Οι δραστηριότητες αποτελούν μεγάλο και σημαντικό μέρος της οικογενειακής ζωής. 

Δεκάδες έρευνες υποστηρίζουν ότι ο οικογενειακός ελεύθερος χρόνος συμβάλλει 

στην ενδυνάμωση της σχέσης γονέα- παιδιού (Barnett, 1991, Shaw, 1999 όπ. αναφ. 

στο Schaenzel, H. & Carr, N., 2016), τη συνοχή, την ικανότητα προσαρμογής, την 

επικοινωνία (Zabriskie and McCormick, 2001 όπ. αναφ. στο Schaenzel et al, 2016), την 

λειτουργία της οικογένειας γενικά (Freeman and Zabriskie, 2003, Zabriskie and 

Freeman, 2004 όπ. αναφ. στο Schaenzel et al, 2016) και στην ικανοποίηση από την 

οικογενειακή ζωή (Zabriskie and      McCormick, 2003 όπ. αναφ. στο Schaenzel et al, 

2016). Επιπλέον, στα πλεονεκτήματα εμπεριέχονται η ανάπτυξη της αίσθησης 

ικανότητας του ατόμου (Bronfenbrenner, 1979 όπ. αναφ. στο Schaenzel, H. & Carr, 

N., 2016), η ενίσχυση της επικοινωνίας και των δεσμών (Shaw and Dawson, 2001, 

Smith, Freeman, and Zabriskie, 2009 όπ. αναφ. στο Schaenzel et al, 2016) και η 

δημιουργία μιας αίσθησης δικαιοσύνης (Orthner and Mancini, 1991 όπ. αναφ. στο 

Schaenzel et al, 2016).  

Οι δραστηριότητες διακρίνονται, σύμφωνα με το μοντέλο του Zabriskie (2000), σε 

βασικές/πυρηνικές και σε δραστηριότητες ισορροπίας. Στις βασικές εντάσσονται τα 

οικογενειακά γεύματα, η από κοινού παρακολούθηση τηλεόρασης/βίντεο, τα 

παιχνίδια στην αυλή κ.λπ., ενώ στις δραστηριότητες ισορροπίας ανήκουν 

δραστηριότητες κοινωνικές, εκτός σπιτιού, εξερεύνησης και τουρισμού.  

Οι Hodge, C., Zabriskie, R., Townsend, J., Eggett, D., Poff, R. (2018) σε έρευνα που 

διενήργησαν σε 3.979 οικογένειες από την Αυστραλία, τον Καναδά, τη Νέα Ζηλανδία, 

το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συγκρίνοντας τη σχέση 

μεταξύ οικογενειακής αναψυχής και οικογενειακών αποτελεσμάτων μέσα από την 

προοπτική τόσο των γονέων όσο και των παιδιών (ηλικίας 11- 16 ετών), κατέληξαν 

στο εξής: 

Τηλεοπτική εκπομπή ή DVD  12 25 

Φορητή συσκευή 10 22 

Βιντεοπαιχνίδι χειρός 4 11 

Σημείωση: Οι απαντήσεις σχετικά με τα βιντεοπαιχνίδια χειρός και τις φορητές συσκευές είναι μεταξύ αυτών που διαθέτουν 

μία τέτοια συσκευή.  
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«Συνολικά, οι θετικές σχέσεις μεταξύ οικογενειακής αναψυχής και 

οικογενειακών αποτελεσμάτων που παρατηρήθηκαν και στις πέντε χώρες 

υποδηλώνουν ότι η επένδυση της οικογένειας στην αναψυχή μπορεί να 

οδηγήσει σε καλύτερη οικογενειακή λειτουργία και σε καλύτερες σχέσεις ενώ 

τα οφέλη μπορεί να είναι μεγαλύτερα όταν λαμβάνεται υπόψη η ικανοποίηση 

της οικογένειας.» 

Η έρευνα του Northwestern University (Rideout, 2015) συγκέντρωσε τις αγαπημένες 

δραστηριότητες της οικογένειας (Πίνακας 10). Μεταξύ αυτών βρίσκονται και 

δραστηριότητες τεχνολογίας όπως η χρήση υπολογιστή, tablet, έξυπνου κινητού 

τηλεφώνου και βιντεοπαιχνιδιών. Παρατηρούμε ότι οι προτιμήσεις σχετικά με την  

τεχνολογία βρίσκουν την από κοινού παρακολούθηση τηλεόρασης ή ταινιών στο 

σπίτι (43%) πρώτη στις επιλογές και την χρήση υπολογιστή, tablet και έξυπνου 

κινητού δεύτερη (16%). Τέλος, με ποσοστό 11% βρίσκεται η από κοινού ενασχόληση 

με βιντεοπαιχνίδια. 

Πίνακας 10. Αγαπημένες οικογενειακές δραστηριότητες  

(Wartella et al, 2014) 

Ποσοστό γονέων παιδιών 0-8 ετών που δηλώνουν ότι η οικογένειά τους απολαμβάνει καθεμία 

από τις δραστηριότητες   

 Απολαμβάνει 

πολύ 

Απολαμβάνει 

αρκετά 

Να μαγειρεύουν και να τρώνε μαζί   66 27 

Να κάνουν πράγματα έξω μαζί 52 40 

Να διαβάζουν μαζί  47 39 

Να παίζουν με παιχνίδια ή τέχνη μαζί  46 43 

Να βλέπουν τηλεόραση ή ταινίες μαζί στο σπίτι 43 42 

Να τραγουδούν τραγούδια ή να συνθέτουν 

μουσική μαζί 

30 36 

Να παίζουν ή να παρακολουθούν αθλήματα 

μαζί 

20 29 

Να χρησιμοποιούν υπολογιστή, tablet ή 

έξυπνο κινητό τηλέφωνο μαζί 

16 35 

Να παίζουν βιντεοπαιχνίδια μαζί 11 27 
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Να συμμετέχουν σε ομίλους ή άλλες ομάδες 

μαζί 

8 21 

 

Εν συνεχεία, οι γονείς (Rideout, 2014) δηλώνουν ότι καθώς τα παιδιά 

παρακολουθούν τηλεόραση (31%), χρησιμοποιούν τον υπολογιστή (29%) ή παίζουν 

στο έξυπνο τηλέφωνο (29%) αυτοί βρίσκονται συνεχώς κοντά τους και επιβλέπουν 

«καθ’ όλη τη διάρκεια ή την περισσότερη ώρα» (Πίνακας 11). Η συμπαρακολούθηση 

μειώνεται καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν (Πίνακας 12).  

Πίνακας 11. Γονική συμπαρακολούθηση ανά τεχνολογία  

(Wartella et al, 2014) 

Ποσοστό γονέων παιδιών 0-8 ετών που δηλώνουν ότι συμμετέχουν σε κάθε δραστηριότητα μαζί 

με το παιδί τους   

 Συνολικά ή 

στο 

μεγαλύτερο 

μέρος του 

χρόνου 

Μέρος του 

χρόνου  

Παρακολούθηση τηλεόρασης   31 57 

Χρήση του υπολογιστή 29 41 

Χρήση έξυπνου κινητού για παιχνίδια, βίντεο ή 

διαδίκτυο 

29 35 

Χρήση iPad, iPod Touch ή παρόμοια συσκευή 21 42 

Παιχνίδι σε κονσόλα βιντεοπαιχνιδιού 16 36 

Παιχνίδι σε φορητό βιντεοπαιχνίδι 4 24 

Πίνακας 12 Γονική συμπαρακολούθηση ανά ηλικία παιδιού  

(Wartella et al, 2014) 

Μεταξύ των γονέων των παιδιών που ασχολούνται με κάθε δραστηριότητα, το ποσοστό αυτών 

που συμμετέχει στη δραστηριότητα μαζί με το παιδί «συνολικά ή στο μεγαλύτερο μέρος του 

χρόνου» 

 < 2 ετών 2 έως 5 

ετών 

6 έως 8 

ετών 

Παρακολούθηση τηλεόρασης   53 32 23 
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Οι Crosnoe, R. & Trinitapoli, J. (2008), μελετώντας τις κοινές οικογενειακές 

δραστηριότητες συγκριτικά με τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα, διαπίστωσαν διάφορες 

συσχετίσεις μεταξύ του περιεχομένου αλλά και του συνδυασμού της φύσης των 

δραστηριοτήτων (μη γενικεύσιμες). Έτσι, για παράδειγμα, συμπέραναν ότι η 

τηλεόραση αποτελεί την πιο συνηθισμένη κοινή δραστηριότητα των οικογενειών. Σε 

κοινωνικο-οικονομικά πλεονεκτούσες οικογένειες παρατηρήθηκε συνδυασμός της 

παρακολούθησης της τηλεόρασης με δραστηριότητες εκτός σπιτιού (π.χ. αναψυχής, 

πολιτιστικές εκδηλώσεις) ενώ, αντίθετα, η παρακολούθηση τηλεόρασης από τα μέλη 

της οικογένειας συνδυαζόταν με άλλες δραστηριότητες εντός σπιτιού (π.χ. 

εκπαιδευτική εργασία) στις κοινωνικο-οικονομικά μειονεκτούσες οικογένειες. 

Επιπλέον, αναφορικά με τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα, παρατηρήθηκε ότι οι νέοι 

ηλικίας 12- 14 ετών που στην ηλικία των 7-9 ετών περνούσαν περισσότερο χρόνο με 

τους γονείς τους σε δραστηριότητες εκτός σπιτιού είχαν καλύτερες επιδόσεις στα 

μαθηματικά συγκριτικά με τους συνομηλίκους τους που περνούσαν τον χρόνο τους 

στο σπίτι.  

Σε γενικές γραμμές, διαπίστωσαν ότι οι δημόσιες δραστηριότητες μεγιστοποιούν 

τους τρεις μηχανισμούς μέσω των οποίων οι οικογενειακές δραστηριότητες έχουν 

αναπτυξιακή σημασία (δεσμοί, μάθηση, νέα ερεθίσματα).   

Χρήση του υπολογιστή - 40 20 

Παιχνίδι σε κονσόλα βιντεοπαιχνιδιού  - 28 9 

Χρήση iPad, iPod Touch ή παρόμοια 

συσκευή 

- 28 11 

Χρήση έξυπνου κινητού για παιχνίδια, 

βίντεο ή διαδίκτυο 

- 34 13 

Σημείωση: Η παύλα στη στήλη ("-") υποδεικνύει ότι το μέγεθος δείγματος ήταν πολύ μικρό για αξιόπιστα αποτελέσματα 
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Β’ μέρος: Εμπειρική προσέγγιση  
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I. Σκοπός και στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος “Γονείς και 

παιδιά παρέα με τα ρομπότ” 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Γονείς και παιδιά παρέα με τα ρομπότ» απευθύνεται 

σε παιδιά Δημοτικού Σχολείου και τους γονείς/κηδεμόνες- συνοδούς τους. 

Σχεδιάστηκε με σαφή παιδαγωγικό προσανατολισμό και με σκοπό όχι την εκμάθηση 

της ρομποτικής αλλά την επίτευξη των παρακάτω στόχων τόσο για τους γονείς όσο 

και για τα παιδιά μέσα από παιχνίδια και δραστηριότητες με ρομπότ και άλλες 

τεχνολογίες:  

 Απόκτηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων και στρατηγικών, τόσο σε θεωρητικό όσο και 

σε πρακτικό επίπεδο, ώστε τα παιδιά να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις 

γνωστικές, κοινωνικές και λειτουργικές απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. 

 Βελτίωση των επικοινωνιακών πρακτικών και ενίσχυση της σχέσης μεταξύ γονέα- 

παιδιού μέσα από συνεργατικές δράσεις παιχνιδιού. 

 Κατάρτιση των γονέων στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών (όπως 

ρομποτική και Lego) και στον παιδαγωγικό σχεδιασμό με στόχο τη σχεδίαση και 

πραγματοποίηση δραστηριοτήτων και στο σπίτι.  

Μέσω του προγράμματος επιδιώκεται η πρόληψη ενός πιθανού μελλοντικού 

χάσματος γενεών στον τομέα της τεχνολογίας ο οποίος θεωρείται ως το κατεξοχήν 

πεδίο δημιουργίας του. Πιο συγκεκριμένα, επιδιώκεται η ανάπτυξη δεξιοτήτων 21ου 

αιώνα, όπως η συνεργασία, η επικοινωνία και η επίλυση προβλήματος για γονείς και 

παιδιά. Επιπλέον, στόχο αποτελεί η ενίσχυση της σχέσης γονέα- παιδιού τόσο μέσω 

της συνεργατικής μορφής των δραστηριοτήτων, όσο και μέσω της κατάρτισης των 

γονέων στον παιδαγωγικό σχεδιασμό και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. 

Σκοπός είναι οι γονείς να καταστούν ικανοί να υποστηρίζουν τα παιδιά τους σε 

παρόμοιες δραστηριότητες και μετά το πέρας του προγράμματος στο σπίτι. 

  



55 
 

II. Διάρθρωση και υλοποίηση του εκπαιδευτικού 

προγράμματος 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Στην πρώτη εφαρμογή 

πραγματοποιήθηκαν έξι δια ζώσης συναντήσεις (Άνοιξη 2017) σε κατάλληλα 

διαμορφωμένες αίθουσες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Στη δεύτερη φάση του 

εκπαιδευτικού προγράμματος πραγματοποιήθηκαν επτά δια ζώσης συναντήσεις 

(Άνοιξη 2018).  

Οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν ήταν όμοιες και στις δύο φάσεις ενώ κατά τη 

δεύτερη εφαρμογή προστέθηκε μία ακόμη συνάντηση γνωριμίας κατά την έναρξη 

του προγράμματος. 

Κάθε συνάντηση του προγράμματος διαρθρώθηκε σε τρία στάδια. Κατά το πρώτο 

στάδιο οι γονείς ενημερώνονταν για την τεχνολογία της ημέρας καθώς και για κάποια 

παιδαγωγική θεωρία μάθησης. Παράλληλα, τα παιδιά απασχολούνταν με 

δραστηριότητα σχετική με την τεχνολογία της ημέρας από τους εκπαιδευτικούς.  

Το δεύτερο μέρος της συνάντησης απαρτιζόταν από κοινές για γονείς και παιδιά 

δραστηριότητες τεχνολογίας ενώ το τρίτο μέρος περιελάμβανε συζήτηση και  

ανατροφοδότηση από τους γονείς και δραστηριότητα για τα παιδιά (Υπόδειγμα 

διάρθρωσης δραστηριοτήτων, βλ. Παράρτημα). 
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III. Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί αν η συμμετοχή των γονέων στο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Γονείς και παιδιά παρέα με τα ρομπότ» επηρεάζει θετικά 

τη γονική αποτελεσματικότητα και την τεχνολογική επάρκεια των γονέων και κατ’ 

επέκταση τη γονεϊκότητα. Επιπρόσθετα, διερευνήθηκε η γονική αποτελεσματικότητα 

ως διάσταση της γονικής έδρα ελέγχου καθώς και η στάση των γονέων ως προς τη 

χρήση μέσων και τεχνολογίας. Τέλος, τα δεδομένα συγκρίθηκαν με αυτά που 

προέκυψαν από τις δηλώσεις των παιδιών ως προς την παρεμβατικότητα ή την 

αυτονομία που τους προσφέρουν οι γονείς τους καθώς και με άμεση παρατήρηση.  

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι και οι ερευνητικές υποθέσεις ήταν οι ακόλουθες: 

(α) Πρώτος στόχος ήταν να διερευνηθεί αν ενισχύεται η γονική αποτελεσματικότητα 

κατόπιν συμμετοχής των γονέων στις δραστηριότητες τεχνολογίας και ρομποτικής 

«Γονείς και παιδιά παρέα με τα ρομπότ». Επομένως, η πρώτη υπόθεση ήταν η εξής: 

Τα επίπεδα γονικής αποτελεσματικότητας των γονέων που συμμετέχουν στις 

δραστηριότητες τεχνολογίας και ρομποτικής «Γονείς και παιδιά παρέα με τα ρομπότ» 

αναμένονται υψηλότερα στο τέλος των δραστηριοτήτων.   

(β) Δεύτερος στόχος ήταν να διερευνηθεί αν οι γονείς έχοντας εφοδιαστεί με 

τεχνολογικές δεξιότητες μέσω της συμμετοχής τους στις δραστηριότητες τεχνολογίας 

και ρομποτικής «Γονείς και παιδιά παρέα με τα ρομπότ» θα ενισχύσουν τη γονική 

τους επάρκεια. Συνεπώς, η ερευνητική υπόθεση διαμορφώθηκε ως εξής: Οι γονείς 

έχοντας αποκτήσει τεχνολογικές δεξιότητες μέσα από τη συμμετοχή τους στις 

δραστηριότητες τεχνολογίας και ρομποτικής «Γονείς και παιδιά παρέα με τα ρομπότ» 

αναμένεται να παρουσιάσουν υψηλότερα επίπεδα τεχνολογικής επάρκειας στο τέλος 

των δραστηριοτήτων.   

(γ) Τρίτος στόχος ήταν να διερευνηθεί η ανταπόκριση μεταξύ της πεποίθησης που 

έχουν οι γονείς για την αποτελεσματικότητά τους και την τεχνολογική επάρκειά τους 

με τις εργαστηριακές αξιολογήσεις. Επομένως, η ερευνητική υπόθεση ήταν: Οι 

πεποιθήσεις της γονικής αυτοαποτελεσματικότητας και της τεχνολογικής επάρκειας 

που εκφράζουν οι γονείς αναμένεται να ανταποκρίνονται στα δεδομένα της 

παρατήρησης. 
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(δ) Τέταρτος στόχος ήταν να διερευνηθεί η άποψη των παιδιών σχετικά με τον βαθμό 

που οι γονείς τους υποστηρίζουν την αυτονομία τους ή είναι παρεμβατικοί. Συνεπώς, 

η ερευνητική υπόθεση διαμορφώθηκε ως εξής: Οι δηλώσεις που θα εκφράσουν τα 

παιδιά σχετικά με την αυτονομία ή παρεμβατικότητα των γονέων τους αναμένεται 

να ανταποκρίνονται στις παρατηρήσεις της ερευνήτριας κατά τη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων «Παιδιά και γονείς παρέα με τα ρομπότ». 

 

IV. Μεθοδολογία έρευνας 

Δείγμα 

Η πιλοτική έρευνα διεξήχθη με δείγμα τεσσάρων γονέων την Άνοιξη του 2017 και η 

κύρια με δείγμα τριών γονέων την Άνοιξη του 2018. Οι γονείς διέμεναν στο σύνολό 

τους στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.  

Στην πιλοτική έρευνα συμμετείχαν τρεις άντρες και μία γυναίκα. Η ηλικία και των 

τεσσάρων συμμετεχόντων ήταν μεταξύ 41 και 50 ετών. Οι δύο συμμετέχοντες είχαν 

δύο παιδιά και οι άλλοι δύο ένα. Από τα παιδιά που συμμετείχαν τα τρία ήταν ηλικίας 

7 ετών και το άλλο 10 ετών. Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν είχε προηγούμενη 

εμπειρία από σχολή γονέων ή πρόγραμμα ρομποτικής.  

Σχετικά με το μορφωτικό τους επίπεδο, οι τρεις γονείς κάτοχοι διπλώματος Ανώτατου 

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ενώ ο τέταρτος ήταν απόφοιτος Τεχνικής Σχολής 

(Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση).  

Στην κύρια έρευνα συμμετείχαν δύο άντρες και μία γυναίκα. Η ηλικία και των τριών 

συμμετεχόντων ήταν μεταξύ 41 και 50 ετών. Οι δύο συμμετέχοντες είχαν δύο παιδιά 

και ο τρίτος ένα. Από τα παιδιά που συμμετείχαν το πρώτο ήταν ηλικίας 6 ετών, το 

δεύτερο 7 ετών και το τρίτο 8 ετών. Ο ένας γονέας συμμετείχε στο πρόγραμμα και με 

τα δύο παιδιά του. Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν είχε προηγούμενη εμπειρία 

από σχολή γονέων ή πρόγραμμα ρομποτικής.  

Σχετικά με το μορφωτικό τους επίπεδο, ο ένας ήταν απόφοιτος Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, ο άλλος κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος και ο τρίτος κάτοχος 

Διδακτορικού.  
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Πίνακας 12. Ατομικά στοιχεία γονέων πιλοτικής έρευνας 

Α/Α ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΓΠ1 Άνδρας 41-50 ΑΕΙ 2 

ΓΠ2 Γυναίκα 41- 50 ΑΕΙ 1 

ΓΠ3 Άνδρας 41- 50 ΑΕΙ 1 

ΓΠ4 Άνδρας 41- 50 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 2 

 

Πίνακας 13. Ατομικά στοιχεία γονέων κύριας έρευνας 

Α/Α ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΓΚ1 Άνδρας 41-50 Μεταπτυχιακό 2 

ΓΚ2 Γυναίκα 41- 50 Διδακτορικό 2 

ΓΚ3 Άνδρας 41- 50 Λύκειο 1 

 

Εργαλεία Έρευνας 

Κατά την πιλοτική έρευνα, τα δεδομένα συλλέχθηκαν με άμεση παρατήρηση, 

ηχογραφήσεις της ερευνήτριας κατά την διεξαγωγή των δραστηριοτήτων καθώς και 

με φύλλα αξιολόγησης (ΦΑ) που συμπληρώνονταν από τους γονείς στο τέλος κάθε 

συνάντησης. Η παρατήρηση έγινε με αυτοσχέδιο φύλλο παρατήρησης (ΦΠ) που 

προέβλεπε την αποτύπωση της στάσης σώματος, της λεκτικής ή μη επικοινωνίας και 

του τρόπου εμπλοκής των γονέων στις δραστηριότητες με στόχο τη διαπίστωση ή όχι 

της βελτίωσης της σχέσης με το παιδί τους κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού 

προγράμματος.  

Η αξιολόγηση (ΦΑ) έγινε με αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο (ερωτήσεις τύπου Likert και 

ανοιχτές) που σκοπό είχε να εξετάσει την ικανοποίηση των γονέων από τις 

δραστηριότητες, τα πιθανά οφέλη ως προς τις νέες τεχνολογίες και ως προς τη σχέση 

τους με το παιδί τους. Επιπλέον, προέβλεπε αξιολόγηση και προτάσεις βελτίωσης του 

προγράμματος από τους γονείς (βλ. Παράρτημα).  

Καθ΄ όλη τη διάρκεια της πιλοτικής έρευνας οι συνομιλίες των γονέων με τα παιδιά 

κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων ηχογραφούνταν. 
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Κατά την κύρια έρευνα, τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσα από σειρά 

ερωτηματολογίων, ηχογραφήσεων και άμεσης παρατήρησης.  

Συγκεκριμένα, οι γονείς συμπλήρωσαν τα εξής ερωτηματολόγια: 

1) Ερωτηματολόγιο για τη γονική αυτό-αποτελεσματικότητα: Η συμπλήρωση έγινε 

πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος. Αξιοποιήθηκε η Κλίμακα 

Μέτρησης της Γονικής Αυτοαποτελεσματικότητας TOPSE (Tool to Measure 

Parenting Self-efficacy), κλίμακα η οποία όπως αναφέρουν οι Kendall & 

Bloomfield (2005, όπ. αναφ. στο Καρακώστα, 2016) «[…] αξιολογεί τις 

πεποιθήσεις των γονέων, αναφορικά με την αποτελεσματικότητά τους σε 

συγκεκριμένους τομείς άσκησης του γονεϊκού ρόλου και είναι σχεδιασμένη έτσι 

ώστε να βοηθήσει τους επαγγελματίες, που συντονίζουν ομαδικές παρεμβάσεις 

σε γονείς, να εκτιμήσουν πιθανές αλλαγές πριν και μετά τις παρεμβάσεις τους». 

Η κλίμακα εξετάζει τη γονική αυτό-αποτελεσματικότητα ως προς τους εξής οκτώ 

τομείς: συναίσθημα- στοργή, παιχνίδια- διασκέδαση, ενσυναίσθηση- κατανόηση, 

έλεγχο, πειθαρχία- θέσπιση ορίων, πιέσεις, αυτό-αποδοχή, μάθηση- γνώση. 

Επιπλέον, περιελάμβανε ερωτήσεις ατομικών στοιχείων (βλ. Παράρτημα)   

2) Ερωτηματολόγιο τεχνολογικής επάρκειας: Πρόκειται για αυτοσχέδιο 

ερωτηματολόγιο που περιείχε επτά ερωτήσεις σχετικά με την επάρκεια σε 

βασικές τεχνολογίες που αξιοποιούνται σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για 

μαθητές όπως χρήσης tablet, Lego Mindstorms , Lego WeDo κ.λπ.. Το 

ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε στην έναρξη και μετά τη λήξη του 

προγράμματος (βλ. Παράρτημα).     

3)  Ερωτηματολόγιο αποτελεσματικότητας του γονέα ως διάσταση της γονικής 

έδρας ελέγχου: Για το ερωτηματολόγιο αξιοποιήθηκε η υποκλίμακα «γονική 

αυτό-αποτελεσματικότητα ως διάσταση της γονικής έδρας ελέγχου» από την 

κλίμακα Γονικού Πεδίου Ελέγχου (Campis, Lyman, & PrenticeDum, 1986 όπ. αναφ. 

στο Νίκου, 2016). Η κλίμακα αποτελείται από 47 δηλώσεις που διαμορφώνουν 

πέντε υποκλίμακες που μετρούν (α) την αυτό- αποτελεσματικότητα του γονέα, (β) 

τη γονική ευθύνη, (γ) τον έλεγχο που έχει το παιδί στη ζωή των γονέων, (δ) τη 

γονική πίστη στη μοίρα, και (ε) τον γονικό έλεγχο στη συμπεριφορά του παιδιού. 

Κάθε υποκλίμακα αποτελείται από δέκα στοιχεία για τα οποία οι συμμετέχοντες 

απαντούν συμπληρώνοντας μία πεντάβαθμη κλίμακα τύπου Likert. Το 1 
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αντιπροσωπεύει το «δεν ισχύει καθόλου για μένα» και το 5 «ισχύει πάρα πολύ 

για μένα». Ο υπολογισμός της βαθμολογίας γίνεται προσθέτοντας τη βαθμολογία 

κάθε γονέα σε κάθε μία από τις δέκα ερωτήσεις της υποκλίμακας (Νίκου, 2016). 

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε κατά την έναρξη του εκπαιδευτικού 

προγράμματος (βλ. Παράρτημα) και περιλαμβάνει δέκα ερωτήσεις που σκοπό 

έχουν να ελέγξουν αν ο γονέας έχει εσωτερική ή εξωτερική έδρα ελέγχου. 

4) Ερωτηματολόγιο χρήσης και στάσεων ως προς τα μέσα και την τεχνολογία: 

Αξιοποιήθηκε η κλίμακα Media and Technology Usage and Attitudes Scale 

(MTUAS) (Rosen, L. D., Whaling, K., Carrier, L. M., Cheever, N. A., & Rokkum, J., 

2013). Διανεμήθηκε στην έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος.  

Τα παιδιά συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο το οποίο αξιοποίησε την Κλίμακα 

Perceptions of Parents Scales (POPS)- Child Scale (QCH) με σκοπό να ερευνηθεί η 

αντίληψη τους σχετικά με τον βαθμό που οι γονείς τους είναι υποστηρικτικοί ή 

παρεμβατικοί. 

Στο τέλος κάθε συνάντησης οι γονείς συμπλήρωναν το Φύλλο Αξιολόγησης (ΦΑ).  

Καθ΄ όλη τη διάρκεια της έρευνας οι συνομιλίες των γονέων με τα παιδιά κατά τη 

διεξαγωγή των δραστηριοτήτων ηχογραφούνταν. 

Τα ποσοτικά δεδομένα αξιολογήθηκαν με ποιοτική μέθοδο. 

 

Δεοντολογία 

Οι γονείς ενημερώθηκαν για τη διεξαγωγή έρευνας κατά τη διάρκεια του 

εκπαιδευτικού προγράμματος και δέχτηκαν να συμμετάσχουν στο σύνολό τους. 

Συγκεκριμένα, τους γνωστοποιήθηκε ότι αυτή αποτελεί απαιτούμενο για την 

απόκτηση Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος Σπουδών «Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση». 

Στο πρώτο μέρος κάθε ερωτηματολογίου υπήρχαν πληροφορίες σχετικά με το 

περιεχόμενο και τον στόχο αυτού ενώ υπήρξε έγκριση για ηχογράφηση των 

συνομιλιών τους με τα παιδιά τους κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων.  
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Επιπλέον, ενημερώθηκαν για την εμπιστευτικότητα των απαντήσεών τους. 

Συγκεκριμένα, τα ερωτηματολόγια και οι απαντήσεις αυτών προστατεύονται και 

πρόσβαση σε αυτά έχει μόνο η ερευνήτρια.   

 

V. Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται παρακάτω ανά ερευνητικό δεδομένο. Αρχικά, 

καταγράφονται τα στοιχεία που προέκυψαν από την πιλοτική και στη συνέχεια από 

την κύρια έρευνα. 

Γονική αποτελεσματικότητα 

Τα αποτελέσματα της πιλοτικής έρευνας προέκυψαν από αυτοσχέδια φύλλα 

αξιολόγησης που συμπλήρωναν οι γονείς στο τέλος κάθε συνάντησης και από άμεση 

παρατήρηση (φύλλο παρατήρησης, ηχογραφήσεις) της ερευνήτριας κατά τη διάρκεια 

του εκπαιδευτικού προγράμματος.  

Από τη συγκέντρωση των ατομικών στοιχείων και των λοιπών δεδομένων προέκυψε 

το προφίλ των γονέων (Πίνακας 14).  

Πίνακας 14. Προφίλ γονέων πιλοτικής έρευνας 

Α/Α ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΣ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ 

ΓΠ15 Άνδρας 41-50 Τριτοβάθμια εκπαίδευση Παρεμβατικός 

ΓΠ2 Γυναίκα 41- 50 Τριτοβάθμια εκπαίδευση Παρεμβατική 

ΓΠ3 Άνδρας 41- 50 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση Υποστηρικτικός 

ΓΠ4 Άνδρας 41- 50 Τριτοβάθμια εκπαίδευση Υποστηρικτικός 

 

Αναλυτικά, ο ΓΠ1 στην έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος καθόταν σε 

απόσταση από το παιδί του με σταυρωμένα χέρια (στάση σώματος) και απλά το 

επέβλεπε. Είτε δε συμμετείχε ενεργά στις δραστηριότητες είτε παρέμβαινε 

(υλοποιώντας ο ίδιος τη δραστηριότητα) και άγχωνε συνεχώς το παιδί του (εμπλοκή 

στη δραστηριότητα). Το τελευταίο ένιωθε φόβο για την αντίδραση του πατέρα σε 

περίπτωση που η ενέργειά του ήταν λανθασμένη. Η επικοινωνία του ήταν κυρίως μη 

                                                           
5 Για λόγους συντομίας, οι γονείς της πιλοτικής έρευνας αναγράφονται ως ΓΠ1, ΓΠ2, ΓΠ3 και ΓΠ4 ενώ 
οι γονείς της κύριας έρευνας ως ΓΚ1, ΓΚ2 και ΓΚ3. 
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λεκτική (επικριτικά βλέμματα) ενώ, όταν ήταν λεκτική, είχε και πάλι ελεγκτική και 

επικριτική μορφή («Όχι, είναι λάθος!», «Μην πατάς εκεί», «Κοίτα τι έκανες;!» κ.λπ.). 

Επεσήμαινε μόνο αρνητικές τις κινήσεις του παιδιού, χωρίς να επιβραβεύει ή να 

βοηθά (επικοινωνία). Κατά τη διάρκεια του προγράμματος ο γονέας αυτός 

διαφοροποίησε σε πολύ μεγάλο βαθμό το γονικό του στυλ. Πλέον καθόταν κοντά στο 

παιδί (στάση σώματος) και επικοινωνούσε συχνότερα και ποιοτικότερα μαζί του 

χρησιμοποιώντας όλο και συχνότερα α’ πληθυντικό πρόσωπο στα ρήματα («Έχουμε 

αυτά τα τουβλάκια. Ποιο νομίζεις ότι πρέπει να πάρουμε πρώτα;», «Τι πρέπει να 

πατήσουμε για να στρίψει δεξιά;», «Στρίβουμε;», «Πόσες κινήσεις πρέπει να κάνει 

για να πάει εκεί;» κ.α.)  και προτρεπτική προστακτική (επικοινωνία). Το ενθάρρυνε 

(«Ξεκίνα!», «Πάμε!», «Προσπάθησε») και το επιβράβευε πολύ συχνά («Ωραία!», 

«Μπράβο»). Η συνεργασία μαζί του έγινε εφικτή αφού πλέον η ενσυναίσθηση 

αποτελούσε μέρος της συμπεριφοράς του. Η εμπλοκή στις δραστηριότητες ήταν 

ισότιμη και η συμπεριφορά του δεν προκαλούσε άγχος στο παιδί αλλά αντιθέτως 

ήταν υποστηρικτική (εμπλοκή). Όπως δήλωσε ο ίδιος «Μου αρέσει το πρόγραμμα 

γιατί είναι ενεργή η παρουσία μου ως γονέα», «Διευρύναμε (οι γονείς) τους τρόπους 

προσέγγισης των παιδιών μας» και «Μάθαμε πώς να μιλάμε στα παιδιά μας με 

διαφορετικό, πιο όμορφο τρόπο». 

Ο ΓΠ2 ήταν κι αυτός παρεμβατικός. Καθόταν εξ αρχής κοντά στο παιδί (στάση 

σώματος) αλλά η επικοινωνία και η εμπλοκή στις δραστηριότητες είχαν παρεμβατικό 

χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, σχετικά με την επικοινωνία αυτή είχε τη μορφή 

κατευθυντικού λόγου (χρήση προστακτικής, π.χ. «δώσε μου το κίτρινο τουβλάκι», 

«πάτα το πράσινο κουμπί», «Μην πατάς εκεί, είναι λάθος!» κ.α.). Η μητέρα κυρίως 

υλοποιούσε την κατασκευή της δραστηριότητας  και το παιδί εργαζόταν ως βοηθός 

δίνοντάς της τα τουβλάκια που η ίδια της ζητούσε. Η μητέρα δεν επέτρεπε την 

αυτενέργεια με συνέπεια να  δημιουργεί στο παιδί αίσθημα ματαίωσης που με τη 

σειρά του οδηγούσε σε άρνηση συμμετοχής ή/και σε εκδήλωση ανίας («βαρέθηκα», 

«κουράστηκα» κ.α.). Μέχρι το τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος, η μητέρα είχε 

βελτίωσε τη συμπεριφορά της και ήταν αρκετά υποστηρικτική («να βοηθήσω;», «τι 

χρειάζεται εδώ;», «ποιο βελάκι πρέπει να χρησιμοποιήσεις;», «και τώρα τι θα κάνεις 

για να φτάσεις στον θησαυρό;» κ.λπ.). Χρησιμοποιούσε το α’ πληθυντικό πρόσωπο 

στα ρήματα, έθετε ερωτήσεις «σκαλωσιά» («για να δούμε… τι αλλαγή πρέπει να 

κάνουμε;», «Τι χρειάζεται για να πάει εκεί;», «Για να φτάσει εδώ τι πρέπει να κάνεις;» 
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κ.α.), προέτρεπε για αυτενέργεια, επιβράβευε («Μπράβο», «Ωραία!») και ενθάρρυνε 

το παιδί της. Όπως δήλωσε στο τέλος του προγράμματος «είναι μια καλή εκπαίδευση 

και για τους γονείς και για τα παιδιά».  

Ο ΓΠ3 ήταν ένας υποστηρικτικός γονέας. Καθόταν κοντά στο παιδί του (στάση 

σώματος), επικοινωνούσε με ήρεμο και δημοκρατικό τρόπο, το ενθάρρυνε για 

αυτενέργεια («Και μετά; Τι πρέπει να κάνεις;», «Τώρα τι σκέφτεσαι; Έχεις καμιά άλλη 

ιδέα;», «Τι θέλεις να βάλουμε;», «Να ξεκινήσουμε;» κ.α.) και το επιβράβευε («Πολύ 

ωραία!», «Ωραία!», «Μπράβο!»). Με τη βοήθεια του προγράμματος, κατανόησε και 

χρησιμοποιούσε όλο και συχνότερα ερωτήσεις «σκαλωσιά» («Μετά τι θέλουμε;», 

«Πόσα βήματα μπροστά πρέπει να κάνει;», «Είναι σωστό;», «και τώρα τι κάνουμε;», 

«ποιος θα βάλει τον μαρκαδόρο;», «Αν θες να στρίψεις, τι θα κάνεις;» κ.α.) και 

επιβράβευε συχνότερα.   

Ο ΓΠ4 ήταν ένας υποστηρικτικός γονέας. Καθόταν δίπλα στο παιδί του (στάση 

σώματος) και επικοινωνούσε μαζί του χρησιμοποιώντας προτρεπτική προστακτική 

μιλώντας με ήρεμη φωνή. Επιβράβευε συχνά και αξιοποιούσε ερωτήσεις 

«σκαλωσιά» («Τι πρέπει να κάνει το ρομπότ;», «Μετά πού θα πάει;», «Για να πας 

εδώ, τι πρέπει να κάνεις;», «Αν πατήσεις αυτό πού θα πάει το ρομπότ;» κ.α.). Άφηνε 

το παιδί να δοκιμάσει, να κάνει λάθη και το βοηθούσε να βρει τη λύση. Συνεργαζόταν 

ισότιμα χωρίς να πιέζει ή να επιβάλλεται στο παιδί. Επεσήμαινε τη σημασία της 

κοινής δράσης για τη σχέση του με το παιδί του δηλώνοντας ότι μέσω του 

εκπαιδευτικού προγράμματος «μας δίνεται η δυνατότητα να κάνουμε κάτι με το παιδί 

στο οποίο η παρουσία μου είναι διαδραστική και δεν περιορίζεται στην επίβλεψη» 

καθώς και ότι «περνάμε χρόνο δημιουργικό μαζί κάτι που λείπει μέσα στην 

εβδομάδα». Ο ΓΠ4 μέχρι το τέλος του προγράμματος κατανόησε τη λειτουργία των 

ερωτήσεων «σκαλωσιά» και τη σημασία αυτών καθώς και την αξία της επιβράβευσης 

τα οποία και χρησιμοποιούσε συχνότερα στην επικοινωνία του με το παιδί του. 

Αναλύοντας τα δεδομένα της κύριας έρευνας τόσο από τα ερωτηματολόγια όσο και 

από τις παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων προέκυψαν τα 

ακόλουθα αποτελέσματα.   

Και οι τρεις γονείς κατά τις μετρήσεις των ερωτηματολογίων αυτό- αναφοράς 

εμφάνισαν υψηλή αυτοαποτελεσματικότητα και εσωτερική έδρα ελέγχου. Αυτό 
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επιβεβαιώνει τη θεωρία περί θετικής σχέσης μεταξύ των δύο μεταβλητών. Επιπλέον, 

παρατηρήθηκε ότι το φύλο και το μορφωτικό επίπεδο δεν παίζουν ρόλο στα 

αποτελέσματα της αυτοαποτελεσματικότητας και της έδρας ελέγχου. Τα 

αποτελέσματα από τα ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν τα παιδιά αλλά και η 

άμεση παρατήρηση κατέδειξαν γονείς που είναι υποστηρικτικοί προς τα παιδιά τους 

(Πίνακας 15).  

Πίνακας 15. Προφίλ γονέων κύριας έρευνας 

Α/Α ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΥΤΟΑΠΟΤΕΛΕ

ΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΕΔΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΣ/ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ 

(ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΙΔΙΟΥ) 

ΓΚ1 Άνδρας 41-50 Μεταπτυχιακό Υψηλή Εσωτερική Υποστηρικτικός 

ΓΚ2 Γυναίκα 41- 50 Διδακτορικό Υψηλή Εσωτερική Υποστηρικτική 

ΓΚ3 Άνδρας 41- 50 Δευτεροβάθμια Υψηλή Εσωτερική Υποστηρικτικός 

 

Συγκεκριμένα, ο ΓΚ1 καθόταν κοντά στα παιδιά του κατά τη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων (στάση σώματος), μιλούσε ήρεμα, χρησιμοποιούσε προτρεπτική 

προστακτική και α’ πληθυντικό στα ρήματα («Αν το βάλεις από εκείνη τη μεριά/θύρα, 

θα λειτουργήσει. Έχεις και τα δύο στην ίδια θύρα. Δε σε πειράζει;», «Βρήκες πώς να 

το αλλάξεις;», «Θέλουμε να προχωρήσει τώρα;», «Να κατεβάσουμε την ταχύτητα 

μήπως;» κ.α.),  ήταν υπομονετικός και επιβράβευε όλο και πιο συχνά («Μπράβο!», 

«Τέλεια!», «Ωραία!») (επικοινωνία). Επιπλέον, σχετικά με την εμπλοκή του στις 

δραστηριότητες, συνεργαζόταν ισότιμα, προέτρεπε για αυτενέργεια, ενέπνεε και 

χρησιμοποιούσε όλο και συχνότερα ερωτήσεις «σκαλωσιά» («Τι να βάλουμε; Ποια 

παράμετρο να αλλάξουμε;», «Τι θέλεις να κάνεις τώρα;», «Πώς γίνεται να το 

διορθώσουμε;» κ.α.).  

Ο ΓΚ2 καθόταν κι αυτός κοντά στο παιδί του κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων 

(στάση σώματος), χρησιμοποιούσε προτρεπτική προστακτική, εξηγούσε υπομονετικά 

και ήρεμα («…πρέπει να πατήσεις το Χ που σημαίνει σβήσε και έτσι να το βάλεις από 

την αρχή», «Άρα τι πρέπει να κάνεις για να μετακινηθείς προς τα εκεί;», «Αφού το 

είχαμε προσθέσει, έπρεπε να το βάλουμε από την αρχή. Αυτό κάναμε λάθος. 

Κατάλαβες;», «Από τη διαδρομή που έχεις προγραμματίσει, θα περάσει το ρομπότ 

πάνω από αυτό το χαρτάκι;» κ.α.) , χρησιμοποιούσε όλο και συχνότερα ερωτήσεις 
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«σκαλωσιά» («Νομίζεις ότι ταιριάζει;», «Τι λάθος έχει;», «Είναι όπως πρέπει;», «Πού 

θέλεις να φτάσεις;» κ.α.) (επικοινωνία) και επιβράβευε συνεχώς («Ωραία!», 

«Τέλεια!», «Μπράβο»). Επιπλέον, ως προς την εμπλοκή του στις δραστηριότητες, 

συνεργαζόταν ισότιμα, προέτρεπε για αυτενέργεια («Πάμε! Για δοκίμασε!», «Για 

δοκίμασέ το!», «Πάτα να δεις τι προγραμμάτισες.» κ.α.), ενέπνεε και επέτρεπε στο 

παιδί να κάνει λάθη χωρίς να το κατακρίνει.  

Τέλος, ο ΓΚ3 καθόταν κοντά στο παιδί του καθ’ όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων 

(στάση σώματος), χρησιμοποιούσε α’ πληθυντικό («θέλεις να δούμε τι θα κάνει το 

ρομπότ αν το αφήσουμε έτσι;», «έχουμε όλα τα κομμάτια που χρειαζόμαστε;»,  «τι 

θα κάνουμε μετά;», «Έλα να ξαναδοκιμάσουμε!», «Θέλεις να αλλάξουμε τον χρόνο 

για να δούμε τι θα κάνει;» κ.α.), επιβράβευε («Ωραία!», «Πολύ ωραία!», «Σωστά!», 

«Μπράβο!» κ.α.), μιλούσε ήρεμα και αξιοποιούσε ιδιαίτερα το χιούμορ. Επίσης, 

χρησιμοποιούσε όλο και πιο συχνά ερωτήσεις «σκαλωσιά» («Λες να μετρήσουμε;», 

«Ξεχάσαμε κάτι;», «Πόσα κομμάτια θα χρειαστούμε;», «Είναι η σωστή απόσταση; Το 

φτάνει;» κ.α.).  

Γονική τεχνολογική επάρκεια 

Οι γονείς της πιλοτικής έρευνας παρατηρήθηκε ότι απέκτησαν οικειότητα με τις 

τεχνολογίες για τις οποίες δεν είχαν γνώση αρχικά (πέραν ενός γονέα ο οποίος 

κατείχε τις τεχνολογίες λόγω επαγγέλματος). Στο τέλος του προγράμματος, οπότε και 

υπήρξε χρήση του συνόλου των τεχνολογιών, οι γονείς συμμετείχαν με άνεση στο 

σύνολο των δραστηριοτήτων. Διαχειρίζονταν με μεγάλη ευκολία το tablet, το 

ρομποτικό kit Lego WeDo, ήταν σε θέση να προγραμματίσουν απτά και σε ψηφιακά 

περιβάλλοντα ενώ ήταν ικανοί να εργασθούν αρκετά και με το ρομποτικό σετ Lego 

Mindstorms EV3. 

Οι γονείς της κύριας έρευνας απάντησαν σε ερωτηματολόγιο τετράβαθμης κλίμακας 

τύπου Likert («καθόλου», «ελάχιστα», «αρκετά», «πολύ») για την ικανότητα χρήσης 

και χειρισμού τεχνολογιών τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος του εκπαιδευτικού 

προγράμματος. 

Συγκεκριμένα,  πέρα από τον ΓΚ1 ο οποίος λόγω επαγγέλματος (ηλεκτρονικός) 

γνώριζε εξ αρχής να χειρίζεται όλες τις τεχνολογίες, οι υπόλοιποι γονείς παρουσίασαν 

γενική βελτίωση.  
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Έτσι, σχετικά με τον χειρισμό tablet, ο ΓΚ3 ο οποίος αρχικά δήλωσε ότι μπορεί να το 

χειριστεί «ελάχιστα», μετά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορούσε να το χειριστεί 

«αρκετά». Ο ΓΚ2 γνώριζε εξ αρχής να χειρίζεται το tablet «πολύ». Αναφορικά με τον 

χειρισμό του ρομποτικού σετ Lego Mindstorms EV3, ο ΓΚ2 και ΓΚ3 από «καθόλου» και 

«ελάχιστα», στο τέλος του προγράμματος, μπορούσαν «ελάχιστα» και «αρκετά» 

αντίστοιχα. Η ικανότητα χειρισμού του ρομποτικού σετ Lego WeDo για τον ΓΚ2 από 

«καθόλου» εξελίχθηκε σε «πολύ» ενώ για τον ΓΚ3 από «ελάχιστα» σε «αρκετά». Ο 

χειρισμός του ρομποτικού kit BeeBot για τον ΓΚ2 από «καθόλου» έφτασε στο 

«αρκετά» και για τον ΓΚ3 από «ελάχιστα» σε «αρκετά». Βελτίωση παρατηρήθηκε και 

στην ικανότητα απτού και ψηφιακού προγραμματισμού. Για τον ΓΚ2 από «αρκετά» 

σε «πολύ» (απτός) και «ελάχιστα» σε «αρκετά» (ψηφιακός) ενώ για τον ΓΚ3 από 

«ελάχιστα» σε «αρκετά» (και για απτό και για ψηφιακό). Τέλος, βελτίωση στην 

τεχνολογική επάρκεια προέκυψε και στη χρήση του περιβάλλοντος 

προγραμματισμού Scratch II όπου οι γονείς ΓΚ2 και ΓΚ3 παρουσίασαν βελτίωση από 

«ελάχιστα» σε «μέτρια» και στις δύο περιπτώσεις. Αναπαριστώντας την ενίσχυση της 

τεχνολογικής επάρκειας των γονέων με αριθμούς, αυτή ήταν της τάξεως του 29% για 

τον ΓΚ2 και 43% για τον ΓΚ3.  

Επιπλέον, τα στοιχεία που προέκυψαν από τα ερωτηματολόγια σχετικά με τη στάση 

και χρήση νέων τεχνολογιών (κύρια έρευνα), κατέδειξαν γονείς που στο σύνολό τους 

είχαν θετική στάση ως προς τις νέες τεχνολογίες και μέτρια χρήση αυτών.  

 

VI. Συμπεράσματα 

Στην παρούσα έρευνα σκοπός ήταν να διερευνηθεί αν η γονεϊκότητα επηρεάζεται 

θετικά μετά από τη συμμετοχή γονέων με τα παιδιά τους σε κοινές δραστηριότητες 

τεχνολογίας και ρομποτικής στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος της 

Ακαδημίας Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας «Γονείς και παιδιά παρέα με 

τα ρομπότ».  

Εξετάστηκε με άμεση παρατήρηση η αποτελεσματικότητα των γονέων ως προς τη 

στάση σώματος, λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, συνεργασία, ενθάρρυνση και 

επιβράβευση κατά τα διάρκεια των κοινών δραστηριοτήτων. Τα δεδομένα 

συγκρίθηκαν με τα αποτελέσματα της κλίμακας αυτοαποτελεσματικότητας, της 
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κλίμακας για τη γονική έδρα ελέγχου και της κλίμακας για το επίπεδο παρέμβασης ή 

υποστήριξης που εξέφρασαν τα παιδιά τους για τους ίδιους το οποίο ταυτόχρονα 

παρατηρήθηκε από την ερευνήτρια. Επιπλέον, εξετάστηκε με ερωτηματολόγιο η 

τεχνολογική τους επάρκεια. Το σύνολο των δεδομένων συγκρίθηκε με τα 

αποτελέσματα της κλίμακας  για τη χρήση και στάση ως προς τις νέες τεχνολογίες. 

Τέλος, το σύνολο των δεδομένων συγκρίθηκε με άλλες μεταβλητές όπως το φύλο, την 

ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο και το εισόδημα.  

Σχετικά με την πρώτη ερευνητική υπόθεση, σύμφωνα με την οποία αναμενόταν να 

επηρεαστεί θετικά η αποτελεσματικότητα των γονέων στο τέλος του εκπαιδευτικού 

προγράμματος, προέκυψε επιβεβαίωση αυτής από τα δεδομένα τόσο της πιλοτικής 

όσο και της κύριας έρευνας. Οι παρατηρήσεις έδειξαν θετική επιρροή των 

δραστηριοτήτων του εκπαιδευτικού προγράμματος «Γονείς και παιδιά παρέα με τα 

ρομπότ» στην γονική αποτελεσματικότητα. 

Ιδιαίτερα θετικά υπήρξαν τα σχόλια των γονέων ως προς την ενίσχυση του γονικού 

τους ρόλου χάρη στην εκμάθηση παιδαγωγικών θεωριών κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος [«Μου άρεσε πολύ και θεωρώ πολύ σημαντικό το θεωρητικό κομμάτι. 

Πλέον θα τις έχουμε (θεωρίες μάθησης) στο πίσω μέρος του μυαλού μας και θα 

σκεφτόμαστε σιγά σιγά», «Μου αρέσει και με βοηθάει ότι μαθαίνουμε παιδαγωγικές 

θεωρίες»]. Υποστήριξαν ότι η βελτίωση στον τομέα αυτό ήταν μεγάλη συγκριτικά με 

τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους (της τάξεως του 50%).  

Πράγματι, υπήρξαν βελτιώσεις στον τρόπο επικοινωνίας των γονέων με τα παιδιά. 

Με το πέρασμα του χρόνου, οι τελευταίοι χρησιμοποιούσαν περισσότερες ερωτήσεις 

«σκαλωσιά» («Τι να βάλουμε; Ποια παράμετρο να αλλάξουμε;», «Αυτό που νομίζεις 

ότι μπαίνει;», «Ταιριάζει; Τι λάθος έχει;», «Ξεχάσαμε κάτι;», «Πόσα βήματα έχεις 

ακόμη;», «Πού θα το τοποθετήσεις ώστε να μην είναι εμπόδιο στη διαδρομή;» κ.α.), 

ενθάρρυναν και επιβράβευαν συχνότερα («Μπράβο!», «Ωραία!», «Σωστά, 

μπράβο!», «Είσαι φοβερός!» κ.α.). Όσον αφορά στη στάση του σώματος αυτή 

βελτιώθηκε στις περιπτώσεις των γονέων που έμεναν σε απόσταση από τα παιδιά 

τους δείχνοντας αδιαφορία και αρνητικότητα. Παρόμοιες ήταν οι αλλαγές και στον 

τρόπο εμπλοκής στις δραστηριότητες. Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο πρέπει 

να εμπλέκονται οι γονείς σε μια δραστηριότητα με το παιδί τους ενίσχυσε άμεσα την 
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συμπεριφορά αυτών. Έτσι, όσοι ήταν αρχικά παρεμβατικοί κατέληξαν να είναι 

ιδιαίτερα υποστηρικτικοί.   

Σχετικά με τη δεύτερη ερευνητική υπόθεση, σύμφωνα με την οποία η γονική 

τεχνολογική επάρκεια αναμενόταν να αυξηθεί μετά το τέλος του εκπαιδευτικού 

προγράμματος, αυτή επιβεβαιώθηκε. Πράγματι, τόσο οι γονείς της πιλοτικής όσο και 

της κύριας έρευνας επέδειξαν βελτίωση της τεχνολογικής τους επάρκειας σύμφωνα 

τόσο με τις παρατηρήσεις (πιλοτική έρευνα) όσο και με τα μετρήσιμα αποτελέσματα 

του ερωτηματολογίου (κύρια έρευνα). 

Η τρίτη ερευνητική υπόθεση αφορούσε στην ανταπόκριση των πεποιθήσεων της 

γονικής αποτελεσματικότητας και της τεχνολογικής επάρκειας που εξέφραζαν οι 

γονείς στα ερωτηματολόγια αυτό- αναφοράς με τις εργαστηριακές παρατηρήσεις. Τα 

δεδομένα που προέκυψαν από την παρατήρηση κατά τη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων επιβεβαιώνουν την υπόθεση για όλους τους γονείς της κύριας 

έρευνας6.  

Συγκεκριμένα, σχετικά με τον ΓΚ1 τα στοιχεία που παρατηρηθήκαν επιβεβαιώνουν 

την υψηλή αποτελεσματικότητα του γονέα ενώ όσον αφορά στη χρήση των 

τεχνολογιών, είχε πολύ καλή γνώση σε όλες όπως δήλωσε και στο ερωτηματολόγιο 

τεχνολογικής επάρκειας.   

Τα παρατηρούμενα στοιχεία επιβεβαιώνουν την υψηλή αποτελεσματικότητα και του 

γονέα ΓΚ2. Όσον αφορά στη χρήση τεχνολογιών, οι παρατηρήσεις ταυτίζονται με τα 

επίπεδα επάρκειας που δήλωσε αρχικά αλλά και μετά το πέρας του προγράμματος. 

Σημείωσε βελτίωση στην τεχνολογική επάρκεια σε ποσοστό 29%.  

Τέλος, τα παρατηρήσιμα στοιχεία επιβεβαιώνουν τα δεδομένα που προκύπτουν από 

τα ερωτηματολόγια σχετικά με την υψηλή αποτελεσματικότητα και του ΓΚ3. Σχετικά 

με την τεχνολογική του επάρκεια, οι παρατηρήσεις ταυτίζονται με τις δηλωθείσες 

γνώσεις τόσο στο αρχικό όσο και στο τελικό ερωτηματολόγιο τεχνολογικής 

επάρκειας. Σημείωσε βελτίωση στην τεχνολογική επάρκεια σε ποσοστό 43%.  

                                                           
6 Σημείωση: Οι γονείς της πιλοτικής έρευνας δεν συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια αυτό- αναφοράς 
ώστε να υπάρξει σύγκριση με τα παρατηρήσιμα στοιχεία. Η ενίσχυση της τεχνολογικής επάρκειας 
προέκυψε από άμεση παρατήρηση. 
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Τέλος, σύμφωνα με την τέταρτη ερευνητική υπόθεση αναμενόταν οι δηλώσεις που 

θα εκφράσουν τα παιδιά σχετικά με την αυτονομία ή παρεμβατικότητα των γονέων 

τους να ανταποκρίνονται στις παρατηρήσεις της ερευνήτριας κατά τη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων «Παιδιά και γονείς παρέα με τα ρομπότ». Η τέταρτη ερευνητική 

υπόθεση επιβεβαιώθηκε και αυτή κατά την παρατήρηση. Συγκεκριμένα, και οι τρεις 

γονείς 7  σύμφωνα με τις αναλύσεις των δεδομένων που προέκυψαν από τα 

ερωτηματολόγια των παιδιών ήταν υποστηρικτικοί γεγονός που παρατηρήθηκε και 

κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του προγράμματος. Όπως αναφέρεται και 

παραπάνω, το σύνολο των γονέων υποστήριζε συναισθηματικά και τεχνολογικά τα 

παιδιά του. Δεν παρέμβαινε στις δραστηριότητες παρά μόνο όταν ήταν απαραίτητο.  

Λοιπές συσχετίσεις μεταβλητών 

Συγκρίνοντας τα παραπάνω δεδομένα με διάφορες μεταβλητές δεν προέκυψε 

κάποια συσχέτιση. Πιο συγκεκριμένα, δεν υπήρξε καμία συσχέτιση μεταξύ 

μορφωτικού επιπέδου και γονικής αυτοαποτελεσματικότητας. Οι γονείς 

προερχόμενοι από διαφορετικά μορφωτικά υπόβαθρα εμφάνισαν υψηλή 

αποτελεσματικότητα. Καμία συσχέτιση δε βρέθηκε επίσης μεταξύ μορφωτικού 

επιπέδου και τεχνολογικής επάρκειας καθώς και της έδρας ελέγχου. Επίσης, το 

εισόδημα δε βρέθηκε να επηρεάζει κάποιο από τα χαρακτηριστικά της γονεϊκότητας 

και της τεχνολογικής επάρκειας. Τέλος, συσχέτιση μεταξύ τεχνολογικής επάρκειας και 

χρήσης ή/και στάσης ως προς τις νέες τεχνολογίες δεν προέκυψε. Παρά τις διαφορές 

στις γνώσεις τεχνολογίας η στάση απέναντι σε αυτές ήταν θετική και η χρήση ίδιου 

επιπέδου (μέτρια).  

Σε γενικές γραμμές, τα αποτελέσματα έδειξαν ενίσχυση της γονεϊκότητας του 

συνόλου των γονέων ενώ οι διαφορές ήταν πιο εμφανείς στους γονείς που ήταν 

ιδιαιτέρως παρεμβατικοί στην αρχή του προγράμματος. Από τις δηλώσεις τους 

τονίσθηκε ιδιαίτερα η ανάγκη επιμόρφωσής τους σε θέματα παιδαγωγικής και 

κοινών δραστηριοτήτων με τα παιδιά τους σε οργανωμένα πλαίσια με την έννοια της 

συμμετοχικότητας και όχι μόνο της επίβλεψης/παρατήρησης («Μάθαμε να 

διασκεδάζουμε και να εξελισσόμαστε παρέα», «Η ικανοποίηση του να προσπαθούμε 

                                                           
7 Σημείωση: Τα στοιχεία αναφέρονται στους γονείς της κύριας έρευνας. Τα παιδιά των γονέων της 
πιλοτικής έρευνας δεν συμπλήρωσαν αντίστοιχα ερωτηματολόγια ώστε να υπάρξει σύγκριση με τα 
παρατηρήσιμα στοιχεία. 
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παρέα», «Είναι σημαντικό για τη σχέση μου ότι ερχόμαστε μαζί.», «Βελτιώνεται η 

συνεργασία και η επικοινωνία με το παιδί.», «Έμαθα νέους τρόπους επικοινωνίας με 

το παιδί μου.», «Κέρδισα περισσότερη επαφή.», «Ερχόμαστε πιο κοντά κάνοντας κάτι 

που του αρέσει μαζί.», «Η δυνατότητα να κάνουμε κάτι για το παιδί στο οποίο η 

παρουσία μου ήταν διαδραστική και δεν περιορίστηκε στην επίβλεψη.», «Κερδίσαμε 

χρόνο δημιουργικό που μας λείπει μέσα στη βδομάδα.» κ.α.). 

Η τεχνολογική επάρκεια όλων ενισχύθηκε καθώς απέκτησαν γνώσεις σε ειδικές 

τεχνολογίες και ρομποτικά σετ τα οποία ενίσχυσαν κατ’ επέκταση και το γονικό τους 

στυλ. Πλέον είναι σε θέση να οργανώνουν για τα παιδιά τους κοινές δραστηριότητες 

τεχνολογίας και στο σπίτι αφού έχουν κατακτήσει βασικές έννοιες του παιδαγωγικού 

σχεδιασμού. 

Σημαντικό επίσης ήταν το όφελος σχετικά με την εικόνα της μητέρας ως προς τη 

σχέση της με την τεχνολογία και τη διασκέδαση παρέα με το παιδί της. Συγκεκριμένα, 

δόθηκε η ευκαιρία στα παιδιά να αναλογιστούν και πιθανόν να αναδιαμορφώσουν 

την εικόνα της μητέρας, μιας εικόνας στερεοτυπικά συνήθως δομημένης και άμεσα 

συνυφασμένης με συγκεκριμένες ικανότητες και υποχρεώσεις. Μάλιστα, μητέρα 

δήλωσε ότι μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος «το παιδί έλαβε την εικόνα ότι η 

ψυχαγωγία, η διασκέδαση και η τεχνολογία δε συμβαίνουν μόνο με τον μπαμπά αλλά 

και με τη μαμά. Είναι ένα καλό μάθημα για την κατάρριψη των στερεοτύπων».   

Συνοψίζοντας τα παραπάνω αποτελέσματα της έρευνας, μπορούμε να 

συμπεράνουμε ότι οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες τεχνολογίας και ρομποτικής στις 

οποίες συνεκπαιδεύτηκαν γονείς και παιδιά στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού 

προγράμματος «Γονείς και παιδιά παρέα με τα ρομπότ» επηρέασε θετικά τη 

γονεϊκότητα. Σημαντικές προϋποθέσεις της θετικής αυτής επιρροής ήταν η αρχική 

θετική αυτό- εικόνα των γονέων και η εσωτερική έδρα ελέγχου καθώς επίσης και η 

θετική στάση τους απέναντι στην τεχνολογία. 

 

VII. Περιορισμοί- Οφέλη 

Η έρευνα περιέχει διάφορους περιορισμούς. Ένας από αυτούς ήταν ο μικρός αριθμός 

δείγματος. Ο περιορισμένος αριθμός των συμμετεχόντων γονέων δεν μπορεί να 

οδηγήσει σε ασφαλή και γενικεύσιμα συμπεράσματα για την θετική επιρροή 
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δραστηριοτήτων τεχνολογίας και ρομποτικής σε γονείς. Επιπλέον, το γεγονός ότι οι 

συγκεκριμένοι γονείς δήλωσαν συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα τεχνολογίας 

είναι στοιχείο που αποδεικνύει το ενδιαφέρον αλλά και τη θετική διάθεση ως προς 

αυτή, καθώς και η θετική τους στάση τους ως προς αυτή όπως προέκυψε από τα 

ερωτηματολόγια. Έτσι, δεν μπορούμε να οδηγηθούμε επίσης σε ασφαλή 

συμπεράσματα για περιπτώσεις γονέων που έχουν αρνητική στάση ως προς τις νέες 

τεχνολογίες.  

Τέλος, τα οφέλη της παρούσας έρευνας είναι ότι αποτελεί την πρώτη μελέτη σχετικά 

με τη γονεϊκότητα σε πλαίσιο συνεκπαίδευσης γονέων- παιδιών με αντικείμενο την 

τεχνολογία και τον παιδαγωγικό σχεδιασμό στην Ελλάδα ενώ μπορεί να αποτελέσει 

αφορμή για περαιτέρω έρευνα στο συγκεκριμένο πεδίο.  

 

VIII. Προτάσεις- Επίλογος 

Η ψηφιακή εποχή έχει δημιουργήσει στους γονείς την ανάγκη για επιμόρφωση στην 

τεχνολογία για πολλούς λόγους που αναφέρθηκαν ήδη στην παρούσα εργασία. Άλλοι 

αφορούν στην ασφάλεια των παιδιών, άλλοι στην πρόληψη μελλοντικού 

τεχνολογικού χάσματος ενώ άλλοι στην αποφυγή/αντιμετώπιση συγκρούσεων 

μεταξύ των μελών της οικογένειας κ.λπ.. Ωστόσο, η ανάγκη δεν προκύπτει όπως 

είδαμε μόνο από εσωτερικά κίνητρα του γονέα αλλά και από την πίεση που μπορεί 

να ασκούν τα ίδια τα παιδιά με την συνεχή και πιθανόν μη ασφαλή ενασχόλησή τους 

με τα τεχνολογικά μέσα. Στα παραπάνω, προστίθεται και η ανάγκη που εξέφρασαν οι 

γονείς της παρούσας έρευνας (αλλά και από δεδομένα άλλων ερευνών με γονείς που 

συμμετέχουν σε σχολές γονέων) για επιμόρφωσή τους σε παιδαγωγικά θέματα. 

Για τους παραπάνω λόγους, προτείνεται η μελλοντική έρευνα να εστιάσει στην 

αποτύπωση του συνόλου των απαιτούμενων εφοδίων των γονέων τα οποία θα 

οδηγήσουν στην καλύτερη άσκηση του γονικού τους ρόλου στην ψηφιακή εποχή. 

Επίσης, μία ακόμη πρόταση για τους ερευνητές του συγκεκριμένου ζητήματος θα 

ήταν η δυνατότητα διερεύνησης παρόμοιων συνθηκών συνεκπαίδευσης σε 

μεγαλύτερο δείγμα ή/και σε διαφορετικό πλαίσιο (π.χ. εντός σχολικού 

περιβάλλοντος) καθώς η εμπλοκή των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών στη 

σύγχρονη εποχή θεωρείται απαραίτητη. 
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Η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι ραγδαία και επηρεάζει την καθημερινότητα της 

οικογένειας. Είναι επιτακτική η ανάγκη ενίσχυσης της γονικής αποτελεσματικότητας 

και της τεχνολογικής τους επάρκειας τόσο για την ομαλή σχέση των μελών της 

οικογένειας όσο και για την γνωστική και ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των 

παιδιών.   
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Παράρτημα  

Ερωτηματολόγιο γονέων 1:  Γονική αυτοαποτελεσματικότητα και ατομικά στοιχεία 

ΜΕΡΟΣ Α’: Ατομικά στοιχεία 

Επώνυμο και Όνομα (γονέα)  
Επώνυμο και Όνομα παιδιού  
Ηλικία παιδιού  
Σχολική τάξη που 
παρακολουθεί 

 

 

Παρακαλώ σημειώστε Χ στο αντίστοιχο κουτάκι. 

Ηλικία (σε έτη) 
18- 30 31- 40 41- 50 51- 60 61+ 
     

 

Φύλο 
Γυναίκα  
Άνδρας  

 

Μορφωτικό επίπεδο 
Δημοτικό  
Γυμνάσιο  
Λύκειο/ Επαγγελματικό 
Λύκειο 

 

ΑΤΕΙ  
ΑΕΙ  
Μεταπτυχιακές σπουδές  
Διδακτορικές σπουδές  

 

Εργασιακή κατάσταση 
Εργάζεστε Ναι  Όχι   

 

Εάν ναι, πόσες ώρες διαρκεί η απασχόλησή σας 
ημερησίως; 

Έως 4 ώρες 4 έως 8 ώρες Περισσότερες από 8 ώρες 
   

 

Πού θα εντάσσατε το σημερινό ετήσιο οικογενειακό σας εισόδημα 
(συμπεριλαμβανομένων όλων των πιθανών οικονομικών πηγών, όπως μισθοί, 
συντάξεις, ενοίκια κ.λπ.) σε μια κλίμακα από το 1 (χαμηλότερο εισόδημα) έως το 5 
(υψηλότερο εισόδημα); Παρακαλώ σημειώστε Χ κάτω από το αντίστοιχο κουτάκι. 

1 2 3 4 5 
Μέχρι 10000€ Από 10000€ έως 

20000€ 
Από 20000€ έως 

30000€ 
Από 30000€ έως 

40000€ 
Πάνω από 

40000€ 
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Έχετε συμμετάσχει ποτέ ξανά σε δραστηριότητα μαζί με το παιδί 
σας; 

Ναι  Όχι  

Ποιο είναι τα κίνητρά σας για τη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Γονείς και παιδιά 
παρέα με τα ρομπότ»; Παρακαλώ σημειώστε ελεύθερα. 

 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ Β’: Γονική αυτοαποτελεσματικότητα 

 

Η ενότητα που ακολουθεί αφορά στο συναίσθημα και τη στοργή. Χρησιμοποιώντας την 
κλίμακα που ακολουθεί, παρακαλούμε γράψτε μέσα στα κουτάκια τον αριθμό που δείχνει 
κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με κάθε μια από τις έξι προτάσεις. Η κλίμακα 
κυμαίνεται από το 0 (διαφωνώ απόλυτα) έως το 10 (συμφωνώ απόλυτα). Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε αριθμό από το 0 έως το 10. Παρακαλούμε να απαντήσετε και 
για τις έξι προτάσεις. 

 

 
 
Η ενότητα που ακολουθεί αφορά στο παιχνίδι και τη διασκέδαση. Χρησιμοποιώντας την 
κλίμακα που ακολουθεί, παρακαλούμε γράψτε μέσα στα κουτάκια τον αριθμό που δείχνει 
κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με κάθε μια από τις έξι προτάσεις. Η κλίμακα 
κυμαίνεται από το 0 (διαφωνώ απόλυτα) έως το 10 (συμφωνώ απόλυτα). Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε αριθμό από το 0 έως το 10. Παρακαλούμε να απαντήσετε και 
για τις έξι προτάσεις. 

 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Διαφωνώ απόλυτα    Συμφωνώ απόλυτα 

Μπορώ να δείχνω στοργή προς το παιδί μου  

Μπορώ να καταλάβω πότε το παιδί μου είναι ευχαριστημένο ή λυπημένο  

Πιστεύω ότι το παιδί μου μπορεί να έρθει σε μένα αν είναι δυστυχισμένο  

Όταν το παιδί μου είναι λυπημένο, μπορώ να καταλάβω το γιατί  

Έχω μια σχέση με το παιδί μου   

Μου είναι δύσκολο να αγκαλιάσω το παιδί μου  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Διαφωνώ απόλυτα    Συμφωνώ απόλυτα 

Μπορώ να διασκεδάζω μαζί με το παιδί μου  

Μπορώ να απολαμβάνω κάθε στάδιο της ανάπτυξης του παιδιού μου  

Είμαι σε θέση να έχουμε όμορφες στιγμές με το παιδί μου  

Μπορώ να προγραμματίζω δραστηριότητες, που το παιδί μου τις απολαμβάνει  

Μου είναι πολύ εύκολο να παίζω με το παιδί μου  

Μπορώ να βοηθάω το παιδί μου, ώστε να αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητές του  
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Η ενότητα που ακολουθεί αφορά στην ενσυναίσθηση 
(συναισθηματική συμμετοχή) και την κατανόηση. 

Χρησιμοποιώντας την κλίμακα που ακολουθεί, παρακαλούμε γράψτε μέσα στα κουτάκια τον 
αριθμό που δείχνει κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με κάθε μια από τις έξι προτάσεις. 
Η κλίμακα κυμαίνεται από το 0 (διαφωνώ απόλυτα) έως το 10 (συμφωνώ απόλυτα). 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε αριθμό από το 0 έως το 10. Παρακαλούμε να 
απαντήσετε και για τις έξι προτάσεις. 

 

 
 
Η ενότητα που ακολουθεί αφορά στον έλεγχο. 
Χρησιμοποιώντας την κλίμακα που ακολουθεί, παρακαλούμε γράψτε μέσα στα κουτάκια τον 
αριθμό που δείχνει κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με κάθε μια από τις έξι προτάσεις. 
Η κλίμακα κυμαίνεται από το 0 (διαφωνώ απόλυτα) έως το 10 (συμφωνώ απόλυτα). 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε αριθμό από το 0 έως το 10. Παρακαλούμε να 
απαντήσετε και για τις έξι προτάσεις. 

 

 
 
 
 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Διαφωνώ απόλυτα    Συμφωνώ απόλυτα 

Μπορώ υπομονετικά να εξηγώ πράγματα στο παιδί μου  

Μπορώ να εξασφαλίσω την προσοχή του παιδιού μου όταν του μιλάω  

Μπορώ να παρηγορήσω το παιδί μου  

Μπορώ να ακούω με προσοχή τι λέει το παιδί μου  

Μπορώ να βάζω τον εαυτό μου στη θέση του παιδιού μου  

Κατανοώ τις ανάγκες του παιδιού μου  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Διαφωνώ απόλυτα    Συμφωνώ απόλυτα 

Ως γονιός νιώθω ότι έχω τον έλεγχο  

Το παιδί μου θα σεβαστεί τα όρια που θέτω  

Μπορώ να κάνω το παιδί μου να συμπεριφέρεται καλά χωρίς καυγάδες  

Μπορώ να παραμένω ήρεμος/η όταν αντιμετωπίζω δυσκολίες  

Δεν μπορώ να εμποδίσω το παιδί μου να συμπεριφέρεται άσχημα  

Μπορώ να παραμένω ήρεμος/η όταν το παιδί μου συμπεριφέρεται άσχημα  
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Η ενότητα που ακολουθεί αφορά στην πειθαρχία και τη θέσπιση ορίων. Χρησιμοποιώντας την 
κλίμακα που ακολουθεί, παρακαλούμε γράψτε μέσα στα κουτάκια τον αριθμό που δείχνει κατά 
πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με κάθε μια από τις έξι προτάσεις. Η κλίμακα κυμαίνεται από το 0 
(διαφωνώ απόλυτα) έως το 10 (συμφωνώ απόλυτα). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε 
αριθμό από το 0 έως το 10. Παρακαλούμε να απαντήσετε και για τις έξι προτάσεις. 

 

 
 
 
Η ενότητα που ακολουθεί αφορά σε διάφορες πιέσεις που μπορεί να δέχεστε. 
Χρησιμοποιώντας την κλίμακα που ακολουθεί, παρακαλούμε γράψτε μέσα στα κουτάκια 
τον αριθμό που δείχνει κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με κάθε μια από τις έξι 
προτάσεις. Η κλίμακα κυμαίνεται από το 0 (διαφωνώ απόλυτα) έως το 10 (συμφωνώ 
απόλυτα). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε αριθμό από το 0 έως το 10. 
Παρακαλούμε να απαντήσετε και για τις έξι προτάσεις. 
 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Διαφωνώ απόλυτα    Συμφωνώ απόλυτα 

Μου είναι εύκολο να βάζω όρια και κανόνες  

Μπορώ να τηρώ τους κανόνες που βάζω στο παιδί μου  

Μπορώ να συζητώ λογικά με το παιδί μου  

Μπορώ να βρίσκω τρόπους για να αποφεύγονται οι συγκρούσεις  

Είμαι συνεπής στην εφαρμογή της πειθαρχίας  

Μπορώ να πειθαρχήσω το παιδί μου χωρίς να νιώθω ενοχές  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Διαφωνώ απόλυτα    Συμφωνώ απόλυτα 
Δυσκολεύομαι να ανταποκριθώ στις προσδοκίες που έχουν οι άλλοι από μένα ως 
γονιό  

Δεν είμαι σε θέση να ανταποκριθώ στον ρόλο μου, όταν οι άλλοι μου λένε τι να κάνω 
με το παιδί μου  

Το να ακούω συμβουλές άλλων με δυσκολεύει στο να αποφασίσω τι να κάνω  

Μπορώ να πω «όχι» στους άλλους εάν δε συμφωνώ μαζί τους  

Μπορώ να αγνοώ την πίεση των άλλων στο να κάνω πράγματα με τον δικό τους τρόπο  

Δεν αισθάνομαι την ανάγκη να συγκρίνω τον εαυτό μου με άλλους γονείς  
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Η ενότητα που ακολουθεί αφορά στην αυτοαποδοχή. 

Χρησιμοποιώντας την κλίμακα που ακολουθεί, παρακαλούμε γράψτε μέσα στα κουτάκια τον 
αριθμό που δείχνει κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με κάθε μια από τις έξι προτάσεις. Η 
κλίμακα κυμαίνεται από το 0 (διαφωνώ απόλυτα) έως το 10 (συμφωνώ απόλυτα). Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε αριθμό από το 0 έως το 10. Παρακαλούμε να απαντήσετε και για 
τις έξι προτάσεις. 

 

 
 
Η ενότητα που ακολουθεί αφορά στη μάθηση και τη γνώση. 
Χρησιμοποιώντας την κλίμακα που ακολουθεί, παρακαλούμε γράψτε μέσα στα κουτάκια τον 
αριθμό που δείχνει κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με κάθε μια από τις έξι προτάσεις. Η 
κλίμακα κυμαίνεται από το 0 (διαφωνώ απόλυτα) έως το 10 (συμφωνώ απόλυτα). Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε αριθμό από το 0 έως το 10. Παρακαλούμε να απαντήσετε και για 
τις έξι προτάσεις. 

 

 

  

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Διαφωνώ απόλυτα    Συμφωνώ απόλυτα 

Ξέρω ότι είμαι αρκετά καλός γονιός  

Διαχειρίζομαι τις πιέσεις του γονικού ρόλου το ίδιο καλά με τους άλλους γονείς  

Δεν τα καταφέρνω και τόσο καλά ως γονιός  

Ως γονέας μπορώ να αντιμετωπίζω ό,τι προκύψει  

Μπορώ να είμαι δυνατός/ή για το παιδί μου  

Όταν το παιδί μου είναι μαζί μου αισθάνεται ασφαλές  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Διαφωνώ απόλυτα    Συμφωνώ απόλυτα 

Μπορώ να αναγνωρίζω τις αναπτυξιακές αλλαγές στο παιδί μου  

Μπορώ να ανταλλάσσω απόψεις με άλλους γονείς  
Μπορώ να μαθαίνω να χρησιμοποιώ νέους τρόπους να συναλλάσσομαι με το παιδί 
μου  

Μπορώ να κάνω τις αναγκαίες αλλαγές για να βελτιώσω τη συμπεριφορά του 
παιδιού μου  

Με λίγη βοήθεια μπορώ να ξεπερνώ τα περισσότερα προβλήματα   
Το να ξέρω ότι και άλλοι γονείς έχουν παρόμοιες δυσκολίες με τα παιδιά τους, κάνει 
τα πράγματα ευκολότερα για μένα  
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Ερωτηματολόγιο γονέων 2: Γονική τεχνολογική επάρκεια  

Τεχνολογική επάρκεια 

Παρακαλώ υποδείξτε τη σχέση που σας εκφράζει περισσότερο ως προς τη χρήση των παρακάτω τεχνολογιών. 

  Καθόλου Ελάχιστα Αρκετά  Πολύ 

1 Είμαι ικανός/ή να χειρίζομαι συσκευή tablet.     

2 Είμαι ικανός/ή να χειρίζομαι το ρομποτικό kit Lego Mindstorms .     

3 Είμαι ικανός/ή να χειρίζομαι το ρομποτικό kit Lego WeDo.     

4 Είμαι ικανός/ή να χειρίζομαι το ρομποτικό kit BeeBot.     

5 Είμαι ικανός/ή να προγραμματίζω απτά.     

6 Είμαι ικανός/ή να προγραμματίζω.     

7 Είμαι ικανός/ή να χρησιμοποιώ το περιβάλλον Scratch.     

  

Ερωτηματολόγιο γονέων 3: Γονική έδρα ελέγχου ως διάσταση της αποτελεσματικότητας  

Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις πιο κάτω δηλώσεις; Παρακαλώ σημειώστε Χ στο αντίστοιχο 
κουτάκι. 

1= Δεν ισχύει καθόλου για μένα και 5= Ισχύει πάρα πολύ για μένα 

 Προτάσεις 1 2 3 4 5 
1 Οι δικές μου ενέργειες ως γονιός, έχουν μικρό αποτέλεσμα στη 

συμπεριφορά του παιδιού μου 
     

2 Όταν πάει κάτι στραβά μεταξύ του παιδιού μου και εμένα, πολύ 
λίγα μπορώ να κάνω για να το διορθώσω 

     

3 Οι γονείς πρέπει να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που έχουν με 
το παιδί τους, γιατί με το να τα αγνοούν, δε θα τα κάνουν να 
εξαφανιστούν 

     

4 Αν το παιδί σου έχει ξεσπάσματα θυμού, ό,τι και αν 
προσπαθήσετε, στο τέλος η προσπάθειά σας θα πάει χαμένη 

     

5 Το παιδί μου τελικά κάνει αυτό που θέλει, άρα γιατί να 
προσπαθώ 

     

6 Όσο και να προσπαθεί ο γονιός, κάποια παιδιά ποτέ δε θα 
μάθουν να προσέχουν 

     

7 Συχνά μπορώ να προβλέψω τη συμπεριφορά του παιδιού σε 
διάφορες καταστάσεις 

     

8 Δεν είναι πάντα σωστό να περιμένω πολλά από το παιδί μου γιατί 
πολλά πράγματα είναι τελικά θέμα καλής ή κακής τύχης  

     

9 Όταν το παιδί μου θυμώνει, μπορώ συνήθως να το χειριστώ να 
παραμείνω ήρεμος/η 

     

10 Όταν θέτω στόχους για το παιδί μου, είμαι σχεδόν σίγουρος/η, 
ότι μπορώ να το βοηθήσω να τους πετύχει 
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Ερωτηματολόγιο γονέων 4: Χρήση και  στάσεις  σχετικά με τα μέσα και την τεχνολογία  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ποτέ Μια 

φορά 
το 

μήνα 

Πολλές 
φορές 

το μήνα 

Μια φορά 
την 

εβδομάδα 

Πολλές 
φορές τη 
βδομάδα 

Μια 
φορά 
την 

ημέρα 

Πολλές 
φορές 

την 
ημέρα 

Μια  
φορά 
την 
ώρα 

Πολλές 
φορές 

την 
ώρα 

Όλη 
την 
ώρα 

 

Χρήση μέσων και τεχνολογίας  
Παρακαλώ σημειώστε πόσο συχνά πραγματοποιείτε καθεμία από τις ακόλουθες 
δραστηριότητες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε οποιαδήποτε συσκευή (κινητό τηλέφωνο, 
laptop, desktop κ.λπ.) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Στέλνετε, λαμβάνετε και διαβάζετε e-mails (δεν 

περιλαμβάνεται η ανεπιθύμητη αλληλογραφία). 
          

2 Ελέγχετε το προσωπικό σας e-mail.           
3 Ελέγχετε το e-mail της εργασίας σας.           
4 Στέλνετε ή λαμβάνετε αρχεία μέσω e-mail.           
Παρακαλώ σημειώστε πόσο συχνά πραγματοποιείτε καθεμία από τις παρακάτω 
δραστηριότητες στο κινητό σας τηλέφωνο. 
5 Στέλνετε και λαμβάνετε γραπτά μηνύματα σε 

κινητό τηλέφωνο. 
          

6 Πραγματοποιείτε και λαμβάνετε τηλεφωνικές 
κλήσεις. 

          

7 Ελέγχετε για γραπτά μηνύματα σε κινητό 
τηλέφωνο. 

          

8 Ελέγχετε για τηλεφωνικές κλήσεις σε κινητό 
τηλέφωνο. 

          

9 Διαβάζετε e-mail σε κινητό τηλέφωνο.           
10 Λαμβάνετε οδηγίες ή χρησιμοποιείτε GPS σε 

κινητό τηλέφωνο. 
          

11 Περιηγείστε στο διαδίκτυο σε κινητό τηλέφωνο.           

12 Ακούτε μουσική σε κινητό τηλέφωνο.           
13 Βγάζετε φωτογραφίες με κινητό τηλέφωνο.           
14 Ελέγχετε τις ειδήσεις σε κινητό τηλέφωνο.           
15 Εγγράφετε βίντεο με κινητό τηλέφωνο.           
16 Χρησιμοποιείτε εφαρμογές (κάθε είδους) σε 

κινητό τηλέφωνο. 
          

17 Αναζητείτε πληροφορίες με κινητό τηλέφωνο.           

18 Χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο κατά τη 
διάρκεια της εργασίας σας. 

          

Πόσο συχνά πραγματοποιείτε καθεμία από τις παρακάτω δραστηριότητες; 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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19 Παρακολουθείτε τηλεοπτικές εκπομπές, ταινίες 
κ.λπ. σε υπολογιστή. 

          

20 Παρακολουθείτε μουσικά βίντεο σε υπολογιστή.           

21 Κατεβάζετε πολυμεσικά αρχεία άλλων σε 
υπολογιστή. 

          

22 Διαμοιράζεστε τα δικά σας πολυμεσικά αρχεία 
μέσω υπολογιστή. 

          

23 Αναζητάτε στο διαδίκτυο για νέα/ πληροφορίες 
από οποιαδήποτε συσκευή. 

          

24 Αναζητάτε στο διαδίκτυο βίντεο από 
οποιαδήποτε συσκευή. 

          

25 Αναζητάτε στο διαδίκτυο εικόνες ή φωτογραφίες 
από οποιαδήποτε συσκευή.  

          

26 Παίζετε παιχνίδια σε υπολογιστή, σε κονσόλα 
βιντεοπαιχνιδιών ή σε έξυπνο κινητό ΜΟΝΟΣ/Η 
ΣΑΣ.  

          

27 Παίζετε παιχνίδια σε υπολογιστή, σε κονσόλα 
βιντεοπαιχνιδιών ή σε έξυπνο κινητό ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΔΩΜΑΤΙΟ. 

          

28 Παίζετε παιχνίδια σε υπολογιστή, σε κονσόλα 
βιντεοπαιχνιδιών ή σε έξυπνο κινητό ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ONLINE. 

          

 
Έχετε λογαριασμό σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο (π.χ. Facebook, Twitter, Instagram); 
Εάν «ναι», συνεχίστε στην ερώτηση 32. Αν «όχι», προχωρήστε στις «Στάσεις σχετικά με τα 
μέσα και την τεχνολογία». 
Πόσο συχνά πραγματοποιείτε καθεμία από τις παρακάτω δραστηριότητες στο κοινωνικό 
δίκτυο; 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
29 Ελέγχετε τη σελίδα σας (στο Facebook ή σε άλλο 

κοινωνικό δίκτυο). 
          

30 Ελέγχετε τη σελίδα σας (στο Facebook ή σε άλλο 
κοινωνικό δίκτυο) μέσω του έξυπνου κινητού 
σας. 

          

31 Ελέγχετε το κοινωνικό δίκτυο στη δουλειά.           
32 Δημοσιεύετε ενημερώσεις κατάστασης.           
33 Δημοσιεύετε φωτογραφίες.           
34 Περιηγήστε σε προφίλ και φωτογραφίες.           
35 Διαβάζετε δημοσιεύσεις.            
36 Σχολιάζετε σε δημοσιεύσεις, ενημερώσεις 

κατάστασης, φωτογραφίες κ.λπ.. 
          

37 Κάνετε κλικ «Μου αρέσει» σε δημοσιεύσεις, 
φωτογραφίες κ.λπ.. 

          

Παρακαλώ απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις σχετικά με το Facebook και άλλους φίλους 
σας στο διαδίκτυο. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0 1-50 51- 100 101- 175 176-  

250 
251- 375 376- 

500 
501- 750 751+ 

38 Πόσους φίλους έχετε στο κοινωνικό δίκτυο;          
39 Πόσους από τους φίλους σας στο κοινωνικό δίκτυο γνωρίζετε 

προσωπικά; 
         

40 Πόσους ανθρώπους έχετε γνωρίσει στο κοινωνικό δίκτυο και ποτέ 
προσωπικά; 

         

41 Με πόσους ανθρώπους που γνωρίζετε στο κοινωνικό δίκτυο και 
όχι προσωπικά αλληλεπιδράτε συχνά;  

         

 

Στάσεις σχετικά με τα μέσα και την τεχνολογία 
Παρακαλώ σημειώστε Χ στο κουτάκι βάσει της κλίμακας 1= Διαφωνώ απόλυτα έως 5= 
Συμφωνώ απόλυτα. 
 1 2 3 4 5 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε 
συμφωνώ/ 

Ούτε 
διαφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 
απόλυτα 

1 Νιώθω ότι είναι 
σημαντικό να είμαι 
ικανός/ή να βρίσκω 
οποιαδήποτε 
πληροφορία όποτε 
θέλω στο 
διαδίκτυο. 

     

2 Νιώθω ότι είναι 
σημαντικό να είμαι 
ικανός/ή να έχω 
πρόσβαση στο 
διαδίκτυο όποια 
στιγμή θέλω. 

     

3 Νομίζω ότι είναι 
σημαντικό να 
συμβαδίζω με τις 
τελευταίες τάσεις 
της τεχνολογίας. 

     

4 Ανησυχώ όταν δεν 
έχω το κινητό μου 
τηλέφωνο. 

     

5 Ανησυχώ όταν δεν 
έχω πρόσβαση στο 
διαδίκτυο. 
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6 Είμαι 
εξαρτημένος/η από 
την τεχνολογία μου. 

     

7 Η τεχνολογία 
παρέχει λύσεις σε 
πολλά από τα 
προβλήματά μας. 

     

8 Με την τεχνολογία 
όλα είναι δυνατά. 

     

9 Νιώθω πιο 
ολοκληρωμένος 
εξαιτίας της 
τεχνολογίας. 

     

10 Η νέα τεχνολογία 
κάνει τους 
ανθρώπους να 
σπαταλούν πάρα 
πολύ χρόνο. 

     

11 Η νέα τεχνολογία 
κάνει τη ζωή πιο 
ολοκληρωμένη. 

     

12 Η νέα τεχνολογία 
κάνει τους 
ανθρώπους πιο 
απομονωμένους. 

     

13 Προτιμώ να 
εργάζομαι πάνω σε 
μια σειρά έργων τη 
μέρα παρά να 
ολοκληρώνω ένα 
και μετά να 
μεταβαίνω σε άλλο. 

     

14 Όταν κάνω μια 
σειρά εργασιών, 
μου αρέσει να 
εναλλάσσομαι από 
το να κάνω μία τη 
φορά. 

     

15 Μου αρέσει να 
ολοκληρώνω ένα 
θέμα πριν 
συγκεντρωθώ σε 
κάτι άλλο.  
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16 Όταν έχω να 
ολοκληρώσω ένα 
καθήκον, μου 
αρέσει να το 
χωρίζω 
μεταβαίνοντας σε 
άλλα καθήκοντα 
κατά διαστήματα.   
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Ερωτηματολόγιο παιδιών:  

Κλίμακα Αντιλήψεων των γονέων (Perceptions of Parents Scale) 

 

Όνομα: ____________________________  Αγόρι/ Κορίτσι  Ηλικία: ____ 

 

Πράγματα για τους γονείς μου 

Ενδιαφερόμαστε να μάθουμε περισσότερα πράγματα για τη μαμά σου και τον μπαμπά σου. Πρώτα 
θα σε ρωτήσουμε για τη μαμά σου και μετά για τον μπαμπά σου.  

Κάθε αριθμός ακολουθείτε από τέσσερις δηλώσεις που περιγράφουν τέσσερις διαφορετικούς 
τύπους γονέων. Θα υπάρχει μια περιγραφή για τους τέσσερις τύπους μαμάς και για τους τέσσερις 
τύπους μπαμπά. Σε κάθε περίπτωση, διάβασε τις τέσσερις δηλώσεις για τους τύπους μητέρας και 
πατέρα και αποφάσισε ποια είναι η καλύτερη περιγραφή της δικής σου μητέρας ή του δικού σου 
πατέρα. Διαφορετικών ανθρώπων μητέρες και πατέρες είναι διαφορετικοί και θέλουμε να 
μάθουμε για τους δικούς σου. 

Τώρα σε παρακαλώ σκέψου την μητέρα σου και σύγκρινέ την με τις περιγραφές των μητέρων των 
ανθρώπων. Αν δεν περνάς χρόνο με τη μητέρα σου αλλά με άλλη γυναίκα στο σπίτι, παρακαλώ 
απάντησε για αυτή τη γυναίκα. Ξεκίνα, λοιπόν, με το νούμερο 1 και διάβασε τις τέσσερις 
περιγραφές. Αν η μαμά σου μοιάζει περισσότερο με τις μητέρες στην πρώτη δήλωση, τότε κύκλωσε 
το γράμμα α μπροστά από την πρόταση. Αν η μαμά σου μοιάζει περισσότερο με τις μητέρες στη 
δεύτερη δήλωση, τότε κύκλωσε το γράμμα β μπροστά από την πρόταση. Αν η μαμά σου μοιάζει 
περισσότερο με τις μητέρες στην τρίτη δήλωση, τότε κύκλωσε το γράμμα γ μπροστά από την 
πρόταση. Αν η μαμά σου μοιάζει περισσότερο με τις μητέρες στην τέταρτη δήλωση, τότε κύκλωσε 
το γράμμα δ μπροστά από την πρόταση.   

 

1. α. Μερικές μαμάδες δεν έχουν ποτέ αρκετό χρόνο για να μιλήσουν στα παιδιά τους. 

β. Μερικές μαμάδες συνήθως δεν έχουν αρκετό χρόνο για να μιλήσουν στα παιδιά τους. 

γ. Μερικές μαμάδες μερικές φορές έχουν αρκετό χρόνο για να μιλήσουν στα παιδιά τους.  

δ. Μερικές μαμάδες έχουν πάντα αρκετό χρόνο για να μιλήσουν στα παιδιά τους.  

 

2. α. Μερικές μαμάδες πάντα εξηγούν στα παιδιά τους πώς πρέπει να συμπεριφέρονται. 

β. Μερικές μαμάδες μερικές φορές εξηγούν στα παιδιά τους πώς πρέπει να συμπεριφέρονται. 

γ. Μερικές μαμάδες μερικές φορές κάνουν τα παιδιά τους να συμπεριφέρονται σα να είναι 

αυτές τα αφεντικά. 
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δ. Μερικές μαμάδες πάντα κάνουν τα παιδιά τους να συμπεριφέρονται σα να είναι αυτές τα 

αφεντικά. 

 

3. α. Μερικές μαμάδες πάντα ρωτούν τα παιδιά τους τι έκαναν στο σχολείο εκείνη τη μέρα. 

β. Μερικές μαμάδες συνήθως ρωτούν τα παιδιά τους τι έκαναν στο σχολείο εκείνη τη μέρα. 

γ. Μερικές μαμάδες συνήθως δε ρωτούν τα παιδιά τους τι έκαναν στο σχολείο εκείνη τη μέρα. 

δ. Μερικές μαμάδες ποτέ δε ρωτούν τα παιδιά τους τι έκαναν στο σχολείο εκείνη τη μέρα. 

 

4. α. Μερικές μαμάδες πάντα θυμώνουν πολύ αν τα παιδιά τους δεν κάνουν αυτό που 

υποτίθεται ότι πρέπει να κάνουν αμέσως. 

β. Μερικές μαμάδες μερικές φορές θυμώνουν πολύ αν τα παιδιά τους δεν κάνουν αυτό που 

υποτίθεται ότι πρέπει να κάνουν αμέσως. 

γ. Μερικές μαμάδες μερικές φορές προσπαθούν να καταλάβουν γιατί τα παιδιά τους δεν 

κάνουν αυτό που υποτίθεται ότι πρέπει να κάνουν αμέσως. 

δ. Μερικές μαμάδες πάντα προσπαθούν να καταλάβουν γιατί τα παιδιά τους δεν κάνουν αυτό 

που υποτίθεται ότι πρέπει να κάνουν αμέσως. 

 

 

 

5. α. Μερικές μαμάδες πάντα έχουν τον χρόνο να μιλήσουν για τα προβλήματα των παιδιών 

τους. 

β. Μερικές μαμάδες μερικές φορές έχουν τον χρόνο να μιλήσουν για τα προβλήματα των 

παιδιών τους. 

γ. Μερικές μαμάδες δεν έχουν πάντα τον χρόνο να μιλήσουν για τα προβλήματα των παιδιών 

τους. 
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δ. Μερικές μαμάδες δεν έχουν ποτέ τον χρόνο να μιλήσουν για τα προβλήματα των παιδιών 

τους. 

 

6. α. Μερικές μαμάδες ποτέ δεν τιμωρούν τα παιδιά τους, πάντα μιλούν στα παιδιά τους για το 

τι ήταν λάθος. 

β. Μερικές μαμάδες σχεδόν ποτέ δεν τιμωρούν τα παιδιά τους, συνήθως μιλούν στα παιδιά 

τους για το τι ήταν λάθος. 

γ. Μερικές μαμάδες συνήθως τιμωρούν τα παιδιά τους όταν αυτά κάνουν κάτι λάθος χωρίς να 

τους μιλάνε πολύ. 

δ. Μερικές μαμάδες πάντα τιμωρούν τα παιδιά τους όταν αυτά κάνουν κάτι λάθος χωρίς να 

τους μιλάνε καθόλου. 

 

7. α. Μερικές μαμάδες πάντα λένε στα παιδιά τους τι να κάνουν. 

β. Μερικές μαμάδες μερικές φορές λένε στα παιδιά τους τι να κάνουν. 

γ. Μερικές μαμάδες μερικές φορές τους αρέσει τα παιδιά τους να αποφασίζουν μόνα τους τι 

να κάνουν. 

δ. Μερικές μαμάδες πάντα τους αρέσει τα παιδιά τους να αποφασίζουν μόνα τους τι να 

κάνουν. 

 

8. α. Μερικές μαμάδες πάντα πιστεύουν ότι είναι εντάξει τα παιδιά τους να κάνουν λάθη. 

β. Μερικές μαμάδες μερικές φορές πιστεύουν ότι είναι εντάξει τα παιδιά τους να κάνουν 

λάθη. 

γ. Μερικές μαμάδες πάντα θυμώνουν αν τα παιδιά τους να κάνουν λάθη. 

δ. Μερικές μαμάδες μερικές φορές θυμώνουν αν τα παιδιά τους να κάνουν λάθη. 
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9. α. Μερικές μαμάδες ποτέ δε θέλουν να ξέρουν τι κάνουν τα παιδιά τους. 

β. Μερικές μαμάδες συνήθως δε θέλουν να ξέρουν τι κάνουν τα παιδιά τους. 

γ. Μερικές μαμάδες μερικές φορές θέλουν να ξέρουν τι κάνουν τα παιδιά τους. 

δ. Μερικές μαμάδες πάντα θέλουν να ξέρουν τι κάνουν τα παιδιά τους. 

 

10. α. Μερικές μαμάδες πάντα θυμώνουν όταν τα παιδιά τους δεν τα πηγαίνουν καλά στο σχολείο. 

β. Μερικές μαμάδες μερικές φορές θυμώνουν όταν τα παιδιά τους δεν τα πηγαίνουν καλά στο 

σχολείο. 

γ. Μερικές μαμάδες σχεδόν ποτέ δε θυμώνουν όταν τα παιδιά τους δεν τα πηγαίνουν καλά 

στο σχολείο. 

δ. Μερικές μαμάδες ποτέ δε θυμώνουν όταν τα παιδιά τους δεν τα πηγαίνουν καλά στο 

σχολείο. 

 

11. α. Σε μερικές μαμάδες πάντα αρέσει να μιλούν στους δασκάλους των παιδιών τους για το 

πώς τα πάνε στο σχολείο. 

β. Σε μερικές μαμάδες μερικές φορές αρέσει να μιλούν στους δασκάλους των παιδιών τους 

για το πώς τα πάνε στο σχολείο. 

γ. Σε μερικές μαμάδες συνήθως δεν αρέσει να μιλούν στους δασκάλους των παιδιών τους για 

το πώς τα πάνε στο σχολείο. 

δ. Σε μερικές μαμάδες ποτέ δεν αρέσει να μιλούν στους δασκάλους των παιδιών τους για το 

πώς τα πάνε στο σχολείο. 

 

Τώρα, παρακαλώ σκέψου για τον μπαμπά σου. Αν δε ζεις με τον μπαμπά σου αλλά με 

κάποιον άλλο άντρα στο σπίτι, απάντησε για αυτόν τον άντρα. 
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12. Μερικοί μπαμπάδες δεν έχουν ποτέ αρκετό χρόνο για να μιλήσουν στα παιδιά τους. 

β. Μερικοί μπαμπάδες συνήθως δεν έχουν αρκετό χρόνο για να μιλήσουν στα παιδιά τους. 

γ. Μερικοί μπαμπάδες Μερικοί φορές έχουν αρκετό χρόνο για να μιλήσουν στα παιδιά τους.  

δ. Μερικοί μπαμπάδες έχουν πάντα αρκετό χρόνο για να μιλήσουν στα παιδιά τους.  

 

13. α. Μερικοί μπαμπάδες πάντα εξηγούν στα παιδιά τους πώς πρέπει να συμπεριφέρονται. 

β. Μερικοί μπαμπάδες Μερικοί φορές εξηγούν στα παιδιά τους πώς πρέπει να 

συμπεριφέρονται. 

γ. Μερικοί μπαμπάδες Μερικοί φορές κάνουν τα παιδιά τους να συμπεριφέρονται σα να είναι 

αυτοί τα αφεντικά. 

δ. Μερικοί μπαμπάδες πάντα κάνουν τα παιδιά τους να συμπεριφέρονται σα να είναι αυτοί 

τα αφεντικά. 

 

14. α. Μερικοί μπαμπάδες πάντα ρωτούν τα παιδιά τους τι έκαναν στο σχολείο εκείνη τη μέρα. 

β. Μερικοί μπαμπάδες συνήθως ρωτούν τα παιδιά τους τι έκαναν στο σχολείο εκείνη τη μέρα. 

γ. Μερικοί μπαμπάδες συνήθως δε ρωτούν τα παιδιά τους τι έκαναν στο σχολείο εκείνη τη 

μέρα. 

δ. Μερικοί μπαμπάδες ποτέ δε ρωτούν τα παιδιά τους τι έκαναν στο σχολείο εκείνη τη μέρα. 
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15. α. Μερικοί μπαμπάδες πάντα θυμώνουν πολύ αν τα παιδιά τους δεν κάνουν αυτό που 

υποτίθεται ότι πρέπει να κάνουν αμέσως. 

β. Μερικοί μπαμπάδες Μερικοί φορές θυμώνουν πολύ αν τα παιδιά τους δεν κάνουν αυτό 

που υποτίθεται ότι πρέπει να κάνουν αμέσως. 

γ. Μερικοί μπαμπάδες Μερικοί φορές προσπαθούν να καταλάβουν γιατί τα παιδιά τους δεν 

κάνουν αυτό που υποτίθεται ότι πρέπει να κάνουν αμέσως. 

δ. Μερικοί μπαμπάδες πάντα προσπαθούν να καταλάβουν γιατί τα παιδιά τους δεν κάνουν 

αυτό που υποτίθεται ότι πρέπει να κάνουν αμέσως. 

 

16. α. Μερικοί μπαμπάδες πάντα έχουν τον χρόνο να μιλήσουν για τα προβλήματα των παιδιών 

τους. 

β. Μερικοί μπαμπάδες Μερικοί φορές έχουν τον χρόνο να μιλήσουν για τα προβλήματα των 

παιδιών τους. 

γ. Μερικοί μπαμπάδες δεν έχουν πάντα τον χρόνο να μιλήσουν για τα προβλήματα των 

παιδιών τους. 

δ. Μερικοί μπαμπάδες δεν έχουν ποτέ τον χρόνο να μιλήσουν για τα προβλήματα των παιδιών 

τους. 

 

17. α. Μερικοί μπαμπάδες ποτέ δεν τιμωρούν τα παιδιά τους, πάντα μιλούν στα παιδιά τους για 

το τι ήταν λάθος. 

β. Μερικοί μπαμπάδες σχεδόν ποτέ δεν τιμωρούν τα παιδιά τους, συνήθως μιλούν στα παιδιά 

τους για το τι ήταν λάθος. 

γ. Μερικοί μπαμπάδες συνήθως τιμωρούν τα παιδιά τους όταν αυτά κάνουν κάτι λάθος χωρίς 

να τους μιλάνε πολύ. 
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δ. Μερικοί μπαμπάδες πάντα τιμωρούν τα παιδιά τους όταν αυτά κάνουν κάτι λάθος χωρίς να 

τους μιλάνε καθόλου. 

 

18. α. Μερικοί μπαμπάδες πάντα λένε στα παιδιά τους τι να κάνουν. 

β. Μερικοί μπαμπάδες μερικές φορές λένε στα παιδιά τους τι να κάνουν. 

γ. Μερικοί μπαμπάδες μερικές φορές τους αρέσει τα παιδιά τους να αποφασίζουν μόνα τους 

τι να κάνουν. 

δ. Μερικοί μπαμπάδες πάντα τους αρέσει τα παιδιά τους να αποφασίζουν μόνα τους τι να 

κάνουν. 

 

19. α. Μερικοί μπαμπάδες πάντα πιστεύουν ότι είναι εντάξει τα παιδιά τους να κάνουν λάθη. 

β. Μερικοί μπαμπάδες μερικές φορές πιστεύουν ότι είναι εντάξει τα παιδιά τους να κάνουν 

λάθη. 

γ. Μερικοί μπαμπάδες πάντα θυμώνουν αν τα παιδιά τους να κάνουν λάθη. 

δ. Μερικοί μπαμπάδες μερικές φορές θυμώνουν αν τα παιδιά τους να κάνουν λάθη. 

 

20. α. Μερικοί μπαμπάδες ποτέ δε θέλουν να ξέρουν τι κάνουν τα παιδιά τους. 

β. Μερικοί μπαμπάδες συνήθως δε θέλουν να ξέρουν τι κάνουν τα παιδιά τους. 

γ. Μερικοί μπαμπάδες μερικές φορές θέλουν να ξέρουν τι κάνουν τα παιδιά τους. 

δ. Μερικοί μπαμπάδες πάντα θέλουν να ξέρουν τι κάνουν τα παιδιά τους. 

 

21. α. Μερικοί μπαμπάδες πάντα θυμώνουν όταν τα παιδιά τους δεν τα πηγαίνουν καλά στο 

σχολείο. 

β. Μερικοί μπαμπάδες μερικές φορές θυμώνουν όταν τα παιδιά τους δεν τα πηγαίνουν καλά 

στο σχολείο. 
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γ. Μερικοί μπαμπάδες σχεδόν ποτέ δε θυμώνουν όταν τα παιδιά τους δεν τα πηγαίνουν καλά 

στο σχολείο. 

δ. Μερικοί μπαμπάδες ποτέ δε θυμώνουν όταν τα παιδιά τους δεν τα πηγαίνουν καλά στο 

σχολείο. 

 

22. α. Σε μερικούς μπαμπάδες πάντα αρέσει να μιλούν στους δασκάλους των παιδιών τους για 

το πώς τα πάνε στο σχολείο. 

β. Σε μερικούς μπαμπάδες μερικές φορές αρέσει να μιλούν στους δασκάλους των παιδιών 

τους για το πώς τα πάνε στο σχολείο. 

γ. Σε μερικούς μπαμπάδες συνήθως δεν αρέσει να μιλούν στους δασκάλους των παιδιών τους 

για το πώς τα πάνε στο σχολείο. 

δ. Σε μερικούς μπαμπάδες ποτέ δεν αρέσει να μιλούν στους δασκάλους των παιδιών τους για 

το πώς τα πάνε στο σχολείο. 

 

  



  

92 
 

Φύλλο αξιολόγησης δραστηριοτήτων από γονείς:  

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Κατά πόσο σας ικανοποιήσαν οι σημερινές 
δραστηριότητες; 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 
     

Τι πιστεύετε ότι κερδίσατε από τις σημερινές δραστηριότητες ως προς: 
Α. Τις νέες τεχνολογίες  
 
 
Β. Τη σχέση με το παιδί σας  
 
 
Τι σας  δυσκόλεψε περισσότερο στις σημερινές δραστηριότητες; 
 
 
Τι σας ευχαρίστησε περισσότερο στις σημερινές δραστηριότητες;  
 
 
Υπάρχει κάτι που θα προτείνατε να αλλάξει στις επόμενες συναντήσεις μας;  
 
 
Τι θα περιμένατε από την επόμενη συνάντησή μας;  
 
 
Σκοπεύετε να αξιοποιήσετε τη σημερινή γνώση μέσα στην εβδομάδα με το παιδί σας; Αν ναι, πώς; 
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Φύλλο παρατήρησης γονέα:  

Ζευγάρι: __________________________________________ Ημερομηνία: ___/____/ ________ 

Α/Α 
δραστηριότητας 

Γονέας Παρατηρήσεις 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Διάρκεια:  
______________ 

Στάση σώματος (κάθεται κοντά στο παιδί/ 
κάθεται μακριά από το παιδί/ σταυρωμένα 
χέρια/ προστατευτική στάση) 
Άλλο: 
 
 

 

Λεκτική επικοινωνία (χρήση προστακτικής/ 
χρήση προτρεπτικής προστακτικής/  α’ 
πληθυντικό πρόσωπο στα ρήματα/ ήρεμη 
φωνή/ νευρική φωνή/ μη λεκτική 
επικοινωνία/ χιούμορ/ επιβράβευση παιδιού) 
Άλλο:  
 
 

 

Εμπλοκή στη δραστηριότητα (δίνει εντολές/ 
συνεργάζεται ισότιμα/ προτρέπει για 
αυτενέργεια/ εμπνέει/ εγκαταλείπει/ 
αδιαφορεί/ αγχώνει το παιδί) 
Άλλο:  
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Υπόδειγμα δραστηριοτήτων εκπαιδευτικού προγράμματος «Γονείς και παιδιά παρέα με 
τα ρομπότ» 

  
Στόχοι συνάντησης 
 
Α. Γνωστικοί:  

● Να κατανοούν και να ακολουθούν οδηγίες σε μορφή εικόνων  
● Να κατασκευάζουν τους κηπουρούς και το ποτιστήρι με Lego WeDo 2.0 

εφαρμόζοντας τις οδηγίες 
  
Β. Συναισθηματικοί: 

● Να συνεργάζονται με το ζευγάρι- γονέα τους 
● Να επικοινωνούν με το ζευγάρι- γονέα τους 
● Να συγκεντρώνονται στον στόχο τους 
● Να αναπτύξουν υγιή συναγωνισμό 
● Να αναπτύξουν την αυτονομία τους 
● Να αναπτύξουν τη φαντασία τους 
● Να αναπτύξουν την κριτική σκέψη  

  
Γ. Ψυχοκινητικοί: 

● Να εξασκήσουν τη λεπτή τους κινητικότητα 
● Να ενθαρρυνθούν και να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες 
● Να συνδέσουν το περιβάλλον του υπολογιστή με την πραγματικότητα 
● Να συνδέσουν τη δράση με το αποτέλεσμα (μαζεύω σταγόνες, γεμίζω ποτιστήρι, 

ποτίζω λουλούδι, μεγαλώνει το φυτό) 
  
Α’ ΜΕΡΟΣ: 50’ 
 
Παιδιά:  
Κατασκευάζουν κηπουρούς και ποτιστήρι με Lego WeDo 2.0 
Παίζουν- εξοικειώνονται με το Scratch ΙΙ, Mini-Figs (παιχνίδι κάμερας) 
Γονείς: 
Εισαγωγή στην κοινωνικοπολιτισμική θεωρία  
Εισαγωγή στο περιβάλλον προγραμματισμού Scratch II (αλλαγή παραμέτρων, εισαγωγή 
sprites, σκηνικό) 
 
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ: 10’ 
  
Β’ ΜΕΡΟΣ: 60’ 
Παιδιά και γονείς: 
1. Βρέχει (σταγόνες νερού) στην οθόνη του laptop και τις μαζεύουν σε ένα ποτιστήρι (τις 

κτυπούν με το χέρι τους στην οθόνη που δείχνει η κάμερα του laptop). 
2. Όταν συγκεντρώσουν 10 σταγόνες τότε μπορούν να ποτίσουν το φυτό [Κολλούν ένα 

χάρτινο ζωγραφισμένο ποτιστήρι πάνω στο αισθητήριο κλίσης. Όποτε ποτίζουν το 
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φυτό, αυτό θα αναπτύσσεται (θα ψηλώνει) και θα περιστρέφονται οι κηπουροί από 
χαρά.]  

3. Στη συνέχεια τροποποιούν το Mini-Figs (εξερευνούν παραμέτρους) 
4. Αύξηση δυσκολίας στο Mini-Figs (αλλαγή παραμέτρων) και αλλαγή ομάδων. Στόχος 

να δυσκολέψουν την (άλλη) ομάδα που θα παίξει με τη δημιουργία τους.  
  
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 20’  
 
Γ’ ΜΕΡΟΣ: 40’ 
 
Διαγωνισμοί (20’) 
1ος (ομαδικός) 
Πρώτα τα παιδιά και μετά γονείς: 
Βρέχει σταγόνες διαφορετικού χρώματος σε κοινή οθόνη. Κάθε ομάδα έχει το δικό της 
χρώμα σταγόνες και προσπαθεί να μαζέψει τις δικές τους σταγόνες για να μεγαλώσει το 
δικό της φυτό. 
2ος (κάθε ομάδα με τη σειρά της) 
Σε μορφή τυφλόμυγας, ο «τυφλός» παίκτης μαζεύει σταγόνες υπό τις οδηγίες του άλλου 
παίκτη. Νικά όποια ομάδα κάνει λιγότερο χρόνο στο να μεγαλώσει το φυτό της. 
  
Τέλος (20’) 
Γονείς: Αναστοχασμός 
Παιδιά: Παιχνίδια του Β’ μέρους 
 
Τέλος συνάντησης 
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