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Abstract: It is widely accepted that in order to maximize students' potential, the full support 

of their parents is paramount. Parents play a role not only in their children's achievements but 

also in improving school reality in general by actively participating in enhancing their 

children's progress through help with homework and school visits in order to be informed, 

build strong relationships, monitor their children's progress, discuss with teachers and 

participate in school events. The present study examines the extent of parental involvement in 

the distance education program implemented in Greek schools during the Covid19 health 

crisis, through parents‟ views on this process. 
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Πεξίιεςε: Δίλαη επξέσο απνδεθηό όηη γηα λα κεγηζηνπνηεζνύλ νη δπλαηόηεηεο ησλ καζεηώλ, 

ύςηζηεο ζεκαζίαο είλαη ε πιήξεο ππνζηήξημε ησλ γνλέσλ ηνπο. Οη γνλείο δηαδξακαηίδνπλ 

ξόιν όρη κόλν ζηα επηηεύγκαηα ησλ παηδηώλ ηνπο  αιιά θαη γεληθόηεξα ζηε βειηίσζε ηεο 

ζρνιηθήο πξαγκαηηθόηεηαο ζπκκεηέρνληαο ελεξγά ζηελ ελίζρπζε ηεο πξνόδνπ ησλ παηδηώλ 

ηνπο  κέζσ βνήζεηαο ζην ζπίηη, επηζθέςεσλ ζην ζρνιείν γηα ελεκέξσζε θαη δεκηνπξγία 

θαιώλ ζρέζεσλ, παξαθνινύζεζεο ηεο πξνόδνπ ησλ παηδηώλ ηνπο, ζπδήηεζεο κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο θαη ζπκκεηνρήο ζηηο ζρνιηθέο εθδειώζεηο. Σηελ παξνύζα έξεπλα δηεξεπλάηαη 

ν βαζκόο ηεο γνλετθήο εκπινθήο ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ε νπνία εθαξκόζηεθε ζηα 

Διιεληθά ζρνιεία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο ηνπ Covid19, κέζσ ησλ 

απόςεσλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηελ ελ ιόγσ δηαδηθαζία. 

Λέμεηο θιεηδηά:  Γνλετθή εκπινθή, εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, Covid19 

1. Εηζαγσγή 

Δμαηηίαο ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο ηνπ Covid19, ζηηο 11 Μαξηίνπ ηνπ 2020, ππεγξάθε Κνηλή 

Υπνπξγηθή Απόθαζε ησλ ππνπξγείσλ Υγείαο θαη Παηδείαο, κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε 

απαγόξεπζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ δνκώλ ζηελ Διιάδα, 

δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ. Σηηο 13 Μαξηίνπ 2020 ην Υπνπξγείν Παηδείαο αλαθνίλσζε ηελ 

ελεξγνπνίεζε ςεθηαθώλ εξγαιείσλ πνπ ζα επέηξεπαλ ηελ εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία ζηα 
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δεκόζηα ζρνιεία, ζπλδπαζηηθά ηόζν κε ζύγρξνλεο, όζν θαη κε αζύγρξνλεο κεζόδνπο 

δηδαζθαιίαο,  σο εμήο: 

•Ωο ζύγρξνλε δηδαζθαιία λνείηαη ε απεπζείαο δηδαζθαιία θαη κεηάδνζε καζήκαηνο ζε 

πξαγκαηηθό ρξόλν από εθπαηδεπηηθό, κέζσ δηαδηθηπαθήο πιαηθόξκαο, ζε καζεηέο, 

ζπνπδαζηέο θαη θνηηεηέο πνπ παξαθνινπζνύλ δσληαλά κέζσ ππνινγηζηή. 

•Αζύγρξνλε είλαη ε δηδαζθαιία θαηά ηελ νπνία ν εθπαηδεπόκελνο καζαίλεη ζε δηαθνξεηηθό 

ρξόλν από ηε δηαδηθαζία παξάδνζεο ηνπ καζήκαηνο ή δεκηνπξγίαο πιηθνύ από ηνλ 

εθπαηδεπηηθό, έρνληαο πξόζβαζε ζε καζεζηαθό πιηθό κέζσ δηαδηθηύνπ (ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ηζηνζειίδεο πνπ παξέρεη ην Υπνπξγείν) (https://www.esos.gr/arthra/66585/n-kerameos-

eimaste-etoimoi-xekina-i-ex-apostaseos-ekpaideysi).  

Η ελ ιόγσ δηαδηθαζία, πξσηόγλσξε γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα, απαίηεζε ηελ γξήγνξε 

πξνζαξκνγή εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ησλ καζεηώλ, αιιά θαη ησλ γνλέσλ νη νπνίνη 

θιήζεθαλ λα βνεζήζνπλ, ζε εζηθό θαη πιηθό επίπεδν ηα παηδηά ηνπο, λα πξνζαξκνζηνύλ ζηα 

θαηλνύξηα δεδνκέλα. 

Η ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ηόζν ζην ζρνιείν όζν θαη ζην ζπίηη, 

έρεη κειεηεζεί επξέσο, θπξίσο ζην εμσηεξηθό θαη ν ξόινο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο έρεη θαηαζηεί θεληξηθό δήηεκα ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη 

ηελ έξεπλα. Απηή ε ελεξγόο ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηε καζεζηαθή πνξεία ησλ παηδηώλ ηνπο, 

γλσζηή σο „γνλετθή εκπινθή‟, είλαη ε ζπληζηώκελε πξνζέγγηζε γηα ηνλ ξόιν ηεο νηθνγέλεηαο 

ζηελ εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ησλ καζεηώλ (Jeffries, 2012). 

Τν ζεσξεηηθό ππόβαζξν πνπ ηεο γνλετθήο εκπινθήο, ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε πνπ 

εθαξκόζηεθε ζηα Διιεληθά ζρνιεία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο ηνπ Covid19 

θαη νη πξνβιεκαηηζκνί πνπ γελλήζεθαλ από ηελ δεδνκέλε ζπλζήθε, καο νδήγεζαλ ζηελ 

απόθαζε λα ζέζνπκε σο αληηθείκελν ηεο παξνύζαο έξεπλαο ηε δηεξεύλεζε ησλ αληηιήςεσλ 

θαη ησλ απόςεσλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη ηνλ βαζκό ηεο 

γνλετθήο εκπινθήο ζηελ ελ ιόγσ δηαδηθαζία. 

2. Θεσξεηηθό Πιαίζην 

Σηελ Διιάδα, ε εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζεκείσζε κεγάιε 

θαζπζηέξεζε. Τν ειιεληθό ζρνιείν απνθάζηδε ζην παξειζόλ γηα ινγαξηαζκό ησλ γνλέσλ, νη 

νπνίνη είραλ ειάρηζηε ελεκέξσζε θαη κεδακηλέο δπλαηόηεηεο παξέκβαζεο (Μαηζαγγνύξαο 

θαη Βέξδεο, 2003). Σηαδηαθά, άξρηζε λα γίλεηαη αληηιεπηό όηη ε εθπαίδεπζε ρξεηάδεηαη θαη ηε 

ζπλεξγαζία ησλ γνλέσλ (Κνζζπβάθε, 2003). Ο όξνο γνλετθή εκπινθή πεξηιακβάλεη κηα 

ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ, ζπκπεξηθνξώλ θαη πξαθηηθώλ ησλ γνλέσλ ηόζν ζην ζπίηη όζν θαη 

ζην ζρνιείν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ ηξόπσλ αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ζρνιείνπ θαη 

γνλέα (Σπκενύ, 2003, Catsambis, 2001). Οη Reynolds & Clements (2005) ηελ ραξαθηεξίδνπλ 

σο ηελ γνλετθή αλάκημε ζηε θνίηεζε ησλ παηδηώλ ζην ζπίηη ή ζην ζρνιείν, ελώ νη Berthelsen 

& Walker (2008), κηινύλ γηα πξνζδνθίεο πνπ νη γνλείο ηξέθνπλ γηα ηε κειινληηθή 

https://www.esos.gr/arthra/66585/n-kerameos-eimaste-etoimoi-xekina-i-ex-apostaseos-ekpaideysi
https://www.esos.gr/arthra/66585/n-kerameos-eimaste-etoimoi-xekina-i-ex-apostaseos-ekpaideysi


Δπηζηεκνληθό Δθπαηδεπηηθό Πεξηνδηθό “eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο” 

Τόκνο 9, Τεύρνο 1, 2021 © eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          Σειίδα 381 από 414 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο. Οη Ho θαη Willms (1996) νξίδνπλ ηε γνλετθή εκπινθή κέζσ 

ελόο ζρήκαηνο ηεζζάξσλ αμόλσλ: ζπδήηεζε ζην ζπίηη, επίβιεςε ζην ζπίηη, ζρνιηθή 

επηθνηλσλία θαη ζρνιηθή ζπκκεηνρή. Οη Dimmock, O'Donoghue θαη Robb (1996) πξνηείλνπλ 

κηα ζεηξά παξακέηξσλ νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ επηινγή ζρνιείνπ, ηε ζπκκεηνρή ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ηε ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηόηεηεο δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο ζηελ ηάμε θαη ζην ζπίηη θαη επηθνηλσλία κεηαμύ ηνπ ζπηηηνύ θαη ηνπ ζρνιείνπ. 

Η γνλετθή εκπινθή κπνξεί λα έρεη πνηθίιεο κνξθέο, νη νπνίεο, κε ηε ζεηξά ηνπο, ελδέρεηαη λα 

έρνπλ δηαθνξεηηθό αληίθηππν ζηελ αθαδεκατθή επίδνζε ησλ παηδηώλ. Σύκθσλα κε ηα 

επξήκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Deslorges & Abouchar (2003), ζεκαληηθνί παξάγνληεο, κεηαμύ 

άιισλ, είλαη ε ειηθία ησλ παηδηώλ, ην επίπεδν κόξθσζεο ησλ γνλέσλ, ην επίπεδν ζπκκεηνρήο 

ηνπ παηέξα, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο, ην νηθνγελεηαθό ππόβαζξν θαη ην 

θνηλσληθό πεξηβάιινλ. Η γνλετθή ζπκκεηνρή ζηε ζρνιηθή δσή ησλ παηδηώλ από πνιύ λσξίο, 

ηζνύηαη κε θαιύηεξα απνηειέζκαηα ηδηαηηέξσο όζνλ αθνξά ζηελ νηθνδόκεζε ηεο 

πξνζσπηθόηεηάο ηνπο. Οη πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ έρνπλ, επίζεο, πνιύ ζεκαληηθό αληίθηππν 

ζηα απνηειέζκαηα ησλ παηδηώλ ηνπο (Davis-Kean & Eccles, 2005, Trusty, 1998) θαη  

επεξεάδνπλ έληνλα θαη ηα δηθά ηνπο θίλεηξα. Γηα παξάδεηγκα, νη γνλείο πνπ έρνπλ πςειέο 

πξνζδνθίεο γηα ηε κάζεζε ησλ παηδηώλ ηνπο, πηζηεύνπλ ζηηο ηθαλόηεηέο ηνπο, ηα εθζέηνπλ ζε 

λέεο εκπεηξίεο θαη ελζαξξύλνπλ ηελ πεξηέξγεηα, ηελ απνθαζηζηηθόηεηα θαη ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ, κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο λα αλαπηύμνπλ έλα εγγελέο θίλεηξν γηα 

κάζεζε. Αληίζεηα, νη γνλείο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ακνηβέο ή πνηλέο αλάινγα κε ηηο ζρνιηθέο 

επηδόζεηο,  ή εθθξάδνπλ άξλεζε ή ζπκό γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο κπνξνύλ λα απνηξέςνπλ ηα 

παηδηά ηνπο από ηελ αλάπηπμε ελδνγελώλ θηλήηξσλ (Gottfried, Fleming, & Gottfried, 1994). 

Η γνλετθή εκπινθή  έρεη ζεηηθό αληίθηππν ζηα αθαδεκατθά επηηεύγκαηα ησλ καζεηώλ θαη 

ππάξρεη άκεζε ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο 

αλάπηπμεο ησλ παηδηώλ θαη ησλ επαθόινπζσλ αθαδεκατθώλ θηλήηξσλ (Gottfried, Fleming, & 

Gottfried, 1994). Τα ζρνιηθά απνηειέζκαηα ζρεηίδνληαη κε ηνλ βαζκό ζηνλ  νπνίν ν γνλέαο 

ελδηαθέξεηαη, έρεη επίγλσζε θαη ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ 

παηδηνύ ηνπ. Οη επηηπρεκέλνη καζεηέο, νη νπνίνη ζεκεηώλνπλ θαηά θαλόλα πςειόηεξεο 

ζρνιηθέο επηδόζεηο, έρνπλ νηθνγέλεηεο πνπ ελεκεξώλνληαη θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπαίδεπζε 

ηνπο (Fan & Chen, 2001). Οη ελ ιόγσ καζεηέο ζπκκεηέρνπλ θαιύηεξα ζηα καζήκαηα, 

εκθαλίδνπλ ιηγόηεξα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη εηζάγνληαη επθνιόηεξα ζηα 

Παλεπηζηήκηα (Trusty, 1996).   

Μέζα από ηελ ελδειερή έξεπλα ηεο γνλετθήο εκπινθήο, έρνπλ αλαπηπρζεί αξθεηά ζεσξεηηθά 

κνληέια αλάιπζεο ηεο ζπλεξγαζίαο γνλέσλ θαη ζρνιείνπ. Σηα πιαίζηα ηνπ  παξόληνο 

άξζξνπ, δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε παξνπζίαζε όισλ ησλ ζρεηηθώλ ζεσξεηηθώλ κνληέισλ, 

νύηε, θπζηθά ε εθηεηακέλε αλάιπζή ηνπο, παξά κόλν κία ελδεηθηηθή αλαθνξά ζηα 

γλσζηόηεξα από απηά. 

Τν ζεσξεηηθό κνληέιν πνπ πξνηάζεθε από ηνλ Bronfenbrenner (1979, 2004), είλαη 

παηδνθεληξηθό, θαζώο ηνπνζεηεί ην παηδί ζην θέληξν όισλ ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ 

παξαγόλησλ επίδξαζεο ησλ ζρέζεσλ ζρνιείνπ, νηθνγέλεηαο θαη θνηλόηεηαο, ελώ ζην κνληέιν 



Δπηζηεκνληθό Δθπαηδεπηηθό Πεξηνδηθό “eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο” 

Τόκνο 9, Τεύρνο 1, 2021 © eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          Σειίδα 382 από 414 

ησλ επηθαιππηόκελσλ ζθαηξώλ επηξξνήο ηεο Epstein (1995, 2007), ν ξόινο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ αλαδεηθλύεηαη σο ξπζκηζηηθόο παξάγνληαο ηεο γνλετθήο εκπινθήο, δηόηη απηνί 

θαζνξίδνπλ ην βαζκό ζηνλ νπνίν νη γνλείο εκπιέθνληαη ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθόηεηα θαη ν 

κεγαιύηεξνο βαζκόο γνλετθήο εκπινθήο παξαηεξείηαη ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία θαη ζηηο 

κηθξέο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ γηαηί, θαηά θαλόλα, νη γνλείο εκπιέθνληαη πεξηζζόηεξν 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζε απηέο ηηο ειηθίεο. Γηα ηνπο Ryan θαη Adams (1995), ε 

εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηε ζρνιηθή επίδνζε ηνπ παηδηνύ επεξεάδεηαη από ηα αηνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζρνιηθή ηνπ επίδνζε, ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

γνλέσλ θαη ην κνξθσηηθό ηνπο επίπεδν, ελώ παξαηεξείηαη απνπζία παξακέηξσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ζρνιηθή κνλάδα θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο. Τν κνληέιν ησλ Hoover-

Dempsey & Sandler (1995), εζηηάδεη ηδηαίηεξα ζηελ πιεπξά ησλ γνλέσλ, δίλνληαο έκθαζε 

ζηα θίλεηξά ηνπο, ην κνξθσηηθό ηνπο επίπεδν θαη ηελ ελζάξξπλζε ηνπ παηδηνύ ηνπο, ελώ νη 

Eccles θαη Harold (1996), επηζεκαίλνπλ πσο νη εθπαηδεπηηθνί ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε 

ζρέζεσλ ζρνιείνπ-γνλέσλ, παξ‟ όια απηά, ε αιιαγή βαζκίδαο πεξηνξίδεη ηελ γνλετθή 

εκπινθή ζεκαληηθά, δηόηη, ηα παηδηά επηζπκνύλ ιηγόηεξν ηε βνήζεηα ησλ γνληώλ ηνπο θαη νη 

ίδηνη νη γνλείο, ζε κεγάιν βαζκό, δελ κπνξνύλ πηα λα ηα βνεζήζνπλ. 

 Σπκπεξαζκαηηθά, ηα παξαπάλσ κνληέια αλ θαη πηνζεηνύλ δηαθνξεηηθνύο 

επηζηεκνληθνύο πξνζαλαηνιηζκνύο, ζπκβάιινπλ ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ δηεξγαζηώλ 

θαη ησλ παξακέηξσλ πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ, νηθνγέλεηαο θαη θνηλόηεηαο 

θαη κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ζηελ εθαξκνγή κηαο 

επηηπρεκέλεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γηα ηε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ, νηθνγέλεηαο θαη 

θνηλόηεηαο (Μπισλάθνπ-Κεθέ, 2009, ζ.232). 

3. Η Έξεπλα 

3.1 Σθνπόο, κεζνδνινγία θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο 

Όπσο αλαθέξζεθε ήδε, ε απόθαζε λα ηεζεί σο αληηθείκελν ηεο παξνύζαο έξεπλαο ε 

δηεξεύλεζε ησλ απόςεσλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη ν βαζκόο 

ηεο γνλετθήο εκπινθήο ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε πνπ εθαξκόζηεθε ζηα Διιεληθά 

ζρνιεία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο ηνπ Covid19, ήηαλ απνηέιεζκα ησλ 

πξνβιεκαηηζκώλ πνπ γελλήζεθαλ σο απόξξνηα ηεο ελ ιόγσ δηαδηθαζίαο. Σπλεπώο, 

θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα πσο ε δηεξεύλεζε ησλ απόςεσλ ησλ γνλέσλ ζα κπνξνύζε λα 

ηξνθνδνηήζεη ηνπο ζρεδηαζηέο πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, κε ζηόρν ηελ 

θαιύηεξε νξγάλσζή ηνπο. 

Από ηελ παξαπάλσ ζθνπνζεζία πξνέθπςαλ νη επηκέξνπο ζηόρνη θαη ηα εξσηήκαηα ηα νπνία 

νδήγεζαλ ζηε δηαηύπσζε ησλ εξσηεκάησλ. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπκε ζε έγθπξα, αθξηβή 

θαη αμηόπηζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, αθνινπζήζακε έλα ζπγθεθξηκέλν κεζνδνινγηθό 

πιαίζην πνζνηηθήο έξεπλαο, πάλσ ζην νπνίν βαζίζακε ηελ πινπνίεζε ηεο δηθήο καο έξεπλαο 

(Παππάο, 2002, Creswell, 2011). Σπγθεθξηκέλα, αθνύ πξνζδηνξίζακε θαη εμεηδηθεύζακε ηνλ 
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ζηόρν ηεο έξεπλαο, επηιέμακε ηε κέζνδν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ θαη θαηαλνήζακε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξσηώκελσλ (Παξαζθεπόπνπινο, 1999), επηιέμακε λα ζπιιέμνπκε 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα από γνλείο, κε ηε κέζνδν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, δηόηη:  

• είλαη εύθνιε ε δεκηνπξγία θαη ε ρξήζε ηνπ, 

• νη εξσηώκελνη κπνξνύλ λα εθθξαζηνύλ ειεύζεξα (έιιεηςε άκεζεο επηθνηλσλίαο), 

• νη ηξόπνη αλάιπζεο ηνπ πιηθνύ είλαη ηππνπνηεκέλνη, 

• ν εξεπλεηήο δελ κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο απαληήζεηο, 

• είλαη ε ιηγόηεξν ρξνλνβόξα κέζνδνο. 

Τα εξσηεκαηνιόγηα δεκηνπξγήζεθαλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο Google Forms θαη εζηάιεζαλ 

κέζσ κέηι θαη θνηλσληθώλ δηθηύσλ, όπσο ην Messenger. Ιδηαίηεξε ζεκαζία δόζεθε ζην 

κέγεζνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, δηόηη έλα κεγάιν εξσηεκαηνιόγην είλαη εμαξρήο 

απνζαξξπληηθό. Έηζη, γηα λα κεηώζνπκε ηνλ αξηζκό ησλ ζειίδσλ, ρξεζηκνπνηήζακε ηελ 

θαηάιιειε γξακκαηνζεηξά, ε νπνία είρε έλα αξθεηά ηθαλνπνηεηηθό κέγεζνο, ώζηε θαη λα κελ 

θαιύπηεη πνιύ ρώξν αιιά θαη νη ραξαθηήξεο λα είλαη επαλάγ- λσζηνη. Πξνζπαζήζακε νη 

εξσηήζεηο λα είλαη ζπλνπηηθέο θαη πεξηεθηηθέο, ώζηε λα ζπκπιεξώλνληαη εύθνια θαη 

απνθύγακε ηηο άζθνπεο εξσηήζεηο, ώζηε λα μθαηαιήμνπκε ζε έλα ζύλνιν πεξίπνπ 20 

εξσηήζεσλ, επαξθέο γηα ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. Οη ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη ζπκκεηείραλ 

εζεινληηθά ζηελ έξεπλα, εληνπίζηεθαλ θαηαξράο ζην θνηλσληθό θαη επαγγεικαηηθό 

πεξηβάιινλ ηεο εξεπλήηξηαο θαη ελ ζπλερεία ε δηάρπζε επηηεύρζεθε κέζσ ησλ θνηλσληθώλ 

θαη επαγγεικαηηθώλ επαθώλ ηνπ αξρηθνύ ππξήλα. Φξνληίζακε λα επηκείλνπκε ζην δήηεκα 

ηεο αλσλπκίαο, δώζακε εγγπήζεηο γηα ην πώο ζα ρξεζηκνπνηνύζακε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

αληινύζακε θαη επηδηώμακε ην δείγκα λα είλαη όζν ην δπλαηόλ επξύηεξν όζνλ αθνξά ζηελ 

ειηθία ην επάγγεικα θαη ην επίπεδν κόξθσζεο. 

Αθνύ κειεηήζεθαλ νη απαληήζεηο, ηα δεδνκέλα νκαδνπνηήζεθαλ έρνληαο σο γλώκνλα ηηο 

εξσηήζεηο θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα εθαξκόδνληαο ηε κέζνδν αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ 

(Αλαζηαζηάδνπ, 2015).  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα ήηαλ ηα εμήο: 

1. Πνηνο ήηαλ ν βαζκόο γνλετθήο εκπινθήο ησλ ζπκκεηερόλησλ πξηλ ηελ θξίζε ηνπ 

Covid19. 

2. Πνηνο ήηαλ ν βαζκόο γνλετθήο εκπινθήο ησλ ζπκκεηερόλησλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

Covid19. 

3. Πνηεο ήηαλ νη ζρέζεηο εθπαηδεπηηθώλ θαη ζπκκεηερόλησλ-γνλέσλ πξηλ ηελ θξίζε ηνπ 

Covid19 θαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ Covid19. 

4. Πόζν ν βαζκόο  γνλετθήο εκπινθήο επεξέαζε ηελ εκπινθή ησλ παηδηώλ ζηελ εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε.  
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3.2 Αμηνπηζηία θαη εγθπξόηεηα ηεο έξεπλαο - πεξηνξηζκνί 

Αλεμαξηήησο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο, θαηά ηε δηεμαγσγή κίαο νπνηαζδήπνηε έξεπλαο, ε 

αμηνπηζηία θαη ε εγθπξόηεηα είλαη κέγηζηεο ζεκαζίαο, ώζηε λα εμαζθαιηζηεί, ζην κέηξν ηνπ 

δπλαηνύ, ε εγθπξόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ.  

Σύκθσλα κε ηνλ Creswell (2011), αμηνπηζηία ζεκαίλεη πσο έλα εξεπλεηηθό εξγαιείν παξάγεη 

όκνηα απνηειέζκαηα θάησ από όκνηεο ζπλζήθεο. Πξνζπαζήζακε, ζπλεπώο, λα δηαηππώζνπκε 

ζαθείο εξσηήζεηο νη νπνίεο λα εμαζθαιίζνπλ, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνύ, αληηθεηκεληθέο 

απαληήζεηο.  

Καηαβιήζεθε πξνζπάζεηα ν πιεζπζκόο-ζηόρνο λα απνηειείηαη από γνλείο καζεηώλ όισλ 

ησλ βαζκίδσλ, δηαθόξσλ επαγγεικάησλ θαη δηαθνξεηηθνύ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ. Τέινο, 

όζνλ αθνξά ζηε γεσγξαθηθή δηαζπνξά ηνπ δείγκαηνο, νη εξσηώκελνη είλαη, θαηά θύξην ιόγν, 

θάηνηθνη Αηηηθήο, ζπκκεηείραλ, όκσο, θαη γνλείο θάηνηθνη Δύβνηαο θαη Βνησηίαο.  

3.3 Αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερόλησλ  

Όζνλ αθνξά ζηελ ειηθία ησλ γνλέσλ, κόλν ην 1,5% αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα θάησ ησλ 

35 εηώλ, ην 60,3% αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 35-45 θαη ην 38,2% αλήθεη ζηελ ειηθηαθή 

νκάδα 45-55. Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία είλαη γπλαίθεο, 66 από ηνπο 68 εξσηώκελνπο. 

Αλαθνξηθά κε ην επίπεδν ζπνπδώλ ηνπο, 33,8% είλαη απόθνηηνη Λπθείνπ, 44,1% είλαη 

απόθνηηνη ΑΔΙ θαη 22,1% είλαη θάηνρνη Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο.  

Ωο πξνο ην επάγγεικά ηνπο, 42,6% είλαη Δθπαηδεπηηθνί, 13,2% είλαη Γεκόζηνη Υπάιιεινη, 

22% είλαη Ιδησηηθνί Υπάιιεινη, 10,3% είλαη Διεύζεξνη Δπαγγεικαηίεο θαη 11,9% δελ 

εξγάδνληαη.  

Τν 23,5% έρεη 1 παηδί, ην 69,1% έρεη 2 παηδηά, ην 5,9%. έρεη 3 παηδηά θαη ην 1,5% ησλ 

ζπκκεηερόλησλ έρεη πεξηζζόηεξα από 3 παηδηά, ηα νπνία θνηηνύλ: 

 

Graph 1.Βαζκίδα θνίηεζεο παηδηώλ 
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3.4 Τα επξήκαηα ηεο έξεπλαο 

3.4.1 Εξεπλεηηθό εξώηεκα : Πνηνο ήηαλ ν βαζκόο γνλετθήο εκπινθήο ησλ 

ζπκκεηερόλησλ πξηλ ηελ θξίζε ηνπ Covid19 

Σην εξώηεκα Σπλήζωο βνεζάηε ηα παηδηά ζαο κε ηηο εξγαζίεο ηνπο ζην ζπίηη;,  ην 11,8 % 

απάληεζε θαζόινπ, ην 32,4 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα, ην 16,2% 1-2 θνξέο ηνλ κήλα θαη ην 

39,7% θαζεκεξηλά.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, από ηνπο γνλείο κε παηδηά ζην Νεπηαγσγείν, 7,15% απάληεζαλ θαζόινπ, 

35,7% 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα, 7,15% 1-2 θνξέο ηνλ κήλα θαη 50% θαζεκεξηλά. Από ηνπο 

γνλείο κε παηδηά ζην Γεκνηηθό, 2,4% απάληεζαλ θαζόινπ, 31% 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα, 

7,1% 1-2 θνξέο ηνλ κήλα θαη 59,5% θαζεκεξηλά. Από ηνπο γνλείο κε παηδηά ζην Γπκλάζην, 

4,5% απάληεζαλ θαζόινπ, 36,4% 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα, 36,4% 1-2 θνξέο ηνλ κήλα θαη 

22,7% θαζεκεξηλά. Τέινο, από ηνπο γνλείο κε παηδηά ζην Λύθεην, 38,5% απάληεζαλ 

θαζόινπ, 7,7% 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα, 30,8% 1-2 θνξέο ηνλ κήλα θαη 23% θαζεκεξηλά. 

Από ηνπο γνλείο θαηόρνπο Μεηαπηπρηαθνύ, 20% απάληεζαλ θαζόινπ, 33,3% 1-2 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα, 6,7% 1-2 θνξέο ηνλ κήλα θαη 40% θαζεκεξηλά. Τν 10% ησλ γνλέσλ απνθνίησλ 

ΑΔΙ απάληεζε θαζόινπ, ην 36,7% 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα, ην 10% 1-2 θνξέο ηνλ κήλα θαη 

ην 43,3% θαζεκεξηλά. Τν 8,8% ησλ γνλέσλ απνθνίησλ Λπθείνπ απάληεζε θαζόινπ, ην 26% 

1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα, ην 30,4% 1-2 θνξέο ηνλ κήλα θαη ην 34,8% θαζεκεξηλά.  

3.4.2 Εξεπλεηηθό εξώηεκα : Πνηνο ήηαλ ν βαζκόο γνλετθήο εκπινθήο ησλ 

ζπκκεηερόλησλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ Covid19 

 Σην εξώηεκα Οξγάλωζε πξνγξάκκαηα ζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο ην ζρνιείν ηνπ παηδηνύ 

ζαο θαηά ηελ θξίζε ηνπ Covid19;, ην 72,1% απάληεζε Ναη θαη ην 27,9% ΄Ορη.  

 Σην εξώηεκα Αλ ΝΑΙ πόζν δηάζηεκα κεηά ηελ απόθαζε δηαθνπήο καζεκάηωλ άξρηζε ε 

ζύγρξνλε εθπαίδεπζε;, ην 13,5%  απάληεζε Μία εβδνκάδα, ην 28,8%  Γύν εβδνκάδεο θαη ην 

57,7% Τξεηο εβδνκάδεο.   

Πίλαθαο 1. Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη είζηε από ηα πξνγξάκκαηα ζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο πνπ νξγάλσζε ην 

ζρνιείν ηνπ παηδηνύ ζαο θαηά ηελ θξίζε ηνπ Covid19; 

Data Frequency  % 

Καζόινπ 4 8,2 

Λίγν 15 30,6 

Αξθεηά  17 34,6 
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Πνιύ 9 18,4 

Πάξα πνιύ  4 8,2 

Total 49 100.0 

Σην εξώηεκα Οξγάλωζε πξνγξάκκαηα αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο (αλάζεζε εξγαζηώλ, απνζηνιή 

πιηθνύ) ην ζρνιείν ηνπ παηδηνύ ζαο θαηά ηελ θξίζε ηνπ Covid19;, ην 91,2% απάληεζε Ναη θαη 

ην 8,8% ΄Ορη.  

Σην εξώηεκα Αλ ΝΑΙ πόζν δηάζηεκα κεηά ηελ απόθαζε δηαθνπήο καζεκάηωλ άξρηζε ε 

αζύγρξνλε εθπαίδεπζε;, ην 19% απάληεζε Μία εβδνκάδα, ην 38,1%  Γύν εβδνκάδεο θαη ην 

42,9% Τξεηο εβδνκάδεο.   

Πίλαθαο 2. Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη είζηε από ηα πξνγξάκκαηα αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο πνπ νξγάλσζε ην 

ζρνιείν ηνπ παηδηνύ ζαο θαηά ηελ θξίζε ηνπ Covid19; 

Data Frequency  % 

Καζόινπ 5 7,94% 

Λίγν 18 28,57% 

Αξθεηά  13 20,63% 

Πνιύ 18 28,57% 

Πάξα πνιύ  9 14,29% 

Total 63 100.0 

Σην εξώηεκα Πόζν ρξεηάζηεθε ε βνήζεηα ζαο γηα ηελ εξγαζία πνπ είραλ ηα παηδηά ζαο ζην 

ζπίηη ζηα πιαίζηα ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο; νη απαληήζεηο ήηαλ νη εμήο: 

 

Graph 2. Πόζν ρξεηάζηεθε ε βνήζεηα ζαο γηα ηελ εξγαζία πνπ είραλ ηα παηδηά ζαο ζην ζπίηη ζηα πιαίζηα 

ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο; 
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Πην ζπγθεθξηκέλα, από ηνπο γνλείο καζεηώλ Νεπηαγσγείνπ, ην 35,7% απάληεζε θαζόινπ, ην 

7,2% ιίγν, ην 21,4% αξθεηά, ην 14,3% πνιύ θαη ην 21,4% πάξα πνιύ. Από ηνπο γνλείο 

καζεηώλ Γεκνηηθνύ, 9,5% απάληεζαλ θαζόινπ, 4,8 % ιίγν, 11,9% αξθεηά, 35,7% πνιύ θαη 

38,1% πάξα πνιύ. Από ηνπο γνλείο καζεηώλ Γπκλαζίνπ, 22,7% απάληεζαλ θαζόινπ, 18,2% 

ιίγν, 13,6% αξθεηά, 22,7% πνιύ θαη 22,7% πάξα πνιύ. Τέινο, από ηνπο γνλείο καζεηώλ 

Λπθείνπ, 69,2% απάληεζαλ θαζόινπ, 15,4% ιίγν θαη 15,4% αξθεηά. 

Σην εξώηεκα Πνηεο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο ππάξρνπλ ζην ζπίηη ζαο; νη απαληήζεηο πνπ 

δόζεθαλ είλαη: 

 

Graph 3. Ηιεθηξνληθέο ζπζθεπέο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

 

Σην εξώηεκα Πνηεο εθπαηδεπηηθέο πιαηθόξκεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ; νη εξσηώκελνη απάληεζαλ 

σο εμήο: 

 

Graph 4. Εθπαηδεπηηθέο πιαηθόξκεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 
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Graph 5. Πόζν ρξεηάζηεθε ε βνήζεηα ζαο γηα ηελ ζύλδεζε ησλ παηδηώλ ζαο ζηηο εθπαηδεπηηθέο 

πιαηθόξκεο; 

 

 

Graph 6. Θεσξείηε πσο ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε βνήζεζε ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ηνππαηδηνύ ζαο; 

Τέινο, ζηελ εξώηεζε Θεωξείηε πωο νη εξγαζίεο νη νπνίεο δόζεθαλ ζηα παηδηά ζαο, ζηα 

πιαίζηα ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο, ιεηηνύξγεζαλ ωο έλαπζκα γηα πεξαηηέξω αλαδήηεζε 

πιεξνθνξηώλ από άιιεο βηβιηνγξαθηθέο ή δηαδηθηπαθέο πεγέο; νη γνλείο απάληεζαλ σο εμήο: 

 

 

Graph 7. Θεσξείηε πσο νη εξγαζίεο νη νπνίεο δόζεθαλ ζηα παηδηά ζαο, ζηα πιαίζηα ηεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο, ιεηηνύξγεζαλ σο έλαπζκα γηα πεξαηηέξσ αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ από άιιεο 

βηβιηνγξαθηθέο ή δηαδηθηπαθέο πεγέο 
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3.4.3 Εξεπλεηηθό εξώηεκα : Πνηεο ήηαλ νη ζρέζεηο εθπαηδεπηηθώλ θαη 

ζπκκεηερόλησλ-γνλέσλ πξηλ ηελ θξίζε ηνπ Covid19 θαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

Covid19 

Σηελ εξώηεζε Πόζεο θνξέο ην ρξόλν ελεκεξώλεζηε γηα ηελ πξόνδν ηωλ παηδηώλ ζαο από ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο ηνπο;, ην 33,8% απάληεζε Ληγόηεξεο από 3 θνξέο ηνλ ρξόλν θαη ην 66,2% 

Πεξηζζόηεξεο από 3 θνξέο ηνλ ρξόλν.  

Από ηνπο γνλείο παηδηώλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ, ην 50% απάληεζε Πεξηζζόηεξεο από 3 θνξέο 

ηνλ ρξόλν θαη ην 50% Ληγόηεξεο από 3 θνξέο ηνλ ρξόλν. Από ηνπο γνλείο κε παηδηά ζην 

δεκνηηθό, ην 81% απάληεζε Πεξηζζόηεξεο από 3 θνξέο ηνλ ρξόλν θαη ην 19% Ληγόηεξεο από 

3 θνξέο ηνλ ρξόλν. Από ηνπο γνλείο παηδηώλ Γπκλαζίνπ, ην 50% απάληεζε Πεξηζζόηεξεο από 

3 θνξέο ηνλ ρξόλν θαη ην 50% Ληγόηεξεο από 3 θνξέο ηνλ ρξόλν. Από ηνπο γνλείο κε παηδηά 

ζην Λύθεην, ην 69,2% απάληεζε Πεξηζζόηεξεο από 3 θνξέο ηνλ ρξόλν θαη ην 30,8% 

Ληγόηεξεο από 3 θνξέο ηνλ ρξόλν. 

Από ηνπο γνλείο θαηόρνπο Μεηαπηπρηαθνύ, ην 60% απάληεζε Πεξηζζόηεξεο από 3 θνξέο ηνλ 

ρξόλν θαη ην 40% Ληγόηεξεο από 3 θνξέο ηνλ ρξόλν. Από ηνπο απόθνηηνπο ΑΔΙ, ην 70% 

απάληεζε Πεξηζζόηεξεο από 3 θνξέο ηνλ ρξόλν θαη ην 30% Ληγόηεξεο από 3 θνξέο ηνλ 

ρξόλν. Τέινο, από ηνπο απόθνηηνπο Λπθείνπ, ην 65,2% απάληεζε Πεξηζζόηεξεο από 3 θνξέο 

ηνλ ρξόλν θαη ην 34,8% Ληγόηεξεο από 3 θνξέο ηνλ ρξόλν.  

Σην επόκελν εξώηεκα Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ παηδηνύ ζαο ήηαλ ζε επαθή καδί ζαο ζηα πιαίζηα 

ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο; Τν 32,4% απάληεζε θαζόινπ, ην 16,2% ιίγν, ην 23,5% 

αξθεηά, ην 19,1% πνιύ θαη ην 8,8% πάξα πνιύ. 

Από ηνπο γνλείο παηδηώλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ, ην 21,4% απάληεζε θαζόινπ, ην 7,2% ιίγν, ην 

28,6% αξθεηά, ην 21,4% πνιύ θαη ην 21,4% πάξα πνιύ. Από ηνπο 42 γνλείο κε παηδηά ζην 

Γεκνηηθό, ην 14,3% απάληεζε θαζόινπ, ην 16,7% ιίγν, ην 31% αξθεηά, ην 23,7% πνιύ θαη 

14,3% πάξα πνιύ. Από ηνπο γνλείο παηδηώλ Γπκλαζίνπ, ην 45,5% απάληεζε θαζόινπ, ην 

22,7% ιίγν, ην 9,1% αξθεηά θαη ην 22,7% πνιύ. Από ηνπο γνλείο κε παηδηά ζην Λύθεην, ην 

69,2% απάληεζε θαζόινπ, ην 7,7% ιίγν, ην 7,7% αξθεηά θαη ην 15,4% πνιύ. 

Από ηνπο γνλείο θαηόρνπο Μεηαπηπρηαθνύ, ην 33,3% απάληεζε θαζόινπ, ην 6,7% ιίγν, ην 

26,7% αξθεηά, ην 20% πνιύ θαη ην 13,3% πάξα πνιύ. Από ηνπο γνλείο απόθνηηνπο ΑΔΙ, ην 

23,3% απάληεζε θαζόινπ, ην 20% ιίγν, ην 26,7% αξθεηά, ην 16,7% πνιύ θαη ην 13,3% πάξα 

πνιύ. Τέινο, από ηνπο απόθνηηνπο Λπθείνπ, ην 43,5% απάληεζε θαζόινπ, ην 17,4% ιίγν, ην 

17,4% αξθεηά, θαη ην 21,8%% πνιύ. 

3.4.4 Εξεπλεηηθό εξώηεκα : Πόζν ν βαζκόο γνλετθήο εκπινθήο επεξέαζε ηελ 

εκπινθή ησλ παηδηώλ ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε  

Σηελ εξώηεζε Θεωξείηε όηη θαηά ηελ θξίζε ηνπ Covid19 έρεηε εκπιαθεί πεξηζζόηεξν ή 

ιηγόηεξν από όηη ζπλήζωο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ηνπ παηδηνύ ζαο; ην 70,6% απάληεζε 

πεξηζζόηεξν θαη ην 29,4% ιηγόηεξν.  
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Πην ζπγθεθξηκέλα, από ηνπο γνλείο παηδηώλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ, ην 85,7% απάληεζε 

πεξηζζόηεξν θαη ην 14,3% ιηγόηεξν, από ηνπο γνλείο κε παηδηά ζην Γεκνηηθό, ην 78,6% 

απάληεζε πεξηζζόηεξν θαη ην 21,4% ιηγόηεξν, από ηνπο γνλείο παηδηώλ Γπκλαζίνπ, ην 69,2% 

απάληεζε πεξηζζόηεξν θαη ην 30,8% ιηγόηεξν θαη από ηνπο γνλείο κε παηδηά ζην Λύθεην, ην 

38,5% απάληεζε πεξηζζόηεξν θαη ην 61,6% ιηγόηεξν. 

Από ηνπο γνλείο θαηόρνπο Μεηαπηπρηαθνύ, ην 66,7% απάληεζε πεξηζζόηεξν θαη ην 33,3% 

ιηγόηεξν, από ηνπο απόθνηηνπο ΑΔΙ, ην 76,7% απάληεζε πεξηζζόηεξν θαη ην 23,3% ιηγόηεξν. 

Τέινο, από ηνπο απόθνηηνπο Λπθείνπ, ην 65,2% απάληεζε πεξηζζόηεξν θαη ην 34,8% 

ιηγόηεξν.  

Τέινο, ην 73,5% απάληεζε Ναη θαη ην 26,5% Όρη, ζηελ εξώηεζε Θεωξείηε πωο ε ζηάζε ζαο 

παξαθίλεζε ην παηδί ζαο λα αζρνιεζεί κε ηελ εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζε; 

Από απηνύο πνπ απάληεζαλ Ναη, Τν 12,1% απάληεζε πνιύ ιίγν, ην 1,1% ιίγν, ην 20,7% 

αξθεηά, ην 31% πνιύ θαη ην 34,5% πάξα πνιύ. Αλαιπηηθά, νη γνλείο κε παηδηά ζην 

λεπηαγσγείν, απάληεζαλ Ναη θαη Όρη ζε πνζνζηό 50% θαη 50%, νη γνλείο κε παηδηά ζην 

δεκνηηθό, απάληεζαλ Ναη ζε πνζνζηό 83,3% θαη Όρη ζε πνζνζηό 16,7%, νη γνλείο κε παηδηά 

ζην Γπκλάζην απάληεζαλ Ναη ζε πνζνζηό 63,7% θαη Όρη ζε πνζνζηό 36,3% θαη νη γνλείο κε 

παηδηά ζην Λύθεην απάληεζαλ Ναη ζε πνζνζηό 69,2% θαη Όρη ζε πνζνζηό 30,8%.  

Όζνλ αθνξά ζην κνξθσηηθό επίπεδν ησλ γνλέσλ,  νη θάηνρνη Μεηαπηπρηαθνύ απάληεζαλ Ναη 

ζε πνζνζηό 86,7% θαη Όρη ζε πνζνζηό 13,3%,  νη απόθνηηνη ΑΔΙ απάληεζαλ Ναη ζε πνζνζηό 

73,3% θαη Όρη ζε πνζνζηό 26,7% θαη νη απόθνηηνη Λπθείνπ απάληεζαλ Ναη ζε πνζνζηό 

65,2% θαη Όρη ζε πνζνζηό 34,8%. 

4. Σπκπεξάζκαηα  

Σηα πξνεγνύκελα θεθάιαηα παξνπζηάζηεθαλ ε κεζνδνινγία θαη ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο, 

αλαιύζεθαλ ν ζθνπόο, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ ζρεδηαζκνύ 

θαη ηεο πινπνίεζεο ηεο έξεπλαο. Αλαθεξζήθακε ζην εξεπλεηηθό εξγαιείν, ηνπο πεξηνξηζκνύο 

θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο θαη παξνπζηάζακε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο. 

Σπγθεθξηκέλα, όζνλ αθνξά ζην 1ν εξεπλεηηθό καο εξώηεκα Σπλήζωο βνεζάηε ηα παηδηά ζαο 

κε ηηο εξγαζίεο ηνπο ζην ζπίηη;, ε έξεπλα απνθαιύπηεη όηη ην 40% ηα βνεζά θαζεκεξηλά, ελώ 

κόλν ην 12% δελ ηα βνεζά θαζόινπ. Τν πνζνζηό απμάλεηαη θαηά πνιύ ζην Γεκνηηθό (60%), 

κεηώλεηαη αηζζεηά ζην Γπκλάζην (22,7%), ελώ, παξαδόμσο παξακέλεη ην ίδην ζην Λύθεην 

(23%). 

Όζνλ αθνξά ζην επίπεδν κόξθσζεο ησλ γνλέσλ, νη απόθνηηνη ΑΔΙ βνεζνύλ ηα παηδηά ηνπο 

θαζεκεξηλά ζε κεγαιύηεξν πνζνζηό από ηηο ππόινηπεο θαηεγνξίεο γνλέσλ.  

Σην 2ν εξεπλεηηθό καο εξώηεκα, Πνηνο ήηαλ ν βαζκόο γνλεϊθήο εκπινθήο ηωλ ζπκκεηερόληωλ 

θαηά ηελ θξίζε ηνπ Covid19, παξαηεξνύκε πσο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζρνιείσλ 

νξγάλσζε πξνγξάκκαηα ζύγρξνλεο θαη θαηά θύξην ιόγν αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο, ηα νπνία 
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μεθίλεζαλ ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ηξεηο εβδνκάδεο κεηά ηελ απόθαζε ηνπ ΥΠΑΙΘ. 

Σην ζεκείν απηό πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε πσο όινη αλεμαηξέησο νη ζπκκεηέρνληεο γλώξηδαλ 

εάλ θαη πόηε νξγαλώζεθαλ ηα ελ ιόγσ πξνγξάκκαηα από ηα ζρνιεία ζηα νπνία θνηηνύλ ηα 

παηδηά ηνπο, ζπλεπηθνπξώληαο έηζη ην ζπκπέξαζκα πσο ν βαζκόο γνλετθήο ηνπο εκπινθήο 

είλαη πνιύ κεγάινο.  

Οη πεξηζζόηεξνη γνλείο απάληεζαλ πσο ήηαλ ιίγν ή αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη από ηελ εμ 

απνζηάζεσο δηδαζθαιία, ελώ έλα κηθξό πνζνζηό εμέθξαζε κεγάιε ηθαλνπνίεζε γηα ηα 

πξνγξάκκαηα ζύγρξνλεο θαη αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο, σζώληαο ζην ζπκπέξαζκα πσο ε 

γνλετθή εκπινθή ήηαλ ηέηνηα, ώζηε επέηξεπε ηνλ ζρεκαηηζκό άπνςεο. 

Τν δεύηεξν, πνιύ ζεκαληηθό ζπκπέξαζκα, είλαη όηη πεξηζζόηεξνη από ηνπο κηζνύο γνλείο 

απάληεζαλ πσο ηα παηδηά ηνπο ρξεηάζηεθαλ ηε βνήζεηα ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο, κε ηνπο γνλείο παηδηώλ Γεκνηηθνύ λα απαληνύλ πσο ε βνήζεηα ηνπο ρξεηάζηεθε 

πάξα πνιύ θαη ηνπο καζεηέο παηδηώλ Λπθείνπ λα απαληνύλ ζε κεγάιν πνζνζηό πσο δε 

ρξεηάζηεθε θαζόινπ, γεγνλόο πνπ δελ πξνθαιεί έθπιεμε δηόηη ε γνλετθή εκπινθή θζίλεη 

θαζώο ηα παηδηά κεγαιώλνπλ.  

Οη απαληήζεηο ζην 2ν, θαηά ζεηξά, εξεπλεηηθό καο εξώηεκα, θαηαδεηθλύνπλ όηη νη γνλείο 

παηδηώλ Γεκνηηθνύ ζπλέρηζαλ λα βνεζνύλ ηα παηδηά ηνπο θαη ζηελ εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θαη κάιηζηα θαηά 10% πεξηζζόηεξν, νη γνλείο καζεηώλ Γπκλαζίνπ νη νπνίνη 

απάληεζαλ πσο γεληθώο βνεζνύλ πνιύ ηα παηδηά ηνπο ζε πνζνζηό 22,7%, αύμεζαλ 

θαηαθόξπθα ηελ γνλετθή ηνπο εκπινθή, απαληώληαο πσο βνήζεζαλ ηα παηδηά ηνπο ζηελ εμ 

απνζηάζεσο δηδαζθαιία, πνιύ θαη πάξα πνιύ ζε πνζνζηό 45%. Τέινο, νη γνλείο καζεηώλ 

Λπθείνπ νη νπνίνη βνεζνύζαλ ηα παηδηά ηνπο ζπζηεκαηηθά ζε πνζνζηό 23%, ηα βνήζεζαλ 

αξθεηά ζε πνζνζηό 15,4%. Τν ζπκπέξαζκα απηό είλαη πνιύ ελδηαθέξνλ δηόηη πξόθεηηαη γηα 

ηε κόλε βαζκίδα ζηελ νπνία ν βαζκόο γνλετθεο εκπινθήο κεηώζεθε θαηά ηελ πεξηόδν ηεο 

πγεηνλνκηθήο θξίζεο ηνπ Covid19 θαη ηεο εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο. 

Από ηηο απαληήζεηο ζην εξώηεκα Πνηεο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζηελ εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζε, εμάγνπκε ην ζπκπέξαζκα πσο όινη νη εξσηώκελνη είραλ ηα 

ειεθηξνληθά κέζα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ζηηο πην πνιιέο 

πεξηπηώζεηο κε πεξηζζόηεξεο από κία ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, κία εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ ην 

θηλεηό ηειέθσλν (94%). 

Έλα αθόκε ελδηαθέξνλ ζπκπέξαζκα είλαη ην όηη όινη νη γνλείο απάληεζαλ ζηελ εξώηεζε 

Πνηεο εθπαηδεπηηθέο πιαηθόξκεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ζπλεπώο αληηιακβαλόκαζηε πσο 

εκπιέθνληαλ δηαξθώο ζηε δηαδηθαζία, γλώξηδαλ ηη ζπλέβαηλε θαη πνηεο πιαηθόξκεο 

ρξεζηκνπνηνύζαλ ηα παηδηά ηνπο. Τν e-class ρξεζηκνπνηήζεθε ζε πνζνζηό 50%, 

αθνινπζνύκελν από ην WebEx ζε πνζνζηό 44% θαη ην E-me ζε πνζνζηό 37%.  

Ο βαζκόο γνλετθή εκπινθήο ζηε ζύλδεζε ησλ καζεηώλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο πιαηθόξκεο ήηαλ 

κεγάινο, επηβεβαηώλνληαο εκθαηηθά ηηο πξνζδνθίεο καο, δηόηη νη πεξηζζόηεξνη γνλείο 

απάληεζαλ Πνιύ θαη Πάξα Πνιύ ζην εξώηεκα Πόζν ρξεηάζηεθε ε βνήζεηα ζαο γηα ηελ 

ζύλδεζε ηωλ παηδηώλ ζαο ζηηο εθπαηδεπηηθέο πιαηθόξκεο.  
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Από ην εξεπλεηηθό εξώηεκα Θεωξείηε πωο ε εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζε βνήζεζε ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία ηνπ παηδηνύ ζαο, ην ζπκπέξαζκα είλαη πσο νη πεξηζζόηεξνη πηζηεύνπλ 

πσο βνήζεζε αξθεηά θαη ηέινο, από ην εξεπλεηηθό εξώηεκα Θεωξείηε πωο νη εξγαζίεο νη 

νπνίεο δόζεθαλ ζηα παηδηά ζαο, ζηα πιαίζηα ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο, ιεηηνύξγεζαλ ωο 

έλαπζκα γηα πεξαηηέξω αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ από άιιεο βηβιηνγξαθηθέο ή δηαδηθηπαθέο 

πεγέο, ζπλάγεηαη πσο νη γνλείο δελ ζεσξνύλ θαζόινπ πσο ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

έδσζε θάπνηα επηπιένλ ώζεζε γηα κάζεζε ζηα παηδηά ηνπο. 

Τν 3ν καο εξεπλεηηθό καο εξώηεκα είρε λα θάλεη κε ηελ γνλετθή εκπινθή ζε ζρέζε κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θνίηεζεο ησλ παηδηώλ ηνπο. Πξνζπαζήζακε λα 

αληρλεύζνπκε πνηα είλαη ε ζπλήζεο ζρέζε γνλέσλ-εθπαηδεπηηθώλ θαη αλ ν βαζκόο απηήο 

άιιαμε θαηά ηελ θξίζε ηνπ Covid19. Σε απηό ην εξεπλεηηθό καο εξώηεκα, ε έξεπλα 

απνθάιπςε πσο ε πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ, αλεμαξηήησο κνξθσηηθνύ επηπέδνπ, 

ελεκεξώλεηαη πεξηζζόηεξεο από 3 θνξέο ηνλ ρξόλν γηα ηελ πξόνδν ησλ παηδηώλ ηεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα νη γνλείο ζην Νεπηαγσγείν είλαη δηραζκέλνη, νη κηζνί ελεκεξώλνληαη 

πεξηζζόηεξεο από 3 θνξέο ηνλ ρξόλν θαη νη κηζνί ιηγόηεξεο από 3 θνξέο ηνλ ρξόλν.Τν 

πνζνζηό απμάλεηαη δξακαηηθά ζην Γεκνηηθό όπνπ πεξηζζόηεξεο από 3 θνξέο ηνλ ρξόλν 

ελεκεξώλεηαη ην 81%. Σην Γπκλάζην ην πνζνζηό πέθηεη μαλά ζην 50-50, ελώ παξαδόμσο 

απμάλεηαη ζην Λύθεην ζε 70%. Θεσξνύκε απηό ην ζπκπέξαζκα ηδηαίηεξα βαξύλνπζαο 

ζεκαζίαο, θαζώο ην ζπγθεθξηκέλν εύξεκα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηε βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθόπεζε ε νπνία ππνδεηθλύεη πσο ν βαζκόο γνλετθήο εκπινθήο κεηώλεηαη πξννδεπηηθά 

από βαζκίδα ζε βαζκίδα. 

Σρεηηθά κε ηελ επαθή γνλέσλ-εθπαηδεπηηθώλ ζηα πιαίζηα ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, 

παξόηη ην ζπκπέξαζκα είλαη πσο ζε γεληθέο γξακκέο δελ πθίζηαην ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό, 

θαζώο κόλν ην 28% απάληεζε Πνιύ ή Πάξα Πνιύ ζην εξώηεκα Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ παηδηνύ 

ζαο ήηαλ ζε επαθή καδί ζαο ζηα πιαίζηα ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο, ηα επηκέξνπο 

πνζνζηά πνηθίιινπλ δηόηη ζην Νεπηαγσγείν θαη ζην Γεκνηηθό ππήξρε ηθαλνπνηεηηθή επαθή, 

ελώ ζην Γπκλάζην θαη ζην Λύθεην ε απάληεζε Καζόινπ ήηαλ ε επηθξαηέζηεξε.  

Τν ηειεπηαίν αιιά ηδηαίηεξα ζεκαληηθό, εξεπλεηηθό καο εξώηεκα είρε ζηόρν λα αληρλεύζεη 

πόζν ν βαζκόο γνλετθήο εκπινθήο επεξέαζε ηελ εκπινθή ησλ παηδηώλ ζηελ εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε. Τν ζεκαληηθόηεξν ζπκπέξαζκα ην νπνίν εμάγεηαη είλαη πσο ν βαζκόο γνλετθήο 

εκπινθήο, αλεμαξηήησο κνξθσηηθνύ επηπέδνπ ησλ γνλέσλ, απμήζεθε θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

Covid19, κε κόλε εμαίξεζε ηνπο γνλείο καζεηώλ Λπθείνπ.  

Δληύπσζε πξνθαιεί ην γεγνλόο όηη ελώ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηώκελσλ ζεσξεί 

πσο ε ζηάζε ηεο παξαθίλεζε ηα παηδηά λα αζρνιεζνύλ κε ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, 

εμαίξεζε απνηειεί ην Νεπηαγσγείν όπνπ νη γλώκεο δηίζηαληαη.  

Σηηο πνηθίιεο κνξθέο πνπ κπνξεί λα έρεη ε γνλετθή εκπινθή θαη νη νπνίεο ελδέρεηαη λα έρνπλ 

δηαθνξεηηθό αληίθηππν ζηελ αθαδεκατθή επίδνζε ησλ παηδηώλ, ζεκαληηθό ξόιν παίδνπλ 

παξάγνληεο όπσο ε ειηθία ησλ παηδηώλ θαη ην επίπεδν κόξθσζεο ησλ γνλέσλ. Από ηελ 

έξεπλα καο, δηαπηζηώζακε πσο ε ειηθία ησλ παηδηώλ όλησο παίδεη ζεκαληηθό ξόιν θαζώο ε 
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γνλετθή εκπινθή ζην Νεπηαγσγείν μεθηλά δπλακηθά, θνξπθώλεηαη ζην Γεκνηηθό θαη αξρίδεη 

λα θζίλεη ζην Γπκλάζην θαη πεξηζζόηεξν ζην Λύθεην. Δληνύηνηο, ην επίπεδν κόξθσζεο ησλ 

γνλέσλ δελ θαίλεηαη λα παίδεη ηδηαίηεξν ξόιν, θαζώο ε δηαθνξά ζην βαζκό γνλετθήο 

εκπινθήο αλάκεζα ζηνπο γνλείο απνθνίηνπο Λπθείνπ, πηπρηνύρνπο ΑΔΙ θαη θαηόρνπο 

Μεηαπηπρηαθνύ είλαη ειάρηζηε. 

Οη πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ επεξεάδνπλ έληνλα θαη ηα θίλεηξα ησλ καζεηώλ, όπσο 

γλσξίδνπκε από ηελ βηβιηνγξαθηθή καο αλαζθόπεζε. Από ηελ έξεπλα καο θαη ηδηαηηέξσο από 

ηηο απαληήζεηο ζην εξώηεκα Θεωξείηε πωο ε ζηάζε ζαο παξαθίλεζε ην παηδί ζαο λα αζρνιεζεί 

κε ηελ εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζε;, εμήρζε ην ζπκπέξαζκα πσο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 

ζεσξεί πσο ε γνλετθή εκπινθή ιεηηνύξγεζε σο ζεκαληηθόηαην θίλεηξν γηα ηελ ελαζρόιεζε 

ησλ παηδηώλ κε ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, κε εμαίξεζε ηνπο γνλείο κε παηδηά ζην 

Νεπηαγσγείν, νη νπνίνη απάληεζαλ Ναη θαη Όρη ζε πνζνζηό 50% θαη 50%. 

Τα απνηειέζκαηα ππήξμαλ ζε κεγάιν βαζκό αλακελόκελα, δηόηη ε εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θαηά ηελ πγεηνλνκηθή θξίζε ηνπ Covid19, ην ρξνληθό δηάζηεκα Μαξηίνπ-Ινπλίνπ 

2020, απνηέιεζε κία πξσηόγλσξε δηαδηθαζία ε νπνία ήηαλ βέβαην πσο ζα απαηηνύζε, ζε 

κεγάιν βαζκό, ηελ εκπινθή ησλ γνλέσλ νύησο ώζηε λα κπνξέζνπλ νη κηθξόηεξνη, θπξίσο, 

καζεηέο λα πξνζαξκνζηνύλ ζηα θαηλνύξηα δεδνκέλα.  

Σίγνπξα, πάλησο, επηβεβαηώλνληαη ηα γλσζηά, από ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε, δεδνκέλα: 

ε γνλετθή εκπινθή ζπκβάιιεη ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ δηεξγαζηώλ θαη ησλ 

παξακέηξσλ πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ, νηθνγέλεηαο θαη θνηλόηεηαο, νη γνλείο 

κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο λα αλαπηύμνπλ έλα εγγελέο θίλεηξν γηα κάζεζε θαη λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ζηελ εθαξκνγή, κεηαμύ άιισλ, θαη ηεο 

εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο.  
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