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Περίληψη 

Ο Φάκελος Αξιολόγησης (ΦΑ) εφαρμόζεται επίσημα στην ελληνική προσχολική 
εκπαίδευση από το 2003. Για την αποτελεσματική εφαρμογή του ΦΑ στην τάξη 
του νηπιαγωγείου η συνεργασία νηπιαγωγού και γονέων είναι θεμελιώδης. 
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τις απόψεις των γονέων 
αναφορικά με δύο ζητήματα, αν υπάρχει συνεργασία με τους/τις νηπιαγωγούς 
κατά την εφαρμογή του ΦΑ στο νηπιαγωγείο και αν υπάρχουν οφέλη από τη 
συμμετοχή τους στην εφαρμογή του. Για πρώτη φορά πραγματοποιείται 
επιτόπια μελέτη και καταγράφονται οι απόψεις των γονέων σχετικά με την 
εφαρμογή του ΦΑ. Ως εργαλείο συλλογής υλικού χρησιμοποιήθηκε το 
ερωτηματολόγιο που περιείχε κλειστές και ανοιχτές ερωτήσεις. Από την 
έρευνα στην οποία συμμετείχαν 571 γονείς προέκυψε ότι υπάρχουν 
ουσιαστικά ζητήματα τα οποία συνδέονται με τις δυσκολίες συνεργασίας των 
νηπιαγωγών με τους γονείς, επηρεάζοντας την ίδια στιγμή αρνητικά τα οφέλη 
που θα μπορούσαν να αποκομίσουν οι γονείς από αυτή τη συνεργασία και την 
εμπλοκή τους στην εφαρμογή του ΦΑ.   

Λέξεις-κλειδιά: Φάκελος Αξιολόγησης, προσχολική εκπαίδευση, συνεργασία 

νηπιαγωγών και γονέων. 

Abstract 

The Portfolio has been officially implemented in Greek preschool education 
since 2003. The collaboration between kindergarten teacher and parents is 
fundamental for the effective function of the Portfolio in the kindergarten 
classroom. The aim of the present study is to probe parents' views regarding 
two issues, whether there is cooperation with kindergarten teachers in the 
implementation of the Portfolio in the kindergarten and whether there are 
benefits from their participation in the implementation of the Portfolio. For the 
first time, an on-site study is carried out and parents' opinions on the 
implementation of the Portfolio are recorded. The questionnaire containing 
closed and open questions was used as a material selection tool. The survey in 
which 571 parents participated inferred the existence of substantial issues 
relating to the difficulties in collaboration between kindergarten teachers and 
parents, while negatively affecting the benefits that parents could derive from 
this cooperation and their involvement in the implementation of the Portfolio.  
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Εισαγωγή 

Ο Φάκελος Αξιολόγησης (στο εξής ΦΑ) αποτελεί μία από τις βασικές 
μεθόδους αυθεντικής αξιολόγησης, η οποία αποτυπώνει την εξελικτική πορεία 
του/της μαθητή/τριας στη μάθηση. Οι Arter και Spandel (1992) περιγράφουν τον 
ΦΑ ως μια σκόπιμη συλλογή των έργων του/της μαθητή/τριας που «αφηγείται» 
την ιστορία των προσπαθειών, της προόδου ή της απόδοσής του/της σε έναν ή 
περισσότερους συγκεκριμένους τομείς. Με ερείσματα στον κονστρουκτιβισμό και 
τις πολιτισμικές θεωρίες μάθησης, όπως η Ζώνη της Επικείμενης Ανάπτυξης 
(Vygotsky, 1978), ο ΦΑ ενσωματώνει και τους γονείς στη διαδικασία της 
αξιολόγησης.  

Η συμβολή της εφαρμογής του ΦΑ στη (μετα)γνωστική, συναισθηματική και 
κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού έχει αναδειχθεί από την έρευνα. Αντίθετα, η 
ενεργός συμμετοχή των γονέων, παρότι είναι μια βασική παράμετρος της 
εφαρμογής του ΦΑ  σχετικά με τη μαθησιακή υποστήριξη και την επιτυχία των 
μαθητών/τριών (NAEYC & NAECS –SDE, 2003; National Council for Curriculum & 
Assessment, 2009; Pekis & Gourgiotou, 2017; Ρεκαλίδου, 2016; Seitz & 
Bartholomew, 2008; Wortham & Hardin, 2019), δεν έχει διερευνηθεί. Ομοίως και η 
συνεργασία μεταξύ νηπιαγωγού-γονέων, που αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για 
την αποτελεσματική και επιτυχή εφαρμογή του ΦΑ, καθώς οι γονείς δύνανται να 
ενισχύσουν την όλη διαδικασία παρέχοντας στον/στην νηπιαγωγό την απαραίτητη 
υποστήριξη και χρήσιμες πληροφορίες (Birbili & Tzioga, 2014; Orillosa & Magno, 
2013; Quiñones, 2007; Weldin & Tumarkin, 1998). Η παρούσα έρευνα 
διερευνώντας τη συνεργασία μεταξύ νηπιαγωγού και γονέων και τα οφέλη αυτής 
επιχειρεί να προσφέρει δεδομένα γι’ αυτήν την πολύ σημαντική διάσταση στην 
εφαρμογή του ΦΑ.  

Οι γονείς ως εταίροι στην εφαρμογή του ΦΑ 

Οι γονείς στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΦΑ ως εναλλακτικής αυθεντικής 
μορφής αξιολόγησης έχουν αναδειχθεί σε σημαντικούς εταίρους της αξιολόγησης 
που λαμβάνει χώρα κατά τη φοίτηση του παιδιού στην προσχολική εκπαίδευση. 
Αξιοσημείωτο είναι ότι με την εμπλοκή των γονέων στην εφαρμογή του ΦΑ, αφενός, 
η αξιολογική διαδικασία δεν περιορίζεται στον σχολικό χώρο και χρόνο, αλλά 
επεκτείνεται και εκτός αυτών, και, αφετέρου, η αξιολόγηση παύει να 
προσδιορίζεται και να πραγματώνεται με την παραδοσιακή της έννοια.  

Οι Puckett και Black (2008) υπογραμμίζουν τη σημασία της συμμετοχής της 
οικογένειας στην αξιολόγηση (όπ. αναφ. οι Frey et al., 2012, σ. 11). Οι γονείς 
αναδεικνύονται σε πολύτιμο αρωγό της προσπάθειας καταγραφής μίας ολιστικής 
και ολόπλευρης εικόνας του νηπίου και της εξέλιξής του (Δαφέρμου κ.ά, 2006), 
δεδομένου ότι προσκομίζουν στοιχεία που αφορούν στο παιδί έξω από το σχολικό 
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περιβάλλον, στην καθημερινή του ζωή (Bagnato, 2007) βοηθώντας τον/την 
εκπαιδευτικό στο (αξιολογικό) έργο του (Ρεκαλίδου, 2016). Με τον τρόπο αυτό 
δίνεται έμφαση στη μάθηση των παιδιών, στα επιτεύγματα και στις πραγματικές 
ικανότητες που αναπτύσσουν σε φυσικά περιβάλλοντα στην καθημερινότητά τους 
και όχι μόνο στο επίσημο πλαίσιο διδασκαλίας και μάθησης (Bagnato, 2007; 
Ντολιοπούλου & Γουργιώτου, 2008; Riley et al., 2016). 

Στο ελληνικό νηπιαγωγείο το Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου του 2014 
(Ι.Ε.Π., 2014α) επισημαίνει τη σπουδαιότητα της συμμετοχής των γονέων στην 
ενίσχυση της μάθησης του παιδιού. Δεδομένου ότι ο ΦΑ είναι "μια συνεχής 
διαδικασία αξιολόγησης ενσωματωμένη στη διδασκαλία" (Valencia, 2018, σ. 25), 
που επιτρέπει εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες και γονείς να επικεντρωθούν στη 
διαδικασία και όχι μόνο στο αποτέλεσμα (Wortham & Hardin, 2019; Seitz & 
Bartholomew, 2008), οι ευκαιρίες συμμετοχής των γονέων στη διαδικασία 
αξιολόγησης και προγραμματισμού επιβάλλεται να ενσωματωθούν σε κάθε πτυχή 
της διαδικασίας (Wortham & Hardin, 2019). 

Η ενεργός, λοιπόν, συμμετοχή των γονέων επιβάλλεται για την εφαρμογή 
του ΦΑ (Wortham & Hardin, 2019) και ως εκ τούτου οι γονείς θα πρέπει να είναι 
ενήμεροι για το τι είναι ο ΦΑ, πως εφαρμόζεται, ποιος είναι ο σκοπός του και ποιος 
ο ρόλος τους στην εφαρμογή του. Το έργο αυτό της επιμόρφωσης των γονέων στην 
εφαρμογή του ΦΑ οφείλουν να αναλάβουν οι νηπιαγωγοί, ενεργοποιώντας 
ταυτόχρονα στρατηγικές ανάπτυξης συνεργασίας με τους γονείς με την παροχή της 
απαιτούμενης υποστήριξης, προκειμένου η συνεργασία αυτή να είναι 
αποτελεσματική και να ενισχύσει την εκπαιδευτική διαδικασία (Birbili & Tzioga, 
2014; Orillosa & Magno, 2013; Quiñones, 2007; Weldin & Tumarkin, 1998).  

Η συνεργασία νηπιαγωγού - γονέων 

Καθώς το αναλυτικό πρόγραμμα (Ι.Ε.Π., 2014α; ΔΕΠΠΣ, 2003) και ο Οδηγός 
Νηπιαγωγού (Δαφέρμου κ.ά, 2006; Ι.Ε.Π., 2014β) δεν παρέχουν σαφείς οδηγίες για 
την εφαρμογή του ΦΑ και περιορίζονται σε γενικές και μόνο επισημάνσεις για τη 
συνεργασία μεταξύ νηπιαγωγού-γονέων και τις μορφές που αυτή θα έχει, ο/η 
νηπιαγωγός αναλαμβάνει όχι μόνο να ενημερώσει τους γονείς σχετικά με τον ΦΑ, 
αλλά και να αποσαφηνίσει τον ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν στην 
εφαρμογή του. 

Ως εκ τούτου, ο/η νηπιαγωγός καλείται να αναπτύξει στρατηγικές 
επικοινωνίας και συνεργασίας, έτσι ώστε, αφενός, να δημιουργήσει εταιρικές 
σχέσεις με τους γονείς στην εφαρμογή του ΦΑ, και, αφετέρου, να τους αποδώσει 
ενεργό ρόλο στην αξιολόγηση του παιδιού τους. Οι Wortham και Hardin (2019) 
αναφέρουν στρατηγικές, όπως οι αμφίδρομες και συνεχείς επικοινωνίες, η 
ενίσχυση της επικοινωνίας και οι επισκέψεις στο σπίτι (σ. 63-66).  

Η συνεργασία νηπιαγωγού και γονέων έχει τα χαρακτηριστικά της διαρκούς 
και αμφίδρομης επικοινωνίας, της αμοιβαίας συνεννόησης και της ενεργούς 
συμμετοχής όλων των σημαντικών μερών στην εφαρμογή του ΦΑ. Η συνεργασία 
και η επικοινωνία συνίσταται να λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια συνεδριών 
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νηπιαγωγού-γονέων -που προτείνεται να πραγματοποιούνται τρεις φορές στη 
διάρκεια του σχολικού έτους (Ρεκαλίδου, 2011)-, κατά τις οποίες οι γονείς αφού 
έχουν κατανοήσει τι είναι ο ΦΑ και ποια η σημασία του τόσο για τους/τις 
εκπαιδευτικούς όσο και τους/τις μαθητές/τριες (Birgin & Baki, 2007), όπως και 
ποιος ο ρόλος τους στην εφαρμογή του, θέτουν από κοινού με τους/τις 
νηπιαγωγούς τους στόχους και καθορίζουν την οργάνωση και το περιεχόμενο του 
ΦΑ. Δεδομένου ότι η επικοινωνία και η συνεργασία είναι διαρκής, ο/η νηπιαγωγός 
και οι γονείς παρακολουθούν την εξέλιξη του παιδιού προχωρώντας σε διορθωτικές 
αλλαγές, όταν χρειάζεται, όπως ο επαναπροσδιορισμός των στόχων και ο 
επανασχεδιασμός των δράσεων.  

Κατά τις συνεδρίες ο/η νηπιαγωγός και οι γονείς καταθέτουν τις απόψεις 
τους για τη δράση και την εξέλιξη του παιδιού, αλλά και τους τρόπους βελτίωσης 
της μάθησής του και της περαιτέρω ολιστικής του ανάπτυξης. Ο/Η νηπιαγωγός 
παρέχει στους γονείς περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο αυτοί 
μπορούν να ενισχύσουν τη μάθηση του παιδιού τους στο σπίτι καθιστώντας τους 
συνεργάτες και εταίρους στη μάθηση και την αξιολόγηση του νηπίου (βλ. 
διεξοδικότερα National Association for the Education of Young Children, 2011). 
Είναι σαφές, λοιπόν, πως η συνεργασία μεταξύ νηπιαγωγού-γονέων είναι 
καθοριστικής σημασίας στην αποτελεσματική εφαρμογή του ΦΑ. 

Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να καταγράψει τις απόψεις των γονέων 
αναφορικά με τη συνεργασία που μπορεί να αναπτύσσουν με τους/τις 
νηπιαγωγούς για την εφαρμογή του ΦΑ και τα οφέλη που μπορεί αυτή να 
προσφέρει. 

Ερωτήματα της έρευνας συνιστούν τα ακόλουθα: 
1) Υπάρχει συνεργασία μεταξύ νηπιαγωγού-γονέων για την εφαρμογή του 

ΦΑ;  
2) Συμμετέχοντας οι γονείς στην εφαρμογή του ΦΑ δύνανται να 

κατανοήσουν καλύτερα την εξέλιξη του παιδιού τους και την 
εκπαιδευτική πράξη; 
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Μεθοδολογία της έρευνας 

Συμμετέχοντες 

Η μελέτη, που είναι μέρος μιας μεγαλύτερης σε εξέλιξη έρευνας για την 
εφαρμογή του ΦΑ στο νηπιαγωγείο, διεξήχθη το σχολικό έτος 2016-2017 σε 
δημόσια νηπιαγωγεία των Εκπαιδευτικών Περιφερειών Μακεδονίας και Θράκης. 
Συμμετέχοντες/ουσες στην έρευνα υπήρξαν οι γονείς των παιδιών που φοιτούσαν 
στα εν λόγω νηπιαγωγεία. Οι συμμετέχοντες/ουσες ήταν 571 γονείς στο σύνολό 
τους εκ των οποίων οι 478 ήταν μητέρες και οι 93 (16,3%) πατέρες. Το μεγαλύτερο 
ποσοστό των γονέων διέθετε πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ (42,0%), ενώ ελάχιστο 
ήταν το ποσοστό αυτών που είχαν απολυτήριο Δημοτικού (5,6%). 

Εργαλεία 

 Εργαλείο συλλογής του υλικού της έρευνας υπήρξε το ερωτηματολόγιο το 
οποίο διαμορφώθηκε και τροποποιήθηκε μετά από πιλοτική έρευνα περικλείοντας 
ως επί το πλείστον κλειστές και δύο (2) ανοιχτές ερωτήσεις. Η τελευταία ενότητα 
του ερωτηματολογίου περιελάμβανε δεκατρείς (13) ερωτήσεις τύπου Likert που 
διαμορφώθηκαν βάσει αυτής του ερωτηματολογίου των Xue et al., (2000) και 
Meisels et al., (2001), αφού μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε στις ανάγκες της 
έρευνας. Τα δεδομένα της έρευνας αναλύθηκαν ποσοτικά με τη χρήση του 
στατιστικού προγράμματος SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 
έκδοσης 19.0. και ποιοτικά με τη μέθοδο της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου 
(content analysis). 
 

Διαδικασία της έρευνας 

Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε δια ζώσης σε γονείς 56 τάξεων 38 
νηπιαγωγείων στα οποία σύμφωνα με τους/τις νηπιαγωγούς εφαρμοζόταν ο ΦΑ. 
Συνολικά δόθηκαν 855 ερωτηματολόγια, ενώ επεστράφησαν, ήταν έγκυρα και 
αποτέλεσαν το υλικό της έρευνας τα 571.  

Αποτελέσματα 

Η συνεργασία νηπιαγωγού-γονέων και ο ρόλος των γονέων στην εφαρμογή 
του ΦΑ 

Παρότι η έρευνα διεξήχθη σε νηπιαγωγεία που εφάρμοζαν σύμφωνα με 
τους/τις νηπιαγωγούς τον ΦΑ ως μέθοδο αξιολόγησης, είναι εντυπωσιακό το 
γεγονός ότι σχεδόν το ¼ των γονέων που συμμετείχαν στην έρευνα κατέγραψαν 
πως είτε δε γνώριζαν τι είναι ο ΦΑ είτε γνώριζαν, αλλά δεν ήταν περαιτέρω 
ενημερωμένοι. Ειδικότερα το 25,2 % των γονιών (144 γονείς) δεν γνώριζαν τον ΦΑ, 
ενώ το 38,0% (217 γονείς) υποστήριξε πως δεν ήταν ενημερωμένο για τον τρόπο 
με τον οποίο χρησιμοποιόταν ο ΦΑ στην τάξη. Από τους γονείς που δήλωσαν άγνοια 
οι 110 ήταν μητέρες (76,4%) και οι 34 (23,6%) πατέρες. Αντίστοιχα μεγαλύτερο 
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ήταν το ποσοστό των μητέρων (79,7%, 173 μητέρες) που υποστήριξαν ότι δεν ήταν 
ενημερωμένες για τον τρόπο εφαρμογής του ΦΑ έναντι των πατέρων (20,3%, 44 
πατέρες).  

Αντίθετα, το μεγαλύτερο ποσοστό των γονέων που συμμετείχαν στην 
έρευνα φάνηκε πως γνώριζαν τον ΦΑ (74,6%, 426 γονείς), ενώ το ποσοστό 
μειώθηκε σε 61,8% (353 γονείς) όσον αφορά αυτούς που δήλωσαν πως ήταν 
ενημερωμένοι για τον τρόπο εφαρμογής του ΦΑ. Το ποσοστό των μητέρων που 
υπήρξαν ενήμερες ήταν 86,1% (304 μητέρες) και των πατέρων 13,9% (49 πατέρες) 
(βλ. Πιν. 1).  

 
Πίνακας 1. 
Γνώση και ενημέρωση σχετικά με τον ΦΑ  

Απάντηση Γνωρίζετε τι είναι ο 
Φάκελος Αξιολόγησης 
(portfolio) του παιδιού σας 
στο νηπιαγωγείο; 

Είστε ενημερωμένη/ος για το 
πώς χρησιμοποιείται ο Φάκελος 
Αξιολόγησης (portfolio) του 
παιδιού σας στην τάξη; 

ΝΑΙ 426 (74,6%) 353 (61,8%) 
Μητέρες 
Πατέρες 
ΟΧΙ 

367 (86,2%)  
59 (13,8%) 
144 (25,2%) 

304 (86,1%) 
49 (13,9%) 
217 (38,0%) 

Μητέρες 
Πατέρες 
Σύνολο 
απαντήσεων 

110 (76,4%) 
34 (23,6%) 
570 (99,8%) 

173 (79,7%) 
44 (20,3%) 
570 (99,8%) 

Δεν απάντησαν 1 (0,2%) 1 (0,2%) 
Γενικό Σύνολο 571 (100,0%) 571 (100,0%) 

 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των γονέων αναφορικά 

με την επαφή που είχαν με τον ΦΑ του παιδιού τους. Σχεδόν οι μισοί γονείς (46,9%, 
268 γονείς) δεν είχαν δει καθόλου τον ΦΑ, ενώ από τους υπόλοιπους μισούς το 
22,9% (131 γονείς) τον είδε μία φορά, το 19,6% (112 γονείς) τον είδε δύο φορές και 
μόνο το 9,6% (55 γονείς) είδε τον ΦΑ πάνω από δύο φορές. Αντίστοιχα μεγάλο ήταν 
το ποσοστό των γονέων που δεν πήραν καθόλου τον ΦΑ στο σπίτι (73,0%, 417 
γονείς). Ως εκ τούτου, τα ποσοστά των γονέων που πήραν τον ΦΑ στο σπίτι μία 
φορά (11,6%, 66 γονείς), δύο φορές (8,6%, 49 γονείς) και περισσότερες από δύο 
φορές (5,4%, 31 γονείς) είναι αρκετά μειωμένα. Όπως προέκυψε από τις 
απαντήσεις των γονέων συντριπτικό ήταν το ποσοστό των γονέων που δε 
συνεργάστηκαν καθόλου με τον/την νηπιαγωγό για το περιεχόμενό του ΦΑ 
(62,9%, 359 γονείς), ενώ τα ποσοστά των γονέων που συνεργάστηκαν μία φορά 
(14,4%, 82 γονείς), δύο φορές (8,9%, 51 γονείς) και περισσότερες από δύο φορές 
(11,4%, 65 γονείς) εμφάνισαν σημαντική πτώση (βλ. Πίνακα 2). 
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Πίνακας 2. 
Η επαφή με τον ΦΑ 

Απάντηση Καθόλου Μία 
φορά 

 

Δύο 
φορές 

Περισσότερες 
από δύο 
φορές 

Δεν 
απάντησαν 

Σύνολο 

Πόσες φορές 
μπορέσατε 
φέτος να δείτε 
το περιεχόμενο 
του Φακέλου 
Αξιολόγησης 
(portfolio) στο 
νηπιαγωγείο; 
 

268 
(46,9%) 

131 
(22,9%) 

112 
(19,6%) 

55 
(9,6%) 

5 
(0,9%) 

571 
(100,0%) 

Πόσες φορές 
σας δόθηκε 
φέτος ο 
Φάκελος 
Αξιολόγησης 
(portfolio) στο 
σπίτι; 
 

417 
(73,0%) 

66 
(11,6%) 

49 
(8,6%) 

31 
(5,4%) 

8 
(1,4%) 

571 
(100,0%) 

Για το 
περιεχόμενο του 
Φακέλου 
Αξιολόγησης 
(portfolio) του 
παιδιού σας, 
πόσες φορές 
συνεργαστήκατ
ε φέτος με το 
νηπιαγωγείο; 

359 
(62,9%) 

82 
(14,4%) 

51 
(8,9%) 

65 
(11,4%) 

14 
(2,5%) 

571 
(100,0%) 

 
Η συνεργασία με τους/τις νηπιαγωγούς για την εφαρμογή του ΦΑ είναι ένα 

ζωτικής σημασίας ζήτημα το οποίο διερευνήθηκε περαιτέρω με τη συλλογή 
ποιοτικού υλικού. Οι γονείς που συνεργάστηκαν με τον/την νηπιαγωγό δήλωσαν 
τις μορφές που είχε η συνεργασία αυτή, η οποία φάνηκε πως διακρινόταν σε δύο 
κυρίως κατηγορίες την ενημέρωση των γονέων από τον/την νηπιαγωγό και τη 
σύμπραξη των γονέων για την εφαρμογή του ΦΑ στο σπίτι. 

Ειδικότερα, οι γονείς υποστήριξαν πως ενημερώνονταν προφορικά από 
τον/την νηπιαγωγό για το περιεχόμενο του ΦΑ και την εξέλιξη των νηπίων. Ο/Η 
νηπιαγωγός, όπως δήλωσαν, κατά τις συνεδρίες επεξηγούσε το περιεχόμενο του 
ΦΑ, ενώ στη συνέχεια νηπιαγωγός και γονείς αντάλλαζαν απόψεις και συζητούσαν 
για την περαιτέρω εξέλιξη του παιδιού:  

 
«Η συνεργασία για την εξέλιξη του παιδιού είναι προφορική.» (Γ260) 
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 «Μας ενημέρωσαν οι νηπιαγωγοί, είδαμε το περιεχόμενο και ενημερωθήκαμε 
για την εξέλιξη των νηπίων.» (Γ18) 
 
 « […] μου έδειξε η νηπιαγωγός το περιεχόμενο του φακέλου και μου εξήγησε για 
την κάθε εργασία του παιδιού […]». (Γ446) 
 
 «Ανταλλαγή ιδεών και διάλογος για τις εργασίες του παιδιού μου καθώς και 
τρόποι που μπορούν να αυξήσουν την δημιουργικότητα μέσα στην τάξη.» 
(Γ196) 
 

Οι γονείς, όμως, συμμετείχαν ενεργά και στην εφαρμογή του ΦΑ 
προχωρώντας σε εργασίες μαζί με τα παιδιά τους. Οι εργασίες αυτές αφορούσαν 
στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου/φύλλου γνωριμίας, προκειμένου οι 
νηπιαγωγοί να συλλέξουν τις απαραίτητες πληροφορίες, στην από κοινού με τα 
παιδιά τους επιλογή των εργασιών για τον ΦΑ, τη διεξαγωγή της εργασίας με βάση 
το βιβλίο που δανείζονταν τα παιδιά από τη βιβλιοθήκη του σχολείου, τη συλλογή 
και τη διασφάλιση των υλικών για τη συγκρότηση του ΦΑ, αλλά και την αξιολόγηση 
του παιδιού από τους ίδιους μέσω συγκεκριμένης δοκιμασίας: 
 

«Στην αρχή της χρονιάς μας ενημέρωσαν για το περιεχόμενο και 
συμπληρώσαμε ένα έντυπο γνωριμίας.» (Γ35) 
 
«Μας δόθηκε στο σπίτι, για να το μελετήσουμε μόνοι μας και με το παιδί και να 
απαντήσουμε σε ερωτηματολόγιο.» (Γ239) 
 
 «Διαλέξαμε τις εργασίες με το παιδί, για να μπουν στο portfolio.» (Γ165) 
 
«Κάθε Παρασκευή τα παιδιά δανείζονται ένα βιβλίο από το σχολείο, το οποίο το 
διαβάζουμε στο σπίτι και τα παιδιά ζωγραφίζουν μια εικόνα που τους άρεσε 
από το παραμύθι και γράφουν τον τίτλο. Η ζωγραφιά μπαίνει στον ΦΑ.» (Γ536) 
 
 «Μας είχε ζητηθεί από τη δασκάλα να φέρουμε φωτογραφίες και διάφορα 
υλικά,  για να φτιαχτεί. Όταν ήταν έτοιμο, μας το έδωσε στο σπίτι και το 
συζητήσαμε με το παιδί.» (Γ208) 

 

Οι ευκαιρίες που προσφέρει ο ΦΑ 
Ένα από τα καινοτόμα χαρακτηριστικά του ΦΑ ως μεθόδου αξιολόγησης 

που συνιστά απόρροια της συνεργασίας νηπιαγωγού-γονέων είναι ότι προσφέρει 
στους γονείς τη δυνατότητα να (επι)βλέπουν την πορεία και την εξέλιξη του 
παιδιού τους κατά τη φοίτησή του στο σχολείο. Ενδιαφέρον, λοιπόν, έχει πως οι 
γονείς αξιολόγησαν το αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής (βλ. Πίν. 3). 
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Πίνακας 3.  
Οι ευκαιρίες που προσφέρει ο ΦΑ 
 Φέτος ο Φάκελος 

Αξιολόγησης (portfolio) 
του παιδιού μου με 
βοήθησε να κατανοήσω: 

Διαφωνώ/ 
Διαφωνώ 
Έντονα 

Συμφωνώ/ 
Συμφωνώ 

Έντονα 

Δεν 
ξέρω/Δεν 
απαντώ 

Δεν 
απάντησαν 

      
1. Τις δυνατότητες του 

παιδιού μου. 
 

14 
(2,5%) 

299 
(52,3%) 

247 
(43,3%) 

11 
(1,9%) 

 
2. Πού χρειάζεται το παιδί 

μου βοήθεια. 
 

19 
(3,3%) 

290 
(50,8%) 

253 
(44,3%) 

9 
(1,6%) 

 
3. Τι κατακτά / μαθαίνει το 

παιδί μου στη διάρκεια της 
φοίτησης του στο 
νηπιαγωγείο. 
 

6 
(1,1%) 

309 
(54,1%) 

245 
(42,9%) 

11 
(1,9%) 

4. Πόσο το παιδί μου 
ανταποκρίνεται στις 
προσδοκίες του 
νηπιαγωγού. 
 

13 
(2,3%) 

283 
(49,5%) 

265 
(46,4%) 

      10 
    (1,8%) 

5. Αν το παιδί μου έχει κάνει 
πολλές εργασίες. 
 

31 
(5,4%) 

280 
(49,0%) 

251 
(44,0%) 

9 
(1,6%) 

6. Πώς ο νηπιαγωγός βοηθά 
το παιδί μου να μάθει. 
 

18 
(3,2%) 

288 
(50,4%) 

256 
(44,8%) 

9 
(1,6%) 

7. Πώς είναι οι σχέσεις του 
παιδιού μου με τα 
υπόλοιπα παιδιά μέσα στην 
τάξη. 
 

64 
(11,2%) 

230 
(40,3%) 

266 
(46,6%) 

11 
(1,9%) 

8. Ποια είναι τα ενδιαφέροντα 
και οι ιδιαίτερες κλίσεις 
του.   
 

34 
(5,9%) 

262 
(45,9%) 

265 
(46,4%) 

10 
(1,8%) 

9. Πώς σκέφτεται το παιδί 
μου. 
 

30 
(5,3%) 

277 
(48,5%) 

254 
(44,5%) 

10 
(1,8%) 

      
10. Εάν το παιδί μου είναι 

υπερήφανο για τα έργα 
του. 
 

38 
(6,7%) 

266 
(46,6%) 

255 
(44,7%) 

12 
(2,1%) 
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11. Εάν το παιδί μου μπορεί να 
κατανοεί και να περιγράφει 
αυτά που κατακτά / 
μαθαίνει στο νηπιαγωγείο. 
 

19 
(3,3%) 

298 
(52,2%) 

242 
(42,4%) 

12 
(2,1%) 

12. Εάν το παιδί μου μπορεί να 
αξιολογεί τα έργα του και 
τις δεξιότητες του. 
 

38 
(6,7%) 

250 
(43,8%) 

272 
(47,6%) 

11 
(1,9%) 

13. Πώς είναι οι σχέσεις του 
παιδιού μου με τον 
νηπιαγωγό μέσα στην τάξη. 

40 
(7,0%) 

249 
(43,6%) 

271 
(47,5%) 

11 
(1,9%) 

 
Οι γονείς κλήθηκαν να αξιολογήσουν ποσοτικά 13 διαστάσεις αναφορικά με 

την εξέλιξη του παιδιού τους και τη δράση του στο νηπιαγωγείο. Αυτό που προκαλεί 
μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι και στις 13 διαστάσεις τα μεγαλύτερα ποσοστά 
συγκεντρώνουν οι κατηγορίες «Συμφωνώ/Συμφωνώ έντονα» και «Δεν ξέρω/Δεν 
απαντώ», ενώ τα ποσοστά των γονέων που δεν απάντησαν ή απάντησαν 
«Διαφωνώ/Διαφωνώ έντονα» είναι σαφώς πολύ μικρότερα.  

Ειδικότερα, το 52,3% (299 γονείς) υποστήριξαν πως μέσω του ΦΑ 
διαπίστωσαν τις δυνατότητες του παιδιού τους, ενώ το 43,3% (247 γονείς) 
απάντησε πως δε γνωρίζει σχετικά. Μόνο 14 γονείς (2,5%) δήλωσαν πως κάτι 
τέτοιο δε συνέβη και 11 (1,9%) από τους γονείς δεν απάντησαν καθόλου στο 
ερώτημα. Αντίστοιχα υψηλά είναι τα ποσοστά των γονέων που απάντησαν πως ο 
ΦΑ τους βοηθά να γνωρίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που κατακτά το παιδί 
τους στο νηπιαγωγείο (54,1%, 309 γονείς) και αυτών που δεν γνώριζαν (42,9%, 
245 γονείς). Εξαιρετικά μειωμένα είναι τα ποσοστά των 6 γονέων (1,1%) που 
απάντησαν αρνητικά και των 11 (1,9%) που δεν απάντησαν καθόλου. Το 52,2% 
(298 γονείς) απάντησε θετικά ως προς το γεγονός ότι ο ΦΑ τους βοηθά να 
διαπιστώσουν αν το παιδί τους μπορεί να κατανοεί και να περιγράφει ό,τι κατακτά 
ως γνώση στο σχολείο. Το 42,4% (242 γονείς) απάντησε πως δεν γνωρίζει σχετικά 
ή δεν επιθυμεί να απαντήσει, ενώ οι 19 (3,3%) από τους 571 γονείς που 
συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν πως διαφωνούν/διαφωνούν εντόνως και οι 12 
(2,1%) δεν απάντησαν στην ερώτηση.  

Μία από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες το ποσοστό αυτών που απάντησαν 
«Δεν ξέρω/Δεν απαντώ» είναι μεγαλύτερο από αυτών που απάντησαν 
«Συμφωνώ/Συμφωνώ έντονα» είναι αυτή που αφορά στο ερώτημα αν ο ΦΑ 
βοήθησε τους γονείς να εντοπίσουν τα ενδιαφέροντα και τις ιδιαίτερες κλίσεις των 
παιδιών τους. Το 46,4% (265 γονείς) απάντησε πως δεν γνωρίζει/δεν απαντά, ενώ 
το ποσοστό των γονέων που απάντησαν θετικά ήταν λίγο μικρότερο, 45,9% (262 
γονείς). Αυξανόμενο συγκριτικά με τις άλλες διαστάσεις είναι και το ποσοστό των 
γονέων, 5,9% (34 γονείς), που απάντησαν αρνητικά, ενώ σταθερό είναι το ποσοστό 
των γονέων που δεν απάντησαν (1,8%, 10 γονείς).  

Στο ερώτημα αν ο ΦΑ τους βοήθησε να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο 
σκέφτεται το παιδί τους, οι 277 γονείς (48,5%) απάντησαν θετικά και οι 254 
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(44,5%) απάντησαν πως δεν γνωρίζουν ή δεν επιθυμούν να απαντήσουν, οι 30 
(5,3%) απάντησαν αρνητικά και οι 10 (1,8%) δεν απάντησαν. Σχεδόν οι μισοί γονείς 
που συμμετείχαν στην έρευνα (50,8%, 290 γονείς) απάντησαν πως κατανοούν που 
χρειάζεται το παιδί τους βοήθεια, έναντι των 253 γονέων (44,3%) που δήλωσαν 
«Δεν ξέρω/Δεν απαντώ», των 19 γονέων (3,3%) που απάντησαν αρνητικά και των 
9 (1,6%) που δεν απάντησαν καθόλου. 

Μόλις 5% διαφορά εμφάνισαν οι γονείς που υποστήριξαν πως ο ΦΑ 
αποδεικνύει αν το παιδί τους έχει κάνει πολλές εργασίες. Οι 280 γονείς (49,0%) 
υποστήριξαν ότι τους βοηθά να κατανοήσουν τον αριθμό των εργασιών και οι 251 
(44,0%) πως δεν γνωρίζουν/δεν απαντούν. Ωστόσο, ανεβαίνει το ποσοστό των 
γονέων που απάντησαν αρνητικά έως τώρα καθώς οι 31 γονείς (5,4%) δήλωσαν 
πως διαφωνούν/διαφωνούν έντονα, ενώ περίπου στο ίδιο ποσοστό (1,6%) 
κινούνται οι 9 γονείς που δεν απάντησαν στο ερώτημα. 

Μία δεύτερη περίπτωση κατά την οποία το ποσοστό αυτών που δεν 
γνώριζαν ή δεν επιθυμούσαν να απαντήσουν είναι μεγαλύτερο αυτών που 
απάντησαν θετικά ήταν η διάσταση αναφορικά με το εάν το παιδί τους μπορεί να 
αξιολογήσει τα έργα του και τις δεξιότητές του. Οι 272 (47,6%) απάντησαν «Δεν 
ξέρω/Δεν απαντώ» και οι 250 (43,8%) απάντησαν «Συμφωνώ/Συμφωνώ έντονα». 
Ως εκ τούτου, οι 38 γονείς (6,7%) απάντησαν αρνητικά και οι 11 (1,9%) δεν 
απάντησαν. Στην ερώτηση εάν το παιδί είναι υπερήφανο για τα έργα του, ενώ τα 
ποσοστά των γονέων που απάντησαν αρνητικά (6,7%, 38 γονείς) και αυτών που 
δεν απάντησαν (2,1%, 12 γονείς) βρίσκονται σε συμφωνία με την παραπάνω 
διάσταση, τα ποσοστά αυτών που απάντησαν θετικά (46,6%, 266 γονείς) και 
αυτών που απάντησαν «Δεν ξέρω/Δεν απαντώ» (44,7%, 255 γονείς) 
αντιστράφηκαν διατηρώντας, ωστόσο, τη μικρή τους διαφορά.  

Ένα άλλο ζήτημα που ελέγχθηκε στην παρούσα έρευνα είναι αν μέσω του 
ΦΑ οι γονείς μπορούσαν να διακρίνουν κατά πόσο το παιδί τους ανταποκρίνεται 
στις προσδοκίες του νηπιαγωγού. Οι 283 γονείς (49,5%) απάντησαν θετικά, οι 265 
γονείς (46,4%) απάντησαν πως δεν γνώριζαν, οι 13 (2,3%) απάντησαν αρνητικά 
και οι 10 (1,8%) δεν κατέγραψαν καμία απάντηση. Οι μισοί γονείς (50,4%, 288 
γονείς) που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν πως ο ΦΑ τους επιτρέπει να 
κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο ο/η νηπιαγωγός βοηθά το παιδί τους να μάθει 
σε αντίθεση με τους 256 γονείς (44,8%) που δεν γνώριζαν ή δεν επιθυμούσαν να 
απαντήσουν, τους 18 γονείς (3,2%) που θεωρούσαν ότι αυτό δε συμβαίνει και τους 
9 (1,6%) που δεν απάντησαν.   

Ως προς τις σχέσεις του παιδιού τους μέσα στην τάξη τα ποσοστά των 
γονέων που απάντησαν «Δεν ξέρω/Δεν απαντώ» ήταν υψηλότερα των γονέων που 
απάντησαν «Συμφωνώ/Συμφωνώ έντονα» συμπληρώνοντας τις τέσσερις 
διαστάσεις, όπως σημειώθηκε παραπάνω, στις οποίες συμβαίνει αυτό. Ειδικότερα, 
οι 266 (46,6%) γονείς υποστήριξαν ότι δεν γνωρίζουν μέσω του ΦΑ ποιες είναι οι 
σχέσεις του παιδιού τους με τα υπόλοιπα παιδιά μέσα στην τάξη, οι 230 γονείς 
(40,3%) απάντησαν πως ο ΦΑ τους βοηθάει να διαπιστώσουν τις σχέσεις αυτές, οι 
64 γονείς (11,2%) απάντησαν αρνητικά και οι 11 (1,9%) δεν απάντησαν καθόλου. 
Αντίστοιχα, οι 271 γονείς (47,5%) δεν γνώριζαν/δεν επιθυμούσαν να απαντήσουν 
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στο ερώτημα αν ο ΦΑ αποτυπώνει τις σχέσεις του παιδιού τους με τον/την 
νηπιαγωγό μέσα στην τάξη, ενώ οι 249 (43,6%) απάντησαν θετικά. Οι 40 από τους 
γονείς (7,0%) απάντησαν αρνητικά και οι 11 (1,9%) αρνήθηκαν να απαντήσουν. 

Η συλλογή ποιοτικού υλικού φώτισε περαιτέρω τις απόψεις των γονέων 
ιδιαίτερα αυτών που είχαν αξιολογήσει θετικά τον ΦΑ και πίστευαν ότι τους έχει 
βοηθήσει και ενισχύσει στην κατανόηση των παραπάνω 13 διαστάσεων. Από τις 
παραπάνω διαστάσεις οι γονείς στάθηκαν περισσότερο στη συμβολή του ΦΑ για 
την κατανόηση της εξέλιξης του παιδιού τους, στη ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και 
αυτοπεποίθησης που προσφέρει και στη διαπίστωση του παιδαγωγικού έργου που 
λάμβανε χώρα στο σχολείο. Ειδικότερα: 

 
Οι γονείς υποστήριξαν πως ο ΦΑ τους επέτρεψε όχι μόνο να διαπιστώσουν 

τις δυνατότητες του παιδιού τους και την εξελικτική του πορεία, αλλά και να 
συνειδητοποιήσουν τι θα μπορούσαν και οι ίδιοι να κάνουν περαιτέρω στο σπίτι, 
προκειμένου να βοηθήσουν το παιδί τους:  

 
 «Είδα τι δυνατότητες έχει το παιδί μου.» (Γ96) 
 
«Ο ΦΑ μας βοήθησε να κατανοήσουμε την εξελικτική πορεία του παιδιού μας σε 
επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων.» (Γ35) 
 
 «Η συνεργασία με το νηπιαγωγείο και τις δασκάλες με βοήθησε να κατανοήσω 
καλύτερα την αιτιολόγηση του φακέλου, ώστε να βοηθήσω για την πρόοδο του 
παιδιού μου.» (Γ365) 

 
Οι γονείς συμφώνησαν πως η εφαρμογή του ΦΑ είχε αυξήσει την 

αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση του παιδιού τους, ενώ την αλλαγή αυτή την 
κατανοούσαν και οι ίδιοι, όταν το παιδί επέστρεφε από το σχολείο. Διαπίστωναν 
πως τα έργα που έκανε το παιδί τους και τα συμπεριελάμβανε στον ΦΑ τα 
αξιολογούσε θετικά και αισθανόταν πολύ περήφανο γι’ αυτά:  

 
«Μέσα από αυτή τη διαδικασία το παιδί μου απέκτησε μεγαλύτερη 
αυτοπεποίθηση και εκφράζει την άποψη του και τα θέλω του χωρίς συστολή.» 
(Γ238) 
 
 «Όταν φέρνει εργασίες στο σπίτι, είναι υπερήφανη.» (Γ62) 
 

Με την εφαρμογή του ΦΑ οι γονείς απέκτησαν τη δυνατότητα να έχουν μία 
εικόνα του παιδαγωγικού έργου που λάμβανε χώρα στη σχολική τάξη και της 
δουλειάς του/της νηπιαγωγού να βοηθήσει τα παιδιά να κατακτήσουν γνώσεις και 
δεξιότητες:   
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«Ο ΦΑ είναι σημαντικός, καθώς βλέπουμε μια συνολική εικόνα για την πρόοδο 
του παιδιού κατά τη διάρκεια της χρονιάς καθώς επίσης και τα θέματα με τα 
οποία καταπιάνονται μέσα στην τάξη.» (Γ536) 
 
«Έχω ενημερωθεί από την δασκάλα του παιδιού μου, όταν είχε γίνει η 
συνάντηση μας, ότι θα μου παραδοθεί το Portfolio στο τέλος της χρονιάς. Από 
αυτά που έχω δει, με βάση το φάκελο, είμαι ικανοποιημένη από τη δουλειά της 
δασκάλας, γίνεται έργο.» (Γ179) 

Συμπεράσματα-Συζήτηση   

Η παρούσα έρευνα που διεξήχθη σχεδόν μία 15ετία μετά την εισαγωγή του 
ΔΕΠΠΣ στο Νηπιαγωγείο και την προώθηση του ΦΑ ως εναλλακτικής αυθεντικής 
αξιολόγησης που προτάσσει τη διαδικασία της μάθησης έναντι του αποτελέσματος 
της διδακτικής διαδικασίας, αποβλέπει στην ολόπλευρη και ολιστική καταγραφή 
της δράσης και της εξέλιξης των νηπίων και εμπλέκει στην αξιολόγηση και τους 
γονείς, αναδεικνύει πως υπάρχουν σημαντικά ζητήματα στην εφαρμογή του ΦΑ 
που αναπόφευκτα λειτουργούν ως τροχοπέδη στα οφέλη που δύναται να 
προσφέρει.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας που συνιστούν την πρώτη προσπάθεια να 
ακουστεί για τα σχετικά ζητήματα η «φωνή» των γονέων αποκάλυψαν κυρίως την 
έλλειψη συνεργασίας μεταξύ νηπιαγωγού-γονέων στην εφαρμογή του ΦΑ, χωρίς 
αυτό, βέβαια, να σημαίνει ότι δεν υπήρχαν και περιπτώσεις κατά τις οποίες οι 
νηπιαγωγοί συνεργάζονταν με τους γονείς. Μολονότι η έρευνα διεξήχθη σε 
νηπιαγωγεία στα οποία εφαρμοζόταν ο ΦΑ, σύμφωνα με τους/τις νηπιαγωγούς, 
και σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ για το Νηπιαγωγείο ο/η νηπιαγωγός οφείλει να 
ενημερώνει συστηματικά τους γονείς και ότι ο ΦΑ θα πρέπει "να είναι προσβάσιμος 
από τους γονείς" (ΔΕΠΠΣ, 2003, σ. 592), τα ερευνητικά αποτελέσματα 
αποδεικνύουν πως δεν είναι αυτή η πρακτική.  

 Το ¼ των γονέων του δείγματος δεν γνώριζε τι είναι ο ΦΑ και ένα 
μεγαλύτερο ποσοστό τους δεν ήταν ενημερωμένο για τον τρόπο με τον οποίο 
εφαρμοζόταν. Τα αρνητικά ποσοστά αυξάνονται αναφορικά με την επαφή που οι 
γονείς είχαν με τον ΦΑ. Οι μισοί σχεδόν γονείς που συμμετείχαν στην έρευνα δεν 
είχαν δει καθόλου το περιεχόμενο του ΦΑ όλη τη σχολική χρονιά, ενώ λίγο λιγότεροι 
από τους μισούς γονείς είδαν το ΦΑ από 1 έως 2 φορές. Μόλις ένα μικρό ποσοστό 
γονέων είδαν τον ΦΑ του παιδιού τους πάνω από 2 φορές. Η συντριπτική 
πλειοψηφία των γονέων δεν πήρε ποτέ τον ΦΑ στο σπίτι, ενώ μόνο ένα ελάχιστο 
ποσοστό γονέων είχε τη δυνατότητα να δει τον ΦΑ στο σπίτι. Υψηλό, επίσης, είναι 
το ποσοστό των γονέων που δε συνεργάστηκαν καθόλου με τον/την νηπιαγωγό για 
το περιεχόμενο του ΦΑ έναντι των ελάχιστων γονέων που συνεργάστηκαν πάνω 
από 2 φορές.  

Είναι εμφανές πως η συνεργασία μεταξύ νηπιαγωγού-γονέων για την 
εφαρμογή του ΦΑ δεν υπήρχε δεδομένων των υψηλών ποσοστών των γονέων που 
φανερώνουν ότι είτε δε γνώριζαν είτε δεν εμπλέκονταν στην όλη διαδικασία. Τα 
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ποσοστά αυτά επιβεβαιώνουν ότι οι νηπιαγωγοί δεν χρησιμοποιούσαν τον ΦΑ ως 
μέσο επικοινωνίας με τους γονείς που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα. Το 
εύρημα αυτό συμβαδίζει με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών (Alaçam & Olgan, 
2016; Rekalidou & Penderi, 2010; Ρεκαλίδου & Πεντέρη, 2016). 

Στις περιπτώσεις των γονέων που συνεργάζονταν με τον/την νηπιαγωγό 
στην εφαρμογή του ΦΑ, η συνεργασία αυτή είχε τη μορφή της συμπλήρωσης 
ερωτηματολογίου, που συνιστά μία συνήθη πρακτική των νηπιαγωγών, όπως 
έδειξαν και σχετικές έρευνες, δεδομένου ότι οι  εκπαιδευτικοί αξιοποιούν τους 
γονείς για τη συλλογή πληροφοριών και η σχέση τους περιορίζεται ακριβώς σε αυτή 
την ανταλλαγή πληροφοριών (Birbili & Tzioga, 2014; Κακανά, 2006; Ρεκαλίδου, 
Ζάνταλη & Σοφιανίδου, 2010), της διεξαγωγής εργασιών, της συλλογής και της 
διασφάλισης υλικών, αλλά και της αξιολόγησης του παιδιού τους από τους ίδιους. 
Η συνεργασία αυτή, ωστόσο, δεν αποτελούσε την πάγια τακτική όλων των 
νηπιαγωγών, αλλά ενός μικρού και μόνο ποσοστού. 

Η έλλειψη της συνεργασίας και της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγού-
γονέων οφείλεται ενδεχομένως στις αντιστάσεις και τις δυσκολίες που εκφράζουν 
οι νηπιαγωγοί για τη συμμετοχή των γονέων σε αυτού του είδους τις πρακτικές, 
όπως αυτές κατεγράφησαν στην έρευνα των Ρεκαλίδου και Πεντέρη (2016). 
Σχετικές έρευνες έχουν δείξει πως οι νηπιαγωγοί εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις 
για τη συµµετοχή των γονέων στη διαδικασία της αξιολόγησης (Καζέλα & Κακανά, 
2009), ενώ την ίδια στιγμή σκέφτονται πως ίσως μια πιο φιλική στάση και ανοιχτή 
συνεργασία με τους γονείς θα ήταν ένδειξη αδυναμίας που θα έδινε στους γονείς 
την ευκαιρία να είναι πιο επικριτικοί (Rekalidou & Penderi, 2010). 

Η έλλειψη επικοινωνίας και συνεργασίας αντικατοπτρίστηκε και στο 
γεγονός ότι οι γονείς έχασαν την ευκαιρία να «μάθουν» καλύτερα το παιδί τους και 
να διαπιστώσουν την εξέλιξή του. Στην ερώτηση που ερευνούσε κατά πόσο οι 
γονείς έμαθαν περισσότερα πράγματα για το παιδί τους μέσω του ΦΑ τα ποσοστά 
των γονέων που απάντησαν «Δεν ξέρω/Δεν απαντώ» ήταν σχεδόν ίσα με των 
γονέων που απάντησαν «Συμφωνώ/Συμφωνώ έντονα». Μάλιστα σε κάποιες 
περιπτώσεις, όπως αναφορικά με τις σχέσεις που δημιουργούσε  το παιδί στο 
σχολείο, το ποσοστό της απάντησης «Δεν ξέρω/Δεν απαντώ» ήταν μεγαλύτερο από 
αυτό του «Συμφωνώ/Συμφωνώ έντονα». Σε κάποιες μάλιστα από τις ερευνώμενες 
διαστάσεις αν προστεθούν τα ποσοστά της κατηγορίας «Δεν ξέρω/Δεν απαντώ» με 
αυτά της κατηγορίας «Διαφωνώ/Διαφωνώ έντονα», τότε ισοβαθμούν ή ακόμη και 
υπερτερούν των ποσοστών των γονέων που απάντησαν «Συμφωνώ/Συμφωνώ 
έντονα». Αυτό αποδεικνύει αθροιστικά πως η μη συνεργασία και εμπλοκή των 
γονέων στην εφαρμογή του ΦΑ στερεί από τους γονείς τη γνώση, την κατανόηση 
και τη συνειδητοποίηση σημαντικών διαστάσεων της εξελικτικής πορείας του 
παιδιού τους.  

Παρότι, λοιπόν, ο ΦΑ εφαρμοζόταν στο νηπιαγωγείο και όλοι οι γονείς θα 
έπρεπε να αποκομίζουν τα οφέλη αυτής της εφαρμογής και της εμπλοκής τους, οι 
μισοί σχεδόν και μόνο φαίνεται ότι κατανόησαν τη γνωστική ανάπτυξη και εξέλιξη 
του παιδιού τους, όπως και τη μεταγνωστική του ικανότητα, τη δουλειά που κάνει 
στο σχολείο και τη συνεργασία του με τον/την νηπιαγωγό. Αντίθετα, οι γονείς 
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δυσκολεύτηκαν να κατανοήσουν μέσω του ΦΑ τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα του 
παιδιού τους, την αξιολογική του ικανότητα και τις σχέσεις που διαμορφώνει με 
τους/τις συμμαθητές/τριές του και τον/την νηπιαγωγό, καθώς σε αυτές τις 
διαστάσεις το ποσοστό του «Δεν ξέρω/Δεν απαντώ» είναι υψηλότερο αυτών που 
απάντησαν «Συμφωνώ/Συμφωνώ έντονα».  

Συνοψίζοντας, η έρευνα ανέδειξε σημαντικά ζητήματα αναφορικά με τη 
συνεργασία και την επικοινωνία νηπιαγωγού-γονέων. Παρόλο που ο ΦΑ 
εφαρμοζόταν σύμφωνα με τους/τις νηπιαγωγούς, οι σχέσεις νηπιαγωγού-γονέων 
φάνηκε να απαντούν σε παλαιότερα πρότυπα, κατά τα οποία δεν υπήρχε μεταξύ 
τους συνεργασία, η αξιολόγηση αφορούσε αποκλειστικά τον/την νηπιαγωγό και η 
επικοινωνία περιοριζόταν στην ενημέρωση των γονέων από πλευράς νηπιαγωγού 
της πορείας και της εξέλιξης του παιδιού. Τα μικρά ποσοστά της συνεργασίας 
νηπιαγωγού-γονέων αποδεικνύουν πως η συνεργασία δεν είναι ανέφικτη, αλλά 
απλώς χρειάζεται δουλειά κυρίως από πλευράς των νηπιαγωγών. Οι γονείς είναι 
ζωτικής σημασίας συστατικό στοιχείο στην αποτελεσματική και ωφέλιμη 
εφαρμογή του ΦΑ.  

Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται οι νηπιαγωγοί να οργανώνουν επιμορφωτικές 
συναντήσεις με τους γονείς παρέχοντας σαφείς οδηγίες, παραδείγματα, μελέτη 
περιπτώσεων ΦΑ, εικόνες / βίντεο και τρόπους χρήσης του ΦΑ στο νηπιαγωγείο 
και στο σπίτι. Παράλληλα οι νηπιαγωγοί δύνανται να ενδυναμώνουν τους γονείς 
στον ρόλο που καλούνται να πραγματώσουν για την εφαρμογή του ΦΑ. Καθώς 
όμως, ανασταλτικό παράγοντα στην επικοινωνία και τη συνεργασία νηπιαγωγών-
γονέων συνιστά η γενικότερη ελλιπής σχετική επιμόρφωση των πρώτων στην 
εφαρμογή του ΦΑ (Alaçam & Olgan, 2016; Nah, 2014; Παναγιωτοπούλου, 2017; 
Ρεκαλίδου & Πεντέρη, 2016), που δυσχεραίνει τη συνεργασία νηπιαγωγών και 
γονέων στην υλοποίηση του ΦΑ και στην επισήμανση και ενδυνάμωση του ρόλου 
του γονέα, υπάρχει ανάγκη ουσιαστικής επιμόρφωσης των νηπιαγωγών, έτσι ώστε 
να σχεδιάσουν κατευθυντήριες γραμμές και να αναπτύξουν στρατηγικές 
συνεργασίας με τους γονείς, όπως αναφέρουν και οι έρευνες των Gelfer (1994) και 
Alaçam και Olgan (2016) που θα τους ενισχύσουν στη χρήση του ΦΑ ως μέσου 
επικοινωνίας με τους γονείς διευκολύνοντας τη ροή πληροφοριών από το 
νηπιαγωγείο στο σπίτι και αντίστροφα. Η ανάγκη διαμόρφωσης μίας κουλτούρας 
συνεργασίας, επικοινωνίας και κοινής δουλειάς νηπιαγωγών-γονέων είναι 
απαραίτητη για την εφαρμογή του ΦΑ.  
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