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Περίληψη

Στόχος της παρούσης μελέτης ήταν η διερεύνηση του είδους των ερω-
τήσεων που υποβάλουν τα μικρά παιδιά που παρακολουθούν παιδικούς 
σταθμούς, καθώς και η σχέση των ερωτήσεων αυτών με την ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών στους παιδικούς σταθμούς όπου είναι εγγεγραμ-
μένα. Στην έρευνα συμμετείχαν 70 παιδιά (34 κορίτσια και 36 αγόρια) φυ-
σιολογικής ψυχοκινητικής ανάπτυξης, ηλικίας 4,5–5,5 ετών από αμιγείς 
οικογένειες, με την ελληνική ως μητρική γλώσσα που παρακολουθούσαν 
18 παιδικούς σταθμούς διαφόρων φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
του Ν. Ιωαννίνων, τουλάχιστον για ένα χρόνο. Αναμενόταν σημαντική δια-
φορά όσον αφορά στον αριθμό και στο είδος των ερωτήσεων που υποβάλ-
λονται από τα μικρά παιδιά, καθώς και θετική συσχέτιση μεταξύ των τύ-
πων των ερωτήσεων και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των 
παιδικών σταθμών. Τα ευρήματα υποδεικνύουν πως οι παιδικοί σταθμοί 
χαμηλής ποιότητας δεν κινητοποιούν το παιδί για την υποβολή «διερευνη-
τικών» ερωτήσεων, οι οποίες απαιτούν έναν αναλυτικότερο τρόπο σκέψης, 
αλλά τα κινητοποιούν περισσότερο στο να υποβάλουν «προσδιοριστικές» 
ερωτήσεις που αποσκοπούν στην επιφανειακή πληροφοριακή κάλυψη των 
ερεθισμάτων.

Λέξεις-κλειδιά: παιδιά προσχολικής ηλικίας, ποιότητα κέντρων προσχολι-
κής αγωγής, υποβολή ερωτήσεων.
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Abstract

The aim of the study was to investigate preschoolers’ questioning be-
havior in relation to the quality offered by day care centers they attend. The 
participants were 70 children (34 girls and 36 boys) of normal psychomotor 
development, 4.5-5.5 years old, coming from intact families with Greek as 
mother language. These children were attending 18 day care centers of the 
broader public sector of Ioannina prefecture for at least one year. Statisti-
cally significant differences were expected with regard to the type of chil-
dren’s questions, as well as significant correlation between types of ques-
tions and the quality of services provided at day care centers. The research 
findings allow us to conclude that low quality day care centers did not mo-
tivate children to ask “transformational questions” which require a more 
analytical way of thinking. Instead, they were mostly motivated children 
to ask “identification questions” which aim at covering only the superficial 
informative aspect of the stimuli.

Key-words: day care centres quality, preschool children’s questions

Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στα προσχολικά 
πλαίσια των παιδικών σταθμών και η υποβολή ερωτήσεων 

από τα μικρά παιδιά

1.1. Η ποιότητα των προγραμμάτων προσχολικής αγωγής

Τις τελευταίες τρεις-τέσσερις δεκαετίες η σημασία που έχουν οι εμπει-
ρίες που αποκτούν τα παιδιά ιδιαίτερα κατά την προσχολική περίοδο 
(πρώιμες εμπειρίες) αποτελεί ένα πεδίο διαρκούς ενδιαφέροντος για γο-
νείς, εκπαιδευτικούς αλλά και διοικητικούς και πολιτικούς παράγοντες, 
οι αποφάσεις των οποίων διαμορφώνουν σε σημαντικό βαθμό το είδος, 
τη διαθεσιμότητα, την ποσότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών αυτών 
φροντίδας και εκπαίδευσης για τις οικογένειες των σύγχρονων αστικών 
κοινωνιών (Stanley et al., 2005). Το ενδιαφέρον αυτό ενισχύεται από διά-
φορες δημοσιεύσεις, που τονίζουν ότι οι αναπτυξιακά κατάλληλες γνωστι-
κές και κοινωνικές εμπειρίες που αποκτούν τα παιδιά νωρίς στη ζωή τους, 
μπορεί να παίξουν κρίσιμο ρόλο στην προετοιμασία τους για μελλοντική 
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επιτυχία στο σχολείο, και γενικότερα, στην εδραίωση μιας πορείας ζωής 
με επιτυχίες ή αποτυχίες και εμπόδια. Πράγματι, η ψυχολογική έρευνα έχει 
καταδείξει την κρισιμότητα για την απόκτηση διαφόρων δεξιοτήτων της 
προσχολικής περιόδου μέσα από τις εμπειρίες και ευκαιρίες που έχουν τα 
παιδιά στο πλαίσιο της οικογένειας αλλά και των εξωοικογενειακών περι-
βαλλόντων προσχολικής αγωγής (Chase-Lansdale, 1998). 

Τα προσχολικά πλαίσια αγωγής (παιδικοί σταθμοί και νηπιαγωγεία) 
προσφέρουν στα παιδιά αρκετά περισσότερα από απλά ένα χώρο όπου πα-
ρέχεται κάποια φύλαξη και μέριμνα για όσο διάστημα οι γονείς εργάζονται 
ή ασχολούνται με κάποια δραστηριότητα. Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι 
αυτά τα προσχολικά προγράμματα μπορούν να προάγουν τις γνωστικές 
και τις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών. Ωστόσο η σχετική έρευνα κατέ-
δειξε την τεράστια σημασία της παρεχόμενης ποιότητας των προσχολικών 
περιβαλλόντων, εφόσον στο πλαίσιο διαφόρων μελετών έχει καταστεί αν 
όχι ο κύριος αιτιολογικός παράγοντας των αναπτυξιακών διαφορών που 
παρατηρούνται, τουλάχιστον μείζονος σημασίας συμμεταβλητή. Τι σημα-
τοδοτεί ωστόσο η συγκεκριμένη έννοια;

Η ποιότητα -πέρα από το γεγονός ότι τίθεται ζήτημα ως προς τίνος τα 
δικαιώματα ορίζεται (του παιδιού, των γονέων, ή των εργαζομένων;)- ως 
έννοια έχει χαρακτηριστεί μια ευαίσθητη και πολύπλευρη εννοιολογική 
δομή, η οποία χρειάζεται προσεκτική μέτρηση και ερμηνεία. Αν και υπάρ-
χουν εναλλακτικές επιστημολογικές προσεγγίσεις όσον αφορά στις επι-
στημονικές τοποθετήσεις απέναντι στο περιεχόμενο, στη χρηστικότητα, 
και στη λειτουργικότητά της (στρουκτουραλιστική vs. μεταστρουκτουρα-
λιστική ή μεταμοντέρνα (βλ. Πετρογιάννης, υπό δημοσίευση) φαίνεται να 
υπάρχει μια σχετική συμφωνία ως προς το ότι πρόκειται για μια πολυδιά-
στατη έννοια (Duigan, 2005. Raban et al., 2003). 

Πολλοί φορείς, οργανισμοί και ερευνητές έχουν επιχειρήσει κατά και-
ρούς να περιγράψουν και να μετρήσουν την ποιότητα των υπηρεσιών προ-
σχολικής αγωγής. Στο πλαίσιο αυτό έχουν υιοθετηθεί δύο βασικές τακτικές 
εκτίμησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών (McCrea & Pisci-
telli, 1990. Murray, 1986. Phillips, 1987) οι οποίες είναι: 

(α) μέσω εκτίμησης δομικών χαρακτηριστικών ή διαστάσεων του προ-
σχολικού προγράμματος. Περιλαμβάνονται πτυχές του περιβάλλοντος, οι 
οποίες μπορούν να ρυθμιστούν μέσω των κανονισμών λειτουργίας, όπως 
είναι η αναλογία ενηλίκων/παιδιών, το μέγεθος της ομάδας παιδιών στην 
τάξη, η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση των παιδαγωγών πα-
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ράμετροι, που αφορούν στην υγιεινή και στην ασφάλεια των παιδιών, στο 
εργασιακό καθεστώς, και οι συνθήκες εργασίας των παιδαγωγών η δι-
εύθυνση του προσχολικού πλαισίου (Mitchell, 2002. Rayburn, 2002). Σε 
πολλά κράτη περιλαμβάνονται τέτοιες μεταβλητές στους κανονισμούς 
λειτουργίας των προσχολικών προγραμμάτων, αν και υπάρχει μεγάλη δι-
αφοροποίηση ως προς το ποια κριτήρια χρησιμοποιούνται, καθώς και στα 
επίπεδα/όρια που τίθενται (Cryer et al., 1999).

(β) μέσω εκτίμησης χαρακτηριστικών της διαδικασίας (ή δυναμικών 
χαρακτηριστικών). Εδώ περιλαμβάνονται ποιοτικές διαστάσεις του περι-
βάλλοντος παροχής φροντίδας, οι οποίες δεν υπόκεινται σε κανονισμούς 
λειτουργίας, όπως στοιχεία της κοινωνικής, της γνωστικής, της λεκτικής 
αλληλεπίδρασης παιδιών και παιδαγωγών, η συμπεριφορά των παιδαγω-
γών και το ύφος της τάξης κτλ. 

Η σχέση ποιοτικά καλών προσχολικών προγραμμάτων και θετικών ανα-
πτυξιακών συνεπειών για τα παιδιά όχι μόνο προκύπτει από αυτονόητες 
λογικές κρίσεις αλλά και από τη σχετική εμπειρική έρευνα, η οποία ξεκινά 
από τις αρχές της δεκαετίας του ‘60 και αναπτύσσεται σε τρία τουλάχιστον 
διακριτά «ρεύματα έρευνας» (Hayes et al., 1990). (Επίσης, για μια εκτενή 
παρουσίαση των ζητημάτων αυτών βλ. Hayes et al., 1990. Lamb et al., 1998. 
Shonkoff & Phillips, 2000. Vandell, 2004. Vandell & Wolfe, 2000. Βλ. επί-
σης και Πετρογιάννης & Melhuish, 2001). Πράγματι, σε μια σειρά ερευνών 
που έχουν διεξαχθεί κυρίως σε χώρες της δυτικής Ευρώπης και τις ΗΠΑ, 
σχετικά με τη σημασία και τις επιπτώσεις της ποιότητας του προσχολικού 
περιβάλλοντος στα αναπτυξιακά επιτεύγματα των παιδιών, έχουν επα-
νειλημμένα αναδειχθεί τα πολλαπλά οφέλη που μπορεί να έχουν τα παι-
διά από την παρακολούθηση τέτοιου είδους προγραμμάτων, αλλά και τις 
αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχει η παρακολούθηση προσχολικών 
προγραμμάτων χαμηλής ποιότητας (π.χ. Blau & Hagy, 1998. Blau, 1997. 
Elliott, 2004. Myers, 2004. Wylie & Thompson, 2003. Besky, 2001. Peisner-
Feinberg et al., 2000. Vandell & Wolfe, 2000. McCain & Mustard, 1999). Τα 
αναπτυξιακά οφέλη μάλιστα από ποιοτικά προσχολικά προγράμματα δια-
πιστώνονται, ιδιαιτέρως, στην περίπτωση παιδιών από ασθενή, από κοινω-
νικο-οικονομικής πλευράς, οικογενειακά περιβάλλοντα, παιδιά τα οποία, 
υπό άλλες συνθήκες, θα βίωναν ένα φτωχό και σχετικά στερημένο από 
πλευράς γνωστικών, λεκτικών, και κοινωνικο-συναισθηματικών βιωμάτων 
και εμπειριών οικογενειακό περιβάλλον (Lamb, 1998. Myers, 2004).

Ειδικά για τις επιπτώσεις της ποιότητας των προσχολικών προγραμμά-
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των και των ειδικών παραμέτρων της σε πτυχές της γνωστικής ανάπτυξης, 
οι σχετικές έρευνες ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ‘70 (π.χ. Belsky & 
Steinberg, 1978. Fowler, 1978), στο σύνολο τους σχεδόν, αναδεικνύουν τη 
θετική συνάφεια μεταξύ ποιότητας και γνωστικής ανάπτυξης, ιδιαίτερα για 
τα παιδιά από οικογένειες χαμηλών εισοδημάτων (McCartney et al., 1985. 
Ramey et al., 1983). Μια ειδική πτυχή της γνωστικής, και όχι μόνο, διάστα-
σης της ανάπτυξης των παιδιών αποτελούν οι ερωτήσεις, το περιεχόμενο 
αλλά και ο τρόπος διατύπωσής τους. 

1.2. Η υποβολή ερωτήσεων από τα παιδιά 

      Η υποβολή των ερωτήσεων θεωρείται δείκτης περιέργειας και αποτελεί 
έναν από τους παράγοντες που τη συνθέτουν (Dillon, 1990). Η σημασία 
τους έχει αναδειχθεί ήδη από την αρχαιότητα, καθώς στην «Πολιτεία» του 
Πλάτωνα ο Σωκράτης προτείνει κατάλληλες πρακτικές και οδηγίες στους 
νέους, για να εμπεδώσουν τη διαδικασία υποβολής των ερωτήσεων.

Οι ερωτήσεις βρίσκονται στον πυρήνα κάθε διαδικασίας εκπαίδευσης 
και μάθησης. Ο Einstein είχε επισημάνει τη σπουδαιότητα των ερωτήσεων 
και πίστευε ότι η συγκρότηση ενός προβλήματος είναι συχνά περισσότερο 
ουσιώδης απ’ ότι η λύση του, η οποία μπορεί να είναι απλώς θέμα τεχνικών. 
Επίσης υποστήριζε ότι η υποβολή νέων ερωτήσεων, νέων πιθανοτήτων, η 
θεώρηση παλαιών ερωτήσεων με νέα οπτική απαιτεί δημιουργική φαντα-
σία που οδηγεί στην πρόοδο και σε καινούριες προοπτικές των επιστημών 
(Einstein & Infeld, 1938).

Η εσωτερίκευση νέων πραγμάτων από τα παιδιά είναι επιλεκτική και 
ενεργός και προοδευτικά πιο επεξεργασμένη. Μάλιστα, οι ερωτήσεις εκεί-
νες που στοχεύουν στην κατανόηση διαδικασιών και αντιτίθενται με τις 
προϋπάρχουσες πληροφορίες, θεωρούνται ότι κατέχουν κεντρική θέση 
στη διαδικασία της μάθησης και αποτελούν βασικό συστατικό της γνώσης, 
συμβάλλοντας καθοριστικά στην αυτοδυναμία του παιδιού (Dillon, 1986. 
Mantziou & van der Meij, 2003. Pramling & Johansson, 1995. van der Meij, 
1990, 1991a,b).

Η μελέτη και η ανάλυση των ερωτήσεων των παιδιών, ως προς τη ψυχο-
παιδαγωγική τους διάσταση, δεν αποτελεί καινούργιο πεδίο διερεύνησης. 
Ήδη από τις αρχές του 1900 έχουν καταγραφεί οι πρώτες έρευνες (Smith 
& Hall, 1907. Stevens, 1912), οι οποίες συνεχίστηκαν και τις επόμενες δε-
καετίες (Willen, 1996). Η αναπτυξιακή πορεία διατύπωσης των ερωτήσε-
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ων εύλογα συνδέεται με την αναπτυξιακή πορεία των γνωστικών και των 
γλωσσικών ικανοτήτων του κάθε παιδιού αλλά και με το είδος των πρώ-
ιμων κοινωνικών σχέσεων του (Nelson - LeGall, 1983). Η περίοδος κατά 
την οποία το βρέφος ή το μικρό παιδί δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις 
δικές του ανάγκες επηρεάζεται από τον τρόπο με τον οποίο το άτομο που 
παρέχει φροντίδα ικανοποιεί τις ανάγκες αυτές (Mάντζιου, υπό δημοσίευ-
ση. Sears, 1972). Μέσα σ’ ένα κλίμα αγάπης και ζεστασιάς το βρέφος και 
στη συνέχεια το παιδί είναι σε θέση να μοιραστεί εμπειρίες γεγονότων και 
αντικειμένων και να αισθανθεί σιγουριά και ασφάλεια για την εξερεύνηση 
και την αναζήτηση πληροφοριών (Νewman, 1998). 

Εκτός των πρώιμων κοινωνικών σχέσεων και οι περιβαλλοντικοί πα-
ράγοντες, όπως τα χαρακτηριστικά των ερεθισμάτων, αποτελούν παράγο-
ντες, που συμβάλλουν στην εμφάνιση ή μη της συμπεριφοράς της υποβο-
λής ερωτήσεων (Berlyne & Frommer, 1966. Μάντζιου, 2003).

Η σειρά εμφάνισης των ερωτήσεων ακολουθεί ένα βασικό άξονα, ξε-
κινώντας από ερωτήσεις όπου κεντρικό ρόλο κατέχουν τα ερωτηματικά 
μόρια «τι» και «πού» για να εμφανιστούν στη συνέχεια ερωτήσεις του τύ-
που «γιατί», «πως», «πότε». Ωστόσο, διαφοροποιήσεις καταγράφονται με-
ταξύ των θεωριών σχετικά με τον τρόπο εμφάνισης και τις λειτουργίες των 
διαφόρων τύπων ερωτήσεων (π.χ., Berlyne, 1960. Piaget, 1923-1974, 1975-
1985), καθώς και τα συστήματα ταξινόμησής τους (Dillon, 1984. Graess-
er et al., 1994). To 1994 o van der Meij με βάση τις παραπάνω αναφορές, 
εδραίωσε τη σύνθετη πολυπαραγοντική θεωρητική ανάλυση της συμπερι-
φοράς της υποβολής των ερωτήσεων. 

Τα παιδιά πάντα βρίσκουν καλές και δύσκολες ερωτήσεις για τους ενή-
λικες. Η Tizzard et al. (1983), έχει δείξει μέσα από την έρευνά της ότι μετα-
ξύ των πρώτων ερωτήσεων που θέτουν τα παιδιά πολλές είναι εκείνες, που 
αφορούν βασικά προβλήματα για τη ζωή και τον κόσμο, συμπεριλαμβανο-
μένων και ερωτήσεων που εμπεριέχουν σύνθετες ιδέες σχετικά με το τι εί-
ναι καλό και τι κακό, ορθό ή λάθος. Οι Tizard και Hughes (1984:114), έχουν 
υποστηρίξει ότι οι ερωτήσεις που στοχεύουν στην κατανόηση διαδικασιών 
και αντιτίθενται με τις προϋπάρχουσες πληροφορίες θεωρούνται «δίοδοι 
διανοητικής αναζήτησης» (“passage of intellectual search”). To είδος των 
ερωτήσεων που διερευνούν νέες περιοχές και διευκολύνουν τη μάθηση και 
την παραγωγή ιδεών, αφορούν ερωτήσεις οι οποίες αποσκοπούν στη σύν-
θεση, στην ανάλυση και στην αξιολόγηση των προσφερόμενων δεδομένων 
(Dillon, 1984. Graesser et al., 1994. Wasserman, 1991). Τις προσδιοριστικές 
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ερωτήσεις, δηλαδή τις ερωτήσεις οι οποίες αναφέρονται σε θέματα γενι-
κής πληροφόρησης ή επιβεβαίωσης, χωρίς να εκφράζουν συνθετική σκέ-
ψη ο Dillon (1984:7) τις χαρακτηρίζει ως “καθημερινές ερωτήσεις” ή “μη 
ακαδημαϊκές”. Επίσης, χαρακτηρίζονται ως ερωτήσεις “χαμηλού επιπέδου” 
(Marksberry, 1979), δηλαδή ερωτήσεις που δεν αποσκοπούν στη σύνθεση, 
στην ανάλυση και στην αξιολόγηση των προσφερόμενων δεδομένων.

Όσον αφορά στη μέθοδο συλλογής των ερωτήσεων από την ανασκό-
πηση της βιβλιογραφίας προκύπτουν δύο βασικές τεχνικές. Η πρώτη κα-
τηγορία περιλαμβάνει την καταγραφή των ελεύθερων ή αυθόρμητων ερω-
τήσεων στο φυσικό χώρο εκδήλωσης τους (Callanan & Oakes, 1992. Ca-
zden, 1972. Eliason, 1996. Piaget, 1923-1974. Yamamoto, 1962). Η δεύτερη 
κατηγορία περιλαμβάνει την καταγραφή των μη αυθόρμητων ερωτήσεων, 
δηλαδή των ερωτήσεων που καταγράφονται μετά από την παρουσίαση 
ενός ερεθίσματος κατά τη διάρκεια μιας δομημένης συνθήκης (Berlyne & 
Frommer, 1966. Torrance, 1970 a,b).

Η μελέτη των αυθόρμητων ερωτήσεων αποτελεί την ωφελιμότερη επι-
λογή μελέτης του θέματος αυτού, διότι έτσι διερευνάται η αυτούσια εκ-
δήλωση της περιέργειας του παιδιού, η αυτοκατευθυνόμενη και η αυτο-
εκδηλούμενη συμπεριφορά της υποβολής ερωτήσεων και όχι η υποβολή 
ερωτήσεων που ενεργοποιείται μέσω του χειρισμού συγκεκριμένων με-
ταβλητών (Horwitz, 1979). Δεδομένης όμως της μη συχνής υποβολής και 
του ελάχιστου δείγματος αυτών των ερωτήσεων, οι περισσότερες έρευνες 
χρησιμοποιούν ερεθίσματα, για να εκμαιεύσουν ερωτήσεις και να συλλέ-
ξουν ένα μεγαλύτερο δείγμα αυτών. Δίχως τη χρησιμοποίηση διαφόρων 
ερεθισμάτων, μέσων ή προτροπών, το δείγμα των ερωτήσεων συνήθως εί-
ναι μικρό, κάτι που αποτελεί πρόβλημα για περαιτέρω χειρισμούς.

1.3. Οι ερωτήσεις των παιδιών σε προσχολικά προγράμματα 

Αν και είναι έκδηλη η εξερευνητική φύση των παιδιών και η σημασία 
των ερωτήσεων τους κατά τη διάρκεια της μάθησης και της προσαρμογής 
τους στο περιβάλλον, τα παιδιά υποβάλλουν ελάχιστες ερωτήσεις στους 
παιδικούς σταθμούς -η πλειοψηφία των οποίων αφορούν θέματα ρουτίνας- 
σε σχέση με αυτές που υποβάλλουν στο σπίτι τους, οι οποίες είναι ερωτή-
σεις περισσότερο δημιουργικές και σύνθετες (Tizard & Hughes, 1984).

Μελέτες της δεκαετίας του ‘70 (π.χ., Torrance, 1972. Nash & Torrance, 
1974) διερεύνησαν την επίδραση των διαφορετικών τρόπων οργάνωσης 
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προσχολικών ιδρυμάτων στην υποβολή ερωτήσεων. Ο βασικός προσανα-
τολισμός τους στηριζόταν στην πεποίθηση ότι η δημιουργία και η ανάπτυ-
ξη συγκεκριμένων προγραμμάτων και στρατηγικών θα ήταν δυνατόν να 
οδηγήσουν τα παιδιά στην υποβολή των ερωτήσεων εκείνων, που περιλαμ-
βάνουν έναν περισσότερο σύνθετο και αναλυτικό τρόπο σκέψης.

Ο Torrance (1972), εξέτασε την επίδραση δύο διαφορετικών οργανω-
τικών προσεγγίσεων στην υποβολή ερωτήσεων σε δύο ομάδες παιδιών 
ηλικίας πέντε ετών. Η μια ομάδα παιδιών παρακολούθησε το πρόγραμμα 
παραδοσιακής προσχολικής-δασκαλοκεντρικής κατεύθυνσης, της οποίας 
κύριος στόχος ήταν η κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών με ελάχιστες ευκαι-
ρίες για την ενεργοποίηση της υποβολής των ερωτήσεων. Η άλλη ομάδα πα-
ρακολούθησε το πρόγραμμα δημιουργικής-αισθητικής προσέγγισης, της 
οποίας κύριος στόχος ήταν η ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών με στόχο 
την ανάπτυξη λήψης πρωτοβουλιών από αυτά. Ως ερέθισμα για την υποβολή 
ερωτήσεων χρησιμοποιήθηκε μια φωτογραφία. Η ομάδα της δημιουργικής 
αισθητικής τάξης υπέβαλε λιγότερο προφανείς ερωτήσεις (δηλαδή ερω-
τήσεις που δεν απαιτούσαν ιδιαίτερη γνωστική εμπλοκή) και περισσότερο 
υποθετικές ερωτήσεις (ερωτήσεις που αφορούσαν ασυμφωνία γεγονότων 
και περιπλεκόμενα θέματα) σε σύγκριση με την ομάδα της παραδοσιακής 
κατεύθυνσης.

Οι Nash και Torrance (1974), μέσω μιας πειραματικής μελέτης εξέτασαν 
την επίδραση ενός «δημιουργικού προγράμματος ανάγνωσης» στην υπο-
βολή ερωτήσεων από τα παιδιά. Το πρόγραμμα αυτό σχεδιάστηκε για την 
ανάπτυξη δημιουργικών ικανοτήτων και την ευαισθητοποίηση των παιδιών 
σε θέματα κειμένων μη αναμενόμενων, δυσαρμονικών και περιπλεκόμενων, 
που έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία υποθέσεων και προβληματισμών 
και, κατεπέκταση την υποβολή ερωτήσεων από τα παιδιά. Η ανάλυση των 
δεδομένων της έρευνας έδειξε ότι η υποβολή ερωτήσεων των παιδιών της 
πειραματικής ομάδας ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη από εκείνη των παιδιών 
της ομάδας ελέγχου.

Η Παπαπροκοπίου (1989), αναφέρει ότι η κοινωνικότητα και οι ερω-
τήσεις των παιδιών αυξάνονται όταν μέσω της οργανωτικής εκπαιδευτι-
κής διαδικασίας ενισχύονται οι διαπροσωπικές σχέσεις με δραστηριότη-
τες των παιδιών σε μικρές παράλληλες ομάδες. Παραθέτοντας πορίσματα 
ερευνών που έγιναν στο Παρίσι από το Εθνικό Ινστιτούτο Παιδαγωγικών 
Ερευνών, σχολιάζει το ρόλο των κοινωνικών συναλλαγών στη διαδικασία 
της απόκτησης γνώσης σε σχέση με το περιβάλλον στους χώρους προ-
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σχολικής αγωγής. Τα ευρήματα έδειξαν ότι: (α) η έκταση των αλληλεπι-
δράσεων εξαρτάται από τις συνθήκες οργάνωσης των προσχολικών ιδρυ-
μάτων, (β) η ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων με δραστηριότητες σε 
μικρές παράλληλες ομάδες αυξάνει τη συχνότητα των ερωτήσεων και τα 
παιδιά έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις δικές τους τροποποιήσεις, να 
ξεκινήσουν από διάφορες αντιφατικές απόψεις και να καταλήξουν σε μια 
συμφωνία. Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά αναπτύσσουν τη συλλογιστική 
ικανότητα και οδηγούνται στην κατάκτηση καινούργιων γνώσεων τους.

Στόχος της παρούσης μελέτης ήταν η διερεύνηση του είδους των ερω-
τήσεων που υποβάλουν τα μικρά παιδιά που παρακολουθούν παιδικούς 
σταθμούς, καθώς και η σχέση των ερωτήσεων αυτών με την ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών στους παιδικούς σταθμούς όπου είναι εγγεγραμ-
μένα. Διερευνήθηκε δηλαδή, εάν οι επικρατούσες συνθήκες στους παιδι-
κούς σταθμούς είναι αυτές που ενεργοποιούν τα ενδιαφέροντα των παιδιών 
και τα ωθούν στην υποβολή ερωτήσεων, αντί να ακούνε και να δέχονται 
παθητικά τα διαδραματιζόμενα. Η βασική υπόθεση ήταν ότι αναμενόταν 
σημαντική διαφορά ως προς τον αριθμό και το είδος των ερωτήσεων των 
παιδιών σε παιδικούς σταθμούς με διαφορετικούς ποιοτικούς δείκτες πα-
ρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης, αναμενόταν ότι τα παιδιά θα διατύπωναν 
περισσότερες προσδιοριστικές και ερωτήσεις ρουτίνας απ’ ότι διερευνητι-
κές ερωτήσεις.

Μεθοδολογία

2.1. Συμμετέχοντες

Στην έρευνα συμμετείχαν 70 παιδιά (34 κορίτσια και 36 αγόρια) φυσιολο-
γικής ψυχοκινητικής ανάπτυξης, ηλικίας 4,5–5,5 ετών, από αμιγείς οικο-
γένειες, με την ελληνική ως μητρική γλώσσα. Επιλέχθηκε η συγκεκριμένη 
ηλικιακή ομάδα, γιατί θεωρήθηκε ότι είχαν περισσότερες πιθανότητες να 
εκκινήσουν μια συνομιλία και να είναι ικανά να θέσουν ευδιάκριτα τους 
προβληματισμούς τους σε σχέση με παιδιά μικρότερης ηλικίας (Dimitraco-
poulou, 1990). Τα παιδιά αυτά παρακολουθούσαν 18 παιδικούς σταθμούς 
διαφόρων φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα του Ν. Ιωαννίνων, του-
λάχιστον για ένα χρόνο. 
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2.2. Μετρήσεις - Υλικό - Διαδικασία

    Το εμπειρικό υλικό της έρευνας οργανώθηκε σε δύο θεματικές περιο-
χές:
i. Διερεύνηση της ποιότητας των παιδικών σταθμών
   Για την αξιολόγηση της ποιότητας των παιδικών σταθμών χρησιμοποιή-
θηκε η Κλίμακα Αξιολόγησης Παροχής Παιδικής Μέριμνας της Παγκόσμι-
ας Οργάνωσης Υγείας (Child Care Facilities Schedule: CCFS - Dragonas 
et al., 1995). Η κλίμακα έχει σχεδιαστεί στην Ευρώπη για παραδοσιακές 
κοινωνίες και έχει επιτυχώς δοκιμαστεί στην Ελλάδα, στις Φιλιππίνες 
και στη Νιγηρία. Η μέτρηση στηρίζεται σε συνέντευξη με τη διευθύντρια 
και στην παρατήρηση των χώρων και των δραστηριοτήτων του παιδικού 
σταθμού, καθώς και των συναλλαγών της παιδαγωγού με τα παιδιά. Η 
μέτρηση αποτελείται από 80 σημεία-δηλώσεις, τα οποία αξιολογούνται με 
βάση μια 4βαθμη κλίμακα όσον αφορά στην παρουσία τις συνθήκες που 
υποδεικνύει κάθε σημείο (0= οι συνθήκες δεν υπάρχουν, 1= υπάρχουν με-
ρικώς, 2= υπάρχουν επαρκώς, 3=υπάρχουν πλήρως). Τα σημεία αφορούν 
οκτώ τομείς, που προσδιορίζουν την ποιοτική λειτουργία ενός παιδικού 
σταθμού: φυσικό περιβάλλον, υγεία και ασφάλεια των παιδιών, διατροφή 
και παροχή γευμάτων, διοίκηση, συναλλαγή προσωπικού-οικογένειας, συ-
ναλλαγή προσωπικού-παιδιών, συμπεριφορά των παιδιών, πρόγραμμα και 
κύκλος δραστηριοτήτων. Η αξιοπιστία του εργαλείου με έλεγχο της βαθ-
μολογίας μεταξύ παρατηρητών κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα, από 0.83 για 
τον παράγοντα «υγείας και ασφάλειας» έως 0.99 για την κατηγορία της 
«διατροφής και παροχής γευμάτων» (Tsiantis et al., 1991). 

ii. Ανίχνευση της υποβολής ερωτήσεων των παιδιών και μέθοδος συλλογής 
τους

Στην εργασία αυτή, ως «ερώτηση» θεωρήσαμε τις λεκτικές εκφράσεις 
που χαρακτηρίζονται από τον ερωτηματικό επιτονισμό της πρότασης. 
Αποκλείσαμε οποιαδήποτε πρόταση του τύπου «κυρία, αυτό δεν ξέρω πως 
γίνεται», η οποία περιέχει απορηματική κατάσταση, αλλά δεν χαρακτηρί-
ζεται από ερωτηματικό επιτονισμό.

Η ταξινόμηση των ερωτήσεων κατά την προκαταρκτική και κυρίως 
έρευνα πραγματοποιήθηκε με βάση την ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση. Η 
προσέγγιση αυτή σχετίζεται με τη μάθηση και τη σκέψη και καταγράφει 
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ερωτήσεις στις οποίες αντιστοιχούν, αφενός νοητικές λειτουργίες, όπως 
της ανάμνησης-ανάκλησης γεγονότων και αφετέρου ερωτήσεις στις οποί-
ες αντιστοιχούν νοητικές λειτουργίες, οι οποίες περιλαμβάνουν αναλυτική, 
συνθετική σκέψη, καθώς και εφαρμογή δεδομένων. Συνήθως ταξινομού-
νται σε τρεις βασικές κατηγορίες: (α) σε ερωτήματα που αποβλέπουν στον 
ονομαστικό προσδιορισμό αντικειμένων (π.χ. «τι είναι αυτό;»), (β) σε ερω-
τήματα που απαιτούν πιο σύνθετη σκέψη και αναλυτική προσέγγιση (π.χ. 
«γιατί με τα κιάλια βλέπουμε πιο μακριά;»), (γ) σε ερωτήματα διαδικασιών 
και ρουτίνας (π.χ. «που είναι το ψαλίδι;» «το σπιτάκι να το βάψω άσπρο 
ή καφέ;»). Πρόκειται για ερωτήσεις τις οποίες ο Graesser et. al. (1994), τις 
αναφέρει ως «επιφανειακές» και «βαθύτερες» και η Marksberry (1979), τις 
χαρακτηρίζει ως «υψηλού επιπέδου» και «χαμηλού επιπέδου» ερωτήσεις. 
Αντίστοιχα, αναφέρονται, αφενός σε ονοματικούς προσδιορισμούς ή ανα-
ζήτηση πληροφοριών που στηρίζονται στην ανάμνηση-ανάκληση γεγονό-
των και αφετέρου σε ερωτήσεις που αποσκοπούν σε ανάλυση, αξιολόγηση, 
σύνθεση και εφαρμογή δεδομένων.

Με βάση τα παραπάνω οι ερωτήσεις που υπέβαλλαν τα παιδιά ταξι-
νομήθηκαν στις τρεις ακόλουθες βασικές κατηγορίες: (α) Προσδιοριστικές 
ερωτήσεις: περιλαμβάνουν ερωτήσεις σχετικές με ορισμούς και εννοιο-
λογικές διευκρινήσεις ενός αντικειμένου ή θέματος και επιβεβαιώσεις ως 
προς την ταυτότητα ενός αντικειμένου, (β) Διερευνητικές ερωτήσεις: περι-
λαμβάνουν ερωτήσεις, οι οποίες στηρίζονται σε αναλυτικό και συνθετικό 
τρόπο σκέψης των υπό εξέταση θεμάτων, (γ) Ερωτήσεις ρουτίνας: περιλαμ-
βάνουν διαδικαστικά θέματα. Τα ερωτήματα των παιδιών που στόχευαν 
στη διατήρηση της επικοινωνίας με την παιδαγωγό (π.χ. «κυρία με αγα-
πάς;») καταχωρήθηκαν, επίσης, στην κατηγορία των ερωτήσεων ρουτίνας.

Για τη συγκεκριμένη μελέτη καταγράφηκαν οι αυθόρμητες και οι επα-
γωγικές ερωτήσεις των παιδιών κατά τη διάρκεια δύο ημίωρων συνθη-
κών: μιας ελεύθερης και μιας δομημένης. Κατά τη διάρκεια συλλογής των 
αυθορμήτων και επαγωγικών ερωτήσεων η χρησιμοποιούμενη μέθοδος 
ήταν η καταγραφή της συγκεκριμένης συμπεριφοράς, δηλαδή της υποβο-
λής των ερωτήσεων (Almy & Genishi, 1979. Boehm & Weinberg, 1977. Irwin 
& Buchnell, 1980). Η καταγραφή αυτή ενδείκνυται όταν έχουν ήδη ορισθεί οι 
κατηγορίες μιας συμπεριφοράς και χρησιμοποιείται κυρίως σε μελέτες με 
μικρές ομάδες τα μέλη των οποίων βρίσκονται σε άμεση προσωπική επαφή 
(Φίλιας, 1993).

Οι δύο συνθήκες συλλογής ερωτήσεων της δομημένης και της ελεύ-
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θερης συνθήκης, μαγνητοσκοπήθηκαν. Δεδομένης δε της δυσκολίας της 
μαγνητοσκόπησης μεγάλων ομάδων και της δυσκολίας της υποβολής ερω-
τήσεων των παιδιών σε μεγάλες ομάδες (Torrance, 1970b. Zimmerman & 
Pike, 1972), η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με ομάδες των 
τεσσάρων παιδιών, οι οποίες συγκροτήθηκαν με τυχαία επιλογή:

α) Συλλογή ερωτήσεων κατά τη διάρκεια της δομημένης συνθήκης: Η 
παρατήρηση αυτή πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του “κύκλου”, 
όπου η παιδαγωγός καθοδηγούσε τη δραστηριότητα και παρουσίαζε συ-
γκεκριμένα και επιλεγμένα ερεθίσματα στα παιδιά, σύμφωνα με ένα πρωτό-
κολλο παρουσίασης. Τα ερεθίσματα αυτά ήταν φωτογραφίες ή αντικείμε-
να-παιχνίδια για να μπορούν τα παιδιά να ασχοληθούν με αυτά τα παιδιά 
και επιλέγησαν μετά από σειρά πολλαπλών δοκιμών και παροχή ποικίλων 
ερεθισμάτων διαφορετικών διαβαθμίσεων. Για την επιλογή των προτει-
νόμενων ερεθισμάτων-υλικών υιοθετήθηκε η θεωρητική προσέγγιση του 
Berlyne (1960, 1963), σύμφωνα με την οποία βασικό κριτήριο επιλογής 
αποτελεί η παρουσία του «καινοφανούς με παραβαλλόμενες ιδιότητες». 
Τα υλικά αυτά είχαν θέση ανεξάρτητων μεταβλητών προκειμένου να κα-
θοριστεί η σχετική τους αξία όσον αφορά στην ενεργοποίηση υποβολής 
ερωτήσεων από τα παιδιά. Τα ερεθίσματα-υλικά χωρίστηκαν σε τρεις θε-
ματικές ενότητες που, συνήθως, αποτελούν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα θέμα-
τα για παιδιά προσχολικής ηλικίας: μουσικό, κοινωνικο-επιστημονικό και 
πολιτιστικό θέμα. 

β) Συλλογή ερωτήσεων κατά τη διάρκεια της ελεύθερης συνθήκης: Στην 
συνθήκη αυτή τα παιδιά κατηύθυναν τη δραστηριότητα, ασχολούμενα με 
μια κατασκευή δικής τους επιλογής. Η παιδαγωγός γνωστοποίησε στα 
παιδιά τη διαθεσιμότητα της για απαντήσεις και βοήθεια σε όποιο θέμα 
ή δυσκολία αντιμετώπιζαν. Τα παιδιά μπορούσαν να επιλέξουν εάν θα ερ-
γάζονταν ατομικά ή ομαδικά με το υλικό που ήταν διαθέσιμο στον κάθε 
παιδικό σταθμό.

Αποτελέσματα

Ο δείκτης παρεχόμενης ποιότητας με βάση την συνολική βαθμολογία 
στην κλίμακα CCFS, για 11 από τους 18 παιδικούς σταθμούς που έλαβαν 
μέρος στην έρευνα, κυμάνθηκε από 1.49 - 1.89 ενώ για τους υπολοίπους 
από 2.03 - 2.69 (μ.ο.: 2.0, τ.α.: 0.4). Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με αυτά 
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άλλων ερευνών (Λαμπίδη & Πολέμη-Τοδούλου, 1992α,β. Petrogiannis, 
2002), με μία όμως ελαφρώς υψηλότερη βαθμολογία για το δείγμα της 
παρούσας έρευνας. Όσον αφορά τις επιμέρους επτά υποκλίμακες, η με-
γαλύτερη βαθμολογία καταγράφηκε στην υποκλίμακα «Διατροφή-Παροχή 
Γευμάτων», με μέσο όρο 2.78. Το γεγονός της υψηλότερης βαθμολογίας 
που σημειώθηκε στην παρούσα έρευνα στη συγκεκριμένη υποκλίμακα σε 
σχέση με την υποκλίμακα «Προγράμματα-Κύκλος Δραστηριοτήτων», εν-
δεχομένως να αντικατοπτρίζει το διεθνή προβληματισμό ως προς την πα-
ρατηρούμενη διχοτόμηση μεταξύ της φροντίδας και της εκπαίδευσης των 
παιδιών στους παιδικούς σταθμούς.

Τα παιδιά υπέβαλλαν 20,8 ερωτήσεις κατά μέσο όρο στη διάρκεια παρα-
τήρησης και στις δύο συνθήκες (εύρος ερωτήσεων: 0 - 82). Οι περισσότε-
ρες ερωτήσεις τέθηκαν από τα παιδιά στη διάρκεια της δομημένης συνθή-
κης (μ.ό.= 17,2) σε σχέση με τις ερωτήσεις που διατύπωσαν τα παιδιά στη 
διάρκεια της ελεύθερης συνθήκης (μ.ό.= 3,6), μια διαφορά στατιστικώς 
σημαντική (t= 7.49, p< .001).

Όσον αφορά το είδος των ερωτήσεων, κατεγράφησαν συνολικά περισ-
σότερες προσδιοριστικές ερωτήσεις, σε αντίθεση με τις διερευνητικές και 
τις ερωτήσεις ρουτίνας. Το είδος της συνθήκης φαίνεται να αποτελεί ση-
μαντικό παράγοντα για την ενεργοποίηση των ερωτήσεων εκ μέρους των 
παιδιών, όπως φαίνεται και από τον (πίνακα 1). 

Στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο συνθηκών, εντοπίστη-
καν στην καταγραφή των προσδιοριστικών και διερευνητικών ερωτήσεων, 
όχι όμως και στις ερωτήσεις ρουτίνας. Το εύρημα αυτό μας οδηγεί στο να 
σκεφτούμε τις πιθανές επιδράσεις των καινοτόμων ερεθισμάτων της δομη-
μένης συνθήκης ή το είδος της συναλλαγής παιδαγωγού-παιδιών.

Παρατηρώντας τους μέσους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις των ερω-
τήσεων, όπως αυτές εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της δομημένης συνθή-
κης, βρέθηκε ότι ο μέσος όρος των προσδιοριστικών ερωτήσεων είναι σημα-
ντικά μεγαλύτερος των άλλων κατηγοριών. Ο αριθμός των διερευνητικών 
ερωτήσεων είναι σημαντικά χαμηλός. Είναι έκδηλη η ανάγκη των παιδιών 
για την ονομασία αντικειμένων. Οι περισσότερες προσδιοριστικές, ερωτή-
σεις των παιδιών ήταν του τύπου «κυρία, τι είναι αυτό;» ή «κυρία, αυτό 
πως το λέμε;» Φαίνεται ότι τα παιδιά που συμμετείχαν στη παρούσα μελέ-
τη ενδιαφέρονται περισσότερο να μάθουν και να αποδώσουν ονόματα σε 
αντικείμενα, πρόσωπα και καταστάσεις. Κατά την ανάλυση της σχέσης των 
τριών τύπων ερωτήσεων ανά ζεύγος μέσω του t-test, βρέθηκαν στατιστικά 
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σημαντικές διαφορές. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε διαφορά μεταξύ: (α) των 
προσδιοριστικών ερωτήσεων σε σχέση με τις διερευνητικές ερωτήσεις (t(69)= 
5.81, p< 0.001), (β) των προσδιοριστικών ερωτήσεων σε σχέση με τις ερωτή-
σεις ρουτίνας (t(69)= 7.2, p<0 .001) και (γ) των διερευνητικών ερωτήσεων σε 
σχέση με τις ερωτήσεις ρουτίνας (t(69)= 3.59, p< 0.001).

Κατά τη διάρκεια της ελεύθερης συνθήκης ο μέσος όρος των ερωτήσεων 
ρουτίνας είναι σημαντικά μεγαλύτερος του μέσου όρου των άλλων κατη-
γοριών. Στατιστικά σημαντική διαφορά βρέθηκε μεταξύ των κατηγοριών : 
(α) των προσδιοριστικών ερωτήσεων σε σχέση με τις ερωτήσεις ρουτίνας 
(t(69)= 6.27, p< 0.001) και (β) των ερωτήσεων ρουτίνας σε σχέση με τις διε-
ρευνητικές ερωτήσεις (t(69)=5.91, p<0.001). Αντίθετα, δεν βρέθηκε να υπάρ-
χει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των προσδιοριστικών και των 
διερευνητικών ερωτήσεων.

Για να αποκτήσουμε εικόνα της σχέσης μεταξύ της συνολικής βαθμολο-
γίας από τη μέτρηση της ποιότητας των παιδικών σταθμών και των ερω-
τήσεων των παιδιών κατά τη διάρκεια των δύο συνθηκών, διενεργήθηκε 
έλεγχος συσχετίσεων. Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι δείκτες συσχέτισης 
μεταξύ της συνολικής βαθμολογίας που εκφράζει το επίπεδο της ποιότητας 
των παιδικών σταθμών και του αριθμού ερωτήσεων που υποβλήθηκαν από 
τα παιδιά. Διαπιστώνεται μια στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του εί-
δους της παρεχόμενης ποιότητας των παιδικών σταθμών με τις ερωτήσεις 
των παιδιών, όπου όσο υψηλότερη είναι η ποιότητα του παιδικού σταθμού 
τόσο περισσότερες ερωτήσεις υποβάλλονται ανά θεματική ενότητα. 

Επίσης, παρατηρείται μια στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση με-
ταξύ της ποιότητας των παιδικών σταθμών και των προσδιοριστικών και 
διερευνητικών ερωτήσεων στη διάρκεια της δομημένης συνθήκης. Διαπι-
στώνεται δηλαδή, ότι όσο υψηλότερου επιπέδου είναι η ποιότητα του παι-
δικού σταθμού, με βάση τη συνολική αθροιστική τιμή της κλίμακας CCFS, 
τόσο περισσότερες είναι και οι προσδιοριστικές και οι διερευνητικές ερω-
τήσεις, κατά τη διάρκεια της δομημένης συνθήκης. Τα ευρήματα αυτά μας 
επιτρέπουν να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι οι παιδικοί σταθμοί χαμη-
λής ποιότητας δεν κινητοποιούν το παιδί για την υποβολή διερευνητικών 
ερωτήσεων, οι οποίες απαιτούν έναν αναλυτικότερο τρόπο σκέψης, αλλά 
τα κινητοποιούν περισσότερο να υποβάλουν προσδιοριστικές ερωτήσεις 
που αποσκοπούν στην επιφανειακή πληροφοριακή κάλυψη των ερεθισμά-
των. Συνεπώς μπορούμε να υποθέσουμε ότι η πληθώρα υποβολής διερευ-
νητικών ερωτήσεων, ορίζει/χαρακτηρίζει έναν παιδικό σταθμό με υψηλές 
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παρεχόμενες υπηρεσίες.

Συζήτηση

Από τη σχετική ανάλυση βρέθηκε ότι ο δείκτης της συνολικής ποιότη-
τας των παιδικών σταθμών του δείγματός μας βρισκόταν σε μέτρια επίπε-
δα (μ.ό.=2). Το σύστημα υπηρεσιών παροχής ημερήσιας φροντίδας στην 
Ελλάδα είναι μη επαρκώς οργανωμένο (Petrogiannis, 2002. Petrogiannis 
& Melluish, 1996) και η παρουσιαζόμενη εικόνα κάθε άλλο παρά κολακευ-
τική και αισιόδοξη είναι. Το γεγονός αυτό συνιστά διορθωτικές παρεμβά-
σεις στους χώρους αυτούς, είτε από την πολιτεία είτε από τους φορείς το-
πικής αυτοδιοίκησης. Επίσης, βρέθηκε ότι οι περισσότερες ερωτήσεις που 
υποβλήθηκαν από τα παιδιά, ανήκαν στην κατηγορία των προσδιοριστικών 
ερωτήσεων (π.χ. «τι είναι αυτό κυρία;», «πώς το λένε;» «είναι πράσινο το 
χορτάρι κυρία;»), εύρημα το οποίο επιβεβαιώνει την υπόθεση μας.

Το εύρημα της πλειοψηφίας των προσδιοριστικών ερωτήσεων, πιθανώς 
θα μπορούσε να θεωρηθεί αναμενόμενο από ερευνητές της γνωστικής κα-
τεύθυνσης. Η κατεύθυνση αυτή αναφέρει ότι οι πρώτες υποβαλλόμενες 
ερωτήσεις είναι το είδος των ερωτήσεων που προσδιορίζουν ένα αντικεί-
μενο και ακολουθούν οι ερωτήσεις που αφορούν περαιτέρω διερευνητικές 
διαδικασίες των θεμάτων. Συνήθως, τα παιδιά των προσχολικών και των 
πρώτων σχολικών τάξεων υποβάλλουν περισσότερες γενικές ερωτήσεις 
και αργότερα ασχολούνται με τα επιμέρους χαρακτηριστικά και τις λεπτο-
μέρειες που συνθέτουν το θέμα (Siegler, 1977). Οι ερωτήσεις των παιδιών τεί-
νουν «πρώτα να εξερευνούν πλευρές μιας κατηγορίας (ή τομές ενός σχή-
ματος) πριν απορρίψουν μια κατηγορία ή ασχοληθούν με μια συγκεκριμένη 
πλευρά της» (van der Meij, 1994:147).  Έτσι, οι προσδιοριστικές ερωτήσεις 
αποτελούν το υπόβαθρο και συμβάλλουν στη διαμόρφωση των αμέσως επό-
μενων υποβαλλόμενων ερωτήσεων, που έχουν τη μορφή των διερευνητικών 
ερωτήσεων (van der Meij, 1994).

Εντούτοις, οι ερωτήσεις των παιδιών του δείγματος μας δεν εξελίχθη-
καν σε διερευνητικές ερωτήσεις. Ο αριθμός των προσδιοριστικών· ερωτή-
σεων ήταν αυτός που υπερείχε έναντι των διερευνητικών ερωτήσεων στη 
δομημένη συνθήκη και στη διάρκεια της ελεύθερης συνθήκης.

Την υπεροχή προσδιοριστικών ερωτήσεων, καθώς και ερωτήσεων ρου-
τίνας συναντούμε και σε δεδομένα άλλων ερευνών (Dillon, 1988. Morgan & 
Saxton, 1991. Stenberg, 1994), όπως «μπορώ να πάω στην τουαλέτα;»,  «να 
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καθίσω δίπλα στον Γιάννη;». Η έρευνα της Eliason (1996), αναφέρει ότι 
οι περισσότερες ερωτήσεις των παιδιών (η Eliason τις χαρακτηρίζει ως 
«επεξηγηματικές») ήταν ερωτήσεις που ζητούσαν επιπλέον διευκρινίσεις 
και επεξηγήσεις αυτών που είχαν λεχθεί (π.χ. «κυρία, μπορούμε να το 
ζωγραφίσουμε με ό,τι χρώμα θέλουμε;» ή «να κάνω πρώτα τον ήλιο ή το 
σπιτάκι;»). Το μικρότερο ποσοστό των ερωτήσεων ήταν τα ερωτήματα που 
αφορούσαν στην κατανόηση των θεμάτων, δηλαδή ως προς τη σύνθεση 
και την ανάλυση τους, ερωτήσεις που στην ερευνά μας χαρακτηρίζονται ως 
διερευνητικές ερωτήσεις.

Παρατηρήθηκαν υψηλές συσχετίσεις μεταξύ της παρεχόμενης ποιότη-
τας στους παιδικούς σταθμούς και των υποβαλλόμενων ερωτήσεων των 
παιδιών, ιδιαίτερα στη διάρκεια της δομημένης συνθήκης. Τα αποτελέ-
σματα επιβεβαίωσαν τη βασική υπόθεση, αφού διαπιστώθηκαν διαφορές 
ως προς τον αριθμό και το περιεχόμενο των ερωτήσεων των παιδιών σε 
παιδικούς σταθμούς με διαφορετική ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι 
διερευνητικές ερωτήσεις υποβάλλονται σε υψηλότερη συχνότητα σε παι-
δικούς σταθμούς με αντίστοιχη υψηλότερη παρεχόμενη ποιότητα.

Συμπεράσματα

Θα μπορούσε να υποστηριχθεί πως με βάση τους δείκτες της παρεχό-
μενης ποιότητας και το προφίλ των συγκεκριμένων παιδικών σταθμών 
αναδύεται ένα «μοντέλο παροχής φροντίδας». Το μοντέλο αυτό εξακο-
λουθεί να παραμένει στο πλαίσιο της αρχικής δομής, της λειτουργίας και 
του σκοπού των παιδικών σταθμών, που αποσκοπούσε αποκλειστικά στη 
φροντίδα του παιδιού. Στα πλαίσια αυτού του μοντέλου η κάλυψη των 
βασικών αναγκών (ασφάλεια, διατροφή) των παιδιών κατέχουν πρωτεύ-
ουσα θέση. Μέσα στο χώρο του παιδικού σταθμού με τα συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά η υποβολή των ερωτήσεων τείνει να είναι παραμελημένη, 
να θεωρείται ασήμαντη και να μην κινητοποιείται. Ακόμη κι αν θεωρείται 
σημαντική από ένα αριθμό παιδαγωγών τίθεται το βασικό ερώτημα: ποιος 
ο λόγος να κινητοποιούνται τα παιδιά να υποβάλλουν ερωτήσεις, τη στιγ-
μή που το κράτος επίσημα δεν αναγνωρίζει τον παιδικό σταθμό ως χώρο 
όπου, εκτός της φροντίδας, θα μπορούσε να ενισχύει και να προάγει τις 
μαθησιακές διαδικασίες, μέρος των οποίων αφορά και τις διεργασίες και 
τον τύπο υποβολής ερωτήσεων από τα παιδιά;
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Το ζήτημα της σχέσης μεταξύ φροντίδας και εκπαίδευσης που παρέ-
χεται κατά την προσχολική ηλικία αναδύεται όχι μόνο στα ευρήματα της 
παρούσας έρευνας αλλά και στο διεθνή χώρο (π.χ. Tamburini, 1988. Da-
vid, 1990. Moss & Penn, 1996), αν και σε ορισμένες χώρες (π.χ. Ισπανία, 
Σουηδία) στο πλαίσιο μιας ενιαίας αντιμετώπισης της φροντίδας και της 
εκπαίδευσης στην προσχολική ηλικία έχει αρχίσει να εκφράζεται μια τάση 
μετατόπισης του χαρακτήρα των υπηρεσιών από τον τομέα της κοινωνι-
κής μέριμνας στον τομέα της εκπαίδευσης (Ζαμπέτα, 1998. Πετρογιάννης 
& Melhuish, 2001).

Στους περισσότερους παιδικούς σταθμούς δεν εντοπίσαμε έγγρα-
φο υλικό που να αφορά στο θεωρητικό προσανατολισμό και στις βασι-
κές κατευθυντήριες παιδαγωγικές γραμμές του προγράμματος και των 
δραστηριοτήτων. Από τους 18 παιδικούς σταθμούς του δείγματος, μόνο 
δύο διέθεταν έντυπο υλικό καταγραφής αυτών των στοιχείων και αυτοί 
με ελλιπείς πληροφορίες. Η παρατηρηθείσα απουσία θεωρητικού προ-
σανατολισμού, θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς, πως οφείλεται στην 
άκριτη υιοθέτηση του αρχικού στόχου των παιδικών σταθμών στη χώρα 
μας, δηλαδή τη φροντίδα των μικρών παιδιών για την οποία δεν φαίνεται, 
για το προσωπικό των παιδικών σταθμών της έρευνας μας, να απαιτείται 
ιδιαίτερος θεωρητικός προσανατολισμός. Έτσι, το αντικείμενο της παιδα-
γωγικής πράξης για τους παιδικούς σταθμούς φαίνεται να θεωρείται ως 
εντελώς πρακτική υπόθεση, η οποία δεν έχει σχέση με τη θεωρία, γεγονός 
που αναφέρεται και από τον Γκότοβο (1996) για τη γενική κατάσταση στη 
νεοελληνική παιδαγωγική ιδεολογία. Μέσα σ’ ένα τέτοιο πλαίσιο τα ευ-
ρήματα θα μπορούσαν να θεωρηθούν αναμενόμενα και μπορούν να απο-
δοθούν/ερμηνευθούν στην ιστορική διχοτόμηση μεταξύ φροντίδας και 
εκπαίδευσης, η οποία και τυπικά εξαγγέλλεται και από την Πολιτεία αντί-
στοιχα για τους παιδικούς σταθμούς και τα νηπιαγωγεία. Είναι προφανές 
ότι ο διαχωρισμός αυτός είναι μηχανιστικός, όταν κατά την πρώτη παιδική 
ηλικία οι δραστηριότητες της εκπαίδευσης και της φροντίδας είναι ου-
σιαστικά συνυφασμένες. Θεωρείται πλέον δεδομένο, «ότι η εκπαίδευση 
των παιδιών αρχίζει από τη γέννηση (ίσως και πριν από αυτή)» (Unesco, 
1976:8).

Οι τύποι παροχής και επαγγελματικών ιδιαιτεροτήτων στους χώρους 
της προσχολικής εκπαίδευσης αναπτύσσονται με βάση συγκεκριμένες 
παραδόσεις, οι οποίες υπάρχουν στην κάθε χώρα (Oberhuemer & Ulich, 
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1997. Sims, 1994). Έτσι, η όλη οργάνωση των παιδικών σταθμών αντα-
νακλά την ιδεολογικο-πολιτική πρακτική που επικρατεί στην Ελλάδα σε 
σχέση με την προσχολική εκπαίδευση. Τα δρώμενα στους παιδικούς σταθ-
μούς της μελέτης μας φαίνεται να αποτελούν ένα κοινωνικό και πολιτικο-
ιδεολογικό φαινόμενο, το οποίο απορρέει από συγκεκριμένες κυβερνη-
τικές πολιτικές που θεωρούν τους παιδικούς σταθμούς κέντρα παροχής 
φροντίδας των παιδιών, παρ’ όλο που δέχονται παιδιά στα οποία, λόγω 
ηλικίας, θα μπορούσε να δοθεί εκτός από τη φροντίδα και εκπαίδευση.

Αυτό ακριβώς το στοιχείο, μέρος της κατάστασης των παιδικών σταθ-
μών στη χώρα μας, φαίνεται ότι χρήζει ανάγκης «θεραπείας» μέσα από την 
υπέρβαση των δομικών πολώσεων και αγκυλώσεων που χαρακτηρίζει το 
σύστημα προσχολικής αγωγής στη χώρα μας και την αναβάθμιση του συ-
στήματος εκπαίδευσης των παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας, κάτι που, 
όπως σημειώνει και η Ζαμπέτα (1998), έχει κόστος και είναι μάλλον αμφί-
βολο κατά πόσο υπάρχει η διάθεση να αναληφθεί ένα τέτοιο κόστος.

Συνολικά, θα λέγαμε ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η υποβολή ερω-
τήσεων των παιδιών δεν εμφανίζεται ξαφνικά πλήρως διαμορφωμένη από 
τις ενδοψυχικές διεργασίες τους, αλλά μπορεί να προκληθεί και να δια-
φοροποιηθεί από τις απαιτήσεις και τις περιστάσεις που παρουσιάζονται 
μέσα στις ομάδες των παιδικών σταθμών. Η υποβολή των ερωτήσεων 
μέσα από τη θεωρητική ανασκόπηση και τα δεδομένα μας διαμορφώνεται 
ως μια προσαρμοστική «νοήμων πρακτική» σε συνθήκες μάθησης μέσω 
των κοινωνικών επιδράσεων (Newman, 1998). Η υποβολή ερωτήσεων δεν 
είναι απλώς μια αυτορρυθμιζόμενη στρατηγική, δηλαδή μια στρατηγική 
που προέρχεται από το ίδιο το παιδί στην προσπάθεια του να αντεπεξέλ-
θει στις επιταγές του περιβάλλοντος, αλλά αποτελεί μέρος της κοινωνικο-
συναλλακτικής διεργασίας μεταξύ της παιδαγωγού και του παιδιού. Τα 
ευρήματα συμφωνούν με αυτά των άλλων μελετών (Dillon, 1998. Kara-
benick, 1998. Nelson-LeGall & Resnick, 1998. van der Meij, 1998). Η διερ-
γασία αυτή φαίνεται να επηρεάζει τον τρόπο που τα παιδιά εκλαμβάνουν 
τα δικαιώματα, τις ευθύνες και τους ρόλους, οι οποίοι είναι ριζωμένοι στις 
διυποκειμενικά διαπραγματευθείσες εμπειρίες και στις πρακτικές που έχει 
ο κάθε παιδικός σταθμός. Η έμφαση στην ποιότητα των συναλλαγών και 
των σχέσεων των παιδιών με το κοινωνικό περιβάλλον ενισχύει την ανά-
πτυξη της αίσθησης του “συνδέεσθαι” και της συλλογικής ταυτότητας και 
αυτά τα χαρακτηριστικά φαίνονται να ενεργοποιούν τις ερωτήσεις των 
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παιδιών. Έτσι, η ενεργοποίηση και τα κίνητρα για την υποβολή των ερω-
τήσεων δεν είναι μόνο αποτέλεσμα ατομικών διαφορών ή γνωστικής ανά-
πτυξης, αλλά και προϊόν κοινωνικών συνθηκών, όπως αυτές διαγράφονται 
μέσα και από την παρεχόμενη ποιότητα των παιδικών σταθμών.
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Πίνακας 1
Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των προσδιοριστικών ερωτήσεων, των 

διερευνητικών και των ερωτήσεων ρουτίνας σε δομημένη και ελεύθερη συνθήκη

 
 1. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των προσδιοριστικών ερωτήσεων, των 

διερευνητικών και των ερωτήσεων ρουτίνας σε δομημένη και ελεύθερη συνθήκη 
       
 μ.ό. τ.α. μ.ό. τ.α. t p 

 10,6 10,5 0,7 1,4 8.2 < .001 
 4,7 6,8 0,5 1,1 5.6 < .001 

 2,0 2,8 2,4 2,7 -1.7 n.s. 
 

24 
 

25 
 

 

 2. Συσχέτιση μεταξύ της ποιότητας των παιδικών σταθμών και (α) των ερωτήσεων 
στις τρεις θεματικές ενότητες ερεθισμάτων, (β) των τριών κατηγοριών των υποβαλλόμενων 
ερωτήσεων κατά τη διάρκεια της δομημένης συνθήκης, και (γ) κατά τη διάρκεια της ελεύθερης 
συνθήκης 

    
 Συντελεστής 

συσχέτισης (r) 
p 

   
   Μουσικό .73 < .001 
   Επιστημονικό .59 < .010 
   Πολιτιστικό .49 < .040 
 

  
  

   Προσδιοριστικές .65 < .003 
   Διερευνητικές .46 < .05 
   Ρουτίνας .27 < .29, n.s. 
 

  
  

   Προσδιοριστικές .31 < .21, n.s. 
   Διερευνητικές .37 < .13, n.s. 
   Ρουτίνας .06 < .80, n.s. 

 
 
 

Πίνακας 2
Συσχέτιση μεταξύ της ποιότητας των παιδικών σταθμών και (α) των ερωτήσεων 

στις τρεις θεματικές ενότητες ερεθισμάτων, (β) των τριών κατηγοριών των 
υποβαλλόμενων ερωτήσεων κατά τη διάρκεια της δομημένης συνθήκης, 

και (γ) κατά τη διάρκεια της ελεύθερης συνθήκης
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