
 

 

ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Κ. ΠΑΛΑΜΑ 6-8, 111 41 ΑΘΗΝΑ     
ΤΗΛ.: 210.2120700,    FAX: 210.2285122     
e-mail: info@eiead.gr Web: http://www.eiead.gr 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
 
 
 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ: 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 
 

 

 

ΑΘΗΝΑ 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 

ΣΕΙΡΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

7 
     

mailto:info@eiead.gr
http://www.eiead.gr/


Αξιολόγηση Σχολικών Γευμάτων – Έρευνα Δασκάλων 

 

1 

 

Συγγραφή της έκδοσης 

Ο. Καμινιώτη 

 

Υπεύθυνη σειράς 

Ο. Καμινιώτη 

Ph.D., Διευθύντρια Ανάλυσης Αγοράς Εργασίας και Εργασιακών Σχέσεων, ΕΙΕΑΔ, 

o.kaminioti@eiead.gr 

Το κείμενο εκφράζει τις απόψεις της συντάκτριας του κειμένου.  

Περιεχόμενα αυτής της έκδοσης μπορούν να αναπαραχθούν εν μέρει, εξαιρουμένων των 

εμπορικών σκοπών, εφόσον υπάρξει ρητή αναφορά στην πηγή. Για την αναπαραγωγή 

ολόκληρου του εγγράφου απαιτείται προηγούμενη άδεια από το ΕΙΕΑΔ. 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 6-8 

11141 ΑΘΗΝΑ 

Τηλ.: 210-2120700 

e-mail: info@eiead.gr 

Ιστοσελίδα: www.eiead.gr 

 

ΣΕΙΡΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Νο 7 

ISBN: 978-960-6725-16-6 

Αθήνα, Ιούνιος 2021 

mailto:o.kaminioti@eiead.gr
mailto:info@eiead.gr
http://www.eiead.gr/


Αξιολόγηση Σχολικών Γευμάτων – Έρευνα Δασκάλων 

 

2 

 

Περιεχόμενα 
 

Εισαγωγή ................................................................................................................................................................. 3 

Ενότητα Α: Γενική Αξιολόγηση ........................................................................................................................ 6 

Ενότητα Β: Χαρακτηριστικά των Εκπαιδευτικών ................................................................................ 15 

Ενότητα Γ: Επιμέρους θέματα της αξιολόγησης ................................................................................... 19 

Σύνοψη – συμπεράσματα ............................................................................................................................... 33 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΑΣΚΑΛΩΝ .................................................................................... 38 

 



Αξιολόγηση Σχολικών Γευμάτων – Έρευνα Δασκάλων 

 

3 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ  

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 

 

Εισαγωγή 

Η Διεύθυνση Ανάλυσης Αγοράς Εργασίας και Εργασιακών Σχέσεων του Εθνικού 

Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) ανέλαβε την Αξιολόγηση του 

Προγράμματος «Σχολικά Γεύματα», κατόπιν αιτήματος της Διεύθυνσης Κοινωνικής 

Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου καθορίστηκαν οι προδιαγραφές 

της αξιολόγησης ενώ η αρμόδια Διεύθυνση του ΕΙΕΑΔ1 σχεδίασε τη μεθοδολογία του 

έργου. Πριν την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της τρίτης έκθεσης αξιολόγησης που 

αφορά τους Δασκάλους στα σχολεία που εφαρμόζεται το πρόγραμμα, θα γίνει αναφορά 

στα βασικά στοιχεία της μεθοδολογίας2 του συγκεκριμένου έργου.  

Στόχος της αξιολόγησης των «Σχολικών Γευμάτων» είναι η ανάδειξη των θετικών 

και αρνητικών πλευρών του συγκεκριμένου προγράμματος, σχετικά με τους στόχους που 

είχαν τεθεί στο πρόγραμμα. Απώτερος στόχος της αξιολόγησης αποτελεί η βελτίωση του 

προγράμματος σε μελλοντικές εφαρμογές. Κρίθηκε σκόπιμο η διερεύνηση των στοιχείων 

αυτών να γίνει συλλέγοντας δεδομένα από όλους τους εμπλεκόμενους στο πρόγραμμα: 

αναδόχους, μαθητές, γονείς, διδακτικό προσωπικό και δημόσιους λειτουργούς, που 

συμβάλλουν στη λειτουργία του προγράμματος. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός 

σχεδιάστηκαν διαφορετικά μεθοδολογικά εργαλεία και καθορίστηκε κάθε φορά ο 

                                                           
1 Μια από τις αρμοδιότητες της συγκεκριμένης Διεύθυνσης του ΕΙΕΑΔ είναι η μελέτη, έρευνα και αξιολόγηση 
έργων κοινωνικής πολιτικής. Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας αυτής ανατέθηκε και η συγκεκριμένη μελέτη. 
2 Στη συνολική έκθεση αξιολόγησης για τα «Σχολικά Γεύματα» θα γίνει εκτενέστερη παρουσίαση της 
μεθοδολογίας του έργου. 
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κατάλληλος τρόπος συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων. Σε όλες τις περιπτώσεις η 

συλλογή και η ανάλυση των δεδομένων έγινε με τρόπο που διασφαλίζει την 

εμπιστευτικότητα των συμμετεχόντων στην έρευνα και τη μεγιστοποίηση της αξιοπιστίας 

των συμπερασμάτων που εξάγονται.  

Η παρούσα έκθεση αποτελεί την τρίτη επιμέρους έκθεση του συνολικού έργου της 

αξιολόγησης και αφορά την αποτύπωση των απόψεων των Δασκάλων στα σχολεία που 

εφαρμόζεται το πρόγραμμα των Σχολικών Γευμάτων. Από το σύνολο των σχολείων στα 

οποία εφαρμόζεται το πρόγραμμα, επιλέχτηκε τυχαίο δείγμα των σχολείων της Αττικής 

και οι δάσκαλοι των σχολείων αυτών αποτέλεσαν το δείγμα των Δασκάλων στους οποίους 

εστιάστηκε η συγκεκριμένη έρευνα. 

Για τη συλλογή των δεδομένων των Δασκάλων σχεδιάστηκε ειδικό 

ερωτηματολόγιο. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των δασκάλων στα σχολεία που 

αποτέλεσαν το δείγμα, ζητήθηκαν από τους Διευθυντές των σχολείων αυτών. 

Απεστάλησαν 105 ερωτηματολόγια και ελήφθησαν 40 απαντήσεις, δηλαδή το ποσοστό 

ανταπόκρισης ανέρχεται στο 38%. Το ποσοστό ανταπόκρισης των Δασκάλων είναι αρκετά 

χαμηλότερο από τα ποσοστά ανταπόκρισης Αναδόχων και Συντονιστών. Κάτι τέτοιο ήταν 

σχετικά αναμενόμενο για διάφορους λόγους. Οι Ανάδοχοι και οι Συντονιστές έχουν μια 

συστηματική και πιο προσωπική εμπλοκή στο πρόγραμμα ενώ οι Δάσκαλοι εμπλέκονται 

μεν καθημερινά αλλά στην πλειοψηφία τους δεν έχουν μια θεσμοθετημένη εμπλοκή σε 

ατομικό επίπεδο (με εξαίρεση όσους μετέχουν στις Επιτροπές Παραλαβής). Επίσης, με 

βάση τον αρχικό σχεδιασμό της μεθοδολογίας, με την οποία επιλέχθηκε το δείγμα των 

σχολείων της Αττικής στις οποίες εστιάστηκε η έρευνα, λόγω των περιορισμών του Covid-

19, κατέστη δυνατό να γίνουν επιτόπιες επισκέψεις σε ορισμένα από τα σχολεία που είχαν 

αρχικά επιλεγεί. Στα σχολεία τα οποία επισκεφτήκαμε φάνηκε ότι υπήρχε προθυμία εκ 

μέρους των εκπαιδευτικών να συμμετέχουν στην έρευνα, αφού είχε συζητηθεί διά ζώσης 

το περιεχόμενο και η σπουδαιότητα της συμμετοχής τους. Στα σχολεία τα οποία δεν έγιναν 

επιτόπιες επισκέψεις και η επικοινωνία ήταν διαδικτυακή ενδεχομένως να μην δόθηκε η 

δυνατότητα να αναπτυχθεί μια σχέση εμπιστοσύνης και να μεταφερθεί και στους 
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δασκάλους η σημασία της συμμετοχής τους. Αυτό βέβαια αποτελεί μια υπόθεση καθώς δεν 

είναι δυνατόν να ελεγχθεί από τις απαντήσεις το ποσοστό ανταπόκρισης των 

διδασκόντων από τα σχολεία που επισκεφτήκαμε συγκριτικά με εκείνα που δεν 

επισκεφτήκαμε, λόγω της ανωνυμίας των παραλαμβανόμενων απαντήσεων. Σε αρκετές 

διαδικτυακές έρευνες ένα ποσοστό ανταπόκρισης πάνω από 20% θεωρείται επαρκές, 

όμως το ποσοστό αυτό καθαυτό δεν αποτελεί το μόνο κριτήριο που πρέπει να ληφθεί 

υπόψη για να κριθεί η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το 

ποσοστό αυτό μας επιτρέπει να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα αλλά παράλληλα να 

είμαστε και επιφυλακτικοί και αν είναι δυνατόν να διασταυρώσουμε τα συμπεράσματα 

που προκύπτουν και με άλλες πηγές και μεθόδους.     

Η έρευνα των Δασκάλων πραγματοποιήθηκε μεταξύ 9/3/2020 και 17/4/2020. Για 

τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το ηλεκτρονικό εργαλείο “Survey Monkey”.  

Με τη χρήση του εργαλείου αυτού αποστέλλεται το ερωτηματολόγιο ηλεκτρονικά στους 

υποψήφιους συμμετέχοντες της έρευνας και στη συνέχεια αποθηκεύονται ανώνυμα οι 

απαντήσεις τους. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για τους Δασκάλους είχε τρεις 

ενότητες και συνολικά 30 ερωτήσεις. Οι περισσότερες ερωτήσεις ήταν «κλειστού τύπου» 

αλλά υπήρχαν και ορισμένες ερωτήσεις «ανοιχτού τύπου», όταν απαιτούνταν η συλλογή 

σχολίων από τους συμμετέχοντες. Η πρώτη ενότητα αφορά τη γενική αξιολόγηση του 

προγράμματος, η δεύτερη τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών και η τρίτη ενότητα 

επικεντρώνεται σε επιμέρους χαρακτηριστικά της αξιολόγησης. Η συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου απαιτούσε περίπου 10 λεπτά. 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού 

πακέτου SPSS. Ακολουθούν τα αποτελέσματα της ανάλυσης, η οποία βασίζεται στην 

αποτύπωση των απαντήσεων. Στη συνέχεια του κειμένου παρουσιάζονται αναλυτικά τα 

αποτελέσματα ανά ερώτηση ή ενότητα. Στην τελική ενότητα γίνεται η σύνοψη των 

αποτελεσμάτων και εξάγονται κάποια γενικότερα συμπεράσματα από τη σύνθεση των 

επιμέρους απαντήσεων.  
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Ενότητα Α: Γενική Αξιολόγηση 

Στην πρώτη ενότητα ζητείται από τους Δασκάλους να αξιολογήσουν το πρόγραμμα των 

Σχολικών Γευμάτων συνολικά και ως προς επιμέρους τομείς όπως το διαιτολόγιο του 

ημερήσιου προγράμματος, το διαιτολόγιο ανά εξάμηνο, η ποσότητα του γεύματος, η 

διαδικασία συσκευασίας, η διαδικασία μεταφοράς, η διαδικασία σίτισης των μαθητών και 

η αποδοχή του προγράμματος από τη σχολική κοινότητα. Τόσο η συνολική εκτίμηση του 

προγράμματος όσο και οι επιμέρους παράμετροι αυτού είναι ιδιαιτέρως θετικοί, με 

εξαίρεση τη διαδικασία συσκευασίας που συγκεντρώνει μικρότερο βαθμό θετικών 

αξιολογήσεων συγκριτικά με τις άλλες παραμέτρους. Ακολουθούν γραφήματα με τις 

απαντήσεις συνολικά και αναλυτικά για κάθε επιμέρους υπό-ερώτημα της έρευνας.  
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Γράφημα 1. 

Αξιολόγηση του προγράμματος των Σχολικών Γευμάτων σύμφωνα με διάφορες 

παραμέτρους  

 

Πηγή: Έρευνα Αξιολόγησης Σχολικών Γευμάτων – Δάσκαλοι, 2019-2020. 
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Γράφημα 2.  

Συνολική αξιολόγηση 

 

Πηγή: Έρευνα Αξιολόγησης Σχολικών Γευμάτων – Δάσκαλοι, 2019-2020. 

 

Γράφημα 3. 

Αξιολόγηση του ημερήσιου διαιτολογίου 

 

Πηγή: Έρευνα Αξιολόγησης Σχολικών Γευμάτων – Δάσκαλοι, 2019-2020. 



Αξιολόγηση Σχολικών Γευμάτων – Έρευνα Δασκάλων 

 

9 

 

Γράφημα 4. 

Αξιολόγηση του εξαμηνιαίου διαιτολογίου 

 

Πηγή: Έρευνα Αξιολόγησης Σχολικών Γευμάτων – Δάσκαλοι, 2019-2020. 

 

Γράφημα 5. 

Αξιολόγηση της ποσότητας του γεύματος 

 

Πηγή: Έρευνα Αξιολόγησης Σχολικών Γευμάτων – Δάσκαλοι, 2019-2020. 
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Γράφημα 6. 

Αξιολόγηση της διαδικασίας συσκευασίας 

 

Πηγή: Έρευνα Αξιολόγησης Σχολικών Γευμάτων – Δάσκαλοι, 2019-2020. 

 

Γράφημα 7. 

Αξιολόγηση της διαδικασίας μεταφοράς 

 

Πηγή: Έρευνα Αξιολόγησης Σχολικών Γευμάτων – Δάσκαλοι, 2019-2020. 
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Γράφημα 8. 

Αξιολόγηση της διαδικασίας σίτισης των μαθητών 

 

Πηγή: Έρευνα Αξιολόγησης Σχολικών Γευμάτων – Δάσκαλοι, 2019-2020. 

 

Γράφημα 9. 

Αξιολόγηση της αποδοχής του προγράμματος από τη σχολική κοινότητα 

 

Πηγή: Έρευνα Αξιολόγησης Σχολικών Γευμάτων – Δάσκαλοι, 2019-2020. 
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Σε ένα ξεχωριστό ερώτημα, ζητήθηκε η γνώμη των Δασκάλων σε σχέση με το αν το 

πρόγραμμα των Σχολικών Γευμάτων ανταποκρίνεται στον σκοπό του. Η συντριπτική 

πλειοψηφία αυτών απάντησε στο ερώτημα θετικά. Ακολουθεί το σχετικό γράφημα.  

Γράφημα 10. 

Θεωρείτε πως το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στον σκοπό του; 

 

Πηγή: Έρευνα Αξιολόγησης Σχολικών Γευμάτων – Δάσκαλοι, 2019-2020. 

 

Με το επόμενο ερώτημα αξιολογείται ο τρόπος που εξελίχτηκε το πρόγραμμα. Ζητείται 

από τους Δασκάλους να εκτιμήσουν τις αλλαγές που έχουν γίνει στην εφαρμογή του 

προγράμματος. Η πλειοψηφία των Δασκάλων δεν θεωρούν ότι έχουν γίνει αλλαγές ενώ 

από εκείνους που θεωρούν ότι έχουν γίνει αλλαγές, οι περισσότεροι πιστεύουν ότι η 

υλοποίηση του προγράμματος έχει βελτιωθεί.  
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Γράφημα 11. 

Εντοπίζετε αλλαγές στον τρόπο που υλοποιείται το πρόγραμμα σε σχέση με την 

προηγούμενη περίοδο εφαρμογής του; 

 

Πηγή: Έρευνα Αξιολόγησης Σχολικών Γευμάτων – Δάσκαλοι, 2019-2020. 

 

Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους Δασκάλους να καταγράψουν ποιες αλλαγές, κατά την 

γνώμη τους, πρέπει να γίνουν ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του 

προγράμματος. Τα σχόλια επικεντρώνονται κυρίως στη βελτίωση της ποιότητας και 

κυρίως της ποικιλίας των γευμάτων, στα προβλήματα της συσκευασίας και στις συνθήκες 

σίτισης των μαθητών. Ακολουθούν τα αναλυτικά σχόλια των Δασκάλων:3  

 «Αλλαγή διαιτολογίου ανά τακτά διαστήματα». 

 «Αλλαγή κέτερινγκ». 

 «Αλλαγή στα πιάτα για να μην είναι βαρετό το μενού». 

 «Αλλαγή στην συσκευασία των γευμάτων». 

                                                           
3 Τα σχόλια παρουσιάζονται ακριβώς όπως σημειώθηκαν στην έρευνα.  
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 «Αλλαγή στο μενού και τη συσκευασία». 

 «Δημιουργία χώρων εστίασης στα σχολεία και πρόσληψη τραπεζοκόμων». 

 «Εμπλουτισμός του μενού». 

 «Έμφαση στην ποιότητα των γευμάτων». 

 «Δουλεύει καλά ως έχει». 

 «ΚΑΛΟ». 

 «Θεωρώ ότι είναι πολύ αποτελεσματικό ως έχει». 

 «Καλύτερες συσκευασίες. Όχι πλαστικό». 

 «Καλύτερη ποιότητα τροφών». 

 «Καλύτερη συσκευασία φαγητού, πιο νόστιμα πιάτα». 

 «Kαμιά». 

 «Λιγότερα πλαστικά. Καθόλου μαχαιροπίρουνα. Λιγότερο ζουμερά φαγητά». 

 «Μεγαλύτερη ποικιλία γευμάτων (ιδιαιτέρως στις σαλάτες). 

 «Μεγαλύτερη ποικιλία γευμάτων, λιγότερο ρύζι, ελαχιστοποίηση του πλαστικού 

στις συσκευασίες». 

 «Μεγαλύτερη ποικιλία στα γεύματα, καλύτερη συσκευασία διότι συχνά ανοίγουν 

λόγω της μεταφοράς με αποτέλεσμα να χύνεται λάδι και φαγητό, περιορισμένη 

χρήση του πλαστικού στις συσκευασίες».  

 «Μεγαλύτερη ποικιλία φαγητών, καλύτερη συσκευασία, χωρίς τόσο πλαστικό, 

μεγαλύτερες μερίδες».  

 «Μεγαλύτερη ποικιλία, καλύτερη ποιότητα, όχι πλαστική συσκευασία».  

 «Μεγαλύτερη ποικιλία, καλύτερη συσκευασία». 

 «Μεγαλύτερη ποικιλία, πιο οικολογική συσκευασία». 

 «Μεγαλύτερη προσοχή στις συσκευασίες των φαγητών». 

 «Μερικές φορές το φαγητό είναι πολύ αλμυρό». 

 «Μεσογειακή διατροφή, οικολογικές συσκευασίες». 

 «Να γίνουν αλλαγές στο διαιτολόγιο γιατί κουράζει τα παιδιά. Να υπάρχει 

μεγαλύτερη ποικιλία φαγητών».  

 «Να φέρνετε γεύματα μόνο για τα παιδιά που το θέλουν πραγματικά». 
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 «Νομίζω ότι η υλοποίηση του προγράμματος είναι αποτελεσματική». 

 «Οι συσκευασίες να είναι ανακυκλώσιμες και να χρησιμοποιείτε λιγότερο πλαστικό. 

Θα ήταν καλό να υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία στις σαλάτες». 

 «Περισσότερα φαγητά». 

 «Περισσότερες διατροφικές επιλογές». 

 «Πιο ελκυστικά φαγητά για μαθητές δημοτικού».  

 «Προσωπικό στο σχολείο και τραπεζαρίες για τους μαθητές».  

 «Στην ποιότητα». 

 «Συχνότερη εναλλαγή στο μενού, ίσως προσθήκη διαφορετικών φαγητών».  

 «Το μενού να αλλάζει κάθε εβδομάδα».  

 «Υλικό συσκευασίας».  

 «Χρειάζονται συχνότερες αλλαγές διαιτολογίου». 

 «Οι ίδιες επιλογές για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα κουράζουν τα παιδιά».  

 

Ενότητα Β: Χαρακτηριστικά των Εκπαιδευτικών 

Στη δεύτερη ενότητα του ερωτηματολογίου περιλαμβάνονται ερωτήσεις για τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά των Δασκάλων (φύλο και ηλικία), της εργασιακής τους 

εμπειρίας και της συμμετοχής τους στις Επιτροπές Παραλαβής των Σχολικών Γευμάτων. 

Από τα γραφήματα και τον πίνακα φαίνεται ότι η πλειοψηφία των δασκάλων είναι 

γυναίκες και η ηλικιακή κατανομή από 25 έως 63 ετών. Τόσο η ηλικιακή κατανομή όσο και 

οι κατανομές της εργασιακής εμπειρίας, των ετών διδασκαλίας στο ίδιο σχολείο και της 

συμμετοχής στις Επιτροπές Παραλαβής δείχνουν ότι το δείγμα των Δασκάλων είναι 

αρκετά αντιπροσωπευτικό του σχετικού πληθυσμού.   
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Γράφημα 12. 

Φύλο Δασκάλων 

 

Πηγή: Έρευνα Αξιολόγησης Σχολικών Γευμάτων – Δάσκαλοι, 2019-2020. 

 

Γράφημα 13. 

Ηλικία Δασκάλων 

 

Πηγή: Έρευνα Αξιολόγησης Σχολικών Γευμάτων – Δάσκαλοι, 2019-2020. 
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Πίνακας 1. 

Ηλικία Δασκάλων: Ελάχιστη τιμή, μέγιστη τιμή, μέσος όρος, τυπική απόκλιση 

 

Αριθμός 

παρατηρήσεων 

Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Ηλικία 39 25 63 44.03 9.469 

Πηγή: Έρευνα Αξιολόγησης Σχολικών Γευμάτων – Δάσκαλοι, 2019-2020. 

 

Γράφημα 14. 

Πόσα έτη εργάζονται ως Δάσκαλοι 

 

Πηγή: Έρευνα Αξιολόγησης Σχολικών Γευμάτων – Δάσκαλοι, 2019-2020. 

 

 



Αξιολόγηση Σχολικών Γευμάτων – Έρευνα Δασκάλων 

 

18 

 

Γράφημα 15. 

Έτη προϋπηρεσίας στο σχολείο 

 

Πηγή: Έρευνα Αξιολόγησης Σχολικών Γευμάτων – Δάσκαλοι, 2019-2020. 

 

Γράφημα 16 . 

Συμμετείχατε στην Επιτροπή Παραλαβής του σχολείου σας για το πρόγραμμα «Σχολικά 

Γεύματα»; 

 

Πηγή: Έρευνα Αξιολόγησης Σχολικών Γευμάτων – Δάσκαλοι, 2019-2020. 
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Ενότητα Γ: Επιμέρους θέματα της αξιολόγησης 

Με την τρίτη ενότητα του ερωτηματολογίου διερευνώνται διάφορα επιμέρους θέματα της 

λειτουργίας του προγράμματος των Σχολικών Γευμάτων και του ρόλου των Δασκάλων 

στο πρόγραμμα. 

  

Γράφημα 17. 

Νομοθετικό πλαίσιο που περιγράφει την υλοποίηση του προγράμματος 

 

Πηγή: Έρευνα Αξιολόγησης Σχολικών Γευμάτων – Δάσκαλοι, 2019-2020. 
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Γράφημα 18. 

Νομοθετικό πλαίσιο που περιγράφει το έργο των Επιτροπών Παραλαβής 

 

Πηγή: Έρευνα Αξιολόγησης Σχολικών Γευμάτων – Δάσκαλοι, 2019-2020. 

 

Γράφημα 19. 

Συγκρότηση των Επιτροπών Παραλαβής 

 

Πηγή: Έρευνα Αξιολόγησης Σχολικών Γευμάτων – Δάσκαλοι, 2019-2020. 
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Γράφημα 20. 

Επικοινωνία με αρμόδιους φορείς 

 

Πηγή: Έρευνα Αξιολόγησης Σχολικών Γευμάτων – Δάσκαλοι, 2019-2020. 

 

Γράφημα 21. 

Πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση με τους γονείς πριν την έναρξη του 

προγράμματος; 

 

Πηγή: Έρευνα Αξιολόγησης Σχολικών Γευμάτων – Δάσκαλοι, 2019-2020. 
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Γράφημα 22. 

Πραγματοποιείτε ποιοτικό έλεγχο των γευμάτων; 

 

Πηγή: Έρευνα Αξιολόγησης Σχολικών Γευμάτων – Δάσκαλοι, 2019-2020. 

 

Γράφημα 23. 

Έχετε διαπιστώσει παρεκκλίσεις στα παρεχόμενα γεύματα από τις οριζόμενες 

προδιαγραφές; 

 

Πηγή: Έρευνα Αξιολόγησης Σχολικών Γευμάτων – Δάσκαλοι, 2019-2020. 



Αξιολόγηση Σχολικών Γευμάτων – Έρευνα Δασκάλων 

 

23 

 

Τι είδους παρεκκλίσεις στις οριζόμενες προδιαγραφές έχετε διαπιστώσει: 

 Απουσιάζουν τα αλλεργικά γεύματα ορισμένες φορές 

 Κακή συσκευασία 

 Μικρότερη θερμοκρασία 

 Ποιότητας και γεύσης.  

 

Γράφημα 24. 

Έχετε διαπιστώσει παρεκκλίσεις από τις ενδεδειγμένες θερμοκρασίες παράδοσης των 

γευμάτων; 

 

Πηγή: Έρευνα Αξιολόγησης Σχολικών Γευμάτων – Δάσκαλοι, 2019-2020. 

 

Τι είδους παρεκκλίσεις από τις ενδεδειγμένες θερμοκρασίες παράδοσης έχετε 

παρατηρήσει: 

 Έρχονται ζεστά αλλά μέχρι να διανεμηθούν και να καταναλωθούν από τους 

μαθητές η θερμοκρασία τους δεν είναι η σωστή. 

 Μικρότερες από τις προβλεπόμενες. 

 Χαμηλότερη θερμοκρασία. 
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Γράφημα 25. 

Σε ποιο χώρο σιτίζονται οι μαθητές; 

10%

22%

5%

63%

Σε τραπεζαρία Στην τάξη Αλλού Ελλείπουσες απαντήσεις

 

Πηγή: Έρευνα Αξιολόγησης Σχολικών Γευμάτων – Δάσκαλοι, 2019-2020. 

 

Γράφημα 26. 

Ποιος παραδίδει τα γεύματα στους μαθητές; 

 

Πηγή: Έρευνα Αξιολόγησης Σχολικών Γευμάτων – Δάσκαλοι, 2019-2020. 
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Γράφημα 27. 

Οι μαθητές πλένουν τα χέρια τους πριν ξεκινήσουν το φαγητό τους; 

 

Πηγή: Έρευνα Αξιολόγησης Σχολικών Γευμάτων – Δάσκαλοι, 2019-2020. 

 

Γράφημα 28. 

Οι μαθητές, όταν τελειώσουν το φαγητό τους, την άδεια συσκευασία του γεύματος την 

αφήνουν οι ίδιοι σε συγκεκριμένο σημείο που έχει οριστεί; 

 

Πηγή: Έρευνα Αξιολόγησης Σχολικών Γευμάτων – Δάσκαλοι, 2019-2020. 
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Τι γίνεται με το υπόλοιπο των μερίδων αν οι μαθητές δεν καταναλώσουν το γεύμα; 

 Δίνεται σε οικογένειες μαθητών που έχουν οικονομική δυσκολία. 

 Το πετάνε. 

 Το γεύμα καταναλώνεται όλο. Για τα μεγαλύτερα παιδιά δεν επαρκεί το φαγητό. 

 Μοιράζεται σε αυτούς που θέλουν δεύτερο γεύμα. 

 Το παίρνουν σπίτι τους. 

 Πέταμα. 

 Πετιέται γιατί έχει ήδη ανοιχτεί. Αν δεν έχει ανοιχτεί η συσκευασία δίνεται σε 

φτωχές οικογένειες. 

 Συνήθως το καταναλώνουν. Ό,τι περισσεύει το δίνουμε στο Κοινωνικό 

Παντοπωλείο του Δήμου. 

 Το υπόλοιπο του γεύματος δίνεται στους ίδιους. 

 Το παίρνουν μαζί στο σπίτι τους. 

 

Γράφημα 29. 

Έχετε εντοπίσει κόκκαλα σε μερίδες φαγητού που περιλαμβάνουν ψάρι; 

 

Πηγή: Έρευνα Αξιολόγησης Σχολικών Γευμάτων – Δάσκαλοι, 2019-2020. 
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Έχετε εκφράσει προφορικά ή γραπτά κάποια παρατήρηση προς την Εταιρεία; Αν ναι τι 

αφορούσε; Πώς ανταποκρίθηκε η εταιρεία; 

 Για την απουσία των αλλεργικών γευμάτων και το πολύ αλάτι σε κάποια φαγητά. 

 Κάποια προβλήματα στις σαλάτες. Κυρίως έλλειψη λαδιού. Και ορισμένες φορές 

ανοιχτές συσκευασίες. Όλα διορθώθηκαν.  

 Κόκκαλο σε ψάρι και κόκκαλο σε μπιφτέκι κοτόπουλο. Ενημερώθηκε η εταιρεία.  

 Ναι. Το φαγητό ήταν πολύ ζουμερό. Ανταποκρίθηκαν άμεσα. 

 Ναι, σχετικά με την συσκευασία που άνοιγε εύκολα. Πολύ σύντομα διορθώθηκε. 

 Ναι, ποιότητα και ποικιλία μέτρια. 

 Ναι. Η εταιρεία ανταποκρίθηκε άμεσα. 

 Όχι προσωπικά, αλλά μέσω της διευθύντριας, ως σχολική μονάδα. 

 Γεύματα σε μικρότερη θερμοκρασία. Τα πήρε πίσω και έφερε νέα.  

 Υπάρχει άψογη συνεργασία με την εταιρεία. 

 Όχι. 

 Όχι. 

 

Γράφημα 30. 

Επηρεάζει η παραλαβή των γευμάτων το διδακτικό σας έργο; 

 

Πηγή: Έρευνα Αξιολόγησης Σχολικών Γευμάτων – Δάσκαλοι, 2019-2020. 
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Με ποιο τρόπο επηρεάζεται το διδακτικό σας έργο; 

 Αφιερώνεται το τελευταίο δεκάλεπτο της τελευταίας διδακτικής ώρας 

αποκλειστικά στην παραλαβή και μοίρασμα των γευμάτων. 

 Καθυστέρηση. 

 Καθυστέρηση και αναστάτωση καθώς μαθητές και εκπαιδευτικοί δαπανούν έξτρα 

χρόνο για τη μεταφορά και διανομή των γευμάτων. 

 Καταναλώνεται χρόνος για το μοίρασμα του φαγητού την τελευταία ώρα. 

 

Πίνακας 2. 

Ώρες ενασχόλησης με το πρόγραμμα των Σχολικών Γευμάτων εβδομαδιαία 

 

Αριθμός 

παρατηρήσεων 

Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Πόσες ώρες την 

εβδομάδα 

απασχολείστε για τις 

ανάγκες του 

προγράμματος; 

11 1 5 2.36 1.748 
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Γράφημα 31. 

Αξιολόγηση παραμέτρων του προγράμματος των Σχολικών Γευμάτων. Πώς κρίνετε… 

 

Πηγή: Έρευνα Αξιολόγησης Σχολικών Γευμάτων – Δάσκαλοι, 2019-2020. 
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Γράφημα 32. 

Πώς κρίνετε τον βαθμό ικανοποίησης των μαθητών από την ποιότητα του φαγητού; 

 

Πηγή: Έρευνα Αξιολόγησης Σχολικών Γευμάτων – Δάσκαλοι, 2019-2020. 

 

Γράφημα 33. 

Πώς κρίνετε τον βαθμό ικανοποίησης των μαθητών από την ποσότητα του φαγητού; 

 

Πηγή: Έρευνα Αξιολόγησης Σχολικών Γευμάτων – Δάσκαλοι, 2019-2020. 



Αξιολόγηση Σχολικών Γευμάτων – Έρευνα Δασκάλων 

 

31 

 

Γράφημα 34. 

Πώς κρίνετε το «κλίμα» κατά την ώρα της σίτισης; 

 

Πηγή: Έρευνα Αξιολόγησης Σχολικών Γευμάτων – Δάσκαλοι, 2019-2020. 

 

Γράφημα 35. 

Πώς κρίνετε την ευχρηστία στο να ανοιχτεί η συσκευασία του γεύματος; 

 

Πηγή: Έρευνα Αξιολόγησης Σχολικών Γευμάτων – Δάσκαλοι, 2019-2020. 
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Γράφημα 36. 

Πώς κρίνετε τον βαθμό ικανοποίησης των γονέων από τα γεύματα; 

 

Πηγή: Έρευνα Αξιολόγησης Σχολικών Γευμάτων – Δάσκαλοι, 2019-2020. 

 

Γράφημα 37. 

Πώς κρίνετε τη συνεργασία με τον αρμόδιο Συντονιστή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης; 

 

Πηγή: Έρευνα Αξιολόγησης Σχολικών Γευμάτων – Δάσκαλοι, 2019-2020. 
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Γράφημα 38. 

Πώς κρίνετε τη συνεργασία με τους εκπροσώπους της εταιρείας που προμηθεύουν τα 

γεύματα; 

 

Πηγή: Έρευνα Αξιολόγησης Σχολικών Γευμάτων – Δάσκαλοι, 2019-2020. 

 

Σύνοψη – συμπεράσματα 

Με την παρούσα έκθεση παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του 

προγράμματος των Σχολικών Γευμάτων στα δημοτικά σχολεία από την πλευρά των 

Δασκάλων. Η αξιολόγηση από την πλευρά των Δασκάλων περιλαμβάνει διάφορες πτυχές 

του προγράμματος όπως το ημερήσιο και εξαμηνιαίο διαιτολόγιο, τη διαδικασία 

συσκευασίας, κ.λπ., που εξετάζονται και στις αξιολογήσεις άλλων εμπλεκομένων όπως οι 

Ανάδοχοι και οι Συντονιστές των Πρωτοβάθμιων Διευθύνσεων του Υπουργείου Παιδείας.  

Από τους Δασκάλους ζητείται επίσης η αξιολόγηση διάφορων άλλων παραμέτρων του 

προγράμματος που αφορούν τις διαδικασίες σίτισης των μαθητών καθώς και τυχόν 

επιπτώσεις του προγράμματος στο διδακτικό τους έργο.  
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 Οι Δάσκαλοι στους οποίους απευθύνθηκε η παρούσα έρευνα, υπηρετούν στα 

σχολεία της Αττικής που αποτέλεσαν το δείγμα της συνολικότερης έρευνας αξιολόγησης. 

Λόγω των περιορισμών του Covid-19, οι επιτόπιες επισκέψεις περιορίστηκαν σε λιγότερα 

σχολεία ενώ το ερωτηματολόγιο των Δασκάλων απευθύνθηκε σε όλα τα σχολεία του 

επιλεχθέντος δείγματος. Το ποσοστό απόκρισης της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής έρευνας 

ανήλθε σε 38%. Παρότι το συγκεκριμένο ποσοστό θεωρείται από αρκετούς μελετητές 

επαρκές, θα πρέπει να επισημανθεί ότι δημιουργεί κάποιες επιφυλάξεις σχετικά με τα 

πορίσματα της έρευνας και την εγκυρότητα των συμπερασμάτων. Ένα θέμα που θέτει υπό 

αμφισβήτηση τα πορίσματα μιας έρευνας με σχετικά μικρό ποσοστό απόκρισης είναι 

πιθανές μεροληψίες στο ποσοστό απόκρισης. Αν δηλαδή οι Δάσκαλοι που δεν απάντησαν 

έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά από εκείνους που απάντησαν, τότε τα πορίσματα που 

προκύπτουν τίθενται υπό αμφισβήτηση. Αντιθέτως, αν αυτό δεν ισχύει και οι απαντήσεις 

που δόθηκαν προκύπτουν από ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του εξεταζόμενου 

πληθυσμού, τότε ένα χαμηλό ποσοστό απόκρισης δεν αποτελεί τόσο μεγάλο πρόβλημα. 

Ένας τρόπος να ελεγχθεί αυτό το θέμα είναι να διερευνηθεί κατά πόσο τα χαρακτηριστικά 

όσων απάντησαν είναι αντιπροσωπευτικά του σχετικού πληθυσμού. Στην δεύτερη 

ενότητα του ερωτηματολογίου συλλέχθηκαν τα σχετικά στοιχεία που αφορούν το φύλο, 

την ηλικία, την εργασιακή εμπειρία των Δασκάλων, την προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο 

σχολείο και την τυχόν συμμετοχή τους στις Επιτροπές Παραλαβές. Από τις απαντήσεις που 

δόθηκαν φαίνεται ότι το δείγμα των Δασκάλων που απάντησε στην έρευνα είναι αρκετά 

αντιπροσωπευτικό του σχετικού πληθυσμού. Συνεπώς, δεν φαίνεται να υπάρχει θέμα 

μεροληψίας. Παρόλα αυτά, καλό είναι να υπάρχει μια επιφυλακτικότητα και τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη έρευνα να διασταυρωθούν και από 

άλλα αποτελέσματα.4  

 Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Δασκάλων για το πρόγραμμα των Σχολικών 

Γευμάτων συνοψίζονται στη συνέχεια. Στο αρχικό ερώτημα σχετικά με τη συνολική 

                                                           
4 Για παράδειγμα, θα επιδιωχθεί σε επόμενες εκθέσεις να διασταυρωθούν τα αποτελέσματα και με τα 
πορίσματα των ομάδων εστίασης που πραγματοποιήθηκαν στα σχολεία με τη συμμετοχή Δασκάλων και 
Μαθητών. 
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αξιολόγηση του προγράμματος, το ημερήσιο και εξαμηνιαίο πρόγραμμα διατροφής, την 

ποσότητα του γεύματος, τη διαδικασία συσκευασίας, μεταφοράς και σίτισης των μαθητών 

και την αποδοχή του προγράμματος από τη σχολική κοινότητα, οι θετικές απαντήσεις 

υπερτερούν σημαντικά από τις αρνητικές για όλα τα ζητήματα. Τα ζητήματα που 

προβληματίζουν περισσότερο τους Δασκάλους είναι οι συσκευασίες και η διαδικασία 

σίτισης. Για αυτά τα δύο ζητήματα συγκεντρώνονται περισσότερες αρνητικές απαντήσεις, 

συγκριτικά με τα υπόλοιπα ζητήματα. Σημαντικό είναι επίσης να επισημανθεί ότι οι 

Δάσκαλοι σε ποσοστό 82% θεωρούν ότι το πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων 

ανταποκρίνεται στους σκοπούς του. Επισημαίνουν επίσης τη διαχρονική βελτίωση του 

προγράμματος. Οι παρατηρήσεις που καταγράφονται σχετικά με τα ζητήματα που 

χρήζουν βελτίωσης αφορούν τις συσκευασίες (δεν είναι ανακυκλώσιμες, πολύ πλαστικό, 

κ.λπ.), την έλλειψη ποικιλίας στο διαιτολόγιο και γενικότερα θέματα ποιότητας των 

γευμάτων.  

 Σχετικά με την αξιολόγηση του Νομοθετικού Πλαισίου υλοποίησης του 

προγράμματος, τα σχόλια είναι θετικά αλλά περισσότερο επιφυλακτικά σε σχέση με το 

Νομοθετικό Πλαίσιο που περιγράφει τη λειτουργία των Επιτροπών Παραλαβής. Η 

επικοινωνία με τους διάφορους εμπλεκόμενους στο πρόγραμμα κρίνεται θετική.  

 Υπάρχει μια σειρά ερωτήσεων που αφορούν ποιοτικά χαρακτηριστικά των 

σχολικών γευμάτων, για τα οποία οι απόψεις των Δασκάλων δεν είναι τόσο ξεκάθαρες. 

Καταγράφονται ελλείψεις στον ποιοτικό έλεγχο των γευμάτων, κάποιες αποκλίσεις από 

τις προδιαγραφές και ειδικά τη θερμοκρασία των γευμάτων και επισημαίνεται ότι σε 

ορισμένες περιπτώσεις δεν είχαν δοθεί τα γεύματα για τους μαθητές που είχαν αλλεργία 

σε ορισμένα συστατικά. Αρκετά από τα προβλήματα που επισημάνθηκαν στους 

Αναδόχους διορθώθηκαν άμεσα, σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

Δασκάλους. Επισημαίνεται επίσης ότι δεν έγινε σε αρκετά σχολεία ενημερωτική 

συνάντηση με τους γονείς για τη λειτουργία του προγράμματος των Σχολικών Γευμάτων. 

Στα σχετικά ερωτήματα υπάρχει σημαντικός αριθμός ελλειπουσών απαντήσεων, δηλαδή 

αρκετοί από τους ερωτώμενους επέλεξαν να μην απαντήσουν τα συγκεκριμένα 
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ερωτήματα. Το ζήτημα του ποιοτικού ελέγχου αποτελεί ένα επίμαχο στοιχείο του 

προγράμματος, καθώς ενώ έχει ανατεθεί στους Δασκάλους που μετέχουν στις Επιτροπές 

Παραλαβής να κάνουν τον σχετικό έλεγχο, εκδηλώθηκε απροθυμία και αδυναμία 

εκτέλεσης της συγκεκριμένης αρμοδιότητας από τους ίδιους τους Δασκάλους. Όπως μας 

διευκρινίστηκε στα σχολεία τα οποία επισκεφτήκαμε, οι Δάσκαλοι δεν έχουν τις 

δεξιότητες να κάνουν τον συγκεκριμένο έλεγχο, ούτε θέλουν να αναλάβουν τη σχετική 

ευθύνη. Λόγω του προβλήματος αυτού, πιθανότητα υπήρξε και άρνηση να δοθούν 

απαντήσεις στα σχετικά ερωτήματα.  

 Με την έρευνα διερευνήθηκαν και κάποια άλλα επιμέρους ζητήματα όπως ο τρόπος 

και η διαδικασία σίτισης των μαθητών. Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι μόνο το 10% 

των μαθητών σιτίζεται σε τραπεζαρία ενώ το 22% σιτίζεται στην τάξη. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό των μαθητών προμηθεύεται τα γεύματα και τα καταναλώνει στο σπίτι, κάτι το 

οποίο δεν προβλέπεται στο πρόγραμμα, χρησιμοποιείται όμως ευρέως ως πρακτική. 

Υπήρξε και κάποιο ερώτημα για τα γεύματα που περισσεύουν, τα οποία σύμφωνα με τις 

απαντήσεις δίνονται είτε σε άλλα παιδιά που επιθυμούν δεύτερο γεύμα είτε σε φτωχές 

οικογένειες που έχουν ανάγκη τα γεύματα.  

 Υπήρξαν και ερωτήσεις που διερεύνησαν τυχόν επιπτώσεις του προγράμματος στο 

διδακτικό έργο των Δασκάλων. Οι απαντήσεις μοιράζονται στο θέμα αυτό, 20% των 

Δασκάλων απαντούν ότι επηρεάζεται (αρνητικά) το διδακτικό τους έργο από τη 

συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ενώ 17% απαντούν ότι δεν επηρεάζεται (οι υπόλοιποι δεν 

δίδουν απάντηση στο ερώτημα). Όταν ζητήθηκαν περαιτέρω σχόλια σχετικά με το πώς 

επηρεάζεται το διδακτικό τους έργο, έγιναν αναφορές ότι στην τελευταία σχολική ώρα 

αφιερώνεται ένα 10λεπτο για τη διαδικασία της σίτισης και άλλα μικρής σημασίας σχόλια. 

Φαίνεται δηλαδή ότι υπάρχει κάποια επιφύλαξη σχετικά με τη συμμετοχή των δασκάλων 

στο πρόγραμμα, χωρίς όμως να σημειώνονται σημαντικά σχόλια που να τεκμηριώνουν την 

άποψη αυτή. Οι Δάσκαλοι επίσης σημειώνουν ότι κατά μέσο όρο αφιερώνουν 2 ώρες 

εβδομαδιαία στις διαδικασίες του προγράμματος.  
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 Με ορισμένες άλλες ερωτήσεις ζητήθηκε η γνώμη των Δασκάλων σχετικά με τον 

βαθμό ικανοποίησης μαθητών και γονέων από το πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων. Η 

εκτίμηση της ικανοποίησης των μαθητών έγινε τόσο για την ποιότητα όσο και για την 

ποσότητα των γευμάτων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στις ερωτήσεις αυτές 

καταγράφονται περισσότερες αρνητικές απαντήσεις παρά θετικές. Οι Δάσκαλοι, δηλαδή, 

ενώ οι ίδιοι δίνουν θετική αξιολόγηση για το πρόγραμμα, όταν ερωτώνται για το πώς 

αξιολογούν οι μαθητές και οι γονείς το πρόγραμμα δεν δίνουν τον ίδιο βαθμό θετικών 

αξιολογήσεων. Το συγκεκριμένο εύρημα θα πρέπει να ληφθεί με επιφύλαξη λόγω του 

υψηλού αριθμού ελλειπουσών απαντήσεων. Αντιθέτως, θετικά εκτιμάται από τους 

Δασκάλους το «κλίμα» κατά τη διάρκεια σίτισης των μαθητών.  

 Γενικά, η έρευνα αξιολόγησης των σχολικών γευμάτων καταγράφει θετικά σχόλια 

για το πρόγραμμα ως προς την επίτευξη των στόχων του και επιμέρους παραμέτρους 

αυτού. Διαφαίνονται παράλληλα κάποιες επιφυλάξεις σχετικά με τη διαδικασία σίτισης 

των μαθητών, την ποικιλία των γευμάτων, τις συσκευασίες των γευμάτων και ορισμένα 

άλλα θέματα ποιότητας. Τέλος, από τις απαντήσεις των Δασκάλων διαφαίνονται και 

ορισμένες δυσκολίες που σχετίζονται με τον ρόλο των Δασκάλων στο πρόγραμμα και 

ειδικά την ανάληψη ευθύνης για τον ποιοτικό έλεγχο των σχολικών γευμάτων.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 



Ενημερωτικό σημείωμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ» Έρευνα σε δασκάλους -q1

Όπως γνωρίζετε, εδώ και δύο χρόνια έχει ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή του Προγράμματος «Σχολικά
Γεύματα» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε μαθητές και μαθήτριες σε
Δημοτικά σχολεία της χώρας, με τη στενή συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στην παρούσα φάση, προβαίνει στην
Αξιολόγηση του Προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» των σχολικών ετών 2017-2018, 2018-2019 και 2019-
2020, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή και τεκμηριωμένα συμπεράσματα καθώς και για να
ανιχνευτούν αδυναμίες ή/και αστοχίες του προγράμματος, ώστε να διορθωθούν σε μελλοντικό στάδιο
εφαρμογής του. Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) έχει ως αποστολή
να υποστηρίζει τις δράσεις και τις πολιτικές του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε
εθνικό, περιφερειακό, τοπικό και κλαδικό επίπεδο με εργαλεία, μεθόδους και τεχνικές. Στο πλαίσιο
αυτό τού έχει ανατεθεί η αξιολόγηση του συγκεκριμένου προγράμματος. Το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων, με το υπ. αρ. πρωτ. Φ15/145899/158850/Δ1 έχει εγκρίνει τα προτεινόμενα εργαλεία,
μεθόδους και τεχνικές για τα μέλη της σχολικής κοινότητας στο πλαίσιο της αξιολόγησης του
προγράμματος «Σχολικά Γεύματα».  

Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί διαρθρώνεται σε τρεις ενότητες και  για την συμπλήρωσή του θα
χρειαστείτε περίπου 10 λεπτά. Αφορά τόσο στην προηγούμενη περίοδο υλοποίησης του
προγράμματος (σχολικά έτη 2017-2019),  όσο και στην τρέχουσα περίοδο (σχολικό έτος 2019-2020).
Καλείστε να το απαντήσετε μέσω της πλατφόρμας Surveymonkey, η οποία διασφαλίζει την ανωνυμία
σας ενώ ταυτόχρονα σας παρέχει τη δυνατότητα τροποποιήσεων/διορθώσεων των απαντήσεων σας
πριν την τελική αποστολή του από εσάς. Όλο το υλικό που θα συλλεχθεί, θα αναλυθεί από την
αρμόδια ομάδα του ΕΙΕΑΔ που δεσμεύεται για την εμπιστευτικότητά του και την χρήση του
αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες αξιολόγησης του συγκεκριμένου προγράμματος. Οι
ηλεκτρονικές διευθύνσεις θα διαγραφούν με τη λήξη της έρευνας (Αύγουστος 2020) και δεν θα
χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

Σας παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκριση σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για
οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειάζεστε στα τηλέφωνα: 210-2120747 / 6936 691652 (Κωνσταντίνα
Μπασκόζου) ή 210-2120735 / 6937 303236  (Ολυμπία Καμινιώτη).

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

Ολυμπία Καμινιώτη,
Δ/ντρια Ανάλυσης Αγοράς Εργασίας και Εργασιακών Σχέσεων, ΕΙΕΑΔ
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Γενική αξιολόγηση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ» Έρευνα σε δασκάλους -q1

 1. Πολύ κακή 2. Κακή 3. Μέτρια 4. Καλή 5. Πολύ καλή

Συνολική αξιολόγηση

Διαιτολόγιο ημερήσιου
προγράμματος

Διαιτολόγιο ανά εξάμηνο

Ποσότητα γεύματος

Διαδικασία συσκευασίας

Διαδικασία μεταφοράς

Διαδικασία σίτισης των
μαθητών

Αποδοχή του
προγράμματος από τη
σχολική κοινότητα

1. Παρακαλούμε αξιολογείστε συνολικά το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» και ορισμένα επιμέρους
χαρακτηριστικά του προγράμματος, χρησιμοποιώντας μια κλίμακα από το 1 έως το 5, όπου το 1 αντιστοιχεί
στην πιο αρνητική βαθμολογία και το 5 στην πιο θετική βαθμολογία. Παρακαλούμε εστιάστε στην παρούσα
περίοδο εφαρμογής.

*

2. Θεωρείτε πως το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στον σκοπό του;*

Ναι

Όχι

3. Εντοπίζετε αλλαγές στον τρόπο που υλοποιείται το πρόγραμμα σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο
εφαρμογής του;

*

Η υλοποίηση του προγράμματος είναι χειρότερη στην παρούσα περίοδο (σε σχέση με την προηγούμενη)

Δεν υπάρχουν αλλαγές

Η υλοποίηση του προγράμματος είναι καλύτερη στην παρούσα περίοδο (σε σχέση με την προηγούμενη)

4. Ποιες αλλαγές θεωρείτε ότι πρέπει να γίνουν, ώστε να είναι περισσότερο αποτελεσματικό το πρόγραμμα;*

2



ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ» Έρευνα σε δασκάλους -q1

5. Φύλλο:*

Άνδρας

Γυναίκα

6. Ηλικία:*

7. Πόσα έτη εργάζεστε ως εκπαιδευτικός;*

8. Πόσα έτη εργάζεστε στο συγκεκριμένο σχολείο;*

9. Συμμετέχετε στην επιτροπή παραλαβής του σχολείου σας για το πρόγραμμα "Σχολικά Γεύματα":*

Ναι

Όχι
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Επιμέρους χαρακτηριστικά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ» Έρευνα σε δασκάλους -q1

 Πολύ κακό/ή Κακό/ή Μέτριο/α Καλό/ή

Νομοθετικό πλαίσιο που
περιγράφει την
υλοποίηση του
προγράμματος

Νομοθετικό πλαίσιο που
περιγράφει το έργο των
Επιτροπών Παραλλαβής

Συγκρότηση Επιτροπών
Παραλαβής

Επικοινωνία με
αρμόδιους φορείς

10. Παρακαλούμε, αξιολογείστε ορισμένα χαρακτηριστικά του προγράμματος σε σχέση με τον ρόλο σας στις
Επιτροπές Παραλαβής των γευμάτων χρησιμοποιώντας μια κλίμακα από το 1 έως το 5, όπου το 1 αντιστοιχεί
στην πιο αρνητική βαθμολογία και το 5 στην πιο θετική βαθμολογία.

*

11. Πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση με τους γονείς πριν την έναρξη του προγράμματος;*

Ναι

Όχι

12. Πραγματοποιείτε ποιοτικό έλεγχο των γευμάτων;*

Ναι

Όχι

13. Έχετε διαπιστώσει παρεκκλίσεις στα παρεχόμενα γεύματα από τις οριζόμενες προδιαγραφές;*

Ναι

Όχι
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ» Έρευνα σε δασκάλους -q1

14. Τι είδους παρεκκλίσεις στις οριζόμενες προδιαγραφές έχετε διαπιστώσει; *

15. Έχετε διαπιστώσει παρεκκλίσεις από τις ενδεδειγμένες θερμοκρασίες παράδοσης των γευμάτων;*

Ναι

Όχι
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ» Έρευνα σε δασκάλους -q1

16. Τι είδους παρεκκλίσεις από τις ενδεδειγμένες θερμοκρασίες παράδοσης έχετε παρατηρήσει;*

17. Σε ποιο χώρο στο σχολείο σας φυλάσσονται οι θερμοθάλαμοι μέχρι την ώρα σίτισης;*

Διακριτός χώρος

Άλλο

18. Σε ποιο χώρο σιτίζονται οι μαθητές;*

Σε τραπεζαρία

Στην τάξη

Αλλού

19. Ποιος παραδίδει τα γεύματα στους μαθητές;*

Η επιτροπή παραλαβής παραδίδει τα γεύματα

Οι μαθητές λαμβάνουν οι ίδιοι τα γεύματα από προκαθορισμένο σημείο

Άλλο

20. Οι μαθητές πλένουν τα χέρια τους πριν ξεκινήσουν το φαγητό τους;*

Ναι

Όχι

Δεν γνωρίζω

21. Οι μαθητές, όταν τελειώσουν το φαγητό τους, την άδεια συσκευασία του γεύματος την αφήνουν οι ίδιοι σε
συγκεκριμένο σημείο που έχει οριστεί για τη συλλογή των σκουπιδιών;

*

Ναι

Όχι

22. Οι μαθητές καταναλώνουν το σύνολο του γεύματος; Αν όχι, το υπόλοιπο των μερίδων αυτών τι γίνεται;*
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23. Έχετε εντοπίσει κόκκαλα σε μερίδες φαγητού που περιλαμβάνουν ψάρι;*

Ναι

Όχι

24. Έχετε εκφράσει προφορικά ή γραπτά κάποια παρατήρηση προς την εταιρεία; Αν ναι τι αφορούσε; Πώς
ανταποκρίθηκε η εταιρεία;

*

25. Επηρεάζει η παραλαβή των γευμάτων το διδακτικό σας έργο;*

Ναι

Όχι

Δεν μετέχω στην επιτροπή παραλαβής
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ» Έρευνα σε δασκάλους -q1

26. Με ποιο τρόπο επηρεάζεται το διδακτικό σας έργο:*

27. Πόσες ώρες την εβδομάδα απασχολείστε για τις ανάγκες του προγράμματος;*

28. Επηρεάζει και αν ναι, με ποιόν τρόπο η συμμετοχή σας στις Επιτροπές Παραλαβής τη σχέση σας με τους
μαθητές;

*

 Ικανοποιητική Μέτρια Μη ικανοποιητική

Τον βαθμό ικανοποίησης
των μαθητών από την
ποιότητα του φαγητού

Τον βαθμό ικανοποίησης
των μαθητών από την
ποσότητα του φαγητού

Το «κλίμα» κατά την ώρα
της σίτισης

Την ευχρηστία στο να
ανοιχτεί η συσκευασία
του γεύματος

Τον βαθμό ικανοποίησης
των γονέων από τα
γεύματα

Τη συνεργασία με τον
αρμόδιο Συντονιστή της
Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης

Τη συνεργασία με τους
εκπροσώπους της
εταιρείας που
προμηθεύει τα γεύματα

29. Πώς κρίνετε τα ακόλουθα:*

30. Θα θέλατε να κάνετε κάποιο συμπληρωματικό σχόλιο σχετικά με το Πρόγραμμα «ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ»;
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