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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ  

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ 

 

ΕΚΘΕΣΗ 4η: 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

 

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 τέταρτης έκθεσης αξιολόγησης που 

αφορά τους γονείς 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 

                                                           
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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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 

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 τέταρτη επιμέρους έκθεση του συνολικού έργου 

της αξιολόγησης και αφορά την αποτύπωση των απόψεων των γονέων 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 γονείς των σχολείων αυτών αποτέλεσαν το δείγμα των γονέων στους οποίους 

εστιάστηκε η συγκεκριμένη έρευνα. 

Για τη συλλογή των δεδομένων των γονέων σχεδιάστηκε ειδικό ερωτηματολόγιο. 

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των γονέων στα σχολεία που αποτέλεσαν το δείγμα, 

ζητήθηκαν από τους Διευθυντές των σχολείων αυτών. Απεστάλησαν 131 ερωτηματολόγια 

και ελήφθησαν 59 απαντήσεις, δηλαδή το ποσοστό ανταπόκρισης ανέρχεται στο 45%. Το 

ποσοστό ανταπόκρισης των γονέων είναι χαμηλότερο από τα ποσοστά ανταπόκρισης 

αναδόχων και συντονιστών αλλά υψηλότερο από το ποσοστό ανταπόκρισης των 

δασκάλων. Κάτι τέτοιο ήταν σχετικά αναμενόμενο για διάφορους λόγους. Οι ανάδοχοι και 

οι συντονιστές έχουν μια συστηματική 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). 

Από την άλλη πλευρά, οι γονείς έχουν πιο άμεσο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα. Ένας 

παράγων που πιθανώς λειτούργησε ανασταλτατικά στη συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων από τους γονείς ήταν και οι συνθήκες της πανδημίας. Με βάση τον 

αρχικό σχεδιασμό της μεθοδολογίας, με την οποία επιλέχθηκε το δείγμα των σχολείων της 
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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 συνεργασίας 

των εκπαιδευτικών και των διευθυντών 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 γονείς η σημασία της συμμετοχής τους. Αυτό βέβαια αποτελεί μια 

υπόθεση καθώς δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί από τις απαντήσεις το ποσοστό 

ανταπόκρισης των γονέων 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 ανταπόκρισης 45% μας επιτρέπει να εξάγουμε κάποια 

συμπεράσματα αλλά παράλληλα να διατηρήσουμε και κάποιο επίπεδο επιφυλακτικότητας 

και αν είναι δυνατόν να διασταυρώσουμε τα συμπεράσματα που προκύπτουν και με άλλες 

πηγές και μεθόδους.     

Η έρευνα των γονέων πραγματοποιήθηκε μεταξύ 9/3/2020 και 26/3/2020. 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 γονείς είχε τρεις 

ενότητες και συνολικά 19 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 του γονέα που απαντά το ερωτηματολόγιο 

και η τρίτη ενότητα τα χαρακτηριστικά των παιδιών. Η συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου απαιτούσε περίπου 5 λεπτά. 
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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.  

 

Ενότητα Α: Γενική Αξιολόγηση 

Στην πρώτη ενότητα ζητείται από τους γονείς 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 

ποιότητα του γεύματος και η τήρηση των όρων υγιεινής. Τόσο η συνολική εκτίμηση του 

προγράμματος όσο και η αξιολόγηση των επιμέρους παραμέτρων αυτού είναι ιδιαιτέρως 

θετικές. 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 – Γονείς, 2020. 

Γράφημα 2.  

Συνολική αξιολόγηση 

 

Πηγή: Έρευνα Αξιολόγησης Σχολικών Γευμάτων – Γονείς, 2020. 
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Γράφημα 3. 

Αξιολόγηση του ημερήσιου διαιτολογίου 

 

Πηγή: Έρευνα Αξιολόγησης Σχολικών Γευμάτων – Γονείς, 2020. 

 

Γράφημα 4. 

Αξιολόγηση του εξαμηνιαίου διαιτολογίου 

 

Πηγή: Έρευνα Αξιολόγησης Σχολικών Γευμάτων – Γονείς, 2020. 
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Γράφημα 5. 

Αξιολόγηση της ποσότητας του γεύματος 

 

Πηγή: Έρευνα Αξιολόγησης Σχολικών Γευμάτων – Γονείς, 2020. 

Γράφημα 6. 

Αξιολόγηση της ποιότητας του γεύματος 

 

Πηγή: Έρευνα Αξιολόγησης Σχολικών Γευμάτων – Γονείς, 2020. 
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Γράφημα 7. 

Αξιολόγηση της τήρησης των όρων υγιεινής 

 

Πηγή: Έρευνα Αξιολόγησης Σχολικών Γευμάτων – Γονείς, 2020. 

 

Σε σχετικό ερώτημα που διερευνά αν οι γονείς έχουν ενημερωθεί από το σχολείο για το 

πρόγραμμα των «Σχολικών Γευμάτων», η συντριπτική πλειοψηφία των γονέων απαντά 

ότι υπήρξε η σχετική ενημέρωση. Διερευνήθηκε επιπλέον αν υπάρχουν τομείς για τους 

οποίους οι γονείς θα ήθελαν αναλυτικότερη πληροφόρηση. Ακολουθούν το σχετικό 

γράφημα και τα σχόλια που καταγράφηκαν. 
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Γράφημα 9. 

Ενημέρωση από το σχολείο 

 

Πηγή: Έρευνα Αξιολόγησης Σχολικών Γευμάτων – Γονείς, 2020. 

 

Σχόλια για τη συμπληρωματική πληροφόρηση που επιθυμούν οι γονείς: 

 «Το ΦΕΚ με τις προδιαγραφές του γεύματος». 

 «Διαδικασία προετοιμασίας, πώς γίνεται το σερβίρισμα του γεύματος κατά τη 

διάρκεια της παρουσίας στο σχολείο». 

 «Διατροφική αξία ανά μερίδα φαγητού». 

 «Έχουμε κάνει αρκετές φορές επισήμανση στο σχολείο για το ότι το φαγητό μυρίζει 

πλαστικό, ότι τα μπιφτέκια είναι άψητα, πράγματα που είναι πολύ σοβαρά για την 

υγεία των παιδιών μας, χωρίς κάποιο αποτέλεσμα. Θα θέλαμε να ξέρουμε σε ποιον 

πρέπει να αναφέρονται όλα αυτά».  

 «Θα ήθελα να γνωρίζω πότε ετοιμάζονται τα γεύματα και από ποια εταιρεία». 
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 «Πού φτιάχνονται τα συγκεκριμένα γεύματα με τι πρώτες ύλες και τους κανόνες 

υγιεινής». 

Ακολουθούν τρία ερωτήματα που εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο επηρέασε το 

πρόγραμμα των «Σχολικών Γευμάτων» τον οικογενειακό προϋπολογισμό, τις διατροφικές 

συνήθειες του παιδιού και τις κοινωνικές σχέσεις του παιδιού με τους συμμαθητές του. Η 

πλειοψηφία των γονέων απαντά ότι το πρόγραμμα βοήθησε τον οικογενειακό 

προϋπολογισμό, με μόνο το 5% να δηλώνει ότι δεν βοήθησε. Όσον αφορά τις διατροφικές 

συνήθειες των παιδιών εκτός σχολείου, το 70% των γονέων δηλώνει ότι δεν έχουν 

επηρεαστεί, το 26% ότι έχουν βελτιωθεί και το 4% ότι έχουν χειροτερέψει. Παρότι η 

πλειοψηφία δεν αναγνωρίζει κάποια αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες, οι λοιπές 

απαντήσεις δίνουν ενθαρρυντικά μηνύματα σχετικά με τον στόχο του προγράμματος να 

βελτιωθεί γενικότερα η διατροφή των παιδιών. Σχετικά με τις κοινωνικές σχέσεις των 

παιδιών, η συντριπτική πλειοψηφία των γονέων δηλώνει ότι οι σχέσεις των παιδιών δεν 

έχουν επηρεαστεί, κανείς δεν δηλώνει ότι έχουν χειροτερεύσει και σχεδόν το 20% απαντά 

ότι οι σχέσεις των παιδιών έχουν βελτιωθεί. Και πάλι το αποτέλεσμα αυτό είναι σημαντικό 

για την αποτελεσματικότητα του προγράμματος γενικότερα.  
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Γράφημα 10. 

Πώς επηρέασε το πρόγραμμα τον οικογενειακό σας προϋπολογισμό; 

 

Πηγή: Έρευνα Αξιολόγησης Σχολικών Γευμάτων – Γονείς, 2020. 

Γράφημα 11. 

Έχουν επηρεαστεί οι διατροφικές συνήθειες του παιδιού, κατά τις μέρες που δεν 

γευματίζει στο σχολείο; 

 

Πηγή: Έρευνα Αξιολόγησης Σχολικών Γευμάτων – Γονείς, 2020. 
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Γράφημα 12. 

Έχουν επηρεαστεί οι κοινωνικές σχέσεις του παιδιού με τους συμμαθητές του από την 

έναρξη του προγράμματος; 

 

Πηγή: Έρευνα Αξιολόγησης Σχολικών Γευμάτων – Γονείς, 2020. 

 

Με τις επόμενες δύο ερωτήσεις ερωτούνται οι γονείς αν το παιδί τους παρακολουθούσε το 

ολοήμερο πρόγραμμα και πού επιθυμούν να καταναλώνεται το γεύμα. Έχει ενδιαφέρον ότι 

η πλειοψηφία των γονέων επιθυμεί την κατανάλωση του γεύματος στο σπίτι, κάτι που 

ουσιαστικά αντιβαίνει στη λογική του συγκεκριμένου προγράμματος.  
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Γράφημα 13. 

Το παιδί σας παρακολουθούσε τη ζώνη του ολοήμερου προγράμματος πριν την έναρξη του 

προγράμματος των Σχολικών Γευμάτων; 

 

Πηγή: Έρευνα Αξιολόγησης Σχολικών Γευμάτων – Γονείς, 2020. 

Γράφημα 14. 

Πού να καταναλώνεται το γεύμα 

 

Πηγή: Έρευνα Αξιολόγησης Σχολικών Γευμάτων – Γονείς, 2020. 
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Ακολουθούν πέντε «ανοιχτές» ερωτήσεις, με τις οποίες ζητούνται τα σχόλια των γονέων 

για το αν θα ήθελαν να συνεχίσει το παιδί τους να συμμετέχει στο πρόγραμμα των 

«Σχολικών Γευμάτων», αν θα παρότρυναν άλλους γονείς να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, 

ποιες ήταν οι σκέψεις τους όταν ξεκινούσε το πρόγραμμα, ποιες ήταν οι σκέψεις τους κατά 

τη διάρκεια συμμετοχής σε αυτό και ποιες αλλαγές προτείνουν για τη βελτίωση του 

προγράμματος. Αναφέρεται ότι το πρόγραμμα παρέχει οικονομική διευκόλυνση καθώς και 

διευκόλυνση του προγραμματισμού της οικογένειας και πως προάγει την υγιεινή 

διατροφή των παιδιών. Εκράστηκε επίσης η άποψη ότι το πρόγραμμα προωθεί την 

ισότητα μεταξύ των παιδιών διαφορετικών κοινωνικών ομάδων. Αρχικά υπήρχαν 

ανησυχίες για την ποιότητα του φαγητού, ελπίδες ότι θα είναι ικανοποιητικό το 

πρόγραμμα και ανησυχίες για το κατά πόσο το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια. Αναφέρονται 

και παράπονα των γονέων και προτάσεις βελτίωσης της ποιότητας του φαγητού, της 

ανάγκης μεγαλύτερης ποικιλίας καθώς και προβληματισμοί για τις πλαστικές συσκευασίες 

και την κατασπατάληση πόρων σε ορισμένες περιπτώσεις. Ακολουθούν τα αναλυτικά 

σχόλια σε όλες τις ερωτήσεις.   

Θα θέλατε το παιδί σας/τα παιδιά σας να συνεχίσουν να συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα; Αν ναι, γιατί; Αν όχι, γιατί; 

 «Ναι». 

 «Ναι-διευκόλυνση». 

 Ναι γιατί είναι μεγάλη βοήθεια για τους εργαζόμενους γονείς, το παιδί μαθαίνει σε 

πιο υγεινή διατροφή και παράλληλα κοινωνικοποιείται εντός του σχολείου». 

 «Αδιάφορο». 

 «Ήδη από φέτος δεν συμμετέχουν διότι δεν μας ικανοποιεί η ποιότητα των σχολικών 

γευμάτων». 

 «Θα ήθελα να συνεχίσει». 

 «Θα ήθελα να συνεχίσει να συμμετέχει γιατί είναι μια εξαίρετη βοήθεια, όμως ο 

τρόπος παρασκευής και η ποσότητα του φαγητού σε ορισμένα είναι ελάχιστη. Επίσης 
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συγκριτικά με άλλες τροφοδοσίες γειτονικών περιοχών τα γεύματα τους παρέχουν 

λάδι ξεχωριστά για να προσθέτουν στη σαλάτα. Ένα παιδί που θα φάει το γεύμα στο 

σχολείο ή στο φροντιστήριο είναι ελλιπές. Στο σπίτι εμείς το εμπλουτίζουμε». 

 «Θα ήθελα πολύ να συμμετέχει με την πρϋπόθεση να βελτιωθεί η ποιότητα που φέτος 

είναι πολύ χειρότερη από πέρσυ. Είναι κρίμα μια τόσο σπουδαία προσπάθεια με 

σημαντικό κόστος να καταλήγει στα σκουπίδια!!!». 

 «Θα ήθελα το παιδί μου να συνεχίσει να συμμετέχει στο πρόγραμμα, προκειμένου να 

ενισχυθεί η ισότητα μετξύ των παιδιών διαφόρων κοινωνικών και οικονομικών 

ομάδων και προκειμένου να ακολουθεί το παιδί ισορροπημένο διαιτολόγοιο, υπό την 

προϋόθεση, ωστόσο, της βελτίωσης της ποιότητας των γευμάτων».  

 «Ναι». 

 «Ναι».  

 «Ναι». 

 «Ναι, πρόβλεψη περσσότερων φαγητών». 

 «Ναι αλλά με καλύτερα φαγητά». 

 «Ναι βοηθάει οικονομικά». 

 «Ναι για ισσοροπημένη διατροφή και σωστή ποσότητα». 

 «Ναι για να επεκταθεί». 

 «Ναι γιατί βοηθάει σε πολλούς τομείς της οικογένειας». 

 «Ναι γιατί βοηθάει στο καθημερινό μας πρόγραμμα». 

 «Ναι γιατί είμαι εργαζόμενη μητέρα και μερικές φορές δεν προλαβαίνω να μαγειρέψω 

σωστά για τα παιδιά». 

 «Ναι γιατί έτσι είναι κι άλλα παιδιά που θα βοηθηθούν». 

 «Ναι γιατί έτσι μαθαίνει πιο πολλά για την διατροφή». 

 «Ναι γιατί μαθόνουν να τρώνε ό,τι υπάρχει στο τραπέζι!» 

 «Ναι γιατί τρώνε τις τροφές που χρειάζεται ακόμα και αν δεν έχουμε την οικονομική 

δυνατότητα να τις παρέχουμε εμείς σε τόσο τακτά χρονικά διαστήματα». 

 «Ναι διότι τρώει έστω 1-3 από τις 5 μέρες». 

 «Ναι μας βοηθάτε». 
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 «Ναι να συνεχίσουν γιατί τα περισσότερα φαγητά τους αρέσουν». 

 «Ναι πρώτον δεν τρώει πρόχειρο γεύμα λόγο απουσίας μας ή έλλειψης χρόνου. 

Δεύτερον μας βοηθάει οικονομικά. Τρίτον τρώει υγιεινά. Τέταρτον σίγουρα τρώει, 

κτλ».  

 «Ναι, γιατί βοηθάει τα παιδιά να μαθαίνουν το ισορροπημένο διατροφολόγιο». 

 «Ναι, γιατί δίνεται η δυνατότητα στην οικογένεια που είναι εργαζόμενοι και οι δύο 

γονείς να περνά πιο πολύ χρόνο μαζί. Επίσης βοηθάει στον κοινωνικό προϋπολογισμό 

του σπιτιού και στις κοινωνικές σχέσεις των παιδιών». 

 «Ναι, γιατί δοκιμάζουν καινούργια φαγητά (όχι της Μαμάς) και βοηθάει και στον 

οικογενεαικό προϋπολογισμό.  

 «Ναι, γιατί δυσκολεύομαι να παρέχω και να προετοιμάζω φαγητό από το σπίτι. 

Επίσης, θεωρώ σημαντικό να τρώει με τους συμμαθητές του και να αυτοδιαχειρίζεται 

τις ατομικές του ανάγκες, ενώ όταν δεν το τρώει τον παροτρύνω να μην το πετάει 

αλλά να το φέρνει σπίτι και να σέβεται την τροφή». 

 «Ναι, γιατί είναι μεγάλη βοήθεια». 

 «Ναι γιατί είναι νόστιμα». 

 «Ναι, γιατί σαν θεσμός θα πρέπει να συνεχιστεί, η επιλογή των περισσότερων μενού 

είναι άθλια, το λεμονάτο κοτόπουλο γεμάτο κομμάτια ζελέ μέσα και άλλα πολλά». 

 «Ναι γιατί τρώνε πιο υγειινά». 

 «Ναι, διότι με αυτόν τρον τρόπο θα «αναγκαστούν» ως ένα βαθμό να τρώνε φαγητά 

όχι τόσο αγαπημένα τους». 

 «Ναι είναι πολύ βοηθητικό». 

 «Ναι εξυπηρετεί πολύ». 

 «Ναι, επειδή αποτελεί μια ολοκληρωμένη, υγιεινή επιλογή». 

 «Ναι, θα ήθελα να συνεχίσει, γιατί εθίζει το παιδί να τρώει υγιεινά και ισορροπημένα 

και του μαθαίνει τι σημαίνει υγιεινή διατροφή». 

 «Ναι». 

 «Ναι. Βοηθάει στη διατροφή». 
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 «Ναι. Γιατί βλέπουν το ενδεδειγμένο πρόγραμμα διατροφής, ασχέτως ποιότητας. 

Δηλαδή κρέας, ψάρι, όσπρια, λαδερά, κτλ». 

 «Ναι. Τα βοηθάει μέσα από την ομαδικότητα να μάθουν να τρώνε όλα τα φαγητά». 

 «Ναι. Καλό διατροφολόγιο. Κοινές διατροφικές συνήθειες». 

 «Όχι καθώς τα γεύμτα είναι ανεπαρκή». 

 «Όχι, γιατί η ποιότητα των γευμάτων δεν είναι εξίσου καλή όσο ήταν». 

 «Όχι, η ποιότητα και ο τρόπος συσκευασίας δεν είναι ικανοποιητικά». 

 «Όχι, γιατί τα περισσότερα φαγητά δεν τους άρεσαν». 

 «Το παιδί μας δεν συμμετέχει πλέον στο πρόγραμμα γιατί η ποιότητα των γευμάτων 

είναι κάκιστη. Πολλές φορές γύριζε στο σπίτι χωρίς να έχει καταφέρει να το φάει 

γιατί μύριζε άσχημα». 

 

Θα παροτρύνατε άλλους γονείς να συμμετέχουν τα παιδά τους στο πρόγραμμα; Αν 

ναι, γιατί; Αν όχι, γιατί; 

 «Ναι». 

 «Αν η ποιότητα του φαγητού ήταν καλή, το πρόγραμμα είναι πολύ υποστηρικτικό για 

όλες τις οικογένειες». 

 «Δεν θέλω να παροτρύνω άλλους γονείς για τις προσωπικές μου σκέψεις και γεύσεις. 

Πάντως αν με ρωτήσετε για τα σχολικά γεύματα είμαι επιφυλακτικός». 

 «Ναι». 

 «Ναι». 

 «Ναι». 

 «Ναι – διευκόλυνση στην καθημερινότητα». 

 «Ναι για ισορροπημένη διατροφή (όσπρια, λαχανικά, κτλ)». 

 «Ναι για να συνεχιστεί το πρόγραμμα». 

 «Ναι για τους λόγους που προανέφερα». 

 Ναι για τους παραπάνω λόγους». 

 «Ναι γιατί βοηθάει ποικιλοτρόπως». 
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 «Ναι γιατί όχι, για να περάσουν και τα παιδιά τους καλά». 

 «Ναι γιατί τα γεύματα είναι αξιόλογα!» 

 «Ναι είναι μια βοήθεια και μαθαίνουν τα παιδιά να τρώνε σωστά». 

 «Ναι εφόσον βελτιωθεί!!!» 

 «Ναι μας βοηθάτε πολύ». 

 «Ναι με μεγάλη θέρμη εφόσον βελτιωθεί η ποιότητα!!!» 

 «Ναι για τον παραπάνω λόγο». 

 «Ναι για τους ίδιους λόγους». 

 «Ναι για τους παραπάνω λόγους». 

 «Ναι, για τους παραπάνω λόγους. Η ποιότητα του φαγητού και οι συνταγές αν ήταν 

καλύτερες θα ήταν ιδανικό για τα παιδιά». 

 «Ναι, γιατί άλλους μπορεί να τους καλύτπει είτε οικονομικά είτε λόγω έλλειψης 

χρόνου είτε και ποιοτικά». 

 «Ναι, γιατί βοηθάει πολύ τα παιδιά σε πολλά πράγματα». 

 «Ναι, γιατί είναι ένα δωρεάν γέυμα, καλής ποιότητας».  

 «Ναι, γιατί είναι καθημερινό πρόγραμμα και τους μαθαίνει να δοκιμάζουν και να 

τρώνε όλες τις τροφές». 

 «Ναι, γιατί είναι πολύ εξυπηρετικό για το ολοήμερο πρόγραμμα και τηρούνται όλες οι 

συνθήκες υγιεινής». 

 «Ναι, ένα πλήρες γεύμα καθημερινά». 

 «Ναι, εξυπηρετεί πολύ». 

 «Ναι, υπό την προϋπόθεση της βελτίωσης της ποιότητας των γευμάτων».  

 «Ναι. Καλό φαγητό». 

 «Ναι. Με αυτό τον τρόπο τους φεύγει το άγχος του προγραμματισμού μαγειρέματος 

για την επόμενη μέρα». 

 «Ναι. Εξοικείωση σε σωστό διατροφολόγιο».  

 «Όχι». 

 «Όχι γιατί η ποιότητα και η γεύση του φαγητού χάλια». 

 «Όχι γιατί η ποιότητα είναι μέτρια έως κακή, ειδικά στις σαλάτες». 
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 «Όχι δεν θεωρώ ότι είναι ποιοτικό». 

 «Όχι διότι το φαγητό είναι άγευστο, άνοστο, κακομαγειρεμένο, με γλοιώδη υφή». 

 «Όχι, για τους παραπάνω λόγους». 

 «Όχι, γιατί είναι ντροπιαστικό το μενού, πάντα τις δύο πρώτες εβδομάδες που 

ξεκινούν τρώγονται τα φαγητά». 

 «Όχι, γιατί δεν ήταν κάτι το αξιόλογο από ποιότητα φαγητού». 

 «Όχι πολύ καλή ποιότητα φαγητού». 

 

Ποιές ήταν οι βασικές σας σκέψεις σχετικά με το πρόγραμμα, όταν αυτό ξεκίνησε; 

 «Ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα και μακάρι να γινόταν χρήση του και σε 

άλλα σχολεία». 

 «Καλή». 

 «Αν είναι το συσσίτιο πλήρες ελεγμένο και υγιεινό». 

 «Αν θα αρέσουν οι γεύσεις στο παιδί». 

 «Για να μάθουν τα παιδιά να τρώνε υγιεινά». 

 «Δεν ήξερα αν το φαγητό θα άρεσε στα παιδιά μου». 

 «Διστατική». 

 «Εάν το φαγητό θα θύμιζε σπιτικό ή όχι». 

 «Είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία». 

 «Εκτός από υγειινή διατροφή βοηθά στην κοινωνικοποίηση του παιδιού». 

 «Ενδιαφέρον και πολύ βοηθητικό». 

 «Επειδή εργάζομαι, πολλές φορές δεν προλαβαίνω να ετοιμάσω φαγητό κάθε μέρα 

για την επόμενη μέρα». 

 «Ευκαιρία να το δοκιμάσουμε». 

 «Η βασική μου σκέψη ήταν ότι θα δει και εκτός οικογένειας τις σωστές διατροφικές 

συνήθειες». 

 «Η ποιότητα». 

 «Η ποιότητα του γεύματος». 
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 «Ήμουν διστακτική για την ποιότητα». 

 «Ήταν ένα πολύ θετικό βήμα, ειδικά για οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρά 

προβλήματα επιβίωσης». 

 «Ήταν θετικές. Με τη λήψη των γευμάτων έγιναν απογοητευτικές». 

 «Θα βοηθήσει στο επιβαρυμένο πρόγραμμα της οικογένειας». 

 «Θα κρατήσει;» 

 «Θα μάθουν να τρώνε υγιεινά και με πρόγραμμα». 

 «Θετικές». 

 «Θετικές». 

 «Καλές». 

 «Καλή ιδέα». 

 «Μου άρεσε γιατί τα παιδιά μου θα έτρωγαν πιο σωστά». 

 «Μπράβο σας». 

 «Να βοηθηθούν τα παιδιά που έχουν πρόβλημα σίτησης». 

 «Να δοκιμάσουν τα παιδιά και νέες γεύσεις». 

 «Να βοηθηθούν αυτά τα παιδάκια που έχουν πραγματικά ανάγκη. Έτσι ώστε να μην 

σταματήσει το πρόγραμμα». 

 «Να τρέφεται το παιδί μου πιο σωστά». 

 «Οι βασικές σκέψεις μου ήταν πως τα παιδιά μου θα τρέφονταν υγιεινά και σωστά με 

υπευθυνότητα». 

 «Όταν ξεκίνησε καμία». 

 «Ότι βοηθά». 

 «Ότι είναι δια διευκόλυνση για το σπίτι να υπάρχει στάνταρ φαγητό για το παιδί 

καθημερινά». 

 «Ότι θα βοηθήσει την διεύρυνση του διατροφολογίου». 

 «Ότι θα βοηθούσε πάρα πολύ κάθε οικογένεια, και στο θέμα του χρόνου και του 

κόστους». 

 «Ότι θα έχω εναλλακτική». 

 «Ότι θα ήταν μέτριο έως κακό, όπως ήταν πριν». 
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 «Ότι θα ήταν όντως αξιόλογο». 

 «Ότι θα μάθει το παιδί μέσα από τη μίμηση να τρώει και άλλες τροφές που δεν 

κατανάλωνε ως τώρα. Επίσης, επειδή είμαι εργαζόμενη και μόνη μητέρα το 

θεωρούσα σημαντικό για την εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος». 

 «Ότι θα ξενοιάσουμε με το θέμα του φαγητού των παιδιών». 

 «Ότι πρόκειται για μια αξιόλογη προσπάθεια που θα βοηθούσε σημαντικά στη 

διατροφή των παιδιών και στον οικιακό προϋπολογισμό αν τα γεύματα ήταν 

ποιοτικά». 

 «Ότι τα παιδιά θα έχουν το καθημερινό τους γεύμα από το σχολείο». 

 «Ότι τα παιδιά μου θα έχουν εξασφαλισμένο το μεσημεριανό τους». 

 «Ποια θα ήταν η ποιότητα των γευμάτων». 

 «Ποιότητα φαγητού και γεύση». 

 «Πολύ ενδιαφέρον». 

 «Πολύ θετικές από πολλές απόψεις». 

 «Πολύ καλή ιδέα! Ειδικά για όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη λόγω βιοποριστικού 

προβλήματος». 

 «Πολύ καλό». 

 «Προάγει την ισότητα μεταξύ των παιδιών και βοηθάει σε μεγάλο βαθμό τις 

οικονομικά εξαθλιωμένες οικογένειες». 

 «Σημαντική βοήθεια στην επιλογή φαγητού και στη διαδικασία προετοιμασίας». 

 «Σκέψεις θετικές». 

 «Το αν θα γίνεται καθημερινά και αν θα δημιουργούνταν προβλήματα ή 

καθυστερήσεις στο υπόλοιπο πρόγραμμα του σχολείου». 

 

Ποιες είναι οι βασικές σας σκέψεις σχετικά με το πρόγραμμα τώρα; 

 «Καλή». 

 «Ανησυχώ αν τα συστατικά των γευμάτων είναι ποιοτικά, νομίζω ότι το επίπεδο του 

άλατος είναι υψηλό και δεν είμαι σίγουρη για τη διατροφική αξία. Επίσης, τα 
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πλαστικά που μπαίνει μέσα το φαγητό με ανησυχούν τόσο για το ότι 

καταναλώνονται από παιδιά, όσο και για την επίπτωση στο περιβάλλον όταν 

πετάγονται χιλιάδες από αυτά καθημερνικά. Επίσης, στεναχωριέμαι που όλη η 

γειτονιά γεμίζει με πλαστικά με φαγητό κάποιες φορές ανοικτά (ελπίζω να το τρώνε 

οι γάτες), κάποιες φορές κλειστά. Μου αρέσει που το παιδί μου, μου το φέρνει όταν 

δεν το τρώει και δεν το πετάει». 

 «Απογοήτευση». 

 «Απογοήτευση, τα παιδιά τρώνε λίγα πράγματα επιλεκτικά. Βάζω φαγητό τις μέρες 

που ξέρω ότι δεν τρώει το φαηγτό του σχολείου». 

 «Βοηθάει οικογένειες με οικονομικά προβλήματα». 

 «Βοηθάει πάρα πολύ με πολλούς τρόπους». 

 «Βοηθάει πολύ όλα τα παιδιά». 

 «Βρίσκω εξαιρετικό ότι έχουν βελτιωθεί αρκετά φαγητά». 

 «Γιατί δεν υπάρχουν εναλλαγές;» 

 «Δεν με ικανοποιεί, για το λόγο που προανέφερα, αυτόν της ποιότητας». 

 «Δεν υπάρχει ποικιλία και δεν σφραγίζονται καλά». 

 «Είμαι ικανοποιημένη, ειδικά για την περίοδο 2019-2020». 

 «Είναι καλό το πρόγραμμα αλλά με καλύτερες πρώτες ύλες». 

 «Είναι πολύ καλό, στο παιδί του αρέσει και το γεύμα και το ότι τρώει με άλλα παιδιά 

μαζί». 

 «Είναι χάλια». 

 «Επίσης θετικές, ο μόνος προβληματισμός είναι κατά πόσο είναι υγιεινό να κλείνουμε 

το ζεστό φαγητό σε πλαστική συσκευασία». 

 «Εύχομαι να μην σταματήσει». 

 «Έχουμε απογοητευτεί. Η ποιότητα των γευμάτων δεν είναι πάντα ικανοποιητική». 

 «Θετικές». 

 «Θετική». 

 «Καλές». 

 «Καλές αν βελτιωθεί η ποιότητα του φαγητού». 
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 «Καλή προσπάθεια αλλά πρέπει να βελτιωθεί επειγόντως η ποιότητα των γευμάτων». 

 «Καμία». 

 «Καμμία θετική». 

 «Μια χαρά!» 

 «Μπράβο». 

 «Να διατηρηθεί τουλάχιστον στα ίδια επίπεδα». 

 «Να συνεχίσει». 

 «Οι ίδιες».  

 «Οι ίδιες με μια μικρή απογοήτευση ως προς την ποιότητα του διανεμόμενου 

φαγητού, ιδίως με δεδομένο ότι διανέμεται σε παιδιά». 

 «Οι ίδιες που έχω αναφέρει και ανώτερα». 

 «Όλα οκ». 

 «Ότι βοηθάει και στην οικονομία του σπιτιού». 

 «Ότι δεν έχω εναλλακτική». 

 «Ότι δυστυχώς όσο καλό και να είναι το πρόγραμμα, δεν υπάρχει καθόλου έλεγχος 

στο τελικό αποτέλεσμα». 

 «Ότι είναι πολύ καλό». 

 «Ότι μάλλον δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε». 

 «Πιστεύω ότι είναι καλό πρόγραμμα και σίγουρα βοηθάει τις οικονομικά 

ασθενέστερες οικογένειες».  

 «Πλησιάζει σε ποιότητα αυτό του σπιτικού, οπότε το προτιμάω». 

 «Ποιότητα χάλια». 

 «Πολύ καλό». 

 «Πρέπει να συνεχιστεί και να καθιερωθεί σε όλα τα σχολεία». 

 «Σίγουρα όχι αρνητικές». 

 «Στεναχωριέμαι πολύ αναλογιζόμενη το κόστος και τον κόπο που απαιτεί το 

πρόγραμμα δεδομένου ότι τις περισσότερες φορές το γεύμα είναι αδύνατον να 

καταναλωθεί». 

 «Συνέχεια προγράμματος. Ποικιλία στο διατροφολόγιο». 
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 «Συνεχίζει να μου αρέσει, αλλά θα ήθελα να μπουν και άλλα φαγητά». 

 «Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης».  

 «Χαίρομαι που υπάρχει και μακάρι να συνεχιστεί». 

 «Χάλια ποιότητα φαγητού». 

 «Χρειάζεται σίγουρα βελτίωση και μακάρι να υπάρξει». 

 «Χρήζει βελτιώσεων αλλά είναι στη σωστή κατεύθυνση». 

 

Ποιες αλλαγές θεωρείτε ότι πρέπει να γίνουν, ώστε να είναι περισσότερο 

αποδοτικό το πρόγραμμα; 

 «Οι ίδιες». 

 «Αλλαγή στον ανάδοχο και στις προδιαγραφές του διαγωνισμού». 

 «Αλλαγή συσκευασίας, καλύτερο μαγείρεμα, φαγητά που δεν γίνονται μια μάζα κατά 

τη μεταφορά». 

 «Αν είναι νοστιμότατο το φαγητό θα καταναλώνεται πιο ευχάσιτα από τα παιδιά». 

 «Βελτίωση ποιότητας». 

 «Δεν έχω να προσθέσω κάτι». 

 «Δεν χρειάζονται αλλαγές». 

 «Διεύρυνση διατροφολογίου». 

 «Δράσεις – ενημερώσεις στο σχολείο για υγιεινή διατροφή». 

 «Εφόσον από μαγειρική το θέμα δεν σώζεται, θα προτιμούσα πιτούλες έτοιμες όπως 

χορτόπιτες, τυρόπιτες, φρούτα και χυμούς ή κριτσίνια υγιεινά».  

 «Θα έπρεπε να επεκταθεί στα σχολεία όλης της επικράτειας». 

 «Θα έπρεπε να έχει καλύτερο μενού».  

 «Θα πρέπει να γίνουν νοστιμότερα, ζεστά, να μη μυρίζουν πλαστικό».  

 «Ίσως λίγη περισσότερη ποικιλία». 

 «Καλύτερη ποιότητα και όχι τα ίδια φαγητά συνέχεια». 

 «Καλύτερη ποιότητα». 

 «Καλύτερη ποιότητα, όχι τόσο αλμυρά, πιο φρέσκιες σαλάτες».  
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 «Καμία». 

 «Κάποια πιάτα να είναι πιο ελκυστικά για τα παιδιά». 

 «Κάποια φαγητά να αλλάξουν».  

 «Λίγο περισσότερες προτάσεις για λαδερά». 

 «Μεγαλύτερη ποικιλία». 

 «Μεγαλύτερη ποικιλία ανά τρίμηνο!» 

 «Μεγαλύτερη ποικιλία γευμάτων». 

 «Μεγαλύτερη ποικιλία στο φαγητό». 

 «Να αλλάζει λίγο το μενού». 

 «Να αλλάζει το μενού». 

 «Να αποφεύγεται η χρήση του πλαστικού ως συσκευασία, γιατί δεν είναι μια υγιεινή 

λύση αποθήκευσης ζεστών τροφίμων».  

 «Να βελτιωθεί η ποιότητα μερικών φαγητών». 

 «Να βελτιωθεί σίγουρα η ποιότητα και να υπάρχει σωστή ενημέρωση». 

 «Να γίνουν τα φαγητά πιο νόστιμα, π.χ. περισσότερο αλάτι και λάδι σε ορισμένα 

φαγητά, ώστε να είναι πιο ελκυστικά για τα παιδιά». 

 «Να είναι πιο νόστιμα». 

 «Να είναι σε διαφορετικά κεσεδάκια το κρέας από το ζυμαρικό ή την πατάτα». 

 «Να ελεχθεί η ποιότητα των φαγητών».  

 «Να έχει και επιδόρπιο». 

 «Να έχουν πιο πολλά φρούτα». 

 «Να μπουν και άλλα φαγητά στο πρόγραμμα!» 

 «Να προσθέτει λάδι, να αλλαχτεί η σπανακόπιτα είνα άκρως άγευστη και πρόχειρη. 

Το αυγό και η φέτα να προσφέονται σε ξεχωριστή συσκευασία και όχι μέσα στη 

σαλάτα». 

 «Να υπάρχει αυστηρός έλεγχος σχετικά με τις πρώτες ύλες, τον τρόπο οπαρασκευής 

αλλά και στο τελικό είδος που παραλαμβάνουν οι μαθητές!» 

 «Να υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία τροφίμων και ίσως περισσότερα γεύματα στη 

διάρκεια της ημέρας».  
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 «Να υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία φαγητού». 

 «Νοστιμιά, αλλαγή μενού». 

 «Ο χρόνος που παραδίδονται τα γεύματα στο κάθε σχολείο θα ήταν καλύτερο να μην 

υπερβαίνει το 2ωρο! Όταν τα γεύματα έχουν παραμείνει πολλή ώρα σφραγισμένα 

μετά το άνοιγμα, αναλόγως με το τρόφιμο που περιέχουν τις περισσότερες φορές 

έχουν ‘ξινίσει’». 

 «Όπως έχει». 

 «Πάρτε άλλο σεφ. Άλλο κέτερινγκ. Απλώς δεν είναι νόστιμο και είναι αηδιαστικό, 

κακής ποιότητας. Ή καλύτερα να μας δίνατε κουπόνια για να αγοράζουμε μαγειρευτό 

φαητό από ένα μαγειρείο. Ή ένα μικρό επίδομα για να αγοράζαμε εμείς φαγητό. Τα 

φρούτα και λαχανικά στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ καλή ιδέα». 

 «Περισσότερο διαφορετικά γεύματα!!!» 

 «Περισσότερα φρούτα ή μικρές φρουτοσαλάτες έτοιμες και άμεσες για κατανάλωση». 

 «Περισσότερη ποικιλία». 

 «Περισσότερος έλεγχος στην ποιότητα». 

 «Πιο ελκυστικά γεύματα». 

 «Πιο δελεαστική εμφάνιση». 

 «Ποικιλία λαχανικών και φρούτων». 

 «Ποικιλία στο διατροφολόγιο». 

 «Ποιότητα γευμάτων, πρώτες ύλες αλλά και συσκευασία γευμάτων».  

 «Ποιότητα και συνταγές φαγητού. Πιο καλές σαλάτες (χοντροκομμένες και στεγνές). 

Η διαχείριση του φαγητού να είναι ανθρώπινη (τρώνε στο πάτωμα στην αυλή όταν 

δεν προλάβουν), λιγότερο πλαστικό στις συσκευασίες, να ενσωματωθεί σε κάποιο 

μάθημα για την αλλαγή κουλτούρας διατροφής, να βρεθεί τρόπος να μην πετάγεται 

το φαγητό».  

 «Το φαγητό ποιοτικό-γευστικό, σωστοί συνδυασμοί».  
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Ενότητα Β: Χαρακτηριστικά των Γονέων 

Στη δεύτερη ενότητα του ερωτηματολογίου περιλαμβάνονται ερωτήσεις για τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά των Γονέων (φύλο, ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο), 

εργασιακά και οικονομικά χαρακτηριστικά. Οι γονείς που απαντούν είναι συνήθως 

γυναίκες, 40-49 ετών, απόφοιτοι επαγγελματικής σχολής ή ΤΕΙ/ΑΕΙ, εργαζόμενοι και 

μέτριας οικονομικής κατάστασης. Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά αναλυτικότερα. 

 

Γράφημα 15. 

Φύλο Γονέα που απάντησε 

 

Πηγή: Έρευνα Αξιολόγησης Σχολικών Γευμάτων – Γονείς, 2020. 
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Γράφημα 16. 

Ηλικία Γονέα που απάντησε 

 

Πηγή: Έρευνα Αξιολόγησης Σχολικών Γευμάτων – Γονείς, 2020. 

Γράφημα 17. 

Εκπαιδευτικό επίπεδο γονέα που απάντησε 

 

Πηγή: Έρευνα Αξιολόγησης Σχολικών Γευμάτων – Γονείς, 2020. 
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Γράφημα 18. 

Θέση στην αγορά εργασίας γονέα που απάντησε 

 

Πηγή: Έρευνα Αξιολόγησης Σχολικών Γευμάτων – Γονείς, 2020. 

 

Γράφημα  19. 

Οικονομική κατάσταση νοικοκυριού 

 

Πηγή: Έρευνα Αξιολόγησης Σχολικών Γευμάτων – Γονείς, 2020. 
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Ενότητα Γ: Χαρακτηριστικά μαθητών  

Με την τρίτη ενότητα του ερωτηματολογίου διερευνώνται δύο παράμετροι που αφορούν 

τους μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα των Σχολικών Γευμάτων: ο αριθμός των 

παιδιών από κάθε νοικοκυριό που συμμετέχει και οι ηλικίες τους. Από τις απαντήσεις 

φαίνεται ότι στις περισσότερες οικογένειες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα υπάρχει ένα 

παιδί. Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων μαθητών στο πρόγραμμα των «Σχολικών 

Γευμάτων» είναι μικρότερη της μέσης ηλικίας των μαθητών δημοτικού, άρα συμμετέχουν 

κατά κύριο λόγο οι μαθητές των μικρότερων τάξεων του δημοτικού.  

  

Γράφημα 20. 

Αριθμός παιδιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 

 

Πηγή: Έρευνα Αξιολόγησης Σχολικών Γευμάτων – Γονείς, 2020. 
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Γράφημα 21. 

Ηλικίες παιδιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
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συμμετέχουν

Μέση ηλικία παιδιών δημοτικού

 

Πηγή: Έρευνα Αξιολόγησης Σχολικών Γευμάτων – Γονείς, 2020. 

 

Κάποιες απλές συσχετίσεις  

Το δείγμα της συγκεκριμένης έρευνας παρέχει οριακά τη δυνατότητα πραγματοποίησης 

κάποιων στατιστικών συσχετίσεων μεταξύ των εξεταζόμενων μεταβλητών. Εξετάσαμε την 

ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ της συνολικής αξιολόγησης και της αξιολόγησης των επιμέρους 

παραμέτρων με το εκπαιδευτικό επίπεδο του γονέα που απάντησε και της οικονομικής 

κατάστασης του νοικοκυριού. Από την ανάλυση προκύπτει ότι η οικονομική κατάσταση 

του νοικοκυριού δεν συσχετίζεται με τη συνολική αξιολόγηση του προγράμματος ούτε με 

τις επιμέρους παραμέτρους της αξιολόγησης. Υπάρχει θετική, στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση, μεταξύ του εκπαιδευτικού επιπέδου και ορισμένων παραμέτρων αξιολόγησης 

(ημερήσιο διαιτολόγιο, εξαμηνιαίο διαιτολόγιο, ποσότητα γεύματος και τήρηση όρων 

υγιεινής) αλλά όχι με τη συνολική αξιολόγηση και την ποιότητα του γεύματος. Φαίνεται 

δηλαδή ότι όσο πιο υψηλό είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο τόσο πιο θετικά αξιολογούνται 



Αξιολόγηση Σχολικών Γευμάτων – Έρευνα Γονέων 

 

34 

 

το ημερήσιο διαιτολόγιο, το εξαμηνιαίο διαιτολόγιο, την ποσότητα του γεύματος και την 

τήρηση των όρων υγιεινής, ενώ για τις λοιπές μεταβλητές (συνολική αξιολόγηση και 

ποιότητα του γεύματος) δεν εμφανίζεται στατιστικά σημαντική συσχέτιση με το 

εκπαιδευτικό επίπεδο του γονέα που απάντησε το ερωτηματολόγιο.  

Πίνακας 1. 

Συσχετίσεις μεταξύ αξιολόγησης, εκπαιδευτικού επιπέδου και οικονομικής κατάστασης 

 

Συνολική 

αξιολόγηση 

Ημερήσιο 

διαιτολόγιο  

Εξαμηνιαίο 

διαιτολόγιο  

Ποσότητα 

γεύματος 

Ποιότητα 

γεύματος 

Τήρηση 

όρων 

υγιεινής 

Εκπαιδευτικό 

επίπεδο 

Οικονομική 

κατάσταση: 

Συνολική  

αξιολόγηση 

Pearson 

Correlation 
1 .593** .567** .498** .816** .679** .164 .099 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .224 .462 

N 59 59 59 59 59 59 57 57 

Ημερήσιο  

διαιτολόγιο  

Pearson 

Correlation 
.593** 1 .932** .542** .469** .648** .280* .009 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .035 .947 

N 59 59 59 59 59 59 57 57 

Εξαμηνιαίο  

διαιτολόγιο  

Pearson 

Correlation 
.567** .932** 1 .639** .488** .636** .275* .033 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .039 .806 

N 59 59 59 59 59 59 57 57 

Ποσότητα  

γεύματος 

Pearson 

Correlation 
.498** .542** .639** 1 .439** .453** .369** .174 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .001 .000 .005 .196 

N 59 59 59 59 59 59 57 57 

Ποιότητα  

γεύματος 

Pearson 

Correlation 
.816** .469** .488** .439** 1 .662** .075 .174 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .001  .000 .581 .196 

N 59 59 59 59 59 59 57 57 

Τήρηση  

όρων  

υγιεινής 

Pearson 

Correlation 
.679** .648** .636** .453** .662** 1 .279* .025 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .035 .856 

N 59 59 59 59 59 59 57 57 
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Εκπαιδευτικό  

επίπεδο 

Pearson 

Correlation 
.164 .280* .275* .369** .075 .279* 1 -.015 

Sig. (2-tailed) .224 .035 .039 .005 .581 .035  .910 

N 57 57 57 57 57 57 57 57 

Οικονομική  

κατάσταση  

Pearson 

Correlation 
.099 .009 .033 .174 .174 .025 -.015 1 

Sig. (2-tailed) .462 .947 .806 .196 .196 .856 .910  

N 57 57 57 57 57 57 57 57 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Πηγή: Έρευνα Αξιολόγησης Σχολικών Γευμάτων – Γονείς, 2020. 

 

Έλληνες και αλλοδαποί γονείς 

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα της έρευνας των γονέων αφορούν τους γονείς που είναι 

Έλληνες ή/και μιλούν άνετα την ελληνική γλώσσα και μπορούσαν να απαντήσουν το 

ερωτηματολόγιο. Στα σχολεία του επιλεγμένου δείγματος για την αξιολόγηση του 

προγράμματος των «Σχολικών Γευμάτων» περιλαμβάνονται και δύο σχολεία, στα οποία 

υψηλό ποσοστό γονέων-μαθητών είναι αλλοδαποί και δεν ομιλούν άνετα ή καθόλου 

ελληνικά. Για να λάβουμε πληροφόρηση και από την ομάδα αυτή των γονέων 

πραγματοποιήθηκε μια πρόσθετη ποιοτική έρευνα με συνεντεύξεις- ερωτηματολόγια που 

είχαν μεταφραστεί στα αγγλικά. Από τη συμπληρωματική αυτή διερεύνηση προέκυψαν τα 

ακόλουθα συμπεράσματα: 

 Αξιολογούν θετικότερα το πρόγραμμα συνολικά. 

 Αξιολογούν θετικότερα όλες τις επιμέρους παραμέτρους του προγράμματος.  

 Αναφέρουν ότι ήταν βοηθητικό σχετικά με τον οικογενειακό προϋπολογισμό. 

 Αναφέρουν ότι οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών τους δεν έχουν επηρεαστεί. 

Σχετικά με το αν έχουν επηρεαστεί οι κοινωνικές σχέσεις των παιδιών τους από το 

ξεκίνημα του προγράμματος, οι μισοί αλλοδαποί γονείς αναφέρουν ότι οι σχέσεις 
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βελτιώθηκαν και οι μισοί ότι δεν επηρεάστηκαν. Συγκριτικά, το 81% των Ελλήνων 

γονέων αναφέρουν ότι οι σχέσεις των παιδιών τους δεν έχουν επηρεαστεί.  

 Οι μισοί αλλοδαποί γονείς προτιμούν το γεύμα να καταναλώνεται στο σπίτι και οι 

άλλοι μισοί στο σχολείο. Συγκριτικά, το 68% των Ελλήνων γονέων προτιμά το 

γεύμα να καταναλώνεται στο σπίτι.  

 Οι αλλοδαποί γονείς αναφέρουν ότι το πρόγραμμα των «Σχολικών Γευμάτων» 

βοηθά στην ενσωμάτωση στην ελληνική κοινωνία.  

 

Σύνοψη – συμπεράσματα 

Με την παρούσα έκθεση παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του 

προγράμματος των Σχολικών Γευμάτων στα δημοτικά σχολεία από την πλευρά των 

γονέων. Η αξιολόγηση από την πλευρά των γονέων περιλαμβάνει διάφορες πτυχές του 

προγράμματος όπως το ημερήσιο και εξαμηνιαίο διαιτολόγιο, την ποιότητα του γεύματος, 

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

συντονιστές των πρωτοβάθμιων διευθύνσεων του Υπουργείου Παιδείας και οι δάσκαλοι. 

Από όλες τις επιμέρους έρευνες αξιολόγησης του προγράμματος που έχουν αναλυθεί μέχρι 

στιγμής, συμπεριλαμβανομένης και της έρευνας αξιολόγησης των γονέων, προκύπτει η 

θετική εικόνα των εμπλεκομένων με  το πρόγραμμα, τόσο συνολικά όσο και για τις 

επιμέρους πτυχές αυτού.  

 Οι γονείς αποτελούν έναν σημαντικό άξονα στην γενικότερη αξιολόγηση του 

προγράμματος λόγω της συναισθηματικής εμπλοκής τους με τα παιδιά. Αυτό δεν σημαίνει 

ότι οι αξιολογήσεις των λοιπών εμπλεκομένων έχουν μικρότερη σημασία. Απλώς 

διευκρινίζεται για να ληφθεί η παράμετρος αυτή υπόψη στην κατανόηση των 

αποτελεσμάτων. Είναι ασφαλώς δεδομένο ότι ο κάθε εμπλεκόμενος έχει διαφορετικές 

μεροληψίες και προτεραιότητες και διαφορετικά συμφέροντα και οι παράμετροι αυτοί 

είναι σκόπιμο να λαμβάνονται υπόψη στην σύγκριση των αποτελεσμάτων. Όταν βέβαια 
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προκύπτουν κοινά συμπεράσματα από τις διάφορες πλευρές, αυτό έχει τη δικιά του 

σημασία.  

Για την έρευνα των γονέων χρησιμοποιήθηκε ειδικό ερωτηματολόγιο που 

απευθύνθηκε στους γονείς που γνώριζαν ελληνικά. Συμπληρωματικά έγινε μια ποιοτική 

έρευνα με τη συμμετοχή γονέων που δεν ομιλούσαν ελληνικά. Το ποσοστό ανταπόκρισης 

του ερωτηματολογίου αξιολόγησης των γονέων ανήλθε στο 45%. Το ποσοστό αυτό είναι 

υψηλότερο από το ποσοστό ανταπόκρισης των δασκάλων (38%) αλλά χαμηλότερο από τα 

ποσοστά ανταπόκρισης των αναδόχων (77%) και των συντονιστών (65%). Δεδομένων 

των προβλημάτων που προέκυψαν κατά τη συλλογή των δεδομένων λόγω της πανδημίας 

και της διαδικτυακής μορφής της έρευνας, το ποσοστό ανταπόκρισης στην παρούσα 

έρευνα θεωρείται ικανοποιητικό.  

Το πρόγραμμα των «Σχολικών Γευμάτων» αξιολογείται θετικά ή πολύ θετικά από 

το 53% των γονέων. Σημειώνεται ότι το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε τόσο από γονείς 

των οποίων τα παιδιά συμμετέχουν στο πρόγραμμα όσο και από γονείς που δεν έχουν 

επιλέξει τη συμμετοχή στο πρόγραμμα την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας. Οι θετικές 

αξιολογήσεις των γονέων για το πρόγραμμα συνολικά παρότι προκύπτουν από την 

πλειοψηφία των ερωτώμενων, είναι χαμηλότερες από τις θετικές αξιολογήσεις που 

δίνονται από τους λοιπούς εμπλεκόμενους (ανάδοχοι: 85%, συντονιστές: 82% και 

δάσκαλοι: 73%).  

Στη συνολική αξιολόγηση οι γονείς φαίνονται περισσότερο επιφυλακτικοί 

συγκριτικά με την αξιολόγηση των περισσοτέρων επιμέρους παραμέτρων και 

συγκεκριμένα την αξιολόγηση του ημερησίου και εξαμηνιαίου διαιτολογίου (67% θετικές 

και πολύ θετικές αξιολογήσεις), της ποσότητας του γεύματος (72% θετικές και πολύ 

θετικές αξιολογήσεις), της ποιότητας του γεύματος (47% θετικές και πολύ θετικές 

αξιολογήσεις και της τήρησης των όρων υγιεινής (76% θετικές και πολύ θετικές 

αξιολογήσεις. Από τα αποτελέσματα αυτά φαίνεται ότι ο σημαντικότερος παράγοντας 

επιφύλαξης των γονέων είναι η ποιότητα του γεύματος.  
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Σχετικά με την ενημέρωση που έχουν λάβει από το σχολείο, η συντριπτική 

πλειοψηφία των γονέων αναφέρει ότι έχει πραγματοποιηθεί σχετική ενημέρωση. Παρόλα 

αυτά καταγράφονται και ορισμένα θέματα για τα οποία οι γονείς επιθυμούν 

συμπληρωματική ενημέρωση. Τα θέματα αυτά είναι κυρίως οι διαδικασίες προετοιμασίας 

των γευμάτων και η διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος στο σχολείο.  

Ένα κρίσιμο ερώτημα με τρεις διαφορετικές παραμέτρους αφορά τον τρόπο με τον 

οποίο το πρόγραμμα ενδεχομένως επηρέασε την οικογένεια των συμμετεχόντων. 

Διερευνάται αν επηρέασε τον οικογενειακό προϋπολογισμό, τις διατροφικές συνήθειες 

των παιδιών και τις κοινωνικές σχέσεις των παιδιών. Από τις απαντήσεις των γονέων 

φαίνεται ότι το πρόγραμμα βοήθησε τον οικογενειακό προϋπολογισμό καθώς και τον 

οικογενειακό προγραμματισμό, βελτίωσε τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών αλλά δεν 

επηρέασε τις κοινωνικές τους επαφές με τους συμμαθητές τους. Σημειώνεται ότι τα 

αποτελέσματα αυτά αφορούν τους  γονείς που μιλούν ελληνικά, που στην πλειοψηφία 

τους είναι Έλληνες. Οι αλλοδαποί γονείς σημειώνουν ότι βελτιώθηκαν και οι κοινωνικές 

σχέσεις των παιδιών τους. Το αποτέλεσμα αυτό είναι σημαντικό καθώς ενδεχομένως οι 

κοινωνικές σχέσεις των Ελλήνων μαθητών να ήταν ήδη ικανοποιητικές ενώ η 

κοινωνικοποίηση των αλλοδαπών μαθητών αποτελεί σίγουρα μια περισσότερο 

απαιτητική διαδικασία, στην οποία από ό,τι φαίνεται το πρόγραμμα των «Σχολικών 

Γευμάτων» συμβάλλει θετικά. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι και στα σχόλια που 

καταγράφονται από τους Έλληνες γονείς σημειώνεται η συμβολή του προγράμμαοτς στην 

προώθηση της ισότητας μεταξύ παιδιών από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες.  

Οι γονείς είναι γενικά θετικοί στο πρόγραμμα αλλά σημειώνουν και ορισμένους 

προβληματισμούς και ενστάσεις καθώς και προτάσεις αλλαγών για την βελτίωση του 

προγράμματος. Τους προβληματίζει κατά κύριο λόγο η ποιότητα του γεύματος, οι 

πλαστικές συσκευασίες και η σπατάλη πόρων όταν πετιούνται κάποια γεύματα. Ειδικά για 

το θέμα της συσκευασίας διατυπώνονται πολλά παράπονα που αφορούν τόσο την υγεία 

των μαθητών όσο και την περιβαλλοντική επίπτωση. Οι γονείς σημειώνουν επίσης ότι 

επιθυμούν περισσότερη ενημέρωση για κάποια θέματα, μεγαλύτερη ποικιλία στο 
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διαιτολόγιο, να γίνουν τα γεύματα περισσότερο ελκυστικά για τα παιδιά και γενικά 

επιθυμούν αναβάθμιση της ποιότητας των γευμάτων.  

Οι απαντήσεις των γονέων δίνονται κυρίως από τις μητέρες των παιδιών, που είναι 

συχνά 40-49 ετών, εργαζόμενες, με ικανοποιητικό εκπαιδευτικό επίπεδο και μέτρια 

οικονομική κατάσταση κατά δήλωσή τους. Αξίζει να αναφερθεί ότι διαπιστώνεται 

στατιστική συσχέτιση μεταξύ της θετικής αξιολόγησης και του υψηλότερου εκπαιδευτικού 

επιπέδου για ορισμένες από τις εξεταζόμενες παραμέτρους. Αξίζει τέλος να επισημανθεί 

ότι οι αξιολογήσεις των αλλοδαπών γονέων είναι μάλλον θετικότερες και επικεντρώνονται 

στην επίπτωση του προγράμματος στην κοινωνικοποίηση των παιδιών τους στην 

ελληνική μαθητική κοινότητα.  

Συμπερασματικά, η έρευνα αξιολόγησης των γονέων για το πρόγραμμα των 

«Σχολικών Γευμάτων» επιβεβαιώνει κάποιες αρχικά τεθείσες στοχεύσεις του 

προγράμματος μεταξύ των οποίων είναι η ενίσχυση των διατροφικών συνηθειών των 

παιδιών και ο οικογενειακός προϋπολογισμός αλλά και η προώθηση της 

ενσωμάτωσης/κοινωνικοποίησης παιδιών από διαφορετικά περιβάλλοντα στην ελληνική 

κοινωνία.. Αναδεικνύονται παράλληλα και προβληματισμοί που μπορούν να αξιοποιηθούν 

για την βελτίωση του προγράμματος στο μέλλον και αφορούν κυρίως τον τρόπο 

συσκευασίας και κάποια άλλα χαρακτηριστικά της ποιότητας των γευμάτων.  
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΟΝΕΩΝ 



Εισαγωγικό Σημείωμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ» - Έρευνα σε γονείς - 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 5 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 γονείς - q1

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

Συνολική αξιολόγηση

Διαιτολόγιο ημερήσιου
προγράμματος

Διαιτολόγιο ανά εξάμηνο

Ποσότητα γεύματος

Ποιότητα γεύματος

Τήρηση όρων υγιεινής

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 του προγράμματος.

*

2. Έχετε ενημερωθεί πλήρως από το σχολείο για το πρόγραμμα; Αν όχι, ποιες επιπλέον πληροφορίες
χρειάζεστε;

*

3. Πώς επηρέασε το πρόγραμμα τον οικογενειακό σας προϋπολογισμό;*

Βοήθησε

Δεν επηρέασε

Δεν βοήθησε

4. Έχουν επηρεαστεί οι διατροφικές συνήθειες του παιδιού, κατά τις μέρες που δεν γευματίζει στο σχολείο;*

Οι διατροφικές του συνήθειες έχουν βελτιωθεί

Οι διατροφικές του συνήθειες δεν έχουν επηρεαστεί

Οι διατροφικές του συνήθειες έχουν χειροτερέψει

5. Έχουν επηρεαστεί οι κοινωνικές σχέσεις του παιδιού με τους συμμαθητές του από την έναρξη του
προγράμματος;

*

Οι κοινωνικές σχέσεις του έχουν βελτιωθεί

Οι κοινωνικές σχέσεις του δεν έχουν επηρεαστεί

Οι κοινωνικές σχέσεις του έχουν χειροτερέψει
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6. Το παιδί σας παρακολουθούσε την ζώνη του ολοήμερου προγράμματος πριν την έναρξη του
προγράμματος;

*

Ναι

Όχι

7. Προτιμάτε το σχολικό γεύμα:*

Να καταναλώνεται στο σχολείο

Να καταναλώνεται στο σπίτι

8. Θα θέλατε το παιδί σας/τα παιδιά σας να συνεχίσουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα; Αν ναι, γιατί; Αν όχι,
γιατί;

*

9. Θα παροτρύνατε άλλους γονείς να συμμετέχουν τα παιδιά τους στο πρόγραμμα; Αν ναι, γιατί; Αν όχι, γιατί;*

10. Ποιες ήταν οι βασικές σας σκέψεις σχετικά με το πρόγραμμα, όταν αυτό ξεκίνησε;

11. Ποιες είναι οι βασικές σας σκέψεις σχετικά με το πρόγραμμα τώρα;

12. Ποιες αλλαγές θεωρείτε ότι θα πρέπει να γίνουν, ώστε να είναι περισσότερο αποτελεσματικό το
πρόγραμμα;
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Χαρακτηριστικά γονέα που απαντά το ερωτηματολόγιο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ» - Έρευνα σε γονείς - q1

13. Φύλο:*

Άνδρας

Γυναίκα

14. Ηλικία:*

15. Εκπαιδευτικό επίπεδο:*

απόφοιτος δημοτικού

απόφοιτος τριτάξιου γυμνασίου

απόφοιτος λυκείου

απόφοιτος ΙΕΚ, επαγγελματικής σχολής

απόφοιτος ΤΕΙ/ΑΕΙ

κάτοχος μεταπτυχιακού/διδακτορικού

16. Θέση στην αγορά εργασίας:*

Άνεργος/η

Εργαζόμενος/η

Οικοκυρικά/δεν εργάζομαι εκτός σπιτιού

Συνταξιούχος

17. Πώς θα χαρακτηρίζατε την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού σας:*

Πολύ άνετη

Άνετη 

Ούτε άνετη/ούτε δύσκολη 

Δύσκολη 

Πολύ δύσκολη
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Χαρακτηριστικά παιδιών
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18. Αριθμός παιδιών σας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα:*

19. Ηλικίες παιδιών:*
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