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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η θεωρητική και ερευνητική μας 

μελέτη η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της εκπόνησης της πτυχιακής 

εργασίας και αφορά τους κοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν την άτυπη μορφή 

αξιολόγησης που εφαρμόζεται στο νηπιαγωγείο.

Στο πρώτο μέρος γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης του γενικού πλαισίου 

των νομοθετικών αλλαγών και τη σύνδεσή τους με τη θεωρία του δομολειτουργισμόυ 

καθώς και των θεωριών των Bourdieu-Passeron, Bernstein και Hargreaves που 

σχετίζονται με την ανισότητα των εκπαιδευτικών ευκαιριών στις οποίες βασίσαμε την 

ερευνητική μας μελέτη, των στοιχείων, δηλαδή, και των τρόπων με τον οποίο 

εφαρμόζεται η επιλεκτική διαδικασία της εκπαίδευσης μέσα από την άτυπη 

αξιολόγηση.

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται αναλυτικά τόσο ο σχεδιασμός όσο και τα 

δεδομένα που προέκυψαν από την ερευνητική μας προσπάθεια καθώς και τα 

συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε και τα οποία συνδέονται με όσα αναφέρθηκαν 

στο πρώτο μέρος της μελέτης μας.

Τέλος παραθέτουμε στο τρίτο μέρος και με τη μορφή παραρτημάτων τις 

καταγεγραμμένες παρατηρήσεις και συνεντεύξεις, το ερωτηματολόγιο που 

μοιράστηκε στις νηπιαγωγούς, καθώς και τους πίνακες που περιγράφουν τα 

αποτελέσματα της επεξεργασίας των δεδομένων μας, τα οποία αποτελούν τα στοιχεία 

που συλλέξαμε κατά τη διεξαγωγή της έρευνάς μας και μπορούν να φανούν χρήσιμα 

και να δώσουν πολύτιμες πληροφορίες πέρα από αυτές που συλλέξαμε εμείς 

βασιζόμενοι στους στόχους της ερευνητικής μας προσπάθειας.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα μελέτη έχει τίτλο "οι κοινωνικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις 

άτυπες μορφές αξιολόγησης του νηπιαγωγείου" με έμφαση στο ρόλο του 

πολιτιστικού κεφαλαίου, του κώδικα επικοινωνίας και της επικόλλησης της 

κοινωνικής ετικέτας.

Αφορμή της αναζήτησης αυτής μέσα από τις κοινωνιολογικές θεωρίες είναι οι 

μεταβολές που παρατηρούνται στη νομοθετική πραγματικότητα, όσον αφορά την 

αναζήτηση της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας του σχολείου, με την 

εισαγωγή της έννοιας της αξιολόγησης σε όλες τις βαθμίδες και στα πλαίσια της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η σύνδεση αυτή του εκπαιδευτικού θεσμού με την 

παραγωγή για την επίτευξη της ανάπτυξης της οικονομίας και της 

ανταγωνιστικότητας μας οδηγεί στο να εξετάσουμε τον θεωρητικό προσδιορισμό του 

φαινομένου αυτού μέσα από τους θεωρητικούς του δομολειτουργισμού. Στις ταξικά 

διαιρεμένες κοινωνίες λοιπόν ο ρόλος που καλείται να επιτελέσει το εκπαιδευτικό 

σύστημα είναι επιλεκτικός και ταυτόχρονα νομιμοποιητικός της συγκεκριμένης 

επιλογής, ώστε να αναπαραχθεί η κοινωνική δομή και να διατηρηθεί η κοινωνική 

τάξη.

Παρατηρώντας λοιπόν την επιλεκτική αυτή λειτουργία του εκπαιδευτικού 

συστήματος να διευρύνεται και να εισάγεται και στα πρώτα χρόνια της σχολικής 

ζωής των παιδιών, εξετάσαμε τρεις από τις θεωρίες που ασχολούνται με την ανάδειξη 

των στοιχείων που προκαλούν την εκπαιδευτική ανισότητα και τους τρόπους μέσα 

από τους οποίους η άτυπη αξιολόγηση που εντοπίζουμε σε αυτή την πρώιμη βαθμίδα 

εκπαίδευσης πραγματοποιεί και νομιμοποιεί την επιλογή αυτή. Οι Bourdieu-Passeron 

και Bernstein αναφέρουν ότι τα στοιχεία που οδηγούν στην εκπαιδευτική και κατά 

συνέπεια στην κοινωνική ανισότητα έχουν άμεση σχέση με την οικονομικό- 

κοινωνική και πολιτιστική προέλευση των παιδιών. Καθώς λοιπόν στο νηπιαγωγείο 

εφαρμόζονται άτυπες μορφές αξιολόγησης θεωρήσαμε ότι τα παραπάνω στοιχεία θα 

έχουν καθοριστικό ρόλο για την επίδοση και την αξιολογική τοποθέτηση των παιδιών
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από τη νηπιαγωγό. Στη συνέχεια για να νομιμοποιηθεί η λειτουργία αυτή θεωρήσαμε 

ότι στη προσχολική εκπαίδευση καθοριστικό ρόλο θα έχουν κοινωνικές ετικέτες που 

επικολλώνται στα παιδιά καθώς και η εντύπωση που δημιουργείται στη νηπιαγωγό 

και βάσει της αυτοεκπληρούμενης προφητείας θα επηρεάζουν τα αποτελέσματα της 

αξιολογικής τους κρίσης και την άνιση τοποθέτηση των παιδιών στην αξιολογική 

κλίμακα της τάξης και συνεπώς της κοινωνίας.

Με βάση όλα τα παραπάνω ορίσαμε και τους στόχους και τις υποθέσεις της 

ερευνητικής μας προσπάθειας που παρουσιάζουμε στη συνέχεια και αποσκοπεί στο 

να εξετάσει αν πραγματικά η εισαγωγή της έννοιας της άτυπης αξιολόγησης στο 

νηπιαγωγείο συμβάλει στη επιλεκτική λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος 

νομιμοποιώντας από την πρώτη αυτή σχολική ηλικία τις κοινωνικά προκαθορισμένες 

διαφορές.

Α2. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Τα τελευταία 10 χρόνια περίπου στην Ελλάδα ο στόχος της εκπαίδευσης έχει 

επικεντρωθεί στο να συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας. 

Αυτό γίνεται φανερό μέσα από τα κυβερνητικά προγράμματα που προβλέπουν 

συνεχόμενες μεταρρυθμίσεις και νομοθετικές διαδικασίες που βάζουν πρώτη 

προτεραιότητα το αποτελεσματικό σχολείο και την αξιολόγηση όλων των βαθμιδών 

της εκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα, η επάνοδος του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση το 1993 

συνοδεύεται από μερικά νέα χαρακτηριστικά στη διαμόρφωση και εφαρμογή της 

εκπαιδευτικής πολιτικής. Αυτά τα νέα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν μια 

προσπάθεια επαναπροσδιορισμού των εννοιών του εκδημοκρατισμού και των 

μεταρρυθμίσεων, που είχαν χρησιμοποιηθεί και στο κυβερνητικό του πρόγραμμα του 

1981, μέσα σε ένα κλίμα που κυριαρχείται από την προτεραιότητα στις οικονομικές 

αρχές του ανταγωνισμού και της αποδοτικότητας1. Έτσι, ενώ στο κυβερνητικό του 

πρόγραμμα η έννοια του νέου παιδαγωγικού ιδεώδες προσδιορίζεται ως "κοινωνικός 

ανθρωπισμός" που "θέτει σαν σκοπό της εκπαίδευσης την ανάπτυξη όλων των 

ικανοτήτων και ταλέντων του (ανθρώπου)" και "δίνει έμφαση στις ανθρωπιστικές

1 Δούκας, X., (2000), Εκπαιδευτική Πολιτική και Εξουσία, σελ.146
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σπουδές και αντιτάσσεται στη μονοδιάστατη τεχνοκρατική θεώρήση"(ΠΑΣΟΚ, 

1993,σ.79)2, οι συγκεκριμένες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην 

Ελλάδα αλλά και παγκόσμια, η ανάγκη για σύνδεση με τις υπόλοιπες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και για "προσανατολισμό της εθνικής οικονομίας στην 

παγκόσμια αγορά"(Α. Παπανδρέου, 1988, σ. 17-54)3 στρέφουν την προσοχή στη 

σύνδεση και προσαρμογή του εκπαιδευτικού θεσμού στην υπηρεσία της οικονομίας. 

"Η απόδοση και ο υγιής ανταγωνισμός" μπαίνουν ως εμφάσεις της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και υπογράφονται ως δεσμεύσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης προς την 

Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από την πρόταση έγκρισης του 2ου Κοινοτικού Πλαισίου 

Στήριξης που κατατίθεται το Μάρτιο του 19944.

Ξεκινά λοιπόν μια εποχή όπου η αναζήτηση της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος, όσον αφορά στη συμβολή του 

στην ανάπτυξη της οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας στο επίπεδο της 

διεθνοποίησης, γίνεται αυτοσκοπός και το θέμα της δομικής αξιολόγησης του 

συστήματος, τίθεται ως κεντρικός στόχος για πρώτη φορά στην ημερήσια διάταξη της 

εκπαιδευτικής θεματολογίας με τη μορφή του "εκπαιδευτικού σχεδιασμού και 

προγραμματισμού" και της "αξιολόγησης και αξιοκρατίας" (ΠΑΣΟΚ, 1993, σ81,87)5.

Η προσπάθεια εκδημοκρατισμού του εκπαιδευτικού συστήματος που ήταν 

κυρίαρχη την δεκαετία του 1980 δίνει τη θέση της στην αναζήτηση της ποιότητας της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα η κριτική για το λόγο της ποσοτικής 

επέκτασης της εκπαίδευσης δίνει έμφαση στα ποιοτικά και οργανωτικά προβλήματα, 

τα οποία επέφερε και την αδυναμία σύνδεσης της με την παραγωγή. Ο 

εκδημοκρατισμός λοιπόν με την μορφή της ποσοτικής του επέκτασης και της 

μόρφωσης ως μιας αυτοδύναμης αξίας συναντά τους περιορισμούς που επιβάλλει η 

οικονομική αντίληψη προσαρμογής της εκπαίδευσης στις παραγωγικές δυνάμεις. 

Καθώς, όμως, το οικονομικό σύστημα χαρακτηρίζεται από ανταγωνιστικότητα, η 

μεταφορά αυτού του χαρακτηριστικού στην εκπαίδευση μπορεί να μεταφραστεί μόνο 

ως αίτημα μεγαλύτερης αποδοτικότητας και παραγωγικότητας των σχολείων, ώστε να 

προετοιμάζουν ένα ανταγωνιστικό ανθρώπινο δυναμικό για μια ανταγωνιστική και 

συνεχώς μετεξελισσόμενη αγορά εργασίας. Η ποιοτική εκπαίδευση μεταφράζεται σε

: Δούκας, X., (2000), ο.π., σελ.147
3 Δούκας, X., (2000), ο.π., σελ.150
4 Δούκας, X., (2000), ο.π., σελ. 148
5 Δούκας, X., (2000), ο.π., σελ. 149
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ένα αίτημα καθιέρωσης κριτηρίων και αξιολογικών μεθόδων χωρίς την ύπαρξη των 

οποίων η εκπαίδευση καταλήγει στην υποβάθμιση και την απαξίωση6. Βάσει αυτών, 

τη δεκαετία του 1990 ξεκινά μια νομοθετική οδύσσεια με στόχο την αναζήτηση της 

αποδοτικότερης αξιολογικής διαδικασίας των μαθητών που συνεχίζεται μέχρι και 

σήμερα.

Το φαινόμενο αυτό που παρατηρείται τόσο έντονα τη συγκεκριμένη εποχή 

στον Ελληνικό χώρο και ισχύει και μέχρι σήμερα, δεν είναι ανεξάρτητη από τη στάση 

που έχουν τα άλλα κράτη για την εκπαίδευση αλλά αποτελεί μια ιστορική πορεία 

εξέλιξης της παιδείας σε σχέση με την οικονομία που ακολούθησαν όλα τα 

ανεπτυγμένα κράτη που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και οι ΗΠΑ. 

Συγκεκριμένα, τη θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου, που εισήγαγε ο Theodore W. 

Schultz7 * και συνεπάγεται τον εκδημοκρατισμό του εκπαιδευτικού συστήματος, 

ακολούθησε η θεωρία του αποτελεσματικού σχολείου με την επιστροφή του σχολείου 

στις "παραδοσιακές", "σταθερές", "αναλλοίωτες" αξίες για τη σημασία της σχολικής 

πειθαρχίας και της αποτελεσματικό τητας. Ταυτόχρονα πραγματοποιείται η 

εξειδίκευση της άκρατης "ελευθερίας της αγοράς" και του ελεύθερου ανταγωνισμού 

που παρουσιάζεται ως μοναδικός τρόπος για την άνοδο της ποιότητας της 

εκπαίδευσης. Έτσι το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου παρουσιάζεται ως 

καταναλωτικό προϊόν, προσφερόμενο εμπόρευμα και οι γονείς ως πελάτες και 

υποψήφιοι αγοραστές .

Σύμφωνα με το Δαφέρμο, μέσα στα πλαίσια της νεοφιλελεύθερης αντίληψης 

της κοινωνίας τα σχολεία αντιμετωπίζονται ως ανταγωνιστικές επιχειρήσεις που οι 

επιδόσεις τους θα πρέπει να κρίνονται στη βάση ιδιωτικοοικονομικών κριτηρίων και 

το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών θα αξιολογείται με "πιστοποιητικά 

ποιότητας" ανάλογα με αυτά που εκδίδονται για το εμπόριο. Η αναζήτηση 

"αντικειμενικών" ποσοτικά μετρήσιμων κριτηρίων αξιολόγηση της

"αποτελεσματικότητας" των σχολείων (π.χ. μέσω των επιδόσεων των μαθητών), 

"δεικτών ποιότητας" και "κριτηρίων αξιολόγησης" της διαχείρισης υλικών και 

ανθρώπινων πόρων στη σφαίρα της εκπαίδευσης ωθεί στην ισχυροποίηση του 

εξετασιοκεντρικού χαρακτήρα της εκπαίδευσης, στην περαιτέρω υποβάθμιση της

6 Δούκας, X., (2000), ο.π., σελ. 167
7 Φραγκουδάκη, Α., (1985), Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, σελ.23, 35-37
sO.Ο.Σ.Α., Έκθεση για την Εκπαιδευτική Πολιτική στην Ελλάδα και Δαφέρμος, Μ., (2003) Μια 
απόπειρα μεθοδολογικής κριτικής των κοινωνιολογικών ερμηνειών της εκπαίδευσης, Σύγχρονη 
Εκπαίδευση, τχ. 129, σελ.91-106
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μαθησιακής διαδικασίας και των παιδαγωγικών διαστάσεων της σχολικής ζωής προς 

όφελος ενός στείρου διδακτισμού, μιας χρησιμοθηρικής αντιμετώπισης της γνώσης 

ως μέσου για την εξυπηρέτηση εξωτερικού χαρακτήρα σκοπιμοτήτων (επιτυχία στις 

εξεταστικές δοκιμασίες, εξασφάλιση των "πρωτείων", της προσωπικής καριέρας, 

κλπ). Ο θετικιστικός αντικειμενισμός συμβάλει στην προώθηση στο σχολείο μιας 

άκρατης ανταγωνιστικής λογικής και στη νομιμοποίηση της επιλογής των 

"επιτυχημένων", των "ταλαντούχων", όπως επίσης της απόρριψης των 

αποτυχημένων9.

Οι θεωρίες αυτές βασίζονται κύρια στη θεωρία του δομολειτουργισμού όπου 

η κοινωνικοποίηση και ο επιλεκτικός χαρακτήρας του σχολείου είναι τα δύο κύρια 

χαρακτηριστικά της. Σύμφωνα με τους θεωρητικούς εκφραστές της, Durkheim και 

Parsons, το σχολείο ουσιαστικά αποτελεί τον κοινωνικό θεσμό μέσω του οποίου 

επιτυγχάνεται η διατήρηση της τάξης και της σταθερότητας στην κοινωνία10 11. Η 

κοινωνία αυτή δεν παραμένει στατική αλλά εξελίσσεται σταθερά μεταλλάσσοντας 

και τους θεσμούς της ανάλογα με τις αλλαγές που συντελούνται στην οικονομία. Η 

κοινωνική δομή δεν αμφισβητείται αλλά γίνεται προσπάθεια για τη διατήρησή της 

καθώς θεωρείται ως κάτι δεδομένο, φυσικό και αιώνιο". Οι μηχανισμοί που 

χρησιμοποιεί ο θεσμός της εκπαίδευσης σε αυτό το πλαίσιο είναι η κοινωνικοποίηση 

με την οποία αφομοιώνεται από όλους τους μαθητές το κανονιστικό και αξιακό 

πλαίσιο της κοινωνίας, στον οποίο επικεντρώνονται περισσότερο οι Durkheim και 

Parsons και η επιλογή με την οποία έχουν ασχοληθεί περισσότερο στις μελέτες τους 

οι Turner και Hopper. Η επιλογή καθώς συνδέεται άμεσα με τους αξιολογικούς 

μηχανισμούς του εκπαιδευτικού συστήματος θα μας απασχολήσει περισσότερο σε 

αυτή την μελέτη.

Οι Turner και Hopper υποστηρίζουν ότι η σημαντικότερη λειτουργία της 

εκπαίδευσης είναι η επιλεκτική λειτουργία, η οποία συμβάλει στην κατανομή των 

κοινωνικών ρόλων και στην παραγωγή και αναπαραγωγή των κοινωνικών 

ιεραρχιών12. Οι δύο θεωρητικοί διερευνούν μέσα σε αυτό το πλαίσιο τον τρόπο που 

μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της διατήρησης της τάξης και της

9Δαφέρμος, Μ., (2003), Μια απόπειρα μεθοδολογικής κριτικής των κοινωνιολογικών ερμηνειών της 
εκπαίδευσης, Σύγχρονη Εκπαίδευση, τχ. 129, σελ.91-106

10 Blackledge, D.-Hunt, Β., (1995), Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, σελ. 19 και Λάμνιας, Κ.,(2002) 
Κοινωνιολογική Θεωρία και Εκπαίδευση, σελ.67
11 Φραγκουδάκη, Α., (1985), Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, σελ.27
Ι2Λάμνιας, Κ.,(2002) Κοινωνιολογική Θεωρία και Εκπαίδευση, σελ.96
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σταθερότητας στις σύγχρονες κοινωνίες όπου επικρατούν συνθήκες κοινωνικής 

ανισότητας13. Έτσι οι Turner και Hopper υποστηρίζουν ότι η εκπαίδευση 

κατανέμοντας τους ρόλους, συμβάλλει στη δημιουργία αλλά και στη νομιμοποίηση 

των κοινωνικών ανισοτήτων.

Συγκεκριμένα ο Turner14 θεωρεί ότι ο παράγοντας που συμβάλλει στη 

διατήρηση της τάξης και της σταθερότητας κάθε κοινωνίας είναι ο βαθμός της 

κοινωνικής κινητικότητας. Υποστηρίζει ότι, όταν η κοινωνική θέση της οικογένειας 

καθορίζει με βεβαιότητα την παραμονή του παιδιού στο ίδιο στρώμα με τους γονείς 

του, τότε δεν μπορεί να επιτευχθεί η σταθερότητα. Έτσι ορίζοντας ως προϋπόθεση 

την ύπαρξη ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών, υποστηρίζει ότι η απόκτηση 

εκπαιδευτικών τίτλων από μαθητές που ανήκουν σε χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα 

μπορεί να επιφέρει κοινωνική τάξη και σταθερότητα. Παρ' όλ’ αυτά έρευνες έχουν 

δείξει ότι τις θέσεις κύρους τις καταλαμβάνουν σχεδόν αποκλειστικά άτομα που 

ανήκουν στις ανώτερες κοινωνικές ομάδες1'. Συνεπώς για την τελική επίτευξη της 

τάξης και της σταθερότητας η κοινωνία πρέπει να βρει τρόπους νομιμοποίησης της 

επιλεκτικής λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος και την κατανομή των 

κοινωνικών ρόλων. Πώς δηλαδή θα διατηρήσουν την αφομοίωση στο κοινωνικό 

σύστημα των διάφορων κοινωνικών ομάδων. Κύρια αναζήτηση της είναι ένας τρόπος 

επίτευξης της συναίνεσης των χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων για τις 

διαδικασίες επιλογής, καθώς αυτά έχουν ελάχιστες επιλογές κατάληψης μιας θέσης 

κύρους. Έτσι μέσα από την προσπάθεια περιγραφής των φιλοσοφιών που διέπουν τις 

επιλεκτικές διαδικασίες της Αμερικής και της Αγγλίας που τις ονομάζει "οργανωτικές 

λαϊκές νόρμες" (organizing folk norms) διαπιστώνει ότι αυτές επηρεάζουν την 

οργάνωση των εκπαιδευτικών συστημάτων, νομιμοποιούν τις επιλεκτικές διαδικασίες 

και συμβάλλουν στη διατήρηση της κοινωνικής τάξης και σταθερότητας.

Ο Hopper ενισχύοντας και συμπληρώνοντας της απόψεις του Turner 

υποστηρίζει στο έργο του "Readings in the Theory of Educational systems"(1971) ότι 

μέσα στις σύγχρονες βιομηχανικές κοινωνίες τα εκπαιδευτικά συστήματα μπορούν να 

κατανοηθούν μόνο ως συστήματα επιλογής και κατανομής κοινωνικών ρόλων16. 

Καθώς όμως τα άτομα ανήκουν σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, τους

1 Blackledge, D.-Hunt, Β., (1995), Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, σελ.109
14 Λάμνιας, Κ.,(2002) Κοινωνιολογική Θεωρία και Εκπαίδευση, σελ.97-100
15 Λάμνιας, Κ.,(2002), ο.π., σελ.96
16Λάμνιας, Κ.,(2002), ο.π., σελ.100-103
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δημιουργούνται διαφορετικές προσδοκίες για την πιθανότητα κατάληψης μιας θέσης 

κύρους. Συνεπώς για την επίτευξη της σταθερότητας και της διατήρησης και 

αναπαραγωγής της κοινωνικής δομής, τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα επιδιώκουν 

να μειώσουν τις φιλοδοξίες των πολλών που ανήκουν στα χαμηλότερα κοινωνικά 

στρώματα.

Για να το εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο το πετυχαίνουν αυτό, ο Hopper 

προσπάθησε να διαμορφώσει μια τυπολογία σύμφωνα με την οποία υποστηρίζει ότι 

μπορούν να περιγραφτούν και να ερμηνευτούν οι επιλεκτικοί μηχανισμοί των 

εκπαιδευτικών συστημάτων των διάφορων κοινωνιών. Η τυπολογία του στηρίζεται σε 

4 ερωτήματα: πώς γίνεται η επιλογή στην εκπαίδευση, πότε γίνεται η αρχική επιλογή 

των μαθητών, ποιοι θα έπρεπε να επιλέγονται και γιατί θα έπρεπε αυτοί να 

επιλέγονται. Απαντώντας σε αυτά τα ερωτήματα διαπίστωσε ότι: α) αν η επιλογή 

γίνεται με σταθερά κριτήρια δηλαδή μέσω μιας τυποποιημένης επιλεκτικής 

διαδικασίας τότε η μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών που προέρχονται από τα 

χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα καθώς τους φαντάζουν τα κριτήρια πραγματικά 

δύσκολα και άπιαστα εκ των προτέρων σταματούν από νωρίς την προσπάθεια. Αν τα 

κριτήρια δεν είναι σταθερά, ευνοούν πάλι τους μαθητές από τα μεσαία και άνω 

κοινωνικά στρώματα καθώς αυτοί από τις χαμηλότερες κοινωνικές ομάδες μπορεί να 

συναντούν δυσκολίες ακόμη και στο να "αναγνωρίσουν" το πλαίσιο, 

επιχειρηματολογίας β) αν γίνεται σε μικρές ηλικίες η επιλογή των μαθητών 

ευνοούνται ξανά τα μεσαία και άνω κοινωνικά στρώματα, καθώς έχουν περισσότερα 

εφόδια από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Παράλληλα οι μαθητές χαμηλότερων 

κοινωνικών στρωμάτων δεν έχουν προσαρμοστεί ακόμη στο σύστημα και δεν 

αντιλαμβάνονται τη σημασία που έχει η πορεία τους μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα. 

Από την άλλη, όταν η επιλογή γίνεται σε μεγαλύτερη ηλικία, έχουν χρόνο να 

γνωρίσουν το σύστημα και το ρόλο του και να αναπτύξουν φιλοδοξίες οι οποίες 

αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας και γ) στα ερωτήματα ποιοι θα πρέπει 

να επιλέγονται και γιατί υποστηρίζει ότι οι ιδεολογίες που αναπτύσσονται σε κάθε 

κοινωνία καθορίζουν και τον τύπο του ανθρώπου που οι κοινωνίες επιθυμούν ή 

εκτιμούν. Έτσι και μέσα από την εκπαίδευση θα επιλέγονται μαθητές που 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες της παραγωγής, δηλαδή στο πλαίσιο της κυρίαρχης 

ιδεολογίας που επικρατεί στη κάθε κοινωνία.

Η διαδικασία της επιλογής αυτής, όπως την ορίσαμε παραπάνω, 

πραγματοποιείται μέσα από τις άτυπες και τυπικές διαδικασίες αξιολόγησης που

11



εφαρμόζονται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Έτσι έχουμε παραδείγματα 

εφαρμογής της θεωρίας αυτής όπως το άρθρο του Clark ""The cooling-out" function 

in higher education"17 στο οποίο περιγράφεται η επιλεκτική διαδικασία στο 

αμερικάνικο εκπαιδευτικό σύστημα. Εκεί εφαρμόζεται το μοντέλο της συνεχούς 

αξιολόγησης και του ελέγχου των ατομικών φιλοδοξιών μέσα από την κοινοποίηση 

των αποτελεσμάτων των αξιολογικών κρίσεων κατά την διάρκεια της 3βάθμιας 

εκπαίδευσης.

Θεωρώντας τα άτομα στις φιλελεύθερες κοινωνίες δεδομένη την ύπαρξη 

κοινωνικής κινητικότητας και ισότητας ευκαιριών οι φιλοδοξίες για επιτυχία και η 

είσοδος στην 3βάθμια εκπαίδευση είναι πολύ αυξημένη. Συνεπώς, η κοινωνία 

χρειάζεται μηχανισμούς επιλογής που θα ελέγχει την φιλοδοξία αυτή. Ο τρόπος που 

χρησιμοποιείται στην συγκεκριμένη κοινωνία είναι η συνεχής αξιολόγηση και 

αυτοαξιολόγηση των μαθητών μέχρι να μειωθούν οι φιλοδοξίες τους και να 

συνειδητοποιήσουν από μόνοι τους ότι δεν είναι "ικανοί" για να συνεχίσουν τις 

προσπάθειες. Οι μαθητές αυτοί για να νομιμοποιηθεί η διαδικασία δεν αποβάλλονται 

καθαρά από το σύστημα αλλά παραπέμπονται σε κάποιο κολέγιο διετούς φοίτησης 

και περιορισμένου κύρους.

Με αυτόν τον τρόπο νομιμοποιείται η επιλεκτική διαδικασία του 

εκπαιδευτικού συστήματος καθώς ο "φοιτητής" αποσύρεται από τη διαδικασία, αφού 

έχει "αποδεχθεί" μέσα από όλες τις διαδικασίες αξιολόγησης και τα "αντικειμενικά" 

κριτήρια ότι ο λόγος αποτυχίας δεν είναι το σύστημα αλλά η δική του ικανότητα και 

προσπάθεια.

Η διαδικασία αυτή βέβαια που περιγράφεται στην έκθεση του Clark δεν 

στοχεύει στη νομιμοποίηση μόνο της επιλεκτικής διαδικασίας στους μαθητές και τους 

γονείς που είναι οι άμεσοι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία αυτή αλλά και της 

κοινωνικής γνώμης καθώς παρουσιάζεται αξιοκρατική και έγκυρη και δίνει σε όλους 

την δυνατότητα να προσπαθήσουν .

Παρ' όλ' αυτά κι όπως δείξαμε και παραπάνω, η επιλεκτική διαδικασία του 

σχολείου όποια μορφή και να πάρει αυτή για κάποιες κοινωνικές ομάδες και κυρίως 

τις μεσαίες και κάτω οι συνέπειες είναι οδυνηρές. Η νομιμοποίηση της όμως, που 

είναι και ένας από τους κύριους στόχους και κάθε νομοθετικής αλλαγής ή όλης της

17 Φραγκουδάκη, Α., (1985), Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, σελ283-299 και Λάμνιας, Κ.,(2002) 
Κοινωνιολογική Θεωρία και Εκπαίδευση, σελ.103-108
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εκπαιδευτικής πολιτικής αποτρέπει από το να υπάρχουν αντιδράσεις ή αν 

εμφανιστούν να είναι πολύ περιορισμένες. Έτσι, όσον αφορά αυτή τη διαδικασία με 

τη μορφή που παίρνει στις φιλελεύθερες κοινωνίες, έχει προκαλέσει ελάχιστες 

αντιδράσεις18.

Την ίδια στιγμή η σχολική αποτυχία η οποία συνδέεται και με τον κοινωνικό 

αποκλεισμό ατόμων, κυρίως προερχόμενα από τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα, 

αποτελούν μια πραγματικότητα κι έχουν αποδειχθεί μέσα από αρκετές εμπειρικές 

έρευνες. Το πρόβλημα αυτό έχει επισημανθεί και έχει απασχολήσει μια κοινωνική 

ευαίσθητη ομάδα ερευνητών και εκπαιδευτικών, οι οποίοι έχουν επισημάνει κι έχουν 

αναδείξει τις επιπτώσεις της επιλεκτικής λειτουργίας του εκπαιδευτικού μηχανισμού 

κι έχουν ασκήσει έντονη κριτική σε αυτό.

Β. ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Από το 1950 κι έπειτα παρουσιάστηκαν αρκετές θεωρητικές απόψεις και 

πειραματικές μελέτες οι οποίες προσπαθούσαν να εξηγήσουν και να αναδείξουν τα 

αίτια της σχολικής αποτυχίας, τα οποία προκαλούν τις εκπαιδευτικές ανισότητες. 

Κάποιες από αυτές τις θεωρίες που προέκυψαν απέδιδαν την σχολική αποτυχία στις 

κληρονομικές καταβολές, στους γενετικούς δηλαδή παράγοντες όπως οι φυλετικοί 

και τη σχέση τους με τη νοημοσύνη του μαθητή. Άλλες στην αλληλεπίδραση των 

κληρονομικών αυτών καταβολών και του κοινωνικού περιβάλλοντος από το οποίο 

προέρχονται τα παιδιά για να φτάσουν στην διαπίστωση ότι τελικά ευθύνεται το 

οικογενειακό περιβάλλον και πιο συγκεκριμένα η κοινωνική και οικονομική θέση των 

μαθητών19.

Πάνω στην τελευταία διαπίστωση εφάρμοσαν και τις έρευνές τους οι 

μελετητές Bourdieu, Passeron και Bernstein τις θεωρίες των οποίων θα 

παρουσιάσουμε στη συνέχεια και στις οποίες θα βασίσουμε την ερευνητική μας 

μελέτη. Επίσης θα παρουσιάσουμε και τη θεωρία της κοινωνικής ετικέτας, η οποία 

θεωρούμε ότι ενισχύει την εκπαιδευτική ανισότητα νομιμοποιώντας και

Ι8Λάμνιας, Κ.,(2002) Κοινωνιολογική Θεωρία και Εκπαίδευση, σελ.103
19 Πατερέκα, X., (1986), Βασικές Έννοιες των Pierre Bourdieu και Jean-Claude Passeron, σελ. 1-7 και 
Φραγκουδάκη, Α., (1985), Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, σελ.41-57
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δημιουργώντας τη συνείδηση της θέσης του κάθε μαθητή στην αξιολογική ιεραρχία 

της τάξης και συνεπώς της κοινωνίας.

Β.1 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Οι πρώτοι μελετητές που θα παρουσιάσουμε είναι οι Bourdieu-Passeron οι 

οποίοι ασχολήθηκαν με το θέμα της αναπαραγωγής της κοινωνικής διαστρωμάτωσης 

μέσα από τη λειτουργία του εκπαιδευτικού θεσμού σε αρκετά έργα τους με κύρια τα 

"les heritiers" (1964) και "la reproduction" (197Θ)20.

Σύμφωνα με την θεωρία τους η επιτυχημένη ή ανεπιτυχή πορεία ενός παιδιού 

στο εκπαιδευτικό σύστημα, οφείλεται στην οικονομικοκοινωνική προέλευση της 

οικογένειάς τους. Συγκεκριμένα μέσα από τις πρώτες έρευνες τους παρατήρησαν ότι 

το παιδί ενός ανώτερου στελέχους της γαλλικής κοινωνίας έχει : ογδόντα φορές 

περισσότερες πιθανότητες να μπει στο πανεπιστήμιο, από αυτές που έχει το παιδί 

ενός αγρότη, σαράντα φορές περισσότερες πιθανότητες από αυτές που έχει το παιδί 

ενός εργάτη και δύο φορές περισσότερες πιθανότητες από αυτές που έχει το παιδί 

ενός μεσαίου στελέχους21.

Στη συνέχεια των ερευνών του ο Bourdieu , και αναφερόμενος στον Μ Paul 

Clerc που εκπόνησε παρόμοιες έρευνες,22 για να επαληθεύσει τα αποτελέσματά του 

είδε ότι ενώ το ποσοστό των "καλών" μαθητών στη πρώτη τάξη της μέσης 

εκπαίδευσης αυξάνει ευθέως ανάλογα με το εισόδημα της οικογένειας, αν οι γονείς 

έχουν το ίδιο μορφωτικό επίπεδο τα εισοδήματα της οικογένειας δεν παίζουν κανένα 

ρόλο. Όταν τα εισοδήματα είναι ίδια, το ποσοστό των καλών μαθητών 

διαφοροποιείται υπέρ των οικογενειών που ένας από τους δύο γονείς είναι κάτοχος 

ακαδημαϊκού απολυτηρίου. Επίσης οι έρευνες έδειξαν ότι το ποσοστό επιτυχίας των 

παιδιών που και οι δύο γονείς είναι κάτοχοι ακαδημαϊκού απολυτηρίου είναι 77%, 

ενώ όταν ένας από τους δύο είναι κάτοχος, 62%23. Έτσι οι Bourdieu και Passeron 

κατέληξαν ότι η επίδραση που ασκεί το οικογενειακό περιβάλλον στην σχολική 

επιτυχία, είναι σε μεγάλο βαθμό πολιτιστική. Το συμπέρασμα αυτό τους οδήγησε στη

20Πατερέκα, X., (1986), Βασικές Έννοιες των Pierre Bourdieu και Jean-Claude Passeron, σελ.7
2ΙΛάμνιας, Κ.,(2002) Κοινωνιολογική Θεωρία και Εκπαίδευση, σελ.154-155
22Πατερέκα, X., (1986), Βασικές Έννοιες των Pierre Bourdieu και Jean-Claude Passeron, σελ. 11
; ’Λάμνιας, Κ.,(2002) Κοινωνιολογική Θεωρία και Εκπαίδευση, σελ. 155

14



διερεύνηση του πολιτιστικού κεφαλαίου, όπως το ονόμασαν και στον τρόπο 

αναπαραγωγής του μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα.

Το πολιτιστικό κεφάλαιο θα μπορούσαμε να το ορίσουμε ως το σύνολο των 

πνευματικών κατά κύριο λόγο στοιχείων όπως γνώσεις, στάσεις, δεξιότητες που το 

νεαρό άτομο αποκτά από το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον του και διαφοροποιείται 

ανάλογα με την κοινωνική τάξη προέλευσης του ατόμου. Ο Bourdieu υποστηρίζει ότι 

τα παραπάνω δεν αρκεί απλά κάποιος να έχει την οικονομική δυνατότητα για να τα 

αποκτήσει αλλά κυρίως να γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο να τα χρησιμοποιήσει24. 

Έτσι εντοπίζει τρεις μορφές πολιτιστικού κεφαλαίου την εγγενής, η οποία έχει σχέση 

με τις αφομοιωμένες στάσεις και διαθέσεις που μεταδίδει με έναν τρόπο οσμωτικό η 

οικογένεια, την εξωτερική που αφορά τα πολιτιστικά αγαθά που έχει και μεταδίδει η 

οικογένεια στο παιδί και έχουν άμεση σχέση με την οικονομική κατάσταση της 

οικογένειας και την θεσμοθετημένη που αφορά τους εκπαιδευτικούς τίτλους μέσα 

από τους οποίους νομιμοποιείται η ύπαρξη του εγγενούς πολιτιστικού κεφαλαίου.

Την εγγενής μορφή του πολιτιστικού κεφαλαίου, η οποία παρουσιάζεται ως 

εσωτερικευμένη μορφή μόνιμων συνηθειών και διαρκών διαθέσεων μέσα στον 

οργανισμό25 ο Bourdieu την συνδέει με την έννοια του habitus η οποία σύμφωνα με 

τον Μουζέλη (1995) θα μπορούσε να οριστεί "...σαν ένα υποκειμενικό αλλά όχι 

ατομικό σύστημα από εσωτερικευμένες δομές (Internalised Structures) σχήματα 

αντίληψης, σύλληψης και δράσης που είναι κοινά σ' όλα τα μέλη μιας ομάδας ή μιας 

τάξης και που συνιστούν την προϋπόθεση κάθε αντικειμενοποίησης και ενόρασης"26. 

Η μορφή αυτή αποκτιέται και συσσωρεύεται μέσα από οσμωτική διαδικασία μέσα 

στην οικογένεια και δεν μπορεί ούτε να διδαχθεί ούτε να μεταβιβαστεί. Οι βασικές 

του εκφάνσεις που θα μας χρησιμεύσουν και στη συνέχεια είναι ένα σύστημα 

εσωτερικευμένων κανόνων το οποίο ρυθμίζει τις συμπεριφορές του παιδιού, όπως οι 

καλοί τρόποι στο τραπέζι, το "καλό γούστο", οι τρόποι επικοινωνίας, όπως η τέχνη 

της συζήτησης και η άνεση χρήση του λόγου, τα "πρότυπα" των τρόπων σκέψης που 

δίνουν τη δυνατότητα ποικίλων συνδυασμών, κλπ. Η συγκεκριμένη λοιπόν μορφή 

είναι αυτή που δίνει στο άτομο τον τρόπο αντιμετώπισης των πολιτιστικών αγαθών 

κι, όπως θα δούμε, επηρεάζει και τις άλλες δύο μορφές τόσο, όσον αφορά τη χρήση 

τους, όσο και την απόκτησή τους.

24 Bourdieu, Ρ., (2000), Πρακτικοί Λόγοι για τη θεωρία της δράσης, σελ.22
23 Πατερέκα, X., (1986), Βασικές Έννοιες των Pierre Bourdieu και Jean-Claude Passeron, σελ.21
26Λάμνιας, Κ.,(2002) Κοινωνιολογική Θεωρία και Εκπαίδευση, σελ.157
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Η δεύτερη μορφή είναι η εξωτερική και σχετίζεται με τα ορατά πολιτιστικά 

αγαθά όπως πίνακες, βιβλία, βιβλιοθήκες έργα τέχνης τα οποία έχουν άμεση σχέση με 

την οικονομική κατάσταση του ιδιοκτήτη αλλά η κατοχή τους δεν συνεπάγεται 

υποχρεωτικά και την κατανόησή τους. Τα αγαθά αυτά μπορούν να μεταβιβαστούν ή 

να συσσωρεύονται λόγω της επαρκούς οικονομικής κατάστασης της οικογένειας, 

προϋποθέτουν όμως για την πραγματική κι αποτελεσματική τους προσέγγιση την 

ύπαρξη των μονίμων και διαρκών διαθέσεων του habitus ή αλλιώς της εγγενής 

μορφής του πολιτιστικού κεφαλαίου το οποίο διοχετεύεται ανεπαίσθητα μέσα από 

ένα καλλιεργημένο περιβάλλον. Έτσι η δεύτερη μορφή του πολιτιστικού κεφαλαίου 

δεν σημαίνει τίποτα για το άτομο χωρίς την ύπαρξη της πρώτης.

Η θεσμοθετημένη μορφή είναι αυτό που ονομάζεται κατά τον Bourdieu ως 

σχολικό κεφάλαιο, η οποία αποκτιέται στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και νομιμοποιείται 

μέσα από τους τίτλους σπουδών που εκδίδει το εκπαιδευτικό σύστημα. Βέβαια ο 

σχολικός τίτλος σύμφωνα με τον Bourdieu έχει μια σχετική ανεξαρτησία σε σχέση με 

το πολιτιστικό κεφάλαιο. Έτσι μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που κατέχουν 

πολιτιστικό κεφάλαιο μη βεβαιωμένο για διάφορους λόγους κι άλλοι στους οποίους 

το βεβαιωμένο και επικυρωμένο κεφάλαιο καθόλου δεν ανταποκρίνεται στο 

πολιτιστικό κεφάλαιο που θα περίμενε κανείς να έχουν27. Η αυτονομία αυτή δεν του 

δίνει τη δυνατότητα να μεταβιβαστεί αλλά δίνει τη δυνατότητα στο σχολείο να 

υποστηρίξει ότι οι ευκαιρίες στην εκπαίδευση είναι ίσες για όλους. Παρ' όλα' αυτά κι, 

όπως θα δούμε και στη συνέχεια, ο πιστοποιημένος και εγγυημένος τύπος του 

πολιτιστικού κεφαλαίου επιτρέπει να τίθεται το πρόβλημα των κοινωνικών 

λειτουργιών του εκπαιδευτικού συστήματος και να συλλαμβάνονται πρακτικά οι 

σχέσεις που διατηρεί με το οικονομικό σύστημα,28 καθώς, παρόλο που δεν 

κληρονομείται νομιμοποιεί τις κοινωνικά προκαθορισμένες επιλογές.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά θεωρούνται από τους Bourdieu και Passeron 

ότι ανταποκρίνονται στις κοινωνικές δυνατότητες της αστικής τάξης και όπως θα 

δούμε και παρακάτω καθώς η σχολική κουλτούρα συγγενεύει με την κουλτούρα της 

κυρίαρχης τάξης όσο πιο υψηλή είναι η κοινωνική προέλευση του παιδιού, τόσο πιο 

εύκολα αφομοιώνεται η κουλτούρα που μεταδίδει το σχολείο. Την ίδια στιγμή τα 

παιδιά που προέρχονται από ένα μικροαστικό περιβάλλον κι ακόμη περισσότερο,

27 Πατερέκα, X., (1986), Βασικές Έννοιες των Pierre Bourdieu και Jean-Claude Passeron, σελ.25
28Πατερέκα, X., (1986), ο.π., σελ.26
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όταν προέρχονται από ένα αγροτικό ή εργατικό, για να αποκτήσουν τη σχολική 

κουλτούρα κι έτσι να επιβιώσουν σχολικά χρειάζεται να καταβάλουν πολύ μεγάλες 

προσπάθειες, ώστε να κατακτήσουν εκείνες τις γνώσεις και τις συμπεριφορές που η 

οικογένεια του δεν του έδωσε και που το σχολείο απαιτεί29.

Παράλληλα υποστηρίζουν ότι η πιο δυναμική παρουσία του και περισσότερο 

αποτελεσματική για την σχολική και κοινωνική πραγματικότητα εκδηλώνεται μέσα 

από τη λεκτική άνεση και τη γλώσσα που χρησιμοποιεί, την ελεύθερη κουλτούρα με 

την οποία είναι εξοικειωμένο και το κοινωνικό κεφάλαιο που έχουν.30 Εμείς θα 

εξετάσουμε τις δύο μόνο εκφράσεις του πολιτιστικού κεφαλαίου, τη γλώσσα και την 

ελεύθερη κουλτούρα που αποτελούν ενδείξεις ύπαρξης και δυνατότητα χρήσης του 

εγγενούς πολιτιστικού κεφαλαίου και επηρεάζουν την επίδοσή των παιδιών και την 

επιτυχία τους στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Σύμφωνα λοιπόν με τον Bourdieu η γλώσσα είναι μια "πράξη" "έγινε για να 

μιλιέται" και μάλιστα "να μιλιέται στην κατάλληλη ευκαιρία", να χρησιμοποιείται 

λοιπόν σε όλες τις δυνατές πρακτικές λειτουργίες κι όχι μόνο στις λειτουργίες 

επικοινωνίας. Έτσι η διαφορετική χρήση της γλώσσας λόγω της διαφορετικής 

καταγωγής δεν εξαρτάται από το αν παρέχεται η δυνατότητα παραγωγής μιας 

ατέλειωτης σειράς φράσεων γραμματικά συναφών από την οικογένεια αλλά η 

δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν οι φράσεις αυτές με τον πιο ταιριαστό και 

αποτελεσματικό τρόπο σε ένα ατελείωτο αριθμό καταστάσεων. Το πρόβλημα έχει να 

κάνει με το ζήτημα του "καιρού" (Kairos), το ζήτημα της "κατάλληλης στιγμής", 

όπως το έθεταν οι σοφιστές.31 Η γλωσσική ικανότητα δηλαδή μπορεί να αποκτηθεί σε 

μια κατάσταση μέσα από την πρακτική και από την άλλη μέσα από την πρακτική 

γνώση των καταστάσεων που επιτρέπουν ανάλογα με τις παραμέτρους της 

επικοινωνίας να παράγεται το κατάλληλο είδος λόγου σε μια ορισμένη κοινωνική 

περίσταση. Για αυτό το λόγο συμπεραίνουν οι Bourdieu και Passeron ότι από όλα τα 

εμπόδια πρόσκτησης του πολιτιστικού κεφαλαίου τα πιο ανυπέρβλητα είναι αυτά που 

προέρχονται από το οικογενειακό περιβάλλον. Μέσα σε αυτό ασκείται το παιδί στις 

αυθεντικές καταστάσεις επικοινωνίας και δεν περιορίζεται μόνο στη γνώση ενός 

συστήματος επικοινωνίας. Προμηθεύει δηλαδή το παιδί με ένα σύστημα κατηγοριών 

απλό ή σύνθετο αντίστοιχα, την ικανότητα για κατανόηση και χειρισμό σύνθετων

:9Πατερέκα, X., (1986), ο.π., σελ.10
30 Πατερέκα, X., (1986), ο.π., σελ.9, 26
3ΙΠατερέκα, X., (1986), ο.π., σελ.27
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δομών, λογικών και αισθητικών χαρακτηριστικά τα οποία απαιτούνται αλλά δεν 

διδάσκονται στο σχολείο.

Το σχολείο αυτό που δίνει στους μαθητές είναι ο τρόπος που χρησιμοποιείται 

η γλώσσα, όχι όμως το πότε είναι κατάλληλη η κάθε χρήση της. Την ίδια στιγμή και 

σε αυτό το σημείο αντιμετωπίζονται και οι πρώτες δυσκολίες κατά τα πρώτα χρόνια 

της σχολικής ζωής, η διδασκαλική κρίση μέσα από την τυπική και άτυπη αξιολόγηση 

εστιάζεται στην κατανόηση και στους γλωσσικούς χειρισμούς του μαθητικού κοινού 

της, ενώ ουσιαστικά βαθμολογεί τα κοινωνικά κεκτημένα. Η γλωσσική αυτή 

επίδραση από το κοινωνικό περιβάλλον από το οποίο κατάγεται κανείς, όπως ο 

πλούτος, η φινέτσα, το εκφραστικό ύφος λαμβάνονται υπόψη σε όλη την διάρκεια της 

πορείας του παιδιού στο εκπαιδευτικό σύστημα είτε φανερά είτε κρυφά, συνειδητά ή 

ασυνείδητα.

Την ίδια στιγμή για τον Bourdieu το εκπαιδευτικό σύστημα χρησιμοποιεί την 

επίσημη γλώσσα του Κράτους και αποτελεί έναν από τους χώρους που συμβάλει στην 

σύσταση μιας ενοποιημένης γλωσσικής αγοράς την οποία είχε και έχει ανάγκη το ίδιο 

το κράτος από τη γέννησή του ως σήμερα για την διατήρησή του. Συνεπώς, η 

επίσημη γλώσσα αποβαίνει η θεωρητική νόρμα και το μέσο αξιολόγησης για όλες τις 

γλωσσικές πρακτικές. Ως επίσημη γλώσσα ο Bourdieu εννοεί ένα, όπως ονομάζει 

πλαστό προϊόν, μια γλώσσα ημιτεχνητή που πρέπει να υποστηρίζεται από μια διαρκή 

εργασία επιστασίας για την πλήρη συμμόρφωση της στη νόρμα.32 Ο ίδιος συνοψίζει 

ως βασικά χαρακτηριστικά της ότι α)εκφωνείται από έναν νόμιμο ομιλητή δηλαδή 

από το άτομο που αρμόζει β) εκφωνείται σε μια νόμιμη κατάσταση δηλαδή στην 

αγορά που αρμόζει και απευθύνεται σε νόμιμους αποδέκτες και γ) διατυπώνεται σε 

νόμιμους φωνολογικούς και συντακτικούς τύπους, εκτός αν εξ ορισμού μπορεί ο 

νόμιμος παραγωγός να αθετεί αυτές τις νόρμες.

Όμως μέσα στην κοινωνία η οποία είναι διαιρεμένη σε τάξεις, οι προσωδιακές 

και αρθρωτικές, οι λεξιλογικές ή οι συντακτικές ποικιλίες χαρακτηρίζονται κοινωνικά 

ως διακεκριμένες, τετριμμένες ή ουδέτερες και χαρακτηρίζουν εκείνον που τις 

υιοθετεί.33 Παρατηρείται λοιπόν από τον Bourdieu ότι η άνεση στη σύνταξη, στην 

άρθρωση και την απαγγελία καθώς και η επιδεξιότητα στη χρήση χωρίς εμφανή 

προσπάθεια μαζί με το εκφραστικό ύφος, αποτελούν χαρακτηριστικά που συνθέτουν

32Πατερέκα, X., (1986), ο.π., σελ.30
"Πατερέκα, X., (1986), ο.π., σελ.33
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την κοινωνική εικόνα της γλωσσικής υπεροχής και κατά κύριο λόγο 

χρησιμοποιούνται από την κυρίαρχη τάξη. Έτσι, οι προνομιούχες τάξεις αποκτούν 

την κυρίαρχη χρήση της γλώσσας μέσα από την πρώιμη εξοικείωση τους με τον 

γλωσσικό πλούτο μέσα στην οικογένεια κι έπειτα, αναφέρουν οι Bourdieu και 

Passeron, επενδύουν μέσω του σχολικού θεσμού την πρακτική αυτή μαθητεία σε μια 

επιστημονική μαθητεία. Με αυτόν τον τρόπο μετασχηματίζεται η πρακτική υπεροχή 

σε επιστημονική και το εγγενές πολιτιστικό κεφάλαιο σε θεσμοθετημένο.

Την ίδια στιγμή και σύμφωνα με τον Labov τα μικροαστικά στρώματα 

επιδίδονται σε μια υπερβολική φροντίδα να αντεπεξέλθουν στο γλωσσικό τρόπο 

έκφρασης της άρχουσας τάξης, επειδή αισθάνονται ανασφαλείς και επιθυμούν να 

διακριθούν από τις λαϊκές τάξεις και να ταυτιστούν με την κυρίαρχη.34 Βέβαια 

παρατηρεί ο Bourdieu η ανασφάλεια τους αυτή και η υπερβολική φροντίδα τους σε 

επίσημες περιπτώσεις γλωσσικής επικοινωνίας φτάνει μέχρι και σε σημείο 

παροξυσμού και οδηγούνται σε λεκτικά σφάλματα ως συνέπεια της επιτηδευμένης 

άνεσης και της αυξημένης προσπάθειας για ένα λόγο δόκιμο και εξωραϊσμένο. 

Παράλληλα η διάθεση αυτή για "διόρθωση" γλωσσικών εκφράσεων ή η υιοθέτηση 

του κυρίαρχου ύφους τόσο από τις μικροαστικές, όσο και από τις κατώτερες τάξεις 

σημαίνει την αναγνώριση της γλωσσικής νόρμας και απάρνηση της κοινωνικής 

ταυτότητας ενώ ταυτόχρονα ασκείται η κυριαρχία της κυρίαρχης γλώσσας.35

Καταλήγει λοιπόν ο Bourdieu ότι η κυρίαρχη τάξη που ορίζει την επίσημη 

γλώσσα την οικειοποιείται μέσα από την αποτελεσματικότητα του μονοπωλίου της 

και αφήνει στις άλλες τάξεις τις "κοινές" χρήσεις και ιδιαίτερα εκείνες που ορίζονται 

από τις πρακτικές τους λειτουργίες. Σε αυτό το συμπέρασμα έχει καταλήξει και ο 

άγγλος κοινωνιολόγος Bernstein για τον οποίο θα μιλήσουμε στην επόμενη ενότητα.

Έτσι η αξία του κάθε γλωσσικού κεφαλαίου που κατέχει ο κάθε μαθητής από 

αυτά που αναφέραμε παραπάνω εξαρτάται από την απόσταση στους τύπους της 

συμβολικής κατάκτησης που απαιτεί το σχολείο και την πρακτική που απέκτησε από 

την πρώτη του αγωγή από την οικογένεια. Τα παιδιά λοιπόν από τις κυρίαρχες τάξεις 

κατέχουν την επίσημη γλώσσα του σχολείου ενώ αυτά που προέρχονται από τα 

κατώτερα κοινωνικά στρώματα αποκλείονται από τα κοινωνικά περιβάλλοντα και τις

'4 Πατερέκα, X., (1986), ο.π., σελ.35
''Πατερέκα, X., (1986), ο.π., σελ.35
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σχέσεις που η επίσημη γλώσσα απαιτείται ή καταδικάζονται σε σιωπή και 

περιθωριοποιούνται.

Η δεύτερη έκφραση του πολιτιστικού κεφαλαίου που θεωρείται 

αποτελεσματική για την εκπαιδευτική διαδικασία είναι η ελεύθερη κουλτούρα με την 

οποία είναι εξοικειωμένο το παιδί. Με τον όρο αυτό οι Bourdieu και Passeron 

αναφέρονται στις γνώσεις τις "μη σχολικές" που αφορούν τον πολιτιστικό τομέα που 

το άτομο αντλεί με τρόπο οσμωτικό από το άμεσο οικογενειακό του περιβάλλον και 

ποικίλουν σε ποιότητα και ποσότητα ανάλογα με την κοινωνική προέλευση. Ο 

σχολικός θεσμός, σύμφωνα με τον Bourdieu, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ελεύθερη 

κουλτούρα την οποία απαιτεί και προϋποθέτει χωρίς όμως να την προσφέρει 

μεθοδικά, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει τα ίδια τα προϊόντα της σχολικής παραγωγής 

ως προϊόντα μειωμένης αξίας.36

Μέσα από τις έρευνες τους λοιπόν οι Bourdieu και Passeron έδειξαν ότι τα 

παιδιά που ανήκουν στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα δείχνουν μεγαλύτερη 

προτίμηση σε έργα τέχνης σε όλες τις μορφές της τα οποία μεταδίδονται μέσα από το 

σχολικό μηχανισμό, ενώ τα παιδιά από τα ανώτερα στρώματα έχουν μεγαλύτερη 

ποικιλία στις προτιμήσεις τους και με μια γενικότερη και ευρύτερη κατανόηση της 

τέχνης και των μορφών της.

Συμπέραναν, λοιπόν, ότι η κοινωνική επίδραση έχει πολύ μεγάλη εφαρμογή 

στη δημιουργία της ελεύθερης κουλτούρας, καθώς μέσα από την οικογενειακή αγωγή 

το άτομο εξοικειώνεται με το πολιτιστικό περιβάλλον και διαμορφώνει προδιαθέσεις 

οι οποίες τελικά μετασχηματίζονται σε καλλιεργημένη διάθεση. Οι προδιαθέσεις 

αυτές επηρεάζουν τόσο τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις του ατόμου, όσο και τη στάση 

και την αποτελεσματική πρόσκτηση των στοιχείων που το ίδιο το εκπαιδευτικό 

σύστημα μεταδίδει. Έτσι το σχολείο τόσο με τη στάση μείωσης της αξίας των 

προϊόντων που το ίδιο παράγει όσο και με την αυξημένη σημασία που δίνει στην 

ελεύθερη κουλτούρα χωρίς να την παρέχει ουσιαστικά νομιμοποιεί την κουλτούρα 

ορισμένων τάξεων και περιθωριοποιεί σημαντικά εκείνη που το ίδιο μεταβιβάζει 

συμβάλλοντας στη λειτουργία νομιμοποίησης των κοινωνικών διαφορών που 

υπάρχουν στο κοινωνικό πεδίο.

Σύμφωνα λοιπόν με όλα τα παραπάνω, οι Bourdieu και Passeron ξεκινούν την 

κριτική τους προς το εκπαιδευτικό σύστημα αναφέροντας ότι προσφέροντας ίσες

36 Πατερέκα, X., (1986), ο.π., σελ.41
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ευκαιρίες στα παιδιά χρησιμοποιώντας την ίδια γλώσσα, διοχετεύοντας τα ίδια 

μηνύματα και τις ίδιες αξίες και έχοντας από όλους τις ίδιες απαιτήσεις σε δεξιότητες 

και γνώσεις, πολλές από τις οποίες δεν τις παρέχει μεθοδικά αλλά τις προϋποθέτει, 

ουσιαστικά αδιαφορεί για την ύπαρξη των διαφορετικών αφετηριών λόγω της ταξικής 

τους προέλευσης. Με αυτόν τον τρόπο, αγνοεί τις μορφωτικές ανισότητες των 

μαθητών με αποτέλεσμα να ενισχύει τα πλεονεκτήματα των "εκλεκτών", αυτών 

δηλαδή που η κοινωνική τους προέλευση τους εφόδιασε με υψηλό οικονομικό- 

πολιτιστικό και κοινωνικό κεφάλαιο και πολλαπλασιάζει τα μειονεκτήματα των 

"αδικημένων".37

Συγκεκριμένα, μέσα από την εσωτερική λειτουργία πού ονομάζουν συμβολική 

βία, μέσω της οποίας στοχεύει τόσο στην αναπαραγωγή των κοινωνικών 

διαστρωματώσεων, όσο και στην αναπαραγωγή του ρόλου του, ουσιαστικά μεταδίδει 

ένα καλλιεργημένο habitus σε όλους τους μαθητές. Αυτό οδηγεί αυτούς που ανήκουν 

στα μεσαία και άνω κοινωνικά στρώματα σε ανα-αγωγή, που σημαίνει απλά στην 

επανάληψη της αγιογής που δέχτηκαν από την οικογένειά τους, ενώ αυτούς που 

ανήκουν στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα σε πολιτιστική απώλεια, κατά την οποία 

αναγκάζονται με έναν έμμεσο τρόπο να αποβάλλουν κάποια στοιχεία του 

πολιτιστικού τους κεφαλαίου, τα οποία αποδοκιμάζονται από τη σχολική διαδικασία 

και να προσλάβουν κάποια καινούρια που να ανταποκρίνονται στις σχολικές 

απαιτήσεις38. Με αυτόν τον τρόπο οι Bourdieu και Passeron δεν θεωρούν ότι τελικά 

βοηθούν τα παιδιά να αποκτήσουν κι αυτά ένα υψηλό και καλλιεργημένο πολιτιστικό 

κεφάλαιο αλλά να τα προετοιμάσουν για τις θέσεις που θα αποκτήσουν αργότερα 

στην κοινωνική διαστρωμάτωση.

Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο το πετυχαίνουν αυτό είναι εγχαράσσοντας 

ένα σύστημα αντίληψης, σκέψης, εκτίμησης και δράσης στους μαθητές που συμβάλει 

στην παραγωγή και αναπαραγωγή μιας διανοητικής και ηθικής κοινωνικοποίησης, 

χωρίς φανερούς περιορισμούς και πιέσεις κι ούτε με κάποιο ιδιαίτερο φυσικό 

καταναγκασμό. Σύμφωνα με τον Passeron, τα άτομα κοινωνικοποιούνται κυρίως στις 

πρώτες βαθμίδες του σχολικού συστήματος, όπου μεταβιβάζονται τα πιο γενικά 

πρότυπα της κουλτούρας της κοινωνίας, χωρίζοντας αυτούς που τη δέχονται από την 

υπόλοιπη κοινωνία με ένα σύνολο συστηματικών διαφορών. Έτσι, διακρίνονται αυτοί

?7Πατερέκα, X., (1986), ο.π., σελ.4-5
's Πατερέκα, X., (1986), ο.π., σελ.64
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που έχουν την επιστημονική κουλτούρα, όπως την ονομάζει και αντιπαραθέτει με την 

επίσημη γλώσσα και τον επεξεργασμένο κώδικα που περιγράφει ο Bernstein και θα 

δούμε παρακάτω, από αυτούς που κατέχουν την λαϊκή κουλτούρα που αντιπαραθέτει 

με την δημόσια γλώσσα και τον περιορισμένο κώδικα, και γνωρίζουν μόνο τις 

δυσκολίες της κοινωνικής τους προέλευσης και την κοινωνική επαφή με τους ομοίους 

τους39.

Την ίδια στιγμή αναφέρουν ότι οι οικογένειες μαζί με το πολιτιστικό κεφάλαιο 

εφοδιάζουν το παιδί και με ένα ορισμένο έθος (ethos), δηλαδή ένα σύστημα αξιών 

που εσωτερικεκοποιούνται βαθιά με έναν λανθάνον τρόπο και καθορίζουν την στάση 

του παιδιού απέναντι στο πολιτιστικό κεφάλαιο και στο σχολικό θεσμό40. Αυτό, σε 

σχέση με τα αποτελέσματα της κοινωνικοποίησης που περιγράψαμε παραπάνω, όταν 

παίρνουν την μορφή ετικέτας που θα αναλύσουμε σε επόμενη ενότητα συμβάλουν 

στις προσπάθειες που θα καταβάλει το παιδί από τα μεσαία και άνω κοινωνικά 

στρώματα για να αποκτήσει υψηλό πολιτιστικό κεφάλαιο και να συνεχίσει την πορεία 

του στο εκπαιδευτικό σύστημα. Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι οι γονείς στους οποίους 

αναφέρεται ότι το παιδί τους είναι αδύναμο σε κάποιο μάθημα δεν λαμβάνουν 

καθόλου υπόψη τους λόγους αποτυχίας του παιδιού. Αγνοούν ότι τα αποτελέσματα 

αυτά έχουν σχέση με το γενικότερο πολιτιστικό κλίμα της οικογένειας. Επίσης, η 

ελλιπής πληροφόρηση για τα εκπαιδευτικά πράγματα και η τάση για αναγνώριση του 

καθηγητικού κύρους, οδηγούν σε συμπεράσματα πρόωρα και οριστικά. Έτσι, με το 

να αποδέχονται τα σχολικά αποτελέσματα ενισχύουν στο παιδί την ιδέα ότι για την 

αποτυχία του φταίει το ότι δεν προικίστηκε ιδιαίτερα από τη φύση.41 Η στάση λοιπόν 

των γονέων απέναντι στο σχολείο σε συνδυασμό με την αποδοχή του αποτελέσματος 

της αξιολόγησης του πολιτιστικού κεφαλαίου του παιδιού επηρεάζουν τις φιλοδοξίες 

των παιδιών, καθώς και το πόσο θα προσπαθήσουν για την αλλαγή των 

αποτελεσμάτων αυτών.

Συμπεραίνουμε λοιπόν από τα παραπάνω, ότι με τις μεθόδους αξιολόγησης 

είτε αυτοί είναι τυπικοί ή άτυποι το σχολείο εκφράζει τον επιλεκτικό του χαρακτήρα, 

ο οποίος γίνεται υπέρ-επιλεκτικός, κατά τον Bourdieu, για τα παιδιά που ανήκουν στα 

λαϊκά και μεσαία στρώματα, διακρίνοντας αυτούς που αποδέχονται την ιδεολογία και 

τις αξίες που μεταδίδει τις οποίες όμως έχουν αποκτήσει μέσα από το οικογενειακό

'° Πατερέκα, X., (1986), ο.π., σελ.83-84
40Πατερέκα, X., (1986), ο.π., σελ.70
4'Πατερέκα, X., (1986), ο.π., σελ.90
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τους περιβάλλον. Έτσι νομιμοποιεί τον τρόπο πρόσκτησης των προκαταρκτικών 

αυτών γνώσεων μέσα από την οικογένεια και αναπαράγει την κοινωνική 

διαστρωμάτωση και την κοινωνική υπεροχή ορισμένων τάξεων παρουσιάζοντας την 

δομή αυτή της κοινωνίας ως φυσική και τις πολιτιστικές διαφορές ως έμφυτες.

Β.2 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ 

ΑΦΗΡΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΝΟΗΜΑΤΑ

Ο Bernstein στην αναζήτησή του για τα αίτια που προκαλούν τη σχολική 

επιτυχία ή αποτυχία αξιοποίησε τις απόψεις της παραδοσιακής κοινωνιολογίας, οι 

οποίες συνδέουν τις διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται στον τρόπο διάρθρωσης της 

παραγωγής και τον καταμερισμό της εργασίας με τη διαμόρφωση διακριτών μορφών 

σκέψης στα μέλη της συγκεκριμένης κοινωνικής οργάνωσης και διαμορφώνει την 

έννοια του κώδικα.42 Σύμφωνα με τη θεωρία του, κώδικες είναι πολιτισμικά 

προσδιορισμένοι μηχανισμοί τοποθέτησης. Συγκεκριμένα οι ταξικά ρυθμιζόμενοι 

κώδικες τοποθετούν τα υποκείμενα σε σχέση με κυρίαρχες και κυριαρχούμενες 

μορφές επικοινωνίας και με τις σχέσεις μεταξύ τους.43 Κώδικες δηλαδή είναι οι 

διακριτοί τρόποι με τους οποίους οι άνθρωποι επικοινωνούν και ρυθμίζουν τις 

συμπεριφορές τους και τις κοινωνικές τους σχέσεις που έχουν άμεση σχέση με την 

κοινωνική τους προέλευση. Αποτελούν λοιπόν ρυθμιζόμενες αρχές σιωπηρώς 

προσλαμβανόμενες στα πλαίσια της οικογένειας, που συνδέονται με την έννοια του 

habitus του Bourdieu, οι οποίες επιλέγουν και ενοποιούν: α) τα κατάλληλα μηνύματα 

ή αλλιώς τους νοηματικούς προσανατολισμούς του ατόμου, β)τις μορφές 

πραγμάτωσης τους ή τις παραγωγές κειμένου που ο Bernstein αναφέρει και ως φωνή 

και μήνυμα, και γ) τα πλαίσια ανάδειξης τους ή αλλιώς τις εξειδικευμένες πρακτικές 

αλληλεπίδρασης που μπορεί να αναπαράγουν ή να μετατρέπουν τον επικοινωνιακό 

κώδικα.44

Σύμφωνα με τον Bernstein, τα άτομα αναπτύσσουν διαφορετικούς 

επικοινωνιακούς κώδικες και συνεπώς διαφορετικούς νοηματικούς

προσανατολισμούς, ανάλογα με την εξουσία που απορρέει από τις κοινωνικές σχέσεις

42 Λάμνιας, Κ.,(2002) Κοινωνιολογική Θεωρία και Εκπαίδευση, σελ.283-284
43 Bernstein, Β., (1989), Παιδαγωγικοί Κώδικες και Κοινωνικός Έλεγχος, σελ.162
44 Bernstein, Β., (1989), ο.π., σελ.163, 165
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ανάμεσα στα πλαίσια στα οποία εντάσσονται τα υποκείμενα και κυρίως ως προς την 

κοινωνική βάση.43 Έτσι αναφέρει ότι όσο πιο απλή είναι η κοινωνική διαίρεση της 

εργασίας και όσο πιο συγκεκριμένη και τοπική η σχέση μεταξύ ενός φορέα και της 

υλικής βάσης, τόσο πιο άμεση είναι η σχέση μεταξύ νοημάτων και μιας 

συγκεκριμένης υλικής βάσης και τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα μιας 

περιορισμένης κωδίκωσης. Αντίθετα, όσο πιο πολύπλοκη είναι η κοινωνική διαίρεση 

της εργασίας και όσο λιγότερο συγκεκριμένη και τοπική η σχέση μεταξύ ενός φορέα 

και της υλικής βάσης, τόσο πιο έμμεση είναι η σχέση μεταξύ νοημάτων και μιας 

συγκεκριμένης υλικής βάσης και τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα μιας 

επεξεργασμένης κωδίκωσης.46

Το παραπάνω στηρίζεται στο παράδειγμα που δίνει ο ίδιος στο έργο του 

Παιδαγωγικοί Κώδικες και Κοινωνικός Έλεγχος (1989) σχετικά με τον αγρότη και το 

αφεντικό του.47 Την ίδια στιγμή η κοινωνική προέλευση των παιδιών στην έρευνα 

που πραγματοποιήθηκε στο Sociological Research Unit (1980) της Ολλανδίας 

σχετικά με τις απαντήσεις των παιδιών για τον συνδυασμό των φαγητών, δείχνουν ότι 

τα παιδιά που ανήκουν στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα χρησιμοποιούν 

περιορισμένο επικοινωνιακό κώδικα και προσανατόλίζονται σε συγκεκριμένα 

νοήματα συνδεόμενα με τη συγκεκριμένη υλική βάση, ενώ τα παιδιά από τα μεσαία 

και άνω κοινωνικά στρώματα χρησιμοποιούν επεξεργασμένο επικοινωνιακό κώδικά 

και προσανατολίζονται σε αφηρημένα νοήματα, αναφέρονται δηλαδή με έναν πιο 

έμμεσο τρόπο στην υλική βάση.

Αναφέρει λοιπόν ότι τα μεσαία και άνω κοινωνικά στρώματα είναι ευαίσθητα 

στη δομή των αντικειμένων και έχουν την "ικανότητα" να αναφερθούν σε ένα 

αντικείμενο μέσα από το πλέγμα των σχέσεων στο οποίο ανήκει και συνεπώς να 

προσανατολίζονται σε αφηρημένα νοήματα. Αντίθετα, τα κατώτερα κοινωνικά 

στρώματα είναι ευαίσθητα στο περιεχόμενο και μπορούν να αναφερθούν στα όρια 

ενός αντικειμένου κι όχι στο πλέγμα των σχέσεων ή στις εσωτερικές σχέσεις που έχει 

με τα άλλα αντικείμενα. Τα στρώματα αυτά λοιπόν είναι προσανατολισμένα στην ύλη
49και σε συγκεκριμένα νοήματα. 45 46 47 48 49

45Bemstein, Β., (1989),ο.π, σελ.165
46 Bernstein, Β., (1989),ο.π, σελ.171
47 Bernstein, Β., (1989),ο.π, σελ.172
48 Bernstein, Β., (1989),ο.π, σελ. 168-171
49 Bernstein, Β., (1977), Class, Codes and Control, Vol.l, σελ.24
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Οι επικοινωνιακοί κώδικες που εντοπίζονται και χρησιμοποιούνται από τα 

παιδιά θεωρεί, ότι δημιουργούνται μέσα από δύο τύπους οργάνωσης και λειτουργίας 

της οικογένειας που όπως αναφέραμε επηρεάζεται από τη τοποθέτησή της στην 

κοινωνική διαστρωμάτωση. Η πρώτη είναι η οικογενειακή οργάνωση κατά πρόσωπο 

στην οποία επικρατεί ένα ανοιχτό σύστημα επικοινωνίας. Οι ιεραρχίες σε αυτόν τον 

τύπο είναι χαλαρές και "... η πρόθεση του άλλου προσώπου δεν μπορεί να θεωρηθεί 

αυτονόητη" και επομένως δίνεται η δυνατότητα ελεύθερης επικοινωνίας. Η δεύτερη 

είναι η οικογενειακή οργάνωση κατά θέση στην οποία κυριαρχούν κλειστά 

συστήματα επικοινωνίας και "...η μορφή των κοινωνικών σχέσεων είναι βασισμένη 

πάνω σε ένα ευρύ πλαίσιο κοινών προσδοκιών, πάνω σε ένα σύνολο κοινών 

πεποιθήσεων". Η πρώτη μορφή παρατηρείται στις οικογένειες των μεσαίων και άνω 

κυρίως στρωμάτων, όπου αναπτύσσεται και ο επεξεργασμένος κώδικας επικοινωνίας 

ενώ η δεύτερη μορφή παρατηρείται στις οικογένειες, όπου αναπτύσσεται ο 

περιορισμένος κώδικας επικοινωνίας.50

Οι διαφορετικοί αυτοί κώδικες δημιουργούν και μέσω επιλογής διαφορετικές 

μορφές πραγμάτωσης τους. Αυτές ενσωματώνουν τόσο το γλωσσικό στοιχείο που θα 

δούμε παρακάτω και στοιχεία λογικά διαμορφωμένων συμπεριφορών τα οποία 

ρυθμίζουν τις σχέσεις και τις πρακτικές.

Όσον αφορά λοιπόν τη γλώσσα που χρησιμοποιείται από τα υποκείμενα που 

ανήκουν στα διαφορετικά κοινωνικά στρώματα ο Bernstein τη διαχωρίζει σε επίσημη 

και δημόσια (formal-public language) και περιγράφει στο έργο του Class, Codes and 

Control Vol 1. Αναφέρει λοιπόν ότι η διαφορά τους δεν έγκειται στο γεγονός ότι τα 

άτομα μέσω της επίσημης γλώσσας χρησιμοποιούν απλά πιο πλούσιο λεξιλόγιο και 

μέσω της δημόσιας όχι, αλλά ότι η μία μορφή δίνει την δυνατότητα στα άτομα που 

την χρησιμοποιούν να εκφράσουν πιο αφηρημένα και ολοκληρωμένα νοήματα ενώ η 

άλλη πιο συγκεκριμένα. Καθώς και οι δύο αποτελούν μορφές έκφρασης δεν 

περιορίζουν την αντίληψη των ατόμων, αλλά η ίδια η αντίληψη των ατόμων 

προσδιορίζει τη μορφή που θα πάρουν.

Έτσι στο 1° και 2° κεφάλαιο του έργου του51 αναφέρει ότι τα χαρακτηριστικά 

της επίσημης γλώσσας, η οποία χρησιμοποιείται από τα παιδιά που κατέχουν τον 

επεξεργασμένο κώδικα επικοινωνίας είναι η ακριβής και ορθή γραμματική και

50 Λάμνιας, Κ.,(2002) Κοινωνιολογική Θεωρία και Εκπαίδευση, σελ.288-290
51 Bernstein, Β., (1977), Class, Codes and Control, Vol.l, σελ.55
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συντακτική σειρά των λέξεων, οι σύνθετες προτάσεις μέσω της χρήσης μιας ποικιλίας 

από συνδέσμους και αναφορικές προτάσεις, η συχνή χρήση των προθέσεων που 

δείχνουν τις λογικές σχέσεις, η συχνή χρήση απρόσωπων αντωνυμιών, επιθέτων και 

επιρρημάτων που η επιλογή τους γίνεται με προσοχή και η ρητή και καθαρή χρήση 

των ρημάτων και της δομής γενικότερα.

Μέσω της χρήσης λοιπόν αυτής της μορφής γλώσσας αναφέρει ότι στις 

περιπτώσεις των μαθητών που χρησιμοποιούν τον επεξεργασμένο κώδικα 

επικοινωνίας είναι δύσκολο να προβλεφτούν οι νοηματικές και συντακτικές επιλογές 

τους αφού ο κώδικας του δίνει την δυνατότητα να κάνουν σύνθετους νοηματικούς και 

συντακτικούς συνδυασμούς. Μπορούν να περιγράφουν με λεπτομέρειες περιστατικά 

και να αναδεικνύουν τη δυναμική των σχέσεων ανάμεσα στα αντικείμενα τα 

πρόσωπα και τα γεγονότα. Ταυτόχρονα ο λόγος τους περιέχει συγκεκριμένα νοήματα 

τα οποία έχουν αυστηρή συντακτική και γραμματική δομή, μεγάλες και 

ολοκληρωμένες προτάσεις στις οποίες παρεμβάλλονται και δευτερεύουσες, κ.α.. 

Τελικά μέσω του επεξεργασμένου κώδικά οι μαθητές μπορούν να αναλύσουν με 

λογική και γλωσσική πληρότητα τα ποικίλα γεγονότα και περιστατικά, τα οποία ο 

ακροατής μπορεί να κατανοήσει χωρίς να έχει προηγούμενη γνώση για αυτά.32

Από την άλλη τα χαρακτηριστικά της δημόσιας γλώσσας52 53 είναι οι σύντομες, 

γραμματικά απλές και συχνά ημιτελείς προτάσεις, με φτωχή σύνταξη και μια 

ρηματική μορφή που τονίζει την ενεργητική φωνή, η επανάληψη περιορισμένου 

αριθμού συνδέσμων, η συχνή χρήση σύντομων εντολών και ερωτήσεων, η αυστηρή ή 

άκαμπτή και περιορισμένη χρήση επιθέτων και επιρρημάτων, η σπάνια χρήση των 

απρόσωπων αντωνυμιών ως υποκείμενα προτάσεων, οι δηλώσεις που είναι 

δομημένες είτε ως πλάγιες και υπονοούμενες ή χρησιμοποιούνται ως αιτία και 

αποτέλεσμα ταυτόχρονα και η συχνή επιλογή από μια ομάδα ιδιωματισμών. 

Γενικότερα μέσα από τις προτάσεις που δημιουργούνται με τη χρήση δημόσιας 

γλώσσας τα νοήματα υπονοούνται στη δομή της πρότασης και δεν είναι ρητά.

Έτσι ο μαθητές που χρησιμοποιούν τον περιορισμένο κώδικα επικοινωνίας 

και παράλληλα δημόσια γλώσσα είναι εύκολα προβλέψιμοι όσον αφορά τις 

νοηματικές και συντακτικές τους επιλογές αφού χρησιμοποιούν εκφράσεις από μια 

συγκεκριμένη και χωρίς σύνθετους συνδυασμούς σειρά αντιπροσωπευτικών

52 Λάμνιας, Κ.,(2002) Κοινωνιολογική Θεωρία και Εκπαίδευση, σελ.290-291
53 Bernstein, Β., (1977), Class, Codes and Control, Vol.l, σελ.42-43
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εκφράσεων. Οι μαθητές αυτοί δεν διατυπώνουν με σαφήνεια και με ολοκληρωμένο 

τρόπο τα νοήματα καθώς τα συνδέουν με κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο και η 

συζήτηση που πραγματοποιούν είναι προσκολλημένη σε αντικείμενα και γεγονότα με 

τα οποία είναι εξοικειωμένοι. Ταυτόχρονα μέσα από την ανοργάνωτη σύνταξη της 

δημόσιας γλώσσας και τις μικρές και ατελείς προτάσεις υπονοούν πολλά στοιχεία 

τοποθετώντας τόσο το αίτιο όσο και το αποτέλεσμα στην ίδια φράση, όπου ο 

ακροατής θα πρέπει να γνωρίζει το πλαίσιο στο οποίο αναφέρονται για να κατανοήσει 

το νόημα αυτών που περιγράφουν. Από της προτάσεις αυτές απουσιάζουν τα επίθετα 

και τα επιρρήματα ενώ κυριαρχούν τα ουσιαστικά καθώς και η οριστική και η 

προστακτική και δίνεται έμφαση περισσότερο στο συναίσθημα κι όχι στη λογική 

αυτών που περιγράφονται.54

Την ίδια στιγμή ο Bernstein χωρίζει τις πρακτικές πραγμάτωσης του 

επικοινωνιακού κώδικα που αναφέραμε σε φωνή και μήνυμα. Η φωνή αναφέρει πως 

συγκροτείται από το βαθμό εξειδίκευσης των κανόνων λόγου που ρυθμίζουν και 

νομιμοποιούν τη μορφή της επικοινωνίας. Η γνώση όμως των κανόνων δεν 

επιτρέπουν κατ' ανάγκη και τη γνώση χρήσης τους μέσα στο κάθε επικοινωνιακό 

πλαίσιο. Τη χρήση αυτή την ονομάζει "μήνυμα" και αποτελεί το αποτέλεσμα της 

αλληλεπιδρασιακής πρακτικής μέσα σε ένα πλαίσιο, όπως είναι το επικοινωνιακό 

πλαίσιο του σχολείου.55

Σύμφωνα με την ανάλυσή του το σχολείο ως φορέας συμβολικού ελέγχου 

ειδικεύεται στην παραγωγή συγκεκριμένων λόγων που πηγάζουν από 

επεξεργασμένους κώδικες. Έτσι το σχολείο χρησιμοποιεί αυτό που ονομάσαμε 

επίσημη γλώσσα και οι γνώσεις που παρέχονται αποτελούνται κυρίως από 

αφηρημένα νοήματα. Μέσα στο επικοινωνιακό πλαίσιο λοιπόν του σχολείου 

συνυπάρχουν ο επεξεργασμένος κώδικας που νομιμοποιεί η επίσημη παιδαγωγική 

πράξη και οι διαφορετικοί κώδικες που χρησιμοποιούν τα παιδιά λόγω της 

διαφορετικής κοινωνικής τους προέλευσης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δημιουργούνται 

διάφορες πρακτικές αλληλεπίδρασης, οι οποίες μπορούν να μετατρέψουν ή να 

αναπαράγουν το μήνυμα του κώδικα. Η λειτουργία όμως αυτή του εκπαιδευτικού 

συστήματος εξαρτάται από τις σχέσεις εξουσίας που αναπτύσσονται τόσο στο 

εσωτερικό του πλαισίου, όσο και ανάμεσα σε αυτό το πλαίσιο και τα άλλα πλαίσια * 53

54 Λάμνιας, Κ.,(2002) Κοινωνιολογική Θεωρία και Εκπαίδευση, σελ.291
53 Bernstein, Β., (1989), Παιδαγωγικοί Κώδικες και Κοινωνικός Έλεγχος, σελ.176
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(περιχάραξη και ταξινόμηση). Συνεπώς ο Bernstein θεωρεί ότι ένας περιορισμένος 

κώδικας μέσα από τις κατάλληλες παιδαγωγικές πρακτικές μπορεί να μετατραπεί σε 

επεξεργασμένο κώδικα. Καθώς όμως, όπως αναφέραμε, εξαρτάται από τις σχέσεις 

εξουσίας που αναπτύσσονται και το εκπαιδευτικό σύστημα στη συγκεκριμένη δομή 

έχει ως στόχο την αναπαραγωγή των κοινωνικών ταξινομήσεων για τη διατήρηση της 

κοινωνικής τάξης, των σχέσεων δηλαδή ανάμεσα στα κοινωνικά στρώματα, θεωρεί 

ότι μέσα από τη συμβολική βία, όπως αναφέρει και ο Bourdieu, μετατρέπει κυρίως τα 

στοιχεία των κωδίκων που δεν θα αποτελέσουν σημεία αλλαγής των κοινωνικών 

ταξινομήσεων. Καταλήγει λοιπόν ότι η αλλαγή των κωδίκων είναι δυνατή και 

εμπεριέχεται στην δυναμική τους αλλά οι συγκεκριμένες σχέσεις εξουσίας τελικά δεν 

υπαγορεύουν τις αντίστοιχες παιδαγωγικές εφαρμογές.56

Έτσι καταλήγουμε ότι το εκπαιδευτικό σύστημα απευθυνόμενο στα παιδιά 

από τα διαφορετικά κοινωνικά στρώματα με τις διαφορετικές αφετηρίες, με έναν 

ομοιόμορφο τρόπο, συμβάλει από τη μία στην επιτυχία όσων προέρχονται από τα 

μεσαία και άνω στρώματα και περιθωριοποιεί τους μαθητές των μεσαίων και κάτω 

κοινωνικών στρωμάτων. Αυτό συμβαίνει καθώς τα παιδιά από τα μεσαία και άνω 

κοινωνικά στρώματα είναι εξοικειωμένα με τα αφηρημένα νοήματα και την επίσημη 

γλώσσα που χρησιμοποιεί και εμπεριέχει η σχολική γνώση, ενώ τα παιδιά από τα 

μεσαία και κάτω κοινωνικά στρώματα δυσκολεύονται να τα κατανοήσουν και να 

αντεπεξέλθουν τελικά στις απαιτήσεις του σχολείου. Οι επικοινωνιακοί κώδικες 

λοιπόν που μεταδίδονται μέσα στα πλαίσια της οικογένειας και εξαρτώνται από την 

κοινωνική προέλευση των οικογενειών, βλέπουμε ότι κατέχουν ουσιαστική θέση 

στην σχολική επιτυχία και ουσιαστικά νομιμοποιούνται, καθώς παρουσιάζονται ως 

φυσικές και όχι ως κοινωνικές και αναπαράγεται με αυτόν τον τρόπο η ιεραρχική 

κοινωνική διαστρωμάτωση της κοινωνίας.

Β3. Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ

Με την θεωρία της κοινωνικής ετικέτας ασχολήθηκαν μια ομάδα ερευνητών 

(Thomas, Lemet, Becker, Gove, Hargreaves, κλπ) στην προσπάθεια να ερμηνεύσουν 

τις συνέπειες που προκαλούν οι κρίσεις και οι χαρακτηρισμοί που διατυπώνονται και

56 Bernstein, Β., (1989), ο.π., σελ. 178-183
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αποδίδονται σε πρόσωπα κατά τη διαδικασία της αλληλόδρασης.57 58 59 Σύμφωνα με τον 

Becker(1963) κάποιος χαρακτηρίζεται ως αποκλίνων, όταν παραβεί τους κανόνες που 

έχουν κατασκευαστεί από κάποια άτομα τα οποία έχουν τη δυνατότητα να ζητούν την 

εφαρμογή τους. Η απόκλιση δεν σχετίζεται με την ποιότητα της πράξης αλλά με τις 

συνέπειες που προκαλεί σε κάποια άτομα η παραβίαση ενός κανόνα. Αποκλίνων 

χαρακτηρίζεται κάποιος που του έχει επικολληθεί "επιτυχώς" μια ετικέτα, εκείνος 

δηλαδή του οποίου ο χαρακτηρισμός που του αποδίδεται ανεξάρτητα από το πόσο 

εκφράζει την πραγματικότητα ή όχι, γίνεται ευρύτερα αποδεκτός. Παράλληλα ο 

Becker υποστηρίζει ότι η ετικέτα αυτή εμπεριέχει αξιολογικές κρίσεις κι αποκτά

μόνιμα χαρακτηριστικά, όταν ο χαρακτηριζόμενος αποδεχτεί τον χαρακτηρισμό
λ 58αυτό.

Στο ίδιο πλαίσιο ο Thomas (1928) προσθέτει την έννοια της αυτό- 

εκπληρούμενης προφητείας. Σύμφωνα με αυτή "αν οι άνθρωποι ορίσουν μια 

κατάσταση ως πραγματική, αυτή θα είναι πραγματική ως προς τις συνέπειές της".'ή Ο 

Merton επαναδιατυπώνει τη θέση αυτή και υποστηρίζει ότι η αυτό-εκπληρούμενη 

προφητεία στηρίζεται αρχικά σε έναν λαθεμένο "ορισμό" μιας κατάστασης ο οποίος 

όμως συμβάλει στην παραγωγή νέων συμπεριφορών και δράσεων, οι οποίες τείνουν 

να επιβεβαιώσουν τον αρχικά λαθεμένο ορισμό της.60 Εξειδικεύοντας τις παραπάνω 

απόψεις στις συνέπειες που προκαλεί η θεωρία της κοινωνικής ετικέτας ο Gove 

(1975) υποστηρίζει ότι η ετικέτα επικολλάται στο άτομο, όταν οι κρίσεις και οι 

χαρακτηρισμοί γίνουν ευρύτερα αποδεκτοί στο επίπεδο της κοινωνικής 

αλληλόδρασης. Η κρίση αυτή όμως δεν είναι απαραίτητο να προέρχεται από την 

πραγματική παραβίαση ενός κανόνα αλλά μπορεί να είναι απλά μια υποκειμενική 

κρίση που προέρχεται από το υποκειμενικό ορισμό της κατάστασης. Σε ένα δεύτερο 

επίπεδο υποστηρίζει ότι, όταν η ετικέτα γίνει αποδεκτή από το άτομο τότε έχουμε 

παγίωση των συνεπειών, μεγένθυση του προβλήματος και παραγωγή αυτού που 

ονομάζει ως "δευτερεύουσα απόκλιση".61

Μεταφέροντας τις θεωρίες αυτές στο πεδίο της σχολικής τάξης μπορούμε να 

υποστηρίξουμε ότι τόσο ο δημόσιος χαρακτηρισμός κάποιου μαθητή ως 

αποκλίνοντος όσο και η εντύπωση που σχηματίζει κάποιος εκπαιδευτικός ανεξάρτητα

57 Λάμνιας, Κ.,(2002) Κοινωνιολογική Θεωρία και Εκπαίδευση, σελ.224
58 Λάμνιας, Κ.,(2002) Κοινωνιολογική Θεωρία και Εκπαίδευση, σελ.225
59 Λάμνιας, Κ.,(2002), ο.π., 226
“Λάμνιας, Κ.,(2002), ο.π., 226
61 Λάμνιας, Κ.,(2002), ο.π., 226
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αν αυτή διατυπώνεται ρητά, μπορεί να δημιουργήσει συνέπειες στην επίδοσή του. 

Συγκεκριμένα με βάση την θεωρία της κοινωνικής ετικέτας αν ο εκπαιδευτικός 

χαρακτηρίσει με βάση τα δικά του κριτήρια μια συμπεριφορά ως αποκλίνουσα οι 

συνέπειες για τον μαθητή θα είναι σημαντικές ανεξάρτητα αν ο χαρακτηρισμός 

στηρίζεται σε μια αντικειμενική βάση. Τις ίδιες κι ίσως μεγαλύτερες συνέπειες θα 

έχει το παιδί, όταν ο εκπαιδευτικός σχηματίσει μια εντύπωση για αυτό βασιζόμενος 

πάλι σε δικά του κριτήρια και με βάση την εντύπωση αυτή κρίνει και αντιμετωπίζει 

το παιδί σε όλες τις εκφράσεις του. Οι επιπτώσεις όπως θα δούμε στη συνέχεια στο 

εκπαιδευτικό σύστημα, είναι πολύ σημαντικές ειδικά, όταν οι εντυπώσεις και οι 

ετικέτες είναι αρνητικές.

Ο Hargreaves στο έργο του "Reactions to Labeling" αναζητεί τις συνθήκες 

κάτω από τις οποίες ένας χαρακτηρισμός γίνεται αποδεκτός από έναν μαθητή καθώς 

και τις συνέπειες που θα έχει αυτή η αποδοχή.

Όσον αφορά λοιπόν τις συνθήκες ο Hargreaves εξετάζει τέσσερις παράγοντες 

που μπορούν να ωθήσουν τον μαθητή να αποδεχθεί την ετικέτα62: η συχνότητα με την 

οποία γίνεται ένας χαρακτηρισμός, το κύρος που έχει το πρόσωπο από το οποίο 

προέρχεται ο χαρακτηρισμός, τη συμφωνία πολλών άλλων με τον αποδιδόμενο 

χαρακτηρισμό και τη δημοσιοποίηση του χαρακτηρισμού αυτού. Σύμφωνα λοιπόν με 

αυτούς τους παράγοντες όταν ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει συνήθως και κυρίως 

στην ελληνική πραγματικότητα το ρόλο του "σπουδαίου άλλου", χαρακτηρίζει μια 

συμπεριφορά ως αποκλίνουσα αρκετά συχνά, τη δημοσιοποιεί είτε μέσα στην τάξη 

είτε στους συναδέλφους του κι έτσι την αποδέχονται κι άλλοι και με αυτόν τον τρόπο 

επαναλαμβάνεται προς τον μαθητή με μεγαλύτερη συχνότητα, η πιθανότητα να 

αποδεχθεί ο μαθητής την ετικέτα είναι πολύ μεγαλύτερη.

Παρ' όλ' αυτά, υποστηρίζει ότι οι αντιδράσεις που μπορεί να εμφανιστούν 

από τους μαθητές σε μια διαδικασία ετικετοποίησης δεν είναι κοινωνικά ουδέτερες κι 

έτσι δεν μπορούμε να τις κατηγοριοποιήσουμε μόνο απλά με βάση την ένταση που θα 

έχουν οι παραπάνω παράγοντες. Υποστηρίζει, λοιπόν, ότι συνήθως οι μαθητές που 

προέρχονται από τα μεσαία και άνω κοινωνικά στρώματα αντιδρούν περισσότερο και 

δεν αποδέχονται εύκολα τον χαρακτηρισμό και την ετικέτα που επιχειρείται να τους 

επικολληθεί. Κι αν αυτό τελικά συμβεί στο πρωτογενές επίπεδο τότε οι μαθητές αυτοί 

έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να αλλάξουν συμπεριφορά, καθώς έχουν πιο έντονο

“Λάμνιας, Κ.,(2002), ο.π., 228-229
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το αυτοσυναίσθημα και τη στήριξη των οικογενειών τους. Αντίθετα οι μαθητές που 

προέρχονται από χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα 

να αντιδράσουν αρχικά με τον χαρακτηρισμό, έπειτα να τον αγνοήσουν, αλλά όταν 

μεγαλώσει η συχνότητά του, να τον συνηθίσουν και να τον αποδεχθούν σε ένα 

δευτερογενές επίπεδο, γεγονός που θα διευρύνει το πρόβλημα.63

Ο χαρακτηρισμός τελικά μιας συμπεριφοράς ως αποκλίνουσας σύμφωνα με τα 

συμπεράσματα του Hargreaves μπορεί να έχει τρία πιθανά αποτελέσματα64: α) μπορεί 

να λειτουργήσει θετικά και να αποτρέψει τα άτομα από συμπεριφορές που 

θεωρούνται αποκλίνουσες β) να λειτουργήσει ως πρωτογενή απόκλιση και να 

διορθωθεί η συμπεριφορά ή γ) ως δευτερογενής απόκλιση και να διευρύνει το 

πρόβλημα.

Αναλύοντας περισσότερο την τρίτη περίπτωση ο Hargreaves υποστηρίζει ότι 

ο μαθητής αντιμετωπίζεται ως "πρόβλημα" και βρίσκεται κάτω από διαρκής 

επιτήρηση. Ο ίδιος νοιώθει αδικημένος και συνήθως αποδέχεται ότι δεν είναι ικανός 

ή φυσιολογικός καθώς ακόμη κι αν η συμπεριφορά του είναι κανονική, κανείς δεν την 

θεωρεί ως τέτοια και με την πρώτη ευκαιρία επαναλαμβάνεται ο χαρακτηρισμός. Όλη 

αυτή η διαδικασία έχει ως τελική συνέπεια ο μαθητής να ενταχθεί σε κάποια τυπική 

ομάδα αποκλινόντων, όπου θα έχει την υποστήριξη των ομοίων του και θα του 

δίνονται με αυτόν τον τρόπο λύσεις για τα προβλήματά του. Τα προβλήματα όμως, 

έτσι, μονιμοποιούνται και ολοκληρώνεται η ονομαζόμενη "δευτερογενής απόκλιση".

Πέρα όμως από τον εκφρασμένο λεκτικά χαρακτηρισμό για κάποιο μαθητή 

παρόμοιες επιπτώσεις μπορεί να έχει και η γενική εντύπωση που δημιουργεί ο 

εκπαιδευτικός για αυτόν που μπορεί είτε να εκφραστεί με μη λεκτικά ή με έμμεσα 

μέσα στο παιδί ή να εκφραστεί στους γονείς κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμά που αναφέρει ο Λάμνιας στην υποσημείωσή 

του για το θέμα.65 Εκεί περιγράφεται ένα περιστατικό, όπου στα πλαίσια της αυτό- 

εκπληρούμενης προφητείας, μια λανθασμένη κρίση της δασκάλας για μια μαθήτρια 

μπόρεσε να μετατρέψει τη στάση της μέσα στην τάξη, καθώς και την απόδοσή της 

στα μαθήματα. Συγκεκριμένα η κρίση που εξέφρασε στο περιστατικό αυτό η 

εκπαιδευτικός με βάση τις δικές της υποκειμενικές ερμηνείες της κατάστασης 

αντιστοιχούσε σε μια άλλη μαθήτρια που τύχαινε να έχει το ίδιο όνομα με την κόρη

6J Λάμνιας, Κ.,(2002), ο.π., σελ.227-228
^Λάμνιας, Κ.,(2002), ο.π., σελ.230
65 Λάμνιας, Κ.,(2002), ο.π., σελ.242
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της μητέρας στην οποία απευθύνονταν. Η εκπαιδευτικός δεν πρόλαβε να εξηγήσει 

στην μητέρα το λάθος της κι έτσι η "αδύναμη" μαθήτρια μετατράπηκε σε μια εν 

δυνάμει "δυνατή".

Παρατηρούμε λοιπόν ότι η θεωρία της κοινωνικής ετικέτας σε συνδυασμό με 

την θεωρία της αυτό-εκπληρούμενης προφητείας μπορεί να αποτελέσει τη βάση για 

την ανάπτυξη γενικότερων προβληματισμών στο χώρο της εκπαίδευσης, όχι μόνο 

όσον αφορά το θέμα της αποκλίνουσας συμπεριφοράς, που σίγουρα είναι ένα θέμα 

που δεν θα πρέπει να παραμεληθεί, αλλά και για το ευρύτερο επικοινωνιακό πλαίσιο 

της σχολικής τάξης. Ταυτόχρονα και συνδέοντάς την με μία από τις εσωτερικές 

λειτουργίες του εκπαιδευτικού συστήματος του Bourdieu την διαγραφή, η 

κοινοποίηση αυτής της ετικέτας μπορεί να επηρεάσει την προσπάθεια και τις 

φιλοδοξίες του παιδιού για την εκπαιδευτική του πορεία καθώς και για τη στάση του 

ως προς το σχολείο. Έχει επομένως πολύ μεγαλύτερες συνέπειες στην επίδοση του 

μαθητή και συνδέεται άμεσα με την επιλογή και την αναπαραγωγή που συντελείται 

μέσα από τις λειτουργίες της άτυπης αξιολόγησης των μαθητών.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ο τίτλος της συγκεκριμένης ερευνητικής προσπάθειας είναι "Κοινωνικοί 

Παράγοντες που επηρεάζουν τις Άτυπες Μορφές Αξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο" και 

πιο συγκεκριμένα θα δώσουμε έμφαση στο πολιτιστικό κεφάλαιο και τους 

επικοινωνιακούς κώδικες των παιδιών, καθώς και στις επιπτώσεις της επικόλλησης 

της κοινωνικής ετικέτας από τις νηπιαγωγούς. Η μελέτη αυτή αποτελεί την πτυχιακή 

εργασία της φοιτήτριας του τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας, Καρυάτη Αθηνά, και προέκυψε ως αποτέλεσμα της θεωρητικής και 

πρακτικής αναζήτησης της ίδιας για το ρόλο του εκπαιδευτικού συστήματος και 

συγκεκριμένα της προσχολικής εκπαίδευσης στην αναπαραγωγή της κοινωνικής 

δομής, μέσω της διαδικασίας της αξιολόγησης στα πλαίσια του καπιταλιστικού 

συστήματος.

Επόπτες της συγκεκριμένης προσπάθειας είναι:

Ο Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Λάμνιας Κωνσταντίνος και

Ο Λέκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Καμαριανός Γιάννης

Α1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μέσα στο πλαίσιο της αναζήτησης της ποιότητας της εκπαίδευσης, όπως 

αναφέραμε και στο θεωρητικό μέρος της μελέτης, η διαδικασία της αξιολόγησης έχει 

εισαχθεί μέσα από Αναλυτικά Προγράμματα, Εγκυκλίους, Προεδρικά Διατάγματα 

και Νομοσχέδια τα τελευταία χρόνια σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και για 

όλους τους τομείς του εκπαιδευτικού συστήματος. Οι αλλαγές αυτές δεν θα 

μπορούσαν να μην επηρεάσουν και την προσχολική εκπαίδευση.

Στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα λοιπόν γίνεται για πρώτη φορά λόγος καθαρά 

για την εισαγωγή της διαδικασίας της αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο. Συγκεκριμένα
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στη σελίδα 1624 του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως αρ. 1376 τ.Β' 18-10- 

2001 αναφέρεται ότι "Αναγνωρίζεται η αξία της αυθεντικής αξιολόγησης στην 

υποστήριξη και την ανατροφοδότηση του προγράμματος. Ολόκληρο δε το 

εκπαιδευτικό έργο αποτιμάται προκειμένου να βελτιώνεται συνεχώς και να 

επιτυγχάνεται η επίτευξη των στόχων και η ουσιαστική ωφέλεια των παιδιών και των 

οικογενειών τους." κι επίσης ότι "προκειμένου να είναι αναπτυξιακά κατάλληλο και

αποτελεσματικό για τα παιδιά του Νηπιαγωγείου, θα πρέπει.......να ενσωματώνει την

αυθεντική αξιολόγηση στο πρόγραμμα".

Όσον αφορά στην αξιολόγηση του νηπίου αναφέρεται στη σελίδα 1725 ότι "η 

αξιολόγηση αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αποτελεί 

μέσο ανατροφοδότησης της διδασκαλίας." Οι εκπαιδευτικοί "καταγράφουν 

συστηματικά στοιχεία που συνδέονται με την ανάπτυξη, τη μάθηση και την 

κοινωνικοποίηση των παιδιών. Παρακολουθούν συνεχώς την πρόοδό τους και 

εξετάζουν τα δείγματα της εργασίας τους κατά τη διάρκεια αυθεντικών και όχι 

επινοημένων δραστηριοτήτων ειδικά για την αξιολόγηση προκειμένου.. ..να 

αναπτύσσουν ουσιαστική συνεργασία με τους γονείς και τους δασκάλους που 

υποδέχονται τα παιδιά στο δημοτικό Σχολείο..." επίσης "αξιολογούν όχι μόνο τι 

μπορεί να κάνει το κάθε παιδί μόνο του αλλά τι μπορεί να κάνει σε συνεργασία με τα 

άλλα παιδιά και με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού".

Την ίδια στιγμή μέσα από το "Βιβλίο Δραστηριοτήτων για το νηπιαγωγείο, 

βιβλίο της νηπιαγωγού" παρατίθεται ένας "πίνακας αντικειμένων παρατήρησης"66 

στον οποίο προτείνεται να βασίζεται η αξιολόγηση των νηπίων από τις νηπιαγωγούς. 

Στον πίνακα αυτό, ανάμεσά σε άλλα, αναφέρονται ικανότητες και δεξιότητες του 

νηπίου, όπως η γλωσσική έκφραση, κατανόηση και το λεξιλόγιο, η στάση του νηπίου 

απέναντι στη σχολική εργασία, η ικανότητα κοινωνικής προσαρμογής, όπως η ένταξη 

και η αποδοχή από την ομάδα, η επικοινωνία με τους ομηλίκους του, η συμμόρφωση, 

η συνεργασία και η αποδοχή ή μη της εξουσίας της νηπιαγωγού, οι αντιδράσεις σε 

καταστάσεις ανταγωνισμού, σε κίνητρα για διάφορες καταστάσεις και στην επιτυχία 

ή αποτυχία του, κ.α..

Παρατηρώντας, λοιπόν, την τόσο συχνή χρήση της νεοεισαχθείσας για τα 

δεδομένα της προσχολικής αγωγής, έννοια της αξιολόγησης και την περιγραφή των

66 Υ.Π.Ε.Π.Θ., (1990), βιβλίο δραστηριοτήτων για το νηπιαγωγείο, βιβλίο της νηπιαγωγού, σελ.346- 
347
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τρόπων και των συμπεριφορών που προτείνεται να αξιολογούνται από τις 

νηπιαγωγούς, μας βοηθάει να συνδέσουμε την άτυπη διαδικασία της αξιολόγησης 

που εφαρμόζεται στο νηπιαγωγείο με το θεωρητικό πλαίσιο της μελέτης μας. Οι 

πρακτικές αξιολόγησης, οι οποίες συνδέονται με την επιλεκτική λειτουργία του 

εκπαιδευτικού συστήματος, βλέπουμε να εισάγονται από τα πρώτα χρόνια της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και, παράλληλα, να αναφέρονται σε άτυπους τρόπους 

αξιολόγησης, με κριτήρια που σχετίζονται με το πολιτιστικό κεφάλαιο και τους 

επικοινωνιακούς κώδικες που κατέχουν τα παιδιά, λόγω της κοινωνικής προέλευσης 

της οικογένειάς τους. Ταυτόχρονα, καθώς η αξιολόγηση που προτείνεται είναι άτυπη, 

τα αποτελέσματα της, είτε ρητά, είτε άρρητα, με βάση τη θεωρία της κοινωνικής 

ετικέτας και της αυτόεκπληρούμενης προφητείας, θα επηρεάζουν την επίδοση των 

νηπίων, καθώς και τη στάση του απέναντι στη νηπιαγωγό, στις δραστηριότητες και 

στους ομηλίκους του και σε δεύτερο επίπεδο την πορεία του στο εκπαιδευτικό 

σύστημα, καθώς τα αποτελέσματα θα κοινοποιούνται επίσημα στους υπεύθυνους της 

επόμενης βαθμίδας της εκπαίδευσης(Δημοτικό Σχολείο). Όλη, λοιπόν, η διαδικασία 

της αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο θα είναι σύμφωνα με τις θεωρίες που αναφέραμε 

παραπάνω, προς όφελος των παιδιών που ανήκουν στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα 

και εις βάρος αυτών που ανήκουν στα κατώτερα στρώματα της κοινωνικής 

διαστρωμάτωσης.

Με βάση το παραπάνω ΦΕΚ, το βιβλίο της νηπιαγωγού και τις θεωρίες του 

πολιτιστικού κεφαλαίου, του επικοινωνιακού κώδικα και της κοινωνικής ετικέτας που 

αναλύσαμε στο θεωρητικό κομμάτι της μελέτης μας, σκοπός της συγκεκριμένης 

ερευνητικής μελέτης είναι:

• Να διερευνήσει τα στοιχεία που αξιολογούνται μέσα από τις 

άτυπες μορφές αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο

• Να διαπιστωθεί το κατά πόσο το διαφορετικό πολιτιστικό 

κεφάλαιο και ο διαφορετικός επικοινωνιακός κώδικας, που έχουν 

αποκτήσει τα παιδιά μέσα από την οικογένειά τους, καθορίζουν την 

τοποθέτηση τους από τη νηπιαγωγό στην αξιολογική κλίμακα της τάξης

• Να διερευνήσει αν επικολλώνται κοινωνικές ετικέτες στα 

παιδιά, ανάλογα με την αξιολογική κρίση της νηπιαγωγού, και με ποιόν 

τρόπο εκφράζονται, αν εκφράζονται, στο επικοινωνιακό πλαίσιο της 

τάξης
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• Να διαπιστωθεί αν η επικόλληση της κοινωνικής ετικέτας 

αφομοιώνεται πιο εύκολα από τα παιδιά που ανήκουν στα κατώτερα 

κοινωνικά στρώματα

• Να διερευνήσει τα αποτελέσματα της επικόλλησης της 

κοινωνικής ετικέτας και της εφαρμογής της αυτοεκπληρούμενης 

προφητείας από τις νηπιαγωγούς στα παιδιά που ανήκουν στα 

διαφορετικά κοινωνικά στρώματα

Α2. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Με βάση τον σκοπό της ερευνητικής μας προσπάθειας, υποθέτουμε πως η 

εισαγωγή της έννοιας της αξιολόγησης στην προσχολική εκπαίδευση, θα έχει ως 

αποτέλεσμα την αναπαραγωγή των κοινωνικών δομών και των κοινωνικών 

διαστρωματώσεων, καθώς και τον καθορισμό της εκπαιδευτικής πορείας των παιδιών 

από τα πρώτα τους σχολικά χρόνια.

Συγκεκριμένα, λοιπόν, οι υποθέσεις που διατυπώνουμε, όσον αφορά τα 

δεδομένα που θα αντλήσουμε από την ερευνητικής μας προσπάθεια, είναι:

1. Τα παιδιά, που ανήκουν στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα, θα 

κατέχουν υψηλότερο πολιτιστικό κεφάλαιο από ότι τα παιδιά από τα 

μεσαία και κάτω κοινωνικά στρώματα και θα χρησιμοποιούν 

επεξεργασμένο κώδικα επικοινωνίας, γεγονός που θα θεωρείται ως 

κριτήριο για να τοποθετηθούν από τις νηπιαγωγούς στην κορυφή της 

αξιολογικής κλίμακας, θεωρούμενα ως δυνατοί μαθητές

2. Τα παιδιά, που ανήκουν στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα, 

θα κατέχουν χαμηλότερο πολιτιστικό κεφάλαιο και θα χρησιμοποιούν 

περιορισμένο κώδικα επικοινωνίας, γεγονός που θα θεωρείται ως κριτήριο 

για να τοποθετηθούν από τις νηπιαγωγούς στη βάση της αξιολογικής 

κλίμακας, θεωρούμενα ως αδύναμοι μαθητές

3. Οι αξιολογικές κρίσεις δεν θα εκφράζονται ρητά από τις 

νηπιαγωγούς, θα επηρεάσουν όμως τη συμπεριφορά τους απέναντι στα 

παιδιά

4. Οι αξιολογικές κρίσεις των νηπιαγωγών και οι ετικέτες που θα 

έχουν επικολληθεί θα είναι γνωστές, τόσο στα ίδια τα παιδιά, όσο και στην
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υπόλοιπη τάξη, παρόλο που δεν θα κοινοποιούνται επίσημα και θα 

επηρεάζουν, τόσο την επίδοση των νηπίων, όσο και τη σχέση τους με τους 

ομηλίκους τους

5. Η αντιμετώπιση των "δυνατών" και των "αδύναμων" μαθητών 

από τους ομηλίκους τους θα είναι αντίστοιχη με την αντιμετώπισή τους 

από τη νηπιαγωγό

6. Τα παιδιά, στα οποία θα έχει επικολληθεί η ετικέτα του 

δυνατού μαθητή και θα προέρχονται από ανώτερα κοινωνικά στρώματα, 

θα αντιμετωπίζονται θετικά και με σεβασμό και θα θεωρούνται, με βάση 

της θεωρίας της αυτοεκπληρουμενης προφητείας, ότι δεν εκφράζουν 

συχνά παραβατική συμπεριφορά παρόλο που μπορεί να εκφράζουν

7. Τα παιδιά, στα οποία θα έχει επικολληθεί η ετικέτα του 

αδύναμου μαθητή και θα προέρχονται από κατώτερα κοινωνικά 

στρώματα, θα αντιμετωπίζονται αρνητικά ακόμη κι αν δεν έχουν 

προκαλέσει με την συμπεριφορά τους και θα θεωρούνται, με βάση τη 

θεωρία της αυτοεκπληρούμενης προφητείας, ότι δεν ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος ακόμη κι αν προσπαθούν

8. Τα παιδιά, που ανήκουν στα μεσαία και άνω κοινωνικά 

στρώματα, δεν θα αποδέχονται την κοινωνική ετικέτα, όταν αυτή είναι του 

μέτριου ή του αδύναμου μαθητή και θα προσπαθούν με διάφορους 

τρόπους να την αποποιηθούν

9. Τα παιδιά, που ανήκουν τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα, θα 

έχουν αποδεχθεί την κοινωνική ετικέτα του αδύναμου μαθητή και θα 

έχουν περάσει στο στάδιο της δευτερεύουσας απόκλισης, εκφράζοντας 

ακόμη πιο παραβατική συμπεριφορά και χωρίς να προσπαθούν να την 

αποποιηθούν
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Β. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Β1. ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Β1.1 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η διαδικασία επιλογής του δείγματος του πληθυσμού, που θα αποτελέσει 

αντικείμενο της εμπειρικής μας έρευνας, έγινε σύμφωνα με δύο αρχικά κριτήρια: το 

γεωγραφικό χωροπλαίσιο του νηπιαγωγείου και την κατηγορία που εντάσσουν οι 

νηπιαγωγοί τα παιδιά. Η επιλογή ακολούθησε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο 

αναζητήθηκαν τα νηπιαγωγεία που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν στο να 

καλύψουμε τον αστικό, ημιαστικό και αγροτικό πληθυσμό του νομού καθώς και αυτά 

που θα ήταν πρόθυμα να μας δεχτούν, καθώς ο χρόνος που επιλέξαμε να διεξαχθεί η 

έρευνα είναι λίγο ευαίσθητος, λόγω της προετοιμασίας που γίνεται για το τέλος της 

σχολικής χρονιάς. Έτσι, επιλέχθηκαν 3 νηπιαγωγεία από την αστική περιοχή του 

Βόλου, 2 από την ημιαστική περιοχή της Ν.Ιωνίας και 1 από την αγροτική περιοχή 

της Αγριάς. Δεδομένου του μικρού μεγέθους του δείγματός μας, καθώς γίνεται στα 

πλαίσια μιας πτυχιακής εργασίας, προσπαθήσαμε απλά να προσεγγίσουμε τους 

διαφορετικούς πληθυσμούς που μένουν στις τρεις αυτές περιοχές κι όχι να 

προχωρήσουμε σε γενικεύσεις που να αφορούν το σύνολο του πληθυσμού. Τελικά 

στην εμπειρική μας έρευνα συμμετείχαν παιδιά από το 22° νηπιαγωγείο Βόλου, 

πρωινή και απογευματινή βάρδια, και το 4° Βόλου, το 7° και το 2° νηπιαγωγείο 

Ν.Ιωνίας και το 1° νηπιαγωγείο Αγριάς.

Στο δεύτερο στάδιο ζητήσαμε από τις νηπιαγωγούς να μας υποδείξουν τους 

δύο πιο δυνατούς τους δύο μέτριους και τους δύο αδύναμους μαθητές της τάξης. Την 

μέθοδο αυτή την αντλήσαμε από την έρευνα του Λάμνια67και την προσαρμόσαμε στις 

ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας. Έτσι, μπορέσαμε από την πρώτη στιγμή να 

εντοπίσουμε την ευχέρεια, με την οποία οι νηπιαγωγοί κατηγοριοποιούν και 

δημοσιοποιούν το αποτέλεσμα της αξιολόγησης τους, το οποίο θα μας βοηθήσει 

αργότερα στην ανάλυση του θεωρητικού μέρους του ερωτηματολογίου που τους

67 Λαμνιας, Κ., (2001), Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών και Σχολική Πρακτική: Η Αξιολόγηση του 
Μαθητή, Πρακτικά του Θ' Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρίας Ελλάδος, 
σελ.434-447
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δώσαμε, καθώς και την ανάλυση των συνεντεύξεων των παιδιών, για το κατά πόσο 

επηρεάζονται οι συμπεριφορές τους και η κοινωνικότητά τους από την αξιολόγηση 

αυτή.

Οι 3 από τις 6 νηπιαγωγοί, που τους ζητήθηκε να υποδείξουν διακριτικά τα 

παιδιά που εντάσσουν σε αυτές τις 3 κατηγορίες, δήλωσαν αρχικά ότι δυσκολεύονται 

να ξεχωρίσουν τα παιδιά κι ότι όλα είναι δυνατά. Όταν, όμως, επιμείναμε λίγο 

παραπάνω και εξηγήσαμε ότι στόχος μας δεν είναι η κριτική ή η αξιολόγηση της 

δουλειάς τους καθησυχάστηκαν και κατηγοριοποίησαν τα παιδιά με μεγάλη ευχέρεια. 

Έτσι για κάθε κατηγορία μπορούσαν και υποδείκνυαν παραπάνω από 2 παιδιά εκτός 

από την κατηγορία των αδύναμων παιδιών που ήταν πάντα 2 και σε ένα νηπιαγωγείο 

1 παιδί. Έτσι, από όλα τα παιδιά που μας υπόδειξαν, επιλέξαμε 6 από κάθε 

νηπιαγωγείο στα οποία να υπάρχουν τουλάχιστον ένα από κάθε κατηγορία και να 

συμφωνούν σε κάποια άλλα χαρακτηριστικά, όπως το να μην είναι παιδιά 

χωρισμένων γονιών, να έχουν από 1 έως 3 αδέλφια και να είναι όλα νήπια. Στα 

χαρακτηριστικά αυτά δεν εντάξαμε το φύλο του παιδιού κι έτσι το δείγμα μας δεν 

αποτελείται από ίσο αριθμό αγοριών και κοριτσιών.

Β1.2 ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Στην έρευνά μας συμμετείχαν συνολικά 36 νήπια εκ των οποίων τα 14 

χαρακτηρίζονται ως δυνατά, 11 ως μέτρια και 11 ως αδύναμα. Για τα παιδιά αυτά 

ζητήσαμε από τα νηπιαγωγεία να μας δοθούν το επάγγελμα του πατέρα και της 

μητέρας καθώς και το μορφωτικό τους επίπεδο.

Στην αναζήτησή μας για έναν τρόπο ή ένα μοντέλο να τοποθετήσουμε τα 

παιδιά του δείγματός μας στην κοινωνική διαστρωμάτωση προσπαθήσαμε να δούμε 

με ποιόν τρόπο αναφέρονται οι δύο κύριοι μελετητές (Bourdieu και Bernstein), στις 

θεωρίες των οποίων βασίσαμε την ερευνητική μας προσπάθεια, στην κοινωνική 

διαστρωμάτωση.

Ο Bourdieu όπως παρατηρήσαμε από την παρουσίαση και ανάλυση των 

έργων του που κάνει η Πατερέκα στο "Βασικές έννοιες των Pierre Bourdieu και Jean- 

Claude Passeron σε θέματα κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης" (1986) όταν 

αναφέρεται στην κοινωνική διαστρωμάτωση χρησιμοποιεί άλλοτε ένα διχοτομικό 

σχήμα κι άλλοτε τριχοτομικό σχήμα. Συγκεκριμένα, εντοπίσαμε να αναφέρεται σε
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ανώτερες και κατώτερες τάξεις68 σε άρχουσα και κατώτερη τάξη69, ενώ σε άλλα έργα 

του σε αστική, μικροαστική και εργατική-αγροτική τάξη70 ή σε άρχουσα, 

μικροαστική και λαϊκές τάξεις.71 Παράλληλα δίνει μεγάλη βαρύτητα στο μορφωτικό 

επίπεδο της οικογένειας καταγωγής καθώς οι σχολικοί τίτλοι αποτελούν μία από τις 

μορφές όπως περιγράψαμε και στο θεωρητικό μας του πολιτιστικού κεφαλαίου του 

κάθε ατόμου.

Αντίστοιχα ο Bernstein στο έργο του Class, Codes and Control Vol.l, στο 

πρώτο κεφάλαιο72 περιγράφει τις κοινωνικές τάξεις με αρκετή ακρίβεια και τις 

χωρίζει σε εργατική τάξη και μεσαία τάξη και σχετικά επίπεδα (middle class and 

associative levels). Συγκεκριμένα αναφέρει ότι στην εργατική τάξη περιλαμβάνονται 

οι ημιειδικευμένοι και οι ανειδίκευτοι εργάτες που έχουν ολοκληρώσει την 

υποχρεωτική εκπαίδευση εκτός από αυτούς που αποτελούν, σύμφωνα με τον 

διαχωρισμό που κάνει, την βάση της μεσαίας τάξης. Στην ομάδα αυτή 

συμπεριλαμβάνει τις οικογένειες, στις οποίες ο πατέρας έχει πιθανότατα απολυτήριο 

λυκείου ή κάποιο παραπάνω έγγραφο που να επιβεβαιώνει ότι έχει εκπαιδευτεί για 

κάποια ειδίκευση ή οικογένειες στις οποίες οι μητέρες έχουν ολοκληρώσει την 

υποχρεωτική εκπαίδευση και έχουν αποφοιτήσει από κάποια μεταλυκειακή σχολή ή 

πριν το γάμο εξασκούσαν κάποιο επάγγελμα ανώτερο από αυτό του πατέρα, το οποίο 

να μην θεωρείται χειρονακτική απασχόληση. Αυτή η μορφή της οικογένειας αναφέρει 

ότι μπορεί να εντοπιστεί ανάμεσα σε συγκεκριμένους μισθωτούς χειρώνακτες 

εργάτες. Η μεσαία τάξη και τα σχετικά επίπεδα θεωρεί ότι περιλαμβάνουν όλη την 

ιεραρχία απασχόλησης από αυτή τη βάση που περιγράψαμε και πάνω.

Παρατηρούμε λοιπόν ότι και οι δύο μελετητές στο διαχωρισμό που κάνουν 

δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο μορφωτικό επίπεδο των γονέων. Επίσης και οι δύο 

χρησιμοποιούν πιο συχνά ένα τριχοτομικό σχήμα, ο Bourdieu άμεσα χωρίζοντας σε 

αστική μικροαστική και εργατική ή λαϊκή τάξη και ο Bernstein έμμεσα χωρίζοντας σε 

εργατική, βάση της μεσαίας και μεσαία τάξη και σχετικά επίπεδα. Αποφασίσαμε 

λοιπόν βασιζόμενοι σε όλα τα παραπάνω να χωρίσουμε τα παιδιά του δείγματος μας 

σε τρεις ομάδες που να αναφέρονται στην κοινωνική διαστρωμάτωση, κατώτερα,

68 Πατερέκα, X., (1986), Βασικές Έννοιες των Pierre Bourdieu και Jean-Claude Passeron, σελ.5
69 Πατερέκα, X., (1986), σελ.5
70 Πατερέκα, X., (1986), σελ.10

1 Πατερέκα, X., (1986), σελ.35
7'Bemstein, Β., (1977), Class, Codes and Control, Vol.l, σελ.24-25
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μεσαία και ανώτερα κοινωνικά στρώματα, σύμφωνα με το επάγγελμά και το 

μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους.

Επιμείναμε τόσο στον τριχοτομικό διαχωρισμό καθώς πέρα από το γεγονός 

ότι ουσιαστικά τον υιοθετούν οι παραπάνω μελετητές, θεωρούμε πως τα μεσαία 

στρώματα, ή σύμφωνα με τον Bernstein η βάση της μεσαίας τάξης και σύμφωνα με 

τον Bourdieu τα μικροαστικά στρώματα, έχουν έναν ιδιαίτερο ρόλο μέσα στην 

κοινωνία και δεν θα μπορούσαν να ταυτιστούν ούτε με τα κατώτερα ούτε με τα 

ανώτερα στρώματα ή την αστική και την εργατική τάξη, όπως τις αναφέρει ο 

Bourdieu. Την ίδια στιγμή βέβαια άτομα που ανήκουν στα μεσαία στρώματα μπορούν 

να εμφανίζουν συμπεριφορές είτε των ανώτερων είτε των κατώτερων στρωμάτων 

γεγονός που δεν ορίζει ως πρόβλημα τον διαχωρισμό που επιλέγουμε να κάνουμε, 

καθώς όταν θα παρατηρηθεί θα αναφερθεί. Τέλος θεωρούμε ότι οι διαφορετικές 

συμπεριφορές που αναζητάμε με τη συγκεκριμένη ερευνητική προσπάθεια, μας 

ενδιαφέρει ο τρόπος που εμφανίζονται, αν εμφανίζονται από τις ομάδες των παιδιών 

που ανήκουν στις δύο ακραίες ομάδες, στα πιο προνομιούχα και πιο μειονεκτούντα 

στρώματα.

Είναι επίσης σημαντικό να αναφέρουμε ότι, για την κατάταξη 

χρησιμοποιήσαμε το ανώτερο από τα δύο επαγγέλματα (μητέρας ή πατέρα) καθώς και 

το ανώτερο μορφωτικό επίπεδο καθώς πιστεύουμε ότι ακόμη κι αν τα ερεθίσματα 

προέρχονται μόνο από τη μία πλευρά μπορούν να επηρεάσουν εξίσου το πολιτιστικό 

κεφάλαιο και τον κώδικα του παιδιού.

Τοποθετήσαμε, λοιπόν, τα επαγγέλματα των γονέων στην φόρμα που 

διαμορφώθηκε, με βάση την περιγραφή και την κατηγοριοποίηση των επαγγελμάτων 

που πραγματοποιεί η Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, από τους Λάμνιας-Ντακούμης 

στην έρευνά τους "Κοινωνικά Χαρακτηριστικά των μαθητών Επτά Νομών της 

Κεντρικής Ελλάδας που φοιτούν σε Ολοήμερα δημοτικά Σχολεία Διευρυμένου 

Ωραρίου"73, με βάση το επάγγελμα και το μορφωτικό επίπεδο(παράρτημα I, Α,Β). 

Έτσι ορίσαμε ως ανώτερα κοινωνικά στρώματα τα επαγγέλματα που ανήκουν στις 

κατηγορίες 1-2, μεσαία στρώματα στις κατηγορίες 3-7 και κατώτερα στρώματα στις 

κατηγορίες 8-12.

73 Λάμνιας, Κ.-Ντακούμης, Β., Κοινωνικά χαρακτηριστικά των μαθητών επτά νομών της Κεντρικής 
Ελλάδας που φοιτούν σε Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία Διευρυμένου Ωραρίου, τα Εκπαιδευτικά, τχ. 
65-66, σελ. 153-165
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Γνα τον χωρισμό των επαγγελματικών κατηγοριών σε στρώματα λάβαμε 

υπόψη μας και το μορφωτικό επίπεδο των γονέων. Έτσι στα ανώτερα κοινωνικά 

στρώματα συμπεριλάβαμε τους γονείς που έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

στα μεσαία στρώματα τους γονείς που έχουν απολυτήριο γυμνασίου ή λυκείου και 

στα κατώτερα στρώματα τους γονείς που έχουν τελειώσει μόνο το δημοτικό.

Το δείγμα μας λοιπόν αποτελείται από 12 παιδιά που προέρχονται από τα 

κατώτερα κοινωνικά στρώματα, 11 που προέρχονται από τα μεσαία και 13 που 

προέρχονται από τα ανώτερα (παρπαρτημα I, Β. διάγραμμα 1). Επίσης και 

χωρίζοντας τα παιδιά από κάθε κοινωνικό στρώμα ανάλογα με τις τρεις αξιολογικές 

ομάδες στις οποίες τα τοποθετούν οι νηπιαγωγοί, παρατηρήσαμε ότι στα κατώτερα 

στρώματα ανήκουν 9 παιδιά που αξιολογούνται ως αδύναμοι μαθητές, 2 ως μέτριοι 

και 1 ως δυνατός, στα μεσαία στρώματα 1 που θεωρείται αδύναμος μαθητής, 6 

μέτριοι και 4 δυνατοί και στα ανώτερα στρώματα 1 που θεωρείται αδύναμος μαθητής 

3 μέτριοι και 9 δυνατοί(παράρτημα I, Β διαγράμματα 2,3,4). Οι αριθμοί των παιδιών 

διαφοροποιούνται καθώς όπως ήδη αναφέραμε η δειγματοληπτική διαδικασία ήταν 

τυχαία, είχε δηλαδή σχέση με τα παιδιά που μας υποδείκνυαν οι νηπιαγωγοί κι όχι τη 

δική μας επιλογή.

Κάνοντας την κατάταξη αυτή, παρατηρήσαμε ότι, παρόλο που το δείγμα μας 

είναι πολύ μικρό για να είναι χαρακτηριστικό της περιοχής που λειτουργούν τα 

νηπιαγωγεία της έρευνάς μας, τα παιδιά που ανήκουν στα ανώτερα στρώματα 

συγκεντρώνεται περισσότερο σε αυτά που βρίσκονται στις πιο ανεπτυγμένες περιοχές 

της πόλης. Συγκεκριμένα, στο 4° και στις δύο βάρδιες του 22°" νηπιαγωγείου Βόλου 

τα οποία λειτουργούν σε μια αρκετά ανεπτυγμένη περιοχή του Βόλου τα παιδιά του 

δείγματός μας ανήκουν, από τα 18 παιδιά, 12 στα ανώτερα, 2 στα μεσαία και 4 στα 

κατώτερα στρώματα. Αντίθετα στο 2° και στο 7° Νέας Ιωνίας, η οποία θεωρείται 

εργατική και αρκετά υποβαθμισμένη περιοχή, από τα 12 παιδιά, κανένα δεν ανήκει 

στα ανώτερα στρώματα, 7 ανήκουν στα μεσαία στρώματα και 5 στα κατώτερα. Τέλος 

στο 1° Αγριάς, που η περιοχή είναι αγροτική, από τα 6 παιδιά, το 1 ανήκει στα 

ανώτερα στρώματα, 3 στα μεσαία και 2 στα κατώτερα.
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B2 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η αξιολόγηση αποτελεί ένα αρκετά σύνθετο θέμα και όταν πρόκειται για το 

νηπιαγωγείο, αρκετά υποκειμενικό ως προς το τι αξιολογείται. Για να εντοπίσουμε 

λοιπόν τα στοιχεία που ορίσαμε μέσα από τις υποθέσεις μας θεωρήσαμε πως θα 

έπρεπε να λάβουμε υπόψη μας τόσο την άποψη των άμεσα εμπλεκόμενων στην 

διαδικασία της αξιολόγησης-νηπιαγωγούς και νήπια- όσο και την εικόνα που αποκτά 

ένας εξωτερικός παρατηρητής που παρακολουθεί την διαδικασία. Για αυτό το λόγο 

επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε τρία ερευνητικά εργαλεία, την επιτόπια 

παρατήρηση, το ερωτηματολόγιο προς τις νηπιαγωγούς και τις συνεντεύξεις των 

νηπίων, καθένα από τα οποία θα μας δώσει και μια διαφορετική οπτική του θέματος. 

Η πολύ-μεθοδική αυτή προσέγγιση ενός θέματος είναι γνωστή και ως τριγωνισμός 

και θεωρείται ως ο πιο κατάλληλος "για τον έλεγχο της ύπαρξης ορισμένων 

φαινομένων και της αλήθειας των αναφορών των υποκειμένων μέσω της συλλογής 

στοιχείων από ένα αριθμό ερωτώμενων και πηγών, και στη συνέχεια η σύγκριση και 

η αντιπαραβολή των δεδομένων με σκοπό να διεξαχθεί μια όσο γίνεται πληρέστερη 

και ισορροπημένη έρευνα" (O.U. course Ε811 Study Guide 1988, σ.54).74

Τα αποτελέσματα λοιπόν των εργαλείων που χρησιμοποιήσαμε τα οποία θα 

παρουσιάσουμε παρακάτω, θα συγκριθούν και θα συνδυαστούν για να μπορέσουμε 

να καταλήξουμε σε όσο πιο έγκυρα συμπεράσματα. Παρόλο που το δείγμα μας και ο 

χρόνος που διαθέσαμε για την πραγματοποίηση της ερευνητικής μας μελέτης δεν 

επιτρέπουν την γενίκευση των αποτελεσμάτων μας, η αντιμετώπιση του θέματος 

μέσα από διαφορετικές οπτικές θα μπορέσουν τουλάχιστον να μας δώσουν μια πιο 

ολοκληρωμένη εικόνα της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης στο 

νηπιαγωγείο.

74 Bell, J., (1997), Μεθοδολογικός Σχεδιασμός Παιδαγωγικής και Κοινωνικής Έρευνας, σελ.106
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B2.1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

α) Η επιτόπια παρατήρηση

Όπως αναφέραμε και παραπάνω μία οπτική που θέλουμε να λάβουμε υπόψη 

μας είναι αυτή του εξωτερικού παρατηρητή της διαδικασίας της αξιολόγησης που 

λαμβάνει μέρος κατά τη διάρκεια του προγράμματος του νηπιαγωγείου. Για να 

εξασφαλίσουμε αυτή την οπτική χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο της επιτόπιας 

παρατήρησης η οποία θεωρείται ως η πιο κατάλληλη μέθοδος για την άμεση 

καταγραφή της ανθρώπινης συμπεριφοράς7'7 και ίσως η πιο αξιόπιστη πηγή για να 

δούμε αν τα υποκείμενα της έρευνάς μας "κάνουν αυτό που λένε ότι κάνουν κι εάν 

συμπεριφέρονται με τον τρόπο που ισχυρίζονται ότι συμπεριφέρονται".75 76

Η αξιολόγηση από την άλλη στο νηπιαγωγείο δεν είναι ρητή, δεν γίνεται 

δηλαδή μέσα από μεθόδους που να αποτελούν ένα ξεχωριστό και διακριτό κομμάτι 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο τρόπος που προτείνεται από τα αναλυτικά 

προγράμματα καθώς και η φύση της εκπαιδευτικής διαδικασίας επιτρέπει αλλά και 

επιβάλει την αξιολόγηση να διαχέεται σε όλες τις ώρες τόσο των οργανωμένων όσο 

και των ελεύθερων δραστηριοτήτων καθώς και στην καθημερινή ρουτίνα και 

πρόγραμμα, όπως την ώρα του φαγητού και το διάλειμμα. Για αυτό το λόγο 

προτείνεται και από τα ίδια τα επίσημα έγγραφα που προαναφέραμε ως τρόπος 

αξιολόγησης των νηπίων η συστηματική παρατήρηση της ανάπτυξης και της κίνησής 

τους μέσα στην τάξη κι όχι η μέτρηση της επίδοσής τους μέσα από ειδικές 

δραστηριότητες.77

Συνεπώς, για τον σχεδιασμό της επιτόπιας παρατήρησης, όπως και για το 

ερωτηματολόγιο που θα δούμε παρακάτω, λάβαμε υπόψη μας τα στοιχεία που 

αναφέρονται μέσα από τα επίσημα έγγραφα του κράτους ως οδηγίες προς τις 

νηπιαγωγούς, καθώς και τις οδηγίες που δόθηκαν στους φοιτητές μέσα από το 

μάθημα "Συστηματική Παρατήρηση και Αξιολόγηση Νηπίων" που διδάσκεται στο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για να προετοιμάσουν και να εξοικειώσουν τους 

μελλοντικούς εκπαιδευτικούς με την διαδικασία της αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο.

75 Cohen, L.-Manion.L., (1994), Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας, σελ.152-153 καιΦίλιας, Β. 
(εποπτ.),(1977), Εισαγωγή στην Μεθοδολογία και τις Τεχνικές των Κοιωνικών Ερευνών, σελ.96-98
76Bell, J., (1997), Μεθοδολογικός Σχεδιασμός Παιδαγωγικής και Κοινωνικής Έρευνας, σελ.169-170
77 Φ.Ε.Κ., αρ. 1376/18-10-2001, σελ.1725
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Η παρατήρησή μας λοιπόν εστιάστηκε σε τρεις βασικούς και γενικούς άξονες, 

αρχικά, που να μας επιτρέπουν να καταγράψουμε με όσο το δυνατό γίνεται 

περισσότερες λεπτομέρειες όλες τις διαδικασίες που λαμβάνουν μέρος κατά τη 

διάρκεια του ημερήσιου προγράμματος. Λόγω της φύσης της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας στο νηπιαγωγείο δεν θα μπορούσαμε να εστιάσουμε την προσοχή μας σε 

κάποιες μόνο στιγμές του προγράμματος, ούτε να ακολουθήσουμε κάποιο από τα 

προτεινόμενα μοντέλα ή συστήματα παρατήρησης που μελετήσαμε πριν την 

πραγματοποίηση των παρακολουθήσεων. Καθώς, λοιπόν, στο νηπιαγωγείο μπορεί να 

παρουσιαστούν πολύ περισσότερα απρόβλεπτα στοιχεία, των οποίων η σημασία δεν 

μπορεί να κριθεί την στιγμή που συμβαίνουν,78 θεωρήσαμε ότι είναι σημαντικό να τα 

καταγράψουμε με όσες περισσότερες λεπτομέρειες γίνεται και να επιλέξουμε σε ποια 

θα εστιάσουμε την προσοχή μας κατά την επεξεργασία των δεδομένων μας. Με αυτόν 

τον τρόπο θεωρούμε ότι παρόλο που μπορεί το μέγεθος των καταγεγραμμένων 

παρατηρήσεων να είναι αρκετά μεγάλο δεν θα έχουμε χάσει στοιχεία που κατά τη 

διαδικασία της ανάλυσης των αποτελεσμάτων θα μας φανούν χρήσιμα.

Οι τρεις βασικοί και γενικοί άξονες σύμφωνα με τους οποίους 

πραγματοποιήθηκαν οι παρατηρήσεις μας είναι οι εξής:

1. Ποιες συμπεριφορές εκδηλώνουν τα παιδιά του δείγματός μας κατά 

την διάρκεια όλων των δραστηριοτήτων του προγράμματος

1. Πως εκφράζονται τόσο λεκτικά όσο και πρακτικά κατά τη διάρκεια 

της αλληλεπίδρασής τους με τα άλλα παιδιά

2. Πως εκφράζονται, αλληλεπιδρούν και αντιμετωπίζονται από την 

νηπιαγωγό

Μετά την συλλογή των στοιχείων μας θα τα μεταγράψουμε χωρίζοντάς τα 

στις τέσσερις βασικές χρονικές ενότητες όπως Αφιξη και Ελεύθερες Δραστηριότητες, 

Οργανωμένες Δραστηριότητες, Φαγητό και Διάλειμμα που πραγματοποιούνται σε 

κάθε νηπιαγωγείο και αποτελούν και τον χωρισμό που κάναμε και στις ενότητες του 

ερωτηματολογίου. Μέσα σε αυτές τις χρονικές ενότητες, οι οποίες ουσιαστικά 

σηματοδοτούν και διαφορετικές συμπεριφορές τόσο των παιδιών όσο και των 

νηπιαγωγών θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε:

78 Φίλιας, Β. (εποπτ.),(1977), Εισαγωγή στην Μεθοδολογία και τις Τεχνικές των Κοιωνικών Ερευνών, 
σελ. 116

45



1. Ποια στοιχεία του εγγενούς πολιτιστικού κεφαλαίου και του κώδικα 

χρησιμοποιούν τα παιδιά του δείγματός μας

2. Πως αξιολογούνται τα παιδιά αυτά από τη νηπιαγωγό

3. Πως αντιμετωπίζει η νηπιαγωγός τα παιδιά που κατέχουν τα 

παραπάνω στοιχεία και πως αυτά που δεν τα κατέχουν

4. Πως αντιδρούν τα παιδιά στις δράσεις-κρίσεις της νηπιαγωγού

5. Τι συμπεριφορές και σχέσεις αναπτύσσονται ανάμεσα στα παιδιά

6. Πόσο επηρεάζονται οι σχέσεις αυτές από τις αξιολογικές κρίσεις της 

νηπιαγωγού

Με τους δύο πρώτους στόχους (1-2) θα μπορέσουμε να δούμε ποια στοιχεία 

τελικά αξιολογούνται στο νηπιαγωγείο. Υποθέτουμε πως εντοπίζοντας τα στοιχεία 

του εγγενούς πολιτιστικού κεφαλαίου και του κώδικα που χρησιμοποιούν τα παιδιά 

που αξιολογούνται ως δυνατά θα δούμε ποια στοιχεία, τα οποία δεν αναφέρονται 

ρητά στα επίσημα έγγραφα, τελικά αξιολογούνται και χαρακτηρίζουν μια καλή 

επίδοση στο νηπιαγωγείο.

Μέσα από τον τρίτο στόχο θα δούμε αν εκφράζονται και τελικά με ποιους 

τρόπους εκφράζονται οι αξιολογικές κρίσεις από τις νηπιαγωγούς γεγονός που θα 

συγκρίνουμε αργότερα με τις απαντήσεις τους στο θεωρητικό κομμάτι του 

ερωτηματολογίου που συμπλήρωσαν.

Με τους στόχους 4-5-6 θα δούμε αν και ποια παιδιά αποδέχονται την ετικέτα 

της αξιολογικής κρίσης της νηπιαγωγού και τι σχέσεις αναπτύσσονται ανάμεσα τους 

με βάση αυτές. Σύμφωνα και με την αρχική μας υπόθεση τα παιδιά της ίδιας 

αξιολογικής ομάδας καθώς και τα παιδιά της ίδιας κοινωνικής ομάδας θα 

σχηματίζουν αρκετά ομοιόμορφες παρέες ενώ οι σχέσεις ανάμεσα στις παρέες και 

στο εσωτερικό τους θα είναι σχετικές με τις αξιολογικές κρίσεις των νηπιαγωγών.

Τέλος, επιλέξαμε η παρατήρηση μας να είναι μη συμμετοχική για να 

διασφαλίσουμε την αυθεντικότητα των συμπεριφορών που θα καταγράψουμε. Έτσι 

προσπαθήσαμε η παρουσία μας μέσα στην τάξη να είναι όσο πιο διακριτική και 

απρόσιτη ως προς την επαφή τόσο με τα παιδιά όσο και με τη νηπιαγωγό. 

Ακολουθήσαμε τη μέθοδο του King79 στην οποία θα αναφερθούμε αναλυτικότερα 

στην περιγραφή της διαδικασίας της επιτόπιας παρατήρησης.

79Cohen, L.-Manion,L., (1994), Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας, σελ. 155-156
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β) Το ερωτηματολόγιο προς τις νηπιαγωγούς

Το ερωτηματολόγιο αποτελεί το δεύτερο ερευνητικό εργαλείο που 

χρησιμοποιήσαμε (η σειρά δεν είναι χρονική) και αναζητά την άποψη των 

νηπιαγωγών για τις συμπεριφορές που υιοθετούν τα παιδιά κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος καθώς και τις θεωρητικές τους τοποθετήσεις όσον αφορά το θέμα της 

αξιολόγησης.

Για την κατασκευή του βασιστήκαμε, όπως και στην επιτόπια παρατήρηση, 

στα στοιχεία που προτείνονται από το αναλυτικό πρόγραμμα και το βιβλίο της 

νηπιαγωγού με βάση τα οποία θα πρέπει να αξιολογούνται τα νήπια, στους οδηγούς 

παρατήρησης που κατασκευάστηκαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος "Συστηματική 

Παρατήρηση και Αξιολόγηση Νηπίων" καθώς και στα στοιχεία που σύμφωνα με τον 

Bourdieu αποτελούν το πολιτιστικό κεφάλαιο των παιδιών και αυτά που σύμφωνα με 

τον Bernstein αποτελούν τον επεξεργασμένο κώδικα.

Έτσι δημιουργήσαμε 4 ενότητες οι οποίες περιέχουν πιθανές αρνητικές και 

θετικές συμπεριφορές και αντιδράσεις των παιδιών σε διάφορα ερεθίσματα κατά τη 

διάρκεια της μέρας στο νηπιαγωγείο και ζητήσαμε από τις νηπιαγωγούς, αφού 

τοποθετήσουν τα παιδιά του δείγματός μας σε μια αξιολογική κλίμακα από το 1-6 

από το πιο αδύναμο προς το πιο δυνατό παιδί, να σημειώσουν την συχνότητα 

εμφάνισης των συμπεριφορών αυτών για κάθε παιδί ξεχωριστά. Με αυτόν τον τρόπο 

θα δούμε ποιες συμπεριφορές θεωρούν οι νηπιαγωγοί ότι εκφράζουν τα παιδιά, μέσα 

από την προσωπική τους παρατήρηση κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Πιο συγκεκριμένα μέσα από την πρώτη ενότητα που αφορά την άφιξη του 

παιδιού στο σχολείο και τις ελεύθερες δραστηριότητες ζητάμε από τις νηπιαγωγούς 

να μας απαντήσουν στο αν τα παιδιά έχουν αφομοιώσει την καθημερινή ρουτίνα και 

τι συμπεριφορές έχουν παρατηρήσει ότι εκφράζουν κατά τη διάρκεια των ελεύθερων 

δραστηριοτήτων. Αν δηλαδή έχουν κοινωνικοποιηθεί και με ποια δραστηριότητα 

προτιμούν να ασχολούνται.

Η δεύτερη ενότητα αφορά τις οργανωμένες δραστηριότητες που διεξάγονται 

καθημερινά και ζητάμε να μας δώσουν πληροφορίες ξανά για την αφομοίωση των 

κανόνων της καθημερινής ρουτίνας, αλλά κυρίως για τις γνώσεις που κατέχουν είτε 

από την μέχρι τώρα πορεία τους στο εκπαιδευτικό σύστημα είτε από το οικογενειακό 

τους περιβάλλον, αν ακολουθούν τους κανόνες συζήτησης, τη γλώσσα που 

χρησιμοποιούν για να επικοινωνήσουν, τον τρόπο σκέψης, δηλαδή την άνεση να
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εκφράσουν νοήματα, να συνθέσουν ερεθίσματα και γνώσεις καθώς και την αποδοχή 

της εξουσίας της νηπιαγωγού και την αντίδρασή τους σε καταστάσεις ανταγωνισμού.

Από την τρίτη ενότητα ζητάμε να πάρουμε πληροφορίες για το αν το κάθε 

παιδί έχει αφομοιώσει τους κανόνες και τους καλούς τρόπους στο τραπέζι και το 

σχέση που αναπτύσσει με τους ομηλίκους του και τη νηπιαγωγό.

Τέλος, στην τελευταία ενότητα που αφορά τις συμπεριφορές των παιδιών, 

ζητούνται πληροφορίες για τη σχέση τους με τους ομηλίκους τους, την αποδοχή της 

εξουσίας της νηπιαγωγού, την αφομοίωση των κανόνων, την κοινωνικοποίησή τους, 

καθώς και το αποτέλεσμα της κρίσης της νηπιαγωγού όσον αφορά τις κοινωνικές 

τους συναναστροφές.

Υποθέτουμε λοιπόν ότι μέσα από τις απαντήσεις που θα δώσουν οι 

νηπιαγωγοί και από τα χαρακτηριστικά που θα προσδώσουν στα παιδιά που 

θεωρούνται δυνατά θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε ποια τελικά στοιχεία του 

πολιτιστικού κεφαλαίου και του κώδικα επικοινωνίας θεωρούν ότι πρέπει να 

κρίνονται και καθορίζουν την δική τους αξιολογική κρίση. Τα στοιχεία αυτά θα τα 

συγκρίνουμε και με τα αποτελέσματα των παρατηρήσεων για να δούμε και ποια από 

αυτά όντως εμφανίζονται στα συγκεκριμένα παιδιά ή αν απλά τα θεωρεί η κάθε 

νηπιαγωγός ότι υπάρχουν λόγω της προσωπικής τους σχέσης με τα παιδιά. Αν δηλαδή 

θεωρήσουμε ότι οι νηπιαγωγοί λειτουργούν περίπου σαν συμμετοχικοί παρατηρητές 

που δρουν στο δικό τους περιβάλλον, σύμφωνα με την Bell, η εξοικείωση τους με τα 

παιδιά και η οικειότητα που θα έχει μαζί τους μπορεί να τους κάνει να παραβλέψουν 

πτυχές της συμπεριφοράς τους που θα είναι άμεσα ορατές κι εμφανείς σε έναν μη
or\

συμμετέχοντα παρατηρητή, που θα έβλεπε την κατάσταση για πρώτη φορά.

Το ερωτηματολόγιο περιέχει και άλλες δύο ενότητες τις δημογραφικές 

πληροφορίες και την ενότητα Ε. Οι δημογραφικές πληροφορίες θα μας βοηθήσουν 

κυρίως για να δούμε αν οι νηπιαγωγοί του δείγματός μας έχουν γνώσεις σύγχρονων 

παιδαγωγικών θεωριών και πρακτικών μέσα από την επανακατάρτιση τους ή αν 

κατέχουν μόνο τη βασική γνώση που τους είχε προσφέρει η Σχολή Νηπιαγωγών και 

αν έχουν την ίδια χρονική εμπειρία ανάλογα με την ηλικία τους και τα χρόνια 

υπηρεσίας τους. Τα παραπάνω αν και δεν θα σταθούμε πολύ στην ανάλυσή τους θα 

μας δώσουν μια σχετική ιδέα για την ομοιομορφία αντιμετώπισης της παιδαγωγικής 

θεωρίας που εφαρμόζουν.

80 Bell, J., (1997), Μεθοδολογικός Σχεδιασμός Παιδαγωγικής και Κοινωνικής Έρευνας, σελ.171
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Τέλος η ενότητα Ε αναζητά την θεωρητική άποψη των νηπιαγωγών για το 

ζήτημα της αξιολόγησης. Οι προτάσεις από τις οποίες οι νηπιαγωγοί καλούνται να 

επιλέξουν είτε όταν είναι ερωτήσεις μιας επιλογής είτε όταν ζητείται η επιλογή μέσω 

της συχνότητας εμφάνισης του στοιχείου, προσπαθήσαμε να εκφράζουν και τις τρεις 

κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες, της εμπειρικής, της ερμηνευτικής και της κριτικής, 

ώστε να δούμε την θεωρητική τοποθέτηση τους. Τις πληροφορίες αυτές θα τις 

συγκρίνουμε με τα στοιχεία που θα προκύψουν μέσα από την παρατήρηση της 

πρακτικής εφαρμογής της αξιολόγησης και υποθέτουμε πως κατά τη διάρκεια αυτής 

της διαδικασίας θα παρουσιαστούν αρκετές αποκλίσεις όπως έχει συμβεί και σε άλλες 

έρευνες πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο.81

γ) Η συνέντευξη των παιδιών

Το τρίτο εργαλείο έρευνας που χρησιμοποιήσαμε είναι η συνέντευξη των 

παιδιών του δείγματός μας, ώστε να μπορέσουμε να αντλήσουμε πληροφορίες για το 

θέμα μας και από αυτή την οπτική. Το εργαλείο αυτό θα μας βοηθήσει κύρια στην 

αναζήτηση του, αν οι νηπιαγωγοί κατηγοριοποιούν τα παιδιά και αν αυτά το 

αποδέχονται, καθώς και στο να εντοπίσουμε τον κώδικα επικοινωνίας που 

χρησιμοποιούν πιο άμεσα και πέρα από την αλληλεπίδραση μεταξύ τους κατά τη 

διάρκεια της ημέρας, θεωρούμε ότι μέσα από τις συνεντεύξεις, οι οποίες 

μαγνητοφωνήθηκαν και καταγράφηκαν (παράρτημα IV), θα μπορούμε να δούμε 

πραγματικά το βαθμό στον οποίο οι νηπιαγωγοί κοινοποιούν τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησής των νηπίων καθώς και την επίδραση που έχει αυτή τόσο στην 

προσωπικότητά τους όσο και στις σχέσεις τους με τα άλλα παιδιά. Τα αποτελέσματα 

της μεθόδου αυτής θα συγκριθούν τόσο με τις αρχικές κατηγοριοποιήσεις που έκαναν 

οι νηπιαγωγοί για να μας υποδείξουν το δείγμα μας, όσο και με τα αποτελέσματα των 

θεωρητικών τους απαντήσεων και τα συμπεράσματα από την επιτόπια παρατήρηση.

Οι συνεντεύξεις, λοιπόν, θα μας βοηθήσουν κύρια στην αναζήτηση της 

ετικετοποίησης, στην οποία υποθέτουμε ότι προβαίνουν οι νηπιαγωγοί και του 

πολιτισμικού κεφαλαίου καθώς και του κώδικα επικοινωνίας που χρησιμοποιούν τα 

νήπια, μέσα από την ποιοτική ανάλυση τους και κυρίως όσον αφορά την χρήση της

81 Λαμνιας, Κ., (2001), Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών και Σχολική Πρακτική: Η Αξιολόγηση του 
Μαθητή, Πρακτικά του Θ' Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρίας Ελλάδος, 
σελ.434-447
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γλώσσας που αποτελεί έκφραση και των δύο. Έτσι κατασκευάσαμε τέσσερις άξονες 

πάνω στους οποίους θα βασίζονται οι ερωτήσεις, είτε αυτές παρουσιάζουν άμεσα τον 

άξονα ή είναι υποβοηθητικές για να αντλήσουμε τις συγκεκριμένες πληροφορίες. Οι 

άξονες αυτοί είναι:

♦ Γιατί του αρέσει το νηπιαγωγείο και ποια είναι η αγαπημένη του 

δραστηριότητά

♦ Ποιος είναι ο καλύτερος φίλος του και ποιος αυτός που δεν θέλει να 

κάνει παρέα

♦ Ποιος είναι κατά τη γνώμη του ο καλύτερος μαθητής και ποιος ο 

χειρότερος

♦ Τι επάγγελμα θα ήθελε να ακολουθήσει και γιατί

Με τον πρώτο άξονα θα προσπαθήσουμε να ερευνήσουμε τι αρέσει στο παιδί 

να κάνει κατά τη διάρκεια της μέρας κυρίως όσον αφορά τις οργανωμένες 

δραστηριότητες που πραγματοποιεί η νηπιαγωγός. Αυτό έχει δύο στόχους. Αρχικά 

υποθέτουμε ότι τα παιδιά που αξιολογούνται από τις νηπιαγωγούς ως αδύναμοι 

μαθητές, και κυρίως αυτά που προέρχονται από τα μεσαία και κάτω κοινωνικά 

στρώματα, δεν θα αναφερθούν τόσο στις οργανωμένες δραστηριότητες, καθώς, είτε 

δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές, είτε η διαδικασία τους δεν τους είναι 

κατανοητή ή ευχάριστη λόγω του τρόπου που τα αντιμετωπίζει η νηπιαγωγός κατά τη 

διάρκεια των δραστηριοτήτων.

Με τον δεύτερο άξονα θα προσπαθήσουμε να ερευνήσουμε τις προτιμήσεις 

του κάθε παιδιού στην κοινωνική του επαφή με τα άλλα παιδιά. Η αρχική σκέψη για 

την επιλογή αυτού του άξονα ήταν για να δούμε το βαθμό στον οποίο τα παιδιά 

ταυτίζουν τους καλούς τους φίλους με τους καλούς μαθητές. Θεωρήσαμε ότι η 

ταύτιση αυτή θα επηρέαζε την εγκυρότητα των απαντήσεων των παιδιών κι ότι δεν θα 

μπορούσαμε να δούμε αν η επιλογή του καλού μαθητή προέρχεται από την ετικέτα 

που η νηπιαγωγός του έχει προσδώσει. Τελικά μετά την ολοκλήρωση των 

συνεντεύξεων υποθέσαμε ότι η επιλογή του καλύτερου φίλου επηρεάζεται από τον 

τρόπο που κατηγοριοποιεί η νηπιαγωγός τα παιδιά. Συγκεκριμένα υποθέτουμε ότι τα 

δυνατά παιδιά θα επιλέγουν για φίλους τους άλλα παιδιά που επίσης 

κατηγοριοποιούνται ως δυνατά και θα αποφεύγουν να κάνουν παρέα με τα αδύναμα 

παιδιά. Αντίστοιχη προτίμηση θα γίνεται και από τα αδύναμα παιδιά και θεωρούμε
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ότι, ως ένα βαθμό, θα είναι ένδειξη για το στάδιο αποδοχής της δικής τους θέσης στην 

αξιολογική ιεραρχία της τάξης.

Οι δύο επόμενοι άξονες είναι ίσως πιο καθοριστικής σημασίας. Έτσι με τον 

τρίτο άξονα θα προσπαθήσουμε να δούμε το βαθμό στον οποίο αρχικά ταυτίζονται οι 

απόψεις των παιδιών με αυτές της νηπιαγωγού. Αυτό θεωρούμε ότι θα μας δείξει αν 

τελικά άτυπα κοινοποιούνται τα αποτελέσματα της αξιολογικής κρίσης της 

νηπιαγωγού, γεγονός που θα συγκριθεί έπειτα με τα αποτελέσματα των θεωρητικών 

τους απαντήσεων και θα αναδείξει την διάσταση μεταξύ της θεωρητικής τους και της 

πρακτικής τους τοποθέτησης για το θέμα. Παράλληλα υποθέτουμε πως τα αδύναμα 

παιδιά τα οποία δεν έχουν αποδεχθεί την ετικέτα που τους επικολλάται θα εκφράσουν 

αρνητική άποψη για τα δυνατά παιδιά, ως ένδειξη άρνησης της δικής τους θέσης στην 

κατηγοριοποίηση που γίνεται. Η αντίδραση αυτή δεν είναι άτοπη, καθώς όπως 

αναφέρει και ο Hargreaves(1976) ένα από τα στάδια μέχρι να αποδεχθεί το 

υποκείμενο την ετικέτα που του επικολλάται είναι η άρνησή της. Στα παιδιά, καθώς 

δεν αποτελεί μια συνειδητή διαδικασία, υποθέτουμε πως η άρνηση αυτή θα έχει τη 

μορφή της κατάταξης των δυνατών παιδιών στη θέση των αδύναμων.

Τέλος, ο τελευταίος άξονας της συνέντευξης ζητά από τα παιδιά να 

εκφράσουν τις φιλοδοξίες τους για το μέλλον, μέσα από την επιλογή του 

επαγγέλματος. Υποθέτουμε, λοιπόν, πως τα παιδιά που τοποθετούνται στα αδύναμα 

και προέρχονται από τα μεσαία και κάτω κοινωνικά στρώματα θα έχουν πιο 

περιορισμένες φιλοδοξίες από ότι τα παιδιά που αξιολογούνται ως δυνατά και 

ανήκουν στα μεσαία και άνω κοινωνικά στρώματα. Έτσι θεωρούμε ότι τα αδύναμα 

παιδιά θα δείξουν περισσότερο προτίμηση σε επαγγέλματα που δεν προϋποθέτουν 

μακροχρόνιες ή και καθόλου σπουδές, ενώ τα δυνατά παιδιά θα επιλέξουν 

επαγγέλματα που προϋποθέτουν σπουδές ή που προσδίδουν περισσότερο κύρος.

Πάνω σε αυτούς τους άξονες θα κινηθούν και οι ερωτήσεις που θα 

υποβάλουμε στα παιδιά. Η επιλογή της μη δομημένης συνέντευξης έγινε για αρκετούς 

λόγους. Αρχικά, λαμβάνοντας υπόψη ότι απευθυνόμαστε σε παιδιά, θα έπρεπε τα 

ερωτήματα να προσαρμοστούν στο δικό τους γνωστικό επίπεδο και να μπορούν να 

είναι ευέλικτες για την αντιμετώπιση κάθε διαφορετικής περίπτωσης. Καθώς τα 

παιδιά δεν ανήκουν στην ίδια κοινωνική ομάδα και δεδομένου ότι χρησιμοποιούν και 

κατανοούν διαφορετικό κώδικα επικοινωνίας, θεωρήσαμε χρήσιμο να 

χρησιμοποιήσουμε μια μορφή συνέντευξης που θα δίνει την δυνατότητα 

προσαρμογής των υπό ερεύνηση ζητημάτων σε κάθε παιδί για να μπορέσουμε να
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αντλήσουμε όλες τις πληροφορίες που αναζητάμε. Επιπλέον ένας από τους στόχους 

μας, όπως αναφέραμε και παραπάνω, είναι να αναζητήσουμε και στοιχεία του 

πολιτιστικού κεφαλαίου και του κώδικα που χρησιμοποιούν και είναι εξοικειωμένα, ο 

οποίος θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω ανοιχτών ερωτήσεων που θα επέτρεπαν τα 

παιδιά να εκφραστούν, όπως αυτά ένοιωθαν και ήθελαν. Θεωρήσαμε ότι, για να 

εκπληρώσουμε τους παραπάνω στόχους, είναι καλύτερο να δώσουμε περισσότερη 

βαρύτητα στο νόημα των ερωτήσεων κι όχι τόσο στη διατύπωση, ώστε να γίνουν οι 

ερωτήσεις πιο κατανοητές. Έτσι, και σύμφωνα με τον Lazarsfeld (1935,σ.4)82 ο 

οποίος υποστηρίζει ότι "ο συνεντευκτής πρέπει να χειρίζεται το ερωτηματολόγιο 

μάλλον χαλαρά και ελεύθερα" καθώς είναι "πολύ πιο σημαντικό η ερώτηση να 

καθορίζεται από το νόημά της παρά από τη διατύπωση" πολλές ερωτήσεις ήταν είτε 

επανάληψη των απαντήσεων των παιδιών, είτε επαναλαμβάνονταν με διαφορετικό 

τονισμό των λέξεων, είτε πάλι ήταν απλά κομμάτια από τις ερωτήσεις που θέλαμε να 

γίνουν πιο κατανοητά.

Για τον ίδιο λόγο επιλέξαμε την μαγνητοφώνηση και την ακριβή καταγραφή 

τόσο αυτών που ειπώθηκαν όσο και των παράγλωσσικών στοιχείων των απαντήσεων. 

Με αυτόν τον τρόπο θεωρούμε ότι θα μπορέσουμε να αναδείξουμε την ευκολία ή 

δυσκολία που θα αντιμετωπίσουν τα παιδιά στο να κατανοήσουν ή να απαντήσουν 

μια ερώτηση καθώς και την ευχέρεια στο να απαντήσουν, τις λέξεις που θα τονίσουν 

και τις ερωτήσεις που θα αποφύγουν, γεγονότα τα οποία θα μας δώσουν σημαντικά 

στοιχεία για το πολιτιστικό τους κεφάλαιο και τον κώδικα που χρησιμοποιούν και 

κατανοούν. Συγκεκριμένα υποθέτουμε πως τα παιδιά από τα μεσαία και άνω 

κοινωνικά στρώματα θα έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια λόγου και θα χρησιμοποιούν πιο 

επεξεργασμένο κώδικα επικοινωνίας και δεν θα αποφεύγουν ερωτήσεις, καθώς θα 

έχουν περισσότερη αυτοπεποίθηση στο να απαντήσουν όλες τις ερωτήσεις, ενώ τα 

παιδιά από τα μεσαία και κάτω κοινωνικά στρώματα θα είναι πιο διατακτικά, θα 

δυσκολεύονται να κατανοήσουν και να απαντήσουν σε ορισμένες ερωτήσεις που 

είναι πιο ανοιχτές, όπως στο τι τους αρέσει να κάνουν στο σχολείο και θα 

χρησιμοποιούν πιο περιορισμένο κώδικα, πιο μικρές εκφράσεις και σύντομες 

απαντήσεις.

Ο τρόπος υποβολής και η σειρά των ερωτήσεων έγινε με βάση τη μέθοδο του 

χωνιού, από την αναζήτηση του γενικού, όπως το αν του αρέσει το σχολείο, προς το

82 Mishler, G., Ε., (1996), Συνέντευξη Έρευνας, σελ.76
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πιο ειδικό, σχετικά με τον καλύτερο μαθητή και το τι θα γίνει, όταν μεγαλώσει, για 

δύο βασικούς λόγους. Αρχικά για να πάρει η συνέντευξη την μορφή μιας 

καθημερινής συζήτησης και να νοιώσουν πιο οικεία τα παιδιά, ώστε να εκφραστούν 

ειλικρινά και να αντλήσουμε όσες περισσότερες πληροφορίες μπορούμε. Έπειτα 

θεωρήσαμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα κρατούσαμε σε εγρήγορση το ενδιαφέρον των 

παιδιών και θα τους δίναμε μια σειρά στην σκέψη τους, ώστε να μην αποσπώνται 

εύκολα από τα γύρω ερεθίσματα, γεγονός που επιτεύχθηκε με τα περισσότερα παιδιά.

Επίσης είναι σημαντικό ότι στον χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας για κάθε 

παιδί θα έπρεπε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του και να το κάνουμε να μιλήσει με 

άνεση και θεωρήσαμε ότι έχοντας έναν αυστηρό κατάλογο των ερωτήσεων μπροστά 

μας που η σειρά δεν θα μεταβάλλεται και η διατύπωση θα είναι αυστηρά ερευνητική 

δεν θα βοηθούσε στην προσέγγιση των παιδιών.

Συνολικά λοιπόν πήραμε συνέντευξη από 35 παιδιά, από τα 36, από τα έξι 

νηπιαγωγεία της έρευνάς μας, καθώς ένα παιδί αρνήθηκε να συμμετάσχει. Πήραμε 

απαντήσεις από 34 στα 36 παιδιά καθώς ένα, ενώ δέχτηκε να συμμετάσχει, δεν 

μίλησε καθόλου κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

Β2.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αφού επιλέξαμε τα νηπιαγωγεία που θα αποτελόσουν το δείγμα μας με τη 

βοήθεια της κυρίας Μαρίας Λαριγγάκη από το γραφείο της Πρακτικής Άσκησης και 

επικοινωνήσαμε μαζί τους ώστε να εξασφαλίσουμε το ότι θα μας δεχτούν ξεκίνησε η 

διαδικασία της έρευνάς μας. Οι επιτόπιες παρατηρήσεις και οι συνεντεύξεις 

πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο από 13/5 ως 27/5. Επιλέξαμε αυτή την περίοδο 

η οποία ήταν η μοναδική που τα νηπιαγωγεία δεν ήταν απασχολημένα με τις 

πρακτικές ασκήσεις των φοιτητών του τμήματος και ορίσαμε τις ημερομηνίες των 

επισκέψεων μας από κοινού με τις νηπιαγωγούς. Λόγω φόρτου εργασίας των 

νηπιαγωγών στη συγκεκριμένη περίοδο δεν μας δόθηκε η ευκαιρία να επισκεφτούμε 

τα νηπιαγωγεία για πάνω από μία φορά κι έτσι αναγκαστήκαμε να προσαρμόσουμε τη 

διαδικασία της έρευνάς μας ώστε να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε τόσο την 

παρατήρηση όσο και τις συνεντεύξεις των παιδιών την ίδια μέρα. Τα ερωτηματολόγια 

μοιράστηκαν στις νηπιαγωγούς μια εβδομάδα αργότερα. Σε κάποια νηπιαγωγεία που 

ήταν εφικτό ζητούσαμε από τις νηπιαγωγούς να τα συμπληρώσουν κατά τη διάρκεια
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των πρωινών ελεύθερων δραστηριοτήτων, ενώ τρεις νηπιαγωγοί ζήτησαν να το 

συμπληρώσουν στο σπίτι τους, οι οποίες το επέστρεψαν δύο μέρες μετά.

Η επίσκεψή μας ξεκινούσε πριν την άφιξη των παιδιών ώστε να έχουμε χρόνο 

για να εξηγήσουμε τι θέλουμε να κάνουμε στις νηπιαγωγούς και να μας υποδείξουν 

τα παιδιά που θα αποτελούσαν το δείγμα μας. Αρχικά λοιπόν παρουσιάσαμε την 

έρευνά μας ως μια εργασία που αφορά τη συμπεριφορά των παιδιών κατά τη διάρκεια 

της ημέρας. Τονίζαμε στις νηπιαγωγούς ότι στόχος της παρατήρησης και της 

καταγραφής που κάνουμε είναι η συμπεριφορά των παιδιών, οι αντιδράσεις τους στις 

διάφορες καταστάσεις και η αλληλεπίδραση με τα άλλα παιδιά κι όχι η αξιολόγηση 

της δικής τους δράσης ή του τρόπου που οργανώνουν τη μέρα, ώστε να αποβάλλουν 

το τυχόν άγχος που μπορεί να τους προκαλούσε η παρουσία μας μέσα στην τάξη και 

να μην αλλάξει η στάση τους απέναντι στα παιδιά. Έπειτα, όπως ήδη αναφέραμε στην 

δειγματοληπτική μας διαδικασία, ζητούσαμε να μας υποδείξουν διακριτικά τους δύο 

πιο δυνατούς τους μαθητές, τους δύο που θα θεωρούσαν μέτριους και τους δύο που 

θεωρούν ως τους πιο αδύναμους. Αρκετοί νηπιαγωγοί δυσκολεύονταν αρχικά να μας 

τους υποδείξουν αλλά μετά από λίγο σκέψη όχι μόνο τους έδειξαν αλλά ξεκινούσαν 

και σχόλια για τα παιδιά αυτά είτε αρνητικά είτε θετικά, τα οποία σε κάποια 

νηπιαγωγεία συνέχιζαν και αφού ξεκινούσε το πρόγραμμα. Επίσης τους ζητούσαμε 

να μας βοηθήσουν, αρχικά ώστε η παρουσία μας να είναι διακριτική κι έπειτα για να 

απομονώσουμε, σε κάποια στιγμή που δεν θα επηρέαζε το πρόγραμμά τους κι αν 

αυτό ήταν εφικτό προς το τέλος της μέρας, τα παιδιά που θα παρακολουθούσαμε για 

την πραγματοποίηση των συνεντεύξεων.

Κατά τη διάρκεια των παρατηρήσεων προσπαθήσαμε να είμαστε όσο πιο 

διακριτικοί γίνεται για να μην επηρεάσουμε τη διαδικασία και ούτε να επιτρέψουμε 

με τη στάση μας τα παιδιά να αλληλεπιδράσουν μαζί μας. Έτσι ακολουθώντας το 

παράδειγμα του King (1979)83 ο οποίος διεξήγαγε μια παρόμοια μη συμμετοχική 

παρατήρηση σε νηπιαγωγείο, στεκόμασταν όρθιοι κατά τις ελεύθερες δραστηριότητες 

και το διάλειμμα ώστε το σωματικό ύψος να δημιουργεί κοινωνική απόσταση και να 

μην ενθαρρύνονται τα παιδιά στο να μας μιλήσουν, ενώ στις οργανωμένες 

δραστηριότητες και κατά τη διάρκεια του φαγητού καθόμασταν σε κάποιο καρεκλάκι 

έξω από τον κύκλο ή σε κάποιο σημείο της αίθουσας που να δείχνει ότι είμαστε έξω 

από τη διαδικασία αλλά να μας επιτρέπει να παρατηρούμε όλα τα παιδιά και τη

83Cohen, L.-Manion, L., (1994), Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας, σελ.155-156
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νηπιαγωγό. Όταν κάποιο παιδί μας απεύθυνε το λόγο δεν απαντούσαμε αλλά 

χαμογελούσαμε και παραπέμπαμε το παιδί στην νηπιαγωγό και τέλος 

προσπαθούσαμε να μην δείχνουμε άμεσο ενδιαφέρον για τις ασχολίες των παιδιών 

και να μην εντοπίσουν το βλέμμα μας όταν τα κοιτούσαμε για να μην αλλάξει η 

συμπεριφορά τους.

Για την καταγραφή των συμπεριφορών που ανέπτυσσαν τα παιδιά, τους 

είχαμε τοποθετήσει αυθαίρετα νούμερα, σύμφωνα με τη σειρά που μας τα 

παρουσίαζαν οι νηπιαγωγοί, τα οποία και σημειώναμε όταν παρατηρούνταν το 

καθένα, καταγράφοντας δίπλα την συμπεριφορά που παρατηρήθηκε. Χωρίζαμε 

επίσης το χώρο όπου σημειώναμε, όταν άλλαζε η δραστηριότητα ή η χρονική στιγμή 

που παρατηρούμε, όταν δηλαδή παρατηρούσαμε δραστηριότητες του νοητικού τομέα 

ή τη ρουτίνα του φαγητού και του διαλείμματος. Η μεταγραφή των 

παρακολουθήσεων γίνονταν την ίδια μέρα, ώστε να μην παραληφθούν συμπεριφορές 

που δεν είχαν καταγραφεί με λεπτομέρειες, την ώρα που διεξάγονταν το πρόγραμμά 

και συγκρατούνταν στη μνήμη μας.

Παρ' όλες όμως τις προσπάθειές μας και τις παρακλήσεις για διακριτικότητα 

και βοήθεια από την πλευρά των νηπιαγωγών αντιμετωπίστηκαν αρκετά προβλήματα 

τόσο στις επιτόπιες παρατηρήσεις όσο και στην διεξαγωγή των συνεντεύξεων.

Όσον αφορά λοιπόν τις παρατηρήσεις, μόνο στα 2 από τα 6 νηπιαγωγεία δεν 

μας απεύθυναν το λόγο και διατήρησαν την διακριτικότητα που τους ζητήσαμε. Στο 

ένα από τα υπόλοιπα τέσσερα η νηπιαγωγός μας γνώρισε στα παιδιά ως επισκέπτη 

και τα παρότρυνε να μας μιλήσουν και να αλληλεπιδράσουν μαζί μας, στο δεύτερο 

μας απεύθυνε το λόγο κάνοντας αξιολογικές κρίσεις για τα παιδιά μόνο κατά τη 

διάρκεια των ελεύθερων δραστηριοτήτων κι έπειτα μετά από παράκλησή μας 

σταμάτησαν ενώ στα υπόλοιπα δύο μας ζητήθηκε να βοηθήσουμε στη διαδικασία 

αλλά όσο ευγενικά κι αν προσπαθήσαμε να αρνηθούμε δεν καταφέραμε να 

αποφύγουμε την επαφή με τα παιδιά. Τα γεγονότα αυτά δεν καταγράφηκαν στις 

παρατηρήσεις μας καθώς δεν αποτελούσαν μέρος των στοιχείων που αναζητούσαμε.

Όσον αφορά τις συνεντεύξεις, στις παρακλήσεις μας για την βοήθεια στην 

απομόνωση των παιδιών και στην παραχώρηση ενός κατάλληλου χώρου 

ανταποκρίθηκαν 4 από τις 6 νηπιαγωγούς. Στα 2 αυτά νηπιαγωγεία, λόγω της 

έλλειψης συνεργασίας, αντιμετωπίστηκαν διάφορα προβλήματα. Οι συνεντεύξεις 

πραγματοποιούνταν κατά τη διάρκεια του διαλείμματος όμως δεν μας δόθηκε 

ξεχωριστός χώρος όπως π.χ. το γραφείο της νηπιαγωγού και οι συνεντεύξεις γινόταν
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μέσα στο χώρο της τάξης. Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα παιδιά 

μπαινόβγαίναν ανεξέλεγκτα μέσα στην τάξη, είχε ως συνέπεια κάποιες συνεντεύξεις 

να γίνουν παρουσία άλλων παιδιών. Έτσι, κάποια τα παιδιά που ερωτούνταν δεν 

μπορούσαν να νοιώσουν άνετα και να απαντήσουν ειλικρινά, κυρίως στις ερωτήσεις 

για τον καλύτερο φίλο και τον καλύτερο μαθητή, ενώ άλλα το θεωρούσαν παιχνίδι, 

δεν συγκεντρώνονταν και έκαναν αστεία με τις απαντήσεις που έδιναν, των οποίων η 

εγκυρότητα μπορεί εύκολα να αμφισβητηθεί. Την ίδια στιγμή, καθώς λειτουργούσαμε 

χωρίς τη βοήθεια της νηπιαγωγού κάποια παιδιά δεν ήθελαν να σταματήσουν το 

παιχνίδι τους για να μας μιλήσουν κι έτσι η απομόνωσή τους ήταν αρκετά δύσκολη. 

Η συνέπεια αυτού ήταν ένα παιδί να αρνηθεί να συμμετάσχει. Για τους ίδιους λόγους 

κάποιες συνεντεύξεις διήρκεσαν λιγότερο από άλλες κι έτσι δεν μπορέσαμε να 

επιμείνουμε και να αντλήσουμε τελικά όλες τις πληροφορίες που θέλαμε.

Οι υπόλοιπες συνεντεύξεις έγιναν με αρκετά μεγάλη προθυμία των παιδιών. 

Αρχικά, όταν απομονώναμε ένα παιδί, ξεκινούσαμε μια συζήτηση για να νοιώσει 

οικεία και να μας εμπιστευτεί, οι οποίες δεν καταγράφηκαν. Στη συνέχεια, τα 

ρωτούσαμε αν έχουν πρόβλημα με την μαγνητοφώνηση της συνέντευξης και 

προσπαθούσαμε να τα πείσουμε με το επιχείρημα ότι θα γράψουμε την φωνή τους και 

μετά θα μπορέσουν να την ακούσουν. Τη συζήτηση αυτή δεν χρειάστηκε να την 

κάνουμε με όλα τα παιδιά, καθώς τα περισσότερα ήταν εξοικειωμένα με το 

μαγνητόφωνο από τις σχετικές δραστηριότητες που είχαν κάνει κατά τη διάρκεια της 

χρονιάς. Από τις συνεντεύξεις καταγράψαμε μόνο τα σημεία που ήταν σχετικά με την 

έρευνά μας και αφήσαμε έξω τις αρχικές συζητήσεις, οι οποίες έγιναν με σκοπό την 

γνωριμία με το παιδί, και κάποιες που πραγματοποιούνταν μετά το τέλος των 

συνεντεύξεων που ήταν γενικού περιεχομένου και δεν ήταν σχετικό με τα ζητούμενά 

μας.

Οι ερωτήσεις που υποβλήθηκαν στα παιδιά, όπως φαίνεται και από την 

καταγραφή (παράρτημα IV), ήταν γύρω από τους τέσσερις άξονες που αναφέραμε 

στην περιγραφή της μεθόδου και άλλοτε ήταν διατυπωμένες με τη μορφή του άξονα 

κι άλλοτε μετατρέπονταν ή έσπαγαν σε πολλές μικρές ερωτήσεις ώστε να γίνει 

κατανοητό από τα παιδιά το νόημα της ερώτησης, καθώς και για να μπορέσουμε να 

αντλήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το βάθος του νοήματος των απαντήσεων. Ο 

τρόπος που διατυπώνονταν κάποιες ερωτήσεις ήταν διαφορετικός ανάλογα με το κάθε 

παιδί. Ο τρόπος που επιλέγομε κρίνονταν μετά από τις 3 πρώτες ερωτήσεις που τους 

κάναμε, μετά από τις οποίες μπορούσαμε να δούμε κατά πόσο ήταν ικανά να
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καταλάβουν πιο σύνθετα διατυπωμένες απαντήσεις. Έτσι σε κάποια παιδιά, που 

ανήκαν κατά κύριο λόγο στα αδύναμα, ρωτούσαμε επαναλαμβάνοντας τις απαντήσεις 

τους ή επαναλαμβάναμε την ερώτηση μέχρι να γίνει κατανοητή, τονίζοντας με 

διαφορετικό τρόπο τις λέξεις και να απαντηθεί.

Θεωρούμε σημαντικό, τέλος, να σημειωθεί ότι όταν αρχικά ξεκινήσαμε την 

πραγματοποίηση των συνεντεύξεων δεν υπήρχε η συνείδηση του να ζητήσουμε την 

αιτιολόγηση των απαντήσεων που έδιναν τα παιδιά. Έτσι σε κάποιες συνεντεύξεις 

κάποιες απαντήσεις αιτιολογούνται αυθόρμητα από τα παιδιά κι άλλες όχι. Σ' αυτό 

συντέλεσαν, τόσο η μη συνεργασία με τις νηπιαγωγούς, όσο και το γεγονός ότι το 

χρονικό περιθώριο για τον προγραμματισμό της έρευνας ήταν μικρό. Επίσης, όσον 

αφορά την ερώτηση για το επάγγελμα των γονέων προστέθηκε αργότερα στις 

συνεντεύξεις, καθώς μόνο κατά τη διάρκεια της έρευνας κι αφού είχαμε ζητήσει τα 

στοιχεία των παιδιών από τις νηπιαγωγούς, συνειδητοποιήσαμε ότι η επίσημη 

ομαδοποίηση των επαγγελμάτων γινόταν με ένα πολύ γενικό τρόπο κι έτσι δεν 

μπορούσαμε να κατατάξουμε τα παιδιά στην κοινωνική διαστρωμάτωση. Έτσι, 

αποφασίσαμε να ζητάμε από τα παιδιά να εξηγήσουν τι ακριβώς επάγγελμα έκαναν οι 

γονείς τους, για να αποκτήσουμε καλύτερη εικόνα. Ταυτόχρονα, ο αρχικός αυτός 

σκοπός στην πορεία μεταλλάχθηκε και μας έδωσε την δυνατότητα να δούμε σύμφωνα 

με ποια πρότυπα επιλέγουν το επάγγελμα που τους αρέσει και κατά πόσο αυτό γίνεται 

λόγω μίμησης τους επαγγέλματος των γονέων.

Όσον αφορά το ερωτηματολόγιο, όπως αναφέραμε και στην αρχή, μοιράστηκε 

στις νηπιαγωγούς μια εβδομάδα μετά την πραγματοποίηση των παρακολουθήσεων. 

Δεν μοιράστηκαν την ίδια μέρα ή πριν την παρακολούθηση ώστε να μην είναι οι 

νηπιαγωγοί προϊδεασμένες για το περιεχόμενο και τον στόχο της παρατήρησης και 

αλλάξουν την συμπεριφορά τους απέναντι στα παιδιά. Όταν πηγαίναμε στα 

νηπιαγωγεία ζητούσαμε από τις νηπιαγωγούς να τα συμπληρώσουν κατά τη διάρκεια 

των ελεύθερων δραστηριοτήτων για να διασφαλίσουμε ότι θα μας επιστραφούν. Την 

πρόταση αυτή δέχτηκαν μόνο 3 από τις 6 νηπιαγωγούς ενώ οι υπόλοιπες ζήτησαν να 

το συμπληρώσουν στο σπίτι τους. Ακόμη κι αυτό όμως δεν δυσκόλεψε την 

διαδικασία, καθώς τα ερωτηματολόγια μας επιστράφηκαν εγκαίρως την μέρα που μας 

όριζαν αυτές.

Θεωρούμε σημαντικό να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο κάποιες από τις 

εντυπώσεις που μας εξέφρασαν οι νηπιαγωγοί για το ερωτηματολόγιο. Ανέφεραν 

λοιπόν ότι το μέγεθος τους φάνηκε αρχικά απογοητευτικό αλλά ότι οι ερωτήσεις στις
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4 βασικές ενότητες τους φάνηκαν κατανοητές και βατές. Παρ' όλ' αυτά, 4 από τις 6 

δεν διάβασαν τις οδηγίες με προσοχή κι έτσι είχαμε μια περίπτωση στην οποία η 

νηπιαγωγός, όπως μας δήλωσε, όταν παρέδωσε το ερωτηματολόγιο, τοποθέτησε τα 

παιδιά ανάποδα στην κλίμακα και οι άλλες νηπιαγωγοί δεν απάντησαν σε κάποιες 

από τις ερωτήσεις της ενότητας Ε εκ των οποίων μόνο με μια δεν καταφέραμε να 

επικοινωνήσουμε ξανά ώστε να τις συμπληρώσει.

Γ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Γ1.2.ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

Αφού λοιπόν καταγράψαμε τις παρατηρήσεις μας, χωρίζοντας τα δεδομένα 

στις 4 χρονικές ενότητες που αναφέραμε παραπάνω (παράρτημα II), αναλύσαμε την 

κάθε ενότητα με βάση κάποιους άξονες, οι οποίοι είναι παρόμοιοι με τα στοιχεία που 

αναζητήσαμε μέσα από το ερωτηματολόγιο, που απευθύνονταν τις νηπιαγωγούς.

Συγκεκριμένα, μέσα από την επεξεργασία της ενότητας "Άφιξη-Ελεύθερες 

Δραστηριότητες" θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε το κατά πόσο έχει αφομοιώσει 

το παιδί την καθημερινή ρουτίνα της τάξης, τι σχέση αναπτύσσει με την νηπιαγωγό, 

ποια ενασχόληση επιλέγει, ποιους επιλέγει για φίλους και τι σχέση αναπτύσσει με 

αυτούς. Ταυτόχρονα, κι αφού έχουμε καταγράψει την κίνησή του και την έκφραση 

του κατά την διάρκεια της δραστηριότητας που επιλέγει, θα προσπαθήσουμε να 

εντοπίσουμε τη γλώσσα που χρησιμοποιεί, καθώς και τον προσανατολισμό του σε 

αφηρημένα και συγκεκριμένα νοήματα.

Κατά την επεξεργασία της ενότητας των "Οργανωμένων Δραστηριοτήτων", 

θα προσπαθήσουμε ξανά να εντοπίσουμε την αφομοίωση της ρουτίνας, όσον αφορά 

το πώς ανταποκρίνεται στο κάλεσμα, αν κατέχει την τέχνη της συζήτησης, αν και πως 

συμμετέχει, αν του απευθύνεται ο λόγος από τη νηπιαγωγό και αν γίνεται σεβαστός 

όταν μιλάει τόσο από τη νηπιαγωγό όσο και από τους ομηλίκους του, αν του γίνονται 

παρατηρήσεις ή αν επιβραβεύεται, καθώς και αν αποδέχεται την εξουσία της 

νηπιαγωγού. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε, 

αν έχει αφομοιώσει τις γνώσεις που έχει πάρει από το σχολείο, αν εκφράζει γνώσεις 

από το οικογενειακό του περιβάλλον, τη γλώσσα που χρησιμοποιεί καθώς και τον 

προσανατολισμό σε συγκεκριμένα ή αφηρημένα νοήματα.
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Κατά την επεξεργασία των στοιχείων που αντλήσαμε από την παρατήρηση 

της ώρας του διαλείμματος, θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε, τόσο την 

αφομοίωση της ρουτίνας και την αποδοχή της εξουσίας της νηπιαγωγού, όπως και 

στις άλλες ενότητες, όσο και την επιλογή της ενασχόλησής του και κύρια την σχέση 

του με τους ομηλίκους του.

Τέλος, στα στοιχεία που καταγράψαμε από την παρακολούθηση της 

διαδικασίας του φαγητού, θα δούμε τόσο τη στάση του απέναντι στην όλη διαδικασία 

καθώς και τις δράσεις του κατά τη διάρκεια του φαγητού, όπως το αν συζητάει με 

τους ομηλίκους του, αν παίζει μαζί τους, αν τους πειράζει, κ.α.

Για να αντλήσουμε τα παραπάνω, θα επεξεργαστούμε τα στοιχεία μας τόσο 

ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Κατά την ποσοτική επεξεργασία θα προσπαθήσουμε να 

εντοπίσουμε την συχνότητα, με την οποία εμφανίζεται η κάθε συμπεριφορά και από 

ποια παιδιά, σύμφωνα τόσο με την κοινωνική τους τοποθέτηση όσο και από την 

αξιολογική κατηγοριοποίηση, στην οποία προβαίνει η νηπιαγωγός. Έπειτα, μέσα από 

την ποιοτική επεξεργασία μόνο κάποιων στοιχείων που αναφέραμε παραπάνω, όπως 

το παιχνίδι, τη συμμετοχή στις δραστηριότητες και τις συζητήσεις που 

αναπτύσσονται θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τον τρόπο με τον οποίο 

εκφράζονται και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που εμφανίζουν.

Γ1.2.ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ

Από την παρατήρηση, λοιπόν, της διαδικασίας της άφιξης των παιδιών στο 

σχολείο, φάνηκε ότι σε αυτή τη χρονική στιγμή της σχολικής χρονιάς από όλα τα 

παιδιά, που στο νηπιαγωγείο τους η ρουτίνα είναι να τοποθετούν τα πράγματά τους 

στη θέση τους, η συμπεριφορά αυτή έχει αφομοιωθεί. Επίσης, σε όλα τα νηπιαγωγεία 

αντιμετωπίζονταν ως μια φυσική διαδικασία, όταν κάποιος από τους γονείς των 

παιδιών συνόδευε το παιδί ως την τάξη, να τοποθετεί αυτός τα πράγματα στη θέση 

τους χωρίς να θεωρείται παραβατική συμπεριφορά από το παιδί.

Παράλληλα, ο χαιρετισμός προς τη νηπιαγωγό γίνονταν μόνο από λίγα παιδιά, 

10/36, και φάνηκε να έχει σχέση με το κατά πόσο το παιδί επεδίωκε την επαφή με την 

νηπιαγωγό ή το αντίθετο, γενικά κι όχι αν κατέχει την σχολική ρουτίνα. Έτσι από τα 

παιδιά που χαιρέτισαν τη νηπιαγωγό η πλειοψηφία ανήκει στα δυνατά παιδιά και σε 

αυτά που ανήκουν στα ανώτερα στρώματα (7/10), ενώ τα περισσότερα παιδιά που 

ανήκουν στα μεσαία και κάτω κοινωνικά στρώματα, εκτός από ένα από τα κατώτερα
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και δύο από τα μεσαία που θεωρούνται μέτρια ή δυνατά (ΔΠ5, ΕΠ4, ΕΠ5), 

αποφεύγουν την επαφή με την νηπιαγωγό. Βέβαια, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας 

το γεγονός ότι σε 3/6 νηπιαγωγεία η νηπιαγωγός κατά την άφιξη των παιδιών είτε δεν 

ήταν στην τάξη, είτε ήταν απασχολημένη με κάτι στην έδρα της. Παρ' όλ' αυτά, τα 

παιδιά που την χαιρέτισαν, επεδίωξαν να κερδίσουν την προσοχή της ανεξάρτητα από 

το που ήταν ή με τι ήταν απασχολημένη.

Την ίδια στιγμή, θα πρέπει να αναφέρουμε, ότι οι νηπιαγωγοί αδιαφορούσαν 

για τα 17/36 παιδιά κατά την είσοδό τους ανεξάρτητα αν την έχουν χαιρετίσει ή όχι, 

εκ των οποίων τα 9 ανήκουν στα κατώτερα στρώματα και τα 8/9 θεωρούνται 

αδύναμα, 5 ανήκουν στα μεσαία στρώματα και τα 4/5 θεωρούνται δυνατά ενώ μόνο 3 

ανήκουν στα ανώτερα στρώματα και τα δύο από αυτά θεωρούνται αδύναμα και το 

ένα μέτριο. Αντίθετα, σύμφωνα με τις καταγραφές, οι νηπιαγωγοί επεδίωξαν την 

επαφή με 18/36 παιδιά ανεξάρτητα από το αν και τα παιδιά εξέφρασαν αυτή την 

επιθυμία, εκ των οποίων τα 9 ανήκουν στα ανώτερα στρώματα, 6 στα μεσαία και 3 

στα κατώτερα, ενώ σύμφωνα με τις αξιολογικές τους κρίσεις τα 12 θεωρούνται 

δυνατά, τα 5 μέτρια και ένα μόνο αδύναμο, το οποίο η συγκεκριμένη νηπιαγωγός 

πρόσεξε για να του κάνει παρατήρηση για τη συμπεριφορά του.

Ακόμη μία συμπεριφορά της άφιξης που αναζητήσαμε, ήταν ο χαιρετισμός 

όλης της τάξης. Η συμπεριφορά αυτή εκφράστηκε από 7 μόνο παιδιά από τα 36, εκ 

των οποίων τα 4 ανήκουν στα ανώτερα στρώματα, 2 στα μεσαία και ένα στα 

κατώτερα, ενώ πέρα από ένα παιδί που θεωρείται αδύναμο, τα περισσότερα 

θεωρούνται μέτρια και τα υπόλοιπα δυνατά. Και αυτή η συμπεριφορά δεν θα 

μπορούσε να αντιμετωπιστεί μόνο από την πλευρά των παιδιών αυτών. Έτσι, 

παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά που είναι ήδη στην τάξη, ανταποκρίνονται στην άφιξη 

των άλλων, είτε θετικά, είτε αρνητικά, σε 25/36 παιδιά, ενώ για τα υπόλοιπα 11 

αδιαφορούν. Κι από αυτά τα 25, τα 20 παιδιά αντιμετωπίστηκαν θετικά, ενώ 5 

αρνητικά και το σημαντικότερο είναι, ότι και τα 5 αυτά παιδιά ανήκουν στα 

κατώτερα στρώματα και θεωρούνται αδύναμοι μαθητές.

Τέλος, όσον αφορά κάποιες άλλες διαδικασίες που ήταν μέρος της πρωινής 

ρουτίνας, όπως να τοποθετούν το όνομά τους κάτω από τη φωτογραφία τους, 

παρατηρήθηκε ότι εφαρμόζονταν μόνο σε 2/6 νηπιαγωγεία, ενώ πραγματοποιήθηκε 

με συνέπεια περισσότερο από τα παιδιά που θεωρούνταν αδύναμα ή μέτρια. Τα 

παιδιά που θεωρούνται από τις νηπιαγωγούς δυνατά, στις περισσότερες περιπτώσεις 

το ξεχνούσαν, κι όταν τους γίνονταν παρατήρηση, είτε από άλλα παιδιά, είτε από τη
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νηπιαγωγό, χρησιμοποιούσαν όσες δικαιολογίες μπορούσαν για να μην θεωρηθεί η 

συμπεριφορά τους παραβατική.

Η διαδικασία των Ελεύθερων Δραστηριοτήτων στα νηπιαγωγεία που 

παρατηρήσαμε είχε δύο μορφές: είτε τα παιδιά ήταν εντελώς ελεύθερα να επιλέξουν 

με τι να ασχοληθούν, είτε προτείνονταν κάποια ενασχόληση από τη νηπιαγωγό 

(νηπιαγωγεία A, Β, Γ) η οποία μόνο σε ένα νηπιαγωγείο (Β) δεν ήταν υποχρεωτική. 

Κατά τη διάρκεια αυτών των ενασχολήσεων, παρακολουθήσαμε να 

πραγματοποιούνται συζητήσεις και να δημιουργούνται εντάσεις ανάμεσα στα παιδιά, 

στις οποίες, μέσω της ποιοτικής ανάλυσης, προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε τον τρόπο 

με τον οποίο συμμετείχαν τα παιδιά των διαφόρων κατηγοριών σε αυτές και πως 

αντιμετωπίζονται από τα άλλα παιδιά και τη νηπιαγωγό.

Στις συζητήσεις, λοιπόν, που αναπτύσσονται, παρατηρήσαμε ότι τα αδύναμα 

παιδιά και κυρίως αυτά που ανήκουν στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα δεν 

δείχνουν ενδιαφέρον (ΑΠ1,ΑΠ2,ΒΠ1,ΒΠ2) ή δεν μπορούν να συμμετάσχουν (ΓΠ1). 

Οι συζητήσεις γίνονται ανάμεσα σε παιδιά ανώτερων στρωμάτων και κάποιων που 

ανήκουν στα μεσαία. Πιο έντονα, με περισσότερες γνώσεις και πιο επεξεργασμένο 

κώδικα συμμετέχουν κυρίως τα δυνατά παιδιά (ΒΠ6,ΓΠ5,ΓΠ6,ΑΠ6), ενώ όταν αυτό 

συμβαίνει από κάποιο μέτριο παιδί (ΓΠ3), τότε η συμπεριφορά του αυτή προκαλεί 

την έκπληξη τόσο της νηπιαγωγού όσο και των υπόλοιπων παιδιών.

Από τα δυνατά παιδιά που ανήκουν στα ανώτερα στρώματα, παρατηρήθηκαν 

κι ακόμη 2 διαφορετικές μεταξύ τους συμπεριφορές. Κάποια από αυτά λοιπόν 

(ΒΠ5,ΓΠ4,ΑΠ4) είναι αφοσιωμένα στην εργασία τους, κι αν και παρακολουθούν ότι 

συμβαίνει γύρω τους, δεν συμμετέχουν, ενώ αντίθετα κάποια άλλα (ΒΠ6,ΓΠ5,ΓΠ6) 

συμμετέχουν με ενθουσιασμό και προσπαθούν, ακόμη κι όταν δεν έχουν κάτι 

σημαντικό να πουν, να επιδείξουν, είτε τις γνώσεις τους είτε τις γνώσεις λεξιλογίου ή 

την χρήση επίσημης γλώσσας που κατέχουν. Γ ενικά, προσπαθούν τόσο να τραβήξουν 

με αυτόν τον τρόπο την προσοχή της νηπιαγωγού, όσο και να γίνουν αρεστοί 

προτείνοντας ή κατασκευάζοντας σύμφωνα με τις οδηγίες της και ανακοινώνοντας τη 

δράση τους.

Κατά την διάρκεια των ελεύθερων δραστηριοτήτων, σε κάποια νηπιαγωγεία 

δημιουργούνταν εντάσεις, οι οποίες, είτε εντοπίστηκαν (Α,Β), είτε δεν εντοπίστηκαν 

(Ε,Ζ) από τις νηπιαγωγούς. Παρατηρήσαμε, λοιπόν, μέσω της ποσοτικής 

επεξεργασίας των στοιχείων, ότι στις εντάσεις αυτές εμπλέχτικαν 8/36 παιδιά, εκ των 

οποίων τα 3 ανήκουν στα ανώτερα στρώματα, 4 στα μεσαία κι ένα μόνο στα
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κατώτερα. Επίσης, από αυτά τα παιδιά ένα μόνο θεωρείται αδύναμο, 3 μέτρια και 4 

δυνατά. Φαίνεται, λοιπόν, ότι ο χαρακτηρισμός "άτακτος", που προσκολλάται κυρίως 

στα αδύναμα παιδιά ή η παραβατική συμπεριφορά, δεν εφαρμόζεται μόνο από αυτά, 

απλά, όπως θα δούμε και παρακάτω, αυτές οι συμπεριφορές παρατηρούνται από τις 

νηπιαγωγούς περισσότερο, όταν εμφανίζονται από αδύναμα παιδιά λόγω της 

αυτοεκπληρούμενης προφητείας όπως θα αναλύσουμε παρακάτω.

Όσον αφορά την ένταση κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης, από τη 

νηπιαγωγό, δραστηριότητας, παρατηρήθηκε να δημιουργείται μόνο στο νηπιαγωγείο 

Α. Σε αυτή συμμετέχουν μόνο παιδιά από τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα και 

κυρίως τα δύο δυνατά παιδιά (ΑΠ5,ΑΠ6) και ένα μέτριο (ΑΠ3), μαζί με ένα ακόμη 

παιδί που δεν είναι στο δείγμα μας. Το σημαντικό, σε αυτή την περίπτωση, θεωρούμε 

ότι είναι, ότι τα παιδιά αυτά δεν δέχτηκαν προσωπική παρατήρηση κι ότι δεν 

συμμορφώθηκαν όλα αμέσως (ΑΠ5).

Αντίθετα, στην περίπτωση του Β νηπιαγωγείου, όπου τα αδύναμα παιδιά τα 

οποία ανήκουν στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα, το ένα δεν ενδιαφέρεται 

ιδιαίτερα για την δραστηριότητα και φεύγει (ΒΠ1), και το άλλο απλά μιλάει μόνο του 

(ΒΠ2), δέχονται αρκετά αυστηρές παρατηρήσεις για τη στάση τους, τις οποίες 

παρατηρήσεις επαναλαμβάνουν και τα υπόλοιπα-κυρίως τα δυνατά- παιδιά της τάξης.

Γενικά, παρατήρηση από τη νηπιαγωγό, εντοπίστηκε μέσω της ποσοτικής 

ανάλυσης των δεδομένων, ότι δέχονται 14/36 παιδιά εκ των οποίων τα 7 ανήκουν στα 

κατώτερα κοινωνικά στρώματα και είναι όλα αδύναμα, 3 ανήκουν στα μεσαία και τα 

2 από αυτά θεωρούνται μέτρια και 4 ανήκουν στα ανώτερα, όπου τα 2 θεωρούνται 

δυνατά και δεν δέχτηκαν προσωπική παρατήρηση, 1 θεωρείται μέτριο και το 

τελευταίο θεωρείται αδύναμο.

Στα νηπιαγωγεία που δεν υπήρχαν προτεινόμενες δραστηριότητες, καθώς και 

στα Β και Γ που η προτεινόμενη δραστηριότητα δεν κράτησε όλη την ώρα των 

ελεύθερων δραστηριοτήτων, παρατηρήσαμε το αυθόρμητο παιχνίδι των παιδιών στις 

γωνιές. Θα αναλύσουμε, λοιπόν, παρακάτω τόσο ποιες γωνιές επιλέγονται, όσο και 

τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στα παιδιά, καθώς και τις ιεραρχίες, τόσο 

μέσα, όσο και ανάμεσα στις παρέες που δημιουργούνται. Σε αυτά τα παιχνίδια 

συμμετέχουν όλα τα παιδιά των νηπιαγωγείων, εκτός από αυτά που ήρθαν 

καθυστερημένα (ΓΓΒ,ΖΠΙ) και τριών αδύναμων παιδιών (ΓΠ1,ΕΠ2,ΕΠ1) που 

ανήκουν στα μεσαία και κάτω κοινωνικά στρώματα και θα αναλυθεί παρακάτω η 

ιδιαιτερότητα της περίπτωσής τους.
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Πιο δημοφιλείς γωνιές, λοιπόν, σε όλα τα νηπιαγωγεία είναι αυτή του 

οικοδομικού υλικού (Δ,Β,Γ,Ζ), της κουζίνας (Δ,Β), του κουκλοθέατρου (Ε) όχι όμως 

με την κανονική του χρήση και ο ελεύθερος χώρος που υπάρχει στα νηπιαγωγεία, 

στον οποίο αναπτύσσονται συμπεριφορές, που δεν είναι πάντα σύμφωνες με τους 

κανόνες της τάξης. Οι παρέες που δημιουργούνται είναι του ίδιου φύλου και, τις 

περισσότερες φορές, δεν έχουν καμία επαφή μεταξύ τους. Μεικτές παρέες 

εντοπίζουμε μόνο στο νηπιαγωγείο Ε, όπου ένα από τα κορίτσια παίζει με τα 

υπόλοιπα αγόρια και φαίνεται να αντιμετωπίζεται ισάξια και στο νηπιαγωγείο Δ όπου 

γίνεται μια προσέγγιση και από τις δύο πλευρές, την οποία θα αναλύσουμε παρακάτω 

και η οποία δεν καταλήγει σε μεικτή παρέα.

Επίσης, από τις "αγορίστικες" παρέες είναι που εντοπίζουμε και τις 

περισσότερες παραβατικές συμπεριφορές (Β,Ε.Ζ). Αυτές αντιμετωπίζονται τόσο από 

τις νηπιαγωγούς όσο και από τα υπόλοιπα παιδιά, τις περισσότερες φορές, σαν ένα 

κομμάτι αρκετά συνηθισμένο της καθημερινότητας. Έτσι, μόνο στο νηπιαγωγείο Β 

παρατηρούμε να γίνεται παρατήρηση κι, όπως και στις προτεινόμενες δραστηριότητες 

που είδαμε παραπάνω, η παρατήρηση γίνεται προσωπική προς τα αδύναμα παιδιά που 

ανήκουν στα κατώτερα στρώματα (ΒΠ1), ενώ με πιο ήπια μορφή ή και καθόλου στα 

υπόλοιπα παιδιά.

Πέρα όμως από τη σύσταση των ομάδων με βάση το φύλο, είναι ίσως πιο 

σημαντικό να δούμε την σύσταση με βάση την κοινωνική τοποθέτηση, καθώς και την 

αξιολογική κρίση της νηπιαγωγού, η οποία υποθέτουμε πως επηρεάζει τις σχέσεις 

των παιδιών. Πραγματικά, παρατηρούμε ότι τόσο οι παρέες, όσο και οι σχέσεις μέσα 

στις παρέες καθορίζονται από τις κρίσεις και τις τοποθετήσεις αυτές.

Έτσι, βλέπουμε τα περισσότερα παιδιά να κάνουν παρέα με παιδιά που 

ανήκουν στο ίδιο κοινωνικό στρώμα (ΔΠ1-ΔΠ2), (ΔΠ3-ΔΠ4-ΔΠ5), (ΓΠ2-ΓΠ3-ΓΠ6), 

(ΓΠ4-ΓΠ5), (ΕΠ3-ΕΠ4-ΕΠ6), (ΖΠ3-ΖΠ4-(ΖΠ6)) και πολλές φορές της ίδιας 

αξιολογικής κατηγορίας (ΔΠ1-ΔΠ2), (ΔΠ4-ΔΠ6), (ΓΠ2-ΓΠ3-(ΓΠ6)), (ΓΠ4-ΓΠ5), 

(ΕΠ1-ΕΠ2), (ΕΠ3-ΕΠ4-(ΕΠ6)), (ΖΠ3-ΖΠ4-(ΖΠ6)). Υπάρχουν βέβαια και παρέες 

όπου συνυπάρχουν παιδιά δύο κοινωνικών ομάδων ή δύο αξιολογικών κατηγοριών 

(ΔΠ4-ΔΠ6), (ΒΠ1-ΒΠ2), (ΒΠ4-ΒΠ6), (ΓΠ2-ΓΠ3-ΓΠ6), (ΕΠ3-ΕΠ4-ΕΠ6), (ΖΠ3- 

ΖΠ4-ΖΠ6). Στις περιπτώσεις αυτές οι κατηγορίες των παιδιών που συνυπάρχουν είναι 

πάντα κοντά, δηλαδή έχουμε ομάδες από αδύναμα και μέτρια παιδιά ή μέτρια και 

δυνατά αλλά ποτέ από αδύναμα και δυνατά παιδιά, καθώς και ομάδες από παιδιά που
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ανήκουν στα κατώτερα και τα μεσαία στρώματα ή στα μεσαία και στα ανώτερα 

στρώματα, αλλά ποτέ στα κατώτερα και στα ανώτερα στρώματα.

Σε όλες όμως τις ομάδες, ανεξάρτητα της σύστασής τους, παρουσιάζονται 

ηγετικές συμπεριφορές και συμπεριφορές οπαδών. Πολύ πιο έντονο, βέβαια, είναι το 

φαινόμενο αυτό στις ομάδες που τα παιδιά δεν ανήκουν στο ίδιο στρώμα ή στην ίδια 

αξιολογική κατηγορία. Σε αυτές τις περιπτώσεις παρατηρείται, αρχηγική θέση να έχει 

το παιδί που ανήκει είτε σε ανώτερη κοινωνική ομάδα είτε σε ανώτερη αξιολογική 

κατηγορία (ΔΠ6,ΒΠ3,ΒΠ6,ΓΠ6,ΓΠ5,ΕΠ1,ΕΠ6,ΖΠ6). Επίσης, αρκετά από αυτά τα 

παιδιά, τα οποία έχουν την αποδοχή και την ανοχή ΐόσο των φίλων τους όσο και της 

νηπιαγωγού-ειδικά αυτά που κρίνονται ως μέτρια και δυνατά ή αυτά που ανήκουν 

στα μεσαία και άνω στρώματα-φαίνεται να αναζητούν να κάνουν παρέα με κατώτερα 

παιδιά από αυτούς, είτε κοινωνικά είτε αξιολογικά, ώστε να αναδεικνύονται. Τα 

περισσότερα εκδηλώνουν έντονη επιδεικτική συμπεριφορά και φέρονται με πολύ 

άσχημο τρόπο και αρκετά υποτιμητικά προς τα υπόλοιπα παιδιά, κυρίως όμως προς 

αυτά που ανήκουν σε κατώτερη κοινωνική ή αξιολογική κατηγορία και δεν ανήκουν 

στην παρέα τους. Επίσης, αρκετά συχνά τα παιδιά αυτά έχουν την ανοχή της 

νηπιαγωγού ακόμη κι όταν εκφράζουν παραβατική συμπεριφορά (ΒΠ3,ΒΠ6,ΕΠ6).

Σχέσεις αρχηγού και οπαδού παρουσιάζονται και σε ομοιογενείς ομάδες 

(ΔΠ2,ΔΠ6,ΓΠ5) γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα, τα παιδιά που έχουν το ρόλο του 

αρχηγού συχνά να υπερκαλύπτουν τα άλλα παιδιά, τα οποία και κρίνονται πιο 

αυστηρά συγκρινόμενα με τον συμπαίκτη τους.

Αξιες αναφοράς είναι και οι σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις ομάδες. 

Έτσι παρατηρήθηκε ότι οι ομάδες που δημιουργούνται από παιδιά των μεσαίων και 

άνω κοινωνικών στρωμάτων ή από μέτριους και δυνατούς μαθητές αποφεύγουν το 

παιχνίδι ή ακόμη και την επαφή με αδύναμα ή από κατώτερα στρώματα παιδιά 

(Β,Γ,Δ,Ζ,Ε). Αντίθετα, οι παρέες που συγκροτούνται από παιδιά που ανήκουν στα 

μεσαία και κάτω κοινωνικά στρώματα ή θεωρούνται μέτρια και αδύναμα φαίνεται να 

επιδιώκουν την παρέα με άλλες ομάδες χωρίς όμως τις περισσότερες φορές να έχει 

αποτέλεσμα. Τέτοιες συμπεριφορές εκδηλώνονται κυρίως από τα παιδιά που έχουν 

αρχηγικό ρόλο (ΔΠ2,ΕΠ1) τα οποία προσπαθούν να προσεγγίσουν παιδιά από άλλες 

ανώτερες παρέες και αντιμετωπίζονται με πολύ άσχημο τρόπο από τους αντίστοιχους 

"αρχηγούς", γεγονός που φαίνεται να τους ενοχλεί. Έτσι, όταν ο ΔΠ2 πλησιάζει την 

παρέα της ΔΠ5 αυτή φωνάζει τον ΔΠ4 να τους διώξει χρησιμοποιώντας πολύ άσχημη
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ορολογία (αμάν με αυτά τα κωλόπαιδα, πάρ' τους) κι όταν ο ΕΠΙ προσεγγίζει την 

παρέα του ΕΠ6 απλά τον αγνοούν.

Τέλος, με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζονται και τα αδύναμα παιδιά από τα 

κατώτερα στρώματα, τα οποία δεν έχουν τη δική τους παρέα. Τα περισσότερα είναι 

αρκετά μοναχικά, κάνουν πράγματα για να τραβήξουν την προσοχή τόσο της 

νηπιαγωγού όσο και των άλλων παιδιών, όμως δεν γίνονται αποδεκτά. (ΒΠ2, 

ΓΠ1,ΖΠ1,ΖΠ2).

Μετά τις Ελεύθερες Δραστηριότητες στα περισσότερα νηπιαγωγεία 

πραγματοποιούνται οι Οργανωμένες Δραστηριότητες. Μέσα από την ποσοτική 

επεξεργασία των στοιχείων μας παρατηρήθηκε ότι τα 34/36 παιδιά πηγαίνουν στη 

γωνιά της συζήτησης, είτε από μόνα τους είτε μετά από γενικό κάλεσμα της 

νηπιαγωγού κι αυτές οι δύο περιπτώσεις εναλλάσσονται ανάλογα με τους κανόνες της 

κάθε τάξης. Τα μόνα παιδιά που πηγαίνουν στη γωνιά μόνο μετά από προσωπικό 

κάλεσμα είναι οι ΕΠΙ και ΕΠ2 οι οποίοι θεωρούνται αδύναμοι και ανήκουν ο ένας 

στα μεσαία κι ο άλλος στα κατώτερα στρώματα και κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης 

μέρας αδιαφορούν για τις οδηγίες της νηπιαγωγού, σε μια προσπάθεια να τραβήξουν 

την προσοχή της, αφού δεν μπορούν να το κάνουν με κάποιον άλλο τρόπο.

Όσον αφορά τη διαδικασία και τους κανόνες της συζήτησης, παρατηρήθηκε, 

ότι επί της ουσίας δεν εφαρμόζεται, ούτε γίνεται παρατήρηση, επειδή δεν τηρείται το 

να σηκώνουν χέρι για να πάρουν το λόγο ή να μην διακόπτουν τους συμμαθητές τους. 

Έτσι μόνο 5/36 παιδιά σήκωναν το χέρι για να πάρουν το λόγο και μόνο στην αρχή 

των οργανωμένων δραστηριοτήτων. Όταν έβλεπαν ότι δεν τηρείται η διαδικασία, 

ούτε από τις νηπιαγωγούς, τότε για να πάρουν το λόγο πετάγονταν κι αυτοί, όπως 

έκαναν και οι υπόλοιποι συμμαθητές τους. Τα παιδιά αυτά που το εφάρμοσαν 

ανήκουν κυρίως στα μεσαία στρώματα (3/5) και βασικά μόνο δύο θεωρούνται 

δυνατά.

Όσα, λοιπόν, παιδιά ήθελαν να μιλήσουν, ουσιαστικά έπαιρναν το λόγο 

αυθαίρετα και θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε ίσως να κριθεί, το αν γνωρίζουν την 

τέχνη της συζήτησης, από το αν πετάγονται και διακόπτουν ή απλά πετάγονται όταν 

δεν μιλάει κάποιος άλλος. Έτσι, ήταν πρόθυμα να μιλήσουν 26/36 παιδιά κι όλα 

έπαιρναν το λόγο αυθαίρετα. Αυτά που δεν διακόπτουν, είναι μόνο 5, εκ των οποίων 

τα 4 θεωρούνται δυνατά παιδιά κι ένα θεωρείται μέτριο και όλα ανήκουν στα 

ανώτερα στρώματα εκτός από ένα δυνατό.
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Είναι σημαντικό, επίσης, το γεγονός ότι από τα παιδιά που συμμετέχουν, μόνο 

τα 4 ανήκουν στα κατώτερα στρώματα κι αυτά θεωρούνται, είτε αδύναμα, είτε μέτρια 

και συμμετέχουν μόνο στην αρχή. Υπάρχει μόνο ένα παιδί στην κατηγορία αυτή 

(ΔΠ4) ο οποίος συμμετέχει κανονικά και η νηπιαγωγός επιδιώκει τη συμμετοχή του. 

Η ΒΠ2 θέλει να μιλήσει αλλά δεν της δίνεται ο λόγος, όπως θα δούμε και στη 

συνέχεια, ενώ ο ΖΠ1 θέλει να μιλήσει και να τραβήξει την προσοχή, όμως για θέματα 

τα οποία είναι άσχετα με το θέμα της συζήτησης.

Στα περισσότερα λοιπόν αδύναμα παιδιά (6/11) για να μιλήσουν τους δίνεται 

ο λόγος κυρίως στις ελεύθερες ανακοινώσεις κι έπειτα οι νηπιαγωγοί δεν προσέχουν 

αν θέλουν να μιλήσουν ή όχι. Έτσι 5/11 αδύναμα παιδιά είναι αδιάφορα προς τη 

διαδικασία και δεν συμμετέχουν ενώ τα υπόλοιπα 6 παρακολουθούν χωρίς να 

συμμετέχουν. Επίσης 7 αδύναμα (ΑΠ2,ΒΠ2,ΔΠ1,ΔΠ2,ΕΠ1,ΕΠ2,ΖΠ1) εκ των 

οποίων τα 5 ανήκουν στα κατώτερα στρώματα, προκαλούν τη νηπιαγωγό με 

διάφορους τρόπους, γεγονός που θα δούμε και στη συνέχεια. Θεωρούμε ότι αυτό 

συμβαίνει για να τραβήξουν την προσοχή και να νοιώσουν μέρος της διαδικασίας, 

καθώς τους γίνονται συνέχεια παρατηρήσεις. Παρατηρήσεις γίνονται και για δράσεις 

άλλων παιδιών, που κυρίως θεωρούνται μέτρια (7/19) ενώ για παραβατικές 

συμπεριφορές στις οποίες συμμετέχουν και παιδιά που θεωρούνται δυνατά οι 

παρατηρήσεις δεν είναι προσωπικές προς αυτά.

Από τα παιδιά επίσης που συμμετείχαν έστω και για λίγο στις διαδικασίες, 

τόσο η νηπιαγωγός όσο και τα παιδιά άκουγαν με προσοχή και σέβονταν όταν 

μιλούσαν 22/36 παιδιά εκ των οποίων τα 8 θεωρούνται μέτρια και τα άλλα 14 είναι 

όλα τα παιδιά του δείγματός μας που αξιολογούνται ως δυνατά. Σύμφωνα με την 

τοποθέτηση τους στην κοινωνική διαστρωμάτωση, τα δύο ανήκαν στα κατώτερα 

κοινωνικά στρώματα 10 στα μεσαία και 10 στα ανώτερα. Την ίδια στιγμή, κι ακόμη 

από τα παιδιά που δεν τους δίνονταν ο λόγος ή ιδιαίτερη προσοχή, παρατηρήθηκε ότι 

9/36 μπορούσαν να εκφράσουν γνώσεις καθημερινές που απαιτεί η διαδικασία των 

ελεύθερων ανακοινώσεων, εκ των οποίων τα δύο μόνο ανήκουν στα κατώτερα 

στρώματα και ένα στα ανώτερα, ενώ τα 6 ανήκουν στα μεσαία. Επίσης, δύο μόνο 

παιδιά (ΒΠΙ,ΕΠΙ) θεωρούνται αδύναμα ενώ όλα τα υπόλοιπα αξιολογούνται ως 

μέτρια. Αντίθετα, αρκετές εξωσχολικές γνώσεις που κατέχουν από το οικογενειακό 

τους περιβάλλον εκφράζουν 17/36 παιδιά, τα οποία με πλειοψηφία 13/17 θεωρούνται 

δυνατά και από τα 17 πάλι μόνο ένα ανήκει στα κατώτερα στρώματα, 7 στα μεσαία 

και 9 στα ανώτερα.
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Όσον αφορά τη γλώσσα και την έκφραση που χρησιμοποιούσαν, 

παρατηρήθηκε ότι 14/36 χρησιμοποιούσαν επεξεργασμένο κώδικα και επίσημη 

γλώσσα ενώ άλλα 15 χρησιμοποιούσαν δημόσια γλώσσα και μόνο 2/15 

προσπαθούσαν και χρησιμοποιούσαν κάποιες λέξεις ή εκφράσεις της επίσημης 

γλώσσας. Σε αυτά τόσο η αξιολογική κατηγορία όσο και η κοινωνική τοποθέτηση 

είναι αρκετά αναμενόμενη. Έτσι, στην πρώτη ομάδα 12/14 παιδιά θεωρούνται δυνατά 

ενώ τα 9/14 ανήκουν στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα. Τα υπόλοιπα είναι μέτρια 

και κάποια, τόσο δυνατά όσο και μέτρια, ανήκουν στα μεσαία στρώματα. Αντίθετα, 

δημόσια γλώσσα χρησιμοποιούν μόνο 2/15 παιδιά από τα ανώτερα στρώματα που 

θεωρούνται μέτρια παιδιά, ενώ τα υπόλοιπα 7 ανήκουν στα κατώτερα στρώματα και 6 

στα μεσαία. Από τα 15 παιδιά τα 5 θεωρούνται αδύναμα παιδιά, ενώ μόνο τα 2 

θεωρούνται δυνατά. Τέλος, αυτά που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν επίσημη 

γλώσσα (ΖΠ3,ΖΠ4) ανήκουν στα μεσαία στρώματα και θεωρούνται μέτρια παιδιά.

Αντίστοιχα, λαμβάνοντας υπόψη μας και τη δράση τους, παρατηρήθηκε ότι 

18/36 προσανατολίζονται σε συγκεκριμένα νοήματα και δράσεις, εκ των οποίων τα 9 

ανήκουν στα κατώτερα στρώματα, 7 στα μεσαία και μόνο 2 στα ανώτερα. 

Αντίστοιχα, 7 θεωρούνται αδύναμα και τα υπόλοιπα 9 μέτρια και υπάρχουν 2 που 

θεωρούνται δυνατά όμως ανήκουν το ένα στα μεσαία και το άλλο στα κατώτερα 

κοινωνικά στρώματα και θεωρούμε ότι ο προσανατολισμός τους αυτός οφείλεται 

στην κοινωνική τους προέλευση. Σε αφηρημένα νοήματα, όπως είναι αναμενόμενο, 

προσανατολίζονται 14/36 παιδιά από τα οποία μόνο τα 5 ανήκουν στα μεσαία 

στρώματα και μόνο 2 (ΒΠ4,ΓΠ3) θεωρούνται μέτρια παιδιά.

Όπως είδαμε και μέσα από την ποσοτική επεξεργασία των στοιχείων μας, 

26/36 παιδιά ήταν αυτά που ήθελαν να συμμετάσχουν εκ των οποίων μόνο τα 4 

ανήκουν στα κατώτερα στρώματα και τα 3/4 θεωρούνται αδύναμα. Παρατηρήθηκε 

λοιπόν ότι 9 από τα υπόλοιπα 10 που δεν θέλουν να συμμετάσχουν στη διαδικασία, 

θεωρούνται αδύναμα παιδιά και 8/9 ανήκουν στα κατώτερα στρώματα. Αυτά τα 

παιδιά ακόμη κι αν τους δίνεται ο λόγος κατά τη διάρκεια των Ελεύθερων 

Ανακοινώσεων, σε όλη την υπόλοιπη διαδικασία είναι, είτε αδιάφορα, είτε 

προσπαθούν να κερδίσουν την προσοχή της νηπιαγωγού με άλλους τρόπους που θα 

μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως παραβατικοί. Τα πιο χαρακτηριστικά 

παραδείγματα που θεωρούμε ότι αξίζει να αναφέρουμε είναι αυτά της συμπεριφοράς 

του ΔΠ1 ,ΔΠ2 και του ΖΠ1. Και τα τρία παιδιά δεν μιλάνε σχεδόν καθόλου κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας κι ακόμη, όταν τους δίνεται ο λόγος δεν μπορούν να
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εκφραστούν. Σε όλη την υπόλοιπη ώρα προσπαθούν να κερδίσουν την προσοχή της 

νηπιαγωγού με διάφορους τρόπους και το πετυχαίνουν. Έτσι οι ΔΠ1 και ΔΠ2 

κουνιούνται όλη την ώρα κι ενοχλούν τόσο τα άλλα παιδιά όσο και τη διαδικασία. Η 

νηπιαγωγός ασχολείται την περισσότερη ώρα μαζί τους, αλλάζοντας τους θέση, 

απειλώντας τους ("αν αλλάξεις θέση θα σε σπάσω στο ξύλο") και διακόπτοντας 

συνέχεια τη διαδικασία για να τους κάνει παρατήρηση. Όσο οι ΔΠ1 και ΔΠ2 βλέπουν 

ότι μπορούν με αυτόν τον τρόπο να κερδίσουν την προσοχή της νηπιαγωγού, τόσο πιο 

παραβατική συμπεριφορά υιοθετούν. Το ίδιο συμβαίνει και με τον ΖΠ1, ο οποίος 

ζητά το λόγο για να καταγγείλει ο ίδιος τη δική του συμπεριφορά ("δεν πρέπει να 

μασάμε τσίχλα μέσα στην τάξη") αφού κανένας δεν τον πρόσεξε, παρόλο που έφαγε 

την τσίχλα πολύ επιδεικτικά. Σε όλες τις δραστηριότητες και ώρες της ημέρας η 

δράση του ΖΠ1 γίνεται παραβατική κυρίως, όταν υπάρχει γύρω του, είτε η 

νηπιαγωγός, είτε εγώ, είτε παιδιά που θίγονται εύκολα ώστε να καταγγείλουν τη 

συμπεριφορά του.

Όλα τα παραπάνω συμβαίνουν ως αποτέλεσμα της αδιαφορίας των 

νηπιαγωγών για αυτά κατά τη διάρκεια των οργανωμένων δραστηριοτήτων. Έτσι και 

κατά τον ψυχοκινητικό βλέπουμε την ΖΠ2 να χαίρεται επειδή η νηπιαγωγός της 

έκανε παρατήρηση για τα πόδια της, καθώς και τον ΕΠΙ να πηγαίνει στην αντίστοιχη 

δραστηριότητα από την αντίθετη φορά από αυτή που υποδεικνύει η νηπιαγωγός. Τα 

υπόλοιπα παιδιά αυτής της κατηγορίας παρατηρείται, στις οργανωμένες 

δραστηριότητες, να αδιαφορούν για τη διαδικασία, να μην προσπαθούν να 

συμμετάσχουν ακόμη κι όταν τους δίνεται ο λόγος (ΓΠ1).

Από την άλλη βλέπουμε αρκετά παιδιά που θεωρούνται δυνατά ή μέτρια και 

έχουν ήδη αποκτήσει την προσοχή της νηπιαγωγού, να επιδεικνύουν τις γνώσεις τους 

και να αντιδρούν πολύ έντονα σε καταστάσεις ανταγωνισμού (ΒΠ4,ΒΠ6,ΓΠ5,ΓΠ6) 

ως μια μορφή επιβεβαίωσης της θέσης τους στην ιεραρχία της τάξης. Την ίδια στιγμή 

βλέπουμε όλες τις νηπιαγωγούς να επιδιώκουν τη συμμετοχή των δυνατών μαθητών, 

δίνοντας τους το λόγο περισσότερες φορές (Β,Γ,Ε), κοιτάζοντας προς το μέρος τους 

και περιμένοντας να απαντήσουν (Α,Β,Ε), δίνοντάς τους παραπάνω χρόνο για να 

σκεφτούν (Ε,Ζ) ή ενθαρρύνοντάς τους είτε πριν απαντήσουν (Δ "πες εσύ που τα 

ξέρεις", Γ) είτε αφού απαντήσουν (Ε, προς εμένα μπροστά στα παιδιά: "είδες πόσα 

ξέρει;").

Και κατά τη διάρκεια του φαγητού παρουσιάστηκαν συμπεριφορές τόσο από 

τα νήπια όσο και από τις νηπιαγωγούς που ενισχύουν αρκετά όσα αναφέρονται και
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παραπάνω. Έτσι, στα νηπιαγωγεία, που αποτελούν μέρος της ρουτίνας το πλύσιμο 

των χεριών και το στρώσιμο της πετσέτας, πραγματοποιείται από όλα τα παιδιά με 

εξαίρεση το νηπιαγωγείο Δ. Σε αυτό η πλειοψηφία των παιδιών δεν στρώνει πετσέτα 

(ΔΠ1,ΔΠ4,ΔΠ5,ΔΠ6) παρόλο που έχει γίνει υπενθύμιση της ρουτίνας. Η νηπιαγωγός 

όμως δεν φαίνεται να δίνει ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός κι ούτε βρίσκεται μέσα 

στην τάξη για να παρακολουθήσει τις κινήσεις των παιδιών. Έτσι, ενώ όπως θα δούμε 

και παρακάτω, δημιουργείται ένταση από τα δυνατά παιδιά για την απόκτηση του 

δώρου από τα γαριδάκια, η παρατήρηση γίνεται προς το ΔΠ2, ο οποίος όχι μόνο δεν 

συμμετείχε αλλά είναι και ένα από τα δύο παιδιά που έστρωσε πετσέτα και το 

αναφέρει στη νηπιαγωγό μετά την παρατήρηση, σε αναζήτηση της ενθάρρυνσής της. 

Επίσης, όλα τα παιδιά μαζεύουν τα πράγματά τους εκτός από τρία στα οποία έγινε 

παρατήρηση και ενώ στο ένα που θεωρείται αδύναμο και ανήκει στα κατώτερα 

κοινωνικά στρώματα η παρατήρηση είναι έντονη και προσωπική στα άλλα δύο που 

θεωρούνται δυνατά και ανήκουν το ένα στα κατώτερα κι ένα στα μεσαία, η 

παρατήρηση είναι γενική και αρκετά πιο ήπια.

Αλλά και γενικότερα, όπως και στις υπόλοιπες ώρες της μέρας, οι 

περισσότερες παρατηρήσεις που σημειώθηκαν ήταν προς τα παιδιά που ανήκουν στα 

κατώτερα στρώματα (6/13) και κυρίως στα παιδιά που θεωρούνται αδύναμα. Οι 

υπόλοιπες που είναι προς τα παιδιά που θεωρούνται μέτρια ή δυνατά είναι ήπιες και 

γενικές (ΑΠ5,ΓΠ5,ΓΠ3,ΔΠ4,ΒΠ3,ΕΠ3).

Όπως και στις ελεύθερες δραστηριότητες, έτσι και κατά τη διάρκεια του 

φαγητού, παρατηρήθηκε να αναπτύσσονται τόσο συζητήσεις ανάμεσα στα παιδιά όσο 

και εντάσεις. Παρατηρήσαμε λοιπόν να συζητάνε ή να συμμετέχουν και σε 

συζητήσεις 24/36 παιδιά. Από αυτά τα 10 ανήκουν στα ανώτερα στρώματα, 10 στα 

μεσαία και μόνο 4 στα κατώτερα. Επίσης 13 από αυτά θεωρούνται από τις 

νηπιαγωγούς δυνατά παιδιά, 9 θεωρούνται μέτρια και μόνο 2 θεωρούνται αδύναμα. 

Αντίθετα, δεν μιλάνε κατά τη διάρκεια του φαγητού 9/36 παιδιά εκ των οποίων τα 6 

ανήκουν στα κατώτερα και 3 στα ανώτερα στρώματα. Επίσης, 6 ανήκουν στα 

αδύναμα και 3 ανήκουν στα μέτρια.

Τα παιδιά λοιπόν που ανήκουν στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα και 

περισσότερο αυτά που θεωρούνται μέτρια ή δυνατά, συμμετέχουν αρκετά ενεργά σε 

συζητήσεις, χρησιμοποιώντας επεξεργασμένο κώδικα και επίσημη γλώσσα 

(ΑΠ3,ΑΠ6,ΒΠ5,ΒΠ6,ΓΠ3,ΓΠ4,ΓΠ5,ΓΠ6,ΖΠ6). Βέβαια, σε ορισμένες περιπτώσεις 

(ΑΠ4,ΓΠ4,ΖΠ6) δεν συμμετέχουν σε όλη τη διάρκεια του φαγητού και φαίνεται απλά
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να μην τους ενδιαφέρει το θέμα της συζήτησης κι όχι να μην μπορούν να 

συμμετάσχουν. Στις συζητήσεις επίσης συμμετέχουν και παιδιά τα οποία ανήκουν 

στα μεσαία στρώματα και θεωρούνται μέτρια (ΒΠ3,ΒΠ4,ΖΠ3,ΖΠ4,ΖΠ5) επίσης 

χρησιμοποιώντας ή προσπαθώντας να χρησιμοποιήσουν επεξεργασμένο κώδικα.

Αντίθετα, στις εντάσεις συμμετέχουν κυρίως παιδιά που ανήκουν στα μεσαία 

και κάτω κοινωνικά στρώματα και κυρίως αυτά που θεωρούνται μέτρια και κάποια 

δυνατά (ΔΠ4,ΔΠ5,ΔΠ6,ΕΠ3,ΕΠ4,ΕΠ6). Παρ' όλ' αυτά, ο τρόπος που αντιμετωπίζουν 

την ένταση, ο τρόπος που δρουν και ο τρόπος που αντιμετωπίζονται από τη 

νηπιαγωγό είναι πολύ διαφορετικός. Έτσι στο Δ νηπιαγωγείο οι ΔΠ4, ΔΠ5,ΔΠ6 είναι 

πιο προσεκτικοί στο αν θα τους εντοπίσει η νηπιαγωγός κι έτσι δεν δέχονται 

παρατήρηση, αν και αυτοί ξεκίνησαν τη φασαρία. Αντίθετα, η παρατήρηση έγινε 

στους ΔΠ1 και ΔΠ2, οι οποίοι μάλιστα δεν συμμετέχουν ενεργά αλλά περισσότερο 

παρακολουθούν. Το ίδιο συμβαίνει και στο νηπιαγωγείο Ε όπου ο ΕΠ4 και ο ΕΠ6 

προσέχουν ιδιαίτερα για να μην τραβήξουν την προσοχή της νηπιαγωγού κι έτσι η 

παρατήρηση γίνεται περισσότερο στον ΕΠ3. Την ίδια στιγμή κι ενώ οι ΕΠΙ και ΕΠ2 

εκφράζουν την ίδια συμπεριφορά η παρατήρηση για το φαγητό γίνεται μόνο προς τον 

ΕΠ2.

Τέλος στο νηπιαγωγείο Α όπου τα 5 από τα 6 παιδιά ανήκουν στα ανώτερα 

στρώματα τα ΑΠ3,ΑΠ5 και ΑΠ6 που συμμετέχουν στη φασαρία, την οποία ξεκινά 

ένα από τα παιδιά που δεν ανήκουν στο δείγμα μας, η νηπιαγωγός κάνει παρατήρηση 

μόνο στο άλλο παιδί κι όχι στους ΑΠ3,ΑΠ5 και ΑΠ6, οι οποίοι συμμορφώνονται και 

αρκετά αργότερα.

Γενικότερα τα περισσότερα παιδιά από τα κατώτερα στρώματα που 

θεωρούνται και αδύναμοι μαθητές αλλά και όλοι οι άλλοι αδύναμοι μαθητές 

(ΑΠ1,ΑΠ2,ΒΠ1,ΓΠ1,ΔΠ1,ΔΠ2,ΕΠ1,ΕΠ2,ΖΠ1,ΖΠ2), δεν συμμετέχουν καθόλου σε 

συζητήσεις κι όταν προσπαθούν να συμμετάσχουν δεν τους δίνεται σημασία από τα 

άλλα παιδιά (ΒΠ1,ΒΠ2,ΓΠ1,ΖΠ2). Από την άλλη τα παιδιά αυτής της ομάδας 

εκφράζουν και τις πιο ακραίες αποκλίνουσες συμπεριφορές, πάντα 

προσανατολισμένες σε συγκεκριμένο πλαίσιο και εκφραζόμενες μέσα από πράξεις 

(ΕΠΙ ,ΕΠ2,ΖΠ1).

Τέλος, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος παρατηρήθηκε μέσα από την 

ποσοτική επεξεργασία των στοιχείων μας ότι όλα τα παιδιά του δείγματός μας εκτός 

από τον ΖΠ1, ο οποίος εκφράζει παραβατική συμπεριφορά σε όλους τους τομείς της 

μέρας, ακολουθούν την ρουτίνα του διαλείμματος, πως δηλαδή πρέπει να βγαίνουν
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έξω, καθώς και τους κανόνες καθαριότητας όταν επιστρέφουν στην τάξη. Επίσης οι 

παρέες που δημιουργούνται παρατηρήθηκε ότι είναι ίδιες με αυτές που 

παρατηρήσαμε και κατά την διάρκεια των ελεύθερων δραστηριοτήτων. Ακόμη και τα 

παιδιά που δεν παρατηρήθηκαν κατά τις ελεύθερες δραστηριότητες (νηπιαγωγείο Α), 

τα αδύναμα παιδιά ΑΠ1 και ΑΠ2 δεν έχουν παρέα δική τους, παίζουν λίγο μόνα τους 

και ο ΑΠ1 φαίνεται εντελώς απομονωμένος. Τα δυνατά παιδιά παίζουν κι αυτά 

μεταξύ τους, ενώ αυτά που γίνονται πιο αποδεκτά από τη νηπιαγωγό έχουν ηγετικές 

θέσεις(ΑΠ4,ΑΓ15,ΑΠ6).

Την ίδια στιγμή τα περισσότερα παιδιά σε όλα τα νηπιαγωγεία παίζουν μακριά 

από τη νηπιαγωγό, εκτός από κάποια δυνατά στο νηπιαγωγείο Γ όπου κάθονται μαζί 

με τη νηπιαγωγό και συζητάνε (ΓΠ4,ΓΠ5). Παρατήρηση για την απομάκρυνση από 

τον προβλεπόμενο χώρο γίνεται μόνο στο νηπιαγωγείο Ε, τα παιδιά όμως ΕΠ4 και 

ΕΠ6 δεν συμμορφώνονται αμέσως και η νηπιαγωγός δεν επιμένει. Τέλος, έντονη 

παρατήρηση γίνεται ξανά μόνο σε αδύναμα παιδιά που ανήκουν σε κατώτερα 

στρώματα (ΒΠ1,ΒΠ2) για δράσεις που δεν ευθύνονται αποκλειστικά αυτοί, αλλά στις 

οποίες συμμετέχουν και μέτρια ή δυνατά παιδιά, τα οποία η παρατήρηση φαίνεται να 

μην τα αγγίζει ιδιαίτερα αλλά παρ' όλ' αυτά συμμορφώνονται.

Γ2. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ

Κατά την περιγραφή της επιτόπιας παρατήρησης, ως ερευνητικού εργαλείου, 

ορίσαμε, κάποια σημεία, τα οποία προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε μέσα στα δεδομένα 

που θα αντλούσαμε από την παρατήρηση. Τα σημεία αυτά, αναζητούσαν τις δράσεις 

και τις συμπεριφορές, τόσο των παιδιών, όσο και της νηπιαγωγού, ώστε να δούμε αν 

οι υποθέσεις της έρευνάς μας επαληθεύονται. Είχαμε υποθέσει, λοιπόν, ότι οι 

νηπιαγωγοί αξιολογούν τα παιδιά με βάση τα στοιχεία του εγγενούς πολιτιστικού 

κεφαλαίου, όπως χρήση επίσημης γλώσσας, καλούς τρόπους στο τραπέζι, γνώση της 

τέχνης της συζήτησης, τα πρότυπα των τρόπων σκέψης, όπως περιγράφονται από τον 

Bourdieu και του επεξεργασμένου κώδικα, καθώς και τον προσανατολισμό σε 

αφηρημένα νοήματα, όπως περιγράφονται από τον Bernstein και με αυτή την 

επιλεκτική διαδικασία αναπαράγουν την κοινωνική διαστρωμάτωση.

Η συγκεκριμένη υπόθεση της έρευνάς μας βλέπουμε, μέσα από τα δεδομένα 

που αντλήσαμε, ότι επαληθεύονται, καθώς τα παιδιά που αξιολογούν οι νηπιαγωγοί 

ως δυνατά ανήκουν κυρίως στα μεσαία και άνω κοινωνικά στρώματα και

71



χρησιμοποιούν, τόσο στην επαφή τους με άλλα παιδιά, όσο και κατά τη διάρκεια των 

οργανωμένων δραστηριοτήτων επίσημη γλώσσα, επεξεργασμένο κώδικα και 

προσανατολίζονται σε αφηρημένα νοήματα. Επίσης, γνωρίζουν την τέχνη της 

συζήτησης, παρόλο που δεν σηκώνουν χέρι για να πάρουν το λόγο, γεγονός που θα 

θεωρούσαμε ότι ανήκει περισσότερο στους κανόνες της τάξης, αφού και η ίδια η 

νηπιαγωγός δεν το θεωρούσε ως μορφή παραβατικής συμπεριφοράς. Αντίθετα, τα 

παιδιά από τα κατώτερα στρώματα θεωρούνται από τις νηπιαγωγούς κυρίως ως 

αδύναμα και χρησιμοποιούν περιορισμένο κώδικα, δημόσια γλώσσα, ενώ ταυτόχρονα 

προσανατολίζονται σε συγκεκριμένα νοήματα.

Το μόνο σημείο το οποίο υποθέσαμε ότι θα παρουσιάζεται διαφορά ανάμεσα 

στις δύο αυτές αξιολογικές κατηγορίες και τελικά δεν εντοπίστηκε, είναι η 

αφομοίωση των κανόνων και οι καλοί τρόποι στο τραπέζι. Σε αυτή την ενότητα 

εντοπίσαμε ότι όλα τα παιδιά ακολουθούν τους κανόνες της τάξης, ανεξάρτητα από 

την κοινωνική κατηγορία ή από την αξιολογική κρίση της νηπιαγωγού. Την ίδια 

στιγμή, παρουσιάστηκε ότι καλούς τρόπους στο τραπέζι πάλι έχουν τα περισσότερα 

παιδιά και όπου παρουσιάστηκαν όψεις παραβατικής συμπεριφοράς σε αυτό το θέμα, 

ήταν από παιδιά που ανήκουν στα μεσαία και άνω κοινωνικά στρώματα και όχι από 

τα παιδιά που ανήκουν στα κατώτερα κι όταν παρατηρούνταν οι συμπεριφορές αυτές 

συνήθως είχε επιπτώσεις στα παιδιά από τα κατώτερα στρώματα, όπως θα δούμε και 

παρακάτω. Συμπεραίνουμε, λοιπόν, από αυτό το σημείο ότι τα παιδιά από τα 

κατώτερα κοινωνικά στρώματα εμφάνισαν καλούς τρόπους στο τραπέζι για να 

αποφύγουν την "τιμωρία", ενώ οι νηπιαγωγοί απεύθυναν παρατηρήσεις προς αυτά, 

όταν δημιουργούνταν εντάσεις, παρόλο που μπορεί να μην συμμετείχαν, λόγω της 

αυτοεκπληρούμενης προφητείας. Περίμεναν, δηλαδή, τα παιδιά που αξιολογούν ως 

αδύναμα, να είναι υπεύθυνα για τις εντάσεις και τις παραβατικές συμπεριφορές κι όχι 

τα παιδιά που θεωρούν δυνατά, τα οποία πραγματικά τις δημιουργούσαν.

Το επόμενο στοιχείο που αναζητήσαμε μέσα από την επεξεργασία των 

δεδομένων μας, ήταν ο τρόπος που αντιμετώπιζαν οι νηπιαγωγοί τα παιδιά από τις 

διάφορα κοινωνικά στρώματα και πως εκφράζεται η αξιολογική τους κρίση. Μέσω 

αυτού του στοιχείου, βλέπουμε ότι επαληθεύεται η υπόθεση μας, ότι οι νηπιαγωγοί 

ακόμη κι όταν εκφράζουν ότι δεν αξιολογούν ή ότι δεν κοινοποιούν τα αποτελέσματα 

της αξιολογικής τους κρίσης στα παιδιά, μέσα από τη συμπεριφορά τους προς αυτά, η 

κατηγοριοποίηση στην οποία προβαίνουν γίνεται αντιληπτή.
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Βλέπουμε, λοιπόν, μέσα από τα στοιχεία που συλλέξαμε ότι η 

κατηγοριοποίηση των μαθητών είναι ξεκάθαρη, καθώς η συμπεριφορά της 

νηπιαγωγού είναι εντελώς διαφορετική απέναντι στα παιδιά που ανήκουν στα 

κατώτερα και σε αυτά που ανήκουν στα μεσαία ή ανώτερα κοινωνικά στρώματα. 

Συγκεκριμένα, μέσα από τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα παιδιά σε όλες τις ώρες 

της ημέρας, συμπεραίνουμε, ότι επιδιώκουν περισσότερο την επαφή με τα παιδιά που 

ανήκουν στα μεσαία και άνω κοινωνικά στρώματα, σέβονται την άποψή τους, όταν 

μιλάνε, τους δίνουν περισσότερες ευκαιρίες να εκφραστούν και επιδιώκουν τη 

συμμετοχή τους στις οργανωμένες δραστηριότητες.

Αντίθετα, παρατηρήθηκε, ότι η προσοχή των νηπιαγωγών προς τα παιδιά που 

ανήκουν στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα, περιορίζεται σε στιγμές που 

παρουσιάζουν κάποια μορφή παραβατικής συμπεριφοράς και χρειάζεται να τους γίνει 

παρατήρηση ή όταν δημιουργείται ένταση, ανεξάρτητα αν ευθύνονται αυτά για το 

γεγονός. Κατά τη διάρκεια των οργανωμένων δραστηριοτήτων, παρατηρήθηκε ότι 

δεν τους δίνονται ούτε οι ίδιες ευκαιρίες για να εκφραστούν, ούτε η αναγκαία 

προσοχή ή ενθάρρυνσή για να προσπαθήσουν να εκφραστούν.

Μέσα από αυτές τις διαπιστώσεις, φαίνεται ότι και η υπόθεση για την 

αποδοχή της ετικέτας από το παιδί έχει επαληθευτεί. Έτσι, παρατηρείται ότι τα παιδιά 

από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα αποδέχονται πιο εύκολα την ετικέτα του 

αδύναμου μαθητή και συνεχίζουν να χρησιμοποιούν και να εμφανίζουν τις 

συμπεριφορές, για τις οποίες τους έχει επικολληθεί η ετικέτα προκειμένου να 

κερδίσουν την προσοχή της νηπιαγωγού και δεν προσπαθούν να αντεπεξέλθουν με 

άλλο τρόπο στις απαιτήσεις της νηπιαγωγού, από τη στιγμή που δεν τους δίνονται και 

οι κατάλληλες ενθαρρύνσεις ή ευκαιρίες. Φαίνεται, δηλαδή, να έχουν δημιουργηθεί οι 

προϋποθέσεις για να περάσουν στο επίπεδο της δευτερεύουσας απόκλισης. Αντίθετα, 

τόσο τα παιδιά που ανήκουν στα μεσαία, όσο και τα παιδιά που ανήκουν στα ανώτερα 

στρώματα, όταν θεωρούνται αδύναμα ή μέτρια παιδιά παρατηρήθηκε πως, ακόμη κι 

όταν δεν τους δίνονται οι κατάλληλες ευκαιρίες, προσπαθούν να αποποιηθούν την 

ετικέτα που τους έχει επικολληθεί, είτε μέσα από τις οργανωμένες δραστηριότητες, 

είτε προσπαθώντας να έρθουν σε επαφή και να κάνουν παρέα με παιδιά από ανώτερη 

τόσο κοινωνική ομάδα, όσο και αξιολογική κατηγορία. Την ίδια στιγμή, βλέπουμε να 

εκφράζονται και συμπεριφορές από τα παιδιά που ανήκουν στα μεσαία και άνω 

κοινωνικά στρώματα, τα οποία θεωρούνται δυνατά, οι οποίες δείχνουν ότι έχουν 

αποδεχτεί την κοινωνική ετικέτα που τους έχει επικολληθεί και προσπαθούν να την
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διατηρήσουν, είτε προσέχοντας περισσότερο όταν εκφράζουν παραβατική 

συμπεριφορά για να μην γίνουν αντιληπτά, είτε επιδεικνύοντας τις γνώσεις τους, είτε 

με το να φέρονται υποτιμητικά προς τα παιδιά από τις κατώτερες αξιολογικές ομάδες 

και κοινωνικές κατηγορίες.

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι και οι σχέσεις των παιδιών επηρεάζονται από τις 

ετικέτες που τοποθετεί η νηπιαγωγός στα παιδιά, καθώς οι παρέες που 

δημιουργούνται είναι, είτε παιδιών από τα μεσαία και άνω, είτε από τα μεσαία και 

κάτω κοινωνικά στρώματα, ενώ αρκετές φορές τα παιδιά που θεωρούνται από τη 

νηπιαγωγό ως αδύναμα και ανήκουν στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα 

απομονώνονται και δεν γίνονται αποδεκτά στις παρέες που δημιουργούνται. 

Συμπεραίνουμε, λοιπόν, και θα δούμε και μέσα από τις επιλογές των παιδιών στις 

συνεντεύξεις, ότι η αξιολογική τοποθέτηση των παιδιών που γίνεται από την 

νηπιαγωγό, όχι μόνο επηρεάζει αλλά και καθορίζει τις σχέσεις των παιδιών μεταξύ 

τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ακόμη και τα παιδιά που δεν έχουν αποδεχτεί την 

ετικέτα που τους επικολλήθηκε, να επιδεινώνει με βάση τη θεωρία της 

αυτεκπληρούμενης προφητείας τη θέση τους και τελικά να την αποδέχονται και να 

μην προσπαθούν να την αλλάξουν.

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι τα στοιχεία που συλλέξαμε χρησιμοποιώντας το 

συγκεκριμένο ερευνητικό εργαλείο επαληθεύουν όλες τις αρχικές υποθέσεις που 

κάναμε όσον αφορά το τι, με ποιο τρόπο και τις επιπτώσεις που έχει η αξιολόγηση 

μέσα στο νηπιαγωγείο ακόμη κι αν γίνεται μέσα από άτυπες διαδικασίες. Για να 

επαληθεύσουμε όμως αυτά τα συμπεράσματα θα τα συγκρίνουμε στη συνέχεια με τα 

αποτελέσματα των άλλων δύο ερευνητικών εργαλείων ώστε αν υπάρχει σύγκληση 

μεταξύ των τριών θα μπορούμε να πούμε ότι τα συμπεράσματά μας είναι έγκυρά και 

πραγματικά η άτυπη διαδικασία της αξιολόγησης μέσα στα πλαίσια του νηπιαγωγείου 

ενισχύουν την επιλεκτική διαδικασία του εκπαιδευτικού συστήματος από τα πρώτα 

χρόνια της συμμετοχή των παιδιών σε αυτό.

Γ2.1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Πριν περάσουμε στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου 

θεωρούμε πως θα πρέπει να αναφέρουμε λίγα λόγια για τον τρόπο που 

επεξεργαστήκαμε τα δεδομένα μας και στη συνέχεια τον τρόπο που θα τα 

παρουσιάσουμε.
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Όπως αναφέραμε και στην παρουσίαση του ερωτηματολογίου ως ερευνητικού 

εργαλείου, έχουμε χωρίσει τις ερωτήσεις σε 4 ενότητες που αφορούν τη συμπεριφορά 

των παιδιών και 2 που αφορούν πληροφορίες για τις νηπιαγωγούς και τις θεωρητικές 

τους τοποθετήσεις. Ουσιαστικά την μεγαλύτερη επεξεργασία δέχτηκαν οι τέσσερις 

ενότητες που αφορούσαν τα παιδιά και σε αυτές θα σταθούμε σε αυτό το σημείο. Στις 

ενότητες αυτές περιέχονται προτάσεις που περιγράφουν θετικές και αρνητικές 

συμπεριφορές των παιδιών που είναι πιθανό να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της 

μέρας και με βάση τις οποίες οι νηπιαγωγοί αξιολογούν ή καλούνται να 

αξιολογήσουν την επίδοση των παιδιών. Αυτές οι συμπεριφορές πάλι μπορούν να 

ομαδοποιηθούν σύμφωνα με τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα 

παιδί για να θεωρείται η επίδοσή του ικανοποιητική, σύμφωνα με το "βιβλίο της
μι 84νηπιαγωγού .

Το πρώτο, λοιπόν, χαρακτηριστικό που πρέπει να αναπτύξει ένα παιδί στο 

νηπιαγωγείο, και η πρώτη ενότητα συμπεριφορών που δημιουργήσαμε, είναι η 

αποδοχή της εξουσίας της νηπιαγωγού. Σε αυτήν ενότητα συμπεριλάβαμε θετικές και 

αρνητικές προτάσεις, που προσπαθούν να περιγράφουν όλες τις πιθανές αντιδράσεις 

του παιδιού, όταν η νηπιαγωγός καλεί τα παιδιά για κάποια δραστηριότητα ή για 

φαγητό και διάλειμμα, όταν του κάνει παρατήρηση ή όταν το παροτρύνει για κάποια 

δράση, όπως να του υπενθυμίζει τη ρουτίνα του φαγητού. Οι θετικές προτάσεις αυτής 

της ενότητας περιγράφουν τις συμπεριφορές που δείχνουν ότι το παιδί αποδέχεται την 

εξουσία της νηπιαγωγού ακούει και ακολουθεί το κάλεσμά της και τις παροτρύνσεις 

της και συμμορφώνεται, όταν του γίνεται παρατήρηση. Οι αρνητικές προτάσεις 

δηλώνουν συμπεριφορές που εκδηλώνονται, όταν το παιδί δεν αποδέχεται αυτή την 

εξουσία, δεν συμμορφώνεται ή προσπαθεί να αποποιηθεί την ευθύνη και δεν 

ακολουθεί τα καλέσματα ή τις παροτρύνσεις της.

Το δεύτερο χαρακτηριστικό και παράλληλα η δεύτερη ενότητα συμπεριφορών 

είναι η αφομοίωση των κανόνων, όπου περιλαμβάνονται συμπεριφορές που δείχνουν 

ότι το παιδί έχει αφομοιώσει, τόσο τους κανόνες της τάξης, όσο και τους κανόνες της 

συζήτησης και τους καλούς τρόπους στο τραπέζι, στοιχεία που αποτελούν, σύμφωνα 

με τον Bourdieu, ένα μέρος του πολιτιστικού κεφαλαίου. Χωρίσαμε, λοιπόν, και θα 

παρουσιάσουμε την ενότητα αυτή σε τρεις υποενότητες - κανόνες τάξης, κανόνες

84 Υ.Π.Ε.Π.Θ., (1990), βιβλίο δραστηριοτήτων για το νηπιαγωγείο, βιβλίο της νηπιαγωγού, σελ.346- 
347
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συζήτησης και καλοί τρόποι στο τραπέζι - καθώς θεωρούμε πως είναι διαφορετικός ο 

τρόπος με τον οποίο αφομοιώνεται κάθε ενότητα κανόνων. Έτσι, οι κανόνες της 

τάξης μπορεί να είναι διαφορετικοί για κάθε τάξη και μαθαίνονται από κάθε παιδί 

αποκλειστικά όταν αρχίζει να πηγαίνει και να λειτουργεί μέσα στο σχολικό 

περιβάλλον. Οι κανόνες συζήτησης από την άλλη είναι ένας συνδυασμός γνώσης, 

τόσο από το σχολείο, όσο και από την οικογένεια. Κι εδώ ισχύει ότι σε κάθε σχολείο 

μπορεί να υπάρχουν κάποιοι ξεχωριστοί κανόνες. Όμως και σύμφωνα με τον 

Bourdieu, η τέχνη της συζήτησης είναι μέρος του πολιτιστικού κεφαλαίου, το οποίο 

αναπτύσσεται στο παιδί μέσα στο οικογενειακό του περιβάλλον. Το ίδιο, περίπου, 

ισχύει και για τους καλούς τρόπους στο τραπέζι. Σε όλες αυτές τις υποενότητες, οι 

θετικές προτάσεις αποτελούν τις συμπεριφορές που δείχνουν ότι το παιδί έχει 

αφομοιώσει και εφαρμόζει αυτούς τους κανόνες, ενώ οι αρνητικές, ότι δεν τους 

ακολουθεί και ότι παρουσιάζει παραβατική συμπεριφορά.

Η τρίτη ενότητα και το τρίτο χαρακτηριστικό, το ονομάσαμε επεξεργασμένο 

κώδικα και στην ουσία περιλαμβάνει όλες τις συμπεριφορές που σχετίζονται με τις 

γνώσεις των παιδιών, την χρήση της γλώσσας, τον προσανατολισμό τους σε νοήματα 

και το πόσο ανταποκρίνεται στις ανάγκες των οργανωμένων δραστηριοτήτων, όπως 

αυτές περιγράφονται μέσα στο βιβλίο της νηπιαγωγού. Έτσι, οι θετικές προτάσεις 

περιγράφουν ένα παιδί το οποίο έχει αφομοιώσει τις γνώσεις του σχολείου, έχει 

παραπάνω γνώσεις από το οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον, μπορεί να 

συνδυάσει γνώσεις, να ανταποκριθεί με ευκολία στις απαιτήσεις των 

δραστηριοτήτων, χρησιμοποιεί με ευχέρεια επίσημη γλώσσα και προσανατολίζεται σε 

αφηρημένα νοήματα. Αντίστοιχα, οι αρνητικές προτάσεις δείχνουν, ότι δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των δραστηριοτήτων, δεν κατέχει τον επεξεργασμένο 

κώδικα και προσανατολίζεται σε συγκεκριμένα νοήματα.

Τέλος, το τέταρτο χαρακτηριστικό, και η τέταρτη ενότητα, είναι η 

κοινωνικότητα. Οι συμπεριφορές που περιλαμβάνονται σε αυτή την ενότητά 

δείχνουν, τόσο αν το παιδί είναι κοινωνικοποιημένο και αποδεκτό από τους 

ομηλίκους του, όσο και τον τρόπο που το ίδιο αντιμετωπίζει τους ομηλίκους του. 

Έτσι, έχουμε ξεχωρίσει και επεξεργαστεί με διαφορετικό τρόπο τις αρνητικές και 

θετικές προτάσεις αυτές που αναφέρονται στην ηγετική συμπεριφορά, αλλά και στη 

συμπεριφορά του οπαδού, από τη στιγμή που και τα δύο μπορεί να εκφράζονται μέσα 

από αρνητικές και θετικές συμπεριφορές, που όμως σηματοδοτούν μια ενιαία στάση.
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Όπως λοιπόν αναφέραμε και παραπάνω, θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματά 

μας για κάθε ενότητα, που δημιουργήσαμε, χωριστά. Για να αντλήσουμε τα 

αποτελέσματα μέσα από την επεξεργασία των δεδομένων μας προσθέσαμε αρχικά τις 

βαθμολογίες που προκύπτουν μέσα από τη συχνότητα εμφάνισης της κάθε 

συμπεριφοράς των παιδιών για κάθε συμπεριφορά και βγάλαμε τον μέσο όρο για 

κάθε αξιολογική κατηγορία των παιδιών (αδύναμα, μέτρια, δυνατά) και για κάθε 

κοινωνική κατηγορία (κατώτερα, μεσαία, ανώτερα κοινωνικά στρώματα). 

Παράλληλα, υπολογίσαμε την ανώτερη και την κατώτερη τιμή που μπορεί να πάρει 

κάθε ενότητα. Συγκρίνοντας λοιπόν τα αποτελέσματά μας, τα οποία παρουσιάζονται 

για κάθε ενότητα στους πίνακες Α1-Δ2.2(παράρτημα V), θα δούμε τις συμπεριφορές, 

που εκφράζουν πιο συχνά τα παιδιά της κάθε κατηγορίας και με αυτόν τον τρόπο 

θεωρούμε, ότι θα μπορέσουμε αρχικά να εντοπίσουμε σύμφωνα με ποιες 

συμπεριφορές αξιολογούν οι νηπιαγωγοί τα παιδιά. Έπειτα, θα συγκρίνουμε τα 

αποτελέσματά μας με αυτά των επιτόπιων παρατηρήσεων, ώστε να ελέγξουμε την 

εγκυρότητά τους. Το ίδιο θα κάνουμε και με τα αποτελέσματα από τις ενότητες που 

αφορούν τις νηπιαγωγούς και τις θεωρητικές τους τοποθετήσεις.

Γ2.2.ΕΥΡΥΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Σύμφωνα λοιπόν με τις απαντήσεις των νηπιαγωγών όσον αφορά την αποδοχή 

της εξουσίας τους από τα παιδιά, παρατηρούμε, ότι οι βαθμολογίες που απέσπασαν 

όλες οι κατηγορίες των παιδιών είναι αρκετά πάνω από το μισό στις θετικές 

προτάσεις, με ανώτερη τιμή το 24 και κατώτερη το 6, ενώ στις αρνητικές ο μέσος 

όρος της βαθμολογίας των αδύναμων παιδιών έφτασε το μισό της δυνατής 

βαθμολογίας, που η ανώτερη τιμή είναι 48 και η κατώτερη 12. Αυτό σημαίνει, ότι οι 

νηπιαγωγοί θεωρούν, ότι όλα τα παιδιά αποδέχονται σε έναν αρκετά καλό βαθμό την 

εξουσία τους, με καλύτερα τα παιδιά που θεωρούνται δυνατά, των οποίων ο μέσος 

όρος πλησιάζει την ανώτερη δυνατή τιμή των θετικών προτάσεων (20/24). Τα 

αδύναμα παρουσιάζονται ως τα πιο ανυπάκουα, με μέσο όρο βαθμολογίας 16 στις 

θετικές και 24 στις αρνητικές προτάσεις. Όσον αφορά τα μέτρια, φαίνεται να κρατούν 

ίσες αποστάσεις και από τα αδύναμα και από τα δυνατά, έχοντας και στις θετικές και 

στις αρνητικές προτάσεις 2-3 βαθμούς απόκλιση στο μέσο όρο τους και από τις δύο 

άλλες κατηγορίες.
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Από τη δεύτερη ενότητα, τα παιδιά που θεωρούνται μέτρια και δυνατά, 

φαίνεται να έχουν αφομοιώσει και να ακολουθούν σε μεγαλύτερη συχνότητα, τόσο 

τους κανόνες της τάξης, όσο και τους κανόνες συζήτησης και να έχουν καλύτερους 

τρόπους στο τραπέζι, παρουσιάζοντας πολύ μικρή απόκλιση στους μέσους όρους των 

βαθμολογιών τους στις θετικές προτάσεις. Αντίθετα, τα αδύναμα παιδιά αποκλίνουν 

σε όλες τις ενότητες περίπου 10 βαθμούς στο μέσο όρο τους από τα δυνατά παιδιά. 

Παρ' όλ' αυτά, στις αρνητικές προτάσεις τα αδύναμα παιδιά βλέπουμε, ότι δεν 

πλησιάζουν ούτε τη μέση δυνατή βαθμολογία (32/64, 22/44, 24/48), με μέσο όρο 

βαθμολογίας 28, 22 και 23 αντίστοιχα και τα υπόλοιπα παιδιά να μην αποκλίνουν 

ιδιαίτερα. Αντίθετα, όσον αφορά την ανάρμοστη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης, οι μέσοι όροι των αδύναμων και των μέτριων παιδιών είναι 23 και των 

δύο.

Όσον αφορά την ενότητα του επεξεργασμένου κώδικα, βλέπουμε την 

απόκλιση των μέσων όρων βαθμολογίας των αδύναμων και των δυνατών παιδιών όλο 

και να μεγαλώνει και των μέτριων και δυνατών να μικραίνει. Οι νηπιαγωγοί, λοιπόν, 

φαίνεται να θεωρούν, ότι τα δυνατά και τα μέτρια παιδιά έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια 

λόγου, χρησιμοποιούν τον επεξεργασμένο κώδικα και ανταποκρίνονται γενικότερα 

πολύ καλύτερα στις απαιτήσεις των δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου, καθώς οι 

μέσοι όροι των βαθμολογιών των κατηγοριών αυτών, 153 για τα μέτρια και 167 για 

τα δυνατά, πλησιάζουν την μέγιστη δυνατή τιμή που θα μπορούσαν να πάρουν (184). 

Αντίθετα, τα αδύναμα παιδιά φαίνεται να μην έχουν, ούτε τις γνώσεις, ούτε τον τρόπο 

χρήσης τους, καθώς και να είναι προσανατολισμένα σε συγκεκριμένα νοήματα-με 

μέσο όρο αρνητικών προτάσεων 63-και να παρουσιάζουν ως μέσο όρο βαθμολογίας, 

στις θετικές προτάσεις, 93, περίπου δηλαδή στο μέσο της μέγιστης τιμής. Θεωρούμε 

σημαντικό να αναφέρουμε εδώ, ότι στις αρνητικές προτάσεις αυτής της ενότητας 

παρουσιάζονται αρκετά μεγάλες βαθμολογίες και στις τρεις κατηγορίες, γεγονός που 

εξηγείται, καθώς τα παιδιά που θεωρούνται μέτρια ή δυνατά, δεν σημαίνει ότι δεν 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν περιορισμένο κώδικα, κι έτσι βαθμολογήθηκαν κι εδώ
Of

θετικά. Σύμφωνά με τον Bernstein τα παιδιά που ανήκουν στα μεσαία και άνω 

κοινωνικά στρώματα, τα οποία εδώ στην πλειοψηφία τους θεωρούνται ως μέτρια ή 

δυνατά, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον περιορισμένο κώδικα, αλλά μπορούν,

s5 Bernstein, Β., (1977), Class, Codes and Control, Vol.l, σελ.43
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παράλληλα, να χρησιμοποιήσουν και τον επεξεργασμένο, κάτι που για τα παιδιά από 

τα μεσαία και κάτω είναι άγνωστο.

Τέλος, τα μέτρια και τα δυνατά παιδιά, θεωρούνται από τις νηπιαγωγούς, ότι 

είναι πιο κοινωνικοποιημένα από ότι τα αδύναμα, με μέσους όρους βαθμολογίας 29 

και 32 αντίστοιχα, στις θετικές προτάσεις. Αντίθετα, τα αδύναμα παιδιά φαίνεται να 

μην έχουν πολύ καλή σχέση με τους ομηλίκους τους, αλλά να ασχολούνται με 

δραστηριότητες μόνα τους, κατά τις ελεύθερες δραστηριότητες, ή να μην είναι τόσο 

πρόθυμα να βγουν για διάλειμμα, καθώς στις θετικές προτάσεις ο μέσος όρος 

βαθμολογίας τους είναι 23, ενώ στις αρνητικές 46, 10 και πάνω βαθμούς, δηλαδή, 

πάνω από τους μέσους όρους των μέτριων (37) και των δυνατών (33) παιδιών. Ακόμη 

και στους ρόλους του αρχηγού και του οπαδού, φαίνεται, ότι την αυτοπεποίθηση και 

την αποδοχή των ομηλίκων τους για να αναλάβουν το ρόλο του αρχηγού στο παιχνίδι 

τους, τόσο με τις θετικές, όσο και με τις αρνητικές συμπεριφορές που συνεπάγεται 

αυτό, έχουν πολύ περισσότερο τα παιδιά που θεωρούνται μέτρια ή δυνατά. Όσον 

αφορά τη θέση του οπαδού, οι μέσοι όροι των βαθμολογιών δεν παρουσιάζει μεγάλη 

απόκλιση και για τις τρεις κατηγορίες και θεωρούμε, ότι αυτό συμβαίνει, καθώς στις 

συμπεριφορές αυτού του ρόλου, που θεωρούνται θετικές, τόσο τα δυνατά, όσο και τα 

αδύναμα, είχαν αρκετά μεγάλες βαθμολογίες.

Τα δυνατά, λοιπόν, παιδιά φαίνεται, ότι, κατά τη γνώμη των νηπιαγωγών, 

πλησιάζουν να εκφράζουν την ιδανική συμπεριφορά σε όλα τα παραπάνω επίπεδα. 

Όπως, όμως, θα δούμε και στην σύγκριση, που θα γίνει με τα αποτελέσματα των 

επιτόπιων παρατηρήσεων, οι απαντήσεις τους δεν ανταποκρίνονταν πάντα στην 

πραγματικότητα. Θεωρούμε, ότι αυτό είναι αρκετά φυσικό, αρχικά γιατί, όπως 

αναφέραμε και στην παρουσίαση του ερωτηματολογίου ως εργαλείο έρευνας, οι 

νηπιαγωγοί έχουν μια συνολική άποψη για τα παιδιά, που μπορεί να προέρχεται, τόσο 

από την επίδοσή τους στις δραστηριότητες, όσο και από την προσωπική τους επαφή, 

ώστε κάποιες συμπεριφορές που θεωρούνται για τα αδύναμα αποκλίνουσες, για τα 

δυνατά να παραβλέπονται και να θεωρούν ότι, καθώς έχουν καλή συμπεριφορά σε 

ένα κομμάτι της διαδικασίας, έχουν καλή συμπεριφορά γενικά. Έπειτα, στα 

περισσότερα νηπιαγωγεία που επισκεφτήκαμε, η νηπιαγωγός δεν ήταν στην αίθουσα 

κατά τη διάρκεια του φαγητού (Δ,Ε,Ζ) ή ήταν απασχολημένη με κάτι άλλο (Α,Γ), ενώ 

σε κάποια δεν ήταν (Α,Ζ ) ή δεν παρατηρούσε τα παιδιά (Δ,Ε) κατά τη διάρκεια του 

διαλείμματος, και συνεπώς θεωρούμε πως οι συμπεριφορές που βαθμολόγησαν, σε 

αυτές τις δύο ενότητες, ήταν κατά προσέγγιση και ανάλογά με αυτά που αναμένουν
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από τα παιδιά κι όχι σύμφωνα με αυτά που παρουσιάζουν. Σύμφωνα, λοιπόν, με όλα 

τα παραπάνω και βλέποντας ότι η μεγαλύτερη απόκλιση των μέσων όρων των 

αδύναμων και των δυνατών παιδιών παρουσιάζονται στην ενότητα του 

επεξεργασμένου κώδικα, θεωρούμε πως αυτά τα χαρακτηριστικά είναι που λαμβάνει 

υπόψη της για την αξιολόγησή τους. Εξάλλου, αυτά τα χαρακτηριστικά εκδηλώνεται 

κυρίως κατά τις οργανωμένες δραστηριότητες, στις οποίες η νηπιαγωγός είναι εκεί 

και μπορεί να παρατηρήσει τις συμπεριφορές που αναπτύσσονται.

Όσον αφορά την τοποθέτηση των παιδιών στην κοινωνική διαστρωμάτωση, οι 

απαντήσεις των νηπιαγωγών διαφοροποιούνται αρκετά, όπως θα δούμε, κυρίως στη 

βαθμολογία συχνότητας που απέσπασαν τα παιδιά στην ενότητα του επεξεργασμένου 

κώδικα.

Συγκεκριμένα, οι μέσοι όροι βαθμολογίας λόγω της συχνότητας έκφρασης 

των συμπεριφορών που δείχνουν, ότι τα παιδιά αποδέχονται την εξουσία της 

νηπιαγωγού, είναι πολύ κοντά σε αυτούς που υπολογίσαμε χωρίζοντας τα παιδιά με 

βάση την αξιολογική τοποθέτηση της νηπιαγωγού. Έτσι, παρατηρείται ότι, σύμφωνα 

με τις απαντήσεις της νηπιαγωγού, τα παιδιά που ανήκουν στα ανώτερα κοινωνικά 

στροόματα αποδέχονται περισσότερο την εξουσία της νηπιαγωγού, ενώ τα παιδιά που 

ανήκουν στα μεσαία και κάτω κοινωνικά στρώματα δείχνουν περίπου την ίδια 

αποδοχή και ανυπακοή σε αυτήν με μέσο όρο βαθμολογίας των θετικών προτάσεων 

17 και οι δύο ομάδες και 23 και 21 στις αρνητικές.

Όσον αφορά τους κανόνες της τάξης, τους κανόνες συζήτησης και τους 

τρόπους στο τραπέζι τα παιδιά που ανήκουν στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα 

αποσπούν πάλι την μεγαλύτερη βαθμολογία και παρουσιάζουν μέσους όρους 48, 17 

και 52 αντίστοιχα σε κάθε υποενότητα. Την ίδια στιγμή τα παιδιά που ανήκουν στα 

μεσαία στρώματα παρουσιάζονται να έχουν αφομοιώσει στον ίδιο βαθμό με τα παιδιά 

από τα ανώτερα στρώματα τους κανόνες της συζήτησης και τους τρόπους στο τραπέζι 

έχοντας μέσο όρο βαθμολογίας 16 και 52 στις αντίστοιχες υποενότητες, ενώ όσον 

αφορά τους κανόνες της τάξης παρουσιάζονται να μην τους έχουν αφομοιώσει το 

ίδιο, με μέσο όρο βαθμολογίας 45. Στην υποενότητα αυτή παρουσιάζεται και μια 

αντινομία την οποία θεωρούμε σημαντικό να αναφέρουμε. Τα παιδιά από τα ανώτερα 

κοινωνικά στρώματα παρουσιάζονται να έχουν 48 μέσο όρο βαθμολογίας στις θετικές 

προτάσεις, με απόκλιση από τα παιδιά που ανήκουν στα κατώτερα κοινωνικά 

στρώματα 8 μονάδες, ενώ στις αρνητικές προτάσεις παρουσιάζουν μέσο όρο 

βαθμολογίας 21, έναν βαθμό, δηλαδή, κάτω από τα παιδιά που ανήκουν στα
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κατώτερα στρώματα και δύο βαθμούς πάνω από τα παιδιά που ανήκουν στα μεσαία 

στρώματα. Φαίνεται λοιπόν οι νηπιαγωγοί να θεωρούν ότι τα παιδιά που ανήκουν στα 

ανώτερα κοινωνικά στρώματα έχουν αφομοιώσει καλύτερα τους κανόνες της τάξης 

από ότι τα υπόλοιπα παιδιά, ενώ, ταυτόχρονα, θεωρούν ότι παραβαίνουν τους 

κανόνες της τάξης πιο συχνά από ότι τα παιδιά που ανήκουν στα μεσαία στρώματα. 

Στην ενότητα αυτή, όσον αφορά τα παιδιά που ανήκουν στα κατώτερα κοινωνικά 

στρώματα, σύμφωνα με τις απαντήσεις της νηπιαγωγού, παρουσιάζονται να μην 

έχουν αφομοιώσει σχεδόν καθόλου τους κανόνες της τάξης, τους κανόνες συζήτησης 

και να μην εμφανίζουν καλούς τρόπους στο τραπέζι, με τιμές στους μέσους όρους 

τους που σχεδόν ταυτίζονται με τις τιμές των μέσων όρων των παιδιών που 

θεωρούνται από τις νηπιαγωγούς αδύναμοι μαθητές (40, 12, 46).

Και σχετικά με την κοινωνικότητα, οι νηπιαγωγοί θεωρούν ότι, τα παιδιά από 

τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα εκφράζουν πιο κοινωνική συμπεριφορά, με μέσο 

όρο θετικών προτάσεων 31 και απόκλιση 6 βαθμούς από το μέσο όρο των παιδιών 

που ανήκουν στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα. Στο παιχνίδι τους θεωρούνται ότι 

έχουν πιο συχνά το ρόλο του αρχηγού με μέσο όρο συχνότητας της συμπεριφοράς 13. 

Την ίδια στιγμή τα παιδιά από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα παρουσιάζονται 

λιγότερο κοινωνικοποιημένα, με μέσο όρο στις θετικές προτάσεις της ενότητας αυτής 

25 και στις αρνητικές 42. Τα παιδιά που ανήκουν στα μεσαία στρώματα 

παρουσιάζουν μικρή απόκλιση και από τις δύο άλλες ομάδες, παρουσιάζονται όμως 

γενικότερα πιο κοντά στα παιδιά που ανήκουν στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα, με 

μέσους όρους βαθμολογίας για την κοινωνικότητα 29 και όσον αφορά το ρόλο του 

αρχηγού 12. Παρ' όλ' αυτά, τα παιδιά και από τις τρεις κοινωνικές ομάδες 

παρουσιάζονται να έχουν τον ρόλο του οπαδού με την ίδια συχνότητα, αποσπώντας 

και οι τρεις ομάδες μέσο όρο συχνότητας της συμπεριφοράς 9.

Στην ενότητα όπου οι μέσοι όροι των παιδιών, χωριζόμενα ανάλογα με την 

κοινωνική τους τοποθέτηση, έχουν αρκετά μεγάλη απόκλιση με τους μέσους όρους 

που απέσπασαν χωρισμένα σύμφωνα με την αξιολογική τοποθέτηση των 

νηπιαγωγών, και τα αποτελέσματα δεν ήταν σύμφωνα με τα αναμενόμενα, είναι η 

ενότητα του επεξεργασμένου κώδικα. Σύμφωνα, λοιπόν, με τις απαντήσεις των 

νηπιαγωγών, τα παιδιά που ανήκουν στα μεσαία στρώματα είναι αυτά που 

χρησιμοποιούν με μεγαλύτερη συχνότητα επεξεργασμένο κώδικά επικοινωνίας, 

εκφράζουν γνώσεις από το οικογενειακό τους περιβάλλον, έχουν αφομοιώσει τις 

γνώσεις που ήδη πήραν από το σχολείο και γενικά ανταποκρίνονται καλύτερα στις
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απαιτήσεις του νηπιαγωγείου, με μέσο όρο συχνότητας των συμπεριφορών αυτών 

161. Τα παιδιά, βέβαια, από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα συνεχίζουν να 

αποσπούν την χαμηλότερη βαθμολογία συχνότητας, παρουσιάζοντας μέσο όρο 

βαθμολογίας 106, θεωρούνται δηλαδή ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν με τόση 

ευκολία στις απαιτήσεις του νηπιαγωγείου, χρησιμοποιούν περιορισμένο κώδικα 

επικοινωνίας και προσανατολίζονται σε συγκεκριμένα νοήματα.

Όσον αφορά τις ενότητες για τις νηπιαγωγούς, μέσα από την επεξεργασία των 

στοιχείων, φάνηκε ότι το 67% ήταν πάνω από 50 χρονών, ενώ μόνο μία δήλωσε ότι 

ήταν λίγο πάνω από τα 40 (40-44), και άλλη μία ότι ήταν λίγο πάνω από 45 χρονών 

(45-49). Όλες οι νηπιαγωγοί του δείγματός μας είχαν πάνω από 20 χρόνια εργασίας 

και όλες έχουν πτυχίο διετούς φοίτησης της Σχολής Νηπιαγωγών, ενώ μόνο μία έχει 

παρακολουθήσει το πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, ΠΕΚ. Βλέπουμε, 

λοιπόν, ότι όλες οι νηπιαγωγοί έχουν περίπου τις ίδιες γνώσεις και την ίδια εμπειρία, 

ώστε να αντιμετωπίζουν τα παιδιά και τη διαδικασία της αξιολόγησης με έναν 

παρόμοιο τρόπο.

Έτσι, στην ενότητα Ε, όπου ζητούνταν η θεωρητική τους αντιμετώπιση της 

διαδικασίας της αξιολόγησης, οι απαντήσεις τους είναι οι περισσότερες γύρω από την 

εμπειρική και την ερμηνευτική παιδαγωγική και παρουσιάζουν μια σχετική 

ομοιομορφία. Όπως θα δούμε, όμως, σε κάποιες ερωτήσεις παρουσιάζουν και 

αρκετές αντιφάσεις. Συγκεκριμένα, το 50% πιστεύει, ότι η αξιολόγηση θα πρέπει να 

γίνεται για ψυχολογικούς λόγους, ώστε να ενισχύεται και να ενθαρρύνεται το παιδί, 

το 33% για λόγους παιδαγωγικούς και ανατροφοδότησης του προγράμματος και μόνο 

το 17% για λόγους διερευνητικούς. Παρ' όλ' αυτά, όσον αφορά το πού θα πρέπει να 

κοινοποιούνται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, το 50% πιστεύει, πως θα πρέπει 

να γίνεται μόνο στους γονείς, το 33% ότι θα πρέπει να είναι για δική τους χρήση, ενώ 

ένα 17% (1 νηπιαγωγός) δεν απάντησε στην ερώτηση. Το ίδιο όμως 17% είναι που 

υποστηρίζει, ότι αν τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στα παιδιά, θα πρέπει να γίνεται 

για να πάρουν τα παιδιά ένα παράδειγμα προς μίμηση. Στη συγκεκριμένη ερώτηση οι 

υπόλοιπες νηπιαγωγοί δεν απάντησαν, καθώς δεν θεωρούν ότι πρέπει να 

ανακοινώνονται στα παιδιά.

Όσον αφορά τη συχνότητα της αξιολόγησης, το 50% θεωρεί ότι πρέπει να 

γίνεται καθημερινά, το 33% μόνο στο τέλος της χρονιάς, ενώ μόνο το 17% ότι πρέπει 

να γίνεται στην αρχή και στο τέλος της χρονιάς. Τις απαντήσεις αυτές ενισχύουν και 

οι τρόποι που επιλέγονται για να αξιολογηθούν τα παιδιά. Το 33%, λοιπόν, απάντησε,

82



ότι πρέπει να γίνεται μέσα από την καταγραφή της καθημερινής τους συμπεριφοράς 

και κίνησης, ενώ ένα ακόμη 33% υποστηρίζει την απλή παρακολούθηση και 

μνημονική καταγραφή της συμπεριφοράς των παιδιών. Υπάρχουν, βέβαια, και ένα 

17% που υποστηρίζει ότι πρέπει να γίνεται μέσα από τις εργασίες των παιδιών κι ένα 

ακόμη 17% που υποστηρίζει τα τεστ ικανοτήτων.

Στις απαντήσεις που αναφέρονται στην ουσία της αξιολόγησης, βλέπουμε, ότι 

τα σημαντικότερα κριτήρια, τα οποία απέσπασαν την απάντηση "πολύ", είναι η 

συμμετοχή στις οργανωμένες δραστηριότητες με 67% και η συμμετοχή του στις 

ελεύθερες ανακοινώσεις με 50%, καθώς και η προσπάθεια που καταβάλει για τα 

παραπάνω, με 67%, η αφομοίωση των κανόνων της τάξης με 50% και η συνεργασία 

του με τα άλλα παιδιά με 50%. Την ίδια στιγμή, όμως, θεωρούν ως αρκετά σημαντικό 

κριτήριο για την αξιολόγηση των παιδιών το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί με 67%, το 

αν οι ερωτήσεις και τα σχόλια του είναι εύστοχα με 50% και την συμπεριφορά τους 

προς τη νηπιαγωγό με 50%. Φαίνεται, λοιπόν, από αυτή την ενότητα των 

απαντήσεων, ότι, αν και θεωρούν σημαντικά το να κατέχει το παιδί τον 

επεξεργασμένο κώδικα, ως κριτήριο αξιολόγησης, θεωρούν πιο σημαντική την 

προσπάθειά του να συμμετάσχει στις οργανωμένες δραστηριότητες, ενώ, παράλληλα, 

δίνουν περισσότερη προσοχή στους καλούς τρόπους και στην αφομοίωση των 

κανόνων από το παιδί.

Η προσπάθεια που καταβάλει το παιδί έχει την πρώτη θέση και όσον αφορά 

τα στοιχεία που λαμβάνουν υπόψη τους οι νηπιαγωγοί κατά την αξιολόγηση, με 83% 

να την επιλέγουν. Ακολουθούν η αποτελεσματική ανταπόκριση των παιδιών στις 

απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος με 67% και η κίνησή του στην τάξη, πάλι 

με 67%. Ταυτόχρονα, όμως, θεωρούν ως αρκετά σημαντικό στοιχείο την ικανότητά 

του σε τεστ με 50%, καθώς και τις πληροφορίες από τους γονείς και τη σύνθεση της 

οικογένειάς τους, με 33% στην κάθε απάντηση. Αυτό που δεν λαμβάνουν καθόλου 

υπόψη τους για την αξιολόγηση των παιδιών είναι η γνώμη των υπόλοιπων παιδιών 

με 33%, ενώ η οικονομική κατάσταση της οικογένειας θεωρείται από το 33% ως λίγο 

σημαντικό στοιχείο και από ένα ακόμη 33% ως καθόλου σημαντικό.

Παρ' όλ' αυτά, η προσπάθεια των παιδιών θεωρείται ότι επηρεάζει την καλή 

του επίδοση μόνο αρκετά, ενώ πιο πολύ επηρεάζει η φυσική και νοητική κατάσταση 

του παιδιού, με 83% προτίμηση, καθώς και η οικογένεια. Συγκεκριμένα, πιο 

σημαντικά θεωρούνται τα ερεθίσματα που παίρνει το παιδί από την οικογένεια, με 

67%, η ενθάρρυνση των γονέων, με 50%, ενώ το μορφωτικό επίπεδο των γονέων
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θεωρείται από το 50% ως πολύ σημαντικό και από το υπόλοιπο 50% ως αρκετά 

σημαντικό. Όσον αφορά τις φιλοδοξίες των παιδιών, φαίνεται να θεωρούνται, ότι 

επηρεάζουν πιο πολύ την επίδοση, από ότι οι φιλοδοξίες των γονέων, καθώς 

αποσπούν το 50% των απαντήσεων, ενώ οι φιλοδοξίες των γονέων το 67% και ως ότι 

επηρεάζουν αρκετά. Τέλος, αρκετά θεωρούνται ότι επηρεάζουν, η αντίληψη των 

κινήτρων που δίνονται στο παιδί, με 67%, καθώς και το πόσα χρόνια βρίσκεται ήδη 

στο νηπιαγωγείο, με 50%, ενώ άλλα στοιχεία όπως το φύλο του παιδιού θεωρούν ότι 

δεν επηρεάζει καθόλου την επίδοση του παιδιού με 67%.

Γ.2.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου τόσο αυτά που αφορούν τα παιδιά, 

όσο κι αυτά που αφορούν τις νηπιαγωγούς μας οδηγούν να καταλήξουμε σε πολύ 

ενδιαφέροντα συμπεράσματα.

Συγκρίνοντας αρχικά τα αποτελέσματα που αφορούν τη συμπεριφορά των 

παιδιών που αντλήσαμε με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την επεξεργασία 

των παρατηρήσεων και των συνεντεύξεων βλέπουμε ότι οι απόψεις των νηπιαγωγών 

συγκλίνουν με αυτά που παρατηρήσαμε μόνο όσον αφορά τις ενότητες του 

επεξεργασμένου κώδικα και της κοινωνικότητας των παιδιών. Αρχικά παρατηρούμε 

ότι οι τιμές των μέσων όρων συχνότητας εμφάνισης της συμπεριφοράς των παιδιών 

που αξιολογούνται από τις νηπιαγωγούς ως δυνατοί μαθητές και προέρχονται από τα 

ανώτερα κοινωνικά στρώματα αποκλίνουν πάρα πολύ από αυτές των παιδιών που 

αξιολογούνται ως αδύναμοι μαθητές και ανήκουν στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα 

κυρίως σε αυτές τις ενότητες. Την ίδια στιγμή παρατηρήσαμε και μέσα από τα 

αποτελέσματα των άλλων ερευνητικών μας εργαλείων ότι τα παιδιά που ανήκουν στα 

ανώτερα κοινωνικά στρώματα και αξιολογούνται ως δυνατοί μαθητές από τις 

νηπιαγωγούς πραγματικά χρησιμοποιούν επεξεργασμένο κώδικά επικοινωνίας, έχουν 

παραπάνω γνώσεις και ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις των 

δραστηριοτήτων καθώς επίσης είναι πιο κοινωνικά και αποδεκτά από τα άλλα παιδιά 

και έχουν τον ρόλο του αρχηγού στο παιχνίδι τους. Αντίθετα τα παιδιά που 

προέρχονται από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα και αξιολογούνται από τις 

νηπιαγωγούς ως αδύναμοι μαθητές χρησιμοποιούν περιορισμένο επικοινωνιακό 

κώδικα και δεν ανταποκρίνονται με επιτυχία στις απαιτήσεις των δραστηριοτήτων, 

ενώ είναι αρκετά περιθωριοποιημένα από τα άλλα παιδιά και συνήθως έχουν το ρόλο
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του οπαδού στο παιχνίδι τους. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα αποτελέσματα και αυτού του 

ερευνητικού μας εργαλείου φαίνεται να επιβεβαιώνουν τόσο τις δύο πρώτες 

υποθέσεις μας όσο και την τέταρτη και πέμπτη, όσον αφορά την επίδοση και τις 

σχέσεις τους με τους ομηλίκους τους.

Στις υπόλοιπες ενότητες τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το 

ερωτηματολόγιο παρουσιάζουν τα παιδιά που θεωρούνται από τις νηπιαγωγούς 

δυνατά ότι δεν εμφανίζουν σχεδόν ποτέ παραβατική συμπεριφορά, ότι ακολουθούν 

τους κανόνες της τάξης και της συζήτησης, έχουν καλούς τρόπους στο τραπέζι και 

αποδέχονται σε αρκετά μεγαλύτερο βαθμό την εξουσία της νηπιαγωγού. Αντίθετα, 

μέσα από τις επιτόπιες παρατηρήσεις είδαμε ότι τα παιδιά αυτά παρουσιάζουν αρκετά 

συχνά παραβατική συμπεριφορά φέρονται σαν να μην τους αγγίζουν οι παρατηρήσεις 

της νηπιαγωγού και συμμετέχουν σχεδόν πάντα όταν δημιουργείται ένταση στην 

τάξη. Την ίδια στιγμή ακόμη και τα παιδιά που θεωρούνται μέτρια ή αδύναμα 

ακολουθούν τους κανόνες της τάξης και πέρα από τα παιδιά που θεωρούνται αδύναμα 

και έχουν περάσει στο επίπεδο της δευτερεύουσας απόκλισης, τα υπόλοιπα 

προσπαθούν να μην προκαλούν σε αυτόν τον τομέα και κάποια μάλιστα ακολουθούν 

τους κανόνες με μεγαλύτερη "ευλάβεια" σε αναζήτηση της θετικής αντιμετώπισης 

από τη νηπιαγωγό.

Την ίδια στιγμή εντοπίζεται ακόμη μια αντίφαση μέσα από την επεξεργασία 

των στοιχείων μας σύμφωνα με την κοινωνική τοποθέτηση των παιδιών. Σύμφωνα 

λοιπόν με τις απαντήσεις των νηπιαγωγών προέκυψε ότι τα παιδιά που ανήκουν στα 

μεσαία στρώματα, είναι αυτά που χρησιμοποιούν πιο συχνά επεξεργασμένο κώδικα, 

έχουν περισσότερες γνώσεις και προσανατολίζονται σε αφηρημένα νοήματα 

ανταποκρινόμενα έτσι καλύτερα στις απαιτήσεις του σχολείου. Μέσα όμως από τα 

αποτελέσματα των άλλων δύο ερευνητικών εργαλείων εντοπίσαμε ότι την 

"ικανότητα" αυτή την κατέχουν κυρίως τα παιδιά που ανήκουν στα ανώτερα 

κοινωνικά στρώματα. Αντίθετα, σύμφωνα με αυτά τα αποτελέσματα, τα παιδιά που 

ανήκουν στα μεσαία στρώματα καταβάλουν προσπάθειες να χρησιμοποιήσουν 

επεξεργασμένο κώδικα επικοινωνίας όμως κάνουν συχνά τόσο εκφραστικά όσο και 

συντακτικά λάθη.

Από όλα αυτά λοιπόν οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι οι νηπιαγωγοί 

"βαθμολόγησαν" τα παιδιά ως προς τη συχνότητα εμφάνισης των συμπεριφορών με 

βάση την γενική εντύπωση που έχουν σχηματίσει από τα παιδιά αυτά κι όχι με βάση 

την πραγματική τους συμπεριφορά, γεγονός που επιβεβαιώνει τις αρχικές μας
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υποθέσεις. Σύμφωνα λοιπόν με τη θεωρία της αυτοεκπληρούμενης προφητείας λόγω 

της εντύπωσης αυτής οι νηπιαγωγοί παραβλέπουν διάφορες συμπεριφορές των 

παιδιών είτε θετικές είτε αρνητικές κι έτσι δεν αξιολογούν την πραγματική επίδοση 

των παιδιών αλλά αυτή που αναμένουν από αυτά.

Όσον αφορά τις νηπιαγωγούς και τις απαντήσεις που έδωσαν για την 

θεωρητική τους τοποθέτηση στο θέμα της αξιολόγησης τόσο από τις αντιφάσεις που 

παρουσιάστηκαν στις ίδιες τους τις απαντήσεις όσο και από τον τρόπο που 

αντιμετωπίζουν τα αδύναμα παιδιά, όπως παρατηρήθηκε μέσα από τα αποτελέσματα 

των επιτόπιων παρατηρήσεων, καθώς και από τη συχνή χρήση στις απαντήσεις τους 

για τη συμπεριφορά των παιδιών των επιλογών "πάντα" και "ποτέ" καταλήγουμε στο 

συμπέρασμα ότι παρόλο που προσπαθούν να εκφράσουν διαφορετική άποψη 

εφαρμόζουν πρακτικές της εμπειρικής παιδαγωγικής κι ότι αξιολογούν το 

αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας κι όχι την προσπάθεια ή τις προσωπικές 

"δυνατότητες" του κάθε παιδιού. Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνει έμμεσα κι όχι 

άμεσα τις αρχικές μας υποθέσεις, καθώς το πόσο αποτελεσματική θα είναι η επίδοση 

και η συμπεριφορά των παιδιών, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των 

δραστηριοτήτων και του αναλυτικού προγράμματος σε αυτά τα πρώτα χρόνια της 

σχολικής τους ζωής υπεύθυνα είναι μόνο τα ερεθίσματα, που τους έχουν δοθεί από 

την οικογένεια και συνεπώς το πολιτιστικό κεφάλαιο και ο κώδικας επικοινωνίας που 

έχει σχέση με την θέση της οικογένειας στην κοινωνική διαστρωμάτωση.

Δύο ακόμη αντιφάσεις που παρουσιάστηκαν συγκρίνοντας τις απαντήσεις των 

νηπιαγωγών με τα αποτελέσματα των άλλων ερευνητικών εργαλείων που δεν 

σχετίζονται άμεσα με τις απαντήσεις τους αλλά αξίζει να τα αναφέρουμε είναι ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό των νηπιαγωγών απάντησαν ότι δεν πρέπει να κοινοποιούνται 

τα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους στα παιδιά και ότι θεωρούν σημαντικό για 

την επίδοση των παιδιών την προσπάθεια που καταβάλουν.

Όσον αφορά την πρώτη αντίφαση τα αποτελέσματα της παρατήρησης αλλά 

και οι απαντήσεις των παιδιών στις συνεντεύξεις έδειξαν ότι τα παιδιά γνωρίζουν τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης της νηπιαγωγού ακόμη κι αν δεν κοινοποιούνται 

"επίσημα". Τόσο η διαφορετική στάση τους όσο και τα σχόλια που εξέφραζαν στις 

περισσότερες περιπτώσεις για τα παιδιά που αξιολογούσαν ως δυνατά και ως 

αδύναμα δεν μπορούν παρά να θεωρηθούν ως "κοινοποίηση" των αποτελεσμάτων, 

καθώς, όπως είδαμε επηρεάζουν σε τόσο μεγάλο βαθμό τη συμπεριφορά των παιδιών 

και τις μεταξύ τους σχέσεις. Αυτή η μορφή της κοινοποίησης είναι που φανερώνει και
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την δεύτερη αντίφαση. Έτσι, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των νηπιαγωγών θεωρεί 

την προσπάθεια των παιδιών ως ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που επηρεάζουν 

την επίδοση των παιδιών, την ίδια στιγμή παρατηρήθηκε ότι λόγω της εντύπωσης που 

έχουν σχηματίσει και της θεωρίας της αυτοεκπληρούμενης προφητείας, δεν δίνουν 

στα παιδιά που αξιολογούνται ως αδύναμοι μαθητές ούτε τις ίδιες ευκαιρίες ούτε την 

ίδια ενθάρρυνση με τα υπόλοιπα παιδιά ώστε να αλλάξουν συμπεριφορά. Έτσι τα 

παιδιά αυτά, αν δεν έχουν φτάσει στο επίπεδο της δευτερεύουσας απόκλισης είναι 

πολύ πιθανό να φτάσουν και να οδηγηθούν στο περιθώριο και στις άλλες βαθμίδες 

της εκπαίδευσης ή να διαγραφούν αρκετά νωρίς παραμένοντας στο κοινωνικό 

στρώμα από το οποίο προήρθαν.

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι από τις απαντήσεις των νηπιαγωγών στο 

ερωτηματολόγιο και συγκρινόμενο με τα άλλα αποτελέσματά μας ότι οι νηπιαγωγοί 

μέσα από τον τρόπο και τα στοιχεία που αξιολογούν τα παιδιά επιβεβαιώνουν τις 

υποθέσεις μας και νομιμοποιούν τις κοινωνικά προκαθορισμένες διαφορές τους, όσον 

αφορά το πολιτιστικό κεφάλαιο και τον κώδικά επικοινωνίας που χρησιμοποιούν.

Γ3.1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

Για την ακριβή μεταγραφή των συνεντεύξεων χρησιμοποιήσαμε κάποια 

σημεία τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω, ώστε να εντοπίζονται τα παραγλωσσίκα 

στοιχεία που καταγράφηκαν. Έτσι, αναπαραστήσαμε την παύση ανάλογα με την 

διάρκειά της με τρεις τρόπους: αποσιωπητικά για τη σύντομη παύση ή το

δισταγμό, (π) όταν είχε μεγαλύτερη διάρκεια και (μεγάλη παύση) όταν το παιδί 

ουσιαστικά σταματούσε να μιλάει για αρκετό χρόνο κι έτσι προχωρούσαμε στην 

επόμενη ερώτηση. Χρησιμοποιήσαμε την αριστερή αγκύλη [ για τον ακαθόριστο 

λόγο και όταν το παιδί μιλούσε πολύ σιγά και δεν απευθυνόταν σε μας. Επίσης, 

καταγράφηκαν οι ήχοι καθώς και τα νεύματα που έκαναν για να εκφράσουν την 

άρνηση ή την κατάφαση, έχοντας δίπλα την ερμηνεία σε παρένθεση. Όταν ο λόγος 

τους γίνονταν πολύ διατακτικός δηλώνεται πάλι περιγραφικά μέσα σε παρένθεση. 

Τέλος οι λέξεις οι οποίες τονίζονταν, είτε από το παιδί, είτε από τον συνεντευκτή 

καταγράφονται με πλάγια γραφή.

Οι συνεντεύξεις θα αναλυθούν τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά. Με τις 

ποσοτικές μεθόδους θα προσπαθήσουμε να δούμε το ποσοστό των παιδιών που 

ανταποκρίνονται στις υποθέσεις που θέσαμε με βάση τους 4 άξονες, στους οποίους
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βασίζονται οι ερωτήσεις μας. Θα δούμε ουσιαστικά τις πληροφορίες που αντλήσαμε 

μέσα από τις συνεντεύξεις και όχι τον τρόπο με τον οποίο απαντήθηκαν οι ερωτήσεις. 

Από την άλλη, με τις ποιοτικές μεθόδους θα επικεντρωθούμε στον τρόπο που 

απάντησαν τα παιδιά, στον κώδικα που χρησιμοποιούν και στην άνεση που έχουν 

όταν εκφράζονται.

Γ3.2 ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

Γ3.2.1 Ποσοτική ανάλυση των συνεντεύξεων

Για να αναλύσουμε τα αποτελέσματα των απομαγνητοφωνημένων 

συνεντεύξεων ποσοτικά, χωρίσαμε τις ερωτήσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε 

τέσσερις ενότητες, όπου κάθε μια αντιστοιχεί και σε έναν άξονα. Τις ενότητες αυτές 

τις χωρίσαμε σε δύο ή τρεις υποενότητες ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε άξονα 

και καθεμία εκφράζει και μια πρόθεση ή συμπεριφορά των παιδιών.

Η πρώτη ενότητα αντιστοιχεί στον πρώτο άξονα και σχετίζεται με το τι αρέσει 

να κάνουν τα παιδιά στο νηπιαγωγείο. Οι απαντήσεις που δόθηκαν από τα παιδιά 

χωρίστηκαν σε 4 υποενότητες: α)αν τους αρέσει το σχολείο, β)τι δηλώνουν 

αυθόρμητα ότι τους αρέσει να κάνουν, γ)τι "άλλο" απάντησαν ότι τους αρέσει να 

κάνουν, όταν ρωτήθηκαν, δ)τι τους αρέσει να κάνουν με τη νηπιαγωγό (παράρτημα 

VII).

Αναλύοντας λοιπόν τα αποτελέσματα από την πρώτη ενότητα, τα οποία 

παρουσιάζονται στους πίνακες 1-12 (παράρτημα VII), βλέπουμε ότι, τόσο η 

κοινωνική ομάδα στην οποία ανήκει το κάθε παιδί, όσο και η ετικέτα που του έχει 

επικολληθεί από τη νηπιαγωγό επηρεάζουν τις απαντήσεις του σχετικά με το τι του 

αρέσει να κάνει στο νηπιαγωγείο.

Όσον αφορά, λοιπόν, την πρώτη υποενότητα (π 1,5,9), βλέπουμε πως 4 παιδιά 

του δείγματός μας απάντησαν διατακτικά στην ερώτησή μας αν τους αρέσει το 

σχολείο, εκ των οποίων τα 2 θεωρούνται από τις νηπιαγωγούς αδύναμα και ανήκουν 

και τα δύο στα κατώτερα στρώματα. Τα άλλα δύο παιδιά ανήκουν στα ανώτερα 

στρώματα και θεωρούνται το ένα δυνατό και το άλλο μέτριο. Παρ' όλ' αυτά, το 

μεγαλύτερο ποσοστό που απάντησαν με ενθουσιασμό ανήκει στα ανώτερα στρώματα 

(23%), ενώ μόνο ένα ανήκει στα κατώτερα (8%) και τα άλλα δύο στα μεσαία. Τα
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περισσότερα, όμως, παιδιά από αυτά, θεωρούνται από τις νηπιαγωγούς μέτρια (3/6), 

ενώ μόνο ένα θεωρείται αδύναμο.

Στην δεύτερη υποενότητα (π2,6,10), οπού συγκεντρώθηκαν οι αυθόρμητες 

επιλογές των παιδιών στην ερώτηση "γιατί σου αρέσει το σχολείο", μεγαλύτερη 

προτίμηση παρουσιάζεται στη ζωγραφική και το παιχνίδι-με 64% και 53% 

αντίστοιχα-ως δεύτερη επιλογή έρχονται το διάλειμμα και τα παραμύθια-με 11 % το 

καθένα-ενώ μόνο 6% της προτίμησης των παιδιών απέσπασαν οι εργασίες και τα 

τραγούδια. Το μεγαλύτερο ποσοστό προτίμησης όσον αφορά το παιχνίδι 

παρατηρείται στα μεσαία και άνω στρώματα, από παιδιά όμως που θεωρούνται από 

τις νηπιαγωγούς ως αδύναμα ή μέτρια. Επίσης το διάλειμμα το επιλέγουν 

περισσότερα παιδιά από τα ανώτερα στρώματα και κανένα παιδί από τα κατώτερα, 

αλλά πάλι το μεγαλύτερο ποσοστό ανήκει στα παιδιά που θεωρούνται μέτρια. Τα 

παιδιά από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα, τα οποία και θεωρούνται όλα τους 

αδύναμα, παρατηρείται να επιλέγουν πιο ατομικές ασχολίες, εμφανίζοντας το 

μεγαλύτερο ποσοστό να προτιμά τη ζωγραφική (67%). Επίσης, τα δύο παιδιά, που 

αναφέρονται στις εργασίες, παρόλο που θεωρούνται από τις νηπιαγωγούς το ένα ως 

αδύναμο και το άλλο ως δυνατό, ανήκουν και τα δύο στα ανώτερα στρώματα.

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι πραγματικά η κοινωνική προέλευση των παιδιών 

καθορίζει σε αρκετά μεγάλο βαθμό τις επιλογές τους στις απαντήσεις τους, καθώς 

παρατηρείται τα παιδιά από τα κατώτερα στρώματα να επιλέγουν ασχολίες, οι οποίες 

δεν απαιτούν ούτε επαφή με τα υπόλοιπα παιδιά και τη νηπιαγωγό, αλλά ούτε τη 

χρήση κάποιων δεξιοτήτων, τις οποίες δεν θεωρούνται, όπως θα δούμε από τις 

νηπιαγωγούς ότι τις κατέχουν. Αντίθετα, τα παιδιά από τα μεσαία και άνω κοινωνικά 

στρώματα, επιλέγουν, τόσο το παιχνίδι και το διάλειμμα, που τους φέρνει σε επαφή 

με τα άλλα παιδιά, όσο και τις εργασίες ή άλλες δραστηριότητες, όπως τα τραγούδια 

που έρχονται σε επαφή με τη νηπιαγωγό και δέχονται προφανώς ενθάρρυνση.

Όσον αφορά την τρίτη υποενότητα (π3,11,7), που συμπεριλαμβάνει τις 

απαντήσεις των παιδιών στο "άλλο", όταν δηλαδή επιμείναμε στο να απαντήσουν 

γιατί τους αρέσει το σχολείο, παρατηρούμε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό να μην 

απαντάει (47%), ενώ οι επιλογές που αναφέρθηκαν περισσότερο ήταν το να 

μαθαίνουν πράγματα και συγκεκριμένες γωνιές στις οποίες παίζουν (14% και 19% 

αντίστοιχα). Επίσης μόνο το 8% αναφέρει τους φίλους τους και ένα αντίστοιχο 

ποσοστό αναφέρει δραστηριότητες με τις οποίες ασχολούνται τον τελευταίο καιρό, 

όπως τα ποιήματα και η προετοιμασία για την τελική γιορτή. Το μεγαλύτερο ποσοστό
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των παιδιών, που δεν απάντησαν, παρατηρείται να ανήκει στα κατώτερα και στα 

ανώτερα στρώματα, όμως να θεωρείται από τις νηπιαγωγούς ως αδύναμα ή μέτρια 

παιδιά και μόνο κατά 29% ως δυνατά. Έπειτα, συγκεκριμένη γωνιά βλέπουμε πάλι να 

επιλέγουν παιδιά που ανήκουν στα μεσαία και κάτω κοινωνικά στρώματα και 

μάλιστα παιδιά που θεωρούνται ξανά μέτρια ή αδύναμα. Αντίθετα, αναφέρουν ως 

επιλογή, τους φίλους τους ή το διάλειμμα παιδιά που προέρχονται από τα μεσαία και 

άνω κοινωνικά στρώματα, ενώ ότι μαθαίνουν πράγματα δηλώνουν κατά μεγαλύτερο 

ποσοστό παιδιά που ανήκουν στα μεσαία στρώματα, τα οποία, όμως, κυρίως 

θεωρούνται από τις νηπιαγωγούς ως δυνατά παιδιά. Ακόμη μια φορά, η ταξική 

τοποθέτηση των παιδιών φαίνεται να καθορίζει τις επιλογές τους, οι οποίες 

εκφράζονται αρκετά με βάση τον προσανατολισμό των παιδιών, αλλά και την 

κοινωνικότητά τους, όπως αναφέραμε και παραπάνω.

Τα δύο παραπάνω στοιχεία βλέπουμε να καθορίζουν ακόμη περισσότερο τις 

απαντήσεις των παιδιών στην τέταρτη υποενότητα (π4,8,12), οι οποίες σχετίζονται με 

τις δραστηριότητες που τους αρέσει να κάνουν μαζί με τη νηπιαγωγό. Βλέπουμε, 

λοιπόν, τα παιδιά που ανήκουν στα μεσαία και άνω κοινωνικά στρώματα, τα 

περισσότερα από τα οποία θεωρούνται μέτρια ή δυνατά, να έχουν πολύ μεγαλύτερη 

ποικιλία στις απαντήσεις τους από ότι τα παιδιά από τα κατώτερα. Την ίδια στιγμή τα 

παιδιά από τα κατώτερα στρώματα ανέφεραν κυρίως δραστηριότητες, στις οποίες δεν 

συμπεριλαμβάνεται η νηπιαγωγός, όπως ζωγραφική, παιχνίδι, συγκεκριμένες γωνιές 

και μόνο δύο παιδιά αναφέρθηκαν στη συζήτηση. Επίσης, δύο από τα παιδιά που 

ανήκουν στα κατώτερα στρώματα δήλωσαν ότι δεν ξέρουν ή δεν θυμούνται, γεγονός 

που δεν παρατηρήθηκε σε παιδιά άλλης κοινωνικής ομάδας. Έτσι, βλέπουμε τα 

παιδιά από τα μεσαία στρώματα να αναφέρονται αρκετά στις εργασίες ή στις 

δραστηριότητες του ψυχοκινητικού τομέα ή να αναφέρουν συγκεκριμένα θέματα 

δραστηριοτήτων σε αρκετά μεγάλο ποσοστό (36%), χωρίς όμως να αναφέρονται ότι 

συζητάνε με τη νηπιαγωγό ή μιλάνε για αυτά τα θέματα. Αντίθετα, τα παιδιά από τα 

ανώτερα στρώματα αναφέρθηκαν με ποσοστό 31% στις συζητήσεις και παρουσίασαν 

το μεγαλύτερο ποσοστό, όσον αφορά την αναφορά θεμάτων (46%), ενώ παράλληλα 

έδειξαν αρκετά μεγάλη προτίμηση στο παιχνίδι και τη ζωγραφική. Είναι, τέλος, 

σημαντικό να αναφέρουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών που δεν 

απάντησαν στην ερώτηση αυτή θεωρούνται από τις νηπιαγωγούς ως αδύναμα (27) 

και ανήκουν τόσο στα ανώτερα όσο και στα κατώτερα στρώματα.
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Όσον αφορά την δεύτερη ενότητα ερωτήσεων, η οποία αντιστοιχεί με τον 

δεύτερο θεματικό άξονα, αναφέρεται στις επιλογές των παιδιών του δείγματός μας 

στους καλούς και τους κακούς τους φίλους κι αν επηρεάζεται η επιλογή αυτή από την 

άτυπη αξιολόγηση που εφαρμόζει η νηπιαγωγός μέσα στην τάξη. Για να αντλήσουμε 

τα αποτελέσματά μας, επεξεργαστήκαμε τα στοιχεία που αντλήσαμε αρχικά για κάθε 

νηπιαγωγείο ξεχωριστά, αναζητώντας τις σχέσεις των παιδιών που ανήκουν σε 

διαφορετικές κοινωνικές κατηγορίες, καθώς και αυτών που τοποθετούνται στην ίδια ή 

σε διαφορετική αξιολογική κατηγορία από τις νηπιαγωγούς. Έπειτα, συγκρίναμε τα 

αποτελέσματα από κάθε νηπιαγωγείο για να μπορέσουμε να δούμε τη συχνότητα των 

επιλογών που γίνονται, με βάση της ετικέτας ή της θέσης στην κοινωνική 

διαστρωμάτωση, ώστε να μπορέσουμε να τα παρουσιάσουμε με έναν πιο ομοιόμορφο 

τρόπο. Θα αναλύσουμε λοιπόν εδώ τα αποτελέσματα της παραπάνω διαδικασίας, 

αναφερόμενοι ξεχωριστά τόσο στην κάθε αξιολογική, όσο και στην κάθε κοινωνική 

κατηγορία.

Παρατηρήσαμε, λοιπόν, ότι τα παιδιά που θεωρούνται από τις νηπιαγωγούς 

ως δυνατοί μαθητές, επιλέγονται από τα περισσότερα παιδιά του δείγματός μας ως 

καλύτεροί τους φίλοι (Α,Β,Γ,Δ,Ζ), ακόμα κι όταν τα ίδια τα δυνατά παιδιά δεν 

αναφέρουν αυτούς που τους επιλέγουν ή κυρίως όσον αφορά τα αδύναμα παιδιά δεν 

τα θεωρούν φίλους τους. Παράλληλα, τα ίδια τα δυνατά παιδιά επιλέγουν με 

μεγαλύτερη συχνότητα για φίλους τους άλλα δυνατά παιδιά (Δ,Γ), ενώ σε όλα τα 

νηπιαγωγεία επιλέγουν και παιδιά που δεν ανήκουν στο δείγμα μας. Παρατηρήθηκε, 

όμως, πως αυτή η επιλογή τους, χαρακτηρίζει τα παιδιά που δεν ανήκουν στο δείγμα 

μας, τα οποία τα επιλέγουν και άλλα παιδιά, με αρκετά μεγάλη συχνότητα, για 

καλύτερούς τους φίλους (Γ,Ζ). Το ίδιο συμβαίνει και με την επιλογή των παιδιών που 

δεν θεωρούν φίλους τους. Επιλέγουν, λοιπόν, πολύ συχνά παιδιά που δεν ανήκουν 

στο δείγμα μας (Α,Γ,Δ,Ε,Ζ) ή χρησιμοποιούν για να χαρακτηρίσουν τους μη φίλους 

τους γενικές κατηγορίες όπως "τα κορίτσια" - "τα αγόρια" (Β,Γ) και φαίνεται σε 

αρκετές περιπτώσεις να μην αναφέρουν τα αδύναμα παιδιά, σαν να αγνοούν το ότι 

υπάρχουν στην τάξη. Τέλος, τα παιδιά που χαρακτηρίζονται ως δυνατά παρατηρείται 

ότι, δεν μπαίνουν στη διαδικασία να θεωρήσουν κάποιο άλλο δυνατό παιδί ως μη 

φίλο τους, για λόγους ανταγωνισμού, εκτός από ένα νηπιαγωγείο(Ζ), ενώ το 

φαινόμενο παρατηρείται όχι τόσο συχνά για παιδιά που θεωρούνται μέτρια και 

ανήκουν στην ίδια κοινωνική ομάδα (Δ,Ε).
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Τα παιδιά που θεωρούνται από τις νηπιαγωγούς ως μέτρια, παρατηρείται να 

είναι πιο διαλλακτικά και να επιλέγουν φίλους, τόσο από αυτά που θεωρούνται 

αδύναμα, όσο και από αυτά που θεωρούνται δυνατά.(Β). Παρ' όλ1 αυτά, η κύρια 

προτίμησή τους για καλύτερους φίλους, είναι σχεδόν πάντα από τα παιδιά που 

θεωρούνται δυνατά. (Δ,Ε,Ζ). Την ίδια στιγμή, δεν παρατηρούνται να εκφράζονται 

ανταγωνισμοί μεταξύ των παιδιών της ίδιας κατηγορίας, αλλά με τα δυνατά παιδιά 

(Γ,Δ). Έτσι, ενώ τα επιλέγουν περισσότερο για φίλους τους όταν επιλέγουν κάποιο 

άλλο παιδί πέρα από τα αδύναμα για μη φίλους τους, παρατηρείται ότι αυτοί 

θεωρούνται αρκετές φορές δυνατοί (Γ,Δ). Αυτοί οι ανταγωνισμοί πιστεύουμε ότι 

αναπτύσσονται, είτε γιατί τα δυνατά παιδιά έχουν ανώτερη θέση στην κρίση της 

νηπιαγωγού, κάτι που θα ήθελαν και τα μέτρια να έχουν, είτε επειδή, όπως 

αναφέραμε και παραπάνω τα περισσότερα παιδιά που θεωρούνται δυνατά γίνονται 

περισσότερο αποδεκτά από τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης. Αυτό παρατηρείται και σε 

μία περίπτωση και ανάμεσα στα ίδια τα μέτρια παιδιά (Β) που, όπως φαίνεται και 

μέσα από την παρατήρηση το παιδί αυτό γίνεται αρκετά αποδεκτό από τη νηπιαγωγό 

παρόλη την παραβατική του συμπεριφορά.

Αντίθετα με τα παιδιά που θεωρούνται δυνατά, αυτά που θεωρούνται 

αδύναμοι μαθητές επιλέγονται από τα περισσότερα παιδιά ως μη φίλοι τους (Β,Γ,Ζ) 

και σε αρκετές περιπτώσεις επιλέγουν τα ίδια, για καλούς τους φίλους παιδιά από την 

ίδια κατηγορία (Α,Δ,Ε). Παρατηρήθηκε, επίσης, τα παιδιά που επιλέγουν τα αδύναμα 

ως φίλους τους, να χαρακτηρίζονται κι αυτά από τους άλλους ως μη φίλοι τους (Β,Ζ). 

Αρκετά από τα αδύναμα παιδιά, επιλέγουν για φίλους τους παιδιά τα οποία 

θεωρούνται δυνατά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, παρατηρήθηκε, είτε να επιλέγουν 

δυνατά παιδιά, τα οποία δεν τους θεωρούν φίλους τους (Β,Δ,Ε), είτε που δεν τους 

αναφέρουν καθόλου, ούτε ως καλούς ούτε ως μη φίλους τους (Α,Γ,Ζ,Ε). Τέλος, 

παρατηρήθηκαν δύο μεμονωμένες περιπτώσεις που θεωρούμε ότι θα πρέπει να 

αναφερθούν. Στη μία, ένα αδύναμο παιδί επέλεξε για μη φίλο του και αρκετά 

επιδεικτικά τον πιο δυνατό μαθητή της τάξης (Ε) και θεωρούμε ότι αυτό συμβαίνει 

λόγω ανταγωνισμού, καθώς το αδύναμο παιδί αυτό (ΕΠΙ) ανήκει στα μεσαία 

στρώματα και θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο δείχνει, ότι δεν αποδέχεται την 

ετικέτα που του επικολλήθηκε. Στην άλλη περίπτωση (Ζ) τα αδύναμα παιδιά 

δυσκολεύτηκαν να απαντήσουν για το ποιος είναι ο καλύτερός τους φίλος και τελικά 

κατέληξαν να επιλέγουν παιδιά εκτός του δείγματός μας ή να αναφέρουν παιδιά που 

δεν είναι καν μέσα στο νηπιαγωγείο. Θεωρούμε ότι, λόγω του αποκλεισμού που

92



δέχονται, κυρίως ο ΖΠ1, στο σχολείο, λόγω της ετικέτας που τους επικολλάται, τους 

είναι πραγματικά δύσκολο να εκφράσουν ότι κάποιος μέσα από την τάξη είναι φίλος 

τους, καθώς σχεδόν κανένας, όπως θα δούμε και από την παρατήρηση, δεν τους 

φέρεται σαν φίλο τους.

Η επιλογή που γίνεται όσον αφορά την κοινωνική τοποθέτηση παρατηρήθηκε 

ότι είναι αρκετά παρόμοια με την επιλογή που γίνεται ανάλογα με τις κατηγορίες που 

ορίζει η νηπιαγωγός. Έτσι, τα παιδιά που ανήκουν στα ανώτερα στρώματα 

επιλέγονται ως καλοί φίλοι από τα περισσότερα παιδιά και κυρίως από τα παιδιά που 

ανήκουν στα μεσαία στρώματα (Β,Ζ). Τα ίδια επιλέγουν παιδιά κυρίως από το ίδιο 

στρώμα και κυρίως αυτούς που θεωρούνται ως πιο δυνατοί (Α,Β,Γ). Το ίδιο 

συμβαίνει κι όταν επιλέγουν παιδιά από τα μεσαία στρώματα ως καλούς φίλους, όπου 

επιλέγουν πάλι αυτούς που θεωρούνται πιο δυνατοί (Β,Ζ).

Τα παιδιά που ανήκουν στα μεσαία στρώματα επιλέγουν ως καλούς τους 

φίλους κυρίως παιδιά που ανήκουν στα ανώτερα στρώματα (Β,Ζ). Την ίδια στιγμή 

παρατηρείται να αναπτύσσεται πολύ πιο έντονος ανταγωνισμός ανάμεσα στα παιδιά 

των μεσαίων στρωμάτων κι έτσι να επιλέγονται ως καλοί φίλοι αυτοί που θεωρούνται 

πιο δυνατοί από τη νηπιαγωγό, ενώ να επιλέγονται ως μη φίλοι τα παιδιά που σπάνε 

τους κανόνες και εκφράζουν παραβατική συμπεριφορά, ανεξάρτητα αν είναι αυτή 

αποδεκτή από τη νηπιαγωγό ή όχι (Δ,Β,Ε).

Όσον αφορά, τέλος, τα παιδιά που ανήκουν στα κατώτερα στρώματα 

βλέπουμε τα περισσότερα να επιλέγονται ως μη φίλοι και κυρίως να επιλέγονται σε 

αυτήν την κατηγορία από τα παιδιά που ανήκουν στα μεσαία στρώματα (Ε,Β). Από 

τα ανώτερα στρώματα δεν αναφέρονται καν, ούτε ως μη φίλοι (Ζ,Γ,Α), ενώ όταν 

αναφέρεται από εμάς, τα παιδιά από τα ανώτερα στρώματα λειτουργούν σαν να μην 

τα θυμούνται καν (Α,Γ). Τα ίδια, όμως, τα παιδιά από τα κατώτερα στρώματα 

παρατηρείται να επιλέγουν φίλους από τα ανώτερα στρώματα, ανεξάρτητα σε ποια 

κατηγορία τοποθετούνται, με βάση την κρίση της νηπιαγωγού, (Α,Β,Γ) είτε φίλους 

από τα μεσαία (Β,Δ), ενώ μόνο σε 2 περιπτώσεις επιλέγουν παιδιά από την ίδια 

κοινωνική κατηγορία (Α, Δ).

Βλέπουμε, λοιπόν, γενικά να επιλέγονται ως καλύτεροι φίλοι περισσότερο τα 

παιδιά που ανήκουν στα μεσαία και άνω κοινωνικά στρώματα και μάλιστα αυτά που, 

σύμφωνα με την άτυπη αξιολόγηση της νηπιαγωγού, θεωρούνται δυνατά. Αυτά που 

θεωρούνται αδύναμα και ανήκουν στα κατώτερα στρώματα, φαίνεται να 

περιθωριοποιούνται από την ετικέτα που τους επικολλάται. Έτσι, μπορεί να
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εκφράζουν με ποια παιδιά θα ήθελαν να κάνουν παρέα, όμως δεν υπάρχει 

ανταπόκριση από μέρους των άλλων παιδιών. Αυτά που θεωρούνται, είτε μέτρια, είτε 

δυνατά, δημιουργούν παρέες μεταξύ τους, όπως θα δούμε και στην παρατήρηση, 

προσπαθώντας όλα να μοιάσουν ή να αποκτήσουν το κύρος των πιο δυνατών 

παιδιών. Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι όχι μόνο υπάρχει ετικετοποιήση μέσα στην 

τάξη, αλλά επηρεάζει και σε πολύ έντονο βαθμό τις σχέσεις που αναπτύσσονται 

ανάμεσα στα παιδιά.

Είναι σημαντικό, τέλος, να αναφέρουμε για αυτή την ενότητα τις 

αιτιολογήσεις που έδωσαν κάποια από τα παιδιά του δείγματός μας, γιατί δεν κάνουν 

παρέα με κάποια παιδιά. Παρατηρήσαμε, λοιπόν, ότι τα παιδιά που ανήκουν στα 

κατώτερα στρώματα, δίνουν δικαιολογίες εκφράζοντας παραβατικές συμπεριφορές 

που προσανατολίζονται σε συγκεκριμένα νοήματα και δράσεις που αναπτύσσονται, 

κυρίως, από τα ίδια τα παιδιά των κατώτερων στρωμάτων. Παρόμοιες αιτιολογήσεις, 

παρουσιάζουν και τα παιδιά από τα μεσαία στρώματα. Αντίθετα, τα παιδιά που 

ανήκουν στα ανώτερα στρώματα, αναφέρουν ως αιτίες το γεγονός, ότι κάνουν λάθη 

στις εργασίες, δεν συζητάνε, παραβαίνουν κανόνες της τάξης και μόνο ένα παιδί 

ανέφερε την εθνικότητά τους (αλβανάκια). Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι τα ανώτερα 

στρώματα, ακόμη και σε αυτό το σημείο, προσανατολίζονται σε πιο αφηρημένα 

νοήματα και δίνουν αισθητά διαφορετικές απαντήσεις, από ότι τα παιδιά που ανήκουν 

στα μεσαία και κάτω κοινωνικά στρώματα.

Μέσα από την επόμενη ενότητα, που αποκρίνεται στον 3° άξονα, θα 

μπορέσουμε να δούμε, ανοιχτά πλέον, αν υπάρχει ετικετοποίηση από την νηπιαγωγό 

και αν αυτή γίνεται κατανοητή και αποδεχτή από τα παιδιά. Στην ενότητα αυτή 

λοιπόν τα παιδιά ρωτήθηκαν για το ποιους μαθητές θεωρούν ως καλύτερους και 

ποιους ως χειρότερους. Για την επεξεργασία των στοιχείων μας ακολουθήσαμε την 

ίδια μέθοδο που αναφέραμε και στον προηγούμενο άξονα. Συνεπώς, θα 

παρουσιάσουμε τα αποτελέσματά μας για κάθε αξιολογική και κοινωνική κατηγορία 

παιδιών ξεχωριστά.

Από τις απαντήσεις των παιδιών από όλες τις κατηγορίες που τα τοποθετεί η 

νηπιαγωγός, παρατηρούμε ότι τα παιδιά έχουν επίγνωση τόσο της θέσης τους, κυρίως 

αυτά που θεωρούνται ως μέτρια και δυνατά, καθώς και ότι γνωρίζουν τον τρόπο που 

έχει κατηγοριοποιήσει η νηπιαγωγός τα παιδιά. Έτσι, παρουσιάζεται μια σχετική 

ομοφωνία στις απαντήσεις, για το ποιος είναι ο καλύτερος μαθητής, όπου επιλέγονται 

κυρίως τα παιδιά που θεωρούνται από τη νηπιαγωγό ως δυνατά. Τα ίδια παιδιά
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(δυνατά), επιλέγουν, αρκετές φορές, τον εαυτό τους για καλύτερο μαθητή (Β,Δ,Ε,Ζ) 

και απαντούν με έπαρση, όταν ρωτούνται αν είναι οι ίδιοι καλοί μαθητές (Β). Την 

ίδια στιγμή, παρατηρήθηκε και το φαινόμενο, όταν θεωρούνται ως οι πιο δυνατοί της 

τάξης (Π6), να προσπαθούν να αποφύγουν την απάντηση λέγοντας, ότι όλοι είναι 

καλοί μαθητές (Α) ή να επιλέγουν παιδιά που δεν είναι στο δείγμα μας, τόσο για 

καλούς, όσο και για κακούς μαθητές (Ε,Ζ). Επίσης, παρατηρήθηκε και μια 

περίπτωση, όπου τα ίδια τα δυνατά παιδιά επιλέγουν τους εαυτούς τους ως κακούς 

μαθητές (Δ) γεγονός που θεωρούμε ότι συμβαίνει επειδή θέλουν να διατηρήσουν μια 

φήμη του ταραξία που θα δούμε και στη συνέχεια.

Παρόμοια στάση κρατούν και τα παιδιά που θεωρούνται από τις νηπιαγωγούς 

ως μέτρια. Φαίνεται να γνωρίζουν τη θέση τους και ακόμη κι όταν επιλέγουν τον 

εαυτό τους δεν το κάνουν με έπαρση (Γ,Ζ,Α). Γενικά, ως καλούς μαθητές επιλέγουν, 

είτε παιδιά που θεωρούνται μέτρια, αλλά πιο δυνατά από αυτούς, είτε παιδιά που 

θεωρούνται δυνατά. Οι ίδιοι επιλέγονται από τα άλλα παιδιά ως καλοί μαθητές, όταν 

παρουσιάζουν αποδεκτή συμπεριφορά (Γ,Δ,Ζ), ενώ επιλέγονται ως κακοί μαθητές, 

όταν παρουσιάζουν παραβατική συμπεριφορά και πειράζουν τα άλλα παιδιά, παρόλο 

που η στάση τους αυτή γίνεται αποδεκτή από τις νηπιαγωγούς (Β,Ε). Τέλος, τα παιδιά 

που θεωρούνται μέτρια είναι τα μοναδικά που δηλώνουν ανοιχτά, ότι επιλέγουν τους 

καλύτερους μαθητές με βάση το φύλο τους ή με βάση το ποιοι είναι φίλοι τους 

(Β.Γ,Δ).

Τα παιδιά, τέλος, που θεωρούνται ως αδύναμοι μαθητές από τις νηπιαγωγούς, 

επιλέγονται και από τα περισσότερα παιδιά ως κακοί μαθητές, (Α,Β,Δ,Ε)ενώ σε ένα 

νηπιαγωγείο δεν αναφέρονται καθόλου (Γ). Τα περισσότερα, φαίνεται να μην έχουν 

επίγνωση της θέσης τους ή να προσπαθούν να αποποιηθούν την ετικέτα αυτή, που 

τους δημιουργεί τόσα πολλά προβλήματα και αναφέρουν τον εαυτό τους ως καλό 

μαθητή (Α,Β,Δ) ή απαντούν με έπαρση για τον εαυτό τους, όταν τους ρωτάμε αν είναι 

καλοί μαθητές (Α,Δ,Ε). Για τους ίδιους λόγους θεωρούμε ότι παρατηρείται και το 

φαινόμενο να επιλέγουν ως κακούς μαθητές, παιδιά που θεωρούνται μέτρια ή δυνατά, 

το οποίο όμως θα το ξαναδούμε παρακάτω στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων με 

βάση την κοινωνική θέση του κάθε παιδιού.

Παρόμοιες σχέσεις, βλέπουμε να αναπτύσσονται και ανάμεσα στα 

διαφορετικά κοινωνικά στρώματα. Συγκεκριμένα, τα παιδιά που ανήκουν στα 

ανώτερα στρώματα, φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και ακόμη κι όταν 

θεωρούνται από τη νηπιαγωγό αδύναμα, να επιλέγουν τους εαυτούς τους ως καλούς
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μαθητές (Α). Την ίδια στιγμή, φαίνεται να μπορούν να αναγνωρίσουν τον πιο 

αδύναμο από την ομάδα τους, τον οποίο και αναφέρουν ως κακό μαθητή (Α,Γ). Όταν, 

όμως, κατέχουν την ανώτερη θέση στην αξιολογική κατηγορία που ανήκουν (Π6), 

παρουσιάζονται να έχουν δυσκολία να υποδείξουν, τόσο κακούς, όσο και καλούς 

μαθητές πέρα από τον εαυτό τους (Ζ), ενώ δεν αναφέρουν σχεδόν καθόλου τους 

μαθητές που θεωρεί η νηπιαγωγός ως αδύναμους (Β,Γ). Έτσι, επιλέγουν για κακούς 

μαθητές από τα μεσαία και κάτω κοινωνικά στρώματα, όμως, όταν νοιώθουν ότι δεν 

θέλουν να προσδιορίσουν κάποιον που να ξεχωρίζει, κάποιον δηλαδή από το δείγμα 

μας, επιλέγουν παιδιά τα οποία δεν είμαστε σε θέση να δούμε αν θεωρούνται από τη 

νηπιαγωγό ως δυνατοί, μέτριοι ή αδύναμοι μαθητές.

Τα παιδιά που ανέφεραν με μεγαλύτερη άνεση, τόσο καλούς, όσο και κακούς 

μαθητές, ήταν αυτά που ανήκουν στα μεσαία στρώματα. Έχουν αρκετή 

αυτοπεποίθηση για τον εαυτό τους (Β,Δ,Ε,Ζ) και επιλέγουν από τα μεσαία και άνω 

καλούς μαθητές και από τα μεσαία και κάτω κακούς μαθητές. Στις απαντήσεις των 

μεσαίων παιδιών φαίνεται να αντικατοπτρίζεται καλύτερα η κατηγοριοποίηση που 

κάνει η νηπιαγωγός μέσα από την άτυπη αξιολόγηση. Παράλληλα, είναι και το μόνο 

στρώμα στο οποίο φαίνεται πιο έντονα ο εσωτερικός τους ανταγωνισμός, καθώς 

επιλέγουν σε αρκετές περιπτώσεις (Δ,Ε,Β,Ζ) ως κακούς μαθητές παιδιά που ανήκουν 

κι αυτά στα μεσαία στρώματα και είτε θεωρούνται από τη νηπιαγωγό ως δυνατοί, είτε 

με τη συμπεριφορά τους παραβαίνουν τους κανόνες της τάξης κι η συμπεριφορά τους 

γίνεται αποδεκτή τόσο από τη νηπιαγωγό όσο και από τα υπόλοιπα παιδιά.

Τέλος, τα παιδιά που ανήκουν στα κατώτερα στρώματα είναι αυτά που 

θεωρούνται από την πλειοψηφία των παιδιών ως κακοί μαθητές (Α,Β,Δ,Ζ) ή 

αγνοούνται και δεν αναφέρονται καθόλου (Ε,Ζ). Ως καλοί μαθητές αναφέρθηκαν 

μόνο μια φορά κι αυτό ήταν, όπως δήλωσε και το ίδιο το παιδί που το επέλεξε, λόγω 

φιλίας (Β). Τα ίδια, φαίνεται τις περισσότερες φορές να μην έχουν αποδεχτεί την 

ετικέτα που τους έχει επικολληθεί και να επιλέγουν ως κακούς μαθητές παιδιά από τα 

μεσαία και άνω κοινωνικά στρώματα (Β,Γ,Δ). Κάποια από αυτά, βέβαια, επιλέγουν 

και από την ίδια κατηγορία ως καλούς (Δ) γεγονός που θεωρούμε ότι γίνεται λόγω 

της αποδοχής της κοινωνικής ετικέτας που τους έχει επικολληθεί.

Πριν κλείσουμε κι αυτή την ενότητα, θεωρούμε σημαντικό να αναφερθούμε 

κι εδώ σε κάποιες από τις αιτιολογήσεις για τους κακούς μαθητές που δόθηκαν από 

κάποια παιδιά. Παρατηρήθηκε, λοιπόν, ότι τα παιδιά που ανήκουν στα ανώτερα 

στρώματα δίνουν δικαιολογίες, που έχουν να κάνουν με την επίδοση των παιδιών στις
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δραστηριότητες και στις εργασίες ή ότι η επιλογή τους έγινε λόγω φύλου. Αντίθετα, 

τα παιδιά από τα κατώτερα στρώματα προσδίδουν στα παιδιά που θεωρούν κακούς 

μαθητές χαρακτηριστικά και συμπεριφορές για τις οποίες σε κάποιες περιπτώσεις 

κατηγορούνται και τα ίδια και που δεν σχετίζονται τόσο άμεσα με την διαδικασία των 

οργανωμένων δραστηριοτήτων. Θεωρούμε ότι και σε αυτό το θέμα έχει σημασία ο 

προσανατολισμός των παιδιών αυτών, είτε σε αφηρημένα, είτε σε συγκεκριμένα 

νοήματα, καθώς και στο τι νιώθουν τα ίδια από τις παρατηρήσεις που γίνονται σε 

αυτά ως παραβατική συμπεριφορά.

Μέσα από την τέταρτη ενότητα που αποτελεί τον τέταρτό μας άξονα, 

στοχεύουμε να εντοπίσουμε τις επιλογές που κάνουν τα παιδιά από τις τρεις 

κοινωνικές και αξιολογικές κατηγορίες, όσον αφορά το επάγγελμα που θα 

ακολουθήσουν και μέσα από αυτό τις φιλοδοξίες που αναπτύσσουν. Όπως θα δούμε 

και παρακάτω τόσο η κοινωνική τους προέλευση όσο και η αξιολογική κατηγορία, 

στην οποία τα κατατάσσει η νηπιαγωγός επηρεάζουν την επαγγελματική επιλογή 

τους, καθώς και την αιτιολόγηση που δίνουν για την επιλογή αυτή. Συνεπώς, για να 

παρουσιάσουμε τα αποτελέσματά μας αρχικά θα αναφερθούμε στο ποια παιδιά 

απάντησαν χωρίς να επηρεάζονται από την οικογένεια ή από κάποιο άλλο πρότυπο, 

μέσα από αυτά που ανέφεραν. Έπειτα, χωρίσαμε τα επαγγέλματα που επιλέχθηκαν σε 

ανώτερα, μεσαία και κατώτερα και σε αυτά που δεν είναι επαγγέλματα, για να δούμε 

τις προτιμήσεις των παιδιών πιο αναλυτικά.

Μέσα από την παραπάνω, λοιπόν, επεξεργασία των στοιχείων μας 

παρατηρήθηκε ότι τα περισσότερα παιδιά που απάντησαν χωρίς να αναφέρουν 

πρότυπο, θεωρούνται από τις νηπιαγωγούς ως δυνατά (10/14) και τα περισσότερα 

ανήκουν στα μεσαία και άνω κοινωνικά στρώματα (7/12 και 7/13αντίστοιχα). 

Αντίθετα, τα περισσότερα παιδιά που θεωρούνται μέτρια ή αδύναμα και ανήκουν στα 

μεσαία και κάτω κοινωνικά στρώματα ανέφεραν ως πρότυπο επιλογής του 

επαγγέλματος τους κάποιο μέλος της οικογένειάς τους ή τη νηπιαγωγό.

Στην ενότητα, λοιπόν, των ανώτερων επαγγελμάτων τοποθετήσαμε το 

επάγγελμα του δικηγόρου, του πιλότου, του αστροναύτη, του αρχαιολόγου, του 

ζωγράφου, του κτηνίατρου, του γιατρού, του τραγουδιστή/τρια, της

δασκάλας/νηπιαγωγού και του αστυνόμου. Η συχνότητα επιλογής των επαγγελμάτων 

αυτών από τα παιδιά των διαφορετικών κοινωνικών ομάδων δεν είχε και πολύ μεγάλη 

διαφορά. Έτσι, επιλέχθηκαν από 8 παιδιά από τα ανώτερα στρώματα, 7 από τα 

μεσαία και 9 από τα κατώτερα. Η διαφορά εντοπίστηκε από τα παιδιά που ανήκαν σε
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διαφορετικές αξιολογικές κατηγορίες, καθώς και από τον τρόπο επιλογής των 

επαγγελμάτων. Έτσι, ανώτερα επαγγέλματα επέλεξαν 12/14 δυνατά παιδιά, 6/11 

μέτρια και 6/11 αδύναμα. Όσον αφορά τον τρόπο επιλογής των επαγγελμάτων, 

παρατηρήθηκε ότι, ενώ τα παιδιά που ανήκουν στα μεσαία και άνω κοινωνικά 

στρώματα απάντησαν με σχετική σιγουριά για την επιλογή τους, τα παιδιά από τα 

κατώτερα κοινωνικά στρώματα απάντησαν διατακτικά ή δυσκολεύονταν να 

αιτιολογήσουν την επιλογή τους. Έτσι, τα παιδιά που ανήκουν στα κατώτερα 

στρώματα και θεωρούνται από τις νηπιαγωγούς αδύναμα, τα 3 απάντησαν ότι δεν 

ξέρουν γιατί θέλουν να γίνουν γιατροί ενώ μόνο το ένα από αυτά ανέφερε ότι θέλει να 

γίνει γιατί δίνει εξετάσεις για να γίνει και η αδελφή του, ένα δεν δικαιολόγησε την 

επιλογή του, ενώ ένα απάντησε ότι θέλει να γίνει σαν την μαμά του (δασκάλα), η 

οποία δεν εξασκεί την ιδιότητα της δασκάλας ως επάγγελμα. Τα παιδιά που ανήκουν 

στα κατώτερα στρώματα και θεωρούνται μέτρια από τις νηπιαγωγούς όταν 

δικαιολόγησαν την επιλογή τους φάνηκε να προσανατολίζονται σε συγκεκριμένα 

νοήματα, καθώς το ένα επέλεξε το επάγγελμα του κτηνιάτρου, επειδή στην διπλανή 

τάξη είχαν φέρει μια χελώνα, το άλλο επειδή της αρέσει η εμφάνιση των 

τραγουδιστών και το τρίτο επειδή αυτό το επάγγελμα επέλεξε η φίλη της. Τέλος το 

μόνο παιδί που ανήκει στα κατώτερα στρώματα και θεωρείται από τη νηπιαγωγό ως 

δυνατό, επέλεξε το επάγγελμα του πιλότου αλλά κι αυτό δεν δικαιολόγησε την 

απάντησή του.

Όσον αφορά τα μεσαία επαγγέλματα, δηλαδή, κομμώτρια, σερβιτόρος και 

υπάλληλος σε μαγαζί με ρούχα, παρατηρήθηκε ότι τα επιλέγουν 2 παιδιά από τα 

μεσαία στρώματα, που θεωρούνται και από τις νηπιαγωγούς ως μέτρια, και 2 παιδιά 

από τα κατώτερα στρώματα, τα οποία επίσης θεωρούνται από τις νηπιαγωγούς ως 

αδύναμα παιδιά. Τα 3 από τα τέσσερα παιδιά επέλεξαν αυτά τα επαγγέλματα από 

μίμηση προς τους γονείς τους (τα 2 μεσαία και το 1 αδύναμο), ενώ το τέταρτο παιδί 

δεν μπορούσε να δικαιολογήσει την επιλογή της κομμώτριας και δήλωσε ότι της 

αρέσει επειδή βλέπει "να βάφουν τα ανθρωπάκια".

Τα κατώτερα επαγγέλματα, βενζινάς, μάστορας, ξυλοκόπος-ξυλουργός, 

βαφέας, επιλέγουν δύο παιδιά από τα ανώτερα στρώματα, ένα από τα μεσαία και ένα 

από τα κατώτερα. Τα δύο παιδιά από τα ανώτερα στρώματα θεωρούνται από τις 

νηπιαγωγούς ως μέτρια και απαντούν ότι επιλέγουν τα επαγγέλματα του βενζινά και 

του μάστορα, επειδή, ο πρώτος θέλει να βγάλει πολλά λεφτά και ο δεύτερος, από 

μίμηση του παππού του. Το παιδί που ανήκει στα κατώτερα στρώματα και επιλέγει να
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γίνει ξυλουργός αναφέρει ότι θέλει να γίνει όπως ο μπαμπάς του και να "χτυπάει 

ξύλα" χωρίς να αναφέρει το επάγγελμα αλλά μόνο τη δράση. Τέλος, το μόνο παιδί 

που επέλεξε το επάγγελμα του βαφέα και ανήκει στα μεσαία στρώματα, θεωρείται 

από τη νηπιαγωγό ως δυνατό, και δηλώνει ότι θέλει να γίνει βαφέας, επειδή του 

αρέσει να βάφει και φαίνεται αρκετά σίγουρο για την επιλογή του. Αποτελεί, επίσης, 

το μοναδικό δυνατό παιδί που επέλεξε ένα επάγγελμα που ανήκει στα κατώτερα 

κοινωνικά στρώματα και δεν προϋποθέτει θεωρητική κατάρτιση και εκπαίδευση.

Τέλος, δύο παιδιά, που το ένα ανήκει στα ανώτερα στρώματα και θεωρείται 

αδύναμο και ένα που ανήκει στα μεσαία στρώματα και θεωρείται μέτριο, στην 

ερώτηση για το επάγγελμα, επέλεξαν δύο δραστηριότητες που δεν μπορούν να 

θεωρηθούν ως επαγγέλματα. Το πρώτο παιδί (ΑΠ2) δήλωσε ότι θέλει να γίνει 

φαντάρος, εκφράζοντας προφανώς κάποιο πρότυπο που έχει από την οικογένειά του 

και δυσκολεύτηκε να αιτιολογήσει την απάντησή του, καθώς και να καταλάβει τι 

ζητούσε η ερώτηση. Το δεύτερο παιδί δήλωσε ότι θέλει να γίνει ιππότης και 

μπορούσε με μεγάλη ευχέρεια να απαντήσει γιατί. Μετά από αρκετές φορές που 

ρωτήθηκε, κατάλαβε ότι αυτό που του ζητούνταν ήταν τι δουλεία θα κάνει όταν 

μεγαλώσει και απάντησε επίσης με αρκετά μεγάλη άνεση, ότι θα κάνει ότι κάνει και ο 

πατέρας του, χωρίς, όμως, να προσδιορίζει ή να γνωρίζει τι ακριβώς κάνει ο πατέρας 

του.

Γ3.2.1 Ποιοτική Ανάλυση των Συνεντεύξεων

Όπως αναφέραμε και στην περιγραφή του ερευνητικού μας εργαλείου θα 

επεξεργαστούμε τα στοιχεία μας και ποιοτικά ώστε να εντοπίσουμε τον τρόπο με τον 

οποίο εκφράζονται τα παιδιά από τις τρεις αξιολογικές και κοινωνικές κατηγορίες. 

Σύμφωνα με τον Bourdieu, ένα σημαντικό κομμάτι του πολιτιστικού κεφαλαίου 

αποτελεί και η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο κάθε άνθρωπος. Παράλληλα, ο Bernstein 

εντοπίζει δύο τύπους γλώσσας που χρησιμοποιούνται ο ένας από τα κατώτερα 

στρώματα, δημόσια γλώσσα, και ο άλλος από τα μεσαία και άνω κοινωνικά 

στρώματα, επίσημη γλώσσα. Και οι δύο θεωρούν ότι το σχολείο χρησιμοποιεί, αλλά 

και απαιτεί από τα παιδιά την χρήση της επίσημης γλώσσας και μέσα από αυτόν τον 

συμβολικό έλεγχο συμβάλει στην αναπαραγωγή της κοινωνικής διαστρωμάτωσης. 

Βασιζόμενοι, λοιπόν, στα παραπάνω θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε ποια από τα 

παιδιά του δείγματός μας χρησιμοποιούν επίσημη γλώσσα κι αν αυτό τελικά αποτελεί
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κριτήριο για την κατάταξή τους από τις νηπιαγωγούς στις τρεις αξιολογικές 

κατηγορίες-αδύναμα, μέτρια, δυνατά.

Για να εντοπίσουμε τα παραπάνω μέσα στις συνεντεύξεις των παιδιών, 

χρησιμοποιήσαμε τα στοιχεία που θεωρεί ο Bernstein ότι χαρακτηρίζουν την κάθε 

γλώσσα και περιγράφονται στο έργο του Class, Codes and Control Vol.l. Καθώς, 

όμως, οι συνεντεύξεις είχαν ως αρχικό στόχο την άντληση πληροφοριών από τα 

παιδιά, δεν είναι πάρα πολλές οι ερωτήσεις, στις οποίες τα παιδιά μπορούσαν να 

απαντήσουν ανοιχτά και με ολοκληρωμένες προτάσεις. Σε όσα τελικά στοιχεία είχαμε 

προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε πόσο εύκολα κατανοούσαν το νόημα της ερώτησης, 

καθώς και πόσο εύκολα εκφράζονταν, αν μπορούσαν να δημιουργήσουν μια 

ολοκληρωμένη πρόταση, τις πτώσεις που χρησιμοποιούν και το λεξιλόγιο για να 

εκφράσουν το νόημα που θέλουν, πως συντάσσουν τις προτάσεις, αν χρησιμοποιούν 

προτάσεις που να περιέχουν τόσο το αίτιο όσο και το αποτέλεσμα και τέλος αν 

προσανατολίζονται σε συγκεκριμένα ή αφηρημένα νοήματα. Θα παρουσιάσουμε τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από την παραπάνω επεξεργασία για κάθε κατηγορία 

παιδιών, που δημιούργησαν οι νηπιαγωγοί μέσα από την άτυπη αξιολόγησή τους, 

επισημαίνοντας τις διαφορές που παρουσιάζονται λόγω της κοινωνικής τους 

τοποθέτησης.

Όσον αφορά, λοιπόν, τα παιδιά που θεωρούνται από τις νηπιαγωγούς ως 

αδύναμα και ανήκουν στην πλειοψηφία τους στα κατώτερα στρώματα (9/11), 

παρατηρήθηκε ότι ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό προσανατολίζονταν στις απαντήσεις 

τους σε συγκεκριμένα νοήματα και αναφέρονταν περισσότερο στην ύλη κι όχι στο 

περιεχόμενο των στοιχείων που ανέφεραν (7/11). Οι απαντήσεις τους ήταν 

περιγραφικές (7/11), ενώ τα περισσότερα (8/11) εμφάνισαν αδυναμία στο να 

κατασκευάσουν μια ολοκληρωμένη πρόταση. Παρατηρήθηκαν, επίσης, αρκετά 

προβλήματα στη σύνταξη των προτάσεων (7/11) και κανένα δεν χρησιμοποιούσε 

δευτερεύουσες προτάσεις, αλλά συνέδεαν νοήματα μόνο με τον σύνδεσμο "και". Για 

να επιχειρηματολογήσουν ή για να εξηγήσουν το νόημα αυτών που έλεγαν, 

χρησιμοποιούσαν στην πλειοψηφία τους προστακτική και επαναλάμβαναν τις λέξεις 

που δεν ακούγονταν καλά, ανεβάζοντας τον τόνο της φωνής τους (7/11), ενώ 

παράλληλα χρησιμοποιούσαν προτάσεις που περιείχαν τόσο το αίτιο όσο και το 

αποτέλεσμα από τη δράση που ήθελαν να περιγράφουν (5/11). Πέντε από αυτά,

s6 Bernstein, Β., (1977), Class, Codes and Control, Vol.l, σελ.42-43, 55
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παρουσίασαν δυσκολία στην κατανόηση των ερωτήσεων και χρειάστηκε να τις 

επαναλάβουμε αρκετές φορές, ενώ άλλα πέντε προσπαθούσαν να αποφύγουν να 

απαντήσουν σε κάποιες ερωτήσεις, με διάφορους τρόπους, ενώ δύο από αυτά 

δήλωναν ότι δεν ήξεραν να απαντήσουν ή δεν θυμόταν, ώστε να μην επιμείνουμε κι 

άλλο για να πάρουμε απάντηση. Τέλος, μόνο 3/11 παιδιά αυτής της κατηγορίας 

παρουσίασαν έντονη δυσκολία στην έκφρασή τους, ενώ επίσης μόνο 3/11 

προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν στοιχεία επίσημης γλώσσας, χωρίς όμως και τόσο 

μεγάλη επιτυχία.

Στα παιδιά που θεωρούνται από τις νηπιαγωγούς αδύναμα και δεν ανήκουν 

στα κατώτερα στρώματα, είδαμε ότι τα στοιχεία που προαναφέραμε δεν εκφράζουν 

απόλυτα τον τρόπο που απάντησαν στις ερωτήσεις. Έτσι, παρατηρήθηκε ότι το ένα 

παιδί που ανήκει στα ανώτερα στρώματα (ΑΠ2) είχε αρκετά μεγαλύτερη ευχέρεια 

στο να απαντήσει στις ερωτήσεις μας. Καταλάβαινε το νόημα των ερωτήσεων και 

ήταν σε θέση να απαντήσει δημιουργώντας δικές του και αρκετά ολοκληρωμένες 

προτάσεις και δεν χρειάζονταν να επαναλάβει την διατύπωση της ερώτησης για να 

εκφραστεί. Χρησιμοποιούσε πιο επίσημες εκφράσεις, όπως "να σκεφτώ", όταν 

καθυστερούσε να απαντήσει και μπορούσε ευκολότερα να επιχειρηματολογήσει τις 

απαντήσεις του. Παρ' όλ' αυτά, προσανατολίζονταν κι αυτό σε συγκεκριμένα 

νοήματα, όπως στις απαντήσεις του για το επάγγελμα. Επίσης, και το παιδί που 

θεωρείται αδύναμο αλλά ανήκει στα μεσαία στρώματα (ΕΠΙ) είχε μεγαλύτερη 

ευχέρεια στην περιγραφή και στην ομιλία του γενικότερα και μπορούσε να εκφράσει 

επιχειρήματα για τις απαντήσεις του, αλλά, παρ' όλ' αυτά, παρατηρήσαμε στη 

συνέντευξή του αρκετά από τα στοιχεία που εντοπίσαμε και στα υπόλοιπα παιδιά που 

ανήκουν στα κατώτερα στρώματα.

Όσον αφορά τα παιδιά που θεωρούνται από τις νηπιαγωγούς ως μέτρια, 

παρατηρήθηκε, ότι ήταν πολύ πιο πρόθυμα να μιλήσουν και είχαν αρκετή άνεση στο 

λόγο τους (9/11). Τα 8/11 μπορούσαν και κατασκεύαζαν ολοκληρωμένες προτάσεις 

και χρησιμοποιούσαν σωστά λέξεις που θα μπορούσαμε να εντάξουμε στην επίσημη 

γλοίσσα. Τα 7/11 απαντούσαν στις ερωτήσεις, συμμετέχοντας σε διάλογο μαζί μας 

και παρακολουθώντας τη ροή των ερωτήσεων και των απαντήσεων και τα 6 από αυτά 

μπορούσαν και αιτιολογούσαν τις απαντήσεις τους ολοκληρωμένα και χωρίς να 

επαναλαμβάνουν απλά τις λέξεις που έλεγαν. Δευτερεύουσες προτάσεις, 

παρατηρήθηκε ότι μπορούσαν να σχηματίσουν μόνο 4/11 παιδιά, καθώς ο ίδιος 

αριθμός παιδιών φάνηκε να έχουν γνώσεις σύνθετων εννοιών.
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Και σε αυτή την κατηγορία τα παιδιά που ξεχώρισαν, λόγω της αδυναμίας 

τους στη χρήση του λόγου ή την πιο επεξεργασμένη χρήση του, ήταν τα παιδιά που 

ανήκαν στα κατώτερα και στα ανώτερα στρώματα αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, τα 

παιδιά που ανήκαν στα κατώτερα στρώματα (ΔΠ3,ΔΠ5), παρατηρήθηκε ότι 

χρησιμοποιούσαν δημόσια γλώσσα κι όταν έκαναν προσπάθειες για να 

χρησιμοποιήσουν επίσημη χρησιμοποιούσαν τις λέξεις και τα νοήματα λάθος. Η ίδια 

συμπεριφορά παρατηρήθηκε και από ένα παιδί που ανήκε στα μεσαία στρώματα, το 

οποίο προσπαθούσε να κατασκευάσει δικές του λέξεις που να ακούγονται πιο 

επίσημες, όμως όταν άρχισε να νοιώθει πιο οικεία χρησιμοποιούσε μόνο δημόσια 

γλώσσα. Τα παιδιά, λοιπόν, από τα κατώτερα στρώματα, παρατηρήθηκε ότι έκαναν 

και αρκετά γραμματικά και συντακτικά λάθη και ότι στις απαντήσεις τους 

προσανατολίζονταν σε συγκεκριμένα νοήματα και στην υλική διάσταση των 

στοιχείων που ανέφεραν. Αντίθετα, τα παιδιά που ανήκουν στα ανώτερα κοινωνικά 

στρώματα (ΑΠ3,ΓΠ2,ΓΠ3) χρησιμοποιούν με έναν φυσικό τρόπο την επίσημη 

γλώσσα. Βέβαια, παρουσιάζονταν αρκετά πιο λακωνικοί από ότι τα παιδιά που 

ανήκαν στα μεσαία στρώματα, καθώς και σε σχέση με τα άλλα παιδιά από τα 

ανώτερα στρώματα που ήταν στην τάξη τους.

Τέλος, όσον αφορά τα παιδιά που αξιολογούνται από τις νηπιαγωγούς ως 

δυνατά, ήταν ακόμη πιο άνετα με τη χρήση της γλώσσας κατά τη διάρκεια των 

συνεντεύξεων, αλλά και με την διαδικασία. Τα περισσότερα (10/14) εκφράζονταν με 

μεγάλη αυτοπεποίθηση, χρησιμοποιούσαν σωστά και ουσιαστικά την επίσημη 

γλώσσα και έδιναν ουσιαστικές απαντήσεις στις ερωτήσεις μας. Τα 9/14 είχαν 

ολοκληρωμένο λόγο και μπορούσαν να κατασκευάσουν ολοκληρωμένες προτάσεις, 

ενώ τα 8 από αυτά δεν έκαναν συντακτικά λάθη και χρησιμοποιούσαν δευτερεύουσες 

προτάσεις. Τα 6/14 παιδιά αιτιολόγησαν περιγράφοντας με ακρίβεια αυτό που ήθελαν 

να πουν, ενώ μόνο 3/14 δεν απάντησαν ή απέφευγαν να απαντήσουν.

Συγκεκριμένα, οι ΓΠ5 και ΓΠ6, οι οποίοι μάλιστα ήταν χωρίς σκέψη η πρώτη 

επιλογή της νηπιαγωγού για τα δυνατά παιδιά που θα μου υποδείκνυε, όπως και ο 

ΑΠ5, δεν απάντησαν επαρκώς στις ερωτήσεις (ο ΑΠ5 δεν ήθελε να συμμετάσχει 

καθόλου στη διαδικασία). Ήταν διατακτικοί και χρειάζονταν αρκετή ώρα για να 

απαντήσουν. Αντίθετα μέσα στην τάξη παρουσιάζονταν αρκετά δραστήριοι και 

γλωσσικά άνετοι και η διστακτικότητά τους θεωρούμε ότι μπορεί να προέρχεται από 

την έλλειψη οικειότητας, καθώς και από το άγχος που πρέπει να τους δημιουργούσε 

το μαγνητόφωνο.
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Στα παιδιά που θεωρούνται από τις νηπιαγωγούς δυνατά, περιλαμβάνονται και 

ένα παιδί που ανήκει στα κατώτερα στρώματα (ΔΠ4) και 4 που ανήκουν στα μεσαία 

(ΔΠ6,ΕΠ5,ΕΠ6,ΖΠ5). Από αυτά τα παιδιά, διαφορά παρουσίασε μόνο αυτό που 

ανήκει στα κατώτερα το οποίο απάντησε σύντομα αλλά περιεκτικά στις ερωτήσεις 

μας και ήταν άνετος με τη χρήση του λόγου, καθώς και ένα μόνο παιδί από τα μεσαία 

(ΔΠ6), στο λόγο του οποίου εντοπίσαμε αρκετά στοιχεία από αυτά που 

χρησιμοποιούν τα παιδιά από τα κατώτερα στρώματα. Έτσι, επαναλάμβανε τη δομή 

των ερωτήσεων για να απαντήσει και φαινόταν να προσανατολίζεται αρκετά σε 

συγκεκριμένα νοήματα. Τα υπόλοιπα παιδιά που ανήκουν στα μεσαία στρώματα, δεν 

παρουσίασαν σημαντικές διαφορές από τα παιδιά που ανήκουν στα ανώτερα. Είχαν κι 

αυτά την ίδια άνεση και μιλούσαν ολοκληρωμένα και χωρίς συντακτικά ή άλλα λάθη.

Γ3.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

Κατά τον σχεδιασμό του συγκεκριμένου ερευνητικού εργαλείου ο οποίος 

παρουσιάζεται και στην περιγραφή του παραπάνω, ο αρχικός στόχος ήταν να 

εντοπίσουμε το αν υπάρχει ετικετοποίηση από τις νηπιαγωγούς, αν αυτή είναι γνωστή 

στα παιδιά κι αν επηρεάζει τόσο τις σχέσεις τους με τα άλλα παιδιά, όσο και τις 

φιλοδοξίες τους για το μέλλον. Στην πορεία όμως καθώς και κατά τη διάρκεια της 

επεξεργασίας των δεδομένων μας για να αντλήσουμε τα αποτελέσματα 

παρατηρήσαμε ότι έχουμε συλλέξει στοιχεία τα οποία σχετίζονται με όλες τις 

υποθέσεις που διατυπώσαμε στην αρχή της ερευνητικής μας προσπάθειας κι ότι τα 

στοιχεία αυτά τις επιβεβαιώνουν.

Έτσι μέσα από την ποιοτική ανάλυση των δεδομένων μας καθώς και μέσα από 

την αιτιολόγηση που έδωσαν σχετικά με την επιλογή του καλύτερου φίλου ή του 

καλύτερου μαθητή οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά που ανήκουν στα 

ανώτερα στρώματα χρησιμοποιούν επίσημη γλώσσα και επεξεργασμένο κώδικα 

επικοινωνίας και προσανατολίζονται μέσα από τις απαντήσεις τους σε αφηρημένα 

νοήματα. Τα παιδιά που ανήκουν στα μεσαία στρώματα παρουσιάζονται να 

προσπαθούν ή και να πετυχαίνουν να διαφοροποιηθούν από τα παιδιά που ανήκουν 

στα κατώτερα στρώματα και ο λόγος τους να χαρακτηρίζεται από κάποια στοιχεία της 

επίσημης γλώσσας και να προσπαθούν να κατασκευάσουν ή να χρησιμοποιήσουν 

λέξεις που θα περιλαμβάναμε στην επίσημη γλώσσα. Ταυτόχρονα τα περισσότερα 

φάνηκαν να προσανατολίζονται σε αφηρημένα νοήματα ενώ κάποια σε
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συγκεκριμένα. Αντίθετα τα παιδιά που ανήκουν στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα 

και κυρίως αυτά που θεωρούνται από τις νηπιαγωγούς ως μέτριοι και αδύναμοι 

μαθητές χρησιμοποιούν δημόσια γλώσσα και περιορισμένο κώδικά επικοινωνίας ενώ 

ταυτόχρονα μέσα από τις αιτιολογήσεις τους ανεξάρτητα για ποια ενότητα είναι 

φαίνεται να προσανατολίζονται σε συγκεκριμένα νοήματα.

Όσον αφορά τη συμπεριφορά της νηπιαγωγού απέναντι στα παιδιά, δεν 

μπορεί να παρατηρηθεί άμεσα αλλά έμμεσα μέσα από τις απαντήσεις των παιδιών 

στην πρώτη ενότητα ερωτήσεων, σχετικά με τις προτιμήσεις τους για τις 

δραστηριότητες που πραγματοποιούνταν κατά τη διάρκεια του καθημερινού 

προγράμματος. Έτσι παρατηρώντας ότι τα παιδιά που ανήκουν στα κατώτερα 

κοινωνικά στρώματα επιλέγουν στις απαντήσεις τους περισσότερο δραστηριότητες 

στις οποίες δεν έρχονται σε άμεση επαφή με τη νηπιαγωγό, όπως συγκεκριμένες 

γωνιές και ζωγραφική και συγκρίνοντας τα αποτελέσματα αυτά με τη συμπεριφορά 

που παρατηρήθηκε ότι εκφράζεται προς αυτά τα παιδιά από τις νηπιαγωγούς μας 

οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα 

προσανατολίζονται στις απαντήσεις τους προς αυτές τις επιλογές, επειδή, λόγω της 

ετικετοποίησης και της αυτοεκπληρούμενης προφητείας, οι νηπιαγωγοί όταν έρχονται 

σε επαφή μαζί τους είτε δεν τους δίνουν σημασία είτε τους κάνουν συνέχεια 

παρατήρηση γεγονότα που δεν τους είναι ιδιαίτερα ευχάριστα.

Αντίθετα τα παιδιά που ανήκουν στα μεσαία και άνω κοινωνικά στρώματα 

παρατηρήθηκε ότι επιλέγουν και δραστηριότητες κατά τις οποίες έρχονται σε επαφή 

με τη νηπιαγωγό. Παρ' ολ' αυτά ο τρόπος που απάντησαν μας οδηγεί στα εξής 

συμπεράσματα. Αρχικά ότι αρκετά από τα παιδιά που ανήκουν στα μεσαία στρώματα 

ανέφεραν τις συγκεκριμένες δραστηριότητες επειδή αυτές "έπρεπε" να επιλέξουν, 

αυτές δηλαδή ζητούσαν οι ερωτήσεις. Έπειτα συμπεραίνουμε ότι οι επιλογές τους 

αυτές είναι αποτέλεσμα του γεγονότος, πάλι συγκρινόμενα με τα αποτελέσματα των 

παρατηρήσεων, ότι τα παιδιά από τα μεσαία και άνω κοινωνικά στρώματα δέχονται 

περισσότερες επιβραβεύσεις και ενθαρρύνσεις από τη νηπιαγωγό σε όλες τις 

δραστηριότητες κι έτσι τους είναι πραγματικά ευχάριστες.

Από την ίδια ενότητα θεωρούμε πως μπορούμε να αντλήσουμε και τα 

συμπεράσματά μας όσον αφορά τη συμπεριφορά των υπόλοιπων παιδιών της τάξης 

προς τα παιδιά που αξιολογούνται από τη νηπιαγωγό θετικά ή αρνητικά. 

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι τα παιδιά από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα που 

θεωρούνται από τις νηπιαγωγούς αδύναμοι μαθητές δεν επέλεξαν με μεγάλο ποσοστό
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ότι τους αρέσει το διάλειμμα ή δεν αναφέρθηκαν στους φίλους τους λόγω της 

περιθωριοποίησης τους από τα άλλα παιδιά που προέρχεται από την κοινωνική 

ετικέτα που τους έχει επικολληθεί. Αντίστοιχα τα παιδιά που ανήκουν στα μεσαία και 

άνω κοινωνικά στρώματα φαίνεται και μέσα από τα αποτελέσματά της επιτόπιας 

παρατήρησης να είναι αποδεκτά από το σύνολο των παιδιών και συνεπώς να τους 

είναι πραγματικά πιο ευχάριστο το διάλειμμα ή να συνευρίσκονται και να παίζουν με 

τους φίλους τους.

Από το σύνολο λοιπόν των απαντήσεων των παιδιών καταλήγουμε στο 

συμπέρασμα που φαίνεται να επιβεβαιώνει την υπόθεσή μας ότι η νηπιαγωγός 

επικολλά ετικέτες στα παιδιά ανάλογα με την επίδοση που θεωρεί ότι έχουν κι ότι 

αυτή έχει γίνει αντιληπτή από όλα τα παιδιά, τόσο για τη δική τους θέση στην 

αξιολογική κλίμακα, όσο και για τη θέση των υπόλοιπων παιδιών. Αυτό φαίνεται 

έντονα στο γεγονός ότι η επιλογή για τον καλό και κακό μαθητή από τα παιδιά 

ταυτίζεται με την κατηγοριοποίηση που κάνει η νηπιαγωγός. Έτσι τα παιδιά που 

ανήκουν στα κατώτερα στρώματα θεωρούνται από τις νηπιαγωγούς ως αδύναμοι 

μαθητές επιλέγονται από την πλειοψηφία των παιδιών ως κακοί μαθητές. Αντίστοιχα 

τα παιδιά που ανήκουν στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα και θεωρούνται από τις 

νηπιαγωγούς ως δυνατοί μαθητές επιλέγονται επίσης από την πλειοψηφία των 

παιδιών ως καλοί μαθητές. Όσον αφορά τις απαντήσεις των παιδιών από τα μεσαία 

και κάτω κοινωνικά στρώματα οι οποίες εκφράζουν αρνητική άποψη για τους 

μαθητές που θεωρεί η νηπιαγωγός πιο δυνατούς από αυτά-είτε θεωρούνται μέτρια 

είτε θεωρούνται δυνατά-συμπεραίνουμε συγκρίνοντας τις απαντήσεις αυτές με τις 

απαντήσεις για τον "χειρότερο" φίλο, ότι παρουσιάζονται ως μια προσπάθεια 

αποποίησης της ετικέτας που τους έχει επικολληθεί και μια επιθυμία ανόδου στην 

αξιολογική κλίμακα της νηπιαγωγού.

Το γεγονός αυτό όπως αναφέραμε ήδη συμπεραίνουμε ότι ευθύνεται και για 

κάποιες από τις απαντήσεις των παιδιών για τον καλύτερο και τον "χειρότερο" φίλο. 

Συγκρίνοντας λοιπόν όλες τις απαντήσεις για τους φίλους των παιδιών και τις 

επιλογές τους για τους καλύτερους ή τους "χειρότερους" μαθητές οδηγούμαστε στο 

συμπέρασμα ότι τελικά δεν επηρεάζεται τόσο η επιλογή του καλύτερου μαθητή από 

τις φιλίες αλλά οι φιλίες από την αξιολογική κατηγοριοποίηση που κάνει η 

νηπιαγωγός. Έτσι βλέπουμε να επιλέγονται από τα μέτρια και δυνατά παιδιά που 

ανήκουν στα μεσαία και άνω κοινωνικά στρώματα φίλοι από τις ίδιες ή ανώτερες 

αξιολογικές κατηγορίες. Βλέπουμε τα παιδιά από τα κατώτερα στρώματα αλλά και
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γενικότερα όσα θεωρούνται από τις νηπιαγωγούς ως αδύναμα να μην επιλέγονται ως 

καλοί φίλοι και οι δικές τους επιλογές, όταν αφορούν παιδιά που ανήκουν στα μεσαία 

και άνω στρώματα και θεωρούνται μέτριοι ή δυνατοί μαθητές να μην έχουν 

ανταπόκριση. Φαίνεται λοιπόν από τα παιδιά από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα 

λόγω της ετικέτας που τους έχει επικολληθεί να περιθωριοποιούνται από τα υπόλοιπα 

παιδιά και αρκετές φορές να μην αναφέρονται καν.

Τέλος, μέσα από τις απαντήσεις για την επιλογή του επαγγέλματος, κυρίως 

μέσα από τον τρόπο που απάντησαν τα παιδιά συμπεραίνουμε πως η ετικέτα που τους 

επικολλάται επηρεάζει περισσότερο τις επιλογές τους όσον αφορά το μελλοντικό τους 

επάγγελμα παρά η κοινωνική τους προέλευση. Παρατηρήθηκε λοιπόν ότι τα παιδιά 

που θεωρούνται από τις νηπιαγωγούς αδύναμοι μαθητές, επιλέγουν αρκετά 

συνηθισμένα επαγγέλματα που τοποθετούνται στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα 

όπως γιατρός, τραγουδίστρια, χωρίς όμως να έχουν ούτε τη σιγουριά των μέτριων και 

δυνατών παιδιών και πολλές φορές χωρίς να γνωρίζουν τι ακριβώς είναι το 

επάγγελμα αυτό παρουσιάζοντας αδυναμία να επιχειρηματολογήσουν την επιλογή 

τους. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι και αυτές οι απαντήσεις αποτελούν ακόμη ένα τρόπο 

να αποποιηθούν την ετικέτα που τους έχει επικολληθεί. Το συμπέρασμα αυτό 

ενισχύεται και από το γεγονός ότι παρατηρήσαμε ότι τα παιδιά που ανήκουν στα 

κατώτερα στρώματα και θεωρούνται από τις νηπιαγωγούς ως αδύναμα και μέσα από 

τα παρατηρήσεις μας φάνηκε ότι έχουν αποδεχτεί την ετικέτα που τους επικολλάται 

κι έχουν φτάσει στο επίπεδο της δευτερεύουσας απόκλισης επιλέγουν επαγγέλματα 

από τα μεσαία και κάτω κοινωνικά στρώματα χωρίς να εκφράζουν κάποια παραπάνω 

φιλοδοξία.

Συμπεραίνουμε τελικά μέσα από όλα τα αποτελέσματά που αντλήσαμε από τις 

συνεντεύξεις των παιδιών ότι η άτυπη αξιολόγηση που πραγματοποιεί η νηπιαγωγός 

έχει επιλεκτικό χαρακτήρα και οδηγεί στην αναπαραγωγή ως ένα βαθμό της 

κοινωνικής διαστρωμάτωσης, ενώ ταυτόχρονα η επικόλληση των ετικετών στα παιδιά 

λόγω της αξιολογικής κατηγοριοποίησης από τις νηπιαγωγούς επηρεάζουν τόσο τις 

επιλογές των παιδιών, τη στάση τους προς την εκπαιδευτική διαδικασία, τις 

κοινωνικές τους σχέσεις και τις φιλοδοξίες τους συμβάλλοντας σε έναν μεγάλο βαθμό 

στην επιλεκτική λειτουργία του σχολείου.
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Δ. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Κατά το σχεδίασμά της ερευνητικής μας μελέτης κάναμε κάποιες υποθέσεις 

βασισμένες στον σκοπό που αφορά τα στοιχεία που αξιολογούνται στο νηπιαγωγείο 

και το ρόλο των κοινωνικών παραγόντων και συγκεκριμένα του πολιτιστικού 

κεφαλαίου και του κώδικα επικοινωνίας, καθώς και τη διαδικασία και τα 

αποτελέσματα της επικόλλησης της κοινωνικής ετικέτας.

Μέσα λοιπόν από την επεξεργασία των δεδομένων που αντλήσαμε με τα τρία 

ερευνητικά μας εργαλεία παρατηρούμε ότι τελικά οι υποθέσεις που διατυπώσαμε 

έχουν επαληθευθεί στο σύνολό τους.

Επιβεβαιώθηκε λοιπόν ότι το πολιτιστικό κεφάλαιο αλλά και η χρήση 

επεξεργασμένου ή περιορισμένου κώδικά αποτελούν τα κύρια κριτήρια με βάση τα 

οποία πραγματοποιείται η άτυπη αξιολόγηση στο νηπιαγωγείο και η 

κατηγοριοποίηση των παιδιών στην αξιολογική κλίμακα της τάξης. Έτσι είδαμε μέσω 

της επιτόπιας παρατήρησης και της συνέντευξης ότι τα παιδιά που προέρχονται από 

τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα κατέχουν υψηλό πολιτιστικό κεφάλαιο και 

επεξεργασμένο επικοινωνιακό κώδικα, ενώ τα παιδιά που προέρχονται από τα 

κατώτερα κοινωνικά στρώματα κατέχουν χαμηλότερο πολιτιστικό κεφάλαιο και 

χρησιμοποιούν περιορισμένο επικοινωνιακό κώδικα. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα 

αυτά με τις απαντήσεις των νηπιαγωγών στο ερωτηματολόγιο και την αρχική 

αξιολογική κρίση που εξέφρασαν για τα παιδιά παρατηρούμε ότι τα παιδιά που 

ανήκουν στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα αξιολογούνται στην πλειοψηφία τους ως 

δυνατοί μαθητές, ενώ τα παιδιά που ανήκουν στα κατώτερα στρώματα ως αδύναμοι 

μαθητές.

Την ίδια στιγμή μπορούμε να επιβεβαιώσουμε και το γεγονός ότι οι 

αξιολογικές κρίσεις δεν κοινοποιούνται "επίσημα" στα παιδιά αλλά εκφράζονται 

έμμεσα μέσα από τη διαφορετική συμπεριφορά των νηπιαγωγών προς τα παιδιά που 

θεωρούνται αδύναμα και δυνατά, παρόλο που η θεωρητική τοποθέτηση των 

νηπιαγωγών είναι διαφορετική. Η έκφραση αυτή γίνεται αντιληπτή από τα παιδιά και 

επηρεάζει τόσο την επίδοση τους και τη στάση τους απέναντι στη σχολική 

διαδικασία, όσο και τις φιλοδοξίες τους. Έτσι για τα περισσότερα παιδιά που 

θεωρούνται αδύναμοι μαθητές και ανήκουν στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα, 

έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις για να περάσουν στο επίπεδο της δευτερεύουσας 

απόκλισης, προσπαθώντας έτσι μέσα από την έκφραση μορφών παραβατικής
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συμπεριφοράς να προσελκύσουν το ενδιαφέρον της νηπιαγωγού και έχουν παραιτηθεί 

από κάθε προσπάθεια να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σχολείου, καθώς κάθε 

προσπάθειά τους αποτελεί και μια νέα απογοήτευση, αντιμετωπίζοντας την αρνητική 

στάση ή την αδιαφορία της νηπιαγωγού.

Η απογοήτευση αυτή προκύπτει από το ότι οι νηπιαγωγοί πραγματικά 

αξιολογούν με βάση την εντύπωση που έχουν σχηματίσει για ένα παιδί, με βάση 

δηλαδή την προσδοκία τους για αυτά που έχουν προκύψει μέσα από την αξιολόγηση 

του πολιτιστικού κεφαλαίου και του κώδικά επικοινωνίας που κατέχουν τα παιδιά. Το 

γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τις υποθέσεις μας σχετικά με την θεωρία της 

αυτοεκπληρούμενης προφητείας, καθώς οι νηπιαγωγοί παρουσιάστηκαν να αγνοούν 

προσπάθειες αποποίησης της ετικέτας των παιδιών που αξιολογούνται ως αδύναμα 

και ανήκουν στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα και όψεις παραβατικών 

συμπεριφορών των παιδιών που αξιολογούνται ως δυνατά και ανήκουν στα ανώτερα 

κοινωνικά στρώματα.

Την ίδια αντιμετώπιση επιβεβαιώθηκε ότι είναι αναγκασμένα τα παιδιά από τα 

κατώτερα κοινωνικά στρώματα να έχουν και από τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης και 

κυρίως αυτά που ανήκουν στα μεσαία και άνω κοινωνικά στρώματα, λόγω της 

ετικέτας που τους έχει επικολληθεί. Έτσι τα παιδιά αυτά περιθωριοποιούνται και 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να κοινωνικοποιηθούν γεγονός που σύμφωνα με την 

θεωρία της κοινωνικής ετικέτας, αν δεν έχουν φτάσει ήδη, θα τους οδηγήσει στο 

επίπεδο της δευτερεύουσας απόκλισης οριστικοποιώντας την κατάσταση τους. 

Αντίθετα τα παιδιά από τα μεσαία και άνω κοινωνικά στρώματα, αποδείχθηκε πως 

έχουν περισσότερες αντιστάσεις στην επικόλληση της ετικέτας και να προσπαθούν 

περισσότερο να την αποποιηθούν. Επίσης γίνονται σχετικά πιο αποδεκτά από τα άλλα 

παιδιά και έχουν τα απαιτούμενα "εφόδια" για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του 

σχολείου, δηλαδή το πολιτιστικό κεφάλαιο και τον επεξεργασμένο κώδικα 

επικοινωνίας, απλά για κάποιους λόγους που δεν είμαστε σε θέση να αναλύσουμε 

εδώ, δεν τα εξέφραζαν.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε ότι η 

εισαγωγή της έννοιας και της λειτουργίας της άτυπης αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο 

δεν είναι τόσο "αθώα" όσο παρουσιάζεται μέσα από το αναλυτικό πρόγραμμα και το 

βιβλίο της νηπιαγωγού. Το γεγονός ότι οι υποθέσεις μας φαίνεται να επαληθεύονται 

μας οδηγεί στο συμπέρασμα που συνδέεται με τον σκοπό μας ότι τα κριτήρια που 

χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση των παιδιών είναι κυρίως το πολιτιστικό
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κεφάλαιο και ο κώδικας επικοινωνίας τα οποία αποκτώνται με οσμωτικό τρόπο μέσα 

στην οικογένεια και συνεπώς είναι κοινωνικά προκαθορισμένα.

Την ίδια στιγμή οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η έκφραση της 

αξιολογικής κρίσης μέσα από την επικόλληση της ετικέτας του δυνατού και του 

αδύναμου μαθητή νομιμοποιεί την κοινωνικά προκαθορισμένη επιλογή, καθώς τα 

παιδιά από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα εκφράζουν ασθενέστερες αντιστάσεις 

σε αυτή και τις περισσότερες φορές οδηγούνται στο επίπεδο της δευτερεύουσας 

απόκλισης.

Συνδέοντας λοιπόν τα συμπεράσματα αυτά με το θεωρητικό μας πλαίσιο 

παρατηρούμε ότι ακόμη κι, αν η συγκεκριμένη ερευνητική μελέτη λόγω του μικρού 

μεγέθους του δείγματός της δεν μπορεί να οδηγήσει σε γενικεύσεις για το σύνολο του 

πληθυσμού, μας έδωσε ένα δείγμα του ρόλου της διαδικασίας της άτυπης 

αξιολόγησης στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην επιλεκτική λειτουργία του 

σχολείου. Χρησιμοποιώντας ως κριτήρια για την τοποθέτηση στην αξιολογική 

κλίμακα της τάξης κοινωνικά προκαθορισμένα στοιχεία ουσιαστικά συμβάλει στην 

αναπαραγωγή της κοινωνικής διαστρωμάτωσης. Την ίδια στιγμή μέσα από την 

εφαρμογή της θεωρίας της κοινωνικής ετικέτας και της αυτοεκπληρούμενης 

προφητείας νομιμοποιεί και οριστικοποιεί την επιλογή αυτή με έναν φυσικό τρόπο.

Ερχόμενοι λοιπόν αντιμέτωποι με αυτό το δομικό πρόβλημα της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και παρατηρώντας την θεωρητική τοποθέτηση καθώς και 

την πρακτική των νηπιαγωγών, ακόμη κι αν δεν αποτελούσε μέρος των υποθέσεων 

μας και του σκοπού μας μπορούμε να στηρίξουμε την άποψη ότι τόσο οι μέθοδοι της 

εμπειρικής παιδαγωγικής, που αξιολογεί το αποτέλεσμα, όσο και οι μέθοδοι της 

ερμηνευτικής παιδαγωγικής που αξιολογεί την προσπάθειά των παιδιών δεν θα 

μπορούσαν να λύσουν το πρόβλημα των εκπαιδευτικών ανισοτήτων. Την ίδια στιγμή 

όσο εφαρμόζονται στην πράξη μέσω της άτυπης αξιολόγησης οι θεωρίες της 

κοινωνικής ετικέτας και της αυτοεκπληρούμενης προφητείας θεωρούμε πως θα 

συμβάλουν σε κάθε περίπτωση στην δημιουργία και αναπαραγωγή των ανισοτήτων 

αυτών. Το γενικότερο συμπέρασμα λοιπόν που θεωρούμε ότι προκύπτει μέσα από την 

εργασία αυτή, είναι ότι για την άρση των ανισοτήτων αυτών θα πρέπει να στραφούμε 

στο συνολικό ρόλο της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς ακόμη κι, αν διορθώσουμε 

απλά τους τρόπους αξιολόγησης ή τους αφαιρέσουμε από μια βαθμίδα της 

εκπαίδευσης, δεν θα έλυνε το πρόβλημα της αναπαραγωγής της κοινωνικής δομής και 

της κοινωνικά προκαθορισμένης ανισότητας. Χωρίς να θέλουμε να φανούμε
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απαισιόδοξοι θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε την ορολογία του Bernstein λέγοντας 

ότι όσο κι, αν αλλάξουν οι ταξινομήσεις μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα, οι 

εκπαιδευτικές και συνεπώς οι κοινωνικές ανισότητες θα συνεχίζουν να υπάρχουν, αν 

δεν αλλάξουν οι ταξινομήσεις ανάμεσα στον θεσμό της εκπαίδευσης και σε άλλους 

θεσμούς και κατηγορίες της κοινωνίας.
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Παράρτημα I:
Α. Επεξήγηση επαγγελματικών κατηγοριών

1. Επιστημονικά & ελεύθερα επαγγέλματα και ανώτατα διοικητικά στελέχη:
Γιατροί, Δικηγόροι, Πολιτικοί μηχανικοί, Μηχανολόγοι, Καθηγητές ΑΕΙ ΤΕΙ, 
Δικαστικοί, Συγγραφείς, Δημοσιογράφοι, Ζωγράφοι, Γλύπτες, Ανώτατοι και μεσαίοι 
αξιωματικοί του στρατού, ναυτικού, αεροπορίας, Πιλότοι, Διευθυντές και 
υποδιευθυντές δημόσιων υπηρεσιών, τραπεζών και μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων, 
Βιομήχανοι, μεγαλέμποροί, εφοπλιστές, επιχειρηματίες, Ιδιοκτήτες ξενοδοχείων ή 
μεγάλων Super Markets, Πλοίαρχοι εμπορικού ναυτικού.

2. Εκπαιδευτικοί: Καθηγητές Μέσης εκπαίδευσης δημόσιας ή ιδιωτικής, 
Δάσκαλοι, Νηπιαγωγοί, Καθηγητές κέντρων ελευθέρων σπουδών και συναφών 
τεχνικών ή επαγγελματικών σχολών, σχολών ΙΕΚ κ.λ.π.

3. Μεσαία διοικητικά στελέχη, τεχνολόγοι, βοηθοί επιστημονικών
επαγγελμάτων: Δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, Βοηθοί επιστημονικών
επαγγελμάτων (παραϊατρικά επαγγέλματα), Τεχνολόγοι διαφόρων ειδικοτήτων, 
Σχεδιαστές, προγραμματιστές, Γραμματείς, Κατώτεροι αξιωματικοί Στρατού, 
Ναυτικού, Αεροπορίας, Αστυνομίας, Αξιωματικοί Εμπορικού ναυτικού (πλην 
πλοιάρχων), Αεροσυνοδοί, Φροντιστές, Εργοδηγοί, Υπομηχανικοί, Ξεναγοί, 
Διερμηνείς, Νηπιοτρόφοι, Βρεφοκόμοι, Αισθητικοί, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Αδελφές 
προϊστάμενες, Επισκέπτριες, Διαφημιστές.

4. Έμποροι, βιοτέχνες, μικροεπιχειρηματίες: Έμποροι όλων των ειδών,
Διευθυντές εμπορικών καταστημάτων, Εμπορικοί αντιπρόσωποι, Πλασιέ,
Παραγγελιοδόχοι, Ασφαλιστές, Κτηματομεσίτες, Χρηματιστές, εκτελωνιστές, 
Αυτοκινητιστές (ιδιοκτήτες όχι οδηγοί), Μικροβιοτέχνες και καταστηματάρχες, 
Παντοπώλες, Ζαχαροπλάστες, Αρτοποιοί, Ιδιοκτήτες καφενείων, κέντρων αναψυχής 
& λεσχών, Εστιάτορες, Ιδιοκτήτες γραφείου τελετών, Ανθοπώλες, Βιβλιοπώλες, 
Περιπτερούχοι, Κρεοπώλες.

5. Κατώτεροι δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι: Κλητήρες, Τηλεφωνητές- 
τριες, Δακτυλογράφοι, Χειριστές Υπολογιστών, Εισπράκτωρες, Λιμενοφύλακες, 
Ιερείς, Ιεροψάλτες.

6. Τεχνίτες και ειδικευμένοι εργάτες: Υδραυλικοί, Ηλεκτρολόγοι, Μηχανικοί 
αυτοκινήτων, Τορναδόροι, Μεταλλουργοί, Ξυλουργοί, Βαφείς, Ελαιοχρωματιστές, 
Σιδηρουργοί, Αγγειοπλάστες, Τυπογράφοι, Βιβλιοδέτες, Φωτογράφοι, Οδηγοί μέσων 
συγκοινωνίας και μεταφοράς, Χειριστές μηχανημάτων

7. Επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες: Σερβιτόροι, Μάγειροι,
Θαλαμηπόλοι, Κηπουροί, Οικιακοί υπάλληλοι, Υπηρέτες, Καθαριστές-ες, Νοσοκόμες 
( μη απόφοιτες σχολών), Θυρωροί, Φύλακες.

8. Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, αλιείς
9. Ανειδίκευτοι εργάτες: Οικοδόμοι, Εργάτες γης, Λιμενεργάτες,

Φορτοεκφορτωτές, Αχθοφόροι, Κάθε είδους εργάτες.
10. Οικιακά
11. Ανεργοι
12. Αοιπά επαγγέλματα: Όλοι οι μη κατατασσόμενοι σε κάποια από τις 

παραπάνω κατηγορίες
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Β. Τοποθέτηση των παιδιών σττ ν κοινωνική διαστρωμάτωση
Κατώτερα Α.Κ. Ε.Μ. Ε.Π. Μ.Ε.Μ. Μ.Ε.Π.
ΑΠ1 αδύναμο οικιακά οικοδόμος δημοτικό δημοτικό
ΒΠ1 αδύναμο οικιακά υπ.ΑΓΕΤ δημοτικό δημοτικό
ΒΠ2 αδύναμο οικ/ημιαπ οικοδόμος δημοτικό δημοτικό
ΓΠ1 αδύναμο οικιακά αγρότης δημοτικό δημοτικό
ΔΠ1 αδύναμο οικιακά υπ.ΑΓΕΤ δημοτικό δημοτικό
ΔΠ2 αδύναμο οικιακά υπ.εργοστ δημοτικό δημοτικό
ΕΠ2 αδύναμο ημιαττασχ ημιαπασχ δημοτικό δημοτικό
ΖΠ1 αδύναμο οικιακά οικοδόμος δημοτικό δημοτικό
ΖΠ2 αδύναμο οικιακά μηχανοδηγ δημοτικό δημοτικό
ΔΠ3 μέτριο οικιακά μανάβ/λαικ δημοτικό δημοτικό
ΔΠ5 μέτριο οικιακά ηλ/εργοστ δημοτικό δημοτικό
ΔΠ4 δυνατό οικιακά λιμενεργατ λύκειο λύκειο

μεσαία Α.Κ. Ε.Μ. Ε.Π. Μ.Ε.Μ. Μ.Ε.Π.
ΕΠΙ αδύναμο ιδ.υπάλλ ζαχαροπλ. γυμνάσιο λύκειο
ΒΠ3 μέτριο οικιακά δημοτ.υπ. λύκειο λύκειο
ΒΠ4 μέτριο οικιακά συντ.αυτό. λύκειο λύκειο
ΕΠ3 μέτριο οικιακά οδηγός λύκειο γυμνάσιο
ΕΠ4 μέτριο οικιακά ξεν/υπάλλ λύκειο λύκειο
ΖΠ3 μέτριο οικιακά ιδ.υπάλλ λύκειο λύκειο
ΖΠ4 μέτριο οικιακά ιδ.υπάλλ λύκειο λύκειο
ΔΠ6 δυνατό οικ/λογίστ καφετζής λύκειο δημοτικό
ΕΠ5 δυνατό κομμώτρια αγρότης σχολή γυμνάσιο
ΕΠ6 δυνατό οικιακά ταξιτζής λύκειο γυμνάσιο
ΖΠ5 δυνατό ιδ.υπάλλ αστυνομικ λύκειο λύκειο

ανώτερα Α.Κ. Ε.Μ. Ε.Π. Μ.Ε.Μ. Μ.Ε.Π.
ΑΠ2 αδύναμο δασκάλα δάσκαλος ακαδημία ακαδημία
ΑΠ3 μέτριο θεολόγος θεολόγος ΑΕΙ ΑΕΙ
ΓΠ2 μέτριο ειδ.αγωγή γιατρός ΑΕΙ ΑΕΙ
ΓΠ3 μέτριο καθηγήτρ. ταξιτζής ΑΕΙ λύκειο
ΑΠ4 δυνατό οικιακά αεροπόρ. λύκειο σχολ.αερ.
ΑΠ5 δυνατό δασκάλα καρδιολόγ ακαδημία ΑΕΙ
ΑΠ6 δυνατό φιλόλογος δικηγόρος ΑΕΙ ΑΕΙ
ΒΠ5 δυνατό θεολόγος στρατιωτ. ΑΕΙ στρ.σχολή
ΒΠ6 δυνατό νοσιλευτρ. ναυτικός ΤΕΙ εμπ.σχολ.
ΓΠ4 δυνατό αγρότισσα στρατιωτ. ΤΕΙ στρ.σχολή
ΓΠ5 δυνατό δασκάλα δάσκαλος ακαδημία ακαδημία
ΓΠ6 δυνατό δασκάλα δάσκαλος ακαδημία ακαδημία
ΖΠ6 δυνατό καθηγήτρ. καθηγητής ΑΕΙ ΑΕΙ

Υπόμνημα: Α.Κ.: Αξιολογική Κατηγορία
Ε.Μ.: Επάγγελμα Μητέρας,Ε.Π.: Επάγγελμα Πατέρα 
Μ.Ε.Μ.: Μορφωτικό Επίπεδο Μητέρας 
Μ.Ε.Π.: Μορφωτικό Επίπεδο Πατέρα
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τοποθέτηση των παιδιών στην κοινωνική διαστρωμάτωση

31%

□ κατώτερα ΕΙ μεσαία □ ανώτερα

παιδιά που αξιολογούνται από τις νηπιαγωγούς ως αδύναμοι μαθητές

j □ κατώτερα ■ μεσαία □ ανώτερα |
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παιδιά που αξιολογούνται από τις νηπιαγωγούς ως μέτριοι μαθητές

□ κατώτερα Β μεσαία □ ανώτερα

παιδιά που αξιολογούνται από τις νηπιαγωγούς ως δυνατοί μαθητές

1

0 κατώτερα Β μεσαία □ ανώτερα
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Παράρτημα II: Οι Επιτόπιες Παρατηρήσεις στα νηπιαγωγεία

ΑΠ1, Αδύναμο, 4.10 χρόνων, Επάγγελμα μητέρας: Οικιακά, Μορφωτικό 
επίπεδο: Δημοτικό, Επάγγελμα πατέρα: Οικοδόμος, Μορφωτικό επίπεδο: 
Δημοτικό

Άφιοι-Ελεύθερες Δραστηριότητες: Έρχεται στο νηπιαγωγείο με την μαμά του, 
τακτοποιεί τα πράγματά του στη θέση τους και μπαίνει μέσα στην τάξη με γρήγορο 
βήμα, χωρίς να κοιτάει ή να χαιρετίσει κανέναν. Έρχεται καθυστερημένα και η 
νηπιαγωγός έχει ήδη δώσει εργασία στα άλλα παιδιά. Δεν μιλάει σε κανέναν. Παίρνει 
αυτόματα ένα χαρτί και μπογιές και πηγαίνει να ζωγραφίσει, σαν να αποτελεί αυτή 
του η πράξη ένα μέρος της ρουτίνας. Όταν κάθεται κοιτάει για λίγη ώρα τα άλλα 
παιδιά για να κατανοήσει το θέμα της εργασίας και ξεκινά να ζωγραφίζει. Έτσι περνά 
όλη την ώρα των ελεύθερων δραστηριοτήτων και παρόλο που φαίνεται αφοσιωμένος 
δεν ολοκληρώνει την εργασία του. Η νηπιαγωγός δεν του δίνει σημασία ούτε επιμένει 
στον χαιρετισμό. Είναι αφοσιωμένη σε κάτι άλλο, στην έδρα της.
Πρόβα: Στο έργο της γιορτής έχει έναν ρόλο που δεν έχει καθόλου λόγια. Ο ίδιος 
φαίνεται να μην καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει στην πλοκή και τι πρέπει να 
κάνει. Την περισσότερη ώρα χαζεύει και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να 
ακολουθήσει τις οδηγίες της νηπιαγωγού, η οποία του κάνει παρατήρηση: "Δεν 
καταλαβαίνεις;" με έντονο τρόπο για να τον επαναφέρει.
Μετά την πρόβα-συνέγεια Ελεύθερων Δραστηριοτήτων: Όταν τελειώνουν την πρόβα 
γυρίζει ήσυχα και αδιάφορα στην τάξη. Κάθεται μιμούμενος τους υπόλοιπους 
συμμαθητές του στη θέση του και συνεχίζει την εργασία του, χωρίς όμως ούτε αυτή 
τη φορά να την ολοκληρώνει. Μένει τελευταίος και μάλιστα τον φωνάζει να 
τελειώσει η νηπιαγωγός για να ξεκινήσουν οι οργανωμένες δραστηριότητες.
Τραγούδι: Στο τραγούδι του έργου που κάνουν πρόβα συμμετέχει πολύ λίγο. Φαίνεται 
να τον ενδιαφέρει αρχικά, όμως δεν ξέρει ακόμη τα λόγια κι έτσι τα παρατάει. Όταν 
σηκώνεται ο ΑΠ6 για να μαζέψει τους μαρκαδόρους από τα τραπέζια, χωρίς την 
παρότρυνση της νηπιαγωγού, σηκώνεται κι αυτός να τον βοηθήσει με μεγάλη 
προθυμία και επιμέλεια.
Φαγητό: Τρώει αφού στρώσει προσεκτικά την πετσέτα του. Δεν πλένει τα χέρια του, 
όπως και κανένα άλλο παιδί και η νηπιαγωγός αδιαφορεί. Με το κάλεσμά της 
νηπιαγωγού, το οποίο γίνεται ανά ομάδες στα παιδιά, ανταποκρίνεται μηχανικά. Κατά 
τη διάρκεια του φαγητού, η προσοχή του αποσπάται από την φασαρία που προκαλούν 
ο ΑΠ5 και ο Κ. Όλη την υπόλοιπη ώρα τρώει ήσυχα στη θέση του, δεν μιλάει σε 
κανέναν αλλά ακούει τι γίνεται γύρω του και μερικές φορές στρέφει την προσοχή του 
προς το διπλανό τραπέζι, όπου γίνεται η φασαρία, χωρίς όμως να συμμετέχει. Δεν 
τρώει όλο το φαγητό του αλλά λέει ότι τελείωσε μιμούμενος ένα κοριτσάκι που 
δηλώνει ότι δεν θέλει άλλο. Μαζεύει ήσυχα και μεθοδικά τα πράγματά του, μαζεύει 
τα ψίχουλα από το μέρος του, τινάζει την πετσέτα του στο καλάθι και τοποθετεί την 
τσάντα του στη θέση της.
Τραγούδι: Μετά το φαγητό συγκεντρώνονται ξανά στη γωνιά της συζήτησης και 
τραγουδάνε διάφορα τραγούδια που συνοδεύονται από κίνηση. Κι αυτή την φορά 
φαίνεται να μην τα καταφέρνει με τα λόγια του τραγουδιού και απλά κάνει τις 
κινήσεις. Παρόλο όμως που δεν το ξέρει όλο, συμμετέχει με ενθουσιασμό.
Διόά,ειρρα: Παίζει κοντά στην πόρτα της τάξης από όπου μπορεί να βλέπει τη 
νηπιαγωγό. Στην ουσία ενώ είναι ανάμεσα σε αρκετά παιδιά δεν παίζει μαζί με 
κάποιο συγκεκριμένα. Κάνει διάφορες κινήσεις, φωνάζει και κάνει πως τρέχει για να 
τραβήξει την προσοχή των παιδιών που είναι γύρω του και όταν ο Κ τον πλησιάζει
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επιθετικά για να τον χτυπήσει ως μέρος του παιχνιδιού, δεν αντιστέκεται καθόλου. 
Γενικότερα όμως δεν καταφέρνει να τραβήξει την προσοχή των άλλων παιδιών και να 
παίξουν μαζί του. Όταν το διάλειμμα τελειώνει μπαίνει μέσα στην τάξη μόνος του, 
μιμείται τα παιδιά που πηγαίνουν να πιουν νερό κι έπειτα πηγαίνει και κάθεται στη 
γωνιά της συζήτησης περιμένοντας για την επόμενη δραστηριότητα.
Oovavcouivec Δραστηριότητες.
Νοητικός: Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης του παραμυθιού που αποτελεί την 
αφόρμηση του νοητικού καθώς και σε όλη τη δραστηριότητα παρακολουθεί τη 
νηπιαγωγό και τη διαδικασία χωρίς όμως να συμμετέχει και χωρίς η νηπιαγωγός να 
τον προτρέπει να συμμετάσχει. Όταν προκαλείται φασαρία από τα άλλα παιδιά και 
συγκεκριμένα τον Κ, μιμείται τις συμπεριφορές τους και συμμετέχει κι αυτός όμως 
ούτε έτσι του δίνει σημασία η νηπιαγωγός αλλά ούτε και τα υπόλοιπα παιδιά. 
Συμμετέχει στη φασαρία μέχρι να γίνει γενική παρατήρηση προς όλους μετά από την 
οποία συμμορφώνεται αμέσως.
ΓΙροίΐαθηιιατικά: Και σε αυτή τη δραστηριότητα παρακολουθεί αλλά δεν συμμετέχει. 
Όταν έρχεται η σειρά του να σχηματίσει στον πίνακα το νούμερο 7, η νηπιαγωγός του 
ζητά να βιαστεί και αφού το σχεδιάζει, η νηπιαγωγός θεωρεί ότι δεν είναι 
καλοσχεδιασμένο ενώ απεικονίζει πραγματικά το νούμερο και του το σβήνει 
λέγοντας ότι δεν το έκανε σωστά για να το ξανακάνει. Υπακούει χωρίς να εκφράζει 
άποψη ή να φαίνεται ότι επηρεάστηκε ιδιαίτερα από την παρατήρηση. Έπειτα μέχρι 
να τελειώσουν και τα υπόλοιπα παιδιά πηγαίνει και παίζει με τα έντομα-μινιατούρες 
που χρησιμοποίησαν κατά τη διάρκεια του νοητικού, μαζί με τα άλλα παιδιά και 
ανταποκρίνεται αμέσως, όταν τους ζητείται να τα μαζέψουν, χωρίς να φέρει 
αντίρρηση ή να αγνοήσει την παρότρυνση.
Εργασία για το 7: Αρχικά, όταν η νηπιαγωγός ανακοινώνει ότι θα κάνουν εργασία για 
το 7 και δίνει οδηγίες για να πάνε και να πάρουν τις φωτοτυπίες, φαίνεται να μην 
καταλαβαίνει τι πρόκειται να συμβεί και πηγαίνει να πάρει μια λευκή κόλα για να 
ζωγραφίσει. Εκείνη την ώρα παρεμβαίνει ένα άλλο παιδί που του εξηγεί τι πρέπει να 
κάνει κι έτσι πηγαίνει για να πάρει τη φωτοτυπία από τη νηπιαγωγό. Όταν την παίρνει 
καθυστερεί αρκετά να ξεκινήσει βρίσκοντας πάντα προφάσεις, τις οποίες δεν 
εκδηλώνει, λεκτικά, απλά τις υλοποιεί, όπως να πάει να πάρει το μολύβι του, να 
πάρει μαρκαδόρους, κλπ. Έπειτα φαίνεται να είναι αφοσιωμένος στην εργασία του 
όμως τελικά απλά ζωγραφίζει ότι θέλει στο χαρτί και μάλιστα, επειδή δεν τελειώνει 
μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο σταματάει και την βάζει στο συρτάρι του για να 
συνεχίσει την επόμενη μέρα. Η νηπιαγωγός δεν του δίνει καθόλου σημασία, δεν 
βλέπει τι δεν έχει κάνει ή τι έχει κάνει παρά του κάνει μόνο παρατήρηση, γιατί δεν 
τελείωσε στην ώρα του.

ΑΠ2, Αδύναμο, 5.01 χρονών, Επάγγελμα μητέρας: Δασκάλα, Μορφωτικό 
επίπεδο: Παιδαγωγική Ακαδημία, Επάγγελμα πατέρα: Δάσκαλος, Μορφωτικό 
επίπεδο: Παιδαγωγική Ακαδημία

Άφιάι-Ε/χύθεοες Δραστηριότητες: Έρχεται με τον μπαμπά του και την μικρότερη 
αδελφή του, αφού έχουν αρχίσει τις δραστηριότητες. Ο μπαμπάς του τακτοποιεί τα 
πράγματά του και τον φέρνει μέχρι μέσα στην τάξη. Η μικρή του αδελφή κάθεται στα 
τραπεζάκια για να ζωγραφίσει κι αυτή και ο πατέρας του κάθεται και προσπαθεί να 
τραβήξει την προσοχή των παιδιών και να συμμετάσχει σε αυτό που κάνουν. Εκείνη 
την ώρα η νηπιαγωγός τους σχεδιάζει μια πεταλούδα στον πίνακα και όπως λεει 
αργότερα, από ευγένεια ζητάει και από την πατέρα του ΑΠ2 να φτιάξει μια 
πεταλούδα, μια και είναι δάσκαλος. Αυτός ενθουσιάζεται και αφού την σχεδιάζει
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αρχίζει να κάνει μια διάλεξη για την πεταλούδα τον τρόπο που σχεδιάζεται και το 
όνομά της. Κανένα από τα παιδιά δεν τον προσέχει ούτε καν ο ΑΠ2 ο οποίος κάθεται 
και κοιτά αφηρημένα μπροστά του. Αφού τελειώνει την "διάλεξη" του ζωγραφίζει 
μια πεταλούδα και προσπαθεί να του μάθει πώς να την φτιάχνει με τον δικό του 
τρόπο. Όταν φεύγουν, ο πατέρας του και η αδελφή του, ο ΑΠ2 δεν κάνει τίποτε άλλο 
στο χαρτί του παρόλη την παρότρυνση από τους φίλους του και η νηπιαγωγός αρχίζει 
να κάνει αρνητικά σχόλια για τον πατέρα του μπροστά σε όλα τα παιδιά, 
απευθυνόμενη σε μένα, όμως αρκετά δυνατά. Μιλάει για το ότι ο πατέρας του έχει 
την ίδια συμπεριφορά κάθε μέρα και πως ο ΑΠ2 πρέπει να έχει νοητική στέρηση 
διάγνωση η οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί από κάποιον ειδικό αλλά αποτελεί 
προσωπική της εκτίμηση. Ο ΑΠ2 απλά βάφει την πεταλούδα που του έφτιαξε ο 
πατέρας του ενώ στις παροτρύνσεις των συμμαθητών του και της νηπιαγωγού η 
απάντηση είναι "δεν μπορώ να κάνω άλλο".
Πρόβα: Ο ρόλος του στο έργο είναι στο τέλος, κι έτσι περιμένει σε μια γωνία αρκετή 
ώρα χωρίς να παρακολουθεί το έργο. Ενώ αρχικά κάθεται με υπομονή χωρίς να 
συμμετέχει στη φασαρία και χωρίς να πειράζει τους υπόλοιπους, όταν βλέπει πως οι 
παρατηρήσεις που γίνονται και οι απειλές προς τον Κ που προκαλεί την περισσότερη 
φασαρία δεν έχουν καμία συνέπεια ξεκινά να τον μιμείται. Η διαφορά είναι ότι αυτός 
δεν σκέφτεται να αλλάξει συμπεριφορά, να κρυφτεί όταν η νηπιαγωγός στρέψει την 
προσοχή της και το βλέμμα της προς τα εκεί κι έτσι δεν γλιτώνει την παρατήρηση η 
οποία παρ' όλ' αυτά δεν τον πτοεί και τα παιδιά όταν γίνεται προσπαθούν να τον 
δικαιολογήσουν και τον στηρίζουν. Όταν έρχεται η σειρά του χαζεύει κι έτσι δεν 
ακούει το κάλεσμα για να βγει στην σκηνή. Η νηπιαγωγός της διπλανής τάξης έρχεται 
και τους κάνει πάρα πολύ έντονη και υποτιμητική παρατήρηση. Όταν ανεβαίνει στην 
σκηνή, φαίνεται να έχει ξεχάσει το γεγονός ότι έχει αυτό τον ρόλο και δεν έχει μάθει 
τα λόγια του. Προσπαθεί να τα πει με την βοήθεια της νηπιαγωγού. Γενικά φαίνεται 
να μην καταλαβαίνει τι συμβαίνει ούτε όσον αφορά την παρατήρηση ή τι ακριβώς 
έκανε στη σκηνή αλλά απλά ακολούθησε.
Μετά, την πρόβα-συνέγεια Ελεύθερων Δραστηριοτήτων: Όταν τελειώνει η πρόβα 
μπαίνει ήσυχα μέσα στην τάξη και πηγαίνει και κάθεται στη θέση του. Ενώ όλα τα 
παιδιά συνεχίζουν την εργασία τους αυτός χαζεύει παίζει με τα μολύβια στα χέρια του 
και δεν φτιάχνει τίποτε άλλο πέρα από τη μία πεταλούδα. Όταν γίνεται το κάλεσμα 
για τη γωνιά της συζήτησης ξεκινάει από τους πρώτους για να πάει.
Τραγούδι: Προσπαθεί να συμμετάσχει αλλά δεν ξέρει όλα τα λόγια. Παρ' όλ' αυτά η 
διαδικασία φαίνεται να τον ενθουσιάζει.
Φαγητό: Για το φαγητό στρώνει την πετσέτα του κανονικά, και τρώει ήσυχα στην 
θέση του παρακολουθώντας με ενδιαφέρον όσα γίνονται στο διπλανό τραπέζι χωρίς 
όμως να συμμετέχει. Τρώει πολύ αργά καθώς είναι απορροφημένος στον καβγά Κ- 
ΑΠ5 κι έτσι τελειώνει σχετικά αργά. Όταν τελειώνει, μαζεύει πρόχειρα τα πράγματά 
του και πηγαίνει στη γωνιά της συζήτησης σχετικά καθυστερημένος και με πολύ αργό 
ρυθμό.
Τραγούδι: Συμμετέχει ενεργά και στο τραγούδι και στο χορό και φαίνεται να του 
αρέσει πολύ. Πάλι δεν ξέρει όλα τα λόγια αλλά δεν φαίνεται αυτό να του φέρνει 
κανένα εμπόδιο.
Διάλειιιαα: Βγαίνει ήρεμα από την τάξη, παίζει με διάφορα παιδιά αρχικά του 
τμήματός του κι έπειτα της διπλανής τάξης στο πίσω μέρος της αυλής. Φαίνεται να 
μην έχει δική του παρέα. Ανταποκρίνεται και σε αυτά που κάνει ο ΑΠ1 και για λίγο 
παίζει και μαζί του. Δεν επιδεικνύεται, δεν προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή ούτε 
να επιβληθεί. Απλά ακολουθεί. Είναι σαν να τα κάνει όλα για τον εαυτό του.
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Οργανωμένες Δραστηριότητες:
Νοπτικός: Αρχικά πετάγεται και θέλει να μιλήσει, καθώς όμως δεν υπάρχει καμία 
ανταπόκριση από την πλευρά της νηπιαγωγού σταματάει και απλά, παρακολουθεί με 
μεγάλο ενδιαφέρον.
Ποο μαθηματικά: Όταν έρχεται η σειρά του να γράψει τον αριθμό 7, πηγαίνει 
αδιάφορα και τον γράφει, χωρίς να δίνει σημασία στις κρίσεις της νηπιαγωγού, όπως 
κι αυτή δεν δίνει σημασία στον τρόπο που το γράφει. Έπειτα πηγαίνει μαζί με τα 
άλλα παιδιά και παίζει με τις μινιατούρες-έντομα. Κάνει πως δεν ακούει την 
παρότρυνση της νηπιαγωγού για να συμμαζέψουν και απλά ακολουθεί τους άλλους. 
Εονασία για το 7; Καθώς καθυστερεί να σηκωθεί από το παιχνίδι του, δεν δίνει 
σημασία τι ακριβώς οδηγίες έχει δώσει η νηπιαγωγός κι έτσι πηγαίνει να πάρει μία 
λευκή κόλα. Έπειτα από μίμηση παίρνει μια φωτοτυπία την οποία όμως ούτε που την 
αγγίζει. Κάθεται στη θέση του και πειράζει τα άλλα παιδιά για λίγο κι έπειτα, όταν τα 
παιδιά σταματάνε να του δίνουν σημασία, απλά χαζεύει. Τέλος, όταν είναι να 
μαζέψουν τις εργασίες τους, η νηπιαγωγός βλέπει ότι δεν έχει κάνει τίποτα, τον 
φωνάζει να σταθεί όρθιος ανάμεσα στα παιδιά και να πει, γιατί δεν έκανε τίποτα, με 
πολύ άσχημο ύφος, κάνοντας παράλληλα σχόλια για το πώς έτσι κάνει πάντα και 
ρωτώντας τον αν είναι τελικά χαζός. Αυτός δεν απαντάει και βάζει την εργασία στο 
συρτάρι του και κάθεται στη γωνιά της συζήτησης.

ΑΠ3, Μέτριο, 5.04 χρονών, Επάγγελμα μητέρας: Θεολόγος, Μορφωτικό επίπεδο: 
Πτυχίο ΑΕΙ, Επάγγελμα πατέρα: Θεολόγος, Μορφωτικό επίπεδο: Πτυχίο ΑΕΙ

Άφίαι-Ελεύθερες Δραστηριότητες: Έρχεται με την μητέρα του, η οποία τον αφήνει 
έξω από το νηπιαγωγείο. Τακτοποιεί τα πράγματα του στη θέση τους και μπαίνει 
στην τάξη, χαιρετώντας όλη την τάξη και τη νηπιαγωγό ξεχωριστά. Αρχικά 
ενθουσιάζεται με την ιδέα της εργασίας και είναι αρκετά αφοσιωμένος σε αυτήν. Δεν 
ανταποκρίνεται ούτε καν στα σχόλια και στις ερωτήσεις που του κάνει ο Κ. Προς το 
τέλος όμως αρχίζει να κάνει φασαρία κι αυτός μαζί με τον Κ, να μαλώνουν για τα 
μολύβια και να σηκώνουν το τραπέζι πάνω-κάτω. Η νηπιαγωγός κάνει μια γενική 
παρατήρηση για να σταματήσει η φασαρία, στην οποία συμμορφώνονται σχεδόν 
αμέσως.
Πρόβα: Στο έργο έχει πρωταγωνιστικό ρόλο κι έτσι είναι από την αρχή στη σκηνή. 
Ξέρει τα λόγια του κι παίρνει συνέχεια επιβραβεύσεις. Ακολουθεί τις οδηγίες και δεν 
φέρνει αντίρρηση στη νηπιαγωγό.
Μετά, την πρόβα-συνέγεια Ελεύθερων Δραστηριοτήτων: Ακολουθεί τα άλλα παιδιά 
κατά την είσοδό του στην τάξη ήρεμα και συνεχίζει την εργασία του. Οι κινήσεις του 
είναι βιαστικές, καθώς θέλει να τελειώσει για να έρθει, όπως δηλώνει η ώρα του 
φαγητού.
Τραγούδι: Προσπαθεί να συμμετάσχει αρχικά αλλά τελικά δεν ξέρει τα λόγια και 
καταλήγει να μην συμμετέχει και να κοιτάει με απορία τους υπόλοιπους που 
τραγουδάνε.
Φαγητό: Ακολουθεί ήρεμα το κάλεσμα αν και δηλώνει για αρκετή ώρα ότι πεινάει. 
Δεν στρώνει πετσέτα, προφανώς επειδή έχει χυμό και γιαούρτι μαζί του για φαγητό. 
Δεν συμμετέχει στην φασαρία που γίνεται στο τραπέζι που κάθεται και τρώει τόσο 
αργά που μένει σχεδόν τελευταίος. Στο τέλος του φαγητού του μαζεύει προσεκτικά τα 
σκουπίδια του και επιστρέφει τα πράγματά του στην θέση τους.
Τραγούδι: Καθώς τρώει αρκετά αργά δεν προλαβαίνει να συμμετάσχει στα τραγούδια 
αυτά. Όταν δίνεται η άδεια να βγουν από την τάξη αυτός, μόλις που έχει τελειώσει το 
φαγητό του, μαζί με κάποια ακόμη παιδιά.
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Διάλειρρο.: Παίζει κυρίως με τα προνήπια, αρκετά βίαια και τρέχει από την μία άκρη 
της αυλής στην άλλη. Είναι δεκτικός προς όλα τα παιδιά και φαίνεται να μην έχει 
ούτε την θέση του αρχηγού ούτε την θέση του οπαδού. Απλά, παίζει με όλους. 
Οργανωρένεε Δραστηριότητες:
Νοητικόε: Πηγαίνει και κάθεται στη γωνιά της συζήτησης πριν το κάλεσμα. Αρχικά 
συμμετέχει στη συζήτηση αρκετά ενεργά και πετάγεται, όταν δεν έχει απλά κανένας 
τον λόγο, χωρίς να διακόπτει. Η νηπιαγωγός δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία στη 
συμμετοχή του. Η στάση αυτή της νηπιαγωγού έχει ως αποτέλεσμα να σταματήσει 
την προσπάθεια που κάνει για να συμμετάσχει. Παρ' όλ1 αυτά παρακολουθεί με 
ενδιαφέρον, χωρίς να μιλάει.
Προραθηρατικά: Σχεδιάζει τον αριθμό, όπως του ζητήθηκε, ακολουθώντας τις 
οδηγίες της νηπιαγωγού. Καθώς γράφουν όμως πολλά παιδιά μαζί, δεν του δίνει 
ιδιαίτερη προσοχή.
Εργασία για το 7: Σχεδιάζει και φαίνεται να έχει κατανοήσει τι χρειάζεται να γίνει. 
Δεν ζητά βοήθεια ούτε κοιτά αυτά που κάνουν οι διπλανοί του, αλλά είναι 
αφοσιωμένος και την ολοκληρώνει με επιτυχία. Δεν μιλά με τους υπόλοιπους ούτε 
ασχολείται με αυτά που κάνουν.

ΑΠ4, Δυνατό, 6,4 χρονών, Επάγγελμα μητέρας: οικιακά, Μορφωτικό επίπεδο: 
Λύκειο, Επάγγελμα πατέρα: Αεροπόρος, Μορφωτικό επίπεδο: Σχολή
Αεροπορίας

Άνιοι-Ελεύθερες Δραστηριότητες: Έρχεται λίγο μετά την έναρξη των ελεύθερων 
δραστηριοτήτων κι αφού έχει δώσει η νηπιαγωγός τις εργασίες, μπαίνει μέσα στην 
τάξη αρκετά συνεσταλμένα, χωρίς να χαιρετίσει και πηγαίνει κατευθείαν να 
ζωγραφίσει. Δεν μιλάει με κανέναν εκτός από την Α, κι αυτό πολύ λίγες φορές. 
Ζωγραφίζει με αφοσίωση και επιμέλεια. Δεν συμμετέχει στη φασαρία, αλλά δεν 
παραπονιέται. Συνεχίζει την εργασία της σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Μιλάει 
σχεδόν αποκλειστικά, όταν τη ρωτάνε κάτι ή όταν χρειάζεται κάτι. Είναι ευγενική και 
λεει πάντα ευχαριστώ, όταν της δίνουν κάτι, όπως για παράδειγμα μία μπογιά, ένα 
μολύβι.
Πρόβα: Είναι σε δύσκολο ζευγάρι, καθώς το άλλο κορίτσι δεν τα καταφέρνει και 
τόσο καλά κι έτσι χρειάζεται τη βοήθεια της νηπιαγωγού για να συντονιστούν και να 
κάνουν τα βήματα που πρέπει. Προσαρμόζεται, ακολουθεί τις οδηγίες με επιμέλεια. 
Μένει στη σκηνή όλη την ώρα, από την αρχή του έργου ως το τέλος, χωρίς να 
παραπονιέται. Παρακολουθεί την πλοκή του έργου και φαίνεται να νοιώθει 
πραγματικά κομμάτι ενός όλου. Έχει μάθει από έξω τα λόγια της και η νηπιαγωγός 
την επιβραβεύει δυνατά μπροστά στα παιδιά παρουσιάζοντας την σαν παράδειγμα 
προς μίμηση, ενώ παράλληλα το σχολιάζει με την άλλη νηπιαγωγό.
Μετά την πρόβα-συνέτ/εια Ελεύθερων Δραστηριοτήτων: Επιστρέφει ήσυχα και 
συνεχίζει την εργασία της με την ίδια αφοσίωση. Τελειώνει, συμμαζεύει την εργασία 
της και κάθεται στο παγκάκι, περιμένοντας την επόμενη δραστηριότητα.
Τραγούδι: Καθώς είναι από πιο πριν στη γωνιά της συζήτησης αρχικά συζητά με τον 
ΑΠ6 και την Α που κάθονται δίπλα της. Όταν έρχεται η νηπιαγωγός και καθώς 
φαίνεται ότι έχει πάρει αρκετό θάρρος σηκώνεται με τον ΑΠ6 και λένε την προσευχή 
πιο δυνατά από τους άλλους και με ενθουσιασμό. Έπειτα συμμετέχει με πολύ όρεξη 
στο τραγούδι και στις κινήσεις με έναν πολύ φυσικό τρόπο.
Φαγητό: Στρώνει επιμελώς και τρώει χωρίς να μιλάει. Παρακολουθεί την φασαρία 
χωρίς να αντιδρά παρόλο που ο ένας πόλος της είναι ακριβώς δίπλα της. δεν
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παραπονιέται ούτε προσπαθεί να τον σταματήσει. Μαζεύει τα πράγματά της επιμελώς 
και τα τοποθετεί στη θέση τους.
Τραγούδι: Της αρέσει η δραστηριότητα. Προθυμοποιείται να σηκωθεί μαζί με την Α, 
να δείξει τον χορό του τραγουδιού και γενικά συμμετέχει ενεργά και παρακολουθεί 
τη νηπιαγωγό.
Διά/xmm: Παίζει με όλα τα κορίτσια. Οι κινήσεις της και οι δράσεις της φαίνεται να 
γίνονται με μεγάλη σιγουριά και ηρεμία. Κινείται περισσότερο κοντά στην είσοδο 
του νηπιαγωγείου. Σκαρφαλώνει στα κάγκελα και τα άλλα παιδιά φαίνεται να την 
βλέπουν λίγο ως πιο ανώτερη. Γίνεται παράδειγμα προς μίμηση χωρίς όμως να το 
επιδιώκει. Δεν έχει αρχηγικό ύφος, απλά είναι σίγουρη για τον εαυτό της και δεν 
κάνει πράγματα για να τραβήξει την προσοχή. Κύρια παρέα με Α και Δ.
Οργανωμένες Δραστηριότητες:
Νοητικός: Στις ερωτήσεις της νηπιαγωγού απαντά σωστά, πετάγεται αλλά δεν 
διακόπτει και δέχεται την επιβράβευση ότι τα λεει σωστά. Γενικά η νηπιαγωγός στις 
ερωτήσεις της κοιτά προς το μέρος που κάθεται μαζί με τον ΑΠ6 και την Α σαν να 
περιμένει να απαντήσει κάποιος από αυτούς.
Προ μαθηματικά: Γράφει σωστά το 7 και περιμένει να τελειώσουν όλοι τη 
δραστηριότητα με υπομονή.
Στην εργασία το 7: Παίρνει την εργασία και την ολοκληρώνει σύμφωνα με τις οδηγίες 
της νηπιαγωγού, χωρίς να μιλά με κανέναν, αφοσιωμένη και επιμελώς. Μόνο όσον 
αφορά τη μύγα, δεν μιλάει δεν ρωτάει κανέναν γύρω της, αλλά παρατηρεί τον πίνακα 
για να την κάνει όπως την έχει κάνει η νηπιαγωγός. Την αντιγράφει με μεγάλη 
προσοχή. Όταν της ζητάτε βοήθεια, δεν προθυμοποιείται αμέσως αλλά μετά από 
αρκετές φορές που της το ζητάει ο συμμαθητής της, του δείχνει.

ΑΠ5 Δυνατό, 5,5 χρονών, Επάγγελμα μητέρας: Δασκάλα, Μορφωτικό επίπεδο: 
Παιδαγωγική Ακαδημία, Επάγγελμα πατέρα: Καρδιολόγος, Μορφωτικό
επίπεδο: Πτυχίο ΑΕΙ

Αφιαι-Ελεύθερεζ δραστηριότητες: Έρχεται αφού έχουν ξεκινήσει οι ελεύθερες 
δραστηριότητες και με αρκετή καθυστέρηση. Τοποθετεί τα πράγματά του στη θέση 
τους και μπαίνει στην τάξη, χωρίς να χαιρετίσει. Πηγαίνει κατευθείαν στη θέση του, 
ακολουθώντας το ζωηρό κάλεσμα του Κ. Η νηπιαγωγός παρατηρεί την καθυστέρησή 
του, όμως αυτός αδιαφορεί για ότι του λεει. Αρχικά μιλά αρκετά ζωηρά τόσο με τον 
Κ όσο και με την Α και τον ΑΠ6. Έπειτα ξεκινούν να παίζουν με τον Κ και να λένε 
ιστορίες γεγονός που προκαλεί αρκετά μεγάλη φασαρία και αναστάτωση. Παράλληλα 
όμως δεν παρατά την εργασία του αλλά τη συνεχίζει παίζοντας. Στην γενική 
παρατήρηση της νηπιαγωγού αρχικά κάνει πως δεν ακούει αλλά όταν βλέπει τον ΑΠ3 
να συμμορφώνεται το κάνει κι αυτός λες και η φασαρία τελείωσε με έναν φυσικό 
τρόπο.
Πρόβα: Αρχικά η νηπιαγωγός τον εκθειάζει "Μπράβο ΑΠ5, το καλό παιδί" δυνατά, 
μπροστά σε όλα τα παιδιά. Η επιβράβευση επαναλαμβάνεται άλλες 2 φορές και 
κλιμακωτά "είσαι το πιο καλό παιδί" απλά επειδή μπαίνει πρώτος στη σειρά και την 
διατηρεί ως έξω. Έπειτα κάποιες φορές συμμετέχει στην φασαρία καθώς χρειάζεται 
να περιμένει αρκετά μέχρι να βγει στη σκηνή όμως μετά από γενική παρατήρηση της 
νηπιαγωγού συμμορφώνεται, στέκεται στη θέση του και χορεύει στο ρυθμό της 
μουσικής. Όταν ανεβαίνει στη σκηνή δεν ξέρει ακριβώς τα λόγια του, προσπαθεί να 
τα πει με τη βοήθεια της νηπιαγωγού και δεν δέχεται παρατήρηση για την παράληψή 
του να τα μάθει.
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Μετά την πρόβα-συνέγεια των Ελεύθερων Δραστηριοτήτων: Επιστρέφει σχετικά 
ήρεμα, χωρίς να τρέχει και να πειράζει τα παιδιά, συνεχίζει ήρεμα και γρήγορα την 
εργασία του κι έπειτα πηγαίνει και κάθεται στη γωνιά της συζήτησης περιμένοντας να 
αρχίσουν οι δραστηριότητες.
Τραγούδι: Στην προσευχή προσποιείται ότι τη λεει αλλά δεν βγάζει ήχο. Προσπαθεί 
να συμμετάσχει, όμως φαίνεται να μην ξέρει τα τραγούδια της παράστασης. 
Ανοιγοκλείνει το στόμα για να δείξει ότι τραγουδά αλλά πάλι δεν βγάζει φωνή. 
Φαγητό: Παίρνει ήρεμα τα πράγματά του, στρώνει πετσέτα και αρχικά συζητά με τον 
Κ για το φαγητό τους και παίζουν με αυτό. Έπειτα ξεκινά ο καβγάς. Δεν φαίνεται 
ποιος ξεκινά πρώτος άλλα αρχίζει ο ένας να πετάει φαγητά στον άλλο, (κουλούρι) 
αρχικά μικρά σποράκια ή κομματάκια-ψίχουλα, έπειτα ο ένας αδειάζει την πετσέτα 
του στον άλλο. Βγάζει τα κουλούρια από την πετσέτα και συνεχίζει η διαμάχη. Τους 
γίνεται παρατήρηση άλλα δεν συμμορφώνονται, απλά δίνει ο ένας την ευθύνη στον 
άλλο και συνεχίζουν φροντίζοντας να μην τους καταλάβουν. Τέλος ξεκινά να τα 
μαζέψει με το σκουπάκι και προσποιείται ότι το κάνει μέχρι να φύγει η νηπιαγωγός 
από την τάξη. Όταν σιγουρεύεται ότι δεν τον βλέπει κανένας, τα παρατάει και πετάει 
τα ψίχουλα στο πάτωμα. Μαζεύει τα πράγματά του και κάθεται στα παγκάκια. 
Τραγούδι: Αδιαφορεί και δεν συμμετέχει στη διαδικασία, κάθεται και παρακολουθεί 
το τραγούδι-χορός, χωρίς να συμμετέχει και μετά από παρατήρηση.
Λιάλειριια: Παίζει τόσο με νήπια όσο και με προνήπια. Είναι ενεργητικός και μέσα σε 
όλα. Γυρίζει από εδώ κι από εκεί στην αυλή, μπαίνει σε όλα τα παιχνίδια κι όταν 
βαριέται φεύγει. Δεν μαλώνει και η αυτονομία του είναι αποδεκτή από τα άλλα 
παιδιά είτε επειδή θεωρείται καλός μαθητής, είτε επειδή κάνει πολύ παρέα με τον 
ΑΠ6. Κάποια στιγμή βαριέται και κάθεται μαζί του στο παγκάκι. Αντιδρά άσχημα 
στο δικό μου κάλεσμα για ηχογράφηση και κρατά πολύ καχύποπτη στάση σε όσους 
του μιλάνε.
Οργανωμένες δραστηριότητες:
Νοητικόε: Αρχικά απαντάει χωρίς χέρι όμως όταν βλέπει ότι δεν τον παρακολουθεί η 
νηπιαγωγός σηκώνει το χέρι έντονα και περιμένει να του δοθεί ο λόγος. Παρ' όλ' αυτά 
σε κάποια φάση που μιλούσε με τον διπλανό του, καθώς η νηπιαγωγός αφηγούνταν 
το παραμύθι, του κάνει παρατήρηση κι αυτός συμμορφώνεται. Συμμετέχει ενεργά και 
μιλά συνέχεια.
Προιιαθηρατικά: Δηλώνει κι αυτός ότι το 7 το ξέρει και το σχεδιάζει επιτυχώς. Δεν 
επιδεικνύεται αλλά περισσότερο απαντά και θέλει να μιλήσει γιατί φαίνεται να τον 
ενδιαφέρει και θέλει να συμμετάσχει.
Εργασία για το 7: Πραγματοποιεί την εργασία με συνέπεια. Δεν συμμετέχει ιδιαίτερα 
σε συζητήσεις και δεν αποκρίνεται αμέσως στις ερωτήσεις του Κ. Του δίνει λίγες 
οδηγίες αλλά μετά τον αγνοεί. Δεν τελειώνει ακριβώς την εργασία του αλλά την 
μαζεύει μετά από προτροπή της νηπιαγωγού, γίνεται προσευχή και παίρνει τα 
πράγματά του και φεύγει, αφού πρώτα χαιρετήσει.

ΑΠ6, Δυνατό, 5.8 χρονών, Επάγγελμα μητέρας: Φιλόλογος, Μορφωτικό επίπεδο: 
Πτυχίο ΑΕΙ, Επάγγελμα πατέρα: Δικηγόρος, Μορφωτικό επίπεδο: Πτυχίο ΑΕΙ

Άφιόη-Ελεύθερες Δραστηριότητες: Τον φέρνει στο σχολείο ο πατέρας του, του 
τοποθετεί τα πράγματά του στη θέση τους κι είναι το μόνο παιδάκι που έρχεται νωρίς. 
Χαιρετά και κάθεται αρχικά στην παρεούλα μόνος του ενώ, όταν έρχονται τα άλλα 
παιδιά συζητά μαζί τους. Όταν καλεί η νηπιαγωγός να ζωγραφίσουν το κάνει με 
μεγάλη προθυμία. Μιλά σε σοβαρό τόνο και μοιράζεται τα πράγματά του (μπογιές, 
μολύβια). Συμμετέχει αλλά όχι έντονα στη φασαρία, είναι γενικά μαζεμένος, δεν
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προκαλεί αλλά ανταποκρίνεται. Σε κάποια φάση σηκώνει το τραπέζι μαζί με τον ΑΠ3 
και το ΑΠ5. Η νηπιαγωγός κάνει μια γενική παρατήρηση για τη φασαρία και 
συμμορφώνονται. Ζωγραφίζει μιλώντας με τον Κ, που και που παίζουν με τα μολύβια 
αλλά δεν δέχονται παρατήρηση. Μάλλον, όταν γίνεται η παρατήρηση δεν αγγίζει 
τόσο αυτόν, όσο τον Κ. Ο ΑΠ6 συμμορφώνεται γενικά πιο γρήγορα, όταν γίνεται 
παρατήρηση.
Ποόβα: Μπαίνει στη σειρά και μάλιστα δηλώνει με στόμφο "εγώ ξέρω πως είναι η 
σειρά". Ακολουθεί τις οδηγίες της νηπιαγωγού. Σε αυτό ιδίως συμβάλει και το 
γεγονός ότι έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο θεατρικό, έχει περισσότερα λόγια, μπαίνει 
στη σκηνή πιο νωρίς από ό,τι τα άλλα παιδιά και κάθεται σχεδόν σε όλη την 
παράσταση. Τα καταφέρνει κι έχει μάθει τα λόγια του και δέχεται ελάχιστες 
παρατηρήσεις.
Μετά την Πρόβα-συνέγεια Ελεύθεοων Δραστηριοτήτων: Γυρίζοντας κάθεται αμέσως 
για να συνεχίσει και ζωγραφίζει με αφοσίωση. Δεν δείχνει τη ζωγραφιά του στη 
νηπιαγωγό, σηκώνεται με αυτοπεποίθηση ότι τελείωσε και βάζει τη ζωγραφιά του 
στο συρτάρι του.
Τοανούδι: Αρχικά γίνεται προσευχή την οποία προκαλεί ο ίδιος μαζί με την ΑΠ4. Την 
ξέρει και τη λεει δυνατά σαν αρχηγός. Συμμετέχει ζωηρά στο τραγούδι και κάπως 
επιδεικτικά, δεν ενοχλεί τους δίπλα του και φαίνεται να τα ξέρει όλα και να του 
αρέσει. Σε κάποια φάση χωρίς νόημα της νηπιαγωγού ή προτροπή σηκώνεται και 
μαζεύει τους μαρκαδόρούς από τα τραπέζια και τακτοποιεί τις καρέκλες. Φαίνεται να 
έχει αφομοιώσει την καθημερινή ρουτίνα. Κάποια προνήπια και ο ΑΠ1 σηκώνονται 
και αντιγράφουν τις κινήσεις του. Κατά κάποιον τρόπο δίνει το σύνθημα για να 
μαζέψουν τα πράγματα και να φάνε.
Φαγητό: Φέρνει τα πράγματα σχεδόν πρώτος με ηρεμία. Κινείται μέσα στην τάξη με 
αυτοπεποίθηση. Στρώνει την πετσέτα του κι αρχίζει να τρώει. Τρώει, χωρίς να κάνει 
φασαρία, συμμετέχει σε συζητήσεις με άλλα παιδιά αλλά δεν συμμετέχει στη 
φασαρία που κάνουν οι ΑΠ5 και Κ. Μαζεύει επιμελώς τα πράγματά του, όταν 
τελειώνει και τα επιστρέφει στη θέση τους.
Τραγούδι: Πηγαίνει στη γωνιά της συζήτησης σχετικά νωρίς. Φαίνεται πολύ σοβαρός 
και στο όνομα της σοβαρότητάς δεν θέλει να συμμετάσχει στα τραγούδια και στο
χορό.
Διω,ειρρα: Παίζει μόνο με τρία νήπια, τον ΑΠ5, τον Α και λίγο με τον ΑΠ3. Ξανά 
δεν συμμετέχει σε φασαρίες και σε κάποια φάση δείχνει να κουράζεται και να 
βαριέται και κάθεται μαζί με τον ΑΠ5 στο παγκάκι. Έτσι περνά την περισσότερη ώρα 
του.
Οργανοηιένες Δραστηριότητες:
Νοητικόε: Πετάγεται για να απαντήσει στη νηπιαγωγό, δεν σηκώνει το χέρι αλλά δεν 
του κάνει παρατήρηση η νηπιαγωγός. Αντίθετα θεωρεί τις απαντήσεις του σωστές και 
το δηλώνει με μεγάλο ενθουσιασμό. Κάνει σύγκριση πάλι, χωρίς να πάρει το λόγο, 
της μύγας με την αράχνή, όσον αφορά τα πόδια της, φαίνεται να έχει γνώσεις και 
χρησιμοποιεί σχετικά επίσημη γλώσσα.
Προιταθηαστικά: Μετά το πέρασμα στο μέτρημα παίζει με τα έντομα-κουκλάκια κι 
αδιαφορεί για τη δραστηριότητα. Όταν όμως ακούει τη νηπιαγωγό να ζητά να τα 
μαζέψουν συμμορφώνεται αμέσως. Έπειτα όταν ξανά κάθονται στα παγκάκια μιλά με 
ύφος για τα αστέρια...."το ξέρεις ότι αν μετράς τα αστέρια....(σοφιστείες)", τα άλλα 
παιδιά το παρακολουθούν με πολύ προσοχή και ενδιαφέρον.
Εργασία ιιε το 7; Κατανοεί τις οδηγίες και κάθεται με όρεξη να ζωγραφίσει τις μύγες. 
Κάνει παρατήρηση για τον τρόπο που το κάνει ο Κ κι αυτός φαίνεται να το δέχεται, 
καθώς του ζητά οδηγίες. Γενικά αρκετά παιδιά ρωτούν τον ΑΠ6 για οδηγίες και του
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ζητούν συμβουλές για το πώς θα συνεχίσουν την εργασία τους. Η νηπιαγωγός κι αυτή 
τη φορά είναι απασχολημένη με κάτι άλλο στην έδρα της και φαίνεται αρκετά 
απόμακρη. Έτσι κανένα παιδί δεν την ρωτά για διευκρινήσεις. Όταν μάλιστα του 
ζήτησε ένα προνήπιο συμβουλή για το πόσες μύγες να κάνει, του δίνει λάθος 
απάντηση, αφού κάνει πως το σκέφτεται αρχικά. Η απάντηση όμως γίνεται αποδεκτή, 
χωρίς σκέψη και αμφιβολία. Παρ' όλ' αυτά, όταν ο ίδιος χρειάζεται διευκρίνιση δεν 
πηγαίνει ο ίδιος να ρωτήσει άλλα λεει σε κάποιο άλλο παιδί να ρωτήσει τη 
νηπιαγωγό. Η προσπάθειά του όμως αποτυχαίνει κοιτάει, σαν να προδόθηκε. 
Επιστρέφει και συνεχίζει την εργασία του. Τελειώνει μέσα στον προβλεπόμενο 
χρόνο. Στο κάλεσμα για το τέλος της μέρας αποκρίνεται αμέσως, μαζεύει τα 
πράγματά του και φεύγει.

ΒΠ1, αδύναμο, 6.4, Επάγγελμα μητέρας: Οικιακά, Μορφωτικό επίπεδο: 
Δημοτικό, Επάγγελμα πατέρα: Υπάλληλος της Αγέτ, Μορφωτικό επίπεδο: 
Δημοτικό

Άφίαι-Ελεύθεοες Δραστηριότητες: Όταν έρχεται είναι αρκετά ζωηρός, και αφού 
τοποθετήσει τα πράγματά του στη θέση του, τρέχει και παίζει κυνηγητό με τον ΒΠ3 
και μετά την πρώτη-ήπια παρατήρηση πηγαίνει από μίμηση κι αρχίζει κι αυτός να 
ζωγραφίζει. Δεν κάθεται όμως για πολύ καθώς ο ΒΠ3 πηγαίνει όλο γύρω του και τον 
παρασέρνει να σηκωθεί και να παίξουν. Έτσι τα μαζεύει σχετικά γρήγορα και 
πηγαίνει με το ΒΠ3 στη γωνιά του οικοδομικού υλικού και κατασκευάζουν ένα 
κάστρο. Τα κορίτσια ασχολούνται αρχικά αρκετά μαζί τους και καταγγέλλουν στη 
νηπιαγωγό, ό,τι και να πουν άσχετα, με το αν θεωρούνται "κακές λέξεις" ή όχι. Η 
νηπιαγωγός δεν δίνει έκταση και προσπαθεί να το αντιμετωπίσει με χιούμορ. Καθώς 
παίζουν αλληλοπειράζονται και κυρίως ο ΒΠ3 πειράζει τον ΒΠ1. Έτσι, όταν 
δημιουργείται μεγαλύτερη ένταση και ο ΒΠ3 ετοιμάζεται να χαλάσει την κατασκευή 
ο ΒΠ1 τον απειλεί, λέγοντας "θα δεις τι θα πάθεις". Μετά από αυτό ο ΒΠ3 
καταφέρνει να τον απομακρύνει κι ο ΒΠ1 αρχίζει να κατασκευάζει λίγο πιο εκεί ένα 
δικό του κάστρο. Όμως φαίνεται να θέλει να ξαναμπεί στο παιχνίδι κι έτσι αρχικά 
μαλώνει με το ΒΠ3 για τα τουβλάκια κι έπειτά, όταν βλέπει τον Α του ζητάει βοήθεια 
και του περιγράφει το σκηνικό. Τότε ο Α δεν μαλώνει με τον ΒΠ3 αλλά με το άλλο 
παιδί και πετυχαίνει ειρήνη, αφού πρώτα κυνηγηθούν για κάποια ώρα μέσα στην 
τάξη. Συνεχίζουν την κατασκευή μαζί κι έπειτα, όταν αρχίζει ο ΒΠ3 να πετάει 
τουβλάκια πάνω στην κατασκευή και να τη διαλύει, ο ΒΠ1 μιμείται τη συμπεριφορά 
αυτή και πετάει κι αυτός τουβλάκια. Μετά από ένα κυνηγητό λόγω καβγά 
ξαναρχίζουν σε άλλο σημείο το κάστρο τους υπό την "επίβλεψη" της νηπιαγωγού 
αυτή τη φορά. Σημαντικό ότι στο κυνηγητό η νηπιαγωγός κάνει παρατήρηση στον 
ΒΠ1 κι όχι στον ΒΠ3 ή τον Α που το ξεκίνησαν. Μόλις γίνεται το κάλεσμα για να τα 
μαζέψουν και να συγκεντρωθούν στη γωνιά της συζήτησης συμμορφώνονται και τα 
μαζεύουν όλα.
Οργανωμένες Δραστηριότητες:
Ελεύθεοεε Ανακοινώσεκ: Αρχικά χασμουριέται, κάθεται ήσυχα μακριά από τους 
φίλους του και παρακολουθεί αλλά δεν συμμετέχει πάρα πολύ. Ακόμη και σε κάποιες 
ομαδικές απαντήσεις δεν κάνει καμία προσπάθεια να συμμετάσχει.
Νοητικόε: Γενικά δεν συμμετέχει ιδιαίτερα. Παρακολουθεί σταδιακά και χαζεύει 
αρκετές φορές κι όταν του δίνεται ο λόγος, χωρίς να τον ζητήσει, επαναλαμβάνει 
αυτά που έχουν πει ήδη τα άλλα παιδιά. Και στο νοητικό ακόμη και στις ομαδικές 
απαντήσεις δεν μιλά ιδιαίτερα. Στη συνέχεια διακόπτει τη νηπιαγωγό την ώρα που 
μιλάει για να αναφέρει ένα γεγονός που είναι άσχετο με την κουβέντα και η
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νηπιαγωγός απλά τον ακούει και συνεχίζει αυτό που έλεγε. Στη συνέχεια όχι μόνο 
χαζεύει αλλά προσπαθεί να πιάσει κουβέντα με την ΒΠ5 για ένα άσχετο με την 
δραστηριότητα θέμα αλλά η ΒΠ5 δεν ανταποκρίνεται κι έτσι ο ΒΠ1 σταματά την 
προσπάθεια χωρίς να χρειάζεται η παρέμβαση της νηπιαγωγού. Στην απαγγελία του 
ποιήματος "από πού 'σαι ποταμάκι" δεν προσπαθεί καν και δεν συμμετέχει καθόλου, 
απλά παρακολουθεί τα άλλα παιδιά που το λένε. Όταν του ζητείται πάλι χωρίς να 
ζητήσει το λόγο αρχικά να φτιάξει ένα δικό του ποίημα φαίνεται να τον έπιασε η 
νηπιαγωγός σε στιγμή που δεν παρακολουθούσε και κάνει κάποια ώρα να καταλάβει, 
προσπαθεί να φτιάξει ποίημα αλλά δεν τα καταφέρνει. Μετά από λίγο όμως κι αφού 
έχει ανακτήσει το ενδιαφέρον του ζητάει ξανά το λόγο και ξαναπροσπαθεί να φτιάξει 
ένα ποίημα ενώ ταυτόχρονα κάνει παρατήρηση στην ΒΠ2 η οποία μιλάει. Το ποίημα 
που έφτιαξε ήταν περίπου το ίδιο με όλα τα υπόλοιπα.
Εργασία-Αποτύπωση: Κάθεται στη θέση του κι αρχικά είναι ανήσυχος. Σηκώνεται και 
ξανακάθεται στη θέση του χωρίς νόημα, προφανώς κάτι ήθελε να κάνει αλλά τον 
περιόρισε το γεγονός ότι ήταν εκεί η νηπιαγωγός. Όταν αποφασίζει να ζωγραφίσει, 
αφοσιώνεται και την τελειώνει σχετικά νωρίς. Πριν δώσει τη ζωγραφιά του, 
τακτοποιεί πρώτα το μολύβι του. Επίσης στην αρχή ρωτάει αν μπορεί να φτιάξει 
γέφυρα και η απάντηση είναι γενική, δηλαδή ότι μπορούν να φτιάξουν ό,τι θέλουν, 
ό,τι τους έκανε εντύπωση. Στη ζωγραφιά του έχει κάνει τον παλιό και τον νέο 
νερόμυλο, πολλές λεπτομέρειες αν και η περιγραφή του είναι πιο παραστατική από 
ότι η ζωγραφιά. Αφού την δώσει στη νηπιαγωγό ξεσηκώνουν με τον ΒΠ3 για λίγο 
φασαρία, η οποία σταματά γρήγορα μια και η νηπιαγωγός κάνει παρατήρηση στο 
ΒΠ3 για να τελειώσει. Έτσι πηγαίνει κι ο ΒΠ1 στη θέση του και περιμένει την ώρα 
του φαγητού.
Φαγητό: Πηγαίνει να πλύνει τα χέρια του, όταν έρχεται η σειρά του, στρώνει πετσέτα 
κανονικά κι έπειτα κάνει σχόλιο για το γεγονός ότι έχουν αυτός και κάποιοι άλλοι 
συμμαθητές του μπανάνα για φαγητό. Τρώει κανονικά, χωρίς να κάνει οτιδήποτε 
άλλο παράλληλα. Όταν τελειώνει, τινάζει την πετσέτα του στο καλάθι και καθώς 
μαζεύει τα πράγματά του, τρώει και την τελευταία μπουκιά.
Διόίειαιια: Συμμετέχει στο κυνηγητό μαζί με τα άλλα παιδιά. Δεν το έχει προκαλέσει 
ο ίδιος, αλλά η νηπιαγωγός κάνει παρατήρηση μόνο σε αυτόν και μετά δίνει οδηγίες 
για να πάρουν παιχνίδι να παίξουν γενικά. Ο ΒΠ1 συμμορφώνεται, όπως και τα άλλα 
παιδιά και παίζει με το μεγάλο ντόμινο μαζί με τον ΒΠ3 και τα κορίτσια όμως, όχι 
ακριβώς ως ντόμινο. Ασχολούνται με τα υλικά στη γωνιά του οικοδομικού υλικού, 
χωρίς να παίζουν ουσιαστικά με αυτά σε όλη τη διάρκεια του διαλείμματος και μετά 
ετοιμάζονται να φύγουν. Στην προετοιμασία βοηθάει την ΒΠ5 να βάλει την τσάντα 
της κι αυτή ανταποδίδει με τον ίδιο τρόπο.

ΒΠ2, αδύναμο, 5.9 χρόνων, Επάγγελμα μητέρας: Οικιακά-Ημιαπασχολούμενη, 
Μορφωτικό Επίπεδο: Δημοτικό, Επάγγελμα πατέρα: Οικοδόμος, Μορφωτικό 
επίπεδο: Δημοτικό

Άφιζη-Ελεύθερες Δραστηριότητες. Από την αρχή που έρχεται στο σχολείο κι, αφού 
τοποθετήσει τα πράγματά της και ακολουθήσει την ρουτίνα της άφιξης, ζωγραφίζει 
όπως η ίδια λεει έναν νερόμυλο. Καθώς ζωγραφίζει, επαναλαμβάνει συνέχεια τη λέξη 
νερόμυλος που προφανώς της έκανε εντύπωση και τόσο τα άλλα παιδιά όσο και η 
νηπιαγωγός της κάνουν παρατήρηση να σταματήσει με αρκετά άσχημο τρόπο 
λέγοντάς της ότι τους ζάλισε. Επίσης σηκώνεται, χοροπηδάει για να τραβήξει την 
προσοχή τόσο των παιδιών και της νηπιαγωγού, όσο και τη δική μου. Βασικά στη 
ζωγραφιά της δεν κάνει κάτι συγκεκριμένο ούτε ζωγραφίζει συγκεντρωμένα. Η
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νηπιαγωγός της κάνει παρατήρηση ότι δεν τελειώνει κι ότι δεν γράφει το όνομά της. 
Αμέσως μετά την παρατήρηση, παίρνει ένα χαρτί με το όνομά της που έχει στο 
συρτάρι της και το αντιγράφει. Κάνει πραγματικά πάρα πολύ ώρα να τελειώσει λόγω 
της έλλειψης συγκέντρωσης. Έτσι τελειώνει τελευταία. Τακτοποιεί τα πράγματά της 
και μετά πηγαίνει και παίζει μόνη της στη γωνιά της "κουζίνας-σπίτι". Κάνει βόλτες 
μέσα στο χώρο μαζί με μια μεγάλη κούκλα η οποία προσποιείται ότι είναι το παιδί 
της. Φτιάχνει μια ολόκληρη ιστορία για γιατρούς και σπίτια, κλπ. Στο παιχνίδι της 
έρχονται να μπουν και στην ουσία το ανατρέπουν η ΒΠ6 και η ΒΠ4. Έρχονται με 
τους όρους της ΒΠ6 κι η ΒΠ2 τους δέχεται χωρίς αντίδραση. Είναι σημαντικό το 
γεγονός ότι η ΒΠ6 και η ΒΠ4 δεν την έχουν βάλει ακριβώς στο παιχνίδι τους, της 
έδωσαν έναν σχετικά αδρανή ρόλο κι, όταν κλήθηκε η ΒΠ6 να πάει για την έρευνά 
μιας φοιτήτριας, η ΒΠ4 σταματά το παιχνίδι με την ΒΠ2. Όταν όμως η ΒΠ6 
επιστρέφει, εισβάλουν ξανά στο παιχνίδι της ΒΠ2 κι αυτή πάλι δεν αντιδρά αλλά 
φαίνεται να μην την ευχαριστεί ιδιαίτερα. Όταν τους γίνεται η παρατήρηση για τα 
πεταμένα ρούχα, σπεύδει να συμμαζέψει ενώ παράλληλα λέει και ιστορίες για τη 
μαμά της και το συμμάζεμα. Έπειτα πηγαίνει μαζί με τη ΒΠ6 και τη ΒΠ4 και άλλα 
παιδιά στη γωνιά της συζήτησης και περιμένει να ξεκινήσουν.
Οργανωμένες Δραστηριότητες:
Ελεύθερες ανακοινώσεις: Αρχικά σηκώνει το χέρι της και δηλώνει στη νηπιαγωγό ότι 
νυστάζει χωρίς όμως να υπάρχει καμία ανταπόκριση. Προσπαθεί να συμμετάσχει κι 
αυτή στις ομαδικές απαντήσεις αλλά απλά επαναλαμβάνει την τελευταία λέξη ή 
φράση από αυτά που λένε οι υπόλοιποι.
Νοητικός: Κι εδώ προσπαθεί να μιλήσει μαζί με τους υπόλοιπους. Παρακολουθεί με 
ενδιαφέρον και, όταν έρχεται η σειρά της, δηλώνει ότι αυτό που της έκανε εντύπωση 
είναι το μέγεθος από τις πέτρες που ήταν στο ποτάμι. Κάθε φορά που μιλάει δεν 
παίρνει πρωτοβουλία ούτε λέει κάτι δικό της αλλά επαναλαμβάνει αυτά που έχουν 
ήδη ειπωθεί. Κάθεται ήσυχη και παρακολουθεί. Φαίνεται όμως να μην έχει τη 
δυνατότητα να μιλήσει για τον εαυτό της, μπορεί να μην καταλαβαίνει και τις 
έννοιες: νοιώθω, και μου έκανε εντύπωση. Γενικά η νηπιαγωγός δεν της δίνει αρκετά 
συχνά το λόγο και τα άλλα παιδιά την καλύπτουν με τις φωνές τους και την ταχύτητά 
τους να απαντήσουν. Η ΒΠ4 που κάθεται δίπλα της την σπρώχνει καθώς μιλάει και η 
ΒΠ2 της κάνει παρατήρηση. Για να πάρει το λόγο σηκώνει το χέρι και ρωτάει "εγώ 
πότε θα πω;". Προσπαθεί αρκετές φορές με αυτόν τον τρόπο αλλά δεν της δίνεται ο 
λόγος. Πριν τα ποιήματα ζητά το λόγο και η νηπιαγωγός της λέει ότι θα πει σε μισό 
λεπτό, αυτή το ξεχνάει και η νηπιαγωγός τελικά δίνει το λόγο στην ΒΠ5 για να πει το 
ποίημά της. Η ΒΠ2 προσπαθεί ξανά ρωτώντας όχι φωναχτά αν πέρασε το λεπτό και 
αν μπορεί να μιλήσει, αλλά η νηπιαγωγός δεν της δίνει σημασία. Και στην κατασκευή 
του ποιήματος της δίνει τελευταία σχεδόν το λόγο κι αυτή, απλά επαναλαμβάνει 
κομμάτια από τα υπόλοιπα. Ακόμη και στην καταγραφή κοντεύει να την ξεχάσει η 
νηπιαγωγός και να μην γράψει το δικό της ποίημα. Στην απαγγελία του "από πού 
είσαι ποταμάκι" αρχικά προσπαθεί να συμμετάσχει όμως δεν το ξέρει και τελικά 
κάθεται, χωρίς να μιλάει. Έτσι για το ποίημα ζητά μόνη της το λόγο και τη "θυμάται" 
η νηπιαγωγός λέγοντας "να πώς κι εγώ;". Έπειτα μένει σιωπηλή μέχρι που ξαναζητάει 
το λόγο με τον ίδιο τρόπο και σηκώνοντας χέρι ταυτόχρονα και για ακόμη μια φορά 
δεν της δίνεται. Η στάση της ΒΠ6 και της ΒΠ4, οι οποίες απομακρύνονται 
επιδεικτικά και υποτιμητικά, φαίνεται να την ενοχλεί πολύ και ξεσπά κάνοντας 
παρατήρηση σε ένα άλλο παιδάκι για το πώς φέρεται που με ένα κοίταγμα άγριο της 
νηπιαγωγού δεν την ολοκληρώνει.
Ερνσ.σίσ-αποτύπωση: Πηγαίνει με ενθουσιασμό στα τραπεζάκια για να ζωγραφίσει το 
νερόμυλο. Κάθεται και πριν καν αρχίσει η νηπιαγωγός, της κάνει παρατήρηση να μην
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μιλάει κατά τη διάρκεια της εργασίας. Μουτρώνει και φαίνεται να κάνει πραγματική 
προσπάθεια για να μη μιλήσει, ενώ η νηπιαγωγός της κάνει κι άλλη παρατήρηση για 
το ίδιο θέμα, χωρίς να δώσει αφορμή. Αρχικά, ζωγραφίζει με ζήλο αλλά 
παρακολουθεί ταυτόχρονα τις συζητήσεις που γίνονται γύρω της στις οποίες 
προσπαθεί να μην συμμετέχει. Ξαναγράφει το όνομά της από το χαρτί και τελειώνει 
πιο γρήγορα από ότι το πρωί αλλά πάλι από τους τελευταίους. Στη ζωγραφιά της 
αναπαριστά πολλά πράγματα τα οποία όμως δεν ξεχωρίζουν ακριβώς μεταξύ τους, 
είναι αρκετά αφαιρετικά και χρησιμοποιεί μόνο 3 χρώματα.
Φαγητό: Πλένει τα χέρια της σχεδόν τελευταία κι, όταν πηγαίνει να κάτσει, δεν 
υπάρχει σχεδόν καθόλου χώρος πίσω από την καρέκλα της για να βάλει τη τσάντα 
της και καταγγέλλει το γεγονός. Η νηπιαγωγός της δίνει τη λύση, λέγοντας στον ΒΠ3 
να πάει πιο μπροστά. Στρώνει την πετσέτα της με προσοχή και ζητάει από τη 
νηπιαγωγό να της ανοίξει την μπανάνα. Τρώει, ενώ παράλληλα παρακολουθεί τις 
συζητήσει και κάποιες στιγμές συμμετέχει. Παρ' όλ' αυτά είναι αρκετά αφοσιωμένη 
στο φαγητό της. Τελειώνει σχετικά αργά και βλέποντας κάποια από τα παιδιά που 
έχουν τελειώσει να ζωγραφίζουν παίρνει κι αυτή να ζωγραφίσει. Η νηπιαγωγός της 
κάνει παρατήρηση, επειδή δεν έχει μαζέψει τα πράγματά της κι αυτή συμμπρφώνεται 
αμέσως.
Δ wleiuua: Σταιιατάει τη ζωγραφιά της σχετικά γρήγορα. Βασικά μάλλον την αφήνει 
μισή και πηγαίνει και παίζει με τα άλλα παιδιά κυνηγητό στα δωμάτια. Σταματά, όταν 
γίνεται παρατήρηση από τη νηπιαγωγό, κάνει αρχικά κάποιες βόλτες κι έπειτα 
παίρνει ένα βιβλίο και κάθεται στη γωνιά της συζήτησης και το ξεφυλλίζει γρήγορα. 
Μέσα στο παιχνίδι του την χτυπάει κατά λάθος ο ΒΠ3 κι αυτή αρχίζει να κλαίει και 
το καταγγέλλει στη νηπιαγωγό. Η νηπιαγωγός δεν μαλώνει αμέσως τον ΒΠ3 αλλά 
τον δικαιολογεί περισσότερο λέγοντας ότι το έκανε κατά λάθος και δεν το ήθελε. 
Παρ' όλ' αυτά, τον "τιμωρεί" λέγοντάς του να πάει και να κάτσει μόνος του στην 
άλλη αίθουσα και να τελειώσει τη ζωγραφιά του. Αφού τον "τιμωρεί" η νηπιαγωγός η 
ΒΠ2 σταματάει να κλαίει και περιμένει να έρθει και ετοιμάζεται, όταν έρχεται η 
σειρά της για να φύγει.

ΒΠ3, μέτριο, 6.1 χρονών, Επάγγελμα μητέρας: Οικιακά, Μορφωτικό επίπεδο: 
Λύκειο, Επάγγελμα πατέρα: Δημοτικός υπάλληλος, Μορφωτικό επίπεδο: Λύκειο

Αφιόη-Ελεύθερεε Δραστηριότητες: Όταν έρχεται, κάποια παιδιά έχουν ήδη έρθει και 
τα περισσότερα ζωγραφίζουν. Αυτός αρχικά παίρνει να ζωγραφίσει αλλά τα 
παρατάει. Σηκώνεται, πειράζει τον ΒΠ1 μια και είναι το μόνο αγόρι που έχει έρθει, 
τον χτυπάει και αυτός ανταποδίδει. Στη συνέχεια, σηκώνεται κι ο ΒΠ1 και αρχίζουν 
να παίζουν κυνηγητό. Καταλήγουν στη γωνιά της συζήτησης, όπου αποφασίζουν να 
παίξουν με το οικοδομικό υλικό. Μέχρι τότε και μέχρι να σηκωθεί ο ΒΠ1, ο ΒΠ3 
κάνει βόλτες στην τάξη, τον πειράζει, τρέχει, χτυπιέται μόνος του στην γωνιά της 
συζήτησης, πειράζει αλλά όχι με άσχημο τρόπο τα παιδιά που έρχονται. Έτσι 
πηγαίνουν με τον ΒΠ1 και κατασκευάζουν ένα κάστρο με τα τουβλάκια. Κατά τη 
διάρκεια της κατασκευής ο ένας πειράζει τον άλλο. Ο ΒΠ3 κάνει τη δήλωση ότι τα 
άχρωμα τουβλάκια χρειάζονται βάψιμο, δήλωση χωρίς κανένα νόημα για την ιστορία 
που φτιάχνουν. Ο ΒΠ3, αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή αρχίζει να πετάει 
κομματάκια πάνω της και ο ΒΠ1 απειλεί για το τι θα πάθει, αν το χαλάσει. Με την 
στάση του ο ΒΠ3 καταφέρνει να τον απομακρύνει. Έτσι, όταν ο ΒΠ1 φεύγει από την 
παρέα κι αρχίζει να φτιάχνει τη δική του κατασκευή αρχίζουν να μαλώνουν για τα 
τουβλάκια. Όταν ο ΒΠ3 καταφέρνει και παίρνει από τον ΒΠ1 ένα επίμαχο ξυλάκι το 
άλλο παιδί που παίζει μαζί τους πανηγυρίζει για τη νίκη. Παίζουν χωριστά, μέχρι που
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έρχεται ο Α ως προστάτης των αδυνάτων που όμως αντί να μαλώσει με τον ΒΠ3 
μαλώνει με το άλλο παιδί. Ο ΒΠ3 φαίνεται στην παρέα να έχει αρχηγικό ρόλο και 
κανένας δεν θέλει ούτε να μαλώσει πραγματικά μαζί του ούτε να χάσει την εύνοια 
του. Γενικά ο ΒΠ3 συσπειρώνει όλα τα αγόρια γύρω του εκτός από τον Α ο οποίος 
θεωρείται ο προστάτης των κοριτσιών και των αδυνάτων. Στη φασαρία που γίνεται με 
τα ξυλάκια που πετάνε (που ουσιαστικά ξεκίνησε ο ΒΠ3), κανένας δεν αντιδρά. 
Ακολουθεί κυνηγητό με τον Α κατά το οποίο επεμβαίνει η νηπιαγωγός κάνει 
παρατήρηση στον ΒΠ1 και για "τιμωρία" κάνει παρατήρηση στον ΒΠ3 που δεν 
τελείωσε την εργασία του και του ζητά να πάει να την τελειώσει. Ο ΒΠ3 
συμμορφώνεται. Την περισσότερη ώρα χαζεύει, την τελειώνει πρόχειρα, τα μαζεύει 
και πηγαίνει να συνεχίσει το παιχνίδι. Γυρίζοντας παίζει ξανά με τον ΒΠ1. Πάλι 
κατασκευάζουν ένα κάστρο κι αυτή τη φορά, η νηπιαγωγός που είναι μπροστά τους 
ρωτάει για την πόρτα και πως ανοίγει, κι ο ΒΠ3 φαίνεται να έχει αρκετές γνώσεις για 
το πώς αλλά και το ποιες πόρτες ανοίγουν σε ένα κάστρο. Ακόμη μια φορά χαλάει 
την κατασκευή, πετώντας κομμάτια από εδώ κι από εκεί, συμπεριφορά που μιμείται 
και ο ΒΠ1. Η νηπιαγωγός τους κάνει πιο έντονη παρατήρηση και απειλεί ότι αν 
συνεχίσουν δεν θα έχουν πλέον παιχνίδια, απειλή που περισσότερο άγγιξε τον ΒΠ1. 
Παρ' όλ' αυτά συμμορφώθηκαν και οι δύο. Επίσης προς τον ΒΠ3 κάνει παρατήρηση 
και για το ότι ενοχλεί τους άλλους και για το ότι δεν συμμαζεύει τα παιχνίδια με τα 
οποία έπαιξε όμως δεν φαίνεται να τον αγγίζουν. Αφού τα μαζέψουν λοιπόν όλοι 
μαζί, κάθεται στα παγκάκια μαζί με τα άλλα παιδιά και περιμένει να αρχίσει η 
δραστηριότητα.
Οργανωμένες Δραστηριότητες:
Ελεύθερες Ανακοινώσεις: Συμμετέχει κι αυτός στις ομαδικές απαντήσεις όχι όμως με 
τόσο ενδιαφέρον στο να ακουστεί ή να απαντήσει. Έτσι όσο προχωρά η διαδικασία 
χαζεύει και προσπαθεί να πιάσει κουβέντα με τη διπλανή του όμως δεν τα 
καταφέρνει.
Νοητικός: στο νοητικό παρακολουθεί και συμμετέχει με ενδιαφέρον όταν του δίνεται 
ο λόγος. Προσπαθεί να περιγράφει αυτό που είδαν την προηγούμενη μέρα όμως δεν 
τα καταφέρνει με επιτυχία. Μπερδεύεται την ώρα που μιλάει και η νηπιαγωγός δίνει 
το λόγο σε ένα άλλο παιδί. Στη συνέχεια ξαναπαίρνει το λόγο για να περιγράφει αυτό 
που του έκανε εντύπωση ή θυμάται περισσότερο και λέει ότι του άρεσε που 
κυνηγούσε τον Κ και που πετούσε πέτρες στο ποτάμι. Περιγράφει αυτές τις δύο 
σκηνές πολύ παραστατικά. Σε όλη την διάρκεια της δραστηριότητας κάθεται ανήσυχο 
στη θέση του, παίζει με τα πόδια του και κάνει διάφορες κινήσεις. Για να πάρει το 
λόγο δεν σηκώνει χέρι ούτε ξεκινά να μιλά, πριν αποκτήσει την προσοχή της 
νηπιαγωγού φωνάζοντας "κυρία, κυρία". Στη συνέχεια σταματά να συμμετέχει. Απλά 
κάθεται και χαζεύει, φτιάχνει ποίημα όχι όμως με ενθουσιασμό και όταν έρχεται η 
ώρα να πουν το "από πού είσαι ποταμάκι" στην αρχή προσπαθεί λίγο να συμμετάσχει 
μετά όμως τα παρατά και δεν συμμετέχει. Γίνεται όλο και πιο ανήσυχος και τελικά 
κάθεται κάτω συμπεριφορά που σταδιακά την μιμούνται τα περισσότερα παιδιά. 
Εργασία-Αποτύπωση: Φαίνεται η ζωγραφική να μην είναι η αγαπημένη του 
δραστηριότητα. Έτσι κάθεται ανήσυχα στην καρέκλα του, σηκώνεται συνέχεια για να 
πάρει το μολύβι του, μπογιές, κ.α.. Η νηπιαγωγός τον παροτρύνει να μην βιαστεί 
αλλά να κάνει κάτι με λεπτομέρειες. Ο ΒΠ3 όμως χαζεύει την περισσότερη ώρα και 
δεν σχεδιάζει, προσπαθεί να ξεσηκώσει φασαρία με τον ΒΠ1 άλλα τον αποτρέπει η 
παρουσία της νηπιαγωγού. Έτσι χαζεύει και μιλάει με την ΒΠ5. Όταν οι 
περισσότεροι έχουν τελειώσει και μένει προς το τέλος, τραβά μερικές γραμμές και 
κύκλους, τα ονομάζει αντικείμενα και τη δίνει στη νηπιαγωγό. Αυτή εκφράζει 
ξεκάθαρα τη δυσαρέσκεια της και του λέει ότι θέλει πιο πολλά από αυτόν την
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επόμενη φορά. Έτσι γυρίζει στη θέση του και περιμένει την ώρα του φαγητού. Κάνει 
φασαρία, μιλάει συνέχεια και κουνιέται στη θέση του.
Φαγητό: Πηγαίνει, όταν είναι η σειρά του, πλένεται και παίρνει τα πράγματά του. 
Κάθεται όρθιος με ύφος μπροστά από το καρεκλάκι του στρώνει πρόχειρα και 
βιαστικά την πετσέτα του και πετά την μπανάνα που έχει για φαγητό πάνω. Συζητά 
για λίγο με την ΒΠ5, τελειώνει σχετικά γρήγορα και μετά παίζει με την φλούδα από 
τη μπανάνα. Την χτυπάει πάνω στο κεφάλι του και προτρέπει τα άλλα παιδιά να τον 
προσέξουν και να γελάσουν. Κατά τη διάρκεια του φαγητού, πάλι μιλάει και 
κουνιέται στη θέση του, παίζει με τη μπανάνα και την πετσέτα του. Τέλος μαζεύοντας 
τα πράγματά του, πάλι κουνιέται και χαζεύει και η νηπιαγωγός του κάνει τη μία 
παρατήρηση πάνω στην άλλη, όμως φαίνεται να μην τον επηρεάζει ιδιαίτερα. 
Διάλειρρα: Παίζει κυνηγητό, για το οποίο τους γίνεται παρατήρηση, συγκεκριμένα 
στον ΒΠ1 αλλά συμμορφώνεται κι αυτός. Έτσι παίζει με το οικοδομικό υλικό και το 
ντόμινο, όπως και τα υπόλοιπα παιδιά. Στη συνέχεια πετάει επιδεικτικά διάφορα 
κομμάτια του υλικού και κατά λάθος χτυπάει την ΒΠ2, η οποία αρχίζει να κλαίει και 
το καταγγέλλει στη νηπιαγωγό. Τότε αυτή τον βάζει τιμωρία να κάτσει μόνος του και 
να τελειώσει τη ζωγραφιά του. Όταν κάνει την παρότρυνση η νηπιαγωγός να 
μαζέψουν τον φωνάζει να μαζέψει και αυτός αλλά αυτός περισσότερο παίζει παρά 
μαζεύει. Τέλος η ΒΠ5 τον βοηθάει να βάλει την τσάντα του μετά από παρότρυνση 
της νηπιαγωγού.

ΒΠ4, μέτριο, 5.8 χρονών, Επάγγελμα μητέρας: Οικιακά, Μορφωτικό επίπεδο: 
Λύκειο, Επάγγελμα πατέρα: Συντηρητής αυτοκινήτων, Μορφωτικό επίπεδο: 
Λύκειο

Άφίαι-Ελεύθερες Δραστηριότητες: Όταν έρχεται, περιφέρεται για λίγο στην τάξη κι 
έπειτα πηγαίνει στο καβαλέτο και ζωγραφίζει κάτι απροσδιόριστο. Έπειτα πηγαίνει 
με τα άλλα παιδιά και ζωγραφίζει, μοιράζεται της μπογιές της με τις φίλες της και 
ταυτόχρονα συζητάνε. Όταν τελειώνει τη ζωγραφιά της, την τακτοποιεί, μαζεύει τα 
χρώματα και τα πηγαίνει στη θέση τους. Πηγαίνει μαζί με την ΒΠ6 και περνούν τις 
μεγάλες πλαστικές χάντρες στο κορδόνι στη γωνιά του οικοδομικού υλικού. 
Παρακολουθεί όλα, όσα γίνονται γύρω της χωρίς να σχολιάζει και κυρίως ακούει τη 
ΒΠ6 που της μιλάει. Έχει το ρόλο του οπαδού και ακολουθεί τόσο τις οδηγίες, όσο 
και τις δράσεις της ΒΠ6. Όταν βαριούνται αυτό το παιχνίδι το τακτοποιούν και 
πηγαίνουν και παίζουν με την ΒΠ2 στη γωνιά του σπιτιού-κουζίνας. Ακολουθεί και 
συμφωνεί με την ιστορία που φτιάχνει η ΒΠ6, η οποία φαίνεται να μιλάει εκ μέρους 
και των δύο. Παίζουν και κρύβονται, όταν νοιώθουν ότι τις κοιτάνε πάλι με 
παρότρυνση της ΒΠ6. Όταν σε κάποια στιγμή η ΒΠ6 φεύγει, η ΒΠ4 σταματά το 
παιχνίδι της και την περιμένει, χωρίς να κάνει τίποτα και χωρίς να παίζει με την ΒΠ2. 
Με την επιστροφή της ΒΠ6 συνεχίζουν να παίζουν στο ίδιο μέρος, γεγονός που 
φάινεται να μην ευχαριστεί ιδιαίτερα την ΒΠ2 και σταματούν το παιχνίδι, όταν η 
νηπιαγωγός τους κάνει παρατήρηση για τα πεταμένα ρούχα και την ακαταστασία. 
Έτσι μαζεύουν και πηγαίνουν στη γωνιά της συζήτησης και περιμένουν να αρχίσουν 
οι δραστηριότητες.
Ορναντορένες Δραστηριότητες:
Ελεύθερες Ανακοινώσει: Συμμετέχει κι αυτή φωνάζοντας μαζί με τα άλλα παιδιά με 
ζήλο και φαίνεται να ξέρει τις απαντήσεις και όχι απλά να επαναλαμβάνει.
Νοητικός: Κι αυτή για να πάρει το λόγο πετάγεται και δεν κρατά καμία διαδικασία. 
Διακόπτει πιο έντονα από ότι τα άλλα παιδιά αλλά όχι για να πει πρωτότυπες ιδέες. 
Παρόλο που διακόπτει συχνά, κομπιάζει και τελικά δεν ολοκληρώνει τη φράση της ή
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την σκέψη της. Στη συνέχεια σηκώνει το χέρι της αλλά παράλληλα φωνάζει για να 
πει πως ένοιωσε πάνω στη γέφυρα. Όταν ανοίγει κουβέντα για τη γέφυρα κι αφού 
μίλησε η ΒΠ6, θέλησε να φανεί πιο θαρραλέα από αυτή κι αναφέρει ότι θα ήταν 
αστείο να σπάσει η γέφυρα, γεγονός που δίνει το ερέθισμα για να εκφραστεί ένας 
μικρός ανταγωνισμός ανάμεσά τους. Στη συνέχεια φαίνεται να είναι αρκετά 
παρατηρητική και να πιάνει το υπονοούμενο της νηπιαγωγού κι απαντά σωστά για τα 
σκουπίδια που ήταν τριγύρω. Όταν φτιάχνει ποίημα η ΒΠ5 και η ΒΠ6 θέλει κι αυτή 
να πει και πραγματικά φτιάχνει πιο πρωτότυπο ποίημα από τους άλλους (εκτός από 
την ΒΠ5) και φαίνεται να προκάλεσε την έκπληξη και τον θαυμασμό της 
νηπιαγωγού. Στην απαγγελία του "από πού είσαι ποταμάκι" το ξέρει καλά και το λέει 
μαζί με τα άλλα παιδιά, χωρίς να κομπιάζει ή να κάνει λάθος. Γενικά, όταν της 
δίνεται η ενθάρρυνση από τη νηπιαγωγό μιλά και φέρεται με αυτοπεποίθηση. Στην 
υπόλοιπη συμπεριφορά της είναι αρκετά υποτακτική προς τη ΒΠ6 και τα 
περισσότερα πράγματα τα κάνει ως μίμηση αυτής. Έτσι σηκώνεται να κάνει την 
κίνηση του ποταμού, επειδή σηκώνεται η ΒΠ6 και παραγκωνίζει την ΒΠ2 πάλι για 
τον ίδιο λόγο. Επίσης ως καλή φίλη της ΒΠ6, όταν αυτή απαγγέλλει ποίημα της, της 
κάνει τον υποβολέα, γεγονός όμως που κάνει την ΒΠ6 να φαίνεται ότι παρουσιάζει 
κάτι πιο πρωτότυπο.
Εργασία-Αποτύπωση: Κάθεται πίσω από τη ΒΠ6 και το πρώτο πράγμα που λέει στα 
άλλα παιδιά που κάθονται στο ίδιο τραπέζι είναι να μην κοιτάνε τη ζωγραφιά της και 
να μην την αντιγράφουν. Μιλάει λίγο με την ΒΠ6 η οποία κι όλας ζητά τη γνώμη της 
για τη ζωγραφιά της. Η ίδια έφτιαξε μια ζωγραφιά με πάρα πολλές λεπτομέρειες, 
όπως οι ρίζες του δέντρου που μπαίνουν στο νερό και άλλα πολλά στοιχεία για τα 
οποία η νηπιαγωγός δεν κρύβει την ευχαρίστησή της και την έκπληξή της.
Φαγητό: Πλένει τα χέρια της, όταν έρχεται η σειρά της, στρώνει την πετσέτα της 
προσεκτικά και ετοιμάζει το φαγητό της. Τρώει αρκετά αργά και συζητά παράλληλα. 
Συμμετέχει σε όλες τις συζητήσεις, όχι πολύ ενεργά, και καταλήγει στο τέλος να 
μένει η τελευταία που τρώει.
Διάλειιαια: Επειδή καθυστερεί να τελειώσει δεν φεύγει από τα τραπεζάκια και κοιτάει 
τη ΒΠ6 και τον Α που παίζουν με τις πλαστελίνες. Αυτό της παίρνει το μισό 
διάλειμμα. Έπειτα μαζεύει τα πράγματά της και παίζει κι αυτή μαζί τους. Βασικά 
περισσότερο κοιτάει και συζητάει για αυτά που έφτιαξαν οι δύο πρώτοι. Βοηθάει να 
τα μαζέψουν και φεύγουν.

ΒΙΙ5, δυνατό, 6.5 χρονών, Επάγγελμα μητέρας: Θεολόγος, Μορφωτικό επίπεδο: 
Πτυχίο ΑΕΙ, Επάγγελμα πατέρα: Στρατιωτικός, Μορφωτικό επίπεδο:
Στρατιωτική σχολή

Άφιαη-Ελεύθεοεσ Δραστηριότητες: Έργεται αρκετά πιο νωρίς από τα υπόλοιπα παιδιά 
κι αρχίζει να ζωγραφίζει μόνη της με ζήλο και χωρίς να μιλάει σε κανέναν. Είναι 
αρκετά αφοσιωμένη. Γράφει επίσης ημερομηνία και όνομα και γίνεται πρότυπο 
μίμησης από τη ΒΠ6. Όση ώρα ζωγραφίζει, ακούει και όλες τις συζητήσεις που 
γίνονται από τα άλλα παιδιά. Έτσι σε κάποια φάση που ο ΒΠ1 λέει "βρωμάει" το 
καταγγέλλει στη νηπιαγωγό χωρίς να επιμένει ή να περιμένει αντίδραση και η 
νηπιαγωγός απλά λέει ότι κάτι θα του μύρισε άσχημα. Όταν τελειώνει τη ζωγραφιά 
της τη συμμαζεύει αλλά δεν συμμαζεύει τα χρώματα που έχει χρησιμοποιήσει. 
Έπειτα πηγαίνει με τη φίλη της στη γωνιά του οικοδομικού υλικού και αρχίζουν να 
παίζουν με τα τουβλάκια. Δεν κατασκευάζουν κάτι συγκεκριμένο. Απλά ξεχωρίζουν 
όλα όσα έχουν το ίδιο χρώμα και μάλιστα μαλώνουν χωρίς μεγάλη ένταση μεταξύ 
τους για το τι χρώμα θα πάρει η καθεμία και με τα αγόρια με περισσότερη ένταση για
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να μην τους παίρνουν τα τουβλάκια. Η ένταση κρατά πολύ λίγο κι έπειτα παίζουν 
όλοι με αυτά, ο καθένας στη δική του μεριά και στη δική του κατασκευή. Αυτό που 
κάνει η ΒΠ5 είναι απλά να ξεχωρίζει τα πράσινα τουβλάκια και να φτιάχνει πυργάκια 
που δεν έχουν κανένα νόημα και δεν τους δίνει κανένα ρόλο. Σε κάποια στιγμή τα 
αγόρια αρχίζουν και διαλύουν την κατασκευή τους και να πετάνε κομμάτια ο ένας 
στον άλλο και η ΒΠ5 το μόνο που έχει να πει είναι να προσέχουν να μην της 
διαλύσουν την κατασκευή. Την ίδια στάση κρατά και η φίλη της. Με την ίδια 
δραστηριότητα ασχολείται για όλη την υπόλοιπη ώρα των ελεύθερων 
δραστηριοτήτων.
Οργαντορένες Δραστηριότητες:
Ελεύθερες Ανακοινώσεις: Συμμετέχει φωνάζοντας τις απαντήσεις μαζί με τα 
υπόλοιπα παιδιά.
Νοητικός: Συμμετέχει μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά που απαντάνε φωνάζοντας μαζικά. 
Έπειτα παρακολουθεί και συμμετέχει ενεργά, πετάγεται, όταν κανένας δεν απαντά 
και φαίνεται να προσπαθεί να μην διακόψει κανέναν. Η νηπιαγωγός της δίνει αρκετά 
συχνά το λόγο έτσι κι αλλιώς, την ακούει προσεκτικά και η ΒΠ5 απαντά σωστά και 
φαίνεται ότι έχει αρκετή παρατηρητικότητα λόγω των λεπτομερειών που αναφέρει. 
Χρησιμοποιεί αρκετά επίσημη γλώσσα, μιλάει με αυτοπεποίθηση αλλά όχι πιο 
δυνατά ή με έπαρση όπως η ΒΠ6. Παρακολουθεί τόσο τη νηπιαγωγό, όσο και τα 
υπόλοιπά παιδιά. Κάθεται ήσυχη στη θέση της και σηκώνει χέρι, βέβαια φωνάζοντας 
ταυτόχρονα "εγώ", όταν βλέπει ότι δεν την προσέχει η νηπιαγωγός. Δεν δίνει 
ιδιαίτερη σημασία, όταν προσπαθεί να της μιλήσει ο ΒΠ1, αν και αρχικά γυρίζει για 
να τον κοιτάξει. Όταν συζητούν για το ποίημα φωνάζουν, μιλάνε ταυτόχρονα η ΒΠ6 
και η ΒΠ5 όμως τελικά το λόγο τον δίνει η νηπιαγωγός στην ΒΠ5, η οποία 
απαγγέλλει ένα δικό της ποίημα για το ποταμάκι. Η νηπιαγωγός ενθουσιάζεται, η 
ΒΠ5 δεν το παίρνει πάνω της όμως προκαλεί την ζήλια της ΒΠ5 η οποία ζητά το 
λόγο για να πει κι αυτή. Απαγγέλλουν το "από πού 'σαι ποταμάκι" και συμμετέχει 
κανονικά. Το ξέρει καλά. Έπειτα σηκώνονται όρθιες η ΒΠ5 με την ΒΠ6 και τη ΒΠ4 
και κάνουν την κίνηση του ποταμού και δημιουργείται και μια φασαρία στην οποία 
δεν συμμετέχει ιδιαίτερα. Γενικά κάθεται ήσυχα και παρακολουθεί κάθε λεπτό με 
ενδιαφέρον. Μιλάει περισσότερο, όταν της δίνει η νηπιαγωγός το λόγο και 
σηκώνοντας το χέρι. Χρησιμοποιεί επίσημη γλώσσα και δεν φαίνεται να έχει την 
ανάγκη να επιδειχθεί ή να έχει αρχηγική θέση.
Εργασία-Αποτύπωση: Ζωγραφίζει με ζήλο και χωρίς να μιλάει ιδιαίτερα. 
Περισσότερο ακούει τον ΒΠ3 και δείχνει να τον παρακολουθεί, αλλά η ίδια δεν 
μιλάει. Βάζει πολλές λεπτομέρειες και πολλά στοιχεία ακόμη και στοιχεία της 
φαντασίας της, που κι αυτά έχουν λεπτομέρειες πάνω τους(γοργόνα).
Φαγητό: Πηγαίνει, όταν έρχεται η σειρά της να πλυθεί κι έπειτα στρώνει προσεκτικά 
και ιεροτελεστικά θα λέγαμε την πετσέτα της και ετοιμάζει το φαγητό της(μπισκότα). 
Κάνει προσευχή με τα άλλα παιδιά και ξεκινά το φαί της. Αρχικά συμμετέχει στις 
κουβέντες που γίνονται, έπειτά όμως απορροφάται από το φαγητό της, ξεχωρίζει τα 
μπισκότα από τη γέμιση και μιλάει λίγο με τον ΒΠ3 που κάθεται δίπλα της. Όταν 
φτάνει προς το τέλος του φαγητού της, δίνει λίγο γέμιση στην ΒΠ6 και φαίνεται να 
νοιώθει άσχημα, όταν την προτείνει η ΒΠ6 να μοιράσει το υπόλοιπο φαγητό της. 
Τελικά η ΒΠ6 της δίνει ένα μπισκότο, το οποίο όμως δεν θέλει να φάει και η ΒΠ6 το 
δίνει αλλού. Τέλος τινάζει την πετσέτα της στο καλάθι, την διπλώνει προσεκτικά, 
καθώς συζητά με τα άλλα παιδιά και μαζεύει τα πράγματά της.
AwJxiuua: Αρχικά παίζει μαζί με τον ΒΠ3, την ΒΠ2 και τον ΒΠ1 κυνηγητό μέσα στα 
δωμάτια μέχρι που γίνεται παρατήρηση στον ΒΠ1 για αυτό και συμμορφώνονται 
όλοι. Έτσι πηγαίνει μαζί με ένα άλλο κοριτσάκι στη γωνιά του οικοδομικού υλικού
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και παίζουν με τα πλαστικά τουβλάκια κι αργότερα μαζεύονται και "παίζουν" όλα τα 
παιδιά της τάξης εκεί. Δεν παίζουν ακριβώς αλλά περισσότερο τα αδειάζουν στην 
τάξη και προσποιούνται πως κάνουν ταχυδακτυλουργικά. Τα μαζεύουν αμέσως μετά 
το πρώτο κάλεσμα της νηπιαγωγού και περιμένουν τη σειρά τους να πάρουν τα 
πράγματά τους. Η ΒΠ5, αφού τα παίρνουν βοηθά τον ΒΠ1 να φορέσει την τσάντα 
του κι έπειτά αυτός ανταποδίδει με τον ίδιο τρόπο. Βλέποντας αυτό η νηπιαγωγός 
λέει στην ΒΠ5 να βοηθήσει και το ΒΠ3 να φορέσει την τσάντα του και αυτή το κάνει.

ΒΠ6, δυνατό, 5.10 χρονών, Επάγγελμα μητέρας: Συνταξιούχος νοσηλεύτρια, 
Μορφωτικό Επίπεδο: Πτυχίο ΤΕΙ, Επάγγελμα πατέρα: Ναυτικός, Μορφωτικό 
επίπεδο: Εμπορική Σχολή

Άνκη-Ελεύθερες δραστηριότητες. Τακτοποιεί τα πράγματά της στη θέση τους και 
μπαίνει αμέσως στη διαδικασία των ελεύθερων δραστηριοτήτων. Βλέπει κάποια από 
τα υπόλοιπα παιδιά που ζωγραφίζουν και το κάνει κι αυτή. Πριν καθίσει, πηγαίνει 
στη νηπιαγωγό και τη ρωτάει τι να ζωγραφίσει. Η νηπιαγωγός της απαντάει να κάνει 
ότι θέλει, ότι δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο κι ότι μετά θα κάνουν εργασία κι η ΒΠ6 
επιστρέφει στα τραπεζάκια αναρωτόμενη τι να φτιάξει. Παίρνει χρώματα και χαρτί, 
κάθεται στην θέση της και ζωγραφίζει με ζήλο καθώς ταυτόχρονα περιγράφει δυνατά 
τι φτιάχνει. Ζωγραφίζει με πολλές λεπτομέρειες, κάνει φόντο στον ουρανό με απαλό 
χρώμα, ουρανό σε όλο το χαρτί, κ.α.. Στο τέλος της ζωγραφιάς της, γράφει την 
ημερομηνία που είναι κολλημένη στον τοίχο, από μίμηση από την ΒΠ5. Όταν 
τελειώνει τη ζωγραφιά της, την τακτοποιεί στο συρτάρι της αλλά δεν μαζεύει τα 
χρώματα και πηγαίνει να παίξει στη γωνιά του οικοδομικού υλικού με τις φίλες της. 
Παίζει αρχικά με τη ΒΠ4 με την οποία περνούν μεγάλες πλαστικές χάντρες σε ένα 
κορδόνι, χωρίς ιδιαίτερη σειρά, ενώ παράλληλα κουβεντιάζουν τόσο μεταξύ τους, 
όσο και με τα υπόλοιπα παιδιά. Έπειτα μαζεύουν τις χάντρες, τακτοποιούν το παιχνίδι 
και πηγαίνουν να παίξουν με την ΒΠ2 στη γωνιά του σπιτιού. Φτιάχνουν ολόκληρη 
ιστορία και έχει αρχηγικό ρόλο καθώς δίνει οδηγίες και κάνει αλλαγές στην πλοκή 
της υπόθεσης. Όταν όμως νοιώθει, ότι τις παρακολουθούν παίρνει τη φίλη της και 
προσπαθούν να κρυφτούν πίσω από τη βιβλιοθήκη. Όταν φεύγει, γιατί την φωνάζει 
μια φοιτήτρια για μια εργασία, σταματάει το παιχνίδι, αφήνει την ΒΠ2 και την ΒΠ4 
και η ΒΠ4 σταματά το παιχνίδι και περιμένει την ΒΠ6 να γυρίσει. Όταν γυρίζει 
ξαναπηγαίνουν στην ΒΠ2 και στην ουσία αλλάζει την πλοκή του παιχνιδιού της για 
να μπορεί να μπει κι αυτή μέσα, χωρίς να αντιδρά η ΒΠ2 αλλά και χωρίς να φαίνεται 
χαρούμενη με την αλλαγή. Όταν τις πλησιάζει η νηπιαγωγός, συνεχίζουν κανονικά 
άλλα, όταν τις κάνει παρατήρηση για την ακαταστασία, που επικρατεί στη γωνιά 
συμμορφώνεται αμέσως και αρχίζει να συμμαζεύει με ζήλο. Με το που γίνεται το 
κάλεσμα από τη νηπιαγωγό για τη γωνιά της συζήτησης η ΒΠ6 με την ΒΠ4 και την 
ΒΠ2 μαζεύουν τα πράγματα και πηγαίνουν στη γωνιά και περιμένουν να ξεκινήσουν 
οι δραστηριότητες. Εκείνη τη στιγμή θυμάται να τοποθετήσει το όνομά της κάτω από 
τη φωτογραφία της καθώς, όταν έγινε η υπενθύμιση από την νηπιαγωγό νωρίτερα, 
την αγνόησε.
Ορνανωρένες Δραστηριότητες:
Ελεύθερεα Ανακοινώσεις: Φωνάζει με ζήλο και απαντά γρήγορα και προσπαθεί να 
ακουστεί περισσότερο από τα άλλα παιδιά στις μαζικές απαντήσεις.
Νοητικός: Σε αρκετές ερωτήσεις αντίθετα με τα άλλα παιδιά αντί να επαναλαμβάνει 
είναι αυτή που παράγει την απάντηση. Φωνάζει και σε αυτό το σημείο πιο δυνατά 
από τους άλλους και προσπαθεί να φανεί. Με αυτόν τον τρόπο φαίνεται αρχικά ως 
ένα βαθμό να αποκτά την προσοχή της νηπιαγωγού. Έτσι, αφού πεταχτεί αρκετές
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φορές, η νηπιαγωγός της δίνει το λόγο κι αυτή περιγράφει την εκδρομή τους πολύ 
περιγραφικά, χωρίς όμως να αναφέρει πολλές λεπτομέρειες αλλά επιδεικτικά και με 
έπαρση. Έχει αρκετή φαντασία και την χρησιμοποιεί. Απαντά σε ερωτήσεις με 
αυτοπεποίθηση και εκφράζει θέσεις για να δείξει πόσο θαρραλέα είναι "αν δεν έχει 
γέφυρα θα κατέβω κάτω, δεν με νοιάζει". Στη συνέχεια ξανά φωνάζει περισσότερο 
από τα άλλα παιδιά για να διεκδικήσει το λόγο και για να τον κρατήσει. 
Παρακολουθεί όλη τη διαδικασία κι έτσι αργότερα φαίνεται ότι είναι ικανή να 
συνδυάσει γνώσεις που ακούστηκαν πιο πριν και να παράγει καινούρια. Όταν 
προτείνει η νηπιαγωγός να πούν ένα ποίημα, τότε αρχίζουν και φωνάζουν όλα μαζί, 
προσπαθεί να πάρει η ΒΠ6 το λόγο, όμως η νηπιαγωγός ενδιαφέρεται περισσότερο να 
ακούσει την ΒΠ5 που φτιάχνει δικό της ποίημα κι έτσι αγνοεί τη ΒΠ6. Αυτή φαίνεται 
να ζηλεύει πάρα πολύ που η ΒΠ5 της πήρε την πρωτιά κι έτσι μετά από αυτήν 
φωνάζει πως θέλει να φτιάξει κι αυτή ένα ποίημα και η νηπιαγωγός της δίνει τη σειρά 
από ένα άλλο παιδάκι. Φτιάχνει ένα ποίημα, που είναι σχεδόν ίδιο με της ΒΠ5 κι από 
εκείνη τη στιγμή και μετά παίρνει το ρόλο του καλού παιδιού κι αρχίζει να σηκώνει 
χέρι για να πάρει το λόγο χωρίς να πετάγεται. Απαγγέλλουν το "από πού 'σαι 
ποταμάκι" και το ξέρει καλά. Μετά από αυτό η νηπιαγωγός ζητά από τα παιδιά να 
επαναλάβουν τα ποιήματα τους για να τα καταγράψει κι, όταν έρχεται η ώρα της ΒΠ6 
το απαγγέλλει και η ΒΠ4 της κάνει τον υποβολέα γεγονός που την κάνει να φαντάζει 
πιο "δημιουργική" από τα άλλα παιδιά. Συνεχίζει να σηκώνει χέρι για να ζητήσει το 
λόγο και ζητάει να φτιάξει όλο καινούρια ποιήματα που στην ουσία είναι ίδια. Αφού 
βλέπει πως ξανά δεν μπορεί να μονοπωλήσει τη συζήτηση, σηκώνοντας χέρι αρχίζει 
να ξαναπετάγεται και η νηπιαγωγός της κάνει παρατήρηση και συμμορφώνεται για 
λίγο. Έπειτα όμως ξαναπετάγεται, χοροπηδάει και θέλει να πει κι άλλο και η 
νηπιαγωγός της κάνει ξανά παρατήρηση λέγοντας ότι δεν αφήνει τους άλλους να 
σκεφτούν. Αργότερα αρχίζουν ένα-ένα να κάθονται κάτω κι όχι στα παγκάκια. 
Κάθεται και η ΒΠ6 με την ΒΠ4 όμως ανάμεσά τους έχουν την ΒΠ2 την οποία αρχικά 
σπρώχνουν για να φύγει κι έπειτα, όταν δεν κοιτά η νηπιαγωγός, αλλάζουν θέση, 
φεύγουν μακριά της και την κοιτάνε πολύ υποτιμητικά. Επίσης, όταν λείπει για λίγο η 
νηπιαγωγός, σηκώνεται να κάνει την κίνηση του ποταμού και γίνεται παράδειγμα 
προς μίμηση ενώ ταυτόχρονα προκαλείται μια μικρή ένταση. Όταν ξανάρχεται η 
νηπιαγωγός φροντίζει να επιστρέψει γρήγορα στη θέση της όμως παρ' όλ' αυτά δεν 
γίνεται παρατήρηση.
Εργασία-Λποτόπωση: Αργίζει να ζωγραφίζει αμέσως και με ζήλο, αφού πρώτα 
εξασφαλίσει ότι κανείς δεν θα κοιτάει την ζωγραφιά της, για να μην την 
αντιγράψουν. Ζωγραφίζει με πολλές λεπτομέρειες, βάζει πολλά στοιχεία μέσα και 
γεμίζει τη σελίδα. Το μόνο άτομο που μιλάει και ζητά και τη γνώμη της για την 
εργασία είναι η ΒΠ4.
Φαγητό: Πηγαίνουν με τη σειρά που ορίζει η νηπιαγωγός να πλύνουν τα χέρια τους, η 
ΒΠ6 ανακοινώνει σε όλους τι έχει για φαγητό, στρώνει την πετσέτα βιαστικά κι 
απλώνει το φαγητό της (έχει μπισκότα και μήλο). Πριν ξεκινήσουν, ζητά από τη 
συμμαθήτριά της να της δώσει από το φαί της (τζάνερα) κι αυτή δίνει, ύστερα από 
παρότρυνση της νηπιαγωγού, σε όλη την τάξη. Κατά τη διάρκεια του φαγητού 
κάθεται στη θέση της ήσυχα και συζητάει με τα άλλα παιδιά και κυρίως με την Α. 
Προς το τέλος του φαγητού η ΒΠ5 της δίνει κι αυτή το εσωτερικό από τα μπισκότα 
της και η ΒΠ6 αρχίζει να νοιώθει άσχημα. Έτσι πρώτα προτείνει στην ΒΠ5 να 
μοιράσει, ό,τι της έχει μείνει και τη φέρνει σε δύσκολη θέση, γιατί δεν θέλει και μετά 
αρχίζει η ίδια να μοιράζει τα μπισκότα που της έμειναν. Όταν τελειώνει το φαγητό 
της, τινάζει την πετσέτα της και μέσα και έξω από το καλάθι, τη διπλώνει με προσοχή 
και μαζεύει τα πράγματά της.
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Αιάλειρρα: Η ΒΠ6 δεν φεύγει καθόλου από τα τραπεζάκια. Παίρνει μαζί με τον A 
πλαστελίνη και φόρμες για να παίξουν. Δεν κατασκευάζουν ακριβώς. Περισσότερο 
συζητούν και δίνουν ο ένας στον άλλο συμβουλές για το πώς να το κάνουν. Παίζει 
μέχρι τελευταία στιγμή που η νηπιαγωγός τους φωνάζει για προσευχή και για να 
φύγουν. Έτσι τους κάνει ήπια παρατήρηση για να βιαστούν και να τα μαζέψουν. 
Τελικά τα μαζεύει και πηγαίνει για προσευχή και αναχώρηση.

ΓΠ1, αδύναμο, 5.11 χρονών, Επάγγελμα μητέρας: Οικιακά, Μορφωτικό επίπεδο: 
Δημοτικό, Επάγγελμα πατέρα: Αγρότης, Μορφωτικό επίπεδο: Δημοτικό

Άφιςη-Ελεύθερες Δραστηριότητες: Έργεται σχετικά αργά. Τοποθετεί τα πράγματά της 
στη θέση τους κι έπειτα γυρίζει από εδώ κι από εκεί μέσα στην τάξη χωρίς να κάνει 
κάτι συγκεκριμένο. Πηγαίνει κοντά στη νηπιαγωγό που μαζί με κάποιες μαμάδες 
διαλέγουν ρούχα. Μετά πηγαίνει και κάθεται για λίγο στα τραπεζάκια. Κάνει βόλτες 
και κανείς δεν της δίνει σημασία. Όταν έρχεται ο ΓΠ3 με η μαμά του και με την 
αδελφή του πηγαίνει και μιμείται τη συμπεριφορά της ΓΠ4 και της ΓΠ5 για λίγο 
όμως δεν μπορεί να τις αντιγράψει κανονικά και δεν της δίνουν σημασία. Φαίνεται να 
μην έχει ιδιαίτερα πολλούς φίλους καθώς δεν βρίσκει κανέναν να παίξει στις 
ελεύθερες δραστηριότητες. Όταν γίνεται το κάλεσμα από τη νηπιαγωγό για να 
παίξουν με τις πλαστελίνες ανταποκρίνεται με χαρά. Αρχικά δεν κατασκευάζει κάτι 
συγκεκριμένο. Απλά πλάθει. Παρακολουθεί τη συζήτηση του ΓΠ3 με τον ΓΠ6 και τη 
νηπιαγωγό, όμως φαίνεται να μην μπορεί να συμμετάσχει. Όταν όμως αρχίζει μια 
άλλη ανάμεσα στα υπόλοιπα παιδιά, μιλά πολύ λίγο και φαίνεται τα πρότυπά της να 
είναι κυρίως τηλεοπτικά. Παίρνει την πλαστελίνη και πετά το περιτύλιγμα στο 
τραπέζι, δεν το δίνει στη νηπιαγωγό. Αρχικά δεν κατασκευάζει τίποτα άλλα μετά κι 
αφού τα παιδιά απαξιούν να την εντάξουν με κάποιο τρόπο στη συζήτηση, 
αφοσιώνεται στην εργασία και τελικά αντιγράφει ως ένα βαθμό αυτό που έκανε η 
ΓΠ4. Παρόλη την υπενθύμιση του ΓΠ6 για να πλύνουν τα χέρια τους, πηγαίνει μέχρι 
την κουζίνα, όπου έχουν πάει όλα τα άλλα παιδιά αλλά δεν πλένει τα χέρια της. Η 
νηπιαγωγός αδιαφορεί και απλά υπενθυμίζει την συγκεκριμένη ρουτίνα, πριν το 
φαγητό και τότε η ΓΠ1 πηγαίνει.
Οργανωρένες Δραστηριότητες:
Ελεύθερες Ανακοινώσει: Αρχικά δεν συμμετέχει στην κουβέντα. Χαζεύει. Έπειτα 
απλά κάθεται χωρίς να μιλά και χωρίς να συμμετέχει.
Νοπτικός: Δείχνει ενδιαφέρον με αυτά που λέει η νηπιαγωγός όμως, όταν έρχεται η 
σειρά της για να μιλήσει απαντά μονολεκτικά "όχι" για το αν έχει δει πεταλούδες και 
η νηπιαγωγός δεν επιμένει, αλλά προχωρεί σε επόμενο παιδάκι. Έπειτα κοιτά 
αδιάφορα και συνεχίζει να μην συμμετέχει. Συμμετέχει ζωηρά στο τραγούδι και 
φαίνεται να της αρέσει.
Προιιαθπιιατικά: Τα καταφέρνει με προσπάθεια κι όχι με την πρώτη να φτιάξει το 
σύνολο και τα παιδιά με πρώτους ΓΠ5, ΓΠ4, ΓΠ6 της λένε μπράβο μαζί με τη 
νηπιαγωγό. Είναι μια δράση που έχει συνεννοηθεί η νηπιαγωγός με τα δυνατά παιδιά 
να την κάνουν για να ενθαρρύνουν τα υπόλοιπα. Επίσης, όταν πάει να γράψει τον 
αριθμό στον πίνακα κάνει λάθος, η νηπιαγωγός της κάνει παρατήρηση και της ζητάει 
να ξαναπροσπαθήσει. Έπειτα η παρατήρηση γίνεται πιο έντονη αλλά τελικά τα 
καταφέρνει.
Εργασία via το 7; Προσπαθεί να την ολοκληρώσει. Ρωτά τη νηπιαγωγό αν είναι 
ωραία και η νηπιαγωγός απαντά μονολεκτικά και αδιάφορα "ωραίο". Μετά από λίγο 
που το ξανακοιτάει της κάνει παρατήρηση για το πόσα έκανε στο σύνολο, της δίνει 
οδηγίες και λέει "πολύ ωραία". Έπειτα η ΓΠ1 προσπαθεί να μπει στην κουβέντα της
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ΓΠ4 με τη ΓΠ5, αλλά αυτές την αγνοούν. Όταν εμφανίζεται μια πεταλούδα κάτω από 
το τραπέζι, σηκώνεται να τη δει και η νηπιαγωγός, ενώ υπάρχουν κι άλλα παιδιά εκεί 
κάνει παρατήρηση μόνο στη ΓΠ1. Τέλος παρατηρείται ένας ανταγωνισμός που 
αναπτύσσεται ανάμεσα σε αυτήν και την ΓΠ5 και κάνουν η μία στην άλλη 
παρατήρηση. Όταν τελειώνει, δεν ξέρει που να βάλει την εργασία της αλλά δεν θέλει 
να ρωτήσει. Περιμένει ένα άλλο παιδάκι να πάει να βάλει την εργασία του για να το 
μιμηθεί. Στέκεται λοιπόν για κάποια ώρα δίπλα στα συρτάρια κι όταν έρχεται ένα 
άλλο παιδί και βλέπει που βάζει την εργασία του, το κάνει κι αυτή.
Φαγητό: Πλένει τα χέρια της μετά την υπενθύμιση της νηπιαγωγού. Στρώνει πετσέτα 
και περιμένει τα άλλα παιδάκια να ξεκινήσουν. Κάνει παρατήρηση στον ΓΠ2 που 
ξεκίνησε να τρώει, πριν να έρθουν και να ετοιμαστούν όλοι. Την ίδια παρατήρηση 
κάνει και η νηπιαγωγός λέγοντας πως θα έπρεπε ο ΓΠ2 να πάρει παράδειγμα τους 
ΓΠ4, ΓΠ5 και ΓΠ6 και δεν αναφέρει την ΓΠ1 γεγονός που φαίνεται να την ενοχλεί. 
Όταν αρχίζουν, η ΓΠ4 της λεει ότι έχουν ίδιο φαγητό και χαίρονται και οι δύο. Μετά 
η νηπιαγωγός έρχεται και χωρίς να προηγηθεί κάτι ή να χαζεύει η ΓΠ1 της κάνει 
παρατήρηση "εδώ πάνω τρώνε" πολύ έντονη για να μην ρίξει ψίχουλα κάτω. Η 
παρατήρηση συνοδεύεται από ένα έντονο τράβηγμα με το οποίο την τοποθετεί εκεί 
που θέλει. Η ΓΠ1 δείχνει να νοιώθει αμηχανία και ενοχλημένη. Ακόμη συμμετέχει 
στα τραγούδια που ξεκίνησαν τα άλλα παιδιά και πάλι η γενική παρατήρηση της 
νηπιαγωγού εστιάζεται στην ΓΠ1 απλά, επειδή συμμετέχει. Στο τέλος μαζεύει την 
πετσέτα της με επιμέλεια και τοποθετεί τα πράγματά της στην θέση τους.
Διάλειρρα: Δεν παίζει συγκεκριμένα με κάποια παρέα, προσπαθεί να πλησιάσει τα 
άλλα κορίτσια αλλά αυτά αδιαφορούν. Την περισσότερη ώρα ασχολείται με το ποια 
παιδιά συμμετείχαν στη διαδικασία της συνέντευξης και προσπαθεί να παρακολουθεί 
τη διαδικασία από το παράθυρο. Φεύγει από εκεί μετά από παρατήρηση της 
νηπιαγωγού και σταματά να ενδιαφέρεται για αυτό από τη στιγμή που συμμετέχει κι 
αυτή στη διαδικασία.
Δραρατοποίηση: Η νηπιαγωγός της δίνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο αλλά το κάνει 
κάπως διατακτικά. Τελικά η ΓΠ1 τα καταφέρνει πολύ καλά με τα λόγια αλλά από 
φόβο μήπως κάνει κάποιο λάθος, όταν μιλάει κοιτάει τη νηπιαγωγό. Είναι πολύ 
αγχωμένη αλλά φαίνεται πολύ χαρούμενη, που έχει αυτό το ρόλο. Τέλος η 
νηπιαγωγός πάλι της κάνει παρατήρηση σε πιο ήπιο τόνο αυτή τη φορά, όσον αφορά 
το ότι δεν κοιτά το παιδί στο οποίο μιλάει και μάλιστα δύο φορές. Στο τέλος της 
παράστασης της λένε μπράβο όλου μαζί.

ΓΠ2, μέτριο, 5.5 χρόνων, Επάγγελμα μητέρας: Ειδική Παιδαγωγός, Μορφωτικό 
επίπεδο: Πτυχίο ΑΕΙ, Επάγγελμα πατέρα: Γιατρός, Μορφωτικό επίπεδο: Πτυχίο 
ΑΕΙ

Ά φιόη-Ελεύθερες Δραστηριότητες: Με το που έρχεται τακτοποιεί τα πράγματά του και 
πηγαίνει να παίξει με τα άλλα αγόρια στη γωνιά του οικοδομικού υλικού. Δεν παίζει 
συνέχεια, απλά παρεμβαίνει ανά στιγμές. Χρησιμοποιεί αρκετά περιορισμένο κώδικα 
τη συγκεκριμένη στιγμή. Περιφέρεται περισσότερο σε όλη την τάξη και μιλάει με όλα 
τα παιδιά. Δεν τοποθετεί το όνομά του κάτω από τη φωτογραφία του παρά μόνο μετά 
από υπόδειξη των άλλων παιδιών. Ανταποκρίνεται με χαρά στο κάλεσμα της 
νηπιαγωγού για να ασχοληθούν με πλαστελίνες. Πετάει το περιτύλιγμα πάνω στο 
τραπέζι και δεν τον νοιάζει ακριβώς τι χρώμα του έχει δώσει η νηπιαγωγός. 
Αφοσιώνεται στην εργασία του και στην αρχή φαίνεται να χρησιμοποιεί αρκετά την 
φαντασία του. Έπειτα απλά φτιάχνει "φίδια", πολλά κομματάκια πλαστελίνης που δεν 
έχουν ιδιαίτερα συγκεκριμένο σχήμα. Συμμετέχει αλλά όχι πολύ ενεργά στη
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συζήτηση με τη νηπιαγωγό και τους ΓΠ3, ΓΠ5, ΓΠ6. Πειράζει τα άλλα παιδιά αλλά 
δεν δημιουργεί αντιδράσεις ούτε από τη νηπιαγωγό, ούτε από τα άλλα παιδιά. 
Οργανωρένες Δραστηριότητες:
Ελεύθερεc Ανακοινώσεκ-Νοητικός-Προραθιηιατικά: Στη συζήτηση πετάγεται
συνέχεια και δεν ακολουθεί τους κανόνες της συζήτησης. Συνεχίζει να πετάγεται 
ακόμη και μετά την παρατήρηση της νηπιαγωγού. Όταν καλείται να σηκωθεί στον 
πίνακα, το κάνει χοροπηδώντας και η νηπιαγωγός του κάνει παρατήρηση και 
συμμορφώνεται αμέσως. Τα καταφέρνει σε όλα τα κομμάτια της δραστηριότητας και 
απαντά σε όλες τις ερωτήσεις που του γίνονται. Δέχεται αρκετές παρατηρήσεις για το 
γεγονός ότι πετάγεται αλλά του αναγνωρίζεται παράλληλα ότι απαντά σωστά. Επίσης 
φαίνεται να μην τον επηρεάζουν πολύ οι παρατηρήσεις αλλά δεν τις αγνοεί, 
συμμορφώνεται.
Εργασία για το 7: Δουλεύει με συνέπεια, χωρίς να μιλάει και χωρίς να τραβά την 
προσοχή της νηπιαγωγού ή των παιδιών. Όταν τελειώνει, συμμαζεύει επιμελώς τα 
πράγματά του, την εργασία του και την καρέκλα του.
Φαγητό: Πλένει τα χέρια του μετά από την υπενθύμιση της νηπιαγωγού, στρώνει την 
πετσέτα του κι αρχίζει να τρώει πριν καν κάτσουν οι υπόλοιποι πράξη που 
αντιγράφει κι ένα προνήπιο. Η ΓΠ1 και η ΓΠ4 του κάνουν παρατήρηση για αυτό το 
λόγο και ακολουθεί η παρατήρηση της νηπιαγωγού που φέρνει σαν παράδειγμα τους 
3 πιο δυνατούς μαθητές της τάξης (ΓΠ4, ΓΠ5, ΓΠ6) ενώ υπάρχουν κι άλλα παιδιά 
που περιμένουν. Κατά τη διάρκεια μιλάει με το ΓΠ6 και το ΓΠ3 για ποδόσφαιρο και 
χρησιμοποιεί αργκό ορολογία για να εκφραστεί. Έπειτα τραγουδάει μαζί με τον ΓΠ3 
και ακολουθούν και κάποια ακόμη παιδιά και τους κάνει παρατήρηση η νηπιαγωγός 
αλλά σχετικά γενική για την ησυχία. Μαζεύει τα πράγματά του με επιμέλεια και 
πηγαίνει στη γωνιά της συζήτησης.
Διάλειρρα: Παίζει μόνο με τα αγόρια κάτι σαν κυνηγητό και φαίνεται να μοιράζεται 
την θέση του αρχηγού με τον ΓΠ6. Έτσι αυτοί είναι που ξεκινούν το παιχνίδι, ενώ οι 
υπόλοιποι ακολουθούν. Είναι πολύ ενεργητικός και εκτονώνεται τρέχοντας και 
φωνάζοντας. Δεν δημιουργεί εντάσεις ούτε σπάει τους κανόνες, καθώς αυτός μαζί με 
τον ΓΠ6 είναι που τους φτιάχνουν.
Δραρατοποίηση: Δεν έχει ρόλο. Απλά παρακολουθεί και παριστάνει το παιδί της 
σουσουράδας μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά. Αυτό δεν είναι ενδεικτικό για κάτι καθώς, 
όπως ανέφερε η νηπιαγωγός στην αρχή της δραστηριότητας, κάθε μέρα οι ρόλοι 
αλλάζουν. Παρακολουθεί την διαδικασία με ενδιαφέρον, χωρίς να μιλάει και δεν 
συμμετέχει στην ενθάρρυνση της ΓΠ1, καθώς φαίνεται ότι η διαδικασία αυτή δεν τον 
ενδιαφέρει.

ΓΓΙ3, μέτριο, 5.7 χρονών, Επάγγελμα μητέρας: Καθηγήτρια, Μορφωτικό 
επίπεδο: Πτυχίο ΑΕΙ, Επάγγελμα πατέρα: Ταξιτζής, Μορφωτικό επίπεδο: 
Λύκειο

Άφιαι-Ελεύθερεα Δραστηριότητεσ: Έρχεται στο σχολείο με τη μαμά του και την 
μικρότερη αδελφή. Τοποθετεί τα πράγματά του, χαιρετά όλη την τάξη κι ύστερα 
περιφέρεται αγκαλιά με μια φώκια λούτρινη που έφερε από το σπίτι. Μετά από λίγο 
γίνεται η παρότρυνση από τη νηπιαγωγό για να ασχοληθούν με τις πλαστελίνες. 
Συμμετέχει ενεργά στη συζήτηση με τη νηπιαγωγό για τα υποβρύχια, τα φίδια, κλπ, 
και φαίνεται τόσο να έχει αφομοιώσει τις γνώσεις που έχει πάρει από το νηπιαγωγείο, 
όσο και ότι κατέχει από τη οικογενειακό του περιβάλλον αρκετές. Κατασκευάζει ένα 
φίδι που σιγά-σιγά του δίνει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, πολύ ζωντανά και η 
κατασκευή του καταλήγει να είναι μια κόμπρα που μοιάζει αρκετά με αληθινή. Η
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νηπιαγωγός δείχνει να εκπλήσσεται και του ρωτάει διάφορες ερωτήσεις. Εκεί 
φαίνεται ότι έχει παραπάνω γνώσεις. Τον ενθαρρύνει και του δίνει λίγο παραπάνω 
οδηγίες-βοήθεια. Αυτός ακολουθεί και η νηπιαγωγός τον ενθαρύνει κι άλλο λέγοντάς 
του τι ωραία που την έφτιαξε. Όταν τελειώνει, παρασύρει τα παιδιά για φασαρία η 
οποία όμως δεν κρατάει πολύ ούτε δέχεται παρατήρηση.
Οργανωρένες Δραστηριότητες:
Ελεύθερες Ανακοινώσεις: Πετάγεται για να πάρει το λόγο κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης, φαίνεται αρκετά ανήσυχος, σηκώνεται από τη θέση του και πειράζει τα 
άλλα παιδιά, χωρίς να δέχεται παρατήρηση ή να υπάρχει κάποια αντίδραση από τα 
παιδιά. Δεν γνωρίζει καθημερινά πράγματα κι έτσι δεν ξέρει να απαντήσει σε κάποιες 
από τις απαντήσεις της νηπιαγωγού αλλά επαναλαμβάνει αυτά που λένε τα άλλα 
παιδιά και προσπαθεί να απαντήσει.
Νοητικός: Αρχίζει να κρατά τη διαδικασία και απαντά στις ερωτήσεις. Σε κάποιο 
σημείο σηκώνει το χέρι του, επιμένει, κι όταν δεν του δίνεται ο λόγος, πετάγεται 
γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να του κάνει παρατήρηση η νηπιαγωγός. Φαίνεται 
να έχει αρκετές γνώσεις λεξιλογίου και φροντίζει να τις επιδεικνύει. Συνεχίζει να 
είναι ανήσυχος και πού και που σηκώνεται και ξανακάθεται στη θέση του, αλλά δεν 
του γίνεται παρατήρηση.
Προραθηρατικά-Εργασία via το 7: Τα καταφέρνει. Σε κάποια φάση προσπαθεί να 
αντιγράψει από το διπλανό του αλλά τα παρατάει και δουλεύει μόνος του. Τα 
καταφέρνει με επιτυχία και, όταν τελειώνει, συμμαζεύει επιμελώς.
Φαγητό: πλένει τα χέρια του, στρώνει με προσοχή την πετσέτα του και περιμένει να 
αρχίσουν όλοι μαζί. Τρώει ήσυχα και συμμετέχει στη συζήτηση για το ποδόσφαιρο. 
Του αρέσει και χρησιμοποιεί αρκετά επίσημη ορολογία σε αντίθεση με τον ΓΠ2 που 
χρησιμοποιεί πιο αργκό ορισμούς. Έπειτα ξεκινάει με κάποια άλλα παιδιά να 
τραγουδάει και ακολουθούν και οι υπόλοιποι. Η νηπιαγωγός τους κάνει γενική 
παρατήρηση και συμμορφώνονται. Όταν τελειώνει το φαγητό του μαζεύει τα 
πράγματά του και πηγαίνει κοντά στον ΓΠ6 που διαβάζει, αναγνωρίζει την ιστορία 
από τις φωτογραφίες και κάθεται και παρακολουθεί.
Διόλλεηιρα: Παίζει μόνο με τα αγόρια κυνηγητό κι ακολουθεί ουσιαστικά τις οδηγίες 
του ΓΠ2 και του ΓΠ6. Βασικά δεν φαίνεται να έχει τόσο έντονα το ρόλο του οπαδού 
αλλά περισσότερο του βοηθούν του αρχηγού. Βέβαια δεν φαίνεται να δίνει ιδέες στην 
ομάδα αλλά η γνώμη του φαίνεται να είναι σεβαστή από τους υπόλοιπους. 
Δρααατοποίηση: Έχει το ρόλο του φούρναρη και τα καταφέρνει πολύ καλά. Μπαίνει 
στο ρόλο και προσπαθεί να παραστήσει τον φούρναρη τόσο στις κινήσεις όσο και 
στον τρόπο ομιλίας. Έτσι λέει τα λόγια του σχεδόν χωρίς καθόλου βοήθεια από τη 
νηπιαγωγό.

ΓΠ4, δυνατό, 6.4 χρονών, Επάγγελμα μητέρας: Αγρότισσα, Μορφωτικό επίπεδο: 
Πτυχίο ΤΕΙ, Επάγγελμα πατέρα: Αξιωματικός του στρατού, Μορφωτικό 
επίπεδο: Στρατιωτική Σχολή

Άφιςη-Ελεύθερες Δραστηριότητες: Μόλις έρχεται στο σχολείο με τη συνοδεία της 
μαμάς της, τοποθετεί τα πράγματά της στα ράφια, όπως πρέπει και ξεκινά το παιχνίδι. 
Χαιρετά τη νηπιαγωγό αλλά όχι με δική της πρωτοβουλία και τοποθετεί το όνομά της 
στον πίνακα σωστά. Αρχικά προσεγγίζει το αγόρι που έχει φτάσει νωρίτερα και παίζει 
μαζί του στη γωνιά του οικοδομικού υλικού. Έπειτα έρχεται η ΓΠ5, στην οποία 
φαντάζει να είναι υποτακτική και αρχίζουν μαζί να φτιάχνουν παζλ. Πριν να 
ξεκινήσουν το παιχνίδι, την προτρέπει να τοποθετήσει το όνομά της στον πίνακα κι 
αυτή απαντά με ύφος "ναι το ξέχασα". Το ίδιο προτρέπουν και τα άλλα παιδιά που
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έρχονται ή είναι ήδη εκεί περισσότερο με την πρωτοβουλία της ΓΠ5. Όταν έρχεται ο 
ΓΠ3 με τη μαμά του και την αδελφή του, πηγαίνουν και οι δύο αφήνοντας το παζλ 
στο τραπέζι και μιλάνε στο παιδάκι σαν να είναι ενήλικες. Όταν πλησιάζει και η ΓΠ1 
για να "παίξει" με το μωρό, την αγνοούν κι έτσι αυτή φεύγει. Έπειτα αποκρίθηκε με 
χαρά στο κάλεσμα της νηπιαγωγού για να παίξουν με τις πλαστελίνες. Από τη 
συζήτηση που έχει με τη ΓΠ5 φαίνεται να έχει πολλές εξωσχολικές δραστηριότητες 
αλλά ίσως περισσότερο δείχνει κατανόηση στην ΓΠ6. Κατασκευάζει ένα μπαλόνι 
πολύ πρωτότυπο, το οποίο γίνεται αντικείμενο αντιγραφής από την ΓΠ1 και ένα 
κουλούρι. Υπακούει αμέσως στην οδηγία της νηπιαγωγού για να συμμαζέψει την 
πλαστελίνη. Επίσης ακολουθεί την οδηγία να πλύνει τα χέρια της μετά το παιχνίδι. 
Γενικά δεν επιδεικνύεται για αυτό, που έχει κατασκευάσει ούτε στη νηπιαγωγό ούτε 
στα άλλα παιδιά. Κρατά ήπια στάση και επηρεάζεται αρκετά στη συμπεριφορά της 
από τη ΓΠ5.
Ο ο να νωρένες Δ ραστηριότητες:
Ελεύθερες Ανακοινώσεις: Το θέμα που αναπτύσσεται είναι για τις εμπειρίες της μέρας 
από το στέκι του παιδιού. Συμμετέχει ενεργά και φαίνεται να γνωρίζει πολλά 
πράγματα. Φαίνεται να παρακολουθεί μαθήματα στο στέκι και γνωρίζει την ονομασία 
από διάφορα μουσικά όργανα. Χρησιμοποιεί επίσημη γλώσσα και μουσική ορολογία. 
Στη συγκεκριμένη συζήτηση συμμετέχουν αυτή η ΓΠ5 και ο ΓΠ6 προφανώς, γιατί 
μόνο αυτοί έχουν τέτοιες εμπειρίες.
Νοητικός: Παρακολουθεί με ενδιαφέρον και δεν πετάγεται αλλά ούτε ζητά το λόγο. 
Παρ' όλ' αυτά, όταν έρχεται η σειρά της, γνωρίζει να απαντήσει με λεπτομέρειες και 
επιχειρήματα. Δεν συμμετέχει παραπάνω. Απλά παρακολουθεί τόσο τη νηπιαγωγό 
όσο και τα υπόλοιπα παιδιά που μιλάνε.
Ποοιιαθιηιατικά: Φαίνεται να γνωρίζει τους αριθμούς και τα καταφέρνει πολύ 
εύκολα. Δεν συμμετέχει στα παράπονα που κάνουν η ΓΠ5 και η άλλη φίλη της για το 
από ποια πλευρά θα ξεκινήσει η δραστηριότητα.
Εργασία via το 7: Την ολοκληρώνει μέσα στην προβλεπόμενη ώρα, την κάνει με 
προσοχή και φαντασία στη χρήση των χρωμάτων και δεν χρειάζεται ούτε παρέμβαση 
της νηπιαγωγού ούτε αντιγράφει κανέναν. Συμμαζεύει τα πράγματα, που 
χρησιμοποίησε και την εργασία της με επιμέλεια και περιμένει τις οδηγίες για την 
επόμενη δραστηριότητα.
Φαγητό: Πλένει τα χέρια της, στρώνει πετσέτα και περιμένει τους άλλους για να 
αρχίσουν όλοι μαζί. Κάνει μαζί με τη ΓΠ5 και την ΓΠ1 παρατήρηση στα άλλα παιδιά 
που έχουν ξεκινήσει ήδη να τρώνε. Την ίδια παρατήρηση κάνει και η νηπιαγωγός 
λέγοντας: "γιατί αρχίσατε; δεν βλέπετε τι κάνουν οι ΓΠ4, ΓΠ5, ΓΠ6, που περιμένουν 
και τους άλλους;", ενώ και τα υπόλοιπα παιδιά περιμένουν πέρα από 2. Τρώει ήσυχα 
στην θέση της μιλώντας λίγο με την ΓΠ5 και σηκώνεται μόνο στην αρχή για να πει 
στη ΓΠ1 ότι έχουν ίδιο φαγητό. Μαζεύει την πετσέτα και τα πράγματά της επιμελώς. 
Έπειτα σηκώνεται και πηγαίνει και κατεβάζει όλα τα βιβλία από την βιβλιοθήκη και 
τα τακτοποιεί καλύτερα. Την παρατηρεί η νηπιαγωγός και το σχολιάζει. Στο σχόλιο η 
ΓΠ4 αντιδρά με ένα χαμόγελο.
Αιάλχιρρα: Παίζει με την ΓΠ5 και μια ακόμη φίλη της. Προκαλούν λίγο τα αγόρια για 
κυνηγητό αλλά μετά κάθονται και συζητάνε και στη συζήτηση φαίνεται να 
συμμετέχει και η νηπιαγωγός.
Δραρο.τοποίηση: Δεν έχει ρόλο όμως δεν φαίνεται να την απασχολεί ιδιαίτερα. 
Κάθεται μαζί με τα άλλα παιδιά, που παριστάνουν τα παιδιά της σουσουράδας. 
Παρακολουθεί με ενδιαφέρον και δεν διακόπτει τη διαδικασία. Συμμετέχει αλλά όχι 
με μεγάλη ένταση στην επιβράβευση της ΓΠ1, περισσότερο από μίμηση της ΓΠ5.
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ΓΠ5, δυνατό, 5.11 χρονών, Επάγγελμα μητέρας: Δασκάλα, Μορφωτικό επίπεδο: 
Παιδαγωγική Ακαδημία, Επάγγελμα πατέρα: Δάσκαλος, Μορφωτικό Επίπεδο: 
Παιδαγωγική Ακαδημία

Άφιοι-Ελεύθερες Δραστηριότητες: Έρχεται με τον αδελφό της και τη μαμά της. Η 
φίλης της, ΓΠ4, είναι ήδη εκεί. Χαιρετάει και ξεκινάει αμέσως με την φίλη της να 
κάνουν πάζλ. Η ΓΠ4 της υπενθυμίζει τη ρουτίνα να βάλει το όνομά της κάτω από τη 
φωτογραφία της και φαίνεται να νοιώθει άσχημα. Απαντά λοιπόν "ναι, το ξέχασα" 
και το κάνει. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού συζητάνε και περιγράφει στην ΓΠ4 
πόσο γεμάτη είναι η μέρα της και συγκεκριμένα τις δραστηριότητες της στο στέκι του 
παιδιού και δηλώνει ότι κουράζεται πολύ. Όταν έρχεται ο ΓΠ3 με την μικρή του 
αδελφή και τη μαμά του σταματάνε το παιχνίδι και ασχολούνται μαζί της 
αναλαμβάνοντας ρόλο ενήλικα. Εκείνη τη στιγμή πλησιάζει και η ΓΠ1 και τις 
μιμείται, όμως δεν της δίνουν σημασία και φεύγει. Αφού τελειώσουν το πάζλ η 
νηπιαγωγός καλεί και τα άλλα παιδιά και πηγαίνουν να παίξουν με την πλαστελίνη. 
Αρχικά ζητά συγκεκριμένο χρώμα έπειτα όμως κι, αφού η νηπιαγωγός δηλώνει ότι 
δεν μπορούν να διαλέξουν με ένα αυστηρό τόνο, δεν παραπονιέται για αυτό που της 
δίνει κι ακολουθεί τις προτροπές της. Δίνει το περιτύλιγμα σε αυτήν επιδεικτικά. 
Αρχικά δεν κατασκευάζει κάτι συγκεκριμένο και συμμετέχει στη συζήτηση για τα 
φίδια και τα υποβρύχια, όμως, ενώ στην αρχή μιλά αρκετά, όταν αρχίζει ο ΓΠ3 να 
αναφέρει συγκεκριμένα περιστατικά, σταματάει. Έπειτα όταν ρωτάει η νηπιαγωγός τι 
έφτιαξαν, δηλώνει ότι θα φτιάξει ένα κοριτσάκι και το κατασκευάζει με επιτυχία. 
Ανιαποκρίνεται με προθυμία στο κάλεσμα να τα μαζέψουν και πηγαίνει και κάθεται 
στη γωνιά της συζήτησης.
Οργανωτιένες Δραστηριότητες:
Ελεύθερες Ανακοινώσεις: Συμμετέχει ενεργά και ανοίγει τη συζήτηση για τα μουσικά 
όργανα. Έπειτα, καθώς η νηπιαγωγός ξεχνάει την καθημερινή ρουτίνα, της 
υπενθυμίζει επιδεικτικά ότι πρέπει να κάνουν το ημερολόγιο και να ορίσουν 
καθήκοντα. Η νηπιαγωγός της λέει ότι έχει δίκιο κι αμέσως φέρνει τα υλικά. Γενικά 
κάνει παρατηρήσεις και προτείνει για τη συνέχεια της διαδικασίας με πολύ αρχηγικό 
τόνο. Οι προτάσεις της γίνονται δεκτές.
Νοητικός: Πετάγεται για να πάρει το λόγο όμως δεν της γίνεται παρατήρηση. Μιλά 
σχεδόν συνέχεια. Επίσης, όταν έρχεται η σειρά της επίσημα, η νηπιαγωγός την 
ενθαρρύνει λέγοντας "τι όμορφα που μίλησε" και ενισχύει αυτά που λέει. Δηλώνει κι 
αυτή ότι έχουν σπίτι τους πολλά βιβλία για τα έντομα επιδεικτικά. Προς το τέλος της 
δραστηριότητας δηλώνει ότι κουράστηκε και θέλει να κάνουν κάτι άλλο. Η 
νηπιαγωγός της λέει ότι έχει δίκιο. Έτσι περνάνε στην επόμενη δραστηριότητα. 
Προίΐαθηιιατικά: Μετρά κι αυτή πάνω από 7 στα σύνολα και την σταματάνε τα 
υπόλοιπα παιδιά. Επίσης εκφράζει έντονο ζήλο για την πραγματοποίηση της 
αντιστοίχησης γκρινιάζοντας για την πλευρά από την οποία θα ξεκινήσει η εργασία. 
Τελικά η νηπιαγωγός αποφασίζει να ξεκινήσει από την άλλη πλευρά. Σχηματίζει το 7 
επιτυχώς.
Εργασία για το 7: Καταφέρνει με ευκολία να ολοκληρώσει την εργασία της και βοηθά 
και τους άλλους. Αναπτύσσεται μια κόντρα ανάμεσα σε αυτή και στην ΓΠ1 για 
απροσδιόριστο λόγο. Έχει αρχηγικό ρόλο και κάνει τα πάντα για να ικανοποιήσει τη 
νηπιαγωγό. Βοηθά στο συμμάζεμα και πηγαίνει να ετοιμαστεί για το φαγητό.
Φαγητό: Πλένει τα χέρια της και στρώνει την πετσέτα της προσεκτικά. Κάθεται μαζί 
με τις φίλες της σε ξεχωριστά τραπεζάκια. Μιλάνε διακριτικά μεταξύ τους και 
μπαίνει λίγο στη συζήτηση για το ποδόσφαιρο. Και προς αυτήν πηγαίνει η 
ενθάρρυνση για το ότι περίμενε να αρχίσουν όλοι μαζί. Σε κάποια φάση τραγουδάει
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και ακολουθεί και η ΓΠ1 και τους γίνεται ήπια παρατήρηση μετά την οποία 
συμμορφώνεται αμέσως.
Διά/xmua: Παίζει αρχικά με την ΓΠ4 και ακόμη ένα κοριτσάκι και αγνοεί την ΓΠ1 
που προσπαθεί να μπει στο παιχνίδι. Προκαλούν λόγο τα αγόρια για να παίξουν 
κυνηγητό αλλά μετά κάθονται και συζητάνε στο παγκάκι μαζί με τη νηπιαγωγό. 
Φαίνεται να έχει αρχηγικό ρόλο καθώς και οι τρεις κάνουν αυτό που προτείνει η ΓΠ5. 
Δραματοποίηση: Έχει το ρόλο της γιαγιάς. Τα καταφέρνει με λίγη βοήθεια από την 
νηπιαγωγό και αποκτά αρκετά υποκριτική στάση. Όταν τελειώνουν αρχίζει να 
χειροκροτεί την ΓΠ1 και ακολουθούν και κάποια άλλα παιδιά ενώ αυτή φαίνεται να 
χαίρεται, που με αυτόν τον τρόπο εκφράζει ανωτερότητα και διακρίνεται ότι η ΓΠ1 
είναι η πιο αδύναμη μαθήτρια της τάξης.

ΓΠ6, δυνατό, 5.11 χρονών, Επάγγελμα μητέρας: Δασκάλα, Μορφωτικό επίπεδο: 
Παιδαγωγική Ακαδημία, Επάγγελμα πατέρα: Δάσκαλος, Μορφωτικό Επίπεδο: 
Παιδαγωγική Ακαδημία

ΆWien-Ελεύθερες Δραστηριότητες: Έρχεται με τη μαμά του και την αδελφή του. 
Τακτοποιεί τα πράγματά του και πηγαίνει αμέσως να παίξει με τα παιδιά που ήρθαν 
πιο νωρίς στη γωνιά του οικοδομικού υλικού. Αρχικά κατασκευάζει μαζί με ένα 
προνήπιο. Ο ΓΠ6 όμως στην πορεία αφοσιώνεται και δημιουργεί μια ιστορία 
χρησιμοποιώντας πολύ επίσημη γλώσσα και δίνοντας περίπλοκες ιδιότητες στα 
κομμάτια που τοποθετεί και το προνήπιο φαίνεται να μην μπορεί να παρακολουθήσει 
και τον αφήνει μόνο του. Το γεγονός αυτό όμως δεν φαίνεται να τον απασχολεί 
ιδιαίτερα. Όταν έρχονται κι άλλα παιδιά κι έχει κοινό δηλώνει με επιδεικτικό τρόπο 
ότι έχει φέρει στο νηπιαγωγείο βιβλία για τη βιβλιοθήκη. Με το που γίνεται το 
κάλεσμα από τη νηπιαγωγό για να ασχοληθούν με πλαστελίνες, ανταποκρίνεται με 
χαρά. Κατασκευάζει ένα κορδόνι που το ονομάζει φίδι κι ως ένα βαθμό κάνει 
επίδειξη γνώσεων για τα φίδια και τα μεγέθη τους. Γενικά όμως φαίνεται να κατανοεί 
τις έννοιες και τις ονομασίες που χρησιμοποιεί. Αρχίζει κουβέντα με τη νηπιαγωγό τη 
ΓΠ5 και το ΓΠ3 για τα υποβρύχια, που είχαν μάθει, τα φίδια και συμμετέχει ενεργά 
μέχρι που την κουβέντα μονοπωλούν η νηπιαγωγός με τον ΓΠ3. Φαίνεται ότι έχει 
αφομοιώσει αυτά, που έχουν διδαχθεί μέσα στην τάξη άλλα ότι έχει κι άλλες γνώσεις. 
Έχει έντονη αίσθηση της προσωπικής υγιεινής ή έχει αφομοιώσει τους κανόνες της 
τάξης, καθώς πηγαίνει πρώτος και πλένει τα χέρια του επισημαίνοντας το και σε άλλα 
παιδιά. Παρ' όλ* αυτά μπορεί αυτό να είναι τυπικό καθώς, όταν ρώτησε η νηπιαγωγός 
γιατί πρέπει να προσέχουν με τις πλαστελίνες ανέφερε όλους τους πιθανούς λόγους 
που θα μπορούσαν να τιμωρηθούν εκτός από το ότι θα λερώσουν τη μοκέτα. Δίνει το 
περιτύλιγμα στη νηπιαγωγό επιδεικτικά. Ανταποκρίνεται άμεσα στο αίτημα της 
νηπιαγωγού να κάνει μπάλα την πλαστελίνη και να τη βάλει στο μπολ. Αφού πλύνει 
τα χέρια του, παίρνει την πετσέτα και την κρεμά στο καλοριφέρ για να στεγνώσει. 
Προφανώς αυτό αποτελούσε κάποια ρουτίνα του χειμώνα, που όμως κανένα άλλο 
παιδάκι δεν εφαρμόζει.
Ορναχωμένες Δραστηριότητες:
Ελεύθερες Ανακοινώσεις: Κάθεται αμέσως μετά το κάλεσμα μαζί με την ΓΠ4 και την 
ΓΠ5. Όταν αρχίζει τη συζήτηση μιλά για τις εμπειρίες του στο στέκι τους παιδιού και 
φαίνεται να έχει κι αυτός πολλές εξωσχολικές δραστηριότητες. Γνωρίζει κι αυτός 
αρκετά μουσικά όργανα και συμμετέχει ενεργά σε αυτή την κουβέντα με τη 
νηπιαγωγό, την ΓΠ4 και την ΓΠ5.
Νοητικός: Στη συνέχεια, όταν μπαίνουν στην ουσία του νοητικού πετάγεται για να 
απαντήσει στις ερωτήσεις της νηπιαγωγού και επιδεικνύει τις γνώσεις του. Αρχικά
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δεν του γίνεται παρατήρηση όμως, όταν αρχίζουν και τα άλλα παιδιά να συμμετέχουν 
η παρατήρηση έχει τη μορφή της παράκλησης και συμμορφώνεται. Σηκώνει χέρι και 
του δίνεται ο λόγος αφού, όπως δηλώνει η νηπιαγωγός, συμμορφώθηκε την 
προηγούμενη φορά. Χρησιμοποιεί επίσημη γλώσσα και έχει σοβαρό ύφος όταν μιλάει 
κι όταν απαντά σε ερωτήσεις π.χ. "δεν νομίζω να είναι οι μέλισσες που έχουν κεντρί". 
Έπειτα αναγνωρίζει το σκόρο κυρίως από την περιγραφή ενώ τα άλλα παιδιά 
δυσκολεύονται να τον αναγνωρίσουν. Επίσης δηλώνει ότι στο σπίτι του έχει πολλά 
βιβλία για έντομα και γνωρίζει πολλές λεπτομέρειες για τα έντομα.
ΓΙρ ο μαθηματικά: Τα καταφέρνει καλά με τα σύνολα και μετρά και παραπάνω. 
Φτιάχνει επιτυχώς και το 7 στον πίνακα κι έπειτα παρακολουθεί τη διαδικασία και 
περιμένει υπομονετικά να τελειώσουν όλα τα παιδιά.
Εονασΐα για το 7/ Αφού τελειώνει την αντιστοίχηση και τη ζωγραφιά, ζητά από τη 
νηπιαγωγό να του πει την ημερομηνία. Εκείνη ψάχνει κάτι και την βοηθά. Επίσης 
αρχικά εκεί που του ζητείται να φτιάξει 7 αντικείμενα φτιάχνει μισά φεγγάρια και 
μισά σπίτια. Η νηπιαγωγός του υποδεικνύει και του εξηγεί, γιατί αυτό δεν είναι 
σωστό και του λεει να κυκλώσει 7 φεγγάρια και 7 σπιτάκια με διαφορετικό χρώμα 
μαρκαδόρου και το κάνει. Όταν τελειώνει, πριν μαζέψει, εμφανίζεται κάτω από το 
τραπέζι μια πεταλούδα και σκύβει φωνάζοντας να την δει. Αυτό τραβά και την 
προσοχή των άλλων παιδιών, που μαζεύονται για να δουν την πεταλούδα. Για την 
όλη αναστάτωση παρατήρηση γίνεται μόνο στην ΓΠ1 μετά από την οποία 
συμμορφώνονται όλοι. Βοηθά στο συμμάζεμα και με το τέλος της δραστηριότητας 
πηγαίνει και κάθεται στην παρεούλα.
Φαγητό: Πλένει τα χέρια του, στρώνει επιμελώς την πετσέτα του, βάζει το φαγητό 
του και περιμένει και τους υπόλοιπους για να ξεκινήσει. Η νηπιαγωγός επιβραβεύει 
τη στάση αυτή και λεει, δεν βλέπετε που περιμένουν οι ΓΠ4, ΓΠ5, ΓΠ6 ενώ 
περίμεναν κι άλλα παιδιά και στην ουσία είχαν ξεκινήσει μόνο 2. Συμμετέχει σε 
συζητήσεις κατά τη διάρκεια του φαγητού. Μιλάνε για το ποδόσφαιρο με τον ΓΠ2 
και τον ΓΠ3 και φαίνεται να ξέρει. Χρησιμοποιεί όμως επίσημες λέξεις. Μετά το 
φαγητό και πριν το διάλειμμα αφού έχει συμμαζέψει τα πράγματά του πηγαίνει στην 
παρεούλα παίρνει ένα βιβλίο και το διαβάζει. Έχει σωστή στάση στο σώμα του και 
κρατά το βιβλίο σωστά. Η ιστορία που λεει είναι σχετική με την ιστορία του βιβλίου 
που φαίνεται να αναγνωρίζει. Κοντά του πηγαίνει και ο ΓΠ3 που αναγνωρίζει την 
ιστορία και κάθεται και παρακολουθεί.
Διάλειμμα: Παίζει μόνο με τα αγόρια και φαίνεται να έχει αρχηγική θέση μαζί με τον 
ΓΠ2, καθώς όλη η ομάδα ακολουθούν τις οδηγίες τους. Παίζουν κυνηγητό και 
τρέχουν με πολύ ένταση στην αυλή αλλά δεν δημιουργούνται εντάσεις μεταξύ τους, 
μπαίνει στην τάξη εξουθενωμένος, χωρίς όμως να συνεχίζει το παιχνίδι του αφού έχει 
γίνει το κάλεσμα.
Δραματοποίηση: Έγει το ρόλο του γεωργού. Παίρνει αρκετά υποκριτική στάση και 
μέχρι να έρθει η σειρά του, κάνει κινήσεις με το δρεπάνι αντίστοιχες με το ρόλο. 
Όμως, όταν έρχεται η σειρά του, έχει ξεχάσει τα λόγια του. Παρ' όλ' αυτά δεν 
σταματάει αλλά προσπαθεί να τα θυμηθεί. Τον βοηθάει η νηπιαγωγός και καθώς 
φαίνεται να νοιώθει άσχημα, δηλώνει με επιδεικτικό ύφος ότι τα ήξερε.

ΔΠ1, αδύναμο, 5.7 χρονών, Επάγγελμα μητέρας: Οικιακά, Μορφωτικό επίπεδο: 
Δημοτικό, Επάγγελμα πατέρα: Συνταξιούχος στα τσιμέντα. Μορφωτικό επίπεδο: 
Δημοτικό

ΆφίΔη-Ε/χύθεοεο Δράστη οιότητεο: Έρχεται με τη μαμά του η οποία κάθεται μέσα στην 
τάξη και συζητά με τις υπόλοιπες για τον ΔΠ2. Ο ΔΠ1 κάθεται στο τραπεζάκι χωρίς
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να μιλάει ή να κάνει τίποτα. Σε κάποια στιγμή δηλώνει ότι πήρε 2 
"ντάνες"(γαριδάκια) και η νηπιαγωγός του κάνει παρατήρηση σε πολύ έντονο τόνο 
χτυπώντας το χέρι της στην έδρα χωρίς όμως να φαίνεται να τον επηρεάζει. Όταν 
φεύγουν οι μαμάδες, παίζει με τον ΔΠ2 με τις πλαστελίνες. Επικοινωνεί μαζί του με 
πολύ περιορισμένο κώδικα και λένε ο ένας στον άλλο ότι τον αγαπάει και φαίνεται να 
μην κατανοούν ακριβώς την έννοια. Φτιάχνουν "φαγητό" με τις πλαστελίνες όμως 
δυσκολεύονται και οι δύο να ονομάσουν, τι φαγητό είναι. Αρχίζουν να κάνουν βόλτες 
με το "φαγητό" και να πλησιάζουν τα κορίτσια για να παίξουν μαζί τους. Τα κορίτσια 
όμως αντιδρούν πολύ άσχημα, δεν θέλουν να παίξουν μαζί τους κι έτσι αρχικά 
φωνάζουν τον ΔΠ4 να τους μαζέψει κι έπειτα η I εκφράζει τη σκέψη να φύγουν και 
να παίξουν πιο δίπλα. Τους ΔΠ1 και ΔΠ2 όμως φαίνεται να μην τους επηρεάζουν 
ούτε τα σχόλια, ούτε η στάση των κοριτσιών και συνεχίζουν να παίζουν ειδικά ο ΔΠ1 
απερίσπαστος δίπλα στα κορίτσια με τις πλαστελίνες τους και να μαλώνουν μεταξύ 
τους.
Εργασία.: Όταν γίνεται το κάλεσμα για την εργασία, η νηπιαγωγός μονολογεί ότι δεν 
θα δώσει στον ΔΠ1 και στον ΔΠ2 ψαλίδι, γιατί σίγουρα δεν θα τα καταφέρουν. Δεν 
τους δίνει λοιπόν και απλά τους ζωγραφίζει ένα πρότυπο μέλισσας και τους δίνει 
ακριβείς οδηγίες για το τι θα κάνουν. Παράλληλα κάνει διάφορες κρίσεις για το τι 
καταλαβαίνουν ή ξέρουν τους ρωτάει για τα χρώματα και λεει ότι είναι κατόρθωμα 
που ξέρουν και τα χρώματα ενώ την ίδια στιγμή φαίνεται να μην γνωρίζουν καλά 
ούτε καν αυτά. Έτσι, όταν ρωτάει τον ΔΠ1 τόσο για τα χρώματα όσο και για τη 
μέλισσα αυτός δεν απαντάει για τον εαυτό του αλλά επαναλαμβάνει, ό,τι λεει ο ΔΠ2. 
Στην πορεία συνεχίζει η νηπιαγωγός τις παρατηρήσεις για τα ψαλίδια γενικές αυτή τη 
φορά. Έπειτα, όταν ο ΔΠ1 τελειώνει την εργασία και παίρνει να ζωγραφίζει γενικά, 
φτιάχνει ένα σπίτι, που η νηπιαγωγός πηγαίνοντας από πάνω του τον ρωτάει 
επιθετικά και με δυνατή φωνή που είναι η πόρτα του σπιτιού. Ο ίδιος φαίνεται να μην 
σκέφτεται τις λέξεις και να μην μπορεί να απαντήσει σε αρκετές από τις ερωτήσεις 
της. Γενικά κατά διαστήματα της δείχνει τη ζωγραφιά του, ρωτάει αν είναι ωραία και 
παίρνει μονολεκτικές και απότομες απαντήσεις.
Φαγητό: Ο ΔΠ1 έχει γαριδάκια και δεν στρώνει πετσέτα. Μοιράζεται αρχικά το 
φαγητό του με τον ΔΠ2 κι αυτός ανταποδίδει. Στη συνέχεια όμως, όλα τα άλλα 
παιδιά ορμάνε να του φάνε τα γαριδάκια και να του πάρουν το δώρο. Ο ΔΠ1 δεν 
αντιδρά. Απλά αφήνει να του το κάνουν. Δεν φαίνεται να καταλαβαίνει ακριβώς τι 
γίνεται και δεν λειτουργεί διεκδικητικά. Δέχεται επίσης, όταν του ανακοινώνει ως 
δεδομένο ο ΔΠ6 το γεγονός ότι θα του πάρει το δώρο. Το διεκδικεί όμως και ο ΔΠ4 
και δημιουργείται μια σχετική ένταση. Όταν μπαίνει η νηπιαγωγός μέσα, πετυχαίνει 
τον ΔΠ1 και τον ΔΠ2 όρθιους και τους κάνει πολύ έντονη παρατήρηση, ενώ αγνοεί 
την παρόμοια στάση των άλλων παιδιών.
Διά/,εΐΜία: Βγαίνει έξω πολύ ζωηρός και με πολύ χαρά αλλά ουσιαστικά δεν παίζει 
με κανένα παιδί. Τα ακολουθεί τρέχοντας κι ούτε μιλάει ούτε συμμετέχει ενεργά και 
κανένας δεν του δίνει σημασία. Κυρίως ακολουθεί τον ΔΠ2 κι, όταν τον χάνει, απλά 
ακολουθεί μια άλλη ομάδα.
Μετά, το διόλειααα: Μιμείται τον ΔΠ2 που πήρε ένα βιβλίο και παίρνει κι αυτός. Το 
κρατάει σωστά, αρχικά απορροφάται και λεει μια ιστορία, η οποία είναι σύμφωνη με 
τις εικόνες άλλα άσχετη με την ιστορία του βιβλίου. Έπειτα αλλάζει βιβλίο αλλά λεει 
μια άσχετη ιστορία, που σχηματίζεται περισσότερο με ήχους παρά με λέξεις. Στη 
συνέχεια παίρνουν με τον φίλο του πάζλ να φτιάξουν, το οποίο είναι αρκετά δύσκολο 
και με πολλά κομμάτια κι ενώ φαίνεται να προσπαθεί να βρει τα κομμάτια τελικά δεν 
τα καταφέρνει. Η στάση τους αυτή αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Όταν μπαίνει 
η νηπιαγωγός στην τάξη, παραξενεύεται που επέλεξαν αυτό το παιχνίδι και με ρωτάει
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αν τους το έδωσα εγώ. Το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να παρατηρήσει ότι έδωσαν 
το πιο δύσκολο στον ΔΠ1 και τον ΔΠ2 , συνεχίζοντας να πιστεύει ότι αυτή η επιλογή 
τους δεν μπορεί να ήταν αυθόρμητη και να τους πει ότι δεν ταιριάζουν τα κομμάτια 
σωστά. Αφού τελειώνει η νηπιαγωγός με τις παρατηρήσεις, δίνει την οδηγία προς όλα 
τα παιδιά με αρκετά άσχημο τρόπο να τα μαζέψουν.
Οργανωμένες Δραστηριότητες:
Περνά-περνά n μέλισσα: Όταν ρωτάει "ποιοι να μπουν αρχηγοί" τα παιδιά φωνάζουν 
να μπουν ο ΔΠ1 κι ο ΔΠ2 κι αυτή λεει με έκφραση αποδοκιμασίας ότι "σώθηκαν" αν 
μπουν αυτοί και ορίζει η ίδια δύο αρχηγούς. Ακόμη μια φορά ο ΓΠ1 φαίνεται να μην 
καταλαβαίνει το ακριβώς συνέβη.
Νοητικός: Ο ΔΠ1 έχει αδυναμία να απαντήσει στις ερωτήσεις κι, όταν τον ρωτάει 
κάτι απλά, επαναλαμβάνει αυτά που πετάγονται και λένε οι υπόλοιποι. Κάθεται 
ήσυχα και παρακολουθεί και παίρνει θάρρος μόνο, όταν βλέπει πως οι απειλές και οι 
παρατηρήσεις της νηπιαγωγού προς τον ΔΠ2, που κάθεται κοντά του, δεν επιφέρουν 
καμία συνέπεια. Δεν πετάγεται και δεν φαίνεται ιδιαίτερα πρόθυμος να απαντήσει. 
Όσες φορές του δίνεται ο λόγος, έτσι κι αλλιώς δεν τα καταφέρνει κι η νηπιαγωγός 
δεν επιμένει ιδιαίτερα.
Παραμύθι: Αρχικά παρακολουθεί με ενδιαφέρον μέχρι που αρχίζει να τον πειράζει ο 
ΔΠ2. Χάνει το ενδιαφέρον του σχετικά νωρίς και αντιγράφει τις κινήσεις του ΔΠ2 
ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να δείξει ότι παρακολουθεί. Σε κάποιο σημείο δέχονται 
και οι δύο παρατήρηση και ο ΔΠ1 συμμορφώνεται. Παρ' όλ' αυτά δεν παρακολουθεί 
αλλά χαζεύει σαν χαμένος. Αργότερα σηκώνεται από τη θέση του και η αντίδραση 
της νηπιαγωγού είναι να τον απειλήσει ότι "αν αλλάξεις θέση θα σε σπάσω στο 
£ύλο". Μετά από αυτό η νηπιαγωγός του δίνει μια στον κώλο και τον μεταφέρει στη 
θέση που είναι ακριβώς μπροστά της. Ο ΔΠ1 εκεί κάνει πως παρακολουθεί ξανά 
αλλά στην ουσία χαζεύει. Δεν συμμετέχει καθόλου στην κουβέντα.
Τραγούδι: Στα τραγούδια προσπαθεί να συμμετάσχει αλλά δεν τραγουδάει με άνεση. 
Όταν λένε την πεταλούδα, δεν μπορεί να μπλέξει τα χέρια του και να κάνει την 
κίνηση, του δείχνει η ΔΠ5. Πάλι όμως φαίνεται να μην καταλαβαίνει. Προσπαθεί κι ο 
ΔΠ6 κι έτσι τα μπλέκει, όπως πρέπει, αλλά πάλι δεν μπορεί να κάνει την κίνηση. 
Ψυγοκινητικός: Την πρώτη φορά που περνάει το κάνει με πολύ προσπάθεια. Τη 
δεύτερη τα καταφέρνει καλύτερα και η νηπιαγωγός ζητά χειροκρότημα από τα παιδιά 
κι αυτά ανταποκρίνονται.
Προ μαθηματικά: Πρώτα φωνάζει να τους μετρήσουν ο ΔΠ1 και ο ΔΠ2. Ο ΔΠ1 τα 
καταφέρνει καλύτερα αρχικά ως το 3 κι έπειτά με αρκετή πίεση από τη νηπιαγωγό 
και ως το 5. Η νηπιαγωγός προσπαθεί να φανεί υπομονετική αλλά πάλι ξεσπά σε 
φωνές προς το τέλος. Μόνο από τους ΓΠ1 και ΓΠ2 έχει τόσο μικρές απαιτήσεις (να 
μετρήσουν ως το 5) ενώ από τα άλλα παιδιά ζητά περισσότερα.

ΔΠ2, αδύναμο, 5.9 χρονών, Επάγγελμα μητέρας: Οικιακά, Μορφωτικό επίπεδο: 
Δημοτικό, Επάγγελμα πατέρα: Υπάλληλος εργοστασίου, Μορφωτικό επίπεδο: 
Δημοτικό

Άιοιαι-Ελεύθερες Δραστηριότητες: Έρχεται με την μαμά του η οποία πιάνει κουβέντα 
με τις άλλες μαμάδες και εκθέτει με όλες τις λεπτομέρειες το πρόβλημα με τον ΔΠ2 
το οποίο είναι ότι έμαθε να βρίζει, απευθύνεται σε αυτήν με αυτόν τον τρόπο και "την 
κάνει ρεζίλι που βρίζει". Η συζήτηση ανοίγει μπροστά στο παιδί και μάλιστα 
υποτιμητικά για αυτό και με παράπονο από τη μαμά. Η νηπιαγωγός φαίνεται να 
συμμερίζεται τον "προβληματισμό" και κάνει ήπια παρατήρηση στον ΔΠ2. Όταν 
φεύγουν οι μαμάδες, παίζει με τον ΔΠ1 με τις πλαστελίνες. Όταν φτιάχνουν το
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"φαγητό", ρωτάται αυτός συγκεκριμένα για το τι φαγητό έχουν φτιάξει και δεν μπορεί 
να το ονομάσει. Αυτός φαίνεται να θέλει και προσπαθεί περισσότερο να πλησιάσει 
και να παίξει με τα κορίτσια, όμως τα κορίτσια αντιδρούν άσχημα λέγοντας "ΔΠ4 
πάρ' τους" "στο διάολο με αυτά τα κωλόπαιδα". Στην αρχή φαίνεται να 
κοντοστέκεται και να τον ενοχλεί, μετά όμως συνεχίζει το παιχνίδι του με τον ΔΠ1 
και μαλώνουν μεταξύ τους. Κάποια στιγμή γίνονται αποδεκτοί από ένα κορίτσι αλλά 
παράλληλα του γίνεται η παρατήρηση για τη μύξα, κι αυτός την σκουπίζει από το 
χέρι του. Αυτό δίνει την αφορμή στη νηπιαγωγό να του κάνει παρατήρηση για τη 
συχνή ενασχόληση του με τη μύτη του και αποτρέπει και το κοριτσάκι να τον 
πλησιάσει.
Εργασία: Η νηπιαγωγός δηλώνει ότι δεν θα τους δώσει ψαλίδια, γιατί δεν θα τα 
καταφέρουν και παίρνει κι αυτός να φτιάξει τη μέλισσα με βάση το προσχέδιο της 
νηπιαγωγού. Και προς αυτόν πηγαίνει η παρατήρηση ότι είναι κατόρθωμα που 
γνωρίζει τα χρώματα και τον ρωτάει επιδεικτικά τι χρώμα είναι ο κάθε μαρκαδόρος. 
Αυτός προσπαθεί να απαντήσει αλλά αγχώνεται και μπερδεύεται γεγονός που κάνει 
την νηπιαγωγό να επιβεβαιώνεται. Όταν δίνει την εργασία του στη νηπιαγωγό του, 
κάνει ερωτήσεις για τη μέλισσα αλλά δεν φαίνεται να γνωρίζει, καθώς δεν απαντά, 
στέκεται με το κεφάλι σκυμμένο σαν να του κάνει παρατήρηση και προσπαθεί να 
φαίνεται σαν να σκέφτεται. Όταν τελειώνει τη μέλισσα παίρνει να ζωγραφίσει γενικά. 
Φτιάχνει κι αυτός, όπως και ο ΔΠ1, ένα σπίτι με δέντρα γύρω του. Η νηπιαγωγός 
πηγαίνει από πάνω του και του κάνει διάφορες παρατηρήσεις για το ότι το σπίτι δεν 
έχει λεπτομέρειες, όπως παράθυρα, κλπ καθώς και για τον τρόπο που έβαψε τα 
δέντρο. Όταν τελειώνει ο ΔΠ2, της τη δείχνει και η νηπιαγωγός αρχίζει ξανά τις 
παρατηρήσεις και εξηγεί ότι ο ΔΠ2δεν έχει περάσει το στάδιο κατά το οποίο γυρίζει 
γύρω-γύρω το χαρτί και ζωγραφίζει, χωρίς να έχει αίσθηση του πάνω και του κάτω. 
Έτσι αφού του φωνάζει για το που είναι τοποθετημένα τα αντικείμενα του, ζητά να 
φτιάξει ένα δέντρο εκεί δίπλα της και το φτιάχνει σωστά.
Φαγητό: Ο ΔΠ2 είναι από τους λίγους που κρατά την ρουτίνα, στρώνει πετσέτα, 
κάθεται στη θέση του την περισσότερη ώρα και τρώει πάνω στην πετσέτα 
προσεκτικά. Μοιράζεται το φαί του με τον ΔΠ1 και δεν συμμετέχει ούτε στην 
φασαρία για τα γαριδάκια, αν και τρώει κι αυτός από αυτά. Αυτά που του κάνουν 
ιδιαίτερη εντύπωση και τα τρώει πολύ γρήγορα, με ενθουσιασμό και άγχος να 
προλάβει είναι τα σοκολατάκια από το γιαούρτι του ΔΠ6 τα οποία τα τρώει σχεδόν 
όλα, ακόμη και αυτά που είναι πεσμένα στο τραπέζι. Όταν μπαίνει η νηπιαγωγός 
στην τάξη, βλέπει τον ΔΠ2 και τον ΔΠ1 όρθιους και παρόλο την φασαρία που 
επικρατεί, δεν την έχουν προκαλέσει αυτοί, κάνει παρατήρηση μόνο σε αυτούς. 
Συμμορφώνονται και οι δύο αμέσως. Έπειτα ο ΔΠ2 ρωτάει αν είναι τώρα καλό παιδί 
κι η νηπιαγωγός απαντά ξερά κι αδιάφορα "ναι είσαι καλό παιδί"
Στο όιάλεηηια: Απλά ακολουθεί τα άλλα παιδιά και κυρίως τον ΔΠ4 και τον ΔΠ6. 
Παρόλη την υποτακτική του συμπεριφορά προς αυτούς, αποτελεί πρότυπο προς 
μίμηση για τον ΔΠ1 και αρχηγός, γεγονός που τον αφήνει αδιάφορο. Είναι πολύ πιο 
απορροφημένος σε όλα αυτά που γίνονται στο διάλειμμα και στο να γίνει αποδεκτός 
από τους ΔΠ4 και ΔΠ6, χωρίς όμως ανταπόκριση.
Μετά το διάλειααα: Είναι ο πρώτος που παίρνει παραμύθι για να διαβάσει. Έχει 
σωστή στάση και κρατά το βιβλίο σωστά. Βέβαια το αρχίζει ανάποδα και το κρατά 
πολύ κοντά στο σώμα του. Για την δράση του αυτή τον κοροϊδεύει ο ΔΠ6, λέγοντας 
ότι δεν ξέρει να διαβάζει ενώ αυτός ξέρει. Αρχικά αντιδρά λέγοντας ότι ξέρει αλλά 
μετά τον αγνοεί. Παίρνει καινούριο βιβλίο καθώς το πρώτο του το έχει πάρει η ΔΠ5 
και συνεχίζει να κάνει πως διαβάζει. Έπειτα είναι πάλι πρώτος που παίρνει να παίξει 
με ένα πάζλ και τα υπόλοιπα παιδιά τον μιμούνται. Διαλέγουν με τον ΔΠ1 το πιο
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δύσκολο κι αν και κάνει πως προσπαθεί να το φτιάξει δεν τα καταφέρνει. Αρχικά 
διαλέγει ένα πιο εύκολο που του το παίρνουν και στο πιο δύσκολο δεν καταφέρνει 
τίποτα. Η νηπιαγωγός, όταν μπαίνει, το επισημαίνει αυτό και προσπαθεί να αποδείξει 
ότι δεν τα καταφέρνουν και ρωτάει τα άλλα παιδιά, γιατί δεν τους έδωσαν ένα πιο 
εύκολο. Σχεδόν αμέσως μετά τις παρατηρήσεις η νηπιαγωγός δίνει την οδηγία να τα 
μαζέψουν με πολύ αυστηρό τρόπο.
Ορνανωρένες Δραστηριότητες:
Περνά-περνά η ρέλιασα: Αρχικά η ΔΠ5 προτείνει για "αρχηγούς" να ορίσουν τον ΔΠ1 
και τον ΔΠ2 όμως η άμεση αντίδραση της νηπιαγωγού είναι πως, αν το κάνουν, 
"σώθηκαν". Το γεγονός αυτό αν και φαίνεται να μην επηρεάζει τον ΔΠ1 κάνει τον 
ΔΠ2 να κοιτάει προς το μέρος της νηπιαγωγού με ένα βλέμμα απογοήτευσης. Έπειτα 
απλά συμμετέχει χωρίς να έχει ιδιαίτερη όρεξη.
Νοητικός: Από την αρχή δεν παρακολουθεί κι ούτε κάθεται στη θέση του κι έτσι η 
νηπιαγωγός τον χτυπάει. Επειδή δεν σταματάει συνεχίζει να ασχολείται με αυτόν και 
να τον χτυπάει σταδιακά. Έτσι τον βάζει να κάτσει μπροστά της. Ο ΔΠ2 δεν 
παρακολουθεί ούτε συμμετέχει. Η διαδικασία του φαίνεται αδιάφορη.
Παρα.ιώθι: Τον αφήνει να καθίσει στα παγκάκια και η ΔΠ5 κάνει παρατήρηση για το 
πως φέρεται που γίνεται αποδεκτή. Γίνεται παράδειγμα προς μίμηση για τον ΔΠ1 που 
αντιγράφει ότι και να κάνει. Πειράζει τον ΔΠ1 και η νηπιαγωγός διακόπτει συνέχεια 
την διαδικασία για να του κάνει παρατήρηση. Ο ΔΠ2 δεν δείχνει καθόλου ενδιαφέρον 
για το παραμύθι. Όταν για κάποια ώρα δεν ασχολείται η νηπιαγωγός μαζί του, αυτός 
προσπαθεί πιο πολύ να τραβήξει την προσοχή της, όμως δεν τα καταφέρνει και τα 
παρατάει. Μετά αρχίζει να παίζει με το παγκάκι, σηκώνεται και ο ΔΠ4 το 
καταγγέλλει. Επίσης κάνει πως ρωτάει, ξανασηκώνεται, αλλά η νηπιαγωγός 
αδιαφορεί. Προς το τέλος του γίνεται μια παρατήρηση για την ενασχόλησή του με τη 
μύτη του και του δίνεται ο λόγος που όμως, επειδή δεν παρακολουθούσε δεν μπορεί 
να απαντήσει.
Τραγούδι: Κατά τη διάρκεια του γίνονται αρκετές παρατηρήσεις κι αφού 
συμμορφωθεί αρχίζει να συμμετέχει κι αυτός στο τραγούδι. Στην πεταλούδα ο ΔΠ6 
του δείχνει πώς να κάνει την κίνηση με τα χέρια του και τελικά τα καταφέρνει. 
Ψυγοκινητικός: Δεν προσέχει καθόλου πως να περάσει, και φαίνεται αρχικά να μην 
μπορεί να συντονίσει χέρια και πόδια και τα ρίχνει όλα. Του γίνεται παρατήρηση για 
αυτό. Την δεύτερη φορά τα καταφέρνει καλύτερα. Τέλος πάει να βοηθήσει στο 
συμμάζεμα και τελικά τα κάνει χειρότερα, ρίχνοντας κι άλλα στεφάνια και κορίνες, 
αλλά τα συμμαζεύει. Δεν του γίνεται παρατήρηση για αυτό αλλά παρ' όλ' αυτά αυτός 
κινείται αρκετά αγχωμένα.
Προιιαθηιιατικά: Ως το 2 τα πάει καλά. Μετά τα μπερδεύει. Αρχικά η νηπιαγωγός 
κάθεται υπομονετικά μέχρι να τα καταφέρει, αλλά μετά χάνει την υπομονή της και 
αρχίζει να του φωνάζει. Δεν τον αφήνει να προσπαθήσει ξανά κι έτσι κάθεται στη 
θέση του αδιάφορος.

ΑΠ3, μέτριο, 6.0 χρονών, Επάγγελμα μητέρας: Οικιακά, Μορφωτικό επίπεδο: 
Δημοτικό, Επάγγελμα πατέρα: Μανάβης σε λαϊκή αγορά, Μορφωτικό Επίπεδο: 
δημοτικό

Άφιςη-Ε/χύθερες Δραστηριότητες: Έρχεται με τη μητέρα της σχετικά νωρίς και 
παρακολουθεί όλη τη συζήτηση για τον ΔΠ2. Κάθεται στα πόδια της μαμάς της 
συνέχεια η οποία τακτοποιεί και τα πράγματά της. Είναι πολύ συνεσταλμένη και η 
νηπιαγωγός το εξηγεί ότι είναι έτσι, επειδή δεν ήρθε η παρέα της. Σε όλη τη 
συζήτηση λοιπόν κάθεται με τη μαμά της και μετά αρχικά περιφέρεται μέσα στην
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τάξη και μετά αρχίζει να παίζει με την I κουζινικά. Όταν έρχεται και η ΔΠ5 αρχικά 
κάθονται όλες μαζί και μόνο η ΔΠ3 παίζει, ενώ οι άλλες περισσότερο συζητάνε. Όταν 
έρχονται ο ΔΠ2 με τον ΔΠ1 είναι το μοναδικό κοριτσάκι που τους αποδέχεται. Παρ' 
όλ' αυτά τελικά δεν παίζουν μαζί της. Ασχολούνται μεταξύ τους ενώ αυτή συνεχίζει 
και παίζει μόνη της με τα κουζινικά. Τα συμμαζεύουν με το κάλεσμα της 
νηπιαγωγού.
Εργασία: Την κάνει χωρίς να μιλά σε κανέναν. Μόνη παρατήρηση είναι να μην κόβει 
τόσο βιαστικά και ψαλιδίζει. Κατά τα άλλα φαίνεται να μην χρειάζεται παραπάνω 
βοήθεια, ούτε ζητάει ούτε της κάνει άλλη παρατήρηση η νηπιαγωγός. Συνεργάζεται 
στα χρώματα με την ΔΠ5 και όταν δείχνει την εργασία της εισπράττει ένα εγκάρδιο 
μπράβο. Επίσης πρώτα μαζεύει αυτά που έχει χρησιμοποιήσει και μετά πηγαίνει στη 
νηπιαγωγό.
Φαγητό: Τρώει ήσυχα μόνη της. Λεει την προσευχή μαζί με την ΔΠ5 κι έπειτα 
στρώνει πετσέτα και τρώει τα πατατάκια της. Μοιράζεται το φαγητό της με τα άλλα 
κορίτσια και όταν αυτές έχουν ήδη τελειώσει τρώνε κι αυτά που έχει αφήσει η ΔΠ3. 
Την περισσότερη ώρα δεν μιλά σε κανέναν και δεν συμμετέχει σε όσα συμβαίνουν 
μέσα στην τάξη. Μαζεύει επιμελώς τα πράγματά της και κάθεται μέχρι την ώρα του 
διαλείμματος στη θέση της.
Δια/.ειααα: Είναι μαζί με τα άλλα 2 κορίτσια, ακολουθεί αυτά που κάνει η ΔΠ5 και 
ενθουσιάζεται με την χελώνα της διπλανής τάξης. Γενικά έχει πολύ υποτονική αλλά 
όχι υποτακτική συμπεριφορά.
Μετά το διάλειμμα: Αρχικά κάθεται ήσυχα στους πάγκους κι όταν τα άλλα παιδιά 
βγάζουν τα πάζλ πηγαίνει να φτιάξει κι αυτή αλλά τελικά δεν προλαβαίνει να κάνέι 
τίποτα, καθώς η νηπιαγωγός σταματά το παιχνίδι τους.
Οργανωμένες Δραστηριότητες:
ΓΙερνά-περνά η ρέλιασα: Έχει αδιάφορη συμπεριφορά. Απλά συμμετέχει, χωρίς να 
μιλάει πέρα από όσο χρειάζεται για το παιχνίδι.
Νοητικός: Παρακολουθεί ήσυχα και με ενδιαφέρον αλλά δεν συμμετέχει καθόλου, 
ούτε η νηπιαγωγός της το ζητάει.
Παραμύθι: Παρακολουθεί πάλι με ενδιαφέρον και ούτε επεμβαίνει ούτε κάνει 
φασαρία. Έχει απορροφηθεί και φαίνεται και από το γεγονός ότι στο τέλος κάνει 
αρκετά εύστοχα σχόλια. Έτσι δηλώνει ότι τα μυρμήγκια δεν τον λυπήθηκαν τον 
τζίτζικα, γιατί ήταν κακά. Η νηπιαγωγός προσπαθεί να της εξηγήσει αλλά φαίνεται να 
μην την ικανοποίησε η εξήγηση. Δηλώνει ότι στενοχωρήθηκε στο τέλος, δήλωση 
χωρίς ιδιαίτερη ανταπόκριση, η οποία όμως γίνεται απάντηση προς μίμηση και την 
επαναλαμβάνουν όλοι.
Τραγούδι: Φαίνεται να της αρέσουν και συμμετέχει με ενθουσιασμό. Έτσι 
παρακολουθεί τη νηπιαγωγό με ζήλο και τραγουδάει όλα τα τραγούδια.
Ψυνοκινητικός: Τα καταφέρνει με τη μία, δεν δείχνει ζήλο να ξεκινήσει πρώτη ή να 
ξανακάνει. Όταν την καλεί η νηπιαγωγός απλά πηγαίνει και εισπράττει κι ένα απλό 
μπράβο. Δεν επιδεικνύεται αλλά αφού το κάνει πηγαίνει και κάθεται στη θέση της. 
Προ μαθηματικά: Και στο μέτρημα τα καταφέρνει με επιτυχία. Δεν δέχεται όμως ούτε 
ενθάρρυνση ούτε αποθάρρυνση. Το αντιμετωπίζει ως μια ρουτίνα.

ΔΠ4, δυνατό, 6.4 χρόνων, Επάγγελμα μητέρας: Οικιακά, Μορφωτικό επίπεδο: 
Λύκειο, Επάγγελμα πατέρα: Λιμενεργάτης, Μορφωτικό επίπεδο: Λύκειο

Άφιςη-Ε/χυθεοες Δραστηριότητες: Έρχεται με τη μαμά του λίγο αργότερα και η μαμά 
του δεν κάθεται καθόλου να συζητήσει για το θέμα του ΔΠ2. Πηγαίνει κατευθείαν 
και κάθεται μαζί με τον ΔΠ6 και παίζουν με τα τουβλάκια. Έπειτα τα μεταφέρουν
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στα τραπέζια κι ενώ στην αρχή φαίνεται ενθουσιασμένος με την "κατασκευή" η οποία 
δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Αργότερα αρχίζει να κάνει βόλτες στην τάξη και 
συγκεκριμένα να κάθεται κοντά στα κορίτσια. Όταν πλησιάζουν στα κορίτσια ο ΔΠ2 
και ο ΔΠ1 καλούν τον ΔΠ4 να τους "σώσει" και να "τους πάρει από εκεί". Αυτός 
όμως δεν ανταποκρίνεται. Κάθεται κοντά τους χωρίς να αλληλεπιδρά μαζί τους. 
Εργασία: Δεν συμμαζεύει το τραπέζι, αλλά αφήνει τα τουβλάκια ως έχουν και 
πηγαίνει να δουλέψει λίγο πιο δίπλα. Τα καταφέρνει μια χαρά με τη μέλισσα, 
απευθύνεται στη νηπιαγωγό μόνο για να ρωτήσει αν είναι εντάξει, που την έκοψε 
κατά λάθος σε άλλο σημείο και τον ειρωνεύεται λέγοντας ότι δεν έχει νόημα, αφού 
θα την κολλήσουν. Όταν είναι να γράψει τη λέξη "μέλισσα" η νηπιαγωγός τον 
αποκαλεί τσαπατσούλη και τον βάζει να τη σβήσει και να το ξαναγράψει. Όταν 
τελειώνει συνεχίζει να παίζει με τα τουβλάκια. Παρόλο τον ειρωνικό τόνο που τον 
αντιμετωπίζει η νηπιαγωγός φαίνεται να μην της δίνει ιδιαίτερη σημασία.
Φαγητό: Έχει κι αυτός γαριδάκια για φαγητό αλλά προτιμά να παίρνει από τους 
άλλους δύο. Αυτός είναι που ξεκινάει την φασαρία για το δώρο, παίρνει το 
σακουλάκι του ΔΠ1 και το σκίζει για να βρει το δώρο χύνοντας σχεδόν όλα τα 
γαριδάκια στο τραπέζι. Τελικά τη βρίσκει. Ρωτάει τα κορίτσια να λύσουν τη διαμάχη 
για το ποιος θα το πάρει και τα κορίτσια στηρίζουν τον ΔΠ6. Τέλος συμμαζεύουν τα 
πράγματά τους μαζί με τον ΔΠ6 και το τραπέζι, μετά από υπόδειξη της νηπιαγωγού. 
Διάλειμμα: Μαζί με τον ΔΠ6 έχουν στην ουσία αρχηγική θέση. Οι άλλοι τους 
ακολουθούν και οι ίδιοι είναι πιο αυτόνομοι. Δεν ασχολείται όμως ιδιαίτερα με 
αυτούς που τους ακολουθούν ούτε αλληλεπιδρά μαζί τους, με τον μόνο που 
επικοινωνεί είναι ο ΔΠ6.
Μετά το διάλειμμα: Κάθεται στο παγκάκι αρκετά ήσυχα. Παρακολουθεί τη "διαμάχη" 
για το ποιος ξέρει να διαβάζει και ποιος όχι ανάμεσα στον ΔΠ2 και τον ΔΠ6, αλλά 
δεν συμμετέχει. Όταν εμφανίζονται τα πάζλ παίρνουν ένα με τον ΔΠ6 και το 
φτιάχνουν.
Οργανωμένες Δραστηριότητες:
Περνά-περνά η μέλισσα: Έγει αρκετά αδιάφοροι συμπεριφορά. Συμμετέχει μόνο 
επειδή τους το έχει υποδείξει η νηπιαγωγός χωρίς να δείχνει ευχαρίστηση ή 
δυσαρέσκεια. Δεν συμμετέχει στην "συζήτηση" που γίνεται για το ποιος θα μπει 
αρχηγός απλά κοιτάει και ακολουθεί τη διαδικασία του παιχνιδιού.
Νοητικός: Παρακολουθεί και συμμετέχει. Κάθε φορά που κάνει η νηπιαγωγός 
ερώτηση απαντά σωστά. Για να απαντήσει πετάγεται χωρίς να σηκώνει χέρι και η 
νηπιαγωγός δεν του κάνει παρατήρηση αλλά τον παρακολουθεί και επιδιώκει να τον 
ακούσει. Γνωρίζει τα μέλη της μέλισσας και τα αναφέρει και φαίνεται γενικά να 
προσέχει στις διαδικασίες του κύκλου.
Παραμύθι: Από την περιγραφή που κάνει η νηπιαγωγός για τον συγγραφέα του 
παραμυθιού καταλαβαίνει ποιος είναι και απαντά σωστά ότι είναι ο Αίσωπος. 
Παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον την αφήγηση και τις εικόνες του παραμυθιού 
και κάνει ερωτήσεις και παρατηρήσεις πάνω στην ιστορία. Τελικά φαίνεται να 
παρακολουθεί, χωρίς να χαζεύει μέχρι το τέλος και μάλιστα κάνει παρατήρηση για το 
ότι σηκώνεται ο ΔΠ2. Η νηπιαγωγός φαίνεται να είναι ευχαριστημένη από την 
επίδοση του αλλά ούτε τον ενθαρρύνει ούτε τον αποθαρρύνει με τη στάση της. 
Τραγούδι: Αρχικά συμμετέχει, του αρέσουν και τραγουδάει αλλά μετά φαίνεται να 
βαριέται και κάνει διάφορες γκριμάτσες αλλά δεν ενοχλεί τη διαδικασία. 
Ψυγοκινητικός: Τα καταφέρνει μια χαρά, χωρίς ενθαρρύνσεις ή αποθαρρύνσεις από 
τη νηπιαγωγό. Επίσης δεν επιδεικνύεται ούτε κομπάζει για την επίδοσή του.
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Προιιαθηρατικά: Επίσης τα καταφέρνει και θέλει να συμμετάσχει και στην πρόσθεση 
και στην αφαίρεση. Όταν πετάγεται και θέλει να συμμετέχει παραπάνω η νηπιαγωγός 
δεν του κάνει παρατήρηση ούτε όμως του ικανοποιεί το αίτημά του.

ΔΠ5, μέτριο, 5,11 χρονών, Επάγγελμα μητέρας: Οικιακά, Μορφωτικό επίπεδο: 
Δημοτικό, Επάγγελμα πατέρα: Ηλεκτρολόγος σε Εργοστάσιο, Μορφωτικό 
επίπεδο: Δημοτικό

Λ φιόι-Ελεύθερες Δραστηριότητες: Έρχεται με τη μαμά της χαιρετά τη νηπιαγωγό και 
πηγαίνει αμέσως να παίξει με τις φίλες της αγνοώντας τη μαμά της. Η ίδια θέλει να 
την αποχαιρετήσει αλλά η ΔΠ5 δεν της δίνει σημασία. Αρχικά συζητά με τις φίλες 
της και στήνουν τα κουζινικά για να παίξουν. Όταν έρχονται ο ΔΠ2 και ο ΔΠ1 
φαίνεται να μην ενοχλείται και δεν τους δίνει σημασία. Όταν προτείνει η φίλη της να 
παίξουν πιο δίπλα, δεν αντιδρά ούτε αρνητικά ούτε θετικά. Έπειτα μόνο λεει κάτι σαν 
ότι δεν έχει νόημα και η φίλη της ακολουθεί τη συμβουλή της. Γενικά η συμβουλή 
της φαίνεται να μετράει αρκετά. Όσο βρίσκεται στη γωνιά της συζήτησης δεν παίζει 
ιδιαίτερα απλά συζητάει με ύφος μεγάλης και επιδεικτικά με τη φίλη της και 
αργότερα για λίγο πειράζει λεκτικά τον ΔΠ4 ο οποίος δεν της δίνει σημασία κι αυτό 
φαίνεται να την ενοχλεί.
Εργασία.: Στην εργασία τα καταφέρνει και η νηπιαγωγός σχολιάζει τον τρόπο που 
εργάζεται λέγοντας "είσαι λίγο τσαπατσούλα ή μου φαίνεται;" και η απάντηση της 
ΔΠ5 είναι με ύφος "σου φαίνεται". Της διορθώνει την εργασία. Έχει αρκετό θράσος 
και οικειότητα με τη νηπιαγωγό και στη νηπιαγωγό φαίνεται να μην την ενοχλεί αυτό. 
Ταυτόχρονα με την εργασία συζητά με τη φίλη της και συνεργάζεται με την ΔΠ3 με 
τα χρώματα. Η νηπιαγωγός μόνο τις κάνει παρατήρηση για τα σκουπίδια από αυτό 
που έκοψαν. Όταν έρχεται η ώρα να γράψουν τη λέξη "μέλισσα", βαριέται και της τη 
γράφει η φίλη της. Δεν δέχεται έντονη παρατήρηση από τη νηπιαγωγό απλά, όταν της 
δείχνει την εργασία της, λεει ότι "θέλει πιο ωραία από αυτήν". Γενικά έχει αρχηγική 
συμπεριφορά τόσο προς τους υπόλοιπους μαθητές, όσο και προς τη νηπιαγωγό, αλλά 
γίνεται αποδεκτή και από τις δύο πλευρές.
Φαγητό: Τρώει μαζί με τις 2 φίλες της, έχει γιαούρτι και δεν στρώνει πετσέτα. Στην 
μάχη των αγοριών για το δώρο παρεμβαίνει μόνο, όταν της ζητάνε να αποφασίσει 
που θα δοθεί. Επίσης στην αρχή λεει την προσευχή επιδεικτικά μόνο αυτή και η ΔΠ3, 
ενώ οι άλλοι αδιαφορούν για το γεγονός. Κάποια στιγμή φωνάζει τον ΔΠ2 να πάει 
εκεί επιδεικτικά και απαιτητικά. Όταν πάει, τον σπρώχνει και μετά τον τραβάει προς 
το μέρος της χωρίς να έχει η κίνησή της κάποιο νόημα, απλά φαίνεται να θέλει να 
γελοιοποιήσει τον ΔΠ2 και τα καταφέρνει. Υποθέτουμε πως είναι μια πράξη 
επιβεβαίωσης για την αρχηγική της θέση και στάση. Συμμαζεύει τα πράγματά της και 
κάθεται στα τραπεζάκια και τρώει και το φαγητό της ΔΠ3.
Διάλειιαια: Όταν βλέπει πως επιλέγεται ο ΔΠ6 κι όχι αυτή για τη συνέντευξη 
χρησιμοποιεί έντεχνους λεκτικούς τρόπους για να τον πείσει να μην μείνει. Έτσι του 
λεει ότι θα δει αυτή πρώτη την χελώνα. Είναι έξυπνη και πονηρή και χρησιμοποιεί 
ένα επιχείρημα που ξέρει ότι θα τον πείσει. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος την 
περισσότερη ώρα κάνει βόλτες ανάμεσα στις δύο τάξεις και κάθεται στην τάξη τους 
και μιλάει με τις φίλες της. Γενικά ότι κάνει γίνεται αντικείμενο μίμησης άκριτα 
ακόμη κι αν είναι ενάντια στους κανόνες της τάξης.
Μετά, το διόλειριια: Όταν ο ΔΠ2 κάνει πως διαβάζει, μπαίνει μέσα η ΔΠ5 και του 
παίρνει το βιβλίο. Συμμετέχει πολύ λίγο στο ποιος ξέρει και ποιος όχι να διαβάζει. 
Ακόμη το βιβλίο του το παίρνει απλά για να το πάρει κι όχι για να το διαβάσει. 
Περιφέρεται μέχρι να κάνουν κάτι κι όταν βγαίνουν τα παζλ, πηγαίνει και παίρνει κι
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αυτή το πιο μεγάλο και το πιο εύκολο και το ολοκληρώνει ανακοινώνοντάς το 
επιδεικτικά.
Ορνανωρένερ Δραστηριότητες:
Πεονά-περνά η ρέλιασα: Προτείνει αρχικά τους ΔΠ2 και ΔΠ1 για "αρχηγούς" αλλά η 
νηπιαγωγός επιλέγει την ίδια και τη φίλη της. Πάλι επιλέγοντας το παγωτό για την 
ομάδα της, κάνει όλα τα παιδιά να πάνε από πίσω από αυτήν κι έτσι είναι ξανά 
αρχηγός και η ομάδα της νικάει.
Νοητικόε: Στην αρχική κουβέντα συμμετέχει πολύ ενεργά πάλι χωρίς να σηκώνει χέρι 
και απαντά σωστά στο ποια μέρα είναι, μήνα, κλπ. Στη συνέχεια όσον αφορά τα 
έντομα, δεν μιλάει πολύ κι εξάλλου η προσοχή της νηπιαγωγού είναι σε άλλα παιδιά. 
Παραρύθι: Δεν παρακολουθεί ακριβώς στην αρχή. Παρατηρεί παραπάνω τι κάνει ο 
ΔΠ2 για τον οποίο κάνει και παρατήρηση. Προσπαθεί να τους συμμαζέψει όλους και 
για αυτό το λόγο της κάνει παρατήρηση η νηπιαγωγός και αυτή συμμορφώνεται. Και 
στη συνέχεια αν και κάνει κάποιες προσπάθειες να παρακολουθήσει δεν το κάνει 
τελικά αλλά μιλάει με τη διπλανή της και την πειράζει. Μετά από αρκετή ώρα αρχίζει 
να έχει ενδιαφέρον και να παρακολουθεί. Έτσι μετά την αφήγηση δηλώνει ότι 
στενοχωριέται για τον τζίτζικα, χωρίς όμως να το δικαιολογεί και η νηπιαγωγός 
προσπαθεί να της δώσει λόγους στους οποίους λεει για όλους ναι. Μετά το τέλος της 
συζήτησης σηκώνεται να χορέψει και κάθεται ξανά χωρίς όμως να δεχτεί 
παρατήρηση.
Τραγούδι: Στα τραγούδια συμμετέχει με ενθουσιασμό και τραγουδά δυνατά. Σε ένα 
τραγούδι παραφράζει τους στοίχους και αλλάζει μια λέξη με σκατά. Η νηπιαγωγός 
όμως δεν την προσέχει και δεν της κάνει παρατήρηση. Στην πεταλούδα πάλι δείχνει 
πώς να την κάνει ο ΔΠ1 όμως του τη δείχνει ανάποδα και ο ΔΠ1 δεν καταλαβαίνει. 
Έπειτα τον βοηθάει και ο ΔΠ6 και ο ΔΠ1 τα καταφέρνει.
Ψυγοκινητικόε: Τα καταφέρνει με την πρώτη και η νηπιαγωγός την εμφανίζει σαν 
πρότυπο λέγοντας "είδατε τι ωραία που πέρασε;". Κορδώνεται και κάθεται στη θέση 
της.
Προραθηρατικά: Τα καταφέρνει με την πρώτη και μπορεί σίγουρα και για παραπάνω. 
Σηκώνεται και μετρά επιδεικτικά και μετά θέλει να το ξανακάνει και επιμένει αλλά 
μάταια. Κάνει όσο κάνουν και τα υπόλοιπα παιδιά.

ΔΠ6, δυνατό, 6,1 χρονών, Επάγγελμα μητέρας: Οικιακά-Λογίστρια, Μορφωτικό 
επίπεδο: Λύκειο, Επάγγελμα πατέρα: Καφετζής, Μορφωτικό επίπεδο: δημοτικό

Atpicn-Ελεύθερεζ Δραστηριότητες: Έρχεται με τη μητέρα του η οποία τοποθετεί τα 
πράγματά του κι έπειτα παραμένει στην τάξη για αρκετή ώρα και κουβεντιάζει με τις 
άλλες μαμάδες και τη νηπιαγωγό. Ο ΔΠ6 όλη αυτή την ώρα κάθεται συνέχεια κοντά 
της. Η ίδια, όταν μπήκε για να δικαιολογήσει το ότι ο ΔΠ6 δεν χαιρέτισε τη δασκάλα, 
λεει πως σχεδίαζε να της φέρει ένα τριαντάφυλλο αλλά δεν βρήκε στο δρόμο και για 
αυτό ήταν στενάχωρη μένος. Η νηπιαγωγός από την ώρα που μπαίνει αρχίζει τα 
γλυκόλογα και εμφανέστατα μου είπε πως ο ΔΠ6 είναι ο καλύτερος της μαθητής. 
Από τις κουβέντες των μαμάδων η δική του χρησιμοποιούσε πιο επίσημη γλώσσα. 
Μιλά με περισσότερες λέξεις στις προτάσεις και έχει επιχειρήματα στις προτάσεις 
που κάνει στη μαμά του ΔΠ2. Όταν φεύγει η μαμά του πηγαίνει στη γωνιά του 
οικοδομικού υλικού και αρχίζει να κατασκευάζει με τα πλαστικά τουβλάκια μόνος 
του. Φαίνεται να φτιάχνει μια ιστορία καθώς σηκώνεται, ξανακάθεται και το 
σκέφτεται. Όταν έρχεται ο ΔΠ4 αρχίζουν να κατασκευάζουν μαζί και μεταφέρουν 
την κατασκευή στο τραπέζι. Εκεί η νηπιαγωγός τον ρωτάει "τι είναι αυτό παιδί μου 
κατασκευή;" χωρίς να έχουν φτιάξει ακόμη τίποτα. Ο ΔΠ6 και ο ΔΠ4 συνεχίζουν
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χωρίς να απαντάνε, να κατασκευάζουν με ζήλο χωρίς να φτιάχνουν κάτι 
συγκεκριμένο. Κατά όλη τη διάρκεια των "ελεύθερων δραστηριοτήτων" ο ΔΠ6 παίζει 
με το ΔΠ4 κι ακόμη κι όταν κάποιες στιγμές ο ΔΠ4 κάνει βόλτα στην τάξη αυτός 
συνεχίζει. Επίσης καθώς κατασκευάζουν στο ίδιο τραπέζι, όπου άλλα παιδιά 
ασχολούνται με άλλα πράγματα, όταν φεύγει για να φέρει τουβλάκια τους κάνει 
παρατήρηση να μην πειράξουν αυτό που φτιάχνει, έστω κι αν τα άλλα παιδιά δεν 
εκδηλώνουν καμία τέτοια πρόθεση. Ο τόνος της φωνής του είναι πολύ άσχημος. 
Εονασία: Στη συνέχεια η νηπιαγωγός τους καλεί να κατασκευάσουν μια μέλισσα. 
Έχει σχεδιασμένα σε χαρτί χρωματιστό το σχήμα μιας μέλισσας και τη δίνει να το 
κόψουν, να το κολλήσουν, να βάψουν. Οι οδηγίες έρχονται σταδιακά. Έτσι δίνει στα 
παιδιά τα σχέδια και ψαλίδια. Ο ΔΠ6 με τον ΔΠ4 δεν μαζεύουν το παιχνίδι τους από 
το τραπέζι αλλά απλά το σπρώχνουν λίγο πιο εκεί και η νηπιαγωγός ούτε που το 
προσέχει. Αρχικά λοιπόν ξεκινά και το κόβει μόνος του το σχέδιο αλλά μετά ζητά 
βοήθεια για το πώς θα το κολλήσει κι αφού το κολλήσει για να γίνει "σωστά". Επίσης 
ζητά βοήθεια για το πώς θα το βάψει. Προχωρά μόνος του και όταν τον κοιτάει η 
νηπιαγωγός φωνάζει "μπράβο ΔΠ6 πολύ ωραίο μπράβο". Έπειτα τον ορίζει υπεύθυνο 
για να μαζευτούν τα σκουπίδια. Όταν το τελειώνει η νηπιαγωγός τον ενθαρρύνει πολύ 
άμεσα λέγοντάς του πάλι μπράβο κι αρχίζει κυρίως μια κουβέντα για την μέλισσα. 
Τους βάζει να γράψουν τη λέξη και πάλι ο ΔΠ6 επιβραβεύεται.
Φαγητό: Το κάλεσμα είναι ως εξής: "πάρτε να φάτε". Δίνει γενικές οδηγίες 
υπενθυμίζοντας τη ρουτίνα: πετσέτα, προσευχή χωρίς όμως να παρατηρεί ή να 
ενδιαφέρεται για το ποιος την τηρεί. Ο ΔΠ6 έχει μαζί του γιαούρτι, δεν στρώνει 
πετσέτα και δεν δέχεται παρατήρηση για αυτό. Ο ΔΠ1 και ο ΔΠ4 έχουν γαριδάκια 
και ξεκινά έτσι μια διαμάχη για τα δώρα. Ο ΔΠ6 δεν κάθεται στο καρεκλάκι του πατά 
σε αυτό και στηρίζεται στο τραπέζι. Ανοίγει μόνο τα σοκολατάκια του γιαουρτιού και 
τα βάζει κατά κάποιον τρόπο στη μέση, καθώς τεντώνεται πάνω από το τραπέζι για 
να φάει κι αυτός γαριδάκια. Καθώς τραβά κι αυτός το σακουλάκι του ΔΠ1 για το 
δώρο το σακουλάκι σκίζεται. Οι τσάντες και ειδικά του ΔΠ6 βρίσκονται πάνω στο 
τραπέζι, οπότε με μια κίνησή του ο ΔΠ6 ρίχνει το γιαούρτι πάνω στην τσάντα του και 
πάνω στο τραπέζι. Η νηπιαγωγός σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του φαγητού βρίσκεται 
εκτός τάξης. Ο ΔΠ6 αφού παίρνει το δώρο καταλαβαίνει τι έκανε και τα καθαρίζει. 
Επίσης πριν από αυτό μόλις τα χύνει αρχίζει να κατηγορεί τους άλλους για αυτό 
λέγοντας "ρε, του τα 'χυσες όλα". Για το δώρο αποφασίζουν τα κορίτσια ποιος θα τις 
πάρει κι έτσι η ΔΠ5 τη δίνει στο ΔΠ6. Γενικά φαίνεται να τον συμπαθούν 
περισσότερο από τον ΔΠ4 και να τον αποδέχονται όλοι μέσα στην τάξη. Κάνει 
βόλτες, δεν τρώει ακριβώς κι όταν μαζεύει τα ψίχουλα τα περισσότερα τα ρίχνει 
κάτω. Ξεσηκώνει τη φασαρία αλλά είναι αρκετά προσεκτικός στις κινήσεις του και 
σε όλα αυτά που κάνει κατά όλη τη διάρκεια του φαγητού για να μην τον δει η 
νηπιαγωγός. Τέλος συμμαζεύει τα πράγματά του αλλά όχι το υπόλοιπο τραπέζι. Αυτό 
το κάνει μόνο μετά από υπόδειξη της νηπιαγωγού.
Αιά/,εηηια: Παίζει κυρίως με τον ΔΠ4 και φαίνεται να έχουν και οι δύο αρχηγικό 
ρόλο. Περιφέρονται τρέχοντας στην αυλή κυρίως στο πίσω μέρος της όπου είναι έξω 
από το οπτικό πεδίο της νηπιαγωγού και τα υπόλοιπα παιδιά τους ακολουθούν. Ο 
ίδιος, όπως και ο ΔΠ4, δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τους υπόλοιπους και δρουν 
σαν να μην υπάρχουν.
Μετά, το διάλειααα: Κάθονται μέσα, πάλι χωρίς τη νηπιαγωγό κι είναι σαν να έχουν 
ελεύθερες δραστηριότητες. Ο ΔΠ6 κάθεται στους πάγκους και κοροϊδεύει τον ΔΠ2 
που λεει ότι ξέρει να διαβάζει και του λεει ότι δεν ξέρει, ενώ αντίθετα αυτός ξέρει. 
Στην προτροπή όμως να πάρει ένα βιβλίο και να το αποδείξει αρνήθηκε κι είπε πως 
θα πει ένα παραμύθι απ' έξω. Βασικά όλοι τον αγνοούν αλλά αυτός συνεχίζει
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επιδεικτικά προς εμένα. Όταν εμφανίζονται τα παζλ παίρνουν κι αυτός με τον ΔΠ4 
ένα αλλά δεν προλαβαίνουν να το ολοκληρώσουν. Όταν έρχεται η νηπιαγωγός τους 
προτρέπει να παίζουν μέλισσα.
Οργανωαένεε Δραστηριότητες:
Περνά-πεονά η ρέλιασα: Ο ΔΠ6 συμμετέχει στο παιχνίδι μόνο, επειδή πρέπει και 
χωρίς ενθουσιασμό. Δεν συμμετέχει στην απόφαση για το ποιοι θα μπουν αρχηγοί 
ομάδων. Η διαδικασία δεν φαίνεται να προκαλεί το ενδιαφέρον του αλλά σε κάθε 
κίνησή του κοιτάει τη νηπιαγωγό για να δει αν τον προσέχει κι αν κάνει κάτι λάθος. 
Νοητικός: Συμμετέχει αρκετά ενεργά χωρίς όμως να σηκώσει το χέρι του. Στην αρχή 
στην πρώτη απάντηση που έδωσε για το ποιο μήνα έχουμε απαντά λάθος και η 
αντίδραση της νηπιαγωγού είναι "θα αγριέψω, συγκεντρώσου". Έπειτα όμως όλες οι 
απαντήσεις που δίνει για τα μέλη του σώματος της μέλισσας είναι σωστές. Όπως το 
επισημαίνει και η νηπιαγωγός φαίνεται να πρόσεχε την προηγούμενη μέρα και να τα 
θυμάται. Στη συνέχεια κι αφού δεν παίρνει η νηπιαγωγός απαντήσεις από άλλα παιδιά 
του λεει "πες μου εσύ που τα ξέρεις".
Παραιώθι: Κατά την αφήγηση παρακολουθεί με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ενώ 
ταυτόχρονα κάνει παρατηρήσεις και ερωτήσεις σχετικά με το παραμύθι. Στη συνέχεια 
συγκρίνει τον τζίτζικα με τη Βανδή ενώ προς το τέλος φαίνεται να βαριέται και χάνει 
για λίγο το ενδιαφέρον του. Στη συζήτηση δηλώνει επιδεικτικά ότι του αρέσουν τα 
μυρμήγκια γιατί είναι εργατικά ενώ προς το τέλος της συζήτησης κάνει άσχετα 
σχόλια για τις εικόνες του παραμυθιού.
Τραγούδι: Φαίνεται να τα ξέρει και συμμετέχει ενεργά. Έπειτα στο "μια ωραία 
πεταλούδα" δείχνει στον ΔΠ1 και στον ΔΠ2 πως να κάνουν την πεταλούδα με τα 
χέρια του και την δείχνει σωστά.
Ψνγοκινητικόα Η νηπιαγωγός ζητά συγκεκριμένα από τον ΔΠ6 να την βοηθήσει και 
απορρίπτει κάθε άλλη προσφορά. Κατασκευάζει το τούνελ και βάζει τον ΔΠ6 πρώτο 
να περάσει τονίζοντας πόσο καλά το κάνει. Στη συνέχεια κι όταν ξεκινάνε οι 
παρατηρήσεις της νηπιαγωγού για το τι ωραία το έκανε η ΔΠ5, ο ΔΠ6 πετάγεται για 
να δηλώσει ότι ούτε κι αυτός έριξε κανένα στεφάνι.
Προααθηρατικά: Τα καταφέρνει μια χαρά και φαίνεται να μην έχει όρεξη να 
επιδειχθεί ξανά.

ΕΠΙ, αδύναμο, 5.8 χρονών, Επάγγελμα μητέρας: Ιδιωτική Υπάλληλος,
Μορφωτικό επίπεδο: Γυμνάσιο, Επάγγελμα πατέρα: Ζαχαροπλάστης,
Μορφωτικό επίπεδο: Λύκειο

Άφιαι-Ελεύθερες δραστηριότητες: Όταν έρχεται, τα υπόλοιπα παιδιά έχουν ήδη 
αρχίσει να ασχολούνται με παζλ και ζωγραφική. Ο ίδιος ακόμη κι αφού αφήσει τα 
πράγματά του και μπει για τα καλά στην τάξη δεν συμμετέχει σε καμία από τις δύο 
δραστηριότητες παρά πηγαίνει πάνω από τα παιδιά και τα κοιτάει ή μπαίνει ανάμεσα 
τους όρθιο για να τους μιλήσει αλλά τα υπόλοιπα παιδιά τον αγνοούν. Έτσι κι αυτός 
πηγαίνει να παίξει στο κουκλοθέατρο, μπαίνει, βγαίνει παίζει αλλά πάλι κανείς δεν 
του δίνει σημασία εκτός από τον ΕΠ2 που χαζεύει προς το μέρος του, σχολιάζει το 
γεγονός ότι ο ΕΠΙ είναι στο κουκλοθέατρο αλλά πάλι κανείς δεν ενδιαφέρεται. 
Βγαίνει από το κουκλοθέατρο και πηγαίνει στη Ζ, την κοιτάει, κοιτάει αυτό που 
κάνει, κάνει βόλτες μέσα στην τάξη κοιτάει τα παιδιά που κάνουν παζλ και αρχίζει να 
τους μιλάει. Τα προκαλεί να του μιλήσουν άσχημα για να δημιουργηθεί ένταση. Ο Σ 
καταγγέλλει ότι ο ΕΠΙ με την Ζ μαλώνουν αλλά δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση 
καθώς η νηπιαγωγός είναι απασχολημένη με τους γονείς που έρχονται και μένουν, 
όταν αφήνουν τα παιδιά τους. Με το κάλεσμα της νηπιαγωγού για τη γωνιά της
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συζήτησης σηκώνει το κεφάλι του και την κοιτάει με απορία. Αγνοεί το κάλεσμά της 
και πηγαίνει στο άλλο τραπέζι που ζωγραφίζουν, γυρίζοντας την πλάτη στη 
νηπιαγωγό. Όταν το κάλεσμα γίνεται πιο έντονο πηγαίνει ξανά στο τραπέζι με τα 
παζλ και δίνει οδηγίες για το πώς θα τα μαζέψουν και κάθεται πάνω στο τραπέζι. 
Μετά από προσωπικό κάλεσμα κι ενώ τα υπόλοιπα παιδιά έχουν αρχίσει να 
συγκεντρώνονται, συμμορφώνεται. Αρχικά πηγαίνει να κάτσει κοντά στους φίλους 
του, όμως η νηπιαγωγός του υποδεικνύει με αρκετά αυστηρό τρόπο που να κάτσει κι 
αυτός συμμορφώνεται.
Οργανωμένες Δραστηριότητες:
Ελεύθερες Ανακοινώσεις: Κατά τη διάρκεια της προσευχής χαζεύει, προσπαθεί να 
μιλήσει με το διπλανό του καθώς όμως το άλλο παιδί αδιαφορεί συμμετέχει στην 
προσευχή. Το πρώτο πράγμα που τον ενδιαφέρει να κάνει είναι να καταγγείλει το 
γεγονός ότι ο ΕΠ4 έχασε το στυλό που τους είχε χαρίσει η νηπιαγωγός την 
προηγούμενη, με την ελπίδα της παρατήρησης του ΕΠ4 όμως η νηπιαγωγός το 
λαμβάνει απλά ως έναυσμα για τη συζήτηση και αρχίζει να μιλάει με τον ΕΠ4 
ξεχνώντας τον ΕΠ1, ο οποίος αρχικά προσπαθεί να μπει στην κουβέντα. Όταν ξεκινά 
η διαδικασία αρχικά χαζεύει και δεν παρακολουθεί. Έτσι όταν έρχεται η σειρά του να 
μιλήσει προσπαθεί αρχικά να θυμηθεί τι ακριβώς συζητάνε, κομπιάζει και καθυστερεί 
να απαντήσει. Έπειτα η κουβέντα του φαίνεται ενδιαφέρουσα καθώς τα υπόλοιπα 
παιδιά αρχίζουν να εκφράζονται με ήχους και επιφωνήματα για την προτίμηση τους 
στο φαγητό κι έτσι αρχίζει να συμμετέχει και να φωνάζει την "άποψή" του. Γενικά 
δεν προθυμοποιείται να μιλήσει και να συμμετάσχει, προσπαθεί περισσότερο να 
πιάσει κουβέντα με τον διπλανό του, παρ' όλ' αυτά όταν του απευθύνεται ο λόγος, 
απαντά σωστά.
Νοητικός: Αργικά φαίνεται να παρακολουθεί και να τον ενδιαφέρει όμως στη 
συνέχεια χάνει το ενδιαφέρον του. Συνδέει γνώσεις και λέξεις που έχει απλά, επειδή 
μοιάζουν λεκτικά κι όχι ουσιαστικά για το νόημά τους. Όταν μιλάνε σχεδόν όλοι μαζί 
επαναλαμβάνει αυτά που λένε οι άλλοι μαθητές. Κουνιέται συνέχεια στη θέση του κι 
ασχολείται με το παντελόνι του και γενικά τα ρούχα του. Μιλάει με τον I και τη Ζ 
που κάθονται δίπλα του και η νηπιαγωγός του κάνει ήπια παρατήρηση μετά από την 
οποία συμμορφώνεται. Καθώς κουνιέται στη θέση του σπρώχνει και χτυπάει κατά 
λάθος τη Ζ η οποία το καταγγέλλει ότι την πειράζει ενώ η κίνηση του ΕΠΙ έγινε κατά 
λάθος. Η νηπιαγωγός δεν του κάνει παρατήρηση και λεει πως μάλλον δεν θα το 
ήθελε. Γενικά την περισσότερη ώρα χαζεύει και παίζει με το παντελόνι του και 
πετάγεται για να αναφέρει λέξεις, όπως η βενζίνη που αγγίζει τα αγαπημένα του 
θέματα είτε για να μιλήσει για άσχετα θέματα. Κουνιέται συνέχεια, μιλά με τον I και 
η νηπιαγωγός του κάνει παρατήρηση. Το όριο είναι μέχρι που η Ζ καταγγέλλει ξανά 
την κίνηση του και τα άλλα παιδιά αρχίζουν να γελάνε οπότε ο ΕΠ 1 ντρέπεται κι από 
εκείνη τη στιγμή αρχίζει να παρακολουθεί παραπάνω και να συμμετέχει. Στις 
περισσότερες ερωτήσεις απαντά σωστά όμως σε κάποιες χωρίς να σκεφτεί 
επαναλαμβάνει αυτά που λένε οι συμμαθητές του και φυσικά είναι πρώτος και 
καλύτερος όταν δημιουργείται διάθεση για φασαρία. Η Ζ καταγγέλλει συνέχεια ότι 
την πειράζει και την τσιμπάει χωρίς να ισχύει κάτι από τα δύο, η νηπιαγωγός του 
κάνει παρατήρηση ήπια κι αυτός διαψεύδει την κατηγορία. Για κάποια ώρα που είτε 
κουράζεται είτε αρχίζει να αποκτά ενδιαφέρον για τη δραστηριότητα κάθετα ήσυχα 
και παρακολουθεί. Παρ' όλ' αυτά η συμμετοχή του δεν είναι πιο προσεγμένη. Η 
σύνδεση των γνώσεων που δίνονται από τη δραστηριότητα γίνεται χωρίς καμία 
επεξεργασία και δομή. Όταν βλέπει ότι δεν τα καταφέρνει, μιμείται τις φωνές, τις 
απαντήσεις και τις κινήσεις των άλλων παιδιών. Αυτοί Τα υπόλοιπα παιδιά, ακόμη 
και οι "καλοί" μαθητές δεν σέβονται καθόλου το γεγονός ότι μιλάει, καθώς
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πετάγονται συνέχεια για να απαντήσουν, όταν αυτός δυσκολεύεται. Η νηπιαγωγός 
επίσης δεν στέκεται ούτε αρκετό χρόνο στις απαντήσεις του ούτε περιμένει να δει τι 
θα πει. Γενικά ο ΕΠΙ προσπαθεί με διάφορους νόμιμους τρόπους και κυρίως 
επιδεικνύοντας τις γνώσεις που έχει αποστηθήσει να κερδίσει την προσοχή της 
νηπιαγωγού και όταν δεν τα καταφέρνει απλά παρατά την προσπάθεια. Συμμετέχει με 
ζήλο και ενδιαφέρον στο τραγούδι μετά το νοητικό όπως και ο ΕΠ2 και μάλιστα 
φωνάζει πιο δυνατά από τα άλλα παιδιά.
Φαγητό: Για το φαγητό τον ορίζει η νηπιαγωγός ως "επιμελητή", να μοιράσει 

δηλαδή τις τσάντες και τα σουπλά και διεκπεραιώνει με επιτυχία τα καθήκοντά του. 
Για φαγητό έχει μπεικρολς κι ενώ στην αρχή κάθεται στη θέση του και τρώει μετά 
από κάποια ώρα σηκώνεται και κάνει βόλτα με το σακουλάκι και τρώει όρθιος. Όταν 
τελειώνει ο ΕΠ2 και κάποια άλλα παιδιά σηκώνονται για να σπάσουν ένα κουτί από 
χυμό παρατάει το φαγητό του και πηγαίνει να δει τι γίνεται και να συμμετάσχει κι 
αυτός στο σπάσιμο του κουτιού. Έπειτα ξανακάνει βόλτα με το φαγητό του και 
συνεχίζει να το κρατά και να τρώει ακόμα κι όταν δίνεται το έναυσμα από τη 
νηπιαγωγό για να ξεκινήσει το διάλειμμα. Όταν ανακοινώνεται ότι θα μείνουν μέσα 
και γίνεται η παρατήρηση στον ΕΠ2 που συνεχίζει να τρώει πηγαίνει το φαγητό του 
στην τσάντα του. Η νηπιαγωγός παρατηρεί ότι οι επιμελητές δεν καθάρισαν τα 
τραπέζια. Αμέσως μετά την παρατήρηση συμμορφώνεται, μαζεύει και καθαρίζει και 
μετά κάνει βόλτες μέσα στην τάξη, ενώ τα υπόλοιπα παιδιά είναι συγκεντρωμένα στη 
γωνιά της συζήτησης και περιμένουν να ξεκινήσουν την πρόβα.
Θεατρικό: Στο θεατρικό δεν συμμετέχει αλλά κάθεται στα παγκάκια με τον ΕΠ2 και 
άλλα παιδιά και παρακολουθεί με ενδιαφέρον, χωρίς να κάνει φασαρία. Όταν έρχεται 
η σειρά του για να πει το ποίημα φαίνεται ότι δεν το ξέρει και η νηπιαγωγός τον 
ρωτάει πολύ έντονα και με άσχημο τόνο γιατί. Δεν απαντάει αλλά κάθεται όρθιος 
δίπλα της και παίζει με τα ρούχα του. Στο χορευτικό δημιουργεί πρόβλημα, καθώς 
είτε δεν ξέρει είτε δεν θέλει να είναι ζευγάρι με το κοριτσάκι που είναι αλλά θέλει με 
αυτό που είναι ο ΕΠ2 και δημιουργεί μεγάλη σύγχυση και ένταση. Η νηπιαγωγός 
αντιδρά αρκετά άσχημα κι αφού μπαίνουν επιτέλους στη θέση τους ο ΕΠΙ ακολουθεί 
τις οδηγίες και τα βήματα με επιτυχία.
Ψυνοκινητικός: Αρχικά πηγαίνει ανάποδα με τη φορά που έχουν τα άλλα παιδιά και 
δημιουργεί μια μικρή σύγχυση. Η νηπιαγωγός του υποδεικνύει τη σωστή φορά και 
συμμορφώνεται. Από εκείνη τη στιγμή και μετά της ακολουθεί όπως και τα άλλα 
παιδιά.

ΕΠ2, αδύναμο, 5.6 χρονών, Επάγγελμα μητέρας: Οικιακά-ημιαπασχολούμενη, 
Μορφωτικό επίπεδο: Δημοτικό, Επάγγελμα πατέρα: Ημιαπασχολούμενος, 
Μορφωτικό επίπεδο: Δημοτικό

Awicn- ελεύθερες δραστηριότητες: Όταν έρχεται τα υπόλοιπά παιδιά είναι ήδη εκεί και 
παίζουν με τα παζλ. Έτσι πηγαίνει και συμμετέχει κι αυτός όμως για λίγη ώρα. Μετά 
πηγαίνει στο άλλο τραπέζι όπου ζωγραφίζουν τα κορίτσια και παίρνει να ζωγραφίσει 
κι αυτός. Βασικά δεν ζωγραφίζει ακριβώς άλλα χαζεύει, κοιτάει τις ζωγραφιές των 
άλλων παιδιών, μιλάει μαζί τους και σηκώνεται και κάνει βόλτες μέσα στην τάξη. Τα 
άλλα παιδιά δεν του δίνουν σημασία. Σηκώνεται κοροϊδεύει τη Ζ για τη ζωγραφιά της 
μαζί με τον ΕΠΙ και φαίνεται να κάνουν αρκετή παρέα. Όταν έρχεται η ώρα να τα 
μαζέψουν, καταγγέλλει το γεγονός ότι δεν μάζεψαν όλα τα παιδιά τους μαρκαδόρους 
τους χωρίς να κάνει ο ίδιος τίποτα και χωρίς να του δώσει κανείς σημασία. 
Οργο.νο)αένες Αραστηριότητεε:
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Ελεύθερες Ανακοινώσεις: Για να πάει στη γωνιά της συζήτησης χρειάζεται 
τουλάχιστον μια φορά να κληθεί προσωπικά. Κάθεται στη θέση που του έβαλε η 
νηπιαγωγός τελευταίος στη σειρά και σχεδόν απομακρυσμένος από τα άλλα παιδιά. 
Στην προσευχή προσπαθεί να συμμετάσχει μαζί με τα άλλα παιδιά αλλά φαίνεται να 
μην την ξέρει. Όμως προσπαθεί. Στις ελεύθερες ανακοινώσεις δεν συμμετέχει. 
Απαντά μόνο πολύ σύντομά στην ερώτηση που του έκανε η νηπιαγωγός για το τι 
έφαγε όμως φαίνεται να του αρέσει πολύ που του απευθύνει η νηπιαγωγός το λόγο. 
Στη συνέχεια όταν του ζητείται να περιγράφει τη μέρα του δίνοντας του το ερέθισμά 
ότι παίζει όλη τη μέρα στο δρόμο, δυσκολεύεται να απαντήσει προσπαθεί αρχικά να 
απολογηθεί, έπειτα όμως κομπιάζει τόσο πού κανένας δεν τον καταλαβαίνει κι έτσι 
παρατάει την προσπάθεια και οι υπόλοιπο δεν τον παρακολουθούν. Από εκείνη τη 
στιγμή και μετά δεν παρακολουθεί ούτε τους συμμαθητές του που μιλάνε ούτε τη 
νηπιαγωγό. Παίζει με τα κορδόνια του παπουτσιού του και κάθεται χωρίς να δείχνει 
ενδιαφέρον για αυτό που συμβαίνει μέσα στην τάξη. Φαίνεται να βαριέται πολύ. 
Νοητικός: Την ίδια στάση κρατάει και κατά τη διάκρεια του νοητικού. Παρακολουθεί 
μόνο σταδιακά ενώ την περισσότερη ώρα χαζεύει, ξεφυσάει και δεν αφήνει καθόλου 
το παπούτσι του. Φαίνεται όμως να ακούει τι λενε τόσο οι συμμαθητές του όσο και η 
νηπιαγωγός. Ο μόνος λόγος που ζητάει το λόγο είναι αρχικά για να πάει να πιει νερό. 
Προσπαθεί δύο φορές να πάρει το λόγο. Την πρώτη δεν τον ακούει ούτε τον 
καταλαβαίνει κανείς. Τη δεύτερη σηκώνει λίγο τα χέρι του όμως το κατεβάζει σε 
πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Προς το τέλος η νηπιαγωγός του απευθύνει το λόγο 
όμως αυτός απαντά μόνο με ένα νεύμα κι έναν ήχο υποδηλώνοντας "όχι". Όταν 
αλλάζει θέμα η δραστηριότητα αρχίζει να παρακολουθεί με ενδιαφέρον αλλά δεν 
συμμετέχει. Στη συνέχεια σε κάποια στιγμή αρχίζει ένα παιχνίδι με τον ΕΠ6 που 
κάθεται δίπλα του και η νηπιαγωγός κάνει παρατήρηση μόνο στον ΕΠ2. Στο τέλος 
της δραστηριότητας καλεί η νηπιαγωγός να δείξουν κάποια παιδιά ποιο σήμα του 
Κ.Ο.Κ. σημαίνει τι. Όταν καλεί τον ΕΠ2, επειδή αυτός διστάζει να δείξει το σήμα το 
κάνει ο ΕΠΙ. Ο ΕΠ2 δεν παραπονιέται αλλά η νηπιαγωγός κάνει παρατήρηση στον 
ΕΠΙ και καλεί τον ΕΠ2 να ξαναπροσπαθήσει. Σε αυτό που συμμετέχει ενεργά με 
ζήλο και πιο δυνατά από τους άλλους είναι το τραγούδι.
Φαγητό: Με το ιδιόμορφο σύστημα του νηπιαγωγείου, απλά πηγαίνει στη θέση του 
και περιμένει. Οι επιμελητές του φέρνουν την τσάντα και το σουπλά και τρώει αρχικά 
ήσυχα στη θέση του, μιλώντας με τους γύρω του. Για φαγητό έχει κρουασάν το οποίο 
για να ανοίξει χτυπά με δύναμη τη συσκευασία του, για να κάνει όσο γίνεται πιο 
δυνατό ήχο. Όταν τελειώνει το φαγητό του σηκώνεται και μαζί με κάποια άλλα 
παιδιά προσπαθούν να σκάσουν ένα κουτάκι από χυμό, φουσκώνοντας το και 
πατώντας το με δύναμη. Μετά από αρκετές προσπάθειες τα καταφέρνει και 
ηρωοποιείται για κάποια λεπτά. Μαζεύει τα πράγματά του και περιφέρεται μέσα στην 
τάξη μέχρι να αρχίσει το διάλειμμα. Παρ' ολ' αυτά, συνεχίζει να τρώει μπισκότα που 
τον κέρασε μια συμμαθήτριά του και κάνει βόλτα μέσα στην τάξη με αυτά. Η 
νηπιαγωγός τον εντοπίζει καθώς συγκεντρώνει όλα τα παιδιά στη γωνιά της 
συζήτησης και του κάνει παρατήρηση.
Αιά/xiuua: Λόγω της βροχής η νηπιαγωγός επιλέγει να τους κάνει μικρή συζήτηση 
στην οποία ο ΕΠ2 δεν συμμετέχει και πρόβα του θεατρικού που θα παρουσιάσουν 
στη γιορτή στο τέλος της χρονιάς.
Θεατρικό: Στο θεατρικό δεν έχει ρόλο κι έτσι κάθεται ήσυχα και παρακολουθεί τα 
παιδιά που παίζουν. Στη συνέχεια κάθε παιδάκι έχει κι ένα ποίημα κι έπειτα 
ακολουθεί ο χορός. Ο ΕΠ2 ανεβαίνοντας να πει το ποίημα αρχικά δεν θυμάται τίποτα 
και κομπιάζει έπειτα όμως με τη βοήθεια της νηπιαγωγού τα καταφέρνει μια χαρά. 
Έπειτα στο χορό έρχεται η ώρα να βρει το ζευγάρι του και κατά αυτή τη διαδικασία
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δημιουργείται μια μικρή ένταση με τον ΕΠΙ ο οποίος έχει κάνει ζευγάρι με το κορίτσι 
που κανονικά είναι ο ΕΠ2. Μετά από αρκετή ώρα σύγχυσης και έντασης ο καθένας 
παίρνει το ζευγαράκι του και χορεύουν σε κύκλο σύμφωνα με τις οδηγίες της 
νηπιαγωγού. Ο ΕΠ2 όμως δεν μπορεί να συνδυάσει τις οδηγίες με την κίνηση κι έτσι 
χτυπάει λάθος πόδι από τα άλλα παιδιά. Η νηπιαγωγός όμως δεν το προσέχει και δεν 
του κάνει παρατήρηση.
Ψυγοκινητικός: Και στον ψυχοκινητικό δεν μπορεί να μεταφράσει τις οδηγίες σε 
κίνηση κι έτσι για ένα διάστημα κάνει ότι θέλει αυτός. Μετά συμμορφώνεται και τα 
καταφέρνει αλλά έχει δημιουργηθεί ήδη ένταση κι έτσι η νηπιαγωγός τον χτυπάει όχι 
πολύ δυνατά στο μάγουλο.

ΕΠ3, μέτριο, 6.1 χρονών, Επάγγελμα μητέρας: Οικιακά, Μορφωτικό επίπεδο: 
Λύκειο, Επάγγελμα πατέρα: Οδηγός, Μορφωτικό επίπεδο: Γυμνάσιο

Λ φίςη-Ελεύθερες Δραστηριότητες: Έρχεται με τη μαμά του η οποία κάθεται πολύ λίγο 
και ο ΕΠ3 πηγαίνει στη βιβλιοθήκη της φέρνει ένα βιβλίο και της ζητάει να το 
πάρουν να του το διαβάσει στο σπίτι. Η μαμά του, του λεει ότι θα το πάρουν 
φεύγοντας το απόγευμα και φεύγει. Ο ΕΠ3 τότε πηγαίνει στο κουκλοθέατρο που είναι 
και οι υπόλοιποι φίλοι του, κάθεται λίγο εκεί και συμμετέχει στο παιχνίδι τους. 
Έπειτα παίρνει το αυτοκινητάκι που έχει φέρει μαζί του από το σπίτι και παίζει μόνος 
του στο τραπέζι.
Ορνανωρένες Δραστηριότητες:
Ελεύθερες Ανακοινώσεις: Ζητάει να αλλάξει θέση καθώς έχουν συγκεκριμένες, 
βγάζει την μπλούζα του κι όταν αρχίζει να μιλάει η ΕΠ5 αρχικά τη διακόπτει για να 
πει τα δικά του. Έπειτα με ένα βλέμμα της νηπιαγωγού συμμορφώνεται. Όταν έρχεται 
η σειρά του να περιγράφει τη μέρα του, είναι εύγλωττος αλλά χρησιμοποιεί δημόσια 
γλώσσα γεγονός που φαίνεται από την περιγραφή του φαγητού του (μπαλίτσες για τα 
σποράκια και πράσινα με ζουμί τα φασόλια). Στη συνέχεια της συζήτησης σηκώνει 
χέρι για να μιλήσει αλλά δεν περιμένει να του δοθεί ο λόγος. Του γίνεται παρατήρηση 
γιατί πετάγεται συνέχεια και διακόπτει. Όσον αφορά την εξήγηση του φαλλοκράτη 
δηλώνει ότι ο μπαμπάς του έκανε τη γυναίκα, επειδή έκοψε τη ντομάτα και η 
νηπιαγωγός τον διορθώνει όσον αφορά την ισότητα μέσα στην οικογένεια. Έπειτα 
ξανά σηκώνει χέρι αλλά δεν σέβεται αυτόν που μιλάει και τον διακόπτει.
Νοητικός: Αρχικά παρακολουθεί και συμμετέχει όμως λέγοντας πράγματα για να 
τραβήξει την προσοχή και να προκαλέσει γέλιο. Μετά από αυτό η νηπιαγωγός του 
αλλάζει θέση για να κάνει ησυχία. Στη νέα του θέση παρακολουθεί σταδιακά αλλά 
περισσότερο χαζεύει. Δεν μιλάει και δεν συμμετέχει για ένα αρκετά μεγάλο 
διάστημα.
Αντιστοίγηση: Απαντά μερικές φορές στις ερωτήσεις για το χώρο αλλά κυρίως 
χαζεύει. Δεν τον καλεί να κάνει αντιστοίχηση αλλά παρακολουθεί τους άλλους. Δεν 
εντοπίζει το λάθος που έχει γίνει στις αντιστοιχίσεις, δεν το προσέχει και αδιαφορεί. 
Φαγητό: Όταν γίνεται το κάλεσμα για φαγητό πηγάινει με πολύ χαρά. Καθώς τρώει 
μιλάει και παίζει με τα άλλα παιδιά. Ακολουθεί τον ΕΠ4 που ξεσηκώνει φασαρία 
όμως δεν προσέχει όσο οι υπόλοιποι κι έτσι, όταν μπαίνει η νηπιαγωγός στην τάξη 
τον βρίσκει όρθιο και του κάνει ήπια παρατήρηση. Όταν τελειώνει το φαγητό, 
μαζεύει τα πράγματά του και παίρνει πλαστελίνη και το αυτοκινητάκι του και παίζει 
ήσυχα στην θέση του μέχρι να βγουν διάλειμμα.
Δισίειυ,αα.: Παίζει με όλα τα παιδιά γενικά. Τρέχει από εδώ κι από εκεί κι ότι του 
αρέσει από αυτά που κάνουν κάποια παρέα, κάθεται μαζί τους και παίζει. Έτσι 
συμμετέχει στο μπάσκετ, έπειτα στο κρυφτό και στους αγώνες τρεξίματος.
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Δοααατοποίηση: Στην δραματοποίηση έχει το ρόλο του σκαντζόχοιρου και αποκτά 
τόσο υποκριτική συμπεριφορά που βρίσκει και την κατάλληλη στάση για το ρόλο. 
Ανταποκρίνεται επιτυχώς στο ρόλο όσον αφορά αυτά που πρέπει να πει και φαίνεται 
να του αρέσει πολύ η δραστηριότητα αυτή.
Χορός: Συμμετέχει με ενθουσιασμό αλλά δεν κάνει ακριβώς τα βήματα που πρέπει. 
Δεν καταφέρνει όμως να παρασύρει κανέναν άλλο κι έτσι αναγκάζεται να 
συμμορφωθεί.

ΕΠ4, μέτριο, 6.2 χρονών, Επάγγελμα μητέρας: Οικιακά, Μορφωτικό επίπεδο: 
Λύκειο, Επάγγελμα μητέρας: Ξενοδοχοϋπάλληλος, Μορφωτικό επίπεδο: Λύκειο

Άφιςη-Ελεύθερες δραστηριότητες: Όταν έρχεται τα άλλα αγόρια είναι ήδη στο 
κουκλοθέατρο και αρχικά πειράζουν την Ζ που παίζει με τις κούκλες. Έπειτα 
μπαίνουν κι άλλοι να παίξουν και απλά κάθεται και παρακολουθεί την παράσταση. 
Οργανωρένες Δραστηριότητες:
Ελεύθερες Ανακοινώσεις: Κάνει μια αρκετά σύντομη περιγραφή του τι έγινε τη μέρα 
του άλλα με πολύ καλό λεξιλόγιο. Μιλά αρκετά άνετα αλλά και με κάποια 
κομπιάσματα. Έπειτα όταν ξεκίνησε το ημερολόγιο κλπ, τον ρωτάει η νηπιαγωγός τι 
μήνα έχουμε και η απάντηση ήταν λάθος( φθινόπωρο). Η νηπιαγωγός τον ενθαρρύνει 
λέγοντάς του "αφού είσαι πολύ καλός" και διευρύνει την κουβέντα για να γίνουν 
κατανοητές οι έννοιες εποχή και μήνας. Γενικά δεν συμμετέχει πολύ ενεργά. Κοιτά τη 
νηπιαγωγό αλλά φαίνεται να μην παρακολουθεί και να βαριέται. Επίσης φαντάζει σαν 
να νοιώθει και λίγο άσχημα που απάντησε έτσι καθώς και λίγο απαξιωτικά ή 
πιεσμένα, που βρίσκεται απέναντι στη νηπιαγωγό.
Νοητικός: Δεν συμμετέχει ενεργά καθώς παρακολουθεί αλλά δεν ζητάει καθόλου το 
λόγο. Όταν του τον δίνει η νηπιαγωγός, απαντάει σωστά. Σε όλη τη διάρκεια δεν 
δείχνει έντονο ενδιαφέρον και δύο φορές κάνει σαν να θέλει να μιλήσει αλλά μετά το 
μετανιώνει. Παρ' όλ' αυτά φαίνεται να έχει επίγνωση του τι γίνεται και συζητιέται 
γύρω του. Απλά κάθεται αδιάφορα χωρίς να συμμετέχει αλλά και χωρίς να πειράζει 
κανέναν.
Αντιστοίγηση: Αρχικά η νηπιαγωγός τον ρωτάει την ώρα που χαζεύει κι έτσι απαντά 
λάθος, ενώ φαίνεται στην πορεία να κατέχει τις χωρικές έννοιες και να έχει 
παρατηρητικότητα, καθώς εντοπίζει το λάθος, που υπάρχει στις αντιστοιχίσεις, που 
έχουν γίνει. Φαίνεται να τον ενδιαφέρει πολύ αυτό που κάνουν κι έτσι, όταν έρχεται η 
σειρά του να κάνει, κάνει την αντιστοίχηση σωστά.
Φαγητό: Καθώς τρώει, μιλάει, σηκώνεται από τη θέση του και πειράζει τα άλλα 
παιδιά. Πατάει πάνω στην καρέκλα και ξαπλώνεται στο τραπέζι για να μιλήσει 
καλύτερα. Έπειτα ξεσηκώνει τα παιδιά για να παίξουν κατά κάποιο τρόπο κυνηγητό 
αλλά ο ίδιος φαίνεται πολύ προσεκτικός για να μην τον εντοπίσει η νηπιαγωγός. Όταν 
μπαίνει η νηπιαγωγός και βλέπει τον ΕΠ3 όρθιο του κάνει παρατήρηση και όλοι 
κάθονται στη θέση τους. Όταν τελειώνει, μαζεύει απλά τα πράγματά του σπρώχνει τα 
ψίχουλα και παίρνει να παίξει με πλαστελίνη. Έπειτα σηκώνεται και κάνει βόλτες 
στην τάξη που καταλήγουν στην παρεούλα. Φωνάζει "η κυρία!" και δίνει το σύνθημα 
για να κάτσουν όλοι ξανά στα καρεκλάκια τους. Μετά από αυτό παίζει στο τραπέζι με 
το αυτοκινητάκι του ΕΠ3. Γενικά παίζει με διάφορα παιδιά αλλά δεν είναι ιδιαίτερα 
κοινωνικοποιημένος. Δεν μιλάει και προτιμάει την κίνηση ή να παίζει μόνος του, 
όπως αυτή τη στιγμή.
Διά/xiuua: Είναι υπέρκινητικός. Παίζει απομακρυσμένα από τη νηπιαγωγό στα 
κάγκελα μαζί με τη Ζ και το ΕΠ6. Η νηπιαγωγός τους κάνει παρατήρηση αλλά αυτός 
αδιαφορεί και δεν συμμορφώνεται. Ακολουθεί μόνο τους άλλους και απομακρύνεται
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μόνο όταν φεύγουν και οι άλλοι. Μετά παίζουν μπάσκετ με πλαστικά μπουκάλια, κι 
έπειτα κρυφτό στο οποίο ο ΕΠ4 σπάει τους κανόνες που έχει ορίσει ο ΕΠ6 και το 
παιχνίδι σταματά με καβγά. Έπειτα συμμετέχει στον αγώνα τρεξίματος χωρίς να 
φαίνεται να τον ενδιαφέρει το αποτέλεσμα.
Δοαιιατοποίηση: Δεν έχει ρόλο όμως παρακολουθεί με ενδιαφέρον τα άλλα παιδιά 
χωρίς να μιλάει με τους υπόλοιπους ή να διακόπτει.
Χορός: συμμετέχει με ενθουσιασμό και φαίνεται να γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα 
βήματα ώστε να μην χρειάζεται να σκεφτεί τις οδηγίες της νηπιαγωγού για να 
κινηθεί.

ΕΠ5, δυνατό, 5.9 χρονών, επάγγελμα μητέρας: Κομμώτρια, Μορφωτικό επίπεδο: 
Σχολή κομμωτικής, Επάγγελμα πατέρα: Αγρότης, Μορφωτικό επίπεδο:
Γυμνάσιο

Άφιοι-Ελεύθερες δραστηριότητες: Με το που έρχεται αρχίζει να ζωγραφίζει. 
Αντιγράφει μια αφίσα που έχει φέρει η νηπιαγωγός και έχει κολλήσει στον τοίχο. Την 
κάνει όπως ακριβώς είναι. Η νηπιαγωγός την βλέπει και της λεει απλά "ωραίο, πάρα 
πολύ όμορφο, μπράβο". Ρωτάει τη νηπιαγωγό τι χρώμα έχει το χταπόδι και φαίνεται 
ήδη πως χρησιμοποιεί αρκετά επίσημη γλώσσα. Της λέει ξανά μπράβο κι αυτή 
συνεχίζει μέχρι να αρχίσουν οι δραστηριότητες. Επίσης καθώς ζωγραφίζει δηλώνει 
"Ευτυχώς που λείπει ο ΕΠΙ" ο αδύναμος μαθητής της τάξης, χωρίς, όμως να 
επιχειρηματολογεί.
Οργανωρένες Δραστηριότητες:
Ελεύθερες Ανακοινώσεις: Παίρνει το λόγο πρώτη για να περιγράφει τη μέρα της αν 
και δεν είναι η σειρά της. η νηπιαγωγός δεν της κάνει παρατήρηση. Αντίθετα ζητά 
από τα άλλα παιδιά να κάνουν ησυχία για να την ακούσουν. Περιγράφει όλη τη μέρα 
με κάθε δυνατή λεπτομέρεια ακόμη και το τι έφαγε για μεσημέρι στο οποίο 
περιγράφει κάθε γεύμα που υπήρχε στο σπίτι τους με υπερβολικές λεπτομέρειες. 
Χρησιμοποιεί επίσημη γλώσσα και ακριβή ορολογία για τα φαγητά. Επίσης φαίνεται 
να παρακολουθεί κάθε μέρα και να ρουφάει τις γνώσεις καθώς θυμάται όλα αυτά που 
διδάχθηκαν για τους αρχαίους θεούς όπως και αρκετά άλλα πράγματα τα οποία 
παρουσιάζει κι αυτά με λεπτομέρειες. Παράλληλα φαίνεται να έχει και πολλές 
καθημερινές γνώσεις σίγουρα από το περιβάλλον. Έτσι απαντά γρήγορα σίγουρα και 
εύγλωττα σε πολλές από τις ερωτήσεις της νηπιαγωγού, όσον αφορά τα ονόματα από 
Α, το όνομά μου, τη θεά της σοφίας, το τι είναι σοφός, κ.α. Παρ' όλ' αυτά φαίνεται να 
μην κατέχει την τέχνη της συζήτησης, αφού δεν σηκώνει χέρι αλλά μιλάει, όποτε 
θέλει αυτή.
Νοητικός: Γνωρίζει τα μέρη της μέλισσας, απαντά συνέχεια σωστά και με 
λεπτομέρειες. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, όταν διακόπτει, δεν της κάνει 
παρατήρηση αλλά κάνει στη Φ η οποία διπλοδιακόπτει. Επίσης, όταν κάποια 
ερώτηση δεν την ξέρει, όπως γιατί τα λέμε έντομα, το σκέφτεται αλλά δεν απαντάει. 
Γενικά παρακολουθεί τόσο τη διαδικασία και τη σειρά των τοποθετήσεων των άλλων 
παιδιών, όσο και την συζήτηση μετά. Όταν πετάγεται δεν λεει άσχετα πράγματα με το 
θέμα της συζήτησης. Τελικά κάποια στιγμή η νηπιαγωγός της κάνει παρατήρηση 
αφού όμως έχει πεταχτεί πάρα πολλές φορές. Έπειτα όταν απαντά σχετικά με το 
σχήμα των ματιών της μέλισσας ότι είναι σαν έκλειψη, η νηπιαγωγός με ενημερώνει 
πως το θυμάται από πέρυσι. Φαίνεται λοιπόν ότι τις γνώσεις που παίρνει από το 
σχολείο δεν τις αποστηθίζει απλά, αλλά τις αφομοιώνει και μπορεί να τις 
χρησιμοποιήσει και να τις συνδέσει με νέες γνώσεις που παίρνει.
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Αντιστοίγηση: Απαντά σωστά χωρίς να σηκώνει χέρι στο που βρίσκονται στο χώρο τα 
αντικείμενα, τόσο γενικά όσο και σε σχέση μεταξύ τους αλλά δεν προλαβαίνει λόγω 
χρόνου να κάνει κάποια αντιστοίχηση. Παρόλο που κατέχει αρκετές γνώσεις δεν είναι 
αρκετά παρατηρητική και δεν εντοπίζει το λάθος που έχει γίνει στις αντιστοιχήσεις. 
Φαγητό: Για φαγητό έχει σοκολάτα την οποία την ανοίγει η νηπιαγωγός χωρίς να το 
ζητήσει η ΕΠ5. Τελειώνει πολύ γρήγορα το φαγητό της κι αμέσως συνεχίζει τη 
ζωγραφιά που ξεκίνησε το πρωί. Ακόμη μια φορά κάνει ερώτηση-έκπληξη και ρωτάει 
πόσα πόδια έχει η σαλούφα. Έπειτα συνεχίζει να ζωγραφίζει μιλώντας λίγο και με τη 
φίλη της μέχρι να βγουν διάλειμμα.
Διόχλεααια: Αρχικά κάνει βόλτες με την Ε-Ε-Σ Φ, λένε μυστικά, μαλώνουν συζητάνε, 
τρέχουν λίγο και παίζουν "η μικρή Ελένη κάθεται και κλαίει" όπου μικρή Ελένη είναι 
η Ε. Έπειτα παίζουν "περνά-περνά η μέλισσα" όπου αρχηγοί είναι η Ε και η ΕΠ5 οι 
οποίες φτιάχνουν και τους κανόνες.
Δρααατοποίηση: Της δίνεται ο ρόλος της γειτόνισσας ο οποίος ίσως είναι κι ο 
πρωταγωνιστικός, καθώς αυτή είναι που έρχεται σε επαφή με όλους τους ήρωες κι 
έχει τα περισσότερα λόγια. Τα καταφέρνει πολύ καλά και με ελάχιστη βοήθεια. 
Μπαίνει στο ρόλο πολύ εύκολα και χρησιμοποιεί ωραίες περιγραφικές εκφράσεις. 
Χορός: Συμμετέχει, όπως και σε όλα τα άλλα με ενθουσιασμό και τα καταφέρνει κι 
αυτή πάρα πολύ καλά.

ΕΠ6, δυνατό, 5.11 χρονών, Επάγγελμα μητέρας: Οικιακά, Μορφωτικό επίπεδο: 
Αύκειο, επάγγελμα πατέρα: Ταξιτζής, Μορφιοτικό επίπεδο: Γυμνάσιο.

Ά φιςη-Ελεύθερες Δραστηριότητες: Με το που έρχεται ξεκινά αμέσως το παιχνίδι. 
Πηγαίνει στο κουκλοθέατρο, όπου είναι όλα τα αγόρια και πότε είναι μέσα και πότε 
έξω. Όταν μπαίνουν δύο παιδιά κι αρχίζουν να παίζουν κανονική παράσταση, απλά 
κάθεται και παρακολουθεί μέχρι να γίνει το κάλεσμα για τη γωνιά της συζήτησης. 
Οργανωμένες Δραστηριότητες:
Ελεύθερες Ανακοινώσει: Χρησιμοποιεί αρκετά επίσημη γλώσσα. Βασικά στις 
ερωτήσεις που δεν τον ενδιαφέρουν αρκετά απαντά με πολύ λίγες λέξεις όμως, όταν 
περιγράφει τη μέρα του και τις δραστηριότητες που έκανε που τον ενδιαφέρουν το 
κάνει πολύ παραστατικά και με λεπτομέρειες. Γενικά δεν παρακολουθεί όλες τις 
περιγραφές των άλλων παιδιών. Φαίνεται κουρασμένος και για κάποια στιγμή χαζεύει 
και η νηπιαγωγός του κάνει μια πολύ ευγενική παρατήρηση. Επίσης, όταν αρχίζει 
κουβέντα για το όνομά μου, απαντά σωστά στο ποιος είναι σοφός. Απαντά όμως 
χωρίς να σηκώσει χέρι. Απλά πετάει φράσεις ή λέξεις, χωρίς να τον νοιάζει αν θα 
γίνουν αντιληπτές, γίνονται όμως συνέχεια. Όταν ένα κοριτσάκι ρωτάει μια άγνωστη 
λέξη (φαλλοκράτης), προβληματίζεται αλλά δεν προσπαθεί να απαντήσει. 
Προβληματίζεται βασικά από την ερμηνεία που προσπαθεί να δώσει η νηπιαγωγός. 
Γενικά δείχνει να μην ενδιαφέρεται και χαζεύει αλλά παρ' όλ' αυτά φαίνεται να 
παρακολουθεί καθώς ό,τι λεει είναι γενικά εύστοχα και μέσα στο κλίμα της 
συζήτησης. Λεει μια παροιμία για το Μάη που την ξέρει πολύ καλά και 
επιβραβεύεται από τη νηπιαγωγό η οποία παρατηρεί ότι είναι κουρασμένος και λεει 
ότι είναι κρίμα. Παρ' όλ' αυτά συμμετέχει σε όλα.
Νοητικός: Στις ερωτήσεις που γίνονται για τη μέλισσα, ενώ κάνει πως δεν προσέχει 
και ότι χαζεύει, απαντά συνέχεια, χωρίς να χρειάζεται να το σκεφτεί. Πάντως 
πραγματικά φαίνεται κουρασμένος και χασμουριέται συνέχεια. Γενικά είναι 
πειραχτήρι και προσπαθεί ανά στιγμές να τραβήξει την προσοχή. Έτσι χρησιμοποιεί 
εκφράσεις όπως "κοπελάρα μου" για τη μέλισσα και κάνει όλα τα παιδιά να γελάσουν 
και να τον προσέξουν. Η νηπιαγωγός γελάει επίσης και δεν κάνει παρατήρηση.
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Αντιστοίγηση: Κι εδώ κάνει πως δεν παρακολουθεί αλλά απαντά σε πολλές από τις 
ερωτήσεις που κάνει η νηπιαγωγός. Επίσης το σημαντικό είναι ότι παρατήρησε το 
λάθος στις αντιστοιχίσεις, όπου το μπουκάλι μπορεί να ήταν αριστερά και στις κάρτες 
δεξιά.
Φανητό: Καθώς τρώει μιλάει και παίζει με τα άλλα παιδιά και παρασύρεται από τον 
ΕΠ4 που ξεκινά το κυνηγητό και σηκώνεται από τη θέση του. Όταν μπαίνει η 
νηπιαγωγός και κάνει παρατήρηση, δεν τον προλαβαίνει όρθιο αλλά παρ' όλ' αυτά δεν 
συνεχίζει το παιχνίδι του. Στο τέλος του φαγητού του δεν μαζεύει τα ψίχουλά του 
αλλά πετά τα περισσότερα κάτω, μαζεύει τα πράγματα του και μετά περιφέρεται μέσα 
στην τάξη. Όταν τελειώνει κάθεται αρκετά ήρεμα μαζί με κάποια άλλα παιδιά και 
ζωγραφίζει.
Awleiuua: Παίζει με τη Ζ, το ΕΠ4 απομακρυσμένα από τη νηπιαγωγό, στα κάγκελα 
και τα χόρτα. Η νηπιαγωγός τους φωνάζει αρκετές φορές αλλά δεν ακούν. Μετά 
πηγαίνουν στην μπασκέτα και παίζουν μπάσκετ με μπουκάλια πλαστικά. Έπειτα 
παίζουν κρυφτό και τους κανόνες του παιχνιδιού τους βάζει ο ΕΠ6. Ο ΕΠ4 τους 
σπάει και αφού μαλώνουν, σταματούν το παιχνίδι. Τέλος οργανώνουν αγώνες 
τρεξίματος στους οποίους συμμετέχουν και οι I και ΕΠ3.
Δραιιατοποίηση: Όταν η νηπιαγωγός μοιράζει τους ρόλους, βάζει τον ΕΠ6 να παίξει 
τον αφηγητή. Τα καταφέρνει αρκετά καλά. Κολλάει μόνο σε ένα σημείο αλλά έτσι κι 
αλλιώς δεν έχει σταθερά λόγια απλά τον βοηθάει η νηπιαγωγός να μπει στην πορεία 
του "έργου". Χρησιμοποιεί κι εδώ πολύ εύγλωττα επίσημη γλώσσα.
Χορός: Ξέρει τα βήματα και συμμετέχει, χωρίς να χρειάζεται να ακολουθήσει τις 
οδηγίες της νηπιαγωγού.

ΖΠ1, αδύναμο, 6.4 χρονών, Επάγγελμα μητέρας: Οικιακά, Μορφωτικό επίπεδο: 
Δημοτικό, Επάγγελμα πατέρα: Οικοδόμος, Μορφωτικό επίπεδο: Δημοτικό

Άοιοι-Ελεύθερες Δραστηριότητες: Έρχεται στο σχολείο αρκετά καθυστερημένα αφού 
έχουν ξεκινήσει οι ελεύθερες ανακοινώσεις. Έτσι με το που έρχεται κάθεται στην 
παρεούλα. Καθώς περνάει μπροστά από τη νηπιαγωγό τον ρωτάει γιατί καθυστέρησε, 
χωρίς να πάρει απάντηση. Έπειτα, απλώνει το χέρι της και μου τον δείχνει λέγοντας 
"αυτός είναι ο ΖΠ1 να τον παρακολουθήσεις" και κουνώντας το κεφάλι της 
απαξιωτικά, του υποδεικνύει πού να καθίσει.
Ορνανωρένες Δραστηριότητες:
Ελεύθερες ανακοινώσεις: Στην προσευχή αρχικά συμμετέχει πιο δυνατά από τους 
άλλους όμως μετά προσπαθεί να μιλήσει με τον διπλανό του, χαζεύει και τέλος βγάζει 
μια τσίχλα και την τρώει. Τελικά από την προσευχή λέει μόνο την πρώτη και την 
τελευταία φράση. Στην συνέχεια δεν συμμετέχει στην κουβέντα και δεν 
παρακολουθεί. Χαζεύει, μασάει μαστίχα και αδιαφορεί. Σε κάποια στιγμή πετάγεται, 
διακόπτει τους άλλους και λεει κάτι άσχετο με το θέμα, το οποίο όμως δεν έγινε 
κατανοητό ούτε από τη νηπιαγωγό ούτε από τα παιδιά. Έπειτα μιλά με την διπλανό 
του και στη συνέχεια ρωτάει τη νηπιαγωγό αν μπορεί να μασάει τσίχλα μέσα στην 
τάξη. Παίρνει αρνητική απάντηση και έτσι σηκώνεται, χωρίς άδεια να πετάξει την 
τσίχλα λέγοντας, καθώς περπατάει ότι πηγαίνει να πετάξει σκόνη στη θάλασσα. 
Έπειτα τρώει καινούρια και η νηπιαγωγός του κάνει παρατήρηση, χωρίς όμως να έχει 
κάνει και για την πρώτη. Δεν της δίνει σημασία, καθώς η παρατήρηση αυτοαναιρείται 
γιατί δεν έκανε και για την πρώτη φορά που μασούσε.
Νοητικός: Ούτε στο νοητικό προσέχει αλλά χαζεύει και μιλάει με τα άλλα παιδιά. 
Όταν τους αντιλαμβάνεται η νηπιαγωγός, κάνει παρατήρηση μόνο σε αυτόν κι όχι 
στα υπόλοιπα παιδιά. Κάθε φορά που η νηπιαγωγός σηκώνεται να φέρει κάτι αυτός
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σηκώνεται και κάνει τον κλόουν. Στη συνέχεια ζητάει το λόγο, αρχικά για να πάει για 
νερό και η νηπιαγωγός του λεει να κάτσει εκεί που είναι. Συμμετέχει στη συζήτηση 
μόνο δυο φορές. Την πρώτη, όταν ρωτάει η νηπιαγωγός που έχουν πάει διακοπές 
όπου απαντά ότι πήγε στη Σκιάθο αλλά κανείς δεν καταλαβαίνει την υπόλοιπη φράση 
του και τη δεύτερη φορά προς το τέλος της δραστηριότητας, όπου πάλι λεει κάτι το 
οποίο δεν γίνεται κατανοητό και η νηπιαγωγός δεν του δίνει και πολύ σημασία. 
Γενικά είτε μιλάει είτε όχι φαίνεται να μην προσέχει κανείς. Του δίνει σημασία μόνο 
όσες φορές σηκώνεται χωρίς άδεια για να κάνει κάτι όπως, όταν σηκώνεται για να 
πάει στην τουαλέτα και η νηπιαγωγός του λεει να κάτσει στη θέση του. Γενικά πέρα 
από το ότι δεν συμμετέχει, δεν παρακολουθεί κι όλας παρά μόνο κάποιες στιγμές που 
φαίνεται να μην μπορεί να κάνει κάτι άλλο.
Παιγνίδι ιιε το νοητικό: Όταν έρχεται η σειρά του αρχικά μπερδεύεται με τη 
διαδικασία αλλά τελικά τα καταφέρνει.
Ψυγοκινητικός: Συμμετέχει κανονικά ακολουθεί τις οδηγίες και δεν σπάει τους 
κανόνες. Στο δεύτερο κομμάτι όπου παίζουν το παιχνίδι ο "αετός" αυτός που 
κυνηγάει τον πιάνει σχετικά νωρίς και βγαίνει χωρίς διαφωνία. Έπειτα όμως φαίνεται 
αγχωμένος που "έχασε" και ρωτάει με αγωνία "στα ψέματα παίζουμε;". Αργότερα, 
αφού δεν παίρνει απάντηση και το παιχνίδι συνεχίζει κανονικά, αρχικά κάθεται για 
λίγο στο σαλόνι και μετά φεύγει και κάνει βόλτες έξω από την αίθουσα. Γυρίζει με τα 
χέρια στις τσέπες και ρωτάει που είναι τα υπόλοιπα παιδιά που λείπουν από το 
παιχνίδι, δεν παίρνει απάντηση αλλά δεν φαίνεται και κανένας να δίνει ιδιαίτερη 
σημασία σε αυτά που λεει ή κάνει. Προς το τέλος κι ενώ συνεχίζει να κάνει βόλτες η 
νηπιαγωγός κάνει το σχόλιο σε μένα και μπροστά στα παιδιά ότι σήμερα είναι 
σχετικά ήρεμος.
Φαγητό: Πριν το φαγητό κι αφού παρακινεί η νηπιαγωγός τα παιδιά να πλύνουν τα 
χέρια τους, ο ΖΠΙ πηγαίνει στην τουαλέτα και τα πειράζει. Τους πετάει νερά, πετάει 
τις πετσέτες τους κάτω και δημιουργεί πολύ μεγάλη ένταση. Τα παιδιά καταγγέλλουν 
ένα-ένα το γεγονός καθώς επιστρέφουν στην τάξη. Οι τουαλέτες είναι σε πολύ 
άσχημη κατάσταση. Η αντίδραση της νηπιαγωγού δεν είναι άμεση. Αρχίζει να του 
φωνάζει για να σταματήσει αλλά αυτός την αγνοεί. Έρχεται τελευταίος να κάτσει να 
φάει ανοίγει την τσάντα του κι η νηπιαγωγός ανακαλύπτει ότι δεν έχει δώσει το 
ποίημα του στη μαμά του για να του το μάθει. Στη συνέχεια αυτός σπρώχνει το 
φαγητό των άλλων παιδιών που έχουν στρώσει κι είναι έτοιμα, για να στρώσει τη 
δική του πετσέτα. Μετά από αρκετή ώρα κι αφού ανακαλύπτει η νηπιαγωγός τι έχει 
κάνει στην τουαλέτα τον φωνάζει να πάει μέσα και να μαζέψει τις πετσέτες που 
πέταξε. Συμμορφώνεται κι έπειτα πηγαίνει να φάει. Όταν φεύγει η νηπιαγωγός από 
την τάξη και βρίσκει το πεδίο ελεύθερο παίρνει το φαγητό των άλλων, χωρίς να τρώει 
το δικό του και πέφτει εσκεμμένα από την καρέκλα για να κάνει τα άλλα παιδιά να 
τον προσέξουν και να γελάσουν μαζί του. Δεν τρώει σχεδόν τίποτα, παίζει με την 
καρέκλα του κι έπειτα σηκώνεται και κάνει πως οδηγεί μηχανάκι φωνάζοντας. Στη 
συνέχεια πηγαίνει στο άλλο τραπέζι κλωτσάει τα παιδιά και χτυπάει τη ΖΠ3. Η ΖΠ4 
το καταγγέλλει, χωρίς να υπάρχει ανταπόκριση. Τέλος επιτίθεται στον ΖΠ5, ο οποίος 
ξεσπάει σε κλάματα κι εκεί σταματάει καθώς έρχεται μέσα στην τάξη η νηπιαγωγός 
και προσπαθεί να ξεφύγει τις φωνές ή την πιθανή τιμωρία.
ΑιάΫ,εΐΜία: Αρχικά περιφέρεται μέσα στην τάξη, πειράζει τα πράγματα των άλλων 
παιδιών και μόνο μετά από παρότρυνση της νηπιαγωγού βγαίνει έξω. Πηγαίνει 
κατευθείαν στο μέρος με την άμμο, μιλάει λίγο με τα παιδιά και μετά πηγαίνει και 
κατουράει στο δέντρο δίπλα από το χώρο με την άμμο. Τα παιδιά δεν αντιδρούν 
άμεσα. Αρχικά φαίνεται να μην δίνουν σημασία. Μετά πηγαίνει στο χώρο με την 
άμμο και παίζει με τον ΕΠ5 κι ένα ακόμη παιδάκι. Γεμίζουν το φορτηγό με νερό,

159



φτιάχνουν λάσπη και παίζουν με αυτή. Όταν αρχίζει να χάνει το ενδιαφέρον του, 
παίρνει το φορτηγό και το τσουλάει με ταχύτητα και δύναμη στο πλακόστρωτο. 
Μόλις καταλαβαίνει ότι τον παρακολουθώ πηγαίνει στην άλλη βρύση της αυλής, 
παίρνει το λάστιχο να πλύνει δήθεν το φορτηγό και μετά αρχίζει να βρέχει τα παιδιά 
που είναι πάνω στην τσουλήθρα. Όσο περισσότερο τον κοιτάω τόσο εντείνεται η 
συμπεριφορά του. Τα παιδιά φωνάζουν λίγο αλλά μετά αδιαφορούν. Έπειτα πηγαίνει 
στο παράθυρο της διπλανής τάξης κι εκεί του λένε να φύγει αλλά δεν δίνει σημασία. 
Ο ΖΠ5 όση ώρα ο ΖΠ1 πετά νερά του φωνάζει να παίξουν. Πηγαίνει λοιπόν και για 
κάποια λεπτά παίζει με τα άλλα παιδιά μετά όμως αρχίζει να τους πετάει άμμο 
γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα να μπει στα μάτια ενός παιδιού, το οποίο αρχίζει να 
φωνάζει και να κλαίει. Τότε αρχίζει να ανησυχεί, αγχώνεται μήπως τον είδε κανείς 
και προσπαθεί να τον κάνει να σταματήσει να φωνάζει. Τον πηγαίνει μαζί με τον ΖΠ5 
στη βρύση και του πλένουν το πρόσωπο. Μετά από αυτό φεύγει από το χώρο με την 
άμμο, κάνει βόλτες και πειράζει γενικά τα παιδιά. Όταν μετά από ώρα εμφανίζεται 
στην αυλή η νηπιαγωγός κι ενώ φαίνονταν όλα αυτά που είχε κάνει ο ΖΠ1 να έχουν 
ςεχαστεί ξεκινάνε ένα-ένα τα παιδιά να καταγγέλλουν τις πράξεις του. Η νηπιαγωγός 
τις ακούει όλες και μένει στο γεγονός ότι έπαιζε με το φορτηγό στο πλακόστρωτο. 
Για αυτό το λόγο τον τιμωρεί και του λεει να πάει και να μείνει μέσα στην τάξη. 
Συμμορφώνεται αλλά δεν μένει για πολύ μέσα. Αρχίζει πρώτα να πειράζει την ΖΠ2 η 
οποία σπεύδει να το πει στη νηπιαγωγό. Έπειτα πηγαίνει στο παράθυρο της άλλης 
τάξης και πειράζει τα παιδιά κι όταν βαριέται πηγαίνει τελικά να παίξει στα χόρτα με 
το φορτηγό μόνος του. Στο τέλος του διαλείμματος η νηπιαγωγός φωνάζει όλα τα 
παιδιά και ένα κοριτσάκι της καταγγέλλει μια ζημιά στον τοίχο λέγοντας ότι ο ΖΠ1 
το έκανε. Όταν μαζεύονται όλα τα παιδιά η νηπιαγωγός ρωτάει πρώτα γενικά ποιος 
το έκανε κι έπειτα συγκεκριμένα τον ΖΠ1. Αυτός απαντά αρνητικά, ενώ ταυτόχρονα 
η ΖΠ4 τον κατηγορεί. Τότε η νηπιαγωγός την διαψεύδει λέγοντας "καλά όλα ο ΖΠ1 
τα έκανε;" και μπαίνουν μέσα χωρίς να δοθεί παραπάνω έκταση στο γεγονός. 
Χειροτεγνία-κολλάζ: Κάθεται στη θέση του κι από την αρχή κι όλας ξεκινά να 
μαλώνει για τα ψαλίδια. Ακούει βέβαια τις οδηγίες της νηπιαγωγού και τελειώνει 
πολύ πρόχειρα και πολύ γρήγορα, όμως η νηπιαγωγός δεν επιμένει να κάτσει να κάνει 
περισσότερες λεπτομέρειες ή να κολλήσει καλύτερα τα κοχύλια. Απλά τον αφήνει να 
φύγει. Επίσης παρόλο που, όταν της τη δείχνει δεν έχει κάνει κάτι ιδιαίτερο παρά 
μόνο να κολλήσει τα κομμάτια, η νηπιαγωγός του λέει αδιάφορα "Μπράβο τέλειο". 
Έτσι ο ΖΠ1 αφού τακτοποίησε την εργασία του πηγαίνει στην τουαλέτα κι αρχίζει να 
βρέχει τα παιδιά που πηγαίνουν να πλύνουν τα χέρια τους. Η νηπιαγωγός αυτή τη 
φορά αντιδρά πιο άμεσα, πηγαίνει να τον πάρει και τον βάζει για τιμωρία να κάτσει 
στην παρεούλα. Ο ΖΠ1 συμμορφώνεται για πολύ λίγα λεπτά κι όταν βλέπει ότι η 
νηπιαγωγός έχει απορροφηθεί στις εργασίες των άλλων παιδιών σηκώνεται και 
φεύγει και κάνει βόλτες στην αυλή. Φαίνεται να είναι όλοι εξοικειωμένοι με αυτή του 
τη συμπεριφορά, καθώς κανένας δεν του δίνει σημασία ούτε καν η νηπιαγωγός. 
Βίντεο: Μόλις καταλαβαίνει ότι θα δούνε βίντεο μπαίνει μέσα στην τάξη και πηγαίνει 
αμέσως να πειράξει τα άλλα αγόρια. Τα σπρώχνει τα ρίχνει από την πολυθρόνα, όταν 
τελικά χτυπάει ένα παιδάκι, το οποίο αρχίζει να κλαίει. Τότε η νηπιαγωγός επεμβαίνει 
και τον βάζει τιμωρία να κάτσει στην άδεια τάξη μέχρι να έρθει η μαμά του να τον 
πάρει.

ΖΠ2, αδύναμο, 5.9 χρονών, Επάγγελμα μητέρας: Οικιακά, Μορφωτικό επίπεδο: 
Δημοτικό, Επάγγελμα πατέρα: Μηχανοδηγός, Δημοτικό
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Άφιόη-Ελεύθεοεο Δραστηριότητες: Έρχεται με την ΖΠ4. Από τη στιγμή που μπαίνει 
στην τάξη, κλαίει συνέχεια. Η νηπιαγωγός τη ρωτάει γιατί κλαίει αλλά δεν της 
απαντάει ολοκληρωμένα. Βοηθάει λίγο την κατάσταση η ΖΠ4 και η νηπιαγωγός 
φαίνεται να καταλαβαίνει. Τακτοποιεί τα πράγματά της μόνη της και πηγαίνει να 
κάτσει στην τάξη μαζί με την ΖΠ4, χωρίς να σταματάει να κλαίει. Κάθεται μπροστά 
στο κουκλοθέατρο και βλέπει τα άλλα κορίτσια που παίζουν με το οικοδομικό υλικό 
και κλαίει. Για κάποια λεπτά τα άλλα κορίτσια τη παρηγορούν αλλά μετά την 
αφήνουν να κλαίει και συζητούν μεταξύ τους.
Οονανωαένες Δραστηριότητες:
Ελεύθερεο Ανακοινώσεις: Όταν μαζεύονται όλα τα παιδιά στον κύκλο σταματάει να 
κλαίει για λίγο και απλά έχει θλιμμένο ύφος έτοιμη να ξαναρχίσει. Δεν έχει αλλάξει 
θέση. Παρακολουθεί τις συζητήσεις και αυτά που λεει η νηπιαγωγός χωρίς να 
συμμετέχει και χωρίς να της δίνει η νηπιαγωγός το λόγο.
Νοητικός: Την ίδια στάση κρατάει σε όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας. 
Παρακολουθεί, έτοιμη να ξανακλάψει και δεν συμμετέχει.
Παιγνίδι ιιε το νοητικό: Ούτε στο παιχνίδι προσπαθεί να συμμετάσχει κι η νηπιαγωγός 
δεν την πιέζει. Της δίνει το λόγο αλλά αυτή δεν μιλάει.
Ψυγοκινητικόε: Αρχικά ψιθυρίζει, όταν φωνάζουν τα άλλα παιδιά. Όταν σηκώνονται 
για να παίξουν, αυτή κάθεται μόνη της στην ίδια θέση και κλαίει χαμηλόφωνα. Η 
νηπιαγωγός τη βάζει να παίξει στο πρώτο μέρος του ψυχοκινητικού. Αρχικά διστάζει 
και φαίνεται έτοιμη να κλάψει ξανά κι έπειτα αρχίζει να συμμετέχει κανονικά. Η 
νηπιαγωγός της κάνει ήπια παρατήρηση ότι δεν το κάνει καλά κι αυτή το εκλαμβάνει 
σαν παραπάνω προσοχή από ότι στα άλλα παιδιά, συμμορφώνεται και χαίρεται. Όταν 
όμως περνάνε στο δεύτερο κομμάτι του ψυχοκινητικού, μένει ακίνητη για κάποια 
ώρα κι έπειτα κάθεται στο παγκάκι και δεν συμμετέχει. Παρακολουθεί σε όλη τη 
διάρκεια του παιχνιδιού και φαίνεται έτοιμη να ξανακλάψει.
Φαγητό: Η στάση που κρατάει κατά τη διάρκεια του φαγητού είναι εντελώς 
ουδέτερη. Πλένει τα χέρια της, στρώνει πετσέτα, τρώει ήσυχα στη θέση της και 
κουβεντιάζει λίγο με τη διπλανή της. Όταν τελειώνει, μαζεύει τα πράγματα της κι έχει 
φτάσει ήδη η ώρα για το διάλειμμα.
Διάλειμμα: Στο διάλειμμα την περισσότερη ώρα μιλάει με τα παιδιά της άλλης τάξης 
από το παράθυρο και τρέχει στην αυλή χωρίς συγκεκριμένο σκοπό. Τρέχει, κάθεται 
λίγο σε κάθε παρέα από κορίτσια, χωρίς να μιλάει ή να παίζει μαζί τους, απλά 
πηγαίνει τα κοιτάει και μετά φεύγει. Γενικά δεν παίζει με κανέναν. Κάνει λίγες 
βόλτες με ένα υποτονικό κοριτσάκι κι έπειτα απλά χοροπηδάει και κάνει γκριμάτσες 
για να την προσέξουν οι υπόλοιποι. Το παράθυρο φαίνεται να είναι η αγαπημένη της 
ασχολία καθώς ότι και να κάνει μετά από λίγο πηγαίνει εκεί. Ακόμη κι, όταν τα άλλα 
κοριτσάκια παίζουν σκοινάκι όλα μαζί αυτή απλά κοιτάει. Μόνη στιγμή που μιλάει 
είναι, όταν την πειράζει ο ΖΠ1 και το καταγγέλλει, χωρίς όμως να υπάρχει 
ανταπόκριση.
Χειροτεγ\’ία-κο/Λά£: Από την αρχή ξεκινά αφοσιωμένα να ολοκληρώσει την εργασία. 
Βοηθάει και τα άλλα παιδιά να κολλήσουν την ζελατίνα τους και η ίδια φαίνεται να 
τα καταφέρνει με ευκολία και να της αρέσει. Τελειώνει την εργασία της με επιτυχία 
κι έπειτα πηγαίνει και κάθεται στο σαλόνι.
Βίντεο: Μετά την χειροτεχνία κάθεται και περιμένει χωρίς να μιλάει να ξεκινήσει η 
ταινία. Δεν συμμετέχει στην κουβέντα των άλλων παιδιών απλά παρατηρεί όλα όσα 
συμβαίνουν χωρίς να μιλάει.

ΖΠ3, μέτριο, 5.7 χρόνων, Επάγγελμα μητέρας: Οικιακά, Μορφωτικό επίπεδο: 
Λύκειο, Επάγγελμα πατέρα: Ιδιωτικός υπάλληλος, Μορφωτικό επίπεδο: Λύκειο
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Αwicn-Ελεύθεοες Δραστηριότητες: Έρχεται μόνη της μέσα στο κτίριο του σχολείου 
τακτοποιεί τα πράγματά της βιαστικά και πηγαίνει μέσα στην τάξη με φοβερό κέφι 
για να παίξει. Έρχεται αφού έχουν έρθει τα άλλα κορίτσια κι έτσι τις βρήκε ήδη να 
παίζουν. Παίζει στη γωνιά της συζήτησης με το οικοδομικό υλικό, κατασκευάζει ένα 
σπιτάκι μόνη της απέναντι από τη ΖΠ6 και περισσότερο συζητά με τα άλλα κορίτσια 
παρά κατασκευάζει. Είναι πιο αφοσιωμένη στη συζήτηση που είναι άσχετη με την 
κατασκευή παρά στην ίδια την κατασκευή. Μιλάει δυνατά, πιο δυνατά από τους 
άλλους, τραγουδάει και δίνει συμβουλές για διάφορα θέματα στις φίλες της. Δηλώνει 
ότι, αν έρθει ο ΖΠ1 θα φάει ξύλο, χωρίς να το αιτιολογεί αλλά "χαίρεται" με τη 
δήλωσή της. Μετά τη προτροπή της νηπιαγωγού για συμμάζεμα καθυστερεί λίγο να 
ξεκινήσει καθώς είναι απορροφημένη στην κουβέντα με τις φίλες της άλλα τελικά τα 
μαζεύει, κάνει κάποιες βόλτες μέσα στην τάξη κι έπειτα πηγαίνει στη γωνιά της 
συζήτησης κάθεται και περιμένει.
Οργανωμένες Δραστηριότητες:
Ελεύθερες Ανακοινώσεις: Κάθεται δίπλα στη ΖΠ6 και την περισσότερη ώρα 
προσπαθεί να της μιλήσει χωρίς όμως ανταπόκριση. Συμμετέχει με ενθουσιασμό στις 
διαδικασίες τόσο στην προσευχή όσο και στις ελεύθερες ανακοινώσεις. Προσπαθεί να 
απαντήσει σε όσο το δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις και πετάγεται συνέχεια χωρίς 
να δέχεται παρατήρηση αλλά και χωρίς να έχει πάντα ανταπόκριση.
Νοητικός: Κι εδώ προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή όσο περισσότερο μπορεί και 
να απαντήσει στις περισσότερες ερωτήσεις κι όταν δεν το καταφέρνει τα παρατάει για 
λίγο και προσπαθεί να πιάσει κουβέντα με την ΖΠ6 και την άλλη φίλη της. Τελικά 
καταφέρνει να ξεκινήσει μια συζήτηση μέχρι που η νηπιαγωγός τις εντοπίζει αλλά 
παρ' όλ' αυτά κάνει παρατήρηση μόνο στο άλλο κοριτσάκι. Για να απαντήσει στις 
ερωτήσεις φωνάζει με ζήλο και ανασηκώνεται από το καρεκλάκι της. Έχει αρκετή 
ευχέρεια στο λόγο της και περιγράφει με άνεση τις διακοπές της. Παρ' όλ' αυτά δεν 
χρησιμοποιεί ιδιαίτερα επίσημη γλώσσα. Παρακολουθεί καθ' όλη τη διάρκεια της 
δραστηριότητας και συμμετέχει ενεργά.
Παιγνίδι με το νοητικό: Όταν έρχεται η σειρά της στο παιχνίδι, απαντά με ευκολία και 
με όχι τόσο πολύ σκέψη. Στη συνέχεια παρακολουθεί με ενθουσιασμό τις απαντήσεις 
των άλλων παιδιών, προσπαθεί να διακόψει κι, όταν βλέπει πως την κοιτάζει άγρια η 
νηπιαγωγός σταματάει την προσπάθεια και ψιθυρίζει με σκοπό να βοηθήσει τους 
συμμαθητές της που δεν μπορούν να απαντήσουν αμέσως στην ερώτηση της 
νηπιαγωγού. Έπειτα μιμείται από τους πρώτους την ΖΠ4 που κάθεται κάτω για να 
είναι πιο κοντά στη νηπιαγωγό.
Ψυγοκινητικός: Κι εδώ συμμετέχει ενθουσιασμένη και με έπαρση ότι τα ξέρει να τα 
κάνει όλα. Δέχεται κι αυτή παρατήρηση από τη νηπιαγωγό όπως και η ΖΠ6 για τα 
πόδια της και μετά από αυτό το γεγονός ηρεμεί. Τηρεί τους κανόνες αλλά, όταν την 
πιάνει ο "αετός" θέλει να αποδείξει ότι δεν την έπιασε, χωρίς όμως μεγάλη πίεση, 
καθώς η νηπιαγωγός ανακοινώνει το γεγονός και δεν δίνει παραπάνω σημασία. 
Βγαίνει περίπου στη μέση του παιχνιδιού και παρακολουθεί με αγωνία τη συνέχεια, 
φωνάζοντας τα προγνωστικά της.
Φαγητό: Πλένει τα χέρια της και κάθεται δίπλα στη ΖΠ6 με την οποία μοιράζεται την 
πετσέτα. Για φαγητό έχει ψωμί και κασέρι και για αυτό το λόγο της δίνει λίγο η ΖΠ6. 
Έπειτα σηκώνεται και μιλάει με τη φίλη της που κάθεται στην άλλη γωνία του 
τραπεζιού και της ζητάει να της δώσει ένα κρουασανάκι από αυτά που τρώει. Το 
κοριτσάκι δεν προθυμοποιείται αμέσως αλλά τελικά την πείθει και της δίνει. Έπειτα 
γυρίζει στη θέση της και συνεχίζει το φαγητό της. Προς το τέλος όταν ο ΖΠ1 έχει 
"τελειώσει" το φαγητό του και σηκώνεται και πειράζει τα παιδιά που τρώνε χτυπάει
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και τη ΖΠ3, η οποία αρχίζει να φωνάζει άλλα δεν κερδίζει τη συμπόνια ή την 
προσοχή κανενός. Την προσοχή τραβά ο ΖΠ5 ο οποίος βάζει τα κλάματα. Τέλος 
αφού μαζεύουν τα πράγματα τους και τα τοποθετούν στη θέση τους ούτε η ΖΠ3 
ευαισθητοποιείται να μαζέψει τα ψίχουλα.
Αιάλειιι/ίΐα: Αρχικά πηγαίνει με τα άλλα κορίτσια και μιλάνε με τα παιδιά από την 
άλλη τάξη από το παράθυρο. Γενικά κάνει βόλτες στην αυλή πηγαίνει μια στην 
τσουλήθρα, μια στο παράθυρο, και όταν βλέπει τη νηπιαγωγό έξω, καταγγέλλει κάθε 
πράξη του ΖΠ1. Παίζει για λίγο σκοινάκι και τα παρατάει. Γενικά μιλάει με όλα τα 
παιδιά και παίζει με όλους. Όταν ρωτάει ο ΖΠ5, ποιος θέλει να μάθει το μυστικό του 
τρέχει αμέσως αυτή και αρχίζει από εκείνο το σημείο κι έπειτα να παίζει στην άμμο 
με τον ΖΠ5. Έπειτα πηγαίνει με τα άλλα παιδιά και παίζει σκοινάκι μαζί τους. Αν και 
πήγε κάποια ώρα αφού είχαν ξεκινήσει τα υπόλοιπα, παραγκωνίζει το άλλο κοριτσάκι 
το οποίο δεν παραπονιέται και παίζει αυτή. Έχει σχετικά θέση αρχηγού και την 
διεκδικεί συνέχεια ενώ οι άλλοι φαίνονται να το αποδέχονται. Τέλος δεν νοιάζεται να 
μαζέψει τα σκοινάκια τα οποία έφεραν έξω τηρεί τους κανόνες καθαριότητας της 
τάξης και μπαίνει μέσα.
Χειροτεγνία-κο/λόΖ: Κάθεται δίπλα σε μια φίλη της και μιλάνε συνέχεια από την 
αρχή. Δεν προσέχει ακριβώς τις οδηγίες αλλά παρ' όλ' αυτά φαίνεται να τις έχει 
κατανοήσει. Σηκώνεται με άνεση για να μιλήσει στις φίλες της και για να επιλέξει 
κοχύλι, ενώ έχουν όλα από άλλο τραπέζι αρκετά για όλους κι ενώ εντοπίζεται από τη 
νηπιαγωγό δεν της ασκείται καμία κριτική. Στη συνέχεια κι ενώ έχει σηκωθεί κάποιες 
φορές ανακαλύπτει ότι δεν έχει δικό της ψαλίδι στο τραπέζι, βαριέται να σηκωθεί και 
παίρνει της διπλανής της, η οποία το καταγγέλλει, μαλώνουν και η νηπιαγωγός της 
κάνει έντονη παρατήρηση. Μετά από αυτό ησυχάζει κόβει και κολλάει χωρίς να 
μιλάει και ολοκληρώνει την εργασία της επιτυχώς.
Βίντεο: Κάθεται δίπλα στις φίλες της. Συμμετέχει λίγο στη συζήτηση, αλλά 
περισσότερο φαίνεται κουρασμένη και περιμένει να ξεκινήσει η ταινία.

ΖΓ14, μέτριο, 5.10 χρονών, Επάγγελμα μητέρας: Οικιακά, Μορφωτικό επίπεδο: 
Αύκειο, Επάγγελμα πατέρα: Ιδιωτικός υπάλληλος, Μορφωτικό επίπεδο: Λύκειο

Άφιςη-Ελεύθεοες Δοαστηοιότητες: Έρχεται στο σχολείο με την ΖΠ2 και τις βρίσκει η 
νηπιαγωγός κατά την είσοδο. Δεν χαιρετά καθώς η νηπιαγωγός δίνει όλη της την 
προσοχή στην ΖΠ2, που κλαίει. Η νηπιαγωγός της απευθύνει το λόγο για να μάθει 
γιατί κλαίει η φίλη της κι αυτή απαντά. Τοποθετεί τα πράγματά της στη θέση τους και 
πηγαίνει μέσα στην αίθουσα για να παίξει. Αρχικά κάθεται στο κουκλοθέατρο κι 
έπειτα στα παγκάκια πάνω από τα κορίτσια που παίζουν με το οικοδομικό υλικό. 
Δίπλα της είναι η ΖΠ2 που κλαίει και η ΖΠ4 την παρηγορεί. Μιλάει με τα κορίτσια 
που παίζουν και τις κοιτά που κατασκευάζουν. Αυτό κάνει σε όλη τη διάρκεια των 
ελεύθερων δραστηριοτήτων. Τους λεει ότι την επόμενη μέρα θα τους φέρει γλυκά για 
να τις κεράσει γιατί θα γιορτάζει καθώς επίσης προσπαθεί αρκετές φορές να πάρει το 
λόγο και να τραβήξει την προσοχή τους. Τα άλλα κορίτσια δεν την αγνοούν αλλά την 
ακούνε. Βέβαια δεν της δίνουν με ένα φυσικό τρόπο το λόγο αλλά κυρίως μιλάνε 
μεταξύ τους κι αυτή παρακολουθεί.
Ορνα ντυμένες Δοαστηοιότητες:
Ελεύθερες Ανακοινώσει: Κάθεται στην ίδια θέση που καθόταν και πριν στις 
ελεύθερες δραστηριότητες. Παρακολουθεί με έντονο ενδιαφέρον και συμμετέχει 
ενεργά. Προσπαθεί να απαντήσει σε όσες περισσότερες ερωτήσεις μπορεί. Σηκώνει 
επίμονα το χέρι της και πετάγεται ενώ ταυτόχρονα και ανασηκώνεται για να έρθει πιο 
κοντά στη νηπιαγωγό. Σε όσες ερωτήσεις απευθύνει η νηπιαγωγός (που είναι
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αρκετές), απαντά σωστά. Δεν είναι ήσυχη στο παγκάκι, όπου κάθεται αλλά 
ανασηκώνεται γλιστράει, ξανακάθεται και στο τέλος κάθεται κάτω με τα γόνατα, 
γεγονός που μιμούνται αργότερα σχεδόν όλα τα παιδάκια.
Νοητικός: Και στο νοητικό συμμετέχει ενεργά πετάγεται για να μιλήσει αλλά απαντά 
σωστά. Απαντά με ζήλο και φωνάζει για να απαντήσει και να πάρει το λόγο. Όταν 
παίρνει το λόγο για να περιγράφει τις διακοπές της, τις περιγράφει με λεπτομέρειες 
αλλά περιγραφικά. Φαίνεται να μην κατέχει την επίσημη γλώσσα. Παρακολουθεί 
συνέχεια και πλησιάζει όλο και περισσότερο τη νηπιαγωγό. Προσπαθεί να 
επαναλαμβάνει ό,τι λέει η νηπιαγωγός και τελικά καταλήγει να επαναλαμβάνει μόνο 
την τελευταία συλλαβή ή λέξη συμπεριφορά που τη διατηρεί για αρκετή ώρα.
Παν/νίδι αε το νοητικό: Στο παιχνίδι συμμετέχει επίσης ενεργά. Προσπαθεί να πάρει 
το λόγο πριν έρθει η σειρά της και παρόλο τον ενθουσιασμό, όταν έρχεται η σειρά της 
κομπιάζει για να απαντήσει.
Ψυγοκινητικός: Ακολουθεί τις οδηγίες της νηπιαγωγού με ευκολία αλλά και σε αυτήν 
γίνεται παρατήρηση για το πώς έχει τα πόδια της, όταν ξαπλώνουν και 
συμμορφώνεται. Κι αυτή κρατάει ως το τέλος και πιο πολύ από τα άλλα κορίτσια που 
παρατηρήσαμε. Όταν βγαίνει έξω συμμετέχει κι αυτή στα προγνωστικά αλλά όχι 
τόσο έντονα όσο η ΖΠ3.
Φαγητό: Πλένει τα χέρια της, στρώνει πετσέτα και τρώει ήσυχα στη θέση της. Ζητά 
κι αυτή κρουασανάκι από τη διπλανή της η οποία δεν της δίνει αλλά φαίνεται να μην 
την πειράζει. Συζητάνε με τον ΖΠ5 για τη διαφορά του ζαμπόν από το σαλάμι. Η ίδια 
μοιράζεται το φαγητό της και τρώει ήσυχα και μιλάει με τα παιδιά γύρω της. Έπειτα 
όταν έρχεται ο ΖΠ1 και χτυπά τον ΖΠ5 και τη ΖΠ3 το καταγγέλλει γενικά, χωρίς 
όμως ανταπόκριση. Μαζεύει τα πράγματά της και τα τοποθετεί στη θέση τους. 
Διάλειιαια: Στην αρχή του διαλείμματος ακολουθεί κι αυτή τα άλλα παιδιά που 
μιλάνε στη διπλανή τάξη από το παράθυρο κι έπειτα πηγαίνει μαζί με την ΖΠ6 στην 
τσουλήθρα όπου κάθονται και παίζουν για αρκετή ώρα. Φαίνεται να μην είναι πάρα 
πολύ κοινωνική. Είναι πιο πολύ από τη ΖΠ6 αλλά λιγότερο από τη ΖΠ3. Παίζει και 
κάθεται συγκεκριμένα και περισσότερο με την ΖΠ6 και την ΖΠ2, αν και στο 
διάλειμμα η ΖΠ2 δεν ακολουθεί ιδιαίτερα. Αργότερα όταν σταματάνε να μαζεύονται 
όλοι, ξαναπηγαίνει στο παράθυρο μαζί με την ΖΠ2. Στη συνέχεια πηγαίνει και παίζει 
για λίγο σκοινάκι μόνη της κι έπειτα με τα άλλα κορίτσια. Όταν παρατηρείται από τη 
νηπιαγωγό μια ζημιά στον τοίχο και ρωτάει ποιος την έκανε, κανένας δεν απαντάει. 
Όταν ρωτάει τον ΖΠ1 η ΖΠ4 απαντά πως "ναι ο ΖΠ1 το έκανε" και η νηπιαγωγός την 
αποπαίρνει λέγοντας "ναι όλα ο ΖΠ1 τα κάνει" σαν να τη μαλώνει που απάντησε 
έτσι. Τέλος ακολουθεί τους κανόνες καθαριότητας και μπαίνει με το κάλεσμα στην 
τάξη. Ούτε αυτή νοιάζεται να μαζέψει το σκοινάκι που έπαιζε αλλά το παρατάει και 
μπαίνει μέσα.
Χειροτεγνία-κολλάΟ. Στη χειροτεχνία ξεκινά αμέσως μετά τις οδηγίες με αφοσίωση 
και τα καταφέρνει καλά. Δείχνει την εργασία της στη νηπιαγωγό και αυτή τη δείχνει 
στα άλλα παιδιά ως υπόδειγμα "κοιτάξτε τι ωραία που την έκανε η ΖΠ4, πάρα πολύ 
καλό, έτσι να το κάνετε κι εσείς". Κατά τη διάρκεια προσπαθεί να πιάσει κουβέντα με 
ένα άλλο κοριτσάκι αλλά κοιτάει τη νηπιαγωγό και σταματά την προσπάθεια. Η ΖΠ4 
δεν αποτελεί μόνο υπόδειγμα για τα άλλα παιδιά αλλά και πρόθυμος βοηθός. Έτσι 2- 
3 παιδάκια, χωρίς να τα βλέπει η νηπιαγωγός, δίνουν τα δελφίνια τους τα οποία έχουν 
λεπτομέρειες και δεν μπορούν να τα κόψουν στην ΖΠ4 κι αυτή τους τα κόβει με 
ευχαρίστηση.
Βίντεο: Μετά την χειροτεχνία μαζεύει τα πράγματα που έχει χρησιμοποιήσει και 
πηγαίνει και κάθεται στο σαλόνι με τη ΖΠ6 και τις φίλες της και συμμετέχει στη 
συζήτηση για το βίντεο, καθώς και για την συγκεκριμένη αλλά και για άλλες ταινίες.
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ΖΠ5, δυνατό, 6.4 χρονών, Επάγγελμα μητέρας: Ιδιωτική υπάλληλος, Μορφωτικό 
επίπεδο: Λύκειο, Επάγγελμα πατέρα: Αστυνομικός, Μορφωτικό επίπεδο: Λύκειο

Ά φιςη-Ελεύθεοες Δραστηριότητες: Έρχεται με τη μαμά του που τον φέρνει μέχρι 
μέσα. Τακτοποιεί τα πράγματα του μόνος του, ακόμη και το φαγητό του για το 
μεσημέρι που το βάζει μόνος του στο ψυγείο. Πηγαίνει μέσα στην τάξη κι αρχικά 
κάθεται απλά με το Γ. Όταν έρχονται και τα άλλα παιδιά αρχίζει και κυνηγιέται μαζί 
τους γύρω από τα τραπεζάκια, φωνάζει και τρέχει, συμπεριφορά που είναι μέρος του 
παιχνιδιού και δεν δημιουργεί πρόβλημα, ούτε τραβάει την προσοχή της νηπιαγωγού. 
Έπειτα κάθεται στην παρεούλα νωρίτερα από τη προτροπή της νηπιαγωγού και 
περιμένει να ξεκινήσουν οι δραστηριότητες.
Ο θ', ν.νωαένες Δραστηριότητες:
Ελεύθερες Ανακοινώσεις: Μιλάει μόνο, όταν του δοθεί ο λόγος, παρακολουθεί με 
ενδιαφέρον την διαδικασία και δεν συμμετέχει σε πειράγματα.
Νοητικός: Παρακολουθεί με ενδιαφέρον το θέμα και τις εικόνες που δείχνει η 
νηπιαγωγός. Συμμετέχει με αυτοπεποίθηση και απαντά σε κάποιες από τις ερωτήσεις 
που κάνει η νηπιαγωγός. Για να πάρει το λόγο δεν σηκώνει το χέρι του αλλά 
περιμένει για να μην διακόψει κάποιον κι έτσι μιλάει μόνο, όταν μπορεί. 
Χρησιμοποιεί αρκετά επίσημη γλώσσα και κατέχει την τέχνη της συζήτησης.
Παιγνίδι ιιε το νοητικό: Προσθέτει με ευχέρεια αντικείμενο στην πρόταση, όπου 
κατασκευάζουν και προσπαθεί να βοηθήσει τα άλλα παιδιά, όταν δυσκολεύονται, όχι 
όμως για να πάρει το λόγο. Κατεβαίνει κι αυτός από το παγκάκι, όπου κάθονταν για 
να πλησιάσει τη νηπιαγωγό και πηγαίνει αρκετά κοντά.
Ψυγοκινητικός: Ακολουθεί κανονικά τις οδηγίες της νηπιαγωγού και συμμετέχει με 
μεγάλη ευχαρίστηση. Δεν σπάει τους κανόνες και δεν κάνει ζαβολιές. Κρατάει κι 
αυτός μέχρι το τέλος και μάλιστα μένει στους 2 τελευταίους. Τα παιδιά που έχουν 
βγει από το παιχνίδι φωνάζουν ότι ο ΖΠ5 θα νικήσει όμως τελικά νίκησε άλλο 
κοριτσάκι. Πάντως το προγνωστικό ήταν από όλα τα παιδιά και με σιγουριά.
Φαγητό: Πλένει τα χέρια λόγω παρότρυνσης-υπενθύμισης της νηπιαγωγού και 
βοηθάει μαζί με τη ΖΠ6 τη νηπιαγωγό να βάλουν τα τραπεζάκια στη θέση τους. 
Στρώνει πετσέτα και έχει για φαγητό κέικ, που το ξετυλίγει άνετα. Τρώει και 
συζητάει ταυτόχρονα με τα παιδιά που κάθονται στο ίδιο τραπέζι. Κάνει σχόλιο και 
συμμετέχει στη συζήτηση για την διαφορά του σαλαμιού από το ζαμπόν. Στη 
συνέχεια παίζει για λίγο με το νερό της ΖΠ4, χωρίς να φαίνεται να την ενοχλεί. 
Έπειτα όμως αρχίζει να τον πειράζει ο ΖΠ1 και μάλιστα τόσο πολύ που βάζει τα 
κλάματα. Η αντίδραση του αυτή, τραβά την προσοχή της νηπιαγωγού, η οποία 
πηγαίνει και διευθετεί την υπόθεση. Ο ίδιος δεν κατηγορεί κανέναν δεν μπορεί 
βέβαια κι όλας, γιατί κλαίει αλλά η υπόλοιπη τάξη περιγράφει ακριβώς και σύσσωμη 
το περιστατικό. Μαζεύει τα πράγματά του στην τσάντα του και δεν αφήνει πίσω του 
ψίχουλα καθώς έτρωγε αρκετά προσεκτικά.
Aiolsiuua: Μόλις βγαίνουν πηγαίνει κατευθείαν στο μέρος με την άμμο και κάνει 
κατασκευές με τον ΖΠ1. Φτιάχνουν λάσπη και κατασκευάζουν πράγματα, όχι κάτι 
συγκεκριμένο αν και το παιχνίδι τους φαίνεται να έχει υπόθεση. Ακόμη κι όταν ο 
ΖΠ1 φεύγει από εκεί αυτός συνεχίζει το παιχνίδι και τον φωνάζει να έρθει να 
συνεχίσουν. Έπειτα μαζεύονται εκεί κι άλλα παιδιά και τότε ο ΖΠ1 αρχίζει να τους 
πετάει άμμο. Ο ΖΠ5, όταν βλέπει τη νηπιαγωγό, καταγγέλλει την πράξη του ΖΠ1, 
καταγγελία που έχει ως συνέπεια την τιμωρία του ΖΠ 1. Έπειτα μένει ξανά για λίγο 
μόνος στην άμμο και για να τραβήξει την προσοχή των άλλων παιδιών πηγαίνει εκεί 
που είναι μαζεμένα και ρωτάει ποιος θέλει να δει το μυστικό του. Ανταποκρίνεται η
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ΖΠ3 και πηγαίνει και παίζουν μαζί στην άμμο. Τέλος ακολουθεί τους κανόνες 
καθαριότητας μετά το διάλειμμα και τινάζεται επιμελώς.
Χειοοτεγνία-κο/ΙάΕ: Αρχικά όταν κάθονται μιλάει με τα παιδιά που κάθονται στο ίδιο 
τραπέζι και η νηπιαγωγός του κάνει παρατήρηση. Αυτός συμμορφώνεται και 
αφοσιώνεται στην εργασία. Κατανοεί με ευκολία τις οδηγίες για το κολλάζ και τα 
καταφέρνει με επιτυχία. Ζωγραφίζει αρκετές λεπτομέρειες σύμφωνα με τις οδηγίες 
της νηπιαγωγού αλλά όχι κάτι παραπάνω. Προσπαθεί με ζήλο να κολλήσει τα 
κομμάτια και τα κοχύλια που κολλάνε πιο δύσκολα.
Βίντεο: Όταν γίνεται το κάλεσμα, πηγαίνει και κάθεται ήσυχα και περιμένει να 
αρχίσει η ταινία. Συμμετέχει λίγο στην κουβέντα των κοριτσιών κι έπειτα κάθεται με 
τα άλλα παιδιά. Κάθεται κυρίως με τα αγόρια κι όταν έρχεται και τους πειράζει ο 
ΖΠ1 φωνάζει για λίγο αλλά τον ενδιαφέρει περισσότερο να βολευτεί για την ταινία. 
Όταν αρχίζει, παρακολουθεί και αφοσιώνεται αμέσως.

ΖΠ6, δυνατό, 6.2 χρονών, Επάγγελμα μητέρας: Καθηγήτρια, Μορφωτικό 
επίπεδο: Πτυχίο ΑΕΙ, Επάγγελμα πατέρα: Καθηγητής, Μορφωτικό επίπεδο: 
Πτυχίο ΑΕΙ

Λ ο ιοί-Ελεύθερες Δραστηριότητες: Έρχεται στο σχολείο με τη μαμά της η οποία την 
αφήνει έξω από την πόρτα. Έρχεται μόνη της τακτοποιεί τα πράγματά της δεν 
χαιρετά τη νηπιαγωγό (γιατί αυτή είναι μέσα στο γραφείο της), πηγαίνει στην τάξη 
και αρχίζει αμέσως το παιχνίδι με τις φίλες της. Παίζουν στη γωνιά της συζήτησης με 
το οικοδομικό υλικό. Κατασκευάζει στη μία πλευρά μόνη της ενώ ταυτόχρονα 
συζητά με τις φίλες της και κυρίως με την ΖΠ3 για διάφορα πράγματα. Δεν είναι η 
πιο ενεργητική στη συζήτηση. Περισσότερο απαντάει κι απλά συμμετέχει. 
Κατασκευάζει ένα σπιτάκι με πολλές λεπτομέρειες με αυτοπεποίθηση στις κινήσεις 
της και φαίνεται περισσότερο αφοσιωμένη στο παιχνίδι παρά στη συζήτηση η οποία 
είναι άσχετη με το παιχνίδι. Όταν μπαίνει η νηπιαγωγός μέσα στην τάξη και τους 
καλεί να συμμαζέψουν και να πάνε στη γωνιά της συζήτησης αυτή μαζεύει όχι μόνο 
το παιχνίδι που έπαιζε αλλά σηκώνεται και συμμαζεύει και τα τραπεζάκια όπου 
έπαιζαν τα αγόρια και τους υποδεικνύει να πάνε στην παρεούλα.
Ορναντοιιένες Δραστηριότητες:
Ελεύθερες Δραστηριότητες: Πιάνει μια θέση κοντά στη νηπιαγωγό και την κοιτάζει με 
αφοσίωση. Δεν πετάγεται για να απαντήσει αλλά μιλά μόνο, όταν της δίνεται ο λόγος 
και απαντά ντροπαλά αλλά σωστά και σε χαμηλό τόνο. Στις ελεύθερες ανακοινώσεις 
συμμετέχει ενεργά. Σηκώνει χέρι ή αρκετές φορές της δίνεται ο λόγος από τη 
νηπιαγωγό, χωρίς να τον ζητάει. Κάθεται στη θέση της χωρίς να κουνιέται.
Νοητικός: Στις ερωτήσεις που της απευθύνονται απαντά σωστά. Συνδέει τη ζέστη με 
το καλοκαίρι. Σε κάποιο σημείο που έρχεται η σειρά της να μιλήσει επαναλαμβάνει 
αυτό που είπε το παιδάκι πριν από αυτήν και φαίνεται να νοιώθει άσχημα που την 
κοιτάνε όλοι. Γενικά είναι ντροπαλή όταν μιλάει. Παρ' όλ' αυτά, όταν εισπράττει τα 
πρώτα μπράβο από τη νηπιαγωγό, αρχίζει με τις 2 φίλες της να πετάγεται και να 
φωνάζει τη σωστή απάντηση. Έπειτα στις ερωτήσεις που δεν ξέρει να απαντήσει 
αμέσως (άσχετα αν της απευθύνεται ο λόγος ή όχι) κάνει πως σκέφτεται και τελικά 
όταν ακούγεται η απάντηση μονολογεί "α, ναι, αλεύρι". Έπειτα φαίνεται να έχει 
αρκετές γνώσεις εκτός από αυτές που διδάσκονται στο σχολείο κι έτσι απαντά σωστά 
για την κίνηση του ηλίανθου, γνωρίζει την Κάρπαθο, όπου μάλλον έχει πάει κάποια 
στιγμή διακοπές, βρίσκει με λίγη βοήθεια την έννοια αλμυρή για τη θάλασσα, 
αναγνωρίζει τα φύκια ως φυτά της θάλασσας και κάνει μια καλή περιγραφή του 
φάρου χωρίς να βλέπει κάποια φωτογραφία παρόλο που λεει ότι η χρησιμότητά του
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είναι "για να μην κουτουλήσουν τα πλοία στα βράχια". Όταν σε κάποια στιγμή δεν 
παρακολουθεί αλλά μιλάει με τη ΖΠ3 κι ένα άλλο κοριτσάκι η παρατήρηση της 
νηπιαγωγού δεν γίνεται προς αυτήν αλλά προς το άλλο κοριτσάκι, γιατί δεν προσέχει. 
Γενικά παρακολουθεί και δεν είναι ο αρχηγός της φασαρίας ακόμη κι, όταν η φίλη 
της η ΖΠ3 προσπαθεί να την παρασύρει και της μιλάει, αυτή τις περισσότερες φορές 
δεν' ανταποκρίνεται.
Πσ.Γ/Λ’ίόι ιιε το νοητικό: Ενώ στο νοητικό είχε δείξει αρκετή ευχέρεια στο να μιλάει, 
στο παιχνίδι, δηλώνει ότι δεν μπορεί να βρει τι αντικείμενο θα έπαιρνε στην παραλία. 
Η νηπιαγωγός επιμένει και τα παιδιά την ενθαρρύνουν. Προσπαθεί, αγχώνεται και 
σκέφτεται και τέλος απαντά σωστά, λέγοντας ότι θα πάρει μια πετσέτα. Και σε αυτή 
τη δραστηριότητα αφού απαντά σε αυτή την ερώτηση αρχίζει να συμμετέχει πιο 
ενεργά, κατεβαίνει και από το καρεκλάκι της, όπως έχουν ήδη κάνει κάποια άλλα 
παιδιά για να είναι πιο κοντά στη νηπιαγωγό.
Ψυγοκινητικόε: Ακολουθεί τις οδηγίες όπως τις περιγράφει η νηπιαγωγός. Παίζει 
χωρίς να κάνει ζαβολιές ή να σπάει τους κανόνες και μένει σχεδόν τελευταία, όμως 
δεν τα καταφέρνει. Η νηπιαγωγός της κάνει μόνο μια φορά παρατήρηση, καθώς άπλα 
απλώνει τα πόδια της και δεν χωράνε τα άλλα παιδιά. Βασικά η παρατήρηση δεν 
γίνεται σε αυτό το περιεχόμενο αλλά λέγοντας ότι "δεν το κάνεις σωστά, μαζεμένα τα 
πόδια".
Φαγητό: Η ρουτίνα υπενθυμίζεται από τη νηπιαγωγό ολόκληρη κι έτσι όλα τα παιδιά 
πλένουν τα χέρια τους. Η ΖΠ6 βοηθάει τη νηπιαγωγό να τοποθετήσει τα τραπεζάκια 
στη θέση τους κι έπειτα κάθεται μαζί με τη ΖΠ3 και φαίνεται να μοιράζονται την ίδια 
πετσέτα την οποία στρώνει προσεκτικά η ίδια. Τρώει τοστ, μπορεί να ξετυλίξει από 
το αλουμινόχαρτο και το μοιράζεται με τη ΖΠ3. Κάθεται ήσυχα και τρώει. 
Συμμετέχει στις κουβέντες που γίνονται στο τραπέζι αλλά ούτε σηκώνεται από τη 
θέση της ούτε πειράζει κανένα παιδί. Τελειώνοντας μαζεύει τα πράγματά της από το 
τραπέζι και τινάζει την πετσέτα άλλα δεν μαζεύει τα ψίχουλα από το τραπέζι. 
Διάλειιαια: Αρχικά μαζί με τις φίλες της πηγαίνουν και μιλούν με τα παιδιά της άλλης 
τάξης από το παράθυρο. Έπειτα πηγαίνει για λίγο στην τσουλήθρα και μετά παίρνει 
ένα σκοινάκι, το δένει σε ένα δέντρο και παίζει με αυτό μόνη της. Δεν φέρεται 
αντικοινωνικά, καθώς μιλάει με όλα σχεδόν τα παιδιά εκτός από τα αγόρια και όταν 
δίνεται το ερέθισμα για να παίξει σκοινάκι με τα άλλα κορίτσια, συμμετέχει. Δεν 
δημιουργεί φασαρία δεν έχει καμία σχέση με τη νηπιαγωγό που κάθεται έξω για λίγο 
κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Τέλος ακολουθεί την ρουτίνα καθαριότητας του 
νηπιαγωγείου, αλλά δεν μαζεύει το σκοινάκι που έβγαλε. Το αφήνει έξω, όπως και τα 
άλλα παιδιά και η νηπιαγωγός δεν της κάνει παρατήρηση αλλά ζητά από ένα άλλο 
παιδί να τα μαζέψει.
Χειροτεγνία-κο)1όΖ: Η ΖΠ6 ορίζεται από τη νηπιαγωγό υπεύθυνη να δώσει ψαλίδια 
σε όλα τα παιδιά αλλά τελικά δεν το κάνει. Τα καταφέρνει καλά με την εργασία και 
προσθέτει στοιχεία με αρκετή φαντασία. Αργεί να τελειώσει παρ' όλ' αυτά την 
εργασία της και να πάει στο σαλόνι για να δουν βίντεο.
Βίντεο: Όταν πάει κάθεται ήσυχα και περιμένει συζητώντας με τα άλλα παιδιά για το 
βίντεο που θα δουν και για άλλα που έχει δει και που έχει στο σπίτι της. Όταν μπαίνει 
το βίντεο παρακολουθεί και απορροφάται, χωρίς να μιλάει ή να σχολιάζει.
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Παράρτημα III. Ερωτηματολόγιο προς τις Νηπιαγωγούς

Δημογραφικές πληροφορίες: παρακαλώ συμπληρώστε με ■/ στην επιλογή σας

Φύλο: άντρας□ γυναίκα □

Ηλικία: κάτω από 29 □
30-34 □
35-39 □
40-44 □
45-49 □
50 και άνω □

Χρόνια Υπηρεσίας: 0-4 □
5-9 □
10-14 □
15-19 □
20-ή περισσότερα □

Ποιος είναι ο ανώτερος τίτλος σπουδών που κατέχετε 
Πτυχίο Σχολής Νηπιαγωγών 
Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΕΙ 
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών □
Διδακτορικό □
Άλλο(συμπληρώστε).......................................................
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Παρακαλώ απαντήστε στις ερωτήσεις με τη σειρά που παρουσιάζονται

Τοποθετήστε τα παιδιά πάνω σε μια κλίμακα από το 1 ως το 6 ξεκινώντας από το 
πιο αδύναμο προς το πιο δυνατό.

Μαρ. Π Αν. lJ Αγγ. 1__I Κων. Ο Θο. 0 Θεο. Π

Παρακαλώ αξιολογείστε τις παρακάτω δράσεις με την εξής κλίμακα για κάθε 
παιδί
4 πάντα
3 αρκετά συχνά 
2 λίγες φορές 
1 ποτέ

Α. Αψιςη του παιδιού στο cr/ολείο:
Α1. Αφομοίωση καθημερινής ρουτίνας:

(τα παιδιά με τη σειρά που τα τοποθετήσατε παραπάνω)
Π1 Π2 Π3 Π4 Π5 Π6

1.Τοποθετεί τα πράγματά του στη θέση τους □ □ □ □ □ □

2.Πετάει τα πράγματα του στη μέση της τάξης □ □ □ □ □ □

3.Τακτοποιεί τα πράγματά του ο συνοδός του □ □ □ □ □ □

A2. Ελεύθερες δραστηριότητες:

1 .Παίζει με τα παιδιά που έχουν έρθει □ □ □ □ □ □

2.Παίζει μόνο με την παρέα του □ □ □ □ □ □
3.Κάθεται στην παρεούλα μόνο του □ □ □ □ □ □

4.Παίζει με το παιχνίδι που έχει φέρει μαζί του, μόνο του □ □ □ □ □ □
5. Κλαίει □ □ □ □ □ □

6.Πειράζει τα υπόλοιπα παιδιά □ □ □ □ □ □

7.Ασχολείται σε κάποια γωνιά μόνο του □ □ □ □ □ □

8.Μιμείται αυτό που κάνουν τα άλλα παιδιά □ □ □ □ □ □

9.Τα παιδιά τον αποφεύγουν □ □ □ □ □ □

10.Τα παιδιά τον απορρίπτουν □ □ □ □ □ □

11 .Διαβάζει ένα βιβλίο □ □ □ □ □ □
12.Τακτοποιεί το παιχνίδι με το οποίο ασχολείται,

μετά το τέλος των ελεύθερων δραστηριοτήτων □ □ □ □ □ □
A3.Λειτουργεί σύμφωνα με την πρωινή

καθημερινή ρουτίνα; □ □ □ □ □ □
169



Β. Οργανωιιένε€ Αραστηριότητει;:

Β.1 Γενική Συμπεριφορά του νηπίου 
Β.1.1 Καλ.εσμα στην γωνιά της συζήτησης

1 .Ακούει το κάλεσμά σας και ανταποκρίνεται αμέσως □ □ □ □ □ □
2.Αγνοεί το κάλεσμα □ □ □ □ □ □
3.Αρνείται να έρθει □ □ □ □ □ □
4.Μιμείται τα υπόλοιπα παιδιά □ □ □ □ □ □
5.Χρειάζεται να το καλέσετε προσωπικά □ □ □ □ □ □
6.Πηγαίνει μόνο του και περιμένει να αρχίσουν

οι δραστηριότητες □ □ □ □ □ □
Β.1.2Για να πάρει το λόγο:

1 .Σηκώνει το χέρι του □ □ □ □ □ □
2.Φωνάζει πιο δυνατά από τους συμμαθητές του □ □ □ □ □ □
3.Σηκώνεται όρθιο □ □ □ □ □ □
4.Διακόπτει τους άλλους □ □ □ □ □ □
5.Περιμένει τη σειρά του □ □ □ □ □ □
6.Σέβεται αυτούς που μιλάνε □ □ □ □ □ □
7.Χρειάζεται να του απευθύνετε το λόγο □ □ □ □ □ □
Β.2 Ελεύθερες ανακοινώσεις:
Β.2.1 Περιγράφει:

1 .Τη μέρα του με ευχέρεια □ □ □ □ □ □
2.Συγκεκριμένα περιστατικά που του ζητούνται □ □ □ □ □ □
3.Ασχετα γεγονότα □ □ □ □ □ □
4. Απαντά μονολεκτικά και δεν θέλει να μιλήσει □ □ □ □ □ □
Β.2.2 Κατά την περιγραφή:

1.Χρησιμοποιεί αφηρημένες έννοιες □ □ □ □ □ □
2.Αναφέρει λεπτομέρειες □ □ □ □ □ □
3.Παραθέτει ονομαστικά τα γεγονότα □ □ □ □ □ □
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B.3. Νοητικός τομέας:
Β.3.1 Κατά τη διάρκεια της Δραστηριότητας

1 .Παρακολουθεί με ενδιαφέρον

2. Παρακολουθεί σταδιακά

3. Χαζεύει αλλά παρακολουθεί

4. Είναι αδιάφορο για τη διαδικασία

5. Πειράζει τον διπλανό του

6. Σηκώνεται και φεύγει

7. Συμμετέχει ενεργά

8. Συμμετέχει μόνο με δική σας παρότρυνση

9. Δεν συμμετέχει

□□□□□□
□□□□□□
□□□□□□
□□□□□□
□□□□□□
□□□□□□
□□□□□□
□□□□□□
□□□□□□

Β.3.2 Όταν παίρνει το λόγο:
1. Διατυπώνει ερωτήσεις και σχόλια σχετικά

με το περιεχόμενο της δραστηριότητας
2. Διατυπώνει ερωτήσεις και σχόλια άσχετα

με το περιεχόμενο της δραστηριότητας
3. Εκφράζει γνώσεις που έχει αποκτήσει

κατά τη διάρκεια άλλων δραστηριοτήτων
4. Εκφράζει γνώσεις που έχει αποστηθίσει

κατά τη διάρκεια άλλων δραστηριοτήτων
5. Εκφράζει γνώσεις που έχει αποκτήσει

από το οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον
6. Συνδέει ουσιαστικά προηγούμενες γνώσεις

με το θέμα υπό συζήτηση
7. Συνδέει γνώσεις άσχετες μεταξύ τους,

επειδή μοιάζουν λεκτικά

8. Εκφράζει πρωτότυπες απόψεις
9. Επαναλαμβάνει αυτό που άκουσε

από τους συμμαθητές του

□□□□□□
□□□□□□
□□□□□□
□□□□□□
□□□□□□
□□□□□□
□□□□□□
□□□□□□
□□□□□□

Β.3.3 Όταν ένας συμμαθητής του παίρνει το λόγο: 

Ι.Τον ακούει υπομονετικά και με προσοχή

2.Δεν προσέχει τι λεει

□□□□□□
□□□□□□
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3. Τον διακόπτει □□□□□□

4. Προσπαθεί να τον βοηθήσει □□□□□□

5. Τον κοροϊδεύει □□□□□□

6. Εκφράζεται απαξιωτικά □□□□□□

Β.3.4. Προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή σας:

1 .Απαντώντας σε όσο το δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις □□□□□□

2. Σηκώνοντας χέρι D Π D Π Π Π
3. Μπαίνοντας μπροστά στους συμμαθητές του που μιλάνε □□□□□□

4. Κάνοντας φασαρία □□□□□□

ό.Πειράζοντας τον διπλανό του ή άλλο συμμαθητή του □□□□□□

6.Άλλο................................................... D D Π D Π Π

Β.3.5 Με ποιόν τρόπο μιλάει ανεξάρτητα από την εγκυρότητα αυτών που λ.εει;

1 .Με έπαρση □□□□□□

2. Ντροπαλά □□□□□□

3. Διατακτικά □□□□□□

4. Κανονικά □□□□□□

5. Χαμηλά D Π D Π Π Π
6. Δυνατά D Π D D Π Π
7. Αλλο..................... D Π Π D D Π

Β.3.6 Προσπαθεί να επιβάλχι τις απόψεις του; □□□□□□

Β.3.7 Κουράζεται εύκολ.α; □□□□□□

Β.3.8 Κουράζεται:

1 .Επειδή δεν κατανοεί το θέμα της δραστηριότητας □□□□□□

2. Επειδή δεν τον ενδιαφέρει το θέμα της δραστηριότητας 1_1 Π Π Π Ο [_ί
3. Επειδή κουράστηκε από

την προηγούμενη δραστηριότητα □□□□□□

172



B.3.9 Σε περίπτωση παρατήρησης:

1 .Αδιαφορεί και συνεχίζει την ίδια συμπεριφορά

2. Συμμορφώνεται

3. Κλαίει

4. Διαμαρτύρεται

5. Κατηγορεί κάποιο συμμαθητή του

6. Αλλο.............................................................

□□□□□□
□□□□□□
□□□□□□
□□□□□□
□□□□□□
□□□□□□

Β.4 Προμαθηματικά-Λογικομαθηματικές Συσχετίσεις:

I .Συμβαδίζει με το επίπεδο της τάξης
2. Μπορεί εύκολα να ταξινομήσει αντικείμενα

με 1 ή περισσότερα κριτήρια
3. μπορεί εύκολα να ομαδοποιήσει αντικείμενα

με 1 ή παραπάνω κριτήρια
4. Μπορεί εύκολα να αντιστοιχίσει αντικείμενα

με 1 ή παραπάνω κριτήρια
5. κατανοεί τις έννοιες της πληθυκότητας

(λιγότερα-περισσότερα)

6. Μπορεί με άνεση να κάνει συγκρίσεις
7. μπορεί με άνεση να κάνει εκτιμήσεις μεγεθών,

βάρους, ποσότητας

8. Γνωρίζει τους αριθμούς

9. Έχει κατανοήσει την έννοια των αριθμών
10. Μπορεί να τους χρησιμοποιήσει

σε οποιαδήποτε μορφή δραστηριότητας

II Έχει αφομοιώσει τις γνώσεις που έχει ήδη διδαχθεί

12.Μπορεί να κάνει πράξεις

□□□□□□
□□□□□□
□□□□□□
□□□□□□
□□□□□□
□□□□□□
□□□□□□
□□□□□□
□□□□□□
□□□□□□
□□□□□□
□□□□□□

Β.5 Προγραφή-Προανάγνωση:

1 .Συμβαδίζει με το επίπεδο της τάξης 
2Έχει κατανοήσει την αναπαράσταση

του προφορικού στο γραπτό λόγο

□□□□□□
□□□□□□

173



3.Μπορεί εύκολα να μεταφέρει διαδρομές

από το χαρτί σε κίνηση □ □ □ □ □ □
4.Μπορεί άνετα να εκφράσει λεκτικά τις διαδρομές □ □ □ □ □ □
5.Μπορεί εύκολα να μεταφέρει μια διαδρομή

σε γραφικό επίπεδο □ □ □ □ □ □
6.Είναι εξοικειωμένο με τα γράμματα □ □ □ □ □ □
7.Μπορεί με άνεση να αναγνωρίσει

τα γράμματα ή τις λέξεις που έχει διδαχθεί □ □ □ □ □ □
Β.6 Ψυχοκινητικός τομέας:
Β. 6.1 Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας:

1 .Κατανοεί τις έννοιες του χώρου □ □ □ □ □ □
2.Κατανοεί τις έννοιες του ρυθμού □ □ □ □ □ □
3.Συνδέει με επιτυχία τις οδηγίες σας

με τη συγκεκριμένη κίνηση του σώματος □ □ □ □ □ □
4.Μιμείται με επιτυχία ένα πρότυπο □ □ □ □ □ □
5.Πραγματοποιεί με επιτυχία μια μίμηση χωρίς πρότυπο □ □ □ □ □ □
6.μπορεί να προσδιορίσει τη θέση του

μέσα στο χώρο, λεκτικά □ □ □ □ □ □
7. Προσανατολίζεται στο χώρο με επιτυχία □ □ □ □ □ □
8.Οι κινήσεις του γίνονται με αυτοπεποίθηση □ □ □ □ □ □
9.Οι κινήσεις του γίνονται αγχωμένα □ □ □ □ □ □
10.Οι κινήσεις του γίνονται διατακτικά □ □ □ □ □ □
Β.6.2 Αν δεν τα καταφέρνει:

1. Αντιγράφει τις κινήσεις των άλλων παιδιών □ □ □ □ □ □
2.Ακούει προσεκτικά τις οδηγίες και προσπαθεί □ □ □ □ □ □
3.Κάνει ό,τι κίνηση θέλει αυτό □ □ □ □ □ □
4.Πειράζει τα άλλα παιδιά □ □ □ □ □ □
5.Δεν συμμετέχει □ □ □ □ □ □
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Γ. Φαγητό
Γ.1 Πώς αντιδρά στη ρουτίνα κάλεσμα/ πρόγραμμα του φαγητού;

□ □□1. Τρέχει παρασέρνοντας

2. Αδιαφορεί

3. Αποτραβιέται από τους υπόλοιπους

4. Περιμένει τη σειρά του

5. Πηγαίνει κανονικά

Γ.2 Πριν το φαγητό:
722.7 Προσωπική υγιεινή:

1 .Πλένει τα χέρια του από μόνο του

2. Πλένει τα χέρια του από μίμηση

3. Πλένει τα χέρια του, μετά από δική σας παρότρυνση

4. Δεν τα πλένει και αδιαφορεί

Γ.2.1 Πετσέτα:

1 .Στρώνει πετσέτα από μόνο του

2. Στρώνει μετά από δική σας παρότρυνση

3. Δεν στρώνει και αδιαφορεί για την παρότρυνση

4. Δεν στρώνει χωρίς παρότρυνση

5. Την στρώνει προσεκτικά

6. Τη στρώνει βιαστικά

7. Τη στρώνει πρόχειρα

Γ.3 Ξεκινά το φαγητό:

1 .Αρχίζει να τρώει μόνο του

2. Περιμένει τα άλλα παιδιά να αρχίσουν μαζί
3. Περιμένει τα άλλα παιδιά να αρχίσουν μαζί,

μετά από παρότρυνση
4. Κάνει παρατήρηση στα άλλα παιδιά που

δεν κρατούν τη διαδικασία

Γ.4 Κατά τη διάρκεια του φαγητού:

1 .Τρώει ήσυχα στη θέση του

□ □□ 
□ □□ 

□ □□ 
□ □□

□ □□ 
□ □□ 
□ □□ 
□ □□

□ □□ 

□ □□ 
□ □□ 
□ □□ 
□ □□ 
□ □□ 
□ □□

□ □□ 
□ □□
□ □□
□ □□

□ □□

□ □□ 
□ □□ 
□ □□ 
□ □□ 
□ □□

□ □□ 

□ □□ 

□ □□ 

□ □□

□ □□ 

□ □□ 
□ □□ 
□ □□ 
□ □□ 
□ □□ 
□ □□

□ □□ 
□ □□
□ □□
□ □□

□ □□
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2.Κάνει βόλτες με το φαγητό του 

.Κάνει βόλτες για να μιλήσει με άλλα παιδιά

4. Κάνει βόλτες για να πειράξει άλλα παιδιά

5. Παίζει με κάποιο παιχνίδι

6. Ανεβαίνει πάνω στο καρεκλάκι του

7. Πειράζει τον διπλανό του

8. Μαλώνει με τον διπλανό του

Γ.5 Όταν τρώει:

1 .Τρώει το φαγητό του

2. Το πετάει στους άλλους

3. Το δίνει σε άλλους

4. Παίρνει το φαγητό των άλλων

Γ.6 Πο>ς τελειώνει το φαγητό:

1 .Μαζεύει τα πράγματά του στην τσάντα

2. Τινάζει την πετσέτα στο καλάθι

3. Επιστρέφει την τσάντα του στην θέση του

4. Πετά τα ψίχουλα κάτω

5. Σκουπίζει το μέρος του

6. Σκουπίζει όλο το τραπέζι

7. Κάνει παρατήρηση στα παιδιά που δεν μαζεύουν

□□□□□□
□□□□□□
□□□□□□
□□□□□□
□□□□□□
□□□□□□
□□□□□□
□□□□□□
□□□□□□
□□□□□□
□□□□□□

□□□□□□
□□□□□□
□□□□□□
□□□□□□
□□□□□□
□□□□□□
□□□□□□
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Δ. Διάλειμμα
Δ.1 Έναρξη του διαλείμματος: 
Δ. 1.1 Πώς βγαίνει για διάλειμμα;

1 .Φεύγει μόνο του από την τάξη □□□□□□
2.Παίρνει άδεια από εσάς □□□□□□
3.Περιμένει την παρότρυνση σας □□□□□□
4.Μιμείται άλλα παιδιά □□□□□□
5.Παρασύρει άλλα παιδιά □□□□□□
6.Βγαίνει χαρούμενα □□□□□□
7.Βγαίνει αδιάφορα □□□□□□
8.Βγαίνει βαριεστημένα □□□□□□
9.Δεν θέλει να βγει διάλειμμα □□□□□□
Δ. 1.2 Αν μείνει μέσα στην τάξη: Μένει

1 .Μόνο του □□□□□□
2.Με τον φίλο του □□□□□□
3.Για να παίξει με τα παιχνίδια □□□□□□
4.Για να συνεχίσει την εργασία του □□□□□□
5.Γιατί δεν έχει φίλους □□□□□□
Δ.2 Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος: 
Δ.2.1 Πώς περνά την ώρα του;

1 .Παίζει με την παρέα του □□□□□□
2.Κουβεντιάζει με έναν φίλο του □□□□□□
3.Περιφέρεται και παίζει με όλες τις παρέες □□□□□□
4.Πειράζει τα άλλα παιδιά □□□□□□
5.Χτυπάει τα άλλα παιδιά □□□□□□
6. Απομονώνεται και παίζει μόνο του □□□□□□
7.Απομονώνεται και κάθεται και κοιτάει τα άλλα παιδιά □□□□□□
Δ.2.2 Που παίζει:

1 .Στον προβλεπόμενο χώρο □□□□□□
2.Έξω από τον προβλεπόμενο χώρο □□□□□□
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3.Μακριά από το οπτικό πεδίο σας □ □ □ □ □ □
4.Μέσα στο οπτικό πεδίο □ □ □ □ □ □
Α.2.3 Σε περίπτωση παρατήρησης:

1.Συμμορφώνεται □ □ □ □ □ □
2.Προσπαθεί να φύγει από το οπτικό σας πεδίο

και να συνεχίσει την συμπεριφορά □ □ □ □ □ □
3. Απολογείται □ □ □ □ □ □
4.Κατηγορεί κάποιο άλλο παιδί □ □ □ □ □ □
Α.2.4 Σε περίπτωση τιμωρίας:

1 .Συμμορφώνεται □ □ □ □ □ □
2.Διατηρεί την ίδια συμπεριφορά □ □ □ □ □ □
Α.2.5 Στο παιχνίδι του:

Ι.Έχει το ρόλο του αρχηγού □ □ □ □ □ □
2.Έχει το ρόλο του βοηθού του αρχηγού □ □ □ □ □ □
3.Έχει το ρόλο του οπαδού □ □ □ □ □ □
4.Δίνει ιδέες στην παρέα του □ □ □ □ □ □
5.Σπάει τους κανόνες του παιχνιδιού □ □ □ □ □ □
6.Δημιουργεί εντάσεις □ □ □ □ □ □
7.Θέλει να επιβάλλεται □ □ □ □ □ □
8.Απλά συμμετέχει □ □ □ □ □ □
9.Δέχεται αλλαγές που προτείνουν άλλα παιδιά □ □ □ □ □ □
Δ.3 Μετά το διάλειμμα:

1.Τηρεί τους κανόνες καθαριότητας της τάξης □ □ □ □ □ □
2.Συνεχίζει το παιχνίδι μέσα στην τάξη □ □ □ □ □ □
3.Συνεχίζει τον καβγά μέσα στην τάξη □ □ □ □ □ □
4.Παραμένει ζωηρό □ □ □ □ □ □
5.Ξεκουράζεται και περιμένει την επόμενη δραστηριότητα □ □ □ □ □ □
Δ.4 Τηρεί τους κανόνες του διαλείμματος; □ □ □ □ □ □
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Παρακαλώ συμπληρώστε με ·/ παραπάνω από μία απάντηση

Ε.1 Κατά τη γνώμη σας, η αξιολόγηση του νηπίου είναι κυρίως χρήσιμη για 
λόγους: (μία επιλογή)
1. Παιδαγωγικούς: Επανατροφοδότηση του προγράμματος, προσαρμογή 

δραστηριοτήτων
2. Ψυχολογικούς: ενίσχυση/ενθάρρυνση νηπίου
3. Αξιοκρατίας μέσα στην τάξη
4. Διερευνητικούς: για να ανακαλύψετε τις ιδιαίτερες ικανότητες και ανάγκες 

του νηπίου
5. Άλλο.........................

Ε.2 Κάθε πότε θα πρέπει να αξιολογούνται τα νήπια; (μία επιλ.ογή)
1. καθημερινά I
2. μία φορά την εβδομάδα I
3. μόνο στην αρχή της χρονιάς L
4. μόνο στο τέλος της χρονιάς
5. στην αρχή και στο τέλος της χρονιάς I
6. άλλο............................... Ζ

Ε.3 Η αξιολόγηση του νηπίου πρέπει να γίνεται από 
1 .Τη συμμετοχή του στις οργανωμένες δραστηριότητες
2. Τη συμπεριφορά του προς τα άλλα παιδιά
3. Από τη συμπεριφορά του προς τη νηπιαγωγό
4. Την αφομοίωση των κανόνων της τάξης
5. Την προσπάθεια που καταβάλει
6. Το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί
7. Τη συνεργασία του με άλλα παιδιά
8. Το αν οι ερωτήσεις και τα σχόλια που υποβάλει είναι

εύστοχα
9. Τη συμμετοχή στις ελεύθερες ανακοινώσεις

πολύ αρκετά λίγο καθόλου
□ □ □ □
□ □ □ D
□ □ □ D
□ □ □ □
□ □ □ □
□ □ □ C
□ □ □ C

□ □ □ □
□ □ □ □

Ε.4 Κατά την αξιολόγηση του νηπίου λ.αμβάνετε υπόψη σας:
1 .Τη γνώμη ή αντιμετώπιση από τα άλλα παιδιά □
2. Την ικανότητα του σε τεστ □
3. Την κίνησή του μέσα στην τάξη □
4. Πληροφορίες από τους γονείς □
5. Την οικονομική κατάσταση των γονέων □
6. Τη σύνθεση της οικογένειας

(μονογονεική, παραδοσιακή, κ.α.) □
7. Την αποτελεσματική ανταπόκριση του παιδιού

στις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος □
8. Την προσπάθεια που καταβάλει προκειμένου

να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του προγράμματος

□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □

□ □ 

□ □ 

□ □

□
C
C

□

G

□
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E.5 Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης σας θεωρείτε πως θα πρέπει να
κοινοποιούνται: (μία επιλογή)
1. Στους γονείς □
2. Στο παιδί □
3. Μέσα σε όλη την τάξη □
4. Σε κανέναν(είναι για δική σας μόνο χρήση)
5. Σε όλα τα προηγούμενα □

Ε.6 Αν εκτιμάτε ότι πρέπει να κοινοποιούνται μέσα σε όλη την τάξη αυτό θα πρέπει
να γίνει προκειμένου:
1 .Να γνωρίζουν και τα άλλα παιδιά τη θέση του □
2. Να πάρουν παράδειγμα προς μίμηση
3. Να πάρουν παράδειγμα προς αποφυγή
4. Για να υποστηρίξουν τα υπόλοιπα παιδιά τα αδύνατα

Ε. 7 Ποιόν τρόπο χρησιμοποιείτε κυρίως για να συλλέξετε πληροφορίες για την 
αξιολόγηση του νηπίου: (μία επιλογή)
1 .Από τις εργασίες του I
2. Καταγραφή της καθημερινής του συμπεριφοράς και κίνησης
3. Τεστ ικανοτήτων I
4. Επαναληπτικές ασκήσεις I
5. Απλή παρακολούθηση και μνημονική καταγραφή

Ε.8 Η καλή ή κακή επίδοση θεωρείται ότι επηρεάζεται από:
πολύ αρκετά λίγο καθόλου

1 .Τα ερεθίσματα που παίρνει από την οικογένεια
2. Το μορφωτικό επίπεδο των γονέων □
3. Τις φιλοδοξίες των γονέων □
4. Την ενθάρρυνση των γονέων □
5. Τις φιλοδοξίες του παιδιού □
6. Πόσα χρόνια βρίσκεται στο νηπιαγωγείο □
7. Την φυσική/ νοητική του κατάσταση □
8. Το πόσο αντιλαμβάνεται τα κίνητρα που του δίνονται □
9. Την προσπάθεια που καταβάλει □
10. Το φύλο του παιδιού □

L □ □
Ε □ □
Ε Π □
Ε □ □
Ε □ □
Ε □ □
Ε □ □
Ε □ □
Ε □ □
Ε □ □

Σημειώστε πιθανά άλλα σχόλ.ια, παρατηρήσεις ή προτάσεις:

Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία
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Παράρτημα IV: Απομαγνητοφωνημένες Συνεντεύξεις των παιδιών

ΑΠ1-Αδύναμο, Επάγγελμα μητέρας: Οικιακά, Μορφωτικό επίπεδο μητέρας: 
δημοτικό Επάγγελμα πατέρα: Οικοδόμος, Μορφωτικό επίπεδο πατέρα: δημοτικό

- Σ' αρέσει το σχολείο;
- ... .Ναι..... (διστακτικά)
- Τι σ'αρέσει πιο πολύ να κάνεις;

- Τι κάνεις όλη τη μέρα εδώ;

- Δεν σ' αρέσει τίποτα να κάνεις;

- Άρα δεν σ' αρέσει το σχολείο.
- .............. (νεύμα-όχι)
- Γιατί δεν σ' αρέσει το σχολείο;

- Έχεις φίλους εδώ;
- ....... Ναι...
- Ποιοι είναι οι καλύτεροί σου φίλοι εδώ;

- Αφού είπες ότι έχεις φίλους, ποιοι είναι οι καλύτεροί σου φίλοι;
- ...ΟΑΠ2....
- Και ποιος άλλος;

- Από τα κορίτσια;

- Είσαι καλός μαθητής στο σχολείο;
- ...ναι....
- Ποιος είναι ο καλύτερος μαθητής στην τάξη;

- Δεν ξέρεις;

- Δεν θέλεις να μου μιλήσεις;

ΑΠ2-Αδύναμο, Επάγγελμα μητέρας: Δασκάλα, Μορφωτικό επίπεδο: Παιδαγωγική 
Ακαδημία, Επάγγελμα πατέρα: Δάσκαλος, Μορφωτικό επίπεδο: Παιδαγωγική 
Ακαδημία

- Σ' αρέσει εδώ στο σχολείο;
- Ναι
- Τι σ'αρέσει πιο πολύ να κάνεις;
- Ε........ εργασίες, να παίζω, διάλειμμα..... αυτά........
- Πιο πολύ τι σ' αρέσει να κάνεις;
- Πιο πολύ.......θέλω.. .να παίζω με τα παιδάκια........
- Ποιοι είναι οι καλύτεροί σου φίλοι μέσα στο σχολείο;
- Ο Α, ο ΑΠ1, ο ΑΠ5, ο ΑΠ6..... όλοι αυτοί....
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- Και με ποιους δεν είσαι και πολύ φίλος;
- Απ' τον.....απ' την A
- Είσαι καλός μαθητής;
- Ναι
- Ποιος είναι ο πιο καλός μαθητής στην τάξη;
- Εγώ!
- Κι αυτός που δεν τα καταφέρνει και τόσο καλά ποιος είναι;
- Ο ΑΠ1.
- Κι όταν μεγαλώσεις τι θέλεις να γίνεις;
- Ε....... Φαντάρος...
- Και μετά τι δουλειά θέλεις να κάνεις;
- Ε..... θα.........(π)...να σκεφτώ............. θα σκουπίζω, θα...[......απ' όλα αυτά.
- Σαν φαντάρος θα τα κάνεις αυτά;
- Ναι

ΑΠ3-Μέτριο, Επάγγελμα μητέρας: Θεολόγος, Μορφωτικό επίπεδο: ΑΕΙ, Επάγγελμα 
πατέρα: Θεολόγος, Μορφωτικό επίπεδο: ΑΕΙ

- Σ' αρέσει εδώ στο σχολείο;
- Μα φυσικά!
- Γιατί σ' αρέσει στο σχολείο;
- Γιατί ....γιατί....βγαίνουμε έξω, παίζουμε και μετά μπαίνουμε μέσα, και σαν

εκείνες τις γάτες κοιμόμαστε..... [
- Και τι σ' αρέσει πιο πολύ να κάνεις στο σχολείο;
- Να παίζω.
- Από αυτά που κάνεις με την κυρία τι σ' αρέσει πιο πολύ;
- Ποιο; η ζωγραφική.
- Από αυτά που μαθαίνετε, που λέτε, που συζητάτε;
- Γράμματα, αριθμοί.......
- Σ' αρέσουν αυτά;
- Ναι, υπέροχα!...οι εργασίες.....
- Εδώ έχεις φίλους στο σχολείο;
- Μα φυσικά!
- Πόσους φίλους έχεις; πολλούς;
- ..... (μετράει).... 10 φίλοι!
- Ποιοι είναι οι καλύτεροί σου φίλοι;
- Ο ΑΠ6, ο ΑΠ5, η Α, ο Δ...
- Και ποιοι είναι που δεν κάνετε πολύ παρέα;
- Πολύ παρέα;...εμ, τα κορίτσια
- Με τα κορίτσια δεν κάνετε καθόλου παρέα;
- Μόνο με ένα κορίτσι, με την Α, ξέρεις.......και με το Γ το Σ
- Και ποιος νομίζει ότι είναι ο καλύτερος μαθητής στην τάξη;
- Ο ΑΠ6
- Κι αυτός που δεν είναι και τόσο καλός, ποιος είναι;
- Ποιος...μμ.........ατο βρήκα,...... όχι, όχι....ο ΑΠΙ
- Κι όταν μεγαλώσεις τι θέλεις να γίνεις;
- Εγώ όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω κτηνίατρος
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- Γιατί; είναι η μαμά σου κτηνίατρος;
- Όχι, ο παππούς μου ο Α στην Αλεξανδρούπολη
- Είναι κτηνίατρος;
- Ναι........... και πέθανε.
- Εσύ είσαι καλός μαθητής;
- Καμιά φορά όχι, μερικές φορές ναι........

ΑΠ4-Δυνατό, Επάγγελμα μητέρας: Οικιακά, Μορφωτικό επίπεδο: Λύκειο,
Επάγγελμα πατέρα: Αεροπόρος, Μορφωτικό επίπεδο: Σχολή Αεροπορίας

- Σ' αρέσει εδώ στο σχολείο;
- Ναι
- Τι σ'αρέσει πιο πολύ να κάνεις;
- Να ζωγραφίζω
- Και τι άλλο;
- Και να κάνω πρόβα για τη γιορτή
- Κι από αυτά που κάνετε με την κυρία σας εδώ, τι σ' αρέσει πιο πολύ;
- Μ' αρέσει........... Τίποτα δεν μ' αρέσει.
- Τίποτα δεν σ' αρέσει; ούτε καμία συζήτηση που έχετε κάνει....
- Ναι μία με τα λουλούδια.
- Και έχει φίλους εσύ εδώ πολλούς;
- Ναι
- Ποιοι είναι οι καλύτεροί σου φίλοι;
- Η Α, η Ε και η Κ
- Κι από τα αγόρια;
- Μμ........ ο ΑΠ6 κι ο ΑΠ5
- Και αυτοί που δεν κάνεις πολύ παρέα ποιοι είναι;
- Είναι η Δ, ο Κ και ο ΑΠ2.
- Για πες μου, ο καλύτερος μαθητής στην τάξη ποιος είναι; Μπορείς να πεις;
- Ναι, η Α
- Και ποιος άλλος, έχει άλλο καλό μαθητή η τάξη;
- Όχι
- Κι αυτός που δεν τα καταφέρνει και τόσο καλά ποιος νομίζεις ότι είναι;
- Νομίζω ότι είναι....... οΑΠΙ
- Εσύ είσαι καλή μαθήτρια;
- (νεύμα-ναι)
- Πόσο καλή; Σαν την Α ή.....
- Σαν την Α είμαι
- Κι όταν μεγαλώσεις τι θέλεις να γίνεις;
- ............. Τραγουδίστρια
- Γιατί θέλεις να γίνεις τραγουδίστρια;
- Γ ιατί μ' αρέσει να τραγουδάω

ΑΠ5-Δυνατό, Επάγγελμα μητέρας: Δασκάλα, Μορφωτικό επίπεδο: Παιδαγωγική 
Ακαδημία, Επάγγελμα πατέρα: Καρδιολόγος, Μορφωτικό επίπεδο: ΑΕΙ

Δεν ήθελε να μας μιλήσει
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ΑΠ6-Δυνατό, Επάγγελμα μητέρας: Φιλόλογος, Μορφωτικό επίπεδο: ΑΕΙ,
Επάγγελμα πατέρα: Δικηγόρος, Μορφωτικό επίπεδο: ΑΕΙ

- Σ' αρέσει το σχολείο;
- Ναι
- Τι σ' αρέσει πιο πολύ
- Η ζωγραφική
- Και τι άλλο;
- Οι εργασίες
- Ποιες εργασίες σ' αρέσουν ποιο πολύ;
- Ε....... Οι φωτοτυπίες,., και οι σκέτες
- Έχει πολλούς φίλους εδώ;
- Βέβαια, πάρα πολλούς
- Ποιος είναι ο καλύτερός σου φίλος;
- Ο A
- Και ποιος άλλος;
- Μ......... οΔ,οΓ,οΣ....
- Και ποιος δεν είναι και τόσο καλός φίλος σου;
- Ο Κ
- Και ποιος θα μπορούσες να πεις ότι είναι ο καλύτερος μαθητής εδώ μέσα;
- Ο ΑΠ5
- Και ποιος δεν είναι και τόσο καλός μαθητής;
- Ο ΑΠ3
- Εσύ είσαι καλός μαθητής;
- Όλοι είμαστε.
- Και όταν μεγαλώσεις τι θα ήθελες να γίνεις;
- Εγώ, δικηγόρος
- Σαν τον μπαμπά σου; ο μπαμπάς σου δεν είναι;
- Ναι

ΒΙΠ-Αδύναμο, Επάγγελμα μητέρας: Οικιακά, Μορφωτικό επίπεδο: Δημοτικό, 
Επάγγελμα πατέρα: Υπάλληλος Αγέτ, Μορφωτικό επίπεδο: Δημοτικό

- Σ' αρέσει το σχολείο;
- Ναι
- Γιατί σ' αρέσει;
- Γ ιατί είναι πολύ ωραίο και ζωγραφίζουμε και λέμε ποιήματα και μαθαίνουμε για

τον καιρό και για........ και για........πως το λένε, α!!....και για το...και για το.,.,α,
το είπα για τον καιρό και για το Χειμώνα και για. ...γιατί....... γιατί μ' αρέσει πολύ
το καβαλέτο κι αυτά που είναι όλα στο σχολείο μας.

- Και τι σ' αρέσει πιο πολύ να κάνεις;
- Μ μ........ κάστρα
- Με τα τουβλάκια που φτιάχνατε τώρα έξω;
- Δεν είναι τουβλάκια.
- Πως τα λένε αυτά;
- Ξύλινα....
- Ναι αυτά. Και ποιοι είναι οι καλύτεροί σου φίλοι στο σχολείο;
- Ο ΒΠ3 κι ο Κ
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- Κι από τα κορίτσια;
- Ε....... η ΒΠ6 και.........και η ΒΠ4
- Και ποια παιδάκια δεν θέλεις να κάνεις παρέα;
- Ε.......μμ......ο Α και............και την I.
- Και ποιος νομίζεις πως είναι στην τάξη σου ο καλύτερος μαθητής;
- Ε........... (π)......ο ΒΠ3
- Και καλύτερη μαθήτρια;
- Ε........η I
- Αλλη δεν υπάρχει καλύτερη μαθήτρια;
- Ε........η ΒΠ6
- Και ποιοι νομίζεις ότι δεν είναι καλοί μαθητές;
- Ε....... ο Α και η Α.
- Η ΒΠ2 είναι καλή μαθήτρια;
- (νεύμα-όχι)...γιατί δεν ξέρει....[....πως το λεν....γιατί κάνει σαχλακούπες.., πώς

το λέν, λέει μωρό και σηκώνει τα πόδια και είναι με την κοιλιά κατ....... με την
κοιλιά περπατάνε;....

- Εσύ είσαι καλός μαθητής;
- Ναι
- Και τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις;
- Μ...... γιατρός
- Γιατί θέλεις να γίνεις γιατρός;
- Γιατί καιη Αφροδίε... [....έγραφε....
- Τι;
- Γιατί και η Αφροδίε...έγραφε....
- Τι;
- Η Αφροδίτη η αδελφή μου!
- Α! δίνει πανελλήνιες τώρα;
- Ναι
- Και θέλει να γίνει γιατρός;
- Ναι
- Είναι κι ο μπαμπάς σου γιατρός;
- Όχι, ο μπαμπάς μου είναι..... είναι....... τίποτα δεν είναι. Απλά έχει ένα

αυτοκίνητο..
- Και τι δουλεία κάνει;
- Ε, πηγαίνουμε στο χωριό, ερχόμαστε στο Βόλο. Ε..... εμείς...εμείς στο χωριό

έχουμε πουλάκια!
- Τι πουλάκια;
- Πουλάκια. Οι κότες είχαν πολλές μέρες για να κάνουν τα αυγά και το μαύρο 

αυγό γέννησε μαύρο πουλάκι και το άσπρο με άσπρο πουλάκι
- Κι η μαμά σου τι δουλεία κάνει;
- Ε, σκάβουνε, φυτεύουμε μπουστάνια, φυτεύουμε....... αγγούρια και ντομάτες...
- Και μετά τις παίρνουν και τις πουλάνε;
- Όι δεν τις πουλάν τις τρώμε

ΒΠ2-Αδύναμο, Επάγγελμα μητέρας: Οικιακά-ημιαπασχολούμενη, Μορφωτικό 
επίπεδο: δημοτικό, Επάγγελμα πατέρα: Οικοδόμος, Μορφωτικό επίπεδο: Δημοτικό

- Σ' αρέσει το σχολείο;
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Ναι
Γιατί σ' αρέσει;
Γιατί μαθαίνουμε ζωγραφιές.....
Και τι άλλο μαθαίνετε;
Ε... ,γλάμματα........
Και τι άλλο;
......... (π)........προσευχή....
Τι άλλο μαθαίνετε;
Πάρα πολλές προσευχές
Και με την κυρία σας τι μαθαίνετε όταν κάθετε και συζητάτε; 
..... (π).. ..ε, αυτά τα γράμματα
Κι εσένα τι σ' αρέσει περισσότερο να κάνεις στο σχολείο;
Ε..... να παίρνω ζωγραφιές και γράμματα
Και να παίζεις;
Ναι........ και να παίζω με τα άλλα παιδιά....
Και ποιοι είναι οι καλύτεροί σου φίλοι από τα άλλα παιδιά;
Ε.....η ΒΠ4, η ΒΠ5, η ΒΠ6 κι ο A
Και ποια δεν θέλεις να κάνεις παρέα, δεν είναι φίλοι σου;
Ε.. ..ο ΒΠ3 και ο Κ.
Δεν είναι φίλοι σου;
Όχι
Γιατί;
Γιατί κάνουν σαν τέρατα.
Αλλά τα κορίτσια είναι όλες φίλες σου.
Ναι.
Δεν είναι κανένα που άεν θέλεις να κάνεις παρέα;
Όχι.
Και ποιος νομίζεις ότι είναι η καλύτερος μαθητής της τάξης; 
Ε....νομίζω πως είναι ο, ο, ο, ο....όχι ....(π)....
Ποιος νομίζεις πως είναι ο καλύτερος μαθητής της τάξης; 
Νομίζω πως είναι η ΒΠ5 
Κι από τα αγόρια;
Ε....νομίζω πως είναι η Α.
Και ποιος δεν είναι καλός μαθητής;
Ο ΒΠ3 και ο Κ.
Κι από τα κορίτσια;
Όλα τα κορίτσια........
Δεν είναι ή είναι;

Είναι καλές μαθήτριες τα άλλα κορίτσια;
Ναι, αλλά η ΒΠ5..λίγο δεν τα κάνει και σωστά τα τέτοια που μαθαίνουμε εδώ. 
Άρα η ΒΠ5 δεν είναι καλή μαθήτρια;
Όχι
Ποια είναι η κάλώτερη μαθήτρια απ' όλα τα κορίτσια;
Η ΒΠ4
Κι εσύ είσαι καλή μαθήτρια;
Ναι
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- Και τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις;
- Ε..... να βρω για δουλειά ένα κομμωτήριο.
- Γιατί σ' αρέσει να γίνεις κομμώτρια;
- Ε.. γιατί κοιτάω όλες τις κομμώτριες που βάφουν τα ανθρωπάκια....
- Είναι η μαμά σου κομμώτρια;
- Όχι η μαμά μου δούλευε σε δύο δουλειές και τώρα το σταμάτησε....
- Τι δουλειές έκανε;
- Ε, σ' ένα ξενοδοχείο........ και.,.,κράταγε και μετά από το ξενοδοχείο που

δούλευε, ένα παιδάκι
- Κι ο μπαμπάς σου;
- Ο μπαμπάς μου οικοδόμος δουλεύει
- Φτιάχνει σπίτια;

- Ναι, ε;
- (νεύμα-ναι)

ΒΠ3-Μέτριο, Επάγγελμα μητέρας: Οικιακά, Μορφωτικό επίπεδο: Λύκειο,
Επάγγελμα πατέρα: Δημοτικός Υπάλληλος, Μορφωτικό επίπεδο: Λύκειο

- Σ' αρέσει εδώ στο σχολείο;
- Ναι
- Γ ιατί σ' αρέσει;
- Γιατί έχει πάρα πολλά παιχνίδια και μπορώ να παίζω με τους φίλους μου

και..........και η κυρία μας, μας μαθαίνει και πράγματα.
- Τι σ' αρέσει να μαθαίνεις;
- Για τα ζώα
- Κι από αυτά που κάνετε με την κυρία σας τι σ' αρέσει πιο πολύ να κάνεις;
- Να........... να πηγαίνουμε εκδρομές
- Από αυτά που κάνετε όμως μέσα στο σχολείο;
- Να παίζω
- Με την κυρία σας;
- Με τους φίλους μου
- Με την κυρία σας τι σ' αρέσει να κάνεις πιο πολύ;
- Εμ, να........ μαθαίνω πράγματα......
- Όπως;
- Όπως.....όπως να μαθαίνω για τα ζώα.......
- Τι άλλο μαθαίνεις;
- Μαθαίνουμε και για τη γη
- Τι μαθαίνετε για τη γη;
- Που γυρνάει γύρω-γύρω.......
- Και;
- .. .και μαθαίνουμε και για τον ήλιο που δεν κουνιέται καθόλου αλλά φαίνεται σαν 

να κουνιέται.
- Μάλιστα. Ωραία πράγματα μαθαίνετε. Κι έχεις φίλους εδώ πέρα;
- Ναι
- Ποιοι είναι οι καλύτεροί σου φίλοι;
- Ο Κ, ο ΒΠ1 και ένας άλλος.............δεν τον έχω εδώ πέρα.
- Και είναι κανένα παιδάκι που δεν θέλεις να κάνεις μαζί του παρέα;
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Μμμ.,.ναι
Ποιος;
Είναι.. .πολλά, μόνο με τα κορίτσια..
Με τα κορίτσια δεν κάνεις παρέα;
Ναι
Γιατί;
Γιατί... .γιατί παίζουνε στα κοριτσίστικα πράγματα.
Και ποιος νομίζεις ότι είναι η καλύτερος μαθητής στην τάξη;
Ο....... νομίζω ότι......επειδή έχω φίλο και τον ΒΠ1 και τον Κ, νομίζω ότι είναι ο

ΒΠ1 και ο Κ.
Ναι αλλά κι άλλα παιδάκια δεν είναι καλοί μαθητές που δεν είναι φίλοι σου;
Ναι είναι κάποιοι αλλά.........δεν είναι και......πάρα πολύ καλά....
Και ποιος δεν είναι καλός μαθητής;
Δεν είναι η ΒΠ2....... (π)......... κι η........ (π)...και η A
Δεν είναι αυτές καλές μαθήτριες;
Ναι
Είναι ή δεν είναι;
Δεν είναι
Κι από τα κορίτσια δεν είναι καμία καλή μαθήτρια;
Είναι
Ποια είναι;
Η ΒΠ6 και η ΒΠ4 
Εσύ είσαι καλός μαθητής;
Ναι
Και τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις;
Να γίνω,.......να γίνω, να γίνω, να γίνω..........ιππότης
Ιππότης; Υπάρχουν ιππότες σήμερα;
Όχι, αλλά.......εγώ θέλω
Ναι αλλά και τι δουλεία θα κάνεις;
Θα......... θα παλεύω
Με ποιους θα παλεύεις;
Με τους κακούς και με τους δράκους....
Ναι αλλά για να δουλέψεις αφού δεν υπάρχουν ιππότες τι θέλεις να κάνεις;
Να..... να πάρω μια στολή........να πάρω μια στολή όταν μεγαλώσω μεγάλη και να

τη φοράω
Ναι, αλλά τι δουλεία θα κάνεις; πως θα βγάζεις λεφτά για να φας;
Πώς; Θα πηγαίνω στη δουλεία.......
Ποια δουλεία;
Θα......θα πηγαίνω στη δουλεία που κάνει κι ο μπαμπάς μου, που πηγαίνει

κάπου, έχει σκυλιά κι έχει και εργαλεία εκεί πέρα...έχει τάνκς, έχει τέτοια 
πράγματα, έχει ένα αυτοκίνητο της δουλειάς, έχει και μια βρύση και βάζει 
βενζίνες και θα πηγαίνω εκεί, θα παίρνω και λεφτά κι αυτό.
Α, και θα είσαι ιππότης τις υπόλοιπες ώρες, ε;
Ναι
Ο μπαμπάς σου τι δουλειά κάνει;
Δουλεύει και παίρνει λεφτά και μας παίρνει και παιχνίδια 
Μάλιστα, η μαμά σου;
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- Η μαμά μου; Η μαμά μου δουλεύει σε μια επιχείρηση
- Ποια επιχείρηση; Τι κάνει εκεί;
- Παίρνει λεφτά.
- Ναι, αλλά τι κάνει στη δουλειά της;
- Παίρνει λεφτά για να πάρει φαγητό να τρώμε, να.....να πίνουμε νερό......να.......
- Ναι, αλλά τι κάνει στη δουλειά της; πουλάει κάτι;
- Όχι μωρέ, δίνουμε λεφτά στη δουλειά, γράφουμε, έχουμε πίνακες εκεί πέρα....

ΒΠ4-Μέτριο, Επάγγελμα μητέρας: Οικιακά, Μορφωτικό επίπεδο: Λύκειο,
Επάγγελμα πατέρα: Συντηρητής Αυτοκινήτων, Μορφωτικό επίπεδο: Λυκείου

- Σ' αρέσει εδώ στο σχολείο;
- Ναι
- Γιατί σ' αρέσει;
- Γιατί ζωγραφίζουμε....γιατί παίζουμε.......[
- Και με την κυρία σας τι σ' αρέσει πιο πολύ να κάνετε;
- Εμ.,.,μ........ να ζωγραφίζουμε
- Κι από αυτά που κάνετε με την κυρία σας στον κύκλο ας πούμε;
- Μ........ να..... ο κύκλος του νερού
- Λ, ο κύκλος του νερού; και τι γίνεται εκεί για πες μου
- Μαθαίνουμε από....... από πού έρχεται το νερό.........και πολλά πράγματα. Το

χιόνι είναι από νερό......... [........κι άλλα πράγματα.
- Κι εσύ εδώ έχεις φίλους;
- Ναι
- Ποιοι είναι οι καλύτεροί σου φίλοι;
- Ο Λ
- Ο Λ μόνο;
- Ναι
- Και από τα κορίτσια;
- Η ΒΠ6.......εεε.........καιηΒΠδ....
- Και ποιοι είναι αυτοί που δεν κάνεις παρέα;
- Ο Κ, ο ΒΠ3, η I και η ΒΠ2. Και ο ΒΠ1.
- Και ποιος νομίζεις ότι είναι ο καλύτερος μαθητής στην τάξη;
- Ο Λ
- Ο Λ είναι ο καλύτερος;
- Ναι, γιατί όταν έρχονται και μας πειράζουνε τα αγόρια εκείνος συνέχεια τους 

χτυπάει γιατί εκείνος φυλάει εμάς..
- Και από τα κορίτσια ποια είναι η καλύτερη μαθήτρια;
- Εγώ!
- Εσύ είσαι η καλύτερη μαθήτρια;
- Ναι
- Και ποιος δεν είναι και τόσο καλός μαθητής;
- Ο Κ και ο ΒΠ3 γιατί ο Κ κι ο ΒΠ3 χαζεύουν, και χαζεύουνε τα λουλούδια,

παίζουνε.......και χτυπάνε εμάς
- Κι από τα κορίτσια ποια δεν είναι καλή μαθήτρια;
- Η ΒΠ2
- Δεν είναι καλή μαθήτρια;
- Ναι, γιατί συνέχεια μιλάει κι εμάς.......... μας πειράζει
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- Κι εσύ που είσαι η καλύτερη μαθήτρια τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις;
- Μμ.......δεν ξέρω
- Δεν έχεις σκεφτεί τίποτα που να σου αρέσει;
- Όχι
- Τίποτα, τίποτα;
- Τίποτα
- Δεν μπορεί, όλο και κάτι θα έχεις σκεφτεί....

- Τι δουλειά θέλεις να κάνεις;
- Θέλω να γίνω γιατρός
- Τι γιατρός θέλεις να γίνεις;
- Μ..... για τα ζώα.....
- Γιατί;
- Γιατί πιο πολύ μ' αρέσουν τα ζώα

ΒΠ5-Δυνατό, Επάγγελμα μητέρας: Θεολόγος, Μορφωτικό επίπεδο: ΑΕΙ, Επάγγελμα 
πατέρα: Στρατιωτικός, Μορφωτικό επίπεδο: Στρατιωτική Σχολή

- Σ' αρέσει το σχολείο;
- Ναι
- Γ ιατί σ' αρέσει;
- Γ ιατί... .έχει το καβαλέτο κι αυτό το ρολόι εκεί
- Ναι, αλλά, σ' αρέσει να έρχεσαι εδώ στο σχολείο;
- Ναι
- Γ ιατί σ' αρέσει να έρχεσαι;
- Ε..... επειδή κάνουμε.........πολλά, διάφορα πράγματα που μ' αρέσουν
- Τι σ' αρέσει πιο πολύ από αυτά που κάνετε;
- Το καβαλέτο....
- Και τι άλλο;
- Ε, και........... και αυτό.. .το ρολόι που είναι εδώ.
- Από αυτά που κάνετε με την κυρία σας τι σ' αρέσει πιο πολύ;
- Ε..............(π)....οιπρόβες μας.
- Πέρα από αυτό, που κάνετε όλη τη χρονιά; όχι μόνο αυτά που κάνετε τώρα για τη

γιορτή.....

- Μ;
- Ε........ (π)...μ'αρέσει............να ζωγραφίζω.
- Και τι άλλο;
- Και........ να....κάνω για........ (π)....για είναι.......να πηγαίνω στο δάσος με την

κυρία
- Αυτό το κάνατε και χθες;
- Όχι στο νερόμυλο πήγαμε χθες
- Κι εδώ στο σχολείο που σ' αρέσει, έχεις φίλους;
- Ναι
- Ποιοι είναι οι καλύτεροί σου φίλοι;
- Η ΒΠ6 και η ΒΠ4
- Από τα αγόρια;
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- ..... μόνο από τα κορίτσια είναι........(πιο μεγάλη παύση)
- Από τα αγόρια;
- ...,οΑ
- Και ποια παιδάκια δεν θέλεις να κάνεις παρέα;
- Κι άλλα
- Που δεν θέλεις να κάνεις παρέα μαζί τους; Ποιοι είναι;
- Είναι τα άλλα αγόρια........... είναι πολύ άτακτα
- Εσύ ποιος νομίζεις ότι είναι ο καλύτερος μαθητής μέσα στην τάξη;
- ..........(π).........όλοι εκτός από τον ΒΠ3..........και τον Κ
- Αυτοί δεν είναι καλοί μαθητές;

- Μ;
- ............ε....μερικές φορές ο Κ κάνει ψάρια ενώ ο Γ(ΒΠ3) όταν ζωγραφίζει κάνει

μουτζούρες.....κάνει δράκους, με φωτιές και τέτοια.........[
- Όλα τα άλλα παιδιά είναι καλοί μαθητές;
- Ναι
- Ποιοι είναι οι καλύτεροι;
- Κανένας.......όλοι........επειδή μερικές φορές έχει κακούς και καλούς..
- Εσύ είσαι καλή μαθήτρια;
- ..... ναι.....
- Και τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις;
- Θα γίνω........
- Τι σ'αρέσει πιο πολύ να γίνεις;
- ........... να γίνω....να......
- Τι δουλεία θα κάνεις;
- Να κάνω....αστυνόμος
- Γιατί; είναι η μαμά σου αστυνόμος;
^ Όχι
- Ο μπαμπάς σου;
- Ο μπαμπάς μου ούτε κι αυτός
- Γιατί θέλεις να γίνεις αστυνόμος;
- Ε........... (π)......γιατί μ'αρέσει
- Δεν σ' αρέσει να γίνεις κάτι άλλο;
- Και τ' άλλα μ' αρέσουν αλλά πιο πολύ αυτό.
- Η μαμά σου τι δουλεία κάνει;
- Η μαμά μου. ...δεν έχει ακόμα δουλειά, δεν βρήκε ακόμα.
- Α, ψάχνει;
- Ναι
- Ο μπαμπάς σου;
- Ο μπαμπάς μου είναι....... (π)....ε......στο στρατό, φτιάχνουν άρματα

ΒΠ6-Δυνατό, Επάγγελμα μητέρας: Συνταξιούχος Νοσηλεύτρια, Μορφωτικό 
επίπεδο: ΤΕΙ, Επάγγελμα πατέρα: Ναυτικός, Μορφωτικό επίπεδο: Εμπορική Σχολή

Σ' αρέσει εδώ στο σχολείο; 
Ναι σ' αρέσει πολύ;
Ναι
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Γιατί σ' αρέσει;
Γιατί έχω καλούς φίλους., είναι ωραία....ε...γιατί..... μ' αρέσει γιατί...περνάω

ωραία.....δεν μαλώνουμε πολλές φορές.........και.........επειδή έχω καλούς φίλους.
Αυτά που κάνετε σ' αρέσουν; Τι σ' αρέσει πιο πολύ να κάνεις;
Το βιβλίο εκεί πάνω (δείχνει)
Να συμπληρώνεις το βιβλίο;
Ναι
Τι κάνεις ακριβώς εκεί;
Εκεί πέρα....βρίσκουμε..... ας πούμε....μια γάτα.......... κάνουμε παζλ, κόβουμε

κάτι που έχει, κόβουμε κάτι σαν παζλ και τα.......κι όταν τα φτιάχνουμε, από χαρτί
είναι αυτά, κι όταν τα φτιάχνουμε, μετά βγαίνουμε και.....βγαίνουμε και
πηγαίνουμε να πάρουμε το μολύβι μας.......και μετά άμα ας πούμε είναι ένα
παιδάκι που θέλει να πάει στο σχολείο του, ε, εμείς με το μολύβι θα κάνουμε το 
δρόμο και θα φτάσουμε στο σχολείο του παιδιού.
Μάλιστα, ωραία. Και τι άλλο από αυτά που κάνετε με την κυρία σας σου 

αρέσουν;
Ναι
Τι σ' αρέσει περισσότερο από αυτά που κάνετε με την κυρία σας;
Να....... λέμε τραγούδια, να μας δείχνει..... διάφορα λουλούδια, να ........να λέμε

για το ποτάμι........ και πιο πολύ να ζωγραφίζουμε.
Μάλιστα. Εδώ στο σχολείο έχεις φίλους, έχεις καλούς φίλους;
Ναι!
Ποιοι είναι οι καλύτεροι σου φίλοι;
Η ΒΠ4
Μόνο η ΒΠ4 είναι καλή σου φίλη; Και ποιος άλλος;
Κι η A
Από τα αγόρια;
Ο Α και ο Κ
Και είναι κανένας που δεν κάνεις παρέα; Που δεν θέλεις να κάνεις παρέα;
Ναι είναι η ΒΠ2 και ο ΒΠ3
Δεν θέλεις να κάνεις παρέα μ' αυτούς; γιατί;
Γιατί ο ΒΠ3 όλο δεν κάθεται ήσυχα, πηγαίνω να του πω κάτι και φεύγει και η 

ΒΠ2 όλο μαλώνει
Μπορείς να μου πεις ποιος είναι από την τάξη σας ο καλύτερος μαθητής; ποιοι 

νομίζεις ότι είναι οι καλύτεροι μαθητές;
Μμμ.,.η ΒΠ4, εγώ..... και....η A
Και από τα αγόρια;
Ο Α, και ο ΒΠ3...εεε...και ο Κ και ο ΒΠ1 
Ποιοι δεν είναι και τόσο καλοί μαθητές;
Η I.......η...ο........(π)....ποιος είναι τώρα...η Ι,.,.και η Α
Δεν είναι καλοί μαθητές;
Όχι λίγο είναι. Όταν τεμπελιάζει τα κάνει άσχημα, όταν είναι σοβαρή τα κάνει 

σωστά.
Εσύ τώρα που είσαι και καλή μαθήτρια, τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις;
Εγώ;........ δεν έχω αποφασίσει ακόμη...
Περίπου; τι σκέφτεσαι;
Σκέφτομαι να γίνω αστυνόμος. Αλλά δεν νομίζω γιατί είναι δύσκολο να πιάνουμε 

τους αστυνο.....να πιάνουμε τους κλέφτες.
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- Α, τίποτα άλλο; σκέφτεσαι;
- Σκέφτομαι να γίνω οδοντίατρος ή μαμά, να μην δουλεύω καθόλου, να δουλεύει ο

άντρας μου, ή να....να πάω και σε ξένη χώρα, πώς! Να μείνω εδώ;!, ή να....ή 
να.....ή να..... (π)....να δουλεύω.........(π)...ηθοποιός........μπορεί μετά......

- Τι δουλειά κάνει η μαμά σου;
- Η μαμά μου δούλευε.. .γιατρίνα
- Και τώρα είναι σπίτι;
- Ναι, κι όταν πήγαν να μου βγάλουν τα κρεατάκια, είχα κάτι εδώ (δείχνει στο 

σωστό μέρος) κι ο...,ε....και....είπε ο γιατρός να μου τα βγάλει κι εγώ είπα "η 
μαμά μου, η μαμά μου, η μαμά μου!"

ΓΠ1-Αδύναμο, Επάγγελμα μητέρας: Οικιακά, Μορφωτικό επίπεδο: Δημοτικό, 
Επάγγελμα πατέρα: Αγρότης, Μορφωτικό επίπεδο: Δημοτικό

- Σ' αρέσει εδώ στο σχολείο;
- Ναι
- Πολύ;
- Ναι
- Τι σ'αρέσει πιο πολύ να κάνεις;
- Ε να ζωγραφίζω..(ντροπαλά)
- Κι από αυτά που κάνετε με την κυρία σας τι σ' αρέσει περισσότερο;
- Ε....όεν ξέρω..............δεν θυμάμαι τώρα.........(μουρμουρίζει)
- Τι σ' αρέσει πιο πολύ να μαθαίνεις, να κάνεις με την κυρία σου;
- Ε λουλούδια
- Τι να μαθαίνετε για τα λουλούδια;
- ..... μμμμμ......δεν ξέρω........(μουρμουρίζει ξανά)
- Ποιοι είναι οι καλύτεροι φίλοι σου στο σχολείο;
- Η Ά κι η Δ και η ΓΠ4 κι ο Δ........ κι η Ζ...
- Και ποιοι είναι αυτοί που δεν είναι και τόσο πολύ φίλοι σου;
- Ο ΓΠ3.......όχι ο ΓΠ3..,ο ΓΠ2
- Κι από τα κορίτσια;
- Κανένα
- Όλες είναι καλές σου φίλες;
- Ναι
- Και οι πιο καλοί μαθητές ποιοι νομίζεις ότι είναι;
- Εμ.......μμμμ,.,.ε........ε, δεν ξέρω
- Δεν ξέρεις; αφού κάθε μέρα τους βλέπεις. Ποιοι είναι οι καλύτεροι μαθητές;
- Είπα! Η Δ και η Α και η Ζ και η ΓΠ4
- Κι αυτοί που δεν είναι και τόσο καλοί μαθητές ποιοι είναι;
- Ο ΓΠ3, όχι ο ΓΠ3, ο ΓΠ4 κι ο ΓΠ6, ο ΓΠ6 όχι
- Ο ΓΠ6 δεν είναι καλός μαθητής;
- Είναι, αυτό, αυτό.. .και ο ΓΠ2 δεν είναι. Και ποιος άλλος....... [
- Και ποιος άλλος δεν είναι;
- Ο ΓΠ6
- Ο ΓΠ6 δεν είναι;
- Όχι
- Κι όταν μεγαλώσεις τι θέλεις να γίνεις; τι θέλεις να κάνεις;
- Να κάνω........ τραγουδίστρια
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- Γιατί θέλεις να γίνεις τραγουδίστρια;
- Ε....... γιατί.... μ' αρέσει........

ΓΠ2-Μέτριο, Επάγγεμα μητέρας: Ειδική Παιδαγωγός, Μορφωτικό επίπεδο: ΑΕΙ, 
Επάγγελμα πατέρα: Γιατρός, Μορφωτικό επίπεδο: ΑΕΙ

- Σ' αρέσει εδώ στο σχολείο;
- ..... ναι........
- Πολύ
- (νεύμα)
- Τι σ'αρέσει πιο πολύ να κάνεις;
- .........(π)....να ζωγραφίσω
- Και τι άλλο; από αυτά που κάνετε με την κυρία σας τι σ' αρέσει;
- .........(π)......κάνουμε δουλειές
- Τι δουλειές; Τι σ' αρέσει να κάνετε όταν είσαστε στην παρεούλα;
- Να παίζουμε.......
- Τι να παίζετε;
- .........(παύση μεγάλη)
- Δεν σ' αρέσει να συζητάτε, να κάνετε για τους αριθμούς....
- Μας αρέσει.....
- Σ' αρέσει εσένα;
- Ναι
- Έχεις εδώ φίλους;
- Ναι
- Πολλούς;
- Ναι
- Ποιοι είναι οι καλύτεροί σου φίλοι;
- Ο ΓΠ3 και ο ΓΠ6
- Και τα παιδιά που δεν κάνετε πολύ παρέα, ποια είναι; που δεν είστε πολύ φίλοι
- Ο Α και ένας Α που λείπει
- Από τα νήπια;
- Από τα νήπια........
- Από τα κορίτσια;
- Μ..... καμία......
- Καμία δεν είναι φίλη σου; ούτε μία;
- Ούτε μία.
- Και ποιος νομίζεις πως είναι ο καλύτερος μαθητής στην τάξη;
- Ο ΓΠ6
- Και ποιος άλλος;
- Και ο ΓΠ3
- Αλλος δεν είναι;
- Είναι
- Ποιος;
- ΟΚ
- Από τα κορίτσια;
- Από τα κορίτσια;........ η ΓΠ5
- Και ποια άλλη από τα κορίτσια;
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- Καμία.....
- Δεν είναι καλές μαθήτριες;
- Δεν είναι.....
- Ποιες νομίζεις ότι δεν είναι καλές μαθήτριες;
- Όλες εκτός από τη ΓΠ5
- Κι όταν μεγαλώσεις τι θα ήθελες να γίνεις;
-  να βάζω βενζίνη
- Και γιατί θέλεις να βάζεις βενζίνη;
-  για να μαζεύω πολλά λεφτά
- Ο μπαμπάς σου βάζει βενζίνη;
- Ναι.......
- Και η μαμά σου τι δουλειά κάνει;
- .........δουλεύει το σπίτι
- Και τι άλλα ωραία πράγματα έχετε κάνει εδώ;
- Είχαμε μιλήσει για τα ζώα....(π)....
- Και τι είπατε;
- Και για τη θάλασσα.....
- Σ' αρέσει να σας λέει η κυρία σας πράγματα;
- Ναι.......

ΓΓΙ3-Μέτριο, Επάγγελμα μητέρας: Καθηγήτρια, Μορφωτικό επίπεδο: ΑΕΙ,
Επάγγελμα πατέρα: Ταξιτζής, Μορφωτικό επίπεδο: Λύκειο

- Σ' αρέσει εδώ στο σχολείο;
- Μ'αρέσει....
- Σ' αρέσει πολύ;
- Ναι
- Τι σ' αρέσει να κάνετε;
- Μ........ να διαβάζουμε παραμύθια πιο πολύ
- Και τι άλλο από αυτά που κάνετε με την κυρία σας;
- Ε.. ..τα παιχνίδια και η ζωγραφική
- Κι από αυτά που έχετε συζητήσει τόσο καιρό τι σ' αρέσει πιο πολύ;
- Μμμ........ δεν ξέρω
- Όλα σ' αρέσουν;
- Όλα..... λίγο....
- Εδώ έχεις πολλούς φίλους στο σχολείο;
- Έχω, έχω, έχω τα αγόρια είναι φίλοι μου
- Κι από τα κορίτσια;
- Η ΓΠ5....συνήθως.......
- Και ποιοι είναι οι καλύτεροί σου φίλοι;
- Καλύτεροί μου φίλοι είναι τα αγόρια
- Ποιοι είναι συγκεκριμένα;
- Όλα είναι φίλοι μου
- Κι από τα κορίτσια;
- ΗΓΠ5
- Και υπάρχει κανένα παιδάκι που δεν κάνετε πολύ παρέα;
- Ο Α φεύγει και δεν κάνουμε
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- Από τα κορίτσια;
- Από τα κορίτσια.......κανένα. Όταν λείπουν μόνο.
- Ναι αλλά όταν είναι εδώ με ποια ό'εν θέλεις να κάνεις παρέα;
- Ε....μ....η ΓΠ1
- Και ποιοι νομίζεις ότι είναι οι καλύτεροί μαθητές μέσα στην τάξη;
- Ο ΓΠ6, ο ΓΠ2....όλα τα αγόρια κι εγώ
- Κι από τα κορίτσια;
- Η ΓΠ5
- Κι από τα άλλα κορίτσια;
- Η ΓΠ4
- Και ποιο παιδάκι νομίζεις ότι δεν είναι καλός μαθητής;
- Τα κορίτσια τα άλλα....... εκτός από αυτά που είπα
- Και από τα αγόρια;
- Όλα τα άλλα αγόρια
- Όλα όσα δεν είπες νομίζεις ότι δεν είναι καλοί μαθητές;
- Ναι.
- Κι εσύ που είσαι καλός μαθητής όταν μεγαλώσεις τι θέλεις να γίνεις;
- Επάγγελμα;
- Ναι
- Εγώ μάστορας
- Τι μάστορας;
- Μάστορας, να χτίσω.....να χτίζω
- Α, είναι ο μπαμπάς σου μάστορας;
- Όχι ο μπαμπάς μου είναι ταξιτζής
- Α...
- Ο παππούς μου είναι μάστορας κι αγρότης

ΓΓΙ4-Δυνατό, Επάγγελμα μητέρας: Αγρότισσα, Μορφωτικό επίπεδο: ΤΕΙ,
Επάγγελμα πατέρα: Στρατιωτικός, Μορφωτικό επίπεδο: Στρατιωτική Σχολή

- Σ' αρέσει το σχολείο;
- Ναι
- Τι σ' αρέσει περισσότερο να κάνεις;
- Να....... παίζω....... στο διάλειμμα...
- Αυτά που κάνετε με την κυρία σας τι σ' αρέσει πιο πολύ;
- Η ζωγραφική
- Από αυτά που μαθαίνετε; που έχετε μάθει όλη τη χρονιά;
- Τα παιχνίδια που παίζουμε.......
- Δηλαδή δεν έχετε μάθει κάτι που να σου άρεσε περισσότερο από τα άλλα όπως 

κάνατε με τα έντομα σήμερα;
- Ναι....... αυτά, τα έντομα (διατακτικά)
- Τα έντομα σου άρεσαν πιο πολύ;
- Ναι
- Έχεις εδώ φίλους; στο σχολείο;
- (νεύμα-ναι)
- Πόσους φίλους έχεις; Πολλούς;
- Ναι....... όλοι
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- Όλους τους έχεις φίλους;
- Ναι
- Και θέλεις να μου πεις τους καλύτερους σου φίλους;
- Είναι ε........ ένα κοριτσάκι κι ένα....κι ένα...κι άλλο κοριτσάκι
- Θα μου πεις τα ονόματά τους;
- Ναι. Η ΓΠ5 και η Α. Είναι και το αδελφάκι της Α που είναι η Δ
- Και ποια παιδάκια δεν είναι φίλοι σου;
- Να, ο Κ γιατί με πειράζει πάρα πολύ, στο φαγητό..... κι ο Α γιατί μια φορά είχε

κάνει..... το 2 το πήγε στο......είχε κάνει λάθος.. ..κάτι......σε μια ζωγραφιά
- Από εδώ μέσα από τα παιδάκια μπορείς να μου πεις ποιος σου φαίνεται να είναι ο 

καλύτερος μαθητής;
- Μ.. ..εμένα μου φαίνεται ότι είναι.....ε..... η Δ.
- Είναι η καλύτερη μαθήτρια;
- Ναι..... γιατί είναι μικρή και δεν τα ξέρει αλλά......τα κάνει σωστά
- Από τα νήπια;
- Η αδελφή της η Ά
- Κι αυτοί που δεν πάνε και πολύ καλά ποιοι είναι;
- Είναι.. .είναι.......πάλι ο Κ κι ο Α
- Από τα νήπια;
- Δεν είναι κανένας
- Όλοι είναι πολύ καλοί μαθητές;
- Ναι
- Δεν νομίζεις ότι κάποιος δεν είναι καλός, ότι δεν τα καταφέρνει καλά;
- Όχι
- Δεν μου είπες όμως γιατί σ' αρέσει να παίζεις και να μαθαίνεις μόνο παιχνίδια. 

Τα άλλα δεν σου αρέσουν που κάνετε στο νηπιαγωγείο;
- Μ' αρέσει και το καβαλέτο.....και το κουκλοθέατρο που έχουμε μέσα......
- Από αυτά που σας κάνει η κυρία σας;
- Ναι....ε, τώρα που θα τελειώσει το διάλειμμα θα πάμε μέσα και θα παίξουμε ένα 

παιχνίδι εκεί στη σειρά
- Όταν μεγαλώσεις τι θέλεις να γίνεις;
- Ε...αυτό δεν ξέρω.....
- Δεν σ' αρέσει κάτι που θα ήθελες να γίνεις όταν μεγαλώσεις;
- Ε.......τραγουδίστρια
- Γιατί θέλεις να γίνεις τραγουδίστρια;
- Γ ιατί.......είναι πολύ ωραία αυτά που τραγουδάνε

ΓΠ5-Δυνατό, Επάγγελμα μητέρας: Δασκάλα, Μορφωτικό επίπεδο: Παιδαγωγική 
Ακαδημία, Επάγγελμα πατέρα: Δάσκαλος, Μορφωτικό επίπεδο: Παιδαγωγική] 
Ακαδημία

- (Σ' αρέσει στο σχολείο;
- Ναι (πολύ διατακτικά)
- Έχεις φίλους
- Ναι
- Ποιοι είναι οι καλύτεροί σου φίλοι;
- Η ΓΠ4 και η Α) χωρίς κασσετοφωνάκι γιατί ντρεπόταν και δεν ήθελε να την 

ηχογραφήσω
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- Μ........ (π).............το ΓΠ3 και το ΓΠ2
- Και ποια είναι τα παιδιά που δεν είστε φίλοι;
- Μ....................ο Α, μια άλλη ΓΠ1 και ο ΓΠ2........ε.........και........ μ....ο Κ
- Μπορείς να μου πεις και ποιοι νομίζεις ότι είναι οι καλύτεροι μαθητές στην τάξη;
- Μ........... μμ...δεν ξέρω!....... μμ......... ηΖ.........
- Από τα νήπια;
- Ε................η A
- Αλλο νήπιο;
- Μ....... εγώ νομίζω πως είναι και......................ο ΓΠ3 και κανένας άλλος
- Οι άλλοι δεν τα καταφέρνουν και τόσο καλά;
- Μ....................μιλάν στην παρεούλα
- Ποιος όμως νομίζεις ότι δεν τα καταφέρνει καθόλου καλά;
- Ο A
- Από τα νήπια;
- Μμμ............ ο ΓΠ2
- Ο ΓΠ2 δεν τα καταφέρνει;
- ...ναι....
- Τι σ' αρέσει περισσότερο να κάνεις στο σχολείο;
- Μμμμμ................να παίζω
- Από αυτά που κάνετε στην παρεούλα τι σ' αρέσει περισσότερο;
- Μ μ................να βλέπω εικόνες
- Μόνο να τις βλέπεις ή να τις συζητάτε κι όλας;
- Να τις βλέπω μόνο
- Από αυτά που σας έχει κάνει η κυρία; Πώς σου φαίνονται, ποια σου αρέσουν 

περισσότερο;
- Μμμμμ............. μμμμ............(π).........
- Τι σ' αρέσει περισσότερο να κάνεις;
- ..... τα παιχνίδια
- Ποια παιχνίδια σ' αρέσουν περισσότερο;
- Μ....... ε....... μ......ένα παιχνίδι που είναι.........ένα παιχνίδι που......είναι κάποιος

στην καρέκλα και κάποιος κλείνει τα μάτια και ο άλλος λέει ποιος είναι
- Από αυτά που μαθαίνετε κάθε μέρα τι σ' αρέσει πιο πολύ;
- Μ........ η συζήτηση
- Για ποιο θέμα σ' αρέσει πιο πολύ η συζήτηση;
- Μ.......γιατί μιλάω πιο πολύ με τους φίλους μου......
- Κι εσύ όταν μεγαλώσεις τι θέλεις να γίνεις;
- Μ..... να γίνω.................να γίνω γιατρός
- Γιατί θέλεις να γίνεις γιατρός;
- Γ ιατί...............γιατί μ' αρέσει πάρα πολύ
- Είναι ο μπαμπάς σου ή η μαμά σου γιατρός;
- Μμ(όχι)
- Όχι αλλά σ' αρέσει.
- Ναι

ΓΠ6-Δυνατό, Επάγγελμα μητέρας: Δασκάλα, Μορφωτικό επίπεδο: Παιδαγωγική 
Ακαδημία, Επάγγελμα πατέρα: Δάσκαλος, Μορφωτικό επίπεδο: Παιδαγωγική 
Ακαδημία
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Σ' αρέσει στο σχολείο; 
Ναι
Πόσο σ' αρέσει;
Πολύ μ' αρέσει 
Γιατί σ' αρέσει;

Τι σ' αρέσει να κάνεις πιο πολύ; 
Να μαθαίνω πράγματα 
Τι πράγματα να μαθαίνεις;

Ποιο είναι το αγαπημένο σου πράγμα που κάνετε.....
Μμμ.........................
.. ..με την κυρία σας;
..........ζωγραφίζουμε
Αυτό σ' αρέσει να κάνεις πιο πολύ;
Ναι
Ναι άλλά τι σ' αρέσει να μαθαίνετε; τι σ' αρέσει να μαθαίνετε....Τι άλλο σ' 

αρέσει να κάνετε στην τάξη;
Μ μ................. (π)... .να παίζουμε
Με τους φίλους σου;
Ναι
Έχεις πολλούς φίλους;
Ναι
Ποιοι είναι οι καλύτεροί σου φίλοι;
Ε..... ο ΓΠ3 κι ο ΓΠ2
Και ποιοι είναι που δεν κάνετε παρέα;

Υπάρχει κανένας;
Ο Κ κι ο A 
Από τα νήπια;
Μμ............ ε, από τα νήπια......αγόρια ή κορίτσια;
Όποια θέλεις εσύ

Ποιοι δεν είναι και τόσο πολύ φίλοι σου;
Ο Β κι ο ΓΠ2 
Και από τα κορίτσια;
Όλα τα κορίτσια
Δεν είσαι φίλος με κανένα κορίτσι;
Όχι με κανένα. Κανένα δεν μ' αρέσει 
Ποιο δεν σ' αρέσει;
Η Ζ
Από τα νήπια, από τα κορίτσια;
Ναι
Καλύτερο;
Ναι και που δεν κάνεις παρέα 
Η A
Δεν είναι καλή σου φίλη ή είναι καλή σου φίλη;
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- Είναι και πολύ καλή μου φίλη
- Ποια δεν είναι καλή σου φίλη;
- ............η Δ
- Από τα νήπια όμως;
- Από τα νήπια;......... καλά είπες κανένα δεν μ' αρέσει
- Και ποιοι νομίζεις πως είναι οι πιο καλοί μαθητές;
- Μμμμ....... (π)........όλα τα αγόρια
- Όλα τα αγόρια είναι πολύ καλοί μαθητές;
- Ναι και η αδελφή μου (ΓΠ5)
- Και ποιοι νομίζεις ότι δεν είναι και τόσο καλοί μαθητές;
- ..... όλα τα άλλα κορίτσια
- Κι εσύ όταν μεγαλώσεις τι θα ήθελες να γίνεις;
- Αστυνόμος
- Γιατί;
- Έτσι
- Σ' αρέσει πιο πολύ;
- Να........... να πιάνω κακούς..........να τους βάζω φυλακή.........

ΔΠ1 -Αδύναμο, Επάγγελμα μητέρας: Οικιακά, Μορφωτικό επίπεδο: Δημοτικό, 
Επάγγελμα πατέρα: Συνταξιούχος Αγετ, Μορφωτικό επίπεδο: Δημοτικό

- Σ’ αρέσει το σχολείο;
- Καλό.
- Εδώ που είσαι τώρα σ' αρέσει;
- Ναι
- Τι σ' αρέσει πιο πολύ να κάνεις;
- Μμ........ (π)..... μ' αρέσει...από αυτά...(δείχνει)
- Τα κουζινικά;
- Όχι τα κουζινικ........ ,αυτά........
- Με τα' αυτοκινητάκια;
- Ναι....
- Και τι άλλο σ' αρέσει να κάνεις;
- Να βάφω.
- Και τι άλλο;
- Να παίζω πιτσιλίνη...(πλαστελίνη)
- Έχεις φίλους εδώ;
- Ναι
- Πώς λένε τον καλύτερό σου φίλο;
- Μαμάσης........ε.ε.. .Μιμίτλης....Μαμά Π, A
- Και ποιο παιδάκι δεν κάνεις παρέα;
- Ο Μαμάσης
- Με τον ΔΠ2 κάνεις παρέα;
- Ναι
- Είναι καλός σου φίλος;
- Ναι
- Με τα άλλα παιδιά που είναι εδώ σήμερα;
- Κάνω
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- Από αυτούς που είναι εδώ ποιος είναι ο καλύτερός σου φίλος;
- Ο ΔΠ6
- Ποιος είναι ο καλύτερος μαθητής εδώ στην τάξη;
- Εγώ κι ο ΔΠ2.......
- Και ποιος δεν είναι και τόσο καλός μαθητής;
- Ο......... μμμ,.,ξέχασα......... μαμαΔΠό....
- Κι όταν μεγαλώσεις τι θέλεις να γίνεις;
- .......άλλο.........
- Τι θέλεις να γίνεις;
- ........ μισιτής.............
- Πώς;
- Βαράς........
- Τι;
- Που παίζεις.......
- Τι παίζεις;
- Ένα βαράβι__
- Τι είναι το βαράβι;
- Να τέτοια που κάνουν βαράβι....
- Το βράδυ; Τι κάνουν το βράδυ;
- Κάνουν νάνι....
- Δεν κατάλαβα εξήγησέ μου...
- Γιατός(γιατρός)....
- Γιατρός;
- Ναι
- Και τι θα έκανες το βράδυ;
- Έκανα νάνι....

ΔΠ2-Αδύναμο, Επάγγελμα μητέρας: Οικιακά, Μορφωτικό επίπεδο: Δημοτικό, 
Επάγγελμα πατέρα: Υπάλληλος Εργοστασίου, Μορφωτικό επίπεδο: Δημοτικό

- ΔΠ2 περνάς καλά εδώ πέρα στο σχολείο;
- Ναι....
- Σ' αρέσει;
- Ναι μου αρέσει...
- Πόσο πολύ σου αρέσει;
- Πολύ
- Τι σ'αρέσει πιο πολύ να κάνεις;
- Να κάνω ζωγραφιές.............. πεταλούδα........
- Από αυτά που κάνεις με την κυρία σου τι σ' αρέσει πιο πολύ;
- Μ' αρέσει πιο πολύ..........να κάνω με την κυρία μου................να ζωγραφίζω

..να........ μάθω πράματα........να........να μαθαίνω παραμύθια
- Μμμμ
- Να σου πω ένα παραμύθι μετά μόλις θα τελειώσουμε;
- Ναι μετά να μου πεις
- Ναι
- Και ποιοι είναι οι καλύτεροί σου φίλοι;
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- Οι καλοί μου........ οι καλοί μου οι φίλοι ξέρεις τι είναι; Ο ΔΠ6 είναι.
- Και ποιος άλλος;
- Κι ο ΔΠ4
- Και ποιος δεν είναι και τόσο καλός σου φίλος;
- Ο....και ο καλός είναι ο Β
- Ναι με ποιόν όμως δεν κάνετε πολύ παρέα;
- Μόνο στο σπίτι ή......... στο σπίτι....
- Οχι ποιοι δεν είναι καλοί σου φίλοι
- Οι καλοί μου οι φίλοι.....
- Όχι, που δεν είναι καλοί φίλοι

- Που δεν θέλεις να κάνεις παρέα
- Η......... η ΔΠ5 μια φορά πήγαμε πίσω για να βγούμε διάλειμμα, βγήκαμε και

πήγαμε πίσω και ξέρεις τι μου έκανε εμένα;
- Τι σου έκανε;
- Με χτύπησε εδώ.....και πήγε και προηγουμένως να με χτυπήσει....
- Για πες μου τώρα, ποιος νομίζεις ότι είναι ο καλύτερος μαθητής εδώ;
- Ο....είναι πιο καλός ο μαθητής........ ο.......ο ΔΠ6......
- Εσύ είσαι καλός μαθητής;
- Ναι
- Πόσο καλός;
- Πολύ
- Και ποιος δεν είναι καλός μαθητής εδώ; ποιος είναι κακός μαθητής;
- Ο......... ο ΔΠ1 δεν είναι καλός
- Αυτός που είναι εδώ, όχι ο άλλος που λείπει
- Ναι. Ο άλλος είναι καλός
- Και τώρα εσύ που είσαι καλός μαθητής τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις;
- Θέλω να γίνω......... να πάρω το αυτοκίνητο να πάω βόλτα............αυτό θέλω...
- Και τι δουλειά θέλεις να κάνεις;
- Εγώ θέλω να κάνω................να πάω.. ..να πάω σε μαγαζί, να δουλέψω...
- Τι δουλειά να κάνεις;
- Να διπλώνω ρούχα........

ΔΓΙ3-Μέτριο, Επάγγελμα μητέρας: Οικιακά, Μορφωτικό επίπεδο: Δημοτικό, 
Επάγγελμα πατέρα: Μανάβης σε Λαϊκή Αγορά, Μορφωτικό επίπεδο: Δημοτικό

- Σ' αρέσει εδώ στο σχολείο;
- Ναι.....
- Τι σ'αρέσει πιο πολύ να κάνεις;
- Το μπακάλικο.......
- Από αυτά που κάνεις με την κυρία σου; Τι σ' αρέσει πιο πολύ;
- Ε........ η ζωγραφική....
- Αυτά που κάνετε στην παρεούλα σ' αρέσουν;
- Ναι.....
- Τι κάνετε συνήθως;
- Ε.......παίζουμε....γιατί έχω φίλη άλλη....... Κ με μακρύ μαλλιά...
- Κ λένε την καλύτερή σου φίλη;
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- Ναι....
- Και ποια είναι που δεν κάνετε πολύ παρέα;
- Κανέ.....κάνω..........κάνω με όλους παρέα...
- Με τα αγόρια;
- Όχι...
- Και με τα κορίτσια εδώ που είναι κάνεις παρέα;
- Ναι
- Και για πες μου ποια είναι η καλύτερη μαθήτρια;
- Η ΔΠ5........ και η ...I..
- Και από τα αγόρια;
- Ο ΔΠ4....κι ο ΔΠ2...
- Και ποιος πιστεύεις ότι δεν είναι και τόσο καλός μαθητής;
- Ο.....ο ΔΠ6...
- Και όταν μεγαλώσεις τι θέλεις να γίνεις;
- Ακτηνίατρος ζώων!
- Γιατί θέλεις να....
- Για χελωνίτσες.....
- Σ' αρέσουν τα ζωάκια πολύ;
- Ναι........ από απέναντι έχουν χελωνίτσα, τώρα την ήφεραν, τώρα να....

ΛΠ4-Δυνατό, Επάγγελμα μητέρας: Οικιακά, Μορφωτικό επίπεδο:
Επάγγελμα πατέρα: Λιμενεργάτης, Μορφωτικό επίπεδο: Λύκειο

- Σου αρέσει εδώ στο σχολείο;
- Ναι
- Σ' αρέσει πολύ;
- Ναι..
- Τι σ'αρέσει πιο πολύ να κάνεις;
- Να........παίζω
- Από αυτά που κάνετε με την κυρία σας τι σ' αρέσει πιο πολύ;
- Ε........... η ζωγραφική....
- Δεν σ' αρέσει να συζητάτε, να μαθαίνετε πράγματα;
- Ναι....
- Τι σ' αρέσει πιο πολύ να μαθαίνετε, να κάνετε;
- Μ.........α.......... (π)
- Τι κάνετε συνήθως με την κυρία σας όταν κάθεστε στον κύκλο;
- Παίζουμε.
- Τι παίζετε;
- Ε·

- Τι παίζετε;
- Ε.........μελισσούλα.........
- Κι έχεις πολλούς φίλους εδώ στο σχολείο;
- Ναι.
- Ποιος είναι ο καλύτερος σου φίλος;
- Ε,.,.ο ΔΠ6
- Κι αυτός που δεν κάνετε πολύ παρέα ποιος είναι;
- ...........η ΔΠ5...

Λύκειο,
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- Δεν κάνετε πολύ παρέα;
- Ε, έτσι κι έτσι.....
- Και μπορείς να πεις ποιος είναι ο καλύτερος μαθητής;
- Η;
- Ο καλύτερος μαθητής ποιος είναι στην τάξη;
- ........ οΓ.
- Αυτός δεν είναι εδώ όμως τώρα. Από τα παιδιά που είναι εδώ ποιος είναι ο 

καλύτερος μαθητής;
- Κανένας
- Και ποιος δεν είναι καλός μαθητής;
- Εμ............ ο ΔΠ6 .... ούτε κι εγώ
- Ούτε ο ΔΠ6 ούτε εσύ είστε καλοί μαθητές;
- Όχι, μόνο ο Γ...
- Και τώρα που δεν είσαι καλός μαθητής το θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις;
- Ε.............πιλότος
- Είναι κι ο μπαμπάς σου πιλότος;
- Όχι ο μπαμπάς μου δουλεύει σε λιμάνι...

ΔΠ5-Μέτριο, Επάγγελμα μητέρας: Οικιακά, Μορφωτικό επίπεδο: Δημοτικό, 
Επάγγελμα πατέρα: Είλεκτρολόγος σε εργοστάσιο, Μορφωτικό επίπεδο: Δημοτικό

- Σ' αρέσει εδώ στο σχολείο;
- Ναι
- Τι σ'αρέσει πιο πολύ να κάνεις;
- Κουκλοθέατρο...
- Ναι αλλά τι σ' αρέσει να κάνεις με τη δασκάλα σου;
- Μμ......... μ1 αρέσει να ζωγραφίζουμε...
- Και τι άλλο; Από αυτά που κάνετε στην παρεούλα;
- Μμ.....μ' αρέσει να παίζουμε παιχνίδια... μμμμ.........κουζινικά, κούκλες,

αρκουδάκια....
- Αυτά τα κάνετε με την δασκάλα σας ή όταν δεν κάνετε πράγματα με την 

δασκάλα σας;
- Όταν κάνουμε πράγματα με την δασκάλα μας........... και λέει πάμε στον κύκλο,

εμείς την ακούμε και πάμε.
- Και τι σας κάνει εκεί; Σ' αρέσει τίποτα από αυτά που σας κάνει;
- Ναι
- Τι σ'αρέσει πιο πολύ;
- Μου αρέσει........ αυτά εδώ πέρα τα αλογάκια που τρέχουνε.........στο ποταμάκι...
- Και εδώ ποιος είναι ο καλύτερος σου φίλος;
- Εδώ πέρα;....ο Γ
- Και η καλύτερή σου φίλη;
- Η ΔΠ3 και η I....
- Και ποιος είναι αυτός που δεν κάνεις πολύ παρέα;
- Μμμ.......εγώ........έχω φίλο τον ΔΠ6 και τον Γ....και ο καλυ........αυτός που δεν

κάνω παρέα είναι ο ΔΠ4 που λέει όλο βλακείες και τα πετάει όλα κάτω τα 
πράγματα και δεν τα μαζεύει και τα μαζεύουμε εμείς

- Και ποιος είναι ο καλύτερος μαθητής στην τάξη;
- Ε........ ο ΔΠ6........οΓ....
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- Και αυτός που δεν είναι καλός μαθητής;
- Ο ΔΠ1....
- Και ποια είναι η καλύτερη μαθήτρια;
- Η ΔΠ3 κι η I, μόνο αυτές........ έχω φίλες
- Όχι φίλες, ποια είναι καλή μαθήτρια;...
- Η I και η ΔΠ3 είναι οι καλύ..,.τερες μαθήτριες....
- Και ποιες δεν είναι και τόσο καλές μαθήτριες;
- Η Ζ........ και η Ε........κάνουν μόνο παλαβομάρες.......
- Κι όταν μεγαλώσεις τι θέλεις να γίνεις;
- Θέλω να γίνω τραγουδίστρια.
- Γιατί....
- Γιατί μ' αρέσει ο φραμπαλάς και θα κάνω και δασκάλα και τραγουδίστρια και θα 

χορεύω κι όλας..

ΔΠ6-Δυνατό, Επάγγελμα μητέρας: Οικιακά-Λογίστρια, Μορφωτικό επίπεδο: Λύκειο, 
Επάγγελμα πατέρα: Καφετζής, Μορφωτικό επίπεδο: Δημοτικό

- Σ' αρέσει στο σχολείο;
- Ναι
- Τι σ' αρέσει πιο πολύ;
- Μου αρέσει η ζωγραφική...
- Και τι άλλο;
- Μ' αρέσει και το κούκλο θέατρο.... να παίζω.........
- Το σ' αρέσει από αυτά που κάνετε με την δασκάλα σας;
- Εμάς μας αρέσει..................
- Τι σ'αρέσει πιο πολύ;
- Πιο πολύ η ζωγραφική..... η ζωγραφική μου αρέσει........ μου αρέσει να παίζω με

τα τουβλάκια....
- Από αυτά που κάνετε με την κυρία σας τι σ' αρέσει πιο πολύ;
- Παίζουμε μουσικές κα............μουσικές καρέκλες..
- Κι έχεις πολλούς φίλους εδώ;
- Ναι
- Ποιος είναι ο καλύτερός σου φίλος;
- Ο καλύτερός μου φίλος ο Γ, ένας άλλος που τώρα δεν ήρθε
- Κι από τα παιδιά που είναι εδώ πέρα ποιος είναι ο καλύτερός σου φίλος;
- Ο ΔΠ4
- Και ποιος είναι αυτός που δεν κάνετε πάρα πολύ παρέα;
- Πάρα πολύ παρέα;
- Που δεν είναι πολύ φίλος σου.
- Ε.. ..ο ΔΠ1 και εκείνος ο ΔΠ2..
- Δεν κάνετε πολύ παρέα;
- Όχι........... (π) τον ΔΠ2 όμως λίγο πολύ παρέα......
- Ο καλύτερος μαθητής ποιος πιστεύεις ότι είναι στην τάξη;
- ε.......ο Γ που σου είπα...
- Από αυτά τα παιδιά που είναι εδώ ποιος είναι ο καλύτερος μαθητής;
- Ο καλύτερος μαθητής είναι.............μμ....... ο ΔΠ4. Έ, όχι ο ΔΠ4, η ΔΠ5.
- Κι αυτός που δεν τα καταφέρνει και τόσο καλά ποιος νομίζεις ότι είναι;
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- Ε, οι αυτοί οι μικρούληδες(ΔΠ1-ΔΠ2).
- Εσύ είσαι καλός μαθητής;
- Εγώ ναι!
- Πολύ καλός μαθητής;
- Ναι!
- Κι όταν μεγαλώσεις τι θέλεις να γίνεις;
- Εγώ; Εγώ θα γίνω αστροναύτης!
- Γιατί θα γίνεις αστροναύτης;
- ... έτσι θα γίνω αστροναύτης.........
- Για να πηγαίνεις στο διάστημα;
- .........ναι............

ΕΠΙ-Αδύναμο, Επάγγελμα μητέρας: Ιδιωτική υπάλληλος, Μορφωτικό επίπεδο: 
Γυμνάσιο, Επάγγελμα πατέρα: Ζαχαροπλάστης, Μορφωτικό επίπεδο: Λύκειο

- Σ' αρέσει εδώ στο σχολείο;
- Ναι
- Γ ιατί σ' αρέσει;
- Μ' αρέσει γιατί...ζωγραφίζουμε...κάνουμε μάθημα...και μιλάμε, και μιλάμε για 

τα λουλούδια.. .για τα σπίτια.. .για τις δουλειές.. .και τέτοια πράγματα.
- Και τι σ' αρέσει συγκεκριμένα να κάνετε με την κυρία σας;
- Να............... να ζωγραφίζουμε
- Με την κυρία σας από αυτά που λέτε;
- Να τραγουδάμε...
- Τι να τραγουδάτε;
- Τραγούδια
- Εδώ έχεις φίλους;
- Ναι
- Έχεις πολλούς φίλους;
- (νεύμα-ναι)
- Ποιος είναι ο καλύτερός σου φίλος;
- Ο ΕΠ4........ οΣ ο ΕΠ2........ 1
- Είναι κανένα παιδάκι που δεν θέλεις να τον έχεις φίλο;
- Ναι
- Ποιος;
- Ο ΕΠ3 γιατί αυτός....... κι ο ΕΠ6......γιατί αυτοί όλο κάνουν φασαρίες και χτυπάν

πολλά παιδιά....
- Και από τα κορίτσια;
- Από τα κορίτσια έχω......... έχω την Ε, τηνΈ, την ΕΠ5 και τη Φ
- Και τις άλλες δεν τις κάνεις παρέα;
- (νεύμα-όχι).. .είναι άλλη μία
- Και ποιος νομίζεις ότι είναι ο καλύτερος μαθητής στην τάξη;
- Όλοι
- Συγκεκριμένα κάποιος που είναι καλύτερος από όλους;
- .....ο ΕΠ4
- Κανένας άλλος;
- ΟΣ
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- Κι από τα κορίτσια;
- Από τα κορίτσια.. .είναι η Ε
- Και κανένα άλλο κορίτσι;
- .....κανένα....
- Και ποιος νομίζεις ότι δεν είναι και τόσο καλός μαθητής;
- Ο ΕΠ6 και ο ΕΠ3
- Εσύ είσαι καλός μαθητής;
- Είμαι... (διστακτικά)
- Και τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις;
- Μμμ........ αστυνόμος
- Γιατί θέλεις να γίνεις αστυνόμος;
- Έτσι
- Είναι ο μπαμπάς σου αστυνόμος;
- Ε;
- Είναι ο μπαμπάς σου αστυνόμος;
- Ε....... όχι
- Η μαμά σου;
- .........όχι....
- κι εσύ γιατί θέλεις να γίνεις αστυνόμος;
- Γ ιατί θέλω
- Γ ιατί σ' αρέσει;
- Μ' αρέσει
- Ναι, γιατί;
- Έτσι

ΕΠ2-Αδύναμο, Επάγγελμα μητέρας: Οικιακά-ημιαπασχολούμενη, Μορφωτικό
επίπεδο: Δημοτικό, Επάγγελμα πατέρα: Ημιαπασχολούμενος, Μορφωτικό επίπεδο: 
Δημοτικό

- Σ' αρέσει το σχολείο;
- Ναι
- Σ' αρέσει πολύ;
- Μ..(ναι)
- Γ ιατί σ' αρέσει;
- Γ ιατί.. .ε κάνουμε ζωγραφιές
- Και γιατί άλλο;
- Τίποτα
- Τίποτα άλλο', από αυτά που κάνετε με την κυρία σας τίποτα δεν σ' αρέσει;
- Μ' αρέσει
- Τι σ' αρέσει πιο πολύ;
- Μ.....που μιλάμε για τους ανθρώπους
- Και τι σ' αρέσει πιο πολύ από αυτά που λετε;
- Μ.....δεν ξέρω.........(π)....δεν ξέρω
- Τι σ' αρέσει πιο πολύ να κάνεις;
- Να ζωγραφίζω
- Έχεις φίλους εδώ στο σχολείο;
- Μ μ (ναι)
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Ποιοι είναι οι καλύτεροί σου φίλοι;
Ο Σ.. .ο ΕΠ4 κι ο ΕΠΙ
Κι είναι κανένα παιδάκι που δεν θέλεις να κάνες παρέα μαζί του;
Όχι
Δεν είναι κανένα που δεν είναι φίλος σου;
Είναι
Ποιοι;
ΗΈ........ (π)...ο........ο ΕΠΙ...

Ο ΕΠΙ δεν είναι φίλος σου;
Όχι κάνει βλακείες 
Ποιος άλλος;
Μ μ..... (π)....ηΈ..... κανένας άλλος
Κι εσύ ποιος νομίζεις ότι είναι ο καλύτερος μαθητής στην τάξη;
ΟΣ
Είναι κανένας άλλος;
Η Ε και η Έ και η ΕΠ5...
Και ποιος δεν είναι καλός μαθητής;
Κι εγώ....
Εσύ τι; Δεν είσαι καλός μαθητής ή είσαι;
Καλός
Και είναι κανένας που δεν είναι καλός μαθητής;
Είναι
Ποιος;
Ο ΕΠ1 που σου είπα ότι κάνει βλακείες..
Ποιος άλλος;
Μ.....η Έ και....... και κανένας άλλος
Κι εσύ που είσαι και καλός μαθητής όταν μεγαλώσεις τι θέλεις να γίνεις;
Μ........ γιατρός
Είναι ο μπαμπάς σου γιατρός; 
τσ.. .(νεύμα-όχι)
Η μαμά σου; 
τσ.. .(νεύμα-όχι)
Γιατί θέλεις να γίνεις γιατρός;
Γιατί...[.....εμ....... (π)..δεν ξέρω
Δεν ξέρεις γιατί θέλεις να γίνεις γιατρός;
Όχι
Η μαμά σου τι δουλειά κάνει;
Τι;
Πού δουλεύει;
Τι; Σε ποιο.....σε τι δουλεύει;
Ναι.
Ναι...είναι στο Μαρινόπουλος 
Κι ο μπαμπάς σου;
Δουλεύει... .δουλεύει 
Και τι δουλειά κάνει;
Στη δουλειάΐ 
Τι δουλειά κάνει;
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- Εμ.....στο Μαρινόπουλος
- Κι αυτός;
- Ναι

ΕΠ3-Μέτριο, Επάγγελμα μητέρας: Οικιακά, μορφωτικό επίπεδο: Λύκειο, επάγγελμα 
πατέρα: Οδηγός, Μορφωτικό επίπεδο: Γυμνάσιο

- Σ' αρέσει εδώ στο σχολείο;
- Ναι
- Σ' αρέσει πολύ;
- Ναι.......πάρα πολύ
- Γιατί σ'αρέσει;
- Ε... μ' αρέσει γιατί η κυρία μας, μας μαθαίνει πολλά πράγματα κι έτσι 

μαθαίνουμε πάρα πολύ
- Και τι σ' αρέσει πιο πολύ να κάνεις στο σχολείο;
- Στο σχολείο μ' αρέσει πιο πολύ να........ ε, να, να, να μας λέει η κυρία μας για τα

ζωάκια
- Και τι άλλο σας λέει;
- Μας λέει για διάφορα πραγματάκια
- Κι εσένα σ' αρέσουν όλα;
- Μμ(ναι)
- Κι εδώ που σ' αρέσει τόσο πολύ έχει και πολλούς φίλους;
- Ναι!
- Ποιος είναι ο καλύτερός σου φίλος;
- Ο καλύτερός μου φίλος είναι ο ΕΠ6 γιατί βγαίνω κάθε μέρα και πάω στο 

πάρκο.. .με τον ΕΠ6 και με τους φίλους μου
- Και υπάρχει κανένα παιδάκι που δεν κάνετε παρέα;
- Ε.........
- Που δεν είναι και πολύ φίλος σου;
- Μμ.....ναι
- Ποιος;
- Ε......... η Φ
- Από αγόρια;
- Απ' τα, απ’ τα.. .απ' τα αγόρια ο Σ
- Κι απ' όλους μέσα στην τάξη ποιος νομίζεις ότι είναι ο καλύτερος μαθητής;
- Τώρα.....
- Ποιος σου φαίνεται εσένα ότι είναι ο καλύτερος μαθητής;
- Εμένα μου φαίνεται ότι ο καλύτερος μαθητής είναι ε.....ο Σ και η ΕΠ5
- Κι αυτός που δεν είναι και πολύ καλός μαθητής ποιος είναι;

Ο Α(ΕΠ1) κάνει συνέχεια ζωηριές........ ε................ε........αυτός συνέχεια
......... ζωηρεύει αυτός συνέχεια.. ..πάρα πολύ

- Δεν υπάρχει άλλος που να μην είναι καλός μαθητής;
- Όχι μόνο αυτός, ο μοναδικός
- Και εσύ είσαι καλός μαθητής;
- Ε........... λίγο......
- Και τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις;
- Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω........... ε.........θέλω να γίνω τραγουδιστής
- Γιατί θέλεις να γίνεις τραγουδιστής;
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- Γιατί αυτό είναι..... είναι το μόνο που το έχω σκεφτεί από εδώ και πέρα..

ΕΠ4-Μέτριο, Επάγγελμα μητέρας: Οικιακά, Μορφωτικό επίπεδο: Λύκειο,
Επάγγελμα πατέρα: Ξενοδοχουπάλληλος, Μορφωτικό επίπεδο: Λύκειο

- Σ' αρέσει εδώ στο σχολείο;
- Ναι
- Γιατί σ' αρέσει;
- Γ ιατί............... γιατί παίζω με τους φίλους μου........
- Και γιατί άλλο, για ποιόν άλλο λόγο;
- Μ........... γιατί ζωγραφίζω....και γιατί................παίζω. Βγαίνω έξω στο

διάλειμμα.......
- Δηλαδή τι σ' αρέσει πιο πολύ να κάνεις;
- Μ μ.................να................. παίζω....
- Με τους φίλους σου;
- Ναι
- Έχεις πολλούς φίλους;
- Ναι
- Ποιοι είναι οι καλύτεροι σου φίλοι;
- Ο..... Σ.. κι ο I
- Και υπάρχει κανένα παιδάκι που δεν κάνετε πολύ παρέα; Που δεν είναι πολύ 

φίλος σου;
- Ε........ όχι
- Όχι; Μ' όλα τα παιδιά κάνεις παρέα;
- Ναι
- Και με τα αγόρια και με τα κορίτσια;
- Όχι με τα κορίτσια δεν παίζουμε
- Δεν παίζετε όλοι μαζί ή εσύ δεν θέλεις να παίζεις;
- Εγώ δ....... ε, μερικές φορές παίζω κυνηγητό, ..με τα κορίτσια
- Αλλά εσύ δεν θέλεις να παίζεις με τα κορίτσια.
- Όχι
- Και μπορείς να μου πεις ποιος είναι ο καλύτερος μαθητής στην τάξη;
- ΟΣ.....
- Κι έχετε άλλο καλό μαθητή;
- Ναι.....ε..........τον I
- Άλλο;
- Αλλο......... άλλο δεν έχου με...
- Ο ΕΠ6 είναι;
- Όχι
- Από τα κορίτσια; Τα κορίτσια είναι καλές μαθήτριες;
- A.... άλλες φορές ναι είναι καλά παιδιά
- Ποια είναι η καλύτερη μαθήτρια, ποια νομίζεις εσύ ότι είναι;
- Ε......... ηΈ
- Και ποιος δεν είναι καλός μαθητής;
- Ο ΕΠΙ
- Δεν είναι καλός μαθητής; Γ ιατί;
- Ε.......γιατί κάνει όλες τις χαζό, τις χαζομάρες και μετά λέει ότι οι κυρίες είναι

χαζές και.......[
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- Κι εσύ είσαι καλός μαθητής;
- Ναι
- Πόσο καλός είσαι;
- Μ.......δεν ξέρω...
- Είσαι πολύ καλός μαθητής ή...........
- Είμαι
- Και σαν πολύ καλός μαθητής τι θέλεις να κάνεις όταν μεγαλώσεις;
- Ε....να γίνω.........να γίνω........να σερβίρω
- Να είσαι σερβιτόρος;
- Ναι
- Γιατί;
- Γιατί μ' αρέσει πιο πολύ.......
- Και τι άλλο;
- Ε.....μ' αρέσει να σερβίρω, μ' αρέσει που πάω έξω γιατί έχει τα παγωτά......
- Έχετε μαγαζί;
- Ναι. Δουλεύει ο μπαμπάς μου και τον βλέπω...
- Είναι σερβιτόρος;
- Ναι
- Α, και τι κάνει που σ' αρέσει;
- Ε.....σερβίρει πατατάκια
- Και φαγητά πολλά;
- Ναι

ΕΠ5-Δυνατό, Επάγγελμα μητέρας: Κομμώτρια, Μορφωτικό επίπεδο: Σχολή 
Κομμωτικής, Επάγγελμα πατέρα: Αγρότης, Μορφωτικό επίπεδο: Γυμνάσιο

- Σ' αρέσει εδώ στο σχολείο;
- Ναι
- Σ' αρέσει πολύ;
- Ναι
- Τι σ'αρέσει πιο πολύ να κάνεις;
- Ε... .να πηγαίνω σχολείο
- Γ ιατί;
- Επειδή μαθαίνω πολλά πράγματα
- Τι πράγματα μαθαίνεις για πες μου
- Να ζωγραφίζω, να κόβω και να τραγουδάω...
- Και τι άλλα πράγματα μαθαίνετε; Εγώ είδα πολλά πράγματα να κάνετε....
- Ε.......ποιήματα, γιορτούλες......να μαθαίνουμε ....... (π)........ε....να κόβουμε, να

ζωγραφίζουμε.......και να φτιάχνουμε εργασίες. Μας δίνει η κυρία φωτοτυπίες....
- Κι εσύ εδώ πέρα που περνάς πολύ καλά έχεις και πολλούς φίλους;
- Ναι
- Ποιοι είναι οι καλύτεροί σου φίλοι;
- Η Έ, η Ε, η Φ, το Λ, ο Σ, ο ΕΠ3, ο ΕΠ6, η Ζ, ο I....... ο ΕΠ2......
- Δεν είναι κάποιος που δεν είναι φίλος σου;
- Ο ΕΠΙ
- Έχεις κανέναν άλλον που δεν είναι φίλος σου;
- Ε. Είναι0....ΕΠ3
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- Δεν είναι φίλος σου;
- Όχι έ.. .είναι..... ο ΕΠ4, η Έ, η Ε, η Φ, το Λ, ο Σ, ο ΕΠ3, ο ΕΠ6, η Ζ, ο I..............
- Και ποιος είναι ο καλύτερος μαθητής εδώ μέσα;
- Ο μαθητής είναι ο.........ο ΕΠ6
- Και μαθήτρια;
- Μαθήτρια........... εγώ..
- Εσύ είσαι η καλύτερη μαθήτρια;
- (νεύμα-ναι)
- Δεν υπάρχει άλλη καλή μαθήτρια;
- Έχει
- Ποια είναι;
- Είναι η Ε, η Ε, η Φ, το Λ είναι.........
- Είναι κανένας που δεν είναι καλός μαθητής;
- Είναι ο ΕΠ3 κι ο ΕΠΙ
- Μάλιστα, κι εσύ τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις;
- Εγώ θέλω να γίνω ζωγράφος
- Είναι κι η μαμά σου ζωγράφος;
- Όχι
- Ο μπαμπάς σου;
- Όχι ο μπα.....ο μπαμπάς μου είναι αγρότης
- Και η μαμά σου;
- Η μαμά μου είναι κομμώτρια
- Κι εσύ γιατί θέλεις να γίνεις ζωγράφος;
- Ε............γιατί μ'αρέσει πολύ η ζωγραφική

ΕΓΙ6-Δυνατό, Επάγγελμα μητέρας: Οικιακά, Μορφωτικό επίπεδο: Δύκειο,
Επάγγελμα πατέρα: Ταξιτζής, Μορφωτικό επίπεδο: Γυμνάσιο

- Σ' αρέσει το σχολείο;
- Πολύ
- Γιατί σ' αρέσει;
- Γιατί μαθαίνουμε πολλά πράγματα.....έτσι πολύ μ' αρέσει
- Και τι σ' αρέσει να κάνεις κυρίως;
- Να μιλάει η κυρία
- Και τι να σας λέει;
- .. ..ότι να'ναι
- Το αγαπημένο σου θέμα ποιο είναι;
- Για τα ζώα
- Για τους αριθμούς;
- Δεν κάνουμε καθόλου αριθμούς
- A! δεν κάνετε...
- Καθόλου
- Κι εδώ έχεις πολλούς φίλους;
- Έχω, έχω.. .πολλούς.. .αρκετούς
- Ποιοι είναι οι καλύτεροί σου φίλοι;
- Ο ΕΠ3, ο I κι η Ζ
- Και είναι κανένας που δεν είστε φίλοι;
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- ΟΣ
- Και ποιος άλλος;
- ........ αυτά που σου είπα τα παιδιά..... και όλα τα' άλλα δεν τα 'χω,.,.δεν είναι

φίλοι μου
- Α! μόνο αυτοί που μου είπες είναι φίλοι σου. Και ξέρεις να μου πεις ποιος είναι ο 

καλύτερος μαθητής της τάξης;
- ..της τάξης;......... οΣ
- Εσύ είσαι καλός μαθητής;
- Λίγο
- Έχει άλλο καλό μαθητή η τάξη;
- ......... το Σ
- Αλλο;
- Όχι
- Μαθήτρια;
- Μαθήτρια Ε. Μένουμε και στην ίδια πολυκατοικία
- Άλλη καλή μαθήτρια έχει η τάξη;
- Καμία..... όχι
- Κι εσύ που είσαι καλός μαθητής τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις;
- Αρχαιολόγος
- Αρχαιολόγος; γιατί σ' αρέσει;
- Μ' αρέσει. Τέτοια, πέτρες.....
- Είναι ο μπαμπάς σου αρχαιολόγος;
- Ταξιτζής είναι
- Η μαμά σου τι είναι;
- Τίποτα σπίτι
- Και τα βλέπεις στην τηλεόραση και σ' αρέσει;
- Όχι! Αφού είναι κι ο Νονός μου
- Α, κι έχεις πάει να τον βοηθήσεις;
- Όχι δεν μ' αφήνει η μαμά να πάω
- Ναι, αλλά όταν μεγαλώσεις θα πάς
- Ναι άμα μεγαλώσω θα έχω και δουλειά μαζί
- Ε, ναι. Μέχρι να γίνεις....

ΖΠ1-Αδύναμο, Επάγγελμα μητέρας: Οικιακά, Μορφωτικό επίπεδο: Δημοτικό, 
Επάγγελμα πατέρα: Οικοδόμος, Μορφωτικό επίπεδο: Δημοτικό

- Σ' αρέσει το σχολείο;
- Μμ(ναι)
- Γιατί σ' αρέσει το σχολείο;
- ............ γιατί χτυπάω τα παιδιά...
- Γι' αυτό σ' αρέσει το σχολείο;
- Μμ(ναι)
- Και τι σ' αρέσει να κάνεις πιο πολύ;
- Ε.....με μπογιές έτσι να κάνω..........εκεί στον πίνακα....
- Και με την κυρία τι σ' αρέσει πιο πολύ να κάνετε;
- Εμ........... βάρκα...
- Τι βάρκα; τι είναι αυτό;
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Βάρκα
Τι είναι αυτό εξήγησε μου γιατί εγώ δεν είμαι εδώ και δεν ξέρω...
Όταν μας φτιάχνει η κυρία εκεί βάρκα 
Και τι σας φτιάχνει βάρκα και μπαίνετε μέσα;
Έτσι., .πώς το λέν.....χαρτόνι...που το κόβουμε έτσι και μετά...
Τα κόβετε εσείς και φτιάχνετε βαρκούλες;
(νεύμα-ναι)
Χειροτεχνία;
(νεύμα-ναι)
Α, μάλιστα και τι κάνετε μετά εσείς σ' αυτή τη βάρκα;.. Φτιάχνετε 

βαρκούλες;.....
Όχι μετά τη βάφουμε καλά.......
Και τι άλλο σ' αρέσει να κάνεις;
Εμ........ τέτοιο...,ε.......... να τα χτυπάν τα άλλα παιδιά μια τακ και εγώ τα βάζω

τα παιδιά κάτω και να τα χτυπάω....
Μάλιστα. Και έχεις φίλους εδώ στο σχολείο;
Έχω
Ποιους έχεις;
Τον Ά.....και τον Λ και τον Κ...
Και είναι κανένα παιδάκι που δεν είναι φίλος σου;
Α, εδώ ένας φίλος μου πέρα, κάθεται εδώ απ' έξω από.......
Όχι εννοώ, έχεις κανένα που δεν είναι φίλος σου που δεν θες να τον κάνεις 

παρέα;
Όχι
Με όλους θέλεις να κάνεις παρέα;
Ένας εκεί έξω..... τον λένε Γ και είμαστε φίλοι
Ναι αλλά ποιος δεν είναι φίλος σου;
.................. (π).........εεεεεε.,.ο......Λ δεν είναι
Ποιος άλλος, από τα άλλα παιδιά, από τα κορίτσια;

Κανείς;
........... μετά βγαίνουμε έξω και μετά τα χτυπάω τα παιδιά..
Ναι, μου το 'πες αυτό. Γιατί χτυπάς τα παιδιά;
Γιατί με χτυπάνε 
Γ ιατί σε χτυπάνε;

Ε;
Ε.............επειδή του παίρνω εγώ τις νταλίκες και φεύγω........[
Και ποιος είναι ο καλύτερος μαθητής στην τάξη;
........... (π).........πότε θα βγούμε διάλειμμα;
Δεν ξέρω. Απάντησέ μου όμως. Ποιος είναι ο καλύτερος μαθητής στην τάξη;
•••(π)..... [
Για πες μου 
........ Όχι
Τι όχι; Ποιος είναι ο καλύτερος μαθητής στην τάξη;
......... ε.........ο Ά
Και είναι κανένας που δεν είναι καλός μαθητής;
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- Ποιος δεν είναι καλός μαθητής;
- ΟΚ
- Δεν είναι καλός μαθητής;
- Γιατί από τα κουκλοθέατρα χτυπά τα ξύλα....
- Ποια ξύλα;
- Τα ξύλα, τα ξύλα θα τα ξεκολλήσει.....
- Κι εσύ είσαι καλός μαθητής;
- Μμ(ναι)
- Και τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις;
- ..........μμ..........(π)..........από την καρεκλίτσα θα πέσω..........
- Για πες....
- .........μ......μ..τέτοιο.........ε,.,.πώς το λέν......να κόβω ξύλα
- Δηλαδή τι θέλεις να γίνεις, πώς το λένε αυτό;
- .........(π)..... να κόβω ξύλα..
- Κι ο μπαμπά σου κόβει ξύλα;
- Ο.. ,εε.....φτιάχνει τον κήπο πίσω
- Και κόβει και ξύλα;
- Από.....φτιάχνει....... κι η γιαγιά μου μια φορά και βγήκε μια φιδόνα....
- Κι ο μπαμπάς σου τι δουλειά κάνει;
- Ε........... στον θείο μου...
- Τι δουλειά κάνει δηλαδή;
- ....χτυπάει ξύλα...
- Γι' αυτό θέλεις κι εσύ να κόβεις ξύλα;
- Ναι.....να κόβω καλά το χέρι μου....
- Κι η μαμά σου τι δουλειά κάνει;
- Δεν........ δεν έχει δουλειά......κάνει....... [

ΖΓΙ2-Αδύναμο, Επάγγελμα μητέρας: Οικιακά, Μορφωτικό επίπεδο: Δημοτικό, 
Επάγγελμα πατέρα: Μηχανοδηγός, Μορφωτικό επίπεδο: Δημοτικό

- Σ' αρέσει στο σχολείο;
- Ναι
- Σ' αρέσει πολύ;
- Ναι
- Γ ιατί σ' αρέσει;
- Ε.....γιατί μ' αρέσει.. .εγώ έρχομαι κάθε μέρα και παίζω......
- Και τι άλλο σ' αρέσει να κάνεις;
- Να ζωγραφίζω.......
- Και τι άλλο; Από αυτά που κάνετε με την κυρία σας τι σ' αρέσει πιο πολύ;
- Ε....... το ζωγράφισμα....το παιχνίδι....
- Από αυτά που κάνετε στην παρεούλα;
- Μου αρέσουν
- Τι σ'αρέσει πιο πολύ να κάνετε;
- Να παίζουμε
- Τι να παίζετε;
- Έτσι κάτι.....να παίζουμε τις χελωνίτσες.......
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Και για πες μου, έχεις φίλους εδώ;
Ναι
Έχεις πολλούς φίλους;
Ναι
Ποιος είναι ο καλύτερός σου φίλος;
Την ΖΠ4, την Ε που είναι άρρωστη η Ε. κι έχω και την Έ που είναι σε άλλο 

σχολείο
Εδώ στο σχολείο μόνο την ΖΠ4 έχεις φίλη;
Ναι
Είναι η καλύτερη σου φίλη;
Ναι
Και ποιος είναι που δεν κάνετε πολύ παρέα;
Η Έλλη όμως δεν έρχεται γιατί είναι σε άλλο σχολείο...κι εγώ παίζω μόνο τώρα 

με την Ε και την ΖΠ4...
Εδώ με τα υπόλοιπα παιδάκια δεν παίζεις:
Παίζω
Με ποιόν όμως δεν παίζεις και δεν είναι καλός σου φίλος;
Ε........ ο ΖΠ1 με χτυπάει και δεν τον παίζω...
Είναι κανένας άλλος που δεν είναι καλός σου φίλος;
Όχι, μόνο ένας, μόνο ο ΖΠ 1
Και ποιος νομίζεις ότι είναι ο καλύτερος μαθητής στην τάξη;
Η ΖΠ4
Υπάρχει κανένας άλλος που είναι καλός μαθητής;
Υπάρχει.. .είναι η ΖΠ6...
Από αγόρια;
Ε,.,.ο Κ
Από αγόρια ποιος είναι ο καλύτερός σου φίλος;
Μ...ο Λ
Και είναι κανένας που δεν είναι καλός μαθητής;
Ε, ο ΖΠ 1 δεν είναι καλός μαθητής 
Γιατί δεν είναι καλός μαθητής;
Με χτυπάει
Α, και γι' αυτό δεν είναι καλός μαθητής 
Μμ(ναι)
Εσύ είσαι καλή μαθήτρια;
Ναι
Πόσο καλή;
Όπως είναι και η ΖΠ4..
Και όταν μεγαλώσεις τι θέλεις να γίνεις;
Μμ.....να γίνω......ε, όπως είναι η μαμά μου, να γίνω, που είναι δασκάλα η μαμά

μου
Πού είναι δασκάλα;
Ε,.. .πέρα στη Ζαγορά 
Σε σχολείο είναι;
Ναι
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ΖΠ3-Μέτριο, Επάγγελμα μητέρας: Οικιακά, Μορφωτικό επίπεδο: Λύκειο,
Επάγγελμα πατέρα: Ιδιωτικός Υπάλληλος, Μορφωτικό επίπεδο: Λύκειο

- Σ' αρέσει το σχολείο;
- Ναι
- Γιατί σ'αρέσει;
- Επειδή είμαι εδώ...
- Και τι σ' αρέσει πιο πολύ;
- Ε...η ζωγραφική
- Κι από αυτά που κάνετε με την κυρία σας το σ' αρέσει περισσότερο;
- ........... η χειροτεχνία....
- Και τι άλλο;
- Να........ να παίζουμε....
- Ναι τι άλλο κάνετε με την κυρία σας στην παρεούλα;
- Ε.....κάνουμε παζλ και......παίζουμε
- Και τι άλλο κάνετε για πες μου γιατί εγώ δεν έχω ξανάρθει και δεν ξέρω...
- ......... βγαίνουμε έξω και παίζουμε...
- Με την κυρία σας τα κάνετε αυτά;
- Ναι
- Μέσα στην τάξη όμως τι κάνετε;
- Ε.. ..ποτίζουμε τα λουλούδια....
- Κι εσύ έχεις φίλους εδώ;
- Ναι
- Έχεις πολλούς φίλους;
- Ναι
- Ποιοι είναι οι καλύτεροί σου φίλοι;
- Η ΖΠ6, η ΖΠ4, η Λ και η ΖΠ2..
- Κι από τα αγόρια;
- Κανένας
- Δεν κάνεις παρέα με κανέναν;
- Όχι
- Συγκεκριμένα υπάρχει κανένας που δεν θέλεις να κάνεις παρέα;
- Όχι
- Ναι, δεν είναι κανένας που δεν θέλεις να είναι φίλος σου;
- ...ο Ν, ο Λ κι άλλος....[
- ΜετονΖΠΙ;
- Όχι
- Και ποιοι είναι οι καλύτεροι μαθητές στην τάξη;
- Η ΖΠ6, η Λ και ο ΖΠ5
- Είναι κανείς που δεν είναι καλός μαθητής;
- Όχι
- Όλοι είναι καλοί μαθητές;
- Ναι...
- Ποιος όμως δεν είναι καλός μαθητής;
- ΟΖΠ1
- Είναι κανένας άλλος που δεν είναι καλός μαθητής;
- ΟΝ
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- Όλοι οι άλλοι είναι καλοί μαθητές;
- Ναι
- Πόσο καλοί;
- Πάρα πολύ
- Εσύ είσαι καλή μαθήτρια;
- (νεύμα-ναι)
- Πολύ καλή;
- Ναι
- Και αφού είσαι καλή μαθήτρια τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις
- Κυρία
- Δασκάλα δηλαδή, σε νηπιαγωγείο;
- Ναι
- Γιατί σ' αρέσει να γίνεις δασκάλα;
- Γ ιατί..... μ' αρέσει να γράφω......
- Κι είναι η μαμά σου δασκάλα;
- Όχι
- Ο μπαμπάς σου;
- Όχι ο μπαμπάς μου πάει για δουλειά
- Τι δουλειά κάνει;
- Ε............μ.........μαγειρεύει...
- Πού μαγειρεύει, στο σπίτι;
- Όχι..... σε μαγαζί
- Είναι μάγειρας;
- Ναι
- Και η μαμά σου;
- Η μαμά μου καθαρίζει όλο το σπίτι
- Δεν δουλεύει έξω;
- Όχι

ΖΠ4-Μέτριο, Επάγγελμα μητέρας: Οικιακά, Μορφωτικό επίπεδο: Λύκειο,
Επάγγελμα πατέρα: Ιδιωτικός Υπάλληλος, Μορφωτικό επίπεδο: Λύκειο

- Σ' αρέσει το σχολείο;
- Ναι
- Γ ιατί σ’ αρέσει το σχολείο;
- Γιατί μαθαίνω τραγουδάκια
- Και τι άλλο;
- Εμ........ και παραμύθια, ποιήματα......... μας βάζει βίντεο η κυρία ..............μας

αρέσει πως παίζουμε και τουβλάκια........
- Τι άλλο κάνετε με την κυρία σας που σ' αρέσει;
- ...φτιάχνουμε σχέδια....τα ανθρωπάκια....
- Με την κυρία σας αυτά που κάνετε σ' αρέσουν;
- Ναι
- Τι σ' αρέσει πιο πολύ να κάνετε με την κυρία σας;
- Ζωγραφίζουμε..., έχουμε άλλη μια κυρία που μας κάνει πρόβες, έρχεται και η

διευθύντρια και μας κάνει τραγούδια, μουσικές καρέκλες.......
- Μ' αυτή την κυρία που είναι εδώ τώρα;
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- E..... μας κάνει παραμύθια, μας μαθαίνει τραγούδια κι όλας μας μαθαίνει τα
ποιήματα.....

- Έχεις φίλους εδώ στο σχολείο;
- Ναι
- Έχεις πολλούς φίλους;
- Ναι
- Ποιος είναι ο καλύτερός σου φίλος;
- Ε__η ΖΠ6
- Και ποιος άλλος;
- Η ΖΠ3....
- Κι από τα αγόρια;
- Κανένας
- Δεν κάνεις παρέα με τα αγόρια;
- Ούκου (όχι)
- Ποιος δεν είναι καθόλου φίλος σου και δεν σ' αρέσει να κάνεις παρέα μαζί του;
- Δεν μ' αρέσει......... ο Γ
- Και ποιος άλλος δεν είναι καλός σου φίλος;
- Και τα Αλβανάκια....
- Δεν είναι φίλοι σου;
- Όχι
- Ποιοι άλλοι;
- Ε.,,.και ο ΖΠ1 γιατί είναι κακό παιδί και τσιρίζει μέσ' στην τάξη...φωνάζει, 

χτυπάει, σπρώχνει...
- Και ποιος είναι ο καλύτερος μαθητής στην τάξη;
- Εμ.,,.ηΖΠό
- Και ποιος άλλος;
- Κι εγώ...
- Από τα αγόρια;
- Απ'τα αγόρια....ο Γ
- Ποιος άλλος;
- Κι ο A
- Και ποιος δεν είναι καλός μαθητής;
- Ο ΖΠ1 κι ο...........κι ο Ν....
- Από τα κορίτσια ποια δεν είναι καλή μαθήτρια;
- Ε...ο...η ΖΠ3 και..........η A
- Δεν είναι καλές μαθήτριες;
- Είναι αλλά λίγο...
- Κι εσύ που είναι καλή μαθήτρια τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις; Τι δουλειά 

θέλεις να κάνεις;
- Θέλω να γίνω κομμώτρια...
- Γιατί θέλεις να γίνεις κομμώτρια; Είναι κι η μαμά σου;
- Όχι είναι η γιαγιά μου και μ' αρέσει να με κουρεύει...
- Και τι άλλο κάνουν οι κομμώτριες που σ' αρέσει;
- Κόβουν τα μαλλιά.. ..τα φτιάχνουν.....

ΖΠ5-Δυνατό, Επάγγελμα μητέρας: Ιδιωτική Υπάλληλος, Μορφωτικό επίπεδο: 
Λύκειο, Επάγγελμα πατέρα: Αστυνομικός, Μορφωτικό επίπεδο: Λύκειο
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Σ' αρέσει το σχολείο;
Ναι
Γιατί σ' αρέσει το σχολείο;
Επειδή έχω ωραίους φίλους 
Και τι άλλο;
Και μ' αρέσουν τα παιχνίδια.......
Ποια παιχνίδια;
Αυτά που έχει εδώ.....
Και τι σ' αρέσει να κάνει περισσότερο στο σχολείο;
Να κάνω δουλίτσες...
Δουλίτσες; τι δουλίτσες;
Τσουλήθρες!
Α, τσουλήθρα. Κι από αυτά που κάνετε με την κυρία σας μέσα στην τάξη τι σ' 

αρέσει πιο πολύ;
...η χελώνα...
Παίζετε συχνά αυτό το παιχνίδι που παίζατε σήμερα;
....... ....ναι....
Κάθε μέρα;
Όχι
Αλλά το ξέρετε;
Ναι
Και τι άλλο σ' αρέσει να κάνετε με την κυρία σας;
Ζωγραφίζω.......
Αυτά που κάνετε στον κύκλο σ' αρέσουν;
Ναι
Τι κάνετε συνήθως;
Κάνουμε εργασίες.......
Τι άλλο κάνετε;
Πολύ ωραία πράγματα..... μας διαβάζει η κυρία βιβλία....
Για πες μου γιατί δεν ξέρω τι κάνετε και θέλω να μου πεις να μάθω....
........ τα παραμύθια........ε........τους φίλους μου...
Έχεις πολλούς φίλους εδώ;
Όχι
Ποιος είναι ο καλύτερός σου φίλος;
Ο.,,.οΚ
Κι από τα κορίτσια;
....... η ΖΠ6...
Και είναι κάποιος που δεν κάνεις παρέα, που δεν είναι φίλος σου,
Κάνω μερικές φορές...
Ναι αλλά ποιος δεν είναι φίλος σου;
Ε....... ο ΖΠ1
Γ ιατί δεν είναι φίλος σου;
..... γιατί είναι κακός........
Και σε πειράζει;
........ πειράζει τα παιδιά, χτυπάει....
Και ποιος νομίζεις ότι είναι ο καλύτερος μαθητής στην τάξη;
Από τα παιδιά;
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- Ναι
- Η ΖΠ6
- Και ποιος άλλος;
- Κι εγώ.
- Υπάρχει κανένας άλλος καλός μαθητής;
- Υπάρχει ο Κ...
- Και ποιος άλλος;
- Κανείς άλλος.
- Είναι κανένας που δεν είναι καθόλου καλός μαθητής;
- Ναι
- Ποιος;
- ..... οΖΠΙοΚ....
- Δεν είναι καλός μαθητής;
- Όχι
- Είναι ή δεν είναι;
- Δεν είναι...
- Ποιος άλλος δεν είναι;
- Κανένας άλλος
- Όλοι οι άλλοι είναι καλοί μαθητές;
- Ναι
- Κι εσύ που είσαι καλός μαθητής όταν μεγαλώσεις τι θέλεις να γίνεις;
- Κάποιος που βάφει...
- Που βάφει σπίτια;
- Ναι
- Γιατί θέλεις να γίνεις αυτό;
- Επειδή μ' αρέσει να βάφω...
- Βάφει ο μπαμπάς σου σπίτια;
- Όχι
- Η μαμά σου;
- Όχι
- Κι εσύ γιατί θέλεις να γίνεις τέτοιος...;
- Κανένας, εγώ θέλω να γίνω όταν μεγαλώσω...

ΖΠ6-Δυνατό, Επάγγελμα μητέρας: Καθηγήτρια, Μορφωτικό επίπεδο: ΑΕΙ,
Επάγγελμα πατέρα: Καθηγητής, Μορφωτικό επίπεδο: ΑΕΙ

- Σ' αρέσει το σχολείο;
- Ναι
- Γ ιατί σ' αρέσει;
- Γ ιατί παίζουμε, κάνουμε χειροτεχνίες.....
- Τι άλλο κάνετε που σ'αρέσει;
- Ε....παίζουμε και........ κάνουμε και........ζωγραφίζουμε....
- Από αυτά που κάνετε με την κυρία σας τι σ' αρέσει πιο πολύ;
- Ε........... όλα!
- Συγκεκριμένα τι σ' αρέσει πιο πολύ να κάνετε;
- Να κάνουμε.. .να............να ζωγραφίζω
- Με την κυρία σας;
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Με την κυρία χειροτεχνίες
Κι από αυτά που κάνετε στην παρεούλα τι σ' αρέσει;
Ε.. ..να μιλάμε.....
Για τι πράγμα σ' αρέσει να μιλάς πιο πολύ;
Ε..... για...........για...μμ....δεν μου 'ρχεται........ (π)..........για τα Χριστούγεννα,

την ιστορία από τα Χριστούγεννα, μας λέει τα παραμύθια.......
Κι εδώ έχεις φίλους;
Ναι
Είοιος είναι ο καλύτερός σου φίλος;
Από το σχολείο;
Ναι 
Η A
Και ποιος άλλος;
Και η.......ΖΠ3 και η ΖΠ4
Κι από τα αγόρια;
Από τα αγόρια έχω λίγο το Λ, τον Λ....
Είναι κανένας που δεν θέλεις να είναι φίλος σου;
..... ναι(διστακτικά)....
Ποιος;
Ο ΖΠ5....
Και ποιος άλλος;
Και τα αλβανάκια λίγο.....
Αλλος είναι; Με τους υπόλοιπους κάνεις παρέα;
Με τους υπόλοιπους ναι..
Και ποιος νομίζεις ότι είναι ο καλύτερος μαθητής στην τάξη;
Εγώ νομίζω, δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι είναι η Α, αλλά..... η κυρία τώρα

αποφασίζει ποιος είναι.....
Είναι κανένας άλλος;
....... όχι
Εσύ είσαι καλή μαθήτρια;
Ναι
Είναι κανένας που δεν είναι καλός μαθητής;
Ε........ ναι
Ποιος;
Ο Κ, ο Α, ο ΖΠ1..........αλλά σήμερα ήταν λίγο καλός, εντάξει ...
Από τα κορίτσια;
Από τα κορίτσια είναι..........δεν ξέρω
Δεν ξέρεις; ποια δεν είναι και τόσο καλή μαθήτρια;
Τόσο καλή η Π.....η ΖΠ2 γιατί συνέχεια κλαίει και.............αυτές
Κι εσύ που είσαι τόσο καλή μαθήτρια, τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις;
Θέλω να γίνω τραγουδίστρια....
Γιατί θέλεις να γίνεις τραγουδίστρια;
Γιατί μ' αρέσει πού το τραγούδι που ακούω και.......
Και σ' αρέσει να τραγουδάς κι όλας, ε;
Ναι
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Παράρτημα Υ:Διαγράμματα από τις απαντήσεις των νηπιαγωγών για τα παιδιά

Α1.αποδοχή της εξουσίας της νηπιαγωγού

□ θετικές προτάσεις Β αρνητικές προτάσεις

Α2.αποδοχή της εξουσίας της νηπιαγωγού

κατώτερα μεσαία ανώτερα
τοποθέωτηση των παιδιών στην κοινωνική διαστρωμάτωση

□ θετικές προτάσεις ■ αρνητικές προτάσεις
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B1.1 αφομοίωση κανόνων τάξης
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Π θετικες προτάσεις ■ αρνητικές προτάσεις

Β1.2 αφομοίωση κανόνων της τάξης

σ

1-0
ΟΟs*)

κατώτερα μεσαία ανώτερα
τοποθέτηση παιδιών στην κοινωνική διαστρωμάτωση

□ θετικές προτάσεις ■ αρνητικές προτάσεις
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Β2.1 αφομοίωση κανόνων συζήτησης

αξιολογική κατηγορία παιδιών

□ θετικές προτάσεις ■ αρνητικές προτάσεις

Β2.2 αφομοίωση κανόνων συζήτησης

□ θετικές προτάσεις ■ αρνητικές προτάσεις
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Β3.1 καλοί τρόποι στο τραπέζι

αδύναμα μέτρια δυνατά
αξιολογική κατηγορία παιδιών

□ θετικές προτάσεις ■ αρνητικές προτάσεις

Β3.2 καλοί τρόποι στο τραπέζι

κατώτερα μεσαία ανώτερα
τοποθέτηση παιδιών στην κοινωνική διαστρωμάτωση

□ θεπκές προτάσεις ■ αρνητικές προτάσεις J
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Γ1. επεξεργασμένος κώδικας

αδύναμα μέτρια δυνατά
αξιολογικές κατηγορίες παιδιών

D θετικές προτάσεις ■ αρνητικές προτάσεις

Γ2. επεξεργασμένος κώδικας

κατώτερα μεσαία ανώτερα
τοποθέτηση των παιδιών στην κοινωνική διαστρωμάτωση

□ θετικές προτάσεις ■ αρνητικές προτάσεις]
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Δ1.1 κοινωνικότητα
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αξιολογική κατηγοριοποίηση παιδιών

□ θετικές προτάσεις ■ αρνητικές προτάσεις

Δ1.2 κοινωνικότητα

ανώτερα
τοποθέτηση παιδιών στην κοινωνική διαστρωμάτωση

□ θετικές προτάσεις ■ αρνητικές προτάσεις
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Δ2.1 αρχηγός-οπαδός

□ μέσος όρος βαθμολογιών λόγω συχνότητας εμφάνισης της συμττεροφοράς

Δ2.2 αρχηγός-οπαδός

Β μέσος όρος βαθμολογιών λόγω συχνότητας εμφάνισης της συμπεριφοράς
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Ε3. Η αξιολόγηση του νηπίου πρέπει να γίνεται από:

123456789

ερωτήσεις

■ πολύ □ αρκετά □ λίγο ■ καθόλου □ δεν ξέρω/δεν απαντώ

Ε4. Κατά την αξιολόγηση του νηπίου λαμβάνετε υπόψη σας:

2 3 4 5 6 7

ερωτήσεις

Μ πολύ □ αρκετά Ολίγο ■ καθόλου ϋδεν ξέρω/δεν απαντώ I
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Ε8. Η καλή ή κακή επίδοση θεωρείται ότι επηρεάζεται από:

123456789 10

ερωτήσεις

Η πολύ □ αρκετά Πλίγο ■ καθόλου □ δεν ξέρω/δεν απαντώ
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