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ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

Σν πεδίν αλαθνξάο απηήο  ηεο εζλνγξαθηθήο έξεπλαο  απνηειεί κηα 

ζρνιηθή ηάμε λεπηαγσγείνπ ηεο Απηηθήο Θεζζαινλίθεο. Δ έξεπλα 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Ννέκβξε (χζηεξα απφ ην δηάζηεκα 

πξνζαξκνγήο ησλ λεπίσλ-πξνλεπίσλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ), κέρξη 

ηνλ Μάην ηεο ίδηαο ζρνιηθήο ρξνληάο. 

Σν πεξηερφκελν ηεο έξεπλαο αθνξά ζηελ δηεξεχλεζε δηαδηθαζηψλ 

δηαπξαγκάηεπζεο απφ ηνπο καζεηέο - αιινδαπνχο θαη παιηλλνζηνχληεο- 

ησλ ηαπηνηήησλ θαη ησλ ξφισλ ηνπο,  κέζσ ησλ νπνίσλ -αμηνπνηψληαο 

ελδερνκέλσο θαη πξνζδνθίεο ησλ γνληψλ ηνπο -  απνθηνχλ ην πξνθίι ησλ 

«θαιψλ «καζεηψλ ζεκεηψλνληαο πςειέο επηδφζεηο.  

Σν έλαπζκα γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηαπίζησζε κηαο 

αληίθαζεο: Ώξθεηέο έξεπλεο γηα ηηο επηδφζεηο αιινδαπψλ καζεηψλ 

απνδεηθλχνπλ ηε ρακειή επίδνζε απηψλ ησλ καζεηψλ (ζε κεγαιχηεξεο 

βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο), ηελ νπνία ζπλδένπλ κε ηελ θνηλσληθή ηνπο 

πξνέιεπζε θαη θαηαγσγή. Ώπφ ηε δηθή κνπ εκπεηξία σο λεπηαγσγνχ -

θαηά ην δηάζηεκα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο- δηαπίζησλα ηελ χπαξμε 

πςειψλ επηδφζεσλ κεηαμχ ησλ αιινδαπψλ θαη παιηλλνζηνχλησλ 

καζεηψλ παξάιιεια κε ηε δηαπίζησζε πςειψλ πξνζδνθηψλ ζηνπο γνλείο 

ηνπο. 

ηφρνο ηεο εξγαζίαο, φπσο πξναλαθέξζεθε, ήηαλ λα δηεξεπλεζνχλ 

νη ηξφπνη θαη νη δηαδηθαζίεο λνεκαηνδφηεζεο ησλ καζεηψλ γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαζψο θαη ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο ησλ ξφισλ ηνπο σο καζεηψλ ζηα πιαίζηα ηνπ 

ζρνιείνπ. ηφρν ηεο έξεπλαο επίζεο απνηεινχζε θαη ε δηεξεχλεζε ησλ 

πξνζδνθηψλ ησλ γνληψλ ησλ καζεηψλ γηα ηε ζρνιηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά, 

αλ απηέο κεηνπζηψλνληαη ζε πςειέο επηδφζεηο θαη πψο ελ ηέιεη 

λνεκαηνδνηνχληαη απφ ηα παηδηά. 
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Ώπφ ηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα δηαπηζηψζεθε φηη νη έξεπλεο πνπ 

έρνπλ γίλεη –Σδάλε (1983), αθθάο (2002), Φξαγθνπδάθε (1985), Banks 

(1987) - (εθηελέζηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο 

εξγαζίαο), ζπλδένπλ ην ρακειφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ησλ καζεηψλ κε 

θαθέο επηδφζεηο θαη αθνξνχλ θπξίσο κεγαιχηεξεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο.  

Δ εξγαζία δηαηξείηαη ζε επηά θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην 

αλαπηχζζνληαη νη ζεσξεηηθέο βάζεηο ηεο εξγαζίαο. Παξαηίζεληαη 

πξνζεγγίζεηο νη νπνίεο ζπλδένπλ ηελ ζρνιηθή επηηπρία κε ην πιαίζην 

κέζα ζην νπνίν απηή εθθξάδεηαη. ηηο πξνζεγγίζεηο απηέο ε έκθαζε 

δίλεηαη ζηελ ηάμε ε νπνία αληηκεησπίδεηαη σο πιέγκα ζρέζεσλ θαη έλα 

πιαίζην κε λφεκα γη’  απηνχο πνπ εκπιέθνληαη (καζεηέο, εθπαηδεπηηθνί). 

Οη πξνζεγγίζεηο ιακβάλνπλ ππφςε ην πιαίζην ζην νπνίν παξάγεηαη ε 

γλψζε. Βθηφο απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο πξνζεγγίζεηο παξαηίζεληαη θαη 

απηέο νη νπνίεο εζηηάδνπλ κφλν ζηηο αηνκηθέο δηαθνξέο, ζε δείθηεο 

λνεκνζχλεο θαη ζηελ ηαμηθή πξνέιεπζε ησλ καζεηψλ. Ώλαδεηθλχεηαη 

απφ ηελ παξάζεζε  φηη ε γλσζηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ εξκελεία θαη 

εμήγεζε ησλ πςειψλ επηδφζεσλ δελ είλαη επαξθήο θαη αληηκεησπίδεη κε 

κνλνκέξεηα ην θαηλφκελν. 

Σν δεχηεξν θεθάιαην αθνξά ζηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο θαη 

δηαηππψλνληαη ηα εξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζηφρν ηεο. 

Ώθνινπζεί ην ηξίην θεθάιαην πνπ αθνξά ζην ζεζκηθφ πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ηνπ λεπηαγσγείνπ, ζην ζρνιηθφ ρψξν, ζην θιίκα ηεο ηάμεο, 

ζην κνληέιν δηδαζθαιίαο θαη ζην πξνθίι ησλ καζεηψλ ηεο 

παξαηεξνχκελεο νκάδαο ζηφρνπ. 

Σν ηέηαξην θεθάιαην πεξηέρεη ην πιηθφ απφ ηελ παξαηήξεζε κέζα 

ζηε ζρνιηθή ηάμε θαζψο θαη ζρνιηαζκνχο θαη αλαιχζεηο επεηζνδίσλ-

δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνζεγγίδνληαη δηαζεκαηηθά θαη εκπιέθνπλ 

δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα, φπσο απηά πξνηείλνληαη απφ ην 
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αλαιπηηθφ πξφγξακκα γηα ην λεπηαγσγείν. Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο 

δελ έγηλαλ ηξνπνπνηήζεηο θαη αιιαγέο ζην εκεξήζην πξφγξακκα. 

Σν πέκπην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ παξαηήξεζε ζηα 

δηαιείκκαηα θαη πεξηέρεη ηε ζχλνςε θαη γεληθά ζρφιηα απφ ην πιηθφ ηεο 

παξαηήξεζεο κέζα θαη έμσ απφ ηελ ηάμε.  

Σν έθην θεθάιαην πεξηιακβάλεη ην πιηθφ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο κε 

ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ, ηε ζχλνςε κε ηα γεληθά ζρφιηα απφ ην 

πξναλαθεξζέλ πιηθφ θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο δηαρένληαη νη 

απφςεηο-αληηιήςεηο ησλ γνληψλ θαη δηακνξθψλνπλ ηε ζρνιηθή 

ζπκπεξηθνξά (γλσζηηθή- καζεζηαθή- θνηλσληθή) ησλ καζεηψλ.  

Σέινο ην έβδνκν θεθάιαην αθνξά ζηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο.  
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Κεθάιαην 1. 

ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

1.1.ρνιηθή επηηπρία-απνηπρία 

 

Δ νξηνζέηεζε ησλ φξσλ ηεο ζρνιηθήο επηηπρίαο/απνηπρίαο είλαη 

ηδηαίηεξα δχζθνιε γηαηί ην θαηλφκελν ηεο ζρνιηθήο επηηπρίαο θαη 

απνηπρίαο είλαη έλα ζχλζεην θαηλφκελν ζηελ παξαγσγή ηνπ νπνίνπ 

ζπκκεηέρνπλ πνιινί παξάγνληεο. Δ ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα είλαη 

πνιπζχλζεηε θαη νη ζρνιηθέο πνξείεο ησλ καζεηψλ πξνθχπηνπλ απφ 

ζπλδπαζκνχο δηαθφξσλ παξαγφλησλ. Δ αλαδήηεζε ηνπ βαζκνχ 

ζπκκεηνρήο ησλ πνηθίισλ παξαγφλησλ είλαη αδηέμνδε θαη ε εζηίαζε ζε 

θάπνηνπο απφ απηνχο είλαη κνλνκεξήο θαη αλεπαξθήο. 

ε έλα γεληθφηεξν πιαίζην νξηζκνχ «θαινί» καζεηέο ζεσξνχληαη 

νη καζεηέο νη νπνίνη αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, θαηαθηνχλ ηνπο ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη απφ απηφ, 

πεηζαξρνχλ θαη πηνζεηνχλ ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο, δηαθξίλνληαη γηα ηε 

δηάζεζή ηνπο λα θαηαθηήζνπλ ηε γλψζε θαη ζπκκεηέρνπλ ελεξγεηηθά ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία. Έρνπλ επίζεο αλεπηπγκέλεο θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο γηα ηε ζχλαςε ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, είλαη 

απνδεθηνί απφ ηελ νκάδα θαη δε δεκηνπξγνχλ ζπγθξνπζηαθέο 

θαηαζηάζεηο. Ώπφ ηελ άιιε «θαθφο» καζεηήο ζεσξείηαη απηφο πνπ δε 

δείρλεη ελδηαθέξνλ γηα φ,ηη ζπκβαίλεη ζηελ ηάμε, δε ζπκκεηέρεη 

ελεξγεηηθά ζηε κάζεζε, δελ πεηζαξρεί, δελ θαηέρεη δεμηφηεηεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ θαη γεληθφηεξα δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο-

ηάμεο. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ σο «θαιψλ» ή «θαθψλ» 

ζπλεθηηκάηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ην ζχλνιν ησλ ηθαλνηήησλ θαη 

δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αληαπφθξηζή ηνπο ζην 
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πξφγξακκα θαη ηελ θαηάθηεζε ησλ ζηφρσλ (γλσζηηθψλ- θνηλσληθψλ), 

πνπ πξνβιέπεη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα. Γηα ην λεπηαγσγείν δελ 

πξνβιέπνληαη πνζνηηθνί δείθηεο κέηξεζεο-αμηνιφγεζεο ησλ επηδφζεσλ 

ησλ καζεηψλ αιιά ν εθπαηδεπηηθφο σο θνξέαο γλψζεο θαη κε βάζε ηνπο 

επηκέξνπο ζηφρνπο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο εθηηκά ηα παξαγφκελα 

απνηειέζκαηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη εξκελείεο γηα ηε 

ζρνιηθή επηηπρία/απνηπρία. Δ πιεζψξα ησλ εξεπλψλ θαη πξνζεγγίζεσλ 

αλαδεηθλχεη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηε δπζθνιία  

νξηνζέηεζεο ησλ ελλνηψλ ηεο ζρνιηθήο επηηπρίαο/απνηπρίαο. Βπίζεο ην 

ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ησλ εξεπλεηψλ ππαγνξεχεη θαη ηελ επηινγή ησλ 

παξαγφλησλ ηνπο νπνίνπο ζπλδένπλ κε ηε ζρνιηθή επίδνζε. 

Έηζη, εξεπλεηέο νπαδνί ηνπ νξγαληθνχ κνληέινπ ζπλδένπλ 

παξάγνληεο βηνινγηθνχο (δείθηεο επθπΎαο, νξγαληθέο δπζιεηηνπξγίεο) κε 

ηε ζρνιηθή επίδνζε. Βξεπλεηέο πξνεξρφκελνη απφ ην ρψξν ηεο 

ςπρνινγίαο ζπλδένπλ ηηο επηδφζεηο κε ςπρνζπλαηζζεκαηηθνχο 

παξάγνληεο θαη ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο. 

Βξεπλεηέο φπσο ε Μαθξή-Μπφηζαξε (2001)ππνζηεξίδεη φηη ην 

αίζζεκα θαησηεξφηεηαο θαη ε ρακειή απηνεθηίκεζε ησλ αηφκσλ  

ζπλδένληαη κε ρακειέο επηδφζεηο. Δ Λενληαξή (1996) ζεσξεί θξίζηκν 

παξάγνληα ηε ζεηηθή απηναληίιεςε γηα ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία, επηζεκαίλνληαο φηη ε ζεηηθή απηναληίιεςε είλαη 

έλαο κεηαμχ ησλ πνιιψλ παξαγφλησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζρνιηθή 

επηηπρία. Τπνγξακκίδεη  ην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ παίδνπλ ε νηθνγέλεηα θαη 

ην ζρνιείν γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ζεηηθήο απηναληίιεςεο. Σνλίδεη φηη ην 

παηδί πνπ κεγαιψλεη ζε πεξηβάιινλ ζπλαηζζεκαηηθά αζθαιέο, 

ππνζηεξηθηηθφ θαη ζε θιίκα απνδνρήο,  ρηίδεη ζεηηθή εηθφλα γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ. ην ζρνιείν ην παηδί φπνπ δεη ηνλ αληαγσληζκφ, αμηνινγείηαη 

θαη αμηνινγεί ηνλ εαπηφ ηνπ ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, 
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δηακνξθψλεη ηελ εηθφλα ηνπ γχξσ απφ ην πεξηερφκελν ησλ 

αμηνινγήζεσλ. Δ ζέζε πνπ  ηνπνζεηεί ηνλ εαπηφ ηνπ ζπγθξηηηθά  κε ηνπο 

ππφινηπνπο είλαη ν θαηαιχηεο γηα ηε δηακφξθσζε ηεο απηναληίιεςήο 

ηνπ. Δ Λενληαξή απνδέρεηαη ηνλ ελεξγεηηθφ ξφιν ηνπ αηφκνπ απέλαληη 

ζηηο πξνθιήζεηο ησλ πεξηβαιιφλησλ πνπ εθηίζεηαη θαη ηελ επίδξαζε πνπ 

κπνξεί λα αζθήζεη ζηηο επηξξνέο πνπ δέρεηαη. 

Οη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο κε παηδαγσγηθέο θαηαβνιέο 

αμηνινγνχλ ηηο επηδφζεηο κε θξηηήξηα θπξίσο παηδαγσγηθά (επίηεπμε 

ζηφρσλ, αληαπφθξηζε ζηηο ζρνιηθέο απαηηήζεηο).Σν αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα πνπ εθαξκφδεηαη ζην ζρνιείν νξίδεη ηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα, ζέηεη ηνπο ζηφρνπο γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο απφ ηνπο 

καζεηέο θαη νη καζεηέο αμηνινγνχληαη κε βάζε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο λα 

αληαπνθξηζνχλ ζε φ,ηη ηνπο δεηηέηαη. Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

ζηεξίδεηαη ζηηο ζεσξίεο ησλ Piaget θαη Vygotsky.Δ ζεσξία ηνπ Piaget 

(2001) κηιά γηα ζηάδηα αλάπηπμεο θαη γηα ηελ αιιειεπίδξαζε  

(πεξηβάιινληνο θαη κάζεζεο), πνπ αθνξά ζηε κάζεζε. Χζηφζν δελ 

ηνλίδεηαη ην εηδηθφ βάξνο ηνπ ξφινπ ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ, ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ λνεκάησλ  πνπ απηέο 

παξάγνπλ. H ζεσξία ηνπ  Vygotsky (1997) αληηκεησπίδεη ηε κάζεζε σο 

κηα θνηλσληθή δηεξγαζία θαη δίλεη έκθαζε ζηελ έλλνηα ηνπ πιαηζίνπ θαη 

ησλ επηξξνψλ ηνπ. 

Κπξίαξρε θαη ζεκειησκέλε ηάζε επίζεο πνπ εθθξάδεηαη θαη 

δηαηξέρεη ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο είλαη θαη απηή ηεο θνηλσληνινγίαο ηεο 

εθπαίδεπζεο. 

Δ θνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο εμεηάδεη ηε ζρνιηθή επίδνζε 

θάησ απφ ην πξίζκα θνηλσληθψλ παξαγφλησλ θαη ηε ζπζρεηίδεη κε ηελ 

«θνηλσληθή πξνέιεπζε» ησλ καζεηψλ. Δ Φξαγθνπδάθε (1985) 

αλαθεξφκελε ζε πνξίζκαηα εξεπλψλ, απέλαληη ζε ζεσξίεο πνπ θάλνπλ 

ιφγν γηα αηνκηθέο ηθαλφηεηεο, δηαηππψλεη δηαπηζηψζεηο ελνρνπνίεζεο 
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ηεο θνηλσληθήο ηάμεο-πξνέιεπζεο ησλ καζεηψλ θαη ππνζηεξίδεη φηη ην 

ζρνιείν ιεηηνπξγεί σο «κεραληζκφο αλαπαξαγσγήο» απηψλ. Βπηζεκαίλεη 

φηη ν παξάγνληαο «θνηλσληθή πξνέιεπζε» είλαη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο 

ν νπνίνο θαζνξίδεη ηε ζρνιηθή δηαδξνκή ησλ καζεηψλ θαη πξνδηαγξάθεη 

ηηο πξννπηηθέο ηνπο. Ώλαθέξεηαη επίζεο θαη ζηνλ παξάγνληα κφξθσζε 

ησλ νηθνγελεηψλ πνπ ππεξηζρχεη ηνπ νηθνλνκηθνχ παξάγνληα σο πξνο ηελ 

επίδξαζή ηνπ ζηηο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο. 

O Charlot (1992) αζθεί θξηηηθή ζηηο πξνζεγγίζεηο ηεο 

θνηλσληνινγίαο ηεο εθπαίδεπζεο νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη ζηε δεθαεηία 

ηνπ ’60-’70 θαη αληηκεησπίδνπλ ην ζρνιείν σο έλα κεραληζκφ 

αλαπαξαγσγήο ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ. Βπηζεκαίλεη ζηελ θξηηηθή ηνπ 

ηελ αδπλακία ηεο «ζεσξίαο ηεο αλαπαξαγσγήο» λα ιάβεη ππφςε ηεο ηελ 

αιιαγή πνπ ζεκεηψλεηαη ηε ζπγθεθξηκέλε δεθαεηία (θπξίσο ζηε Γαιιία 

θαη ζην δπηηθφ θφζκν), ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη αθνξά ζηελ 

«ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ γηα φινπο». Τπνζηεξίδεη φηη ε θνηλσληθή 

θαηαγσγή θαη πξνέιεπζε δελ απνηεινχλ αηηίεο παξαγσγήο ηεο ζρνιηθήο 

απνηπρίαο. Χζηφζν ε έλλνηα ηεο θνηλσληθήο θαηαγσγήο δελ 

εμνζηξαθίδεηαη απφ ηε ζεψξεζή ηνπ αιιά ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο 

εμαηνκίθεπζεο πνπ αθνξά ζηε ζέιεζε ηνπ αηφκνπ θαη ζηελ απφθαζή 

ηνπ γηα ην πψο ζα δηαγξάςεη ηε ζρνιηθή ηνπ πνξεία. εκαληηθέο 

παξάκεηξνη γηα ηνλ ίδην απνηεινχλ ε αηνκηθή ηζηνξία ηνπ θαζελφο, ε 

ηζηνξία ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ, ε ηνπνζέηεζή ηνπ απέλαληη ζηε κάζεζε θαη 

ζηηο ζπνπδέο γεληθφηεξα, θαη θπξίσο νη λνεκαηνδνηήζεηο απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ γηα ηε ζέζε ηνπ θαη ηελ ηζηνξία ηνπ. Δ αηνκηθή ηζηνξία ππνζηεξίδεη, 

πθαίλεηαη κέζα ζηελ ηζηνξία ησλ θνηλσληψλ. Έηζη ηηο αηνκηθέο ηζηνξίεο 

δελ ηηο αληηκεησπίδεη έμσ απφ ην ηζηνξηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην 

παξαγσγήο ηνπο. Ο Charlot(1999)αληηπαξαβάιιεη  ζηε ζεψξεζε ηεο 

θνηλσληνινγίαο ηεο εθπαίδεπζεο  ηνλ φξν «ζρέζε κε ηε γλψζε». ηελ 

αλάιπζή ηνπ γη’ απηή ηε ζρέζε θεληξηθή ζέζε θαηέρεη ε έλλνηα ηεο 
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επηζπκίαο. Σν ππνθείκελν ζχκθσλα κε ηνλ ίδην είλαη έλα πιέγκα 

επηζπκηψλ νη νπνίεο ζπλδένληαη κε λνήκαηα ηα νπνία παξάγνληαη κέζα 

απφ ηηο ζρέζεηο ηνπ ππνθεηκέλνπ κε ηνλ εαπηφ ηνπ αιιά θαη κε ηνπο 

άιινπο. Δ ζρέζε ηνπ ππνθεηκέλνπ κε ηε γλψζε αλαιχεηαη σο πξνο ηε 

ζρέζε κε ηνλ εαπηφ θαη σο πξνο ηε ζρέζε κε ηνλ άιιν. Μέζσ ηεο γλψζεο 

(ζρέζε κε ηνλ εαπηφ), ην ππνθείκελν ρηίδεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ, ηελ 

απηoεηθφλα ηνπ, απηoπξνζδηνξίδεηαη, εηεξνθαζνξίδεηαη θαη ελ ηέιεη 

ηνπνζεηείηαη ζηνλ θφζκν θαη αλαπηχζζεη ηξφπνπο λα ζρεηηζηεί κε απηφλ. 

Βθηφο απφ ηε ζρέζε κε ηνλ εαπηφ ε ζρέζε κε ηε γλψζε είλαη ζρέζε θαη 

κε ηνλ άιιν, φπσο αλαθέξζεθε  φρη κφλν σο θπζηθή παξνπζία αιιά θαη 

ηνλ άιιν πνπ έρεη «εζσηεξηθεχζεη» ην άηνκν. Ο «εζσηεξηθεπκέλνο 

άιινο» είλαη επελδπκέλνο κε ζεκαζίεο θαη  επηηειεί ξφινπο ξπζκηζηή θαη 

κεζνιαβεηή ησλ θαηνρψλ θαη θαηαθηήζεσλ ηεο γλψζεο θαζψο ην άηνκν 

εθηίζεηαη ζε πεξηβάιινληα κάζεζεο. 

Με βάζε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Charlot (1992) αλ αλαδεηήζεη θαλείο 

αλαινγίεο ζηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη θαη δηακνξθψλνληαη ζην 

επίπεδν ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, ζα δηαπηζηψζεη φηη νη δξάζεηο κέζα ζε απηήλ 

- σο παξάγσγα ζρέζεσλ- κπνξεί λα ραξαθηεξηζηνχλ σο εζηία θηλήηξνπ 

θηλεηνπνίεζεο, αθχπληζεο, ελεξγνπνίεζεο, σο εζηία ψζεζεο γηα 

ζπκκεηνρή, ή σο κε ελδηαθέξνπζεο θαη σο εζηία αλαραίηηζεο γηα 

ζπκκεηνρηθφηεηα. 

Ο Charlot (1992) επηζεκαίλεη θαη κηα άιιε δηάζηαζε ηεο «ζρέζεο 

κε ηε γλψζε». Τπνζηεξίδεη φηη ην θαηλφκελν ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ 

καζεηψλ κε άμνλεο επηηπρίαο ή απνηπρίαο ζρνιηθήο είλαη απφξξνηα ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ζε πνηφηεηα ζρέζεσλ κε ηε γλψζε πνπ θαιιηεξγνχλ ηα 

δηαθνξεηηθά νηθνγελεηαθά πεξηβάιινληα. Παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ιατθέο νηθνγέλεηεο έρνπλ σο απφζεκα κηα ζρέζε κε ηε γλψζε πνπ είλαη 

ζε απφζηαζε απφ εθείλε πνπ απαηηεί ην ζρνιείν, ζε αληίζεζε κε ηα 

παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ αλψηεξα θνηλσληθά θαη κνξθσηηθά 
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ζηξψκαηα. Ώιιά εθείλν πνπ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηε ζρνιηθή 

επηηπρία, γηα ηνλ ίδην ζπγγξαθέα, δελ είλαη ε θνηλσληθή θαηαγσγή θαη 

πξνέιεπζε ησλ καζεηψλ αιιά ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη ην 

πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ζρέζεο ησλ καζεηψλ 

κε ηε γλψζε, κέζσ ησλ αμηψζεσλ θαη πξνζδνθηψλ ηνπο.  

Σελ πξνζέγγηζε ηνπ Charlot, κπνξεί λα ηελ εληάμεη θαλείο ζηελ 

παξαδνρή θνηλσληθψλ επηζηεκφλσλ πεξί ππνθεηκεληθψλ 

λνεκαηνδνηήζεσλ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. πσο ζεκεηψλεη ν Εσζεθίδεο 

(2006) ε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαηαζθεπάδεηαη θαη 

αλαθαηαζθεπάδεηαη, εμαηηίαο δηαθφξσλ δπλακηθψλ πνπ αλαπηχζζνληαη 

θαη ζπγθξνχνληαη κέζα ζε θνηλσληθά πιαίζηα. Ώλαθέξεηαη θαη ζηηο 

δηαθνξεηηθέο  λνεκαηνδνηήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ γηα ην ίδην πιαίζην(π.ρ. 

ηάμε) νη νπνίεο παξάγνπλ θαη δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη δξάζεηο.  

πλάθεηα κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Charlot, παξνπζηάδεη θαη ε 

πξνζέγγηζε ηνπ Bruner(1997)φπνπ εμέρνπζα ζέζε θαηέρεη ε έλλνηα ηνπ  

«λνήκαηνο» . Ο Bruner ππνζηεξίδεη φηη νη άλζξσπνη δίλνπλ λφεκα ζηηο 

δξάζεηο ηνπο θαη ζηηο πξάμεηο ηνπο θαη επηδηψθνπλ ζηηο «ζπλαληήζεηο» 

ηνπο κε ηνπο άιινπο λα κνηξάδνληαη απηφ ην λφεκα. Ώπηή ε δηεξγαζία 

δελ είλαη αλεμάξηεηε απφ ην πιαίζην εκθάληζεο ησλ δξάζεσλ. 

Αηαθνξεηηθά πιαίζηα παξάγνπλ δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη 

δηαθνξεηηθέο «πξάμεηο λνήκαηνο». Οη δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ παξαγσγή 

ησλ λνεκάησλ δε ζρεηίδεηαη κφλν κε ηα πιαίζην αιιά θαη κε ηα ίδηα ηα 

άηνκα.  

Βγγχηεηα κε  ηηο παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο παξνπζηάδεη επίζεο ε 

ζπζηεκηθή ζεσξία, ε νπνία δηαηξέρεηαη απφ ηελ ηδέα ηεο ζεκαληηθφηεηαο 

ηεο ζπλχπαξμεο, ησλ αιιειεπηδξάζεσλ, ησλ δηαδξάζεσλ θαη γεληθφηεξα 

ησλ νκαδηθψλ θαηαζηάζεσλ νη νπνίεο νδεγνχλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε 

θαηαζθεπέο λνεκάησλ. 
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Δ ηάμε είλαη έλαο ρψξνο ζπλάληεζεο καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. 

Σν ζεζκηθφ πιαίζην νξίδεη ηνπο ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ δχν κεξψλ, 

σζηφζν ν θαζέλαο απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο θηλεηνπνηεί ηα απνζέκαηά 

ηνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ηδέεο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ σο πξνο ην ηη 

δηακείβεηαη κεηαμχ ηνπο. Αεκηνπξγνχληαη ππθλά δίθηπα 

αιιειεπηδξάζεσλ φπνπ νη ηζηνξίεο, ηα βηψκαηα θαη νη εκπεηξίεο φισλ 

δηαζηαπξψλνληαη θαη παξάγνπλ πνηθίινπο ζπλδπαζκνχο δξάζεσλ. Οη 

ζπκκεηέρνληεο εκπιέθνληαη ζε δηεξγαζίεο λνεκαηνδνηήζεσλ νη νπνίεο 

θαζνδεγνχλ ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο θαη ζπκκεηέρνπλ ζε δηεξγαζίεο 

δηαπξαγκάηεπζεο θνηλψλ λνεκάησλ.    

πκπεξαζκαηηθά γηα λα θαηαλνήζνπκε ηε ιεηηνπξγία ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο δελ ζα πξέπεη λα ηε δνχκε μεθνκκέλα απφ 

φζα δηαδξακαηίδνληαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηφζν ζε επίπεδν ζρέζεσλ 

φζν θαη ζε επίπεδν ζπκκεηνρήο ζηε γλψζε θαζψο θαη απφ ηηο δηεξγαζίεο 

πνπ αθνξνχλ θαηαζθεπέο λνεκάησλ. 

 

1.2.Οηθνγελεηαθή θνπιηνύξα θαη ζρνιηθή επηηπρία 

 

ηε δηάξθεηα ηνπ 20νπ αηψλα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πιήζνο 

εξεπλψλ κε ζηφρν ηε δηεξεχλεζε παξακέηξσλ ησλ νηθνγελεηαθψλ 

πεξηβαιιφλησλ νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ αληαπφθξηζε ησλ παηδηψλ-

καζεηψλ ζηα δεηνχκελα ηνπ ζρνιείνπ. Οη έξεπλεο εζηίαζαλ θαη 

αλέδεημαλ δηαζηάζεηο νη νπνίεο επζχλνληαη γηα ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ 

επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ. 

 ε θάπνηεο απφ απηέο ήηαλ εκθαλήο  ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ ησλ νηθνγελεηψλ θαη ησλ επηδφζεσλ ησλ 

παηδηψλ ηνπο. ε πξφζθαηε κειέηε ε Φξαγθνπδάθε (1985)ππνζηεξίδεη 

φηη ε επίδνζε ησλ καζεηψλ ζπλαξηάηαη απφ ηελ «θνηλσληθή ηνπο 

πξνέιεπζε». πλνςίδνληαο ζπκπεξάζκαηα εξεπλψλ ε ίδηα εξεπλήηξηα 
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επηζεκαίλεη –φπσο πξναλαθέξζεθε - φηη ην ζρνιείν απνηειεί «κεραληζκφ 

αλαπαξαγσγήο» ηεο ηαμηθήο θνηλσλίαο κε απνηέιεζκα παηδηά πνπ 

πξνέξρνληαη απφ κε πξνλνκηνχρα θνηλσληθά ζηξψκαηα λα κελ κπνξνχλ 

λα μεπεξάζνπλ ηνπο θξαγκνχο πνπ ηίζεληαη απφ ην ζρνιηθφ κεραληζκφ 

θαη θαηά ζπλέπεηα λα απνηπγράλνπλ. Βξεπλεηέο επεζήκαλαλ ην 

ζεκαληηθφ ξφιν ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ νη νπνίεο 

εθθξάδνληαη θαη απνηππψλνληαη ζε δηάθνξα πεδία φπσο ησλ αμηψλ, ηεο 

γιψζζαο, ησλ ζρέζεσλ πνπ δηέπνπλ ηε δπλακηθή ηεο νηθνγέλεηαο θαη 

επεξεάδνπλ ηε  ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ-παηδηψλ ησλ νηθνγελεηψλ 

απηψλ. ΐέβαηα ε ζπζρέηηζε απηή -φπσο επηζεκαίλεη ν Charlot(1999)- δελ 

κπνξεί λα ζεκειηψζεη ζρέζε αηηίνπ-απνηειέζκαηνο. 

Σν θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο ζπλδέεηαη θαη κε 

ην επαγγεικαηηθφ επίπεδν ησλ γνληψλ. ζν κεγαιχηεξν θχξνο δηαζέηεη 

ην επάγγεικα ησλ γνλέσλ ηφζν πςειφηεξν ζεσξείηαη ην θνηλσληθφ 

επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο. Ώιιά θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ 

εθθξάδεη ζε αξθεηφ βαζκφ ηελ πξνλνκηαθή ζέζε ηεο νηθνγέλεηαο 

ηζνζηαζκίδνληαο θάπνηε θαη ην ρακειφ νηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο 

νηθνγέλεηαο. 

Ο Ππξγησηάθεο (1998) αλαθεξφκελνο ζηα νηθνγελεηαθά 

πεξηβάιινληα ηα δηαθξίλεη ζε «κνξθσζηνγφλα» θαη «κε κνξθσζηνγφλα». 

Σα «κνξθσζηνγφλα» είλαη απηά πνπ θαιιηεξγνχλ ηελ επαθή κε ην βηβιίν, 

ζηέθνληαη ζεηηθά απέλαληη ζηε γλψζε θαη δηαθξίλνληαη γηα ηελ επξχηεηα 

ηεο ζθέςεο ηνπο. Ώληίζεηα ηα «κε κνξθσζηνγφλα» έρνπλ δηαθνξεηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη αδπλαηνχλ ιφγσ θπξίσο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο λα 

πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηεο ζηα παηδηά ηνπο. Έηζη ηα παηδηά πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηα «κνξθσζηνγφλα» πεξηβάιινληα μεθηλνχλ απφ 

δηαθνξεηηθέο αθεηεξίεο νη νπνίεο πξνδηαγξάθνπλ ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο ηελ θαιή αθαδεκατθή πνξεία ησλ παηδηψλ. Δ Σδάλε (1983) 

επίζεο ππνζηεξίδεη φηη ε ζρνιηθή επηηπρία εμαξηάηαη απφ ην πνιηηηζκηθφ-
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κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ πνπ ην βιέπεη θαη σο επήξεηα ηεο ηαμηθήο 

θαηαγσγήο. 

ε κηα πξφζθαηε κειέηε ν αθθάο (2002) ζπζρεηίδεη ην 

κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνληψλ κε ηε ζρνιηθή επηηπρία ησλ παηδηψλ ηνπο 

θαη «βιέπεη» απηή ηελ επίδξαζε ζε δηάθνξα επίπεδα: ζην γισζζηθφ 

θεθάιαην ησλ παηδηψλ, ζηε ζηάζε ησλ παηδηψλ απέλαληη ζηα δηάθνξα 

καζεζηαθά αληηθείκελα, ζηηο θηινδνμίεο ηνπο, ζηνπο ζρεδηαζκνχο ηνπο. 

Σνλίδεη κάιηζηα φηη ην «πνιηηηζκηθφ θεθάιαην» κπνξεί λα αληηζηαζκίζεη 

θαη ηηο αδπλακίεο πνπ αθνξνχλ ζην νηθνλνκηθφ επίπεδν. Βπίζεο ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπ, αλέδεημαλ φηη νηθνγέλεηεο θαηψηεξσλ 

θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ αληηκεησπίδνπλ ην ζρνιείν σο κνριφ θνηλσληθήο 

αλφδνπ θαη θαηαμίσζεο θαη έρνπλ σο κέιεκά ηνπο ηελ αλάπηπμε 

θηλήηξνπ επηηπρίαο ζηα παηδηά ηνπο κε απνηέιεζκα ηελ ζεηηθή επηξξνή 

ζηε ζρνιηθή ηνπο πνξεία. 

Χζηφζν πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη θάπνηνη εξεπλεηέο ζπζρεηίδνπλ ην 

κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ κε  ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ελψ άιινη 

ην δηαρσξίδνπλ.  

πσο επηζεκαίλεη ν Banks (1987) ζε θάπνηεο νηθνγέλεηεο ην 

ρακειφ νηθνλνκηθφ επίπεδν (θαθή δηαηξνθή, θαθέο βηνηηθέο ζπλζήθεο) 

αλαπφθεπθηα επεξεάδεη άκεζα θαη έκκεζα ηε ζρνιηθή επηηπρία, 

δπζρεξαίλνληαο ηηο ζπλζήθεο κειέηεο ζην ζπίηη θαη αθφκα ζέηνληαο 

πξνηεξαηφηεηεο επηβίσζεο παξά αθαδεκατθήο κάζεζεο. 

Τπάξρνπλ εξεπλεηέο πνπ θσηίδνπλ δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο απφ 

απηέο ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ νηθνγελεηαθψλ 

πεξηβαιιφλησλ θαη ηηο ζπλδένπλ κε ηε ζρνιηθή επηηπρία ή απνηπρία.  

Έηζη ζχκθσλα κε ηνλ Fischer (2003) θαη ζηα παηδηά πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ρακειά θνηλσληθά ζηξψκαηα κπνξεί λα ζπλαληήζεη 

θαλείο ηελ αλάγθε λα επηδηψθνπλ επηηπρίεο ζην ζρνιείν φηαλ ην 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ηνπο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα θίλεηξα επηηπρίαο. 
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Ο ίδηνο ππνζηεξίδεη φηη φηαλ νη νηθνγέλεηεο «ζηέθνληαη» ππνζηεξηθηηθά 

απέλαληη ζηα παηδηά ηνπο θαη ζηηο καζεζηαθέο ηνπο πξνζπάζεηεο, ηφηε 

απηά ζεκεηψλνπλ ζεκαληηθά ζρνιηθά απνηειέζκαηα. Χζηφζν 

ππνγξακκίδεη φηη απηφο ν παξάγνληαο δελ είλαη ν κνλαδηθφο γηα ηε 

ζρνιηθή επηηπρία. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη θαη ε αλαθνξά ηνπ Cummins 

(2002)ζε πξνγξάκκαηα φπνπ ζπκκεηείραλ γνλείο κεηαλάζηεο νη νπνίνη 

αληηκεηψπηδαλ δπζθνιίεο επηβίσζεο, σζηφζν εθδήισλαλ ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ γηα ηε κφξθσζε ησλ παηδηψλ ηνπο. 

Ώπφ ηα παξαπάλσ θαλεξψλεηαη ε δπζθνιία αλίρλεπζεο ησλ 

δηαζηάζεσλ ησλ νηθνγελεηαθψλ πεξηβαιιφλησλ νη νπνίεο κπνξεί λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ή ζηε κείσζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο. Βπίζεο 

νη δηάθνξνη παξάγνληεο  - ππνζηεξίδεη ν Banks(1987) -ζπλδένληαη ζηελά 

θαη ε αλαδήηεζε ησλ ηξφπσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κέζα ζην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ γηα λα εληζρχζνπλ ή λα απνδπλακψζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή 

επίδνζε είλαη - αλ φρη αδχλαηε - πνιχ δχζθνιε. 

Ώλακθίβνια γηα ηηο πεξηζζφηεξεο νηθνγέλεηεο ην ζρνιείν 

επελδχεηαη κε δηάθνξα λνήκαηα. Ώπηφ επηζεκαίλεηαη θαη απφ ην 

σηεξφπνπιν (2002β) ν νπνίνο ζεκεηψλεη φηη νη θνηλσλίεο 

ζεκαηνδνηνχλ ην απνηέιεζκα ηεο εθπαίδεπζεο κε έλα επξχ πιέγκα 

ζεκαζηψλ. 

Δ νηθνγέλεηα εθηφο ησλ άιισλ ξφισλ πνπ θαιείηαη λα επηηειέζεη - 

ζεκεηψλεη ν Γεσξγίνπ (2000) - αζθεί ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε 

αμηψλ, θηλήηξσλ, ζηάζεσλ, πεπνηζήζεσλ, επεξεάδνληαο απνθαζηζηηθά 

θαη θαζνξηζηηθά ηε κεηέπεηηα πνξεία ησλ παηδηψλ ηεο. 

Βλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε πξνζέγγηζε ηνπ Κσηζάθε (2010) γηα ην 

ζρνιείν σο θξίθν ζχλδεζεο ησλ νηθνγελεηψλ κε ηε γλψζε. Σν ζρνιείν 

απνηειεί επίζεο, γηα ηνλ ίδην, έλα ρψξν φπνπ δνθηκάδνληαη νη ηθαλφηεηεο 

θαη νη δεμηφηεηεο φρη κφλν ησλ παηδηψλ-καζεηψλ, αιιά θαη ησλ γνληψλ 

ηνπο. Οη γνλείο ληψζνπλ ηθαλνί θαη απνηειεζκαηηθνί, αλ ηα παηδηά ηνπο 
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είλαη θαινί καζεηέο θαη αληίζεηα αλίθαλνη αλ ηα παηδηά ηνπο δελ 

απνδίδνπλ ζην ζρνιείν. Πνιχ ζπρλά επίζεο ην ζρνιείν δίλεη δπλαηφηεηεο 

πξαγκάησζεο νηθνγελεηαθψλ ζρεδίσλ θαη νλείξσλ. ηα πξφζσπα ησλ 

παηδηψλ ηνπο νη γνλείο επελδχνπλ ηηο δηθέο ηνπο αλεθπιήξσηεο επηζπκίεο 

θαη πξνζδνθίεο θαη αλακέλνπλ ηελ πξαγκάησζή ηνπο κέζα απφ ηηο 

επηηπρίεο ησλ παηδηψλ ηνπο. 

Βλ θαηαθιείδη ηα παηδηά-καζεηέο «θνπβαινχλ» αμίεο, εκπεηξίεο, 

βηψκαηα, ην ζχλνιν ησλ νπνίσλ θαζνξίδεη «ηηο καηηέο» ηνπο, απέλαληη 

ζηε κάζεζε. Βίλαη αδηακθηζβήηεην φηη ην απφζεκα γλψζεσλ θαη 

εκπεηξηψλ πνπ θαηέρνπλ, θηινδνμίεο, αμίεο, θίλεηξα, ηνπνζεηήζεηο-

ζηάζεηο ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ «εκαληηθψλ Άιισλ» 

θαζνξίδνπλ ηηο ζρνιηθέο θαη θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο ηνπο κέζα ζην 

ζρνιηθφ πιαίζην.  

ηε δηακφξθσζε σζηφζν ησλ ζπκπεξηθνξψλ -ζρνιηθψλ- 

θνηλσληθψλ- θαηαιπηηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ νη δηεξγαζίεο 

δηαπξαγκάηεπζεο ησλ ζέζεσλ θαη ξφισλ πνπ θαηέρνπλ ηα άηνκα θαη νη 

δηεξγαζίεο λνεκαηνδφηεζεο. Οη αμίεο, νη ζηάζεηο ησλ νηθνγελεηαθψλ 

πεξηβαιιφλησλ θηιηξάξνληαη απφ ην λφεκα πνπ απνδίδνπλ ηα άηνκα σο 

απνδέθηεο, ρξσκαηίδνπλ αλάινγα ηα βηψκαηά ηνπο θαη «νδεγνχλ» ζε 

ζπκπεξηθνξέο. 
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Κεθάιαην 2. 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ 

2.1.Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα-Δζλνγξαθία ζρνιηθήο ηάμεο- 

λεπηαγσγείνπ-πκκεηνρηθή παξαηήξεζε-πλέληεπμε  

 

Μεηά ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη κε βάζε ην ζεσξεηηθφ 

πιαίζην φπνπ αλαδείρηεθε φηη ε γλψζε πνπ παξάγεηαη ζηε ζρνιηθή ηάμε 

αθνξά φινπο φζνπο ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ θαη ζρεηίδεηαη κε ηνπο 

ηξφπνπο πνπ απηνί ζπλδένληαη, κε ηηο ζρέζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη 

κεηαμχ ηνπο θαη κε ηηο απνδφζεηο λνεκάησλ πνπ πξνζδίδνπλ ζε απηά πνπ 

δηαδξακαηίδνληαη, ηέζεθαλ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. 

Σα πεξηερφκελα ησλ εξσηεκάησλ ζρεηίδνληαλ κε ηηο δηαδηθαζίεο 

λνεκαηνδφηεζεο πνπ αλαδχνληαη θαζψο καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθφο 

εκπιέθνληαη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ζρεηίδνληαη θαη αιιειεπηδξνχλ. 

Γηα λα απαληεζνχλ  ηα εξσηήκαηα, ε έξεπλα ζπκπεξηέιαβε εθηφο απφ ηε 

ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη ζπλεληεχμεηο απφ ηνπο 

γνλείο ησλ παηδηψλ-καζεηψλ. Οη ζπλεληεχμεηο ζηφρεπαλ ζηε δηεξεχλεζε 

ηνπ πψο νη ιφγνη ησλ γνλέσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε αληαλαθινχλ ηηο 

παξαδνρέο ηνπο γηα ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο πξνζδνθίεο απφ ηα παηδηά 

ηνπο. 

Δ έξεπλα ηελ νπνία πξαγκαηεχεηαη ε ελ ιφγσ εξγαζία αθνξά ζηελ 

εζλνγξαθία κηαο ζρνιηθήο ηάμεο-λεπηαγσγείνπ. Ο ζηφρνο ηεο έξεπλαο 

δελ πεξηνξηδφηαλ κνλάρα ζηελ πεξηγξαθή ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ κειψλ-

καζεηψλ ηεο νκάδαο αιιά ζηελ αλάδεημε ηνπ λνήκαηνο πνπ επεξεάδεη ηε 

καζεηηθή θαη θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ηνπο. Σν λφεκα πνπ απνδίδεηαη 

ζηα δξψκελα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο κέζα απφ δηαδηθαζίεο 

αιιειεπηδξάζεσλ - απφ ηνπο καζεηέο κέιε ηεο νκάδαο-ηάμεο θαη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ - απνηειεί  ηνλ νδεγφ ησλ λνεκάησλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ 

πνπ παξάγνληαη. Δ αλαθάιπςε απηνχ ηνπ λνήκαηνο θαζψο θαη ησλ 
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ηξφπσλ πνπ ην λφεκα ππαγνξεχεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ θαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία. Δ ζεκαζία έγθεηηαη ζηελ αλάδεημε 

ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ νη νπνίνη δξνπλ κε βάζε ηηο 

ζπλζήθεο θαη ηα πιαίζηα αιιειεπηδξάζεσλ. 

 

2.2.Δζλνγξαθία κε ηελ ηάμε σο πεδίν 

 

Ώλαθνξηθά κε ηελ εζλνγξαθία πνπ αθνξά ζηε ζρνιηθή ηάμε, ν 

εζλνγξάθνο εξεπλεηήο έρεη λα επηηειέζεη έλαλ επαίζζεην ξφιν ν νπνίνο 

ζα πξέπεη λα δηαθξίλεηαη γηα ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ νπδεηεξφηεηα. 

Έξρεηαη αληηκέησπνο πξψηα απφ φια κε ην ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ζρνιείνπ πνπ αθνξά ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ηνπο ζηφρνπο πνπ 

ηίζεληαη απφ απηφ, ηνπο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο, ην ρξφλν παξακνλήο 

ησλ λεπίσλ ζην ζρνιείν θ.ά.. Βθηφο φκσο απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ 

νξίδεη ηνπο ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ ππάξρνπλ θαη ηα 

ππνθείκελα, εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο πνπ δηακνξθψλνπλ 

πξαγκαηηθφηεηεο νη νπνίεο αλαδχνληαη θαη ζρεηίδνληαη κε ηα δίθηπα 

αιιειεπηδξάζεσλ, κε ην θιίκα ηεο ηάμεο, ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, ηελ 

πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, ηηο παξαγφκελεο ζπκπεξηθνξέο θαη δξάζεηο θαζψο 

θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δξάζεσλ.  

πσο αλαθέξεη o σηεξφπνπινο(2002α) ηα παξαγφκελα 

απνηειέζκαηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο είλαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε 

πνιιέο θνξέο κε ηηο απνδφζεηο ζεκαζηψλ θαη λνεκάησλ πνπ απνδίδνληαη 

απφ απηνχο πνπ εκπιέθνληαη ζε απηή.«Μάζεζε» δε ζεκαίλεη κφλν 

κεηάδνζε γλψζεσλ κε θχξην εθπξφζσπν θαη θνξέα ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Δ 

εθπαίδεπζε θαη ε κάζεζε ζπλδένληαη κε πνιιέο ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο 

δηαπιέθνληαη, ζπλεξγάδνληαη, αιιεινεπεξεάδνληαη θαη νδεγνχλ ζε 

δξάζεηο θαη απνηειέζκαηα. Δ κάζεζε δελ κπνξεί λα εηδσζεί 
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απνζπαζκαηηθά απφ ηηο άιιεο ιεηηνπξγίεο ηεο εθπαίδεπζεο νη νπνίεο 

έρνπλ ηζνδχλακν ξφιν: δπλακηθφ ησλ καζεηψλ, πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, θαηαβνιέο ησλ κειψλ, αμίεο, αλαπαξαζηάζεηο, ηδέεο, 

αληηιήςεηο, ζεζκηθφ πιαίζην, πεξηνρή ηνπ ζρνιείνπ, θ.ι.π..Δ 

αλζξσπνινγηθή κέζνδνο έξεπλαο ππνζηεξίδεη, δίλεη έκθαζε θαη 

αλαδεηθλχεη ηελ ππνθεηκεληθή δηάζηαζε θαη ηνλ ππνθεηκεληθφ κνλαδηθφ 

ηξφπν πνπ βηψλνληαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο φζα ζπληεινχληαη ζην 

πιαίζην ηεο ηάμεο. 

 

2.3.Δξεπλήηξηα θαη αλαζηνραζκόο 

 

Ο σηεξφπνπινο (2002β) εηζάγεη ηελ έλλνηα ηνπ αλαζηνραζκνχ-

απηνπαξαηήξεζεο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ εξεπλεηή ηεο ηάμεο ηνπ. Αίλεη 

ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ απηνπαξαηήξεζε πνπ αθνξά ζηελ παξαηήξεζε 

ησλ ζθέςεσλ, αληηιήςεσλ, πξνθαηαιήςεσλ, εηθφλσλ, ζεσξηψλ θαη 

αλαπαξαζηάζεσλ πνπ θαηέρεη ν εθπαηδεπηηθφο, ζηελ αλαγλψξηζή ηνπο 

θαη ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζεκαληηθήο επίδξαζεο πνπ αζθνχλ ζηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ζηε δξάζε ηνπ κέζα ζην ζρνιηθφ πιαίζην. Δ 

θαηάθηεζε θαη ε δηαδξνκή απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ αλαζηνραζκνχ 

νπιίδεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα παξαηεξεί κε κεγαιχηεξε  θαζαξφηεηα απηά 

πνπ ζπκβαίλνπλ κέζα ζην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο ηνπ. Δ δηεξγαζία ηνπ 

αλαζηνραζκνχ δηεπθνιχλεη ηελ απνβνιή ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ησλ 

πξνθαζνξηζκέλσλ ζεσξεηηθψλ ζρεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 

εθπαηδεπηηθφο γηα θαηαηάμεηο, θαηεγνξηνπνηήζεηο θαη εξκελείεο ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ ησλ καζεηψλ ηνπ. 

Σα ζεσξεηηθά ζρήκαηα πνπ αμηνπνηεί ν εθπαηδεπηηθφο ζπλδένληαη 

ηφζν κε ζεσξίεο κάζεζεο θαη ζεσξίεο παηδαγσγηθέο φζν θαη κε ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ εθπαηδεπηηθή ζεσξία. Ώπαηηείηαη ν εθπαηδεπηηθφο λα έρεη 

επίγλσζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπ εθπαηδεπηηθήο ζεσξίαο, ζεκεηψλεη ε 
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Αεδνχιε(2002),ε νπνία ζρεηίδεηαη θαη επεξεάδεη ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. Δ πξνζσπηθή εθπαηδεπηηθή ζεσξία ζπλδέεηαη θαη κε ηνπο 

ηξφπνπο πνπ αληηιακβάλεηαη ν εθπαηδεπηηθφο ην δηθφ ηνπ ξφιν θαζψο θαη 

ηνπο ξφινπο ησλ άιισλ, ηηο αλάγθεο ηνπ, ηηο δηαζέζεηο ηνπ θαη ε νπνία 

επεξεάδεη ηηο πξαθηηθέο ηνπ θαη δίλεη ην ζηίγκα ζηα δξψκελα ηνπ 

ζρνιηθνχ πιαηζίνπ. 

Ο αλαζηνραζκφο θαη ε παξαηήξεζε ησλ φζσλ ζπληεινχληαη ζην 

επίπεδν ηεο ηάμεο απνηεινχλ - γηα ηνλ σηεξφπνπιν -δχν ζεκαληηθά 

βήκαηα γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Δ ζπιινγή 

ησλ ζηνηρείσλ απφ απηέο ηηο δηαδηθαζίεο απαηηεί ζηε ζπλέρεηα ηελ έληαμή 

ηνπο ζε ζεσξεηηθά  ζρήκαηα πνπ έρνπλ λφεκα γηα ηνλ ίδην ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ. Βπηζεκαίλεη επίζεο, ηε ρξεζηκφηεηα ηεο πξνζεθηηθήο 

παξαηήξεζεο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο έληαμεο ησλ ζηνηρείσλ ζε πιαίζηα 

θαη ηνλίδεη φηη ηα ζεσξεηηθά πιαίζηα ζρεκαηίδνληαη θαη νξηνζεηνχληαη 

απφ έλλνηεο νη νπνίεο πνιιέο θνξέο δελ κπνξνχλ λα ζπκπεξηιάβνπλ θαη 

λα πεξηγξάςνπλ ην βίσκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.   

 

2.4.Πεδίν θαη ηερληθέο ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

 

Έλα κέξνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 

λεπηαγσγείν ηεο Θεζζαινλίθεο,  αθνξά ζηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε 

γηα ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ αιινδαπψλ θαη 

παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ θαη ην πψο απηέο λνεκαηνδνηνχληαη κέζα ζην 

πιαίζην ηεο ζρνιηθήο ηάμεο πνπ παξάγνληαη, θαη έλα δεχηεξν κέξνο ζηε 

ζπιινγή  πιεξνθνξηψλ  απφ ηνπο γνλείο-πιεξνθνξεηέο ησλ ελ ιφγσ 

καζεηψλ, κέζσ εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ. Σν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ 

εζηηάζηεθε ζηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ, ζηε λνεκαηνδφηεζή ηνπο απφ ηα 

παηδηά, ηελ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνπο γνλείο. Ώπηφ απνηεινχζε θαη ην 

θεληξηθφ εξεπλεηηθφ εξψηεκα γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. χκθσλα 
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κε ηε ηαζνπνχινπ (2005)νη κέζνδνη ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο θαη 

ηεο αλνηρηήο ζπλέληεπμεο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο ησλ 

ζθέςεσλ, ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ  ησλ αηφκσλ πνπ 

παξαηεξνχληαη θαζψο θαη απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπλέληεπμε. 

Δ εκπεηξία ηνχ θάζε καζεηή κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε, έπξεπε λα 

αληηκεησπηζηεί, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαηήξεζεο σο έλα ηδηαίηεξν 

πιέγκα λνεκάησλ. Δ ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε -ζεκεηψλεη ν 

σηεξφπνπινο (2002β)- δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαγλσξηζηνχλ ηα 

ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο ηάμεο θαη ηνπ ζπλφινπ 

ησλ θσδίθσλ ζπκπεξηθνξάο πνπ εθδειψλνληαη. 

Έρνληαο σο αθεηεξία ηελ ακθηζβήηεζε ηεο αληηθεηκεληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, ζηφρν ηεο έξεπλαο δελ απνηεινχζε  

ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο ζην ζχλνιν ηνπ καζεηηθνχ 

πιεζπζκνχ αιιά ε θαηαλφεζε φζσλ δηαδξακαηίδνληαλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν πεδίν θαη ζρεηίδνληαλ κε ηε ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο ηάμεο ε 

νπνία δηέπεηαη απφ ζρέζεηο φπνπ δηακείβνληαη απνδφζεηο λνεκάησλ θαη 

δηαπξαγκάηεπζεο απηψλ. Οη Molnar θαη Lindquist (1999)ππνζηεξίδνπλ 

φηη ε πξφζιεςε θαη αληίιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο είλαη ζπλάξηεζε ησλ 

εκπεηξηψλ καο. Οη αηζζήζεηο καο, ζεκεηψλνπλ, κάο παξέρνπλ ην 

πιεξνθνξηαθφ πιηθφ απφ ην πεξηβάιινλ, σζηφζν ν ηξφπνο πνπ ην 

επεμεξγαδφκαζηε θαη νη δηαδηθαζίεο λνεκαηνδφηεζήο ηνπ παξάγνπλ 

κνλαδηθνχο ηξφπνπο θαηαλφεζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηνπ 

ξεπεξηνξίνπ ησλ αληηδξάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ καο. Δ ηνπνζέηεζε 

απηή επηζεκαίλεη ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ ππνθεηκέλσλ ζηελ 

θαηαλφεζε θαη θαηαζθεπή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. 

ε κηα ζρνιηθή ηάμε εθπαηδεπηηθφο θαη καζεηέο δηακνξθψλνπλ ηηο 

δηθέο ηνπο πξαγκαηηθφηεηεο κέζα ζε ζπλζήθεο γλσζηηθψλ ζπγθξνχζεσλ 

νη νπνίεο αιιεινεπεξεάδνληαη θαη αιιεινεμαξηψληαη. Οη ζπγθξνχζεηο 
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απηέο  γελλνχλ ζπλαηζζήκαηα ηα νπνία δηαπιέθνληαη, ζπλαληηνχληαη θαη 

παξάγνπλ πνηθίινπο ζπλδπαζκνχο. 

Σν θάζε κέινο ηεο νκάδαο-ηάμεο αληηδξά κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

ζηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ άιισλ εμαηηίαο ηεο ελδερφκελεο δηαθνξνπνίεζεο 

σο πξνο ηε ζεκαζία ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ αληηκεησπίδεη. Ώπηή ε 

ζεκαζία θαζνδεγεί ηελ αληίδξαζε ηνπ θαζελφο. Δ ζεκαζία κε ηελ νπνία 

επελδχεη επίζεο ηελ αηνκηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά θάζε κέινο είλαη 

απφξξνηα ησλ αληηιήςεσλ, ησλ πεπνηζήζεψλ ηνπ ,ησλ εκπεηξηψλ ηνπ θαη 

ησλ βησκάησλ ηνπ. Δ ζεκαζία επαιεζεχεηαη απφ ηα βηψκαηα ηνπ αηφκνπ 

θαη ελδέρεηαη απηφ λα αλήθεη ζηηο επηδηψμεηο ηνπ αηφκνπ. Οη ίδηνη 

εξεπλεηέο ηνλίδνπλ φηη παξά ην γεγνλφο ησλ δηαθνξεηηθψλ ηνπνζεηήζεσλ 

ησλ κειψλ απέλαληη ζε ζπκπεξηθνξέο, απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη ελ ηέιεη 

κηα νκαδηθή θαηάζηαζε είλαη νη ζηαζεξέο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο. 

ηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε, ζηφρνο ηεο ήηαλ - φπσο 

πξναλαθέξζεθε - ε απνηχπσζε ησλ ζρνιηθψλ επηδφζεσλ-ζρέζεσλ ησλ 

αιινδαπψλ θαη παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ κε βάζε  άμνλεο 

παξαηήξεζεο θαη ε δηεξεχλεζε ελδερφκελσλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

επηδφζεσλ-ζπκπεξηθνξψλ θαη πξνζδνθηψλ ησλ γνληψλ ηνπο κέζα θαη απφ 

ην πξίζκα ησλ δηαδηθαζηψλ λνεκαηνδφηεζεο ησλ εκπιεθνκέλσλ. 

 

2.5.Η εκπεηξία θαη βίσζε ηεο έξεπλαο. 

Παξαηήξεζε θαη εζλνγξαθηθέο ζεκεηώζεηο 

 

Καζεκεξηλά θαη γηα φιν ην ρξφλν δηάξθεηαο ηεο έξεπλαο θξαηνχζα 

εκεξνιφγην πεξηγξαθήο ησλ φζσλ ζπλέβαηλαλ ζηελ ηάμε θαη εθηφο απηήο 

(ψξα δηαιεηκκάησλ) - γηα φζα δηαδξακαηίδνληαλ. Δ θαηαγξαθή γηλφηαλ 

κεηά ην πέξαο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, σζηφζν ππήξραλ θαη κέξεο 

πνπ γηλφηαλ θαηά ηελ εμέιημε θάπνησλ γεγνλφησλ. Βηδηθφηεξα ε ρξήζε 

ηνπ εκεξνινγίνπ πεξηειάκβαλε ηελ απεηθφληζε ζηηγκψλ- επεηζνδίσλ πνπ 
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αθνξνχλ ζηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, 

αθνξνχλ ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ, ζηηο 

ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ καζεηψλ ζηηο ειεχζεξεο δξάζεηο ηνπο κέζα ζηε 

ζρνιηθή ηάμε αιιά θαη έμσ απφ απηή ζηηο ψξεο ησλ δηαιεηκκάησλ θαζψο 

θαη ζπλαηζζήκαηα θαη ζθέςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Εδηαίηεξν  

ελδηαθέξνλ θαηαγξαθήο απνηεινχζαλ θαη νη ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηψλ 

πνπ απνθάιππηαλ επηζπκίεο, πξνζέζεηο, πξνζδνθίεο. Δ θαηαγξαθή 

αθνξνχζε εθηφο απφ ηηο ιεθηηθέο θαη ηηο κε ιεθηηθέο κνξθέο 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο θαη κεηαμχ ησλ κειψλ θαη 

ηεο εθπαηδεπηηθνχ. Δ ζπιινγή δεδνκέλσλ ζπλνδεπφηαλ κε αλάιπζή ηνπο 

θαη νη δχν δηαδηθαζίεο απηή ηεο θαηαγξαθήο θαη ηεο αλάιπζεο 

ζπκπνξεχηεθαλ ζε φιε ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο. Πνιιέο 

θνξέο ε ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη ε ζπλαθφινπζε αλάιπζή ηνπο εγείξαλε 

λέα εξσηήκαηα ηα νπνία ζρεηίδνληαλ κε ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ηε 

δηδαθηηθή  κεζνδνινγία, ηα δεηήκαηα ζρέζεσλ, ηνπο ξφινπο ησλ 

καζεηψλ θαη ηεο εθπαηδεπηηθνχ.  

Βλ θαηαθιείδη ηα επεηζφδηα επηιέρηεθαλ κε θξηηήξην ηελ παξνρή 

πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάδεημε ησλ παξακέηξσλ πνπ 

αμηνινγνχληαη παηδαγσγηθά θαη ζπγθξνηνχλ ηελ εηθφλα ησλ «θαιψλ» 

καζεηψλ θαζψο θαη ζηελ αλάδεημε εθείλσλ ησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ 

ζπλζέηνπλ ηελ εηθφλα ησλ καζεηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε αίζζεκα 

ζπιινγηθφηεηαο, νκαδηθφηεηαο, ζπλεξγαζίαο, επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ θαη 

ηήξεζεο θαλφλσλ θαη νξίσλ φπσο απηά νξίδνληαη απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ, 

ηνπο καζεηέο θαη ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. ιεο νη 

πξναλαθεξζέληεο παξάκεηξνη ζπκπιεξψλνπλ ην πξνθίι ησλ «θαιψλ» 

καζεηψλ.  

Σν εζλνγξαθηθφ πιηθφ ηεο παξαηήξεζεο παξαηίζεηαη ζην ζρεηηθφ 

θεθάιαην ηεο εξγαζίαο αθνινπζνχκελν απφ αλαιχζεηο θαη ηα 

πξαγκαηηθά νλφκαηα ησλ καζεηψλ έρνπλ αληηθαηαζηαζεί κε ςεπδψλπκα. 
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2.6.πλεληεύμεηο 

 

Βθηφο απφ ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε πνπ αθνξνχζε ζηε 

ζρνιηθή ηάμε, ζηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ θαη νη γνλείο ησλ καζεηψλ νη 

νπνίνη θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο. Σν ζρεηηθφ πιηθφ 

παξαηίζεηαη ζε ζρεηηθφ θεθάιαην ηεο εξγαζίαο θαη γίλεηαη ρξήζε 

ςεπδσλχκσλ αληί ησλ πξαγκαηηθψλ νλνκάησλ ησλ γνληψλ. 

Ο θαιχηεξνο ηξφπνο ζπιινγήο ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο γνλείο 

ζεσξήζεθε ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε, ε νπνία επέηξεπε ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο γνλείο λα δψζνπλ έκθαζε ζηα ζέκαηα πνπ ζεσξνχλ νη 

ίδηνη ζεκαληηθά. Σα εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ήηαλ δηεξεπλεηηθά ρσξίο λα 

έρνπλ σο ζηφρν λα επαιεζεχζνπλ ή λα δηαςεχζνπλ ππνζέζεηο. ηνπο 

γνλείο -  πξηλ θιεζνχλ λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο -  είραλ δνζεί φιεο 

νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαλ γηα λα θαηαιάβνπλ ην 

αληηθείκελν ηεο έξεπλαο θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο. 

Οη ζπλεληεχμεηο κε ηνπο γνλείο πξαγκαηνπνηήζεθαλ εθηφο σξαξίνπ 

εξγαζίαο θαη ζε ρξφλνπο πνπ είραλ νξηζηεί κεηαμχ καο. ινη νη γνλείο 

ήηαλ πξφζπκνη λα απαληήζνπλ θαη αληαπνθξίζεθαλ ζην αίηεκα ρσξίο 

δπζθνιίεο. Ο ζρεδηαζκφο σο πξνο ηηο εξσηήζεηο ήηαλ λα είλαη θνηλέο γηα 

φινπο ηνπο γνλείο σζηφζν ππήξρε επειημία θαη ην πεξηερφκελν ησλ 

απαληήζεσλ θαζφξηδε θαη ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνχζαλ. Δ θχξηα 

εξψηεζε ζρεηίδνληαλ κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ γνληψλ απφ ην ζρνιείν, ηί 

ζεκαίλεη γηα απηνχο ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ηνπο ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία θαη ηί πεξηκέλνπλ νη ίδηνη απφ ηα παηδηά ηνπο.  

 

2.7.Πεδίν έξεπλαο 

 

Δ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε λεπηαγσγείν ηεο Απηηθήο 

Θεζζαινλίθεο. Σν λεπηαγσγείν βξίζθεηαη ζηηο δπηηθέο ζπλνηθίεο ηεο 
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πφιεο. Βίλαη κηα πεξηνρή ππνβαζκηζκέλε, ην πνζνζηφ αλεξγίαο είλαη 

ηδηαίηεξα πςειφ θαη ε πεξηνρή θαηνηθείηαη θπξίσο απφ εξγαηηθέο 

νηθνγέλεηεο κε απμεκέλα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα σο 

απφξξνηα πνιιέο θνξέο ησλ νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ πνπ θαινχληαη λα 

ιχζνπλ.  

ην λεπηαγσγείν φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα θνηηνχζαλ -

εθηφο ησλ «ληφπησλ» - αιινδαπνί θαη παιηλλνζηνχληεο καζεηέο νη νπνίνη 

γελλήζεθαλ ζηελ Βιιάδα θαη  θαηείραλ ηελ ειιεληθή γιψζζα ζε επίπεδν 

πνπ αληηζηνηρνχζε ζηελ ειηθία ηνπο. Σν ζχλνιν ησλ παηδηψλ πνπ 

παξαηεξήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο ήηαλ δέθα. Ώπφ απηά ηα επηά 

λήπηα (έμη αγφξηα θαη έλα θνξίηζη) θαη ηα ηξία πξνλήπηα (δχν θνξίηζηα 

θαη έλα αγφξη).  

 

2.8.Πιενλεθηήκαηα- κεηνλεθηήκαηα- δπζθνιίεο- εκπεηξίεο πνπ 

πξνέθπςαλ θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο επηηόπηαο έξεπλαο. 

Οίθνη 

 

ην ζπγθεθξηκέλν λεπηαγσγείν φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

παξαηήξεζε, φπσο πξναλαθέξζεθε, εξγαδφκνπλ σο λεπηαγσγφο κε 

απνηέιεζκα λα έρσ εμαζθαιηζκέλε ηελ εμνηθείσζε κε ην πιαίζην ηεο 

ηάμεο θαη ηνπ ζρνιείνπ, ηα παηδηά-καζεηέο θαζψο  θαη ηνπο γνλείο ηνπο. 

Ώπηφ  δηεπθφιπλε ηε δηαδηθαζία γηαηί δελ απαηηνχληαλ δηαπξαγκαηεχζεηο 

γηα ηελ πξφζβαζε ζε έλαλ άγλσζην ρψξν θαη απφθηεζεο νηθεηφηεηαο θαη 

εκπηζηνζχλεο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, ηνπο καζεηέο, ην 

ππφινηπν πξνζσπηθφ θαη ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ. Χζηφζν ππήξραλ 

άιιεο ηάμεσο δπζθνιίεο. Δ δηαζθαιηζκέλε εμνηθείσζε κε ην πεξηβάιινλ 

ηεο ηάμεο θαη ηνπο καζεηέο είρε ηνλ θίλδπλν λα κε γίλνπλ δηαθξηηά 

γεγνλφηα πνπ γίλνληαλ «κπξνζηά ζηα κάηηα κνπ». 
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Βηδηθφηεξα νη δπζθνιίεο νη νπνίεο έπξεπε λα αληηκεησπηζηνχλ 

ζρεηίδνληαλ κε ηελ απαιιαγή απφ δηάθνξεο αγθπιψζεηο νη νπνίεο 

έζηξεθαλ θαη αηρκαιψηηδαλ ηελ πξνζνρή  ζε δηαζηάζεηο θπξίσο 

παηδαγσγηθέο θαη δεπηεξεπφλησο ζρεζηαθέο θαη πνπ άπηνληαλ ηνπ 

αληηθεηκέλνπ κνπ σο εθπαηδεπηηθνχ. Ο εθπαηδεπηηθφο ξφινο ππαγνξεχεη 

ηελ παξαηήξεζε καζεηψλ θαη ηελ εξκελεία ζπκπεξηθνξψλ, δεμηνηήησλ, 

ηθαλνηήησλ θαη δπζθνιηψλ κέζα απφ έλα παηδαγσγηθφ πξίζκα φπνπ 

ζεκαίλνπζα ζεκαζία έρεη θπξίσο ην παξαγφκελν καζεζηαθφ απνηέιεζκα 

θαη ν βαζκφο αληαπφθξηζεο ησλ καζεηψλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο επηηφπηαο έξεπλαο ζην ρψξν ηνπ 

ζρνιείνπ έκπαηλε επηηαθηηθά ε αλαγθαηφηεηα κεηάιιαμεο ηεο 

θαηεχζπλζεο ηνπ βιέκκαηφο κνπ έηζη ψζηε ε νπηηθή κνπ λα έρεη εχξνο.  

Τπήξρε ε ζθέςε φηη αθφκε θαη αλ ε ππνθεηκεληθφηεηα κπνξεί λα 

αδξαλνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ ζα 

επαλεκθαληζηεί επηζεηηθά ίζσο δηεθδηθψληαο ηελ παξνπζία ηεο ζηε θάζε 

ηεο εξκελείαο θαη αλάιπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ- δεδνκέλσλ. 

πλνςίδνληαο ην γεγνλφο φηη είρα λα επηηειέζσ θαη ην ξφιν ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ηεο εξεπλήηξηαο ηεο ζρνιηθήο κνπ ηάμεο, ελείρε ηνλ 

θίλδπλν ηεο κε δηαζθάιηζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο κνπ απεκπινθήο θαη 

ηεο κε δηαηήξεζεο ηεο νπδεηεξφηεηαο ηφζν ζηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ 

φζν θαη ζηελ αλάιπζή ηνπο επεξεάδνληαο θαη θαζνξίδνληαο επηινγέο θαη 

ηξφπνπο ζέαζεο ησλ φζσλ εμειίζζνληαλ ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ηεο 

έξεπλαο. Καηά ζπλέπεηα ίζσο δελ απνηειεί απνκαθξπζκέλν ελδερφκελν ε 

αθαίξεζε ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ απφ ην πιηθφ πνπ 

ζπγθεληξψζεθε ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα έρεη ην δηθφ ηνπ ελδηαθέξνλ 

θαη λα ρξσκαηίζεη δηαθνξεηηθά ηα δεδνκέλα. 
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2.9.Γηιήκκαηα 

 

Καηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ππήξραλ δπζθνιίεο πνπ ζηα 

αξρηθά βήκαηα θάληαδαλ κεγάιεο θαη νδεγνχζαλ ζε αλαδηπιψζεηο. αλ 

λα έπξεπε λα δηαλπζεί κηα δηαδξνκή δχζθνιε θαη νιηζζεξή κε 

καηαηψζεηο θαη απνγνεηεχζεηο. αλ λα αησξνχληαλ κηα  απεηιή πνπ 

αθνξνχζε δηαζηάζεηο ηνπ ξφινπ θαη ηεο ηαπηφηεηάο κνπ. Ώπνηεινχζα 

έλα αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο έξεπλαο ελψ παξάιιεια έπξεπε λα 

δηαηεξψ ηνλ εθπαηδεπηηθφ κνπ ξφιν πξαγκαηψλνληαο γλσζηηθνχο θαη 

παηδαγσγηθνχο ζηφρνπο. ηελ πνξεία ηεο έξεπλαο ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

δχν ξφισλ σο εξεπλήηξηαο θαη σο εθπαηδεπηηθνχ βηψλνληαλ κηθξφηεξε 

κέζα ζε κηα δηαδηθαζία θαιχηεξεο θαηαλφεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν ζπκκεηείρα θαη δξνχζα. Δ ζπκκεηνρή 

ζηελ έξεπλα έδηλε ηε δπλαηφηεηα ηνπ αλαζηνραζκνχ θαη 

ζπλεηδεηνπνίεζεο πξνθαηαιήςεσλ θαη αληηιήςεσλ πνπ επηδξνχζαλ ζηελ 

έξεπλα, κε ηε ζπκκεηνρή ηεο δηθήο κνπ παξνπζίαο ζηε δηαδηθαζία. 

Ώλαδείρηεθαλ εθθάλζεηο ηνπ εαπηνχ πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ζηα πιαίζηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πξάμεο κε ηηο νπνίεο ήξζα ζε επαθή ελψ πξσηχηεξα δελ 

ήηαλ νξαηέο. Δ πνιχπινθε απηή δηαδηθαζία γελλνχζε δηάθνξα 

ζπλαηζζήκαηα. ηα πξψηα θπξίσο βήκαηα  ηεο έξεπλαο, ππήξρε έληνλν 

ην ζπλαίζζεκα ηνπ θφβνπ γηα ην άγλσζην. Έλα ζπλαίζζεκα πνπ 

πξνέθππηε θαζψο αλαδχνληαλ άιινη ηξφπνη ζθέςεο, δηαθνξεηηθνί απφ 

απηνχο πνπ αμηνπνηνχληαλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο έξεπλαο θαη νη νπνίνη 

ζρεηίδνληαλ κε ηελ εξκελεία θαηλνκέλσλ-ζπκβάλησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ 

κέζα απφ ην ζρήκα θπξίσο ηεο γξακκηθήο αηηηνινγίαο αηηίνπ-αηηηαηνχ. Δ 

εξκελεία απηνχ ηνπ είδνπο παξείρε κηα αζθάιεηα αθφκε θαη αλεμάξηεηα 

απφ δηαπηζηψζεηο πνιιέο θνξέο φηη είλαη αλεπαξθήο θαη 

αλαπνηειεζκαηηθή γηα λα πξνζθέξεη πάληνηε ηξφπνπο ππέξβαζεο 

αδηεμφδσλ. Χζηφζν παξείρε έλα πιαίζην πνπ ήηαλ ρξήζηκν γηα 
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αμηνινγήζεηο, εμεγήζεηο, εξκελείεο θαη θαηαηάμεηο. Δ ζπκκεηνρή ζηελ 

έξεπλα - εθηφο ησλ άιισλ - δηεθδηθνχζε ηελ απάξλεζε ηεο ζηγνπξηάο ηεο 

βαζηθήο κνπ εθπαίδεπζεο θαη ηεο εξγαζηαθήο κνπ ηαπηφηεηαο θαη ηελ 

πηνζέηεζε κηαο νπηηθήο ζπλπθαζκέλεο κε ηηο έλλνηεο ηεο ζρεηηθφηεηαο 

θαη  ηεο αβεβαηφηεηαο. Έπξεπε λα «κπεη» ε αληηθεηκεληθφηεηα κέζα ζε 

παξέλζεζε δειψλνληαο έηζη ηε ζρεηηθφηεηά ηεο, γηα λα αλαδπζνχλ δχν ή 

θαη πην πνιιέο πξαγκαηηθφηεηεο ή νπηηθέο πνπ ε θάζε κηα δε ζα 

ππεξάζπηδε ηε κηα ηε κνλαδηθή θαη απφιπηε αιήζεηα ηεο. Ώπηφ 

δηεπθφιπλε ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε φηη νη πξαγκαηηθφηεηεο είλαη πνιιέο, ην 

ίδην θαη νη νπηηθέο γσλίεο θαη νη αιήζεηεο ηνπο, αλεμάξηεηα αλ ε θάζε κηα 

δηεθήξπζζε ηελ ππεξνρή ηεο. ιεο νη πξαγκαηηθφηεηεο έπξεπε λα 

αληηκεησπηζζνχλ σο ηζφηηκεο θαη ίζσο λα ζπληεζνχλ ή λα μερσξίζνπλ 

αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο πεξηζηάζεηο. 

Οθείισ λα ζεκεηψζσ φηη δελ κπνξνχζα λα ππνςηαζηψ θαη λα 

θαληαζηψ ηελ πνιππινθφηεηα, ην ελδηαθέξνλ, ηνλ πινχην, ην είδνο ηεο 

πξνζσπηθήο ζπκκεηνρήο θαη αιιαγήο, ηελ πεξηπέηεηα, απηφ ην ηαμίδη 

πξνο κηα άιιε ζέαζε θαη θαηαλφεζε ησλ φζσλ δηαδξακαηίδνληαλ κέζα 

ζην πιαίζην ηεο ηάμεο θαη φζσλ δηαδξακαηίδνληαλ ζην επίπεδν ησλ 

ζρέζεσλ ηφζν κεηαμχ ησλ καζεηψλ φζν θαη κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη 

εκέλα. 

Ο Watzlawick (2005) αλαθέξεηαη ζηε ζηξαηεγηθή ηεο 

θπθιηθφηεηαο ε νπνία επηηξέπεη θαη δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηεο δπλακηθήο ησλ ζπκπεξηθνξψλ φπσο απηέο αλαδχνληαη θαη 

εθθξάδνληαη. Ώλαθεξφκελνο ζηελ έλλνηα ηεο «θπθιηθφηεηαο» ηελ 

νλνκάδεη σο «παηρλίδη ρσξίο ηέινο» θαη ηελ αληηπαξαζέηεη κε ηελ έλλνηα 

ηεο «γξακκηθφηεηαο». Δ θπθιηθφηεηα αθνξά ζηηο δηαδξάζεηο νη νπνίεο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε ζπλζεηφηεηά ηνπο, ηελ πνιππινθφηεηά ηνπο θαη 

ηελ ηπραηφηεηά ηνπο έηζη πνπ δελ κπνξεί θαλείο λα πξνβιέςεη ηηο 

αληηδξάζεηο πνπ ζα παξαρζνχλ. ε έλα δίθηπν ζρέζεσλ πνπ 
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αλαπηχζζνληαη ζε έλα ζρνιείν - θαη εηδηθφηεξα ζε κηα ζρνιηθή ηάμε -ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ θάζε κέινπο επεξεάδεη θαη επεξεάδεηαη απφ ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο νκάδαο πνπ εκπιέθνληαη 

ζην δίθηπν ησλ ζρέζεσλ. Έηζη, κηα ζπκπεξηθνξά πνπ εθδειψλεηαη, 

κπνξεί λα απνηειεί ηαπηφρξνλα αηηία ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζα 

αθνινπζήζεη αιιά θαη απνηέιεζκά ηεο. 

Χο απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ δηεξγαζίαο, ε εξψηεζε «γηαηί» - 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο θαη παξαηήξεζεο - αληηθαηαζηάζεθε απφ 

ηελ εξψηεζε «πψο», κε ζπλέπεηα λα «γίλνληαη νξαηέο» δξάζεηο ησλ 

καζεηψλ, θαη έηζη λα ζηξέθεηαη ε πξνζνρή κνπ ζηηο θπθιηθέο 

δηαδηθαζίεο ηεο αιιειεπίδξαζεο. Δ δηαθνξεηηθή ηνπνζέηεζή κνπ 

απέλαληη ζηα δξψκελα θαη ηνπο πξσηαγσληζηέο ηνπο, δεκηνπξγνχζε 

ζπλζήθεο αλάδεημεο πνιιαπιψλ πξαγκαηηθνηήησλ πνπ απνηεινχληαλ 

απφ αιιεπάιιεινπο θχθινπο αιιειεπίδξαζεο, αλαδεηθλχνληαο ηελ 

ππνθεηκεληθφηεηα ζηελ πξφζιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Βξκελείεο πνπ 

ζηφρεπαλ λα «εμεγήζνπλ» ην «ηη πξνθαιεί ηη» ζπλδένληαλ κε ηελ 

ηνπνζέηεζε ηεο «ζηίμεο» ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Δ «ζηίμε» είλαη έλαο 

φξνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε ζπζηεκηθή ζεσξία, ζπλδέεηαη κε ηελ 

θπθιηθφηεηα θαη αθνξά ζηελ απφδνζε λνήκαηνο ζε έλα ζπκβάλ ην νπνίν 

απνκνλψλεηαη απφ κηα αιιεινπρία ζπκβάλησλ ζηελ νπνία εκπεξηέρεηαη 

θαη απνηειεί κέξνο ηεο. Πξηλ ην μεθίλεκα ηεο έξεπλαο ππήξραλ δηάθνξεο 

ππνζέζεηο θαη αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηηο πςειέο απνδφζεηο ησλ 

αιινδαπψλ θαη παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ. Μεξηθέο απφ απηέο ηηο 

ππνζέζεηο ήηαλ, φηη νη επηδφζεηο ζρεηίδνληαη κε πςεινχο δείθηεο 

λνεκνζχλεο, ή φηη είλαη ζπλάξηεζε αμηαθψλ πξνζαλαηνιηζκψλ ησλ 

νηθνγελεηψλ νη νπνίνη εζσηεξηθεχνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ σο επηηαγέο 

ψζεζεο γηα ηνπο καζεηέο. ηφρνο ηεο έξεπλαο δελ ήηαλ ε επαιήζεπζε 

δηαθφξσλ ππνζέζεσλ αιιά ε δηεξεχλεζε ηνπ ηί ζπκβαίλεη κε ηνπο 

καζεηέο αιινδαπνχο θαη παιηλλνζηνχληεο σο πξνο ηηο επηδφζεηο ηνπο θαη 
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σο πξνο ηε δηαρείξηζε ησλ ζρέζεψλ ηνπο κε ηνπο άιινπο ζπκκαζεηέο θαη 

ηελ εθπαηδεπηηθφ. Σν δχζθνιν δήηεκα ήηαλ πψο ζα κπνξνχζαλ φια απηά 

λα απνηππσζνχλ κε επθξίλεηα έηζη πνπ λα επηηξέπνπλ επέιηθηεο 

εξκελείεο. Έλα επίζεο δεχηεξν δήηεκα εμίζνπ ζεκαληηθφ ήηαλ ην ηη ζα 

πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαηήξεζεο, πψο ζα 

αμηνινγείηαη ε ρξεζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ, πψο ζα δηακνξθσζνχλ 

θξηηήξηα γηα ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπγθεληξψλνληαη, 

αλ είλαη δπλαηή ε θαηαγξαθή θαη απνηχπσζε ζπκπεξηθνξψλ σο 

απνηέιεζκα αιιειεπηδξάζεσλ, δηαδξάζεσλ, αιιειεμαξηήζεσλ πνπ 

δηακνξθψλνπλ θαη ζπλ-δηακνξθψλνπλ ζρέζεηο θαη πξαθηηθέο. Δ ζπιινγή 

ησλ ζηνηρείσλ-πιεξνθνξηψλ  - θπξίσο απφ ηε δξάζε θαη ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία - έκνηαδε λα κελ έρεη ζπλνρή. 

Φαηλφηαλ ζαλ λα κε κπνξεί λα γίλεη αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ έηζη 

ψζηε  λα ζεκειησζνχλ κε εξκελεπηηθά θαη ζεσξεηηθά ζρήκαηα. Οη 

πξψηεο κέξεο ηεο θαηαγξαθήο ησλ παξαηεξήζεσλ ησλ φζσλ 

δηαδξακαηίδνληαλ ήηαλ δχζθνιε θαη επίπνλε. Γηα ην μεπέξαζκα ησλ 

δπζθνιηψλ απαηηήζεθε ε ζπγθεθξηκελνπνίεζε αμφλσλ παξαηήξεζεο πνπ 

ζρεηίδνληαλ ηφζν κε ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία φζν θαη κε δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχζαλ ζηηο ζρέζεηο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο (κεηαμχ καζεηψλ θαη 

κεηαμχ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ). Έγηλε επηινγή θξηηεξίσλ θαη 

αμφλσλ παξαηήξεζεο. Δ ρξήζε ησλ αμφλσλ παξαηήξεζεο δηεπθφιπλε 

ζηελ εζηίαζε ηεο πξνζνρήο ζε φ,ηη ζρεηίδνληαλ κε απηνχο θαη ζηελ 

θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ ηεο παξαηήξεζεο. 

Έηζη, αλαθνξηθά κε ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ, ε παξαηήξεζε θαηά ηελ 

ψξα ησλ νξγαλσκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ θηλήζεθε γχξσ απφ άμνλεο πνπ 

αμηνινγνχληαη παηδαγσγηθά γηα ηνλ νξηζκφ ησλ καζεηψλ σο «θαιψλ» ή 

θαθψλ» κε βάζε ηηο επηδφζεηο ηνπο θαη ηελ θαηάθηεζε ησλ ζηφρσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα. ζνλ αθνξά ζηελ 

«επίδνζε» ησλ παηδηψλ, απηή νξίδεηαη σο ε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζήο 
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ηνπο πνπ αθνξά θπξίσο ηε ζπκκεηνρή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ην 

καζεζηαθφ απνηέιεζκα σο γλψζε. (Γηα ηηο παξακέηξνπο πνπ αθνξνχλ 

ζηε ζρνιηθή επίδνζε  γίλεηαη αλαθνξά ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο 

εξγαζίαο).  

Οη άμνλεο ηεο παξαηήξεζεο ήηαλ: 

-πκκεηνρή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

-Βπηκέιεηα σο πξνο ηα δεηνχκελα ηνπ ζρνιείνπ. 

-Οινθιήξσζε εξγαζηψλ. 

-Τπεπζπλφηεηα- πξνζπάζεηα. 

-Θεηηθή αληαπφθξηζε ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

-Ώλάιεςε πξσηνβνπιηψλ. 

-Κίλεηξν επηηπρίαο θαη επίηεπμεο ζηφρσλ. 

-πκκφξθσζε θαη ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πνπ ηίζεληαη. 

Δ παξαηήξεζε αθνξνχζε θαη ζηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηψλ ζηε 

δηάξθεηα ησλ ειεχζεξσλ-απζφξκεησλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο απηέο 

εθηπιίζζνληαλ κέζα ζηελ ηάμε ή έμσ απφ απηήλ θαηά ηελ ψξα ηνπ 

δηαιείκκαηνο. Οη άμνλεο απηνί αθνξνχζαλ ζηηο :  

-ρέζεηο αιιεινβνήζεηαο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηα κέιε ηεο νκάδαο. 

-Κνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζχλαςε ζρέζεσλ 

ηε δηαρείξηζε θαη επίιπζε ζπγθξνχζεσλ. 

-Φπρνινγηθή- ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ καζεηψλ. 

Πέξα απφ ηελ θαηαγξαθή ηεο αληαπφθξηζεο ησλ καζεηψλ ζηνπο 

παηδαγσγηθνχο άμνλεο θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ 

καζεηψλ, ε παξαηήξεζε εζηηάζηεθε θπξίσο ζην πψο νη καζεηέο 

λνεκαηνδνηνχλ φζα θάλνπλ θαη πψο απηή ε λνεκαηνδφηεζε ρξσκαηίδεη 

ηε ζπκκεηνρή ηνπο θαη παξάγεη ζπκπεξηθνξέο. 
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2.10.ρέζεηο κε καζεηέο θαη πιεξνθνξεηέο-γνλείο καζεηώλ. 

 

Χο πξνο ηε ζρέζε κνπ κε ηα κέιε ηεο νκάδαο, έρσ λα ζεκεηψζσ 

φηη νη καζεηέο είραλ ηελ επρέξεηα κέζα ζε θιίκα εκπηζηνζχλεο, 

απνδνρήο θαη ζπλεξγαηηθψλ ζρέζεσλ, λα απηελεξγνχλ, λα εθδειψλνπλ 

ζπλαηζζήκαηα, λα ζπδεηνχλ ηηο εληάζεηο ηνπο θαη ηηο ζπγθξνχζεηο ηνπο. 

Δ ζρνιηθή ηάμε είλαη έλαο ρψξνο νξηνζεηεκέλνο  πνπ ιεηηνπξγεί 

ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεζκηθφ έδαθνο - απηφ ηνπ ζρνιείνπ. Χζηφζν δελ 

απνηειεί απιψο έλα ρψξν, αιιά πεξηιακβάλεη θαη φζα ζπληεινχληαη 

κέζα ζε απηφλ θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο απηά 

ζπληεινχληαη. Μαζεηέο θαη εθπαηδεπηηθφο κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε 

αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ην πεξηβάιινλ. Σν επηθνηλσληαθφ 

«παηρλίδη» είλαη ζεζκνζεηεκέλν αθνχ εθηπιίζζεηαη θάησ απφ 

ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο, νξίδεη θαη ηεξαξρεί ξφινπο. Δ δηάξθεηά ηνπ 

είλαη θαζνξηζκέλε θαη κέζα ζε απηφλ ηνλ νξηζκέλν ρξφλν 

δεκηνπξγνχληαη, δηακνξθψλνληαη, ζπλ-δηακνξθψλνληαη, 

αλαδηακνξθψλνληαη, θαηαιχνληαη, εληζρχνληαη ή απνδπλακψλνληαη 

ζρέζεηο, δεκηνπξγνχληαη δηάθνξνη ζπζρεηηζκνί κε ηελ ηδηαίηεξε 

δπλακηθφηεηά ηνπο, εθθξάδνληαη ζπλαηζζήκαηα θαη ηδέεο. Σν 

ζεζκνζεηεκέλν πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ νξίδεη έλα αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

ην νπνίν θαζνξίδεη ηηο ζεκαηηθέο θαη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ ζα 

δηαπξαγκαηεπζνχλ καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθφο. Ώλαθνξηθά κε ην 

λεπηαγσγείν ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο βαζκίδεο 

εθπαίδεπζεο. Δ δηαθνξνπνίεζε έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ππάξρεη 

ειαζηηθφηεηα θαη επρέξεηα επηινγήο ζεκαηηθψλ γηα ηε δηεμαγσγή ησλ 

δηδαζθαιηψλ. Σν πξφγξακκα ηνπ λεπηαγσγείνπ δελ έρεη απζηεξά 

γλσζηνθεληξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη δίλεη δπλαηφηεηεο ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ λα αλαπηχμεη ζέκαηα πνπ απαληνχλ ζηηο αλάγθεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ. Αελ ππάξρεη ε δέζκεπζε σο πξνο ηελ 
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επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ ζεκαηηθψλ, νη ζεκαηηθέο κπνξεί λα πξνηείλνληαη 

απφ ηνπο καζεηέο. 

ην ζπγθεθξηκέλν λεπηαγσγείν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα 

επίζεο δελ ζέηνληαλ πεξηνξηζκνί γηα ην πνχ ζα θηλνχληαλ νη καζεηέο. Οη 

καζεηέο, είραλ ηελ ειεπζεξία - αλάινγα κε ηε δξάζε πνπ ζα επέιεγαλ -  

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ φπνην ρψξν ρξεηάδνληαλ. Δ δηάηαμε ησλ ηξαπεδηψλ 

θαη ε δηακφξθσζε ησλ «γσληψλ» πνπ επέιεγαλ ηα παηδηά γηα ηηο 

ειεχζεξεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, επέηξεπε ηε δηθή ηνπο θηλεηηθφηεηα φζν 

θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, δεκηνπξγψληαο πξννπηηθέο δηακφξθσζεο ελφο 

θαινχ θιίκαηνο ςπρνινγηθνχ, ζπλαηζζεκαηηθνχ θαη παηδαγσγηθνχ. Οη 

καζεηέο «απνιάκβαλαλ» έλα επράξηζην θαη αζθαιέο πεξηβάιινλ ζην 

νπνίν κπνξνχζαλ άλεηα λα εξγαζηνχλ θαη λα δηαθηλδπλεχζνπλ ιάζε. 

Ώλαθνξηθά κε ηηο ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο, νθείισ λα ζεκεηψζσ φηη 

πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο είραλ ρηηζηεί ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο 

(θπξίσο κε ηνπο γνλείο ησλ λεπίσλ ιφγσ ηεο δεχηεξεο ρξνληάο θνίηεζεο 

ησλ παηδηψλ ηνπο), ππήξρε νηθεηφηεηα θαη δελ απαηηνχληαλ ε 

δηαπξαγκάηεπζε ηέηνηνπ είδνπο δεηεκάησλ. Οη ζρέζεηο καο 

ραξαθηεξίδνληαλ απφ ακνηβαία εκπηζηνζχλε θαη ζπλεξγαζία. 
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Κεθάιαην 3. 

ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑΣΟΤ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟΤ 

3.1. Αλαιπηηθό πξόγξακκα-εκεξήζην πξόγξακκα θαη πιαίζην 

θαλνληζκώλ ιεηηνπξγίαο ηνπ λεπηαγσγείνπ. 

 

χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη εηδηθφηεξα ηηο κε αξηζκφ 

Φ.12/520/61575/Γ1/30-05-2011 θαη Φ.12/530/62626/Γ1/02-06-2011 θαη 

Τπνπξγηθέο Ώπνθάζεηο ν ειάρηζηνο απαηηνχκελνο αξηζκφο 

εγγεγξακκέλσλ/θνηηνχλησλ λεπίσλ θαη πξνλεπίσλ πξνθεηκέλνπ λα 

ιεηηνπξγήζεη νινήκεξν ηκήκα  ζην λεπηαγσγείν πξνβιέπεηαη λα είλαη 

επηά. Γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Πξσηλήο Πξναηξεηηθήο Γψλεο ν ειάρηζηνο 

αξηζκφο πνπ πξνβιέπεηαη είλαη ε εγγξαθή θαη θνίηεζε πέληε λεπίσλ,(ζην 

λεπηαγσγείν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα δελ ππήξρε ν αλάινγνο 

αξηζκφο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ελ ιφγσ Πξσηλήο Γψλεο). Βπίζεο 

πξνβιέπεηαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο θαη ε ππνρξεσηηθφηεηα ηεο θνίηεζεο 

λα ηεξνχληαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο. 

«θνπφο ηνπ λεπηαγσγείνπ ζχκθσλα κε ην Ν. 1566/85, είλαη λα 

βνεζήζεη ηα λήπηα λα αλαπηπρζνχλ ζσκαηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά, λνεηηθά 

θαη θνηλσληθά κέζα ζηα πιαίζηα ησλ επξχηεξσλ ζηφρσλ ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο». 

Σν Αηαζεκαηηθφ Βληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ γηα ην 

Νεπηαγσγείν (ΑΒΠΠ), ζθηαγξαθεί ην ηη ζα πξέπεη λα κάζνπλ ηα παηδηά, 

ηηο δηαδηθαζίεο κέζσ ησλ νπνίσλ επηηπγράλνληαη νη γεληθέο επηδηψμεηο, 

(ηη πξέπεη λα θάλεη ν εθπαηδεπηηθφο θαη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ε 

κάζεζε θαη ε δηδαζθαιία πξαγκαηνπνηνχληαη). Βηδηθφηεξα γηα λα είλαη 

αλαπηπμηαθά θαηάιιειν θαη απνηειεζκαηηθφ γηα ηνπο καζεηέο, κεηαμχ 

ησλ άιισλ πξνηείλεη: 
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-Να ζέηεη ξεαιηζηηθνχο ζηφρνπο θαη λα ιακβάλεη ππφςε ηηο 

αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ απηήο ηεο 

ειηθίαο. 

-Να πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ γηα κάζεζε, λα πξνάγεη ηε κάζεζε 

θαη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ. 

-Να δίλεη επθαηξίεο γηα έθθξαζε ηδεψλ θαη ζπλαηζζεκάησλ. 

-Να θηλεηνπνηεί ηελ θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε. 

-Να εληζρχεη ηε ζεηηθή απηναληίιεςε θαη απηνλνκία. 

-Να ζπλδέεη ηελ θνηλσληθή γλψζε κε ηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή 

ζην ζρνιείν. 

-Να πξνσζεί ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε δηεπηζηεκνληθψλ 

ζρεδίσλ εξγαζίαο. 

-Να ελζσκαηψλεη φπνπ είλαη δπλαηφλ, ηελ ηερλνινγία ζηηο 

δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο. 

-Να εμαζθαιίδεη ηελ ππνζηήξημε ησλ πνιηηηζηηθψλ θαηαβνιψλ θαη 

ηελ γιψζζα φισλ ησλ παηδηψλ. 

-Να εληζρχεη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ παηδηψλ κεηαμχ ηνπο, ηε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ άιισλ βαζκίδσλ 

θαη ην άλνηγκα ηνπ λεπηαγσγείνπ ζηελ επξχηεξε θνηλσλία. 

-Να κπνξεί λα αλαλεψλεηαη θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

κεηαβαιιφκελεο πξνθιήζεηο ηεο επνρήο. (ΑΒΠΠ, Βθεκεξίδα ηεο 

Κπβέξλεζεο ηεο Βιιεληθήο Αεκνθξαηίαο, Ώξηζκφο Φχιινπ 1376/18 

Οθησβξίνπ 2001). 

ην πξφγξακκα ζπνπδψλ πξνβιέπνληαη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα 

(ηεο γιψζζαο, ησλ καζεκαηηθψλ, ηεο κειέηεο πεξηβάιινληνο, ηεο 

έθθξαζεο θαη δεκηνπξγίαο κέζσ εηθαζηηθψλ-κνπζηθήο-ζεαηξηθνχ 

παηρληδηνχ, ηεο θπζηθήο αγσγήο θαη ηεο πιεξνθνξηθήο) πνπ είλαη 

δηαθξηηά  κφλν απφ ηε λεπηαγσγφ, πξνθεηκέλνπ λα πξνηείλεη, λα 

ζρεδηάζεη θαη λα πξνγξακκαηίζεη δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 
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Βθηφο απφ ην ΑΒΠΠ, ππάξρεη θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο 

ηνπ νινήκεξνπ λεπηαγσγείνπ πνπ πξνβιέπεη ηελ ψξα πξνζέιεπζεο θαη 

απνρψξεζεο ησλ λεπίσλ-πξνλεπίσλ, (8π.κ-4κ.κ.), θαη νξίδεη θαη ην 

εκεξήζην πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ κε θαηαλνκή σξψλ. 

χκθσλα κε απηφ πξνβιέπεηαη: 

8:00-8: 15-Πξνζέιεπζε λεπίσλ 

8:00-9 Ώπζφξκεηεο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο γσληέο δξαζηεξηνηήησλ.  

Πξνζεπρή. 

9:00-9:30-πδήηεζε-ΔκεξήζηνοΠξνγξακκαηηζκφο 

Αξαζηεξηνηήησλ. 

9:30-10:30-Ώλάπηπμε Αηαζεκαηηθψλ Αξαζηεξηνηήησλ. 

10:30-11:15-Πξφγεπκα-Αηάιεηκκα. 

11:15-12:00-Ώπζφξκεηεο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο γσληέο 

δξαζηεξηνηήησλ. Παηδαγσγηθά Παηρλίδηα. 

12:00-12:30-Ώλάπηπμε Αηαζεκαηηθψλ Αξαζηεξηνηήησλ. 

12:30-13:00-Αηάιεηκκα. 

13:00-13:45-Πξνεηνκαζία γεχκαηνο-Γεχκα. 

13:45-14:30-Υαιάξσζε-Όπλνο. 

14:30-15:15- Ώλάπηπμε Αηαζεκαηηθψλ Αξαζηεξηνηήησλ. 

15:15-15:45-πδήηεζε. Ώμηνιφγεζε ησλ εκεξήζησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Πξνγξακκαηηζκφο ηεο επφκελεο εκέξαο. Πξνεηνηκαζία 

γηα απνρψξεζε. 

15:45-16:00-Ώπνρψξεζε ησλ λεπίσλ. 

 

        3.2. Ο ζρνιηθόο ρώξνο (θαηά ην ρξόλν ηεο έξεπλαο). 

 

       Ο Γεξκαλφο(2002) αλαθεξφκελνο ζην «ρψξν» δελ ηνλ πξνζδηνξίδεη 

κφλν σο πξνο ηελ ρσξνηαμηθή ηνπ δηεπζέηεζε αιιά ηνλ πξνζδηνξίδεη θαη 

κε βάζε ηηο αιιειεπηδξάζεηο θαη ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ 
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ησλ αλζξψπσλ θαη ηνπ ρψξνπ. ηηο ζρέζεηο πνπ εθηπιίζζνληαη κέζα ζην 

ρψξν θπξίαξρε ζέζε θαηέρνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηα νπνία ελ ηέιεη 

ρξσκαηίδνπλ ηηο δξάζεηο θαη ηηο αληαιιαγέο ησλ αηφκσλ. Ο ζρνιηθφο 

ρψξνο αληηκεησπίδεηαη απφ ηνλ ίδην ζπγγξαθέα, σο πεδίν 

αιιειεπίδξαζεο θαη ζπλδέεηαη κε δηάθνξνπο ζπκβνιηζκνχο. νπ 

επηηξέπεη ή ζνπ απαγνξεχεη λα έρεηο ηελ αίζζεζε φηη «αλήθεηο», 

θαζνξίδεη ηελ θηλεηηθφηεηά ζνπ θαη δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο λα 

πιεζηάδεηο ηνπο άιινπο ή λα απνκαθξχλεζαη απφ απηνχο. Δ ζρνιηθή 

ηάμε, νξηνζεηεκέλε, απνηειεί έλα ππνζχλνιν εληαγκέλν ζηα πιαίζηα 

ελφο επξχηεξνπ ζπλφινπ - απηνχ ηνπ ζρνιείνπ. Δ ηάμε είλαη ν ρψξνο 

φπνπ απνθηνχλ ηδηαίηεξε ζεκαζία νη ζρέζεηο πνπ πξαγκαηψλνληαη κέζα 

ζε απηφλ, νη δξάζεηο πνπ απνθηνχλ λνήκαηα θαη νη ηξφπνη γηα φ,ηη 

εθηπιίζζεηαη κέζα ζε πιέγκαηα δηαδξάζεσλ. 

Δ ίδηα ε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ - ζχκθσλα κε ην Γεξκαλφ (2002) 

- ππαγνξεχεηαη απφ ην πεξηερφκελν ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ θαζψο θαη ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο ζηάζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

ρεηηθά κε ην ρψξν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λεπηαγσγείνπ φπνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε θαη λα 

ζρνιηάζνπκε ηα εμήο (πνπ αθνξνχλ ζην ρξφλν ηεο έξεπλαο): 

Σν λεπηαγσγείν είλαη έλα πξνθαηαζθεπαζκέλν θηίξην θαη έρεη δχν 

αίζνπζεο δηαηεηαγκέλεο αξηζηεξά θαη δεμηά. Δ κία αίζνπζα θαιχπηεη ηηο 

αλάγθεο ηνπ νινήκεξνπ λεπηαγσγείνπ θαη ε δεχηεξε αίζνπζα 

απεπζχλεηαη ζηνπο καζεηέο ηνπ θιαζζηθνχ ηκήκαηνο νη νπνίνη 

παξακέλνπλ ζην λεπηαγσγείν απφ ηηο 8 π.κ. κέρξη ηηο 12:15κ.κ.  Ώλάκεζα 

ζηηο αίζνπζεο ησλ δχν ηκεκάησλ παξεκβάιινληαη έλα γξαθείν,  κηα 

θνπδίλα θαη νη ηνπαιέηεο. Οη αίζνπζεο δελ επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο, 

αιιά κφλν κε ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν πνπ βξίζθεηαη αλάκεζά ηνπο. 

ηελ πξφζνςε ηνπ θηηξίνπ ππάξρεη κεγάινο πξναχιηνο ρψξνο 

πεξηθξαγκέλνο κε θάγθεια. Δ θεληξηθή πφξηα πνπ νδεγεί ζηνλ ρψξν ηεο 
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απιήο θιεηδψλεη αθνχ νινθιεξσζεί ε πξσηλή πξνζέιεπζε ησλ παηδηψλ 

θαη παξακέλεη θιεηζηή θαζ φιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. Σν 

λεπηαγσγείν κνηξάδεηαη ηνλ πξναχιην ρψξν κε έλα δεχηεξν λεπηαγσγείν. 

Ο κηζφο πεξίπνπ ρψξνο ηεο απιήο είλαη πιαθνζηξσκέλνο θαη ζηνλ 

ππφινηπν ρψξν ππάξρεη ακκνδφρνο, κηθξή παηδηθή ραξά θαη ειαηφδεληξα. 

Χο πξνο ηνλ εζσηεξηθφ ρψξν, ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο δειαδή, 

έρεη θαλείο λα παξαηεξήζεη θαη λα ζρνιηάζεη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε 

δηαξξχζκηζε, ζηα έπηπια θαη ζηα γεληθφηεξα  εξεζίζκαηα πνπ πξνζθέξεη 

απηφο.  

Χο πξνο ηε δηαξξχζκηζε, ε ηάμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λεπηαγσγείνπ 

πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ρψξνπ. Δ πξψηε είλαη νη «γσληέο», 

δειαδή νη ζρεηηθά απινί ρψξνη ζηελ νξγάλσζε θαη ζηελ αηζζεηηθή ηνπο. 

Καζεκηά απφ ηηο ππάξρνπζεο «γσληέο» πξννξίδεηαη γηα δηαθνξεηηθφ είδνο 

απζφξκεηνπ παηρληδηνχ κε αηνκηθή ή ζπιινγηθή κνξθή. Ο ξφινο ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ πεξηνξίδεηαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο «γσληέο» ζε δηαθξηηηθή 

επνπηεία ή εκςχρσζε ησλ εκπιεθνκέλσλ. Οη «γσληέο» αιιάδνπλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο φηαλ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ γηα 

θάπνηα ή γηα θάπνηεο απφ απηέο κεηψλεηαη. Οη «γσληέο» απνηεινχλ 

κηθξνγξαθία ηνπ θφζκνπ ησλ ελειίθσλ. Σα παηδηά δξνπλ ζε κηθξέο 

νκάδεο ζε απηέο θαη ηα θξηηήξηα ζχλζεζεο ηεο νκάδαο θαη ηεο επηινγήο 

ησλ «γσληψλ» νξίδνληαη απφ ηα ίδηα ηα παηδηά. Έηζη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

νη ίδηνη νη καζεηέο λα εγθαζηδξχνπλ θξηηήξηα απνθιεηζκνχ, ζπκκεηνρήο 

θαη ηνπ «αλήθεηλ». Σν κνλαδηθφ θξηηήξην πνπ έρεη ζπλαπνθαζηζζεί απφ 

ηελ εθπαηδεπηηθφ θαη ηα παηδηά είλαη ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ, (ζπλνιηθά 

πέληε), πνπ απαζρνινχληαη ζηηο «γσληέο» κέζα ζε κηα ινγηθή 

απνζπκθφξεζεο, έηζη ψζηε λα απνθεχγνληαη ζπλσζηηζκνί θαη λα 

δηεπθνιχλεηαη ε αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ επηιέγνληαη απφ 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο καζεηέο. Άιισζηε ν δσηηθφο ρψξνο ησλ «γσληψλ»  
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είλαη πεξηνξηζκέλνο θαη δελ επηηξέπεη ηε ζπγθέληξσζε κεγάινπ αξηζκνχ 

παηδηψλ ζε απηέο. 

Οη «γσληέο» πνπ ππάξρνπλ ζην λεπηαγσγείν φπνπ έγηλε ε έξεπλα, 

είλαη ηεο δσγξαθηθήο, ησλ επηηξαπέδησλ παηρληδηψλ, ηεο βηβιηνζήθεο, ηνπ 

νηθνδνκηθνχ πιηθνχ, ηνπ θνπθιφζπηηνπ θαη ηνπ καλάβηθνπ. Ώπφ ηηο 

παξαπάλσ «γσληέο», απηή ηνπ θνπθιφζπηηνπ είλαη ζηαζεξή θαη απζηεξά 

νξηνζεηεκέλε, κε θάγθεια μχιηλα. Γηα ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

ππφινηπεο «γσληέο» ηα φξηα δελ είλαη πξνζδηνξηζκέλα, δελ ππάξρεη 

ρσξνηαμηθή ζηαζεξφηεηα, απηή αιιάδεη φπσο πξναλαθέξζεθε, αλάινγα 

κε ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ. Ώπηφ πνπ ραξαθηεξίδεη 

ηηο «γσληέο» είλαη ε εμεηδίθεπζε ζηελ νξγάλσζε θαη ζηνλ εμνπιηζκφ 

ηνπο. Δ εμεηδίθεπζε απηή δελ επηηξέπεη ζην ρψξν παξά κφλν κηα 

δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο, εθείλε ηελ νπνία πξνζδηνξίδνπλ ηα ίδηα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη ηα πιηθά παηρλίδηα κε ηα νπνία είλαη 

εμνπιηζκέλε ε «γσληά». Έηζη, γηα παξάδεηγκα, ν εμνπιηζκφο ηεο 

«γσληάο» ηνπ καλάβηθνπ πεξηιακβάλεη ηξαπέδη, θάζηζκα, πιαζηηθά 

θξνχηα θαη ιαραληθά, κηα δπγαξηά θη έλα ηακείν. ια ηα παξαπάλσ είλαη 

δηαηεηαγκέλα κε έλαλ ηππνπνηεκέλν ηξφπν. Δ χπαξμε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ πιηθψλ πξνζθέξεη εξεζίζκαηα θαη δπλαηφηεηεο ρξήζεο 

πνπ επλννχλ θαηά θχξην ιφγν ηελ αλάπηπμε απζφξκεηνπ παηρληδηνχ κε 

έλα κφλν ζέκα, ην καλάβηθν.  

Δ δεχηεξε πεξηνρή ρψξνπ ζηελ ηάμε αθνξά ζε κηα πεξηνρή γηα 

δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο είλαη θπξίσο θαζνδεγνχκελεο απφ ηελ 

εθπαηδεπηηθφ. Βίλαη ε «γσληά ηεο παξενχιαο» φπνπ αλαπηχζζεηαη κηα 

«πξφζσπν κε πξφζσπν» επηθνηλσλία κεηαμχ φισλ ησλ κειψλ ηεο ηάμεο 

θαη γη’ απηφ επλνεί ηελ αλάπηπμε ζπδεηήζεσλ θαη γεληθφηεξα ηελ 

επηθνηλσλία ηε βαζηζκέλε ζην δηάινγν. Δ «γσληά ηεο παξενχιαο» 

δηακνξθψλεηαη απφ ζηξψκαηα ζε ζρήκα θχθινπ ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη 

ε επηθνηλσλία θαη ε βιεκκαηηθή επαθή κεηαμχ φισλ ησλ κειψλ. Πξέπεη 
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σζηφζν λα ζεκεησζεί φηη ε εθπαηδεπηηθφο δελ έρεη κεγάιεο επηινγέο ζηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ, κηα θαη ε επηθάλεηα εξγαζίαο 

ηνπ είλαη κηθξή. Έηζη ν ρψξνο ηεο «παξενχιαο» δελ είλαη επέιηθηνο, 

αιιά έρεη κνλνιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά.  

Τπάξρεη θαη έλαο ηξίηνο ρψξνο ν νπνίνο θαηά πεξίπησζε 

δηακνξθψλεηαη σο κηα  «γσληά» δξαζηεξηφηεηαο. Πξφθεηηαη γηα ρψξν κε 

πην ζχλζεηε δηακφξθσζε. ην ρψξν ππάξρνπλ ηξαπέδηα θαη πιηθφ πνπ 

ζπλδέεηαη κε δηάθνξεο ζεκαηηθέο, επηιεγκέλν απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ είηε 

γηα λα πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ είηε γηα λα θαιχςεη 

αλάγθεο ηνπο,  νη νπνίεο αλαδχνληαη ζε δηάθνξνπο ρξφλνπο αλάπηπμεο 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπδεηήζεσλ. Σν πιηθφ απηήο ηεο «γσληάο» κπνξεί 

λα εκπινπηίδεηαη απφ ηα ίδηα ηα παηδηά ηα νπνία ην θέξλνπλ απφ ην ζπίηη 

ηνπο. Σν πιηθφ αλαλεψλεηαη θαη εκπινπηίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ρξνληάο έηζη πνπ λα εμππεξεηνχληαη νη αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 

ησλ παηδηψλ. Δ εθάζηνηε «γσληά» απνηειεί κηθξν-πεξηβάιινλ κάζεζεο 

νξγαλσκέλν γχξσ απφ κηα ζεκαηηθή ελφηεηα, κε απνζηνιή λα ζπκβάιιεη 

ζηελ αλάπηπμε ηφζν εηδηθψλ φζν θαη γεληθφηεξσλ ζηφρσλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Δ επηινγή ηνπ πιηθνχ απφ ηελ 

εθπαηδεπηηθφ ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα 

απνηειέζνπλ καζεζηαθέο εκπεηξίεο. Σα πιηθά παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

πεηξακαηηζκνχ θαη απφθηεζεο δεμηνηήησλ ζε θάπνηα γλσζηηθή πεξηνρή ή 

απφθηεζεο γεληθφηεξσλ δεμηνηήησλ κάζεζεο, φπσο παξαηήξεζε. Σα  

παηδηά απαζρνινχληαη εθεί αηνκηθά ή νκαδηθά κε θαζνδεγνχκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ε εθπαηδεπηηθφο είλαη 

ζπλερψο παξνχζα κε ζπληνληζηηθφ ή θαηεπζπληηθφ-θαζνδεγεηηθφ ξφιν.   

Χο πξνο ηα έπηπια ηεο αίζνπζαο απηά δηαηάζζνληαη ηφζν 

κεκνλσκέλα φζν θαη ζε νκάδεο. Γηα παξάδεηγκα πέληε ζηξψκαηα 

θηηάρλνπλ ην ρψξν ηεο «παξενχιαο», έλα ηξαπέδη θαη κεξηθέο θαξέθιεο 

απνηεινχλ ηε «γσληά» ηεο δσγξαθηθήο, έλαο πάγθνο κε ηνπβιάθηα θαη 
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έλαο νξηνζεηεκέλνο ρψξνο απφ έλα ραιάθη θηηάρλνπλ ηε «γσληά» ηνπ 

νηθνδνκηθνχ πιηθνχ. 

Χο πξνο ηελ θιίκαθα ηνπ ρψξνπ, ηα έπηπια θαη ν εμνπιηζκφο  είλαη 

πξνζαξκνζκέλα ζηα κεγέζε ηεο ειηθίαο ησλ καζεηψλ. Σα νπηηθά θαη 

αληηιεπηηθά εξεζίζκαηα πνπ πξνζθέξεη ν ρψξνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

λεπηαγσγείνπ είλαη ζπζρεηηζκέλα κε ηα πξντφληα εξγαζίαο ησλ παηδηψλ 

θαη ην πεξηερφκελν ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Δ ηάμε είλαη 

δηαθνζκεκέλε κε πνηθηιία πιηθψλ   θαη έξγα  ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ θαη 

άιια πνπ επηθεληξψλνληαη ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα.  

 

3.3.Κιίκα ηάμεο- κνληέιν δηδαζθαιίαο.  

 

Αελ ππήξρε ε ζηεξεφηππε πξαθηηθή - φπσο ζηηο άιιεο βαζκίδεο 

εθπαίδεπζεο  - κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηελ έδξα ή ζηνλ πίλαθα φπνπ ηα 

παηδηά καζαίλνπλ απνθιεηζηηθά θαη θπξίσο απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ θαη φρη 

απφ ηε κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζε. Σα παηδηά είραλ ηελ επρέξεηα λα 

επηιέγνπλ «γσληέο» γηα ηηο δξάζεηο ηνπο ζηε δηάξθεηα ησλ ειεχζεξσλ 

απαζρνιήζεψλ ηνπο. ηαλ φκσο εμειίζζνληαλ δξαζηεξηφηεηεο ζηελ 

«παξενχια» απαηηνχληαλ  ε άδεηα απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ γηα κεηαθηλήζεηο 

ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ζε άιινπο ρψξνπο. 

Σν κνληέιν δηδαζθαιίαο πνπ εθαξκφζηεθε είλαη ην νκαδν-

ζπλεξγαηηθφ ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ θαηακεξηζκφ επζπλψλ ζηα 

κέιε ηεο νκάδαο θαη ηζνηηκία ησλ κειψλ ηεο. Μέιε ηεο νκάδαο 

αλαιακβάλνπλ ξφιν βνήζεηαο, αλαηξνθνδφηεζεο θαη επίιπζεο 

πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο νκαδν-

ζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο ν εθπαηδεπηηθφο ζπκκεηέρεη πνιχ δηαθξηηηθά, 

ιεηηνπξγεί σο παξάγνληαο ππνζηήξημεο, ελζάξξπλζεο, παξφηξπλζεο θαη 

εκςχρσζεο ρσξίο λα κεηαηξέπεηαη ζε επηηεξεηή ηεο νκάδαο. ηφρνο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ είλαη λα δηεπθνιχλεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη παξεκβαίλεη κφλν 
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φηαλ απαηηείηαη. ηελ πεξίπησζε πνπ πξνθχπηνπλ πξνβιήκαηα 

ζχγθξνπζεο ζηελ νκάδα δελ παίδεη ην ξφιν ηνπ δηαηηεηή  αιιά κνλάρα 

ζηεξίδεη ηελ νκάδα ψζηε λα ιχζεη ην πξφβιεκά ηεο κφλε. ηηο 

πεξηπηψζεηο βέβαηα πνπ δηαγηγλψζθεη αδηέμνδν, παξεκβαίλεη γηα ηε ιχζε 

ησλ ζεκάησλ φηαλ αδπλαηνχλ ηα κέιε ηεο νκάδαο λα ηα δηαρεηξηζηνχλ. 

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο εθπαηδεπηηθνχ ήηαλ ε δεκηνπξγία 

ελφο θιίκαηνο ζπλεξγαηηθνχ, ππνζηεξηθηηθνχ ηφζν γηα ηελ αλάπηπμε 

ζρέζεσλ, φζν θαη γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη απηνλνκίαο ησλ 

παηδηψλ. 

Χο πξνο ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, απηφ ζηεξίδεηαη ζηηο ζεσξίεο 

ηνπ Piaget θαη ηνπ Vygotsky. Δ ζεσξία ηνπ Piagetππνζηεξίδεη φηη ν 

καζεηήο θαηαθηά ηε γλψζε κέζσ ηεο δξάζεο θαη πξνζαξκνγήο ησλ 

γλσζηηθψλ δνκψλ ζηηο θαηαζηάζεηο πξνβιεκαηηζκνχ ζηηο νπνίεο 

εθηίζεηαη θαη θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη. Δ αλάπηπμε γηα ηνλ ίδην 

αθνινπζεί ζηάδηα θαη ν ξφινο ηεο επηξξνήο ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ 

είλαη πεξηνξηζκέλνο. Ώληίζεηα, ζηε ζεσξία ηνπ Vygotskyηνλίδεηαη ν 

θαηαιπηηθφο ξφινο ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ζηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο. 

Σν εκεξήζην πξφγξακκα ελφο «νινήκεξνπ» λεπηαγσγείνπ φπσο 

απηνχ ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα, δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

Σν λεπηαγσγείν ιεηηνπξγεί σο νινήκεξν απφ ηηο 8π.κ. έσο ηηο 4κ.κ.θαη 

ελαιιάζζνληαη θαζεκεξηλά δχν εθπαηδεπηηθνί. Ώθνχ νινθιεξσζεί ε 

πξνζέιεπζε ησλ παηδηψλ γχξσ ζηηο 8.30 π.κ. - θαη κέρξη ηηο 9 π.κ. - ηα 

παηδηά επηιέγνπλ κηα απφ ηηο «γσληέο» ηνπ λεπηαγσγείνπ γηα ηηο 

απζφξκεηεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Με ην πέξαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ρξφλνπ θαη ην ζχλζεκα ηεο εθπαηδεπηηθνχ, ηα παηδηά ηαθηνπνηνχλ ηηο 

«γσληέο» θαη ζπγθεληξψλνληαη ζηελ «παξενχια» γηα ηελ πξψηε 

νξγαλσκέλε δξαζηεξηφηεηα. Ώθνινπζεί ην  πξσηλφ θαγεηφ ηνπο θαη ην 

δηάιεηκκα. Μεηά ην δηάιεηκκα - αλάινγα κε ην πξφγξακκα - κπνξεί ηα 
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παηδηά λα δνπιέςνπλ ζηα ηξαπέδηα εξγαζίαο αηνκηθά ή νκαδηθά ή  λα 

ζπγθεληξσζνχλ ζηελ «παξενχια» αλ νη αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ή 

ησλ παηδηψλ απαηηνχλ απηφ. Ώθνινπζεί ειεχζεξε απαζρφιεζε, 

κεζεκεξηαλφ θαγεηφ, ραιάξσζε-χπλνο θαη κηα δξαζηεξηφηεηα πξηλ ηε 

ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηηο 4 κ.κ.. 

 

3.4.Πξνθίι ησλ καζεηώλ ηεο παξαηεξνύκελεο νκάδαο ζηόρνπ. 

 

(ε ρξφλν Βλεζηψηα - ζχκθσλα κε ηελ εκεξνινγηαθνχ ηχπνπ 

θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ θαηά ην ρξφλν ηεο έξεπλαο). 

πσο αλαθέξζεθε ζην θνκκάηη ηεο κεζνδνινγίαο ηεο ελ ιφγσ 

εξγαζίαο ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ πνπ παξαηεξήζεθαλ ήηαλ δέθα. Ώπφ 

απηά: 

Ο Ώληψλεο είλαη «θηλεηή βηβιηνζήθε», έλα παηδί κεγαιφζσκν, 

πνιχ ψξηκν γηα ηελ ειηθία ηνπ κε πνιιέο πεξηνρέο ελδηαθεξφλησλ, κε 

αλεπηπγκέλν ην αίζζεκα ηεο επζχλεο θαη ππάθνπν. Βίλαη πνιχ θαιφο 

καζεηήο θαη νη επηδφζεηο ηνπ αθνξνχλ ζε φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα. 

Βίλαη απφ ηνπο καζεηέο πνπ ληψζεη θαλείο φηη ζα κπνξνχζε λα θάλεη 

αζθαιείο πξνβιέςεηο γηα ηε ζρνιηθή θαη αθαδεκατθή ηνπο δηαδξνκή. 

Φαίλεηαη λα δηαζέηεη έλα γεξφ ζπλαηζζεκαηηθφ απφζεκα κε θαιέο 

ηζνξξνπίεο, δελ είλαη επάισηνο ζπλαηζζεκαηηθά, «παηάεη γεξά ζηα πφδηα 

ηνπ», δελ εκπιέθεηαη ζε ζπγθξνχζεηο θαη πξνζπεξλά θαηαζηάζεηο πνπ 

γηα ηα ππφινηπα παηδηά κπνξεί λα βηψλνληαη κε αξλεηηθφ ηξφπν. Φαίλεηαη 

λα δεη ζε έλα ζπγθξνηεκέλν ζπλαηζζεκαηηθά νηθνγελεηαθφ πιαίζην θαη 

λα «εθηίζεηαη» ζε πινχζηεο θαη πνηθίιεο εμσζρνιηθέο καζεζηαθέο 

εκπεηξίεο. Σν δηεπξπκέλν θαη εμσζηξεθέο νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

θαζψο θαη ε πξνζθνξά πνηθίισλ εξεζηζκάησλ απνηππψλεηαη ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ Ώληψλε ηφζν ζηε δηαρείξηζε ησλ ζρέζεψλ ηνπ φζν θαη 

ζηηο γλσζηηθέο ηνπ επηδφζεηο. Μαδί κε ην ζπκκαζεηή ηνπ ηνλ Κψζηα 
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αλαιακβάλνπλ ηελ νξγάλσζε ησλ παηρληδηψλ -θπξίσο ζηηο ψξεο ησλ 

δηαιεηκκάησλ - θαη ηνπο αθνινπζνχλ νη ππφινηπνη ζπκκαζεηέο ηνπο. 

Ο Κψζηαο είλαη έλα παηδί ζνβαξφ, εχζηθην, αληαγσληζηηθφ, κε 

ηάζεηο αξρεγηθέο, ζπλεπέο, θιχαξν θαη πνιχ εθθξαζηηθφ. Βίλαη ν 

εθθξαζηήο ηεο λνκηκφηεηαο, ηεο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ θαη 

ζεκαηνθχιαθαο ηνπ ζεβαζκνχ ησλ νξίσλ θαη ηεο κε θαηαζηξαηήγεζεο 

ησλ φζσλ απνθαζίδνληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο θαη γηα ηε 

δηεμαγσγή ησλ παηρληδηψλ. Χο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ είλαη πην 

ειαζηηθφο ζηελ εθαξκνγή ηνπο ν ίδηνο  θαη απζηεξφο γηα ηνπο άιινπο. 

Μνηάδεη ζαλ λα έρεη επηηεπρζεί κηα άξξεηε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ κειψλ 

ηεο νκάδαο γη’ απηή ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ  Κψζηα ε νπνία είλαη απνδεθηή 

ρσξίο πξνζηξηβέο, γθξίληεο θαη ελζηάζεηο απφ ηνπο ππφινηπνπο.  Ώπηφ 

εμππεξεηεί ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο νκάδαο ρσξίο λα έρνπλ θάπνηνη ην 

αίζζεκα ηνπ αδηθεκέλνπ. 

 Δ επίδνζή ηνπ ζηα καζήκαηα είλαη πνιχ θαιή θαη ηδηαίηεξα ζηα 

καζεκαηηθά. Έρεη εμαζθαιηζκέλε ηελ απνδνρή απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ 

θαη επηιέγεηαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο γηα ην παηρλίδη ηνπο. Φαίλεηαη λα 

κε δηαηεξεί θαλείο επηθπιάμεηο απέλαληί ηνπ κηα πνπ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

είλαη πξνβιέςηκε ρσξίο λα πξνθαιεί άγρνο θαη θφβν.  

Ο Θαλάζεο είλαη έλαο θαιφο καζεηήο, ζπκκεηνρηθφο, πνιχ ήζπρνο, 

επαίζζεηνο, αξγφο ζηηο θηλήζεηο ηνπ. αλ λα είλαη απνξξνθεκέλνο ζε 

δηθέο ηνπ ζθέςεηο νη νπνίεο σζηφζν δελ ηνλ εκπνδίδνπλ λα παξαθνινπζεί 

θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Αελ 

αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο, δελ θαίλεηαη ελεξγνπνηεκέλνο, δελ δηεθδηθεί 

ηε ζπκκεηνρή, δελ ζεθψλεη ζπλήζσο ρέξη γηα λα απαληήζεη ζηηο 

εξσηήζεηο,  φηαλ φκσο ηνπ απεπζχλνληαη  πξνζσπηθά απαληά κε 

επζηνρία. αλ λα μέξεη φηη είλαη ηθαλφο θαη δελ ρξεηάδεηαη ηελ 

επηβεβαίσζε απφ ηνπο άιινπο. ζεο θνξέο ε εθπαηδεπηηθφο πξνζπάζεζε 

λα ηνλ αηθληδηάζεη κε εξσηήζεηο γηα λα δηαπηζηψζεη αλ  «ήηαλ παξψλ», ν 
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Θαλάζεο  ήηαλ «εθεί».  Οη ζπκκαζεηέο ηνπ πάληα είλαη πξφζπκνη λα ηνλ 

βνεζήζνπλ, ζαλ λα αλεζπρνχλ φηη δελ είλαη πξνζεισκέλνο ζε απηά πνπ 

γίλνληαη ζηελ ηάμε θαη ν ίδηνο θαίλεηαη λα ην απνδέρεηαη απηφ. Αε δεηά 

ξεηά ηε βνήζεηά ηνπο κε ηνλ ηξφπν φκσο πνπ ρακνγειάεη ζησπειά, ηνπο 

πξνζθαιεί λα ηνλ βνεζήζνπλ. ηα δηαιείκκαηα είλαη έλα δπλακηθφ θαη 

ραξνχκελν παηδί αμηνπνηψληαο φιν ην δηαζέζηκν ρξφλν γηα δξάζεηο. 

Παίδεη ζεκαληηθνχο ξφινπο ζηα παηρλίδηα πνπ γίλνληαη ζηελ απιή θαη 

πνιιέο θνξέο ππελζπκίδεη ηνπο θαλφλεο ζε απηνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ. 

Βίλαη ζαλ λα έρεη θάλεη κηα ζπκθσλία κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ: «εγψ 

θξνληίδσ γηα ηα παηρλίδηα καο, γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα παίδνληαη θαη γηα 

ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηνπο» θαη «εζείο ζα κε βνεζάηε  ζηελ ηάμε, 

φπνηε απηφ ρξεηάδεηαη». Βίλαη δηζηαθηηθφο, «ζησπειφο», δπζθνιεχεηαη 

λα δειψλεη θαη λα εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη πεξηνξίδεηαη ζε 

δεηιά κεηδηάκαηα. Δ δηάζεζή ηνπ θαίλεηαη θαιή θαη δελ ραξαθηεξίδεηαη 

απφ δηαθπκάλζεηο.  

Δ Άλλα είλαη έλα αγέιαζην, αλέθθξαζην  θαη πνιχ ήζπρν παηδί. 

Σεο αξέζεη λα θξνληίδεη ηνπο άιινπο, λα ηνπο παξέρεη πξνζηαζία ζαλ λα 

αλαιακβάλεη ξφιν ελήιηθα  ή κακάο ζηηο ζπλαιιαγέο ηεο κε απηνχο θαη 

έρεη αλεπηπγκέλεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Αελ απνγνεηεχεη θαη δε 

ζηελαρσξεί ηνπο θίινπο ηεο θαη φινη απνιακβάλνπλ ηελ 

πξνζηαηεπηηθφηεηά ηεο θαη ηελ αζθάιεηα πνπ ηνπο παξέρεη. Βίλαη κηα 

πνιχ θαιή καζήηξηα θαη νη αγαπεκέλεο ηεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη απηέο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο γιψζζαο φπνπ είλαη 

ηδηαίηεξα ζπκκεηνρηθή. 

Ο Γηάλλεο είλαη έλα παηδί λεπξψδεο κε ηαρχηεηα ζηηο θηλήζεηο ηνπ. 

Ώπνδεθηφο απφ ηνπ ππφινηπνπο, δηαθξίλεηαη γηα ηε θαληαζία ηνπ θαη ηελ 

επηλνεηηθφηεηά ηνπ. Καιφο ζηηο επηδφζεηο ηνπ θαη αθνχξαζηνο ζηελ 

θαηαβνιή πξνζπάζεηαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ. Φαίλεηαη λα 

δηαθαηέρεηαη απφ άγρνο γηα ην ρηίζηκν ηεο εηθφλαο ηνπ σο θαινχ καζεηή 
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θαη πνιιέο θνξέο δηαηππψλεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ην ηη ζα κεηαθεξζεί 

απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ ζηνπο γνλείο ηνπ. ηαλ ν ίδηνο ληψζεη 

ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ηηο επηδφζεηο ηνπ 

παξνηξχλεη ηελ εθπαηδεπηηθφ λα δηαθηλήζεη ηε ζρεηηθή πιεξνθνξία 

ζηνπο γνλείο ηνπ. (Κπξία λα πεηο ζηε κακά κνπ φηη ζήκεξα ήκνπλ ζε φια 

θαιφο, ζα ραξεί!). 

Ο Γηψξγνο έλα παηδί ζπλεζηαικέλν, κε αλεπηπγκέλν ην αίζζεκα 

ηεο επζχλεο, ηδηαίηεξα επαίζζεηνο, κε κηθξή αληνρή ζηηο αξλήζεηο ησλ 

άιισλ ηηο νπνίεο εθιακβάλεη σο απνξξίςεηο ή σο αθπξψζεηο. Σα 

ππφινηπα παηδηά ζηέθνληαη κε θαηαλφεζε απέλαληη ζε απηφ θαη 

θξνληίδνπλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ. Έρεη πνιχ θαιέο επηδφζεηο θπξίσο 

ζηα καζεκαηηθά. Σηο εκέξεο πνπ ε ζπκκεηνρή ηνπ είλαη πεξηνξηζκέλε θαη 

ληψζεη φηη απηφ είλαη αλαγλσξίζηκν απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ, ζέιεη λα 

δηαζθαιίζεη ηε κε δηαξξνή απηήο ηεο πιεξνθνξίαο πξνο ηνπο γνλείο ηνπ 

γηα λα απνθχγεη ελδερφκελε ηηκσξία απφ απηνχο. Έρεη δειψζεη θαηά 

θαηξνχο ζηελ εθπαηδεπηηθφ φηη αλ ε κακά ηνπ κάζεη φηη δελ ήηαλ «θαιφο» 

ζην ζρνιείν ζα ηνλ ηηκσξήζεη κε απαγνξεχζεηο εμφδνπ απφ ην ζπίηη, 

ζηέξεζε παηρληδηψλ, γιπθηζκάησλ θιπ.. Ίζσο ε κεηέξα λα ειέγρεη 

ππεξβνιηθά ην Γηψξγν.  

Ο Υξήζηνο «αζφξπβνο γίγαληαο», ζπκκεηνρηθφο, ππάθνπνο, 

ήζπρνο, αιιειέγγπνο θαη βνεζεηηθφο γηα ηνπο άιινπο. Οη θαιέο ηνπ 

επηδφζεηο αθνξνχλ ζε φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα. Βπηθνηλσληαθά δελ 

αληηκεησπίδεη ζέκαηα θαη δηαρεηξίδεηαη πάξα πνιχ θαιά ηηο ζρέζεηο ηνπ 

κε ηνπο άιινπο. Ώλήθεη ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ άιισλ παηδηψλ γηα ην 

παηρλίδη ηνπο θαη ζπλήζσο ηνπ αλαηίζεληαη ξφινη κε πξσηαγσληζηηθνί. 

ηελ αλάζεζε απηψλ ησλ ξφισλ δε δηακαξηχξεηαη, άιισζηε θαη φηαλ 

έρεη ηελ επρέξεηα λα επηιέμεη ξφινπο επηιέγεη δεπηεξεχνληεο πνπ 

ζπλνδεχνληαη απφ κηθξφηεξε επζχλε.  
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Δ Μαξία είλαη έλα παηδί λεπξψδεο, θηιφηηκν κε θαιέο ζρέζεηο κε 

ηνπο ππφινηπνπο. Βίλαη έλα γιπθφ θνξίηζη πνπ έξρεηαη θαινληπκέλν ζην 

ζρνιείν θαη πνιιέο θνξέο πνδάξεη κπξνζηά ζηνλ θαζξέθηε πνπ ππάξρεη 

ζηε «γσληά» ηνπ θνπθιφζπηηνπ. Βίλαη έλα παηδί κε ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο, 

ρνξεχεη, δσγξαθίδεη πνιχ θαη δηαθξίλεηαη θαη γηα ηε θαληαζία ηεο. 

Πνιινί δηαιέγνπλ λα θαζίζνπλ δίπια ηεο. Αηαθξίλεηαη γηα ηελ ηαρχηεηα 

ζηε ζθέςε ηεο θαη γηα ηελ ηαρχηεηα νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηψλ ηεο 

(π.ρ. θχιια εξγαζίαο). Με κεγάιε επθνιία κνηξάδεηαη ηα πξάγκαηά ηεο 

θαη ραξίδεη κηθξναληηθείκελα ζηνπο ζπκκαζεηέο ηεο.  Παίδεη ην ξφιν ηεο 

κακάο γηα ηνπο άιινπο. Πνιχ ζπρλά δειψλεη ζηελ εθπαηδεπηηθφ φηη είλαη 

κεγάιε θαη δελ ρξεηάδεηαη ηελ πξνζνρή ηεο φπσο ηα κηθξφηεξα παηδηά, 

αληίζεηα κπνξεί ε ίδηα λα πξνζέρεη ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο. Παξά ην 

γεγνλφο φηη ζηελ νηθνγέλεηα είλαη ην κηθξφηεξν παηδί θαη απνιακβάλεη 

ηελ πξνζνρή θαη ηε θξνληίδα φισλ, ζην ζρνιείν επηιέγεη λα παίμεη απηή 

ην ξφιν ηεο κακάο ζαλ λα ληψζεη έλαλ θνξεζκφ απφ ηηο πξνζθνξέο ησλ 

άιισλ. Ίζσο ληψζεη φηη έρεη απφζεκα ζπλαηζζεκάησλ ην νπνίν 

απνθαζίδεη λα κνηξαζηεί κε ηνπο άιινπο. Βίλαη απιφρεξε θαη 

γελλαηφδσξε κε ηηο κνηξαζηέο. Πξνζθηιήο ζπλήζεηά ηεο είλαη λα θέξλεη 

παηρλίδηα απφ ην ζπίηη ηεο γηα λα ηα ραξίζεη ζηνπο θίινπο ηεο. Ώπηφ ηεο 

δίλεη ραξά θαη ηθαλνπνίεζε. 

Δ Μαξίλα είλαη έλα πνιχ αδχλαην παηδί, φκνξθν κε εθπιεθηηθή 

ηθαλφηεηα ζηνπο ζεαηξηθνχο ξφινπο. «Πνιππξφζσπε», κε πνιιέο 

εζσηεξηθέο θσλέο, ηηο νπνίεο εμσηεξηθεχεη κε ηελ αλάιεςε ζεαηξηθψλ 

ξφισλ. Έρεη θνβεξή επρέξεηα λα «κπαίλεη» ζηε ζέζε ησλ άιισλ θαη κε 

φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη. αλ λα αληηιακβάλεηαη ηελ ππφζηαζή ηεο κέζα 

απφ ηηο θσλέο ησλ άιισλ. Βπηκειήο, ππάθνπε θαη ζπκπαζήο απφ ηνπο 

άιινπο. Πνιχ θαιή ζηηο επηδφζεηο ηεο ζε φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα. 

Αείρλεη δπλακηθή, νξγαλψλεη κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία παηρλίδηα θαη 

παίδεη ζηα παηδηά θνπθινζέαηξν θεξδίδνληαο ην ζαπκαζκφ ηνπο. Πνιιέο 
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θνξέο ηελ πξνζθαινχλ νη ζπκκαζεηέο ηεο λα παίμεη θνπθινζέαηξν γηα λα 

ηελ απνιαχζνπλ θαη ε ίδηα αληαπνθξίλεηαη ζην αίηεκά ηνπο. 

OΛεπηέξεο  δίλεη ηελ εληχπσζε ελφο παηδηνχ ζπλεζηαικέλνπ θαη 

θνβηζκέλνπ. Πξφζθαηα έρεη ζθνησζεί ν κπακπάο ηνπ ζε απηνθηλεηηζηηθφ 

δπζηχρεκα. ηελ νηθνγέλεηα ππήξραλ έληνλνη θαη ζπρλνί θαπγάδεο - 

ζχκθσλα κε καξηπξίεο ηεο κεηέξαο - ε νπνία δήισζε φηη ν κπακπάο 

ήηαλ ζπλαηζζεκαηηθά απφκαθξνο απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη κέζπζνο. 

Ώληηκεησπίδνπλ έληνλα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη δίρσο ηελ αξσγή 

γλσζηψλ θαη γεηηφλσλ -ζεκεηψλεη ε κακά - νη ζπλζήθεο δσήο ηνπο ζα 

ήηαλ νξηαθέο. Ο Λεπηέξεο είλαη πνιχ θηιφηηκνο θαη επαίζζεηνο. Σνλ 

ραξαθηεξίδεη ε αδεμηφηεηα ζηνλ ηξφπν πνπ πξνζεγγίδεη ηνπο άιινπο ζαλ 

λα ηνπ ιείπεη ε θνηλσληθή εκπεηξία ηεο επαθήο. πλήζσο ηνλ 

πξνζεγγίδνπλ νη άιινη θαη απηφ γίλεηαη ζε κηα πξνζπάζεηα λα ηνλ 

πξνζηαηέςνπλ κηα θαη γλσξίδνπλ γηα ηελ απνπζία ηνπ κπακπά ηνπ. Βίλαη 

απνδεθηφο θαη έρεη θίινπο. Καηαβάιιεη πξνζπάζεηα θαη δείρλεη 

ελδηαθέξνλ γηα ηα δξψκελα ηεο ηάμεο. Χο πξνο ηηο επηδφζεηο ηνπ 

ππνιείπεηαη έλαληη ησλ ππνινίπσλ παηδηψλ ηεο παξαηεξνχκελεο νκάδαο, 

σζηφζν δειψλεη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο  ηελ επηζπκία ηνπ γηα ζπκκεηνρή. 
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Κεθάιαην 4 

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 

4.1Τιηθό από ηηο ρεηξόγξαθεο ζεκεηώζεηο από ηε ζρνιηθή ηάμε 

 

Σα επεηζφδηα πνπ παξαηίζεληαη αληηζηνηρνχλ ζε δηδαθηηθέο ψξεο 

νξγαλσκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ, ζε ψξεο ειεχζεξσλ-απζφξκεησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαζψο θαη ζε ψξεο δηαιεηκκάησλ. Οη πεξηγξαθέο 

βαζίδνληαη ζε ρεηξφγξαθεο ζεκεηψζεηο πνπ θξαηήζεθαλ ζηε δηάξθεηα 

ησλ ελ ιφγσ σξψλ, φπσο έγηλε αλαθνξά ζηελ ππνελφηεηα ηεο 

κεζνδνινγίαο. 

 

4.2.Δπεηζόδην-Γξαζηεξηόηεηα κειέηε πεξηβάιινληνο θαη 

γιώζζαο. 

 

ηα πιαίζηα ελφο project- φπνπ εκπιέθνληαη ηα γλσζηηθά  

αληηθείκελα «κειέηε πεξηβάιινληνο» θαη «γιψζζα» -  κε ζέκα ηα δψα 

ηεο ζαβάλαο θαη ηεο δνχγθιαο, ηα παηδηά παξαθνινπζνχλ ζε βίληεν έλα 

ληνθηκαληέξ  κε ην ζρεηηθφ ζέκα. Σα παηδηά είλαη ζπγθεληξσκέλα ζηελ 

«παξενχια». Οη ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί είλαη λα κάζνπλ ηα παηδηά γηα ηα 

δψα πνπ δνπλ ζηε ζαβάλα θαη ηα δψα πνπ δνπλ ζηε δνχγθια. Να 

ζπγθξίλνπλ θαη λα δηαθξίλνπλ ηηο θαηεγνξίεο απηψλ ησλ δψσλ θαη λα 

κάζνπλ ηη ρξεηάδνληαη ηα δψα γηα ηελ επηβίσζή ηνπο. Πξηλ ηελ 

παξαθνινχζεζε γίλνληαη εξσηήζεηο γηα ηε δηεξεχλεζε θαη αλίρλεπζε 

ησλ πξφηεξσλ γλψζεσλ ησλ παηδηψλ. Δ δηεξεχλεζε ησλ πξφηεξσλ 

γλψζεσλ αλαδεηθλχεη ηηο γλψζεηο πνπ θαηέρνπλ νη καζεηέο θαη νη νπνίεο 

απνηεινχλ ηηο βάζεηο γηα ην ρηίζηκν ησλ επφκελσλ. 

ηελ εξψηεζε ηη είλαη «ζαβάλα», ε Άλλα ηελ νξίδεη σο πεξηνρή κε 

ρακειά δέληξα θαη ρνξηάξηα γηα λα ηξέρνπλ ηα δψα θαη ηε «δνχγθια» σο 

κηα πεξηνρή κε πην ςειά δέληξα θαη πην ππθλά. 
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Ο Γηψξγνο πξνζζέηεη πσο ζηε ζαβάλα πέθηνπλ πνιιέο βξνρέο γη’ 

απηφ έρεη πνιιά ρφξηα.  

Οη καζεηέο δπζθνιεχνληαη λα βξνπλ νκνηφηεηεο. Ώλαθέξνληαη ζηα 

δψα πνπ γλσξίδνπλ ρσξίο λα θάλνπλ δηαθξίζεηο. 

Παξαθνινπζνχλ ην βίληεν. Πξηλ μεθηλήζεη ην ληνθηκαληέξ, ν 

Ώληψλεο  ξσηά:  «Κπξία ζα είλαη ζηα Ώγγιηθά θαη ζα βιέπνπκε κφλν 

εηθφλεο;» 

Σν ζχλνιν ησλ παηδηψλ ηεο παξαηεξνχκελεο νκάδαο είλαη 

ζπγθεληξσκέλα θαη παξαθνινπζνχλ κε πξνζνρή, εθηφο απφ ηνλ Λεπηέξε 

πνπ χζηεξα απφ παξαηεξήζεηο ζπγθεληξψλεηαη. 

Ώθνινπζνχλ εηθφλεο ζην ληνθηκαληέξ κε παξαδείζηα πνπιηά. 

Ο Κψζηαο θαη ε Άλλα ζρνιηάδνπλ ηα φκνξθα ρξψκαηά ηνπο. Σν 

αξζεληθφ θάλεη πξνζπάζεηεο λα πξνζεγγίζεη ην ζειπθφ… ηα 

πεξηζζφηεξα παηδηά γειάλε. Ο Γηψξγνο ξσηάεη γειψληαο: «Θέινπλ λα 

παληξεπηνχλε θαη λα θάλνπλε παηδηά;»  Δ εθπαηδεπηηθφο απεπζχλεη ηελ 

εξψηεζε ζηα παηδηά:  « Ση λνκίδεηαη φηη ζπκβαίλεη;»  Δ Άλλα ζεκεηψλεη 

φηη φπσο θαη νη άλζξσπνη έηζη θαη ηα δψα δεπγαξψλνπλ γηα λα θάλνπλ 

«παηδηά». 

ηε ζπλέρεηα ην ληνθηκαληέξ δείρλεη πψο κεγαιψλνπλ θπηά θαη 

δέληξα θαη πνηα είλαη ε ζπκβνιή ηνπ ήιηνπ. 

Θαλάζεο: «Ο ήιηνο είλαη απαξαίηεηνο γηα ηα θπηά, ζην ζθνηάδη ζα 

πέζαηλαλ». 

Κπξίσο ζπκκεηέρνπλ κε ζρφιηα ν Ώληψλεο, ν Γηάλλεο, ν Θαλάζεο 

θαη ε Άλλα. 

ην ληνθηκαληέξ πξνβάιινληαη ηακαξίλνη (πίζεθνη) θαη δηάθνξα 

άιια είδε πηζήθσλ. Σα παηδηά είλαη θαζεισκέλα ζηελ νζφλε. 

Ο Κψζηαο ξσηά αλ απηνί νη πίζεθνη ηξψλε θχιια θαη ηνπ απαληά 

ε Άλλα ζεηηθά. ην κεηαμχ θάλεη ζρνιηαζκνχο γη’ απηά πνπ 

πξνβάιινληαη θαη παξά ηηο παξαηεξήζεηο ησλ άιισλ, ν ίδηνο ζπλερίδεη 
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κέρξη ην φξην ηεο θφθθηλεο γξακκήο ηφζν γηα ηελ εθπαηδεπηηθφ φζν θαη 

γηα ηα κέιε ηεο νκάδαο.  

ηε ζπλέρεηα ηνπ ληνθηκαληέξ δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο 

ηξφπνπο  πνπ ιεηηνπξγνχλ νη νκάδεο πηζήθσλ θαη πψο ζπκπεξηθέξνληαη 

νη  αξζεληθνί πίζεθνη, νη νπνίνη είλαη θπξίαξρνη ηεο νκάδαο.  

Ο Γηάλλεο αλαξσηηέηαη γηαηί ηα δψα βγάδνπλ θξαπγέο. ηελ 

εξψηεζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ αλ μέξεη θάπνηνο γηαηί ζπκπεξηθέξνληαη έηζη, 

απαληά κεηαμχ άιισλ θαη ν Ώληψλεο: «Γηα λα δείμνπλ φηη ην κέξνο φπνπ 

βξίζθνληαη είλαη δηθφ ηνπο θαη φηη δελ κπνξεί λα πιεζηάζνπλ άιια δψα 

γηα λα δήζνπλ εθεί». Ώθνινπζνχλ εηθφλεο ζην ληνθηκαληέξ πνπ δείρλνπλ 

κηα νκάδα νπξαθνηάγθσλ πνπ δηεθδηθνχλ θαη θεξδίδνπλ κηα πεξηνρή απφ 

κηα αληίπαιε νκάδα. Σα παηδηά εληππσζηάδνληαη κε ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ 

αλαπηχζζνπλ ηα δψα.  

Ο Ώληψλεο επηζεκαίλεη: «Κπξία ηα δψα είλαη πνιχ έμππλα εεε!» 

Ο Γηάλλεο ζπκπιεξψλεη: «Βίλαη έμππλα ζαλ ηνπο αλζξψπνπο, 

κφλν πνπ απηά δελ μέξνπλ λα κηιάλε». Ο Ώληψλεο ζε κηα πξνζπάζεηα λα 

θάλεη ρηνχκνξ, ζρνιηάδεη: «Ώλ πεγαίλαλε ζρνιείν ζα καζαίλαλε θαη λα 

κηιάλε». 

Με ην ηέινο ηεο πξνβνιήο ηα παηδηά θαινχληαη λα δσγξαθίζνπλ 

φ,ηη ηνπο άξεζε πην πνιχ απφ απηά πνπ παξαθνινχζεζαλ . 

 

4.3.ρόιηα-αλάιπζε επεηζνδίνπ 

 

Γηα ηνπο καζεηέο ν εθπαηδεπηηθφο είλαη ν θνξέαο θαη ν 

εθπξφζσπνο ηεο γλψζεο, έηζη πξνζαλαηνιίδνληαη λα δψζνπλ ζσζηέο 

απαληήζεηο, φπσο απηφ ππαγνξεχεηαη απφ ην ξφιν ηνπο σο καζεηψλ θαη 

θξνληίδνπλ λα δψζνπλ ηηο απαληήζεηο πνπ ζεσξνχλ φηη πξνζδνθά ε 

εθπαηδεπηηθφο. Δ εθπαηδεπηηθφο - φπσο πξναλαθέξζεθε - αληρλεχεη ηηο 

πξφηεξεο γλψζεηο ησλ καζεηψλ, δηαηππψλνληαο εξσηήζεηο γηα λα ειέγμεη 
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θαη λα δηακνξθψζεη θνηλή γλψζε. Δ απφθιηζε απφ ηε «ζσζηή» 

απάληεζε αλαγλσξίδεηαη σο αζηνρία ησλ καζεηψλ. Οη καζεηέο 

γλσξίδνληαο απηά θαη έρνληαο σο ζηφρν λα είλαη θαινί καζεηέο 

ζπκκεηέρνπλ θαη επηρεηξεκαηνινγνχλ γηα λα ζηεξίμνπλ ηελ άπνςή ηνπο 

θαη πξαγκαηψλνπλ ηελ πξνζδνθία ηεο εθπαηδεπηηθνχ γηα θαιή ζρνιηθή 

επίδνζε.  

Βηδηθφηεξα ν Ώληψλεο είλαη έλα παηδί πνπ έρεη «δνπιεπηεί» απφ 

ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη απηφ επηβεβαηψλεηαη ζπλερψο απφ ηηο απαληήζεηο 

πνπ δίλεη ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηίζεληαη είηε απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ είηε απφ 

ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Ώμηνπνηεί ην νπινζηάζην ησλ πιεξνθνξηψλ θαη 

γλψζεσλ πνπ θαηέρεη θαη ην θάλεη κε επζηνρία. αλ λα ππάξρεη κηα 

επηηαγή ψζεζεο πνπ θηλεηνπνηεί ηνλ Ώληψλε ζην λα αλαδείμεη θαη λα 

θαηαζέζεη φ,ηη γλσξίδεη. 

Ο Κψζηαο ζπκπεξηθέξεηαη -κε ηνπο ζρνιηαζκνχο ηνπ πνπ 

επηζεκαίλνληαη απφ θάπνηνπο- κε έλαλ ηξφπν ζαλ λα ην θάλεη απφ κηα 

αλάγθε λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή φισλ αθφκε θαη  αξλεηηθά. Χζηφζν 

έρεη έλα κνλαδηθφ ηξφπν λα δηαθξίλεη θαη λα εθηηκά πφηε πξέπεη λα 

ζηακαηήζεη έηζη ψζηε λα κελ γίλεη δπζάξεζηνο ηφζν γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθφ φζν θαη γηα ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Δ ζπκπεξηθνξά ηνπ απηή 

απαιιάζζεη ηελ εθπαηδεπηηθφ απφ παξεκβάζεηο γηα επαλαθνξά 

ηζνξξνπηψλ θαη θαίλεηαη ζαλ ν Κψζηαο λα έρεη απηή ηελ γλψζε. Ώπηή ε 

γλψζε απνηειεί θαη θίλεηξν γηα επαλάιεςε απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο. 

Ώλαθνξηθά κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ νη νπνίνη δείρλνπλ λα 

αληηκεησπίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ σο πξφθιεζε, ελδερνκέλσο ην 

πξνθιεηηθφ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ λα είλαη γη’ απηνχο κηα ζέζε 

ακθηζβήηεζεο. Μήπσο ν ίδηνο - αλαξσηηέηαη ε εθπαηδεπηηθφο- ζε άιια 

πεξηβάιινληα ακθηζβεηείηαη; Κάπνηεο θνξέο δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε φηη 

πξνζπαζεί κέζα απφ ηελ πξνθιεηηθφηεηά ηνπ λα θαηνρπξψζεη κηα ζέζε. 

Ίζσο έηζη ληψζεη φηη έρεη ηνλ έιεγρν ησλ θαηαζηάζεσλ. ηαλ άξαγε -
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απνξεί ε εθπαηδεπηηθφο- δελ έρεη ηνλ έιεγρν ληψζεη φηη ράλεη θαη ηνλ δηθφ 

ηνπ έιεγρν; Δ απψιεηα ηνπ ειέγρνπ γηα ηνλ Κψζηα ίζσο λα ζεκαίλεη 

απψιεηα θαη ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ θαινχ καζεηή. Μνηάδεη κε ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ λα δνθηκάδεη ηα φξηα ηνπ εθηθηνχ θαη απηνχ πνπ 

επηηξέπεηαη. Με ηηο ζπλερείο παξεκβάζεηο ηνπ ζαλ λα παξακνξθψλεη 

ηνπο ζπκβαηηθνχο θψδηθεο ζπκπεξηθνξάο πνπ ηζρχνπλ αιιά δελ ηνπο 

εγθαηαιείπεη εληειψο. Ξέξεη πφηε πξέπεη λα ζηακαηά θαη ε εθπαηδεπηηθφο 

δε ρξεηάδεηαη λα παξεκβαίλεη  γηα λα θακθζεί θαη απηφ ηελ αλαθνπθίδεη. 

Με απηή ηνπ ηε ζπκπεξηθνξά  απνδεηθλχεη απφ ηε κηα  φηη είλαη έμππλνο 

ρξήζηεο ηνπ θψδηθα θαη απφ ηελ άιιε θαίλεηαη φηη έρεη δηαζθαιηζκέλε 

ηε δηάζεζε θαη ηελ απνδνρή ησλ ππνινίπσλ λα παξαδερηνχλ ηηο 

πξνζπάζεηέο ηνπ λα «παίμεη» κε ηνπο ηχπνπο θαη ηα φξηα. αλ λα είλαη 

θάηη πνπ ζα ήζειαλ λα θάλνπλ θαη νη ίδηνη αιιά δελ κπνξνχλ. Με ηελ 

απνδνρή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ Κψζηα εμαζθαιίδνπλ έλα κέξηζκα 

ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία. Ώπνιακβάλνπλ ηνλ Κψζηα πνπ ηα 

«θαηαθέξλεη» θαη κε ηε δηθή ηνπο ζπλαίλεζε. Δ κε εθδήισζε ηεο ίδηαο 

ζπκπεξηθνξάο απφ ηνπο ππφινηπνπο ίζσο ζπλδέεηαη κε ηνλ  εγθισβηζκφ 

ηνπο ζε κηα ηαπηφηεηα πνπ δελ επηηξέπεη «παηρλίδηα κε ηηο ζπκβάζεηο» 

θαη έηζη νθείινπλ λα δείρλνπλ ζπλέπεηα θαη ππαθνή . Σνλ Κψζηα ηνλ 

δηαθξίλεη ε επηδεμηφηεηα λα αλαγλσξίδεη ηα φξηα ηεο αλνρήο ησλ άιισλ 

(εθπαηδεπηηθνχ θαη ζπκκαζεηψλ). 

 

4.4.Δπεηζόδην-Γξαζηεξηόηεηα γηα ηε γιώζζα. 

 

Σα παηδηά είλαη ρσξηζκέλα ζε νκάδεο θαη ζπγθεληξσκέλα ζηελ 

«παξενχια». Καινχληαη λα βξνπλ ιέμεηο απφ ζπιιαβέο πνπ ηνπο 

δίλνληαη. Δ  ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα εληάζζεηαη ζην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν ηεο «γιψζζαο» θαη θχξηνο ζηφρνο ηεο είλαη ε αλαγλψξηζε 

θσλεκάησλ, ν εκπινπηηζκφο ηνπ ιεμηινγίνπ ηνπο, θαη ην λα ζέηνπλ νη 
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καζεηέο ζε εθαξκνγή ηνλ θαλφλα φηη ζε θάζε ζπδήηεζε νη 

ζπκκεηέρνληεο είλαη δηαδνρηθά νκηιεηέο θαη αθξναηέο θαη , σο εθ ηνχηνπ, 

παίξλνπλ ην ιφγν εθ πεξηηξνπήο. Κάζε νκάδα ζηελ ελ ιφγσ 

δξαζηεξηφηεηα ζηνρεχεη λα βξεη  ηηο πην πνιιέο ιέμεηο γηαηί απηή ζα είλαη 

ε θεξδηζκέλε. Ο Λεπηέξεο ζεθψλεη ζπλερψο ην ρέξη ηνπ γηα λα 

απαληήζεη, αιιά φιεο νη πξνζπάζεηέο ηνπ δελ είλαη πεηπρεκέλεο. Βίλαη 

κηα ζπκπεξηθνξά πξνζθηιήο ζηνλ Λεπηέξε πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ην 

πξνθίι ηνπ θαινχ καζεηή. Ο Γηψξγνο ηνλ παξνηξχλεη: «Πεο ην Λεπηέξε 

είλαη εχθνιν». Σνλ Γηψξγν αθνινπζνχλ θαη άιινη. 

Μαξία: «Αελ πεηξάδεη , αο θάλεηο ιάζε».  

Σν ίδην ππνζηεξηθηηθνί είλαη θαη ν Ώληψλεο, ε Μαξίλα, ν Γηάλλεο 

θαη ε εθπαηδεπηηθφο. 

Ο Γηάλλεο δεηάεη λα ζεθσζεί γηα λα γξάςεη ηε ιέμε πνπ βξήθε. 

Σνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα γξάςεη ηε ιέμε θαη ε πξνζπάζεηά ηνπ είλαη 

πεηπρεκέλε. 

Ο Λεπηέξεο ζε επφκελεο πξνζπάζεηεο αληαπνθξίλεηαη κε 

επάξθεηα. Οη ιέμεηο είλαη ρσξηζκέλεο ζηηο ζπιιαβέο ηνπο θαη 

ηνπνζεηνχληαη ζε δσγξαθηζκέλα βαγφληα ηξέλνπ. Σνπνζεηνχληαη 

αλάθαηα θαη ηα παηδηά θαινχληαη λα ηηο ηνπνζεηήζνπλ ζσζηά. Ο 

Γηάλλεο, ν Ώληψλεο -θαη άιια παηδηά ηεο κε παξαηεξνχκελεο νκάδαο- 

παξεκβαίλνπλ γηα ηε δηφξζσζε ιαζψλ ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. Κάπνηνη 

κηινχλ κεηαμχ ηνπο θαη ν Κψζηαο δεηά ηελ παξέκβαζε ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ: «Κπξία κηιάλε θαη δελ κπνξψ λα ζπγθεληξσζψ». (Σα 

παηδηά ζηακαηνχλ λα ζπλνκηινχλ ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ). 

Ο Ώληψλεο πξνθεηκέλνπ λα πάξεη ην ιφγν ζεθψλεηαη φξζηνο θαη 

θσλάδεη: «Κπξία, θπξία», πξνθεηκέλνπ λα πεη ηε ιέμε πνπ βξήθε. «ε 

βιέπσ Ώληψλε, δε ρξεηάδεηαη λα ζεθψλεζαη φξζηνο, θάλε ππνκνλή, ζα 
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πάξεηο ην ιφγν», ηνπ απαληά ε εθπαηδεπηηθφο. Ο Ώληψλεο 

ζπκκνξθψλεηαη. 

 

4.5.ρόιηα-αλάιπζε επεηζνδίνπ 

 

Σν ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ είλαη ακείσην γηα ηε δξαζηεξηφηεηα, 

ππάξρεη έληαζε, θπξηαξρεί ν αληαγσληζκφο γηα ην πνηα νκάδα ζα 

επηθξαηήζεη θαη πνηα νκάδα ζα θάλεη ηα ιηγφηεξα ιάζε.  

Ο Κψζηαο ζπκίδεη κε ηνλ ηξφπν ηνπ ζηνπο ππφινηπνπο ηνλ 

παξαθάησ θαλφλα : δε κηιάκε, γηαηί απηφ δειψλεη αζέβεηα απφ ηε κηα 

θαη απφ ηελ άιιε δελ αθήλνπκε απεξίζπαζηνπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Θέιεη λα θεξδίζεη ή λα θαηνρπξψζεη ηελ εχλνηα ηεο εθπαηδεπηηθνχ. ην 

κεηαμχ ν ίδηνο αξθεηέο θνξέο θάλεη ζρνιηαζκνχο θαζψο νη άιινη είλαη 

αθνζησκέλνη ζε κηα δξάζε αιιά πάληα μέξεη λα ζηακαηά φηαλ πιεζηάδεη 

ηα φξηα ηεο αληνρήο ησλ ππνινίπσλ φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ. Σν 

αίηεκά ηνπ γηα ηελ παξέκβαζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ ίζσο λα απνηειεί θαη 

κηα δήισζε φηη νη ζπκκαζεηέο ηνπ αληηβαίλνπλ ηνλ θαλφλα πνπ έρεη 

ζπκθσλεζεί κεηαμχ φισλ ρσξίο φκσο λα αλαγλσξίδνπλ ηα  φξηα ζε 

αληίζεζε κε απηφλ πνπ ηα θαηαθέξλεη. αλ λα δειψλεη «εγψ, είκαη 

ηθαλφο λα…». αλ λα κπαίλεη θαη ζε κηα ζέζε αληαγσληζηηθή θαη κε ηελ 

εθπαηδεπηηθφ. Δ εθπαηδεπηηθφο επηηξέπεη - αμηνπνηεί απηή ηνπ ηε 

ζπκπεξηθνξά : φηαλ καζεηέο αληηβαίλνπλ ηνπο θαλφλεο, ν Κψζηαο 

παξεκβαίλεη γηα ηελ επαλαθνξά ηνπο.  

Δ αλάγθε ηνπ Ώληψλε γηα ζπκκεηνρή είλαη έληνλε. Αηεθδηθεί 

επίζεο ηελ πξνζνρή ηεο εθπαηδεπηηθνχ θαηά απνθιεηζηηθφηεηα 

(ζεθψλεηαη φξζηνο γηα λα απαληήζεη). Σνλ πηάλεη αλππνκνλεζία γηα λα 

απαληήζεη, θσλάδνληαο θαη έρνληαο σο κέιεκα λα δψζεη ν ίδηνο ηε 

ζσζηή απάληεζε θαη φρη θάπνηνο άιινο. Ώπηφ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηα ζέκαηα πνπ πξαγκαηεχνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ή 
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γηα ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηελ εθπαηδεπηηθφ, κπνξεί λα αλεζπρεί κήπσο 

νη άιινη καζεηέο δπζθνιεπηνχλ λα απαληήζνπλ θαη έηζη ηελ 

απνγνεηεχζνπλ. Μπνξεί λα έρεη σο θίλεηξν ηελ επηζπκία λα βνεζήζεη 

θαη λα δηεπθνιχλεη ηελ εθπαηδεπηηθφ  γηα ηελ παξαγσγή πεξηζζφηεξσλ  

εξσηήζεσλ. Βίλαη γεγνλφο φηη ε παξνπζία απηνχ ηνπ παηδηνχ ζηελ 

νκάδα-ηάμε ζπκβάιιεη ζηελ θηλεηνπνίεζε, ζηελ ελεξγνπνίεζε, ζηελ 

αθχπληζε ησλ παηδηψλ θαη απηφ δηεπθνιχλεη φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

O Ώληψλεο κε ηελ επζηνρία ησλ απαληήζεψλ ηνπ αλαγλσξίδεηαη 

απφ ηνπο άιινπο σο «ζπνπδαίνο» θαη απηφ έρεη ηδηαίηεξν λφεκα γηα ηνλ 

ίδην θαη ηνλ σζεί ζηελ επαλάιεςε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ. ε απηφ 

ζπληείλεη κάιινλ θαη ε νηθνγελεηαθή επηηαγή λα είλαη θαιφο καζεηήο. 

Χο πξνο ηνλ Λεπηέξε πνιιέο θνξέο αλαξσηηέηαη ε εθπαηδεπηηθφο 

αλ ζεθψλεη ην ρέξη ηνπ κεραληθά, ζαλ λα εθηειεί εληνιή ηεο κακάο γηα 

ην ηη  πξέπεη λα θάλεη ζην ζρνιείν. Δ επηζπκία λα ζεθψλεη ην ρέξη ίζσο 

λα καξηπξά ηελ πξφζεζή ηνπ λα είλαη θαιφο καζεηήο (θαινί καζεηέο δελ 

είλαη κφλν απηνί πνπ απαληνχλ ζσζηά αιιά θαη απηνί πνπ απιψο 

ζεθψλνπλ ρέξη,  σο ηεθκήξην ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο. Ώπηή ηε γλψζε ηελ 

θαηέρνπλ ηα παηδηά θαη είλαη κηα γλψζε πνπ έρεη ζεκαηνδνηεζεί κε απηφ 

ηνλ ηξφπν απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ). Μέζα ζην πιαίζην ηεο ζρέζεο ηνπ 

Λεπηέξε κε ηελ εθπαηδεπηηθφ, απηφο επηζπκεί λα αληαπνθξηζεί ζηελ 

πξνζδνθία ηεο λα ζπκκεηέρεη ζην κάζεκα. Ο Λεπηέξεο κνηάδεη λα 

αλαγλσξίδεη φηη έρεη πηνζεηεζεί απφ ην ζχλνιν ηεο νκάδαο (ζπκκαζεηέο-

εθπαηδεπηηθφο) κηα ππεξβνιηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ πφλνπ ηνπ πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ απψιεηα ηνπ γνλέα ηνπ. χκθσλα  κε ηελ Ahmed 

(2004, φπσο αλαθ. ζην Μπίκπνπ-Νάθνπ2010), ζπρλά νη εθπαηδεπηηθνί 

πξνζζέηνπλ ζην ξεπεξηφξηφ ηνπο ηέηνηνπ είδνπο αλαπαξαζηάζεηο πνπ 

αθνξνχλ «θξίζηκα γεγνλφηα δσήο»(ραξαθηεξηζκφο ηεο Κιηληθήο 

Φπρνινγίαο) θαη ηα νπνία επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ζηάζεηο θαη 
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ζπκπεξηθνξέο αηφκσλ. Οη αλαπαξαζηάζεηο απηέο θαζνδεγνχλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ απέλαληη ζε 

απηνχο πνπ έρνπλ βηψζεη  «πφλν» θαη ληψζνπλ ηελ αλάγθε θαη ηελ 

επζχλε λα ιεηηνπξγήζνπλ ππνζηεξηθηηθά γηα ηελ απνθπγή ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο επηβάξπλζεο θαη γηα ην μεπέξαζκα ηεο δπζθνιίαο ηνπο. 

Βλ πξνθεηκέλσ ηελ ίδηα ζηάζε κε ηελ εθπαηδεπηηθφ θξαηνχλ θαη νη 

ζπκκαζεηέο ηνπ Λεπηέξε, σο αλ ε εθπαηδεπηηθφο λα θξφληηζε λα 

δηαθηλεζεί θαη λα κνηξαζηεί κε φινπο απηή ε ζηάζε. Έηζη θάζε θνξά πνπ 

ν Λεπηέξεο απνηπγράλεη λα δψζεη ηε ζσζηή απάληεζε, έρεη 

εμαζθαιηζκέλε ηελ αλνρή θαη ηελ παξφηξπλζε γηα ζπλέρηζε  ηεο 

πξνζπάζεηαο  θαζψο θαη ηελ θαηαλφεζε εθπαηδεπηηθνχ θαη ζπκκαζεηψλ. 

Καη ν Λεπηέξεο πξάγκαηη απαληά ζε απηή ηε ζηάζε ησλ άιισλ, 

ζεθψλνληαο ζπλερψο ρέξη. 

 

4.6.Δπεηζόδην-Γξαζηεξηόηεηα γηα ηε γιώζζα. 

 

Με αθνξκή ην παξακχζη «Δ αηαμία ηεο αιθαβήηαο» ηνπ Σξηβηδά 

Β. πξνηείλεηαη απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ λα παίμνπλ ηα παηδηά κε ηηο ιέμεηο. 

Δ δξαζηεξηφηεηα είλαη εληαγκέλε ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο 

«γιψζζαο» θαη ζηνρεχεη ζηελ αλαγλψξηζε θσλεκάησλ απφ ηα παηδηά θαη 

ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ιεμηινγίνπ ηνπο. Δ δξαζηεξηφηεηα εμειίζζεηαη 

ζηελ «παξενχια» σο εμήο: Ώθαηξνχληαη γξάκκαηα απφ ηηο ιέμεηο θαη  

αληηθαζίζηαληαη κε άιια έηζη ψζηε λα πξνθχπηνπλ θαηλνχξηεο ιέμεηο. Σα 

παηδηά θαινχληαη λα βξνπλ ηα ζσζηά γξάκκαηα γηα ηελ παξαγσγή λέσλ 

ιέμεσλ π.ρ. απφ ηε ιέμε βίδα αθαηξείηαη ην βήηα θαη νη καζεηέο ςάρλνπλ 

λα βξνπλ έλα άιιν γξάκκα πνπ ηνπνζεηνχκελν ζηε ζέζε ηνπ βήηα ζα 

θηηάμεη ηε λέα ιέμε, π.ρ. γίδα. (ρφξηα - πφξηα θιπ.). Άιιε εθδνρή ηνπ 

παηρληδηνχ πνπ πξνηείλεηαη ζηνπο καζεηέο, αθνξά ζηελ αθαίξεζε 
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γξάκκαηνο ή γξακκάησλ θαη ζηελ παξαγσγή λέσλ ιέμεσλ (π.ρ. αθαθία-

θαθία, αηαμία-αμία).  

Ο Ώληψλεο, ν Θαλάζεο, ν Κψζηαο, ν Γηάλλεο θαη ε Άλλα 

ζπκκεηέρνπλ κε κεγάιν ελδηαθέξνλ. Οη πεξηζζφηεξεο πξνζπάζεηέο ηνπο 

είλαη εχζηνρεο. Ο Ώληψλεο βξίζθεη ηηο πεξηζζφηεξεο ιέμεηο κε κεγάιε 

ηαρχηεηα. Γεηά απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ επηβεβαίσζε: «Κπξία εγψ βξήθα 

ηηο πεξηζζφηεξεο ιέμεηο». Καη ε εθπαηδεπηηθφο ηνπ ηελ παξέρεη : «Ναη 

πξάγκαηη, έρσ ηελ αίζζεζε πσο έρεηο βξεη ηηο πεξηζζφηεξεο αλ θαη δε 

κεηξψ ηηο ιέμεηο πνπ βξίζθεη ν θαζέλαο». 

Ο Κψζηαο ζεκεηψλεη: «Κπξία εγψ θαη ν Ώληψλεο βξίζθνπκε ηηο 

πεξηζζφηεξεο ιέμεηο». Γεηά θαη απηφο επηβεβαίσζε. Καη ε εθπαηδεπηηθφο 

ηνπ απαληά: «Κη εζχ πξάγκαηη βξήθεο πνιιέο». 

Σα πξνλήπηα ηεο παξαηεξνχκελεο νκάδαο δπζθνιεχνληαη αξθεηά, 

είλαη θάηη φκσο πνπ ζπκβαίλεη θαη κε ηα πξνλήπηα ηεο κε 

παξαηεξνχκελεο νκάδαο. Δ δξαζηεξηφηεηα έρεη δπζθνιίεο θαη 

απμεκέλεο γλσζηηθέο απαηηήζεηο πνπ βάδνπλ θξαγκνχο ζπκκεηνρήο 

ζηνπο κηθξφηεξνπο καζεηέο. Ο Λεπηέξεο δπζθνιεχεηαη θαη αθνινπζεί ηε 

γλσζηή ηαθηηθή: ζπκκεηέρεη ζεθψλνληαο ρέξη θαη αζηνρεί ζηηο 

απαληήζεηο ηνπ. Οη ζπκκαζεηέο ηνπ θαη ε εθπαηδεπηηθφο ηνλ 

παξνηξχλνπλ.  

 

4.7.ρόιηα- αλάιπζε επεηζνδίνπ 

 

Βίλαη έληνλε ε επηζπκία ησλ παηδηψλ λα θεξδίζνπλ ηνλ ζαπκαζκφ, 

ηελ επηβεβαίσζε θαη ηνλ έπαηλν ηεο εθπαηδεπηηθνχ. Ώληαπνθξίλνληαη κε 

επάξθεηα ζηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί. πσο πξνθχπηεη απφ ηηο 

ζεκεηψζεηο πνπ έρνπλ θξαηεζεί ζηε δηάξθεηα ηεο παξαηήξεζεο, νη 

καζεηέο δηαηεξνχλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ακείσην, πξνζέρνπλ, ηεξνχλ ηνπο 

θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ, ζεθψλνπλ ρέξη γηα λα ηνπο δνζεί ν ιφγνο, δε 
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δηαθφπηνπλ ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπο. Ώπέλαληη ζηνλ Λεπηέξε ηφζν ε 

εθπαηδεπηηθφο φζν θαη νη ζπκκαζεηέο ζπκπεξηθέξνληαη κε θαηαλφεζε. 

Βίλαη ζαλ λα έρεη ζπκθσλεζεί κεηαμχ ηνπο φηη ζηε δχζθνιε ζπλζήθε πνπ 

βηψλεη ν Λεπηέξεο νθείινπλ λα είλαη ππνζηεξηθηηθνί, κε θαηαλφεζε, κε 

ειαζηηθφηεηα θαη κε ελδηαθέξνλ. Μάιινλ φινη ηνλ αληηκεησπίδνπλ σο 

αδχλακν θαη φρη σο ηζφηηκν θαη κνηάδεη ν Λεπηέξεο λα ην απνιακβάλεη 

λα ην ραίξεηαη αιιά θαη λα ην αμηνπνηεί. Βίλαη ζε εγξήγνξζε, είλαη 

«παξψλ». 

 

4.8.Δπεηζόδην- Γξαζηεξηόηεηα γηα ηε γιώζζα –  

Αθήγεζε απηνζρέδηαο ηζηνξίαο. 

 

Σα παηδηά είλαη ζπγθεληξσκέλα ζηελ «παξενχια». Δ 

δξαζηεξηφηεηα πνπ αθνινπζεί εληάζζεηαη ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο 

«γιψζζαο». ηφρνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη λα κάζνπλ ηα παηδηά λα 

αθεγνχληαη, λα βειηηψζνπλ θαη λα εκπινπηίζνπλ ηνλ πξνθνξηθφ ηνπο 

ιφγν θαη λα αζθεζνχλ ζην λα ρξεζηκνπνηνχλ εχζηνρα ηηο ιέμεηο. Βθηφο 

απφ ηνπο γισζζηθνχο ζηφρνπο ε δξαζηεξηφηεηα δίλεη ηελ επθαηξία ζηα 

παηδηά λα κηιήζνπλ γηα ηα ζπλαηζζήκαηα, γηα ηηο πεγέο πνπ ηα 

πξνθαινχλ, λα ππνδπζνχλ ξφινπο θαη λα ληψζνπλ ηα αληίζηνηρα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ πεγάδνπλ απφ ηνπο ξφινπο πνπ θαινχληαη λα 

παίμνπλ. Ώπψηεξνο ζηφρνο είλαη  ε απφθηεζε επιπγηζίαο ζηε κεηαθίλεζε 

ζέζεσλ- ξφισλ θαη ε έθζεζε ζε ζπγθηλήζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα  πνπ 

ππαγνξεχνπλ νη κεηαθηλήζεηο ζέζεσλ κέζα απφ βησκαηηθέο θαηαζηάζεηο. 

Δ εθπαηδεπηηθφο αθεγείηαη κηα απηνζρέδηα ηζηνξία κε ζέκα: «ε 

πνιηηεία ηνπ ζπκνχ θαη ε πνιηηεία ηεο εξεκίαο» κε ζηφρν λα ζθεθηνχλ 

θαη λα βξνπλ ηα παηδηά απνδεθηνχο ηξφπνπο εθδήισζεο θαη εθηφλσζεο 

«δχζθνισλ ζπλαηζζεκάησλ». Έρεη πξνεγεζεί ε αλαθνξά ζε 

ζπλαηζζήκαηα θαη ζηνπο ηξφπνπο έθθξαζήο ηνπο. Μεηά ηελ αθήγεζε ηα 
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παηδηά εκπιέθνληαη ζε ζπδήηεζε γη’ απηέο ηηο πνιηηείεο (ζπκνχ θαη 

εξεκίαο)  θαη αθνινπζνχλ εξσηήζεηο: 

-Πψο λνκίδεηαη φηη είλαη απηέο νη πνιηηείεο; 

-Πψο λα είλαη ηα ζπίηηα εθεί:  

-Πψο είλαη ν νπξαλφο ηνπο; 

 -Ση ρξψκαηα λνκίδεηε φηη ζα έρνπλ; Γηαηί; 

-Σηο θηηάρλνπκε θη εκείο εδψ; 

Σα παηδηά πξνζθαινχληαη απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ λα θηηάμνπλ ηηο 

δηθέο ηνπο ηζηνξίεο γηα ηηο πνιηηείεο.  

Ο Ώληψλεο απηνζρεδηάδνληαο θηηάρλεη ηελ δηθή ηνπ ηζηνξία:  «Οη 

άλζξσπνη δε δνχζαλ γηα πάληα ζ’ απηέο ηηο πνιηηείεο αιιά πφηε πήγαηλαλ 

ζηε κία θαη πφηε ζηελ άιιε». Ο Γηάλλεο ζπκπιεξψλεη: «Κη εθεί πνπ 

ήηαλε ήξεκνη κπνξεί λα αθνχγαλε κηα ιέμε θαη ζπκψλαλε ηφζν πνιχ…». 

Ο Γηψξγνο ζπλερίδεη: «Μηθξνί, κεγάινη, παηδηά θαη δψα ζηελ πνιηηεία 

ηνπ ζπκνχ νπξιηάδαλε θαη κηινχζαλ δπλαηά. ινη είραλ ηξνκεξνχο 

πνλνθεθάινπο θαη δελ ήηαλε ραξνχκελνη θαη ζέιαλε λα πάλε λα δήζνπλ 

ζηελ πνιηηεία ηεο εξεκίαο γηα λα εξεκήζνπλ». «ηελ πνιηηεία ηνπ ζπκνχ 

θαλείο δελ άθνπγε ηνλ άιιν», πξφζζεζε ε Άλλα.«Καη ληψζαλε άζρεκα 

ζαλ θάηη λα ηνπο πείξαδε», ζπκπιήξσζε ε Μαξία. 

Πξνηάζεθε ζηα παηδηά λα δξακαηνπνηήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

έλησζαλ νη άλζξσπνη πνπ θαηνηθνχζαλ ζε απηέο ηηο πνιηηείεο.  

Δ Μαξίλα θαη ν Υξήζηνο αλαιακβάλνπλ ξφινπο θαηνίθσλ ηεο 

πνιηηείαο ηνπ ζπκνχ θαη εκπιέθνπλ ηνλ Λεπηέξε ζε θαπγά πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηε δηεθδίθεζε ελφο ρψξνπ απφ ηελ πνιηηεία φπνπ ζα 

κπνξνχλ λα παίδνπλ ηα παηδηά.  

Δ ζπκκεηνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ είλαη κεγάιν. 

ηε ζπλέρεηα δεηηέηαη  απφ ηα παηδηά λα πξνηείλνπλ ηξφπνπο γηα λα 

μεπεξλνχλ πην γξήγνξα ην ζπκφ ηνπο. Οη πξνηάζεηο ηνπο παξαηίζεληαη: 

Γηάλλεο: «Να γίλνπκε κπαιφληα πνπ μεθνπζθψλνπλ ζηγά-ζηγά». 
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Ώληψλεο: «Να θιείζνπκε ηα κάηηα θαη λα πεξπαηάκε αξγά». 

Κψζηαο:  «Να αλαζαίλνπκε βαζεηά». 

Γηψξγνο:  «Να θισηζάκε δπλαηά κε ηα πφδηα καο ηελ κπάια». 

Μαξίλα: «Να αθνχζνπκε κνπζηθή πνπ καο εξεκεί». 

Μαξία: «Να δσγξαθίζνπκε ραξνχκελεο θάηζεο θαη παηρλίδηα». 

Ώληψλεο: «Να παίμνπκε κε ηα αγαπεκέλα καο παηρλίδηα». 

Λεπηέξεο: «Να βγνχκε δηάιεηκκα». 

-Ναηαηαηαηαη!(αθνχγνληαη πνιιέο θσλέο). 

Σνπο ππελζπκίδεηαη φηη θσλάδνπλ δπλαηά θαη αλαγθάδνληαη λα 

επηζηξέςνπλ ζηελ πνιηηεία ηνπ ζπκνχ φπνπ έρεη πνιινχο ζνξχβνπο θαη 

νη άλζξσπνη δελ είλαη ήξεκνη. Παξεκβαίλεη ν Γηψξγνο: «Κπξία,  εγψ ζα 

ηνπο έιεγα λα κε θσλάδνπλ. Βγψ θπξία είκαη ήζπρνο θαη θαιφ παηδί».  

ηε ζπλέρεηα ππελζπκίδεη φηη θαιφ ζα ήηαλ απηφ λα ην γλσξίδεη ε 

κακά ηνπ: «Κπξία, πεο ηε κακά φηη είκαη θαιφ παηδί». Δ εθπαηδεπηηθφο 

ηνλ πξνθαιεί απεπζχλνληάο  ηνπ ηελ εξψηεζε: «Γηαηί ρξεηάδεηαη Γηψξγν 

λα γίλεη απηφ»; Ο Γηψξγνο απαληά : «Θα αξέζεη ζηε κακά απηφ». 

 

4.9.ρόιηα- αλάιπζε επεηζνδίνπ 

 

Δ δεκηνπξγία ηζηνξηψλ δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξαζηάζεηο ησλ 

παηδηψλ θαη γηα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Σα παηδηά είλαη ηδηαίηεξα 

επηλνεηηθά ζηελ παξαγσγή ηζηνξηψλ. Χο πξνο ηνλ Γηψξγν κάιινλ ε 

κακά ηνπ ηνλ πηέδεη γηα θαιέο επηδφζεηο θαη γηα εθδήισζε ζπκπεξηθνξψλ 

πνπ δελ εγείξνπλ ζπκνχο ηφζν ζηελ εθπαηδεπηηθφ φζν θαη ζηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ. ηελ πίεζε ηεο κακάο γηα πςειέο επηδφζεηο, ν Γηψξγνο 

δελ πξνβάιιεη αληηζηάζεηο. Ίζσο ην θίλεηξφ ηνπ γηα θαιέο επηδφζεηο λα 

είλαη ε απνθπγή ζηεξήζεσλ θαη απαγνξεχζεσλ. Φαίλεηαη πσο ε 

ζηξαηεγηθή ηεο κακάο είλαη απνηειεζκαηηθή φπσο απνηππψλεηαη ζηε 

καζεζηαθή-θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ Γηψξγνπ. Ο Γηψξγνο δε θαίλεηαη 
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επίζεο λα αλαδεηά ζην ζρνιείν θαη ζηηο ζρέζεηο ηνπ κηα απoζπκπίεζε 

ζηελ θαηάζηαζε πίεζεο θαη επνπηείαο ηεο κακάο. 

 

4.10.Δπεηζόδηα-ΓξαζηεξηόηεηεοΜαζεκαηηθώλ θαη Γιώζζαο. 

 

Γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξα αληηθείκελα ηνπ 

ρψξνπ (καξθαδφξνη, κνιπβνζήθεο, παηρλίδηα, ηξαπέδηα, θαξέθιεο). 

ηφρνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη λα θαηαλνήζνπλ ηα παηδηά απιέο 

ρσξνρξνληθέο ζρέζεηο. Σα παηδηά ελζαξξχλνληαη λα επηζεκαίλνπλ απιέο 

ζρέζεηο ζην ρψξν θαη λα ηηο πεξηγξάθνπλ. Δ εθπαηδεπηηθφο  ηνπνζεηεί 

δηάθνξα αληηθείκελα «πάλσ απφ…», «δίπια», «θνληά ζε…» θαη ηα 

παηδηά θαινχληαη λα πεξηγξάςνπλ ηηο ζρέζεηο. 

Σα παηδηά αληαπνθξίλνληαη κε άλεζε. Ο Λεπηέξεο ρξεηάδεηαη 

βνήζεηα. Δ δπζθνιία ηνπ αθνξά ζηηο έλλνηεο ηνπ «δίπια» θαη δέρεηαη 

βνήζεηα απφ ηελ Άλλα θαη ηνλ Ώληψλε. Σα πξνλήπηα ηεο νκάδαο (ε 

Μαξίλα, ε Μαξία, ν Υξήζηνο θαη ν Γηψξγνο) δε δπζθνιεχνληαη. Ο 

Κψζηαο παξεκβαίλεη ζπλερψο (δεηά επίκνλα λα βνεζήζεη ηα παηδηά ηεο 

κε παξαηεξνχκελεο νκάδαο πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη κε 

επάξθεηα):«Κπξία, λα ηνπο βνεζήζσ». Θέιεη λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή 

φισλ κε θάζε ηξφπν, φπσο ζπλήζσο θάλεη. 

Ώθνινπζεί δξαζηεξηφηεηα κε θχιια εξγαζίαο, φπνπ νη καζεηέο 

θαινχληαη λα δσγξαθίζνπλ πάλσ ζε έλα ηξαπέδη κία κπάια θαη δίπια ζε 

έλα ζπίηη έλα δέληξν. Σα παηδηά δελ έρνπλ δπζθνιίεο. Ώπφ ηελ νκάδα ν 

Θαλάζεο είλαη απηφο πνπ ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο. Ο πεξηζζφηεξνο ρξφλνο είλαη πάληα 

αλαγθαίνο γηα ηνλ Θαλάζε. 

ηε ζπλέρεηα κεηά ηελ αλάγλσζε ηνπ παξακπζηνχ «Ο ιαγφο θαη ε 

ρειψλα» ηνπ Ώηζψπνπ,  ηα παηδηά ελζαξξχλνληαη λα επηζεκάλνπλ απιέο 

ρξνληθέο ζρέζεηο, φπσο λα ζπγθξίλνπλ ηε δηάξθεηα δξαζηεξηνηήησλ πνπ 
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έρνπλ θνηλή έλαξμε θαη λα ζπγθξίλνπλ ηελ ηαρχηεηα θίλεζεο πξαγκάησλ 

ζε ζρέζε κε ην ρξφλν φηαλ είλαη ίζε ε απφζηαζε. Γηα ηε δηεπθφιπλζε 

ηεο θαηαλφεζεο απηψλ ησλ ελλνηψλ ηα παηδηά θαινχληαη λα 

δξακαηνπνηήζνπλ ην παξακχζη. Δ Άλλα παίδεη ην ξφιν ηεο ρειψλαο θαη ν 

Θαλάζεο παίδεη ην ξφιν ηνπ ιαγνχ. Οη καζεηέο αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

ππαγνξεχζεηο ησλ ξφισλ σο πξνο ηελ ηαρχηεηα ησλ θηλήζεψλ ηνπο, ην 

ρξφλν δξάζεο ηνπο θαη δελ απαηηείηαη ε θαζνδήγεζε απφ ηελ 

εθπαηδεπηηθφ. Οη ζηφρνη επηηπγράλνληαη επαξθψο γηα ηα λήπηα ηεο 

νκάδαο ελψ απφ ηα πξνλήπηα δπζθνιία εκθαλίδεη ν Υξήζηνο. Ώπηφ 

αλαγθάδεη ηελ εθπαηδεπηηθφ λα ηνπ αλαζέζεη ξφιν απφ ην κχζν. Δ 

επαλάιεςε θαη ην βίσκα ηεο θίλεζεο είλαη βνεζεηηθά γηα ηνλ καζεηή θαη 

αληαπνθξίλεηαη κε επάξθεηα. 

 

4.11.ρόιηα-αλάιπζε επεηζνδίσλ 

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο είλαη βαηέο θαη ηα παηδηά δελ ζπλαληνχλ 

δπζθνιίεο. Χο πξνο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ Θαλάζε ζρεηηθά κε ην ρξφλν 

πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ, θαίλεηαη πσο ηνλ 

ρξεηάδεηαη γηα λα «ζθεθηεί πνιχ θαιά» θαη λα κεηψζεη νπνηαδήπνηε 

πηζαλφηεηα ιάζνπο. Δ ζπκπεξηθνξά ηνπ ίζσο πεγάδεη απφ ηελ επηζπκία 

ηνπ λα πξνθπιάμεη ηελ εηθφλα ηνπ σο ελφο θαινχ καζεηή, πνιχ 

πξνζεθηηθνχ θαη ελφο καζεηή πνπ δελ θάλεη ιάζε. Ξέξεη φηη ηα ιάζε 

αμηνινγνχληαη παηδαγσγηθά. ε φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ηνπ αλαηίζεληαη 

είλαη εξγαηηθφο, δελ πξνβάιιεη αληηζηάζεηο, αθνινπζεί ηηο νδεγίεο θαη 

αληηδξά ζεηηθά ζηηο ππνκλήζεηο ηεο εθπαηδεπηηθνχ. Έρεη λα ζεκεηψζεη 

θαλείο φηη δελ δηεθδηθεί επαίλνπο γηα ηε δνπιεηά ηνπ, ίζσο γηαηί ληψζεη 

ζηγνπξηά θαη απηνπεπνίζεζε. 
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4.12.Δπεηζόδην- Γξαζηεξηόηεηα Δηθαζηηθώλ. 

 

Σα παηδηά είλαη ρσξηζκέλα ζε νκάδεο. Δ δξαζηεξηφηεηα γίλεηαη 

ζηα ηξαπέδηα εξγαζίαο. Έρεη αλαηεζεί ζηα παηδηά λα θάλνπλ κία ζχλζεζε 

κε ζέκα ηα απεηινχκελα δψα. ηφρνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ηα παηδηά 

λα εθθξαζηνχλ, λα παίμνπλ κε ηα ρξψκαηα, λα ζπλεξγαζηνχλ, λα 

αιιειεπηδξάζνπλ. Ο Κψζηαο -ρσξίο ηέηνηνπ είδνπο αλάζεζε απφ ηελ 

εθπαηδεπηηθφ- δίλεη νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηινγή ησλ 

ρξσκάησλ ζηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ. Δ εθπαηδεπηηθφο παξαθνινπζεί 

δηαθξηηηθά θαη ξσηά ηα κέιε ηεο νκάδαο αλ ηνπο δπζθνιεχεη ν Κψζηαο. 

Σα παηδηά απαληνχλ «φρη» ελψ ηαπηφρξνλα πεηηέηαη ν Κψζηαο γηα λα 

δειψζεη: «Σνπο βνεζάσ». Δ θαζνδήγεζε νξίδεηαη απφ ηνλ ίδην σο 

βνήζεηα θαη έηζη θαίλεηαη λα εξκελεχεηαη θαη απφ ηνπο ππφινηπνπο. ηε 

ζπλέρεηα απεπζχλεηαη πξνο έλα κέινο ηεο νκάδαο: «Φάλε, πξέπεη λα 

βάινπκε θφθθηλν ρξψκα, άθνπζέ κε, είλαη θαιχηεξν!». Ο Φάλεο 

αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηνπ.  

Ο Ώληψλεο πξνζθαιεί ηελ εθπαηδεπηηθφ λα δεη  ηε δνπιεηά ηνπ θαη 

δεηά επηβεβαίσζε: «Κπξία πξνρσξάκε θαιά»; Βηζπξάηηεη ηελ 

επηβεβαίσζε απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ. 

Ο Γηάλλεο θάλεη παξαηεξήζεηο ζηα παηδηά ηεο νκάδαο ηνπ θαη ηα 

θαζνδεγεί ή ηα βνεζά: «Πξνζέμηε κε βγαίλεηε απφ ηηο γξακκέο». 

Ώπεπζχλεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθφ: «Έηζη δελ είλαη θπξία»; Δ 

εθπαηδεπηηθφο ηνλ επηβεβαηψλεη θαη ηαπηφρξνλα παξαηεξεί φηη ηα κέιε 

ηεο νκάδαο θαίλεηαη λα απνιακβάλνπλ ηνλ ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ηνπ 

Γηάλλε. 

Ο Γηάλλεο ζπλερίδεη(επηκέλεη λα αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ 

δαζθάινπ θαη ηνπ θξνληηζηή): «Κπξία, ν Μάλνο πάιη μεθεχγεη». Δ 

εθπαηδεπηηθφο επηζεκαίλεη: «Ση λα θηαίεη άξαγε θαη ν Μάλνο δελ 

αθνινπζεί ην πεξίγξακκα ελψ ηνπ ην είπεο;». Ο Γηάλλεο απαληά: «Θέιεη 
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λα θάλεη κνπληδνχξεο». «Ώο ηνλ αθήζνπκε λα θάλεη απηφ πνπ ζέιεη ν 

ίδηνο», ηνπ απαληά ε εθπαηδεπηηθφο. 

Δ Άλλα απεπζπλφκελε ζηελ εθπαηδεπηηθφ: «Κπξία, ηειείσζα ηε 

δσγξαθηά, ζνπ αξέζεη; Σα άιια παηδηά, θπξία, έθαλαλ φ,ηη έθαλα εγψ!» 

Δ εθπαηδεπηηθφο απαληά: «Ναη, είλαη πνιχ σξαία! Βγψ, θαζψο είδα ηηο 

δσγξαθηέο ησλ άιισλ παηδηψλ, ζθέθηεθα φηη κπνξεί εζχ λα έθαλεο φ,ηη 

έθαλαλ νη άιινη. Έρεη ελδηαθέξνλ φκσο ην φηη θάλαηε παξφκνηεο 

δσγξαθηέο, βέβαηα δε  βιέπσ λα είλαη ίδηεο, μερσξίδνπλ». 

 

4.13.ρόιηα-αλάιπζε επεηζνδίνπ 

 

Σα παηδηά ζπλεξγάδνληαη, αιιεινβνεζηνχληαη θαη ππάξρεη θιίκα 

νκαδηθφηεηαο. Φαίλεηαη φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ Γηάλλε λα είλαη 

θαζνδεγεηηθφο, θαηεπζπληηθφο θαη βνεζεηηθφο (φπσο ν ίδηνο νξίδεη ηελ 

θαηεπζπληηθφηεηα), έρεη ηδηαίηεξν λφεκα γηα ηνλ ίδην. αλ λα βηψλεη ηελ 

χπαξμή ηνπ κέζα απφ απηφ ( «ππάξρσ», επεηδή κπνξψ λα έρσ αθνινπζία 

νπαδψλ, πνπ κπνξψ ελδερνκέλσο λα ηνπο ρεηξίδνκαη θαη λα ηνπο ειέγρσ 

ζπλαηζζεκαηηθά). Μέζα απφ έλαλ ηέηνην ξφιν ίζσο ληψζεη δπλαηφο θαη 

«παξψλ», θάηη πνπ ίζσο ην έρεη αλάγθε, αλ ζε άιια πεξηβάιινληα ληψζεη 

αδχλακνο, αλχπαξθηνο, αφξαηνο. Αηαιέγεη απηνχο ηνπο ηξφπνπο γηα λα 

δειψζεη έληνλα ηελ παξνπζία ηνπ. 

 

4.14.Δπεηζόδην-Διεύζεξε απαζρόιεζε 

 

Πέληε παηδηά επέιεμαλ ηε «γσληά ηνπ νηθνδνκηθνχ πιηθνχ» γηα ην 

παηρλίδη ηνπο. Τπάξρεη απφιπηε ζπλεξγαζία θαη δηάζεζε νκαδηθφηεηαο. 

Δ Άλλα έρεη ξφιν βνεζεηηθφ. Αίλεη ηα ηνπβιάθηα γηα ην ρηίζηκν ηεο 

θαηαζθεπήο. Ώληαπνθξίλεηαη αθνχξαζηα ζηα αηηήκαηα ησλ παηδηψλ. 
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Ο Γηάλλεο είλαη ζηε «γσληά ηεο δσγξαθηθήο» θαη βνεζάεη ηνλ 

δηπιαλφ ηνπ ζην ζρέδην. Ώθνχγεηαη ν Ώληψλεο: «Κπξία, ν Μάλνο έθεξε 

παηρλίδη απφ ην ζπίηη ηνπ θαη πξέπεη λα ηνπ ην πάξεηο» (ππελζπκίδεη ηνλ 

θαλφλα πνπ παξαβηάζηεθε: «Αε θέξλνπκε παηρλίδηα απφ ην ζπίηη καο»). 

Ο Κψζηαο, ιεηηνπξγεί σο θπζηθφο αξρεγφο θαη έρεη ζπγθεληξψζεη 

γχξσ ηνπ 5 παηδηά θαη ν ίδηνο θαζνδεγεί ην παηρλίδη. Βίλαη ζηε «γσληά 

ηνπ νηθνδνκηθνχ πιηθνχ». Ώθνχ νινθιεξψλεηαη ε θαηαζθεπή, ν Κψζηαο  

πξνζθαιεί ηελ εθπαηδεπηηθφ γηα λα ηε ζαπκάζεη. 

«Κπξία, δελ είλαη σξαία!» 

Ο Λεπηέξεο δεηάεη ηελ άδεηά ηεο εθπαηδεπηηθνχ γηα λα 

κεηαθηλεζεί ζηηο «γσληέο». 

Δ Μαξία θαη ε Μαξίλα είλαη ζηε «γσληά ηνπ θνπθιφζπηηνπ» θαη ε 

ζεκαηηθή ηνπ παηρληδηνχ ηνπο αληιείηαη απφ βηψκαηα ηεο 

θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο. Δ ζρέζε κεηαμχ ησλ θνξηηζηψλ είλαη κηα ζρέζε 

εδξαησκέλεο θηιίαο θαη ε ζπκπάζεηα κεηαμχ ηνπο είλαη επδηάθξηηε. Δ 

Μαξία είλαη ζην ξφιν ηεο κακάο θαη ε Μαξίλα ζην ξφιν ηνπ παηδηνχ.  Δ 

κακά εηνηκάδεη ην γάια θαη πξνζθαιεί ηε Μαξίλα λα ην πηεη: «Έια γηα ην 

γάια ζνπ, πξέπεη λα ην πηεηο γηα λα κπνξείο λα πξνζέρεηο ηελ θπξία ζνπ 

ζην ζρνιείν. Ώλ δελ πξνζέρεηο δε ζα κάζεηο απηά πνπ ζα ζαο πεη ε 

θπξία». Δ Μαξία ηδηαίηεξα θξνληηζηηθή παξνηξχλεη ην παηδί ηεο λα πηεη 

ην γάια. Δ Μαξίλα παίδεη ην ξφιν ελφο πνιχ ππάθνπνπ παηδηνχ. Οη ξφινη 

ησλ θνξηηζηψλ δαλεηζκέλνη απφ ηε δηθή ηνπο θαζεκεξηλφηεηα θαη νη 

ζηηρνκπζίεο πνπ αληαιιάζζνπλ αλαδεηθλχνπλ ηηο αμίεο ηνπο (πηεο ην 

γάια γηα λα κπνξείο λα πξνζέρεηο ηελ θπξία) θαη (ην παηδί αθνινπζεί 

φπσο νθείιεη λα θάλεη έλα θαιφ θαη ππάθνπν παηδί). 

ηε ζπλέρεηα θαινχληαη ηα παηδηά λα ηαθηνπνηήζνπλ ηηο «γσληέο» 

θαη λα ζπγθεληξσζνχλ ζηελ «παξενχια». ια ηα παηδηά ηεο 

παξαηεξνχκελεο νκάδαο βνεζνχλ ζην ζπκκάδεκα. Ο Υξήζηνο 

επηζεκαίλεη: «Κπξία ηα ηαθηνπνηήζακε πξψηνη εκείο!» 
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4.15.ρόιηα-αλάιπζε επεηζνδίνπ 

 

Ο Λεπηέξεο δηαθξίλεηαη γηα ηελ ππέξκεηξε επιάβεηά ηνπ ζηελ 

εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ απαηηείηαη. αλ λα 

πηζηεχεη φηη κε ηελ πηνζέηεζε απηήο ηεο ζηάζεο εμαζθαιίδεη ηε 

ζπκπάζεηα ηεο εθπαηδεπηηθνχ ε νπνία αληηπξνζσπεχεη «ζηα κάηηα ηνπ» 

ην ζεκαηνθχιαθα ηεο εθαξκνγή θαλφλσλ θαη θαλνληζκψλ. Με ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ απηή ίζσο λα δειψλεη: «κπνξεί λα κελ είκαη πνιχ 

θαιφο ζε φια, φπσο ην λα δίλσ ζσζηέο απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο πνπ 

ηίζεληαη, αιιά ππάξρεη θάηη ζην νπνίν είκαη πνιχ θαιφο, ζπκάκαη θαιά 

φινπο ηνπο θαλφλεο ηνπο νπνίνπο εθαξκφδσ θαη δε κνπ είλαη δχζθνιν λα 

«απιψλσ» ηελ εθαξκνγή ηνπο θαη ζε άιιεο πεξηνρέο». Γηαηί γλσξίδεη φηη 

ε εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ είλαη κηα ππφζεζε δχζθνιε πνπ απαηηεί 

δέζκεπζε, ζπλέπεηα, απηνπεηζαξρία, αθνζίσζε ζε κηα απφθαζε θαη φια 

απηά αμηνινγνχληαη παηδαγσγηθά. Ο θαλφλαο πνπ ηζρχεη είλαη: 

«κπνξνχκε λα κεηαθηλεζνχκε αιιά ρσξίο λα πξνθαινχκε αλαζηάησζε. 

Δ κεηαθίλεζε πξέπεη λα γίλεηαη αζφξπβα θαη ε επηινγή ηεο «γσληάο» 

πέξα απφ ην ελδηαθέξνλ πνπ κπνξεί λα πξνθαιεί ζα πξέπεη λα έρεη θαη σο 

θξηηήξην ηνλ κηθξφ αξηζκφ ησλ παηδηψλ. Δ δηεχξπλζε ηεο εθαξκνγήο ησλ 

θαλφλσλ απφ ηνλ Λεπηέξε θαη ζε πεξηνρέο φπνπ δελ απαηηείηαη, είλαη ζαλ 

λα δειψλεη : «ζηε δσή κνπ έδεζα αθαηξέζεηο, (απψιεηα ηνπ κπακπά 

ηνπ), αο έρσ θη εγψ ην δηθαίσκα λα θάλσ αθαηξέζεηο (θαλφλαο- φξηα- 

αθαίξεζε, ηη δελ επηηξέπεηαη).  

Χο πξνο ηνλ Κψζηα ε αλάιεςε ηνπ αξρεγηθνχ ξφινπ επηιέγεηαη 

ζπρλά απφ ηνλ ίδην θαη πνιιέο θνξέο θξνληίδεη λα αλαραηηίζεη ηηο 

πξνζπάζεηεο ησλ άιισλ. Παξά ην γεγνλφο απηφ, πνιινί δείρλνπλ λα κελ 

ελνρινχληαη θαη λα ηνλ εκπηζηεχνληαη αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηνπ. Δ 

αλάιεςε απηνχ ηνπ ξφινπ απφ ηνλ Κψζηα- σο πξνο ηελ θαζνδήγεζε -
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ζηνρεχεη ζην λα δηεπθνιχλεη ηελ εθπαηδεπηηθφ, πηζηεχνληαο φηη απηφ 

νθείιεη λα θάλεη έλαο θαιφο καζεηήο. 

 

4.16.Δπεηζόδην- Γξαζηεξηόηεηα ζεαηξηθήο αγσγήο – 

Γξακαηνπνίεζε. 

 

Βπηιέγεηαη ε δξακαηνπνίεζε ηνπ παξακπζηνχ «Φίινη γηα πάληα», 

κε ζηφρν ηα παηδηά λα κπνπλ ζε ξφινπο άιισλ, λα βηψζνπλ αληίζηνηρα 

ζπλαηζζήκαηα θαη λα κηιήζνπλ γη’ απηά. 

Ο Κψζηαο επηιέγεη ξφιν αξρεγηθφ. Ο Ώληψλεο δείρλεη λα 

ελνριείηαη, λα πεξηνξίδεηαη θαη επεκβαίλεη: «Κπξία, καο δπζθνιεχεη, δελ 

καο αθήλεη λα ζθεθηνχκε!» 

Ώπαληά ν Κψζηαο ππνζηεξίδνληαο απηφ πνπ θάλεη: «Κπξία, εγψ 

γηα λα ηνπο βνεζήζσ ην θάλσ». Δ Άλλα πξνζζέηεη: «Μπνξνχκε κφλνη 

καο, εζχ λα ζθέθηεζαη κφλν γηα ’ζέλα». 

Δ Μαξία επηιέγεη λα παίμεη ην ξφιν ηνπ «παηδηνχ» πνπ δελ έρεη 

εμαξηήζεηο. Ο ξφινο απηφο δελ ππαγνξεχεηαη απφ ην ζέκα ηνπ 

παξακπζηνχ θαη ν Ώληψλεο ην ππνγξακκίδεη. Δ εθπαηδεπηηθφο 

επηζεκαίλεη φηη έρνπλ ηελ ειεπζεξία λα κελ είλαη πξνζθνιιεκέλνη ζην 

θείκελν ηνπ παξακπζηνχ. Σε Μαξία αθνινπζεί θαη ε Μαξίλα. 

 

4.17.ρόιηα-αλάιπζε επεηζνδίνπ. 

 

          Σν παξαπάλσ επεηζφδην επηιέρηεθε γηαηί αλαδεηθλχεη ηελ 

επαλαιεπηηθφηεηα θάπνησλ ζπκπεξηθνξψλ απφ καζεηέο, πνπ έρνπλ 

λφεκα φρη κφλν γηα ηνπο ίδηνπο πνπ ηηο παξάγνπλ αιιά θαη γηα ηνπο 

εκπιεθφκελνπο νη νπνίνη ελ ηέιεη θηλεηνπνηνχλ απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο. 

Οη ζπκπεξηθνξέο επαλαιακβάλνληαη, αθνχ δηεπθνιχλνπλ θαη 

αλαθνπθίδνπλ ην ζχζηεκα ηεο νκάδαο ηάμεο ην νπνίν δίλεη ρψξν θαη 
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επηηξέπεη ηελ έθθξαζε θαη εθδήισζε ηέηνησλ ζπκπεξηθνξψλ (αξρεγηθνί 

ξφινη, ξφινη βνεζψλ). 

 

4.18.Δπεηζόδην-Γξαζηεξηόηεηα γηα ηε γιώζζα. 

 

Ώλάγλσζε ειιεληθψλ παξαδνζηαθψλ παξακπζηψλ. Σα παξακχζηα 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα είλαη: «Δ 

Μπισλνχ» θαη «Ο θάβνπξαο θαη ην θίδη». Σν πξψην παξακχζη 

πξαγκαηεχεηαη ην ζέκα ηεο αγάπεο θαη ην δεχηεξν ηεο θηιίαο. Πξηλ ηελ 

νινθιήξσζε ηεο αλάγλσζεο ηα παηδηά θαινχληαη λα δψζνπλ ην δηθφ 

ηνπο ηέινο ζηελ ηζηνξία. Δ ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζήζεθε θαη ζηα δχν 

παξακχζηα. ια ηα παηδηά ηεο παξαηεξνχκελεο νκάδαο ζπκκεηέρνπλ κε 

δέζε θαη ην ηέινο πνπ δίλνπλ δηαθξίλεηαη γηα ηελ θαληαζία ηνπ θαη ηελ 

ζχγθιηζή ηνπ κε ην πεξηερφκελν πνπ πξαγκαηεχνληαη ηα παξακχζηα. 

Ο Ώληψλεο πξνηείλεη ηε δξακαηνπνίεζε θαη αθνχ έρεη 

εμαζθαιηζηεί ε ζπλαίλεζε ησλ ππνινίπσλ κπαίλεη ζε εθαξκνγή ε ηδέα 

ηνπ. Σν κνίξαζκα ησλ ξφισλ γίλεηαη απφ ηα ίδηα ηα παηδηά. Κάπνηνη 

ξφινη πξσηαγσληζηηθνί ζπγθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ πεξηζζφηεξσλ 

παηδηψλ θαη ν Κψζηαο πξνηείλεη λα πεξάζνπλ φινη απφ ηνπο ξφινπο, 

αιιά λα μεθηλήζεη απηφο κε ην ξφιν πνπ επέιεμε. Ο Ώληψλεο αληηδξά θαη 

πξνηείλεη λα γίλεη θιήξσζε. πκθσλεί ε πιεηνλφηεηα ησλ παηδηψλ θαη 

αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πξνηάζεθε. Καζψο είλαη ζε εμέιημε ε 

δξακαηνπνίεζε, ν Γηψξγνο παξεκβαίλεη θαη πξνηείλεη ζηηρνκπζίεο γηα 

ηνπο «εζνπνηνχο». Δ Μαξίλα δαλείδεηαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ Γηψξγνπ θαη 

ηηο δηαλζίδεη. Δ Μαξία παξαθνινπζεί κε δένο θαη είλαη ζπλεπαξκέλε απφ 

ηε δηαδηθαζία. Ο Θαλάζεο ηελ πξνζθαιεί λα κνηξαζηνχλ ην ξφιν θαη ην 

απνηέιεζκα είλαη εθπιεθηηθφ.  
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Ώθνινπζεί κηα δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα εληαγκέλε ζηα πιαίζηα ηεο 

γιψζζαο θαη ζπλδέεηαη κε ηελ πξνεγνχκελε δξάζε πνπ αθνξά ζηελ 

έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ.  

Βηνηκάδεηαη έλαο πίλαθαο αλαθνξάο κε ζέκα «ε κακά». Δ κακά σο 

ζεκαληηθφ πξφζσπν ζπκππθλψλεη πνιιά ζπλαηζζήκαηα. 

Σα παηδηά θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζην εξψηεκα ηί είλαη- ηί 

ζεκαίλεη γηα ηνλ θαζέλα ε κακά ηνπ. 

Οη απαληήζεηο πνπ έδσζαλ ηα παηδηά ηεο παξαηεξνχκελεο νκάδαο: 

 Ώληψλεο: «Ώγάπε θαη θξνληίδα». 

Άλλα: «Δ κακά ηα θάλεη φια». 

Λεπηέξεο: «Σελ αγαπάσ θαη δε ζέισ λα ζθνησζεί θαη λα ηε ράζσ». 

(Πξφζθαηα ν Λεπηέξεο έραζε ηνλ παηέξα ηνπ ζε απηνθηλεηηζηηθφ 

αηχρεκα). 

Κψζηαο: «Σε κακά ηελ αγαπάσ, ηελ πξνζέρσ, ηε βνεζάσ. Πεγαίλσ 

καδί ηεο ζην νχπεξ Μάξθεη θαη θνπβαιάσ εγψ ηα ςψληα. 

Καη θάλσ θαη δνπιεηέο ζην ζπίηη. Βγψ ζπκκαδεχσ ην δσκάηηφκνπ θαη 

φ,ηη άιιν ρξεηαζηεί. Αε ζέισ λα θνπξάδεηαη πνιχ θαη πάληα ηε ξσηάσ  

αλ ρξεηάδεηαη λα ηε βνεζήζσ». 

Γηάλλεο :«Δ κακά κνπ είλαη πνιχ θαιή θαη ηελ αγαπάσ θαη φηαλ κε  

καιψλεη ηελ αγαπάσ, γηαηί μέξσ φηη κε καιψλεη γηα λα γίλσ  αθφκε 

θαιχηεξνο». 

Μαξία: «Δ κακά κνπ είλαη φκνξθε θαη θαιή, ζέισ λα κελ αξξσζηήζεη». 

Γηψξγνο: «Μφλν ν αδεξθφο κνπ ηε ζηελαρσξεί, γη’ απηφ εκέλα δε κε 

καιψλεη θη εγψ ηελ αγαπάσ». 

Υξήζηνο: «Σελ αγαπάσ». 

Μαξίλα: «Δ κακά κνπ είλαη θαιή, ηελ αγαπάσ θαη ζέισ λα κελ 

θνπξάδεηαη θαη λα κελ θάλνπκε θαζαξία κε ηελ αδεξθή κνπ 

ζην ζπίηη, γηαηί ε κακά ηφηε ζηελαρσξηέηαη θαη πνλάεη ην 

θεθάιη ηεο». 
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Θαλάζεο: «Δ κακά κνπ κε πξνζέρεη θη εγψ θάλσ δνπιεηέο ζην ζπίηη θαη 

ηελ αγαπάσ». 

 

4.19.Δπεηζόδην-Θεαηξηθό παηρλίδη. Ρόινη γνληώλ-παηδηώλ 

 

Με αθνξκή ηε ζπδήηεζε γηα ηε κακά ηνπο θαη κε ζηφρν ηελ 

επέθηαζή ηεο, κνηξάδνληαη ξφινη γνληψλ θαη παηδηψλ ζηελ νκάδα. Ο 

Ώληψλεο παίδεη ην ξφιν ηνπ κπακπά θαη ε Μαξίλα ην ξφιν ηεο κακάο. 

Σν ζηηγκηφηππν πνπ παίδνπλ είλαη ην πξσηλφ μχπλεκα ησλ παηδηψλ ηνπο 

(ην ξφιν έρνπλ αλαιάβεη ν Υξήζηνο θαη ε Μαξία) θαη ε εηνηκαζία ηνπο 

γηα ην ζρνιείν. 

Ο Κψζηαο είλαη ζην ξφιν ηνπ ζεαηή, σζηφζν δελ κπνξεί λα 

ζπγθξαηεζεί θαη παξεκβαίλεη ζηηο ζηηρνκπζίεο ησλ «εζνπνηψλ» έρνληαο 

έληνλν ην άγρνο ηεο ζπκβνιήο θαη ζπκκεηνρήο. Ο Γηψξγνο ηνχ 

ππελζπκίδεη ην ξφιν ηνπ (ξφινο ζεαηή). 

Ο Γηψξγνο ιέεη: «Βκείο παξαθνινπζνχκε, δε κηιάκε!» (ηνπ ην ιέεη 

κε έληνλν χθνο). Ο Κψζηαο απαληά: «Αελ παίδνπλ θαιά…» ηξέθεη θαη 

ηελ ππφινηπε νκάδα ελαληίνλ ηνπ θαη απηφ ηνλ νδεγεί ζην λα 

ζηακαηήζεη. 

 

4.20.ρόιηα- αλάιπζε επεηζνδίνπ. 

 

Δ δξαζηεξηφηεηα δεκηνπξγεί ζπλζήθεο γηα λα εθθξάζνπλ ηα 

παηδηά ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο γηα ην αγαπεκέλν ηνπο πξφζσπν, ηε κακά 

ηνπο. ια ηα παηδηά «παξνπζηάζηεθαλ» σο παηδηά πνπ αγαπνχλ, πνπ 

θξνληίδνπλ, πνπ λνηάδνληαη, πνπ βνεζνχλ ηε κακά, ππνδπφκελα ην ξφιν 

ησλ «θαιψλ παηδηψλ».  ε φ,ηη εθθξάδνπλ γηα ηε κακά ηνπο θαίλεηαη λα 

θπξηαξρεί ε ηδέα ελφο θαινχ παηδηνχ πνπ φρη κφλν αγαπά ηε κακά αιιά ε 

πξφζεζή ηνπ είλαη πάληα λα είλαη ππνζηεξηθηηθφ θαη βνεζεηηθφ. Ώπφ ηηο 
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απαληήζεηο ησλ παηδηψλ κπνξεί θαλείο λα ππνζέζεη φηη ζεκαληηθφ δελ 

είλαη κφλν γηα ηα παηδηά θαη γηα ηνπο γνλείο ηνπο  λα είλαη θαινί καζεηέο 

αιιά λα είλαη θαη παηδηά πνπ πξαγκαηψλνπλ ηηο πξνζδνθίεο ησλ γνληψλ 

θαη ηνπο δηθαηψλνπλ ζην γνλετθφ ηνπο ξφιν. Ώπηή ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

θαινχ παηδηνχ ζπλαληηέηαη θαη ζην ζρνιηθφ πιαίζην, ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο θαη ηελ εθπαηδεπηηθφ. 

 

4.21.Δπεηζόδην - Ώξα θαγεηνύ. 

 

Ο Κψζηαο αλαθνηλψλεη ην ζηφρν ηνπ: «Θα ηειεηψζσ πξψηνο ην 

θαγεηφ. Θα ζαο πεξάζσ φινπο» (έρεη δηάζεζε αληαγσληζηηθή). Κάπνηνη 

απφ ηελ νκάδα, ηνπ ππελζπκίδνπλ θαη ππνγξακκίδνπλ πσο δελ θάλνπκε 

δηαγσληζκφ γηα λα δνχκε πνηνο ζα βγεη «πξψηνο». Ο Κψζηαο επηκέλεη. Δ 

Άλλα θάλεη αλαθνξά ζηνπο θαλφλεο ηνπ θαγεηνχ: «Αε καζάκε γξήγνξα, 

γηαηί κπνξεί λα πληγνχκε!» Ο Θαλάζεο: «Καη δε κηιάκε φηαλ ηξψκε». 

Μαξία: «Βγψ θπξία δε κηιάσ». Ο Υξήζηνο θαη ν Γηψξγνο: «Κη εγψ!» 

(ηνλίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλζέηνπλ ηελ εηθφλα ηνπ θαινχ 

καζεηή). 
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Κεθάιαην 5. 

Τιηθό από ηηο ρεηξόγξαθεο ζεκεηώζεηο από ηα δηαιείκκαηα 

5.1.Δπεηζόδην-Γηάιεηκκα 

 

Σελ ψξα ηνπ δηαιείκκαηνο ηα παηδηά ζπκκεηέρνπλ ζε παηρλίδηα 

πνπ νξγαλψλνπλ ηα ίδηα. Οη πεξηνξηζκνί πνπ ηίζεληαη απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο αθνξνχλ ζην ρψξν φπνπ ζα παίδνπλ. Αελ επηηξέπεηαη λα 

πεγαίλνπλ ζην πίζσ κέξνο ηεο ζρνιείνπ, φπνπ δελ ππάξρεη νπηηθή επαθή 

απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ γηα ηελ επνπηεία ηνπο. 

Σν δηάιεηκκα είλαη έλαο ρξφλνο - ζεκεηψλεη ε αξίδνπ (2002) -πνπ 

ηα παηδηά δνθηκάδνληαη ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. ην 

δηάιεηκκα - πέξα απφ ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά νξγαλψλνπλ κφλα ηνπο ηα 

παηρλίδηα ηνπο - βξίζθνπλ θαη ηνπο ηξφπνπο πνπ ζα δηαρεηξηζηνχλ θαη ζα 

αμηνπνηήζνπλ ηνλ ρξφλν ηνπο. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη δε 

δνκνχληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ αιιά είλαη απνηέιεζκα ηεο αλάιεςεο 

πξσηνβνπιηψλ απφ ηα ίδηα ηα παηδηά. Αεκηνπξγνχλ επίζεο ηα ίδηα ηα 

παηδηά ζπλζήθεο απνθιεηζκνχ, ζπλζήθεο ηνπ «αλήθεηλ», 

δηαπξαγκαηεχνληαη δεηήκαηα ζπγθξνχζεσλ θαη επίιπζήο ηνπο. 

Δ ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηα νξγαλσκέλα παηρλίδηα - ζχκθσλα 

κε ηνλ James (2001) -δηαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαλνήζνπλ ηνλ 

θφζκν ησλ ελειίθσλ θαη λα ηνλ πξνζαξκφζνπλ ζηα δηθά ηνπο κέηξα γηα 

λα γίλεη πην απηφο. Δ αλάιεςε δηαθφξσλ ξφισλ - κέζσ ησλ ζπκβνιηθψλ 

παηρληδηψλ - δίλεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα «κπνπλ» ζηηο 

ζέζεηο ησλ άιισλ θαη λα βηψζνπλ αλάινγα ζπλαηζζήκαηα. Σα παηρλίδηα 

είλαη επίζεο ν ρψξνο φπνπ εθθξάδνληαη νη ζρέζεηο δχλακεο αιιά θαη 

ηεξαξρίαο κεηαμχ ησλ παηδηψλ.  

ρεηηθά κε ηνπο θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ ζηηο ψξεο ησλ δηαιεηκκάησλ, 

γηα ηα παηδηά ηνπ λεπηαγσγείνπ ηεο έξεπλαο, πέξα απφ ηνλ νξηνζεηεκέλν 

ρψξν πνπ θαινχληαη λα αμηνπνηήζνπλ ηα παηδηά γηα ηελ νξγάλσζε θαη 
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αλάπηπμε ησλ παηρληδηψλ ηνπο, ππάξρεη θη έλαο γεληθφο θαλφλαο πνπ 

ηζρχεη φηαλ πξφθεηηαη λα βγνπλ ηα παηδηά δηάιεηκκα: ρεκαηίδνπλ 

γξακκή  ν έλαο πίζσ απφ ηνλ άιιν ρσξίο λα ζπξψρλνληαη πξηλ βγνπλ 

ζηελ απιή. Δ ζεηξά ησλ παηδηψλ αιιάδεη θάζε κέξα. Σν πνηνο ζα είλαη 

πξψηνο ζηε γξακκή απνηειεί ζέκα δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο καζεηέο.  Σν πνηνο ζα είλαη «πξψηνο» έρεη έλαλ ηδηαίηεξν 

ζπκβνιηζκφ θαη αμία γηα ηα παηδηά, ελψ γηα ηελ εθπαηδεπηηθφ είλαη έλαο 

πξαθηηθφο ηξφπνο ζπγθέληξσζεο ησλ παηδηψλ ν νπνίνο δίλεη ηελ επρέξεηα 

κέηξεζήο ηνπο - θπξίσο θαηά ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ ηάμε - κε ηαρχηεηα 

θαη επθνιία. Ο «πξψηνο» γηα ηα παηδηά, είλαη απηφο πνπ έρεη ηε δεμηφηεηα 

λα θαηεπζχλεη ηελ νκάδα ησλ παηδηψλ, λα δίλεη ην ρξφλν εμφδνπ πξνο ηελ 

απιή, ή αληίζηξνθα γηα ηελ ηάμε, (ηα παηδηά θαη κε ην ηέινο ηνπ 

δηαιείκκαηνο ζρεκαηίδνπλ γξακκή γηα λα θαηεπζπλζνχλ πξνο ηελ ηάμε).  

Ώθνινπζεί έλα επεηζφδην πνπ αθνξά ζην δηάιεηκκα θαη ην νπνίν 

επηιέρηεθε  γηαηί  ην ραξαθηεξίδεη  ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηά ηνπ φζν θαη 

γηα ην γεγνλφο φηη δίλεη επθξηλείο πιεξνθνξίεο γηα ζπκπεξηθνξέο 

παηδηψλ.  

Σα παηδηά έρνπλ ζπληαρζεί ζηε ζεηξά θαη ν Κψζηαο πξνζπαζεί λα 

κπεη πξψηνο. Δ εθπαηδεπηηθφο ηνχ επηζεκαίλεη - ππελζπκίδνληάο ηνπ 

πξνεγνχκελεο ζπδεηήζεηο - φηη δελ είλαη δίθαην λα είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο απηφο ζηελ αξρή ηεο ζεηξάο-γξακκήο. 

Ο Κψζηαο, είλαη απηφο πνπ δηεθδηθεί ζρεδφλ πάληα ηελ πξψηε 

ζέζε. Γηα λα ηελ θεξδίζεη, ζπξψρλεη παηδηά επηιέγνληαο κε βίαηνπο 

ηξφπνπο έηζη πνπ λα κε δηεγείξεη γθξίληεο. Ώμηνπνηψληαο ηνλ 

ελζνπζηαζκφ ηνπ Κψζηα, ηνχ δεηήζεθε λα γίλεη «βνεζφο» ηεο γξακκήο. 

Δ εθπαηδεπηηθφο έθηηαμε έλαλ θαηάινγν κε ηα νλφκαηα φισλ ησλ 

παηδηψλ θαη δίπια έβαιε ηηο θσηνγξαθίεο ηνπο. Ώλαηέζεθε ζηνλ Κψζηα 

λα επηιέγεη απηφο ηνλ «πξψην» ηεο γξακκήο. Δ πξφηαζε άξεζε ηδηαίηεξα 
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ζηνλ Κψζηα θαη πξφηεηλε: «Κπξία λα είκαη ζην ηέινο ηεο γξακκήο γηα λα 

κπνξψ λα πξνζέρσ φια ηα παηδηά;» 

«Καη βέβαηα λα ην θάλεηο απηφ, είλαη κηα πνιχ θαιή ηδέα».  

Ο Κψζηαο ληψζεη ηθαλνπνηεκέλνο. 

ηελ απιή ν Κψζηαο πξνηείλεη λα παίμνπλ πνδφζθαηξν. πλήζσο 

απηφο πξνηείλεη ην παηρλίδη πνπ ζα παίμνπλ θαη νη άιινη αθνινπζνχλ. 

Κάπνηεο θνξέο πξνηείλνληαη παηρλίδηα θαη απφ ηνλ Ώληψλε. Οη πξνηάζεηο 

ηφζν ηνπ Κψζηα φζν θαη ηνπ Ώληψλε γίλνληαη πάληα απνδεθηέο απφ ηνπο 

άιινπο θαη απηφ απμάλεη ην γφεηξφ ηνπο. Οχηε ν Κψζηαο νχηε ν 

Ώληψλεο ζεσξνχλ φηη έρνπλ ηελ εμνπζία λα απνθαζίδνπλ πνηνο κπνξεί 

λα παίμεη θαη πνηνο φρη. Δ ζπλεζηζκέλε ζχλζεζε ηεο νκάδαο είλαη: Ο 

Γηψξγνο, ν Υξήζηνο, ν Γηάλλεο, ν Θαλάζεο,  ν Λεπηέξεο. Σν αγαπεκέλν 

παηρλίδη ηνπο είλαη ην «πνδφζθαηξν» θαη αθνινπζεί ην «θπλεγεηφ». Σα 

παηδηά ηεο ππφινηπεο νκάδαο κνηξάδνληαη ζηα παηρλίδηα ηεο απιήο θαη 

ζηελ ακκνδφρν. 

Μάξηνο: «Φέξε ηε κπάια». 

Ώληψλεο: «Θα παίδεηαη ρσξίο «κακνπληέο» . 

Καζψο ην παηρλίδη είλαη ζε εμέιημε, ν Θαλάζεο ζπξψρλεη ηνλ Γηψξγν θαη 

απηφο ζθνληάθηεη. 

«Κπξία, πεο ηνπ θάηη, δελ πξνζέρεη ν Θαλάζεο, δελ είλαη δίθαην κε 

έζπξσμε, δελ κπνξνχζα λα ηξέμσ θαη έπεζα» ιέεη ν Γηψξγνο. 

«Αελ ην ήζεια, θπξία, θαηά ιάζνο έγηλε» ιέεη ν Θαλάζεο. 

Βθπαηδεπηηθφο: «πκβαίλνπλ απηά, θξνληίζηε λα είζηε πξνζεθηηθνί» . 

Δ Άλλα καδί κε ηε Μαξίλα ηξέρνπλ λα παξάζρνπλ ηηο πξψηεο 

βνήζεηεο. Ο Γηψξγνο απεπζχλεηαη ζηα θνξίηζηα : «Αελ έρσ ηίπνηε». 

(μέξεη ην ιφγν  γηα ηνλ νπνίν ηνλ πιεζηάζαλε, ζηνρεχνπλ λα ηνλ 

θξνληίζνπλ θαη λα ηνλ πεξηπνηεζνχλ, αλ απηφ ρξεηάδεηαη). 
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5.2.ρόιηα-αλάιπζε επεηζνδίνπ 

 

Γεληθά ν ρξφλνο ηνπ δηαιείκκαηνο δεκηνπξγεί ζπλζήθεο 

ζπλεξγαζίαο ή κε ελδπλάκσζεο ή απνδπλάκσζεο θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ κέζα ζηα πιαίζηα αλάπηπμεο ησλ παηρληδηψλ πνπ επηιέγνληαη 

θαη πξνηηκνχληαη απφ ηα παηδηά. Έρεη λα ζεκεηψζεη θαλείο φηη ηo ζχλνιν 

ησλ παηδηψλ ηεο παξαηεξνχκελεο νκάδαο δελ εκπιέθεηαη ζε δηελέμεηο θαη 

ην παηρλίδη ηνπο είλαη ζπλεξγαηηθφ. Ο Κψζηαο ζπζπεηξψλεη ζπλήζσο 

γχξσ ηνπ κεγάιν αξηζκφ παηδηψλ θαη νξγαλψλεη ην παηρλίδη 

ππελζπκίδνληαο ζηνπο ζπκπαίθηεο ηνπο θαλφλεο ηνπ. Οη θαλφλεο 

αθνινπζνχληαη απφ ηνπο ππφινηπνπο θαη θάζε παξαβίαζε ηηκσξείηαη κε 

απνθιεηζκφ απφ ην παηρλίδη. Ο Κψζηαο καδί κε ηνλ Ώληψλε 

αλαιακβάλνπλ ξφινπο ζεκαηνθχιαθα ηεο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ. Δ 

αλάζεζε επζπλψλ θαη εληζρπκέλσλ ξφισλ αλήθεη ζηηο επηδηψμεηο ηνπ 

Κψζηα θαη ηνπ πξνθαινχλ ραξά. 

Οη εγεηηθνί ξφινη θαη νη ξφινη κε απμεκέλεο επζχλεο ίζσο γηα ηνλ 

Κψζηα λα ζεκαίλνπλ αχμεζε ηεο δεκνηηθφηεηάο ηνπ ηφζν γηα ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ φζν θαη γηα ηελ εθπαηδεπηηθφ ηνπ. Φαίλεηαη λα έρεη ηελ 

αλάγθε λα έρεη αθνινπζία νπαδψλ θαη επηιέγεη δηάθνξνπο ηξφπνπο γηα λα 

ην θεξδίζεη. Οη ππφινηπνη, εθπαηδεπηηθφο θαη ζπκκαζεηέο αθνινπζνχλ ηηο 

αλάγθεο ηνπ θαη ηηο επηινγέο ηνπ θαη κνηάδεη λα δηεπθνιχλνληαη -θπξίσο 

ε εθπαηδεπηηθφο-απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλεη. 

Ο Γηψξγνο, φηαλ ληψζεη φηη «αδηθείηαη» απφ ηνπο άιινπο θαη 

εξκελεχεη ηελ πξάμε ηνπο κε πξφζεζε αδηθίαο, δηακαξηχξεηαη έληνλα θαη 

δεηά ηελ παξέκβαζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ, σο έθθιεζε γηα ηζφηεηα θαη 

επαλαθνξά ηεο δηθαηνζχλεο («Κπξία, δελ είλαη δίθαην, κε έζπξσμε …θαη 

δελ κπνξνχζα λα ηξέμσ»). Δ έθθιεζε γηα παξέκβαζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ 

θαη  επίιπζε ηεο θαηάζηαζεο κε θξηηήξην ηε δηθαηνζχλε, ίζσο λα 

ζπλδέεηαη κε ην άγρνο ηνπ Γηψξγνπ απφ ηελ πίεζε πνπ δέρεηαη απφ ηε 
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κακά λα είλαη θαιφο καζεηήο. Οη ηηκσξίεο-απαγνξεχζεηο ηεο κακάο 

βηψλνληαη ίζσο σο άδηθεο θαη απηή ηε ζέζε ηνπ «αδηθεκέλνπ» πξνζπαζεί 

λα δηαπξαγκαηεπζεί ζηε ζρέζε ηνπ κε ηνπο άιινπο (ζπκκαζεηέο θαη 

εθπαηδεπηηθφ). 

Δ Μαξίλα κε ηελ Άλλα- ε νπνία παξνπζηάδεη ζπλέπεηα ζην ξφιν 

ηεο κακάο κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη -αλαιακβάλνπλ λα θξνληίδνπλ ηα 

παηδηά πνπ έρνπλ ππνζηεί κηθξνηξαπκαηηζκνχο απφ πεζίκαηα φηαλ 

ηξέρνπλ ζην ρψξν ηεο απιήο. Σν λνηάμηκν θαη ε παξνρή θξνληίδαο γηα 

ηνπο άιινπο ζπλζέηνπλ ην πξνθίι ηνπ θαινχ παηδηνχ θαη απηφ είλαη πνπ 

έρεη λφεκα ηφζν γηα ηελ Άλλα φζν θαη γηα ηε Μαξίλα. Βλδερνκέλσο απηά 

ηα παηδηά λα είλαη εθηεζεηκέλα θαη ζην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ ζε 

ξφινπο θξνληίδαο. Δ ζπκπεξηθνξά - θπξίσο ηεο Άλλαο- λα πξνζηαηέςεη 

ηνπο άιινπο παίξλνληαο ηελ επζχλε κέζα απφ ην ξφιν ηεο κακάο, 

έξρεηαη ίζσο λα θαιχςεη δηθέο ηεο αλάγθεο  πνπ ζρεηίδνληαη κε 

πξνζηαζία. Παξέρνληαο πξνζηαζία ηεο επηζηξέθεηαη. 

 

5.3.Γεληθά ζρόιηα από ην πιηθό ηεο παξαηήξεζεο κέζα θαη 

έμσ από ηελ ηάμε –ύλνςε. 

 

Σν ζχλνιν ησλ παηδηψλ πνπ παξαηεξήζεθαλ «παξνπζηάδνληαη» κε 

ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία σο «θαινί καζεηέο» 

απέλαληη ζηνπο άιινπο, (εθπαηδεπηηθφ θαη ζπκκαζεηέο), αλαγλσξίδνληαη 

απφ απηνχο σο ηέηνηνη θαη αλαπηχζζεηαη κηα θνηλή πξνζδνθία αλάκεζά 

ηνπο. Σν πεξηερφκελν ηεο θνηλήο πξνζδνθίαο είλαη λα εμαθνινπζνχλ λα 

είλαη θαινί σο καζεηέο θαη λα αλαγλσξίδνληαη κε απηή ηελ ηαπηφηεηα. 

Να πξνζπαζνχλ επίζεο λα είλαη θαινί καζεηέο θαη ε εθπαηδεπηηθφο λα 

ηνπο ηξνθνδνηεί κε επηβξάβεπζε, πξνηξνπή θαη ελζάξξπλζε, λα 

ζηέθνληαη κε ζεβαζκφ απέλαληη ζηε κάζεζε θαη λα είλαη δηαηεζεηκέλνη 

λα κάζνπλ, λα αλαπηχζζνπλ θίλεηξα ζπκκεηνρήο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 
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θαη λα δεζκεχνληαη ζε απνθάζεηο ζπκκεηνρήο ζηε γλψζε. Έηζη 

πξαγκαηψλνπλ ην ξφιν ηνπο σο θαινί καζεηέο θαη δηθαηψλνπλ ηελ 

εθπαηδεπηηθφ ζην δηθφ ηεο ξφιν, πνπ είλαη ν θνξέαο ηεο γλψζεο θαη 

ζηνρεχεη ψζηε ε γλψζε λα θαηαθηεζεί απφ ηνπο καζεηέο. 

Δ θπθιηθή απηή δηαδηθαζία ζπλαληηέηαη ζηε ζρνιηθή ηάμε, φπνπ 

κέζα ζην πιαίζην απηφ ζπλεχξεζεο εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ, φηαλ 

θάπνηνο ελεξγεί, (ζεθψλεη ρέξη, απαληάεη ζσζηά ζηηο εξσηήζεηο, 

αθνινπζεί ηνπο θαλφλεο, θιπ.), απηφ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο δηθή ηνπ 

απνθιεηζηηθά δξαζηεξηφηεηα, αιιά σο απνηέιεζκα αιιειεπηδξάζεσλ 

ζπζρεηηζκψλ θαη απφδνζεο λνεκάησλ φισλ ησλ κεηερφλησλ.  

Δ απφδνζε λνεκάησλ αλαπηχζζεηαη κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο. 

Έηζη γηα θάπνηνπο καζεηέο έρεη λφεκα λα είλαη θαινί καζεηέο, είηε γηαηί 

απηφ είλαη ην δεηνχκελν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο είηε γηαηί πξέπεη 

λα πξαγκαηψζνπλ ηηο πξνζδνθίεο ησλ γνληψλ ηνπο. Καη γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθφ έρεη λφεκα νη καζεηέο ηεο λα είλαη θαινί, γηαηί έηζη 

πξαγκαηψλεη ην ξφιν ηεο σο «θαιή» εθπαηδεπηηθφο θαη απμάλεη ηελ 

πεπνίζεζή ηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. 

Μέζα ζηε ζρνιηθή νκάδα θαη ζην επίπεδν ηεο ηάμεο νη καζεηέο 

απνδίδνπλ επίζεο λφεκα ζηε γλψζε πνπ ηνπο παξέρεηαη θαη ζηε ζρέζε 

ηνπο κε ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο. Ο 

εθπαηδεπηηθφο απνδίδεη λφεκα ζηε γλψζε πνπ  παξέρεη, ζηηο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο πνπ αμηνπνηεί, ζηηο πξαθηηθέο ηνπ θαζψο θαη ζηε ζρέζε ηνπ 

κε ηνπο καζεηέο. Χο πξνο ηα λνήκαηα πνπ απνδίδνπλ ζηε γλψζε πνπ 

παξέρεηαη, εθπαηδεπηηθφο θαη καζεηέο δελ ζπγθιίλνπλ πάληνηε, κε 

απνηέιεζκα λα είλαη αλαγθαίεο δηεξγαζίεο ζπληνληζκνχ θαη ζχγθιηζήο 

ηνπο. Οη δηεξγαζίεο απηέο παξάγνπλ λέα λνήκαηα κέζσ αλαθαηαζθεπψλ  

ηνπο θαη αιιαγήο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. Ο πξνζδηνξηζκφο σζηφζν ελφο 

θνηλνχ λνήκαηνο κεηαμχ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ απαηηεί ηε 

δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ αλάδεημεο ησλ πξνζσπηθψλ λνεκάησλ θαη 
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πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ καζεηψλ, κε ηε ζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ζηε 

ζρέζε ηνπ καζεηή κε ηε γλψζε (Σδνπξηάδνπ, Μπάξκπαο, 2004). 
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Κεθάιαην 6. 

ΤΛΙΚΟ ΑΠΟ ΣΙ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΙ ΜΔ ΣΟΤ ΓΟΝΔΙ 

ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ  

6.1.Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο ησλ γνληώλ. 

 

Οη γνλείο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα είλαη λένη, ειηθίαο κεηαμχ 

25-40 ρξφλσλ θαη νη πεξηζζφηεξνη κε ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν. ηε 

κεγάιε ηνπο πιεηνςεθία βξίζθνληαη ζηελ Βιιάδα εδψ θαη 15 ρξφληα. 

Αε ζηνρεχνπλ ζε  επηζηξνθή ζηε ρψξα απφ ηελ νπνία ήξζαλ, 

επνκέλσο απνπζηάδεη ην αίζζεκα ηεο πξνζσξηλφηεηαο θαη ε πξφζεζή 

ηνπο είλαη ε κφληκε δηακνλή ζηελ Βιιάδα. 

ην ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο,  πέξα απφ ηελ παξαηήξεζε ησλ 

καζεηψλ ζε δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα ζηηο ψξεο ησλ ειεχζεξσλ-

απζφξκεησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο θαη ζηηο ψξεο ησλ δηαιεηκκάησλ, 

ππήξρε θαη ε ζπλέληεπμε κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ. Οη ζπλεληεχμεηο 

ζηφρεπαλ λα αληρλεχζνπλ ηηο ζηάζεηο ησλ γνληψλ απέλαληη ζην ζρνιείν, 

ηηο πξνζδνθίεο ηνπο απφ απηφ θαη ηηο πξνζδνθίεο πνπ είραλ απφ ηα παηδηά 

ηνπο ηφζν γηα ηελ ζρνιηθή-καζεζηαθή ζπκπεξηθνξά ηνπο  φζν θαη γηα 

ηελ θνηλσληθή ηνπο. 

Οη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ρψξν δίπια απφ ην 

ζρνιείν χζηεξα απφ ζπλελλφεζε κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ - φπσο 

έγηλε ζρεηηθή αλαθνξά ζην θεθάιαην ηεο κεζνδνινγίαο. Οη γνλείο 

αληαπνθξίζεθαλ ζην αίηεκα δίρσο δηζηαγκνχο θαη επηθπιάμεηο. Σνπο 

δφζεθε ε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο ζπλέληεπμεο θαη 

ηεο έξεπλαο. 
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6.2.πλεληεύμεηο. 

 

(Σα ζρφιηα ηεο εξεπλήηξηαο πνπ αθνξνχλ ζηηο απαληήζεηο ησλ 

γνλέσλ παξαηίζεληαη κε πιάγηα γξάκκαηα.) 

Αεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ Ώληψλε. 

Ο Ώληψλεο γελλήζεθε ζηελ Βιιάδα. Οη γνλείο ηνπ έρνπλ έξζεη 

απφ ηε Ρσζία (πεξηνρή Νφβνζηο) εδψ θαη 14 ρξφληα. Δ νηθνγέλεηα είλαη 

ηεηξακειήο. Τπάξρεη θαη έλαο άιινο γηνο καζεηήο Γπκλαζίνπ 15 ρξνλψλ. 

Καη νη δχν γνλείο είλαη πηπρηνχρνη Παλεπηζηεκίνπ. Ο παηέξαο είλαη 

40 ρξνλψλ, πηπρηνχρνο ηνπ ηκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηεο 

Πνιπηερληθήο ρνιήο θαη εξγάδεηαη σο ηδησηηθφο ππάιιεινο. Δ κεηέξα 

ηνπ  είλαη 37 ρξνλψλ,  πηπρηνχρνο ηνπ ηκήκαηνο Υεκηθψλ Μεραληθψλ 

Πνιπηερληθήο ρνιήο θαη εξγάδεηαη σο εξγάηξηα. 

πλέληεπμε απφ ηε κεηέξα ηνπ Ώληψλε. 

-Ση πεξηκέλεηε απφ ην ζρνιείν; 

-Σν ζρνιείν, ην λεπηαγσγείν, είλαη  ν δξφκνο πνπ ζα νδεγήζεη ηνλ 

Ώληψλε ζην Παλεπηζηήκην. Μαο ελδηαθέξεη λα κνξθσζεί φρη κφλν γηα λα 

βξεη δνπιεηά, αιιά θαη γηα λα κάζεη λα ζπκπεξηθέξεηαη ζσζηά. 

-Πνην είλαη γηα ζαο ην ζσζηφ;  

-σζηά ζεκαίλεη λα αληηιακβάλεηαη θαιχηεξα ηνλ θφζκν γχξσ 

ηνπ θαη λα θαηαθέξλεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο θαηαζηάζεηο, (ζην ζρνιείν 

απνδίδεηαη ε επηηπρία γηα ηελ αλεύξεζε εξγαζίαο,  ε κάζεζε θσδίθσλ 

«πνιηηηζκέλεο ζπκπεξηθνξάο» θαη ε ηθαλόηεηα πξνζαξκνγήο θαη 

πξόζιεςεο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο). Βκείο κε ηνλ κπακπά ηνπ 

κνξθσζήθακε, αιιά νη ζπλζήθεο ήηαλ δχζθνιεο θαη αλαγθαζηήθακε λα 

θχγνπκε απφ ηε ρψξα καο, λα έξζνπκε ζηελ Βιιάδα γηα λα δήζνπκε 

θαιχηεξα. Αελ μέξσ αλ είλαη θαιχηεξα… αιιά είκαη βέβαηε πσο αλ 

κέλακε Ρσζία ζα ήηαλ δπζθνιφηεξα. Βίλαη αιήζεηα φηη ζπζηάζακε 
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πξάγκαηα κε ηνλ εξρνκφ καο εδψ, αιιά πηζηεχσ πσο άμηδε λα γίλεη γηα ηα 

παηδηά καο. Γη’ απηφ άιισζηε δε ζθνπεχνπκε λα επηζηξέςνπκε πίζσ.  

Ο κεγάινο κνπ γηνο ηα πάεη πνιχ θαιά ζην ζρνιείν θαη ην ίδην 

ζέισ θαη γηα ηνλ Ώληψλε. Καζεκεξηλά ηνχ ηνλίδσ πσο ζέισ λα είλαη 

θαιφο καζεηήο, λα αθνχεη ηηο δαζθάιεο ηνπ, λα είλαη ήζπρνο, λα κελ 

αλαγθάδεη ηηο δαζθάιεο λα ηνπ θάλνπλ παξαηεξήζεηο. Να παξαθνινπζεί 

φ,ηη γίλεηαη ζην ζρνιείν θαη λα κε καιψλεη κε ηα παηδηά. Σν ίδην θάλεη 

θαη ν κπακπάο ηνπ (γηα ηνπο γνλείο απνηειεί πξσηαξρηθή αμία λα είλαη ην 

παηδί ηνπο «θαιόο» καζεηήο θαη νη νδεγίεο πνπ δίλνληαη ζην παηδί 

δηαπλένληαη από ζεβαζκό απέλαληη ζην ζρνιείν, ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη 

ηνπο ζπκκαζεηέο). Θέινπκε λα θαηαιάβνπλ ηα παηδηά καο φηη δελ 

κπνξνχκε λα ηνπο βνεζήζνπκε νηθνλνκηθά αξγφηεξα, επνκέλσο ζα 

πξέπεη λα ζπνπδάζνπλ γηα λα κπνξέζνπλ λα βξνπλ δνπιεηά, αλ θαη νη 

επνρέο είλαη δχζθνιεο. κσο έρνληαο έλα πηπρίν είλαη δηαθνξεηηθά, 

αθφκε θαη άιιε δνπιεηά λα θάλεηο, πνπ δελ έρεη ζρέζε κε ην πηπρίν ζνπ, 

ηελ θάλεηο θαιχηεξα. (Η αμία ηνπ πηπρίνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ελίζρπζε θαη 

ελδπλάκσζε ηεο δεμηόηεηαο  πνπ αθνξά ζηε δηεθπεξαίσζε ζεκάησλ πνπ 

δελ πεξηνξίδνληαη ζε έλα γλσζηηθό αληηθείκελν ζπλαθέο κε ην πηπρίν αιιά 

ζρεηίδεηαη θαη αθνξά πνιιέο πεξηνρέο αλεμάξηεηεο από ην πεξηερόκελν 

ζπνπδώλ). 

Δ εκπεηξία κνπ δείρλεη φηη άιινη άλζξσπνη πνπ ήξζαλ θαη απηνί 

απφ Ρσζία ρσξίο πηπρία, είραλ κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο απφ εκάο. Ήζειαλ 

πεξηζζφηεξν ρξφλν λα κάζνπλ ηε γιψζζα θαη πεξηζζφηεξν ρξφλν λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηηο θαηλνχξηεο ζπλζήθεο θαη λα αξρίζνπλ λα έρνπλ 

επαθέο κε ηνπο αλζξψπνπο εδψ. (Δηαηππώλεηαη ε πίζηε ζηε κόξθσζε, ε 

νπνία εμαζθαιίδεη θαη πξνζθέξεη εθόδηα πνπ κεηώλνπλ, ακβιύλνπλ ή 

εμαθαλίδνπλ δπζθνιίεο. Η κόξθσζε επίζεο απμάλεη ηελ ηθαλόηεηα 

αληαπόθξηζεο ζηηο απαηηήζεηο ζύλζεησλ πεξηβαιιόλησλ θαη θαζηζηά ηα 

άηνκα ηθαλά, εππξνζάξκνζηα θαη επέιηθηα).   
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Αεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ Κψζηα. 

Ο Κψζηαο δελ έρεη αδέξθηα, ε νηθνγέλεηά ηνπ είλαη ηξηκειήο. Δ 

κεηέξα ηνπ - 29 ρξνλψλ - έρεη ηειεηψζεη ην Γπκλάζην θαη εξγάδεηαη σο 

θαζαξίζηξηα ζε ζπίηηα. Ο κπακπάο ηνπ είλαη 36 ρξνλψλ, έρεη ηειεηψζεη 

θαη απηφο ην Γπκλάζην θαη εξγάδεηαη σο νηθνδφκνο. Ο Κψζηαο 

γελλήζεθε ζηελ Βιιάδα. Ο κπακπάο ήξζε ζηελ Βιιάδα κφλνο ηνπ θαη 

έρεη θιείζεη 20 ρξφληα παξακνλήο ζηε ρψξα. Ώθνχ βξήθε δνπιεηά, ζηε 

ζπλέρεηα ήξζε θαη ε γπλαίθα ηνπ ε νπνία κέλεη ζηε ρψξα εδψ θαη 15 

ρξφληα. 

πλέληεπμε απφ ηε κεηέξα ηνπ Κψζηα. 

-Ση πεξηκέλεηε απφ ην ζρνιείν; 

- Με ελδηαθέξεη λα ζπνπδάζεη, λα κνξθσζεί. Θέισ λα είλαη ε δσή 

ηνπ θαιχηεξε απφ ηε δηθή καο. Βκείο δήζακε πνιχ δχζθνια ρξφληα κε 

θηψρεηα θαη πνιιέο ζηεξήζεηο. Βδψ ηψξα είκαζηε θαιά. Με ηελ ηδέα φηη 

κπνξεί λα επηζηξέςνπκε ζηελ Ώιβαλία «ηξειαίλνκαη». Αελ έρνπκε 

ζθνπφ λα γπξίζνπκε πίζσ, αιιά θαη φηαλ δνχζακε ζηελ Ώιβαλία πνηέ 

δελ πεξλνχζε απφ ην κπαιφ καο φηη ζα αλαγθαζηνχκε λα θχγνπκε. 

Θέισ ν Κψζηαο λα είλαη ν πην θαιφο καζεηήο. (Η κακά ηνλίδεη 

εκθαηηθά ηελ επηζπκία ηεο γηα ηνλ Κώζηα, λα είλαη όρη απιώο θαιόο 

καζεηήο, αιιά ν πην θαιόο καζεηήο. Η επηζπκία ηεο κακάο θαίλεηαη λα 

ζπλδέεηαη θαη κε ηελ αληαγσληζηηθή δηάζεζε πνπ εθδειώλεη ν Κώζηαο λα 

μεπεξλά ηνπο άιινπο, σο καζεηήο θαη σο κέινο ηεο νκάδαο). Μφλν έηζη ζα 

πξνρσξήζεη.(Τνλίδεη πσο γηα λα πξνρσξήζεη θαλείο ζηε δσή θαη λα είλαη 

πεηπρεκέλνο ζε δηάθνξνπο ηνκείο νθείιεη λα είλαη θαιόο καζεηήο. Η 

κόξθσζε απνηειεί ζεκαληηθή αμία θαη εμαζθαιίδεη κειινληηθή επηηπρία 

ζηε δσή).Βίλαη πνιχ έμππλνο θαη είκαη ζίγνπξε φηη ζα πάεη πνιχ 

κπξνζηά. Ξέξσ πνιχ θαιά ηα ειιεληθά θαη αζρνινχκαη πνιχ καδί ηνπ. 

Σνπ δηαβάδσ παξακχζηα, ηνπ κηιάσ γηα ηζηνξηθά ζέκαηα, γηα ηε δσή 

ζηελ Ώιβαλία, γηα ην θαζεζηψο πνπ είρακε γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 
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αλαγθαζηήθακε λα αθήζνπκε ηε ρψξα καο θαη ηνπο ζπγγελείο καο. Σα 

αδέξθηα κνπ θχγαλε Εηαιία. Αχζθνιεο θαηαζηάζεηο θαη κε πνιιέο 

ζηελαρψξηεο. Αε ζέισ ηα παηδηά κνπ λα δήζνπλ ηα ίδηα! 

Αελ ππάξρεη κέξα πνπ δελ ηνπ ιέσ ηη πξέπεη λα θάλεη ζην ζρνιείν, 

ηνπ ηνλίδσ φηη πξέπεη λα παξαθνινπζεί, λα αθνχεη ηηο δαζθάιεο ηνπ, λα 

ξσηάεη φ,ηη δελ θαηαιαβαίλεη, λα βνεζάεη ηα άιια παηδηά πνπ δελ 

κπνξνχλε λα ηα θαηαθέξνπλ ζαλ θαη απηφλ (Η παξόηξπλζε ηεο κακάο 

ζπλδέεηαη κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ Κώζηα ν νπνίνο κπαίλεη ζηε ζέζε ηνπ 

«εγώ μέξσ θαιύηεξα από ηνπο άιινπο» θαη επνκέλσο εκπηζηεπζείηε κε θαη 

αμηνπνηείζηε ηελ βνήζεηα πνπ ζαο πξνζθέξσ. Ο Κώζηαο ηελ 

αληαγσληζηηθόηεηά ηνπ θαη ηελ δηάζεζή ηνπ λα θαζνδεγεί ηνπο άιινπο ηελ 

νξίδεη σο βνήζεηα, όπσο πξναλαθέξζεθε). Κάζε κέξα φηαλ ηνλ παίξλσ 

απφ ην ζρνιείν ηνλ ξσηάσ πψο πέξαζε θαη ηη έκαζε. Με ελδηαθέξεη λα 

μέξσ ηη θάλεη ζην ζρνιείν. Γη’ απηφ θαη πνιιέο θνξέο ζαο ξσηάσ αλ είλαη 

θαιφο καζεηήο.  

Θέισ λα πξνζέρεη, λα είλαη ζπγθεληξσκέλνο θαη λα κελ θάλεη 

αηαμίεο θαη δσεξάδεο. 

Αεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ Λεπηέξε. 

Δ νηθνγέλεηα ηνπ Λεπηέξε είλαη ηξηκειήο, δελ ππάξρνπλ αδέξθηα. 

Ο ίδηνο  γελλήζεθε ζηελ Βιιάδα. Οη γνλείο ηνπ ήξζαλ απφ ηελ Ώιβαλία 

πξηλ 8 ρξφληα. Ο παηέξαο ηνπ ζθνηψζεθε εδψ θαη 2 ρξφληα ζε ηξνραίν. Δ 

κεηέξα ηνπ - 31 ρξφλσλ - έρεη ηειεηψζεη ην Αεκνηηθφ θαη εξγάδεηαη 

πεξηζηαζηαθά σο θαζαξίζηξηα ζπηηηψλ.  

πλέληεπμε απφ ηε κεηέξα ηνπ Λεπηέξε. 

        -  Ση πεξηκέλεηε απφ ην ζρνιείν; 

-  Πεξηκέλσ λα ζπνπδάζεη, γηαηί ζέισ λα δνπιέςεη ζηελ Βιιάδα, 

δε ζέισ λα θχγνπκε πίζσ. Βθεί δε καο πεξηκέλεη ηίπνηε. Κη εδψ δχζθνια 

είκαζηε, αιιά έρσ αλζξψπνπο πνπ κε βνεζάλε. Έηζη θαη αιιηψο ν 

Λεπηέξεο εδψ γελλήζεθε θαη ηελ Βιιάδα αγαπάεη. 
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Θέισ νπσζδήπνηε λα ζπνπδάζεη γηα λα κελ θάλεη δνπιεηέο ζαλ θη 

εκέλα. πλέρεηα ηνπ ιέσ λα πξνζέρεη ζην ζρνιείν. Να αθνχεη φ,ηη ηνπ 

ιέλε νη δαζθάιεο , λα καζαίλεη θαη λα είλαη θξφληκνο. Ώλ δελ ζπνπδάζεη, 

δε ζα κπνξέζεη λα βξεη δνπιεηά θαη κεηά ζα δπζθνιεχεηαη. Ώιιά έηζη θη 

αιιηψο φηαλ είζαη κνξθσκέλνο, φια είλαη πην εχθνια. Μπνξείο λα 

ζπλελλνεζείο, λα θαηαιάβεηο ηνπο άιινπο, λα θάλεηο θαιχηεξε ηε δσή 

ζνπ, νη άιινη ζε ππνινγίδνπλ πεξηζζφηεξν, ζε εκπηζηεχνληαη, δεηάλε ηε 

γλψκε ζνπ, ληψζεηο… ηειηθά πην θαιά…(Οη ζρνιηθέο επηηπρίεο πνπ 

απνηεινύλ ην δηαβαηήξην γηα ηηο ζπνπδέο δηεπξύλνπλ ηνλ ηξόπν πνπ βηώλεη 

θαλείο ηνλ εαπηό ηνπ θαη πινπηίδνπλ ηε δσή κε ελδηαθέξνλ, ζαλ λα ιέεη ε 

κακά ηνπ Λεπηέξε. Αμία έρνπλ όζνη έρνπλ γλώζεηο, νη γλώζεηο παξέρνληαη 

θαη απνθηώληαη ζην ζρνιείν, έηζη θαλείο πξέπεη λα ζηνρεύεη ζε απηό κε 

πξνζήισζε θαη αθνζίσζε). Βγψ δελ έρσ λα ηνπ δψζσ ηίπνηε, νχηε 

ιεθηά, νχηε πεξηνπζίεο, έηζη κφλν ην ζρνιείν ζα ηνλ ζψζεη.  

Αεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ Υξήζηνπ. 

Δ νηθνγέλεηα ηνπ Υξήζηνπ είλαη ηεηξακειήο. Ο Υξήζηνο έρεη θαη 

έλαλ αδεξθφ κηθξφηεξν 7 κελψλ. Καη ηα δχν παηδηά γελλήζεθαλ ζηελ 

Βιιάδα. Οη γνλείο ηνπ δνπλ ζηε ρψξα εδψ θαη 5 ρξφληα θαη έρνπλ 

ηειεηψζεη θαη νη δχν Γπκλάζην. Δ κακά 25 ρξφλσλ δελ εξγάδεηαη θαη ν 

κπακπάο 33 ρξφλσλ δνπιεχεη ζε κηα εηαηξεία κε θπζηθφ αέξην σο 

εξγάηεο. 

πλέληεπμε απφ ηε κεηέξα ηνπ Υξήζηνπ. 

-Ση πεξηκέλεηε απφ ην ζρνιείν; 

-Θέισ λα ζπνπδάζεη γηα λα γίλεη θαιχηεξε ε δσή ηνπ απφ ηε δηθή 

καο. Βίλαη - έηζη θαη αιιηψο - ζεκαληηθφ λα είλαη θάπνηνο κνξθσκέλνο 

γηαηί απηφ ηνλ βνεζάεη παληνχ. Ώιιά αλ κνξθσζεί ζα βξεη θαη δνπιεηά 

θαη ζα δεη θαιχηεξα. (Η επηηπρία ζην ζρνιείν ππόζρεηαη θαη δηαζθαιίδεη 

θαιύηεξνπο όξνπο δσήο, κνηάδεη λα ππνζηεξίδεη ε κακά ηνπ Χξήζηνπ. 
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Καλείο είλαη δηεπθνιπκέλνο ζε δηάθνξα επίπεδα θαη ηθαλόο λα αληηπαιέςεη 

δπζθνιίεο θαη εκπόδηα). 

Ώζρνινχκαη πνιιέο ψξεο ζην ζπίηη καδί ηνπ, κηιάκε πνιιή ψξα. 

Βίλαη έλα παηδί πεξίεξγν, ζπλέρεηα θάλεη εξσηήζεηο θαη δείρλεη 

ελδηαθέξνλ γηα πνιιά πξάγκαηα. ζν εγψ μέξσ, ηνπ δίλσ απαληήζεηο . 

Γηα ηα ππφινηπα ηνχ ιέσ λα πξνζέρεη ζην ζρνιείν. Κάζε κέξα 

επηζηξέθνληαο ν Υξήζηνο απφ ην ζρνιείν ηνλ ξσηάσ ηη έγηλε θαη 

ζπδεηάκε γη’ απηά πνπ έκαζε. 

Αεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ Θαλάζε. 

Δ νηθνγέλεηα ηνπ Θαλάζε είλαη ηεηξακειήο. Ο Θαλάζεο θαη ε 

αδεξθή ηνπ πνπ είλαη καζήηξηα Αεκνηηθνχ γελλήζεθαλ ζηελ Βιιάδα. Δ 

νηθνγέλεηα εγθαηαζηάζεθε ζηελ Βιιάδα ην 2004. Δ κεηέξα ηνπ Θαλάζε, 

36 ρξφλσλ, έρεη ηειεηψζεη ην Αεκνηηθφ, είλαη Γεσξγηαλή θαη ζηε 

Γεσξγία εξγαδφηαλ σο λνζνθφκα. ηελ Βιιάδα θαζαξίδεη ζπίηηα 

πεξηζηαζηαθά. Ο παηέξαο ηνπ, 38 ρξφλσλ, απφθνηηνο Αεκνηηθνχ, είλαη 

Βιιελνπφληηνο θαη έρεη θχγεη εδψ θαη έλα ρξφλν ζηε Γεξκαλία φπνπ 

δνπιεχεη ζε εξγνζηάζην. 

πλέληεπμε απφ ηε κεηέξα ηνπ Θαλάζε. 

-Ση πεξηκέλεηε απφ ην ζρνιείν; 

-Γηα κέλα είλαη ζνβαξή ππφζεζε ην ζρνιείν. Θέισ ν Θαλάζεο λα 

κνξθσζεί, ην ίδην ζέισ θαη γηα ηελ θφξε κνπ. 

Δ κφξθσζε - ηνχο ιέσ - ζα ζαο βνεζήζεη λα βξείηε δνπιεηά. 

Πάληα ην ιέσ ζην Θαλάζε, ζην ζρνιείν κπνξείο λα κάζεηο πξάγκαηα θαη 

λα γίλεηο ζσζηφο άλζξσπνο. Θέισ λα είλαη πνιχ θαιφο καζεηήο. Σνλ 

ξσηάσ πψο θαη ηη έγηλε ζην ζρνιείν. Ώζρνινχκαη καδί ηνπ, ηνπ ιέσ λα 

πξνζέρεη ζην ζρνιείν, λα αθνχεη ηηο δαζθάιεο ηνπ, λα κε δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα. 

(Η εξγαζηαθή εμαζθάιηζε ζα έξζεη κέζσ ησλ ζπνπδώλ, ηνλίδεη ε κεηέξα 

ηνπ Θαλάζε. Πέξα από ηελ εξγαζηαθή εμαζθάιηζε ην ζρνιείν δηακνξθώλεη 
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εζηθά πξόηππα- ζα γίλεη ζσζηόο άλζξσπνο- θαη πξνηθίδεη ηνπο αλζξώπνπο 

κε ζηνηρεία πνπ ηνλώλνπλ θαη εληζρύνπλ ηελ θνηλσληθόηεηά ηνπο ). 

Αεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο νηθνγέλεηαο ηεο Μαξίλαο. 

Οη γνλείο ηεο είλαη παιηλλνζηνχληεο, (έρνπλ έξζεη απφ ηε Γεσξγία) 

θαη έρνπλ ηειεηψζεη θαη νη δχν ην Λχθεην. Δ κεηέξα ηεο 26 ρξφλσλ δελ 

εξγάδεηαη θαη ν κπακπάο ηεο 29 ρξφλσλ δνπιεχεη σο ηδησηηθφο 

ππάιιεινο. Έρνπλ 22 θαη 23 ρξφληα αληίζηνηρα, πνπ ήξζαλ ζηελ Βιιάδα. 

Δ Μαξίλα έρεη θαη κία κεγαιχηεξε αδεξθή πνπ είλαη καζήηξηα ηνπ 

Αεκνηηθνχ ρνιείνπ. 

πλέληεπμε απφ ηε κεηέξα ηεο Μαξίλαο. 

-Ση πεξηκέλεηε απφ ην ζρνιείν; 

-Να πάξεη ηελ απαξαίηεηε κφξθσζε, λα εληαρζεί ζηελ θνηλσλία. 

Δ Μαξίλα δελ έρεη ζρέζε κε κέλα, απηή γελλήζεθε θαη κεγάισζε ζηελ 

Βιιάδα. Αελ είλαη «δαθηπινδεηθηνχκελε ζαλ Ρσζνπνληηάθη». Ώιιά ζέισ 

λα απνθηήζεη ηα απαξαίηεηα, έηζη ψζηε λα κελ έρεη δπζθνιίεο, ζέισ λα 

είλαη εληειψο εληαγκέλε. 

Με ελδηαθέξεη λα ζπκκεηέρεη ζε φ,ηη θάλεηε, αθφκε θαη αλ ε 

απάληεζή ηεο δελ είλαη ζσζηή. ( Η κακά δίλεη νδεγίεο ζηε Μαξίλα γηα 

ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα δειώλεη ην ελδηαθέξνλ ηεο γηα ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία). Με ελδηαθέξεη λα έρεη άπνςε γηα φια ηα 

πξάγκαηα. Σελ άπνςε ζα ηελ έρεη, αλ πξνζέρεη ζην ζρνιείν θαη αλ 

κνξθσζεί. Σεο ιέσ λα πξνζέρεη ζην ζρνιείν, λα κελ ελνριεί ηνπο 

άιινπο, ζέισ λα έρεη πνιινχο θίινπο, λα είλαη θπζηνινγηθφ παηδί, λα κελ 

είλαη ζηα άθξα. Αειαδή λα κελ είλαη νχηε πνιχ ήζπρε νχηε πνιχ δσεξή 

λα είλαη ζε κηα κεζαία ηάμε. Βλλνείηαη, ζέισ λα πεξάζεη ζην 

Παλεπηζηήκην γηα λα ηελ ππνινγίδνπλ νη άιινη αιιά θαη γηα λα θάλεη κηα 

άλεηε δσή. ( Η κακά ηεο Μαξίλαο πηζηεύεη πώο ην ζρνιείν ζπκβάιεη θαη 

πξνεηνηκάδεη γηα ηηο νκαιέο θαηνπηλέο εληάμεηο ησλ αηόκσλ. Τνλίδεηαη 
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ηδηαίηεξα ν θνηλσληθνπνηεηηθόο ξόινο ηνπ ζρνιείνπ θαη ε Μαξίλα 

παξνηξύλεηαη λα αμηνπνηήζεη απηή ηελ δηάζηαζε). 

Αεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ Γηψξγνπ. 

Δ κεηέξα ηνπ είλαη Βιιελίδα, 30 ρξνλψλ, έρεη ηειεηψζεη ην 

Γπκλάζην θαη δνπιεχεη σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο, (δηαηεξεί 

ςηιηθαηδίδηθν). Ο κπακπάο ηνπ είλαη 32 ρξνλψλ θαη είρε έξζεη κε ηνπο 

γνλείο ηνπ απφ ηελ Ώιβαλία φηαλ ήηαλ 12 ρξνλψλ. Έρεη ηειεηψζεη ην 

Γπκλάζην θαη εξγάδεηαη καδί κε ηε γπλαίθα ηνπ. Έρνπλ θαη έλα 

κηθξφηεξν αγφξη. 

πλέληεπμε απφ ηε κεηέξα ηνπ Γηψξγνπ. 

- Ση πεξηκέλεηε απφ ην ζρνιείν; 

-Βγψ δπζηπρψο δελ πήγα ζρνιείν θαη ην έρσ κεηαληψζεη πηθξά. Ώλ 

ζπλέρηδα, ζίγνπξα ζα είρε άιιε πνξεία ε δσή κνπ. Ο Γηψξγνο ζέισ λα 

ζπνπδάζεη, είλαη γηα κέλα πνιχ ζεκαληηθφ γηα λα κελ ηαιαηπσξείηαη ζηε 

δσή ηνπ. Με ηηο ζπνπδέο ζα αλνίμνπλ άιινη δξφκνη ζηε δσή ηνπ θαη ζα 

έρεη θαη άιιε αληίιεςε γηα ηα πξάγκαηα. Δ ζθέςε ηνπ δε ζα είλαη ζηελή 

θαη ζα έρεη αλζξψπνπο γχξσ ηνπ πνπ ζα ηνλ εθηηκνχλ. Γηαηί νη ζπνπδέο 

εθηφο ηνπ φηη ζνπ εμαζθαιίδνπλ δνπιεηά, ζνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα θαηαιάβεηο ηνλ θφζκν θαιχηεξα. Ο Γηψξγνο ηψξα είλαη κηθξφο θαη 

δελ θαηαιαβαίλεη θαη γθξηληάδεη γηα ην ζρνιείν θαη ηνπ επηζεκαίλσ φηη 

πξέπεη λα πεγαίλεη ζην ζρνιείν. Καη ν κπακπάο ηνπ ζπκθσλεί καδί κνπ 

γηα ηε ζεκαζία ηνπ ζρνιείνπ. (Η κόξθσζε απμάλεη ηηο κειινληηθέο 

θνηλσληθέο δπλαηόηεηεο θαη επθαηξίεο). 

Αεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο νηθνγέλεηαο ηεο Άλλαο. 

Δ κεηέξα ηεο- 40 ρξνλψλ - έρεη ηειεηψζεη ην Γπκλάζην θαη ήξζε 

απφ ηελ Ώιβαλία (Ώγ. αξάληα)πξηλ απφ 15 ρξφληα. Δ Άλλα γελλήζεθε 

ζηελ Βιιάδα. Έρεη θαη έλαλ κεγαιχηεξν αδεξθφ ν νπνίνο είλαη 18 

ρξνλψλ. Ο κπακπάο ηεο - 46 ρξνλψλ - ηειείσζε ην Γπκλάζην θαη 

δνπιεχεη σο εξγάηεο. 



91 
 

πλέληεπμε απφ ηε κεηέξα ηεο Άλλαο. 

- Ση πεξηκέλεηε απφ ην ζρνιείν; 

-Να γίλεη θαιή καζήηξηα θαη λα ζπνπδάζεη ζην Παλεπηζηήκην. 

Μαθάξη! 

-Γηαηί καθάξη; Σν βιέπεηε δχζθνιν; 

-Βμαξηάηαη γηαηί αλ ράζνπκε ηηο δνπιεηέο καο θαη κε απηφ 

αλαηξηρηάδσ γηαηί εθεί ηα ράζακε φια. 

Σεο Άλλαο ηεο ιέσ λα αθνχεη ηε δαζθάια ηεο, λα πξνζέρεη, λα 

είλαη ήξεκε θαη λα καζαίλεη, λα δίλεη ζσζηέο απαληήζεηο. Να είλαη 

ζπγθεληξσκέλε θαη λα ηειεηψλεη ηηο δνπιεηέο ηνπ ζρνιείνπ, ηεο ιέσ λα 

βνεζάεη ηε δαζθάια θαη άιια παηδηά πνπ ην ρξεηάδνληαη. Να αγαπάεη ηα 

παηδηά θαη λα κε καιψλεη καδί ηνπο. (Η κακά θαίλεηαη λα  γλσξίδεη όηη 

ζην ζρνιείν δελ επηηξέπεηαη ε έθθξαζε βίαηεο-επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

θαζώο θαη ζπλαηζζεκάησλ πνπ ζεσξνύληαη αξλεηηθά. Γλσξίδεη επίζεο όηη 

απαηηείηαη από ηα παηδηά λα θαηέρνπλ δεμηόηεηεο δηαρείξηζεο ησλ 

αξλεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ θαη   λα εθδειώλνπλ ζπκπεξηθνξέο αλάινγεο 

κε απηέο ησλ ελειίθσλ θαη κεηαθέξεη ζηελ Άλλα σο θήξπγκα απηή ηε 

γλώζε, όηη πξέπεη λα αγαπάεη όια ηα παηδηά θαη λα απνθεύγεη ηηο 

ζπγθξνύζεηο γηα λα αθνινπζεί έηζη ην εζηθό πξόηππν ηνπ ζρνιείνπ).  

Σν ζρνιείν ην εκπηζηεχνκαη, είλαη ππνζηεξηθηηθφ. Βγψ αθφκε 

δπζθνιεχνκαη κε ηε γιψζζα, αιιά κπνξψ λα ηε βνεζήζσ ηελ Άλλα.  

Γηα ’κέλα ην ζρνιείν είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, γηαηί κνξθψλεηαη 

θαλείο θαη βνεζηέηαη αξγφηεξα ζηε δσή ηνπ. 

Βκείο ζηελ Ώιβαλία πεξάζακε δχζθνια. Σα παηδηά κνπ δε ζέισ λα 

έρνπλ ηελ ίδηα ηχρε. Σνπο αμίδεη κηα θαιχηεξε δσή. Δ Άλλα είλαη πνιχ 

έμππλε θαη ζα ηα θαηαθέξεη. Ξέξσ φηη ζα ζπνπδάζεη, είλαη έλα ψξηκν 

παηδί. (Η θαιή ζρνιηθή πνξεία ζα νδεγήζεη ζηε ιήςε ελόο πηπρίνπ  ην 

νπνίν ζα απνηειεί εθόδην γηα απαιιαγή από δύζθνιεο ζπλζήθεο δσήο, 

κεηαλαζηεύζεηο, αλαγθαζηηθέο κεηαθηλήζεηο, αλέρεηεο). 
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Αεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο νηθνγέλεηαο ηεο Μαξίαο. 

Ο κπακπάο ηεο είλαη Βιιελνπφληηνο έρεη έξζεη απφ ηε Γεσξγία 4 

ρξφλσλ, έρεη ηειεηψζεη ην Αεκνηηθφ θαη αζρνιείηαη κε εκπφξην. Δ 

κεηέξα ηεο είλαη Βιιελίδα, 30 ρξφλσλ, έρεη ηειεηψζεη ην Λχθεην θαη 

εξγάδεηαη ζε θαθεηέξηα.  

πλέληεπμε απφ ηε κεηέξα ηεο Μαξίαο. 

- Ση πεξηκέλεηε απφ ην ζρνιείν; 

-Θα ήζεια λα ζπνπδάζεη, ην ζρνιείν είλαη ζεκαληηθφ. Θέισ λα 

κνξθσζεί γηα λα κάζεη θαη ηνλ θφζκν θαιχηεξα, λα μέξεη λα 

ζπκπεξηθέξεηαη, αιιά θαη λα βξεη δνπιεηά. ήκεξα αλ δελ μέξεηο 

γξάκκαηα είζαη ρακέλνο. 

Πάληα ηεο ιέσ λα πξνζέρεη ζην ζρνιείν, λα ζπκκεηέρεη, λα αθνχεη 

ηηο δαζθάιεο θαη λα κε δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα. Σεο ιέσ θάζε θνξά λα 

βιέπεη ηηο δηθέο κνπ ηαιαηπσξίεο γηα λα θαηαιάβεη φηη πξέπεη λα είλαη 

πνιχ θαιή καζήηξηα γηα λα κελ έρεη ηελ ηχρε ηε δηθή κνπ. Σεο έρσ 

εκπηζηνζχλε, μέξσ φηη ζα ηα θαηαθέξεη, είλαη έμππλν παηδί θαη 

πεηζκαηάξηθν. Ώλ βάιεη θάηη ζην κπαιφ ηεο ζέιεη λα ην πεηχρεη. Έηζη 

ζέισ λα βάιεη ζηφρν λα πεξάζεη ζην Παλεπηζηήκην θαη ην πηζηεχεηαη 

ζρεδφλ θάζε κέξα ηεο ην ιέσ! ρη κφλν ζε απηήλ, ην ίδην θάλσ θαη ζηα 

άιια κνπ παηδηά. ( Η κόξθσζε θαζηζηά ηνπο αλζξώπνπο ηζρπξνύο, κε 

επάισηνπο,  ηθαλνύο θαη επηδέμηνπο λα αληηδξάζνπλ απνηειεζκαηηθά ζηηο 

απμεκέλεο απαηηήζεηο ηεο δσήο). 

Αεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ Γηάλλε. 

Δ κεηέξα ηνπ έρεη ηειεηψζεη ην Γπκλάζην, είλαη 32 ρξνλψλ θαη 

δνπιεχεη σο θαζαξίζηξηα. Ο κπακπάο είλαη 38 ρξνλψλ, έρεη ηειεηψζεη ην 

Γπκλάζην θαη δνπιεχεη νηθνδφκνο. Έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζηελ Βιιάδα 

εδψ θαη 20 ρξφληα θαη έρνπλ έξζεη απφ ηελ Ώιβαλία. ηελ νηθνγέλεηα 

ππάξρεη θαη έλα κεγαιχηεξν αγφξη πνπ είλαη καζεηήο ζην Αεκνηηθφ. 
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πλέληεπμε απφ ηε κεηέξα ηνπ Γηάλλε. 

- Ση πεξηκέλεηε απφ ην ζρνιείν; 

-Με ελδηαθέξεη λα κνξθσζεί. Δ κφξθσζε έρεη αμία γηα κέλα, γηαηί 

καο πξνζθέξεη κηα ηζνξξνπεκέλε δσή. Πάληα δίλσ ζπκβνπιέο ζην 

Γηάλλε γηα ην πψο πξέπεη λα είλαη ζην ζρνιείν. ηαλ είζαη κνξθσκέλνο 

νη άιινη ζε ζέβνληαη, έρεηο αμία, δελ είζαη έλα ζθνππίδη. 

-Ση ελλνείηαη έρεηο αμία, ζε ζέβνληαη; 

-ηη νη άιινη ζε ππνινγίδνπλ, αλ πεηο θάηη ζα ζνπ δψζνπλ 

ζεκαζία, δελ ζα πνχλε απηή δελ μέξεη ηίπνηε, δελ έρεη λα καο πεη θάηη. 

Καη απηφ είλαη σξαίν, ληψζεηο φηη αμίδεηο, φηη είζαη «θάηη». Βγψ ήκνπλ 

άηπρε ζηε δσή κνπ, νη γνλείο κνπ δελ επέκελαλ λα ζπνπδάζσ. Ώλ 

ζπνχδαδα ζα είρα θαη άιιε δσή. Γη’ απηφ ζέισ ηα παηδηά κνπ λα είλαη 

θαινί καζεηέο θαη λα ηα θαηαθέξνπλ ζηε δσή ηνπο θαιχηεξα απφ καο. 

(Τνλίδεηαη ε ζεκαληηθόηεηα ηεο κόξθσζεο κε ηελ επξεία ηεο έλλνηα, ε 

νπνία πξνζθέξεη ελαιιαθηηθέο ιύζεηο, ηνλώλεη ηελ απηαμία θαη εληζρύεη 

ηελ απηνεηθόλα, θαη ηνπο ηξόπνπο πνπ νη άιινη ζε «βιέπνπλ» θαη 

«ζηέθνληαη» απέλαληί ζνπ, θαη ελ ηέιεη ζε αληηκεησπίδνπλ. Η ζρνιηθή 

επηηπρία εκπεξηθιείεη θαη ηελ θνηλσληθή επηηπρία ελώ ε ζρνιηθή απνηπρία 

νξίδεηαη κάιινλ από ηε κακά σο απνπζία απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο θαη 

απηνεθηίκεζεο).  

 

6.3.Γεληθά ζρόιηα από ην πιηθό ησλ ζπλεληεύμεσλ από ηνπο  

γνλείο –ύλνςε. 

 

Ώπφ ην πιηθφ ησλ ζπλεληεχμεσλ κε ηνπο γνλείο δηαθαίλεηαη ε 

επηζπκία ηνπο θαζψο θαη ε πξνζδνθία ηνπο λα είλαη ηα παηδηά ηνπο θαινί 

καζεηέο. Δ ζρνιηθή επίδνζε ηνλίδεηαη σο πξσηαξρηθή αμία θαη ε 

επηηπρία ζην ζρνιείν αμηνινγείηαη σο ζεκαληηθή. Δ έλλνηα ηνπ «θαινχ» 

καζεηή γη’ απηνχο εκπεξηέρεη - εθηφο απφ πςειέο καζεζηαθέο επηδφζεηο - 
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θαη θαιή ζπκπεξηθνξά πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ θνηλσληθφηεηα,  κε ηελ 

ππαθνή ζηελ εθπαηδεπηηθφ θαη ζηνπο θαλφλεο ηνπ ζρνιείνπ, ηελ απνθπγή 

δηαθσληψλ, δηελέμεσλ θαη ζπγθξνχζεσλ κε ηνπο άιινπο. Ίζσο νη 

ζπγθξνχζεηο λα είλαη επελδπκέλεο απφ ηνπο γνλείο κε λφεκα αξλεηηθφ 

γηαηί νδεγνχλ θαη θέξλνπλ ξήμεηο απνκαθξχλνπλ θαη δελ πξνσζνχλ 

θάπνηεο ζεηηθέο αιιαγέο γη’ απηφ θαη ε πξνηξνπή ηεο απνθπγήο ηνπο. Δ 

απνθπγή ησλ ζπγθξνχζεσλ γηα ηνπο γνλείο ίζσο λα δηαζθαιίδεη ηελ 

απνδνρή ησλ άιισλ, ηελ έληαμε ζηελ νκάδα, ηε δεκηνπξγία ελφο 

ππνζηεξηθηηθνχ θηιηθνχ πεξηβάιινληνο κε ζπλαηζζεκαηηθή αζθάιεηα θαη 

πξνζηαζία. 

ινη νη γνλείο έρνπλ ηε θηινδνμία λα ζπνπδάζνπλ ηα παηδηά ηνπο 

θαη λα «ηαθηνπνηεζνχλ» εξγαζηαθά θαη θνηλσληθά. ηε ξεηνξηθή φισλ 

ησλ γνληψλ ππάξρεη επίζεο ε αληίιεςε πεξί ρξεζηηθφηεηαο ηεο γλψζεο 

«ζα ηα θαηαθέξνπλ θαιχηεξα ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηε δσήο». Δ 

κφξθσζε αλαπηχζζεη ζπλήζεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ θαζηζηνχλ  

ηθαλνχο ηνπο αλζξψπνπο λα αληηκεησπίδνπλ ηελ πνιππινθφηεηα ηεο 

δσήο.  

Γηα φινπο ηνπο γνλείο ε ζρνιηθή απνηπρία ζπλδέεηαη ή νδεγεί ζε 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα, αδπλακία επίηεπμεο ζηφρσλ θαη δηακνξθψλεη 

δπζνίσλεο πξνβιέςεηο γηα ην κέιινλ ησλ παηδηψλ ηνπο. 

 

6.4.Οη ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο δηαρένληαη νη αληηιήςεηο  

ησλ γνληώλ θαη επεξεάδνπλ-δηακνξθώλνπλ ηηο  

ζρνιηθέο επηδόζεηο ησλ παηδηώλ ηνπο. 

 

Ώπφ ηηο απαληήζεηο ησλ γνληψλ αλαδεηθλχεηαη φηη αμηψλνπλ   απφ 

ηα παηδηά ηνπο λα ζηέθνληαη κε ζεβαζκφ απέλαληη ζηε γλψζε. Οη 

αμηψζεηο ησλ γνληψλ θαη ε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηε γλψζε εηζέξρνληαη 
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ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη δηακνξθψλνπλ πξαγκαηηθφηεηεο 

επεξεάδνληαο ηηο ζρνιηθέο δηαδξνκέο ησλ παηδηψλ ηνπο. 

Οη πεξηζζφηεξνη γνλείο είλαη «εθεί» ζε θάζε αίηεκα ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ γηα ζπλνκηιία θαη επηδηψθνπλ θαη κε δηθή ηνπο 

πξσηνβνπιία ηελ επηθνηλσλία κε ηελ εθπαηδεπηηθφ. 

Βηδηθφηεξα απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δίλεη ε κεηέξα ηνπ Ώληψλε 

θαίλεηαη φηη ε αμία ηεο κφξθσζεο έρεη δεζπφδνπζα ζέζε. Γηα ηελ 

νηθνγέλεηα, ηα κνξθσκέλα άηνκα είλαη επέιηθηα, ηθαλά θαη 

εππξνζάξκνζηα. Δ κφξθσζε επίζεο νπιίδεη ηα άηνκα κε δεμηφηεηεο λα 

ζπλάπηνπλ ζρέζεηο κε κεγαιχηεξε επθνιία θαη λα ηα θαηαθέξλνπλ ζε 

απηέο. Οη δπζθνιίεο γίλνληαη πην εχθνια δηαρεηξίζηκεο θαη 

αληηκεησπίδνληαη κε επζηνρία. 

Δ κεηέξα ζεκεηψλεη «αλ κέλακε Ρσζία ζα ήηαλ δχζθνια. Βίλαη 

αιήζεηα φηη ζπζηάζακε πξάγκαηα κε ηνλ εξρνκφ καο εδψ, αιιά πηζηεχσ 

πσο άμηδε λα γίλεη γηα ηα παηδηά καο». Δ κεηέξα δειψλεη φηη έγηλε κηα 

κεηαλάζηεπζε γηα ηα παηδηά. Δ πιεξνθνξία απηή ζα δηαρέεηαη θαη ζην 

παηδί ην νπνίν ζα έρεη εθηεζεί ίζσο αξθεηέο θνξέο ζε απηή. Ο Ώληψλεο 

θαηαιαβαίλεη ινηπφλ φηη απηφ ην ηαμίδη ηνπ εξρνκνχ ησλ γνληψλ ηνπ ζηελ 

Βιιάδα έγηλε γηα απηφλ θαη θαιείηαη απηή ηε ζπζία ησλ γνληψλ  λα ηελ 

αληηζηαζκίζεη κε ην λα είλαη θαιφο καζεηήο.  

Δ κεηέξα επίζεο επηζεκαίλεη φηη θαζεκεξηλά γίλεηαη 

θαζνδεγεηηθή γηα ηε ζρνιηθή-θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ Ώληψλε. 

Τπάξρεη ζχκπλνηα, ζπκθσλία-ζχκπιεπζε κε ηνλ κπακπά, γηα ην ηη 

πξέπεη λα θάλεη ην παηδί ζην ζρνιείν (λα πξνζέρεη ηελ εθπαηδεπηηθφ, λα 

κε δεκηνπξγεί θαζαξίεο, λα είλαη θαιφο, θιπ.). Ώπ’ φηη θαίλεηαη ε 

πνζφηεηα απηψλ ησλ αλαθνξψλ  πξνο ην παηδί είλαη κεγάιε θαη γίλεηαη 

ζε  θαζεκεξηλή βάζε. 

Σν ίδην γίλεηαη θαη κε ηνπο γνλείο ηνπ Κψζηα. Δ κεηέξα δειψλεη 

«δελ ππάξρεη κέξα πνπ δελ ηνπ ιέσ ηη πξέπεη λα θάλεη ζην ζρνιείν, ηνπ 
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ηνλίδσ φηη πξέπεη λα παξαθνινπζεί, λα αθνχεη ηε δαζθάια ηνπ, θιπ.» 

Πεξηκέλεη πνιιά απφ ηνλ ίδην «είλαη πνιχ έμππλνο θαη είκαη ζίγνπξε φηη 

ζα πάεη πνιχ κπξνζηά…» ιέεη. Αείρλεη εκπηζηνζχλε ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπ, 

ηηο εθηηκά θαη έρεη ηελ αμίσζε φηη ηελ εμππλάδα ηνπ ζα ηελ «πάεη 

παξαθάησ» ν Κψζηαο «ζα πάεη πνιχ κπξνζηά» ζεκεηψλεη.  

πλεξγάδεηαη κε ην ζρνιείν, αθηεξψλεη ρξφλν ζρεδφλ θαζεκεξηλά 

εξρφκελε ζε επαθή κε ηελ εθπαηδεπηηθφ γηα λα πιεξνθνξεζεί γηα ηηο 

επηδφζεηο ηνπ Κψζηα. Ώλαγλσξίδεη κε απηφ ηνλ ηξφπν ηε ζεκαληηθφηεηα 

ηνπ ζρνιείνπ θαη δίλεη ρξφλν θαη ρψξν ζε απηφ. Βπίζεο δειψλεη φηη 

αθηεξψλεη θαη ρξφλν ζην ζπίηη γηα ην παηδί «ηνπ δηαβάδσ παξακχζηα, ηνπ 

κηιάσ γηα ην θαζεζηψο πνπ είρακε ζηελ Ώιβαλία…» Δ παξνρή 

πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ έρνπλ ζεκαληηθφηεηα γηα ηε κεηέξα.  

Δ πςειή ηεο πξνζδνθία γηα κεγάιεο επηδφζεηο ηνπ Κψζηα δελ 

πξαγκαηψλεηαη κφλν κέζα απφ ην ζεβαζκφ ηεο απέλαληη ζηε γλψζε, ζην 

ζρνιείν, ζην ρξφλν θαη ζην «ρψξν» πνπ δίλεη αιιά θαη απφ ηε 

ζπλνιηθφηεξε αλαγλψξηζε ηνπ παηδηνχ ηεο γηα ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ («ζα 

ηα θαηαθέξεη»). Ο Κψζηαο θαιείηαη κέζα απφ έλα θαζήθνλ απέλαληη ζηε 

κακά λα είλαη θαιφο καζεηήο, ν «πξψηνο» καζεηήο, φπσο ιέεη ε ίδηα, 

πξαγκαηψλνληαο ηελ πξνζδνθία ηεο κακάο. 

Γηα ηε κεηέξα ηνπ Λεπηέξε ην ζρνιείν αλνίγεη ην δξφκν γηα ηηο 

επηηπρίεο ηεο δσήο. Δ κφξθσζε ζπλδέεηαη κε ηελ θαινδσΎα θαη ε 

απνπζία ηεο ζεκαίλεη θηψρεηα θαη αλέρεηα. Ο Λεπηέξεο ζαλ λα αθνχεη ηε 

κακά ηνπ λα ηνπ ιέεη «αλ αχξην δε ζέιεηο λα πεηλάζεηο, πξέπεη λα 

κνξθσζείο». Έηζη ε ζθέςε γηα ηελ έιιεηςε ηεο κφξθσζεο βηψλεηαη σο 

απεηιή γηα ηνλ Λεπηέξε θαη απηφ  ηνλ ελεξγνπνηεί θαη ηνλ θηλεηνπνηεί. 

εθψλεη ην ρέξη ζε εξσηήζεηο πνπ ηίζεληαη, δειψλνληαο κε απηφ ηνλ 

ηξφπν ζπκκεηνρή «είκαη εδψ, παξαθνινπζψ, πξνζπαζψ», αθφκε θαη αλ 

δελ μέξεη ηηο απαληήζεηο. Δ κφξθσζε γηα ηε κεηέξα εθηφο απφ ην φηη 

ζπλδέεηαη κε θαιχηεξε δσή, ππφζρεηαη θαη ελδπλάκσζε γηα λα 
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αληηκεησπίζεηο ηηο δπζθνιίεο ηεο θαη ηηο αλαηξνπέο ηεο (απψιεηα ηνπ 

κπακπά). «Οη άιινη ζε ππνινγίδνπλ αλ είζαη κνξθσκέλνο….» ζεκεηψλεη 

ε κακά. Βπνκέλσο ε κφξθσζε ζνχ θαηνρπξψλεη ζέζεηο θχξνπο θαη 

αλαγλψξηζεο σο ζεκαληηθνχ αλζξψπνπ. 

Δ κεηέξα ηνπ Υξήζηνπ θαίλεηαη θαη απηή απφ ηηο δειψζεηο ηεο φηη 

αθηεξψλεη ρξφλν  ζην ζπίηη γηα ην παηδί. «Σνλ ξσηάσ θαζεκεξηλά, ηη 

έθαλε ζην ζρνιείν…» ιέεη ε κακά. Δ εξψηεζε απηή δελ είλαη κφλν κηα 

εξψηεζε έγλνηαο γηα απηά πνπ έκαζε ν Υξήζηνο, αιιά δειψλεηαη κε 

απηφ ηνλ ηξφπν ζην παηδί φηη ν ρξφλνο πνπ δηαλχεη ζην ζρνιείν, είλαη 

έλαο ρξφλνο πνιχ ζεκαληηθφο, ν νπνίνο δελ πξέπεη λα ράλεηαη αιιά 

αληίζεηα λα αμηνπνηείηαη. 

Γηα ηε κεηέξα ηνπ Θαλάζε, ην ζρνιείν επηηειεί έλαλ ζεκαληηθφ 

ξφιν δηακφξθσζεο αμηψλ θαη ν Θαλάζεο θαιείηαη λα επσθειεζεί απφ 

απηφ, («ζα γίλεη ζσζηφο άλζξσπνο ζην ζρνιείν..» ιέεη ε κεηέξα ηνπ). 

Βπίζεο ζεκεηψλεη φηη αλ δελ κνξθσζεί θαλείο δπζθνιεχεηαη ζηε δσή ηνπ. 

Σν ζρνιείν παξέρεη εθφδηα γηα λα αληαπνθξηζεί θαλείο ζηηο απαηηήζεηο 

ηεο δσήο. ηηο αμίεο ηεο κεηέξαο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ηεο 

επειημίαο απέλαληη ζηηο δηάθνξεο πξνθιήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Γηα ηε κεηέξα ηεο Μαξίλαο επίζεο, ε κφξθσζε θαηέρεη ζεκαληηθή 

ζέζε. Οη ζπρλέο αλαθνξέο ηεο κεηέξαο πξνο ηε Μαξίλα γηα ην πφζν 

δηεπθνιπκέλε ζα είλαη ζηε δσή, θαίλεηαη λα αλήθνπλ ζην θαζεκεξηλφ 

ξεπεξηφξην ηνπ ιφγνπ ηεο. Μέζα απφ έλαλ ιφγν θαζνδεγεηηθφ, 

ζπκβνπιεπηηθφ θαη επεμεγεκαηηθφ «πεξλάεη» ζην παηδί, ηελ αμία ηνπ 

ζρνιείνπ, ην νπνίν εθηφο ησλ άιισλ - ππνζηεξίδεη ε κακά - ζνπ δείρλεη 

θαη ηξφπνπο λα ζρεηίδεζαη κε ηνπο άιινπο. Μέζα ζηα πηζηεχσ ηεο κακάο 

αλήθεη θαη ε ηδέα φηη ε κφξθσζε εληζρχεη ηελ απηνεθηίκεζή ζνπ θαη 

απμάλεη ην θνηλσληθφ ζνπ γφεηξν. 

Δ κεηέξα ηνπ Γηψξγνπ δειψλεη «εγψ, δελ πήγα ζρνιείν θαη ην 

κεηάλησζα πηθξά, αλ πήγαηλα, ζα είρε άιιε πνξεία ε δσή κνπ…».  Έηζη 
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«πεξλάεη» σο θξίζηκν θαη θαίξην δήηεκα ζην παηδί ηελ «ππφζεζε 

ζρνιείν». Δ ίδηα γηα ην παηδί, απνηειεί έλα πξφηππν απνθπγήο αλ ην ίδην 

ζέιεη λα δηαγξάςεη κηα επηηπρεκέλε πνξεία δσήο κε αλνηρηνχο νξίδνληεο, 

δξφκνπο απφ φπνπ ζα ιείπνπλ νη ηαιαηπσξίεο. Σν άγρνο ηνπ Γηψξγνπ γηα 

ην πξνθίι ελφο θαινχ καζεηή ζην ζρνιείν- φπσο αλαθέξζεθε ζηελ ελ 

ιφγσ ελφηεηα ηεο εξγαζίαο- είλαη κεγάιν. Δ κακά ρξεζηκνπνηεί 

δηάθνξνπο εθβηαζκνχο γηα ηελ δηαζθάιηζε ησλ πςειψλ επηδφζεσλ ηνπ 

Γηψξγνπ, νη νπνίνη έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε ζηεξήζεηο αγαπεκέλσλ 

ελαζρνιήζεψλ ηνπ. Δ κφξθσζε πξνζθέξεη επξπγψληα δηάζηαζε ζην 

βιέκκα, ε νπηηθή απνθηά εχξνο θαη γίλεηαη θαλείο ηθαλφο λα ππνςηάδεηαη 

ην ζφξπβν ησλ κειινχκελσλ θαη λα θάλεη επέιηθηεο εξκελείεο - θαίλεηαη 

λα πηζηεχεη ε κακά θαη ην κεηαθέξεη ζην Γηψξγν -(«ζα θαηαιαβαίλεη 

θαιχηεξα ηε δσή… ηνπ ιέσ»).   

Γηα ηε κακά ηεο Άλλαο νη θαιέο επηδφζεηο εμαζθαιίδνπλ ηελ 

απνθπγή κεηαθηλήζεσλ θαη κεηαλαζηεχζεσλ γηα ηελ αλαδήηεζε κηαο 

θαιχηεξεο δσήο. Οη κεηαλαζηεχζεηο θνπβαινχλ πφλν γηα ηνπο 

αλαγθαζηηθνχο απνρσξηζκνχο, δπζθνιίεο θαη δπζρέξεηεο. Δ έθζεζε ηεο 

Άλλαο ζε ηέηνηνπ είδνπο αλαθνξέο απνηεινχλ ηελ θηλεηήξηα δχλακε γηα 

κηα θαιή ζρνιηθή ζπκπεξηθνξά. Δ κεηέξα επηζπκεί γηα ην παηδί ηεο λα 

κελ θάλεη ηηο ίδηεο κεηαθηλήζεηο  φπσο ε ίδηα(«ηα παηδηά κνπ δε ζέισ λα 

έρνπλ ηελ ίδηα ηχρε…» ιέεη ε κακά). Βκπηζηεχεηαη ην παηδί ηεο, ην 

αλαγλσξίδεη σο έμππλν δειψλνληαο «είλαη πνιχ έμππλε θαη ζα ηα 

θαηαθέξεη…». Γηα ηελ Άλλα απηφ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί σο επηηαγή 

ψζεζεο. Σν ζρνιείν - φπσο πηζηεχεη ε κακά ηεο Άλλαο - κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ρξεηάδεηαη ηελ εμππλάδα,  ε νπνία απνηειεί ηεθκήξην γηα 

λα πξννδεχζεηο θαη λα ζεκεηψζεηο επηηπρίεο. Ώθηεξψλεη ρξφλν ζην παηδί 

γηαηί απηφ πνπ θάλεη ην παηδί ζην ζρνιείν είλαη ζεκαληηθφ (ην ξσηάεη ηη 

έκαζε, ηνπ δηαβάδεη παξακχζηα). 
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Σφζν ε κεηέξα ηνπ Γηάλλε, φζν θαη ηεο Μαξίαο, θαίλεηαη λα 

επηζεκαίλνπλ ζηα παηδηά ηνπο ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ θαη ηε 

δηαζθάιηζε κηαο δσήο άλεηεο θαη εχθνιεο κέζα απφ κηα επηηπρεκέλε 

ζρνιηθή δηαδξνκή. Φαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη 

θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ αλζξψπσλ κε βάζε ην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν 

ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο επηθνηλσλία κε ηα παηδηά ηνπο. Μνηάδεη ζαλ λα 

ζέινπλ λα πξαγκαηψζνπλ ηα δηθά ηνπο φλεηξα κέζα απφ ηηο επηηπρίεο ησλ 

παηδηψλ ηνπο.  

Βλ θαηαθιείδη, φινη νη γνλείο θαίλεηαη λα αλεζπρνχλ γηα ην κέιινλ 

ησλ παηδηψλ ηνπο θαη πηζηεχνπλ φηη ε επηηπρεκέλε ζρνιηθή πνξεία ηνπο 

ζα ηα πξνθπιάμεη απφ θαθνηπρίεο. Ώπηφ κεηαθέξεηαη κέζα απφ ηνλ 

θαζεκεξηλφ ηνπο ιφγν ζηα παηδηά. ηηο πξσηαξρηθέο ηνπο επηδηψμεηο 

αλήθεη ην λα είλαη ηα παηδηά ηνπο θαινί καζεηέο θαη απηφ ην αίηεκά ηνπο 

δηαηππψλεηαη θπξίσο ιεθηηθά («λα πξνζέρεηο, λα αθνχο ηε δαζθάια 

ζνπ…»). Δ αμία ηεο κφξθσζεο είλαη ζεκαληηθή θαη επηβάιιεη 

ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο ζηα παηδηά. Οη αλαθνξέο θαη νη αθεγήζεηο 

ησλ γνληψλ ζηα παηδηά ηνπο γηα ηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο δσήο ηνπο θαη ηηο 

αλαγθαζηηθέο ηνπο κεηαθηλήζεηο ηα αλαγθάδεη λα «βιέπνπλ» φηη ηα 

πξάγκαηα κπνξεί λα είλαη απειπηζηηθά, αιιά πξέπεη ηα ίδηα λα 

δεζκεπηνχλ ζε απνθάζεηο αιιαγήο ηνπο. Καη ε αιιαγή ζα έξζεη κέζα 

απφ ηε κφξθσζε. Δ κφξθσζε απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηελ αιιαγή θαη 

ηε βειηίσζε ησλ φξσλ ηεο δσήο ηνπο. 

αλ λα πεξηκέλνπλ νη γνλείο ηελ εθπιήξσζε ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο 

κέζα απφ ηαπηίζεηο θαη πξνβνιέο ησλ δηθψλ ηνπο «ζέισ» ζηα παηδηά 

ηνπο. Δ πξαγκάησζε ησλ επηζπκηψλ ηνπο ζαλ λα παξαπέκπεηαη ζε έλα 

ρξφλν κεηαγελέζηεξν. Ώπηφ ίζσο λα απνηειεί ηελ ειπίδα γη’ απηνχο θαη 

ην θαηαθχγηφ ηνπο. Έηζη ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία κέζσ ησλ παηδηψλ ηνπο 

νη ελδερφκελεο αθπξσκέλεο επηζπκίεο ηνπο θαη νη αλνινθιήξσηνη πφζνη 

ηνπο λα πξαγκαησζνχλ.  
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πλνςίδνληαο, νη γνλείο θαίλεηαη λα πηζηεχνπλ φηη ην κέιινλ ησλ 

παηδηψλ ηνπο θξίλεηαη απφ ην ζρνιείν θαη γίλνληαη αξσγνί 

ππνζηεξίδνληαο ηε ζρνιηθή ηνπο πξνζπάζεηα θαη κεηαθέξνληαο ηηο 

αληηιήςεηο ηνπο θαη ηηο αμίεο ηνπο ζηα παηδηά ηνπο. 

Σν ζρνιείν γηα ηνπο γνλείο ζα δηακνξθψζεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ 

«δξαπέηε» ηεο θνηλσληθήο ηνπο ηάμεο. Σα παηδηά ηνπο «νθείινπλ» λα 

νηθνδνκήζνπλ ηαπηφηεηεο «θαιψλ καζεηψλ» γηα λα αιιάμνπλ ην 

θνηλσληθφ ηνπο πεπξσκέλν, λα ιχζνπλ ηα ζέκαηα επηβίσζήο ηνπο, λα 

ζπγθξνηήζνπλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο ηαπηφηεηεο θαη ηηο επαγγεικαηηθέο 

ηνπο ηαπηφηεηεο αθνχ ην δηθφ ηνπο «ζηελφ» νηθνλνκηθφ-θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ αδπλαηεί λα ηνπο πξνζθέξεη. («Βγψ δελ έρσ λα ηνπ δψζσ 

ηίπνηε… νχηε πεξηνπζίεο, νχηε δνπιεηέο...» δειψλεη ε κακά ηνπ 

Λεπηέξε.) 
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Κεθάιαην 7. 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ–ΥΟΛΙΑΜΟΙ 

 

Ώθεηεξία ηεο έξεπλαο -φπσο έγηλε αλαθνξά ζε πξνεγνχκελε 

ππνελφηεηα ηεο εξγαζίαο -  ήηαλ ε δηαπηζησκέλε πςειή ζρνιηθή επίδνζε 

ησλ κεηαλαζηψλ θαη παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ ζε αληίζεζε κε έξεπλεο 

πνπ ζπλέδεαλ ην ρακειφ θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν κε ρακειέο 

επηδφζεηο. 

ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο παξαηέζεθαλ ζεσξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο πνπ ζπλδένπλ ηε ζρνιηθή επηηπρία/απνηπρία κε δηάθνξνπο 

παξάγνληεο θαη αλαδεηθλχεηαη φηη ε ζρνιηθή επηηπρία ή απνηπρία είλαη 

έλα θαηλφκελν ηδηαίηεξα ζχλζεην θαη πνιππαξαγνληηθφ θαη κηα 

κνλνζήκαληε εξκελεία δελ αξθεί γηα λα ην εμεγήζεη. Γηα λα δνζεί 

απάληεζε ζην πψο επί παξαδείγκαηη καζεηέο πνπ - παξά ηελ δπζκελή 

θνηλσληθή ζέζε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο - μεπεξλνχλ ην θξάγκα ηεο 

ζρνιηθήο απνηπρίαο ζα πξέπεη λα αμηνινγεζεί ην πιήζνο ησλ 

παξαγφλησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη πξνθαινχλ ζρνιηθέο επηηπρίεο. 

Μεηαμχ ησλ παξαγφλησλ απηψλ ζπγθαηαιέγνληαη ε ηδηαηηεξφηεηα θαη ε 

ηζηνξία ησλ αηφκσλ, ε θνηλσληθή, ε πνιηηηζκηθή θαηαγσγή ηνπο, ε 

νηθνλνκηθή θαη κνξθσηηθή θαηάζηαζή ηνπο. Ώθφκε ζεκαληηθφ ξφιν 

παίδεη ην πψο ηα ίδηα ηα ππνθείκελα λνεκαηνδνηνχλ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 

βηψλνπλ, ην πιέγκα ησλ ζρέζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ, κεηαμχ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ. 

Σν εζλνγξαθηθφ πιηθφ θαη ε επεμεξγαζία ηνπ κέζα απφ 

δηαδηθαζίεο αλαζηνραζκνχ, αλέδεημε φηη θάζε εθπαηδεπηηθή πξάμε 

επεξεάδεηαη θαη εμαξηάηαη απφ ηελ άπνςε θαη ηηο ζηάζεηο απηψλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ. Δ εξκελεία γηα ην ηη ζπληειείηαη ζηα πιαίζηα ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, δηακνξθψλεη ζέζεηο θαη παξάγεη ζπκπεξηθνξέο 

νη νπνίεο απνηππψλνληαη ζε απνηειέζκαηα πνπ αμηνινγνχληαη 
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παηδαγσγηθά. Καηαιπηηθφ ξφιν επίζεο παίδνπλ ηα «ζρήκαηα»- 

ζεσξεηηθά θαη κε - πνπ έρεη ν εθπαηδεπηηθφο γηα ηα δξψκελα ηεο ηάμεο. 

Οη πξνζδνθίεο ηνπ, νη πξνθαηαιήςεηο ηνπ, νη αλαθνξέο ηνπ ζε ζεσξίεο 

δηακνξθψλνπλ ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη θαη ηηο επηδφζεηο πνπ 

παξάγνληαη. Ο Σάληαξνο (2002) ζεκεηψλεη φηη ν εθπαηδεπηηθφο ζηηο 

ζπλαιιαγέο ηνπ κε ηνπο καζεηέο ελεξγνπνηεί κεραληζκνχο νη νπνίνη 

επεξεάδνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ επίδνζε ησλ 

καζεηψλ ηνπ. 

εκαληηθφ ξφιν ζην ηη παξάγεηαη κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε, φπσο 

ππνγξακκίζηεθε, παίδνπλ θαη νη δηαδηθαζίεο λνεκαηνδνηήζεσλ ζηηο 

νπνίεο εκπιέθνληαη καζεηέο, εθπαηδεπηηθνί, γνλείο. Σν λφεκα πνπ 

απνδίδεηαη ζηε γλψζε θαη ζηηο ζρέζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη απφ ηνπο 

κεηέρνληεο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία επεξεάδεη ηελ επίδνζε  ησλ 

καζεηψλ. Οη καζεηέο επίζεο είλαη γεγνλφο πσο θνπβαινχλ ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπο ζην ζρνιείν. Οη αμίεο ηεο νηθνγέλεηαο, νη απφςεηο ηεο, ε 

ζηάζε ηεο θαη ε ζρέζε ηεο κε ηε γλψζε απνηεινχλ απφζεκα ησλ 

καζεηψλ πνπ ελεξγνπνηείηαη θαη δηαπιέθεηαη κε ηα ζπζηήκαηα αμηψλ θαη 

πεπνηζήζεσλ ησλ άιισλ εκπιεθνκέλσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Κάζε κνξθή ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ κπνξεί λα ππαγνξεχεηαη απφ 

ηηο εζσηεξηθεπκέλεο θσλέο ησλ «εκαληηθψλ Άιισλ» νη νπνίεο 

ζεκαηνδνηνχληαη θαη απφ ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ιακβάλνπλ ρψξα 

θαη εθθξάδνληαη. 

Βηδηθφηεξα απφ ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο πξνέθπςε φηη νη καζεηέο 

ηεο νκάδαο-ζηφρνπ λνεκαηνδνηνχλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα δξψκελα ηεο 

ηάμεο κε ηνπο δηθνχο ηνπο κνλαδηθνχο ηξφπνπο. Σα απνηειέζκαηα - 

καζεζηαθά θαη θνηλσληθά - πνπ παξάγνληαη είλαη επήξεηα ησλ δηθηχσλ 

αιιειεπίδξαζεο. 
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Με βάζε ηνπο παηδαγσγηθνχο άμνλεο παξαηήξεζεο,  νη καζεηέο 

πνπ παξαηεξήζεθαλ θάλεθε φηη έρνπλ αλεπηπγκέλε ηελ θνπιηνχξα ηεο 

πξνζπάζεηαο θαη θξνληίδνπλ λα ρηίζνπλ ην πξνθίι ηνπ «θαινχ» καζεηή 

εθπιεξψλνληαο πξνζδνθίεο θαη επηζπκίεο φρη κφλν ησλ γνληψλ ηνπο αιιά 

θαη ηεο εθπαηδεπηηθνχ. Οη καζεηέο θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηα γηα ηελ 

επίηεπμε ζεκαληηθψλ ζηφρσλ. Τπάξρεη θίλεηξν ζηνπο καζεηέο  γηα 

πξνβάδηζκα αιιά θαη ην άγρνο ηεο απνηπρίαο πνπ ζπλαξηάηαη απφ ηελ 

έκθαζε πνπ δίλεηαη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο γηα ηε ζρνιηθή ηνπο 

ζπκπεξηθνξά. Πνιιέο θνξέο νη καζεηέο δηαθαηέρνληαλ απφ ηελ επηζπκία 

ηεο ζπκκεηνρήο αλεμάξηεηα απφ ην αλ απαληνχζαλ ζσζηά ζηηο 

εξσηήζεηο πνπ ηνπο απεπζχλνληαλ, έρνληαο ηελ πίζηε φηη έηζη ρηίδνπλ 

θαη πξνζηαηεχνπλ ηελ ηαπηφηεηα ελφο «θαινχ» καζεηή. Βλφο καζεηή, ν 

νπνίνο ζα απνθηήζεη ηελ εχλνηα ηνπ δαζθάινπ ηνπ - ν νπνίνο ζα 

ηνπνζεηεζεί ζεηηθά απέλαληί ηνπ - ελφο καζεηή πνπ αθνινπζεί ηνπο 

θαλφλεο, πεηζαξρεί ζε απηνχο θαη ζπλεηίδεη φζνπο πξνζπαζνχλ λα ηνπο 

αθπξψζνπλ.  Γηα ηνπο καζεηέο ίζσο ε ζρνιηθή επηηπρία λα θαηνρπξψλεη 

ζέζεηο θχξνπο κε ζπλέπεηα λα ζέηνπλ ζηφρνπο ςειήο επίδνζεο θαη θαιήο 

ζπκπεξηθνξάο-δηαγσγήο. πλνςίδνληαο νη καζεηέο θξνληίδνπλ γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ζεθψλνπλ ρέξη, απαληνχλ 

ζηηο εξσηήζεηο, νινθιεξψλνπλ εξγαζίεο κε ππεπζπλφηεηα, αθνινπζνχλ 

θαλφλεο, έρνπλ αλεπηπγκέλεο θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο 

γηα ζχλαςε, δηαηήξεζε ζρέζεσλ θαη ζπλχπαξμεο ζηελ νκάδα θαη 

αληαπνθξίλνληαη ελ ηέιεη κε επάξθεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζηα 

δεηνχκελα πνπ ηίζεληαη απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ηελ 

εθπαηδεπηηθφ. Οη πξνηεξαηφηεηεο ησλ γνληψλ ηνπο γηα πςειέο απνδφζεηο 

θαη θαιή ζπκπεξηθνξά θαίλεηαη λα πηνζεηείηαη απφ ηα παηδηά ηα νπνία 

ηαπηίδνληαη κε ηνπο θαλφλεο πνπ ππαγνξεχνληαη απ’ απηνχο. Δ 

πηνζέηεζε ησλ αμηψλ ησλ γνληψλ εθθξάδεηαη θαη ζηηο ιεθηηθέο αλαθνξέο 
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ησλ παηδηψλ θαη ζηελ αλάγθε ηνπο λα δηαζθαιίζνπλ ζεηηθή 

αλαηξνθνδφηεζε θαη επηβξάβεπζε απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ. 

Ώπφ ηελ επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ νη γνλείο ηεο 

παξαηεξνχκελεο νκάδαο ησλ καζεηψλ, θαίλεηαη λα εκπηζηεχνληαη ην 

ζρνιείν θαη «ζηέθνληαη» κε εκπηζηνζχλε θαη ζεβαζκφ απέλαληη ζε απηφ. 

Ώληηιακβάλνληαη ην ζρνιείν σο έλαλ πφιν απνθιεηζηηθά ππεχζπλν γηα 

ηελ κεηαβίβαζε ησλ γλψζεσλ θαη γεληθφηεξα γηα ηελ αγσγή ησλ παηδηψλ 

ηνπο. Θέηνπλ πςειέο εθπαηδεπηηθέο πξνζδνθίεο, ε ζρνιηθή επηηπρία 

ζεσξείηαη ζεκαληηθή απ’ απηνχο θαη ηεο πξνζδίδνπλ κεγάιε αμία. 

Θεσξνχλ πνιχ ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ παηδηνχ ηνπο ην λα 

δηδαρηεί θαινχο ηξφπνπο, ζεβαζκφ ζηνπο κεγαιχηεξνπο θαη ππαθνή ζην 

δάζθαιν. Δ πξφνδνο ζην ζρνιείν θαη ε κφξθσζε ζεσξείηαη απφ ηνπο 

γνλείο σο έλαο ηξφπνο θνηλσληθήο αλφδνπ θαη θαηαμίσζεο θαη θαιχηεξεο 

πνηφηεηαο δσήο. Δ κφξθσζε απνηειεί κέζν αλεχξεζεο δνπιεηάο, 

δηαγξάθεη επνίσλεο πξννπηηθέο γηα ην κέιινλ θαη θαηά ζπλέπεηα 

«ππφζρεηαη» βειηίσζε ησλ φξσλ δσήο. Φαίλεηαη λα αληηκεησπίδνπλ ην 

ζρνιείν σο κνριφ θνηλσληθήο επηηπρίαο θαη έρνπλ ζπλείδεζε ηεο 

ζεκαζίαο ησλ ζπνπδψλ θαη ηεο ζρνιηθήο επηηπρίαο γηα ηελ νηθνδφκεζε 

ελφο θαιχηεξνπ κέιινληνο. Οη γνλείο πηζηεχνπλ φηη ε θαιή ζρνιηθή 

επίδνζε δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαηνπηλή εξγαζηαθή 

εμαζθάιηζε θαη επεκεξία ησλ παηδηψλ ηνπο νη νπνίεο δηαζθαιίδνπλ θαη 

θαηαμησκέλε θνηλσληθή ζέζε θαη πξνθπιάζζνπλ απφ θαθνηπρίεο ηεο 

δηθήο ηνπο κνίξαο (αλέρεηα, κεηαλαζηεχζεηο). 

Βηδηθφηεξα, νη γνλείο αμηψλνπλ απφ ηα παηδηά ηνπο εθηφο απφ 

θαιέο επηδφζεηο, λα είλαη επγεληθνί, θνηλσληθνί, λα κελ εκπιέθνληαη ζε 

θαπγάδεο, λα κελ θάλνπλ αηαμίεο, λα κελ πξνθαινχλ πξνβιήκαηα, λα 

ζέβνληαη ηελ εθπαηδεπηηθφ  θαη λα πεηζαξρνχλ. ηελ πξαγκαηνπνηεζείζα 

έξεπλα θαίλεηαη λα κελ δηαπηζηψλνληαη δηαθνξέο ζηηο πξνζδνθίεο ησλ 

γνληψλ θαη ζηηο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο. Οη πςειέο πξνζδνθίεο ησλ 
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γνληψλ γηα θαιή ζρνιηθή πνξεία ησλ παηδηψλ ηνπο θαίλεηαη πσο έρεη 

κεηαβηβαζηεί - φπσο πξναλαθέξζεθε - θαη ζηα παηδηά ηνπο ηα νπνία 

ζέηνπλ πςεινχο ζηφρνπο. Οη αμίεο θαη νη πξνζδνθίεο ησλ γνληψλ 

θαζξεθηίδνληαη ζηηο καζεζηαθέο θαη θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ 

παηδηψλ. Σα παηδηά-καζεηέο ελζσκαηψλνληαο ηηο αμίεο ηεο νηθνγέλεηαο 

θαη  ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ηεο  δνκνχλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο. ιν ην 

απφζεκα πνπ «θνπβαινχλ» απφ ηελ νηθνγέλεηα απνθηά ηδηαίηεξε 

ζεκαζία θαη βάξνο απνηειψληαο νδεγφ ζπκπεξηθνξψλ. Σα παηδηά 

«γίλνληαη πνιχηηκα» γηαηί ζην πξφζσπφ ηνπο ππάξρεη ε ειπίδα ηεο 

πξαγκάησζεο ίζσο ησλ πξνζδνθηψλ ησλ γνληψλ. Δ ζρνιηθή επηηπρία ησλ 

παηδηψλ κπνξεί λα βηψλεηαη σο πξνζσπηθή επηηπρία ησλ ίδησλ ησλ γνληψλ 

ηνπο εληζρχνληαο έηζη θαη ην αίζζεκα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο.  

Οη αμίεο θαη νη απφςεηο ηεο νηθνγέλεηαο δηαρένληαη κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο ζηα παηδηά. Οη πξνζθηιέζηεξνη ηξφπνη θαίλεηαη λα είλαη ε 

πνζφηεηα ησλ αλαθνξψλ κέζα απφ έλα ιφγν θαζνδεγεηηθφ θαη 

ζπκβνπιεπηηθφ γηα ην ηη πξέπεη λα θάλνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην ζρνιείν 

έηζη ψζηε λα δηαζθαιίζνπλ ην εηζηηήξην εηζφδνπ γηα ην Παλεπηζηήκην θαη 

θαηά ζπλέπεηα ηελ εμαζθάιηζε κηαο δσήο άλεηεο θαη εχθνιεο.  

Βλ θαηαθιείδη, νη γνλείο ησλ καζεηψλ, πηζηεχνπλ φηη ε ζρνιηθή 

επηηπρία ππφζρεηαη θαιχηεξν επίπεδν δηαβίσζεο θαη εληζρχεη ηηο ειπίδεο 

θαη ηελ αηζηνδνμία γηα θαιχηεξν κέιινλ ησλ παηδηψλ ηνπο. Οη γνλείο 

έρνπλ ηελ πίζηε φηη ε θαιή ζρνιηθή δηαδξνκή ζα νδεγήζεη ζηε ιήςε 

πηπρίνπ, ην νπνίν ζα πξνζηαηέςεη απφ ηελ επηζηξνθή ζηε ρψξα 

πξνέιεπζή ηνπο θαη γεληθφηεξα ε καζεζηαθή πνξεία ηνπ καζεηή - κε φ,ηη 

απηή εκπεξηέρεη (επίδνζε, θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά) – θαζνξίδεη ηελ φιε 

κεηέπεηηα πνξεία ζηε δσή.  Δ ηδέα φηη ειέγρνπλ ηε ζρνιηθή ζπκπεξηθνξά 

ησλ παηδηψλ ηνπο  πεξηνξίδεη ηηο αλεζπρίεο θαη ηηο αγσλίεο ηνπο. Οη 

γνλείο θαίλεηαη λα έρνπλ ηελ πίζηε, φηη ε ιήςε ελφο πηπρίνπ αθφκε θαη 

αλ δελ αμηνπνηεζεί, θαζηζηά ηνπο αλζξψπνπο ηθαλνχο γηα ζχλαςε 
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ζρέζεσλ, αμηνζέβαζηνπο, κε θχξνο, εππξνζάξκνζηνπο, θαη ππφζρεηαη 

κηα δσή ιηγφηεξν ηαιαηπσξεκέλε θαη δχζθνιε. 

Πέξα ηειηθά απφ παξάγνληεο φπσο ην επίπεδν κφξθσζεο ησλ 

γνληψλ, ε θνηλσληθή ζέζε, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ππάξρνπλ άιιεο 

παξάκεηξνη πνπ θαηεπζχλνπλ νηθνγελεηαθνχο «ζρεδηαζκνχο» θαη φλεηξα 

γηα επηηπρίεο θαη ελδπλακψλνπλ ηα θίλεηξα ησλ παηδηψλ έηζη ψζηε λα  

απνθνκίζνπλ ηα κέγηζηα απφ ην ζρνιείν. Οη παξάκεηξνη απηνί κπνξεί λα 

ζπλδένληαη κε θηινδνμίεο ησλ γνληψλ, κε ηηο αμίεο ηνπο θαη ηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ αληθαλνπνίεησλ αλαγθψλ ηνπο. Πέξα σζηφζν απφ 

απηνχο ηνπο παξάγνληεο ζεκαληηθή ζέζε θαηέρεη ην λφεκα πνπ 

απνδίδνπλ νη καζεηέο ζηηο επηηαγέο ηεο νηθνγέλεηαο, ζηηο δξάζεηο ηνπο ηα 

νπνίν ελ ηέιεη ηνπο «θαζνδεγνχλ». Σν λφεκα πξνθχπηεη σο παξάγσγν 

ησλ ζρέζεσλ θαη βξίζθεηαη ζε αέλαε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο.   

Κιείλνληαο ζα ήζεια λα επηζεκάλσ φηη απφ ηε δηεμαγσγή ηεο 

έξεπλαο αλαδχζεθαλ εξσηήκαηα ηα νπνία ίζσο ππαγνξεχνπλ κειινληηθέο 

έξεπλεο. 

Έξεπλα κεγαιχηεξεο έθηαζεο ζα κπνξνχζε λα δηεξεπλά ηνπο 

ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε επίδνζε αιινδαπψλ θαη παιηλλνζηνχλησλ 

καζεηψλ - κε φιεο ηηο παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο- ζεκεηψλεη θάκςε ζηε 

κεηαγελέζηεξε ζρνιηθή δηαδξνκή ηνπο. 

Θα είρε ελδηαθέξνλ επίζεο, λα κειεηεζεί αλ ηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη ην απζηεξφ γλσζηνθεληξηθφ κνληέιν ησλ άιισλ 

βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο ην νπνίν δελ επηηξέπεη ειαζηηθφηεηα θαη 

επιπγηζία απνηεινχλ παξάγνληεο ρακειψλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ. 
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Αληί επηιόγνπ 

 

Κιείλνληαο παξαζέησ έλα απφζπαζκα απφ ηνWittgenstein, 

έρνληαο ηελ αίζζεζε φηη αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξνζπάζεηά κνπ λα 

«θαηαλνήζσ…». 

«Λέκε γηα θάπνηνπο αλζξώπνπο όηη καο είλαη δηαθαλείο. Ωζηόζν 

είλαη ζεκαληηθό, όζνλ αθνξά απηή ηελ παξαηήξεζε, όηη έλαο άλζξσπνο 

κπνξεί λα είλαη νιόηεια αηληγκαηηθόο γηα έλαλ άιιν… Δελ θαηαλννύκε 

ηνπο αλζξώπνπο. (Καη όρη επεηδή δελ γλσξίδνπκε ηη ιέλε κέζα ηνπο). Δελ 

κπνξνύκε λα ζπληνλίζνπκε ην βήκα καο κε ην δηθό ηνπο». 
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