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- Ευχαριστήριο σηµείωµα 
 
 

 Ο σχεδιασµός, η οργάνωση και εκπόνηση ενός ερευνητικού εγχειρήµατος είναι µια επίπονη 
διαδικασία που αποτελείται από πολλά αλληλοσυνδεόµενα στοιχεία, από στάδια.  Είναι µια δυναµική 
πορεία που µοιάζει µε ένα ταξίδι : περιλαµβάνει τον φαντασιακό σχεδιασµό του, την αναζήτηση µέσων 
και τρόπων επίτευξή του, τον σχεδιασµό του βάσει των ρεαλιστικών στοιχείων της πραγµατικότητας, 
την πρόβλεψη των αντιξοοτήτων και εµποδίων, που είναι και αυτά ζωτικά και απαραίτητα στοιχεία, την 
συλλογή εφοδίων και προµηθειών και τέλος την εφαρµογή, την πορεία, την συλλογή εµπειριών, την 
ολοκλήρωση και βέβαια τον οραµατισµό ενός νέου ταξιδιού, ενός δυσκολότερου εγχειρήµατος. 
 
 Ο ταξιδιώτης συλλέγει πολλά από το ταξίδι του, την εµπειρία, την αυτογνωσία, τη χαρά της 
εξερεύνησης αγνώστων γαιών, την υπερκέραση των εµποδίων, την επικοινωνία, αλλά δεν είναι µόνος.  
Προχωρά στο ταξίδι του µε την αρωγή ανθρώπων, που τον προµηθεύουν µε γνώσεις, πίστη, ψυχικά 
εφόδια.  Και όλοι αυτοί αξίζουν � και τυγχάνουν � ισάξια αναγνώριση και τιµή. 
 
 Έτσι, ένα µεγάλο ευχαριστώ στον κο Μιχάλη ∆αµανάκη, επιβλέποντα καθηγητή, που πίστεψε 
αρχικά στην αναγκαιότητα και την σηµασία των αναζητήσεών µου, αλλά και για την πολύτιµη αρωγή 
του σε κάθε τοµέα του εγχειρήµατος προσφέροντας τις καίριες και ξεκάθαρες παρατηρήσεις του.  Όλα 
αυτά λειτούργησαν ως φάρος που έκανε διακριτά τα εµπόδια. 
 
 Επίσης θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες µου στον κο Μιχάλη Βάµβουκα, ο οποίος µε τις 
εύστοχες παρατηρήσεις του και την συµβολή του στον µεθοδολογικό κυρίως σχεδιασµό της έρευνας, 
δίδαξε µε άκρως παιδαγωγικό τρόπο, το πώς χαράσσεται µια ερευνητική πορεία, έτσι ώστε να µη χαθεί 
κανείς σε όποιο ταξίδι σχεδιάσει. 
  
 Θερµά ευχαριστώ και στον κο Κώστα Χρυσαφίδη, που προσέφερε πολλά από τα γνωστικά του 
εφόδια φωτίζοντας και αυτός µε την σειρά του τη δύσκολη αυτή πορεία.  Καίριος, λακωνικός και πράος 
αποτέλεσε πηγή έµπνευσης για την ερευνήτρια ήδη από τα φοιτητικά χρόνια, όταν µετέφερε από την 
πανεπιστηµιακή έδρα, τις γνώσεις του αλλά και την σταθερή του πίστη στις παιδαγωγικές αρχές που 
µεταλαµπάδευε στους φοιτητές του. 
 
 Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού πολλοί σηµαντικοί άνθρωποι συνέβαλαν καθοριστικά για την 
οµαλή του εξέλιξη, ο καθένας µε το δικό του τρόπο.  ∆εν ξεχνώ, λοιπόν, την ηθική συµπαράσταση της 
κας ∆ήµητρας Μακρυνιώτη, η οποία µ� εµψύχωνε µε ειλικρινή και ανθρώπινο τρόπο φροντίζοντας ν� 
αµβλύνει τις πρώτες ανησυχίες για τον σχεδιασµό και την οργάνωση του ταξιδιού προσφέροντας την 
ερευνητική της εµπειρία και σοφία, την ευχαριστώ πολύ. 
Τις ευχαριστίες µου εκφράζω και στον κο Αθανάσιο Γκότοβο, που και αυτός στις πρώτες ώρες του 
ταξιδιού, τις ώρες αγωνίας µπροστά στο άγνωστο, προσέφερε µε λίγα θερµά και ειλικρινή λόγια, αλλά 
και τον κο Αθ. Φθενάκη, ο οποίος ανταποκρίθηκε στο κάλεσµα για βοήθεια και υποστήριξη. 
 
 Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας όλα τα παιδιά του νηπιαγωγείου στο οποίο 
διεξήχθη η έρευνα.  Θα ήθελα να παραθέσω τα ονόµατά τους ένα προς ένα, αν δεν µε δέσµευαν οι 
δεοντολογικοί κανόνες.  Η αγάπη, η προθυµία και αναγνώριση µε την οποία µε περιέβαλαν από την 
πρώτη στιγµή, η αφοσίωσή τους, ήταν από τα σηµαντικότερα στοιχεία που οδήγησαν στην εφαρµογή 
και ολοκλήρωση του παρόντος ερευνητικού πονήµατος.  Η τιµή που µου έκαναν και η διάθεση 
συνεργασίας είναι µια από τις µεγαλύτερες αµοιβές του ερευνητή.  Οι ευχαριστίες µου απευθύνονται 
και στους γονείς των παιδιών και βέβαια τη νηπιαγωγό, την Κλαίρη, που µε δέχτηκε χωρίς κανένα 
ενδοιασµό, µε ειλικρινή φιλική στάση και κάθε διάθεση συνεργασία, αλλά και την σύµβουλο 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, την κα Γορανίτου, για την πίστη και την υποστήριξή της. 
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 Τέλος, να εκφράσω τις ευχαριστίες µου στους γονείς µου, Γιάννης και Κωνσταντία, στην 
αδελφή µου, Βαγγελιώ, οι οποίοι προσέφεραν τη βοήθεια και υποστήριξή τους απλόχερα.  Και βέβαια 
πολύτιµη υλική και συναισθηµατική υποστήριξη προσέφεραν οι εκλεκτοί φίλοι και φίλες, οι Κατερίνα, 
Θεοδοσία, Μαντώ, Κυριακή, Αγνή, Βασίλης, Πέτρος, Νίκος, Σοφία, Αντώνης, Σοφία, τους οποίους 
ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας. 
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1. Εισαγωγή  
 

Μελετώντας κανείς την παλαιότερη, αλλά και την σύγχρονη βιβλιογραφία στον ελληνικό και 
διεθνή χώρο, που αφορά στην προσχολική αγωγή, παρατηρεί ένα αυξανόµενο ενδιαφέρον, µια 
µεταστροφή, από τη διατύπωση θεωρητικών θέσεων και ευχολογίων στην επιτόπια και συστηµατική 
έρευνα, µε στόχο τη διατύπωση έγκυρου και αξιόπιστου επιστηµονικού λόγου, αλλά και τη δυναµική 
επίδρασή του στην καθηµερινή διδακτική δράση.  Έτσι, επιστήµονες διαφόρων ειδικοτήτων πέρα της 
παιδαγωγικής, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, ακόµα και ιστορικοί και οικονοµολόγοι, ασχολήθηκαν 
συστηµατικά µε το χώρο της προσχολικής αγωγής και διατύπωσαν έγκυρα ερευνητικά πορίσµατα µε 
ποικίλες ιδεολογικές και επιστηµολογικές αφετηρίες. 

 
Ένας από τους πρώτους επιστηµονικούς κλάδους που ασχολήθηκε συστηµατικά µε το πεδίο της 

προσχολικής αγωγής είναι και η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, που ανάµεσα στ� άλλα επικέντρωσε 
το ερευνητικό της ενδιαφέρον στην προσφορά της προσχολικής αγωγής στην κοινωνικοποίηση των 
παιδιών ανάγοντάς την σε πολύ σηµαντική και ακόλουθη της οικογένειας επίδραση.  Ταυτόχρονα 
τονίστηκε και η αντισταθµιστική λειτουργία της προσχολικής αγωγής η οποία καλείται να καλύψει τις 
ελλείψεις κάποιων παιδιών που δεν έχουν αρκετά µορφωτικά εφόδια1.  Η λειτουργία αυτή 
αµφισβητήθηκε δυναµικά από τη θεωρία του µορφωτικού κεφαλαίου, έτσι όπως διατυπώθηκε από τον 
Bourdieu, και άλλους2. 
 

Παρ΄ όλη την ιδεολογική σύγκρουση που παρατηρείται στο χώρο της Κοινωνιολογίας της 
Εκπαίδευσης, είναι φανερό ότι η είσοδος των παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστηµα σηµατοδοτεί την 
είσοδό τους τον κόσµο των ενηλίκων και συνοµήλικων, σ� ένα άγνωστο και πλούσιο σε εµπειρίες και 
επικοινωνιακές ευκαιρίες περιβάλλον.  Η συνύπαρξη και συνεργασία των παιδιών σε ισότιµους 
οµήλικους αποτελεί µια πολυδιάστατη, πολυσύνθετη διαδικασία που απαιτεί την εγρήγορση πολλών 
ικανοτήτων, την κοινωνικότητα, προσαρµοστικότητα, αποµάκρυνση από τον απόλυτο εγωκεντρισµό, 
αλλά ικανοποιεί και την ανάγκη για συνεργασία, συναισθηµατική ασφάλεια, αλληλεγγύη.  Η έξοδος 
από την συναισθηµατικά ασφαλή και περιορισµένη επικοινωνιακά οικογενειακή εστία οδηγεί σε ένα 
νέο περιβάλλον, σε ένα πλούσιο σε ερεθίσµατα χώρο, όπου τα παιδιά δέχονται σηµαντικές επιδράσεις, 
δυναµικές και καθοριστικές για την περαιτέρω ανάπτυξη των ικανοτήτων τους, ταυτόχρονα όµως έχουν 
τη δυνατότητα να επιδράσουν τα ίδια καθοριστικά σε αυτό.  
 

Ακόµα και ο χώρος του νηπιαγωγείου, τα προσφερόµενα υλικά, η διακόσµηση, αλλά και ο 
ευρύτερος κοινωνικός περίγυρος, οι γονείς, το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, συµµετέχει σε 
αυτήν την αµφίδροµη επικοινωνία και είναι δυνατό να επηρεάσει ποικιλότροπα τις κοινωνικές και 
φιλικές σχέσεις των παιδιών, αλλά και την αυτοεικόνα τους και την πορεία ανάπτυξης των ικανοτήτων 
τους3. 
 

Εκεί λοιπόν, σε ένα πρόσφορο περιβάλλον υπό την επίδραση ευνοϊκών συνθηκών, είναι 
αναµενόµενο να γίνουν και οι πρώτες απόπειρες ουσιαστικής επικοινωνίας µεταξύ των παιδιών, αλλά 
και σύναψη στενών κοινωνικών σχέσεων, που συχνά οδηγούν σε φιλία, αν και η άποψη αυτή έχει 
προκαλέσει πολλά θετικά και αρνητικά σχόλια. 
 

 

                                                 
1      Για την αντισταθµιστική λειτουργία του Νηπιαγωγείου αναφέρονται ενδεικτικά οι  Ζαχαρενάκης, 1985,  
Κυρίδης, 1996, 118 � 120. 
2 Bourdieu, 1970,  1996, Μιαλαρέ, 1985,  52� 55, αλλά και Φραγκουδάκη, 1985,  Παπακωνσταντίνου, 1997,20 � 22. 

  3     Κουτσουβάνου, 1996. 
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Τι συµβαίνει όµως, όταν στο χώρο της προσχολικής αγωγής, της οποίας η επιστηµονική 

θεµελίωση, αλλά και η οργάνωση και ο εξοπλισµός είναι σύµφωνα µε τον πολιτισµό και τις αρχές της 
χώρας ή κατ΄ άλλους είναι σύµφωνα µε τον πολιτισµικό πλούτο της κυρίαρχης κοινωνικής τάξης, 
δηλαδή µονοπολιτισµικός, εισέρχονται και παιδιά διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης ; 
   

Η δηµογραφική και κατ΄ επέκταση πολιτισµική «οµοιογένεια» της χώρας κλονίστηκε σηµαντικά 
ξεκινώντας κυρίως τη δεκαετία του �80, µε την είσοδο στη χώρα µεγάλου αριθµού αλλοδαπών, αλλά 
και παλιννοστούντων οµογενών από διάφορες χώρες προέλευσης (∆αµανάκης, 1997, 89�90) των 
οποίων τα παιδιά φέρουν διαφορετικό πολιτισµικό κεφάλαιο, εποµένως διαφορετική πολιτισµική 
ταυτότητα και επιθυµούν να ενταχθούν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και βέβαια στον 
παιδαγωγικό χώρο της προσχολικής αγωγής.  Έτσι, σε µίκρο-αλλά και σε µάκρο�επίπεδο, στην 
καθηµερινή εκπαιδευτική πρακτική, αλλά και επίσηµη εκπαιδευτική πολιτική, είναι αναγκαίο να γίνουν 
αλλαγές και να βρεθούν τρόποι δηµιουργικής συνεργασίας µε αυτόν τον τόσο ποικίλο µαθητικό 
πληθυσµό. 
 

Αντικείµενο της έρευνας είναι η διερεύνηση των κοινωνικών σχέσεων των παιδιών διαφορετικής 
πολιτισµικής προέλευσης στο ελληνικό Νηπιαγωγείο, η θέση που αποκτούν στην κοινωνική ιεραρχία 
της οµάδας, η επικοινωνία µεταξύ των παιδιών διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης, αλλά και η 
επικοινωνία µε τον εκπαιδευτικό, κυρίως όµως οι φιλικές σχέσεις που τα παιδιά συνάπτουν µεταξύ 
τους. 
 
 
 
2.   Στοχοθεσία 
 
Στόχος της έρευνας είναι η ανίχνευση, καταγραφή και µελέτη εκείνων των διαδικασιών που 

συντελούνται ήδη µε την είσοδο των παιδιών στο νηπιαγωγείο και οδηγούν στην ανάπτυξη κοινωνικών 
ή και φιλικών σχέσεων, η δηµιουργία της δυναµικής της οµάδας, η συνεργασία των µικρο-οµάδων σε 
αυθόρµητες και οργανωµένες δραστηριότητες, στο παιχνίδι, αλλά και η θέση του εκπαιδευτικού στην 
οµάδα. 
 
Έµφαση θα δοθεί στη θέση που κατέχουν στην υπό µελέτη οµάδα τα παιδιά διαφορετικής 

πολιτισµικής προέλευσης, είτε είναι παιδιά οµογενών παλιννοστούντων, είτε αλλοδαπών µεταναστών 
και προσφύγων, στις σχέσεις και τις φιλίες που τυχόν θα συνάψουν και θα αναπτύξουν, στα 
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν, στην επικοινωνιακή τους ικανότητα, στην στάση του άµεσου 
περίγυρου και στις επιπτώσεις της στάσης αυτής, καθώς και η θέση του πολιτισµικού κεφαλαίου τους, 
του ατοµικού αλλά και του συλλογικού ως αλλότριου στην καθηµερινή εκπαιδευτική διαδικασία.        
 
Τέλος θα διατυπωθεί πρόταση µέσα από πειραµατική οργάνωση ενός project, ως επιστέγασµα της 

θεωρητικής επιχειρηµατολογίας για την εποικοδοµητική, δηµιουργική αλλά και ουσιαστική ένταξη του 
πολιτισµικού κεφαλαίου των παιδιών διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης στην καθηµερινή 
εκπαιδευτική πραγµατικότητα. 
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3. Αναδίφηση της σχετικής βιβλιογραφίας 
 
3.1.    ∆ηµογραφικές αλλαγές 
 
3.1.1. Μετανάστευση 
 
3.1.1.1. Μετανάστευση ελληνικών πληθυσµών 
 
 Το φαινόµενο της µετανάστευσης, δηλαδή «της ατοµικής ή οµαδικής εγκατάλειψης µιας χώρας 
για εγκατάσταση σε άλλη»4, είναι ένα φαινόµενο που παρατηρείται σε παγκόσµια κλίµακα και για 
αιώνες τώρα.  Η µετανάστευση µάλιστα διαχωρίζεται σε σύγχρονη νεωτερική ως «τη µεταβολή του 
τόπου εγκατάστασης ενός ατόµου ή ενός κοινωνικού συνόλου» (Τσαούσης, 1986, 119 στο Μουσούρου, 
1991, 16) και σε παραδοσιακή υπερπόντια5. 
Μεµονωµένα άτοµα ή οµάδες εγκαταλείπουν τις εστίες τους και αναζητούν καλύτερες συνθήκες 
διαβίωσης και εργασία σε άλλες χώρες, που είναι περισσότερο ανεπτυγµένες οικονοµικά, εποµένως η 
µετανάστευση δεν είναι ατοµική υπόθεση, αλλά αιτία και συνέπεια της άνισης ανάπτυξης της χώρας 
αποστολής των µεταναστών και της χώρας υποδοχής τους (∆αµανάκης, 1989, 13)6. 
 
 Μεγάλα µεταναστευτικά ρεύµατα παρατηρούνται και καταγράφονται ήδη από την αρχαιότητα 
και βέβαια και στην Ελλάδα, όπου η µετανάστευση έχει περάσει διάφορες φάσεις, ανάλογα µε τις 
διεθνείς συνθήκες, αλλά και τις οικονοµικές και πολιτικές συγκυρίες7, µε κορύφωση τη δεκαετία του 
�50, όπου ένας µεγάλος αριθµός Ελλήνων µετανάστευσε σε χώρες της ∆υτικής Ευρώπης, αλλά και στις 
ΗΠΑ, στον Καναδά και στην Αυστραλία.  Οι µετανάστες αυτοί ήταν νόµιµοι, αφού η µετακίνησή και η 
εγκατάστασή τους στις χώρες υποδοχής καθορίζονταν από διακρατικές συµφωνίες και στόχο είχαν να 
καλύψουν τις µεγάλες ανάγκες των αναπτυγµένων βιοµηχανικά κρατών σε φτηνό εργατικό δυναµικό.  
 

Το µεγαλύτερο µεταναστευτικό ρεύµα παρατηρείται προς την τότε Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της 
Γερµανίας, όπου κατά την περίοδο 1955 � 1973 εγκαταστάθηκαν περίπου 600.000 Έλληνες και άλλοι 
τόσοι στο Βέλγιο, Γαλλία και άλλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες (∆αµανάκης, 1989, 34)8. 
Την ίδια πορεία ακολούθησαν και πολλοί κάτοικοι χωρών της Νότιας Ευρώπης αναζητώντας  καλύτερη 
τύχη στον πλούσιο Βορρά έχοντας µάλιστα κοινά αίτια µετανάστευσης : την φτώχεια, την ανεργία, την 
εξασφάλιση της οικογένειας, την ανάγκη για περιπέτεια και αργότερα και τις πολιτικές διώξεις9.  Η 
πολύχρονη µετανάστευση των Ελλήνων σε διάφορα σηµεία του κόσµου οδήγησε στην ίδρυση 
πολυάριθµων ελληνικών κοινοτήτων, που έχουν δηµιουργήσει ισχυρούς δεσµούς µε τη χώρα υποδοχής 
διατηρώντας πάντα και ισχυρούς δεσµούς και µε την Ελλάδα.  Το σύνολο των Ελλήνων αυτών 
ονοµάζεται συνήθως «Απόδηµος Ελληνισµός» ή «Έλληνες της ∆ιασποράς» ή «Οµογενείς».  Οι όροι 
αυτοί δεν είναι συνώνυµοι10, εξ αιτίας «διαφορετικών ιστορικών και επιστηµολογικών αφετηριών»11 
και χαρακτηρίζουν έναν µεγάλο και ανοµοιογενή πληθυσµό, που ζει εκτός των εθνικών συνόρων και  

                                                 
4      Ελληνικό Λεξικό, 1993, 457.  Παρόµοιας διατύπωσης ορισµούς δίνουν επίσης Γεωργογιάννης, 1997, 19, Έµκε �
Πουλοπούλου, 1990, Χάρης, 1991, 3108, Χασιώτης,1993. 
5     <<Με τον όρο «νεωτερική» µετανάστευση αναφερόµαστε, καταρχήν, στην σύγχρονη µετανάστευση που συνδέεται 
απολύτως µε την εκβιοµηχάνιση>>, Μουσούρου, 1991, 16. 
6     Βλ. επίσης Skütnabb�Kangas, 1981, 89�119. 
7     Ψηµµένος, 1995, Πετρινιώτη, 1993, Μουσούρου, 1991.   
8 Περισσότερα στατιστικά στοιχεία για την ελληνική µετανάστευση, βλ. Γεωργογιάννης, 1997, 28�33, 
Κασιµάτη, 1984, 17�18, Γκότοβος�Μάρκου�Φέριγκ, 39�48, οι οποίοι µάλιστα παραθέτουν σηµαντικά 
δηµογραφικά στοιχεία για την µετανάστευση και την παλιννόστηση µε µεγάλους και πλήρεις πίνακες. 
9     Πετρινιώτη, 1993, Μάρκου, 1996α, 19�22, ∆ιβάνη, 1995.  Για τα αίτια της µετανάστευσης, ∆αµανάκης, 1989, 35, 
Γεωργογιάννης, 1997, 31�33. Κοιλιάρη, 1997, Έµκε-Πουλοπούλου, 1986 και 1990α.  Σηµαντικές λεπτοµέρειες για τη 
µετανάστευση των Ελλήνων στις ΗΠΑ και Καναδά, στο άρθρο της Βεντούρα, 1999, 16/30.      
10    ∆αµανάκης, 1997, 23�24. 
11    Χασιώτης, 1993, 17.  
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τόσο τα αίτια, όσο και οι συνέπειες της παρουσίας αυτής, αλλά και τα χρονικά διαστήµατα της 
µετανάστευσης, είναι διαφορετικά. 
 

<<Με τον όρο «διασπορά» εννοούµε το γεωγραφικό διασκορπισµό εθνοτικών οµάδων, οι οποίες 
ζουν ως µειονότητες σε µια ξένη κοινωνία.  ∆ηλαδή ζουν αποκοµµένες από το «εθνικό κέντρο» (χωρίς 
αυτό να σηµαίνει ότι δεν διατηρούν επαφές µ� αυτό), δεν είναι οργανωµένες ως αυτόνοµες, 
ανεξάρτητες οµάδες σ� ένα γεωγραφικά οριοθετηµένο ζωτικό χώρο, και τέλος, αντιµετωπίζουν 
προβλήµατα στη διαµόρφωση της πολιτισµικής τους ταυτότητας, λόγω του ότι ανήκουν συγχρόνως σε 
δύο πολιτισµικά συστήµατα>> (Hettlage, 1991, 5 στο ∆αµανάκης, 1997, 30)12. 
Ο παραπάνω ορισµός είναι κατατοπιστικός και καθορίζει τα κοινά σηµεία αναφοράς.  Και συνεχίζει: 
«Σύµφωνα µε τον παραπάνω ορισµό  ο ι  α π ό δ η µ ο ι  Έ λ λ η ν ε ς,  δηλαδή, εκείνα τα άτοµα που 
αποδήµησαν στο πρόσφατο παρελθόν κυρίως στον αιώνα µας � σε διάφορες χώρες, καθώς και οι 
απόγονοί τους, αποτελούν µέρος των  Ε λ λ ή ν ω ν  τ η ς  δ ι α  σ π ο ρ ά ς» (όπ.π.).  Όµως κάτω από 
τον γενικό αυτό όρο εντάσσονται και πληθυσµοί, όπως οι Βορειοηπειρώτες, που  << λόγω ιστορικών 
συγκυριών αποκόπηκαν από τον «εθνικό κορµό»και ζουν ως µειονότητα στα πλαίσια µιας πολιτισµικά 
διαφορετικής κοινωνίας� στη διασπορά ανήκουν, επίσης, τα άτοµα ελληνικής καταγωγής, που ζουν σε 
χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, καθώς και εκείνα που ζουν στις ΗΠΑ >> (όπ.π.)13 .  
Τέλος, υπάρχει ένα ακόµα στοιχείο που τους διαχωρίζει και ταυτόχρονα τους χαρακτηρίζει ως κοινό: 
είναι η κοινωνικό � πολιτισµική ταυτότητά τους, που όλων ανεξάρτητα σχηµατίζεται µακριά από την 
µονοπολιτισµικότητα και µονογλωσσία της ελληνικής κοινωνίας και η επίδραση κοινωνικοποιητικών 
στοιχείων και της χώρας προέλευσης και της χώρας υποδοχής. 
Γι� αυτό ο ∆αµανάκης τονίζει «ότι οι Έλληνες της ∆ιασποράς χαρακτηρίζονται από µ ι α  π ο λ ι τ ι-σ µ 
ι κ ή  ο µ ο ι ο γ έ ν ε ι α , η οποία απορρέει από την κοινή πολιτισµική τους καταγωγή. Συγχρόνως, 
όµως, χαρακτηρίζονται και από µια   π ο λ ι τ ι σ µ ι κ ή   ε τ ε ρ ο γ έ ν ε ι α, η οποία οφείλεται στα 
διαφορετικά κοινωνικοπολιτισµικά περιβάλλοντα που ζουν».  
Και στην συνέχεια επεξηγεί, γιατί οι προαναφερθέντες όροι δεν είναι συνώνυµοι : «Οι απόδηµοι 
Έλληνες είναι µεταξύ τους πολιτισµικά οµοιογενείς µόνο στο βαθµό που είναι φορείς του κεντρικού 
δηλαδή του ελλαδικού πολιτισµού» (όπ.π., 32). 
 
 
3.1.1.2.   Μετανάστευση προς την Ελλάδα 

Την τελευταία δεκαετία του 20ού  αιώνα παρατηρείται σε παγκόσµια κλίµακα µια µαζική 
µετακίνηση πληθυσµών από χώρες της Αφρικής, Ασίας και Ανατολικής Ευρώπης µε τελικό στόχο τις 
χώρες της ∆υτικής Ευρώπης, τις ΗΠΑ και τον Καναδά (∆αµανάκης, 1989, 13)14.  Τα αίτια της 
µετακίνησης αυτής είναι πολλά : οικονοµική ανέχεια, εξαθλίωση, φυσικές καταστροφές, πολιτικές και 
θρησκευτικές διώξεις, τυχοδιωκτισµός, εµφύλιες συγκρούσεις (Πετρινιώτη, 1993, 11�37). 
 

Η Ελλάδα, λόγω της ιδιαίτερης γεωγραφικής της θέσης, της οικονοµικής της ανάπτυξης, αλλά και 
των διεθνών πολιτικών και οικονοµικών εξελίξεων � κατάρρευση των ανατολικών σοσιαλιστικών 
κρατών, θρησκευτικοί πόλεµοι, εµφύλιες συγκρούσεις, φυσικές καταστροφές, έγινε πόλος έλξης για 
ένα µεγάλο αριθµό µεταναστών από χώρες της Αφρικής, της Ασίας, αλλά και της Ανατολικής 
Ευρώπης.  
 
                                                 
12    «Με τον όρο ∆ιασπορά χαρακτηρίζεται γενικά το τµήµα εκείνο του ελληνικού λαού, το οποίο, παρ� όλο που 
εκπατρίστηκε για διάφορους λόγους και εγκαταστάθηκε, έστω και µε σχετική µονιµότητα, σε χώρες ή περιοχές εκτός 
του εθνικού χώρου, εξακολουθούσε να συντηρεί µε ποικίλους τρόπους τους υλικούς, τους πολιτιστικούς ή έστω και 
συναισθηµατικούς τους δεσµούς µε τη γενέτειρα και τη χώρα της άµεσης ή παλαιότερης καταγωγής του», Χασιώτης, 
1993, 19. 
13     Βλ. επίσης και Κανακίδου�Παπαγιάννη, 1997, 95. 
14     Αναφορά υπάρχει στους Κάτσικα-Πολίτου, 1999, 23�34 και Ψηµµένος, 1995, 2, Γεωργογιάννης. 1997, 17.             
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Ήδη από τη δεκαετία του �70 ένας µεγάλος αριθµός ξένων µετανάστευσε στη χώρα � για την περίοδο 
1978 � 1985 υπολογίζονται σε 410.000 (Κασιµάτη, 1999, 16).   
Όµως τη δεκαετία του �90 παρατηρείται ραγδαία αύξηση εισροής µεταναστών και λαθροµεταναστών, 
από χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της Ανατολικής Ευρώπης, αλλά και πολιτών από χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι τελευταίοι έχουν δικαίωµα εγκατάστασης και εργασίας στη χώρα µας 
σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Πολλοί από τους µετανάστες επιλέγουν την 
Ελλάδα ως ενδιάµεσο σταθµό για να προχωρήσουν αργότερα σε χώρες της ∆υτικής Ευρώπης, αρκετοί 
όµως επιλέγουν να µείνουν µόνιµα στη χώρα και να εργαστούν.  Η βελτίωση της οικονοµικής 
κατάστασης της χώρας, η είσοδός της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και η άρνηση του ντόπιου 
εργατικού δυναµικού να αναλάβει ανθυγιεινά και χαµηλού κοινωνικού γοήτρου επαγγέλµατα, καθώς 
και η υπογεννητικότητα, ενισχύουν την τάση εγκατάστασης πολλών ξένων στη χώρα15.  Η Κασιµάτη σε 
άρθρο της τονίζει : «Με αυτές τις εισροές άρχισε να διαφαίνεται η µετεξέλιξη της χώρας µας από 
περιφέρεια των µητροπολιτικών καπιταλιστικών κέντρων του δυτικού κόσµου σε καπιταλιστικό κέντρο 
του Τρίτου Κόσµου και της Ανατολικής Ευρώπης αργότερα» (Κασιµάτη, 1999, 14). 
 

Έναν πρώτο διαχωρισµό των ξένων πληθυσµών που εισέρχονται στη χώρα επιχειρεί η Πετρινιώτη 
στο βιβλίο της «Η µετανάστευση προς την Ελλάδα», τους οποίους διακρίνει σε «κανονικούς», «µη 
κανονικούς» και «πρόσφυγες», δηλαδή σε νόµιµους, παράνοµους και σε αυτούς που χαρακτηρίζονται 
ως πολιτικοί ή θρησκευτικοί πρόσφυγες και προστατεύονται από διεθνείς συνθήκες (Συνθήκη της 
Γενεύης, 1951, Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες), (Πετρινιώτη, 1993, 12�
16 και Μουσούρου, 1991, 66).  
 

 Ο αριθµός των αλλοδαπών που ζουν στη χώρα µας � και ανάµεσά σ� αυτούς δεν 
περιλαµβάνονται οι Πόντιοι από την πρώην Σοβιετική Ένωση, υπολογίζονται σε 500.00�600.000 
άτοµα, περίπου δηλαδή το 5% του ελλαδικού πληθυσµού !16 µε σαφώς αυξητικές τάσεις. 
 
 
3.1.2. Παλιννόστηση 
 

Το µεγάλο µεταναστευτικό ρεύµα των Ελλήνων στο εξωτερικό διαδέχεται µια αντίστροφη 
κατάσταση, καθώς ένας µεγάλος πληθυσµός Ελλήνων επαναπατρίζονται και διεκδικούν τη µόνιµη 
εγκατάσταση στη χώρα.  Το σύνολο αυτό των επαναπατρισθέντων είναι και αυτό πολύµορφο, καθώς οι 
χώρες προέλευσης είναι διαφορετικές αλλά και τα αίτια και οι στόχοι της παλιννόστησης ποικίλουν.  
Έτσι έχουµε τους Έλληνες από τη ∆υτική Ευρώπη και κυρίως τη Γερµανία, τους Έλληνες από τις 
ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία, τους πολιτικούς πρόσφυγες από τις ανατολικό-ευρωπαϊκές 
χώρες και την πρώην Σοβιετική Ένωση, οµογενείς πόντιους από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, 
αλλά και την Τουρκία, την Αίγυπτο και αλλού (Μάρκου, 1996α, 10�19)17. 
Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι µόνο το 1988 επέστρεψαν από τη Γερµανία 20.292 άτοµα18. 

 
Τα αίτια της παλιννόστησης ποικίλουν και εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, ατοµικούς, 

συλλογικούς, αλλά και της χώρας υποδοχής.  Η οικονοµική ύφεση, η ανάπτυξη της τεχνολογίας και οι 
συγκρούσεις µε το ντόπιο εργατικό δυναµικό, αλλά και η νοσταλγία και η αφοµοιωτική πολιτική των 
χωρών υποδοχής, έκαναν αρκετούς Έλληνες µετανάστες να επιστρέψουν πίσω (Γεωργογιάννης, 1997, 
38).  Ο ∆αµανάκης (1989, 161�162) αναφέρει ακόµα την απροθυµία ένταξης των µεταναστών στην  
 
                                                 
15     Κασιµάτη, 1999, 14, Πετρινιώτη, 1993, 90�104, Γεωργογιάννης, 1997, 37�44. 
16     Κάτσικας�Πολίτου, 1999, 134, ∆αµανάκης, 1997, 44�49.  Μάλιστα ο ∆αµανάκης αναφέρει σηµαντικά 
δηµογραφικά στοιχεία, όπου σε µέτρηση του 1994 υπολογίζονται 150.000�300.000 Αλβανοί, 80.000-100. 000 Πολωνοί, 
55.000 Αιγύπτιοι και 15.000 Φιλιππινέζοι. 
17   Ανάλογο διαχωρισµό κάνει και η Πετρινιώτη, 1993. 
18   Έµκε-Πουλοπούλου, 1990 . 
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κοινωνία της χώρας υποδοχής, την αποτυχία υλοποίησης των στόχων, τις άσχηµες συνθήκες εργασίας 
και κατοικίας.  
 

Βέβαια στα αίτια παλιννόστησης ανήκουν και πολιτικοί λόγοι, καθώς µετά από την κατάρρευση 
των σοσιαλιστικών κρατών, πολλοί Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες, αλλά και οµογενείς από τις 
∆ηµοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και την Αλβανία, οι οποίοι για πολιτικούς και 
οικονοµικούς λόγους και εκµεταλλευόµενοι τη θετική στάση του ελληνικού κράτους προς τους 
«Πόντιους», αποφάσισαν να εγκατασταθούν µόνιµα στην Ελλάδα. Ουσιαστικά δεν είναι 
επαναπατρισθέντες, αφού πρόκειται για µέλη συµπαγών ελληνικών πληθυσµών που για αιώνες ζούσαν 
στις ∆ηµοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και έχουν ελληνική καταγωγή (Πετρινιώτη, 1993, 40�
42 και Κασιµάτη, 1992).  Το σύνολο αυτό δεν είναι βέβαια οµοιογενές, καθώς «δεν µιλούν την 
ελληνική γλώσσα, είναι φορείς µιας κουλτούρας που διαφέρει σηµαντικά από την ελλαδική και 
αντιµετωπίζουν οικονοµικά κοινωνικά και πολιτισµικά προβλήµατα παρόµοια µε των αλλοδαπών» 
(∆αµανάκης, 1997, 46).  Ο µεγάλος αριθµός των παλιννοστούντων απαιτεί την ένταξη ή την 
επανένταξή τους στην ελληνική κοινωνία σε οικονοµικό, εργασιακό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό 
επίπεδο (∆αµανάκης, 1989, 164�172).  Και βέβαια τις ίδιες ανάγκες έχουν και οι αλλοδαποί που νόµιµα 
ή παράνοµα βρίσκονται στη χώρα και ζητούν µια θέση στην ελληνική κοινωνία19. 
 
 
3.2. Αλλοδαποί και Παλιννοστούντες στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα � δηµογραφικά  
         στοιχεία 
  
       Η αθρόα είσοδος των αλλοδαπών µεταναστών και των παλιννοστούντων Ελλήνων στη χώρα µε 
νόµιµο ή και παράνοµο τρόπο και η εξασφάλιση εργασίας και κατοικίας είχαν ως αποτέλεσµα την 
άφιξη και των οικογενειών τους µε σκοπό την µόνιµη ή προσωρινή εγκατάστασή τους στην Ελλάδα.  
Φυσικό είναι λοιπόν να θελήσουν να εντάξουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα τα παιδιά τους.  
Εξάλλου η φοίτηση µεταναστών στο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας υποδοχής είναι ένα βασικό µέσο 
επαφής µε τον πολιτισµό της χώρας µε σκοπό την ένταξη.  Θα πρέπει να λάβουµε υπ� όψην ακόµα και 
το γεγονός ότι πολλές µητέρες που είναι εργαζόµενες και δεν έχουν πού να αφήσουν τα παιδιά τους, 
προτιµούν να τα εγγράψουν σε βρεφονηπιακούς σταθµούς και νηπιαγωγεία, πρόκειται δηλαδή για µια 
ένταξη που οφείλεται και σε καθαρά πρακτικούς λόγους.  
 

Χωρίς να υπολογίσουµε τους τσιγγάνους και τους µουσουλµάνους της ∆υτικής Θράκης, 
υπολογίζεται ότι το σχολικό έτος 1995/6 στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα φοιτούσαν 30.193 άτοµα, 
δηλαδή σχεδόν το 5 % του µαθητικού πληθυσµού της χώρας. Οι χώρες προέλευσης είναι πολλές και 
διαφορετικές (∆αµανάκης, 1997, 49�52).  Ο ∆ρεττάκης αναφέρει σε πρόσφατο άρθρο του ότι, µέχρι το 
1994 δεν είχε γίνει καµιά προσπάθεια καταγραφής των αλλοδαπών και παλιννοστούντων µαθητών και 
παραθέτει και εκείνος λεπτοµερείς πίνακες, όπου παρουσιάζεται η εκπροσώπηση των αλλοδαπών και 
παλιννοστούντων µαθητών (∆ρεττάκης, 1999, 45�50)20. 
 

Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων προέβη σε συστηµατική καταγραφή των 
µαθητών µε πολιτισµικές και γλωσσικές ιδιαιτερότητες για το σχολικό έτος 1999 �2000 και εξήγαγε 
σηµαντικά συµπεράσµατα : 
1.  ο αριθµός των µαθητών µε ιδιαιτερότητες � στους οποίους συµπεριλαµβάνονται και οι 
µουσουλµάνοι έλληνες και οι τσιγγάνοι, έχει αυξηθεί σηµαντικά και αντιπροσωπεύει πια το 8 % του 
µαθητικού πληθυσµού (6 % το 1995 /1996) 
2.  το ποσοστό των αλλοδαπών και παλιννοστούντων µαθητών στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση � χωρίς 
τους τσιγγάνους και µουσουλµάνους � ανέρχεται στο 9,7 %  του µαθητικού πληθυσµού  

                                                 
19    Βλ. και Παπαθεοδοσίου, 1994.   
20    Τα ίδια στοιχεία παραθέτουν και οι Κάτσικας � Πολίτου, 1999.  
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3. ο µεγαλύτερος αριθµός συγκέντρωσης αλλοδαπών και παλιννοστούντων µαθητών παρατηρείται στο 
∆ηµοτικό σχολείο (9,7 %)  
4.   οι περισσότεροι από τους αλλοδαπούς µαθητές προέρχονται από την Αλβανία (80 %)21. 
 

Η παραπάνω έκθεση δίνει σηµαντικά στοιχεία για την πολιτισµική ταυτότητα του µαθητικού 
πληθυσµού και διαγράφει µια αυξητική τάση στην παρουσία µαθητών µε πολιτισµικές και γλωσσικές 
ιδιαιτερότητες στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Ακόµα η συστηµατική αυτή καταγραφή 
υποδηλώνει και το αυξανόµενο ενδιαφέρον της πολιτείας για την κατ� αρχήν καταγραφή της σύνθεσης 
του µαθητικού πληθυσµού µε πιθανό στόχο την αναγνώριση και την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των 
µαθησιακών και άλλων προβληµάτων τους. 
    
 
3.2.1.   Αλλοδαποί, Παλιννοστούντες και ελληνική εκπαιδευτική πολιτική � θεσµικό πλαίσιο 
 

Μέσα στις προσπάθειες του ελληνικού κράτους για την οµαλή ενσωµάτωση των αλλοδαπών και 
παλιννοστούντων στη χώρα εντάσσεται και η ενεργοποίηση για την υποδοχή των παιδιών τους στο 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα.  Η αναγνώριση της νοµιµότητας της παραµονής τους στην ελληνική 
επικράτεια οδηγεί και στην ικανοποίηση βασικών υλικών και κοινωνικών αναγκών, όπως η εργασία, η 
στέγαση, η εκπαίδευση των παιδιών.   
Έτσι ήδη από το 1980 ιδρύονται οι πρώτες Τάξεις Υποδοχής, των οποίων η λειτουργία κατοχυρώνεται 
νοµικά µε τον νόµο 1404/83, αρ. 45, που αντικαταστάθηκε µε τον νόµο 1894/90, αρ. 2 και µε τον οποίο 
θεσµοθετούνται τα Φροντιστηριακά Τµήµατα.  Οι πρώτες Τάξεις Υποδοχής αφορούσαν κυρίως στους 
µαθητές από την πρώην Ο∆Γ (Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας), «τα Φροντιστηριακά 
Τµήµατα λειτουργούν επιπρόσθετα, δηλαδή πέρα από το κανονικό µάθηµα, και στοχεύουν στο να 
βοηθήσουν τους µαθητές να ξεπεράσουν τις µαθησιακές δυσκολίες που αντιµετωπίζουν, αλλά και να 
συνεχίσουν την εκµάθηση της γλώσσας που µιλούσαν στην χώρα όπου ζούσαν» (∆αµανάκης, 1989, 
171)22.  Την επόµενη τριετία λειτουργούν Σχολεία Απόδηµων Ελληνοπαίδων (όπ. π., 171). 
 

Στόχος και των δύο εκπαιδευτικών θεσµών είναι «η οµαλή προσαρµογή στο εκπαιδευτικό σύστηµα 
της χώρας των παλιννοστούντων µαθητών τέκνων Ελλήνων µεταναστών ή τέκνων επαναπατριζόµενων 
Ελλήνων» (Νόµος 1894/90, αρ.2 στο ∆αµανάκης, 1997, 58).  Τέλος «στις Τάξεις Υποδοχής και στα 
Φροντιστηριακά Τµήµατα που ιδρύονται για παλιννοστούντες µαθητές µπορούν να εντάσσονται και 
αλλοδαποί µαθητές που φοιτούν σε σχολεία της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Υ Α 
Φ. 2/378/Γ/1/1124)», (όπ.π. 61). 

 
Παρά τη δυναµική και οργανωµένη αυτή προσπάθεια παρατηρήθηκαν σηµαντικά προβλήµατα 

λειτουργίας και αποτελεσµατικότητας, κυρίως εξαιτίας της έλλειψης κατάλληλου διδακτικού υλικού 
αλλά και αναλυτικού προγράµµατος, σύµφωνων µε τις ιδιαίτερες ανάγκες των µαθητών.  Εξάλλου ο 
προπαρασκευαστικός τους χαρακτήρας και άρα η προσωρινότητά τους, µετατράπηκε σε µονιµότητα, 
ενώ κυρίαρχος στόχος ήταν η ενσωµάτωση των µαθητών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα.  Οι 
ευνοϊκές ρυθµίσεις για την ένταξη µιας οµάδας παιδιών στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. δεν ευόδωσαν, καθώς τα 
ποσοστά επιτυχίας είναι πολύ µικρά (όπ.π. 75) 
 

Εδώ θα πρέπει να παρατηρήσουµε ότι οι αλλοδαποί και παλιννοστούντες µαθητές 
αντιµετωπίζονται ως ίδιοι παρά το διαφορετικό επίπεδο ελληνοµάθειας, αλλά και την διαφορετική 
µορφή της πολιτισµικής τους ταυτότητας που φέρουν.  Η διαφορετικότητα αυτή είναι φανερό ότι δεν 
λαµβάνεται υπ� όψην από τους σχεδιαστές και εφαρµοστές του νόµου23. 

                                                 
21    Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Χαλκιώτης , 2000. 
22    Βλ. επίσης και σε ∆αµανάκη, 1997, 57�59. 
23    Λεπτοµερειακή αναφορά για την εκπαιδευτική πολιτική της Ελλάδας, βλ. στο βιβλίο της Μουσούρου, 1991 . 
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Οι µαθητές όµως, σε ένα πολύ µεγάλο ποσοστό, αντιµετωπίζουν σηµαντικά κοινωνικά, οικονοµικά 

και ψυχολογικά προβλήµατα, καθώς η διαδικασία ένταξης και προσαρµογής είναι επίπονη, η πίεση που 
ασκείται είναι µεγάλη.  Οι υψηλές προσδοκίες που είχαν αλλοδαποί µετανάστες και παλιννοστούντες 
οµογενείς διαψεύδονται � η απογοήτευση των δεύτερων θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη λόγω της 
ψευδαισθητικής εθνικής και πολιτισµικής ταυτότητας που φέρουν24. Τα προβλήµατά αυτά πολλές 
φορές οδηγούν στην περιθωριοποίηση του ατόµου µε πολλαπλές συνέπειες25. 
Στην επίπονη αυτή κατάσταση προστίθενται και τα σχολικά προβλήµατα, αφού το ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστηµα εκδηλώνει έντονες αφοµοιωτικές και «συµµορφωτικές» πιέσεις (∆αµανάκης, 
1989, 170)26.  Τα υψηλά ποσοστά αποτυχίας αποδίδονται επίσηµα στην ανικανότητα των µαθητών να 
εκµεταλλευθούν τις προσφερόµενες ευκαιρίες, δηλαδή αποδίδονται σε ατοµική αποτυχία και όχι στην 
έλλειψη ή και περιορισµένη ελληνοµάθεια και στην ύπαρξη ενός διαφορετικού µορφωτικού � 
πολιτισµικού κεφαλαίου, που οφείλεται είτε στις κοινωνικοποιητικές διαδικασίες της χώρας 
προέλευσης στην περίπτωση των αλλοδαπών, είτε στις κοινωνικοποιητικές διαδικασίες και της χώρας 
υποδοχής για τους παλιννοστούντες.  Τα υψηλά ποσοστά αποτυχίας δεν αποδίδονται ακόµα ούτε στην 
πιθανότητα ανεπάρκειας του διδακτικού υλικού, ούτε στην εφαρµογή λανθασµένων παιδαγωγικών 
µέσων.  Αποτέλεσµα αυτών είναι η ένταση των αισθηµάτων µαταίωσης και άγχους, αλλά και 
απογοήτευσης από τη διάψευση των ελπίδων, λόγω της εξιδανίκευσης της ελληνικής πραγµατικότητας 
και βέβαια η µεγάλη διαρροή µαθητών από τα σχολεία (Κάτσικας � Πολίτου, 1999, 137�140)27. 
 
         Το 1996 όµως ψηφίστηκε ο Νόµος 2413 της 17/6, όπου τυπικά εξαγγέλλεται η ίδρυση 
∆ιαπολιτισµικών Σχολείων και οι προδιαγραφές του.  Εκεί τονίζεται η έννοια της ιδιαιτερότητας, η 
οποία όµως λειτουργεί εδώ όχι ως αρχή της διαπολιτισµικής προσέγγισης, όπως θα δούµε παρακάτω, 
αλλά ως γκετοποίηση της εκπαίδευσης των παιδιών διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης 
(∆αµανάκης, 1997, 79�83, Αθανασίου, 1996, 51�54)28. 
 
 
3.3. Θεωρητικές προσεγγίσεις της εκπαίδευσης των µαθητών διαφορετικής πολιτισµικής  
          προέλευσης � εκπαιδευτικά µοντέλα 
 

Σε παραδοσιακά χώρες υποδοχής µεταναστών, όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η πρώην 
∆υτική Γερµανία, το ζήτηµα της ένταξης των παιδιών των µεταναστών στο εκπαιδευτικό τους σύστηµα 
έγινε αντικείµενο εκτεταµένων µελετών.  Επινοήθηκαν και εφαρµόστηκαν ποικίλα προγράµµατα � 
µοντέλα, που προέρχονταν από διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις και βέβαια διαφορετικές 
ιδεολογικές αφετηρίες και στόχους.  Οι προσπάθειες αυτές είναι οι εξής :   
1. Η αφοµοιωτική πολιτική (assimilation policy) : εφαρµόστηκε µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 
�60, όπου η διαφορετικότητα των παιδιών δεν λαµβάνεται υπ� όψη και στόχος είναι «η αποδοχή των 
πολιτισµικών προτύπων της χώρας υποδοχής», (M. Gordon, 1964, 71 στο Μάρκου, 1996β, 6). 
2. Η απόπειρα της ενσωµάτωσης (intergration policy) : εφαρµόστηκε µέχρι και το δεύτερο µισό 
της δεκαετίας του �60, όπου γίνεται αντιληπτή η ανάγκη αναγνώρισης των πολιτισµικών εφοδίων των 
παιδιών και η ανάγκη σχεδιασµού ειδικών προγραµµάτων29. 
 
 

                                                 
24  Για τη διαµόρφωση της ψευδαισθητικής εθνικής ταυτότητας των Ελλήνων της διασποράς, βλ. Φραγκουδάκη�
∆ραγώνα, 1997, 88. 
25   ∆αµανάκης, 1989, 167�169, Μάρκου, 1996α, 28�29,   
26    Με το θέµα αυτό ασχολούνται εκτεταµένα οι Μάρκου, 1996α, 29 και Γκότοβος, κ. ά., 1987, Γεώργας�
Παπαστυλιανού, 1993. 
27    Η ψυχολογική κατάσταση των αλλοδαπών και παλιννοστούντων µαθητών έχει γίνει αντικείµενο διεξοδικής 
µελέτης από τους ∆αµανάκη, 1997, 39�40.  Μάρκου, 1996α, αλλά και Καλούτση, 1993.       
28   Το πλήρες κείµενο του σχετικού νόµου παρατίθεται και στους Κάτσικα�Πολίτου, 1999, 181-184. 
29    Μάρκου, 1996β, 10�13, Γεωργογιάννης, 1997, 46-47 
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3. Η πολυπολιτισµική προσέγγιση (multicultural policy) : ίσχυσε τη δεκαετία του�70, 
αναγνωρίζεται η διαφορετικότητα των πολιτισµών και υποστηρίζεται ότι η γνώση των πολιτισµικών 
στοιχείων των άλλων θα οδηγήσει στην εξάλειψη των προκαταλήψεων30. 
4. Η αντιρρατσιστική προσέγγιση (anti�racist approach) : ίσχυσε µέχρι τα µέσα της δεκαετίας 
του�80 που δίνει κοινωνικές διαστάσεις στο ρατσισµό και απαιτεί παρεµβάσεις και εκτός σχολείου για 
την εξάλειψη των προκαταλήψεων31. 
5. Η διαπολιτισµική προσέγγιση (inter�cultural approach) : που αναπτύσσεται ήδη από τη δεκαετία 
του �70 και έπειτα και προάγει «τη διαλεκτική σχέση, µια δυναµική διαδικασία αλληλεπίδρασης και 
αµοιβαίας αναγνώρισης και συνεργασίας ανάµεσα σε άτοµα διαφόρων εθνικών µεταναστευτικών 
οµάδων» (Μάρκου, 1995, 271 στο Γεωργογιάννης, 1997, 45�55)32.      
Υπάρχουν και άλλοι διαχωρισµοί των εκπαιδευτικών µοντέλων µε διαφορετικά κριτήρια, όπως του 
Φθενάκη ή του Titley, τα οποία παραθέτει διεξοδικά σε άρθρο του ο ∆αµανάκης (1993, 43�44). 
 

Τα προαναφερθέντα µοντέλα, πλην του διαπολιτισµικού, διακατέχονται από έναν κοινό 
παιδαγωγικό προσανατολισµό και µια κοινή θεωρητική κατεύθυνση : αντιµετωπίζουν τους µαθητές που 
φέρουν διαφορετικά του κυρίαρχου πολιτισµικά στοιχεία σαν ελλειµµατικούς, εποµένως κρίνεται 
αναγκαία η κάλυψη της αδυναµίας αυτής µε την ταχύρρυθµη εκπαίδευσή τους και την εντρύφησή τους 
στον κυρίαρχο πολιτισµό.  Την ίδια θέση πρεσβεύουν και τα Φροντιστηριακά Τµήµατα και οι Τάξεις 
Υποδοχής, που στοχεύουν στη γρήγορη εκµάθηση της ελληνικής από τους µαθητές. 
 

Τα πολιτισµικά εφόδια τα οποία φέρουν οι µαθητές που καθορίζουν την πολιτισµική τους 
ταυτότητα και επηρεάζουν και την αυτοαντίληψή τους, εξοστρακίζονται ως ανεπιθύµητα από την 
παιδαγωγική διαδικασία ή «θεωρείται επικουρικό µέσο για την επίτευξη του στόχου, που είναι η 
κάλυψη του ελλείµµατος και η εξοµοίωση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών µαθητών µε τους 
ντόπιους» (∆αµανάκης, 1997, 77). 
 

«Η λογική της αφοµοίωσης και της οµοιοµορφοποίησης δεν αφήνει περιθώρια, ώστε το 
µορφωτικό κεφάλαιο των πολιτισµικά διαφορετικών να κριθεί καθαυτό ως διατηρήσιµη και 
καλλιεργήσιµη αξία, αλλά οδηγεί το σταδιακό µαρασµό του και στην αφοµοίωση των πολιτισµικά 
διαφορετικών ατόµων και οµάδων στο υπάρχον σύστηµα.  Είναι προφανές ότι µια εκπαιδευτική 
πολιτική που βασίζεται σ� αυτή τη λογική αφαιρεί από τους µαθητές, που ανήκουν, σε µια πολιτισµικά 
διαφορετική οµάδα, εκπαιδευτικές ευκαιρίες, αφού τους αφαιρεί το δικαίωµα να κάνουν χρήση των 
γλωσσικών και πολιτισµικών εφοδίων που φέρουν.  Παροχή ίσων ευκαιριών για τους παλιννοστούντες 
και αλλοδαπούς µαθητές σηµαίνει πρώτα απ� όλα παροχή του δικαιώµατος να αξιοποιούν στα πλαίσια 
της εκπαίδευσής τους το µορφωτικό τους κεφάλαιο» (∆αµανάκης, 1997, 77). 
 

Οι Κανακίδου-Παπαγιάννη σηµειώνουν : «η διαπολιτισµική Αγωγή δεν νοείται ως εξέλιξη 
µεθόδων αφοµοίωσης, µε στόχο την ενσωµάτωση πολιτών ή οµάδων µιας χώρας�αλλά ως ένα σύνολο 
διαδικασιών εξισορρόπησης µεταξύ διακρίσεων και εντάσεων, οι οποίες προκύπτουν µεν από τη 
διαφοροποιηµένη συµµετοχή των πολιτών στα ευρύτερα κοινωνικά αγαθά και τη διαφοροποιηµένη 
πολιτισµική ταυτότητα�» (1997, 17). 
 

Η υπόθεση του ελλείµµατος αντιµετωπίζει τα πολιτισµικά εφόδια των παλιννοστούντων και 
αλλοδαπών µαθητών µε αρνητική αξιολογική διάθεση, αφού τα κρίνει ως ανάξια για να ενταχθούν στο  
                                                 
30   Μάρκου, 1996β, 13�16, Γεωργογιάννης, 1997, 48�49, αλλά και περισσότερα στοιχεία στους Labelle, 1996, 
Mitchell, 1986, Chambers, 1994, Lynch, 1986, Modgil et als, 1997 .  Για τα εκπαιδευτικά µέσα και τις προτάσεις της 
πολυπολιτισµικής προσέγγισης, βλ. ενδεικτικά Gollnick, D.M.�Chinn , P.C., 1990, Farrell, 1990. 
31  Για την αντιρρατσιστική προσέγγιση, Μάρκου, 1996β, 20-23,  Γεωργογιάννης, 1997, 49, Short, 1996, Torres, 1998, 
421�427, Κάτσικας � Πολίτου, 1999, 43�46. 
32   Μάρκου, 1996β, 24�27.  Για την πορεία αποκρυστάλλωσης της έννοιας ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση � Αγωγή, 
παραθέτουν διεξοδικά οι Κανακίδου - Παπαγιάννη, 1997, 1�20.        
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εκπαιδευτικό πρόγραµµα της χώρας υποδοχής µε πιθανή συνέπεια την επιδείνωση της ήδη 
βεβαρηµένης ψυχολογικής κατάστασης των µαθητών.  
 
 
3.3.1. ∆ιαπολιτισµική προσέγγιση 
 

Η ∆ιαπολιτισµική προσέγγιση αντιτίθεται στην πρόθεση αφοµοίωσης των ξένων µαθητών, 
βασικός στόχος των προηγούµενων προσεγγίσεων, που χρησιµοποιήθηκε µε αντισταθµιστική διάθεση 
αντιµετωπίζοντας τα παιδιά ως ελλειµµατικά.  Αντίθετα προβάλλει την «υπόθεση της διαφοράς», που 
αλλάζει εκ θεµελίων τόσο τη θεωρητική κατεύθυνση όσο και την παιδαγωγική πρακτική. 
«∆ηλαδή το µορφωτικό κεφάλαιο των αλλοδαπών µαθητών δεν θεωρούνταν πλέον ως  ε λ λ ε ι µ -   µ α 
τ ι κ ό ,  αλλά  ως  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ό.   Αυτή   η  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ό τ η τ  α,  η  ε τ ε ρ ό τ η τ α, των 
µειονοτικών µαθητών θα έπρεπε να τύχει σεβασµού και αποδοχής από τα µέλη της πλειονότητας. Αυτή 
η νέα προσέγγιση, στο κέντρο της οποίας στέκεται η αρχή  της α π ο δ ο χ ή ς   τ η ς  ε τ ε ρ ό τ η τ α ς  τ 
ο υ  ά λ λ ο υ,  οδήγησε στη γέννηση της διαπολιτισµικής αγωγής, η οποία απευθύνεται σε  ό λ α  τα 
άτοµα και  ό λ ε ς  τις διαφορετικές πολιτισµικές οµάδες που ζουν σε µια πολυπολιτισµική κοινωνία και 
ζητά απ� αυτά να αποδεσµευτούν από τις µονοπολιτισµικές και εθνοκεντρικές αντιλήψεις τους και να 
αποκαταστήσουν µεταξύ τους µια επικοινωνία στη βάση της ισοτιµίας, της αµοιβαίας κατανόησης και 
της αλληλοαποδοχής» (όπ.π., 99)33. 
 

Η σηµαντική όµως καινοτοµία που πρεσβεύει η ∆ιαπολιτισµική πλέον παιδεία είναι ότι 
απευθύνεται στο σύνολο της πολυπολιτισµικής κοινωνίας και όχι στους αλλότριους κοµίζοντας έτσι 
στο προσκήνιο την ιδέα της διαπολιτισµικής παιδείας :<<�χρησιµοποιούµε τον όρο διαπολιτισµική 
παιδεία, για να εκφράσουµε µέσω αυτού την αγωγή και εκπαίδευση «ξένων» και «ντόπιων», µικρών 
και µεγάλων σ� ένα συγκεκριµένο κοινωνικό σχηµατισµό.  Μ� άλλα λόγια, µε τον όρο διαπολιτισµική 
παιδεία εννοούµε τη διαδικασία και το αποτέλεσµα της «διαπαιδαγώγησης» του συνόλου των µελών 
µιας πολυπολιτισµικής κοινωνίας, κάτω από συγκεκριµένες και ιστορικά διαµορφωµένες ή 
διαµορφούµενες συνθήκες>> (∆αµανάκης, 1997, 98). Με την πρόθεση «δια» δηλώνεται η διάθεση 
αλληλεπίδρασης, αµοιβαιότητας και αλληλεγγύης, µια διαλογική σχέση και επικοινωνία µεταξύ των 
πολιτισµών.  Ο Γεωργογιάννης παραθέτει τις τέσσερις αρχές που διατυπώνει ο Essinger : την 
ενσυναίσθηση, την αλληλεγγύη, τον σεβασµό στην πολιτισµική ετερότητα και τέλος την εξάλειψη του 
εθνικιστικού τρόπου σκέψης (Essinger, 1990 στο Γεωργογιάννης, 1997, 50 � 51).  
 

Για να είναι δυνατή και εποικοδοµητική η επικοινωνία και η συνεργασία µεταξύ φορέων 
διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης θα πρέπει τα µέλη να είναι απαλλαγµένα από προκαταλήψεις 
και αρνητικές αξιολογικές τοποθετήσεις χωρίς αντικειµενική βάση.  Παράλληλα αποκαθίσταται η 
εννοιολογική σύγχυση που είχε διαφανεί, καθώς έγινε σαφές πλέον ότι η πολυπολιτισµικότητα είναι η 
δεδοµένη κοινωνική κατάσταση και πιο συγκεκριµένα : <<είναι ένας απλός χαρακτηρισµός της 
συνύπαρξης διαφορετικών πολιτισµών, ενώ µε τον όρο «διαπολιτισµικός» εκφράζουν την σχέση και 
τους συσχετισµούς µεταξύ των πολιτισµών>> (Κανακίδου-Παπαγιάννη, 1997, 21). 
 

Ο ∆αµανάκης σηµειώνει χαρακτηριστικά κάνοντας µια σηµαντική αποσαφήνιση της διαφοράς 
των εννοιών : «οι όροι πολυπολιτισµικότητα και διαπολιτισµικότητα δεν είναι ταυτόσηµοι.  Η 
πολυπολιτισµικότητα είναι το δεδοµένο και η διαπολιτισµικότητα το ζητούµενο.  Η διαπολιτισµικότητα  
 

                                                 
33 Οι Κανακίδου�Παπαγιάννη αναφέρουν : «Η ∆ιαπολιτισµική Αγωγή δεν νοείται ως εξέλιξη µεθόδων  
αφοµοίωσης� προτείνεται ως ένα σύνολο διαδικασιών εξισορρόπησης µεταξύ διακρίσεων και εντάσεων, οι οποίες 
προκύπτουν µεν από τη διαφοροποιηµένη συµµετοχή των πολιτών στα ευρύτερα κοινωνικά αγαθά και τη 
διαφοροποιηµένη πολιτισµική ταυτότητα, δεν αποτελούν όµως και τις πραγµατικές και ουσιαστικές αιτίες αυτών 
των εντάσεων » (1997, 14). 
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προϋποθέτει την πολυπολιτισµικότητα, αλλά δεν απορρέει αυτόµατα απ� αυτή» 1997, 39).  <<Ο 
Porcher διατυπώνει την άποψη ότι «το διαπολιτισµικό δεν είναι ταυτόσηµο νοηµατικά µε το 
πολυπολιτισµικό�»  Στην εννοιολόγηση του διαπολιτισµικού διακρίνεται µια συνέχεια συσχετισµών 
των διαφόρων πολιτισµών, η οποία βέβαια δεν καθορίζεται και δεν προσδιορίζεται απλουστευτικά από 
µια παράλληλη διαβίωση>> (Κανακίδου-Παπαγιάννη, 1997, 21).     
 
 
3.3.1.1.   Βασικές αρχές ∆ιαπολιτισµικής παιδαγωγικής 
 

Η ∆ιαπολιτισµική παιδαγωγική πρόταση διέπεται από τρεις βασικές αρχές που την 
διαφοροποιούν σηµαντικά από τις προηγούµενες παιδαγωγικές προτάσεις.   
Η πρώτη αρχή είναι η αρχή της ισοτιµίας των πολιτισµών.  Αυτό σηµαίνει ότι δεν υπάρχει 
αξιολογική διάθεση34 απέναντι στους πολιτισµούς, όλοι κρίνονται ισότιµοι στο σύνολό τους, όµως ο 
καθένας κρίνεται για τη λειτουργικότητά του βάσει εσωτερικών συγκριτικών κριτηρίων, «κάτω από τις 
συγκεκριµένες ιστορικές, κοινωνικό � πολιτικές και οικονοµικές συνθήκες όπου λειτουργεί, καθώς και 
η σηµασία του για την πολιτισµοποίησή του ατόµου και όχι η ανωτερότητα ή η κατωτερότητά του σε 
σύγκριση µε κάποιους άλλους πολιτισµούς» (∆αµανάκης, 1997, 99).   
Παράλληλης κατεύθυνσης είναι και η τοποθέτηση του Συµβουλίου της Ευρώπης, που 
προσανατολίζεται στην αναθεώρηση της εθνοκεντρικής διάθεσης του σχολείου και ζητά την 
αλληλεπίδραση των πολιτισµών της χώρας προέλευσης και της χώρας υποδοχής35.   
Η αρχή της ισοτιµίας των πολιτισµών επιτρέπει τη διεξαγωγή διαλόγου µεταξύ ατόµων διαφορετικής 
πολιτισµικής προέλευσης επί ίσοις όροις, αλλά και την συνειδητοποίηση της άρρητης σχέσης των 
εκάστοτε κυρίαρχων αξιών µε τις επικρατούσες κοινωνικές, πολιτικές και ιστορικές συνθήκες. 
 

Η δεύτερη κατά σειρά αρχή υποστηρίζει ότι τα παιδιά από διαφορετικά πολιτισµικά συστήµατα 
δεν είναι ελλιπή, αλλά απλώς διαφορετικά και η διαφορετικότητά τους αυτή χρήζει σεβασµού και 
αποδοχής.  Ο Μ. ∆αµανάκης αναφέρει : «Αυτή η προσέγγιση, στο επίκεντρο της οποίας στέκεται η 
αρχή της αποδοχής της ετερότητας του άλλου, οδήγησε στη γέννηση της διαπολιτισµικής αγωγής, η 
οποία απευθύνεται σε  ό λ α  τα άτοµα και  ό λ ε ς  τις διαφορετικές πολιτισµικές οµάδες που ζουν σε 
µια πολυπολιτισµική κοινωνία και ζητά απ� αυτά να αποδεσµευτούν από τις µονοπολιτισµικές και 
εθνοκεντρικές αντιλήψεις και να αποκαταστήσουν µεταξύ τους µια επικοινωνία στη βάση της 
ισοτιµίας, της αµοιβαίας κατανόησης και της αλληλοαποδοχής» (∆αµανάκης, 1997, 99). 
«Η αποδοχή του µορφωτικού κεφαλαίου του κάθε µαθητή ανεξάρτητα από τη φυλετική, εθνική ή 
κοινωνική προέλευσή του αποτελεί βασική προϋπόθεση για την απρόσκοπτη εξέλιξή του.  Αντίθετα, µη 
αποδοχή του µορφωτικού κεφαλαίου ισοδυναµεί µε έµµεση απόρριψη του ίδιου του µαθητή και, 
εποµένως, µε περιορισµό των µορφωτικών του ευκαιριών» (όπ.π., 103). 
 

Η τρίτη αρχή είναι η αρχή παροχής ίσων ευκαιριών, ένα µακροχρόνιο αίτηµα πολλών 
µελετητών που έδωσαν µια νέα, ταξική διάσταση στην παιδεία.  Εδώ, σηµαίνει την είσοδο των 
πολιτισµικών στοιχείων που φέρουν  ό λ α  τα παιδιά ανεξαρτήτως προέλευσης, ώστε να προσφερθούν 
σε όλους τα ίδια εφόδια, γιατί πολιτισµική περιθωριοποίηση σηµαίνει περιθωριοποίηση στον 
οικονοµικό, πολιτικό και κοινωνικό τοµέα (∆αµανάκης, 1997, 104�105, 1989, 75 � 87 και 1993, 40 και  
 
 
                                                 
34  Η σηµασία της αξιολογικής ουδετερότητας των πολιτισµών αναλύεται διεξοδικά στο κείµενο της Μ. Στογιαννίδου, 
στο Κωνσταντοπούλου (κ. ά.), 1999, 121-134. 
35 Council of Europe: The CDCC �s Project No 7, 1986.  Σηµαντικά στοιχεία διατυπώνουν  και οι Κανακίδου- 
Παπαγιάννη, 1997, 16, ενώ για τη διαπολιτισµική πολιτική της Ε.Ε. στους Νικητάκη, 1997, 36�37, ∆αµανάκης, 1993 
και 1997, 110�112, Conseil del� Europe, 1986, Στογιαννίδου στο Κωνσταντοπούλου (κ. ά.), 121�134, Μάρκου, 1996 β, 
26-27, ο οποίος παραθέτει τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, έτσι όπως τα ορίζει το 
Συµβούλιο της Ευρώπης στο CDCC �s Project No 7.     
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47)36.  Η αρχή της παροχής ίσων ευκαιριών ουσιαστικά αφορά στο εκπαιδευτικό σύστηµα σε µάκρο- 
και σε µίκρο-επίπεδο, καθώς δεσµεύει το σχολείο να παράσχει σε όλους τους µαθητές εξίσου όλα τα 
αναγκαία µορφωτικά εφόδια.  Για να τεθεί αυτό σε πραγµατική ισχύ, θα πρέπει να έχει ήδη 
αναγνωριστεί η ισοτιµία των πολιτισµών και τα πολιτισµικά εφόδια όλων ανεξαρτήτως των µαθητών 
και το σηµαντικότερο, να αξιοποιηθούν ως ισότιµης αξίας παιδαγωγικό υλικό. 
 

Η διαφορά της διαπολιτισµικής αγωγής από τις προηγούµενες προσεγγίσεις είναι η συµµετοχή 
όλων και η είσοδος των πολιτισµικών εφοδίων όλων στην καθηµερινή εκπαιδευτική διαδικασία.  
Αυτό σηµαίνει ότι από τη διαπολιτισµική συνεργασία δεν ωφελείται µόνο ο «ξένος» και 
«διαφορετικός», αλλά και ο φέρων τον εθνικό πολιτισµό.  Ουσιαστικά προτείνεται µια τελείως 
διαφορετική κοινωνικοποιητική διαδικασία, της οποίας τα αποτελέσµατα είναι δυνατό να 
διαµορφώσουν την κοσµοαντίληψη των παιδιών. 
«Τα µέλη µιας οµάδας ανεξάρτητα από το µέγεθος και την αιτία της συνύπαρξής τους, οδηγούνται στη 
διάδραση, δηλαδή στην αµοιβαία και ισότιµη αλληλεπίδραση και δηµιουργική συναλλαγή» 
(Χατζηνικολάου � Μαρασλή, 1995, 11)37. 
Προχωρώντας περισσότερο σε µια νέα δυναµικότερη, αλλά και κάπως ουτοπική διατύπωση, 
περιγράφουν µια νέα µορφή συµβίωσης στην οποία <<«η αποκλίνουσα συµπεριφορά γίνεται ανεκτή, 
ξένες συνήθειες αναγνωρίζονται, η πολυγλωσσία θεωρείται αυτονόητη, η άσκηση των θρησκευτικών 
καθηκόντων αποτελεί ατοµική υπόθεση των ανθρώπων και επιδιώκεται η επαφή ανθρώπων µε 
διαφορετικό πολιτισµικό υπόβαθρο�»>> (Κανακίδου-Παπαγιάννη, 1997, 22). 
 
 
3.4. Κοινωνικοποίηση 
 

Μελετώντας κανείς προσεκτικά την παραπάνω θέση και ευχή που διατυπώνουν οι Κανακίδου-
Παπαγιάννη αντιλαµβάνεται ότι, για τη νέα αυτή µορφή πολίτη, είναι απαραίτητη η συστηµατική 
εκπαίδευση και προετοιµασία των πολιτών και µάλιστα των νέων πολιτών, για να αντιµετωπίσουν 
αποτελεσµατικά και δηµιουργικά την νέα κοινωνική κατάσταση µε αντίκτυπο στη οικονοµική, πολιτική 
και πολιτισµική κατάσταση της χώρας.  Ο τρόπος επικοινωνίας και συναλλαγής αλλάζει, τα µέλη της 
κοινωνίας είναι αναγκαίο να αποδέχονται τη διαφορετικότητα των άλλων και να εµπλουτίσουν το 
πολιτισµικό τους κεφάλαιο µε νέα στοιχεία.  Αυτή η νέα στάση των ανθρώπων απέναντι στο 
διαφορετικό είναι δυνατό να γίνει πραγµατικότητα µε την συνειδητοποίηση της πολυπολιτισµικότητας 
της ελληνικής κοινωνίας και την προσαρµογή της συµπεριφοράς στις νέες συνθήκες. 

 
«Η ∆ιαπολιτισµική Αγωγή ως κοινωνικοποιητική διαδικασία, η οποία αφορά τον 

προσανατολισµό ατόµων και οµάδων µέσα στην πραγµατικότητα, διεξάγεται στο θεσµοθετηµένο 
πλαίσιο της παιδείας και έχει άµεση σχέση µε πολιτικές επιλογές, χρειάζεται ένα γενικό ερµηνευτικό 
σχήµα µε άξονες και ένα εξηγητικό µοντέλο κοινωνικοποίησης, µια αρχή και µια µεθοδολογία, ικανές 
να φωτίζουν τις σχέσεις της παιδαγωγικής διαδικασίας στο κοινωνικό, ψυχολογικό και πολιτικό 
επίπεδο και να καθιστούν προβλέψιµες τις µεταβλητές τους» (Κανακίδου � Παπαγιάννη, 1997, 19). 
Η παραπάνω διαδικασία, της προσαρµογής του ανθρώπου στις κοινωνικές συνθήκες και η 
εσωτερίκευση των κοινωνικών κανόνων αποτελεί έναν απλοϊκό ορισµό της έννοιας της 
κοινωνικοποίησης και είναι µια από τις βασικές υπηρεσίες που το εκπαιδευτικό σύστηµα κάθε χώρας 
προσφέρει στους νέους πολίτες. 

 
 
 

                                                 
36  Κριτικές και επιφυλάξεις διατυπώνονται στο άρθρο της Ε. Πολίτου, «∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση: οι δυνατότητες 
και τα όριά της», 1994, 37�41 αλλά και σε Γκότοβο, 1997, 26�27, ∆αµανάκη, 1997, 99�108, Γεωργογιάννης, 1997, 53. 
37    Ανάλογη θέση διατυπώνει και η Νικητάκη, 1997, 38.    
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Με την έννοια της κοινωνικοποίησης έχουν ασχοληθεί διεξοδικά επιστήµονες διαφόρων 

ειδικοτήτων και γι� αυτό υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί ορισµοί.  Ο όρος χρησιµοποιήθηκε για 
πρώτη φορά το 1922 από τον Durkheim38 .  
 
Έκτοτε έχουν προταθεί διάφοροι ορισµοί, ανάλογα µε την ιδεολογική τοποθέτηση αλλά και την 

κοινωνική επιστήµη, που ο καθένας υπηρετεί.  Κοινά στοιχεία είναι : 
1. Η έννοια της εσωτερίκευσης : κατά τον T. Parsons : «Κοινωνικοποίηση είναι η εσωτερίκευση της 
κουλτούρας µέσα στην οποία γεννήθηκε το παιδί» (Κυρίδης, 1996, 85). 
2.Η µεταλαµπάδευση των κοινωνικών αξιών και αρχών από τις παλαιότερες γενιές στις νεώτερες. 
3. Η διατήρηση της ενότητας µέσα από το πλέγµα των αξιών και των κανόνων, πάλι σύµφωνα µε το 
στρουκτουραλιστικό � φονξιοναλιστικό µοντέλο του T. Parsons (όπ.π., 85). 
4. Η συστηµατική αλληλεπίδραση των δρώντων προσώπων σε µια κοινωνία και η εκµάθηση κοινών 
ορισµών και σηµασιών, σύµφωνα µε το θεωρητικό µοντέλο της συµβολικής αλληλεπίδρασης του 
Mead39, αλλά και άλλα στοιχεία, καθώς και η διαπίστωση ότι πρόκειται για µια δια βίου διαδικασία. 

 
Ακόµα αναγκαίο είναι να αναφέρουµε τέσσερα βασικά µοντέλα κοινωνικοποίησης που 

προέρχονται απ΄ την επιστήµη της Ψυχολογίας :  
1. Το ψυχαναλυτικό, που υποστηρίζει την τριµερή δοµή της προσωπικότητας, η οποία 
αποτελείται από το Εκείνο, τα ασυνείδητα και ανεξέλεγκτα ένστικτα που ζητούν να ικανοποιηθούν, το 
Εγώ, την αντίληψη του ατόµου για τον εαυτό του, την προσωπική του ταυτότητα και το Υπερ � εγώ, 
που είναι αποτέλεσµα της κοινωνικής µάθησης, είναι η ενσωµάτωση στην συµπεριφορά των παιδιών 
των γονεϊκών προτύπων, αξιών και στάσεων, που τα παιδιά αποκτούν µέσα από την ταύτιση µε τον 
γονέα του ίδιου φύλου, δηλαδή µε το τέλος της επώδυνης κατάστασης που βιώνουν τα παιδιά και που 
ονοµάζεται «οιδιπόδειο σύµπλεγµα».  
Η Βοσνιάδου αναφέρει : «Αποτέλεσµα της εσωτερίκευσης των εξωτερικών κανόνων και 
απαγορεύσεων είναι η δηµιουργία της συνείδησης που εκτελεί εσωτερικά πολλές από τις λειτουργίες 
ελέγχου που εκτελούν εξωτερικά οι γονείς. Κίνητρα για την εσωτερίκευση των κοινωνικών κανόνων 
είναι η ανησυχία για τη φυσική τιµωρία και ο φόβος για την απώλεια της αγάπης του γονέα.  
Αποτέλεσµα της εσωτερίκευσης είναι το αίσθηµα ενοχής που αισθάνεται κάποιος όταν παραβιάζει τους 
κανόνες που του επιβάλλει η συνείδησή του» (Βοσνιάδου, γ΄ 1992, 14). 
Φυσιολογικά αυτό γίνεται στο τέταρτο και πέµπτο έτος της ζωής του παιδιού40, δηλαδή µε την είσοδό 
του στην προσχολική αγωγή.  Για τον Έρικσον η χρονική αυτή περίοδος ταυτίζεται µε το στάδιο «της 
πρωτοβουλίας και της ενοχής»41. 
2. Το µοντέλο της συµπεριφοριστικής θεωρίας του Skinner, όπου η συµπεριφορά των παιδιών 
καθοδηγείται µορφοποιείται µέσα από την ενίσχυση-αµοιβή των κοινωνικά αποδεκτών πράξεων και 
την απόσβεση  � τιµωρία των µη αποδεκτά κοινωνικά πράξεων. 
3. Το µοντέλο της κοινωνικής µάθησης του Bandura, όπου τα παιδιά µαθαίνουν µέσα από την 
παρατήρηση της συµπεριφοράς των άλλων και τη µίµηση προτύπων και τέλος 

                                                 
38    Mühlbauer, 1995, 6, Πυργιωτάκης, 1996, 15.: «� το παιδί που, όσο αφορά τις µελλοντικές του ιδιότητες, διαθέτει 
αποκλειστικά και µόνο ασαφείς διαπλάσιµες διαθέσεις πρέπει να προετοιµαστεί από τους ενηλίκους οποιασδήποτε 
κοινωνίας για τη ζωή, µέσα στα πλαίσια της κοινωνίας αυτής.  Καθήκον λοιπόν της αγωγής είναι να ενεργοποιήσει 
και να ενισχύσει στο παιδί τις ψυχικές, πνευµατικές και ηθικές δυνάµεις που απαιτούν από αυτό η πολιτική κοινωνία 
στο σύνολό της και το εκάστοτε κοινωνικό στρώµα στο οποίο ανήκει.  Ως στόχος της αγωγής ορίζεται η δηµιουργία 
του κοινωνικού όντος».     
39    Οι ορισµοί της κοινωνικοποίησης που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί είναι πολλοί και ποικίλοι.  Μια 
ενδιαφέρουσα συλλογή γίνεται στους Mühlbauer, 1995, Κυρίδη, 1996, 55�114, όπου δίνεται έµφαση στον Parsons, 
Schaffer, 1996, 13, Κογκούλης, 1994, 26�29, Seger, 1977, 122, Πυργιωτάκης, 1996, 15�20, Ξωχέλλης, 1994, 14, 
Κακανά, 1994α, 25. 
40     Για περισσότερα στοιχεία σχετικά µε την έννοια της ταύτισης, του οιδιπόδειου συµπλέγµατος και τον 
σχηµατισµό του Υπερ�Εγώ, βλ. σχετικά Fend, 1989, 177�181, Έρικσον, 1975, 219�289, Freud, 1921, 66�77 , 
Mühlbauer  1995, 19-41. 
41    Έρικσον, 1975, 267, Mühlbauer, 1995, 48�49,. 
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4. Η γνωστική θεωρία του Piaget, όπου τα παιδιά µαθαίνουν µέσα από την αφοµοίωση των 
πληροφοριών και την ερµηνεία των πράξεων των γονιών τους42. 
 

Ένα ακόµη κοινό στοιχείο είναι ότι σχεδόν από όλους ο ρόλος της διαδικασίας της 
κοινωνικοποίησης δίνεται στο θεσµό του σχολείου.  Η διαδικασία της κοινωνικοποίησης ξεκινά ήδη µε 
την ένταξη του παιδιού στο οικογενειακό του περιβάλλον, ονοµάζεται «πρωτογενής»43 και 
περιλαµβάνει από τους κανόνες φαγητού και ύπνου µέχρι και την επιλογή επαγγέλµατος και σπουδών.  
Αντίθετα το σχολείο προσφέρει, εκτός από τις γνώσεις και την ακαδηµαϊκή παιδεία, τη δυνατότητα στα 
παιδιά να µάθουν και να εσωτερικεύσουν τους κανόνες και τις αξίες της κοινωνίας που ανήκουν µ� 
έναν ευρύτερο και ελεγχόµενο τρόπο. 
 

Στο θεσµό του σχολείου βέβαια ανήκει και η προσχολική εκπαίδευση, που αφορά παιδιά 
ηλικίας 4 � 6 ετών, αν και εξαιτίας των αυξανόµενων αναγκών των εργαζόµενων µητέρων για φύλαξη 
και εκπαίδευση των παιδιών ο θεσµός των βρεφονηπιακών σταθµών γνωρίζει µεγάλη άνθηση και στη 
χώρα µας και υπό την κρατική µέριµνα τίθενται παιδιά όλο και µικρότερων ηλικιών.   

 
 

3.4.1. Κοινωνικοποίηση και προσχολική αγωγή 
 
Ο χώρος της προσχολικής εκπαίδευσης λοιπόν παρά την προαιρετική � άτυπα � φοίτηση νηπίων 

και προνήπιων προσφέρει σηµαντικά στην αγωγή των παιδιών, αλλά και στην κοινωνικοποίησή τους.  
Η προσχολική αγωγή στον ελληνικό χώρο, αλλά και σε διεθνές επίπεδο ακολούθησε µια δυναµική 
εξελικτική πορεία και από «χώρος εναπόθεσης» των παιδιών (baby � parking) µετατράπηκε σε 
επιστηµονικό πεδίο ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους44. 

 
Σήµερα το Νηπιαγωγείο είναι εκείνο το τµήµα του εκπαιδευτικού συστήµατος, όπου ξεκινά η 

συστηµατική ανάπτυξη της ολότητας που ονοµάζουµε «παιδί», καθώς καλλιεργούνται ο σωµατικός 
έλεγχος, η αδρή και λεπτή κινητικότητα, η ανάπτυξη πνεύµατος και σώµατος µέσα από την κίνηση, η 
καλαισθησία, οι προµαθηµατικές, προγραφικές και προαναγνωστικές δεξιότητες, η µνήµη, η αντίληψη, 
η γνώση του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, αλλά και η κοινωνικότητα και η συνειδητοποίηση 
της ατοµικής και κοινωνικής ταυτότητάς τους45.  Η αναφορά του Νόµου 1566/85 στην ολόπλευρη 
ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών, το Αναλυτικό και Ηµερήσιο Πρόγραµµα του 
Νηπιαγωγείου το οποίο προέρχεται θεωρητικά από τον Νόµο, αλλά και η οργάνωση και µορφή της 
καθηµερινής εκπαιδευτικής πρακτικής προσανατολίζονται σαφώς στην κοινωνικοποίηση των 
παιδιών46. 

 

                                                 
42     Για τα µοντέλα , βλ. Schaffer, 1996, 11-13, Νασιάκου, 1992. 
43    Ευαγγελόπουλος, 1998, 19. 
44     Περισσότερες λεπτοµέρειες στους Κυρίδη, 1994, 37�53, Κιτσαρά, 1991, 23�37, Κοσµά, 1985, Κουτσουβάνου, 
1993α, 5�29 . 
45     Ηµερήσιο και Αναλυτικό Πρόγραµµα του Ελληνικού Νηπιαγωγείου, (Π.∆. 486/1989�ΦΕΚ 208 Α�, σ.σ. 7�8 αλλά 
και ενδεικτικά Κουτσουβάνου, 1993β, Μοντεσσόρι, 1981, Τσιαντζή � Σµαραγδά, 1995, 39 και 1997, Αβασένοβα, 1989, 
Gallas, 1994, Φλουρής, 1997, 143�145. 
46    Βλ. Νόµος υπ� αρ. 1566/85, άρθρο 3, Ηµερήσιο και Αναλυτικό Πρόγραµµα του Νηπιαγωγείου (Π.∆. 486/1989�
ΦΕΚ 208 Α� , σ. 7�8: «να δηµιουργήσουν σωστές προσωπικές σχέσεις, µέσα σε ένα κλίµα συναισθηµατικής αποδοχής, 
ασφάλειας και αυτοεπιβεβαίωσης», «να αποκτήσουν εµπειρίες από τον κόσµο των ενηλίκων, µε απώτερο σκοπό να 
γίνουν αργότερα δηµιουργικά µέλη του καθώς και συνειδητοί και υπεύθυνοι πολίτες µε αγάπη προς την πατρίδα 
τους» , αλλά και στο Βιβλίο ∆ραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο, Βιβλίο νηπιαγωγού, σελ. 83 , αναφέρεται 
χαρακτηριστικά: «Ελάχιστες είναι οι δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο που στερούνται  κοινωνικής σηµασίας.  Όλα 
σχεδόν γίνονται συλλογικά.  Η δουλειά, το παιχνίδι η γλώσσα  και γενικά η γνώση αρχίζουν να παίρνουν κοινωνικό 
χαρακτήρα.  Γι� αυτό η προσχολική αγωγή είναι η πρώτη συστηµατική προσπάθεια για την  κοινωνική ανάπτυξη του 
παιδιού, που συµβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του». 
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Στο χώρο λοιπόν του σχολείου ξεκινά η δεύτερη φάση της κοινωνικοποιητικής διαδικασίας, η 

δευτερογενής47, όπως την χαρακτηρίζουν, συνεχίζοντας αυτήν του οικογενειακού περιβάλλοντος. Και 
αυτή όµως η φάση δεν είναι οριστική, καθώς πρόκειται για ισόβια διαδικασία, αφού το άτοµο 
αναγκάζεται να προσαρµόζεται, δηλαδή να διαφοροποιεί, να εναρµονίζει την συµπεριφορά του 
σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις επιταγές του εκάστοτε περιβάλλοντος εξασφαλίζοντας έτσι την 
αποδοχή και την αναγνώριση του ως λειτουργικού και χρήσιµου µέλους της κοινωνίας, αλλά 
ταυτόχρονα να διατηρήσει ακέραια την αυτοαντίληψη και την αυτοεκτίµησή του48. 
Ο Κυρίδης µάλιστα σηµειώνει σχετικά : «� µια µετάθεση των κοινωνικοποιητικών στόχων της 
οργανωµένης θεσµικά και τυπικά κοινωνικής δοµής προς τα πίσω, δηλαδή την ένταξη του παιδιού σ� 
ένα κοινωνικό πεδίο µε υψηλότερο βαθµό τυπικής οργάνωσης από αυτόν της οικογένειας» (1996, 103). 

 
Στο νηπιαγωγείο τα παιδιά για πρώτη φορά στη ζωή τους εγκαταλείπουν το οικείο οικογενειακό 

τους περιβάλλον, του οποίου η ενότητα οφείλεται στους στενούς συναισθηµατικούς δεσµούς των 
µελών, και για κάποιες ώρες την ηµέρα έρχονται σε συστηµατική επαφή µε συνοµήλικους.  Για πρώτη 
φορά ο συνοµήλικος και όχι ο ενήλικας είναι το σηµαντικό πρόσωπο της καθηµερινότητας του 
σχολείου, καθώς τα παιδιά συναντιούνται µ� άλλα παιδιά για σηµαντικό χρονικό διάστηµα, 4 � 6 
ώρες49, σε συγκεκριµένο χώρο και µε συγκεκριµένα ερεθίσµατα � γωνιές δραστηριοτήτων, ελεύθερες 
και οργανωµένες δραστηριότητες, µε κυρίαρχη ενήλικη φιγούρα τον/την εκπαιδευτικό50.  

 
«Η Dunn υποστηρίζει ότι όταν δύο παιδιά αρχίσουν να δοµούν συγκεκριµένους τρόπους 

συµπεριφοράς στην τάξη του νηπιαγωγείου, οι οποίοι έχουν κοινό νόηµα γι� αυτά (καθόµαστε δίπλα � 
δίπλα, βγαίνουµε στο διάλειµµα µαζί κ.ά), βρίσκονται στη διαδικασία ανάπτυξης κοινωνικής σχέσης.  
Σ� αυτή την περίπτωση, το οικείο περιβάλλον του νηπιαγωγείου και η οικειοποίηση των ρουτινών και 
του προγράµµατός του από τα παιδιά τα βοηθάει να αναπτύξουν µία φιλία µέσα από τις εθιµοτυπικές, 
επαναλαµβανόµενες και κοινές νοηµατικά πράξεις στο χώρο αυτό» (Dunn, 1988 στο Αυγητίδου, 1997, 
38). 

 
«Τώρα και µε την είσοδο του στο νηπιαγωγείο είναι σε θέση να αναγνωρίζει πολλαπλάσιους 

ποµπούς κοινωνικών µηνυµάτων, όπως η νηπιαγωγός, τα άλλα νήπια µέσα στην τάξη, οι οµάδες των 
συνοµηλίκων των µεγαλύτερων ή µικρότερων νηπίων, ανάλογα µε το είδος του νηπιαγωγείου και οι 
οµάδες παιχνιδιού στο χώρο του διαλείµµατος.  Οι παραπάνω ποµποί παρουσιάζουν µια υψηλότερη 
συχνότητα εµφάνισης στην καθηµερινή ζωή των νηπίων και µεγαλύτερη σταθερότητα ως προς την 
επανάληψη των µηνυµάτων σε σχέση µε αυτούς που κινούνται γύρω από την οικογένεια» (Κυρίδης, 
1996, 103). 

 
Βέβαια η οικογένεια εξακολουθεί να είναι σηµαντικός παράγοντας της ζωής και της ανάπτυξης των 

παιδιών και θα πρέπει τώρα νηπιαγωγείο και οικογένεια να συµπλέουν και να συνεργάζονται αρµονικά 
(όπ.π., 104�105). 

 
Η παραµονή των παιδιών στο νηπιαγωγείο και η επικοινωνία µε τους άλλους επιτρέπει εκτός 

των άλλων στα παιδιά να αντιληφθούν τον εαυτό τους, να τον κατανοήσουν δια µέσου των άλλων. 
<<Κατά συνέπεια, σηµειώνει ο Κυρίδης, το κλειδί της ένταξης του ατόµου στην οµάδα, στο σύνολο 
στο οποίο ανήκει, είναι αποτέλεσµα της διαδικασίας βίωσης τους εαυτού του σε σχέση µε τον άλλο, 
τους άλλους.  Ο Hegel υποστηρίζει «ότι η ταυτότητα του Εγώ είναι δυνατή µόνο µέσω της ταυτότητας 
του άλλου»>> (1995, 76).  Ο Habermas τονίζει ότι : «η ταυτότητα όµως της αυτοσυνείδησης δεν  
                                                 
47     Κυρίδης, 1996, 91. Ευαγγελόπουλος, 1998, 19. 
48     Περισσότερα στοιχεία στους Κυρίδη, 1996, Κωνσταντοπούλου, 1999. 
49     Με το θεσµό του Ολοήµερου Νηπιαγωγείου οι ώρες, αλλά και οι δραστηριότητες που µοιράζονται τα παιδιά 
έχουν αυξηθεί και αλλάξει σηµαντικά, τα παιδιά τρώνε και ξεκουράζονται µαζί.  Για το Ολοήµερο Νηπιαγωγείο, βλ. 
Ντολιοπούλου, 1999, 229-260. 
50     Κυρίδης, 1996, 69�73. 
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µπορεί να θεωρηθεί ως προϋπάρχουσα αλλά µόνο ως επίκτητη» (Habermas, χ.χ., 66)51.  Αλλά και ο 
Blum αναφέρει : «στην αίσθηση του εαυτού ενυπάρχει µια αίσθηση ύπαρξης της σχέσης µε τους 
άλλους» (Blum, 1987, στο Βοσνιάδου, γ�, 1992, 57). 

 
 
3.4.1.1.   Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του παιδιού προσχολικής ηλικίας 

 
Οι παραπάνω αναφορές στους γενικούς στόχους του Νηπιαγωγείου και στην ικανοποίηση 

αναγκών των παιδιών υποδεικνύουν και τα βασικά χαρακτηριστικά του παιδιού προσχολικής ηλικίας.  
Στην ηλικία των 4�5 ετών συντελούνται σηµαντικές βιολογικές αλλαγές, που οδηγούν σε σωµατική, 
νοητική και ψυχική ανάπτυξη των παιδιών και οι οποίες αξιοποιούνται στο νηπιαγωγείο (Τσιαντζή-
Σµαραγδά, 1995, 63�65).  Εξάλλου, η άµεση σχέση βιολογικής ωρίµανσης και µάθησης έχει µελετηθεί 
εκτεταµένα µε άκρως ενδιαφέροντα συµπεράσµατα για τον τρόπο ανάπτυξης των παιδιών και τη 
µάθηση από τον Piaget αλλά και τον Vygotsky52.   

 
 Σύµφωνα µε την γνωστική ή εξελικτική-αναπτυξιακή θεωρία του Piaget, η οποία έχει επηρεάσει 

καθοριστικά την παιδαγωγική σκέψη και τον σχεδιασµό των Αναλυτικών Προγραµµάτων, η σωµατική 
και γνωστική ανάπτυξη των παιδιών επέρχεται µέσα από µια σειρά σταδίων ανάπτυξης, τα οποία είναι 
διαδοχικά µε σταθερό τρόπο.  Το δοµικό αυτό µοντέλο αναγνωρίζει ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας 
ανήκουν στο προεννοιολογικό στάδιο (2�7 ετών), µε κύρια χαρακτηριστικά τη µετάβαση από τη 
µάθηση µέσω των αισθήσεων στην εµφάνιση της συµβολικής σκέψης.  «Η ικανότητα για συµβολική 
σκέψη καθιστά το παιδί ικανό να σκέφτεται για πράγµατα που δεν βρίσκονται στο άµεσο φυσικό 
περιβάλλον του, για γεγονότα που συνέβησαν στο παρελθόν ή µπορούν να συµβούν στο µέλλον, και 
του δίνει την ευκαµψία της σκέψης που χρειάζεται για να συνδυάζει τις διάφορες όψεις του φυσικού 
και κοινωνικού περιβάλλοντος» (Βοσνιάδου, β�, 1992, 17).  Ακόµα αναγνωρίζει στην σκέψη των 
παιδιών αυτής της ηλικίας την ανάγκη αναδόµησης της πραγµατικότητας και όχι της απλής 
εσωτερίκευσης των ερεθισµάτων, την εγωκεντρική στάση και την εστίαση σε ένα µόνο χαρακτηριστικό 
της πραγµατικότητας, καθώς και στην αδυναµία διεξαγωγής «λογικών συλλογισµών, είτε αυτοί είναι 
επαγωγικοί� είτε παραγωγικοί» (όπ.π., 18)53.   

 
 Ακόµα ο Piaget διαχωρίζει τη γνώση σε τρία µέρη : την φυσική «γνώση των αντικειµένων της 

εξωτερικής πραγµατικότητας»-φυσικές ιδιότητες των αντικειµένων, την κοινωνική «οι 
συµβατικότητες τις οποίες δηµιουργούν οι άνθρωποι» και τη λογικοµαθηµατική γνώση. Εστιάζοντας 
ειδικά σε αυτήν, για να κατανοήσουµε τον τρόπο αντίληψης της διαφορετικότητας από τα παιδιά, 
παρατηρούµε ότι «αποτελείται από συσχετισµούς, δηλαδή σχέσεις, τις οποίες δηµιουργεί νοητικά το 
κάθε άτοµο.  «Όταν βλέπουµε έναν κόκκινο βόλο και έναν µπλε, π.χ., σκεφτόµαστε ότι είναι 
διαφορετικοί : η συνειδητοποίηση της διαφοράς είναι ένα παράδειγµα της λογικο�µαθηµατικής γνώσης 
: η διαφορά δεν απαντάται ούτε στον κόκκινο βόλο ούτε στον µπλε και αν κάποιος δεν συσχετίσει τα 
αντικείµενα µε βάση αυτή τους την ιδιότητα, τότε δεν θα υπάρχει και η µεταξύ τους διαφορά� Η 
λογικοµαθηµατική σκέψη δεν είναι εµπειρική, αφού πηγάζει από την σκέψη του κάθε ατόµου» (Kamii, 
1996, 20).  Για την ανάπτυξη της λογικοµαθηµατικής σκέψης, δηλαδή την αντίληψη των σχέσεων 
µεταξύ δύο προσώπων ή αντικειµένων, στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, απαιτείται µια συνεχής και  

 
 
 

                                                 
51     Την ίδια θέση διατυπώνει και ο Rubin, 1980, 21.  Ακόµα και ο Hobsbawn, υποστηρίζει ότι «κάθε άτοµο 
συνειδητοποιεί την ταυτότητά του εκφράζοντας και βλέποντας τον εαυτό του διαµέσου των άλλων» (Hobsbawn, 
1994, στο Κωνσταντοπούλου, κ.ά., 1999, 111). 
52     Για τον Vygotsky, βλ. Κυρίδη, 1994, Vygotsky, 1988. 
53     Για το έργο του Piaget , βλ. ενδεικτικά, Piaget, 1979, Kamii�Devries, 1979, Κακανά, 1994α και 1995, Φράγκος, 
1986, Παπαµιχαήλ, 1988, 80�119, Κουτσουβάνου, 1994. 



 24
 
 
 

δυναµική σειρά δραστηριοτήτων, που να οδηγούν τα παιδιά σε προβληµατισµό54.  Η ικανότητα 
συσχετίσεων, εποµένως, στα παιδιά προσχολικής ηλικίας τείνει να αναπτυχθεί, η αντίληψη της 
διαφοράς εκ µέρους των παιδιών κρίνεται ηµιτελής και απαιτείται συστηµατική καλλιέργεια.  Έτσι, η 
αντίληψη της διαφορετικότητας βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας 
και επηρεάζει την κοσµοαντίληψή τους και βέβαια και την αυτοαντίληψή τους. 

 
         Η επιτυχής εφαρµογή και ολοκλήρωση ενός τόσου επίπονου και πολυµερούς εκπαιδευτικού 

προγράµµατος απαιτεί ψυχική και συναισθηµατική ηρεµία.  Η συναισθηµατική κατάσταση των παιδιών 
είναι ιδιαίτερα βεβαρηµένη εξ αιτίας των έντονων ψυχικών συγκρούσεων που προκαλεί η πίεση του 
οιδιπόδειου συµπλέγµατος.  Τα παιδιά αισθάνονται συναισθήµατα ενοχής και ζήλειας προς τους γονείς 
τους, ξεπερνούν τα προβλήµατα ελέγχου των σωµατικών αναγκών, κάτι που επιτείνει το άγχος τους και 
µέσα από τη διαδικασία της ταύτισης και τον σχηµατισµό του Υπερ�Εγώ τους, εσωτερικεύουν τους 
κανόνες, διαφοροποιούν την ύπαρξή τους από τους άλλους και διαµορφώνουν την συµπεριφορά τους 
βάσει και των κοινωνικών δεδοµένων.  Όπως πολύ χαρακτηριστικά αναφέρει ο Bettelheim 
χρησιµοποιώντας όρους του Freud, τα παιδιά «αναβάλλουν την αρχή της ευχαρίστησης για την αρχή 
της πραγµατικότητας» (Bettelheim, 1976, 63�65). Παράλληλα η γλωσσική τους ικανότητα βελτιώνεται 
σηµαντικά, το λεξιλόγιο55 και η επικοινωνιακή τους ικανότητα αυξάνεται, τα παιδιά επικοινωνούν 
καλύτερα και µέσα από τις αυξανόµενες επαφές και την ανεξαρτησία που επιζητούν ξεπερνούν τον 
εγωκεντρισµό τους. 
 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες που προκαλούν ευχαρίστηση αλλά και έντονα φαινόµενα άγχους 
και πιέσεων, τα παιδιά αυτής της ηλικίας αποµακρύνονται από το οικείο οικογενειακό τους περιβάλλον 
και µπαίνουν στον άγνωστο χώρο του νηπιαγωγείου, όπου προσπαθούν να συνεργαστούν δηµιουργικά 
και να συνάψουν τις πρώτες κοινωνικές τους συναναστροφές. Η Κακανά σηµειώνει : «το µικρό παιδί 
που πρωτοέρχεται στο νηπιαγωγείο, ανακαλύπτει ότι µπορεί να µοιράζεται µε τα άλλα παιδιά µια 
εµπειρία, να συµµετέχει σε ποικίλες δραστηριότητες, να κατασκευάζει, να συνεργάζεται, να αποκτά 
ποικίλα βιώµατα.  Ανακαλύπτει συναισθήµατα όπως το να είναι µεγαλόψυχο, τη χαρά της συνεργασίας, 
την ανάγκη σεβασµού των κανόνων, την αλληλεγγύη, την άµιλλα, την αποδοχή και την άρνηση, την 
υποµονετικότητα, την υπευθυνότητα κλπ� Αλλά ως µια δυναµική διαδικασία που ενεργοποιείται στο 
πλαίσιο της οµάδας (παιδί, συµµαθητές, παιδαγωγός, προσωπικό), ενθαρρύνει τη δηµιουργία και την 
ύπαρξη σχέσεων, τη συνεργασία σε κοινές δραστηριότητες� µια τέτοια κοινωνικοποίηση ερµηνεύεται 
ως ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων µε σεβασµό στην προσωπικότητα του άλλου» (Κακανά, 1995, 
25).  Σηµαντικό στοιχείο είναι επίσης ότι τα παιδιά ήδη από το δεύτερο έτος της ηλικίας τους 
κατανοούν την επίδραση και τις επιπτώσεις της συµπεριφοράς τους στους άλλους και η κατανόηση 
αυτή αφορά στα συναισθήµατα των άλλων, τα παιδιά γενικά ενδιαφέρονται για τα συναισθήµατα των 
άλλων, όπως αποδεικνύει έρευνα του Stern (1985), στον σκοπό των άλλων, δηλαδή των προθέσεων, 
όπου µέσα από παιχνίδια υποκριτικής τα παιδιά µπορούν να προβλέψουν την συµπεριφορά των άλλων, 
κατανόηση των κοινωνικών κανόνων µέσα από τη διαδικασία της εσωτερίκευσης και εφαρµογής τους 
και τέλος κατανόηση της σκέψης των άλλων.  Τα παιδιά µέσα από την παρατήρηση της συµπεριφοράς 
του ευρύτερου κοινωνικού τους περιβάλλοντος, κυρίως του προσώπου που τα φροντίζει, αλλά και των 
ισότιµων συνοµηλίκων, σχηµατίζουν εσωτερικές αναπαραστάσεις (interval representations) του εαυτού 
τους και του άλλου και µπορούν να προβλέψουν την συµπεριφορά τους ή να τροποποιήσουν τη δική 
τους (Dunn, στο Βοσνιάδου, γ� τόµ., 1992, 46�75.  Για τις εσωτερικές αναπαραστάσεις, βλ. Howes στο 
Hoffman, 1996, 66�67)56. 
 
                                                 
54     Ο Piaget υποστηρίζει ότι « κανένα γεγονός του εξωτερικού κόσµου δεν µπορεί να κατανοηθεί χωρίς τη 
µεσολάβηση των ταξινοµήσεων, των µέτρων ή και των απαριθµήσεων».  Ακόµα  « οι λογικοµαθηµατικές δοµές 
συγκροτούνται µε την προσωπική ενέργεια του παιδιού», Kamii�Devries, 1979, 18. 
55    «Η Carey (1978) υπολόγισε ότι τα παιδιά των έξι ετών έχουν κατορθώσει να µάθουν ένα λεξιλόγιο σε κάποιο 
βαθµό περίπου 14.000 λέξεων», Βοσνιάδου, β�, 1992, 45. 
56      Για το ίδιο θέµα, Bowlby, 1969. 



 25
 
 
 
3.4.1.2.   Κοινωνικοποίηση και παιχνίδι 
 

Η είσοδος του παιδιού προσχολικής ηλικίας στο νηπιαγωγείο σηµαίνει ουσιαστικά την ένταξη 
και συµµετοχή του παιδιού σε µια οµάδα συνοµηλίκων, ισότιµων µε αυτό ατόµων (peer group).  Όπως 
στο οικογενειακό περιβάλλον τα παιδιά εσωτερικεύουν τους κανόνες συµπεριφοράς, αλλά και 
επικοινωνίας και συνύπαρξης παρατηρώντας την συµπεριφορά των γονιών κατανοώντας την σηµασία 
των ρόλων57 που εκείνοι επωµίζονται, και στο νηπιαγωγείο συνεχίζεται η ίδια διαδικασία, αυτή της 
κοινωνικοποίησης µέσα από την κατανόηση των ρόλων. 
 

<<Η αντίληψη του ρόλου του «ετέρου» αποτελεί έναν µηχανισµό µε τον οποίο κάθε άτοµο 
συµµετέχει στα κοινωνικά δρώµενα, αντιλαµβανόµενο και προσαρµοζόµενο στη συµπεριφορά του συν 
� κοινωνού του.  Αυτή η διαδικασία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη δηµιουργία της 
συνείδησης>> (Mead, 1972, στο Κυρίδης, 1996, 161). 
Μόνο που εδώ τα παιδιά δεν περιορίζονται στην παθητική παρατήρηση, αλλά µετέχουν ενεργητικά και 
δυναµικά, είναι µια δυναµική σχέση αλληλεπίδρασης των παιδιών µε το περιβάλλον τους58. Μέσα από 
τις αυθόρµητες και οργανωµένες δραστηριότητες του νηπιαγωγείου και τη ζωή τους στην οµάδα τα 
παιδιά έχουν την ευκαιρία να αναλάβουν ρόλους και να κατανοήσουν, να εσωτερικεύσουν τους 
κανόνες και την σηµασία τους.  Είναι µια προετοιµασία λοιπόν για µια εν δυνάµει κατάσταση που τα 
παιδιά θα βρεθούν στην ενήλικη ζωή τους. 
 

Για την τόσο σύνθετη διαδικασία της εσωτερίκευσης των κανόνων και των κοινωνικών ρόλων 
τα παιδιά έχουν στη διάθεσή τους το παιχνίδι ως αντικείµενο, αλλά και ως φαντασιακή κατάσταση και 
διαδικασία.  Μέσα από την αυθόρµητη ενασχόληση τα παιδιά µαθαίνουν, κατανοούν τη δυναµική των 
σχέσεων των ενηλίκων και παράλληλα ενισχύουν τις επικοινωνιακές τους σχέσεις µε το περιβάλλον 
τους.  Πρόκειται για µια ζωτική διαδικασία και ανάγκη των παιδιών, είναι µια ελεύθερη 
δραστηριότητα, εθελοντική, δεν είναι παραγωγικό, µε την οικονοµική έννοια του όρου, έχει το δικό του 
χώρο και χρόνο που το διαχωρίζει από άλλες δραστηριότητες των παιδιών, είναι απρόβλεπτο ως προς 
την εξέλιξη και κατάληξη, υπακούει σε κανόνες και συνθήκες και βρίσκεται στον κόσµο του 
φανταστικού συνδεδεµένο µε µια «παράλληλη πραγµατικότητα ή µε τελείως εξωπραγµατικά στοιχεία» 
(Caillois, 1991, στο Γερµανός, 1998, 58).   
Το παιχνίδι έχει γίνει αντικείµενο εντατικής µελέτης από πολλούς επιστήµονες µε σηµαντικά 
συµπεράσµατα. Ο Piaget διακρίνει 3 µορφές παιχνιδιού που αντιστοιχούν µε τα 3 στάδια ανάπτυξης 
της νοηµοσύνης : το παιχνίδι άσκησης, το συµβολικό ή φανταστικό παιχνίδι και το παιχνίδι των 
κανόνων, όπου το φανταστικό παιχνίδι είναι εκείνο που επιτρέπει στα παιδιά να αναλάβουν ρόλους59.  
Ο Έρικσον αναφέρει το παιχνίδι ως τρόπο ανάλυσης της συµπεριφοράς των παιδιών και αιτιολόγησής 
της παραθέτοντας µάλιστα και µια ενδιαφέρουσα ιστορία αναφερόµενος στον Freud, (Έρικσον, 1975, 
219�258).  Εξάλλου το παιχνίδι χρησιµοποιείται σήµερα ως διαγνωστικό και θεραπευτικό µέσο 
ψυχικών και συναισθηµατικών διαταραχών των παιδιών . 
  

 
                                                 
57      Και για την έννοια του ρόλου υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί ορισµοί.  Ενδεικτικά αναφέρουµε έναν ορισµό 
του Dahrendorf , 1973, 33 στο Mühlbauer, 1995, 12: � οι κοινωνικοί ρόλοι εκφράζουν απαιτήσεις της κοινωνίας από 
τους φορείς θέσεων, απαιτήσεις που µπορεί να είναι δύο ειδών: σχετικές µε τη συµπεριφορά των φορέων θέσεων 
(συµπεριφορά ρόλου) και σχετικές µε την εµφάνιση και τον �χαρακτήρα �τους (γνωρίσµατα ρόλου)�.  � Οι 
κοινωνικοι ρόλοι είναι δέσµες προσδοκιών, που συνδέονται στα πλαίσια µιας δεδοµένης κοινωνίας µε την 
συµπεριφορά των φορέων θέσεων �.  Ο Dahrendorf προχωρά στην εξής σκέψη: «η κοινωνία έχει στη διάθεσή της 
κυρώσεις, µε τη βοήθεια των οποίων επιβάλλει την εκπλήρωση των όσων προσδοκά από ένα ρόλο� ο πρώτος ρόλος 
� άνθρωπος είναι για την κοινωνία πρόσωπο µη υπαρκτό.  ∆εν υπάρχει δρόµος που να συνδέει την ελεύθερη και 
αυτόνοµη δράση του ατόµου µε την πραγµατικότητα της κοινωνίας, που υφίστανται ανεξάρτητα από αυτό».  
Ορισµούς δίνουν ακόµα οι Πηγιάκη, 1988, 38, Τσαούσης, 1989. Αυγητίδου, 1997. 
58      Κακανά, 1994, 35�41, Κογκούλης, 1994, Γκότοβος, 1994, Damon, 1995. 
59      Κυρίδης, 1996, και Kamii�Devries, 1979. 
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Σηµαντικό είναι όµως ότι το παιχνίδι είναι ένα κύριο µέσο που επιτρέπει στα παιδιά να 

επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν ξεπερνώντας τον εγωκεντρισµό τους και να συνάψουν τις 
πρώτες κοινωνικές τους συναναστροφές.  
Ο H. Mead διακρίνει το ατοµικό και οµαδικό παιχνίδι : <<Με το ατοµικό παιχνίδι το παιδί µπαίνει 
στη θέση του άλλου, παίζει δηλαδή το ρόλο των άλλων, αποκοµίζοντας πρωτόγνωρες εµπειρίες, που 
σε µελλοντικό χρόνο θα επαναφέρει και ερχόµενο σε επαφή και δηµιουργώντας κοινωνικές σχέσεις µε 
τους άλλους, θα τους γνωρίζει ή θα χρειαστεί το ίδιο το παιδί να εκπληρώσει.  Με το οµαδικό παιχνίδι 
το παιδί έρχεται σε επαφή µε ένα σύνολο οργανωµένων ρόλων, κανόνων και στόχων όπου µε τη 
βοήθεια του «γενικευµένου άλλου», θα προσδιορίζει την στάση του µε βάση τις ατοµικές του 
εµπειρίες, αλλά και την στάση των άλλων συµµετεχόντων>> (Mead, 1972 στο Κυρίδης, 1996, 106).  
Τέλος, δεν είναι τυχαίο ότι το παιχνίδι αποτελεί σηµαντικό παιδαγωγικό µέσο της προσχολικής αγωγής 
και όλες οι δραστηριότητες και τα προσφερόµενα στο χώρο της εκπαίδευσης της πρώτης παιδικής 
ηλικίας έχουν τη µορφή παιχνιδιού, κάτι που πρότειναν και σηµαντικοί παιδαγωγοί, όπως οι 
Montessori, Fröebel, Decroly (όπ.π. 107)60 
 
 
3.4.2. Κοινωνικοποίηση και φιλία 
 

Η δυναµική έξοδος των παιδιών από το οικογενειακό περιβάλλον και η µακρόχρονη παραµονή 
τους στο νηπιαγωγείο τους δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουν την κοινωνικότητά τους, την έµφυτη 
διάθεση του ανθρώπου για επικοινωνία και συνεργασία.  Βέβαια η ικανότητα των παιδιών αυτής της 
ηλικίας, που διάγουν την προσυλλογιστική περίοδο των 2�7 ετών, να συνάπτουν κοινωνικές σχέσεις, 
αµφισβητήθηκε σηµαντικά από τον Piaget, ο οποίος διατύπωσε την έννοια του εγωκεντρισµού, 
σύµφωνα την οποία «το παιδί θεωρείται απορροφηµένο από τον εαυτό του και ανίκανο να δει τα 
πράγµατα από την µεριά των άλλων ανθρώπων» (Βοσνιάδου, τοµ. β�, 1992, 18)61.  
Όµως πρόσφατες έρευνες διαφοροποιούνται από την παραπάνω άποψη και αναφέρουν τη διάθεση και 
απόπειρα επικοινωνίας ανάµεσα σε παιδιά πολύ µικρής ηλικίας, όπως η έρευνα του Selman (1980), 
αλλά και του Montagné (1997), ο οποίος κατέγραψε συστηµατική επικοινωνία σε παιδιά κάτω των 3 
ετών.  Όµως και ο Rubin αφιερώνει ένα κεφάλαιο στο βιβλίο του που αφορά στις πρώιµες φιλίες και 
αναφέρεται σε βρέφη 8 µηνών που επιδιώκουν συστηµατικά την φυσική επαφή και το παιχνίδι µε 
συγκεκριµένους συνοµήλικους (1987, 29-42)62. 
 

Παρά την εγωκεντρικότητα ή µη των παιδιών και την επίπτωσή της στην κοινωνικότητά τους 
παρατηρείται µια έντονη διάθεση για κοινωνικές σχέσεις µέσα σε ένα θετικό, ενισχυτικό περιβάλλον, 
όπως είναι αυτό του νηπιαγωγείου.  Βλέπουµε ότι «µε τον όρο κοινωνική ή διαπροσωπική σχέση 
αναφερόµαστε σε έναν εξελικτικό συναισθηµατικό δεσµό που συνδέει δύο ή περισσότερα πρόσωπα και 
όχι στην απλή αλληλεπίδραση αυτών των προσώπων» (Αυγητίδου, 1997, 17)63. 
 

Παρόµοιος ο παρακάτω ορισµός της κοινωνικής αλληλεπίδρασης : «� εκφράζει το σύνολο των 
αµοιβαίων επιδράσεων οι οποίες ασκούνται στο πλαίσιο του κοινωνικού γίγνεσθαι» (Γκότοβος, 1994, 
31).  Ο συναισθηµατικός χαρακτήρας των κοινωνικών σχέσεων απασχολεί και τον Youniss, ο οποίος 
σε έρευνά του διατυπώνει τον ορισµό των διαπροσωπικών αλληλεπιδράσεων (interpersonal 
interactions) : «�είναι δυναµικές καταστάσεις ως προς τον σκοπό και η λειτουργία τους είναι να 
βοηθούν την συνεργασία» (Youniss, 1975 στο Damon, 1995,182).   
                                                 
60     Για την παιδαγωγική έννοια του παιχνιδιού, βλ. Kamii � Devries,1979, Winnicot, 1989, Huizinga, 1962, Fritz, 
1991, Sutton � Smith, 1975 και 1986, Garvey, 1990, Hughes, 1995, Johnson, 1978, Montessori, 1981, Πανταζής, 1997, 
61    Με την έννοια του εγωκεντρισµού ασχολούνται οι Κουτσουβάνου, 1993α και 1994,  Kamii�Devries, 1979, 
Τσιαντζή�Σµαραγδά, 1995. 
62   Η Ηowes αναφέρει παρατηρήσεις της σε έρευνά της, όπου παιδιά ενός έτους εκφράζουν προτιµήσεις για έναν 
συγκεκριµένο σύντροφο παιχνιδιού, στο Hoffman, 1996, 68. 
63   Σχετικό ορισµό διατυπώνουν και οι Kelley ,1983, Gottman, 1983, Γεώργας, 1991. 
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Η Τσιαντζή�Σµαραγδά σηµειώνει : «Οι παιδικές σχέσεις γίνονται πιο σταθερές και µπορούν να 
αποκτήσουν ορισµένα χαρακτηριστικά της οµάδας (τα µέλη της οποίας συνδέονται στη βάση των 
συµφερόντων) και αρχίζουν να δηµιουργούνται αξιόλογοι προσανατολισµοί.  Τώρα έχουµε και την 
πρώτη εµφάνιση της κοινής γνώµης, η οποία έχει µεγάλη επίδραση στη συµπεριφορά των παιδιών» 
(1995, 40).  
 

Για πρώτη φορά τα παιδιά αρχίζουν να κατανοούν την συναισθηµατική οντότητα των άλλων 
ξεπερνώντας τον εγωκεντρισµό τους, τις προθέσεις τους, τους σκοπούς τους και µπορούν να 
προβλέψουν την συµπεριφορά των άλλων και να προσαρµόσουν την συµπεριφορά τους ανάλογα. 
Η συναισθηµατική παράµετρος στις σχέσεις τους εξακολουθούν να είναι σηµαντική και χαρακτηρίζουν 
τις κοινωνικές σχέσεις των παιδιών. 

 
Οι κοινωνικές σχέσεις έχουν µελετηθεί κυρίως µέσα από δύο προοπτικές : τη δηµοτικότητα, 

δηλαδή τη θέση των παιδιών στη δυναµική της οµάδας (Ladd � Coleman, 1993) και την φιλία, ενώ 
αναφέρθηκε µεγάλη συσχέτιση ανάµεσα στην φιλία και τη δηµοτικότητα από τους Masters and Furman 
(1981). 
 

Μια από τις νεώτερες και σηµαντικότερες κοινωνικές σχέσεις που αναπτύσσουν τα παιδιά είναι 
και η µεταξύ τους φιλία, δηλαδή µια συναισθηµατική και πολύπλοκη σχέση µεταξύ ισότιµων πια 
οµήλικων ατόµων (peer relations). 

 
Ένα σηµαντικό στοιχείο που πρέπει να αναφερθεί εδώ, πριν γίνει απόπειρα για οποιοδήποτε ορισµό 

είναι, ότι υπάρχει σηµαντική διαφορά στον τρόπο που τα ίδια τα παιδιά αυτής της ηλικίας 
αντιλαµβάνονται την φιλία και στον τρόπο που την ορίζουν οι ενήλικες.  Αυτό συµβαίνει γιατί η έννοια 
«φιλία» είναι µια αφηρηµένη έννοια και τα παιδιά προσχολικής ηλικίας αδυνατούν να κατανοήσουν 
αφηρηµένες έννοιες.  Αντίθετα στηρίζονται στο βίωµα, στην προσωπική τους εµπειρία για το τι είναι 
φιλία. 
Αρχικά η αντίληψη αυτή των παιδιών για την φιλία εκλαµβανόταν από τους µελετητές ως αδυναµία ή 
ανεπάρκεια και η απάντηση των παιδιών στην ερώτηση : «γιατί είστε φίλοι ;» ήταν : «παίζουµε µαζί», 
«η έκφραση αυτή ήταν για πολλούς µελετητές ενδεικτική της δευτερεύουσας σηµασίας που έχουν οι 
φιλίες για τα παιδιά» (Dunn, 1999, 82).  Όµως αργότερα έγινε αντιληπτό ότι η διαφορά στην αντίληψη 
της έννοιας από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας οδηγεί στην παραπάνω απάντηση. 

 
Όµως ο ορισµός της φιλίας ως κοινωνική σχέση είναι αρκετά δύσκολος και γι� αυτό χρειάζεται 

η διατύπωση κριτηρίων.  Η Αυγητίδου παραθέτει τον ορισµό του Hartup όπου η φιλία «ορίζεται ως 
δυαδική, εθελοντική, ευαίσθητη και αµοιβαία σχέση.  Οι φιλίες συµπεριλαµβάνουν τη διατήρηση της 
επαφής µε ένα άλλο πρόσωπο καθώς και το µοίρασµα αγάπης, ενδιαφέροντος, φροντίδας και 
ανταλλαγής γνώσεων αλλά και χρόνου για κοινό παιχνίδι» (Hartup, 1978 στο Αυγητίδου, 1997, 17). 

Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας προσεγγίζουν µε φυσικό τρόπο συνοµήλικους µε σκοπό κυρίως 
το παιχνίδι στα πλαίσια µιας «στιγµιαίας αλληλεπίδρασης», όπου «φίλος είναι ο οποιοσδήποτε 
συµπαίκτης µιας ορισµένης στιγµής» και αργότερα η σχέση γίνεται στενή και αµοιβαία.  «Η στενή 
φιλική σχέση καθορίζεται από το βαθµό κατανόησης που υπάρχει µεταξύ φίλων, το βαθµό µε τον 
οποίο εµπιστεύονται ο ένας στον άλλο τις σκέψεις και τα συναισθήµατά τους και το βαθµό µε τον 
οποίο ενδιαφέρονται για την προκοπή ο ένας του άλλου» (Rubin, 1987, 45�48)  «Η φιλία είναι η 
κεντρική κοινωνική σχέση µεταξύ των συνοµηλίκων στην παιδική ηλικία. Εξακολουθεί να έχει 
πρωταρχική σηµασία όταν, αργότερα, στη ζωή, άλλοι ρόλοι στην συνοµηλίκων έχουν κατακτηθεί 
(γνωριµίες, γείτονας, αντίζηλος, σύντροφος) και διαφοροποιηθεί από το ρόλο του φίλου.  Στην 
πραγµατικότητα, η φιλία είναι τόσο βασική, που τη χρησιµοποιούµε συχνά ως σηµείο αναφοράς για να 
χαρακτηρίζουµε τις άλλες κοινωνικές µας σχέσεις µε τους συνοµηλίκους µας ή µε οποιονδήποτε 
άλλο.» (Damon, 1995, 176) 
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Τέλος, η Howes παραθέτει έναν ορισµό που στηρίζεται σε σηµαντικούς ερευνητές του θέµατος 
της παιδικής φιλίας, ορίζοντάς της ως «µια σχέση που ικανοποιεί έναν αριθµό συγκεκριµένων 
κοινωνικών αναγκών, όπως η συντροφικότητα, η οικειότητα και η τρυφερότητα», (Howes, στο 
Hoffman, 1996, 70).  Μάλιστα αναφέρει ότι ο παραπάνω ορισµός που προέρχεται από την συµφωνία 
πολλών ερευνητών, λειτουργεί και ως λίστα κριτηρίων για την αναγνώριση και τον καθορισµό της 
έννοιας της φιλίας (όπ.π.)64. 

Σηµαντικό είναι να αναφέρουµε κάποια σηµαντικά επιµέρους στοιχεία για την φιλία. Πρώτα, 
ότι πρόκειται για µια κοινωνική αξία µε σηµαντική θέση στις ανθρώπινες σχέσεις, είναι έναν 
πανανθρώπινο, διαπολιτισµικό και διαχρονικό φαινόµενο που παρατηρείται σε όλους τους 
πολιτισµούς, όµως ο τρόπος που οι λαοί αντιλαµβάνονται την φιλία και το περιεχόµενο της έννοιας 
διαφέρει σηµαντικά.  «Αποτελέσµατα ερευνών για την ανάπτυξη της αντίληψης της έννοιας φιλία δεν 
επιβεβαίωσαν την υπόθεση ότι παιδιά και έφηβοι που µεγαλώνουν σε διαφορετικούς πολιτισµούς 
σχηµατίζουν παρόµοια αντίληψη για την αµοιβαία και έµπιστη σχέση που ονοµάζεται φιλία.  Από την 
άλλη οι Keller and Wood�s (1989) σε έρευνά τους αποδεικνύουν ότι ακόµα και παιδιά που ανήκουν 
στον ίδιο πολιτισµό αναπτύσσουν αντιλήψεις για την φιλία που δεν είναι οµοιόµορφες» (Krappman 
1996 στο Hoffman, 1996, 26 και Rubin, 1987, 136).   

Έτσι υπάρχει και η παράµετρος της κοινωνικής τάξης που διαφοροποιεί την αντίληψη της 
έννοιας της φιλίας και αυτό διαφαίνεται σε σχετικές έρευνες που αφορούν στις προσδοκίες που έχουν 
τα άτοµα διαφορετικής κοινωνικών τάξεων από την φιλία (Krappman στο Hoffman, 1996, Rubin, 
1987, 52 ). 

Ένα σηµαντικό ακόµα στοιχείο είναι ότι η φιλία διαφοροποιείται σηµαντικά κυρίως σε 
συναισθηµατικό επίπεδο από τις οικογενειακές σχέσεις, όπου τα παιδιά δένονται πολύ µε το άτοµο που 
τα φροντίζει σε µια σχέση µε απώτατο σκοπό την επιβίωση, ενώ στην φιλία απώτερος σκοπός είναι το 
παιχνίδι (Howes στο Hoffman, 1996, 67)65.  Επίσης πρόκειται για µια εθελοντική σχέση, που βασίζεται 
στην ελεύθερη, αν και αυτό είναι σχετικό, γιατί η παρουσία ενός παιδιού σε ένα συγκεκριµένο 
νηπιαγωγείο του επιβάλλει συγκεκριµένες αναγκαστικά επιλογές (Bukofski et als στο Hoffman, 1996, 
19).   
 
 Ακόµα πρόκειται για σχέση όπου τα παιδιά ξεφεύγουν από τα γνώριµα στοιχεία του 
οικογενειακού τους περιβάλλοντος, έρχονται σε επαφή µε τις οικογένειες των φίλων τους, µαθαίνουν 
περισσότερα στοιχεία για τις ανθρώπινες σχέσεις, εµπλουτίζουν δηλαδή τις γνώσεις και τις εµπειρίες 
τους, ενώ παράλληλα µέσα από την εµπιστοσύνη και την ανταλλαγή συναισθηµάτων και σκέψεων τα 
παιδιά αντλούν ασφάλεια.  «Οι φιλίες των παιδιών της προσχολικής ηλικίας � όπως κι εκείνες των 
µεγαλύτερων παιδιών και των ενηλίκων � έχουν πολλαπλή αποστολή : οι φίλοι είναι δωρητές 
ασφαλείας.  Είναι τα µέτρα µε τα οποία µπορεί κανείς να µετρήσει τον εαυτό του, οι σύντροφοι στις 
δραστηριότητες που δεν µπορεί ν� αναληφθούν όταν κάποιος είναι µοναχός του�» (Rubin, 1987, 76).  
Το αρχικό κίνητρο της επικοινωνίας των παιδιών είναι το παιχνίδι, όµως αργότερα, όταν τα παιδιά 
εδραιώσουν την σχέση σε κλίµα εµπιστοσύνης και ασφάλειας που χρειάζονται, προβαίνουν σε 
προσωπικές εξοµολογήσεις και σε αναφορές για προσωπικά προβλήµατα και θέµατα που τα 
απασχολούν, όπως οι ενήλικες. 

 
Παρ� όλη την σηµασία της φιλίας στις κοινωνικές σχέσεις δεν θα πρέπει να πιέζουµε τα παιδιά 

που πειραµατίζονται στον τρόπο που αναπτύσσουν τις φιλικές τους σχέσεις και πιθανόν να περνούν  
 
 
 
                                                 
64    Ορισµούς παραθέτουν ακόµα οι Berndt, 1989, Gottman & Parker, 1986, Corsaro, 1985, Kutnick, 1988. 
65    H Howes παραπέµπει επίσης σε Dunn, 1983, Schaffer and Emerson, 1964. 
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περιόδους αποµόνωσης ή λίγων φιλικών επικοινωνιών.  «Η ποιότητα των παιδικών φιλικών σχέσεων 
είναι πολυτιµότερη από την ποσότητά τους», (Rubin, 1987, 27).  
 

Οι πολλοί και διαφορετικοί ορισµοί της φιλίας δείχνουν και την αδυναµία των µελετητών να 
προσεγγίσουν αποτελεσµατικά την έννοια.  Αν προσθέσουµε και την ταξική και πολιτισµική 
διαφοροποίηση στην αντίληψη της έννοιας, είναι φανερό ότι υπάρχει ένας προβληµατισµός για την 
ερευνητική προσέγγιση του θέµατος.  Για µεγάλο χρονικό διάστηµα οι φιλίες των παιδιών 
προσεγγίζονταν κυρίως µε κοινωνιοµετρικές µεθόδους, που δεν επέτρεπαν την εις βάθος προσέγγιση 
και κατανόηση των αρχών και της ποιότητας των φιλικών σχέσεων.  Αργότερα εφαρµόστηκαν 
ποιοτικές µέθοδοι, αλλά και κλίµακες µέτρησης των φιλικών σχέσεων και το ενδιαφέρον των 
κοινωνικών επιστηµόνων προς τις φιλικές σχέσεις των παιδιών αυξήθηκε66.    
 

Σηµαντική είναι η προσπάθεια του Selman, ο οποίος ακολουθεί τα στάδια ανάπτυξης του 
Piaget: «αυτή η κοινωνική συνειδητότητα αναπτύσσεται µε µια σειρά από στάδια, καθένα από τα οποία 
εµπεριέχει µια από µέρους του παιδιού αναδιοργάνωση των νοητικών στοιχείων» (Rubin, 1987, 49) και 
περιγράφει ένα σύστηµα ανάπτυξης φιλίας σε επίπεδα ανάλογα µε την ηλικία των παιδιών, καθορίζει 
τα στάδια 1,2,3, καθώς και το στάδιο 0, που αφορά σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και οι σχέσεις τους 
στηρίζεται «φυσικο � γεωγραφικούς δεσµούς (φίλοι είναι τα άτοµα µε τα οποία ζούνε κοντά ή 
άνθρωποι που πάνε µαζί σου στο σχολείο), σε προσωρινούς δεσµούς δράσης (φίλοι είναι τα άτοµα µε 
τα οποία τυχαίνει να παίζεις) ή στις επιθυµίες του εαυτού (φίλοι είναι άτοµα µε τα  οποία θέλεις να 
παίξεις)» (Damon, 1995, 193)67. 
 

Εξάλλου οι επιστήµονες έδειξαν µεγαλύτερο ερευνητικό ενδιαφέρον για την σχέση των παιδιών 
µε τις µητέρες και γενικά µε τα πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος και λιγότερο µε άλλες 
σχέσεις.  Η στροφή προς τη µελέτη της φιλίας οδήγησε και στην επίλυση σηµαντικών µεθοδολογικών 
προβληµάτων για την ερευνητική προσέγγιση του θέµατος, αλλά και των θεωρητικών προβληµάτων µε 
τη διατύπωση κριτηρίων, που βοηθούν στην οριοθέτηση και αναγνώριση συµπεριφορών ως φιλικών. 
 
 
3.4.2.1.  Κριτήρια φιλίας 
 

Ήδη έχουν αναφερθεί η συντροφικότητα, η οικειότητα και η τρυφερότητα68, που είναι 
χαρακτηριστικά σχέσεων, οι οποίες στηρίζονται στην συναισθηµατική πλευρά των ενδιαφερόµενων 
µελών.  Όµως επιστήµονες που έχουν ασχοληθεί εκτεταµένα µε το ζήτηµα της φιλίας, έχουν καταλήξει 
σε πιο συγκεκριµένα κριτήρια. 
Η Howes αναφέρει την συντροφικότητα, την οικειότητα, την τρυφερότητα, την εγγύτητα, τη διάρκεια 
και την συναισθηµατική υποστήριξη (Hoffman, 1996, 66�86).  Ο Rubin τονίζει την φυσική οµοιότητα 
και τις εξοµολογήσεις προσωπικών ζητηµάτων (1987, 77-79).  Οι Furman�Bierman αναφέρουν την 
κοινή δραστηριότητα, την εγγύτητα, την οµοιότητα των φυσικών χαρακτηριστικών, την ενίσχυση και 
την τρυφερότητα, τη βοήθεια, αναφέρουν όµως ότι η έρευνά τους έδειξε ότι τα παιδιά αποδέχονται και 
αναγνωρίζουν µόνο την κοινή δραστηριότητα και την εγγύτητα (1983, 549�555).  Οι Aboud and 
Mendelson αναφέρουν ως κριτήρια την οµοιότητα σε : φύλο, φυλή, ηλικία, προτίµηση κοινών 
δραστηριοτήτων, την φυσική οµοιότητα (1996, 87�112), ενώ οι Finkelstein and Haskins αναφέρουν 
την φιλία µεταξύ παιδιών της ίδιας φυλής (1983, 502�508).  Ο Youniss (1980) βρήκε ότι τα παιδιά 
αναφέρουν το κοινό παιχνίδι και το µοίρασµα των αντικειµένων. 
 

 

                                                 
66   Furman, 1996, στο Hoffman, 1996, 41�65. 
67    Για τον  Selman, βλ. Rubin, 1987, 48�49 . 
68   Η Howes, 1996 στο Hoffman, 1996 , 70 παραπέµπει στον Weiss, 1974. 
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Τέλος η Αυγητίδου αναφέρει στην έρευνά της την οικειότητα, τον συγχρονισµό της συµπεριφοράς  

στις κοινές δραστηριότητες µε τους φίλους, την αλληλεξάρτηση και στενότητα των φίλων, την προ�
κοινωνική συµπεριφορά και διαφοροποίηση ανάµεσα σε φίλους και άλλους, την αποκλειστικότητα και 
σταθερότητα στις φιλίες και τέλος τη διαφωνία και την επίλυσή τους (1997, 43�48). 

 
Συνοψίζοντας τα παραπάνω ορίζουµε τα κριτήρια που τίθενται µε σκοπό τον προσδιορισµό 

εκείνων των κοινωνικών σχέσεων που ονοµάζονται φιλικές και είναι τα εξής :   
1. Η φυσική εγγύτητα, που αναγνωρίζεται µε την σωµατική επαφή και την συνύπαρξη στον ίδιο 
χώρο (Dunn, 1981, Howes, στο Hoffman, 1996, 72�76, Furman-Bierman, 1983).  Μάλιστα η Howes 
αναφερόµενη σε παλαιότερη έρευνά της (1983) καθορίζει και την απόσταση που απέχουν τα µέλη της 
δυαδικής και αµοιβαίας αυτής σχέσης, που φτάνει στο ένα µέτρο.  Είναι φυσικό τα παιδιά που έχουν ως 
κύριο µέσο επαφής το παιχνίδι να έρχονται κοντά σωµατικά και να επικοινωνούν.  Εδώ θα πρέπει να 
συµπεριλάβουµε και τη βασική παράµετρο της αρεστότητας, την οποία κατανοούν τελικά τα παιδιά 
προσχολικής ηλικίας και την προβάλλουν ως βασικό κριτήριο αναγνώρισης ενός φίλου (Bukofski et als 
στο Hoffman, 1996, 1).  Όµως η Howes τονίζει ότι µόνο το κριτήριο της εγγύτητας δεν είναι επαρκές 
και θα πρέπει να ερευνώνται και τα αίτια της εγγύτητας.  Πολλές φορές η εγγύτητα λειτουργεί 
παραπλανητικά και οδηγεί σε λανθασµένα συµπεράσµατα69.  Γι� αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από 
σταθερότητα70. 
2. Η σταθερότητα, που εξασφαλίζεται µε την αποκλειστικότητα και τη διάρκεια στις φιλικές 
σχέσεις των παιδιών.  Συχνά η αποκλειστικότητα και η διάρκεια κλονίζονται εξαιτίας των 
συγκρούσεων και των πειραµατισµών που κάνουν στις κοινωνικές τους επαφές τα παιδιά της 
προσχολικής ηλικίας, όµως θεωρούνται σηµαντικά στοιχεία για να οριστεί µια σχέση φιλική, καθώς 
χρειάζεται χρόνος για να εδραιωθεί µια σχέση εµπιστοσύνης και αλληλεκµυστηρεύσεων.  Μάλιστα η 
σταθερότητα αυξάνεται ευθέως ανάλογα µε την ηλικία, εποµένως στην προσχολική  ηλικία είναι ένα 
επισφαλές κριτήριο (Berndt, 1989, Hawkins and Doyle, 1986, στο Αυγητίδου, 1997, 47). 
3. Η κοινή δραστηριότητα, που στην περίπτωση των παιδιών προσχολικής ηλικίας είναι το κοινό, 
συνεργατικό παιχνίδι, όπου τα παιδιά «βρίσκουν κάτι το οποίο µπορούν να κάνουν µαζί και / ή 
εξερευνούν τις διαφορές και τις οµοιότητες τους.  Ο βαθµός συγχρονισµού στο παιχνίδι τους καθορίζει 
κατά πόσο δύο παιδιά τα πηγαίνουν καλά µαζί» (Gottman, 1983).  Το κοινό παιχνίδι71 είναι και η 
αφετηρία, η αφορµή επικοινωνίας µεταξύ των παιδιών και τελικά συντονίζουν την συµπεριφορά τους 
έτσι ώστε να ακολουθήσουν τους κανόνες ή να δηµιουργήσουν νέους. «�΄Οπως έδειξαν οι Gottman 
και οι συνεργάτες του, το από κοινού φανταστικό παιχνίδι µεταξύ των παιδιών είναι µια κατάκτηση 
που βασίζεται στην στενή διαπλοκή ενδιαφερόντων και στόχων και προϋποθέτει την υπαγωγή των 
προσωπικών επιθυµιών και ενδιαφερόντων στο όφελος του συνεργατικού παιχνιδιού» (Dunn, 1999, 
82).  Μάλιστα έχουν καταγραφεί στρατηγικές πρώτης προσέγγισης του άλλου, οι οποίες δεν 
διδάσκονται άµεσα, αλλά δοκιµάζονται από παιδιά προσχολικής και µικρότερης ηλικίας (Rubin, 1987, 
57�60)72.  
4. Η φυσική οµοιότητα.  Η οµοιότητα αφορά σε εξωτερικά χαρακτηριστικά των παιδιών και βέβαια 
την φυλή.  Η αναφορά είναι ξεκάθαρη στην έρευνα των Finkelstein and Haskins, οι οποίοι 
υποστηρίζουν ότι «πεντάχρονα παιδιά εισέρχονται στο νηπιαγωγείο µε ξεκάθαρες προτιµήσεις για 
αλληλεπίδραση µε ίδιου χρώµατος παιδιά.  Γι� αυτό το ζήτηµα συµπεραίνουµε ότι εξωσχολικοί 
παράγοντες παίζουν κάποιο ρόλο στην ανάπτυξη προτιµήσεων εξαιτίας του χρώµατος» (1983, 507)73 . 

                                                 
69 «Η εγγύτητα µεταξύ ισότιµων � φίλων µπορεί να οφείλεται σε άλλους παράγοντες πέρα της φιλίας.  Για 
παράδειγµα, δύο παιδιά µπορεί να στέκονται κοντά ο ένας στον άλλο επανειληµµένα, γιατί και τα δύο είναι 
εξαρτηµένα από τον/την δασκάλα», Howes στο Hoffman, 1996, 72. 
 70    Το ίδιο υποστηρίζουν και οι Howes and Phillipsen, 1992, Unger, 1991. 
71    Για την σηµασία του παιχνιδιού, βλ. στο σχετικό υποκεφάλαιο, σ.σ. 25-26. 
 
72   Για το ίδιο θέµα, βλ., Corsaro,  1979, Gottman, 1976.   
73    Περί φυσικής οµοιότητας των φίλων, βλ. Rubin, 1978, 77, Furman�Bierman, 1983. 
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5.      Η οικειότητα, δηλαδή η εµπιστοσύνη και η εκµυστήρευση προσωπικών σκέψεων.  Ο Gottman 
(1983) αναφέρει ότι παιδιά 3�6 ετών εκµυστηρεύονταν τους φόβους και τα προβλήµατά τους και 
στήριζαν το ένα το άλλο.  Στην οικειότητα ανήκει και η διάθεση των παιδιών να µοιράζονται και υλικά 
αγαθά µε τους φίλους τους, είναι αυτό που ο Damon ονοµάζει «θετική δικαιοσύνη».  «Η αγάπη των 
φίλων του, η ταύτιση µαζί τους, θεωρείται επαρκής λόγος για να είναι έντιµο προς αυτούς και να 
µοιράζεται µαζί τους πράγµατα» (1995, 177).  Η Αυγητίδου δίνει επίσης έναν ορισµό: «η οικειότητα 
ορίζεται ως στενή σχέση, τιµιότητα, πίστη, µοίρασµα, εµπιστοσύνη και προσκόλληση µε τον καλύτερο 
φίλο» (Αυγητίδου, 1997, 43).  Ο Youniss (1975) αναφέρεται στην εκµυστήρευση των µυστικών, στο 
µοίρασµα αγαθών και τις «χάρες». Εδώ ανήκει και η κοινοποίηση της φιλίας δηµόσια, µια κίνηση που 
δείχνει την αναγνώριση και την οικειότητα που τα παιδιά µοιράζονται (Youniss, 1975 στο Damon, 
1995, 183). 
6.     Οι διαφωνίες και η επίλυσή τους, πρόκειται για ένα σηµαντικό στoιχείο, «αφού συµβάλλει 
στην κατανόηση της φιλίας από τα παιδιά» (Rizzo,1989) : «�τα  παιδιά µαθαίνουν πως είναι συχνά 
χρήσιµο να λένε στα ίσα αυτά που τα πληγώνουν, µε σκοπό να αποκαταστήσουν την καλή θέληση για 
να διατηρήσουν τις φιλίες και µέσα από διαφωνίες που αναπόφευκτα παρουσιάζονται, τα παιδιά 
χρειάζεται να µάθουν να ζητούν τα δικαιώµατά τους και να εκφράζουν τα αισθήµατά τους, ενώ 
ταυτόχρονα παραµένουν ευαίσθητα σ� ό,τι αφορά τα δικαιώµατα και τα αισθήµατα των άλλων. Πρέπει 
να είναι ικανά να προτείνουν και να δέχονται λογικούς συµβιβασµούς, ακόµη κι αν βρίσκονται 
αντιµέτωπα µε παράλογες απαιτήσεις» (Rubin, 1987, 84).  Μάλιστα ο Hartup αναφέρει ότι οι 
συγκρούσεις µεταξύ φίλων είναι συχνότερες απ� ότι µεταξύ µη φίλων, ακριβώς λόγω της µεγαλύτερης 
συχνότητας επαφών και δραστηριοτήτων µεταξύ των φίλων και διαρκούν περισσότερο (Hartup στο 
Hoffman, 1996, 224 και 227�228, αλλά και Dunn, 1999, 81).  
Καταγράφηκαν στρατηγικές, όπου τα παιδιά προσπαθούσαν ν� αποφύγουν την άµεση σύγκρουση, µε 
αλλαγή θέµατος, µε προτάσεις συµβιβασµού, ενώ παρατηρήθηκαν και διαφορές µεταξύ των δύο 
φύλων, δηλαδή τα κορίτσια δείχνουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη διατήρηση της διαπροσωπικής 
αρµονίας και γι� αυτό αποφεύγουν τις άµεσες συγκρούσεις (Αυγητίδου, 1997, 48)74. 
7.    Η αλληλεξάρτηση και η αλληλοβοήθεια, ορίζεται και ως «προκοινωνική συµπεριφορά, 
πρόκειται για τη διάθεση ευεργέτησης του άλλου, αυτό όµως εξαρτάται από τις ατοµικές αντιδράσεις, 
δεν είναι σταθερή συµπεριφορά και σηµαίνει τη διάθεση των παιδιών να βοηθήσουν κάποιον, να 
λύσουν το πρόβληµα του άλλου σαν να ήταν δικό τους» (Αυγητίδου, 1997, 45)75. 
<<Οι Gottman και οι συνεργάτες του, στην Εισαγωγή του βιβλίου τους για τις παιδικές φιλίες, 
σηµειώνουν χαρακτηριστικά : «οι φίλοι µπορούν να δηµιουργήσουν έναν κόσµο συναισθηµατικής 
εµπλοκής και πολλών περιπετειών και µπορούν να το κάνουν αυτό ακόµη και από την τρυφερή ηλικία 
των 3 ή 4 ετών.  Πρέπει να συντονίσουν τις προσπάθειές τους µε τη δεξιοτεχνία ενός κουαρτέτου της τζαζ 
και να διαχειριστούν τις µεταξύ τους συγκρούσεις.  Όλ� αυτά απαιτούν µεγάλες κοινωνικές 
δεξιότητες»>> (Gottman and Parker, 1986, 3 στο Dunn, 1999, 82). 
 

Τα παραπάνω κριτήρια είναι αποτελέσµατα µακροχρόνιων ερευνών από πολλούς ερευνητές, 
όµως, όπως πολύ σωστά επισηµαίνει ο Rubin, οι έρευνες αφορούν παιδιά δυτικών κοινωνιών (1987, 
52). Η διαφοροποίηση στην αντίληψη της φιλίας από άτοµα διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης, 
κάτι που τονίστηκε στην αρχή, είναι φανερό ότι εµποδίζει τους ερευνητές να γενικεύσουν τη χρήση 
των κριτηρίων σε µεγάλες διαπολιτισµικές έρευνες.  Όµως, πέρα από αυτή την επισήµανση και πάλι τα 
κριτήρια θεωρούνται ως βασικά σηµεία αναφοράς και όχι απόλυτες παραδοχές για την αντίληψη της 
φιλίας από τα παιδιά. 
 
 
 

                                                 
74    Την ίδια θέση διατυπώνει και ο Hartup, στο Hoffman, 1996, 224, επιβεβαιώνει και η Dunn, 1999, 81. 
75    Οι Froming, Allen & Jensen,  1985 , υποστηρίζουν ότι η παραπάνω συµπεριφορά είναι χαρακτηριστικό µόνο της 
φιλίας. 
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3.4.2.2.Φιλία και παιδιά διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης 
  

Τι συµβαίνει όµως µε τα παιδιά διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης, που φοιτούν στο 
ελληνικό νηπιαγωγείο και δεν γνωρίζουν τίποτα ή σχεδόν τίποτα για την ελληνική κουλτούρα, τη 
γλώσσα, τα ήθη, τα έθιµα, τη θρησκεία, ακόµα και την κουλτούρα της καθηµερινής ζωής, ακόµα  και 
τις εκφράσεις της καθοµιλουµένης ; 
Ειδικότερα, τι συµβαίνει µε τα παιδιά αυτά που δεν γνωρίζουν τις βασικές αρχές που διέπουν τις 
φιλικές σχέσεις, δηλαδή το πολιτισµικό υπόβαθρο των αρχών της «ελληνικής φιλίας», για την έκφραση 
των συναισθηµάτων, ακόµα και για τους κανόνες του κρυφού αναλυτικού προγράµµατος που 
υπάρχουν και στο νηπιαγωγείο ;76 
 

Μέσα στο χώρο του νηπιαγωγείου, που χαρακτηρίζεται από µία έντονη κινητικότητα και σφύζει 
από ατοµικές ζυµώσεις (αντιµετώπιση άγχους αποχωρισµού και ανεξαρτησίας, σχέση µε την εξουσία 
του ενήλικα, ενοχές λόγω οιδιπόδειου συµπλέγµατος, νέοι κανόνες), κοινωνικές ζυµώσεις (πρώτες 
σχέσεις, πειραµατισµοί για την επίτευξη κοινωνικών σχέσεων και φιλίας, διαφωνίες, συνεργασία µε 
µεγαλύτερο αριθµό συνοµηλίκων), διαµορφώνεται δυναµικά η ατοµική, κοινωνική και πολιτισµική 
ταυτότητα των ελληνοπαίδων.  

 
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον εµφανίζονται και οι αλλοδαποί και παλιννοστούντες µαθητές, οι 

τελευταίοι µάλιστα παρά την ελληνική καταγωγή τους έχουν δεχτεί επιρροές κατά την 
κοινωνικοποίησή τους και από τη χώρα υποδοχής ή προέλευσης. 
Η διαδικασία της κοινωνικοποίησής τους, εποµένως και της αυτοαντίληψης και της ατοµικής και 
κοινωνικής τους υπόστασης έχει ήδη ξεκινήσει στη χώρα υποδοχής ή προέλευσης και η διαδικασία 
αυτή διακόπηκε ξαφνικά για να συνεχιστεί µε νέα και άγνωστα για τα παιδιά δεδοµένα στη χώρα 
υποδοχής.  

 
Οι παράγοντες άγχους που παρατηρούνται σε όλα τα παιδιά πολλαπλασιάζονται στα αλλοδαπά 

και παλιννοστούντα παιδιά προσχολικής ηλικίας.  Υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών που γνώρισαν βίαιες 
πολεµικές συγκρούσεις και δύσκολες συνθήκες διαβίωσης κατά την µετακίνησή και εγκατάστασή τους, 
καθώς και την πολύπλοκη συναισθηµατική κατάσταση του οικείου τους οικογενειακού περιβάλλοντος, 
αλλά και τυχόν αρνητική στάση ή και εκδηλώσεις ρατσισµού και διακρίσεων εναντίον τους.  Ως καλοί 
παρατηρητές του εξωτερικού περιβάλλοντος τα παιδιά καταγράφουν και εσωτερικεύουν τα µηνύµατα 
που δέχονται σχηµατίζοντας µια εικόνα για το περιβάλλον αλλά και για τον εαυτό τους77. 
 

Στο νηπιαγωγείο τα παιδιά διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης ζητούν όχι µόνο τη 
δηµιουργική απασχόληση και το παιχνίδι, αλλά και την ουσιαστική ένταξη στην οµάδα, την σύναψη 
κοινωνικών και φιλικών σχέσεων.  Ενώ τυπικά λοιπόν ξεκινούν µε τα ελληνόπαιδα από την ίδια 
χρονική αφετηρία, µε την είσοδό τους στο νηπιαγωγείο, καθώς δεν είναι γνώστες του πολιτισµικού 
κεφαλαίου του νηπιαγωγείου, το οποίο είναι γνωστό στα ελληνόπαιδα σε µεγάλο βαθµό, κινδυνεύουν  
να καθυστερήσουν σηµαντικά τόσο την ακαδηµαϊκή όσο και την κοινωνική και επικοινωνιακή τους 
συµπεριφορά. 

 
Τονίστηκε προηγουµένως ότι η φιλία είναι µια µορφή κοινωνικής, εξωοικογενειακής σχέσης 

που στηρίζεται στην συναισθηµατική σχέση των ισότιµων µελών, η οποία εκφράζεται λεκτικά και µη 
λεκτικά.  Η λεκτική επικοινωνία είναι σηµαντική βέβαια και για τη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών.   
                                                 
76    Σχετικά µε το κρυφό Αναλυτικό Πρόγραµµα και την σηµασία του, βλ. σχετικά Φλουρής, 1997, Φραγκουδάκη, 
1996, Χρυσαφίδης, 1994, 57, Γκότοβος�Μαυρογιώργος, 1992. 
77    Η διαµόρφωση της ατοµικής και πολιτισµικής ταυτότητας είναι µια δια βίου διαδικασία και επηρεάζεται τόσο 
από ατοµικές επιλογές και καταστάσεις, όσο και από πολύπλοκες και µακροχρόνιες ιστορικές, κοινωνικές, πολιτικές 
και πολιτισµικές διαδικασίες και επαναπροσδιορίζεται µε την πάροδο του χρόνου (Βρύζας, 1997, στο 
Κωνσταντοπούλου, 1999, 111).   
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Όµως τα περισσότερα παιδιά διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης αντιµετωπίζουν πρόβληµα 

στη χρήση και κατανόηση της ελληνικής γλώσσας, δηλαδή της γλώσσας της κυρίαρχης πολιτισµικά 
οµάδας, και αυτό έχει πολλές φορές αποτέλεσµα την αποµόνωση78, αλλά και τη διάκριση, που θα τα 
κατατάξει αυτόµατα στο περιθώριο, καθώς δεν εκφράζουν τα συναισθήµατα και τις σκέψεις τους, αλλά 
και τις γνώσεις τους.  
 

Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας που είναι δίγλωσσα79, χρησιµοποιούν τις γνώσεις τους από τη 
«µητρική»80 γλώσσα για να συµπληρώσουν «αυτά που δεν γνωρίζουν στην άλλη γλώσσα, µεταφέρουν 
δηλαδή γνώση από τη µια γλώσσα στην άλλη�», «και µάλιστα αυτή η εµπειρία τα βοηθά να 
προσεγγίσουν ταχύτερα την αφαιρετική σκέψη, καθώς κατανοούν τη διπλή ονοµασία των πραγµάτων, 
την σύγκριση ανάµεσα στα δύο ονόµατα του κόσµου και τη µεταφορά γνώσης από τη µια γλώσσα στην 
άλλη»(Σκούρτου, 1998, 56�57). 
 

Η πολύπλοκη κατάσταση που βρίσκονται τα δίγλωσσα παιδιά81, η σύγχυση και η υπερ �
προσπάθεια που καταβάλλουν, θα έπρεπε να είναι αντικείµενο ερευνητικού ενδιαφέροντος του 
εκπαιδευτικού συστήµατος.  Όµως το Αναλυτικό Πρόγραµµα της χώρας υποδοχής είναι αυτό που 
καθορίζει τον τρόπο και τη µορφή της εκπαίδευσης και των παιδιών διαφορετικής πολιτισµικής 
προέλευσης. 
Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, πέρα από τα Φροντιστηριακά Τµήµατα, Τάξεις Υποδοχής και 
∆ιαπολιτισµικά Σχολεία, δεν έχει φροντίσει για την εισαγωγή των γλωσσών των παιδιών διαφορετικής 
πολιτισµικής προέλευσης, ως ισάξιο και σεβαστό τµήµα του πολιτισµικού τους κεφαλαίου, στο 
Αναλυτικό Πρόγραµµα που προτείνει και εφαρµόζει. 
          

Τι φέρουν λοιπόν στο ελληνικό νηπιαγωγείο παιδιά διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης στο 
σχολείο ;  Τι έχουν να προσφέρουν στην καθηµερινή παιδαγωγική διαδικασία ;  Σύµφωνα µε τις αρχές 
της διαπολιτισµικής παιδαγωγικής, των οπαδών της παιδοκεντρικής διδασκαλίας, αλλά και των 
πρεσβευτών της θεωρίας του µορφωτικού κεφαλαίου, τα βιώµατα και οι εµπειρίες όλων των παιδιών, 
και φυσικά και των παιδιών από διαφορετικά πολιτισµικά συστήµατα θα πρέπει να τίθενται στο κέντρο 
του παιδαγωγικού και διδακτικού ενδιαφέροντος, ώστε η διδασκαλία να είναι ουσιαστική και 
παραγωγική.    
 
 
3.4.3.   Εµπειρία και εκπαίδευση 
 

Μελετώντας κανείς τις θεωρίες µάθησης και τα παιδαγωγικά συστήµατα παρατηρεί, κυρίως σε 
επιχειρήµατα µεγάλων παιδαγωγών, όπως ο Dewey, ο Piaget, ο Kilpatrick, ο Vygotsky και άλλοι, να 
τονίζεται η έννοια της εµπειρίας και του βιώµατος ως κύριο µέσο ουσιαστικής µάθησης82.  Εξάλλου, 
όπως αναφέρει χαρακτηριστικά και ο Rubin, «τα παιδιά καταλήγουν αυτά τα ίδια στο τι είναι οι 
κοινωνικές σχέσεις µε βάση τις δικές τους επαφές µε άλλους» (1987, 52).  Η προσωπική επαφή και  
                                                 
78      Φραγκουδάκη, 1996, Κοιλιάρη, 1997, Σκούρτου, 1998. 
79       «∆ίγλωσσο είναι ένα άτοµο από την στιγµή που µπορεί ολοκληρωµένα και µε ορθό εννοιολογικό τρόπο να 
εκφραστεί στη δεύτερη γλώσσα», Haugen, 1956, στο Τριάρχη�Herrmann, 2000, 44. 
80      Η λέξη µητρική σε εισαγωγικά γιατί χρησιµοποιείται µε την έννοια της πρώτης γλώσσας, του οικείου 
οικογενειακού περιβάλλοντος και όχι αναγκαστικά η γλώσσα της µητέρας.            
81     Η εκµάθηση δεύτερης γλώσσας είναι πιθανό να οδηγήσει σε αυτό που ο Selinker ονοµάζει «ενδιάµεση γλώσσα 
(interlanguage) και «ο ίδιος πιστεύει ότι η ενδιάµεση γλώσσα είναι το απoτέλεσµα της παραγωγής εκφράσεων που 
βασίζεται τόσο σε γνώσεις που κατέχει το άτοµο στη µητρική γλώσσα όσο και σε γνώσεις που έχει ήδη αποκτήσει 
παράγοντας εκφράσεις στη δεύτερη γλώσσα», Selinker, 1971, 37 στο Τριάρχη�Herrmann, 2000, 168.  Ο ∆αµανάκης 
(1997, 100)  µάλιστα αναφέρει σαφώς την ύπαρξη ενός ενδιάµεσου πολιτισµού των µεταναστών (Migrantenkultur), 
«ως προϊόν της διαφοροποίησης και της µετεξέλιξης του πολιτισµού της χώρας προέλευσης, λόγω των επιδράσεων 
που δέχεται από τον πολιτισµό της χώρας υποδοχής». 
82    Röhrs, 1984, 48, 218, Kamii�Devries, 1979, Φράγκος, 1986, Κουτσουβάνου, 1994, Dewey, 1980. 
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επεξεργασία των αντικειµένων ή καταστάσεων � φορέων γνώσης από τα παιδιά είναι σηµαντική 
µαθησιακή διαδικασία, αλλά ταυτόχρονα και η χρήση των εµπειριών των παιδιών στη διδακτική 
διαδικασία. 
 
 
3.4.3.1.   Βιωµατική Επικοινωνιακή ∆ιδασκαλία 
 

Την παραπάνω αρχή πρεσβεύει η Βιωµατική Επικοινωνιακή ∆ιδασκαλία, ως βασική 
παιδαγωγική πρόταση της Νέας Αγωγής, η οποία προσδιορίζει τη βιωµατική διαδικασία ως «ένα 
πλέγµα διδακτικών διαδικασιών, που έχουν ως αφόρµηση βιωµατικές καταστάσεις.  Είναι δηλαδή 
ανάγκες, προβλήµατα και απορίες του παιδιού που πηγάζουν από την καθηµερινή ζωή καθώς και από 
τις εµπειρίες και τις ανησυχίες που του δηµιουργούνται µέσα στον κοινωνικό περίγυρο όπου ζει και 
ενσωµατώνεται, ενώ αυτή η διαδικασία ένταξης των βιωµατικών καταστάσεων στη σχολική  
ζωή� υλοποιείται στο πλαίσιο µιας επικοινωνιακής σχέσης ανάµεσα στα µέλη της διδακτικής οµάδας 
(εκπαιδευτικούς � µαθητές).  Πρόκειται για µια σχέση που τη χαρακτηρίζει ισότιµη ανταλλαγή 
απόψεων, που βοηθάει στη λήψη κάποιων αποφάσεων σχετικών µε το µάθηµα (οργάνωση � 
σχεδιασµός - διεξαγωγή - αξιολόγηση)» (Χρυσαφίδης, 1994, 17). 

 
Ο Χρυσαφίδης, στην ενότητα που αφορά στην προσχολική ηλικία, αποδέχεται την αδυναµία 

εφαρµογής της από την αρχή του σχολικού έτους, αλλά τονίζει την σηµασία της για την 
κοινωνικοποίηση των παιδιών αµφισβητώντας και αυτός έµµεσα την ντετερµινιστική θέση περί 
ανεπαρκών κοινωνικών σχέσεων των νηπίων και µάλιστα τονίζει την ανάγκη για ενίσχυσή τους από 
τους εκπαιδευτικούς (όπ.π., 107�110). 
Η µεθοδολογική πρόταση για την έµπρακτη εφαρµογή της Βιωµατικής Επικοινωνακής ∆ιδασκαλίας 
είναι το project.  Η πρόταση αυτή εµφανίστηκε στον παιδαγωγική λόγο µεγάλων παιδαγωγών �
θεµελιωτών της προοδευτικής αγωγής.  Ενυπάρχει στο σχολείο εργασίας του Kerschensteiner, στη 
θεωρία των Fröebel και Dewey, προτάθηκε ολοκληρωµένα από τον Kilpatrick, όµως ξεχάστηκε, για να 
επανέλθει αργότερα ως πρόταση της Βιωµατικής Επικοινωνιακής ∆ιδασκαλίας. 
 

Στόχος είναι, µέσα από τη χρήση των βιωµάτων και ενδιαφερόντων των παιδιών, να 
οργανώσουν δραστηριότητες, όπου ο τρόπος, τα µέσα διευθέτησης και η διεξαγωγή, αλλά ακόµα και η 
αξιολόγηση, ν� ανήκουν στα ίδια τα παιδιά, ενώ ισότιµο ρόλο να µπορεί να διαδραµατίσει και ο 
εκπαιδευτικός83. 
 

Βέβαια στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης η οργάνωση ενός project θ� ακολουθήσει τις 
ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των παιδιών και πιθανόν η θέση του εκπαιδευτικού, ως συντονιστή θα 
είναι πιο ενισχυµένη.  Όµως το σηµαντικότερο είναι ότι τα παιδιά από διαφορετικά πολιτισµικά 
συστήµατα καθ� όλες τις φάσεις του project θα «καταθέσουν» και το πολιτισµικό τους κεφάλαιο και τα 
βιώµατα που φέρουν ή έστω θα παρακινηθούν να το κάνουν και θα αισθανθούν θετικό το σχολικό 
περιβάλλον και βέβαια τα παιδιά αυτά θα έχουν ισότιµη θέση και µεταχείριση στην οµάδα. 
 

Η µέθοδος project λοιπόν θα επιτρέψει στα παιδιά διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης να 
επικοινωνήσουν δηµιουργικά κατά την οργάνωση και εκτέλεσή του, ενισχύοντας έτσι την κοινωνική 
συνοχή, αλλά κυρίως να προσφέρουν το πολιτισµικό κεφάλαιο που φέρουν προς όφελος του συνόλου 
και όχι µόνο της «µειονοτικής» οµάδας (δεύτερη αρχή της διαπολιτισµικής πρότασης).  Τα παιδιά 
προσχολικής ηλικίας θ� ανταλλάσσουν γνώσεις, συναισθήµατα, προτάσεις, σκέψεις, υποθέσεις, θα 
διευθετήσουν ακόµα τυχόν διαφωνίες και συγκρούσεις, το κυριότερο θα ανταλλάξουν πολιτιστικά 
στοιχεία µέσα σε µια δηµιουργική διαδικασία πολιτισµικής και κοινωνικής ζύµωσης.   
 
                                                 
83    Χρυσαφίδης, 1994, Σκούφη, 1995, Βαϊνά, 1996, Γρόλλιος, 1998, Frey, 1986, Ντολιοπούλου, 1999. 
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Η παραπάνω θεωρητική προσέγγιση τεκµηριώνει την επιλογή και εφαρµογή της διδακτικής πρότασης 
που θα επιχειρηθεί ως επιστέγασµα της παρούσας έρευνας, δηλαδή στο τέλος της έρευνας οργανώνεται 
ένα project από τα ίδια τα παιδιά µε τη βοήθεια της ερευνήτριας.  
 
 
3.4.4. Έρευνες περί συνύπαρξης διαφορετικών οµάδων 
 

Το ζήτηµα της απλής συνύπαρξης ατόµων διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης, έχει γίνει 
ερευνητικό αντικείµενο, τα πορίσµατα όµως διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους.  Ενδεικτικά αναφέρω 
την κλασσική έρευνα των Τριάντη � Βασιλείου, που απέδειξαν ότι οι στερεότυπες αντιλήψεις δεν 
εξαλείφονται χωρίς ουσιαστική επικοινωνία και επεξεργασία84 .  
Ακόµα οι έρευνες των Casteel (1998) και Troyna (1992) καταλήγουν σε παρόµοια συµπεράσµατα.  
Όµως τα µέλη της οµάδας «Σχεδία» οργάνωσαν και εφάρµοσαν πειραµατικά ένα πρόγραµµα 
διαπολιτισµικής προσέγγισης µέσα από την τέχνη σε µεικτές οµάδες, κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι 
µέσα από οµαδικές και οργανωµένες δραστηριότητες τέχνης η επιθετικότητα και ο αρνητισµός 
εξαλείφονται85. 
 
  Ο Μιτίλης στο βιβλίο του «Μειονότητες στην σχολική τάξη» υποστηρίζει ότι η απλή 
συνύπαρξη παιδιών διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης είναι αρκετή για να οδηγήσει σε 
αλληλεπίδραση, αρκεί να γίνει ουσιαστική κατανόηση των γνώσεων και των ενδιαφερόντων των 
παιδιών (Μιτίλης, 1998).  
 
 
               
4.   Μεθοδολογία 
    

Η προηγηθείσα επισκόπηση της βιβλιογραφίας κάνει ορατή και την ανάγκη για άµεση µελέτη 
της θέσης των νηπίων και προνήπιων διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης στο χώρο της 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και πιο συγκεκριµένα στην προσχολική αγωγή.  Παράλληλα γίνεται 
φανερή και η ανάγκη συστηµατικής και ουσιαστικής µελέτης του τρόπου που τα παιδιά από 
διαφορετικά πολιτισµικά συστήµατα συνάπτουν κοινωνικές και φιλικές σχέσεις, έτσι όπως αυτές 
ορίστηκαν προηγουµένως. Παρατηρείται όµως ένα ερευνητική και βιβλιογραφική ένδεια σ� αυτό το 
τόσο πλούσιο θεµατικά ερευνητικό πεδίο σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο86, µια διαπίστωση που 
ενισχύει την σηµασία διεξαγωγής της παρούσας έρευνας, ταυτόχρονα όµως επιβάλλει τον προσεκτικό 
σχεδιασµό, αλλά και τον καθορισµό της µεθοδολογίας της, ώστε να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία των 
δεδοµένων που πρόκειται να εξαχθούν. 

 
Θεωρείται σκόπιµο σε αυτό το σηµείο να επαναληφθεί ο σκοπός της έρευνας, που είναι η 

διερεύνηση, καταγραφή και µελέτη των διεργασιών που σχετίζονται µε την ανάπτυξη των 
κοινωνικών και φιλικών σχέσεων των νηπίων.  Η έρευνα θα εστιάσει στην παρουσία παιδιών 
διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης, τα οποία ανήκουν στο δυναµικό της υπό µελέτης οµάδας, 
στη θέση τους στην κοινωνική ιεραρχία της οµάδας και γενικότερα στην επικοινωνιακή 
συµπεριφορά τους, τις σχέσεις που αναπτύσσουν µε τα µέλη της οµάδας και τον υπόλοιπο σχολικό 
περίγυρο. 

 
Η µελέτη της κοινωνικής συµπεριφοράς και των κοινωνικών και φιλικών σχέσεων µιας οµάδας 

παιδιών που φοιτούν στο νηπιαγωγείο και στα οποία περιλαµβάνονται νήπια και προνήπια  

                                                 
84     Γεώργας, 1990, 210�213. 
85     Σχεδία, «Πολύχρωµο σχολείο», 1996. 
86     Ήδη από το 1983 ο Gottman επισηµαίνει ότι «το πεδίο είναι ανοιχτό και πρόσφορο», 1983, 22. 
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διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης, δηλαδή η φύση και οι ιδιαιτερότητες της έρευνας, απαιτούν 
την εις βάθος µελέτη µιας οµάδας, µιας σχολικής τάξης ενός δηµόσιου νηπιαγωγείου, µέσα από µια 
ολιστική προσέγγιση. 
Αυτό σηµαίνει την καταγραφή και µελέτη όλων των εκφάνσεων της συµπεριφοράς των µελών της 
οµάδας, καθώς και της δυναµικής των σχέσεων που αναπτύσσουν 

 
Γι� αυτό και η ερευνητική µέθοδος που επιλέγεται είναι η εθνογραφική µέθοδος, της οποίας 

βασική αρχή είναι η διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων a posteriori και όχι a priori87, όπως είθισται 
στην οργάνωση µεθοδολογίας µιας «ποσοτικής» έρευνας.  Οι ερευνητικές υποθέσεις αντικαθίστανται 
από τα ερευνητικά ερωτήµατα που επιτρέπουν να διαφανεί ο προσανατολισµός της έρευνας 
(Βάµβουκας, 1998, 226).  Εξάλλου η βιβλιογραφική ένδεια που παρατηρήθηκε κάνει ακόµα πιο 
επισφαλή τη διατύπωση σαφών ερευνητικών υποθέσεων. 
 
 
4.1.  Ερευνητικά ερωτήµατα 
 
1. Πώς διαµορφώνονται οι πρώτες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ των παιδιών και κυρίως 
µεταξύ των παιδιών διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης και πώς σχηµατίζονται οι πρώτες φιλικές 
σχέσεις µεταξύ τους ;  Είναι αυθόρµητες ή όχι; 
 
2. Αντιµετωπίζουν τα ελληνόπαιδα και τα παιδιά διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης δυσκολίες 
στην σύναψη των πρώτων εξωοικογενειακών σχέσεων ;  Ποιες οι οµοιότητες και ποιες οι διαφορές ; 
 
3. Ποια η θέση των παιδιών διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης στην κοινωνική ιεραρχία της 
οµάδας και πώς αυτή εξελίσσεται ; 
 
4. Πώς µετασχηµατίζονται οι κοινωνικές σχέσεις των παιδιών σε φιλικές και ειδικά των παιδιών 
διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης ; 
 
5. Πώς συνεργάζονται και πώς επιλύουν τυχόν διαφορές µεταξύ τους τα νήπια από διαφορετικά 
πολιτισµικά συστήµατα ;  
 
6. Η χωροταξική διαµόρφωση του νηπιαγωγείου σχετίζεται µε την κοινωνική αλληλεπίδραση των 
παιδιών ; 
 
7. Ο εξωσχολικός περίγυρος επιδρά στη διαµόρφωση και εξέλιξη των κοινωνικών και φιλικών 
σχέσεων των παιδιών ; 
 
8. Οι γωνιές δραστηριοτήτων είναι προσεγγίσιµες από παιδιά διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης 
ή χρειάζονται περαιτέρω οδηγίες από τη νηπιαγωγό ; 
 
9. Παρατηρούνται επικοινωνιακά προβλήµατα είτε µεταξύ των παιδιών είτε µεταξύ των παιδιών και 
της νηπιαγωγού και πώς αντιµετωπίζονται από τη νηπιαγωγό και τα παιδιά ; 
 
10.  Τα παιδιά διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης χρησιµοποιούν τους µητρικούς γλωσσικούς 
τους κώδικες στην καθηµερινή συναναστροφή τους είτε κατά το µονόλογό τους είτε µε τα άλλα παιδιά; 
 
 

                                                 
87     Πηγιάκη, 1988, Βάµβουκας, 1998, 225, Hammersley, 1983, 1990. Αλλά και ο Blurton�Jones, 1975 στο βιβλίο του 
Damon υποστηρίζει την ίδια θέση, Damon, 1995, 77. 
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11.  Τα παιδιά διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης επιχειρούν να εισάγουν το πολιτισµικό  τους 
κεφάλαιο στις αυθόρµητες και οργανωµένες δραστηριότητες, σε ποιες και µε ποιο τρόπο, πώς αντιδρά 
η οµάδα ; 
 
12.  Είναι η Βιωµατική Επικοινωνιακή ∆ιδασκαλία κατάλληλη, ώστε µέσα από το project να εισάγει 
το πολιτισµικό κεφάλαιο των παιδιών διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης στην καθηµερινή 
διδακτική διαδικασία µε τρόπο αβίαστο και φυσικό, έτσι ώστε να επωφεληθούν όλοι σε γνωστικό και 
συναισθηµατικό επίπεδο ; 
 
13.  Το project είναι δυνατόν να βελτιώσει τη θέση των παιδιών διαφορετικής πολιτισµικής 
προέλευσης στην οµάδα και να ενισχύσει τις φιλικές τους σχέσεις ; 
 
14.  Εµφανίζονται φαινόµενα ξενοφοβίας, ρατσισµού ή και σαφών διακρίσεων προς τα παιδιά 
διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης από άλλα µέλη της οµάδας, τη νηπιαγωγό, τη διδακτική οµάδα 
του σχολείου ή τους γονείς και πώς εκδηλώνονται ;   
 
 
4.2 .   Μεθοδολογική προσέγγιση 
 

Η ερευνητική µέθοδος που επιλέχθηκε για τη διερεύνηση των ερευνητικών ερωτηµάτων είναι η 
εθνογραφική µέθοδος, που ορίζεται ως : «η συστηµατική ερευνητική προσέγγιση ακέραιων 
κοινωνικών σκηνών και οµάδων, που έχει ως σκοπό την αναλυτική περιγραφή των τρόπων που τα 
δρώντα πρόσωπα δηµιουργούν τα κοινωνικά φαινόµενα της οµάδας µέσα από το νόηµα που αποκτά γι� 
αυτά η κοινωνική ζωή και ο κόσµος τους» (Πηγιάκη, 1988,13)88 . 
 

Όµως ο Fetterman στην απόπειρά του να δώσει ορισµό, τονίζει ότι : «εθνογραφία είναι ό,τι 
πραγµατικά κάνουν οι εθνογράφοι στο (ερευνητικό) πεδίο»89� ένας υπερβολικά γενικός ορισµός, για 
να συνεχίσει αργότερα µε το επιχείρηµα ότι «κανένας ορισµός δεν είναι ικανοποιητικός, καθένας 
προσφέρει στον εθνογράφο ένα σηµείο αφετηρίας και µια προοπτική από τα οποία προσεγγίζει το 
ερευνητικό πεδίο» (όπ.π. 27)90. 

 
Ουσιαστικά ο βασικός ερευνητικός στόχος του εθνογράφου είναι να καταγράψει και να 

κατανοήσει την κουλτούρα µιας εθνικής οµάδας ή την υπο � κουλτούρα µιας οµάδας.  Εθνογραφία 
είναι η µελέτη του νοήµατος της κουλτούρας των κοινωνικών οµάδων (Πηγιάκη, 1988, 66). Σηµαντικό 
είναι να δώσουµε εδώ έναν ορισµό της έννοιας της κουλτούρας «ως το σύνολο των παρατηρηθέντων 
µοντέλων συµπεριφοράς, συνηθειών και του τρόπου ζωής� αλλά περιλαµβάνει και τις ιδέες, τα 
πιστεύω και τη γνώση που χαρακτηρίζουν µια ιδιαίτερη οµάδα ανθρώπων», (Fetterman, 1989, 27). 
 

Βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία της εθνογραφικής µεθόδου είναι : 
1. Η ολιστική προσέγγιση του υπό µελέτη συνόλου, δηλαδή η κατ� αρχήν περιγραφή και έπειτα η 
µελέτη όσο περισσότερων στοιχείων και µε όσο το δυνατόν ακριβέστερη και πληρέστερη περιγραφή, 
αν και είναι αποδεκτό ότι απόλυτη καταγραφή είναι αδύνατη.  Αυτό απαιτεί µακρόχρονη παραµονή του 
ερευνητή στην υπό µελέτη οµάδα ή στο αντικείµενο, αλλά και διατύπωση πολλαπλών υποθέσεων και 
µεθόδων91. 
2. Η δυνατότητα διατύπωσης υποθέσεων από τον εθνογράφο, αλλά και δυνατότητα διορθωτικής 
 

                                                 
88    Για την ερευνητική σηµασία της γνώµης των µελών της υπό µελέτη οµάδας, βλ. Fetterman, 1989, 30�32.  
89    Fetterman, 1989, 26. 
90     Ορισµούς διατυπώνουν οι Woods, 1986, Hitsckock�Hughes, 1989, Goetz�LeCompte, 1984, Hammersley, 1990. 
91    Fetterman, 1989, 29, αλλά και Πηγιάκη, 1988, Hammersley, 1983, 1990. 



 38
 
 
 
παρέµβασης στην πορεία και εξέλιξη της έρευνας σε όλες τις φάσεις της, η πορεία της µεθοδολογίας 
του είναι διαλεκτική, δηλαδή ο ερευνητής «επικοινωνεί» συνεχώς µε το υλικό του και ανατροφοδοτεί 
τις αρχικές του υποθέσεις92. 
3.  Η αντιµετώπιση του εθνογράφου ως ισότιµου µέλους της οµάδας, δηλαδή δεν είναι µόνο 
παρατηρητής των υποκειµένων, αλλά σηµαντικό µέρος της έρευνας, η ψυχολογική του κατάσταση είναι 
σηµαντική και είναι πιθανό να επηρεάσει την ποιότητα των καταγραφών, αλλά και την στάση των 
υποκειµένων.  Η προσωπική υποκειµενική τοποθέτησή του είναι τµήµα των δεδοµένων και µάλιστα ο 
Woods επισηµαίνει ότι «ο εθνογράφος είναι το πιο σηµαντικό ερευνητικό όργανο στην εθνογραφία» 
(1986, 34).   
4.  Η ενορατική προσέγγιση του ερευνητικού πεδίου από τον ερευνητή.  «Η εθνογραφία απαιτεί  
την ικανότητα του ερευνητή να βλέπει τις κοινωνικές πράξεις και τον εαυτό του απέναντι τους, ως 
υποκείµνα και να τα εξετάζει από διαφορετικές οπτικές γωνίες»(Πηγιάκη, 1988, 72).  Οι Hammersley 
and Atkinson την αναφέρουν ως «ενορατικότητα» και είναι «ο εσωτερικός µονόλογος του ερευνητή µε 
το υλικό του και ο διάλογος αυτός αποτελεί ένα διαρκή έλεγχο της αξιοπιστίας και της αληθινότητας 
των δεδοµένων» (1983, 14 κ.έ.). 
 

Η εθνογραφική ερευνητική µέθοδος ανήκει στις ποιοτικές µεθόδους και στηρίζεται στον 
Νατουραλισµό, όπου σε αντίθεση µε το Θετικισµό αποδέχεται τη µελέτη των κοινωνικών φαινοµένων 
στο φυσικό τους περιβάλλον και αρνείται την άποψη περί ισχύος των φυσικών νόµων στο κοινωνικό 
γίγνεσθαι (Πηγιάκη, 1988, 55�60)93.  Η µεθοδολογική πόλωση είναι τελικά επιζήµια, γιατί στερεί από 
τον ερευνητή τα µέσα προσέγγισης της πραγµατικότητας.  Ειδικά µάλιστα τα κοινωνικά φαινόµενα που 
είναι πολύπλευρα και σ� αυτά υπεισέρχονται πολλοί παράγοντες, είναι αναγκαίο η προσέγγισή τους να 
γίνεται από διαφορετικά µεθοδολογικά εργαλεία για την καλύτερη κατανόησή τους94. 
 
4.3.   Ερευνητικά εργαλεία 

 
Η εθνογραφική µέθοδος απαιτεί τη µακρόχρονη παραµονή του ερευνητή στο ερευνητικό πεδίο, 

ο οποίος οφείλει να αφήσει έξω από την ερευνητική διαδικασία τις προσωπικές του απόψεις και 
προκαταλήψεις, όσο είναι αυτό δυνατόν, αλλά και τις προκατασκευασµένες υποθέσεις και την 
σχηµατισµένη θεωρία, που θα µειώσουν την ενορατική προσέγγιση και καταγραφή των δεδοµένων  
(Πηγιάκη, 1988, 57�58).  
Σχετικά µε την ουδετερότητα του ερευνητή ο Woods αναφέρει τις θέσεις των Redfield (1953) και 
Robinson (1974), οι οποίοι συµφωνούν µε την ουδετερότητα του ερευνητή και συµβουλεύουν να 
συµµετέχει µε όλο το εύρος της προσωπικότητάς του95, καθώς ο ερευνητής είναι ενεργό µέλος του 
συνόλου και µπορεί να επηρεάσει την οµάδα στα πλαίσια µιας δυναµικής αλληλεπίδρασης (όπ.π., 34). 
 

Αναφέρεται µάλιστα από πολλούς ερευνητές και ανάµεσά τους οι Fetterman (1989) και Woods 
(1991), αλλά και άλλους, πως είναι βασική προϋπόθεση η µακρόχρονη παραµονή στο ερευνητικό 
πεδίο, που πρέπει να ξεπερνά τις 100 ώρες. 

 
Ο ερευνητής έχει στη διάθεσή του ένα σύνολο ερευνητικών εργαλείων, που είναι η 

συµµετοχική παρατήρηση, η εθνογραφική συνέντευξη και η µελέτη των γραπτών πηγών και 
κειµένων.  Στην παρούσα έρευνα έγινε επιλογή των ερευνητικών εργαλείων, καθώς και εφαρµογή 
ερευνητικών εργαλείων «ποσοτικών ερευνών», το κοινωνιοµετρικό τεστ. 
                                                 
92    Πηγιάκη, 1988, 70. 
93     Ανάλογη αναφορά και σε Αυγητίδου, 1997. 
94     Μακράκης, 1997.  Με το ζήτηµα της επιστηµολογικής σύγκρουσης των ερευνητικών µεθόδων ασχολούνται 
πολλοί επιστήµονες, ενδεικτικά αναφέρω τους Hatch, 1996, Howe, 1988, Denzin, 1994.  Σηµαντικά επιχειρήµατα 
διατυπώνούν οι Γκότοβος, 1983, 199�234, ∆ραγώνα, 1990, 31-39. 
95     Redfield, 1953, Robinson , 1974 στο Woods, 1991.  Ανάλογή θέση διατυπώνουν οι Fetterman, 1989, Πηγιάκη, 
1988, Spradley, 1980, αλλά και Βάµβουκας, 1998, 201.  
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4.3.1.   Εθνογραφική παρατήρηση 
 
Η παρατήρηση είναι «ίσως η πιο σηµαντική µέθοδος έρευνας και τεχνική συλλογής δεδοµένων 

σχετικών µε το ερευνητικό πρόβληµα, (Βάµβουκας, 1998, 194) και απαιτεί την ενσωµάτωση του 
παρατηρητή στην οµάδα, άρα την αποδοχή του ως ισότιµου µέλους από αυτή» Στην συµµετοχική 
παρατήρηση ο ερευνητής εισέρχεται στο υπό έρευνα περιβάλλον, φροντίζει να γίνει αποδεκτός και 
συµµετέχει στα δρώµενα εξασφαλίζοντας ένα λειτουργικό ρόλο, «ως ενεργό µέλος του συστήµατος η 
της κατάστασης που µελετά �» (όπ.π., 201).  
Ο ερευνητής παρατηρεί και καταγράφει όλες τις παραµέτρους και τα χαρακτηριστικά του κοινωνικού 
συνόλου, που µπορεί να είναι µια τάξη, ένα σχολείο, ένα ίδρυµα κλπ. κρατά σηµειώσεις (field notes) ad 
hoc, όπου είναι δυνατόν.  Συµµετέχοντας στις δραστηριότητες της οµάδας µαθαίνει τη γλώσσα, τους 
κανόνες και τον τρόπο συµπεριφοράς, γίνεται δηλαδή κοινωνός της υποκουλτούρας της οµάδας «� 
ώστε να καταλάβει την κοσµοθεωρία και βιοθεωρία τους και να µπορέσει έτσι να εξηγήσει τις στάσεις 
και την συµπεριφορά τους, τοποθετώντας τις αντιδράσεις τους στο πραγµατικό χωροχρονικό τους 
περιβάλλον» (όπ.π., 201). 

 
Ο ερευνητής πρέπει να βρει τρόπο, ώστε να καταγράφει µε κάθε λεπτοµέρεια όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία και σχεδόν ταυτόχρονα µε την εκδήλωσή τους.  Σε περιπτώσεις συµµετοχικής 
παρατήρησης κοινωνικών οµάδων καταγράφονται ο χώρος, οι συνθήκες, η διάθεση των υποκειµένων, 
του ερευνητή, ένα απρόσµενο γεγονός, οι ρόλοι, οι στάσεις, ακόµα και οι κινήσεις και η χροιά της 
φωνής είναι αντικείµενα παρατήρησης και λεπτοµερειακής καταγραφής, γιατί συµβάλλουν 
καθοριστικά στην επικοινωνιακή διαδικασία96.  
Μάλιστα οι Κοντάκος και Πολεµικός (2000) σε πρόσφατη έρευνά τους, αλλά και ο Βρεττός (1994 και 
1996) παλαιότερα, αποδεικνύουν την σηµασία της µη λεκτικής συµπεριφοράς, της σωµατικής 
επικοινωνίας, (non verbal communication, bodily communication) στην επικοινωνία και κυρίως στην 
παιδαγωγική σχέση αλληλεπίδρασης µεταξύ διδάσκοντος και διδασκοµένων δίνοντάς µάλιστα 
πολιτισµική διάσταση ακόµα και στις εκφράσεις του προσώπου, κάτι που µπορεί να δυσχεράνει την 
επικοινωνία µεταξύ των ατόµων από διαφορετικά πολιτισµικά συστήµατα97. 
 
 
4.3.2.   Εθνογραφική συνέντευξη 
 

Η εθνογραφική συνέντευξη είναι ένα από τα κύρια ερευνητικά εργαλεία που χρησιµοποιεί ο 
ερευνητής, ώστε να καταγράψει την άποψη των µελών της οµάδας για ένα γεγονός ή φαινόµενο, θα 
πρέπει να ρωτά για τα πάντα τα υποκείµενα, γιατί αυτό αργότερα θα του χρησιµεύσει πολύ, κατά τον 
έλεγχο της αξιοπιστίας. 
 

Οι ερωτήσεις που τίθενται πρέπει να είναι οι περισσότερες «ανοιχτές», ώστε να δίνεται η 
δυνατότητα στον ερωτώµενο να αναπτύξει ελεύθερα την σκέψη του.  Ο ερευνητής οφείλει να σέβεται 
τις ιδιαιτερότητες και τις απόψεις του ερωτώµενου και να ξέρει πότε πρέπει να θέσει την ερώτηση, να  
 
 
 
 

                                                 
96 Για το ακριβές περιεχόµενο των παρατηρήσεων και τον τρόπο καταγραφής κυρίως της συµπεριφοράς των 
παιδιών, αναφέρουµε ενδεικτικά τους Woods, 1991, 40�48, Cohen-Manion, 1997, 157�162, Cohen �Stern, 1991, 
Κουτσουβάνου, 1990, Πηγιάκη, 1988, 94, Κακανά, 1994β, 26�28.  
97   Για την άρρητη επικοινωνία, βλ. επίσης και Παπαδάκη�Μιχαηλίδη, 1997, Knapp. 1972 
98   Πηγιάκη, 1988, 98-104, Fetterman, 1989, 47�63, Woods, 1991, 62�89, Spradley, 1979, Amos�Hatch, 1995, Goetz�
LeCompte, 1984, Hitschock�Hughes, 1989, Shaffir-Stebbins, 1991. 
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ελέγχει της συνθήκες, ώστε να είναι ενισχυτικές.  Σηµαντικό επίσης είναι επίσης η συνέντευξη να έχει 
τη µορφή αυθόρµητου διαλόγου, ώστε να µην τροµοκρατεί τον ερωτώµενο έχοντας ανακριτική µορφή.  
Η συνέντευξη δεν πραγµατοποιείται εφάπαξ, αλλά καθ� όλη τη διάρκεια της παραµονής του ερευνητή 
στο ερευνητικό πεδίο γίνονται συνεχείς ερωτήσεις που επιβεβαιώνουν ή όχι τις επιµέρους υποθέσεις 
που ο ερευνητής κάνει.  Ο Fetterman αναφέρει ότι υπάρχει «Η ερώτηση», που θα πρέπει, αν γίνει την 
κατάλληλη στιγµή, να «φωτίσει» το πεδίο του ερευνητή και να τον οδηγήσει στην ορθή προσέγγιση 
του ερευνητικού του πεδίου, γι� αυτό ο ερευνητής πρέπει να ρωτά για τα πάντα, ακόµα και τα πιο απλά 
και αυτονόητα (όπ.π., 51).  

 
Βέβαια ο ερευνητής οφείλει να έχει εξασφαλίσει την άµεση και διακριτική καταγραφή των 

απαντήσεων, ώστε να µην αλλοιωθούν από τον ίδιο, αλλά και να µην επηρεάσει αρνητικά τον 
ερωτώµενο98.  Συνεντεύξεις τέθηκαν στη νηπιαγωγό, µια επίσηµη και πολλές ανεπίσηµες στα πλαίσια 
αυθόρµητου διαλόγου, στις µητέρες και στα παιδιά, αυθόρµητες, αλλά και µε επίσηµη καταγραφή κατά 
τη διάρκεια του πρώτου και τρίτου κοινωνιοµετρικού τεστ.  Οι ερωτήσεις τέθηκαν στα παιδιά, τόσο 
κατά τη διάρκεια της καθηµερινής επικοινωνίας, όσο και κατά τη διάρκεια των κοινωνιοµετρικών τεστ, 
µε στόχο να καταγραφεί συστηµατικά η άποψή τους για το χώρο, τα προσφερόµενα υλικά, αλλά και 
την φιλία και τις σχέσεις τους, ώστε να βοηθήσουν στην εξασφάλιση της αξιοπιστίας των δεδοµένων.  
Επίσης οι ερωτήσεις προς τις µητέρες είχαν τον ίδιο στόχο και δεν απαιτείται συστηµατική 
επεξεργασία τους, απλά χρησιµοποιήθηκαν οι απαντήσεις τους και πάλι για τον έλεγχο αξιοπιστίας των 
δεδοµένων. 
 
 
4.3.3.   Κοινωνιοµετρικά τεστ  

 
        Ακόµη, σε τακτά χρονικά διαστήµατα έγιναν κοινωνιοµετρικά τεστ µε τη µορφή παιχνιδιού 

και συζήτησης, ώστε να καταγράφεται η δυναµική της οµάδας, η εξελικτική της πορεία και κυρίως η 
θέση παιδιών από διαφορετικά πολιτισµικά συστήµατα. 

 
       <<Κοινωνιοµετρία σηµαίνει την εφαρµογή του µέτρου στην µελέτη των ψυχολογικών 
χαρακτηριστικών των πληθυσµών και των κοινωνικών φαινοµένων, (Βάµβουκας, 1998, 321), είναι ένα 
είδος «συναισθηµατικής ακτινογραφίας των µικρών οµάδων και ιδιαίτερα των αµοιβαίων σχέσεων που 
υφαίνονται στις οµάδες αυτές»>> (Maisoneuve, 1996, 301 στο Βάµβουκας, 1998, 321)99. 
Ακόµα : «Κ ο ι ν ω ν ι ο µ ε τ ρ ί α  είναι τεχνικές, µε τις οποίες διαπιστώνουµε, περιγράφουµε και 
αξιολογούµε τις διαπροσωπικές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις των µελών µιας οµάδας και ειδικότερα το 
όλο οµαδικό κλίµα, την πυκνότητα της συνεργασίας, την κατανοµή των θέσεων και αρνητικές 
συναισθηµατικές σχέσεις�  Οι συναισθηµατικές σχέσεις παίζουν σηµαντικό ρόλο στην συνοχή και 
στην όλη δοµή και παραγωγικότητα της οµάδας, γιατί καθορίζουν τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ των 
µελών και γιατί αυτές ανατροφοδοτούν τις συναισθηµατικές σχέσεις τους» (Homans, 1969, 106, στο 
∆ερβίσης, 1998, 25�26). Με την κοινωνιοµετρία διαπιστώνουµε την εσωτερική κοινωνική δοµή κάθε 
οµάδας100.  Η χρήση ενός ερευνητικού εργαλείου «ποσοτικής» µεθόδου δεν αντιτίθεται στις αρχές της 
εθνογραφικής µεθόδου, αντίθετα είναι ένα ακόµα σηµαντικό µέσο προσέγγισης του πεδίου έρευνας. 
 
 
 
 

                                                 
 
99    Για το κοινωνιοµετρικό τεστ, περισσότερα στοιχεία στους Βάµβουκα, 1998, 321�345, ∆εληκωστόπουλος�Γράψας, 
1981, Αλεξανδρόπουλος, 1993, ∆ερβίσης, 1998, Τσιπλητάρης, 1986, Ashley, 1991.  
100    Secord and Bachman, 1976, 291 στο ∆ερβίσης, 1998, 26.  Πολλά στοιχεία για την κοινωνιοµετρία δίνουν και οι 
Bukofski�Cillessen, 1998.                      
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4.3.4.   Οργάνωση project     
 
        Προς το τέλος των παρατηρήσεων και της παραµονής της ερευνήτριας στο ερευνητικό πεδίο 
οργανώθηκε ένα project µε θέµα και δραστηριότητες που τα ίδια τα παιδιά επέλεξαν ακολουθώντας τα 
στάδια οργάνωσής του και ικανοποιώντας έτσι µια βασική µεθοδολογική αρχή του, καθώς έτσι 
εξασφαλίζεται το ενδιαφέρον και η συµµετοχή όλων των παιδιών.  Ταυτόχρονα το βίωµα των παιδιών 
και τα πραγµατικά τους ενδιαφέροντα τοποθετούνται στο κέντρο της παιδαγωγικής διαδικασίας101, 
γίνονται σεβαστά, παράλληλα όµως δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά από διαφορετικά πολιτισµικά 
συστήµατα να προσπαθήσουν να εισάγουν στοιχεία του πολιτισµικού τους κεφαλαίου. 
 
         Μετά την ολοκλήρωση του project έγινε και το τελευταίο κοινωνιοµετρικό τεστ, του οποίου τα 
αποτελέσµατα συγκρίνονται µε τα προηγούµενα για να ελεγχθούν τυχόν αλλαγές στη θέση των παιδιών 
διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης στη δυναµική της οµάδας. 
 
 
 
 5.   Παρουσίαση της έρευνας 
  
          Ακολουθώντας τις παραπάνω µεθοδολογικές υποδείξεις, αλλά και τον γενικότερο ερευνητικό 
προβληµατισµό, στο κέντρο της ερευνητικής διαδικασίας βρίσκεται µια τάξη ενός δηµόσιου 
νηπιαγωγείου, στο µαθητικό δυναµικό του οποίου φοιτούν και νήπια και προνήπια διαφορετικής 
πολιτισµικής προέλευσης.  Ο τρόπος και τα κριτήρια επιλογής του νηπιαγωγείου θα αναφερθούν στην 
συνέχεια.    

 
          Η ερευνήτρια θεωρείτο µέλος της οµάδας, µέσα από την ενεργητική παρουσία, την 

συµµετοχή τις καθηµερινές δραστηριότητες, αλλά και τη διδακτική παρέµβαση που ανέλαβε κατά 
διαστήµατα.  Η συµµετοχική παρατήρηση ξεκίνησε µε την είσοδο των παιδιών στο νηπιαγωγείο και τις 
πρώτες προσπάθειες εγκλιµατισµού τους στο νέο γι� αυτά σχολικό περιβάλλον.   
Ακόµα παρατηρούνταν και καταγράφονταν οι πρώτες απόπειρες διαπροσωπικών προσεγγίσεων των 
παιδιών, η επικοινωνιακή τους συµπεριφορά και κυρίως των παιδιών διαφορετικής πολιτισµικής 
προέλευσης, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώνονταν, οι απλές κοινωνικές συναναστροφές και 
οι φιλικοί δεσµοί, αλλά και η παρουσία της εκπαιδευτικού και η επίδρασή της στην οµάδα. 
 

          Η παρατήρηση και καταγραφή ξεκινούσε µε την είσοδο των παιδιών στο χώρο του 
σχολείου, ακολουθούσαν οι ελεύθερες και οργανωµένες δραστηριότητες, η διάρκεια του φαγητού, το 
διάλειµµα, η αποχώρηση από το νηπιαγωγείο, αλλά και οι εξωσχολικές δραστηριότητες και 
εκδηλώσεις στις οποίες τα παιδιά έλαβαν µέρος.   

 
          Αντικείµενο καταγραφής ήταν η επικοινωνία των παιδιών µεταξύ τους, αλλά και µε ενήλικες 

και µεγαλύτερα παιδιά.  Η παρατήρηση των κοινωνικών και φιλικών σχέσεων γίνεται µε βάση τα 
κριτήρια που ορίστηκαν πρωτύτερα, δηλαδή : την φυσική εγγύτητα, την σταθερότητα, την κοινή 
δραστηριότητα, την φυσική οµοιότητα, την οικειότητα, τις διαφωνίες και την επίλυσή τους, την 
αλληλεξάρτηση και την αλληλοβοήθεια. 

 
Το κριτήριο της σταθερότητας δεν είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί ως κριτήριο αναγνώρισης της 

φιλίας των παιδιών στην παρούσα έρευνα, γιατί η σχετικά βραχύχρονη παραµονή στο ερευνητικό πεδίο 
δεν επιτρέπει την αναφορά στην σταθερότητα των επιλογών.  Επίσης το κριτήριο της φυσικής 
οµοιότητας θεωρείται από την ερευνήτρια επισφαλές, καθώς είναι αναγκαίο να τεθούν εκ νέου 
κριτήρια που να καθορίζουν τα στοιχεία και τα ποσοστά της φυσικής οµοιότητας.  Το κριτήριο αυτό  
                                                 
101   Χρυσαφίδης, 1994, Frey, 1986. 
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θεωρείται ακόµα υποκειµενικό και για την παρούσα έρευνα επιλέγονται αντικειµενικότερα στοιχεία 
σχετικά µε την οµοιότητα, όπως η ηλικία και το φύλο. 

 
          Αντικείµενα παρατήρησης ήταν ακόµα ο χώρος του νηπιαγωγείου, η οργάνωση των 

προσφερόµενων υλικών, η χωροταξική διαµόρφωσή του, το υπόλοιπο διδακτικό και µη προσωπικό του 
σχολείου, καθένας που σχετιζόταν µε τα παιδιά µε άµεσο και έµµεσο τρόπο στο σχολικό περιβάλλον. 

 
         Για την παρατήρηση και καταγραφή δεν χρησιµοποιήθηκε κάποια µονάδα καταγραφής, η 

παρατήρηση ήταν συνεχής και καταγραφόταν κάθε γεγονός που γινόταν αντιληπτό από την ερευνήτρια 
στο σύνολο του χρονικού διαστήµατος παραµονής της στο ερευνητικό πεδίο.  Η ερευνήτρια κατέληξε 
σε αυτήν την επιλογή θεωρώντας ότι η χρήση µονάδων καταγραφής θα µείωνε τελικά τόσο την 
ποσότητα όσο και την ποιότητα των καταγραφών, γιατί θα απέκλειε τις µικρές λεπτοµέρειες που 
προσφέρουν µια πλήρη προσέγγιση και ερµηνεία των συµπεριφορών, αλλά ίσως θα µείωνε και τον 
αυθορµητισµό, την ταχύτητα, αλλά και την αντικειµενικότητα των καταγραφών και η εφαρµογή τους 
στο ερευνητικό πεδίο ίσως και να εξέθετε την ερευνήτρια στα υποκείµενα της έρευνας. 

 
          Παράλληλα και µετά το πρώτο διάστηµα προσαρµογής πραγµατοποιήθηκαν οι άτυπες και 
αυθόρµητες συζητήσεις - εθνογραφικές συνεντεύξεις µε τα παιδιά, τη νηπιαγωγό, αλλά και άλλα 
συµµετέχοντα πρόσωπα, όπως οι µητέρες.  Η συµπεριφορά της νηπιαγωγού, αλλά και οι παιδαγωγικές 
επιλογές της είναι πολύ σηµαντικά στοιχεία που καταγράφηκαν στα πλαίσια των γενικότερων 
παρατηρήσεων, χωρίς να διαχωρίζονται από το σύνολο. 

 
          Είναι σηµαντικό να αναφερθεί εκ νέου ότι ΣΤΟΧΟΣ της έρευνας δεν είναι η γενίκευση των 
δεδοµένων και η εξαγωγή και διατύπωση θεωρητικών πορισµάτων, αλλά η διερεύνηση της θέσης 
των παιδιών από διαφορετικά πολιτισµικά συστήµατα στη δυναµική της οµάδας και η σύναψη 
και ανάπτυξη των πρώτων κοινωνικών και ίσως και φιλικών σχέσεων. Εξάλλου, όπως θα φανεί 
και παρακάτω, στο χρονοδιάγραµµα της έρευνας, το χρονικό διάστηµα παραµονής και έρευνας 
στο ερευνητικό πεδίο, αν και καλύπτει το χρονικό διάστηµα των 100 ωρών, που ορίζεται ως το 
κατώτατο όριο, και θεωρείται αρκετά ικανοποιητικό, δεν επιτρέπει την εξαγωγή έγκυρων 
συµπερασµάτων λόγω και της φύσης της έρευνας.  Το κριτήριο της σταθερότητας της φιλίας, για 
να ερευνηθεί, χρειάζεται µεγαλύτερη χρονικά παραµονή στο ερευνητικό πεδίο. 
 
 
5.1.   Έλεγχος αξιοπιστίας 
 
          Η εθνογραφική ερευνητική µέθοδος έχει κατηγορηθεί από πολλούς επιστήµονες για έλλειψη 
ασφαλούς ελέγχου αξιοπιστίας, ακόµα και βασικούς υποστηρικτές της, όπως ο Hammersley (1990, 
114�123)102, ο οποίος αναφέρεται εκτενώς στο πρόβληµα του ελέγχου της αξιοπιστίας των 
αποτελεσµάτων, αλλά και της εγκυρότητας των ερευνητικών εργαλείων.  Η ορθότητα της παραπάνω 
θέσης αµφισβητείται από άλλους, που επιµένουν ότι η εξασφάλιση της αξιοπιστίας των δεδοµένων και 
των ερευνητικών πορισµάτων γίνεται µε τη µέθοδο της τριγωνοποίησης ή τριγωνισµού.  Εξάλλου, 
υποστηρίζουν, τα ερευνητικά εργαλεία της εθνογραφικής µεθόδου δεν είναι ειδικά, αλλά 
χρησιµοποιούνται εκτενώς και συχνά και σε ποσοτικές έρευνες. 

 
          Τριγωνοποίηση ή τριγωνισµός είναι ένας ναυτικός όρος, που σηµαίνει τον προσδιορισµό  

ενός άγνωστου σηµείου µε την συµβολή δύο άλλων γνωστών.  Στη µεθοδολογική ορολογία σηµαίνει 
τη χρήση πολλών πηγών δεδοµένων για την υποστήριξη ενός συµπεράσµατος.  «Στην εθνογραφία ο 
τριγωνισµός είναι ο έλεγχος των ερευνητικών δεδοµένων, δηλαδή η εξέταση του ίδιου φαινοµένου µε 
τη χρήση δεδοµένων, που προέρχονται από πολλές πηγές της έρευνας στο πεδίο µελέτης» (Πηγιάκη,  
                                                 
102   Τις ίδιες επιφυλάξει ς διατυπώνουν και οι Blurton�Jones, 1975, στο Damon, 1995, 78. 
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1988, 156)103.  Παρακάτω αναφέρει µια χαρακτηριστική θέση : «Ο αναλυτής σχηµατίζει την εικόνα της 
κοινωνικής πραγµατικότητας µέσα από την χρονική πολλαπλότητα του φαινοµένου και την 
πολλαπλή γνωµάτευση των µελών της κοινωνικής σκηνής και έχει όλη την ευκαιρία να διαπιστώσει 
στις εκφάνσεις του αυτές τα ουσιώδη και µόνιµα στοιχεία του και τα κατά το δυνατόν αληθινά 
χαρακτηριστικά» (όπ.π., 157). 
 
 
5.2.   Επιλογή του δείγµατος 
 
          Η εις βάθος µελέτη και επί µακρόν παραµονή και συµµετοχή στις δραστηριότητες µιας 
κοινωνικής οµάδας, όπως είναι η τάξη του νηπιαγωγείου, αλλά και η παρατήρηση και καταγραφή των 
κοινωνικών και φιλικών σχέσεων µεταξύ των µελών της οµάδας και κυρίως των παιδιών από 
διαφορετικά πολιτισµικά συστήµατα, επιβάλλει την επιλογή µιας τάξης, ενός τµήµατος ελληνικού 
δηµόσιου νηπιαγωγείου. 
Την επιλογή αυτή ενισχύει και το χρονοδιάγραµµα της έρευνας, όπως θα διαφανεί αργότερα. 

 
          Για την επιλογή του τµήµατος αυτού ορίστηκαν εξ αρχής κάποιες σηµαντικές συνιστώσες, 

όπως :  
1. Η σύσταση του µαθητικού πληθυσµού, κυρίως η επαρκής παρουσία παιδιών διαφορετικής 
πολιτισµικής προέλευσης, που ορίζεται από το 1/3 έως το ¼ επί του συνολικού πληθυσµού  
2. Η ηλικιακή σύνθεση του πληθυσµού, νήπια � προνήπια 
3. Η πρόθεση συνεργασίας της νηπιαγωγού, αλλά και άλλων διοικητικών φορέων, του 
διευθυντή/τριας , του διδακτικού προσωπικού γενικά, αλλά και των παιδιών και των γονιών τους. 

 
          Το δείγµα αναζητήθηκε στην ευρύτερη αστική περιοχή των δήµων Ρεθύµνου Κρήτης, 

Νίκαιας, αλλά και των ευρύτερων δήµων του Πειραιά, όπου παρατηρείται µεγάλη συγκέντρωση 
οικογενειών αλλοδαπών και παλιννοστούντων.  Η αναζήτηση του νηπιαγωγείου έγινε µε τηλεφωνικές 
επαφές και επί τόπου επισκέψεις, µια διαδικασία που κράτησε περίπου 15 µέρες, καθώς διεξήχθη κάτω 
από δύσκολες συνθήκες λόγω των σεισµών του Σεπτεµβρίου 1999 και των δυσµενών καταστάσεων 
που επέφερε στο νοµό Αττικής και βέβαια στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.  Πολλά σχολεία 
συγχωνεύτηκαν ή έκλεισαν λόγω σοβαρών ζηµιών στα κτίρια και έτσι η εύρεση ενός νηπιαγωγείου που 
να πληροί το κριτήριο της εκπροσώπησης των «ξένων» παιδιών,  έτσι όπως ορίστηκε πρωτύτερα, ήταν 
εξαιρετικά δυσχερής. 

 
Η µικρή και ανεπίσηµη έρευνα που έγινε για την αναζήτηση του νηπιαγωγείου έδειξε ότι η µη 

υποχρεωτική φοίτηση στο νηπιαγωγείο για το σύνολο των νηπίων, αλλά και οι προϋποθέσεις και η 
γραφειοκρατία για την φοίτηση παιδιών διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης, καθώς και η τάση των 
διευθυντών και νηπιαγωγών να «µοιράζουν» στα τµήµατά τους τον ξένο µαθητικό πληθυσµό για «να 
µειώνονται τα προβλήµατα συνεννόησης µε τα ξένα παιδάκια και να κάνουν οι συνάδελφοι τη δουλειά 
τους»,όπως το αιτιολόγησε διευθύντρια νηπιαγωγείου, διασκορπίζουν τους αλλοδαπούς και 
παλιννοστούντες µαθητές µειώνοντας σηµαντικά τον αριθµό τους στα τµήµατα. 

 
          Η επαφή µε τα νηπιαγωγεία έγινε τηλεφωνικά και µε επισκέψεις σε αρκετά από αυτά, όπου 

οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί αντιµετώπιζαν σοβαρά προβλήµατα οργάνωσης χώρου. ∆ιάθεση 
συνεργασίας κατ� αρχήν επέδειξαν όλες οι συνάδελφοι και οι διευθύντριες µε τις οποίες επικοινώνησα 
και αυτό είναι µια ενθαρρυντική ένδειξη για τη διεξαγωγή µελλοντικών ερευνών πεδίου, τουλάχιστον  

                                                 
103    Σχετικό ορισµό δίνει και ο Fetterman, 1989, 89, που αναφέρεται στον κατ� αντιπαράθεση έλεγχο των 
πληροφοριών, που µπορεί να γίνει σε όλα τα δεδοµένα και σε κάθε φάση της εθνογραφικής έρευνας.  Για το θέµα του 
τριγωνισµού, βλ. ακόµα Woods, 1991, 115, Cohen�Manion, 1997, 321�346, Goetz�LeCompte, 1984, 11. 
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στο χώρο αγωγής παιδιών προσχολικής ηλικίας.  Μάλιστα εκδήλωσαν έντονο ενδιαφέρον για τους 
σκοπούς της έρευνας, καθώς και για τις αρχές που πρεσβεύει η ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση, µε 
παράλληλη όµως δήλωση αισθηµάτων ανεπάρκειας των γνώσεων και των διδακτικών τους πρακτικών, 
γιατί «είναι δύσκολο να επικοινωνείς µε παιδί που δεν µιλά ελληνικά, όταν έχεις ευθύνη για όλη την 
οµάδα». 

 
          Η επικοινωνία µε το επιλεχθέν νηπιαγωγείο έγινε τηλεφωνικά, αµέσως ακολούθησε 

συνάντηση µε την νηπιαγωγό, η πρόταση για τη διεξαγωγή της έρευνας έγινε εξ αρχής αποδεκτή µε 
µεγάλο ενθουσιασµό, αποδέχτηκε αµέσως την ιδέα της συµµετοχικής παρατήρησης, την εις βάθος 
µελέτη της οµάδας, ακόµα και τις παιδαγωγικές παρεµβάσεις της ερευνήτριας, µια στάση που 
διατήρησε σε όλη τη διάρκεια της έρευνας µε τον ίδιο ενθουσιασµό, αλλά και την παροχή υλικής και 
ηθικής υποστήριξης. 
 

          Το νηπιαγωγείο επιλέχθηκε γιατί πληρούσε τα προκαθορισµένα κριτήρια 104 :     
1.   Βρίσκεται εντός των δήµων που είχαν προεπιλεχθεί, καθώς στην περιοχή ζει ένας µεγάλος 

αριθµός αλλοδαπών και παλιννοστούντων, µάλιστα η περιοχή φιλοξενεί µεγάλο πληθυσµό Ποντίων, 
ήδη από το 1922, στους οποίους προστίθενται και οι νεοαφιχθέντες, αλλά η περιοχή επίσης κατοικείται 
και από άλλες κοινότητες, κυρίως Αρµενίων, και αυτοί από το 1922 και νεότεροι από πρώην 
δηµοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. 

2.   Ο αριθµός των παιδιών διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης ήταν ο υψηλότερος που 
ανακαλύφθηκε στην άτυπη έρευνα αναζήτησης, πάντα όµως στα προκαθορισµένα όρια.  Έτσι σε 
σύνολο 21 παιδιών τα 6 ήταν «ξένα», δηλαδή ένα ποσοστό περίπου 29 %. 

3.   Η νηπιαγωγός, που ήταν και διευθύντρια του νηπιαγωγείου, αλλά και η σύµβουλος 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, έκαναν αποδεκτό το ανεπίσηµο αρχικά και το επίσηµο αργότερα αίτηµα 
για τη διεξαγωγή της έρευνας στο συγκεκριµένο νηπιαγωγείο. 
 
 
5.3.   Χρονοδιάγραµµα έρευνας  
 
                 Η έναρξη των παρατηρήσεων έγινε στις 29 Σεπτεµβρίου 1999 και έληξε τυπικά στις 20 
Ιανουαρίου 2000.  Η παραµονή παρατάθηκε µέχρι τα τέλη Ιανουαρίου για αντικειµενικούς λόγους, 
καθώς η επιδηµία γρίπης κράτησε γονείς και παιδιά µακριά από το σχολείο  Η ερευνήτρια 
επισκεπτόταν το νηπιαγωγείο τρεις φορές την εβδοµάδα, ∆ευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή.   

          Η διαδικασία της παρατήρησης ξεκινούσε µε την άφιξη των παιδιών στις 8.00 και έληγε στις 
12.00 µε την αποχώρηση των παιδιών. Το σύνολο των ωρών παρακολούθησης είναι 148, στις οποίες 
περιλαµβάνονται και παρατηρήσεις εξωσχολικών δραστηριοτήτων της οµάδας � ξεπερνά το όριο των 
100 ωρών που προαναφέρθηκε (σελ.38). 
 

          Η συµµετοχική παρατήρηση επέβαλλε στην ερευνήτρια να συµµετέχει ενεργά στις 
δραστηριότητες που εφαρµόζονταν στο νηπιαγωγείο, στην παιδαγωγική διαδικασία, ως ισότιµο µέλος 
της οµάδας κερδίζοντας την εµπιστοσύνη και την αναγνώριση από τα µέλη της.  Ο ρόλος αυτός 
περιλάµβανε τα καθήκοντα και της παιδαγωγού, καθώς συνέβαλε αρχικά επικουρικά στις  
 
                                                 
104   Βλ. προηγούµενη σελίδα. 
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δραστηριότητες της νηπιαγωγού, ώστε να µπορέσει να εδραιώσει αυτό τον πολυσύνθετο ρόλο και να 
εφαρµόσει αργότερα 8 δραστηριότητες, 5 αρχικά και 3 αργότερα στα πλαίσια του project. 
 
          Η καταγραφή γινόταν την ίδια στιγµή σε χαρτί, µε όσο το δυνατόν πληρέστερη και 
λεπτοµερειακή καταγραφή των γεγονότων και των συνθηκών που αργότερα, και πάντα κατά τη 
διάρκεια της ίδιας µέρας, µεταφέρονταν σε αρχεία Η/Υ. Ταυτόχρονα καταγράφονταν η συµπεριφορά 
της νηπιαγωγού στα πλαίσια όµως των γενικών παρατηρήσεων, αλλά και η θέση της ερευνήτριας, η 
ερµηνεία της για τα φαινόµενα, καθώς και τα συναισθήµατα που γεννιόνταν από την παραµονή της στο 
ερευνητικό πεδίο. 
           
          Το πρώτο κοινωνιοµετρικό τεστ έγινε την 1η Νοεµβρίου µαζί µε µια µικρή συνέντευξη, µε 
ανοιχτές και κλειστές ερωτήσεις για να συλλεχθούν πληροφορίες σχετικά µε τις κοινωνικές και τυχόν 
φιλικές συναναστροφές των παιδιών, τα αγαπηµένα παιχνίδια, αλλά και τον τρόπο που 
αντιλαµβάνονται την «φιλία» . 
Η συζήτηση αυτή έγινε σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο του σχολείου, διακοσµηµένο µε υλικά του 
νηπιαγωγείου.  
(Οι ερωτήσεις που τέθηκαν στα παιδιά παρατίθενται στο Παράρτηµα, σελ. 132, αλλά και λεπτοµέρειες 
σχετικά µε τα κοινωνιοµετρικά τεστ στην συνέχεια,). 
       
         Το δεύτερο κοινωνιοµετρικό τεστ έγινε την 1η ∆εκεµβρίου, ενώ το τρίτο στις 12 Ιανουαρίου 
και αυτό συνοδεύεται µε µικρή συνέντευξη.  Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται στο εξαιρετικά αυξηµένο 
πρόγραµµα τον ∆εκέµβρη και την επιδηµία γρίπης τον Ιανουάριο. Το project οργανώθηκε στις 12 
∆εκεµβρίου και διήρκεσε µέχρι τις 23 ∆εκεµβρίου, αφού είχε θέµα «Τα Χριστούγεννα».   
Στο χρονικό αυτό διάστηµα της έρευνας έγιναν µικρές συνεντεύξεις µε τα παιδιά και τη νηπιαγωγό, µε 
την οποία έγινε και επίσηµη συνάντηση για µια πιο ολοκληρωµένη καταγραφή των απόψεών της.  Τον 
∆εκέµβριο και Ιανουάριο έγιναν και οι συνεντεύξεις των µητέρων των παιδιών µε σκοπό να 
λειτουργήσει ως επικουρική πηγή στοιχείων και να ενισχύσει την αξιοπιστία των απαντήσεων των 
παιδιών σχετικά µε τις επιλογές φίλων. 
 
          Εδώ θεωρείται σκόπιµο ν� αναφερθεί ένας σηµαντικός περιορισµός της έρευνας.  Η πίεση του 
περιορισµένου χρόνου επέβαλε τη διεξαγωγή της έρευνας στο προαναφερθέν χρονικό διάστηµα.  Αυτό 
έχει ως αποτέλεσµα να καταγραφεί η έναρξη των πρώτων κοινωνικών και φιλικών σχέσεων των 
παιδιών, εποµένως το κριτήριο της σταθερότητας να µην είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί επαρκώς 
παρά µόνο µέσα από στα στενά πλαίσια των παρατηρήσεων και φυσικά ο χρονικός αυτός περιορισµός 
περιορίζει και τη δυνατότητα γενίκευσης των συµπερασµάτων της έρευνας. 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΕΥΤΕΡΟ  ΜΕΡΟΣ 
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6.  Το συγκείµενο του ερευνητικού πεδίου 
 
 
6.1.   Ο µακρό�κοσµος του νηπιαγωγείου 
 
 
6.1.1.   «Γεωγραφική» θέση  
 

Το νηπιαγωγείο το οποίο επιλέχθηκε για να διεξαχθεί η έρευνα βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή 
των δήµων Πειραιά, σε µια περιοχή που θα χαρακτηριζόταν εργατούπολη και λόγω της σύνθεσης του 
πληθυσµού, αλλά και των πολλών βιοτεχνιών και βιοµηχανιών που λειτουργούν εκεί.  Μάλιστα σε 
µηδαµινή απόσταση από το νηπιαγωγείο λειτουργούν αρκετές βιοτεχνίες και µικρές βιοµηχανικές 
επιχειρήσεις, π.χ. βυρσοδεψεία και µηχανουργεία, οι οποίες θεωρούνται ανθυγιεινές και επιβαρυντικές 
για το περιβάλλον, καθώς προκαλούν ρύπανση και αρκετές φορές υπήρχε πολύ άσχηµη και βαριά 
µυρωδιά καυσαερίου στην ατµόσφαιρα.  Μερικές δεκάδες µέτρα από το σχολικό συγκρότηµα 
βρισκόταν ένα µεγάλο κανάλι µε βιοµηχανικά απόβλητα που φυσικά επιβάρυνε ακόµα περισσότερο τη 
µόλυνση στην περιοχή. 
 
 
6.1.2. Κτιριακές εγκαταστάσεις 
 

Το νηπιαγωγείο συστεγάζεται µε ένα δηµοτικό σχολείο.  Το κτίριο είναι παλιό αλλά πολύ καλά 
συντηρηµένο µε βελτιώσεις και στοιχεία που απουσιάζουν από τα σχολεία της ευρύτερης περιοχής, 
δηλαδή ευρύχωρες ψηλοτάβανες αίθουσες, µεγάλους διαδρόµους, ελεύθερους χώρους, αίθουσα 
εκδηλώσεων, χηµικό εργαστήριο, χώρο ανακύκλωσης.  Η αυλή του σχολείου έχει µέγεθος σχεδόν 
µισού οικοδοµικού τετραγώνου, υπάρχει µάλιστα και ένα τµήµα µε θάµνους και δέντρα, απεριποίητο 
µεν, αλλά επιτρέπει στα παιδιά να κινούνται και να παίζουν σε µεγάλη έκταση και µε µεγάλη 
ελευθερία.   
 
 
6.1.3. Αίθουσα νηπιαγωγείου 

 
Το νηπιαγωγείο στεγάζεται στο ισόγειο του κτιρίου σε µια αρκετά µεγάλη αίθουσα περίπου 42 

τ.µ., υπάρχει αρκετός χώρος για τα παιδιά, τυπικά αντιστοιχούν περίπου 2 τµ. σε κάθε παιδί, αν και 
αυτό εξαρτάται και από τη διαρρύθµιση της αίθουσας και την οργάνωση των γωνιών δραστηριοτήτων.  
Η αίθουσα είναι νοτιοανατολική, µε µεγάλα παράθυρα, φωτίζεται και αερίζεται πολύ καλά. 
 
 
6.2. Σύνθεση της οµάδας  
 

Ο συνολικός αριθµός παιδιών που φοιτούν στο νηπιαγωγείο είναι 21, από τα οποία 6 είναι παιδιά 
� φορείς διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης.  Από τα 21 παιδιά της τάξης τα 16 είχαν φοιτήσει ως 
προνήπια κατά το προηγούµενο σχολικό έτος, ανήκαν όµως σε δύο τµήµατα, µε αποτέλεσµα τυπικά να 
γνωρίζονται µεταξύ τους σε κάποιο βαθµό, αλλά ο τρόπος διαχωρισµού τους δεν είναι δυνατό να 
καταγραφεί.  Ανάµεσά τους και 4 από τα παιδιά διαφορετικής πολιτισµικής καταγωγής, αν και το ένα 
δεν φοίτησε καθόλου την προηγούµενη σχολική χρονιά. Τρία από τα 21 παιδιά είχαν στενή συγγενική 
σχέση µεταξύ τους,  είναι πρώτα ξαδέλφια. 
   
 Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι σχεδόν όλα τα παιδιά κατοικούν σε µικρή απόσταση από το 
νηπιαγωγείο, µερικές δεκάδες µέτρα, δύο µάλιστα από τα παιδιά κατοικούν στην ίδια πολυκατοικία. 
Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει υψηλή γεωγραφική εγγύτητα µεταξύ τους, µια κατάσταση που µοιάζει να  
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ευνοεί την σύναψη κοινωνικών και φιλικών σχέσεων, το παιχνίδι στη γειτονιά και την επικοινωνία των 
γονιών.  Ουσιαστικά η µεγάλη πλειοψηφία κατοικεί σε µια έκταση 4 δρόµων γύρω από το νηπιαγωγείο, 
κοντά υπάρχει µια υπαίθρια «παιδική χαρά», στην οποία παίζουν συχνά αρκετά από τα παιδιά της 
οµάδας, κυρίως τα κορίτσια. 

 
Στο τµήµα φοιτούσαν 12 κορίτσια και 9 αγόρια, 58% περίπου του συνολικού πληθυσµού ήταν 

κορίτσια. (βλ. Παράρτηµα, πίνακα 1, σελ.134).      
Στην οµάδα ανήκει και ένα αγόρι, νήπιο, ο Πέτρος, που παρουσιάζει προβλήµατα συµπεριφοράς και 
αναταράζει την πορεία της τάξης. Ο Πέτρος φοιτούσε στο νηπιαγωγείο για 3η φορά, παρακολουθούταν 
από ψυχολόγο, εργασιοθεραπευτή και λογοθεραπευτή και αντιµετώπιζε διανοητική, γλωσσική και 
συναισθηµατική καθυστέρηση.  ∆εν µπορούσε να συνεργαστεί και ν� απασχοληθεί µε τις 
δραστηριότητες, ελεύθερες και οργανωµένες, φώναζε και βιαιοπραγούσε, πολλές φορές η βία και η 
ένταση ήταν ανεξέλεγκτη µε αυτοκαταστροφικές τάσεις.  Οι φωνές και η βία είχαν ως αποτέλεσµα να 
διαταράσσεται σοβαρά η ηρεµία της τάξης, τα παιδιά να φοβούνται, πολλές φορές η νηπιαγωγός να 
χάνει την ψυχραιµία της, αλλά και να αισθάνεται ανήµπορη να το αντιµετωπίσει αναζητώντας τρόπους 
οµαλοποίησης της κατάστασης καταφεύγοντας σε σπασµωδικές επεµβάσεις, ελάχιστα επιτυχείς και 
ενδεδειγµένες. 
 

Εδώ θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα ονόµατα των παιδιών που θα αναφερθούν στην συνέχεια 
έχουν αλλάξει για ευνόητους λόγους και κανένα δεν αντιστοιχεί στα πραγµατικά ονόµατα των παιδιών. 
 
 
6.2.1. Ηλικιακή σύνθεση της οµάδας 
 

Η ηλικιακή σύνθεση της οµάδας των παιδιών είναι αξιοπρόσεκτη και σηµαντική, γιατί καθορίζει 
το επίπεδο επίτευξης των στόχων, τον τρόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων, αλλά και την επιλογή 
των µέσων που θα βοηθήσουν τα παιδιά να προσεγγίσουν τις διδασκόµενες έννοιες. 
Στο νηπιαγωγείο φοιτούσαν 11 νήπια και 10 προνήπια, 52% και 48 % αντίστοιχα, σχεδόν ίσος αριθµός 
και, όπως θα φανεί και στον σχετικό πίνακα 2 του Παραρτήµατος, σελ. 134 καταγράφεται µεγάλη 
συγκέντρωση προνήπιων στο δεύτερο µισό του 1995 � τα 7 από τα 9 γεννήθηκαν µετά τον Ιούνιο του 
1995, εποµένως είναι αρκετά µικρά, σε ποσοστό 78%.  Αντίθετα 8 στα 12 νήπια � 66%-είχαν γεννηθεί 
το πρώτο εξάµηνο του 1994 και εποµένως η ηλικιακή απόσταση των δύο οµάδων ήταν µεγαλύτερη από 
όσο αρχικά φαίνεται.  Ως προς τα παιδιά διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης παρατηρούµε ότι 4 
είναι νήπια και 2 προνήπια. 
 

Παρά το γεγονός ότι η παρουσία πολλών νηπίων και προνήπιων στην τάξη επιδρά καθοριστικά 
στο περιεχόµενο της διδασκαλίας και τα µέσα της διδακτικής πρακτικής, είναι σηµαντικό να 
συνυπάρχουν νήπια και προνήπια, γιατί κατά τον Κιτσαρά «στα µονοθέσια νηπιαγωγεία� τα 
µικρότερα παιδιά δείχνουν µια πλούσια σε φαντασία συµπεριφορά, ενώ τα µεγαλύτερα παρουσιάζουν 
περισσότερη φροντίδα για τα µικρότερα» (Κιτσαράς, 1991, 85). 
 
 
6.2.2. Παιδιά διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης 
 

Εστιάζοντας στα παιδιά που µας ενδιαφέρουν ερευνητικά παρατηρούµε ότι είναι 6 και είναι τα 
εξής : η Ματίνα ήταν νήπιο, αλβανικής καταγωγής, χριστιανή ορθόδοξη ως προς το θρήσκευµα, ζούσε 
µε την οικογένειά της στην Ελλάδα αρκετά χρόνια και ήταν η δεύτερη χρονιά φοίτησης στο 
νηπιαγωγείο.  Τα αδέλφια της φοιτούσαν στο δηµοτικό σχολείο, οι γονείς της εργάζονταν σε δύσκολες 
χειρωνακτικές εργασίες (ο πατέρας οικοδόµος και η µητέρα σε βιοτεχνία υποδηµάτων).  Από την αρχή 
της χρονιάς η Ματίνα έδειχνε πολύ κοινωνική, µιλούσε καλά ελληνικά και συµµετείχε σε οµάδες 
εργασίας, ήταν πρόθυµη να συµµετάσχει σε οργανωµένες δραστηριότητες και κατανοούσε τις οδηγίες.   
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Ήταν δυναµική, εφευρετική, εκφραστική, δίκαιη και διεκδικούσε υλικά αρχικά µε δισταγµό, αργότερα 
µε δυναµισµό.  Φρόντιζε να προσφέρει τη βοήθειά της, ήταν πρακτικό παιδί.  Η συµµετοχή της στις 
σχηµατιζόµενες οµάδες παιχνιδιού δεν την εµπόδιζε να αποµονώνεται σε δυάδα µε την Ελεονόρα, την 
οποία αρχικά είχε πάρει υπό την προστασία της, χωρίς όµως να αποφεύγει την αλληλεπίδραση µε 
όποιον άλλο.  Η Μαργαρίτα, επίσης αλβανικής καταγωγής, προνήπιο, χριστιανή ορθόδοξη, φοιτούσε 
στο νηπιαγωγείο για πρώτη φορά και ήταν το µικρότερο παιδί στην τάξη.  Οι γονείς της εργάζονταν, η 
µητέρα της ήταν πολύ τυπική, απέφευγε την επαφή µε τη νηπιαγωγό, αλλά και τις άλλες µητέρες, ήταν 
αυστηρή µε την κόρη της, της υποδείκνυε πού να καθίσει.  Η Μαργαρίτα ήταν απρόθυµη, αδιαφορούσε 
για τα τεκταινόµενα γύρω της, δεν συµµετείχε σε καµιά δραστηριότητα, εκτός αν την πίεζαν πολύ, ήταν 
ανέκφραστη, δεν µιλούσε καθόλου και αντιµετώπιζε τους πάντες και τα πάντα µε ένα χαµόγελο 
αµηχανίας, δεν ερχόταν σε κοινωνική επαφή µε κάποιο παιδί, µόνο µετά τις διακοπές των 
Χριστουγέννων και την επιτυχή συµµετοχή της στη γιορτή, έδειχνε µεγαλύτερο ενδιαφέρον, αλλά ήταν 
πολύ συγκρατηµένη. 
Ο Αλέξανδρος, αρµενικής καταγωγής, προνήπιο και αυτός, χριστιανός ορθόδοξος, φοιτούσε πρώτη 
φορά στο νηπιαγωγείο.  Η µητέρα του δεν εργαζόταν, ήταν υπερπροστατευτική, κοινωνική, δεν 
µιλούσε καλά ελληνικά και δήλωσε ότι επιθυµεί ο γιος της να τα µάθει σύντοµα.  Η άφιξη και 
εγκατάστασή τους στην Ελλάδα ήταν επεισοδιακή, µε συνεχή ταξίδια και γραφειοκρατικά προβλήµατα.  
Ο Αλέξανδρος στην αρχή ήταν πολύ αγχωµένος, σχεδόν σε πανικό, αναζητούσε συχνά την παρουσία 
της Ελεονόρας µε την οποία έχουν κοινή καταγωγή και φιλική σχέση µόνο έξω από το σχολείο � οι 
µητέρες τους είναι φίλες, δεν συµµετείχε σε δραστηριότητες.  Άρχισε σταδιακά να συµµετέχει σε 
οµαδικές ελεύθερες δραστηριότητες των αγοριών και η σχέση του έγινε πιο συστηµατική και εγκάρδια 
αρχικά µε τον Γιώργο και µετά την αποχώρησή του µε τον Βαγγέλη, προς τον οποίο δείχνει 
προστατευτική διάθεση.  Η πρόθεση συµµετοχής βελτιώθηκε παράλληλα µε τα ελληνικά του, έπαιζε 
συχνότερα και µε περισσότερα παιδιά. 
Η Νάντια ήταν ελληνικής καταγωγής, αλλά η µητέρα της ήταν ρωσίδα και εκείνη γεννήθηκε στη 
Γερµανία, ήταν νήπιο και έχει φοιτήσει και την προηγούµενη χρονιά.  Ήταν χριστιανή ορθόδοξη.  Η 
Νάντια ήταν πολύ κοινωνική και δυναµική, φρόντιζε τις φίλες της, παράλληλα όµως αρκετές φορές 
ήταν πιεστική και αυταρχική, µιλούσε πολύ καλά ελληνικά, συµµετείχε µε δυναµισµό και ενέργεια σε 
ελεύθερες δραστηριότητες και ήταν πιο αδιάφορη σε οργανωµένες, προσπαθούσε να επιβάλλει τη 
θέλησή της στους άλλους. 
Ο Αντρέας, νήπιο, ήταν ταϊλανδέζικης καταγωγής, φοιτούσε για πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο και ήταν 
βουδιστής.  Ζούσε µε τη µητέρα του, εργαζόµενη.  Ο Αντρέας υπήρξε θύµα µιας µεγάλης παρεξήγησης, 
αφού έγινε λάθος στα χαρτιά εγγραφής του, τον θεώρησαν µεγαλύτερο και τον έστειλαν στην πρώτη 
δηµοτικού, µ� αποτέλεσµα να µην µπορεί ν� ανταποκριθεί στις απαιτήσεις από αυτόν.  Ήταν επιθετικός 
και περιθωριοποιηµένος, όµως η άφιξή του στο νηπιαγωγείο σχεδόν αµέσως άλλαξε την στάση του, 
ήταν ήσυχος, αρχικά µοναχικός και αδιάφορος, δεν µιλούσε ελληνικά και είχε πρόβληµα συνεννόησης, 
το οποίο το αντιµετώπιζε µε χιούµορ χρησιµοποιώντας τη µη λεκτική οδό και θετική διάθεση, 
χαµογελούσε πολύ, ήταν ευχάριστος και αργότερα, κυρίως µετά την συµµετοχή του στην εθνική 
γιορτή.  Συµµετείχε στις οργανωµένες δραστηριότητες όπως µπορούσε και µε µεγάλη προθυµία, 
ακολουθούσε τα άλλα µέλη οµάδων παιχνιδιού, συνήθως όµως έπαιζε µόνος του µε τα παζλ.  Τέλος, τα 
ελληνικά του βελτιώθηκαν θεαµατικά και επέµενε ο ίδιος να απαγγείλει στα ελληνικά το ποίηµά του 
στη χριστουγεννιάτικη γιορτή. 
Τέλος η Ελεονόρα, αρµενικής καταγωγής, νήπιο και αυτή, φοιτούσε για δεύτερη χρονιά στο 
νηπιαγωγείο και ανήκε στο ορθόδοξο θρήσκευµα.  Οι γονείς της εργάζονταν.  Η Ελεονόρα ήταν αρχικά 
πολύ αγχωµένη, ατηµέλητη και αδιάφορη, αποµονωνόταν και απέφευγε οποιαδήποτε επαφή.  Αργότερα 
έγινε πιο τολµηρή, πλησίαζε τα άλλα κορίτσια και συµµετείχε σε οµάδες παιχνιδιού.  Η κοινωνικότητά 
της βελτιώθηκε σηµαντικά, καθώς και η ελληνοµάθειά της, όταν άρχισε να συναναστρέφεται 
συχνότερα µε την Ματίνα και µέσω αυτής εντάχθηκε σε ευρύτερες οµάδες παιχνιδιού.  Ήταν 
κυκλοθυµική, νευρική, απρόθυµη, αλλά έδειχνε µεγάλη αυτοπεποίθηση, όταν δεχόταν επιβράβευση 
από τη νηπιαγωγό και τις συµπαίκτριές της για τις επιτυχείς απαντήσεις της σε ερωτήσεις κατανόησης,  
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για σχόλια σε νοητικές και κοινωνικές οργανωµένες δραστηριότητες, αλλά και για τις εικαστικές της 
κατασκευές. 
 

Η ελληνικότητα της καταγωγής κάποιων από τα παιδιά, ώστε να χαρακτηριστούν 
παλιννοστούντες, είναι πολύ δύσκολο να αποδειχτεί, αλλά η επίσηµη δήλωση και καταγραφή των 
παιδιών αυτών στον κατάλογο εγγραφών της τάξης είναι ότι δύο παιδιά είναι αλβανικής καταγωγής, 
δύο αρµενικής, ένα ταϊλανδέζικης, ενώ η Νάντια έχει ελληνική καταγωγή.  Εποµένως η συντριπτική 
πλειοψηφία των παιδιών είναι αλλοδαπά και µόνο ένα δηλώνει ελληνικής καταγωγής προερχόµενο 
όµως από ένα πολυπολιτισµικό περιβάλλον.  Τα παιδιά µιλούν τη γλώσσα της χώρας προέλευσης σε 
διαφορετικά επίπεδα, ενώ η Νάντια έχει γνώσεις της ελληνικής, ρωσικής και γερµανικής γλώσσας. 
 
 
6.3.   ∆ιαµόρφωση της αίθουσας 
 

Αναφέρθηκε αρχικά ότι υπάρχουν δύο περίοδοι στην διακόσµηση της τάξης, στη µορφή και στον 
αριθµό των γωνιών δραστηριοτήτων.  Ηµέρα ορόσηµο της αλλαγής αυτής ήταν η 12η Νοεµβρίου, όπου 
η νηπιαγωγός προέβη σε σηµαντικές αλλαγές στο διάκοσµο, αλλά και την διαρρύθµιση της αίθουσας.  
Στην αρχή του σχολικού έτους η αίθουσα έµοιαζε µε παιδότοπο, καθώς λειτουργούσαν πολλές, 
ετερογενείς γωνιές δραστηριοτήτων, που προκαλούσαν σύγχυση και ένταση στα παιδιά, µε συνεχή 
θόρυβο και συγκρούσεις, ανάµεσά τους και µια τσουλήθρα.   
Στην οργάνωση και στη λειτουργικότητα του χώρου οφείλεται σε ένα µεγάλο ποσοστό η πορεία και η 
ποιότητα των σχέσεων των παιδιών, η κοινωνική συνοχή, ακόµα και η υλοποίηση των 
προκαθορισµένων για το κάθε παρεχόµενο υλικό στόχων. 
 
Οι γωνιές που λειτουργούσαν και τα υλικά που περιείχαν είναι : 

1. το κουκλοθέατρο, µε µαριονέτες και σκηνή 
2. η κουζίνα, έτοιµη γωνιά µε πλαστικά υλικά, πιάτα, τρόφιµα, κουζίνα και  ψυγείο 
3.  το µανάβικο, µε πλαστικά φρούτα, ζυγαριά και χρήµατα 
4.  το ιατρείο, µε τροχήλατο και ιατρικά είδη 
5.  η γωνιά συζήτησης, που είναι και γωνιά ξεκούρασης, αποτελείται από στρώµατα και µαξιλάρια 
6.  το κοµµωτήριο, έτοιµη γωνιά, πλαστική, µε καθρέφτη, χτένες, σχετικά αντικείµενα 
7.  οι κούκλες, ένα πανέρι µε κούκλες διαφόρων ειδών και µεγεθών 
8.  η γωνιά των µεταµφιέσεων, µε καθρέφτη, ρούχα µεταµφιέσεων, περούκες και µάσκες 
9.  τα τραπέζια εργασίας, όπου τα παιδιά εφαρµόζουν κυρίως τις εικαστικές δραστηριότητες-
λειτουργεί και ως τραπεζαρία 
10. η γωνία εικαστικών,  µε µαρκαδόρους, χαρτί, αλλά και κόλλα και ψαλίδια 
11. η γωνιά µαθηµατικών, µε ξύλινα κοµµάτια για αρίθµηση, γεωµετρικά σχήµατα 
12. η γωνιά των κατασκευών, µε οικοδοµικό υλικό, πλαστικά κοµµάτια που ενώνονται µεταξύ τους, 
αλλά σ� αυτή τη γωνιά είναι και τα παζλ 
13. η γωνιά των φυσικών επιστηµών µε κοχύλια, πέτρες και φτερά 
14. η βιβλιοθήκη µε πολλά παραµύθια 
15. η γωνιά της µουσικής µε µουσικά όργανα 
16. η γωνιά της γυµναστικής, της οποίας τα υλικά τοποθετούνται σε δύο διαφορετικά σηµεία της 
αίθουσας και περιλαµβάνει σκοινιά, µπάλες, στεφάνια 
17. το καβαλέτο που δεν χρησιµοποιείται 
 

Η έδρα της νηπιαγωγού, αλλά και οι ντουλάπες όπου αποθηκεύονται τα υλικά βρίσκονται σε 
µια γωνιά της τάξης, καταλαµβάνει αρκετά µεγάλο χώρο, χωρίς όµως να επηρεάζει αρνητικά, υπάρχει 
πολύ καλή εποπτεία σε όλες τις γωνιές της αίθουσας, 
{Για την τοποθέτηση των γωνιών στην αίθουσα, βλ. Παράρτηµα, κάτοψη 1}. 
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Στις 12 Νοεµβρίου η νηπιαγωγός, κυρίως κάτω από τη θετική επίδραση των επιµορφωτικών 

σεµιναρίων που είχε παρακολουθήσει, άλλαξε τη διαρρύθµιση της τάξης αναδιαµορφώνοντας  αλλά και 
ιδρύοντας νέες. 
Έτσι µετά τις 12 Νοεµβρίου λειτουργούσαν : 
1.  η γωνιά ξεκούρασης, µε τα στρώµατα και µαξιλάρια 
2.  η γωνιά µεταµφιέσεων µε τα ίδια όπως πριν υλικά 
3.  η γωνιά συζήτησης, που τοποθετήθηκε σε άλλο σηµείο µε καρέκλες  σε ηµικύκλιο και µοκέτα 
4.  το κουκλοθέατρο µε την σκηνή και τις µαριονέτες 
5.  οι κούκλες, τοποθετήθηκαν σε πιο διακριτική θέση 
6.  η βιβλιοθήκη µε τα παραµύθια άλλαξε θέση � τοποθετήθηκε δίπλα στη γωνιά συζήτησης για να 
υπάρχουν καθίσµατα για ανάγνωση 
7.  η γωνιά των παζλ, που είναι καινούργια, η γωνιά βρίσκεται δίπλα στο παράθυρο και µπορούν να 
εργαστούν µόνο δύο παιδιά 
8.  τα τραπέζια εργασίας  
9.  η γωνιά των εικαστικών, µε χαρτί, µαρκαδόρους, κόλλες και ψαλίδια 
10. η γωνιά των µαθηµατικών, όπου βρίσκεται και η πλαστελίνη 
11. η γωνιά των φυσικών επιστηµών 
12. η γωνιά της µουσικής 
13. το καβαλέτο µε νεροµπογιές, χαρτί και πινέλα 
14. η γωνία µε το οικοδοµικό υλικό και το υλικό κατασκευών 
15. η γωνία της γυµναστικής 
16. το µανάβικο που υπολειτουργεί  
17. το ιατρείο που υπολειτουργεί 
Ακόµα οργανώθηκαν : 
1. πίνακας ανακοινώσεων µε µορφή εφηµερίδας τοίχου 
2. πίνακας δεξιοτήτων µε στοιχεία του νοητικού τοµέα, τα γεωµετρικά σχήµατα και τους αριθµούς 
3. πίνακας µε τις ηµέρες, τους µήνες και τις εποχές 
4. πίνακας γενεθλίων και παρουσιολόγιο 
Η θέση της έδρας και των αποθηκευτικών χώρων παρέµειναν ίδια. 
{Για τη θέση των γωνιών και τη νέα διαµόρφωση της αίθουσας, βλ. Παράρτηµα κάτοψη 2}. 
 
 
6.4.   Καθηµερινή ρουτίνα  
 
 
6.4.1. Ελεύθερες δραστηριότητες 
 

Τα παιδιά έρχονταν στο νηπιαγωγείο συνοδευόµενα από τις µητέρες τους ή από µεγαλύτερα 
αδέλφια που φοιτούν στο σχολείο, όπως η Ματίνα, στο χρονικό διάστηµα 8.00 � 8.30 και αµέσως 
διασκορπίζονταν στις γωνιές δραστηριοτήτων απασχολούµενα σε ελεύθερες δραστηριότητες ή 
προτιµούσαν να κάθονται µόνα ή σε δυάδες, άπραγα και ήσυχα µέχρι να αρχίσουν οι οργανωµένες 
δραστηριότητες.  Πολλές φορές τα παιδιά µε την είσοδό τους στην αίθουσα έτρεχαν µε ταχύτητα προς 
µια οµάδα που ήδη εργαζόταν σε µια γωνιά και είτε συµµετείχαν είτε τους κοιτούσαν από απόσταση.   
Τις ελεύθερες δραστηριότητες ακολουθούσε η προσευχή, αφού τα παιδιά τακτοποιήσουν την αίθουσα 
και συγκεντρωθούν στη γωνιά συζήτησης. 
 
 
6.4.2. Οργανωµένες δραστηριότητες 
 

Στις 9.00 � 9.15 η νηπιαγωγός συνήθως ξεκινούσε µε µια συζήτηση στον κύκλο συζήτησης, όπου 
τα παιδιά µιλούσαν για µερικά λεπτά  για τις εξωσχολικές εµπειρίες της προηγούµενης µέρας,  
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ακολουθούσε µια νοητική ή γλωσσική δραστηριότητα, η έκθεση ενός θέµατος ή ενός προβληµατισµού 
και, αν τα παιδιά έδειχναν ενδιαφέρον, τα παρακινούσε για συζήτηση, σχολιασµό.  Έπειτα οργάνωνε 
συνήθως µια αισθητική δραστηριότητα µε σχετικό µε την συζήτηση θέµα είτε µια ψυχοκινητική 
δραστηριότητα.  Και οι δύο αυτές δραστηριότητες είχαν άµεσο σκοπό να βοηθήσουν τα παιδιά να 
προσεγγίσουν και να βιώσουν το θέµα που συζητήθηκε.   
  

Κατά τα διάρκεια της έρευνας καταγράφηκαν 88 δραστηριότητες, εκ των οποίων 9 ανήκουν στον 
ψυχοκινητικό τοµέα, 25 στον κοινωνικο � συναισθηµατικό και ηθικό τοµέα, 30 στον αισθητικό, 20 
στον νοητικό και 4 στον τοµέα των δεξιοτήτων. 
 
 
6.4.3. Φαγητό � διάλειµµα 
 

Με τη λήξη της πρώτης ή έστω της δεύτερης δραστηριότητας, τα παιδιά κάθονταν στα τραπέζια 
εργασίας και, αφού γινόταν προσευχή του φαγητού, έτρωγαν και συζητούσαν για λίγο µεταξύ τους ή 
έπαιζαν σε µικρές οµάδες µέχρι να τελειώσουν όλοι (για την προσευχή βλ. Παράρτηµα, σελ. 131). 
 

Το χρονικό διάστηµα που διατίθεται για φαγητό είναι µισή ώρα, από τις 10.00 έως τις 10.30 
περίπου. Στην συνέχεια τα παιδιά σχηµάτιζαν ένα «τρενάκι» και έβγαιναν για διάλειµµα, το οποίο 
πραγµατοποιούταν στο χωµάτινο τµήµα της αυλής, όπου τα παιδιά προστατεύονταν κάπως από τις 
πτώσεις στο τσιµέντο και διαχωρίζονταν από τα παιδιά του δηµοτικού.  Εκεί έπαιζαν, συνήθως έτρεχαν 
και έπαιζαν µε το χώµα για 30 � 40 λεπτά.   
Μετά το διάλειµµα έµπαιναν στην αίθουσα και συνέχιζαν τις δραστηριότητες, συνήθως επρόκειτο για 
δραµατοποιήσεις, ανάγνωση παραµυθιού ή ανάλογη δραστηριότητα και στο τέλος της ηµέρας τα παιδιά 
και πάλι στον κύκλο συζήτησης όπου γινόταν η αποχαιρετιστήρια προσευχή, το «Σ� ευχαριστούµε καλέ 
µας Πατέρα�», και αυτή αποχρωµατισµένη από θρησκευτικές εξάρσεις. 
Αποχωρούσαν τέλος από το νηπιαγωγείο, αφού χαιρετούσαν τη νηπιαγωγό. 
 

Η σταθερότητα στην εµφάνιση των παραπάνω τοµέων του προγράµµατος του νηπιαγωγείου, ως 
προς τη µορφή και όχι βέβαια ως προς το περιεχόµενο, κάνει διακριτή τη διαµόρφωση µιας ρουτίνας.  
Τα παιδιά θέλουν να εκπλήσσονται καθηµερινά και να γνωρίζουν καινούργια πράγµατα, ταυτόχρονα 
όµως να υπάρχουν σταθερές στο τελετουργικό της καθηµερινής διδακτικής πρακτικής, που τους δίνει 
αίσθηµα ασφάλειας.  Μάλιστα ο ∆ηµήτρης έβαλε τα κλάµατα γιατί, ενώ γινόταν η προσευχή του 
φαγητού, τακτοποιούσε την τσάντα του, δεν πρόλαβε να συµµετάσχει και ζητούσε επίµονα να 
επαναληφθεί, κάτι που έγινε. 
 
 
6.5.   Καθηµερινή ρουτίνα και κοινωνικότητα 
 

Η πορεία των δραστηριοτήτων των παιδιών στο νηπιαγωγείο σε καθηµερινή βάση, έτσι όπως 
καταγράφηκε κατά το χρονικό διάστηµα διεξαγωγής της έρευνας, παρουσιάζεται στην συνέχεια 
συνοπτικά και κάτω από το πρίσµα της σχέσης µεταξύ της καθηµερινής δράσης των παιδιών και της 
συµβολής της στην καλλιέργεια της κοινωνικότητας των παιδιών. Υπάρχουν, δηλαδή, δραστηριότητες 
και στοιχεία της καθηµερινότητας στο νηπιαγωγείο που προσφέρουν περισσότερες επικοινωνιακές 
ευκαιρίες και άλλες που στοχεύουν στην ατοµική εργασία.  Αυτή η διαφοροποίηση εξετάζεται στην 
συνέχεια. 
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6.5.1. Ελεύθερες δραστηριότητες 
 

Οι ελεύθερες ή µη οργανωµένες δραστηριότητες είναι ένα πολύ σηµαντικό τµήµα της 
καθηµερινής δραστηριότητας των παιδιών, καθώς παρέχεται στα παιδιά ο χρόνος, οι δυνατότητες και 
τα µέσα ν΄ αναπτύξουν την φαντασία και τη δηµιουργικότητά τους, να πειραµατιστούν, να 
ανακαλύψουν νέους τρόπους χρήσης των αντικειµένων, ν� αναλάβουν ρόλους και το κυριότερο να 
συνεργαστούν, να ξεπεράσουν δηλαδή τις αναστολές και τον εγωκεντρισµό τους και να αναζητήσουν 
τρόπους επικοινωνίας, να οικοδοµήσουν φιλικές σχέσεις µε ισότιµους συνοµήλικους  (peer relations), 
ακόµα και να συγκρουστούν µε τους άλλους αναζητώντας κοινωνικά συµβατούς τρόπους διεκδίκησης. 
 

Εξάλλου το παιχνίδι έχει ως βασική προϋπόθεση την εγγύτητα, βασικό κριτήριο για την 
αναγνώριση της φιλίας, αλλά και την αλληλεγγύη, την συνεργασία.  Πολύ σηµαντικό παρατηρηθέν 
στοιχείο είναι ότι, όταν ένα παιδί ερχόταν πρώτο στην τάξη, συνήθως καθόταν µόνο του, παρά τις 
προτροπές της νηπιαγωγού και ενεργοποιούταν για να παίξει µόνον, όταν ερχόταν στην αίθουσα και 
άλλο παιδί.  Ακόµα και αν δεν είχαν ιδιαίτερες κοινωνικές ή φιλικές σχέσεις, αναζητούσαν ένα κοινό 
παιχνίδι οικοδοµώντας διαύλους επικοινωνίας και συνεργασίας, έστω και προσωρινά.  Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα η περίπτωση του Βαγγέλη και της Ματίνας, που έφταναν πρώτοι στο νηπιαγωγείο και, ενώ 
δεν είχαν συµµετοχή σε κοινές δραστηριότητες ανήκοντας σε διαφορετικές οµάδες παιχνιδιού, 
επέλεγαν µια κοινή δραστηριότητα, π.χ. ένα παζλ ή ανάγνωση παραµυθιού, την οποία εγκατέλειπαν 
αµέσως µόλις οι σταθεροί συµπαίκτες και φίλοι/ες τους εισέρχονταν στην αίθουσα. 
           

Έχουν καταγραφεί 220 περιπτώσεις παιχνιδιού στις γωνιές δραστηριοτήτων, που κατανέµονται 
στα εξής.  
 
6.5.1.1.   Κουζίνα 

Στην κουζίνα τα παιδιά έπαιξαν 15 φορές, ποσοστό 6,8% και είναι ένας χώρος που αγαπούν 
ιδιαίτερα και το έχουν δηλώσει και µέσα από το πρώτο κοινωνιοµετρικό τεστ.  Η γωνιά αποτελείται 
από κουζίνα, ψυγείο και νεροχύτη και αµέτρητα κουζινικά σε µικρογραφία και πλαστικά λαχανικά και 
φαγητά. 
Την κουζίνα επέλεξαν και αγόρια και κορίτσια και µέσα εκεί τα παιδιά αναλάµβαναν ρόλους, κυρίως 
της µητέρας � µαγείρισσας, αν και καταγράφηκαν και περιπτώσεις αγοριών που µαγείρευαν χωρίς 
σεξιστικά σχόλια από κανέναν, όπως οι Τάσος, Πέτρος και ο Αλέξανδρος, όπου έµπαιναν στη γωνιά 
της κουζίνας και αµίλητοι έπαίζαν µαζί, ενώ ο Αλέξανδρος τον προµήθευε φρούτα από το διπλανό 
µανάβικο.  Η γωνιά αυτή ήταν ιδιαίτερα δηµοφιλής στα αλλοδαπά νήπια και προνήπια που έπαιζαν 
συχνά µε άλλους εκεί, ακόµα και η Μαργαρίτα, που συνήθως καθόταν άπραγη στην καρέκλα της, 
πήγαινε και καθόταν στη γωνιά αµίλητη και αµέτοχη, αλλά συχνά οι συµπαίκτριές της 
εκµεταλλεύονταν την στάση της και την µεταχειρίζονταν σαν µωρό, δηλαδή ως παθητικό και ανήµπορο 
πλάσµα που χρειάζεται τη βοήθεια των άλλων. 
 
 
6.5.1.2.   Οικοδοµικό υλικό 

Το οικοδοµικό υλικό δεν έχει σταθερή θέση στην αίθουσα, τα παιδιά το µεταφέρουν είτε στο 
κέντρο της τάξης είτε στη γωνιά ξεκούρασης, όταν αυτή ανεξαρτητοποιήθηκε από τη γωνιά συζήτησης, 
και προσφέρει πολλά στην νοητική, συναισθηµατική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών.  
Αποτελείται από ξύλινους κύβους, κυλίνδρους και ορθογώνια και τα παιδιά τα στοιβάζουν φτιάχνοντας 
συστοιχίες και συνθετότερες κατασκευές.  Αρέσκονται να δοκιµάζουν την αντοχή και τις δυνατότητες 
του υλικού και να παρατηρούν τη δουλειά των άλλων. 
Καταγράφηκαν 11 περιπτώσεις χρήσης, δηλαδή το 5% των ελεύθερων δραστηριοτήτων και 
αποκλειστικά από παρέες αγοριών, µόνο η Ματίνα και η Έλενα παίζουν µε τα αγόρια.  Πολλές φορές 
τα αγόρια µετέφεραν κάπου το υλικό και έπαιζαν µαζί, σε παράλληλο όµως παιχνίδι, αµίλητοι και  
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αφοσιωµένοι ευλαβικά σχεδόν στην κατασκευή τους, δεν αντιδρούσαν σε ερεθίσµατα εξωτερικά και 
αναστατώνονταν πολύ, αν κάποιος τους ενοχλούσε. 
 
 
6.5.1.3. Βιβλιοθήκη 

Η γωνιά της βιβλιοθήκης άλλαξε θέση στην αίθουσα, αρχικά βρισκόταν δίπλα στη γωνιά των 
φυσικών επιστηµών και έπειτα µεταφέρθηκε δίπλα στη γωνιά συζήτησης, για να έχουν τα παιδιά τη 
δυνατότητα να καθίσουν και να διαβάζουν.  Πολλά παραµύθια ήταν παλιά και κατεστραµµένα και τα 
παιδιά προσπαθούσαν να τα συναρµολογήσουν.  Με τη γωνιά αυτή ασχολήθηκαν 11 φορές � 5% , 
αλλά γενικά τα παιδιά φάνηκε να µην έχουν συνηθίσει να έρχονται σε επαφή µε τα βιβλία,  ούτε όµως η 
νηπιαγωγός ενίσχυσε λεκτικά ή µη την επαφή των παιδιών µε τα βιβλία, εκτός από τα παραµύθια που η 
ίδια διάβαζε στα παιδιά.  Συχνά κάποιος έπαιρνε την πρωτοβουλία και αµέσως τον ακολουθούσαν και 
άλλοι, που κάθονταν κοντά και ξεφύλλιζαν τα παραµύθια.  Αξιοσηµείωτο στοιχείο είναι ότι οι 
περισσότερες καταγραφές αφορούν στα αλλοδαπά παιδιά, που µε ενίσχυση από συνοµήλικους ή µόνα, 
προσέγγιζαν τα παραµύθια.   
 
 
6.5.1.4.   Γωνιά εικαστικής δράσης 

Ουσιαστικά αυτή η γωνιά δεν υφίσταται, αλλά τα παιδιά έπαιρναν υλικά από τον πάγκο, ένα 
µικρό τροχήλατο µε το χαρτί, τις κόλλες και τα ψαλίδια, και ζωγράφιζαν καθισµένα στα τραπέζια 
εργασίας, στα οποία αργότερα έτρωγαν.  Η ζωγραφική είναι πολύ σηµαντικό µέσο έκφρασης των 
παιδιών και πολύ αγαπητό, γιατί µέσα από την προσωπική δηµιουργία εκφράζουν τα συναισθήµατά 
τους, ταυτόχρονα εξασφαλίζεται η εγγύτητα και πιθανόν και η συνεργασία, δηλαδή µια άµεση 
επικοινωνία και βασικό κριτήριο για τις κοινωνικές και φιλικές σχέσεις µεταξύ των παιδιών.   
Ένα σηµαντικό στοιχείο είναι ότι τα παιδιά είχαν τους δικούς τους µαρκαδόρους, δεν µοιράζονταν 
τίποτα και αυτό είναι ένα στοιχείο που δηλώνει µειωµένο αίσθηµα αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας. 

 
Εδώ έχουν καταγραφεί οι περισσότερες αναφορές � 30, δηλαδή 13,6% και τα παιδιά συνήθιζαν 

να κατευθύνονται εκεί µε την είσοδό τους στο νηπιαγωγείο, συχνότερα τα κορίτσια ζωγραφίζουν και 
µάλιστα, αν κάποια ήδη εργάζεται, η νεοαφιχθείσα τρέχει και ξεκινά τη δική της χειροτεχνία µε µεγάλο 
ενθουσιασµό. 
 

Συνήθως σχηµατίζονταν µεγάλες και µεικτές παρέες � αγόρια, κορίτσια, που ήταν σταθερές, 
δηλαδή παρατηρείται πολύ συχνά να ζωγραφίζουν µαζί οι Ελεονόρα µε τις Ματίνα, Νάντια, Έλσα, 
αλλά και Έλενα, Παύλο, ενώ παράλληλα συνοµιλούσαν ενδυναµώνοντας τις µεταξύ τους σχέσεις. 
Μεγάλο ενδιαφέρον για τη ζωγραφική έδειξε και ο Αντρέας αµέσως µε την άφιξή του και µάλιστα 
ζωγράφιζε µε προσοχή, δεν έβγαινε από τα περιγράµµατα, επέλεγε καλαίσθητα χρώµατα.  

 
 

6.5.1.5.   Κουκλοθέατρο 
 Η γωνιά του κουκλοθέατρου είναι επίσης πολύ προσφιλής στα παιδιά, γιατί µπορούν και να 
παίξουν σε µικρή οµάδα των 3 � 4 ατόµων, αν και η νηπιαγωγός είχε ορίσει ως ανώτατο αριθµό τα 2 
άτοµα, και ταυτόχρονα ήταν αποµονωµένα και αθέατα από την υπόλοιπη οµάδα και τη νηπιαγωγό.  Η 
θέση της, δίπλα στην είσοδο της τάξης την κάνει να στρέφονται προς εκεί τα παιδιά µε την είσοδό τους.  
Ο χειρισµός των µαριονέτων και η µίµηση της χρήσης τους από τη νηπιαγωγό γοητεύει τα παιδιά και τα 
κάνει να εκφράζονται µέσα από τη δραµατοποίηση και το λόγο ή ακόµα και µέσα από τον 
πειραµατισµό.  Πολύ σηµαντικό στοιχείο είναι ότι στο κουκλοθέατρο τα παιδιά καλλιεργούν το λόγο 
τους µέσα από το συµβολικό παιχνίδι και τη δραµατοποίηση και µέσα από την φαντασία και τη 
δηµιουργικότητα τους ενισχύονται ακόµα περισσότερο οι µεταξύ τους δεσµοί. 
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Έτσι χωρίς να µιλά ελληνικά ο Αντρέας, µε την είσοδό του στο νηπιαγωγείο µπήκε στο κουκλοθέατρο 
και έπαιξε µε τις µαριονέτες πολύ σοβαρός, σχεδόν ανέκφραστος και µόνος, ενώ τον πλησίασαν οι 
∆ηµήτρης και Βαγγέλης και µετά από λίγα λεπτά αµηχανίας, του παρουσίασαν τις µαριονέτες.     
Έχουν γίνει 16 καταγραφές, δηλαδή ένα ποσοστό 7,2% και η γωνία ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στα 
αγόρια. 
 
 
6.5.1.6.   Παζλ  

Η συναρµολόγηση των παζλ είναι µια πολύ αγαπητή ασχολία των παιδιών, η ολοκλήρωσή του µε 
επιτυχία τους δίνει χαρά και αυτοπεποίθηση, µε παράλληλη και πολλαπλή καλλιέργεια του νοητικού, 
συναισθηµατικού και κοινωνικού τοµέα, καθώς τα παιδιά συντονίζουν το χέρι µε το µάτι, καλλιεργούν 
τη λεπτή κινητικότητα, κάνουν νοητική αναπαράσταση της εικόνας, συνεργάζονται µε τους άλλους ή 
έχουν την ευκαιρία να εργαστούν µόνα. 
Με τα παζλ τα παιδιά στις ελεύθερες δραστηριότητες απασχολήθηκαν 20 φορές, δηλαδή 9%, είναι µια 
αγαπηµένη γωνιά που απαιτεί ησυχία και αυτοσυγκέντρωση, είναι εξίσου αγαπητή και στα αγόρια και 
στα κορίτσια, αν και τα κορίτσια ασχολούνται συχνότερα µε τα παζλ.  
 
 
6.5.1.7.   Γωνιά µεταµφιέσεων 
  Η γωνιά µεταµφιέσεων είναι σηµαντική για τα παιδιά, γιατί µπορούν φορώντας ρούχα, να 
υποδυθούν ρόλους, να παίξουν φανταστικά παιχνίδια, να διασκεδάσουν και να δουν τον εαυτό τους 
διαφορετικό.  Η γωνιά αυτή έχει σταθερή θέση στην αίθουσα, όπου µπροστά από έναν µεγάλο 
ολόσωµο καθρέφτη, βρίσκεται ένα µεγάλο µπαούλο µε ρούχα, στολές, φορέµατα, καπέλα, περούκες, 
τσάντες, µαντήλια και άλλα είδη ένδυσης, τα οποία φορούν τα παιδιά και κοιτάζονται στον καθρέφτη. 
Με τη γωνιά αυτή ασχολήθηκαν τα παιδιά 13 φορές, δηλαδή 5,9% των περιπτώσεων που 
καταγράφηκαν και είναι αγαπητή και στα αγόρια και στα κορίτσια. 
 

Συχνά στη γωνιά αυτή δινόταν η ευκαιρία σε παιδιά που δεν είχαν αναπτύξει ιδιαίτερες 
κοινωνικές ή φιλικές σχέσεις µεταξύ τους, να επικοινωνήσουν και να αποτελέσουν µέλη ενός 
αυθόρµητου δρώµενου, που ξεκινούσε µ� αφορµή τους ρόλους που υποδύονταν µέσω της αµφίεσης.  
Στην αρχή του σχολικού έτους, ο Παύλος φόρεσε µια τραγιάσκα και ένα σακάκι και εµιµείτο τον 
παππού του που τον έφερνε στο νηπιαγωγείο κάθε πρωί.  Η µεταµφίεση αυτή κινητοποίησε τον 
Αλέξανδρο, που µέχρι τότε στεκόταν µόνος, µε αποτέλεσµα να ξεκινήσουν µια παντοµίµα µε τον 
Αλέξανδρο να µιµείται τον Παύλο και ο Παύλος τον παππού του µέσα σε γέλια και φωνές ! 
 
 
6.5.1.8.   Γωνιά συζήτησης 
     Η γωνιά συζήτησης είναι η σηµαντικότερη ίσως γωνιά του νηπιαγωγείου, όπου διεξάγονται οι 
συζητήσεις οι γλωσσικές, νοητικές και κοινωνικές δραστηριότητες, εκεί συγκεντρώνονται τα παιδιά 
κάθε πρωί και συσφίγγονται οι σχέσεις της οµάδας.  Η γωνιά αυτή στην αρχή � µέχρι τις 12 Νοεµβρίου 
� ήταν κοντά στο παράθυρο και αποτελούνταν από τα στρώµατα γυµναστικής. ∆υστυχώς εκεί τα παιδιά 
πιέζονταν πολύ καθισµένα οκλαδόν, γίνονταν πολλές διενέξεις, λόγω έλλειψης χώρου και άνεσης, και 
δεν είχαν όλοι καλή οπτική επαφή µε τη νηπιαγωγό.  
Αργότερα η γωνιά µεταφέρθηκε και τα παιδιά κάθονταν σε ηµικύκλιο και ο καθένας είχε τη δική του 
καρέκλα.  Η γωνιά χρησιµοποιείται και στις ελεύθερες δραστηριότητες, είτε για να διαβάσουν τα παιδιά 
τα παραµύθια της βιβλιοθήκης είτε για να µιλήσουν ή να περιµένουν την έναρξη των οργανωµένων 
δραστηριοτήτων.   
 

Έχουν καταγραφεί 16 περιπτώσεις, δηλαδή 7,2% των περιπτώσεων.  Το ενδιαφέρον είναι ότι, 
κυρίως στην δεύτερη µορφή της, παρατηρήθηκαν επικοινωνιακές ευκαιρίες, όπου παιδιά, συνήθως 
αποµονωµένα και άπραγα, επικοινωνούσαν µεταξύ τους.  Οι Μαργαρίτα και Βαγγελιώ κάθονταν στη  
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γωνιά συζήτησης, όπως συνήθως αποµονωµένες και άπραγες.  Η Βαγγελιώ έβγαλε από την τσέπη της 
ένα κουτάκι µε κάρτες, µε αργές κινήσεις τις έβαλε στη διπλανή καρέκλα και τις κοιτούσε.  Η 
Μαργαρίτα έστρεψε τότε το σώµα της προς το µέρος της Βαγγελιώς και την παρακολουθούσε, ήταν και 
οι δυο σιωπηλές, χωρίς να κοιτιούνται στα µάτια, παρ� όλα αυτά το κοινό στοιχείο που ήταν το 
παιχνίδι, οι κάρτες, τις έκανε να επικοινωνούν µε µη λεκτικό τρόπο. 
 
 
6.5.1.9.   Γωνιά ξεκούρασης 

Γωνιά ξεκούρασης είναι εκείνη η γωνιά που διαµορφώθηκε µετά τη διακόσµηση της τάξης, 
αποτελείται από τα στρώµατα της γωνιάς συζήτησης και τα µαξιλάρια.  Εκεί τα παιδιά µπορούν να 
ξαπλώσουν, να αποµονωθούν, όταν αισθάνονται αδιάθετα, άκεφα ή να έχουν διάφορα προβλήµατα, 
είναι καλό να ηρεµούν και να γίνονται οι ανάγκες τους σεβαστές.  Έχουν παρατηρηθεί και περιπτώσεις, 
όπου τα παιδιά χρησιµοποιούν τη γωνιά για δραµατοποιήσεις και φανταστικά παιχνίδια. 
 

Έχουν καταγραφεί 6 χρήσεις � 2,7% των περιπτώσεων στη δεύτερη µορφή και όταν η γωνιά 
ξεκούρασης είχε και τη µορφή γωνιάς συζήτησης, 15 περιπτώσεις, δηλαδή 15,8%.  Στη γωνιά 
µετέφεραν το υλικό των κατασκευών οι Αλέξανδρος, ∆ηµήτρης και Βαγγέλης, ξάπλωναν και έπαιζαν 
εκεί.  Στη γωνιά αυτή καταφεύγουν οι Ματίνα και η Νάντια, γιατί η Νάντια είναι λυπηµένη, κάθονται 
αγκαλιασµένες και µιλούν χαµηλόφωνα, η Ματίνα την παρηγορεί. 
 
 
6.5.1.10.   Άλλες γωνιές και υλικά 
 Άλλες γωνιές που χρησιµοποιήθηκαν στις ελεύθερες δραστηριότητες είναι το µανάβικο : (15�6,8 %), 
το ιατρείο: (12�5,4 %), η γωνιά γυµναστικής :(9�4 %), η τσουλήθρα : (5�2,2%), οι σφραγίδες : (4�
1,8%), η πλαστελίνη : (4�1,8%), το κοµµωτήριο : (4�1,8%), η κόλλα και το ψαλίδι : (4�1,8%), το 
καβαλέτο : (2�0.9 %), η γωνιά των φυσικών επιστηµών : (1�0,4%), η γωνιά της µουσικής : (1�
0,4%).   
{Για την συχνότητα χρήσης των γωνιών δραστηριοτήτων, Βλ. Παράρτηµα Πίνακα 6, σελ. 136}. 
 

Στις 7 τελευταίες από τις παραπάνω γωνιές δραστηριοτήτων τα παιδιά απασχολήθηκαν λιγότερο. 
Τα αίτια της µικρής συχνότητας απασχόλησης είναι πολλά, όπως η έλλειψη ενθάρρυνσης χρήσης των 
γωνιών από την νηπιαγωγό, κάτι που και η ίδια παραδέχεται, η έλλειψη εξοικείωσης µε τα υλικά, όπως 
η πλαστελίνη, που τα παιδιά ασχολήθηκαν µε αυτή αρκετά αργά � 5/11/99 και δεν έδειξαν µεγάλο 
ενδιαφέρον ή αντίθετα, τα χρησιµοποιούν πολύ καιρό. 
 
 
6.5.2.   Προσευχή 

 
Η κοινή προσευχή της οµάδας σηµατοδοτούσε το τέλος του ελεύθερου παιχνιδιού και την έναρξη 

των οργανωµένων δραστηριοτήτων.  Παράλληλα είναι ένα σηµαντικό γνώρισµα της καθηµερινής, 
επαναλαµβανόµενης παιδαγωγικής τακτικής.  Η προσευχή που επέλεξε η νηπιαγωγός ήταν το : «Κάνε 
καλέ Θεούλη» του Γ. Ρίτσου, που είναι αποχρωµατισµένη από δογµατικά θρησκευτικά στοιχεία.   
(Για το κείµενο της προσευχής, Βλ. Παράρτηµα, σελ. 131). 
  

Όµως η συνεχή εµµονή της νηπιαγωγού για τη διδασκαλία του σηµείου του σταυρού στα παιδιά 
έδινε σαφείς ενδείξεις για τη δογµατική φύση της προσευχής.  Οι τυχόν διαφορετικές θρησκευτικές 
πεποιθήσεις των παιδιών, όχι µόνο αυτών διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης, αλλά όλων των 
παιδιών γενικά, δεν λαµβανόταν υπ� όψην, υποταγµένες στην επίσηµη και κυρίαρχη θρησκεία.  Η 
επίσηµη καταγραφή του θρησκεύµατος των παιδιών κατά την εγγραφή του έδειχνε ότι, πλην του 
Αντρέα, όλα τα παιδιά ήταν χριστιανά ορθόδοξα.  
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Η διαφορετική θρησκεία του Αντρέα δεν προβληµάτισε τη νηπιαγωγό, ούτε όµως και τη δασκάλα της 
πρώτης δηµοτικού, στο τµήµα της οποίας φιλοξενήθηκε ο Αντρέας.  Η απορία του και η σύγχυσή του 
την ώρα της προσευχής ήταν έκδηλη και έδειχνε πιο ήρεµος και χαµογελαστός, µόνο όταν η οµάδα 
ένωνε τα χέρια για να προσευχηθεί, πιθανόν µια οικεία σε αυτόν κίνηση.  Η προσευχή δεν γινόταν 
µπροστά από θρησκευτική εικόνα, όπως συνηθίζεται, που υπήρχε όµως σ� ένα σηµείο της αίθουσας. 
 

Όλα τα παιδιά έχουν µάθει να κάνουν το σηµείο του σταυρού, αν και δυσκόλεψε πολύ τα 
προνήπια κυρίως, που προσπαθούσαν να σχηµατίσουν σωστά το σχήµα του σταυρού και για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα δέχονταν τη βοήθεια των µεγαλύτερων.  Το σηµείο του σταυρού είναι ένας πολύ 
καλός τρόπος εκµάθησης και εξάσκησης της αµφιπλευρικότητας, δηλαδή της συνειδητοποίησης του 
δεξί � αριστερού.  
 
 
6.5.3.   Οργανωµένες δραστηριότητες 
Οι οργανωµένες δραστηριότητες, δηλαδή οι δραστηριότητες που καθορίζονται ως προς την 

στοχοθεσία, τη µορφή, την πορεία, τα υλικά και την αξιολόγηση από την νηπιαγωγό, αποτελούν τον 
κεντρικό πυρήνα της καθηµερινής διδακτικής διαδικασίας και αυτό διαφαίνεται και από τον τρόπο 
οργάνωσης του Ηµερήσιου και Αναλυτικού Προγράµµατος του Νηπιαγωγείου.  Βασικός στόχος των 
οργανωµένων δραστηριοτήτων είναι να υλοποιούνται συστηµατικά στόχοι και από τους πέντε τοµείς 
ανάπτυξης, που είναι : 
1. ο ψυχοκινητικός,  
2. ο κοινωνικός � συναισθηµατικός � ηθικός � θρησκευτικός 
3. ο αισθητικός 
4. ο νοητικός και  
5.  ο τοµέας των δεξιοτήτων. 
Βέβαια η επιτυχία και ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων καθώς και η εκπλήρωση των 
προαποφασισµένων στόχων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως τον ατοµικό και συλλογικό 
ρυθµό ανάπτυξης, τη διάθεση παιδιών και νηπιαγωγού, την ανταπόκριση των απαιτήσεων των 
δραστηριοτήτων στις ικανότητες των παιδιών, την παροχή κατάλληλου και πλούσιου εποπτικού υλικού, 
αλλά και από άλλους, απρόβλεπτους παράγοντες.  
Κατά το χρονικό διάστηµα των παρατηρήσεων πραγµατοποιήθηκαν συνολικά 88 δραστηριότητες, στις 
οποίες περιλαµβάνονται και οι πρόβες για τις σχολικές γιορτές της 28ης Οκτωβρίου και των 
Χριστουγέννων. 
 
 
6.5.3.1. Ψυχοκινητικός τοµέας 
 

Ο ψυχοκινητικός τοµέας αφορά σε δραστηριότητες σχετικές µε την κίνηση, την αντίληψη του 
σχήµατος του σώµατος από τα παιδιά, αλλά και την αίσθηση του χώρου και του χρόνου που έχει άµεση 
σχέση µε την κίνηση.  Με τον όρο ψυχοκινητικότητα εννοούµε τη σκόπιµη κινητική συµπεριφορά στην 
οποία εµπλέκεται το σώµα του νηπίου και η οποία προκαλείται, οργανώνεται και ελέγχεται από 
ψυχικούς µηχανισµούς» (Βιβλίο δραστηριοτήτων για το νηπιαγωγείο, Βιβλίο δραστηριοτήτων για τη 
νηπιαγωγό, σελ. 21).  
Οι αµιγώς ψυχοκινητικές δραστηριότητες, γιατί συχνά οι στόχοι των δραστηριοτήτων είναι µικτοί από 
διαφορετικούς τοµείς, ήταν 9. 
 

Οι κύριοι στόχοι των ψυχοκινητικών δραστηριοτήτων ήταν ατοµοκεντρικοί, ακριβώς γιατί 
εστιάζουν περισσότερο στην ψυχική και σωµατική ανάπτυξη των ατόµων.  Τα παιχνίδια µε την µπάλα, 
η αµφιπλευρικότητα, η βίωση του σώµατος επιτρέπουν στα παιδιά να ασχοληθούν µε τον εαυτό τους 
και όχι τόσο µε τους άλλους. 
 



 58
 
 
 
6.5.3.2. Κοινωνικός - συναισθηµατικός - ηθικός � θρησκευτικός τοµέας 

 
Ουσιαστικά όλες οι δραστηριότητες που γίνονται στο νηπιαγωγείο έχουν κοινωνική και 

συναισθηµατική διάσταση, αφού αφορούν στο σύνολο της οµάδας και η συναισθηµατική συµµετοχή 
του παιδιού είναι ουσιαστική και απαραίτητη.  Όµως, στο Ηµερήσιο και Αναλυτικό Πρόγραµµα 
προτείνονται δραστηριότητες που προάγουν αµιγούς στόχους για την ανάπτυξη της κοινωνικότητας 
των παιδιών, αλλά και της ηθικής τους συνείδησης, καθώς και του θρησκευτικού τους αισθήµατος.   
Την πρώτη και αρκετά πρώιµη περίοδος κατά την οποία διεξήχθη η έρευνα οι κοινωνικοί και φιλικοί 
δεσµοί των παιδιών ήταν σαθροί και υπό δηµιουργία, εποµένως οι περισσότερες δραστηριότητες που 
εφαρµόστηκαν, ήταν απλές και µε µέτρια αποτελέσµατα. 
Οι δραστηριότητες που εφαρµόστηκαν από τη νηπιαγωγό ήταν 25.  Ανάµεσά τους και µια 
δραστηριότητα που οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από την ερευνήτρια, όπου ζητήθηκε από τα παιδιά να 
ζωγραφίσουν την οικογένειά τους και µετά να µιλήσουν γι� αυτή.  Το αποτέλεσµα ήταν ενδιαφέρον, 
καθώς τα παιδιά, αν και δυσκολεύτηκαν στην αρχή αισθανόµενα άβολα, κατανόησαν ότι µπορούν να 
µεταφέρουν µέσω του λόγου και της δηµιουργίας τους τα οικογενειακά τους βιώµατα στο νηπιαγωγείο, 
ενώπιον της οµάδας.  Νέα στοιχεία και πληροφορίες για όλους έγιναν γνωστά, εντοπίστηκαν 
οµοιότητες από τα ίδια τα παιδιά στις οικογένειές τους.  Εξέφρασαν τα συναισθήµατα που τρέφουν για 
την οικογένειά τους, ανάµεσά τους οι Ματίνα και Νάντια, όπου η πρώτη µε δυσκολία στη χρήση των 
ελληνικών µίλησε για τη µητέρα της και η δεύτερη µ� ενθουσιασµό και λάθη στη χρήση «δύσκολων» 
στην προφορά συµφώνων µίλησε για τον αδελφό της : «είναι ο µπαµπάς µου και η µαµά µου και ο 
αδελφός µου που είναι τόσο µικρός (δείχνει µε τα χέρια, ενώ έχει σηκωθεί όρθια) και όταν κλαίει, τον 
ταίξω εγώ» (αντί ταίζω). 
            
 
6.5.3.3. Αισθητικός τοµέας 
 

Οι δραστηριότητες του αισθητικού τοµέα χωρίζονται στις εικαστικές, όπου ζητείται από τα 
παιδιά να εξοικειωθούν µε τη χρήση διαφόρων υλικών και να δηµιουργήσουν µέσω της ζωγραφικής, 
γλυπτικής, πλαστικής και άλλων µορφών εικαστικών τεχνών, σε θεατρικές, όπου τα παιδιά 
παρακολουθούν µια θεατρική παράσταση ή κουκλοθέατρο ή τα ίδια οργανώνουν παραστάσεις 
κουκλοθέατρου ή παντοµίµας, στις λογοτεχνικές, όπου τα παιδιά ακροάζονται ή διηγούνται µια 
ιστορία ή ένα παραµύθι και στις µουσικές, όπου τα παιδιά ακούν ή παίζουν µουσική.  Οι 
δραστηριότητες του αισθητικού τοµέα συµβάλλουν, εκτός από την καλλιέργεια της δηµιουργικότητας 
και καλαισθησίας των παιδιών, στο να «�υποβοηθούν την ψυχοκινητική, νοητική, συναισθηµατική, 
κοινωνική και ηθική ανάπτυξή τους» (όπ.π., σελ. 121). 
 

Οι αισθητικές δραστηριότητες επέτρεψαν σε πολλά παιδιά, όπως οι Ελεονόρα, Στέλιος, Παύλος 
και άλλοι, να επιδείξουν τις ικανότητές τους σε κάποια µορφή τέχνης, που να αυξήσει το γόητρο και 
πιθανόν τη θέση τους στην κοινωνική ιεραρχία και βέβαια και στην αυτοπεποίθηση των παιδιών.   
Οι εικαστικές δραστηριότητες που οργάνωσε η νηπιαγωγός ήταν ανάλογες µε το επίπεδο και τις 
δυνατότητες των παιδιών, αν και τα προνήπια είχαν πρόβληµα το χειρισµό αρκετών υλικών και µέσων, 
π.χ. ψαλίδι.  Συχνά οι δυσκολίες αυτές ήταν αιτία επικοινωνίας και υποστήριξης των προνήπιων από τα 
νήπια.  Η χρονική περίοδος που διεξάγεται η έρευνα είναι αρκετά πρώιµη, γι� αυτό και οι αισθητικού 
τοµέα δραστηριότητες ήταν απλές µε χαµηλό βαθµό δυσκολίας, τα παρεχόµενα υλικά ήταν απλά και 
αριθµητικά λίγα.  
 

Σε σχετικά µεγάλη συχνότητα παρατηρείται η αποχή κάποιων προνήπιων και παιδιών 
διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης από γλωσσικές ή θεατρικές δραστηριότητες, όπου απαιτείται 
καλός χειρισµός της ελληνικής γλώσσας, µια σταθερή στάση που βάλλει έµµεσα ή άµεσα την 
κοινωνικότητά τους.  Ακόµα παρατηρήθηκε αδυναµία κατανόησης οδηγιών µε αποτέλεσµα η 
νηπιαγωγός να τις επαναλαµβάνει. 
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Τα προβλήµατα ντόπιων και ξένων µαθητών ήταν ίδια.  Όµως η νηπιαγωγός δεν έδινε µεγάλη 

σηµασία στην ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων από τα παιδιά.  Το φαινόµενο να βαριέται κάποιος-α 
και να µην ολοκληρώνει τη δουλειά του είναι συχνό, όπως ο Αλέξανδρος, που δεν έχει µεγάλο 
ενδιαφέρον για τα εικαστικά, µ� αποτέλεσµα να εγκαταλείπει τη δουλειά του.  Ο ίδιος, στις 
δραστηριότητες λογοτεχνίας, όταν η νηπιαγωγός έθετε ερωτήσεις κατανόησης ή αφηγούνταν ένα 
παραµύθι, την κοιτούσε µε χαµόγελο αµηχανίας, νευρικότητα, µαζευόταν στο πίσω µέρος της 
καρέκλας, συστρεφόταν και ενοχλούσε τους γύρω του, ενώ σε ερωτήσεις κατανόησης δεν µιλούσε 
παρά τις προτροπές της νηπιαγωγού και τη δήλωση της πρόθεσής του µε ανάταση του χεριού.  
 
 
6.5.3.4. Νοητικός τοµέας 
 

«Βασικός στόχος της νοητικής αγωγής στο νηπιαγωγείο πρέπει να είναι η υποβοήθηση του 
παιδιού στην προσπάθειά του να επεκτείνει και να εµπλουτίσει τους µηχανισµούς λειτουργίας της 
σκέψης του, η οποία στην ηλικία αυτή περνά µια από τις πιο σηµαντικές φάσεις της ανάπτυξής της» 
(Βιβλίο δραστηριοτήτων για το νηπιαγωγείο, σελ. 199). 
 

∆ιοργανώθηκαν 10 νοητικές δραστηριότητες, οι οποίες γενικά ανταποκρίνονταν στα 
ενδιαφέροντα των παιδιών, αν και το λεξιλόγιο της ήταν αρκετά δυσνόητο για τα παιδιά και κυρίως τα 
προνήπια.  Παρ� όλα αυτά η συµµετοχή στις νοητικές δραστηριότητες ήταν µεγάλη, η συµβολή τους 
όµως στην κοινωνικότητα των παιδιών και στην επικοινωνία είναι σχετικά µικρή.  Βέβαια η δηµόσια 
αναγνώριση που κατακτάται µε την επιβράβευση και την συµµετοχή σε νοητικές δραστηριότητες 
ενισχύει την κοινωνική  θέση των παιδιών που την αποκτούν. 
 
          Η νηπιαγωγός µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Προστασίας των Ζώων µίλησε στα παιδιά για 
τα ζώα, αλλά το λεξιλόγιό της ήταν δυσνόητο και τα παιδιά, κυρίως τα προνήπια δυσκολεύτηκαν να 
κατανοήσουν τις ερωτήσεις.  Η Ματίνα όµως είναι ήταν πρόθυµη και απαντά µε επιτυχία και µόνο 
αυτή στις ερωτήσεις της  νηπιαγωγού. 
Νηπ. : «ποιο ζώο είναι αυτό ;» 
Ματίνα : «Ένα γουρουνάκι» απαντά µε δυνατή φωνή, καθαρή και µε καλή άρθρωση, ενώ χαµογελά. 
Νηπ. : «Και όλα µαζί τι είναι;» 
Ματίνα : «Είναι όλα ζώα». 
         
 
6.5.3.5. ∆εξιότητες 

 
           Ο τοµέας των δεξιοτήτων, στον οποίο ανήκουν το προγραφικό, προµαθηµατικό και 
προαναγνωστικό στάδιο, περιλαµβάνει δραστηριότητες που είναι πιο δύσκολες, σύνθετες, και 
απαιτείται ωρίµανση του νοητικού και ψυχοκινητικού τοµέα, ώστε να επιτευχθούν οι προκαθορισµένοι 
στόχοι.  Γι� αυτό και στο χρονικό διάστηµα των παρατηρήσεων ελάχιστες δραστηριότητες του τοµέα 
των δεξιοτήτων έγιναν � µόνο τρεις. 
 
      Η νηπιαγωγός ακολουθώντας τις προτάσεις του Βιβλίου δραστηριοτήτων για το νηπιαγωγείο 
παρουσίασε στα παιδιά τους πίνακες του καιρού, των ηµερών και των µηνών, που τους επιτρέπουν να 
παρακολουθούν τις συστηµατικές εναλλαγές του χρόνου, αλλά ταυτόχρονα εισάγουν δυναµικά τα 
παιδιά στη χρήση και την σηµασία των συµβόλων.  Η παρουσίαση των πινάκων έγινε µε µεγάλη 
καθυστέρηση � συνήθως γίνεται στις αρχές του σχολικού έτους.  Ο Αλέξανδρος ήθελε πολύ να 
συµµετάσχει, δυσκολευόταν όµως να µιλήσει, π.χ. ότι το συγκεκριµένο σύµβολο σηµαίνει ότι χιονίζει, 
δεν µπορούσε όµως και µαζευόταν στην καρέκλα του χαµογελώντας αµήχανα.  Η Μαργαρίτα και η 
Ελεονόρα παρακολουθούσαν µε προσοχή και ενδιαφέρον, ήταν προσηλωµένες, όπως και το σύνολο της 
οµάδας µπροστά στο νέο και τόσο ενδιαφέρον ερέθισµα. 
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6.5.4. Φαγητό 
 
          Τις ελεύθερες και οργανωµένες από τη νηπιαγωγό δραστηριότητες ακολουθεί το διάλειµµα για 
φαγητό.  Σηµαντικό είναι, και αυτό τηρήθηκε απαραβίαστα απ� την νηπιαγωγό, να είναι σταθερή η 
αλληλουχία των δραστηριοτήτων που γίνονται στο νηπιαγωγείο, δηλαδή το φαγητό σε σταθερή ώρα 
και µετά την ολοκλήρωση της πρώτης ή δεύτερης οργανωµένης δραστηριότητας. Την ώρα του φαγητού 
τα παιδιά ξεκουράζονται, αποκτούν ενέργεια για να συνεχίσουν τις δραστηριότητες και το παιχνίδι, 
αλλά ταυτόχρονα είναι µια καλή ευκαιρία να επικοινωνήσουν µε τους φίλους τους και να συσφίξουν τις 
κοινωνικές σχέσεις.   
 
          Τα παιδιά έτρωγαν στα τραπέζια εργασίας το φαγητό που είχαν φέρει από το σπίτι ή αυτό που 
προµηθεύονταν από το κυλικείο του σχολείου, ενώ πάντα χρησιµοποιούσαν πετσέτες φαγητού.  Στην 
αρχή τα παιδιά έτρωγαν αµέσως, αργότερα η νηπιαγωγός τους έµαθε να λένε µια προσευχή πριν το 
φαγητό και έτρωγαν στην συνέχεια (η προσευχή παρατίθεται στο Παράρτηµα, σελ. 131). 
 
           Εξάλλου το φαγητό είναι και για τους ενήλικες µια κοινωνική εκδήλωση που αφορά σε πάρα 
πολλές εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής, σε χαρές, λύπες, επιτυχίες, σύσφιξη συγγενικών και φιλικών 
σχέσεων και µπορεί να πει κανείς ότι το φαγητό στο νηπιαγωγείο λειτουργεί και ως µια αναπαράσταση 
της οικογενειακής εστίας, αλλά και µια επικοινωνιακή δυνατότητα. 
 
          Πολύ σηµαντικό είναι ότι τα παιδιά κατά τη διάρκεια του φαγητού ανταλλάσσουν ή προσφέρουν 
στους άλλους, κυρίως στους φίλους ή σε αυτούς που θα ήθελαν ως φίλους ένα µέρος από το δικό τους 
φαγητό και αυτό το µοίρασµα, που είναι συνήθως αυθόρµητο, είναι πολύ σηµαντική και ενδεικτική 
εκδήλωση. 
 
 
6.5.5. ∆ιάλειµµα 
 
            Την ολοκλήρωση της τελετουργίας του «φαγητού» ακολουθούσε το διάλειµµα που επιτρέπει 
στα παιδιά να εκτονώσουν την ενέργειά τους, να τρέξουν και να συζητήσουν ελεύθερα, διαρκεί περίπου 
30�40 λεπτά και αυτό εξαρτάται κυρίως από τη διάθεση των παιδιών, την εξέλιξη των 
δραστηριοτήτων-αν υπάρχουν εκκρεµότητες, τις καιρικές συνθήκες.  Τα παιδιά συγκεντρώνονταν σε 
εκείνο το τµήµα της αυλής που βρίσκονται οι θάµνοι και το χώµα. 
 
           Όταν τα παιδιά έβγαιναν στο διάλειµµα, χωρίζονταν συνήθως σε µικρές παρέες, κυρίως τα 
κορίτσια, γιατί τα αγόρια συνήθιζαν να τρέχουν όλα µαζί στην αυλή και να παίζουν κυνηγητό, ενώ τα 
κορίτσια ή συµµετείχαν ή συζητούσαν ή έπαιζαν «το σπιτάκι» στους θάµνους. 
Η ελεύθερη δραστηριότητα και συνύπαρξη που προσέφερε άπειρες και ποικίλες επικοινωνιακές 
περιστάσεις στα παιδιά συµβάλλοντας θετικά στην ανάπτυξη και σύσφιξη των κοινωνικών και κυρίως 
των φιλικών σχέσεων των παιδιών µέσα από τον ελεύθερο διάλογο και το φανταστικό παιχνίδι.  Στο 
διάλειµµα βρήκαν ακόµα µια ευκαιρία να επιδείξουν ικανότητες που ήταν δύσκολο στα στενά όρια της 
τάξης, όπως π.χ. ο Τάσος, τον οποίο όλη η οµάδα θαύµαζε για την τόλµη του να πηδά από ψηλά, ή τον 
Αντρέα, που έφτιαχνε πίτες χτυπώντας σε πέτρα τα χόρτα της αυλής. 
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6.5.6. Αποχώρηση 
 
          Τα παιδιά αποχωρούσαν από το νηπιαγωγείο στις 12.00, αφού έλεγαν την αποχαιρετιστήρια  
προσευχή, η νηπιαγωγός καλούσε κάθε παιδί στην πόρτα και το χαιρετούσε, ενώ εκείνο έπρεπε να της 
πει : καλό µεσηµέρι !  Πολλές φορές µια µητέρα παραλάµβάνε το παιδί κάποιας άλλης ή δυο και  
 
 
 
 
περισσότερες µητέρες έφευγαν µαζί, µια σοβαρή ένδειξη ότι υπήρχε σχέση ανάµεσα στις µητέρες που 
ίσως αντιστοιχεί και στα παιδιά. (Για την προσευχή, βλ. σελ.131). 
 
 
6.6.   Νηπιαγωγός   
   

          Η νηπιαγωγός είναι πρωτοδιόριστη στο δηµόσιο νηπιαγωγείο, αν και διαθέτει διετή πείρα σε 
ηµερήσια νηπιαγωγεία δηµιουργικής απασχόλησης της Βορείου Ελλάδος, είναι απόφοιτη του 1997 από 
Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών και είναι νεότατη σε ηλικία.  Οι προσπάθειες οργάνωσης των 
καθηµερινών δραστηριοτήτων αλλά και των στοιχειωδών γωνιών ήταν επίπονες, καθώς χρειάστηκε να 
ξεπεράσει πρακτικά προβλήµατα στέγασης και οργάνωσης γι� αυτό άργησε να οργανώσει βασικές 
γωνιές και υλικά, όπως οι πίνακες καιρού και ηµερών. 
 
          Η νηπιαγωγός ήταν αρχικά αγχωµένη και ανασφαλής στις περισσότερες δραστηριότητες που 
οργάνωνε, των οποίων κύριο χαρακτηριστικό ήταν η παντελής έλλειψη εποπτικού υλικού, µε 
αποτέλεσµα να µειώνονται τα ερεθίσµατα των παιδιών, να µειώνονται οι προσλαµβάνουσες και τα 
παιδιά να µην κατανοούν πλήρως το περιεχόµενό και τους στόχους των.  Ακόµα το λεξιλόγιό της δεν 
προσαρµοζόταν στο γλωσσικό επίπεδο των παιδιών και η χρήση εξεζητηµένων λέξεων στην φυσική 
ροή του λόγου δυσχέραινε τα παιδιά και κυρίως τα προνήπια και τα παιδιά διαφορετικής πολιτισµικής 
προέλευσης, στο να κατανοήσουν το νόηµα των λεγοµένων της µ� αποτέλεσµα την σύγχυση και τον 
αποπροσανατολισµό των παιδιών. 
Φρόντιζε όµως να καλύπτει όλους τους τοµείς του Αναλυτικού Προγράµµατος σύµφωνα µε τις ανάγκες 
και ιδιαιτερότητες των παιδιών, δηλαδή εφάρµοζε αρχικά πολλές δραστηριότητες του ψυχοκινητικού 
τοµέα που και βελτιώνουν την αδρή κίνηση των παιδιών και βοηθούν να εκτονώσουν την ένταση και το 
άγχος τους, αρκετές κοινωνικές και αισθητικές δραστηριότητες, των οποίων ο βαθµός δυσκολίας 
συµβάδιζε ικανοποιητικά µε το επίπεδο των νηπίων, αν και τα περισσότερα προνήπια δυσκολεύονταν 
να ακολουθήσουν τον επιβαλλόµενο από τα νήπια ρυθµό. Αυτό είναι κάτι που φαίνεται ότι δεν 
κατανοούσε, αλλά οι δραστηριότητες που οργάνωνε, ήταν ενδιαφέρουσες, οι περισσότερες καλά 
οργανωµένες. 
 
          Χρειάστηκε η επίδραση των σεµιναρίων και των προτάσεων της συµβούλου για την 
αναδιοργάνωση της αίθουσας και τη βελτίωση της λειτουργικότητας των γωνιών, ώστε να γίνει 
σηµαντική αλλαγή στη διαρρύθµιση, αριθµό και λειτουργικότητα των γωνιών δραστηριοτήτων και να 
περιοριστεί σηµαντικά και η ένταση µέσα στην τάξη. 
 
          Ένα πολύ έντονο πρόβληµα που αντιµετώπισε ήταν και η βίαιη συµπεριφορά του Πέτρου, µε 
εκρήξεις θυµού, βίας, µε κραυγές και επιθέσεις στα άλλα παιδιά, που διασπούσε την προσοχή των 
άλλων παιδιών ταράσσοντάς τα.  Η νηπιαγωγός προσπαθούσε φιλότιµα να µειώσει τις εντάσεις, να 
ηρεµεί τον Πέτρο στις εκρήξεις του,  αν και δεν είχε ουσιαστική βοήθεια από κανέναν και ανεχόταν και 
την αρνητική κριτική και τις έµµεσες επιθέσεις της µητέρας του Πέτρου.   
 
           Αν και η γενικότερη συµπεριφορά της δεν έγινε αντικείµενο συστηµατικής και επίσηµης 
καταγραφής, γιατί αυτό κρίθηκε επιζήµιο για την ποιότητα και ποσότητα των παρατηρήσεων των 
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σχέσεων των παιδιών, εντάσσεται στο γενικότερο ερευνητικό πλαίσιο ως λειτουργικό τµήµα της 
οµάδας.  Έτσι σε γενικές γραµµές θα λέγαµε ότι η παιδαγωγική της συµπεριφορά είναι 
δασκαλοκεντρική, δηλαδή ο λόγος της είναι κυρίαρχος στις γλωσσικές κυρίως δραστηριότητες, δεν 
δίνεται συχνά ο λόγος στα παιδιά, που χωρίζονται στα λαλίστατα νήπια και στα σιωπηλά προνήπια, 
συχνά αξιολογεί το λόγο και τα έργα των παιδιών µε έµµεσο, αλλά διακριτό τρόπο ακόµα και µε 
ειρωνική διάθεση.  Το µη συµβατό λεξιλόγιό της µε το γλωσσικό επίπεδο των παιδιών δείχνει ότι δεν  
έχει κατανοήσει την ανάγκη τοποθέτησης των αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων των παιδιών στο κέντρο 
της παιδαγωγικής διαδικασίας.   
Αντίθετα στις ελεύθερες δραστηριότητες είναι εξαιρετικά επιτρεπτική, παρατηρεί άπραγη φαινόµενα 
βίας µεταξύ των παιδιών και καταστροφής υλικών χωρίς να επεµβαίνει.  Βέβαια σηµαντικό είναι τα 
παιδιά να συµπεριφέρονται ελεύθερα και να µάθουν να διευθετούν τις διαφορές τους µε κοινωνικά 
συµβατό τρόπο, όµως, επειδή αυτή η συµπεριφορά είναι αποτέλεσµα µάθησης, θεωρείται σηµαντικό να 
κατευθύνει τουλάχιστον τα παιδιά προς αυτήν την ενδεδειγµένη συµπεριφορά µε σταθερό τρόπο.  
Αντίθετα είναι επιτρεπτική σ� αυτού του είδους συµπεριφορά που σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται 
επικίνδυνη για την σωµατική ακεραιότητα των παιδιών.   
Την ίδια επιτρεπτική συµπεριφορά εκδηλώνει και σε άλλες περιπτώσεις στην καθηµερινή ζωή στην 
τάξη και που τελικά διαµορφώνει σηµαντικά την συµπεριφορά των παιδιών στο σύνολό της.  Ενώ 
φροντίζει να κάνει σαφείς τους κανόνες λειτουργίας του νηπιαγωγείου, την καθαριότητα της τάξης, τον 
σεβασµό των υλικών, τον σεβασµό στον συµπαίχτη, πολύ συχνά αναιρεί τους κανόνες που έχει θέσει 
και έτσι µειώνει και το κύρος της µέσα στην οµάδα και κυρίως αποπροσανατολίζει τα παιδιά που 
εκλαµβάνουν τους κανόνες σαν ελαστικούς και σχετικούς.  Ανεξάρτητα από το αν είναι παιδαγωγικά ή 
όχι ενδεδειγµένο, η απειλή διατυπώνεται, όµως δεν εφαρµόζεται, µε αποτέλεσµα τα παιδιά να 
πιστεύουν ότι µπορούν να παραβιάζουν τους κανόνες χωρίς να υφίστανται συνέπειες. 
 
          Η συµπεριφορά της νηπιαγωγού δεν προσέφερε ιδιαίτερη ενίσχυση και επιβράβευση των 
προσπαθειών των παιδιών µε αποτέλεσµα να γίνεται φανερή η απογοήτευσή τους και να αποφεύγουν 
να δείχνουν τη δουλειά τους στη νηπιαγωγό.  Μάλιστα ο Αντρέας, αφού έδειξε τη δουλειά του στη 
νηπιαγωγό χωρίς ανταπόκριση, την κόλλησε µόνος σε έναν πίνακα ανακοινώσεων και το έδειξε µε 
υπερηφάνεια στην ερευνήτρια, στην οποία συχνότατα τα παιδιά απευθύνονταν αναζητώντας την 
κριτική, αλλά κυρίως την επιβράβευση και την αναγνώριση.  
 
          Η στάση της νηπιαγωγού προς τα παιδιά διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης είναι µια 
σηµαντική παράµετρος των παρατηρήσεων.  ∆εν καταγράφονται διαφορές στην συµπεριφορά της 
απέναντι στα παιδιά διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης, ούτε όµως παρατηρούνται 
διαφοροποιήσεις και στη διδακτική της τακτική, ώστε να εξασφαλίζει την κατανόηση και ενεργητική 
συµµετοχή και των παιδιών αυτών που αντιµετωπίζουν προβλήµατα κατανόησης, αφού η γνώση της 
ελληνικής γλώσσας είναι ελλιπής, πόσο µάλλον η εισαγωγή στοιχείων του πολιτισµικού τους 
κεφαλαίου στην καθηµερινή παιδαγωγική πρακτική.  Αντιµετωπίζει τα παιδιά ως ισότιµα µέλη της 
οµάδας και δηλώνει ότι δεν αισθάνεται επαρκώς καταρτισµένη για να διαµορφώσει κατάλληλα τη 
διδακτική της µεθοδολογία. Είναι όµως ευαισθητοποιηµένη και έχει σαφή επίγνωση των αδυναµιών, 
αλλά και των θετικών στοιχείων της διδακτικής της πρακτικής.   
Πολλές φορές το ένστικτο, η καλή διάθεση και η φαντασία της αναπλήρωναν κάποιο τεχνικό ή 
µεθοδολογικό κενό, κάτι που εκτιµούσαν και τα παιδιά, αλλά και οδηγούσαν και σε εκπλήρωση των 
προκαθορισµένων στόχων, στους οποίους ήταν ιδιαίτερα προσεκτική και σαφής. 
Η στάση απέναντι στην ερευνήτρια είναι πολύ θετική και ενισχυτική καθ� όλη τη διάρκεια της έρευνας 
προσφέροντας υλική και κυρίως ηθική υποστήριξη, επιτρέπει στην ερευνήτρια να εδραιώσει τη θέση 
της στην οµάδα ως ισότιµο µέλος και ταυτόχρονα να λειτουργήσει ελεύθερα, έτσι ώστε να είναι 
αποτελεσµατική η εφαρµογή των δραστηριοτήτων κυρίως αυτών του project.  Συχνά διευκόλυνε 
αποτελεσµατικά την επικοινωνία µεταξύ της ερευνήτριας µε τους γονείς και βέβαια η αποδεκτική της 
στάση βοήθησε ουσιαστικά στην εδραίωση της θέσης της ερευνήτριας στην οµάδα και τον 
προσδιορισµό του ρόλου της.  Η συµβολή της στην οµαλή διεξαγωγή της έρευνας ήταν µεγάλη. 
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 7.   Απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήµατα 
 
 
7.1. Πρώτες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις  
 
         Το ερευνητικό αυτό ερώτηµα αφορά στις πρώτες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις που συνάπτουν τα 
παιδιά κατά το πρώτο χρονικό διάστηµα παραµονής τους στο νηπιαγωγείο. Οι πρώτες µέρες παραµονής 
στο νέο και άγνωστο για τους περισσότερους παιδαγωγικό περιβάλλον αποτελούν ένα διάστηµα 
προσαρµογής, κατά το οποίο τα παιδιά βιώνουν έντονα συναισθήµατα έντασης, άγχους, φόβου, αλλά και 
περιέργειας και ενδιαφέροντος, εξαιτίας ακριβώς της νέας πραγµατικότητας.   
Σε αυτό το παιδαγωγικό περιβάλλον τα παιδιά έρχονται σε επαφή µεταξύ τους, αλληλεπιδρούν στα 
πλαίσια του ελεύθερου ή οργανωµένου παιχνιδιού, καθώς η ανάγκη τους για παιχνίδι είναι µεγάλη και 
καθοριστική για την συµπεριφορά, αλλά και για την συναισθηµατική, σωµατική και νοητική τους 
ανάπτυξη.  Η συµπάθεια, τα κοινά ενδιαφέροντα, η επικοινωνιακή δεινότητα, η συµβατότητα των 
προσωπικοτήτων, το ενισχυτικό περιβάλλον, είναι στοιχεία που ευνοούν την επικοινωνία και αυξάνουν 
την συχνότητα του κοινού παιχνιδιού, είναι ακόµα πιθανό να οδηγήσουν σε φιλική σχέση. 
 
          Για τη διερεύνηση του συγκεκριµένου ερωτήµατος θα χρησιµοποιηθούν οι πρώτες δέκα 
παρατηρήσεις � παραµονές στο ερευνητικό πεδίο, που αντιστοιχούν στον πρώτο µήνα του σχολικού 
έτους και οι παρατηρήσεις αφορούν σε όλα τα παιδιά της τάξης. 
 
         Ένα πρώτο σηµαντικό στοιχείο είναι ότι τα ήδη έντονα αισθήµατα άγχους λόγω της άφιξης και 
παραµονής στο άγνωστο και εξωοικογενειακό περιβάλλον του νηπιαγωγείου πολλαπλασιάζονταν από 
τις συνέπειες του σεισµού του Σεπτεµβρίου, που προκάλεσε µεγάλες καταστροφές στην Αττική και 
βέβαια και στην περιοχή όπου διεξάγεται η έρευνα.  Αρκετά παιδιά κατοικούσαν σε συγγενικά σπίτια 
και ακόµα και αυτή η µετακίνηση από τον οικείο χώρο ήταν επιβαρυντική για την συναισθηµατική τους 
κατάσταση.  Ακόµα οι συνεχείς µετασεισµοί προκαλούσαν εκρήξεις τρόµου και πανικού.  Παρ� όλα 
αυτά δεν παρατηρήθηκαν ακραία φαινόµενα αντιδράσεων, εκτός από ένα κορίτσι, προνήπιο, που 
απαιτούσε την παρουσία της µητέρας του και αποχώρησε από το νηπιαγωγείο λίγες µέρες αργότερα.  
Αυξηµένη πέρα των µέσων παρατηρηθέντων ορίων ένταση παρουσίασε ο Αλέξανδρος, που εκδήλωνε το 
άγχος του αποχωρισµού απ� τη µητέρα του µε κλάµατα και ανησυχία, όµως αυτή η συµπεριφορά 
εξαλείφθηκε πολύ σύντοµα. 
 
         Το σύνολο των µελών της οµάδας, ανεξάρτητα πολιτισµικής προέλευσης, εκδήλωσε παρόµοια 
συµπεριφορά.  Παρατηρήθηκε συχνά ένταση, αµηχανία, σύγχυση, όσον αφορά στις οδηγίες ή 
επεξηγήσεις της νηπιαγωγού για τη χρήση των νέων υλικών, για την υλοποίηση των οργανωµένων 
δραστηριοτήτων, αλλά και παραίτηση, ειδικά από τα προνήπια.  
Είναι διακριτή επίσης η διαφορά στα επίπεδα κοινωνικότητας των παιδιών, που οφείλεται σε 
διαφορετικούς παράγοντες : υπήρχαν παιδιά που φοιτούσαν για δεύτερη χρονιά στο νηπιαγωγείο και 
ήδη είχαν σχηµατίσει τις πρώτες φιλικές τους σχέσεις, άλλα των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον 
ήταν ιδιαίτερα ενισχυτικό, όπως η περίπτωση του Βαγγέλη, που ήταν γιος εκπαιδευτικών και 
εξοικειωµένος µε το σχολικό περιβάλλον, καθώς ο πατέρας του δίδασκε στο συστεγαζόµενο δηµοτικό 
σχολείο.  Ακόµα υπάρχουν µέλη της οµάδας που ήταν πιο διστακτικά, λόγω ηλικίας ή προέρχονταν από 
ένα όχι τόσο ενισχυτικό περιβάλλον.  Και βέβαια υπεισέρχεται και ο λεγόµενος «γεωγραφικός 
παράγοντας» (Rubin, 1987), καθώς πολλά µέλη της οµάδας κατοικούσαν σε πολύ µικρή απόσταση 
µεταξύ τους, άρα γνωρίζονταν αρκετά, αν και αυτό πάλι εξαρτάται από την κοινωνικότητα και των 
γονιών και ειδικά των µητέρων τους. 
 
         Η νηπιαγωγός ήταν υποµονετική και µε την απλότητα των πρώτων δραστηριοτήτων φρόντιζε να 
ηρεµεί τα παιδιά, να µην έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις, ώστε να µην αισθάνονται ανεπαρκή, αν και η 
ενίσχυση και επιβράβευση για τα επιτεύγµατά τους ήταν µειωµένη έως ανύπαρκτη. 
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7.1.1.   Ελεύθερες δραστηριότητες           
 
         Ο διαχωρισµός των δραστηριοτήτων σε ελεύθερες και οργανωµένες, εκτός από πρακτικούς 
λόγους, υποδηλώνει και µια σηµαντική διαφοροποίηση, πολύ αδρή και γενική βέβαια, στην ποσότητα 
και ποιότητα των επικοινωνιακών ευκαιριών που παρέχονται στα παιδιά.  Το χρονικό διάστηµα που 
προσφέρεται για ελεύθερες δραστηριότητες, αλλά και για φαγητό και διάλειµµα είναι πολύ σηµαντικό 
για την επικοινωνία και την σύναψη των πρώτων κοινωνικών σχέσεων µεταξύ των παιδιών, αλλά και 
της εξέλιξής τους σε φιλικές σχέσεις, καθώς η επικοινωνία είναι φυσική και ελεύθερη.  Το χρονικό 
διάστηµα για ελεύθερες δραστηριότητες στο υπό έρευνα τµήµα ήταν µεγάλο: συνολικά 2, 5 περίπου 
ώρες σε σύνολο 4 ωρών παραµονής. 
 
          Η καθηµερινότητα των παιδιών ήταν κοινή και σταθερή: η άφιξή γινόταν µεταξύ 8.00 και 8.30 
π.µ. και παρατηρήθηκε ότι, οι πρώτοι αφιχθέντες, αφού ερευνούσαν για λίγο αµήχανοι το χώρο, 
επέλεγαν µια δραστηριότητα αυθόρµητα ή µετά από παρότρυνση της νηπιαγωγού.  Η ενασχόλησή τους 
αυτή λειτουργούσε ως πόλος έλξης για τους νεοαφιχθέντες, που τους πλησίαζαν και γίνονταν 
συµπαίκτες.  Εδώ επιβεβαιώνονται οι παρατηρήσεις του Rubin (1987), σχετικά µε την κοινή και 
διαπολιτισµική συµπεριφορά προσέγγισης της οµάδας, όπου, όταν µια δραστηριότητα βρίσκεται σε 
εξέλιξη και ένα παιδί έχει την πρόθεση να συµµετάσχει, το κάνει γνωστό άρρητα, µε µια σειρά θέσεων 
του σώµατος � σωµατική επικοινωνία (bodily communication).  Χαρακτηριστική περίπτωση των 
Βαγγέλη και Ματίνας, που έρχονταν σχεδόν πάντα πρώτοι, έπαιζαν µαζί, χωρίς να το επαναλαµβάνουν 
κατά τη διάρκεια της ηµέρας, ούτε είχαν ιδιαίτερες φιλικές σχέσεις.  Η Ματίνα ασχολιόταν µε τα παζλ, ο 
Βαγγέλης την πλησίασε και άρχισε να τοποθετεί τα κοµµάτια που έβρισκε, χωρίς να την ρωτήσει, κάτι 
που δεν προκάλεσε την αντίδρασή της, η συνεύρεσή τους ήταν περιστασιακή και αναγκαστική.  
Παρόµοια επεισόδια εκδηλώθηκαν συχνά και κοινό αποτέλεσµα είναι επίσης να εγκαταλείπεται η 
δραστηριότητα εκατέρωθεν, µόλις εµφανίζονταν οι «πραγµατικοί», σταθεροί και επιθυµητοί 
συµπαίκτες. 
 
 Ένα σηµαντικό ακόµα στοιχείο που ενισχύει την πρώτη επικοινωνία και επαφή των παιδιών, ώστε να 
συνάψουν τις πρώτες κοινωνικές σχέσεις, είναι και η ανακούφιση των συµπτωµάτων του άγχους που 
προκαλεί η παραµονή στο νηπιαγωγείο.  Συχνά τα παιδιά που εκδήλωναν άγχος, κυρίως µετά από έναν 
µετασεισµό ή και αργότερα, τα προσέγγιζαν άλλοι, κυρίως τα νήπια προσέγγιζαν προνήπια, τα οποία 
ηρεµούσαν.  Η συναισθηµατική ασφάλεια και ενίσχυση που προσφέρεται µε τέτοιες εκδηλώσεις είναι 
σηµαντική ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των παιδιών, αλλά και της κοινωνικότητάς τους.  Εξάλλου οι 
εκµυστηρεύσεις και η συναισθηµατική ασφάλεια είναι σηµαντικά κριτήρια αναγνώρισης φιλικών 
σχέσεων και είναι ενισχυτικά για την εξέλιξη και την ποιότητα των κοινωνικών σχέσεων των παιδιών. 
 
          Η πρωτοβουλία είναι ένας ακόµη παράγοντας που επιτρέπει σε αυτόν που την εκδηλώνει να 
διεκδικεί και να αποκτά µια θέση σε οµάδα παιχνιδιού. 
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα µιας επίσης συχνής συµπεριφοράς είναι το εξής : οι ∆ηµήτρης, 
Βαγγέλης και Στέλιος έπαιζαν στο κουκλοθέατρο βγάζοντας τις µαριονέτες ζώων και ακουµπώντας τες 
στην σκηνή.  Από µπροστά πέρασε η Ματίνα, που κρατούσε τα ιατρικά εργαλεία, ξαφνικά πήρε το 
στηθοσκόπιο, το «µετέτρεψε» σε µάνικα νερού και φώναξε: «τώρα θα σας κάνω µπάνιο !», τα αγόρια 
σταµάτησαν παιχνίδι, την κοίταξαν και φώναξαν γελώντας : «µην µας βρέχεις».  Η πρωτοβουλία της 
Ματίνας έγινε δεκτή από την οµάδα παιχνιδιού, ήταν ευρηµατική και αυθόρµητη εκδήλωση φαντασίας, 
έδωσε στο παιχνίδι νέες διαστάσεις προκαλώντας τον ενθουσιασµό των αγοριών. 
Όταν ένα παιδί εισέρχεται σε µια οµάδα παιχνιδιού, φέρει και την φαντασία, τη δηµιουργικότητά του, 
την ευρηµατικότητα και τα ταλέντα του, που γίνονται αποδεκτά, ακριβώς γιατί συνεισφέρουν στην 
εξέλιξη του παιχνιδιού.  Έτσι η αυτοπεποίθησή του αυξάνεται σηµαντικά και η συµπεριφορά γίνεται πιο 
ελεύθερη, ώστε να οδηγηθούν οι σχέσεις σε φιλικές. 
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          Κατά τις πρώτες µέρες παραµονής στο νηπιαγωγείο αυτή είναι και η συχνότερα 
επαναλαµβανόµενη συµπεριφορά µετά την άφιξή τους τα παιδιά, ανάλογα µε την ηλικία και την 
κοινωνικότητά τους, περιφερόταν αµήχανα στο χώρο, παρατηρούσαν τις γωνιές και τα υλικά και τα 
άγγιζαν.  Κάποιος/α έπαιρνε την πρωτοβουλία να ασχοληθεί µε κάτι και αυτό ήταν και το εναρκτήριο 
ερέθισµα για να καθήσουν δίπλα του/της και άλλοι ή να µιµηθούν και να έλξουν κι εκείνοι συµπαίκτες.  
Το οµαδικό παιχνίδι είναι περισσότερο παράλληλο ή συµµετοχικό παρά συνεργατικό, τουλάχιστον 
κατά τη χρονική περίοδο που εξετάζουµε. 
 
Συχνότατο ήταν το φαινόµενο να µετακινούνται τα παιδιά µέσα στο χώρο, να παίζουν σε πολλές γωνιές 
και µε πολλά υλικά, που ήταν απλά και ευκολόχρηστα, χωρίς να ολοκληρώνουν πολλές φορές το 
παιχνίδι ή την κατασκευή τους.   
Αυτή η φυσική περιέργεια των παιδιών για ανακάλυψη και πειραµατισµό µε τα διάφορα προσφερόµενα 
υλικά, η ανάγκη για παιχνίδι, τους επιτρέπει να ξεπεράσουν την συστολή και τον εγωκεντρισµό τους και 
να επικοινωνήσουν και να συσχετιστούν µε πολλά παιδιά και «αυτό είναι το κύριο και αποδεικτικό 
στοιχείο της φιλίας των παιδιών» (Cartledge - Milburn, 1980).  Έτσι αναγνωρίζουν κοινά και συµβατά 
µε τη δική τους προσωπικότητα στοιχεία και ανάλογα επιλέγουν να παίζουν συχνότερα, να 
επικοινωνούν, να συνεργάζονται.   
  
          Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι σχεδόν αµέσως εκδηλώνεται ένας διαχωρισµός, µια προτίµηση, µε 
κριτήριο την ηλικία. Τα νήπια επιλέγουν δραστηριότητες, στις οποίες τα προνήπια δυσκολεύονται να 
συµµετάσχουν, µ� αποτέλεσµα τα δεύτερα να απέχουν από δραστηριότητες, για τις οποίες, εκτός των 
άλλων, διαισθάνονται ότι θα αποτύχουν.  Η ηλικιακή διαφοροποίηση στις πρωτοσχηµατιζόµενες οµάδες 
παιχνιδιού καταγράφεται αρκετά πρώιµα, αµβλύνεται όµως προς το τέλος των παρατηρήσεων, καθώς τα 
πιο κοινωνικά και δυναµικά προνήπια επιτυγχάνουν να συµµετέχουν και σε οµάδες νηπίων µε επιτυχία.  
∆ιαφορετικά τα προνήπια συνήθως απέχουν, δεν εκδηλώνουν πρωτοβουλία, αρνούνται ακόµα και το 
ατοµικό, µοναχικό παιχνίδι και στέκονται απλοί παρατηρητές των άλλων.  Ανάµεσά τους και παιδιά � 
προνήπια διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης, που εκδηλώνουν ανάλογη συµπεριφορά, όπως η 
Μαργαρίτα, η οποία µαζί µε τις Ελένη, Βαγγελιώ, Φωτεινή και Παύλο στέκονταν συχνά και κοιτούσαν 
τους άλλους, χωρίς να αντιδρούν µεταξύ τους. 
 
           Ένας ακόµη τρόπος εισαγωγής σε µια οµάδα παιχνιδιού, που βελτιώνει και την κοινωνική θέση 
και την αυτοπεποίθηση είναι η πρόσκληση από ένα µέλος µε ισχυρή θέση στην οµάδα.  Η Νάντια που 
ήδη διατηρεί φιλικές σχέσεις µε την Έλσα, Έλενα, Ματίνα, και άλλες, προσκάλεσε την Ελεονόρα.  
Μέχρι τότε η Ελεονόρα έκανε περιστασιακά παρέα µε την Ματίνα, τις περισσότερες φορές καθόταν 
µόνη στην πόρτα, δύσθυµη, γονατισµένη στο πάτωµα µε τα χέρια γύρω από το κεφάλι, µια συµπεριφορά 
που δεν παρατηρείται µόνο στην αρχή.  Σε µια ελεύθερη εικαστική δραστηριότητα της φώναξε: «Έλα να 
καθίσεις µαζί µας και να ζωγραφίσεις», η οµάδα την κοίταξε και εκείνη µε χαµόγελο ικανοποίησης 
κάθησε δίπλα τους και στο τέλος επέδειξε τη δουλειά της στις άλλες που την επαινούσαν, ενώ εκείνη 
έδειχνε ευχαριστηµένη µε στητό σώµα, χαµόγελο και συµµετοχή στα αστεία της παρέας.   
Ο Αλέξανδρος επίσης αντιµετώπιζε πρόβληµα στην αρχή στο να αποχωριστεί τη µητέρα του, αυτό το 
εκδήλωνε µε νευρικότητα, όµως αρκετά γρήγορα κατάφερε να γίνει αποδεκτός από την οµάδα 
παιχνιδιών των αγοριών.   
 
          Τα αγόρια, πιστεύω, ότι µέσα από το έντονο σωµατικό παιχνίδι είναι πιο εύκολο να αποκτήσουν 
συστηµατικό συµπαίκτη, να κατανοήσουν τους στόχους του κοινού παιχνιδιού και να επικοινωνήσουν 
µέσω αυτού µε µη λεκτικά µέσα.  Αντίθετα τα κορίτσια κατευθύνονται συνήθως στη ζωγραφική ή τα 
παζλ, που δεν ευνοούν την µη λεκτική επικοινωνία, όχι τόσο όσο τα κινητικά παιχνίδια, όπου η γλώσσα 
του σώµατος είναι πιο συχνή και πιο αποτελεσµατική.  Ο λόγος γι� αυτά είναι πιο αναγκαίος, και τυχόν 
δυσχέρειες σε αυτόν τον τοµέα ή συστολή και µειωµένη αυτοπεποίθηση, είναι δυνατόν να δυσχεράνουν 
τη διαδικασία αναζήτησης συµπαικτριών. 
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          Στις πρώτες κοινωνικές συναναστροφές ανήκουν και οι πρώτες σταθερές δυάδες, µια 
επαναλαµβανόµενη επιλογή συµπαίκτη στα πλαίσια όµως και ευρύτερων οµάδων.  Συχνά 
παρατηρούνται µεγάλες οµάδες παιχνιδιού, ζωγραφικής ή χειροτεχνίας για τα κορίτσια και οικοδοµικού 
υλικού και «πολέµου» για τα αγόρια, που αποτελούνται όµως από συνεργαζόµενες δυάδες, π.χ. οι Έλσα 
� Νάντια, Σοφία � Μαριάννα, Ελισάβετ � Έλενα, Ματίνα � Ελεονόρα, Στέλιος � Παύλος, Τάσος � 
∆ηµήτρης, Γιώργος � Αλέξανδρος, παίζουν µαζί και επικοινωνούν µεταξύ τους επιλέγοντας να κάθονται 
κοντά. 
 
          Στη διάρκεια του χρονικού διαστήµατος που διατίθεται για το φαγητό, τα παιδιά ήταν και πάλι 
αµήχανα, ανήσυχα στην αρχή, αναζητούσαν τη θέση τους, αλλά και τον συνδαιτυµόνα τους, που 
φρόντιζαν να είναι ο/η αγαπητός/ή συµπαίκτης/τρια.  Η αποδοχή και η πρόσκληση είναι σηµαντικά για 
τα παιδιά.  Οι ήδη σχηµατισµένες οµάδες φρόντιζαν να κάθονται µαζί και στο φαγητό, παρατηρείται και 
εδώ διαχωρισµός κατά φύλο και µετά από ένα χρονικό διάστηµα τα παιδιά καταλάµβαναν τις ίδιες 
σταθερά θέσεις.  Είναι σηµαντικό και το δήλωσαν αρκετές φορές, να έχουν την σταθερή τους θέση στο 
τραπέζι θεωρώντας το ως έµµεση αναγνώριση της κοινωνικής τους θέσης. 
 
          Στο χρονικό διάστηµα που διατίθεται για το διάλειµµα, τα παιδιά µπορούσαν να κινηθούν 
ελεύθερα στο χώρο της αυλής.  Τα αγόρια απολάµβαναν τη δυνατότητα να τρέξουν και εκεί συχνά 
συµµετείχαν και τα κορίτσια στις δραστηριότητές τους, όπως επιχειρήσεις «εξερεύνησης», κυνηγητό.  
Τα προνήπια δυσκολεύονταν να τρέξουν και για να αποφύγουν τα ατυχήµατα, έµεναν µόνα στα κάγκελα 
της αυλής.  Τα κορίτσια συχνότερα επέλεγαν να περπατούν σε δυάδες στην αρχή και αργότερα σε 
µεγαλύτερες οµάδες και να συζητούν χαµηλόφωνα, ως ευκαιρία να γνωριστούν µεταξύ τους και να 
εκφράσουν κοινά ενδιαφέροντα. 
 
 
7.1.2.   Οργανωµένες δραστηριότητες 
 
           Στις οργανωµένες δραστηριότητες τα παιδιά αναλαµβάνουν το ρόλο του «µαθητή», δηλαδή να 
έχουν µια συγκεκριµένη συµπεριφορά, ν� ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της νηπιαγωγού και βέβαια η 
δυνατότητα αλληλεπίδρασης είναι περιορισµένη ή καθορίζεται από την φύση και τις απαιτήσεις της 
προτεινόµενης από τη νηπιαγωγό δραστηριότητας, αλλά και το παιχνίδι σ� αυτή την περίπτωση είναι 
«υποχρεωτικό» και αξιολογήσιµο. 
 
          Οι δραστηριότητες που οργάνωσε η νηπιαγωγός ήταν απλές και σύµφωνες µε τις παιδαγωγικές 
προτάσεις για την απλότητα και το ευχάριστο περιεχόµενο των πρώτων δραστηριοτήτων.  Ανήκουν 
κυρίως στον ψυχοκινητικό, κοινωνικό και αισθητικό τοµέα και σ� αυτές περιλαµβάνονται ανάγνωση 
παραµυθιών, δραστηριότητες γνωριµίας, κατασκευές.  Οι πρώτες δραστηριότητες επιβάλλεται να είναι 
απλές και εύκολες, ώστε να µην απογοητευτούν τα παιδιά από τυχόν αποτυχία, αλλά και να 
αποµακρύνουν την ένταση προκαλώντας στα παιδιά αισθήµατα αυτοπεποίθησης, ασφάλειας και 
αποδοχής. 
 
          Οι αλληλεπιδράσεις στις οργανωµένες δραστηριότητες είναι πιο περιορισµένες, αφού τα παιδιά 
κάθονται σε συγκεκριµένη θέση για ένα χρονικό διάστηµα.  Τότε όµως µπορούν, µέσα από τις 
ερωτήσεις κατανόησης, αλλά και τα πρώτα παιχνίδια γνωριµίας, όπως αυτό που οργάνωσε η νηπιαγωγός 
µε ένα κουβάρι νήµα που πετούσε προς τα παιδιά και όποιος το έπιανε, έπρεπε να πει κάτι για τον εαυτό 
του, να συλλέξουν τις πρώτες πληροφορίες για τους άλλους αναζητώντας κοινά στοιχεία.  Όµως η 
οργάνωση της γωνιάς συζήτησης, όπου γίνονταν οι περισσότερες γλωσσικές και νοητικές 
δραστηριότητες ήταν πολύ κακή, καθώς προστριβές και συγκρούσεις προκαλούνταν συνεχώς 
εµποδίζοντας τα παιδιά να παρακολουθήσουν,  αλλά και να συνάψουν τις πρώτες αλληλεπιδράσεις τους. 
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          Οι πρώτες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις των παιδιών έγιναν φυσικά και χωρίς κανενός είδους 
παρεµβάσεις της νηπιαγωγού, που απέφυγε να κάνει συστάσεις και παραινέσεις προς τα παιδιά για να 
συµπεριλάβουν κάποιους µοναχικό σε οµάδα παιχνιδιού.  Τα παιδιά αφέθηκαν µόνα να πειραµατίζονται 
στις σχέσεις τους µέσα στο νηπιαγωγείο αναζητώντας την κατάλληλη συντροφιά στο παιχνίδι και 
αργότερα αυτός/ή να γίνει ο έµπιστος, ο σύντροφος, ο βοηθός. 
Η επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος στην κοινωνική συµπεριφορά και τις επιλογές των 
παιδιών τους είναι ένα ζήτηµα που θα µας απασχολήσει αργότερα.  Η παρατηρηθείσα συµπεριφορά της 
νηπιαγωγού, αλλά και η δική της άποψη για το ζήτηµα αυτό συµφωνούν, ότι δηλαδή οι επιλογές των 
παιδιών είναι ελεύθερες και αβίαστες, όσον αφορά τις πρώτες κοινωνικές συναναστροφές. 
 
           Οι πρώτες κοινωνικές συναναστροφές των παιδιών ξεκίνησαν σχεδόν αµέσως, µε την έναρξη του 
σχολικού έτους, που αρχικά έχουν στόχο την αναζήτηση ικανού συµπαίκτη και αργότερα του έµπιστου, 
σταθερού συµπαίκτη � φίλου.  Η συνεχής συναναστροφή µε το σύνολο των παιδιών οδηγεί στην επιλογή 
ενός, στον σχηµατισµό δηλαδή µιας δυάδας. 
 
 
 
7.2.   Οµοιότητες και διαφορές στην σύναψη των πρώτων κοινωνικών σχέσεων 
 
7.2.1. Οµοιότητες 
 
          Η αναζήτηση κοινών στοιχείων στην σύναψη κοινωνικών σχέσεων µεταξύ των ελληνοπαίδων και 
των παιδιών διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης είναι πιθανό να προσφέρει πληροφορίες για τον 
τρόπο που τα παιδιά προσχολικής ηλικίας δοµούν τις σχέσεις τους στο νηπιαγωγείο.  Αυτό είναι και το 
ερευνητικό ζητούµενο του συγκεκριµένου ερωτήµατος. 
 
          Σηµαντική οµοιότητα, που καταγράφηκε µέσω της παρατήρησης της κοινωνικής συµπεριφοράς 
των παιδιών κατά τον πρώτο µήνα παραµονής τους στο νηπιαγωγείο, είναι ότι µέλη και των δύο υπο � 
οµάδων εκδήλωναν κοινά στοιχεία συµπεριφοράς, τα οποία ερµηνεύονται ως δυστοκία στην σύναψη 
κοινωνικών σχέσεων, δεν έπαιζαν µ� άλλους, απέφευγαν τις οµαδικές δραστηριότητες, αλλά δεν 
επιδείκνυαν και καµιά πρωτοβουλία, είτε να παίξουν µόνα µε κάποιο παιχνίδι, είτε να εκδηλώσουν 
άρρητα ή ρητά την επιθυµία συµµετοχής σε οµάδα παιχνιδιού, προτιµούσαν να στέκονται µόνα σε ένα 
σηµείο και να παρατηρούν, συχνά παρασύρονταν από τους άλλους και χτυπούσαν, χωρίς όµως να 
διαµαρτύρονται. 
 
          Κοινό στοιχείο συµπεριφοράς που παρατηρήθηκε µεταξύ των προνήπιων, ανεξάρτητα από την 
πολιτισµική τους προέλευση, είναι η τάση αποµόνωσης κάποιων από αυτά.  Εκδήλωσαν δηλαδή την 
προαναφερθείσα συµπεριφορά µε µεγαλύτερη συχνότητα και για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα.  Ενώ οι 
περισσότεροι κατάφερνα να ενταχθούν οµαλά σε µια οµάδα παιχνιδιού και βρήκαν έναν σταθερό 
συµπαίχτη επιδιώκοντας την καθηµερινή συναναστροφή, την εγγύτητα, την οικειότητα, το κοινό 
παιχνίδι, εκείνοι επέµειναν στην απραξία και στην αποµόνωση. 
∆ιάθεση αποχής εκδήλωσαν και στις οργανωµένες δραστηριότητες, αρνούνταν να συµµετάσχουν 
φέρνοντας σε δύσκολη θέση τη νηπιαγωγό, η οποία όµως δεν τροποποίησε το πρόγραµµα, το επίπεδο 
δυσκολίας των δραστηριοτήτων ή το λεξιλόγιό της, ώστε να συµπεριλάβει και τα παιδιά αυτά. 
 
          Ως κοινά στοιχεία καταγράφηκαν η ηλικία και το φύλο.  Τα προνήπια αυτά ήταν  κορίτσια, 
ανάµεσά τους και η Μαργαρίτα, και το αντίκτυπο της στάσης τους αυτής θα διαφανεί αργότερα στα 
αποτελέσµατα του πρώτου κοινωνιοµετρικού τεστ.  Η περίπτωση της Μαργαρίτας µάλιστα είχε και τη 
µεγαλύτερη διάρκεια, ήταν η µικρότερη σε ηλικία, δεν µιλούσε ελληνικά και απέφευγε κάθε 
επικοινωνία.  Αποτέλεσµα ήταν, κάθε φορά που τα παιδιά κάθονταν για φαγητό, εκείνη να τρώει πάντα  
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µόνη της µε δύο καρέκλες εκατέρωθέν της κενές, έχουν καταγραφεί 31 περιπτώσεις ίδιας συµπεριφοράς, 
υψηλή συχνότητα. 
Στα αγόρια παρατηρείται διάθεση αποµόνωσης σε µεµονωµένες περιπτώσεις, όπως του Παύλου και του 
Πέτρου για µικρά χρονικά διαστήµατα για τον πρώτο και των νοητικών ιδιαιτεροτήτων που εκδηλώνει ο 
δεύτερος.  Καθώς το κινητικό παιχνίδι φαίνεται να είναι η κυρίαρχη προτίµηση των αγοριών, που 
απαιτεί λιγότερη λεκτική και περισσότερο µη λεκτική επικοινωνία και σωµατική επαφή, τους δίνει τη 
δυνατότητα να επικοινωνούν και να συµµετέχουν παρακάµπτοντας τυχόν επικοινωνιακά προβλήµατα. 
Εκτός όµως από τα αποµονωµένα παιδιά παρατηρήθηκε και η περίπτωση των παιδιών που 
αντιµετωπίζουν κάποιες δυσκολίες στην σύναψη κοινωνικών σχέσεων, τα οποία ήταν νήπια, και λόγω 
ιδιοσυγκρασίας κυρίως, αλλά και άλλων επιδράσεων, όπως η οικογένεια, έδειχναν διστακτικά, 
συγκρατηµένα στο να εµπιστευτούν και να εκδηλώσουν τις επιθυµίες και τα ενδιαφέροντά τους.  Η 
Ματίνα, η Έλσα, ο Γιώργος, ήταν παιδιά, που ανεξάρτητα από την καταγωγή τους, είχαν κοινό 
χαρακτηριστικό την επιφυλακτικότητα, την αρχική απόσταση από πρόσωπα και καταστάσεις µε σκοπό 
τη διερεύνηση και την αναζήτηση ασφαλούς συναισθηµατικού δεσµού.  Αργότερα ξεπέρασαν τη 
διστακτικότητά τους επιλέγοντας έναν ή περισσότερους συµπαίκτες και µετά έναν φίλο/η, όπως αυτά 
τον/την ορίζουν. 
 
          Και βέβαια µέσα στο σύνολο της οµάδας υπάρχουν και δυναµικά, κοινωνικά και επικοινωνιακά 
παιδιά, που και πάλι λόγω χαρακτήρα αλλά και άλλων παραγόντων, δεν αντιµετώπισαν ιδιαίτερα 
προβλήµατα σύναψης κοινωνικών και αργότερα φιλικών σχέσεων. Αντίθετα ενθάρρυναν τους άλλους, 
καθώς τους περιλάµβαναν στα παιχνίδια τους, τους ενίσχυαν και τους καθοδηγούσαν, όπως η Νάντια, ο 
∆ηµήτρης, η Έλενα και ο Βαγγέλης, που φρόντιζαν να συµµετέχουν και άλλοι στα οµαδικά τους 
παιχνίδια.  
Οι παραπάνω χαρακτηρισµοί είναι συµπεράσµατα των παρατηρήσεων τόσο της ερευνήτριας όσο και της 
νηπιαγωγού και θα διαφανούν καθαρά µέσα από τα αποτελέσµατα των κοινωνιοµετρικών τεστ. 
 
          Σηµαντική οµοιότητα είναι ότι, και στις δύο υπο � οµάδες, η πρωτοβουλία, η διάθεση για 
συµµετοχή που γίνεται φανερή µε έµµεσο και άµεσο τρόπο, υπήρχε και γινόταν σεβαστή.  Η 
περιορισµένη ελληνοµάθεια των παιδιών διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης, που αρχικά περιόριζε 
την επικοινωνία και τις συναναστροφές τους, αντικαταστάθηκε από τη µη λεκτική επικοινωνία. Η 
συνεχής παρακολούθηση των κινήσεων των συµπαικτών, αλλά και των ενηλίκων, αντικαθιστούσε την 
γλωσσική κατανόηση, την επικοινωνία, ακόµα και την κατανόηση των οδηγιών και των στόχων του 
κρυφού Αναλυτικού Προγράµµατος που υφίσταται ακόµα και στο επίπεδο της προσχολικής αγωγής. 
Ακόµα, η εκδήλωση συναισθηµάτων και προθέσεων από τα παιδιά διαφορετικής πολιτισµικής 
προέλευσης επιτυγχάνεται µέσω της µη λεκτικής οδού µε αγγίγµατα, εκφράσεις του προσώπου, 
µορφασµούς. 
 
          Η προσφορά βοήθειας και υπεράσπισης προς τους άλλους είναι ένδειξη αφοσίωσης και 
αναγνώρισης, αλλά και ένας τρόπος έµµεσης επιβολής και άσκησης ελέγχου.  Η συµπεριφορά αυτή 
εκδηλώνεται συχνά, κυρίως από αγόρια, όπως ο Αλέξανδρος, για τον οποίο η σχέση του µε τον 
Βαγγέλη, συνεπαγόταν και την υπεράσπισή του τελευταίου κυρίως από τις επιθέσεις του Πέτρου, ή η 
περίπτωση των Γιώργου, Τάσου και ∆ηµήτρη, που πάντα φρόντιζαν τους άλλους και επενέβαιναν, όπου 
θεωρούσαν αυτοί ότι πρέπει να το κάνουν. 
 
          Τέλος, βελτίωση στις κοινωνικές συναναστροφές αρκετών «διστακτικών» παιδιών επήλθε µετά 
από την αναγνώριση κάποιων ικανοτήτων τους από την οµάδα, όπως η Ελεονόρα, της οποίας οι 
καλλιτεχνικές ικανότητες και η αισθητική των έργων της, έγιναν αντικείµενο θαυµασµού από όλους ή ο 
Παύλος, του οποίου η ενασχόληση µε το θέατρο σκιών προκαλούσε το ενδιαφέρον όλων. 
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7.2.2. ∆ιαφορές 
 
          Αναζητώντας τώρα τις διαφορές στον τρόπο που τα ελληνόπαιδα και τα παιδιά διαφορετικής 
πολιτισµικής προέλευσης συνάπτουν τις πρώτες κοινωνικές τους σχέσεις, παρατηρούµε αρχικά ότι, αν 
και η οµάδα των αποµονωµένων παιδιών, αλλά και αυτών που παρουσιάζουν µικρή δυσκολία στις 
κοινωνικές συναναστροφές, περιλαµβάνει ελληνόπαιδα και µη, η ταχύτητα και η πιθανότητα ένταξης 
των ελληνοπαίδων ήταν µεγαλύτερη.  Αν και τα παιδιά ξεκίνησαν από µια κοινή αφετηρία, οι 
κοινωνικές συναναστροφές των ελληνοπαίδων ήταν πολλαπλάσιες και ταχύτερες, η λεκτική επικοινωνία 
τους σαφώς καλύτερη, ενίσχυε τις αλληλεπιδράσεις τους και οδήγησε στη βελτίωση της θέσης τους στην 
κοινωνική ιεραρχία της τάξης.  Τα αποµονωµένα παιδιά εξακολούθησαν να αντιµετωπίζουν προβλήµατα 
προσαρµογής, όµως τα παιδιά µε µερικά προβλήµατα παρουσίασαν σηµαντική βελτίωση,  κυρίως τα 
ελληνόπαιδα. 
 
          Σηµαντική διαφορά ακόµα είναι ότι τα παιδιά διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης µε µέτριας 
έντασης προβλήµατα προσαρµογής, βελτίωσαν τη θέση τους και αύξησαν την κοινωνικότητά τους µετά 
από την ενίσχυση και αποδοχή παιδιών που βρίσκονταν ήδη σε υψηλή θέση στην κοινωνική ιεραρχία, 
όπως η περίπτωση της Ελεονόρας, που έγινε δεκτή µετά την επέµβαση της Νάντιας ή του Παύλου και 
του Στέλιου, τους οποίους βοήθησαν να ενταχθούν σε οµάδα παιχνιδιού κυρίως οι Βαγγέλης και Τάσος. 
 
          Σε γενικές γραµµές τα παιδιά αντιµετώπισαν παρόµοια προβλήµατα προσαρµογής και σύναψης 
των πρώτων κοινωνικών σχέσεων.  Ο παράγοντας «ηλικία», όπως και η προσωπικότητα και η 
κοινωνικότητα των παιδιών, µοιάζουν να λειτουργούν καθοριστικά στην ικανότητα σύναψης 
κοινωνικών σχέσεων. 
Η διαφορετικότητα της πολιτισµικής προέλευσης εµποδίζει αρχικά τα παιδιά αυτά να επικοινωνήσουν 
µε τους άλλους και να συνάψουν σχέσεις, όµως αυτό δεν είναι οριστικό, καθώς τα παιδιά που 
πραγµατικά ενδιαφέρονται να αναζητήσουν ένα φιλικό πρόσωπο, ξεπερνούν το εµπόδιο της γλώσσας 
και επικοινωνούν µέσω της µη λεκτικής επικοινωνίας. 
Η διαφορετικότητα της καταγωγής, δηλαδή της πολιτισµικής ταυτότητας µοιάζει να µην είναι ακόµα 
πλήρως κατανοητή, αναγνωρίσιµη, ούτε από τα νήπια που την φέρουν, ούτε όµως και από τα νήπια 
ελληνικής καταγωγής.  Η διαφορετικότητα, η αντίληψη της διαφοράς µεταξύ δύο ή περισσοτέρων 
προσώπων ή αντικειµένων προϋποθέτει την κατανόηση της σχέσης µεταξύ τους.  Η κατανόηση των 
σχέσεων είναι βασικός στόχος των λογικοµαθηµατικών συσχετίσεων που οδηγούνται να κάνουν τα 
νήπια προσχολικής ηλικίας.   
Εποµένως τα παιδιά, κυρίως τα νήπια, έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν την έννοια της 
διαφορετικότητας, όµως στην παρούσα χρονική περίοδο δεν είναι αυτό εφικτό και απαιτείται 
µακρόχρονη και συστηµατική καλλιέργεια µε σχετικές δραστηριότητες, οι οποίες µάλιστα καλύπτουν 
ένα σηµαντικό τµήµα του Ηµερήσιο και Αναλυτικού Προγράµµατος (Νοητικός τοµέας � 
προµαθηµατικές δεξιότητες) και την ευθύνη για την οργάνωσή τους και την υλοποίηση των στόχων τους 
φέρει ο/η εκπαιδευτικός. 
 
 
 
7.3. Η θέση των παιδιών διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης στην κοινωνική  
           ιεραρχία της οµάδας. 
 
          Η οργάνωση της κοινωνικής ιεραρχίας µέσα σε µια οµάδα ισότιµων µελών καθορίζεται από την 
συµµετοχή των µελών στις κοινές δραστηριότητες, την συνεισφορά τους στην επίτευξη των κοινών 
στόχων, αλλά και την εκτίµηση και αναγνώριση που αποκτούν τα άτοµα από το σύνολο.  Η θέση 
κάποιου στην κοινωνική ιεραρχία της οµάδας στην οποία ανήκει είναι µία µόνο ένδειξη της θέσης και 
του ρόλου που τελικά έχει αναλάβει και µάλιστα παροδική, καθώς οι ζυµώσεις και αλληλεπιδράσεις σε  
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ένα τόσο εύπλαστο και ευµετάβλητο περιβάλλον είναι συνεχείς και δεν οδηγούν σ� ασφαλή και σταθερά 
συµπεράσµατα.  
 
          Η θέση, αλλά και η εξελικτική της πορεία, των παιδιών διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης 
στην κοινωνική ιεραρχία της υπό έρευνα οµάδας, είναι το θέµα του συγκεκριµένου ερευνητικού 
ερωτήµατος.   
Ο καθορισµός της κοινωνικής θέσης των µελών της οµάδας γίνεται τυπικά µε τρία κοινωνιοµετρικά 
τεστ που εφαρµόστηκαν σε τακτά χρονικά διαστήµατα, του ενός µηνός.  Επισηµαίνεται ξανά ότι κατά το 
πρώτο χρονικό διάστηµα παραµονής στο νηπιαγωγείο ξεκινούν οι πρώτες διερευνητικές επαφές και 
κοινωνικές διεργασίες, που αναπτύσσονται και διαφοροποιούνται ταχύτατα.  Οι εναλλαγές αυτές στις 
κοινωνικές και φιλικές επιλογές, αλλά κυρίως η ποιότητα των σχέσεων, τα αίτια και εκείνα τα στοιχεία 
της προσωπικότητας που οδήγησαν δύο παιδιά προσχολικής ηλικίας να αλληλεπιδρούν συστηµατικά, µε 
µεγάλη συχνότητα, να αλληλοϋποστηρίζονται και να προσφέρουν συναισθηµατική ασφάλεια, δεν είναι 
δυνατόν να καταγραφούν και να αιτιολογηθούν µε την εφαρµογή ενός κοινωνιοµετρικού τεστ. Τα 
κοινωνιοµετρικά τεστ έδωσαν τη δυνατότητα να καταγραφεί συστηµατικά η µορφή της κοινωνικής 
ιεραρχίας σε συγκεκριµένο χωρόχρονο, δηλαδή σαν µια «φωτογραφική» απεικόνιση, που συµβαδίζει 
επικουρικά µε τ� αποτελέσµατα και των άλλων µεθοδολογικών εργαλείων (παρατήρηση � 
συνεντεύξεις). 
 
7.3.1.   Πρώτο κοινωνιοµετρικό τεστ 
 
          Το πρώτο κοινωνιοµετρικό τεστ έγινε σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο, σε µια γωνιά της αίθουσας 
εκδηλώσεων, που είχε διακοσµηθεί µε αντικείµενα του νηπιαγωγείου, ώστε να είναι οικεία στα παιδιά 
και να µειωθεί έτσι η νευρικότητα και η αµηχανία.  Η γωνιά ήταν αποκοµµένη από τον υπόλοιπο χώρο, 
ώστε να µην αποσπάται η προσοχή των παιδιών και οι συνθήκες ήταν ευνοϊκές και η θερµοκρασία του 
δωµατίου ανεκτή θερµοκρασία, καλός φωτισµός, ησυχία, θετική διάθεση, προσπάθεια διατήρησης της 
ίδιας χροιάς φωνής σε όλες τις συνεντεύξεις. 
Τα παιδιά ρωτήθηκαν για την πρώτη, δεύτερη και τρίτη προτίµηση φίλου, την επιθυµία για φιλική 
συναναστροφή µε κάποιον, την αιτιολόγηση των επιλογών (στα παιδιά προσχολικής ηλικίας τα κριτήρια 
είναι υποκειµενικά και η αφηρηµένη έννοια της φιλίας δεν είναι κατανοητή), τα αγαπηµένα και µη 
παιχνίδια. 
(Για τις ερωτήσεις των τεστ,  βλ. Παράρτηµα, σελ. 132). 
 
          Κύριοι στόχοι του τεστ ήταν: 
1. η καταγραφή των πρώτων φιλικών σχέσεων των παιδιών, όπως εκείνα τις ορίζουν 
2. η σχηµατοποίηση της κοινωνικής ιεραρχίας της οµάδας 
3. η συλλογή πληροφοριών για την αντίληψη της έννοιας «φιλία» από τους ερωτώµενους και η 
    αιτιολόγηση της σχέσης αυτής από τα παιδιά 
4. η καταγραφή των προτιµήσεων των παιδιών σε δραστηριότητες και υλικά, που αποτελούν και τον       
    συνδετικό ιστό στις σχέσεις 
5. η πρώτη ανίχνευση τυχόν συνειδητοποίησης της διαφορετικότητας από παιδιά διαφορετικής  
    προέλευσης. 
     
          Όλα τα κοινωνιοµετρικά τεστ είχαν µορφή ελεύθερης συζήτησης για να µπορέσουν τα παιδιά να 
εκφραστούν ελεύθερα και να καταθέσουν τις δικές τους απόψεις.  Η απάντηση σε όλες τις ερωτήσεις 
δεν ήταν εφικτή από όλα τα παιδιά, καθώς κάποια απ� αυτά µε πρόβληµα κατανόησης των ελληνικών ή 
πολύ συνεσταλµένα ή προνήπια, δυσκολεύτηκαν να συµµετάσχουν, ελάχιστα όµως δεν απάντησαν σε 
όλες τις ερωτήσεις, τρία. 
Τέλος οι ερωτηθέντες διαχωρίζονταν από αυτούς που είχαν ήδη ερωτηθεί για να µην επηρεαστούν οι 
απαντήσεις τους. 
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           Πίνακας 11  :  Κοινωνιόγραµµα πρώτου κοινωνιοµετρικού τεστ: � Ποιος/α είναι ο/η καλύτερος/η φίλος/η ;    
                                       Ο/Η δεύτερος/η, τρίτος/η; � 
                                   ΣΥΝΟΛΟ :  22        αγόρια        κορίτσια                        απλή επιλογή:                        α� αµοιβαία επιλογή: 
                                                                                                                                                πρώτη επιλογή:                    β�γ� αµοιβαία επιλογή                          
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         Το πρώτο τεστ συµφωνεί σε πολύ µεγάλο βαθµό µε τα συµπεράσµατα των πρώτων 
παρατηρήσεων.  Τα παιδιά σχηµατίζουν δυάδες, που λειτουργούν όµως και ως µέλη ευρύτερων και 
περιστασιακών οµάδων παιχνιδιού, όταν η φύση των παιχνιδιών το επιτρέπει.  Οι αµοιβαίες και πρώτες 
επιλογές είναι περιορισµένες αριθµητικά, είναι µόνο τρεις (Νάντια � Έλσα, Τάσος � Παύλος, Σοφία � 
Μαριάννα), επιβεβαιώνονται και από τα πορίσµατα και των άλλων ερευνητικών εργαλείων.  
Παρατηρείται ακόµα ότι, αν και κάποια παιδιά επιλέγουν συγκεκριµένους συντρόφους στο παιχνίδι, η 
επιλογή δεν είναι αµοιβαία, π.χ. Σοφία � Ελεονόρα, Έλενα � Τασία, Ματίνα � Νάντια, Στέλιος � 
Βαγγέλης, Στέλιος- Αλέξανδρος, επιλέγουν ως «καλύτερο φίλο/η» κάποιον/α που δεν εκφράζει, 
τουλάχιστον τη δεδοµένη στιγµή του τεστ τα ίδια συναισθήµατα. Η έλλειψη αµοιβαιότητας 
δικαιολογείται και από την πρώιµη περίοδο στην οποία γίνεται η καταγραφή αυτή, αλλά και τον τρόπο 
που τα παιδιά αρχίζουν να µετασχηµατίζουν τις πρώτες κοινωνικές συναναστροφές τους σε φιλική 
διάθεση, σε εντονότερα συναισθήµατα. 
 
          Καταγράφεται, όπως διαφαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, µεγάλη συσπείρωση στις επιλογές 
κατά φύλο, που είναι απόλυτη στις πρώτες επιλογές, µ� εξαιρέσεις στη β� και γ� επιλογή: 3 αγόρια και 7 
κορίτσια επιλέγουν παιδιά διαφορετικού φύλου.  Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τα αγόρια να παρουσιάζουν 
µεγαλύτερη συσπείρωση κατά φύλο (βλ. Παράρτηµα, σελ. 137 και 139).  Τα κορίτσια που επέλεξαν και 
αγόρια, αρκετά συχνά επιχειρούσαν να ενταχθούν σε οµάδες παιχνιδιού αγοριών, όπως η Έλενα.  Η 
επιλογή κατά φύλο θεωρείται µια σηµαντική παράµετρος του κριτηρίου της οµοιότητας, καθώς είναι 
δυνατό να καταγραφεί αντικειµενικά.  
 
          Επίσης παρατηρείται και ηλικιακός διαχωρισµός, καθώς στην πλειοψηφία τους, 14 δυάδες 
έναντι 5, οι επιλογές γίνονται µεταξύ παιδιών ίδιας ηλικίας.  Η ίδια ηλικία µεταξύ των συµπαικτών είναι 
σηµαντικός παράγοντας που επιτρέπει τη οµαλή επικοινωνία και συνεργασία, καθώς η συναισθηµατική 
και η γνωστική ανάπτυξή τους συµβαδίζει, εποµένως ο «συντονισµός» της συµπεριφοράς είναι πιο 
εφικτός.  Τα προνήπια που αναγνωρίζουν ως φίλους µεγαλύτερα παιδιά είναι πιθανόν � και 
συµπεράσµατα των παρατηρήσεων το επιβεβαιώνουν � να αναζητούν συναισθηµατική ασφάλεια και 
προστασία, ενώ τα µεγαλύτερα την προσφέρουν.  
 
          Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα βλέπουµε στο κύκλο του κέντρου τους δηµοφιλέστερους, 
ενώ στον εξωτερικό οι πιο αποµονωµένοι.  Πρώτη σε προτιµήσεις είναι η Σοφία, προνήπιο, είναι ένα 
παιδί πρόσχαρο, κοινωνικό, οµιλητικό και έξυπνο, συµπονά τους άλλους και τους βοηθά, είναι άµεση 
και δυναµική.  Στα αγόρια κυριαρχεί ο Τάσος, νήπιο, ιδιαίτερα αγαπητός, φροντίζει τους φίλους του και 
παίζει πολλά παιχνίδια µε πολλούς συµπαίκτες και ακολουθεί ο Βαγγέλης, που εκδηλώνει παρόµοια 
συµπεριφορά, αν και πιο δυναµικός από τον Τάσο. 
 
          Το κοινωνιοµετρικό τεστ βοήθησε στην ανίχνευση έξι αποµονωµένων παιδιών, που διαχωρίζονται 
σε δύο κατηγορίες: σε τρία � που δεν προτιµήθηκαν από κανέναν, σε ένα, του οποίου η θέση είναι 
επίπλαστη, όπως θα φανεί στην συνέχεια και σε δύο, που αναφέρθηκαν ως «επιθυµητός φίλος».   
Τα παραπάνω αποτελέσµατα εξέπληξαν τη νηπιαγωγό, η οποία δεν τα είχε καν επισηµάνει, αλλά ήταν 
διακριτά στην ερευνήτρια από τις παρατηρήσεις.  Η καθηµερινή συναναστροφή των παιδιών συµβαδίζει 
µε τα αποτελέσµατα του τεστ µε κάποιες εξαιρέσεις, στις περιπτώσεις παιδιών που επιλέγουν κάποιον/α 
όχι αµοιβαία. 
 
          Η πρώτη περίπτωση, των αποµονωµένων κοριτσιών, αφορά στις Μαργαρίτα. Φωτεινή και Ελένη.  
Είναι προνήπια, η πρώτη είναι διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης µε µεγάλο πρόβληµα κατανόησης 
της ελληνικής γλώσσας.  Παρά τη διαφορά αυτή, η συµπεριφορά τους είναι όµοια: δεν µιλούσαν και δεν 
αλληλεπιδρούσαν µε κανέναν, δεν έπαιζαν, συνήθως κάθονταν µόνα και παρατηρούσαν τους άλλους, 
εξίσου σπάνια ήταν και η συµµετοχή τους στις οργανωµένες δραστηριότητες, αλλά και η συµµετοχή στο 
κοινωνιοµετρικό τεστ ήταν προβληµατική.  Η τέταρτη περίπτωση αφορά στην Βαγγελιώ, προνήπιο, που 
εκδήλωνε την ίδια µε τις άλλες συµπεριφορά, όµως προτάθηκε ως πρώτη επιλογή από την Ελένη, µε την  
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οποία όµως συνδέεται µε ισχυρό συγγενικό δεσµό, καθώς τα δύο κορίτσια και ο Τάσος, τον οποίο και οι 
δύο επιλέγουν ως «φίλο» είναι πρώτα ξαδέλφια.  Τα δύο κορίτσια κάθονταν πάντα µαζί, χωρίς να µιλούν 
ακόµα και µεταξύ τους.  Η Βαγγελιώ ήταν όµως λαλίστατη µε άλλα κορίτσια, κυρίως στο διάλειµµα.  Η 
µητέρα της επιβεβαίωσε την συµπεριφορά αυτή λέγοντας ότι και στο σπίτι συνηθίζει να επικοινωνεί µε 
όποιον και όποτε θέλει δυσχεραίνοντας τις σχέσεις της. 
 
          Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αιτιολογήσεις που δίνουν τα παιδιά για την επιλογή του/της 
καλύτερου/ης φίλου/ης.  Στις απαντήσεις επικρατούσα επιλογή είναι το κοινό παιχνίδι, (5 αναφορές) 
και ακολουθούν η αναγνώριση της καλοσύνης του φίλου, τα αµοιβαία συναισθήµατα αγάπης, η 
οικειότητα και η ευθυµία (βλ. πίνακα 7 στο Παράρτηµα, σελ. 136) . 
 
          Επιχειρώντας µια ερµηνεία της συµπεριφοράς τους θα λέγαµε ότι η ηλικία, η προσωπικότητα και 
το αυξηµένο άγχος αποχωρισµού από το οικογενειακό περιβάλλον επιδρά καθοριστικά στην κοινωνική 
συµπεριφορά τους. 

          Έκπληξη είναι η περίπτωση των δύο αγοριών, του Αλέξανδρου, που επίσης είναι αποµονωµένος 
και φοβισµένος, όµως συνηθίζει ν� απασχολείται µόνος ή συχνά µε έναν συµπαίκτη � τον Γιώργο � που 
αποχώρησε την προηγούµενη του τεστ.  Και βέβαια η επιλογή του Πέτρου, του οποίου η βίαιη 
συµπεριφορά τροµοκρατούσε την οµάδα, αλλά αρκετοί θα τον ήθελαν να είναι «φίλος», µάλιστα θα 
ήθελαν «να έπαιζε µαζί µας, σαν και εµάς και να µην φώναζε» (για τη δήλωση επιθυµητού φίλου/ης, βλ. 
Πίνακες, 8.9.10, σ.σ.137-138-139 αντίστοιχα). 
 
          Σχετικά τώρα µε τα παιδιά διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης παρατηρείται µεγάλη 
διαφοροποίηση κατά περίπτωση.  Ήδη αναφέρθηκαν οι Αλέξανδρος και Μαργαρίτα, που αν και 
φαίνονται αποµονωµένοι, δεν είναι όµοιες περιπτώσεις, καθώς για τον Αλέξανδρο διαφαίνεται θετική 
προοπτική.   
Η Νάντια έχει υψηλή θέση στην οµάδα, είναι κοινωνική, δυναµική.  Οι Ματίνα και Ελεονόρα αντίθετα 
έχουν χαµηλή θέση, αλληλεπιλέγονται, όχι όµως µε ισότιµη επιλογή (πρώτη επιλογή η Ματίνα για την 
Ελεονόρα και δεύτερη η Ελεονόρα για τη Ματίνα). 
 
          Γενικά η θέση των παιδιών διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης στην κοινωνική ιεραρχία της 
τάξης ερµηνεύεται ως σχετικά χαµηλή.  Όµως η χρονική στιγµή στην οποία διεξήχθη το τεστ είναι 
αρκετά πρώιµη και επιτρέπει τον σχηµατισµό µιας γενικής άποψης για την σύναψη των πρώτων 
κοινωνικών και φιλικών σχέσεων, π.χ. η επιλογή του Αλέξανδρου, για τον οποίο η οµάδα, κυρίως των 
αγοριών, εκδηλώνει µια επιφυλακτικότητα, αλλά µοιάζει σαν να προσδοκούν κάτι απ΄ αυτόν. 
Η κοινωνικότητα της Νάντιας διαφαίνεται και στο τεστ και η θέση της στην κοινωνική ιεραρχία είναι 
υψηλή.  Η Ελεούσα γίνεται αποδεκτή ως τρίτη επιλογή από αρκετά παιδιά, ενώ πιο αποµονωµένες οι 
Ματίνα και Μαργαρίτα.  Η θέση της Ματίνας είναι έκπληξη, γιατί δεν συµβαδίζει µε την κοινωνική 
συµπεριφορά της.  Ενώ παίζει συχνά µε µια οµάδα κοριτσιών και είναι συχνά στο κέντρο του 
ενδιαφέροντος, φροντίζει για τις ανάγκες των άλλων, παρατηρείται µια επιφυλακτικότητα εκ µέρους 
τους.   
 
          Τέλος, τέθηκαν άµεσες ερωτήσεις στα παιδιά διαφορετικής προέλευσης που αναφέρονταν στη 
διαφορετικότητα της καταγωγής τους και στην συνειδητοποίηση αυτής.  Οι αντιδράσεις ήταν 
διαφορετικές: παρατηρήθηκε αρχικά αναστάτωση και αµηχανία από όλους τους ερωτώµενους, όµως οι 
Νάντια και Ελεονόρα ξαφνικά έγιναν οµιλητικές και δήλωσαν ότι γνωρίζουν την διαφορετική 
προέλευσή τους και οι δύο µίλησαν για τα αδέλφια τους και τα ονόµατά τους στη µητρική τους γλώσσα.  
Μάλιστα η Ελεονόρα, που κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ήταν δύσθυµη, νευρική και λακωνική, 
έγινε λαλίστατη, χαµογελούσε, κινητοποίησε και στοιχεία της σωµατικής επικοινωνίας, µε κινήσεις των 
χεριών και εκφράσεις. 
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Ακόµα καταγράφηκε µια έντονη συναισθηµατικά άρνηση από τους Ματίνα, Αλέξανδρο και Μαργαρίτα 
να δηλώσουν κάτι για τη διαφορετικότητα της καταγωγής τους, ο Αλέξανδρος µάλιστα αντέδρασε µε 
αποχώρηση σε κατάσταση πανικού και η Ματίνα µε σιωπή και χαµόγελο αµηχανίας.  
Οι καταγραφείσες συµπεριφορές είναι διαµετρικά αντίθετες και είναι δύσκολο να οδηγηθούµε σε 
ασφαλές συµπέρασµα σχετικά µε το αν τα παιδιά έχουν συνείδηση της διαφορετικότητάς τους ή 
διαχειρίζονται την πληροφορία αυτή υπό το κράτος της άγνοιας, του επίκτητου φόβου και καχυποψίας 
που τους επέβαλε η οικογένεια ή αιφνιδιάστηκαν από το ξαφνικό και πρωτόγνωρο ενδιαφέρον του 
περίγυρου για τη διαφορετικότητά τους.  Ακόµα η θετική ανταπόκριση που καταγράφηκε δεν είναι 
ακόµα εφικτό να γνωρίζουµε, αν οφείλεται στην συνειδητοποίηση της καταγωγής ή στον ενθουσιασµό 
για την στάση της ερευνήτριας απέναντι σε αυτό. 
 
          Τα παιδιά της οµάδας βρίσκονται ακόµα σε µια διαδικασία αναζητήσεων και πειραµατισµών, 
όπου µέσα στις συνεχείς εναλλαγές συµπαικτών, γνωρίζονται µεταξύ τους και ψάχνουν κοινά στοιχεία 
που θα επιτρέψουν την σύναψη κοινωνικών και ίσως αργότερα φιλικών σχέσεων..   
 
          Σ� αυτήν τη ρευστή κατάσταση, όπου όλα τα παιδιά αναζητούν φίλους, τα συνεσταλµένα και 
αποµονωµένα έχουν την ίδια θέση στην κοινωνική ιεραρχία µε τα παιδιά διαφορετικής πολιτισµικής 
προέλευσης, που αποφεύγουν όµως να εµπλακούν σε πρωτόγνωρες γι΄ αυτά καταστάσεις και απέχουν.  
Οι πιο δυναµικοί και κοινωνικοί είναι εκείνοι που καταγράφονται και ως πιο δηµοφιλείς σε αυτήν την 
πρώτη συστηµατική καταγραφή των σχέσεων των παιδιών. 
 
7.3.2.   ∆εύτερο κοινωνιοµετρικό τεστ 

 
          Τα αποτελέσµατα του πρώτου τεστ µπορούν να συγκριθούν µε ασφάλεια µόνο µε αυτά του 
τρίτου, καθώς το δεύτερο ήταν πιο απλό και πρόχειρο.  Η χρονική απόσταση του πρώτου 
κοινωνιοµετρικού τεστ από το δεύτερο ήταν ένας µήνας, όµως δεν ήταν αρκετή, για να µην επηρεάσει 
τη µνήµη, αλλά και τη διάθεση συµµετοχής των παιδιών, που έδειξαν µεγάλη απροθυµία και ενόχληση 
παρά το διαφορετικό τρόπο οργάνωσής του.  Ζητήθηκε από τα παιδιά να ζωγραφίσουν τον καλύτερο/η 
φίλο/η τους στο νηπιαγωγείο και να τον ονοµατίσουν.  ∆εν θέλησαν να συµµετάσχουν όλοι, η διάθεσή 
τους ήταν αρνητική, µ� αποτέλεσµα να υπονοµεύσουν το αποτέλεσµα. ∆όθηκαν κάποια στοιχεία, που 
όµως δεν είναι αρκετά και αξιόπιστα, ώστε να καταλήξουµε σε κάποια ασφαλή συµπεράσµατα (βλ. 
Παράρτηµα, πίνακας 12, σελ. 141). 
 
          Το µόνο σηµαντικό και ασφαλές συµπέρασµα που µπορούµε να εξάγουµε από αυτό το 
κοινωνιοµετρικό τεστ είναι ότι οι εξακολουθούν οι επιλογές των φίλων να επηρεάζονται από τα 
κριτήρια του φύλου και της ηλικίας.  Ακόµα η τάση πειραµατισµών και αναζητήσεων φίλων και 
συµπαικτών εξακολουθεί να υπάρχει, λιγότερο έντονη όµως. 
 
7.3.3. Τρίτο κοινωνιοµετρικό τεστ 
 
          Έτσι, µόνο το τρίτο τεστ είναι εγκυρότερο και ασφαλέστερο, καθώς το ενδιαφέρον ήταν 
µεγαλύτερο, η συνεργασία ευκολότερη, αν και δεν έλειψαν τα παράπονα και οι αστεϊσµοί.  Το τεστ 
εφαρµόστηκε µετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, στα παιδιά τέθηκαν οι ίδιες µε το πρώτο τεστ 
ερωτήσεις, ώστε να ελεγχθούν τυχόν αλλαγές στις φιλικές επιλογές των παιδιών και στις προτιµήσεις 
τους (για τις ερωτήσεις, βλ. Παράρτηµα, πίνακας 6, σελ. 136).  
Το τεστ πραγµατοποιήθηκε στη δεύτερη αίθουσα που διαθέτει το νηπιαγωγείο, η οποία ήταν επίσης 
διακοσµηµένη µε υλικά του νηπιαγωγείου, ενώ είχε ληφθεί µέριµνα για ευνοϊκές συνθήκες  
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              Πίνακας  13 :  Κοινωνιόγραµµα τρίτου κοινωνιοµετρικού τεστ : " Ποιος/α είναι ο/η καλύτερος/η φίλος/η ;   
                                            Ο/Η δεύτερος/η, τρίτος/η;� 
                              ΣΥΝΟΛΟ :  21              αγόρια          κορίτσια             απλή επιλογή:                          α�  αµοιβαία επιλογή: 
                                                                                                                                       πρώτη επιλογή:                       β�γ� αµοιβαία επιλογή:  
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(θερµοκρασία, φωτισµός, ησυχία).  Η προθυµία των παιδιών για συµµετοχή ήταν πολύ µεγάλη και οι 
απαντήσεις τους σύντοµες και ακριβείς.  Μάλιστα το τεστ ολοκληρώθηκε στο µισό χρόνο σε σχέση µε 
το πρώτο.  ∆εν έλειψαν µάλιστα και οι αστεϊσµοί: «Πάλι για τους φίλους µου µε ρωτάτε, κυρία, ρώτα 
και άλλα !» ή «∆εν θυµάστε ποια είναι η καλύτερή µου φίλη;». 
 
        Εδώ καταγράφεται και πάλι επιλογή κατά φύλο: µεταξύ των αγοριών, µόνο δύο επιλέγουν 
κορίτσια για δεύτερη και τρίτη επιλογή, ενώ τα κορίτσια και πάλι επιλέγουν και αγόρια, επτά, αλλά 
καταγράφεται και µια πρώτη επιλογή από κορίτσι σε αγόρι, η Βαγγελιώ επιλέγει τον ∆ηµήτρη ως πρώτη 
επιλογή ! 
Ο ηλικιακός διαχωρισµός εξακολουθεί να υφίσταται, όµως οι πρώτες επιλογές µεταξύ νηπίων - 
προνήπιων αυξάνονται σηµαντικά δείχνοντας ότι η αποδοχή των προνήπιων αυξήθηκε, όπως και η  
συµµετοχή τους στις οµάδες παιχνιδιού.  
Όµως η µεγάλη αριθµητική τους παρουσία είναι αναµενόµενο να οδηγήσει σε υψηλό βαθµό συσχέτισης 
µεταξύ νηπίων � προνήπιων.  Οι επιλογές λόγω συγγενικών σχέσεων εξαλείφονται εκ µέρους των 
κοριτσιών (Βαγγελιώ και Ελένη), ενώ για πρώτη φορά ο Τάσος επιλέγει την εξαδέλφη του, Βαγγελιώ. 
 
         Σηµαντικό στοιχείο είναι ότι, ο αριθµός των αποµονωµένων παιδιών έχει µειωθεί σηµαντικά και 
καταγράφονται δύο περιπτώσεις: ο Πέτρος, που όµως και πάλι έχει επιλεχθεί ως «επιθυµητός» φίλος 
από 2 συµµαθητές του, και ο Αντρέας, που επιλέχθηκε από τον Τάσο, ο οποίος δήλωσε ότι τον συµπαθεί 
λόγω του χιούµορ του: «είναι αστείος και µε κάνει να γελάω».  Η αιτιολόγηση της θέσης του Πέτρου 
στην κοινωνική ιεραρχία έγινε στην παρουσίαση του πρώτου κοινωνιοµετρικού τεστ νωρίτερα.  Η 
περίπτωση του Αντρέα είναι διαφορετική: καθώς το τεστ έγινε σχεδόν ένα µήνα µετά την άφιξή του, ο 
Αντρέας πειραµατιζόταν µε τα υλικά και βέβαια µε τους νέους φίλους του.  Η συστολή του Αντρέα, η 
µειωµένη ελληνοµάθεια, δεν του επέτρεψε να έχει υψηλότερη θέση, παρά την συνεχή συµµετοχή του σε 
οµάδες παιχνιδιού, την µεγάλη εκφραστικότητα και το χιούµορ του. Τα παιδιά ήταν σαφώς 
επιφυλακτικά απέναντί του � µία στάση που επιβεβαιώνεται και από τις παρατηρήσεις και την ίδια τη 
νηπιαγωγό, που είναι εντυπωσιασµένη από την ταχεία προσαρµογή του, αλλά δηλώνει ότι «χρειάζεται 
χρόνο για να βρει τη θέση του». 
 
          Η βελτίωση της θέσης της Μαργαρίτας - επιλέχθηκε ως πρώτη επιλογή από την Ελισάβετ, είναι 
τυπική, καθώς η σχέση τους είναι ανύπαρκτη, οι παρατηρήσεις αλλά και η νηπιαγωγός δεν την 
επιβεβαιώνουν.  Η Ελισάβετ προστάτευε συχνά την Μαργαρίτα, ειδικά στο διάλειµµα και πιθανόν το 
γεγονός αυτό να την ωθεί σε αυτή την επιλογή.  Η επιλογή δεν είναι αµφίδροµη. 
 
          Άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι δυάδες διατηρούνται µε αρκετές ανακατατάξεις. ∆ιασπάται 
κάπως η µεγάλη συγκέντρωση προτιµήσεων µεταξύ των αγοριών, που καταγράφηκε στο πρώτο 
κοινωνιοµετρικό τεστ.  Το ίδιο συµβαίνει και στα κορίτσια, σε µικρότερη όµως έκταση.  Η θέση του 
Βαγγέλη, του ∆ηµήτρη βελτιώθηκαν σηµαντικά � θετική διάθεση προς αυτούς είχε καταγραφεί και στο 
πρώτο κοινωνιοµετρικό τεστ.   
 
          ∆ηµοφιλέστερα παιδιά παραµένουν οι Βαγγέλης, Νάντια, Σοφία, ενώ θεαµατική είναι η 
βελτίωση της θέσης στην κοινωνική ιεραρχία του Αλέξανδρου, που είναι δεύτερος σε συνολικές 
επιλογές µετά τον Βαγγέλη !  Η βελτίωση αυτή επιβεβαιώνει και την πρόβλεψη στο πρώτο τεστ, τη 
θετική στάση και την επιλογή ως «επιθυµητού φίλου».  Παρά τα προβλήµατα που αντιµετώπιζε ήταν πιο 
δυναµικός, φρόντιζε τους άλλους, κυρίως τον Βαγγέλη, διεκδικούσε αποτελεσµατικότερα, 
επικοινωνούσε λεκτικά και µη λεκτικά µε αποτελεσµατικότερο τρόπο, ήταν πιο ήρεµος.  Αντίθετα η 
θέση της Σοφίας µειώθηκε όχι σηµαντικά � οι συχνές απουσίες είναι µια πιθανή εξήγηση, ενώ η θέση 
της Ελισάβετ βελτιώθηκε. 
Ο ∆ηµήτρης γίνεται επίσης σηµαντικό στέλεχος και είναι και σηµαντική επιλογή και για τα κορίτσια, 
προς τα οποία ήταν προστατευτικός, φρόντιζε να µην τα ενοχλούν και τα παρηγορούσε, όταν συνέβαινε  
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κάτι.  Ειδικά είχε υπό την προστασία του την Φωτεινή, των οποίων η συµπάθεια εκδηλωνόταν ακόµα µε 
εναγκαλισµούς και κοινές δραστηριότητες.   
Αντίθετα η θέση της Νάντιας στην οµάδα υποχώρησε, αν και εξακολουθούσε να είναι δυναµική και να 
παίζει µε πολλά παιδιά, όµως ο αυταρχικός της χαρακτήρας και η εριστικότητά της πιθανόν να 
ενόχλησαν τις συµπαίκτριές της.   
 
          Βελτίωση, τουλάχιστον σε δεύτερες επιλογές καταγράφεται και για την Ελεονόρα, η οποία µέσα 
στο χρονικό διάστηµα των δύο µηνών, µείωσε τις κρίσεις θυµού και πανικού, αναµειγνυόταν σε πολλές 
δραστηριότητες αποµακρυνόµενη από το πλευρό της Ματίνας, η χρήση των ελληνικών αυξήθηκε και σε 
συνδυασµό µε την αναγνώριση του ταλέντου της στη ζωγραφική και της καλαισθησίας της από την 
νηπιαγωγό και την οµάδα, βελτίωσε την αυτοπεποίθησή της, άρα και τη γενικότερη συµπεριφορά της µε 
άµεσο αντίκτυπο στην κοινωνικότητά της.  ∆ηλώθηκε ως φίλη από αρκετά παιδιά και ανάµεσά τους και 
παιδιά που δεν είχαν ιδιαίτερες σχέσεις, όπως ο Μάρκος. Καταγράφεται λοιπόν µια γενική συµπάθεια 
προς αυτήν. 
Αντίθετα, η θέση της Ματίνας σηµειώνει µικρή υποχώρηση, η σχέση της µε την Ελεονόρα παραµένει 
σταθερή, αµφίδροµη αλλά όχι ισότιµα (πρώτη επιλέγει η Ελεονόρα τη Ματίνα και δεύτερη η Ματίνα 
την Ελεονόρα).  Η απουσία της Ματίνας για µεγάλο χρονικό διάστηµα και η κούραση και απροθυµία για 
παιχνίδι που εκδήλωνε συχνά, ίσως να ευθύνονται γι� αυτό, όµως ενδυναµώνει την σχέση της µε την 
Νάντια, όπου καταγράφονταν συγκρούσεις στην καθηµερινή τους επικοινωνία. 
 
 

Πρώτο τεστ Τρίτο τεστ 

Πρώτη αµοιβαία επιλογή Πρώτη αµοιβαία επιλογή 
Σοφία � Μαριάννα Σοφία � Μαριάννα  
Νάντια � Έλσα Νάντια � Έλσα 
Τάσος � Παύλος Στέλιος � Αλέξανδρος 
∆εύτερη αµοιβαία επιλογή ∆εύτερη αµοιβαία επιλογή 
Σοφία � ∆ηµήτρης Ελισσάβετ � Σοφία 
----------------------- ∆ηµήτρης � Φωτεινή  
----------------------- Τάσος � Στέλιος 
Τρίτη αµοιβαία επιλογή Τρίτη αµοιβαία επιλογή 
Νάντια � Έλσα ----------------------------- 

                                                Πίνακας 5 : Αµοιβαιότητα επιλογών: καλύτερος.η φίλος/η,  
                                                                     δεύτερος και τρίτος καλύτερος/η φίλος/η / 
                                                Πηγή : πρώτο και τρίτο κοινωνιοµετρικό τεστ. 
                              
          Σχολιάζοντας τον παραπάνω πίνακα παρατηρούµε ότι, παρά τις συνεχείς ανακατατάξεις, τις 
συγκρούσεις και τις δηµόσιες δηλώσεις για µη φιλία, παρά τους πειραµατισµούς, αλλά και το χρονικό 
διάστηµα µεταξύ των δύο τεστ, παρατηρείται ότι υπάρχουν σταθερές και αµοιβαίες δυάδες σε ισότιµη 
θέση, δηλαδή η αξιολόγηση της σχέσης και από τα δύο µέρη είναι ίδια. Παρατηρούµε ότι οι δυάδες είναι 
µεταξύ παιδιών ίδιου φύλου, εκτός από δύο, που αφορούν τον ∆ηµήτρη και δείχνουν την αγάπη και 
φροντίδα που δείχνει σε κορίτσια � προνήπια.  Οι παραπάνω σχέσεις καταγράφηκαν και από τις 
παρατηρήσεις και τις διαπιστώσεις της νηπιαγωγού και δείχνουν ότι τα παιδιά, πέρα από αυτόν/ήν που 
θεωρούν ως την ισχυρότερη συναισθηµατικά σχέση, έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν και άλλες 
φιλικές σχέσεις και µάλιστα να τις ιεραρχούν πολύ προσεκτικά. 
Τα παιδιά δείχνουν ότι παραµένουν σταθερά στις προτιµήσεις τους σε γενικές γραµµές και το στοιχείο 
που ορίζει ως φιλική αυτή την σχέση, πάντα σύµφωνα µε τις απαντήσεις των παιδιών, είναι το κοινό 
παιχνίδι, είναι η κύρια αιτία, εξακολουθεί να κυριαρχεί, µάλιστα η συχνότητά του έχει αυξηθεί 
σηµαντικά (14 επιλογές), ενώ τα αισθήµατα συµπάθειας και αγάπης φαίνεται ότι κεντρίζουν το 
ενδιαφέρον των παιδιών και διατηρούν την εντύπωση της φιλίας (βλ. Παράρτηµα, πίνακα 7 σελ. 136). 
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          Παρ� όλο που τα κοινωνιοµετρικά τεστ θεωρούνται ως ενδεικτικά των σχέσεων που 
αναπτύσσονται µεταξύ των µελών µιας οµάδας, στην συγκεκριµένη έρευνα, η σύγκρισή τους επιτρέπει 
την τεκµηρίωση της ισχύος του κριτηρίου της έστω σχετικής σταθερότητας, που αναγνωρίζεται και από 
την παρατήρηση της ερευνήτριας, αλλά και τις δηλώσεις νηπιαγωγού και γονιών. 
Στο χρονικό διάστηµα παραµονής στο ερευνητικό πεδίο καταγράφεται σταθερότητα στην επιλογή 
φιλικών σχέσεων σε µεγάλη πλειοψηφία µεταξύ των παιδιών, µια ένδειξη που οδηγεί σε υποθέσεις για 
ανάλογη µελλοντική πορεία των σχέσεων στο πρώιµο όµως χρονικό διάστηµα διεξαγωγής της έρευνας 
που διαταράσσει την σταθερότητα των δεδοµένων. 
 
          Η διαφορετικότητα της καταγωγής των παιδιών που ρωτήθηκαν γι� αυτό και πάλι παρουσίασε 
σηµαντικές διαφοροποιήσεις: πεισµατική άρνηση (Ματίνα, Μαργαρίτα, Αλέξανδρος) και παραδοχή 
(Ελεονόρα, Αντρέας, Νάντια).  Και στις δύο περιπτώσεις κοινό στοιχείο είναι ότι τα παιδιά 
αδυνατούσαν να προχωρήσουν σε περαιτέρω αναφορές.  Η συνειδητοποίηση της διαφορετικής 
καταγωγής, της διπλής διπολιτισµικής ταυτότητας δεν µοιάζει εφικτή από τα παιδιά, ούτε όµως και η 
απόλυτη αντίληψη περί ελληνικής ταυτότητας των ελληνοπαίδων της οµάδας. 
 
          Τα κοινωνιοµετρικά τεστ δείχνουν µια εξ αρχής καλή θέση των παιδιών διαφορετικής 
πολιτισµικής προέλευσης.  Οι πρώτες επιλογές είναι λίγες, όµως η θέση τους είναι αρκετά καλή, η οποία 
µάλιστα βελτιώθηκε σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.  Η παρουσία αποµονωµένων προνήπιων και 
ανάµεσά τους και της Μαργαρίτας, δείχνει ότι η θέση και η συµπεριφορά τους είναι κοινή, αλλά και ότι 
ο ηλικιακός παράγοντας είναι σηµαντικός για την κοινωνική συµπεριφορά των παιδιών.   
Η προσπάθεια εκ µέρους των «αποµονωµένων» παιδιών να συµµετάσχουν σε δραστηριότητες, δηλαδή η 
κινητοποίησή τους, είναι µια ενδεικτική συµπεριφορά που ανιχνεύεται και ερµηνεύεται από τους 
άλλους, ώστε να αναπτυχθούν, αν και άλλοι ενεχόµενοι παράγοντες.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.4. Μετασχηµατισµός των κοινωνικών σχέσεων σε φιλικές � κριτήρια 
 
           Η καθηµερινή συναναστροφή των παιδιών στο νηπιαγωγείο, η παροχή σηµαντικών 
επικοινωνιακών ευκαιριών, η αίσθηση αποδοχής και ασφάλειας που αντλούν τα παιδιά, είτε εξαιτίας της 
διαµόρφωσης του ευρύτερου παιδαγωγικού συγκείµενου είτε εξαιτίας των συµπαικτών τους, είναι 
δυνατό να µετατρέψει τις πρώτες κοινωνικές συναναστροφές σε φιλικές σχέσεις. 
Η αναγνώριση και ο χαρακτηρισµός των ισότιµων σχέσεων των παιδιών ως φιλικές και κυρίως των 
παιδιών διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης είναι το ερευνητικό αντικείµενο του συγκεκριµένου 
ερωτήµατος. 
 
          Οι προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισµό των σχέσεων σε φιλικές είναι πολλές και σχετικά ασαφείς, 
καθώς ο καθορισµός της έννοιας «φιλία» από τα παιδιά διαφέρει σηµαντικά από τον ορισµό των 
ενηλίκων: είναι µια βιωµατική προσέγγιση και γι� αυτό το συγκεκριµένο κάθε φορά πρόσωπο και η 
ποιότητα της σχέσης τους καθορίζει και τον ορισµό της έννοιας.  Η ασάφεια και η προφανής 
υποκειµενικότητα στην αντίληψη της φιλίας από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας κάνει απαραίτητη τη 
χρήση κριτηρίων, τα οποία έχουν ορίσει έγκριτοι ερευνητές και επιτρέπουν το χαρακτηρισµό µιας 
σχέσης ως φιλικής. 
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          Τα κριτήρια που ορίστηκαν και χρησιµοποιούνται για το χαρακτηρισµό της 
ποιότητας της σχέσης αυτής είναι: 
1. η φυσική εγγύτητα 
2. η σταθερότητα 
3. η κοινή δραστηριότητα 
4. η φυσική οµοιότητα 
5. η οικειότητα 
6. οι διαφωνίες και η επίλυσή τους 
7. η αλληλεξάρτηση και η αλληλοβοήθεια 
(Περισσότερα στοιχεία για τα κριτήρια, βλ. στην αναδίφηση της βιβλιογραφίας, σ.σ. 29-31). 
Η παρατήρηση της κοινωνικής συµπεριφοράς των παιδιών στις καθηµερινές τους συναναστροφές έγινε 
µε γνώµονα τα παραπάνω κριτήρια, που επιτρέπουν την αναγνώριση και το χαρακτηρισµό των σχέσεων 
αυτών σε φιλικές.   
 
          Από τα παραπάνω κριτήρια : 
1.Εξαιρέθηκε το κριτήριο της σταθερότητας, γιατί το χρονικό διάστηµα που διεξήχθη η έρευνα ήταν 
αρκετά πρώιµο και οι πειραµατισµοί στις επιλογές των παιδιών ήταν συχνοί, αλλά και γιατί η συνολική 
παραµονή στο ερευνητικό πεδίο δεν επιτρέπει την απόλυτη χρήση του κριτηρίου αυτού. 
2.Τροποποιήθηκε το κριτήριο της φυσικής οµοιότητας, το οποίο κατά τη γνώµη της ερευνήτριας 
εµπεριέχει υποκειµενικά στοιχεία, χρειάζεται ειδική προσέγγιση ανάλυσης κοινών χαρακτηριστικών, 
ενσκήπτει έτσι ξαφνικά ζήτηµα βιολογικών χαρακτηριστικών και αξιολόγησης του φαινοτύπου των 
παιδιών, µια πρόταση µε πιθανές ρατσιστικές πηγές ή προεκτάσεις, γι� αυτό το κριτήριο αυτό 
περιορίζεται σε πιο αντικειµενικά στοιχεία, όπως η ηλικία και το φύλο. 
 
          Οι πρώτες µέρες εγκλιµατισµού, συνεχών ανακαλύψεων και πειραµατισµού των παιδιών στο 
νηπιαγωγείο έδωσαν τη θέση τους σε µια σταθερή ρουτίνα ως προς το πρόγραµµα και τις δυνατότητες 
ελεύθερης και οργανωµένης συναναστροφής.  
Οι κοινωνικές σχέσεις των παιδιών έγιναν πιο σταθερές, συχνές.  Σε δραστηριότητες που απαιτούνται 
ζευγάρια, παρατηρήθηκε τώρα µια γενική τάση αναζήτησης του οικείου συµπαίκτη, µια συνειδητή 
αναζήτηση εγγύτητας.  Ακόµα καταγράφηκε τάση σχηµατισµού δυάδων, που είτε παίζουν µαζί, είτε 
σχηµατίζουν µεγαλύτερες οµάδες.  Ο τολµηρότερος παρότρυνε το άλλο µέλος να δοκιµάσει νέα 
πράγµατα, να προσπαθήσει, ενώ το βοηθούσε και το υπερασπιζόταν.  Άλλο κοινό στοιχείο ήταν ότι 
αυτές οι δυάδες αποτελούνταν από παιδιά του ίδιου φύλου, ενώ οι περισσότερες και από παιδιά ίδιας 
ηλικιακής βαθµίδας, µ� ελάχιστες εξαιρέσεις. 
 
          Από την στιγµή που δύο παιδιά «αποφασίσουν» να είναι φίλοι, είτε λόγω οµοιοτήτων, είτε λόγω 
συναισθηµατικής ασφάλειας, είτε για άλλους λόγους, έχουν τη διάθεση να είναι πάντα κοντά, σε 
φυσικό, σωµατικό επίπεδο.  Αυτό ίσχυε σε όλες τις εκφάνσεις της καθηµερινότητας: στο ελεύθερο 
παιχνίδι, στο φαγητό, στο διάλειµµα, στις οργανωµένες δραστηριότητες.  
 
           Στα κορίτσια, που ασχολούνται στο ελεύθερο παιχνίδι συνήθως µε εικαστικά στα τραπέζια 
εργασίας ήταν πιο εύκολο να καταγραφεί, µάλιστα η απουσία κάποιας από το τραπέζι κινητοποιούσε 
την φίλη της να της κρατήσει τη θέση και αυτό γινόταν σεβαστό: η Έλσα σηκώθηκε να πάρει κάτι από 
την τσάντα της, η Έλενα θέλησε να καθήσει εκεί και η Νάντια της είπε αυστηρά αποτρέποντάς την: 
«αφού κάθεται η Έλσα µου εδώ, δεν το βλέπει;»  Η Έλενα παραιτήθηκε αµέσως και µάλιστα διευκόλυνε 
την Έλσα να καθίσει.  Στα αγόρια που κινούνταν συνεχώς ή έπαιζαν µε το οικοδοµικό υλικό, η ακριβής 
καταγραφή των θέσεων ήταν πιο δύσκολη, αλλά η εγγύτητα και πάλι διασφαλιζόταν µε τον σχηµατισµό 
νοητού κύκλου των συµπαικτών γύρω από το υλικό.  Τα αγόρια αποµονώνονταν στο κουκλοθέατρο, 
όπου έπαιζαν συχνά φανταστικά παιχνίδια, π.χ. το µετέτρεπαν σε περίπτερο πουλώντας εφηµερίδες ή σε 
φανταστικό ζωολογικό κήπο.   
 
          Η σηµασία της εγγύτητας διαφαίνεται και από την προσοχή που τα ίδια τα παιδιά έδιναν σε αυτό, 
καθώς το να επιδιώξει κάποιος/α να καθίσει δίπλα σε άλλον/η ισοδυναµούσε µε εξωτερίκευση της 
πρόθεσης ή της αποδοχής.   
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Η Ελεονόρα καθόταν µόνη στην πόρτα, τα κορίτσια (Σοφία, Έλσα, Νάντια, Έλενα, Ματίνα) 
ζωγράφιζαν και η Νάντια της φώναξε: «έλα να καθίσεις µαζί µας !»  Η πρόσκληση αυτή ήταν αρκετή 
για να κινητοποιήσει την Ελεονόρα και να καθίσει δίπλα στην Ματίνα.  
Την ίδια συµπεριφορά εκδήλωναν και τα προνήπια επιδιώκοντας την εγγύτητα, όπως η Σοφία και η 
Μαριάννα, που συναναστρέφονταν και εκτός σχολείου πολύ συχνά, σύµφωνα µε τα λεγόµενα των 
µητέρων τους και η σχέση τους πέρασε πολλά στάδια.  Η Σοφία, η οποία στο πρώτο κοινωνιοµετρικό 
τεστ αναδείχτηκε η πιο δηµοφιλής, καθόταν πάντα δίπλα στην Μαριάννα, η σχέση τους έµοιαζε 
ακλόνητη, όµως από τις συνεντεύξεις φάνηκε, προς µεγάλη έκπληξη ερευνήτριας και νηπιαγωγού, ότι οι 
µητέρες τους τις πίεζαν πολύ να κάνουν παρέα, η µητέρα της Σοφίας, γιατί θεωρούσε την Μαριάννα 
«καλό κορίτσι» και την οικογένειά της αξιόλογη, «άλλωστε είµαστε φίλες µε την µητέρα της» και η 
µητέρα της Μαριάννας, γιατί «πιστεύω ότι η Μαριάννα είναι διστακτικό παιδί, ενδιαφέροµαι πολύ για 
την κοινωνικότητά της και γι� αυτό την στέλνω στο σχολείο τόσο νωρίς».  Η σχέση τους υπήρχε και 
ήταν φιλική, όµως η επίδραση των µητέρων ήταν µεγάλη και συχνά δυσχέραινε την επικοινωνία τους. 
 
          Η εγγύτητα είναι σηµαντική ένδειξη φιλικών σχέσεων, αλλά και αναγκαία προϋπόθεση για την 
σύναψη των σχέσεων αυτών από τα παιδιά, καθώς επιτρέπει την καλύτερη οπτική επαφή, τη λεκτική και 
τη µη λεκτική επικοινωνία.  Συχνά οι φίλοι αγκαλιάζονται και αυτό είναι δείγµα καλής διάθεσης: ο 
∆ηµήτρης συνήθιζε να αγκαλιάζει τους φίλους του, τον Βαγγέλη, τον Τάσο, τον Παύλο, τον Αλέξανδρο, 
ο τελευταίος αρχικά ήταν διστακτικός και απέφευγε την σωµατική επαφή, µια τάση που ξεπέρασε 
αργότερα.  
 
          Η οργάνωση των γωνιών δραστηριοτήτων ήταν τέτοια, ώστε να λειτουργούν γωνιές που να 
επιτρέπουν την εγγύτητα: τα τραπέζια εργασίας, η κουζίνα, το µανάβικο, το κουκλοθέατρο και κυρίως η 
γωνιά των παζλ, επέτρεπαν στα παιδιά τη διαπροσωπική πια επικοινωνία και τη χαµηλόφωνη συζήτηση.  
Η επιλογή τους γινόταν και από τα δύο φύλα, αν και τα αγόρια ασχολούνταν µε εικαστικές 
δραστηριότητες λιγότερο συχνά από τα κορίτσια και πάντα βιαστικά.  Τα τραπέζια εργασίας δεν ήταν το 
σηµείο σύσφιξης των σχέσεων τους, προτιµούσαν την κίνηση, την σωµατική επαφή µε τον «πόλεµο» ή 
τις κατασκευές. 
Στις οργανωµένες δραστηριότητες κοινή ήταν η επιδίωξη για εξασφάλιση θέσεων κοντά από φίλους/ες 
και εδώ ο σφετερισµός θέσεων ήταν αιτία διενέξεων και επέµβασης της νηπιαγωγού.  Η δηµιουργία του 
κύκλου συζήτησης µε καρέκλες µείωσε τις εντάσεις επιτρέποντας την επιλογή θέσης δίπλα σε φιλικά 
πρόσωπα και την οµαλή επικοινωνία, χωρίς σωµατική επαφή.  Η συνεργασία µεταξύ φίλων ήταν 
περιορισµένη έως ανύπαρκτη, καθώς οι δραστηριότητες που οργανώθηκαν δεν προωθούσαν κάτι τέτοιο, 
εκτός από µία. 
 
          Οι συχνές απουσίες από το νηπιαγωγείο είναι «ζηµιογόνες» για την σύναψη κυρίως των φιλικών 
σχέσεων, που χρειάζονται χρόνο, ευκαιρίες και διάρκεια.  Η περίπτωση της Τασίας είναι 
χαρακτηριστική: η υπερπροστατευτικότητα της µητέρας της κυρίως, την έκανε να απουσιάζει συχνότατα 
και να αδυνατεί να ενταχθεί σε µια φιλική οµάδα.  Στο σύνολο των παρατηρήσεων εµφανίστηκε 8 
φορές, χωρίς αυτό να προκαλέσει την ανησυχία ή την παρέµβαση της νηπιαγωγού. Τα αποτελέσµατα 
των απουσιών της διαφαίνονται από τη θέση που κατέχει στην κοινωνική ιεραρχία της τάξης, έτσι όπως 
διαγράφεται στα τεστ, παρ� όλο που ήταν ένα πολύ δυναµικό και ταλαντούχο νήπιο, αλλά οι 
αλληλεπιδράσεις της ήταν σαθρές και ποσοτικά µειωµένες. 
 
          Η σηµασία της εγγύτητας για την σύναψη των φιλικών σχέσεων για τα ίδια τα παιδιά διαφαίνεται 
και κατά το χρονικό διάστηµα που προσφέρεται για το φαγητό.  Η διακοπή αυτή προσέφερε στα παιδιά 
νέες επικοινωνιακές ευκαιρίες.  Εξάλλου η πράξη αυτή, η τελετουργία για την συνεύρεση όλων γύρω 
από ένα τραπέζι είναι µια σηµαντική κοινωνική εκδήλωση πολύ οικεία στα παιδιά, ήδη από το 
οικογενειακό τους περιβάλλον, πρόκειται για µια διαχρονική και διαπολιτισµική τελετουργία, που 
συνεπάγεται την κατ� αρχήν ειρηνική σχέση και αλληλοαποδοχή των οµοτράπεζων. 
Αυτό το άρρητο µήνυµα είναι ισχυρό και επικουρικό της αποδοχής όλων, και των παιδιών διαφορετικής 
πολιτισµικής προέλευσης. 
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          Η εξασφάλιση κοντινής θέσης και επικοινωνίας κατά τη διάρκεια του φαγητού ήταν εξίσου 
σηµαντική µε άλλες δραστηριότητες.  Οι θέσεις που καταλάµβαναν τα παιδιά σταθεροποιήθηκαν σχεδόν 
από την έναρξη του σχολικού έτους και βέβαια και οι συνδαιτηµόνες: Σοφία � Μαριάννα, Ελεονόρα � 
Ματίνα, Γιώργος � Αλέξανδρος και µετά την αποχώρηση του πρώτου Βαγγέλης � Αλέξανδρος, 
Στέλιος � Παύλος, Έλενα � Ελισάβετ. 
Καταγράφηκαν όµως και περιπτώσεις παιδιών, που δεν είχαν σχηµατίσει ζεύγη και αυτό διαφαίνεται και 
από τη θέση τους στο τραπέζι, όπως ο Τάσος, ο Μάρκος, που κάθονταν όπου υπήρχε θέση, ο Πέτρος, 
που συνήθιζε να τρέχει µόνος στο χώρο και να αγκαλιάζει τους άλλους.  Τα αποµονωµένα παιδιά επίσης 
τρώνε µόνα: η περίπτωση της Μαργαρίτας είναι χαρακτηριστική, καθώς σ� όλες τις καταγραφές έτρωγε 
µόνη µε τις δύο καρέκλες εκατέρωθέν της άδειες !  
Και η νηπιαγωγός αντιλαµβανόταν το χρόνο του φαγητού ως ισχυρή ένδειξη των σχέσεων των παιδιών 
και εξήγαγε συµπεράσµατα για την κοινωνικότητα των παιδιών. 
 
          Κατά το χρονικό διάστηµα του φαγητού τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν 
χαµηλόφωνα σε δυάδες ή µικρές παρέες και να µοιραστούν ίσως και κάποια από τα τρόφιµα.  Η 
προσφορά φαγητού ήταν σηµαντική ένδειξη συµπάθειας και αποδοχής και δηµιουργούσε έντονα 
αισθήµατα µεταξύ των παιδιών.  Η Ελεονόρα συνήθιζε να προσφέρει µέρος από το φαγητό της, όπως 
και η Έλενα, είτε αν τους το ζητούσαν είτε οικειοθελώς, ως κίνηση συµπάθειας.  Τα αγόρια σπάνια 
προσέφεραν το φαγητό τους.   
Αναµενόµενο είναι ότι και στο φαγητό οι θέσεις διαχωρίζονται και µε κριτήρια φύλου, ενισχύοντας 
ακόµα περισσότερο την ισχύ του κριτηρίου της οµοιότητας κατά ηλικία και φύλο.  Ίσως τα ζεύγη φίλων 
που σχηµατίστηκαν να διαθέτουν και οµοιότητες στα εξωτερικά χαρακτηριστικά τους, όµως αυτό 
απαιτεί περαιτέρω κριτήρια οµοιότητας. 
 
          Η εγγύτητα µεταξύ των παιδιών που τρέφουν αισθήµατα συµπάθειας και αγάπης µεταξύ τους, 
όταν µάλιστα εξασφαλίζεται καθηµερινά και για τόσο µεγάλο χρονικό διάστηµα, επιφέρει και την 
ανάπτυξη της οικειότητας (επόµενο κριτήριο). 
Η ατοµικότητα, η περιχαράκωση γύρω από τον εαυτό αποσαθρώνεται και δίνει τη θέση του στην 
οικειότητα, την κοινοποίηση στον ισότιµο «άλλο» ιδιαίτερων και προσωπικών πληροφοριών.  
Η οικειότητα επιτρέπει στον Αλέξανδρο να ανοίξει την τσάντα του Βαγγέλη και να του στρώσει την 
πετσέτα του και το ίδιο έκανε αργότερα ο Βαγγέλης για τον Αλέξανδρο. Συχνά προσφέρεται παρηγοριά 
και ενίσχυση σε αυτούς που για διάφορους λόγους κλαίνε, µε αγκαλιές και τρυφερά λόγια.  Αγόρια όπως 
οι Βαγγέλης και ∆ηµήτρης φροντίζουν τους άλλους, ακόµα και αν δεν συνδέονται µε συχνή 
αλληλεπίδραση και αυτό τους κάνει αγαπητούς.  Χαρακτηριστική η περίπτωση του ∆ηµήτρη, που συχνά 
βοηθούσε την Φωτεινή, την αγκάλιαζε και την φρόντιζε, ενώ η συµπεριφορά του αυτή είχε ως 
αποτέλεσµα να την κινητοποιήσει και να αυξήσει την αλληλεπίδρασή της µε άλλους.   
 
          Η οικειότητα µεταξύ των παιδιών αναγνωρίζεται και από τις αλληλεκµυστηρεύσεις ακόµα και 
σηµαντικών οικογενειακών ζητηµάτων που προβληµατίζουν τα παιδιά.   
Οι εκµυστηρεύσεις είναι ένα σηµαντικό στοιχείο οικειότητας και εµπιστοσύνης µεταξύ των παιδιών που 
θεωρούνται φίλοι.  Τα παιδιά κατανοούν ότι έχουν τη δυνατότητα να εµπιστευτούν τον/την άλλο/η, να 
εκφράσουν τις πιο κρυφές σκέψεις και προβλήµατα σε ένα πρόσωπο του εξωοικογενειακού 
περιβάλλοντος.  Η εµπιστοσύνη και η αµοιβαιότητα των σχέσεων είναι ένα σηµαντικό βήµα προς την 
ανεξαρτησία, ένα βασικό ζητούµενο των παιδιών προσχολικής ηλικίας, που κατανοούν ότι πλέον 
µπορούν να συσφίξουν εξίσου σηµαντικές σχέσεις µε τις οικογενειακές, µε άλλα πρόσωπα και ν� 
αντλήσουν και να προσφέρουν συναισθηµατική ασφάλεια και βέβαια είναι και µια σηµαντική πηγή 
κοινωνικών γνώσεων, γιατί µέσω του «άλλου» βιώνουν έµµεσα κοινωνικές καταστάσεις που δεν 
εµφανίστηκαν ή δεν θα εµφανιστούν  στο δικό τους οικογενειακό περιβάλλον. 
Το σοβαρό πρόβληµα υγείας της θείας της Ματίνας έγινε αντικείµενο συζήτησης των κοριτσιών (Έλσα, 
Νάντια, Ελεονόρα, Σοφία, Ελισάβετ), τα προβληµάτισε και κύριος στόχος τους ήταν να παρηγορήσουν 
την Ματίνα, την αγκάλιαζαν � συχνότερα οι Ελεονόρα και η Σοφία. Το ίδιο συµβαίνει, όταν κάποιο  
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παιδί αντιµετωπίζει κάποιο πρόβληµα υγείας, όπως η Μαριάννα, την οποία περιέβαλλε η Σοφία µε 
µεγάλη αγάπη και φροντίδα: υπενθύµιζε στη νηπιαγωγό ότι η φίλη της έπρεπε να επισκεφτεί την 
τουαλέτα και προθυµοποιούταν πάντα να την συνοδεύσει. 
Τα παιδιά αντιµετώπιζαν και άλλα σοβαρά οικογενειακά προβλήµατα, όπως το στεγαστικό πρόβληµα 
λόγω του σεισµού ή διαζύγια και οικογενειακή βία, τα δύο τελευταία σε αυξηµένη συχνότητα, που 
προκαλούσαν άγχος, επιθετικότητα, ανασφάλεια κι εκρήξεις θυµού. 
 
          Η οικειότητα, τα αισθήµατα αγάπης και αναγνώρισης, η συµπάθεια που µοιράζονται τα παιδιά, 
κυρίως τα µέλη των δυάδων µεταξύ τους, έχει ως αποτέλεσµα να προσφέρεται και αλληλεξάρτηση, 
αλληλοβοήθεια, ένα ακόµα σηµαντικό κριτήριο παρατήρησης.  Πράγµατι παρατηρήθηκε συχνά η 
προσφορά βοήθειας προς τον φίλο/η, χωρίς αυτό να ζητηθεί.  Η Έλσα αποφάσισε να µεταφέρει την 
τσάντα της και της Νάντιας στη θέση τους και απάντησε στην ερευνήτρια ελαφρώς ενοχληµένη για την 
ερώτηση: «αφού πάω εγώ, γιατί να πάει και η Νάντια; η Νάντια µιλάει τώρα».  Η Ελεονόρα βοηθούσε 
την Ματίνα να τακτοποιήσει τα τρόφιµά της στο τραπέζι, γιατί συχνά πάθαινε ατυχήµατα και εκείνη της 
καθάριζε το τραπέζι: «η Ματίνα µου σκούπισε το χυµό που µου χύθηκε και τώρα σκουπίζω της 
Ματίνας, όλο σκουπίζουµε, κυρία». 
 
          Οι περιπτώσεις αλληλοβοήθειας που καταγράφηκαν είναι 15 και δεν περιορίζονται µόνο σε 
περιπτώσεις δυάδων, που συνδέονται µε φιλικές σχέσεις, αλλά και µεταξύ άλλων παιδιών που δεν 
συνδέονται µε σχέση φιλίας, τουλάχιστον σύµφωνα µε τα προκαθορισµένα κριτήρια, γιατί οι σχέσεις 
όλων των παιδιών ήταν φιλικές, ειρηνικές, δηµιουργικές, µε αρκετά βέβαια επεισόδια διαφωνιών και 
συγκρούσεων.   
  
          Στην αρχή του σχολικού έτους πολλά νήπια διόρθωναν προνήπια κυρίως, ώστε να σχηµατίζουν 
σωστά το σηµείο του σταυρού, ο Αντρέας παρακολουθούσε την πορεία της πρόβας και υπενθύµισε 
σπρώχνοντάς µπροστά τον Στέλιο ότι έπρεπε να απαγγείλει το ποίηµά του.  Ο Αλέξανδρος φρόντιζε να 
αποµακρύνει τον Πέτρο από τον Βαγγέλη, όταν δεχόταν τις επιθέσεις του και γινόταν πολύ βίαιος και 
παρορµητικός, µέχρι να εξασφαλίσει την ασφάλεια του Βαγγέλη.  Ένα πρωινό ο Βαγγέλης χτύπησε έξω 
από την τάξη το πόδι του, αρνιόταν να µπει στην τάξη για να µην τον δουν οι άλλοι να κλαίει, ο 
Αλέξανδρος εµπόδιζε τους πάντες να βγουν έξω και να τον δουν, τον κρατούσε για να περπατήσει και 
τον µιµήθηκε περπατώντας στο ένα πόδι λέγοντας στους άλλους: «είναι παιχνίδι, να !».  Έτσι φρόντισε, 
όχι µόνο για την σωµατική του κατάσταση, αλλά και για την φήµη και την αξιοπρέπεια του φίλου του. 
Ο Παύλος πρόσφερε συχνά τη βοήθειά του σε συµπαίκτες στο οικοδοµικό υλικό: ανέκφραστος, 
αµίλητος, αποτελεσµατικός, έβρισκε τρόπους για καλύτερη ισορροπία των κατασκευών των φίλων του, 
όταν αυτοί απελπίζονταν.   
  
          Σηµαντικό είναι ότι, σε όλες τις σχετικές καταγραφές, δεν ζητήθηκε η συµβολή και η βοήθεια από 
τους «ευεργετηθέντες», η προσφορά ήταν αυθόρµητη και καίρια.  Η νηπιαγωγός που ρωτήθηκε γι� αυτό 
το θέµα υποστηρίζει ότι ίσως η συµπεριφορά αυτή υποκινείται και από άλλα κίνητρα.  Η χαµηλή 
αυτοπεποίθηση και η ανάγκη για αποδοχή και αµοιβαιότητα των σχέσεων ωθεί κάποια παιδιά να 
προσφέρουν την βοήθειά τους για να προσεγγίσουν τον/την φίλο/η που επιθυµούν. 
 
          Ένα σηµαντικό στοιχείο της σχέσης που αναπτύσσουν τα παιδιά και που µοιάζει µε τυπική 
αναγνώριση είναι η δηµόσια δήλωση της φιλίας, ακόµα σε περίπτωση συγκρούσεων και εντάσεων, 
όταν διακόπτεται η σχέση, γίνεται µια δηµόσια δήλωση άρνησης της φιλίας.  Θεωρείται σηµαντικό από 
τα παιδιά να γνωρίζει η οµάδα την αποδοχή και την στενή συναισθηµατική σχέση που απολαµβάνει ένα 
µέλος µια δυάδας.  Συχνά τα ανασφαλή παιδιά επιζητούν τη δηµόσια αναγνώριση, η οποία συχνά 
υποκαθιστά την συµφιλίωση, ενώ η άρνηση της φιλίας λειτουργεί ως έµµεση σύγκρουση και απόρριψη.   
Η Έλενα µπήκε ένα πρωί ορµητικά στην αίθουσα, επέβαλε στη µητέρα της να παραµείνει, αγκάλιασε 
την Ματίνα µε την οποία συνοµιλούσε ψιθυριστά για ελάχιστα δευτερόλεπτα και φώναξε: «µαµά, µε την  
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Ματίνα είµαστε φίλες, φύγε τώρα !».  Ο Βαγγέλης στολίζοντας το χριστουγεννιάτικο δέντρο µε τον 
Αντρέα του είπε προβληµατισµένος και αγκαλιάζοντάς τον από το λαιµό: «φίλε, δεν έχουµε κεράκια !» 
Παρόµοια φράση διατύπωσε και ο Παύλος, που µετέφερε µια καρέκλα δίπλα στον Βαγγέλη και του είπε: 
«φίλε µου !» µε αποτέλεσµα ο Βαγγέλης να τον αγκαλιάσει. 
 
          Η ίδια τακτική προσέγγισης των άλλων και απόσπασης δηµόσιας δήλωσης φιλίας καταγράφηκε 
και από τα παιδιά διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης.  Συχνά ο Αλέξανδρος ρωτούσε τα υπόλοιπα 
µέλη της οµάδας παιχνιδιού, κυρίως τον ∆ηµήτρη,  η Ελεονόρα την Ματίνα, η οποία σχεδόν κάθε φορά 
την ακουµπούσε στον ώµο και της φώναζε κοροϊδευτικά στο αυτί: «ναι, σε έχω φίλη !». 
 
          Η ανάγκη για δηµόσια δήλωση της φιλίας ερµηνεύεται και ως αποτέλεσµα χαµηλής 
αυτοπεποίθησης των παιδιών, αλλά και ως ανάγκη λεκτικής επιβεβαίωσης και αναγνώρισης των 
συναισθηµάτων που προσφέρονται µέσα από την σχέση αυτή και στις δύο πλευρές και βέβαια αυτό 
αποτελεί ένα σηµαντικό γεγονός που θα πρέπει να γνωρίζει το σύνολο της οµάδας.  Ίσως είναι µια 
«τελετουργία», που περιέχει όλα εκείνα τα συναισθήµατα και τις επιβεβαιώσεις της αποδοχής και της 
αναγνώρισης που τα παιδιά επιζητούν από τους συνοµήλικούς τους, σύµφωνα πάντα µε την ερµηνεία 
της έννοιας αυτής από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας.  
 
          Οι φιλικές σχέσεις των παιδιών, ειδικά το πρώτο χρονικό διάστηµα, παρουσίασαν σηµαντικές 
διαταράξεις.  Η διεκδίκηση για την ικανοποίηση των προσωπικών αναγκών και επιθυµιών και η 
εξασφάλιση αρµονικών κοινωνικών σχέσεων και συνεργασιών είναι δύο σηµαντικές ανάγκες των 
παιδιών που αντιλαµβάνονται την αναγκαιότητα αναζήτησης συµπεριφορών, ώστε να επιτυγχάνεται 
ισόρροπη ικανοποίηση.  Οι ανάγκες αυτές αλληλοσυγκρούονται και συχνά προκαλούν διενέξεις 
(επόµενο κριτήριο).   
Η ανάγκη εξισορρόπησης των δύο αναγκών απαιτεί κοινωνική εκπαίδευση των παιδιών και χειρισµό 
των επιθυµιών και των αναγκών σε κοινωνικά αποδεκτή συµπεριφορά.  Αυτό επιτυγχάνεται µέσα από 
την κοινωνική τριβή και επικοινωνία των παιδιών: σε όσο περισσότερες επικοινωνιακές περιστάσεις 
εµπλακούν τα παιδιά, τόσο περισσότερο αντιλαµβάνονται τους µηχανισµούς εξισορρόπησης των 
κοινωνικών σχέσεων, αν και συχνά υπεισέρχονται και άλλοι παράγοντες: πρότυπα συµπεριφοράς του 
οικογενειακού περιβάλλοντος, συναισθηµατική κατάσταση, παιδαγωγικές παρεµβάσεις του 
εκπαιδευτικού, επίπεδο ωρίµανσης, ηλικία. 
 
          Ο τρόπος που τα παιδιά αντιδρούν σε µια διαφωνία διαφέρει σηµαντικά και εξαρτάται, όπως 
αναφέρθηκε και προηγουµένως, και από την προσωπικότητα, την προηγούµενη εµπειρία, αλλά και την 
ένταση των συναισθηµάτων κάθε φορά, αλλά και την φύση της σχέσης των αντίδικων. 
Η διεκδίκηση εκ µέρους των αγοριών ήταν σχεδόν πάντα µια δυναµική και βίαιη κίνηση, µε σωµατικές 
επιθέσεις και θυµό.  Η αναπαράσταση του «πολέµου» µε µορφή παιχνιδιού ήταν πιθανό να µετατραπεί 
σε πραγµατική σύγκρουση.  Εξάλλου η νευρικότητα, η επιθετικότητα ήταν ήδη σε υψηλά επίπεδα και η 
παραµικρή πρόκληση οδηγούσε σε συγκρούσεις, συχνά πολύ βίαιες και επικίνδυνες για την σωµατική 
τους ακεραιότητα.  Αυτό ίσχυε ακόµα και για τα ζεύγη φιλίας, µε µικρότερη ίσως ένταση. Οι συνέπειες 
της σύγκρουσης ήταν όµως περιορισµένες, γρήγορα συµφιλιώνονταν στα πλαίσια του κοινού, οµαδικού 
παιχνιδιού και αυτό γινόταν συνήθως χωρίς επεξηγήσεις, αλλά µε διαπραγµατεύσεις.   
Τα κορίτσια δεν επιδίδονταν σε τόσο βίαιες εκφράσεις των διεκδικήσεων και δεν επέλεγαν την 
σωµατική βία για να λύσουν τις διαφορές τους, επέλεγαν όµως τη λεκτική βία, µε προσβλητικές 
φράσεις, οργισµένες δηλώσεις άρνησης της φιλίας ακόµα και βωµολοχία, πολύ σπάνια όµως.   
 
          Στις διαφωνίες µεταξύ των κοριτσιών η διαπραγµάτευση ήταν ένα µέσο επίλυσης διαφωνιών 
αρκετά συχνό.  Τα παιδιά κατέφευγαν σε ιδιωτικές συζητήσεις και σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, 
ανακοίνωναν την κατάληξη της συζήτησης στην υπόλοιπη οµάδα.  Μια διαφωνία της Έλσας µε την 
Ελεονόρα οδήγησε στην εξαπάτηση της νηπιαγωγού από τις Έλσα, Νάντια, Σοφία, Ελισάβετ, Ματίνα, 
Μαριάννα και Ελεονόρα που βγήκαν από την αίθουσα και παρακολουθούσαν τα δύο κορίτσια να  
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συζητούν για µια παρεξήγηση που συνέβη, µάλιστα η Ματίνα υπερασπιζόταν την Ελεονόρα και η 
Νάντια την Έλσα και το επεισόδιο αυτό εξελισσόταν σε απόλυτη ηρεµία.   
 
          Αναφέροντας κάποιες περιπτώσεις ως µοντέλα συµπεριφοράς, καταγράφεται η παθητική, 
υποχωρητική συµπεριφορά µπροστά στις επιθυµίες του άλλου.  Συχνά η Έλσα ήταν υποχωρητική 
µπροστά στις επιθυµίες της Νάντιας, το ίδιο και η Ελισάβετ.  Η ισχυρή προσωπικότητα της Νάντιας και 
η σκληρότητα µε την οποία συχνά «τιµωρούσε» τις φίλες της, µε επιπλήξεις, ακόµα και δηλώσεις 
άρνησης φιλίας, την έκανε αυταρχική.  Ακόµα και η νηπιαγωγός δήλωσε ότι ενοχλείται από το πείσµα 
και την υπεροψία της Νάντιας, που συχνά εµποδίζει άλλους να συµµετάσχουν.  Ο Μάρκος χτύπησε την 
Ματίνα στο κουκλοθέατρο θέλοντας να της αρπάξει µια µαριονέτα και το σοκ ήταν τόσο µεγάλο, που 
εκείνη έµεινε ακίνητη, όπως και όλη η τάξη και στο ξέσπασµα της Ματίνας σε κλάµατα, η οµάδα 
επιτέθηκε λεκτικά στον Μάρκο, που κοιτούσε γύρω του απορηµένος.  Η Ματίνα δεν ήταν υποχωρητική 
στις διεκδικήσεις της, ήταν δυναµική, αλλά δεν συγκρουόταν µε τα κορίτσια που συναναστρεφόταν.  Με 
την Ελεονόρα ήταν υποµονετική και δεν διαφωνούσαν, µε την Νάντια ήταν διπλωµατική, δηλαδή την 
άφηνε να αποφασίζει και αργότερα έκανε αυτό που ήθελε αποφεύγοντας τις εκρήξεις της, αντίθετα µε 
την Έλσα.  Τα προνήπια γενικά απέφευγαν κάθε διεκδίκηση και διαφωνία: η Φωτεινή περιεργαζόταν 
ένα παιχνίδι, το οποίο της άρπαξε ο Τάσος από τα χέρια και εκείνη τον κοίταξε µελαγχολική και κάπως 
σοκαρισµένη, χωρίς ν� αντιδράσει. 
 
          Συχνά µια διαφωνία οδηγούσε σε αδιέξοδο και τα παιδιά αναζητούσαν την επέµβαση της 
νηπιαγωγού.  Η Ελεονόρα και η Φωτεινή ήταν αυτές που συχνότερα ζητούσαν δικαίωση από τη 
νηπιαγωγό.  Η στάση της όµως ήταν ουδέτερη ή αρνητική, κάθε φορά που της ζητούσαν να παρέµβει. 
Και βέβαια καταγράφηκαν και αρκετές περιπτώσεις δυναµικής διεκδίκησης και σύγκρουσης, που 
οδήγησε σε λεκτική και σωµατική βία, αλλά και σε δραστικότερα µέτρα, όπως την αλλαγή θέσης �  
κατάργηση εγγύτητας, την αποφυγή κοινού παιχνιδιού.  Η Ελισάβετ πήρε ένα παιχνίδι από την Έλενα 
και εκείνη της φώναξε: «δεν σε έχω πια φίλη, είσαι κακιά !», η παρέα της την πλησίασε και 
κατακεραύνωνε την Ελισάβετ για την πράξη της, µάλιστα δεν την δέχτηκαν αργότερα στο διάλειµµα να 
παίξει µαζί τους. 
 
          Η κοινή δραστηριότητα, το παιχνίδι, είτε πρόκειται για συµµετοχικό, δηλαδή για κοινή 
απασχόληση µε ένα αντικείµενο, είτε για συνεργατικό, δηλαδή εναρµόνιση των προθέσεων για την 
επίτευξη ενός κοινού και προκαθορισµένου στόχου, είναι ένα ζωτικό στοιχείο αναγνώρισης της 
ποιότητας των σχέσεων των παιδιών και το επόµενο κριτήριο. 
Η σπουδαιότητα του παιχνιδιού και η αναγκαιότητά του για την σωµατική, νοητική και συναισθηµατική 
ανάπτυξη των παιδιών αναπτύχθηκε εκτεταµένα κατά την επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας. 
 
           Τα κριτήρια εξάλλου που ήδη αναφέρθηκαν ως σηµεία αναφοράς και καθορισµού των σχέσεων 
των παιδιών, η εγγύτητα, οι διαφωνίες, η οικειότητα, η αλληλοβοήθεια, έχουν άµεση και αµφίδροµη 
σχέση µε το παιχνίδι.  Το παιχνίδι απαιτεί εγγύτητα και η εγγύτητα απαιτεί ένα κοινό στοιχείο, µια αιτία 
επικοινωνίας και φυσικής επαφής των παιδιών.  Και βέβαια η υιοθέτηση και η επίτευξη κοινών στόχων 
αποτελεί βασική επιδίωξη των παιδιών και καίριο συνδετικό µέσο για την ανάπτυξη θετικών 
αισθηµάτων αναγνώρισης, αποδοχής και αγάπης. 
Το παιχνίδι, η κοινή επιδίωξη και η διασκέδαση που αυτό προσφέρει προβλήθηκε από τα παιδιά στις 
συνεντεύξεις ως το κύριο αίτιο φιλίας µε το πρόσωπο που ανέφεραν.  Η ερµηνεία της έννοιας «φιλία» 
από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας γίνεται µε την υποκειµενική ταύτισή της µε τα χαρακτηριστικά του 
εκάστοτε φίλου � συµπαίκτη και είναι κυρίαρχη του τρόπου που τα ίδια τα παιδιά  �  της προσχολικής  
ηλικίας  �  αντιλαµβάνονται την έννοια της «φιλίας» (βλ. Παράρτηµα, πίνακα 7, σελ. 136). 
 
          Η αναζήτηση του σταθερού συµπαίκτη και φίλου/ης µε την είσοδο στην αίθουσα ήταν µια 
συχνότατη παρατηρούµενη συµπεριφορά.  Τα παιδιά, όταν εντόπιζαν τον φίλο τους, πέταγαν τα  
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υπάρχοντά τους στο πάτωµα και έτρεχαν προς αυτόν/ήν.  Όπως ήδη έχει αναφερθεί, το παιχνίδι ήταν 
δυνατό να περιλαµβάνει µόνο δύο άτοµα, αλλά και περισσότερα, ανάλογα µε την φύση του και τις 
συνθήκες. 
Καταγράφηκαν επίσης και αρκετές περιπτώσεις µοναχικού παιχνιδιού, κυρίως στην αρχή του σχολικού 
έτους, τα προνήπια επέλεγαν να παίζουν µόνα συχνότερα από τα νήπια.  Με το µοναχικό παιχνίδι 
ασχολούνταν παιδιά που ήταν πιεσµένα συναισθηµατικά ή θυµωµένα και απέφευγαν την 
συναναστροφή.  Αυτή η διάθεση και συµπεριφορά ήταν παροδική. 
 
          Στην αρχή του σχολικού έτους τα παιδιά πειραµατίζονταν σε πολλές γωνιές και άλλαζαν 
αναγκαστικά συµπαίκτες.  Αργότερα επέλεγαν να παραµείνουν για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα σε 
γωνιές δραστηριοτήτων, που έβρισκαν ευχάριστες, όπως και οι συµπαίκτες που συµπαθούσαν, π.χ. ο 
Αλέξανδρος επέλεγε συχνά το «µανάβικο», στο οποίο έπαιζε συχνά µε τον Γιώργο ή στη γωνιά των 
µεταµφιέσεων οι Σοφία � Μαριάννα, αλλά και οι Παύλος � Στέλιος � ∆ηµήτρης � Βαγγέλης έπαιζαν 
συχνά.  Ένα µόνο ερέθισµα, µια ιδέα, ήταν αρκετό να κινητοποιήσει έναν ή περισσότερους συµπαίκτες, 
όπως οι Έλσα, Νάντια και Φωτεινή, που έπαιζαν στην κουζίνα � από τις λίγες φορές που συµµετείχε η 
Φωτεινή, ξαφνικά η Έλσα προσποιήθηκε την άρρωστη και το παιχνίδι µετατράπηκε σε φροντίδα 
αρρώστου µε την Νάντια να παριστάνει τη γιατρό και την Φωτεινή την µαγείρισσα του σπιτιού της.   
 
          Η ενασχόληση µε τα εικαστικά, ιχνογραφία, κατασκευές, πλαστελίνη, επιτρέπει στα παιδιά, 
κυρίως στα κορίτσια, να επικοινωνήσουν µεταξύ τους και, παρακολουθώντας τη δουλειά των άλλων, να 
κρίνουν και να βελτιώσουν τη δική τους.  Ενώ ζωγράφιζαν µαζί µε τις Έλσα, Ελεονόρα, Σοφία, Έλενα, 
Ελισάβετ, οι Νάντια και Ματίνα συζητούσαν δυνατά και η Ματίνα επεξηγούσε µε πολύ καλή άρθρωση 
και δυνατή φωνή τη διαδικασία προστασίας από τις συνέπειες του σεισµού: «πρώτα πρέπει να τελειώσει 
ο σεισµός και µετά να βγεις έξω», ενώ κινούσε τα χέρια µε δύναµη και ήταν πολύ εκφραστική. 
 Όταν τα αγόρια υποχρεώνονταν να κάθονται στα τραπέζια εργασίας, κυρίως σε οργανωµένες 
εικαστικές δραστηριότητες, συνήθως εργάζονταν αφοσιωµένοι και σιωπηλοί «για να τελειώσουν 
γρήγορα» ή αµελούσαν τη δουλειά τους και συζητούσαν.  Προτιµούσαν να παίζουν «πόλεµο», 
κυνηγητό, µεταµφιέσεις, παζλ. 
 
          Οι δυάδες που σχηµατίστηκαν χαρακτηρίζονται από µεγάλη οµοιότητα στην σύνθεση κατά φύλο, 
ενώ ως προς την ηλικία, παρατηρείται µικρή συναναστροφή µεταξύ νηπίων µε προνήπια. 
Η διαφορά φύλου που διαχωρίζει το παιχνίδι των παιδιών αναιρείται, όταν οι συνθήκες παιχνιδιού είναι 
ευνοϊκές.  Γωνιές, όπως η κουζίνα, οι µεταµφιέσεις, επιτρέπουν την αλληλεπίδραση των παιδιών 
ανεξάρτητα από το φύλο.  Η Σοφία ντύθηκε βασίλισσα στη γωνιά µεταµφιέσεων και σε άλλο σηµείο 
ντυνόταν βασιλιάς ο ∆ηµήτρης, χωρίς να επικοινωνούν.  Όταν κοιτάχτηκαν στον καθρέφτη µαζί, 
αντιλήφθηκαν την σχέση και η Σοφία του είπε: «να είσαι εσύ ο βασιλιάς και εγώ η βασίλισσα» και 
αµέσως άρχισαν να περπατούν µαζί. 
Η Έλενα, το µικρό χρονικό διάστηµα παραµονής της στο νηπιαγωγείο, ήταν το µόνο κορίτσι που 
ασχολήθηκε σχεδόν καθηµερινά µε το οικοδοµικό υλικό µαζί µε τα αγόρια που την αποδέχονταν ως 
ισότιµο µέλος και αυτό οφείλεται και στο δυναµισµό και στο ενδιαφέρον της για το παιχνίδι, αλλά και 
στην φιλική σχέση της µε τον Μάρκο µε τον οποίο έπαιζε καθηµερινά στη γειτονιά. 
 
          Οι παρατηρήσεις της κοινωνικής συµπεριφοράς των παιδιών στο νηπιαγωγείο από την 
ερευνήτρια, τα συµπεράσµατα που είχε σχηµατίσει η νηπιαγωγός για την κοινωνική και φιλική 
συµπεριφορά των µαθητών της, αλλά και τα πορίσµατα των κοινωνιοµετρικών τεστ, συγκλίνουν 
σηµαντικά. 
Πράγµατι είναι δυνατό, µε την συνδροµή των προκαθορισµένων κριτηρίων, να χαρακτηριστούν ως 
φιλικές οι σχέσεις που ανέπτυξαν τα παιδιά στο χρονικό διάστηµα της έρευνας.  Οι διαφοροποιήσεις 
στην συχνότητα συναναστροφής, αλλά και στην ποιότητα των πρώτων κοινωνικών σχέσεων είναι 
πολλές και συχνές, όµως µε το πέρασµα του χρόνου κάποιες από τις δυάδες διατηρήθηκαν και µε την  
 



 86
 
 
 
συνεχή επαφή, το παιχνίδι, τις εκµυστηρεύσεις και την αλληλοβοήθεια, επιτρέπουν να χαρακτηριστούν 
ως φιλικές.   
 
 
 
7.5.   Συνεργασία και επίλυση διαφορών 
      
          Η δυνατότητα τόσο συνεργασίας, όσο και επίλυσης των διαφορών µεταξύ παιδιών που συνδέονται 
µε φιλικούς δεσµούς έχουν ήδη οριστεί ως κριτήρια αναγνώρισης της φιλίας των παιδιών προσχολικής 
ηλικίας και εδώ εξετάζονται λεπτοµερώς, ως ένα εκ των ερευνητικών ερωτηµάτων. 
 
7.5.1. Συνεργασία 

 
          Η δυνατότητα συνεργασίας των νηπίων και προνήπιων στο νηπιαγωγείο είναι ένα 
αµφισβητούµενο στοιχείο � ένδειξη των φιλικών σχέσεων των παιδιών προσχολικής ηλικίας.  Η θέση 
αυτή προβάλλεται από µελετητές που δέχονται µε απόλυτο τρόπο την επίδραση του «εγωκεντρισµού» 
στην επικοινωνία και βέβαια και στην κοινωνική συµπεριφορά των παιδιών και στη δυνατότητα 
εποικοδοµητικής συνεργασίας των παιδιών.  Η περίοδος του «εγωκεντρισµού», της οποίας το τέλος 
διάγουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, ερµηνεύεται σαν αδυναµία να µοιραστούν αντικείµενα, να 
ενδιαφερθούν για τα συναισθήµατα των άλλων και «να συντονίσει {το παιδί}}την οµιλία του µε την 
οµιλία των άλλων» (Βοσνιάδου, γ�,1992, 39) και όχι ως απαραίτητη κατάσταση για την οµαλή ανάπτυξη 
των λειτουργιών του Εγώ µέσω της εστίασης του ενδιαφέροντος στην ανίχνευση της προσωπικής 
ταυτότητας, της αυτοαντίληψης,  εντός όµως ενός δυναµικού κοινωνικού ιστού. 
 
          Όµως η δοµή και η λειτουργία του νηπιαγωγείου, ο τρόπος οργάνωσης των προτεινόµενων 
δραστηριοτήτων, η µορφή, η ποσότητα και ποιότητα των υλικών, ο τρόπος χειρισµού τους, αλλά και η 
γενικότερη στοχοθεσία � επίσηµη και ανεπίσηµη, κατευθύνουν τα παιδιά στην συνεργασία και στην 
κοινή κατοχή και χρήση των προσφερόµενων υλικών, ταυτόχρονα παρέχουν και ευκαιρίες για παιχνίδι 
κάτω από την επίδραση και ενός άλλου σηµαντικού παράγοντα, που είναι η συναισθηµατική υφή των 
σχέσεων που αναπτύσσονται στο νηπιαγωγείο.  Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ζητείται να συνεργαστούν 
και τα προνήπια, που λόγω ηλικίας αντιµετωπίζουν οξύτερα προβλήµατα προσαρµογής και 
επικοινωνίας. 
 
          Η συνεργασία για την επίτευξη κοινού στόχου µεταξύ δύο ή περισσότερων παιδιών είναι ένα 
σηµαντικό στοιχείο κοινωνικοποίησης, αφού το κοινό, συµµετοχικό, αλλά και συνεργατικό αργότερα 
παιχνίδι, επιτρέπει και την ανάληψη ρόλων, αλλά και την εδραίωση της θέσης τους στην οµάδα ακόµα 
και µέσα από τις διεκδικήσεις και τη διευθέτηση των διαφωνιών.  Εποµένως, αν δύο ή περισσότερα 
παιδιά συνεργαστούν για µια κατασκευή, θα εστιάσουν το ενδιαφέρον τους στην ανακάλυψη των 
κανόνων που διέπουν το παιχνίδι για να επιτύχουν τους στόχους τους, πρόκειται για µια άρρητη 
σύµβαση, µια συµφωνία που αποδέχονται οι ενδιαφερόµενοι γνωρίζοντας εκ των προτέρων την σηµασία 
της για την επίτευξη των κοινών στόχων.  Η συνεργασία απαιτεί τον «συντονισµό» πράξεων των 
παιδιών.   
«Ένα παιδί, προκειµένου να συντονιστεί στο παιχνίδι µε ένα φίλο, πρέπει να µεταδίδει µε σαφήνεια τη 
σκέψη του, να παρακολουθεί την σκέψη του άλλου, να συµφωνεί περισσότερο παρά να διαφωνεί, να 
µην επιδιώκει να κερδίσει χωρίς καθυστέρηση αυτό που θέλει και να κατορθώνει να αντιµετωπίζει τις 
διαφωνίες µε τέτοιο τρόπο, ώστε τελικά αυτές να µην οδηγούν σε συγκρούσεις και να αντιµετωπίζονται 
σχετικά οµαλά» (Dunn, 1999, 87). 
  
          Η προσφορά του καθενός σε ιδέες και έργο καθορίζει και το ηγετικό πρόσωπο της σχέσης ή της 
οµάδας, δηλαδή αυτόν/ήν που συµβάλλει σηµαντικά την πορεία των κοινών δραστηριοτήτων, 
συντονίζοντας την συµπεριφορά των άλλων, ασκώντας επιρροή.  Η διεκδίκηση µιας υψηλής θέσης στην  
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κοινωνική ιεραρχία της τάξης µε την προβολή της προσωπικότητας, µε προβολή των επιθυµιών και 
αναγκών, είναι µια δυναµική διαδικασία που «ελέγχεται» από τους κανόνες για οµαλή και δηµιουργική 
συνεργασία. Αυτή η αντίρροπη και συγκρουσιακή κατάσταση ενισχύει την αυτοπεποίθησή, αλλά και 
την αυτογνωσία των παιδιών, όµως οδηγεί και σε συγκρούσεις και διαφωνίες που δίνουν τη δυνατότητα 
στα παιδιά να µάθουν να διεκδικούν, αλλά και να διαπραγµατεύονται για να κερδίσουν αυτό που 
θέλουν.   
 
          Αναφερόµενοι τώρα στα αποτελέσµατα της έρευνας θα πρέπει να επισηµάνουµε πάλι ότι, εξαιτίας 
της καταγραφής των δραστηριοτήτων κατά το πρώτο τρίµηνο του σχολικού έτους, οι κοινωνικές σχέσεις 
και η συνοχή της οµάδας βρίσκονταν ακόµα σε πρώιµο στάδιο.  Η νηπιαγωγός εφάρµοζε ένα 
πρόγραµµα δραστηριοτήτων που κάλυπτε όλους τους τοµείς σύµφωνα µε τις ανάγκες και ικανότητες 
των παιδιών, όµως οι δραστηριότητες µε άµεσο σκοπό την καλλιέργεια της κοινωνικότητας και της 
συνοχής της οµάδας είναι περιορισµένες έως ανύπαρκτες. 
 
7.5.1.1. Οργανωµένες δραστηριότητες  
 
           Ξεκινώντας από τις οργανωµένες δραστηριότητες παρατηρούµε ότι µόνο µία δραστηριότητα 
εκτελέστηκε από τα παιδιά απαιτώντας την συνεργασία σε µικρές οµάδες των 5 ατόµων.  Η πορεία της 
δεν ήταν καθόλου καλή και τα παιδιά δεν µπορούσαν να επικοινωνήσουν µεταξύ τους.  Πρόκειται για 
την κατασκευή των ηρώων ενός παραµυθιού µε διάφορα υλικά για να το δραµατοποιήσουν αργότερα. 
Η επιλογή των µελών των οµάδων ήταν αυθαίρετη και έγινε από τη νηπιαγωγό, εποµένως δεν υπήρχαν 
ιδιαίτεροι δεσµοί µεταξύ των µελών όλων των οµάδων.   
Ακόµα και τα πιο επιδέξια και ικανά στη χειροτεχνία παιδιά κοιτούσαν αµήχανα τα υλικά, δεν 
επικοινωνούσαν µεταξύ τους για να βρουν µια λύση και χρειαζόταν η συνεχής η παραίνεση της 
νηπιαγωγού. 
 
          Η παραπάνω αναφορά δεν είναι αρκετή για την εξαγωγή συµπερασµάτων µε ασφάλεια, φαίνεται 
όµως ότι η αντιµετώπιση µιας πρωτόγνωρης κατάστασης, όπου απαιτείται η συνεργασία και η 
επιστράτευση της εφευρετικότητας όλων, δεν είναι εφικτή.  Ακόµα και µεταξύ παιδιών που συνδέονται 
µε φιλικούς δεσµούς ή έστω έχουν απλές κοινωνικές σχέσεις,  
 
           Ο Αλέξανδρος, που ανήκε στην ίδια οµάδα µε την Μαργαρίτα, εγκατέλειψε απογοητευµένος 
πλησιάζοντας τον Βαγγέλη που ανήκε σε άλλη οµάδα, οι Νάντια και Ματίνα ζητούσαν επίµονα οδηγίες 
από την νηπιαγωγό και µόνο η Ελεονόρα κατάφερε να βρει λύση, την οποία µιµήθηκαν όλοι 
προκαλώντας χαµόγελα αυτοπεποίθησης από µέρους της.  
 
          Αν και η παραπάνω αναφορά δεν είναι αρκετή για την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων, 
φαίνεται ότι η αντιµετώπιση µιας πρωτόγνωρης κατάστασης, που απαιτεί συνεργασία µεταξύ των 
φιλικών δυάδων ή ευρύτερων οµάδων εργασίας, δεν είναι εφικτή.  Το χρονικό διάστηµα παραµονής στο 
νηπιαγωγείο και οι αλληλεπιδράσεις των παιδιών, πολλές από τις οποίες βάσει των προκαθορισµένων 
κριτηρίων, να χαρακτηριστούν ως φιλικές, διαφαίνεται ότι δεν είναι αρκετό για την αντιµετώπιση  
τέτοιων προβληµατικών καταστάσεων. 
 
7.5.1.2. Ελεύθερες δραστηριότητες 

 
         Σχετικά τώρα µε τις ελεύθερες δραστηριότητες πρέπει ν� αναφερθεί ότι η παρακολούθηση και 
καταγραφή των συνεργασιών ήταν δύσκολη, γιατί οι εναλλαγές δραστηριοτήτων, συντρόφων στο 
παιχνίδι, στόχων και διαθέσεων ήταν ταχείες και συνεχείς.  Καλό είναι λοιπόν σε αυτό το σηµείο να 
οριοθετηθεί ως συνεργασία η επίτευξη κοινού στόχου, δηλαδή η παραγωγή ενός έργου από την 
συνεργασία δύο ή περισσότερων παιδιών και όχι η απλή ασχολία µε ένα παιχνίδι ή υλικό. 
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          Η συνεργασία των αγοριών είναι ευκολότερα διακριτή.  Συνήθως σχηµάτιζαν µικρές οµάδες και 
ασχολούνταν µε το οικοδοµικό υλικό σε παράλληλο παιχνίδι ή τις µεταµφιέσεις, την κουζίνα, το 
κουκλοθέατρο. Αγαπηµένη τους ασχολία ήταν η κατασκευή «όπλων» και το κυνηγητό. Ο Αλέξανδρος 
προτιµούσε να παίζει µε τον Τάσο στην κουζίνα και να µαγειρεύουν διανέµοντας τους ρόλους, µε τον 
Τάσο, τον ∆ηµήτρη, και τα άλλα αγόρια να κατασκευάζουν τα όπλα, ενώ στην οµάδα εντάσσεται και ο 
Αντρέας που τους αφήνει άφωνους µε τις πολύπλοκες και θεαµατικές κατασκευές του.  
 
         Τα κορίτσια προτιµούσαν την κουζίνα, όπου µοιράζονταν ρόλους και έπαιζαν «την οικογένεια», 
τις µεταµφιέσεις και  ζωγράφιζαν µαζί.  Παρ� όλο που η κάθε µια είχε το δικό της χαρτί, φρόντιζαν να 
παρακολουθούν τη δουλειά των άλλων και να εναρµονίζονται στα χρώµατα και τα θέµατα.  Μάλιστα σε 
µια εικαστική δραστηριότητα, όπου οι Νάντια, Ελεονόρα, Ματίνα, Έλενα ζωγράφιζαν καθισµένες στο 
πάτωµα, παρατήρησαν ότι η Ελεονόρα ζωγράφισε πάνω στο χαρτί µια γραµµή διαγώνια και οι άλλες 
έκαναν το ίδιο ενώνοντας στο τέλος τις εργασίες τους σχηµατίζοντας µια κοινή γραµµή. Τα κορίτσια 
συνήθως σχηµάτιζαν µικρές οµάδες και έπαιζαν στη γωνιά των µεταµφιέσεων, αγαπηµένο τους παιχνίδι 
ο «γάµος», που οργάνωναν και αναπαριστούσαν µε κάθε λεπτοµέρεια µοιράζοντας τους ρόλους. 
 
          Άλλοι παράγοντες που ενισχύουν την συνεργασία είναι οι ιδιότητες της δραστηριότητας, π.χ. τα 
παζλ και η ανάγνωση δεν επιτρέπουν την επικοινωνία µεταξύ των παιδιών, όπως το κουκλοθέατρο ή οι 
µεταµφιέσεις.  Αν ένα παιχνίδι προκαλέσει το ενδιαφέρον των παιδιών, αυτό γίνεται γνωστό και άλλοι 
θα θελήσουν να συµµετάσχουν, χωρίς να εκφράσουν την επιθυµία τους λεκτικά, αλλά η επιθυµία τους 
θα γίνει γνωστή µε µη λεκτικά µέσα, πλησίασµα και παρατήρηση των άλλων που παίζουν από 
περιφερειακή θέση, προσεκτική παρακολούθηση και τέλος επιλογή συµµετοχής.  Αξιοσηµείωτο είναι 
ότι την ίδια τακτική ακολουθούν όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως εθνικής προέλευσης και θεωρείται προϊόν 
της κοινωνικής τους εµπειρίας (Rubin, 1987, 57). 
 
          Η επικοινωνία και η συνεργασία µεταξύ των παιδιών, των οποίων οι σχέσεις αναγνωρίζονται ως 
φιλικές, είναι ευκολότερη και συχνότερη κατά το χρονικό διάστηµα των ελεύθερων δραστηριοτήτων, 
όπου όλες οι παράµετροι της κοινής απασχόλησης καθορίζονται από τα ίδια τα παιδιά.  Η συνεργασία 
εξάλλου ως κριτήριο αναγνώρισης των φιλικών σχέσεων µεταξύ παιδιών προσχολικής ηλικίας  
συνδέεται άµεσα µε το κοινό παιχνίδι, ένα άλλο σηµαντικό κριτήριο. 
 
7.5.2. ∆ιευθέτηση διαφορών 
 
          Η συχνή και τόσο δυναµική επαφή των παιδιών, όταν συνεργάζονται για την επίτευξη ενός κοινού 
στόχου και ο ανταγωνισµός που πολλές φορές προκύπτει, είναι πιθανόν να οδηγήσει σε συγκρούσεις και 
διαφωνίες.  Ακόµα, η εξασφάλιση της ικανοποίησης του Εγώ, η παρουσία πολλών παιδιών � ισότιµα 
µέλη της οµάδας - σε έναν κλειστό χώρο για µεγάλο χρονικό διάστηµα αυξάνει την επιθετικότητα που 
πολλές φορές εκδηλώνεται µε βίαια ξεσπάσµατα.  Είναι πιθανό τα προνήπια, εξαιτίας της ηλικιακής 
διαφοράς µε τα νήπια, κάτι που συνεπάγεται διαφορά στην κοινωνική και γνωστική ανάπτυξη, θα 
αντιµετωπίζουν µεγαλύτερα προβλήµατα στην συνεργασία και στη διεκδίκηση. 
 
          Η µεγαλύτερη δυσκολία που αντιµετωπίζουν τα παιδιά στο σύνολό τους είναι να µετασχηµατίζουν 
την επιθετική τους διάθεση σε κοινωνικά αποδεκτή συµπεριφορά, δηλαδή να µπορούν να διεκδικούν και 
να υπερασπίζουν τον εαυτό τους, χωρίς να καταφεύγουν στη βία και τις άµεσες συγκρούσεις.  
Το προτεινόµενο αυτό µοντέλο συµπεριφοράς θα πρέπει να διδάσκεται στα παιδιά και να 
εσωτερικεύεται µέσω των προτύπων του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος, αλλά και την προτροπή 
για υιοθέτηση του διαλόγου και της ειρηνικής συζήτησης ως µέσο επίλυσης διαφορών, αποτέλεσµα και 
αυτό της κοινωνικοποίησης των παιδιών και σηµαντικό πολιτισµικό στοιχείο. 
 
         Εξάλλου, τα παιδιά έρχονται στο νηπιαγωγείο ήδη βεβαρηµένα µε τυχόν οικογενειακά 
προβλήµατα, τα βιώµατα του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, που σε πολλές περιπτώσεις είναι  
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ιδιαίτερα πιεστικά π.χ. ένα αναµενόµενο αδελφάκι εντείνει το άγχος ή οι τυχόν εντάσεις µεταξύ των 
γονιών. Παιδιά µεταναστών και παλιννοστούντων φέρουν και το άγχος επιβίωσης των οικείων τους, 
αλλά ίσως και τραυµατικές εµπειρίες από τη βίαιη µετακίνησή τους από τη χώρα προέλευσης.  Η ένταση 
αυτή εύκολα και υπό την επίδραση ευνοϊκών συνθηκών εκτονώνεται µέσα από την συµπεριφορά προς 
το περιβάλλον ως επιθετικότητα, φυσική βία, θυµός, καταστροφικότητα. 
 
          Κατά τη διάρκεια των παρατηρήσεων τέτοια φαινόµενα εκρήξεων σε περιπτώσεις διαφωνιών και 
διεκδικήσεων καταγράφονταν συχνά, σχεδόν καθηµερινά. Η κατάσταση εντεινόταν και από δύο 
σηµαντικούς παράγοντες:   
1. Τον σχετικά λίγο ελεύθερο χώρο στην αίθουσα, όπου τα παιδιά δεν µπορούσαν να τρέξουν και να 
κινηθούν ελεύθερα, µ� αποτέλεσµα να µετασχηµατίζουν την περισσή ενέργειά τους και την ανάγκη για 
κίνηση σε φυσική βία και ένταση. 
2. Τη δυσάρεστη κατάσταση που προκαλούσε η συχνά βίαιη διάθεση του Πέτρου.  
Οι συχνές αναίτιες επιθέσεις στα άλλα παιδιά, οι κρίσεις θυµού, βίας και αυτοτραυµατισµών 
προκαλούσαν ταραχή και ανάλογες αντιδράσεις των υπόλοιπων παιδιών, που προσπαθούσαν να 
υπερασπιστούν τον εαυτό τους.  Ο Αλέξανδρος πολλές φορές εµπλεκόταν σε βίαιες συγκρούσεις µε τον 
Πέτρο για να υπερασπιστεί τον Βαγγέλη, συχνό αποδέκτη της βίαιης συµπεριφοράς του Πέτρου, που 
όµως ο ίδιος δικαιολογούσε την συµπεριφορά τους ως εκδήλωση αγάπης προς τους άλλους. 
 
          Σηµαντικό στοιχείο είναι ότι δεν διακρίνονται διαφορές στη διευθέτηση των διαφωνιών και των 
συγκρούσεων µεταξύ φίλων και µη φίλων, έτσι όπως όρισαν την σχέση τα κριτήρια.  Η συµπεριφορά 
είναι κοινή ανεξάρτητα από την ποιότητα της σχέσης. 
 
           Η νηπιαγωγός δεν επενέβαινε στα επεισόδια αυτά για να προσφέρει δικαίωση σε κάποιον 
θιγόµενο, για να τα σταµατήσει ή για να οδηγήσει τα παιδιά στη διαδικασία της λεκτικής διεκδίκησης 
και διαπραγµάτευσης, ακόµα και αν κινδύνευε η σωµατική τους ακεραιότητα.  Καταγράφηκαν 
επεισόδια µε πολύ υψηλό κίνδυνο σωµατικών βλαβών και οι τραυµατισµοί αποσοβήθηκαν κυρίως 
τυχαία.  Η συµπεριφορά που περιγράφηκε αφορά στο σύνολο της οµάδας και ιδιαίτερα των αγοριών.  Τα 
κορίτσια εκτόνωναν την επιθετικότητά τους και εκδήλωναν το θυµό και τη διαφωνία τους µε πιο έµµεσο 
τρόπο: περιορίζονταν σε λεκτικές επιθέσεις, έντονα φραστικά επεισόδια, χλευασµό. 
 
        Εστιάζοντας τώρα στην οµάδα των παιδιών διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης παρατηρούµε 
ότι και σ� αυτό το θέµα υπάρχει σηµαντική διαφοροποίηση της συµπεριφοράς. Εξάλλου όπως έχει ήδη 
αναφερθεί, η διεκδίκηση και η διευθέτηση των διαφωνιών υπονοεί και τη διεκδίκηση  ή την εξασφάλιση 
«υψηλής» θέσης στην κοινωνική ιεραρχία της οµάδας.    
Ακόµα η ιδιοσυγκρασία, η ηλικία, η διάθεση ένταξης ή αποµόνωσης, η αυτοπεποίθηση, είναι 
παράµετροι που επιδρούν και αυτοί καθορίζοντας την συµπεριφορά των παιδιών.  Όµως το σύντοµο 
χρονικό διάστηµα παραµονής στο ερευνητικό πεδίο, αλλά και η πρώιµη περίοδος του σχολικού έτους, 
όπου γίνονται πειραµατισµοί στις κοινωνικές συναναστροφές και φιλίες, καθώς και η αναζήτηση της 
θέσης στην κοινωνική ιεραρχία, δεν επιτρέπουν γενίκευση των συµπερασµάτων. 
 
          Έτσι, αρχικά παρατηρείται ότι τα κύρια αίτια διαφωνιών είναι η διεκδίκηση κυρίως παιχνιδιών ή 
άλλων αντικειµένων και η αντίδραση στη δυσάρεστη συµπεριφορά των άλλων.  Οι στάσεις που 
παρατηρήθηκαν µε τη µεγαλύτερη συχνότητα από τα µέλη της οµάδας διαφορετικής πολιτισµικής 
προέλευσης είναι : η υποχώρηση, η παραίτηση, αλλά και η αναζήτηση δικαίωσης από τον ενήλικα - 
εκπαιδευτικό.  Χαρακτηριστικό παράδειγµα η περίπτωση της Ελεονόρας, η οποία καθόταν κατά τη 
διάρκεια του φαγητού δίπλα στον Μάρκο, εκείνος την έσπρωξε και η Ελεονόρα τον κοίταξε 
συνοφρυωµένη, θυµωµένη και µε έντονη, διαπεραστική φωνή του είπε: «θα το πω στην κυρία !».  Η ίδια 
πάλι, όταν όλη η οµάδα καθόταν στα τραπέζια εργασίας και ενώ έπρεπε να µοιραστούν τους 
µαρκαδόρους, κάποιος τους πήρε µπροστά του, έβαλε τα κλάµατα, σκέπασε το κεφάλι µε τα χέρια, και 
αρνιόταν να µιλήσει και να δώσει εξηγήσεις για την συµπεριφορά της.  Η ίδια παθητική συµπεριφορά  
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παρατηρείται και στην περίπτωση του Αλέξανδρου, ο οποίος στην αρχή του έτους δέχτηκε την επίθεση 
του Μάρκου, κρύφτηκε κάτω από ένα τραπέζι σε κατάσταση πανικού, µε κλάµατα, φωνές, βίαιες 
αντιδράσεις και διασταλµένες κόρες, αρνούµενος να βγει.   
 
          Η περίπτωση της Μαργαρίτας και του Αντρέα δεν αναφέρονται, γιατί, κυρίως η πρώτη, δεν 
εµπλέκεται σε κανενός είδους διαφωνία, ούτε όµως και σε συνεργασία αποφεύγοντας κάθε είδους 
αλληλεπίδραση,  η στάση της είναι τελείως παθητική, σχεδόν απούσα.  Ο Αντρέας είναι και εκείνος 
χαµηλών τόνων, δεν έρχεται σε σύγκρουση και προτιµά να υποχωρεί, όταν τον ενοχλούν ή όταν 
διεκδικεί κάτι. 
 
          Οι διαφωνίες όµως διευθετούνται και µε πιο δυναµικούς τρόπους, µε επιβολή, φυσική ή λεκτική, 
ακόµα και µε τη βωµολοχία, που είναι µια δυναµική και «βίαιη» αντίδραση. Χαρακτηριστική η 
περίπτωση της Νάντιας που επιβάλλει την προσωπικότητά της, τις επιθυµίες της στην Έλσα.  Σε µια 
δραστηριότητα ζωγραφικής και ενώ όλα τα κορίτσια της παρέας ζωγράφιζαν µαζί και µιλούσαν µεταξύ 
τους, χαµογελούσαν και γενικά επικρατούσε µια ζεστή φιλική ατµόσφαιρα, η Νάντια φώναξε στην 
Έλσα : «δουλεύουµε τώρα, δεν λέµε τραγούδια, αλλιώς δεν θα είσαι φίλη µου» κοιτάζοντάς την µ� 
αυστηρότητα.  Εκείνη σταµάτησε, χαµήλωσε το βλέµµα και συνέχισε να ζωγραφίζει αµίλητη, ενώ η 
Νάντια αγκάλιασε την Ματίνα και τραγουδούσαν δυνατά γελώντας εύθυµα. 
Σε µια ελεύθερη δραστηριότητα η Ματίνα έπαιζε µόνη µε τα ιατρικά εργαλεία και η Βαγγελιώ 
προσπαθούσε να τα πάρει.  Τότε η Ματίνα τα συγκέντρωσε µε µια δυναµική κίνηση πάνω της, 
µισοσηκώθηκε από το πάτωµα απειλητική και της είπε: «Κάτσε ήσυχα, άφησέ µε τώρα !» τονίζοντας 
την τελευταία λέξη, µ� αποτέλεσµα η Βαγγελιώ να αποµακρυνθεί βιαστικά. 
 
          Κάνοντας µια συσχέτιση µεταξύ της συµπεριφοράς των παιδιών διαφορετικής πολιτισµικής 
προέλευσης και της θέσης τους στην κοινωνική ιεραρχία της τάξης, έτσι όπως διαφαίνεται στα 
κοινωνιοµετρικά τεστ, αλλά και σε συνδυασµό µε την προσωπικότητα παρατηρείται ότι παθητική, 
υποχωρητική συµπεριφορά καταγράφεται σε παιδιά που έχουν χαµηλή θέση στην κοινωνική ιεραρχία 
και ενδιαφέρονται να γίνουν αποδεκτά από το σύνολο.  Αντίθετα δυναµική συµπεριφορά στις 
διεκδικήσεις τους, εκδηλώνουν τα παιδιά που διαθέτουν αυτοπεποίθηση και υψηλή θέση στην 
κοινωνική ιεραρχία της τάξης. 
 
 
 
7.6.   Χωροταξική διαµόρφωση νηπιαγωγείου και κοινωνική η αλληλεπίδραση των παιδιών  
 
          Το ερευνητικό αυτό ερώτηµα αφορά στην σχέση µεταξύ της οργάνωσης του χώρου και των 
προσφερόµενων στα παιδιά υλικών και στην κοινωνική αλληλεπίδρασή των παιδιών.  Είναι δυνατό η 
οργάνωση των υλικών, ο τρόπος παρουσίασης και χρήσης τους, ακόµα και η θέση τους στο χώρο και ο 
συνδυασµός µεταξύ τους,  να επηρεάσει τις σχέσεις των παιδιών.   
Ακόµα και η διαµόρφωση του εξωτερικού χώρου, οι κτιριακές εγκαταστάσεις, η διακόσµηση, είναι 
δυνατό δυνητικά να επηρεάσουν τη διάθεση, άρα και την συµπεριφορά των ανθρώπων, που για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα της ηµέρας παραµένουν εκεί δεχόµενοι της επιδράσεις του εξωτερικού 
περιβάλλοντος.  Αναφέρουµε ακόµα ότι η µακρόχρονη συνύπαρξη πολλών ανθρώπων σε µικρό χώρο 
αυξάνει την επιθετικότητα και την ένταση, άρα δυσχεραίνει την επικοινωνία και την αρµονία στις 
σχέσεις των παρευρισκοµένων.  
 
          Η επικρατούσα παιδαγωγική πρόταση για την οργάνωση του υλικού στο χώρο της προσχολικής 
αγωγής, η οποία µάλιστα διατυπώθηκε από µεγάλους παιδαγωγούς, όπως οι Montessori και η Prescott, 
είναι οι γωνιές, δηλαδή θεµατικές ενότητες που χωρίζονται διακριτά µεταξύ τους και προτείνουν µόνο 
µια δραστηριότητα (Κουτσουβάνου, 1996, 15).  Ακόµα: «Η επιλογή των υλικών που παρέχουν οι  
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παιδαγωγοί στα παιδιά έχει µεγάλη σηµασία για να ενθαρρυνθεί η συµµετοχή στην εργασία και να 
διευκολυνθεί η κοινωνική αλληλεπίδραση» (όπ.π., 15). 
Ένας πρώτος διαχωρισµός των γωνιών δραστηριοτήτων καθορίζεται  από τον αριθµό των παιδιών που 
είναι εφικτό ν� απασχοληθούν εκεί.  Έτσι, χωρίζονται σε ανοιχτές και κλειστές.  Οι ανοιχτές γωνιές 
επιτρέπουν την αλληλεπίδραση πολλών παιδιών, ενώ οι κλειστές την επικοινωνία 2 � 3 παιδιών.   
Ανάλογα µε το θέµα διαχωρίζονται στις ήσυχες, δοµηµένου υλικού, θεατρικού παιχνιδιού και αδρές 
κινητικές, δηλαδή σε γωνιές που ευνοούν την κίνηση και την αυθόρµητη, ελεύθερη συµπεριφορά. 
Τέλος οι ανοιχτές και κλειστές χαρακτηρίζονται ως  ήσυχες και θορυβώδεις αντίστοιχα.   
Ακόµα, στις ήσυχες γωνιές τα παιδιά µπορούν να αποµονωθούν και να µείνουν µόνα παίζοντας ένα 
µοναχικό παιχνίδι και αυτή η αποµόνωση, όταν δεν είναι συστηµατική, είναι σηµαντική για τα παιδιά, 
κυρίως τα προνήπια, που θέλουν να µείνουν µόνα και ν� ασχοληθούν µε τον εαυτό τους ανακαλύπτοντας 
τις δυνατότητες και τις ικανότητές τους. 
 
          Η οργάνωση του χώρου του συγκεκριµένου νηπιαγωγείου έχει ήδη αναφερθεί εκτενώς στην αρχή 
της παρουσίασης, στα πλαίσια του συγκείµενου της έρευνας (σ.σ. 50-51).  Οι δύο φάσεις οργάνωσης 
έχουν διαφορά στη δοµή, την ποιότητα, αλλά και τον συνδυασµό των γωνιών µεταξύ τους (βλ. 
Παράρτηµα, κατόψεις του χώρου). 
 
          Μια πρώτη αναφορά είναι ότι η αίθουσα είναι αρκετά µικρή σε σχέση µε τον αριθµό των παιδιών 
και ο αριθµός των γωνιών είναι µεγάλος, έτσι ώστε ο ελεύθερος χώρος να µην επαρκεί για  την ελεύθερη 
κίνηση των παιδιών, χωρίς συγκρούσεις και εντάσεις.  Η ελεύθερη σωµατική κίνηση είναι ζωτική 
ενέργεια τόσο για την οµαλή σωµατική ανάπτυξη των παιδιών, όσο και για την οµαλή νοητική, 
γνωστική και συναισθηµατική τους ανάπτυξη, γι� αυτό θα πρέπει να είναι σηµαντικό µέληµα τόσο των 
σχεδιαστών εκπαιδευτικών προγραµµάτων και παιδαγωγών, όσο και των αρχιτεκτόνων που σχεδιάζουν 
σχολικά κτίρια. 
 
          Στην πρώτη φάση οργάνωσης των γωνιών υπήρχαν πολλές και θορυβώδεις γωνιές δίπλα σε 
ήσυχες, π.χ. η τσουλήθρα κοντά στη γωνιά µεταµφιέσεων, η κουζίνα δίπλα στο µανάβικο, στην κουζίνα 
συγκεντρώνονταν πολλά αγόρια και κορίτσια διεκδικώντας το παιχνίδι, ενώ στο µανάβικο χρειαζόταν 
ησυχία για την συναλλαγή των παιδιών, η βιβλιοθήκη λειτουργούσε υποτυπωδώς.  Το σηµαντικότερο 
όµως προβληµατικό στοιχείο ήταν ότι η γωνιά συζήτησης αποτελούνταν από στρώµατα στα οποία 
κάθονταν τα παιδιά οκλαδόν κοιτώντας τη νηπιαγωγό � µετωπική θέση - µε αποτέλεσµα να 
συγκρούονται συνεχώς, κάποιοι να µην χωρούν και να κάθονται στο πάτωµα, σχεδόν πάντα η Ελεονόρα, 
που στο τέλος έκλαιγε µε τα χέρια γύρω από το κεφάλι και συχνά η Ματίνα τη βοηθούσε να καθίσει στο 
στρώµα, αλλά και η Βαγγελιώ και όποιος άλλος τύχαινε να βρει θέση στις άκρες των στρωµάτων.  
 
          Οι αγαπηµένες δραστηριότητες των παιδιών είναι: η κουζίνα, η ζωγραφική, τα παζλ, οι 
κούκλες, το µανάβικο, το κυνηγητό, τα παραµύθια και τα αυτοκίνητα, έτσι όπως καταγράφηκαν στις 
άτυπες συνεντεύξεις των παιδιών, αλλά και από την καθηµερινή τους απασχόληση (βλ. πίνακα 6, σελ. 
136). 
 
          Στη δεύτερη φάση ο αριθµός των γωνιών παρέµεινε ίδιος, όµως διαφοροποιήθηκε σηµαντικά η 
οργάνωση του χώρου, καθώς οι κλειστές γωνιές αυξήθηκαν σε σχέση µε τις ανοιχτές, ο χώρος 
ελευθερώθηκε και τα παιδιά µπορούσαν να κινηθούν καλύτερα, οργανώθηκαν καλύτερα γωνιές που 
µέχρι τότε ήταν υποτυπώδεις, όπως η γωνιά των παζλ, όπου µπορούσαν να δουλέψουν ήσυχα 2�3 
παιδιά, να συνεργαστούν και να επικοινωνήσουν και νέες δραστηριότητες εφαρµόστηκαν.  
Η βιβλιοθήκη επίσης λειτουργούσε πλέον καλύτερα δίπλα στη γωνία συζήτησης, τα παιδιά κάθονταν 
στις καρέκλες και διάβαζαν. Η βιβλιοθήκη έγινε πολύ αγαπητή στα παιδιά διαφορετικής πολιτισµικής 
προέλευσης, που την επισκέπτονταν συχνά, είτε µόνα για να ξεφυλλίσουν τα παραµύθια και να κοιτούν 
τις εικόνες � αγαπηµένη ασχολία του Αντρέα, είτε µε φίλους, όπως οι Νάντια και η Ματίνα, όπου η 
Νάντια «διάβαζε» ένα παραµύθι στη Ματίνα κοιτώντας τις εικόνες.  Η Ματίνα την παρακολουθούσε  
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πολύ προσεκτικά, προσηλωµένη στην ιστορία και είναι φανερό ότι ο αυθόρµητος αυτός λόγος βοήθησε 
σηµαντικά και στη βελτίωση των ελληνικών της, συχνά καλούσαν και την Ελεονόρα για να ακούσει την 
ιστορία και η Νάντια γινόταν το επίκεντρο της οµάδας. 
 
          Ως προς την επιλογή των γωνιών από τα παιδιά µε κριτήριο το φύλο, παρατηρούµε ότι τα 
κορίτσια αγαπούν ιδιαίτερα τη ζωγραφική και στα τραπέζια εργασίας µπορούν να δουλέψουν και 
ταυτόχρονα να συνοµιλούν και να παρακολουθούν την εργασία των άλλων, ενώ τα αγόρια το υλικό 
κατασκευών, τη γωνιά µεταµφιέσεων, τον «πόλεµο», δραστηριότητες δηλαδή µε έντονη φυσική κίνηση 
και εκτόνωση.  
 
          Μετά τη διαµόρφωση του χώρου οι προτιµήσεις των παιδιών, έτσι όπως δόθηκαν στα πλαίσια του 
τρίτου κοινωνιοµετρικού τεστ είναι ίδιες µε σηµαντική διαφοροποίηση στον αριθµό των προτιµήσεων 
(βλ. πίνακα 6, σελ. 136). 
 
          Συγκρίνοντας τις δύο φάσεις, παρατηρούµε, ότι παρά τον ίσο αριθµό γωνιών, επέρχεται µια σαφής 
ποιοτική βελτίωση των γωνιών και διαφοροποίηση στη διάταξη. Η νέα χωροταξική διαµόρφωση 
συνέβαλλε σηµαντικά στη µείωση των εντάσεων, που προκαλούταν λόγω της µεγάλης συγκέντρωσης 
παιδιών, αλλά και λόγω της χρήσης των υλικών χωρίς προκαθορισµένους στόχους. 
 
          Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να χωρίζονται σε µικρότερες οµάδες, οι συνθήκες επικοινωνίας 
βελτιώθηκαν σηµαντικά, αλλά και οι δυνατότητες επικοινωνίας µεταξύ τους αυξήθηκαν κατά πολύ, ο 
ελεύθερος χώρος επέτρεπε στα παιδιά να κινηθούν ελεύθερα, να εκµεταλλευτούν όλες τις 
προσφερόµενες δυνατότητες και να αναζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους χρήσης υλικών, π.χ. 
µετέφεραν το δοµικό υλικό σε ένα διαθέσιµο σηµείο και έπαιζαν εκεί ή συνδύαζαν τα υλικά των γωνιών 
για νέα παιχνίδια, π.χ. το υλικό της γωνιάς των µαθηµατικών χρησιµοποιούνταν και ως οικοδοµικό 
υλικό. 
 
          Η γειτνίαση των ήσυχων γωνιών µε τις θορυβώδεις σταµάτησε και η αυτοσυγκέντρωση των 
παιδιών, για να ολοκληρώσουν µια δραστηριότητα, αυξήθηκε σηµαντικά συµβάλλοντας στο να 
υλοποιούνται οι προκαθορισµένοι στόχοι, όσο το δυνατόν πληρέστερα για το κάθε προσφερόµενο υλικό. 
 
          Όταν ο χώρος είναι άτακτα οργανωµένος, δεν επιτυγχάνεται δηµιουργική σύνδεση µεταξύ των 
στόχων που υπηρετεί κάθε γωνιά, ούτε και εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για την ικανοποίησή τους.  
Οι ήσυχες γωνιές υπολειτουργούν υπό το κράτος θορύβου, σύγχυσης και συνεχούς έντασης των 
γειτονικών ανοιχτών, στις οποίες δεν υπάρχει χώρος για την ελεύθερη κίνηση των παιδιών και την 
εκτόνωση της ενέργειάς τους, τότε οι δυνατότητες για ουσιαστική επικοινωνία και σύναψη στενών 
σχέσεων µεταξύ των παιδιών που να οδηγήσουν σε φιλία µειώνονται ή και εκµηδενίζονται. Τα κριτήρια 
της εγγύτητας, της σταθερότητας και της κοινής δραστηριότητας δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθούν 
µέσα σε ένα χαώδες και αρνητικό περιβάλλον, αλλά και οι συγκρούσεις και η ένταση λόγω έλλειψης 
χώρου µειώνουν τη δυνατότητα σύναψης φιλικών σχέσεων σε οµαλές συνθήκες. 
   
 
 
7.7.   Γωνιές δραστηριοτήτων και πολιτισµικό κεφάλαιο 
 
          Η οργάνωση του ελληνικού Νηπιαγωγείου, ξεκινώντας από τον σχετικό νόµο (1566/ 85), το 
Ηµερήσιο και Αναλυτικό Πρόγραµµα λειτουργίας του, το παρεχόµενο παιδαγωγικό υλικό, ακόµα και η 
πανεπιστηµιακή κατάρτιση των διδασκόντων, αλλά και οι κανόνες λειτουργίας που αποτελούν το 
λεγόµενο κρυφό Αναλυτικό Πρόγραµµα, είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές και απαιτήσεις που το 
ελληνικό κράτος αναµένει από το θεσµό της προσχολικής εκπαίδευσης. Υπάρχει εποµένως ένα πρότυπο, 
ένα πλαίσιο αναφοράς, µια προτεινόµενη νόρµα που ακολουθείται. 
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Όταν όµως στο νηπιαγωγείο φοιτούν και παιδιά διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης, που φέρουν 
διαφορετική πολιτισµική ταυτότητα, είναι πιθανόν να συναντήσουν δυσκολίες στη χρήση των 
προσφερόµενων υλικών.  Αυτό είναι το ερευνητικό ερώτηµα που απαντάται εδώ και η διερεύνησή του 
εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό και από τη λεπτοµερή αναφορά στο περιεχόµενο και τη χρήση των γωνιών 
δραστηριοτήτων, που προηγήθηκε (σ.σ. 90-92). 
 
          Έτσι, κατά την πρώτη φάση της χωροταξικής οργάνωσης των γωνιών παρατηρήθηκε ότι όλα τα 
παιδιά, και κυρίως τα προνήπια και αυτά που φοιτούν στο νηπιαγωγείο για πρώτη φορά, ήταν 
διστακτικά και εξερευνούσαν µε δυσκολία γωνιές, όπως το δοµικό υλικό, τα παζλ, αλλά κυρίως το υλικό 
προµαθηµατικών δεξιοτήτων, τα µπλοκ µε τα γεωµετρικά σχήµατα και τις κατασκευές.  Όταν δεν 
κατάφερναν ν� ανακαλύψουν τη χρησιµότητα ενός υλικού, κατέφευγαν σ� εναλλακτικούς τρόπους 
χρήσης τους, π.χ. το µπλοκ µε το υλικό για µέτρηση και αντιστοίχιση γινόταν οικοδοµικό υλικό ή 
µετατρέπονταν σε νοµίσµατα για την συναλλαγή στο «µανάβικο».  Η νηπιαγωγός απέφευγε  να δίνει 
οδηγίες και επεξηγήσεις για τη χρήση και λειτουργία ενός υλικού, αν δεν της το ζητούσαν και 
επιβεβαιώνει και η ίδια τη γενική σύγχυση που παρατηρούνταν στην αρχή του σχολικού έτους σχετικά 
µε τη χρήση των υλικών. 
Όταν όµως ο χώρος οργανώθηκε καλύτερα, τα παιδιά που αντιµετώπιζαν πρόβληµα και µε σύµµαχο την 
εξοικείωση και την αίσθηση ασφάλειας και αποδοχής που είχαν ήδη αποκτήσει, έδειξαν µεγαλύτερο 
ενδιαφέρον για τα πιο δύσκολα» υλικά, όπως τα παζλ, που τελικά έγιναν το αγαπηµένο τους παιχνίδι 
(βλ. πίνακα 6, σελ 229).  Μάλιστα τα παζλ ήταν το δεύτερο υλικό που επισκέφτηκε την πρώτη µέρα 
εισόδου του στην οµάδα ο Αντρέας, ο οποίος χωρίς να έχει στη διάθεσή του σχετικές οδηγίες, κατάφερε 
να ασχοληθεί µε αυτά και µάλιστα συµπληρώνοντας 2�3 παζλ ταυτόχρονα !  
 
          Στην αρχή τα παιδιά έδειξαν µεγάλη προτίµηση στις «ανοιχτές» γωνιές, που τους έδιναν τη 
δυνατότητα να συναναστραφούν και να παίξουν µε πολλούς πιθανούς συµπαίκτες, να κινηθούν 
περισσότερο και να διασκεδάσουν, όπως η κουζίνα, το µανάβικο.  Αργότερα πρώτη προτίµηση, σε 
ελληνόπαιδα και µη, έγιναν τα παζλ, µια πιο οργανωµένη, «κλειστή» γωνιά, όπου κανείς µπορεί να 
αποµονωθεί και να ολοκληρώσει την προσπάθειά του, αλλά και να συνεργαστεί µε άλλο ένα άτοµο. 
 
          Η διαφοροποίηση στις προτιµήσεις συµβαδίζει µε την εξελικτική πορεία των κοινωνικών 
πειραµατισµών των παιδιών: αρχικά προτιµούν να συγχρωτίζονται µε πολλούς και διαφορετικούς 
πιθανούς συµπαίκτες και φίλους αναζητώντας κοινά στοιχεία, κοινά ενδιαφέροντα.  Αργότερα, που οι 
φιλίες έχουν ήδη δροµολογηθεί και απαιτείται χρόνος για εκµυστηρεύσεις, εγγύτητα, αλλά και 
διαπραγµατεύσεις, επίλυση διαφορών, είναι απαραίτητη η αποµόνωση, η ηρεµία. 
 
          Ως προς τις προτιµήσεις κατά φύλο, τα κορίτσια έδειχναν µεγαλύτερη προτίµηση στη 
ζωγραφική, στα παζλ, ενώ το δοµικό υλικό, οι κατασκευές, το κουκλοθέατρο είναι τα αγαπηµένα 
παιχνίδια των αγοριών.  
 
          Ένας ακόµα σηµαντικός παράγοντας που συνέβαλε στην προτίµηση συγκεκριµένων 
δραστηριοτήτων και υλικών είναι και τα ενδιαφέροντα, τα ταλέντα και η ωριµότητα ορισµένων 
δεξιοτήτων των παιδιών.  Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η περίπτωση της Ελεονόρας που δείχνει 
προτίµηση στη ζωγραφική, τα αποτελέσµατα ήταν καλαίσθητα και πολύ προσεγµένα προκαλώντας το 
θαυµασµό όλων και τις επευφηµίες της νηπιαγωγού, µάλιστα είναι η µόνη που ασχολήθηκε µε τη 
ζωγραφική στο καβαλέτο, µια δραστηριότητα που χρειάζεται µεγαλύτερη προσπάθεια, καθώς απαιτεί 
πιο δύσκολη τεχνική.   
Αντίθετα ο Αλέξανδρος αδυνατούσε να κόψει µε το ψαλίδι και να ζωγραφίσει µε επιτυχία σε σχέση µε 
την ηλικία του, το ίδιο και οι Μάρκος, Φωτεινή, Ελένη, Βαγγελιώ, Πέτρος, Παύλος, δεν τους άρεσαν 
και διαισθάνονταν ότι δεν είναι καλοί, αποδοτικοί σε αυτή τη δεξιότητα.  Η ενασχόληση και η αγάπη 
του Παύλου για το θέατρο σκιών τον έκανε ιδιαίτερα αγαπητό σε αγόρια και κορίτσια, παρά τη διάθεση 
αποµόνωσης που εκδήλωνε κατά καιρούς.   
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Βέβαια και η ηλικία είναι ένας σηµαντικός παράγοντας που επιτρέπει την επιτυχή ενασχόληση µε ένα 
υλικό, όταν ο βαθµός δυσκολίας του συµβαδίζει µε το επίπεδο σωµατικής και νοητικής ανάπτυξης των 
παιδιών, τότε τα παιδιά ασχολούνται συχνότερα µε αυτό και µε θετικά αποτελέσµατα.  Εξάλλου έχει 
παρατηρηθεί ότι τα παιδιά ασχολούνται µε κάτι, όταν οι πιθανότητες επίτευξης του στόχου µ� επιτυχία 
είναι υψηλές, όταν διαισθάνονται εκ των προτέρων ότι θα τα καταφέρουν ή όταν έχουν δοκιµάσει ήδη 
µε επιτυχία την συµβατότητα ενός υλικού µε τις δικές τους ικανότητες αποφεύγοντας έτσι την αποτυχία.  
Τα προνήπια είναι πιο διστακτικά στο να πειραµατιστούν µε κάτι και πολλές φορές παραγκωνίζονται 
από τα µεγαλύτερα παιδιά και έτσι υποχωρούν. 
 
          Συνοψίζοντας λοιπόν θα λέγαµε ότι οι φέροντες διαφορετικό πολιτισµικό κεφάλαιο δεν διαφέρουν 
σηµαντικά ως προς τις προτιµήσεις τους στη χρήση υλικών από τα άλλα παιδιά.  Τα προσφερόµενα στο 
νηπιαγωγείο υλικά δεν διακρίνονται ως φορείς του πολιτισµικού κεφαλαίου της κυρίαρχης πολιτισµικά 
χώρας.  Εξάλλου, τα προσφερόµενα υλικά αφορούν στην νοητική, γνωστική, συναισθηµατική και 
σωµατική ανάπτυξη των παιδιών και απευθύνονται σε όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως πολιτισµικής 
προέλευσης. Το γεγονός ότι πρόκειται για εισαγόµενες και διεθνείς προτάσεις, στηριζόµενες στο 
πιαζετιανό κυρίως παιδαγωγικό µοντέλο, είναι ένα ενισχυτικό στοιχείο που µαρτυρεί τη 
διαπολιτισµικότητα των υλικών. 
 
          Όµως, η επιλογή χρήσης των υλικών είναι συνισταµένη πολλών παραγόντων, όπως η ηλικία, η 
ιδιοσυγκρασία τα ταλέντα και τα ενδιαφέροντα, οι κοινές µε τους φίλους προτιµήσεις.  Οι οδηγίες για τη 
χρήση των προσφερόµενων υλικών δεν φαίνεται να είναι αναγκαία και υποκαθίστανται επιτυχώς από 
την παρατήρηση των άλλων, τη µίµηση, την εφευρετικότητα για εναλλακτική χρήση των αντικειµένων, 
αλλά και την αποχή, αδιαφορία.   
Η εκδήλωση των συµπεριφορών αυτών είναι κοινή στα παιδιά, ανεξαρτήτως πολιτισµικής προέλευσης. 
Η νηπιαγωγός επιβεβαιώνει τη θέση αυτή λέγοντας ότι τα παιδιά δεν έχουν ιδιαίτερα προβλήµατα σε 
σχέση µε το σύνολο των παιδιών και ότι τα προνήπια λόγω ηλικίας ασχολούνται λιγότερο µε τα υλικά 
που είναι πιο σύνθετα και πιο δύσκολα. 
  
 
 
7.8.   Η επίδραση του εξωσχολικού περίγυρου στις επιλογές φίλων 
 
          Το ερευνητικό αυτό ερώτηµα αφορά στην επίδραση του εξωσχολικού περίγυρου στην επιλογή 
των φίλων των παιδιών.  Η διερεύνηση του ζητήµατος αυτού είναι εξαιρετικά δύσκολη και επισφαλής, 
αφού δεν είναι δυνατό ν� αποδειχτεί η άµεση σχέση µεταξύ της επιλογής των φίλων και της επίδρασης 
εξωγενών παραγόντων, γι� αυτό απλά αναζητούνται και άλλοι παράγοντες που τυχόν επιδρούν στις 
επιλογές των παιδιών. 
 
          Τα κριτήρια φιλίας που έχουν τεθεί από την ερευνήτρια (σελ. 29-31), αλλά πρωτίστως από τους 
επιστήµονες που τα έχουν ορίσει, είναι αποτελέσµατα µακροχρόνιων ερευνών, όµως η αξιοπιστία τους 
είναι πιθανό να κλονιστεί από δύο παράγοντες: α� τον εθελοντισµό, δηλαδή την επιλογή φιλικών 
σχέσεων µέσα από την τάξη, γιατί έτυχε να σχηµατιστεί η συγκεκριµένη οµάδα εκεί, αλλά και β� τους 
εξωσχολικούς παράγοντες, που δρουν έµµεσα και δυναµικά επηρεάζοντας τις επιλογές. 
 
          Αρχικά πρέπει να διευκρινίσουµε ότι µε τον όρο «εξωσχολικοί παράγοντες» εννοούµε την 
επίδραση κυρίως των µητέρων, οι οποίες µε τις άµεσες και τις έµµεσες παραινέσεις τους, είναι δυνατό 
να επηρεάσουν γενικότερα την κοσµοαντίληψη των παιδιών και βέβαια και τις επιλογές  
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φίλων.  Πράγµατι η επίδραση των µητέρων στις επιλογές των φίλων έχει επιβεβαιωθεί από 
ερευνητές, όπως οι Doyle � Markievitz, όπου υποστηρίζουν ότι οι µητέρες καθοδηγούν τα παιδιά τους 
µε κριτήριο την ταξική προέλευση των φίλων τους (στο Hoffman, 1996, 115�136), αλλά και η Dunn 
επιβεβαιώνει την ίδια άποψη (1999, 119-140). 
 
          Η διερεύνηση του θέµατος έγινε µε έµµεσες ερωτήσεις στις µητέρες, σχετικά µε την 
κοινωνικότητα των παιδιών τους στα πλαίσια σύντοµων, άτυπων συνεντεύξεων, που είχαν τη µορφή 
αυθόρµητης συζήτησης.  Οι απαντήσεις τους δεν υπέστησαν καµιά ιδιαίτερη στατιστική ανάλυση η 
καταγραφή, απλά επιβεβαίωναν κάποιες υποθέσεις και εξασφάλιζαν την αξιοπιστία των δεδοµένων 
σύµφωνα µε τη µέθοδο του τριγωνισµού. 
 
  Ένα σηµαντικό συµπέρασµα είναι ότι αρκετές µητέρες είναι και οι ίδιες µοναχικές, δεν έχουν 
ιδιαίτερες κοινωνικές συναναστροφές, ούτε µε µητέρες συµµαθητών των παιδιών τους.  ∆ηλώνουν 
µοναχικές και το αξιοσηµείωτο είναι ότι και τα παιδιά τους δηλώνουν ότι κάνουν περιστασιακές παρέες 
στη γειτονιά, δεν ανταλλάσσουν επισκέψεις µε συµµαθητές τους και διατηρούν φιλικές σχέσεις µόνο 
στο σχολείο, η γειτονιά είναι ο µόνος χώρος στον οποίο παίζουν εκτός σχολείου � πράγµατι η 
διαµόρφωση της περιοχής επιτρέπει το παιχνίδι σε στενά και πεζόδροµους, όµως η συχνότητα 
παιχνιδιού στη γειτονιά είναι µικρή.  Η γεωγραφική κατανοµή των σπιτιών των παιδιών είναι τέτοια, 
που επιτρέπει την συχνή εξωσχολική επαφή, µάλιστα υπάρχει µια περίπτωση όπου σε έναν δρόµο, 
µήκους µερικών δεκάδων µέτρων κατοικούν 7 από τα 21 παιδιά ! � το ένα τρίτο των µαθητών, όµως η 
εξωσχολική τους επαφή τους είναι περιορισµένη. 
 
          Οι µητέρες γενικά γνωρίζουν αρκετά καλά τις φιλικές σχέσεις των παιδιών τους. Ενδιαφέρονται 
για τις επιδράσεις που δέχονται από τους φίλους και τα θεωρούν ικανά να συνάψουν στενές 
συναισθηµατικές σχέσεις.  «∆εν µου αρέσει να κάθεται µόνος και να βλέπει τηλεόραση, όµως δεν έχω 
χρόνο, ούτε να δέχοµαι παιδιά ούτε και να τον πηγαίνω σε άλλα σπίτια», λέει η µητέρα ενός αγοριού.   
 
          Τα αγόρια δηλώνουν ότι παίζουν συχνότερα στο δρόµο, όπου εκεί συναντούν και τους φίλους 
τους, ενώ λίγα κορίτσια � 3 - βγαίνουν στο δρόµο.  Τα περισσότερα δεν κάνουν παρέα εκτός σχολείου, 
και είτε παίζουν µε συγγενείς, είτε πηγαίνουν στην παιδική χαρά και εκεί συναντούν τις φίλες τους 
κάποια απογεύµατα την εβδοµάδα. 
 
          Παρ� όλα αυτά, αρκετές µητέρες ανησυχούν για την κοινωνικότητα των παιδιών τους και 
ενδιαφέρονται για την ποσότητα κυρίως και λιγότερο για την ποιότητα των φιλικών σχέσεων τους, χωρίς 
να µπορούν να συσχετίσουν τη δική τους κοινωνικότητα µε αυτή των παιδιών τους.  Συχνά µάλιστα 
κάποιες πλησίασαν την ερευνήτρια και ζητούσαν ν� αξιολογήσει την κοινωνικότητά των παιδιών τους 
εκφράζοντας ανησυχία και προβληµατισµό. 
Η έλλειψη κοινωνικών επαφών µεταξύ των µητέρων διαφάνηκε καθαρά στο πάρτυ που ακολούθησε τη 
χριστουγεννιάτικη γιορτή, στο οποίο είχε σχηµατιστεί µια µικρή οµάδα γονιών που συζητούσαν µεταξύ 
τους και οι υπόλοιποι γονείς στέκονταν µόνοι.   
 
          Κάνοντας µια αναφορά και στις µητέρες των παιδιών διαφορετικής προέλευσης παρατηρούµε ότι 
δύο από αυτές, οι µητέρες του Αντρέα και της Ματίνας, δεν έχουν εµφανιστεί ποτέ στο νηπιαγωγείο, 
ενώ οι υπόλοιπες κάνουν αισθητή την παρουσία τους, χωρίς όµως να επικοινωνούν µε τις υπόλοιπες 
µητέρες περιµένοντας τα παιδιά τους.  ∆ύο από αυτές, οι µητέρες των Αλέξανδρου και  
Ελεονόρας, είχαν στενές φιλικές σχέσεις µεταξύ τους και, ενώ «πίεζαν» τα παιδιά τους να παίζουν µαζί, 
αυτά συνήθως συγκρούονται µεταξύ τους, αν και η Ελεονόρα ονόµασε τον Αλέξανδρο ως τρίτη επιλογή 
φίλου. 
 
 
 
 
Η διαφορετική εθνική και πολιτισµική προέλευση των φίλων κάποιων παιδιών δεν διαφαίνεται να 
προβληµατίζει τις µητέρες, όµως έκαναν σαφές ότι δεν ήθελαν να εµπλακούν σε µια τέτοια συζήτηση, οι 
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απαντήσεις ήταν λακωνικές και έτσι διατυπωµένες, που δεν παρείχαν πρόσφορο έδαφος 
για περαιτέρω συζήτηση, ήταν φανερό ότι δεν ήθελαν να θίξουν το ζήτηµα.   
Θετικά σχολιάστηκε από τις µητέρες του Τάσου, του Παύλου και άλλων, η φιλία των γιων τους µε τον 
Μωχάµεντ και το κοινό παιχνίδι τους στη γειτονιά, τον οποίο θεωρούν µάλιστα ως θετική επίδραση για 
τα παιδιά τους. 
 
          Ακόµα καταγράφηκαν τρεις περιπτώσεις όπου οι µητέρες των παιδιών είχαν φιλικές σχέσεις πριν 
γνωριστούν τα παιδιά τους και, σε διαφορετικό βαθµό η κάθε µια, ενίσχυαν την φιλική σχέση των 
παιδιών τους.  Τα πίεζαν δηλαδή να κάνουν παρέα θεωρώντας το µάλιστα «φυσικό και πολύ όµορφο», 
χωρίς όµως ν� αντιλαµβάνονται ότι καταπίεζαν τα παιδιά τους, που δεν ταίριαζαν µεταξύ τους και τα 
οποία αντέδρασαν τελικά µε φαινοµενικά αναίτιες φιλονικίες και συγκρούσεις. 
 
          Η επίδραση των εξωσχολικών παραγόντων στις επιλογές φίλων αυτής της ηλικίας είναι υπαρκτή, 
αλλά τα όρια και ο βαθµός της δεν είναι δυνατό να ανιχνευθούν µε ακρίβεια.  Το µοντέλο 
κοινωνικότητας που προβάλλει η οικογένεια επιδρά σηµαντικά στην κοινωνικότητα των παιδιών 
εσωτερικεύοντας το συγκεκριµένο µοντέλο.  Η σχέση αυτή συχνά αγνοείται, οι γονείς επιλέγουν να την 
αγνοούν, όπως και τα ιδιαίτερα στοιχεία της προσωπικότητας των παιδιών τους. 
Ασκούν άµεσες και έµµεσες «πιέσεις» µε τη µορφή παραινέσεων  προς τα παιδιά τους για τις φιλικές 
επιλογές τους παραβιάζοντας τις επιθυµίες, τις ανάγκες των παιδιών την συγκεκριµένη χρονική περίοδο 
ή ακόµα και την ιδιοσυγκρασία τους.  Οι παραινέσεις προέρχονται τόσο από το οικογενειακό 
περιβάλλον, όσο και από το σχολικό, µε συχνό αποτέλεσµα την αύξηση του άγχους που σε συνδυασµό 
µε πιθανή «ανικανότητα» των παιδιών ν� ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τους περιβάλλοντός τους, να 
οδηγήσει σε απογοήτευση, αποµόνωση, ακόµα και περιθωριοποίηση και εντάσεις.  Ο «βιασµός» των 
παιδιών να υιοθετήσουν µια συγκεκριµένη συµπεριφορά, χωρίς να θέλουν ή να µπορούν, αντιτίθεται 
στην αναπτυξιακή πορεία τους µε αµφίβολα, επισφαλή αποτελέσµατα και διατάραξη της «φυσικής» 
ανάπτυξης των παιδιών. 
 
          Μελετώντας ξανά κανείς τα συµπεράσµατα από τις συζητήσεις και τις παρατηρήσεις που έγιναν, 
οδηγείται στο συµπέρασµα ότι ο «εξωσχολικός» περίγυρος ασκεί επίδραση στις επιλογές των παιδιών 
είτε άµεσα είτε έµµεσα, όµως δεν καταγράφηκε ρητή αρνητική στάση ή διάθεση προς φίλους 
διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης εκ µέρους των µητέρων που τελικά είναι πιθανό να επηρεάσουν 
τις επιλογές φιλίας των παιδιών τους βάσει των δικών τους κριτηρίων. 
 
7.9. Εισαγωγή πολιτισµικού κεφαλαίου 
 

Η παρουσία των νηπίων στο χώρο του νηπιαγωγείου για ένα µεγάλο τµήµα της καθηµερινότητάς 
τους, το οποίο µάλιστα µε το θεσµό του Ολοήµερου Νηπιαγωγείου πρόκειται να αυξηθεί σηµαντικά, 
τους δίνει δυνητικά τη δυνατότητα µέσα από ποικίλες επικοινωνιακές περιστάσεις να φέρουν στοιχεία 
του πολιτισµικού τους κεφαλαίου στο νηπιαγωγείο.  Αυτό βέβαια ισχύει για όλα τα µέλη της οµάδας, 
καθώς κάθε παιδί προέρχεται από ένα ιδιαίτερο και µοναδικό οικογενειακό περιβάλλον, που διαθέτει τα 
δικά του πολιτισµικά στοιχεία και τα οποία κάθε παιδί βιώνει και εσωτερικεύει ως µέλος αυτής της υπό 
� οµάδας.   

Όµως το σύνολο των πολιτισµικών στοιχείων µιας οµάδας που στοιχίζεται από γηγενή 
ελληνόπαιδα, αποτελεί ένα µέρος του ευρύτερου πολιτισµικού πλούτου, που ονοµάζεται σύγχρονος 
ελληνικός πολιτισµός, στον οποίο ανήκουν εν δυνάµει τα πολιτισµικά στοιχεία που φέρουν όλοι οι 
κοινωνοί του και τα οποία λειτουργούν ως ειδοποιά στοιχεία της ατοµικής, αλλά και εθνικής και 
πολιτισµικής τους ταυτότητας.  Όµως και σε αυτή την περίπτωση, αν αποκλίνουν σηµαντικά από το 
µορφωτικό κεφάλαιο που το σχολείο προτείνει, από τη νόρµα, είναι πιθανό να απορριφθεί ως µη 
συµβατό µε τη νόρµα χαρακτηριστικό, που δεν αφορά την οµάδα, τίθεται δηλαδή υπό αξιολόγηση µε 
αρνητική,  απορριπτική διάθεση. Ένα παιδί που είναι φορέας ενός πολιτισµικού κεφαλαίου, στο οποίο 
περιλαµβάνονται η γλώσσα, η θρησκεία, ακόµα και οι αξίες, η κοσµοαντίληψη, αλλά και οι καθηµερινές 
συνήθειες, η διατροφή, η ένδυση και τόσα άλλα στοιχεία, και το οποίο δεν είναι συµβατό µε το 
πολιτισµικό κεφάλαιο που πρεσβεύει και προωθεί τελικά το σχολείο, εισάγεται σε ένα «ξένο» 
πολιτισµικό περιβάλλον και τα στοιχεία της ταυτότητάς του είναι πιθανό να τεθούν υπό αµφισβήτηση 
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και αρνητική αξιολόγηση υπό την επίδραση ενός συνόλου ενισχυτικών παραγόντων. Παρ� όλα αυτά, 
η αντίληψη της διαφορετικότητας δεν είναι απόλυτα δυνατή, κυρίως από τα προνήπια, που στο ίδιο 
χρονικό διάστηµα ολοκληρώνουν τον σχηµατισµό του Εγώ τους.  Είναι πιθανό ακόµα να µην θεωρείται 
σωστό ή συµφέρον να δηλώσουν τα ίδια τη διαφορετικότητα της καταγωγής τους σ� ένα περιβάλλον που 
µάλιστα δεν είναι θετικά διακείµενο.  Η αντίληψη της διαφορετικότητας σχετίζεται άµεσα µε τη 
λογικοµαθηµατική σκέψη που δεν έχει ακόµα αναπτυχθεί πλήρως στα παιδιά  
Ακόµα, η τακτική που ακολουθεί το οικογενειακό περιβάλλον ως προς τη διάθεση αφοµοίωσης, ένταξης 
ή και περιθωριοποίησης, υιοθετείται µέσω της εσωτερίκευσης από τα παιδιά και διακρίνεται στην 
συµπεριφορά και τακτική τους ακόµα και των παιδιών προσχολικής ηλικίας. 
Η απόπειρα εισαγωγής στοιχείων των πολιτισµικών τους κεφαλαίων από παιδιά � φορείς των µε άµεσο 
ή έµµεσο τρόπο απαιτεί πρώτα την αντίληψη της διαφορετικότητάς τους, την ανάγκη για έκφραση και 
συνεισφορά, αλλά κυρίως την αίσθηση της ασφάλειας και της θετικής αποδοχής ή έστω µη απόρριψης 
από το σύνολο της κυρίαρχης πολιτισµικά οµάδας, το οποίο θα πρέπει ρητά ή άρρητα να δείχνει ανοχή ή 
και αποδοχή του διαφορετικού, του ανοίκειου. 
Τέλος, στοιχεία του πολιτισµικού κεφαλαίου παιδιών διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης είναι 
πιθανό να εισέλθουν αυθόρµητα και φυσικά κατά την καθηµερινή επικοινωνία και τις ασχολίες τους, ως 
προσωπική συνεισφορά στην οµάδα, ως ελεύθερη εκδήλωση της προσωπικότητάς τους, ως αυθόρµητη 
συµπεριφορά. 
Όµως κατά τη διάρκεια των παρατηρήσεων δεν καταγράφηκε κάποια απόπειρα ή πρόθεση εισόδου 
στοιχείων του πολιτισµικού κεφαλαίου των νηπίων και προνήπιων διαφορετικής πολιτισµικής 
προέλευσης, τουλάχιστον όχι αυθόρµητα και εθελοντικά. 
Κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δραστηριοτήτων, το φαγητό και το διάλειµµα, δεν καταγράφηκαν 
στοιχεία που να δηλώνουν ότι τα νήπια καταθέτουν συνειδητά στοιχεία της διαφορετικότητάς τους στην 
οµάδα.  Στα παιχνίδια στις γωνιές τα νήπια δεν έχουν τη θέληση, τη διάθεση, να εκδηλώσουν τη 
διαφορετικότητά τους, ίσως και την ευκαιρία, απλά ακολουθούν τους κανόνες του κάθε παιχνιδιού και 
συµµετέχουν µε διαφορετικό βαθµό συµµετοχής.  Αποδέχονται έτσι a priori τα πολιτισµικά στοιχεία της 
κυρίαρχης πολιτισµικά οµάδας και ακολουθούν τους άλλους στα παιχνίδια τους. 
 Η διάθεση τους µε διακυµάνσεις στην κάθε περίπτωση, στρέφει τις υπόνοιες προς την τακτική της 
αφοµοίωσης, δηλαδή της αποδυνάµωσης των πολιτισµικών τους αναφορών και την υιοθέτηση των 
πολιτισµικών στοιχείων της χώρας υποδοχής. 
Κατά τη διάρκεια των οργανωµένων από τη νηπιαγωγό και την ερευνήτρια δραστηριοτήτων δεν 
παρατηρείται επίσης απόπειρα εισαγωγής πολιτισµικών στοιχείων της χώρας προέλευσης και  
καταγωγής παρά τις έµµεσες παραινέσεις των παιδαγωγών µε αναφορές σε συνήθειες, ήθη, έθιµα ή άλλα 
πολιτισµικά στοιχεία της χώρας προέλευσης και καταγωγής, αλλά και σχετικές δραστηριότητες, τα 
νήπια εκδήλωναν άλλοτε άρνηση µε έντονες αντιδράσεις και άλλοτε απάθεια µε σιωπή και έλλειψη 
αντιδράσεων.  Αξιοσηµείωτο είναι ότι, όταν η νηπιαγωγός ζήτησε από τα παιδιά διαφορετικής 
πολιτισµικής προέλευσης να πουν παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα ποιήµατα της χώρας καταγωγής τους 
ή κάτι άλλο, αν ανήκαν σε διαφορετική θρησκεία � ο Αντρέας έχει δηλώσει βουδιστής - αρνήθηκαν όλα 
και επέµειναν σθεναρά στη χρήση της ελληνικής και την αποστήθιση των ποιηµάτων και τραγουδιών 
που η νηπιαγωγός επέλεξε για όλους.  Τα παιδιά δεν ήθελαν να τύχουν διαφορετικής µεταχείρισης από 
το σύνολο. 
Έτσι η διαφορετικότητα της καταγωγής τους αποκρύφτηκε «ηθεληµένα» από τα ίδια, που  προσπάθησαν 
πολύ να µάθουν τα λόγια των ποιηµάτων µε θεαµατικά αποτελέσµατα ξεπερνώντας προβλήµατα 
κατανόησης και χρήσης της ελληνικής γλώσσας και αποστηθίζοντας ποιήµατα και τραγούδια ξένα προς 
τη δική τους κουλτούρα. 
Τα παραπάνω συµπεράσµατα επιβεβαιώνει και η νηπιαγωγός που παρατηρεί την συµπεριφορά των 
παιδιών από τη δική της βέβαια οπτική γωνία και µε διαφορετική από της ερευνήτριας σκοποθεσία, 
όµως διακρίνει µια διάθεση παραίτησης των πολιτισµικών στοιχείων της χώρας προέλευσης. 
          Η παράµετρος περιβάλλον και πιο συγκεκριµένα η στάση της νηπιαγωγού, του κυρίαρχου 
ενήλικα και µέλους της οµάδας, είναι πολύ σηµαντική, γιατί είναι δυνατό να καθορίσει σε µεγάλο βαθµό 
και τη διάθεση αποδοχής ή απόρριψης της διαφορετικότητας των άλλων που θα εκδηλώσουν τα µέλη 
της οµάδας. Ο αυθορµητισµός όµως στην συµπεριφορά, οι ισχυρές επιρροές των προκαταλήψεων, των 
εσωτερικευµένων στάσεων, είναι δυνατό να επηρεάσουν τις επιλογές των άλλων. 
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Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το ακόλουθο : κατά τη διάρκεια µιας δραστηριότητας 

των προµαθηµατικών δεξιοτήτων, όπου η νηπιαγωγός παρουσίαζε τις έννοιες «πάνω � κάτω» µε 
αντικείµενα από διάφορες γωνιές του νηπιαγωγείου, έδειξε µια µικρή κατσαρόλα στα παιδιά και αµέσως 
και ταυτόχρονα οι Ελισάβετ και Νάντια φώναξαν : κυρία, ένα τσικάλι !, ενώ η νηπιαγωγός τις διόρθωσε.  
Εδώ βλέπουµε αρχικά ότι η νηπιαγωγός µε αυθόρµητη και εκείνη αντίδραση διορθώνει τη 
«λανθασµένη» λέξη, που είναι µικρασιάτικη και σηµαίνει τη χαµηλή κατσαρόλα, δείχνοντας έτσι πώς το 
σχολείο επιβάλλει ακόµα και στο νηπιαγωγείο την κοινή ελληνική γλώσσα καταπνίγοντας τη 
διαφορετικότητα και την ποικιλία ακόµα και στο εσωτερικό της κυρίαρχης γλώσσας. 

Πρέπει να παρατηρήσουµε ακόµη ότι, δύο παιδιά διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης, έχουν 
και µάλιστα δηλώνουν ταυτόχρονα ! κοινή γνώση, τόσο απλή και φαινοµενικά ασήµαντη, όµως 
σηµαντική µε ουσιαστικό τρόπο, που κάνει φανερό ότι υπάρχουν κοινά στοιχεία µέσα στη 
διαφορετικότητα των µελών µιας οµάδας, που µένει να γίνουν γνωστά, αρκεί το ευρύτερο περιβάλλον 
να είναι θετικό, δεκτικό και να µην αυτοπαγιδεύεται µέσα στα περιοριστικά όρια του ορθού, του κοινά 
αποδεκτού, του δεδοµένου και του οικείου και να επιτρέπει σε όλους την ελεύθερη έκφραση, όπου µέσα 
από αυτήν διακρίνονται όχι µόνο η διαφορετικότητα, αλλά και η ύπαρξη κοινών στοιχείων. 

Παράλληλα, το Ηµερήσιο και Αναλυτικό Πρόγραµµα του Νηπιαγωγείου, η µορφή και η 
σύνθεση των δραστηριοτήτων, αλλά και ο χρόνος που απαιτείται για την εφαρµογή και την ολοκλήρωσή 
τους, δεν συµβάλλουν θετικά για την εισαγωγή στοιχείων διαφορετικού πολιτισµικού κεφαλαίου.  Η 
κυριαρχία του πολιτισµού της χώρας υποδοχής, και στην περίπτωσή µας του ελληνικού, είναι τόσο 
απόλυτη και ισχυρή, ώστε να µην προσφέρονται οι ευκαιρίες για την είσοδο, αναγνώριση και 
δηµιουργική ενσωµάτωση διαφορετικής πολιτισµικών στοιχείων.  Η φόρµα του Αναλυτικού 
Προγράµµατος, παρά την curriculum µορφή που διαθέτει, θα πρέπει να γίνει ελαστικότερη και 
αποτελεσµατικότερη ως προς την εισαγωγή και άλλων πολιτισµικών στοιχείων πέρα αυτών της 
κυρίαρχης πολιτισµικά οµάδας.  Αυτό απαιτεί κατάλληλο σχεδιασµό, αλλά και κατάρτιση 
πανεπιστηµιακού επιπέδου σχεδιαστών προγραµµάτων και διδασκόντων στις αρχές της διαπολιτισµικής 
παιδαγωγικής προσέγγισης. 

Τα παιδιά διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης πιθανόν διαισθάνονται ότι υπάρχουν 
διαφοροποιά στοιχεία µεταξύ του πολιτισµού που φέρουν και του κυρίαρχου πολιτισµού, χωρίς να έχουν 
προσδιορίσει επακριβώς τη διαφορετικότητά τους.  Εξάλλου η πολιτισµική τους ταυτότητα σχηµατίζεται 
µέσα από τις πολιτισµικές εµπειρίες του οικογενειακού περιβάλλοντος αγνοώντας άµεσα την σηµασία 
των εννοιών «πολιτισµός» ή «έθνος».  Είναι προφανές ότι διαχωρίζουν αυστηρά  τα πολιτισµικά 
στοιχεία του «σπιτιού» και του «σχολείου» και, είτε εξαιτίας των βιωµάτων τους, είτε εξαιτίας της 
συµπεριφοράς που επιβάλλει ο οικογενειακός τους περίγυρος, συµπεραίνουν ότι ο πολιτισµός του 
«σπιτιού» δεν έχει θέση ή δεν πρέπει να γίνει αντικείµενο παρατήρησης και πιθανής (αρνητική) κριτικής 
από το σύνολο του εξωοικογενειακού περιβάλλοντος, του σχολείου.  Έτσι τα βιώµατα και οι εµπειρίες 
των παιδιών χωρίζονται βίαια και αυθαίρετα σε δύο τµήµατα που δεν επικοινωνούν µεταξύ τους, 
παράγοντας έτσι µια αφύσικη παιδαγωγική πραγµατικότητα, όπου η διαδικασία της µάθησης είναι 
δυνατό να αποδυναµωθεί, όχι όµως και να αναιρεθεί, καθώς τα παιδιά έχουν εσωτερικεύσει βασικές 
δοµές της νοητικής τους ανάπτυξης εκτός του σχολικού περιβάλλοντος, οι οποίες όµως αποσιωπώνται 
εις βάρος κυρίως της ακαδηµαϊκής αξιολόγησής τους σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης και στο 
επίπεδο ακόµα της προσχολικής αγωγής. 
Σε τέτοιες ηλικίες, όπου η ευαισθησία και η ανασφάλεια είναι συχνά χαρακτηριστικά της συµπεριφοράς 
όλων των νηπίων και προνήπιων, ανεξαρτήτως της καταγωγής τους, το ουδέτερο και µη ενισχυτικό 
περιβάλλον είναι εξίσου αποτρεπτικό µε το αρνητικό.  Καθώς απουσιάζουν τα ενισχυτικά ερεθίσµατα 
στα πλαίσια της φυσικής πορείας των δραστηριοτήτων και το πνεύµα αποδοχής του διαφορετικού, τα 
νήπια καταφεύγουν στην σιωπή και την αποκοπή από τον «πολιτισµό» της χώρας καταγωγής 
φτωχαίνοντας τον πολιτισµικό τους πλούτο αποκλείοντας όµως και τα µέλη της κυρίαρχης πολιτισµικά 
οµάδας να εµπλουτίσουν τις γνώσεις και τις εµπειρίες τους µε νέα στοιχεία. 
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7.10. Χρήση των µητρικών γλωσσικών κωδίκων 
 
          Η µητρική γλώσσα, οι πρώτοι γλωσσικοί κώδικες που µαθαίνει να χειρίζεται ένα παιδί, καθορίζει 
σε σηµαντικό βαθµό την συνείδηση της ατοµικής και πολιτισµικής του ταυτότητας, καθώς είναι 
καθοριστικός στοιχείο για να αναγνωριστεί ένα παιδί ως κοινωνός ενός πολιτισµού. 
Η κατάκτηση της µητρικής γλώσσας καθορίζει ουσιαστικά και την έναρξη της κοινωνικοποίησης των 
παιδιών, τα οποία πλέον µπορούν να επικοινωνούν, να εκφράζουν σκέψεις, συναισθήµατα και επιθυµίες, 
κρίσεις και το κυριότερο, η επίδρασή τους στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον τους γίνεται πιο 
δυναµική, πιο ενεργητική.  Έτσι τα παιδιά, µε την αµφίδροµη επικοινωνία µε το περιβάλλον, γίνονται 
κοινωνοί ενός πολιτισµού εσωτερικεύοντας και µαθαίνοντας τις αξίες, τις αρχές που εκείνος φέρει.  
Πολλοί µάλιστα θεωρούν την κατάκτηση του βαδίσµατος και του χειρισµού της γλώσσας ως δείγµατα 
«εξανθρωπισµού» των µικρών παιδιών. 
 
          Εξάλλου η κατάκτηση της γλώσσας συνδέεται µε την νευρολογική και νοητική ωρίµανση των 
παιδιών και το φαινόµενο κατάκτησης της γλώσσας µε τα ίδια στάδια, ρυθµό και τρόπο σε όλα τα 
παιδιά, παγκόσµια και διαχρονικά, έχει γίνει αντικείµενο εκτενών µελετών από πολλούς.επιστήµονες105.  
Μέχρι την ηλικία των 5 ετών τα παιδιά έχουν κατακτήσει τα φωνολογικά, συντακτικά, σηµασιολογικά 
και γραµµατικά στοιχεία της µητρικής τους γλώσσας και, πέρα από µεµονωµένα επιµέρους προβλήµατα, 
θεωρούνται ολοκληρωµένοι χρήστες, καθώς κατέχουν και ένα ενεργητικό και παθητικό λεξιλόγιο 
χιλιάδων λέξεων (Τριάρχη � Herrmann, 2000, 54). Εδώ θα πρέπει να διευκρινίσουµε ότι ο όρος 
«µητρική γλώσσα» αφορά στη γλώσσα του πρώτου περιβάλλοντος στο οποίο εντάσσονται τα παιδιά µε 
τη γέννησή τους και όχι αναγκαστικά στη γλώσσα της µητέρας τους. 

Η άφιξη ενός παιδιού σε ένα διαφορετικό πολιτισµικό περιβάλλον, όπου χρησιµοποιείται 
διαφορετική γλώσσα, δηµιουργεί ένα πολιτισµικό σοκ, που επιδεινώνεται, αν µάλιστα η γλώσσα τους 
δεν εκτιµάται ως «σηµαντική» από τα µέλη της κυρίαρχης πολιτισµικά οµάδας και η στάση είναι 
εξαρχής αρνητική.  Εξάλλου η επιτυχής χρήση της «κυρίαρχης» γλώσσας στο σχολείο σχετίζεται άµεσα 
µε την ακαδηµαϊκή επιτυχία των παιδιών στο σχολείο, αφού η κατάκτηση της διδακτέας ύλης και η 
αξιολόγηση βασίζεται αποκλειστικά στην απόδοση των παιδιών στο γραπτό και προφορικό λόγο. 

Τέλος, τα παιδιά αντιλαµβάνονται ότι οι µέχρι τώρα κατακτήσεις τους, οι γνώσεις τους και η 
γλώσσα τους, υπόκεινται σε σηµαντική αµφισβήτηση, σε µια αρνητική αξιολογική κρίση, ουσιαστικά 
ένα σηµαντικό τµήµα της προσωπικότητάς τους.  Εποµένως τα αισθήµατα µαταίωσης, χαµηλής 
αυτοπεποίθησης, άγχους και απογοήτευσης εντείνονται, και κάτω από την επίδραση διαφόρων άλλων 
παραγόντων, είναι πιθανό να οδηγηθούν είτε στην αφοµοίωση εγκαταλείποντας τα πολιτισµικά στοιχεία 
της χώρας καταγωγής τους, είτε στην ένταξη µε την παράλληλη χρήση τους, είτε στην περιθωριοποίηση 
απορρίπτοντας και τα δύο πολιτισµικά συστήµατα.  Βέβαια η κατάσταση που περιγράφηκε αφορά και 
στους ενήλικες µετανάστες και παλιννοστούντες106, που βιώνουν έντονα συναισθήµατα µαταίωσης, 
αλλά και τα παιδιά τους αντιµετωπίζουν τα ίδια ταυτόχρονα µε τους γονείς τους, η δυσάρεστη αυτή 
κατάσταση πολλαπλασιάζεται για τα παιδιά µε την είσοδό τους στο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας 
υποδοχής.         
 Η επιλογή στάσης καθορίζει και τη διάθεση εκµάθησης της γλώσσας της χώρας υποδοχής, κάτι 
που µακροπρόθεσµα βοηθά στη βελτίωση της οικονοµικής και κοινωνικής θέσης των µεταναστών 
αλλοδαπών και παλιννοστούντων, αλλά και στη βελτίωση της ακαδηµαϊκής προόδου των παιδιών στο 
σχολείο και την ένταξή τους. 
Η χρήση των µητρικών γλωσσικών κωδίκων από τα παιδιά της υπό µελέτη οµάδας ακολουθεί την ίδια 
συµπεριφορά µε τη χρήση του πολιτισµικού κεφαλαίου τους, παρατηρείται γενικά αποσιώπηση, άρνηση.  
Η νηπιαγωγός που ρωτήθηκε και γι� αυτό το ζήτηµα δηλώνει ότι δεν έχει παρατηρήσει χρήση της 
µητρικής γλώσσας σε αυθόρµητες, ελεύθερες συζητήσεις και επιβεβαιώνει και εκείνη τη µυστικοπάθεια 
που επικρατεί. 

                                                 
105   Το ζήτηµα αυτό έχει απασχολήσει πολλούς γλωσσολόγους, αλλά και παιδαγωγούς, βιολόγους, γιατρούς.  
Ενδεικτικά αναφέρουµε το βιβλίο του Πόρποδα, 1993, που περιλαµβάνει  συλλογή µε τις κυριότερες θεωρίες των 
Piaget, Vygotsky, Chomsky, αλλά και αυτό της Βοσνιάδου, 1992, γ�. 
106    Καλούτση, χ.χ, Κοιλιάρη, 1997. 
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Έχουν καταγραφεί όµως 6 περιπτώσεις αυθόρµητης χρήσης της µητρικής γλώσσας από τα 

παιδιά και µία κατά τη διάρκεια οργανωµένης δραστηριότητας, βασικός στόχος της οποίας ήταν η χρήση 
της µητρικής γλώσσας, οι τρεις εξ αυτών καταγράφηκαν δύσκολα, γιατί τα παιδιά ψιθύριζαν 
αποµονωµένα. 

A. Το κύριο χαρακτηριστικό των περιπτώσεων της αυθόρµητης χρήσης της είναι η µυστικοπάθεια, 
η διάθεση αποµόνωσης, η απόκρυψη. 

           Οι πέντε πρώτες περιπτώσεις αφορούν στον Αλέξανδρο. 
1. Έτσι στις αρχές του έτους και ενώ έτρωγε µόνος, τον πλησίασε η Ελεονόρα, κοινής καταγωγής, 
τα δύο παιδιά µιλούσαν χαµηλόφωνα αρµενικά, κανείς δεν ήταν κοντά τους, κοιτιόντουσαν  
κατάµατα και χαµογελούσαν µεταξύ τους, η Ελεονόρα τον χτύπησε φιλικά στο κεφάλι, όµως 
ξαφνικά χώρισαν και εκείνη έφυγε νευριασµένη λέγοντας στα ελληνικά : «εσύ άσε µε ήσυχο !».  
Όσο συνοµιλούσαν, κοιτούσαν διερευνητικά γύρω και σταµατούσαν, όταν πλησίαζε κάποιος 

2. Η Ελεονόρα ζωγράφιζε στο καβαλέτο µόνη, την πλησίασε ο Αλέξανδρος και άρχισαν να µιλούν 
αρµενικά, µε πολύ χαµηλή φωνή, ψιθυριστά, τα κεφάλια τους κοντά, ο Αλέξανδρος είχε 
κοροϊδευτικό ύφος, κοιτούσε τη δουλειά της Ελεονόρας και έµοιαζε να την κριτικάρει, η ίδια 
µάλιστα ήταν αρνητική, δύσθυµη, τον έδιωχνε σπρώχνοντάς τον µε το σώµα και εκείνος έφυγε.  
Μάλιστα η νηπιαγωγός πέρασε εκείνη την στιγµή από δίπλα τους και δεν κατάλαβε ότι τα παιδιά 
µιλούσαν χρησιµοποιώντας τη µητρική τους γλώσσα, αλλά και εκείνα φρόντισαν να µην γίνουν 
αντιληπτά από τη νηπιαγωγό. 

3. Παρόµοιο  περιστατικό παρατηρήθηκε λίγες εβδοµάδες αργότερα, πάλι µε ψίθυρους, θυµό, 
κοροϊδευτική στάση και βία στο τέλος προς τον Αλέξανδρο από την Ελεονόρα. 

4. Αρµενικά µίλησε και µε ένα παιδί του δηµοτικού σχολείου στο διάλειµµα, στην αυλή και 
σταµάτησε, αµέσως µόλις µε είδε να πλησιάζω προς το µέρος τους, µάλιστα σταµάτησε, τον 
χαιρέτησε και τον έδιωξε βεβιασµένα. 

5. Κατά την επίσκεψη στο τσίρκο, όπου µας συνόδευσε η µητέρα του, συνοµιλούσαν στ� αρµενικά, 
και εκείνη πολύ τρυφερά του έδειχνε τα ζώα.  Ο Αλέξανδρος αντιδρούσε νευρικά και κοιτούσε 
συνεχώς προς το µέρος των άλλων παιδιών και της νηπιαγωγού. 

6. Τέλος, σε µια δραστηριότητα µε χριστουγεννιάτικες κατασκευές στα πλαίσια του project και σε 
ένα λογοπαίγνιο που γίνεται µε το γράµµα «σίγµα», (σου), η Νάντια ψιθύρισε κάτι στ� αυτί της 
Έλσας που καθόταν δίπλα της και, όταν της ζήτησα να το επαναλάβει, εκείνη µε κοίταξε για λίγο 
και µου είπε µε διστακτική φωνή : <<«σου» στα ρώσικα είναι η σούπα>>, ενώ χαµογελά 
κοιτάζοντας την Έλσα.  Όταν της είπα ότι οι δύο λέξεις, η ελληνική και η ρωσική µοιάζουν πολύ, 
τα άλλα παιδιά, που άκουγαν την συζήτηση συµφώνησαν και επαναλάµβαναν ρυθµικά τις δύο 
λέξεις και εκείνη χαµογελούσε µε ικανοποίηση και συνέχισε τη δουλειά της. 

 
Οι µητρικοί γλωσσικοί κώδικες χρησιµοποιούνται στις παραπάνω περιπτώσεις, αν και δεν γνωρίζουµε 
το πραγµατικό περιεχόµενο των συνοµιλιών, για να εκφραστούν έντονα συναισθήµατα συµπάθειας, 
αλλά και θυµού, αντιθέσεων µεταξύ των δύο συνοµιλητών, καθώς τα µη λεκτικά µηνύµατα και η 
σωµατική επικοινωνία ενισχύουν την εξαγωγή των παραπάνω υποθέσεων. 
 
 
B .  Ακόµα σε µια από τις τελευταίες παρατηρήσεις, όπου η ερευνήτρια οργάνωσε µια δραστηριότητα 
ζητώντας από τα παιδιά αρχικά να µάθουν την «καληµέρα» και σ� άλλες γλώσσες, ως έµµεσο ερέθισµα 
για να πουν την «καληµέρα» και στη µητρική τους γλώσσα, µόνο 3 από τα 5 παρόντα νήπια 
εκφράστηκαν θετικά και συµµετείχαν δηλώνοντας έτσι ανοιχτά τη διαφορετικότητά τους στην οµάδα µε 
τη γνώση και µιας άλλης, πέρα της ελληνικής γλώσσας, της µητρικής.  Η υπόλοιπη οµάδα αντέδρασε 
θετικά, επαναλάµβανε τις «καληµέρες» στα αρµενικά και ταϊλανδέζικα � η ρωσική εκδοχή δεν δόθηκε, 
η Νάντια πάσχιζε να τη θυµηθεί και δεν τα κατάφερε - χωρίς να εκδηλωθεί αρνητική στάση και σχόλιο, 
ενώ οι Αντρέας και Ελεονόρα, αλλά και η Νάντια αγκαλιάζονταν, φιλούσαν τους φίλους τους, µάλιστα 
διόρθωναν όσους δεν πρόφεραν σωστά, έβγαζαν κραυγές ενθουσιασµού, ενώ όλη η οµάδα είχε τις ίδιες 
αντιδράσεις, µε γέλια και συµµετοχή. 

Τα τρία αυτά νήπια µέσα από αυτές τις εκδηλώσεις εξέφραζαν και µια ανακούφιση, µια 
ικανοποίηση από τη θετική στάση του συνόλου, που πράγµατι ήταν δεκτικό, ενθουσιώδες και το οποίο 
στο τέλος και κατά την αποχώρηση φώναζε τραγουδιστά τις «καληµέρες» στο δρόµο !  Τα άλλα δύο 
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νήπια που ρωτήθηκαν, οι Αλέξανδρος και Ματίνα, εκδήλωσαν τελείως διαφορετική 
συµπεριφορά : σιωπή, αρνητικά νεύµατα, αποφυγή οπτικής επαφής µε τους άλλους, χαµόγελα 
αµηχανίας, έκφραση φόβου στο πρόσωπο, τέντωµα του σώµατος προς τα πίσω, νευρικότητα.  Παρ� όλο 
λοιπόν που το περιβάλλον ήταν ενισχυτικό, τα νήπια αυτά αρνήθηκαν να δώσουν στοιχεία της 
διαφορετικότητάς τους στην οµάδα 

 
Λαµβάνοντας υπ� όψη τις παραπάνω αναφορές διαπιστώνουµε ότι και εδώ παρατηρείται έντονη 

διαφοροποίηση µεταξύ των παιδιών διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης ως προς τη χρήση των 
µητρικών γλωσσικών κωδίκων.  Ο Αλέξανδρος εκδηλώνει την συµπεριφορά µυστικοπαθούς, που κρύβει 
επιµελώς τη διαφορετικότητα της καταγωγής του, αλλά εκδηλώνει την ανάγκη να µιλήσει τη µητρική 
του γλώσσα, χωρίς όµως να γίνει αντιληπτός από τους άλλους, ενώ την ίδια αρνητική στάση κρατά 
αργότερα, στην οργανωµένη δραστηριότητα, όπου καλείται στα πλαίσια του παιχνιδιού και σε 
θετικότατο κλίµα να µιλήσει στη γλώσσα του, η Ελεονόρα, επίσης διστακτική, που στην αρχή κρύβει 
και εκείνη τη µητρική της γλώσσα, στην οργανωµένη όµως δραστηριότητα είναι δυναµική, συµµετέχει, 
φωνάζει την «καληµέρα» της και τη διδάσκει στους άλλους, ενώ η Νάντια, µε πολύ καλή γνώση και της 
ελληνικής και δυναµικό χαρακτήρα, δεν διστάζει να δώσει δείγµατα της ρωσικής γλώσσας στην οµάδα, 
µοιάζει περήφανη, που µιλά και δεύτερη γλώσσα, κάτι που την κάνει να διαφέρει από τους άλλους.  
Ακόµα, ο Αντρέας ξεπερνά το δισταγµό του, αλλά και την αποµόνωση που η έλλειψη καλής γνώσης της 
ελληνικής τον έχει οδηγήσει και τέλος οι Ματίνα και Μαργαρίτα, που ενώ διαφέρουν ηλικιακά και η 
θέση της πρώτης στην κοινωνική ιεραρχία είναι πολύ καλύτερη, µιλά πολύ καλά ελληνικά, 
συµπεριφέρονται το ίδιο, όσον αφορά στη µητρική γλώσσα, την κρύβουν επιµελώς και εκδηλώνουν 
αγωνία και άρνηση, όταν γίνει έστω και µια αναφορά στη διαφορετικότητα της καταγωγής τους. 

 
Η διάθεση εκµάθησης ελληνικών σε σύντοµο χρονικό διάστηµα είναι ένα ακόµα στοιχείο που 

συνηγορεί στην υπόθεση περί επιθυµίας αφοµοίωσης των παιδιών.  Οι µητέρες των παιδιών 
διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης επιµένουν σ� αυτό και αναζητούν διάφορους τρόπους : τα 
µεγαλύτερα παιδιά που φοιτούν στο σχολείο ή συγγενείς µε καλύτερη γνώση ελληνικών 
επιστρατεύονται να βοηθήσουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, ακόµα και στην αποστήθιση ποιηµάτων 
και τραγουδιών. 

 
Τέλος, ένα ακόµα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι τα παιδιά αυτής της ηλικίας µαθαίνουν την 

ελληνική γλώσσα και µέσω της τηλεόρασης παρακολουθώντας άτυπα µαθήµατα ελληνικών, κυρίως τα 
παιδικά προγράµµατα και τα µεταγλωττισµένα λατινοαµερικάνικα σήριαλ και το ίδιο πράττουν και οι 
µητέρες τους, που θεωρούν το λόγο «εύκολο και µας αρέσει κι όλας».  Απόδειξη αυτού είναι η συχνή 
επανάληψη της πλοκής επεισοδίων από τις Ελεονόρα και Ματίνα, που µε µεγάλο ενδιαφέρον και 
ποικίλα σχόλια συζητούν µεταξύ τους.   

 
Η ευθύνη της τηλεόρασης για την επίδραση και αυτής στην ανάπτυξη και ποιότητα του 

λεξιλογίου, όχι µόνο των αλλοδαπών και παλιννοστούντων, είναι µεγάλη.  Είναι αναµενόµενη η στροφή 
προς την τηλεόραση, που εκτός από γλωσσικά προσφέρει και σηµαντικά πολιτιστικά στοιχεία, όµως 
απαραίτητη είναι η επιλογή κατάλληλων προγραµµάτων, που θα προσφέρουν περισσότερα στους 
τηλεθεατές, π.χ. οι µητέρες διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης δήλωσαν ότι δεν παρακολουθούν 
ειδήσεις, «γιατί µιλούν γρήγορα και δεν καταλαβαίνουν», ενώ δεν καταφεύγουν σε κάποιο τρόπο 
εκµάθησης και του γραπτού λόγου, µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους σε 
ανώτερες εκπαιδευτικές βαθµίδες. 
 

Χωρίς να µπορούµε να καταθέσουµε εδώ αποδεικτικά στοιχεία που να τεκµηριώνουν την 
παρακάτω σκέψη, δεν µπορούµε παρά να σχηµατίσουµε την υποψία περί ύπαρξης έµµεσης αρνητικής 
αξιολόγησης των γλωσσών.  Πιθανόν τα δύο κορίτσια από την Αλβανία και ο Αλέξανδρος να έχουν 
κάποιο βίωµα που να τα έχει πείσει ότι η κοινή γνώµη αξιολογεί την αλβανική και αρµενική αντίστοιχα 
γλώσσα ως «κατώτερη» ή το ίδιο το οικογενειακό περιβάλλον να τα έχει πείσει  ότι στόχος είναι η 
αφοµοίωση και ο «εξελληνισµός» τους, εποµένως πρέπει να ατονίσει η µητρική τους γλώσσα και να 
χρησιµοποιούν µόνο την ελληνική. 
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Και πάλι η έννοια του ενισχυτικού περιβάλλοντος, όχι όµως µεµονωµένα και στα 

πλαίσια δραστηριοτήτων, αλλά σε όλες τις εκφάνσεις του, διαφαίνεται ως σηµαντικός παράγοντας για 
την εµφάνιση και αποδοχή  κ α ι  της µητρικής γλώσσας στο µαθησιακό και κοινωνικό περιβάλλον της 
τάξης.  Εξάλλου θετική υποδοχή και αναγνώριση της µητρικής γλώσσας των παιδιών χρηστών 
συνεπάγεται την αναγνώριση του πολιτισµικού κεφαλαίου των παιδιών ως ισότιµου µε τον κυρίαρχο,  
άρα και της γλώσσας.  Όταν τα παιδιά αισθανθούν ασφαλή και ότι η γλώσσα τους γίνεται δεκτή από το 
σύνολο και τουλάχιστον ισότιµη µε την κυρίαρχη, τότε θα ενθαρρυνθούν να τη χρησιµοποιήσουν και να 
την καλλιεργούν, ως σηµαντική ενίσχυση για την ουσιαστική εκµάθηση της ελληνικής, αλλά και ως 
δεσµός µε τη χώρα καταγωγής.  Αν το περιβάλλον είναι αρνητικό ή έστω ουδέτερο, δηµιουργείται στην 
συνείδηση των παιδιών αυτών ότι οφείλουν να διαχωρίζουν µε αυστηρά στεγανά τα δύο γλωσσικά 
περιβάλλοντα : το σπίτι, όπου εκφράζονται τα συναισθήµατα και οι ανάγκες στην οικεία γλώσσα και το 
σχολείο, όπου εκφράζονται οι γνώσεις µόνο, ως συνέπεια της αποστήθισης και κατανόησης της 
σχολικής ύλης. 

 
Χαρακτηριστικά παραδείγµατα οι Ματίνα και Ελεονόρα, διαφορετικού πολιτισµικού 

περιβάλλοντος, η πρώτη βοηθά τη δεύτερη στην εκµάθηση των ελληνικών, αργότερα, όταν αυτό 
επιτυγχάνεται, η Ελεονόρα απαντά σωστά και µε θεαµατικά αποτελέσµατα στα ελληνικά σε ερωτήσεις 
κατανόησης, κάνει σχόλια για ιστορίες και παραµύθια, αλλά σιωπά πεισµατικά, όταν της ζητηθεί να 
µιλήσει για τα συναισθήµατά της, για το τι θέλει ή να υποδυθεί ένα ρόλο στη δραµατοποίηση και το 
κουκλοθέατρο, εκεί «παγώνει», απέχει, δηλώνει την ανασφάλειά της. 

 
 
 
7.11 Επικοινωνιακά προβλήµατα µεταξύ των παιδιών και µε τη νηπιαγωγό 
 
          Η αποκλειστική χρήση της ελληνικής γλώσσας σε όλες τις εκφάνσεις της καθηµερινότητας του 
νηπιαγωγείου, παρά την πολυπολιτισµική, άρα και πολυγλωσσική σύσταση του µαθητικού πληθυσµού, 
είναι πιθανό να προκαλέσει σηµαντικά επικοινωνιακά προβλήµατα µεταξύ των µελών της οµάδας.   
Εξάλλου ο βασικός ορισµός της επικοινωνίας αναφέρει την αµφίδροµη και ενεργητική συνεισφορά  του 
ποµπού και του δέκτη, αλλά και την εκ των προτέρων «σύµβαση» µεταξύ τους για ένα κοινό κώδικα 
επικοινωνίας, ώστε να εξασφαλιστεί η κατανόηση του µηνύµατος και από τις δύο πλευρές.  Όταν 
κλονιστεί η παραπάνω διαδικασία ή απαραίτητη προαναφερθείσα προϋπόθεση, τότε η επικοινωνία 
χωλαίνει.  Σε ένα πλουραλιστικό κοινωνικό και µαθησιακό περιβάλλον, όπως το νηπιαγωγείο, τα παιδιά 
είναι σηµαντικό να µπορούν να ξεπεράσουν την συστολή τους και ν' αρθρώσουν το λόγο τους, άρα 
σκέψεις και συναισθήµατα, κάνοντας διακριτή την παρουσία τους, δηλαδή την προσωπικότητά τους. 
 
          Είναι προφανές ότι η κακή ή η παντελής έλλειψη γνώσης της ελληνικής σε ένα περιβάλλον που 
δεν επικροτεί ή ενισχύει την πολυγλωσσία, η θέση των δίγλωσσων παιδιών να είναι δύσκολη και 
αποτελεί το κίνητρο για τη διερεύνηση του συγκεκριµένου ερευνητικού ερωτήµατος. 
 
          Η ελληνοµάθεια των παιδιών διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης, που φοιτούν στο υπό 
µελέτη νηπιαγωγείο και τα επίπεδά της, δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί απόλυτα και µε ακρίβεια, 
αφού απαιτείται εξειδικευµένο όργανο για να εξασφαλιστεί ακριβής µέτρηση. Αντίθετα, καταλήγουµε 
στο συµπέρασµα, που σχηµατίζεται από την παρατήρηση της καθηµερινής συµπεριφοράς και 
επικοινωνίας των παιδιών, ότι σε γενικές γραµµές γνωρίζουν αρκετά καλά την ελληνική γλώσσα, 
βρίσκονται σε αδιάκοπη διαδικασία µάθησης.   
 
Ακόµα παρατηρείται ευθέως ανάλογη σχέση µεταξύ της βελτίωσης της ελληνοµάθειας των παιδιών 
διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης και της θέσης τους στην κοινωνική ιεραρχία της οµάδας, κάτω 
από την επίδραση βέβαια και άλλων παραγόντων, συµµετοχή, αποδοχή, εµπιστοσύνη.  Το ζήτηµα της 
βελτίωσης στη γνώση της ελληνικής απασχολεί τις µητέρες τους, κάποια ζητά τη  
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βοήθεια συγγενών που ζουν περισσότερα χρόνια στην Ελλάδα, άλλη των µεγαλύτερων παιδιών της.  
Πράγµατι η φοίτηση µεγαλύτερων αδελφών στο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας υποδοχής είναι 
σηµαντικός ενισχυτικός παράγοντας για την ένταξη των µικρότερων παιδιών και την οµαλή φοίτησή 
τους.   
 
          Ένα πρώτο συµπέρασµα είναι ότι στην αρχή του σχολικού έτους τα παιδιά διαφορετικής 
πολιτισµικής προέλευσης περνούσαν µια µικρή περίοδο σιωπής.  Είναι προφανές ότι η είσοδός τους σε 
ένα νέο και άγνωστο περιβάλλον τα αγχώνει και κάτω από την πίεση των τόσο έντονων συναισθηµάτων 
αποφεύγουν να κάνουν διακριτό και το πρόβληµα της κατανόησης.  Εξάλλου κάθε εκπαιδευτικό 
σύστηµα ενέχει και τη διάσταση της αξιολόγησης της γνωστικής και όχι µόνο προόδου των παιδιών, 
αυτό γίνεται αντιληπτό στα παιδιά και µέσα από την αντίληψη των κανόνων του λεγόµενου κρυφού 
Αναλυτικού Προγράµµατος, και γι' αυτό ίσως ήταν διστακτικά και οι λεκτικές τους εκδηλώσεις 
περιορισµένες, προτιµούσαν να παρατηρούν γύρω τους αποφεύγοντας να κάνουν διακριτή την παρουσία 
τους. Αργότερα η συµµετοχή τους αυξήθηκε σε διαφορετικό βαθµό στον καθένα, ανάλογα µε την 
ηλικία, την κοινωνικότητα, την αποδοχή. 
Τα προνήπια όµως αντιµετώπιζαν οξύτερα το πρόβληµα, µε παρατεταµένη σιωπή, δηλαδή µ' άρνηση 
συµµετοχής σε λεκτικές επικοινωνιακές περιστάσεις, που είτε προκαλούσε η νηπιαγωγός σ' 
οργανωµένες δραστηριότητες, είτε τα παιδιά µεταξύ τους.  Η στάση αυτή παρατηρήθηκε συχνά και σε 
ελληνόπουλα προνήπια, που αρνούνταν να συµµετάσχουν, όταν δεν ήθελαν. Παρόµοια συµπεριφορά 
καταγράφηκε και κατά την εφαρµογή του πρώτου κοινωνιοµετρικού τεστ, που πραγµατοποιήθηκε ένα 
µήνα µετά την έναρξη του σχολικού έτους και είχε µορφή συνέντευξης.  Τα προνήπια γενικά έδειχναν 
προβλήµατα κατανόησης των ερωτήσεων παρά την απλοϊκή τους διατύπωση (βλ. σχετική αναφορά στο 
Παράρτηµα, σελ.132).    
Την ίδια παρατήρηση κάνει και η νηπιαγωγός, που αντιµετώπισε το πρόβληµα κυρίως σε ερωτήσεις 
κατανόησης και σε γλωσσικές δραστηριότητες και αδυνατούσε και αυτή να σπάσει αυτό το φράγµα της 
σιωπής από πολλά προνήπια, αλλά και κάποια νήπια, ανεξαρτήτως πολιτισµικής προέλευσης. 
 
          Ξεκινώντας λοιπόν πρώτα από την επικοινωνιακή σχέση νηπιαγωγού και παιδιών που δεν 
γνωρίζουν καλά την ελληνική, παρατηρούµε ότι αρχικά τα παιδιά εκδήλωναν την άγνοιά τους µε 
εκφράσεις απορίας, κοιτούσαν ερευνητικά γύρω τους και µιµούνταν την συµπεριφορά των άλλων, όταν 
δεν καταλάβαιναν τις οδηγίες για την εφαρµογή µιας δραστηριότητας.  Όταν η νηπιαγωγός το 
αντιλαµβανόταν, φρόντιζε να αλλάζει τη διατύπωση της ερώτησης ή του σχόλιου, όχι πάντα, και χωρίς 
να αξιολογεί την αποτελεσµατικότητα αυτής της αλλαγής.  Γενικά, το λεξιλόγιό της δεν ήταν πάντα 
κατανοητό από τα παιδιά, συχνά ήταν εξεζητηµένο και δεν ανταποκρινόταν στο γνωστικό τους επίπεδο, 
πόσο µάλλον αυτών που δεν γνώριζαν καλά την ελληνική.  Σ' αυτήν την περίπτωση όλα τα παιδιά 
κατέφευγαν σε δύο λύσεις : είτε στρέφοντας το ενδιαφέρον τους αλλού, είτε εστιάζοντας στις εκφράσεις 
της νηπιαγωγού κοιτάζοντάς την επίµονα στα µάτια, στα χέρια, δηλαδή στον µη λεκτικό ή σωµατικό 
κώδικα επικοινωνίας (non verbal communication � bodily communication), που είναι δυνατό να 
προσφέρει αποτελεσµατικά πολλές και αναγκαίες για την επίτευξη της επικοινωνίας πληροφορίες 
 
          Η άρνηση επικοινωνίας όµως ήταν σε όλες τις περιπτώσεις άτεγκτη και µετά από ένα εύλογο 
χρονικό διάστηµα η νηπιαγωγός παραιτούνταν κάτω από την πίεση του χρόνου και των δραστηριοτήτων 
που όφειλε να εφαρµόσει.  Μια τελευταία επισήµανση είναι ότι, γενικά η νηπιαγωγός δεν αφιέρωνε 
αρκετό χρόνο για την ελεύθερη έκφραση των παιδιών, να µιλήσουν για ένα δικό τους θέµα, να κάνουν 
λογοπαίγνια ή να σχηµατίσουν µια ιστορία, κάτι που παρατήρησε και η σύµβουλος που επισκέφτηκε το 
νηπιαγωγείο.  Τα παιδιά ακόµα και µετά από 2 µήνες παραµονής στο νηπιαγωγείο έδειχναν αµήχανα και 
προβληµατισµένα, όταν ένας ενήλικος τους ζητούσε να σχολιάσουν κάτι ή να πουν τη γνώµη τους και 
γενικά να µιλήσουν ενώπιον της οµάδας.  Το γεγονός ότι την προαναφερθείσα δυστοκία αντιµετώπιζε 
σχεδόν το σύνολο της οµάδας, κάνει ακόµα πιο δύσκολη την προσπάθεια των παιδιών που 
αντιµετωπίζουν επιπρόσθετα προβλήµατα. 
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          Το µεγαλύτερο πρόβληµα αντιµετώπισαν στην αρχή, µε την κατανόηση και εφαρµογή 
οδηγιών, αργότερα προσπαθούσαν ν' αρθρώσουν κατανοητό λόγο απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις ή 
κάνοντας σχόλια πάνω σε ένα συγκεκριµένο θέµα.  Βέβαια και σε αυτήν την περίπτωση παρατηρούνται 
σηµαντικές διαφοροποιήσεις στην επικοινωνιακή συµπεριφορά µεταξύ των παιδιών διαφορετικής 
πολιτισµικής προέλευσης άρα και διαφορετική αντιµετώπιση των εκάστοτε προβληµάτων.   
          Η Νάντια χειριζόταν πολύ καλά τα ελληνικά, έκανε µόνο µερικούς αναγραµµατισµούς και 
µπέρδευε τα σύµφωνα, που προφέρονται δύσκολα, όπως τα «β, φ, θ» («έφαιξα αντί έπαιξα, θως αντι 
φως»), όµως ήταν λαλίστατη, συµµετείχε σε γλωσσικές δραστηριότητες, πολλές φορές έπαιρνε το λόγο 
χωρίς να της δοθεί εµποδίζοντας άλλους να µιλήσουν.  Αντίθετα οι Ματίνα και Ελεονόρα αρχικά 
έδειχναν διστακτικές στο να µιλήσουν, πρώτη η Ματίνα εκδήλωσε µια θεαµατική γλωσσική 
συµπεριφορά µε µεγάλη συµµετοχή, απαντούσε πρώτη σε ερωτήσεις γνώσεων και κατανόησης, µε 
πλούσιο λεξιλόγιο.  Παρόµοια γλωσσική συµπεριφορά είχε και η Ελεονόρα, η οποία έδειχνε διστακτική 
στο να µιλήσει ελληνικά, η παρέα της όµως µε την Ματίνα τη βοήθησε να ενταχθεί αρχικά σε οµάδες 
παιχνιδιού και βέβαια να αποβάλλει σε µεγάλο βαθµό την συστολή και την αρνητική της διάθεση.   
Η Μαργαρίτα όµως δεν έσπασε την σιωπή της παρά µόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις η σιωπή και αποχή 
της ήταν τόσο µεγάλη, που την πρώτη φορά που είπε το όνοµά της σε µια ψυχοκινητική δραστηριότητα, 
η οµάδα σταµάτησε το παιχνίδι και ξέσπασε σε χειροκροτήµατα και αγκαλιάσµατα της Μαργαρίτας ! 
Ο Αλέξανδρος πάλι ήταν διστακτικός, απόµακρος, απέφευγε να µιλά ελληνικά και µε τη νηπιαγωγό, την 
ερευνήτρια ακόµα και µε τους φίλους και συµπαίκτες του.  Αργότερα έδειχνε µεγάλη επιθυµία να 
συµµετέχει, σήκωνε το χέρι µε επιµονή για να απαντήσει, όµως κάθε φορά που η νηπιαγωγός του έδινε 
το λόγο, εκείνος κατέβαζε το κεφάλι και µαζευόταν στη θέση του.  Στην συνέχεια και µε το πέρασµα 
του χρόνου έγινε πιο οµιλητικός, συµµετείχε δυναµικά σε συζητήσεις µε τα άλλα παιδιά, σιωπούσε 
όµως, όταν έπρεπε να µιλήσει ενώπιον της νηπιαγωγού και της οµάδας, παρ' όλο που το ήθελε.  Η 
προσπάθεια που κατέβαλε ήταν µεγάλη και κοπιαστική, όµως η έλλειψη χρόνου αλλά και ενίσχυσης από 
τη νηπιαγωγό και την υπόλοιπη οµάδα, την υπονόµευε µειώνοντάς την.  Συνέχισε µέχρι το τέλος να 
εκδηλώνει την ίδια συµπεριφορά : όταν η νηπιαγωγός εξηγούσε κάτι ή διάβαζε κάτι, ο Αλέξανδρος την 
κοιτούσε για λίγο, έπειτα στο κενό, συστρεφόταν στην καρέκλα του - όταν  µάλιστα του ζητήθηκε να πει 
«καληµέρα» στα αρµενικά, πήδηξε από την καρέκλα του και παίρνοντάς την στα χέρια, έφυγε από τον 
κύκλο συζήτησης ! � έδειχνε δυσφορία και στο τέλος µε πειραχτική διάθεση και πονηρό ύφος 
ενοχλούσε, όποιον καθόταν δίπλα του δείχνοντας ότι θέλει να παίξει µαζί του. 
Αυτή η επαναλαµβανόµενη συχνά συµπεριφορά ερµηνεύεται ως απόπειρα του Αλέξανδρου να 
διασκεδάσει µε κάποιον άλλον ξεφεύγοντας από την ανία παρασύροντας τον διπλανό/η σε µια οικεία και 
ευχάριστη συµπεριφορά, το παιχνίδι, αλλά και την επίλυση του προβλήµατος της επικοινωνίας µέσω της 
µη λεκτικής οδού.  Τέλος, δυσκολευόταν να κατανοήσει τις οδηγίες, δεν τις ακολουθούσε  και έδειχνε 
απογοητευµένος, όταν οι εργασίες του δεν ήταν ίδιες µε των άλλων ως προς την ποιότητα και την 
αρτιότητα. 
 
          Η περίπτωση του Αντρέα είναι διαφορετική : µπήκε στην οµάδα πολύ αργότερα, δεν µιλούσε 
ελληνικά έχοντας ήδη τραυµατική εµπειρία από την παραµονή του στο δηµοτικό.  Απέδειξε το επίπεδο 
της ελληνοµάθειάς του στη χριστουγεννιάτικη γιορτή, όταν αποστήθισε ένα ποίηµα σε σύντοµο χρονικό 
διάστηµα και µε µεγάλη µάλιστα επιτυχία, καθώς και τραγούδια.  Παρ' όλο που δεν µιλούσε ελληνικά, 
είχε καταφέρει να γίνεται κατανοητός από τα άλλα παιδιά, αλλά και πολύ αγαπητός.  Αυτό γινόταν µε το 
χιούµορ που είχε και τον τρόπο που το εκδήλωνε, µε µη λεκτικά µέσα.  Κάθε φορά που η νηπιαγωγός 
του ζητούσε να σηκωθεί για να ενηµερώσει τον πίνακα καιρού, µιµούνταν το βάδισµα ενός ζώου, 
χαµογελούσε πολύ και είχε πάντα ευχάριστη και περιπαιχτική διάθεση.  Μάλιστα, όταν κάποια αγόρια 
ρωτήθηκαν για τον Αντρέα, ήταν πολύ θετικά, ο Τάσος δικαιολόγησε την απάντησή του για την επιλογή 
του Αντρέα ως «επιθυµητό φίλο» : «θα τον ήθελα φίλο µου, είναι πολύ αστείος και µε κάνει να γελάω».           
 
          Τα άλλα µέλη της οµάδας αντιµετώπιζαν αρκετά, µεµονωµένα προβλήµατα, που οµαδοποιούνται 
σε προβλήµατα άρθρωσης, το συχνότερα παρατηρηθέν, που προβληµάτιζαν συχνά τα παιδιά που το 
παρουσίαζαν και κατέφευγαν στην σιωπή, όπως ο Τάσος και ο Στέλιος, αν και ο πρώτος ήταν αρκετά 
κοινωνικός και συζητούσε πάντα µε τους φίλους του, απέφευγε συστηµατικά να συµµετέχει σε 
δραστηριότητες, όπου έπρεπε να µιλήσει ενώπιον της οµάδας.  Ακόµα τα προνήπια συχνά δεν 
κατανοούσαν τις οδηγίες των δραστηριοτήτων και καθυστερούσαν παρατηρώντας γύρω τους. 
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          Μεταξύ των παιδιών όµως δεν παρατηρήθηκαν επικοινωνιακά προβλήµατα.  Όταν βρεθεί το 
κοινό στοιχείο που θα κάνει δύο ή περισσότερα παιδιά να µοιραστούν το χρόνο τους µε το κοινό 
παιχνίδι, η επικοινωνία δεν είναι αναγκαία λεκτική. Είναι µη λεκτική, στηρίζεται στην παρακολούθηση 
των εκφράσεων, των κινήσεων του σώµατος.  Αν κάποιος θέλει κι άλλο οικοδοµικό υλικό ή υλικό για 
ζωγραφική, το δείχνει στον άλλο που είναι πρόθυµος ν' ανταποκριθεί και να βοηθήσει, αν η οµάδα θέλει 
να υποδείξει κάτι στο µέλος που δεν κατανοεί κάτι, το κάνει µε υποµονή, επανάληψη, µη λεκτικά µέσα. 
Μια άλλη τακτική είναι η ελλειπτική γλώσσα, δηλαδή η οικονοµία στην επικοινωνία και ο περιορισµός 
στα πιο βασικά και αναγκαία τόσο, ώστε να επιτυγχάνεται και να εξασφαλίζεται η επικοινωνία.  Τη 
γλωσσική αυτή συµπεριφορά εκδήλωσαν, τόσο τα παιδιά διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης, που 
µε το περιορισµένο λεξιλόγιο εξέφραζαν τις σκέψεις τους αποφεύγοντας δύσκολες γι' αυτά συντακτικές 
και γραµµατικές φόρµες, όσο και τα ελληνόπουλα. Ενδιαφέρον είναι, ότι τα ελληνόπουλα νήπια είναι 
τόσο καλοί χειριστές του «ελληνικού» λόγου,     ώστε να καταφέρνουν να τροποποιούν επιτυχώς τη 
λεκτική τους συµπεριφορά απευθυνόµενα σε παιδιά που αντιµετωπίζουν προβλήµατα κατανόησης και 
χειρισµού της ελληνικής γλώσσας και να την προσαρµόζουν στο επίπεδο των άλλων για να 
ικανοποιήσουν όλες τις απαραίτητες παραµέτρους για την επίτευξη επικοινωνίας.  Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα : σε ένα διάλειµµα στις αρχές του σχολικού έτους πέρασε ένα φορτηγό γαλακτοβιοµηχανίας 
µε το λογότυπο της εταιρίας και η Ελεονόρα είπε  «γάλα», ενώ ο ∆ηµήτρης την αγκάλιασε από τους 
ώµους και είπε  «ναι, έχει γάλα, θα µας φέρει το γάλα». 
 
          Έχουµε λοιπόν µέσα στην οµάδα δύο παιδιά διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης, αλλά και 
διαφορετικής ηλικίας � µια παράµετρος πολύ σηµαντική - που δεν µιλούν ελληνικά, όµως έχουν 
διαφορετική µη γλωσσική ή µη λεκτική συµπεριφορά : τη Μαργαρίτα, πάντα ανέκφραστη, αδιάφορη, 
σχεδόν ακίνητη, άκαµπτη, µε χαµόγελο αµηχανίας ως αντίδραση σε κάθε ερέθισµα και τον Αντρέα, που 
αν και παίζει συχνά µόνος, είναι δυναµικός, εκφραστικός, πάντα χαµογελαστός, εκδηλώνει ένα πηγαίο 
χιούµορ σχεδόν σε κάθε περίσταση, ακόµα κι όταν τον επιπλήττουν, εκδηλωτικός, γελά πολύ και κάνει 
αστεία, είναι αεικίνητος.  
Η µη λεκτική συµπεριφορά και η γλώσσα του σώµατος θα πρέπει να τεθεί στο κέντρο του 
επιστηµονικού ενδιαφέροντος ερευνητών, που µελετούν την επικοινωνία107 γενικά, αλλά και ειδικότερα 
την επικοινωνιακή συµπεριφορά χρηστών διαφορετικών γλωσσών, κάτι που είναι αρκετά δύσκολο και 
πιθανόν πολύπλοκο λόγω έλλειψης ακριβών οργάνων µέτρησης, άρα τίθεται ζήτηµα µεθοδολογικής 
προσέγγισης.  Η δυσκολία στη µελέτη της µη λεκτικής επικοινωνίας αυξάνεται, γιατί απαιτείται η 
καταγραφή, µέτρηση, µελέτη και αξιολόγηση αυθόρµητου και ανεξέλεγκτου λόγου,  που δεν ελέγχεται 
από την συνείδηση, την αυτολογοκρισία. 
 
 
 
7.12   Βιωµατική Επικοινωνιακή ∆ιδασκαλία και πολιτισµικό κεφάλαιο 
 
          Το ερευνητικό αυτό ερώτηµα ασχολείται, µε το αν είναι εφικτό, µέσα από την συστηµατική 
προτροπή για ένταξη και συµµετοχή των βιωµάτων των παιδιών στην καθηµερινή παιδαγωγική 
διαδικασία, να εισάγονται στοιχεία του πολιτισµικού κεφαλαίου όλων των µελών της οµάδας, έτσι ώστε 
να επωφελούνται όλοι, αλλά και η µάθηση να είναι ουσιαστική και να πηγάζει απ΄ τα πραγµατικά 
ενδιαφέροντα των παιδιών.  Ταυτόχρονα ενδιαφέρεται και για τη δυνατότητα ισχυροποίησης των 
συναισθηµατικών δεσµών των µελών της οµάδας, ώστε να βελτιωθεί η κοινωνική συνοχή της, αλλά και 
το επίπεδο αυτοεκτίµησης των παιδιών. 
 
          Η οργάνωση του project ήταν αρκετά επεισοδιακή και προβληµατική, καθώς τόσο το θέµα όσο 
και η διάρκεια, ήταν δύο παράγοντες που ελέγχονταν αποκλειστικά από τα παιδιά µε αποτέλεσµα, η 
διάρκειά του να είναι αρκετά µεγάλη και να δυσχεραίνεται έτσι η καταγραφή και η εξαγωγή 
συµπερασµάτων. 
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          Το θέµα που επέλεξαν τα παιδιά ήταν «τα Χριστούγεννα» και η διάρκειά του έφτασε τις δύο 
εβδοµάδες, καθώς περιλαµβάνονται και οι πρόβες για τη χριστουγεννιάτικη γιορτή.  Ήταν φυσικό να 
επιλεγεί το παραπάνω θέµα, γιατί οι γιορτές πλησίαζαν, άρα ήταν επίκαιρο.  Καθώς η επιλογή του 
θέµατος ήταν απόλυτα στον έλεγχο των παιδιών, έπρεπε να γίνει σεβαστή η επιλογή τους.  Εξάλλου ο 
ενθουσιασµός και η συµµετοχή όλων ήταν ενδείξεις ενδιαφέροντος και προµήνυαν θετική πορεία. 
 
          Ακολουθήθηκαν όλες οι φάσεις οργάνωσης του project :  
Α.   αρχικά ο προβληµατισµός, όπου τα παιδιά ενηµερώθηκαν για τον πρωτόγνωρο και πρωτότυπο 
τρόπο επιλογής και οργάνωσης των δραστηριοτήτων των επόµενων ηµερών, ότι δηλαδή έχουν τη 
δυνατότητα και την ελευθερία να αποφασίσουν µόνα για το θέµα και την οργάνωσή τους, τη µορφή, τα 
υλικά, τον τρόπο εφαρµογής.  Την ολιγόλεπτη έκπληξη και αµηχανία ακολούθησε ο ενθουσιασµός και 
το αυξηµένο ενδιαφέρον, που εκδηλώθηκε µε κραυγές χαράς και χορό !  Ακόµα και προνήπια, που 
αρχικά έδειχναν ιδιαίτερα προβληµατισµένα και αµήχανα, φάνηκε ότι έχουν διάθεση συµµετοχής.  Η 
Νάντια αγκάλιασε την Ελεονόρα και χοροπηδούσαν στην καρέκλα, η Φωτεινή µε τον ∆ηµήτρη 
ζητωκραύγαζαν και η Ελισάβετ χειροκροτούσε, ο Αλέξανδρος προσπαθούσε να συµµετάσχει 
σχηµατίζοντας ελλειπτικές προτάσεις.   
 
Β.   Ακολούθησε η φάση του προγραµµατισµού των δραστηριοτήτων, όπου τα παιδιά επέλεξαν τις 
δραστηριότητες.  Ήταν αρκετά εύκολο να καταλήξουν, υποδείκνυαν µάλιστα τα υλικά και τον τρόπο 
διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. 
Ερέθισµα µε θετική επίδραση υπήρξε ο πίνακας καταγραφής των προτεινόµενων δραστηριοτήτων σ' ένα 
ακτινωτό ιστόγραµµα σε χαρτόνι, αφού τα παιδιά παρακολουθούσαν την ερευνήτρια να σηµειώνει 
τακτικά και πιστά τις προτάσεις τους µε την ενίσχυση και συγκατάθεση της νηπιαγωγού.  Η ολιγόλεπτη 
συζήτηση για το θέµα αύξησε ακόµα περισσότερο το ενδιαφέρον των παιδιών, ακόµα και αυτών που 
συνήθως απέχουν στις γλωσσικές δραστηριότητες, όπως ο Τάσος, ο Παύλος, ο Στέλιος, η Ξανθή.  Ο 
Παύλος µάλιστα τελειοποιούσε συχνά την πρόταση κάποιου άλλου, που δεν είχε καταλήξει σε µια 
εφικτή πρόταση.  
Ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι τα αγόρια πρότειναν σχετικές δραστηριότητες, όµως τα κορίτσια � αυτά 
που συµµετείχαν ενεργητικότερα � έβρισκαν πρακτικές λύσεις, τελειοποιούσαν την πρόταση, ήταν πιο 
εφευρετικές, περιέγραφαν αποτελεσµατικότερα την κοινή πρόταση.    
 
          Η συζήτηση είχε ξεκινήσει και ο Αντρέας ακολουθώντας την οικεία τακτική του σε γλωσσικές 
δραστηριότητες, ξεφύλλιζε παραµύθια από τη βιβλιοθήκη αδιάφορος για όλα, ξαφνικά σταµάτησε, 
παρακολούθησε την συζήτηση, έφερε ένα κουκλάκι από µια γωνιά και το έβαλε πάνω στο χαρτόνι που η 
ερευνήτρια κατέγραφε τις προτάσεις µε ένα µεγάλο χαµόγελο.  Τα παιδιά σταµάτησαν απορηµένα και η 
ερευνήτρια το έβαλε σε περίοπτη θέση στον πίνακα, ενώ τα άλλα παιδιά επαινούσαν τον Αντρέα για την 
πρωτοβουλία του, του οποίου η χαρά εκδηλώθηκε µε χαµόγελα αυτοπεποίθησης, χορό και αγγίγµατα 
στα κεφάλια των παιδιών που τον επευφηµούσαν, ενώ ήταν πρόθυµος και δυναµικός.  Μια ερµηνεία της 
συµπεριφοράς του είναι πως πρόκειται για ένα σηµαντικό µη λεκτικό εκ µέρους του µήνυµα για διάθεση 
συµµετοχής στην κοινή προσπάθεια, ενώ το κουκλάκι λειτούργησε ως προβολή της δικής του 
οντότητας, ως µέσο επισήµανσης της προσωπικότητάς του. 
 
          Οι δραστηριότητες που επιλέχθηκαν ήταν :  
1. Να στολίσουµε την αίθουσα. 
2. Να στολίσουµε το χριστουγεννιάτικο δέντρο. 
3. Να φτιάξουµε χριστουγεννιάτικα στολίδια. 
4. Να περπατήσουµε, όπως τα ροµπότ (µια εκτός θέµατος πρόταση του Στέλιου που έγινε   
        δεκτή µε ενθουσιασµό).  
5. Να τραγουδήσουµε χριστουγεννιάτικα τραγούδια.  
6. Να δραµατοποιήσουµε την ιστορία του Αγίου Βασίλη. 
7. Να πούµε χριστουγεννιάτικα παραµύθια. 
8. Να φτιάξουµε χριστουγεννιάτικο κέικ και να το προσφέρουµε στη γιορτή. 
9. Να οργανώσουµε τη χριστουγεννιάτικη γιορτή.  
10.  Να στείλουµε γράµµα στον Άγιο Βασίλη.   
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          Η νηπιαγωγός ήταν αρκετά πιεστική, προσπάθησε να επέµβει για να επιβάλλει και όχι να 
προτείνει τη γνώµη της, όµως µετά τις επιπλέον επεξηγήσεις των αρχών της Βιωµατικής 
Επικοινωνιακής ∆ιδασκαλίας απ' την ερευνήτρια υποχώρησε σεβόµενη τις επιθυµίες των παιδιών.  
Πρέπει ν' αναφερθεί ακόµα ότι η διακόσµηση της σκηνής και η επιλογή των ποιηµάτων και του 
θεατρικού έγιναν αποκλειστικά από τη νηπιαγωγό, που ήθελε να έχει τον έλεγχο ενός τόσο κοπιαστικού 
και επίπονου εγχειρήµατος, όπως η χριστουγεννιάτικη γιορτή.  
 
Γ.   Η τρίτη φάση  οργάνωσης του project είναι «η διεξαγωγή των δραστηριοτήτων».  Η διάρκεια του 
project ήταν µεγάλη λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων, καθώς οι πρόβες και η αποστήθιση των 
τραγουδιών, των ποιηµάτων και των ρόλων στο θεατρικό δρώµενο, εντάσσονται στο project κάνοντας 
όµως πολύ δύσκολη την καταγραφή και κατηγοριοποίηση των δεδοµένων.  
 
          Η διάρκεια του project έφτασε τις δύο εβδοµάδες.  Οι πρόβες, η αποστήθιση των ποιηµάτων και 
τραγουδιών, ο χορός, εξαντλούσαν τα παιδιά και κυρίως τα προνήπια, που δυσκολεύονταν να 
συγκεντρωθούν για µεγάλο χρονικό διάστηµα.  Η κούραση, η ένταση και το άγχος τόσο των παιδιών, 
όσο και της νηπιαγωγού, ήταν τόσο εξαντλητικά, ώστε οι υπόλοιπες δραστηριότητες, ακόµα και οι 
ελεύθερες, να γίνονται µε κόπο και προσπάθεια.  Η πρωτοτυπία των δραστηριοτήτων και το γεγονός ότι 
ήταν προϊόντα της δικής τους πρωτοβουλίας κινητοποιούσε τα παιδιά, τα οποία µε την είσοδό τους στην 
τάξη, έτρεχαν στον σχετικό πίνακα αναζητώντας τις προγραµµατισµένες δραστηριότητες της ηµέρας. 
Αξιοσηµείωτο στοιχείο είναι ότι τη µέρα, που άρχισε η φάση της εφαρµογής των δραστηριοτήτων και 
παρουσιάστηκε ξανά ο πίνακας µε τις δραστηριότητες, τα παιδιά οργάνωσαν αυθόρµητα ένα πρωτότυπο 
παιχνίδι : µε αρχηγό την Νάντια που σχεδόν όρθια στην καρέκλα της φώναζε από χαρά, µάντευαν ποια 
δραστηριότητα κρύβεται κάτω από τα «παραθυράκια» του πίνακα και οι περισσότεροι τις θυµόντουσαν 
αναγνωρίζοντάς τες. 
 
Ο πίνακας των δραστηριοτήτων βοήθησε αργότερα και ψυχολογικά τα παιδιά ν' αντεπεξέλθουν στο 
επίπονο πρόγραµµα της προετοιµασίας, που αντιµετώπιζαν τις δραστηριότητες ως πρωτότυπο παιχνίδι, 
στο οποίο θέλουν να συµµετάσχουν. 
Όταν ρωτήθηκε η Ελεούσα από την ερευνήτρια, αν θέλει να συνεχίσει, είπε µε δυνατή φωνή : «θέλω να 
ανοίξουµε και άλλο παραθυράκι, κυρία, να δούµε τι άλλο είπαµε ότι θα κάνουµε ! δεν πρέπει να 
σταµατήσουµε !». 
  
         Οι δραστηριότητες που προγραµµατίστηκαν και ολοκληρώθηκαν, ήταν :    
1.     ∆ιακόσµηση χριστουγεννιάτικου δέντρου 

Η συµµετοχή των παιδιών στις δραστηριότητες ήταν µεγάλη.  Ο Αντρέας είχε αναλάβει σχεδόν 
αποκλειστικά το στόλισµα του χριστουγεννιάτικου δέντρου, ένα θρησκευτικό και πολιτισµικό 
σύµβολο που δεν είναι συµβατό µε τις εµπειρίες του, όµως ήταν ενθουσιασµένος και 
συνεργαζόταν για πρώτη φορά µε τους άλλους.  Μάλιστα ο Βαγγέλης τον µάλωσε γιατί είχε 
διακοσµήσει το δέντρο µε πολλά στολίδια και αυτό έγερνε επικίνδυνα, του είπε µε έντονο ύφος : 
«τι κάνεις ;» και εκείνος απάντησε : «καλά, ευχαριστώ» ! δείχνοντας ότι χρησιµοποιεί µηχανικά 
εκφράσεις της ελληνικής γλώσσας.  Πολλά παιδιά, όπως οι Τασία, η Μαριάννα, ο Παύλος, αλλά 
και οι Ελεονόρα, Νάντια, συµµετείχαν µ' ενθουσιασµό.   
Όλοι µπορούσαν να συµβάλλουν στη διακόσµηση ισότιµα µε τους άλλους, όλοι µπορούσαν να 
διαλέξουν το στολίδι τους και να το τοποθετήσουν.  Η πρωτοβουλία και η δράση, αλλά και η 
θετική ανταπόκριση της οµάδας είναι ενθαρρυντικά στοιχεία για τη βελτίωση της 
αυτοπεποίθησης και της ελεύθερης έκφρασης των παιδιών στα πλαίσια οµαδικών 
δραστηριοτήτων. 

 
2.   Κατασκευή χριστουγεννιάτικων στολιδιών.   3. ∆ιακόσµηση της τάξης 

Τα στολίδια που κατασκεύασαν τα παιδιά ήταν καµπάνες και αγγελάκια για τα παράθυρα, αλλά 
και γιρλάντες σε διάφορα σηµεία της τάξης.  Το κόψιµο των διακοσµητικών ήταν µια 
δραστηριότητα που ενθουσίασε τα κορίτσια, που ήταν πρόθυµα, δυναµικά, µάλιστα η Ελεονόρα 
έκοβε µε µεγάλη ταχύτητα αναλαµβάνοντας και τη δουλειά άλλων, ενώ τα αγόρια ήταν δύσθυµα, 
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αρνητικά, µόνο ο ∆ηµήτρης ήταν πρόθυµος και βοηθούσε τους αργοπορηµένους, 
όπως τον Αλέξανδρο, που πάντα απέφευγε το κόψιµο µε ψαλίδι.  Τα παιδιά έβρισκαν την 
ευκαιρία για συζήτηση και εκδήλωση των φιλικών τους συναισθηµάτων µε την κοινή αυτή 
δραστηριότητα. 
Τα παιδιά, δυναµικότερα τα κορίτσια, επέλεξαν το σχέδιο, τα υλικά και τη θέση των στολιδιών.  
Τα κορίτσια και πάλι, στη διακόσµηση της τάξης, επέδειξαν πρωτοβουλία και δυναµισµό, 
τοποθέτησαν τα διακοσµητικά και συζητούσαν µεταξύ τους για τα κατάλληλα σηµεία.  Τα 
προνήπια απείχαν από αυτή τη διαδικασία παρακολουθώντας µόνο τις αποφάσεις των άλλων. 

 
4.   ∆ραµατοποίηση ροµπότ.   5. Γράµµα στον Άγιο Βασίλη 

Οι δραστηριότητες αυτές έγιναν σύντοµα και κάπως βιαστικά.  Τα αγόρια συµµετείχαν δυναµικά 
στην πρώτη δραστηριότητα, ενώ τα κορίτσια όχι, οι Αλέξανδρος και Αντρέας παρακολουθούσαν 
τις κινήσεις των άλλων και τις µιµούνταν µε ενθουσιασµό και ενέργεια.  Το γεγονός ότι η 
δραστηριότητα αυτή δεν συµβάδιζε θεµατικά µε τα Χριστούγεννα, δεν πτόησε τα παιδιά, που 
δικαιολόγησαν την επιλογή : «γιατί να µην κάνουµε τα ροµπότ; Είναι χριστουγεννιάτικα!». 

 
          Το γράµµα στον Άγιο Βασίλη γράφτηκε µετά από πρόβα του θεατρικού δρώµενου, µ' αποτέλεσµα 
τα παιδιά να είναι κουρασµένα και µε δυσκολία και κόπο διατύπωναν τις επιθυµίες τους για τα δώρα 
που ήθελαν, αν και διατυπώθηκαν από τους Βαγγέλη και Νάντια αµφιβολίες για την ύπαρξη του Άγιου 
Βασίλη, όµως δέχτηκαν την επίπληξη της οµάδας για τον σκεπτικισµό τους και υποχώρησαν. 
Ο Αντρέας δεν κατανοούσε τη διαδικασία και δεν ήξερε τι δώρο περιµένει, αλλά και άλλοι, όπως η 
Ελισάβετ, η Τασία, η Φωτεινή, ο Μάρκος, δήλωσαν αναποφάσιστοι. 
 
 
 
1. ∆ραµατοποίηση της ιστορίας του Άη � Βασίλη.   7. Αφήγηση χριστουγεννιάτικων   

       παραµυθιών 
 
        Η πρώτη από τις παραπάνω δραστηριότητες δεν πραγµατοποιήθηκε µε απόφαση των ίδιων των 
παιδιών, µια οµόφωνη απόφαση που πάρθηκε µετά από µια εξαντλητική πρόβα στην αίθουσα 
εκδηλώσεων, την οποία ακολούθησε η επανάληψη τραγουδιών και ποιηµάτων. 
Όσον αφορά την αφήγηση χριστουγεννιάτικων ιστοριών, τα παιδιά, συνηθισµένα από τη δυναµική 
παρουσία της νηπιαγωγού, αλλά και κουρασµένα από τις πρόβες, παραχώρησαν τη δραστηριότητα αυτή 
στη νηπιαγωγό αρνούµενα να διηγηθούν τα ίδια την ιστορία της γέννησης του Χριστού.  Έτσι η 
νηπιαγωγός διηγήθηκε την ιστορία και διάβασε ένα παραµύθι.  Τα παιδιά παρακολουθούσαν µ' 
ενδιαφέρον την αφήγηση, αν και κάπως ανήσυχα, ο Αλέξανδρος ήταν νευρικός και αφηρηµένος, ενώ 
στο τέλος έκαναν σχόλια και ερωτήσεις στη νηπιαγωγό, που οδήγησαν µε µια σύντοµη µεν, αλλά πολύ 
εποικοδοµητική συζήτηση.  Τα παιδιά αναρωτήθηκαν τι να είναι η σµύρνα και η Ελεονόρα απάντησε : 
«αυτό που βάζουµε µαζί µε τους νεκρούς !», η Νάντια : «είναι κάτι που µοιάζει µε το χρυσό, αλλά δεν 
είναι !».  Η οµάδα δεν ικανοποιήθηκε από τις παραπάνω υποθέσεις, τις απέρριψε µη µπορώντας όµως να 
καταλήξουν σε κοινά αποδεκτή πρόταση και παραιτήθηκαν.  Ζητούσαν έµµεσα και αργότερα άµεσα από 
τη νηπιαγωγό και την ερευνήτρια να δώσουν την σωστή απάντηση έχοντας συνηθίσει την τακτική της 
ενιαίας συγκεντρωτικής διδασκαλίας, που προβάλλει το διδακτισµό και την «σωστή απάντηση» ακόµα 
και στην προσχολική εκπαίδευση. 
 

7. Παρασκευή χριστουγεννιάτικου γλυκού 
 
      Η αρτιότερα οργανωµένη δραστηριότητα µε τη µεγαλύτερη συµµετοχή όλων των µελών της οµάδας, 
ανάµεσά τους η νηπιαγωγός και η ερευνήτρια, είναι η παρασκευή του χριστουγεννιάτικου γλυκού, που 
είχε µορφή κέικ και το οποίο θα παρουσιαζόταν στη χριστουγεννιάτικη γιορτή.  Βασικός στόχος ήταν να 
προσφέρουν όλοι από ένα υλικό και να γίνει κατανοητό ότι η απουσία έστω και ενός, θα είχε ως 
αποτέλεσµα τη γενική αποτυχία της οµαδικής προσπάθειας.   
Μάλιστα είχε ζητηθεί από τις µητέρες των αλλοδαπών παιδιών να προτείνουν µια παραδοσιακή συνταγή 
του τόπου τους,  ώστε να χρησιµοποιηθεί αυτούσια είτε σε παραλλαγή.  Μόνο η µητέρα του 
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Αλέξανδρου κινητοποιήθηκε και µε ενδιαφέρον ανέφερε τη συχνή χρήση της βανίλιας στα 
παραδοσιακά γλυκά της Αρµενίας, και γι' αυτό ο Αλέξανδρος επωµίστηκε την ευθύνη να φέρει βανίλια 
στο νηπιαγωγείο.  Μάλιστα πήρε την πρωτοβουλία να παρασκευάσει ένα και να το παρουσιάσει στη 
νηπιαγωγό και στην ερευνήτρια και το ίδιο προσέφερε στη χριστουγεννιάτικη γιορτή.   
 
          Όλοι ανέλαβαν να φέρουν από ένα υλικό και ο ζήλος ήταν πολύ µεγάλος.  Πολλά παιδιά έφεραν 
τις µητέρες τους στο νηπιαγωγείο νωρίτερα για να παραδώσουν τα υλικά σε πολλαπλάσιες από τις 
απαιτούµενες ποσότητες, «για να το ξανακάνουµε όσες φορές µας αρέσει, γιατί µας αρέσει πολύ», 
σύµφωνα µε την πρόταση της Σοφίας.  Τα παιδιά «διάβασαν» τον πίνακα µε τα υλικά, έφτιαξαν τις 
αναλογίες, δοκίµασαν τα υλικά µε τις αισθήσεις και συµµετείχαν στη µείξη.   
Ο ενθουσιασµός ήταν µεγάλος και η συµµετοχή δυναµική.  Παιδιά � κυρίως προνήπια - που άλλοτε 
ήταν αδιάφορα, κινητοποιήθηκαν, όπως η Βαγγελιώ και η Ελένη.  Ο Αντρέας µάλιστα τράβηξε την 
καρέκλα του από τον «κύκλο» και κάθησε δίπλα στο τραπέζι αρνούµενος να επιστρέψει πίσω, 
παρακολουθούσε µ' ενδιαφέρον την ανάµειξη των υλικών, βοηθούσε και είπε µυρίζοντας την κανέλλα : 
«σπίτι», µια φράση που η οµάδα έσπευσε να ερµηνεύσει ότι στη χώρα του Αντρέα «χρησιµοποιούν 
κανέλλα, όπως και εµείς» - δυναµική παρέµβαση του Βαγγέλη. 
 

8.Χριστουγεννιάτικα τραγούδια � ποιήµατα.   10. Χριστουγεννιάτικη γιορτή  
 
     Η αποστήθιση των χριστουγεννιάτικων τραγουδιών, ποιηµάτων, καθώς και του ρόλου για το 
θεατρικό δρώµενο είναι µια δύσκολη, επίπονη διαδικασία που απαιτεί συνεχείς και κοπιαστικές πρόβες 
διάρκειας εβδοµάδων.  Η επέµβαση της νηπιαγωγού στην πορεία των δύο παραπάνω δραστηριοτήτων 
του project ήταν καταλυτική, καθώς ήταν η πρώτη µεγάλη γιορτή των παιδιών και την αντιµετώπιζε ως 
ένα µέσο αξιολόγησης και κριτικής της συνεργασίας της µε τα παιδιά από τους γονείς τους.  Την ίδια 
αντίληψη έχουν πολλές εκπαιδευτικοί της προσχολικής ηλικίας, που επιβαρύνονται µε επιπρόσθετο 
άγχος και κόπο αισθανόµενες το βάρος της πιθανής κριτικής των γονιών για το παιδαγωγικό τους έργο. 
 
   Οι πρόβες ήταν τακτικές, καθηµερινές, επίπονες και κοπιαστικές, γίνονταν στην αίθουσα εκδηλώσεων 
του δηµοτικού σχολείου, όπου και πραγµατοποιήθηκε η γιορτή.  Τα προνήπια παρουσίασαν µεγαλύτερα 
προβλήµατα στην αποστήθιση των ποιηµάτων τους, ενώ πρόβληµα είχαν µε την κίνηση και τον 
προσανατολισµό στο χώρο.  Όµως κατάφεραν να συγχρονιστούν και το σηµαντικό είναι ότι κάποια από 
τα νήπια βοηθούσαν µε δική τους πρωτοβουλία τους άλλους, όπως η Ματίνα που στεκόταν λόγω του 
ρόλου της δίπλα στον Πέτρο και τον βοηθούσε ν' ακολουθήσει τις οδηγίες και να είναι συνεργάσιµος, 
αλλά και ο Αντρέας έσπρωξε µπροστά µε απαλή κίνηση και χαµόγελο προς στο µικρόφωνο τον Στέλιο 
που είχε έρθει η σειρά του.  Αυτό δείχνει ότι παρακολουθούσε και θυµόταν την σειρά των συµµαθητών 
του.  Η πρόταση της νηπιαγωγού στα παιδιά διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης να πουν τραγούδια 
της πατρίδας τους ή να µην πουν θρησκευτικά τραγούδια, απορρίφτηκε µε έντονο τρόπο από όλα τα 
παιδιά που δεν ήθελαν να διαφέρουν από τους άλλους.  Μάλιστα έδειξαν ζήλο και έµαθαν πρώτα και 
πολύ καλά τα ποιήµατά τους, όπως ο Αντρέας, που απήγγειλε το ποίηµά του µε πολύ καλή χρήση της 
ελληνικής, αλλά και η Μαργαρίτα, η οποία µε συστολή και ψιθυριστά κατάφερε να αποστηθίσει το 
ποίηµά της κερδίζοντας το χειροκρότηµα της οµάδας. 
Στο θεατρικό έργο που παρουσίασαν (διασκευή µουσικού έργου της Ιφ. Γιαννοπούλου) προσπάθησαν 
να συντονίσουν τις κινήσεις τους και το έργο ήταν έτσι δοµηµένο, ώστε τα µέλη να είναι 
αλληλοεξαρτώµενα και η απουσία ενός να διακόπτει τη ροή της αφήγησης. 
 
Το χρονικό διάστηµα της προετοιµασίας για τη χριστουγεννιάτικη γιορτή έµοιαζε αρχικά κενό 
ενδιαφέροντος, αποδείχτηκε όµως ιδιαίτερα σηµαντικό, καθώς έδωσε τη δυνατότητα στα παιδιά, πέρα 
από την συνεργασία για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού, να βρεθούν µαζί στον ίδιο χώρο παιδιά, 
αγόρια και κορίτσια, νήπια και προνήπια, φίλοι και µη, δηλαδή να καταργήσουν προσωρινά τα στεγανά 
και τις αποστάσεις και να διερευνήσουν και πάλι δυνατότητες για νέους συµπαίκτες  
Τέλος, δόθηκε η ευκαιρία σ' όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά να επιδείξουν και άλλα τυχόν προσόντα τους: 
την οργανωτικότητα, την εφευρετικότητα, την προνοητικότητα. 
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          Τα παιδιά ενδιαφέρονταν για την πορεία της παράστασης, έδειχναν την σωστή θέση ή 
διόρθωναν κάποιον/α που έκανε λάθος και ήθελαν να δώσουν µια καλή εικόνα στους γονείς τους.  Το 
βράδυ της γιορτής έκαναν το καλύτερο δυνατό κερδίζοντας το χειροκρότηµα του κοινού, ενώ η 
ικανοποίησή τους ήταν έκδηλη. 
 
∆.   Αξιολόγηση 
 
          Η αξιολόγηση είναι η τελευταία φάση της προσέγγισης project ή πραξιακής προσέγγισης 
(Ντολιοπούλου, 1999, 21), όπου «� η οµάδα καλείται να εκτιµήσει την αξία των αποτελεσµάτων της 
δουλειάς της, να εξετάσει αν οι στόχοι που τέθηκαν έχουν επιτευχθεί, αν τελικά αυτό που παρουσιάζεται 
ως αποτέλεσµα ήταν το ζητούµενο που αποτέλεσε την κινητήρια δύναµη για την αναζήτηση» 
(Χρυσαφίδης, 1994, 97).  Η φάση αυτή δεν υλοποιήθηκε, καθώς τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας 
είναι δύσκολο να διατυπώσουν συµπεράσµατα για δραστηριότητες που εφάρµοσαν στο παρελθόν, αλλά 
για τα παιδιά είναι µεγάλο χρονικό διάστηµα και η ανάκληση γεγονότων, πόσο µάλλον η αξιολόγησή 
τους και η εξαγωγή συµπερασµάτων, θεωρείται µη εφικτή. 
 
 
 
          Ένα πρώτο συµπέρασµα που εξάγεται από την οργάνωση και εφαρµογή του προαναφερθέντος 
project είναι η αύξηση της συµµετοχής των προνήπιων στην εκπαιδευτική διαδικασία.  Ο ενθουσιασµός 
της οµάδας, ο γενικά υψηλός βαθµός συµµετοχής, η αυτενέργεια, παρέσυρε τόσο τα προνήπια, όσο και 
τα πιο συνεσταλµένα νήπια να συµµετέχουν, κυρίως όµως η πεποίθηση ότι η πρόταση που θα 
καταθέσουν στην οµάδα θα γίνει σεβαστή.  Η κατανόηση της ισοτιµίας όλων µέσα στην οµάδα και η 
απουσία της έµµεσης, αλλά υπαρκτής και αντιληπτής αξιολογικής δυναµικής του ρόλου της 
νηπιαγωγού, είναι δυνατό να λειτουργεί ως κινητήριο έναυσµα για τα συνεσταλµένα ή «σιωπηλά» 
παιδιά.     
          Η δηµιουργία ενός περιβάλλοντος, µε συνθήκες που ευνοούν την πρωτοβουλία, την αυτενέργεια, 
αλλά και την συνεργασία, προσφέρει τις δυνατότητες στα παιδιά να φέρουν το βίωµά τους στο σύνολο, 
στην οµάδα, άρα στοιχεία του πολιτισµικού τους περιβάλλοντος, είτε πρόκειται για αλλοδαπούς και 
παλιννοστούντες µαθητές είτε για ελληνόπαιδα.  Εποµένως το παιδαγωγικό «περιβάλλον» του project 
είναι ευνοϊκό για τα πολιτισµικά εφόδια  ό λ ω ν  των µαθητών, µια θεµελιώδης αρχή και της 
διαπολιτισµικής προσέγγισης.   
          Η κατανόηση αυτής της αποδοχής από τα παιδιά διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης, σε 
συνδυασµό µε την φύση των δραστηριοτήτων, είναι στοιχεία που ενθαρρύνουν την παρουσία των 
πολιτισµικών στοιχείων τους. 
         Η οργάνωση του project έγινε σε µια χρονική στιγµή, όπου είχαν ήδη δροµολογηθεί οι πρώτες 
φιλικές σχέσεις µετά την πρώτη περίοδο των πειραµατισµών και των αναζητήσεων.  Τα παιδιά στο 
σύνολό τους έδειξαν πρωτοβουλία ξεπερνώντας την αµηχανία και την συστολή τους, ακόµα και παιδιά 
διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης που είχαν επιλέξει την σιωπή. Μέσα από την οργάνωση, και την 
εφαρµογή του project έγινε σαφές το πόσο σηµαντικό είναι να παρέχονται ευκαιρίες ελεύθερης 
έκφρασης και αυτενέργειας σε όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά.  Όµως το αυτόνοµο παιδαγωγικό περιβάλλον, 
αν δεν ενισχύεται από ίδιας φιλοσοφικής και παιδαγωγικής αντίληψης πρακτικές, παραµένει στείρο, 
περιορισµένο στα στενά του όρια. 
          Η σηµασία της παρουσίας του «άλλου» για τη διατήρηση της ισορροπίας του συνόλου έγινε 
κατανοητή στα παιδιά µέσα από την συνεργασία και την αλληλοϋποστήριξη για την επίτευξη των 
κοινών στόχων και αυτό φάνηκε από τα σχόλια και τις απαντήσεις των παιδιών σε σχετικές ερωτήσεις.  
Η διαδικασία της στοχοθεσίας δεν είναι διακριτή στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, όµως ο ενθουσιασµός 
και η καινοτοµία της αυτενέργειας και της συµµετοχής σε όλες τις φάσεις οργάνωσης των 
δραστηριοτήτων λειτουργούν ως κίνητρα ενεργοποίησης και συµµετοχής των παιδιών.  Το επιλεχθέν 
θέµα και η ανάγκη για ισότιµη συµµετοχή επέτρεψε στα παιδιά διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης 
να φέρουν συνειδητά στοιχεία της διαφορετικότητάς τους στην οµάδα.  
          Όµως, η µορφή και οι βασικές αρχές της Βιωµατικής Επικοινωνιακής ∆ιδασκαλίας προσφέρουν 
ευκαιρίες και δυνατότητες για είσοδο των πολιτισµικών εφοδίων των παιδιών διαφορετικής 
πολιτισµικής προέλευσης, όπως συµβαίνει και µε τα άλλα µέλη της οµάδας.  Η διαδικασία είναι 
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αβίαστη, φυσική, χωρίς να προβάλλεται η διαφορετικότητα της καταγωγής δηµιουργώντας 
αισθήµατα πίεσης και ενόχλησης.  Η αύξηση συµµετοχής των παιδιών στις δραστηριότητες, κυρίως των 
προνήπιων και των παιδιών διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης στις προαναφερθείσες 
δραστηριότητες, πιθανόν ν' αποτελούν µια συστηµατική βολιδοσκόπηση των δυνατοτήτων που τους 
παρέχονται για να συµµετέχουν ισότιµα µε τους άλλους.  Οι δραστηριότητες που αποφάσισαν να 
εφαρµόσουν τα παιδιά είναι προϊόν κοινών προτάσεων και αποφάσεων : ο ένας τελειοποιούσε την 
πρόταση του άλλου, τα «ξένα» παιδιά αισθανόµενα ασφαλή σε αυτό το παιδαγωγικό και επικοινωνιακό 
περιβάλλον δέχονταν ενισχυτικά ερεθίσµατα για να συµµετέχουν δυναµικότερα προβάλλοντας και το 
µορφωτικό κεφάλαιο που φέρουν. 
 
                   Τέλος θα πρέπει ν' αναφερθεί ότι το project οργανώθηκε, εφαρµόστηκε και ολοκληρώθηκε 
σε µια αρκετά πρώιµη χρονική περίοδο, όπου η περίοδος πειραµατισµών και αναζήτησης του «φίλου» 
δεν είχε ακόµα οδηγήσει όλους σε θετικά αποτελέσµατα.    
          Η παιδαγωγική αξία του project και η συµβολή του στην ουσιαστική κατάκτηση των γνώσεων 
µέσω των εµπειριών και για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας έχει γίνει ερευνητικό αντικείµενο 
σηµαντικών µελετητών και έχει ήδη τεκµηριωθεί βιβλιογραφικά. 
          Όµως, για να παρέχει µακρόχρονα και ουσιαστικότερα αποτελέσµατα δεν θα πρέπει να 
εφαρµόζεται ως εµβόλιµη παιδαγωγική πρόταση σε ένα παιδαγωγικό πρόγραµµα που ακολουθεί κατά 
γράµµα τις προτάσεις ενός αυστηρού και άκαµπτου Αναλυτικού Προγράµµατος, που δεν προάγει την 
ελεύθερη βούληση των παιδιών, την αναζήτηση µεθόδων ουσιαστικής µάθησης, την αναγνώριση της 
ισοτιµίας των πολιτισµικών κεφαλαίων όλων των µαθητών, την αυτενέργεια, τη γόνιµη χρήση των 
βιωµάτων των παιδιών στην καθηµερινή διδακτική διαδικασία.   
 
Εµβόλιµο στο διδακτικό πρόγραµµα της νηπιαγωγού ήταν και το project, που µόλις παρουσιάστηκε.  Η 
υποδοχή του, η συµµετοχή και ο ενθουσιασµός των παιδιών, που εν µέρει οφείλονται και στο ερέθισµα 
του καινούργιου, είναι ενθαρρυντικά στοιχεία για την επανάληψη τέτοιων παιδαγωγικών παρεµβάσεων, 
οι οποίες προσφέρουν ευκαιρίες και στα παιδιά διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης να εντάξουν 
δηµιουργικά και τα δικά τους βιώµατα στην παιδαγωγική διαδικασία.  Σηµαντικό για όλα τα µέλη της 
οµάδας είναι να κατανοήσουν ότι, στο υπάρχον παιδαγωγικό σύστηµα, λειτουργούν και εναλλακτικοί 
τρόποι µάθησης, όχι όµως ως εµβόλιµες παρεµβάσεις, αλλά ως λειτουργικά µέρη του εκπαιδευτικού 
συστήµατος, που προάγουν την πρωτοβουλία, την συνεργασία, την αυτενέργεια την ελεύθερη έκφραση, 
τον σεβασµό της διαφορετικότητας. 
 
 
7.13   Project και κοινωνική θέση παιδιών διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης  
 
          Το ερευνητικό αυτό ερώτηµα εστιάζει στην σχέση µεταξύ πιθανής βελτίωσης της επικοινωνιακής 
συµπεριφοράς των παιδιών διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης µε την ισότιµη συµµετοχή τους στις 
δραστηριότητες του project και τη βελτίωση της θέσης τους στην κοινωνική ιεραρχία της οµάδας.   
Η παραπάνω συσχέτιση θα στηριζόταν στα αποτελέσµατα του τρίτου κοινωνιοµετρικού τεστ, που είχε 
προγραµµατιστεί να γίνει αµέσως µετά την ολοκλήρωση του project και στην σύγκρισή τους µε τα 
αποτελέσµατα των προηγούµενων τεστ, ώστε να ανιχνευθούν τυχόν διαφοροποιήσεις.  Η απροσδόκητη 
διάρκεια του project, η κούραση των παιδιών, η απόφαση της νηπιαγωγού να αφιερώσει όλο το 
διαθέσιµο χρόνο στην οργάνωση της χριστουγεννιάτικης γιορτής, αλλά και οι διακοπές των 
Χριστουγέννων, λειτούργησαν ανασταλτικά, µε αποτέλεσµα να καθυστερήσει η εφαρµογή του τρίτου 
κοινωνιοµετρικού τεστ.   
 
          Τα πορίσµατα του τρίτου κοινωνιοµετρικού τεστ είναι σηµαντικά και προσφέρουν αξιόλογα 
συµπεράσµατα, που βοηθούν να γίνει διακριτή η εξέλιξη της κοινωνικής ιεραρχίας της οµάδας.  Η τυχόν 
διαφοροποίηση όµως των πορισµάτων του τεστ δεν είναι δυνατό να συσχετιστεί άµεσα µε την επίδραση 
του project στη βελτίωση της θέσης των παιδιών διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης. Το χρονικό 
διάστηµα που χωρίζει τη διδακτική αυτόνοµη παρέµβαση και το ερευνητικό εργαλείο κάνει επισφαλή 
την άµεση σύνδεσή τους.  
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          Όµως τα συµπεράσµατα που εξήχθησαν από την εφαρµογή του project είναι ενθαρρυντικά.  Η 
πορεία του project, η επιλογή, οργάνωση και εφαρµογή των δραστηριοτήτων, προσέφεραν ευκαιρίες σ' 
όλα τα παιδιά, και στα παιδιά διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης, να συµµετάσχουν σε όλες τις 
φάσεις και να συνεισφέρουν δυναµικά.  Οι ευκαιρίες όµως δεν ήταν τόσες, ώστε να επέλθει µια 
ριζοσπαστική αλλαγή στις σχέσεις και την νοοτροπία των παιδιών, ούτε όµως και επαρκώς 
εκµεταλλεύσιµες, ήταν όµως σηµαντικές και καίριες. 
         
          Αναφέρθηκε στο προηγούµενο ερευνητικό ερώτηµα ότι, καθώς πρόκειται για την πρώτη και 
εµβόλιµη απόπειρα σε ένα όχι και τόσο ενισχυτικό παιδαγωγικό πρόγραµµα, βασικός στόχος ήταν η 
κατανόηση της σηµασίας της απουσίας ενός µέλους της οµάδας και των συνεπειών που θα έχει αυτό 
στην οµάδα, κάτι που συνέβη, όπως φάνηκε απ΄ τα σχόλια των παιδιών.  Η κατανόηση της θέσης αυτής 
από τα παιδιά είναι πιθανό να σηµατοδοτήσει και έναν νέο τρόπο αντιµετώπισης της παρουσίας παιδιών 
διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης, ως απαραίτητων για το σύνολο και άρα αναντικατάστατων. 
 
          Η σηµαντική βελτίωση της θέσης στην κοινωνική ιεραρχία της τάξης των παιδιών διαφορετικής 
πολιτισµικής προέλευσης καταγράφεται στα αποτελέσµατα του τρίτου κοινωνιοµετρικού τεστ και εν 
µέρει οφείλεται στην πορεία του project, που κατ' αρχήν άλλαξε την παιδαγωγική ατµόσφαιρα, ήδη από 
την ανακοίνωσή του στα παιδιά.  Η πρόθεση συµµετοχής όλων των παιδιών στις δραστηριότητες ήταν 
µεγάλη και ανάλογη µε τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους.  Τα παιδιά διαφορετικής πολιτισµικής 
προέλευσης ανταποκρίθηκαν και φάνηκε πως κατανόησαν και αυτά το ζητούµενο της πρωτόγνωρης 
αυτής παιδαγωγικής παρέµβασης, την ενότητα του συνόλου και η ισότιµη αξιολόγηση των µελών, το 
ίδιο και τα παιδιά ελληνικής καταγωγής που προσέγγισαν τα παιδιά διαφορετικής πολιτισµικής 
προέλευσης υπό ένα νέο πρίσµα.  Αµιγή στοιχεία του πολιτισµικού τους κεφαλαίου όµως δεν ήταν 
δυνατό να εισαχθούν, όµως είναι σηµαντικό ότι θεµελιώθηκαν οι προϋποθέσεις για µια µελλοντική και 
πετυχηµένη απόπειρα. 
 
          Η ελεύθερη, πρωτόγνωρη παιδαγωγική διάθεση που προσφέρει η οργάνωση µιας τέτοιας 
αυτόνοµης διδακτικής παρέµβασης, ο ενθουσιασµός και ο σεβασµός στην ιδιαιτερότητα και την 
συνεισφορά του «άλλου», δηµιουργεί σαφώς σηµαντικές προϋποθέσεις και ενισχύει τη δυνατότητα 
αποδοχής των πολιτισµικών εφοδίων  ό λ ω ν  των παιδιών.  Βέβαια απαιτούνται και άλλοι επικουρικοί 
παράγοντες, όπως η παιδοκεντρική διδακτική πρακτική του/της εκπαιδευτικού, η «ανοιχτή» δοµή του 
Αναλυτικού Προγράµµατος, η συχνή εφαρµογή τέτοιων πραξιακών προσεγγίσεων. 
 
 
 
7.14. Φαινόµενα ξενοφοβίας, ρατσισµού ή διακρίσεων 
 Το τελευταίο ερευνητικό ερώτηµα αφορά σε πιθανά φαινόµενα διακρίσεων108 εις βάρος των 
παιδιών διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης που φοιτούν στο υπό έρευνα νηπιαγωγείο και 
υφίστανται διακρίσεις εξαιτίας της διαφορετικότητάς τους από τα µέλη της υπόλοιπης οµάδας οµηλίκων 
(peer group), τη νηπιαγωγό, τους γονείς ή το υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό. 
          
          Η παρουσία σ' ένα ευρύ σύνολο, µιας οµάδας ή και ενός µόνο ατόµου, που φέρουν διαφορετικά 
του συνόλου χαρακτηριστικά, άµεσα διακριτά, όπως το χρώµα του δέρµατος, η γλώσσα, η ενδυµασία, 
αλλά και έµµεσα, όπως η γενικότερη συµπεριφορά, τα πολιτισµικά εφόδια, που δηλώνουν διαφορετική 
εθνική � πολιτισµική ταυτότητα, άρα και προέλευση, είναι πιθανό, και κάτω από την επήρεια 
ενισχυτικών παραγόντων, να πυροδοτήσει µια σειρά φαινοµένων απόρριψης και διάκρισης 
καταλήγοντας έως και σε ακραίες εκδηλώσεις. 
 
           Η αναγνώριση της διαφορετικότητας του θεωρείται σηµαντική παράµετρος της ικανότητας του 
ανθρώπου να αναγνωρίζει, να κατανοεί και ν' αντιµετωπίζει τα αντικειµενικά στοιχεία της 
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πραγµατικότητας.  Αυτό τον βοηθά ν' αυτοπροσδιορίζεται (θυµίζουµε τη θέση του 
Habermas για την ταυτότητα, βλ. σελ. 22-23), αλλά και να προσαρµόζει την συµπεριφορά του 
προβλέποντας τις αντιδράσεις του περιβάλλοντός του109. 
 
          Βάσει λοιπόν των παραπάνω διευκρινίσεων, που λειτουργούν ως προσδιοριστικά στοιχεία της 
συµπεριφοράς, παρατηρείται και ερµηνεύεται η συµπεριφορά των µελών του ευρύτερου υπό 
παρατήρηση συνόλου. 
Είναι προτιµότερο να αναφερθούµε ξεχωριστά σε κάθε υπο � οµάδα για πρακτικούς και µόνο λόγους, 
καθώς ο κατακερµατισµός του συνόλου αντιτίθεται µε τη θεµελιακή αρχή της ολότητας που 
χαρακτηρίζει ένα κοινωνικό σύνολο, την οποία πρεσβεύει η εθνογραφία. 
 
          Κοινό παρατηρηθέν στοιχείο είναι ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας δεν έγιναν αντιληπτά 
φαινόµενα σαφών διακρίσεων.  Ξεκινώντας από την οµάδα των παιδιών θα λέγαµε ότι από την πλευρά 
της κυρίαρχης πολιτισµικά και αριθµητικά οµάδας δεν εκδηλώθηκαν φαινόµενα αποκλεισµού από 
κοινές δραστηριότητες λόγω διαφορετικής εθνικής � πολιτισµικής προέλευσης ή λεκτικές ή έµπρακτες 
διακρίσεις.  
 
          ∆ιάθεση αποµόνωσης, δηλαδή αποχής από τις κοινές δραστηριότητες, τις οµάδες παιχνιδιού και 
κοινωνικές αλλά και φιλικές εκδηλώσεις (συζητήσεις, εγγύτητα, αλληλεκµυστηρεύσεις) εκδήλωσαν 
κάποια µέλη της οµάδας.  Η συµπεριφορά αυτή δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως άµεση και 
αποκλειστική συνέπεια διάκρισης εις βάρος τους, αλλά είναι πιθανόν να οφείλεται στην επίδραση άλλων 
παραγόντων (ιδιοσυγκρασία, ηλικία, κοινωνική και συναισθηµατική ανωριµότητα, παροδικοί 
προβληµατισµοί, προβλήµατα του οικογενειακού περιβάλλοντος)110.  
Αποµόνωση από την οµάδα παρατηρήθηκε στην συµπεριφορά της Φωτεινής, της Ελένης, της 
Βαγγελιώς, καθώς και στην συµπεριφορά της Ελεονόρας και της Μαργαρίτας, του Αντρέα.  Η διάθεση 
αποµόνωσης και αποχής διαφαίνεται και στα αποτελέσµατα του πρώτου κοινωνιοµετρικού τεστ111, ενώ 
κοινό στοιχείο στην περίπτωση των προαναφερθέντων παιδιών είναι η ηλικία � προνήπια � και µε 
εξαίρεση τον Αντρέα, το φύλο.  
 
         Τα κορίτσια - προνήπια τείνουν να αποµονώνονται συχνότερα και ν' απέχουν από τις κοινές 
δραστηριότητες, ενώ τα αγόρια � προνήπια καταφέρνουν να ενταχθούν ευκολότερα και συντοµότερα σε 
οµάδες παιχνιδιού.  Τα αίτια της συµπεριφοράς τους έχουν ήδη αναζητηθεί και δεν έχουν άµεση και 
απόλυτη σχέση µε την στάση της οµάδας προς αυτές (η διαφορετική φύση των δραστηριοτήτων που 
επιλέγουν εκπρόσωποι των δύο φύλων : κίνηση και σωµατική επαφή για τα αγόρια, κοινή δηµιουργία 
και λεκτική επικοινωνία για τα κορίτσια). 
 
          Και η νηπιαγωγός που ρωτήθηκε σχετικά µε την συµπεριφορά της οµάδας προς τα παιδιά 
διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης επιβεβαιώνει το παραπάνω συµπέρασµα αναφέροντας ότι δεν 
παρατήρησε κάποια συµπεριφορά, λεκτική επίθεση ή αποκλεισµό από τα παιχνίδια, που να οφείλεται 
στη διαφορετικότητα της καταγωγής του/της συµπαίκτη/τριας. 
 
          Τα παιδιά ζώντας στην συγκεκριµένη περιοχή, όπου κατοικούν πολλοί αλλοδαποί και 
παλιννοστούντες εργαζόµενοι στις γειτονικές βιοτεχνίες και εργοστάσια, αλλά και η µακρόχρονη 
παρουσία Αρµενίων στην περιοχή, οι οποίοι έχουν προσφέρει πολλά στην οικονοµική και πολιτιστική 
ανάπτυξη της περιοχής, ίσως ν' αντιµετωπίζουν ως φυσική την παρουσία τους και η έλλειψη προφανώς 
αρνητικής διάθεσης εκ µέρους των γονιών τους, ενισχύει την στάση τους.  Αρκετά αγόρια δήλωσαν ως 
φίλους αλλοδαπά παιδιά που ανήκουν στη γειτονιά και µε τα οποία παίζουν, δηµοφιλέστερος όλων είναι 
ο Μωχάµεντ, που φοιτά στην πρώτη δηµοτικού, ο Παύλος και ο Τάσος δηλώνουν ότι παίζουν µαζί του 
στο διάλειµµα και στη γειτονιά.   
Την άποψη αυτή υποστηρίζει και η νηπιαγωγός, ότι δηλαδή τα παιδιά βιώνουν καθηµερινά τη 
διαφορετικότητα της εθνικής προέλευσης γύρω τους, αλλά και οι µητέρες που ρωτήθηκαν για τις φιλίες 
των παιδιών τους απάντησαν ότι η διαφορετική πολιτισµική προέλευση των φίλων των παιδιών στη 
γειτονιά δεν τις επηρεάζει αρνητικά.  Μια µητέρα απάντησε : «τον ξέρω τον Μωχάµεντ, είναι καλός, 
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φιλότιµος και ήσυχος και ο γιος µου τον αγαπάει και παίζουν στο δρόµο µε τα ποδήλατα.  Τώρα, 
ξένος ή Έλληνας� είναι καλό παιδί». 
 
          Είναι όµως πιθανό να µην κατανοούν τη διαφορετικότητα των άλλων ή να αρχίζουν να την 
αντιλαµβάνονται παρατηρώντας τον φυσικό και κοινωνικό τους περίγυρο. Η αντίληψη της 
διαφορετικότητας µεταξύ δύο αντικειµένων ή η διαφορετικότητα της καταγωγής ή ακόµα και της 
εξωτερικής εµφάνισης δύο ανθρώπων προϋποθέτει τη µείωση της επίδρασης του εγωκεντρισµού στην 
συµπεριφορά, άρα και στην κοσµοαντίληψη, αλλά και την κατανόηση των σχέσεων µεταξύ των 
συγκρινόµενων προσώπων ή αντικειµένων.  Πρόκειται, δηλαδή, για λογικοµαθηµατική σκέψη που 
απαιτεί την παρουσία δύο πλευρών για να είναι εφικτή (για τη λογικοµαθηµατική σκέψη, βλ. σελ.23-
24).  Εποµένως τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στη χρονική περίοδο της έρευνας � πρώτο τρίµηνο - 
να µην είναι σε θέση να διακρίνουν τη διαφορετικότητά τους ή των άλλων και βέβαια να µην κρίνουν 
τους άλλους µε γνώµονα τα παραµορφωτικά στοιχεία των στερεότυπων και των προκαταλήψεων.   
Η λογικοµαθηµατική σκέψη είναι σηµαντικός τοµέας του Ηµερήσιου και Αναλυτικού Προγράµµατος 
και δίνεται µεγάλη σηµασία στην επίτευξη των λογικοµαθηµατικών στόχων112. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα το παρακάτω γεγονός όπου δίνεται και η πραγµατική διάσταση των 
προκαταλήψεων.  Το φαινόµενο της έξαρσης της εγκληµατικότητας τους µήνες που διεξαγόταν η 
έρευνα και η εµµονή των ΜΜΕ να ονοµάζουν συγκεκριµένες µειονοτικές οµάδες ως ενόχους, µε κύρια 
αναφορά στους Αλβανούς, λειτούργησε ως αφορµή για το παρακάτω σχόλιο της Νάντιας προς την 
Έλσα, ενώ ζωγράφιζαν και παρούσες ήταν και η Ματίνα και η Ελεονόρα η πρώτη αλβανικής 
καταγωγής.  Λέει λοιπόν ξαφνικά η Νάντια : «η µαµά µου άκουσε στις ειδήσεις ότι οι Αλβανοί κλέβουν 
και σκοτώνουν τον κόσµο και τώρα φοβάται».  Το σχόλιο αυτό έγινε ξαφνικά, αλλά καµιά από τις 
παρευρισκόµενες δεν αντέδρασε αρνητικά.  Ήταν περισσότερο µια πληροφορία που η Νάντια ήθελε να 
µοιραστεί µε τις φίλες της, για τους φόβους της µητέρας, της παρά µια «επίθεση» στην Ματίνα, δεν 
συνέδεσε δηλαδή την αναφορά αυτή µε την καταγωγή της Ματίνας, αλλά ούτε και εκείνη αντέδρασε µε 
κάποιο διακριτό τρόπο.  Καµιά από τις παρούσες δεν συνέδεσε τις δύο πληροφορίες, ένα γεγονός που θα 
οδηγούσε σε τυχόν σχηµατισµό στερεότυπων ακόµα και προκαταλήψεων για τα παιδιά µε αλβανική 
καταγωγή. 
 
          Οι ανησυχίες των ενηλίκων και η αρνητική θέση που πολλές φορές παίρνουν τα ΜΜΕ εναντίον 
µειονοτικών οµάδων µ' αφορµή τα φαινόµενα εγκληµατικότητας, που φτάνει τα όρια της διάκρισης, 
φαίνεται ότι δεν επηρεάζουν τα παιδιά στο παιχνίδι, την επικοινωνία και τις φιλικές σχέσεις στον µικρό 
� κοσµο της τάξης και χρειάζονται και άλλοι ενισχυτικοί παράγοντες για να πυροδοτήσουν µια τέτοια 
συµπεριφορά, το ενισχυτικό κοινωνικό περιβάλλον που προβάλλει και επιβραβεύει µια τέτοια 
συµπεριφορά. 
 
          Ένα ανάλογο περιστατικό συνέβη και λίγο µετά την άφιξη του Αντρέα στην τάξη.  Οι Νάντια, 
Έλσα, Ελισάβετ και ∆ηµήτρης κάθονταν στα τραπέζια εργασίας και ζωγράφιζαν ήσυχα κατά τη 
διάρκεια των ελεύθερων δραστηριοτήτων.  Ξαφνικά πέρασε δίπλα τους τρέχοντας ο Αντρέας και ο 
∆ηµήτρης, γύρισε, τον κοίταξε ήρεµος και είπε : «ο Αντρέας είναι πιο σκούρος από εµάς».  Τα κορίτσια 
γύρισαν, τον κοίταξαν, συµφώνησαν και συνέχισαν τη δουλειά τους.  Τόσο η χροιά της φωνής τους, όσο 
και η αντίδρασή τους χαρακτηρίζεται από ουδετερότητα.  Πρόκειται για µια επισήµανση, µια 
παρατήρηση που δεν είχε στόχο να θίξει τον Αντρέα ή να τονίσει αρνητικά τη διαφορετικότητά του και 
αυτό διακρίνεται και από την αντίδραση της οµάδας, που δέχονται την αντικειµενική αυτή παρατήρηση, 
χωρίς να της προσδίνουν αρνητική αξιολογική διάσταση. 
 
          Η εκδήλωση ρατσιστικών τάσεων και διακρίσεων απαιτεί µια νοητική διεργασία και µια 
συναισθηµατική κυρίως ένταση που πιθανόν δεν είναι εφικτές σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, των 
οποίων η ανάγκη για παιχνίδι είναι εντονότερη και κυριαρχική.  Αυτή όµως είναι µια επιµέρους 
διαπίστωση που προέρχεται από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από την έρευνα και δεν είναι εφικτή η 
γενίκευσή τους. 
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          Κατά την παρατήρηση της συµπεριφοράς της νηπιαγωγού επίσης δεν παρατηρήθηκε 
συµπεριφορά που να εκλαµβάνεται ως διάκριση ή ρατσιστική αντιµετώπιση.  Η συµπεριφορά της προς 
τα παιδιά διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης δεν διαφοροποιείται σε σχέση µε τη γενικότερη 
συµπεριφορά της.  
Αυτό όµως σηµαίνει και ότι δεν προέβη σε καµιά διαφοροποίηση και διαµόρφωση της παιδαγωγικής της 
τακτικής και του διδακτικού υλικού µε στόχο την εξασφάλιση της κατανόησης του περιεχοµένου του 
και βέβαια µε στόχο την εξασφάλιση της συµµετοχής των παιδιών διαφορετικής πολιτισµικής 
προέλευσης. 
 
          Η εµµονή της στις προτάσεις του επίσηµου Ηµερήσιου και Αναλυτικού Προγράµµατος δεν 
επέτρεψε την εισαγωγή στοιχείων των πολιτισµικών εφοδίων των παιδιών που τα φέρουν.  Ακόµα, οι 
δραστηριότητες που οργάνωσε και που αφορούσαν στην κοινωνική συνοχή της οµάδας ήταν ελάχιστες 
έως ανύπαρκτες. 
Η συµπεριφορά της µπορεί να αναγνωριστεί ως ουδέτερη, αν και παρατηρούσε ότι τα περισσότερα 
παιδιά και κυρίως τα προνήπια είχαν πρόβληµα επικοινωνίας, καθώς η ελλιπής γνώση ελληνικών τα 
αποµόνωνε κυρίως σε γλωσσικές και κοινωνικές δραστηριότητες.  Και η ίδια όµως, µε µια ειλικρινή 
αναφορά, παραδέχεται ότι δεν έχει προσφέρει κάτι περισσότερο για την εισαγωγή του πολιτισµικού 
κεφαλαίου των ξένων νηπίων και µάλιστα αισθάνεται ενοχή γι' αυτό.  Τονίζει όµως ότι, αν και δεν έχει 
επαρκή πανεπιστηµιακή κατάρτιση πάνω σ' αυτό το θέµα, προσπαθεί να ανταποκριθεί, όσο µπορεί 
καλύτερα στις ανάγκες των παιδιών αυτών, αν και δεν ήταν αυτό αρκετό.   
 
          Ούτε από τη µεριά των µητέρων καταγράφηκαν ρητά ή άρρητα φαινόµενα διάκρισης και 
ρατσισµού, τουλάχιστον προς τα παιδιά διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης, αλλά ούτε και ιδιαίτερη 
ενίσχυση προς τα παιδιά τους για την σύναψη κοινωνικών και φιλικών σχέσεων µε παιδιά διαφορετικής 
πολιτισµικής προέλευσης.  Μόνο η µητέρα της Έλσας ήταν θετική µε την φιλία της κόρης της µε την 
Νάντια και δήλωνε ενθουσιασµένη γι' αυτό : «παίζουν καλά µαζί και ξέρω ότι είναι καλή οικογένεια, η 
Έλσα συνέχεια µου λέει πόσο αγαπά την Νάντια, ήταν φίλες από πέρσι και έχω δει στην Έλσα µου 
καλές� αλλαγές». 
 
          Η γενικότερη στάση τους όµως θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ουδέτερη προς τα παιδιά, αλλά και 
οι ίδιες δεν φαίνεται να διατηρούν σχέσεις µε τις µητέρες παιδιών διαφορετικής πολιτισµικής 
προέλευσης, οι οποίες είτε συζητούν µεταξύ τους είτε είναι αποµονωµένες κατά την αναµονή τους για 
να παραλάβουν τα παιδιά τους.  Αλλά και γενικότερα οι µητέρες δεν είναι ιδιαίτερα κοινωνικές µεταξύ 
τους, οι επαφές τους είναι περιορισµένες σε µικρή οµάδα 2 � 3 µητέρων.  Φιλική σχέση υπάρχει µεταξύ 
των µητέρων των Ελεονόρας και Αλέξανδρου, κοινής καταγωγής, όπου µάλιστα η πρώτη βοηθά στην 
επικοινωνία µε τη νηπιαγωγό τη δεύτερη.   
Την ουδέτερη στάση των µητέρων προς τις «ξένες» µητέρες, αλλά και γενικά µεταξύ τους, έχει 
παρατηρήσει και η νηπιαγωγός, που αναγνωρίζει και εκείνη την απόσταση και την ψυχρότητα µεταξύ 
των µητέρων.   
 
           Τέλος, τάσεις διακρίσεων, ξενοφοβίας και ρατσισµού δεν καταγράφηκαν µεταξύ του διδακτικού 
προσωπικού του συστεγαζόµενου δηµοτικού σχολείου, αν και δεν ανήκε αυτό στο άµεσο ερευνητικό 
ενδιαφέρον.  Όµως, και στο δηµοτικός σχολείο η εκπροσώπηση µαθητών διαφορετικής πολιτισµικής 
προέλευσης ήταν αρκετά µεγάλη και το γεγονός αυτό ανάγκαζε τους εκπαιδευτικούς, καταρτισµένους 
και µη, ενηµερωµένους η µη, να αναζητούν τρόπους επικοινωνίας και συνεργασίας µε όλον το µαθητικό 
πληθυσµό. 
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Συµπεράσµατα 
 
          Είθισται µετά την ολοκλήρωση ενός ερευνητικού πονήµατος, ο ερευνητής να προβαίνει σε µια 
συνοπτική έκθεση των πιο καίριων σηµείων του έργου του, που επιτρέπουν, τόσο την σφαιρική 
παρουσίαση της επαλήθευσης ή µη των ερευνητικών του υποθέσεων ή ερωτηµάτων, όσο και την 
εµπεριστατωµένη εστίαση σε τυχόν ρηξικέλευθα πορίσµατα, των οποίων η ανακάλυψη και αποκάλυψη 
θα επιτρέψει την περαιτέρω διερεύνηση του θέµατος εξασφαλίζοντας έτσι νέους ορίζοντες στο 
ερευνητικό πεδίο. 
 
          Στην παρούσα έρευνα είναι σηµαντικό να διατυπωθούν συνοπτικά αλλά και περιεκτικά τα 
πολυάριθµα και σηµαντικά συµπερασµατικά στοιχεία σχετικά µε την σύναψη των πρώτων κοινωνικών 
και φιλικών σχέσεων των παιδιών προσχολικής ηλικίας και κυρίως των παιδιών διαφορετικής 
πολιτισµικής προέλευσης. 
 
          Μια πρώτη, όχι και τόσο πρωτότυπη, διαπίστωση είναι πως η ηλικία είναι καίριος παράγοντας για 
την σύναψη των πρώτων κοινωνικών σχέσεων, κυρίως για τη µορφή και την ποιότητά τους.  Η σαφής 
διαφοροποίησή των προνήπιων σε όλους τους τοµείς ανάπτυξης από τα νήπια � παρά τις όποιες 
εντυπωσιακές εξαιρέσεις � τα καθιστά πιο προβληµατισµένα και δυσπρόσιτα.  Η συστολή τους σε 
συνδυασµό µε τη διαφοροποίηση στη γλωσσική ανάπτυξη ή µε ειδικά φωνολογικά ή νοητικά 
προβλήµατα, αλλά και η απειρία για τη λειτουργία των κοινωνικών κανόνων, δυσχεραίνει την 
επικοινωνιακή τους δεινότητα.  Απαιτείται παραµονή στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και κατάλληλα 
ερεθίσµατα για να κινητοποιηθούν και να αλληλεπιδράσουν.  Βέβαια η επίδραση του εγωκεντρισµού 
είναι ορατή στην συµπεριφορά τους κι αυτό κάνει περισσότερο αναγκαία τη διαµόρφωση ενός 
ενισχυτικού και πλούσιου σε ερεθίσµατα κοινωνικού περιβάλλοντος, στο οποίο όµως θα γίνεται 
σεβαστός ο ρυθµός ανάπτυξης των προνήπιων. Συχνά ασκείται επάνω τους έµµεση ή και άµεση πίεση 
για ν' ανταποκριθούν σε πολυάριθµες και πολυσύνθετες παιδαγωγικές απαιτήσεις, χωρίς να λαµβάνεται 
υπ' όψην η ωριµότητά, αλλά και οι προσωπικές τους προτιµήσεις. 
 
          Ανάλογη κοινωνική συµπεριφορά εκδηλώνουν και τα νήπια τις πρώτες µέρες παραµονής στο 
παιδαγωγικό περιβάλλον του νηπιαγωγείου και ανάµεσά τους και τα παιδιά διαφορετικής πολιτισµικής 
προέλευσης.  Η συστολή, η αµηχανία, η παραίτηση, αλλά και η απογοήτευση και  αποµόνωση είναι 
συχνά παρατηρούµενες συµπεριφορές, που δικαιολογούνται και από την ξαφνική αλλαγή, τη διαταραχή 
των εντυπώσεων και των εµπειριών τους, δηλαδή απ' την αποµάκρυνση από το οικείο και 
συναισθηµατικά ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον και την είσοδο σ' ένα άγνωστο περιβάλλον ισότιµων 
συνοµήλικων και ενηλίκων, µε νέους κανόνες και δοµές στην κοινωνική ιεραρχία.   
 
          Η βασική διαφορά µεταξύ των παιδιών διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης και των παιδιών-
φορέων του πολιτισµού της χώρας υποδοχής είναι ότι τα δεύτερα εγκλιµατίζονται νωρίτερα και 
κατέχουν γρηγορότερα τους κανόνες και του κρυφού Αναλυτικού Προγράµµατος ή Παραπρογράµµατος, 
το οποίο διαθέτει σηµαντική πολιτισµική διάσταση και κυριαρχεί στις καθηµερινές συναλλαγές και στην 
επικοινωνία µεταξύ των µελών του σχολικού µικρό-κοσµου.  Τα παιδιά διαφορετικής πολιτισµικής 
προέλευσης δεν κατέχουν τους κανόνες αυτούς και προσπαθούν είτε να τους υιοθετήσουν µέσω της 
παρατήρησης της συµπεριφοράς των άλλων για να εγκλιµατιστούν και να ενταχθούν σύντοµα στη 
δυναµική της κυρίαρχης οµάδας είτε την απορρίπτουν. 
 



 117
           Όµως η διαδικασία, οι διαδοχικές φάσεις κοινωνικής συµπεριφοράς που επιτρέπουν την 
σύναψη των πρώτων σχέσεων (πρώτες αλληλεπιδράσεις, συνεχείς πειραµατισµοί, σταθερές 
συναναστροφές), οι οποίες πιθανόν να οδηγήσουν σε φιλία, είναι γνώριµη σε όλα τα παιδιά 
ανεξαρτήτως καταγωγής. Η διαπολιτισµικότητα και διαχρονικότητα της αξίας της φιλίας, αλλά και η 
διαφοροποίηση στην ερµηνεία, αντίληψη και θέση της στις κοινωνικές αξίες των λαών διαφορετικής 
πολιτισµικής προέλευσης, έχουν διατυπωθεί από σηµαντικούς επιστήµονες (Rubin, Dunn, Damon για το 
πρώτο, Hoffman et als για το δεύτερο).  Η δεύτερη θέση δεν ήταν δυνατό να διαπιστωθεί στην παρούσα 
έρευνα, η πρώτη όµως καταγράφηκε.  
Η φιλία, που για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας σηµαίνει κοινό παιχνίδι, οικειότητα, εκµυστηρεύσεις, 
εγγύτητα, αλληλεγγύη, είναι ανάµεσα σε άλλα στοιχεία που αναγνωρίστηκαν για όλα τα παιδιά.  
 
Η ανάγκη για παιχνίδι, ουσιαστικά η κινητοποίηση των µηχανισµών µάθησης µέσα από την κίνηση και 
την αυτενέργεια, είναι κοινή σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, ανεξάρτητα από την καταγωγή τους.  
Ακόµα και αν κάποιος ισχυριζόταν ότι η κοινωνική συµπεριφορά των παιδιών διαφορετικής 
πολιτισµικής προέλευσης είναι απόρροια µίµησης και συνειδητής διάθεσης αφοµοίωσης, είναι 
σηµαντικό πως πρόκειται για µια τόσο καταλυτική και δυναµική µίµηση, που αναστέλλει οποιαδήποτε 
γνώση, εµπειρία ή συναισθηµατική προδιάθεση. 
Η διαφορετικότητα στην πολιτισµική προέλευση δεν δυσχεραίνει την επικοινωνία και την συνεργασία 
κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, όταν όµως δεν υπεισέρχονται διαβρωτικοί της ενότητας παράγοντες 
του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος, διακρίσεις, προκαταλήψεις ή διάθεση αποµόνωσης και 
περιθωριοποίησης. 
 
Αξιόλογο στοιχείο είναι πως η τεχνική προσέγγισης οµάδων παιχνιδιού µε σκοπό την ενσωµάτωση και 
οµότιµη συµµετοχή, είναι κοινή παρατήρηση σε όλα τα παιδιά που επιθυµούν να συµµετάσχουν, 
ανεξαρτήτως πολιτισµικής προέλευσης και είναι αναγκαία για την σύναψη κοινωνικών και κατ' 
επέκταση φιλικών σχέσεων, γιατί έτσι γίνεται γνωστή στο σύνολο της οµάδας η πρόθεση για συµµετοχή.   
 
Το αρχικό ενδιαφέρον των παιδιών µέσα στο παιδαγωγικό περιβάλλον του νηπιαγωγείου είναι το 
παιχνίδι, που αποτελεί το κινητήριο ερέθισµα.  Το ενδιαφέρον τους για παιχνίδι, κυρίως για τα 
πρωτόγνωρα ερεθίσµατα που ανακαλύπτουν στο νηπιαγωγείο, λειτουργεί ως µια ενδόµυχη ανάγκη, µια 
ζωτική λειτουργία.  Τα παιδιά επενδύουν σηµαντικά τµήµατα του χρόνού και της ενέργειάς τους για την 
επιτυχή και όσο το δυνατόν πλουσιότερη σε εµπειρίες και ικανοποιητικά αποτελέσµατα σε αυτό που 
ονοµάζεται τόσο γενικά παιχνίδι και που για πολλούς ενήλικες αναγνωρίζεται ως κάτι το εφήµερο και 
µη παραγωγικό.  Η παραγωγικότητα και η συµβολή του στη διαµόρφωση της προσωπικότητας των 
παιδιών, αλλά και στη γνωστική, συναισθηµατική και νοητική τους ανάπτυξη είναι καίρια και 
καταλυτική µε µακροχρόνια οφέλη. 
 
Το κοινό παιχνίδι, συµµετοχικό ή συνεργατικό, αποτελεί µια σηµαντική δίοδο επικοινωνίας µεταξύ 
παιδιών που κατέχουν διαφορετικά πολιτισµικά εφόδια.  Η αναζήτηση κοινών κωδίκων επικοινωνίας και 
ο σεβασµός στην συνεισφορά του «άλλου» στην πορεία και εξέλιξη του παιχνιδιού, επιτρέπει στα παιδιά 
να εφαρµόσουν, δηλαδή να βιώσουν ασυνείδητα και φυσικά, βασικές αρχές της διαπολιτισµικής 
προσέγγισης (ισοτιµία των πολιτισµών, σεβασµός και αποδοχή της διαφορετικότητας, παροχή ίσων 
ευκαιριών).  Η επίτευξη του κοινού στόχου είναι η κινητήρια δύναµη που επιτρέπει τόσο την αποδοχή 
του «άλλου» όσο και την συµµετοχή του, που εξαρτάται πλέον από τα ατοµικά στοιχεία της 
προσωπικότητας και όχι από γενικευµένες και αβάσιµες προκαταλήψεις. Τα παιδιά βιώνούν και 
εφαρµόζουν τις αρχές της διαπολιτισµικής προσέγγισης, µένει να φανεί αν αυτό είναι αρκετό για να 
διαµορφώσει µια διαπολιτισµική συνείδηση στο νέο πολίτη.   
 
 
Η διαφορετικότητα της καταγωγής δεν αναγνωρίζεται από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας.  Είναι ικανά 
να διακρίνουν τον «άλλο», όχι όµως µε κριτήριο την πολιτισµική διαφοροποίηση, αλλά την 
ατοµικότητα.  Η αναγνώριση του «άλλου» είναι σηµαντικό µέσο αυτοαντίληψης, κατανόησης της 
ατοµικής ταυτότητας.  Η συνειδητοποίηση της διαφορετικότητας της καταγωγής, τόσο σε προσωπικό 
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επίπεδο όσο και σε κοινωνικό, δεν είναι άµεσα εφικτή σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και απαιτεί 
συστηµατική διεργασία προς δύο κατευθύνσεις :  
1.  την ανάπτυξη της λογικοµαθηµατικής σκέψης των παιδιών, δηλαδή την αναγνώριση σχέσεων 

µεταξύ δύο κατ' αρχήν στοιχείων, προσώπων, καταστάσεων, ώστε να µπορούν να προσδιορίζουν τη 
διαφορά και 

2. την ανάπτυξη της αντίληψης του εαυτού και των άλλων. Το Ηµερήσιο και Αναλυτικό 
Πρόγραµµα προτείνει µια µακρόχρονη και συστηµατική σειρά δραστηριοτήτων που προσβλέπουν 
στην αντίληψη του «Εγώ», αλλά και στην οµαλή µετάβαση προς την αντίληψη του «εµείς» : «να 
συνειδητοποιήσουν την ύπαρξη του σώµατός τους, να γνωρίσουν τις δυνατότητές του και 
αποκτήσουν συντονισµό κινήσεων, αυτοέλεγχο και αυτοπεποίθηση»,«να συνειδητοποιήσουν την 
παρουσία του άλλου και να έρθουν σε επαφή µαζί του� να επικοινωνούν και να συνεργάζονται 
αρµονικά µε τον άλλο», «να οικοδοµήσουν µέσα σε κλίµα ελευθερίας και αµοιβαιότητας τις αξίες 
της κοινωνικής ζωής, µε απώτερο σκοπό την ηθική τους ανάπτυξη» (Βιβλίο της νηπιαγωγού, σ.σ. 
23, 68, 87 αντίστοιχα).  Η ολοκληρωµένη εικόνα του εαυτού είναι βασική για την περαιτέρω 
κατανόηση του «άλλου» και η σχέση αυτή είναι αµφίδροµη. 

Εποµένως, το πρόγραµµα των οργανωµένων δραστηριοτήτων που θα υλοποιήσει ο/η εκπαιδευτικός � 
γιατί στις ελεύθερες δραστηριότητες οι διαδικασίες δροµολογούνται φυσικά � πρέπει να είναι 
προσανατολισµένο και προς τους δύο αυτούς σηµαντικούς παιδαγωγικούς στόχους.   
 
Εξάλλου, για τα παιδιά που βιώνουν την ανάγκη για παιχνίδι και δηµιουργικότητα, η διαφορετικότητα 
αναγνωρίζεται ακριβώς ως εκείνο το τµήµα της προσωπικότητας που κοµίζει ο «άλλος», ο συνεργάτης, 
µε τον οποίο από κοινού και ισότιµα καθορίζονται οι κανόνες, η µορφή, η ποιότητα και το αποτέλεσµα 
της κοινής εργασίας, ενώ η διαφορετικότητά, η αυθεντικότητα, η µοναδικότητά είναι εξίσου σεβαστή 
για όλα τα µέλη.  Χωρίς τη µοναδικότητα της συνεισφοράς του «άλλου», το αποτέλεσµα της κοινής 
προσπάθειας θα ήταν διαφορετικό. 
 
Το κοινό συµµετοχικό και αργότερα συνεργατικό παιχνίδι επιτρέπει στα παιδιά να γνωρίσουν πολλές 
πτυχές της προσωπικότητάς τους, αλλά και της προσωπικότητας του συµπαίκτη τους.  Η συνεχής επαφή, 
η «συµβατότητα» των προσωπικοτήτων, η ευχαρίστηση που προκαλεί η συναναστροφή, είναι δυνατό να 
οδηγήσουν στον µετασχηµατισµό των πρώτων, πειραµατικών και περιστασιακών σχέσεων, σε φιλικές. 
Η φιλία, όπως την αντιλαµβάνονται τα παιδιά, ως η συγκεκριµένη, βιωµατική σχέση µε συγκεκριµένο 
άτοµο, απαιτεί κοινή δραστηριότητα και ενδιαφέροντα, εγγύτητα, οικειότητα και αλληλοϋποστήριξη, 
αλλά και αποτελεσµατικές διαπραγµατεύσεις σε περίπτωση συγκρούσεων και διαφωνιών, όπου τα 
παιδιά αντιλαµβάνονται την σηµασία του κοινού πια συµφέροντος και δρουν ανάλογα.  Όλα αυτά 
καθορίζουν µια πολύπλοκη κοινωνική συµπεριφορά, ένα σύνολο συµπεριφορών και αποτελούν τµήµα 
των πολιτισµικών στοιχείων που φέρει κάθε κοινωνικοποιηµένο άτοµο. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας 
από αυτές τις φιλικές σχέσεις αντλούν τις ουσιώδεις αρχές της κοινωνικής ζωής µαθαίνοντας να 
εξισορροπούν µεταξύ της ικανοποίησης των προσωπικών τους αναγκών και απαιτήσεων και αυτών της 
διαπροσωπικής σχέσης, οι οποίες θα επηρεάσουν και την πορεία των σχέσεων στην ενήλικη ζωή τους. 
 
Η ιδιαίτερη διαπροσωπική σχέση που ονοµάζεται φιλία απαιτεί πρωταρχικά την επικοινωνία των µελών 
και έπειτα την οµαλή, δηµιουργική τους συνεργασία.  Τα παιδιά διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης 
που δεν είναι επαρκείς χρήστες της γλώσσας της χώρας υποδοχής, αντιµετωπίζουν εκ προοιµίου 
δυσχέρειες στη χρήση της, άρα και στις αλληλεπιδράσεις, στην κατανόηση του προφορικού λόγου, 
κυρίως στο παιδαγωγικό περιβάλλον του σχολείου, µια κατάσταση που δυσχεραίνει σηµαντικά την 
συµµετοχή των παιδιών σε κοινωνικές, νοητικές, προγραφικές, προαναγνωστικές και προµαθηµατικές 
δραστηριότητες, δηλαδή κυρίως στο προτεινόµενο παιδαγωγικό πρόγραµµα της προσχολικής αγωγής 
για τη νοητική ανάπτυξη.  Εξάλλου, η αξιολόγηση της συµµετοχής των παιδιών και της εκπλήρωσης 
των ακαδηµαϊκών στόχων βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στη γλώσσα � στις υπόλοιπες εκπαιδευτικές 
βαθµίδες κυρίως στη γραπτό λόγο. 
 
Στην επικοινωνιακή συµπεριφορά µεταξύ φίλων ή παιδιών που έχουν την πρόθεση να συσφίξουν τις 
µεταξύ τους σχέσεις και πιο συγκεκριµένα µεταξύ παιδιών διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης, η 
λεκτική επικοινωνία είναι σηµαντική, αλλά όχι απολύτως απαραίτητη.  Η επιθυµία για συµµετοχή και 
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αλληλεπίδραση ενεργοποιεί τους κώδικες της µη λεκτικής και της σωµατικής επικοινωνίας, που 
είναι πιο αυθόρµητες, συνάδουν µε την συναισθηµατική υφή των φιλικών σχέσεων και επιτρέπουν την 
επικοινωνία µεταξύ των παιδιών, είναι αµεσότεροι και δεν υπόκεινται σε αυτολογοκρισία, όπως συχνά 
συµβαίνει µε το λόγο.  Ακόµα η ανάγκη για επικοινωνία είναι δυνατό να καλυφθεί ακόµα και µε 
ελλειπτική γλώσσα, δηλαδή µε τον σχηµατισµό εφήµερων γλωσσικών κωδίκων, που εξυπηρετούν τις 
εκάστοτε επικοινωνιακές ανάγκες αποτελεσµατικά, ως κράµατα τύπων της κυρίαρχης γλώσσας και 
µορφών µη λεκτικής επικοινωνίας, αλλά και τύπων των γλωσσών που κατέχουν τα µέλη της οµάδας, 
κάτι που όµως δεν καταγράφηκε στην παρούσα έρευνα. 
 
Η συχνή και δυναµική συναναστροφή των παιδιών διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης µε φορείς 
του πολιτισµού της χώρας υποδοχής, αποτελεί ένα σηµαντικό µέσο εκµάθησης της γλώσσας του 
κυρίαρχου πολιτισµού, που επιτυγχάνεται αβίαστα και στα πλαίσια των ποικίλων επικοινωνιακών 
περιστάσεων που δηµιουργούνται, οι οποίες προκύπτουν απ' τα βιώµατα των παιδιών.  
 
Η ακαδηµαϊκή πορεία των παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας υποδοχής, αν οι σχεδιαστές 
του δεν έχουν εκπονήσει και εφαρµόσει εκπαιδευτικά προγράµµατα για όλα τα παιδιά βάσει των αρχών 
της διαπολιτισµικής προσέγγισης και εµµένουν στο µονοπολιτισµικό µοντέλο, απαιτεί και επιβάλλει τη 
γνώση και καλή χρήση της κυρίαρχης γλώσσας, µια απαίτηση που δεν περιορίζεται µόνο σε παιδιά 
διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης, αλλά και σε γηγενή παιδιά προσδίδοντας στο εκπαιδευτικό 
σύστηµα και µια άλλη, ταξική διάσταση.  
Η εισαγωγή µε αποτελεσµατικό τρόπο και µε δυναµικά, ενδιαφέροντα µέσα των γλωσσών των παιδιών 
διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα, ως αναπόσπαστο τµήµα των 
πολιτισµικής εφοδίων, θα ενίσχυε το γνωστικό επίπεδο όλων, αλλά και την κοινωνική συνοχή και θα 
αποκαθιστούσε την επικοινωνία µεταξύ των µελών. 
 
Αυτό απαιτεί τη διαµόρφωση του εκπαιδευτικού προγράµµατος µε τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπει την 
εισαγωγή του πολιτισµικού κεφαλαίου όλων στην παιδαγωγική διαδικασία, µε αποτελεσµατικό τρόπο 
και όχι τυπικά. Όταν το µονοπολιτισµικό παιδαγωγικό περιβάλλον περιορίζεται κοντόφθαλµα σε πάγιες 
και πεπαλαιωµένες τακτικές, και διαιωνίζεται µέσα από το Ηµερήσιο και Αναλυτικό Πρόγραµµα, αλλά 
και την µονοπολιτισµικής κατεύθυνσης πανεπιστηµιακή κατάρτιση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι επίσης 
δεν έχουν την ευχέρεια και την πείρα για να πειραµατιστούν και να υιοθετήσουν εναλλακτικούς τρόπους 
διδασκαλίας, τότε κάθε προσπάθεια µεµονωµένης παιδαγωγικής παρέµβασης είναι σπασµωδική.  
Εξάλλου η λειτουργική εφαρµογή ενός παιδαγωγικού προγράµµατος διαπολιτισµικής προσέγγισης στο 
χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης απαιτεί µια δυναµική επέµβαση, µια διαφοροποίηση στον τρόπο 
που αντιλαµβάνονται το διαφορετικό όλα τα µέλη που σχετίζονται άµεσα µε το παιδαγωγικό 
περιβάλλον.   
 
          Για την επίτευξη αυτής της νέας µορφής κοινωνικοποίησης απαιτούνται συνεχείς παιδαγωγικές 
παρεµβάσεις µε στόχο την ευαισθητοποίηση όλων των παιδιών προς την κατανόηση  
 
 
 
και αποδοχή του διαφορετικού, αλλά και την ωριµότητα και ετοιµότητα του ευρύτερου κοινωνικού 
περιβάλλοντος.  Όµως οι µέχρι τώρα ενδείξεις δεν είναι ενθαρρυντικές και απαιτούνται πολλές και 
συνεχείς κοινωνικές ζυµώσεις, καθώς ο πολυκύτταρος οργανισµός του σχολείου δεν είναι αποκοµµένος 
από τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο. 
 
Η οργάνωση του project στην παρούσα έρευνα, σύµφωνα µε τις αρχές της Βιωµατικής Επικοινωνιακής 
∆ιδασκαλίας λειτούργησε ως εφαλτήριο για τη βελτίωση της θέσης στην κοινωνική ιεραρχία των 
παιδιών διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης, ως συνιστώσα και άλλων παραγόντων.  Η µεµονωµένη 
και περιστασιακή παιδαγωγική του project δεν είναι δυνατό να επιφέρει µακρόχρονα αποτελέσµατα, αν 
οι βασικές αρχές του δεν διέπουν το σύνολο της  παιδαγωγικής διαδικασίας και βέβαια θα πρέπει να 
εφαρµόζεται τακτικά και συχνά.  Εξάλλου η συµµετοχή όλων σε όλες τις φάσεις σχεδιασµού και 
εφαρµογής και η είσοδος των βιωµάτων των παιδιών στην καθηµερινή παιδαγωγική διαδικασία είναι 
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βασικές προϋποθέσεις για την ισότιµη συµµετοχή όλων. Το project δίνει ακόµα τη δυνατότητα στα 
παιδιά να εξερευνήσουν αυθόρµητα τον περίγυρό τους, να κατανοήσουν οµοιότητες και διαφορές 
σχηµατίζοντας σχέσεις 

 
Όµως η µεµονωµένη εφαρµογή τόσο σηµαντικών για την κοινωνική συνοχή, την ουσιαστική 
συνεργασία, αλλά και µάθηση, παιδαγωγικών παρεµβάσεων, όταν µάλιστα δεν συµβαδίζουν µε το 
σύνηθες παιδαγωγικό περιβάλλον, δεν είναι αρκετή. Τα παιδιά, και ανάµεσά τους και τα παιδιά 
διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης, αιφνιδιάστηκαν απ' τη δυνατότητα αυτενέργειας και 
συµµετοχής στην οργάνωση και εκτέλεση των δραστηριοτήτων, ήταν όµως µια µεµονωµένη 
παιδαγωγική επέµβαση. Τα παιδιά διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης διατήρησαν την συνήθη 
συµπεριφορά τους, δηλαδή µια διάθεση αφοµοίωσης, χωρίς να εκµεταλλευτούν πλήρως τη δυνατότητα 
ευρύτερης συνδροµής των πολιτισµικής τους εφοδίων, όµως έγινε σαφές ότι είναι δυνατό να το κάνουν 
και το έπραξαν διστακτικά.   
 
∆ιακρίνεται όµως µια ασυµβατότητα µεταξύ των µηνυµάτων που το project έδωσε σε όλα τα παιδιά, ότι 
δηλαδή είναι θεµιτό να προβάλλονται στοιχεία που δεν είναι απόλυτα σύµφωνα µε τον κυρίαρχο 
πολιτισµό και την ουδετερότητα ή τον αρνητισµό που προβάλλει το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραµµα. 
Η Βιωµατική Επικοινωνιακή ∆ιδασκαλία δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να αναπτύξουν στενότερους 
δεσµούς µεταξύ τους και µέσα από την ισότιµη συµµετοχή όλων σε όλες τις φάσεις σχεδιασµού και 
αξιολόγησης των δραστηριοτήτων, προσφέρει εκείνες τις προϋποθέσεις για την αρχικά αποδοχή και 
έπειτα ισότιµη συµµετοχή των παιδιών διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Η οργάνωση τέτοιων projects από τον/την εκπαιδευτικό, όπου προσδοκάται η ισότιµη 
συµµετοχή των παιδιών διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης, είναι µια σηµαντική ένδειξη αποδοχής 
από το ευρύτερο κοινωνικό και παιδαγωγικό περιβάλλον, που δρα ενισχυτικά στην αυτοπεποίθηση και 
κοινωνικοποίησή τους. 
 
Βασικός στόχος θα πρέπει να είναι και η αντίληψη των επιπτώσεων για την ενότητα του συνόλου από 
την απουσία ακόµα και ενός µέλους, κάτι που θα σηµάνει διατάραξη της ενότητας και των ισορροπιών 
της οµάδας, στην συγκεκριµένη περίπτωση, η απουσία των παιδιών διαφορετικής πολιτισµικής 
προέλευσης. Τα παιδιά αντιλαµβάνονται τον «φίλο» ως φυσική παρουσία και επενδύουν σχεδόν 
αποκλειστικά στα συναισθήµατα που προσφέρουν και εισπράττουν.  Εποµένως, οι σχέσεις τους 
βασίζονται σε ισχυρούς συναισθηµατικούς δεσµούς προς ένα συγκεκριµένο, φυσικό πρόσωπο.  
 
          Στην συγκεκριµένη, όµως, περίπτωση τα παιδιά διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης δεν 
κατόρθωσαν απόλυτα να κάνουν κοινωνό στα πολιτισµικά τους στοιχεία το σύνολο των µελών της 
οµάδας, όµως έγινε σαφής η σπουδαιότητα της συνεισφοράς και της παρουσίας όλων των µελών για  
την ισορροπία και την εξέλιξη της οµάδας. Τα παιδιά διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης 
αντιµετωπίστηκαν, όχι ως ανοίκεια, ξένα, αλλά ως ισότιµα µέλη, ως «ο άλλος» που προσφέρει 
συναισθηµατική ασφάλεια και αποδοχή και του οποίου η απουσία θα κλονίσει την ισορροπία σε ατοµικό 
και σε συλλογικό επίπεδο. 
 
     Η διεξαγωγή όµως των δραστηριοτήτων και γενικότερα των παιδαγωγικών πρακτικών στο χώρο της 
προσχολικής αγωγής υπό το πρίσµα των αρχών της διαπολιτισµικής προσέγγισης, απαιτεί την 
συστηµατική οργάνωση και εφαρµογή ανάλογων παρεµβάσεων.  Συχνά, επικρατεί µεγάλη εννοιολογική 
σύγχυση, καθώς η διαπολιτισµική προσέγγιση συγχέεται µε την πολυπολιτισµική, την οποία µάλιστα 
εντείνει και η σχετική στοχοθεσία του Ηµερήσιου και Αναλυτικού Προγράµµατος : «να υιοθετήσουν 
θετική στάση απέναντι στα παιδιά των µειονοτήτων�» (Βιβλίο της νηπιαγωγού, σελ. 89). 
Γι' αυτό απαιτείται η συστηµατική οργάνωση δραστηριοτήτων που σταδιακά να προάγουν την 
συνεργασία και επικοινωνία ατόµων υπό το πρίσµα της διαπολιτισµικής προσέγγισης. Η διαδικασία 
αυτή είναι µακρόχρονη και πολυσύνθετη, αποτελείται από ένα πλήθος δραστηριοτήτων που καλύπτουν 
όλους τους τοµείς ανάπτυξης.  Σηµαντικό είναι να ξεκινούν από το «εγώ, ο εαυτός µου» και σταδιακά, 
καθώς σχηµατίζονται και ενισχύονται οι πρώτοι κοινωνικοί δεσµοί, να εφαρµόζονται δραστηριότητες 
που να προάγουν την σηµασία της ανάπτυξης δεσµών, την επισήµανση οµοιοτήτων και διαφορών, που 
ταυτόχρονα εγκαινιάζουν τον κύκλο των λογικοµαθηµατικών δραστηριοτήτων του νοητικού τοµέα.  
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Παράλληλα, η παιδαγωγική αυτή απόπειρα, την οποία η πολυπολιτισµική διαµόρφωση του 
µαθητικού πληθυσµού επιβάλλει, είναι δυνατό να συνδράµει στη δηµιουργία ενός νέου, δυναµικού και 
πρόσφορου παιδαγωγικού περιβάλλοντος, αν συνεπικουρείται και από άλλους παράγοντες.  Η 
διαπολιτισµική προσέγγιση δεν εφαρµόζεται αποκοµµένη από το ευρύτερο κοινωνικό και παιδαγωγικό 
συγκείµενο, το οποίο θα πρέπει να εκδηλώνει στοιχεία αποδοχής, ανοχής και ισότιµης αναγνώρισης του 
διαφορετικού. Αυτό απαιτεί κοινωνικές διεργασίες για τη διαµόρφωση νέας, διπολιτισµικής ταυτότητας 
και συνήθως είναι µακροχρόνιες, πολύπλοκες και ασταθείς. 
 
Η εφαρµογή projects σε συνδυασµό µε παιδοκεντρικής προσέγγισης παιδαγωγικό πρόγραµµα είναι 
δυνατό να προσφέρουν σηµαντικά στη διαµόρφωση ενός παιδαγωγικού περιβάλλοντος διαπολιτισµικής 
προσέγγισης ελλείψει ανάλογου επίσηµου προγράµµατος, άρα και στη διαµόρφωση µιας διαπολιτισµκής 
ταυτότητας των νέων πολιτών που να µπορούν ν' ανταποκριθούν στα νέα κοινωνικά δεδοµένα. 
 
Η έναρξη και η υλοποίηση ενός τόσο µακρόπνοου στόχου είναι εφικτή στο χώρο της προσχολικής 
αγωγής.  Η κοινωνική ιεραρχία της οµάδας δοµείται βάσει της συνεισφοράς των µελών στις κοινές 
δραστηριότητες και στους κοινούς στόχους της οµάδας, αλλά και στην εκτίµηση που χαίρουν τα µέλη 
από το σύνολο. Η θέση παιδιών διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης στην κοινωνική ιεραρχία 
µοιάζει να διέπεται από τους ίδιους κανόνες µε των άλλων παιδιών : αν ανακαλύψουν τρόπους να 
συνεισφέρουν δηµιουργικά στο κοινό παιχνίδι, αν συνάψουν πολλές και ουσιαστικές σχέσεις � 
κοινωνικές και φιλικές � µε συνοµήλικους σε ισότιµες σχέσεις, αν εκθέσουν αξιόλογες ικανότητες που 
να επιφέρουν το θαυµασµό και την αναγνώριση, τότε είναι εφικτό να κατακτήσουν υψηλές θέσεις στην 
κοινωνική ιεραρχία της τάξης.  Αν εκδηλώνουν συχνά και τακτικά απροθυµία συµµετοχής, απάθεια, 
έλλειψη ενδιαφέροντος, δυσθυµία ή δεν µπορούν να συνεργαστούν αποτελεσµατικά και αν ακόµα δεν 
κάνουν οφθαλµοφανή την πρόθεσή τους για αλληλεπίδραση, κινδυνεύουν ν' απορριφθούν ή να βρεθούν 
σε πολύ χαµηλή θέση της κοινωνικής ιεραρχίας. 
 
          Η µη επαρκής γνώση της γλώσσας και όλων των πολιτισµικής στοιχείων, αλλά και των κανόνων, 
που διέπουν την καθηµερινότητα στο νηπιαγωγείο, δεν είναι τόσο καθοριστικοί παράγοντες για την 
επάρκεια των παιδιών προσχολικής ηλικίας και διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης στις 
επικοινωνιακές περιστάσεις.    
 

Όµως, η ένταξη των παιδιών διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης στην οµάδα εξαρτάται και 
από άλλους παράγοντες όπως :  

Α.   Τη διάθεση των παιδιών διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης για τη µορφή και ποιότητα της 
σχέσης µε τα µέλη της κυρίαρχης οµάδας.  Στην παρούσα έρευνα οι διαθέσεις και οι συµπεριφορές της 
µελετηθείσας οµάδας είναι δυνατό να τυποποιηθεί στη : 
1. διάθεση περιθωριοποίησης 
2. διάθεση αφοµοίωσης 
3. διάθεση ένταξης 
 
1. Η διάθεση περιθωριοποίησης, που καταγράφηκε στην αρχή του σχολικού έτους, εκδηλώθηκε µε 
αποχή από κάθε κοινωνική δραστηριότητα, τάση απόκρυψης της διαφορετικότητας της καταγωγής.  
Η ηλικία και η απειρία είναι αίτια που πιθανόν οδήγησαν στην αποµόνωση και την παραίτηση, 
πρόκειται όµως για παροδικά φαινόµενα.  Αν η διάθεση αυτή είναι συνειδητή και εκπορεύεται και 
από ισχυρότερους παράγοντες, όπως η οικογένεια, τα συµπεράσµατα δεν θα ήταν πιθανόν τα ίδια, 
γιατί οι αντιδράσεις θα ήταν διαφορετικές και διαρκείς. 

2. Η διάθεση αφοµοίωσης ήταν η κυρίαρχη µεταξύ των υπό µελέτη παιδιών, µετά το πρώτο χρονικό 
διάστηµα προσαρµογής.  Η δηµόσια έκφραση της διαφορετικότητας είναι περιορισµένη και αυτό δεν 
οφείλεται µόνο στην συγκεχυµένη εντύπωση που έχουν τα παιδιά για τη διαφορετικότητά τους, αλλά 
ίσως και στη διάθεση υιοθέτησης και τελικής επικράτησης του πολιτισµού της χώρας υποδοχής. Σε 
αυτήν την περίπτωση η οποιαδήποτε επαφή µε τον πολιτισµό της χώρας προέλευσης εκλαµβάνεται 
ως επιβαρυντική για την πορεία αφοµοίωσης και εξασθενεί, µε πρωτεύουσα ένδειξη την αποχή από 
τη χρήση της γλώσσας της χώρας προέλευσης.  
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3. Η διάθεση ένταξης εκδηλώνεται µε την απόπειρα εξισορρόπησης των δύο πολιτισµικής 
εφοδίων, δηλαδή την οµαλή συνύπαρξη µε τα µέλη της κυρίαρχης πολιτισµικά οµάδας και 
υιοθέτηση του πολιτισµικού συστήµατος µε παράλληλη όµως διατήρηση του πολιτισµού 
προέλευσης.  Για να ανιχνευθεί η στάση αυτή θα πρέπει τα πολιτισµικά στοιχεία που φέρει το άτοµο 
να χαίρουν εκτίµησης και αποδοχής απ' το ευρύτερο κοινωνικό σώµα. 

 
Β. Την στάση του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος. 
Όταν το ευρύτερο κοινωνικό, αλλά και το σχολικό περιβάλλον εκδηλώνει διάθεση αποδοχής ή έστω 
ανοχής προς το διαφορετικό, το ανοίκειο, η στάση των παιδιών διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης 
ενδέχεται να είναι περισσότερο εκδηλωτική και βέβαια οι σχέσεις που θα συνάψουν και µέσα στο 
σχολικό µικρό � κοσµο θα είναι περισσότερες και ουσιαστικότερες.  Ένα εχθρικό περιβάλλον, είτε το 
άµεσο σχολικό είτε το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, αν και το δεύτερο επηρεάζει καταλυτικά το 
πρώτο, ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τις σχέσεις των παιδιών.   
 
Στο συγκεκριµένο σχολικό περιβάλλον που µελετήθηκε διεξοδικά, η διάθεση του ευρύτερου κοινωνικού 
περίγυρου χαρακτηρίζεται ουδέτερη.  Η µη καταγραφή φαινοµένων διακρίσεων και ξενοφοβίας καθιστά 
το συγκεκριµένο παιδαγωγικό περιβάλλον πρόσφορο για την σύναψη φιλικών σχέσεων µεταξύ παιδιών 
διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης.  Η επίδραση των µητέρων στις επιλογές φίλων των παιδιών έχει 
αποδειχτεί βιβλιογραφικά και το βασικό κριτήριο ήταν η ταξική προέλευση.  Στην παρούσα έρευνα οι 
µητέρες δεν εκδήλωσαν ρητά ή άρρητα διάθεση διάκρισης προς τους συµµαθητές των παιδιών 
επιτρέποντάς τους, τουλάχιστον ως προς αυτό το ζήτηµα, να αλληλεπιδράσουν ελεύθερα, αν και στην 
στάση τους διακρινόταν σκεπτικισµός και κρυψίνοια δηλώνοντας έτσι έµµεσα άρνηση έκθεσης των 
απόψεών τους γι' αυτό το θέµα. 
 
Η στάση και η παιδαγωγική πρακτική του/της εκπαιδευτικού καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό τη 
διαµόρφωση του κοινωνικού περιβάλλοντος, που ονοµάζεται σχολική τάξη.  Ο ποσοτικός και ποιοτικός 
καθορισµός των υλικών, αλλά και της στοχοθεσίας των δραστηριοτήτων που εφαρµόζει, καθώς και η 
συµβολή στη διαµόρφωση διαπροσωπικών σχέσεων µε τα µέλη της οµάδας, καθορίζουν τον 
παιδαγωγικό του/της προσανατολισµό.  Μια παιδαγωγική πρακτική που είναι θετικά διακείµενη προς 
εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας, που µετασχηµατίζει δηµιουργικά τις προτάσεις και την στοχοθεσία 
του Αναλυτικού Προγράµµατος προς όφελος της ελεύθερης µάθησης και δηµιουργίας των παιδιών, που 
αναζητεί νέους τρόπους επικοινωνίας και ισχυροποίησης των δεσµών διοχετεύοντας την ενεργητικότητα 
και την εξ αρχής θετική φύση των παιδιών σε αποτελεσµατικές τεχνικές και παρεµβάσεις, δεν µπορεί να 
µην αναδεικνύει ένα πλούσιο παιδαγωγικό περιβάλλον µε δυναµικές για την αποδοχή του διαφορετικού 
και την αναγνώριση της ισοτιµίας του µε το οικείο.   
Ο/η εκπαιδευτικός λοιπόν θα πρέπει να αναγνωρίζει την σηµασία του διαφορετικού, να αποβάλλει τυχόν 
αµηχανία και δισταγµό µπροστά στην νέα αυτή κοινωνική, παιδαγωγική πραγµατικότητα και πρόκληση 
και να κινητοποιήσει όλα τα πρόσφορα στοιχεία της προσωπικότητας, την εφευρετικότητα, την 
φαντασία, ενώ παράλληλα απαιτείται η αποβολή προκαταλήψεων και στερεότυπων αντιλήψεων, ώστε η 
επικοινωνία και η συνεργασία να είναι αποτελεσµατική.   
 
Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών από την παρουσία παιδιών διαφορετικής πολιτισµικής 
προέλευσης απαιτεί τόσο την πανεπιστηµιακή κατάρτιση και συνεχή, δια βίου επιµόρφωση, ώστε να 
είναι ενήµεροι για τις νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, όσο και τη νοητική προεργασία για την ανάληψη 
ενός τόσο επίπονου, αλλά σηµαντικού εγχειρήµατος, όπως η λειτουργική συνεργασία µε άτοµα 
διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης. 
Οι εκπαιδευτικοί και δη οι εκπαιδευτικοί της προσχολικής αγωγής ή πρώιµης παιδικής ηλικίας έχουν 
αντιληφθεί εµπεριστατωµένα την πολυπολιτισµικότητα του µαθητικού πληθυσµού, το εύρος των 
επιδράσεων, αλλά και την παιδαγωγική και µεθοδολογική τους ανεπάρκεια και την ανάγκη ουσιαστικών 
και αποτελεσµατικών παιδαγωγικών παρεµβάσεων και αλλαγών. Τα επιµορφωτικά σεµινάρια που 
διοργανώνονται προσφέρουν ψήγµατα πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης, όµως δεν είναι αρκετά και 
αποτελεσµατικά για την επικοινωνία, συνεργασία και αποδοχή ενός τόσο µεγάλου και πολυσύνθετου 
µαθητικού πληθυσµού, που παρουσιάζει συνεχώς αυξητικές τάσεις.  
 



 123
Οι µεµονωµένες παιδαγωγικές παρεµβάσεις είναι αναγκαίο ν' αντικατασταθούν µε ένα ευρύτερο και 
πανεπιστηµιακού επιπέδου πρόγραµµα δια βίου επιµόρφωσης, που να επιτρέπει τη µύηση των 
διδασκόντων όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων στις αρχές και στην σπουδαιότητα της διαπολιτισµικής 
προσέγγισης, ώστε να είναι εφικτή η εφαρµογή κατάλληλων παιδαγωγικών προγραµµάτων µε αξιόλογα 
και γόνιµα αποτελέσµατα. 
 
Η έλλειψη ενηµέρωσης και κατάρτισης διαφαίνεται και από τον τρόπο που επιλέγουν ν' αντιµετωπίσουν 
µια πρωτόγνωρη κατάσταση.  Συχνά παρατηρείται η παραίτηση από την αναζήτηση µιας λειτουργικής 
λύσης µε τη δικαιολογία της «αυτονόητης και υποχρεωτικής» αποδοχής των κυρίαρχων πολιτισµικών 
στοιχείων από τους µαθητές διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης.  
Η διδασκαλία, π.χ. του σηµείου του σταυρού σε παιδιά διαφορετικού θρησκεύµατος, µια καταγραφείσα 
στην έρευνα κατάσταση, δικαιολογείται απ' την εκπαιδευτικό ως διάθεση επίτευξης αφοµοίωσης και 
οµοιοµορφίας.  
 
Η συµπεριφορά αυτή όµως ερµηνεύεται ως αδυναµία της νηπιαγωγού ν' αντιµετωπίσει τη 
διαφορετικότητα του θρησκεύµατος κάποιων µαθητών της, ως αδυναµία του εκπαιδευτικού συστήµατος 
να εντάξει οµαλά και λειτουργικά το θεµελιώδες, κατά πολλούς, στοιχείο της πολιτισµικής ταυτότητας, 
που είναι οι θρησκευτικές πεποιθήσεις, στην παιδαγωγική διαδικασία, ως αδυναµία του ευρύτερου 
κοινωνικού περίγυρου να αποδεχτεί τη διαφορετικότητα του λατρευτικού τελετουργικού άλλου 
θρησκεύµατος στο σχολείο, ως κάτι φυσιολογικό και αυτονόητο και όχι ως διαβρωτικό και απειλητικό 
για το σύνολο. 
Τέλος, διαφαίνεται και η αδυναµία των παιδιών διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης και των 
οικογενειών τους ν' αντιδράσουν στην επιβολή ενός ξένου γι' αυτούς λατρευτικού στοιχείου. 
 
Επανερχόµενοι στο ζήτηµα της βελτίωση της συµµετοχής των παιδιών διαφορετικής πολιτισµικής 
προέλευσης στην παιδαγωγική διαδικασία� ελλείψει κατάλληλου διαπολιτισµικού παιδαγωγικού 
προγράµµατος είναι αναγκαίο ένα ευέλικτο και «ανοιχτό» παιδαγωγικό πρόγραµµα που να επιτρέπει την 
εισαγωγή πολιτισµικής στοιχείων όλων των παιδιών.   
Έτσι, είναι δυνατό να οργανωθούν ψυχοκινητικές δραστηριότητες, που θα επιτρέψουν στα παιδιά να 
γνωρίσουν καλύτερα το σώµα τους και να έρθουν σε επαφή µε τον «άλλον» µέσα από ασκήσεις κίνησης 
και γνωριµίας, π.χ. ο «καθρέφτης», η παντοµίµα, όπου τα παιδιά αναγνωρίζουν τις οµοιότητες και τις 
διαφορές µε τους άλλους, ενώ συντονίζουν τις κινήσεις τους, εικαστικές δραστηριότητες και γενικά 
δραστηριότητες του αισθητικού τοµέα, που επιτρέπουν στα παιδιά να εκφράσουν τα συναισθήµατά τους 
µε µη λεκτικό τρόπο και ταυτόχρονα να κάνουν φανερά τα ταλέντα και τις ικανότητές τους, αλλά και να 
µαθαίνουν παρακάµπτοντας τη λεκτική οδό.  Ακόµα η συγγραφή παραµυθιών στη «µεικτή» γλώσσα της 
οµάδας, µε λέξεις από όλες τις γλώσσες που χρησιµοποιούν τα µέλη της εκάστοτε οµάδας και στην 
συνέχεια δραµατοποίηση, που θα επιτρέψει την συνεργασία, την ελεύθερη έκφραση, αλλά και την 
αντίληψη εκ µέρους των παιδιών διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης ότι νοµιµοποιείται η χρήση της 
µητρικής γλώσσας και στο σχολικό περιβάλλον. 
Προτείνονται ακόµα ενδεικτικά αισθητηριακές δραστηριότητες, που αφορούν στα κοινά στοιχεία των 
παιδιών, την αντίληψη της πραγµατικότητας µέσω των αισθήσεων και βέβαια δραστηριότητες 
λογικοµαθηµατικών συσχετίσεων, που θα επιτρέψουν σε όλα τα παιδιά να κατανοήσουν τις σχέσεις 
µεταξύ προσώπων και την αντίληψη και αποδοχή της διαφορετικότητας των µελών.  
Ένα καλά δοµηµένο και προσανατολισµένο προς τις αρχές της διαπολιτισµικής προσέγγισης 
παιδαγωγικό πρόγραµµα είναι δυνατό να προσφέρει την αναγνώριση και την συνοχή της οµάδας. 
 
Το παρεχόµενο υλικό της προσχολικής αγωγής, που χρησιµοποιείται στο νηπιαγωγείο τόσο καλά 
οργανωµένο σε γωνιές δραστηριοτήτων, είναι προσιτό σε παιδιά διαφορετικής πολιτισµικής 
προέλευσης, µε τέσσερις βασικές προϋποθέσεις : 
την συµβατότητα µε την ηλικία και τα ενδιαφέροντα των παιδιών  
την φύση του υλικού και την στοχοθεσία 
την κοινωνικότητα 
την ικανοποίηση κοινών αναγκών  
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          Πράγµατι, ένα υλικό, για να έλκει κατ' αρχήν το ενδιαφέρον των παιδιών γενικά θα 
πρέπει να είναι οπτικά τουλάχιστον ενδιαφέρον, ο βαθµός δυσκολίας του χειρισµού του να συµβαδίζει 
µε την ηλικία, αλλά ακόµα και µε τη χρονική στιγµή που παρέχεται (ένα παζλ µε 50 κοµµάτια δεν 
δίνεται στα παιδιά στην αρχή της χρονιάς), αλλά και µε την κοινωνικότητά τους.  Αν ένα παιδί δεν 
γνωρίζει τη λειτουργία και τη χρησιµότητα ενός υλικού, οφείλει υποκινούµενο από την φυσική του 
περιέργεια να το προσεγγίσει, να το περιεργαστεί και, αν συναντήσει και άλλους που έχουν την ίδια 
ανταπόκριση στο ερέθισµα αυτό, θα επικοινωνήσει, θα συναναστραφεί µε ισότιµους συνοµήλικους. Αν 
επιλέγει την απραξία, την αποµόνωση, τότε χάνει κάθε τέτοια εµπειρία. 
 
          Τα παιδιά διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης ήταν ενεργά, µετά το πρώτο διάστηµα 
προσαρµογής, και έρχονταν σε επαφή µε τα παρεχόµενα υλικά, τα οποία δεν δυσκόλεψαν ιδιαίτερα τα 
παιδιά στο χειρισµό και στην στοχοθεσία.  Εξάλλου τα υλικά είναι σχεδιασµένα, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παιδιών για µάθηση και ακολουθούν την πορεία σωµατικής, 
συναισθηµατικής και νοητικής τους ανάπτυξης.  Ακόµα και αν δεν αναγνώριζαν την αρχική στοχοθεσία 
και χρήση των υλικών, προχωρούσαν σε εναλλακτική χρήση σύµφωνα µε την φαντασία και τη 
δηµιουργικότητά τους στα πλαίσια ελευθερίας και αυτοέκφρασης.  Όµως, υπήρχαν περιπτώσεις που ο/η 
συµπαίκτης/τρια και αργότερα ο/η φίλος/η, πρόσφερε τις απαραίτητες πληροφορίες κυρίως µέσω της µη 
λεκτικής οδού επικοινωνίας, της χρήσης του σώµατος και των κύριων και δευτερευόντων εκφραστικών 
µέσων (πρόσωπο και σώµα). 
Τέλος, η κοινή διαπίστωση ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας ανεξάρτητα από την πολιτισµική τους 
προέλευση βιώνουν τα ίδια στάδια νοητικής, συναισθηµατικής και ψυχικής ανάπτυξης την ίδια χρονική 
περίοδο, καθιστά τα υλικά κατάλληλα και συµβατά όχι τόσο µε τα πολιτισµικά εφόδια των παιδιών, 
αλλά µε τις πραγµατικές τους ανάγκες.   
 
          Η συµµετοχή και δράση στο πολυπολιτισµικό παιδαγωγικό περιβάλλον στην παρατηρηθείσα 
οµάδα έκανε σαφές ότι ο τρόπος προσέγγισης της πραγµατικότητας των παιδιών προσχολικής ηλικίας 
είναι πιο ρεαλιστικός από κάποιων ενήλικων, που διαστρεβλώνουν την αντίληψη της πραγµατικότητας 
µε τα παραµορφωτικά φίλτρα της προκατάληψης και του ρατσισµού, µια στάση, που αργότερα ίσως 
γίνει αντιληπτή από τα παιδιά και υιοθετηθεί υπό την επίδραση και άλλων παραγόντων.   
Οι κοινωνικές σχέσεις και η φιλία µεταξύ των παιδιών διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης 
επιτρέπουν την άρση συµβατικών επικοινωνιακών µέσων, αντιµετωπίζουν τη διαφορετικότητα ως µια 
φυσιολογική κατάσταση, χωρίς αξιολογική διάθεση και επιτρέπουν την συναισθηµατική προσέγγιση και 
αναγνώριση.   
 
          Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας εξέρχονται του οικογενειακού περιβάλλοντος φέροντας όλα τα 
στοιχεία του µόνου πολιτισµικού φορέα που αναγνωρίζουν, της οικογένειας, έχοντας όµως και 
ξεκάθαρες προθέσεις και διαθέσεις για την συνεργασία και την σύναψη φιλικών σχέσεων.  Είναι δηλαδή 
διατεθειµένα να κατανοήσουν και να συνεργαστούν αρχικά µε τον «άλλο» για την επίτευξη κοινού 
έργου, την συναισθηµατική ασφάλεια και την αµφίδροµη επικοινωνία και στην συνέχεια να αποδεχτούν 
τον «άλλο».  Εποµένως τα ίδια τα παιδιά είναι θετικά διακείµενα, είναι δεκτικά εξ αρχής στο 
διαφορετικό και µένει αυτοί που καθορίζουν τη µορφή και τα µέσα κοινωνικοποίησης τους στο θεσµό 
του σχολείου να παρακάµψουν ευρύτερες κοινωνικές προκαταλήψεις και να καθορίσουν ένα νέο 
µοντέλο συνύπαρξης µεταξύ ανθρώπων που είναι διαφορετικοί, αλλά τόσο ίδιοι στις βαθύτερες και 
ουσιαστικότερες πτυχές της ύπαρξής τους. 
Η διαφορετική εθνική και πολιτισµική προέλευση των φίλων κάποιων παιδιών δεν διαφαίνεται να 
προβληµατίζει τις µητέρες, όµως έκαναν σαφές ότι δεν ήθελαν να εµπλακούν σε µια τέτοια συζήτηση, οι 
απαντήσεις ήταν λακωνικές και έτσι διατυπωµένες, που δεν παρείχαν πρόσφορο έδαφος για περαιτέρω 
συζήτηση, ήταν φανερό ότι δεν ήθελαν να θίξουν το ζήτηµα.   
Θετικά σχολιάστηκε από τις µητέρες του Τάσου, του Παύλου και άλλων, η φιλία των γιων τους µε τον 
Μωχάµεντ και το κοινό παιχνίδι τους στη γειτονιά, τον οποίο θεωρούν µάλιστα ως θετική επίδραση για 
τα παιδιά τους. 
 
          Ακόµα καταγράφηκαν τρεις περιπτώσεις όπου οι µητέρες των παιδιών είχαν φιλικές σχέσεις πριν 
γνωριστούν τα παιδιά τους και, σε διαφορετικό βαθµό η κάθε µια, ενίσχυαν την φιλική σχέση των 
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παιδιών τους.  Τα πίεζαν δηλαδή να κάνουν παρέα θεωρώντας το µάλιστα «φυσικό και πολύ 
όµορφο», χωρίς όµως ν' αντιλαµβάνονται ότι καταπίεζαν τα παιδιά τους, που δεν ταίριαζαν µεταξύ τους 
και τα οποία αντέδρασαν τελικά µε φαινοµενικά αναίτιες φιλονικίες και συγκρούσεις. 
 
          Η επίδραση των εξωσχολικών παραγόντων στις επιλογές φίλων αυτής της ηλικίας είναι υπαρκτή, 
αλλά τα όρια και ο βαθµός της δεν είναι δυνατό να ανιχνευθούν µε ακρίβεια.  Το µοντέλο 
κοινωνικότητας που προβάλλει η οικογένεια επιδρά σηµαντικά στην κοινωνικότητα των παιδιών 
εσωτερικεύοντας το συγκεκριµένο µοντέλο.  Η σχέση αυτή συχνά αγνοείται, οι γονείς επιλέγουν να την 
αγνοούν, όπως και τα ιδιαίτερα στοιχεία της προσωπικότητας των παιδιών τους. 
 
Ασκούν άµεσες και έµµεσες «πιέσεις» µε τη µορφή παραινέσεων  προς τα παιδιά τους για τις φιλικές 
επιλογές τους παραβιάζοντας τις επιθυµίες, τις ανάγκες των παιδιών την συγκεκριµένη χρονική περίοδο 
ή ακόµα και την ιδιοσυγκρασία τους.  Οι παραινέσεις προέρχονται τόσο από το οικογενειακό 
περιβάλλον, όσο και από το σχολικό, µε συχνό αποτέλεσµα την αύξηση του άγχους που σε συνδυασµό 
µε πιθανή «ανικανότητα» των παιδιών ν' ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τους περιβάλλοντός τους, να 
οδηγήσει σε απογοήτευση, αποµόνωση, ακόµα και περιθωριοποίηση και εντάσεις.  Ο «βιασµός» των 
παιδιών να υιοθετήσουν µια συγκεκριµένη συµπεριφορά, χωρίς να θέλουν ή να µπορούν, αντιτίθεται 
στην αναπτυξιακή πορεία τους µε αµφίβολα, επισφαλή αποτελέσµατα και διατάραξη της «φυσικής» 
ανάπτυξης των παιδιών. 
 
          Μελετώντας ξανά κανείς τα συµπεράσµατα από τις συζητήσεις και τις παρατηρήσεις που έγιναν, 
οδηγείται στο συµπέρασµα ότι ο «εξωσχολικός» περίγυρος ασκεί επίδραση στις επιλογές των παιδιών 
είτε άµεσα είτε έµµεσα, όµως δεν καταγράφηκε ρητή αρνητική στάση ή διάθεση προς φίλους 
διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης εκ µέρους των µητέρων που τελικά είναι πιθανό να επηρεάσουν 
τις επιλογές φιλίας των παιδιών τους βάσει των δικών τους κριτηρίων. 
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                                     ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ 
 

 
                                                   Καλέ Θεούλη, 

                                              εµείς είµαστε καλά. 
                                              Κάνε καλέ Θεούλη,    
                                              να� χουν όλα τα παιδάκια 
                                              ένα ποτηράκι γάλα,  
                                              µπόλικα αστεράκια, 
                                              µπόλικα τραγούδια. 
                                              Κάνε, καλέ Θεούλη,  
                                              να� ναι όλοι καλά 
                                              έτσι που κι εµείς να µην ντρεπόµαστε  
                                              για τη χαρά µας. 
   
                                                                                                           Γ. Ρίτσος  
 
             (Βιβλίο δραστηριοτήτων για το νηπιαγωγείο. Βιβλίο νηπιαγωγού, σελ. 113). 

 

 
 

                                                ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ 

                              
 Έλα Χριστέ και Παναγιά 
 και κάθησε κοντά µας, 
 και το τραπέζι ευλόγησε 
 µ� όλα τα φαγητά µας. 
  

 
                                                ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ 
 

 Σ� ευχαριστούµε καλέ µας Πατέρα, 
 που περάσαµε τόσο καλά,  
 στο σχολειό µας κι αυτήν την ηµέρα, 

                                                     µε παιχνίδια και άλλα πολλά. 
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1. Ποιος/α είναι ο/η καλύτερος/η φίλος/η σου ; 
2. Ποιος/α είναι ο/η καλύτερος/η φίλος/η σου στο νηπιαγωγείο ; 
3. Γιατί είναι φίλος/η σου ; 
4. Ποια παιχνίδια σας αρέσει να παίζετε µαζί στο νηπιαγωγείο ; 
5. Παίζετε µαζί και στη γειτονιά ;  ΝΑΙ �..      ΟΧΙ �.. 
6. Παίζετε µαζί και στο σπίτι ;       ΝΑΙ �..      ΟΧΙ �.. 
7. Ποιος/α είναι ο δεύτερος/η φίλος/η σου στο νηπιαγωγείο ; 
8. Ποιος/α είναι ο/η τρίτος/η φίλοςη σου στο νηπιαγωγείο ; 
9. Ποιο είναι το αγαπηµένο σου παιχνίδι στο νηπιαγωγείο ; 
10. Ποιο παιχνίδι του νηπιαγωγείου δεν σου αρέσει να παίζεις ; 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
{ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ} 
11. Σου αρέσει το νηπιαγωγείο ;  
12. Στο σπίτι σου µιλάς άλλη γλώσσα εκτός από τα ελληνικά ;  ΝΑΙ �..    ΟΧΙ �.. 
       ΑΝ ναι, ποια ;  
13. Γνωρίζεις και {αρµενικά, ρώσικα, αλβανικά,}.  Είσαι από {την Αρµενία, Ρωσία, Αλβανία ;}   
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1. Γνωρίζετε ποιος/α είναι ο/η καλύτερος/η φίλος/η του παιδιού σας ;  Ποιος/α ; 
2. Γνωρίζετε ποιος/α  είναι ο/η καλύτερος/η φίλος/η του παιδιού σας στο νηπιαγωγείο ;  
Ποιος/α ;  

3. Σας έχει εκφράσει τα συναισθήµατά του/της γι� αυτόν/ήν ;  
4. Παίζουν µαζί :  -     µόνο στο νηπιαγωγείο ; ��� 

- και στη γειτονιά ; ��.. 
- ανταλλάσσουν επισκέψεις στα σπίτια ; ��� 
- δεν γνωρίζω ; ��� 
- άλλο ��.. 

5. Ποιο είναι το αγαπηµένο παιχνίδι του παιδιού σας : -  στο σπίτι ; ��� 
                                                                                                   -  στη γειτονιά ; �� 

6. Έχετε επαφές µε την οικογένεια του/της φίλου/ης του παιδιού σας ;   
ΝΑΙ �..     ΟΧΙ �.. 
ΑΝ ΝΑΙ, είναι :  -   εγκάρδιες ; ��� 

- τυπικές ; ��� 
- αδιάφορες ; ��.. 
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      Φύλο  Αριθµός  % 

   Αγόρια    9  43 
    Κορίτσια  12  57 
   ΣΥΝΟΛΟ  21 100 

                                     Πίνακας 1 : ∆ιαχωρισµός των παιδιών κατά φύλο. 
          
       
 
 

             

Ηλικία Αρ. παιδιών Ποσοστά 

4,1 � 4,3 2  9,5 % 
4,4 � 4,6 5 23,8 % 
4,7 � 4,9  2   9,6 % 
5   -  5,2 1   4,8 % 
5,3 � 5,5 2   9,5 %  
5,6 � 5,8 4  19   % 
5,9 -  6,1 5  23,8 % 
ΣΥΝΟΛΟ 21 100 

                                     Πίνακας 2 : Ηλικίες των παιδιών. 
 
 
 
 

Κατηγορίες Πατέρες Μητέρες 
1    1    1 
2    1    1 
3    ---    ---  
4  13    --- 
5    6    3 
6    ---    2 
Οικιακά    ---   13  
ΣΥΝΟΛΟ   20   20 

                                              Πίνακας 3 : Επαγγελµατική κατάσταση γονιών. 
 

• Ο επαγγελµατικός αυτός διαχωρισµός έγινε βάσει των στοιχείων που η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία έχει 
καθορίσει :  

• 1. Γιατροί, δικηγόροι και άλλα επαγγέλµατα µε πανεπιστηµιακή µόρφωση. 
• 2. Επαγγέλµατα µε ιδιόκτητες επιχειρήσεις ή άτοµα που διευθύνουν επιχειρήσεις άλλων        (π.χ. 

εργοστασιάρχης ή διευθυντής τράπεζας). 
• 3. Άτοµα υψηλών ικανοτήτων µε αυξηµένη αποτελεσµατικότητα και ευθύνη (π.χ. αρχι � µηχανοδηγός,  

µουσικός, κ.ά.). 
• 4. Άτοµα µε µέση εκπαίδευση (π.χ. οδηγός ή υπάλληλος σε δηµόσιες υπηρεσίες). 
• 5. Επαγγέλµατα που απαιτούν ελάχιστη εκπαίδευση ή καθόλου ειδική κατάρτιση.  
• 6. Ανειδίκευτοι εργάτες. 
* Πηγή : Αυγητίδου, 1997, 194. 
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 Γωνιά 
δραστηριοτήτων 

 Συχνότητα  Ποσοστά 

 Ζωγραφική    30  13,6 % 
 Γωνιά ξεκούρασης    21    9,5 % 
 Παζλ    20    9    % 
 Γωνιά συζήτησης    16   7,2  % 
 Κουκλοθέατρο    16   7,2  % 
 Κουζίνα    15   6,8  % 
 Μανάβικο    15   6,8  % 
 Μεταµφιέσεις    13   5,9  % 
 Ιατρείο    12   5,4  % 
 Βιβλιοθήκη    11   5     % 
 Οικοδοµικό υλικό    11   5     % 
 Είδη γυµναστικής      9   4     % 
 Υλικό κατασκευών      6   2,8  % 
 Τσουλήθρα      5   2,7  % 
 Σφραγίδες      4   1,8  % 
 Πλαστελίνη      4   1,8  % 
 Κοµµωτήριο      4   1,8  % 
 Κόλλα � ψαλίδι      4   1,8  % 
 Καβαλέτο      2   0,9  % 
 Γωνιά φυσικών επιστ.      1   0,5  % 
 Γωνιά µουσικής      1   0,5  % 
 ΣΥΝΟΛΟ   220 100 

               Πίνακας 4 : Συχνότητα χρήσης γωνιών δραστηριοτήτων και υλικών. 
 
 
 
 

Πρώτο τεστ Τρίτο τεστ 
Πρώτη αµοιβαία επιλογή Πρώτη αµοιβαία επιλογή 
Σοφία � Μαριάννα  Σοφία � Μαριάννα  
Νάντια � Έλσα  Νάντια � Έλσα  
Τάσος � Παύλος  Στέλιος � Αλέξανδρος  
∆εύτερη αµοιβαία επιλογή ∆εύτερη  αµοιβαία επιλογή 
Σοφία � ∆ηµήτρης Ελισσάβετ � Σοφία 
 ------------------------ ∆ηµήτρης - Φωτεινή 
-------------------------- Τάσος � Στέλιος  
Τρίτη αµοιβαία επιλογή Τρίτη  αµοιβαία επιλογή 
Νάντια � Τασία -------------------------------- 

                    Πίνακας 5 : Αµοιβαιότητα επιλογών : καλύτερος/η φίλος/η, δεύτερος  
                                              και τρίτος καλύτερος/η φίλος/η. 
                        ΠΗΓΗ : Πρώτο και τρίτο κοινωνιοµετρικό τεστ.                              
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∆ραστηριότητες Α� επιλογή Β� επιλογή 
Κουζίνα 8 ---- 
Παζλ 2 10 
Ζωγραφική 3   3 
Κούκλες 4   1 
Βιβλιοθήκη 1 ---- 
Κυνηγητό 1 ---- 
Ιατρείο ----   1 
Κατασκευές ----   1 
Κουκλοθέατρο ----   3 
Μανάβικο 1  ---- 
ΣΥΝΟΛΟ 20 19 

                         Πίνακας 6 : Προτιµήσεις παιδιών σε γωνιές δραστηριοτήτων και υλικά. 
                                  ΠΗΓΗ : Πρώτο και τρίτο κοινωνιοµετρικό τεστ. 
 
 
 
 

Αίτια φιλίας 1ο τεστ / % 2ο τεστ/ % 
   ΠΠΠαααιιιχχχνννίίίδδδιιι    5          38,5 14          63,6 
Καλοσύνη 3          23  3          13,6      
Αγάπη 3          23   1            4,6 
Οικειότητα 1           7,7 ----          ---- 
Αναγνώριση ---        ---   3          13,6 
Ευθυµία 1            7,7    1            4,6 
ΣΥΝΟΛΟ 13        100  22          100 

                         Πίνακας 7 : Αιτιολογήσεις επιλογής φίλων. 
                                  ΠΗΓΗ : Πρώτο και τρίτο κοινωνιοµετρικό τεστ. 
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 Σ Ν Μ Τ Μ Μ Ε Β Ε Ε Φ Ε Ε Τ Σ Β Π Μ Π Α ∆ Γ Σ
Σ -  1      3            2  3 
Ν  -  3      2  1       #    4 
Μ 1  -         # 2          3 
Τ  2  -        3 1      #    4 
Μ  1   -    2       3       3 
Μ 1  2   -                 2 
Ε       - 1      2         2 
Β        -  1    2         2 
Ε  2   1    -   3           3 
Ε 1  3       -   2       #   4 
Φ          1 -          2  2 
Ε  1          - 3     2  #   4 
Ε # 2          1 -    3      4 

             -  2 1   # 3  4 

Σ               - 1      2 2 
Β              1  -  #    2 3 
Π              1   -      1 
Μ 2         3    1    -     3 
Π                1  2 -    2 
Α               1     -   1 
∆ 3             2  1  #   -  4 
Γ                      - - 
Σ 5 5 3 1 1 0 0 1 2 4 0 4 4 6 1 5 2 4 0 0 3 2 - 
Π 3 2 1 0 1 0 0 1 0 2 0 2 1 3 1 3 1 0 0 0 0 0 - 
Πίνακας 8   :  Κοινωνιόµητρα πρώτου κοινωνιοµετρικού τεστ : « Ποιος είνει ο/η καλύτερος/η φίλος/η σου ; » 
                            1  : πρώτη επιλογή   2 : δεύτερη επιλογή   3 : τρίτη επιλογή 

                      #  : πρόθεση φιλίας 
                            Μ  :  αγόρια 
                            Μ :   κορίτσια 

                     ΣΥΝΟΛΟ : 22 
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 Σ Ν Μ Τ Μ Μ Ε Β Ε Ε Φ Ε Τ Σ Β Π Μ Π Α ∆ Α Σ 
Σ -         1            1 
Ν 1 -          1          2 
Μ   -                   0 
Τ   1 -                  1 
Μ     -                 0 
Μ     1 -                1 
Ε       -               0 
Β        -     1         1 
Ε     1    -             1 
Ε  1        -            1 
Φ           -         1  1 
Ε  1          -          1 

            -       1  1 

Σ              -      1  1 
Β            2 1  -       2 
Π               1 -      1 
Μ                 -  1   1 
Π                  -  1  1 
Α                   -   1 
∆                   1 -  1 
Α                     - 0 
Σ 1 2 1 0 2 0 0 0 0 1 0 2 2 0 1 1 0 0 2 4 0 - 
 Πίνακας 9 : Κοινωνιόµητρα δεύτερου κοινωνιοµετρικού τεστ : « Ποιος είνει ο/η καλύτερος/η φίλος/η σου ; » 
                            ΣΥΝΟΛΟ : 17 
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 Σ Ν Μ Τ Μ Μ Ε Β Ε Ε Φ Ε Τ Σ Β Π Μ Π Α ∆ Α Σ 
Σ -  1       2   3         3 
Ν  -   3    #   1          4 
Μ 1         2            2 
Τ 2   -        1          2 
Μ  1   -   3 2           #  4 
Μ    1  -                1 
Ε       - 1              1 
Β        -  2          1  2 
Ε     1  2  -          3   3 
Ε 2     1   3 -        #    4 
Φ  #        1 -    3     2  4 
Ε 3 1        2  -          3 

            - 3 2 1      4 

Σ             2 -    # 1  # 3 
Β             1  -    3 2  3 
Π                -    1  1 
Μ    #     2      1  -  3   4 
Π               1   - 2   2 
Α             # 1 2    -   4 
∆  #         3    2    1 -  4 
Α               2  1    - 2 
Σ 1 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 2 1 1 2 1 1 0 2 2 0 - 
Π 4 2 1 1 2 1 1 2 3 5 1 2 3 2 7 2 1 0 6 4 0 - 
Πίνακας 10 : Κοινωνιόµητρα τρίτου κοινωνιοµετρικού τεστ : « Ποιος είνει ο/η καλύτερος/η φίλος/η σου ; » 

                        1  : πρώτη επιλογή   2 : δεύτερη επιλογή   3 : τρίτη επιλογή 
                       #  : πρόθεση φιλίας 

                            Μ  :  αγόρια 
                            Μ :   κορίτσια 

                      ΣΥΝΟΛΟ : 21 
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           Πίνακας 11  :  Κοινωνιόγραµµα πρώτου κοινωνιοµετρικού τεστ: � Ποιος/α είναι ο/η καλύτερος/η φίλος/η ; Ο/Η   
                                        δεύτερος/η, τρίτος/η; � 
                                   ΣΥΝΟΛΟ :  22        αγόρια        κορίτσια                        απλή επιλογή:                        α� αµοιβαία επιλογή: 
                                                                                                                                                πρώτη επιλογή:                      β�γ� αµοιβαία επιλογή                         
 
 
 
 

 
ΈΈΈλλλ ΕΕΕλλλιιι

σαβ. 

ΈΈΈλλλ
εεε

ΝΝΝααα  
ντια 

ΣΣΣοοο  
φία 

Μα
ριάν 

Ελεο
νόρα 

Τασ
ία 

ΕΕΕλλλέέέ    
νη 

ΦΦΦωωω    
τεινή 

Μα
ρία  

ΒΒΒααα
γγγ 

ΒΒΒαααγγγγγγέέέ

ΜΜΜάάάρρρκκκ

ΠΠΠέέέτττρρροοο

∆∆∆ηηηµµµήήήτττ

ΓΓΓιιιώώώρρργγγ

ΣΣΣτττέέέλλλιιι

Αλέξανδ.

ΠΠΠαααύύύλλλ

Μα
τίνα 
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             Πίνακας 12 :  Κοινωνιόγραµµα δεύτερου κοινωνιοµετρικού τεστ:  � Ποιος/α είναι ο/η καλύτερος/η φίλος/η ;   

                                                 Ο/Η δεύτερος/η ,  τρίτος/η;� 
                                     ΣΥΝΟΛΟ : 17            αγόρια        κορίτσια                                             
                                                                                                                                   απλή επιλογή:                           α� αµοιβαία επιλογή: 
                                                                                                                              πρώτη επιλογή:                         β�γ� αµοιβαία επιλογή: 
 
 
 
 

ΤΤΤααα    
σία 

Βαγ
γελι
ώ

ΦΦΦωωω    
τεινή 

Σοφ
ία 

Ματί
να 

Ε
λ

Ελε
ονό
ρα

ΈΈΈλλλ
εεε  

Μα
ριάν
να

ΈΈΈλλλ
σσσααα

ΝΝΝάάά  
ντια 

∆ηµήτρη

ΜΜΜάάάρρρκκκ

Τάσος 

Αλέξανδρ 

ΠΠΠέέέτττρρροοο

ΠΠΠαααύ

ΑΑΑννντττρρρέέέ

ΣΣΣτττέέέλλλιιι

ΒΒΒαααγγγγγγέέέ
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              Πίνακας  13 :  Κοινωνιόγραµµα τρίτου κοινωνιοµετρικού τεστ : " Ποιος/α είναι ο/η καλύτερος/η φίλος/η ; Ο/Η 
δεύτερος/η ,  
                                             τρίτος/η;� 
                              ΣΥΝΟΛΟ :  21              αγόρια          κορίτσια             απλή επιλογή:                          α�  αµοιβαία επιλογή: 
                                                                                                                                       πρώτη επιλογή:                       β�γ� αµοιβαία επιλογή:  
 

Μαρι
άννα 

ΕΕΕλλλέέέ    
νη 

Μαρ
γαρ. 

ΦΦΦωωω
---  

Βαγγ
ελιώ

Ματί
να 

ΝΝΝάάά  
ντια 

Ελεο
νόρα

Σοφί
α 

Ελισ
σάβε
τ

Τασί
α 

ΈΈΈλλλ
σσσααα  
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