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Περίληψη 

Το θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας έρευνας κινείται γύρω από το δικαίωμα 

του παιδιού να ακουστεί, άλλα και να ληφθεί σοβαρά η γνώμη του. Η συγκεκριμένη 

εργασία αφορά στη συμμετοχή των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς και τους σχετικούς περιορισμούς που 

προκύπτουν από το εκπαιδευτικό πλαίσιο.  

Ο σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι πρωτίστως η διερεύνηση των 

απόψεων των παιδιών για την συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πιο 

συγκεκριμένα σκοπός της έρευνας είναι η καταγραφή των απόψεων των παιδιών 

σχετικά με τον τρόπο που βίωσαν τη συμμετοχή τους στις δράσεις, που συστηματικά 

η νηπιαγωγός ενίσχυσε τη συμμετοχή τους. Επιπλέον σκοπός της έρευνας είναι να 

εξετάσει τις απόψεις των παιδιών για τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων, 

γενικότερα μέσα στο σχολικό περιβάλλον. 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την περάτωση της έρευνας ήταν η 

ποιοτική. Το ερευνητικό εργαλείο ήταν η συνέντευξη, η οποία είχε ημι-δομημένη 

μορφή. Το δείγμα αποτελούνταν από 42 νήπια, τα οποία προέρχονταν από τέσσερα 

διαφορετικά τμήματα νηπιαγωγείων του νομού Φλώρινας. Οι συνεντεύξεις 

ηχογραφούνταν ενώ στην συνέχεια έγινε απομαγνητοφώνησή τους. Για την 

επεξεργασία των δεδομένων και την ποιοτική τους ανάλυση έγινε αναγωγή των 

δεδομένων σε κατηγορίες, έκθεση των δεδομένων και τέλος η εξαγωγή 

συμπερασμάτων.  

Εν συντομία τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το παιχνίδι αποτελεί 

μέτρο αξιολόγησης της συμμετοχής τους στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Τα 

νήπια θεωρούν ότι συμμετέχουν, όταν μπορούν να παίρνουν αποφάσεις για το 

παιχνίδι τους. Παράλληλα τονίζεται από τα παιδιά η αυθεντία της νηπιαγωγού, η 

οποία «νομιμοποιείται» σύμφωνα με την άποψή τους ως προς το δικαίωμα της να 

μπορεί να είναι η ίδια ο φορέας λήψης των αποφάσεων. Τα παιδιά φαίνεται να μη 

κατανόησαν πλήρως ή να μη θυμούνται πάντα τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν 

για τη λήψη της απόφασης που τους οδήγησε στην εκάστοτε δράση. Εν κατακλείδι οι 

απόψεις των παιδιών έδειξαν ότι έχουν θετικές εμπειρίες από τη συμμέτοχή τους στις 

δράσεις. Αρκετά παιδιά θεωρούν ότι συμμετείχαν, τα ίδια αλλά και οι συμμαθητές 
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τους, στην διαδικασία λήψης των αποφάσεων που αφορούσαν την εκάστοτε δράση, 

εισάγοντας ιδέες και προτάσεις που επηρέασαν το αποτέλεσμα.  

ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: δικαιώματα, λήψη αποφάσεων, συμμετοχή, απόψεις παιδιών, 

ιδιότητα του πολίτη 

 

Abstract 

The theoretical framework of this research revolves around the child's right to 

be heard and be taken  more seriously into account regarding her/his opinion. This 

paper focuses on the participation of children in the educational process and decision-

making process as well as the related limitations, resulting from the educational 

framework. The purpose of this study is primarily to explore the views of children 

about their participation in the educational process. More specifically, the aim of this 

research is to record the children's opinions on whether they experienced their 

participation in activities specifically designed by the teacher to foster their 

participation. An additional target is to examine the children's opinions regarding their 

participation in the decision-making process within the school environment in 

general. 

The methodology that has been followed for the completion of the research 

was qualitative. The research tool was the interview, which was a semi-structured 

one. 42 children, from four different kindergartens of Florina were the participants of 

this research. The interviews have been recorded at the first stage and later 

transcribed.   Qualitative analysis was based on categorization of children’s responses 

followed by data presentation and conclusions.   

Briefly, the results showed that play was most often mentioned by children as 

an example of their participation in the decision-making process. The children 

considered that they participated when they made decisions about their play.  At the 

same time, the authority of the kindergarten teacher was recognized by children who 

legitimized her right to be the main decision maker. Not all children seemed to fully 

understand or remember the procedures followed for the decision that led to the 

respective actions. Finally spoke positively about their experiences of their 

involvement in the activities. They considered that they participated, themselves and 

their classmates, in the decision-making process for the respective activity, by 

introducing ideas and proposals that have affected the result. 

Keywords: human rights, decision making process, participation, children's 

perceptions, citizenship  

  



 

3 

 

Εισαγωγή 

Για πολλούς η προσχολική αγωγή είναι η σημαντικότερη βαθμίδα 

εκπαίδευσης, καθώς κατά την προσχολική ηλικία το παιδί διαμορφώνει το 

μεγαλύτερο μέρος της προσωπικότητας και της συνείδησης που θα έχει μετέπειτα ως 

ενήλικας. Κατά την περίοδο αυτή το παιδί για πρώτη φορά καλείται να αναπτύξει το 

κοινωνικό «εγώ» και να συνυπάρξει με άλλους έξω από την ασφάλεια του 

οικογενειακού περιβάλλοντος. Μέσα από την διαδικασία της κοινωνικοποίησης του 

νηπιαγωγείου, το παιδί θα μάθει τους κανόνες, τις αρχές και τις αξίες  που διέπουν το 

περιβάλλον του.1 

Το παιδί καλείται στο χώρο του νηπιαγωγείου να αναπτυχθεί ολόπλευρα. Να 

αναπτύξει δηλαδή ψυχοκινητικές, συναισθηματικές και γνωστικές δεξιότητες. Δεν 

αρκεί όμως μόνο αυτό. Η εκπαίδευση καλείται παράλληλα να του εμφυσήσει τις 

αξίες και τις στάσεις της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης. Καταλαβαίνουμε λοιπόν 

πως η εκπαίδευση παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του παιδιού, ως 

ενεργού και υπεύθυνου πολίτη. Αν θέλουμε να κάνουμε την κοινωνία μας πιο δίκαιη 

και δημοκρατική θα πρέπει να επενδύσουμε στη δημιουργία πολιτών από την 

προσχολική εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν δικαιώματα, υποχρεώσεις, ανοχή και 

σεβασμό στα δικαιώματα των άλλων. Άλλωστε όλες οι ρηξικέλευθες αλλαγές σε μια 

κοινωνία μπορούν να ξεκινήσουν πρωτίστως από την εκπαίδευση. 

Το κοινωνικο-πολιτικό συγκείμενο της εποχής κάνει την εξασφάλιση των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου πολύ πιο αναγκαία. Σίγουρα η προστασία των 

δικαιωμάτων των παιδιών έχει περισσότερες προκλήσεις, διότι είναι μια πιο ευάλωτη 

κοινωνική ομάδα. Όταν αναφερόμαστε στα δικαιώματα των παιδιών δεν 

αναφερόμαστε μόνο στο δικαίωμα για επιβίωση ή στέγαση. Οι περισσότεροι δίνουν 

σημασία μόνο σε αυτά, αλλά αμελούν ότι το παιδί έχει δικαίωμα στη συμμετοχή σε 

όποια απόφαση αφορά και επηρεάζει τη ζωή του. Στα πλαίσια του εκδημοκρατισμού 

της εκπαίδευσης, η συμμετοχή των παιδιών στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων 

δείχνει σεβασμό στο δικαιώματα του παιδιού ως πολίτη (Badjie, 2012:23). Για να 

παρέχουμε μια ποιοτική εκπαίδευση στα παιδιά, θα πρέπει να ενισχύσουμε την 

συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων μέσα στο εκπαιδευτικό 

περιβάλλον. Με αυτό τον τρόπο θα τους εφοδιάσουμε με τις σημαντικότερες 

                                                 
1 Κυρίδης (2010), Μια κοινωνιολογική προσέγγιση της προσχολικής εκπαίδευσης 
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δεξιότητες: την κριτική σκέψη, τον αλληλοσεβασμό, την αυτοεκτίμηση, την 

αυτοδιάθεση.  

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, μέσα στην τάξη παρέχονται λίγες σχετικά 

ευκαιρίες στους μαθητές για συμμετοχή (Καλογιαννάκη, 2011). Η έρευνα που μελετά 

τις απόψεις, τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς σχετικά με τη συμμετοχή των 

παιδιών στη λήψη αποφάσεων μέσα στο σχολικό περιβάλλον, μας βοήθα να 

μπορέσουμε να καταλάβουμε και να ενισχύσουμε τη συμμετοχή τους. Παράλληλα, 

μας βοηθά να αποκτήσουμε όλα τα εργαλεία που χρειαζόμαστε για μια πολιτική 

αλλαγή, προς την κατεύθυνση της συμμετοχής. Μελετώντας τη βιβλιογραφία ωστόσο 

παρατηρούμε ότι οι μελέτες που γίνονται σχετικά με το θέμα, αφορούν κυρίως τις 

απόψεις των εκπαιδευτικών για τη συμμετοχή των μαθητών. Το κενό που 

εντοπίζουμε είναι η διερεύνηση των απόψεων των ίδιων των παιδιών για τη 

συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Η συγκεκριμένη μελέτη καλείται να ερευνήσει το συγκεκριμένο και πολύ 

ενδιαφέρον κομμάτι της παιδικής συμμετοχής. Αν μπορέσουμε να κατανοήσουμε το 

πώς νιώθουν και τι πιστεύουν τα παιδιά για τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων, 

τότε θα μπορέσουμε να τα υποστηρίξουμε και να παρέχουμε όλα τα εργαλεία, τους 

τρόπους και τις γνώσεις που χρειάζονται. Έτσι στα πλαίσια της διπλωματικής μου 

εργασίας επέλεξα να ασχοληθώ με το δικαίωμά των παιδιών για τη συμμετοχή στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, από την σκοπιά των ίδιων των παιδιών. 

Για την παρούσα μελέτη έγινε βιβλιογραφική ανασκόπηση και έρευνα μέσα 

στο σχολικό περιβάλλον. Για το θεωρητικό μέρος έγινε ενδελεχής μελέτη της 

βιβλιογραφίας, επιστημονικών άρθρων, εκθέσεων Μη Κυβερνητικών Οργανισμών 

και ιδιωτικών σημειώσεων από μαθήματα του πανεπιστημίου σε προπτυχιακό και 

μεταπτυχιακό επίπεδο, που είχαν κοινό γνωστικό πεδίο με το θέμα. Όσον αφορά το 

ερευνητικό μέρος χρησιμοποιήθηκε η ημι-δομημένη συνέντευξη με τα νήπια, για να 

μελετηθούν οι απόψεις και οι εμπειρίες των παιδιών σχετικά με το ζήτημα. 

Πιο συγκεκριμένα στο θεωρητικό μέρος αρχικά προσπαθούμε να ορίσουμε 

τον όρο «συμμέτοχή». Στη συνέχεια γίνεται μια συζήτηση σχετικά με τη συμμετοχή 

των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία γενικότερα. Σε αυτό το σημείο 

προσπαθούμε να απαριθμήσουμε τα οφέλη που έχει να προσφέρει η συμμετοχή και 

σχολιάζουμε την αναγκαιότητα της.  Έπειτα κάνουμε μια αναφορά στη συμμετοχή 

των παιδιών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων μέσα στο χώρο του σχολείου. 

Σύναμμα προσπαθούμε να δούμε τι θεωρείται ως ουσιαστική συμμετοχή στη λήψη 
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αποφάσεων. Τέλος επιχειρούμε να ερευνήσουμε τους παράγοντες, που ενισχύουν τη 

συμμετοχή. Σε επόμενο στάδιο μελετάμε τους παράγοντες που περιορίζουν την 

απρόσκοπτη συμμετοχή των παιδιών στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Στο ερευνητικό μέρος γίνονται λεπτομερείς αναφορές στη μεθοδολογία που 

ακολουθήσαμε, ώστε να διεξαγάγουμε την έρευνα. Συγκεκριμένα σχολιάζουμε την 

επιλογή της ποιοτικής μεθόδου και της ερευνητικής τεχνικής, της συνέντευξης. 

Επιπλέον γίνεται μια περιεκτική αναφορά στο πλαίσιο του κάθε νηπιαγωγείου, από το 

οποίο προήλθαν τα παιδιά, που συμμετείχαν στην έρευνά μας. Στη συνέχεια 

παραθέτουμε στοιχεία που αφορούν τους συμμετέχοντες στην έρευνα και τη 

διαδικασία συλλογής δεδομένων. Έπειτα παρουσιάζουμε τα αποτελέσματά 

ομαδοποιημένα σε κατηγορίες, ξεχωριστά για τα δυο ερευνητικά μας ερωτήματα. 

Προσπαθούμε επίσης να εξαγάγουμε κάποια συμπεράσματα που προκύψαν από τις 

εμπειρίες και τις απόψεις των παιδιών για τα θέματα που θίξαμε. Τέλος γίνεται μια 

συζήτηση πάνω στα ευρήματα μας, κάποιες προτάσεις για περεταίρω μελέτη και 

σχολιάζονται οι περιορισμοί που απορρέουν από την έρευνα.   

Εν κατακλείδι ο σκοπός της εν λόγω μελέτης είναι να απαντήσουμε στα εξής 

δυο βασικά ερευνητικά ερωτήματα:  

Α. Με ποιον τρόπο βίωσαν τα παιδιά τη συμμετοχή τους στις δράσεις που 

συστηματικά ενίσχυσε η νηπιαγωγός τη συμμετοχή των παιδιών; 

Β. Ποιες είναι οι απόψεις των παιδιών για τη συμμετοχή τους στη λήψη 

αποφάσεων στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία; 

 

Θεωρητικό Μέρος 

 

Ορισμός του ορού συμμετοχή 

Αν ψάξουμε τον ορισμό της λέξης συμμετοχή σε ένα λεξικό, παρατηρούμε ότι 

η επεξήγησή του σχετίζεται άμεσα με μια διαδικασία δράσης. Σύμφωνα λοιπόν με τον 

ορισμό του λεξικού του πανεπιστημίου του Cambridge, συμμετοχή είναι το να 

παίρνει μέρος κάποιος ή να εμπλέκεται σε μια δραστηριότητα2. Πηγαίνοντας ένα 

                                                 
2Από το διαδικτυακό λεξικό του πανεπιστημίου του Cambridge 

http://dictionary.cambridge.org. Συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα το ρήμα συμμετέχω 

ορίζεται στην αγγλική γλώσσα ως εξής: to take part in or become involved in an 

activity. 

http://dictionary.cambridge.org/
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βήμα παρακάτω η συμμετοχή θεωρείται μια διαδικασία, κατά την οποία κάποιος 

επηρεάζει αποφάσεις που αφορούν τη ζωή του και αυτό επιφέρει κάποια αλλαγή3.  Ο 

Πανταζής (2009), αναφέρει ότι η συμμετοχή γενικότερα αποτελεί «ένα εγγενές 

χαρακτηριστικό του αυτόνομου και συνειδητά δρώντος υποκειμένου, του οποίου 

διευρύνει την περιοχή δράσης και το προφυλάσσει από τον υποβιβασμό σε 

αντικείμενο». Από αυτή και μόνο την φράση τονίζεται η σημαντικότητα που έχει η 

συμμετοχή για το κάθε άνθρωπο. Κατανοούμε ότι κάθε άνθρωπος έχει την «εκ 

γενετής» ανάγκη να συμμετέχει συνειδητά σε κάποια δράση ανεξαρτήτως φύλλου, 

καταγωγής και ηλικίας. 

 H συμμετοχή για πολλούς είναι το μέσο στο οποίο βασίζεται η δημοκρατία. 

Οι δυο έννοιες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες διότι, δε νοείται δημοκρατική κοινωνία, 

στην οποία οι πολίτες της δε μπορούν να συμμετέχουν σε οτιδήποτε αφορά τους 

ίδιους και το περιβάλλον τους.  Όπως τονίζεται από τον Hart (1992:5) είναι το 

δικαίωμα του κάθε πολίτη. Έτσι λοιπόν και το κάθε παιδί, όντας και το ίδιο 

άνθρωπος, έχει την ανάγκη και το δικαίωμα να συμμετέχει σε όλες τις εκφάνσεις της 

ζωής του. Σύμφωνα με την άποψη του  Roger Hart (1992) η συμμετοχή ορίζεται ως 

«η διαδικασία, η οποία  επιτρέπει στο παιδί να έχει λόγο σε αποφάσεις που 

επηρεάζουν τη ζωή του και τη ζωή της κοινότητας στην οποία ζει. Είναι το μέσο με 

το οποίο είναι χτισμένη η δημοκρατία και είναι το κριτήριο με βάση το οποίο θα 

έπρεπε να αξιολογούνται οι δημοκρατίες».   

Όπως αναφέραμε η συμμετοχή είναι δικαίωμα του κάθε παιδιού, και πιο 

σωστά το θεμελιωμένο δικαίωμα του, διότι κατοχυρώνεται με τη Σύμβαση των 

Δικαιωμάτων του Παιδιού. Ακριβώς για αυτό το λόγο ο σεβασμός τους είναι μια 

νομικά δεσμευτική υποχρέωση (Lundy, 2007:930). Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε 

μια μικρή αναφορά στη Σύμβασή, η οποία θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τη 

σημαντικότητα της συμμέτοχής των παιδιών όχι μόνο στην εκπαιδευτική διαδικασία 

αλλά και γενικότερα στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων.  

Το 1989 λοιπόν ψηφίζεται το κείμενο της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του 

Παιδιού. Η σύμβαση καθορίζει το εύρος των δικαιωμάτων, τα οποία οφείλουν να 

απολαμβάνουν τα παιδιά οπουδήποτε στον κόσμο. Θέτει τις βασικές προϋποθέσεις 

για την ευημερία των παιδιών στα διάφορα στάδια της ανάπτυξής τους και είναι ο 

                                                 
3 http://www.participationworks.org.uk 
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πρώτος παγκόσμιος, νομικά δεσμευτικός, κώδικας δικαιωμάτων των παιδιών στην 

ιστορία4. Τα δικαιώματα του παιδιού αποτελούν ένα οργανικό τμήμα των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η μόνη ειδοποιός διαφορά είναι ότι τα δικαιώματα των 

παιδιών είναι θεμελιωμένα σε ειδική σύμβαση. Δεδομένου ότι τα παιδιά αποτελούν 

μια ευάλωτη και αδύναμη κοινωνική ομάδα, χρήζουν ιδιαίτερων και ειδικών για την 

περίπτωσή τους δικαιωμάτων (Πανταζής, 2009).  

Στα 54 άρθρα της Σύμβασης, αποτυπώνονται όλα τα βασικά δικαιώματα, που 

πρέπει να έχει το κάθε παιδί στον κόσμο. Στην παρούσα μελέτη δίνεται έμφαση στο 

άρθρο 12 της Συμβάσης, το οποίο αφορά το δικαίωμα του παιδιού να ακουστεί άλλα 

και να ληφθεί σοβαρά η γνώμη του.  Η έννοια αυτή συνεχίζεται και στο άρθρο 13, 

όπου τονίζεται το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης. Με έντονη επιρροή από το 

άρθρο 12, η συγκεκριμένη εργασία πραγματεύεται τη συμμετοχή των παιδιών 

προσχολικής ηλικίας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς και τους σχετικούς 

περιορισμούς που προκύπτουν από το εκπαιδευτικό πλαίσιο. Παράλληλα εξετάζεται 

το κατά πόσο μπορεί να ενισχυθεί η συμμετοχή τους. 

 

Η συμμετοχή των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Η παιδευτική αξία της συμμετοχής είναι ανεκτίμητη, διότι συμβάλει στην 

εξοικείωση του παιδιού με τους κανόνες της δημοκρατίας και στην προετοιμασία για 

τον ρόλο του ως πολίτη (Πανταζής, 2009). Ο όρος συμμετοχή χρησιμοποιείται για να 

περιγράψει διαφορετικές διαδικασίες (Kirby, 2003), καθώς θεωρείται ως το μέσο με 

το οποίο τα παιδιά μπορούν να προκαλέσουν κάποια αλλαγή, να καλλιεργήσουν  

αυτονομία, ανεξαρτησία, κοινωνική δεξιότητα. Στο νηπιαγωγείο διαμορφώνεται ο 

δημοκρατικός πολίτης, μέσα από τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, γι’ αυτό είναι 

αναγκαίο να προωθείται από μικρή ηλικία η συμμετοχή μέσα στο εκπαιδευτικό 

περιβάλλον και να παρέχεται μια εκπαίδευση προσανατολισμένη στην ιδιότητα του 

πολίτη (Mannion, 2003:178). Σε φιλελεύθερες και δημοκρατικές προσεγγίσεις της 

εκπαίδευσης, είναι σαφές ότι η προσωπική αυτονομία του μαθητή θεωρείται ως ένα 

κρίσιμο στοιχείο. Σε αυτό το πλαίσιο ο χαρακτήρας της εκπαίδευσης εκφράζεται 

μέσα από τις έννοιες της ιδιότητας του πολίτη (MacLauhlin, 2006:243). Το 

υποκείμενο, στην περίπτωσή μας το παιδί, θεωρείται δημιουργικό και ικανό να 

                                                 
4www.unicef.gr. 
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επεξεργάζεται αυτόνομα και συνειδητά μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες την 

πραγματικότητα (Κοσσυβάκη, 2003).    

 Στη σχολική τάξη τα νήπια μπορούν και μαθαίνουν να δίνουν αξία στη 

συμμετοχή τους (Οικονομίδης, 2011:207). Η ελευθερία της συμμετοχής μέσα στον 

εκπαιδευτικό χώρο, και όχι μόνο, τονίζει το δικαίωμα των παιδιών ως πολιτών. Η 

έννοια του πολίτη είναι άρρηκτα συνυφασμένη με αυτή της συμμετοχής. Το παιδί ως 

«δρών κοινωνικό υποκείμενο» συνδέεται με το μοντέλο του παιδιού ως «πολίτη», ο 

οποίος συμμετέχει ενεργά στη δημόσια σφαίρα και στη διαμόρφωση της πολιτικής» 

(Σοφού, 2011:7).  Για αυτόν ακριβώς το λόγο θα δούμε ότι η έννοια του πολίτη, όπως 

ορίζεται μέσα στα πλαίσια της συμμετοχής, θα μας απασχολήσει αρκετά στη 

συγκεκριμένη μελέτη. 

Όπως γνωρίζουμε σκοπός της αγωγής, είναι κυρίως η δημιουργία μιας 

ελεύθερης και υπεύθυνης προσωπικότητας. Συγχρόνως στοχεύει στη διαμόρφωση 

πολιτών, ικανών για την άσκηση των δικαιωμάτων τους και την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων τους  (Κιτσαράς, 2001). Ο Πανταζής (2009) μας αναφέρει επιπλέον 

πως η συμμετοχή, είναι αδιαχώριστα συνδεδεμένη με την χειραφέτηση του 

ανθρώπου. Σε μια δημοκρατική κοινωνία όλα εκφράζονται, όπως και η συμμετοχή, 

μέσω του διαλόγου ο οποίος είναι ανοιχτός σε όλους ανεξαιρέτως. Ένα βασικό 

χαρακτηριστικό της συμμετοχής είναι ότι τα παιδιά αντιμετωπίζονται ως άτομα ικανά 

να αλληλεπιδρούν (Theobald, Banby & Ailwood, 2011:20). Παράλληλα μέσω της 

συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία, επιτυγχάνεται η ενίσχυση της 

εμπιστοσύνης και της αυτοεκτίμησης (Fischer, 2006:282) από την απόκτηση νέων 

μαθησιακών δεξιοτήτων. Επιπροσθέτως η συμμετοχή δίνει στο παιδί τη δυνατότητα 

να έχει μεγαλύτερη επίγνωση των δυνατοτήτων του και να αποκτήσει, μέσω της 

δράσης, ικανότητες τις οποίες δεν θα μπορούσε να αποκτήσει αλλιώς (Kirby & 

Bryson, 2002). 

O σπουδαίος Παιδαγωγός John Holt (1997) τόνισε την σπουδαιότητα της 

συμμετοχής των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Όπως υποστήριξε, τα παιδιά 

θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα  να ελέγχουν και να κατευθύνουν τη μάθηση τους. 

Δηλαδή να αποφασίζουν τι θέλουν να μάθουν και με ποια βοήθεια θέλουν να το 

μάθουν. Τα παιδιά λοιπόν θα πρέπει να μπορούν να εκφράζουν τι τους αρέσει και τι 

όχι μέσα στο εκπαιδευτικό τους περιβάλλον. Αυτό κατανοούμε ότι μπορεί να 
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επιτευχθεί μόνο μέσω της συμμετοχής τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά 

την εκπαιδευτική διαδικασία. Να αναφέρουμε ότι στην εν λόγω μελέτη, μελετήσαμε 

το κατά πόσο εκφράζουν ή όχι τα παιδιά τις προτιμήσεις τους μέσα στη τάξη. 

Επίσης, η εμπλοκή στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι προσφέρει στα παιδιά ευκαιρίες 

να εξασκήσουν και να αναπτύξουν την ιδιότητα του πολίτη, να αποκτήσουν 

αρμοδιότητές, να συνεισφέρουν στην ομάδα τους και να αναπτύξουν ένα αίσθημα 

ευθύνης5. Ο εθισμός των παιδιών στη συμμετοχή από πολύ μικρή ηλικία είναι 

ιδιαίτερα κρίσιμος, διότι με αυτό τον τρόπο θα μπορούν να θωρακιστούν ενάντια 

στους κίνδυνους που μπορεί να ελλοχεύουν στο περιβάλλουν τους.  Έχοντας τόσο το 

δικαίωμα και το χώρο να εκφραστούν, τους δίνεται η δυνατότητα να αμφισβητήσουν 

καταστάσεις κακοποίησης, απειλής, αδικίας ή διάκρισης6. Παρόλα αυτά τα οφέλη 

που προσφέρει η συμμετοχή των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, δεν αφορούν 

μόνο τα ίδια. Σύμφωνα με τα ευρήματα μελέτης αποδεικνύεται ότι η εμπλοκή των 

παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, μειώνει την επαγγελματική εξουθένωση  

(burnout) των εκπαιδευτικών (Covell, Mcnell & Howe, 2009). 

 

Η συμμετοχή των παιδιών στην λήψη αποφάσεων 

H συμμετοχή των παιδιών ερμηνεύεται, όπως αναφέραμε, με ποικίλους 

ορισμούς. Ωστόσο η κυρίαρχη αντίληψη της συμμετοχής υπογραμμίζει την έννοια 

της «φωνής» και της εμπλοκής των παιδιών στην διαδικασία λήψης αποφάσεων 

(Wyness, 2013:341). Στη βιβλιογραφία η έννοια της «φωνής» είναι η πιο δημοφιλής 

έννοια, όταν θέλουμε να μιλήσουμε για την έκφραση των απόψεων των παιδιών. Η 

«φωνή»  αποκτάται μόνο μέσα από τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων και πρέπει 

να δίνεται σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας7. Δεν φτάνει όμως τα παιδιά απλά 

να εκφράζουν την άποψή τους, να έχουν δηλαδή «φωνή». Εδώ εισάγεται ένας 

επιπλέον όρος που χρησιμοποιείται αρκετά στη βιβλιογραφία και αυτό είναι το 

«Listening». Το «Listening» θεωρείται πως είναι μια ενεργή διαδικασία της 

επικοινωνίας που περιλαμβάνει την ακοή, την ερμηνεία και την κατασκευή 

νοημάτων. Επιπλέον δεν περιορίζεται στον προφορικό λόγο και είναι ένα απαραίτητο 

στάδιο της συμμετοχής στην καθημερινή ρουτίνα, αλλά και γενικότερα στις 

                                                 
5 https://www.unicef.org/eapro/Children_as_Active_Citizens_A4_book.pdf 
6 Save the Children (2010: 4). 
7 Council of Europe, OSCE/ODIHR, UNESCO, OHCHR 2009 
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διαδικασίες λήψης αποφάσεων (Clark, McQuail, & Moss 2013:13). Με λίγα λόγια 

είναι όταν δίνουμε σημασία – «ακούμε» την γνώμη των παιδιών (τη φωνή) και τη 

λαμβάνουμε σοβαρά υπόψιν μας.  

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι, τα παιδιά δεν κερδίζουν γνώσεις όταν 

περιορίζονται σε έναν καθαρά παθητικό ρόλο, ακούγοντας απλά τι έχει να τους πει η/ 

ο εκπαιδευτικός. Γι’ αυτό ακριβώς η συμμετοχή των παιδιών κατά την εκπαιδευτική 

διαδικασία, είναι ζωτικής σημασίας όχι μόνο για την κοινωνικο-συναισθηματική 

αλλά και για την γνωστική τους ανάπτυξη. Οι διαδικασίες συμμετοχής των παιδιών 

επιφέρουν πολύ περισσότερα οφέλη από τα προφανή. 

Η συμμετοχή είναι σημαντική τόσο σε σχέση με τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων (Clark, McQuail & Moss, 2013), όσο και με την προσωπική ανάπτυξη 

του παιδιού (Skivenes & Strandbu, 2006:17). Η σημαντικότητα της συμμετοχής των 

παιδιών στην λήψη αποφάσεων, κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, σχετίζεται με την 

ελεύθερη βούληση τους. Ως επί το πλείστον, τα παιδιά πρέπει να αντιμετωπίζονται ως 

άξιοι κοινωνικοί δρώντες (Σοφού, 2011), ικανοί να συμμετέχουν εποικοδομητικά στη 

διαδικασία λήψης των αποφάσεων (O’Kane, 2003). Την ίδια στιγμή, η συμμετοχή 

των παιδιών στη λήψη αποφάσεων μπορεί να οδηγήσει στην οικοδόμηση της 

αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης (Badjie, 2012:28  Chawla & Heft, 2002:203• 

Whitty & Wisby, 2007:309). Παράλληλα μπορεί να προσφέρει χρήσιμες γνώσεις και 

δεξιότητες ζωής, όπως η ικανότητα του να μπορεί κάποιος να μιλά δημόσια, να 

διαπραγματεύεται και να επιλύει συγκρούσεις (Badjie, 2012:28). 

Σίγουρα η συμμετοχή των παιδιών στην λήψη αποφάσεων είναι ένα αρκετά 

σύνθετο ζήτημα. Οι προσωπικές θεωρίες που μπορεί να έχει ο κάθε εκπαιδευτικός ή 

γενικότερα ο κάθε ενήλικας για αυτή, μπορεί να ποικίλουν. Για την κατανόηση της 

συμμετοχής των παιδιών στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων, οι περισσότεροι 

χρησιμοποιούν την λεγόμενη «κλίμακα συμμετοχής8».  

                                                 
8   Στην κορυφή της «σκάλας», τα παιδιά είναι εκείνα που έχουν την πρωτοβουλία στην 

υλοποίηση ενός σχεδίου (child initiated, shared decisions with adults). Τα παιδιά έχουν τις 

ιδέες, δημιουργούν τα προγράμματα και καλούν τους ενήλικες να συμμετάσχουν. Στο 

αμέσως πιο κάτω «σκαλοπάτι», τα παιδιά παίρνουν την πρωτοβουλία και διευθύνουν (child 

initiated and directed). Εδώ οι ενήλικες έχουν την αρχική ιδέα. Στο παρακάτω σκαλοπάτι, οι 

ενήλικες παίρνουν την πρωτοβουλία και τα παιδιά συμμετέχουν στις αποφάσεις(Adult 

initiated, shared decisions with children). Το επόμενο επίπεδο είναι η «διαβούλευση και 

πληροφόρηση» (consulted and informed). Το πρόγραμμα σχεδιάζεται και διευθύνεται από 
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Η πρωτότυπη κλίμακα  παρουσιάστηκε το 1969 από την Arnstein (Arnstein, 

1969) με τον τίτλο «σκάλα» της συμμετοχής του πολίτη («A Ladder Of Citizen 

Participation»). Ο Roger Hart (1992) ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε την κλίμακα. 

Συγκεκριμένα βασίστηκε πάνω στην κλίμακα της Arnstein για να αναπτύξει τη 

λεγόμενη «σκάλα» συμμετοχής των παιδιών. Ο Hart χαρακτηρίζει τα τρία πρώτα 

επίπεδα της κλίμακας «χειραγώγηση», «διακόσμηση» και «συμβολική συμμετοχή» 

(βλ. παράρτημα Α, σελ. 108). Τα τρία αυτά πρώτα στάδια, συχνά παρουσιάζονται ως 

μορφές συμμετοχής. Αντιθέτως όμως δεν ξεπερνούν το επίπεδο της «διακόσμησης» 

και για αυτόν ακριβώς τον λόγο θα πρέπει να αποφεύγονται. Για τα επόμενα πέντε 

σκαλοπάτια της κλίμακας, υποστηρίζει ότι αντιστοιχούν σε διαφορετικά επίπεδα-

σταδιακά αυξανομένης συμμετοχής των παιδιών. Έχουμε, θα μπορούσαμε ίσως να 

μπούμε, μία αξιολογική κλιμάκωση. Η συμμετοχή  φτάνει σε διαφορετικά επίπεδα 

ανάλογα με τις διαφορετικές πτυχές της διαδικασίας, σύμφωνα με το βαθμό 

συμμετοχής των παιδιών σε αυτή. Η ουσιαστική συμμετοχή βρίσκεται στην κορυφή 

της λεγόμενης «σκάλας», όπου τα παιδιά είναι εκείνα που έχουν την πρωτοβουλία 

στην υλοποίηση ενός σχεδίου (child initiated, shared decisions with adults). Τα παιδιά 

έχουν τις ιδέες, δημιουργούν τα προγράμματα και καλούν τους ενήλικες να 

συμμετάσχουν. 

Όταν τα παιδιά καταλάβουν ότι οι ενήλικές τα άκουσαν και ξέρουν ότι τα 

ενδιαφέροντα και οι ανάγκες τους έχουν ληφθεί υπόψη με σεβασμό, τότε θα βιώσουν 

την αυθεντική συμμετοχή (Sanberg & Eriksson, 2010:620). Για τον Treseder9 ο 

ανώτερος βαθμός συμμετοχής (βλ. παράρτημα Α’, σελ 110) είναι όταν τα νεαρά 

άτομα παίρνουν την πρωτοβουλία και έχουν την διαχείριση (Blackmore, 2007). Ένα 

άλλο μοντέλο κατανόησης της συμμετοχής των παιδιών στη διαδικασία λήψης  των 

                                                                                                                                            
ενήλικες, ωστόσο ζητείται η γνώμη των παιδιών. Τα παιδιά έχουν πλήρη κατανόηση της 

διαδικασίας και η άποψη τους λαμβάνεται σοβαρά. Έπειτα ακολουθεί η «ανάθεση με 

πληροφόρηση» (assigned but informed). Εδώ οι ενήλικες παίρνουν τις αποφάσεις για το 

πρόγραμμα και τα παιδιά προσέρχονται ως εθελοντές σε αυτό. Τα παιδιά καταλαβαίνουν το 

πρόγραμμα, ενώ οι ενήλικες σέβονται τις απόψεις τους. Στην συνέχεια έχουμε τα τρία 

τελευταία μονοπάτια τα οποία χαρακτηρίζονται ως μην συμμετοχή. Συναντούμε λοιπόν σε 

αυτό το σημείο την «συμβολική συμμετοχή» (tokenism). Τα παιδιά ρωτιούνται για το τι 

νομίζουν για ένα θέμα, άλλα έχουν λίγη ή και καθόλου επιλογή σχετικά με τον τρόπο με τον 

οποίο εκφράζουν αυτές τις απόψεις ή το φάσμα τον ιδεών που μπορούν να εκφράσουν. Στο 

προτελευταίο σκαλοπάτι, βρίσκεται η διακόσμηση (decoration). Εδώ τα παιδιά συμμετέχουν 

σε μια δραστηριότητα χωρίς ωστόσο να καταλαβαίνουν το θέμα Τέλος στον «πάτο» της 

κλίμακας βρίσκεται η χειραγώγηση (manipulation).Tα παιδιά κάνουν ή λένε αυτά που τους 

εισηγούνται οι ενήλικες χωρίς να καταλαβαίνουν τα θέματα (Hart, 1992). 
9 «Degrees of participation». 
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αποφάσεων, είναι αυτό του Shier και βασίζεται στην κλίμακα του Hart. Ο Shier 

(2001) δημιούργησε τα μονοπάτια συμμετοχής (pathways of participation10), τα οποία 

διέκρινε σε 5 επίπεδα (βλ. εικόνα 2, παράρτημα Α’). Στο ψηλότερο μονοπάτι (όπου 

είναι και η αυθεντική συμμετοχή) τα παιδιά είναι συνυπεύθυνα στη λήψη των 

αποφάσεων. Οι ενήλικες μοιράζονται την εξουσία τους με τα παιδιά, που είναι επίσης 

υπεύθυνα για τις αποφάσεις που παίρνονται. Τα παιδιά παίρνουν τον έλεγχο, ενώ οι 

ενήλικες υποχωρούν σταδιακά στο παρασκήνιο, καθώς προχωράμε πάνω στην 

ιεραρχία (Wyness, 2012:431). 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι στους αυθεντικούς τρόπους συμμετοχής υπάρχει 

μεγαλύτερη αυτονομία για τα παιδιά και λιγότερη εμπλοκή και έλεγχος από τους 

ενήλικες (Wyness, 2012:439). Η αυτονομία θεωρείται ως βασικό στοιχείο της 

συμμετοχής στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Όπως προσθέτει ο Wyness 

(2012:433), η νέα κοινωνιολογία της εκπαίδευσης «αμφισβητεί τη διαδεδομένη 

θεωρία της κοινωνικοποίησης και χτίζει μια νέα εικόνα για την παιδική ηλικία με 

στόχο τη χειραφέτηση της από την ενήλικη εξουσία». Αυτή η αλλαγή δίνει μεγάλη 

σημασία στις απόψεις των παιδιών (Clark, McQuail & Moss 2013:11). Έτσι, οι 

δεσμοί ανάμεσα στη συμμετοχή και την αυτονομία είναι ενωμένοι. Στις σύγχρονες 

παιδαγωγικές προσεγγίσεις, αποκρυσταλλώνεται μια νέα αντίληψη για το παιδί. 

Πρόκειται για το παιδί που χτίζει «τη δική του ερμηνεία για τον κόσμο την οποία 

οφείλουμε και αξίζει να ακούσουμε» (Τανακίδου & Αυγητίδου, 2016). Το σημαντικό 

σε αυτές τις νέες προσεγγίσεις είναι ότι το παιδί δεν αντιμετωπίζεται απλά ως 

επικείμενος πολίτης. Αντίθετα θεωρείται ήδη πολίτης που έχει δικαιώματα, ιδέες και 

απόψεις για θέματα που αφορούν την ζωή του (James & Prout, 1997). 

 

Το αναλυτικό πρόγραμμα 

Από τα παραπάνω κατανοούμε ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η συμμετοχή των 

παιδιών, κατά τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων και αυτό μπορεί να γίνει με την 

ανάπτυξη της πρωτοβουλίας και της αυτονομίας των παιδιών. Το γεγονός αυτό 

γίνεται εφικτό με ένα αναλυτικό πρόγραμμα, που στηρίζεται στα λεγόμενα «3 Α»: 

Την αυτονομία, την αυτοσυνείδηση και την αυθεντικότητα (Χατζηγεωργίου, 2004). 

                                                 
10 Shier (2001) Από το «Pathways to Participation: Openings, Opportunities and 

Obligations». Βλ. παράρτημα Α, σελ. 109.  
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Το ΑΠΣ καθορίζει το τι θα συμβεί στο χώρο της εκπαίδευσης (Smith, 2009). Παρέχει 

μια θεωρητική βάση, τους στόχους και τις φιλοσοφίες για την πρακτική, προωθεί την 

αμοιβαία κατανόηση και τη γλώσσα. Παρέχει με λίγα λόγια ένα πλαίσιο (Smith, 

2009: 155). 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία στις Σκανδιναβικές χώρες δίνεται μεγάλη έμφαση 

μέσα από το αναλυτικό πρόγραμμα, της προσχολικής και πρωτοσχολικής 

εκπαίδευσης, στην ενίσχυση της συμμετοχής των παιδιών κατά τη λήψη αποφάσεων. 

Η συμμετοχή των παιδιών θεωρείται ως ένα σημαντικό κριτήριο υψηλής ποιότητας 

στα σουηδικά νηπιαγωγεία (Sheridan, 2007). Στο ΑΠΣ του νηπιαγωγείου της 

Νορβηγίας, η συμμετοχή έχει επίσης εξέχουσα σημασία. Τα νηπιαγωγεία 

χαρακτηρίζονται ως χώροι μέσα στους οποίους το δικαίωμα των παιδιών για 

ελευθερία έκφρασης και λήψης αποφάσεων πρέπει να γίνεται σεβαστό. Οι 

παιδαγωγοί καλούνται να ενισχύουν τη συμμετοχή δημιουργώντας ένα περιβάλλον 

δημοκρατικών σχέσεων, μέσω πλούσιων δυνατοτήτων για παιχνίδι (Bae, 2009: 393). 

Από την άλλη στη Φιλανδία τονίζεται εξίσου το δικαίωμα των παιδιών στη 

συμμετοχή κατά τη λήψη αποφάσεων. Επιπλέον το Υπουργείο Παιδείας παρέχει στα 

παιδιά τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε συζητήσεις για το πρόγραμμα σπουδών11.  

Στο Ηνωμένο Βασίλειο και συγκεκριμένα στην Ουαλία τονίζεται η 

σημαντικότητα της συμμετοχής. Εκεί η συμμετοχή ορίζεται ως το δικαίωμά του 

παιδιού να συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων, για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής 

πράξης: « Έχοντας μια φωνή,  μια επιλογή» (Smail, 2007:3). Τι συμβαίνει όμως με το 

αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του νηπιαγωγείου της Ελλάδας; Η συμμετοχή είναι 

μια από τις βασικές ικανότητες που προωθεί το νέο πρόγραμμα σπουδών12. Όπως 

αναφέρεται, είναι οι ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη: «Οι 

ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη διευκολύνουν τα άτομα να 

συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή». Συγκεκριμένα γίνεται αναφορά σε ικανότητες 

όπως «η επίδειξη αλληλεγγύης, το ενδιαφέρον για κοινωνικά προβλήματα, η 

υπευθυνότητα». Στην προσπάθεια για ενίσχυση της συμμετοχής των νηπίων, η/ο 

εκπαιδευτικός παροτρύνεται να ενθαρρύνει τα παιδιά να εκφράζουν τις απόψεις 

τους13.  

                                                 
11 Σελίδα 94, Council of Europe. Στο  «Child and youth participation in Finland». 
12 Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου 2011. Μέρος 1ο σελίδα 9 και 18. 
13 Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου 2011. Μέρος 2ο  σελίδα 68. 
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Ωστόσο για την ενίσχυση της συμμετοχής των παιδιών στη διαδικασία λήψης των 

αποφάσεων, δεν αρκούν μόνο οι υποδείξεις του Αναλυτικού Προγράμματος 

Σπουδών. Το ΑΠΣ αποτελεί μια πρόταση που πρέπει να μετασχηματίσει ο 

εκπαιδευτικός μέσα στη τάξη, αφουγκραζόμενος τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες 

των μαθητών του. O εκπαιδευτικός ως αναστοχαζόμενος επαγγελματίας είναι αυτός 

που θα ερευνήσει και θα αφουγκραστεί τις ανάγκες όλων των μαθητών του. Στην 

ουσία με το ρόλο του ως μετασχηματιστής του εκπαιδευτικού προγράμματος, θα 

διαμορφώσει έτσι τους διδακτικούς του στόχους, ώστε να προσαρμόζονται στις 

απαιτήσεις τις τάξης του (Kincheloe, 2004; Valiande, Kyriakides & Koutselini, 

2011:3). Παρακάτω προσπαθούμε να αναλύσουμε τους παράγοντες, που βοηθούν 

στην ενίσχυση της συμμετοχής των παιδιών στη λήψη των αποφάσεων. 

 

Παράγοντες που ενισχύουν τη συμμετοχή των παιδιών στη λήψη 

αποφάσεων. 

Για τη Lansdown (2014:184-185) η συμμέτοχη για να είναι ουσιαστική, πρέπει να 

έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Πρέπει να  

 Είναι διαφανής και πληροφοριακή: Πρέπει να δίνονται στα παιδιά πλήρεις και 

προσαρμοσμένες στην ηλικία τους πληροφορίες. Παράλληλα θα πρέπει να 

γνωρίζουν πως θα λάβει χώρα αυτή η συμμετοχή τους και για ποιο σκοπό. 

 Είναι εθελοντική: Συμμετέχουν μόνο αν θέλουν τα παιδιά. 

 Είναι σεβαστή: Οι απόψεις τους πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό. Οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν κατανόηση του κοινωνικό-οικονομικού, 

περιβαλλοντολογικού και πολιτισμικού πλαισίου από το οποίο προέρχονται τα 

παιδιά.  

 Είναι συναφής: Πρέπει να αφορά την προσωπική τους γνώση, τις ικανότητες 

και τις δεξιότητες τους και να είναι σχετική με τη ζωή και τα θέματα που τα 

αφορούν. 

 Συντελείται σε περιβάλλοντα φιλικά προς τα παιδιά και με φιλικούς προς τα 

παιδιά μεθόδους εργασίας: Πρέπει να γίνεται προσαρμογή στις δυνατότητές 

τους. Παράλληλα πρέπει να υπάρχουν επαρκής χρόνος και πόροι. Κάθε παιδί 

χρειάζεται διαφορετικά επίπεδα υποστήριξης.  

 Είναι χωρίς αποκλεισμούς. Να αποφεύγονται οι διακρίσεις και να 

ενθαρρύνονται τα περιθωριοποιημένα παιδιά ανεξαρτήτου κουλτούρας και 

φύλου.  

 Υποστηρίζεται από εκπαίδευση: Οι ενήλικες χρειάζονται προετοιμασία, 

ικανότητες και υποστήριξη. 
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 Είναι ασφαλής: Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να προστατέψουν τα παιδιά από 

οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια (βία, εκμετάλλευση) μπορεί να έχει η 

συμμετοχή τους.  

 Είναι υπόλογη: Πρέπει να παρέχεται στα παιδιά σαφής ανατροφοδότηση 

σχετικά με το πώς επηρέασε η συμμετοχή τους οποιοδήποτε αποτέλεσμα. 

Επιπλέον πρέπει να πάρουν μέρος στη αξιολόγησή της.  

 

Η ενθάρρυνση των νέων παιδιών για ενεργό συμμετοχή στη λήψη 

αποφάσεων, έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες για τη συμμετοχική ιδιότητα του πολίτη 

(Pascal & Bertam, 2009:251• Jans, 2004:39). Όταν τα παιδιά καταλάβουν ότι οι 

ενήλικές τα άκουσαν και ότι έλαβαν υπόψη με σεβασμό τα ενδιαφέροντα και τις 

ανάγκες τους, τότε θα βιώσουν την αυθεντική συμμετοχή (Sanberg & Eriksson, 2010: 

620• Emilson & Folkesson, 2007:221). Τα παιδιά και οι νέοι που αισθάνονται ότι οι 

«φωνές» τους «ακούστηκαν»14, έχουν περισσότερες πιθανότητες να σέβονται τους 

άλλους (Ward & Heam, 2009:17). Δίνοντας προσοχή σε αυτά που έχουν να μας πουν 

τα παιδιά, σίγουρα μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερά τις προτεραιότητες, τις 

ανησυχίες τους αλλά και το πώς αισθάνονται για τον εαυτό τους και τη ζωή τους. 

Επιπλέον δημιουργείται ένα κλίμα αλληλοσεβασμού ανάμεσα σε μαθητή και 

δάσκαλο (Pascal & Bertam, 2009:254-255). Το γεγονός αυτό θα μας βοηθήσει να 

αλλάξουμε την εκπαίδευση προς το καλύτερο. 

Υπάρχουν συντριπτικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι συμμετοχικές 

μέθοδοι διδασκαλίας, έχουν καλύτερα αποτελέσματα συγκριτικά με μια μηχανική 

μάθηση που ενισχύει την αποστήθισή15. Αυτό που πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη 

μας, είναι ότι ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας δεν ενισχύει τη συμμετοχή του 

παιδιού στη λήψη αποφάσεων. Αντιθέτως η ενεργός συμμετοχή του μαθητή και η 

εμπλοκή του στην εκπαιδευτική διαδικασία (Tan, 2001), απαιτεί ένα αντισυμβατικό 

περιβάλλον μάθησης, στο οποίο προωθείται η δημιουργικότητα και η κριτική σκέψη 

(Lansdown, 2001:6). Βέβαια η κριτική και δημιουργική σκέψη με τη σειρά τους, 

απαιτούν ανώτερες γνωστικές διεργασίες16, που αποτελούν σημαντικό εφόδιο για την 

μετέπειτα ζωή του νέου. Πρέπει πάντα να έχουμε στο νου μας, ότι η μάθηση απαιτεί 

                                                 
14 Οι έννοιες  της «φωνής» και της «ακρόασής» σχολιάζονται εκτενέστερα στη σελίδα   9 
15https://www.unicef.org/eapro/Children_as_Active_Citizens_A4_book.pdf  Σελίδα 23 
16 Σύμφωνα με την στοχοταξινομία του Bloom αναφερόμαστε στο επίπεδο μάθησης που 

ονομάζεται «αξιολόγηση». Εδώ ο μαθητής αναλύει συγκρίνει, αξιολογεί και λαμβάνει 

αποφάσεις για μεθόδους, ιδέες, προϊόντα ή πρόσωπα αξιοποιώντας συγκεκριμένα κριτήρια τα 

οποία είναι οργανωμένα σύνολα (Ματσαγγούρας, 2003: 206-210). 
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την ενεργό και εποικοδομητική συμμετοχή του μαθητή. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 

βοηθούν τους μαθητές να είναι ενεργοί στην τάξη και να θέτουν στόχους 

αξιοποιώντας τη φυσική τους διάθεση για διερεύνηση, για κατανόηση νέων 

πραγμάτων και για μάθηση (Βοσνιάδου, 2001:5). Με λίγα λόγια η εκμετάλλευση της 

περιέργειας που έχει το παιδί για αυτά που συμβαίνουν γύρω του μπορεί να 

λειτουργήσει ως εφαλτήριος δύναμη για την ενίσχυση της συμμετοχής τους.  

Συμφώνα με τη Lansdown (2005), ακόμη και τα μικρά παιδιά έχουν την 

ικανότητα να πουν τι τους αρέσει και τι όχι στο σχολείο και να το αιτιολογήσουν, 

άλλα και να δώσουν ιδέες για να γίνει το μάθημα πιο ενδιαφέρον. Εδώ έγκειται και η 

έννοια της διαδικασίας απόδοσης νοήματος. Τα παιδιά θα συμμετέχουν πιο 

ενεργητικά σε κάποιο θέμα που θεωρούν ενδιαφέρον. Δίνοντας την ευκαιρία στο 

παιδί να πει τι του αρέσει και τι θέλει και χρησιμοποιώντας αυτές τις προτιμήσεις 

στην εκπαιδευτική διαδικασία, θα επιτύχουμε την «πραγματική συμμετοχή» του 

παιδιού. Είναι σημαντικό να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να εκφράζουν τις προτιμήσεις 

τους, κατά το οργανωμένο αλλά και το ελεύθερο παιχνίδι στο χώρο του 

νηπιαγωγείου. Είναι ανάγκη  επιπλέον να σχετίσουμε το παιχνίδι με τη συμμετοχή, το 

δικαίωμα της έκφρασης και της κατασκευής νοήματος (Loizou & Avgitidou, 2014: 

17). 

Στην προσπάθεια ενίσχυσης της συμμέτοχής βοηθά η πρακτική της ακρόασης 

ως ενεργός διαδικασία, όπου παιδιά και ενήλικες εμπλέκονται στη συζήτηση των 

καθημερινών γεγονότων και στην ανάπτυξη των αποφάσεων και των διαδικασιών 

απόδοσης νοήματος (Mesquita-Pires, 2012:567). Αυτό βέβαια θα το εξασφαλίσουμε 

μέσω του διαλόγου και της συζήτησης. Δεν αρκεί το ότι τα παιδιά καλούνται να 

συμμετάσχουν και να εκφράζουν την άποψή τους. Τα άτομα λαμβάνονται σοβαρά 

υπόψη και έχουν επιρροή, όταν οι άλλοι εκφράζουν και συζητούν τις απόψεις τους 

(Skirenes & Strandbu, 2006:11, 14). Η έννοια της λεκτικής αλληλεπίδρασης μέσα 

στην τάξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την συμμετοχή των παιδιών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (Skivenes & Strandbu, 2006:17). Γνωρίζουμε ότι για να 

επιτευχθεί η ουσιαστική συμμετοχή και κατά συνέπεια η μάθηση, πρέπει να 

προωθείται ένα δημοκρατικό πνεύμα μέσα στην τάξη, το οποίο διακατέχεται από το 

διάλογο. Η ύπαρξη αλληλεπίδρασης κατά την επικοινωνία και τη συμμετοχή, 

χαρακτηρίζουν μια παιδαγωγική πρακτική υψηλής ποιότητας (Sheridan, 2007  Tholin 

& Jansen, 2012) 
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Μέσα από τη συμμετοχική δημοκρατική συζήτηση είναι δυνατό να ενισχυθεί 

η συμμετοχή των παιδιών στην διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά την εκπαιδευτική 

πράξη. Κατανοούμε ότι παιδιά θα πρέπει να μυηθούν σε ένα εκπαιδευτικό 

περιβάλλον, μέσα στο οποίο προωθείται ο διάλογος και η διαπραγμάτευση μεταξύ 

της ομάδας των συνομηλίκων και των ενηλίκων. Βέβαια πρέπει να διευκρινίσουμε ότι 

στο διάλογο πρέπει οι συμμετέχοντες να είναι ίσοι και ο λόγος τους να έχει την ίδια 

βαρύτητα και αξία (Tholin & Jansen, 2012:38-39). Επιπλέον μέσα από τη συμμετοχή 

και το διάλογο το άτομο μαθαίνει να είναι ενεργός και κριτικός πολίτης, αποκτώντας 

την εμπειρία από ποικίλες κοινωνικές δράσεις (Emanuelson & Sahlström, 2008:219). 

Παράλληλα μελέτες σε τάξεις δείχνουν ότι ένα μεγάλο μέρος του ποσοστού της 

μάθησης, βασίζεται στην αλληλεπίδραση και στη συζήτηση  (Baines, Rubie-Davies & 

Blatchford, 2003: 95  Beuttie, 2002).   

Μέσα από τη διαλογική διαδικασία τα παιδιά εθίζονται στο να κατανοούν την 

άποψη των άλλων (Turnbull & Carpendalle, 2001). Με λίγα λόγια με τον διάλογο 

κατά την εκπαιδευτική διαδικασία (και όχι μόνο), τα παιδιά θα κατανοήσουν όχι μόνο 

ότι τα ίδια έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και να εκθέτουν με παρρησία την άποψή 

τους, άλλα και ότι και οι άλλοι έχουν το αντίστοιχο δικαίωμα. Επιπλέον μπαίνουν 

στην διαδικασία να ακούν και να σέβονται τη διαφορετική άποψη του συνομιλητή 

τους. Έτσι εκπαιδεύονται στο να αποδέχονται και να σέβονται κάθε μορφή 

διαφορετικότητας (Hart, 1992: 35  Tholin & Jasen, 2012:37, 39).   

 Επιπροσθέτως κάτι που πρέπει να έχουμε στο μυαλό, μας κατά την 

προσπάθεια μας να ενισχύσουμε τη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 

είναι ότι κάθε παιδί είναι διαφορετικό. Όπως είναι φυσικό αντιλαμβάνεται 

διαφορετικά τη συμμετοχή του και κατ' επέκταση συμμετέχει και με διαφορετικό 

τρόπο. Για αυτό ακριβώς το λόγο, ο εκπαιδευτικός χρειάζεται και διαφορετικές 

τεχνικές για να ενισχύσει τη συμμετοχή των παιδιών στη διαδικασία λήψης των 

αποφάσεων (Hart, 1992:31). Ένας κρίσιμος παράγοντας είναι οι εκπαιδευτικοί να 

μπορούν να αναγνωρίζουν τις ικανότητές των μαθητών και να τα παροτρύνουν να τις 

αναπτύξουν (Bae, 2009:395) 

Ένας άλλος καθοριστικός παράγοντας, που βοήθα στην απρόσκοπτη 

συμμετοχή των παιδιών, είναι η προώθηση της κοινωνικής και συναισθηματικής 

ανάπτυξης του. Η ανάπτυξη αυτή μπορεί να επιτευχθεί σε ένα περιβάλλον παιχνιδιού 
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μέσα στο σχολείο, με σκοπό να ενισχυθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των 

συνομηλίκων. Το αποτέλεσμα σίγουρα θα είναι ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των 

παιδιών και κατ’ επέκταση η ενίσχυση της ίδιας της συμμετοχής  (Hart, 1992:31 

Lansdown, 2001). Σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ομαδικό 

παιχνίδι και η συνεργατική μάθηση, θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Όπως 

υποστηρίζουν πολλοί, η συνεργασία μεταξύ των παιδιών είναι μια σημαντική πτυχή 

της παιδαγωγικής ποιότητας στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα (Williams & Sheridan, 

2006). Σε ένα πρόγραμμα συνεργατικής μάθησης θεωρείται σημαντικό να ακούγονται 

οι φωνές των παιδιών, «ώστε να συνδιαμορφώνουν το πώς και γιατί θα το μάθουν» 

(Αυγητίδου, 2008). Όπως προσθέτει η Αυγητίδου (2008:29) οι δημοκρατικές 

διαδικασίες δηλώνουν σεβασμό απέναντι στα παιδιά και ενισχύουν τη συμμετοχή 

τους στα δρώμενα του νηπιαγωγείου.  

Οι αντιλήψεις που έχουν οι εκπαιδευτικοί για τη συμμετοχή των παιδιών, 

επηρεάζουν το κατά πόσο τα παιδιά θα εκφράσουν τις απόψεις τους ή όχι (Sheridan 

& Samuelsson, 2003). Πολλοί πιστεύουν ότι τα παιδιά είναι απλά ένα αντικείμενο 

προστασίας (Reynaert, Bouverne-De Bie & Vandevelde, 2009:501). Στο δυτικό 

πολιτισμό θεωρείται ότι η παιδική ηλικία θα πρέπει να είναι μια ευτυχής, ανέμελη, 

και προστατευμένη περίοδος. Σαφώς τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται, αλλά την 

ίδια στιγμή, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ανθρώπινα όντα που έχουν 

δικαιώματα. Οι ενήλικες λοιπόν, πρέπει πρώτα να αναγνωρίσουν ότι ένα παιδί είναι 

ένα άτομο ικανό να σχηματίσει γνώμη (Skivenes & Strandbu, 2006:15). Το πρόβλημα 

είναι να θεωρούμε την έκφραση των απόψεών των παιδιών ως ένα απλό γεγονός. 

Αντιθέτως τα επιχειρήματα τους πρέπει να προκαλούν την προσοχή μας, να 

λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και πρέπει να περιλαμβάνονται στις αποφάσεις 

(Skivenes & Strandbu, 2006:15-16). 

Ένας επιπλέον παράγοντας, που προωθεί την ενίσχυση της συμμέτοχής στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, είναι το ευχάριστο κλίμα μέσα στη τάξη. Η 

δημιουργία δηλαδή ενός περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο τα παιδιά αισθάνονται πιο 

άνετα στο να συμμετέχουν μαζί με τους ενήλικες (Wyness, 2012:434). Επιπροσθέτως 

ευρήματα μελέτης δείχνουν ότι βοηθά αρκετά στη προώθηση της συμμετοχής, η 

ενίσχυση του αισθήματος του ανήκειν. Όπως υποστηρίζεται δημιουργώντας 

ευχάριστες στιγμές με την ομάδα και βοηθώντας τα παιδιά να αναπτύξουν μια θετική 
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σχέση μεταξύ τους καθώς και με τους ενήλικες γύρω τους, ο βαθμός της συμμετοχής 

τους αυξάνεται (Mesquita-Pires, 2012:572).  

Παράλληλα τονίζεται ότι η βελτίωση της συμμετοχής, σχετίζεται με τον 

εμπλουτισμό του χώρου και των υλικών και την οργάνωση ενός ευέλικτου 

προγράμματος κατά τη καθημερινή ρουτίνα (Mesquita-Pires, 2012:573). Σε μελετητή 

που ασχολήθηκε με τις απόψεις των παιδιών, σχετικά με τη συμμετοχή τους κατά την 

εκπαιδευτική διαδικασία, ο εμπλουτισμός των υλικών και των διαδικαστικών 

τεχνικών παίξανε σημαντικό ρόλο (Darey, Bruke & Shaw, 2010:18). Οι εκπαιδευτικοί 

θα πρέπει να χρησιμοποιούν το χρόνο, το χώρο, τα υλικά, και τις διδακτικές 

στρατηγικές με ευέλικτους τρόπους ώστε να καλύπτονται οι ποικίλες ανάγκες του 

διδασκομένου (Mills et al. 2014:335). Ένας επιπλέον κρίσιμος παράγοντας είναι να 

μην υπάρχει έλεγχος μόνο από τον εκπαιδευτικό και να μην συγκεντρώνει όλη την 

εξουσία στο πρόσωπό του. Για το φαινόμενο της «εξουσίας» θα μιλήσουμε 

εκτενέστερα στη συνέχεια. 

Κατανοούμε εν ολίγοις ότι για να ενισχυθεί η συμμετοχή των παιδιών στη 

λήψη αποφάσεων, είναι σημαντικό να δίνεται η δέουσα βαρύτητα στις απόψεις τους 

(Lansdown, Jimerson & Shahroozi, 2014:5). Τα παιδιά θα πρέπει να αντιμετωπίζονται 

ως ισότιμοι εταίροι, χωρίς να υποτιμούνται οι δυνατότητες τους. Είναι αναγκαίο οι 

εκπαιδευτικοί λοιπόν να μπορέσουν να έρθουν κοντά στα παιδιά και να κατανοήσουν 

τις απόψεις τους και τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τον κόσμο (Emilson & 

Folkesson, 2007:221). 

Ωστόσο οι προσπάθειες μόνο από την πλευρά των εκπαιδευτικών δεν αρκούν. 

Η ενίσχυση των παιδιών στην διαδικασία λήψης των αποφάσεων κατά την 

εκπαιδευτική διαδικασία, θα πρέπει να έχει συλλογικό χαρακτήρα και γίνει σε 

συνεργασία με όλους τους φορείς που ασχολούνται με την εκπαίδευση και τη 

φροντίδα του παιδιού. Τα παιδιά χρειάζονται χώρο για να εκφράσουν τις απόψεις 

τους. Αρχικά οι τοπικές και εθνικές αρχές πρέπει να εισάγουν ευκαιρίες, μέσω των 

οποίων θα ακουστούν οι φωνές των παιδιών και των νέων. Οι δημόσιες υπηρεσίες θα 

πρέπει να δημιουργήσουν μηχανισμούς ανατροφοδότησης, με τους οποίους τα παιδιά 

θα μπορούν να μοιραστούν τις ανησυχίες, τις εμπειρίες και τις ιδέες τους για τη 

βελτίωση της ποιότητας και της πρόσβασης στη συμμετοχή (Lansdown, 2014:117). 
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Τα κράτη επιπλέον θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι σχολικές μονάδες 

πληρούν ορισμένες προδιαγραφές ποιότητας στη φροντίδα των παιδιών (Reynaert, 

Bouverne-De Bie & Vandevelde, 2009:522). Το σίγουρο είναι ότι χρειαζόμαστε 

συνεχής επένδυση τοπικά και εθνικά πάνω στην πληροφόρηση για το δικαίωμα που 

έχουν τα παιδιά να εκφράζουν τις απόψεις τους και να παίρνουν αποφάσεις. Η 

εκπαίδευση και η ενημέρωση των εκπαιδευτικών πάνω στο θέμα, έχει εξίσου μεγάλη 

βαρύτητα. Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται εκπαίδευση κατά τη διάρκεια των σπουδών 

τους, αλλά και αργότερα ως επαγγελματίες. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών πρέπει 

να έχει ως σκοπό να τους παρέχει γνώσεις, με τις οποίες θα μπορέσουν να δώσουν 

καλύτερες ευκαιρίες συμμετοχής στα παιδιά από τη προσχολική κιόλας ηλικία 

(Samuelsson, 2010:121). Συγκεκριμένα στην προσχολική αγωγή οι εκπαιδευτικοί θα 

πρέπει να γνωρίζουν πώς να ενισχύσουν τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, όχι 

μόνο στις ελεύθερες δραστηριότητες αλλά και στις οργανωμένες (Berthelsen & 

Brownlee, 2005:11). Επιπροσθέτως απαιτείται η ενημέρωση, σε ευρύτερο κοινωνικό 

επίπεδο, για το δικαίωμα που έχουν τα παιδιά στο να ακούγεται η άποψη τους 

(Lansdown, 2014:117).   

 

Οι περιορισμοί στη συμμετοχή κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία στις περισσότερες περιπτώσεις οι ενήλικες είναι 

υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τα παιδιά. Έτσι η συμμέτοχή του 

παιδιού περιορίζεται συχνά στο να είναι ένας παθητικός αποδέκτης των αποφάσεων 

αυτών (Αυγητίδου, Γεωργοπούλου &  Μουταφίδου, 2013). Η καλύτερη συμβουλή 

που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι ότι «οι ενήλικες χρειάζεται να 

προσανατολιστούν προς το παιδί. Τα ίδια τα παιδιά είναι ήδη 

αυτοπροσανατολισμένα» (Πανταζής, 2009). 

Για πολλούς, θεωρείται ανώφελο να προσπαθεί μια κοινωνία να εξασφαλίσει 

την κοινωνική δικαιοσύνη μόνο μέσω των θεσμών και των νόμων. Αυτό που πρέπει 

γίνει επιπλέον, είναι να μπορέσει να εμφυσήσει μέσα από την εκπαίδευση το 

δημοκρατικό ιδεώδες από την προσχολική εκπαίδευση και κατά συνέπεια την ανάγκη 

για δικαιοσύνη σε κάθε αυριανό πολίτη (Dunne, 2007:6). Σε αυτή την προσπάθεια η 

ενίσχυση της συμμετοχής των παιδιών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, κατά την 

εκπαιδευτική διαδικασία, κρίνεται επιτακτική.  
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Πως θα εξασφαλιστεί όμως η συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία; 

Φυσικά το βάρος πέφτει στον εκπαιδευτικό. Κανένα παιδί δεν ευθύνεται για το ότι 

δεν συμμετέχει. Προσδίδοντας ταμπέλες του τύπου «αδιάφορος» ή «ζωηρός» ή 

ακόμα κάνοντας κατηγοριοποιήσεις ικανότητας17 όπως «έξυπνος» ή «κακός 

μαθητής», το μόνο που καταφέρνουμε είναι να αποκλείουμε τον εαυτό μας από το 

φαινόμενο και να αποποιούμαστε των ευθυνών μας. Αν οι ίδιοι ξεπεράσουμε κάποιες 

αναχρονιστικές μας αντιλήψεις, θα δούμε ότι τελικά τα παιδιά μπορούν συμμετέχουν 

ενεργά στο μάθημα. 

Στην σύγχρονή εποχή και με την αυξανόμενη ζήτηση για σχολική αριστεία, 

στα πλαίσια ενός τεχνοκρατικού μοντέλου, οι πρακτικές του εκπαιδευτικού γίνονται 

ολοένα και πιο υλοκεντρικές. Οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται πολλές φορές 

εγκλωβισμένοι σε νοοτροπίες που υπολογίζουν την εκπαίδευση με ποσοτικά κριτήρια 

και όχι με ποιοτικά (Κοσμόπουλος, 2006:36). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δίνεται 

έμφαση σε παγιωμένες και παραδοσιακές εκπαιδευτικές πρακτικές. Στη περίπτωση 

μας, στην προσχολική εκπαίδευση δίνονται εργασίες οι οποίες δεν προωθούν την 

κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητα. Οι παραδοσιακές πρακτικές των νηπιαγωγών 

περιορίζονται σε φύλλα εργασίας ή σε κατασκευές που στην ουσία απλώς 

εκτελέστηκαν από τα παιδιά, έτσι ώστε να υπάρχει ένα αποτέλεσμα «αρεστό» στα 

μάτια των ενηλίκων. Αυτό που μας προβληματίζει είναι ότι στο βωμό των «άριστων» 

επιδόσεων, πολύ συχνά ο εκπαιδευτικός περιορίζεται στην τήρηση των αναλυτικών 

προγραμμάτων όσον αφορά την ανάπτυξη των γνωστικών πεδίων, αμελώντας ίσως το 

σημαντικότερο: τη δημιουργία κοινωνικών υποκειμένων. Σίγουρα είναι 

δικαιολογημένη και η θέση των εκπαιδευτικών, καθώς πιέζονται για την εκπλήρωση 

πολλών γνωστικών στόχων κατά τη διαρκεί της σχολικής χρονιάς. Το συγκεκριμένο 

γεγονός τους δημιουργεί την ανησυχία ότι η ενίσχυση της συμμετοχής στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων θα απαιτεί πολύ προσπάθεια, η οποία θα ήταν καλύτερο να 

δαπανηθεί για την ίδια την εκπαίδευσή (Lundy, 2007:930). 

 Ένα σημαντικό εμπόδιο στην εφαρμογή του Άρθρου 12 μέσα στο χώρο του 

σχολείου, είναι το ότι οι ενήλικες συχνά υποτιμούν τις ικανότητες των παιδιών. Τα 

αντιμετωπίζουν μόνο ως μικρά και «αξιαγάπητα» άτομα, των οποίων η μόνη ανάγκη 

                                                 
17Blackledge & Hunt (2000:331). Γίνεται αναφορά στις κατηγοριοποιήσεις που κάνουν οι 

εκπαιδευτικοί για τους μαθητές τους, σαν ένα σύστημα ταξινόμησης. Η συμπεριφορά των 

μαθητών ερμηνεύεται μέσω αυτών των κατηγοριών και κατά συνέπεια χαρακτηρίζονται 

«έξυπνοι», «κουτοί» κλπ.  
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είναι η φροντίδα. Υποστηρίζεται παράλληλα ότι δίνοντας στα παιδιά το δικαίωμα να 

παίρνουν αποφάσεις, χάνεται η παιδικότητά τους (Lansdown, 2001). Τα παιδιά όμως 

δεν είναι μόνο αξιαγάπητα. Στην κοινωνική ζωή τους έχουν χαρακτηριστικά 

ενηλίκων (Χόλτ, 1979) και για αυτόν ακριβώς το λόγο θα πρέπει να αντιμετωπίζονται 

ως ισότιμα άτομα με ιδιαιτερότητες και προτιμήσεις. 

Παράλληλα ο φόβος των ενηλίκων, για μια πιθανή απώλεια εξουσίας, 

περιορίζει τη λήψη αποφάσεων. Οι περισσότεροι υποστηρίζουν ότι τα παιδιά θα 

γίνουν απείθαρχα, αν τους δοθεί η ελευθέρια να παίρνουν αποφάσεις ή θα χάσουν το 

σεβασμό τους προς τους κηδεμόνες τους (Lansdown, 2001 Skivenes & Strandbu, 

2006:21). Υπάρχει επιπλέον η ανησυχία ότι δίνοντας στα παιδιά περισσότερο έλεγχο, 

θα υπονομευτεί η εξουσία και θα διαταραχθεί το σχολικό περιβάλλον (Lundy, 2007: 

929). Αυτό ωστόσο πηγάζει από την απροθυμία των ενηλίκων να μοιραστούν 

εξουσίες με τα παιδιά. Ο φόβος, βάζει εμπόδια στα παιδιά στο να αναπτύξουν την 

κριτική τους σκέψη και να διαμορφώσουν την προσωπικότητά τους. Είναι πολύ 

σημαντικό λοιπόν οι εκπαιδευτικοί να κατανοήσουν ότι η άσκηση του δικαιώματος 

του παιδιού για συμμετοχή, σε καμία περίπτωση δεν περιορίζει τα δικά τους 

δικαιώματα ή την εξουσία τους. 

Ένας από τους κυριότερους ανασταλτικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη 

συμμετοχή, αποτελεί η αντίληψή μας για την ανάπτυξη του παιδιού. Πολλοί 

εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι κάθε παιδί μπορεί να κρίνει και να εκφέρει κάποια άποψη, 

σε συνάρτηση μόνο με την ηλικία του και τα λεγόμενα στάδια ανάπτυξής του. 

Ωστόσο θα πρέπει να ξεφύγουν από την παγίδα αυτή. Θα προωθούνταν αρκετά η 

ενεργητική συμμετοχή μέσα στην τάξη, αν ξέφευγαν από την αυστηρή αντίληψη  ότι 

οι ικανότητες του παιδιού ορίζονται μόνο από την ηλικία τους (Berthelsen & 

Brownlee, 2005:4). Η Σοφού (2011:8) υποστηρίζει ότι «η παραδοσιακή αντίληψη η 

οποία απέκλειε τη δυνατότητα στα παιδιά να εμπλέκονται ενεργά με την αιτιολογία 

ότι το αναπτυξιακό τους επίπεδο δεν τους επιτρέπει να εκφράσουν άποψη ή να 

περιγράψουν και να ερμηνεύσουν τη ζωή τους, δεν είναι πλέον αποδεκτή». Στο 

γεγονός αυτό βοήθησε η επανεννοιολόγηση της εικόνας του παιδιού, η οποία 

αποτέλεσε το κλειδί για να μπορούν να ασκούν τα παιδιά το δικαίωμα τους για 

συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων. Παράλληλα αποτέλεσε ένα επαγγελματικό κίνητρο 

για τους εκπαιδευτικούς ώστε αλλάξουν τις πρακτικές τους (Mesquita-Pires, 

2012:574). 
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Πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα των Avgitidou & Likomitrou (2013) που 

κατέγραψαν τις απόψεις Ελληνίδων παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας για την 

παιδική ηλικία, έδειξαν ότι ο κυρίαρχος «λόγος» της απρόσκοπτης συμμετοχής των 

παιδιών στη λήψη αποφάσεων είναι η εικόνα που έχουν για αυτά ως «μειονεκτικής» 

ομάδας. Σε μελέτη που κατέγραψε τις απόψεις φοιτητών παιδαγωγικού τμήματος 

σχετικά με την παιδικότητα, παρατηρούμε συναφή ευρήματα. Οι μελλοντικοί 

εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους θεωρούν ότι τα παιδιά μπορούν να αποφασίζουν 

για θέματα που τα αφορούν αλλά κάτω από προϋποθέσεις. Μια από αυτές είναι 

καθοδήγησή των ενηλίκων (Avgitidou, Pnevmatikos & Likomitrou, 2013:401). Αυτή 

η αντίληψη θέτει περιορισμούς και δεν εξασφαλίζει την αυθεντική συμμετοχή, αλλά 

περισσότερο τείνει να θεωρηθεί « tokenism18». 

Από την άλλη υπάρχουν εκπαιδευτικοί που υποστηρίζουν ότι τα παιδιά θα 

γίνουν απείθαρχα, αν τους δοθεί η ελευθέρια να παίρνουν αποφάσεις ή θα χάσουν το 

σεβασμό τους προς τους κηδεμόνες τους. Αυτό ωστόσο πηγάζει από την απροθυμία 

τους να μοιραστούν εξουσίες με τα παιδιά (Lansdown, 2001). Η πρακτική για την 

ενεργό συμμετοχή των μαθητών στη λήψη αποφάσεων δεν πρέπει να παρουσιάζεται 

ως επιλογή, η οποία είναι το δώρο των ενηλίκων, αλλά ως μια νομική επιταγή που 

είναι το δικαίωμα των παιδιών (Lundy, 2007: 931). 

Στην συνέχεια συναντάμε ένα πολύ σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα, ο 

οποίος περιορίζει τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων μέσα στην τάξη. Η αδυναμία 

των ενηλίκων να πάρουν σοβαρά το δικαίωμα των παιδιών για συμμετοχή, σιγουρά 

δυσκολεύει την κατάσταση (Perry-Hazan, 2016). Αρκετοί υποστηρίζουν  ότι δίνοντας 

στα παιδιά το δικαίωμα να παίρνουν αποφάσεις χάνεται η παιδικότητά τους 

(Lansdown, 2001) και αυτή όμως η επιχειρηματολογία καταρρίπτεται. Τα παιδιά δεν 

είναι μόνο χαριτωμένα. Στην κοινωνική ζωή τους έχουν χαρακτηρίστηκα ενηλίκων 

(Χόλτ, 1997)  και για αυτόν ακριβώς τον λόγο θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ίσα 

άτομα με ιδιαιτερότητες και προτιμήσεις. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι ικανά 

να μεταφέρουν τις εμπειρίες τους, τις σκέψεις και τα συναισθήματα μέσα από πολλές 

μορφές έκφρασης (Waller & Bitou, 2011:16). Επιπροσθέτως από πολύ μικρή ηλικία 

                                                 
18Είναι ένα από τα σκαλοπάτια συμμετοχής του Hart. Συγκεκριμένα όταν τα παιδιά φαίνεται 

εκφράζουν την άποψή τους, αλλά στη πραγματικότητα έχουν λίγη ή καθόλου επιλογή για 

αυτό που κάνουν ή για το πώς συμμετέχουν.  
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είναι ικανά να διαμορφώσουν άποψη, ακόμα και αν δεν είναι ικανά να την 

εκφράσουν λεκτικά (Badjie, 2012:23). 

Για να φτάσουμε στο ανώτερο επίπεδο συμμετοχής και να το διασφαλίσουμε 

στην εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει, όπως κατανοούμε, να μειώσουμε την 

εκπαιδευτική μας «αυθεντία». Μέσα στην τάξη η εκπαιδευτική αυθεντία αποτελεί 

πηγή γνώσεων, οι οποίες δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αμφισβητηθούν 

(Κυρίδης, 2010). Οι ενήλικες βρίσκονται σε θέση ισχύος καθώς πιστεύουν ότι έχουν 

την εξουσία να αποφασίζουν τι είναι καλό και τι όχι για τα παιδιά, ενώ θεωρούν ότι 

τα ίδια δεν είναι ικανά να παίρνουν τέτοιες αποφάσεις (Avgitidou, Pnevmatikos & 

Likomitrou, 2013:393). Οι γονείς και οι δάσκαλοι αποτελούν φορείς εξουσίας 

(Καλογιαννάκη, 2011). Έχουμε έτσι ένα κοινωνικό πλαίσιο, όπου η εξουσία και η 

δύναμη των ενηλίκων είναι απόλυτη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος των παιδιών 

ως πολίτων καθορίζεται από το βαθμό στον οποίο γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα 

συμμετοχής τους (Smith, 2009:149). 

Αυτή η εκπαιδευτική «αυθεντία» είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα 

για την απρόσκοπτη συμμετοχή των παιδιών στη λήψη αποφάσεων. Το γεγονός αυτό 

σίγουρα δεν βοηθά τα παιδιά να φτάσουν στην κορυφή της «σκάλας της 

συμμετοχής». Σε διδακτικές πρακτικές κατά τις οποίες οι δραστηριότητες των 

παιδιών διαχωρίζονται από των ενήλικών, ελλοχεύει ο κίνδυνος να χαθεί η 

συμμετοχή των παιδιών (Berthelsen & Brownlee, 2005:12). Επιπλέον η εκπαιδευτική 

αυθεντία δημιουργεί μια ισχυρή ιεραρχία μέσα στην τάξη, η οποία περιορίζει τη 

συμμετοχή των παιδιών (Emilson & Folkesson, 2007:235). Διαπολιτισμικές έρευνες 

δείχνουν ότι οι ικανότητες των παιδιών επηρεάζονται κατά πολύ από το πλαίσιο, τις 

προσδοκίες, την κουλτούρα και το επίπεδο υποστήριξης (Lansdown, 2014:180). Οι 

αντιλήψεις που έχουν οι εκπαιδευτικοί για τα παιδιά αλλά και για την κοινωνία 

γενικότερα σίγουρα επηρεάζουν το κατά πόσο θα εκφράσουν τις απόψεις τους ή όχι. 

Οι κανονιστικές θεσμικές πρακτικές, που ορίζουν την κυρίαρχη κουλτούρα της 

κοινωνίας, συμπεριλαμβάνουν ή αποκλείουν ορισμένα άτομα από τη συμμέτοχή 

ακόμα και μέσα στο σχολικό περιβάλλον (Moosa-Mitha, 2005:370). Για τον Bourdieu 

το εκπαιδευτικό σύστημα (περισσότερο από τη εκκλησία και τη οικογένεια) είναι 

υπεύθυνο για τη μετάδοση της κοινωνικής ανισότητας (Swartz,1997:190). Αν 

βασιστούμε σε αυτή τη θεωρία, μπορούμε να υποθέσουμε ότι τα παιδιά που ανήκουν 
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σε ανώτερα κοινωνικά στρώματα, έχουν περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής, μέσα 

στο σχολικό περιβάλλον.   

Η κοινωνική τάξη λοιπόν, η αναπηρία και η εθνικότητα είναι παράγοντες που 

επηρεάζουν τη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων (Ward & Heam, 

2009:9). Σε κάποιες περιπτώσεις, πιθανές ρατσιστικές και σεξιστικές αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών μπορεί να επηρεάσουν την αντίληψη τους για τη συμμέτοχή και κατά 

συνέπεια να περιοριστούν συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες (Moosa-Mitha, 

2005:385). Οι αντιλήψεις αυτές μπορεί να επηρεάσουν τις αξίες που διδάσκονται τα 

παιδιά και που δεν υπάρχουν στο επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα. Εμπειρικά 

αποτελέσματα δείχνουν ότι το κρυφό αναλυτικό19 πρόγραμμα στην καθημερινή 

σχολική ζωή, μπορεί να εξουδετερώσει την επίσημη πρόθεση για δημοκρατική αγωγή 

του πολίτη (Τhornberg & Elvstrand, 2012:52).  

Άλλος παράγοντας που επηρεάζει αρνητικά τη συμμετοχή των παιδιών στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά την εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να θεωρηθεί 

ο έλεγχος, οι διορθώσεις και οι κλειστές ερωτήσεις που τίθενται από τους 

εκπαιδευτικούς (Bae, 2009:398). Το κλασικό μοντέλο διδασκαλίας που βασίζεται 

στην ερώτηση- απάντηση δεν δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να εκφραστούν ελεύθερα.  

Παράλληλα πρέπει να εξαλειφθεί το φαινόμενο των τιμωριών. Η σωματική και η 

συναισθηματική τιμωρία ενισχύει μόνο τις υπάρχουσες άνισες σχέσεις εξουσίας 

μεταξύ παιδιών και ενηλίκων20. Αντιθέτως ο δάσκαλος πρέπει να λειτουργεί ως 

διευκόλυνσής και να παρέχει πληροφορίες, συμβουλές και υποστήριξη (Lansdown, 

2014:179). Αν ζητήσουμε από τα παιδιά να εξηγήσουν κάτι με δικά τους λόγια και 

ενδιαφερθούμε για αυτά που θα μας πουν, τότε βρισκόμαστε σε ένα καλό ξεκίνημα.  

H ενεργός ακρόαση των παιδιών είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί μια 

δημοκρατική πρακτική στην τάξη (Tholin & Jansen, 2012:43). Οι αυταρχικές μέθοδοι 

διδασκαλίας που μπορεί να χρησιμοποιεί ένας εκπαιδευτικός δε προωθούν τη 

συνεργασία, το διάλογο, την ελεύθερη έκφραση γνώμης και κατ’ επέκταση την 

                                                 
19 Το κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα είναι η σιωπηλή διδασκαλία αντιλήψεων, ιδεών, 

συμπεριφορών και αξιών. Σύμφωνα με του θεωρητικούς της κριτικής παιδαγωγικής, στο 

σχολείο τα παιδιά μαθαίνουν να συμπεριφέρονται μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα. Έτσι οι 

συμπεριφορές που μαθαίνουν είναι σε συνάρτηση με την κοινωνική τάξη από την οποία 

προέρχονται (Χατζηγεωργίου, 2004:109). Το Εκπαιδευτικό σύστημα αναπαραγάγει τις δομές 

των σχέσεων εξουσίας και των συμβολικών σχέσεων ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις 

(Bourdieu,, 1973).    
20 Σελ. 24 στο https://www.unicef.org/eapro/Children_as_Active_Citizens_A4_book.pdf 
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ελεύθερη συμμετοχή 21(Καλογιαννάκη, 2011:35). Αυταρχικές πρακτικές μπορούμε να 

συναντήσουμε σε ερωτήσεις που πιθανότατα προβάλουν ανωτερότητα.  Σε αυτές ο 

εκπαιδευτικός εμφανίζεται ως «μοναδικός θεματοφύλακας της προκατασκευασμένης 

αλήθειας». Αυταρχική πρακτική θεωρείται και η αυθαίρετη απόφασή του για την 

επιβολή τιμωρίας, έπειτα από παράβαση κάποιου κανόνα (Fischer, 2006:275) 

Ένας άλλος παράγοντας που μπορεί να περιορίσει τη συμμετοχή των παιδιών 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, είναι οι πιθανοί πολιτισμικοί φραγμοί. Σε πολλούς 

πολιτισμούς τα παιδιά επιβάλλεται να μένουν σιωπηλά μπροστά στους ενήλικες22. Τα 

παιδιά λοιπόν δεν ενθαρρύνονται να εκφράσουν τις απόψεις τους στο σπίτι ή στο 

σχολείο. Κατανοούμε ότι ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να γνωρίζει το 

κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο από το ο οποίο προέρχεται το κάθε παιδί, έτσι ώστε να 

ενισχύσει τη συμμετοχή.  Πολλοί υποστηρίζουν ότι τα παιδιά που μπορούν να 

εκφράσουν τις απόψεις τους μέσα στο σχολικό και οικογενειακό περιβάλλον, 

αναπτύσσονται καλύτερα από τα παιδιά που δε μπορούν. Κατά συνέπεια έχουμε 

καλύτερα ακαδημαϊκά αποτελέσματα23.  

Το γεγονός ότι οι ενήλικες μπορούν να βρουν λόγους για να μην δίνεται στα 

παιδιά η δυνατότητα να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων, κάνει 

την συζήτηση για το δικαίωμα των παιδιών στη συμμετοχή ακόμα πιο επιτακτική σε 

εκπαιδευτικό και ακαδημαϊκό επίπεδο.  

Λαμβάνοντας υπόψη το θεωρητικό μας πλαίσιο, σκοπός της συγκεκριμένης 

μελέτης είναι πρωτίστως η διερεύνηση των απόψεων των παιδιών για τη συμμετοχή 

τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα σκοπός της έρευνας είναι η 

διερεύνηση του βιώματος των παιδιών για τη συμμετοχή τους στη δράση που 

ενίσχυσε η νηπιαγωγός τους. Επιπλέον σκοπός μας είναι να καταγράψουμε τις 

απόψεις των παιδιών για τη γενικότερη συμμετοχή τους στην διαδικασία λήψης 

αποφάσεων κατά την καθημερινή εκπαιδευτική πράξη. 

Έτσι θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στα εξής δυο βασικά ερευνητικά 

ερωτήματα:  

                                                 
21 Στο Οικονομίδης & Ελευθεράκης (2011). Εκπαίδευση, Δημοκρατία και Ανθρώπινα 

Δικαιώματα.  
22 Σελίδα 7 από το https://www.unicef.org/eapro/Children_as_Active_Citizens_A4_book.pdf 
23 www.unicef.org/eapro/Children_as_Active_Citizens_A4_book.pdf 21. 
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Α. Με ποιον τρόπο βίωσαν τα παιδιά τις δράσεις που σχεδίασαν οι νηπιαγωγοί με 

στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής τους στη λήψη αποφάσεων;  

Β. Ποιες είναι οι απόψεις των παιδιών για τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων 

κατά την καθημερινή εκπαιδευτική πράξη;  

  

Ερευνητικό μέρος 

 

Μέθοδος 

 Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την περάτωση της παρούσας έρευνας, 

είναι η ποιοτική. Όπως γνωρίζουμε μια ποιοτική έρευνα στοχεύει στην περιγραφή, 

ανάλυση, ερμηνεία και κατανόηση κοινωνικών φαινομένων (Καραγεώργος, 2002:19) 

απαντώντας σε ερωτήματα «πως» και «γιατί» (Ιωσηφίδης, 2001), ενώ προσπαθεί να 

ανακαλύψει και τα αποτελέσματα από τις δράσεις του ανθρώπου (Ζαφειρίου, 2003). 

Παράλληλα μας δίνει την δυνατότητα να μετρήσουμε τι γνωρίζει (γνώσεις/ 

πληροφορίες), τι του αρέσει και τι όχι (αξίες και προτιμήσεις) και τι πιστεύει (στάσεις 

και πεποιθήσεις) (Cohen, Manion & Morrison 2007:451-452). Όπως είναι λογικό οι 

ποιοτικές έρευνες στηρίζονται σε λεκτικούς χαρακτηρισμούς και όχι σε αριθμητικά 

δεδομένα (Καραγεώργος, 2002:18).  

 

Ερευνητική τεχνική 

 Βασικό εργαλείο της ποιοτικής έρευνας είναι η συνέντευξη (Verma & 

Mallick, 2004:245), η οποία αποτέλεσε την τεχνική συλλογής των δεδομένων μας. Οι 

συνεντεύξεις που έγιναν για τη διεξαγωγή της έρευνας είχαν ημιδομημένη μορφή, η 

οποία βρίσκεται αναμεσά στα δυο άκρα της «μη δομημένης» και της «δομημένης» 

(Verma & Mallick, 2004:247). Πιο συγκεκριμένα στην ημιδομημένη συνέντευξή 

υποβάλουμε ερωτήσεις κλειστού, αλλά και ανοιχτού τύπου (Καραγεώργος, 

2002:160). Η συγκεκριμένη ερευνητική τεχνική, ανταποκρίνονταν στον τύπο και στο 

θέμα της έρευνας. Σκοπός μας στην εν λόγω μελέτη ήταν να αποφύγουμε την επιβολή 

απαντήσεων στους ερωτώμενους και για αυτό διαλέξαμε την ημιδομημένη 

συνέντευξη, η οποία δεν έχει αυστηρή δόμηση. Επιπλέον δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή 

ώστε να μην πάρει η συνέντευξη χαρακτήρα ανάκρισης (Μαντάς & Ντάνος, 1993). 
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Για αυτό το λόγο προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα κλίμα συζήτησης 

τονίζοντας στους συμμετέχοντες ότι δεν υπάρχει σωστή και λάθος απάντηση.  

Οι Kahn και Cannell ορίζουν τη συνέντευξη ως ένα εξειδικευμένο είδος 

προφορικής αλληλεπίδρασης. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για μια «προφορική 

ανταλλαγή απόψεων δυο ατόμων, στην οποία ο ερωτών θέλει να συλλέξει 

πληροφορίες (δεδομένα) για τις σκέψεις, τις πεποιθήσεις και τις ιδέες του 

ερωτώμενου για ένα συγκεκριμένο θέμα» (Καραγεώργος, 2002:159 Φίλιας, 

2000:130 Cohen, Manion & Morrison, 2007:449). Ο σκοπός της δεν είναι μόνο η 

συλλογή δεδομένων για θέματα που σχετίζονται με τη ζωή, αλλά είναι μέρος της 

ίδιας της ζωής (Cohen, Manion & Morrison, 2007:449). Εφόσον θέλαμε να μάθουμε 

τις απόψεις και τις αντιλήψεις των συμμετεχόντων θεωρήσαμε ότι ήταν κατάλληλο 

να κάνουμε προσωπικές συνεντεύξεις, έτσι ώστε να μην επηρεάζεται η κρίση τους 

από απαντήσεις άλλων. Η προσωπική συνέντευξη είναι η τεχνική που 

χρησιμοποιείται περισσότερο, καθώς είναι ευέλικτη και άμεση. Στην περίπτωση μας, 

πρόσφερε αμεσότητα και μας βοήθησε να συλλέξουμε πληροφορίες από τις 

βιωματικές εμπειρίες των συμμετεχόντων, καθώς και τις απόψεις και τις αντιλήψεις 

τους για τη συμμετοχή τους στις δράσεις που έλαβαν χώρα στην τάξη τους, αλλά και 

στην εκπαιδευτική διαδικασία γενικότερα. 

Οι ερωτήσεις της παρούσας μελέτης χωρίστηκαν σε δυο κατηγορίες. Η πρώτη 

έχει να κάνει με τις ειδικές ερωτήσεις που έγιναν στους συμμετέχοντες και αφορούν 

τη δράση, η οποία έλαβε χώρα στην τάξη τους με σκοπό να ενισχυθεί η συμμετοχή 

τους. Κατανοούμε λοιπόν ότι οι ειδικές αυτές ερωτήσεις προσαρμόστηκαν στη δράση 

της κάθε τάξης και είχαν ως σκοπό να απαντήσουν στο πρώτο ερευνητικό μας 

ερώτημα. Πιο συγκεκριμένα προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε το βίωμα των παιδιών 

για τη συμμετοχή τους στη δράση που ενίσχυσε η νηπιαγωγός τους.  Έπειτα έχουμε 

μια επιπλέον κατηγορία ερωτήσεων, η οποία καλείται να απαντήσει στο δεύτερο 

ερευνητικό μας ερώτημα. Η συγκεκριμένη ομάδα ερωτημάτων πραγματεύεται τις 

απόψεις των παιδιών για τη γενικότερη συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων κατά την καθημερινή εκπαιδευτική πράξη. Να σημειώσουμε ότι πολλές 

από αυτές τις ερωτήσεις βασίστηκαν σε προηγούμενη έρευνα  για την συμμετοχή των 

παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία των Sheridan και Samuelsson. Επιπλέον 

πρέπει να αναφέρουμε ότι η ερευνήτρια έχει ξαναχρησιμοποιήσει ως εργαλείο το 
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ερωτηματολόγιο των Sheridan και Samuelsson σε προηγούμενη μελέτη24, που 

αφορούσε το δικαίωμα των παιδιών για συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Αυτό σίγουρα βοήθησε την ερευνήτρια να έχει μια καλύτερη κατανόηση των 

ζητουμένων, βασισμένη στις προηγούμενες εμπειρίες της.  

Όλες οι ερωτήσεις που έγιναν στα παιδιά, βρίσκονται στο παράρτημα. 

Συγκεκριμένα παρατίθενται οι απομαγνητοφωνήσεις των συνεντεύξεων που έγιναν. 

Ωστόσο, ο όγκος των απομαγνητοφωνήσεων ήταν αρκετά μεγάλος διότι είχαμε 

αρκετούς συμμετέχοντες και δεν ήταν εφικτό να συμπεριληφθούν όλα στην εν λόγω 

εργασία. Έτσι μελετήσαμε τα αρχεία και έπειτα από μια πρώτη επεξεργασία, 

επιλέξαμε να παραθέσουμε τις απαντήσεις που ήταν σχετικές με την ερώτηση μας25.   

Επιπλέον είναι σημαντικό να προσθέσουμε ότι προσπαθήσαμε το λεξιλόγιο 

του οδηγού συνέντευξης να είναι κατανοητό. Οι ερωτήσεις διατυπώθηκαν σε γλώσσα 

που θα μπορούσαν όλοι οι συμμετέχοντες μας να κατανοήσουν. Ανάλογα βέβαια με 

την ανταπόκριση των νηπίων υπήρξε σε κάποιες περιπτώσεις διαφορετική 

διατύπωση, χωρίς να αλλάζει φυσικά το νόημα της ερώτησης. Στις περιπτώσεις που 

κάποιο παιδί δεν απαντούσε αμέσως, δεν προσπερνούσαμε την ερώτηση αλλά την 

αναδιατυπώναμε και την υποβάλαμε ξανά. Αυτό το γεγονός ήταν και ένα από τα 

πλεονεκτήματα της συνέντευξης, που μας έδινε την δυνατότητα να τροποποιούμε την 

ερώτηση προσπαθώντας να γίνει πλήρως κατανοητή από τον ερωτώμενο 

(Καραγεώργος, 2002:163). Παράλληλα δίναμε το χρόνο στο/στη 

συνεντευξιαζόμενό/ή να σκεφτεί, ώστε να μη πιέζεται (Καραγεωργός, 2002:162). 

Επίσης προσπαθήσαμε να αποφύγουμε καθοδηγητικές ερωτήσεις, προσέχοντας 

ιδιαίτερα να μη χρησιμοποιούμε «φορτισμένες» ή υποτιμητικά χρωματισμένες λέξεις 

και ρήματα (Cohen, Manion & Morrison, 2007:419). 

 

Το πλαίσιο της έρευνας 

Η συνέντευξη έγινε κατόπιν συνεννόησης με την εκπαιδευτικό των νηπιαγωγείων. Οι 

συγκεκριμένες τάξεις επιλέχθηκαν διότι συμμετείχαν σε δράσεις για την ενίσχυση της 

συμμετοχής των παιδιών, στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής της Βασιλικής 

                                                 
24Νικολοπούλου Ευαγγελία (2016), «Το δικαίωμα του Παιδιού για συμμετοχή στην 

εκπαιδευτική διαδικασία: οι απόψεις των παιδιών». Παιδαγωγική Εταιρία Ελλάδος: 9ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Ερευνά».  
25Βρίσκονται στο Παράρτημα Β’ , από τη σελίδα 111 μέχρι τη σελίδα 159. 
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Αλεξίου. Για λόγους ανωνυμίας, επιλέξαμε να ονομάσουμε τις τέσσερεις τάξεις που 

συμμετείχαν στην ερευνά μας με τα ονόματα: Νηπιαγωγείο 1, Νηπιαγωγείο 2, 

Νηπιαγωγείο 3 και Νηπιαγωγείο 4. Όπως αναφέραμε προηγουμένως, οι τάξεις αυτές 

πριν συμμετάσχουν στην παρούσα έρευνα, έκαναν κάποιες δράσεις για την ενίσχυση 

της συμμετοχής των παιδιών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι νηπιαγωγοί 

προσπάθησαν να ενισχύσουν τα παιδιά, έτσι ώστε τα ίδια να πάρουν πρωτοβουλίες 

και να αποφασίσουν για τις δράσεις οι οποίες προέκυψαν από τις συγκεκριμένες 

ανάγκες της κάθε τάξης. Σε αυτό το σημείο αξίζει να μιλήσουμε για τις δράσεις που 

προηγήθηκαν της παρούσας έρευνας, ώστε να κατανοήσουμε ευκολότερα το πλαίσιο 

μέσα στο οποίο έλαβε χώρα.  

Στο νηπιαγωγείο 1 το ζήτημα προέκυψε από την επιθυμία των παιδιών, να 

επιστρέψουν στο κανονικό τους σχολείο. Το κτίριο του νηπιαγωγείου έχει κριθεί 

ακατάλληλο και το νηπιαγωγείο φιλοξενείται στο χώρο του βρεφονηπιακού σταθμού. 

Ο βρεφονηπιακός σταθμός δεν διαθέτει μεγάλη αυλή και πολλές φορές πηγαίνουν 

απέναντι στην αυλή του νηπιαγωγείου για να παίξουν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα 

παιδιά να συζητούν συχνά το θέμα της ακαταλληλότητας του κτιρίου και να 

επιθυμούν να κάνουν εκεί και το μάθημα τους. Αυτή η επιθυμία είναι που ανέδειξε 

και το ζήτημα. Η εκπαιδευτικός λοιπόν έθεσε τον προβληματισμό στα παιδιά, για τον 

αν υπάρχει κάποιος τρόπος να γυρίσουν στο παλιό νηπιαγωγείο. Θέλησε να μάθει τις 

ιδέες των παιδιών για το τι μπορεί να γίνει και τι πρέπει, ενώ επίσης τι πιστεύουν ότι 

μπορούν να κάνουν τα ίδια για αυτό. Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν 

εδώ, ήταν αρχικά η συζήτηση με όλα τα παιδιά στην παρεούλα. Στην συνέχεια έγινε 

καταγραφή των προτάσεων των παιδιών για το τι πιστεύουν ότι πρέπει να κάνουν, 

ώστε να επισκευαστεί το σχολείο τους. Τέλος αποφασίστηκε να γράψουν ένα γράμμα 

στο δήμαρχο, έτσι ώστε να του γνωστοποιήσουν το αίτημά τους.  

Το  νηπιαγωγείο 2 είδαμε ότι αντιμετωπίζει ένα ζήτημα χώρου, το οποίο 

προκύπτει από το ίδιο πρόβλημα που έχει και η παραπάνω τάξη. Το κτίριο του 

νηπιαγωγείου έχει κριθεί ακατάλληλο με αποτέλεσμα και αυτή η τάξη να 

φιλοξενείται στο βρεφονηπιακό σταθμό. Η αίθουσα στην οποία κάνουν μάθημα τα 

παιδιά είναι αρκετά μικρή, όπως παρατηρήσαμε και δεν υπάρχει αρκετός χώρος για 

να παίζουν τα παιδιά άνετα. Έτσι στη συγκεκριμένη περίπτωση η δράση που έγινε, 

προέκυψε από την ανάγκη των παιδιών για περισσότερη κίνηση και χώρο στο 

παιχνίδι. Όπως και στη προαναφερθείσα τάξη, έτσι και σε αυτή, όταν ο καιρός το 
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επιτρέπει τα παιδιά πηγαίνουν και παίζουν απέναντι στην αυλή του νηπιαγωγείου. 

Ωστόσο τέθηκε το ζήτημα για το τι μπορούν να κάνουν στην τάξη ώστε να έχουν 

περισσότερο χώρο για παιχνίδι , όταν ο καιρός δεν είναι καλός και δε μπορούν να 

βγουν έξω. Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιηθήκαν κατά την διάρκεια της 

δράσης ήταν αρχικά η συζήτηση για το θέμα στην ολομέλεια της τάξης. Έπειτα έγινε 

καταγραφή των προτάσεων των παιδιών, για το πώς πιστεύουν ότι πρέπει να παίζουν 

μέσα στη τάξη. Στην συνέχεια έγινε η δημιουργία της αφίσας.  

Στο Νηπιαγωγείο 3, ο χώρος του σχολείου έχει μια αρκετά μεγάλη και ωραία 

αυλή, έτσι το ζήτημα που προέκυψε σχετίστηκε με την διαμόρφωση της αυλής του 

σχολείου. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι στα δεδομένα από αυτή την τάξη, 

κυριαρχούσε η ανάγκη των παιδιών και η επιθυμία των γονιών για να διαμορφωθεί η 

αυλή του σχολείου. Σε αυτή τη δράση αξίζει να αναφερθεί ότι ενεπλάκησαν και οι 

γονείς. Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν εδώ, ήταν ένα 

ερωτηματολόγιο που μοιράστηκε προς τους γονείς των παιδιών. Επιπλέον έγινε 

συζήτηση των παιδιών με τους γονείς τους σχετικά με το θέμα. Παράλληλα 

χρησιμοποιήθηκαν οι ζωγραφιές των παιδιών και οι φωτογραφίες που τράβηξαν τα 

ίδια από την αυλή. Τέλος έγιναν προτάσεις από τα νήπια σχετικά με το τι θα ήθελαν 

να αλλάξει στην αυλή τους και καταγράφηκαν από την εκπαιδευτικό οι απόψεις.  

Το νηπιαγωγείο 4 διαφέρει από τα υπόλοιπα τρία στο γεγονός ότι η δράση 

ήταν γενικευμένη και πολυεπίπεδη. Σε αυτή την περίπτωση δεν αναδείχθηκε κάτι 

συγκεκριμένο, αλλά έγινε μια προσπάθεια ενίσχυσης της συμμετοχής των παιδιών 

που ήταν γενικευμένη. Για αυτόν ακριβώς το λόγο στην ανάλυση των δεδομένων 

επιλέξαμε να αναλύσουμε τα ευρήματα, που προέκυψαν από αυτό το σχολείο και 

αφορούσαν την προσπάθεια ενίσχυσής της συμμετοχής, χωριστά. Αξίζει να 

αναφέρουμε ότι οι τρόποι ενεργοποίησης της συμμετοχής των παιδιών εδώ, δεν 

αφορούν ένα θέμα, άλλα πολλά καθημερινά ζητήματα. Βλέπουμε λοιπόν τα θέματα 

που δουλεύτηκαν σε αυτή την τάξη να έχουν να κάνουν με την αλλαγή μιας γωνιάς, 

τον τρόπο απασχόλησης στον Η/Υ, της ρουτίνας, τον τρόπο πλοήγησης στον μικρό 

αναγνώστη. Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η συνέντευξή με τα 

παιδιά, οι ζωγραφιές των παιδιών, οι προτάσεις τους σχετικά με τα διάφορα θέματα 

και επιπλέον η καταγραφή των απόψεων των παιδιών και των κοινών αποφάσεων.  
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Οι συμμετέχοντες στην έρευνα 

 Τα νήπια που συμμετείχαν προέρχονταν από τέσσερα διαφορετικά τμήματα  

νηπιαγωγείου του νομού Φλώρινας. Τα παιδιά μας βοήθησαν να συλλέξουμε τα 

ερευνητικά δεδομένα αναπτύσσοντας μέσω των συνεντεύξεων τις απόψεις τους για 

την συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία γενικότερα, άλλα και ειδικότερα 

στη δράση που ενίσχυσε η νηπιαγωγός τους. Οι συμμετέχοντες επιλέχθηκαν σε κάθε 

τμήμα από την εκπαιδευτικό, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροί ότι οι ερωτώμενοι ήταν 

παρόντες όταν έλαβε χώρα η κάθε δράση. Παράλληλα προσπαθήσαμε να 

εξασφαλίσουμε την «συνειδητή» συναίνεση  των ατόμων που θα βοηθούσαν στην 

έρευνα (Cohen, Manion & Morrison, 2007:81). Για αυτόν το λόγο κάθε φορά που η 

νηπιαγωγός επέλεγε ένα παιδί, το ρωτούσαμε αν ήταν πρόθυμο να συμμετέχει στην 

διαδικασία. Επιπλέον πληροφορούσαμε το κάθε παιδί για την διαδικασία που θα 

ακολουθήσει και ότι πρόκειται να του υποβάλουμε κάποιες ερωτήσεις. Ο αριθμός 

λοιπόν των συμμετεχόντων ήταν 42. Κατανοούμε βέβαια ότι από τις τάξεις που έχουν 

περισσότερους μαθητές, μπορούσαμε να έχουμε και περισσότερους συμμετέχοντες. 

Πιο αναλυτικά από το νηπιαγωγείο 1 και το νηπιαγωγείο 2, είχαμε από οκτώ 

συμμετέχοντες. Από το νηπιαγωγείο 3, οι συμμετέχοντες που εξασφαλίσαμε ήταν 

δεκατέσσερεις . Τέλος από το νηπιαγωγείο 4, είχαμε δώδεκα συμμετέχοντες.  

 

Διαδικασία Συλλογής Δεδομένων 

 Η έρευνα διεξήχθη τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου του 2014. Ενώ εκ των 

προτέρων είχα συνεννοηθεί με την εκπαιδευτικό των νηπιαγωγείων, φρόντισα να 

βρίσκομαι στον χώρο των νηπιαγωγείων από πολύ νωρίς. Έτσι είχα την δυνατότητα 

να ενημερώσω και η ίδια όλες τις νηπιαγωγούς για την διαδικασία των συνεντεύξεων. 

Τόνισα το θέμα της έρευνας άλλα και τον λόγο για τον όποιο την κάνω, εξηγώντας 

ότι διεξάγεται στα πλαίσια της διπλωματικής μου εργασίας για το Πανεπιστήμιο 

Δυτικής Μακεδονίας. Επιπροσθέτως διευκρινίστηκε η ανωνυμία της συνέντευξης, 

διασαφηνίζοντας ότι  δεν πρόκειται να αναφερθούν προσωπικά δεδομένα των παιδιών 

αλλά και των ίδιων των εκπαιδευτικών. 

Η ποιοτική έρευνα, όπως αναφέραμε και πιο πάνω ( βλ. ερευνητικές τεχνικές) 

είναι η λιγότερο δομημένη μέθοδος και ερευνά τα πράγματα στο φυσικό τους 

περιβάλλον. Συγκεκριμένα στην περίπτωση μας διεξήχθη στο χώρο του 
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νηπιαγωγείου, όπου αρχικά υποδεχόμουν τα παιδιά στο πιο ήσυχο μέρος του 

σχολείου και μόλις καθόμασταν στο τραπέζι εξηγούσα στα παιδιά την διαδικασία. 

Επίσης διευκρίνιζα το σκοπό της έρευνας, καθώς σύμφωνα με τον Καραγιώργο 

(2009:134) αυτό θα βοηθούσε τους συμμετέχοντες να δίνουν απαντήσεις σχετικά με 

το θέμα. Προσπάθησα να δημιουργηθεί μια άνετη και ευχάριστη ατμόσφαιρα, που να 

θυμίζει μια καθημερινή συζήτηση (Καραγεώργος, 2002:162). Με σκοπό να 

αναπτυχθεί ένα κλίμα άνεσης, πριν ξεκινήσει η συζήτηση προέτρεπα να διαλέξουν τα 

παιδιά σε ποια πλευρά θέλουν να καθίσουν και σε ποια καρέκλα.  

Σε μια συνέντευξη κρίνεται πολύ σημαντικό ο ερευνητής να δημιουργήσει την 

κατάλληλη ατμόσφαιρα, έτσι ώστε ο ερωτώμενος να νιώσει ασφάλεια και να μιλήσει 

με ελευθερία (Cohen, Manion & Morrison, 2007:470).  Να σημειώσουμε ότι αρκετά 

παιδιά σε κάθε τάξη ζητούσαν να έρθουν μαζί μου και να κάνουν τη συνέντευξη, 

παρακινούμενα πιθανότατα από περιέργεια. Επιπλέον η διατύπωση και το λεξιλόγιο 

των ερωτήσεων ήταν αρκετά απλό και κατανοητό για τα παιδιά. Παράλληλα τα 

παιδιά είχαν την δυνατότητα αν θέλουν να μην απαντήσουν σε κάτι. Από την αρχή 

τους τόνιζα ότι δεν υπάρχει λάθος ή σωστή απάντηση και ότι ενδιαφέρομαι απλά να 

μάθω για αυτά που κάνουν στην τάξη τους. 

 

Ανάλυση Δεδομένων 

 Κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων οι συζητήσεις με τα παιδιά 

μαγνητοφωνούνταν. Αυτό έγινε με σκοπό να αποφευχθούν τυχόν παρεκκλίσεις από 

τα λεγόμενα τους και να υπάρχει ακριβής και αξιόπιστη καταγραφή των απόψεων 

τους. Στην συνέχεια έγινε μελέτη των ηχογραφήσεων και απομαγνητοφώνηση τους. 

Κατά τη μεταγραφή έχουμε κάποιους περιορισμούς. Η μαγνητοφώνηση εξαιρεί 

περιβαλλοντικούς παράγοντες, διότι δεν αποτυπώνει οπτικές και μη λεκτικές πλευρές 

της συνέντευξης (Cohen, Manion & Morrison, 2007:474). Παρόλα αυτά 

προσπαθούσαμε να σημειώνουμε κάποια αντίδραση του παιδιού, που θεωρούσαμε ότι 

παίζει αρκετό ρόλο στο νόημα της συζήτησης. Έτσι στο πλήρες κείμενο της 

απομαγνητοφώνησης παρατίθενται και κάποια στοιχεία μη λεκτικής και 

παραγλωσσικής επικοινωνίας, όταν κρίναμε ότι είναι απαραίτητο για την κατανόηση 

του νοήματος. Για παράδειγμα ο τόνος της φωνής, οι παύσεις και άλλα. Επιπλέον 

κάποια εξωγλωσσικά στοιχεία, όπως μορφασμοί.  
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Το επόμενο βήμα ήταν η επεξεργασία των δεδομένων και για την ποιοτική  

τους ανάλυση έγιναν τρία βήματα. Αυτά ήταν η αναγωγή των δεδομένων σε  

κατηγορίες, η έκθεση των δεδομένων και τέλος η εξαγωγή συμπερασμάτων 

(Παπαδοπούλου, 2000). Σύμφωνα με τους Huberman και Miles (1994) η ανάλυση 

των ποιοτικών δεδομένων περιλαμβάνει τρεις, αλληλεξαρτώμενες διαδικασίες: τον 

περιορισμό των δεδομένων (data reduction), την παρουσίαση των δεδομένων (data 

display)  και τέλος τον έλεγχο και την απόδοση του νοήματος στα δεδομένα (Drawing 

and Verifying Conclusions). Αρχικά έγιναν κωδικοποιήσεις των απαντήσεων των 

παιδιών, καθώς δεδομένου ότι είχαμε περισσότερο ανοιχτού τύπου ερωτήσεις οι 

απαντήσεις συνήθως ήταν περιφραστικές. Επιπλέον αφού έγινε μελέτη των 

απαντήσεων, κάναμε μέτρηση των συχνοτήτων εμφάνισης τους. Οι κωδικοποιήσεις 

μας βοήθησαν συνοπτικά, έτσι ώστε στην συνέχεια να ομαδοποιήσουμε τις 

απαντήσεις με όσο το δυνατόν πιο κοινό περιεχόμενο. Με την ομαδοποίηση 

(clustering) λοιπόν των δεδομένων έγινε και η δημιουργία των κατηγοριών, καθώς 

μας βοήθησε να καταλάβουμε ποιο δεδομένο ταιριάζει με κάποιο άλλο.  Η τακτική 

της ομαδοποίησης μας εξυπηρέτησε στον έλεγχο και την απόδοση νοήματος στα 

δεδομένα μας. Με αυτό τον τρόπο προσπαθήσαμε να επιβεβαιώσουμε νοήματα, να 

ελαχιστοποιήσουμε τη μεροληψία και να εξασφαλίσουμε τη βέλτιστη ικανότητά και 

ποιότητα των συμπερασμάτων26. 

 Έπειτα ακολουθήσαμε την επαγωγική μεθοδολογία της διαπίστωσης των 

κανονικοτήτων στα δεδομένα. Η διαδικασία αυτή οδηγεί αρχικά στην περιγραφή και 

μετά στην ερμηνεία τους (Krathwohl, 1993). Αφού έγινε η επεξεργασία των 

δεδομένων, όλα τα παραπάνω βήματα μας βοήθησαν στην ανάλυση των 

αποτελεσμάτων και στην επεξεργασία των συμπερασμάτων. 

 

Αποτελέσματα της Έρευνας 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων σκοπεύει να απαντήσει στα παρακάτω ερωτήματα:  

Α. Με ποιον τρόπο βίωσαν τα παιδιά τις δράσεις που σχεδίασαν οι νηπιαγωγοί με 

στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής τους στη λήψη αποφάσεων;  

                                                 
26 Σύμφωνα με τους Miles, Huberman & Saldaña στο «Qualitative Data Analysis A Methods 

Sourcebook». 
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Β. Ποιες είναι οι απόψεις των παιδιών για τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων 

κατά την καθημερινή εκπαιδευτική πράξη;  

Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται κωδικοποιημένες (συνοπτικές) 

οι απαντήσεις των παιδιών. Πιο αναλυτικά υπάρχουν στήλες στις οποίες οι 

απαντήσεις των παιδιών κατηγοριοποιήθηκαν με ναι ή όχι, άλλες που 

κατηγοριοποιήθηκαν με: η κυρία, τα παιδιά, η κυρία και τα παιδιά. Τέλος υπήρχαν 

άλλες που κωδικοποιήθηκαν πιο περιφραστικά οι απαντήσεις τους, διότι δεν ήταν 

δυνατόν να εκφραστούν με συντομία. Όπως γνωρίζουμε τα αποτελέσματα που 

αναλύονται με μορφή πίνακα μπορεί να απαιτούν εκτός από αριθμούς, λέξεις και 

φράσεις. Αυτό το καθιστά ένα βολικό και συντομογραφικό τρόπο καταγραφής 

σύνθετων πληροφοριών (Cohen, Manion & Morrison, 2007:446-447).  

Στη πρώτη στήλη έχουμε το όνομα του νηπιαγωγείου. Για λόγους ανωνυμίας 

τα νηπιαγωγεία ονομάστηκαν με νούμερα και έτσι έχουμε το νηπιαγωγείο Νο 1, το 

νηπιαγωγείο Νο 2, νηπιαγωγείο Νο 3 και το νηπιαγωγείο Νο 4. Στον πρώτο πίνακα 

που συναντάμε δεν εντοπίζουμε το τελευταίο νηπιαγωγείο, γιατί η ανάλυση του θα 

γίνει παρακάτω και μεμονωμένα. Οι επόμενες στη σειρά στήλες έχουν τον τίτλο της 

κατηγορίας ερωτήσεων που κάναμε και από κάτω τους ακολουθούν οι εκάστοτε 

κωδικοποιημένες απαντήσεις για κάθε σχολείο χωριστά. Στις στήλες λοιπόν που 

ακολουθούν έχουμε με την σειρά τις αναλυτικές κατηγορίες που χρησιμοποιήσαμε: 

την επίγνωση του ζητήματος, την επίγνωση των ενέργειων που έκαναν για την 

επίλυση του προβλήματος, την εισαγωγή πρότασης, τη λήψη απόφασης, τη 

διαδικασία λήψης απόφασης, την προσωπική συμμετοχή στη διαδικασία λήψης 

απόφασης, τη συμμετοχή άλλων παιδιών, τη συμμετοχή/ ρόλος κυρίας, την επίγνωση 

αποτελέσματος, τις προτάσεις για περεταίρω δράσεις και τέλος το είδος προτάσεων.
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Α. Ερευνητικό Ερώτημα:  Με ποιον τρόπο βίωσαν τα παιδιά τη συμμετοχή τους στις δράσεις που συστηματικά ενίσχυσε η 

νηπιαγωγός τη συμμετοχή των παιδιών;  

 

Νηπιαγωγείο 

Επίγνωση 

του 

ζητήματος 

Επίγνωση 

των 

ενέργειων 

που έκαναν 

για την 

επίλυση του 
προβλήματος 

Εισαγωγή πρότασης Λήψη απόφασης 

Διαδικασία 

λήψης 

απόφασης 

Προσωπική 
συμμετοχή 

στη 

διαδικασία 
λήψης 

απόφασης 

Συμμετοχή 

άλλων 

παιδιών 

Συμμετοχή/ 

ρόλος 

κυρίας 

Επίγνωση 

αποτελέσματος 

Προτάσεις 

για 

περεταίρω 
δράσεις 

Είδος 

προτάσεων 

Νηπιαγωγείο 

1 

Ναι Όχι Ναι Όχι Κυριά Παιδιά Κυρία  Κυρία Παιδιά Κυρία  

-2 δε 

μπόρεσαν 
να 

απαντήσουν 

Ναι Όχι Ναι Όχι 

-3 μας είπε 

να κάνουμε 

κάτι 

Ναι Όχι Ναι Όχι -1 Μπαλόνι   

            +     + - με γράμμα         
-2 έκανε η 

ίδια κάτι.  
        

-1 επανάληψη 

προηγούμενης 

τακτικής    

1επίσκεψη 

            Παιδιά     Παιδιά 
-1 

σκεφτήκαμε 
        

  

  

        
-2 προσωπική 

επαφή  

                    
-1 
συζήτηση 

        
  

  
        

    

5 0 5 0 0 4 1 1 4 0   5 0 5 0   
  5 0 3 2     

Νηπιαγωγείο 

2 

Ναι Όχι Ναι Όχι Κυριά Παιδιά Κυρία  Κυρία Παιδιά Κυρία  
-2 
συζητήθηκε 

Ναι Όχι Ναι Όχι 

-2 μας 

άφησε να 

παίξουμε 

            

            +     + 
-1 

ψηφίσαμε 
        

-2 μας 
υπέδειξε τι 

να κάνουμε 

  
    

  

            Παιδιά     Παιδιά 

-3 δε 

μπορέσαν 
να 

απαντήσουν 

        
-1 μας 

επιβράβευσε 
  

    
  

7 0 0 7 1 7 0 1 7 0   7 1 6 1 
-1μας 

ρώτησε  
  

    
  

Νηπιαγωγείο 

3 
Ναι Όχι Ναι Όχι Κυριά Παιδιά Κυρία  Κυρία Παιδιά Κυρία  

-3αναφορά 

σε αυτόν 

που 
βοήθησε 

Ναι Όχι Ναι Όχι -1 κάρφωνε Ναι Όχι Ναι Όχι     
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            +     + 

-1 γράψαμε 

αυτά που 

θέλαμε 

        
-1 ζήτησε 
βοήθεια 

        

-7 

τοποθέτηση 

πισίνας 

            Παιδιά     Παιδιά 

- 10 δε 

μπόρεσαν 

να 
απαντήσουν 

        - 3 τίποτα         
-3 

τοποθέτηση 

φυτών 

                              

-1 δε μας 

άφηνε να 
βγούμε 

        

-7 

τοποθέτηση 

κάποιου 

παιχνιδιού 

στην αυλή 
(κούνια, 

τσουλήθρα, 

τραμπάλα, 
σπιτάκι) 

                    

  

        

- 7  δε 

μπόρεσαν 

να 
απαντήσουν 

          

  

11 3 3 11 4 10 0 4 10 0   8 5 8 5   
  11 3 12 1     
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Επίγνωση του ζητήματος 

Σε αυτή την κατηγορία ερωτήσεων θα μελετήσουμε το επίπεδο της επίγνωσης 

του ζητήματος σε όλες τις τάξεις που συμμετείχαν στην έρευνα. Όπως βλέπουμε στο 

πίνακα, στη τάξη του Νο 1 νηπιαγωγείου όλα τα παιδιά έχουν επίγνωση του 

ζητήματος. Συγκεκριμένα όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στο δείγμα γνωρίζουν ότι 

το σχολείο τους δεν στεγάζεται στο κτίριο του νηπιαγωγείου, άλλα και τους λόγους 

για τους οποίους συμβαίνει αυτό. Ο χώρος στον οποίο φιλοξενούνται βρίσκεται 

ακριβώς απέναντι από το κτίριο του νηπιαγωγείου, το οποίο έχει κριθεί ακατάλληλο 

λόγω διαφόρων φθορών. Το γραφείο του βρεφονηπιακού σταθμού, όπου και έγινε η 

συνέντευξη έχει ορατότητα στο κτίριο του νηπιαγωγείου, με αποτέλεσμα τα παιδιά να 

μιλούν για το θέμα και να δείχνουν με το χέρι τους το κτίριο απέναντι. Οι φθορές 

πρέπει να πούμε ότι είναι ορατές. 

 Όλα τα παιδιά λοιπόν όταν ρωτιούνται γιατί το νηπιαγωγείο τους δε 

στεγάζεται εκεί, αναφέρονται στην ακαταλληλότητα του κτιρίου. Οι ερωτώμενοι 

γνωρίζουν ότι το κριτήριο είναι επικίνδυνο και έτσι για κανένα λόγο δε μπορούν να 

εισέλθουν σε αυτό. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμά αποτελεί ο Γιώργος, ο οποίος 

αναφέρει: «Εκεί, δεν είμαστε εκεί. Γιατί εκεί θα μας έπεφταν τα τούβλα όλα». Επίσης 

η Παυλίνα αναφέρει: «Γιατί είναι έτοιμο να πέσει». Παρατηρούμε λοιπόν ότι και στις 

δυο περιπτώσεις τα νήπια γνωρίζουν για ποιο λόγο δεν στεγάζεται το νηπιαγωγείο 

τους στο συγκεκριμένο κτίριο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ακαταλληλότητα του 

κτίριου είναι μια προβληματική κατάσταση, την οποία καλούνται να λύσουν τα 

παιδιά. Η δράση που έλαβε χώρα σε αυτή την τάξη, με σκοπό την ενίσχυση της 

συμμέτοχης, αποτελεί προσπάθεια λύσης ενός προβλήματος/ ζητήματος. Οι 

συμμετέχοντες κλήθηκαν να βρουν μια λύση στο θέμα, ωστόσο αυτό θα το δούμε και 

παρακάτω.   

Στα ίδια επίπεδα κυμαίνεται η επίγνωση του ζητήματος και στο νηπιαγωγείο 

2. Βλέπουμε λοιπόν ότι και στην τάξη του νηπιαγωγείου 2, όλοι οι συμμετέχοντες 

έχουν επίγνωση του ζητήματος. Και τα επτά νήπια που συμμετείχαν γνώριζαν το 

πρόβλημα που αντιμετωπίζουν στο παιχνίδι μέσα στη τάξη, λόγω της έλλειψης χώρου 

άλλα και λόγω του τρόπου που παίζουν. Η συγκεκριμένη τάξη είναι πάρα πολύ 

μικρή, με αποτέλεσμα τα παιδιά να μην έχουν χώρο να κινηθούν άνετα και κατ' 

επέκταση να δημιουργούνται συχνά προστριβές, κατά τη διάρκεια του παιγνιδιού. Τα 

νήπια εδώ κάνουν έντονή αναφορά στις μεταξύ τους διενέξεις, οι οποίες στην ουσία 
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είναι και ένας από τους λόγους που ασχολήθηκαν κατά τη συγκεκριμένη δράση για το 

πώς πρέπει να παίζουν μέσα στην τάξη. Η Φανούλα για παράδειγμα μας λέει «Για να 

ξέρουν να παίζουνε, να μη βαράνε». Κατανοούμε λοιπόν ότι το παιδί κάνει λόγο για 

ένα κλίμα, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, που συχνά εκφράζεται με επιθετικές 

ενέργειες. Βέβαια λαμβάνουμε υπόψη μας ότι το γεγονός αυτό είναι ένα σύνηθες 

φαινόμενο μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Ωστόσο κατανοούμε ότι αυτό το κλίμα 

εντείνεται επιπλέον από την έλλειψη χώρου. Κάτι τέτοιο δηλώνει ο Ηλίας Ε., ο 

οποίος αναφέρει: «Να μη στριμώχνεις τους άλλους, όταν παίζουνε».  

Όσον αφορά το νηπιαγωγείο 3, εντοπίζουμε μια διαφοροποίηση στο ποσοστό 

των παιδιών που έχουν επίγνωση του ζητήματος. Όπως παρατηρούμε και εδώ τα 

περισσότερα παιδιά έχουν επίγνωση του ζητήματος, με το οποίο ασχολήθηκαν. Η 

διαφορά όμως που εντοπίζουμε είναι ότι, σε αντίθεση με τα άλλα δυο σχολεία που 

αναφέραμε πιο πάνω, δεν ήξεραν όλα τα παιδιά του δείγματος της τάξης το ζήτημα. 

Συγκεκριμένα η Μαρία, η Μαρία Ι. και η Βασιλεία δεν γνώριζαν να μας πουν τι ήταν 

αυτό που άλλαξε στην αυλή του σχολείου τους. Στην αρχή της συζήτησης αναφέραμε 

σε όλα τα παιδιά ότι παρατηρήσαμε πως κάτι άλλαξε στην αυλή του σχολείου τους 

και ζητήσαμε να μάθουμε τι ήταν αυτό. Τα τρία κορίτσια που δε μπόρεσαν να μας 

απαντήσουν, παρατηρούμε ότι δυσκολεύτηκαν σε αυτή την ερώτηση. Για να 

μπορέσει να συνεχιστεί η συζήτηση αρχικά προσπαθήσαμε να διατυπώσουμε με 

διαφορετικό τρόπο την ερώτηση, ώστε να αποκλείσουμε το γεγονός ότι μπορεί να 

μην κατάλαβαν την ερώτηση. Ωστόσο επειδή τα παιδιά έδειχναν να μη μπορούνε να 

μας απαντήσουν, για να τους βοηθήσουμε τους αναφέραμε ότι εμείς είδαμε τα 

τερματάκια στην αυλή για να μπορέσουμε να πάμε στην επόμενη ερώτηση. Για να 

κατανοήσουμε περισσότερο το γεγονός αξίζει να αναφέρουμε ένα απόσπασμα από τη 

συζήτηση με τη Μαρία: 

- Έτσι όπως ερχόμουν το πρωί από εδώ από το δρόμο είδα ότι κάτι άλλαξε 

στην αυλή του σχολείου. Τι άλλαξε; Ξέρεις;  

- Εεε… 

- Τι βάλατε στην αυλή του σχολείου;  

- Βάλαμε… εεε… κάτσε λίγο να το σκεφτώ τι βάλαμε… 

- Να το σκεφτείς όσο θέλεις. 
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- Εεε… εεε… 

- Τι βάλατε στην αυλή σας που δεν το είχατε πριν; 

- Εεε… 

- Μήπως βάλατε τερματάκια; 

- Ναι. 

Βλέπουμε λοιπόν ότι παρόλο που αλλάξαμε τη διατύπωση της ερώτησης το 

παιδί δεν μας απάντησε. Το ίδιο συνέβη και με τα άλλα δυο νήπια. Ωστόσο πρέπει να 

τονίσουμε ότι η συγκεκριμένη ερώτηση ήταν η πρώτη που έγινε στα παιδιά κατά τη 

διάρκεια της συνέντευξης. Δεν θα πρέπει λοιπόν να αποκλείσουμε και το γεγονός ότι 

οι ερωτώμενοι μπορεί να νιώθουν ακόμα κάποια συστολή. Από την άλλη πλευρά 

παρατηρούμε ότι οι υπόλοιποι 11 συμμετέχοντες έχουν επίγνωση του ζητήματος. Τα 

παιδιά γνωρίζουν και μας μιλούν για την τοποθέτηση των τερμάτων ποδοσφαίρου 

στην αυλή του σχολείου τους. Πολλά από αυτά μάλιστα μας αναφέρουν και το άτομο 

που τους βοήθησε να τα τοποθετήσουν, τον «μπαμπά του Θανάση». Ο Παναγιώτης 

για παράδειγμα μας απαντάει χαρακτηριστικά: «Είδες τα τέρματα από του μπαμπά 

από του Θανάση». Ένα άλλο παράδειγμα αποτελούν ο Αιμίλιος και η Αιμιλία, οι 

οποίοι μας αναφέρουν ομόφωνα: «Βάλαμε τέρματα».  

 

Επίγνωση των ενέργειων που έκαναν για την επίλυση του προβλήματος 

Επιπλέον έγιναν ερωτήσεις σε όλους τους συμμετέχοντες, μέσω των οποίων 

θελήσαμε να μάθουμε το κατά πόσο έχουν επίγνωση των ενέργειων που έκαναν για 

την επίλυση του ζητήματος. Όπως βλέπουμε στο νηπιαγωγείο 1, όλοι οι 

συμμετέχοντες έχουν επίγνωση των ενεργειών. Όλα τα παιδιά γνωρίζουν τις ενέργειες 

που έγιναν για την επίλυση του ζητήματος και στη συγκεκριμένη περίπτωση 

αναφέρθηκαν στη συγγραφή της επιστολής προς το δήμαρχο. Τα παιδιά έχουν κοινή 

εμπειρία στο συγκεκριμένο θέμα και διατυπώνουν τις απαντήσεις τους με παρόμοιο 

τρόπο. Ένα παράδειγμα αποτελεί η Παυλίνα, η οποία υποστηρίζει ότι αυτό που έκανε 

με τα παιδιά της τάξης, για να επισκευαστεί το νηπιαγωγείο, ήταν να γράψουν ένα 

γράμμα στο δήμαρχο. Χαρακτηριστικά αναφέρει: «Γράψαμε ένα γράμμα, για να το 

φτιάξει, στο δήμαρχο». Επίσης ο Γιάννης μας τονίζει ότι: «Είπαμε στο κύριο δήμαρχο 

να μας φτιάξει» και παρακάτω πρόσθεσε: «Δήμαρχε να μας φτιάξεις σχολείο». Η 
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συγκεκριμένη τάξη έφτιαξε μια εργασία (το γράμμα) που μπορούμε να πούμε ότι 

βοήθησε αρκετά στο να διατηρήσουν στη μνήμη τους την δράση. Από την άλλη στο 

νηπιαγωγείο 2 έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα, συναντώντας ωστόσο και ένα 

κοινό με το νηπιαγωγείο 1. 

 Πιο αναλυτικά και σε αυτή τη τάξη παρατηρούμε όλα τα παιδιά να 

εκφράζουν μια κοινή εμπειρία, σχετικά με την επίγνωση των ενεργειών που έκαναν 

για την επίλυση του προβλήματος. H κοινή εμπειρία που μοιράζονται οι ερωτώμενοι 

σε αυτή την περίπτωση είναι ότι δεν μπορούν να μιλήσουν ακριβώς για το πώς 

πάρθηκε η απόφαση για τον τρόπο που θα παίζουν, ποιες ενέργειες δηλαδή 

ακολουθήθηκαν κατά την δράση. Εφόσον θέλαμε να μάθουμε το κατά πόσο τα παιδιά 

έχουν επίγνωση των ενεργειών που ακολουθήθηκαν, ρωτήσαμε τι κάνανε τα νήπια 

αφού συζήτησαν στη ολομέλεια για το πώς πιστεύουν ότι πρέπει να παίζουν. Όλοι οι 

συμμετέχοντες παρατηρούμε ότι δεν μας σχολίασαν το πώς πήραν την απόφαση για 

το πώς θα παίξουν, αλλά μας τονίζουν το γεγονός ότι έπαιξαν. Για παράδειγμα ο 

Ηλίας Σ. μας απάντησε ότι: «Μόνο παίξαμε, ζωγραφίσαμε». Επίσης ο Παναγιώτης 

μας είπε: «Παίζαμε μόνο». Παράλληλα ο Ηλίας Ε. αναφέρεται στη νηπιαγωγό και 

μας λέει ότι: «Μας άφησε να παίξουμε». Το γεγονός αυτό σίγουρα μας προκαλεί 

ενδιαφέρον. Ενώ λοιπόν εδώ είδαμε αρχικά ότι όλα τα παιδιά έχουν επίγνωση του 

ζητήματος, στην συνέχεια παρατηρούμε ότι τα νήπια δε μπορούν να μας μιλήσουν για 

της ενέργειες που έγιναν για την επίλυση του. Σύσσωμα, όλα τα παιδιά δε μπορούσαν 

να μας πουν τι ακριβώς κάναν ώστε να αποφασίσουν για το τρόπο με τον οποίο 

πρέπει να παίζουν μέσα στην τάξη τους. 

Παρόμοια αποτελέσματα με τους συμμετέχοντες να μην μπορούν να μας 

μιλήσουν σχετικά με τις ενέργειες που ακολουθήθηκαν για την επίλυση του αρχικού 

ζητήματος, εντοπίζουμε και στο νηπιαγωγείο 3. Ωστόσο εδώ κάποιοι ερωτώμενοι 

μπόρεσαν να απαντήσουν. Έτσι σε αυτή τη περίπτωση, ενώ τα περισσότερα νήπια 

γνωρίζουν το ζήτημα (την τοποθέτηση των τερμάτων ποδοσφαίρου), όταν γίνεται 

λόγος για την επίγνωση των ενεργειών δεν έχουμε το ίδιο ποσοστό επίγνωσης. Όπως 

παρατηρούμε στο πίνακα, παρόλο που 10 παιδιά γνωρίζουν το ζήτημα, 3 φαίνεται να 

μην το ξέρουν. Στην συνέχεια όμως των συνεντεύξεων βλέπουμε ότι 3 μόλις νήπια 

μπορούν να μας μιλήσουν για τις ενέργειες που έγιναν για την επίλυσή του, ενώ 10 

όχι. 
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 Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι τα νήπια δεν έχουν μια κοινή εμπειρία 

σχετικά με την επίγνωση των ενεργειών που έγιναν για την επίλυση του ζητήματος. 

Σε κάθε περίπτωση έχουμε τρείς συμμετέχοντες τη φόρα (και στην επίγνωση του 

ζητήματος και στην επίγνωση των ενεργειών) δείχνουν να διαχωρίζουν τις εμπειρίες 

τους από αυτές του υπόλοιπου συνόλου. Να διευκρινίσουμε ότι κάθε φορά που ένα 

παιδί δε μπορούσε να μας απαντήσει στην ερώτηση, αλλάζαμε την διατύπωση της και 

την υποβάλαμε ξανά για να αποκλείσουμε το γεγονός ότι δεν την κατάλαβαν. Βέβαια 

να διευκρινίσουμε ότι αλλάζαμε την διατύπωσή της μόνο, διατηρώντας το νόημά της.  

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να δώσουμε ένα παράδειγμα ενός 

ερωτώμενου που γνωρίζει το ζήτημα της δράσης, αλλά δε μπορεί να μας μιλήσει για 

τις ενέργειες που έκαναν για την επίλυση του προβλήματος. Έτσι ο Παύλος 

υποστηρίζει ότι γνωρίζει για τα τέρματα: «Εμείς πρώτα δεν είχαμε τίποτα σε εκείνη 

την μεριά και βάλαμε πρώτα εκείνα τα εεε… εκείνα που βάζουμε εεε τέρματα, τα 

τέρματα…», στη συνέχεια δε γνωρίζει ποιες ενέργειες έκαναν για να τα 

τοποθετήσουν. Έτσι βλέπουμε να δυσκολεύεται αρκετά σε αυτή την ερώτηση και να 

υποστηρίζει πως: «Εεε κάναμε… εεε κάναμε βόλτες». Παρατηρούμε λοιπόν ότι το 

παιδί γνωρίζει για την τοποθέτηση των τερμάτων, αλλά όταν καλείται να μας 

αναφέρει τις διαδικασίες που έγιναν για να τοποθετηθούν υποστηρίζει πως δεν 

γνωρίζει γιατί πιθανότατα δεν ήταν παρόν διότι «έκανε βόλτες».  

 

Επίπεδο συμμετοχής 

Σε αυτό το σημείο θα ασχοληθούμε με τις εμπειρίες των παιδιών στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεών κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Συγκεκριμένα θα 

εξετάσουμε το επίπεδο συμμετοχής που βιώσαν οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια 

των δράσεων που έγιναν, για την ενίσχυση της συμμετοχής τους στη διαδικασία 

λήψης των αποφάσεων. Για να κατανοήσουμε το επίπεδο συμμετοχής των παιδιών 

έγιναν ερωτήσεις που είχαν να κάνουν με το ποιος πιστεύουν τα παιδιά ότι εισήγαγε 

την πρόταση ώστε να γίνει η συγκεκριμένη δράση σε κάθε τάξη. Επίσης έγιναν 

ερωτήσεις για το ποιος πιστεύουν τα νήπια ότι ήταν ο φορέας της λήψης της 

απόφασης, κατά την διάρκεια της δράσης και κατά πόσο έγινε κατανοητή η 

διαδικασία με την οποία λήφθηκε αυτή. Επίσης ερευνήθηκε το κατά πόσο ένιωσαν τα 

παιδιά ότι συμμετείχαν προσωπικά στη διαδικασία λήψης της απόφασης.  
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Παρατηρώντας το πίνακα βλέπουμε στην τάξη του νηπιαγωγείου 1, τα 

περισσότερα παιδιά να πιστεύουν ότι τα ίδια εισήγαγαν την πρόταση για να γίνει η 

συγκεκριμένη δράση. Τα τέσσερα από τα πέντε νήπια θεωρούν ότι η ιδέα να στείλουν 

γράμμα στο δήμαρχο προέκυψε από τα ίδια. Πολύ χαρακτηριστικά ο Γιάννης 

απαντάει ότι: «Όλα τα παιδιά» σκέφτηκαν να συγγραφεί η επιστολή. Βλέπουμε 

λοιπόν τους περισσότερους συμμετέχοντες να διατυπώνουν με τον ίδιο τρόπο την 

εμπειρία τους. Από τα τέσσερα αυτά παιδιά o Γιώργος 2 μας αναφέρει: «Όλα τα 

παιδιά», όπως επίσης και ο Γιάννης υποστηρίζει το ίδιο μαζί του αυτολεξεί. Η Άννα 

απαντάει ότι την ιδέα για τη δράση την είχαν τα «τα παιδιά» και η Παυλίνα μας λέει: 

«Τα παιδιά εμείς». Από την άλλη ένα μόλις νήπιο υποστηρίζει ότι ήταν κάτι που 

σκέφτηκαν τα ίδια, άλλα από κοινού με τη νηπιαγωγό. Αυτός είναι ο Γιώργος που 

κατά λέξη απαντάει: «Εμείς και η κυρία. Όλοι μαζί».  

Παρόμοια αποτελέσματα συναντούμε και στο νηπιαγωγείο 3, όπου η 

πλειοψηφία υποστηρίζει ότι η ιδέα για τη δράση ήταν των μαθητών. Σε αυτή την 

περίπτωση, οι περισσότεροι συμμετέχοντες (10 σε αριθμό) υποστηρίζουν ότι η ιδέα 

να βάλουν τέρματα στην αυλή του σχολείου τους προέκυψε από τα ίδια, ενώ τέσσερα 

νήπια θεωρούν ότι προέκυψε από την εκπαιδευτικό. Για παράδειγμα ο Αιμίλιος μας 

λέει: «Οι κυρίες» και η Μαρία υποστηρίζει: « Η κυρία έβαλε». Από την άλλη, η Όλγα 

είναι ένα από τα εννέα νήπια που υποστήριξαν ότι τα παιδιά είχαν την ιδέα και μας 

λέει: «Εμείς όλοι». Η διαφοροποίηση των απόψεων των συμμετεχόντων σχετικά με 

το συγκεκριμένο θέμα, παρατηρούμε ότι είναι κάτι που ισχύει και για το νηπιαγωγείο 

2. Έτσι βλέπουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία (τα επτά από τα οκτώ νήπια) 

υποστηρίζει πως τα ίδια «τα παιδιά» έκαναν την εισαγωγή της πρότασης για τον 

τρόπο που θα παίζουν μέσα στη τάξη, ενώ ένα θεωρεί ότι την έκανε η εκπαιδευτικός. 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι και στις τρεις τάξεις τα περισσότερα παιδιά θεωρούν ότι 

συμμετείχαν στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων, που αφορούσαν την εκάστοτε 

δράση, εισάγοντας ιδέες και προτάσεις που επηρέασαν το αποτέλεσμα.   

Όμοια αποτελέσματα συναντούμε στο εν λόγω νηπιαγωγείο, όταν ρωτήσαμε 

τα παιδιά για το ποιος πιστεύουν ότι είναι αυτός που αποφάσισε για τον τρόπο που θα 

παίζουν μέσα στη τάξη. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως μας ενδιέφερε να 

μελετήσουμε τις απόψεις των συμμετεχόντων όχι μόνο για το υποκείμενο της 

εισαγωγής της ιδέας για τη δράση, αλλά και για τη λήψη της απόφασης. Όσον αφορά 

λοιπόν το συγκεκριμένο θέμα, στο νηπιαγωγείο 2 τα παιδιά πιστεύουν ότι τα ίδια 
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ήταν το υποκείμενο της λήψης της συγκεκριμένης απόφασης. Συγκεκριμένα 

βλέπουμε πως στην πλειοψηφία τους οι συμμετέχοντες υποστηρίζουν πως οι μαθητές 

είναι αυτοί που πήραν την απόφαση για τον τρόπο που θα παίζουν μέσα στη τάξη. 

Συγκεκριμένα επτά από τα οκτώ νήπια αναφέρουν ότι, τα ιδιά ήταν οι φορείς λήψης 

της απόφασης. Πιο αναλυτικά να αναφέρουμε ότι από τα επτά αυτά παιδιά, τα δυο 

θεωρούν ότι κάποιος συμμαθητής τους πήρε την απόφαση για τον τρόπο που θα 

παίζουν μέσα στην τάξη. Έτσι ο Βασίλης μας λέει: «Ένα άλλο παιδί. Μπορεί να πει 

εκείνος που το είπε». Το άλλο νήπιο μας αναφέρει συγκεκριμένα ποιος συμμαθητής 

τους πήρε την απόφαση: «Ο Ηλίας, ο Ε****** (δεν αναφέρουμε το επίθετο για 

λόγους ανωνυμίας)». Παράλληλα η Φανούλα μονολεκτικά υποδεικνύει τον εαυτό της 

ως φορέα λήψης της απόφασης. Ο υπόλοιποι συμμετέχοντες υποστηρίζουν πως όλα 

μαζί τα παιδιά αποφάσισαν για τον τρόπο. Για παράδειγμα ο Παντελής αναφέρει: 

«Εγώ και όλοι οι άλλοι». Επιπλέον ο Λάμπης μας προσθέτει: «Τα παιδιά». Η Δώρα 

από την άλλη είναι το νήπιο που διαφοροποιεί την εμπειρία της από τα άλλα παιδιά 

και πιστεύει ότι οι δυο εκπαιδευτικοί της τάξης ήταν οι φορείς λήψης της εν λόγω 

απόφασης. Η Δώρα ενώ στη αρχή δείχνει να είναι σκεπτική και να μην απαντά 

αμέσως, στη συνέχεια αναφέρει: «Μμμ…οι κυρίες».  

Στο νηπιαγωγείο 3 τα αποτελέσματα παραμένουν επίσης τα ίδια, με τους 

ερωτώμενους να υποδεικνύουν ως φορέα λήψης της απόφασης το ίδιο άτομο που 

έδειξαν και στην εισαγωγή της πρότασης. Έτσι στο εν λόγω σχολείο 10 παιδιά 

θεωρούν ότι έγιναν τα ίδια φορείς της λήψης της απόφασης, ενώ τέσσερα υπέδειξαν 

την εκπαιδευτικό. Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι και εδώ από τους 

ερωτώμενους που υποστήριξαν ότι τα παιδιά ήταν οι φορείς λήψης της απόφασης, τα 

επτά υποστήριξαν ότι κάποιος συμμαθητής τους πήρε την απόφαση και όχι τα ίδια. 

Βλέπουμε λοιπόν ο Παύλος να μας απαντάει: «Ο Γιάννης ο ζωηρός». Το παιδί λοιπόν 

θεωρεί ότι ο συμμαθητής του είναι αυτός που αποφάσισε για τη δράση 

συμπληρώνοντας όμως ένα χαρακτηρισμό που του προσδίδει, είναι «ζωηρός». 

Παράλληλα ο Παναγιώτης και η Πολίνα υποδεικνύουν τον Θανάση ως υποκείμενο 

λήψης της απόφασης και με την σειρά του ο Θανάσης πιστεύει ότι «ο Μήτσος» 

αποφάσισε για τα τέρματα. Συγχρόνως ο Αλέξανδρος και ο Στέφανος πιστεύουν ότι η 

απόφαση πάρθηκε ομαδικά. Ο τελευταίος μας λέει χαρακτηριστικά: «Εγώ εεε…. Όχι 

εγώ ακριβώς και οι φίλοι μου». Από την άλλη η Κάτια και η Βασιλεία υποστηρίζουν 

ότι «τα αγόρια» είναι αυτά που αποφάσισαν για να τοποθετηθούν τα τέρματα στην 
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αυλή. Όπως είπαμε και πριν όμως, έχουμε και τέσσερεις συμμετέχοντες οι οποίοι 

πιστεύουν ότι η νηπιαγωγός πήρε την απόφαση, για την αλλαγή που έγινε στην αυλή 

του σχολείου.  

Στο νηπιαγωγείο 1 παρατηρούμε ότι έχουμε παρόμοια αποτελέσματα, με την 

συντριπτική πλειοψηφία των νηπίων να υποστηρίζει ότι η απόφαση για την συγγραφή 

της επιστολής προς τον δήμαρχο πάρθηκε από τα ίδια. Όπως βλέπουμε και στο 

πίνακα αυτή την άποψη μοιράζονται τέσσερα από τα πέντε παιδιά του δείγματος. Από 

αυτά ένα παιδί πιστεύει ότι κάποιος συμμαθητής του πήρε την απόφαση. 

Συγκεκριμένα η Παυλίνα υποστηρίζει ότι «ο Γιάννης» αποφάσισε να γράψουν το 

γράμμα. Από την άλλη ο Γιάννης υποστηρίζει ότι αποφάσισαν: «Ο Γιώργος, εγώ και 

ο άλλος ο Γιωργάκης». Ο Γιώργος με τη σειρά του διαφοροποιείται από την κοινή 

εμπειρία των άλλων συμμετεχόντων και μονολεκτικά μας απαντάει ότι «η κυρία» 

τους ήταν ο φορέας της λήψης της συγκεκριμένης απόφασης.   

 

Διαδικασία λήψης της απόφασης 

Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να μοιραστούν μαζί μας τις 

εμπειρίες τους σχετικά με την διαδικασία λήψης της απόφασης. Να μας πουν δηλαδή 

τον τρόπο με τον οποίο πήραν την απόφαση, έτσι ώστε να γίνει η εκάστοτε δράση 

ενίσχυσής της συμμετοχής στην τάξη τους. Το κοινό που εντοπίζουμε στα 3 σχολεία 

είναι ότι σημαντικό μέρος των συμμετεχόντων δε μπόρεσαν να απαντήσουν στο 

ζήτημα. Παρατηρώντας προσεκτικά τον πίνακα παρατηρούμε ότι τα περισσότερα 

παιδιά δεν γνωρίζουν, είτε δε θυμούνται, τις ενέργειες που έγιναν έτσι ώστε να παρθεί 

η απόφαση για την δράση που πραγματοποιήθηκε. Είναι επίσης εμφανές ότι η 

συγκεκριμένη ερώτηση δυσκόλεψε αρκετά τους συμμετέχοντες. Για μια ακόμα φορά 

θα πρέπει να επαναλάβουμε ότι, όταν κάποιο παιδί δε μπορούσε να μας απαντήσει σε 

κάποια ερώτηση τότε την αναδιατυπώναμε και την επαναλαμβάναμε, χωρίς βέβαια να 

αλλάξουμε το νόημα. Ωστόσο όταν βλέπαμε ότι τα παιδιά δυσκολεύονταν πολύ και 

νιώθανε άβολα, δεν επιμέναμε. Την ίδια τακτική ακολουθήσαμε και σε αυτό το 

σημείο. 

Στο νηπιαγωγείο 1, τα δυο από τα πέντε παιδιά δε μπόρεσαν να μας 

απαντήσουν για το ποια διαδικασία ακολουθήθηκε, έτσι ώστε να αποφασίσουν εν 

τέλει να στείλουν γράμμα στο δήμαρχο. Συγκεκριμένα η Άννα μας απαντάει πως δεν 
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γνωρίζει τι έκαναν μέσα στην τάξη της για να πάρουν την απόφαση συγγραφής της 

επιστολής. Σε αυτό το σημείο αξίζει να παραθέσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την 

συζήτηση μας με την Άννα για το συγκεκριμένο θέμα, για να κατανοήσουμε την 

δυσκολία που αντιμετώπισε σε αυτή την ερώτηση: 

- Και ποιος το αποφάσισε; 

- Εμείς τα παιδιά.  

-Πάρα πολύ ωραία και με ποιο τρόπο το αποφασίσατε αυτό; 

- … 

- Με ποιο τρόπο; 

- … 

- Τι κάνατε για να πάρετε την απόφαση να γράψετε το γράμμα. 

- … Δεν ξέρω. 

Την δεδομένη λοιπόν στιγμή παρατηρήσαμε ότι το παιδί ένιωθε λίγο άβολα και για 

αυτόν το λόγο συνεχίσαμε την κουβέντα με κάποια άλλη ερώτηση. Βλέπουμε 

επιπροσθέτως ένα παιδί (Παυλίνα) να μας αναφέρει πως το υπέδειξε κάποιος άλλος 

και να υποστηρίζει: «Ο Γιωργάκης, είπε ο Γιάννης να το στείλουμε και είπε ναι ο 

Γιαννάκης». Κατανοούμε λοιπόν πως η Παυλίνα πιστεύει ότι η απόφαση για το 

γράμμα πάρθηκε έπειτα από συζήτηση μεταξύ των συμμαθητών της. Όπως φαίνεται 

και στο πίνακα ένας ερωτώμενος, ο Γιάννης, θεωρεί ότι η λήψη της απόφασης ήταν 

αποτέλεσμα σκέψης («σκεφτήκαμε»). Το συγκεκριμένο παιδί μπορεί να μας 

εκφράσει την εμπειρία του πάνω στο θέμα και να μας πει αυτό που πιστεύει. Στο 

Νηπιαγωγείο 2 παρατηρούμε επίσης τρεις από τους επτά συμμετέχοντες, να μην 

μπορούν να μας απαντήσουν στην ερώτηση που αφορά τη διαδικασία λήψης της 

απόφασης. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί ο Παντελής ο οποίος δυσκολεύεται πολύ 

να μας απαντήσει και στο τέλος μας δίνει μια απάντηση η οποία δεν είναι σχετική με 

το ερώτημα. Το γεγονός αυτό, το κατανοούμε καλύτερα αν εξετάσουμε ακριβώς τα 

λεγόμενα του: 

Ε. Και με ποιο τρόπο αποφασίστηκε αυτό;  

Π. Εεε… 
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Ε. Πως αποφασίσατε πως θα παίζετε; 

Π. … 

Ε. Με ποιο τρόπο;  

Π. Με τα παιχνίδια. 

Ε. Ναι αλλά πως το αποφασίσατε αυτό; Πως θα παίζετε. Τι κάνατε; 

Π. Εεε… Εεε… 

Ε. Πως είπατε πως θα παίζετε μέσα στη τάξη;  

Π. Εεε…  

Ε. Πως έγινε Παντελή; 

Π. Εεε… να σκεφτώ; 

Ε. Ναι. 

Π. Εεε… Γιατί…  

Ε. Μήπως θυμάσαι πως το αποφασίσατε; 

Π. Ναι.  

Ε. Πως; Με ποιο τρόπο;  

Π. Εεε… 

Ε. Τι κάνατε για να πείτε πως θα παίζετε στη τάξη;  

Π. Βάζαμε τα ονόματα σε καραμέλες και παίζαμε. 

 Ωστόσο 2 παιδιά μας υπέδειξαν την συζήτηση ως τρόπο διαδικασίας λήψης 

της απόφασης. Για παράδειγμα ο Ηλίας Ε. αναφέρει: «Εεε…με συζήτηση». 

Κατανοούμε λοιπόν ότι για αυτά τα παιδιά η συζήτηση (η οποία όντως 

χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο) ήταν κάτι που μπορούσαν να ανασύρουν από την 

μνήμη τους και να αναφερθούν σε αυτή. Παράλληλα ένα νήπιο αναφέρει τη 

ψηφοφορία ως τρόπο με τον οποίο κατέληξαν στο να αποφασίσουν πως θα πρέπει να 

παίζουν μέσα στη τάξη. Το παιδί αυτό είναι ο Παναγιώτης που υποστηρίζει: «Γατί 

πιο πολλούς βαθμούς είχε». Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, μέσα στο νηπιαγωγείο οι 

δραστηριότητες που σχετίζονται με τη ψηφοφορία και το σεβασμό της πλειοψηφίας, 
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δίνουν την δυνατότητα στα παιδιά να βιώσουν δημοκρατικές εμπειρίες (Harder, 

2002). 

 Από την άλλη στο νηπιαγωγείο 3, περίπου το ένα τρίτο των συμμετεχόντων 

δυσκολεύτηκε και δε μπόρεσε να μας πει τον τρόπο με τον οποίο πήραν την απόφαση 

να βάλουν τα τέρματα. Πιο αναλυτικά, δέκα από τους δεκατέσσερεις συμμετέχοντες 

δεν μας μιλούν συγκεκριμένα για την διαδικασία λήψης της απόφασης. Ενδεικτικά 

βλέπουμε το Παύλο και την Βασιλεία να δυσκολεύονται τόσο πολύ να απαντήσουν, 

που στο τέλος μας λένε κάτι που δεν αφορά το θέμα. Έτσι λοιπόν ο Παύλος μας λέει: 

«Εεε… η κυρία Κική κοιτούσε άμα χτυπήσει κανένας έβλεπε» και η Βασιλεία 

αναφέρει: «Θα παίζουνε όλοι μαζί». Παράλληλα 3 νήπια έκαναν αναφορά σε αυτόν 

που τους βοήθησε να βάλουν τα τέρματα (το «μπαμπά του Θανάση»,) χωρίς ωστόσο 

να φαίνεται να γνωρίζουν με ποιο τρόπο πήραν την απόφαση. Τέλος ο Αιμίλιος μας 

είπε ότι η επιλογή της συγκεκριμένης δράσης, έγινε έπειτα από καταγραφή των 

απόψεων: «Ε γράψαμε αυτά που θέλαμε». Κατανοούμε λοιπόν ότι το τελευταίο νήπιο 

συγκράτησε και κατανόησε την διαδικασία με την οποία λήφθηκε η απόφαση, με 

αποτέλεσμα να είναι σε θέση να αναφερθεί ακριβώς σε αυτήν.   

 

Προσωπική συμμετοχή στη διαδικασία λήψης απόφασης 

Έπειτα συζητήσαμε με από τους συμμετέχοντες να μας σχολιάσουν το κατά 

πόσο βίωσαν τη προσωπική συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης απόφασης. Στο 

νηπιαγωγείο 1 και οι πέντε συμμετέχοντες υποστηρίζουν ότι εξέφρασαν την γνώμη 

τους και νιώθουν ότι συμμετείχαν στην απόφαση που πήρε η τάξη ώστε να γράψει 

ένα γράμμα για το δήμαρχο. Παρατηρούμε λοιπόν ότι σε αυτή τη τάξη οι 

συμμετέχοντες μοιράζονται μια κοινή εμπειρία στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ένα 

παράδειγμα είναι ο Γιώργος που υποστηρίζει: «Ναι, είπα μαζί με τα άλλα παιδιά. Όλα 

αυτά που είπαν και τα παιδιά|». Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες μας απαντούν 

μονολεκτικά και καταφατικά. Τα ποσοστά προσωπικής συμμετοχής στη διαδικασία 

λήψης της απόφασης βλέπουμε να είναι αρκετά υψηλά και στην τάξη του 

νηπιαγωγείου 2. Συγκεκριμένα και τα οκτώ νήπια πιστεύουν ότι εξέφρασαν την 

γνώμη τους για το ζήτημα. Παρατηρούμε ότι και στα δυο αυτά νηπιαγωγεία οι 

συμμετέχοντες έχουν κοινή εμπειρία στο θέμα της συμμέτοχης τους κατά τη λήψη 

της απόφασης. 
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Από την άλλη πλευρά στο νηπιαγωγείο 3, παρατηρούμε ότι δεν βίωσαν με τον 

ίδιο τρόπο όλα τα παιδιά την συμμετοχή τους. Μελετώντας τον πίνακα βλέπουμε ότι 

στη πλειοψηφία τους τα παιδιά θεωρούν ότι είπαν τη γνώμη τους για τη δράση. 

Συγκεκριμένα οκτώ από τους δεκατρείς συμμετέχοντες υποστηρίζουν ότι εξέφρασαν 

την άποψη τους στη ολομέλεια της τάξης, για την τοποθέτηση των τερμάτων 

ποδοσφαίρου. Ωστόσο τα υπόλοιπα πέντε νήπια δεν θεωρούν ότι συμμετείχαν σε 

αυτό το κομμάτι και προσθέτουν ότι δεν είπαν τη γνώμη τους για το θέμα. Για 

παράδειγμα ο Παναγιώτης θεωρεί ότι δεν είπε την γνώμη του και τονίζει: «Κανένας. 

Μόνο οι κυρίες». Επιπλέον ο Αιμίλιος πιστεύει ότι ούτε και αυτός είπε τη γνώμη του 

και μας προσθέτει: «Γιατί δε μ’ αρέσει να τη λέω. Δε μ’ αρέσουν τα τέρματα είναι 

αλήθεια, γιατί δε μ’ αρέσει η μπάλα». Ο συμμετέχον υποστηρίζει ότι δεν εξέφρασε 

την άποψη του για το θέμα και προσθέτει κατηγορηματικά ότι δεν ήθελε να βάλουν 

τα τέρματα στην αυλή. Να προσθέσουμε ότι το παιδί δεν εξέφρασε τη γνώμη του 

διότι όπως υποστηρίζει δεν του αρέσει να την λέει. Η άρνηση στην έκφραση της 

άποψής του οφείλεται σε παράγοντες που δε γνωρίζουμε καθώς την δεδομένη στιγμή 

δεν ήταν εφικτό να τους εξετάσουμε.  

Ένα άλλο γεγονός που μας απασχόλησε ήταν το κατά πόσο η εκπαιδευτικός 

της κάθε τάξης μοιράστηκε την εξουσία. Όταν αναφερόμαστε στην εξουσία της 

εκπαιδευτικού, εννοούμε την εξουσία που έχει να παίρνει αποφάσεις μέσα στην τάξη 

καθώς είναι ενήλικη. Επιπλέον παίζει ένα ρόλο «αυθεντίας», εφόσον είναι η 

δασκάλα. Να προσθέσουμε ότι θελήσαμε να μάθουμε το κατά πόσο πιστεύουν οι 

ερωτώμενοι ότι η εκπαιδευτικός μοιράστηκε την εξουσία της, στο θέμα που αφορά 

τις εκάστοτε δράσεις για την ενίσχυση της συμμετοχής τους στη διαδικασία λήψης 

των αποφάσεων. Πιο συγκεκριμένα ρωτήσαμε τα παιδιά αν πιστεύουν ότι οι 

συμμαθητές τους συμμετείχαν στη δράση, εκφράζοντας την γνώμη τους και επιπλέον 

πως βιώσαν τα ίδια τη συμμετοχή/ το ρόλο της νηπιαγωγού. Παρατηρώντας τον 

παραπάνω πίνακα βλέπουμε ότι τα ποσοστά που αφορούν τη συμμετοχή των άλλων 

παιδιών κυμαίνονται ακριβώς στα ίδια ποσοστά με την άποψη που έχουν για την 

προσωπική τους συμμετοχή στη διαδικασία λήψης της απόφασης. Το γεγονός αυτό 

αφορά και τα τρία νηπιαγωγεία. 

Έτσι λοιπόν βλέπουμε όλα τα παιδιά στο νηπιαγωγείο 1 να θεωρούν πως οι 

συμμαθητές τους εξέφρασαν την άποψη τους στο θέμα της επιστολής προς το 

δήμαρχο. Και σε αυτή την ερώτηση όλα τα παιδιά μας απάντησαν καταφατικά και 
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μονολεκτικά, ενώ ο Γιώργος μας πρόσθεσε: «Την είπαν». Παράλληλα στην τάξη του 

νηπιαγωγείου 2, στη συντριπτική τους πλειοψηφία τα παιδιά (7) υποστηρίζουν ότι οι 

συμμαθητές τους συμμετείχαν στη διαδικασία λήψης της απόφασης και μόλις ένα 

θεωρεί ότι δεν συμμετείχαν. Το γεγονός αυτό βλέπουμε να επαναλαμβάνεται και στο 

νηπιαγωγείο 3, όπου και εδώ τα παιδιά έχουν ακριβώς την ίδια αντίληψη της 

συμμετοχής των άλλων με την αντίληψη που έχουν για τη δική τους συμμετοχή στην 

δράση. Έτσι παρατηρούμε ότι οι περισσότερα συμμετέχοντες, όπως φαίνεται στο 

πίνακα οκτώ στον αριθμό, θεωρούν ότι οι συμμαθητές τους είπαν την γνώμη τους 

κατά τη διάρκεια λήψης της απόφασης για την τοποθέτηση των τερμάτων. Μόλις ένα 

από τα νήπια που συμμετείχαν στο δείγμα διαφοροποιεί την άποψή του και 

υποστηρίζει ότι οι συμμαθητές του δεν είπαν την γνώμη τους.  

Το κοινό που εντοπίζουμε στις τρείς τάξεις είναι ότι οι ερωτώμενοι μας 

απαντούν μονολεκτικά με ένα «ναι» ή «όχι». Το γεγονός αυτό είναι λογικό διότι η 

συγκεκριμένη ερώτηση θα λέγαμε ότι είναι κλειστή και δεν προωθεί τον επιπλέον 

σχολιασμό του θέματος. Επίσης παρατηρούμε ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία 

οι ερωτώμενοι και από τις 3 τάξεις πιστεύουν ότι συμμετείχαν και τα ίδια αλλά και οι 

συμμαθητές τους στη διαδικασία λήψης της απόφασης που είχε να κάνει με τη δράση.  

Το συγκεκριμένο εύρημα μας κάνει να υποθέσουμε πως οι νηπιαγωγοί της κάθε 

τάξης μοιράστηκαν σε ένα βαθμό την «εξουσία» που έχουν στο να παίρνουν 

αποφασίσεις και αναγνώρισαν το δικαίωμα των παιδιών στο να εκφράζεται αλλά και 

να λαμβάνεται σοβαρά η άποψή τους για θέματα που τα αφορά.   

Καθώς τα παιδιά βιώσαν θετικά τη συμμετοχή των ίδιων και των συμμαθητών 

τους, στη διαδικασία λήψης της απόφασης κατά τη δράση, σε επόμενη ερώτηση 

θελήσαμε να μάθουμε το πώς βιώσαν τη συμμετοχή της δασκάλας τους. Τι συμβαίνει  

λοιπόν με την άποψη των παιδιών για την συμμετοχή της εκπαιδευτικού στη δράση; 

Στο παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι στη τάξη του νηπιαγωγείου 1, τρία νήπια 

θεωρούν ότι ο ρόλος της νηπιαγωγού ήταν καθοδηγητικός και τους υπαγόρευσε να 

κάνουν κάτι. Ένα από αυτά τα παιδιά είναι η Άννα η οποία υποστηρίζει: «Μας είπε 

να κάτσουμε στα τραπεζάκια και να το γράψουμε». Παράλληλά 2 παιδιά 

υποστήριξαν ότι η ίδια η εκπαιδευτικός έκανε κάτι που αφορούσε τη δράση και 

συγκεκριμένα τη διαδικασία της αποστολής. Έτσι λοιπόν η Παυλίνα αναφέρει: «Το 

έβαλε σε ένα φάκελο». 
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 Στο νηπιαγωγείο 2, βλέπουμε ότι οι συμμετέχοντες διατυπώνουν τις εμπειρίες 

τους ποικιλοτρόπως στις απαντήσεις τους, καθώς τα παιδιά μας μίλησαν για 4 

διαιρετικούς ρόλους που διαδραμάτισε η νηπιαγωγός. Έτσι 2 παιδιά θεωρούν ότι 

αυτό που έκανε η εκπαιδευτικός, ήταν στην ουσία να τους αφήσει να παίξουν. Ο 

Παντελής μας αναφέρει: «Ε και μετά… έβλεπε κάτι στον υπολογιστή και μας άφησε 

να παίζουμε». Συνάμα ένα παιδί (ο Παναγιώτης) μας είπε ότι η εκπαιδευτικός έπαιξε 

ένα ενθαρρυντικό ρόλο, θα λέγαμε, γιατί όπως ανέφερε τους επιβράβευέ: «Η κυρία 

μας είπε μπράβο παιδιά». Ο συγκεκριμένος ερωτώμενος βίωσε κάτι διαφορετικό από 

τους υπόλοιπους. To παιδί μας λέει ότι η νηπιαγωγός τους τα ενθάρρυνε και τα 

επιβράβευέ, δίνοντας μας έτσι την ευκαιρία να δούμε έναν επιπλέον ρόλο που 

διαδραμάτισε η ίδια κατά τη δράση. Παράλληλα ένας άλλος συμμετέχον αναφέρει ότι 

τους ρωτούσε διάφορα πράγματα κατά τη διάρκεια της δράσης, παρόλα αυτά δε μας 

αναφέρει τι. Τα υπόλοιπα 2 νήπια υποστήριξαν ότι η εκπαιδευτικός τους 

συμβούλευσε τι να κάνουν. Συγκεκριμένα ο Βασίλης αναφέρει: «Η κυρία είπε άμα δε 

μας παίζουν τα άλλα τα παιδιά, να παίζω. Θα λες θα παίζω, θα παίζω όμως Άμα η 

κυρία μας λέει… άμα, άμα πειράζεις άλλα παιδιά θα παίξω και θα έχω φίλους». Το 

κοινό που εντοπίζουμε ανάμεσα στις τάξεις του νηπιαγωγείου 1 και 2 είναι ότι 

υπήρχαν παιδιά που τοποθέτησαν το ρόλο της εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια της 

δράσης, ως το άτομο που τους υπαγόρευε τι πρέπει να κάνουν. 

Στο νηπιαγωγείο 3 συναντάμε πέντε διαφορετικές κατηγορίες απαντήσεων, 

από 14 συμμετέχοντες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ένα νήπιο αναφέρει ότι κατά 

την διάρκεια της δράσης η εκπαιδευτικός έφτιαχνε τα τέρματα και συγκεκριμένα τα 

«κάρφωνε». Από την άλλη ένα παιδί θεώρει ότι ο ρόλος της νηπιαγωγού ήταν να 

ζητήσει την αρωγή του «μπαμπά του Θανάση» για να τοποθετήσουν τα τέρματα 

ποδοσφαίρου. Επιπροσθέτως ένας ερωτώμενος υποστηρίζει ότι, η κυρία τους 

υπαγόρευσε τι να κάνουν. Συγκεκριμένα ο Αιμίλιος απαντάει: «Εεε… απλώς δε μας 

άφηνε να βγούμε έξω για να μη τους ενοχλούμε γιατί βίδωναν τα τέρματα». Σε αυτό 

το σημείο αξίζει να αναφέρουμε ότι πήραμε κάποιες απαντήσεις που προκαλούν 

ενδιαφέρον. Στην εν λόγω τάξη παρατηρούμε πως τρία παιδιά υποστηρίζουν ότι η 

νηπιαγωγός τους, κατά την διάρκεια της δράσης, δεν έκανε τίποτα. Οι συμμετέχοντες 

αυτοί μοιράστηκαν μαζί μας μια κοινή τους εμπειρία. Τα δυο από αυτά τα νήπια 

υποστηρίζουν ότι η νηπιαγωγός κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης των τερμάτων 

έλειπε. Για παράδειγμα η Όλγα λέει : «Η κυρία ***** δεν ήταν εδώ ήταν σπίτι…».  
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Επιπλέον επτά συμμετέχοντες δε μπόρεσαν να απαντήσουν στη εν λόγω 

ερώτηση. Οι συγκεκριμένοι συμμετέχοντες παρατηρούμε ότι αναφέρουν πως δε 

γνωρίζουν ή δε θυμούνται τι έκανε η εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της δράσης. 

Επίσης από τις απαντήσεις φαίνεται ότι τα παιδιά δεν συμμετείχαν κατά την 

διαδικασία τοποθέτησης των τερμάτων, αλλά επίσης δε θεωρούν ότι και η 

νηπιαγωγός τους είχε ενεργό ρόλο. Παρόλα αυτά πρέπει να προσθέσουμε ότι στη 

περίπτωση αυτή, όλοι οι συμμετέχοντες αναφέρονται στο ρόλο της εκπαιδευτικού 

κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης των τερμάτων και όχι σε όλη τη διαδικασία. Όπως 

είναι λογικό κατανοούμε ότι τη δεδομένη στιγμή τα παιδιά και η εκπαιδευτικός δεν 

είχαν μεγάλο ρόλο στη διαδικασία καθώς τα τέρματα έπρεπε να περαστούν από τους 

τεχνίτες.  

Στην τάξη του νηπιαγωγείου 3, αλλά και στην τάξη του νηπιαγωγείου 1 

ρωτήσαμε κάποια επιπλέον πράγματα. Στις συγκεκριμένες δυο τάξεις για δράσεις 

είχαμε την δημιουργία μιας επιστολής και από την άλλη την τοποθέτηση τερμάτων 

ποδοσφαίρου. Έτσι θελήσαμε να μάθουμε το ποσοστό της επίγνωσης του 

αποτελέσματος σε κάθε τάξη, καθώς πρόκειται για κάποιο θέμα το οποίο αντικρίζουν 

καθημερινά τα παιδιά. Έτσι στο νηπιαγωγείο 1 τα παιδιά βλέπουν καθημερινά το 

σχολείο τους και μπορούν να καταλάβουν ότι ο δήμαρχος δεν έχει κάνει κάτι για να 

το φτιάξει. Παράλληλα στο νηπιαγωγείο 3 τα νήπια παίζουν καθημερινά στην αυλή 

του σχολείου τους, οπού έχουν τοποθετηθεί τα τέρματα. Οι συμμετέχοντες από το 

νηπιαγωγείο 1, για μια ακόμη φορά παρατηρούμε ότι έχουν όμοιες απόψεις. Οι 

εμπειρίες των νήπιών και σε αυτό το θέμα είναι κοινές.  

Πιο συγκεκριμένα όλα τα παιδιά γνωρίζουν την έκβασή της προσπάθειας τους 

για την κατασκευή του σχολείου. Παρόλο λοιπόν που προσπάθησαν και έστειλαν το 

αίτημα τους στο δήμαρχο για την κατασκευή του κτιρίου, δεν πιστεύουν πως έχει  

αλλάξει κάτι. Το γεγονός αυτό είναι άκρως λογικό. Τα παιδιά στεγάζονται απέναντι 

από το οίκημα του νηπιαγωγείο, στο βρεφονηπιακό σταθμό. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να μπορούν να κρίνουν ότι το σχολείο τους δεν έχει υποστεί κάποια 

αλλαγή και κανείς δεν έχει έρθει να το επισκευάσει. Για παράδειγμα ο Γιώργος 

τονίζει ότι δεν υπήρξε κάποιο αποτέλεσμα μετά τη συγγραφή της επιστολής τους 

προς το δήμαρχό και προσθέτει: «Όχι, ακόμα έτσι είναι». Παράλληλα η Άννα μας 

προσθέτει: «Δεν ήρθε». Στο νηπιαγωγείο 3 δεν συναντούμε στο σύνολό των 

συμμετεχόντων τις ίδιες εμπειρίες σχετικά με το θέμα. Στην πλειονότητα τους οι 
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ερωτώμενοι (11 παιδιά) έχουν επίγνωση του αποτελέσματος, ενώ τέσσερα δείχνουν 

να μην έχουν. Σε αυτή την τάξη είδαμε κάποια από τα παιδιά να μην γνωρίζουν καν 

την ύπαρξη των τερμάτων και έτσι να μην έχουν και επίγνωση των αποτελεσμάτων. 

Αυτό είναι ένα άλλο γεγονός άξιο προσοχής καθώς και σε αυτό το σχολείο 

καθημερινά βλέπουν τα τέρματα που τοποθέτησαν στην αυλή του σχολείου τους. 

Σίγουρα πρέπει να υπολογίσουμε ότι τα παιδιά κατά την διάρκεια της συζήτησης 

μπορεί να κουράστηκαν ή να αφαιρέθηκαν και η απάντηση τους να μην σημαίνει 

απαραίτητα ότι αγνοούν το ζήτημα. Επίσης γνωρίζουμε ότι τα κορίτσια ήταν λιγότερο 

ενθουσιασμένα με τα τέρματα και δεν έδειχναν το ίδιο ενδιαφέρον με τα αγόρια κατά 

τη διάρκεια της δράσης.   

Στη συνέχεια από αυτά τα δυο σχολεία θελήσαμε να μάθουμε αν υπάρχουν 

προτάσεις για περεταίρω δράσεις. Αν υπάρχουν στην ουσία και άλλα πράγματα που 

θέλουν να κάνουν τα παιδιά στην αυλή τους (νηπιαγωγείο 3) ή αν μπορούν, στην 

περίπτωση του νηπιαγωγείου  1, να κάνουν κάτι άλλο για να επισκευαστεί το σχολείο 

τους. Όπως βλέπουμε στο πίνακα το νηπιαγωγείο 1, τρία από τα τέσσερα παιδιά 

θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν κάποια άλλη δράση, έτσι ώστε να φτιαχτεί το 

νηπιαγωγείο τους. Από την άλλη στο νηπιαγωγείο 3, οι 12 από τους 13 ερωτώμενοι 

υποστηρίζουν ότι μπορούν να αλλάξουν και άλλα πράγματα στην αυλή του σχολείου 

τους. Ας δούμε λοιπόν πιο αναλυτικά τις προτάσεις που έχουν οι συμμετέχοντες για 

περεταίρω δράση, αλλά και αυτούς που θεωρούν ότι δεν χρειάζεται να γίνει κάτι 

επιπλέον.  

Στο νηπιαγωγείο 1 λοιπόν, η Άννα και η Παυλίνα θεωρούν ότι δεν υπάρχει 

κάτι άλλο που μπορούν να κάνουν, έτσι ώστε να επισκευαστεί το νηπιαγωγείο. 

Παρόλα αυτά η Άννα μας προσθέτει ότι η κυρία, τους είπε ότι θα πάνε στο δήμαρχο 

επίσκεψη για να του το πούνε. Από την άλλη οι υπόλοιποι συμμετέχοντες 

υποστηρίζουν ότι μπορούν να κάνουν κάποια επιπλέον κίνηση, ώστε να λυθεί το 

πρόβλημα. Ο  Γιάννης υποστηρίζει ότι πρέπει να γίνει επανάληψη της προηγούμενης 

τακτικής, να στείλουν δηλαδή «… και άλλο γράμμα».  Τα άλλα δυο αγόρια λένε ότι 

θα ήταν καλό να επιδιώξουν μια προσωπική επαφή με το δήμαρχο. Συγκεκριμένα ο 

Γιώργος μας λέει «… να τον ακολουθούμε από πίσω με το μπαλόνι», στο οποίο θα 

υπάρχει το μήνυμα και να του το δώσουν τα ίδια. Τέλος ο Γιώργος θέλει να τον 

καλέσουν τα ίδια τα παιδιά στο τηλέφωνο και αναφέρει: «Μπορούμε να κάνουμε ε… 

να το πούμε στο δήμαρχο καλύτερα εμείς, η κυρία να τον πάρει και μετά μόλις τον 
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πάρει θα του πούμε στον δήμαρχο, δήμαρχε μπορείτε να μας το φτιάξετε δίπλα το 

σχολείο γιατί εκείνο γιατί έχει χαλάσει λίγο και πες στο στους εργάτες για να το 

φτιάξουνε». Βλέπουμε λοιπόν ότι οι συμμετέχοντες έχουν επιπλέον προτάσεις και 

ιδέες για την προσέγγιση του δημάρχου, εκτός από αυτή που ακολούθησαν κατά τη 

δράση. 

Μελετώντας την περίπτωση του νηπιαγωγείου 3, παρατηρούμε ότι η 

συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων υποστηρίζει πως υπάρχουν και άλλα 

πράγματα που θέλουν να κάνουν στην αυλή του σχολείου. Το γεγονός αυτό, όπως 

βλέπουμε και στο πίνακα, το υποστηρίζουν 12 στον αριθμό νήπια και μόλις ένα 

θεωρεί ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνουν. Εδώ τα νήπια δίνουν παραπάνω από μία 

απαντήσεις καθώς θέλουν να αλλάξουν πολλά πράγματα στην αυλή τους. 

Διαπιστώνουμε λοιπόν μια ποικιλία ιδεών και απόψεων. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις οι ιδέες αυτές συγκλίνουν μεταξύ τους. Επίσης πρέπει να προσθέσουμε 

ότι αρκετά νήπια μας ανέφεραν παραπάνω από μια ιδέες που έχουν για την 

διαμόρφωση της αυλής του νηπιαγωγείου. Για παράδειγμα η Πολύμια αρκετά 

ενθουσιασμένη μας αναφέρει: «Τσουλήθρες, κούνιες, εεε….τραμπάλες… ε τι άλλο; 

Κάτσε να θυμηθώ… εεε πισίνες». Έτσι παρατηρούμε ότι εφτά παιδιά από το δείγμα 

μας αναφέρονται στην τοποθέτησή πισίνας. Παράλληλα η τοποθέτηση κάποιο άλλου 

παιχνιδιού αναφέρεται από επτά συμμετέχοντες, είτε πρόκειται για κάποιο «σπιτάκι», 

«κούνια», «τσουλήθρα», «τραμπάλα». Τέλος τρία παιδιά μας προσθέτουν ότι θέλουν 

να φυτέψουν κάποια φυτά. Για παράδειγμα η Μαρία Ι. μας λέει ότι θέλει: «χόρτα και 

λουλούδια» και ο Αιμίλιος προσθέτει: «Θέλουμε να φυτέψουμε δέντρα, να φτιάξουμε 

μια πισίνα».  

 Σιγουρά κατανοούμε ότι κάποιες από τις ιδέες των παιδιών δεν είναι εύκολα 

πραγματοποιήσιμες. Για παράδειγμα η τοποθέτηση μιας πισίνας στην αυλή του 

νηπιαγωγείου, είναι ένα αρκετά δύσκολο εγχείρημα. Παρόλα αυτά είναι 

αξιοθαύμαστος ο ενθουσιασμός, η φαντασία και η δημιουργικότητα που διαπνέει τις 

ιδέες τους. Από τα δεδομένα στο συγκεκριμένο θέμα, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι 

οι δράσεις που έγιναν για την ενίσχυση της συμμετοχής των παιδιών, τα έκαναν να 

μπουν στη διαδικασία να σκεφτούν εναλλακτικές ιδέες. 
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Νηπιαγωγείο 4 

Σε αυτό το σημείο θα ασχοληθούμε με το νηπιαγωγείο 4, το οποίο σίγουρα 

αποτελεί μια ιδιάζουσα περίπτωση. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως το 

συγκεκριμένο σχολείο θα το μελετήσουμε χωριστά από τα υπόλοιπα. Επιλέξαμε να 

αναλύσουμε τα δεδομένα της εν λόγω τάξης μεμονωμένα, καθώς δεν αναδείχθηκε 

ένα συγκεκριμένο ζήτημα όπως στα παραπάνω τρία νηπιαγωγεία, άλλα πολλά.  

Κατανοούμε λοιπόν ότι το γεγονός αυτό δεν μας επέτρεπε να αναλύσουμε και να 

κωδικοποιήσουμε με τον ίδιο τρόπο τα δεδομένα και κατά συνέπεια να το εντάξουμε 

στο μεγάλο ενιαίο πίνακα μαζί με τα άλλα σχολεία. Η ειδοποιός διαφορά του 

νηπιαγωγείου 4 είναι ότι η ενίσχυση της συμμετοχής εδώ δεν βασίστηκε μόνο σε μια 

δράση, αντιθέτως είναι γενικευμένη και πολυεπίπεδη. Τα ζητήματα που προέκυψαν 

από την καθημερινότητα των παιδιών ήταν πολλά και διάφορα. 

Τα θέματα αναδείχθηκαν από τα παιδιά και έπειτα από συζητήσεις στην 

ολομέλεια πήραν αποφάσεις για το καθένα από αυτά. Πιο συγκεκριμένα οι τρόποι 

ενεργοποίησης της συμμετοχής των παιδιών αφορούσαν τα εξής ζητήματα: 1. Τον 

τρόπο και το χρόνο που απασχολούνται τα παιδιά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, 2. 

την αλλαγή της γωνιάς «μαγαζάκι» σε εκκλησία, 3. τον τρόπο συμμετοχής τους στις 

καθημερινές ρουτίνες, 4. τον τρόπο με τον οποίο προηγούνται στην σελίδα του 

μικρού αναγνώστη με την κυρία τους και διάφορα άλλα. Στη συγκεκριμένη τάξη δεν 

έγιναν οι ερωτήσεις με τον ίδιο τρόπο που έγιναν στις υπόλοιπες. Όπως είναι λογικό 

εφόσον είχαμε να πραγματευτούμε πολλά ζητήματα, δεν υποβάλαμε για κάθε ζήτημα 

όλες τις ερωτήσεις που έγιναν στα παραπάνω σχολεία. Αυτό δεν θα ήταν εφικτό 

χρονικά καθώς θα μας κατανάλωνε πολύ χρόνο και επιπλέον τα παιδιά θα 

κουράζονταν, διότι οι συνεντεύξεις θα γίνονταν μακροσκελείς. Σκοπός μας ήταν να 

μοιραστούν μαζί μας τα παιδιά τα βιώματα τους από τη διαδικασία λήψης των 

αποφάσεων, κατά τις δράσεις που έγιναν για την ενίσχυση της συμμετοχής τους. 

Αποφασίσαμε να μάθουμε αυτές τις εμπειρίες υποβάλλοντας από λίγα ερωτήματα για 

κάθε δράση, για να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε το γενικότερο αίσθημα.  

Παρατηρούμε επίσης ότι στο συγκεκριμένο σχολείο η ενεργοποίηση της 

συμμετοχής των παιδιών έχει να κάνει με την επιλογή του τρόπου που λειτουργούν, 

εργάζονται και παίζουν τα νήπια σε διάφορες εκφάνσεις της καθημερινής πρακτικής. 

Τα θέματα στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορούν την κοινωνική συμπεριφορά μέσα 

στο μικρόκοσμό της τάξης. Βλέπουμε για παράδειγμα τα παιδιά να αποφασίζουν για 
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τον τρόπο που θα μπορούν να απασχολούνται στον υπολογιστή της τάξης, 

δημιουργώντας ένα κανόνα που θα πρέπει να τηρείται από όλους έτσι ώστε όλοι να 

είναι ευχαριστημένοι. Κατανοούμε λοιπόν ότι από ένα ζήτημα που προέκυψε από την 

καθημερινή πρακτική, γίνεται μια προσπάθεια ενίσχυσης της συμμετοχής των νηπίων 

στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Πιθανότατα τα νήπια θέλανε να παίξουν στο 

υπολογιστή του σχολείου αλλά δε μπορούσαν διότι υπάρχει μόνο ένας. Αυτό ήταν η 

αφόρμηση για να καθίσουν όλα μαζί να συνδιαλεχθούν και να συναποφασίσουν ένα 

κανόνα που θα είναι δίκαιος για όλους και θα αποτρέπει την μονοπώληση του Η\Υ. 

Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τις άλλες δράσεις που έλαβαν χώρα σε αυτό το 

νηπιαγωγείο. Κάθε φορά λοιπόν που εντοπίζονταν κάποιο πρόβλημα, τα παιδιά 

κάθονταν με την εκπαιδευτικό και προσπαθούσαν να το επιλύσουν. Η διαδικασία για 

την επίλυση των ζητημάτων έγινε με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής των 

παιδιών στην διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Παρακάτω παρατίθεται η ανάλυση 

των αποτελεσμάτων για κάθε δράση χωριστά.  

 

Δράση: Απασχόληση στον υπολογιστή. 

Επίγνωση 

ζητήματος  

Λήψη απόφασης αιτιολογία Προσωπική 

συμμετοχή 

Ναι όχι Παιδιά Παιδιά 

+ 

Κυρία 

Κυρία -4 αποφυγή 

συγκρούσεων 

-2 δε μπόρεσαν να 

απαντήσουν 

-1 ελευθερία 

κινήσεων 

-1 αυθεντία 

- 1 να μη 

περιμένουμε 

-1 κπ το μονοπωλεί 

-1 λόγω υγείας 

-1 αποφυγή 

αναμονής 

 

Ναι Όχι 

6 6 6 0 6 10 2 

 

Ένα ζήτημα που προέκυψε όπως είπαμε και προηγουμένως είναι με ποιο 

τρόπο θα μπορούν να απασχολούνται τα παιδιά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή της 

τάξης. Τα παιδιά αποφάσισαν ότι για να μπορούν να απασχολούνται όλα στο 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, θα πρέπει να ακολουθούν ένα κανόνα ώστε να παίζουν όλοι 

και να είναι δίκαιο για όλους. Έτσι λοιπόν αποφάσισαν να κάνουν μια σειρά όσοι 
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θέλουν να πάνε στον υπολογιστή και να έχουν συγκεκριμένο χρόνο απασχόλησης, ο 

οποίος και θα μετρείται, για να μπορούν να παίξουν όλοι όσοι θέλουν. Σε αυτό το 

σημείο θελήσαμε να μάθουμε από τους συμμετέχοντες, εάν γνωρίζουν τον τρόπο με 

τον οποίο απασχολείται το κάθε παιδί στον υπολογιστή της τάξης. 

Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα βλέπουμε ότι οι μισοί των 

συμμετεχόντων, δεν αναφέρονται ακριβώς στον τρόπο με τον οποίο απασχολούνται 

στον Η/Υ. Συγκεκριμένα έξι από τους δώδεκα ερωτώμενους δεν κάνανε καμία 

αναφορά στην απόφαση για τήρηση κάποιας σειράς ή χρόνου. Παράλληλα τα παιδιά 

αυτά παρατηρήσαμε ότι μας κάνουν διάφορά «παράπονα» για τον τρόπο που παίζουν. 

Για παράδειγμα ο Άγγελος αναφέρει: «Ε ρωτάμε την κυρία. Ναι. Και να σου πω; 

Σιγά. Κάθε φορά θα παίζει πάντα πρώτος ο Ηλίας». Επιπλέον βλέπουμε την Ναταλία 

να μας αναφέρει και αυτή κάτι που δεν της αρέσει: «Όποιος θέλει παίζει και η κυρία 

μόνο λέει τα αγόρια. Τα κορίτσια μετά από τα αγόρια». Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες 

εκφράζουν με διαφορετικό τρόπο την άποψή τους. Τα άλλα έξι νήπια λοιπόν 

αναφέρουν πιο συγκεκριμένα τον τρόπο με τον οποίο απασχολούνται όλα τα παιδιά 

στον υπολογιστή της τάξης τους. Έτσι βλέπουμε τους άλλους μισούς συμμετέχοντες 

να αναφέρονται στο γεγονός ότι όταν θέλουν να παίξουν στον Η/Υ κρατούν σειρά. 

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα, είναι η απάντηση της Μαρίας. Η 

Μαρία περιγράφει πολύ συγκεκριμένα τον τρόπο που απασχολούνται η ίδια και οι 

συμμαθητές της στον Η/Υ και αναφέρει: «Πηγαίνω αλλά περιμένουμε τον άλλον, η 

κυρία μετράει το χρόνο και εμείς περιμένουμε τον άλλον για να όταν τελειώσει και 

κάνουμε σειρά. Δηλαδή πρώτοι… κάποιος θα είναι πρώτος, μετά ο άλλος και μετά ο 

άλλος». Παρατηρούμε λοιπόν ότι το παιδί μπορεί να ανασύρει από τη μνήμη του και 

να μας εξιστορήσει όλη τη διαδικασία, η οποία ακολουθείται.  

Στη συνέχεια θελήσαμε να εξετάσουμε ποια είναι η άποψη των παιδιών 

σχετικά με το πόσο συμμετείχαν στη διαδικασία λήψης της συγκεκριμένης απόφασης. 

Ζητήσαμε λοιπόν από τους συμμετέχοντες να μας πούνε ποιος πιστεύουν ότι ήταν 

αυτός που αποφάσισε τον τρόπο με τον οποίο θα παίζουν στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή της τάξης. Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι οι απόψεις των 

παιδιών και σε αυτό το θέμα διίστανται. Βλέπουμε λοιπόν έξι συμμετέχοντες να 

υποστηρίζουν ότι υποκείμενο λήψης της απόφασης, που αφορά τον τρόπο που θα 

απασχολούνται στον Η\Υ, είναι η εκπαιδευτικός. Αντιθέτως τα υπόλοιπα έξι νήπια 

πιστεύουν ότι τα ίδια πήραν την απόφαση. Από αυτούς τους συμμετέχοντες κάποιοι 
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δηλώνουν ότι ένας συμμαθητής τους πήρε την εν λόγω απόφαση και κάποιοι άλλοι 

ότι την πήραν όλα τα παιδιά μαζί. Ο Λάζαρος για παράδειγμα πιστεύει πως «όλοι» 

αποφάσισαν για αυτό. Παράλληλα η Βιολέτα προσθέτει και το λόγο για τον οποίο τα 

παιδιά αποφάσισαν για το πώς θα παίζουν στον Η/Υ: «Η κυρία **** μας αφήνει να 

κάνουμε ότι θέλουμε μέσα στη τάξη». Είναι σημαντικό να σταθούμε σε αυτό το 

σημείο καθώς κατανοούμε από τα λεγόμενα της τελευταίας, πως η ελευθερία που 

τους δίνει η εκπαιδευτικός είναι και αυτό που τους κάνει να μπορούν να συμμετέχουν 

στην διαδικασία λήψης των αποφάσεων.  

Το επόμενο πράγμα που ζητήσαμε από τα παιδιά ήταν να μας αιτιολογήσουν, 

γιατί πιστεύουν ότι πήρε την απόφαση το άτομο που υπέδειξαν προηγουμένως.  

Παρατηρούμε σε αυτό το σημείο ότι οι συμμετέχοντες εκφράζουν την εμπειρία τους 

για το συγκεκριμένο θέμα με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Θα λέγαμε ότι τα 

νήπια αιτιολογούν ποικιλοτρόπως τη θέση που εξέφρασαν. Επιπλέον να αναφέρουμε 

ότι τα περισσότερα παιδιά μας αιτιολόγησαν για ποιο λόγο πάρθηκε η συγκεκριμένη 

απόφαση (να παίζουν με τη σειρά στον Η\Υ) και όχι γιατί πιστεύουν ότι την πήρε το 

άτομο που προανέφεραν. Παρόλα αυτά παρατηρώντας το παραπάνω πίνακα 

βλέπουμε πως η επικρατέστερη σε συχνότητα απάντηση, είναι αυτή που σχετίζεται με 

τις συγκρούσεις μεταξύ των παιδιών. Οι ερωτώμενοι λοιπόν μας μιλούν για το λόγο 

που πάρθηκε η απόφαση και θεωρούν ότι αποφασίστηκε να παίζουν με αυτό τον 

τρόπο, για να μην μαλώνουν. Πιο συγκεκριμένα τρία νήπια θεωρούν ότι η 

εκπαιδευτικός αποφάσισε για τον τρόπο που θα απασχολούνται στον υπολογιστή έτσι 

ώστε να μην μαλώνουν μεταξύ τους τα παιδιά για το ποιος θα παίξει. Για παράδειγμα 

ο Άγγελός αιτιολογεί την άποψή του αναφέροντας: «Γιατί άμα δε παίζουμε με σειρά 

τσακωνόμαστε». Επιπλέον ένα από τα νήπια που θεωρεί ότι τα παιδιά είναι τα 

υποκείμενα λήψης της απόφασης αιτιολογεί με τον ίδιο τρόπο την τοποθέτησή του. 

Το παιδί αυτό είναι ο Λάζαρος και απαντάει: «Εεε… γιατί μαλώναμε». 

Παράλληλα δυο συμμετέχοντες δε μπόρεσαν να μας απαντήσουν, διότι δεν 

γνώριζαν το λόγο. Από τα υπόλοιπα παιδιά, που πιστεύουν ότι τα ίδια αποφάσισαν 

για τον τρόπο που θα παίζουν, δίνουν όλα με τη σειρά τους μια διαφορετική 

αιτιολογία. Όπως είδαμε και λίγο πιο πάνω η Βιολέτα θεωρεί ότι τα παιδιά 

αποφάσισαν για τον τόπο απασχόλησης στον Η\Υ, επειδή η εκπαιδευτικός τους δίνει 

την ελευθέρια να κάνουν ότι θέλουν μέσα στη τάξη. Η Γλυκερία από την άλλη μας 

αναφέρει το λόγο που το αποφάσισαν και αναφέρει: «Για να μη περιμένουμε». Από 
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την άλλη η Έλενα θεωρεί ότι πρέπει να απασχολούνται στον Η\Υ τηρώντας μια 

σειρά, έτσι ώστε να μπορεί το κάθε παιδί να βλέπει το παιχνίδι που θέλει. Η Αγνή 

θεωρεί ότι ο Ηλίας μονοπωλεί τον Η\Υ, καθώς είναι αυτός που αποφάσισε για τον 

τρόπο που θα απασχολούνται σε αυτόν διότι «παίρνει πολύ ώρα».  

Εφόσον λοιπόν αποφασίστηκε ένας συγκεκριμένος τρόπος για να 

απασχολούνται τα παιδιά στον υπολογιστή του σχολείου, θελήσαμε να μάθουμε το 

κατά πόσο συμφωνούν τα ίδια με αυτόν τον τρόπο. Εξετάζοντας το αν τα παιδιά 

συμφωνούν με την συγκεκριμένη απόφαση, παρατηρούμε ότι η συντριπτική 

πλειοψηφία των συμμετεχόντων απαντάει θετικά. Πιο αναλυτικά δέκα από τα δώδεκα 

νήπια που αποτέλεσαν το δείγμα της συγκεκριμένης τάξης, υποστηρίζουν ότι 

συμφωνούν με τον εν λόγω τρόπο. Όλα τα παιδιά μας απαντούν μονολεκτικά και 

καταφατικά ενώ η Ηρώ προσθέτει και το λόγο για τον οποίο συμφωνεί: «Εγώ δεν 

θέλω να μαλώνει η τάξη μου, για αυτό την κρατάω και εγώ». Από την άλλη δύο 

νήπια έχουν διαφορετική άποψη από τους συμμαθητές τους και διαχωρίζουν την θέση 

τους. Τα παιδιά αυτά μας απαντούν αρνητικά και υποστηρίζουν ότι δεν συμφωνούν 

με τον συγκεκριμένο τρόπο απασχόλησης στον Η/Υ.  

 

Δράση: Αλλαγή ημερομηνίας. 

Επίγνωση ζητήματος Λήψη απόφασης Διαδικασία λήψης 

απόφασης 

Ναι όχι Παιδιά Παιδιά + 

κυρία 

Κυρία -9 αναφορά στη 

εκπαιδευτικό 

-συζήτηση 

-για να παίζουμε 

-όλοι μαζί 

9 3 2 2 8 

 

Ένα άλλο ζήτημα με το οποίο ασχολήθηκε το νηπιαγωγείο 4, είναι η επιλογή 

του ατόμου που θα αλλάζει κάθε πρωί την ώρα και την ημερομηνία στον πίνακα της 

τάξης. Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να διευκρινίσουμε ότι η αλλαγή της ημερομηνίας 

και της ώρας είναι μια από τις «ρουτίνες» που γίνονται στο νηπιαγωγείο και συνήθως 

γίνονται κάθε πρωί, πριν ξεκινήσει το μάθημα. Ας επιστρέψουμε όμως στο ερώτημά 

μας. Γνωρίζουμε ότι τα περισσότερα παιδιά της τάξης θέλανε να κάνουν την αλλαγή 

της ημερομηνίας, με αποτέλεσμα να προκύψει το θέμα του ποιος θα πρέπει να την 
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αλλάζει ώστε όλα τα παιδιά να είναι ευχαριστημένα. Με σκοπό να δίνεται η ευκαιρία 

σε όλα τα παιδιά να αλλάζουν την ημερομηνία, αποφασίστηκε από την ολομέλεια της 

τάξης να το κάνει όποιο παιδί είναι εκείνη την ημέρα υπηρεσία. Να αναφέρουμε ότι 

το παιδί που είναι υπηρεσία φροντίζει για την τακτοποίηση της τάξης. Όλα τα νήπια, 

από ένα κάθε μέρα και με τη σειρά, έχουν αυτή την αρμοδιότητα.  

Σε αυτό το σημείο θελήσαμε να μάθουμε κατά πόσο οι συμμετέχοντες 

γνωρίζουν για αυτή την απόφαση. H πλειονότητα των νηπίων και συγκεκριμένα 

εννέα από τα δώδεκα γνωρίζουν τη διαδικασία, με την οποία αποφάσισαν να 

επιλέγεται το παιδί που θα αλλάζει την ημερομηνία. Αυτοί οι συμμετέχοντες 

αναφέρονται στο γεγονός ότι όποιο παιδί έχει υπηρεσία εκείνη την ημέρα, είναι και 

αυτό που αλλάζει την ημέρα και την ημερομηνία το πρωί. Για παράδειγμα η Βιολέτα 

χαρακτηριστικά αναφέρει: «Επειδή έχουμε υπηρεσία και όποιος έχει υπηρεσία 

σηκώνεται». Αντίθετα τρείς συμμετέχοντες δεν κάνουν καμία αναφορά στην 

υπηρεσία. Επιπλέον υποδεικνύουν κάποιο συγκεκριμένο άτομο και υποστηρίζουν ότι 

αυτό είναι που κάνει καθημερινά την αλλαγή. Για παράδειγμα ο Άγγελος μας 

αναφέρει: «Ό Ηλίας, ο Ηλίας και είναι και ο Ηλίας». Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι σε 

αυτό το θέμα, οι εμπειρίες δεν είναι ίδιες για όλα τα παιδιά.  

Στη συνέχεια θελήσαμε να μοιραστούν μαζί μας τα παιδιά την άποψή τους για 

το ποιος θεωρούν τελικά ότι ήταν αυτός που αποφάσισε για την αλλαγή της 

ημερομηνίας. Όπως και παραπάνω έτσι και εδώ, τα παιδιά εκφράζουν διαφορετικές 

εμπειρίες σχετικά με το θέμα και δεν μοιράζονται μια κοινή. Στο πίνακα 

παρατηρούμε ότι οι οκτώ στους δώδεκα συμμετέχοντες, πιστεύουν πως το 

υποκείμενο λήψης της εν λόγω απόφασης είναι η νηπιαγωγός της τάξης. Για 

παράδειγμα ο Σταυρός πιστεύει ότι αυτή την απόφαση την πήραν από κοινού οι δυο 

νηπιαγωγοί της τάξης και αναφέρει: «Κυλία ***. Τη κυλία **** και τη κυλία ***». 

Στον αντίποδα αυτής της άποψης, βρίσκονται δυο παιδιά που υποστηρίζουν ότι τα 

ίδια και οι συμμαθητές τους αποφάσισαν για το ποιος θα αλλάζει την ημερομηνία. 

Για παράδειγμα, η Έλενα υποστηρίζει: «Ε η Αγνή, Εγώ, η Μαρία». Τέλος τα 

υπόλοιπα δυο νήπια θεωρούν ότι αποφάσισαν τα παιδιά από κοινού με την 

εκπαιδευτικό. Εδώ αξίζει να σταθούμε στον Ηλία ο όποιος αρχικά μας λέει ότι η 

«κυρία» πήρε την απόφαση, ωστόσο αλλάζει αμέσως την γνώμη του διευκρινίζοντας 

ότι την πήραν όλοι μαζί. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Η κυρία… Δηλαδή κάναμε όλοι 

μαζί μια συμφωνία ότι όποιος έχει υπηρεσία θα το αλλάζει».  
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Παράλληλα ζητήσαμε από τα παιδιά να μας πουν αν γνωρίζουν με ποιο τρόπο 

πάρθηκε η απόφαση, για το ποιος θα αλλάζει την ημέρα και την ημερομηνία κάθε 

πρωί. Όπως παρατηρούμε στη πλειοψηφία τους τα νήπια, όταν καλούνται να μας 

μιλήσουν για την διαδικασία λήψης της συγκεκριμένης απόφασης, κάνουν κάποια 

αναφορά στην εκπαιδευτικό της τάξης. Το γεγονός αυτό είναι αρκετά λογικό διότι 

όπως είδαμε και πριν οι περισσότεροι συμμετέχοντες πιστεύουν ότι η νηπιαγωγός 

αποφάσισε να γίνεται η αλλαγή από το νήπιο που έχει υπηρεσία. Πιο αναλυτικά στην 

συγκεκριμένη ερώτηση οι περσότεροι ερωτώμενοι (εννέα από τους δώδεκα) 

απαντούν ότι η κυρία γνωρίζει για τον τρόπο ή ότι ήταν δική της επιθυμία. Σύμφωνα 

λοιπόν με τα λεγόμενα των συμμετεχόντων όσον αφορά τη συγκεκριμένη δράση, η 

εκπαιδευτικός είναι αυτή που γνωρίζει για τη διαδικασία λήψης της απόφασης διότι, 

όπως ισχυρίζονται, αυτή είναι που την πήρε. Για παράδειγμα η Γλυκερία υποστηρίζει 

ότι «μόνη της το αποφάσισε», παράλληλα η Αγνή προσθέτει: «Εεεμ… εεε… εεε… 

Αυτό το ήθελε η κυρία ****». Επιπλέον αξίζει να πούμε ότι η Μαρία παρόλο που 

υποστήριξε πιο πάνω, ότι η απόφαση πάρθηκε από τα παιδιά και την εκπαιδευτικό 

εδώ αλλάζει την άποψή της. Όταν καλείται να μας πει το λόγο, αναφέρεται στην 

εκπαιδευτικό και την υποδεικνύει ως υποκείμενο λήψης της απόφασης. Το νήπιο μας 

απαντά αυτολεξεί: «Το αποφασίσαμε γιατί… Βασικά η κυρία το αποφάσισε και… 

μετά το κάναμε έτσι, όποιος είναι υπηρεσία να το κάνει αυτό. Εεε… εγώ ζε ξέρω 

γιατί το είχαμε και από πέρσι αυτό». Αντίθετα υπάρχει ένα νήπιο που μας αναφέρει 

ότι η απόφαση πάρθηκε μέσω της συζήτησης. Βλέπουμε λοιπόν τον Σταύρο να μας 

αναφέρει: «Πφφφ… εεε… γιατί το συζητήσαμε». Κάτι παρόμοιο υποστηρίζει και ο 

Λάζαρος καθώς αναφέρει ως τρόπο το γεγονός ότι πήραν την απόφαση «όλοι μαζί». 

Βλέπουμε λοιπόν ότι τα δυο αυτά παιδιά μπόρεσαν να θυμηθούν τον τρόπο με τον 

οποίο πήραν την απόφαση και ανέφεραν ένα εργαλείο που όντως χρησιμοποιήθηκε.  

 

Δράση : Αλλαγή γωνίας 

Λήψη απόφασης αιτιολογία 

Παιδιά Παιδιά +  

Κυρία 

Κυρία -3 δεν ξέρω 

-4 αναφορά στην εκπαιδευτικό 
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5 1 6 - 2 μας αρέσει 

-1 εμείς δε ξέρουμε.  

-1 λεν να το κάνω τα άλλα παιδιά 

- 1 να παίζουμε με ένα πράγμα τη φορά 

 

Μια άλλη δράση που συναντούμε στην συγκεκριμένη τάξη, με σκοπό την 

ενίσχυση της συμμετοχής των παιδιών στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων, είναι η 

αλλαγή κάποιας γωνίας. Στο συγκεκριμένο σχολείο ενισχύεται η συμμετοχή των 

παιδιών στη λήψη των αποφάσεων για την αλλαγή κάποιας γωνιάς στην τάξη τους, με 

κάποια άλλη που προτιμούν περισσότερο. Τα παιδιά όπως πληροφορηθήκαμε έχουν 

κάνει ήδη την αλλαγή μια γωνίας από μαγαζάκι σε εκκλησία. Κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης λοιπόν θελήσαμε να μάθουμε από τα παιδιά ποιος πιστεύουν ότι ήταν 

αυτός που παίρνει την απόφαση για την αλλαγή μιας γωνιάς μέσα στην τάξη. Όπως 

βλέπουμε στον πίνακα, στη πλειοψηφία τους οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι η 

εκπαιδευτικός είναι αυτή που αποφασίζει για μια τέτοιου είδους αλλαγή. Για 

παράδειγμα η Αγνή θεωρεί ότι «η κυρία ****» αποφασίζει. Παράλληλα ο Σταύρος 

υποστηρίζει: «Η κυλία μας, η κυλία είπε να τα αλλάτσουμε». Από την άλλη έχουμε 

πέντε παιδιά (από τα δώδεκα) τα οποία πιστεύουν ότι, τα ίδια παίρνουν την απόφαση 

για να αλλάξουν κάποια γωνιά. Συγκεκριμένα τα νήπια υποδεικνύουν είτε τον εαυτό 

τους, είτε κάποιο συμμαθητή τους είτε όλα τα παιδιά ως υποκείμενα λήψης της εν 

λόγω απόφασης. Έτσι βλέπουμε τη Βιολέτα να πιστεύει ότι όλα τα παιδιά το 

αποφασίζουν, ενώ η Έλενα θεωρεί ότι η ίδια είναι αυτή που παίρνει μια τέτοιου 

είδους απόφαση. Παράλληλα ένα νήπιο υποστηρίζει ότι η λήψη της απόφασης 

παίρνεται από όλους μαζί, δηλαδή από τα παιδιά και τη νηπιαγωγό. 

Έπειτα ζητήσαμε από τους συμμετέχοντες να μας αιτιολογήσουν την 

παραπάνω άποψή τους. Να μας αιτιολογήσουν δηλαδή γιατί υπέδειξαν ως υποκείμενο 

λήψης της απόφασης, το άτομο στο οποίο αναφέρθηκαν. Ο Ηλίας δυσκολεύτηκε 

αρκετά να μας απαντήσει στην ερώτηση και τελικά μας απάντησε το λόγο για τον 

οποίο αλλάζουν μια γωνιά και όχι γιατί θεωρεί ότι τα παιδιά παίρνουν την απόφαση: 

«Γιατί δε γι… πώς να παίζουμε ένα πράγμα τη φορά;». Από την άλλη η Μαρία 

θεωρεί ότι αποφασίζουν να αλλάξουν όλοι μαζί μια γωνία, επειδή τους το λέει η 

κυρία: «Γιατί έπρεπε να αλλάξουμε μια γωνία και το αποφασίσαμε όλοι μαζί λέει η 

κυρία. Να το αποφασίσουμε όλοι μαζί». Αναφορά κατά την αιτιολόγηση της στην 
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εκπαιδευτικό κάνει και η Ναταλία. Το νήπιο πιστεύει ότι η εκπαιδευτικός τους 

αποφασίζει για τις αλλαγές διότι αυτή είναι η δασκάλα: «Γιατί ότι λέει, είναι η 

κυρία». Κάτι παρόμοιο ισχύει και με το Φίλλιπο, που πιστεύει ότι παίρνουν από 

κοινού αποφάσεις με την εκπαιδευτικό, διότι τους «αφήνει». Ο ερωτώμενος κάνει μια 

αναφορά στην εκπαιδευτικό, όταν καλείται να αιτιολογήσει την άποψή του. Το παιδί 

θεωρεί πως η λήψη μιας απόφασης είναι κάτι που το κάνουν τα παιδιά της τάξης, 

γιατί η εκπαιδευτικός τους το επιτρέπει. Στα λεγόμενα του παιδιού μπορούμε να 

πούμε ότι αντιλαμβανόμαστε ένα υποδόριο μήνυμα. Η λήψη μιας απόφασης μέσα 

στην τάξη ελέγχεται από την εκπαιδευτικό και αυτό είναι που της δίνει την «εξουσία» 

στην τάξη, η οποία πηγάζει συνάμα από την «αυθεντία» της. 

Ο Λάζαρος με τη σειρά του αναφέρεται στην ουσία και αυτός στην 

«αυθεντία» της νηπιαγωγού. Το νήπιο υποστηρίζει ότι η εκπαιδευτικός αποφασίζει 

για την αλλαγή μια γωνίας στην τάξη, διότι τα παιδιά δεν γνωρίζουν να το κάνουν. 

Πιστεύει δηλαδή ότι η εκπαιδευτικός μόνο γνωρίζει να αλλάζει μια γωνία και όχι τα 

παιδιά. Παράλληλα η Αγνή προσθέτει η «κυρία» αποφασίζει για τις εν λόγω αλλαγές 

«γιατί αυτή το ήθελε». Από την άλλη δυο ερωτώμενοι που δήλωσαν ότι τα ίδια τα 

παιδιά αποφασίζουν, γιατί τους αρέσει να κάνουν αυτές τις αλλαγές. Έτσι έχουμε την 

Βιολέτα που αναφέρει: «Επειδή θέλουμε εμείς να … μπορεί να μη μας αρέσει η 

τάξη». Από την Άλλη η Έλενα θεωρεί ότι η ίδια παίρνει τις αποφάσεις διότι «τα άλλα 

παιδιά» της λένε να το κάνει. Τέλος τρία άτομα από το δείγμα μας δηλώνουν ότι δε 

γνωρίζουν γιατί παίρνει τις αποφάσεις το άτομο το οποίο προανέφεραν.  

 

Δράση : Πλοήγηση στη σελίδα του μικρού αναγνώστη 

Προσωπική 

συμμετοχή 

Παράδειγμα Αιτιολογία Τι γίνεται μετά 

Ναι όχι -5 τι μας αρέσει 

- 2 οδηγία σχετική με 

το παιχνίδι 

-διάφορα 

-2 αναφορά στην 

εκπαιδευτικό 

 

-5 επιλογή 

αντικειμένου 

-1 δεν έχω 

υπολογιστή 

-2 αναφορά στην 

εκπαιδευτικό 

- 1 πρέπει 

- 1 είμαστε 

θυμωμένες 

-3 το κάνουμε 

-2 μιλάει κάποιος 

άλλος 

-2 δεν ξέρω 

- 2 παίζουμε 

-μας βάζει πολλά 

-1 είμαστε 

θυμωμένες. 

10 2 
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Ένα από τα πολλά ζητήματα με τα οποία ασχολήθηκαν οι μαθητές του 

νηπιαγωγείου 4, ήταν και ο καθορισμός του περιεχομένου με το οποίο θα 

απασχολούνται στον Η\Υ. Σε αυτό το σημείο θελήσαμε να μάθουμε το κατά πόσο 

πιστεύουν τα παιδιά ότι εκφράζουν την γνώμη τους, για αυτά που επιλέγει να τους 

δείξει η εκπαιδευτικός στον υπολογιστή της τάξης. Σε αυτό το ζήτημα παρατηρούμε 

ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες (δέκα στους δώδεκα) θεωρούν πως λένε τη γνώμη 

τους, όταν η νηπιαγωγός κάθεται στον υπολογιστή για να τους δείξει κάποια 

πράγματα. Τα παιδιά μας απαντούν θετικά και μονολεκτικά. Από την άλλη υπάρχουν 

δυο συμμετέχοντες, που έχουν μια διαφορετική εμπειρία και υποστηρίζουν ότι στη 

συγκεκριμένη περίπτωση δεν εκφράζουν τη γνώμη τους. Ένα από αυτά τα παιδιά 

είναι η Ναταλία η οποία αναφέρει: «Η Ηρώ και εγώ δεν τα λέμε».  

Η ερώτηση που ακολουθήσε ζητούσε από τα παιδιά να συγκεκριμενοποιήσουν 

την άποψή τους, για το αν εκφράζουν ή όχι την γνώμη τους και να πουν τι ακριβώς 

είναι αυτό που λένε. Παρατηρώντας τον πίνακα το μισό σε αριθμό δείγμα βλέπουμε 

ότι όταν λέει τη γνώμη του για αυτά που θα τους δείξει η εκπαιδευτικός στον Η\Υ, 

είναι για το τι τους αρέσει να δούνε. Συγκεκριμένα τα έξι από τα δώδεκα νήπια μας 

απάντησαν ότι λένε τη γνώμη τους για τι τους αρέσει ή δεν τους αρέσει να τους δείξει 

η δασκάλα τους όταν κάθεται στον υπολογιστή. Η Βιολέτα λοιπόν υποστηρίζει ότι 

λένε τη γνώμη τους για αυτό που τους αρέσει και αναφέρει: «Ότι μας αρέσει αυτό, να 

μας το… μμμ… να καθίσουμε να το δούμε λίγο». Παράλληλα ο Ηλίας απαντάει ότι 

λένε στην κυρία αυτό που δεν τους αρέσει: «Όταν δε μας αρέσει κάτι, λέμε στην 

κυρία, δε μ’ αρέσει κυρία». Επιπλέον δυο συμμετέχοντες αναφέρουν ότι λένε τη 

γνώμη τους για να κάνει κάτι η κυρία τους, που αφορά το παιχνίδι στον υπολογιστή. 

Έτσι η Αγνή μας λέει ότι υπαγορεύουν κάποια οδηγία στην εκπαιδευτικό όπως «τι να 

πατήσει».  

Με αυτό συμφωνεί ο Άγγελος που προσθέτει: «Λέμε ότι… εκείνο το κομμάτι 

είναι στη τελευταία θέση». Ο ερωτώμενος αναφέρεται σε κάποια οδηγία που δίνουν 

στην εκπαιδευτικό κατά τη διάρκεια κάποιο ηλεκτρονικού παιχνιδιού, πιθανότατα 

παζλ. Παράλληλα ένα από τα παιδιά δυσκολεύτηκε πολύ να μας αναφέρει για ποιο 

πράγματα λένε τα παιδιά την γνώμη τους, όταν κάθονται με την εκπαιδευτικό στον 

υπολογιστή. Σε αυτό το σημείο πρέπει να επαναλάβουμε ότι όταν ένα παιδί δε 
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μπορούσε να μας απαντήσει σε μια ερώτηση, δεν την προσπερνούσαμε αμέσως. 

Αντίθετα την επαναλαμβάναμε προσπαθώντας να αλλάξουμε την σύνταξη, είτε 

υπενθυμίζαμε κάτι σχετικό που είχε αναφέρει πιο πριν το παιδί. Έτσι έγινε και στη 

περίπτωση της Μαρίας : 

- Πολύ ωραία. Όταν κάθεστε στον υπολογιστή να σας δείξει κάποια πράγματα, 

εσείς λέτε τη γνώμη σας για αυτά που επιλέγει να σας δείξει; 

- Ναι. 

- Τι λέτε; 

- Μας ρωτάει η κυρία, θέλει να απαντήσουμε σε αυτά η κυρία, τα λέμε. 

- Λέτε τη γνώμη σας για αυτά που σας δείχνει; Αυτά που διαλέγει για να σας 

δείξει.  

- Ναι. 

- Δηλαδή; Τι λέτε; 

- …. 

- Αφού είπες ότι τη λέτε τη γνώμη σας, τι λέτε δηλαδή;  

- … 

- Τι λες; 

- … Ε λέμε διαφορά πράγματα. 

- Και ποια είναι αυτά; 

- … 

Από το απόσπασμα παρατηρούμε ότι το νήπιο δεν μας απαντάει για ποια 

πράγματα συγκεκριμένα λένε την γνώμη τους, σε αυτά που τους δείχνει η δασκάλα 

τους στον υπολογιστή. Επιπροσθέτως δυο συμμετέχοντες όταν καλούνται να μας 

πούνε τι ακριβώς λένε όταν εκφράζουν την γνώμη τους, τότε κάνουν κάποια αναφορά 

στην εκπαιδευτικό. Συγκεκριμένα ο Φίλλιπος αναφέρει ότι η νηπιαγωγός τους δείχνει 

κάποιες εργασίες στον υπολογιστή, στη συνέχεια τα παιδιά απαντούν καταφατικά ότι 

θα την κάνουν και τη ζωγραφίζουν: «Ε μπορεί να μας δείξει καμιά εργασία από… 

από τους άλλους και εμείς θα της πούμε ναι και θα το ζωγραφίσουμε». Επιπλέον ο 

Λάζαρος ενώ δυσκολεύεται αρκετά να απαντήσει δεν μας αναφέρει συγκεκριμένα τι 

είναι αυτό που λένε τα παιδιά, αλλά αναφέρετε και αυτός στη νηπιαγωγό: «Μμμ… 

ότι μας απαντάει η κυρία ****». Βλέπουμε λοιπόν ότι ενώ το παιδί θεωρεί ότι λένε τη 

γνώμη τους σε αυτά που επιλέγει να τους δείξει, στη συνέχεια δεν συγκεκριμενοποίει 

την άποψή του. 
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Έπειτα οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αιτιολογήσουν την παραπάνω άποψή 

τους. Στη πλειονότητά τους τα νήπια, μας αναφέρουν ως αιτιολογία το γεγονός ότι 

επιθυμούν να πουν τι τους αρέσει να κάνουν στον υπολογιστή. Στην ουσία τα παιδιά 

(πέντε σε αριθμό) μας αναφέρουν ότι λένε την άποψη τους γιατί θέλουν να 

καθορίσουν την επιλογή του αντικειμένου που θα τους δείξει η νηπιαγωγός στον 

υπολογιστή. Για παράδειγμα η Αγνή υποστηρίζει: «Γιατί… Γιατί αυτήν τη εργασία 

ηθέλαμε να κάνουμε». Παράλληλα δυο από τους συμμετέχοντες όταν καλούνται να 

μας αιτιολογήσουν την πρότασή τους, κάνουν κάποια αναφορά στην δασκάλα τους. 

Έτσι ο Σταύρος αναφέρει: «Γιατί μια φορά με την κυρία **** μας εχτύπωσε μια 

φορά το για να, για να ζωγραφίσουμε». Ό Φίλιππος από την άλλη ενώ μας είπε πιο 

πάνω ότι τα παιδιά εκφράζουν την γνώμη τους για αυτά που θα τους δείξει η κυρία 

στον υπολογιστή, εδώ μας αναφέρει ότι κάνουν αυτό που τους λέει η εκπαιδευτικός. 

Συγκεκριμένα όταν καλείται να μας αιτιολογήσει την άποψή του υποστηρίζει: «Γιατί 

εεε… άμα μας πει να ζωγραφίσουμε, ζωγραφίζουμε». Ο Άγγελός αναφέρει ότι «έτσι 

πρέπει» να κάνουν απαντώντας στη κυρία σε ποιο σημείο θα βάλει το κομμάτι του 

παζλ. Ο Λάζαρος λέει: «γιατί δε ξέρουμε μόνοι μας». Τέλος η Ναταλία θεωρεί ότι δεν 

λένε αυτή και οι φίλες την γνώμη τους, γιατί είναι «θυμωμένες».  

Εφόσον τα παιδιά εξέφρασαν την άποψή τους, για το κατά πόσο θεωρούν ότι 

συμμετέχουν στην επιλογή του αντικειμένου που διαλέγει η εκπαιδευτικός να τους 

δείξει στον υπολογιστή, θελήσαμε να μάθουμε και τι συμβαίνει μετά την τοποθέτηση 

τους. Ρωτήσαμε λοιπόν τους συμμετέχοντες τι γίνεται όταν λένε την άποψή τους για 

αυτό το θέμα, τι ακολουθεί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση παρατηρούμε ότι οι 

συμμετέχοντες εκφράζονται ποικιλοτρόπως και διατυπώνουν διάφορες απόψεις και 

εμπειρίες. Η απάντηση με τη μεγαλύτερη συχνότητα που έδωσαν οι συμμετέχοντες, 

είναι ότι τα παιδιά όταν λένε την γνώμη τους γίνεται αυτό που επιθυμούν. 

Συγκεκριμένα τρία νήπια υποστηρίζουν ότι όταν λένε αυτό που τους αρέσει, η 

εκπαιδευτικός κάνει αυτό που θέλουν. Για παράδειγμα η Έλενα αναφέρει: «Όταν το 

λέμε στην κυρία, μας δείχνει εκείνο που μας αρέσει πιο πολύ».  

Παράλληλά δυο νήπια μας μιλούν για μια διαλογικού χαρακτήρα διαδικασία 

που λαμβάνει χώρα όταν εκφράζουν την γνώμη τους για την πλοήγηση στην 

ιστοσελίδα του μικρού αναγνώστη. Συγκεκριμένα τα παιδιά μας λένε ότι όταν 

εκφράζουν την  άποψή τους, αυτό που ακολουθεί είναι να πει και κάποιο άλλο παιδί 

τη γνώμη του. Η Μαρία λοιπόν αναφέρει: «Περιμένουμε για να μιλήσει το άλλο 
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παιδάκι». Παράλληλα δυο νήπια δεν μας έδωσαν κάποια συγκεκριμένη απάντηση. 

Ένα από αυτά ήταν ο Άγγελος, ο ποιος δηλώνει ότι δεν γνωρίζει: «Εεε… δε ξέρω. Δε 

ξέρω τι γίνεται». Επιπροσθέτως η Ναταλία που είδαμε και πριν συνεχίζει να 

υποστηρίζει ότι είναι «θύμωνες». Επιπλέον άλλα δυο νήπια απαντούν ότι τα παιδιά 

αφού εκφράσουν την γνώμη τους, παίζουν. Ο Φίλιππος αναφέρει: «Μμμ… μερικές 

φορές παίζουμε και με… εεε… μερικές φορές δε παίζουμε». Τέλος ο Σταύρος 

απαντάει ότι αυτό που έπεται της γνώμης τους, είναι η εκτύπωση εργασιών από την 

κυρία. Ωστόσο προσθέτει και κάτι που δεν του αρέσει: «Πολλά μας βάζει να 

κάνουμε», εννοώντας ότι η εκπαιδευτικός τους βάζει πολλές εργασίες.  
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Β. Ερευνητικό Ερώτημα: Ποιες είναι οι απόψεις των παιδιών για τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων στην 

καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία; 

 

Νηπιαγωγείο Φορέας λήψης αποφάσεων Αιτιολογία 
Προσωπική συμμετοχή στη 

διαδικασία λήψης 

αποφάσεων 

Παράδειγμα 
Συμμετοχή άλλων 

παιδιών στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων 

Ρόλος 

εκπαιδευτικού 

Λήψη αποφάσεων από τα 

παιδιά για άλλα πράγματα 
Παράδειγμα 

Νηπιαγωγείο 
1 

Παιδιά Κυρία + Κυρία -2 γιατί παίζουμε Ναι Όχι 
-6 για 

παιχνίδι 
Ναι Όχι -6 το κάνουμε Ναι Όχι 

-4 για 

παιχνίδι 

  Παιδιά   -2 η κυρία το λέει     
-1 ότι μ’ 

αρέσει 
    

- 1 μας 

επιβραβεύει 
    

-2 για το 

σχολείο 

      
-3 δεν μπόρεσε να 

απαντήσει 
    

-1 ότι μου 

έρχεται 
    

-1 δε μπόρεσε 

να απαντήσει 
    - 1 για όλα 

      -1 για το σχολείο                 

- 1 δε 

μπόρεσε να 
απαντήσει 

5 1 2   8 0   8 0   7 1   

Νηπιαγωγείο 

2 

Παιδιά Κυρία Κυρία -3 λέει τι να κάνουμε Ναι Όχι 
-6 για 

παιχνίδι 
Ναι Όχι -6 το κάνει Ναι Όχι 

-6 για 

παιχνίδια 

  +   
-1 μας μαθαίνει 

πράγματα 
    

-1 να μη 

χτυπάνε 
    -1 σκέφτεται     -1 τίποτα 

  Παιδιά   
-1 δε μπόρεσε να 

απαντήσει 
    

-1 η κυρία 

λέει τι να 
κάνουμε 

    

-1 κάνει 

σωστά 
πράγματα 

    

-1 δε 

μπόρεσε να 
απαντήσει 

      
-2 για να είμαστε καλά 

παιδιά 
          

  
      

      
-1 το αποφασίσαμε 
όλοι μαζί 

                  

1 2 5   8 0   8 0   7 1   

Νηπιαγωγείο 

3 

Παιδιά Παιδιά + Κυρία -3 λέει τι να κάνουμε Ναι Όχι -6 παιχνίδι Ναι Όχι -6 το κάνει Ναι Όχι 
-4 για 
παιχνίδι 

  Κυρία   

-1 αναφορά στην 

«αυθεντία» της 

εκπαιδευτικού 

    
-1 για να 

πιώ νερό 
    -2 τα γράφει     

-6 για κάτι 

καινούριο 

στο σχολείο 
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      - 2 επανάληψη     

- 1 για να 

βάλουμε κτ 
καινούριο 

στην αυλή 

    
-3 δε μπόρεσε 
να απαντήσει 

    
-1 για 
εργασίες 

      
- 1 δε μας λέει τι να 

κάνουμε 
    

- 1 δε 
μπόρεσε να 

απαντήσει 

    
-1 μας 

μαλώνει 
    

-1 για 

γιορτή 

      - 1 Μας μαλώνουν           
-1 μας βάζει 

στη σειρά 
    

- 1 ότι μας 

λέει η κυρία 

      
- 2 δε μπόρεσε να 

απαντήσει 
                  

      
-1 θέλουμε να 

παίζουμε 
                  

      -1 κάνει τις δουλειές                   

1 1 11   12 1   12 1   13 0   

Νηπιαγωγείο 
4 

Παιδιά Παιδιά + Κυρία -2 λέει τι κάνουμε Ναι Όχι 
-5 για 
παιχνίδι 

Ναι Όχι -3 το κάνει Ναι Όχι -4 παιχνίδι 

  Κυρία   
-5 «αυθεντία 
εκπαιδευτικού» 

    
-1 να κάνω 
εργασίες 

    
-2 λέει τι να 
κάνουμε 

    -3 εργασία 

      -1 συναποφασίζουμε           
-6 δε μπόρεσε 
να απαντήσει 

    
-1 
διάλειμμα 

      -1 έχουμε ελευθερία           
-1 λέει τη 

δικιά της 
    

-4 δε 

μπόρεσε να 
απαντήσει 

      -1 επανάληψη                   

      -1 δε με παίζει                   

      - 1 Γιατί μ’ αρέσει                   

6 0 6   6 6   7 5   9 3   
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Σε αυτό το σημείο θα ασχοληθούμε με τη δεύτερη ομάδα ερωτήσεων. Οι 

ερωτήσεις αυτές αφορούν το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, όπως αναφέραμε και 

προηγουμένως, βασίστηκαν σε προηγούμενη έρευνα  για τη συμμετοχή των παιδιών 

στην εκπαιδευτική διαδικασία των Sheridan και Samuelsson. Για να εξετάσουμε τις 

απόψεις των παιδιών για τον καθορισμό του περιεχομένου της μάθησης, κάναμε μια 

σειρά ερωτήσεων που αφορούσαν την έκφραση των προτιμήσεων αλλά και την 

ανάληψη πρωτοβουλιών γενικότερα. Επιπλέον αφορούσαν την άποψη τους για το 

ρόλο που έχουν τα ίδια άλλα και ο εκπαιδευτικός κατά την διαδικασία λήψης των 

αποφάσεων, άλλα και για το περιεχόμενο των αποφάσεων αυτών. 

Πιο αναλυτικά το ερευνητικό ερώτημα, καλείται να απαντήσει στο ποιες είναι 

οι απόψεις των παιδιών για τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων μέσα στο 

εκπαιδευτικό περιβάλλον. Εδώ λοιπόν δεν μελετάμε το βίωμα των παιδιών που 

αφορά τη συμμετοχή τους κατά τις δράσεις της εκπαιδευτικού (όπως το α’ ερώτημα), 

αλλά στεκόμαστε γενικότερα στην άποψή τους για το κατά πόσο συμμετέχουν στη 

λήψη αποφάσεων κατά την καθημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα. 

Προσπαθήσαμε να εξετάσουμε ποιες είναι οι απόψεις των παιδιών για τον φορέα 

λήψης αποφάσεων μέσα στην τάξη και γιατί, ενώ επιπλέον ασχοληθήκαμε με την 

άποψη τους για την προσωπική συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης των 

αποφάσεων. Μια άλλη κατηγορία ερωτήσεων που έγιναν στους συμμετέχοντες, 

αφορούσε τη γνώμη τους για τη συμμετοχή των συμμαθητών τους στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων άλλα και για το ρόλο που παίζει εκπαιδευτικός σε αυτήν. Τέλος 

θεωρήθηκε αρκετά ενδιαφέρον να μάθουμε κατά πόσο πιστεύουν τα νήπια ότι 

συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων για άλλα πράγματα και ποια είναι αυτά.  

 

Φορέας λήψης των αποφάσεων 

 Παρατηρώντας τον πίνακα, τα αποτελέσματα που αφορούν το φορέα λήψης 

αποφάσεων διαφέρουν σε κάθε τάξη. Αρχικά στο νηπιαγωγείο 1, η πλειοψηφία των 

νηπίων (έξι) υποστηρίζει ότι τα ίδια είναι αυτά που παίρνουν τις αποφάσεις μέσα στη 

τάξη. Για παράδειγμα ο Γιάννης αναφέρει: «Ε… όλα η τάξη». Παράλληλα από 

αυτούς τους συμμετέχοντες άλλοι αναφέρονται σε κάποιο συμμαθητή τους όπως η 

Παυλίνα: «Η Κατερίνα η φίλη μου». Επιπλέον ένα παιδί θεωρεί ότι οι αποφάσεις στο 

χώρο της τάξης παίρνονται από τα ίδια, άλλα από κοινού με την εκπαιδευτικό. 
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Βλέπουμε λοιπόν την Άννα να υποστηρίζει: «Όλα τα παιδιά και η κυρία». Η 

συγκεκριμένη ερωτώμενη θεωρεί λοιπόν ότι μια απόφαση είναι αποτέλεσμα μιας 

κοινής δράσης εκπαιδευτικού και μαθητών. Τελείως διαφορετική απάντηση έχουμε 

από δυο συμμετέχοντες που υποδεικνύουν τη νηπιαγωγό της τάξης ως το μόνο φορέα 

λήψης των αποφάσεων.  

Παρατηρώντας τα αποτελέσματα στην τάξη του νηπιαγωγείου 4, βλέπουμε ότι 

και εδώ οι γνώμες διίστανται σχετικά με το θέμα. Μπορούμε και σε αυτή τη 

περίπτωση να πούμε ότι, οι συμμετέχοντες διατυπώνουν με διαφορετικό τρόπο τις 

εμπειρίες τους. Ωστόσο στην περίπτωση της συγκεκριμένης τάξης, οι απαντήσεις 

χωρίζονται ισόποσά σε 2 κατηγορίες. Έτσι το μισό σε αριθμό δείγμα (έξι παιδιά) μας 

υποστηρίζει ότι το υποκείμενο λήψης των αποφάσεων είναι η εκπαιδευτικός, για 

παράδειγμα ο Σταύρος μας λέει: «Η κυρία ****». Από την άλλη το άλλο μισό δείγμα 

θεωρεί ότι τα ίδια τα παιδιά είναι αυτά που παίρνουν τις αποφάσεις. Βλέπουμε λοιπόν 

τη Μαρία να μας αναφέρει: «Όλοι μαζί τα παιδιά». Παράλληλα κάποια από αυτά τα 

νήπια υποστηρίζουν, ότι κάποιος συμμαθητής τους παίρνει τις αποφάσεις. Μια τέτοια 

περίπτωση αποτελεί η Ηρώ, η οποία μας λέει: «Η Μαρία. Η Μαρία, ένα παιδί. Ένα 

κορίτσι που είναι το πιο μεγάλο από τα κορίτσια». Το νήπιο κατανοούμε ότι θεωρεί 

πως τα παιδιά είναι οι φορείς λήψης των αποφάσεων, ωστόσο πιστεύει ότι την 

απόφαση την παίρνει συγκεκριμένα ένα παιδί.  

 Επιπλέον στον πίνακα έχουμε και τα αποτελέσματα της τάξης του 

νηπιαγωγείου 2 και του νηπιαγωγείου 3. Το κοινό που εντοπίζουμε σε αυτές τις δυο 

τάξεις είναι ότι η πλειοψηφία του δείγματός τους, υποδεικνύει την εκπαιδευτικό ως 

φορέα λήψης των αποφάσεων. Τα παιδιά που συμμετείχαν στο δείγμα μας λοιπόν και 

από τις δυο προαναφερθείσες τάξεις, νιώθουν ότι το άτομο που παίρνει όλες τις 

αποφάσεις μέσα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον είναι η νηπιαγωγός. Πιο αναλυτικά 

στη τάξη του νηπιαγωγείου 2, πέντε από τους οκτώ ερωτώμενους πιστεύουν ότι η 

νηπιαγωγός τους είναι ο φορέας λήψης των αποφάσεων και μας απαντούν 

μονολεκτικά: «η κυρία». Επιπλέον 2 παιδιά θεωρούν ότι τις αποφάσεις στην τάξη τις 

παίρνουν τα ίδια από κοινού με την εκπαιδευτικό. Για παράδειγμα ο Παντελής 

υποστηρίζει πως μέσα στην τάξη «όλοι» έχουν την ελευθερία να παίρνουν αποφάσεις. 

Μόλις ένας ερωτώμενος από το δείγμα της συγκεκριμένης τάξης πιστεύει ότι τα 

παιδιά είναι οι φορείς λήψης των αποφάσεων. Συγκεκριμένα ο Βασίλης υποστηρίζει: 

«Οι φίλοι μου… ή μήπως η… οι φίλοι μου παίρνει».  
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 Όπως αναφέραμε και πιο πριν, παρόμοια αποτελέσματα συναντούμε και στο 

νηπιαγωγείο 3. Έτσι βλέπουμε στη συντριπτική πλειοψηφία (11 άτομα) τους οι 

συμμετέχοντες, να υποστηρίζουν ότι το άτομο που παίρνει τις αποφάσεις μέσα στην 

τάξη είναι η εκπαιδευτικός. Για παράδειγμα ο Αιμίλιος μας αναφέρει γελώντας: 

«Ένας φίλος μου λέει ότι αποφασίζει, όμως… η κυρία αποφασίζει». Επιπλέον ένα 

νήπιο πιστεύει ότι η κυρία μαζί με τα παιδιά παίρνουν τις αποφάσεις μέσα στην τάξη. 

Αυτός είναι ο Στέφανος που θεωρεί ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων έχει ένα 

συλλογικό χαρακτήρα, διότι είναι κάτι που κάνουν «Όλοι μαζί». Τέλος η Φρειδερίκη 

είναι η μόνη συμμετέχουσα, που πιστεύει ότι τα ίδια τα παιδιά παίρνουνε τις 

αποφάσεις και συγκεκριμένα μια συμμαθήτριά της: «Μμμ… η Πολίνα».    

Στη συνέχεια κρίθηκε σημαντικό να μάθουμε γιατί τα παιδιά υποστηρίζουν το 

συγκεκριμένο άτομο ως φορέα λήψης των αποφάσεων. Έτσι αφού πρώτα μας 

κατονόμασαν ποιος παίρνει τις αποφάσεις στην τάξη, κλήθηκαν να αιτιολογήσουν 

την άποψή τους. Είναι πολύ σημαντικό να προσθέσουμε ότι τα περισσότερα παιδιά 

δυσκολεύτηκαν αρκετά στο να δικαιολογήσουν την προηγούμενη πρόταση τους. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις η ερώτηση επαναλήφθηκε αρκετές φορές και όπου 

κρίθηκε αναγκαίο υπενθυμίσαμε στα παιδιά τι μας είχαν πει πιο πριν, ζητώντας τους 

να μας το εξηγήσουν/ αιτιολογήσουν.  Στη συγκεκριμένη ερώτηση θα λέγαμε ότι σε 

κάθε τάξη οι μαθητές εκφράζουν με διαφορετικό τρόπο τις εμπειρίες τους. Αν 

παρατηρήσουμε τον πίνακα βλέπουμε ότι τα παιδιά δίνουν πολλές και διαφορετικές 

απαντήσεις. Παρόλα αυτά, όπως και σε προηγούμενη μελέτη (Νικολοπούλου, 2016) 

παρατηρούμε ότι τα παιδιά δυσκολεύονται αρκετά στο να αιτιολογήσουν την άποψή 

τους.  

Σε αρκετές περιπτώσεις όταν τους ρωτούσαμε γιατί πιστεύουν ότι αποφασίζει 

το συγκεκριμένο άτομο, αλλάζαν την απάντηση τους. Κατανοούμε λοιπόν ότι τα 

παιδιά δεν είναι συνηθισμένα στο να αιτιολογούν την άποψή τους. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα όταν τους ζητείται να το κάνουν, να θεωρούν ότι απάντησαν λάθος στην 

ερώτηση και να προσπαθούν να ανακαλέσουν και να αλλάξουν αυτό που 

υποστήριξαν. Ξεκινώντας με τo νηπιαγωγείο 1 διαπιστώνουμε αυτή την δυσκολία 

στην αιτιολόγηση. Να διευκρινίσουμε ότι πέντε από τους οκτώ συμμετέχοντας 

υποστηρίζουν ότι τα ίδια τα παιδιά είναι φορείς των αποφάσεων.  Όπως παρατηρούμε 

και στο πίνακα, από αυτούς τους πέντε συμμετέχοντες, βλέπουμε διαφορετικές 

απαντήσεις. Για παράδειγμα η Δώρα μας είπε «γιατί αυτή» παίρνει τις αποφάσεις 
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αναφερόμενη σε μια συμμαθήτρια της. Το νήπιο αρχικά δυσκολεύεται αρκετά στο να 

απαντήσει και στη συνέχεια μας λέει πως πιστεύει ότι η συμμαθήτρια της είναι το 

υποκείμενο λήψης των αποφάσεων, γιατί πολύ απλά αυτή το κάνει.  

Από την άλλη η Ελένη αναφέρει «Γιατί θέλει να κάνει, ότι θέλει να κάνει, ότι 

πράγματα του λέει η κυρία». Εδώ πέφτουμε σε μία αντίφαση. Ενώ λοιπόν η Ελένη 

αναφέρει ότι μπορεί «όποιο παιδί θέλει» να παίρνει αποφάσεις, όταν καλείται να το 

αιτιολογήσει αναφέρει ότι στην ουσία η κυρία υπαγορεύει αυτό που θα γίνει. Επίσης 

δύο παιδιά λένε ότι κάποια φίλη τους αποφασίζει καθώς αυτή είναι που λέει τι να 

παίξουν. O Γιώργος 2 από την άλλη θεωρεί ότι ο ίδιος αποφασίζει, γιατί λέει τι θα 

«φτιάξουν στο σχολείο». Σύμφωνα με τον άλλο Γιώργο που συμμετείχε στο δείγμα, η 

κυρία παίρνει τις αποφάσεις γιατί «η κυρία τα λέει όλα». Σε αυτή την περίπτωση θα 

λέγαμε ότι ο συμμετέχον αναφέρεται στην αυθεντία της νηπιαγωγού, η οποία κατέχει 

την εξουσία μέσα στη τάξη και έτσι είναι αυτή που αποφασίζει για όλα. Παράλληλα 

ένα νήπιο δεν «ήξερε» να αιτιολογήσει την άποψή του, γιατί πιστεύει ότι  

συναποφασίζουν όλοι μαζί για το τι θα γίνει στην τάξη. Τέλος ο Γιάννης 

δυσκολεύεται επίσης στο να εκφράσει κάποια δικαιολογία και αναφέρει: «γιατί έτσι». 

Από την άλλη στην τάξη του νηπιαγωγείου 2, πέντε νήπια όπως αναφέραμε 

θεωρούν πως η κυρία τους παίρνει τις αποφάσεις. Τρία από αυτά αιτιολογούν ότι το 

πιστεύουν αυτό, διότι η εκπαιδευτικός τους λέει τι να κάνουν. Για παράδειγμα η 

Φανούλα μας απαντά ψιθυριστά: «Γατί η κυρία μας λέει πάντα τι να κάνουμε». Για 

το συγκεκριμένο νήπιο αποτελεί ένα σύνηθες φαινόμενο το να είναι η εκπαιδευτικός 

ο φορέας λήψης των αποφάσεων. Θα λέγαμε ότι η πρόταση της Φανούλας εμπεριέχει 

μια απολυτότητα, διότι πιστεύει πως πάντα η νηπιαγωγός αποφασίζει». Τα άλλα 

παιδιά αναφέρονται στο ότι η εκπαιδευτικός τους επιλέγει με τι θα παίξουν. 

Βλέπουμε λοιπόν το Λάμπη να πιστεύει ότι η κυρία είναι το υποκείμενο λήψης των 

αποφάσεων μέσα στην τάξη διότι: «η κυρία αφήνει τι να παίζουμε». Εδώ φαίνεται 

πόσο σημαντικό είναι για τα παιδιά το παιχνίδι. Αντιλαμβάνονται το κατά πόσο 

συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων για το θέμα που τους απασχολεί περισσότερο και 

αυτό, όπως είναι φυσικό, είναι το παιχνίδι. Εφόσον λοιπόν η εκπαιδευτικός τους λέει 

με τι μπορούν να παίξουν, θεωρούν ότι είναι και αυτή που παίρνει τις αποφάσεις. 

 Άλλοι δυο συμμετέχοντες θεωρούν ότι η κυρία τους παίρνει τις αποφάσεις, 

για να είναι με αυτόν τον τρόπο «καλά» παιδιά. Είναι σημαντικό να μείνουμε λίγο σε 
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αυτό το γεγονός καθώς αυτά τα παιδιά πιστεύουν ότι αν η νηπιαγωγός αποφασίζει τι 

θα γίνει μέσα στη τάξη, τότε αυτά θα είναι «καλά» ή «ήσυχα» παιδιά. Έτσι η Δώρα 

μας αιτιολογεί: «Για να είμαστε… ε… όμορφα, καλά παιδιά». Οι συγκεκριμένοι 

ερωτώμενοι βάζουν την ταμπέλα του «καλού» παιδιού σε μια κομφορμιστική 

συμπεριφορά τους, η οποία επιτρέπει στην εκπαιδευτικό να αποφασίζει και τα ίδια να 

δέχονται τις αποφάσεις της. Παράλληλα ο Παντελής που πιστεύει ότι τα παιδιά 

παίρνουν τις αποφάσεις στην τάξη, δε μπορεί να μας αιτιολογήσει την άποψη του και 

με εκνευρισμό μας λέει: «Γιατί έτσι θέλω». Βλέπουμε ένα ακόμα παιδί να 

δυσκολεύεται αρκετά στο να αιτιολογήσει την θέση του.   

Όπως αναφέραμε προηγουμένως παρατηρούμε ότι στο νηπιαγωγείο 3 

συναντάμε το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετεχόντων, συγκριτικά με τα άλλα τρία, που 

θεωρούν ότι η νηπιαγωγός τους είναι το υποκείμενο λήψης των αποφάσεων. Παρόλο 

λοιπόν που η συντριπτική πλειοψηφία έκλεινε προς αυτή την απάντηση, δείχνοντας 

κοινές εμπειρίες συμμετοχής, στην αιτιολόγηση όλα τα παιδιά αναφέρονται σε 

διαφορετικά γεγονότα. Ωστόσο τρία παιδιά από αυτά συγκλίνουν σε μια κατηγορία 

απαντήσεων. Έτσι όπως βλέπουμε υποστηρίζουν ότι η νηπιαγωγός είναι ο φορέας 

λήψης των αποφάσεων, διότι είναι αυτή που υπαγορεύει τι θα γίνει μέσα στη τάξη. 

Για παράδειγμα ο Αιμίλιος υποστηρίζει: «Γιατί με βάζει να κάνω εργασίες, γιατί δύο 

μέρες ήμουν σπίτι». Το παραγλωσσικό στοιχείο που σημειώθηκε σε αυτή την 

απάντηση και αξίζει να αναφέρουμε είναι ο τόνος του συμμετέχοντα. Το νήπιο 

δείχνει αρκετά ενοχλημένο και στην έκφραση του προσώπου είναι συνοφρυωμένο. 

Κατανοούμε ότι το παιδί θεωρεί ως υποκείμενο λήψης των αποφάσεων τη δασκάλα 

του, διότι αυτή έχει την εξουσία να του βάζει εργασίες και αυτό δεν του είναι πολύ 

ευχάριστο. Παράλληλα η Κάτια στην αιτιολόγηση της, κάνει μια αναφορά στην 

αυθεντία της νηπιαγωγού. Το παιδί θεωρεί δεδομένο το γεγονός ότι η εκπαιδευτικός 

παίρνει τις αποφάσεις μέσα στη τάξη «γιατί είναι η κυρία». Επιπλέον ο Παύλος 

πιστεύει ότι οι κυρίες αποφασίζουν γιατί είναι και αυτές που «μαλώνουν» τα παιδιά. 

Κατά λέξη μας αναφέρει: «Γιατί εεε… γιατί αυτές μαλώνουν και λίγες φορές». Για 

μια ακόμα φορά βλέπουμε την εξουσία που έχει η νηπιαγωγός μέσα στη τάξη, την 

οποία τα παιδιά την αντιλαμβάνονται μέσω κάποιας πιθανής επίπληξης.  

Στην τάξη του νηπιαγωγείου 4 συναντάμε παρομοίως μεγάλη πληθώρα 

εμπειριών/ αιτιολογήσεων. Στο συγκεκριμένο σχολείο παρατηρούμε ότι η απάντηση 

που επικρατεί είναι αυτή με την οποία τα παιδιά αναφέρονται στην «αυθεντία» της 
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εκπαιδευτικού. Πιο αναλυτικά τα πέντε στα έξι παιδιά που μας υπέδειξαν την 

νηπιαγωγό τους ως φορέα λήψης των αποφάσεων, αιτιολόγησαν την άποψη τους 

αυτή με αναφορές στην «αυθεντία» της νηπιαγωγού κατά την εκπαιδευτική 

διαδικασία. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Γλυκερία η οποία θεωρεί ότι 

η εκπαιδευτικός παίρνει τις αποφάσεις «γιατί είναι η κυρία». Το γεγονός λοιπόν της 

ιδιότητας της νηπιαγωγού αλλά πιθανότατά και του ότι είναι ενήλικη, «νομιμοποιεί» 

το δικαίωμα της να μπορεί να είναι η ίδια ο φορές λήψης των αποφάσεων. Κάτι 

παρόμοιο υποστηρίζει και ο Λάζαρος, ο οποίος πιστεύει ότι η νηπιαγωγός παίρνει τις 

αποφάσεις γιατί: «Είναι πιο μεγάλη από εμάς». Ό Σταύρος από την άλλη υποστηρίζει 

ότι η εκπαιδευτικός παίρνει τις αποφάσεις μέσα στη τάξη γιατί είναι και αυτή που 

τους λέει τι να κάνουν: «Εεε …η κυρία **** τις παίρνει γιατί αυτή μας βάζει να τα 

κάνουμε. Να συμμαζεύουμε, να κάνουμε εχτυπώσεις». Αντίθετα με τις παραπάνω 

απαντήσεις ένα από τα νήπια που μας είπε ότι τα ίδια παίρνουν τις αποφάσεις στη 

τάξη, τονίζει ότι μέσα στην τάξη έχουν ελευθερία να εκφράζονται: «Γιατί εμείς 

θέλουμε να παίξουμε κάτι. Η κυρία **** δε μας λέει τι να παίξουμε, που θα 

καθίσουμε». Σε αυτή την απάντηση εντοπίζουμε κάτι διαφορετικό. Εδώ ο 

ερωτώμενος υποστηρίζει ότι μπορούν και αποφασίζουν διότι η εκπαιδευτικός είναι 

αρκετά δεκτική και δεν επιβάλει στα παιδιά την άποψή της.  

Αντιθέτως τα ίδια έχουν την δυνατότητα να κινούνται ελεύθερα στο χώρο και 

να επιλέγουν το αντικείμενο ενασχόλησης τους. Παράλληλα η Μαρία πιστεύει ότι 

αποφασίζουν όλα μαζί τα παιδιά, διότι με αυτό τον τρόπο μπορούν να γίνονται 

πράγματα που αρέσουν σε όλους. Μας αιτιολογεί την άποψή της λοιπόν 

αναφέροντας: «Ε…. Γιατί πφφφ… αποφασίζουμε όλοι μαζί για να μην αρέσει σε ένα 

αυτό και τους άλλους δε τους αρέσει εκείνο». Το παιδί μπορούμε να πούμε ότι 

κατανοεί το σημαντικό νόημα της συμμετοχής όλων στην διαδικασία λήψης των 

αποφάσεων. Βλέπουμε πως θεωρεί ότι όλοι παίρνουν αποφάσεις, γιατί με αυτό τον 

τρόπο όλοι μπορούν να είναι ευχαριστημένοι χωρίς να αδικείται κανείς. Σε αυτό το 

γεγονός έγκειται και η δημοκρατική σημασία της συμμετοχής καθώς προάγεται η 

έκφραση ιδεών και απόψεων από όλα τα μέλη της ομάδας. Έτσι μπορούμε να έχουμε 

μια κοινωνία ισότητας, σεβασμού και ανοχής.  
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Προσωπική συμμετοχή στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων 

Ένα άλλο σημείο άξιο προσοχής, στο οποίο πρέπει να σταθούμε, είναι η 

άποψη των παιδιών για την προσωπική συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης των 

αποφάσεων κατά την καθημερινή εκπαιδευτική πράξη. Στο συγκεκριμένο θέμα, όπως 

βλέπουμε, τα παιδιά εκφράζονται με τον ίδιο τρόπο στο σύνολο της τάξης τους στο 

νηπιαγωγείο 1, 2 και 3. Σε αυτές τις τάξεις δηλαδή εντοπίζουμε κοινές εμπειρίες 

μεταξύ των παιδιών.  Εκεί που εντοπίζουμε διάσταση στις απόψεις του δείγματός της 

τάξης, είναι στο νηπιαγωγείο 4. Συγκεκριμένα οι απαντήσεις των συμμετεχόντων 

στην εν λόγω περίπτωση χωρίζονται ισόποσα στο ναι και στο όχι. Όλα τα παιδιά μας 

απαντούν μονολεκτικά και κοφτά. Αυτό είναι αρκετά λογικό, διότι η συγκεκριμένη 

ερώτησή μας είναι κλειστή.  

 Έτσι από την μια πλευρά 6 συμμετέχοντες υποστηρίζουν ότι συμμετέχουν 

προσωπικά στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Ένα από αυτά τα παιδιά είναι η 

Μαρία, η οποία υποστηρίζει ότι «κάθε μέρα» εκφράζει την άποψή της. Από την άλλη 

έξι νήπια θεωρούν ότι δεν συμμετέχουν. Ένα από αυτά είναι και ο Λάζαρος που μας 

απαντάει ότι «ποτέ» δεν λέει αυτά που θέλει και του αρέσουν στο σχολείο. Στην 

περίπτωση των τάξεων των νηπιαγωγείων 1 και 2, έχουμε τα ίδια αποτελέσματα. 

Όπως βλέπουμε και στα δυο αυτά σχολεία, τα νήπια ομόφωνα απαντούν θετικά στο 

κατά πόσο θεωρούν ότι συμμετέχουν προσωπικά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Όσον αφορά το νηπιαγωγείο 3 δεν θεωρούν όλα τα παιδιά ότι συμμετέχουν στη λήψη 

των αποφάσεων. Ωστόσο στη συντριπτική τους πλειοψηφία (12 νήπια από τα 13) 

πιστεύουν ότι συμμετέχουν και μόλις ένα παιδί το αρνείται.  

Αφού λοιπόν τα παιδιά κάθε τάξης μας παρέθεσαν την άποψή τους σχετικά με 

την προσωπική συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, στην συνέχεια 

ζητήσαμε να μας πουν ένα παράδειγμα συμμετοχής. Θελήσαμε με αυτό τον τρόπο να 

μάθουμε για ποιο πράγμα πιστεύουν τα παιδιά ότι εν τέλει αποφασίζουν, όταν 

βρίσκονται στο χώρο του σχολείου. Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα, το κοινό 

που εντοπίζουμε μεταξύ και των τεσσάρων τάξεων, είναι ότι το παράδειγμα με τη 

μεγαλύτερη συχνότητα είναι αυτό που έχει να κάνει με το παιχνίδι. Στις τάξεις του 

νηπιαγωγείου 1 και 2, όπως είδαμε, έχουμε κοινές εμπειρίες στο σύνολο της κάθε 

τάξης ως προς τη προσωπική συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, με όλα 

τα νήπια και από τις δυο πλευρές να υποστηρίζουν ότι συμμετέχουν.  
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Έτσι αυτό που παρατηρούμε και ισχύει και για τις δυο τάξεις είναι ότι έξι από 

τους οκτώ συμμετέχοντες (από αυτούς όλοι πιστεύουν ότι συμμετέχουν), μας δίνουν 

παράδειγμα της συμμετοχής τους κάποια απόφαση που έχουν πάρει και αφορά το 

παιχνίδι.  Ο Παναγιώτης από το Νηπιαγωγείο 2, είναι από τους συμμετέχοντες που 

υποστηρίζουν ότι εκφράζουν την άποψή τους, για πράγματα που τους αρέσει να 

κάνουν μέσα στην τάξη και συγκεκριμένα αναφέρει: «ότι μ’ αρέσει να παίζω με τα 

τούβλα και τα ζωάκια». Επιπλέον ένας συμμετέχον μας δίνει σαν παράδειγμα 

έκφρασης της άποψής του, το γεγονός ότι λέει στην τάξη να μη χτυπάνε. Να 

αναφέρουμε ότι κατά την διάρκεια των συζητήσεων στην τάξη του νηπιαγωγείου 2, 

πολλοί μαθητές κάνουν αναφορά σε διενέξεις που εξελίσσονται αναμεσά τους.  

Σίγουρα οι διενέξεις αυτές οφείλονται και στην έλλειψη του χώρου, που 

δυσκολεύει το παιχνίδι μέσα στην τάξη και ο οποίος όπως αναφέραμε ήταν ένας από 

τους λόγους της δράσης που έλαβε χώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση.   

Επιστρέφοντας όμως στην προηγούμενη παρατήρηση που έχει να κάνει με τη 

σημαντικότητα του παιχνιδιού, όπως εκφράζεται στις απόψεις των συμμετεχόντων, 

αξίζει να δούμε και ένα παράδειγμα από το νηπιαγωγείο 1. Στο παιχνίδι βλέπουμε 

λοιπόν ότι αναφέρεται και η Παυλίνα από το νηπιαγωγείο 1 και υποστηρίζει: «Για τα 

κουζίνα λέω πάντα, για να παίζουμε». Το νήπιο κατανοούμε ότι και αυτό με τη σειρά 

του εκφράζει την άποψή του μέσα στη τάξη, για να παίξει με το αγαπημένο του 

παιχνίδι.  

Παράλληλα βλέπουμε στο νηπιαγωγείο 3, τέσσερα νήπια να υποστηρίζουν ότι 

αποφασίζουν για να βάλουν κάτι καινούριο στην αυλή τους. Για παράδειγμα ο 

Αιμίλιος αναφέρει ότι αποφασίζει για: «Εεε να βάλουμε την πισίνα». Σε αυτή την 

περίπτωση βλέπουμε ότι τα νήπια είναι αρκετά επηρεασμένα από την δράση που 

έγινε για την ενίσχυση της συμμετοχή τους (τοποθέτηση τερμάτων στην αυλή), με 

αποτέλεσμα να θέλουν να προσθέσουν και άλλα πράγματα της επιθυμίας τους στην 

αυλή. Επιπλέον δυο συμμετέχοντες δε μπόρεσαν να μας δώσουν κάποιο παράδειγμα 

και δείχνουν να δυσκολεύονται να συγκεκριμενοποιήσουν την θέση τους. Για 

παράδειγμα η Μαρία αναφέρει: «Γιατί έτσι το σκέφτομαι». Παρόλα αυτά και εδώ το 

παράδειγμα που έδωσαν τα παιδιά με την μεγαλύτερη συχνότητα, είναι το παιχνίδι. 

Έτσι βλέπουμε και στο πίνακα τα έξι από τα δώδεκα παιδιά, που πιστεύουν ότι 

παίρνουν αποφάσεις μέσα στις τάξη, αναφέρονται στο παιχνίδι όταν τους ζητείται να 

δώσουν ένα παράδειγμα.   



 

78 

 

Κάτι παρόμοιο συναντούμε και στο νηπιαγωγείο 4 όπου τα πέντε από τα έξι 

νήπια, που θεωρούν ότι παίρνουν αποφάσεις μέσα στη τάξη, υποστηρίζουν ότι τις 

παίρνουν για το παιχνίδι. Για παράδειγμα ο Ηλίας όταν του ζητείται να μας δώσει ένα 

παράδειγμα, για ποιο πράγμα αποφασίζει αναφέρει: «Το παιχνίδι, τα παιχνίδια που 

παίζουμε». Όπως γνωρίζουμε το παιχνίδι είναι βασική απασχόληση του παιδιού, 

καθώς και ανάγκη του. Κατ’ επέκταση κατανοούμε ότι στην περίπτωση μας τα παιδιά 

θεωρούν πολύ σημαντικό το να μπορούν να αποφασίζουν για το παιχνίδι τους. Αυτό 

το γεγονός μας επαληθεύει την θεωρία, ότι το παιχνίδι αποτελεί την κύρια 

απασχόληση του παιδιού προσχολικής ηλικίας και αποτελεί πραγματική ανάγκη 

(Κιτσαράς, 2001). 

 

Συμμετοχή των συμμαθητών τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

Ένα επιπλέον θέμα που μας απασχόλησε ήταν οι απόψεις των νηπίων για τη 

συμμετοχή άλλων παιδιών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Μας ενδιέφερε να 

μάθουμε τις εμπειρίες και τις απόψεις που έχουν για τη συμμετοχή των συμμαθητών 

τους κατά τη λήψη των αποφάσεων. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι και στα τέσσερα 

σχολεία, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι συμμαθητές τους συμμετέχουν 

στην διαδικασία λήψης των αποφάσεων με άλλα ωστόσο ποσοστά.  

Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα βλέπουμε τα υψηλότερα ποσοστά να τα 

επιδεικνύει το νηπιαγωγείο 1 και 2. Για άλλη μια φορά παρατηρείται στα εν λόγω 

νηπιαγωγεία, οι συμμετέχοντες στο σύνολο της τάξης τους, να συμφωνούν και να 

εκφράζουν με τον ίδιο τρόπο τις εμπειρίες τους. Βλέπουμε λοιπόν ότι στο 

νηπιαγωγείο 1 και 2 όλοι οι ερωτώμενοι θεωρούν ότι οι συμμαθητές τους 

συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Οι συμμετέχοντες απαντούν 

μονολεκτικά και θετικά. Παρόλα αυτά στο νηπιαγωγείο 1, ο Γιώργος 2 μας 

διευκρινίζει ότι συμμετέχουν τα υπόλοιπα παιδιά βάζοντας ωστόσο κάποιους 

περιορισμούς, οι συμμαθητές του δεν λένε πάντα τη γνώμη τους και όχι τόσο συχνά 

όσο ο ίδιος. Συγκεκριμένα απαντάει: «Όχι πολλές φορές, πιο λίγες, πολύ λίγες. Εγώ 

πιο πολλές».  

Από την άλλη πλευρά στο νηπιαγωγείο 3 βλέπουμε ότι τα περισσότερα νήπια 

(δώδεκα) πιστεύουν ότι οι συμμαθητές τους συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων μέσα 

στηn τάξη, ενώ μόλις ένα εκφράζει διαφορετική άποψη. Ο Παύλος για παράδειγμα 
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είναι ένα από τα άτομα που πιστεύουν ότι «όλα» τα παιδιά εκφράζουν την άποψή 

τους. Αντίθετα ο Παναγιώτης θεωρεί ότι δεν το κάνουν. Στην περίπτωση του 

νηπιαγωγείου 4, παρατηρούμε ότι έχουμε μικρή διαφορά στον αριθμό των παιδιών 

που πιστεύουν ότι οι συμμαθητές τους συμμετέχουν και σε αυτούς που δεν το 

πιστεύουν. Βλέπουμε λοιπόν και στον παραπάνω πίνακα ότι τα περισσότερα νήπια 

από το δείγμα της εν λόγω τάξης θεωρούν ότι οι συμμαθητές τους συμμετέχουν στη 

διαδικασία λήψης των αποφάσεων και συγκριμένα αυτά τα παιδιά είναι επτά. Ένα 

από αυτά τα παιδιά είναι ο Ηλίας που πιστεύει ότι «όλοι τη λένε» την άποψή τους 

μέσα στη τάξη. Από την άλλοι πέντε συμμετέχοντες θεωρούν ότι κάτι τέτοιο δεν 

συμβαίνει. Ο Λάζαρος χαρακτηριστικά αναφέρει: «Μμμ Ποτέ». Παρατηρούμε λοιπόν 

ότι σε αυτό το σχολείο οι γνώμες διίστανται και οι απόψεις σχετικά με το θέμα είναι 

διαφορετικές, δεν εντοπίζουμε δηλαδή μια κοινή εμπειρία.  

 

Ρόλος της εκπαιδευτικού 

Στη συνέχεια η προσοχή μας στράφηκε προς το ρόλο της εκπαιδευτικού. Σε 

αυτό το κομμάτι σταθήκαμε στη στάση της εκπαιδευτικού, σύμφωνα πάντα με την 

άποψη των συμμετεχόντων, όταν τα παιδιά της εκφράζουν την γνώμη τους. Από τα 

λεγόμενα των νηπίων θελήσαμε να αντλήσουμε πληροφορίες σχετικά με το ρόλο της 

εκπαιδευτικού, κατά τη διαδικασία έκφρασης απόψεων και ιδεών των νηπίων, μέσα 

στο σχολικό περιβάλλον. Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα το κοινό που 

εντοπίζουμε είναι ότι πολλοί συμμετέχοντες αναφέρονται σε μια αρκετά 

ενθαρρυντική στάση της νηπιαγωγού, όταν εκφράζουν τη γνώμη τους. Κατά συνέπεια 

τα νήπια πιστεύουν ότι η εκπαιδευτικός παίζει έναν αρκετά δεκτικό ρόλο και τους 

επιτρέπει να κάνουν αυτά που θέλουν και τους αρέσουν («το κάνει», «μας αφήνει να 

το κάνουμε») μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Παρόλα αυτά παρατηρούμε ότι η 

συγκεκριμένη απάντηση έχει τη μεγάλη συχνότητα, συγκριτικά με τις άλλες που 

δόθηκαν στο σύνολο της κάθε τάξης, στο νηπιαγωγείο 1, 2 και 3. Ας μελετήσουμε τα 

δεδομένα ωστόσο πιο αναλυτικά για κάθε σχολείο ξεχωριστά.  

Πιο συγκεκριμένα στο σύνολο της τάξης του νηπιαγωγείο 1, τα έξι από τα 

οκτώ παιδιά υποστηρίζουν ότι όταν εκφράζουν αυτά που θέλουν και τους αρέσει να 

κάνουν στο νηπιαγωγείο, αυτό που ακολουθεί είναι να τα πραγματοποιούν. Η 

συντριπτική πλειοψηφία λοιπόν των συμμετεχόντων υποστηρίζει οτι όταν εκφράζουν 
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τις επιθυμίες και τα θέλω τους στην εκπαιδευτικό, τους επιτρέπει να κάνουν αυτό που 

θέλουν. Για παράδειγμα ο Γιώργος αναφέρει: «Ε λέει ε πήγαινε να το κάνεις». Ένα 

άλλο νήπιο από το δείγμα μας προσθέτει ότι η εκπαιδευτικός διαδραματίζει έναν 

αρκετά εμψυχωτικό ρόλο όταν εκφράζουν τη γνώμη τους καθώς τους επιβραβεύει: 

«Τι… μας λέει τι ωραία πράματα λέτε». Παρατηρούμε λοιπόν ότι οι εμπειρίες των 

περισσότερων ερωτώμενων, είναι κοινές και έχουν μια παρόμοια εικόνα για το ρόλο 

που διαδραματίζει η νηπιαγωγός. Παρόλα αυτά ένα παιδί δε μπόρεσε να μας 

απαντήσει στο συγκεκριμένο ερώτημα.  

Στη συνέχεια βλέπουμε στην τάξη του νηπιαγωγείου 2 ο ίδιος αριθμός 

συμμετεχόντων (έξι στα οκτώ νήπια) με αυτόν του νηπιαγωγείο 1, να δηλώνει ότι ο 

ρόλος της νηπιαγωγού είναι αρκετά θετικός όταν τα παιδιά εκφράζουν τις απόψεις 

τους. Σύμφωνα με τα λεγόμενα τους, όποτε λένε στην εκπαιδευτικό αυτά που θέλουν 

και τους αρέσουν στο σχολείο, η ίδια τους κάνει αυτό που ζήτησαν ή τους επιτρέπει 

να το κάνουν. Για παράδειγμα ο Ηλίας Ε. μας απαντάει ότι «το κάνει». Παράλληλα ο 

Λάμπης υποστηρίζει ότι τους αφήνει να παίξουνε «Μας αφήνει να παίξουμε». 

Επιπλέον ένα άλλο παιδί υποστηρίζει ότι όταν λένε την γνώμη τους στην 

εκπαιδευτικό, αυτή «σκέφτεται» τα λεγόμενα τους. Το παιδί αυτό είναι ο Βασίλης και 

αναφέρει: «Σκέφτεται πώς να παίζουν τα παιδιά, να παίζουν ήσυχα ή να… ή να 

σπάνουνε. Τους λέει η κυρία να μη σπάνουνε». Τέλος ένα νήπιο υποστηρίζει ότι η 

κυρία του είναι αυτή που «κάνει σωστά πράγματα».  

Από την άλλη πλευρά όσον αφορά το νηπιαγωγείο 3, θα λέγαμε ότι 

εντοπίζουμε μια μεγαλύτερη διαφοροποίησή στις απαντήσεις των παιδιών στο 

συγκεκριμένο ζήτημα. Συγκεκριμένα λίγο πιο κάτω από το μισό των συμμετεχόντων 

(έξι από τα 13 άτομα) πιστεύει ότι όταν λένε στην δασκάλα τους αυτά που θέλουν και 

τους αρέσουν, τότε αυτή «το κάνει». Για παράδειγμα η Κάτια μας λέει: «Βγαίνουμε 

έξω και το κάνουμε».  Παράλληλα δυο άτομα προσθέτουν ότι όταν εκφράζουν την 

άποψή τους, η εκπαιδευτικός την καταγράφει. Αυτοί είναι ο Αιμίλιος και η Αιμιλία 

που ομόφωνα υποστηρίζουν ότι όταν λένε στη νηπιαγωγό τους αυτά που θέλουν και 

τους αρέσουν, τότε αυτή «τα γράφει». Tα δυο παιδιά λοιπόν μας δίνουν μια άλλη 

πτυχή του ρόλου που διαδραματίζει η νηπιαγωγός. Από τα λεγόμενα τους 

κατανοούμε την σημασία που δίνει η εκπαιδευτικός για τις απόψεις και τα 

ενδιαφέροντά τους. Ωστόσο ένα νήπιο υποστήριξε ότι ο ρόλος της νηπιαγωγού στη 

συγκεκριμένη περίπτωση είναι να τους «βάζει στη σειρά». Παρόλα αυτά το παιδί δεν 
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μας εξήγησε για ποιο λόγο μας απάντησε κάτι τέτοιο στη συγκεκριμένη ερώτηση. 

Εντύπωση μας προκαλεί ότι σε αντιδιαστολή με την άποψη των περισσοτέρων, ένα 

παιδί δεν έχει παρόμοια γνώμη για το ρόλο της νηπιαγωγού. Αντιθέτως υποστηρίζει 

ότι όταν εκφράζουν τις επιθυμίες τους στην εκπαιδευτικό, αυτή κρατά μια 

διαφορετική στάση και «τους μαλώνει». 

Η κοινή απάντηση που εντοπίζουμε και στις τέσσερεις τάξεις είναι ότι 

εκπαιδευτικός «κάνει» αυτό που θέλουν τα παιδιά. Έτσι λοιπόν όπως και στις άλλες 

περιπτώσεις έτσι και στην τάξη του νηπιαγωγείου 4, τρία παιδιά μας απαντούν ότι η 

εκπαιδευτικός τους κάνει αυτό που θέλουν. Ωστόσο σε αυτή την τάξη μας προκαλεί 

το ενδιαφέρον ότι αρκετά παιδιά δε μπορούσαν να μας απαντήσουν στο εν λόγω 

ερώτημα. Πιο αναλυτικά το ποσοστό αυτών των παιδιών ανέρχεται στους ακριβώς 

μισούς από τους συμμετέχοντες του συνόλου της τάξης. Επιπροσθέτως δύο νήπια 

θεωρούν ότι όταν εκφράζουν την γνώμη τους η εκπαιδευτικός στην ουσία τους «λέει 

τι να κάνουνε». Από την άλλη πλευρά ένα έκανε λόγο για μια διαδικασία διαλόγου 

στην απάντηση του. Όπως χαρακτηρίστηκα αναφέρει όταν εκφράζουν αυτά που 

θέλουν και τους αρέσουν στο σχολείο, αυτό που κάνει η εκπαιδευτικός είναι να «λέει 

και η ίδια τη δικιά της». Το γεγονός αυτό μας παραπέμπει σε μια ενέργεια διαλογικού 

χαρακτήρα κατά τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων, οπού νηπιαγωγός και μαθητές 

συνδιαλέγονται και εκφράζουν τις απόψεις τους. 

 

Λήψη αποφάσεων για επιπλέον πράγματα 

Όπως είπαμε προηγουμένως τα παιδιά μας ανέφεραν παραδείγματα, τα οποία 

δείχνουν την προσωπική συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. 

Ωστόσο θελήσαμε να μάθουμε αν θεωρούν ότι αποφασίζουν για άλλα πράγματα όταν 

βρίσκονται στο σχολείο και ποια είναι αυτά. Στο κατά πόσο λοιπόν πιστεύουν τα 

παιδιά ότι συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων, εκτός από αυτά που ανέφεραν και πιο 

πριν, έχουμε παρόμοια αποτελέσματα σε όλες τις τάξεις. Παρατηρώντας λοιπόν τον 

πίνακα βλέπουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών σε κάθε τάξη πιστεύει 

ότι παίρνει αποφάσεις για άλλα πράγματα γενικότερα μέσα στο εκπαιδευτικό 

περιβάλλον. Nα σχολιάσουμε ότι για ακόμα μια φορά βλέπουμε τα αποτελέσματα 

ανάμεσα στις δυο τάξεις του νηπιαγωγείου 1 και 2, να είναι τα ίδια. 
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 Έτσι παρατηρούμε ότι στο νηπιαγωγείο 1, στη πλειοψηφία τους οι 

συμμετέχοντες (τα επτά από τα οκτώ νήπια) υποστηρίζουν ότι μπορούν και 

συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων για άλλα πράγματα μέσα στο 

σχολείο. Ο Γιώργος για παράδειγμα μας αναφέρει: «Πως δεν παίρνουμε; Παίρνουμε». 

Το ίδιο ισχύει και για την τάξη του νηπιαγωγείου 2, όπου και εδώ επτά στα οκτώ 

νήπια υποστηρίζουν ότι συμμετέχουν. Παράλληλα στο νηπιαγωγείο 3 παρατηρούμε 

ότι όλοι ανεξαιρέτως οι συμμετέχοντες έχουν κοινές εμπειρίες στο εν λόγω ζήτημα 

και εκφράζονται με τον ίδιο τρόπο, υποστηρίζοντας ότι συμμετέχουν στην λήψη 

αποφάσεων και για άλλα πράγματα μέσα στο σχολείο. Τέλος, στην περίπτωση του 

νηπιαγωγείου 4 παρατηρούμε ότι όπως και στις άλλες τάξεις η πλειονότητα των 

νηπίων πιστεύει ότι συμμετέχει και σε άλλες αποφάσεις που παίρνονται μέσα στην 

τάξη. Συγκεκριμένα εννιά παιδιά πιστεύουν ότι συμμετέχουν, ενώ από τη άλλη τρία 

έχουν διαφορετική άποψη.  

Για ποια άλλα πράγματα όμως πιστεύουν τα παιδιά ότι συμμετέχουν στην 

διαδικασία λήψης αποφάσεων; Εύλογά παρακινούμενος από την παραπάνω 

παράγραφο κάποιος θα αναρωτηθεί ότι εφόσον τα παιδιά αποφασίζουν για πράγματα 

στο σχολείο, ποια πιστεύουν ότι είναι αυτά; Παρόλο που σε προηγούμενη ερώτηση 

τα παιδιά μας έδωσαν παραδείγματα ζητημάτων για τα οποία πιστεύουν ότι 

αποφασίσουν μέσα στο σχολικό περιβάλλον, θελήσαμε να μάθουμε επιπλέον 

πράγματα. Για αυτό το λόγο ζητήσαμε από τα παιδιά να μας ενημερώσουν για ποια 

άλλα πράγματα επιπλέον πιστεύουν ότι παίρνουν αποφάσεις. Το κοινό που 

εντοπίζουμε στις απαντήσεις των παιδιών μεταξύ και των τεσσάρων τάξεων, για 

ακόμα μια φορά, είναι το παιχνίδι. Παρατηρούμε σε όλες τις τάξεις ότι το παιχνίδι 

είναι αυτό για το οποίο αρκετά παιδιά του δείγματός υποστηρίζουν ότι παίρνουν 

κάποια απόφαση. Ωστόσο ας δούμε τα αποτελέσματα πιο αναλυτικά.  

Στην τάξη του νηπιαγωγείου 1, τέσσερεις από τους οκτώ συμμετέχοντες μας 

είπαν ότι λαμβάνουν αποφάσεις, οι οποίες σχετίζονται με το παιχνίδι. Για παράδειγμα 

η Δώρα υποστηρίζει ότι αποφασίζει για να παίξουν με κάποιο παιχνίδι και αναφέρει: 

«Για… για ζωγραφική, για τουβλάκια, για να… παίζουμε». Επιπλέον δύο απάντησαν 

ότι παίρνουν αποφάσεις για πράγματα σχολείο. Πιο συγκεκριμένα ο Γιώργος και ο 

Γιάννης επηρεασμένοι από την συζήτηση που κάναμε για την δράση27, υποστήριξαν 

                                                 
27Στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα, όπως αναφέραμε, ασχοληθήκαμε με ερωτήσεις που είχαν να κάνουν 

με το βίωμα συμμετοχής των παιδιών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά τις δράσεις που έλαβαν 
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ότι τα παιδιά αποφασίζουν για το θέμα που αφορά την επισκευή του νηπιαγωγείου 

τους από το δήμαρχο («Για να φτιάξει ο δήμαρχος το σχολείο μας»). Ένα άλλο νήπιο 

πρόσθεσε ότι αποφασίζουν «για όλα». Ωστόσο ένα παιδί δεν μπόρεσε να μας 

απαντήσει στη συγκεκριμένη ερώτηση.  

 Στο νηπιαγωγείο 2 στη πλειονότητα του τα νήπια (έξι από τα οκτώ) μας είπαν 

ότι αποφασίζουν για πράγματα που αφορούν το παιχνίδι. Παρόλα αυτά εδώ πρέπει να 

σταθούμε σε ένα γεγονός άξιο προσοχής. Δυο από αυτά τα παιδιά μπορεί να 

υποστήριξαν ότι παίρνουν αποφάσεις τα ίδια και οι συμμαθητές τους στο σχολείο, 

ωστόσο μας προέβαλαν κάποιους περιορισμούς. Ο Λάμπης λοιπόν μας λέει ότι 

αποφασίζουν για να παίξουν με τον υπολογιστή, σε περίπτωση όμως που η 

εκπαιδευτικός το θέλει: «Για να παίξουμε με τον υπολογιστή. Άμα θέλει η κυρία». 

Παράλληλα ο Βασίλης θεωρεί ότι τα παιδιά αποφασίζουν να παίζουν «όμορφα» για 

χάρη της εκπαιδευτικού: «Για να παίζουμε πολύ όμορφα και η κυρία να χαίρεται που 

παίζουμε πολύ όμορφα». Σε αυτή την απάντηση παρατηρούμε μια ακόμα φορά την 

εξουσία που έχει η νηπιαγωγός μέσα στη τάξη. Το νήπιο θεωρεί ότι πρέπει να 

παίζουν όμορφα μέσα στη τάξη, διότι με αυτό τον τρόπο μπορούν να ευχαριστήσουν 

την εκπαιδευτικό. Ο όρος «όμορφα» αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο θέλει η 

εκπαιδευτικός να παίζουν. Επιπλέον ο ερωτώμενος (Παναγιώτης) που απάντησε ότι 

δεν παίρνουν αποφάσεις για άλλα πράγματα, βλέπουμε ότι διατήρησε την άποψη του. 

Μας είπε λοιπόν ότι στην τάξη δεν αποφασίζουν για «τίποτα άλλο». Παράλληλα ένα 

νήπιο και εδώ δε μπόρεσε να μας δώσει κάποιο παράδειγμα.  

Στο νηπιαγωγείο 3 παρατηρούμε ότι αρκετά νήπιά, συγκεκριμένα έξι μας 

είπαν ότι αποφασίζουν για την τοποθέτηση κάτι καινούργιου στο σχολείο. Ο Πολίνα 

για παράδειγμα μας απατάει: «Εεε… για να φυτέψουμε δέντρα, για να κάνουμε 

πισίνα». Από την άλλη πλευρά τέσσερα παιδιά υποστηρίζουν ότι αποφασίζουν για το 

παιχνίδι και άλλο ένα για να κάνει εργασίες. Παράλληλα εντοπίζουμε και εδώ άλλη 

μια περίπτωση ενός νηπίου, που δε μπορεί να μας πει κάποιο παράδειγμα. Η Αιμιλία 

συγκεκριμένα δυσκολεύτηκε αρκετά με τη συγκεκριμένη ερώτηση. Στην αρχή δε 

μπορούσε να μας πει για ποιο πράγμα πιστεύει ότι τα παιδιά στην τάξη της, αλλά και 

η ίδια παίρνουν αποφάσεις. Ενώ λοιπόν αρχικά υποστήριξε πως τα παιδιά 

                                                                                                                                            
χώρα σε κάθε τάξη. Οι δράσεις αυτές είχαν σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής των παιδιών. Στο 

συγκεκριμένο σχολείο η δράση που έγινε αφορούσε αλλαγή την επισκευή του κτιρίου του 

νηπιαγωγείου.  
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συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων, στη συνέχεια δε μπορεί να μας 

δώσει παράδειγμα. Να αναφέρουμε ότι διατυπώσαμε ξανά την ερώτηση για να 

αποκλείσουμε το γεγονός ότι δεν την κατάλαβε. Με σκοπό να βοηθήσουμε επιπλέον 

το παιδί, του υπενθυμίσαμε ότι μας απάντησε πως πιστεύει ότι τα παιδιά και η ίδια 

αποφασίζουν για πράγματα στην τάξη και επαναλάβαμε την ερώτηση. Εν τέλει η 

Αιμιλία υποστηρίζει ότι αποφασίζουν για πράγματα που τους λέει η κυρία. Έτσι μας 

απαντάει: «Εεε… αποφασίζουμε… ότι μας λέει η κυρία». Εν ολίγοις, ενώ το νήπιο 

θεωρεί ότι τα παιδιά παίρνουν αποφάσεις, θεωρεί ότι οι αποφάσεις αυτές είναι για 

πράγματα που τους λέει η εκπαιδευτικός τους να κάνουν.  

Τέλος στο νηπιαγωγείο 4 παρατηρούμε για μια ακόμη φορά πόσο σημαντικό 

είναι για τα παιδιά το παιχνίδι. Αρκετά νήπια από το δείγμα (τέσσερα) μας αναφέρουν 

το παιχνίδι ως παράδειγμα. Η Αγνή πολύ χαρακτηριστικά υποστηρίζει ότι αυτή και οι 

συμμαθητές της μπορούν να παίρνουν αποφάσεις στο σχολείο «για παιχνίδια». 

Παράλληλα υπάρχουν τρία παιδιά που πιστεύουν ότι παίρνουν αποφάσεις για τις 

εργασίες που κάνουν στη τάξη. Ο Σταυρός για παράδειγμα αναφέρει: «Για αυτά που 

διαβάζουμε και μας βάζει δραστηριότητες». Ωστόσο υπάρχουν τέσσερα παιδιά που 

δεν μας έδωσαν κάποιο συγκεκριμένο παράδειγμα γιατί δεν θεωρούν ότι υπάρχουν 

άλλα πράγματα, για τα οποία μπορούν να αποφασίζουν.  

 

Συμπεράσματα 

 

Α’ ερευνητικό ερώτημα 

Μελετώντας τις απαντήσεις των παιδιών που μας έδωσαν κατά τις 

συνεντεύξεις, οδηγούμαστε σε ορισμένα συμπεράσματα άξια αναφοράς. Σε αυτό το 

σημείο θα σχολιάσουμε το βίωμα των παιδιών ως προς τη διαδικασία συμμετοχής 

τους στη λήψη αποφάσεων κατά τις δράσεις που ενίσχυσε η εκπαιδευτικός. 

 

Νηπιαγωγείο 1 

Η δράση που έλαβε χώρα σε αυτή την τάξη με σκοπό την ενίσχυση της 

συμμέτοχης, αποτελεί συγχρόνως προσπάθεια λύσης ενός προβλήματος/ ζητήματος. 

Στο νηπιαγωγείο 1 παρατηρήσαμε ότι τα παιδιά έχουν κοινές εμπειρίες σχετικά με τη 
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συμμετοχή τους για τη δράση που ενίσχυσε η νηπιαγωγός. Παράλληλα βλέπουμε ότι 

έχουν μια αρκετά θετική εικόνα για τη συμμετοχή τους. Μπορούμε να πούμε ότι σε 

αυτή την τάξη οι ερωτώμενοι συμμετείχαν στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων 

για τη δράση και μας το δηλώνουν μέσα από τις εμπειρίες τους. Αυτό το 

καταλαβαίνουμε από το γεγονός ότι όλα τα παιδιά έχουν επίγνωση του ζητήματος. 

Συγκεκριμένα όλα τα παιδιά, που συμμετείχαν στο δείγμα, γνωρίζουν ότι το σχολείο 

τους δεν στεγάζεται στο κτίριο του νηπιαγωγείου άλλα και τους λόγους για τους 

οποίους συμβαίνει αυτό.  

Επιπλέον όλοι οι συμμετέχοντες γνωρίζουν τις ενέργειες που έγιναν για την 

επίλυση του ζητήματος και στη συγκεκριμένη περίπτωση αναφέρθηκαν στην 

συγγραφή της επιστολής προς το δήμαρχο. Επίσης τα περισσότερα παιδιά πιστεύουν 

ότι τα ίδια εισήγαγαν την πρόταση για να γίνει εν λόγω δράση. Βλέπουμε λοιπόν τους 

περισσότερους συμμετέχοντες να διατυπώνουν με τον ίδιο τρόπο την εμπειρία τους. 

Στη συντριπτική πλειοψηφία τους τα νήπια, υποστηρίζουν επιπλέον ότι η απόφαση 

για τη συγγραφή της επιστολής προς τον δήμαρχο πάρθηκε από τα ίδια. Παράλληλα 

οι περισσότεροι ερωτώμενοι γνωρίζουν ποια διαδικασία ακολουθήθηκε, έτσι ώστε να 

αποφασίσουν εν τέλει να στείλουν γράμμα στο δήμαρχο. Επιπροσθέτως στην 

πλειονότητα τους οι συμμετέχοντες υποστηρίζουν ότι εξέφρασαν την γνώμη τους και 

νιώθουν ότι συμμετείχαν στην απόφαση που πήρε η τάξη, ώστε να συγγραφεί ένα 

γράμμα για το δήμαρχο. Συνάμα θεωρούν πως οι συμμαθητές τους εξέφρασαν την 

άποψη τους για το θέμα της επιστολής. Τι συμβαίνει όμως με την άποψη των παιδιών 

για την συμμετοχή της εκπαιδευτικού στη δράση; Κάποια από τα νήπια θεωρούν ότι ο 

ρόλος της νηπιαγωγού ήταν καθοδηγητικός και τους υπαγόρευσε να κάνουν κάτι. 

Από την άλλη υπάρχουν ερωτώμενοι που υποστήριξαν ότι η ίδια η εκπαιδευτικός 

έκανε κάτι, που αφορούσε τη δράση και συγκεκριμένα τη διαδικασία της αποστολής. 

Όλα τα παιδιά ωστόσο γνωρίζουν την έκβασή της προσπάθειας τους για την 

κατασκευή του σχολείου. Επιπλέον παρατηρούμε ότι έχουν τη δυνατότητά να κάνουν 

προτάσεις για περεταίρω δράσεις. 

 

Νηπιαγωγείο 2 

Στο εν λόγω νηπιαγωγείο όλοι οι συμμετέχοντες έχουν επίγνωση του 

ζητήματος. Και τα επτά νήπια που συμμετείχαν γνώριζαν το πρόβλημα που 
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αντιμετωπίζουν στο παιχνίδι μέσα στην τάξη, λόγω της έλλειψης χώρου άλλα και 

λόγω του τρόπου που παίζουν. Τα νήπια εδώ κάνουν έντονή αναφορά στις μεταξύ 

τους διενέξεις, οι οποίες στην ουσία είναι και ένας από τους λόγους που 

ασχολήθηκαν με τη συγκεκριμένη δράση για το πώς πρέπει δηλαδή να παίζουν μέσα 

στην τάξη. H κοινή εμπειρία που μοιράζονται οι ερωτώμενοι σε αυτή την περίπτωση 

είναι ότι δεν μπορούν να μιλήσουν ακριβώς για το πώς πάρθηκε η απόφαση σχετικά 

με τον τρόπο που θα παίζουν. Να μας πουν ποιες ενέργειες δηλαδή ακολουθήθηκαν 

κατά την δράση. Στη συντριπτική πλειοψηφία τους οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι οι 

ίδιοι έκαναν εισαγωγή της πρότασης για τον τρόπο που θα παίζουν μέσα στη τάξη.  

Επιπροσθέτως τα παιδιά πιστεύουν ότι τα ίδια ήταν το υποκείμενο της λήψης 

της συγκεκριμένης απόφασης. Συγκεκριμένα βλέπουμε πως στην πλειοψηφία τους οι 

συμμετέχοντες υποστηρίζουν ότι οι μαθητές είναι αυτοί που πήραν την απόφαση, για 

τον τρόπο που θα παίζουν μέσα στη τάξη. Παράλληλα οι περισσότεροι ερωτώμενοι 

μπορούν να μας σχολιάσουν τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη λήψη της 

απόφασης. Επιπλέον κατά τη διάρκεια της δράσης όλα τα παιδιά θεωρούν ότι 

συμμετείχαν και εξέφρασαν τη γνώμη τους για το ζήτημα. Συνάμα στη συντριπτική 

τους πλειοψηφία πιστεύουν ότι και οι συμμαθητές τους συμμετείχαν στη διαδικασία 

λήψης της απόφασης. Σε αυτό το νηπιαγωγείο να αναφέρουμε ότι ο ρόλος που 

διαδραμάτισε η εκπαιδευτικός, ήταν να τους επιτρέψει να παίξουν. Συμφώνα ωστόσο 

με τις εμπειρίες άλλων παιδιών η εκπαιδευτικός είχε ενθαρρυντικό και 

συμβουλευτικό ρόλο κατά τη δράση.  

 

Νηπιαγωγείο 3 

Όπως παρατηρούμε και εδώ τα περισσότερα παιδιά έχουν επίγνωση του 

ζητήματος, με το οποίο ασχολήθηκαν. Παρόλα αυτά σε αυτή την περίπτωση 

υπάρχουν και κάποιοι ερωτώμενοι που φαίνεται να μη γνωρίζουν για τα τέρματα. 

Παράλληλα σε αυτό το σχολείο στην πλειονότητα τους οι συμμετέχοντες δε μπορούν 

να μας μιλήσουν για τις ενέργειες, που ακολουθήθηκαν για την επίλυση του αρχικού 

ζητήματος. Η πλειοψηφία των νηπίων υποστηρίζει ότι η ιδέα για τη δράση ήταν των 

μαθητών. Μόλις τέσσερα νήπια από την άλλη θεωρούν ότι ήταν πρωτοβουλία της 

νηπιαγωγού. Έτσι στο εν λόγω σχολείο οι περισσότεροι ερωτώμενοι θεωρούν ότι οι 

μαθητές ήταν οι φορείς λήψης της απόφασης. Τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά 
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όμως υποστήριξαν ότι κάποιος συμμαθητής τους πήρε την απόφαση και όχι τα ίδια. 

Ωστόσο και σε αυτό το σχολείο εντοπίζουμε δυσκολία από την πλευρά των παιδιών 

στο να σχολιάσουν με ποιο τρόπο αποφάσισαν να βάλουν τέρματα στην αυλή του 

σχολείου. Στην πλειοψηφία τους οι συμμετέχοντες δεν μας μιλούν συγκεκριμένα για 

την διαδικασία λήψης της απόφασης.  

Στο νηπιαγωγείο 3, συμπεραίνουμε ότι δεν βίωσαν με τον ίδιο τρόπο όλα τα 

παιδιά την συμμετοχή τους. Στη πλειοψηφία τους τα νήπια θεωρούν ότι είπαν τη 

γνώμη της για την δράση. Ωστόσο υπάρχουν συμμετέχοντες που δε θεωρούν ότι 

συμμετείχαν σε αυτό το κομμάτι και προσθέτουν ότι δεν είπαν τη γνώμη τους για το 

θέμα. Παρόμοιες εμπειρίες έχουν και για τη συμμετοχή των συμμαθητών τους. Οι 

περισσότεροι συμμετέχοντες θεωρούν ότι οι συμμαθητές τους είπαν την γνώμη τους, 

κατά τη διάρκεια λήψης της απόφασης για την τοποθέτηση των τερμάτων. Τι 

συμβαίνει  όμως με την άποψη των παιδιών για την συμμετοχή της εκπαιδευτικού στη 

δράση; Σε αυτό το σχολείο οι ερωτώμενοι έδωσαν πολλούς διαφορετικούς ρόλους, 

που θεώρησαν ότι διαδραμάτισε η εκπαιδευτικός. Εδώ η εκπαιδευτικός θεωρείται ότι 

συμμετείχε στην τοποθέτηση των τερμάτων, ότι ζήτησε βοήθεια από τον τεχνίτη ή ότι 

έδινε οδηγίες στα νήπια. Αυτό που μας προκάλεσε όμως εντύπωση είναι πως 

υπάρχουν παιδιά που υποστηρίζουν ότι η νηπιαγωγός τους κατά την διάρκεια της 

δράσης, δεν έκανε τίποτα. Οι συγκεκριμένοι συμμετέχοντες παρατηρούμε ότι 

αναφέρουν ότι δε γνωρίζουν ή δε θυμούνται τι έκανε η εκπαιδευτικός κατά τη 

διάρκεια της δράσης. Επίσης από τις απαντήσεις φαίνεται ότι τα παιδιά δε 

συμμετείχαν κατά τη διαδικασία τοποθέτησης των τερμάτων, συγχρόνως θεωρούν ότι 

ούτε και η νηπιαγωγός τους είχε ενεργό ρόλο.   

Στην πλειονότητα τους οι συμμετέχοντες (11 παιδιά) έχουν επίγνωση του 

αποτελέσματος, ενώ τέσσερα νήπια δείχνουν να μην έχουν. Σε αυτή την τάξη είδαμε 

κάποια από τα παιδιά να μην γνωρίζουν καν την ύπαρξη των τερμάτων και έτσι να 

μην έχουν και επίγνωση του αποτελέσματος. Αυτό είναι ένα άλλο γεγονός άξιο 

προσοχής καθώς και στο εν λόγω σχολείο καθημερινά βλέπουν τα τέρματα που 

τοποθετήθηκαν στην αυλή. Πρέπει παρόλα αυτά να τονίσουμε ότι η συγκεκριμένη 

δράση σε αυτό το σχολείο έγινε σταδιακά με διαφορά κενά. Η δράση διακοπτόταν 

από την προετοιμασία διάφορων σχολικών εορτών, λόγω της ζέστης και της 

αναμονής για την κατασκευή των τερμάτων από τους τεχνίτες. Έτσι μπορούμε να 

εξηγήσουμε το λόγο για τον οποίο κάποια παιδιά έχουν ξεχάσει ή αγνοήσει την 
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ύπαρξη των τερμάτων, αλλά και των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν για τη λήψη 

της απόφασης. Μια επιπλέον παρατήρηση που θα μπορούσαμε να κάνουμε για το 

συγκεκριμένο σχολείο, είναι ότι τα κορίτσια δεν είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένα με τη 

δράση. Από τη συζήτηση φαίνεται ότι τα κορίτσια της τάξης δεν παίζουν με τα 

τέρματα που τοποθετήθηκαν. Από την άλλη αναφέρουν ότι τα αγόρια θα παίζουν με 

τα τέρματα και σε μερικές περιπτώσεις, τα ίδια θα περιορίζονται στο να παρατηρούν. 

Παράλληλα είδαμε ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι ερωτώμενοι κάνουν 

προτάσεις για περεταίρω δράσεις. Είναι λοιπόν σε θέση να αναφέρουν επιπλέον 

προτάσεις για να κάνουν πιο όμορφη την αυλή τους. 

 

Νηπιαγωγείο 4 

Σε αυτό το νηπιαγωγείο όπως αναφέραμε η προσπάθεια ενίσχυσης της 

συμμετοχής ήταν γενικευμένη και πολύεπίπεδη. Στη δράση που αφορούσε τον τρόπο 

που θα παίζουν τα παιδιά στο Η/Υ οι μισοί συμμετέχοντες έχουν επίγνωσή του 

ζητήματος. Ωστόσο οι μισοί των συμμετεχόντων, δεν αναφέρονται ακριβώς στον 

τρόπο με τον οποίο απασχολούνται στον Η/Υ. Συγκεκριμένα έξι από τους δώδεκα 

ερωτώμενους δεν έκαναν καμία αναφορά στην απόφαση για τήρηση κάποιας σειράς ή 

χρόνου. Παράλληλα τα παιδιά αυτά παρατηρήσαμε ότι μας έκαναν διάφορά 

«παράπονα» για τον τρόπο που παίζουν. Από την άλλη στη δράση που αφορά την 

αλλαγή της ημέρας και της ημερομηνίας, οι περισσότεροι συμμετέχοντες έχουν 

επίγνωση του ζητήματος. H πλειονότητα των νηπίων και συγκεκριμένα εννέα από τα 

δώδεκα γνωρίζουν την διαδικασία, με την οποία αποφάσισαν να επιλέγεται το παιδί 

που θα αλλάζει την ημερομηνία. Αυτοί οι συμμετέχοντες αναφέρονται στο γεγονός 

ότι όποιο παιδί έχει υπηρεσία την κάθε ημέρα, είναι και αυτό που αλλάζει την 

ημερομηνία το πρωί στον πίνακα. 

Όσον αφορά την προσωπική συμμετοχή των παιδιών στη διαδικασία λήψης 

των αποφάσεων κατά τις δράσεις, παρατηρούμε διαφορετικά αποτελέσματα. 

Συμπεραίνουμε ότι σε άλλες δράσεις τα παιδιά θεωρούν ότι συμμετείχαν περισσότερο 

στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων για τη δράση και σε άλλες λιγότερο. 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι στη δράση που αφορούσε τον τρόπο απασχόλησης στον 

Η/Υ, οι μισοί συμμετέχοντες υποστηρίζουν ότι υποκείμενο λήψης της απόφασης είναι 

η εκπαιδευτικός. Παρόλα αυτά η συντριπτική πλειοψηφία των νήπιών συμφωνεί με 
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τον τρόπο που αποφάσισαν να παίζουν, να τηρούν δηλαδή σειρά και ο καθένας να 

έχει συγκεκριμένο χρόνο απασχόλησης. Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες πήραν την 

απόφαση να παίζουν με αυτό το τρόπο, ώστε να αποφεύγονται οι συγκρούσεις μεταξύ 

τους. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι για αυτό το λόγο συμφωνούν με την απόφαση 

που πάρθηκε. Παρόμοιες εμπειρίες περιγράφουν οι συμμετέχοντες και στη δράση, 

που αφορούσε την αλλαγή γωνίας μέσα στη τάξη. Οι μισοί από τους ερωτώμενους 

θεωρούν ότι η εκπαιδευτικός είναι αυτή που αποφασίζει για μια τέτοιου είδους 

αλλαγή. Οι συγκεκριμένοι μαθητές δεν αναφέρουν ότι συμμετείχαν προσωπικά στη 

λήψη της απόφασης. Το φαινόμενο εξηγείται και από το γεγονός ότι αυτά τα παιδιά 

κάνουν κάποιους είδους αναφορά στην αυθεντία της νηπιαγωγού, όταν καλούνται να 

μας δικαιολογήσουν την άποψη τους. 

Στη δράση που έχει να κάνει με την αλλαγή ημερομηνίας, είδαμε ότι λιγότεροι 

μαθητές θεωρούν ότι είχαν προσωπική συμμετοχή στη λήψη της απόφασης. 

Συγκεκριμένα οι οκτώ στους δώδεκα πιστεύουν πως το υποκείμενο λήψης της εν 

λόγω απόφασης είναι η νηπιαγωγός της τάξης. Αυτό επαληθεύεται και από το 

γεγονός ότι στην πλειοψηφία τους τα νήπια, όταν καλούνται να μας μιλήσουν για την 

διαδικασία λήψης της συγκεκριμένης απόφασης, κάνουν κάποια αναφορά στην 

εκπαιδευτικό. Οι περισσότεροι ερωτώμενοι (εννέα από τους δώδεκα) απαντούν ότι η 

κυρία τους γνωρίζει για τον τρόπο ή ότι ήταν δική της επιθυμία. Από την άλλη, στη 

δράση που είχε να κάνει με την πλοήγηση στο μικρό αναγνώστη τα περισσότερα 

νήπια θεωρούν ότι συμμετείχαν προσωπικά στην απόφαση επηρεάζοντας το 

περιεχόμενο. Σε αυτό το ζήτημα παρατηρούμε ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες 

(δέκα στους δώδεκα) θεωρούν πως λένε τη γνώμη τους, όταν η νηπιαγωγός κάθεται 

στον υπολογιστή για να τους δείξει κάποια πράγματα. Επιπλέον σε αυτή τη 

περίπτωση οι συμμετέχοντες υποστηρίζουν ότι η εκπαιδευτικός τους έχει έναν 

δεκτικό ρόλο, καθώς οι περισσότεροι θεωρούν ότι τους δείχνει αυτά που ζητούν.  

 

Β’ ερευνητικό ερώτημα 

Σε αυτό το σημείο θα σχολιάσουμε τα συμπεράσματα σχετικά με τις απόψεις 

των παιδιών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων 

γενικότερα μέσα στο χώρο του σχολείου.  
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Νηπιαγωγείο 1 

Στην πλειοψηφία τους τα νήπια (έξι) υποστηρίζουν ότι μπορούν να παίρνουν 

αποφάσεις μέσα στη τάξη, ενώ όλα θεωρούν ότι συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης 

των αποφάσεων κατά την καθημερινή εκπαιδευτική πράξη. Σε αυτή τη τάξη, όπως θα 

δούμε και στις άλλες, παρατηρούμε τη σημαντικότητα του παιχνιδιού για τα παιδιά. 

Οι 6 στους 8 συμμετέχοντες υποστηρίζουν ότι παίρνουν αποφάσεις για το παιχνίδι 

τους. Παράλληλα οι ερωτώμενοι έχουν θετική εικόνα για τη συμμετοχή των 

συμμαθητών τους. Όλα τα παιδιά θεωρούν πως οι συμμαθητές τους συμμετέχουν στη 

διαδικασία λήψης των αποφάσεων κατά την καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική. 

Τέλος ο ρόλος της εκπαιδευτικού είναι δεκτικός και σύμφωνα με τα παιδιά επιτρέπει 

να κάνουν αυτά που προτιμούν. 

 

Νηπιαγωγείο 2 

Αντίθετα με το νηπιαγωγείο 1, σε αυτή την τάξη οι ερωτώμενοι πιστεύουν ότι 

η νηπιαγωγός τους είναι ο φορέας λήψης των αποφάσεων. Παρατηρούμε ότι για μια 

ακόμα φορά τα παιδιά κάνουν λόγο για το παιχνίδι. Θεωρούν λοιπόν ότι η 

εκπαιδευτικός τους επιλέγει με το τι θα παίξουν και για αυτό το λόγο πιστεύουν ότι 

είναι αυτή που παίρνει τις αποφάσεις. Αντιλαμβάνονται το κατά πόσο συμμετέχουν 

στη λήψη αποφάσεων για το θέμα που τους απασχολεί περισσότερο και αυτό, όπως 

είναι φυσικό, είναι το παιχνίδι. Εφόσον λοιπόν η εκπαιδευτικός τους λέει με τι 

μπορούν να παίξουν, θεωρούν ότι είναι και αυτή που παίρνει τις αποφάσεις. 

Παράλληλα υπάρχουν παιδιά, τα οποία πιστεύουν ότι αν η νηπιαγωγός αποφασίζει τι 

θα γίνει μέσα στη τάξη, τότε αυτά θα είναι «καλά» ή «ήσυχα» παιδιά. Παρόλα αυτά 

στη συνέχεια μας παρουσιάζουν μια τελείως διαφορετική εικόνα. Παρακάτω μας 

απαντούν ότι όλα συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων κατά την καθημερινή 

εκπαιδευτική πράξη. Παρατηρούμε επίσης ότι το αντικείμενο των αποφάσεων τους 

είναι για ακόμα μια φορά το παιχνίδι.  

Επιπροσθέτως όλοι οι ερωτώμενοι θεωρούν πως οι συμμαθητές τους 

συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Παράλληλά ο ρόλος της 

εκπαιδευτικού και σε αυτό το νηπιαγωγείο, περιγράφεται από τα παιδιά ως δεκτικός. 

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες υποστηρίζουν ότι η νηπιαγωγός τους αφήνει να 

κάνουν αυτό που θέλουν μέσα στην τάξη. Επιπλέον στην πλειοψηφία τους οι 
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συμμετέχοντες (τα επτά από τα οκτώ νήπια) υποστηρίζουν ότι μπορούν και 

συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων για άλλα πράγματα μέσα στο 

σχολείο. Οι περισσότεροι συγκεκριμένα μας είπαν ότι αποφασίζουν για πράγματα 

που αφορούν το παιχνίδι. Το γεγονός μας δείχνει για ακόμα μια φόρα πόσο 

σημαντικό θεωρούν τα παιδιά το να μπορούν να παίρνουν αποφάσεις για το παιχνίδι 

τους. Παρόλα αυτά υπάρχουν νήπια που προσθέτουν ότι αποφασίζουν να παίξουν 

μόνο αν τους το επιτρέψει η κυρία ή  ότι αποφασίζουν να παίζουν «όμορφα» για χάρη 

της εκπαιδευτικού. Σε αυτή την περίπτωση παρατηρούμε την εξουσία που έχει η 

νηπιαγωγός μέσα στην τάξη. Η λέξη «όμορφα» αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον 

οποίο θέλει η εκπαιδευτικός να παίζουν. 

 

Νηπιαγωγείο 3 

Στην τάξη του νηπιαγωγείου 3, βλέπουμε στη συντριπτική πλειοψηφία (11 

άτομα) τους οι συμμετέχοντες να υποστηρίζουν ότι το άτομο που παίρνει τις 

αποφάσεις μέσα στην τάξη, είναι η εκπαιδευτικός. Τα παιδιά κάνουν αναφορά στην 

αυθεντία της νηπιαγωγού και τονίζουν ότι αυτή παίρνει αποφάσεις γιατί έχει την 

εξουσία να τους βάζει εργασίες, λόγω της ιδιότητας της («είναι δασκάλα»), ή επειδή 

τους επιπλήττει. Όπως συνέβη και με το Νηπιαγωγείο 2 τα παιδιά στη συνέχεια της 

συζήτησης μας λένε ότι έχουν προσωπική συμμετοχή στη διαδικασία λήψης των 

αποφάσεων κατά την καθημερινή εκπαιδευτική πράξη. Φυσικά ξανά τονίζεται η 

σημασία που έχει το παιχνίδι για αυτά. Θετική είναι και η εικόνα που έχουν για τη 

συμμετοχή των συμμαθητών τους. Τα περισσότερα νήπια (δώδεκα) πιστεύουν ότι τα 

άλλα παιδιά συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων μέσα στην τάξη. Επιπλέον όλοι 

υποστηρίζουν ότι συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων για άλλα 

πράγματα μέσα στο σχολείο.  

 

Νηπιαγωγείο 4 

Στην περίπτωση της συγκεκριμένης τάξης, οι απαντήσεις χωρίζονται ισόποσά 

σε 2 κατηγορίες. Έτσι το μισό σε αριθμό δείγμα (έξι παιδιά) μας υποστηρίζει, ότι το 

υποκείμενο λήψης των αποφάσεων είναι η εκπαιδευτικός. Γιατί όμως ένα τόσο 

μεγάλο ποσοστό πιστεύει ότι η εκπαιδευτικός παίρνει της αποφάσεις; Στο 

συγκεκριμένο σχολείο παρατηρούμε ότι η απάντηση που επικρατεί είναι αυτή με την 
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οποία τα παιδιά αναφέρονται στην «αυθεντία» της εκπαιδευτικού. Πιο αναλυτικά τα 

πέντε στα έξι παιδιά που μας υπέδειξαν τη νηπιαγωγό τους ως φορέα λήψης των 

αποφάσεων, αιτιολόγησαν την άποψη τους αυτή με αναφορές στην «αυθεντία» της 

νηπιαγωγού κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Το γεγονός λοιπόν της ιδιότητας της 

νηπιαγωγού, αλλά πιθανότατά και του ότι είναι ενήλικη, «νομιμοποιεί» το δικαίωμα 

της να μπορεί να είναι η ίδια ο φορέας λήψης των αποφάσεων. Αντίθετα με τις 

παραπάνω απαντήσεις ένα από τα νήπια υποστηρίζει ότι μπορούν και παίρνουν 

αποφάσεις, διότι η εκπαιδευτικός είναι αρκετά δεκτική και δεν επιβάλει στα παιδιά 

την άποψή της. Οι γνώμες σε αυτό το νηπιαγωγείο διίστανται σχετικά με την 

προσωπική συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων κατά την 

καθημερινή εκπαιδευτική πράξη. Συγκεκριμένα οι απαντήσεις των συμμετεχόντων 

στη συγκεκριμένη περίπτωση χωρίζονται ισόποσα στο ναι και στο όχι. Τα παιδιά που 

θεωρούν ότι παίρνουν αποφάσεις μέσα στη τάξη, υποστηρίζουν ότι τις παίρνουν για 

το παιχνίδι. Ωστόσο σε αυτή την τάξη μας προκαλεί το ενδιαφέρον ότι αρκετά παιδιά, 

δε μπορούσαν να μας σχολιάσουν το ρόλο που διαδραματίζει η νηπιαγωγός όταν 

εκφράζουν τις απόψεις τους. Πιο αναλυτικά το ποσοστό αυτών των παιδιών 

ανέρχεται στους ακριβώς μισούς από τους συμμετέχοντες του συνόλου της τάξης.  

 

Συζήτηση 

Το θέμα που μελετήσαμε αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο βίωσαν τα παιδιά 

τη συμμετοχή τους, στις δράσεις που συστηματικά ενίσχυσε η νηπιαγωγός τη 

συμμετοχή των παιδιών. Επιπλέον μελετήσαμε την άποψη τους για τη συμμετοχή 

τους στη λήψη αποφάσεων γενικότερα στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία. 

Αυτό που αποκομίσαμε από την όλη διαδικασία, ήταν ότι οι απόψεις των παιδιών και 

οι ιδέες τους έχουν τεράστιο ενδιαφέρον. Εντοπίσαμε παράλληλα ότι τα ευρήματα 

μας πολλές φορές ήταν κοινά με τα ευρήματα άλλων μελετών, σχετικά με το ζήτημα 

και άλλες φορές ήταν διαφορετικά. 

Για το πρώτο ερευνητικό μας ερώτημα, πρέπει να σχολιάσουμε ότι τα 

περισσότερα παιδιά είχαν επίγνωση του ζητήματος. Αυτό σημαίνει ότι γνωρίζουν το 

πρόβλημα στο οποίο κλήθηκαν να δώσουν λύση, κατά τις δράσεις που ενίσχυσε η 

νηπιαγωγός. Επιπλέον τα περισσότερα νήπια θεωρούν ότι τα ίδια αλλά και οι 

συμμαθητές τους συμμετείχαν προσωπικά στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων.  
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Ωστόσο στην πλειοψηφία τους τα παιδιά σε κάθε τάξη (εκτός από το 

Νηπιαγωγείο 1) φαίνεται να μη μπορούν να σχολιάσουν ή να μη θυμούνται τις 

διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για τη λήψη της απόφασης, που τους οδήγησε στην 

εκάστοτε δράση. Το γεγονός αυτό σίγουρα μας προβληματίζει. Είδαμε λοιπόν ότι 

μόνο στο νηπιαγωγείο 1, όλα τα παιδιά μπορούν να ανασύρουν από τη μνήμη τους τη 

διαδικασία που ακολούθησαν για τη συγγραφή της επιστολής. Στα άλλα τρία σχολεία 

πολλά παιδιά φαίνεται να μη μπορούν να σχολιάσουν ή να μη θυμούνται τις 

διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για τη λήψη της απόφασης. Αρκετά παιδιά δεν 

γνωρίζουν, είτε δε θυμούνται τις ενέργειες που έγιναν έτσι ώστε να παρθεί η 

απόφαση για την δράση που πραγματοποιήθηκε. Είναι επίσης εμφανές ότι η 

συγκεκριμένη ερώτηση δυσκόλεψε αρκετά τους συμμετέχοντες. Παρόλα αυτά 

παρατηρήσαμε ότι στο νηπιαγωγείο 3, πολύ μεγάλο ποσοστό (είχε το μεγαλύτερο 

ποσοστό συγκριτικά με όλα τα σχολεία) των συμμετεχόντων δε μπόρεσαν να μας 

σχολιάσουν το θέμα (10 από τους 14 μαθητές). Ωστόσο πρέπει να αναφέρουμε ότι η 

δράση σε αυτό το σχολείο έγινε σταδιακά με διαφορά κενά. Συγκεκριμένα η δράση 

διακοπτόταν από την προετοιμασία διάφορων σχολικών εορτών, λόγω της ζέστης και 

της αναμονής για την κατασκευή των τερμάτων από τους τεχνίτες. Έτσι κατανοούμε 

ότι τα παιδιά μπορεί να ξέχασαν το ζήτημα, είτε να μην πρόλαβαν το εμπεδώσουν.  

Παρόλα αυτά οι συμμετέχοντες στο εν λόγω νηπιαγωγείο προτείνουν 

επιπλέον ιδέες για τη διαμόρφωση της αυλής του σχολείου. Είναι αξιοθαύμαστος ο 

ενθουσιασμός, η φαντασία και η δημιουργικότητα που διαπνέει τις ιδέες τους. Από τα 

δεδομένα στο συγκεκριμένο θέμα, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι δράσεις που 

έγιναν για την ενίσχυση της συμμετοχής των παιδιών, τα έκαναν να μπουν στη 

διαδικασία να σκεφτούν εναλλακτικές προτάσεις. Τα παιδιά μέσα από τη διαδικασία 

μπορούν να προτείνουν επιπλέον πράγματα, τα οποία θεωρούν ότι θα καθιστούσαν το 

παιχνίδι στην αυλή ακόμα καλύτερο. Σε μελέτη που έγινε με την «προσέγγιση του 

μωσαϊκού28» συναντούμε παρόμοια ευρήματα. Η μελέτη ερεύνησε την ενίσχυση της 

συμμετοχής των παιδιών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, για την αλλαγή της 

αυλής του σχολείου τους. Η ερευνητική διαδικασία έδειξε ότι είχαν ιδέες για 

                                                 
28 Πρόκειται για μια πολυμεθοδική διαδικασία, η οποία συνδυάζει διαφορετικές τεχνικές και 

μεθόδους, οπτικές (εικονιστικές) και γλωσσικές (λεκτικές), παραδοσιακές και καινοτόμες, 

προκειμένου να συλλεγούν οι απόψεις των μικρών παιδιών σχετικά με τη ζωή τους σε μια 

προσχολική δομή (Clark & Moss, 2010). 
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πράγματα που θα μπορούσαν να προστεθούν στον υπαίθριο χώρο ώστε να ενισχυθεί 

η παιδική διασκέδαση (Clark & Moss, 2005). 

Παρόλα αυτά στο νηπιαγωγείο 4 είδαμε ότι σε μια δράση που ενίσχυσε η 

νηπιαγωγός, όρισε μαζί με τα παιδιά έναν κανόνα. Συγκεκριμένα αποφάσισαν να 

απασχολούνται στον Η/Υ της τάξης με σειρά και χρονομέτρηση. Τα παιδιά 

υποστήριξαν ότι συμφωνούν με αυτόν το τρόπο, διότι συνέβαλε στο να ακολουθείται 

μια δίκαιη διαδικασία και στο να αποφεύγονται οι μεταξύ τους διενέξεις. Σύμφωνα με 

την βιβλιογραφία η ενεργός συμμετοχή των παιδιών στη διαμόρφωση των κανόνων 

της τάξης, τα βοηθά να καταλάβουν γιατί υπάρχουν. Η θέσπιση των κανόνων της 

τάξης είναι ένα βασικό στοιχείο για τη συμμετοχή των παιδιών στο σχολικό 

περιβάλλον και για τη διαμόρφωσή τους ως πολίτες (Οικονομίδης, 2011:210).  

Διενέξεις κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, πριν από τη δράση εντοπίσαμε και 

στο νηπιαγωγείο 2. Η συγκεκριμένη τάξη είναι πάρα πολύ μικρή, με αποτέλεσμα τα 

παιδιά να μην έχουν χώρο να κινηθούν άνετα και κατ' επέκταση να δημιουργούνται 

συχνά προστριβές κατά την διάρκεια του παιγνιδιού. Τα νήπια εδώ κάνουν έντονή 

αναφορά στις μεταξύ τους διενέξεις, οι οποίες στην ουσία είναι και ένας από τους 

λόγους που ασχολήθηκαν, κατά τη συγκεκριμένη δράση, για το πώς πρέπει να 

παίζουν μέσα στην τάξη. Γίνεται λόγος για ένα κλίμα, κατά τη διάρκεια του 

παιχνιδιού, που συχνά εκφράζεται με επιθετικές ενέργειες. Ωστόσο τα παιδιά 

υποστηρίζουν ότι ο τρόπος που αποφάσισαν να παίζουν μέσα στη τάξη, έχει ως 

σκοπό να λύσει την εν λόγω προβληματική κατάσταση. Η συγκεκριμένη δράση 

μπορούμε να πούμε ότι εστίασε στην καλύτερη διαπροσωπική επικοινωνία, κατά τη 

διάρκεια του παιχνιδιού, η οποία βοηθά στην ανάπτυξη μη βίαιων μορφών επίλυσης 

των συγκρούσεων. Όπως είδαμε στο θεωρητικό μας μέρος, λιγότερη βία οδηγεί σε 

πιο αρμονικές κοινότητες και ισχυρότερες κοινωνίες.  

Το δεύτερο ερευνητικό μας ερώτημα μελετούσε τις απόψεις των παιδιών για 

τη συμμετοχή τους γενικότερα μέσα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Εικοσιτέσσερα 

παιδιά που συμμετείχαν στο δείγμα μας, δηλαδή λίγο παραπάνω από το μισό, 

θεωρούν ότι η εκπαιδευτικός είναι ο φορέας λήψης των αποφάσεων κατά την 

καθημερινή εκπαιδευτική πράξη. Τα περισσότερα θεωρούν ότι η εκπαιδευτικός είναι 

ο φορέας λήψης των αποφάσεων, διότι τους υπαγορεύει τι να κάνουν στις 

οργανωμένες δραστηριότητες, είτε αναφέρονται στην αυθεντία της. Σύμφωνα με τη 
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βιβλιογραφία η «αυθεντία» της νηπιαγωγού επικρατεί στην οργάνωση του 

προγράμματος και είναι ένας από τους σημαντικότερους ανασταλτικούς παράγοντες 

για τη συμμετοχή των παιδιών στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων.   

Για αυτόν το λόγο θα πρέπει να σταθούμε λίγο παραπάνω στην «αυθεντία» 

που έχει η εκπαιδευτικός μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Όπως είδαμε υπάρχουν 

παιδιά που προσθέτουν ότι παίζουν μόνο αν τους το επιτρέψει η κυρία ή ότι 

αποφασίζουν να παίζουν «όμορφα» για χάρη της εκπαιδευτικού. Σε αυτήν την 

περίπτωση παρατηρούμε για μια ακόμα φορά την εξουσία που έχει η νηπιαγωγός 

μέσα στη τάξη. Ο όρος «όμορφα» αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο θέλει η 

εκπαιδευτικός να παίζουν. Σε πολλές περιπτώσεις η ιδιότητα της νηπιαγωγού αλλά 

πιθανότατά και το ότι είναι ενήλικη, «νομιμοποιεί» το δικαίωμα της να μπορεί να 

είναι η ίδια ο φορέας λήψης των αποφάσεων. Το γεγονός αυτό επηρεάζει το επίπεδο 

συμμετοχής των παιδιών. Σύμφωνα με τα ευρήματα των Τhornberg & Elvstrand 

(2012), στα πλαίσια μιας δημοκρατικής συμμετοχής των παιδιών στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων, η εξουσία του εκπαιδευτικού μειώνεται. 

Από τις απαντήσεις των παιδιών αναδείχθηκε και το πόσο σημαντικό είναι το 

παιχνίδι. Όπως είχαμε παρατηρήσει και σε προηγούμενη μελέτη μας, το παιχνίδι 

αποτελεί την βασική ανάγκη των παιδιών όταν βρίσκονται στο χώρο του 

νηπιαγωγείου (Νικολοπούλου, 2016). Βλέπουμε λοιπόν ότι το παιχνίδι είναι ένα 

μέτρο αξιολόγησης της συμμετοχής τους στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Τα 

παιδιά θεωρούν ότι συμμετέχουν όταν μπορούν να παίρνουν αποφάσεις για το 

παιχνίδι τους. Από την άλλη θεωρούν την εκπαιδευτικό ως υποκείμενο λήψης των 

αποφάσεων, όταν αυτή αποφασίζει με τι και πως θα παίξουν μέσα στο χώρο του 

σχολείου.  

Όπως είδαμε στο θεωρητικό μέρος, το παιχνίδι είναι η βασική ενασχόληση 

του παιδιού και μόνο με αυτό μπορεί να νοηματοδοτήσει κάποια δραστηριότητα του. 

Το γεγονός επιτυγχάνεται μέσω της διαδικασίας απόδοσης νοήματος. Έτσι τα παιδιά 

θα συμμετέχουν πιο ενεργητικά σε κάποιο θέμα που θεωρούν ενδιαφέρον. Το παιχνίδι 

είναι ένα ζωτικής σημασίας στοιχείο για να την αίσθηση του ανήκειν, σχετίζεται με 

την ενεργό συμμετοχή και συμβάλλει στη συλλογικότητα (Sheridan & Samuelsson, 

2001). Την άποψη αυτή ενισχύουν και τα ευρήματα των Sheridan & Samuelsson 

(2001), που δείχνουν ότι παιχνίδι είναι παράγοντας που επηρεάζει τη συμμετοχή. 
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Αυτό ακριβώς θα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους οι νηπιαγωγοί κατά την 

προσπάθεια τους να προωθήσουν τη συμμετοχή στην προσχολική αγωγή. Το παιχνίδι 

με λίγα λόγια θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα ισχυρό μέσω για την άσκηση του 

δικαιώματος του παιδιού για συμμετοχή και ελευθερία έκφρασης (Bae, 2010). 

Επιπλέον πρέπει να αναφέρουμε ότι όπως και σε προηγούμενη μελέτη 

(Νικολοπούλου, 2016), παρατηρούμε ότι τα παιδιά δυσκολεύονται αρκετά όταν τους 

ζητάμε να αιτιολογήσουν την άποψή τους. Σε αρκετές περιπτώσεις όταν έπρεπε να 

μας πουν γιατί πιστεύουν ότι παίρνει αποφάσεις το συγκεκριμένο άτομο που 

ανέφεραν, αλλάζαν την απάντηση τους. Κατανοούμε λοιπόν ότι τα παιδιά δεν είναι 

συνηθισμένα στο να αιτιολογούν την άποψή τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όταν 

τους ζητείται να το κάνουν, να θεωρούν ότι απάντησαν λάθος στην ερώτηση και να 

προσπαθούν να ανακαλέσουν και να αλλάξουν αυτό που υποστήριξαν αρχικά. 

Επιπλέον οι πρακτικές της νηπιαγωγού εκ των πραγμάτων μπορεί να κάνουν τα 

παιδιά να θεωρούν απόλυτα φυσιολογικό και «σωστό», να είναι η ιδία η μονή που 

πρέπει να αποφασίζει για οτιδήποτε. Αυτό με τη σειρά του πιθανότατα δημιουργεί 

ανασφάλεια στα παιδιά για την «ορθότητα» των απόψεων τους.  

Συνοψίζοντας μέσα από τις συνεντεύξεις είδαμε ότι στην πλειοψηφία τους τα 

παιδιά θεωρούν ότι συμμετείχαν περισσότερο στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων 

κατά τη δράση, από ότι συμμετέχουν κατά την καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική. 

Από αυτό το δεδομένο κατανοούμε ότι η δράση δεν είναι η κυρίαρχη εκπαιδευτική 

πρακτική των νηπιαγωγών. Μέσα από τις δράσεις οι νηπιαγωγοί προσπάθησαν να 

ενισχύσουν τη συμμετοχή των παιδιών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ωστόσο 

δεν είναι μια πρακτική, την οποία ακολουθούν καθημερινά και αυτό τα παιδιά 

φαίνεται να το αναγνωρίζουν. Επιπλέον όπως φάνηκε τα νήπια θεωρούν ότι κατά τη 

διάρκεια του παιχνιδιού τους, νιώθουν ότι μπορούν να παίρνουν αποφάσεις. Από την 

άλλη στις οργανωμένες δραστηριότητες φαίνεται ότι το υποκείμενο λήψης των 

αποφάσεων είναι η εκπαιδευτικός. 

 Τέλος παρατηρήσαμε ότι σε κάθε τάξη τα παιδιά βιώσαν με διαφορετικό 

τρόπο τη συμμετοχή τους. Είδαμε δηλαδή ότι μέσα στο σύνολο μιας τάξης, 

εντοπίσαμε παιδιά που θεωρούν ότι συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων και άλλα που 

έχουν αντίθετη άποψη. Κατανοούμε λοιπόν ότι παρά την πρακτική της νηπιαγωγού, 

τα παιδιά βιώνουν με διαφορετικό τρόπο τη συμμετοχή τους. Το γεγονός αυτό είναι 
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φυσικό γιατί σύμφωνα με τη βιβλιογραφία κάθε παιδί αντιλαμβάνεται διαφορετικά τη 

συμμετοχή του και κατ' επέκταση συμμετέχει και με διαφορετικό τρόπο. Για αυτόν 

ακριβώς το λόγο, ο εκπαιδευτικός χρειάζεται και διαφορετικές τεχνικές για να 

ενισχύσει τη συμμετοχή των παιδιών στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων (Hart, 

1992:31). 

Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων 

είναι θέμα ζωτικής σημασίας. Το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να προωθεί τέτοιες 

εκπαιδευτικές πολιτικές, που να ενισχύουν τη συμμετοχή των παιδιών στη διαδικασία 

λήψης των αποφάσεων από την προσχολική ηλικία. Το κοινωνικοοικονομικό 

συγκείμενο της εποχής επιβάλει την εμφύσηση του δημοκρατικού ιδεώδους στα 

παιδιά, γεγονός που κάνει τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων ακόμα πιο επιτακτική. 

Η ελληνική πραγματικότητα (και όχι μόνο) έχει να αντιμετωπίσει αρκετές προκλήσεις 

που επηρεάζουν όσο κανέναν άλλο την πιο τρωτή κοινωνική της ομάδα, τα παιδιά. 

Παιδιά που βιώνουν την οικονομική κρίση, παιδιά που έχουν βιώσει το πόλεμο και τη 

μετανάστευση. Τη δεδομένη στιγμή η πολιτική κατάσταση παγκοσμίως βρίσκεται σε 

αναβρασμό. Η εκπαίδευση καλείται να εκτελέσει ένα πολύ σημαντικό έργο για την 

προστασία των παιδιών από τους κινδύνους που ελλοχεύουν. Πρέπει να 

δημιουργηθούν πολίτες με κριτική σκέψη και υπευθυνότητα που δε θα επηρεαστούν 

από ακραίες πολιτικές πεποιθήσεις και από τη θρησκευτική μισαλλοδοξία. 

 

Περιορισμοί 

 Αρχικά πρέπει να αναφέρουμε ότι το δείγμα μας είναι βολικό. Τα παιδιά που 

συμμετείχαν ήταν από την ίδια περιοχή, συγκεκριμένα από το νομό Φλώρινας και 

είχαν περίπου την ίδια ηλικία. Η ηλικία τους κυμαινόταν από τα τέσσερα ως έξι έτη 

και είχαν όλα ελληνική καταγωγή.  

Ένας επιπλέον περιορισμός αποτέλεσε η έλλειψη χρόνου, η οποία μπορεί 

πολλές φορές να περιορίζει τον αριθμό των συμμετεχόντων στην έρευνα 

(Καραγεώργος, 2002:164). Σίγουρα αν μας δινόταν η δυνατότητα θα συμμετείχαν 

περισσότερα παιδιά, αλλά όπως γνωρίζουμε η συνέντευξη είναι μια αρκετά 

χρονοβόρα διαδικασία. Παράλληλα τα δεδομένα από τις μαγνητοφωνήσεις ήταν τόσα 

πολλά, που μας κατανάλωσαν πολύ χρόνο για τις απομαγνητοφωνήσεις τους και μας 

προσέφεραν αρκετά μεγάλο όγκο πληροφοριών που θα έπρεπε να επεξεργαστούμε. 
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Ένας άλλος περιορισμός που προκύπτει από τη διαδικασία, είναι η αδυναμία 

επανάληψης όλης της διαδικασίας της συνέντευξης με τις ίδιες ακριβώς συνθήκες, 

ώστε να ελέγχεται η αξιοπιστία των πληροφοριών (Καραγεώργος, 2002:164). 

Επιπροσθέτως κατά τη διάρκεια των απομαγνητοφωνήσεων χάνονται 

δεδομένα από την αυθεντική συνάντηση. Αυτό συμβαίνει διότι έχουμε μια 

«μετάφραση» από ένα κανονιστικό σύστημα (προφορικό και διαπροσωπικό) σε ένα 

άλλο σύστημα, που είναι διαφορετικό (γραπτή γλώσσα) (Cohen, Manion & Morrison, 

2007). Κατανοούμε λοιπόν ότι η μαγνητοφώνηση δεν μας επιτρέπει να 

καταγράψουμε κάποιους περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως είναι οπτικές και οι μη 

λεκτικές πλευρές της συνέντευξης.  

Συνάμα υπάρχουν γεγονότα στη ζωή μιας κοινωνικής ομάδας και στην 

εμπειρία ενός ατόμου, τα οποία περνούν απαρατήρητα. Γι’ αυτό πολλές φορές δεν τα 

συνειδητοποιούν και δε μπορούν να τα σχολιάσουν στον ερευνητή. Παράλληλα 

υπάρχουν γεγονότα που ίσως να μην μπορούν να εκφράσουν με λέξεις. Έτσι υπάρχει 

η πιθανότητα για κάποιους από αυτούς τους λόγους, ο ερωτώμενος να μη μπορεί είτε 

να μη θέλει να σχολιάσει ένα συγκεκριμένο θέμα (Becker & Geer, 2003).  

Τέλος ένας πολύ σημαντικός περιορισμός της ερευνάς μας, είναι ότι δε 

μπορούσαμε να εξετάσουμε το κοινωνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο από το οποίο 

προέρχονταν οι συμμετέχοντες. Όπως αναφέραμε η συμπεριφορά ενός μαθητή 

επηρεάζεται από εξωσχολικούς παράγοντες όπως η κοινωνική τάξη, το πολιτισμικό 

κεφάλαιο. Κατανοούμε ότι αυτοί είναι παράγοντες, που δε μπορούν ευκολά να 

εξεταστούν καθώς αφορούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Επιπλέον δε 

μπορούσαμε να ερευνήσουμε τις αντιλήψεις που έχουν οι γονείς για τη συμμέτοχή 

των παιδιών στη λήψη αποφάσεων, καθώς σίγουρα επηρεάζουν τις απόψεις τους για 

το θέμα. Υπάρχουν λοιπόν άτομα που θεωρούν ότι τα παιδιά θα πρέπει να μένουν 

σιωπηλά μπροστά στους ενήλικες. Οι αξίες, οι κανόνες, οι συνήθειες της οικογένειας 

πολλές φορές μπορεί να έρθουν σε μεγάλη αντίθεση, με αυτές που θέλει να 

εμφυσήσει η εκπαίδευση στα παιδιά (Coleman, 1994). 

Η διερεύνηση των απόψεων των ενηλίκων σχετικά με τη συμμετοχή των 

παιδιών, θα αποτελούσε μια ενδιαφέρουσα πρόταση για περεταίρω έρευνα. Σίγουρα η 

εκπαίδευση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση ή παρεμπόδιση της 

συμμετοχής των παιδιών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για θέματα που τα 
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αφορούν. Παρόλα αυτά θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να εξετάσουμε πως επηρεάζει τα 

παιδιά και το οικογενειακό τους περιβάλλον. 
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Παράρτημα Α 

 

Εικόνα 1. Η σκάλα συμμετοχής του Hart (1992). 
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Εικόνα 2. Τα επίπεδα συμμετοχής από Shier (2001) Από το «Pathways to Participation: Openings, Opportunities 

and Obligations». 
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Εικόνα 3. Τα επίπεδα συμμέτοχής του Treseder (1997) από το «Empowering children and young people». 
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Παράρτημα Β 

Παρακάτω παρατίθενται οι ερωτήσεις που έγιναν στους συμμετέχοντες καθώς και οι 

απαντήσεις έπειτα από μια πρώτη επεξεργασία.  

Νηπιαγωγείο 1 

Αριθμός παιδιών: 8 

Δράση: Ακαταλληλότητα κτιρίου- γράμμα  

A. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

1η ερώτηση: Γιατί το νηπιαγωγείο σας δεν στεγάζετε εκεί;  

Γιώργος : Γιατί έσπασε η σκεπή. 

Άννα : Γιατί είναι χαλασμένο. 

Γιάννης: Δεν το φτιάξανε ακόμα 

Δώρα: -  

Ελένη: - 

Παυλίνα: Γιατί είναι έτοιμο να πέσει. 

Γιώργος 2: Εκεί δεν είμαστε εκεί. Γιατί εκεί θα μας έπεφταν τα τούβλα όλα.  

Παυλίνα 2: - 

2η ερώτηση: Τι έγινε; 

Γιώργος : . Έτσι έχω ακούσει να λένε οι κυρίες. Για να μην μας πέσει στο κεφάλι. 

Αννα : Ε μας χάλασε. 

Γιάννης: Διαλύθηκε. 

Δώρα: - 

Ελένη: - 

Παυλίνα: Εεεμ…. Χάλασε το σχολείο.  

Γιώργος 2: Δεν ξέρω από τι  έγινε αυτό, ε και έγινε αυτό.  

Παυλίνα 2: - 
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3η ερώτηση: Εσύ με τα παιδιά της τάξης σου κάνατε κάτι για αυτό;  

Γιώργος : Κάναμε, όταν είχε έρθει εδώ ο δήμαρχος της Φλώρινας. Έτσι νομίζω τον 

λένε. 

Αννα : . Ε…ε… ήρθαμε εδώ. 

Γιάννης: Είπαμε τον κύριο δήμαρχο να μας φτιάξει. 

Δώρα: - 

Ελένη: - 

Παυλίνα: Ναι.  

Γιώργος 2: Ναι 

Παυλίνα 2: - 

4η ερώτηση: Τι;  

Γιώργος : Τον λέγαμε, να μας φτιάξεις δήμαρχε το σχολείο. 

Αννα : Γράψαμε ε… για τον πρόεδρο, να μας το φτιάξει. 

Γιάννης: Δήμαρχε να φτιάξεις άλλο σχολείο 

Δώρα: - 

Ελένη: - 

Παυλίνα: Θα στείλουμε ένα γράμμα για να το φτιάξει στο δήμαρχο. 

Γιώργος 2: Ε στείλαμε ένα γράμμα αλλά δε το πήρανε εκείνοι που πρέπει να το 

φτιάξουνε εκείνο. Μετά θα έχουμε δυο, εκείνα θα είναι τα πιο μεγάλα μετά. 

Παυλίνα 2: - 

5η ερώτηση: Ποιος το σκέφτηκε αυτό;  

Γιώργος : Εμείς και η κυρία. Όλοι μαζί.  

Αννα : Τα παιδιά. 

Γιάννης: Όλα τα παιδιά. 

Δώρα: - 



 

113 

 

Ελένη: - 

Παυλίνα: Τα παιδιά εμείς. 

Γιώργος 2: Όλα τα παιδιά. 

Παυλίνα 2: - 

6η ερώτηση: Ποιος το αποφάσισε;  

Γιώργος : Η κυρία.  

Αννα : Εμείς, τα παιδιά. 

Γιάννης: Ο Γιώργος εγώ και ο άλλος ο Γιωργάκης. 

Δώρα: - 

Ελένη: - 

Παυλίνα: Ο Γιάννης. 

Γιώργος 2: Πιο πολύ εγώ. 

Παυλίνα 2: - 

7η ερώτηση: Με ποιο τρόπο;  

Γιώργος : Το είπαμε και με γράμμα, το είπαμε και όταν ήρθε. Ήρθε στα ποιήματα 

όταν τα λέγαμε.   

Αννα : Δεν ξέρω. 

Γιάννης: Σκεφτήκαμε. 

Δώρα: - 

Ελένη: - 

Παυλίνα: Ο Γιωργάκης, είπε ο Γιάννης να το στείλουμε και είπε ναι ο Γιαννάκης.   

Γιώργος 2: Το αποφασίσαμε για.. γιατί αν πέσει το κτίριο… μπορεί μετά- μετά μπορεί 

όπως θα παίζουμε στη παιδική να μας πέσει κάνα τούβλο και να πέσει. 

Παυλίνα 2: - 

8η ερώτηση: Εσύ την είπες την γνώμη σου;  
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Γιώργος : . Ναι, είπα μαζί με τα παιδιά. Όλα αυτά που είπαν τα παιδιά. 

Άννα : Ναι. 

Γιάννης: Ναι. 

Δώρα: - 

Ελένη: - 

Παυλίνα: Ναι. 

Γιώργος 2: . Ε… ναι. 

Παυλίνα 2: - 

9η ερώτηση: Τα άλλα παιδιά την είπαν;  

Γιώργος : Την είπαν. 

Άννα : Ναι. 

Γιάννης: Ναι.  

Δώρα: - 

Ελένη: - 

Παυλίνα: Ναι.  

Γιώργος 2: Ναι. 

Παυλίνα 2: - 

10η ερώτηση: Σε ποιον την είπατε;  

Γιώργος : Στα παιδιά.  

Άννα : Στην κυρία.  

Γιάννης: Ε στα παιδιά 

Δώρα: - 

Ελένη: - 

Παυλίνα: Στη κυρία. 
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Γιώργος: Στην κυρία μας.  

Παυλίνα 2: - 

11η ερώτηση: Μετά τι έγινε;  

Γιώργος : Τι κάναμε; Κάναμε… κάναμε μετά… το ζωγραφίσαμε και του το δώσαμε. 

Εκείνα εκεί, τα χαρτιά. 

Άννα : Ε… κάτσαμε στο τραπεζάκι και το γράψαμε. 

Γιάννης: Εεε.. το γράψαμε. 

Δώρα: - 

Ελένη: - 

Παυλίνα: Το κάναμε.  

Γιώργος 2: . Πριν το φτιάξουμε; Σκεφτήκαμε να το σχεδιάσουμε και μετά να το 

γράψουμε και μετά να το βάλουμε σε φάκελο να το διπλώσουμε και μετά να το 

βάλουμε να το κλείσουμε και να το βάλουμε στο ταχυδρομείο. 

Παυλίνα 2: - 

12η ερώτηση: Η κυρία σας τι έκανε για αυτό;  

Γιώργος : . Η κυρία το είπε. Και εμείς το είπαμε. Ε μόνο εμείς το είπαμε. 

Άννα : Μας είπε να κάτσουμε στα τραπεζάκια και να το γράψουμε. 

Γιάννης: Το έστειλε. 

Δώρα: - 

Ελένη: - 

Παυλίνα: Το έβαλε σε ένα φάκελο.  

Γιώργος 2: Εντάξει. Η κυρία μας είπε γρήγορα να το στείλουμε γιατί μπορεί να έφυγε 

ο… ο δήμαρχος, για αυτό έπρεπε να το στείλουμε γρήγορα. 

Παυλίνα 2: - 

13η ερώτηση: Υπήρχε αποτέλεσμα;  
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Γιώργος : Όχι. Δεν έκανε. 

Άννα : Δεν ήρθε 

Γιάννης: Όχι.  

Δώρα: - 

Ελένη: - 

Παυλίνα: Όχι.  

Γιώργος 2: Όχι. Ακόμη είναι έτσι. 

Παυλίνα 2: - 

14η ερώτηση: Πιστεύεις ότι θα υπάρχει;  

Γιώργος: Ναι. Είπε περιμένει πρώτα… είπε ο Γιάννης για να μην ε… για να γίνει 

καλός ο καιρός. Να ζεστάνει λίγο. 

Άννα: Ναι. 

Γιάννης: Μπορεί και να μην το φτιάξει. Μπορεί και όχι. Όχι.  

Δώρα: - 

Ελένη: - 

Παυλίνα: Ναι.  

Γιώργος 2: Ναι, για αυτό τα ξεδέσαν εκείνα. 

Παυλίνα 2: - 

15η ερώτηση: Γιατί; 

Γιώργος : Είναι χαλασμένο.  

Άννα : Επειδή του γράψαμε γράμμα 

Γιάννης: Μήπως το έχασε το γράμμα; 

Δώρα: - 

Ελένη: - 

Παυλίνα: Επειδή είναι χαλασμένο. 
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Γιώργος 2: Γιατί πρέπει να το φτιάξουν, για να πηγαίνουμε στα πιο μεγάλα. Να το 

κάνουν το σχολείο, που έχουν δυο ορόφους εκεί. Ευτυχώς έχουν δυο ορόφους για να 

ανεβαίνουμε και πάνω και κάτω. 

Παυλίνα 2: - 

16η ερώτηση: Τι νομίζεις ότι πρέπει να κάνει ο δήμαρχος για αυτό; 

Γιώργος : Να το φτιάξει.  

Άννα : Θα έρθει να το φτιάξει.  

Γιάννης: Να το φτιάξει. 

Δώρα: - 

Ελένη: - 

Παυλίνα: Να πει στους μάστορες να το φτιάξουνε. 

Γιώργος 2: Ε πρέπει να κάνουμε, να κάνει ο δήμαρχος ένα μεγάαααλο, μεγάλο, 

μεγάλο μηχάνημα με μια μηχανή από μέσα που γυρίζει και ε… αν το άνοιγε το 

σχολείο για να το έβλεπε πως ήτανε και μετά το έκλεινε… και θα το φτιάχνανε. 

Παυλίνα 2: - 

17η ερώτηση: Εσείς τα παιδιά, μπορείτε να κάνετε κάτι άλλο;  

Γιώργος :  Μπορούμε. 

Άννα : Όχι. 

Γιάννης: Ναι.  

Δώρα: - 

Ελένη: - 

Παυλίνα: Όχι.  

Γιώργος 2: Α! Μπορούμε να κάνουμε. 

Παυλίνα 2: - 

18η ερώτηση: Τι;  
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Γιώργος : . Είπε ο Γιάννης να το ακολουθάμε από πίσω με το αμάξι (μπαλόνι). 

Άννα : . Μας είπε η κυρία μας θα πάμε εκεί για να το κάνουμε επίσκεψη. Να του το 

πούμε. 

Γιάννης: Να στείλουμε και άλλο γράμμα. 

Δώρα: - 

Ελένη: - 

Παυλίνα: - (ρώτησα γιατί) … Δεν είπαμε κάτι άλλο στη κυρία.  

Γιώργος 2: Μπορούμε να κάνουμε ε… να το που στο δήμαρχο καλύτερα εμείς, η 

κυρία να τον πάρει και μετά μόλις τον πάρει θα του πούμε στον δήμαρχο : «Δήμαρχε 

μπορείτε να μας το φτιάχνετε δίπλα το σχολείο γιατί εκείνο γιατί έχει χάλασε λίγο και 

πες στο στους εργάτες για να το φτιάξουνε;». 

Παυλίνα 2: -  

19η ερώτηση: Μπορεί να σας βοηθήσει κάποιος άλλος σε αυτή τη προσπάθεια;  

Γιώργος : Μόνο ο δήμαρχος. Έχει εδώ στο χωριό άλλο δήμαρχο; 

Άννα : Ναι. 

Γιάννης: Ναι.  

Δώρα: - 

Ελένη: - 

Παυλίνα: Όχι.  

Γιώργος 2: Όχι.  

Παυλίνα 2: - 

20η ερώτηση: Ποιος; 

Γιώργος : Έχει πρόεδρο το χωριό. Λες να μπορούσε αυτός; 

Άννα : Ο μάστορας. 

Γιάννης: Ο μπαμπάς του Μηνά. Να πάει στο δήμαρχο. 
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Δώρα: - 

Ελένη: - 

Παυλίνα: - 

Γιώργος 2: -  

Παυλίνα 2: - 

21η ερώτηση: Με ποιο τρόπο;  

Γιώργος : Να το πει, μπορεί να ακούσει πιο καλά και να του πει α τώρα δήμαρχε να 

το κάνεις το σχολείο στα παιδιά. 

Άννα : Θα το φτιάξει. 

Γιάννης: Ε να τον ρωτήσουν, να φτιάξουν. Να φτιάξουν το άλλο σχολείο ή οι 

μπαμπάδες να φτιάξουν το άλλο σχολείο. 

Δώρα: - 

Ελένη: - 

Παυλίνα: - 

Γιώργος 2: 

Παυλίνα 2: - 

B. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 

1η ερώτηση: Γενικά ποιος παίρνει τις αποφάσεις στη τάξη σου;  

Γιώργος : Η κυρία. 

Άννα : . Όλα τα παιδιά και η κυρία. 

Γιάννης: . Ε… όλη η τάξη. 

Δώρα: Μια συμμαθήτρια. 

Ελένη: Οποίο παιδί θέλει. 

Παυλίνα: Η Κατερίνα, η φίλη μου. 

Γιώργος 2: Εγώ. 

Παυλίνα 2: Η φίλη μου, η Κατερίνα.  

2η ερώτηση: Γιατί; 
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Γιώργος : Γιατί η κυρία τα λέει όλα. 

Άννα : … Δεν ξέρω (δε μπορούσε να απαντήσει). 

Γιάννης: Γιατί έτσι αποφασίζει.  

Δώρα: …. Γιατί αυτή (δυσκολεύτηκε να αποφασήσει). 

Ελένη: Για να θέλει να κάνει, ότι θέλει να κάνει, ότι πράγματα του λέει η κυρία. 

Παυλίνα: Λέει να παίξουμε με τα κουζίνα (δυσκολεύεται να απαντήσει). 

Γιώργος 2:. Ε λέω αποφάσεις για μα ξέρουν τα παιδιά ότι πρέπει να το φτιάξουμε το 

σχολείο γιατί άμα δε το φτιάξουμε θα καταστρέφει όλο, θα πέσει κάτω και δε θα 

μπορούμε να το φτιάξουμε μετά. Πώς να το φτιάξουμε; 

Παυλίνα 2: Να παίξουμε με τα κουζίνα. (δυσκολεύτηκε πολύ) 

3η ερώτηση: Εσύ λες τη γνώμη σου για αυτά που θέλεις και σου αρέσουν στο 

νηπιαγωγείο;  

Γιώργος : Ρωτάμε στην κυρία άμα μας αφήνει να παίξουμε με τα τούβλα. Άμα μας 

αφήνει να παίξουμε με… να παίξουμε. (δυσκολεύτηκε) 

Άννα : Ναι. 

Γιάννης: Ναι.  

Δώρα: Ε ναι. 

Ελένη: Ναι. 

Παυλίνα: Ναι.  

Γιώργος 2: Ναι. 

Παυλίνα 2: Ναι. 

4η ερώτηση: Μπορείς να μου πεις ένα παράδειγμα; 

Γιώργος : . Να παίξουμε οτιδήποτε ή να ζωγραφίσουμε ή να πάμε λίγο στην άλλη 

τάξη για να παίξουμε γιατί συνήθως δεν μας αφήνει να πηγαίνουμε στην άλλη τάξη 

γιατί… γιατί είναι χώρια. 

Άννα : Ότι μ αρέσει. Πολύ ωραία. (δυσκολεύτηκε) 

Γιάννης: Μ αρέσει να παίζω. 

Δώρα: Δηλαδή να πάω να ζωγραφήσω; 

Ελένη: . Ότι μου έρχεται γιατί εγώ δεν έχω σκεφτεί (δυσκολεύτηκε γιατί να 

απαντήσει). 

Παυλίνα: Για τα κουζινικά λέω πάντα, για να παίξουμε. 

Γιώργος 2:Πιο πολύ για να παίζω, όχι πολύ για τα άλλα πράγματα. 

Παυλίνα 2: Για τα κουζινικά λέω πάντα, για να παίξουμε 
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5η ερώτηση: Τα άλλα παιδιά;  

Γιώργος : Εεε… λένε.  

Άννα : Ναι/ 

Γιάννης: Ναι. 

Δώρα: Μερικά ναι.  

Ελένη: Ναι. 

Παυλίνα: Ναι.  

Γιώργος 2:Όχι πολλές φορές, πιο λίγες, πολύ πιο λίγες. Εγώ πιο πολλές. 

Παυλίνα 2 : Ναι. 

6η ερώτηση: Τι κάνει η κυρία όταν της λέτε αυτά που θέλετε και σας αρέσουν; 

Γιώργος : ε λέει ε πήγαινε να το κάνεις. 

Αννα : Μας απαντάει ή μας λέει να το κάνουμε. 

Γιάννης: Μας τα κάνει.  

Δώρα: Μας τα κάνει.  

Ελένη: - Δε μπόρεσε να απαντήσει.  

Παυλίνα:Τα κάνει. 

Γιώργος 2: Τι… Μας λέει : «τι ωραία πράματα λέτε». 

Παυλίνα 2 : Τα κάνει. 

7η ερώτηση: Εσύ με τα παιδιά της τάξης σου παίρνετε αποφάσεις για άλλα 

πράγματα στο σχολείο; 

Γιώργος : Πως δεν παίρνουμε; Παίρνουμε. 

Αννα : Ναι.  

Γιάννης: Ναι. 

Δώρα: … Ναι. 

Ελένη: Ναι 

Παυλίνα: Ναι. 

Γιώργος 2: Εεε όχι. Μόνο αυτά πιο πολύ.  

Παυλίνα: Ναι. 

8η ερώτηση: Ποια; 

Γιώργος : … Για να… λένε τότε τα παιδιά για να ξαναστείλουμε στο δήμαρχο. 

Αννα : Για όλα. 
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Γιάννης: Για να φτιάξει ο δήμαρχος το σχολείο μας (δυσκολεύτηκε). 

Δώρα: Για… για ζωγραφική, για τα τουβλάκια, για… παίζουμε. 

Ελένη: - Δε μπόρεσε να απαντήσει. 

Παυλίνα:Τα κάνει. 

Γιώργος 2:Μπορώ… εεε… πιο πολύ μ’ αρέσει για να παίζω στις κούνιες, στην 

τραμπάλα, στην τσουλήθρα. 

Παυλίνα 2 : Με τα τουβλάκια. 

9η ερώτηση: Μπορείς να μου πεις ένα παράδειγμα;  

Γιώργος : - 

Αννα :  Δε ξέρω (δε μπόρεσε να απαντήσει).  

Γιάννης:  - 

Δώρα: Όταν θέλουμε κάτι το κάνουμε. Να παίρνουμε κουζινικά τα βάζουμε στο 

τραπέζι και τα παίζουμε. 

Ελένη: - Δε μπόρεσε να απαντήσει.  

Παυλίνα:Να παίζουμε με τα τουβλάκια. 

Γιώργος 2: Με όλα τα παιχνίδια.  

Παυλίνα 2 : Να παίζουμε με τα τουβλάκια.  

 

Νηπιαγωγείο 2 

Αριθμός παιδιών: 8 

Δράση: χώρος – τρόπος παιχνιδιού 

Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

1η : Ποιος αποφάσισε για τον τρόπο που θα παίζετε στην τάξη; 

Λάμπης: Τα παιδιά.  

Ηλίας Σ. : Όλοι. 

Ηλίας Ε. : Όλοι.  

Παναγιώτης: Ο Ηλίας, ο Εμμανουηλίδης. 

Βασίλης:  Ένα άλλο παιδί. Μπορεί να πει εκείνος που το είπε. 

Φωνούλα: Εγώ. 

Παντελής: Εγώ και όλοι οι άλλοι.  

Δώρα: . Μμμ… οι κυρίες μας. 
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2η: Ποιος σκέφτηκε τον τρόπο που θα παίζετε στη τάξη; 

Λάμπης: Τα παιδιά.  

Ηλίας Σ. : Όλοι. 

Ηλίας Ε. : Όλοι.  

Παναγιώτης: Ο Ηλίας. 

Βασίλης:  Ένα άλλο παιδί.  

Φανούλα: Εγώ. 

Παντελής: Εγώ και οι άλλοι.  

Δώρα: . Οι κυρίες. 

3η: Με ποιο τρόπο αποφασίστηκε αυτό;  

Λάμπης: Συζητήσαμε. 

Ηλίας Σ. : Μας άφηνε η κυρία. 

Ηλίας Ε. : Εεε…. Με συζήτηση. 

Παναγιώτης: Γιατί πιο πολύ βαθμούς είχε. 

Βασίλης:  Είπε κάποιο παιδί να κάνουμε ησυχία και…. Και τα άλλα παιδιά 

κατάλαβαν ότι πρέπει να κάνουν ησυχία και κάνουν ησυχία. 

Φωνούλα: Να μη βαράμε τα άλλα τα παιδιά. 

Παντελής: Βάζαμε τα ονόματα σε καραμέλες και παίζαμε. 

Δώρα: Μμμ… μόνο αυτό έγινε. 

4η : Εσύ είπες τη γνώμη σου για το πώς θα παίζετε στην τάξη;  

Λάμπης: Ναι. 

Ηλίας Σ. : Ναι. 

Ηλίας Ε. : Ναι. 

Παναγιώτης: Ναι. 

Βασίλης: Ναι. 

Φωνούλα: Ναι. 

Παντελής: Ναι.  

Δώρα: Ναι. 

5η : Τι ακριβώς είπες; 

Λάμπης: Να μην παίζουμε στριμωχτά.  
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Ηλίας Σ. : Να μη πετάμε τα παιχνίδια και να μη… μμμ… να μη χτυπάμε και να μη… 

ε να μη…ε… 

Ηλίας Ε. : Να… μη… κλωτσάμε. 

Παναγιώτης: Είπα που θα παίζετε τέτοιο… ε… τουβλάκια. 

Βασίλης: Ε να μην σπάνουμε. 

Φωνούλα: Να μη βαράμε, να μη πετάμε παιχνίδια και να μη κλωτσάμε. 

Παντελής: Να παίζουν. 

Δώρα: Να είμαστε χαρούμενα παιδιά. 

6η : Σε ποιον; 

Λάμπης: Στην κυρία. 

Ηλίας Σ. : Στους φίλους μου. 

Ηλίας Ε. : Στους Φίλους μου. 

Παναγιώτης: Στο Μπάμπη, στον Ηλία, στον Σακουλέβα.  

Βασίλης: Στον Ηλία το Σακουλέβα για να τους πείσει όλους, σε όλους τους φίλους 

μου να μην να κάνουνε ησυχία και να μην φωνάζουνε. 

Φωνούλα: . Στα παιδιά της τάξης μου. 

Παντελής: Σε όλους. 

Δώρα: Σε κανέναν.  

7η: Η κυρία Λίνα ρώτησε εσένα και τα άλλα παιδιά για το πώς θέλετε ή πρέπει 

να παίζετε; 

Λάμπης: Ναι.  

Ηλίας Σ. : Ναι.  

Ηλίας Ε. : Ναι. 

Παναγιώτης: Ναι (αρχικά είπε όχι) 

Βασίλης: Μας ρώτησε. 

Φωνούλα: Ναι.  

Παντελής: Ναι.  

Δώρα: Ναι.  

8η : Γιατί σας ρώτησε; 

Λάμπης: Για να μάθουμε να παίζουμε. 

Ηλίας Σ.: … Μμμ…. Γιατί… Για να κάνουμε μια αφίσα. 
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Ηλίας Ε.: Να μη στριμώχνεις τους άλλους όταν παίζουνε. 

Παναγιώτης: Γιατί είμαστε καλά παιδιά. 

Βασίλης: Μα… Μας ρώτησε ότι να μην κλωτσάμε, μας φώναζ… μας φωνάζει η 

κυρία να μην κλωτσάμε και μας λέει να μη κλωτσάμε και δε κλωτσάμε. 

Φωνούλα: Για να ξέρουν να παίζουνε, να μη βαράνε. 

Παντελής: Με τα παιχνίδια 

Δώρα: Μας ρώτησε… εμ… γιατί… ε δεν παίξαμε τώρα το σπασμένο τηλέφωνο. 

Ήθελαμε να το παίξουμε όλα τα παιδιά. 

9η Τι σας ρώτησε ακριβώς; 

Λάμπης: . Πώς να παίζουμε στην τάξη. 

Ηλίας Σ. : Πώς να παίζουμε. Εεε… μας ρώτησε τι μας αρέσει να παίζουμε. 

Ηλίας Ε. : Να… παίζουμε σε όποια θέλουμε σε κάποια γωνία 

Παναγιώτης: Αν θα παίζουμε τουβλάκια, ζωάκια και… αμάξια. 

Βασίλης: Μας ρώτησε… Να είναι καθαρή η τάξη μας και να… να μην είχε σκουπίδια 

και να τα μαζεύουν όλα από κάτω. 

Φωνούλα: Να μην… Να μη πιέζουμε τους μαρκαδόρους. 

Παντελής: . Εεε… Εεε… Να βάλουμε τα ονόματα στις καραμελίτσες για να 

παίξουμε. 

Δώρα: Μας ρώτησε… μμμ… λιγάκι τα ξέχασα. 

10η Μετά τι έκανε; 

Λάμπης: Τα άλλα παιδιά τα είπαν αυτά. Είπαν… μια συμβουλή. 

Ηλίας Σ. : Μας ρωτούσε. 

Ηλίας Ε. : Μας άφησε να παίξουμε. 

Παναγιώτης: Η κυρία μας είπε μπράβο παιδιά. 

Βασίλης: Η κυρία είπα άμα δε μας παίζουν τα άλλα παιδιά, να παίξω, θα λες θα 

παίξω, θα παίξω όμως. Άμα η κυρία μας λέει … άμα, άμα πειράζεις άλλα παιδιά θα 

παίξω και θα έχω φίλους. 

Φωνούλα: Μας έδειξε πως 

Παντελής: Ε και μετά… έβλεπε κάτι στον υπολογιστή και εμείς παίζαμε. 

Δώρα: … 

11η: Εσύ και τα άλλα τα παιδιά κάνατε κάτι μετά από αυτή τη συζήτηση; 

Λάμπης: Τους άκουσε. 
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Ηλίας Σ. : Ναι. 

Ηλίας Ε. : όχι. 

Παναγιώτης: Όχι.  

Βασίλης: Ναι.  

Φωνούλα: Ναι. 

Παντελής: Ναι. 

Δώρα: Ναι. 

12η: Τι;  

Λάμπης: Παίξαμε.  

Ηλίας Σ. : Μόνο παίξαμε, ζωγραφίσαμε. 

Ηλίας Ε. : Μας άφησε να παίξουμε. 

Παναγιώτης: Παίζαμε μόνο. 

Βασίλης: Της είπε κάποιο παιδί μάλλον να παίζουμε ήσυχα, να τους λέμε τα άλλα 

παιδιά να σταματήσουν, να μη χτυπάνε, να μη τα σπάνουνε και η κυρία τους φωνάζει 

σε εκείνους και μετά τους βάζει τιμωρία. 

Φωνούλα: Παίξαμε ήρεμα. 

Παντελής: Παίξαμε.  

Δώρα: Παίξαμε.  

Β. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 

1η ερώτηση: Γενικά ποιος νομίζεις ότι παίρνει τις αποφάσεις στη τάξη σου;  

Λάμπης: Η κυρία. 

Ηλίας Σ. : Όλοι. 

Ηλίας Ε. : … Η κυρία.  

Παναγιώτης: Ε… Η κυρία. 

Βασίλης: Οι φίλοι μου, ή μήπως η… Οι φίλοι μου παίρνει. 

Φωνούλα: Η κυρία. 

Παντελής: Όλοι. 

Δώρα: Η κυρία. 

2η ερώτηση: Γιατί το λες αυτό; 

Λάμπης: Γιατί η κυρία αφήνει τι να παίζουμε. 

Ηλίας Σ. : Γιατί το είπαμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί το είπαμε. 
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Ηλίας Ε. : …Γιατί…Γιατί μας μαθαίνει πράγματα η κυρία. 

Παναγιώτης: . Η κυρία όμως μας αφήνει να παίζουμε μόνο παιχνίδια, όχι υπολογιστές 

και τέτοια. 

Βασίλης: Για να είναι πιο ήσυχα παιδιά.  

Φωνούλα: Γιατί η κυρία μας λέει πάντα τι να κάνουμε (ψιθυριστά). –Δυσκολεύτηκε 

αρκετά-  

Παντελής: Γιατί έτσι θέλω (νευριασμένα). – δυσκολεύτηκε- 

Δώρα: Για να είμαστε… ε… όμορφα παιδιά. (δυσκολεύτηκε) 

3η ερώτηση: Εσύ λες τη γνώμη σου για αυτά που θέλεις και σου αρέσουν στο 

νηπιαγωγείο;  

Λάμπης: Ναι. 

Ηλίας Σ. : Ναι. 

Ηλίας Ε. : Ναι. 

Παναγιώτης: Ναι. 

Βασίλης: Ναι. 

Φωνούλα: Ναι. 

Παντελής: Ναι. 

Δώρα: Ναι. 

4η ερώτηση: Μπορείς να μου πεις ένα παράδειγμα; 

Λάμπης: Τα ζωάκια. 

Ηλίας Σ. : Να μη χτυπάνε. 

Ηλίας Ε. : Ότι μ’ αρέσει να παίζω με ζωάκια. 

Παναγιώτης: Εμένα είπαμε μ’ αρέσει τα τούβλα και τα ζώα. 

Βασίλης: . … Να μην παίζουμε από… φυσικά. Η κυρία που μας λέει να καθόμαστε, 

καθόμαστε. 

Φωνούλα: Να ζωγραφίζω. 

Παντελής: Τα παιχνίδια. 

Δώρα: . Εμένα πιο πολύ μ’ αρέσει το ζωγραφιές (το ζωγραφιές το λέει ψιθυριστά). 

5η ερώτηση: Τα άλλα παιδιά λένε τη γνώμη τους;  

Λάμπης: Ναι. 

Ηλίας Σ. : Ναι. 

Ηλίας Ε. : Ναι. 
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Παναγιώτης: Ναι. 

Βασίλης: Ναι. 

Φωνούλα: Ναι. 

Παντελής: Ναι. 

Δώρα: Ναι.  

6η ερώτηση: Τι κάνει η κυρία Λίνα όταν της λέτε αυτά που θέλετε και σας 

αρέσουν;  

Λάμπης: Μας αφήνει να παίζουμε. 

Ηλίας Σ. : … Μμμ… Μας αφήνει να παίζουμε. 

Ηλίας Ε. : Το κάνει. 

Παναγιώτης: Τα κάνει αυτή.  

Βασίλης: . Σκέφτεται πώς να παίζουν τα παιδιά, να παίζουν ήσυχα ή να… ή να 

σπάνουνε, τους λέει η κυρία να μη σπάνουνε. 

Φωνούλα: Τα κάνει.  

Παντελής: Τα κάνει.  

Δώρα: Μμμ… κάνει σωστά πράγματα. (δυσκολεύτηκε) 

7η ερώτηση: Εσύ με τα παιδιά της τάξη σου παίρνετε αποφάσεις για άλλα 

πράγματα στο σχολείο;  

Λάμπης: Παίρνουμε για να ζωγραφίζουμε, να παίξουμε με ζωάκια. 

Ηλίας Σ. : Ναι. 

Ηλίας Ε. : Ναι. 

Παναγιώτης: Όχι. 

Βασίλης: Ναι. 

Φωνούλα: Ναι. 

Παντελής: Ναι. 

Δώρα: Ναι.  

8η ερώτηση: Για ποια;  

Λάμπης: Για να παίξουμε με τον υπολογιστή. Άμα θέλει η κυρία. 

Ηλίας Σ. : Να παίζουμε και με τα ζωάκια. 

Ηλίας Ε. : Για πως θα παίζουμε. 

Παναγιώτης: Τίποτα.  
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Βασίλης: Για να παίζουμε πολύ όμορφα και η κυρία να χαίρεται που παίζουμε πολύ 

όμορφα. 

Φωνούλα: Για τα τουβλάκια.  

Παντελής: Θα παίζουμε, θα μιλάμε, μυστικό θα λέμε, μόνο αυτά. 

Δώρα: Λέμε για καλά παιδιά, λεμέ… όποιος είναι… όποιος λέει κακές λ... όποιος 

λέει ψέματα μπαίνει μες τα αίματα… 

9η ερώτηση: Μπορείς να μου πεις ένα παράδειγμα;  

Λάμπης:  

Ηλίας Σ. : - 

Ηλίας Ε. : Να μη χτυπάμε.  

Παναγιώτης: - 

Βασίλης: Να μην ρίχνουμε όλο το πάζλ κάτω για να μη… για να μη… Για να μη 

μας… και άμα τα ρίχνουμε κάτω τα πάζλ και δεν μ’ αρέσει αυτό το πάζλε, ε είναι 

σπασμένο δεν θα μαζεύει ο άλλος. Δε θα μπορεί να μαζεύει ο άλλος. Θ πάρει κάτι 

άλλο, εκείνος που έπαιζε ο άλλος και πρέπει να τα μαζέψει εκείνος που τα έριξε ο 

άλλος δε πρέπει να τα μαζέψει, εκείνος που τα έριξε πρέπει να τα μαζέψει. 

Φωνούλα: Ε για να φτιάχνουμε κάστρα. 

Παντελής: - 

Δώρα: . Όποιος λέει ψέματα μπαίνει μες τα αίματα και οποίος λέει αλήθεια, ζητάει το 

Χριστό   

Βοήθεια. 

 

Νηπιαγωγείο 3 

Αριθμός παιδιών: 14 

Δράση:  

1η ερώτηση: Καθώς ερχόμουνα είδα στην αυλή του σχολείου σας έχει αλλάξει 

κάτι. Τι έγινε;  

Αιμίλιος: Εεε… Βάλαμε τέρματα. 

Αιμιλία: Βάλαμε τέρματα. 

Στέφανος: Τα τέρματα 

Φρειδερίκη: Βάλαμε… ο μπαμπάς του Θανάση βάλανε τερματάκια. 

Αλέξανδρος: Βάλαμε τα τερματάκια. 

Όλγα: Βάλαμε τέρματα 
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Πολίνα: Βάλανε τέρμα τον μπαμπά στο Θανάση. 

Κάτια: Τερματάκια 

Μαρία: (Δεν ήξερε ότι κάτι άλλαξε, της είπα εγώ για τε τέρματα) 

Παναγιώτης: Είδες τα τερματάκια από του μπαμπά από του Θανάση. 

Μαρία Ι. : (Δεν μπορούσε να σκεφτεί, την βοήθησα) 

Παύλος: Εμείς δεν είχαμε τίποτα στην άλλη μεριά, και βάλαμε πρώτα τα εεε εκείνα 

που βάζουμε εεε τέρματα, τα τέρματα και μετά ήρθαν τα δέντρα. 

Θανάσης: Καινούρια τερματάκια . 

Βασιλεία: (Δεν μπόρεσε να απαντήσει) 

2η ερώτηση: Ποιος το έκανε αυτό; 

Αιμίλιος: Ένας… εεε ο μπαμπάς του μας έφερα σίδερα και μας τα έφτιαξε τέρματα 

και μας τα χάρισε. 

Αιμιλία: Ο μπαμπάς του Θανάση. 

Στέφανος: Ο μπαμπάς του Θανάση. 

Φρειδερίκη: Ο μπαμπάς του Θανάση 

Αλέξανδρος: Ο μπαμπάς του Θανάση. 

Όλγα: Ο μπαμπάς του Θανάση 

Πολίνα: Ο μπαμπάς του Θανάση 

Κάτια: Ο μπαμπάς του Θανάση 

Μαρία: Ο μπαμπάς Χρήστος. 

Παναγιώτης: Ο μπαμπάς του Χρηστού.  

Μαρία Ι. :Η… η …η κυρία Κική 

Παύλος: Εεε… ο μπαμπάς του Θανάση. 

Θανάσης: Ο μπαμπάς μου. 

Βασιλεία: Οι κυρίες. 

3η ερώτηση: Γιατί;  

Αιμίλιος: Ε γιατί τα αγόρια παίζουν μπάλα, όμως εγώ δεν θέλω. 

Αιμιλία: Για να παίζουν τα αγόρια μπάλα. 

Στέφανος: 

Φρειδερίκη: Για να παίζουνε μπάλα τα αγόρια. 

Αλέξανδρος: Για να παίζουμε.  
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Όλγα: Για να παίζουν μπάλα τα αγόρια 

Πολινα :Γιατί τα παιδάκια θέλανε να παίξουνε με τέρματα. 

Κάτια: Για να παίζουν τα αγόρια. 

Μαρία: - 

Παναγιώτης: Και θα παίξουμε μπάλα. 

Μαρία Ι. :Γιατί θέλαμε να τα βλέπαμε. 

Παύλος: Για να παίζουμε μπάλα. 

Θανάσης: Για να παίξουμε. 

Βασιλεία: Για να παίζουνε τα αγόρια μπάλα 

4η ερώτηση: Ποιανού ιδέα ήταν να κάνετε την αλλαγή; 

 Αιμίλιος: Τις κυρίες. 

Αιμιλία: Κυρίας. 

Στέφανος: Δική μου και φίλοι μου. 

Φρειδερίκη: Του Θανάσης.  

Αλέξανδρος: Εμείς 

Όλγα: όλοι.  

Πολίνα: του Θανάση. 

Κάτια: Όλα τα αγόρια. 

Μαρία: Η κυρία. 

Παναγιώτης: Ο μπαμπάς του Θανάση. 

Μαρία Ι. : της κυρία Κική.  

Παύλος: Φίλου μου . 

Θανάσης: Ο Μήτσος. 

Βασιλεία: Τα αγόρια ήθελαν. 

5η ερώτηση: Ποιος αποφάσισε να κάνετε αυτή την αλλαγή;  

Αιμίλιος: . Εεε… οι κυρίες. 

Αιμιλία: Εεε…Η κυρία. 

Στέφανος: Εγώ εεε… Όχι εγώ ακριβώς και οι φίλοι μου. 

Φρειδερίκη: O Θανάσης.  

Αλέξανδρος: Εμείς. Η… η τάξη μας. 
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Όλγα: Εμείς όλοι.  

Πολίνα: Ο Θανάσης. 

Κάτια: Όλα τα αγόρια. 

Μαρία: Η κυρία το έβαλε, που το πήγε μια τούρτα εκεί έβαλε έξω. 

Παναγιώτης: Ο μπαμπάς του Θανάση. 

Μαρία Ι. : Η κυρία Κική.  

Παύλος: Ο Γιάννης ο ζωηρός. 

Θανάσης: Ο Μήτσος. 

Βασιλεία: Τα αγόρια. 

6η ερώτηση: Για ποιο λόγο; 

Αιμίλιος: Για… γιατί έρχονται το καλοκαίρι. 

Αιμιλία: Για να παίζουμε.  

Στέφανος: . Γιατί μας αρέσει πολύ η μπάλα. 

Φρειδερίκη: Γιατί ήθελε εκείνος να τα φτιάξει και με το μπαμπά του. 

Αλέξανδρος: . Γιατί… γιατί άμα βγαίνει η μπάλα μετά πρέπει να λένε την κυρία να 

πάει να την πάρει. 

Όλγα: Για να είναι όμορφο το σχολείο. 

Πολίνα: Για να παίζουν τα αγόρια. 

Κάτια: Για να παίζουν μπάλα.  

Μαρία: Για να μην βγαίνει έξω. Εκεί έχει πολύ μικρά κάγκελα και εκεί έχει μεγάλα 

Παναγιώτης: 

Μαρία Ι. : Η κυρία Κική το αποφάσισε. 

Παύλος: Για να παίζουν μπάλα.  

Θανάσης: - 

Βασιλεία: Επειδή θέλουνε να παίζουνε μπάλα. 

7η ερώτηση : Εσύ είπες τη γνώμη σου για αυτό; 

Αιμίλιος: Όχι.  

Αιμιλία: Ναι. 

Στέφανος: Ναι. 

Φρειδερίκη: . Εγώ είχα πει να βάλουμε τσουλήθρα και τραμπάλα. 

Αλέξανδρος: Ναι. 
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Όλγα: Όχι. 

Πολύμια: Όχι. 

Κάτια: Ναι. 

Μαρία: 

Παναγιώτης: Κανένας. Μόνο οι κυρίες. 

Μαρία Ι. : Ναι. 

Παύλος: Ναι.  

Θανάσης: - 

Βασιλεία: Όχι.  

8η ερώτηση: Τι είπες; 

Αιμίλιος: Γιατί δε μ’ αρέσει να την λέω. Δε μ’ αρέσουν τα τέρματα είναι αλήθεια, 

γιατί δε μ’ αρέσει η μπάλα. (Γιατί;) 

Αιμιλία: Να βάλουμε κούνιες. 

Στέφανος: Ε να βάλουμε τα τέρματα κάτω. 

Φρειδερίκη: Εγώ είχα πει να βάλουμε τσουλήθρα και τραμπάλα. 

Αλέξανδρος: Όλοι είπανε ναι. 

Όλγα: - 

Πολύμια: - 

Κάτια: Να βάλουν δίχτυα…Να βάλουν… 

Μαρία: 

Παναγιώτης:- 

Μαρία Ι. : Μ’ άρεσαν και τα έφτιαξε. 

Παύλος: Να κάνουμε σπιτάκι. 

Θανάσης: - 

Βασιλεία: - 

9η ερώτηση: Γιατί; 

Αιμίλιος:  

Αιμιλία: Γιατί μ’ αρέσουνε. 

Στέφανος: Εεε… γιατί μ’ αρέσει να παίζω μπάλα. 

Φρειδερίκη: Γιατί μου αρέσει να πήγαινα πάνω κάτω. 

Αλέξανδρος: Για να μη βγαίνει έξω η μπάλα. 
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Όλγα: Ο Στέφανος την είπε μόνο. 

Πολύμια: - 

Κάτια: Για να μη βγαίνει έξω η μπάλα. 

Μαρία: 

Παναγιώτης:- 

Μαρία Ι. : 

Παύλος: 

Θανάσης: 

Βασιλεία: - 

10η ερώτηση: Σε ποιον;  

Αιμίλιος:  

Αιμιλία: Στη κυρία.  

Στέφανος: Στη κυρία Κική.  

Φρειδερίκη: Στη Πολίνα και στην Αιμιλία. Και στην κυρία.  

Αλέξανδρος: Στη κυρία μου. 

Όλγα: - 

Πολίνα: - 

Κάτια: Στη κυρία 

Μαρία: 

Παναγιώτης: - 

Μαρία Ι. : Σε ένα γέρο. 

Παύλος: Εεε στον φίλο μου τον Γιωργάκη και την Λουκία.   

Θανάσης: - 

Βασιλεία: - 

11η ερώτηση: Τι ακριβώς κάνατε με την κυρία Κική για αυτό;  

Αιμίλιος: Ε γράψαμε αυτά που θέλαμε. 

Αιμιλία: Τα βάλαμε.  

Στέφανος: . Είπαμε στο Θανάση να πει στο μπαμπά του να φτιάξει τερματάκια για το 

σχολείο. 

Φρειδερίκη: )… Δε ξύπνησα καλά. 

Αλέξανδρος: 
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Όλγα: Εεε είπε η κυρία Κική να τα βάλουμε εδώ πίσω να μην τα να μην έρχονται τα 

κορίτσια προς τα εκεί. 

Πολίνα: Κάνουμε μάθημα και παιχνίδια 

Κάτια: Ήρθε ο μπαμπάς του Θανάση και τα έφτιαξε;     

Μαρία: 

Παναγιώτης: Καρφώνανε με πολύ βαριά σφυριά και είχαν κάτι σίδερα. 

Μαρία Ι. : 

Παύλος: Εεε… η κυρία Κική είδε άμα χτυπήσει κανένας έβλεπε. 

Θανάσης: - 

Βασιλεία: Θα παίζουνε όλοι ( δε μπορούσε να απαντήσει). 

12η ερώτηση: Τα άλλα παιδιά είπαν τη γνώμη τους; 

Αιμίλιος: Όχι.  

Αιμιλία: Ναι. 

Στέφανος: Ναι. 

Φρειδερίκη: .Ναι. 

Αλέξανδρος: Ναι. 

Όλγα: Όχι. 

Πολύμια: Όχι. 

Κάτια: Ναι. 

Μαρία: 

Παναγιώτης: Όχι. 

Μαρία Ι. : Ναι. 

Παύλος: Ναι.  

Θανάσης: - 

Βασιλεία: Όχι. 

13η ερώτηση: Εσύ και τα παιδιά της τάξης σου τι κάνατε συγκεκριμένα;  

Αιμίλιος: . Ε είπαμε στο μπαμπά του Θανάση πως τα θέλουμε γιατί αυτός τα έφτιαξε 

και ήρθε ο Θανάσης που είναι φίλος μου και αυτά. 

Αιμιλία: Ε περιμέναμε να τα βάλουνε. 

Στέφανος: . Ρωτούσαμε πράγματα στη κυρία που θέλαμε να γίνουν στην αυλή μας. 

Θα γίνουν. 
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Φρειδερίκη: 

Αλέξανδρος: Εεε… είπαμε το μπαμπά του Θανάση να μας κάνει τα τερματάκια. 

Όλγα: Τρώγαμε εδώ πέρα. 

Πολίνα: Εεε.. θα παίζαμε 

Κάτια: Παίζαμε. Δε βλέπαμε.  

Μαρία: Ε παίζαμε έξω, τα παίζανε μπάλα και εμείς τα παίζαμε νεράκι 

Παναγιώτης: Παίζαμε μπάλα, ο Στέφανος βαράει, είναι ο πιο δυνατός της τάξης, είναι 

ο ψηλότερος της τάξης 

Μαρία Ι. : Δε δεν τρέχαμε. 

Παύλος: Εεε κάναμε… εεε κάναμε βόλτες. 

Θανάσης: - 

Βασιλεία: - 

14η ερώτηση: Η κυρία Κική τι έκανε;  

Αιμίλιος: . Εεε… απλώς δε μας άφηνε να βγούμε έξω για να μη τους ενοχλούμε γιατί 

βίδωναν τα τέρματα. 

Αιμιλία: Είπε στο μπαμπά του Θανάση και τα έβαλε. (αρχικά είπε ότι δεν ήξερε) 

Στέφανος: Δεν θυμάμαι. Είπε ότι θα φυτέψουμε. 

Φρειδερίκη: 

Αλέξανδρος: Δεν ξέρω. 

Όλγα: Η κυρία Κική τότε δεν ήταν εδώ, ήταν σπίτι και ήταν η κυρία Στυλιανή 

Πολύμια: Τίποτα. Βγήκαμε έξω στην αυλή και που…  α μας έβαλε ο μπαμπάς του 

Θανάση τα τέρματα και παίξαμε. 

Κάτια: Ήταν σπίτι. 

Μαρία: - 

Παναγιώτης: Καρφώνανε με πολύ βαριά σφυριά και είχαν κάτι σίδερα. 

Μαρία Ι. : Τα παιδιά ήταν με την σειρά, τα παιδιά εδώ, τα άλλα παιδιά εδώ  και εδώ 

εγώ. 

Παύλος: 

Θανάσης: 

Βασιλεία: - 

15η ερώτηση: Σας βοήθησε κάποιος άλλος; 
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Αιμίλιος: Ε δε ξέρω γιατί δε μας άφηναν να κάτσουμε να δούμε από το παράθυρο, 

ούτε να βγούμε έξω. 

Αιμιλία: Όχι. 

Στέφανος: Ναι. 

Φρειδερίκη: Ναι. 

Αλέξανδρος: Ναι. 

Όλγα: Ναι (αρχικά είπε όχι) 

Πολύμια: Ναι. 

Κάτια: Ναι. 

Μαρία: Ναι 

Παναγιώτης: (Ναι). 

Μαρία Ι. : 

Παύλος: Ναι. 

Θανάσης: 

Βασιλεία: Όχι. 

16η ερώτηση: Ποιος; 

Αιμίλιος: Ένας μπαμπάς. 

Αιμιλία: 

Στέφανος: Ο μπαμπάς του Θανάση.  

Φρειδερίκη: Ο μπαμπάς του Θανάση. 

Αλέξανδρος: Όλες οι κυρίες. 

Όλγα: Κανείς ο μπαμπάς του Θανάση τα έκανε. 

Πολύμια: Εεμ… μόνο ο μπαμπάς του Θανάση 

Κάτια: Ο μπαμπάς του Θανάση. 

Μαρία: Ο παππούς ο Μάκης. 

Παναγιώτης: Κανένας, μόνο οι φίλοι του μπαμπά του Θανάση. 

Μαρία Ι. : 

Παύλος: Η κυρία Στυλιανή. 

Θανάσης: - 

Βασιλεία: - 

17η ερώτηση: Με ποιο τρόπο σας βοήθησε; 
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Αιμίλιος: . Έφταιξε τα τέρματάκια , μετά μας ήρθαν τρύπησαν και βάλαν σε κάθε 

γωνιά της γης. Δηλαδή μια εδώ, μια εδώ, μια εδώ, μια εδώ. Εεε έβαλα το τέρμα σε 

εκείνο και έβαζαν τα στραβοκατσίβιδα εδώ, και εδώ και εδώ. 

Αιμιλία: 

Στέφανος: . Γιατί είναι μάστορας, να πάει στο εργαστήρι του και να φτιάξει τα 

τερματάκια. 

Φρειδερίκη: Ο μπαμπάς του Θανάση πήρε βίδες και τα κάρφωσε εκεί. 

Αλέξανδρος: Τα σηκώσανε τα τέρματα και μετά τα καρφώσανε και μετά παίξαμε 

μπάλα και μετά πέρασαν λίγες μέρες και εγώ ήρθα. 

Όλγα: Τα έκανε. 

Πολύμια: Μας χάρισε τα τέρματα 

Κάτια: Μας έχτισε τα τερματάκια μας τα έφτιαξε. 

Μαρία: 

Παναγιώτης: Με τα σφυριά. 

Μαρία Ι. : 

Παύλος: Εεε… δεν ξέρω.   

Θανάσης: - 

Βασιλεία: - 

18η ερώτηση: Ποιος πρότεινε να σας βοηθήσει αυτός/οί ο/οι άνθρωπος/οι; 

Αιμίλιος: . Εεε… ήτανε… ένα; φίλος μου που ο μπαμπάς του μαστόρευε. 

Αιμιλία: 

Στέφανος: Εεε… δε θυμάμαι. Η κυρία Κική. 

Φρειδερίκη: Βοηθήσανε και οι κυρίες. (δυσκολεύτηκε πολύ να απαντήσει)  

Αλέξανδρος: Εμείς τις φωνάξαμε. 

Όλγα: Εεε ο Θανάσης 

Πολύμια: Ο Θανάσης.  

Κάτια: Ο Θανάσης. 

Μαρία: 

Παναγιώτης: Ο μπαμπά του Θανάση.  

Μαρία Ι. : 

Παύλος: 

Θανάσης: 
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Βασιλεία: - 

19η ερώτηση: Υπήρχε αποτέλεσμα;  

Αιμίλιος: Ναι. 

Αιμιλία: Ναι. 

Στέφανος: Ναι 

Φρειδερίκη: Ναι 

Αλέξανδρος: Ναι. 

Όλγα: ναι 

Πολίνα: Ναι. 

Κάτια: Ναι. 

Μαρία: όχι. 

Παναγιώτης: Ναι. 

Μαρία Ι. : -. 

Παύλος: Ναι. 

Θανάσης:Ναι. 

Βασιλεία: (Δεν μπόρεσε να απαντήσει) 

20η ερώτηση: Είσαι ευχαριστημένος/η από το αποτέλεσμα;  

Αιμίλιος: . Όχι  

Αιμιλία: Ναι. 

Στέφανος: Ναι. 

Φρειδερίκη: Ναι. 

Αλέξανδρος: Ναι. 

Όλγα: Ναι. 

Πολύμια: Ναι. 

Κάτια: Ναι. 

Μαρία: 

Παναγιώτης: Ναι.  

Μαρία Ι. : Ναι. 

Παύλος: Ναι.  

Θανάσης: - 
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Βασιλεία: Ναι. 

21η ερώτηση: Γιατί; 

Αιμίλιος: γιατί μας τα παίρνουν οι άλλοι. 

Αιμιλία: Ε γιατί… θέλουν να παίζουν τα αγόρια. (Δυσκολεύτηκεαρκετά για να 

απαντήσει) 

Στέφανος: Γιατί μ’ αρέσει να παίζω με τα τερματάκια. 

Φρειδερίκη: Γιατί μ’ αρέσει που βλέπω… που παίζουν. 

Αλέξανδρος: Γιατί παίζουμε μπάλα. 

Όλγα: Χμμ… γιατί θέλουν να παίζουμε μπάλα. 

Πολύμια: Μμμ για να παίζει ο Παύλος. 

Κάτια: Γιατί θέλω να παίζω και εγώ μπάλα. 

Μαρία: 

Παναγιώτης: Αφού δεν είχαμε τέρματα τόσο καιρό και παίζαμε εκεί πέρα 

Μαρία Ι. : Έτσι μ’ αρέσει πολύ 

Παύλος: Θέλω να παίζω και εγώ μπάλα όμως δεν μπορώ ο αδερφός μου δεν με 

μαθαίνει 

Θανάσης: - 

Βασιλεία: Εμένα μου αρέσουνε. 

22η ερώτηση: Υπάρχουν και άλλα πράγματα που θέλετε να κάνετε στην αυλή; 

Αιμίλιος: . Ναι, αλλά ντρέπομαι. 

Αιμιλία: Ναι. 

Στέφανος: Ναι. 

Φρειδερίκη: Ναι. 

Αλέξανδρος: Ναι. 

Όλγα: Ναι. 

Πολύμια: Ναι. 

Κάτια: Ναι. 

Μαρία: 

Παναγιώτης: Ναι. 

Μαρία Ι. : Ναι. 

Παύλος: Ναι. 
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Θανάσης: -  

Βασιλεία: Ναι. 

23η ερώτηση: Ποια;  

Αιμίλιος: Θέλουμε να φυτέψουμε δέντρα, να φτιάξουμε μια πισίνα. 

Αιμιλία: Η κυρία παράγγειλε δέντρα. 

Στέφανος: Κούνιες, τσουλήθρες. 

Φρειδερίκη: Μμμ… τραμπάλα, φουσκωτό είπε ο Γιάννης. 

Αλέξανδρος: ένα σπιτάκι, πισίνα, κούνιες. 

Όλγα: Θέλουμε πισίνα, τσουλήθρα, κούνιες, κάτι εδώ σπιτάκι εκεί στο δέντρο 

Πολύμια: Τσουλήθρες, κούνιες, εεε τραμπάλες… ε τι άλλο;… κάτσε να θυμηθώ… 

εεε πισίνες 

Κάτια: Πισίνα. 

Μαρία: 

Παναγιώτης: Εεε… τα πάντα εεε… και νερολοτσουλιθρες και νερό και θάλασσα. 

Μαρία Ι. : χόρτα και λουλούδια. 

Παύλος: Ναι είπαμε θα έχουμε και πισίνα.  

Θανάσης: Πισίνες. 

24η ερώτηση: Ποιος αποφάσισε για αυτά; 

Αιμίλιος: Όλα τα παιδιά. 

Αιμιλία: Η κυρία.  

Στέφανος: Όλοι μαζί. 

Φρειδερίκη: Μμμ… αποφασίσανε όλα τα αγόρια. 

Αλέξανδρος: Οι κυρίες. 

Όλγα: Εμείς όλοι. 

Πολύμια: Τα παιδάκια όλα και τα έγραψε η κυρία σε ένα χαρτί μεγάλο. 

Κάτια: ‘όλα τα παιδιά. 

Μαρία: 

Παναγιώτης: Εμείς.  

Μαρία Ι. : Οι κυρίες μας.  

Παύλος: Ο…. εεε…. Εγώ. 

Θανάσης: -  
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Βασιλεία: Εμείς.  

25η ερώτηση: Νομίζεις ότι θα γίνουν; 

Αιμίλιος: Εγώ από όλα ένα λέω μπορεί να γίνει; 

Αιμιλία: Ναι. 

Στέφανος: Δεν ξέρω.  

Φρειδερίκη: Οι κούνιες δε μπορούν.  

Αλέξανδρος: Μάλλον. 

Όλγα: Ναι. 

Πολύμια: Ε θα γίνουν… μετά από λίγες μέρες. 

Κάτια: 

Μαρία: 

Παναγιώτης: Ναι.  

Μαρία Ι. : Ναι μπορούνε. 

Παύλος: Ναι. 

Θανάσης: -  

Βασιλεία: Ναι. 

26η ερώτηση: Γιατί ναι/ όχι;  

Αιμίλιος: Το παγωτό, θα αγοράσουμε από το ψυγείο. 

Αιμιλία: Εεε… επειδή… επειδή τα παράγγειλε. 

Στέφανος: Μπορεί να γίνουν, δε ξέρω. 

Φρειδερίκη: Επειδή δε μπορούνε να χτυπήσουνε παιδιά. 

Αλέξανδρος: Στον παιδικό πως έχει.  

Όλγα: θα μας τα φέρουν.   

Πολίνα: Γιατί δεν προλάβαμε να τα κάνουμε όλα, μόνο τα τερματάκια 

Κάτια: Γιατί η πισίνα δεν χωράει όλα τα παιδιά. Και δε μπορούν να να σκάψουν και 

να βάλουν πισίνα.  

Μαρία: 

Παναγιώτης: . Όταν ο μπαμπάς του Θανάσης είναι μάστορας, ο παππούς μου θα 

φτιάξει την πισίνα. 

Μαρία Ι. : Έτσι. 

Παύλος: Γιατί μπορείς να είμαι στην θάλασσα. 
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Θανάσης: 

Βασιλεία: Για να κάνουμε εμείς (δυσκολεύτηκε).  

Β ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 

1η ερώτηση: Γενικά ποιος νομίζεις ότι παίρνει τις αποφάσεις στην τάξη σου;  

Αιμίλιος: . Ένα φίλος μου λέει ότι αποφασίζει, όμως… η κυρία αποφασίζει (γελάει). 

Αιμιλία: Η κυρία.  

Στέφανος: Όλοι μαζί. 

Φρειδερίκη: Μμμ… Η Πολίνα. 

Αλέξανδρος: Εεε οι κυρίες. 

Όλγα: Η κυρία. 

Πολίνα: Η κυρία. 

Κάτια: Η κυρία λέει. 

Μαρία: Η κυρία. 

Παναγιώτης: Η κυρία. 

Μαρία Ι. : Η κυρία. 

Παύλος: Η κυρία Κική και η κυρία Στυλιανή. 

Θανάσης: - 

Βασιλεία: Η κυρία. 

2η ερώτηση: Γιατί το λες αυτό; 

Αιμίλιος: Γιατί με βάζει να κάνω εργασίες γιατί δυο μέρες ήμουνα σπίτι. 

Αιμιλία: Επειδή αυτή αποφάσισε να βάλουμε τα δέντρα. 

Στέφανος: Γιατί παίζουμε όλοι μαζί. 

Φρειδερίκη: Και η Πολίνα είχε σκεφτεί το ίδιο με εμένα. 

Αλέξανδρος: Γιατί πάντοτε οι κυρίες παίρνουν. 

Όλγα: Γιατί η κυρία μας κάνει τις δουλειές, μας φέρνει και παιχνίδια. 

Πολίνα: Ε… γιατί κάνουμε ερωτήσεις…η…πισίνα… 

Κάτια: Γιατί είναι η κυρία. 

Μαρία: Γιατί όταν τρώμε δεν παίζουμε με το φαγητό. 

Παναγιώτης: Αφού η κυρία εεε… μας παίρνει, μας δίνει τα φαγητά. 

Μαρία Ι. : Γιατί θέλουμε να παίζουμε και θέλουμε να σφυρίζουμε και θέλουμε να 

τρώμε και θέλουμε να παίζουμε. 
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Παύλος: Γιατί εεε… γιατί αυτές μαλώνουν και λίγες φορές. 

Θανάσης: - 

Βασιλεία: Δεν ξέρω. 

3η ερώτηση: Εσύ λες τη γνώμη σου για αυτά που θέλεις και σου αρέσουν στο 

νηπιαγωγείο; 

Αιμίλιος: E… ναι.  

Αιμιλία: Ναι. 

Στέφανος: Ναι. 

Φρειδερίκη: Ναι. 

Αλέξανδρος: Ναι. 

Όλγα: Ναι. 

Πολίνα: Ναι. 

Κάτια: Ναι.  

Μαρία: Ναι. 

Παναγιώτης: Όχι. 

Μαρία Ι. : Ναι. 

Παύλος: Ναι. 

Θανάσης: - 

Βασιλεία: Ναι. 

4η ερώτηση: Μπορείς να μου πεις ένα παράδειγμα; 

Αιμίλιος: Εεε… ααα… να βάλουμε την πισίνα. 

Αιμιλία: Για τις κούνιες. 

Στέφανος: Για να παίζω. 

Φρειδερίκη: Ότι μ’ αρέσει να παίζω πάρα πολύ. 

Αλέξανδρος: Για τα τερματάκια (δυσκολεύτηκε). 

Όλγα: Λέω… στην κυρία να πάω να πιώ νερό.. να κάνω 

Πολίνα: Μ’ αρέσει να παίζω με τη φίλα μου.  

Κάτια: Θέλω παζλ, θέλω κρυφτό και θέλω και κυνηγητό. 

Μαρία: Γιατί έτσι το σκέφτομαι (δυσκολεύτηκε). 

Παναγιώτης: - 

Μαρία Ι. : Οι σφυρίχτρες, το ποδήλατο. 
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Παύλος: Για τις μπάλες. 

Θανάσης: - 

Βασιλεία: Κούνιες, τσουλήθρες.   

5η ερώτηση: Τα άλλα παιδιά λένε τη γνώμη τους;  

Αιμίλιος: Ναι. 

Αιμιλία: Ναι.  

Στέφανος: Ναι. 

Φρειδερίκη: Ναι. Τη λένε μερικές φορές. 

Αλέξανδρος: Ναι. 

Όλγα: Ναι. 

Πολίνα: Ναι. 

Κάτια: Ναι. 

Μαρία: Ναι. 

Παναγιώτης: ΌΧΙ. 

Μαρία Ι. : Ναι. 

Παύλος: Μμμ… να όλα.  

Θανάσης: - 

Βασιλεία: Ναι.  

6η ερώτηση: Τι κάνει η κυρία Κική όταν της λέτε αυτά που θέλετε και σας 

αρέσουν; 

Αιμίλιος: Τα γράφει.  

Αιμιλία: Ε τα γράφει.  

Στέφανος: Δε ξέρω. Μας κάνει χατίρια. 

Φρειδερίκη: Μας μαλώνει.  

Αλέξανδρος: Μας βάζει στον υπολογιστή να παίξουμε. Φρίζ. 

Όλγα: Η κυρία Κική μας βγάζει έξω και μας… και παίζουμε. 

Πολίνα: Το κάνει.  

Κάτια: Ε βγαίνουμε έξω και το κάνουμε. 

Μαρία: Μας βάζει στη σειρά. 

Παναγιώτης: - 
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Μαρία Ι. : Να τα βάζουμε στα πιάτα μας να τρώμε, να πίνουμε μπύρα (δε μπορούσε 

να απαντήσει). 

Παύλος: Είπε εντάξει, όμως για την πισίνα είπε όχι. 

Θανάσης: - 

Βασιλεία: Θα τα κάνουμε. 

7η ερώτηση: Εσύ με τα παιδιά της τάξεις σου παίρνετε αποφάσεις για άλλα 

πράγματα στο σχολείο;  

Αιμίλιος: Ναι.  

Αιμιλία:Ναι. 

Στέφανος: Ναι. 

Φρειδερίκη: Ναι. 

Αλέξανδρος: Ναι. 

Όλγα: Ναι. 

Πολίνα: Ναι. 

Κάτια: Ναι. 

Μαρία: Ναι. 

Παναγιώτης:  

Μαρία Ι. : Ναι. 

Παύλος: Ναι. 

Θανάσης: - 

Βασιλεία: Ναι. 

8η ερώτηση: Για ποια; 

Αιμίλιος: . Για το κομμωτήριο που βάλαμε το καινούριο. 

Αιμιλία: … Εεε… αποφασίζουμε… ότι μας λέει η κυρία (δυσκολεύτηκε να 

απαντήσει) 

Στέφανος: Για τα παγωτά.  

Φρειδερίκη: Για τα τουβλάκια. Παίζουμε πολύ καλά. Αλλά μας τα χαλάνε ο Γιάννης 

και ο Θεόφιλος. 

Αλέξανδρος: Για τα τερματάκια εμείς αποφασίσαμε. 

Όλγα: Ε κάναμε που πήγαμε να κάνουμε πισίνα (δυσκολεύτηκε). 

Πολίνα: Εεε… για να φυτέψουμε δέντρα, για να κάνουμε πισίνα 

Κάτια: Για να παίξουμε μαμά και παιδί.  
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Μαρία: Για τα μπαλόνια. 

Παναγιώτης: Εεε για εεε… για να κάνουμε γιορτή 

Μαρία Ι. : Και θα χορεύουμε 

Παύλος: Για να κάνουμε εργασίες με την κυρία Στυλιανή. 

Θανάσης: - 

Βασιλεία: Για τις κούνιες και τις τσουλήθρες. 

9η ερώτηση: Μπορείς να μου πεις ένα παράδειγμα;  

Αιμίλιος: Ναι και που θα το βάλουμε. Το τραπέζι και ο καθρέφτης ε… 

Αιμιλία:- 

Στέφανος:- 

Φρειδερίκη: Πηγαίνουμε κάπου αλλού και μετά ο Γιάννης όλα τα μαζεύει και δεν 

ακούει και την κυρία. 

Αλέξανδρος: Τα άλλα δε τα ξέρω και όλα. 

Όλγα: - 

Πολίνα: - 

Κάτια: - 

Μαρία: Έξω… πάμε…με τα μπαλόνια 

Παναγιώτης: - 

Μαρία Ι. : Εεε… ααα ….θα κάνουμε αγκαλίτσες. 

Παύλος: Λένε να εεε να βάζουμε πολλά γκολ. 

Θανάσης: - 

Βασιλεία: Και τις πισίνες. 

 

Νηπιαγωγείο 4 

Αριθμός παιδιών: 12 

Δράση:  

1η ερώτηση: Με ποιο τρόπο απασχολείται το κάθε παιδί στον υπολογιστή της 

τάξης;  

Μαρία:  Πηγαίνω αλλά περιμένουμε τον άλλον, η κυρία μετράει χρόνο και εμείς 

περιμένουμε τον άλλον για να όταν τελειώσει και κάνουμε μια σειρά. Δηλαδή 

πρώτοι… κάποιος θα είναι πρώτος, μετά ο άλλος και μετά ο άλλος.   
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Βιολέτα: . Όποιος θέλει. Η κυρία λέει όποιος δε προλάβει να παίξει, θα παίξει αύριο. 

Αλλά τώρα δεν έχουμε ρεύμα και δε παίζουμε 

Ηρώ: Κάνουμε σειρά (δυσκολεύτηκε να απαντήσει). 

Ηλίας: ε παίζουμε λίγο και σηκωνόμαστε. 

Αγνή: Ο Ηλίας κάθεται… πολύ ώρα παίζει (δυσκολεύτηκε να απαντήσει).  

Σταυρός: Εεεμ… Λέμε ποιος θα παίτσει πλώτος ή δέυτελος (δυσκολεύτηκε να 

απαντήσει) . 

Φίλιππος: Με σειρά. 

Άγγελος: Ε ρωτάμε την κυρία. Ναι. Και να σου πω; Σιγά. Κάθε φορά θα παίξει πάντα 

πρώτος ο Ηλίας. 

Έλενα: Επειδή θέλει να παίζει με παιχνίδια να κοιτάει φωτογραφίες και τέτοια. 

(δυσκολεύτηκε πολύ).  

Λάζαρος: Μμμ… εεε… τρείς- τρείς. 

Ναταλία: . Όποιος θέλει παίζει και η κυρία μόνο λέει τα αγόρια, τα κορίτσια μετά από 

τα αγόρια (δυσκολεύτηκε πολύ να απαντήσει).  

Γλυκερία: Περιμένουμε την σειρά μας για να παίξουμε 

2η ερώτηση: Ποιος το αποφάσισε αυτό;  

Μαρία: Η κυρία. 

Βιολέτα: Η κυρία Βάσω μας αφήνει να κάνουμε ότι θέλουμε μέσα στη τάξη. 

Ηρώ: Η κυρία. 

Ηλίας: Η κυρία. 

Αγνή: Ο Ηλίας. 

Σταυρός: H κυρία Βάσω. 

Φίλιππος: Η κυρία. 

Άγγελος: Η κυρία. 

Έλενα: Το αποφασίζει το κάθε παιδί που θέλει αυτό να το κάνει. 

Λάζαρος: Εμείς όλοι. 

Ναταλία: Ο Σταύρος. 

Γλυκερία: Η Μαρία 

3η ερώτηση: Γιατί;  

Μαρία: Δε ξέρω. 

Βιολέτα: Η κυρία Βάσω μας αφήνει να κάνουμε ότι θέλουμε μέσα στη τάξη. 
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Ηρώ: . Για να μη μαλώνουμε για τα παιχνίδια. Για να μη λέει ο άλλος ε αυτό είναι 

δικό μου. 

Ηλίας: Γιατί αν θα χαλάσουν τα  μάτια μας αν βλέπουμε πολύ στον υπολογιστή. 

Αγνή: Γιατί παίρνει πολύ ώρα. 

Σταυρός: Να μη μαλώνουμε.  

Φίλιππος: Γιατί… γιατί ε αυτή είναι η μεγαλύτερη. 

Άγγελος: Γιατί άμα δε παίζουμε με σειρά, τσακωνόμαστε. 

Έλενα: Γιατί το κάθε παιδί θέλει να βλέπει παιχνίδια; 

Λάζαρος: Εεε… γιατί μαλώναμε.  

Ναταλία: Γιατί ο Φίλλιπος του είπε του Τάσου να μην του βάλει σφραγίδα    

Γλυκερία: Για να μη περιμένουμε. 

4η ερώτηση: Συμφωνείς εσύ με αυτό τον τρόπο;  

Μαρία: Ναι. 

Βιολέτα: Ναι. 

Ηρώ: Εγώ δεν θέλω να μαλώνει η τάξη μου, για αυτό την κρατάω και εγώ αυτό. 

Ηλίας: Ναι.  

Αγνή: Όχι.  

Σταυρός: Ναι. 

Φίλιππος: Ναι. 

Άγγελος: Όχι.  

Έλενα: Αχά.  

Λάζαρος: Ναι.  

Ναταλία: Ναι. 

Γλυκερία: Ναι. 

5η ερώτηση: Την ημέρα και την ημερομηνία κάθε πρωί ποιο παιδί την αλλάζει;  

Μαρία: Όποιο λέει η υπηρεσία. 

Βιολέτα: Επειδή έχουμε υπηρεσία και οποίος έχει υπηρεσία  σηκώνεται. 

Ηρώ: Όποιο έχει υπηρεσία. 

Ηλίας: Ε… όποιο παιδί έχουνε υπηρεσία. 

Αγνή: Αυτό το παιδί που έχει υπηρεσία. 

Σταυρός: Η… όποιος έχει υπηρεσία; 
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Φίλιππος: Ε…η… Ε εμείς. Όποιος έχουμε υπηρεσία 

Άγγελος: Ο Ηλίας, ο Ηλίας και είναι και ο Ηλίας. 

Έλενα: … Ε την αλλάζουμε… Κάποια παιδιά που… αγόρια, κορίτσια. 

Λάζαρος: Όποιο έχει υπηρεσία. 

Ναταλία: Εεε… η Αγνή και η Βιολέτα 

Γλυκερία: Όποιο παιδί έχει υπηρεσία την αλλάζει. 

6η ερώτηση: Ποιος αποφάσισε για αυτό;  

Μαρία: Όλοι μαζί.  

Βιολέτα: Η κυρία. 

Ηρώ: Η κυρία. 

Ηλίας: Η κυρία. Δηλαδή κάναμε όλοι μαζί μια συμφωνία ότι όποιος έχει υπηρεσία θα 

το αλλάζει. 

Αγνή: Η κυρία Βάσω. 

Σταυρός: Κυλία Έφη. Τη κυλία Βάσω και τη κυλία Έφη.  

Φίλιππος: Ο… Εεε η κυρία. 

Άγγελος: Η κυρία.  

Έλενα: Ε η Αγνή, Εγώ, η Μαρία. 

Λάζαρος: Εμείς.  

Ναταλία: Ε… η κυρία.  

Γλυκερία: Η κύρια.  

7η ερώτηση: Με ποιο τρόπο πήρατε αυτή την απόφαση;  

Μαρία: Το αποφασίσαμε γιατί… Βασικά η κυρία το αποφάσισε και… μετά το 

κάναμε έτσι, όποιος είναι υπηρεσία να το κάνει αυτό. Εεε… Εγώ ζε φέρω γιατί το 

είχαμε και από πέρσι αυτό. 

Βιολέτα:  Η κυρία (δυσκολεύεται να απαντήσει για τον τρόπο) Επειδή σηκώναμε όλοι 

χέρι και θέλαμε όλοι και βάλαμε υπηρεσία. 

Ηρώ: (δυσκολεύτηκε να απαντήσει) Εγώ δε ξέρω η κυρία θα σου πει για αυτό. 

Ηλίας: . Ε λέγαμε… η κυρία λέει τι θα θέλατε; Να το κάνουμε, να το κάνουμε, να το 

κάνουμε (τραγουδιστά). 

Αγνή: Εεεμ… εεε… εεε… Αυτό το ήθελε η κυρία Βάσω (δυσκολεύτηκε πολύ να 

απαντήσει). 

Σταυρός: Πφφφ (αναστενάζει)… Εεε… γιατί το συζητήσαμε. 
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Φίλιππος: Σκέφτηκε.  

Άγγελος: Το είχε δει στο όνειρό της.  

Έλενα: Για να παίζουμε.  

Λάζαρος: Όλοι μαζί.  

Ναταλία: Εεε γιατί μας φωνάζει και μας βάζει όλο να γράφουμε 

Γλυκερία: Μόνη της το αποφάσισε 

8η ερώτηση: Όταν αλλάζετε μια γωνιά στην τάξη ποιος το αποφασίζει;  

Μαρία: Όλοι μαζί. 

Βιολέτα: Εμείς. 

Ηρώ: Η κυρία. 

Ηλίας: Εμείς. Λέμε αν θέλετε να πάμε εκεί. Ή λέμε οι παρέες, εντάξει αν θέλουμε 

πάμε. 

Αγνή: Η κυρία Βάσω.  

Σταυρός: Η κυλία μας, η κυλία είπε να τα αλλάτσουμε. 

Φίλιππος: Πάλι η κυρία. Εεε… και εμείς μερικές φορές. 

Άγγελος: Ο Ηλίας.  

Έλενα: Εγώ. 

Λάζαρος: Η κυρία. 

Ναταλία: Εεε… ο Φίλιππος.  

Γλυκερία: Η κυρία. 

9η Ερώτηση: Γιατί;  

Μαρία: Γιατί… έπρεπε να αλλάξουμε μια γωνιά και το αποφασίσαμε όλοι μαζί λέει η 

κυρία, να το αποφασίσουμε όλοι μαζί. 

Βιολέτα: Επειδή θέλουμε εμείς να… μπορεί να μη μας αρέσει η τάξη. 

Ηρώ: Δεν ξέρω γιατί. Μάλλον για να ανταλλάξουμε τη θέση. 

Ηλίας: Γιατί δε γί…πώς να παίζουμε με ένα πράγμα τη φορά; 

Αγνή: Γιατί αυτή το ήθελε. 

Σταυρός: (δυσκολεύτηκε) Εεε… δε τσέλω, δε μας είπε. 

Φίλιππος: Γιατί η… η κυρία μας, μας αφήνει. 

Άγγελος: Γιατί του αρέσει. 

Έλενα: Γιατί τα άλλα παιδιά με λεν να αποφασίζω εγώ. 
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Λάζαρος: Γιατί εμείς δε ξέρουμε. 

Ναταλία: Γιατί ότι λέει είναι η κυρία 

Γλυκερία: Δεν ξέρω 

10η ερώτηση: Όταν είσαι στη παρεούλα με την κυρία Βάσω λες τη γνώμη σου;  

Μαρία: Ναι. 

Βιολέτα: Ναι. 

Ηρώ: Όχι. Αυτά δε τα ρωτάει η κυρία.  

Ηλίας: Ναι. 

Αγνή: Ναι. 

Σταυρός: Ναι. 

Φίλιππος: Μερικές φορές και πάλι.  

Άγγελος: Όχι. 

Έλενα: Ναι. 

Λάζαρος: Ναι. 

Ναταλία: Ναι. 

Γλυκερία: Όχι. 

11η ερώτηση: Τα άλλα παιδιά την λένε;  

Μαρία: Ε… όχι και πολλά. 

Βιολέτα: Όλα τα παιδιά. 

Ηρώ: Ούτε. 

Ηλίας: Όλοι την λένε. 

Αγνή: Ναι. 

Σταυρός: Ναι. 

Φίλιππος: Ναι.  

Άγγελος: Ναι. Σηκώνουνε τα χέρια αμέσως (νευριασμένος). 

Έλενα: Ναι. 

Λάζαρος: Ναι. 

Ναταλία: Όχι όλα.  

Γλυκερία: Ναι. 

12η ερώτηση: Η κυρία Βάσω τι κάνει όταν λέτε τη γνώμη σας εσείς τα παιδιά;  
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Μαρία: Μας αφήνει να το κάνουμε 

Βιολέτα: Μας αφήνει να παίξουμε ακόμα λίγο. 

Ηρώ: Μετά… μετά δε ξέρω. Μετά μας ρωτάει για άλλα. 

Ηλίας: Μας λέει και εκείνη την δικιά της.  

Αγνή: Εεε… είναι χαρούμενη. 

Σταυρός: Λέει πως… μμμ…λέει… πως μπορούμε. 

Φίλιππος: Μμμ… το κάνει.  

Άγγελος: Εεε.. δε ξέρω. 

Έλενα: Ε αρχίζει και μιλάει κάτι πράγματα. Δεν ξέρω τι μιλάει. 

Λάζαρος: Μας κάνει τη γνώμη μας. 

Ναταλία: Τίποτα, μόνο έρχεται στην παρεούλα και κόβει χαρτιά 

Γλυκερία: Τους ρωτάει και αυτή. 

13η ερώτηση: Όταν η κυρία κάθεται στον υπολογιστή να σας δείξει κάποια 

πράγματα εσείς τη λέτε τη γνώμη σας για αυτά που επιλεγεί να σας δείξει; 

Μαρία: Ναι. 

Βιολέτα: Ναι. 

Ηρώ: Ναι. 

Ηλίας: Ναι. 

Αγνή: Ναι. 

Σταυρός: Ναι. 

Φίλιππος: Ναι. 

Άγγελος: Ναι. 

Έλενα: Άχα. 

Λάζαρος: Ναι. 

Ναταλία: Η Ηρώ και εγώ δεν τα λέμε 

Γλυκερία: Όχι. 

14η ερώτηση: Τι λέτε;  

Μαρία: (Το παιδί εδώ δυσκολεύτηκε αρκετά – κλήθηκε να συγκεκριμενοποιήσει τη 

γνώμη του). Ε λέμε διάφορα πράγματα. 

Βιολέτα: Ότι μας αρέσει αυτό, να μας το…μμμ… να καθίσουμε να το δούμε λίγο. 

Ηρώ: Αυτό είναι πολύ όμορφο. 
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Ηλίας: Όταν δεν μας αρέσει κάτι λέμε στην κυρία δεν μ’ αρέσει κυρία. 

Αγνή: Τη λέμε να πατήσει (δυσκολεύτηκε να απαντήσει). 

Σταυρός: Μμμ…είναι κάπως ωλαίο, Αυτό να ο κόψουμε, αυτό να το ζωγραφίσουμε. 

Φίλιππος: Ε μπορεί να μας δείξει καμία… καμία εργασία από… από τους άλλους και 

εμείς θα της πούμε ναι και θα το ζωγραφίσουμε. 

Άγγελος: Λέμε ότι… εκείνο το κομμάτι είναι στη τελευταία θέση. 

Έλενα: Λέμε εκείνο που μας αρέσει (δυσκολεύτηκε). 

Λάζαρος: Μμμ… ότι μας απαντάει η κυρία Βάσω. 

Ναταλία:  

Γλυκερία: 

15η  ερώτηση: Γιατί; 

Μαρία: Εεε… εγώ δεν έχω, για αυτό τη λέω τη γνώμη μου. 

Βιολέτα: Γιατί θέλουμε να κάνουμε, να βλέπουμε στον υπολογιστή αυτά που είναι. 

Ηρώ: . Επειδή… κάποτε είχαμε ζωγραφίσει ένα χρυσό πίνακα και το είχαμε διαλέξει 

από το υπολογιστή. 

Ηλίας: Δε μας αρέσει. 

Αγνή: Γιατί … Γιατί αυτή την εργασία ήθελαμε να την κάνουμε. 

Σταυρός: Γιατί μια φορά με την κυρία Βάσω μας εχτύπωσε μια φορά το Χριστούλη 

για να, για να ζωγραφίσουμε. 

Φίλιππος: Γιατί εεε… άμα μας πει να ζωγραφίσουμε, ζωγραφίζαμε. 

Άγγελος: Γιατί έτσι πρέπει.  

Έλενα: Γιατί μας αρέσει εκείνο.  

Λάζαρος: Γιατί δε ξέρουμε μόνοι μας.  

Ναταλία: Γιατί είμαστε θυμωμένες 

Γλυκερία: - 

16η ερώτηση: Τι γίνεται μετά; 

Μαρία: Περιμένουμε για να μιλήσει το άλλο παιδάκι. 

Βιολέτα: Μας τα βάζει. 

Ηρώ: Είπαμε τη γνώμη μας και είπαμε αυτό είναι πολύ όμορφο. Και διαλέγουμε 

αυτό.  

Ηλίας: Ε δε πειράζει και παίζουμε κάτι άλλο. 

Αγνή: - 
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Σταυρός: Να εχτυπώσει τα άλλα. Πολλά μας βάζει να τα κάνουμε. 

Φίλιππος: Μμμ…μερικές φορές παίζουμε και με… εεε… μερικές φορές δε παίζουμε. 

Άγγελος: Εεεε δε ξέρω. Δε ξέρω τι γίνεται. 

Έλενα: Όταν το λέμε στην κυρία, μας δείχνει εκείνο που μας αρέσει πιο πολύ. 

Λάζαρος: Εεε… λέει το άλλο παιδί. 

Ναταλία: Γιατί είμαστε θυμωμένες. 

Γλυκερία: - 

Β. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

1η ερώτηση: Ποιος παίρνει τις περισσότερες αποφάσεις στην τάξη; 

Μαρία: Όλοι μαζί τα παιδιά. 

Βιολέτα: Εμείς. 

Ηρώ: Η Μαρία. Η Μαρία, ένα παιδί. Ένα κορίτσι που είναι το πιο μεγάλο από τα 

κορίτσια. 

Ηλίας: Η κυρία.  

Αγνή: Εγώ. 

Σταυρός: Η κυρία Βάσω.  

Φίλιππος: Η κυρία. 

Άγγελος: Ο Ηλίας. 

Έλενα: Η Μαρία. 

Λάζαρος: Η κυρία. 

Ναταλία: Η κυρία.  

Γλυκερία: Η κυρία. 

2η ερώτηση: Γιατί;  

Μαρία: Ε… Γιατί πφφφ… αποφασίζουμε όλοι μαζί για να μην αρέσει σε ένα αυτό 

και τους άλλους δε τους αρέσει εκείνο. 

Βιολέτα: Γιατί εμείς θέλουμε να παίξουμε κάτι. Η κυρία Βάσω δε μας λέει τι να 

παίξουμε, που θα καθίσουμε. 

Ηρώ: Επειδή τα ξέρει τα πιο πολλά. Πιο πολύ και από τη κυρία. 

Ηλίας: Γιατί είναι οι μεγαλύτεροι από όλους μας. 

Αγνή: Γιατί μου αρέσει. 

Σταυρός: Ε η κυρία Βάσω τις παίρνει γιατί αυτή μας βάζει να τα κάνουμε. Να 

συμμαζεύουμε, να κάνουμε εχτυπώσεις. 
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Φίλιππος: Ε… ε… εεε… γιατί πολλές φορές η κυρία τις περισσότερες, τις λιγότερες 

εμείς. 

Άγγελος: Γιατί πρέπει.  

Έλενα: Γιατί δε… δε παίζει και πολύ με εμένα. 

Λάζαρος: Γιατί είναι πιο μεγάλη από εμάς. 

Ναταλία: Γιατί μας λέει ότι δεν  πρέπει να φωνάζουμε και πρέπει να γράφουμε. 

Γλυκερία: Γιατί είναι κυρία. 

3η ερώτηση: Λες στη κυρία Βάσω αυτό που σ’ αρέσει να κάνεις στο σχολείο;  

Μαρία: Κάθε μέρα. 

Βιολέτα: Ναι. 

Ηρώ: Όχι. 

Ηλίας: Ναι. 

Αγνή: Ναι. 

Σταυρός: Ναι. 

Φίλιππος: Όχι 

Άγγελος: Όχι. 

Έλενα: Ναι. 

Λάζαρος: Ποτέ. 

Ναταλία: Όχι. 

Γλυκερία: Όχι. 

4η ερώτηση: Μπορείς να μου πεις ένα παράδειγμα;  

Μαρία: Να κάνω εργασίες. 

Βιολέτα: Να παίξω με τις φίλες μου. 

Ηρώ: - 

Ηλίας: Το παιχνίδι, τα παιχνίδια που παίζουμε. 

Αγνή: Η ρυθμική στο σχολείο. 

Σταυρός: Για τον υπολογιστή. 

Φίλιππος: - 

Άγγελος: - 

Έλενα: Για να παίζω. 

Λάζαρος: - 
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Ναταλία: - 

Γλυκερία: - 

5η ερώτηση: Τα άλλα παιδιά τη λένε;  

Μαρία: Όχι πολλά.  

Βιολέτα: Όλα τα παιδιά. 

Ηρώ: Όχι.  

Ηλίας: Όλοι την λένε.  

Αγνή: Ναι. 

Σταυρός: Ναι. 

Φίλιππος: Όχι. 

Άγγελος: Ναι. 

Έλενα: Ναι. 

Λάζαρος: Μμμ… Ποτέ. 

Ναταλία: Όχι.   

Γλυκερία: Ναι. 

6η ερώτηση: Τι κάνει η κυρία; 

 Μαρία: Μετά μου λέει να παίζω στην τάξη. 

Βιολέτα: Μας αφήνει να παίξουμε ακόμα λίγο. 

Ηρώ: - 

Ηλίας: Λέει και αυτή.  

Αγνή: Έγινε… (δεν απάντησε). 

Σταυρός: Λέει πως… μμμ…λέει… πως μπορούμε. 

Φίλιππος: Ε γιατί… εεε η κυρία λέει τι να κάνουμε και δε μπορώ να κάνω. 

Άγγελος: -(δεν απάντησε) 

Έλενα: Το κάνει. 

Λάζαρος:  -(δεν απάντησε) 

Ναταλία: - 

Γλυκερία: - 

7η ερώτηση: Εσύ με τα παιδιά της τάξης σου παίρνετε αποφάσεις για άλλα 

πράγματα στο σχολείο.  

Μαρία: Ναι. 
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Βιολέτα: Ναι. 

Ηρώ: Ναι. 

Ηλίας: Ναι.  

Αγνή: Ναι. 

Σταυρός: Ναι. 

Φίλιππος: Ναι. 

Άγγελος: Ναι. 

Έλενα: Δε παίρνουμε για πολλά, για λίγα παίρνουμε. 

Λάζαρος: Όχι. 

Ναταλία: Όχι. 

Γλυκερία: Όχι.  

8η ερώτηση: Για ποια; 

Μαρία: Για να παίξουμε όλοι μαζί, ο… κάνουμε σειρά υπολογιστή ποιος θα παίξει 

πρώτος και… 

Βιολέτα: Για άμα θέλουμε να παίξουμε, άμα θέλουμε να… το αποφασίζουμε όλοι 

μαζί. 

Ηρώ: Για να παίξουμε ή να μη παίξουμε.  

Ηλίας: Για το τι θα παίξουμε και έτσι. 

Αγνή: Ααα… για τα ζωάκια. 

Σταυρός: Να πρέπει για εκείνο, να πρέπει για το άλλο. 

Φίλιππος: Ααα… μπορεί να λέμε αν βγούμε διάλειμμα ή όχι και ε… μπορεί να 

βγούμε και μπορεί να μη δε βγούμε και όταν έρχεται ένα Μπ*****. 

Άγγελος: Για… παίζουμε πολλά πράγματα. 

Έλενα: . Ε παίρνουμε για να παίζουμε, για να λέμε στη κυρία τι είναι αυτό τι είναι 

εκείνο; 

Λάζαρος: - 

Ναταλία: -  

Γλυκερία: - 

9η ερώτηση: Μπορείς να μου πεις ένα παράδειγμα;  

Μαρία: . … Ε… που είχαμε ζωγραφίσει μια εικόνα. Την επιλέξαμε όλοι μαζί. 
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Βιολέτα: . Κάνουμε ένα κύκλο και λέμε ποιος θέλει να παίξει το κουκλόσπιτο και τα 

κάνουμε όλα μαζί. Εμείς ερχόμαστε βόλτα στο κουκλοθέατρο για να μας παίξει 

θέατρο, για να πιούμε καφέ φίλες. 

Ηρώ: Επειδή, λοιπόν εμείς είχαμε αποφασίσει να βγαίνουμε διάλειμμα και το κάναμε. 

Ηλίας: Δηλαδή μια φορά εγώ και οι φίλοι μου, ο Λάζος και ο Σταύρος λέμε να 

παίξουμε στο κουκλοθέατρο και πάμε να παίξουμε στο κουκλοθέατρο. 

Αγνή: Για παιχνίδια. 

Σταυρός: Κάτι πιο συγκρατημένο; Που διαβάζουμε και μας βάζει δραστηριότητες. 

Φίλιππος: Ε… Μια φορά ήτανε και ε… μετά ήρθε και λέει ποια εικόνα θέλετε, ποια 

εικόνα θέλουμε να ζωγραφίσουμε, βρήκαμε μια και είπαμε ναι. 

Άγγελος: Να παίρνουμε κάτι κουτιά που η κυρία μας αφήνει άλλα να μην κάνουμε 

φασαρία. 

Έλενα: - 

Λάζαρος: - 

Ναταλία: - 

Γλυκερία: - 

 


