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Το διάλειµµα ως άτυπο περιβάλλον  κοινωνικής µάθησης  από τη σκοπιά των 
δασκάλων της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης  –  Μια πρόταση έρευνας.   

Πατσάλης Χρίστος - Μπάµπη Χάιδω 

1.Εισαγωγικές επισηµάνσεις - Παιδαγωγική αξία του διαλείµµατος 

Το προαύλιο του δηµοτικού σχολείου, αποτελεί αναγκαίο συµπλήρωµα του σχολικού 
κτιρίου, διότι σε αυτό λαµβάνουν χώρα αρκετές λειτουργίες του σχολείου(Ματσαγγούρα, 
2001). Σηµαντικότερη από αυτές είναι το διάλειµµα, το οποίο δεν είναι απλώς χρόνος 
ανάπαυλας και κοινωνικής εκτόνωσης oπου δρα το παιδί για τον εαυτό του, αλλά είναι και 
χρόνος ελεύθερης επικοινωνίας των µαθητών και συλλογικού παιχνιδιού.  

Με τον όρο ελεύθερη επικοινωνία των µαθητών, εννοούµε ότι η αυλή του σχολείου 
προσφέρει ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων που καθορίζονται λιγότερο 
από τους ενήλικες και πρέπει να διευθετηθούν από τα ίδια τα παιδιά. Ο Jeffrey Parker και οι 
συνεργάτες του (1995), όπως αναφέρεται από τον (Cole,2002), υποστηρίζουν ότι τα παιδιά 
που είναι επιτυχηµένα στις σχέσεις µε τους συνοµηλίκους τους, παρουσιάζουν καλύτερη και 
πιο υγιή κοινωνική προσαρµογή, ενώ εκείνα που δεν µπορούν να προσαρµοστούν, 
κινδυνεύουν να έχουν κακή προσαρµογή στη µετέπειτα ζωή τους. 

Σύµφωνα µε τον (Βlatchford, 1999), οι φιλίες και οι αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται 
κατά τη διάρκεια του διαλείµµατος στο πλαίσιο του παιχνιδιού των παιδιών, µπορούν να 
βοηθήσουν στη µείωση της αβεβαιότητας που προκαλείται από το νέο και άγνωστο 
περιβάλλον, όταν πρόκειται βέβαια για «πρωτάκια » ή µαθητές µε µετεγγραφή. Την άποψη 
αυτή υποστηρίζει και έρευνα των Davies, Ladd και συνεργατών τους, ( όπως αναφέρεται 
στο Blatchford 1999), σύµφωνα µε την οποία οι παιδικές φιλίες παίζουν υποστηρικτικό ρόλο 
σε νέα σχολικά περιβάλλοντα. 

Το παιδικό παιχνίδι, όπως και οι αλληλεπιδράσεις µε την οµάδα συνοµηλίκων, (Νόβα- 
Καλτσούνη, 2005), ως µέσα κοινωνικοποίησης αποτελούν τους βασικούς άξονες γύρω από 
τους οποίους οργανώνεται η «κοινωνία των παιδιών». Τόσο στο παιχνίδι όσο και στις 
οµάδες συνοµηλίκων το παιδί αναπαράγει πλευρές του πραγµατικού κόσµου τον οποίο 
αποσαφηνίζει, ενώ πολλές φορές αναπλάθει σε πραγµατικό ένα κόσµο της φαντασίας. Στο 
προαύλιο, κατά το διάλειµµα, το παιδί ενεργώντας µακριά από τα βλέµµατα των ενηλίκων, 
ταξινοµεί εµπειρίες και συναισθήµατα και καλείται να λύσει δικά του προβλήµατα. Αυτό 
βέβαια δε σηµαίνει ότι οι ενήλικες (γονείς- δάσκαλοι) δεν ασκούν κανένα έλεγχο και δεν 
έχουν καµιά επιρροή σε αυτές τις οµάδες. Αντίθετα µάλιστα η παρέµβασή τους θεωρείται 
βέβαιη, όταν η συµπεριφορά των µελών της οµάδας βρίσκεται εκτός ή στις παρυφές των 
ορίων που οι ίδιοι έχουν θέσει.  

Το παράδειγµα του παιδικού παιχνιδιού αποτελεί, σύµφωνα µε τον G. Mead (όπως 
αναφέρεται στο Νόβα- Καλτσούνη, 2005), το πιο απλό σχήµα συγκρότησης της 
ταυτότητας. Το οµαδικό παιχνίδι, µε τη βοήθεια των κανόνων που το διέπουν, βοηθά για τη 
µετάβαση από ρόλους παιχνιδιού σε οργανωµένους κοινωνικούς ρόλους µε κανόνες. Το 
γεγονός αυτό είναι απαραίτητο για τη συγκρότηση του                « Εαυτού». Η ικανότητα 
του παιδιού να συµµετέχει σε διάφορες µορφές παιχνιδιού αποτελεί δείκτη όχι µόνο για την 
ανάπτυξη των αντιληπτικών του λειτουργιών, αλλά και για την ποιότητα της κοινωνικής του 
συµπεριφοράς και γενικά για την πορεία της κοινωνικοποίησης του. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω µπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι οι σχέσεις µε τους 
συνοµηλίκους βοηθούν το παιδί να αντιληφθεί όχι µόνο το «εγώ», τον εαυτό του δηλαδή, 
αλλά και την υπόσταση του άλλου. Η δηµιουργία αυτή της διαπροσωπικής αντίληψης 
επιτρέπει στο παιδί να δει την πραγµατικότητα µέσα από τα δικά του µάτια, αλλά και µέσα 
από τα µάτια του άλλου, καθώς και να αυτό- προσδιοριστεί σε σύγκριση µε τους 
συνοµηλίκους του µέσα από τη διαδικασία της κοινωνικής σύγκρισης. 

Μέσα  από τις συναναστροφές µε φίλους και συµµαθητές προκύπτει συλλογικά ένα σύνολο 
δεξιοτήτων, η κοινωνική επάρκεια, όπως την αποκαλούν οι ψυχολόγοι, που παρέχουν στα 
παιδιά µηχανισµούς κοινωνικής επανόρθωσης. Οι µηχανισµοί κοινωνικής  
επανόρθωσης, όπως αναφέρεται από τον  (Cole, 2002), αποτελούν στρατηγικές που 
επιτρέπουν σε φίλους να παραµείνουν φίλοι ακόµη και όταν σοβαρές διαφορές τους 
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αποµακρύνουν προσωρινά. Παραδείγµατα µηχανισµών κοινωνικής επανόρθωσης 
περιλαµβάνουν την αποµάκρυνση πριν µία διαφωνία κλιµακωθεί σε καυγά, την προσέγγιση 
µετά από καβγά και την ελαχιστοποίηση της σηµασίας µιας σύγκρουσης, όταν αυτή 
τελειώνει. 

Όλα τα εκτεθέντα  στοιχεία ισχυροποιούν την αξία του σχολικού διαλείµµατος ως  πλαισίου 
µιας  ποικιλίας δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι πολύ σηµαντικές για την  οµαλή κοινωνική 
εξέλιξη του παιδιού. Με αυτήν την έννοια, λοιπόν, το διάλειµµα  θα µπορούσε να 
χαρακτηρισθεί, αν όχι το καλύτερο «µάθηµα», όπως οι ίδιοι οι µαθητές συνηθίζουν να το 
αποκαλούν, τουλάχιστον ισάξιο ή ισοδύναµο από παιδαγωγική σκοπιά µε τα υπόλοιπα 
διδακτικά αντικείµενα του αναλυτικού προγράµµατος.  

2. Θεωρητική  επισκόπηση  

Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται έντονο ενδιαφέρον στη βιβλιογραφία για το διάλειµµα 
ως θέµα θεωρητικής αντιπαράθεσης και διερεύνησης. Στο πλαίσιο αυτής της προβληµατικής 
διαµορφώνονται δύο τάσεις θεώρησης του διαλείµµατος: η ροµαντική και η προβληµατική. 
Σύµφωνα µε τη ροµαντική άποψη, ή αλλιώς «προληπτικής κοινωνικοποίησης»,  οι 
κουλτούρες των συνοµηλίκων της παιδικής ηλικίας  παρέχουν στα παιδιά ασφαλή πλαίσια 
κοινωνικοποίησης, διαµέσου των οποίων συµφιλιώνονται µε τις κοινωνικές αξίες, τους 
στόχους και τις συµπεριφορές της ευρύτερης κοινωνίας των ενηλίκων.  Ενώ το παιχνίδι, οι 
τελετουργίες και τα αστεία της σχολικής αυλής ερµηνεύονται ως καταστάσεις που αφορούν 
αποκλειστικά το ίδιο το παιδί. Αντίθετα, η «προβληµατική» άποψη  εστιάζεται στα αρνητικά 
χαρακτηριστικά των υπο-οµάδων, στην παρακµή των παραδοσιακών παιχνιδιών και στην 
υιοθέτηση επιθετικών συµπεριφορών εκ µέρους των σηµερινών παιδιών (Faulkner-
Woodhead, 1999). 

Τα κυριότερα επιχειρήµατα που αναφέρονται από τους εκφραστές της θετικής ή ροµαντικής 
άποψης, σύµφωνα µε τον ( Ματσαγγούρα, 2001), θα µπορούσαν να συνοψιστούν ως εξής: 

1. Η ώρα του διαλείµµατος είναι η µόνη µη ελεγχόµενη ώρα κατά την οποία οι µαθητές 
καθορίζουν ελεύθερα τόσο τα πρόσωπα µε τα οποία θα επικοινωνήσουν όσο και τις µορφές 
επικοινωνίας. Έτσι µέσα στο πλαίσιο της γνήσιας επικοινωνίας, έχουν τη δυνατότητα να 
δοκιµάσουν και να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Αν συνυπολογίσουµε επίσης 
το γεγονός ότι στα αστικά κέντρα οι ευκαιρίες για ελεύθερο παιχνίδι συρρικνώνονται λόγω 
έλλειψης χώρων, το παιχνίδι στο διάλειµµα παραµένει µοναδική ευκαιρία για τα παιδιά, η 
οποία διασώζει ακόµη το αυθόρµητο, µη εµπορικό παιχνίδι (Γερµανός,1998). 

2. Η πυκνότητα και η γνησιότητα των κοινωνικών σχέσεων που αναπτύσσονται µεταξύ 
οµάδων, φύλων, φίλων  και φυλών καθιστούν το διάλειµµα χώρο του  «άτυπου» ή 
«ανεπίσηµου»  προγράµµατος, όπου εµπεδώνονται κοινωνικές αξίες, στάσεις και πρακτικές. 
Έτσι το διάλειµµα µε τα δικά του «µαθήµατα» αποβαίνει, ανάλογα, χώρος ενίσχυσης ή 
αναίρεσης της επίσηµης διδασκαλίας. Σηµαντική είναι επίσης η συµβολή του διαλείµµατος 
στη διαδικασία της κοινωνικοποίησης, που συµπεριλαµβάνει δεξιότητες επικοινωνίας, 
συνεργασίας και επίλυσης διαφορών, χωρίς τη χρήση βίας, καθώς και εξάσκηση στους 
ρόλους και τις στάσεις που η κοινωνία καθορίζει για τα δύο φύλα. 

3. Το διάλειµµα προσφέρει δυνατότητες εκτόνωσης της  κινητικότητας και της 
συναισθηµατικής φόρτισης των παιδιών, καθώς και ευκαιρία για χαλάρωση της πνευµατικής 
έντασης που προκαλούν οι απαιτήσεις του µαθήµατος. 

4. Το διάλειµµα µε τις αυθόρµητες και φυσικές δραστηριότητες που περιλαµβάνει, 
συµβάλλει αποφασιστικά στη νοητική ανάπτυξη του παιδιού, διότι προσφέρει καταστάσεις 
που έχουν τα χαρακτηριστικά της « ζώνης επικείµενης ανάπτυξης» κατά τον (Vygotsky, 
1998). 

Στις παραπάνω επισηµάνσεις των υποστηρικτών της θετικής άποψης για τη σπουδαιότητα 
του διαλείµµατος αρκετοί παιδαγωγοί τοποθετούνται µε πολύ σκεπτικισµό. Μερικοί από 
αυτούς δεν αµφισβητούν µόνο τις θετικές επιδράσεις του διαλείµµατος, αλλά αναδεικνύουν 
και τις αρνητικές πλευρές του. Για να εξηγήσουν την αρνητική αποτίµηση του διαλείµµατος, 
εστιάζουν κυρίως στη διακοπή της σχολικής εργασίας, καθώς και στη βία που ενδεχοµένως 
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αναπτύσσεται κατά τη διάρκειά του. Αναλυτικότερα οι επικριτές του διαλείµµατος 
επισηµαίνουν τα εξής: 

1. Η ώρα του διαλείµµατος έχει εκ των προτέρων καθοριστεί και επιβάλλεται αυθαίρετα σε 
όλες τις τάξεις της σχολικής µονάδας, άσχετα από το σηµείο εξέλιξης στο οποίο βρίσκεται 
εκείνη τη στιγµή η διδασκαλία, περιορίζοντας τον ωφέλιµο χρόνο του µαθήµατος. 

2. Κατά την ώρα του διαλείµµατος αναπτύσσονται ποικίλες µορφές σωµατικής και 
ψυχολογικής βίας, που αρχίζουν µε τα µικρά πειράγµατα , τις βρισιές και φθάνουν µέχρι τη 
σωµατική βία που ασκούν οργανωµένες «συµµορίες» µαθητών σε βάρος µικρών, αδύναµων 
και µειονοτικών µαθητών. Πρόκειται για το φαινόµενο που είναι γνωστό ως «νταηλίκι» 
(bullying) και απασχολεί έντονα τα τελευταία χρόνια, λόγω της αυξανόµενης έντασής του, 
παιδαγωγούς, ψυχολόγους και κοινωνιολόγους. 

Στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµο να επισηµανθεί ότι η επικέντρωση στα αρνητικά 
περιστατικά στην αυλή του σχολείου, καθώς και η ανεπιθύµητη συµπεριφορά των θα πρέπει 
να ερµηνεύεται στο πλαίσιο πολλαπλών µορφών  σχέσεων που µπορούν να 
δηµιουργούνται. Με άλλα λόγια δηλαδή θα πρέπει να αντιµετωπίζουµε το διάλειµµα όχι ως 
αιτία όλων των αρνητικών συµπεριφορών, αλλά ως ένα περιβάλλον που επιτρέπει να 
αναδυθούν και  δυσκολίες που προκύπτουν από άλλους τοµείς της ζωής. Ο προβληµατισµός 
αυτός θα πρέπει να  µας καθιστά πολύ προσεχτικούς ως προς την διερεύνηση και ερµηνεία 
των στάσεων και αντιλήψεων των δασκάλων σε σχέση µε το διάλειµµα. Η έννοια της 
στάσης ( Γέωργα,1990) θεωρείται από τους κοινωνικούς ψυχολόγους ως τρισδιάστατη, 
αποτελούµενη από το γνωστικό στοιχείο, το συναισθηµατικό, και τη συµπεριφορά του 
ατόµου, ενώ  αντιπροσωπεύει τον κεντρικό άξονα της αντίληψης µας για τα κοινωνικά 
φαινόµενα. Ο P. Bourdie,  όπως αναφέρεται. στο (Κόκκος, 2003), αναλύοντας την έννοια 
της στάσης, επισηµαίνει ότι πρόκειται για συστήµατα αξιών που χαρακτηρίζονται από 
διάρκεια και σταθερότητα και συµβάλλουν στον καθορισµό της συµπεριφοράς του ατόµου.    

Το ποια θέση θα πάρει, λοιπόν, ο εκπαιδευτικός στο θέµα του διαλείµµατος και ο τρόπος µε 
τον οποίο θα αποτιµήσει τις θετικές και αρνητικές πλευρές του, καθορίζει ως ένα βαθµό και 
τη συµπεριφορά του απέναντι σε αυτό  (πχ σεβασµός του ως προς το χρόνο του 
διαλείµµατος, τον οποίο οι εκπαιδευτικοί πολύ συχνά παραβιάζουν), και γενικότερα την 
απόδοση της αξίας που αυτό έχει  για την εκπαιδευτική διαδικασία και  τους µαθητές.   

 
  

3. Ερευνητική  προσέγγιση και στοχεύσεις                                                                    
Η αυλή του σχολείου ως φυσικός χώρος γενικότερα και το διάλειµµα ειδικότερα, παρόλο 
που προσφέρει ένα πλαίσιο για τη µελέτη ανεπίσηµων κοινωνικών σχέσεων και πεδίο για τη 
διερεύνηση της στάσης των εκπαιδευτικών , αποτελεί από ερευνητική , εκπαιδευτική 
σκοπιά, ιδιαίτερα για την Ελλάδα,  ένα πεδίο σχετικά παραµεληµένο.                                                                                                          
Έρευνα του πανεπιστήµιου του Λονδίνου (Blatchford, 1999) εξέτασε  το παιδικό παιχνίδι 
στη διάρκεια του διαλείµµατος, καθώς και το ρόλος του ως προς τις φιλίες των παιδιών και 
κατέδειξε ότι στα βρετανικά σχολεία τα τελευταία χρόνια ο χρόνος των σχολικών 
διαλειµµάτων συρρικνώνεται προς χάριν των µαθηµάτων, ενώ η συµπεριφορά των µαθητών 
στην αυλή του σχολείου χειροτερεύει. Ο Sluckin,  (1981), (βλ. επισκόπηση ερευνών από 
Blatchford, 1999) που  ασχολήθηκε αποκλειστικά µε τα τεκταινόµενα  στη σχολική αυλή 
υποστηρίζει ότι αυτή προσφέρει στα παιδιά την ευκαιρία για αλληλεπίδραση µε τους 
συνοµηλίκους, στο πλαίσιο της οποίας µαθαίνουν πολλά για την ενήλικη ζωή. Πιο πρόσφατα 
ο Grudgeon (1993), έδωσε µια άλλη διάσταση , ερεύνησε τα παιχνίδια και τη γλώσσα 
επικοινωνίας  στη σχολική αυλή σε σχέση µε τη συνειδητοποίηση του φύλου. Ο 
(Corsaro,1999) που ασχολήθηκε µε τη µελέτη των σχέσεων στην αυλή του σχολείου και 
στις οµάδες συνοµηλίκων , αναδείχθηκε  σε  κύριο υποστηρικτή της  άποψης ότι η  
κουλτούρα των συνοµηλίκων παρέχει στα παιδιά έναν ασφαλή  «µανδύα»  αυτονοµίας από 
τους ενήλικες. Αναφορικά µε το ερευνητικό status στο εξωτερικό εντοπίζει κανείς και 
κάποιες ψυχολογικές µελέτες (αναφέρεται στο Cole, 2002), όπως αυτές των (Dodge,1983, 
Newcomb et all, 1993) που σχετίζονται µε  την κοινωνική επάρκεια και την κοινωνική θέση 
των παιδιών, στις οποίες διερευνάται   η σχέση δηµοτικότητας και γοητείας στην υπο- 
οµάδα, καθώς και απόρριψης και επιθετικότητας  
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Στην ελληνική βιβλιογραφία υπάρχουν έρευνες (όπως αναφέρεται. από την Αυγητίδου, 
2001), οι οποίες όµως εξετάζουν το παιδικό παιχνίδι στους χώρους γενικότερα  του 
νηπιαγωγείου σε σχέση µε την εγκαθίδρυση και τη διατήρηση των κοινωνικών σχέσεων και 
τη συνεργατική µάθηση. Ενώ ο (Ματσαγγούρας, 2001) έχει ασχοληθεί µε την παιδαγωγική 
σχέση του αύλειου χώρου και του διαλείµµατος από τη σκοπιά όµως των θεωριών του 
παιχνιδιού. Υπάρχουν επίσης κάποιες έρευνες όπως αυτή της (Αρτινοπούλου, 2001), που 
αναδεικνύουν  τις διαστάσεις του  φαινοµένου  της βίας στα σχολεία ,εν ώρα διαλλείµατος, 
στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Συνοψίζοντας φαίνεται ότι  ενώ  αναγνωρίζεται, τρόπον 
τινά, η σπουδαιότητα του ρόλου του σχολικού διαλείµµατος και  η  παιδαγωγική του αξία  , 
δεν τεκµηριώνεται αυτό,  σε ότι αφορά τουλάχιστον στο δηµοτικό σχολείο , σε όλο το 
εύρος των εκφάνσεων του µέσα από  εµπειρικές έρευνες. 

Στο πλαίσιο του παραπάνω προβληµατισµού, µε την παρούσα ερευνητική πρόταση, η οποία  
καλύπτει ένα ερευνητικό κενό στην ελληνική πραγµατικότητα, δίνεται έµφαση στην 
ανάδειξη της σπουδαιότητας του κοινωνικοποιητικού ρόλου του διαλείµµατος, ως προς τη 
µελέτη της συµπεριφοράς των µαθητών στο πλαίσιο των οφελών που προσκοµίζουν από τις 
δραστηριότητες κατά τη διάρκειά του  και στη διερεύνηση των  στάσεων και των 
αντιλήψεων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης σχετικά µε τη σηµαντικότητα 
του ή µη.                                                                                   Ειδικότερα µε τη 
στοχοθεσία  θα µπορούσε να  επιδιώκεται: 

• Η κωδικοποίηση των  δυνατοτήτων  που προσφέρει το διάλειµµα για τη µελέτη της 
συµπεριφοράς των παιδιών. 

• Ο προσδιορισµός των  οφελών  που προκύπτουν από τη συµµετοχή των παιδιών 
στις δραστηριότητες του διαλείµµατος. 

• Ο εντοπισµός των  χαρακτηριστικών του διαλείµµατος, ως προς το χρόνο,  τη 
διάρκεια, και αλλαγών που σηµειώθηκαν το τελευταίο διάστηµα.   

•  Η αποτίµηση της  σηµασίας του σε σχέση µε το υπόλοιπο αναλυτικό πρόγραµµα.  
• Η ανάδειξη  τόσο των  θετικών  όσο και οι αρνητικών πλευρών του διαλείµµατος σε 

σχέση µε την κοινωνική µάθηση. 
• Η αποτύπωση των  στάσεων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης  

αναφορικά µε τις συµπεριφορές, τα είδη παιχνιδιών, την ποιότητα των εµπειριών 
του διαλείµµατος. 

• Η  καταγραφή των  προβληµάτων που αντιµετωπίζουν  οι εκπαιδευτικοί κατά την 
επιτήρηση των µαθητών στο διάλειµµα.  

• Η ταξινόµηση των τρόπων  διαχείρισης  των  προβληµατικών  καταστάσεων που 
προκύπτουν κατά το διάλειµµα.  

 
Για τη συγκεκριµένη ερευνητική προσέγγιση συνίσταται η µέθοδος της παρατήρησης και της 
ηµιδοµηµένης συνέντευξης η οποία θα  βασίζεται σε µία εσχάρα ερωτήσεων σχετικών µε το  
προς διερεύνηση θέµα  οι οποίες  δε θα έχουν απόλυτα καθοδηγητικό χαρακτήρα, ώστε να 
αφήνονται περιθώρια στους ερωτώµενους να εκφράζουν τη γνώµη και τις απόψεις τους, 
ενώ παράλληλα θα εξασφαλίζεται η ευελιξία διερεύνησης των αντιλήψεων των υποκειµένων 
από όποιες και όσες πλευρές θα κριθεί σκόπιµο (Cohen- Manion,1994). 

Η διεξαγωγή της εν λόγω έρευνας θα επιτρέψει να  καταδειχτεί αν υπάρχει διάσταση µεταξύ 
των θεωρητικών θέσεων περί διαλείµµατος και σχολικής καθηµερινότητας, µε την 
πραγµατική  θέση που κατέχει το διάλειµµα και οι δραστηριότητές του στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. 

 Θα συµβάλει στη  βαθύτερη κατανόηση της σχολικής κοινωνικοποίησης, µέσα από τη 
διάσταση των σχέσεων µεταξύ οµήλικων, αφού συνήθως αυτή (η σχολική   
κοινωνικοποίηση) εξετάζεται και γίνεται αντιληπτή µόνον ως παιδαγωγική αλληλεπίδραση, 
µε βασικό άξονα τις σχέσεις δάσκαλου- µαθητή. 

Θα αποκαλύψει τον τρόπο µε τον οποίο ερµηνεύουν οι εκπαιδευτικοί της  πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης  τις δραστηριότητες και τις  αλληλεπιδράσεις των µαθητών κατά τη διάρκειά 
του.  
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Θα καταδείξει τις τάσεις που διαµορφώνονται στην ελληνική σχολική καθηµερινότητα.                                                  
Θα δώσει  απάντηση στο ερώτηµα, αν  το διάλειµµα στο ελληνικό σχολείο, αποτελεί ένα 
περιβάλλον συνεργασίας και ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων ή ένα πλαίσιο στο οποίο 
υπερισχύει η ανυπακοή και η αντιπαλότητα.                                                                      
Τα πορίσµατα  της µελέτης εκτός του ότι θα προσθέσουν ερευνητικά στοιχεία στο ζήτηµα, 
θα  αποτελέσουν επιπλέον εφαλτήριο για περαιτέρω διερεύνηση από άλλους µελετητές.                                         
Τέλος η αξιοποίηση τους στην καθηµερινότητα του σχολείου θα συµβάλει  στην βελτίωση 
της  επικοινωνίας µαθητών- δασκάλων, στοιχείο που θα επηρεάσει θετικά την οργάνωση 
της παιδαγωγική σχέσης και  γενικότερα την ποιότητας της εκπαίδευσης.   
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