
                 ΣΕΠ – Συνέντευξη  
          ζηη νηπιαγωγό Μαλιδέλη Αικαηερίνη 

 
ηης μαθήηριας Δανάης Καλογερή. 
 

 

-- Με πνην επάγγεικα αζρνιείζζε ; 

 
-- Είκαη λεπηαγσγόο. 

 
-- Πεξηγξάςηε ην επάγγεικά ζαο. 

 
-- Είκαη ε πξώηε δαζθάια ησλ παηδηώλ θαη ν ξόινο κνπ είλαη λα 

ηα βνεζήζσ λα πξνζαξκνζζνύλ από ηελ νηθνγέλεηα ζην ζρνιείν, 

επίζεο λα αλαπηύμνπλ ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπο θαη λα ηα 

βνεζήζσ λα εθθξαζηνύλ κε δηάθνξνπο ηξόπνπο. 

 
-- Σαο ηθαλνπνηεί ; 

 
-- Με ηθαλνπνηεί πάξα πνιύ γηαηί έξρνκαη θάζε κέξα ζε επαθή κε 

κηθξά παηδηά ηα νπνία κνπ κεηαδίδνπλ ηελ ελέξγεηά ηνπο. 

 
-- Με πνηα θξηηήξηα επηιέμαηε ην επάγγεικά ζαο ; 

 
-- Τν επέιεμα γηαηί αγαπώ πνιύ ηα κηθξά παηδηά. 

 
-- Πσο είλαη ν ρώξνο εξγαζίαο ζαο ; 

 
-- Τν λεπηαγσγείν ζηεγάδεηαη ζε έλα δεκνηηθό ζρνιείν θαη απηό 

δελ είλαη όηη πην εύθνιν. 



 
-- Έρεηε βνήζεηα από άιινπο ζπλαδέιθνπο ; 

 
-- Με ηηο ζπλαδέιθνπο ζηα άιια ηκήκαηα ζπλεξγαδόκαζηε πνιύ 

θαιά. 

 
-- Πνηα είλαη θαηά ηε γλώκε ζαο ηα θαιύηεξα θαη ηα ρεηξόηεξα 

ηνπ επαγγέικαηόο ζαο ; 

 
-- Τν θαιύηεξν είλαη ε θαζεκεξηλή επαθή κε ηα παηδηά θαη ην 

ρεηξόηεξν είλαη ην όηη είλαη έλαο ηνκέαο ιίγν παξακειεκέλνο από 

ηελ πνιηηεία. 

 
-- Ο κηζζόο πνπ παίξλεηε είλαη ηθαλνπνηεηηθόο ; 

 
-- Αλάινγα κε ην έξγν πνπ πξνζθέξνπκε όρη. 

 
-- Η δνπιεηά ζαο είλαη θνπξαζηηθή ; 

 
-- Η θνύξαζε δελ είλαη κόλν ζσκαηηθή αιιά θαη ςπρνινγηθή 

πνιιέο θνξέο. 

 
-- Πνην είλαη ην σξάξηό ζαο ; 

 
-- Δνπιεύσ θαζεκεξηλά από ηηο 8:00 κέρξη ηηο 12:30. 

 
-- Υπάξρεη θάπνην άιιν επάγγεικα πνπ ζα ζέιαηε λα θάλεηε ; 

 
-- Όρη, ην επάγγεικά κνπ κε ηθαλνπνηεί πιήξσο. 

 



-- Φξεηάδνληαη θάπνηεο ηδηαίηεξεο ηθαλόηεηεο / δεμηόηεηεο ; 

 
-- Είλαη θάηη πνπ κπνξεί λα ην ζπνπδάζεη θαλείο, κε ηελ 

πξνϋπόζεζε βέβαηα λα αγαπάεη ηα παηδηά. 

 
-- Σηε δνπιεηά πνπ θάλεηε ππάξρεη αληαγσληζκόο ; 

 
-- Ννκίδσ πσο ζε όιεο ηηο δνπιεηέο ππάξρεη θάπνηνο 

αληαγσληζκόο. 

 
-- Σε απηό ην επάγγεικα ππάξρνπλ πξννπηηθέο γηα αλάπηπμε ; 

 
-- Απηό ηζρύεη γηα όιεο ηηο δνπιεηέο. 

 
-- Υπάξρεη κεγάιν πνζνζηό αλεξγίαο ζην ζπγθεθξηκέλν 

επάγγεικα ; 

 
-- Σε ζρέζε κε άιιεο εηδηθόηεηεο ηεο εθπαίδεπζεο όρη, αιιά θαη 

εδώ ππάξρνπλ πνιινί ζπλάδειθνη πνπ είλαη άλεξγνη. 

 
-- Θα ζπζηήλαηε ην επάγγεικά ζαο ζε θάπνηνλ άιιν ; 

 
-- Αλ αγαπάεη ηα παηδηά θαη έρεη ήξεκν θαη ππνκνλεηηθό 

ραξαθηήξα, λαη. 

 
-- Επραξηζηώ πνιύ πνπ αθηεξώζαηε ην ρξόλν ζαο. 

 
-- Καη εγώ επραξηζηώ γηα ηε ζπλέληεπμε. 


