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                                                 Η παρούσα εργασία είναι αφιερωµένη  

                                                      σε όλα τα παιδιά που αντιµετωπίζουν  

                                                προβλήµατα αυτισµού! 

 
 

 
 

«Κάποτε η ζωή ήταν χωρίς τάξη και λογική. 

Σαν πιόνια που λείπουν από µια παρτίδα σκάκι. 

Σαν να έχεις το µισό πατρόν από ένα φόρεµα. 

Σαν να λες όχι και να εννοείς ναι. 

Σαν να θέλεις λίγα ακόµη και να παίρνεις ακόµη λιγότερα. 

Αλλά σιγά σιγά βάζω τα πράγµατα σε µια σειρά. 

 

Κάποτε η ζωή έµοιαζε µε µπερδεµένο νήµα. 

Σαν να λες δικά σου και να εννοείς δικά µου. 

Σαν να νιώθεις άρρωστη και να λες «είµαι καλά». 

Σαν να ζητάς γάλα και να σου δίνουν κρασί. 

Σαν να βλέπεις ένα δέντρο και να λες αµπέλι. 

Αλλά σιγά σιγά βάζω τα πράγµατα σε µια σειρά. 

 

Τώρα είναι πιο ξεκάθαρη η ζωή. 

Το µπλέξιµο λύνεται. 

Και η ελπίδα είναι κοντά. 

Σίγουρα θα υπάρχουν τραντάγµατα στο δρόµο. 

Αλλά δεν αισθάνοµαι πια τρόµο. 

Μετά από δεκατέσσερα χρόνια, όσα ήταν µπερδεµένα, 

τώρα µπαίνουν σε µια σειρά» 

                                                                    

(Vanessa Regal) 
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      Η πιο γνωστή µορφή ανάµεσα στις δραστηριότητες της παιδικής ηλικίας είναι το 

παιχνίδι. Καταλαµβάνει τον περισσότερο χρόνο και τη µεγαλύτερη ενεργητικότητα του 

παιδιού κατά την περίοδο αυτή της ζωής του. Στο παιχνίδι αντικατοπτρίζεται ολόκληρη η 

παιδική προσωπικότητα µ’ όλες τις λειτουργίες και εκφάνσεις. Πρόκειται για έκφραση 

εσωτερικών βιωµάτων, είναι µέσο για γνωριµία και κατάκτηση του περιβάλλοντος, για 

προετοιµασία για το µέλλον, για επεξεργασία βιωµάτων και αποτελεί για το παιδί εκείνη τη 

οδό µάθησης που ταιριάζει πιο πολύ στη φύση του.  

      Έτσι το παιχνίδι και η παρατήρηση του παιδιού µέσα στα πλαίσια του παιχνιδιού, 

µπορεί να προσφέρει γόνιµο έδαφος για τη συλλογή πλούσιων πληροφοριών σε όλους 

τους τοµείς ανάπτυξης του. Μερικοί ερευνητές έχουν την άποψη, ότι οι αλλαγές στον 

τρόπο που παίζουν τα παιδιά είναι παράλληλες µε τις αλλαγές που γίνονται στη σκέψη 

τους, ως αποτέλεσµα της ανάπτυξης τους. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού το παιδί 

αποκτά πολλές δεξιότητες και κατανοεί πολλά πράγµατα τα οποία µπορεί να εφαρµόσει σε 

άλλες καταστάσεις. 

      Συνεπώς, το παιδί πρέπει να µεγαλώνει σε ένα περιβάλλον, όπου θα έχει πρόσβαση σε 

διάφορα υλικά για να χειριστεί, να οικοδοµήσει, να προσποιηθεί και να αποκτήσει τις 

διάφορες εµπειρίες που θα προωθήσουν περαιτέρω την ανάπτυξη του. Τα παιδιά που δεν 

έχουν παιχνίδια και ευκαιρίες να παίξουν µόνα τους ή µε άλλα παιδιά παρουσιάζουν 

περιορισµένη νοητική ανάπτυξη.  

      Καθώς λοιπόν παίζει το παιδί µαθαίνει να χειρίζεται και να ελέγχει τα πράγµατα γύρω 

του, και κάθε του επιτυχία, του δίνει την αυτοπεποίθηση να προχωρεί σε όλο και 

περισσότερα και ποιοτικά ανώτερα επιτεύγµατα. Ο γονιός δεν έχει παρά να φροντίσει έτσι 

ώστε να το εφοδιάσει µε παιχνίδια και δραστηριότητες που θα του επιτρέψουν να κάνει 

ανακαλύψεις και να έχει εµπειρίες ανάλογες των ενδιαφερόντων και των κινητικών και 

νοητικών ικανοτήτων του.  

      Παίζοντας το παιδί µε τους συνοµηλίκους του, εφαρµόζοντας τους κανόνες και τους 

περιορισµούς του παιχνιδιού, µαθαίνει να ελέγχει τις κινήσεις του σώµατος του και να τις 

εναρµονίζει µε τις κινήσεις των άλλων παιδιών, ν’ αποκτά επίγνωση του εαυτού του και ν’ 

αναπτύσσει τις πνευµατικές του ικανότητες, από την απλή παρατήρηση, ως την κρίση, τη 

µνήµη και τη φαντασία. Είναι ξεκάθαρο, πόσο απαραίτητο είναι το παιχνίδι για τη 

φυσιολογική και την ψυχική υγεία του παιδιού. Γι’ αυτό επιβάλλεται να ενθαρρύνονται τα 

παιδιά ώστε να εκφράζονται µέσα από το παιχνίδι µε όσο το δυνατό µεγαλύτερη 

αυτενέργεια. Το παιδί έχει ανάγκη από ένα περιβάλλον γεµάτο πληροφορίες και 

ερεθίσµατα από την ίδια τη ζωή.  

      Ο ρόλος και η θέση του παιχνιδιού στη ζωή του παιδιού είναι πολύ σοβαρό και πάντα 

επίκαιρο ζήτηµα. Η βιβλιογραφία είναι τεράστια και οι προσεγγίσεις ποικίλλουν. Μια τόσο 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
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πολυδιάστατη και πολύπλοκη σχέση, όπως είναι η σχέση του παιδιού µε το παιχνίδι, 

πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο συστηµατικής µελέτης.  

      Η παρούσα εργασία αναπτύσσει τις βασικές ιδέες µιας νέας διαγνωστικής στρατηγικής 

που ονοµάζεται Αξιολόγηση Βασισµένη στο Παιχνίδι – Play Based Assessment και 

επικεντρώνεται στην εφαρµογή αυτού του νέου τρόπου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας που 

ανήκουν στο φάσµα του αυτιστικού συνδρόµου. Λίγες είναι οι έρευνες που έχουν 

χρησιµοποιήσει το συγκεκριµένο εργαλείο αξιολόγησης, ενώ καµία δεν το έχει εφαρµόσει 

σε παιδιά µε ∆ιάχυτη Αναπτυξιακή ∆ιαταραχή - Αυτισµό.  

      Πολλά σχολεία στις Η.Π.Α. έχουν ξεκινήσει να χρησιµοποιούν αυτή τη µέθοδο  

αξιολόγησης. Πιο συγκεκριµένα έχει χρησιµοποιηθεί µια ∆ιεπιστηµονική Αξιολόγηση 

Βασισµένη στο Παιχνίδι – Transdisciplinary Play Based Assessment ή T.P.B.A (Linder, 

1993). Σχεδιάστηκε για να εφαρµόζεται σε παιδιά από τη βρεφική ηλικία (6 µηνών) µέχρι 

και 6 ετών. Το Τ.Ρ.Β.Α. παρέχει την ευκαιρία για παρατηρήσεις της γνωστικής, κοινωνικής, 

συναισθηµατικής, γλωσσικής και κινητικής ανάπτυξης του παιδιού. Αυτή η µέθοδος 

αξιολόγησης έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά :  

α) είναι διεπιστηµονική  

β) συνδέει επιτυχώς την αξιολόγηση µε την παρέµβαση   

γ) είναι βασισµένη σε µια πολύ φυσική δραστηριότητα του παιδιού, το παιχνίδι. 

      Οι λόγοι που µε ώθησαν να ασχοληθώ µ’ αυτό το θέµα είναι κυρίως προσωπικοί. Η 

πρώτη ώθηση ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια, όταν ο υπεύθυνος καθηγητής µου, 

Αναστάσιος Ματσόπουλος, µου πρότεινε ως θέµα πτυχιακής εργασίας το συγκεκριµένο 

µοντέλο αξιολόγησης. Από την πρώτη στιγµή το θέµα αυτό µου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον 

και πάνω από όλα είχε να προσφέρει πολλά. Η ανάγκη και η επιθυµία αυτή ενισχύθηκε 

ακόµα περισσότερο όταν προχώρησα στην εφαρµογή αυτής της µεθόδου, όπου 

παρακολουθούσα από κοντά την πορεία των παιδιών.  

      Όλα τα παραπάνω λοιπόν συνηγόρησαν στο να συνεχίσω το συγκεκριµένο θέµα  στη 

διπλωµατική µου εργασία, να το επεκτείνω περισσότερο και να το εφαρµόσω σε παιδιά µε 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Το πρόβληµα του αυτισµού είναι ένα θέµα που πάντα 

ήθελα να ερευνήσω. Η επαφή µου µε τον αυτισµό καλώς ή κακώς ήταν µέσα από τα 

βιβλία. Αρχικά το ενδιαφέρον µου ξεκίνησε κατά την παρακολούθηση ενός µαθήµατος στο 

πανεπιστήµιο. Έκτοτε έχω διαβάσει κατά καιρούς διάφορα άρθρα και βιβλία πάνω στο 

θέµα. Ένα βιβλίο που τράβηξε την προσοχή µου είναι: ΑΥΤΙΣΜΟΣ…Μια αληθινή ιστορία 

αυτιστικού ατόµου. Σας παραθέτω αποσπάσµατα του βιβλίου (Grandin & Scariano, 1995: 

21-22):  

      …Ήµουν ένα «περίεργο παιδί». Ούτε που µιλούσα µέχρι τα τριάµισι χρόνια µου. Μέχρι 

εκείνη την ηλικία, τα ουρλιαχτά, τα τσιρίγµατα και τα µουρµουρητά ήταν οι µόνοι τρόποι 

που διέθετα για να επικοινωνώ, βλέπετε είχα χαρακτηριστεί αυτιστική…..Κατά τη διάρκεια 

πολλών χρόνων διάβασα αρκετά, ώστε να ξέρω ότι υπάρχουν ακόµα πολλοί γονείς και, 
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ναι, πολλοί ειδικοί, επίσης, οι οποίοι πιστεύουν ότι άπαξ και είσαι αυτιστικός, µένεις έτσι 

για πάντα. Αυτό σηµαίνει θλιβερές ζωές για πολλά παιδιά που διαγνώστηκαν, όπως εγώ 

στα παιδικά µου χρόνια, ως αυτιστικά. Είναι ακατανόητο γι’ αυτούς τους ανθρώπους ότι τα 

χαρακτηριστικά του αυτισµού µπορούν να µετριαστούν και να ελεγχθούν. Παρόλα αυτά, 

πιστεύω ακράδαντα ότι εγώ είµαι ζωντανή απόδειξη γι’ αυτό, γεγονός που φαίνεται να 

ισχύει ιδιαίτερα για αυτιστικά παιδιά που έχουν ικανότητες λογικής οµιλίας πριν από την 

ηλικία των πέντε χρόνων. 

      Σήµερα κοντεύω τα σαράντα. Είµαι µια επιτυχηµένη σχεδιάστρια κτηνοτροφικού 

εξοπλισµού, από τους ελάχιστους που υπάρχουν στον κόσµο. Εταιρείες απ’ όλο τον κόσµο 

µε καλούν για να τις συµβουλεύσω και να τις συµβουλευτώ και για να σχεδιάσω γι’ αυτές 

ειδικό εξοπλισµό. Συνεισφέρω τακτικά στα επαγγελµατικά έντυπα του τοµέα µου και µιλώ 

σε επαγγελµατικές διασκέψεις, σε όλη τη χώρα. Αυτή την εποχή, τελειώνω τη διατριβή 

µου πάνω στη ζωολογία. Η ζωή µου είναι φυσιολογική και εντελώς ανεξάρτητη, δίχως 

οικονοµικές στενοχώριες. 

      Πώς είναι δυνατόν ένα µικρό παιδί, στους γονείς του οποίου είχαν πει ότι θα έπρεπε 

να περάσει τη ζωή του σ’ ένα ίδρυµα, να φέρνει σε αµηχανία τους ειδικούς; Πώς 

προβάλλει στον πραγµατικό κόσµο ένα παιδί που έχει χαρακτηριστεί αυτιστικό; Έχω ακόµη 

ορισµένα προβλήµατα στις σχέσεις µου µε τους ανθρώπους. Ωστόσο, ελπίζω και 

αντιµετωπίζω τον κόσµο. 

      Μήπως τελικά βιαζόµαστε να χαρακτηρίσουµε ένα άτοµο µε ιδιαίτερες δεξιότητες ή 

ιδιαίτερα προβλήµατα; Ο καθένας µας είναι µια ιδιαίτερη περίπτωση. Τη στιγµή της 

γέννησης µας κανείς δεν ξέρει τι πρόκειται να γίνουµε, όλα είναι πιθανά και απίθανα.  

      Η εργασία αυτή απευθύνεται σε όλους όσους ενδιαφέρονται πραγµατικά να γνωρίσουν 

το παιδί και την πορεία της ανάπτυξης του µέσα από το παιχνίδι. Πάνω από όλα 

απευθύνεται στους γονείς και στους νηπιαγωγούς. Η εφαρµογή αυτής της µεθόδου έχει ως 

βασικό στόχο να βοηθήσει κυρίως το γονιό και τον/την νηπιαγωγό να φέρει καλύτερα εις 

πέρας τη βαρυσήµαντη αποστολή του.  

      Οι γονείς και οι νηπιαγωγοί πρέπει να παίζουν µε το παιδί από τα πρώτα χρόνια της 

ζωής του. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί της προσχολικής ηλικίας µπορούν να 

αναγνωρίσουν τη µάθηση µέσα σε καταστάσεις παιχνιδιού, µέσω της συστηµατικής 

παρατήρησης αυτών που συµβαίνουν κατά το παιχνίδι και των τρόπων µε τους οποίους 

εξελίσσεται το παιχνίδι κατά τη διάρκεια ενός σχολικού έτους. Τόσο οι γονείς όσο και οι 

εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αρπάζουν την ευκαιρία και να παρατηρούν το παιχνίδι των 

παιδιών τους. Η µέθοδος αυτή προσφέρει σηµαντικές πληροφορίες για γονείς και 

νηπιαγωγούς ως προς το που πρέπει και πως να παρέµβουν, για να επιλύσουν τα διάφορα 

προβλήµατα του παιδιού της προσχολικής ηλικίας. 

      Ορισµένες πλευρές της ανάπτυξης ενός παιδιού µπορούν να αξιολογηθούν εύκολα και 

µε κάποια σχετική ακρίβεια. Όσο αντικειµενικότερα είναι τα κριτήρια που 
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χρησιµοποιούνται σε µια αξιολόγηση, τόσο αντικειµενικότερη θα είναι αυτή, µολονότι 

κάποιος βαθµός υποκειµενικότητας είναι αναπόφευκτος, αφού άνθρωποι προσδιορίζουν τα 

κριτήρια. Πρέπει να έχουµε υπόψη µας ότι κανένας δεν είναι ποτέ σε θέση να γνωρίζει τα 

πάντα γύρω από ένα άλλο άτοµο, ώστε η αξιολόγηση του να είναι εξολοκλήρου 

αντικειµενική. 

      Εκείνο πάντως που έχει σηµασία είναι να επιδιώκουµε να µειώνουµε πάντοτε, όσο 

µπορούµε, το ρόλο που διαδραµατίζει η υποκειµενική κρίση στην αξιολόγηση, πράγµα που 

επιτυγχάνεται σε κάποιο βαθµό µε τη συλλογή αντικειµενικών πληροφοριών και τη 

συστηµατική επεξεργασία τους.  

      Η επιλογή και η διάταξη των θεµάτων της παρούσας εργασίας χωρίστηκε σε πέντε 

κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί το θεωρητικό υπόβαθρο, στο οποίο προσπαθήσαµε 

να  κάνουµε µια εννοιολογική αποσαφήνιση δύο σηµαντικών όρων, της αξιολόγησης και 

του παιχνιδιού, και τονίσαµε τη σηµασία τους στη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών. 

      Επίσης αναφέραµε διάφορες µορφές αξιολόγησης της γνωστικής ανάπτυξης, όπως 

είναι τα σταθµισµένα τεστ νοηµοσύνης, και αναλύσαµε εκτενέστερα την Αξιολόγηση 

Βασισµένη στο Παιχνίδι – Transdisciplinary Play Βased Assessment. Τέλος, παρουσιάσαµε 

τον αυτισµό και τα βασικά χαρακτηριστικά του γνωρίσµατα και κάναµε αναφορά στο 

σύνδροµο Asperger και πώς αυτό διαφοροποιείται από τον αυτισµό.       

      Στο δεύτερος κεφάλαιο, που αποτελεί την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, 

παρουσιάζεται η Αξιολόγηση Βασισµένη στο Παιχνίδι (Transdisciplinary Play Based 

Assessment) στα πλαίσια πρόσφατων επιστηµονικών ερευνών. Επιπλέον, αναφέρονται 

έρευνες για το παιχνίδι των παιδιών µε ∆ιάχυτη Αναπτυξιακή ∆ιαταραχή – Αυτισµό.  

      Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα στάδια που ακολουθήσαµε για την διεξαγωγή 

της παρούσας έρευνας. Αρχικά αναφέραµε τον προβληµατισµό και το ερευνητικό µας κενό 

και έπειτα θέσαµε τους στόχους της έρευνας. Η έρευνα µας αποτελεί µελέτη τριών 

περιπτώσεων. Βασικός σκοπός της είναι να αξιολογήσει τη γνωστική ανάπτυξη παιδιών 

που ανήκουν στο φάσµα του αυτισµού, χρησιµοποιώντας ως εργαλείο αξιολόγησης την 

Αξιολόγηση Βασισµένη στο Παιχνίδι (Transdisciplinary Play-based assessment). Στη 

συνέχεια παρουσιάσαµε αναλυτικά τη µεθοδολογία που χρησιµοποιήσαµε (δείγµα, µέσα 

συλλογής δεδοµένων, διεξαγωγή ερευνητικής διαδικασίας).  

      Στο τέταρτο κεφάλαιο έγινε η παρουσίαση των αποτελεσµάτων και η σχετική συζήτηση 
αυτών. Τέλος, στο πέµπτο κεφάλαιο κάναµε µια συνολική ερµηνεία των αποτελεσµάτων 

και προβήκαµε σε συµπεράσµατα για µελλοντικές ερευνητικές προτάσεις και εφαρµογές 

της παρούσας έρευνας στην προσχολική εκπαίδευση. Στα παραρτήµατα παραθέσαµε τις 

οδηγίες παρατήρησης της γνωστικής και κοινωνικό-συναισθηµατικής ανάπτυξης, τις 

εξελικτικές νόρµες για την κάθε ηλικία, τα φύλλα παρατήρησης που χρησιµοποιήσαµε 

στην έρευνα, καθώς και τα έντυπα συγκατάθεσης που υπέγραψαν οι γονείς και εικόνες 

του χώρου διεξαγωγής της έρευνας.      
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      Υπάρχουν πολλοί ειδικοί τρόποι να ορίσει κανείς την αξιολόγηση, ανάλογα µε τις 

ιδιαίτερες απαιτήσεις της περίπτωσης στην οποία χρησιµοποιεί τον όρο αυτό. Αξιολόγηση, 

µε την ευρύτερη έννοια του όρου, σηµαίνει γενικά «την προσπάθεια να προσδιορίσουµε 

την αξία κάποιου πράγµατος, κάποιας διαδικασίας, κάποιου προσώπου κ.τ.λ.» 

(∆ηµητρόπουλου, 1997: 18). Ένας άλλος ορισµός που δίνεται είναι ότι αξιολόγηση είναι η 

έκφραση του αποτελέσµατος, της σύγκρισης των µετρήσεων µεταξύ τους ή προς κάποιο 

καθορισµένο υπόδειγµα (Καρακατσάνη, 1994: 3). 

      Σύµφωνα µε τον Α. Καψάλη (1994: 11) αξιολόγηση είναι «η διαδικασία κατά την 

οποία αποδίδουµε µια αξία σε κάτι σύµφωνα µε συγκεκριµένα κριτήρια που 

χρησιµοποιούµε. Η αξιολόγηση προϋποθέτει την µέτρηση, κατά την οποία καθορίζεται το 

ποσοτικό µέγεθος ενός πράγµατος µε βάση µια δεδοµένη µονάδα µέτρησης. Από την 

πλευρά της η µέτρηση προϋποθέτει την εξέταση, τη συλλογή δηλαδή στοιχείων στα οποία 

θα στηριχθεί η µέτρηση, και καταλήγει στην έκφραση του αποτελέσµατος αυτής της 

διαδικασίας µε τη βαθµολογία». 

      Ειδικότερα, µε τον όρο αξιολόγηση εννοούµε τη διαδικασία που αποβλέπει να 

προσδιορίσει, όσο πιο συστηµατικά, έγκυρα, αξιόπιστα και αντικειµενικά γίνεται, την 

καταλληλότητα, τη λειτουργικότητα και το αποτέλεσµα µιας διδακτικής και παιδαγωγικής 

δραστηριότητας σε σχέση µε τους στόχους της αλλά και µε συγκεκριµένη µεθοδολογία 

(Κωνσταντίνου, 2000 : 15). 

      Η αξία των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης εξαρτάται από ορισµένες προϋποθέσεις. 

Οι σπουδαιότερες από αυτές τις προϋποθέσεις είναι η εγκυρότητα, η αξιοπιστία, η 

αντικειµενικότητα, η διακριτικότητα και η πρακτικότητα. Όταν πληρούνται όλοι αυτοί οι 

όροι τότε µπορούµε να µιλάµε για µια καλή αξιολόγηση (Κασσωτάκη, 1981: 219).  

      Η γνωστική ανάπτυξη είναι ένα από τα πιο σύνθετα φαινόµενα. Πρόκειται για την 

ικανότητα και τη διαδικασία εκείνη µε την οποία «ο άνθρωπος συλλέγει πληροφορίες από 

το περιβάλλον, τις επεξεργάζεται λογικά, τις αποτυπώνει, τις διατηρεί στο κεντρικό 

νευρικό του σύστηµα και τις χρησιµοποιεί για την προσαρµογή του σε νέες καταστάσεις, 

στη λύση προβληµάτων και στην περαιτέρω ανάπτυξη της ικανότητας για µάθηση και 

σκέψη» (Κακαβούλη, 1993 : 19).  

Κεφάλαιο   1o  

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
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      Ο όρος «γνωστικό» αναφέρεται «στο σύνολο των νοητικών δραστηριοτήτων ενός 

ατόµου, σε ικανότητες γνώσης και κατανόησης του κόσµου γύρω του. Ο όρος 

περιλαµβάνει όλες τις διαδικασίες που εµπλέκονται στη σκέψη και σε άλλες πνευµατικές 

δραστηριότητες καθώς και επιµέρους ικανότητες, όπως είναι η λογική, η µνήµη, η 

προσοχή, η ικανότητα επίλυσης προβληµάτων, η δηµιουργική σκέψη και η ικανότητα 

πνευµατικής αναπαράστασης αντικειµένων και εµπειριών» (∆ηµητρίου-Χατζηνεοφύτου, 

2001 : 320). Κατά την περίοδο µεταξύ 3-6 ετών οι γνωστικές ικανότητες του παιδιού 

αυξάνονται και διευρύνονται µε πολύ γρήγορο ρυθµό. Η αντίληψη του παιδιού αποκτά 

περισσότερη ακρίβεια και οξύτητα, ενώ αυξάνεται ο έλεγχος που µπορεί να ασκεί στην 

προσοχή και τη µνήµη. Η φαντασία οργιάζει και οι ικανότητες του παιδιού για λογική 

σκέψη διευρύνονται. 

      Καθόλη τη διάρκεια της προσχολικής περιόδου τα παιδιά εξακολουθούν να µαθαίνουν 

κυρίως µέσα από τις δικές τους δραστηριότητες και εµπειρίες, παίρνοντας δηλαδή στα 

χέρια τους διάφορα αντικείµενα, τοποθετώντας τα µαζί ή διαχωρίζοντας τα, βάζοντας τα 

σε κατηγορίες κ.τ.λ. Μέσα από τους συστηµατικούς πειραµατισµούς που διενεργούν τα 

παιδιά της ηλικίας αυτής αποκτούν σταδιακά διάφορες ικανότητες, όπως (Κακαβούλη, 

1993 : 295 -303): 

1. Την ικανότητα να σχηµατίζουν λογικές κατηγορίες και να ταξινοµούν διάφορα 

αντικείµενα µε βάση κάποια οµοιότητα τους, να διακρίνουν σχέσεις οµοιότητας και 

διαφοράς καθώς και να αντιλαµβάνονται καλύτερα το όλο από τα µέρη του.  

2. Την ικανότητα να χειρίζονται αριθµητικές έννοιες και να τοποθετούν διάφορα 

αντικείµενα σε ακολουθίες (σειροθέτηση). Το παιδί της προσχολικής ηλικίας αρχίζει 

να διαπιστώνει ότι υπάρχουν σχέσεις µεταξύ των πραγµάτων σε αριθµητική βάση. 

3. Την ικανότητα για διατήρηση – δηλαδή την ικανότητα να αναγνωρίζουν ότι 

ορισµένες ιδιότητες των αντικειµένων (π.χ. µάζα, όγκος, αριθµός, βάρος) 

παραµένουν σταθερές, έστω και αν υπάρξουν µεταβολές στην εµφάνιση των 

αντικειµένων.  

      Η συµβολική σκέψη αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό της προσχολικής ηλικίας. Το παιδί 

µπορεί να βρίσκεται σε ένα µέρος και να φαντάζεται κάποιο άλλο, µπορεί να δηµιουργεί 

χαρακτήρες για τα παιχνίδια του και να πλάθει διάφορες ιστορίες και σενάρια. Το παιχνίδι 

της προσποίησης πραγµατικά οργιάζει κατά την περίοδο αυτή της ζωής του παιδιού. Η 

γλώσσα του παιδιού σηµειώνει παράλληλα µε τη νόηση µεγάλα άλµατα, το λεξιλόγιο του 

παιδιού επεκτείνεται συνεχώς, ενώ αυξάνεται η πολυπλοκότητα στο περιεχόµενο του 

λόγου του.   

      Μέσα λοιπόν από την αντίληψη, την προσοχή, τη µνήµη και τη φαντασία του το παιδί 

της προσχολικής ηλικίας αρχίζει να οικοδοµεί ένα νοητικό µοντέλο του κόσµου και των 

ανθρώπων που το περιβάλλουν.  
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      Η αξιολόγηση της γνωστικής ανάπτυξης παιδιών προσχολικής ηλικίας αποτελεί ένα 

σπουδαίο κοµµάτι κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αξιολογώντας σε πρώιµο στάδιο τη 

νοητική ανάπτυξη κάθε παιδιού, µπορούµε να µάθουµε και να προλάβουµε τυχόν 

προβλήµατα του παιδιού σε συγκεκριµένους τοµείς της γνωστικής του ανάπτυξης.  

      Προκειµένου να αξιολογήσουµε τη συµπεριφορά, τις επιδόσεις ή τις δυσκολίες ενός 

παιδιού τόσο σε επίπεδο πρώιµης ανίχνευσης όσο και σε επίπεδο διάγνωσης, συχνά 

χρησιµοποιούµε τυποποιηµένα κριτήρια αξιολόγησης τα λεγόµενα τεστ. Σύµφωνα µε το 

Zazzo (Βάµβουκας, 1993:283), τεστ είναι «µια αυστηρά καθορισµένη δοκιµασία ως προς 

τις συνθήκες εφαρµογής και τον τρόπο της βαθµολογίας της, η οποία επιτρέπει να 

προσδιορίζεται η θέση ενός υποκειµένου σε σχέση µε έναν πληθυσµό που είναι βιολογικά 

και κοινωνικά επακριβώς καθορισµένος». Τα πιο σπουδαία χαρακτηριστικά για τον 

καθορισµό µιας δοκιµασίας ως τεστ είναι : η τυποποίηση, η στάθµιση, η αξιοπιστία και η 

εγκυρότητα.  

      Η σωστή χρήση των τεστ στην προσχολική ηλικία µας δίνει τη δυνατότητα συλλογής 

αντικειµενικών πληροφοριών σχετικά µε τις ανάγκες ή δυσκολίες ενός παιδιού. Οι 

πληροφορίες αυτές µπορούν να αξιοποιηθούν στο σχεδιασµό και την εφαρµογή 

κατάλληλων θεραπευτικών ή εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Τα τεστ έχουν κατά καιρούς 

δεχτεί αυστηρές κριτικές ως προς τη χρησιµότητα και την αποτελεσµατικότητά τους, αλλά, 

παρά τα ενδεχόµενα µειονεκτήµατά τους,  γεγονός είναι ότι αποτελούν πολύτιµα εργαλεία 

στα χέρια των ειδικών που γνωρίζουν πώς να χρησιµοποιήσουν τις πληροφορίες που 

παίρνουν από αυτά. Πολλά από αυτά χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε άλλες µεθόδους 

εναλλακτικής αξιολόγησης ή σε συνδυασµό µε ιατρικές εξετάσεις κ.τ.λ. (Αλεξόπουλου, 

1998 : 62).  

      Η αξιολόγηση της νοητικής ανάπτυξης κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού 

είναι έργο δύσκολο. Με τη βοήθεια ψυχοµετρικών κλιµάκων µπορεί να αξιολογηθεί η 

ανάπτυξη του βρέφους σε διάφορους τοµείς. Σήµερα χρησιµοποιούνται ψυχοµετρικές 

κλίµακες, όπως οι κλίµακες Bayley ή το Denver Developmental Screening Test, 

περισσότερο για την αξιολόγηση της ψυχοκινητικής και αισθητηριακής πλευράς της 

νοηµοσύνης του βρέφους και χρησιµεύουν ιδιαίτερα στον εντοπισµό βρεφών που 

παρουσιάζουν αποκλίσεις από το φυσιολογικό στο νοητικό ή σε άλλους τοµείς ανάπτυξης. 

Ο έγκαιρος εντοπισµός τέτοιων περιπτώσεων είναι µεγάλης σηµασίας, εφόσον τότε µπορεί 

να προσφερθεί στο παιδί κατάλληλη φροντίδα και αγωγή (Μέλλον, 1998 : 56).  

      Καθώς οι γλωσσικές και άλλες ανώτερου επιπέδου νοητικές ικανότητες αρχίζουν να 

αναπτύσσονται κατά το δεύτερο ήµισυ του πρώτου έτους της ζωής, ο εντοπισµός 

σηµαντικών αποκλίσεων από το φυσιολογικό δεν είναι δυνατός παρά κοντά στα δεύτερα 

γενέθλια του παιδιού. Για το παιδί των 2 ½ ετών η αξιολόγηση µπορεί να γίνει µε χρήση 

διαφόρων τεστ, όπως το Kaufman Battery for Children (K.B.C.), τις κλίµακες αξιολόγησης 

της νοηµοσύνης Stanford-Binet κ.α. (Κουλάκογλου, 1998 : 97).  Τα αποτελέσµατα των 
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τεστ αξιολόγησης της νοηµοσύνης καθίστανται πιο έγκυρα για παιδιά ηλικίας άνω των 

τριών ετών.  

      Αν και όλα τα προαναφερθέντα ψυχοµετρικά εργαλεία είναι υψηλοτάτων 

προδιαγραφών, εν τούτοις η διάγνωση διαµέσου ενός τέτοιου τεστ µε ένα παιδί 2-6 ετών 

εµπεριέχει κάποιους περιορισµούς. Ο βαθµός στον οποίο το παιδί θα συνεργαστεί µε τον 

εξεταστή για τη διεκπεραίωση ενός τεστ ποικίλλει και εξαρτάται από πολλούς και 

διάφορους παράγοντες. Πολλά νήπια που εξετάζονται έχουν επιδόσεις χαµηλότερες από 

τις πραγµατικές τους ικανότητες, επειδή ακριβώς δεν καταφέρνουν να συνεργαστούν όσο 

πρέπει κατά τη διεξαγωγή της εξέτασης. Οι περιορισµοί αυτοί λοιπόν πηγάζουν από: 1) τα 

σταθµισµένα τεστ είναι δοµηµένα και δεν τα ακολουθεί εύκολα ένα παιδί και 2) δίνουν 

πληροφορίες για ορισµένους τοµείς της γνωστικής ανάπτυξης.  
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      Το παιχνίδι αποτελεί ουσιώδη παράγοντα για την οµαλή εξέλιξη του παιδιού και τη 

φυσιολογική του προσαρµογή στη ζωή. Χαρακτηρίζεται ως ένα «γενικό φαινόµενο που 

παρατηρούµε κυρίως στον αναπτυσσόµενο άνθρωπο, το οποίο εκδηλώνεται ελεύθερα, 

αυτόβουλα και αβίαστα ως ακαταµάχητη εσωτερική παρόρµηση για ελεύθερη κίνηση και 

χαροποιό δράση» (Μαρινοπούλου, 1982 : 96).  

      ∆ιάφοροι ορισµοί έχουν δοθεί για το παιχνίδι. Ο Fröbel ορίζει το παιχνίδι ως το φυσικό 

ξεδίπλωµα των σπόρων της παιδικής ηλικίας, ενώ ο Patrick το ορίζει ως τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες που είναι ελεύθερες και αυθόρµητες και που επιδιώκονται γι’ αυτό που 

είναι (Σέργη, 1995: 49). Οι Bekoff και Byers (1981: 34) ορίζουν το παιχνίδι ως όλες τις 

κινητικές δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα µετά τη γέννα και φαίνεται να µην έχουν 

κανένα σκοπό, τουλάχιστον όχι εµφανή. Το παιχνίδι είναι ένας σηµαντικός συντελεστής 

στη διαµόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού κατά τα διάφορα στάδια της ανάπτυξης 

του. Το παιχνίδι στο παιδί είναι η αναζήτηση της αυτοεπιβεβαίωσης και σχετίζεται άµεσα µε 

την προσωπικότητα του.  

      Η απάντηση στο ερώτηµα τι είναι παιχνίδι προϋποθέτει την κοινή αναγνώριση κάποιων 

καθολικών χαρακτηριστικών που διαφοροποιούν το παιχνίδι από άλλες δραστηριότητες. 

Ορισµένοι µελετητές υποστηρίζουν ότι δεν είναι απαραίτητο να δοθεί ένας ορισµός για το 

παιχνίδι. Άλλοι πάλι προσπαθούν να αποδώσουν τον ορισµό του παιχνιδιού µε σαφήνεια. 

Ο Johan Huizinga (1989 : 49) ορίζει το παιχνίδι «ως µια εθελοντική δραστηριότητα ή 

απασχόληση, η οποία πραγµατοποιείται µέσα σε κάποια καθορισµένα τοπικά και χρονικά 

όρια, σύµφωνα µε κανόνες ελεύθερα αποδεκτούς αλλά απολύτως δεσµευτικούς, 

αποτελώντας αυτοσκοπό και συνοδευόµενη από ένα αίσθηµα έντασης, χαράς και από τη 

συνείδηση ότι είναι κάτι διαφορετικό από τη συνήθη ζωή». Οι προσπάθειες ορισµού του 

παιχνιδιού έχουν ταξινοµηθεί σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες (Rubin, Fein & 

Vandenberg, 1983: 698-701)  : το παιχνίδι ορίζεται α) ως µια σειρά χαρακτηριστικών που 

προκύπτουν από τις βιολογικές ή ψυχολογικές προδιαθέσεις του παιδιού (play as 

disposition ), β) ως παρατηρήσιµη συµπεριφορά (play as observable behavior) και γ) ως 

συγκεκριµένο πλαίσιο (play as context). 

    Ο τρόπος µε τον οποίο λειτουργεί η σκέψη των παιδιών αποκαλύπτεται συχνά µέσα από 

το παιχνίδι. Μερικοί ερευνητές έχουν την άποψη ότι οι αλλαγές στον τρόπο που παίζουν 

τα παιδιά είναι παράλληλες µε τις αλλαγές που γίνονται στη σκέψη τους ως αποτέλεσµα 

της ανάπτυξης τους. Αν και οι ειδικοί έχουν διαφορετικές απόψεις ως προς την ερµηνεία 

του όρου παιχνίδι, πολλοί από αυτούς συµφωνούν ότι το παιχνίδι έχει εξ ορισµού τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά (Garvey, 1977: 34) : 

1. Το παιχνίδι είναι πηγή ευχαρίστησης και απόλαυσης. Ακόµη και όταν τα σηµάδια 

της ευχαρίστησης δεν είναι έκδηλα, η δραστηριότητα αυτή δίνει ικανοποίηση, ενώ 
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η ενίσχυση για το παιδί προέρχεται από την ίδια τη δραστηριότητα και όχι από 

κάποιο εξωτερικό κίνητρο. 

2. Το παιχνίδι δεν εξυπηρετεί κάποιο συγκεκριµένο σκοπό. Τα κίνητρα του παιδιού 

είναι υποκειµενικά . Ο παίχτης απολαµβάνει τις µεθόδους που χρησιµοποιεί και 

αυτές αποτελούν αυτοσκοπό, δεν πραγµατοποιούνται δηλαδή επειδή τον 

ενδιαφέρει άµεσα το ίδιο το αποτέλεσµα των πράξεων του. Για παράδειγµα όταν 

παίζουν στην τσουλήθρα τα παιδιά ενδιαφέρονται λιγότερο για τη µετακίνηση από 

άνω προς τα κάτω και πολύ περισσότερο για τους τρόπους µε τους οποίους 

κατρακυλούν, καθώς και για την ταχύτητα τους. Αν το παιδί παίζει ή όχι 

καθορίζεται όχι από το τι ακριβώς κάνει αλλά από τον τρόπο µε τον οποίο βιώνει. 

3. Το παιχνίδι είναι ανθρώπινο και θεληµατικό, µια δραστηριότητα που επιλέγεται 

ελεύθερα από το άτοµο και σε καµιά περίπτωση δεν είναι υποχρεωτικό. Το παιδί 

αναµιγνύεται αυθόρµητα και ενεργά στο παιχνίδι τη στιγµή που εκείνο θέλει και όχι 

επειδή κάποιος θα του το επιβάλει. 

4. Το παιχνίδι µοιάζει µε τις δραστηριότητες της πραγµατικότητας, διαφέρει ωστόσο 

από αυτές στο ότι κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού η πραγµατικότητα αναιρείται και 

δεν ισχύουν οι συνήθεις συνέπειες µιας πράξης. Για παράδειγµα, η ελλιπής 

ικανότητα του παιδιού να κουµπώνει τα κουµπιά του µπορεί να είναι η αιτία που θα 

καθυστερήσει να πάει στο νηπιαγωγείο, ενώ κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού µε την 

κούκλα του η καθυστέρηση στη διαδικασία δεν αποτελεί κανένα πρόβληµα . 

5. Το παιχνίδι διέπεται από τους δικούς του κανόνες, οι οποίοι καθορίζονται κατά τη 

διάρκεια του και µπορεί να διαφοροποιούνται κάθε φορά ανάλογα µε τις 

προτιµήσεις και τις διαθέσεις των ατόµων που συµµετέχουν. Για παράδειγµα, όταν 

τα παιδιά παίζουν µε τις κούκλες τους δεν υπάρχουν συγκεκριµένοι κανόνες, αλλά 

συνήθως υπάρχει µια σιωπηρή συµφωνία ανάµεσα τους ότι θα υπάρχει µια µητέρα, 

ένας πατέρας και τα παιδιά . 

    Με το παιχνίδι τα παιδιά µεταµορφώνουν εικόνες του δικού τους µέλλοντος και 

χρησιµοποιούν το παιχνίδι για να διαπραγµατευτούν και να λύσουν θέµατα εξουσίας και 

ταυτότητας στις τωρινές τους σχέσεις (James, 1993: 17). Υπάρχουν στενές σχέσεις 

ανάµεσα στο παιχνίδι και στις διαδικασίες της διδασκαλίας και της µάθησης. Η σχέση 

ανάµεσα στη διαδικασία του παιχνιδιού και τη µάθηση αποδίδεται µε ένα τριπλό τρόπο 

(Πανταζή, 1997: 19-20) : 

α) Πρέπει κανείς να µάθει κάτι, για να µπορεί να παίξει. 

β) Το παιχνίδι βοηθάει ώστε να κατανοηθεί σαφέστερα και να διασφαλιστεί αυτό που έχει 

µάθει κάποιος. 

γ) Η διαδικασία µάθησης τελειώνει µε µια φάση στην οποία, ότι έχει µάθει κανείς 

διασφαλίζεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε αυτό να είναι κάθε φορά στη διάθεση του µε τη 

µορφή παιχνιδιού.   
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    Στα παιδιά παιχνίδι είναι η έκφραση της ζωής. Η αγάπη για το παιχνίδι συνοδεύεται από 

µια ανεξάντλητη ευχαρίστηση στο να κάνουν κάτι σπουδαίο. Ένα γερό παιδί παίζει περίπου 

15.000 ώρες στα πρώτα έξι χρόνια της ζωής του κι άλλες 10.000 ώρες στη διάρκεια της 

σχολικής του ηλικίας (Σαµλίδης, 1988: 80).  

      Η σηµασία και η επίδραση του παιχνιδιού στην οµαλή εξέλιξη των νοητικών 

λειτουργιών και στην ανάπτυξη των νοητικών δεξιοτήτων, δεν φαίνεται να λαµβάνεται 

σοβαρά υπόψη στο σχεδιασµό και στην εφαρµογή των αναλυτικών προγραµµάτων για την 

εκπαίδευση παιδιών µε ειδικές ανάγκες. Εντούτοις, έχει διεθνώς υποστηριχτεί ότι µέσω του 

παιχνιδιού, τα παιδιά όλου του κόσµου, µε ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 

µαθαίνουν να ζουν και να ασκούν δεξιότητες κοινωνικές, συναισθηµατικές, σωµατικές και 

νοητικές. Παιδιά που δεν έπαιξαν ή που δεν παίζουν θα δυσκολευτούν να επιβιώσουν στη 

σηµερινή κοινωνία. Το παιχνίδι δεν είναι λοιπόν «πολυτέλεια» στη ζωή του παιδιού κι 

ακόµα περισσότερο δεν αποτελεί χάσιµο χρόνου για το παιδί µε µαθησιακές δυσκολίες και 

προβλήµατα συµπεριφοράς (Πολυχρονοπούλου, 1990: 60- 65).  

      Το παιχνίδι αποδεικνύεται άριστο µέσο αγωγής, καθόσον προκύπτουν από αυτό πολλές 
παιδαγωγικές ωφέλειες. Πρώτα απ’ όλα αποτελεί το σπουδαιότερο µέσο ψυχαγωγίας για το 

παιδί και συµβάλλει στη σωµατική του ανάπτυξη. Συντελεί επίσης και στην πνευµατική 

καλλιέργεια και την κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, καθώς και στην καλλιέργεια του 

συναισθήµατος και της σκέψης ( Thyssen, 2001: 247 ). 

      Κατά την προσχολική ηλικία ο κόσµος του παιδιού διευρύνεται. Όχι µόνο επειδή το 

παιδί αποκτά συνεχώς νέα γνώση για τα φαινόµενα γύρω του, αλλά επειδή το παιδί έχει 

περισσότερες ευκαιρίες για συµµετοχή σε δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα έξω από 

το στενό πλαίσιο της οικογένειας. Η συµβολή του παιχνιδιού στην ανάπτυξη του παιδιού 

είναι πολύπλευρη και σηµαντική. Έτσι, η µελέτη του παιδικού παιχνιδιού δεν µπορεί να 

αγνοήσει τοµείς όπως ο βιολογικός, ο συναισθηµατικός, ο γνωστικός και ακόµη εκείνος 

που αφορά στην κοινωνικοποίηση του παιδιού. Ιδίως το συµβολικό παιχνίδι ασκεί 

σηµαντική επίδραση στη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού. Το παιχνίδι αποτελεί ουσιαστικό 

τµήµα της αναπτυξιακής διαδικασίας και η παρουσία του ή η απουσία του θα µπορούσε να 

επιφέρει σηµαντικές διαφορές στη συµπεριφορά (Κανάκης, 1990: 22). 

      Η µεγάλη σηµασία και ο ξεχωριστός ρόλος του παιχνιδιού στην γνωστική ανάπτυξη 

του παιδιού πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη απ’ όλους όσοι ασχολούνται µε την 

εκπαίδευση και την κοινωνική προσαρµογή του (Πολυχρονοπούλου, 1990: 65). 
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      Ο Ελβετός φιλόσοφος J. Piaget διακρίνει τις παρακάτω τρεις µορφές παιχνιδιού 

(Κουτσουβάνου, 1994: 71-73, Κρασανάκη, 1996: 92-96) :  

 Το παιχνίδι της άσκησης : Η µορφή αυτή του παιχνιδιού εµφανίζεται από τους 

πρώτους µήνες της ζωής του ανθρώπου και ανήκει στα λειτουργικά παιχνίδια, λόγω της 

σηµασίας του για την ψυχοσωµατική εξέλιξη του παιδιού. Το παιχνίδι της άσκησης 

εκδηλώνεται αρχικά µε απλές φωνητικές και κινητικές εκδηλώσεις, ενώ σ’ αυτό το παιδί 

συνδυάζει προοδευτικά τις απλές κινήσεις µε τη χρήση διαφόρων αντικειµένων του 

εξωτερικού κόσµου (White, 1995: 23). Χρονολογικά, λοιπόν, στην πνευµατική 

δραστηριότητα του παιδιού, εµφανίζεται κυρίως από το 2ο µέχρι και το 18ο µήνα της 

αισθησιοκινητικής περιόδου. 

 Το συµβολικό παιχνίδι : Πρωτοπαρουσιάζεται στις αρχές του δεύτερου έτους και 

γίνεται εµφανέστατο γύρω στον 18ο µήνα της ηλικίας. Με το συµβολικό παιχνίδι το νήπιο 

µπορεί να µιµείται πράγµατα και γεγονότα που δεν είναι άµεσα παρόντα και να αναπαριστά 

ένα αντικείµενο που τυγχάνει να είναι απόν µε ένα άλλο που έχει. Ένα κουτί γίνεται 

κρεβατάκι της κούκλας ή ένα µακρόστενο σκληρό χαρτονάκι γίνεται το ακουστικό του 

τηλεφώνου. Ο Piaget βλέπει λ.χ. το κουτί ως το σηµαίνον και το κρεβατάκι ως το 

σηµαινόµενον. Το παιδί επινοεί το σηµαίνον, για να αντικαταστήσει ή να αναπαραστήσει το 

σηµαινόµενο, το οποίο υπάρχει στη σκέψη του παιδιού ως πνευµατική εικόνα.  

    Το νήπιο συµβολίζει και αναπαριστάνει όχι µόνο αντικείµενα αλλά και ενέργειες. 

Αναπαριστάνει κυρίως ανθρώπινες δραστηριότητες, τις οποίες παρατηρεί στο γύρω 

περιβάλλον του. Με το συµβολικό παιχνίδι σχετίζεται και το µιµητικό, µε το οποίο εκτελεί 

πράξεις που βλέπει να κάνουν οι µεγαλύτεροι, αλλά χωρίς να επιδιώκει κάποιο 

συγκεκριµένο σκοπό και χωρίς να χρησιµοποιεί τα πραγµατικά αντικείµενα, που 

χρησιµοποιούν οι µεγάλοι µε τους οποίους θέλει να ταυτιστεί. Το συµβολικό παιχνίδι δεν 

αποτελεί µόνο µια απλή εκδήλωση της φαντασίας, αλλά µια λειτουργία αφοµοίωσης του 

πραγµατικού. Ένα σηµαντικό στοιχείο είναι ότι τα περισσότερα συµβολικά παιχνίδια, εκτός 

από τις κατασκευές της φαντασίας, απαιτούν σύνθετες πράξεις και κινήσεις. 

 Το παιχνίδι των κανόνων : Αυτή η µορφή παιχνιδιού προϋποθέτει διαπροσωπικές ή 

κοινωνικές σχέσεις και απαιτεί υψηλότερο βαθµό προσαρµοστικότητας. Το παιχνίδι 

κανόνων προϋποθέτει κοινή αποδοχή του παιχνιδιού από τους συµπαίκτες, ενώ στις 

προηγούµενες µορφές παιχνιδιού δε γίνεται λόγος για αποδοχή και τήρηση κανόνων.  

    Το παιχνίδι των κανόνων οργανώνεται από το τέταρτο µέχρι το έβδοµο έτος. Αν και 

αργεί να εµφανιστεί, θα συνεχίσει την εξέλιξη του σ’ όλη τη ζωή. ∆ίνει ένα ξεχωριστό 

χρώµα στην οµαδική ζωή και τη σφραγίζει µε τις ποικίλες µορφές του. Το παιχνίδι αυτό 

απαιτεί τουλάχιστον δύο πρόσωπα και µια σειρά κανόνων δράσεως. Ανάλογα µε τις 

δραστηριότητες που περιλαµβάνει, το παιχνίδι µπορεί να έχει χαρακτήρα αισθησιοκινητικό 

ή πνευµατικό. 
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    Μια πιο σύγχρονη προσπάθεια ταξινόµησης του παιδικού παιχνιδιού εισηγείται ότι το 

παιδί κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του περνά µέσα από τα εξής είδη παιχνιδιού (Bee, 

1989: 13-15, Cohen, 1993: 48-50) : 

α) Αισθησιοκινητικό παιχνίδι κατά τους πρώτους µήνες ζωής µε κύριο χαρακτηριστικό την 

εξερεύνηση και το χειρισµό διαφόρων αντικειµένων µε χρήση διαφόρων 

αισθησιοκινητικών στρατηγικών (βάζοντας τα αντικείµενα στο στόµα, κουνώντας τα, 

ρίχνοντας τα κ.τ.λ.). 

β) Πρώτο παιχνίδι προσποίησης στην αρχή του δεύτερου έτους, όπου το παιδί 

προσποιείται ότι χρησιµοποιεί κάποια αντικείµενα. Το παιδί είναι ακόµη προσανατολισµένο 

στο ίδιο του το σώµα. 

γ) Παιχνίδι προσποίησης µε περίπλοκη χρήση αντικειµένων, όπου το νήπιο (15-21 µηνών) 

αρχίζει να συσχετίζει το παιχνίδι προσποίησης µε αντικείµενα ή άλλους ανθρώπους µε τον 

ίδιο του τον εαυτό (Winnicott, 1989: 93-95).  

δ) Παιχνίδι προσποίησης µε αντικατάσταση, όπου το νήπιο των 2 και 3 ετών χρησιµοποιεί 

αντικείµενα για να συµβολίζει κάποια άλλα. 

ε) Κοινωνιοδραµατικό παιχνίδι το οποίο παρουσιάζεται γύρω στην ηλικία των 5 ετών, 

όπου το παιδί παίζει άνετα κάποιους ρόλους και προσποιείται ότι είναι κάποιος άλλος. Είναι 

παιχνίδι υπόκρουσης, όπου δύο ή περισσότερα παιδιά υποδύονται διάφορους κοινωνικούς 

ρόλους (Cole & Cole, 2002: 166). Για να θεωρηθεί ένα παιχνίδι ως κοινωνιοδραµατικο, θα 

πρέπει το παιδί : 

- να µιµηθεί ή να παίξει ένα ρόλο, 

- να χρησιµοποιήσει αντικείµενα και να τους δώσει σηµασία προβάλλοντας τα, 

- να χρησιµοποιήσει το λόγο στις αναπαραστάσεις του, 

- να συµµετέχει στο παιχνίδι τουλάχιστον για πέντε λεπτά, 

- να αλληλεπιδρά µε άλλα παιδιά, 

- να χρησιµοποιεί τη γλωσσική επικοινωνία µε δύο ή περισσότερα παιδιά (Σέργη, 

1995: 53).  

στ) Παιχνίδι ρόλων, όπου το παιδί γύρω στα έξι του χρόνια αναθέτει ρόλους σε άλλα 

παιδιά και προγραµµατίζει σκόπιµα δραστηριότητες που περιλαµβάνουν προσποίηση 

διαφόρων ρόλων. 

ζ) Παιχνίδι κανόνων, όπου το παιδί εφαρµόζει µε συνέπεια διάφορους κανόνες στα 

παιχνίδια του. Τα µικρά παιδιά χρησιµοποιούν κανόνες για να διαπραγµατευτούν τους 

ρόλους που υιοθετούν και να διατηρήσουν το φανταστικό πλαίσιο. Η ισορροπία ανάµεσα 

σε κανόνες και ρόλους αντιστρέφεται στα παιχνίδια που κυριαρχούν κατά τη µέση παιδική 

ηλικία. Στην ηλικία των 7 ή 8 ετών περίπου, οι κανόνες γίνονται η βάση πολλών 

παιχνιδιών (Cole & Cole, 2002: 481). 

    Η Michael Parten έδωσε ιδιαίτερη σηµασία στην κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού µέσα 

από το παιχνίδι , αναπτύσσοντας µια κλίµακα από κατηγορίες που περιγράφουν τα τυπικά 
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επίπεδα του κοινωνικού παιχνιδιού των παιδιών. Οι κατηγορίες αυτές είναι (Σέργη, 1995: 

54) : 

1. Μοναχικό (solitary) παιχνίδι: Το παιχνίδι αυτό αρχίζει και επικεντρώνεται στο ίδιο 

το άτοµο. Το παιδί παίζει µόνο του και κατευθύνει τις δραστηριότητες µεµονωµένα, 

χωρίς αναφορά σε άλλους. 

2. Παράλληλο (parallel) παιχνίδι: Το παιδί επιλέγει παιχνίδια όµοια µε εκείνα των 

άλλων παιδιών που παίζουν δίπλα , αλλά παίζει κοντά τους και όχι µαζί τους. 

3. Συνεταιρικό (associative) παιχνίδι: Τα παιδιά ασχολούνται µε ανοιχτό οµαδικό 

παιχνίδι συνοµιλώντας και ανταλλάσσοντας υλικό.  

4. Συνεργατικό (cooperative) παιχνίδι: Τα παιδιά ασχολούνται σε πολύ οργανωµένο 

οµαδικό παιχνίδι, που προϋποθέτει κατανοµή δραστηριοτήτων και ρόλων για την 

επίτευξη ενός στόχου που βασίζεται στο συναγωνισµό, στο δραµατικό στοιχείο ή 

στην υλική αµοιβή (Moniez & Darchambeau, 1983: 142).  

    Σήµερα , τα παιδιά βοµβαρδίζονται από ποικίλα παιχνίδια- αντικείµενα και αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα να αυξάνονται τα είδη και οι µορφές παιχνιδιού, π.χ. τα ηλεκτρονικά παιχνίδια 

φαίνεται ότι κατέχουν κυρίαρχη θέση στις προτιµήσεις των παιδιών (Καραµπάτσου, 1990: 

28, Αργυριάδη, 1993: 83). Κάθε παιχνίδι πρέπει να έχει ένα σαφώς καθορισµένο σκοπό 

που να παροτρύνει τη φαντασία, να ανταποκρίνεται στην ηλικία του παιδιού, τόσο σαν 

σύνολο, όσο και στα επιµέρους στοιχεία και υλικά του και να διατηρείται για πολύ χρόνο. 
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     Οι ψυχαναλυτές υποστηρίζουν, ότι η λειτουργία του παιχνιδιού είναι δυνατή όχι µόνο 
για την απαλλαγή από το βάρος των εντάσεων, αλλά και για την αντιµετώπιση των 

δυσάρεστων καταστάσεων που συµβαίνουν στη ζωή του αναπτυσσόµενου ατόµου. Τα 

φαινόµενα στο παιχνίδι, δείχνουν το πλάτος των ψυχικών λειτουργιών που φανερώνονται 

και ασκούνται µε τρόπο ενεργό και αυτοδύναµο. 

    Ένας παρατηρητής, αν προσέξει όλες τις λεπτοµέρειες της συµπεριφοράς του παιδιού 

και γενικά τη στάση του απέναντι στο οποιοδήποτε παιχνίδι, θα µπορέσει να κατανοήσει 

θαυµάσια όλα τα θετικά και αρνητικά στοιχεία του χαρακτήρα του και να πληροφορηθεί τι 

συµβαίνει στον εσωτερικό του κόσµο. Τα διάφορα ψυχικά βιώµατα, καθώς και οι 

αντιδράσεις κάθε ανθρώπου επηρεάζουν την ιδέα που σχηµατίζει για τον εαυτό του, τους 

άλλους και τις διαπροσωπικές του σχέσεις. Το παιχνίδι, µε την πολύπλευρη και 

πολυσύνθετη σηµασία του, προσφέρει ένα δυνητικό χώρο για να επεξεργαστούν τα 

ψυχικά βιώµατα και να υποταχτούν οι φορτισµένες µε ένταση εσωτερικές καταστάσεις 

(Πολυµενάκου, 1988: 150 ). 

 

Το παιχνίδι ως µέσο αξιολόγησης 

    Ο αντικειµενικός σκοπός της αξιολόγησης µε µέσο το παιχνίδι , είναι η έρευνα και η 

εξακρίβωση των γενικών αντιδράσεων του παιδιού που εκδηλώνονται µε αυθόρµητη 

κίνηση και αίσθηση. Το παιδί µέσα στο παιχνίδι κινείται και αισθάνεται ελεύθερα και 

προσπαθεί να ικανοποιήσει τις ψυχικές ανάγκες και ορέξεις του. Ανακαλύπτει τις 

εσωτερικές του δυνάµεις αλλά και τις αδυναµίες του. Όταν δεν µπορεί να ανταπεξέλθει 

στις αδυναµίες του, παύει να παίζει και κλείνεται στον εαυτό του.  

    Γενικά κάθε εσωτερική και εξωτερική ανωµαλία του παιδιού θα εκδηλωθεί στο παιχνίδι 

του, που είναι η πρώτη δραστηριότητα της ζωής του και για πολλούς παιδαγωγούς και 

ψυχολόγους, η πρώτη δηµιουργική του προσπάθεια. Τα διαγνωστικά σηµεία που οι 

έρευνες µπορούν να εξετάσουν είναι : 

1. Η στάση, οι χειρονοµίες, οι κινήσεις, οι µορφασµοί και γενικά οι εκφράσεις. 

2. Η εκλογή ή η απόρριψη ορισµένου παιχνιδιού. 

3. Η αυθόρµητη και διστακτική συµπεριφορά. 

4. Ο ικανοποιητικός ή όχι συντονισµός των κινήσεων. 

5. Τα ποσοτικά στοιχεία της κίνησης. 

6. Τι παιχνίδι διαλέγει το παιδί, αν είναι ανάλογο µε την ηλικία του και το φύλο του. 

7. Η δυσκολία στο παιχνίδι. 

8. Η παρουσία ή όχι της δηµιουργικότητας. 

9. Η παρουσία της φοβίας. 

10. Η παρουσία καταστροφικής τάσης. 

11. Η υπερβολική επιθετικότητα . 
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12. Οι ακρότητες και βιαιότητες. 

13. Συναισθήµατα µειονεξίας κ.τ.λ.  

 

    Για να έχει επιτυχία η αξιολόγηση τόσο στο βαθµό, στη φύση και στην έκταση της 

απόκλισης, θα πρέπει η έρευνα και οι παρατηρήσεις να διαρκέσουν στον ίδιο χώρο και στα 

ίδια παιδιά αρκετές φορές. Είναι αναγκαίο ο ερευνητής να προσέξει µε επιµονή και 

υποµονή όλες τις λεπτοµέρειες της συµπεριφοράς και γενικά της στάσης του παιδιού µέσα 

στο παιχνίδι και να τις συνδυάσει, για να µπορέσει να αποφανθεί για τη σωµατική και 

ψυχοδιανοητική του κατάσταση (Πολυµενάκου, 1988: 151-153 ). 

     

 

Το παιχνίδι ως µέσο θεραπείας 

    Το παιχνίδι «είναι καθαυτό µια ψυχοθεραπεία , που έχει άµεση και καθολική εφαρµογή 

και περιλαµβάνει την εδραίωση µιας θετικής κοινωνικής στάσης» (Winnicott , 1989: 98-

99).  

    Η παιγνιοθεραπεία απευθύνεται κυρίως σε παιδιά και εφήβους. Το παιχνίδι χρησιµοποιεί 

τη φυσική έκφραση του παιδιού σε όλες τις µορφές και τα στάδια εξέλιξης του και µέσα 

από την ασφάλεια του πλαισίου που χρησιµοποιεί διευκολύνει : 

• Την επεξεργασία εµπειριών του παρελθόντος και του παρόντος. 

• Την ανακάλυψη, έκφραση και διεύρυνση του προσωπικού δυναµικού. 

• Την διεύρυνση της δηµιουργικής έκφρασης. 

• Τον επαναπροσδιορισµό της πραγµατικότητας. 

    Η σφαίρα του παιχνιδιού είναι ένας ασφαλής χώρος για κάθε άτοµο να αναπτυχθεί και 

να διορθώσει τις αδυναµίες του. Γι’ αυτό το παιχνίδι από µόνο του είναι δηµιουργικό, 

θεραπευτικό και αναπτυξιακό. Οι βασικές αρχές, που πρέπει να ακολουθεί ο θεραπευτής 

στη παιγνιοθεραπεία, είναι οι ακόλουθες (Cohen, 1993: 148-150) : 

1) Πρέπει να αναπτύσσει µια ζεστή, φιλική σχέση µε το παιδί. 

2) Πρέπει να αποδέχεται το παιδί όπως ακριβώς είναι. 

3) Πρέπει να καθιερώνει, στη σχέση του µε το παιδί, ένα κλίµα συµπαθητικής 

ανεκτικότητας, ώστε το παιδί να νιώθει τελείως ελεύθερο να εκφράσει τα 

συναισθήµατα του. 

4) Πρέπει να αναζητεί τρόπους να διαπιστώσει πώς νιώθει το παιδί και να το βοηθήσει 

να αποκτήσει βαθιά γνώση της έκδηλης συµπεριφοράς του. 

5) Πρέπει να έχει απόλυτη πεποίθηση ότι το παιδί εγκλείει µέσα του την ικανότητα να 

λύνει µόνο του τα προβλήµατα, αν του δοθεί η ευκαιρία να το κάνει. Η ευθύνη για 

τις επιλογές και τις αλλαγές στη συµπεριφορά ανήκει στο ίδιο το παιδί. 

6) Πρέπει να µην δείχνει βιασύνη, να µην επισπεύδει τη θεραπεία. Η θεραπεία είναι 

µια βαθµιαία σταδιακή διαδικασία. 
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7) ∆εν πρέπει να επιχειρεί να κατευθύνει τις πράξεις του παιδιού ή τη συζήτηση µαζί 

του, µε κανέναν τρόπο. Το ίδιο το παιδί ανοίγει το δρόµο και ο θεραπευτής 

ακολουθεί. 

8) Θέτει στη συµπεριφορά του παιδιού εκείνους µόνο τους περιορισµούς που θα 

κρατούν τη θεραπευτική διαδικασία σε πλαίσια ρεαλιστικά, µέσα στον κόσµο της 

σκληρής πραγµατικότητας, και που θα κάνουν το παιδί να συνειδητοποιήσει την 

ευθύνη που έχει σε αυτήν τη θεραπευτική σχέση. 

    Η παιγνιοθεραπεία αφορά όλο τον επιστηµονικό και παιδαγωγικό κόσµο που ασχολείται 

επαγγελµατικά µε το παιδί. Η ελεύθερη χρήση του παιχνιδιού από τα παιδιά αποτελεί ένα 

µέσο εξέλιξης και ανάπτυξης της ψυχικής, σωµατικής και συναισθηµατικής υγείας τους και 

µπορεί να εφαρµοστεί σε παιδικούς σταθµούς, σε σχολεία, σε οµάδες δηµιουργικής 

έκφρασης, σε συλλόγους που αφορούν παιδιά. Σήµερα εφαρµόζεται κυρίως σε ειδικά 

σχολεία, σε ψυχοπαιδαγωγικά κέντρα, σε νοσοκοµεία, σε ειδικές διαγνωστικές και 

θεραπευτικές µονάδες, σε ιδιωτικά ιατρεία κ. α.   
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      Τα τελευταία 30 χρόνια οι παραδοσιακοί τρόποι αξιολόγησης της νοητικής ανάπτυξης 

των παιδιών προσχολικής ηλικίας έχουν επικεντρωθεί σε σταθµισµένα τεστ νοηµοσύνης. 

Τα διάφορα αυτά τεστ δίνουν σηµαντικές πληροφορίες, αλλά είναι αρκετά επίπονα και 

κουραστικά για να δοθούν σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, που έχουν µικρό φάσµα 

προσοχής. Πόσο µάλλον αν δοθούν σε παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 

προβλήµατα συµπεριφοράς.  

      Τα σταθµισµένα όργανα µέτρησης της νοηµοσύνης έχουν χορηγηθεί σε ένα µεγάλο, 

αντιπροσωπευτικό δείγµα του πληθυσµού και η ανάλυση των αποτελεσµάτων τους 

στηρίζεται σε πρότυπους βαθµούς (νόρµες), οι οποίες έχουν δηµιουργηθεί βάσει των 

επιδόσεων του µέσου όρου του αντιπροσωπευτικού δείγµατος του πληθυσµού στο οποίο 

χορηγήθηκαν. Εδώ όµως δηµιουργείται και το πρόβληµα, διότι αυτές οι νόρµες µπορεί να 

µη σχετίζονται µε τα συγκεκριµένα περιβάλλοντα και τα παιδιά που εξετάζονται (Luftig, 

1989 : 7-8). 

      Μία µελέτη των Neisworth και Bagnato (1992: 3), που εξετάζει την εγκυρότητα και 

την αξιοπιστία διάφορων τεστ νοηµοσύνης, καταλήγει στα παρακάτω συµπεράσµατα : 

1. Στην αναπτυξιακή έρευνα για την πρόβλεψη και την παράλληλη εγκυρότητα των τεστ 

νοηµοσύνης των βρεφών και των νηπίων σε παιδιά µε ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες, υποδεικνύεται ξεκάθαρα ότι τα τεστ δεν µετρούν τα ίδια χαρακτηριστικά και ότι 

αυτά τα χαρακτηριστικά δεν έχουν χρονική σταθερότητα.  

2. Για τα µικρά παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τα τεστ νοηµοσύνης στερούν 

παράλληλης εγκυρότητας, είναι ασταθή και δεν έχουν ουσιαστικά καµία σχέση µε τη 

µετέπειτα απόδοση και επιτυχία. 

3. Η χρήση σταθµισµένων διαδικασιών για το χειρισµό τεστ νοηµοσύνης µικρών παιδιών 

µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι άδικη και ελαττωµατική στην λογική και στην 

ακρίβεια.  

4. Οι εκτιµήσεις, ειδικά των ψυχολόγων, τονίζουν τη χαµηλή αξία και τη χαµηλή 

χρησιµότητα των τεστ νοηµοσύνης, όταν χρησιµοποιούνται σε βρέφη και παιδιά 

προσχολικής ηλικίας που αντιµετωπίζουν αναπτυξιακές διαταραχές. Οι ειδικοί 

εκπαιδευτικοί και θεραπευτές αγνοούν τα δεδοµένα από τα τεστ νοηµοσύνης, εξαιτίας ότι 

υστερούν στην καταλληλότητα των διαγνώσεων, στον εξατοµικευµένο προγραµµατισµό ή 

στον έλεγχο της προόδου. Οι ψυχολόγοι αναφέρουν ότι τα πρώιµα τεστ νοηµοσύνης 

συχνά αποτυγχάνουν να πραγµατοποιήσουν τους διαγνωστικούς τους σκοπούς.  

5. Τα τεστ νοηµοσύνης είναι σε διαφωνία και ανατρέπουν την αποστολή της πρώιµης 

παρέµβασης.  

6.  Τα τεστ νοηµοσύνης αποµονώνουν τα παιδιά από το περιβάλλον τους.   

      Γενικά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι τα σταθµισµένα τεστ δεν απαιτούν πολυδάπανα 

και πολύπλοκα όργανα και είναι πιο εύκολη η χρήση τους. Επιπλέον εξοικονοµείται χρόνος 
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και δεν απαιτούνται ειδικοί χώροι, ειδικά εργαστήρια και ειδικά πρόσωπα για τη διεξαγωγή 

τους. Από τη άλλη όµως δεν είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί το ίδιο τεστ στο ίδιο άτοµο 

για δεύτερη φορά, γιατί επέρχεται η µάθηση που νοθεύει το αποτέλεσµα. Επίσης µε τα 

σταθµισµένα τεστ, δεν µπορούν να αναλυθούν τα φαινόµενα στα επί µέρους στοιχεία τους 

για λεπτοµερέστερη έρευνα και εξαγωγή αξιόπιστων συµπερασµάτων. Και τέλος δεν 

παρέχουν πάγια εικόνα της ιδιότητας που προσπαθείτε να ερευνηθεί µε αυτά, γιατί κάθε 

φορά η αντίδραση του ατόµου στα ερεθίσµατα του περιβάλλοντος είναι ανάλογη µε τις 

εσωτερικές του διαθέσεις. (Γεωργούση, 1979 : 84).  

      Τα σταθµισµένα όργανα µέτρησης λοιπόν παρουσιάζουν µερικά πλεονεκτήµατα , αλλά 

και µειονεκτήµατα. Αυτά εν συντοµία διατυπώνονται στον παρακάτω πίνακα 

(Κοντοπούλου, 2002 : 48): 

 

Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα 

 
1. Βοηθούν στην κατηγοριοποίηση των 

υποκειµένων, συγκρίνοντας την 
ατοµική επίδοση µε αυτή της οµάδας 
του συνολικού δείγµατος της 
στάθµισης. 

2. Βοηθούν στην επιλογή υποκειµένων 
συγκρίνοντας την επίδοση τους µε 
την επίδοση του µέσου όρου του 
δείγµατος (νόρµες), µε αποτέλεσµα 
την επιλογή επικρατέστερων 
υποψηφίων για συγκεκριµένες θέσεις 
εργασίας. 

3. Παρέχουν συγκριτικά στοιχεία της 
ατοµικής επίδοσης, συγκρίνοντας την 
µε την επίδοση του µέσου όρου του 
δείγµατος (νόρµες). 

 
1. ∆ε διαθέτουν δείκτες επίδοσης σε ατοµικό 

επίπεδο, µόνο συγκριτικά στοιχεία της 
επίδοσης του υποκειµένου βάσει του µέσου 
όρου ατόµων του ίδιου φύλου και ηλικίας. 

2. Η χρήση των νορµών έχουν περισσότερο 
γενικό, παρά εξατοµικευµένο χαρακτήρα, 
γιατί η ατοµική επίδοση συγκρίνεται µε 
αυτή του µέσου όρου του συνολικού 
δείγµατος. 

3. ∆εν ενισχύουν ιδιαίτερα την υποκίνηση 
των παιδιών, διότι η ατοµική επίδοση 
συγκρίνεται βάσει της επίδοσης των 
συµµαθητών τους, αγνοώντας τη 
διαχρονική ατοµική τους πρόοδο. 

 

      Πόσο αξίζει αν κάποιο παιδί έχει δείκτη νοηµοσύνης 90 ή 110 ή µπορεί έστω να τον 

ανεβάσει στα 120 µέσω κάποιας εκπαίδευσης, αν στο τέλος δεν µπορεί να προσφέρει κάτι; 

Οι ισχύουσες προσεγγίσεις σχεδόν αναπόφευκτα ωθούν τους εκπαιδευτικούς και τους 

ψυχολόγους να αξιολογούν µε βάση τα σταθµισµένα τεστ. Αν και παρέχουν αριθµητικά 

δεδοµένα για τις επιδόσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας και κατατάσσουν τα παιδιά  

σε ένα σηµείο της κανονικής κατανοµής, τα σταθµισµένα τεστ παρέχουν λιγοστές 

κατευθύνσεις για εκπαιδευτικούς, γονείς και ψυχολόγους στο προς τα πού και πώς πρέπει 

να παρέµβουν για να επιλύσουν τα διάφορα προβλήµατα του παιδιού της προσχολικής 

ηλικίας. Τα προβλήµατα λοιπόν που απορρέουν από την εφαρµογή των σταθµισµένων 

τεστ, οδηγούν στην αναγκαιότητα εύρεσης ενός εναλλακτικού µοντέλου αξιολόγησης της 

γνωστικής ανάπτυξης παιδιών προσχολικής ηλικίας.  
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      Το παιχνίδι είναι η καθοδηγητική αρχή της ανάπτυξης στην προσχολική ηλικία. Μέσα 

από την αλληλεπίδραση των συνοµήλικων στο παιχνίδι, τα µικρά παιδιά δοκιµάζουν 

κοινωνικούς ρόλους και κοινωνικούς κανόνες, µαθαίνουν να µοιράζονται, να δίνουν τη 

σειρά τους, να συνεργάζονται, να σκέφτονται την µεριά των άλλων και να αναστέλλουν 

την επιθετικότητα (Fantuzzo κ.α., 1995: 106). 

      Μερικές φορές είναι πιθανό να παρατηρήσουµε τον τρόπο που παίζουν τα παιδιά µε 

τα µοντέλα του κόσµου τους και να ερµηνεύσουµε πως σκέφτονται γι’ αυτά. Οι 

προσεγγίσεις που βασίζονται στο παιχνίδι για την παρατήρηση και την αξιολόγηση των 

µικρών παιδιών, έχουν αναπτύξει κάποιες µελέτες για το πώς τα παιδιά παίζουν και 

αντιλαµβάνονται τον κόσµο τους (Mortimer, 2004: 170). 

      Ενώ πολύτιµες πληροφορίες µπορούν να εξασφαλιστούν από τα σταθµισµένα τεστ, η 

φύση τους και η πολιτιστική τους ιδιαιτερότητα τα καθιστούν χρήσιµα σε ένα µόνο κοµµάτι 

της αξιολόγησης. Μη επίσηµα τεστ, όπως οι παρατηρήσεις, οι συνεντεύξεις και οι 

αξιολογήσεις βασισµένες στο παιχνίδι, µπορούν να δώσουν πληροφορίες που είναι 

απρόσιτες από τα σταθµισµένα τεστ (Burnette, 2000: 2). 

      Στην Αµερική τα σχολεία χρησιµοποιούν µεθόδους αξιολόγησης που βασίζονται στο 

παιχνίδι. Πιο συγκεκριµένα, έχει χρησιµοποιηθεί µια ∆ιεπιστηµονική Αξιολόγηση Βασισµένη 

στο Παιχνίδι (Transdisciplinary Play Based Assessment), η οποία εφαρµόζεται σε παιδιά 

από τη βρεφική ηλικία (6 µηνών) µέχρι και 6 ετών και βασίζεται σε εξελικτικές νόρµες, 

βάσει των οποίων αποφασίζετε αν τα παιδιά έχουν κενά στη γνωστική, κοινωνικό-

συναισθηµατική, γλωσσική και κινητική ανάπτυξη (Waxler, 1994:7). Η αξιολόγηση, 

σύµφωνα µ’ αυτό το µοντέλο, ορίζεται ως µία προοδευτική διαδικασία που χρησιµοποιείται 

από κατάλληλα προετοιµασµένους ειδικούς για την αναγνώριση των µοναδικών αναγκών 

του παιδιού και της φύσης και της έκτασης των παρεµβάσεων που χρειάζονται το παιδί και 

η οικογένεια του (McLean & Stammen, 1996: 15). 

      Τα στοιχεία-κλειδιά αυτής της µεθόδου που έχει προτείνει η Linder (1993: 15-18) 

είναι τα εξής: 

1. Λαµβάνει µέρος σε ένα νατουραλιστικό πλαίσιο, χρησιµοποιώντας τα καθηµερινά 

υλικά παιχνιδιού. 

2. Το παιδί έχει την επιλογή και την ευκαιρία να παίζει και να συµπεριφέρεται πιο 

ευνοϊκά. 

3. Οι γονείς είναι παρόντες και εµπλέκονται. 

4. ∆ίνει έµφαση στη δοµηµένη παρατήρηση. 

5.  Μπορούν να αξιολογηθούν και τα επιτεύγµατα του παιδιού και η προσέγγιση για 

µάθηση. 

6. Οι ειδικοί εργάζονται µαζί σαν οµάδα. 
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7. Η αξιολόγηση λαµβάνει υπόψη τις περιβαλλοντικές και τις αλληλεπιδραστικές 

µεταβλητές. 

8. Η αξιολόγηση παρέχει κατάλληλη πληροφορία για την παρέµβαση (Colmar, 1992: 

75). 

 

      Η µέθοδος αυτή στηρίζεται σε έξι κατηγορίες παιχνιδιού, για τις οποίες ο ερευνητής 

προσπαθεί να συλλέξει πληροφορίες (Linder, 1993: 75-76, Pinson & Montgomery, 1999: 

85): 

1. Εξερευνητικό ή αισθησιοκινητικό παιχνίδι (Exploratory or Sensorimotor):  

αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια των 0-24 µηνών. Το παιδί εµπλέκεται σε µια 

δραστηριότητα απλώς για την απόλαυση  της σωµατικής αίσθησης. Επαναληπτικές 

κινήσεις, φωνές και κινητικές δραστηριότητες είναι τυπικές σ’ αυτή την κατηγορία. 

2. Παιχνίδι συσχετισµού µε τα αντικείµενα στο χώρο ή λειτουργικό παιχνίδι 

(Relational): αναπτύσσεται περίπου 9-24 µηνών. Το παιδί χρησιµοποιεί αντικείµενα 

στο παιχνίδι του για τους σκοπούς που θέλει να επιτύχει. Αυτό το παιχνίδι οδηγεί  

το παιδί στην εξερεύνηση των αλληλοσυσχετίσεων µεταξύ των αντικειµένων και 

των γεγονότων και ενθαρρύνει την ανάπτυξη των ικανοτήτων που χρειάζονται στο 

δραµατικό παιχνίδι, στην ανάπτυξη χωρικών, αιτιολογικών και κατηγορικών 

συσχετίσεων. 

3. Εποικοδοµητικό παιχνίδι (Constructive):  αρχίζει να αναπτύσσεται από τους 24-36 

µήνες και συνεχίζει µέχρι την προσχολική ηλικία. Το παιδί χειρίζεται αντικείµενα 

για να κατασκευάσει ή να δηµιουργήσει κάτι. Το παιδί έχει ένα τελικό στόχο στο 

µυαλό του που απαιτεί µετατροπή των αντικειµένων µέσα σε µια νέα διαµόρφωση.  

4. ∆ραµατικό η συµβολικό παιχνίδι (Dramatic): αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια των 

21-72 µηνών. Το παιδί προσποιείται ότι κάνει κάτι ή ότι είναι κάποιος µε 

αντικείµενα, χωρίς αντικείµενα ή άψυχα αντικείµενα, όπως είναι χαρακτήρες 

παιχνιδιών. Μεταξύ 2-4 ετών το παιχνίδι γίνεται πιο περίπλοκο µε σύνθετους 

συνδυασµούς και το παιδί έχει την ικανότητα να σχεδιάζει γεγονότα και ρόλους.  

5. Παιχνίδι µε κανόνες (Games with Rules): ξεκινά από την ηλικία των 60 µηνών και 

µετά. Το παιδί πρέπει να έχει αποκτήσει την κοινωνική κατανόηση των ρόλων στο 

παιχνίδι, την αρχή του ανταγωνισµού (κερδίζω και χάνω), επιµονή και αναγνώριση 

ότι οι κανόνες και οι οδηγίες παραµένουν οι ίδιοι από κατάσταση σε κατάσταση.  

6. Παιχνίδι µε έντονη σωµατική δραστηριότητα (Rough and Tumble): που 

αναπτύσσεται από 36 µηνών και συνεχίζει µέχρι 48-60 µηνών. Αυτή η κατηγορία 

παιχνιδιού περιλαµβάνει απότοµες και σωµατικές δραστηριότητες µε δύο ή 

περισσότερα άτοµα, µέσα σε ένα παιχνιδιάρικο τρόπο δράσης (π.χ. παιχνίδι 

µακριάς γαϊδούρας). Αυτό περιλαµβάνει κοινωνικά όρια και δεν είναι το ίδιο µε την 

επιθετικότητα.  
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      Η πρώτη φάση του παιχνιδιού ξεκινά µε µη δοµηµένο παιχνίδι, όπου το παιδί έχει τον 

πλήρη έλεγχο των δραστηριοτήτων του. Μετά από περίπου 30 λεπτά, ένας ενήλικας 

εµπλέκεται στο παιχνίδι. Οι ειδικοί παρατηρούν το παιχνίδι του παιδιού και το 

κωδικοποιούν σύµφωνα µε τις οδηγίες παρατήρησης που δίνονται στο βιβλίο της Linder 

(βλ. Παράρτηµα Ι).  

      Το σύστηµα της Linder παρέχει πληροφορίες για τη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού, 

όπως είναι η πρώιµη χρήση αντικειµένων, οι συµβολικές και αναπαραστατικές ικανότητες, 

ικανότητες µίµησης, λύσης προβληµάτων, ικανότητες διάκρισης και ταξινόµησης, 

αντιστοιχία ένα προς ένα, ικανότητες ακολουθίας και ικανότητες ιχνογραφήµατος (Kelly-

Vance, Ryalls & Gill, 2002:7). Παρέχει επίσης πληροφορίες για την κοινωνικό-

συναισθηµατική (ιδιοσυγκρασία του παιδιού, κοινωνικές αλληλεπιδράσεις µε τους γονείς, 

τους συνοµήλικους κ.τ.λ.), τη γλωσσική και την κινητική ανάπτυξη του παιδιού.   

      Πιο αναλυτικά, στη διαδικασία αξιολόγησης σύµφωνα µε το Τ.Ρ.Β.Α., συνεργάζονται 

διάφοροι επιστήµονες για να δώσουν την καλύτερη δυνατή αξιολόγηση και αργότερα να 

προχωρήσουν σε συµβουλές για την καταλληλότερη παρέµβαση. Η οµάδα αυτή 

αποτελείται από έναν ψυχολόγο (ή κάποιον ειδικά εκπαιδευµένο στο να διευκολύνει το 

παιχνίδι-facilitator), ένα λογοθεραπευτή και ένα φυσιοθεραπευτή. Ο ψυχολόγος 

επικεντρώνεται στην αξιολόγηση των γνωστικών δεξιοτήτων του παιδιού, ο 

λογοθεραπευτής παρατηρεί περισσότερο τη γλωσσική εξέλιξη του παιδιού και ο 

φυσιοθεραπευτής παρατηρεί την κινητική εξέλιξη και τις ψυχοκινητικές δεξιότητες του 

παιδιού (Linder, 1993: 42).       

      Η διεπιστηµονική οµάδα πρέπει να εξετάζει συστηµατικά όλα τα είδη του παιχνιδιού 

και να παρατηρεί µε ποια είδη παίζει ένα παιδί και πόσο καλά κινείται στα πλαίσια του κάθε 

είδους παιχνιδιού. Η οµάδα για να κάνει έγκυρες αξιολογήσεις, πρέπει να γνωρίζει πολύ 

καλά τις εξελικτικές νόρµες για κάθε ηλικία και πώς ο µέσος όρος για κάθε ηλικία παιδιών 

κινείται και παίζει, και τι συµπεριφορές εκδηλώνει.  

      Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης της γνωστικής ανάπτυξης του παιδιού υπάρχουν 

συγκεκριµένοι τοµείς, µέσω των οποίων ένας ερευνητής µπορεί να συλλέξει πληροφορίες 

για το επίπεδο ικανοτήτων ενός παιδιού προσχολικής ηλικίας.  

      Στην παρούσα εργασία θα επικεντρωθούµε περισσότερο µε το γνωστικό κοµµάτι της 

αξιολόγησης. Ένας πρώτος τοµέας γνωστικής ανάπτυξης που αξιολογείται είναι η προσοχή 

του παιδιού. Η προσοχή και το φάσµα της είναι ένας καλός δείκτης νοητικής ωριµότητας. 

Επίσης, ένα συναφές θέµα είναι οι προτιµήσεις προσοχής και η διάσπαση προσοχής. Το 

πόσο εύκολα ή δύσκολα διασπάται η προσοχή ενός παιδιού είναι µία σηµαντική 

παρατήρηση, που βοηθά όλους να κατανοήσουν καλύτερα το παιδί. Πρέπει να 

σηµειώνονται οι απότοµες αλλαγές στην προσοχή του παιδιού και πρέπει να διευκρινίζεται  
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ο λόγος απόσπασης της προσοχής του, π.χ. αν είναι λόγω αλλαγής ενδιαφέροντος ή 

οπτικών ή ακουστικών ερεθισµάτων (Linder, 1993: 78-79).  

      Επίσης η οµάδα µπορεί να αξιολογήσει το είδος της ενθάρρυνσης στην οποία το παιδί 

ανταποκρίνεται θετικά. Μερικά παιδιά µπορεί να µην χρειάζονται καθόλου ενθάρρυνση και 

να καταφέρνουν να µένουν πάντα απασχοληµένα, ενώ άλλα παιδιά να θέλουν συνεχή 

παρότρυνση για να παίξουν. Η ενθάρρυνση µπορεί να είναι άλλοτε λεκτική, άλλοτε 

σωµατική ή µπορεί να χρειάζεται κάτι παραπάνω.  

      Ένας άλλος σηµαντικός τοµέας για την αξιολόγηση της γνωστικής ανάπτυξης είναι η 

συµβολική χρήση αντικειµένων, µιας ικανότητας που έπεται µια άλλης σηµαντικής 

δεξιότητας του παιδιού, της λειτουργικής χρησιµοποίησης µιας ευρείας γκάµας γνωστικών 

σχηµάτων (schemes). Η οργάνωση των γνώσεων, των σκέψεων και των δραστηριοτήτων 

ενός παιδιού, οργανώνεται µέσα στα λεγόµενα γνωστικά του σχήµατα (Linder, 1993: 81-

83).       

      Άλλη µία χρήσιµη κατηγορία συλλογής πληροφοριών είναι ο βαθµός και ο χρόνος 

µίµησης πράξεων και κινήσεων του παιδιού. Η οµάδα πρέπει να παρατηρήσει αν το παιδί 

µπορεί να µιµηθεί απλά ή πιο σύνθετα γνωστικά σχήµατα. Ένας άλλος τοµέας, που η 

οµάδα µπορεί να παρατηρήσει, είναι η ικανότητα του παιδιού να περιµένει τη σειρά του 

όταν αυτό είναι απαραίτητο. Όταν παίζει µπάλα, επιτραπέζια παιχνίδια, χαρτιά ή όταν 

περιµένει τη σειρά του για να µιλήσει στο τηλέφωνο, είναι σηµαντικές πλευρές παιχνιδιού 

που πρέπει να παρατηρήσει η οµάδα (Linder, 1993: 85-86).  

      Η στρατηγική επίλυσης προβληµάτων που χρησιµοποιεί ένα παιδί είναι ένας άλλος 

σηµαντικός τοµέας για να παρατηρήσει η οµάδα. Επίσης η ικανότητα του παιδιού να 

χρησιµοποιεί διάφορα µέσα για να επιτύχει διάφορους σκοπούς είναι σηµαντική προς 

παρατήρηση. Η οµάδα επίσης µπορεί να παρατηρήσει την αυτενέργεια του παιδιού για να 

λύσει κάποιο πρόβληµα ή την ανάγκη του να στηριχθεί σε συνοµήλικους και ενήλικες για 

να επιτύχει το στόχο του (Linder, 1993: 87-88).  

      Ένας άλλος τοµέας πλούσιος σε πληροφορίες είναι οι ικανότητες διάκρισης και 

ταξινόµησης. Καθώς παίζει το παιδί µπορεί να ονοµάσει διάφορα αντικείµενα ή γεγονότα ή 

να τα κατηγοριοποιήσει µε βάση µια λειτουργία (π.χ. το χρώµα, το µέγεθος, το σχήµα). 

Επίσης η ικανότητα αντιστοιχίας ένα προς ένα, είναι µια βασική περιοχή συλλογής 

πληροφοριών. Η σύγκριση ποσοτήτων έχει σαν βάση της τη γνώση της αντιστοιχίας ένα 

προς ένα, την ικανότητα διαδοχικότητας, την ικανότητα να κάνει κάποιος βασικές κρίσεις 

όπως πολύ-λίγο, περισσότερο-λιγότερο. Τέλος, η ικανότητα του παιδιού να ζωγραφίζει 

αποτελεί σηµαντική πηγή πληροφοριών για την διεπιστηµονική οµάδα (Linder, 1993: 89-

94).  

      Όπως αναφέραµε και παραπάνω, ένα σηµαντικό στοιχείο του συγκεκριµένου µοντέλου 

είναι η ενεργή συµµετοχή των γονέων από την αρχή της διαδικασίας µέχρι το τέλος, και 

αυτό το στοιχείο είναι που διαφοροποιεί το συγκεκριµένο µοντέλο από άλλες µεθόδους 
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αξιολόγησης. Το διεπιστηµονικό µοντέλο αξιολόγησης που βασίζεται στο παιχνίδι έχει 

πέντε φάσεις. Στη πρώτη φάση το παιδί παίρνει την πρωτοβουλία για το παιχνίδι και ο 

ερευνητής µπορεί να παίζει µε το παιδί ή χωριστά από το παιδί. Σταδιακά ο ερευνητής 

προσπαθεί να παίξει µαζί µε το παιδί. Στη δεύτερη φάση, το παιδί παρατηρείται µε την 

παρουσία κάποιου άλλου παιδιού στο δωµάτιο και στην τρίτη φάση, το παιδί βρίσκεται στο 

δωµάτιο µε τον γονέα ή τους γονείς του. Στην τέταρτη φάση, το παιδί ενθαρρύνεται να 

παίξει και να τρέξει λίγο στο χώρο και του δίνονται µερικές οδηγίες που πρέπει να 

ακολουθήσει. Η τελευταία φάση είναι ένα ευχάριστο διάλειµµα για φαγητό (Linder, 1993: 

47-49).      
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     Ο αυτισµός είναι µια ισόβια αναπτυξιακή διαταραχή, µια αναπηρία που εµποδίζει τα 

άτοµα να κατανοούν σωστά όσα βλέπουν, ακούν και γενικά αισθάνονται. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα να αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα στις κοινωνικές σχέσεις, την 

επικοινωνία και τη συµπεριφορά τους. Είναι η σοβαρότερη µορφή διαταραχών 

επικοινωνίας (Κυπριωτάκη, 1997: 18, Χίτογλου-Αντωνιάδου, 2000: 9).  

      Ο αυτισµός είναι µία εκ γενετής διαταραχή του εγκεφάλου, που επηρεάζει τον τρόπο 

που ο εγκέφαλος χρησιµοποιεί τις πληροφορίες. Η αιτία εξακολουθεί να παραµένει 

άγνωστη. Κάποιες έρευνες υποδεικνύουν ένα νευρολογικό πρόβληµα, που επηρεάζει 

εκείνα τα τµήµατα του εγκεφάλου, τα οποία επεξεργάζονται τη γλώσσα και τις 

πληροφορίες, που δίνουν οι αισθήσεις. Ίσως υπάρχει µια δυσαναλογία κάποιων 

συγκεκριµένων νευροχηµικών ουσιών στον εγκέφαλο. Γενετικοί παράγοντες µπορεί 

µερικές φορές να εµπλέκονται. Τελικά, ο αυτισµός µπορεί να είναι απόρροια ενός 

συνδυασµού διαφόρων αιτιών (Κυπριωτάκη, 1994: 27-38, Volkmar κ.α., 2005: 425-444). 

      Τα άτοµα µε αυτισµό έχουν εξαιρετική δυσκολία στην εκµάθηση γλώσσας, στην 

ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και στις διαπροσωπικές σχέσεις µε άλλους ανθρώπους. 

Ο αυτισµός είναι µία από τις µείζονες αναπτυξιακές διαταραχές. Παρουσιάζεται σε ένα µε 

δύο παιδιά σε κάθε χίλια που γεννιούνται.  Σύµφωνα µε παλαιότερες επιδηµιολογικές 

έρευνες, περίπου 4 έως 5 άτοµα σε κάθε 10.000 έχουν κλασικό (ή τυπικό) αυτισµό, και 

περίπου 20 άτοµα σε κάθε 10.000 παρουσιάζουν αυτιστικές τάσεις. Σύµφωνα µε τις 

τελευταίες επιδηµιολογικές έρευνες, στην Ευρώπη, τα ποσοστά των ατόµων που 

εµφανίζουν αναπτυξιακές διαταραχές του φάσµατος του αυτισµού ανέρχονται σε 58 σε 

κάθε 10.000. Με βάση αυτά τα δεδοµένα, υπολογίζεται πως στην Ελλάδα πρέπει να 

υπάρχουν τουλάχιστον 4.000 έως 5.000 παιδιά και ενήλικα άτοµα µε κλασικό αυτισµό και 

20.000 έως 30.000 µε αυτιστικού τύπου διαταραχές ανάπτυξης. Ο αυτισµός παρουσιάζεται 

σε όλο τον κόσµο, σε όλες τις φυλές, τις εθνικότητες και τις κοινωνικές τάξεις. Τέσσερα 

στα πέντε άτοµα µε αυτισµό είναι αγόρια (Lennard-Brown, 2004: 7). 

      Εκτός από τα σοβαρά προβλήµατα στη γλώσσα και τις κοινωνικές σχέσεις, τα άτοµα 

µε αυτισµό βιώνουν συχνά µια τροµερή υπερκινητικότητα ή ασυνήθιστη παθητικότητα στις 

καθηµερινές τους δραστηριότητες, καθώς επίσης και στις σχέσεις τους µε τους γονείς 

τους, τα µέλη της οικογένειας και τα άλλα άτοµα (Frith, 1999: 25).  

      Στον αυτισµό, τα προβλήµατα συµπεριφοράς κυµαίνονται από πολύ σοβαρά έως πολύ 

ελαφριάς µορφής. Τα σοβαρά προβλήµατα συµπεριφοράς εκδηλώνονται µε τη µορφή 

πολύ ασυνήθιστης, επιθετικής και, σε κάποιες περιπτώσεις, ακόµα και αυτοκαταστροφικής 

συµπεριφοράς. Αυτοί οι τρόποι συµπεριφοράς µπορεί να είναι επίµονοι και πολύ δύσκολο 

να αλλάξουν. Στην πιο ελαφριά του µορφή, ο αυτισµός µοιάζει µε µαθησιακή δυσκολία. 

Συχνά, όµως, ακόµα και άτοµα που πάσχουν από ελαφριά µορφή αυτισµού έχουν 
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σηµαντικές δυσκολίες στην καθηµερινή τους ζωή, λόγω των ελλείψεων τους στους τοµείς 

της επικοινωνίας και των κοινωνικών σχέσεων.  

      Ο αυτισµός µπορεί να υπάρχει µόνος του ή σε συνδυασµό µε άλλες αναπτυξιακές 

διαταραχές, όπως νοητική καθυστέρηση, δυσκολίες στη µάθηση, επιληψία, κώφωση, 

τύφλωση, κ.τ.λ. Οι περιπτώσεις αυτισµού παρουσιάζονται σε ένα συνεχές φάσµα από πιο 

ελαφριές έως και πολύ σοβαρές περιπτώσεις. Κάποια άτοµα µπορεί να έχουν πολύ πιο 

βαριά αυτιστική συµπεριφορά, ενώ κάποια άλλα µε αυτισµό να έχουν πιο ήπιες µορφές 

του.  

      Η βαρύτητα των χαρακτηριστικών του αυτισµού διαφέρει από άτοµο σε άτοµο, αλλά 

συνήθως περιλαµβάνει τα ακόλουθα (Κυπριωτάκη, 1997: 20, Happé, 1998 :53, Χίτογλου-

Αντωνιάδου, 2000: 44, Lennard-Brown, 2004: 8, Volkmar κ.α., 2005: 230-238): 

 Σοβαρή επιβράδυνση στην γλωσσική ανάπτυξη και στην επικοινωνία : Η γλώσσα 

εξελίσσεται πολύ αργά και κάποιες φορές δεν αναπτύσσεται καθόλου. Εάν τελικά 

αναπτυχθεί, η γλωσσική έκφραση παίρνει συνήθως παράδοξες µορφές ή γίνεται 

ασυνήθιστη χρήση λέξεων χωρίς καµία σύνδεση µε την κανονική τους σηµασία. 

Ακόµα και αυτοί που µπορούν να χρησιµοποιήσουν τη γλώσσα για να 

επικοινωνήσουν, µπορεί να χρησιµοποιούν ασυνήθιστες παροµοιώσεις ή να µιλούν 

µε µία τυπική και µονότονη φωνή. 

 Σοβαρή επιβράδυνση στην κατανόηση των κοινωνικών σχέσεων : Το αυτιστικό 

παιδί συχνά αποφεύγει να κοιτάξει τον άλλο στα µάτια, δεν θέλει να το παίρνουν 

αγκαλιά και φαίνεται να αποκόβεται από τον κόσµο γύρω του. ∆εν φαίνεται να 

θέλει ή να ξέρει πώς να παίζει µε τα άλλα παιδιά. Η ικανότητα του να κάνει φιλίες 

είναι προβληµατική και είναι ανίκανο να κατανοήσει τα συναισθήµατα και τις 

απόψεις άλλων ατόµων. 

 Ανακόλουθες µορφές αισθητηριακών αντιδράσεων : Το αυτιστικό παιδί µπορεί κατά 

περιστάσεις να δώσει την εντύπωση πως είναι κωφό και πως δεν µπορεί να 

αντιδράσει σε λέξεις και άλλους ήχους. Άλλες στιγµές πάλι, το ίδιο παιδί µπορεί να 

ενοχληθεί υπερβολικά από έναν καθηµερινό θόρυβο, όπως ο θόρυβος µιας 

ηλεκτρικής σκούπας, το γάβγισµα ενός σκύλου ή το κλάµα ενός µωρού. Το παιδί 

µπορεί να παρουσιάζει µια αναισθησία στον πόνο και µια έλλειψη ανταπόκρισης στο 

κρύο ή στη ζέστη ή µια υπερβολική αντίδραση σε άλλα αισθητηριακά ερεθίσµατα. 

 Ανοµοιογενείς µορφές διανοητικών λειτουργιών : Το αυτιστικό άτοµο µπορεί να 

έχει ικανότητες σε κάποιους συγκεκριµένους τοµείς. Μπορεί να διαθέτει µέγιστη 

ικανότητα σε µερικές συγκεκριµένες λειτουργίες, σε σχέση µε το γενικό επίπεδο 

λειτουργίας του. Τα αυξηµένα ταλέντα µπορεί να συµπεριλαµβάνουν 

δραστηριότητες, όπως η ζωγραφική, η µουσική, οι µαθηµατικοί υπολογισµοί ή η 

αποµνηµόνευση γεγονότων. Περίπου 20%-30% των αυτιστικών ατόµων έχουν 
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νοηµοσύνη στον µέσο ή και πάνω από το µέσο όρο. Από την άλλη µεριά, η 

πλειοψηφία (70%-80%) των αυτιστικών ατόµων παρουσιάζουν διάφορους 

βαθµούς νοητικής καθυστέρησης. Αυτός ο συνδυασµός διανοητικών µειονεξιών και 

δυνατοτήτων κάνει τον αυτισµό ιδιαίτερα πολύπλοκο.  

 Έκδηλοι περιορισµοί δραστηριοτήτων και ενδιαφερόντων : Ένα άτοµο µε αυτισµό 

µπορεί να παρουσιάζει επαναλαµβανόµενες σωµατικές κινήσεις, όπως 

χειροκρότηµα, περιστροφές ή κούνηµα κορµού. Μερικά άτοµα µε αυτισµό µπορεί 

να µιλούν επίµονα ξανά και ξανά για το ίδιο θέµα. Το άτοµο είναι, επίσης, πιθανό 

να έχει την ανάγκη να ακολουθεί την ίδια ρουτίνα ή το ίδιο πρόγραµµα κάθε µέρα 

κατά τις διάφορες δραστηριότητες του. Αν γίνουν αλλαγές στις συνήθειες, το παιδί 

ή ο ενήλικας µπορεί να αναστατωθεί πάρα πολύ. Μερικές φορές η σύγχυση ή η 

αναστάτωση µπορεί να προκαλέσουν έντονα διαταρακτικές συµπεριφορές, όπως 

ξεσπάσµατα οργής. Στις πιο σοβαρές περιπτώσεις, ένα άτοµο µε αυτισµό µπορεί να 

παρουσιάσει αυτοκαταστροφική συµπεριφορά. Αυτό οφείλεται σε µια ανικανότητα 

να κατανοήσει και να επικοινωνήσει. 

 Αποµόνωση : Τα περισσότερα αυτιστικά παιδιά βρίσκονται στον δικό τους κόσµο, 

µακριά από κάθε κοινωνική επαφή. Ακόµα και µε τους γονείς δεν δείχνουν να τους 

αντιλαµβάνονται, ούτε και να τους έχουν ανάγκη. ∆εν αντιδρούν και δεν 

επιδιώκουν καµιά συναισθηµατική επαφή, µε το βλέµµα ή το σώµα τους, επειδή, 

όπως δείχνουν µαρτυρίες παιδιών που βελτιώθηκαν µετά από ειδική αγωγή, 

υποφέρουν από «αισθητικές στρεβλώσεις». Ίσως αυτός να είναι και ο λόγος που 

αποµονώνονται από το κοινωνικό περιβάλλον. Κάποιο παιδί περιέγραφε, µετά την 

βελτίωσή του µε την ειδική αγωγή που δέχθηκε, ότι, στη διάρκεια της επαφής του 

µε άλλα παιδιά, οι οµιλίες τους ηχούσαν στα αυτιά του όπως οι πυροβολισµοί και 

του ήταν αδύνατον να ακούσει µια ολόκληρη πρόταση. Οι προτάσεις έφταναν µε τη 

µορφή συσωρευµένων λέξεων και κάθε ήχος του έµοιαζε µε εκκωφαντικό κρότο. 

 Στερεοτυπίες και τελετουργίες : Είναι γνωστή η κίνηση των αυτιστικών παιδιών 

µπρος- πίσω. Εκτός αυτού, καθένα διαθέτει το δικό του ρεπερτόριο τελετουργιών 

και είναι αδύνατο να το αποτρέψει κάποιος. Μάλιστα µπορεί να κάνει αυτές τις 

επαναλαµβανόµενες συµπεριφορές χωρίς να διακόψει, για πολλές ώρες. Αν 

κάποιος προσπαθήσει να το εµποδίσει, είναι έκδηλη η αναστάτωση µε φωνές και 

εκνευρισµό. 

 Υπερβολικός φόβος : Επειδή πάσχουν από αισθητικές στρεβλώσεις, ακόµα και απλά 

οπτικά ή ακουστικά ερεθίσµατα τους δηµιουργούν µεγάλο φόβο και εντείνουν την 

απόσυρσή τους. 

 Ανωµαλίες στον πόνο, το κρύο και τον ύπνο : Τα αυτιστικά παιδιά δεν φαίνεται να 

έχουν καλό έλεγχο στην αίσθηση του κρύου ή της ζέστης, έχουν µεγάλη ή και 

πλήρη ανοχή στο κόψιµο ή τo κάψιµο των µελών του σώµατός τους και δείχνουν 



   Αξιολόγηση Βασισµένη στο Παιχνίδι – Transdisciplinary Play Based Assessment
 

 
 Θεωρητική προσέγγιση 

28

συχνά αυτοκαταστροφική συµπεριφορά (δάγκωµα χεριών κ.τ.λ.). Ο ύπνος τους 

παρουσιάζει µη κανονικούς κύκλους. 

 Συναισθηµατικά απρόσφορες συµπεριφορές : Τα γέλια, τα κλάµατα και οι φωνές 

τους δεν φαίνεται να πηγάζουν από τις συµπεριφορές και τα ερεθίσµατα του 

εξωτερικού περιβάλλοντος. Μάλλον προέρχονται από εσωτερικές αιτίες. Ο φόβος 

τους επίσης είναι απρόσφορος, µπορεί να είναι υπερβολικός ή να ελλείπει εντελώς, 

σε σχέση µε το τι συµβαίνει γύρω τους. 

 Κινητικές διαταραχές : Υπερδραστηριότητα ή απάθεια είναι χαρακτηριστικό του 

αυτισµού., όπως επίσης και έλλειψη ισορροπίας 

 Ελλειµµατική χρήση του λόγου : Τα περισσότερα παιδιά δεν µιλούν ποτέ και άλλα 

µαθαίνουν κάποιες λέξεις για αντικείµενα αλλά σχεδόν ποτέ δεν χρησιµοποιούν το 

λόγο για να επικοινωνήσουν µε τους άλλους. 

 Νοητικά προβλήµατα : Παρουσιάζουν καλές αποδόσεις σε συγκεκριµένες 

δοκιµασίες αλλά και πολύ κακές σε ορισµένες άλλες, ίσως γιατί δεν καταφέρνουν 

να ακολουθήσουν οδηγίες. 

      ∆υστυχώς, ο αυτισµός δεν µπορεί να θεραπευτεί, υπάρχουν ωστόσο θεραπευτικές 

µέθοδοι που µπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά µε αυτισµό. Η πιο κατάλληλη αντιµετώπιση, 

παρόλα αυτά είναι αποδεδειγµένα η Ειδική Αγωγή και ειδικά όταν αυτή συνδυάζεται µε 

πρώιµη παρέµβαση, δηλαδή κατά την προσχολική ηλικία. Για τα παιδιά µε αυτισµό πρέπει 

να γίνει η σωστή διάγνωση από γιατρούς και ψυχολόγους που είναι εξειδικευµένοι στον 

αυτισµό. Χρειάζεται ειδική εκπαίδευση σε ειδικές τάξεις, µε δασκάλους που έχουν 

εκπαιδευτεί στο να κατανοούν τον αυτισµό και µε ειδικά δοµηµένες τεχνικές. Καθώς τα 

παιδιά µεγαλώνουν, το εκπαιδευτικό τους πρόγραµµα πρέπει να επικεντρώνεται στις 

επαγγελµατικές ικανότητες και την επαγγελµατική συµπεριφορά. Οι ενήλικες µε αυτισµό 

χρειάζονται επαγγελµατική κατάρτιση, ευκαιρίες για θέσεις εργασίας, ειδικές κατοικίες ή 

εποπτευόµενα διαµερίσµατα και ψυχαγωγικά προγράµµατα (Lennard-Brown, 2004: 36). 

      Οι οικογένειες µε παιδιά και ενήλικες µε αυτισµό χρειάζονται βοήθεια από την 

κοινωνία και το κράτος µε την παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών. Χωρίς τις κατάλληλες 

υπηρεσίες για τα άτοµα µε αυτισµό, η ζωή αυτών των οικογενειών και των ίδιων των 

αυτιστικών ατόµων γίνεται δύσκολη. Γενικά τα παιδιά µε αυτισµό χρειάζονται (Lennard-

Brown, 2004: 48, Volkmar κ.α., 2005: 204-208):  

 Σωστές διαγνωστικές αξιολογήσεις για τη σωστή αναγνώριση του αυτισµού 

 Σωστή ιατρική φροντίδα 

 Σωστά σχολεία και αίθουσες που θα παρέχουν ειδική εκπαίδευση 

 Σωστά προγράµµατα αποκατάστασης 

 Σωστή επαγγελµατική εκπαίδευση για τους εφήβους και τους ενήλικες 
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 Προστατευµένες θέσεις εργασίας σε εργαστήρια και επαγγελµατικές ευκαιρίες 

 Ειδικά ηµερήσια προγράµµατα για τους ενήλικες που είναι ανίκανοι να εργαστούν 

και είναι ανάγκη να αναπτύξουν περισσότερες ικανότητες για την καθηµερινή τους 

ζωή 

 Εξειδικευµένη εκπαίδευση στον αυτισµό για γιατρούς, νοσοκόµους και 

εκπαιδευτικούς 

 Εκπαίδευση και υποστήριξη για τους γονείς των αυτιστικών παιδιών 

 

       Το Ευρωπαϊκό εργαλείο για την ταξινόµηση των διαταραχών, ονόµατι DSM-IV 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4η Έκδοση, 1994 ) περιγράφει µία 

σειρά συνθηκών που συνάδουν µε το σύνδροµο Asperger. Στην Αµερική χρησιµοποιείται 

ευρέως το ICD-10 (International Classifical Disorder). Απαραίτητα για τη διάγνωση είναι 

ένα σύνολο έξι (ή περισσότερων) αντικειµένων από (Α), (Β) και (Γ), µε τουλάχιστον δύο 

από το (Α) και ένα από το (Β) κι ένα από το (Γ)  (Χίτογλου-Αντωνιάδου, 2000: 184, 

Volkmar κ.α., 2005: 23):  

Α. Ποιοτικό έλλειµµα σε σχέση µε την κοινωνική αλληλεπίδραση, όπως αυτή εκδηλώνεται 

από δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα: 

1. Εµφανές έλλειµµα στη χρήση πολλαπλών προφορικών συµπεριφορών, όπως 

κοίταγµα κατά πρόσωπο, εκφράσεις προσώπου, στάσεις σώµατος και χειρονοµίες 

για ρύθµιση κοινωνικής αλληλεπίδρασης.  

2. Αδυναµία ανάπτυξης σχέσεων µε συνοµήλικους, ανάλογες του επιπέδου 

ανάπτυξης.  

3. Έλλειψη αυθόρµητης αναζήτησης να µοιραστεί απόλαυση, ενδιαφέροντα ή 

επιτεύγµατα µε άλλα πρόσωπα (π.χ. λόγω έλλειψης επίδειξης, παρουσίασης ή 

επισήµανσης αντικειµένων ενδιαφέροντος σε άλλα πρόσωπα).  

4. Έλλειψη κοινωνικής ή συναισθηµατικής αµοιβαιότητας (π.χ. δε συµµετέχει ενεργά 

σε απλά κοινωνικά παιχνίδια, προτιµά µοναχικές δραστηριότητες ή εµπλέκει άλλους 

σε δραστηριότητες µόνο ως εργαλεία ή «µηχανικά» βοηθήµατα).  

Β. Ποιοτικό έλλειµµα στην επικοινωνία, όπως αυτές εκδηλώνονται από δύο τουλάχιστον 

από τα ακόλουθα: 

1. Καθυστέρηση ή παντελής έλλειψη ανάπτυξης προφορικού λόγου, που δε 

συνοδεύεται από προσπάθεια για εξισορρόπηση µέσω εναλλακτικών τρόπων 

επικοινωνίας, όπως χειρονοµίες ή µίµηση.  

2. Σε άτοµα µε επαρκές επίπεδο λόγου, εµφανές έλλειµµα στην ικανότητα να 

ξεκινήσει ή να συνεχίσει µία συζήτηση µε άλλους.  
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3. Στερεότυπη και επαναληπτική χρήση της γλώσσας ή ιδιοσυγκρασιακής γλώσσας.  

4. Έλλειψη ποικίλου, αυθόρµητου παιχνιδιού χρησιµοποιώντας φαντασία ή 

κοινωνικού µιµητικού παιχνιδιού, ανάλογου µε το επίπεδο ανάπτυξης.  

Γ. Περιορισµένα, επαναληπτικά και στερεότυπα µοτίβα συµπεριφοράς, ενδιαφέροντα και 

δραστηριότητες, όπως αυτά εκδηλώνονται από δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα: 

1. Έντονη απασχόληση µε ένα ή περισσότερα στερεότυπα και περιορισµένα µοτίβα 

ενδιαφέροντος που είναι µη φυσιολογικά, είτε σε ένταση είτε σε συγκέντρωση.  

2. Προφανώς άκαµπτη εµµονή σε συγκεκριµένες, µη λειτουργικές ρουτίνες ή τυπικές 

συµπεριφορές.  

3. Στερεότυπες και επαναληπτικές κινητικές ιδιοµορφίες (π.χ. χτύπηµα η στράβωµα 

χεριού ή δακτύλου, ή περίπλοκες κινήσεις ολόκληρου του σώµατος).  

4. Έµµονη απασχόληση µε µέρη αντικειµένων.  

      Όπως γνωρίζουµε, η αντίληψη, η µνήµη, η προσοχή, η σκέψη, οι ιδέες και άλλες 

νοητικές ικανότητες παίζουν πρωταρχικό ρόλο στη διαδικασία της επεξεργασίας των 

γνωστικών πληροφοριών και ως ένα βαθµό καθορίζουν το είδος, την ποιότητα και την 

αποτελεσµατικότητα των γνωστικών λειτουργιών των παιδιών µε αυτισµό (Peeters, 2000). 

Συνήθως, η καλή λειτουργία όλων των προαναφερόµενων ικανοτήτων αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση της µαθησιακής διαδικασίας. Είναι αυτονόητο, ότι οποιαδήποτε 

δυσκολία κατά τη διαδικασία της επεξεργασίας των πληροφοριών επεµβαίνει αρνητικά στη 

διαδικασία της µάθησης. 

      Σύµφωνα µε την Uta Frith (1999), το κύριο πρόβληµα των παιδιών µε αυτισµό είναι η 

ανικανότητα τους να συνενώσουν σε ολοκληρωµένα σύνολα κάθε είδους πληροφορίες, να 

συναισθανθούν τις ειδικές λειτουργίες του νου, τις σκέψεις, τις πεποιθήσεις, τα 

συναισθήµατα, τις αλληλεπιδράσεις µέσω του λόγου. Όταν λέµε ότι τα άτοµα µε αυτισµό 

έχουν διαφορετικό γνωστικό ύφος, εννοούµε βασικά ότι ο εγκέφαλος τους επεξεργάζεται 

διαφορετικά τις εισερχόµενες πληροφορίες. Ακούν, βλέπουν, πιάνουν, αλλά χειρίζονται τις 

πληροφορίες αυτές µε διαφορετικό τρόπο. (Wing, 2000, Peeters, 2000). Η ευελιξία της 

σκέψης και της συµπεριφοράς των παιδιών µε αυτισµό συνήθως εκδηλώνεται µε απουσία 

φανταστικού ή µιµητικού παιχνιδιού και ανικανότητα στο να δείχνουν σε αντικείµενα του 

άµεσου ενδιαφέροντος τους.  

      Αναλυτικότερα, οι τοµείς που επηρεάζονται είναι οι παρακάτω:  

      Αντίληψη: Απόκλιση παρουσιάζεται στον τρόπο µε τον οποίο τα παιδιά µε αυτισµό 

προσλαµβάνουν και επεξεργάζονται τα ερεθίσµατα και τις εισερχόµενες πληροφορίες. 

Τούτο αποτελεί συνέπεια της κεντρικής γνωστικής δυσλειτουργίας (Peeters, 2000). 

Συνήθως, τα παιδιά αυτά αντιλαµβάνονται και παρατηρούν πολλές λεπτοµέρειες στο 

περιβάλλον, που εµείς ούτε καν προσέχουµε, χωρίς να τις συνδέουν σ' ένα σύνολο µε 
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νόηµα. (Jordan & Powell, 2000). Όλες οι πληροφορίες εισέρχονται µε την ίδια σηµασία και 

τα παιδιά µε αυτισµό έχουν δυσκολία να διακρίνουν το σηµαντικό από το ασήµαντο σε 

κάθε περίσταση  

      Προσοχή: Χαρακτηριστικό της ποιότητας σκέψης στον αυτισµό είναι ο τρόπος µε τον 

οποίο εστιάζουν σε ορισµένα ερεθίσµατα µε προσοχή τύπου «τούνελ». Μόνο ορισµένα 

ερεθίσµατα γίνονται αντιληπτά ταυτόχρονα, ενώ όσα βρίσκονται έξω από το «τούνελ» της 

προσοχής αγνοούνται (Jordan & Powell, 2000). Τα παιδιά µε αυτισµό έχει βρεθεί ότι έχουν 

φτωχή συγκέντρωση ή έχουν διαταραχή προσοχής, ενώ στην πραγµατικότητα έχουν 

εξαιρετικά υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης προσοχής. Το πρόβληµα είναι ότι η προσοχή 

τους έχει ιδιοσυγκρασιακό χαρακτήρα και δεν εστιάζεται στο θέµα που θέλει ο/η 

εκπαιδευτικός . Πολλά άτοµα µε αυτισµό αναφέρουν ότι τους είναι δύσκολο να εστιάσουν 

την προσοχή τους σε χώρο µε πολλά ερεθίσµατα (Grandin, 1998).  

      Σκέψη - απόκτηση εννοιών: Ο τρόπος σκέψης των παιδιών µε αυτισµό είναι πολύ 

συγκεκριµένος και η κατανόηση του προφορικού λόγου κυριολεκτική. ∆εν συνδέουν τις 

πληροφορίες για να βγάλουν συµπεράσµατα, κάνουν συνεχώς τα ίδια λάθη και δε 

µαθαίνουν από την εµπειρία. Είναι επίσης διαπιστωµένη η δυσχέρεια τους να µεταφέρουν 

γνώσεις και δεξιότητες σε νέες συνθήκες (Jordan & Powell, 2000). Λόγω της άκαµπτης 

σκέψης τους, δυσκολεύονται να ανακαλέσουν την κατάλληλη στρατηγική για να 

επιλύσουν προβλήµατα. Και αυτό, διότι δεν γνωρίζουν τις στρατηγικές που διαθέτουν και 

χρησιµοποιούν πάντα την ίδια στρατηγική ανεξάρτητα από την αποτελεσµατικότητα της 

(Peeters, 2000, Jordan & Powell, 2001). 

     Η Jordan  (2000) υποστηρίζει ότι υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά σκέψης στον αυτισµό: 

ο τρόπος µε τον οποίο κωδικοποιούνται, αποθηκεύονται και ανακαλούνται οι πληροφορίες 

από την µνήµη και ο ρόλος του συναισθήµατος στις διαδικασίες αυτές. Από τα παράδοξα 

του αυτισµού είναι ότι τα παιδιά µε αυτισµό διαθέτουν µερικές φορές εντυπωσιακή- 

παπαγαλίστικη ικανότητα µνήµης, αλλά δυσκολεύονται στην ανάκληση προσωπικών 

γεγονότων. 

     Μίµηση: Τα παιδιά µε αυτισµό συνήθως έχουν φτωχές δεξιότητες µίµησης και συχνά 

προσπαθούν να αντιγράψουν µορφές συµπεριφοράς, χωρίς να τις προσαρµόζουν στο 

πλαίσιο των αναγκών τους. «Έτσι, η µίµηση του παιδιού µε αυτισµό έχει µια παρασιτική 

ποιότητα και είναι δύσκολο να τη χρησιµοποιούµε ως τεχνική για διδασκαλία» (Jordan & 

Powell, 2001). Οι µαθητές µε αυτισµό χρειάζονται ιδιαίτερη εκπαίδευση στις δεξιότητες 

µίµησης, που θεωρούνται θεµελιακές για την απόκτηση άλλων δεξιοτήτων. 

     Μνήµη: «Συχνά αναφέρεται ότι τα παιδιά µε αυτισµό έχουν εξαιρετικά καλή µνήµη» 

(Jordan & Powell, 2001). ∆ιακρίνονται, επίσης, για την καταπληκτική ικανότητα 

ανάκλησης λεπτοµερειών που διαθέτουν (Jordan, 2000). ∆υσκολεύονται να οργανώσουν 

και να τακτοποιήσουν πράγµατα ή ενέργειες. Και αυτό, διότι αποθηκεύουν πληροφορίες 

αποσπασµατικά, ανεξάρτητα από το κοινωνικό πλαίσιο και τη χρονική σχέση µε άλλα 
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γεγονότα. Επίσης, διαθέτουν φτωχή αυτοβιογραφική µνήµη, που αποτελεί πρόβληµα 

γνωστικού τύπου, ενώ διαθέτουν καλή σηµασιολογική µνήµη και εξαιρετική επαναληπτική 

µνήµη. Η οπτική τους µνήµη, επίσης, είναι πάρα πολύ καλή, σε αντίθεση µε την 

ακουστική, που λειτουργεί βοηθητικά. Όταν οι πληροφορίες παρουσιάζονται οπτικά µε 

εικόνες και λέξεις αποδίδουν καλύτερα, διότι είναι άτοµα µε εξαιρετικές οπτικές ικανότητες 

(Jordan & Powell, 2001, Peeters, 2000, Wing, 2000). 

      Αναλογιζόµενοι όλα τα παραπάνω, είναι πολύ εύκολο να κατανοήσουµε, ότι τα παιδιά 

µε αυτισµό ζουν σ' ένα αποσπασµατικό, από κάθε άποψη κόσµο. Όπως τονίζει η Jordan 

(2000), οι δυσκολίες στην ευελιξία της σκέψης και της συµπεριφοράς επιδρούν θεµελιακά 

στη µάθηση. Και αυτό δεν έχει τόσο να κάνει µε την έλλειψη δεξιοτήτων και κατανόησης 

πραγµάτων (µολονότι µπορεί να υπάρχουν και τέτοια κενά στην εξέλιξη), όσο µε ένα 

διαφορετικό τρόπο σκέψης και κατανόησης. Όλα τα παιδιά µε αυτισµό, ανεξάρτητα από τις 

γενικές τους ικανότητες, παρουσιάζουν ένα ανοµοιογενές προφίλ δεξιοτήτων. Ωστόσο, η 

ύπαρξη υψηλών δεξιοτήτων σε ένα τοµέα, δεν σηµαίνει ότι έχουν κατακτηθεί άλλες πλέον 

στοιχειώδεις. Πρακτικά αυτό σηµαίνει, ότι πρέπει πριν διδάξουµε σε παιδιά µε αυτισµό, να 

κατανοήσουµε τον τρόπο που µαθαίνουν (Jordan & Powell, 2001).      
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      Το σύνδροµο Asperger είναι µια ήπια παραλλαγή αυτισµού, που επηρεάζει κυρίως την 

ικανότητα επικοινωνίας και τις κοινωνικές σχέσεις του ατόµου. Ανήκει στις διάχυτες 

αναπτυξιακές διαταραχές και για καιρό υπήρχαν διαφωνίες σχετικά µε το αν αποτελεί 

ξεχωριστή διαταραχή ή αν πρόκειται για αυτισµό σε ελαφριά µορφή (Volkmar κ.α., 2005: 

88).   

      Το σύνδροµο πήρε το όνοµα του από τον ψυχίατρο Hans Asperger που το 1944 στη 

Βιέννη παρατήρησε την εξαιρετική δυσκολία µερικών εφήβων να ενσωµατωθούν 

κοινωνικά στα πλαίσια της οµάδας. Οι εργασίες του Asperger µεταφράστηκαν στα αγγλικά 

στις αρχές του 1970, και το σύνδροµο άρχισε να αναγνωρίζεται ως ξεχωριστή οντότητα 

στα τέλη της δεκαετίας του '80. Σηµαντική ήταν και η συνεισφορά της Lorna Wing (1981), 

που παρουσίασε µια σειρά από 34 περιπτώσεις παρόµοιες µε αυτές που είχε περιγράψει ο 

Asperger και έτσι αυξήθηκε το ενδιαφέρον για έρευνες γύρω από το σύνδροµο. Τα κύρια 

χαρακτηριστικά του συνδρόµου, τα οποία συναντάµε και στον αυτισµό, είναι (Attwood, 

2005: 17, Volkmar κ.α., 2005: 89-90):  

 ∆υσκολία στην οµιλία 

 Ελλείµµατα στην αµοιβαία κοινωνική συναλλαγή 

 ∆υσκολία στη δηµιουργία κοινωνικών σχέσεων 

 Περιορισµένο ρεπερτόριο ενδιαφερόντων 

 Επαναλαµβανόµενες δραστηριότητες και κινήσεις 

 Μονότονος και σχολαστικός τρόπος οµιλίας 

      Η διαταραχή αυτή διαφέρει από τον αυτισµό, κυρίως γιατί δεν υφίσταται γενική 

καθυστέρηση ή επιβράδυνση στη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού ή την ανάπτυξη των 

γνωστικών του λειτουργιών. Συνήθως τα παιδιά µε Asperger έχουν φυσιολογική και πάνω 

νοηµοσύνη, έχουν φυσιολογική εξέλιξη λόγου, χρησιµοποιούν νωρίς τη γραµµατική στο 

λόγο τους, έχουν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και κλίσεις, και µε την κατάλληλη υποστήριξη 

προχωρούν αρκετά καλά στο σχολείο. Επιπλέον η ηλικία έναρξης του συνδρόµου 

εντοπίζεται αργότερα απ’ ότι του αυτισµού, µεταξύ 5 και 8 ετών.  

      Αν και δεν έχουν γίνει συστηµατικές επιδηµιολογικές έρευνες, η συχνότητα εµφάνισης 

του συνδρόµου είναι περιορισµένη (περίπου 0,25% του πληθυσµού). Σε µια 

επιδηµιολογική µελέτη στο Γκέτεµποργκ της Σουηδίας, η συχνότητα εµφάνισης του 

συνδρόµου σε παιδιά ηλικίας 7-16 ετών ήταν 0,7% (0,55% στα αγόρια και 0,15% στα 

κορίτσια) µε αναλογία εµφάνισης 4 αγόρια προς 1 κορίτσι. Σε αντίστοιχη πληθυσµιακή 

µελέτη στον Καναδά, η συχνότητα εµφάνισης αυτιστικών διαταραχών 

(συµπεριλαµβανοµένου και του συνδρόµου Asperger) ήταν 0,024%. Τέλος, στη Μ. 
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Βρετανία υπολογίζεται πως υπάρχουν περίπου 47.400 παιδιά µε το σύνδροµο Asperger. Τα 

βασικά χαρακτηριστικά του συνδρόµου είναι τα παρακάτω (Happé, 1998 : 159-160, 

Lennard-Brown, 2004: 18):  

      ∆υσκολία στην κοινωνική επαφή. Σε αντίθεση µε τα αυτιστικά άτοµα, τα άτοµα µε 

Asperger επιθυµούν την κοινωνική επαφή, αλλά δεν ξέρουν πώς να προσεγγίσουν τους 

άλλους. Συχνά προσεγγίζουν τους άλλους µε περίεργο τρόπο γιατί δε γνωρίζουν τους 

κανόνες κοινωνικής συµπεριφοράς. ∆εν κατανοούν τη µη-λεκτική επικοινωνία 

(χειρονοµίες, εκφράσεις προσώπου) και δεν µπορούν να µοιραστούν τα συναισθήµατα και 

τις σκέψεις τους. Η δυσκολία τους να δηµιουργήσουν φιλίες είναι εµφανής. Χρειάζονται 

ιδιαίτερη διδασκαλία όσον αφορά στις κοινωνικές δεξιότητες που δεν τις αποκτούν µέσα 

από την εµπειρία.  

      Προβλήµατα επικοινωνίας. Ενώ έχουν ευχέρεια στο λόγο (µιλούν µε άνεση πριν τα 

4 χρόνια), χρησιµοποιούν «επίσηµες» λέξεις που συχνά δεν ταιριάζουν στην περίσταση, δε 

δίνουν σηµασία στις αντιδράσεις του συνοµιλητή τους, µιλούν ακατάπαυστα χωρίς να τους 

ενδιαφέρει αν ο άλλος τους ακούει, δεν κατανοούν το χιούµορ και τον µεταφορικό λόγο 

και η φωνή τους έχει µονότονη χροιά χωρίς διακυµάνσεις. Έχουν δυσκολίες στο 

πραγµατολογικό και στο σηµασιολογικό επίπεδο της γλώσσας.  

      Απουσία αφηρηµένης σκέψης. Μπορούν να αποστηθίσουν µε ευκολία γεγονότα και 

ηµεροµηνίες, δυσκολεύονται, όµως, στην κατανόηση αφηρηµένων εννοιών µε αποτέλεσµα 

να τους φαίνονται ακατανόητα σχολικά µαθήµατα όπως η λογοτεχνία, τα θρησκευτικά και 

τα προβλήµατα αριθµητικής. ∆υσκολεύονται ιδιαίτερα να κάνουν υποθέσεις και δεν 

αναπτύσσουν κριτική σκέψη. Ο τρόπος σκέψης τους είναι «δύσκαµπτος».  

      Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Αναπτύσσουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ένα χόµπι ή 

συλλογή σε τέτοιο βαθµό που δεν τους αφήνει περιθώριο για άλλες ενασχολήσεις. Το 

χόµπι τους καταντά µια παθολογική ενασχόληση µε ένα πράγµα (τρένα, χερούλια πόρτας, 

φίδια, συναγερµούς σπιτιών, µετεωρολογία, αστρονοµία κ.τ.λ.).  

      Έλλειψη προσαρµοστικότητας. Κάθε απρόσµενη αλλαγή στο καθηµερινό 

πρόγραµµα τους δηµιουργεί αναστάτωση (πχ. ένα µποτιλιάρισµα σε κίνηση µπορεί να 

προκαλέσει άγχος και έκρηξη θυµού). Αναπτύσσουν αισθήµατα ανησυχίας και άγχους 

µπροστά σε κάθε καινούρια κατάσταση.  

      Αδεξιότητα. Είναι συνηθέστατο χαρακτηριστικό των παιδιών µε Asperger (σε 

ποσοστό 50%-90%) να δυσκολεύονται σε δραστηριότητες που απαιτούν συντονισµένες 

κινήσεις (πχ. πέταγµα µπάλας, δέσιµο κορδονιών, ισορροπία, ποδήλατο, σκαρφάλωµα, 

γρήγορα αντανακλαστικά), ενώ δεν συµβαίνει το ίδιο µε τα αυτιστικά παιδιά.  
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      Προβλήµατα στο σχολείο. Λόγω των δυσκολιών στην κοινωνική επαφή γίνονται 

αντικείµενο κοροϊδίας από τα άλλα παιδιά. Συνήθως παίζουν µόνα τους. ∆υσκολεύονται 

ιδιαίτερα να ακολουθήσουν τους κοινωνικούς κανόνες του σχολείου και έχουν συχνά 

άγχος.   

       Αν συνοψίζαµε τα διαγνωστικά κριτήρια του συνδρόµου, θα διαπιστώναµε ότι το παιδί 

παρουσιάζει τα περισσότερα από τα εξής (Attwood, 2005: 268-272): 

• αδυναµία να δηµιουργήσει σχέσεις µε τους συνοµηλίκους και να συµµετέχει σε 

οµαδικά παιχνίδια, αν και το επιθυµεί  

• δυσκολία κατανόησης των συναισθηµάτων των άλλων  

• ιδιορρυθµία και συχνά εκκεντρικότητα στην κοινωνική του συµπεριφορά  

• δυσκολία να αντιληφθεί τους κοινωνικούς κώδικες  

• συχνά µη επικοινωνιακή χρήση του λόγου   

• στερεοτυπίες και επαναλαµβανόµενες κινήσεις («φτερούγισµα χεριών») και εµµονή 

σε λεπτοµέρειες του κόσµου που το περιβάλλει (εικόνες, αντικείµενα)  

• προβλήµατα στην ανάπτυξη της φαντασίας, την ευελιξία της σκέψης και το 

συµβολικό παιχνίδι  

• δυσκολία στον κινητικό συντονισµό  

• ιδιαίτερες δεξιότητες σε ορισµένους τοµείς όπως: τα µαθηµατικά, τη φυσική, τις 

ξένες γλώσσες, τη µουσική κ.τ.λ. 

• ιδιαίτερη ευαισθησία στα αισθητηριακά ερεθίσµατα (ήχους, µυρωδιές, υφή των 

πραγµάτων)  

• δυσκολία προσαρµογής σε καινούριες καταστάσεις  

• διάσπαση προσοχής και αδυναµία βλεµµατικής επαφής  

• συχνές εκρήξεις θυµού, άγχος και καταθλιπτικά στοιχεία, λόγω της δυσκολίας του 

στην επικοινωνία  

      Αναγνωρίζουµε ότι υπάρχουν σαφείς διαφορές ανάµεσα σε παιδιά µε σύνδροµο 

Asperger και σε παιδιά µε αυτισµό βάσει των κριτηρίων που αρχικά όρισε για τον αυτισµό 

ο Leo Kanner και αφορούν την κοινωνική αλληλεπίδραση, τη γλωσσική ανάπτυξη και τη 

µακροπρόθεσµη εξέλιξη των παιδιών µε αυτισµό (Szatmari κ.α., 1995: 1667). Εντούτοις, 

σε τι ακριβώς διαφέρει το σύνδροµο Asperger από τον Αυτισµό Υψηλής Λειτουργικότητας 

(High Functioning Autism / H.F.A.); 

      Για πολλά χρόνια ήταν γνωστό ότι µερικά παιδιά που στην πρώιµη παιδική ηλικία 

παρουσιάζουν τα τυπικά χαρακτηριστικά του αυτισµού, στη συνέχεια αναπτύσσουν την 

ικανότητα να µιλούν χρησιµοποιώντας σύνθετες προτάσεις, καθώς και βασικές κοινωνικές 

δεξιότητες και νοητικές ικανότητες µέσα στα «φυσιολογικά» πλαίσια που είναι ανάλογες µε 

αυτές των συνοµηλίκων τους. Αυτά τα παιδιά χαρακτηρίστηκαν αρχικά ως άτοµα µε High 
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Functioning Autism, ένας όρος που είναι ιδιαίτερα δηµοφιλής έως σήµερα στις ΗΠΑ. O 

όρος αυτός είναι πιθανότερο να χρησιµοποιηθεί για άτοµα στα οποία είχε διαγνωστεί 

αυτισµός κατά την πρώιµη παιδική ηλικία. Εντούτοις, είναι λιγότερο πιθανό να 

χρησιµοποιηθεί για παιδιά, των οποίων η εικόνα κατά τη νηπιακή ηλικία δεν ήταν 

σύµφωνη µε το προφίλ του κλασικού αυτισµού. Προς το παρόν οι έρευνες δείχνουν ότι 

δεν φαίνεται να υπάρχει ουσιώδης διαφορά µεταξύ των δύο καταστάσεων (Manjiviona & 

Prior, 1995: 30, Eisenmajer κ.α., 1996:1527).  

      Ο όρος High Functioning Autism «Η.F.Α.» χρησιµοποιήθηκε για αρκετό καιρό στις 

αγγλόφωνες χώρες και κάποιοι ειδικοί συνεχίζουν να τον προτιµούν ως διαγνωστική 

ταµπέλα. Αυτό οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, συγκεκριµένα στην πολιτική κάποιων 

κυβερνητικών οργανισµών που παρέχουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας και στην έλλειψη 

γνώσεων και εκπαίδευσης για τη διάγνωση του συνδρόµου Asperger. Μερικές υπηρεσίες 

(κυρίως στο εξωτερικό) διαθέτουν πρόθυµα κονδύλια για την εκπαίδευση και την 

υποστήριξη ενός παιδιού στο οποίο έχει διαγνωστεί αυτισµός, ενώ το σύνδροµο Asperger 

δεν θεωρείται στον απαιτούµενο βαθµό ανάλογη περίπτωση, ώστε να δίνεται και η 

απαιτούµενη οικονοµική βοήθεια. Στην περίπτωση αυτή, πιθανότατα οι ειδικοί 

αποφεύγουν τη χρήση του όρου «σύνδροµο Asperger» για να µην καθυστερήσει ή 

αναβληθεί η παροχή βοήθειας από αυτούς τους οργανισµούς. Ένας άλλος λόγος είναι η 

έλλειψη βιβλιογραφίας και η ελλιπής εκπαίδευση των ειδικών στον τρόπο διάγνωσης του 

συνδρόµου, καθώς και ο συντηρητισµός ορισµένων ατόµων. Έτσι, το ίδιο παιδί µπορεί να 

έχει διάγνωση Αυτισµού Υψηλής Λειτουργικότητας στη µια περιοχή και συνδρόµου 

Asperger σε µια άλλη (Happé, 1998: 178). 

      Ωστόσο, και ο αυτισµός και το σύνδροµο Asperger βρίσκονται στο ίδιο φάσµα, χωρίς 

να υπάρχει σαφής διαχωριστική γραµµή ανάµεσα τους, και υπάρχουν παιδιά που 

διαγνωστικά βρίσκονται σε «γκρίζα ζώνη», καθώς σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει 

αβεβαιότητα για το ποιος όρος είναι καταλληλότερος για να περιγράψει την κατάσταση 

τους. Με την πάροδο, βέβαια, του χρόνου, προσδιορίζονται µε µεγαλύτερη σαφήνεια τα 

όρια ανάµεσα στον αυτισµό και στο σύνδροµο Asperger (Volkmar κ.α., 2005: 98-108).   

      Άτοµα µε σύνδροµο Asperger ή µε Υψηλής Λειτουργικότητας Αυτισµό µπορεί να µην 

τα πηγαίνουν καλά στα διάφορα τεστ νοηµοσύνης, παρότι είναι αρκετά ικανά. Αυτό ίσως 

να οφείλεται στο ότι στα περισσότερα τεστ νοηµοσύνης εξετάζεται η ικανότητα του ατόµου 

σε διάφορους τοµείς και έπειτα εξάγεται ο µέσος όρος. Τα άτοµα µε σύνδροµο Asperger ή 

µε Υψηλής Λειτουργικότητας Αυτισµό µπορεί να είναι ασυνήθιστα ικανά σε κάποιους τοµείς 

και όχι τόσο ικανά σε άλλους. Σε πολλά τεστ νοηµοσύνης, η ασυνήθιστα καλή επίδοση σ’ 

έναν τοµέα µπορεί να ακυρωθεί από την όχι τόσο καλή επίδοση σ’ έναν άλλο, και έτσι τα 

ταλέντα του παιδιού να µην γίνουν φανερά (Lennard-Brown, 2004 : 23).  

      Προς το παρόν γίνεται µια µεγάλη συζήτηση για το που ακριβώς ανήκει το σύνδροµο 

Asperger. Τώρα περιγράφεται ως διαταραχή του αυτιστικού φάσµατος. Μερικοί ειδικοί 
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πιστεύουν ότι είναι το ίδιο, όπως ο Αυτισµός Υψηλής Λειτουργικότητας, ενώ άλλοι 

πιστεύουν ότι περιγράφεται καλύτερα ως µη Λεκτική Μαθησιακή ∆υσκολία.  

      Πάντως, υπάρχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά µε την ∆ιάχυτη Αναπτυξιακή 

διαταραχή, µε τον Αυτισµό Υψηλής Λειτουργικότητας, και την µη Λεκτική Μαθησιακή 

∆υσκολία, και αυτό επειδή το σύνδροµο Asperger ήταν ουσιαστικά άγνωστο (ως 

διαγνωστική κατηγορία) µέχρι πριν µερικά χρόνια.  

      Για παράδειγµα, δεν είναι καθόλου ασυνήθιστο για ένα παιδί, που αρχικά διαγνώστηκε 

µε ∆ιάσπαση Προσοχής ή µε ∆ιαταραχή Ελλειµµατικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα, να 

διαγνώστηκε αργότερα ως έχοντας το σύνδροµο Asperger.  Επιπρόσθετα, πολλά παιδιά 

που αρχικά διαγνώστηκαν µε Αυτισµό Υψηλής Λειτουργικότητας ή µε ∆ιάχυτη 

Αναπτυξιακή ∆ιαταραχή, τώρα έχουν λάβει «σύνδροµο Asperger» ως διάγνωση και ακόµη 

παιδιά που διαγνώστηκαν µε το σύνδροµο τώρα έχουν και τη διάγνωση «σύνδροµο 

Asperger» αλλά και τη διάγνωση «Αυτισµός Υψηλής Λειτουργικότητας».  
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      Η Αξιολόγηση Βασισµένη στο Παιχνίδι (Transdisciplinary Play Based Assessment) 

είναι ακόµα στα πρώτα της βήµατα. Λίγες είναι οι έρευνες που έχουν χρησιµοποιήσει αυτή 

τη µέθοδο. Αυτές οι έρευνες έδειξαν την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των 

παρατηρήσεων που βασίζονται στο παιχνίδι σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (Myers & 

McBride, 1996: 102-112, Farmer-Dougan & Kaszuba, 1999: 429-440, Rodger & Ziviani, 

1999: 343-346). 

      Οι περισσότεροι ερευνητές συµφωνούν ότι υπάρχει µια σηµαντική σχέση ανάµεσα στο 

παιχνίδι και στο επίπεδο γνωστικής και κοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού (Kerel κ.α., 

1996: 65-75). Βέβαια, έχει παρατηρηθεί ότι οι γνωστικές και κοινωνικές δυσκολίες των 

παιδιών µπορούν να αναγνωριστούν από τις ποικίλες µορφές συµπεριφοράς που δείχνουν 

µέσα στο παιχνίδι τους. Το παιχνίδι των παιδιών µε γνωστικά προβλήµατα περιλαµβάνει 

λιγότερο αναπαραστατικό παιχνίδι, λιγότερο οµαδικό παιχνίδι και περισσότερη χρήση 

αντικειµένων (Malone κ.α., 1994: 199-215). 

      Αν και οι σταθµισµένες αξιολογήσεις των µικρών παιδιών έχουν κατακριθεί, µικρή 

εµπειρική απόδειξη υπάρχει για να υποστηρίξει εναλλακτικές µεθόδους αξιολόγησης. Η 

έρευνα των Mayers και McBride (1996) παρέχει εµπειρική απόδειξη που υποστηρίζει την 

κοινωνική εγκυρότητα των διεπιστηµονικών µεθόδων αξιολόγησης που βασίζονται στο 

παιχνίδι. 

      Το διεπιστηµονικό µοντέλο περιλαµβάνει µια ταυτόχρονη αξιολόγηση, που 

συµπεριλαµβάνει και τους γονείς στην αξιολόγηση. Αυτές οι διεπιστηµονικές αξιολογήσεις 

είναι κυρίως βασισµένες στο παιχνίδι, υπονοώντας ότι οι πρώιµες δραστηριότητες 

παιχνιδιού χρησιµοποιούνται για να εξακριβώσουν τις δυνάµεις και τις αδυναµίες του 

παιδιού. Μια λίστα από κριτήρια ικανοτήτων συνήθως χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια 

που παίζει το παιδί.  

      Μια εξέταση από σχολικούς ψυχολόγους έδειξε ότι η Αξιολόγηση Βασισµένη στο 

Παιχνίδι ήταν µια από τις πιο συχνές εναλλακτικές επιλογές (44%) που χρησιµοποιήθηκε, 

µαζί µε σταθµισµένες µεθόδους ή όχι, στην αξιολόγηση παιδιών προσχολικής ηλικίας 

(Bagnato  & Neisworth, 1994: 81-102).  

Κεφάλαιο   2ο  

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
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      Οι σταθµισµένες αξιολογήσεις δεν περιλαµβάνουν την εµπλοκή των γονέων. Οι 

διεπιστηµονικές µέθοδοι, ωστόσο, δίνουν ευκαιρίες στους γονείς να βοηθήσουν την 

απόδοση του παιδιού. Επίσης, τα σταθµισµένα τεστ για τα πολύ µικρά παιδιά 

αµφισβητούνται λόγω της έλλειψης τους από την προβλεπόµενη εγκυρότητα και την 

περιορισµένη τους χρησιµότητα. Πολλοί από τους επικριτές των σταθµισµένων τεστ 

στράφηκαν στη χρήση του διεπιστηµονικού µοντέλου. Το διεπιστηµονικό µοντέλο που 

βασίζεται στο παιχνίδι παρέχει ένα πιο άνετο και φυσιολογικό περιβάλλον, που συντελεί 

στην παρατήρηση των ικανοτήτων και των δυνατοτήτων των µικρών παιδιών (Mayers & 

McBride, 1996). 

      Σύµφωνα λοιπόν µε την έρευνα των Mayers και McBride (1996), κάθε παιδί δέχτηκε 

τυχαία, είτε µια πολυεπιστηµονική-σταθµισµένη αξιολόγηση, είτε µια ∆ιεπιστηµονική 

Αξιολόγηση Βασισµένη στο Παιχνίδι (Transdisciplinary Play Based Assessment). Οι 

πολυεπιστηµονικές-σταθµισµένες αξιολογήσεις αποτελούνται από ξεχωριστά µέλη ειδικού 

προσωπικού που εκτιµούσαν το παιδί κατά τη διάρκεια ξεχωριστών συναντήσεων, 

χρησιµοποιώντας ειδικά σταθµισµένα τεστ. Ο σχολικός ψυχολόγος έδινε το Bayley Scales 

of Infant Development II, ο λογοθεραπευτής έδινε το Receptive-Expressive Emergent 

Language Scale-3. Κάθε ειδικός έγραφε και µια ξεχωριστή αναφορά αξιολόγησης. Το 

δείγµα της έρευνας αποτελούσαν 40 παιδιά ηλικίας περίπου 3 ετών (7-36 µηνών).  

      Από την άλλη, η ∆ιεπιστηµονική Αξιολόγηση Βασισµένη στο Παιχνίδι αποτελείται από 

έναν ειδικό ο οποίος συναντάει τους γονείς για να καθορίσει τα ενδιαφέροντα των γονέων 

για το παιδί και ένας άλλος κατάλληλα εκπαιδευµένος (facilitator) που εµπλέκει το παιδί 

στις δραστηριότητες παιχνιδιού, ενώ κάποιοι άλλοι ειδικοί παρατηρούν τις αναπτυξιακές 

ικανότητες του παιδιού. Μια ξεχωριστή αναφορά αξιολόγησης γράφτηκε από όλα τα µέλη 

και τους γονείς. Μετά από κάθε αξιολόγηση, κάθε µέλος συµπλήρωνε µια σελίδα 

επισκόπησης που σχεδιάστηκε, για να καθορίσει τις αντιλήψεις όσον αφορά το σύνολο των 

πληροφοριών που αποκτήθηκαν, τη χρησιµότητα των πληροφοριών από το σχέδιο 

παρέµβασης και το σύνολο του χρόνου που ξόδεψαν σε όλες τις φάσεις. 

      Τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας παρέχουν µια δυνατή απόδειξη για την κοινωνική 

εγκυρότητα του διεπιστηµονικού µοντέλου και των µεθόδων που βασίζονται στο παιχνίδι. 

Αυτή η απόδειξη προέρχεται από τις υψηλές εκτιµήσεις των γονέων και των µελών, από 

την αποδοτικότητα του χρόνου, από τη λειτουργική χρησιµότητα των αναφορών 

αξιολόγησης και από την υψηλή συµφωνία των αναπτυξιακών εκτιµήσεων. Οι 

Αξιολογήσεις Βασισµένες στο Παιχνίδι (Τ.Ρ.Β.Α.) πήραν λιγότερες µέρες να 

συµπληρωθούν και λιγότερες ώρες από το κάθε µέλος (τα σταθµισµένα τεστ πήραν 2 

εβδοµάδες περισσότερο). 

      Οι περιορισµοί της έρευνας ήταν το µικρό δείγµα των οικογενειών που συµµετείχαν 

στη µελέτη και το γεγονός ότι η ίδια οµάδα ειδικών διεξήγαγε και τα δύο είδη 

αξιολογήσεων. Παρόλα αυτά, δίνοντας η µελέτη αυτή τα µειονεκτήµατα των 
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σταθµισµένων αξιολογήσεων για τα µικρά παιδιά και τις θετικές απόψεις για τις 

αξιολογήσεις βασισµένες στο παιχνίδι, η χρήση του T.P.B.A. συνίσταται ως µια 

εφαρµόσιµη µέθοδος αξιολόγησης.   

      Σύµφωνα µε την έρευνα των Farmer-Dougan και Kaszuba (1999) η αξιολόγηση που 

βασίζεται στο παιχνίδι άρχισε να χρησιµοποιείται κυρίως για τρεις λόγους : 1) από τη 

δυσαρέσκεια για την ποιότητα των άλλων µεθόδων αξιολόγησης, 2) τα πορίσµατα 

σύγχρονων ερευνών δείχνουν ότι το παιχνίδι παρέχει ένα «παράθυρο» για τις ικανότητες 

ανάπτυξης του παιδιού και 3) από τη δηµιουργία του Τ.Ρ.Β.Α. ∆ιάφορα σταθµισµένα τεστ 

αξιολόγησης εµφανίζουν κάποια µειονεκτήµατα. Έχουν ανεπαρκή στάθµιση, χαµηλή 

εγκυρότητα και αξιοπιστία, µπλοκάρισµα δεξιοτήτων, γίνονται σε µη φυσικό περιβάλλον 

και είναι χρονοβόρα και ακριβά. Γι’ αυτό η συγκεκριµένη έρευνα οδηγήθηκε στο να 

συγκρίνει την Αξιολόγηση Βασισµένη στο Παιχνίδι µε τυπικά εργαλεία αξιολόγησης, µε 

σκοπό να δείξει αποτελεσµατικούς τρόπους διεξαγωγής, εγκυρότητας και αξιοπιστίας της 

Αξιολόγησης Βασισµένης στο Παιχνίδι (Τ.Ρ.Β.Α.).       

       Οι υποθέσεις της παραπάνω έρευνας ήταν ότι τα παιδιά µε χαµηλότερη γνωστική 

ικανότητα θα παίζουν πιο απλοϊκά παιχνίδια, απ’ αυτά µε υψηλότερη γνωστική ικανότητα 

και ότι παιδιά µε λιγότερες κοινωνικές δεξιότητες θα έχουν και χαµηλότερη βαθµολογία 

στο τεστ κοινωνικότητας και στην εκτίµηση των δασκάλων. Το υποκείµενα της έρευνας 

ήταν 42 παιδιά προσχολικής ηλικίας 3-5 ετών, από τα οποία 18 ήταν αγόρια και 24 

κορίτσια, που προέρχονταν από χαµηλό και υψηλό κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο.       

      Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι τα παιδιά µε υψηλότερο γνωστικό επίπεδο 

χρησιµοποιούσαν περισσότερες και ανώτερες µορφές παιχνιδιού, ενώ τα παιδιά µε 

χαµηλότερες γνωστικές ικανότητες έδειχναν πιο απλές µορφές παιχνιδιού. Επίσης, τα 

παιδιά µε µεγαλύτερες κοινωνικές δεξιότητες είχαν µεγαλύτερη βαθµολογία στο τεστ 

κοινωνικότητας και στην εκτίµηση των δασκάλων. Αυτή η έρευνα είναι σηµαντική, διότι 

δείχνει ότι η Αξιολόγηση Βασισµένη στο Παιχνίδι (Transdisciplinary Play Based 

Assessment) µπορεί να παρέχει µια σηµαντική εκτίµηση των γνωστικών και κοινωνικών 

δεξιοτήτων των παιδιών (Farmer-Dougan & Kaszuba, 1999).   

      Τα πλεονεκτήµατα αυτής της µεθόδου αξιολόγησης, σε σχέση µε τα σταθµισµένα τεστ,  

είναι τα εξής : α) η αξιολόγηση γίνεται σε ένα φυσικό περιβάλλον του παιδιού, που είναι 

το παιχνίδι, σε αντίθεση µε το άγονο και υψηλά δοµηµένο πλαίσιο των σταθµισµένων τεστ 

µε µια ερώτηση-απάντηση, β) η Αξιολόγηση Βασισµένη στο Παιχνίδι σχεδιάστηκε για να 

εξάγει ευνοϊκότερα επίπεδα της απόδοσης του παιδιού, σε αντίθεση µε τα σταθµισµένα 

τεστ, όπου δε δίνεται στα παιδιά η ευκαιρία να αποδείξουν τα ευνοϊκά τους επίπεδα, γ) η 

Αξιολόγηση Βασισµένη στο Παιχνίδι έχει ένα εύκαµπτο σχήµα, σε αντίθεση µε το άκαµπτο 

σχήµα των σταθµισµένων τεστ και δ) η Αξιολόγηση Βασισµένη στο Παιχνίδι προκύπτει 

από την περιγραφή των δυνάµεων και περιοχών ανάγκης για παρέµβαση, ενώ τα 

σταθµισµένα τεστ παρέχουν αριθµητικά σκορ µε ελάχιστες περιγραφές της επίδοσης των 
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παιδιών. Αυτές οι ιδιότητες της Αξιολόγησης Βασισµένης στο Παιχνίδι έχουν το δυναµικό 

να παρέχουν µια πιο ακριβή εκτίµηση των ικανοτήτων και των γνωστικών δυνατοτήτων 

των µικρών παιδιών (Kelly-Vance, Ryalls & Gill, 2002: 172). 

      Μία άλλη έρευνα της Kelly-Vance και των συνεργατών της (1999: 1-15), που εξέτασε 

την εγκυρότητα της αξιολόγησης µε το παιχνίδι, σύγκρινε τα αποτελέσµατα από το 

Τ.Ρ.Β.Α. και ένα άλλο εργαλείο µέτρησης, το Bayley Scales of Infant Development (2η 

έκδοση) στον ίδιο πληθυσµό. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το Τ.Ρ.Β.Α. είχε υψηλότερο 

επίπεδο στη συνολική απόδοση από ότι το Bayley. 

      Μια άλλη πιο πρόσφατη έρευνα των Kelly-Vance, Ryalls και Gill (2002) σχεδιάστηκε 

για να εξετάσει περαιτέρω τη χρήση της αξιολόγησης µε το παιχνίδι και να εκτιµήσει τη 

γνωστική ανάπτυξη των µικρών παιδιών. Τα υποκείµενα της έρευνας ήταν 16 παιδιά, 8 

παιδιά ηλικίας 2 ετών και 8 παιδιά ηλικίας 3½ ετών. Ο αριθµός των αγοριών και των 

κοριτσιών ήταν ίσος. Ήταν απαραίτητος µεγάλος αριθµός παιχνιδιών για να µπορέσουν τα 

παιδιά να δείξουν µεγάλη ποικιλία συµπεριφορών στο παιχνίδι τους. Έγινε προσπάθεια να 

υπάρχει µια ισορροπία  στον αριθµό των παιχνιδιών που απευθύνονται σε αγόρια και 

κορίτσια. Παραδείγµατα παιχνιδιών που συµπεριλήφθηκαν στο δωµάτιο ήταν : κουζινικά, 

µηχανικά παιχνίδια, παιχνίδια που έχουν σχέση µε το σπίτι και τη φάρµα, ρουχαλάκια, 

µπλοκ ζωγραφικής, χρώµατα, κούκλες και αξεσουάρ, παζλ, παιχνίδια τηλεφώνου, 

σχήµατα ταξινόµησης και µαριονέτες.  

      Η διαδικασία περιλάµβανε ατοµικές φάσεις παιχνιδιού που προγραµµατίστηκαν για 

κάθε υποκείµενο. Πριν από τη κάθε φάση, οι γονείς ενηµερώθηκαν για διάφορες οδηγίες 

που έπρεπε να τηρήσουν. Πιο συγκεκριµένα, οι γονείς δεν έπρεπε να ξεκινήσουν αυτοί το 

παιχνίδι µε το παιδί, ούτε να κάνουν ερωτήσεις ή να δίνουν υποδείξεις  στο παιδί µε το τι 

να παίξουν ή ποιο παιχνίδι να διαλέξουν. Το παιδί έµπαινε µέσα στο δωµάτιο, όπου 

µπορούσε να επιλέξει ότι παιχνίδι ήθελε. Η επιλογή του παιχνιδιού και της δραστηριότητας 

ήταν εντελώς στη θέληση του παιδιού. Ένας κατάλληλα εκπαιδευµένος και µια κάµερα 

ήταν παρόντες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Κατά τη διάρκεια, οι γονείς 

συµπλήρωναν ένα ερωτηµατολόγιο. Οι φάσεις του παιχνιδιού διαρκούσαν περίπου 45 

λεπτά και τελείωναν µε ένα δώρο προς το παιδί. 

      Τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας παρέχουν τρία σηµαντικά είδη πληροφοριών. 

Πρώτον, παρέχει πληροφορία που αφορά τις διαφορές στο παιχνίδι µεταξύ των παιδιών 

διαφορετικής ηλικίας. ∆εύτερον, παρέχει πληροφορίες που αφορούν τις δυναµικές 

αλλαγές  στο παιχνίδι. Και τρίτον, παρέχει πληροφορίες, όσον αφορά κατά πόσο τα παιδιά 

µπορούν αυθόρµητα να φανερώσουν συµπεριφορές παιχνιδιού που αντιπροσωπεύουν 

κάθε µία από τις ειδικές γνωστικές κατηγορίες. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα παιδιά 

πέρασαν περισσότερο χρόνο στο σύνθετο εξερευνητικό παιχνίδι (45%), ακολούθησε το 

παιχνίδι προσποίησης (29%), η απλή εξερεύνηση (15%) και η µη απασχόληση µε κάποιο 

παιχνίδι (10%). Επίσης, τα µικρότερα παιδιά εµπλέκονται περισσότερο σε απλό 
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εξερευνητικό παιχνίδι, σε σχέση µε τα µεγαλύτερα που εµπλέκονται σε πιο σύνθετο 

εξερευνητικό παιχνίδι.  

      Και τα δύο γκρουπ έδειξαν ενσωµατωµένο παιχνίδι προσποίησης. Πέντε από τα 

µεγαλύτερα παιδιά (3½ ετών), εµπλέκονταν σ’ αυτό το είδος παιχνιδιού προσποίησης. 

Παρόµοια αποτελέσµατα βρέθηκαν για τα µικρότερα παιδιά (2 ετών), αλλά αυτά τα παιδιά 

που έδειξαν ολοκληρωµένο παιχνίδι προσποίησης, το έκαναν λιγότερο συχνά. Το παιχνίδι 

προσποίησης το παρατηρούσαν περισσότερο στα παιδιά που έπαιζαν στο χώρο µε τα 

κουζινικά και τις κούκλες.  

      Οι ικανότητες διάκρισης και ταξινόµησης εµφανίστηκαν µε υψηλότερο βαθµό  στα 

µεγαλύτερα παιδιά από ότι στα µικρότερα. Αυτές οι συµπεριφορές ήταν πιο συχνές στα 

παιχνίδια µε τα παζλ και τα τουβλάκια. Οι πιο συχνές συµπεριφορές ήταν να συνδυάζουν 

αντικείµενα που έχουν οµοιότητες, να αναγνωρίζουν αντικείµενα και κοµµάτια που 

ταιριάζουν και να συµπληρώνουν ένα ή περισσότερα κοµµάτια στα παζλ.  

      Στις ικανότητες ιχνογραφήµατος µόνο δύο από τα µεγαλύτερα παιδιά χρησιµοποίησαν 

χρώµατα και χαρτί. Τα παιδιά ζωγράφιζαν αποκλειστικά  γραµµές και τόξα. Στις ποσοτικές 

ικανότητες (µέτρηση), δύο µεγαλύτερα και ένα µικρότερο παιδί έδειξαν τέτοιου είδους 

ικανότητες. Επίσης, τρία µικρότερα παιδιά έδειξαν ικανότητες ακολουθίας στο αυθόρµητο 

παιχνίδι.  

     Οι περιορισµοί της έρευνας ήταν ότι επειδή τα υποκείµενα προέρχονταν από µεσαία 

τάξη, τα αποτελέσµατα δε µπορούν να γενικευτούν σε άλλες οµάδες. Επίσης, ο αριθµός 

του δείγµατος ήταν µικρός. Παρόλα αυτά, η συγκεκριµένη έρευνα αποτελεί ένα σηµαντικό 

βήµα για την εγκυρότητα του συγκεκριµένου εργαλείου αξιολόγησης που βασίζεται στο 

παιχνίδι. Παρέχει σηµαντική εµπειρική απόδειξη ότι η Αξιολόγηση Βασισµένη στο Παιχνίδι 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε ένα αξιόπιστο τρόπο δράσης και παρέχει χρήσιµες 

πληροφορίες (Kelly-Vance, Ryalls & Gill, 2002). 

      Μια άλλη έρευνα των Sigafoos, Pennell και Graves (1999) περιλαµβάνει µια 

µακροχρόνια αξιολόγηση του παιχνιδιού και της προσαρµόσιµης συµπεριφοράς σε 13 

παιδιά προσχολικής ηλικίας µε αναπτυξιακές διαταραχές. Τα παιδιά αξιολογούνταν κάθε έξι 

µήνες για µια περίοδο τριών ετών. Οι αξιολογήσεις περιλάµβαναν σταθµισµένες εκτιµήσεις 

της προσαρµόσιµης συµπεριφοράς και βιντεοσκοπηµένες παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια 

του ελευθέρου µη-δοµηµένου παιχνιδιού στην τάξη. Το παιχνίδι που παρατηρήθηκε ήταν 

αρχικά λειτουργικό (57%) και εξερευνητικό (28%) µε λιγότερο εποικοδοµητικό (5%) και 

παιχνίδι προσποίησης (10%). Οι βαθµοί της προσαρµόσιµης συµπεριφοράς δεν 

σχετίζονταν µε την ποσότητα ή το είδος του παιχνιδιού. 

      Συνοπτικά, αυτή η µελέτη πρέπει να θεωρηθεί ως προκαταρκτική και περιγραφική 

στην προσπάθεια της να δώσει µια καλύτερη κατανόηση της ανάπτυξης του παιχνιδιού και 

της σχέσης µεταξύ του παιχνιδιού και άλλων περιοχών της προσαρµόσιµης συµπεριφοράς. 

Ακόµα, τα αποτελέσµατα από τη µελέτη αυτή έχουν σηµαντική χρησιµότητα και αξία στην 
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πρώιµη ειδική εκπαίδευση. Συγκεκριµένα, αυτή η µελέτη δίνει φως στην ανάγκη για ένα 

κατάλληλο αναπτυξιακό πρόγραµµα βασισµένο στο παιχνίδι και στρατηγικών παρέµβασης 

για να διδάξει και να προωθήσει τις ικανότητες των παιδιών µε αναπτυξιακές δυσκολίες 

στο παιχνίδι. 

      Σε µια άλλη έρευνα παρουσιάζονται τα ευρήµατα από µια ποιοτική µελέτη περίπτωσης 

του ελεύθερου παιχνιδιού σε µια βρεφική και προσχολική τάξη. Αυτή η µελέτη ερευνά 

κατά πόσο η πρόσφατη κατανόηση του παιχνιδιού, σαν µια συλλογική δηµιουργική 

αυτοσχέδια δραστηριότητα, µπορεί να ρίξει φως στο ρόλο των δασκάλων της πρώιµης 

παιδικής ηλικίας. Η µελέτη βρήκε ότι οι δάσκαλοι και τα παιδιά συλλογικά δηµιουργούν 

ένα περιβάλλον παιχνιδιού µέσα στην τάξη µε το να ασχολούνται σε προοδευµένες 

αυτοσχέδιες δραστηριότητες (Lobman, 2003).         

      Σε ένα άρθρο της Ceglowski (1997) αναλύονται δύο έρευνες της King (1982a,b) για 

το πώς τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας καθορίζουν το παιχνίδι στην τάξη. Μέσα από 

αυτές τις έρευνες, η συγγραφέας προτείνει πέντε προτάσεις για τους εκπαιδευτικούς: 

• Να αναγνωρίζουν και να χρησιµοποιούν µια συνεχής σειρά παιχνιδιού στην 

εργασία 

• Να λαµβάνουν το παιχνίδι ως ένα σηµαντικό µέσο έκφρασης 

• Να περιλαµβάνουν ενήλικες στο παιχνίδι 

• Να εµπλουτίζουν το παιχνίδι 

• Να προάγουν το ελεύθερο παιχνίδι 

      Σύµφωνα µε τους Wolfgang και Wolfgang (1992), τα παιδιά πρέπει να έχουν 

πρόσβαση σε καθηµερινή βάση µε τρία είδη παιχνιδιού, το εποικοδοµητικό, το συµβολικό 

και το αισθησιοκινητικό. Οι ίδιοι προτείνουν ότι τα παιδιά που είναι 1ος έτους ξοδεύουν 

100% του χρόνου τους στο αισθησιοκινητικό παιχνίδι, τα παιδιά που είναι 1-2 ετών 

ξοδεύουν περίπου 80% του χρόνου στο αισθησιοκινητικό παιχνίδι και 20% σε απλό 

συµβολικό παιχνίδι, τα παιδιά ηλικίας 2-3 ετών περνούν περίπου 50% του χρόνου σε 

αισθησιοκινητικό παιχνίδι, 25% σε συµβολικό και 25% σε εποικοδοµητικό. Τα παιδιά 

ηλικίας 3-4 ετών εµπλέκονται µε 30% σε αισθησιοκινητικό παιχνίδι, 40% σε συµβολικό και 

30% σε εποικοδοµητικό και τα παιδιά ηλικίας 4-5 ετών ξοδεύουν το 25% του χρόνου σε 

αισθησιοκινητικό, 20% σε συµβολικό και 55% σε εποικοδοµητικές δραστηριότητες 

παιχνιδιού (στο Hanline, 1999: 221).  

     Το εποικοδοµητικό παιχνίδι επιτρέπει στα παιδιά να αναπαραστήσουν µια ιδέα µε ένα 

µέσο ή να χρησιµοποιήσουν αντικείµενα για να φτιάξουν κάτι. Το συµβολικό παιχνίδι είναι 

ένα φανταστικό παίξιµο ρόλων που περιλαµβάνει µεταµόρφωση των ατόµων, των 

αντικειµένων ή των γεγονότων, µέσα από την προσποίηση ατόµων, αντικειµένων ή 

γεγονότων. Το αισθησιοκινητικό παιχνίδι περιλαµβάνει την κατανόηση του κόσµου µέσα 

από τις αισθήσεις και τη σωµατική αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον (Hanline, 1999 :224).  
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     Οι Wolfgang και Stakenas (1985) ερεύνησαν τη σχετική αξία παιχνιδιών- 

αντικειµένων, σε σχέση µε τη νοητική ανάπτυξη. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η οµάδα 

του κατασκευαστικού υλικού (παζλ, κύβοι κατασκευών κ.τ.λ.) δίνει τις υψηλότερες τιµές 

στους τοµείς της γλωσσικής εξέλιξης, της αντίληψης, της νόησης και στην κατανόηση των 

αριθµών. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι το παιχνίδι µε τα παζλ απαιτεί µεγαλύτερη νοητική 

ανάπτυξη απ’ ότι άλλες µορφές παιχνιδιών και γι’ αυτό σχετίζεται περισσότερο µε τη 

γνωστική ανάπτυξη. 

      Σε µια άλλη έρευνα των  Wolfgang, Stannard και Jones (2003) µελετήθηκε αν τα 

παιδιά ηλικίας 3-4 ετών, που έχουν εντατικές εµπειρίες παιχνιδιού στις τάξεις προσχολικής 

ηλικίας και που µπορούν να εκτελούν υψηλά επίπεδα στην κατασκευή Lego στο 

εποικοδοµητικό παιχνίδι, δείχνουν επίσης υψηλά επίπεδα στα µαθηµατικά  στο µετέπειτα 

σχολικό περιβάλλον. Εποµένως, αυτή η έρευνα προσπαθεί να καθιερώσει µια συσχέτιση 

µεταξύ των επιπέδων της κατασκευής  Lego των µικρών παιδιών και στη µετέπειτα 

επιτυχία τους στα µαθηµατικά στο σχολείο (∆ηµοτικό, Γυµνάσιο, Λύκειο).       

      Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η επίδοση στα Lego κατά τη διάρκεια της προσχολικής 

ηλικίας και η µετέπειτα µεταβλητή των βαθµών των µαθητών, που απονεµήθηκαν από 

τους δασκάλους, και της µαθηµατικής επιτυχίας στα σταθµισµένα τεστ δεν έδειξαν 

σηµαντικότητα στο επίπεδο της τρίτης και πέµπτης τάξης του ∆ηµοτικού. Υπάρχει µια 

στατιστική συσχέτιση µεταξύ της πρώιµης επίδοσης µε τα Lego στα παιδιά της 

προσχολικής ηλικίας και της επιτυχίας τους στα µαθηµατικά, όχι τόσο κατά τη διάρκεια του 

∆ηµοτικού, αλλά µετέπειτα στα επίπεδα του Γυµνασίου και του Λυκείου.    

      Παίζοντας µε Lego, σαν µορφή εποικοδοµητικού παιχνιδιού, το µικρό παιδί χρειάζεται 

να κατασκευάσει χωροταξικά µε ένα µεγάλο αριθµό από τούβλα Lego για να παράγει 

αναπαραστάσεις αντικειµένων. Το εποικοδοµητικό παιχνίδι µε τα Lego προσφέρει στο παιδί 

της προσχολικής ηλικίας την ευκαιρία να ταξινοµεί, να καταµετρά, να ρυθµίζει, να 

απαριθµεί, να χρησιµοποιεί κοµµάτια και να γνωρίζει τις έννοιες του βάθους, του πλάτους, 

του µήκους, της συµµετρίας, του σχήµατος και του χώρου (Wolfgang, Stannard & Jones, 

2003 : 469). 

      Μία µελέτη  του Malone (1999) δίνει µια γενική εποπτεία των παραγόντων που 

µπορούν να επηρεάσουν το παιχνίδι των παιδιών της προσχολικής ηλικίας που 

αντιµετωπίζουν διάφορα προβλήµατα. Πολλοί από τους ειδικούς παράγοντες µπορούν να 

οµαδοποιηθούν σε γενικές κατηγορίες, όπως: 

1) Τα χαρακτηριστικά του παιδιού (π.χ. ηλικία, πολιτισµός, φύλο, κοινωνική θέση). 

2) Τα χαρακτηριστικά του προγράµµατος (π.χ. περιβάλλον, παράγοντες του 

προγράµµατος, χρόνος, χώρος, υλικά, είδος αλληλεπίδρασης). 

3) Τα χαρακτηριστικά της οικογένειας (π.χ. οικογενειακά πρότυπα, µόρφωση γονέων). 

4) Τα χαρακτηριστικά της µέτρησης (π.χ. η θεωρία, είδος συµπεριφοράς, επίπεδο 

ανάλυσης).  
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      Η συγκεκριµένη µελέτη τονίζει ότι πρέπει να συνεχιστεί η εξέταση των 

χαρακτηριστικών του παιδιού, του προγράµµατος, της οικογένειας και της µέτρησης για να 

προάγουµε την αποτελεσµατικότητα της Αξιολόγησης που βασίζεται στο παιχνίδι και των 

προγραµµάτων ανάπτυξης για την στήριξη των µικρών παιδιών µε αναπτυξιακές 

διαταραχές.  

      Τα παιχνίδια-αντικείµενα παίζουν σηµαντικό ρόλο όταν θέλουµε να παρατηρήσουµε 

µια συγκεκριµένη συµπεριφορά, κατά τη διάρκεια αξιολόγησης του παιχνιδιού. Τα µικρά 

παιδιά ανταποκρίνονται καλύτερα σε µεγάλα πολύχρωµα, τρισδιάστατα αντικείµενα. 

Πράγµατα που αποτελούν σετ (π.χ. τουβλάκια, πιάτα, αυτοκίνητα) ή πράγµατα που 

αντιπροσωπεύουν µια κατηγορία (π.χ. φρούτα, εργαλεία, ρούχα) µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν σε εργασίες ταξινόµησης από απλές σε σύνθετες. Αντικείµενα που έχουν 

συγκεκριµένες χρήσεις (π.χ. τηλέφωνο, ανοιχτήρι, πινέλο) είναι κατάλληλα για τον 

χαρακτηρισµό βασικών αντιληπτικών ικανοτήτων. Συλλογές αντικειµένων, όπως, 

τενεκεδάκι, ανοιχτήρι, τηγάνι, φούρνος, πιάτο, παρέχουν την ευκαιρία στα παιδιά να 

εξάγουν σύνθετες ακολουθίες συµπεριφορών, που απεικονίζουν σύνθετη κατανόηση. 

Αντικείµενα που παρέχουν αισθητήρια ανατροφοδότηση (π.χ. καµπάνες, διακόπτες φωτός, 

τηλεκατευθυνόµενα αυτοκινητάκια), όταν χρησιµοποιούνται  δίνουν ευκαιρίες για επίδειξη 

γνώσης στη σχέση αιτίας-αποτελέσµατος. Αντικείµενα µε ποικίλα µεγέθη (π.χ. µεγάλο 

αρκουδάκι, µικρό αρκουδάκι) µπορεί να χρησιµοποιηθούν για να επιδεικνύουν την 

εννοιολογική ανάπτυξη (LeVan, 1990).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  Αξιολόγηση Βασισµένη στο Παιχνίδι – Transdisciplinary Play Βased Αssessment
 

 
Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 

46

    

         

   

      Το παιχνίδι, όπως είδαµε στα πρώτο κεφάλαια, είναι µια δραστηριότητα που µοιάζει να 

πηγάζει µέσα από το παιδί και δεν επιβάλλεται ή κατευθύνεται από άλλους. Τα παιδιά 

αρχίζουν να συµπεριλαµβάνουν στο ρεπερτόριο τους κινήσεις που παρακολουθούν, τις 

καταγράφουν και τις µιµούνται από το περιβάλλον τους και τις τροποποιούν ανάλογα µε 

τις τρέχουσες δεξιότητες τους (Restall & Magill-Evans, 1994 : 113). 

      Ο Piaget ήταν ο πρώτος που έδωσε έµφαση στην προοδευτική φύση της διανοητικής 

αναπαράστασης στο παιχνίδι και στο ρόλο του στην ανάπτυξη και κατανόηση των 

συµβόλων. Στον πρώτο χρόνο της ζωής του παιδιού, το παιχνίδι είναι µη συµβολικό, µε 

κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσµατα την εξερεύνηση των αισθησιοκινητικών 

χαρακτηριστικών των αντικειµένων, όπως η σύσταση τους, το χρώµα τους και οι ήχοι που 

παράγουν. Στο δεύτερο χρόνο της ζωής, το παιχνίδι εξελίσσεται σε λειτουργικό, στο οποίο 

το παιδί ψάχνει τις βασικές λειτουργίες των αντικειµένων, όπου τότε τους δίνεται και η 

δυνατότητα για δραµατικό παιχνίδι. Αυτό η µορφή παιχνιδιού γίνεται περισσότερο 

δηµιουργική, καθώς τα παιδιά ανακαλύπτουν δραστηριότητες, πρώτα σε απλά και µετά σε 

πολύπλοκα σενάρια προσποίησης, αρχικά σε αντικείµενα και µετά σε συµβολικές 

αναπαραστάσεις (Tamis-LeMonda & Bornstein, 1991: 143-162). Το ξεκίνηµα του 

συµβολικού παιχνιδιού συνήθως συµπίπτει µε την εξέλιξη της γλώσσας, όπου και στις δύο 

περιπτώσεις το παιδί εµφανίζει την ικανότητα να αναπαριστά ένα αυθαίρετο ερέθισµα (π.χ. 

ένα τουβλάκι) σε κάτι άλλο φανταστικό (π.χ. ένα αεροπλάνο).  

      Τα βρέφη µε αυτισµό, σύµφωνα µε διάφορες έρευνες, εµφανίζουν στο παιχνίδι τους 

οπτική προσοχή µε τα αντικείµενα, σε παρόµοια συχνότητα µε τους συνοµήλικους τους 

(Baranek, 1999, Maestro κ.α., 2002, Osterling κ.α., 2002). Ωστόσο, βρέφη µε αυτισµό 9-

12 µηνών βάζουν πιο συχνά αντικείµενα στο στόµα, γεγονός που δείχνει µια µορφή 

συµπεριφοράς για αισθητηριακή ανακάλυψη ή  µια προχωρηµένη φάση αισθητηριακής 

εξερεύνησης χαµηλού επιπέδου. Στους 12 µήνες οι συµπεριφορές των παιδιών µε αυτισµό 

τείνουν να γίνονται πιο επαναληπτικές σε σχέση µε αυτές των συνοµηλίκων τους 

(Baranek, 1999, Osterling κ.α., 2002).   

      Οι ελλείψεις στο λειτουργικό και συµβολικό παιχνίδι, σε σχέση µε άλλες νοητικές 

ικανότητες, έχουν καλά ερευνηθεί σε παιδιά προσχολικής ηλικίας µε αυτισµό. Ενώ κατά τη 

διάρκεια της προσχολικής περιόδου, οι ικανότητες παιχνιδιού συνεχίζονται να 

αναπτύσσονται και µπορούν να προάγονται, τα παιδιά µε αυτισµό συνεχίζουν να 

εµπλέκονται σε λίγο αυθόρµητο λειτουργικό και συµβολικό παιχνίδι και το παιχνίδι τους 

στερείται δηµιουργικότητας (McDonough κ.α., 1997, Sigman & Ruskin, 1999).  
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      Το παιχνίδι του παιδιού µε αυτισµό διαφοροποιείται σε σηµαντικό βαθµό από τον 

παιχνίδι των άλλων παιδιών. Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της συµπεριφοράς των 

παιδιών µε αυτισµό είναι η έλλειψη ποικίλου, αυθόρµητου, προσποιητού ή κοινωνικού 

µιµητικού παιχνιδιού, ανάλογα µε το αναπτυξιακό τους επίπεδο. Το παιχνίδι τους 

σχετίζεται µε το πρώιµο νηπιακό στάδιο της ενασχόλησης µε αντικείµενα. Τους αρέσει να 

απολαµβάνουν διάφορες αισθήσεις, όπως ή γεύση, η αφή, η οσµή, το να κουνάνε, να 

χτυπάνε ή να περιστρέφουν το σώµα τους.  

      Τα παιδιά µε αυτισµό περιορίζονται σε ένα µικρό αριθµό µοναχικών δραστηριοτήτων, 

τις οποίες προτιµούν γιατί τους προσφέρουν ευχαρίστηση και τις επαναλαµβάνουν ξανά 

και ξανά. Μερικά παιδιά µε αυτισµό απολαµβάνουν το «σκληρό» παιχνίδι, το οποίο παρέχει 

στους γονείς τη δυνατότητα να µοιραστούν τη χαρά του παιχνιδιού µαζί τους. Ωστόσο το 

σκληρό παιχνίδι, ακριβώς όπως και το παιχνίδι µε αντικείµενα, είναι χαρακτηριστικό 

παιδιών µικρής ηλικίας. Τα παιδιά µε αυτισµό δυσκολεύονται να το ενσωµατώσουν 

αυθόρµητα στο προσποιητό παιχνίδι (White, 2002 : 64).  

      Μερικά παιδιά µε Υψηλής Λειτουργικότητας Αυτισµό αποκτούν ορισµένες 

ανεπτυγµένες δεξιότητες στο παιχνίδι τους, όπως να συναρµολογούν τις ράγες ενός 

τρένου και να κινούν τα τρένα γύρω-γύρω, να συναρµολογούν ένα παζλ ή να κάνουν 

κατασκευές µε τουβλάκια. Όµως το παιδί µε αυτισµό όταν πραγµατοποιεί αυτές τις 

δραστηριότητες δεν τις εξελίσσει και δε δείχνει τη διάθεση να τις µοιραστεί και να τις δείξει 

σε άλλους ή να εµπλέξει και άλλα άτοµα σε αυτές τις δραστηριότητες, όπως κάνουν 

συνήθως άλλα µικρά παιδιά. Οπότε το παιχνίδι τείνει να είναι µοναχικό και να κυριαρχεί η 

επανάληψη (Stahmer, 1999 : 30). 

      Όλοι οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί και ίσως δεν έχει νόηµα να προσπαθούµε να 

κάνουµε τα παιδιά µε αυτισµό να παίξουν µε τρόπους που δεν τους έρχονται φυσιολογικά 

και που ίσως δεν τους προσφέρουν καµία ευχαρίστηση.  Και όµως το να βοηθήσουµε τα 

παιδιά µε αυτισµό να παίζουν φυσιολογικά είναι πάρα πολύ σηµαντικό (Boucher, 1999 : 

3).  

      Το αισθησιοκινητικό παιχνίδι βοηθάει τα µικρά παιδιά να ανακαλύψουν το σώµα τους 

και τα αντικείµενα στο περιβάλλον τους. Το λειτουργικό παιχνίδι διδάσκει τα µεγαλύτερα 

παιδιά περισσότερα για τα αντικείµενα και τις ιδιότητες τους και για το πώς µπορούν να 

επηρεάζουν τον κόσµο γύρω τους. Το κοινωνικό παιχνίδι διδάσκει στα παιδιά τις 

κοινωνικές σχέσεις και πώς να εµπλακούν σ’ αυτές. Το συµβολικό παιχνίδι διδάσκει στα 

παιδιά πως να χρησιµοποιούν σύµβολα και αναπαραστάσεις για να επιτύχουν ένα 

συµβολικό τρόπο σκέψης (Boucher & Lewis, 1990 : 205).  

      Ένας άλλος λόγος που καθιστά σηµαντικό το να διευκολύνουµε ένα παιδί µε αυτισµό 

να παίζει, είναι πως το παιχνίδι αποτελεί κανόνα για την πρώιµη παιδική ηλικία και η 

έλλειψη δεξιοτήτων παιχνιδιού επιβαρύνει την κοινωνική αποµόνωση του παιδιού µε 

αυτισµό και υπογραµµίζει τις διαφορές του από τα άλλα παιδιά. Το παιχνίδι στα παιδιά µε 
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αυτισµό είναι πολύτιµο, γιατί είναι ένα µέσο έκφρασης του εαυτού. Μπορούµε να µάθουµε 

πολλά για ένα παιδί, παρατηρώντας το να παίζει, και αν τα παιδιά έχουν συναισθήµατα ή 

σκέψεις που δεν µπορούν να εκφράσουν µε λέξεις, ίσως να µπορούν να τις εκφράσουν 

µέσα από το παιχνίδι τους (Boucher, 1999 : 4).  

      Κοινωνικοί και γνωστικοί παράγοντες µπορούν να εξηγήσουν το φτωχό συµβολικό 

παιχνίδι των παιδιών µε αυτισµό. Το συµβολικό παιχνίδι είναι στενά συνδεµένο µε την 

κοινωνική δραστηριότητα. Τα παιδιά µε αυτισµό µπορεί να παρουσιάζουν λιγότερο 

λειτουργικό παιχνίδι, επειδή είναι λιγότερο συγχρονισµένα στις πράξεις και στα 

ενδιαφέροντα των άλλων. Επιπλέον, όταν παρατηρούν τους άλλους, µπορεί να έχουν 

µικρότερη τάση να ερµηνεύουν τις συµπεριφορές σε σχέση µε τα συναισθήµατα, τις 

στάσεις και τις πεποιθήσεις που τα συνοδεύουν. Ένας δεύτερος δεσµός µε την κοινωνική 

δραστηριότητα είναι ότι οι λειτουργικές και συµβολικές µορφές παιχνιδιού εκτελούνται 

συνήθως µε κούκλες ή µε άλλους ανθρώπους. Τα παιδιά µε αυτισµό, ωστόσο, δεν έχουν 

την τάση να ξεκινάνε κοινωνική επαφή µε κούκλες ή µε ανθρώπους και µπορεί εποµένως 

να επιδείξουν λιγότερο λειτουργικό και συµβολικό παιχνίδι (Sherratt, 2002 :172).  

      Πρέπει επίσης να επισηµανθεί ότι τα παιδιά µε αυτισµό µπορεί να επιδείξουν φτωχό 

συµβολικό παιχνίδι επειδή απαιτεί ένα είδος γνωστικής κατανόησης το οποίο δε διαθέτουν. 

Το να προσποιηθούν ότι ένα τουβλάκι είναι ένα αυτοκίνητο απαιτεί τη δηµιουργία ενός 

διαφορετικού, πρόσθετου επιπέδου πραγµατικότητας. Είναι αναγκαίο λοιπόν να 

αποδώσουν φανταστικές ιδιότητες σε αντικείµενα (Sherratt, 2002 :173). 

      Οι µέθοδοι που βασίζονται στο παιχνίδι είναι αρκετά συναρπαστικές, επιτυχείς και 

ελπιδοφόρες, αλλά δεν είναι ευρέως διαδεδοµένες και εφαρµοσµένες. Για να µπορέσουµε 

να εξασφαλίσουµε την καλύτερη δυνατή εφαρµογή των προσεγγίσεων που στοχεύουν 

στην αξιολόγηση και στην ενίσχυση του παιχνιδιού και κατ’ επέκταση της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης, υπάρχουν ορισµένα θέµατα που πρέπει να συνυπολογίσουµε: 

1. πρέπει να κατανοήσουµε ότι το παιχνίδι έχει εκπαιδευτικό ρόλο και δεν αποτελεί 

απλώς µια αφορµή για διάλειµµα ή έναν τρόπο για να περάσει το παιδί την ώρα 

του 

2. πρέπει να θέτουµε ένα στόχο για κάθε δραστηριότητα παιχνιδιού που καλείται να 

κατακτήσει το παιδί 

3. πρέπει να προσπαθούµε, τουλάχιστον αρχικά, να λαµβάνουµε υπόψη τα 

ενδιαφέροντα του παιδιού 

4. πρέπει να προσπαθούµε να αναπτύξουµε το συµβολικό, µιµητικό και κοινωνικό 

παιχνίδι 

5. πρέπει να µάθουµε στο παιδί πώς να παίζει µε τις κούκλες και τις µαριονέτες 

6. πρέπει να διδάξουµε στο παιδί πώς να ακολουθεί ένα σενάριο, να προσθέτει σε 

αυτό σταδιακά καινούρια στοιχεία και τέλος να φτιάχνει ένα δικό του σενάριο 
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7. πρέπει να εισάγουµε σταδιακά και άλλα άτοµα στο παιχνίδι (αδέρφια ή 

συνοµήλικους), στα οποία να έχουµε ήδη δείξει πως πρέπει να προσεγγίζουν το 

παιδί µε αυτισµό και τι πρέπει να περιµένουν από αυτό 

8. πρέπει να σιγουρευτούµε ότι το παιδί µπορεί να παίξει δηµιουργικά µόνο του και 

ότι µπορεί να γενικεύσει το παιχνίδι του σε άλλα αντικείµενα και σε άλλα 

περιβάλλοντα 

      Το παιχνίδι του παιδιού µε αυτισµό δεν πρέπει να περιορίζεται σε µια στερεοτυπία που 

επαναλαµβάνεται, αλλά να γίνεται µια παραγωγική ευκαιρία για µάθηση και 

κοινωνικοποίηση.  

Στο παιχνίδι των αυτιστικών παιδιών διαπιστώνουµε, σε σύγκριση µε το παιχνίδι των 

παιδιών χωρίς αναπτυξιακές διαταραχές, ουσιαστικές διαφορές. Τα αντικείµενα 

χρησιµοποιούνται άσκοπα, στερεότυπα, επαναληπτικά και οµοιόµορφα ή πάντα µε έναν 

τρόπο που είδαν στην τηλεόραση. Στερούνται φαντασίας και δηµιουργικής σύνθεσης. 

Έτσι, π.χ. αντί να παίζουν µ' ένα αυτοκίνητο, περιορίζονται στο να στρέφουν τις ρόδες 

του αυτοκινήτου. Το παιχνίδι παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις. Είναι άκοµψο, στερείται 

ευκινησίας και αυθορµητισµού (Tapscott, 2000 : 183, Mallory & Erickson, 2000 : 584). 

      Το παιχνίδι των αυτιστικών παιδιών είναι πολύ απλό και περνούν πολύ λίγο χρόνο µε 

το παιχνίδι κατασκευών σε σύγκριση µε τα παιδιά που δεν έχουν διαταραχές ανάπτυξης. 

Τα αυτιστικά παιδιά µπορούν να διορθώσουν τις επιδόσεις τους στο παιχνίδι, αν τους δοθεί 

η δυνατότητα να δουν ή να τους λεχθεί (γλωσσικά) τι µπορούν να κάνουν µε τα παιχνίδια 

που τους δίνονται. Η ποικιλία και το επίπεδο του παιχνιδιού εξαρτάται από το εξελικτικό 

στάδιο των γνωστικών λειτουργιών (Ungerer & Sigman, 1981: 323). Βασικό γνώρισµα 

του συµβολικού παιχνιδιού των αυτιστικών παιδιών είναι ότι η χρήση των αντικειµένων 

δεν είναι εκείνη, για την οποία έχουν κατασκευαστεί, δηλαδή δεν είναι εκείνη που 

προσιδιάζει στις φυσικές και λειτουργικές τους ιδιότητες, αλλά το παιχνίδι αποκτά άλλες 

νέες και άσχετες µ' αυτό ιδιότητες. 

      Ο Simon Baron-Cohen και οι συνεργάτες του (1986) ζήτησαν από οµάδες παιδιών 

προσχολικής ηλικίας να βάλουν στη σειρά τέσσερις κάρτες µε εικόνες, ώστε να 

παρουσιάζουν µια ιστορία. Υπήρχαν τρεις τύποι ιστοριών στις κάρτες: 

1. Μηχανικές ακολουθίες, που απεικόνιζαν φυσικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ 

ανθρώπων και αντικειµένων : ένας άνθρωπος κλοτσάει ένα βράχο, ο βράχος 

κατρακυλάει από ένα λόφο και µετά πέφτει µε παφλασµό στο νερό. 

2. Συµπεριφορικές ακολουθίες, που απεικόνιζαν αλληλεπιδράσεις µεταξύ των 

ανθρώπων: ένα παιδί παίρνει ένα χωνάκι παγωτό από ένα άλλο παιδί και το τρώει. 

3. Νοητικές ακολουθίες, που απεικόνιζαν ιστορίες οι οποίες περιλάµβαναν νοητικά 

γεγονότα : ένα κορίτσι ακουµπάει πίσω της ένα παιχνίδι καθώς σκύβει να κόψει 

ένα λουλούδι. Κάποιος άλλος έρχεται από πίσω της και παίρνει το παιχνίδι. Το 

κορίτσι δείχνει έκπληκτο όταν γυρίζει και βλέπει πως το παιχνίδι δεν είναι πια εκεί. 
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      Εξετάστηκαν τρεις οµάδες παιδιών ηλικίας 4 ετών: α) παιδιά µε αυτισµό, β) παιδιά µε 

νοητική υστέρηση και γ) παιδιά χωρίς αναπτυξιακές διαταραχές. Τα παιδιά µε αυτισµό 

απέδωσαν καλύτερα από τα παιδιά χωρίς αναπτυξιακές διαταραχές, όταν τους ζητήθηκε να 

βάλουν στη σειρά τις µηχανικές ακολουθίες. ∆εν µπορούσαν, όµως, να δηµιουργήσουν 

νοητικές ακολουθίες εικόνων. ∆εν απέδιδαν τη νοητική κατάσταση της έκπληξης στο 

κορίτσι που έχασε το παιχνίδι, ενώ είχε γυρισµένη την πλάτη της.  

Με την έρευνα των Mundy, Sigman, Ungerer & Sherman (1987: 349) διαπιστώθηκε 

ότι η ικανότητα των αυτιστικών παιδιών στο λειτουργικό παιχνίδι, σχετίζεται µε την 

ικανότητα κατανόησης της γλώσσας και η συµπεριφορά στο συµβολικό παιχνίδι µε τις 

ικανότητες κατανόησης της γλώσσας και την ικανότητα οµιλίας. 

      Σε µια έρευνα των Libby, Powell, Messer και Jordan (1997: 365), τρεις οµάδες 

παιδιών εξετάστηκαν, α) παιδιά µε αυτισµό, β) παιδιά µε σύνδροµο Down και γ) παιδιά 

χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, για την ικανότητα τους να µιµούνται απλές πράξεις 

προσποίησης και µια σειρά από πράξεις προσποίησης που αναπτύσσονται µε σενάρια. Τα 

υποκείµενα της έρευνας ήταν 30 παιδιά, 10 σε κάθε οµάδα.  Η διεξαγωγή της έρευνας 

έγινε µέσα σε ένα ήσυχο δωµάτιο, είτε στο σχολείο είτε στον παιδικό σταθµό ή στο σπίτι, 

ανάλογα µε το τι ήταν πιο εύκολο ή κατάλληλο. Όλες οι φάσεις βιντεοσκοπήθηκαν. Αν το 

παιδί δεν µιµούνταν την πράξη ή χειριζόταν τα αντικείµενα ακατάλληλα, τότε αυτό 

επαναλαµβανόταν ή δινόντουσαν λεκτικές προτροπές (π.χ. µπορείς να βάλεις αυτό σε ένα 

φλιτζάνι;). Αν το παιδί δεν αντιδρούσε σωστά µετά από τρεις προτροπές, τότε κάθε σωστή 

απάντηση που δινόταν µετά δεν βαθµολογούνταν.  

      Αυτή η έρευνα έδειξε ότι τα παιδιά µε αυτισµό µπορούν να µιµούνται πράξεις 

συµβολικού παιχνιδιού. Επίσης, τα παιδιά µε αυτισµό φαίνεται να είναι ικανά να µιµούνται 

πράξεις παιχνιδιού προσποίησης, που µπορούν να παραµένουν στο επίπεδο της 

αντιγραφής της συµπεριφοράς, απ’ ότι να µιµούνται µε µια πλήρης κατανόηση των 

πράξεων που εκτελούν. 

      Ένα άρθρο των Terpstra, Higgins και Pierce (2002: 120), αναφέρει ότι τα παιδιά 

εµπλέκονται σε µια ποικιλία από είδη παιχνιδιών. Αυτά περιλαµβάνουν συµβολικό παιχνίδι, 

λειτουργικό και κοινωνιοδραµατικό. Το συµβολικό παιχνίδι χρησιµοποιεί ένα αντικείµενο 

σαν να ήταν άλλο, αποδίδοντας ιδιότητες στο αντικείµενο που δεν κατέχει ή αναφέρεται 

σε ανύπαρκτα αντικείµενα σαν να ήταν παρόντα. Το λειτουργικό παιχνίδι περιλαµβάνει 

χρήση αντικειµένων µε ένα τρόπο που είναι κατάλληλος για τη λειτουργία τους. Το 

κοινωνιοδραµατικό παιχνίδι  είναι κοινωνικό από τη φύση του και περιλαµβάνει 

δραστηριότητες µε παιχνίδι ρόλων, όπου τα παιδιά αλληλεπιδρούν µεταξύ τους και 

βασίζεται σε ρόλους σχετικούς µε ένα συγκεκριµένο θέµα. Τα παιδιά µε αυτισµό συχνά 

δυσκολεύονται να εµπλακούν σε τέτοιες δραστηριότητες εξαιτίας των απαιτήσεων της 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης, που συµπεριλαµβάνει τη γλώσσα, τις κοινωνικές προτροπές 
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και τη σωµατική επαφή. Ένα παιδί µε αυτισµό µπορεί να παίζει κοντά µε ένα άλλο παιδί ή 

µε µερικά ίδια παιχνίδια αλλά δεν αλληλεπιδρά µε το άλλο παιδί.  

      Ο σκοπός αυτού του άρθρου είναι να δείξει τέσσερις παρεµβάσεις που εστιάζονται στη 

χρήση οδηγιών που δίνονται στην τάξη για τη διδασκαλία ικανοτήτων παιχνιδιού. Αυτές οι 

παρεµβάσεις περιλαµβάνουν 1) διδασκαλία αποµονωµένων ικανοτήτων παιχνιδιού, 2) 

εκπαίδευση εκτέλεσης σεναρίου, 3) διδασκαλία κατάλληλων ικανοτήτων παιχνιδιού µε τη 

χρήση συνοµήλικων και 4) διδασκαλία ικανοτήτων παιχνιδιού χρησιµοποιώντας 

εκπαίδευση βασικής ανταπόκρισης. Κάθε µία από τις τέσσερις επιλεγµένες παρεµβάσεις 

περιγράφονται µε λεπτοµέρεια µε ένα τρόπο που οι δάσκαλοι, οι γονείς και άλλοι ειδικοί 

θα είναι ικανοί να τις εφαρµόσουν µέσα στις τάξεις ή σε άλλα προγράµµατα. 

      Μια άλλη έρευνα των Lantz, Nelson και Loftin (2004: 8) αναφέρει ένα πρόγραµµα, το 

Integrated Play Groups (I.P.G.), που βασίζεται στην κοινωνική θεωρία του Vygorsky. Ο 

βασικός σκοπός του I.P.G. είναι να βελτιώσει τις συµβολικές και κοινωνικές δεξιότητες 

παιχνιδιού των παιδιών µε αυτισµό µεταξύ των ηλικιών 3-11 ετών. Το I.P.G. περιλαµβάνει 

πέντε µεθόδους παρέµβασης:  

1. Εποικοδοµητικές φάσεις παιχνιδιού 

2. Ελεγχόµενες ενάρξεις παιχνιδιού 

3. Στήριξη παιχνιδιού 

4. Οδηγίες επικοινωνίας 

5. Οδηγίες παιχνιδιού 

      Τα δεδοµένα από αυτή τη µελέτη έδειξαν ότι η παρέµβαση του I.P.G. ήταν 

αποτελεσµατική στη βελτίωση της συµπεριφοράς παιχνιδιού σε ένα 6χρονο παιδί µε 

αυτισµό. Το I.P.G. αποτελεί ένα δυναµικό καρποφόρο µέσο που ακολουθείται για να 

βοηθήσει τα παιδιά µε αυτισµό στο σχολικό περιβάλλον και αναπτύσσει καλύτερα το 

παιχνίδι και τις κοινωνικές τους δεξιότητες.  

      Ο Rettig (1994: 112) πρότεινε πέντε γενικές στρατηγικές, όταν αναπτύσσονται ή 

εξετάζονται παρεµβάσεις που σκοπεύουν να προάγουν τις συµπεριφορές στο παιχνίδι και 

τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις των µικρών παιδιών µε προβλήµατα συµπεριφοράς: α) 

κατευθυνόµενες οδηγίες στο παιδί µε αυτισµό στο παιχνίδι-αντικείµενο και στις 

συµπεριφορές παιχνιδιού, β) η χρήση των συνοµήλικων για την προαγωγή κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων, γ) η διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, δ) η χρήση των παιχνιδιών 

αντικειµένων και ε) η εµπλοκή των ενηλίκων. Σύµφωνα µ’ αυτή τη µελέτη ο αριθµός των 

παιχνιδιών που είναι διαθέσιµα στα παιδιά µπορεί να επηρεάσουν τη συχνότητα των 

κοινωνικών αλληλεπιδράσεων. Υπάρχει κάποια ένδειξη ότι λιγότερα παιχνίδια-αντικείµενα, 

απ’ ότι περισσότερα, θα προάγουν µεγαλύτερη συχνότητα κοινωνικών αλληλεπιδράσεων 

µεταξύ των παιδιών. ∆ιαχειρίζοντας το είδος και τον αριθµό των παιχνιδιών που είναι 

διαθέσιµα και παρέχοντας άµεσες οδηγίες στα παιδιά µε το πώς να παίξουν µε τα 

παιχνίδια, µπορεί να αποδειχτεί ως µια αποτελεσµατική τεχνική παρέµβασης. Είναι επίσης 
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σηµαντικό ότι τα ρεαλιστικά παιχνίδια που χρησιµοποιούνται και η συµβολική 

αναπαράσταση που συνδέεται µ’ αυτά, µπορούν να βοηθήσουν το παιδί για να µιµείται. Οι 

κούκλες, σαν ένα συγκεκριµένο είδος παιχνιδιού, µπορεί να είναι χρήσιµες για να 

προάγουν κατάλληλες συµπεριφορές στο παιχνίδι. 

      Σε µια άλλη πειραµατική µελέτη, οι ερευνητές ήθελαν να εξετάσουν την 

αποτελεσµατικότητα µιας καθηµερινής και συστηµατικής παρέµβασης παιχνιδιού. Η 

παρέµβαση αυτή συνδυάζει τη χρήση ενός σεναρίου παιχνιδιού µε πρότυπο ενηλίκων. Η 

µελέτη χρησιµοποίησε παρατηρήσεις µε βιντεοσκόπηση και ένα ερωτηµατολόγιο για να 

αξιολογήσει τις συµπεριφορές των παιδιών στο παιχνίδι στην προ-παρέµβαση και µετά-

παρέµβαση. Τα υποκείµενα ήταν τρία παιδιά µε αυτισµό. Βρέθηκε ότι και τα τρία παιδιά 

έδειξαν θετικές αλλαγές στη συµπεριφορά τους στο παιχνίδι, όσον αφορά και τη 

λειτουργική χρήση παιχνιδιών-αντικειµένων και την κοινωνική τους αλληλεπίδραση µε 

τους συνοµήλικους (Thomas & Smith, 2004: 195). 
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      Έχοντας υπόψη µας όλες τις έρευνες που έχουν χρησιµοποιήσει τη ∆ιεπιστηµονική 

Μέθοδο Αξιολόγησης που βασίζετε στο Παιχνίδι – Transdisciplinary Play Based 

Assessment, µας δηµιουργήθηκε και το πρόβληµα της παρούσας έρευνας. 

Προβληµατιστήκαµε για το µικρό αριθµό ερευνών που έχουν χρησιµοποιήσει τη 

συγκεκριµένη µέθοδο σε χώρες του εξωτερικού (Myers & McBride, 1996, Farmer-Dougan 

& Kaszuba, 1999, Rodger & Ziviani, 1999, Kelly-Vance κ.α., 1999, Kelly-Vance, Ryalls & 

Gill, 2002). Από αυτές τις έρευνες έχει φανεί ότι το Τ.Ρ.Β.Α. είναι ένα έγκυρο και 

αξιόπιστο εργαλείο µέτρησης της γνωστικής ανάπτυξης παιδιών προσχολικής ηλικίας. Απ’ 

την άλλη οι έρευνες αυτές χρησιµοποίησαν στο δείγµα τους παιδιά προσχολικής ηλικίας 

από χαµηλό και υψηλό κοινωνικό-οικονοµικό επίπεδο, παιδιά µε αναπτυξιακές δυσκολίες 

και άλλες οµάδες παιδιών. Καµία όµως έρευνα που χρησιµοποίησε το Τ.Ρ.Β.Α. δεν είχε στο 

δείγµα της παιδιά που ανήκουν στο φάσµα του αυτισµού.  

      Έτσι σκοπός της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας ήταν να ερευνηθεί η 

χρησιµότητα και η εγκυρότητα της Αξιολόγησης Βασισµένης στο Παιχνίδι σε παιδιά µε 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε ελληνικό δείγµα, εφόσον παρόµοιες µελέτες δεν έχουν 

γίνει στον ελληνικό χώρο.   

      Η Αξιολόγηση που βασίζεται στο Παιχνίδι (Τ.Ρ.Β.Α.) οδηγεί σε µια εις βάθος ανάλυση 

των γνωστικών ικανοτήτων ενός παιδιού. Κρίθηκε ως πιο κατάλληλη µέθοδος για τη 

συλλογή πληροφοριών του γνωστικού τοµέα ανάπτυξης για παιδιά µε ∆ιάχυτη 

Αναπτυξιακή ∆ιαταραχή - Αυτισµό. Πιο συγκεκριµένα, τα παιδιά αυτά αντιµετωπίζουν 

προβλήµατα στη γλωσσική έκφραση, που είναι βασικός παράγοντας συλλογής 

πληροφοριών, πληροφορίες που δεν µπορούν να προσφέρουν τα σταθµισµένα τεστ 

νοηµοσύνης. Το παιχνίδι στα παιδιά µε αυτισµό είναι ένα µέσο έκφρασης και αν τα παιδιά 

αυτά έχουν συναισθήµατα ή σκέψεις που δεν µπορούν να εκφράσουν µε λέξεις, ίσως να 

µπορούν να τις εκφράσουν µέσα από το παιχνίδι τους.  

      Αν και το Τ.Ρ.Β.Α. αξιολογεί όλους τους τοµείς ανάπτυξης του παιδιού (γνωστικό, 

κοινωνικό-συναισθηµατικό, γλωσσικό και κινητικό), στην παρούσα έρευνα συλλέξαµε 

πληροφορίες, βασισµένες στο πρωτόκολλο παρατήρησης της Linder (βλ. Παράρτηµα Ι), 

µόνο για το γνωστικό τοµέα ανάπτυξης, γιατί δεν ήταν διαθέσιµοι κάποιοι ειδικοί 

(φυσιοθεραπευτής και λογοθεραπευτής) για την µελέτη της γλωσσικής και κινητικής 

ανάπτυξης των παιδιών. Κάποιες συµπληρωµατικές πληροφορίες για τον κοινωνικό-

συναισθηµατικό τοµέα ανάπτυξης έχουν επίσης συλλεχθεί.  

Κεφάλαιο   3o  

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
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      Η παρούσα έρευνα θα αναπτύξει τις βασικές ιδέες της νέας διαγνωστικής στρατηγικής 

που ονοµάζεται Αξιολόγηση Βασισµένη στο Παιχνίδι (Transdisciplinary Play Based 

Assessment) και θα επικεντρωθεί στην εφαρµογή αυτού του νέου τρόπου αξιολόγησης 

της γνωστικής ανάπτυξης σε παιδιά µε ∆ιάχυτη Αναπτυξιακή ∆ιαταραχή - Αυτισµό.       

      Πιο συγκεκριµένα, οι βασικοί στόχοι της έρευνας ήταν: 

• Η συλλογή πληροφοριών για τη γνωστική ανάπτυξη παιδιών µε ∆ιάχυτη 

Αναπτυξιακή ∆ιαταραχή – Αυτισµό και Σύνδροµο Asperger, µέσα στα πλαίσια του 

παιχνιδιού. 

• Η συγκριτική αξιολόγηση των γνωστικών ικανοτήτων των παιδιών ή έλλειψης τους, 

που διαπιστώθηκαν διαµέσου του παιχνιδιού, βάσει των εξελικτικών νορµών.  

      Με άλλα λόγια, η έρευνα αυτή αποσκοπεί στο να παράσχει χρήσιµες πληροφορίες ως 

προς τις γνωστικές ικανότητες που αναπτύσσει το παιδί µε αυτισµό στο παιχνίδι του, 

καθώς και να δώσει σηµαντικά αποτελέσµατα που θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση 

πιθανών νοητικών δυσκολιών που δείχνει το παιδί µέσα από το παιχνίδι του. Αν σκεφτεί 

κάποιος, πόσο σηµαντικό είναι οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν τι πρέπει να 

προσέχουν στο παιχνίδι των παιδιών, από τη βρεφική µέχρι την προσχολική και σχολική 

ηλικία, θα καταλάβαινε ότι πολλά γνωστικά ή άλλου είδους προβλήµατα των παιδιών θα 

είχαν αντιµετωπιστεί γρήγορα. Η πρώιµη και έγκαιρη αξιολόγηση αποτελεί αναγκαία 

προϋπόθεση, διότι τότε θα υπάρξει και η κατάλληλη παρέµβαση και θεραπεία κάποιου 

προβλήµατος.   

      Στη συγκεκριµένη έρευνα έγιναν οι ακόλουθες υποθέσεις: 

• Τα παιδιά µε ∆ιάχυτη Αναπτυξιακή ∆ιαταραχή - Αυτισµό θα διαφοροποιούνται 

στον τρόπο που παίζουν από τα παιδιά χωρίς αναπτυξιακές διαταραχές. 

• Τα παιδιά µε ∆ιάχυτη Αναπτυξιακή ∆ιαταραχή – Αυτισµό θα κάνουν περιορισµένο 

συµβολικό παιχνίδι. 

• Τα παιδιά µε ∆ιάχυτη Αναπτυξιακή ∆ιαταραχή – Αυτισµό θα έχουν ελλείψεις στη 

γνωστική τους ανάπτυξη. 
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• ∆είγµα και µέσα συλλογής δεδοµένων 

      Ο πληθυσµός της έρευνας ήταν παιδιά προσχολικής ηλικίας που ανήκουν στο φάσµα 

του αυτισµού και που φοιτούν σε ειδικά νηπιαγωγεία στο ∆ήµο Ρεθύµνου κατά το σχολικό 

έτος 2006-2007. Στην πόλη του Ρεθύµνου λειτουργεί ένα ειδικό νηπιαγωγείο, στο οποίο 

φοιτούσε ένα παιδί µε αυτισµό προσχολικής ηλικίας. Οι γονείς του παιδιού όµως δεν 

συµφώνησαν να συµµετάσχει το παιδί τους στην έρευνα και έτσι προχωρήσαµε σε 

περαιτέρω ψάξιµο του δείγµατος.  

      Επιλέξαµε να επισκεφτούµε όλα τα νηπιαγωγεία της πόλης και ειδικότερα αυτά που 

είχαν τµήµατα ένταξης και τους παιδικούς σταθµούς (κρατικούς και ιδιωτικούς), αλλά  δεν 

καταφέραµε να βρούµε το δείγµα. Το σκεπτικό αυτό, να ψάξουµε σε κανονικά 

νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθµούς µας ήρθε, διότι πολλοί γονείς στέλνουν τα παιδιά 

τους σε κανονικά σχολεία χωρίς να γνωρίζουν ότι το παιδί τους αντιµετωπίζει κάποιο 

πρόβληµα.       

      Εφόσον η επιλογή του δείγµατος ήταν δύσκολη στο Ρέθυµνο, οδηγηθήκαµε να 

ψάξουµε στον πληθυσµό των Χανίων. Καταλήξαµε να εντοπίσουµε το δείγµα µας (τρία 

αγόρια προσχολικής ηλικίας µε αυτισµό) στο 3ο Ειδικό Σχολείο Αυτιστικών (∆ιεύθυνση: 

Γεράσιµου Σφακιωτάκη 5 – Άγιος Ιωάννης). Έτσι αποφασίστηκε να µελετήσουµε δια 

µέσου συστηµατική παρατήρησης (µελέτες περίπτωσης) αυτά τα τρία παιδιά, 

ακολουθώντας τις διαδικασίες που περιγράφει η Linder (1993).  

      Η µία από τις τρεις περιπτώσεις βιντεοσκοπήθηκε, ενώ οι άλλες δύο 

µαγνητοφωνήθηκαν, µετά από άδεια των γονέων. Οι παρατηρήσεις ολοκληρώθηκαν τον 

Ιούνιο του 2007 και η διάρκεια της κάθε µίας ήταν περίπου 1½ - 2 ώρες. 

      Η συγκατάθεση των γονέων και των εκπαιδευτικών για την διεξαγωγή της έρευνας 

αποτελούσε αναγκαία προϋπόθεση. Στην αρχή απευθυνθήκαµε στην προϊσταµένη του 

σχολείου, η οποία µας υποδέχτηκε θερµά και τάχτηκε υπέρ της διεξαγωγής της έρευνας. 

Στη συνέχεια, µιλήσαµε µε τη νηπιαγωγό και την ψυχολόγο του σχολείου και µε τη 

βοήθεια τους συναντηθήκαµε µε τους γονείς των παιδιών. Όλοι οι αρµόδιοι του σχολείου 

ενηµερώθηκαν πλήρως για τον σκοπό της έρευνας και οι γονείς υπέγραψαν το έντυπο 

συγκατάθεσης (βλ. Παράτηµα ΙV).  

      
• Πιλοτικός έλεγχος 

      Ο πιλοτικός έλεγχος πραγµατοποιήθηκε στο Εργαστήριο Ψυχολογίας του 

Παιδαγωγικού Τµήµατος Προσχολικής Εκπαίδευσης. Είχαµε διαµορφώσει το χώρο µε 

κατάλληλα παιχνίδια και υλικά που εξυπηρετούσαν τους ερευνητικούς µας σκοπούς. Η 

παρατήρηση έγινε σε ένα κορίτσι προσχολικής ηλικίας το Μάρτιο του 2006. Θα θέλαµε, αν 
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αυτό ήταν εφικτό, ο πιλοτικός έλεγχος να γινόταν σε κάποιο παιδί µε αυτισµό, αλλά όπως 

προαναφέραµε, στο Ρέθυµνο δεν µπορέσαµε να βρούµε κάποιο παιδί µε αυτισµό.  

      Μέσα στην αίθουσα, κατά τη διάρκεια της παρατήρησης, παρακολουθούσαν η µητέρα 

του παιδιού και ο υπεύθυνος καθηγητής. Επίσης η παρατήρηση συνοδευόταν από 

βιντεοσκόπηση. Κατά τη διάρκεια της παρατήρησης, ακολουθήσαµε βήµα-βήµα τις  φάσεις 

της παρατήρησης και το πρωτόκολλο παρατήρησης, έτσι όπως το διαµορφώσαµε σύµφωνα 

µε τις οδηγίες παρατήρησης που βρίσκουµε στο βιβλίο της Linder (1993). Η διάρκεια της 

παρατήρησης κράτησε περίπου δύο ώρες µε ένα µικρό διάλειµµα στη µια ώρα.  Μέσα από 

τον πιλοτικό έλεγχο θέλαµε να δούµε πόσο θα διαρκέσει η παρατήρηση και να 

διορθώσουµε πιθανές παραλείψεις της µεθόδου που χρησιµοποιήσαµε.  

      Ο πιλοτικός έλεγχος λοιπόν µας βοήθησε να διορθώσουµε το αρχικό φύλλο 

παρατήρησης, παραλείποντας ορισµένες δραστηριότητες παιχνιδιού και εµπλουτίζοντας 

ορισµένες άλλες, να οργανώσουµε το χώρο µε τα παιχνίδια καλύτερα και να αποκτήσουµε 

µια καλύτερη εµπειρία µε τη συγκεκριµένη µέθοδο αξιολόγησης. 

      Έτσι λοιπόν σύµφωνα µε τις οδηγίες παρατήρησης της γνωστικής ανάπτυξης που 

βρίσκουµε στο βιβλίο της Linder, διαµορφώσαµε ένα φύλλο παρατήρησης µε 

δραστηριότητες που θα καθοδηγούσαµε έµµεσα τα παιδιά να κάνουν (βλ. Παράρτηµα ΙΙΙ).                 

 

• Οργάνωση παρατήρησης 

      Προτού γίνουν οι ατοµικές παρατηρήσεις κάθε παιδιού, έπρεπε να οργανωθεί σωστά ο 

χώρος και τα παιχνίδια. Η οργάνωση του χώρου και των παιχνιδιών αποτελούσε ένα 

σηµαντικό κοµµάτι της µεθοδολογίας της έρευνας µας. Αυτό γιατί τα παιδιά έπρεπε να 

νιώθουν οικεία µέσα στο χώρο αυτό και τα παιχνίδια-αντικείµενα έπρεπε να εξυπηρετούν 

του σκοπούς της έρευνας µας.  

      Από τη στιγµή που βρήκαµε το δείγµα της έρευνας, επιλέχτηκε ως χώρος διεξαγωγής 
της µια αίθουσα του σχολείου των παιδιών. Το σχολείο ήταν πολύ µεγάλο και διέθετε 

πολλές κενές αίθουσες. Αφού πήραµε την άδεια της προϊσταµένης του σχολείου, της 

νηπιαγωγού και των γονέων ξεκίνησε και η οργάνωση του χώρου βάσει του µοντέλου 

αξιολόγησης της Linder (1993).  

      Ο χώρος της έρευνας ήταν µια ευρύχωρη αίθουσα του σχολείου, κατάλληλη για τους 

σκοπούς της έρευνας µας. Ήταν ευάερη, φωτεινή, διέθετε παράθυρα και το πάτωµα ήταν 

στρωµένο µε µοκέτα. Σε µια µέρα διαµορφώσαµε το χώρο µε τα παιχνίδια-αντικείµενα. 

∆ιαµορφώσαµε το χώρο του κουκλόσπιτου, το χώρο της ζωγραφικής, το χώρο του 

οικοδοµικού υλικού, το χώρο της βιβλιοθήκης, το χώρο της µουσικής, το χώρο των µέσων 

µεταφοράς, το χώρο του µανάβικου, το χώρο του γιατρού, του κηπουρού, των 

πολεµιστών κ.τ.λ. Επίσης διακοσµήσαµε τους τοίχους µε κατάλληλο εποπτικό υλικό και 

τοποθετήσαµε στο πάτωµα µαξιλαράκια. Πιο συγκεκριµένα, τα παιχνίδια που 

χρησιµοποιήθηκαν ήταν (βλ. Παράρτηµα ΙV):  
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 Χώρος του κουκλόσπιτου: κουκλόσπιτο, διάφορες κούκλες (γυναίκες, άντρες, µωρά, 

µαριονέτες, ζωάκια, πολεµιστές κ.α.), καρότσι, κούνια, µπάνιο, µπιµπερό, ρούχα, 

κουζινικά, τηλέφωνα κ.τ.λ. 

 Χώρος της ζωγραφικής/κατασκευών: τραπεζάκι-καρεκλίτσα, µπλοκ ζωγραφικής, 

µαρκαδόροι, ξυλοµπογιές, ψαλιδάκια, διάφορα χαρτόνια, κόλες UHU, πλαστελίνη κ.τ.λ. 

 Χώρος του οικοδοµικού υλικού: τουβλάκια, παζλ, legos, επιτραπέζια παιχνίδια, 

διάφορα αντικείµενα ταξινόµησης, κάρτες µε αριθµούς, µε εποχές, διάφορα κουτιά µε 

υλικά αντιστοιχίας κ.τ.λ. 

 Χώρος της βιβλιοθήκης: εικονογραφηµένα παραµύθια, βιβλία, εικόνες και 

φωτογραφίες κ.τ.λ. 

 Χώρος της µουσικής: διάφορα µουσικά όργανα, κασετόφωνο, µικρόφωνα κ.τ.λ. 

 Χώρος των µέσων µεταφοράς: αυτοκινητάκια, αεροπλάνα, µηχανές, ροµπότ κ.τ.λ. 

 Χώρος του µανάβη: καρότσι µε ταµειακή µηχανή, φρούτα κ.τ.λ. 

 Χώρος του γιατρού: ιατρικά εργαλεία (θερµόµετρο, ακουστικά, φάρµακα κ.α.) 

 Χώρος του κηπουρού: ποτιστήρι, σκαλιστήρι, καπέλο, λουλούδια κ.τ.λ. 

 

      Πριν τη διεξαγωγή των παρατηρήσεων, είχαµε συλλέξει πληροφορίες για το ιστορικό 

κάθε παιδιού, από τη νηπιαγωγό, την ψυχολόγο και τους γονείς. Κατά τη διάρκεια της 

παρατήρησης, συµπληρώναµε ένα φύλλο παρατήρησης για τη γνωστική ανάπτυξη κάθε 

παιδιού βασισµένο στη δουλειά της Linder (βλ. Παράρτηµα ΙΙΙ), το οποίο µας 

καθοδηγούσε και στην επιλογή των οργανωµένων δραστηριοτήτων.  

      Η παρατήρηση κάθε παιδιού χωρίστηκε σε τρεις φάσεις:     

1η Φάση : Ξενάγηση του παιδιού στο χώρο της έρευνας  (χρόνος 5΄). 

2η Φάση : Το παιδί έπαιζε µόνο του χωρίς να επεµβαίνει ο ερευνητής (χρόνος 15΄). 

3η Φάση : Το παιδί έπαιζε µε τον ερευνητή. Η φάση αυτή ήταν δοµηµένη από τον 

ερευνητή. Ο ερευνητής καθοδηγούσε έµµεσα το παιδί µε διάφορες οδηγίες (χρόνος 90΄). 

Ειδικότερα, στην τρίτη φάση της έρευνας ο ερευνητής έχει οργανώσει διάφορες 

δραστηριότητες που καθοδηγούν τα παιδιά στο να παίξουν.  

      Μετά τις ατοµικές παρατηρήσεις του κάθε παιδιού πραγµατοποιήθηκε µια οµαδική 

παρατήρηση των τριών παιδιών µε τη νηπιαγωγό τους, η οποία κράτησε περίπου µία ώρα. 

Η οµαδική παρατήρηση αποσκοπούσε στη συλλογή πληροφοριών για την κοινωνικό-

συναισθηµατική ανάπτυξη. Κατά τη διάρκεια της οµαδικής παρατήρησης συµπληρώναµε 

ένα φύλλο παρατήρησης για την κοινωνικό-συναισθηµατική ανάπτυξη κάθε παιδιού (βλ. 

Παράρτηµα ΙΙΙ).   
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      Τα αποτελέσµατα της έρευνας συγκεντρώθηκαν από τις παρατηρήσεις που 

πραγµατοποιήθηκαν στα τρία παιδιά προσχολικής ηλικίας, οι οποίες συνοδευόντουσαν 

στην µία περίπτωση από οπτικό υλικό (βίντεο) και στις άλλες δύο περιπτώσεις από 

ακουστικό υλικό (µαγνητόφωνο). Σηµειώνουµε ότι για δεοντολογικούς και ηθικούς λόγους 

έχει γίνει αλλαγή στα ονόµατα των παιδιών. Οι παρατηρήσεις που κάναµε µέσω της 

βιντεοσκόπησης και µαγνητοφώνησης είναι απόρρητες και εµπιστευτικές.  

      Στις παρακάτω ενότητες λοιπόν θα γίνει αναλυτική παρουσίαση της κάθε µελέτης 

περίπτωσης, σχετική συζήτηση των αποτελεσµάτων που προέκυψαν για τη γνωστική 

ανάπτυξη κάθε παιδιού, καθώς και αναλυτική παρουσίαση της οµαδικής παρατήρησης που 

πραγµατοποιήθηκε για την συλλογή συµπληρωµατικών πληροφοριών της κοινωνικό-

συναισθηµατικής ανάπτυξης.  

 

 

 

 

 Ιστορικό  

      Η ηλικία του παιδιού είναι περίπου 5 ετών ή 61 µηνών (Ηµεροµηνία γέννησης 3-5-

2002). ∆ιαγνώστηκε από την ηλικία των 1½ ετών από ∆ιάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή – 

Αυτισµό. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που µας έδωσαν οι γονείς, το παιδί από 2 ετών 

παρακολουθείται από ειδικούς και τα τελευταία δύο χρόνια επισκέπτεται φυσιοθεραπευτή 

και λογοθεραπευτή. Φέτος ήταν η πρώτη χρονιά φοίτησης του στο 3ο Ειδικό Σχολείο 

Αυτιστικών στα Χανιά. Η νηπιαγωγός µας είπε ότι το παιδί προσαρµόστηκε εύκολα στο 

περιβάλλον του σχολείου. Από την πρώτη µέρα το παιδί έδειξε σηµάδια βελτίωσης και οι 

γονείς του είναι αρκετά ικανοποιηµένοι από την επίδοση του παιδιού τους. Η νηπιαγωγός 

µας ενηµέρωσε ότι το παιδί γνωστικά δείχνει ότι υστερεί σε αρκετούς τοµείς, αλλά µας 

χαρακτήρισε το παιδί ως οπτικό τύπο. Η παρατήρηση του παιδιού πραγµατοποιήθηκε στις 

5-6-2007 και διήρκησε περίπου 90 λεπτά.  

 

 

 

 

Κεφάλαιο   4o  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
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 Αναλυτικές σηµειώσεις παρατήρησης από την αποµαγνητοφώνηση και τις 

   κλινικές σηµειώσεις της ερευνήτριας   

       Το παιδί µπήκε µέσα στην αίθουσα και πήγε στη γωνιά της ζωγραφικής. Πήρε 
την πλαστελίνη και τη έβαλε στο στόµα του. Στη συνέχεια πήγε στα αυτοκινητάκια, πήρε 

το ποδήλατο και γυρνούσε τις ρόδες του. Μόλις εντόπισε τη γωνιά της µουσικής 

κατευθείαν έτρεξε στα µουσικά όργανα και πήρε το τύµπανο. Για 5 λεπτά έπαιζε µόνο µε 

αυτό. Μετά, η ερευνήτρια έβαλε µπροστά στο παιδί διάφορα αντικείµενα (χτένα, 

µαρκαδόρο, ποτήρι, πιρούνι) και του ζήτησε να της δείξει τι κάνουµε µε αυτά.  

      Το παιδί δεν αποκρινόταν καθόλου σ’ αυτό που του ζητούσε η ερευνήτρια. Συνέχιζε 

να παίζει µε το τύµπανο. Μετά πήρε την οδοντόβουρτσα και έκανε ότι βούρτσιζε τα δόντια 

του. Στη συνέχεια πήγε στη γωνιά των κουζινικών. Πήρε ένα πιάτο και έβαζε µέσα 

διάφορα φαγητά. Μετά γυρνούσε το πιάτο για αρκετή ώρα και στις εντολές που του έδινε 

η ερευνήτρια (να ταΐσει το µωρό µε το µπιµπερό) δεν έκανε τίποτα. Αργότερα, έβαζε το 

πιάτο στο στόµα του και έκανε ότι τρώει. Για αρκετή ώρα δεν άκουγε καθόλου τι του έλεγε 

η ερευνήτρια και πετούσε τα παιχνίδια εδώ κι εκεί.  Μετά η ερευνήτρια έφερε µπροστά του 

το κουτί που περνάνε από µέσα του διάφορα σχήµατα, αλλά δεν ήθελε να το παίξει και 

συνέχιζε να παίζει µε το πιάτο. Μέχρι τότε δεν άκουγε καθόλου αυτά που του έλεγε η 

ερευνήτρια.  

      Μετά πήγε στη γωνιά µε τα τουβλάκια. Τότε πήρε το κουτί και άρχισε µόνο του να 

περνάει µέσα από τις τρύπες τα διάφορα σχήµατα. Το πιατάκι το κρατούσε συνέχεια µαζί 

του. Πολλά πράγµατα τα έβαζε στο στόµα του. Μετά πήρε ένα αεροπλάνο και το  πετούσε, 

αφού πρώτα του το έδειξε η ερευνήτρια. Στη συνέχεια πήρε ένα ποτήρι και έκανε ότι έπινε 

νερό. Μετά έβγαλε έξω όλα τα κουζινικά και τα ξαναέβαλε µέσα στο κουτί τους. Ύστερα 

πήρε ένα αµαξάκι και το κυλούσε κάτω στο πάτωµα.  

     Στις οδηγίες που του έδινε η ερευνήτρια να βάλει τα τουβλάκια ανάλογα µε το χρώµα 

τους, δεν ανταποκρινόταν καθόλου. Στη συνέχεια πήρε όλα τα τουβλάκια και τα έβγαλε 

έξω. Μετά από µόνο του τα έβαλε µέσα, αλλά δε χωρούσαν όλα για να τα κλείσει. 

Προσπαθούσε να τα κλείσει. Αφού του  είπε η ερευνήτρια να βγάλει δύο για να κλείσει το 

καπάκι, το εκτέλεσε αµέσως.   

      Μετά η ερευνήτρια έδωσε στο παιδί ένα ξύλινο παζλ που έπρεπε να αντιστοιχίσει τα 

κοµµάτια του στη σωστή θέση. Το παιδί το εκτέλεσε χωρίς καµία δυσκολία και σε αρκετά 

γρήγορο χρόνο. Οι κινήσεις του ήταν γρήγορες και έβαζε τα κοµµάτια κατευθείαν εκεί που 

πρέπει. Η οπτική του αντίληψη σ’ αυτή την δραστηριότητα ήταν πολύ καλή. Όταν κάποιο 

κοµµάτι δεν έµπαινε αµέσως, προσπαθούσε πολύ και ορισµένες φορές νευρίαζε.  Στη 

συνέχεια του δόθηκε ένα πιο δύσκολο παζλ (20 κοµµάτια), αλλά δεν µπορούσε να το 
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λύσει όλο. Στην αρχή έβαζε η ερευνήτρια τα κοµµάτια και το παιδί έβαζε τα υπόλοιπα. Κι 

εδώ το παιδί κοιτούσε προσεχτικά και προσπαθούσε να βάλει τα κοµµάτια.  

      Μετά πάλι πήγε στα κουζινικά. Πήρε το σίδερο και το έβαζε στο στόµα του. Η γωνιά 

των κουζινικών ήταν στην προτίµηση του παιδιού. Πάλι έκανε ότι έπινε νερό. ∆εν 

ανταποκρινόταν σ’ αυτά που του έλεγε η ερευνήτρια να κάνει-µιµηθεί (βούρτσισµα, 

φαγητό).  Μετά έκανε ότι τρώει την οδοντόκρεµα. Στη συνέχεια πάλι έπαιζε µε το 

τύµπανο. ∆υστυχώς δεν ανταποκρινόταν σε ότι κι αν του έλεγε η ερευνήτρια να µιµηθεί 

(γιατρό, µανάβη). Μετά πήρε ένα καπέλο, το έβαζε και γελούσε. Σ’ αυτή τη φάση, το παιδί 

έδειχνε εκφράσεις χαράς.   

      Μετά η ερευνήτρια του έλεγε να µιµηθεί τις εκφράσεις του προσώπου και του 

σώµατος, αλλά δεν ανταποκρινόταν και πήγαινε όπου ήθελε. Πάλι πήγε στα µουσικά 

όργανα και έβγαζε κραυγές µε το στόµα του (ίσως έκανε ότι τραγουδούσε). Η ερευνήτρια 

για 10 λεπτά τον άφησε µόνο του αλλά έκανε κυρίως στερεότυπες και άσκοπες κινήσεις 

(γυρνούσε το πιάτο, πετούσε τα τουβλάκια).  

      Μετά η ερευνήτρια µε το παιδί πήγαν στη γωνιά της ζωγραφικής. Η ερευνήτρια έδειξε 

στο παιδί τον κόκκινο µαρκαδόρο και του είπε να της δείξει κάτι άλλο κόκκινο, αλλά δεν 

ανταποκρίθηκε σ’ αυτό που του ζήτησε. Μετά του είπε να της βγάλει ένα µεγάλο και ένα 

µικρό τουβλάκι, αλλά ούτε και πάλι δεν το έκανε. Όταν η ερευνήτρια έβγαλε τους 

µαρκαδόρους και του είπε να της ζωγραφίσει πάνω στην κόλλα,  πήρε ένα µαρκαδόρο και 

άρχισε να ζωγραφίζει πάνω στις καρέκλες και στον τοίχο. Όταν του έβαλε µπροστά την 

κόλλα πήρε ένα µαρκαδόρο και ζωγράφισε µουντζούρες (βλ. σχήµα 1). Μετά άρχισε να 

ζωγραφίζει την µπλούζα του. Λίγα λεπτά αργότερα πήρε ένα παραµύθι, το άνοιξε, του 

‘ριξε µια γρήγορη µατιά και κατευθείαν το άφησε. Μετά πήρε τις ξυλοµπογιές και 

ζωγράφισε πάλι µουτζούρες. Πάλι προσπάθησε να ζωγραφίσει την µπλούζα και τα χέρια 

του, αλλά παρατήρησε ότι ο ξυλοµπογιάς δεν αφήνει σηµάδι. Εκείνη τη στιγµή άρχισε να 

γελάει.  

 

Σχήµα 1 : Ιχνογραφήµατα ∆ηµήτρη 
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      Στη συνέχεια έβγαλε µια κραυγή (µα-µα-µα-µα). Σ’ αυτό το σηµείο έδειχνε εκφράσεις 

χαράς. Αργότερα πήγε στα αυτοκινητάκια και γυρνούσε τις ρόδες. Μετά πήρε τα µεγάλα 

παζλ µε τους αριθµούς, τα έβγαλε και τα έβαλε πάλι χωρίς δυσκολία. Μετά η ερευνήτρια 

του έδωσε τις κάρτες µε τους αριθµούς αλλά δεν κατάφερε να τις  βάλει στη σωστή σειρά.           

      Μετά η ερευνήτρια είπε στο παιδί να βάλει να φάει µε το πιάτο και το κουτάλι, αλλά 

πήρε την οδοντόβουρτσα. Συνέχισε πάλι να παίζει µε το πιατάκι του, να βάζει µέσα 

πράγµατα και να το γυρνάει. Αυτό φαινόταν να το ευχαριστεί (έβγαζε κραυγές χαράς, 

γελούσε). Μετά η ερευνήτρια του πήγε τα ζωάκια και τα φρούτα και του είπε να της δώσει 

µόνο τα ζώα, αλλά δεν ανταποκρινόταν καθόλου στις οδηγίες της. Μετά του είπε να 

παίξουν µπάλα και φάνηκε πολύ χαρούµενος. Η ερευνήτρια του έδωσε µια πάσα αλλά δεν 

ανταπέδωσε πίσω.  

      Μετά από ένα δεκάλεπτο διάλειµµα για πορτοκαλάδα και µπισκότα, το παιδί πάλι 

συνέχισε να παίζει µε το πιατάκι και να το γυρνάει γύρω-γύρω. ∆εν ανταποκρινόταν 

καθόλου σ’ ότι κι αν του έλεγε η ερευνήτρια να κάνει. Στο τελευταίο µισάωρο έκανε 

άσκοπες κινήσεις µε διάφορα αντικείµενα και δεν έδειξε κάτι σηµαντικό. Κύριο 

χαρακτηριστικό  ήταν οι άσκοπες κινήσεις µε διάφορα αντικείµενα και η µη ανταπόκριση 

στις δραστηριότητες που του έλεγε η ερευνήτρια να κάνει.  

 

 Πίνακες αποτελεσµάτων 

      Ακολουθούν πίνακες µε κωδικοποιηµένα τα αποτελέσµατα των γνωστικών ικανοτήτων 

του ∆ηµήτρη, βασισµένα στο πρωτόκολλο παρατήρησης της Linder (1993). Σηµειώνουµε 

όχι, αν το παιδί δεν µπορεί να εκτελέσει τη δραστηριότητα ή δεν επιχειρεί καθόλου ακόµα 

και µετά από επανειληµµένες υποδείξεις του ερευνητή. Χαρακτηρίζεται ως αναδυόµενη η 

δραστηριότητα, για την οποία το παιδί δείχνει κάποια γνώση για το πώς θα την εκτελέσει, 

αλλά είναι ανίκανο να την ολοκληρώσει µε επιτυχία µόνο του. Σηµειώνουµε ναι, αν το 

παιδί µπορεί να εκτελέσει τη δραστηριότητα επιτυχώς.  

Πίνακας 1  

Α. Κατηγορίες Παιχνιδιού Όχι Αναδυόµενα Ναι 
1. Εξερευνητικό    
2. Λειτουργικό    

3. Εποικοδοµητικό    

4. Συµβολικό    

5. Παιχνίδι µε κανόνες    

6. Παιχνίδι µε έντονη σωµατική 
δραστηριότητα    
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Πίνακας 2  

Β. Προσοχή Όχι Αναδυόµενα Ναι 

1. Παρατηρεί γύρω του όταν ένας ήχος 
παράγεται στο περιβάλλον του    

2. Αντιδρά στο όνοµα του 
   

3. ∆ιαχωρίζει ήχους  
   

4. Ακολουθεί µε το βλέµµα του την κίνηση 
αντικειµένων    

5. Τοποθετεί στη σωστή θέση εσφηνώµατα 
µε γεωµετρικά σχήµατα ή αντικείµενα 
που βλέπει για πρώτη φορά 

   

6. Χρειάστηκε κάποιου είδους ενίσχυση 
   

• λεκτική    
• σωµατική    

7.  Αφαιρείται από κάποιο ερέθισµα 
   

• Οπτικό ερέθισµα    
• Ακουστικό ερέθισµα    
• Άλλα άτοµα    

 
 
Πίνακας 3  

Γ. Συµβολικό παιχνίδι Όχι Αναδυόµενα Ναι 

1.  Κάνει συµβολική χρήση αντικειµένων 
 

  

2.  Προσποιείται ρόλους σε αναπαραστατικό 
παιχνίδι  

  

3.  ∆ιευθύνει το παιχνίδι µε πολλούς ρόλους 
(µαµά-µπαµπάς-παιδιά, γιατρός- ασθενείς 
κ.λ.π) 

 
  

4.  Αναπαριστά γεγονότα σε συµβολικό 
παιχνίδι σεναρίου (π.χ. παίρνει µια 
κούκλα και την κάνει ότι ετοιµάζει γεύµα, 
το σερβίρει, πλένει τα πιάτα και πηγαίνει 
για ύπνο) 

 

  

5.  Αναπαριστά συµπεριφορές σε µια σχετική 
ακολουθία (π.χ. βάζει τσάι από την 
κανάτα στο φλιτζάνι, το ανακατεύει και 
το πίνει) 
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Πίνακας 4  

∆. Μίµηση Όχι Αναδυόµενα Ναι 

1.  Μιµείται απλές ορατές κινήσεις µε τα 
χέρια, πόδια, πρόσωπο, σώµα 
(παλαµάκια, φιλάκια κ.λ.π.) 

   

2.  Μιµείται απλές µη ορατές κινήσεις όταν 
του ζητηθεί (λύπη-χαρά-θυµό µε το 
πρόσωπο του) 

   

3.  Μιµείται κινήσεις µε οικεία παιχνίδια 
(αεροπλάνα, αυτοκίνητα)    

4.  Μιµείται πράξεις µε αντικείµενα 
καθηµερινής χρήσης (βούρτσισµα 
δοντιών, πίνει τσάι) 

   

5.  Μιµείται ενέργειες χωρίς το αντικείµενο 
(χτενίζεται, τρώει, πίνει, βουρτσίζει τα 
δόντια, τηλεφωνεί) 

   

6.  Μιµείται πράξεις χρησιµοποιώντας 
παιχνίδια (κούκλα, µαριονέτα)    

7.  Μιµείται κινήσεις του ερευνητή µε 
κοµµάτια κατασκευαστικού υλικού 
(τουβλάκια, lego, παζλ) βήµα – βήµα.  

   

8.  Μιµείται σχέδια µε πλαστελίνη ή 
χαρτοκοπτική    

9. Μιµείται σχέδια µε τη ζωγραφική 
   

10. Μιµείται άµεσα    

11. 
 

Μιµείται καθυστερηµένα    

12. Παίζει παιχνίδια και περιµένει τη σειρά 
του (µπάλα, επιτραπέζια κ.λ.π.)    

 
 
 
 
Πίνακας 5  

Ε. Επίλυση προβληµάτων Όχι Αναδυόµενα Ναι 

1.  Ενδιαφέρεται να παίζει µε αντικείµενα και 
γεγονότα µε αιτία και αποτέλεσµα   

 

2.  Ολοκληρώνει τους στόχους του όταν 
παίζει και ανακαλύπτει προκλητικά 
καθήκοντα 
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Πίνακας 6  

ΣΤ. ∆ιάκριση - Ταξινόµηση Όχι Αναδυόµενα Ναι 

1.  Συγκρίνει σχετικά αντικείµενα 
   

2.  Συγκρίνει όµοιες οµάδες αντικειµένων 
   

3.  Ταιριάζει αντικείµενα στο χώρο 
   

• Πάνω - κάτω 
   

• Αριστερά - δεξιά 
   

• Μπροστά από – πίσω από 
   

• Μέσα – έξω  
   

4.  Ταιριάζει αντικείµενα ανάλογα µε το 
χρώµα    

5.  Ταιριάζει αντικείµενα ανάλογα µε το 
σχήµα    

6.  Ταιριάζει αντικείµενα ανάλογα µε το 
µέγεθος    

7.  Ταιριάζει αντικείµενα από κάποια 
λειτουργία (π.χ. αντικείµενα που 
κυλούν) 

   

8.  Ταιριάζει αντικείµενα από κάποια 
σύνθετη λειτουργία (π.χ. ταξινοµεί τα 
µουσικά όργανα) 

   

9. Αναγνωρίζει αντικείµενα από 
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα (π.χ. µια 
κόκκινη µεγάλη µπάλα) 

   

10.  Ολοκληρώνει παζλ 10 κοµµατιών    

11. Ολοκληρώνει παζλ 20 κοµµατιών    
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Πίνακας 7  

Ζ. Αντιστοιχία ένα προς ένα Όχι Αναδυόµενα Ναι 

1.  Μετράει ασυνεχή αντικείµενα    

2.  Μετράει µηχανικά 
 

  

3.  Συγκρίνει ποσότητες - µεγέθη 
 

  

• Μεγάλο-µικρό 
 

  

• Πολλά-ένα 
 

  

• Περισσότερα-λιγότερα 
 

  

• Ίσα-άνισα 
 

  

4.  Κατανοεί τη µέτρηση µεγεθών 
 

  

• Βαρύ-ελαφρύ 
 

  

• Άδειο-γεµάτο 
 

  

• Κοντό-µακρύ 
 

  

• Ζεστό-κρύο 
 

  

5.  Αντιστοιχεί λέξεις µε εικόνες σε βιβλία ή 
σε αντικείµενα  
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Πίνακας 8  

Η. Ικανότητα ακολουθίας Όχι Αναδυόµενα Ναι 

1.  Βάζει σε λογική σειρά τις κάρτες µε τους 
αριθµούς  

  

2.  ∆ιατάσσει αντικείµενα ή γεωµετρικά 
σχήµατα ανάλογα µε το µέγεθος (π.χ. 
από το µικρότερο στο µεγαλύτερο, από 
το ψηλότερο στο χαµηλότερο ή και 
αντίστροφα) 

 

  

3.  Βάζει σε λογική σειρά εικόνες που βλέπει 
 

  

4.  Βάζει σε λογική σειρά τις κάρτες µε τις 
εποχές  

  

5.  Βάζει σε λογική σειρά τις κάρτες πρωί-
µεσηµέρι-απόγευµα-βράδυ  

  

 
 
 
 
 
Πίνακας 9  

Θ. Ικανότητα ιχνογραφήµατος Όχι Αναδυόµενα Ναι 
1.  Ζωγραφίζει γραµµές και σχήµατα 

 
  

2.  Ζωγραφίζει ανθρώπινες φιγούρες 
 

  

3.  Ζωγραφίζει αντικείµενα 
 

  

 

 

      Το συµπέρασµα λοιπόν µετά από τη µελέτη περίπτωσης του ∆ηµήτρη είναι ότι το  

παιδί παρατηρήθηκε να ασχολείται περισσότερο µε εξερευνητικό και εποικοδοµητικό 

παιχνίδι και λιγότερο µε λειτουργικό παιχνίδι. ∆εν ανέπτυξε καθόλου συµβολικό παιχνίδι 

και παιχνίδι κανόνων (Πίνακας 1). 

       Το παιδί παρατηρούσε τους ήχους που παράγονταν από το περιβάλλον του και 
αντιδρούσε στο άκουσµα του ονόµατος του. Η οπτική του επαφή ήταν αρκετά καλή, 

καθώς παρατηρούσε την κίνηση των αντικειµένων και διατηρούσε βλεµµατική επαφή µε 

την ερευνήτρια. Επίσης το παιδί τοποθετούσε εσφηνώµατα µε γεωµετρικά σχήµατα που 

έβλεπε για πρώτη φορά στις οπές που ταίριαζαν. Η προσοχή του παιδιού διασπάστηκε 

αρκετές φορές, κυρίως από οπτικά ερεθίσµατα (αντικείµενα που του άρεσαν). Την 

περισσότερη ώρα το παιδί έδειχνε µια προτίµηση στα κουζινικά και στα µουσικά όργανα 
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(εξερευνητικό παιχνίδι), ενώ υπήρχαν και αρκετές στιγµές που το παιδί έκανε άσκοπες 

κινήσεις µε διάφορα παιχνίδια π.χ. κουνούσε το πιατάκι γύρω-γύρω (Πίνακας 2).  

      Το παιδί δεν ανέπτυξε καθόλου συµβολικό παιχνίδι. Κατά τη διάρκεια της 

παρατήρησης, δεν έκανε καθόλου συµβολική χρήση αντικειµένων, παρά την καθοδήγηση 

της ερευνήτριας. ∆εν προσποιήθηκε ούτε διεύθυνε ρόλους σε συµβολικό παιχνίδι 

σεναρίου. Στο παιδί δόθηκαν πολλά ερεθίσµατα συµβολικού παιχνιδιού (κούκλες, 

στρατιώτες, µανάβικο, ιατρείο κ.α.). Επίσης, το παιδί δεν έδειξε µορφές συµπεριφοράς σε 

µια σχετική ακολουθία, κατά τη διάρκεια που έπαιζε (Πίνακας 3). 

      Το παιδί έδειξε αρκετά σηµεία µίµησης. Μιµήθηκε κινήσεις µε τα αεροπλάνα και τα 

αυτοκίνητα και µιµήθηκε την ερευνήτρια στη συναρµολόγηση ενός παζλ. Επίσης µιµήθηκε  

πράξεις καθηµερινής χρήσης, π.χ. έκανε ότι βούρτσιζε τα δόντια του και ότι έπινε νερό. Οι 

µιµήσεις του γενικά ήταν γρήγορες και άµεσες. Από την άλλη όµως το παιδί δεν µιµήθηκε 

απλές ορατές ή µη ορατές κινήσεις µε το σώµα και το πρόσωπο. Επίσης δεν µιµήθηκε 

σύνθετες πράξεις χρησιµοποιώντας κούκλες ή µαριονέτες, ούτε µιµήθηκε σχέδια µε τη 

ζωγραφική, την πλαστελίνη ή την χαρτοκοπτική. Το παιδί δεν έδειξε ικανότητες να δίνει 

και να περιµένει τη σειρά του σε διάφορα παιχνίδια (π.χ. µπάλα). Μπορεί να άπλωνε τα 

χέρια του για να αρπάξει την µπάλα, αλλά µετά δεν την επέστρεφε πίσω. Την κρατούσε 

σφιχτά ή την πετούσε στον τοίχο (Πίνακας 4).   

      Το παιδί δεν έδειξε άµεσα να επιλύει προβλήµατα κατά τη διάρκεια που έπαιζε. Εδώ 

βέβαια µπορούµε να αναφέρουµε ως µεµονωµένο περιστατικό επίλυσης προβλήµατος το 

εξής: το παιδί είχε βάλει µέσα στο κουτί όλα τα τουβλάκια και προσπαθούσε να κλείσει το 

καπάκι. Τα τουβλάκια όµως ήταν πολλά και το καπάκι δεν έκλεινε τελείως. Τότε το παιδί 

βγάζει µερικά τουβλάκια και έτσι κατάφερε και έκλεισε το καπάκι (Πίνακας 5).  

      Οι ικανότητες διάκρισης και ταξινόµησης που έδειξε το παιδί ήταν λιγοστές. Άκουγε 

διάφορες οδηγίες που του απεύθυνε η ερευνήτρια σε σχέση µε το χώρο (πάνω-κάτω, 

µέσα-έξω) και ολοκλήρωσε ένα παζλ 10 κοµµατιών. Επίσης ταίριαξε τα µισά κοµµάτια ενός 

παζλ 20 κοµµατιών, αφού πρώτα το µισό το είχε φτιάξει η ερευνήτρια. Αξιοσηµείωτο είναι 

το γεγονός ότι το παιδί έφτιαξε το παζλ σε πολύ γρήγορο χρόνο. Από την άλλη το παιδί 

δεν κατάφερε να συγκρίνει σχετικά αντικείµενα ή όµοιες οµάδες αντικειµένων, ούτε να 

ταιριάξει αντικείµενα ανάλογα µε το χρώµα, το σχήµα, το µέγεθος ή κάποια λειτουργία. Το 

παιδί έδειχνε ότι δεν µπορεί να αναγνωρίσει αντικείµενα από βασικά χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα, όπως το χρώµα ή το µέγεθος, διότι όταν του  ζητήθηκε να δείξει ένα κόκκινο 

αντικείµενο ή ένα στρογγυλό δεν µπορούσε ή δεν καταλάβαινε να το εκτελέσει (Πίνακας 

6).  

      Το παιδί µέσα στο παιχνίδι του δεν έδειξε καθόλου ικανότητες αντιστοιχίας. ∆εν 

µπορούσε να µετρήσει αντικείµενα, να συγκρίνει ποσότητες – µεγέθη (µεγάλο-µικρό, 

πολλά-ένα, περισσότερα-λιγότερα, ίσα-άνισα), ούτε κατανοούσε τις έννοιες βαρύ-ελαφρύ, 
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άδειο-γεµάτο, κοντό-µακρύ, ζεστό-κρύο. Επίσης δεν µπορούσε να αντιστοιχήσει λέξεις µε 

εικόνες σε βιβλία ή σε αντικείµενα (Πίνακας 7).  

      Το παιδί υστερεί επίσης και στην ικανότητα ακολουθίας. ∆εν µπορούσε να βάλει σε 

σωστή σειρά τις κάρτες µε τους αριθµούς, ούτε τις υπόλοιπες κάρτες που υποδήλωναν 

χρονική ακολουθία. Επίσης δεν κατάφερε να διατάξει τα τουβλάκια από το µικρότερο στο 

µεγαλύτερο, από το ψηλότερο στο χαµηλότερο ή και αντίστροφα (Πίνακας 8).  

      Το παιδί δεν µπορούσε να ζωγραφίσει γραµµές και σχήµατα, ούτε ανθρώπινες 

φιγούρες και αντικείµενα. Τα ιχνογραφήµατα του ήταν χαµηλού επιπέδου (Πίνακας 9).  
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 Ιστορικό   

      Το παιδί έχει ηλικία 6 ετών και 5 µηνών ή 77 µηνών (Ηµεροµηνία γέννησης 18-1-

2001) και έχει διαγνωστεί από ∆ιάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή – Αυτισµό. Οι γονείς δεν 

µας έδωσαν αρκετές πληροφορίες για την κατάσταση του παιδιού τους, αλλά σύµφωνα µ’ 

αυτά που µας είπε η νηπιαγωγός το παιδί µόνο τον τελευταίο χρόνο έχει αρχίσει να 

παρακολουθείται εντατικά από διάφορους ειδικούς (ψυχολόγο, εργοθεραπευτή, 

λογοθεραπευτή).  

      Οι γονείς άργησαν να διαγνώσουν το πρόβληµα του παιδιού και δεν έχουν ακόµα 

αποδεχτεί το πρόβληµα του. Παρόλα αυτά η µητέρα και ο πατέρας κάνουν προσπάθειες 

αποδοχής και ενηµέρωσης του προβλήµατος, συµβουλευόµενοι κάθε εβδοµάδα την 

ψυχολόγο του σχολείου. Φάνηκαν ιδιαίτερα συγκαταβατικοί ως προς την έρευνα µας και 

ήταν οι µόνοι που δέχτηκαν να βιντεοσκοπηθεί το παιδί τους. Η νηπιαγωγός µας είπε ότι 

το παιδί αποτελεί την πιο δύσκολη περίπτωση, σε σχέση µε τα άλλα δύο παιδιά. Αν και το 

παιδί έχει δείξει σηµεία βελτίωσης σε σχέση µε τις πρώτες µέρες φοίτησης του στο 

σχολείο, η νηπιαγωγός δεν έχει δει το προσδοκούµενο αποτέλεσµα. Το επόµενο σχολικό 

έτος θα φοιτήσει πάλι στην τάξη του νηπιαγωγείου. Το παιδί παρατηρήθηκε στις 8-6-2007 

και η διάρκεια παρατήρησης ήταν περίπου 1 ώρα και 40 λεπτά.   

 

 

 Αναλυτικές  σηµειώσεις  παρατήρησης  από  τη  βιντεοσκόπηση  και  τις 

   κλινικές σηµειώσεις της ερευνήτριας    

       Το παιδί µπήκε µέσα στην αίθουσα και ξάπλωσε κάτω στα µαξιλάρια. Φάνηκε να 

ήταν κάπως ντροπαλό και δεν του κίνησε το ενδιαφέρον κανένα παιχνίδι. Παρά τις  

υποκινήσεις της ερευνήτριας δε φάνηκε να ακούει. Πήρε τις κάρτες µε τους αριθµούς και 

τις έβαζε στο στόµα. Ήταν ξαπλωµένο και περιεργαζόταν τις κάρτες µε τους αριθµούς. Η 

ερευνήτρια έδειξε στο παιδί το κουτάλι και το παιδί έκανε ότι τρώει (το έβαζε στο στόµα). 

Το ίδιο έκανε και µε το ποτήρι. Μετά η ερευνήτρια του έδειξε το µωρό µε το µπιµπερό και 

το παιδί πήρε το µπιµπερό και το έβαλε στο στόµα του. Μετά πήρε το µωρό, το αγκάλιασε, 

το κουνούσε και του έβαλε το µπιµπερό στο στόµα. Στη συνέχεια, η ερευνήτρια του έδειξε 

πώς να εξετάσει το µωρό (γιατρός), αλλά δεν µπορούσε να το κάνει. Το παιδί ήταν 

συγκεντρωµένο µε το µπιµπερό.  

      Μετά η ερευνήτρια του ζήτησε να µιµηθεί πως πίνουµε τσάι (βάζουµε τσάι από την 

κανάτα στο φλιτζάνι, το ανακατεύουµε µε το κουτάλι και το πίνουµε), αλλά µιµήθηκε µόνο 
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το τελευταίο κοµµάτι (ότι το πίνουµε). Μετά η ερευνήτρια του είπε να µιµηθεί πως 

βουρτσίζουµε τα δόντια. Αφού του έδειξε πως τα βουρτσίζουµε, πήρε την οδοντόβουρτσα 

και έκανε ότι βούρτσιζε τα δόντια του. Μετά του ζητήθηκε να κάνει πως βουρτσίζει τα 

δόντια µιας κούκλας, αλλά δεν το έκανε. Το παιδί για αρκετά λεπτά κρατούσε την 

οδοντόβουρτσα και την είχε στο στόµα.  

      Μετά η ερευνήτρια έδειξε στο παιδί τα φρούτα και του είπε να βρει ένα φρούτο µε 

κίτρινο χρώµα. Τότε έπιασε µια µπανάνα, αλλά στις υπόλοιπες ερωτήσεις (φρούτα από 

κόκκινο χρώµα κ.τ.λ.) δεν ανταποκρινόταν. Ίσως να ήταν τυχαία επιλογή. Για να 

εξακριβωθεί αν η επιλογή του παιδιού ήταν τυχαία, η ερευνήτρια επανέλαβε την οδηγία µε 

το κίτρινο χρώµα, και το παιδί επέλεξε ένα φρούτο διαφορετικού χρώµατος. Μετά 

ζητήθηκε από το παιδί να µιµηθεί απλές κινήσεις µε το πρόσωπο και το σώµα (π.χ. κλείσε 

τα µάτια, χαµογέλασε, παίξε παλαµάκια, κούνα τα αυτιά σου), αλλά και πάλι δεν έκανε ότι 

του έλεγε η ερευνήτρια. Στη συνέχεια η ερευνήτρια έδειξε στο παιδί ένα παγωτό και του 

είπε να της δείξει τι κάνουµε µ’ αυτό και το παιδί έκανε ότι το τρώει.  

      Στη συνέχεια η ερευνήτρια πήρε την µπάλα και το παιδί ανταποκρίθηκε αρκετά καλά 

στις οδηγίες του παιχνιδιού (πετάει την µπάλα και περιµένει τη σειρά του). Στη συνέχεια η 

ερευνήτρια έδειξε στο παιδί τις κάρτες µε τις εκφράσεις του προσώπου (χαρά – λύπη – 

θυµός) και του ζητήθηκε να τις µιµηθεί, αλλά δεν το έκανε. Γενικά άκουγε όταν του  

µιλούσε η ερευνήτρια και ανταποκρινόταν αµέσως στο άκουσµα του ονόµατος του. Η 

προσοχή του παιδιού διασπόταν από διάφορα παιχνίδια και έπαιζε κυρίως µε την µπάλα και 

τα µουσικά όργανα. Το παιδί είχε µια τάση να βάζει ότι βρει στο στόµα του. Μετά ζητήθηκε 

από το παιδί να ζωγραφίσει κάτι. Κάθισε µαζί µε την ερευνήτρια στη γωνιά της 

ζωγραφικής και του είπε να της φτιάξει έναν άνθρωπο. Το παιδί δεν ήξερε να πιάσει τον 

µαρκαδόρο και δεν ήθελε καν να προσπαθήσει.  

      Μετά η ερευνήτρια πήρε διάφορα σχετικά αντικείµενα, τα ανακάτεψε και ζήτησε από 

το παιδί να τα ταιριάξει. Το παιδί δεν άκουγε και δεν µπορούσε να τα ταιριάξει. Μετά του 

ζητήθηκε να βάλει µέσα στο κουτί τα διάφορα σχήµατα από την τρύπα που ταιριάζουν. Τα 

κατάφερε πιο εύκολα στον κύκλο και το τετράγωνο και δυσκολεύτηκε παραπάνω στο 

τρίγωνο και το πολύγωνο. Όταν δυσκολευόταν να βάλει κάποιο σχήµα, νευρίαζε και το 

πετούσε.  

      Μετά η ερευνήτρια έβγαλε µπροστά στο παιδί όλα τα τουβλάκια και έφτιαχνε πύργους, 

αλλά το παιδί δεν έδειχνε ενδιαφέρον προς αυτό. Ξάπλωνε στα µαξιλάρια και έπαιζε µε 

διάφορα άλλα παιχνίδια. Μετά του έδειξε διάφορα παζλ για να τα ταιριάξει, αλλά δεν 

ήθελε να κάνει τίποτα.  Στη συνέχεια µε την παρακίνηση της ερευνήτριας, το παιδί 

προσπάθησε και ταίριαξε ένα παζλ µε τα φρούτα.  

      Μετά από το δεκάλεπτο διάλειµµα για πορτοκαλάδα και µπισκότο, το παιδί πήγε κι 

έκατσε στη γωνιά της µουσικής και έπαιζε µε τα όργανα. Η προσοχή του παιδιού 

διασπόταν από διάφορα άλλα παιχνίδια (µπάλα, µπιµπερό, κάρτες). Η ερευνήτρια έβγαλε 
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τα τουβλάκια και του είπε να φτιάξει έναν πύργο, αλλά δεν µπορούσε να κάνει κάτι από 

αυτό που του ζητήθηκε. Στη συνέχεια ζητήθηκε από το παιδί να βάλει τις κάρτες µε τους 

αριθµούς στη σειρά αλλά το παιδί δεν ήξερε να το κάνει. Μετά η ερευνήτρια του έδειξε 

δυο σχοινιά και του ζήτησε να της δείξει το πιο κοντό και το πιο µακρύ και το παιδί το 

έκανε. Για να επιβεβαιωθεί η επιλογή του παιδιού, η ερευνήτρια ξαναρώτησε το παιδί να 

της δείξει το πιο κοντό σχοινί, και πάλι της το έδειξε. Στη συνέχεια η ερευνήτρια του 

έδειξε τα σχήµατα και του είπε να της δείξει τα πιο µεγάλα τρίγωνα, τετράγωνα κ.τ.λ., 

αλλά το παιδί δεν ήξερε να το κάνει. Το παιδί δεν καταλάβαινε τι του ζητήθηκε να κάνει µε 

τα σχήµατα και είχε στραµµένη την προσοχή του σε άλλα πράγµατα.  Ήταν ξαπλωµένο 

στα µαξιλάρια και δεν έδινε σηµασία σε τίποτα.  

      Μετά η ερευνήτρια έδωσε στο παιδί να φτιάξει ένα πιο δύσκολο παζλ, αλλά από την 

αντίδραση του κατάλαβε ότι δεν ήθελε να παίξει. Κοιτούσε τα κοµµάτια, έκανε µια 

προσπάθεια να τα φτιάξει, αλλά από τις εκφράσεις του προσώπου του φάνηκε ότι είχε 

νευριάσει (τα πέταξε όλα πέρα). Για αρκετά λεπτά καθόταν σε µια γωνία και δεν έκανε 

τίποτα. Μετά άνοιξε το κουτί µε τις διάφορες συσκευασίες προϊόντων (σοκολάτα, 

πατατάκι, κουτί  πορτοκαλάδας κ.α.) και κοιτούσε αν έχουν τίποτα µέσα. Τα 

επεξεργάστηκε λίγο και φάνηκε ότι του κίνησαν το ενδιαφέρον. Μετά πήρε τα παζλ, τα 

κοιτούσε. Αφού πρώτα η ερευνήτρια ξεκίνησε να φτιάχνει το παζλ, το παιδί πήρε ένα άλλο 

παζλ, κοιτούσε την ερευνήτρια και έβαζε κι αυτό τα κοµµάτια, χωρίς όµως να τα ταιριάζει 

σωστά.  

      Στη συνέχεια το παιδί καθόταν για αρκετή ώρα σε µια γωνιά και έκανε στερεότυπες 

κινήσεις µε  διάφορα παιχνίδια. Για 10 λεπτά η ερευνήτρια άφησε το παιδί µόνο του. 

Συνέχιζε να βάζει διάφορα πράγµατα στο στόµα του και όταν η ερευνήτρια του έλεγε να 

µην το κάνει, την άκουγε. Μετά το παιδί πήρε την µπάλα και έπαιξε λίγο µαζί µε την 

ερευνήτρια και λίγο αργότερα πήρε την κούκλα µωρό και την αγκάλιασε. Συνέχιζε να 

κάνει στερεότυπες και άσκοπες κινήσεις µε τα παιχνίδια και τα περισσότερα τα έβαζε στο 

στόµα του. Μετά το παιδί σηκώθηκε, χοροπηδούσε γύρω-γύρω και έβγαζε κάποιες 

κραυγές. Η ερευνήτρια του έδωσε ένα µωρό και του έδειξε πώς να το ταΐσει µε το 

µπιµπερό, αλλά δεν µπορούσε να την µιµηθεί. Στη συνέχεια το παιδί έβαλε στο στόµα της 

κούκλας το κουτάλι, αφού πρώτα του το έδειξε η ερευνήτρια.      

     Μετά πάλι από ένα µικρό διάλειµµα, το παιδί µπήκε πάλι στην αίθουσα και ξάπλωσε 

κάτω. Πήρε πάλι την µπάλα και έπαιξε µαζί µε την ερευνήτρια. Μέσα στο επόµενο µισάωρο 

η ερευνήτρια προσπάθησε να εµπλέξει το παιδί και σε άλλες δραστηριότητες, αλλά το παιδί 

δεν ανταποκρινόταν.  
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 Πίνακες αποτελεσµάτων 

      Οι πίνακες που ακολουθούν µε κωδικοποιηµένα τα αποτελέσµατα των γνωστικών 

ικανοτήτων του Γιώργου, βασισµένα στο πρωτόκολλο παρατήρησης της Linder (1993), 

έδειξαν τα εξής : 

 

 

 

Πίνακας 10 

Α. Κατηγορίες παιχνιδιού Όχι Αναδυόµενα Ναι 
1. Εξερευνητικό    

2. Λειτουργικό 
   

3. Εποικοδοµητικό 
   

4. Συµβολικό 
   

5. Παιχνίδι µε κανόνες 
   

6. Παιχνίδι µε έντονη σωµατική 
δραστηριότητα    
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Πίνακας 11 

Β. Προσοχή Όχι Αναδυόµενα Ναι 

1. Παρατηρεί γύρω του όταν ένας ήχος 
παράγεται στο περιβάλλον του    

2. Αντιδρά στο όνοµα του 
   

3. ∆ιαχωρίζει ήχους  
   

4. Ακολουθεί µε το βλέµµα του την κίνηση 
αντικειµένων    

5. Τοποθετεί στη σωστή θέση εσφηνώµατα 
µε γεωµετρικά σχήµατα ή αντικείµενα 
που βλέπει για πρώτη φορά 

   

6. Χρειάστηκε κάποιου είδους ενίσχυση 
   

• λεκτική    
• Σωµατική    

7.  Αφαιρείται από κάποιο ερέθισµα 
   

• Οπτικό ερέθισµα    
• Ακουστικό ερέθισµα    
• Άλλα άτοµα    

 

 

Πίνακας 12 

Γ. Συµβολικό παιχνίδι Όχι Αναδυόµενα Ναι 

1.  Κάνει συµβολική χρήση αντικειµένων 
 

  

2.  Προσποιείται ρόλους σε αναπαραστατικό 
παιχνίδι  

  

3.  ∆ιευθύνει το παιχνίδι µε πολλούς ρόλους 
(µαµά-µπαµπάς-παιδιά, γιατρός- ασθενείς 
κ.λ.π) 

 
  

4.  Αναπαριστά γεγονότα σε συµβολικό 
παιχνίδι σεναρίου (π.χ. παίρνει µια 
κούκλα και την κάνει ότι ετοιµάζει γεύµα, 
το σερβίρει, πλένει τα πιάτα και πηγαίνει 
για ύπνο) 

 

  

5.  Αναπαριστά συµπεριφορές σε µια σχετική 
ακολουθία (π.χ. βάζει τσάι από την 
κανάτα στο φλιτζάνι, το ανακατεύει και 
το πίνει) 
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Πίνακας 13 

∆. Μίµηση Όχι Αναδυόµενα Ναι 

1.  Μιµείται απλές ορατές κινήσεις µε τα 
χέρια, πόδια, πρόσωπο, σώµα 
(παλαµάκια, φιλάκια κ.λ.π.) 

   

2.  Μιµείται απλές µη ορατές κινήσεις όταν 
του ζητηθεί (λύπη-χαρά-θυµό µε το 
πρόσωπο του) 

   

3.  Μιµείται κινήσεις µε οικεία παιχνίδια 
(αεροπλάνα, αυτοκίνητα)    

4.  Μιµείται πράξεις µε αντικείµενα 
καθηµερινής χρήσης (βούρτσισµα 
δοντιών, πίνει τσάι) 

   

5.  Μιµείται ενέργειες χωρίς το αντικείµενο 
(χτενίζεται, τρώει, πίνει, βουρτσίζει τα 
δόντια, τηλεφωνεί) 

   

6.  Μιµείται πράξεις χρησιµοποιώντας 
παιχνίδια (κούκλα, µαριονέτα)    

7.  Μιµείται κινήσεις του ερευνητή µε 
κοµµάτια κατασκευαστικού υλικού 
(τουβλάκια, lego, παζλ) βήµα – βήµα.  

   

8.  Μιµείται σχέδια µε πλαστελίνη ή 
χαρτοκοπτική    

9. Μιµείται σχέδια µε τη ζωγραφική 
   

10. Μιµείται άµεσα    

11. Μιµείται καθυστερηµένα    

12. Παίζει παιχνίδια και περιµένει τη σειρά 
του (µπάλα, επιτραπέζια κ.λ.π.)    

 
 
Πίνακας 14 

Ε. Επίλυση προβληµάτων Όχι Αναδυόµενα Ναι 
1.  Ενδιαφέρεται να παίζει µε αντικείµενα και 

γεγονότα µε αιτία και αποτέλεσµα  
  

2.  Ολοκληρώνει τους στόχους του όταν 
παίζει και ανακαλύπτει προκλητικά 
καθήκοντα 
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Πίνακας 15 

ΣΤ. ∆ιάκριση - Ταξινόµηση Όχι Αναδυόµενα Ναι 
1.  Συγκρίνει σχετικά αντικείµενα 

   

2.  Συγκρίνει όµοιες οµάδες αντικειµένων 
   

3.  Ταιριάζει αντικείµενα στο χώρο 
   

• Πάνω - κάτω 
   

• Αριστερά - δεξιά 
   

• Μπροστά από – πίσω από 
   

• Μέσα – έξω  
   

4.  Ταιριάζει αντικείµενα ανάλογα µε το 
χρώµα    

5.  Ταιριάζει αντικείµενα ανάλογα µε το 
σχήµα    

6.  Ταιριάζει αντικείµενα ανάλογα µε το 
µέγεθος    

7.  Ταιριάζει αντικείµενα από κάποια 
λειτουργία (π.χ. αντικείµενα που 
κυλούν) 

   

8.  Ταιριάζει αντικείµενα από κάποια 
σύνθετη λειτουργία (π.χ. ταξινοµεί τα 
µουσικά όργανα) 

   

9. Αναγνωρίζει αντικείµενα από 
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα (π.χ. µια 
κόκκινη µεγάλη µπάλα) 

   

10.  Ολοκληρώνει παζλ 10 κοµµατιών    

11. Ολοκληρώνει παζλ 20 κοµµατιών    
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Πίνακας 16 

Ζ. Αντιστοιχία ένα προς ένα Όχι Αναδυόµενα Ναι 
1.  
 

Μετράει ασυνεχή αντικείµενα 
   

2.  Μετράει µηχανικά 
   

3.  Συγκρίνει ποσότητες - µεγέθη 
   

• Μεγάλο-µικρό 
   

• Πολλά-ένα 
   

• Περισσότερα-λιγότερα 
   

• Ίσα-άνισα 
   

4.  Κατανοεί τη µέτρηση µεγεθών 
   

• Βαρύ-ελαφρύ 
   

• Άδειο-γεµάτο 
   

• Κοντό-µακρύ    

• Ζεστό-κρύο 
   

5.  Αντιστοιχεί λέξεις µε εικόνες σε βιβλία ή 
σε αντικείµενα    
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Πίνακας 17 

Η. Ικανότητα ακολουθίας Όχι Αναδυόµενα Ναι 

1.  Βάζει σε λογική σειρά τις κάρτες µε τους 
αριθµούς  

  

2.  ∆ιατάσσει αντικείµενα ή γεωµετρικά 
σχήµατα ανάλογα µε το µέγεθος (π.χ. 
από το µικρότερο στο µεγαλύτερο, από 
το ψηλότερο στο χαµηλότερο ή και 
αντίστροφα 

 

  

3.  Βάζει σε λογική σειρά εικόνες που βλέπει 
 

  

4.  Βάζει σε λογική σειρά τις κάρτες µε τις 
εποχές  

  

5.  Βάζει σε λογική σειρά τις κάρτες πρωί-
µεσηµέρι-απόγευµα-βράδυ  

  

 
 
 
 
Πίνακας 18 

Θ. Ικανότητα ιχνογραφήµατος Όχι Αναδυόµενα Ναι 
1.  Ζωγραφίζει γραµµές και σχήµατα 

 
  

2.  Ζωγραφίζει ανθρώπινες φιγούρες 
 

  

3.  Ζωγραφίζει αντικείµενα 
 

  

 

 

      Το συµπέρασµα λοιπόν µετά από τη µελέτη περίπτωσης του Γιώργου είναι ότι καθόλη 

τη διάρκεια της παρατήρησης το παιδί ασχολήθηκε περισσότερο µε εξερευνητικό και 

λειτουργικό παιχνίδι, ενώ για πολύ λίγη ώρα µε εποικοδοµητικό παιχνίδι. Το παιδί δεν 

µπόρεσε καθόλου να παίξει συµβολικό παιχνίδι και παιχνίδι κανόνων (Πίνακας 10).  

      Η προσοχή του παιδιού κυµάνθηκε στα εξής επίπεδα (Πίνακας 11): το παιδί 

παρατηρούσε ήχους που παράγονταν από το περιβάλλον του και αντιδρούσε στο άκουσµα 

του ονόµατος του. Ακολουθούσε µε το βλέµµα του την κίνηση των αντικειµένων και 

διατηρούσε οπτική επαφή µε την ερευνήτρια. Επίσης, τοποθετούσε εσφηνώµατα µε 

γεωµετρικά σχήµατα (κύκλο, τετράγωνο) στις οπές ενός κουτιού, αλλά δυσκολευόταν µε 

τα τρίγωνα και τα πολύγωνα. Σε αρκετές περιπτώσεις χρειάστηκε λεκτική ενίσχυση για να 

διατηρήσει την προσοχή του σε ορισµένες δραστηριότητες. Η προσοχή του παιδιού 
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διασπόταν κυρίως από οπτικοακουστικά ερεθίσµατα. Επίσης, το παιδί αποσπόταν πολλές 

φορές από τη βιντεοκάµερα και έστρεφε συνεχώς το βλέµµα του προς αυτή.  

      Το παιδί δεν έδειξε καθόλου ικανότητες συµβολικού παιχνιδιού. ∆εν έκανε συµβολική 

χρήση αντικειµένων, ούτε προσποιήθηκε ρόλους σε συµβολικό παιχνίδι σεναρίου. Παρότι 

υπήρχαν στο χώρο πολλά ερεθίσµατα για να διευθύνει το παιδί ρόλους σε ένα συµβολικό 

πλαίσιο παιχνιδιού, το παιδί δεν ήταν ικανό να το επιτύχει. Βέβαια, το παιδί αναπαρίστανε 

συµπεριφορές σε µια σχετική ακολουθία, αλλά µετά από µίµηση. Έκανε ότι έβαζε νερό στο 

φλιτζάνι και το τοποθετούσε στο στόµα της κούκλας (Πίνακας 12).  

      Το παιδί έδειξε πολλές ικανότητες µίµησης. Μιµήθηκε πράξεις µε αντικείµενα 

καθηµερινής χρήσης (βούρτσισε τα δόντια του, έκανε ότι έπινε νερό, ότι έτρωγε), 

µιµήθηκε πράξεις χρησιµοποιώντας κούκλες (αγκάλιασε και κουνούσε την κούκλα-µωρό, 

έβαζε το µπιµπερό στο στόµα του µωρού, ταΐσε την κούκλα µε το κουτάλι). Επίσης, το 

παιδί µιµήθηκε τις κινήσεις µας όταν παίζαµε µε τα παζλ. Οι µιµήσεις του παιδιού ήταν 

άµεσες. Τέλος, το παιδί έπαιξε παιχνίδια (µπάλα) και περίµενε τη σειρά του χωρίς να 

διαµαρτύρεται. Απεναντίας, το παιδί δεν µπορούσε να µιµηθεί απλές ορατές κινήσεις µε το 

σώµα και το πρόσωπο του, ούτε απλές µη ορατές κινήσεις. ∆εν µιµήθηκε κινήσεις µε 

οικεία παιχνίδια (αεροπλάνα, αυτοκίνητα), ούτε µιµήθηκε ενέργειες χωρίς το αντικείµενο. 

Τέλος, το παιδί δεν µπόρεσε να µιµηθεί διάφορα σχέδια που κάναµε µε τη ζωγραφική, την 

πλαστελίνη ή την χαρτοκοπτική (Πίνακας 13).   

      Το παιδί δεν έδειξε ικανότητες επίλυσης προβληµάτων κατά τη διάρκεια που έπαιζε. 

Κάθε φορά που δυσκολευόταν να ολοκληρώσει κάτι (παζλ, τουβλάκια), νευρίαζε και τα 

πετούσε όλα πέρα (Πίνακας 14).  

      Στις ικανότητες διάκρισης και ταξινόµησης το παιδί δεν µπόρεσε να εκτελέσει σχετικές 

δραστηριότητες. Το µόνο που µπόρεσε να ξεκινήσει, αλλά δεν κατάφερε να ολοκληρώσει 

είναι ένα παζλ 10 κοµµατιών. ∆εν κατάφερε να συγκρίνει σχετικά αντικείµενα ή όµοιες 

οµάδες αντικειµένων, ούτε κατανοούσε χωρικές έννοιες, όπως πάνω-κάτω, αριστερά-

δεξιά, µπροστά-πίσω, µέσα-έξω. Επίσης, δεν µπορούσε να ταξινοµήσει τουβλάκια ή άλλα 

αντικείµενα, ανάλογα µε το χρώµα, το σχήµα, το µέγεθος ή κάποια λειτουργία των 

αντικειµένων, π.χ. αντικείµενα που κυλούν (Πίνακας 15).  

      Το παιδί δυσκολεύτηκε στις δραστηριότητες που ήταν σχετικές µε την ικανότητα 

αντιστοιχίας. Το µόνο που µπόρεσε να δείξει είναι η κατανόηση της έννοιας κοντό-µακρύ, 

όταν η ερευνήτρια του έδειξε τα δύο σχοινιά. ∆εν µπορούσε να µετρήσει ασυνεχή 

αντικείµενα, ούτε να συγκρίνει ποσότητες (µεγάλο-µικρό, πολλά-ένα, περισσότερα-

λιγότερα, ίσα-άνισα). Το παιδί µπορεί να έδειξε ότι κατανοεί τις έννοιες κοντό-µακρύ, αλλά 

δεν κατανοούσε τις έννοιες βαρύ-ελαφρύ, άδειο-γεµάτο, ζεστό-κρύο. Τέλος, το παιδί δεν 

µπορούσε να αντιστοιχήσει λέξεις µε εικόνες σε βιβλία ή σε αντικείµενα (Πίνακας 16).  

      Στις δραστηριότητες που εξεταζόταν η ικανότητα ακολουθίας, το παιδί δεν µπορούσε 

να τις εκτελέσει. ∆εν µπορούσε να βάλει σε λογική σειρά τις κάρτες µε τους αριθµούς, τις 
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εποχές και τη διαδοχή της µέρας σε νύχτα. Επίσης δεν µπορούσε να βάλει σε σωστή σειρά 

τις τρεις εικόνες που αποτύπωναν σχετικές χρονικές ενέργειες. Τέλος, το παιδί δεν 

µπορούσε να διατάξει τα τουβλάκια ανάλογα µε το µέγεθος, δηλαδή από το µικρότερο στο 

µεγαλύτερο, από το ψηλότερο στο χαµηλότερο ή και αντίστροφα (Πίνακας 17).  

      Το παιδί δεν µπορούσε να σχεδιάσει τίποτα, ούτε γραµµές και σχήµατα, ούτε 

ανθρώπινες φιγούρες και αντικείµενα. Το παιδί αντιµετώπισε δυσκολίες στο πώς να πιάσει 

το µαρκαδόρο και να τον χειριστεί (Πίνακας 18).     
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 Ιστορικό   

      Το παιδί έχει ηλικία 6 ετών και 3 µηνών ή 75 µηνών (Ηµεροµηνία γέννησης: 24-3-

2001). Έχει διαγνωστεί από τους ειδικούς µε σύνδροµο Asperger. Από την ηλικία των 3 

ετών το παιδί επισκέπτεται ειδικούς θεραπευτές και τα τελευταία δύο χρόνια φοιτά στο 3ο 

Ειδικό Σχολείο Αυτιστικών στα Χανιά. Η νηπιαγωγός µας είπε ότι είναι από τα πιο «καλά» 

παιδιά στην τάξη και το χαρακτήρισε ως λειτουργικό τύπο. Το παιδί έχει βελτιωθεί πολύ 

τον τελευταίο χρόνο και είναι πιο συνεργάσιµο σε σχέση µε τα υπόλοιπα παιδιά. Οι γονείς 

του παιδιού είναι πολύ συνεργάσιµοι και ακολουθούν πιστά όσα τους λένε οι ειδικοί και η 

νηπιαγωγός. Η µητέρα του παιδιού ενηµερώνεται επαρκώς για το σύνδροµο Asperger, είτε 

από το σχολείο είτε από διάφορα σεµινάρια που γίνονται. ∆εν είχαµε την ευκαιρία να 

µιλήσουµε αρκετά µε τους γονείς, αλλά µέσα στο λίγο χρόνο που αφιερώσαµε µαζί τους, 

φάνηκε ότι ήταν ικανοποιηµένοι από τη µέχρι τώρα επίδοση του παιδιού στο σχολείο. Η 

παρατήρηση του παιδιού έγινε στις 11-6-2007 και διήρκησε περίπου 90 λεπτά.  

 

 

 Αναλυτικές σηµειώσεις παρατήρησης από την αποµαγνητοφώνηση και τις 

   κλινικές σηµειώσεις της ερευνήτριας    

       Το παιδί µπήκε µέσα στην αίθουσα και έκατσε αµέσως στο τραπεζάκι. Πήρε την 
πλαστελίνη, την έκοψε και την πέταξε κάτω στο πάτωµα. Στην αρχή ήταν πολύ ντροπαλό 

και δεν συνεργαζόταν καθόλου. Η ερευνήτρια άφησε το παιδί να γνωρίσει το χώρο και τα 

παιχνίδια. Το παιδί άρχισε να παίζει µε τα µουσικά όργανα. Τα χτυπούσε ένα-ένα και 

παρατηρούσε τι ήχο βγάζει το καθένα. Για αρκετή ώρα ήταν προσηλωµένο µε το χώρο της 

µουσικής.  

      Μετά από 10 λεπτά, η ερευνήτρια έδειξε στο παιδί διάφορα αντικείµενα και του είπε 

να της δείξει τι κάνουµε µε το καθένα. Το πιρούνι και το ποτήρι τα έβαλε στο στόµα, τη 

χτένα την έβαλε στο κεφάλι και τον µαρκαδόρο τον πέταξε πέρα. Μετά η ερευνήτρια του 

είπε να κάνει ότι βάζει νερό από την κανάτα στο φλιτζάνι και, αφού πρώτα του το έδειξε, 

το έκανε. Το ίδιο έκανε και µε την οδοντόβουρτσα. Στη συνέχεια η ερευνήτρια έδειξε στο 

παιδί κάποιες κινήσεις µε το σώµα και το µόνο που µπόρεσε να µιµηθεί είναι να παίξει 

παλαµάκια. Όταν όµως του έδειξε τις κάρτες µε τα προσωπάκια (χαρά-λύπη-θυµός) δεν 

µπορούσε να µιµηθεί τις εκφράσεις µε το πρόσωπο του.  

      Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν µπροστά στο παιδί διάφορα ανακατεµένα αντικείµενα και 

του ζητήθηκε να βρει το ταίρι-ζευγάρι τους. Το παιδί συσχέτισε µόνο το φλιτζάνι και το 
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πιατάκι. Μετά όταν η ερευνήτρια έλεγε στο παιδί να της δείξει διάφορα αντικείµενα στο 

χώρο ανταποκρινόταν µόνο στις έννοιες πάνω-κάτω, µπροστά-πίσω, µέσα-έξω. Όταν 

όµως του έλεγε να της βρει αντικείµενα ανάλογα µε το χρώµα, δεν µπορούσε να το κάνει. 

Απεναντίας το παιδί έβαλε µε ευκολία στο κουτί τα σχήµατα που ταιριάζουν σε κάθε τρύπα 

και δεν αντιµετώπισε δυσκολία. Όταν του δόθηκαν τα παζλ, τα πήρε κατευθείαν και 

ξεκίνησε σιγά - σιγά να τα φτιάχνει. Για 15 λεπτά καθόταν προσεχτικά για να δει που 

ταιριάζει το κάθε κοµµάτι. Όταν η ερευνήτρια το βοηθούσε νευρίαζε και γκρίνιαζε.  

      Όταν δόθηκαν στο παιδί οι κάρτες µε τους αριθµούς (1-10), µε τις εποχές και τη 

χρονική διάρκεια της µέρας και της νύχτας δεν µπορούσε να τις βάλει στη σωστή σειρά. 

Μετά η ερευνήτρια έδειξε στο παιδί τις 3 κάρτες, που απεικόνιζε η καθεµιά κάποια 

επακόλουθη ενέργεια, και του είπε να τις βάλει σε σωστή χρονική σειρά. Το παιδί δεν 

µπορούσε να το εκτελέσει από µόνο του, αλλά όταν τις έβαλε η ερευνήτρια στη σωστή 

σειρά, την κοιτούσε προσεχτικά και το εκτέλεσε επιτυχώς.  

      Μετά η ερευνήτρια οδήγησε το παιδί στη χώρο της ζωγραφικής  και του ζήτησε να  

ζωγραφίσει κάτι. Πήρε τους µαρκαδόρους, τους κοιτούσε για αρκετή ώρα και µετά  

ζωγράφισε µουτζούρες πάνω στο χαρτί (βλ. σχήµα 2). Όταν του ζητήθηκε να  ζωγραφίσει 

κάποιο σχήµα, το παιδί φαινόταν ότι δεν καταλάβαινε ή δεν ήξερε τι να ζωγραφίσει. Στη 

συνέχεια η ερευνήτρια πήρε την µπάλα και τη µοίρασε στο παιδί. Το παιδί δεν την έδινε 

πίσω, αλλά την πετούσε στον τοίχο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Σχήµα 2 : Ιχνογράφηµα Χρίστου 

      Στη συνέχεια η ερευνήτρια έβγαλε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι (πούλια και ζάρια) και είπε 

στο παιδί να παίξουν. Το παιδί δεν µπορούσε να παίξει το παιχνίδι και έπαιρνε τα πούλια 

και τα πετούσε µέσα σε ένα καλάθι.  

      Μετά από το δεκάλεπτο διάλειµµα για πορτοκαλάδα και µπισκότο, το παιδί έκατσε στο 

τραπέζι και πήρε το τηλέφωνο. Πατούσε τα κουµπιά και έβαζε το ακουστικό στο αυτί του. 

Για αρκετή ώρα έπαιζε µε το τηλέφωνο. Η ερευνήτρια έκατσε δίπλα του, πήρε χαρτόνια 

και ψαλίδι, τα έκοψε και έφτιαξε ένα δέντρο. Το παιδί κοιτούσε, αλλά όταν του είπε η 

ερευνήτρια να της φτιάξει ένα παρόµοιο δέντρο, το παιδί δεν ανταποκρινόταν. Η 

ερευνήτρια το βοήθησε  να πιάσει το ψαλίδι, αλλά ήταν πολύ δύσκολο να συνεργαστεί.  
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      Στη συνέχεια, το παιδί κατευθύνθηκε στο χώρο του κατασκευαστικού υλικού. Πήρε τα 

τουβλάκια και τα άδειασε όλα στο πάτωµα. Τότε η ερευνήτρια του είπε να φτιάξει 

µεγάλους – µικρούς πύργους, αλλά το παιδί έκανε τις δικές του κατασκευές. Είχε πάρει 

όλα τα κίτρινα τουβλάκια και τα έβαζε το ένα πάνω στο άλλο. Μόνο µε τα κίτρινα έπαιζε. 

Για αρκετή ώρα έπαιξε µε τα τουβλάκια. Τα έφτιαχνε, τα χαλούσε και πάλι το ίδιο. Όταν η 

ερευνήτρια του έλεγε να φτιάξει πύργους ανάλογα µε το σχήµα και το µέγεθος, δεν 

ανταποκρινόταν καθόλου και έκανε αυτό που ήθελε εκείνο.  

      Μετά, τοποθετήθηκαν µπροστά στο παιδί διάφορα σχήµατα διαφορετικού µεγέθους και 

χρώµατος και η ερευνήτρια του έκανε διάφορες ερωτήσεις, π.χ. δείξε µας ένα τετράγωνο-

τρίγωνο-κύκλο, δείξε µας ένα κίτρινο-κόκκινο-πράσινο-µπλε τετράγωνο-τρίγωνο-κύκλο, 

δείξε µας ένα µεγάλο-µικρό  τετράγωνο-τρίγωνο-κύκλο κ.τ.λ. Το παιδί µάλλον δεν 

καταλάβαινε και δεν έκανε τίποτα. Μόνο όταν του είπε να της δείξει ένα κίτρινο 

τετράγωνο, τότε πήρε µε το χέρι του έναν κίτρινο κύκλο. Μετά του είπε να της δείξει ένα 

φρούτο από τη γωνιά του µανάβικου µε κίτρινο χρώµα, αλλά δεν το έκανε.  

      Στη συνέχεια η ερευνήτρια έβαλε σε µια κούτα διάφορες οµάδες αντικειµένων 

(φρούτα και ζώα) και είπε στο παιδί να βγάλει τα ζώα και µετά τα φρούτα. Στη αρχή το 

παιδί τα έβγαζε ανακατεµένα και τα κοιτούσε. Μετά όµως από παρακίνηση της 

ερευνήτριας, και αφού πρώτα το εκτέλεσε η ίδια, το παιδί έβγαλε ένα-ένα τα ζώα και τα 

φρούτα τα άφησε µέσα στο κουτί. Μετά το διάλειµµα το παιδί φαινόταν πιο εξοικειωµένο 

και πιο συνεργάσιµο. Ήταν πιο ήσυχο, δεν έκανε τόσο άσκοπες κινήσεις µε τα παιχνίδια 

και άκουγε περισσότερο αυτά που του λέγαµε.  

      Μετά η ερευνήτρια έβγαλε µέσα από ένα κουτί διάφορα αντικείµενα : ένα µαξιλάρι κι 

ένα σίδερο και δυο σχοινιά. Ρώτησε το παιδί να της δείξει πιο είναι πιο βαρύ και πιο 

ελαφρύ, το σίδερο ή το µαξιλάρι και πιο σχοινί είναι πιο κοντό και πιο µακρύ. Το παιδί 

κοιτούσε, αλλά δεν ανταποκρινόταν.  

      Στη συνέχεια το παιδί από µόνο του κατευθύνθηκε στο χώρο της µουσικής. Είχε πάρει 

ένα τύµπανο και το χτυπούσε. Τότε η ερευνήτρια είπε στο παιδί να χτυπήσει το τύµπανο 

δυνατά και µετά απαλά. Το παιδί όµως δεν έκανε αυτό που του ζητήθηκε. Μετά η 

ερευνήτρια χώρισε σε οµάδες τα µουσικά όργανα και ζήτησε από το παιδί να κάνει το ίδιο. 

Το παιδί όµως τα έπαιρνε και τα σκορπούσε όπου ήθελε.  

      Μετά η ερευνήτρια πήρε το µωρό και έκανε ότι το ταΐζει, του βάζει νερό, το ντύνει, 

του βάζει ένα καπελάκι, το αγκαλιάζει. Το παιδί όλη αυτή τη διάρκεια κοιτούσε την 

ερευνήτρια και στη συνέχεια πήρε κι αυτό ένα µωρό και το κρατούσε στα χέρια του. Η 

ερευνήτρια προσπάθησε να του δείξει πώς να το ταΐσει και να το περιποιηθεί, αλλά το 

παιδί κρατούσε την κούκλα σφιχτά. ∆εν έκανε τίποτα άλλο. Μετά η ερευνήτρια πήρε την 

οδοντόβουρτσα και βούρτσισε τα δόντια του µωρού. Το παιδί τότε πήρε κι αυτό την 

οδοντόβουρτσα και την έβαλε στο στόµα του.  
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      Την επόµενη ώρα το παιδί είχε πάρει κάτι αυτοκινητάκια και τα τσουλούσε στο 

πάτωµα. Η ερευνήτρια προσπάθησε να εµπλέξει το παιδί και σε άλλες δραστηριότητες, 

αλλά το παιδί δεν έδειξε κάτι σηµαντικό.   

 

 Πίνακες αποτελεσµάτων 

      Οι πίνακες που ακολουθούν µε κωδικοποιηµένα τα αποτελέσµατα των γνωστικών 

ικανοτήτων του Χρήστου, βασισµένα στο πρωτόκολλο παρατήρησης της Linder (1993), 

έδειξαν τα εξής : 

 

 

Πίνακας 19 

Α. Κατηγορίες παιχνιδιού Όχι Αναδυόµενα Ναι 

1. Εξερευνητικό    

2. Λειτουργικό 
   

3. Εποικοδοµητικό 
   

4. Συµβολικό 
   

5. Παιχνίδι µε κανόνες 
   

6. Παιχνίδι µε έντονη σωµατική 
δραστηριότητα    
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Πίνακας 20 

Β. Προσοχή Όχι Αναδυόµενα Ναι 

1. Παρατηρεί γύρω του όταν ένας ήχος 
παράγεται στο περιβάλλον του    

2. Αντιδρά στο όνοµα του 
   

3. ∆ιαχωρίζει ήχους  
   

4. Ακολουθεί µε το βλέµµα του την κίνηση 
αντικειµένων    

5. Τοποθετεί στη σωστή θέση εσφηνώµατα 
µε γεωµετρικά σχήµατα ή αντικείµενα 
που βλέπει για πρώτη φορά 

   

6. Χρειάστηκε κάποιου είδους ενίσχυση 
   

• λεκτική    
• σωµατική    

7.  Αφαιρείται από κάποιο ερέθισµα 
   

• Οπτικό ερέθισµα    
• Ακουστικό ερέθισµα    
• Άλλα άτοµα    

 
Πίνακας 21 

Γ. Συµβολικό παιχνίδι Όχι Αναδυόµενα Ναι 

1.  Κάνει συµβολική χρήση αντικειµένων 
   

2.  Προσποιείται ρόλους σε αναπαραστατικό 
παιχνίδι    

3.  ∆ιευθύνει το παιχνίδι µε πολλούς ρόλους 
(µαµά-µπαµπάς-παιδιά, γιατρός- ασθενείς 
κ.λ.π) 

   

4.  Αναπαριστά γεγονότα σε συµβολικό 
παιχνίδι σεναρίου (π.χ. παίρνει µια 
κούκλα και την κάνει ότι ετοιµάζει γεύµα, 
το σερβίρει, πλένει τα πιάτα και πηγαίνει 
για ύπνο) 

   

5.  Αναπαριστά συµπεριφορές σε µια σχετική 
ακολουθία (π.χ. βάζει τσάι από την 
κανάτα στο φλιτζάνι, το ανακατεύει και 
το πίνει) 

   

 
 



  Αξιολόγηση Βασισµένη στο Παιχνίδι – Transdisciplinary Play Based Assessment
 

 
Αποτελέσµατα 

85

Πίνακας 22 

∆. Μίµηση Όχι Αναδυόµενα Ναι 

1.  Μιµείται απλές ορατές κινήσεις µε τα 
χέρια, πόδια, πρόσωπο, σώµα 
(παλαµάκια, φιλάκια κ.λ.π.) 

   

2.  Μιµείται απλές µη ορατές κινήσεις όταν 
του ζητηθεί (λύπη-χαρά-θυµό µε το 
πρόσωπο του) 

   

3.  Μιµείται κινήσεις µε οικεία παιχνίδια 
(αεροπλάνα, αυτοκίνητα)    

4.  Μιµείται πράξεις µε αντικείµενα 
καθηµερινής χρήσης (βούρτσισµα 
δοντιών, πίνει τσάι) 

   

5.  Μιµείται ενέργειες χωρίς το αντικείµενο 
(χτενίζεται, τρώει, πίνει, βουρτσίζει τα 
δόντια, τηλεφωνεί) 

   

6.  Μιµείται πράξεις χρησιµοποιώντας 
παιχνίδια (κούκλα, µαριονέτα)    

7.  Μιµείται κινήσεις του ερευνητή µε 
κοµµάτια κατασκευαστικού υλικού 
(τουβλάκια, lego, παζλ) βήµα – βήµα.  

   

8.  Μιµείται σχέδια µε πλαστελίνη ή 
χαρτοκοπτική    

9. Μιµείται σχέδια µε τη ζωγραφική 
   

10. Μιµείται άµεσα    

11. Μιµείται καθυστερηµένα    

12. Παίζει παιχνίδια και περιµένει τη σειρά 
του (µπάλα, επιτραπέζια κ.λ.π.)    

 
 
Πίνακας 23 

Ε. Επίλυση προβληµάτων Όχι Αναδυόµενα Ναι 
1.  Ενδιαφέρεται να παίζει µε αντικείµενα και 

γεγονότα µε αιτία και αποτέλεσµα   
 

2.  Ολοκληρώνει τους στόχους του όταν 
παίζει και ανακαλύπτει προκλητικά 
καθήκοντα 
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Πίνακας 24 

ΣΤ. ∆ιάκριση - Ταξινόµηση Όχι Αναδυόµενα Ναι 

1.  Συγκρίνει σχετικά αντικείµενα 
   

2.  Συγκρίνει όµοιες οµάδες αντικειµένων 
   

3.  Ταιριάζει αντικείµενα στο χώρο 
   

• Πάνω - κάτω 
   

• Αριστερά - δεξιά 
   

• Μπροστά από – πίσω από 
   

• Μέσα – έξω  
   

4.  Ταιριάζει αντικείµενα ανάλογα µε το 
χρώµα    

5.  Ταιριάζει αντικείµενα ανάλογα µε το 
σχήµα    

6.  Ταιριάζει αντικείµενα ανάλογα µε το 
µέγεθος    

7.  Ταιριάζει αντικείµενα από κάποια 
λειτουργία (π.χ. αντικείµενα που 
κυλούν) 

   

8.  Ταιριάζει αντικείµενα από κάποια 
σύνθετη λειτουργία (π.χ. ταξινοµεί τα 
µουσικά όργανα) 

   

9. Αναγνωρίζει αντικείµενα από 
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα (π.χ. µια 
κόκκινη µεγάλη µπάλα) 

   

10.  Ολοκληρώνει παζλ 10 κοµµατιών    

11. Ολοκληρώνει παζλ 20 κοµµατιών    
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Πίνακας 25 

Ζ. Αντιστοιχία ένα προς ένα Όχι Αναδυόµενα Ναι 

1.  Μετράει ασυνεχή αντικείµενα 
 

  

2.  Μετράει µηχανικά 
 

  

3.  Συγκρίνει ποσότητες - µεγέθη 
 

  

• Μεγάλο-µικρό 
 

  

• Πολλά-ένα 
 

  

• Περισσότερα-λιγότερα 
 

  

• Ίσα-άνισα 
 

  

4.  Κατανοεί τη µέτρηση µεγεθών 
 

  

• Βαρύ-ελαφρύ 
 

  

• Άδειο-γεµάτο 
 

  

• Κοντό-µακρύ 
 

  

• Ζεστό-κρύο 
 

  

5.  Αντιστοιχεί λέξεις µε εικόνες σε βιβλία ή 
σε αντικείµενα  
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Πίνακας 26 

Η. Ικανότητα ακολουθίας Όχι Αναδυόµενα Ναι 

1.  Βάζει σε λογική σειρά τις κάρτες µε τους 
αριθµούς    

2.  ∆ιατάσσει αντικείµενα ή γεωµετρικά 
σχήµατα ανάλογα µε το µέγεθος (π.χ. 
από το µικρότερο στο µεγαλύτερο, από 
το ψηλότερο στο χαµηλότερο ή και 
αντίστροφα 

  

 

3.  Βάζει σε λογική σειρά εικόνες που βλέπει 
  

 

4.  Βάζει σε λογική σειρά τις κάρτες µε τις 
εποχές    

5.  Βάζει σε λογική σειρά τις κάρτες πρωί-
µεσηµέρι-απόγευµα-βράδυ    

 
 
 
Πίνακας 27 

Θ Ικανότητα ιχνογραφήµατος Όχι Αναδυόµενα Ναι 
1.  Ζωγραφίζει γραµµές και σχήµατα 

 
  

2.  Ζωγραφίζει ανθρώπινες φιγούρες 
 

  

3.  Ζωγραφίζει αντικείµενα 
 

  

 

 

 

      Το συµπέρασµα λοιπόν µετά από τη µελέτη περίπτωσης του Χρήστου είναι ότι κατά τη 

διάρκεια της παρατήρησης το παιδί ασχολήθηκε τον περισσότερο χρόνο µε λειτουργικό και 

εποικοδοµητικό παιχνίδι και λιγότερο χρόνο µε εξερευνητικό. Και αυτή η περίπτωση 

παιδιού δεν ανέπτυξε καθόλου συµβολικό παιχνίδι και παιχνίδι κανόνων (Πίνακας 19).   

      Το παιδί παρατηρούσε ήχους που παράγονται από το περιβάλλον του και αντιδρούσε 

στο άκουσµα του ονόµατος του και σε άλλες λεκτικές οδηγίες. Παρατηρούσε επίσης για 

αρκετή ώρα τους ήχους των µουσικών οργάνων και ακολουθούσε µε το βλέµµα του την 

κίνηση των αντικειµένων. Η οπτική του επαφή µε την ερευνήτρια ήταν πολύ καλή. Το 

παιδί τοποθετούσε τα γεωµετρικά σχήµατα στις οπές του κουτιού µε µεγάλη ευκολία. Η 

ενίσχυση που χρειάστηκε το παιδί, για να συµµετέχει στις δραστηριότητες και να µην 
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αποσπάται, ήταν κυρίως λεκτική. Η διάσπαση προσοχής του παιδιού προερχόταν από 

οπτικοακουστικά ερεθίσµατα (Πίνακας 20).    

 

      Το παιδί δεν ανέπτυξε συµβολικό παιχνίδι και παιχνίδι ρόλων. Μπορεί να 

αναπαρίστανε συµπεριφορές σε µια σχετική ακολουθία, µετά όµως από µίµηση, π.χ. πήρε 

την κούκλα-µωρό και την αγκάλιασε (πίνακας 21).  

      Οι ικανότητες µίµησης ήταν σε καλό επίπεδο. Το παιδί µιµήθηκε απλές ορατές κινήσεις 

µε τα χέρια του (χτύπησε παλαµάκια), κινήσεις και πράξεις µε διάφορα παιχνίδια 

(αυτοκινητάκια, τηλέφωνο, κούκλα) και πράξεις µε αντικείµενα καθηµερινής χρήσης 

(οδοντόβουρτσα, φλιτζάνι, πιρούνι, χτένα). Το παιδί επίσης µιµήθηκε κινήσεις του 

ερευνητή µε τα τουβλάκια και τα παζλ. Οι µιµήσεις του παιδιού ήταν άµεσες και γρήγορες.  

Από την άλλη δεν κατάφερε να µιµηθεί απλές µη ορατές κινήσεις (λύπη-χαρά-θυµό), ούτε 

ενέργειες χωρίς το αντικείµενο. Επίσης, δεν µπόρεσε να µιµηθεί σχέδια µε την πλαστελίνη, 

τη ζωγραφική και την χαρτοκοπτική. Τέλος, το παιδί δεν περίµενε τη σειρά του σε κοινό 

πλαίσιο παιχνιδιού, π.χ. µπάλα (Πίνακας 22).   

      Το παιδί δεν έδειξε πολλές ικανότητες επίλυσης προβληµάτων. Εδώ µπορούµε να 

αναφέρουµε τον τρόπο που χειριζόταν τα τουβλάκια και έφτιαχνε τις κατασκευές του. Οι 

κινήσεις του ήταν γρήγορες και όταν κάποιο τουβλάκι δεν χωρούσε ή δεν κούµπωνε καλά, 

τότε το έσπρωχνε δυνατά για να εφαρµόσει σωστά. Από τις δραστηριότητες επίλυσης 

προβληµάτων, που του έλεγε η ερευνήτρια να εκτελέσει, δεν µπόρεσε να κάνει καµία 

(Πίνακας 23).  

      Το παιδί κατάφερε να συγκρίνει ένα µόνο ζευγάρι σχετικών αντικειµένων (πιατάκι-

φλιτζάνι) και να κατηγοριοποιήσει οµάδες αντικειµένων (ζώα-φρούτα). Επίσης, κατάφερε 

να ταιριάξει και να φτιάξει κατασκευές µε τα τουβλάκια µε κίτρινο χρώµα και να 

ολοκληρώσει σε 15 λεπτά ένα παζλ 10 κοµµατιών. Το παιδί ταίριαζε αντικείµενα στο χώρο 

µε τις έννοιες πάνω-κάτω, µπροστά-πίσω, µέσα-έξω, αλλά δεν κατανοούσε τις έννοιες 

αριστερά-δεξιά. Από την άλλη το παιδί δεν κατάφερε να ταιριάξει αντικείµενα ανάλογα µε 

το σχήµα, το µέγεθος ή κάποια λειτουργία, ούτε αναγνώριζε αντικείµενα από σύνθετα 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα. Το µόνο γνώρισµα των αντικειµένων που έδειξε να γνωρίζει 

είναι το κίτρινο χρώµα. Τέλος, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει ένα παζλ 20 κοµµατιών 

(Πίνακας 24).  

      Το παιδί δεν έδειξε καθόλου ικανότητες αντιστοιχίας. ∆εν µπορούσε να µετρήσει 

ασυνεχή αντικείµενα, ούτε να συγκρίνει µεγέθη (µεγάλο-µικρό, πολλά-ένα, περισσότερα-

λιγότερα, ίσα-άνισα). Επίσης δεν κατανοούσε έννοιες µέτρησης µεγεθών (βαρύ-ελαφρύ, 

άδειο-γεµάτο, κοντό-µακρύ, ζεστό-κρύο). Τέλος, το παιδί δεν µπορούσε να αντιστοιχήσει 

λέξεις µε εικόνες σε βιβλία ή σε αντικείµενα (Πίνακας 25).  

      Η µόνη δραστηριότητα ακολουθίας που εκτέλεσε το παιδί, µετά όµως από µίµηση, 

ήταν η τοποθέτηση σε σωστή σειρά των τριών εικόνων. ∆εν µπόρεσε όµως να βάλει σε 
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λογική σειρά τις κάρτες µε τους αριθµούς, τις εποχές και τη διαδοχή της µέρας σε νύχτα. 

Τέλος, δεν κατάφερε να διατάξει τα τουβλάκια ανάλογα µε το µέγεθος π.χ. από το 

µικρότερο στο µεγαλύτερο, από το ψηλότερο στο χαµηλότερο ή και αντίστροφα (Πίνακας 

26).  

      Το παιδί έδειξε χαµηλού επιπέδου ιχνογράφηµα (µουτζούρες) και δεν ήταν ικανό να 

ζωγραφίσει γραµµές, σχήµατα, ανθρώπινες φιγούρες και αντικείµενα (Πίνακας 27).  
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      Στην οµαδική παρατήρηση, η οποία αποσκοπούσε στη συλλογή συµπληρωµατικών 

πληροφοριών για την κοινωνικό-συναισθηµατική ανάπτυξη, πήραν µέρος ο ∆ηµήτρης, ο 

Γιώργος, ο Χρήστος και η νηπιαγωγός. Η παρατήρηση πραγµατοποιήθηκε στις 12-6-2007 

και διήρκησε περίπου µία ώρα.  

 

 Αναλυτικές σηµειώσεις παρατήρησης από την αποµαγνητοφώνηση και τις 

   κλινικές σηµειώσεις της ερευνήτριας   

       Τα παιδιά µαζί µε τη νηπιαγωγό µπήκαν µέσα στην αίθουσα και η νηπιαγωγός 
τους έλεγε τι να κάνουν. Η ερευνήτρια καθόταν σε µια γωνία και συµπλήρωνε σε ένα 

φύλλο παρατήρησης τι έκανε κάθε παιδί χωριστά. Η νηπιαγωγός παρακίνησε τα παιδιά να 

παίξουν µε τα τουβλάκια. Ο Χρήστος ακολούθησε τη νηπιαγωγό, ενώ τα άλλα δύο παιδιά 

είχαν προσηλωθεί σε άλλες δραστηριότητες. Ο Γιώργος είχε πάρει τη µπάλα και ο 

∆ηµήτρης είχε κάτσει σε µια γωνία. Η νηπιαγωγός ενθάρρυνε και τα άλλα παιδιά να 

έρθουν, αλλά δεν ήθελαν. Άφησε το Χρήστο που έπαιζε µε τα τουβλάκια και πήγε στο 

Γιώργο, του πήρε την µπάλα, τον πήρε από το χέρι και τον πήγε µαζί µε το Χρήστο.  

      Ο Χρήστος άρχισε να γκρινιάζει και ο Γιώργος τον κοιτούσε. Τότε ο ∆ηµήτρης που 

καθόταν µόνος του πήγε κοντά στη νηπιαγωγό. Της τραβούσε την µπλούζα και τις έδειχνε 

την τουαλέτα. Ενώ η νηπιαγωγός είχε πάει τον ∆ηµήτρη στην τουαλέτα, τα άλλα δύο 

παιδιά έπαιζαν χωριστά. Ο Χρήστος είχε πάρει τα παζλ και τα έπαιζε µόνος του και ο 

Γιώργος είχε πάρει ένα τύµπανο και έκανε φασαρία.  

      Την ώρα που µπήκε µέσα η νηπιαγωγός, έκανε παρατήρηση του Γιώργου να µην κάνει 

φασαρία. Ο Γιώργος σταµάτησε και έκατσε σε µια γωνιά. Εντωµεταξύ, ο ∆ηµήτρης πήγε 

προς τη µεριά του Χρήστου και άρχισε να παίρνει τα παζλ που είχε φτιάξει. Ο Χρήστος 

νευρίασε και άρχισε να γκρινιάζει. Η νηπιαγωγός επέµβηκε και ενθάρρυνε τα δυο παιδιά  

να παίξουν µαζί, αλλά δεν την άκουγαν. Ο Γιώργος είχε ξαπλώσει στο χαλί και έβαζε την 

µπάλα στο στόµα του. Η νηπιαγωγός πήγε κοντά του και του είπε να παίξουν µπάλα. Αφού 

έπαιξαν για λίγο ήρθαν και τα άλλα δύο παιδιά µαζί. Έκατσαν δίπλα στη νηπιαγωγό και 

πετούσαν την µπάλα στον Γιώργο. Η νηπιαγωγός µε τα δύο παιδιά καθόντουσαν δίπλα και 

ο Γιώργος απέναντι. Τα παιδιά έδειχναν εκφράσεις χαράς και ενθουσιασµού. Ξαφνικά ο 

Γιώργος ξάπλωσε πάλι κάτω στο χαλί και δεν έπαιξε άλλο.  

      Σε λίγο η νηπιαγωγός κατέβηκε κάτω και άφησε τα παιδιά µόνα τους. Ο ∆ηµήτρης την 

ακολουθούσε και ήθελε να πάει µαζί της. Τα άλλα δυο καθόντουσαν και έπαιζαν χωριστά. 

Τελικά ο ∆ηµήτρης κατέβηκε µαζί της και έµειναν µέσα στην αίθουσα δύο παιδιά. Ο 

Χρήστος είχε πάρει τους µαρκαδόρους και τους έβαζε µέσα σε ένα κουτί. Ο Γιώργος 

καθόταν στο πάτωµα και κοιτούσε το Χρήστο. Σε µια στιγµή σηκώνετε και πηγαίνει κοντά 
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στο Χρήστο, όµως ο Χρήστος δεν του έδωσε καµία σηµασία. Κατά τη διάρκεια αυτή τα 

παιδιά δεν έπαιξαν µαζί, ενώ ο Γιώργος προσπαθούσε να προσεγγίσει το Χρήστο.  

      Μετά ο Γιώργος ήρθε προς τη µεριά της ερευνήτριας και έκατσε δίπλα της. Ο Χρήστος 

είχε κάτσει στην απέναντι γωνία, και έπαιζε µε τα σχήµατα. Η ερευνήτρια προσπάθησε να 

εµπλέξει τα δύο παιδιά σε διάφορες δραστηριότητες, αλλά ο Χρήστος έπαιζε µόνος και ο 

Γιώργος φάνηκε να είχε βαρεθεί.  

      Σε λίγο ανέβηκε η νηπιαγωγός και πήρε τα παιδιά για να πάνε στην τραπεζαρία. Κατά 

τη διάρκεια του φαγητού, ο Γιώργος έπαιρνε το φαγητό του Χρήστου και το έτρωγε. Ο 

Χρήστος άρχισε να κλαίει και η νηπιαγωγός έκανε παρατήρηση του Γιώργου. Μετά από 

λίγο επαναλήφθηκε το ίδιο γεγονός, µέχρι που η νηπιαγωγός άλλαξε θέση στο Γιώργο.  

      Ο ∆ηµήτρης καθόταν και έτρωγε ήρεµα. Μετά το φαγητό, βγήκαν έξω για διάλειµµα. 

Ο Γιώργος είχε κάτσει πάνω σε ένα ποδήλατο µε ροδάκια και µαζί µε τη βοήθεια της 

νηπιαγωγού, το κινούσε. Τα άλλα δύο παιδιά ήθελαν να κάνουν κι αυτά ποδήλατο και 

µόλις τελείωσε ο Γιώργος έκαναν κι αυτά. Κάποια στιγµή ο ∆ηµήτρης χτύπησε το Χρήστο 

στο πρόσωπο και η νηπιαγωγός τον έβαλε να κάτσει τιµωρία. Για 5 λεπτά καθόταν και 

κοιτούσε, αλλά όποτε η νηπιαγωγός γυρνούσε το βλέµµα της αλλού, σηκωνόταν από την 

καρέκλα.  

      Κάθε παιδί ήθελε να έχει την προσοχή της νηπιαγωγού. Ο ∆ηµήτρης, που είναι και ο 

πιο µικρός, την ακολουθούσε συνέχεια. Και τα τρία όµως παιδιά έδειχναν προς την 

νηπιαγωγό µια ιδιαίτερη προσκόλληση. Ο Γιώργος έκανε περισσότερο αυτό που ήθελε, ο 

Χρήστος πότε άκουγε τη νηπιαγωγό και πότε έκανε αυτό που ήθελε, ενώ ο ∆ηµήτρης 

άκουγε τη νηπιαγωγό και την ακολουθούσε συνέχεια.  

      Μόλις τελείωσε το διάλειµµα, η νηπιαγωγός µε τα παιδιά πήγαν µέσα στην αίθουσα 

που κάνουν µάθηµα. Τα παιδιά έκατσαν στα καρεκλάκια τους και η νηπιαγωγός έδωσε στο 

καθένα ένα φάκελο. Ο φάκελος αυτός περιείχε κάρτες µε διάφορα φρούτα, που έπρεπε να 

τα κολλήσουν στο σωστό κουτί. Ο Χρήστος το έφτιαξε κατευθείαν, ο ∆ηµήτρης πότε 

απευθυνόταν στη νηπιαγωγό και πότε κοιτούσε το Χρήστο και ο Γιώργος τα κοιτούσε. Η 

νηπιαγωγός τότε είπε µπράβο στο Χρήστο και του έδωσε ένα φιλί και τότε ο ∆ηµήτρης 

άρχισε να γκρινιάζει. Η νηπιαγωγός τότε ανέφερε ότι ο ∆ηµήτρης ζήλεψε και ήθελε και 

αυτός να του πει µπράβο. Στο τέλος η νηπιαγωγός έδωσε σε όλα τα παιδιά ένα φιλί και ο 

µόνος που ανταπέδωσε ήταν ο ∆ηµήτρης. Κατά την αποχώρηση της ερευνήτριας από το 

σχολείο, µόνο ο Γιώργος και ο ∆ηµήτρης ανταποκρίθηκαν στον αποχαιρετισµό, ενώ ο 

Χρήστος δεν έδωσε καµία σηµασία.  
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 Πίνακες αποτελεσµάτων 

      Οι πίνακες που ακολουθούν µε κωδικοποιηµένα τα αποτελέσµατα των κοινωνικό-

συναισθηµατικών δεξιοτήτων του ∆ηµήτρη, του Γιώργου και του Χρήστου, βασισµένα στο 

πρωτόκολλο παρατήρησης της Linder (1993), έδειξαν τα εξής : 

 

 

Πρώτη µελέτη περίπτωσης : ∆ηµήτρης  

 

 

Πίνακας 28 

Α. Αλληλεπιδράσεις µε συνοµήλικους σε δυάδες Όχι Αναδυόµενα Ναι 

1. Το παιδί αναγνωρίζει την παρουσία ενός συνοµήλικου; 

• Αγνοεί, αποµονώνεται    

• Κοιτάει, παρακολουθεί    

• Ακουµπάει, χειρονοµεί    

• Φωνάζει, µιλάει µε τους συνοµήλικους 
   

2. Τι επίπεδο παιχνιδιού εµφανίζει το παιδί; 

• Μη-απασχοληµένο- δεν εµπλέκεται στο παιχνίδι    

• Αποµονωµένο- κυρίως παίζει µόνο του, αγνοεί του άλλους   
   

• Παθητικός θεατής- κυρίως παρακολουθεί το άλλο παιδί      

• Παράλληλο παιχνίδι- παίζει µε ίδια ή παρόµοια παιχνίδια, 

αλλά όχι µαζί      

• Συσχετιστικό παιχνίδι- παίζει µε τους συνοµήλικους σε 

κοινό πλαίσιο παιχνιδιού    

• Συνεργατικό παιχνίδι- συµµετέχει µε ένα άλλο παιδί στο 

παιχνίδι µε όµοιους στόχους και προσδοκίες    

• Παιχνίδι µε κανόνες-συµµετέχει σε παιχνίδια µε κανόνες 

και ρόλους     
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3. Τι ρόλο παίζει το παιδί στη δυάδα; 

• ∆εν παίζει κανένα ρόλο    

• Ακολουθεί τις οδηγίες του άλλου παιδιού 
   

• Ξεκινά και κατευθύνει το παιχνίδι µε το άλλο παιδί 
   

4. Τι είδος προκοινωνικής (θετικής) συµπεριφοράς φανερώνει το παιδί; 

• ∆ίνει τη σειρά του µε το παιχνίδι ή το αντικείµενο     
 

• Μοιράζεται τα παιχνίδια, το φαγητό κ.α. 
 

  

• Βοηθάει το άλλο παιδί να επιτύχει το στόχο του   
 

  

• Ανταποκρίνεται στα αισθήµατα των άλλων παιδιών   
 

  

5. Πώς το παιδί χειρίζεται µια σύγκρουση; 

• Θετικό απέναντι σε συναίνεση/συγκατάθεση 
   

• Χρησιµοποιεί σωµατικά µέσα 
   

• Χρησιµοποιεί λεκτικά (θετικά ή αρνητικά) µέσα    
   

 
 
      Το συµπέρασµα λοιπόν, σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα, είναι ότι ο ∆ηµήτρης 

κυρίως κοιτούσε και παρακολουθούσε τα άλλα δύο παιδιά. Όταν ήθελε κάτι απευθυνόταν 

µόνο στη νηπιαγωγό, χρησιµοποιώντας άγγιγµα και χειρονοµίες. Το επίπεδο παιχνιδιού 

που εµφάνισε το παιδί κατά την αλληλεπίδραση του µε τα άλλα παιδιά, ήταν κυρίως µη-

απασχοληµένο και δεν εµπλεκόταν στο παιχνίδι. Ήταν παθητικός θεατής και 

παρακολουθούσε το παιχνίδι των άλλων παιδιών. Με την παρότρυνση της νηπιαγωγού το 

παιδί έπαιξε σε κοινό πλαίσιο παιχνιδιού (µπάλα) µε τα άλλα δύο. Το παιδί δεν έπαιξε 

κανένα ρόλο στη δυάδα κι ούτε ξεκίνησε να κατευθύνει το παιχνίδι µε κάποιο άλλο παιδί. 

Το µοναδικό είδος θετικής µορφής συµπεριφοράς που έδειξε το παιδί είναι να δίνει τη 

σειρά του µε την µπάλα. Όσον αφορά τον χειρισµό συγκρούσεων το παιδί, κατά τη 

διάρκεια του διαλείµµατος, χρησιµοποίησε σωµατικά µέσα για να επιτύχει το στόχο του 

(χτύπησε ένα άλλο παιδί). 
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Πίνακας 29 

Β. Αλληλεπιδράσεις µε συνοµήλικους σε οµάδα Όχι Αναδυόµενα Ναι 

1. Γνωρίζει το παιδί ότι βρίσκεται σε οµάδα; 

• Αγνοεί την οµάδα 
   

• Παρακολουθεί τους άλλους στη οµάδα    

• Συµµετέχει στην οµάδα- µιµείται τους άλλους ή ακολουθεί 

τις οδηγίες τους    

• Συµµετέχει στην οµάδα- ξεκινά τις δραστηριότητες στην 

οµάδα    

2. Πόσο το παιδί χρειάζεται την υποστήριξη των ενηλίκων για να είναι ικανό να 
διατηρήσει τη συµµετοχή του στην οµάδα; 

• Απαιτεί ιδιαίτερη/ατοµική/ξεχωριστή προσοχή      

• Χρειάζεται περιστασιακή ενίσχυση και ενθάρρυνση   
   

• Περιµένει τη σειρά του στην οµάδα χωρίς την υποστήριξη 

του ενήλικα      

• Ενεργεί ανεξάρτητα χωρίς να γνωρίζει τις προσδοκίες της 

οµάδας    
 

 

3. Κατά τη διάρκεια ποιων δραστηριοτήτων το παιδί εµφανίζει την πιο κοινωνική 
αλληλεπίδραση (να δίνει τη σειρά του, µίµηση, λεκτική ανταλλαγή); 

• Εξερευνητικές   
   

• Εποικοδοµητικές      

• Συµβολικό παιχνίδι   
   

• Κινητικές      

• Απτικές/κοινωνικές   
   

 

      Σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα, οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις του ∆ηµήτρη µε 

την οµάδα κυµάνθηκαν ως εξής : το παιδί κυρίως παρακολουθούσε τα άλλα δύο παιδιά και 

δεν συµµετείχε µαζί τους. Απ’ ότι φάνηκε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και ενθάρρυνση 

από τη νηπιαγωγό για να είναι ικανό να διατηρήσει τη συµµετοχή του στην οµάδα. Τα 

άλλα δύο παιδιά δεν του ανταποκρίθηκαν καθόλου, ενώ το παιδί έδειξε µια σαφή 
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προσκόλληση στη νηπιαγωγό. Τα µοναδικά δείγµατα κοινωνικής επαφής ήταν το 

τράβηγµα της µπλούζας της νηπιαγωγού και το πλησίασµα προς το µέρος των άλλων 

παιδιών. Το παιδί εµφάνισε την πιο κοινωνική συµπεριφορά κατά τη διάρκεια κινητικών 

δραστηριοτήτων (ανταλλαγή πασών µε την µπάλα) και λιγότερο κατά τη διάρκεια 

εποικοδοµητικών δραστηριοτήτων (τουβλάκια). Το παιδί φάνηκε να έχει καλύτερη 

κοινωνική επαφή µε τη νηπιαγωγό (της κρατούσε πολύ συχνά το χέρι), ενώ µε τους 

συνοµηλίκους του δε φάνηκε να αλληλεπιδρά ουσιαστικά. Υπήρχε µια έµµεση κοινωνική 

επαφή µόνο µε το ένα από τα δύο παιδιά (το Χρήστο).   
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∆εύτερη µελέτη περίπτωσης: Γιώργος 

 

Πίνακας 30 

Α. Αλληλεπιδράσεις µε συνοµήλικους σε δυάδες Όχι Αναδυόµενα Ναι 

1. Το παιδί αναγνωρίζει την παρουσία ενός συνοµήλικου; 

• Αγνοεί, αποµονώνεται    

• Κοιτάει, παρακολουθεί    

• Ακουµπάει, χειρονοµεί 
   

• Φωνάζει, µιλάει µε τους συνοµήλικους 
   

2. Τι επίπεδο παιχνιδιού εµφανίζει το παιδί; 

• Μη-απασχοληµένο- δεν εµπλέκεται στο παιχνίδι    

• Αποµονωµένο- κυρίως παίζει µόνο του, αγνοεί του 

άλλους      

• Παθητικός θεατής- κυρίως παρακολουθεί το άλλο παιδί      

• Παράλληλο παιχνίδι- παίζει µε ίδια ή παρόµοια παιχνίδια, 

αλλά όχι µαζί      

• Συσχετιστικό παιχνίδι- παίζει µε τους συνοµήλικους σε 

κοινό πλαίσιο παιχνιδιού    

• Συνεργατικό παιχνίδι- συµµετέχει µε ένα άλλο παιδί στο 

παιχνίδι µε όµοιους στόχους και προσδοκίες    

• Παιχνίδι µε κανόνες-συµµετέχει σε παιχνίδια µε κανόνες 

και ρόλους     

3. Τι ρόλο παίζει το παιδί στη δυάδα; 

• ∆εν παίζει κανένα ρόλο    

• Ακολουθεί τις οδηγίες του άλλου παιδιού 
   

• Ξεκινά και κατευθύνει το παιχνίδι µε το άλλο παιδί 
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4. Τι είδος προκοινωνικής (θετικής) συµπεριφοράς φανερώνει το παιδί; 

• ∆ίνει τη σειρά του µε το παιχνίδι ή το αντικείµενο     
 

• Μοιράζεται τα παιχνίδια, το φαγητό κ.α. 
 

  

• Βοηθάει το άλλο παιδί να επιτύχει το στόχο του   
 

  

• Ανταποκρίνεται στα αισθήµατα των άλλων παιδιών   
 

  

5. Πώς το παιδί χειρίζεται µια σύγκρουση; 

• Θετικό απέναντι σε συναίνεση/συγκατάθεση 
   

• Χρησιµοποιεί σωµατικά µέσα 
   

• Χρησιµοποιεί λεκτικά (θετικά ή αρνητικά) µέσα    
   

 
 
      Ο παραπάνω πίνακας δείχνει ότι ο Γιώργος αγνοούσε κυρίως την παρουσία του 

συνοµηλίκου και ήταν αποµονωµένος. Κυρίως κοιτούσε και παρακολουθούσε τα άλλα δύο 

παιδιά. Το παιδί εµφάνισε κυρίως µη-απασχοληµένο και αποµονωµένο παιχνίδι. Σε κάποια 

φάση, ύστερα από ενθάρρυνση της νηπιαγωγού, το παιδί έδειξε συσχετιστικό παιχνίδι, 

έπαιξε δηλαδή µε τους συνοµήλικους σε κοινό πλαίσιο παιχνιδιού (µπάλα). Το παιδί δεν 

έπαιξε ουσιαστικό ρόλο στη δυάδα και δεν ξεκίνησε να κατευθύνει το παιχνίδι µε κάποιο 

άλλο παιδί. Σε ορισµένες περιπτώσεις ο Γιώργος επιδίωξε να πλησιάσει το Χρήστο, αλλά 

δεν είχε ανταπόκριση από το άλλο παιδί. Μια µορφή θετικής συµπεριφοράς που έδειξε το 

παιδί, είναι που έδινε και περίµενε τη σειρά µε την µπάλα. Αντίθετα, κατά τη διάρκεια του 

φαγητού, το παιδί έπαιρνε κρυφά το φαγητό ενός άλλου παιδιού.  
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Πίνακας 31  

Β. Αλληλεπιδράσεις µε συνοµήλικους σε οµάδα Όχι Αναδυόµενα Ναι 

1. Γνωρίζει το παιδί ότι βρίσκεται σε οµάδα; 

• Αγνοεί την οµάδα    

• Παρακολουθεί τους άλλους στη οµάδα    

• Συµµετέχει στην οµάδα- µιµείται τους άλλους ή 

ακολουθεί τις οδηγίες τους    

• Συµµετέχει στην οµάδα- ξεκινά τις δραστηριότητες στην 

οµάδα    

2. Πόσο το παιδί χρειάζεται την υποστήριξη των ενηλίκων για να είναι ικανό να 
διατηρήσει τη συµµετοχή του στην οµάδα; 

• Απαιτεί ιδιαίτερη/ατοµική/ξεχωριστή προσοχή      

• Χρειάζεται περιστασιακή ενίσχυση και ενθάρρυνση   
   

• Περιµένει τη σειρά του στην οµάδα χωρίς την 

υποστήριξη του ενήλικα      

• Ενεργεί ανεξάρτητα χωρίς να γνωρίζει τις προσδοκίες 

της οµάδας    
 

 

3. Κατά τη διάρκεια ποιων δραστηριοτήτων το παιδί εµφανίζει την πιο κοινωνική 
αλληλεπίδραση (να δίνει τη σειρά του, µίµηση, λεκτική ανταλλαγή); 

• Εξερευνητικές   
   

• Εποικοδοµητικές   
   

• Συµβολικό παιχνίδι   
   

• Κινητικές      

• Απτικές/κοινωνικές   
   

 
      Οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις του Γιώργου µε την οµάδα, όπως φάνηκε στον 

παραπάνω πίνακα, ήταν ελάχιστες. Το παιδί την περισσότερη ώρα αγνοούσε την οµάδα και 

παρακολουθούσε τα υπόλοιπα παιδιά. Η υποστήριξη των ενηλίκων για να είναι ικανό το 

παιδί να διατηρήσει τη συµµετοχή του στην οµάδα είναι απαραίτητη. Τα υπόλοιπα παιδιά 
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της οµάδας δεν του έδιναν ιδιαίτερη σηµασία, αλλά και το ίδιο το παιδί δεν προσπαθούσε 

να αναζητήσει κοινωνική επαφή µαζί τους. Κατά τη διάρκεια κινητικών δραστηριοτήτων 

(µπάλα), το παιδί έδειξε τη µεγαλύτερη κοινωνική αλληλεπίδραση. Το παιδί τον 

περισσότερο χρόνο επιδίωκε κοινωνική επαφή µε τη νηπιαγωγό και κάποιες στιγµές 

πλησίαζε το Χρήστο.  
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Τρίτη µελέτη περίπτωσης: Χρήστος 

 

 

Πίνακας 32 

Α. Αλληλεπιδράσεις µε συνοµήλικους σε δυάδες Όχι Αναδυόµενα Ναι 

1. Το παιδί αναγνωρίζει την παρουσία ενός συνοµήλικου; 

• Αγνοεί, αποµονώνεται    

• Κοιτάει, παρακολουθεί 
   

• Ακουµπάει, χειρονοµεί 
   

• Φωνάζει, µιλάει µε τους συνοµήλικους 
   

2. Τι επίπεδο παιχνιδιού εµφανίζει το παιδί; 

• Μη-απασχοληµένο- δεν εµπλέκεται στο παιχνίδι 
   

• Αποµονωµένο- κυρίως παίζει µόνο του, αγνοεί του 

άλλους      

• Παθητικός θεατής- κυρίως παρακολουθεί το άλλο παιδί   
   

• Παράλληλο παιχνίδι- παίζει µε ίδια ή παρόµοια παιχνίδια, 

αλλά όχι µαζί      

• Συσχετιστικό παιχνίδι- παίζει µε τους συνοµήλικους σε 

κοινό πλαίσιο παιχνιδιού    

• Συνεργατικό παιχνίδι- συµµετέχει µε ένα άλλο παιδί στο 

παιχνίδι µε όµοιους στόχους και προσδοκίες    

• Παιχνίδι µε κανόνες-συµµετέχει σε παιχνίδια µε κανόνες 

και ρόλους     

3. Τι ρόλο παίζει το παιδί στη δυάδα; 

• ∆εν παίζει κανένα ρόλο    

• Ακολουθεί τις οδηγίες του άλλου παιδιού 
   

• Ξεκινά και κατευθύνει το παιχνίδι µε το άλλο παιδί 
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4. Τι είδος προκοινωνικής (θετικής) συµπεριφοράς φανερώνει το παιδί; 

• ∆ίνει τη σειρά του µε το παιχνίδι ή το αντικείµενο     
 

• Μοιράζεται τα παιχνίδια, το φαγητό κ.α. 
 

  

• Βοηθάει το άλλο παιδί να επιτύχει το στόχο του   
 

  

• Ανταποκρίνεται στα αισθήµατα των άλλων παιδιών   
 

  

5. Πώς το παιδί χειρίζεται µια σύγκρουση; 

• Θετικό απέναντι σε συναίνεση/συγκατάθεση 
   

• Χρησιµοποιεί σωµατικά µέσα 
   

• Χρησιµοποιεί λεκτικά (θετικά ή αρνητικά) µέσα       

 
 
      Όπως δείχνει ο παραπάνω πίνακας, ο Χρήστος έπαιζε κυρίως µόνος του και αγνοούσε 

την ύπαρξη των συνοµηλίκων του. Κάποιες στιγµές κοιτούσε και παρακολουθούσε τα 

υπόλοιπα παιδιά, αλλά µετά έµενε πάλι µόνος του. Το παιχνίδι του παιδιού µπορεί να 

χαρακτηριστεί ως αποµονωµένο και µοναχικό. Επίσης, σε κάποια φάση της παρατήρησης 

το παιδί συµµετείχε σε κοινό πλαίσιο παιχνιδιού (µπάλα) µε τα υπόλοιπα παιδιά, αφού 

πρώτα το παρότρυνε η νηπιαγωγός. Το παιδί λοιπόν δεν έδειξε να παίζει κάποιο ρόλο στη 

δυάδα και δεν έδειξε κάποια µορφή θετικής συµπεριφοράς, απεναντίας δε µοιραζόταν τα 

παιχνίδια και το φαγητό του. Επίσης χρησιµοποιούσε λεκτικά µέσα (γκρίνιαζε), όταν 

βρισκόταν µπροστά σε µια σύγκρουση µε τα άλλα παιδιά.  
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Πίνακας 33 

Β. Αλληλεπιδράσεις µε συνοµήλικους σε οµάδα Όχι Αναδυόµενα Ναι 

1. Γνωρίζει το παιδί ότι βρίσκεται σε οµάδα; 

• Αγνοεί την οµάδα    

• Παρακολουθεί τους άλλους στη οµάδα 
   

• Συµµετέχει στην οµάδα- µιµείται τους άλλους ή 

ακολουθεί τις οδηγίες τους    

• Συµµετέχει στην οµάδα- ξεκινά τις δραστηριότητες στην 

οµάδα    

2. Πόσο το παιδί χρειάζεται την υποστήριξη των ενηλίκων για να είναι ικανό να 
διατηρήσει τη συµµετοχή του στην οµάδα; 

• Απαιτεί ιδιαίτερη/ατοµική/ξεχωριστή προσοχή      

• Χρειάζεται περιστασιακή ενίσχυση και ενθάρρυνση   
   

• Περιµένει τη σειρά του στην οµάδα χωρίς την 

υποστήριξη του ενήλικα      

• Ενεργεί ανεξάρτητα χωρίς να γνωρίζει τις προσδοκίες 

της οµάδας    
 

 

3. Κατά τη διάρκεια ποιων δραστηριοτήτων το παιδί εµφανίζει την πιο κοινωνική 
αλληλεπίδραση (να δίνει τη σειρά του, µίµηση, λεκτική ανταλλαγή); 

• Εξερευνητικές   
   

• Εποικοδοµητικές   
    

• Συµβολικό παιχνίδι   
   

• Κινητικές      

• Απτικές/κοινωνικές   
   

 

      Ο Χρήστος, σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα, αγνοούσε την οµάδα και χρειαζόταν 

ιδιαίτερη προσοχή και ενθάρρυνση από τους ενήλικες για να είναι ικανός να διατηρήσει τη 

συµµετοχή του στην οµάδα. Τα άλλα δύο παιδιά προσπάθησαν µε ελάχιστο τρόπο να τον 

προσεγγίσουν, αλλά το ίδιο το παιδί δεν επιζητούσε καθόλου κοινωνική αλληλεπίδραση. 

Το παιδί έπαιζε ανεξάρτητα, χωρίς να λαµβάνει υπόψη του τα υπόλοιπα παιδιά. Την 
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περισσότερη ώρα καθόταν µόνο και έπαιζε διάφορα παιχνίδια και δεν του κινούσε την 

προσοχή η παρουσία των συνοµηλίκων του. Στις κινητικές δραστηριότητες (µπάλα) το 

παιδί έδειξε την µεγαλύτερη κοινωνική αλληλεπίδραση, µετά όµως από παρότρυνση της 

νηπιαγωγού. Το άτοµο, µε το οποίο το παιδί ήταν πιο δεµένο και αλληλεπιδρούσε µαζί του, 

ήταν η νηπιαγωγός.  
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      Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν περιληπτικά τα βασικά ευρήµατα της έρευνας 

και θα ερµηνευθούν, παίρνοντας κάθε περίπτωση παιδιού χωριστά. Υπενθυµίζουµε ότι 

σκοπός της έρευνας µας είναι να αξιολογήσει τη γνωστική ανάπτυξη παιδιών που ανήκουν 

στο φάσµα του αυτισµού, χρησιµοποιώντας ως εργαλείο αξιολόγησης την Αξιολόγηση 

Βασισµένη στο Παιχνίδι (Transdisciplinary Play Based Assessment). Περαιτέρω θέλουµε 

να δούµε κατά πόσο το παιχνίδι των παιδιών αντιστοιχεί στην χρονολογική τους ηλικία, 

σύµφωνα µε τις εξελικτικές νόρµες που αντιπροσωπεύουν κάθε ηλικία. Επίσης, θα 

συζητήσουµε τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την οµαδική παρατήρηση των 

παιδιών, για την αξιολόγηση ενός γενικού κοµµατιού της κοινωνικό-συναισθηµατικής τους 

ανάπτυξης.  

 

• Όσον αφορά τη πρώτη µελέτη περίπτωσης του ∆ηµήτρη καταλήξαµε στα 

εξής : 

 

Γνωστική ανάπτυξη 

Α) Κατηγορίες παιχνιδιού: 

      Το παιδί ασχολείται περισσότερο µε εξερευνητικό και εποικοδοµητικό παιχνίδι και  

λιγότερο µε λειτουργικό παιχνίδι.  

 

Β) Προσοχή: 

      Το παιδί παρατηρεί τους ήχους που παράγονται από το περιβάλλον του και αντιδράει 

στο άκουσµα του ονόµατος του. Η οπτική του επαφή είναι αρκετά καλή. Παρατηρεί την 

κίνηση των αντικειµένων και διατηρεί βλεµµατική επαφή µε την ερευνήτρια. Επίσης το 

παιδί τοποθετεί εσφηνώµατα µε γεωµετρικά σχήµατα που βλέπει για πρώτη φορά στις 

οπές που ταιριάζουν. Η προσοχή του παιδιού διασπάται κυρίως από οπτικά ερεθίσµατα. Το 

παιδί δείχνει µια προτίµηση στα κουζινικά και στα µουσικά όργανα (εξερευνητικό παιχνίδι), 

ενώ κάνει άσκοπες και στερεότυπες κινήσεις µε διάφορα παιχνίδια.  

 

Γ) Συµβολικό παιχνίδι: 

      Το παιδί δεν αναπτύσσει καθόλου συµβολικό παιχνίδι. ∆εν κάνει καθόλου συµβολική 

χρήση αντικειµένων, δεν προσποιείτε ούτε διευθύνει ρόλους σε συµβολικό παιχνίδι 

Κεφάλαιο   5o  

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
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σεναρίου. Το παιδί δε δείχνει µορφές συµπεριφοράς σε µια σχετική ακολουθία κατά τη 

διάρκεια που παίζει.  

 

∆) Μίµηση: 

      Το παιδί δείχνει αρκετά σηµεία µίµησης. Μιµείται κινήσεις µε τα αεροπλάνα και τα 

αυτοκίνητα, καθώς και κινήσεις της ερευνήτριας κατά τη συναρµολόγηση ενός παζλ. 

Επίσης µιµείται πράξεις µε αντικείµενα καθηµερινής χρήσης (βούρτσισµα δοντιών, πίνει 

νερό). Οι µιµήσεις του γενικά είναι γρήγορες και άµεσες.  

 

Ε) Επίλυση προβληµάτων:   

      Το παιδί δεν δείχνει άµεσα να επιλύει προβλήµατα κατά τη διάρκεια που παίζει. ∆εν 

ενδιαφέρεται να παίζει µε αντικείµενα και γεγονότα µε αιτία και αποτέλεσµα και δεν 

ολοκληρώνει τους στόχους του.   

 

ΣΤ) ∆ιάκριση – ταξινόµηση: 

      Οι ικανότητες διάκρισης και ταξινόµησης που δείχνει το παιδί είναι λιγοστές. Ακούει 

διάφορες οδηγίες σε σχέση µε το χώρο (πάνω-κάτω, µέσα-έξω) και ολοκληρώνει παζλ 10 

κοµµατιών.  

 

Ζ) Ικανότητα αντιστοιχίας ένα προς ένα: 

      Το παιδί µέσα στο παιχνίδι του δε δείχνει καθόλου ικανότητες αντιστοιχίας. ∆εν µπορεί 

να µετρήσει αντικείµενα, να συγκρίνει ποσότητες – µεγέθη (µεγάλο-µικρό, πολλά-ένα, 

περισσότερα-λιγότερα, ίσα-άνισα), ούτε κατανοεί τις έννοιες βαρύ-ελαφρύ, άδειο-γεµάτο, 

κοντό-µακρύ, ζεστό-κρύο.  

 

Η) Ικανότητα ακολουθίας: 

      Το παιδί υστερεί επίσης και στην ικανότητα ακολουθίας. ∆ε βάζει σε λογική σειρά τις 

κάρτες µε τους αριθµούς, δε διατάσσει γεωµετρικά σχήµατα ανάλογα µε το µέγεθος, δε 

βάζει σε λογική σειρά εικόνες που βλέπει, ούτε κάρτες µε τις εποχές και τη διάρκεια της 

µέρας-νύχτας.  

 

Θ) Ικανότητα ιχνογραφήµατος: 

      Το παιδί δε ζωγραφίζει γραµµές και σχήµατα, ούτε ανθρώπινες φιγούρες και 

αντικείµενα.  
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Κοινωνικό-συναισθηµατική ανάπτυξη 

Α) Αλληλεπιδράσεις µε συνοµήλικους σε δυάδες: 

      Το παιδί κυρίως κοιτάει και παρακολουθεί τα άλλα δύο παιδιά. Το επίπεδο παιχνιδιού 

που εµφανίζει το παιδί κατά την αλληλεπίδραση του µε τα άλλα παιδιά, είναι κυρίως µη-

απασχοληµένο και δεν εµπλέκεται στο παιχνίδι. Το µοναδικό είδος θετικής µορφής 

συµπεριφοράς που έδειξε το παιδί είναι να δίνει τη σειρά του µε την µπάλα, γεγονός που 

αντικρούεται µε την ατοµική παρατήρηση, όπου το παιδί δεν έδειξε τέτοιου είδους 

συµπεριφορά. Όσον αφορά τον χειρισµό συγκρούσεων το παιδί, κατά τη διάρκεια του 

διαλείµµατος, χρησιµοποίησε σωµατικά µέσα για να επιτύχει το στόχο του. 

Β) Αλληλεπιδράσεις µε συνοµήλικους σε οµάδα: 

      Το παιδί κυρίως παρακολουθεί τα άλλα δύο παιδιά και δε συµµετέχει µαζί τους. Απ’ ότι 

φάνηκε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και ενθάρρυνση από τη νηπιαγωγό για να είναι ικανό 

να διατηρήσει τη συµµετοχή του στην οµάδα. Τα άλλα δύο παιδιά δεν του ανταποκρίθηκαν 

καθόλου, ενώ το παιδί έδειξε µια σαφή προσκόλληση στη νηπιαγωγό.       

 

Εξελικτικές νόρµες  

      Γνωρίζοντας τις εξελικτικές νόρµες της γνωστικής ανάπτυξης που αντιπροσωπεύουν 

κάθε ηλικία (βλ. Παράρτηµα ΙΙ), το παιχνίδι του ∆ηµήτρη υστερεί σε πολλούς τοµείς σε 

σχέση µε την πραγµατική του ηλικία (61 µηνών).  

      Όπως είδαµε το παιχνίδι του παιδιού ήταν περισσότερο εξερευνητικό, εποικοδοµητικό 

και λειτουργικό, που τέτοιο παιχνίδι εµφανίζουν τα παιδιά ηλικίας 24 µηνών και πάνω. ∆εν 

έδειξε καθόλου συµβολικό παιχνίδι, που ηλικιακά κάνει την εµφάνιση από 21-72 µηνών, 

ούτε παιχνίδι κανόνων, που υπερισχύει στην ηλικία των 60 µηνών.  

      Οι ικανότητες µίµησης που έδειξε το παιδί εντάσσονται ηλικιακά στο επίπεδο ενός 

παιδιού ηλικίας 15 µηνών. Οι ικανότητες επίλυσης προβληµάτων εντάσσονται στο επίπεδο 

των 21 µηνών. Οι ικανότητες διάκρισης και ταξινόµησης εντάσσονται στην ηλικία των 27 

µηνών. Η ικανότητα αντιστοιχίας εντάσσεται στην ηλικία των 24 µηνών και η ικανότητα 

ακολουθίας στην ηλικία των 30 µηνών. Τέλος, η ικανότητα ιχνογραφήµατος εντάσσεται 

στην ηλικία των 12-24 µηνών. 

      Σύµφωνα µε τις εξελικτικές νόρµες της κοινωνικό-συναισθηµατικής ανάπτυξης το 

παιχνίδι του παιδιού εντάσσεται ηλικιακά στους 24 µήνες.   

      Οι αρχικές υποθέσεις που κάναµε στην παρούσα έρευνα επιβεβαιώνονται στην µελέτη 

περίπτωσης του ∆ηµήτρη. Ο ∆ηµήτρης δεν έδειξε καθόλου συµβολικό παιχνίδι και έχει 

ελλείψεις στη γνωστική του ανάπτυξη, εφόσον όλες οι γνωστικές του δεξιότητες 

βρίσκονται σε χαµηλότερο ηλικιακό επίπεδο από την πραγµατική του ηλικία, σύµφωνα µε 

τις εξελικτικές νόρµες. Τέλος, επιβεβαιώνεται η υπόθεση ότι τα παιδιά µε ∆ιάχυτη 

Αναπτυξιακή ∆ιαταραχή - Αυτισµό διαφοροποιούνται στον τρόπο που παίζουν σε σχέση µε 

τα παιδιά χωρίς αναπτυξιακές διαταραχές.  
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• Όσον αφορά τη δεύτερη µελέτη περίπτωσης του Γιώργου καταλήξαµε στα 

εξής : 

 

Γνωστική ανάπτυξη 

Α) Κατηγορίες παιχνιδιού: 

      Το παιδί ασχολείται περισσότερο µε εξερευνητικό και λειτουργικό παιχνίδι, ενώ για 

πολύ λίγη ώρα µε εποικοδοµητικό παιχνίδι.  

 

Β) Προσοχή: 

      Η προσοχή του παιδιού κινείται στα παρακάτω επίπεδα : Παρατηρεί ήχους που 

παράγονται από το περιβάλλον του και αντιδράει στο άκουσµα του ονόµατος του. 

Ακολουθεί µε το βλέµµα του την κίνηση των αντικειµένων και διατηρεί οπτική επαφή µε 

άλλα άτοµα. Τοποθετεί εσφηνώµατα µε γεωµετρικά σχήµατα (κύκλο, τετράγωνο) στις 

οπές ενός κουτιού, αλλά δυσκολεύεται µε τα τρίγωνα και τα πολύγωνα. Χρειάζεται λεκτική 

ενίσχυση για να διατηρεί την προσοχή του. Η προσοχή του διασπάται κυρίως από 

οπτικοακουστικά ερεθίσµατα.  

 

Γ) Συµβολικό παιχνίδι: 

      Το παιδί δεν δείχνει καθόλου ικανότητες συµβολικού παιχνιδιού. ∆εν κάνει συµβολική 

χρήση αντικειµένων, ούτε προσποιείται ρόλους σε συµβολικό παιχνίδι σεναρίου. Παρότι 

υπήρχαν στο χώρο πολλά ερεθίσµατα για να διευθύνει το παιδί ρόλους σε ένα συµβολικό 

πλαίσιο παιχνιδιού, το παιδί δεν είναι ικανό να το επιτύχει.  

 

∆) Μίµηση: 

      Το παιδί δείχνει πολλές ικανότητες µίµησης. Μιµείται πράξεις µε αντικείµενα 

καθηµερινής χρήσης (βούρτσιζε τα δόντια του, έκανε ότι έπινε νερό, ότι έτρωγε), µιµείται 

πράξεις χρησιµοποιώντας κούκλες (αγκάλιαζε και κουνούσε την κούκλα-µωρό, έβαζε το 

µπιµπερό στο στόµα του µωρού, ταΐζε την κούκλα µε το κουτάλι) και µιµείται κινήσεις της 

ερευνήτριας, όταν παίζει µε τα παζλ. Τέλος, το παιδί παίζει παιχνίδια (µπάλα) και περιµένει 

τη σειρά του χωρίς να διαµαρτύρεται.  

 

Ε) Επίλυση προβληµάτων: 

      Το παιδί δε δείχνει ικανότητες επίλυσης προβληµάτων κατά τη διάρκεια που παίζει. 

Κάθε φορά που δυσκολεύεται να αποτελειώσει κάτι (παζλ, τουβλάκια), νευριάζει και δεν 

ολοκληρώνει τους στόχους του.  
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ΣΤ) ∆ιάκριση – Ταξινόµηση: 

      Στις ικανότητες διάκρισης και ταξινόµησης το παιδί δεν µπορεί να εκτελέσει σχετικές 

δραστηριότητες. Το µόνο που µπόρεσε να ξεκινήσει, αλλά δεν κατάφερε να ολοκληρώσει 

είναι ένα παζλ 10 κοµµατιών.  

 

Ζ) Ικανότητα αντιστοιχίας ένα προς ένα: 

      Το παιδί δυσκολεύεται σε δραστηριότητες που είναι σχετικές µε την ικανότητα 

αντιστοιχίας. Το µόνο που µπόρεσε να  δείξει είναι η κατανόηση της έννοιας κοντό-µακρύ.  

       

Η) Ικανότητα ακολουθίας: 

      Στις δραστηριότητες που εξεταζόταν η ικανότητα ακολουθίας, το παιδί δεν έδειξε 

τίποτα σηµαντικό. ∆εν µπορεί να βάλει σε λογική σειρά τις κάρτες µε τους αριθµούς, τις 

εποχές και τη διαδοχή της µέρας σε νύχτα. ∆ε βάζει σε σωστή σειρά τις τρεις εικόνες που 

αποτύπωναν σχετικές χρονικές ενέργειες, δε διατάσσει τα τουβλάκια ανάλογα µε το 

µέγεθος, από το µικρότερο στο µεγαλύτερο, από το ψηλότερο στο χαµηλότερο ή και 

αντίστροφα.  

 

Θ) Ικανότητα ιχνογραφήµατος: 

      Το παιδί δεν µπορεί να σχεδιάσει τίποτα, ούτε γραµµές και σχήµατα, ούτε ανθρώπινες 

φιγούρες και αντικείµενα. Το παιδί αντιµετωπίζει δυσκολίες στο πώς να πιάσει το 

µαρκαδόρο και να το χειριστεί.     

 

Κοινωνικό-συναισθηµατική ανάπτυξη 

Α) Αλληλεπιδράσεις µε συνοµήλικους σε δυάδες: 

       Κατά την αλληλεπίδραση του παιδιού µε τα άλλα δύο παιδιά και τη νηπιαγωγό, το 

παιδί αγνοεί κυρίως την παρουσία του συνοµήλικου και είναι αποµονωµένο. Το παιδί 

εµφανίζει κυρίως µη-απασχοληµένο και αποµονωµένο παιχνίδι. Το παιδί δεν παίζει 

ουσιαστικό ρόλο στη δυάδα και δεν κατευθύνει το παιχνίδι µε κάποιο άλλο παιδί.  

 

Β) Αλληλεπιδράσεις µε συνοµήλικους σε οµάδα:  

      Το παιδί την περισσότερη ώρα αγνοεί την οµάδα και παρακολουθεί τα υπόλοιπα 

παιδιά. Η υποστήριξη των ενηλίκων για να είναι ικανό το παιδί να διατηρήσει τη 

συµµετοχή στην οµάδα είναι απαραίτητη. Το παιδί πλησιάζει κάποιες στιγµές τα άλλα 

παιδιά, αλλά δεν κατορθώνει να διατηρήσει κοινωνική επαφή µαζί τους.  

 

Εξελικτικές νόρµες 

      Σύµφωνα µε τις εξελικτικές νόρµες της γνωστικής ανάπτυξης που αντιστοιχούν στην 

κάθε ηλικία, ο Γιώργος έδειξε χαµηλού επιπέδου γνωστικές δεξιότητες. Υπενθυµίζουµε ότι 
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η χρονολογική ηλικία του παιδιού είναι 77 µηνών. Το παιδί ασχολήθηκε περισσότερο µε 

εξερευνητικό, λειτουργικό και λίγο εποικοδοµητικό παιχνίδι. Τέτοιου είδους παιχνίδι 

αναπτύσσουν παιδιά ηλικίας 24 µηνών και πάνω.  

      Το παιδί δεν έδειξε καθόλου ικανότητες συµβολικής χρήσης αντικειµένων, ούτε 

διεύθυνε ρόλους σε ένα δικό του σενάριο. Το παιδί σε κάποια φάση χρησιµοποίησε µια 

αφηρηµένη παρουσίαση του αντικειµένου στο παιχνίδι (έβαλε το ποτήρι στο στόµα της 

κούκλας), αλλά ύστερα από µίµηση. Αυτή η ενέργεια του παιδιού εντάσσεται στην ηλικία 

των 24-36 µηνών. Οι ικανότητες µίµησης που ανέπτυξε το παιδί εντάσσονται στην ηλικία 

των 20 µηνών.  

      Κατά τη διάρκεια που έπαιζε το παιδί, δεν ανέπτυξε καθόλου ικανότητες επίλυσης 

προβληµάτων. Επίσης οι ικανότητες διάκρισης και ταξινόµησης ήταν πολύ χαµηλού 

επιπέδου και εντάσσονται στην ηλικία των 12 µηνών. Οι ικανότητες αντιστοιχίας ένα προς 

ένα που έδειξε το παιδί στο παιχνίδι του εντάσσονται στην ηλικία των 24 µηνών. Οι 

ικανότητες ακολουθίας ήταν κι αυτές χαµηλού επιπέδου, σε σχέση µε την ηλικία του 

παιδιού, και εντάσσονται ηλικιακά στους 30 µήνες. Τέλος, οι ικανότητες ιχνογραφήµατος 

εντάσσονται σε χαµηλό ηλικιακό στάδιο των 12 µηνών.   

      Σύµφωνα µε τις εξελικτικές νόρµες της κοινωνικό-συναισθηµατικής ανάπτυξης, το 

παιδί ήταν κυρίως παθητικός θεατής και δεν επιδίωκε να αλληλεπιδράσει κοινωνικά µε 

άλλα παιδιά. Τέτοιου είδους συµπεριφορά µπορεί να ενταχθεί στους 30 µήνες.  

      Και στη µελέτη περίπτωσης του Γιώργου επιβεβαιώνονται οι αρχικές υποθέσεις της 

έρευνας. Το παιδί είχε πολλά κενά στις γνωστικές δεξιότητες, δεν ανέπτυξε καθόλου 

συµβολικές αναπαραστάσεις παιχνιδιού και το παιχνίδι του διαφοροποιείται σε µεγάλο 

βαθµό από το παιχνίδι παιδιών χωρίς αναπτυξιακές διαταραχές.  

 

 

• Όσον αφορά την τρίτη µελέτη περίπτωσης του Χρήστου καταλήξαµε στα 

εξής : 

 

Γνωστική ανάπτυξη 

Α) Κατηγορίες παιχνιδιού: 

      Το παιδί ασχολείται τον περισσότερο χρόνο µε λειτουργικό και εποικοδοµητικό 

παιχνίδι και λιγότερο χρόνο µε εξερευνητικό. Και αυτή η περίπτωση παιδιού δεν ανέπτυξε 

καθόλου συµβολικό παιχνίδι και παιχνίδι κανόνων.   

 

Β) Προσοχή: 

      Το παιδί παρατηρεί ήχους που παράγονται από το περιβάλλον του και αντιδράει στο 

άκουσµα του ονόµατος του, καθώς και σε άλλες λεκτικές οδηγίες. Παρατηρεί για αρκετή 

ώρα τους ήχους των µουσικών οργάνων και ακολουθεί µε το βλέµµα του την κίνηση των 
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αντικειµένων. Η οπτική του επαφή είναι πολύ καλή. Τοποθετεί τα γεωµετρικά σχήµατα 

στις οπές του κουτιού µε µεγάλη ευκολία. Η ενίσχυση που χρειάστηκε το παιδί ήταν 

κυρίως λεκτική. Η διάσπαση προσοχής του παιδιού προερχόταν από οπτικοακουστικά 

ερεθίσµατα.    

 

Γ) Συµβολικό παιχνίδι: 

      Το παιδί δεν αναπτύσσει συµβολικό παιχνίδι και παιχνίδι ρόλων. Μπορεί να 

αναπαριστάνει συµπεριφορές σε µια σχετική ακολουθία, µετά όµως από µίµηση (πήρε την 

κούκλα-µωρό και την αγκάλιασε). 

 

∆) Μίµηση: 

      Οι ικανότητες µίµησης είναι σε καλό επίπεδο. Το παιδί µιµείται απλές ορατές κινήσεις 

µε τα χέρια του (χτύπησε παλαµάκια), κινήσεις και πράξεις µε διάφορα παιχνίδια 

(αυτοκινητάκια, τηλέφωνο, κούκλα) και πράξεις µε αντικείµενα καθηµερινής χρήσης 

(οδοντόβουρτσα, φλιτζάνι, πιρούνι, χτένα). Το παιδί επίσης µιµείται κινήσεις του ερευνητή 

µε τα τουβλάκια και τα παζλ. Οι µιµήσεις του παιδιού είναι άµεσες και γρήγορες.  

 

Ε) Επίλυση προβληµάτων: 

      Το παιδί δε δείχνει πολλές ικανότητες επίλυσης προβληµάτων. Εδώ µπορεί να 

αναφερθεί ο τρόπος που χειρίζεται τα τουβλάκια και φτιάχνει τις κατασκευές του. Οι 

κινήσεις των χεριών του είναι γρήγορες και όταν δυσκολεύεται να κατασκευάσει κάτι µε τα 

τουβλάκια, προσπαθεί αρκετά µέχρι να τα καταφέρει.  

 

ΣΤ) ∆ιάκριση – Ταξινόµηση: 

      Το παιδί συγκρίνει σχετικά αντικείµενα µεταξύ τους (πιατάκι-φλιτζάνι) και 

κατηγοριοποιεί οµάδες αντικειµένων (ζώα-φρούτα). Επίσης, ταιριάζει και φτιάχνει 

κατασκευές µε τα τουβλάκια ανάλογα µε το χρώµα (κίτρινο) και ολοκληρώνει σε 15 λεπτά 

παζλ 10 κοµµατιών. Το παιδί ταιριάζει αντικείµενα στο χώρο µε τις έννοιες πάνω-κάτω, 

µπροστά-πίσω, µέσα-έξω, αλλά δεν κατανοεί τις έννοιες αριστερά-δεξιά.  

       

Ζ) Αντιστοιχία ένα προς ένα: 

      Το παιδί δε δείχνει ικανότητες αντιστοιχίας. ∆εν µπορεί να µετρήσει ασυνεχή 

αντικείµενα, ούτε να συγκρίνει µεγέθη (µεγάλο-µικρό, πολλά-ένα, περισσότερα-λιγότερα, 

ίσα-άνισα). Επίσης δεν κατανοεί έννοιες µέτρησης µεγεθών (βαρύ-ελαφρύ, άδειο-γεµάτο, 

κοντό-µακρύ, ζεστό-κρύο).  
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Η) Ικανότητα ακολουθίας: 

      Η µόνη δραστηριότητα ακολουθίας που εκτέλεσε το παιδί, µετά όµως από µίµηση, 

είναι η τοποθέτηση σε σωστή σειρά των τριών εικόνων.  

 

Θ) Ικανότητα ιχνογραφήµατος: 

      Το παιδί δείχνει χαµηλού επιπέδου ιχνογράφηµα (µουτζούρες) και δεν είναι ικανό να 

ζωγραφίσει γραµµές, σχήµατα, ανθρώπινες φιγούρες και αντικείµενα.  

 

Κοινωνικό-συναισθηµατική ανάπτυξη  

Α) Αλληλεπιδράσεις µε συνοµήλικους σε δυάδες: 

      Το παιδί κυρίως παίζει µόνο του και αγνοεί την ύπαρξη των συνοµηλίκων του. Κάποιες 

στιγµές κοιτάει και παρακολουθεί τα υπόλοιπα παιδιά, αλλά µετά µένει πάλι µόνο του. Το 

παιχνίδι του παιδιού µπορεί να χαρακτηριστεί ως αποµονωµένο και µοναχικό.  

 

Β) Αλληλεπιδράσεις µε συνοµήλικους σε οµάδα: 

      Το παιδί αγνοεί την οµάδα και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ενθάρρυνση από τους 

ενήλικες για να είναι ικανό να διατηρήσει τη συµµετοχή του στην οµάδα και δεν επιζητεί 

κοινωνική αλληλεπίδραση µε τους γύρω του.  

 

Εξελικτικές νόρµες 

      Σύµφωνα µε τις εξελικτικές νόρµες της γνωστικής ανάπτυξης, ο Χρήστος υστερεί σε 

ορισµένους τοµείς ανάπτυξης. Όπως είδαµε, το παιδί ανέπτυξε εποικοδοµητικό, 

λειτουργικό και λίγο εξερευνητικό παιχνίδι, τα οποία εντάσσονται στην ηλικία των 36 

µηνών και πάνω. Οι συµβολικές ικανότητες δεν έκαναν καθόλου την εµφάνιση τους και το 

παιδί ανέπτυξε µόνο απλό προσποιητό παιχνίδι προς τον εαυτό του, το οποίο εντάσσεται 

στην ηλικία των 16 µηνών.  

      Οι ικανότητες µίµησης που ανέπτυξε το παιδί εντάσσονται ηλικιακά στους 24 µήνες, 

ενώ οι ικανότητες επίλυσης προβληµάτων στους 12 µήνες. Η ικανότητα διάκρισης και 

ταξινόµησης που ανέπτυξε το παιδί στο παιχνίδι του φτάνει στους 27 µήνες. Η ικανότητα 

αντιστοιχίας ένα προς ένα, η ικανότητα ακολουθίας και η ικανότητα ιχνογραφήµατος δεν 

φάνηκε να έχουν κατακτηθεί από το παιδί και ηλικιακά µπορούν να ενταχθούν στους 24 

µήνες.   

      Σύµφωνα µε τις εξελικτικές νόρµες της κοινωνικό-συναισθηµατικής ανάπτυξης το 

παιχνίδι του παιδιού εντάσσεται ηλικιακά στους 24 µήνες.    

      Οι αρχικές υποθέσεις επιβεβαιώνονται και στην τρίτη µελέτη περίπτωσης του Χρήστου. 

Το παιδί δεν έκανε συµβολικές αναπαραστάσεις στο παιχνίδι του και η γνωστική του 

ανάπτυξη βρίσκεται σε χαµηλότερο ηλικιακό επίπεδο από την πραγµατική του ηλικία, 
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σύµφωνα µε τις εξελικτικές νόρµες. Τέλος, επιβεβαιώνεται και η διαφοροποίηση στο 

παιχνίδι του Χρήστου, σε σχέση µε το παιχνίδι παιδιών χωρίς αναπτυξιακές διαταραχές. 

      Μελετώντας τα αποτελέσµατα των τριών περιπτώσεων του ∆ηµήτρη, του Γιώργου και 

του Χρήστου, συµπεραίνουµε ότι, υπάρχουν ατοµικές διαφορές, ως προς τις γνωστικές 

ικανότητες ή την έλλειψη τους, σε παιδιά µε ∆ιάχυτη Αναπτυξιακή ∆ιαταραχή – Αυτισµό 

και η Αξιολόγηση Βασισµένη στο Παιχνίδι (Transdisciplinary Play Based Assessment) µας 

βοηθάει να τις εντοπίσουµε και να τις µελετήσουµε εις βάθος. Η χρησιµότητα αυτού του 

µοντέλου αξιολόγησης για τη συλλογή πληροφοριών του γνωστικού και κοινωνικό-

συναισθηµατικού τοµέα ανάπτυξης είναι σηµαντική. Η Αξιολόγηση που βασίζεται στο 

παιχνίδι (Τ.Ρ.Β.Α.) καθίσταται ως ένα χρήσιµο εργαλείο για παιδαγωγούς και ψυχολόγους 

και συνδέεται άµεσα µε τη διαδικασία της παρέµβασης, ώστε να βοηθηθεί κάθε περίπτωση 

παιδιού.   
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      Ερµηνεύοντας κάθε περίπτωση παιδιού χωριστά, είδαµε σε ποιους τοµείς γνωστικής 

ανάπτυξης υστερεί και ποιες γνωστικές δεξιότητες ήδη κατέχει. Οι αρχικές υποθέσεις της 

έρευνας επιβεβαιώθηκαν, καθώς και οι τρεις µελέτες περίπτωσης δεν ανέπτυξαν 

συµβολικό παιχνίδι, είχαν ελλείψεις στην γνωστική τους ανάπτυξη και το παιχνίδι τους 

διαφοροποιείται από το παιχνίδι παιδιών χωρίς αναπτυξιακές διαταραχές. Η τρίτη υπόθεση 

επιβεβαιώνεται και από την προηγούµενη έρευνα µας (Νικολουδάκη, 2004), στην οποία 

χρησιµοποιήσαµε την Αξιολόγηση Βασισµένη στο Παιχνίδι (Transdisciplinary Play Based 

Assessment) σε δύο παιδιά προσχολικής ηλικίας χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Συγκρίνοντας λοιπόν τις δύο έρευνες, διαπιστώνουµε ουσιαστικές διαφορές στο παιχνίδι 

των παιδιών µε ∆ιάχυτη Αναπτυξιακή ∆ιαταραχή – Αυτισµό από το παιχνίδι των παιδιών 

χωρίς αναπτυξιακές διαταραχές.  

      Συγκρίνοντας τις τρεις περιπτώσεις παιδιών παρατηρήσαµε τα εξής: 

• Και τα τρία παιδιά δεν ανέπτυξαν καθόλου συµβολικό παιχνίδι, παιχνίδι ρόλων και 

παιχνίδι κανόνων. Αυτό έρχεται να µας το επιβεβαιώσει η έρευνα της Sherratt 

(2002), η οποία ανέφερε ότι οι συµβολικές µορφές παιχνιδιού, εκτελούνται 

συνήθως µε κούκλες ή µε άλλους ανθρώπους και τα παιδιά µε αυτισµό δεν έχουν 

την τάση να ξεκινούν κοινωνική επαφή µε κούκλες ή µε άλλα άτοµα, γι’ αυτό και 

επιδεικνύουν λιγότερο συµβολικό παιχνίδι. Επίσης έδειξε ότι τα παιδιά µε αυτισµό 

µπορεί να επιδείξουν φτωχό συµβολικό παιχνίδι επειδή απαιτεί ένα είδος γνωστικής 

κατανόησης το οποίο δε διαθέτουν. Επίσης, η έρευνα του McDonough και των 

συνεργατών του (1997) έδειξε ότι παιδιά προσχολικής ηλικίας µε αυτισµό 

εµφανίζουν περιορισµένο συµβολικό παιχνίδι. Τα ίδια αποτελέσµατα έδειξε και η 

έρευνα των Sigman και Ruskin (1999). Βέβαια, δύο από τα τρία παιδιά της έρευνας 

µας µιµήθηκαν πράξεις συµβολικού παιχνιδιού (βούρτσισµα δοντιών, έβαζαν το 

µπιµπερό ή το κουτάλι στο στόµα της κούκλας κ.τ.λ.), γεγονός που συµφωνεί µε 

την έρευνα των Libby, Powell, Messer και Jordan (1997), στην οποία φάνηκε ότι  

παιδιά µε αυτισµό είναι ικανά να µιµούνται απλές πράξεις συµβολικού παιχνιδιού.   

• Και τα τρία παιδιά ασχολήθηκαν περισσότερο µε εξερευνητικό, λειτουργικό και 

εποικοδοµητικό παιχνίδι, µορφές παιχνιδιού που εντάσσονται σε πιο χαµηλό 

ηλικιακό επίπεδο από την πραγµατική ηλικία των παιδιών. Η έρευνα των Ungerer & 

Sigman (1981), έδειξε ότι το παιχνίδι των αυτιστικών παιδιών είναι πολύ απλό και 

περνούν πολύ λίγο χρόνο µε το παιχνίδι κατασκευών σε σύγκριση µε τα κανονικά 

παιδιά. Το παιχνίδι τους εντάσσεται στο πρώιµο νηπιακό στάδιο της ενασχόλησης 

µε αντικείµενα. Τους αρέσει να απολαµβάνουν διάφορες αισθήσεις, όπως ή γεύση, 

η αφή, η οσµή, το να κουνάνε, να χτυπάνε ή να περιστρέφουν το σώµα τους. Και 

τα τρία παιδιά της έρευνας µας, έβαζαν συχνά αντικείµενα στο στόµα τους.  
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• Και τα τρία παιδιά υστερούν στις ικανότητες ακολουθίας, αντιστοιχίας και στις 

ικανότητες διάκρισης - ταξινόµησης ή της έχουν κατακτήσει σε χαµηλό βαθµό. 

• Από την άλλη, τα δύο παιδιά ολοκλήρωσαν κατασκευές παζλ σε αρκετά γρήγορο 

χρόνο, γεγονός που δείχνει ανεπτυγµένη ικανότητα ταξινόµησης.  

• Και τα τρία παιδιά δεν φάνηκαν ικανά στο να επιλύουν απλά ή σύνθετα 

προβλήµατα, κατά τη διάρκεια που έπαιζαν. 

• Η ικανότητα µίµησης ήταν φανερή και στις τρεις περιπτώσεις. Κάθε παιδί έδειξε 

διαφορετικό επίπεδο µίµησης, κατά τη διάρκεια που έπαιζε. Συγκριτικά, µπορούµε 

να πούµε ότι η ικανότητα µίµησης ήταν καλύτερα ανεπτυγµένη, σε σχέση µε τις 

άλλες γνωστικές ικανότητες, και στα τρία παιδιά. Η έρευνα των Libby, Powell, 

Messer και Jordan (1997), έδειξε ότι τα παιδιά µε αυτισµό µπορούν να µιµούνται 

πράξεις παιχνιδιού προσποίησης που µπορούν να παραµένουν στο επίπεδο της 

αντιγραφής της συµπεριφοράς, απ’ ότι να µιµούνται µε µια πλήρης κατανόηση των 

πράξεων που εκτελούν. 

• Και τα τρία παιδιά, κατά τη διάρκεια που έπαιζαν, έκαναν άσκοπες και στερεότυπες 

κινήσεις µε διάφορα αντικείµενα και ορισµένες φορές πετούσαν τα παιχνίδια. Η 

έρευνα του Tapscott (2000) έδειξε ότι στο παιχνίδι των αυτιστικών παιδιών τα 

αντικείµενα χρησιµοποιούνται άσκοπα, στερεότυπα και επαναληπτικά. Στερούνται 

φαντασίας και δηµιουργικής σύνθεσης. Έτσι, π.χ. αντί να παίζουν µ' ένα 

αυτοκίνητο , περιορίζονται στο να στρέφουν τις ρόδες του αυτοκινήτου.  

• Τα δύο παιδιά (∆ηµήτρης, Χρήστος) έδειξαν χαµηλού επιπέδου ιχνογραφήµατα 

(µουτζούρες), ενώ το τρίτο (Γιώργος) δεν κατείχε καθόλου τη συγκεκριµένη 

δεξιότητα.  

 

      Κάθε περίπτωση παιδιού είναι διαφορετική και κάθε παιδί έχει κατακτήσει 

περισσότερες ή λιγότερες γνωστικές δεξιότητες. Σύµφωνα µε την αξιολόγηση που 

πραγµατοποιήσαµε, υψηλότερες γνωστικές δεξιότητες, σε σχέση µε τα άλλα δύο παιδιά, 

είχε ο Χρήστος (Σύνδροµο Asperger). Το παιδί αυτό ανέπτυξε περισσότερες ικανότητες 

µίµησης, επίλυσης προβληµάτων, διάκρισης - ταξινόµησης και η προσοχή του ήταν 

καλύτερη σε σχέση µε τα άλλα δύο παιδιά. Επίσης, η προσοχή του δεν διασπόταν πολύ 

εύκολα κι ούτε έκανε πολύ συχνά στερεότυπες και άσκοπες κινήσεις, σε σχέση µε τα 

υπόλοιπα παιδιά. 

      Τα άλλα δύο παιδιά έδειξαν συγκριτικά τις ίδιες περίπου γνωστικές δεξιότητες, µέσα 

στο παιχνίδι τους. Λίγο καλύτερη επίδοση έδειξε ο ∆ηµήτρης, που είναι και ο πιο µικρός, 

στις ικανότητες διάκρισης-ταξινόµησης, ενώ ο Γιώργος έδειξε καλύτερες δεξιότητες 

µίµησης.  
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      Όσον αφορά την κοινωνικό-συναισθηµατική ανάπτυξη, παίρνοντας τις τρεις 

περιπτώσεις παιδιών µαζί, βλέπουµε τα εξής: 

• Το παιχνίδι και των τριών παιδιών, κατά τη διάρκεια της οµαδικής παρατήρησης 

µπορεί να χαρακτηριστεί αποµονωµένο – µοναχικό. Η έρευνα του White (2002) 

έδειξε ότι τα παιδιά µε αυτισµό περιορίζονται σε ένα µικρό αριθµό µοναχικών 

δραστηριοτήτων, τις οποίες προτιµούν γιατί τους προσφέρουν ευχαρίστηση και τις 

επαναλαµβάνουν ξανά και ξανά. Μια άλλη έρευνα του Stahmer (1999) έδειξε ότι 

τα παιδιά µε αυτισµό όταν πραγµατοποιούν διάφορες δραστηριότητες δεν τις 

εξελίσσουν και δε δείχνουν τη διάθεση να τις µοιραστούν και να τις δείξουν σε 

άλλους ή να εµπλέξουν και άλλα άτοµα σε αυτές τις δραστηριότητες, όπως κάνουν 

συνήθως άλλα µικρά παιδιά. Οπότε το παιχνίδι τείνει να είναι µοναχικό και να 

κυριαρχεί η επανάληψη.  

• Και τα τρία παιδιά δεν ξεκινούσαν, ούτε κατεύθυναν το παιχνίδι µε τα άλλα παιδιά. 

Κανένα παιδί δεν επιζητούσε κοινωνική επαφή µε κάποιο άλλο. Η έρευνα των 

Terpstra, Higgins και Pierce (2002) έδειξε ότι τα παιδιά µε αυτισµό συχνά 

δυσκολεύονται να εµπλακούν σε κοινωνικές δραστηριότητες, εξαιτίας των 

απαιτήσεων της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, που συµπεριλαµβάνει τη γλώσσα, τις 

κοινωνικές προτροπές και τη σωµατική επαφή. Ένα παιδί µε αυτισµό µπορεί να 

παίζει κοντά µε ένα άλλο παιδί ή µε µερικά ίδια παιχνίδια αλλά δεν αλληλεπιδρά µε 

το άλλο παιδί.  

• Μετά από παρότρυνση της νηπιαγωγού, τα παιδιά έδειξαν συσχετιστικό παιχνίδι σε 

κοινό πλαίσιο παιχνιδιού (µπάλα), όπου το καθένα περίµενε τη σειρά του για να 

παίξει.  

• Και τα τρία παιδιά έδειξαν ιδιαίτερη προσκόλληση στη νηπιαγωγό και επιζητούσαν 

την προσοχή της. Επίσης, και τα τρία παιδιά χρειάζονταν ενθάρρυνση από την 

νηπιαγωγό για να είναι ικανά να διατηρήσουν τη συµµετοχή τους στην οµάδα.  

 

      Σύµφωνα µε την αξιολόγηση της κοινωνικό-συναισθηµατικής ανάπτυξης των τριών 

παιδιών, φάνηκε ότι ο Γιώργος έδειξε λίγο µεγαλύτερη κοινωνική συµπεριφορά, σε σχέση 

µε τα άλλα παιδιά. Ο Γιώργος προσέγγιζε τα άλλα παιδιά πιο συχνά, αν και δεν κατόρθωνε 

να αλληλεπιδράσει µαζί τους. Αντίθετα, ο Χρήστος, ενώ έδειξε περισσότερες γνωστικές 

δεξιότητες σε σχέση µε τα άλλα παιδιά, φανέρωσε τη χαµηλότερη κοινωνική 

αλληλεπίδραση. Ο ∆ηµήτρης, το πιο µικρό παιδί της οµάδας, έδειξε µεγαλύτερη 

προσκόλληση και κοινωνική αλληλεπίδραση µε τη νηπιαγωγό.   
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      Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας µας, η Αξιολόγηση Βασισµένη στο Παιχνίδι 

επαληθεύεται για ακόµα µια φορά ως ένα σηµαντικό µέσο αξιολόγησης των γνωστικών 

αλλά και των κοινωνικό-συναισθηµατικών ικανοτήτων των παιδιών. Μέσα από την 

παρατήρηση συγκεκριµένων συµπεριφορών στα πλαίσια της Αξιολόγησης που βασίζεται 

στο παιχνίδι (Transdisciplinary Play Based Assessment), ο παιδαγωγός ή ο ψυχολόγος 

µπορεί να συλλέξει χρήσιµες πληροφορίες για τη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού και να 

σχεδιάσει ανάλογες εκπαιδευτικές παρεµβάσεις.  

      Ανάλογα µε το παιδί και τις ανάγκες που παρουσιάζει, η Αξιολόγηση Βασισµένη στο 

Παιχνίδι µπορεί να αποτελεί  µια µερική ή συνολική αξιολόγηση. Μερικές καταστάσεις 

απαιτούν σταθµισµένα τεστ, που παρέχουν ψυχοµετρικά δεδοµένα, συγκρίνοντας το παιδί 

µε άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας. Αυτά τα δεδοµένα εξυπηρετούν ως διάγνωση µιας 

καθυστέρησης ή ως επιβεβαίωση µιας δυσκολίας, όπως η διανοητική καθυστέρηση (που 

καθορίζεται από το ∆είκτη Νοηµοσύνης). Σε άλλες καταστάσεις οι απαιτήσεις δεν είναι 

τόσο αυστηρές. 

      Εκεί που κάποιες καταστάσεις κατευθύνονται από σταθµισµένα τεστ, η Αξιολόγηση 

Βασισµένη στο Παιχνίδι (Transdisciplinary Play Based Assessment) µπορεί να αποτελέσει 

κοµµάτι µιας συνολικής αξιολόγησης. Ειδικότερα, η ∆ιεπιστηµονική αξιολόγηση µπορεί να 

παρέχει πληροφορίες για τις διαδικασίες και τη λειτουργική χρήση των ικανοτήτων, 

συµπεριλαµβανοµένου τους γονείς στη διαδικασία της αξιολόγησης, και παρέχει ένα 

σχέδιο διεπιστηµονικής συνεργασίας. Τα φύλλα παρατήρησης της µεθόδου αυτής στο 

τέλος κάθε παρατήρησης, καθιστούν ικανή την ερευνητική οµάδα να αναγνωρίσει 

περιοχές ενδιαφέροντος του παιδιού ή περιοχές που χρειάζονται περαιτέρω αξιολόγηση.  

      Ακόµα και αν η Αξιολόγηση Βασισµένη στο Παιχνίδι αποτελεί βασικό µέσο µιας 

αξιολόγησης, επιπρόσθετες διαδικασίες µπορεί να χρειάζονται για να αποκτηθούν 

πληροφορίες που δεν προέρχονται από τη φάση του παιχνιδιού.  

      Η Αξιολόγηση που βασίζεται στο Παιχνίδι παρέχει τη δυνατότητα παρατήρησης 

άτυπων και οργανωµένων αλληλεπιδράσεων του παιδιού και δίνει την ευκαιρία να 

αναγνωριστούν κάποιες δυνατότητες και αδυναµίες του. Με ένα οργανωµένο πλάνο, µε 

κατάλληλα υλικά και δραστηριότητες µπορεί να συλλεχθούν συγκεκριµένες πληροφορίες 

από την ερευνητική οµάδα.  

      Η χρήση αυτής της µεθόδου µπορεί να ποικίλει, ανάλογα µε την οµάδα παιδιών που 

αξιολογούνται, από τις πληροφορίες και τους στόχους που θέτονται και από τις απαιτήσεις 

της κάθε κατάστασης. Μπορεί το µοντέλο αξιολόγησης που βασίζεται στο παιχνίδι να έχει 

έλλειψη αξιόπιστων και έγκυρων δεδοµένων, εξαιτίας των λιγοστών ερευνών που το 

έχουν αξιοποιήσει, αλλά οι µέχρι τώρα κλινικές παρατηρήσεις και κρίσεις των ερευνών που 

έχουν γίνει, παρέχουν πολύτιµα µέσα για την ανάπτυξη παρεµβάσεων σε παιδιά.  
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      Μέσα από τη δική µας έρευνα, που βασίστηκε σε τρεις µελέτες περίπτωσης παιδιών µε 

αυτισµό, συλλέξαµε σηµαντικές πληροφορίες περισσότερο για τη γνωστική τους ανάπτυξη. 

Πιο συγκεκριµένα : 

• Μέσα από το συγκεκριµένο µοντέλο αξιολόγησης, µπορέσαµε να δούµε εις βάθος 

σε ποιες γνωστικές περιοχές τα παιδιά δείχνουν αδυναµίες και ποιες βρίσκονται στο 

πλαίσιο των δυνατοτήτων τους. Όπως όλοι γνωρίζουµε, το να εξετάσεις ένα παιδί 

µε αυτισµό, αποτελεί δύσκολη υπόθεση, διότι τα περισσότερα από αυτά δε 

χρησιµοποιούν το λόγο τους. Υποθέσαµε, λοιπόν, ότι µέσα από τη συγκεκριµένη 

µέθοδο, παρατηρώντας δηλαδή το παιδί που παίζει, θα συλλέγαµε περισσότερες 

πληροφορίες, απ’ ότι θα συλλέγαµε µε άλλες µορφές αξιολόγησης (π.χ. 

σταθµισµένα τεστ).  

• Η Αξιολόγηση Βασισµένη στο Παιχνίδι (Transdisciplinary Play Based Assessment) 

παρέχει µια συνολική εικόνα της γνωστικής ανάπτυξης και δίνει συγκεκριµένες 

κατευθύνσεις για το πού και το πώς πρέπει να παρέµβουµε σε πιθανές αδυναµίες 

των παιδιών. Η έγκαιρη διάγνωση ενός προβλήµατος από κατάλληλα εκπαιδευµένα 

άτοµα και η πρώιµη παρέµβαση από ειδικούς θεραπευτές είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση. Το συγκεκριµένο µοντέλο µπορεί να προσφέρει: 1) έγκαιρη διάγνωση 

ενός προβλήµατος, 2) έγκυρες παρατηρήσεις που βασίζονται σε µια πολύ φυσική 

δραστηριότητα του παιδιού, το παιχνίδι και 3) άµεση παρέµβαση  

• Η αµέσως επόµενη παράµετρος λοιπόν που χαρακτηρίζει την Αξιολόγηση 

Βασισµένη στο Παιχνίδι είναι η σύνδεση της µε την παρέµβαση. Όπως είδαµε στην 

έρευνα της Rettig (1994), διαχειρίζοντας το είδος και τον αριθµό των παιχνιδιών 

που είναι διαθέσιµα και παρέχοντας άµεσες οδηγίες στα παιδιά µε αυτισµό µε το 

πώς να παίξουν µε τα παιχνίδια, µπορεί να αποδειχτεί ως µια αποτελεσµατική 

τεχνική παρέµβασης. Σε µια άλλη πειραµατική µελέτη που εξετάστηκε η 

αποτελεσµατικότητα µιας καθηµερινής και συστηµατικής παρέµβασης παιχνιδιού σε 

τρία παιδιά µε αυτισµό, βρέθηκε ότι τα παιδιά έδειξαν θετικές αλλαγές στη 

συµπεριφορά τους στο παιχνίδι, όσον αφορά τη λειτουργική χρήση παιχνιδιών-

αντικειµένων και την κοινωνική τους αλληλεπίδραση µε τους συνοµήλικους 

(Thomas & Smith, 2004). Γενικά η πρώιµη παρέµβαση σε παιδιά πρέπει να 

στηρίζεται στα ακόλουθα : 

1. Εντοπισµό εξελικτικών αναγκών του παιδιού. 

2. Αξιολόγηση και πρώιµη παρέµβαση πολυπαραγοντικής µορφής, δηλαδή βασισµένη 

σε διεπιστηµονική αξιολόγηση. 

3. Ενίσχυση προληπτικού εντοπισµού του προβλήµατος που παρουσιάζει το παιδί. 

4. Υιοθέτηση ευέλικτων διεπιστηµονικών διαδικασιών αξιολόγησης και πρώιµης 

παρέµβασης. 

5. Έµφαση στην επικοινωνία και συνεργασία µε τον γονιό και το παιδί. 
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6. Παροχή υπηρεσιών που δε στιγµατίζουν το παιδί. 

7. Καθιέρωση ευέλικτων δυνατοτήτων πρώιµης παρέµβασης. 

8. Ενίσχυση ειδικών προσόντων των ειδικών που εφαρµόζουν τους στόχους της 

αξιολόγησης και της παρέµβασης. 

9. Καθοδήγηση της συνεργασίας µεταξύ φορέων, π.χ. σχολείων, εξωσχολικών 

κέντρων. 

10. Προώθηση της κρατικής ενίσχυσης για την παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης και 

πρώιµης παρέµβασης.  

 

      Συµπερασµατικά οι προτάσεις για παρέµβαση που θα µπορούσαµε να προτείνουµε για 

τα τρία παιδιά της παρούσας έρευνας και κατ’ επέκταση για όλα τα παιδιά µε ∆ιάχυτη 

Αναπτυξιακή ∆ιαταραχή – Αυτισµό, είναι: 

• Οι σύνθετες δυσκολίες αλλά και οι δυνατότητες των παιδιών συνηγορούν ότι 

χρειάζονται βοήθεια για να κατανοήσουν τον κόσµο (γλώσσα, επικοινωνία, 

συνεργασία, παιχνίδι, ευελιξία, σειρά ρουτίνας και γεγονότων) µε δόµηση. Με αυτή 

την έννοια η αξιολόγηση των αδυναµιών και δυνατοτήτων τους βοηθούν στη 

συγκρότηση ενός σχεδίου δράσης µε προτεραιότητες.  

• Τόσο η νηπιαγωγός, όσο και οι γονείς θα πρέπει να εµπλέξουν τα παιδιά σε 

περισσότερες καταστάσεις παιχνιδιού, ώστε να προάγουν τις ικανότητες µίµησης, 

τις ικανότητες διάκρισης και ταξινόµησης, αντιστοιχίας, ακολουθίας κ.τ.λ. Αυτό θα 

επιτευχθεί µέσω της συστηµατικής µάθησης σχετικών δραστηριοτήτων.  

• Όταν τα παιδιά αποµακρύνονται από τις δράσεις της οµάδας µε σύντοµες και 

επίµονες ενισχυτικές παραινέσεις µπορούν να συµµετέχουν ξανά. Να µάθουν 

καλύτερα απλές καθηµερινές εντολές, όπως «σταµάτα», «προχώρα», έλα κ.τ.λ. Να 

συµµετέχουν περισσότερο σε κοινές δραστηριότητες αρχίζοντας απ’ αυτά που τους 

αρέσουν (π.χ. µουσική, τουβλάκια, κουζινικά, µπάλα κτλ.).  

• Να γίνει περαιτέρω ανάπτυξη της κοινωνικοποίησης τους µε επισκέψεις σε χώρους 

εκτός του σχολείου, π.χ. µανάβικο γειτονιάς, δηµοτικό κήπο κ.τ.λ.  

• Στη γλώσσα µπορούν να ακολουθηθούν τεχνικές διευκρίνισης για τα παιδιά µέσα 

από την οργάνωση της ηµέρας σε ρουτίνα και δοµηµένο παιχνίδι και µάθηση. Είναι 

σηµαντικό όταν η νηπιαγωγός προβαίνει σε τέτοιες δραστηριότητες να είναι  

σίγουρη ότι:                                                                                                   

1. Έχει την προσοχή τους.  

2. Χρησιµοποιεί απλές εκφράσεις και τονίζει τις λέξεις-κλειδιά.  

3. Προχωράει σε οπτικές διευκρινήσεις.  

4. Κάνει χρήση συµβόλων, φωτογραφιών, εικόνων.  

5. Χρησιµοποιεί ξεκάθαρες και σταθερές χειρονοµίες µαζί µε τις λέξεις-κλειδιά.  
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6. Αποφεύγει τις ανοιχτές και χρησιµοποιεί κλειστές ερωτήσεις (π.χ. όχι «τι θέλεις 

να παίξεις»; αλλά «θέλεις να παίξεις µε το αυτοκίνητο ή τη µπάλα»;).  

7. ∆είχνει τι εννοεί (π.χ. κάθισε στη καρέκλα, δείχνει αυτό που λέει κάνοντας το 

ταυτόχρονα).  

• Για την παραπέρα κατανόηση της γλώσσας, εκτός από την παράλληλη δράση, η 

νηπιαγωγός πρέπει να τονίζει και τη λειτουργία της γλώσσας µε τεχνικές όπως:  

1. Ελέγχει ότι τα παιδιά κατανοούν καθηµερινές δραστηριότητες ρωτώντας που 

είναι κάτι (ποτήρι, µπάλα κ.τ.λ.).  

2. Ζητάει να κάνουν πράγµατα (χέρια ψηλά).  

3. Ζητάει να δείξουν κάτι, προσφέροντας επιλογές.  

4. Τους λέει να µην κάνουν κάτι.  

5. Χρησιµοποιεί ερωτήσεις ποιος, που, τι (Ποιος είναι; Που είναι;).  

• Να µάθουν απλά καθηµερινά ουσιαστικά (παπούτσι, χτένα, σκύλος, γάτα, πουλί 

κ.τ.λ.) και ρήµατα (φάε, πιες, ντύσου, κάθισε κ.τ.λ.).  

• Μπορούν να ασκηθούν στην «ανάγνωση» απλών και ελκυστικών αντικειµένων, 

εικόνων (µε βλεµµατική επαφή και επανάληψη λέξεων).  

• Η δηµιουργική τέχνη είναι αναγκαίο µέσο έκφρασης και µάθησης για τα παιδιά µε 

αυτισµό. Η νηπιαγωγός µπορεί να τα εµπλέξει πιο συχνά σε εναλλακτικές 

δραστηριότητες µε µουσική, ζωγραφική, κουκλοθέατρο κ.τ.λ.  Ειδικά η δραµατική 

τέχνη θα µπορέσει να αναπτύξει το συµβολικό παιχνίδι των παιδιών και να τα µάθει 

στον τρόπο υπόδησης κάποιων ρόλων. 

• Τα παιδιά χρειάζονται επίµονη προσπάθεια στην άσκηση του παιχνιδιού και 

ιδιαίτερα του συµβολικού. Πρέπει να εξασκηθούν συστηµατικά στη χρήση 

παιχνιδιών-αντικειµένων (κούκλες, µαριονέτες, κουκλόσπιτα κ.τ.λ.) που προάγουν 

τη συµβολική λειτουργία.  

• Στις αισθησιοκινητικές δραστηριότητες µπορούν να αρχίσουν να πετούν ένα 

αντικείµενο προς ορισµένη κατεύθυνση, να ανέχονται την επαφή µε αντικείµενα, 

την επαφή µε τη νηπιαγωγό, την επαφή µε συνοµήλικους (στο σώµα, τα χέρια, τα 

πόδια, κεφάλι). Να ανακαλύψουν πιθανές κινήσεις µε το σώµα π.χ. βαρελάκια, 

χέρια πάνω, κάτω κ.τ.λ., κίνηση ανάµεσα σε αντικείµενα.  

• Μπορούν να δοκιµάσουν  διάφορες τεχνικές µε υλικά (αφή µε πλαστελίνη, πηλό, 

υφάσµατα κ.τ.λ.), για βελτίωση της οπτικής αντίληψης, κίνησης, ακρίβειας στην 

κίνηση, οπτικό-κινητικό συνδυασµό, χορό, χτίσιµο µε τουβλάκια, ανακάλυψη 

υλικών π.χ. ήχος νερού που τρέχει από βρύση, ήχος όταν πετάµε κάτι µέσα σε µια 

λεκάνη νερού.  
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      Βλέπουµε λοιπόν πόσο άρρηκτα συνδεδεµένες είναι η αξιολόγηση µε την παρέµβαση 

και πόσο σηµαντικό ρόλο παίζει µια συνολική αξιολόγηση της ανάπτυξης ενός παιδιού στο 

σχεδιασµό της παρέµβασης. Όταν αξιολογούµε κάτι εις βάθος και το µελετάµε 

πολύπλευρα, αυτό βοηθάει τη διαδικασία της παρέµβασης.    

      Οι περιορισµοί της παρούσας έρευνας είναι το µικρό δείγµα, που εκ φύσεως οι µελέτες 

περίπτωσης δίνουν περιορισµένες δυνατότητες γενίκευσης των αποτελεσµάτων. Επίσης, οι 

παρατηρήσεις για κάθε παιδί θα µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν περισσότερες από µια 

φορά, αλλά αυτό δεν ήταν εφικτό, ούτε από ‘µας, ούτε από το σχολείο, που το πρόγραµµα 

των παιδιών ήταν ήδη φορτωµένο. Ακόµα, η συγκεκριµένη µέθοδος αξιολόγησης θα 

µπορούσε να συµπεριλαµβάνει συνέντευξη µε τους γονείς και τη νηπιαγωγό των παιδιών.  

      Το πρωτόκολλο – φύλλο παρατήρησης, που διαµορφώσαµε σύµφωνα µε τις οδηγίες 

παρατήρησης της Linder (1993), χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία και βελτίωση. Βασική 

προϋπόθεση για τη διεξαγωγή της συγκεκριµένης αξιολόγησης  είναι η ύπαρξη ενός 

κατάλληλα διαµορφωµένου χώρου, πράγµα που απαιτεί αρκετό χρόνο για την οργάνωση 

του. Ένας άλλος περιορισµός που δεν καταφέραµε να αποφύγουµε, είναι η απουσία των 

γονέων κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης. Προσπάθειες συµµετοχής των γονέων έγιναν 

εκ µέρους µας, αλλά ήταν δύσκολο για εκείνους να τα καταφέρουν, λόγω επαγγελµατικών 

υποχρεώσεων.      

      Οι παραπάνω περιορισµοί ανοίγουν το δρόµο για µελλοντικές ερευνητικές προτάσεις. 

Στο µέλλον µπορούν να επαναληφθούν παρόµοιες έρευνες µε διαφορετικό δείγµα και 

διαφορετικό φύλο. Μπορούν επίσης να γίνουν παρόµοιες έρευνες και να προχωρήσουν 

περαιτέρω στη διαδικασία της παρέµβασης. Τέτοιου είδους έρευνες έχουν σηµαντικές 

εφαρµογές στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς οι εκπαιδευτικοί µπορούν να 

ενηµερώνονται για τα αποτελέσµατα τους και να τα χρησιµοποιούν ως παραδείγµατα µέσα 

στην τάξη τους.   

      Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να δίνουν στα παιδιά ευκαιρίες για παιχνίδι και να παρατηρούν 

τα βασικά στοιχεία που εκδηλώνουν τα παιδιά στο παιχνίδι τους. Το ιδανικό σε κάθε 

σχολείο θα ήταν, να υπάρχει ένα χώρος παρατήρησης, όπου κάθε παιδί θα έπαιζε 

ελεύθερα, ενώ παράλληλα οι εκπαιδευτικοί θα αξιολογούσαν την ανάπτυξη του. Εφόσον 

αυτό δεν είναι εφικτό, τόσο οι γονείς όσο και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να δηµιουργούν 

συχνά καταστάσεις παιχνιδιού, να συµµετέχουν σ’ αυτό και να παρατηρούν τις εκδηλώσεις 

του. Προτείνουµε λοιπόν η νέα γενιά νηπιαγωγών να εκπαιδευτεί µε την µέθοδο της 

Αξιολόγησης Βασισµένης στο Παιχνίδι (Transdisciplinary Play Based Assessment), να 

γνωρίσει τις εξελικτικές της νόρµες και να την εφαρµόσει µέσα στην τάξη.  
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(Linder, 1993: 99-103) 
1)  Κατηγορίες παιχνιδιού 
      Ποια σειρά από κατηγορίες παρατηρείται στο παιχνίδι του παιδιού; 

1. Εξερευνητικό ή αισθησιοκινητικό παιχνίδι. 

2. Σχετικό ή λειτουργικό παιχνίδι. 

3. Εποικοδοµητικό παιχνίδι. 

4. Συµβολικό παιχνίδι. 

5. Παιχνίδι µε κανόνες. 

6. Παιχνίδι µε έντονη σωµατική δραστηριότητα. 

2) Προσοχή 

Προτιµήσεις προσοχής 

1. Πόση ώρα κατά µέσο όρο χρειάζεται το παιδί για τη δραστηριότητα του; 

2. Με ποιες δραστηριότητας ασχολείται το παιδί για περισσότερη ώρα; 

3. Με ποιες δραστηριότητες ασχολείται το παιδί για λιγότερη ώρα; 

4. Παρουσιάζει το παιδί κάποια αισθητήρια προτίµηση; 

α. Οπτική προτίµηση – το παιδί παρατηρεί περισσότερο τις λεπτοµέρειες των 

αντικειµένων ή εκείνα τα αντικείµενα µε έντονα οπτικά χαρακτηριστικά . 

β. Ακουστική προτίµηση – το παιδί προσέχει περισσότερο τα παιχνίδια που βγάζουν 

ήχους. 

γ. Απτική προτίµηση – το παιδί παρατηρεί περισσότερο τα παιχνίδια που προκαλούν 

έντονα την αίσθηση της αφής. 

δ. Προθαλαµιαία προτίµηση – το παιδί παρακολουθεί περισσότερο δραστηριότητες    

οι οποίες προκαλούν θόρυβο ή προθαλαµιαία εισαγωγή. 

Τόπος ελέγχου 

1. Το παιδί επιλέγει τις δραστηριότητες και ασχολείται µε αυτές χωρίς εξωτερική 

παρακίνηση ή ενίσχυση; 

2. Τι είδους εξωτερική υποστήριξη, κατεύθυνση ή ενίσχυση απαιτείται ώστε να 

επικεντρώσει το παιδί την προσοχή του σε µία δραστηριότητα ; 

α. Λεκτική. 

β. Σωµατική. 

γ. Άλλη. 

3. Αφηρηµάδα – Τα εξωτερικά ερεθίσµατα επεµβαίνουν σε µια δραστηριότητα ; 

α. Οπτικά ερεθίσµατα (υλικά , παιχνίδια κ.τ.λ.); 

β. Ακουστικά ερεθίσµατα (κουδούνια , φωνές); 

γ. Κοντινές δραστηριότητες; 

δ. Άνθρωποι που βρίσκονται στο ίδιο δωµάτιο; 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΓΝΩΣΤΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
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3) Πρώιµη χρήση αντικειµένων 

     Είδος και σειρά γνωστικών σχηµάτων  

1. Τι είδους και πόσα γνωστικά σχήµατα χαµηλού επιπέδου παρατηρήθηκαν (κραυγή, 

χτύπος, τίναγµα κ.τ.λ.); 

2. Τι είδους και πόσα περισσότερα προσαρµοστικά γνωστικά σχήµατα παρατηρήθηκαν 

(ώθηση, σπρώξιµο, τράβηγµα , ρίψη); 

3. Χρησιµοποιεί το παιδί µεγάλη ποικιλία γνωστικών σχηµάτων; 

4. Πόσο συχνά χρησιµοποιεί το παιδί διάφορα αντικείµενα ; 

     Χρήση και γενίκευση γνωστικού σχήµατος 

1. Ποια γνωστικά σχήµατα χρησιµοποιεί αυθόρµητα το παιδί ;  

α. Χρήση γνωστικών σχηµάτων µε όλα τα αντικείµενα άνευ διακρίσεως (π.χ. 

ονοµάζει όλα τα αντικείµενα). 

β. Επιλεκτική και κατάλληλη χρήση των γνωστικών σχηµάτων (π.χ. ανακατεύει µε 

κουτάλι).  

γ.  Γενίκευση γνωστικών σχηµάτων µε παρόµοια αντικείµενα (π.χ. ανοίγει όλα τα 

πράγµατα µε πόρτες , σκεπάσµατα). 

2. Χρήση γνωστικού σχήµατος µετά από διαµόρφωση διευκόλυνσης. 

α. Ποια υψηλότερα επίπεδα γνωστικών σχηµάτων µπορούν να υποκινηθούν µέσω 

διαµόρφωσης; 

β. Τι είδους παρακίνηση απαιτείται (µε φωνές , µε χειρονοµίες); 

    Σύνδεση γνωστικών σχηµάτων 

1. Ποια συµπεριφορά δηλώνει την ένωση των γνωστικών σχηµάτων σε µια νοητή σειρά 

(γέµισµα κανάτας, έκχυση σε ένα φλιτζάνι και κατόπιν προσποίηση ότι πίνει); 

2. Ποια γεγονότα αποδεικνύουν την ένωση γνωστικών σχηµάτων σε αντιπροσωπευτικό 

σενάριο έργου (το παιδί ετοιµάζει το γεύµα, το σερβίρει, πλένει τα πιάτα και πηγαίνει 

για ύπνο); 

4) Συµβολικό παιχνίδι   

    Συµβολική χρήση αντικειµένου 

1. Σε ποιο βαθµό είναι ικανό το παιδί να κατανοήσει την περίληψη µιας έννοιας – ή να 

χρησιµοποιήσει ένα αντικείµενο για να αντικαταστήσει ένα άλλο; 

α.  Πραγµατικά αντικείµενα που απαιτούνται για τη δραστηριότητα . 

β. Ένα ρεαλιστικό αντικείµενο µπορεί να αντικαταστήσει ένα πραγµατικό 

αντικείµενο. 

γ. Ένα µη ρεαλιστικό αντικείµενο µπορεί να αντικαταστήσει ένα πραγµατικό 

αντικείµενο. 

δ.  Μπορεί να προσποιηθεί ότι ένα αντικείµενο υπάρχει . 

    Συµβολικοί ρόλοι παιχνιδιού 

1. Τι ρόλους είναι το παιδί ικανό να υποθέσει σε ένα αναπαραστατικό παιχνίδι ; 
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2. Σε ποιον ή σε τι απευθύνονται οι προσποιητές πράξεις των παιδιών;  

α. Στον εαυτό τους. 

β. Σε αντικείµενο ή παιχνίδι (κούκλα – µωρό). 

γ. Σε κάποιον ενήλικα . 

3. Πώς µπορεί το παιδί να αποδείξει ότι έχει κατανοήσει τη συµπεριφορά που είναι 

σηµαντική για συγκεκριµένους ρόλους που υποκρίνεται (υπάλληλος σε βενζινάδικο 

που αντλεί βενζίνη µε τη µάνικα); 

4. Σε ποιο βαθµό µπορεί το παιδί να διευθύνει το σενάριο του παιχνιδιού χωρίς το ίδιο 

να παίζει ή χωρίς να είναι κτήτορας ρόλου (έχει πάλη στρατιωτών); 

5. Όταν το παιδί κατευθύνει τους ηθοποιούς (άνθρωπο, κούκλα, µαριονέτα ή 

συµβολικό αντικαταστάτη για ηθοποιό) στα σενάρια , µπορεί να δείξει ότι κατάλαβε 

την συµπεριφορά των ηθοποιών ; 

6. Τι επίπεδο αλληλεπίδρασης του ρόλου αποδεικνύεται στο παιδικό παιχνίδι (η κούκλα 

έχει αναλάβει περισσότερους ρόλους ταυτοχρόνως, όπως µητέρα και σύζυγος). 

5) Μίµηση 

    Επίπεδο µίµησης 

1. Απλές ορατές κινήσεις (το παιδί µπορεί να παρατηρήσει τις µιµητικές ενέργειες του, 

όπως το χειροκρότηµα). 

2. Απλές αόρατες κινήσεις (το παιδί δεν µπορεί να παρατηρήσει τις µιµητικές ενέργειες 

του, όπως το ελαφρύ χτύπηµα της κορυφής του κεφαλιού). 

3. Ξεχωριστές µιµήσεις γνωστικών σχηµάτων µε χρήση αντικειµένων. 

4. Σύνθετη µίµηση – ακολουθία γνωστικών σχηµάτων µε τη χρήση χειρονοµιών ή 

αντικειµένων. 

5. Μίµηση προσεγγίσεων επίλυσης προβληµάτων. 

6. Μίµηση δραµατικής ακολουθίας παιχνιδιού. 

α. Εξοικειωµένο. 

β. Άγνωστο. 

7. Μίµηση αυτοσχεδιασµού. 

α. Μέσα στα όρια του δραµατολογίου του παιδιού. 

β. Μυθιστόρηµα. 

    Χρονοµέτρηση µίµησης 

1. Η πλειοψηφία των µιµήσεων είναι άµεση (αµέσως µετά τη διαµόρφωση); 

2. Η πλειοψηφία των µιµήσεων γίνεται µε καθυστέρηση (µετά από αρκετά παροδικά 

δευτερόλεπτα); 

Παιχνίδι µε σειρά προτεραιότητας 

1. Τι είδους σειρά µίµησης ή παιχνίδι µε σειρά προτεραιότητας διαδραµατίζεται ; 

α. Σωµατική κίνηση ή παιχνίδι µε την αφή (αναπήδηση, γαργαλητό). 

β. Προφορικό µιµητικό παιχνίδι (φωνές , λέξεις, έµµετροι λόγοι). 
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γ. Μιµητικό παιχνίδι µε σειρά µε αντικείµενα . 

δ. Μιµητικό παιχνίδι µε σειρά σε αναπαραστατικό παιχνίδι. 

ε. Μιµητικό παιχνίδι µε σειρά σε παιχνίδια κατασκευών. 

2. Το παιδί τροποποιεί το παιχνίδι µε σειρά αλλάζοντας κάποιες όψεις από τη 

συµπεριφορά του; 

6) Επίλυση προβληµάτων 

Τι είδους ενδιαφέροντα παρουσιάζει το παιδί σε αντικείµενα και γεγονότα µε 

αίτια και συνέπειες; 

1. Κάνει το παιδί σωµατικές διαδικασίες ή κινήσεις για να επαναλάβει κάποια γεγονότα; 

2. Τι συµπεριφορά παρατηρήθηκε όταν το παιδί «χρησιµοποίησε» έναν ενήλικα σαν 

µεσάζοντα για να κάνει κάτι να επαναληφθεί ; 

3. Τι συµπεριφορά παρατηρήθηκε όταν το παιδί έπραξε σαν µεσάζοντας για να κάνει 

κάτι να επαναληφθεί ; 

4. Τι συµπεριφορά παρατηρήθηκε όταν το παιδί χρησιµοποίησε ένα αντικείµενο ως 

εργαλείο για να λύσει ένα πρόβληµα του; 

Ποια µέσα χρησιµοποιεί το παιδί για να υλοποιήσει τους στόχους του; Πώς 

υπολογίζει τα προκλητικά του καθήκοντα ; 

1. Χρησιµοποιεί το παιδί ένα επαναλαµβανόµενο µέσο, κάνοντας συνεχώς την ίδια 

πράξη µέχρι να προκαλέσει ένα συµβάν (χτυπάει διαρκώς ένα κουτί µέχρι να το 

κάνει να ανοίξει); 

2. Τι στοιχεία παρατηρήθηκαν σε δοκιµαστικά και λανθασµένα προβλήµατα του παιδιού 

χρησιµοποιώντας εναλλακτική πράξη για την υλοποίηση των στόχων του; 

3. Τι στοιχεία παρατηρήθηκαν στον προγραµµατισµό προχωρηµένης λύσης 

προβληµάτων; 

α. Το παιδί συµπεριφέρεται κάνοντας σωµατική έρευνα για να επιλέξει µια λύση. 

β. Το παιδί χρησιµοποιεί οπτικό τρόπο ανίχνευσης για να επιλέξει µια λύση. 

γ. Το παιδί χρησιµοποιεί λεκτική µεσολάβηση (µιλάει στον εαυτό του) ή ρωτάει 

κάποιο άλλο άτοµο για να επιλέξει τη λύση ενός προβλήµατος. 

7) ∆ιάκριση – Ταξινόµηση 

    Πώς αποδεικνύει το παιδί ότι γνωρίζει να ταξινοµήσει κάποιες έννοιες; 

1. Ποιες συµπεριφορές αποδεικνύουν ότι το παιδί συγκρίνει σχετικά αντικείµενα 

(κουτάλι και πιάτο); 

2. Ποιες συµπεριφορές αποδεικνύουν ότι συγκρίνει όµοια αντικείµενα (όλα µαζί τα 

φορτηγά); 

3. Ποιες συµπεριφορές αποδεικνύουν ότι κάνει χωρικό ταίριασµα (στοιβάζει κύβους 

ίδιου µεγέθους ή παρατάσσει όµοια αντικείµενα); 

4. Ποιες συµπεριφορές αποδεικνύουν ότι ταξινοµεί ή ταιριάζει αντικείµενα µε βάση το 

χρώµα ; 
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5. Ποιες συµπεριφορές αποδεικνύουν ότι ταξινοµεί ή ταιριάζει αντικείµενα µε βάση το 

σχήµα ; 

6. Ποιες συµπεριφορές αποδεικνύουν ότι ταξινοµεί ή ταιριάζει µε βάση το µέγεθος 

(µεγάλο, µικρό); 

7. Ποιες συµπεριφορές αποδεικνύουν ότι το παιδί µπορεί να βάζει σε σειρά µεγέθους 

αντικείµενα (τοποθετεί το ένα µέσα στο άλλο ή τα στοιβάζει σε σειρά); 

8. Ποιες συµπεριφορές αποδεικνύουν ότι µπορεί να ταξινοµεί ή να ταιριάζει αντικείµενα 

από λειτουργίες (πράγµατα που κυλούν); 

9. Ποιες συµπεριφορές αποδεικνύουν ότι ταξινοµεί ή ταιριάζει αντικείµενα από µια πιο 

σύνθετη λειτουργική σχέση; 

10. Ποιες συµπεριφορές αποδεικνύουν ότι το παιδί µπορεί να αναγνωρίζει αντικείµενα 

από κάποια χαρακτηριστικά γνωρίσµατα ; 

- Απλά χαρακτηριστικά . 

- Πολλαπλά χαρακτηριστικά (µεγάλο, µπλε τετράγωνο). 

11. Ποιες συµπεριφορές αποδεικνύουν ότι το παιδί µπορεί να ταιριάζει απλά κοµµάτια ή 

σχέδια (παζλ, τόµπολα); 

12. Ποιες συµπεριφορές αποδεικνύουν ότι το παιδί µπορεί να ταιριάζει πιο σύνθετα 

κοµµάτια ή σχέδια ; 

13. Ποιες συµπεριφορές αποδεικνύουν την ικανότητα του παιδιού να οµαδοποιεί ή να 

χαρακτηρίζει αντικείµενα εντός κατάταξης ή κατηγορικού συστήµατος (π.χ. το µήλο 

είναι φρούτο, το κανίς είναι σκύλος, ο σκύλος είναι ζώο); 

8) Αντιστοιχία ένα προς ένα 

1. Πώς το παιδί αποδεικνύει ότι κατανοεί την έννοια των αριθµών; 

α. Πώς το παιδί αποδεικνύει την ικανότητα να µετράει ασυνεχή αντικείµενα 

χρησιµοποιώντας σωστή αρίθµηση (µπορεί να χρησιµοποιεί αντίστοιχη αρίθµηση για 

ξεχωριστά αντικείµενα); 

β.   Πόσο ψηλά µπορεί το παιδί να µετρήσει µηχανικά ; 

2. Ποιες έννοιες αποδεικνύουν την ικανότητα του παιδιού να συγκρίνει µεγέθη 

(µεγάλο- µικρό, ένα - πολλά , περισσότερα - λιγότερα , ίσο - άνισο); 

3. Ποια µαρτυρία δείχνει την κατανόηση µετρήσιµων εννοιών (βαρύ-ελαφρύ, γεµάτο- 

άδειο, κοντό- µακρύ, πριν- µετά , ζεστό- κρύο); 

4. Αποδεικνύει το παιδί αντιστοιχία ένα προς ένα µε λέξεις και εικόνες; 

α. Να αναγνωρίζει εικόνες σε βιβλία µε τη σωστή λέξη ή πράξη. 

β. Να αναγνωρίζει λέξεις που ταιριάζουν σε εικόνες ή σε κοινά αντικείµενα (ετικέτες 

πάνω σε κούτες τροφίµων). 
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9) Ικανότητα ακολουθίας 

    Ποιες συµπεριφορές αποδεικνύουν ικανότητα ακολουθίας ; 

1. Ακολουθία από έννοιες. 

- Αριθµός. 

- Μέγεθος. 

- Αισθητηριακή εισαγωγή (υφή, οσµές, ήχοι). 

2. Ακολουθία ιστοριών 

- Σε δραµατικό παιχνίδι . 

- Μέσω εικόνων σε βιβλία . 

3. Ακολουθία χρόνου 

- Σε δραµατικό παιχνίδι . 

- Σε συζήτηση. 

10) Ικανότητα να σχεδιάζει και να ζωγραφίζει 

1. Ποιο αναπτυξιακό επίπεδο αντιπροσωπεύει το ιχνογράφηµα του παιδιού σε γραµµές 

και σχήµατα ; 

2. Ποιο αναπτυξιακό επίπεδο αντιπροσωπεύει το ιχνογράφηµα του παιδιού σε 

ανθρώπους ή αντικείµενα ;  
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(Linder, 1993: 108-116) 
Ονοµατεπώνυµο παιδιού:...................................................................................................... 
Ηµεροµηνία γέννησης:.................................Ηλικία: .............................................................. 
Ονοµατεπώνυµο εξεταστή: ................................................................................................... 
Επιστηµονικός κλάδος  ή τίτλος δουλειάς:....................................Ηµεροµηνία εκτίµησης:............ 
_______________________________________________________________________ 
 

1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ 

 
 

1. Εξερευνητικό: 
 
     

2. Λειτουργικό: 
 
 
3. Εποικοδοµητικό: 
 
 
4. Συµβολικό: 
 
 
5. Παιχνίδι  µε κανόνες: 
 
 
6. Παιχνίδι µε έντονη σωµατική δραστηριότητα: 

 
 

2) ΠΡΟΣΟΧΗ 

 
Α) Προτιµήσεις 

1. Χρόνος ανά δραστηριότητα : 
 
2. Μεγαλύτερες σε διάρκεια  ευχάριστες δραστηριότητες : 

 
3. Μικρότερες σε διάρκεια ευχάριστες δραστηριότητες               (κυκλώστε  µία): 

α. Οπτική                                               γ. Απτική 
β. Ακουστική                                         δ. Προθαλαµιαία 

 
Β) Τόπος ελέγχου 

1. Προτροπή ή ενίσχυση: 
 
    2.   Είδος  ενίσχυσης          (κυκλώστε αυτά που ταιριάζουν): 
           α. Λεκτική                        β. Σωµατική                           γ. Άλλη 
 
    3.   Αφηρηµάδα                  (κυκλώστε αυτά που ταιριάζουν): 
           α. Οπτικό ερέθισµα                                       γ. Κοντινές δραστηριότητες 
 
           β. Ακουστικό ερέθισµα                                 δ. Άνθρωπος 
 
 
 

ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
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3)   ΠΡΩΙΜΗ  ΧΡΗΣΗ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

 
Α) Είδος και σειρά γνωστικών σχηµάτων 
 

1. Χαµηλού επιπέδου γνωστικά σχήµατα : 
 
 
2. Πιο σύνθετα προσαρµοστικά γνωστικά σχήµατα : 
 
 
3. Ποικιλία γνωστικών σχηµάτων : 
 
 
4. Συχνότητα ποικίλων γνωστικών σχηµάτων : 

 
 
 
 
Β) Χρήση και γενίκευση γνωστικού σχήµατος 
 
     1. Γνωστικά σχήµατα που χρησιµοποιούνται αυθόρµητα (κυκλώστε αυτά που 
ταιριάζουν): 
 
           α. Ανεµπόδιστη χρήση µε όλα τα αντικείµενα 
 
           β. Επιλεκτική κατάλληλη χρήση 
 
           γ. Γενίκευση µε παρόµοια αντικείµενα 
 

2. Χρήση γνωστικού σχήµατος µετά από διαµόρφωση : 
 

α. Υψηλού επιπέδου γνωστικά σχήµατα : 
 
 
 
 β. Απαραίτητη προτροπή: 
 
 
 

 
 
Γ) Σύνδεση γνωστικών σχηµάτων 
 

1. Συµπεριφορές σε µια σχετική ακολουθία : 
 
 
 
 
2. Γεγονότα σε αναπαραστατικό παιχνίδι «σεναρίου» : 
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4)   ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ  ΠΑΙΧΝΙ∆Ι 

 
 
Α) Συµβολική χρήση αντικειµένων 

 
 1. Να αφαιρεί µια έννοια   (κυκλώστε ένα): 

        α. Απαραίτητα πραγµατικά αντικείµενα       γ. Υποκατάστατα µη ρεαλιστικά 
αντικείµενα  
         
        β. Υποκατάστατα ρεαλιστικά αντικείµενα                 δ. Προσποιητά αντικείµενα 
 
 
 
Β) Συµβολικό παιχνίδι ρόλων 
 
 

1. Προσποιητοί ρόλοι σε αναπαραστατικό παιχνίδι : 
 
 
 
   2.   Κατεύθυνση από προσποιητές πράξεις   (κυκλώστε αυτά που ταιριάζουν): 
 
         α. Εαυτός                β. Αντικείµενο ή παιχνίδι                                   γ. Ενήλικας 
 
 
 

3. Επίδειξη συµπεριφορών µε ρόλους : 
 
 
 
 

4. Ικανότητα να διευθύνει το παιχνίδι µε δραστικές φιγούρες : 
 
 
 
 

5. Κατανόηση των συµπεριφορών των χαρακτήρων όταν κατευθύνουν το παιχνίδι : 
 
 
 
 
6. Επίπεδο της αλληλεπίδρασης του ρόλου: 
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5)   ΜΙΜΗΣΗ 

 
Α) Επίπεδο µίµησης 
 

1. Απλές ορατές κινήσεις : 
 
2. Απλές µη ορατές κινήσεις : 

 
3. Ξεχωριστές µιµήσεις σχεδίου µε χρήση αντικειµένων : 

 
4. Σύνθετες µιµήσεις : 

 
5. Μίµηση  προσέγγισης επίλυσης προβληµάτων : 

 
6. Μίµηση  δραµατικής ακολουθίας παιχνιδιού      (κυκλώστε αυτά που ταιριάζουν): 

α. Εξοικειωµένο                                   β. Άγνωστο 
 

    7.   Μίµηση γνωστικού σχήµατος                 (κυκλώστε αυτά που ταιριάζουν): 

           α. Μέσα στα όρια του δραµατολογίου του παιδιού            β. Μυθιστόρηµα 
 
 
Β) Χρονοµέτρηση µίµησης 
 

1. Πλειοψηφία άµεση; (ναι ή όχι) 
 
2. Πλειοψηφία καθυστερηµένη; (ναι ή όχι) 

 
 
Γ) Παιχνίδι µε σειρά προτεραιότητας 
 
     1.   Είδος σειρών µίµησης ή παιχνιδιού µε σειρά   (κυκλώστε αυτά που ταιριάζουν): 
 
           α. Σωµατική κίνηση ή παιχνίδι µε την αφή 
 
           β. Προφορικό µιµητικό παιχνίδι 
 
           γ. Μιµητικό παιχνίδι σε σειρά µε αντικείµενα 
 
           δ. Μιµητικό παιχνίδι µε σειρά σε αναπαραστατικό παιχνίδι 
 
           ε. Μιµητικό παιχνίδι µε σειρά σε παιχνίδια κατασκευών 
 
      
           Παραδείγµατα : 
 
 

2. Τροποποίηση του παιχνιδιού µε σειρά ; (ναι ή όχι) 
 
 
3.   Επαναλαµβανόµενες τροποποιήσεις από άλλους ; (ναι ή όχι) 
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6)  ΕΠΙΛΥΣΗ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

 
Α) Ενδιαφέρον σε αντικείµενα και γεγονότα µε αίτια και συνέπειες 
 

1. Σωµατικές διαδικασίες ή σωµατική κίνηση για επανάληψη; (ναι ή όχι) 
 
2. Συµπεριφορές στις οποίες µεσολαβεί ένας ενήλικας : 
 
3. Συµπεριφορές στις οποίες µεσολαβεί ένα παιδί : 

 
4. Χρήση αντικειµένου για την επίλυση ενός προβλήµατος : 

 
 Β) Ολοκληρωµένοι στόχοι ; (ναι ή όχι) Ανακαλύπτουν προκλητικά καθήκοντα ; (ναι ή 
όχι) 
    

1. Επαναλαµβανόµενη προσέγγιση; (ναι ή όχι) 
 
2. Εναλλακτικές προσεγγίσεις; (ναι ή όχι) 

 
3. Απόδειξη προχωρηµένου γνωστικού σχήµατος   (κυκλώστε αυτά που ταιριάζουν): 

α. Σωµατική έρευνα             β. Οπτική εξερεύνηση               γ. Λεκτική 
µεσολάβηση 

 

7)   ∆ΙΑΚΡΙΣΗ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 

 
1. Σύγκριση σχετικών αντικειµένων: 
 
2. Σύγκριση όµοιων αντικειµένων: 

 
3. Ταίριασµα στο χώρο: 

 
4. Ταξινόµηση ή ταίριασµα από το χρώµα : 

 
5. Ταξινόµηση ή ταίριασµα από το σχήµα : 

 
6. Ταξινόµηση ή ταίριασµα από το µέγεθος : 

 
7. Τοποθέτηση σε σειρά µεγέθους : 

 
8. Ταξινόµηση ή ταίριασµα από κάποια λειτουργία : 

 
9. Ταξινόµηση  ή ταίριασµα από σύνθετη λειτουργική σχέση: 

 
10. Αναγνώριση αντικειµένων από χαρακτηριστικά γνωρίσµατα 

α. Απλά χαρακτηριστικά:                                       β.  Πολλαπλά χαρακτηριστικά: 
 

11. Ταίριασµα απλών κοµµατιών ή σχεδίων : 
 
12. Ταίριασµα πιο σύνθετων κοµµατιών ή σχεδίων : 

 
13. Οµαδοποίηση ή χαρακτηρισµός εντός συστηµάτων : 
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8)   ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ  ΕΝΑ  ΠΡΟΣ  ΕΝΑ 

 
 
Α) Κατανόηση της έννοιας των αριθµών 
 

1. Μετράει ασυνεχή αντικείµενα µε σωστό αριθµό; (ναι ή όχι) 
 
2. Μετράει µηχανικά ; (ναι ή όχι) 

 
 
Β) Σύγκριση ποσοτήτων – µεγεθών : 
 
 
Γ) Κατανόηση της µέτρησης µεγεθών : 
 
 
∆) Αντιστοιχία ένα προς ένα µε λέξεις και εικόνες : 
 

1. Εικόνες σε βιβλία : 
 
2.   Λέξεις µε κοινά αντικείµενα : 

 
 

9)   ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 

 
 
Α) Απόδειξη της ικανότητας ακολουθίας : 

 
  
1. Έννοιες : 

 
α. Αριθµός : 
 
β. Μέγεθος : 
 
γ. Αισθητήρια εισαγωγή : 

 
2. Ιστορίες: 
 

α. Σε δραµατικό παιχνίδι: 
 
β. Μέσω εικόνων σε βιβλία: 

 
3. Χρόνος: 
 

α. Σε δραµατικό παιχνίδι: 
 
β. Σε συζήτηση: 
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10)   ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ  ΝΑ  ΣΧΕ∆ΙΑΖΕΙ  ΚΑΙ  ΝΑ  ΖΩΓΡΑΦΙΖΕΙ 

 
 
 
Α) Αναπτυξιακό επίπεδο σε γραµµές και σχήµατα : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Β) Αναπτυξιακό επίπεδο σε ανθρώπους ή αντικείµενα : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

===================================================== 

 

Ε Π Ι Π Ρ Ο Σ Θ Ε ΤΑ  Σ Χ Ο Λ Ι Α 
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Ονοµατεπώνυµο παιδιού: ................................................Ηµεροµηνία γέννησης: ................. Ηλικία:........... 
 
Ονοµατεπώνυµο εξεταστή: ......................................................... 
 
Επιστηµονικός κλάδος ή τίτλος δουλειάς: ......................................................... Ηµεροµηνία: ..................... 
 
 
 
Κατηγορίες 
παρατήρησης 

Περιοχές 
ισχύος 

Εκτίµηση ∆ικαιολόγηση 
Πράγµατα που είµαι 

ικανή 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ      
ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ 

    

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 

    

 

ΠΡΩΙΜΗ ΧΡΗΣΗ   

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

    

 
ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ   
ΠΑΙΧΝΙ∆Ι 

    

 
ΜΙΜΗΣΗ 

    

 
ΕΠΙΛΥΣΗ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

    

 
∆ΙΑΚΡΙΣΗ - 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 

    

 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ 
ΕΝΑ ΠΡΟΣ ΕΝΑ 

    

 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 

    

 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

 

    

 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΟ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΓΝΩΣΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
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Οδηγίες συµπλήρωσης του περιληπτικού φύλλου παρατήρησης  
 
+    Όταν το παιδί επιδεικνύει: 

1. ικανότητες µέσα σε κατάλληλο εύρος ανάπτυξης, βασιζόµενοι σε ηλικιακά 
διαγράµµατα ή άλλες αναφορές 

2. φυσιολογικά πρότυπα συµπεριφορών, βασιζόµενοι στην κρίση και τη γνώµη των 
ειδικών 

3. καλή ποιότητα απόδοσης, βασιζόµενοι στην κρίση και τη γνώµη των ειδικών 
 

-   Όταν το παιδί επιδεικνύει: 

1. καθυστέρηση στην ανάπτυξη, βασιζόµενοι σε ηλικιακά διαγράµµατα ή άλλες 
αναφορές 

2. απόκλιση από τα πρότυπα φυσιολογικής συµπεριφοράς 
3. χαµηλή ποιότητα απόδοσης 

 
  Ανεπαρκής πληροφόρηση. Απαιτείται περαιτέρω εκτίµηση 

 
 
 
 
∆ιαδικασίες: 

1. Για κάθε κατηγορία παρατήρησης της αριστερής στήλης, σηµειώνουµε τις δυνάµεις 

που το παιδί εµφανίζει σε κάθε περιοχή. 

2. Για κάθε κατηγορία παρατήρησης της αριστερής στήλης, σηµειώνουµε πότε το παιδί 

παίρνει την εκτίµηση +, -, . 

3. Κάτω από τη στήλη που λέει δικαιολόγηση, γράφουµε µια σύντοµη εξήγηση γιατί 

το παιδί πήρε την συγκεκριµένη εκτίµηση (+, -, ). Τεκµηριώνοντας το λόγο για 

την εκτίµηση – θα βοηθήσει στην αναγνώριση για το τι το παιδί είναι ικανό. Η 

τεκµηρίωση για το λόγο της εκτίµησης  µπορεί να βοηθήσει για τη συλλογή 

µελλοντικών διαδικασιών αξιολόγησης. 

4. Κάτω από τη στήλη που λέει πράγµατα που είµαι ικανή για, αναγνωρίζουµε 

συγκεκριµένα είδη δραστηριοτήτων  ή αναπτυξιακών διαδικασιών που το παιδί είναι 

ικανό για να προάγουµε υψηλότερου επιπέδου ικανότητες. 
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(Linder, 1993: 145-149) 

1) Ιδιοσυγκρασία 

Α) Επίπεδο δραστηριότητας 

1. Πόσο κινητικά δραστήριο είναι το παιδί κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης; 

2. Υπάρχουν συγκεκριµένες στιγµές κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης όπου το παιδί 

είναι ιδιαίτερα δραστήριο; 

α. Στην αρχή, στη µέση ή στο τέλος 

β. Κατά τη διάρκεια συγκεκριµένων δραστηριοτήτων 

Β) Προσαρµοστικότητα 

1. Ποια είναι η αρχική ανταπόκριση του παιδιού στο νέο ερέθισµα (άτοµα, 

καταστάσεις και παιχνίδια); 

α. Ντροπαλό, δειλό, φοβισµένο, επιφυλακτικό 

β. Κοινωνικό, ανυπόµονο, εξυπηρετικό 

γ. Επιθετικό, απότοµο, άφοβο 

2. Πώς το παιδί επιδεικνύει το ενδιαφέρον του ή την αποχώρηση (αποµόνωση) του; 

α. Χαµογελά, µιλάει, ακουµπάει 

β. Κλαίει, αγνοεί και αποµακρύνεται, αναζητάει ασφάλεια 

3. Πόση ώρα παίρνει να προσαρµοστεί το παιδί στις νέες καταστάσεις, άτοµα, 

αντικείµενα κ.α.; 

4. Πώς το παιδί προσαρµόζεται σε νέες ή µεταβαλλόµενες καταστάσεις µετά από µια 

αρχικά ντροπαλή ή φοβισµένη ανταπόκριση; 

α. Ξεκινά από µόνο του (προετοιµάζεται αργά, µιλάει στον εαυτό του) 

β. Χρησιµοποιεί έναν ενήλικα ή τον γονέα σαν βάση για ασφάλεια (χρειάζεται 

ενθάρρυνση και ενίσχυση για να εµπλακεί) 

γ. Συνεχίζει να αντιστέκεται και µένει µη εµπλεκόµενο 

Γ) Αντιδραστικότητα 

1. Πόσο έντονα παρουσιάζονται τα ερεθίσµατα στο παιδί για να προκαλέσει µια 

ευδιάκριτη/αισθητή ανταπόκριση; 

2. Τι είδος παρακίνησης/ερεθίσµατος χρειάζεται για να ενδιαφερθεί το παιδί; 

α. Οπτική, λεκτική, απτική, συνδυασµός αυτών 

β. Αντικείµενο, κοινωνική 

3. Τι επίπεδο συναισθήµατος και ενέργειας φανερώνονται στην ανταπόκριση σε 

άτοµα, καταστάσεις ή αντικείµενα; 

4. Ποιος τρόπος ανταπόκρισης συνήθως χρησιµοποιείται; 

5. Ποια είναι η ανταπόκριση του παιδιού στην απογοήτευση/µαταίωση; 

Ο∆ΗΓΙΕΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
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2) Κυριαρχία/έλεγχος κινήτρου 

Α) Σκόπιµη δραστηριότητα 

1. Ποια συµπεριφορά επιδεικνύει σκόπιµη δραστηριότητα; 

2. Πώς το παιδί εξερευνά σύνθετα αντικείµενα; 

Β) Σκοπό-κατευθυνόµενες συµπεριφορές 

1. Ποιες σκοπό-κατευθυνόµενες συµπεριφορές παρατηρούνται; 

2. Πώς το παιδί ανταποκρίνεται σε προκλητικά/ενδιαφέροντα αντικείµενα ή 

καταστάσεις; 

α. Κοιτάει 

β. Εξερευνά 

γ. Κατάλληλη χρήση 

δ. Επίµονη, κατευθυνόµενη από καθήκοντα/εργασίες 

3. Πόσο συχνά το παιδί επαναλαµβάνει επιτυχώς συµπληρωµένες, προκλητικές 

εργασίες; 

4. Πόσο επίµονο είναι το παιδί σε σκοπό-κατευθυνόµενες συµπεριφορές; 

α. Με αιτία-αποτέλεσµα παιχνίδια 

β. Με συνδυαστικές εργασίες 

5. Επιλέγει ανάµεσα σε ένα εύκολο ή πιο προκλητικό καθήκον; (εξετάζουµε αν το 

παιδί είναι πάνω από 3 ½  ετών) 

6. Πώς το παιδί επιδεικνύει ότι ξεκινά από µόνο του τη λύση προβληµάτων; 

α. Πόσο συχνά ζητάει βοήθεια; 

β. Πώς το παιδί οργανώνει τη λύση ενός προβλήµατος;  

 

3) Κοινωνικές αλληλεπιδράσεις µε τους γονείς 

Α) Χαρακτηριστικά του παιδιού στην αλληλεπίδραση µε τους γονείς 

1. Τι επίπεδο συναισθήµατος φανερώνεται από το παιδί στις αλληλεπιδράσεις µε τους 

γονείς; Βρίσκει το παιδί τις αλληλεπιδράσεις ευχάριστες; 

2. Πώς το παιδί αντιδρά στα συναισθήµατα που εκφράζουν οι γονείς; 

3. Πώς το παιδί ανταποκρίνεται στη λεκτική, απτική ή κιναισθητική παρακίνηση από 

τους γονείς; 

4. Τι είδους προτροπές δίνει το παιδί στους γονείς (λεκτικές, απτικές, κιναισθητικές); 

Πόσο εύκολα ερµηνεύονται αυτές οι προτροπές; 

5. Τι ποσοστό του χρόνου το παιδί είναι δραστήριο έναντι αδράνειας στο παιχνίδι µε 

τους γονείς; Τι σύνολο δραστηριότητας κατευθύνεται προς την αλληλεπίδραση µε 

τους γονείς; 

6. Πόσο συχνά το παιδί ξεκινά µια ανταλλαγή µε τους γονείς; 

7. Πόσες αλληλεπιδραστικές συµπεριφορές είναι ικανό το παιδί να διατηρήσει; 
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8. Πώς το παιδί αντιδρά στις παρακλήσεις, στις οριοθετήσεις ή στον έλεγχο των 

γονέων; 

Β) Χαρακτηριστικά της αλληλεπίδρασης γονέα-παιδιού 

1. Περιγραφή του επιπέδου της αµοιβαίας εµπλοκής που επιδεικνύεται.  

α. Σε τι βαθµό υπάρχει συνέχεια στο περιεχόµενο του παιχνιδιού; 

β. Σε τι βαθµό υπάρχει συγχρονισµός  στις αλληλεπιδράσεις; 

γ. Σε τι βαθµό υπάρχει οµοιότητα στο επίπεδο της έντασης στις αλληλεπιδράσεις; 

δ. Σε τι βαθµό υπάρχει ισότητα στο να δίνει τη σειρά του;  

2. Σε τι βαθµό οι αλληλεπιδράσεις επιδεικνύουν µια ακολουθία συµπεριφορών µε 

αρχή, µέση και τέλος; 

α. Σε τι βαθµό οι γονείς και το παιδί προβλέπουν/προσδοκούν τις πράξεις του 

άλλου; 

β. Σε τι βαθµό οι γονείς αλλάζουν τις ακολουθίες για να ταιριάξουν τις ικανότητες 

του παιδιού; 

3. Πώς οι γονείς και το παιδί δείχνουν απόλαυση στις αλληλεπιδράσεις; 

 

Γ) Χαρακτηριστικά του παιδιού σε σχέση µε τους γονείς, ενώ δεν υπάρχει άµεση 

αλληλεπίδραση (π.χ. ενώ αλληλεπιδρά όταν παίζει µε τον ερευνητή) 

1. Τι είδος και σύνολο αισθητήριων προτροπών δίνει το παιδί στο γονέα για να 

διατηρήσει τη συναισθηµατική επαφή (οπτικό έλεγχο, αναζητά σωµατική επαφή, 

µιλάει στο γονέα, ή τίποτα); 

2. Πόσο το παιδί αναζητάει εγγύτητα µε το γονέα ενώ παίζει µε τον ερευνητή; 

3. Οι αντιδράσεις του παιδιού προς το γονέα αλλάζουν κατά τη διάρκεια της 

συνεδρίασης; Τι συµπεριφορές παρουσιάζει το παιδί όταν είναι περήφανο για ένα 

επίτευγµα, ή όταν είναι ανήσυχο ή κουρασµένο; 

4. Πώς το παιδί αντιδρά στην απουσία του γονέα; Τι είδος και ποσότητα ανταπόκρισης 

φαίνεται; 

5. Τι µηχανισµούς χρησιµοποιεί το παιδί για να αντιµετωπίσει επιτυχώς την απουσία 

των γονιών; 

6. Πώς το παιδί αντιδρά στην επιστροφή των γονιών; 

7. Πώς αντιλαµβάνεται το παιδί τον εαυτό του και τους άλλους; 

α. Αναγνώριση του εαυτού του και των άλλων 

β. Αναγνώριση των δικών του συναισθηµάτων και των άλλων 

γ. Χρήση αντωνυµιών («εγώ, εσύ, εµένα, δικό µου») 

δ. Αναγνώριση του φύλου 

ε. Χρήση επιθέτων για να περιγράψει  υπαρκτά (καστανά µαλλιά) ή αφηρηµένα 

(όµορφο άτοµο) προσωπικά χαρακτηριστικά 
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4) Κοινωνικές αλληλεπιδράσεις µε τους ερευνητές  

Α) Χαρακτηριστικά του παιδιού στην αλληλεπίδραση µε τους ερευνητές 

1. Τι επίπεδο συναισθήµατος φανερώνεται από το παιδί στις αλληλεπιδράσεις µε τους 

ερευνητές; Βρίσκει το παιδί τις αλληλεπιδράσεις ευχάριστες; 

2. Πώς το παιδί αντιδρά στα συναισθήµατα που εκφράζουν οι ερευνητές; 

3. Πώς το παιδί ανταποκρίνεται στη λεκτική, απτική ή κιναισθητική παρακίνηση από 

τους ερευνητές; 

4. Τι είδους προτροπές δίνει το παιδί στους ερευνητές (λεκτικές, απτικές, 

κιναισθητικές); Πόσο εύκολα ερµηνεύονται αυτές οι προτροπές; 

5. Τι ποσοστό του χρόνου το παιδί είναι δραστήριο έναντι αδράνειας στο παιχνίδι µε 

τους ερευνητές; Τι σύνολο δραστηριότητας κατευθύνεται προς την αλληλεπίδραση 

µε τους ερευνητές;  

6. Πόσο συχνά το παιδί ξεκινά µια ανταλλαγή µε τους ερευνητές ; 

7. Πόσες αλληλεπιδραστικές συµπεριφορές είναι ικανό το παιδί να διατηρήσει; 

8. Πώς το παιδί αντιδρά στις παρακλήσεις, στις οριοθετήσεις ή στον έλεγχο των 

ερευνητών; 

Β) Χαρακτηριστικά της αλληλεπίδρασης παιδιού-βοηθού 

1. Γενικά, πώς το παιδί σχετίζεται µε τον ερευνητή (π.χ. αγνοεί, προσεχτικό, 

ανήσυχο, φοβισµένο, άνετο, στοργικό/τρυφερό); 

2. Σε τι βαθµό η επανάληψη και η επέκταση των θεµάτων επηρεάζουν το παιχνίδι του 

παιδιού 

α. ∆ιάρκεια της ακολουθίας 

β. Ποιότητα και βαθµός επικοινωνίας 

γ. Ξεκίνηµα της αλληλεπίδρασης από τη µεριά του παιδιού 

δ. Συναίσθηµα 

 

5) Χαρακτηριστικά του συµβολικού παιχνιδιού σε σχέση µε τη 

συναισθηµατική ανάπτυξη 

Α) ∆οµή του παιχνιδιού 

1. Σε τι βαθµό υπάρχει συνέχεια και λογική ακολουθία έναντι ατελής σκέψης που 

παρουσιάζεται στο παιχνίδι του παιδιού; 

2. Σε τι βαθµό υπάρχει ένας δεσµός ή αναγνώριση του παρελθόντος, παρόντος και 

µέλλοντος; 

3. Σε τι έκταση το παιχνίδι του παιδιού επιδεικνύει αλύγιστα ή άκαµπτα πρότυπα 

σκέψης; 

Β) Περιεχόµενο παιχνιδιού 

1. Ποια είναι τα κύρια θέµατα στο παιχνίδι του παιδιού; 

α. Εξάρτηση 



  Αξιολόγηση Βασισµένη στο Παιχνίδι – Transdisciplinary Play Based Assessment
 

Παράρτηµα Ι 
149

β. Απώλεια/χάσιµο 

γ. ∆ύναµη/έλεγχος 

δ. Φόβος/ανησυχία 

          ε. Αυτοεικόνα 

2. Γνωρίζει το παιδί τα όρια ανάµεσα στην πραγµατικότητα και τη φαντασία; 

Γ) Γνώση του εαυτού του και των άλλων στο συµβολικό παιχνίδι 

1. Είναι το παιδί ικανό να συνδέει αναφορές; 

2. Είναι ικανό να δέχεται τη γνώµη του άλλου; 

3. Είναι ικανό να ενσωµατώνει έναν ενήλικα στο παιχνίδι  µε µοιρασµένους στόχους; 

4. Είναι ικανό να κάνει κρίσεις για τις συνέπειες των πράξεων; 

5. Είναι ικανό να αναγνωρίζει και να περιγράφει συναισθήµατα; 

6. Είναι ικανό να εκφράζει και να προσαρµόζει τα συναισθήµατα του; 

7. Σε τι έκταση το παιδί επιδεικνύει παρορµητικό έλεγχο; 

 

 

6) Χιούµορ και κοινωνικές συνήθειες 

Α) Επιδεικνύει το παιδί αίσθηση του χιούµορ µε χαµόγελο ή γέλιο που 

κατευθύνεται από κατάλληλα γεγονότα στο περιβάλλον; 

1. Σωµατικά γεγονότα στο περιβάλλον που συµπεριλαµβάνει τον εαυτό του και τους 

άλλους 

2. Σωµατικά γεγονότα στο περιβάλλον που συµπεριλαµβάνει αντικείµενα 

3. Σωµατικά γεγονότα στο περιβάλλον που συµπεριλαµβάνει άλλους 

4. Λεκτικά αστεία από το ίδιο, τους γονείς, τον ενήλικα, το παιδί 

α. Χαρακτηρίζει ασάφειες 

β. Εννοιολογικές ασάφειες 

Β) Γνωρίζει το παιδί τις κοινωνικά αποδεκτές συµπεριφορές σε συγκεκριµένα 

περιβάλλοντα; 

1. Χαιρετάει 

2. Μοιράζεται, βοηθάει κ.α. 

3. Να τρώει, να πηγαίνει τουαλέτα 

4. Να σέβεται το κύρος των ενηλίκων 

Γ) Εµφανίζει το παιδί απροσάρµοστες ή κοινωνικά ακατάλληλες συµπεριφορές; 

1. Αυτοκαταστροφικές συµπεριφορές 

2. Εκκεντρικές συνήθειες ή διαδικασίες 

3. Ανεπιθύµητες συµπεριφορές που απευθύνονται προς τους άλλους 
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7) Κοινωνικές αλληλεπιδράσεις µε τους συνοµήλικους 

Α) Αλληλεπιδράσεις µε συνοµήλικους σε δυάδες 

1. Πώς το παιδί αναγνωρίζει την παρουσία ενός συνοµήλικου; 

α. Αγνοεί, αποµονώνεται 

β. Κοιτάει, παρακολουθεί 

γ. Ακουµπάει, χειρονοµεί 

δ. Φωνάζει, µιλάει µε τους συνοµήλικους 

2. Τι επίπεδο παιχνιδιού εµφανίζει το παιδί; 

α. Μη-απασχοληµένο- δεν εµπλέκεται στο παιχνίδι 

β. Αποµονωµένο- κυρίως παίζει µόνο του, αγνοεί του άλλους 

γ. Παθητικός θεατής- κυρίως παρακολουθεί το άλλο παιδί 

δ. Παράλληλο παιχνίδι- παίζει µε ίδια ή παρόµοια παιχνίδια, αλλά όχι µαζί 

ε. Συσχετιστικό παιχνίδι- παίζει µε τους συνοµήλικους σε κοινό πλαίσιο παιχνιδιού 

στ. Συνεργατικό παιχνίδι- συµµετέχει µε ένα άλλο παιδί στο παιχνίδι µε όµοιους 

στόχους και προσδοκίες 

ζ. Παιχνίδι µε κανόνες- συµµετέχει σε παιχνίδια µε κανόνες και ρόλους 

3. Τι ρόλο παίζει το παιδί στη δυάδα; 

α. ∆εν παίζει κανένα ρόλο 

β. Ακολουθεί τις οδηγίες του άλλου παιδιού 

γ. Ξεκινά και κατευθύνει το παιχνίδι µε το άλλο παιδί 

4. Τι είδος προκοινωνικής (θετικής) συµπεριφοράς φανερώνει το παιδί; 

α. ∆ίνει τη σειρά του µε το παιχνίδι ή το αντικείµενο 

β. Μοιράζεται τα παιχνίδια, το φαγητό κ.α. 

γ. Βοηθάει το άλλο παιδί να επιτύχει το στόχο του 

δ. Ανταποκρίνεται στα αισθήµατα των άλλων παιδιών 

5. Πώς το παιδί χειρίζεται µια σύγκρουση; 

α. Θετικό απέναντι σε συναίνεση/συγκατάθεση 

β. Χρησιµοποιεί σωµατικά µέσα 

γ. Χρησιµοποιεί λεκτικά (θετικά ή αρνητικά) µέσα   

6. ∆ιαφέρει το παιχνίδι του παιδιού µε τους συνοµήλικους από το παιχνίδι µε τους 

γονείς και τους βοηθούς; 

α. Ποιοτικά 

β. Ποσοτικά 

 

Β) Αλληλεπιδράσεις µε συνοµήλικους σε οµάδα (µπορεί να παρατηρηθεί στην 

τάξη) 

1. Γνωρίζει το παιδί ότι βρίσκεται σε οµάδα; 

α. Αγνοεί την οµάδα 
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β. Παρακολουθεί τους άλλους στη οµάδα 

γ. Συµµετέχει στην οµάδα- µιµείται τους άλλους ή ακολουθεί τις οδηγίες τους 

δ. Συµµετέχει στην οµάδα- ξεκινά τις δραστηριότητες στην οµάδα 

2. Πόσο το παιδί χρειάζεται την υποστήριξη των ενηλίκων για να είναι ικανό να 

διατηρήσει τη συµµετοχή του στην οµάδα; 

α. Απαιτεί ιδιαίτερη/ατοµική/ξεχωριστή προσοχή 

β. Χρειάζεται περιστασιακή ενίσχυση και ενθάρρυνση 

γ. Περιµένει τη σειρά του στην οµάδα χωρίς την υποστήριξη του ενήλικα 

δ. Ενεργεί ανεξάρτητα χωρίς να γνωρίζει τις προσδοκίες της οµάδας 

3. Πώς οι άλλοι στην οµάδα ανταποκρίνονται στο παιδί; 

4. Πόσο το παιδί αναζητάει κοινωνική αλληλεπίδραση; Με ποιους τρόπους προσπαθεί 

να εµπλέξει τους άλλους; 

5. Κατά τη διάρκεια ποιων δραστηριοτήτων το παιδί εµφανίζει την πιο κοινωνική 

αλληλεπίδραση (να δίνει τη σειρά του, µίµηση, λεκτική ανταλλαγή); 

α. Εξερευνητικές 

β. ∆ιαχειριστικές ή εποικοδοµητικές 

γ. Αντιπροσωπευτικό ή δραµατικό παιχνίδι 

δ. Κινητικές 

ε. Απτικές/κοινωνικές 

6. Με ποιον το παιδί εµφανίζει την πιο κοινωνική αλληλεπίδραση; 
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(Linder, 1993: 153-162) 
Ονοµατεπώνυµο παιδιού:.....................................................Ηµεροµηνία γέννησης:............... Ηλικία: ......... 
Ονοµατεπώνυµο εξεταστή: ...................................................... 
Επιστηµονικός κλάδος  ή τίτλος δουλειάς:...................................................Ηµεροµηνία εκτίµησης:............ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

1)  Ι∆ΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΑ 

 
 
Α) Επίπεδο δραστηριότητας 
     
     1. Κινητική δραστηριότητα: 
 
 
     2. Συγκεκριµένες στιγµές που ιδιαίτερα δραστηριοποιείται  
          α. Στην αρχή, στη µέση ή στο τέλος: 
            
          β. Κατά τη διάρκεια συγκεκριµένων δραστηριοτήτων: 
 
 
Β) Προσαρµοστικότητα 
     
   1. Αρχική ανταπόκριση στο ερέθισµα/κίνητρο 
        
       α. Σε άτοµα: 
 
       β. Σε καταστάσεις: 
 
       γ. Σε παιχνίδια: 
 
     
    2. Υπόδειξη ενδιαφέροντος ή αποµόνωση  (κύκλωσε ένα): 
         
        α. Χαµογελά, εκφράζεται µε λέξεις, ακουµπά 
        β. Κλαίει, αγνοεί ή αποµακρύνεται, αναζητάει ασφάλεια 
 
     
     3. Χρόνος προσαρµογής: 
 
 
     4. Χρόνος προσαρµογής µετά από µία αρχικά ντροπαλή ή φοβισµένη ανταπόκριση    
(κύκλωσε ένα): 
 
       α. Ξεκινά από µόνο του     
       β. Βασίζεται στην σιγουριά/ασφάλεια του ενήλικα   
       γ. Αντιστέκεται, µένει µη εµπλεκόµενο 
 
 
 

ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
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Γ) Αντιδραστικότητα  
     
     1. Ένταση των ερεθισµάτων/κινήτρων για µια ορατή/αισθητή/διακριτή ανταπόκριση: 
 
     2. Είδος παρακίνησης που χρειάζεται για να τραβήξει το ενδιαφέρον του παιδιού    
(κύκλωσε ένα): 
      α. Οπτική, λεκτική, απτή, συνδυασµός αυτών                     β. Αντικείµενο,  κοινωνική 
 
     
    3. Επίπεδο συναισθήµατος και ενέργειας: 
 
    4. Συνηθισµένος τρόπος ανταπόκρισης: 
 
    5. Ανταπόκριση στην απογοήτευση/µαταίωση: 
 
 
 
 

2)  ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΚΙΝΗΤΡΟΥ 

 
 
Α) Σκόπιµη δραστηριότητα 
 
 

1. Επίδειξη συµπεριφοράς: 
 
 
2. Εξερεύνηση σύνθετων αντικειµένων: 

 
 
Β) Συµπεριφορές που κατευθύνονται από σκοπό 
 

1. Συµπεριφορές που παρατηρούνται: 
 

 
    2. Ανταπόκριση σε ενδιαφέροντα/προκλητικά αντικείµενα ή καταστάσεις (κύκλωσε 
ένα): 
           α. Κοιτάει                                         γ. Κατάλληλη χρήση 
 
           β. Εξερευνά                                      δ. Επιµονή, κατευθύνει καθήκοντα 
 
    3.   Επαναλαµβάνει συµπληρωµένα, ενδιαφέροντα καθήκοντα; (ναι ή όχι) 
 
            

 4. Επιµονή σε σκοπό-κατευθυνόµενη συµπεριφορά 
α. Με αιτία-αποτέλεσµα παιχνίδια: 
 
β. Με συνδυαστικά καθήκοντα: 

 
     5.   Επιλογή εύκολων ή ενδιαφερόντων/προκλητικών καθηκόντων: 
 
     6.   Απόδειξη ότι ξεκινά από µόνο του στη λύση προβληµάτων 
 
           α. Συχνότητα παρακλήσεων για βοήθεια: 
 
           β. Οργάνωση λύσης προβληµάτων: 
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3)   ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ  

 
Α) Χαρακτηριστικά του παιδιού 
 

1. Επίπεδο συναισθήµατος: 
 
 
2. Αντίδραση στα συναισθήµατα των γονέων: 
 
 
3. Ανταπόκριση σε λεκτική, απτή ή κιναισθητική παρακίνηση των γονέων: 
 
 
4. Είδος της απόδοσης προτροπών που δίνονται από το παιδί: 

 
    5.   ∆ραστήριο έναντι σε αδρανή/ακίνητη στιγµή: 
 
    6.   Συχνότητα στο ξεκίνηµα της ανταλλαγής: 
 
    7.   Αριθµός των αλληλεπιδραστικών συµπεριφορών που διατηρεί το παιδί: 
 
    8.   Αντίδραση στις παρακινήσεις των γονέων, βάζει όρια ή ελέγχει: 
 
 
Β) Χαρακτηριστικά της αλληλεπίδρασης γονέα-παιδιού 
 
   1. Επίπεδο αµοιβαίας εµπλοκής 
 
           α. Ευχαρίστηση/ικανοποίηση: 
 
            
           β. Συγχρονισµός του χρόνου:  
 
            
           γ. Οµοιότητα στο επίπεδο της έντασης: 
 
         
           δ. Ισότητα στο να δίνει τη σειρά του: 
 
 

2. Ακολουθία συµπεριφορών που υποδεικνύονται: 
 

 
           α. Πρόβλεψη για τις πράξεις των άλλων: 

 
 
  β. Τροποποίηση των ακολουθιών από τους γονείς : 

 
 
    3.   Ένδειξη απόλαυσης/διασκέδασης:  
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Γ) Χαρακτηριστικά του παιδιού σε σχέση µε το γονέα ενώ δεν υπάρχει άµεση 
αλληλεπίδραση 
 

1. Είδος και σύνολο των αισθητήριων προτροπών που δίνει το παιδί για να διατηρεί τη 
συναισθηµατική επαφή : 

 
 
2. Αναζητά την εγγύτητα του γονέα : 
 
 
 3.   Αλλαγή στις αντιδράσεις του παιδιού στο γονέα : 
 
 
 4.   Αντίδραση στο χωρισµό ή στην απουσία των γονιών: 
 
 
 5.   Μηχανισµοί που χρησιµοποιούνται για να αντιµετωπίσει επιτυχώς την απουσία των 
γονέων: 
 
 
 6.   Αντίδραση στην επιστροφή των γονέων: 
 
 
 7.   Να έχει γνώση του εαυτού του και των άλλων (κύκλωσε ένα) : 
 

          α. Αναγνώριση του εαυτού του και των άλλων 
          β. Αναγνώριση των συναισθηµάτων του εαυτού του και των άλλων 
          γ. Χρήση αντωνυµιών 
          δ. Αναγνώριση του φύλου 
          ε. Χρήση επιθέτων για να ονοµάσει κάτι υπαρκτό ή αφηρηµένο 
 
 
 
 

4)   ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 

 
 
Α) Χαρακτηριστικά του παιδιού 

 
 1. Επίπεδο συναισθήµατος: 

 
 
     2. Αντίδραση στα συναισθήµατα των ερευνητών: 
 
 
     3. Ανταπόκριση στη λεκτική, απτή ή κιναισθητική παρακίνηση του ερευνητή: 
 
 
     4. Είδος και άνεση της ερµηνείας των προτροπών που δίνει το παιδί: 
 
 
     5. Ξεκίνηµα της ανταλλαγής: 
 
 
     6. Αριθµός των αλληλεπιδραστικών συµπεριφορών που διατηρεί το παιδί: 
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     7. Αντίδραση στις απαιτήσεις του ερευνητή, βάζει όρια ή ελέγχει: 
 
 
 
Β) Χαρακτηριστικά της αλληλεπίδρασης ερευνητή-παιδιού 
 
 

1.  Πώς το παιδί σχετίζεται µε τον ερευνητή: 
 
 
 
          
 

2. Επιρροή της επανάληψης και επέκτασης των θεµάτων σε : 
 

α. ∆ιάρκεια ακολουθίας : 
 
 
β. Ποιότητα και βαθµός επικοινωνίας: 
 
 
γ. Ξεκίνηµα του παιδιού στην αλληλεπίδραση: 
 
 
δ. Συναίσθηµα: 

 
 
 

5)   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 
Α) ∆οµή παιχνιδιού 
 

1. Συνέχεια και λογική ακολουθία : 
 
2. Αναγνώριση του παρελθόντος, παρόντος και µέλλοντος: 

 
3. Αλύγιστα/αυστηρά ή άκαµπτα πρότυπα σκέψης: 

 
 
Β) Περιβάλλον παιχνιδιού 
 

1. Κύρια/επικρατέστερα θέµατα (κύκλωσε ένα): 
 

α. Εξάρτηση                                  δ. Φόβος/ανησυχία 
β. Απώλεια/χάσιµο                         ε. Αυτοεικόνα 
γ. ∆ύναµη/έλεγχος 

 
Παραδείγµατα : 
 
 
2. Αναγνώριση των ορίων ανάµεσα στη φαντασία και την πραγµατικότητα: 
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Γ) Γνώση του εαυτού του και των άλλων στο συµβολικό παιχνίδι 
 
   1.   Συνδέει αναφορές/πληροφορίες: 
     
 

2. ∆έχεται/αναγνωρίζει την άποψη του άλλου: 
 
 
3.   Ενσωµάτωση του ενήλικα στο παιχνίδι µε το να µοιράζεται σκοπούς: 
 
 
4.   Κάνει κρίσεις για τις συνέπειες: 
 
 
5.   Αναγνωρίζει και περιγράφει συναισθήµατα: 
 
 
6.   Εκφράζει και διαµορφώνει/προσαρµόζει συναισθήµατα: 
 
 
7. Υποδεικνύει παρορµητικό έλεγχο : 
 

 
 

6)   ΧΙΟΥΜΟΡ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 

 
 
Α) Χαµογελά και γελά άµεσα σε κατάλληλα γεγονότα 
 

1. Φυσικά/σωµατικά γεγονότα  που περιλαµβάνει τον εαυτό του και τους άλλους; (ναι 
ή όχι) 

 
2. Φυσικά/σωµατικά γεγονότα  που περιλαµβάνει αντικείµενα; (ναι ή όχι) 
 
3. Φυσικά/σωµατικά γεγονότα  που περιλαµβάνει άλλους; (ναι ή όχι) 

 
4. Προφορικά/λεκτικά αστεία από τον εαυτό του, τον γονέα, τον ενήλικα, το παιδί 

(κύκλωσε ένα): 
 

α. Χαρακτηρίζει ασάφειες  
β. Εννοιολογικές ασάφειες  
 
Παραδείγµατα : 

 
 Β) Γνώση κοινωνικών αποδεκτών συµπεριφορών σε ειδικά πλαίσια; 
    

1. Χαιρετάει; (ναι ή όχι) 
 
2. Μοιράζεται, βοηθάει; (ναι ή όχι) 

 
    3.   Συµπεριφορές στο να τρώει, να πηγαίνει τουαλέτα; (ναι ή όχι) 
 
    4.   Σέβεται το κύρος των ενηλίκων; (ναι ή όχι) 
 
 
Παραδείγµατα: 
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Γ) Απροσάρµοστες και ακατάλληλες κοινωνικές συµπεριφορές; 
 
 
    1.   Αυτοκαταστροφικές συµπεριφορές; (ναι ή όχι) 
 
    2.   Εκκεντρικές συνήθειες ή διαδικασίες; (ναι ή όχι) 
 
    3.   Ανεπιθύµητες συµπεριφορές που απευθύνονται στους άλλους; (ναι ή όχι) 
 
Παραδείγµατα : 
 
 
 
 

7)   ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΜΗΛΙΚΟΥΣ 

 
 
Α) Σε δυάδες 
 

1. Αναγνώριση των συνοµηλίκων (κύκλωσε ένα): 
α. Αγνοεί, αποµονώνεται, ανήξερο 
β. Κοιτάει, παρακολουθεί 
γ. Αγγίζει, χειρονοµεί 
δ. Φωνάζει, µιλάει µε τους συνοµήλικους 

 
Παραδείγµατα : 
 
 
 
2. Επίπεδο παιχνιδιού (κύκλωσε ένα): 

          α. Μη-απασχοληµένο                     ε. Συσχετιστικό παιχνίδι 
          β. Μοναχικό παιχνίδι                     στ. Συνεργατικό παιχνίδι 
          γ. Παθητικό παιχνίδι                       ζ. Παιχνίδια µε κανόνες 
          δ. Παράλληλο παιχνίδι 
 
Παραδείγµατα : 
 

3. Ο ρόλος του παιδιού στη δυάδα (κύκλωσε ένα): 
α. Κανένας ρόλος 
β. Ακολουθεί τις οδηγίες του άλλου παιδιού 
γ. Ξεκινά και κατευθύνει το παιχνίδι 

 
Παραδείγµατα : 
 
  

4. Προκοινωνικές ή θετικές συµπεριφορές (κύκλωσε ένα): 
α. ∆ίνει τη σειρά του 
β. Μοιράζεται 
γ. Βοηθάει το άλλο παιδί να πετύχει το στόχο του 
δ. Ανταποκρίνεται στα αισθήµατα του άλλου παιδιού 

 
Παραδείγµατα : 
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5. Χειρισµός µιας σύγκρουσης (κύκλωσε ένα): 
α. Θετικό απέναντι σε συναίνεση/συγκατάθεση 
β. Σωµατικά µέσα 
γ. Λεκτικά µέσα 
 

 
Παραδείγµατα : 
 
 
 

6. ∆ιαφορές ανάµεσα στο παιχνίδι του µε τους συνοµήλικους και στο παιχνίδι µε τους 
ενήλικες 
α. Ποιοτικές 
β. Ποσοτικές 

 
 
Παραδείγµατα : 
 
 
 
 
Β) Αλληλεπιδράσεις µε συνοµήλικους σε οµάδα 
 
 
     1. ∆εν γνωρίζει ότι βρίσκεται σε οµάδα (κύκλωσε ένα): 
        α. Αγνοεί 
        β. Παρακολουθεί τους άλλους 
        γ. Μιµείται τους άλλους 
        δ. Ξεκινάει τις δραστηριότητες 
 
Παραδείγµατα : 
 
 
 
    2. Χρειάζεται την υποστήριξη των ενηλίκων για να διατηρεί τη συµµετοχή του στην 
οµάδα (κύκλωσε ένα): 
        α. Απαιτεί προσοχή 
        β. Περιστασιακή ενίσχυση και ενθάρρυνση 
        γ. Περιµένει τη σειρά του χωρίς την υποστήριξη του γονέα 
        δ. Ενεργεί ανεξάρτητα χωρίς να γνωρίζει την οµάδα. 
 
 
Παραδείγµατα : 
     
      
     3. Ανταπόκριση των άλλων στο παιδί: 
 
 
 
     4. Κοινωνική αλληλεπίδραση και συµπλοκή των άλλων: 
 
 
 
     5. Είδος των δραστηριοτήτων µε την πιο κοινωνική αλληλεπίδραση (κύκλωσε ένα): 
 



  Αξιολόγηση Βασισµένη στο Παιχνίδι – Transdisciplinary Play Based Assessment
 

Παράρτηµα Ι 
160

         α. Εξερευνητικές 
        β. ∆ιαχειριστικές ή εποικοδοµητικές 
         γ. Αναπαραστατικές ή δραµατικές 
        δ. Κινητικές 
         ε. Απτές-αισθητές/κοινωνικές 
  
 
Παραδείγµατα : 
 
 
 
    6. Με ποιον το παιδί εµφανίζει την πιο κοινωνική αλληλεπίδραση;  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

===================================================== 

 

Ε Π Ι Π Ρ Ο Σ Θ Ε ΤΑ  Σ Χ Ο Λ Ι Α 
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Ονοµατεπώνυµο παιδιού: ................................................ Ηµεροµηνία γέννησης: ................. Ηλικία:........... 
 
Ονοµατεπώνυµο εξεταστή: ......................................................... 
 
Επιστηµονικός κλάδος ή τίτλος δουλειάς:................................................Ηµεροµηνία: .................................  
 
 
Κατηγορίες 
παρατήρησης 

Περιοχές 
ισχύος 

Εκτίµηση ∆ικαιολόγηση 
Πράγµατα που είµαι 

ικανή 

 
Ι∆ΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΑ 

    

 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΡΟΥ 

    

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ 

ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 

    

 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ 

ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 

    

 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΟΥ ∆ΡΑΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ 

    

 
 

ΧΙΟΥΜΟΡ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 

    

 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ 
ΜΕ ΤΟΥΣ 

ΣΥΝΟΜΗΛΙΚΟΥΣ 

    

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΟ  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 



 

 

 

 
Εξελικτικές νόρµες της γνωστικής και κοινωνικό-

συναισθηµατικής ανάπτυξης 
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(Linder, 1993: 104-107) 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ 

0-24 µήνες     Εξερευνητικό παιχνίδι. 

9-24 µήνες     Λειτουργικό παιχνίδι. 

24 µήνες +     Εποικοδοµητικό παιχνίδι (κυριαρχεί από 36 µήνες και πάνω). 

21-72 µήνες   Συµβολικό παιχνίδι. 

36 µήνες +     Παιχνίδι µε έντονη σωµατική δραστηριότητα (κυριαρχεί 4-5 ετών). 

60 µήνες +     Παιχνίδι µε κανόνες. 

 

 
ΠΡΩΙΜΗ  ΧΡΗΣΗ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

3-6 µήνες Εστίαση στη δράση που τελεί το αντικείµενο (χτύπηµα µε θόρυβο,                    

ταρακούνηµα). 

6-9 µήνες      Αρχίζει να εξερευνά χαρακτηριστικά του αντικειµένου. 

Το εύρος των σχηµάτων επεκτείνεται (π.χ. τράβηγµα, γύρισµα, σκάλισµα,                    

σχίσιµο). 

8-9 µήνες   Αρχίζει να συνδυάζει αντικείµενα σε συσχετικό παιχνίδι (π.χ. αντικείµενα σε 

κιβώτιο). 

9-12 µήνες  Αρχίζει να βλέπει τη σχέση µεταξύ πολυσύνθετων δράσεων και τις συνέπειες 

τους (άνοιγµα πoρτών, τοποθέτηση καπακιών). 

∆ιαφορική χρήση γνωστικών σχηµάτων ανάλογα µε το παιχνίδι που παίζει, λειτουργική 

χρήση παιχνιδιών ( π.χ. σπρώχνει ένα αυτοκίνητο, πετάει µια µπάλα ). 

12 µήνες +     Ενεργεί στα αντικείµενα µε ποικιλία από γνωστικά σχήµατα . 

12-15 µήνες   Συνδέει γνωστικά σχήµατα µε απλούς συνδυασµούς (βάζει το ανθρωπάκι 

στο αυτοκίνητο και το σπρώχνει). 

24-36 µήνες  Συνδέει πολλαπλά γνωστικά σχήµατα και συνδυασµούς σε µια σηµαντική 

αλληλουχία (βάζει οδοντόκρεµα στην οδοντόβουρτσα, βάζει το καπάκι στον σωλήνα, 

βουρτσίζει τα δόντια του µωρού). 

36-42 µήνες   Συνδέει γνωστικά σχήµατα σε πολυσύνθετη γραφή. 

   (Προσαρµοσµένο από τους Clark, Morgan & Wilson-Vlotman, 1984, Kusmierek  et al., 

1986)   

 

ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΕΣ ΝΟΡΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
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ΣΥΜΒΟΛΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

12-16 µήνες  Απλό προσποιητό παιχνίδι κατευθυνόµενο προς τον εαυτό του (τρώει, 

κοιµάται). 

12-18 µήνες  Μπορεί να εστιάσει το προσποιητό παιχνίδι σε έµψυχα και άψυχα 

αντικείµενα και σε άλλους . 

Συνδυάζει απλά γνωστικά σχήµατα παριστάνοντας µια γνωστή δραστηριότητα . 

18-24 µήνες  Αυξηµένη χρήση µη ρεαλιστικών αντικειµένων στην προσποίηση (όµοια µε 

αληθινά). 

Μπορεί να έχει άψυχα αντικείµενα να εκτελούν δραστηριότητες (κούκλα πλένεται µόνη 

της). 

24-36 µήνες  Μπορεί να χρησιµοποιήσει µια περισσότερη αφηρηµένη παρουσίαση του 

αντικειµένου στο παιχνίδι. 

Χρησιµοποιεί συνδυασµό πολλαπλών ενεργειών (ταΐζει την κούκλα µε το µπιµπερό, της 

χτυπάει την πλάτη, τη βάζει για ύπνο). 

36-48 µήνες  Σχεδιάζει προσποιητές καταστάσεις νωρίτερα, οργανώνοντας ποιος και τι 

χρειάζεται για το παιχνίδι ρόλων. 

Γεγονότα µέσα στο παιχνίδι συνδέονται διαδοχικά µέσα σε σενάριο που λέει µια ιστορία . 

36-42 µήνες  Μπορεί να χρησιµοποιεί φανταστικά αντικείµενα στο παιχνίδι . 

Υποδύεται σειρές µε µικροσκοπικές κούκλες (στο σπίτι, στο γκαράζ, στο αεροδρόµιο 

κ.τ.λ.). 

42 µήνες +  Μπορεί και καθιστά κούκλες που πραγµατοποιούν κάποιες δραστηριότητες ή 

ρόλους. 

Να φτιάχνει φανταστικούς χαρακτήρες. 

Μπορεί να κατευθύνει τις πράξεις δύο κούκλων κάνοντας τις να αλληλεπιδρούν µέσα σε 

δύο ρόλους. 

60 µήνες +  Να οργανώνουν µε άλλα παιδιά και να υποστηρίζουν το παιχνίδι ρόλων. 

Μπορεί να κατευθύνει τις πράξεις τριών κούκλων κάνοντας τις να αλληλεπιδρούν. 

72 µήνες +  Μπορεί να κατευθύνει κούκλες, όπου κάθε κούκλα παίζει περισσότερο από 

έναν ρόλο (πατέρας και γιατρός, κόρη και ασθενής). 

   (Προσαρµοσµένο από τους Fewell, 1983, Nicholich, 1977, Watson & Fischer, 1977, 

Westby, 1980) 

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ  ΜΙΜΗΣΗΣ   

4-8 µήνες      Μιµείται ήχους (φωνήµατα) και δράσεις που ανήκουν στο δικό του 

δραµατολόγιο. 

6-9 µήνες      Μιµείται δράσεις που βλέπει να εκτελούνται και υπάρχουν στο δικό 

δραµατολόγιο. 
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8-12 µήνες    Μιµείται ήχους και χειρονοµίες που δεν ανήκουν στο δικό του 

δραµατολόγιο. 

9-12 µήνες    Μιµείται απαρατήρητα σχέδια (πρότυπα) συνθέτοντας γνωστές δράσεις. 

12-15 µήνες  Μιµείται πρωτότυπες κινήσεις. 

12-18 µήνες  Άµεση µίµηση ενός προτύπου. 

15-18 µήνες  Μιµείται σχέδια στις ζωγραφιές του. 

18-24 µήνες  Αναγνωρίζει τρόπους για να ενεργοποιήσει παιχνίδια µιµούµενο έναν 

ενήλικα . 

21-24 µήνες  ∆ιαφοροποιεί τι δική του µίµηση δηµιουργικά από αυτό του προτύπου. 

27-30 µήνες  Μιµείται σχέδια από ένα πρόσωπο. 

36-60 µήνες  Αποδεικνύει όλο και περισσότερο σύνθετο ρόλο µίµησης. 

48-60 µήνες  Μιµείται σκηνές από διαφορετικές όψεις της ζωής. 

    (Προσαρµοσµένο από τους Clark, Morgan & Wilson-Vlotman, 1984, Cohen & Gross, 

1979, Kusmierek et al., 1986) 

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ  ΕΠΙΛΥΣΗΣ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ  

6-9 µήνες    Βρίσκει ένα αντικείµενο µετά που παρατήρησε ότι εξαφανίστηκε. 

Χρησιµοποιεί την κίνηση σαν µέσο για να επιτύχει έναν στόχο. 

Προβλέπει κίνηση αντικειµένων στο χώρο. 

Προσέχει τις περιβαλλοντικές συνέπειες των πράξεων. 

Επαναλαµβάνει πράξεις για να επαναλάβει τις συνέπειες. 

9-12 µήνες   Αποδεικνύει τη χρήση ενός εργαλείου µετά από απόδειξη. 

Χρησιµοποιεί σκοπό-κατευθυνόµενη συµπεριφορά . 

Εκτελεί µια πράξη για να παράγει ένα αποτέλεσµα . 

12-15 µήνες  Χρησιµοποιεί έναν ενήλικα για να επιτύχει έναν σκοπό. 

Προσπαθεί να ενεργοποιήσει απλούς µηχανισµούς. 

Στρέφει και εξετάζει τις τρεις διαστάσεις ενός αντικειµένου. 

Χρησιµοποιεί µη συστηµατικές δοκιµές και λάθη για τη λύση ενός προβλήµατος. 

18-21 µήνες  Προσέχει τα σχήµατα των πραγµάτων και τα χρησιµοποιεί κατάλληλα . 

Χρησιµοποιεί κάποια προνοητικότητα πριν τη δράση. 

Χρησιµοποιεί ένα εργαλείο για να πάρει ένα επιθυµητό αντικείµενο. 

Επινοεί µεθόδους για να επιτύχει ένα στόχο επεξεργάζοντας σκέψεις αντί να δοκιµάζει και 

να σφάλει. 

Μπορεί να προβλέπει αποτελέσµατα ή να συµπεραίνει αιτίες. 

21-24 µήνες  Αναγνωρίζει χειρισµούς πολλών µηχανισµών. 

Ταιριάζει σχηµατισµούς (µορφές), όπως κύκλους, τετράγωνα, τρίγωνα . 

24-27 µήνες  ∆ιακρίνει µεγέθη. 

24-30 µήνες  Μπορεί να χτίζει µε κύβους οριζοντίως και καθέτως. 
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27-30 µήνες  Αφηγείται µια εµπειρία σε κάποιον, χρησιµοποιώντας λογική και γνώση από 

προηγούµενες εµπειρίες. 

Μπορεί να σχεδιάσει πράξεις στο δικό του µυαλό χωρίς να τις πράττει . 

Μπορεί να σχετίζει µια εµπειρία µε µια άλλη χρησιµοποιώντας τη λογική « αν.........τότε». 

36-48 µήνες  Μπορεί να χτίσει µια κατακόρυφη κατασκευή από κύβους που απαιτεί 

ισορροπία και συντονισµό ( εννιά κύβους). 

Μπορεί να τοποθετήσει κλιµακωτά µεγέθη στη σειρά. 

Χρησιµοποιεί αντιπροσωπευτική σκέψη σε κατασκευές. 

48-60 µήνες  Μπορεί να φτιάξει σύνθετες κατασκευές µε κάθετους, οριζόντιους και 

συµµετρικούς τρόπους. 

Μπορεί να ολοκληρώνει χωρική και αναπαραστατική σκέψη σε λύσεις προβληµάτων. 

  (Προσαρµοσµένο από τους Clark et al., 1984, Cohen & Gross,1979, Kusmierek et al., 

1986) 

  

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ  ∆ΙΑΚΡΙΣΗΣ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ 

2-6 µήνες Αναπτύσσει αίσθηση διαφορετικότητας µεταξύ του εαυτού του και της µητέρας 

του.  

9-12 µήνες     Συνδυάζει σχετικά αντικείµενα. 

15-18 µήνες Αρχίζει αυθόρµητα να οµαδοποιεί αντικείµενα που µοιράζονται φυσικές ή 

λειτουργικές οµοιότητες. 

Ταιριάζει αντικείµενα µε σχετικά κοµµάτια (στρογγυλό καπάκι πάνω στην κούπα τσαγιού). 

16-19 µήνες   ∆ιακρίνει τον κύκλο και το τετράγωνο πάνω στον πίνακα σχηµάτων. 

24-27 µήνες   Ταιριάζει αντικείµενα από το χρώµα, το σχήµα και το µέγεθος. 

Αναγνωρίζει τη σχέση κοµµάτι - αντικειµένου (µπορεί να αναγνωρίζει τα κοµµάτια και τα 

αντικείµενα µε τα οποία πάνε). 

∆ιακρίνει µεγέθη (µπορεί να τοποθετεί τέσσερα κουτιά το ένα µέσα στο άλλο). 

24-36 µήνες   ∆ιακρίνει τον κύκλο, το τετράγωνο και το τρίγωνο. 

Ταιριάζει το αντικείµενο µε την εικόνα του αντικείµενου. 

Ταιριάζει την εικόνα του αντικειµένου µε µια άλλη εικόνα του αντικειµένου. 

30-33 µήνες   Ταιριάζει αντικείµενα που έχουν την ίδια λειτουργία (χτένα και βούρτσα). 

36-48 µήνες   Μπορεί να επιλέγει µε ένα κριτήριο (σχήµα ή χρώµα) χωρίς να 

µπερδεύεται . 

48-60 µήνες   Μπορεί να επιλέγει αντικείµενα από το µέγεθος (µεγάλο, µεσαίο, µικρό). 

Μπορεί να επιλέγει µια οµάδα αντικειµένων σε κατηγορίες (παιχνίδια, τρόφιµα, ζώα). 

Ταιριάζει ή αναγνωρίζει βασικά σύµβολα . 

Αναγνωρίζει το δεξί και το αριστερό. 

Μπορεί να συναρµολογεί σύνθετα παζλ. 

Μπορεί να χτίζει περίπλοκές συµµετρικές ή ασύµµετρες κατασκευές κύβων. 
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60-72 µήνες   Μπορεί να αναγνωρίζει αντικείµενα που δεν ανήκουν σε µια οµάδα . 

Μπορεί να αναγνωρίζει αφηρηµένα χαρακτηριστικά . 

Ταιριάζει γράµµατα . 

∆ιακρίνει και ονοµάζει γράµµατα . 

   (Προσαρµοσµένο από τους Clark et al., 1984, Cohen & Gross, 1979, Kusmierek et al., 

1986) 

 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ  ΕΝΑ  ΠΡΟΣ  ΕΝΑ 

24-36 µήνες   Μπορεί να µετρήσει µηχανικά µέχρι το πέντε. 

Καταλαβαίνει την έννοια του ένα . 

Μπορεί να µετρήσει δύο - τρία αντικείµενα . 

36-48 µήνες   Μπορεί να αθροίζει µέχρι πέντε αντικείµενα . 

48-60 µήνες   Μπορεί να αθροίζει µέχρι δέκα αντικείµενα . 

Καταλαβαίνει το «περισσότερο», «λιγότερο», «ίδιο». 

Μπορεί να µετρά αντικείµενα, απαριθµώντας κάθε αντικείµενο µια φορά . 

Αναγνωρίζει και ονοµάζει αριθµούς. 

Μπορεί να ταιριάζει τον αριθµό των αντικειµένων σε µια σειρά στον σωστό αριθµό. 

Καταλαβαίνει την έννοια του µηδέν. 

    (Προσαρµοσµένο από τους Cohen & Gross, 1979)       

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ  

36-42 µήνες  Καταλαβαίνει το µεγάλο, το µικρό. 

36-48 µήνες  Καταλαβαίνει ερωτήσεις για το τι πρόκειται να συµβεί µετά . 

36-52 µήνες  Καταλαβαίνει το ψηλό, το κοντό. 

42-52 µήνες  Καταλαβαίνει το ψηλότερο, µεγαλύτερο, χαµηλότερο, µικρότερο. 

48-60 µήνες  Μετράει αντικείµενα σε σειρά µε ένα προς ένα αντιστοιχία . 

Μπορεί να τοποθετήσει τρεις εικόνες σε σειρά για να πει µια ιστορία . 

Γνωρίζει τη σειρά για να διαβάσει ένα βιβλίο, από αριστερά προς δεξιά και από πάνω προς 

τα κάτω. 

Γνωρίζει το πρώτο, το τελευταίο, το µεσαίο. 

62-72 µήνες Μπορεί να τοποθετήσει αντικείµενα στη σειρά από το χαµηλότερο στο 

ψηλότερο και το µικρότερο στο µεγαλύτερο. 

Αναγνωρίζει το πρώτο, το τελευταίο, το µεσαίο. 

Συνενώνει γράµµατα σε λέξεις. 

    (Προσαρµοσµένο από τους Clark et al., 1984, Cohen & Gross, 1979, Kusmierek et al., 

1986) 
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ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ  ΣΧΕ∆ΙΟΥ  

12-24 µήνες   Μιµείται µουτζουρώµατα . 

24-30 µήνες   Μιµείται µια κάθετη µολυβιά, οριζόντιες γραµµές, κυκλικές µολυβιές. 

30-36 µήνες   Μιµείται έναν σταυρό. 

Σχεδιάζει γραµµές και τόξα αυθόρµητα . 

Φτιάχνει τα πρώτα µη αναγνωρίσιµα αυθόρµητα σχέδια . 

36-48 µήνες   Σχεδιάζει κύκλο. 

Σχεδιάζει το πρόσωπο ενός ατόµου. 

48-60 µήνες   Σχεδιάζει µια φιγούρα µπαστούνι. 

Αντιγράφει τετράγωνο, τρίγωνο, ρόµβο. 

Αντιγράφει διαγώνιες και V µολυβιές. 

Προσθέτει κορµό και βραχίονα σε ένα άτοµο. 

Σχεδιάζει αναγνωρίσιµα αντικείµενα χωρίς πρότυπο. 

Αντιγράφει το όνοµα του στο σύνολο µε ακανόνιστα γράµµατα . 

Αντιγράφει αριθµούς ακανόνιστα . 

60-72 µήνες   Αντιγράφει ορθογώνιο. 

Αντιγράφει γράµµατα και αριθµούς µε περισσότερη ακρίβεια, αλλά ακόµη έχει πολλά 

λάθη. 

  (Προσαρµοσµένο από τους Clark et al., 1984, Cohen & Gross, 1977, kusmierek et al., 

1986)  
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(Linder, 1993: 150-152) 

 
ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ/ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΡΟΥ 

6 µήνες +  Επιδεικνύει εξερεύνηση και περιέργεια στην διερεύνηση σύνθετου 

αντικειµένου που δεν είναι τόσο προκλητικό γνωστικά ή κινητικά 

9 µήνες +    Εξασκεί ικανότητες επανειληµµένα και επιτυγχάνει σε : 

                    1) αιτία-αποτέλεσµα παιχνίδια 

                    2) συνδυαστικές εργασίες (τοποθετεί ξύλινα καρφιά σε τρύπες) 

                    3) εργασίες που απαιτούν να βρει ένα παιχνίδι πίσω από ένα εµπόδιο 

12 µήνες + Χαµογελάει σε αυτοδηµιουργικούς στόχους 

15 µήνες + Είναι επίµονο στη συµπλήρωση πολυµερών εργασιών 

                    1) συνδυαστικές εργασίες (βάζει στη σειρά, ταξινοµεί, διαλέγει) 

                    2) εργασίες µε διάφορα παιχνίδια, όπως ταµειακή µηχανή, ξεκλειδώµατα 

24 µήνες +  Αναγνωρίζει τα κριτήρια των ενηλίκων και διορθώνει τον εαυτό του 

36 µήνες +  Προτιµά προκλητικές εργασίες όταν του δίνεται επιλογή ανάµεσα σε σχετικά 

εύκολες ή δύσκολες εργασίες 

(Προσαρµοσµένο από τους Kusmierek, Cunningham, Fox-Gleason & Lorenzini, 1986, 

Morgan & Harmon, 1984) 

 

ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ, ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ   

5-8 µήνες  ∆είχνει δραστήρια διάκριση για τους άγνωστους 

6-8 µήνες  Αναγνωρίζει τον εαυτό του στον καθρέφτη 

7-8 µήνες ∆είχνει ξεχωριστή εξάρτηση στη µητέρα- θέλει φαγητό, προσοχή, παρακίνηση 

και έγκριση από αυτήν, ακόµα και αν οι άλλοι είναι διαθέσιµοι 

Εφόσον το παιδί βλέπει τους γονείς παίζει ευχάριστα. Αν οι γονείς φύγουν από το 

δωµάτιο, το παιδί κλαίει και προσπαθεί να ακολουθήσει 

8-10 µήνες ∆είχνει ήπιο µε λίγη ανησυχία στο χωρισµό   

10-12 µήνες  Η περίοδος ντροπαλότητας πέρασε, ανυπόµονο να βγει στον κόσµο 

∆ιακρίνει τον εαυτό του από τους άλλους 

Αντιδρά απότοµα στον χωρισµό από τους γονείς 

Αντιδρά στα συναισθήµατα που εκφράζουν οι γονείς και οι άλλοι 

12-15 µήνες  Χρησιµοποιεί τη µητέρα για συναισθηµατικό «ανεφοδιασµό» 

15-18 µήνες Μετακινείται/αποµακρύνεται από τους γονείς  

18-24 µήνες  Απαιτεί εγγύτητα σε οικείους ενήλικες 

ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΕΣ ΝΟΡΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
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Εναλλάσσεται ανάµεσα στην προσκόλληση και στην αντίδραση οικείων ενηλίκων 

Αναφέρει τον εαυτό του µε το όνοµα του 

Συνειδητό για τις πράξεις του σαν να σχετίζονται µε την έγκριση ή την επιδοκιµασία των 

ενηλίκων. 

24-30 µήνες  Ντροπαλό µε ξένους, ειδικά τους ενήλικες. Μπορεί να κρύβεται πίσω από 

τους γονείς του όταν το συστήνουν σε ξένους ενήλικες.  

Κάνει επίµονες/συχνές απαιτήσεις στην προσοχή των γονέων 

Προσκολλάται δυνατά στους γονείς µε αγάπη/στοργή, κούραση/κόπωση και φόβο 

30-36 µήνες  Αναγνωρίζει τον εαυτό του στις φωτογραφίες 

Κατανοεί τις ανάγκες των άλλων ατόµων 

36-48 µήνες  Μπορεί να απαντήσει αν είναι αγόρι ή κορίτσι 

Χωρίζεται από τους γονείς χωρίς να κλαίει 

Απολαµβάνει άλλα παιδιά στο παιχνίδι 

48-60 µήνες  Μπορεί να εξερευνήσει τη γειτονιά ασυνόδευτο 

∆υνατή αίσθηση της οικογένειας και του σπιτιού, αναφέρει τους γονείς σαν εξουσίες. 

(Προσαρµοσµένο από τους Cohen & Gross, 1979, Emde, Gaensbauer & Harmon, 1981, 

Foley & Hobin, 1981) 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΧΙΟΥΜΟΡ 

4-12 µήνες  Το παιδί χαµογελά, µετά γελά στα σωµατικά παιχνίδια και στις 

προβλεπόµενες πράξεις των αντικειµένων 

12-18 µήνες  Το παιδί γελά σε αταίριαστα/ασύµφωνα γεγονότα (φοράει ένα µπολ σαν 

καπέλο) 

12 µήνες +  Το παιδί γελά σε γεγονότα που αποκλίνουν απότοµα/γρήγορα από τις 

καθηµερινές εµπειρίες 

18-24 µήνες  Το παιδί γελά στην αταίριαστη περιγραφή των αντικειµένων και γεγονότων 

(να ονοµάζει τη µύτη µε αυτί) 

24-36 µήνες Το παιδί γελά µε συνδυασµούς από αταίριαστα γεγονότα και χρήση λέξεων 

(να αρµέγει ένα σκύλο) 

36-60 µήνες Το παιδί γελά σε συγκεκριµένα, αντιληπτά αταίριαστα γεγονότα και 

διαστρέφει τις οικείες όψεις και ήχους (οµοιοκατάληκτες και ανόητες λέξεις) 

60-72 µήνες  Το παιδί γελά µε τις πολύπλοκες έννοιες των λέξεων 

(Προσαρµοσµένο από τον McGhee, 1979) 

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΜΗΛΙΚΟΥΣ 

6-8 µήνες  Οι αλληλεπιδράσεις από βρέφος σε βρέφος αυξάνονται/εµπλουτίζονται 

9-12 µήνες  Ανταποκρίνεται διαφορετικά σε παιδιά και σε ενήλικες 



  Αξιολόγηση Βασισµένη στο Παιχνίδι – Transdisciplinary Play Based Assessment 
 

Παράρτηµα ΙΙ 
170

12 µήνες +  Αρχίζει να προτιµά τις αλληλεπιδράσεις µε τους συνοµήλικους 

12-15 µήνες  Έρχεται σε επαφή µε ένα συνοµήλικο επικεντρώνοντας γύρω από ένα 

αντικείµενο 

15-18 µήνες Απλές πράξεις και τυχαίες ανταποκρίσεις ανάµεσα σε συνοµηλίκους 

18-24 µήνες  Περνάει περισσότερο οµαδικό χρόνο σε µοναχική δραστηριότητα, 

παρακολουθεί τα άλλα παιδιά 

Οι αλληλεπιδραστικές ακολουθίες γίνονται µεγαλύτερες µέχρι το µοίρασµα ρόλων και η 

προτεραιότητα να γίνουν φανερές  

24 µήνες +  Έντονη παρατηρητικότητα των συνοµηλίκων 

Το παιδί µιµείται τους συνοµήλικους 

Το παιδί παρακολουθεί, δείχνει, παίρνει τα παιχνίδια από ένα άλλο παιδί 

24-30 µήνες  Επικρατεί παράλληλο, µη αλληλεπιδραστικό παιχνίδι 

24-48 µήνες  Η επιθετικότητα αυξάνεται, έπειτα φθίνει/ελαττώνεται (αλλά σε καµιά 

στιγµή δεν υπερβαίνει/ξεπερνά θετικές ή ουδέτερες αλληλεπιδράσεις) 

30-36 µήνες  Παίζει καλά µε δύο ή τρία παιδιά στην οµάδα 

Επικρατεί το συσχετιστικό παιχνίδι 

36 µήνες + Παίζει αυθόρµητα µε άλλα παιδιά σε σύνθετη λεκτική επικοινωνία 

Αυξάνεται/µεγαλώνει το ακροβατικό παιχνίδι 

36-48 µήνες  Ξεκινά το συνεργατικό παιχνίδι 

Το οµαδικό παιχνίδι αντικαθιστά το παράλληλο παιχνίδι 

48 µήνες +  Προτιµά να παίζει µε άλλα παιδιά παρά να παίζει µόνο, εκτός αν απορροφάτε 

σε µια εργασία  

48-60 µήνες Οι αλληλεπιδράσεις µε τους συνοµήλικους χαρακτηρίζονται από 

οµιλία/διάλογο, χαµόγελο, γέλιο, παιχνίδι 

Ξεκινά οµαδικά παιχνίδια µε απλούς κανόνες  

∆είχνει ενδιαφέρον και συµπάθεια για τους άλλους στην οµάδα 

60-72 µήνες  Κατανοεί τους κανόνες για δίκαιο παιχνίδι 

Του αρέσουν ανταγωνιστικά παιχνίδια 

(Προσαρµοσµένο από τους Cohen & Gross, 1979, Hartup, 1978, Mueller & Lucas, 1975) 

 

 



 

 

 

 
Φύλλα παρατήρησης της έρευνας 
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ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΓΝΩΣΤΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Ονοµατεπώνυµο παιδιού:.....................................................Ηµεροµηνία γέννησης:............... Ηλικία: ......... 

Επιστηµονικός κλάδος  ή τίτλος δουλειάς:...................................................Ηµεροµηνία εκτίµησης:............ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ 

 

 

1. Εξερευνητικό : Όταν το παιδί εξερευνά µε τις αισθήσεις του τα διάφορα παιχνίδια-

αντικείµενα.  

 

2. Λειτουργικό: ∆ραστηριότητα : Θα δείχνουµε διάφορα αντικείµενα στο παιδί 

και θα το ρωτάµε γιατί τα χρησιµοποιούµε. 

∆ηλαδή : Θα δείξω στο παιδί το πιρούνι και θα το ρωτήσω: Τι είναι αυτό; 

Μετά αφού απαντήσει θα το ρωτήσω : Και τι κάνουµε µε αυτό; (τρώµε). 

Μετά θα του δείξω το ποτήρι και θα ρωτήσω: Τι είναι αυτό; Και τι κάνουµε 

µε αυτό; (πίνουµε νερό). Μετά θα του δείξω το µαρκαδόρο και θα ρωτήσω: 

Τι είναι αυτό; Και τι κάνουµε µε αυτό; (ζωγραφίζουµε). Μετά θα του δείξω 

το σκαλιστήρι και θα ρωτήσω: Τι είναι αυτό; Και τι κάνουµε µε αυτό; 

(σκάβουµε). Τέλος, θα του δείξω τη χτένα και θα ρωτήσω: Τι είναι αυτό; Και 

τι κάνουµε µε αυτό; (χτενιζόµαστε).  

 

3. Εποικοδοµητικό: ∆ραστηριότητες σχετικές µε τα τουβλάκια, τα Lego, τα παζλ.  

 

4. Συµβολικό: ∆ραστηριότητα: Το παιδί (κορίτσι) θα µιµηθεί ότι είναι µητέρα 

και θα του πούµε: Μπορείς να πας το µωρό βόλτα µε το καρότσι, να το 

ταΐσεις , να το κάνεις µπάνιο και να το κοιµίσεις. Αντίστοιχα για το αγόρι θα 

του πούµε: Μπορείς να κάνεις ότι είσαι γιατρός και εξετάζεις έναν ασθενή.  

 

 

5. Παιχνίδι  µε κανόνες: ∆ραστηριότητα: θα παίξουµε µε το παιδί ένα απλό 

επιτραπέζιο παιχνίδι µε ένα ζάρι και δύο πούλια . Θα εξηγήσουµε στο παιδί 

τους κανόνες, ότι θα ρίχνουµε το ζάρι και όποιος φτάσει πιο γρήγορα στον 

τερµατισµό είναι ο νικητής.  ∆ηλαδή θα πούµε στο παιδί : Τώρα θα παίξουµε 

ΦΥΛΛΟ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ  ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 
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ένα πολύ ωραίο παιχνίδι που παίζεται µόνο µε δύο άτοµα. Ο καθένας έχει 

ένα πιόνι και προχωράει πάνω στα τετραγωνάκια τόσες φορές όσες φέρει µε 

το ζάρι. Αυτός που θα φτάσει στο τέλος θα είναι ο νικητής. Όποιος φέρει το 

µεγαλύτερο αριθµό µε το ζάρι θα παίξει και πρώτος. Ας ξεκινήσουµε. 

 

6. Παιχνίδι µε έντονη σωµατική δραστηριότητα: Αν το παιδί κάνει τούµπες, 

σκαρφαλώνει, τρέχει πάνω-κάτω και γενικά κινείται µε ένα παιχνιδιάρικο τρόπο 

δράσης.  

 

 

2)  ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

Α) Προτιµήσεις 

1. Χρόνος ανά δραστηριότητα : 

 

2. Μεγαλύτερες σε διάρκεια  ευχάριστες δραστηριότητες : 

 

3. Μικρότερες σε διάρκεια ευχάριστες δραστηριότητες             (κυκλώστε  µία): 

α. Οπτική                                               γ. Απτική 

β. Ακουστική                                         δ. Προθαλαµιαία 

 

Β) Τόπος ελέγχου 

1. Προτροπή ή ενίσχυση: 

 

     2.   Είδος  ενίσχυσης          (κυκλώστε αυτά που ταιριάζουν): 

           α. Λεκτική                        β. Σωµατική                           γ. Άλλη 

 

     3.   Αφηρηµάδα                  (κυκλώστε αυτά που ταιριάζουν): 

           α. Οπτικό ερέθισµα                                       γ. Κοντινές δραστηριότητες 

 

           β. Ακουστικό ερέθισµα                                 δ. Άνθρωπος 
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3)   ΠΡΩΙΜΗ  ΧΡΗΣΗ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

 

Α) Είδος και σειρά γνωστικών σχηµάτων 

 

1. Χαµηλού επιπέδου γνωστικά σχήµατα : 

 

2. Πιο σύνθετα προσαρµοστικά γνωστικά σχήµατα : 

 

3. Ποικιλία γνωστικών σχηµάτων : 

 

4. Συχνότητα ποικίλων γνωστικών σχηµάτων : 

 

 

Β) Χρήση και γενίκευση γνωστικού σχήµατος 

 

     1. Γνωστικά σχήµατα που χρησιµοποιούνται αυθόρµητα (κυκλώστε αυτά που 

ταιριάζουν): 

 

           α. Ανεµπόδιστη χρήση µε όλα τα αντικείµενα 

 

           β. Επιλεκτική κατάλληλη χρήση 

 

           γ. Γενίκευση µε παρόµοια αντικείµενα 

 

2. Χρήση γνωστικού σχήµατος µετά από διαµόρφωση : 

 

α. Υψηλού επιπέδου γνωστικά σχήµατα : 

 

 β. Απαραίτητη προτροπή: 

 

Γ) Σύνδεση γνωστικών σχηµάτων 

 

1. Συµπεριφορές σε µια σχετική ακολουθία : ∆ραστηριότητα : Μπορείς να κάνεις 

ότι βάζεις τσάι από την κανάτα στο φλιτζάνι, το ανακατεύεις µε το 

κουταλάκι και το πίνεις.  

2. Γεγονότα σε αναπαραστατικό παιχνίδι «σεναρίου» : ∆ραστηριότητα: Μπορείς να 

πάρεις µια κούκλα, να την κάνεις ότι ετοιµάζει γεύµα, το σερβίρει, πλένει τα 
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πιάτα και πηγαίνει για ύπνο. Για το αγόρι : Μπορείς να πάρεις την 

οδοντόβουρτσα, να βγάλεις το καπάκι, να βάλεις οδοντόκρεµα, να 

βουρτσίσεις τα δόντια µιας κούκλας και να της δώσεις νερό;   

 

4)   ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι 

 

 

Α) Συµβολική χρήση αντικειµένων 

 

 1. Να αφαιρεί µια έννοια   (κυκλώστε ένα): 

        α. Απαραίτητα πραγµατικά αντικείµενα       γ. Υποκατάστατα µη ρεαλιστικά 

αντικείµενα  

         

        β. Υποκατάστατα ρεαλιστικά αντικείµενα                 δ. Προσποιητά αντικείµενα 

 

∆ραστηριότητα : Την ώρα που το παιδί παίζει στο κουκλόσπιτο του λέµε: Μπορείς 

να κοιµίσεις την κούκλα; ∆εν έχει όµως κρεβάτι. Πού θα κοιµηθεί τώρα; Βρες ένα 

κρεβάτι. Στη συνέχεια θα του πούµε: Η κούκλα δεν έχει πώς να σκεπαστεί και 

κρυώνει. Βρες κάτι να τη σκεπάσεις. ∆εν έχει ούτε µαξιλάρι. Για να βρεις και ένα 

µαξιλάρι.  

Για το αγόρι: Την ώρα που παίζει µε τα ζωάκια της φάρµας του λέµε : Μπορείς να 

τα ταΐσεις; Τι τρώνε; Για βρες κάτι να τα ταΐσεις γιατί πεινάνε.    

 

Β) Συµβολικό παιχνίδι ρόλων 

 

1. Προσποιητοί ρόλοι σε αναπαραστατικό παιχνίδι : ∆ραστηριότητα : θα 

κατευθύνουµε το κορίτσι στη γωνιά του κουκλόσπιτου και θα του πούµε: 

Μπορείς να κάνεις ότι είσαι δασκάλα ή κοµµώτρια; Στο αγόρι θα πούµε: 

Μπορείς να κάνεις ότι είσαι µανάβης και πουλάς φρούτα ή κηπουρός ή 

γιατρός;    

 

   2.   Κατεύθυνση από προσποιητές πράξεις   (κυκλώστε αυτά που ταιριάζουν): 

 

         α. Εαυτός                β. Αντικείµενο ή παιχνίδι                                   γ. Ενήλικας 

 

 

 

3. Επίδειξη συµπεριφορών µε ρόλους : 
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4. Ικανότητα να διευθύνει το παιχνίδι µε δραστικές φιγούρες : ∆ραστηριότητα : θα 

πούµε στο παιδί: Μπορείς να πάρεις όποιες κούκλες θέλεις και να παίξεις 

την οικογένεια, δηλαδή το µπαµπά, τη µαµά και τα παιδιά.  

Για το αγόρι : Αν θέλεις µπορείς να παίξεις το γιατρό. 

 

 

5. Κατανόηση των συµπεριφορών των χαρακτήρων όταν κατευθύνουν το παιχνίδι : 

 

 

6. Επίπεδο της αλληλεπίδρασης του ρόλου: 

 

 

5)   ΜΙΜΗΣΗ 

 

Α) Επίπεδο µίµησης 

 

1. Απλές ορατές κινήσεις : ∆ραστηριότητα : θα δείχνουµε στο παιδί κάποιες 

απλές κινήσεις µε το σώµα και θα πρέπει να τις µιµηθεί. 1. Θα κλείνω τα 

µάτια µου, 2. θα χαιρετάω µε τα χέρια µου, 3. θα παίζω παλαµάκια, 4. θα 

πιάνω τα αυτιά µου, 5. θα βγάζω τη γλώσσα µου. Θα εξηγήσουµε στο 

παιδί: Θα κάνω κάποια πράγµατα µε το πρόσωπο µου και τα χέρια µου και 

θέλω να δω αν µπορείς κι εσύ. Ας ξεκινήσουµε.  

2. Απλές µη ορατές κινήσεις : ∆ραστηριότητα : θα λέω στο παιδί κάτι και πρέπει 

να το µιµηθεί. ∆ηλαδή: Μπορείς να µου δείξεις πώς είναι το πρόσωπο σου 

όταν είσαι χαρούµενο ☺ ; Όταν είσαι λυπηµένο πώς είναι το πρόσωπο σου 

 ; Ενώ όταν είσαι νευριασµένο πώς είναι το προσωπάκι σου  ;  

 

3. Ξεχωριστές µιµήσεις σχεδίου µε χρήση αντικειµένων : ∆ραστηριότητα : θα 

ζωγραφίσουµε  ένα ανθρωπάκι και θα πούµε στο παιδί: Κοίτα προσεκτικά 

πως θα ζωγραφίσω το ανθρωπάκι και τι χρώµατα θα χρησιµοποιήσω γιατί 

µετά θα µου ζωγραφίσεις ένα ίδιο.  

 

4. Σύνθετες µιµήσεις : ∆ραστηριότητα : Θα κόψω τα χαρτόνια και θα φτιάξω 

ένα δέντρο και θα πούµε στο παιδί: Κοίτα προσεκτικά πως θα φτιάξω το 

δεντράκι γιατί µετά θα µου φτιάξεις κι εσύ ένα ίδιο. Θα χρησιµοποιήσουµε 

τα χαρτόνια, το ψαλίδι και µια κόλλα. Πρώτα θα κόψουµε τον κορµό µε το 
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καφέ χαρτόνι και µετά το πράσινο χαρτόνι. Μόλις τα κόψουµε θα πάρουµε 

την κόλλα και θα τα κολλήσουµε.  

 

5. Μίµηση  προσέγγισης επίλυσης προβληµάτων : ∆ραστηριότητα: Θα φτιάξουµε 

µε τα Lego µια κατασκευή και θα πούµε στο παιδί: Κοίτα προσεχτικά πως 

θα το φτιάξω γιατί µετά θέλω να µου το φτιάξεις κι εσύ.  

 

6. Μίµηση  δραµατικής ακολουθίας παιχνιδιού      (κυκλώστε αυτά που ταιριάζουν): 

α. Εξοικειωµένο                                   β. Άγνωστο 

∆ραστηριότητα: θα πούµε στο παιδί: Θα σου δείξω κάτι και θέλω να κάνεις 

το ίδιο. Θα πάρεις την κούκλα-µωρό, θα φτιάξεις γάλα, θα το ταΐσεις, θα 

του χτυπήσεις την πλατούλα για να ρευτεί και θα το κοιµίσεις.  

       Για το αγόρι : Θα σου δείξω κάτι και θέλω να κάνεις το ίδιο. Θα πάρεις το 

αυτοκίνητο, να το πας στο βενζινάδικο, να   βγάλεις την µάνικα,  να του βάλεις 

βενζίνη και να φύγει.   

 

     7.   Μίµηση γνωστικού σχήµατος                 (κυκλώστε αυτά που ταιριάζουν): 

           α. Μέσα στα όρια του δραµατολογίου του παιδιού            β. Μυθιστόρηµα 

           ∆ραστηριότητα : Θα δείξουµε στο παιδί τις κούκλες του κουκλοθέατρου 

και θα του πούµε: Θυµάσαι το παραµύθι µε την Κοκκινοσκουφίτσα (Αν δεν το 

θυµάται θα του πούµε το παραµύθι); Μπορείς τώρα να πάρεις τις κούκλες και να 

µας κάνεις την σκηνή που ο λύκος έφαγε την Κοκκινοσκουφίτσα;  

 

Β) Χρονοµέτρηση µίµησης 

 

1. Πλειοψηφία άµεση; (ναι ή όχι) 

 

2. Πλειοψηφία καθυστερηµένη; (ναι ή όχι) 

 

 

Γ) Παιχνίδι µε σειρά προτεραιότητας   

∆ραστηριότητα 1 : Μπορούµε να κρατάµε µια τράπουλα και να πούµε στο παιδί: 

Θέλεις να παίξουµε χαρτιά; Θα πετάς εσύ ένα χαρτί και µετά εγώ άλλο ένα.  

∆ραστηριότητα 2 : Μπορούµε να παίξουµε τις τηλεφωνήτριες, δηλαδή θα πούµε 

στο παιδί  : Να πάρουµε το τηλέφωνο και να παίξουµε ότι µιλάµε µε όποιον 

θέλουµε;  
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∆ραστηριότητα 3 : Μπορούµε να παίξουµε µπάλα, δηλαδή θα πούµε στο παιδί: 

Θέλεις να πάρουµε τη µπάλα και να παίξουµε; Θα την πετάµε ο ένας στον άλλο, 

µια φορά εσύ και µια φορά εγώ.  

 

     1.   Είδος σειρών µίµησης ή παιχνιδιού µε σειρά   (κυκλώστε αυτά που ταιριάζουν): 

 

           α. Σωµατική κίνηση ή παιχνίδι µε την αφή 

 

           β. Προφορικό µιµητικό παιχνίδι 

 

           γ. Μιµητικό παιχνίδι σε σειρά µε αντικείµενα 

 

           δ. Μιµητικό παιχνίδι µε σειρά σε αναπαραστατικό παιχνίδι 

 

           ε. Μιµητικό παιχνίδι µε σειρά σε παιχνίδια κατασκευών 

 

      

           Παραδείγµατα : 

 

 

2. Τροποποίηση του παιχνιδιού µε σειρά ; (ναι ή όχι) 

 

 

3.   Επαναλαµβανόµενες τροποποιήσεις από άλλους ; (ναι ή όχι) 

 

 

6)   ΕΠΙΛΥΣΗ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

 

Α) Ενδιαφέρον σε αντικείµενα και γεγονότα µε αίτια και συνέπειες 

∆ραστηριότητα 1: Λέµε στο παιδί: Να φτιάξουµε έναν πύργο µε τα τουβλάκια; Θα 

φτιάξεις όµως πολύ ψηλό πύργο, έναν ουρανοξύστη. Θα λέµε στο παιδί να βάζει 

τουβλάκια µέχρι ο πύργος να πέσει.  

∆ραστηριότητα 2: Λέµε στο παιδί: Να φτιάξουµε µια γέφυρα για να περνάνε τα 

αυτοκινητάκια; Μόλις τη φτιάξεις θα κάνουµε δοκιµή αν είναι γερή η γέφυρα. 

Τότε θα πάρουµε ένα φορτηγό που δεν χωράει από τη γέφυρα για να δούµε την 

αντίδραση του παιδιού.  

∆ραστηριότητα 3: Λέµε στο παιδί : Στο κουκλόσπιτο η κούκλα είναι ψηλή και δε 

χωράει από την πόρτα να περάσει. Τι πρέπει να κάνει;  
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∆ραστηριότητα 4: Λέµε στο παιδί: Το ψυγείο στο κουκλόσπιτο χάλασε. Πώς 

µπορείς να το φτιάξεις;  

∆ραστηριότητα 5: Λέµε στο παιδί: Η πόρτα είναι κλειδωµένη, πώς θα την 

ξεκλειδώσουµε;  

 

1. Σωµατικές διαδικασίες ή σωµατική κίνηση για επανάληψη; (ναι ή όχι) 

 

2. Συµπεριφορές στις οποίες µεσολαβεί ένας ενήλικας : 

 

3. Συµπεριφορές στις οποίες µεσολαβεί ένα παιδί : 

 

4. Χρήση αντικειµένου για την επίλυση ενός προβλήµατος : 

 

 Β) Ολοκληρωµένοι στόχοι ; (ναι ή όχι) Ανακαλύπτουν προκλητικά καθήκοντα ; (ναι ή 

όχι) 

   ∆ραστηριότητα : Λέµε στο παιδί: Θέλεις να φτιάξουµε ένα σπίτι µε τα 

τουβλάκια; Μόλις το τελειώσουµε ρωτάω το παιδί: Τι µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε για στέγη στο σπίτι; Πώς µπορούµε να την στερεώσουµε πάνω 

στο σπίτι;  

1. Επαναλαµβανόµενη προσέγγιση; (ναι ή όχι) 

 

2. Εναλλακτικές προσεγγίσεις; (ναι ή όχι) 

 

3. Απόδειξη προχωρηµένου γνωστικού σχήµατος   (κυκλώστε αυτά που ταιριάζουν): 

α. Σωµατική έρευνα             β. Οπτική εξερεύνηση               γ. Λεκτική 

µεσολάβηση 

7)   ∆ΙΑΚΡΙΣΗ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 

 

1. Σύγκριση σχετικών αντικειµένων: ∆ραστηριότητα : θα έχω σε µια µεριά 

διάφορα αντικείµενα και στην απέναντι µεριά διάφορα άλλα και θα ζητήσω 

από το παιδί να τα συσχετίσει. Για παράδειγµα :   Κουτάλι – πιάτο 

                                                                     Πιατάκι – φλιτζάνι 

                                                                     Λαγός – καρότο 

                                                                     Μωρό – µπιµπερό 

                                                                     Μπλούζα – παντελόνι 

      ∆ηλαδή, θα λέω στο παιδί: Βλέπεις αυτά τα αντικείµενα; Έχω βάλει στη µια 

µεριά αυτά τα αντικείµενα και στην άλλη µεριά το ζευγάρι τους, όµως είναι 

ανακατεµένα. Θέλω να τα πάρεις ένα ένα και να βρεις το ζευγάρι του.  



  Αξιολόγηση Βασισµένη στο Παιχνίδι – Transdiscipliary Play Based Assessment
 

 
Παράρτηµα ΙΙΙ 

179

 

2. Σύγκριση όµοιων αντικειµένων: ∆ραστηριότητα : Μέσα σε µια κούτα έχουµε 

διάφορες οµάδες αντικειµένων και ζητάµε από το παιδί να µας τις 

ξεχωρίσει. Για παράδειγµα αυτοκινητάκια, φρούτα, κουζινικά (πιατάκια), 

τουβλάκια, ζωάκια, µαρκαδόρους. Θα λέµε στο παιδί: Μέσα σ’ αυτή την 

κούτα κάποιος έριξε διάφορα αντικείµενα. Μέσα υπάρχουν αυτοκινητάκια, 

φρούτα, πιατάκια, ζωάκια, µαρκαδόροι. Μπορείς να τα βγάλεις και να 

ξεχωρίσεις τα όµοια αντικείµενα;   

 

3. Ταίριασµα στο χώρο: ∆ραστηριότητα : Λέµε στο παιδί: Μπορείς να µου δείξεις 

διάφορα αντικείµενα στο χώρο που να είναι στρογγυλά; Έπειτα θα πούµε 

στο παιδί: Μπορείς να βρεις τη θέση διαφόρων αντικειµένων που 

βρίσκονται µέσα στην αίθουσα:    

- Τι έχουµε πάνω στο τραπέζι; 

- Πού είναι τα χρώµατα της ζωγραφικής; 

- Βάλε το καλαθάκι κάτω από την καρέκλα. 

- Βάλε το φορτηγό αυτοκίνητο πίσω από το επιβατηγό. 

- Βάλε την κούκλα µπροστά από το τραπέζι. 

- Βάλε το ποδηλατάκι µακριά από το κουκλόσπιτο.  

 

4. Ταξινόµηση ή ταίριασµα από το χρώµα : ∆ραστηριότητα : Λέµε στο παιδί: 

Μπορείς να µου δείξεις διάφορα αντικείµενα που έχουν κόκκινο χρώµα, 

πράσινο, µπλε και κίτρινο (για να δούµε αν κατανοεί την έννοια των 

χρωµάτων). Έπειτα θα του λέµε: Φτιάξε τώρα έναν κόκκινο πύργο, 

πράσινο, µπλε και κίτρινο.  

 

5. Ταξινόµηση ή ταίριασµα από το σχήµα : ∆ραστηριότητα : Το παιδί θα 

τοποθετήσει τα σχήµατα (τετράγωνο, τρίγωνο, κύκλος) στο κουτί που τους 

αντιστοιχεί. ∆ηλαδή θα λέµε στο παιδί: Βλέπεις αυτό το κουτί; Πρέπει να 

βάλεις µέσα τα σχήµατα από την τρύπα που χωράνε.  

 

6. Ταξινόµηση ή ταίριασµα από το µέγεθος : ∆ραστηριότητα : Το παιδί θα 

στοιβάζει τα τουβλάκια σε µικρά και µεγάλα.  ∆ηλαδή θα του πούµε: Θα 

πάρεις τα τουβλάκια και θα φτιάξεις ένα πύργο µόνο µε τα µικρά τουβλάκια 

και µετά θα µου φτιάξεις ένα πύργο µόνο µε τα µεγάλα τουβλάκια.  

 

7. Τοποθέτηση σε σειρά µεγέθους : ∆ραστηριότητα : Θα τοποθετήσουµε µπροστά 

στο παιδί σχήµατα διαφορετικού µεγέθους και θα του πούµε: Μπορείς να  
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τοποθετήσεις τα σχήµατα από το µικρότερο στο µεγαλύτερο; Μετά θα τα 

βάλεις από το µεγαλύτερο στο µικρότερο;   

 

8. Ταξινόµηση ή ταίριασµα από κάποια λειτουργία : ∆ραστηριότητα : Θα πούµε στο 

παιδί: Μπορείς να βρεις µερικά αντικείµενα που κυλούν; (π.χ. µπαλάκια, 

αυτοκίνητα, µηχανές, ποδήλατο, καροτσάκι)  

 

9. Ταξινόµηση  ή ταίριασµα από σύνθετη λειτουργική σχέση: ∆ραστηριότητα : Θα 

έχουµε µέσα σε ένα κουτί διάφορες οµάδες µουσικών οργάνων, έγχορδα 

και κρουστά, και θα πούµε στο παιδί: Μπορείς να ξεχωρίσεις τα µουσικά 

όργανα; (έγχορδα: κιθάρες, κρουστά: τύµπανα, µαράκες).    

 

10. Αναγνώριση αντικειµένων από χαρακτηριστικά γνωρίσµατα 

α. Απλά χαρακτηριστικά:                                       β.  Πολλαπλά χαρακτηριστικά: 

           ∆ραστηριότητα : θα δείχνουµε στο παιδί διάφορα σχήµατα διαφορετικού 

χρώµατος και µεγέθους και θα του ζητάµε να τα αναγνωρίσει π.χ. αυτό είναι ένα 

µεγάλο, κόκκινο τετράγωνο. ∆ηλαδή θα λέµε στο παιδί: Μπορείς να µου πεις αυτό 

τι σχήµα έχει, τι χρώµα έχει κι αν είναι µεγάλο ή µικρό;   

 

11. Ταίριασµα απλών κοµµατιών ή σχεδίων : ∆ραστηριότητα : Θα λέµε στο παιδί: 

Μπορείς να φτιάξεις αυτό το παζλ (10 κοµµατιών).  

 

12. Ταίριασµα πιο σύνθετων κοµµατιών ή σχεδίων : ∆ραστηριότητα : Θα λέµε στο 

παιδί: Μπορείς να φτιάξεις αυτό το παζλ (20 κοµµατιών).  

 

13. Οµαδοποίηση ή χαρακτηρισµός εντός συστηµάτων : ∆ραστηριότητα : θα 

δείχνουµε στο παιδί διάφορα φρούτα (µήλο, πορτοκάλι, αχλάδι, µπανάνα, 

κεράσι, φράουλα) και ζώα (γάτα, σκύλος, κότα, κουνέλι, πρόβατο, 

γάιδαρος) και θα του ζητήσουµε να µας λέει τι είναι το καθένα. ∆ηλαδή θα 

του λέµε: Τι είναι αυτό; Στη συνέχεια θα τα τοποθετήσουµε όλα µπροστά 

του και θα του πούµε: Τώρα µπορείς να ξεχωρίσεις τα ζώα και τα φρούτα 

και να µου πεις πάλι τι είναι το καθένα;  
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8)   ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ  ΕΝΑ  ΠΡΟΣ  ΕΝΑ 

 

 

Α) Κατανόηση της έννοιας των αριθµών 

 

1. Μετράει ασυνεχή αντικείµενα µε σωστό αριθµό; (ναι ή όχι) ∆ραστηριότητα : Θα 

τοποθετήσουµε µπροστά στο παιδί διαφορετικά αντικείµενα (µέχρι 10) και 

θα του πούµε: Μπορείς να µετρήσεις τα αντικείµενα για να δούµε πόσα 

είναι;   

2. Μετράει µηχανικά ; (ναι ή όχι) ∆ραστηριότητα : θα πούµε στο παιδί: Σου 

αρέσουν οι αριθµοί; Θα µου µετρήσεις µέχρι εκεί που ξέρεις;  

 

Β) Σύγκριση ποσοτήτων – µεγεθών : ∆ραστηριότητες : 

- µικρό/µεγάλο: θα δείξουµε στο παιδί ένα µικρό και ένα µεγάλο τουβλάκι και θα 

το ρωτήσουµε: Ποιο είναι πιο µεγάλο τουβλάκι και ποιο είναι πιο µικρό;  

- ένα/πολλά: θα δείξουµε στο παιδί δύο κόκκινα τουβλάκια και πολλά µπλε και 

θα το ρωτήσουµε: Ποια τουβλάκια είναι πιο πολλά, τα κόκκινα ή τα µπλε; Μετά θα 

βγάλουµε ένα κόκκινο τουβλάκι και θα µείνει µόνο ένα και θα ρωτήσουµε το 

παιδί: Πόσα κόκκινα τουβλάκια έµειναν τώρα;  

-  περισσότερα/λιγότερα : θα δείξουµε στο παιδί µερικούς µαρκαδόρους και 

µερικά τουβλάκια και θα το ρωτήσουµε: Ποια είναι περισσότερα τα τουβλάκια ή 

οι µαρκαδόροι; Ποια είναι λιγότερα τα τουβλάκια ή οι µαρκαδόροι;   

- ίσα/άνισα : θα δείξουµε στο παιδί δύο τρίγωνα και θα το ρωτήσουµε: Βλέπεις 

αυτά τα δύο τρίγωνα; Είναι ίσα µεταξύ τους;  Έπειτα θα του δείξουµε ένα 

τετράγωνο και ένα τρίγωνο και θα το ρωτήσουµε: Βλέπεις αυτά τα δύο σχήµατα; 

Αυτά είναι ίσα µεταξύ τους;   

 

 

Γ) Κατανόηση της µέτρησης µεγεθών : ∆ραστηριότητες : 

- βαρύ/ελαφρύ: θα δώσουµε στο παιδί ένα µαξιλαράκι και ένα σίδερο και θα το 

ρωτήσουµε: Ποιο είναι πιο βαρύ, το µαξιλάρι ή το σίδερο; Ποιο είναι πιο ελαφρύ, 

το µαξιλάρι ή το σίδερο;   

- άδειο/γεµάτο: θα δώσουµε στο παιδί ένα άδειο και ένα γεµάτο ποτήρι και θα το 

ρωτήσουµε; Ποιο ποτήρι είναι άδειο και ποιο ποτήρι είναι γεµάτο; 

- κοντό/µακρύ: θα δώσουµε στο παιδί ένα κοντό και ένα µακρύ σκοινί και θα το 

ρωτήσουµε: Ποιο σκοινί είναι πιο κοντό και ποιο σκοινί είναι πιο µακρύ; 
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- ζεστό/κρύο: θα πούµε στο παιδί να ακουµπήσει το καλοριφέρ και το τζάµι και 

θα το ρωτήσουµε: Ποιο είναι πιο ζεστό, το καλοριφέρ ή το τζάµι;  Ποιο είναι πιο 

κρύο, το καλοριφέρ ή το τζάµι;   

 

 

 

 

∆) Αντιστοιχία ένα προς ένα µε λέξεις και εικόνες : 

 

1. Εικόνες σε βιβλία : ∆ραστηριότητα : θα δώσουµε στο παιδί  ένα 

εικονογραφηµένο παραµύθι («Η Χιονάτη και η 7 νάνοι) και θα του 

ζητήσουµε να το διαβάσει. ∆ηλαδή θα του πούµε: Βλέπεις αυτό το 

παραµύθι; Με τη βοήθεια των εικόνων που έχει µέσα θα το διαβάσουµε 

µαζί.  

 

2.  Λέξεις µε κοινά αντικείµενα : ∆ραστηριότητα : θα δείχνουµε στο παιδί διάφορα 

κουτιά από γνωστά προϊόντα, όπως γάλα, πορτοκαλάδα, σοκολάτα, 

οδοντόκρεµα, σαµπουάν, και θα λέµε στο παιδί: Βλέπεις αυτό το αντικείµενο; 

Μπορείς να µας πεις τι είναι;    

 

 

 

9)   ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 

 

 

Α) Απόδειξη της ικανότητας ακολουθίας : 

  

1. Έννοιες : 

 

α. Αριθµός : ∆ραστηριότητα : Θα πούµε στο παιδί: Μπορείς να µετρήσεις και 

να µου δείξεις στις καρτέλες τους αριθµούς από το µικρότερο στο 

µεγαλύτερο; 

 

β. Μέγεθος : ∆ραστηριότητα : Θα πούµε στο παιδί: Θα φτιάξεις µε τα 

τουβλάκια δύο πύργους και θα τους τοποθετήσεις από το χαµηλότερο στον 

ψηλότερο.  
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γ. Αισθητήρια εισαγωγή : ∆ραστηριότητα : Θα δώσουµε στο παιδί το τύµπανο 

και θα του ζητήσουµε: Μπορείς να χτυπάς δυνατά το µουσικό όργανο και 

σιγά-σιγά να παίζεις πιο απαλά;   

 

2. Ιστορίες: ∆ραστηριότητα : δείχνουµε στο παιδί τρεις εικόνες από κάποιο 

κινούµενο σχέδιο που απεικονίζει η καθεµία κάποια σκηνή και λέµε στο 

παιδί: Βλέπεις αυτές τις τρεις εικόνες; Μπορείς να τις βάλεις στη σειρά;   

 

α. Σε δραµατικό παιχνίδι: 

 

β. Μέσω εικόνων σε βιβλία: 

 

3. Χρόνος: ∆ραστηριότητα : ∆είχνουµε στο παιδί τέσσερις κάρτες µε τις εποχές 

και του ζητάµε να µας τις βάλει στη σειρά ή τέσσερις κάρτες µε το πέρασµα 

της µέρας σε νύχτα (πρωί-µεσηµέρι-απόγευµα-βράδυ). ∆ηλαδή λέµε στο 

παιδί: Βλέπεις αυτές τις εικόνες; Μπορείς να σκεφτείς και να τις βάλεις στη 

σειρά τους; 

 

α. Σε δραµατικό παιχνίδι:  

 

β. Σε συζήτηση: 

 

10)   ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ  ΝΑ  ΣΧΕ∆ΙΑΖΕΙ  ΚΑΙ  ΝΑ  ΖΩΓΡΑΦΙΖΕΙ 

 

 

Α) Αναπτυξιακό επίπεδο σε γραµµές και σχήµατα : ∆ραστηριότητα : θα ζητήσουµε από 

το παιδί: Μπορείς να µου ζωγραφίσεις µια γραµµή, ένα τετράγωνο, ένα τρίγωνο 

και έναν κύκλο; Αν ξέρεις και κάποιο άλλο σχήµα µπορείς να το ζωγραφίσεις.  

 

 

Β) Αναπτυξιακό επίπεδο σε ανθρώπους ή αντικείµενα : ∆ραστηριότητα : θα ζητήσουµε 

από το παιδί: Μπορείς να µου ζωγραφίσεις έναν άνθρωπο και διάφορα 

αντικείµενα, όπως ένα σπίτι, τραπέζι, καρέκλα κ.λ.π.;   
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∆ραστηριότητες παρατήρησης για τη γνωστική ανάπτυξη 

 

1. ∆ραστηριότητα : ∆είχνουµε διάφορα αντικείµενα στο παιδί και το ρωτάµε 

γιατί τα χρησιµοποιούµε. 

∆ηλαδή : Θα δείξω στο παιδί το πιρούνι και θα το ρωτήσω: Τι είναι αυτό; 

Μετά αφού απαντήσει θα το ρωτήσω : Και τι κάνουµε µε αυτό; (τρώµε). 

Μετά θα του δείξω το ποτήρι και θα ρωτήσω: Τι είναι αυτό; Και τι κάνουµε 

µε αυτό; (πίνουµε νερό). Μετά θα του δείξω το µαρκαδόρο και θα ρωτήσω: 

Τι είναι αυτό; Και τι κάνουµε µε αυτό; (ζωγραφίζουµε). Τέλος, θα του δείξω 

τη χτένα και θα ρωτήσω: Τι είναι αυτό; Και τι κάνουµε µε αυτό; 

(χτενιζόµαστε).  

Αντικείµενα : πιρούνι, ποτήρι, µαρκαδόρος, χτένα 

ΚΑΘΟΛΟΥ    ΚΑΠΩΣ     ΜΕΤΡΙΑ         ΑΡΚΕΤΑ     ΤΕΛΕΙΩΣ 

0              1             2                3             4 

2. ∆ραστηριότητα: Το παιδί θα µιµηθεί ότι είναι γιατρός και θα του πούµε: 

Μπορείς να κάνεις ότι είσαι γιατρός και εξετάζεις έναν ασθενή.  

ΚΑΘΟΛΟΥ    ΚΑΠΩΣ     ΜΕΤΡΙΑ         ΑΡΚΕΤΑ     ΤΕΛΕΙΩΣ 

0              1             2                3             4 

 

3. ∆ραστηριότητα : Μπορείς να κάνεις ότι βάζεις τσάι από την κανάτα στο 

φλιτζάνι, το ανακατεύεις µε το κουταλάκι και το πίνεις.  

ΚΑΘΟΛΟΥ    ΚΑΠΩΣ     ΜΕΤΡΙΑ         ΑΡΚΕΤΑ     ΤΕΛΕΙΩΣ 

0              1             2                3             4 

 

4. ∆ραστηριότητα: Για το αγόρι : Μπορείς να πάρεις την οδοντόβουρτσα, να 

βγάλεις το καπάκι, να βάλεις οδοντόκρεµα, να βουρτσίσεις τα δόντια µιας 

κούκλας και να της δώσεις νερό;   

ΚΑΘΟΛΟΥ    ΚΑΠΩΣ     ΜΕΤΡΙΑ         ΑΡΚΕΤΑ     ΤΕΛΕΙΩΣ 

0              1             2                3             4 

5. ∆ραστηριότητα : Για το αγόρι: Την ώρα που παίζει το γιατρό λέµε στο παιδί 

ότι η κούκλα έχει πυρετό και δεν έχουµε θερµόµετρο. Ψάξε γρήγορα και 

βρες ένα. 

ΚΑΘΟΛΟΥ    ΚΑΠΩΣ     ΜΕΤΡΙΑ         ΑΡΚΕΤΑ     ΤΕΛΕΙΩΣ 

0              1             2                3             4 

ΦΥΛΛΟ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ  ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 
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6. ∆ραστηριότητα : θα κατευθύνουµε το παιδί στη γωνιά του µανάβικου και θα 

του πούµε: Μπορείς να κάνεις ότι είσαι µανάβης και πουλάς φρούτα ή 

κηπουρός ή γιατρός;    

ΚΑΘΟΛΟΥ    ΚΑΠΩΣ     ΜΕΤΡΙΑ         ΑΡΚΕΤΑ     ΤΕΛΕΙΩΣ 

0              1             2                3             4 

7. ∆ραστηριότητα: θα πούµε στο παιδί: Θα σου δείξω κάτι και θέλω να κάνεις 

το ίδιο. Θα πάρεις το αυτοκίνητο, να το πας στο βενζινάδικο, να   βγάλεις 

την µάνικα,  να του βάλεις βενζίνη και να φύγει.   

ΚΑΘΟΛΟΥ    ΚΑΠΩΣ     ΜΕΤΡΙΑ         ΑΡΚΕΤΑ     ΤΕΛΕΙΩΣ 

0              1             2                3             4 

ΜΙΜΗΣΗ 

8. ∆ραστηριότητα : θα δείχνουµε στο παιδί κάποιες απλές κινήσεις µε το σώµα 

και θα πρέπει να τις µιµηθεί. 1. Θα κλείνω τα µάτια µου, 2. θα χαιρετάω µε 

τα χέρια µου, 3. θα παίζω παλαµάκια, 4. θα πιάνω τα αυτιά µου, 5. θα βγάζω 

τη γλώσσα µου. Θα εξηγήσουµε στο παιδί: Θα κάνω κάποια πράγµατα µε το 

πρόσωπο µου και τα χέρια µου και θέλω να δω αν µπορείς κι εσύ. Ας 

ξεκινήσουµε.  

ΚΑΘΟΛΟΥ    ΚΑΠΩΣ     ΜΕΤΡΙΑ         ΑΡΚΕΤΑ     ΤΕΛΕΙΩΣ 

0              1             2                3             4 

9.  ∆ραστηριότητα : θα δείχνω στο παιδί κάρτες µε προσωπάκια και θα του 

ζητάω να τα µιµηθεί. ∆ηλαδή: Μπορείς να µου δείξεις πώς είναι το πρόσωπο 

σου όταν είσαι χαρούµενο ☺ ; Όταν είσαι λυπηµένο πώς είναι το πρόσωπο 

σου  ; Ενώ όταν είσαι νευριασµένο πώς είναι το προσωπάκι σου  ;  

ΚΑΘΟΛΟΥ    ΚΑΠΩΣ     ΜΕΤΡΙΑ         ΑΡΚΕΤΑ     ΤΕΛΕΙΩΣ 

0              1             2                3             4 

10. ∆ραστηριότητα : Θα δείξουµε στο παιδί τις κούκλες του κουκλοθέατρου και 

θα του πούµε: Θυµάσαι το παραµύθι µε την Κοκκινοσκουφίτσα (Αν δεν το 

θυµάται θα του πούµε το παραµύθι); Μπορείς τώρα να πάρεις τις κούκλες 

και να µας κάνεις την σκηνή που ο λύκος έφαγε την Κοκκινοσκουφίτσα;  

ΚΑΘΟΛΟΥ    ΚΑΠΩΣ     ΜΕΤΡΙΑ         ΑΡΚΕΤΑ     ΤΕΛΕΙΩΣ 

0              1             2                3             4 

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

11. ∆ραστηριότητα : θα ζωγραφίσουµε  ένα ανθρωπάκι και θα πούµε στο παιδί: 

Κοίτα προσεκτικά πως θα ζωγραφίσω το ανθρωπάκι και τι χρώµατα θα 

χρησιµοποιήσω γιατί µετά θα µου ζωγραφίσεις ένα ίδιο.  

ΚΑΘΟΛΟΥ    ΚΑΠΩΣ     ΜΕΤΡΙΑ         ΑΡΚΕΤΑ     ΤΕΛΕΙΩΣ 

0              1             2                3             4 
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12. ∆ραστηριότητα : Θα κόψω τα χαρτόνια και θα φτιάξω ένα δέντρο και θα 

πούµε στο παιδί: Κοίτα προσεκτικά πως θα φτιάξω το δεντράκι γιατί µετά θα 

µου φτιάξεις κι εσύ ένα ίδιο. Θα χρησιµοποιήσουµε τα χαρτόνια, το ψαλίδι 

και µια κόλλα. Πρώτα θα κόψουµε τον κορµό µε το καφέ χαρτόνι και µετά 

το πράσινο χαρτόνι. Μόλις τα κόψουµε θα πάρουµε την κόλλα και θα τα 

κολλήσουµε. 

ΚΑΘΟΛΟΥ    ΚΑΠΩΣ     ΜΕΤΡΙΑ         ΑΡΚΕΤΑ     ΤΕΛΕΙΩΣ 

0              1             2                3             4 

13. ∆ραστηριότητα : θα ζητήσουµε από το παιδί: Μπορείς να µου ζωγραφίσεις 

µια γραµµή, ένα τετράγωνο, ένα τρίγωνο και έναν κύκλο; Αν ξέρεις και 

κάποιο άλλο σχήµα µπορείς να το ζωγραφίσεις.  

ΚΑΘΟΛΟΥ    ΚΑΠΩΣ     ΜΕΤΡΙΑ         ΑΡΚΕΤΑ     ΤΕΛΕΙΩΣ 

0              1             2                3             4 

14. ∆ραστηριότητα : θα ζητήσουµε από το παιδί: Μπορείς να µου ζωγραφίσεις 

έναν άνθρωπο και διάφορα αντικείµενα, όπως ένα σπίτι, τραπέζι, καρέκλα 

κ.λ.π.;   

ΚΑΘΟΛΟΥ    ΚΑΠΩΣ     ΜΕΤΡΙΑ         ΑΡΚΕΤΑ     ΤΕΛΕΙΩΣ 

0              1             2                3             4 

 

ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑΣ 

15. ∆ραστηριότητα 1 : Μπορούµε να παίξουµε τους τηλεφωνητές, δηλαδή θα 

πούµε στο παιδί  : Να πάρουµε το τηλέφωνο και να παίξουµε ότι µιλάµε µε 

όποιον θέλουµε;  

        ∆ραστηριότητα 2 : Μπορούµε να παίξουµε µπάλα, δηλαδή θα πούµε στο 

παιδί: Θέλεις να πάρουµε τη µπάλα και να παίξουµε; Θα την πετάµε ο ένας στον 

άλλο, µια φορά εσύ και µια φορά εγώ.  

ΚΑΘΟΛΟΥ    ΚΑΠΩΣ     ΜΕΤΡΙΑ         ΑΡΚΕΤΑ     ΤΕΛΕΙΩΣ 

0              1             2                3             4 

 

 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ  

 

Τουλάχιστον δύο από τις παρακάτω δραστηριότητες: 

16. ∆ραστηριότητα 1: Λέµε στο παιδί: Να φτιάξουµε έναν πύργο µε τα 

τουβλάκια; Θα φτιάξεις όµως πολύ ψηλό πύργο, έναν ουρανοξύστη. Θα 

λέµε στο παιδί να βάζει τουβλάκια µέχρι ο πύργος να πέσει.  
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          ∆ραστηριότητα 2: Λέµε στο παιδί: Να φτιάξουµε µια γέφυρα για να 

περνάνε τα αυτοκινητάκια; Μόλις τη φτιάξεις θα κάνουµε δοκιµή αν είναι γερή η 

γέφυρα. Τότε θα πάρουµε ένα φορτηγό που δεν χωράει από τη γέφυρα για να 

δούµε την αντίδραση του παιδιού.  

          ∆ραστηριότητα 3: Λέµε στο παιδί: Μπορείς να βρεις ένα τρόπο να φτάσεις 

εκείνο το βιβλίο από το ράφι.  

ΚΑΘΟΛΟΥ    ΚΑΠΩΣ     ΜΕΤΡΙΑ         ΑΡΚΕΤΑ     ΤΕΛΕΙΩΣ 

0              1             2                3             4 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΤΟΥΒΛΑΚΙΑ-ΠΑΖΛ-ΑΡΙΘΜΟΙ Κ.Τ.Λ.) 

 

17. ∆ραστηριότητα : θα έχω σε µια µεριά διάφορα αντικείµενα και στην 

απέναντι µεριά διάφορα άλλα και θα ζητήσω από το παιδί να τα συσχετίσει. 

Για παράδειγµα :               Κουτάλι – πιάτο 

                                                                     Πιατάκι – φλιτζάνι 

                                                                     Λαγός – καρότο 

                                                                     Μωρό – µπιµπερό 

                                                                     Μπλούζα – παντελόνι 

      ∆ηλαδή, θα λέω στο παιδί: Βλέπεις αυτά τα αντικείµενα; Έχω βάλει στη µια 

µεριά αυτά τα αντικείµενα και στην άλλη µεριά το ζευγάρι τους, όµως είναι 

ανακατεµένα. Θέλω να τα πάρεις ένα ένα και να βρεις το ζευγάρι του.  

ΚΑΘΟΛΟΥ    ΚΑΠΩΣ     ΜΕΤΡΙΑ         ΑΡΚΕΤΑ     ΤΕΛΕΙΩΣ 

0              1             2                3             4 

 

18.  ∆ραστηριότητα : Μέσα σε µια κούτα έχουµε διάφορες οµάδες αντικειµένων 

και ζητάµε από το παιδί να µας τις ξεχωρίσει. Για παράδειγµα 

αυτοκινητάκια, φρούτα, κουζινικά (πιατάκια), τουβλάκια, ζωάκια, 

µαρκαδόρους. Θα λέµε στο παιδί: Μέσα σ’ αυτή την κούτα κάποιος έριξε 

διάφορα αντικείµενα. Μέσα υπάρχουν αυτοκινητάκια, φρούτα, πιατάκια, 

ζωάκια, µαρκαδόροι. Μπορείς να τα βγάλεις και να ξεχωρίσεις τα όµοια 

αντικείµενα;   

Αντικείµενα : αυτοκινητάκια – φρούτα -  πιατάκια – ζωάκια - µαρκαδόροι 

ΚΑΘΟΛΟΥ    ΚΑΠΩΣ     ΜΕΤΡΙΑ         ΑΡΚΕΤΑ     ΤΕΛΕΙΩΣ 

0              1             2                3             4 

19.  ∆ραστηριότητα : Λέµε στο παιδί: Μπορείς να µου δείξεις διάφορα 

αντικείµενα στο χώρο που να είναι στρογγυλά; Έπειτα θα πούµε στο παιδί: 

Μπορείς να βρεις τη θέση διαφόρων αντικειµένων που βρίσκονται µέσα 

στην αίθουσα:   
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- Τι έχουµε πάνω στο τραπέζι; 

- Πού είναι τα χρώµατα της ζωγραφικής; 

- Βάλε το καλαθάκι κάτω από την καρέκλα. 

- Βάλε το φορτηγό αυτοκίνητο πίσω από το επιβατηγό. 

- Βάλε την κούκλα µπροστά από το τραπέζι. 

- Βάλε το ποδηλατάκι µακριά από το κουκλόσπιτο. 

ΚΑΘΟΛΟΥ    ΚΑΠΩΣ     ΜΕΤΡΙΑ         ΑΡΚΕΤΑ     ΤΕΛΕΙΩΣ 

0              1             2                3             4 

20. ∆ραστηριότητα : Λέµε στο παιδί: Μπορείς να µου δείξεις τα τουβλάκια  που 

έχουν κόκκινο χρώµα, πράσινο, µπλε και κίτρινο (για να δούµε αν κατανοεί 

την έννοια των χρωµάτων). Έπειτα θα του λέµε: Φτιάξε τώρα έναν κόκκινο 

πύργο, πράσινο, µπλε και κίτρινο.  

ΚΑΘΟΛΟΥ    ΚΑΠΩΣ     ΜΕΤΡΙΑ         ΑΡΚΕΤΑ     ΤΕΛΕΙΩΣ 

0              1             2                3             4 

21.  ∆ραστηριότητα : Το παιδί θα τοποθετήσει τα σχήµατα (τετράγωνο, τρίγωνο, 

κύκλος) στο κουτί που τους αντιστοιχεί. ∆ηλαδή θα λέµε στο παιδί: Βλέπεις 

αυτό το κουτί; Πρέπει να βάλεις µέσα τα σχήµατα από την τρύπα που 

χωράνε.  

ΚΑΘΟΛΟΥ    ΚΑΠΩΣ     ΜΕΤΡΙΑ         ΑΡΚΕΤΑ     ΤΕΛΕΙΩΣ 

0              1             2                3             4 

22. ∆ραστηριότητα : Το παιδί θα δείξει ποια τουβλάκια είναι µεγάλα και ποια 

µικρά. ∆ηλαδή θα του πούµε: Θα µου δείξεις ποια τουβλάκια είναι µικρά και 

ποια µεγάλα;  

ΚΑΘΟΛΟΥ    ΚΑΠΩΣ     ΜΕΤΡΙΑ         ΑΡΚΕΤΑ     ΤΕΛΕΙΩΣ 

0              1             2                3             4 

23. ∆ραστηριότητα : Θα τοποθετήσουµε µπροστά στο παιδί σχήµατα 

διαφορετικού µεγέθους και θα του πούµε: Μπορείς να  τοποθετήσεις τα 

σχήµατα από το µικρότερο στο µεγαλύτερο; Μετά θα τα βάλεις από το 

µεγαλύτερο στο µικρότερο;   

ΚΑΘΟΛΟΥ    ΚΑΠΩΣ     ΜΕΤΡΙΑ         ΑΡΚΕΤΑ     ΤΕΛΕΙΩΣ 

0              1             2                3             4 

24. ∆ραστηριότητα : Θα πούµε στο παιδί: Μπορείς να βρεις µερικά αντικείµενα 

που κυλούν; (π.χ. µπαλάκια, αυτοκίνητα, µηχανές, ποδήλατο, καροτσάκι)  

ΚΑΘΟΛΟΥ    ΚΑΠΩΣ     ΜΕΤΡΙΑ         ΑΡΚΕΤΑ     ΤΕΛΕΙΩΣ 

0              1             2                3             4 

25. ∆ραστηριότητα : Θα έχουµε µέσα σε ένα κουτί διάφορες οµάδες µουσικών 

οργάνων, έγχορδα και κρουστά, και θα πούµε στο παιδί: Μπορείς να 
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ξεχωρίσεις τα µουσικά όργανα; (έγχορδα: κιθάρες, κρουστά: τύµπανα, 

µαράκες).    

ΚΑΘΟΛΟΥ    ΚΑΠΩΣ     ΜΕΤΡΙΑ         ΑΡΚΕΤΑ     ΤΕΛΕΙΩΣ 

0              1             2                3             4 

 

26. ∆ραστηριότητα : θα δείχνουµε στο παιδί διάφορα σχήµατα διαφορετικού 

χρώµατος και µεγέθους και θα του ζητάµε να τα αναγνωρίσει π.χ. αυτό είναι 

ένα µεγάλο, κόκκινο τετράγωνο. ∆ηλαδή θα λέµε στο παιδί: Μπορείς να µου 

πεις αυτό τι σχήµα έχει, τι χρώµα έχει κι αν είναι µεγάλο ή µικρό;   

ΚΑΘΟΛΟΥ    ΚΑΠΩΣ     ΜΕΤΡΙΑ         ΑΡΚΕΤΑ     ΤΕΛΕΙΩΣ 

0              1             2                3             4 

 

27. ∆ραστηριότητα : Θα λέµε στο παιδί: Μπορείς να φτιάξεις αυτό το παζλ (10 

κοµµατιών).  

ΚΑΘΟΛΟΥ    ΚΑΠΩΣ     ΜΕΤΡΙΑ         ΑΡΚΕΤΑ     ΤΕΛΕΙΩΣ 

0              1             2                3             4 

28. ∆ραστηριότητα : Θα λέµε στο παιδί: Μπορείς να φτιάξεις αυτό το παζλ (20 

κοµµατιών). 

ΚΑΘΟΛΟΥ    ΚΑΠΩΣ     ΜΕΤΡΙΑ         ΑΡΚΕΤΑ     ΤΕΛΕΙΩΣ 

0              1             2                3             4 

29. ∆ραστηριότητα : θα δείχνουµε στο παιδί διάφορα φρούτα (µήλο, πορτοκάλι, 

αχλάδι, µπανάνα, κεράσι, φράουλα) και ζώα (γάτα, σκύλος, κότα, κουνέλι, 

πρόβατο, γάιδαρος)και θα του πούµε: Μπορείς να µου δείξεις τα ζώα; 

Μπορείς να µου δείξεις  τα φρούτα ;  

ΚΑΘΟΛΟΥ    ΚΑΠΩΣ     ΜΕΤΡΙΑ         ΑΡΚΕΤΑ     ΤΕΛΕΙΩΣ 

0              1             2                3             4 

30. ∆ραστηριότητα : Θα τοποθετήσουµε µπροστά στο παιδί διαφορετικά 

αντικείµενα (µέχρι 10) και θα του πούµε: Μπορείς να µετρήσεις τα 

αντικείµενα για να δούµε πόσα είναι;   

ΚΑΘΟΛΟΥ    ΚΑΠΩΣ     ΜΕΤΡΙΑ         ΑΡΚΕΤΑ     ΤΕΛΕΙΩΣ 

0              1             2                3             4 

31. ∆ραστηριότητες : 

- ένα/πολλά: θα δείξουµε στο παιδί δύο κόκκινα τουβλάκια και πολλά µπλε και 

θα το ρωτήσουµε: Ποια τουβλάκια είναι πιο πολλά, τα κόκκινα ή τα µπλε; Μετά θα 

βγάλουµε ένα κόκκινο τουβλάκι και θα µείνει µόνο ένα και θα ρωτήσουµε το 

παιδί: Πόσα κόκκινα τουβλάκια έµειναν τώρα;  
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-  περισσότερα/λιγότερα : θα δείξουµε στο παιδί µερικούς µαρκαδόρους και 

µερικά τουβλάκια και θα το ρωτήσουµε: Ποια είναι περισσότερα τα τουβλάκια ή 

οι µαρκαδόροι; Ποια είναι λιγότερα τα τουβλάκια ή οι µαρκαδόροι;   

- ίσα/άνισα : θα δείξουµε στο παιδί δύο τρίγωνα και θα το ρωτήσουµε: Βλέπεις 

αυτά τα δύο τρίγωνα; Είναι ίσα µεταξύ τους;  Έπειτα θα του δείξουµε ένα 

τετράγωνο και ένα τρίγωνο και θα το ρωτήσουµε: Βλέπεις αυτά τα δύο σχήµατα; 

Αυτά είναι ίσα µεταξύ τους;   

ΚΑΘΟΛΟΥ    ΚΑΠΩΣ     ΜΕΤΡΙΑ         ΑΡΚΕΤΑ     ΤΕΛΕΙΩΣ 

0              1             2                3             4 

32. ∆ραστηριότητες : 

- βαρύ/ελαφρύ: θα δώσουµε στο παιδί ένα µαξιλαράκι και ένα σίδερο και θα το 

ρωτήσουµε: Ποιο είναι πιο βαρύ, το µαξιλάρι ή το σίδερο; Ποιο είναι πιο ελαφρύ, 

το µαξιλάρι ή το σίδερο;   

- άδειο/γεµάτο: θα δώσουµε στο παιδί ένα άδειο και ένα γεµάτο ποτήρι και θα το 

ρωτήσουµε; Ποιο ποτήρι είναι άδειο και ποιο ποτήρι είναι γεµάτο; 

- κοντό/µακρύ: θα δώσουµε στο παιδί ένα κοντό και ένα µακρύ σκοινί και θα το 

ρωτήσουµε: Ποιο σκοινί είναι πιο κοντό και ποιο σκοινί είναι πιο µακρύ; 

- ζεστό/κρύο: θα πούµε στο παιδί να ακουµπήσει το καλοριφέρ και το τζάµι και 

θα το ρωτήσουµε: Ποιο είναι πιο ζεστό, το καλοριφέρ ή το τζάµι;  Ποιο είναι πιο 

κρύο, το καλοριφέρ ή το τζάµι;   

ΚΑΘΟΛΟΥ    ΚΑΠΩΣ     ΜΕΤΡΙΑ         ΑΡΚΕΤΑ     ΤΕΛΕΙΩΣ 

0              1             2                3             4 

 

33. ∆ραστηριότητα : θα δείχνουµε στο παιδί διάφορα κουτιά από γνωστά 

προϊόντα, όπως γάλα, πορτοκαλάδα, σοκολάτα, οδοντόκρεµα, σαµπουάν, 

και θα λέµε στο παιδί: Βλέπεις αυτό το αντικείµενο; Μπορείς να µας πεις τι 

είναι;    

ΚΑΘΟΛΟΥ    ΚΑΠΩΣ     ΜΕΤΡΙΑ         ΑΡΚΕΤΑ     ΤΕΛΕΙΩΣ 

0              1             2                3             4 

34. ∆ραστηριότητα : Θα πούµε στο παιδί: Μπορείς να µετρήσεις και να µου 

δείξεις στις καρτέλες τους αριθµούς από το µικρότερο στο µεγαλύτερο; 

ΚΑΘΟΛΟΥ    ΚΑΠΩΣ     ΜΕΤΡΙΑ         ΑΡΚΕΤΑ     ΤΕΛΕΙΩΣ 

0              1             2                3             4 

35. ∆ραστηριότητα : Θα δώσουµε στο παιδί το τύµπανο και θα του ζητήσουµε: 

Μπορείς να χτυπάς δυνατά το µουσικό όργανο και σιγά-σιγά να παίζεις πιο 

απαλά;   

ΚΑΘΟΛΟΥ    ΚΑΠΩΣ     ΜΕΤΡΙΑ         ΑΡΚΕΤΑ     ΤΕΛΕΙΩΣ 

0              1             2                3             4 
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36. ∆ραστηριότητα : δείχνουµε στο παιδί τρεις εικόνες από κάποιο κινούµενο 

σχέδιο που απεικονίζει η καθεµία κάποια σκηνή και λέµε στο παιδί: Βλέπεις 

αυτές τις τρεις εικόνες; Μπορείς να τις βάλεις στη σειρά;   

ΚΑΘΟΛΟΥ    ΚΑΠΩΣ     ΜΕΤΡΙΑ         ΑΡΚΕΤΑ     ΤΕΛΕΙΩΣ 

0              1             2                3             4 

37. ∆ραστηριότητα : ∆είχνουµε στο παιδί τέσσερις κάρτες µε τις εποχές και του 

ζητάµε να µας τις βάλει στη σειρά ή τέσσερις κάρτες µε το πέρασµα της 

µέρας σε νύχτα (πρωί-µεσηµέρι-απόγευµα-βράδυ). ∆ηλαδή λέµε στο παιδί: 

Βλέπεις αυτές τις εικόνες; Μπορείς να σκεφτείς και να τις βάλεις στη σειρά 

τους; 

ΚΑΘΟΛΟΥ    ΚΑΠΩΣ     ΜΕΤΡΙΑ         ΑΡΚΕΤΑ     ΤΕΛΕΙΩΣ 

0              1             2                3             4 

 

38. ∆ραστηριότητα: θα παίξουµε µε το παιδί ένα απλό επιτραπέζιο παιχνίδι µε 

ένα ζάρι και δύο πούλια . Θα εξηγήσουµε στο παιδί τους κανόνες, ότι θα 

ρίχνουµε το ζάρι και όποιος φτάσει πιο γρήγορα στον τερµατισµό είναι ο 

νικητής.  ∆ηλαδή θα πούµε στο παιδί : Τώρα θα παίξουµε ένα πολύ ωραίο 

παιχνίδι που παίζεται µόνο µε δύο άτοµα. Ο καθένας έχει ένα πιόνι και 

προχωράει πάνω στα τετραγωνάκια τόσες φορές όσες φέρει µε το ζάρι. 

Αυτός που θα φτάσει στο τέλος θα είναι ο νικητής. Όποιος φέρει το 

µεγαλύτερο αριθµό µε το ζάρι θα παίξει και πρώτος. Ας ξεκινήσουµε. 

Επιτραπέζιο παιχνίδι  

ΚΑΘΟΛΟΥ    ΚΑΠΩΣ     ΜΕΤΡΙΑ         ΑΡΚΕΤΑ     ΤΕΛΕΙΩΣ 

0              1             2                3             4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Αξιολόγηση Βασισµένη στο Παιχνίδι – Transdiscipliary Play Based Assessment
 

 
Παράρτηµα ΙΙΙ 

192

Φύλλο παρατήρησης για την κοινωνικό-συναισθηµατική 

ανάπτυξη 
Α) Αλληλεπιδράσεις µε συνοµήλικους σε δυάδες 

1. Το παιδί αναγνωρίζει την παρουσία ενός συνοµήλικου; 

α. Αγνοεί, αποµονώνεται  

β. Κοιτάει, παρακολουθεί    

γ. Ακουµπάει, χειρονοµεί  

δ. Φωνάζει, µιλάει µε τους συνοµήλικους   
 

2. Τι επίπεδο παιχνιδιού εµφανίζει το παιδί; 

α. Μη-απασχοληµένο- δεν εµπλέκεται στο παιχνίδι  

β. Αποµονωµένο- κυρίως παίζει µόνο του, αγνοεί του άλλους   

γ. Παθητικός θεατής- κυρίως παρακολουθεί το άλλο παιδί  

δ. Παράλληλο παιχνίδι- παίζει µε ίδια ή παρόµοια παιχνίδια, αλλά όχι µαζί   

ε. Συσχετιστικό παιχνίδι- παίζει µε τους συνοµήλικους σε κοινό πλαίσιο 

παιχνιδιού  

στ. Συνεργατικό παιχνίδι- συµµετέχει µε ένα άλλο παιδί στο παιχνίδι µε όµοιους   

στόχους και προσδοκίες   

ζ. Παιχνίδι µε κανόνες- συµµετέχει σε παιχνίδια µε κανόνες και ρόλους   

 

3. Τι ρόλο παίζει το παιδί στη δυάδα; 

α. ∆εν παίζει κανένα ρόλο   

β. Ακολουθεί τις οδηγίες του άλλου παιδιού  

γ. Ξεκινά και κατευθύνει το παιχνίδι µε το άλλο παιδί  
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4. Τι είδος προκοινωνικής (θετικής) συµπεριφοράς φανερώνει το παιδί; 

α. ∆ίνει τη σειρά του µε το παιχνίδι ή το αντικείµενο   

β. Μοιράζεται τα παιχνίδια, το φαγητό κ.α.  

γ. Βοηθάει το άλλο παιδί να επιτύχει το στόχο του   

δ. Ανταποκρίνεται στα αισθήµατα των άλλων παιδιών   
 

5. Πώς το παιδί χειρίζεται µια σύγκρουση; 

α. Θετικό απέναντι σε συναίνεση/συγκατάθεση  

β. Χρησιµοποιεί σωµατικά µέσα  

γ. Χρησιµοποιεί λεκτικά (θετικά ή αρνητικά) µέσα    

 

 

Β) Αλληλεπιδράσεις µε συνοµήλικους σε οµάδα  

1. Γνωρίζει το παιδί ότι βρίσκεται σε οµάδα; 

α. Αγνοεί την οµάδα  

β. Παρακολουθεί τους άλλους στη οµάδα  

γ. Συµµετέχει στην οµάδα- µιµείται τους άλλους ή ακολουθεί τις οδηγίες τους   

δ. Συµµετέχει στην οµάδα- ξεκινά τις δραστηριότητες στην οµάδα  

2. Πόσο το παιδί χρειάζεται την υποστήριξη των ενηλίκων για να είναι ικανό 

να διατηρήσει τη συµµετοχή του στην οµάδα; 

α. Απαιτεί ιδιαίτερη/ατοµική/ξεχωριστή προσοχή   

β. Χρειάζεται περιστασιακή ενίσχυση και ενθάρρυνση  

γ. Περιµένει τη σειρά του στην οµάδα χωρίς την υποστήριξη του ενήλικα   

δ. Ενεργεί ανεξάρτητα χωρίς να γνωρίζει τις προσδοκίες της οµάδας   

3. Πώς οι άλλοι στην οµάδα ανταποκρίνονται στο παιδί;  

_______________________________________________________ 
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4. Πόσο το παιδί αναζητάει κοινωνική αλληλεπίδραση; Με ποιους τρόπους 

προσπαθεί να εµπλέξει τους άλλους;__________________________________ 
__________________________________________________________________ 

5. Κατά τη διάρκεια ποιων δραστηριοτήτων το παιδί εµφανίζει την πιο 

κοινωνική αλληλεπίδραση (να δίνει τη σειρά του, µίµηση, λεκτική 

ανταλλαγή); 

α. Εξερευνητικές    

β. Εποικοδοµητικές   

γ. Συµβολικό παιχνίδι   

δ. Κινητικές   

ε. Απτικές/κοινωνικές  
  

6. Με ποιον το παιδί εµφανίζει την πιο κοινωνική αλληλεπίδραση;__________ 

__________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 
Έντυπα συγκατάθεσης – Χώρος έρευνας 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2006-2007 

 
 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
 

Τοµέας Ειδίκευσης : «Ψυχοπαιδαγωγική της προσχολικής ηλικίας»    
 
                                                                       

                                                              

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
      Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε για το σκοπό της έρευνας µας, η οποία θα 

πραγµατοποιηθεί στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης Ρεθύµνου, από το Παιδαγωγικό Τµήµα Προσχολικής 

Εκπαίδευσης. Ο σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της γνωστικής ανάπτυξης 

παιδιών προσχολικής ηλικίας 4-6 ετών µέσα από το παιχνίδι. Πρόκειται για µια  

µέθοδο αξιολόγησης που στηρίζεται στην παρατήρηση των παιδιών από τον 

ερευνητή κατά τη διάρκεια που παίζει.  

      Η έρευνα θα πραγµατοποιηθεί σε µια αίθουσα του σχολείου, ο οποίος θα 

εµπεριέχει πλούσιο εποπτικό υλικό µε παιχνίδια που εξυπηρετεί τους σκοπούς της 

έρευνας. Οι παρατηρήσεις που θα γίνονται στο χώρο αυτό θα συνοδεύονται από 

βιντεοσκόπηση. Πρόκειται για µια νέα µέθοδο, που βοηθάει να κατανοήσουµε τη 

νοητική ανάπτυξη κάθε παιδιού µε ένα φυσικό και οικείο τρόπο , το παιχνίδι.  

      Ζητάµε να µας βοηθήσετε στην επιλογή του δείγµατος, το οποίο πρέπει να 

είναι παιδιά µε αυτιστικό σύνδροµο, 4-6 ετών. Ζητάµε τη βοήθεια σας εφόσον 

αυτή η έρευνα θεωρείται απαραίτητη για την απόκτηση του µεταπτυχιακού µας 

τίτλου. Την έρευνα αυτή θα επιβλέπει ο Επίκουρος Καθηγητής Σχολικής 

Ψυχολογίας, του Παιδαγωγικού Τµήµατος Προσχολικής Εκπαίδευσης, Αναστάσιος 

Ματσόπουλος.    

      Τέλος, θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι τα προσωπικά στοιχεία των 

παιδιών θα είναι ανώνυµα. Πιστεύουµε ότι τα αποτελέσµατα θα φανούν χρήσιµα 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
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τόσο για τους γονείς, όσο και για τα ίδια τα παιδιά. Σας ευχαριστούµε εκ των 

προτέρων. 

       

                                                  Με εκτίµηση, 

 

  Αµαλία Νικολουδάκη                                      Αναστάσιος Ματσόπουλος,   Ph.D. 

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια,                        Επικ. Καθηγητής Σχολικής Ψυχολογίας, 

          Π.Τ.Π.Ε.                                                Τηλέφωνο Γραφείου: 2831077656 

Τηλέφωνο: 6977856313                                                
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2006-2007 

 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

 
Τοµέας Ειδίκευσης : «Ψυχοπαιδαγωγική της προσχολικής ηλικίας» 

 

 
Αγαπητοί γονείς,  

      θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε για το σκοπό της έρευνας, η οποία θα 

πραγµατοποιηθεί στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών του 

Παιδαγωγικού Τµήµατος Προσχολικής Εκπαίδευσης. Ο σκοπός της έρευνας είναι η 

αξιολόγηση της νοητικής ανάπτυξης των παιδιών µέσα από το παιχνίδι. Πρόκειται 

για µια  µέθοδο αξιολόγησης που στηρίζεται στην παρατήρηση του παιδιού κατά 

τη διάρκεια που παίζει. 

      Η έρευνα θα πραγµατοποιηθεί σε µια αίθουσα του σχολείου, ο οποίος θα 

εµπεριέχει πλούσιο εποπτικό υλικό µε παιχνίδια που εξυπηρετεί τους σκοπούς της 

έρευνας. Πρόκειται για µια νέα µέθοδο, που βοηθάει να κατανοήσουµε τη νοητική 

ανάπτυξη κάθε παιδιού µε ένα φυσικό και οικείο τρόπο , το παιχνίδι. Όπως όλοι 

γνωρίζουµε µέσα από το παιχνίδι ενός παιδιού µπορούµε να κατανοήσουµε το 

νοητικό και κοινωνικο-συναισθηµατικό του κόσµο.  

      Για να µπορούµε όµως να συλλέξουµε πιο έγκυρα και αξιόπιστα αποτελέσµατα 

θεωρούµε ότι η χρήση της βιντεοκάµερας κατά τη διάρκεια της παρατήρησης είναι 

απαραίτητη. Η χρήση δηλαδή της βιντεοκάµερας θα γίνει για λόγους καλύτερης 

ανάλυσης των αποτελεσµάτων. Σας διαβεβαιώνουµε λοιπόν και σας εγγυόµαστε 

µε την υπογραφή µας την απόλυτη εχεµύθεια των προσωπικών δεδοµένων των 

παιδιών, καθώς και ότι τα προσωπικά στοιχεία των παιδιών θα είναι ανώνυµα    

      Την έρευνα θα επιβλέπει ο Επίκουρος Καθηγητής Σχολικής Ψυχολογίας, του 

Παιδαγωγικού Τµήµατος Προσχολικής Εκπαίδευσης, Αναστάσιος Ματσόπουλος. 

Πιστεύουµε ότι τα αποτελέσµατα θα φανούν χρήσιµα τόσο για ‘σας όσο και για τα 

ίδια τα παιδιά. Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων και να είστε σίγουροι ότι µετά 

την τελική ανάλυση των αποτελεσµάτων θα ενηµερωθείτε αµέσως.  

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 
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                                                  Με εκτίµηση, 

 

Αµαλία Νικολουδάκη                               Αναστάσιος Ματσόπουλος,   Ph.D. 

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια                Επικ. Καθηγητής Σχολικής Ψυχολογίας, 

          Π.Τ.Π.Ε.                                       Τηλέφωνο Γραφείου: 2831077656 

Τηλέφωνο: 6977856313                                                     

 

 

          Υπογραφή   

                     

                                

    …………………………. 

 

 

 

 

 

                                    

                                                   Υπογραφή γονέα 

 

 

                                                         ..................................................... 
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Ο ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
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