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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η παρούσα

µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία ανήκει στο χώρο των

ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εστιασµένη στην προσχολική ηλικία. Πιο
συγκεκριµένα διερευνά την επιθετικότητα στο παιχνίδι ρόλων παιδιών προσχολικής
ηλικίας µε το µητέρες τους.
Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που
συνέβαλαν, ώστε να διεκπεραιωθεί η παρούσα εργασία. Αρχικά θα ήθελα να
ευχαριστήσω την κυρία Μαρία Μαρκοδηµητράκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ψυχολογίας στο Παιδαγωγικό Τµήµα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστηµίου
Κρήτης και επιβλέπουσα καθηγήτρια, καθώς µε τη στήριξη και την καθοδήγησή της
η παρούσα µεταπτυχιακή εργασία ολοκληρώθηκε και έλαβε τη συγκεκριµένη µορφή.
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους γονείς και τα παιδιά που συµµετείχαν
στην έρευνα, καθώς χωρίς τη συµµετοχή τους η πραγµατοποίηση της έρευνας δεν θα
ήταν εφικτή. Πολύτιµη ήταν, επίσης, και η συµβολή της Παιδαγωγικής Οµάδας του
εργαστηρίου ελεύθερης εκπαίδευσης «Ο ΠΑΙΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» για το
βιβλιογραφικό υλικό που παρείχε σχετικά µε την παιδαγωγική Steiner/Waldorf.
Σας ευχαριστώ θερµά.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το παιχνίδι ως κύρια ενασχόληση των παιδιών προσχολικής ηλικίας σε
παγκόσµιο επίπεδο ελκύει συχνά το ερευνητικό ενδιαφέρον για την προσφορά του
στην κοινωνικό-συναισθηµατική και γνωστική ανάπτυξη των παιδιών µέσα από τις
διαφορετικές µορφές µε τις οποίες εµφανίζεται.
Η µορφή παιχνιδιού που απασχολεί την παρούσα έρευνα είναι το παιχνίδι
ρόλων και συγκεκριµένα το παιχνίδι ρόλων που χαρακτηρίζεται από επιθετικότητα.
Στο πλαίσιο της έρευνας µελετήθηκε ο τρόπος µε τον οποίο τα παιδιά προσχολικής
ηλικίας εκφράζονται στο παιχνίδι ρόλων µέσω αντικειµένου, αλλά και πώς τα παιδιά
αυτής της ηλικίας αντιδρούν στις συµπεριφορές που αναπτύσσει ένας ενήλικος
συµπαίκτης, και συγκεκριµένα η µητέρα, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού..
Στην έρευνα συµµετείχαν έντεκα παιδιά προσχολικής ηλικίας (4 έως 6 ετών)
µε τις µητέρες τους, ενώ κλήθηκε η νηπιαγωγός του κάθε παιδιού να συµπληρώσει
ένα ερωτηµατολόγιο που αφορά την κοινωνικό-συναισθηµατική ανάπτυξη του
παιδιού. Πιο συγκεκριµένα, ζητήθηκε από τα παιδιά να αναπτύξουν µόνα τους ένα
παιχνίδι ρόλων βασιζόµενα σε κούκλες που τους παρέχονταν από την ερευνήτρια. Με
τις ίδιες κούκλες κλήθηκαν να παίξουν και οι µητέρες σε συνεργασία µε τα παιδιά
τους. Οι πέντε από τις έντεκα µητέρες ανέπτυξαν κάποιο είδος επιθετικής
συµπεριφοράς στο παιχνίδι τους. Το παιχνίδι πραγµατοποιήθηκε στο σπίτι του
παιδιού, αρχικά ατοµικά το κάθε παιδί και στη συνέχεια µαζί µε τη µητέρα του.
Τέλος, πραγµατοποιήθηκε συνέντευξη µε την κάθε µητέρα, για την καλύτερη
κατανόηση των συµπεριφορών των παιδιών στο παιχνίδι τους.
Μέσα από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο τρόπος µε τον οποίο παίζουν οι
ενήλικες διαφέρει από εκείνον των παιδιών, καθώς το παιχνίδι των ενηλίκων
βασίζεται στο λόγο, ενώ των παιδιών στην κίνηση. Επιπλέον, βρέθηκε ,ότι το παιχνίδι
ρόλων µε τη χρήση αντικειµένων στα οποία προσδίδονται χαρακτηριστικά
επιθετικότητας, παρέχει περισσότερες ευκαιρίες για χιουµοριστική έκφραση και
διασκέδαση, ενώ παράλληλα ελκύει το ενδιαφέρον των παιδιών και συµβάλλει στην
εξέλιξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων. Οι κοινωνικές επιρροές από την
καθηµερινότητα των παιδιών, τα παιδικά βιβλία και τις τηλεοπτικές σειρές
κινουµένων σχεδίων ήταν εµφανείς.
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Λέξεις κλειδιά: Παιχνίδι, παιχνίδι ρόλων, επιθετικότητα, παιχνίδι µε επιθετικά
στοιχεία, κοινωνικοποίηση και ηθικότητα

ABSTRACT
Role-playing, as a main form of occupation for preschool children, usually
attracts the research interest. This is based on the fact that role-playing is able to
enrich the social-emotional and the cognitive development of children. In this
research study, the role play, which is characterised by the aggression, has been
chosen to be the main field of interest, analysing the behaviour of preschool children,
via the used play, as well as children’s reaction towards their partners (i.e their
mothers) behaviour during the studied role-playing game.
In term of this study, eleven children participated (i.e. 4-6 years old) with their
mothers, while the kindergarten teacher of each child was responsible to fill in the
used questionnaire, which concerned the social-emotional development of each child.
The children were asked to develop a role-playing game by themselves, using dolls,
given by the study conductor.
By using the same dolls, each mother was asked to play with his/her child. In
this case, five out of eleven mothers were chosen to include aggressive behaviour in
the role playing game. In order to evaluate the children’s behaviour in depth, all
children’s mothers conducted an interview, discussing and analysing the reaction of
their children when they play together. In this point, It has to be stayed that this study
took place in the children's houses.
From this study, it has been noticed that children and adults play in different
ways. It is found out that the children’s play is based on the their movements and
making sounds, in contrast to adults (i.e. children’s mothers ) who preferred playing,
using verbal ways, such as creating stories and scenarios. In addition, it is seen that
playing in an aggressive way, from the mothers’ side, can be characterised as more
interesting from the side of children, making them laugh, expanding their interest for
playing and simultaneously developing their social skills. Finally, the social
influences of children’s every day experiences, children’s books and cartoons were
obvious.
Key words: play, role play, aggression, rough and tumble play, ethic
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία εντάσσεται στο
επιστηµονικό πεδίο της Ψυχολογίας παιδιού. Σ κο π ό ς τ η ς π α ρ ο ύ σ α ς έ ρ ε υ ν α ς
ή τ α ν ν α δ ι ε ρ ε υ ν η θ ε ί ο τρόπος µε τον οποίο εκφράζουν και αντιλαµβάνονται τα
παιδιά προσχολικής ηλικίας µία επιθετική συµπεριφορά, αλλά και πώς αντιδρούν
όταν γίνονται δέκτες αυτής στο πλαίσιο του παιχνιδιού µε έναν ικανότερο συµπαίκτη,
συγκεκριµένα για την παρούσα έρευνα, τη µητέρα του κάθε παιδιού.
Πιο συγκεκριµένα, η παρούσα έρευνα προσπάθησε να απαντήσει ερωτήµατα σχετικά
µε το παιχνίδι ρόλων που χαρακτηρίζεται από επιθετικότητα, από ποιους παράγοντες
επηρεάζεται και ποια αποτελέσµατα θετικά ή αρνητικά επιφέρει. Για αυτόν τον σκοπό
η παρούσα µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία διαρθρώνεται σε δύο µέρη. Το Μέρος
Ι αποτελεί η Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας και περιλαµβάνει τη γενική διατύπωση του
ερευνητικού προβλήµατος, τον θεωρητικό υπόβαθρο σχετικά µε το θέµα που
πραγµατεύεται η εργασία και τους Στόχους της παρούσας έρευνας. Το Μέρος ΙΙ
περιλαµβάνει την Μεθοδολογία και τα Ερευνητικά Αποτελέσµατα της παρούσας
έρευνας, ενώ η εργασία ολοκληρώνεται µε , την Ερµηνεία των ερευνητικών
αποτελεσµάτων –και τη Συζήτηση αυτών µε βάση το θεωρητικό υπόβαθρο Το Μέρος
ΙΙ ακολουθούν η Βιβλιογραφία και τα Παραρτήµατα.
Η Ανασκόπηση τη βιβλιογραφίας, α π ο τ ε λ ε ί τ α ι α π ό π έ ν τ ε κεφάλαια .
Κάθε κεφάλαιο πραγµατεύεται τα ευρήµατα άλλων ερευνών γύρω από τα θέµατα που
θίγει η παρούσα εργασία. Πρώτα, πρώτα γίνεται εκτενής αναφορά στο παιχνίδι και τις
θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί γύρω από αυτό, όπως επίσης και τα είδη του για την
καλύτερη κατανόηση του ευρύτερου πεδίο, στο οποίο εντάσσεται το κύριο θέµα της
εργασίας. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το παιχνίδι ρόλων, οι µορφές µε τις οποίες
εµφανίζεται και τα οφέλη του στη συνολική ανάπτυξη του παιδιού προσχολικής
ηλικίας. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στην ηθικότητα, τα στάδια τα οποία αυτή
ακολουθεί µέχρι τη διαµόρφωση της και την κατανόηση της ηθικής από τα νήπια.
Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, η οποία σύµφωνα µε
την βιβλιογραφία αποτελεί τον πυρήνα της ηθικής συµπεριφοράς στην προσχολική
ηλικία. . Το κεφάλαιο της ηθικής ανάπτυξης ακολουθούν δύο κεφάλαια µε επίκεντρο
την έκφραση της επιθετικότητας. Προηγείται αυτό που αναφέρεται στην έκφραση της
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επιθετικότητας ανάλογα µε την ηλικία και το φύλο, και ακολουθείται από το
τελευταίο κεφάλαιο της Ανασκόπησης βιβλιογραφίας, στο οποίο η επιθετικότητα
παρουσιάζεται στο πλαίσιο του παιχνιδιού ρόλων, στο παιχνίδι επιθετικότητας µε
γονείς και την προσφορά αυτού στα παιδιά προσχολικής ηλικίας.
Με την Επιστηµολογική θεµελίωση των ποιοτικών µεθόδων που
χρησιµοποιήθηκαν, γίνεται η εισαγωγή στο Μέρος ΙΙ της εργασίας.

Σε αυτό

αναφέρονται οι µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα, καθώς και η
αξιοπιστία και εγκυρότητα που της χαρακτηρίζει. Το κεφάλαιο αυτό ακολουθεί ο
Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ό ς σ χ ε δ ι α σ µ ό ς τ η ς έ ρ ε υ ν α ς , όπου παρουσιάζονται οι στόχοι της
έρευνας και οι επιµέρους σκοποί-υποθέσεις. Σε αυτό το κεφάλαιο αναφέρονται τα
στοιχεία του δείγµατος της έρευνας, ο χώρος, ο χρόνος και ο τρόπος διεξαγωγής της. .
Στη συνέχεια παρουσιάζονται αρχικά τα χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων.
Ο πληθυσµός - στόχος της έρευνας ήταν τα παιδιά προσχολικής ηλικία, 4 έως 6 ετών.
Ενώ παρουσιάζεται και ο τρόπος, χώρος, χρόνος της έρευνας.
Στο όγδοο κεφάλαιο, µε τίτλο Ε υ ρ ή µ α τ α , πραγµατοποιείται η
εξατοµικευµένη προσέγγιση κάθε περίπτωσης του δείγµατος. Για κάθε παιδί
παρουσιάζονται αναλυτικά τα ευρήµατα κάθε εργαλείου της έρευνας, όπως
προέκυψαν από τη στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων του ερωτηµατολογίου, τις
απαντήσεις που δόθηκαν από τις µητέρες στις συνεντεύξεις και την παρατήρηση του
βιντεοσκοπηµένου παιχνιδιού, µοναχικού και µη. Την αναλυτική περιγραφή κάθε
περίπτωσης ακολουθούν τα συµπεράσµατα τόσο για το ατοµικό παιχνίδι των παιδιών
όσο και για κάθε προσέγγιση, επιθετικής και µη, του παιχνιδιού των παιδιών από τις
µητέρες ώστε να απαντώνται ικανοποιητικά ο σκοπός της έρευνας, το κύριο
ερευνητικό ερώτηµα, οι ερευνητικές υποθέσεις και τα ερευνητικά ερωτήµατα. Πιο
συγκεκριµένα, η επιθετικότητα στην προσχολική ηλικία κατά τη διάρκεια του
παιχνιδιού ρόλων από τα κορίτσια εκφράστηκε λεκτικά, ενώ από τα αγόρια µέσα από
την κίνηση σε συνδυασµό µε τον λόγο κάποιες φορές.
Η επιθετική συµπεριφορά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ρόλων παιδιών
προσχολικής ηλικίας επηρεάζεται από τις κοινωνικές απόψεις που επικρατούν για
κάποιες συγκεκριµένες µορφές ζωής, όπως είναι ο λύκος, ο οποίος από κάποια παιδιά
κατονοµάστηκε «κακός», ενώ η συµπεριφορά του δεν ήταν αποδεκτή από το σύνολο
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των παιδιών ακόµη και όταν φερόταν µε αυτόν τον τρόπο λόγω των βιολογικών του
αναγκών. Αντίθετα η αρκούδα αντιµετώπισε µία πιο θετική στάση των παιδιών, όταν
η συµπεριφορά της καθοδηγούνταν από τις βιολογικές της ανάγκες. Ενώ ο καρχαρίας
είχε διαφορετική αντιµετώπιση από κάθε παιδί, είτε ήταν σοφός και δυνατός είτε
αποκλειόταν λόγω της επικινδυνότητας του από το παιχνίδι.
Το είδος της επιθετικής συµπεριφοράς που υιοθετήθηκε, διέφερε από µητέρα σε
µητέρα.. Ανεξάρτητα από το είδος της επιθετικής συµπεριφοράς όλα τα παιδιά
διεκδικούσαν το δίκιο τους µε επιχειρήµατα,
Σε γενικές γραµµές

παρατηρήθηκε ότι το επιθετικό παιχνίδι προσφέρει

ευκαιρίες στους συµµετέχοντες να εξελιχθούν κοινωνικά µέσα από την αντιπαράθεση
και τον διάλογο µε επιχειρήµατα, όταν βιώσουν την αδικία. Ενώ ταυτόχρονα δίνεται
η δυνατότητα αξιοποίησης του χιούµορ χαρίζοντας τους το γέλιο.
Στο ένατο κεφάλαιο, µε τίτλο Σ υ µ π ε ρ ά σ µ α τ α

–

Σ υ ζή τ η σ η ,

αξιολογούνται συνολικά τα πορίσµατα της έρευνας, διατυπώνονται υποθετικές
ερµηνείες τους, ενσωµατώνονται µέσα στο γενικότερο πλαίσιο των ερευνών διεθνώς
και συζητούνται σε σχέση µε τα ευρήµατα άλλων ερευνών.
Ακολουθεί η Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α και το Π α ρ ά ρ τ η µ α , το οποίο περιλαµβάνει
ένα κείµενο σε σχέση µε την παιδαγωγική Waldorf,

τα µέσα συλλογής δεδοµένων

και τις αποµαγνητοφωνήσεις του βιντεοσκοπηµένου παιχνιδιού.
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ΜΕΡΟΣ Ι
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το κεφάλαιο αυτό χωρίζεται σε πέντε κύρια κεφάλαια Το πρώτο κεφάλαιο
αναφέρεται στο παιχνίδι και συγκεκριµένα στις θεωρίες που αναπτύχθηκαν µέσα στο
χρόνο για αυτό, όπως και στα είδη, στα οποία αυτό διακρίνεται. Μελετώντας το
κεφάλαιο γίνεται αντιληπτό ότι το παιχνίδι ως µία φυσική και αυθόρµητη
δραστηριότητα, δεν θεωρούνταν ανέκαθεν σηµαντικό για την ανάπτυξη και εξέλιξη
του ατόµου, αντίθετα κάποιες θεωρίες στην προσπάθεια τους να ερµηνεύσουν αυτή
τη συµπεριφορά το χαρακτηρίζουν απλά ως έναν τρόπο να αντλήσει κάποιος
ευχαρίστηση. Οι θεωρίες αναπτύσσονται σύντοµα και µε χρονολογική σειρά. Στην
ίδια ενότητα αναφέρονται και τα είδη παιχνιδιού, δηλαδή η κατηγοριοποίηση του
εύρους των δραστηριοτήτων µε τις οποίες αυτό εµφανίζεται, ενώ τα παιδιά παίζουν.
Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται λόγος για το παιχνίδι ρόλων στην προσχολική
ηλικία, τις µορφές και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και τη συµβολή του στους
τοµείς ανάπτυξης. Ως παιχνίδι ρόλων θεωρείται το παιχνίδι, στο πλαίσιο του οποίου
τα παιδιά υιοθετούν ρόλους και τους δραµατοποιούν σε µία ιστορία, το σενάριο της
οποίας πλάθουν τα ίδια (Lillard, 2017). Το παιχνίδι ρόλων προκύπτει αυθόρµητα και
µπορεί να λάβει τρεις κύριες µορφές: α. υιοθέτηση ρόλων, β. φανταστικός φίλος και
γ. µέσω αντικειµένου (Buchsbaum, Bridgers, Skolnick Weisberg, & Gopnik, 2012).
Οι τρεις αυτές µορφές αναφέρονται αναλυτικά. Μέσα από αυτή την ενότητα γίνεται
κατανοητή η προσφορά και η σηµασία του παιχνιδιού ρόλων για την γνωστική,
κοινωνική και συναισθηµατική ανάπτυξη του παιδιού.
Το

τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στην ηθικότητα και συγκεκριµένα στις

θεωρίες ηθικής που έχουν αναπτυχθεί µέχρι σήµερα. Η αναφορά στην ηθική
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σχετίζεται άµεσα µε το θέµα της εργασίας, καθώς η ηθική µε την έννοια του σωστού
και του δίκαιου αποτελεί στοιχείο ανάπτυξης στην προσχολική ηλικία και
εµφανίζεται συχνά στο παιχνίδι των νηπίων (Feldman, 2009). Επιπλέον στην ίδια
ενότητα αναφέρεται και η ενσυναίσθηση, η οποία αποτελεί τον πυρήνα της ηθικής
ανάπτυξης, όπως αυτή παρουσιάζεται µέσα από την βιβλιογραφία (Feldman, 2009).
Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά την επιθετικότητα, δηλαδή κάθε µορφή
κοινωνικής συµπεριφοράς που απευθύνεται σε κάποιο ανθρώπινο ον µε στόχο να το
βλάψει. (Baron & Branscombe, 2012) Σε αυτό το σηµείο της εργασίας δίνονται
στοιχεία για τον τρόπο µε τον οποίο αυτό το φαινόµενο εκφράζεται σε παιδιά έως έξι
ετών, αλλά και στα δύο φύλα, ενώ γνωστοποιούνται τα αποτελέσµατα ερευνών
σχετικά µε τα οφέλη και τις συνέπειες που µπορεί να επιφέρει µία επιθετική
συµπεριφορά στο άτοµο που την ασκεί.
Το παιχνίδι επιθετικότητας αποτελεί θέµα του πέµπτου και τελευταίου
κεφαλαίου του πρώτου µέρους της εργασίας. Πρόκειται για µία µορφή παιχνιδιού
στην οποία τα παιδιά προχωρούν σε έναν µοναδικό συνδυασµό συµπεριφορών , που
όµως διαφέρει από την επιθετικότητα και κάθε άλλη ασχολία της παιδικής ηλικίας
(Scott & Panksepp, 2013). Τέτοιου είδους συµπεριφορές εκφράζονται είτε λεκτικά
είτε σωµατικά. Πιο συγκεκριµένα στο παιχνίδι αυτό συµπεριλαµβάνονται: η
προσβολή, η µανία, η εµµονή, «το κατσούφιασµα», το άγριο κοίταγµα, η χειροδικία,
το σπρώξιµο, οι κλωτσιές, και γενικότερα η πάλη, να αρπάζουν ή να γραπώνουν τον
συµπαίκτη τους ή κάποιο αντικείµενο που αυτός διαθέτει, τα πειράγµατα και η χρήση
ετικετών για τον συµπαίκτη µε στόχο τη διασκέδαση και όχι τη βλάβη του (Pellergini,
1989). Αναφορά γίνεται και στην εµπλοκή των γονέων σε ένα τέτοιου είδους παιχνίδι,
καθώς στην έρευνα της παρούσας εργασίας εµπλέκονται και µητέρες, όπως έχει ήδη
αναφερθεί.
Την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ακολουθεί το ερευνητικό µέρος της
εργασίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o

1.ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
1.1.Το παιχνίδι και τα χαρακτηριστικά του
Παρατηρώντας τα παιδιά και τον τρόπο µε τον οποίο συµπεριφέρονται µέσα
στη µέρα τους, γίνεται αντιληπτό ότι το παιχνίδι εµφανίζεται αυθόρµητα (Berkhout,
Dolk, & Goorhuis-Brouwer, 2010). Ανεξάρτητα από τον χρόνο και τον χώρο στον
οποίο βρίσκεται ένα υγιές παιδί θα ξεφύγει από τους εξωτερικούς κανόνες (Berkhout,
Dolk, & Goorhuis-Brouwer, 2010) και θα βρει την ευκαιρία και τον τρόπο να
µεταµορφώσει µε τη φαντασία του όσα το περιβάλουν ξεκινώντας ένα παιχνίδι
(Lillard, 2017). Στο πλαίσιο του παιχνιδιού αυτού τα διάφορα αντικείµενα αποκτούν
ζωντάνια και έναν ρόλο, όταν βρεθούν στα χέρια ενός παιδιού µε τη βοήθεια της
µίµησης, της φαντασίας και της σωµατικής έκφρασης (Berkhout, Dolk, & GoorhuisBrouwer, 2010). Ωστόσο, έννοιες όπως το παιχνίδι είναι δύσκολο να αποδοθούν µε
έναν ορισµό.
Τα παραδείγµατα από την καθηµερινή ζωή των παιδιών αποδεικνύουν τη
σύνδεση του παιχνιδιού µε τον κόσµο που µας περιβάλλει (Berkhout, Dolk, &
Goorhuis-Brouwer, 2010). Ένα παιδί στο λεωφορείο δεν αφήνει το χρόνο να χαθεί
άσκοπα έως ότου φτάσει στον προορισµό του. Αντιθέτως κρατά το κουλούρι του και
απευθύνεται σε αυτό σαν να είναι ζωντανό. Γυρνώντας το κουλούρι γύρω, γύρω µιλά
σε κάθε σπόρο και έπειτα τον τρώει. Οι σπόροι καταβροχθίζονται από τον µεγάλο
γίγαντα, και αφού το κουλούρι αποµείνει χωρίς «κατοίκους», τρώγεται και αυτό. Στο
χώρο του σχολείου ένα άλλο παιδί µεταµφιέζεται µε διάφορα υφάσµατα σε
φούρναρης, δύο παγκάκια το ένα πάνω στο άλλο σε φούρνο και τα τουβλάκια του σε
µπισκότα, ψωµιά κλπ. Είναι τόσο ζωντανό το παιχνίδι που νοµίζεις ότι το σχολείο
γέµισε µυρωδιές. Ένα άλλο αποµακρύνει τα αγριόχορτα από τον κήπο παίζοντας τον
γεωργό και µιλώντας στα φυτά προτού τα αποµακρύνει. Όλες αυτές οι εργασίες
προέρχονται φυσικά µέσα από το παιδί, χωρίς να το κατευθύνει κάποιο άλλο άτοµο
και ισχύουν για τα περισσότερα παιδιά σε παγκόσµιο επίπεδο (Lillard, 2017). Το
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παιχνίδι λοιπόν, είναι η κύρια δραστηριότητα που χαρακτηρίζει και σηµατοδοτεί την
προσχολική και παιδική ηλικία, καθώς τα παιδιά ασχολούνται καθηµερινά µε αυτό
αφιερώνοντας τον περισσότερο χρόνο της ηµέρας τους σε αυτό (Αυγητίδου, 2001). Η
πολύωρη και καθηµερινή ενασχόληση των νηπίων µε το παιχνίδι αποδεικνύει ότι το
παιχνίδι είναι µία πηγή ευχαρίστησης, απόλαυσης και χαράς όχι µόνο για τα ίδια,
αλλά και για τους γύρω τους (Brown, 2003; Buchsbaum, Bridgers, Skolnick
Weisberg, & Gopnik, 2012). Το γεγονός ότι το παιχνίδι αποτελεί πηγή διασκέδασης
για τα νήπια δεν σηµαίνει ότι το κλάµα και το γέλιο δεν µπορούν να συνυπάρξουν σε
αυτό (Buchsbaum, Bridgers, Skolnick Weisberg, & Gopnik, 2012). Ταυτόχρονα µέσα
από το παιχνίδι δίνονται ευκαιρίες στα παιδιά να αναπτύξουν τη δηµιουργικότητα και
τη φαντασία τους (Buchsbaum, Bridgers, Skolnick Weisberg, & Gopnik, 2012).
Το παιχνίδι µπορεί να λάβει διάφορες µορφές. Κάποιες φορές µπορεί να είναι
σωµατικό, και άλλες φορές πνευµατικό (Brown, 2003), ή να είναι κοινωνικό, να
αναπτύσσεται δηλαδή στο πλαίσιο µίας οµάδας παιδιών ή και µοναχικό (Brown,
2003). Μία µορφή παιχνιδιού θεωρείται και το παιχνίδι ρόλων που αποτελεί και το
πεδίο έρευνας της παρούσας εργασίας και παρουσιάζεται αναλυτικά στην αµέσως
επόµενη υποενότητα.
Σε κάθε περίπτωση όµως και µε όποια µορφή κι αν εµφανίζεται είναι µία
σηµαντική δραστηριότητα για την ανάπτυξη και την εξέλιξη των παιδιών (Αυγητίδου,
2001).

1.2 Κλασικές και σύγχρονες θεωρίες για το παιχνίδι
Στην προσπάθεια ορισµού και κατανόησης του παιχνιδιού και της συµβολής
του στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, διαµορφώθηκαν αρκετές θεωρίες σε
διαφορετικές χρονικές περιόδους, οι οποίες ανάλογα µε την εποχή που διατυπώθηκαν
και το περιεχόµενο τους, διακρίνονται σε κλασικές και σύγχρονες (Andrews, 2012).
Οι σύγχρονες θεωρίες για το παιχνίδι φαίνεται να βασίζονται στις κλασικές, παρά τις
αδυναµίες που πιθανόν να φέρουν οι τελευταίες (Mellou, 1994).
1.2.1 Κλασικές θεωρίες για το παιχνίδι
Το 1699 ο John Locke παρότρυνε γονείς και παιδαγωγούς να επιτρέψουν στα
παιδιά να αφιερώσουν όσο περισσότερο χρόνο γίνεται στο παιχνίδι, καθώς µέσα από
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αυτό τα παιδιά µαθαίνουν τον κόσµο. Μάλιστα χαρακτήρισε το νου του παιδιού ως
“tabula rasa”, δηλαδή σαν έναν «άγραφο πίνακα», στον οποίο οι γνώσεις
καταγράφονται µέσω του βιώµατος και της εµπειρίας (Andrews, 2012, p. 26).
Μισό αιώνα αργότερα, ο Jean Jacques Rousseau µίλησε για τα παιδιά
αναγνωρίζοντας την κοινωνική τους φύση και την ανάγκη τους να εξερευνήσουν τον
κόσµο που τα περιβάλλει καθοδηγούµενα από ένστικτα. Έτσι τα παιδιά ενστικτωδώς
παίζουν και µαθαίνουν µέσα από την αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον τους
(Andrews, 2012, p. 28).
Το 1795 διατυπώθηκε η θεωρία της «πλεονάζουσας ενέργειας» από τον
Γερµανό ποιητή και φιλόσοφο Friedrich Schiller. Η θεωρία αυτή έχει τις ρίζες της
στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία και την αριστοτελική έννοια της
«κάθαρσης» (Mellou, 1994). Καθώς πίστευε ότι η ικανότητα που έχουν οι άνθρωποι
για παιχνίδι µπορεί να λειτουργήσει ως ένα µεταβατικό στάδιο για να γίνουν οι
άνθρωποι από φυσικές-σωµατικές οντότητες, ηθικές οντότητες, να φτάσουν στην
ιδανική τους µορφή (O’Connor, 2014). Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή το παιχνίδι
θεωρείται φυσική ανάγκη του ανθρώπου (O’Connor, 2014) και αποτελεί µία
ευχάριστη, αλλά µη παραγωγική δραστηριότητα. Πιο συγκεκριµένα, κάθε ζωντανό ον
παράγει µια ορισµένη ποσότητα ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών επιβίωσης. Η
ενέργεια που αποµένει µετά την κάλυψη αυτών των αναγκών γίνεται «πλεονάζουσα
ενέργεια», που οι άνθρωποι και τα ζώα προσπαθούν να αποβάλουν µε το παιχνίδι
τους (Mellou, 1994).
Τον 19ο αιώνα ο Βρετανός φιλόσοφος Spencer (1820-1903) παρέχει µια πιο
επιστηµονική βάση για τη θεωρία της «πλεονάζουσας ενέργειας». Σύµφωνα µε τον
Spencer, το παιχνίδι αποτελεί µία παρορµητική επιθυµία ή «βιολογικά περιττή
δραστηριότητα» του οργανισµού κατά την περίοδο της παιδικής ηλικίας, αφού δεν
αποσκοπεί στην ικανοποίηση των βιοτικών αναγκών του.

(Mellou, 1994;

Zen’Kovskii, 2013). Το παιδί παίζει µε µοναδικό σκοπό την ευχαρίστηση. Για τον
σκοπό αυτό ξοδεύει την πλεονάζουσα ενέργειά του, που τελικά εκδηλώνεται µέσω
της σωµατικής κίνησης και έκφρασης και συχνά µέσα από δράσεις, όπως το
δραµατικό παιχνίδι

(Zen’Kovskii, 2013). Τόσο για τα ζώα όσο και για τους

ανθρώπους το παιχνίδι λειτουργεί για την αποσυµφόρηση του οργανισµού από τη
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συσσωρευµένη ενέργεια (Zen’Kovskii, 2013). Ωστόσο ο άνθρωπος ως ανώτερο είδος
επενδύει περισσότερο χρόνο σε παιχνίδι σε σύγκριση µε τα ζώα που αξιοποιούν την
ενέργεια τους µόνο για την ικανοποίηση των πρωταρχικών αναγκών του οργανισµού
τους (Mellou, 1994; Zen’Kovskii, 2013).
Μία θεωρία η οποία βρίσκεται σε άµεση αντίθεση µε την προηγούµενη,
αναπτύχθηκε µερικά χρόνια αργότερα από τον Γερµανό Moritz Lazarus (1883). Ο
Lazarus περιέγραψε το παιχνίδι ως δραστηριότητα που προέρχεται από την έλλειψη
ενέργειας και τον ιδανικό τρόπο για την αποκατάσταση της ενέργειας που
καταναλώνεται στην εργασία. Πρόκειται για µία ψυχαγωγική δραστηριότητα ή
συµπεριφορά που απορρέει από την ανάγκη για χαλάρωση.

Η θεωρία αυτή

ονοµάστηκε θεωρία της ψυχαγωγίας ή χαλάρωσης. Κοινό σηµείο των δύο θεωριών
αποτελεί η έλλειψη της γνωστικής λειτουργίας του παιχνιδιού (Mellou, 1994).
Τη θεωρία της χαλάρωσης ακολούθησε η θεωρία της εξάσκησης του Karl
Gross 1896, 1901) ο οποίος ερµήνευσε το παιχνίδι ως ένα τρόπο άσκησης και
προετοιµασίας του παιδιού για την ενήλικη ζωή του και το µέλλον του γενικότερα.
Στη θεωρία αυτή το παιχνίδι εµφανίζεται τρόπος µάθησης και απόκτησης δεξιοτήτων.
Ο Gross (1896, 1901) προχώρησε και σε µία κατηγοριοποίηση των µορφών του
παιχνιδιού εξετάζοντας τις λειτουργίες του: το πειραµατικό παιχνίδι, το οποίο
αναφέρεται σε παιχνίδια που διέπονται από κανόνες, το κοινωνικό-οικονοµικό
παιχνίδι, δηλαδή το παιχνίδι επιθετικότητας (µτφρ. rough and tumble play) και
µιµητικά, κοινωνικά και οικογενειακά παιχνίδια, που δεν είναι άλλα από το
δραµατικό παιχνίδι (Mellou, 1994)
Κατά τον Stanley Hall (1920), Αµερικανός ψυχολόγος, που αναγνωρίζεται ως
ο «πατέρας» του αµερικανικού παιδοψυχολογικού κινήµατος, τα παιδιά
επαναλαµβάνουν τα αναπτυξιακά στάδια της ανθρώπινης φυλής στο παιχνίδι τους.
Αυτό το παιχνίδι βοηθά τα παιδιά να απελευθερωθούν από πρωτόγονα ένστικτα που
φέρουν και δεν χρειάζονται πλέον στη σύγχρονη ζωή. Το παιχνίδι θεωρείται ως
αποτέλεσµα της βιολογικής εξέλιξης του ανθρώπινου είδους και όχι ως µέσο
ανακούφισης από τις παιδικές εντάσεις, ανησυχίες και επιθετικές παρορµήσεις.
Μάλιστα, υποστήριξε ότι τα µικρά παιδιά, όπως και τα ζώα,

καθοδηγούνται από

ένστικτα, που οι ενήλικες έχουν κατορθώσει να αποβάλουν µέσα από «λογικές
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πράξεις». Η θεωρία της ορµής, όπως ονοµάστηκε η παρούσα θεωρία, δεν φαίνεται να
λαµβάνει υπόψη την χρήση της αφηρηµένης και συµβολικής σκέψης τη
σπουδαιότητα της οποίας επιβεβαίωσαν νεότερες έρευνες (Mellou, 1994).
Συνοψίζοντας, οι κλασικές θεωρίες ερµηνεύουν το παιχνίδι ως τρόπο
ρύθµισης της ενέργειας του οργανισµού ή ως ενστικτώδη αντίδραση. Ωστόσο οι
θεωρίες αυτές διατυπώθηκαν βασισµένες σε ένα φιλοσοφικό υπόβαθρο και όχι σε
εµπειρικά δεδοµένα. Σε κάθε περίπτωση, όµως, αποτέλεσαν βάση των σύγχρονων
θεωριών για το παιχνίδι, που ακολουθούν (Mellou, 1994).

1.2.2 Σύγχρονες θεωρίες για το παιχνίδι
Οι σύγχρονες θεωρίες του παιχνιδιού ασχολήθηκαν µε τον προσδιορισµό του
ρόλου του παιχνιδιού στην ανάπτυξη των παιδιών και την κατανόηση του
φαινοµένου, όχι µόνο µε τις αιτίες που το προκαλούν, όπως συµβαίνει µε την
περίπτωση των κλασικών θεωριών (Mellou, 1994).
Ξεκινώντας µε την ψυχαναλυτική θεωρία, ο Sigmund Freud υποστήριξε ότι το
παιχνίδι έχει σηµαντικό ρόλο στη συναισθηµατική ανάπτυξη των παιδιών, καθώς
λειτουργεί ως κάθαρση για το παιδί επιτρέποντας του να απαλλαγεί από τα αρνητικά
συναισθήµατα µίας τραυµατικής εµπειρίας (Mellou, 1994; Andrews, 2012). Αυτό
µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε δύο τρόπους. Για παράδειγµα, όταν ένας γονιός
αντιδράσει επιθετικά απέναντι στο παιδί ή χειροδικήσει, τότε το παιδί, για να
µπορέσει να διαχειριστεί αυτό το αρνητικό γεγονός, µπορεί να χτυπήσει µια κούκλα ή
να προσποιηθεί ότι τιµωρεί έναν φίλο. Με αυτόν τον τρόπο µεταφέρει τα αρνητικά
συναισθήµατα σε ένα υποκατάστατο αντικείµενο ή άτοµο. Επίσης, όταν ένα παιδί
έχει βιώσει δυσάρεστα γεγονότα, τα επαναλαµβάνει πολλές φορές στο πλαίσιο του
παιχνιδιού, προκειµένου να αφοµοιώσει τα αρνητικά συναισθήµατα που συνδέονται
µε το συµβάν. Μάλιστα, αν η εµπειρία είναι πολύ αρνητική, το παιδί τη διαχειρίζεται
αποσπασµατικά, προκειµένου να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικότερα τα αρνητικά
συναισθήµατα που του προκαλεί (Mellou, 1994).
Στη συνέχεια ο Erikson (1950), υποστηρικτής της ψυχαναλυτικής θεωρίας,
µίλησε για τη συµβολή του παιχνιδιού στην τυπική ανάπτυξη της προσωπικότητας.
Υποστήριζε ότι στο παιχνίδι το παιδί έρχεται αντιµέτωπο µε το παρελθόν, το παρόν
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και το µέλλον µέσα από τη δραµατοποίηση (Mellou, 1994). Δύο χρόνια αργότερα
ένας άλλος υποστηρικτής αυτής της θεωρίας, ο Peller (1952) διατύπωσε την άποψη
ότι το παιχνίδι ρόλων των παιδιών βασίζεται σε αισθήµατα της αγάπης, του
θαυµασµού, του φόβου και της επιθετικότητας. Τόσο ο Erikson όσο και ο Peller
υποστήριζαν ότι οι αλλαγές στη δοµή του παιχνιδιού σχετίζονται µε αλλαγές στην
ψυχό-σεξουαλική ανάπτυξη του παιδιού (Mellou, 1994).
Σε ένα γενικότερο επίπεδο οι ψυχαναλυτές συζήτησαν το παιχνίδι σε σχέση µε
την «εκπλήρωση επιθυµίας», την εµφάνιση «άγχους» και τις διαδικασίες
διαµόρφωσης του «εγώ» (Mellou, 1994).
Με τη γνωστική-εξελικτική θεωρία του, ο Piaget (1951, 1962) υποστήριξε
ότι το παιχνίδι δεν αντικατοπτρίζει απλά το επίπεδο της γνωστικής ανάπτυξης του
παιδιού, αλλά συµβάλλει και στην ανάπτυξή του. Κατά τον Piaget, τα παιδιά δεν
µαθαίνουν νέες δεξιότητες όταν παίζουν, αλλά ασκούν και κατακτούν τις δεξιότητες
που απόκτησαν πρόσφατα (Mellou, 1994; Andrews, 2012, p. 34). Επίσης πίστευε, ότι
τα παιδιά κατακτούν τη γνώση σταδιακά. Έτσι µίλησε για τρία στάδια παιχνιδιού,
από τα οποία το παιδί περνάει διαδοχικά. Το πρώτο στάδιο αφορά το παιχνίδι που
βασίζεται στις αισθήσεις και την κινητικότητα. Πρόκειται για ένα παιχνίδι
εξάσκησης, µέσω του οποίου τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τον
κόσµο µε τις αισθήσεις τους, την όραση, την όσφρηση, τη γεύση, την αφή και την
ακοή. Αυτό το στάδιο διαρκεί µέχρι και το 2ο έτος ζωής. Στο επόµενο στάδιο
εµφανίζεται το συµβολικό παιχνίδι, το οποίο έπεται του τρόπου παιχνιδιού του
σταδίου που προαναφέρθηκε. Το συµβολικό παιχνίδι διαρκεί έως την ηλικία των 6
ετών. Το παιδί ανακαλεί προϋπάρχουσες εµπειρίες, εικόνες, νοήµατα και τις
επαναλαµβάνει στο παιχνίδι του µε έναν διαφορετικό και γεµάτο νόηµα τρόπο.
Πρόκειται για την αναπαράσταση της πραγµατικότητας µε τη βοήθεια συµβόλων, για
παράδειγµα ένα τουβλάκι λειτουργεί ως τηλέφωνο κλπ. (Andrews, 2012, p. 35). Μετά
τα 6/7 έτη εµφανίζεται το οργανωµένο παιχνίδι, το παιχνίδι που βασίζεται στην
τήρηση κανόνων. Στο στάδιο αυτό τα παιδιά κατανοούν τις κοινωνικές αντιλήψεις, τη
συνεργασία, το οµαδικό πνεύµα, τον ανταγωνισµό, όπως επίσης τα όρια και τους
περιορισµούς (Andrews, 2012, p. 35). Σύµφωνα µε την κοινωνικό-πολιτισµική
θεωρία του Vygotsky (1933), το παιχνίδι βοηθά τη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών
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πιο άµεσα και δεν αποτελεί απλά αποτέλεσµα της γνωστικής ανάπτυξης των παιδιών,
όπως υποστήριξε ο Piaget (Mellou, 1994). Σύµφωνα µε τον Vygotsky (1933), το
συµβολικό παιχνίδι συµβάλει στην ανάπτυξη της νόησης. Στην κοινωνικόπολιτισµική θεωρία του γίνεται σαφές, ότι το παιχνίδι προϋποθέτει και καλλιεργεί την
φαντασία, έχοντας θετικά αποτελέσµατα στις νοητικές λειτουργίες όπως την κριτική
σκέψη, την αντίληψη και τη δηµιουργικότητα (Mellou, 1994). Επιπλέον, υποστήριξε
ότι στο πλαίσιο του παιχνιδιού, το παιδί δηµιουργεί φανταστικές καταστάσεις, που
προέρχονται από τα βιώµατά του και µετασχηµατίζονται µέσα από το παιχνίδι,
συµβάλλοντας µε αυτόν τον τρόπο στην αφοµοίωσή τους από το παιδί ανάλογα µε τις
προσωπικές του ανάγκες (Mellou, 1994).
Σε γενικές γραµµές, το µεγαλύτερο µέρος της έρευνας που ασχολείται µε τη
σχέση µεταξύ παιχνιδιού και γνωστικής ανάπτυξης, αφορά τον τοµέα της
δηµιουργικής σκέψης και της νόησης. Το παιχνίδι προετοιµάζει τα παιδιά για την
ενήλικη ζωή, καθώς τους προσφέρει την ευκαιρία να ανακαλύψουν νέους
συνδυασµούς συµπεριφοράς, ιδέες ή στρατηγικές (Mellou, 1994). Έτσι τα παιδιά
εξασκούνται και προετοιµάζονται για την µετέπειτα ζωή τους σε ένα πραγµατικό
πολιτισµικό πλαίσιο, π.χ. προσποιούνται ότι πλένουν τα πιάτα ή στρώνουν το τραπέζι,
γνώσεις που θα χρειαστούν µεγαλώνοντας στην καθηµερινότητα τους (Andrews,
2012, p. 30).
Μία τέτοια θεωρία ήταν αυτή του Sutton-Smith (1967) σύµφωνα µε την
οποία οι συµβολικοί µετασχηµατισµοί που συµβαίνουν στο δραµατικό παιχνίδι, έχουν
θετική επίδραση στη νοητική ευελιξία των παιδιών. Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά
συµµετέχουν στην αντιστροφή ρόλων, µαθαίνουν να ξεφεύγουν από στερεοτυπικές
ιδέες και να αξιοποιούν την δηµιουργικότητα τους, µε αποτέλεσµα την ενίσχυση της
ατοµικής ελευθερίας και την ανάπτυξη ευελιξίας στη σκέψη (Mellou, 1994).
Από την άλλη πλευρά η θεωρία του Bruner (1972) επικεντρώθηκε στη
λειτουργία του δραµατικού παιχνιδιού στην ανάπτυξη της ευελιξίας της
συµπεριφοράς. Τα παιδιά δίνουν προσοχή στη συµπεριφορά τους χωρίς να ανησυχούν
για το τελικό αποτέλεσµα. Στο παιχνίδι τους πειραµατίζονται µε διάφορους τρόπους
συµπεριφοράς, πράξεις και αντικείµενα. Έτσι, αργότερα ενσωµατώνουν τα νέα
εφόδια που αποκτούν από τους πειραµατισµούς τους σε πιο περίπλοκες
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δραστηριότητες. Αυτή η πειραµατική πλευρά του παιχνιδιού είναι ότι παρέχει ένα
ευρύ φάσµα δεξιοτήτων και ερεθισµάτων, προωθώντας τη δηµιουργική σκέψη και τη
δηµιουργική επίλυση προβληµάτων (Mellou, 1994).
Τόσο στις κλασικές, όσο και στις σύγχρονες θεωρίες που αναπτύχθηκαν γύρω
από το παιχνίδι είναι σαφές ότι τα παιδιά συµµετέχουν σε αυτό εκούσια και µε χαρά.
Τα παιδιά αφιερώνουν πολλή ώρα στο παιχνίδι, επειδή αυτό είναι το πιο ευχάριστο
πράγµα, µε το οποίο ασχολούνται, ενώ ταυτόχρονα τους δίνει την ευκαιρία να
αλληλοεπιδρούν µε τον κόσµο που τα περιβάλλει, αλλά και να αποκτούν γνώσεις.

1.3 Είδη παιχνιδιού
Αρκετοί ερευνητές ασχολήθηκαν µε τους τύπους παιχνιδιού που υπάρχουν.
Πρώτα διερεύνησαν τι είναι το παιχνίδι µέσα από την παρατήρηση των παιδιών κατά
τη διάρκεια του και στη συνέχεια µε την κατηγοριοποίηση του εύρους των
δραστηριοτήτων µε τις οποίες αυτό εµφανίζεται, ενώ τα παιδιά παίζουν (Andrews ,
2012, p. 31).
Η πρώτη κατηγοριοποίηση του παιχνιδιού ήταν απλή. Μία δραστηριότητα
µπορεί να ήταν παιχνίδι ή µη παιχνίδι. Ο Garvey, το 1991, µίλησε για συµπεριφορές
που το παιδί «δανείζεται» από το µη παιχνίδι για το παιχνίδι του. Με αυτή του την
παρατήρηση προκάλεσε την βαθύτερη σκέψη για τις πράξεις των παιδιών κατά τη
διάρκεια του παιχνιδιού. Έτσι δηµιουργήθηκαν λίστες µε είδη παιχνιδιού,
ταξινοµήσεις, που φέρουν κοινή ορολογία για να περιγράψουν και να αναλύσουν τη
φύση και τους τρόπους εµφάνισης του παιχνιδιού (Andrews, 2012, p. 31).
Στο πλαίσιο της παιγνιοθεραπείας το παιχνίδι αναγνωρίζεται ως η
δραστηριότητα που προωθεί την κοινωνική, φυσική-σωµατική, διανοητική,
δηµιουργική και συναισθηµατική ανάπτυξη. Με βάση αυτούς τους τοµείς ανάπτυξης
διαµορφώθηκαν πέντε είδη παιχνιδιού, το κοινωνικό παιχνίδι, το κινητικό παιχνίδι, το
διανοητικό παιχνίδι, το παιχνίδι δηµιουργικότητας και το συναισθηµατικό παιχνίδι.
Ως κοινωνικό χαρακτηρίζεται το παιχνίδι µε άλλους. Από τη µία πλευρά το κινητικό
παιχνίδι, δηλαδή αυτό που συµβάλλει στην µυϊκή ανάπτυξη των παιδιών, στον έλεγχο
των άκρων και της δύναµης τους και από την άλλη το νοητικό που προωθεί την
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επίλυση προβλήµατος από το ίδιο το παιδί. Στο νοητικό παιχνίδι περιλαµβάνονται και
τα παζλ. Ενώ ως παιχνίδι δηµιουργικότητας είναι αυτό που ενθαρρύνει την γένεση
νέων ιδεών και πραγµάτων. Τέλος, το συναισθηµατικό παιχνίδι είναι αυτό που
επιτρέπει την απελευθέρωση των συναισθηµάτων και την διερεύνηση. των
συναισθηµατικών ανταποκρίσεων όσων εµπλέκονται, όπως επίσης και τον έλεγχό
τους (Andrews, 2012, p. 31). Πολλοί παιγνιοθεραπευτές παρατήρησαν ότι συχνά οι
τύποι που προαναφέρθηκαν διασταυρώνονται στο πλαίσιο παιχνιδιού ενός παιδιού
(Andrews, 2012). Για παράδειγµα σε ένα παιχνίδι µπορεί να εµπλέκονται και να
αλληλοεπιδρούν πολλά παιδιά µεταξύ τους, άρα είναι κοινωνικό, µπορεί όµως να
είναι και κινητικό περιλαµβάνοντας αναρρίχηση στα δέντρα ή την οικοδόµηση ενός
σπιτιού µε πέτρες.
Αργότερα, ο Hughes (2002) παρατηρώντας το παιχνίδι των παιδιών διέκρινε
16 τύπους παιχνιδιού που παρέχουν στους παιγνιοθεραπευτές, κοινωνικούς
λειτουργούς και εκπαιδευτές µια κοινή γλώσσα για την περιγραφή του παιχνιδιού.
Ένα παιδί µπορεί να ασχολείται µε το συµβολικό παιχνίδι, στο οποίο
χρησιµοποιεί ένα κοµµάτι ξύλο για να συµβολίσει ένα άτοµο ή ένα αντικείµενο που
εκείνη τη στιγµή δεν διαθέτει. Το συµβολικό παιχνίδι επιτρέπει τον έλεγχο, την
σταδιακή εξερεύνηση και την αύξηση κατανόησης χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος να
εµβαθύνει τόσο πολύ συγχέοντας πραγµατικότητα και φαντασία. Άλλωστε έχει
τεκµηριωθεί ερευνητικά ότι τα παιδιά ηλικίας τριών έως πέντε ετών είναι σε θέση να
διακρίνουν γεγονότα που είναι δυνατόν να συµβούν στην πραγµατικότητα από αυτά
που µπορούν να συµβούν µόνο στο επίπεδο της φαντασίας (Andrews, 2012, p. 32).
Αξίζει να σηµειωθεί ότι όσο µεγαλώνει το παιδί τόσο πιο εύκολα µπορεί να
πραγµατοποιεί αυτή τη διάκριση, όπως επίσης ότι τα παιδιά τείνουν να κρίνουν
πραγµατικά γεγονότα που τους προκαλούν αρνητικά συναισθήµατα, όπως θυµό ή
φόβο, ως φανταστικά (Carrick & Quas, 2006).
Το φαντασιακό παιχνίδι αποτελεί επίσης έναν τύπο παιχνιδιού. Εδώ η
φαντασία του παιδιού κινείται ανεξέλεγκτα. Ο κόσµος διαµορφώνεται και
προσαρµόζεται στον τρόπο που το παιδί επιθυµεί, έναν τρόπο που είναι απίθανο να
συµβεί, π.χ. το παιδί παίζοντας τον πιλότο πετάει σε όλο τον κόσµο (Andrews, 2012).
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Ένας τύπος παιχνιδιού στον οποίο αξιοποιείται η φαντασία των παιδιών είναι
το παιχνίδι δηµιουργικότητας. Αυτό το είδος παιχνιδιού επιτρέπει νέες απαντήσεις,
τη µετατροπή των πληροφορίων, συνειδητοποίηση νέων συνδέσεων που
συνοδεύονται από έκπληξη. Τα παιδιά σχεδιάζουν, διερευνούν, δοκιµάζουν νέες ιδέες
αξιοποιώντας την φαντασία τους. Αυτά µπορούν να πραγµατοποιηθούν µέσα από τη
δηµιουργία ή τροποποίηση ενός αντικειµένου µε υλικά και εργαλεία που έχουν µία
δεδοµένη στιγµή στη διάθεσή τους (Andrews, 2012).
Το παιχνίδι ρόλων συµβάλλει στη διερεύνηση των διαφόρων µορφών
ύπαρξης σε προσωπικό, κοινωνικό, οικιακό ή διαπροσωπικό επίπεδο, π.χ. το παιδί
που σκουπίζει µε την σκούπα, µιλάει στο τηλέφωνο, οδηγεί αυτοκίνητο κλπ.
(Andrews, 2012)
Συχνά τα παιδιά δραµατοποιούν γεγονότα στα οποία δεν µετέχουν άµεσα,
όπως για παράδειγµα την παρουσίαση µίας τηλεοπτικής εκποµπής, µία εκδήλωση στο
δρόµο, ένα θρησκευτικό ή εορταστικό γεγονός, ακόµη και µια κηδεία. Αυτός ο τύπος
παιχνιδιού ορίστηκε ως δραµατικό παιχνίδι (Andrews, 2012).
Με τον όρο παιχνίδι ευρηµατικότητας εννοείται το ευφάνταστο παιχνίδι στο
οποίο οι συµβατικοί κανόνες, που διέπουν τον φυσικό κόσµο, δεν ισχύουν. Για
παράδειγµα στο πλαίσιο αυτού του παιχνιδιού το παιδί φαντάζεται ότι είναι κάτι άλλο
ένα δέντρο ή πλοίο ή προσποιείται ότι συναναστρέφεται κάποιον άνθρωπο ή ζώο που
δεν είναι εκεί (Andrews, 2012).
Κάποιες φορές το παιχνίδι των παιδιών κρίνεται πιο θορυβώδες και επιθετικό.
Ένα είδος παιχνιδιού που µοιάζει µε πάλη, στην πραγµατικότητα όµως σχετίζεται
περισσότερο µε το άγγιγµα, τον υπολογισµό της δύναµης, µέσα από το οποίο το παιδί
ανακαλύπτει τη σωµατική του ευελιξία και την ευχαρίστηση του να επιδεικνύονται
και «να κάνουν φιγούρα», π.χ. παλεύοντας ή παίζοντας κυνηγητό. Αυτός ο τύπος
παιχνιδιού επιτρέπει στα παιδιά τη σωµατική επαφή χωρίς να έχει ως στόχο την
βλάβη κάποιου. Στη διεθνή βιβλιογραφία απαντά ως rough and tumble play
(Andrews, 2012).
Στο κοινωνικό-δραµατικό παιχνίδι

τα παιδιά µπαίνουν στη διαδικασία

υλοποίησης και αναπαράστασης πραγµατικών και δυνητικών εµπειριών από το
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προσωπικό, κοινωνικό, οικιακό ή διαπροσωπικό περιβάλλον π.χ. παίζοντας στο σπίτι,
πηγαίνοντας στα µαγαζιά, παίζοντας µητέρες και πατέρες κ.α. (Andrews, 2012).
Το κινητικό παιχνίδι είναι ένας άλλος τύπος παιχνιδιού, ο οποίος επιτρέπει
την κίνηση σε οποιαδήποτε κατεύθυνση ή προς κάθε κατεύθυνση. Η κίνηση αυτή
λειτουργεί προς όφελος του παιδιού. Σε αυτό το είδος παιχνιδιού ανήκουν το
κυνηγητό, η χρήση ετικετών-τα παρατσούκλια-, το κρυφτό, η αναρρίχηση δέντρων
(Andrews, 2012).
Το κοινωνικό παιχνίδι αποτελεί έναν τύπο παιχνιδιού και στην ταξινόµηση
του Hughes (Andrews, 2012). Πρόκειται για το παιχνίδι κατά το οποίο οι κανόνες
µιας κοινωνίας, οι κοινωνικές υποχρεώσεις και κριτήρια αποκαλύπτονται,
διερευνώνται και τροποποιούνται. Στο πλαίσιο του παιχνιδιού ως κοινωνικό παιχνίδι
χαρακτηρίζεται κάθε κοινωνική ή διαδραστική κατάσταση, όπου υπάρχει η
προσδοκία από όλους τους συµµετέχοντας να τηρήσουν κανόνες µε στόχο να
δηµιουργήσουν κάτι µαζί (Andrews, 2012).
Το παιχνίδι που βασίζεται στην επικοινωνία αποτελεί επίσης έναν τύπο
παιχνιδιού. Σε αυτό περιλαµβάνονται η επικοινωνία µε λέξεις, γκριµάτσες ή
χειρονοµίες, αστεία, τραγούδια, ψίθυρους, µιµικές κινήσεις, προσποιήσεις και
µιµήσεις (Andrews, 2012).
Το διερευνητικό παιχνίδι προϋποθέτει την πρόσβαση σε πραγµατικές
πληροφορίες που συνίστανται στη χειραγώγηση συµπεριφορών όπως το χειρισµό, το
ρίξιµο, το χτύπηµα. Αυτό µπορεί να συµβεί όταν το παιδί έρθει σε επαφή µε ένα
αντικείµενο ή µία περιοχή, του οποίου τις ιδιότητες, τις δυνατότητες και το
περιεχόµενο αξιολογεί (Andrews, 2012).
Το παιχνίδι επίλυσης προβλήµατος ή παιχνίδι αντικειµένου σχετίζεται µε
το συντονισµό χεριών-µατιών. Πρόκειται για την εξέταση και νέα χρήση
οποιουδήποτε αντικειµένου, π.χ. πανί, πινέλο, κύπελλο (Andrews, 2012).
Τέλος, ο Hughes µίλησε για το παιχνίδι υπεροχής και το παιχνίδι σε βάθος.
Με τον όρο παιχνίδι υπεροχής εννοούµε το παιχνίδι εκείνο µε το οποίο επιδιώκεται ο
έλεγχος των φυσικών και συναισθηµατικών στοιχείων του περιβάλλοντος, όπως το
σκάψιµο λακκουβών, την αλλαγή της πορείας των ρευµάτων, την κατασκευή
καταφύγιων, τις πυρκαγιές. Ενώ µε τον όρο παιχνίδι σε βάθος, εννοούµε το παιχνίδι
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που επιτρέπει στο παιδί να αντιµετωπίσει µία επικίνδυνη, ή ακόµα και σε δυνητικό
επίπεδο, κατάσταση που συνήθως απειλεί η ζωή αναπτύσσοντας δεξιότητες
επιβίωσης, ξεπερνώντας τους φόβους του. Το να ανάβουν φωτιές, να προσποιούνται
ότι αγωνίζονται, ότι χρησιµοποιούν όπλα, να ανεβαίνουν εµπόδια κλπ. συµβάλλουν
στην αντίληψη της δύναµης τους, άρα και την υπερνίκηση των φόβων τους για τα
ύψη ή διάφορους ζωντανούς οργανισµούς ή οτιδήποτε τους προκαλεί ανατριχίλα
(Andrews, 2012).
Τέλος αναφέρθηκε στο παιχνίδι ανακεφαλαίωσης, κατά το οποίο το παιδί έχει
πρόσβαση σε προηγούµενα εξελικτικά στάδια του ανθρώπου. Στο πλαίσιο του οποίου
το παιδί έχει τη δυνατότητα να µάθει για την ιστορία, καταγωγή, τις διάφορες
τελετουργίες που πραγµατοποιούνται στους πολιτισµούς, την πυρκαγιά και το
σκοτάδι, ακόµη και ρίµες (Andrews, 2012).
Αξίζει να σηµειωθεί ότι, παρά την λεπτοµερειακή του ανάλυση, ο Hughes
(2002) τόνισε ότι τα είδη παιχνιδιού δεν εξαντλούνται απαραίτητα στα συγκεκριµένα
που περιέγραψε καθώς πάντα υπάρχει η πιθανότητα κάποιος άλλος ερευνητής να
παρατηρήσει µία συµπεριφορά στο παιχνίδι που να αποτελεί ένα άλλο είδος
παιχνιδιού (Andrews, 2012, p. 31-32).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o
2. ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
2.1 Το παιχνίδι και το παιχνίδι ρόλων
Παρατηρώντας τα παιδιά και τον τρόπο µε τον οποίο συµπεριφέρονται µέσα
στη µέρα τους, γίνεται αντιληπτό ότι τα πάντα είναι παιχνίδι. Ανεξάρτητα από τον
χρόνο και τον χώρο στον οποίο βρίσκεται ένα υγιές παιδί θα βρει την ευκαιρία και
τον τρόπο να µεταµορφώσει µε τη φαντασία του όσα το περιβάλουν ξεκινώντας ένα
παιχνίδι. Στο πλαίσιο του παιχνιδιού αυτού τα διάφορα αντικείµενα αποκτούν
ζωντάνια και έναν ρόλο, όταν βρεθούν στα χέρια ενός παιδιού. Φυσικά έννοιες όπως
το παιχνίδι είναι δύσκολο να αποδοθούν µε έναν ορισµό, ωστόσο τα παραδείγµατα
από την καθηµερινή ζωή των παιδιών είναι ανεξάντλητα και πηγάζουν φυσικά µέσα
από το παιδί χωρίς να την υπόδειξη κάποιου τρίτου ατόµου. Η ενασχόληση µε το
παιχνίδι ρόλων εµφανίζεται από όλα τα υγιή παιδιά σε παγκόσµιο επίπεδο (Lillard,
2017). Το παιχνίδι λοιπόν, είναι η κύρια δραστηριότητα που χαρακτηρίζει και
σηµατοδοτεί την προσχολική και παιδική ηλικία, καθώς τα παιδιά ασχολούνται
καθηµερινά µε αυτό αφιερώνοντας τον περισσότερο χρόνο της ηµέρας τους σε αυτό
(Αυγητίδου, 2001). Η πολύωρη και καθηµερινή ενασχόληση των νηπίων µε το
παιχνίδι αποδεικνύει ότι το παιχνίδι είναι µία πηγή ευχαρίστησης, απόλαυσης και
χαράς όχι µόνο για τα ίδια, αλλά και για τους γύρω τους (Brown, 2003) (Buchsbaum,
Bridgers, Skolnick Weisberg, & Gopnik, 2012). Το γεγονός ότι το παιχνίδι αποτελεί
πηγή διασκέδασης για τα νήπια δεν σηµαίνει ότι το κλάµα και το γέλιο δεν µπορούν
να συνυπάρξουν σε αυτό (Buchsbaum, Bridgers, Skolnick Weisberg, & Gopnik,
2012). Ταυτόχρονα µέσα από το παιχνίδι δίνονται ευκαιρίες στα παιδιά να
αναπτύξουν τη δηµιουργικότητα και τη φαντασία τους (Buchsbaum, Bridgers,
Skolnick Weisberg, & Gopnik, 2012).
Το παιχνίδι µπορεί να λάβει διάφορες µορφές. Κάποιες φορές µπορεί να είναι
σωµατικό, και άλλες φορές πνευµατικό (Brown, 2003), ή να είναι κοινωνικό, να
αναπτύσσεται δηλαδή στο πλαίσιο µίας οµάδας παιδιών ή και µοναχικό (Brown,
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2003). Μία µορφή παιχνιδιού θεωρείται και το παιχνίδι ρόλων που αποτελεί και το
πεδίο έρευνας της παρούσας εργασίας και παρουσιάζεται αναλυτικά στην αµέσως
επόµενη υποενότητα.
Σε κάθε περίπτωση όµως και µε όποια µορφή κι αν εµφανίζεται είναι µία
σηµαντική δραστηριότητα για την ανάπτυξη και την εξέλιξη των παιδιών (Αυγητίδου,
2001).

2.2 Το παιχνίδι ρόλων στην προσχολική ηλικία και οι µορφές του
Σε έναν εγκαταλελειµµένο ελαιώνα κάτω από µία ελιά που τα κλαδιά της
έχουν γύρει προς το έδαφος δύο παιδιά προσχολικής ηλικίας δηµιούργησαν το
«σπίτι» τους. Το αγόρι στέκεται κάτω από το δέντρο κρατώντας αγκαλιά µία µεγάλη
πέτρα κι απευθύνεται στο κορίτσι που βρίσκεται πιο πέρα, «Έλα, Ανδριάνα, το µωρό
σου κλαίει!». Μέσα από το παράδειγµα που µόλις αναφέρθηκε δίνεται κι ο ορισµός
του παιχνιδιού ρόλων. Δύο παιδιά υιοθετούν ρόλους γονέων και ξεκινούν το παιχνίδι
τους, µε τα αντικείµενα να µετατρέπονται µε τη βοήθεια της φαντασίας σε κάτι
διαφορετικό από αυτό που είναι στην πραγµατικότητα, αλλά χρήσιµο για το παιχνίδι
(Lillard, 2017), η ελιά γίνεται σπίτι, η πέτρα µωρό, ενώ σε άλλες συνθήκες παιχνιδιού
µη υπαρκτά αντικείµενα υπάρχουν (Lillard, 2017). Συγκεκριµένα, ο όρος παιχνίδι
ρόλων χρησιµοποιείται για να δηλώσει το παιχνίδι, στο οποίο τα παιδιά υιοθετούν
ρόλους και τους δραµατοποιούν σε µία ιστορία, το σενάριο της οποίας πλάθουν τα
ίδια (Johnson , Christie & Yawkey, 1987). Πρόκειται για µία δραστηριότητα που
προκύπτει αυθόρµητα, δηλαδή τα παιδιά έχουν την τάση να αναλαµβάνουν
κοινωνικούς ρόλους και να τους αναπαριστούν (Kostelnik et al., 2004). Η έµφυτη
αυτή τάση δηλώνει και την πολιτισµική παγκοσµιότητα αυτού του φαινοµένου, όλα
τα παιδιά αυτής της ηλικίας σε όλα τα µέρη του κόσµου παίζουν (Lillard, 2017).
Αν και το παιχνίδι ρόλων εµφανίζεται ως µία έµφυτη τάση του παιδιού -ήδη
από τους πρώτους 12-18 µήνες ζωής µε κορύφωση στην προσχολική ηλικία- η µορφή
µε την οποία εµφανίζεται διαφέρει ανάλογα µε την ηλικία του παιδιού, ενώ αρκετές
διαφορές παρουσιάζονται ακόµη και στην ίδια ηλικία (Lillard, 2017).

30

Συγκεκριµένα στην προσχολική ηλικία µπορούµε να διακρίνουµε τρεις
µορφές µε τις οποίες είναι δυνατό να το συναντήσουµε:

1.

Υιοθέτηση ρόλου

Η πιο συνηθισµένη µορφή παιχνιδιού ρόλων είναι το ίδιο το παιδί να υποδύεται ένα
ρόλο, δίνοντας του συγκεκριµένα χαρακτηριστικά. Σε αυτή την περίπτωση το ίδιο το
παιδί, το σώµα του και οι εµπειρίες του λειτουργούν ως τα µέσα που θα συµβάλουν
στην εξέλιξη του παιχνιδιού (Taylor et al., 2013), καθώς έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει
άµεση σχέση ανάµεσα στον πραγµατικό κόσµο που βιώνει το παιδί καθηµερινά και
στο σενάριο που πλάθει µε τη φαντασία του για το παιχνίδι του (Buchsbaum,
Bridgers, Skolnick Weisberg, & Gopnik, 2012).

2. Ο φανταστικός φίλος
Κάποια παιδιά έχουν την ικανότητα να εφεύρουν έναν φανταστικό σύντροφο στο
παιχνίδι, ο οποίο µπορεί να έχει τη µορφή ανθρώπου ή ζώου (Κουγιουµουτζάκης,
2016, σσ. 414, 418, 451). Το φανταστικό αυτό πλάσµα ή πρόσωπο έχει κάποια
ιδιαίτερα ανθρώπινα χαρακτηριστικά και δική του προσωπικότητα (Taylor et al.,
2013), αντιλήψεις, αισθήσεις, συναισθήµατα, απλές ηθικές κρίσεις, ακόµη και
υποχρεώσεις (Κουγιουµουτζάκης, 2016, σ. 457), έτσι λειτουργεί όπως ακριβώς και
ένας πραγµατικός φίλος στο παιχνίδι τους, όπως για παράδειγµα ένας σκύλος µε
πορτοκαλί µαλλιά που φοβάται το σκοτάδι, αλλά του αρέσει να τρέχει πίσω από
αυτοκίνητα (Taylor et al., 2013). Ο φανταστικός αυτός φίλος µπορεί να είναι κι ένα
παιχνίδι του παιδιού ή κάποιο άλλο αντικείµενο (Trionfi et al., 2009), που όµως
συµµετέχει στις καθηµερινές δραστηριότητες του παιδιού. Ωστόσο τα παιδιά
κατανοούν ότι οι φανταστικοί τους φίλοι ανήκουν στον χώρο της φαντασίας, ενώ
προτιµούν να παίζουν µε πραγµατικούς φίλους, όταν υπάρχει η δυνατότητα αυτή
(Κουγιουµουτζάκης, 2016, σσ. 414, 425, 451).

3. Μέσω ενός αντικειµένου
Τέλος, το παιδί έχει τη δυνατότητα να δηµιουργήσει ένα ρόλο, τον οποίο όµως δεν θα
υποδυθεί µε το σώµα του αλλά µέσω ενός αντικειµένου, όπως είναι η κούκλα. Αξίζει
να σηµειωθεί ότι το να χρησιµοποιεί ένα παιδί ένα αντικείµενο στο οποίο δίνει άλλη
λειτουργία στα πλαίσια του παιχνιδιού από αυτή που το αντικείµενο έχει στην
πραγµατικότητα δεν θεωρείται παιχνίδι ρόλων, αλλά µία ικανότητα συµβολικού
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παιχνιδιού που εξελίσσεται καθώς το παιδί µεγαλώνει (Taylor et al., 2013), για
παράδειγµα ένα µολύβι µπορεί κάλλιστα να µετατραπεί σε κουτάλι για να ταΐσει την
κούκλα του στο πλαίσιο του παιχνιδιού ρόλων.
Οι τρεις αυτές µορφές παιχνιδιού ρόλων σχετίζονται µεταξύ τους, ενώ ο
τρόπος έκφρασης τους επηρεάζεται από τη γλωσσική ικανότητα του κάθε παιδιού, τις
ατοµικές διαφορές της προσωπικότητας του και την ηλικία του (Taylor et al., 2013),
όχι όµως το φύλο ( (Buchsbaum, Bridgers, Skolnick Weisberg, & Gopnik, 2012).
Συγκεκριµένα η ηλικία τριών έως πέντε ετών αποτελεί την περίοδο της φαντασίας,
στο πλαίσιο του παιχνιδιού τους συµπεριφέρονται και «σκέφτονται» δηµιουργικά
µετατρέποντας απλά υλικά σε κάτι άλλο που τη συγκεκριµένη στιγµή είναι αναγκαία
στο παιχνίδι τους (Jaffke, 2010) ή αντιγράφοντας µία συµπεριφορά που συναντούν
στον κοινωνικό τους περίγυρο, π.χ. να ταΐζει η µία κούκλα την άλλη όπως η µητέρα
το παιδί (Balter & Tamis-LeMonda, 2006, σ. 154). Αποδίδουν συναισθήµατα και
ηθικές αρχές σε κούκλες και άλλα παιχνίδια ανάλογα µε το σενάριο αι τον ρόλο τους
σε αυτό, ενώ αναλαµβάνουν και τα ίδια ρόλους υιοθετώντας τις ηθικές αρχές που
αντιστοιχούν στον ρόλο αυτόν (Balter & Tamis-LeMonda, 2006, σ.
154).Παρατηρείται µάλιστα συνεχής και γρήγορη εναλλαγή παιχνιδιών χωρίς αυτό να
δηλώνει έλλειψη συγκέντρωσης (Jaffke, 2010). Το παιχνίδι παιδιών 5 έως 7 ετών
ξεκινάει συνήθως µε αφορµή µία νοερή εικόνα-σκέψη γι’ αυτό που θέλουν να
αναπαραστήσουν στο παιχνίδι τους. Παρατηρείται ότι το παιχνίδι σε αυτή την ηλικία
χαρακτηρίζεται από µεγαλύτερη οργάνωση, από δοµή, καθώς τα παιδιά δηµιουργούν
µικρά σενάρια και τα δραµατοποιούν, αφού πρώτα ορίσουν τους διάφορους ρόλους
(Jaffke, 2010). Όσον αφορά το φύλο, ναι µεν επηρεάζει την επιλογή των ρόλων που
θα επιλέξει να «ενσαρκώσει» ένα παιδί στο πλαίσιο του παιχνιδιού, για παράδειγµα
τα κορίτσια προτιµούν να παίζουν µε φανταστικούς φίλους, ενώ τα αγόρια, παιχνίδια
ρόλων, γεγονός όµως που δεν αντανακλά την ανάπτυξη του παιδιού. Αντίθετα η
ανάπτυξη και η µάθηση προωθούνται µέσα από το παιχνίδι (Taylor et al., 2013).
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2.3 Το παιχνίδι ρόλων και τα χαρακτηριστικά του
Όταν ένα παιδί παίζει, δηµιουργεί έναν δικό του φανταστικό κόσµο για την
φροντίδα του οποίου είναι το ίδιο υπεύθυνο (Κρασανάκης, 2003). Ο κόσµος αυτός θα
µπορούσε να χαρακτηριστεί και µαγικός, καθώς το παιδί µε τη δύναµη της φαντασίας
µεταµορφώνει τα αντικείµενα σε άλλα που θα ήταν χρήσιµα στο παιχνίδι του τη
συγκεκριµένη στιγµή, όµως δεν τα διαθέτει (Kostelnik et al., 2004) ή να
δηµιουργήσει ακόµη και φανταστικά πρόσωπα που θα συµµετέχουν στο παιχνίδι του
αυτό (Trionfi et al., 2009), όπως έχει ήδη αναφερθεί. Αυτό δεν σηµαίνει ότι τα παιδιά
κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού τους δεν έχουν την απόλυτη επίγνωση της
πραγµατικής κατάστασης (Lillard, 2017), απλώς προχωρούν σε µία τεχνική
αναστολής της πραγµατικότητας µε στόχο την εξέλιξη και την επιτυχία του
παιχνιδιού τους (Kostelnik et al., 2004). Άλλωστε τα παιδιά είναι σε θέση να
κατανοήσουν πότε µία πράξη είναι αληθινή και πότε τοποθετείται στο πλαίσιο του
παιχνιδιού ρόλων, στην προσποίηση. Σε αυτόν τον διαχωρισµό συµβάλλουν η κίνηση
του «δρώντος προσώπου», ο ήχος- θόρυβος της δράσης, π.χ. αν κάποιος τρώει
πραγµατικά ένα µπισκότο ή προσποιείται ότι τρώει, η ύπαρξη ή η έλλειψη του
περιεχοµένου και φυσικά η γενική εντύπωση που αφήνει στον παρατηρητή η πράξη
αυτή, αν είναι υπερβολική ή φυσική. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η ηλικία επηρεάζει την
κρίση του ατόµου, όσον αφορά την κατανόηση και των διαχωρισµό δύο πράξεων, αν
ανήκουν στην πραγµατικότητα ή όχι, καθώς ένας ενήλικας είναι πιο ικανός στη
διάκριση µίας τέτοιας περίπτωσης ( Ma & Lillard, 2013). Επιπλέον µία πράξη
προσποίησης έχει πάντα κάποιο σκοπό χωρίς αυτόν δεν µπορεί να υπάρχει ( Ma &
Lillard, 2013).
Όπως ήδη αναφέρθηκε, το παιχνίδι ρόλων προκύπτει αυθόρµητα από τα
παιδιά, ωστόσο φαίνεται να διέπεται από κανόνες. Οι κανόνες αυτοί καθορίζονται
από τα ίδια τα παιδιά που συµµετέχουν ανάλογα µε το θέµα του παιχνιδιού και τον
ρόλο που αναλαµβάνει το κάθε παιδί. Αν και βρισκόµαστε σε έναν φανταστικό
κόσµο, σε έναν κόσµο που δηµιουργούµε εµείς µε το παιχνίδι και την φαντασία µας
κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, η πραγµατικότητα συνεχίζει να ασκεί επιρροή σε
αυτόν, έστω και έµµεσα, αφού οι κανόνες που διαµορφώνουν την συµπεριφορά του
κάθε ρόλου προέρχονται από αυτήν (Kostelnik et al., 2004). Πιο συγκεκριµένα µέσα
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στο παιχνίδι θα φανερωθούν οι εµπειρίες, τα βιώµατα, οι ανάγκες κι οι κλίσεις των
παιδιών (Frost et al., 2001). Για παράδειγµα ένα παιδί που υποδύεται τη µητέρα στο
πλαίσιο του παιχνιδιού, θα δρα σύµφωνα µε την εικόνα που έχει για τη µητέρα του ή
γενικότερα για τη θέση της µητέρας στην κοινωνία την οποία ζει, θα λέγαµε ότι
προσπαθεί να µιµηθεί συµπεριφορές (Κρασανάκης, 2003). Κατ’ αυτό τον τρόπο τα
παιδιά µπορούν να απορρίψουν ή να αγνοήσουν συµπεριφορές και σχόλια, επειδή δεν
ταιριάζουν στο θέµα του παιχνιδιού τους (Kostelnik et al., 2004).
Παρατηρείται λοιπόν, ότι δηµιουργείται ένα πλαίσιο παιχνιδιού µε βάση το
θέµα που έχουν επιλέξει τα παιδιά, δηλαδή ένα πεδίο δράσης, όπου εντάσσονται όσοι
συµµετέχουν ή σχετίζονται µε το παιχνίδι, καθώς και όλα τα αντικείµενα που
χρησιµοποιούνται σε αυτό (Kostelnik et al., 2004). Σε αυτό το πεδίο δράσης
διευκολύνεται η κοινωνικοποίηση του παιδιού, εποµένως και η ένταξη του στο
κοινωνικό του περιβάλλον, όπως επίσης η επικοινωνία µε άλλους, η ενσυναίσθηση
(Αυγητίδου, 2001) και γενικότερα η κατανόηση του κόσµου (Lillard, 2017) που το
περιβάλλει (Αυγητίδου, 2001). Εποµένως πέρα από πηγή χαράς το παιχνίδι αποτελεί
και µία µορφή προόδου της ανάπτυξης του παιδιού, αρκεί να έχει κάποιο σκοπό, ώστε
να µην είναι ανιαρό για το παιδί (Frost et al., 2001).

2.4 Η συµβολή του παιχνιδιού ρόλων
Το παιχνίδι ρόλων αποτελεί όχι µόνο σήµα κατατεθέν της προσχολικής
ηλικίας, αλλά και µία δραστηριότητα που συνεισφέρει στους διάφορους τοµείς
ανάπτυξης (Skolnick Weisberg, 2015). Στην προσχολική ηλικία τα παιδιά έχουν την
ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις βιωµατικά µέσω της «έρευνας» και της
ανακάλυψης του περιβάλλοντος, στο οποίο ζουν (Buchsbaum, Bridgers, Skolnick
Weisberg, & Gopnik, 2012). Στην «έρευνα» τους αυτή συµβάλει και η ενασχόληση µε
το παιχνίδι ρόλων. Μέσα από την επανάληψη σκηνών που προέρχονται από την
καθηµερινότητα και την προσπάθεια µίµησης δράσεων και συµπεριφορών των
ενηλίκων τα παιδιά µαθαίνουν πώς να συµπεριφέρονται µέσα και έξω από το σπίτι,
σε ένα κατάστηµα, πώς να συναναστρέφονται µε άλλους ανθρώπους, να φροντίζουν
την οικογένεια, το νοικοκυριό, να χρησιµοποιούν και να ελέγχουν την τεχνολογία
(Jaffke, 2010).
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Το παιχνίδι, λοιπόν, δεν αποτελεί απλά µία πηγή ευχαρίστησης για τα παιδιά,
αλλά έχει µία βαθύτερη σηµασία για την ανάπτυξη τους, καθώς µέσα σε ένα
συγκεκριµένο πλαίσιο που έχουν δηµιουργήσει, καλούνται να σκεφτούν και να
δράσουν πάνω από τη συνηθισµένη τους συµπεριφορά, ώστε να προχωρήσει το
παιχνίδι τους ένα βήµα παραπέρα από τις ικανότητες τους (Ζώνη Επικείµενης
Ανάπτυξης). Αυτό συµβαίνει χάρη στους πιο ικανούς συνοµήλικους του κάθε παιδιού
(Frost et al., 2001). Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι το παιχνίδι δεν συµβάλει στην
ανάπτυξη και εξέλιξη του παιδιού, όταν αυτό συνηθίζει να παίζει µόνο του, αντίθετα
και το µοναχικό παιχνίδι αποτελεί τρόπο έκφρασης κοινωνικό-πολιτισµικών
στοιχείων, που αργότερα θα συµβάλλουν στην ανάµειξη του σε οµαδικές
δραστηριότητες (Scales et al., 1991).

α. Η συµβολή του παιχνιδιού ρόλων στη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού της
προσχολικής ηλικίας
Το παιχνίδι ρόλων, χάρη στον µεταφορικό και προσοµοιωτικό του χαρακτήρα,
προσφέρει «διπλή» γνώση στο παιδί. Πιο συγκεκριµένα, το παιδί διαστρεβλώνει µε
επιδεξιότητα την πραγµατικότητα, για να εξυπηρετήσει τον σκοπό του παιχνιδιού
του, µαθαίνοντας µε αυτόν τον τρόπο τις πραγµατικές και φανταστικές ιδιότητες των
αντικειµένων (Balter & Tamis-LeMonda, 2006). Μέσα από την ενασχόληση µε το
παιχνίδι ρόλων τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά µε τα
αντικείµενα που χρησιµοποιούν στο πλαίσιο του παιχνιδιού τους εξάγοντας
συµπεράσµατα γι’ αυτά βάσει των χαρακτηριστικών τους, µαθαίνοντας έτσι όχι µόνο
την ταυτότητα, αλλά και τη χρήση των αντικειµένων, όπως για παράδειγµα να
χρησιµοποιούν ένα κατσαβίδι ή να µεταµορφώνουν ένα µολύβι σε κατσαβίδι και να
το χρησιµοποιούν στις επισκευές τους και το αντίθετο (Hopkins et al., 2015). Είναι
γνωστό ότι η µάθηση σε αυτή την ηλικία βασίζεται στις αιτιώδεις σχέσεις µεταξύ των
καταστάσεων και των γεγονότων που βιώνει το παιδί τόσο στο φυσικό περιβάλλον
όπου ζει, όσο και στο κοινωνικό που δηµιουργεί, όπως οι σχέσεις µε συνοµηλίκους κι
ενηλίκους (Buchsbaum, Bridgers, Skolnick Weisberg, & Gopnik, 2012), για
παράδειγµα τα µακαρόνια στο πιάτο µούλιασαν, γιατί προστέθηκε σε αυτό νερό. Το
παιχνίδι ρόλων προσφέρει ευκαιρίες για αυτή την αιτιώδη σκέψη, προάγοντας την και
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βοηθώντας τα παιδιά να κατανοήσουν σχέσεις αιτίας-αποτελέσµατος, αλλά και να
πιθανολογούν τις συνέπειες µιας πράξης και τελικά να είναι σε θέση να σκεφτούν τι
θα γινόταν, αν είχαν πράξει µε διαφορετικό τρόπο (Gopnik & Walker, 2013). Κατά τη
διάρκεια ενός παιχνιδιού ρόλων οι συµµετέχοντες επικοινωνούν µεταξύ τους,
ανταλλάζουν απόψεις και πληροφορίες. Μέσω αυτής της ανταλλαγής αποκτούν
γενικές γνώσεις σχετικά µε όσα τους περιβάλλουν (Sutherland et al., 2012) χωρίς
όµως αυτό το γεγονός να σηµαίνει ότι αντιλαµβάνονται και τη χρησιµότητα των
πληροφοριών που λαµβάνουν από αυτό (Buchsbaum, Bridgers, Skolnick Weisberg, &
Gopnik, 2012). Παρατηρείται ότι χάρη στην επικοινωνιακή φύση του, εποµένως και
την ευκαιρία που παρέχει για αλληλεπίδραση µε συνοµηλίκους, εκπαιδευτικούς ή και
γονείς το παιχνίδι ρόλων συµβάλει στην µάθηση (Sutherland et al., 2012). Για
παράδειγµα ένα παιδί που παίζει µε τον πατέρα του, µαθαίνει από αυτόν ότι οι
αρκούδες «πάντα» δεν τρέφονται µε φασόλια αλλά µε καλάµια µπαµπού. Αυτή η
πληροφορία µπορεί να απορροφηθεί εύκολα από το παιδί λόγω του ότι αναγνωρίζει
πως ο πατέρας του είναι µεγαλύτερος και γνωρίζει περισσότερα από το ίδιο
(Sutherland et al., 2012)Παράλληλα παρατηρείται, ότι τα παιδιά καλλιεργούν µέσα
από το παιχνίδι τη γλωσσική ικανότητα, που ήδη κατέχουν, ακόµη περισσότερο
(Taylor et al., 2013), τόσο σε επίπεδο λεξιλογίου όσο και σύνταξης (Mottweiler &
Taylor, 2014). Επιπλέον, µέσα στο παιχνίδι ρόλων τα παιδιά µαθαίνουν να
χρησιµοποιούν στον λόγο τους χρονικούς, τοπικούς και αιτιολογικούς όρους,
αποκτώντας σαφή και λεπτοµερειακό αφηγηµατικό λόγο (Mottweiler & Taylor,
2014). Ενώ χάρη στην ευκαιρία για προφορική έκφραση εξασφαλίζεται η συνέχεια
του παιχνιδιού. Συχνά τα παιδιά αυτής της ηλικίας χρησιµοποιούν διαφορετικούς
τρόπους έκφρασης ανάλογα µε το πρόσωπο στο οποίο απευθύνονται. Αυτό σηµαίνει
ότι, όταν παίζουν µε φίλους, συνηθίζουν να δίνουν οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο
εκτέλεσης κάθε κίνησης για την προώθηση του παιχνιδιού. Σε αντίθεση µε το
παιχνίδι µε απλούς συµµαθητές, οι οδηγίες αυτές δείχνουν να έχουν υποχρεωτικό
χαρακτήρα, παρά ένα χαρακτήρα δυνατότητας, π.χ. «Τι θα µπορούσε να κάνει ο φίλος
τους για να συνεχιστεί το παιχνίδι», ενώ συχνά ακούγονται εκφράσεις ικανότητας,
«εγώ µπορώ να…». Εκφράσεις δυνατότητας εκτέλεσης µίας πράξης εµφανίζονται
και στην περίπτωση που επιθυµούν να καθιερώσουν ένα φανταστικό σενάριο για το
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παιχνίδι τους, να εξερευνήσουν δηλαδή το «έδαφος» ανάπτυξης του παιχνιδιού και
στη συνέχεια να προσποιηθούν ρόλους. Λέγοντας «έδαφος ανάπτυξης» εννοούνται οι
επιθυµίες των υπόλοιπων συµµετεχόντων. Αυτή η διάκριση του τρόπου έκφρασης
από την πλευρά των παιδιών δηλώνει και την ανάπτυξη της γλωσσικής τους
ικανότητας (Hoyte et al., 2015). Παρατηρούµε ότι η γλώσσα κατά τη διάρκεια του
παιχνιδιού δεν κατέχει µόνο το ρόλο του διαµεσολαβητή για την επικοινωνία και
αλληλεπίδραση µε συνοµηλίκους, όπως και την αναπαράσταση του κόσµου από τα
παιδιά, αλλά αποτελεί κι έναν τοµέα που αναπτύσσεται ταυτόχρονα. Εξίσου
σηµαντικός αποδεικνύεται κι ο τρόπος έκφρασης της γλώσσας από τα παιδιά
(Kirkhama, Stewartb & Kidd, 2012), αφού χάρη σε αυτόν οι εκπαιδευτικοί µπορούν
να καταλάβουν πολλά για την ανάπτυξη του παιδιού (Hoyte et al., 2015).
Όπως αναφέρθηκε στην προηγούµενη ενότητα συχνά τα παιδιά αποκτούν και
φανταστικούς φίλους που τα συντροφεύουν στο παιχνίδι τους. Αυτά τα παιδιά
συνήθως εµφανίζονται πιο δηµιουργικά αλλά και πιο ικανά στην αφήγηση ιστοριών ή
γεγονότων, που αναφέρθηκε παραπάνω, σε σύγκριση µε τα παιδιά που δεν διαθέτουν
φανταστικούς συντρόφους. Η ανεπτυγµένη ικανότητα τους να αφηγούνται ιστορίες
δεν σηµαίνει ότι διαθέτουν πιο πλούσιο λεξιλόγιο, αλλά ότι χρησιµοποιούν
περισσότερα στοιχεία σχετικά µε το γεγονός, όπως είναι ο χρόνος, ο τόπος και οι
αιτίες. Η χρήση τέτοιων στοιχείων προδίδει για ακόµη µία φορά ανεπτυγµένες
γλωσσικές δεξιότητες, που προωθούνται µέσω του παιχνιδιού ρόλων (Trionfi et al.,
2009; Κουγιουµουτζάκης, 2016, σ. 425). Επιπλέον τα παιδιά που «παίζουν» µε
φανταστικούς φίλους, θεωρούνται πιο ικανά να δηµιουργήσουν µία φανταστική
συνοµιλία (Taylor et al., 2013), καθώς «εξασκούνται» µέσω του διαλόγου µε το
φανταστικό τους φίλο αποκτώντας έτσι και κοινωνικές δεξιότητες (Trionfi et al.,
2009). Αυτό δεν συµβαίνει µε τα παιδιά που επιλέγουν να υποδυθούν ένα ρόλο µόνα
τους, χωρίς τη συµµετοχή άλλων στο παιχνίδι τους, αφού συχνά λείπει ο διάλογος και
η ευκαιρία για συζήτηση. Πιο συγκεκριµένα ένα παιδί που υποδύεται τον σούπερήρωα, φοράει την κάπα του και περιφέρεται στο χώρο χωρίς να εκφράζεται γλωσσικά
(Taylor et al., 2013). Σε κάθε περίπτωση όµως κυριαρχεί η δηµιουργικότητα (Lillard,
2017; Κουγιουµουτζάκης, 2016), την οποία εµφανίζουν σε µεγαλύτερο βαθµό τα
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παιδιά που ασχολούνται µε κάποιο είδος παιχνιδιού ρόλων σε σύγκριση µε αυτά που
δεν ασχολούνται (Mottweiler & Taylor, 2014)

β. Η συµβολή του παιχνιδιού ρόλων στην κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού της
προσχολικής ηλικίας
Καθώς το παιχνίδι λειτουργεί σαν µία µικρογραφία της κοινωνίας, την οποία
βιώνει καθηµερινά το παιδί (Berkhout, Dolk, & Goorhuis-Brouwer, 2010), γίνεται
σαφές ότι πέρα από τη φαντασία, τη δηµιουργικότητα και τη γλωσσική ικανότητα το
παιχνίδι ρόλων θα συνεισφέρει και στην καλλιέργεια της κοινωνικής συµπεριφοράς
του παιδιού, όπως και στη ρύθµιση των συναισθηµάτων του (Lillard, 2017), όπως
αναφέρεται αναλυτικά στην επόµενη ενότητα.
Στο πλαίσιο του παιχνιδιού ρόλων το παιδί έχει την ευκαιρία να προσποιηθεί
κάποιον ή κάτι άλλο, έτσι πραγµατοποιείται η προσοµοίωση στις σκέψεις και τα
συναισθήµατα του χαρακτήρα αυτού, ενώ ταυτόχρονα παρατηρούν και τους
συµπαίκτες τους που πράττουν µε παρόµοιο τρόπο (Balter & Tamis-LeMonda, 2006,
σ. 163). Θα µπορούσε να υποστηρίξει κάποιος ότι τα παιδιά αξιοποιούν µε
επιδεξιότητα τις ψυχικές τους καταστάσεις, επιθυµίες και πεποιθήσεις για να εξηγούν
και να κατανοούν τις αιτίες των διάφορων ανθρώπινων συµπεριφορών. Εισέρχονται
στη θέση του άλλου και φέρονται ανάλογα. Το παιχνίδι ρόλων αποτελεί το τέλειο
µέσο κατανόησης του τρόπου µε τον οποίο αλλάζουν οι σκέψεις και τα συναισθήµατα
σε νέες καταστάσεις (Balter & Tamis-LeMonda, 2006), να αποκτήσει κάποιος δηλαδή
κοινωνική επίγνωση (Berkhout, Dolk, & Goorhuis-Brouwer, 2010).
Επιπλέον, σε ένα παιχνίδι ρόλων τα παιδιά µπορούν να εκφραστούν µε τον
δικό τους προσωπικό τρόπο, ενισχύοντας έτσι τις επικοινωνιακές και κοινωνικές τους
δεξιότητες (Berkhout, Dolk, & Goorhuis-Brouwer, 2010). Παρατηρείται, λοιπόν, ότι
τα παιδιά µε φανταστικούς φίλους αλλά και τα παιδιά που ασχολούνται αποκλειστικά
µε το παιχνίδι ρόλων σε οµάδες είναι πιο εξωστρεφή (Taylor et al., 2013). Επιπλέον
διακρίνονται σε µικρότερο βαθµό από το στοιχείο της συστολής, συγκριτικά µε τα
παιδιά που δεν αφιερώνουν πολύ χρόνο στο παιχνίδι ρόλων (Taylor et al., 2013).
Αξίζει να σηµειωθεί ότι τόσο το µοναχικό παιχνίδι µε το φανταστικό φίλο, όσο και το
παιχνίδι µε άλλους συµβάλει στην κοινωνικοποίηση του παιδιού, αφού το βοηθάει να
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κατανοήσει τις εµπειρίες που έχει ήδη βιώσει (Taylor et al., 2013), να
διαπραγµατευτεί µέσω του διαλόγου για τον ρόλο που θα υιοθετήσει και την επιλογή
των κατάλληλων αντικειµένων για το παιχνίδι τους (Balter & Tamis-LeMonda, 2006,
σ. 163) και τελικά να «ρυθµίσει» τη συµπεριφορά του σύµφωνα µε τους κοινωνικούς
κανόνες και κυρίως να την ελέγχει (Taylor et al., 2013). Ωστόσο έχει παρατηρηθεί ότι
τα παιδιά που διαθέτουν έναν φανταστικό σύντροφο εµπλέκονται συχνότερα σε
διαπραγµατεύσεις που αφορούν την εξέλιξη του παιχνιδιού, όταν παίζουν µε άλλα
παιδιά (Κουγιουµουτζάκης, 2016, σ. 451), καθώς προηγηθεί η εξάσκηση του παιδιού
σε κοινωνικές καταστάσεις µε τη βοήθεια του φανταστικού του συντρόφου, που
πιθανόν να συναντήσει στην πραγµατική ζωή -παιχνίδι µε τους συνοµηλίκους
(Κουγιουµουτζάκης, 2016, σ. 419). Συχνά προκύπτουν διαφορές και προβλήµατα στο
παιχνίδι τους που δεν αργούν να πάρουν τη µορφή διαπληκτισµών τους οποίους τα
παιδιά καλούνται να λύσουν µε ευελιξία, ώστε να συνεχιστεί οµαλά το παιχνίδι τους.
Παρατηρούµε ότι το παιχνίδι ρόλων συµβάλει στην ανάπτυξη ικανοτήτων ρύθµισης
-ελέγχου των συναισθηµάτων του παιδιού, άρα στον αυτοέλεγχο του (Balter &
Tamis-LeMonda, 2006, σσ. 157, 6). Επιπρόσθετα φαίνονται να αντιµετωπίζουν µε
άνεση την κοινωνική πραγµατικότητα παρουσιάζοντας την τάση να αλληλοεπιδρούν
και µε άλλους στο παιχνίδι τους (Taylor et al., 2013). Αυτή τους η κοινωνική
επιδεξιότητα προσελκύει πολλούς συµπαίκτες στο παιχνίδι τους, αποδεικνύοντας την
αξία που της προσδίδουν τα παιδιά σε αυτή την ηλικία (Taylor et al., 2013). Αυτό
συµβαίνει, γιατί η έκφραση του παιχνιδιού ρόλων βασίζεται αποκλειστικά στις
εµπειρίες και τα βιώµατα που έχει το παιδί µέχρι τη δεδοµένη χρονική στιγµή
έκφρασης. Τα βιώµατα είναι δυνατόν να είναι άµεσα για το παιδί ή έµµεσα, να τα έχει
δηλαδή βιώσει το ίδιο ή να τα έχει προσεγγίσει µέσα από βιβλία, τηλεοπτικές σειρές
κλπ. (Sutherland et al., 2012).
Γενικότερα, το παιχνίδι ρόλων προτείνεται για την ενίσχυση της κοινωνικής
ανάπτυξης των νηπίων (Galyer & Evans, 2001).
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γ. Η συµβολή του παιχνιδιού ρόλων στη συναισθηµατική ανάπτυξη του παιδιού της
προσχολικής ηλικίας
Ολοκληρώνοντας την προσφορά του παιχνιδιού ρόλων στην ανάπτυξη των
παιδιών προσχολικής ηλικίας δεν θα µπορούσε να λείπει η συµβολή του στη
συναισθηµατική ανάπτυξη και ωριµότητα του παιδιού (Galyer & Evans, 2001;
Berkhout, Dolk, & Goorhuis-Brouwer, 2010).
Σε ένα πολύ αρχικό στάδιο τα παιδιά µπορούν να διακρίνουν τα
συναισθήµατα σε δύο κατηγορίες, τα θετικά και τα αρνητικά (Sherri & Russell,
2010). Στη συνέχεια τα συναισθήµατα αυτά διαµορφώνονται και θυµίζουν
περισσότερο αυτά των ενηλίκων. Έτσι, τα παιδιά είναι σε θέση να κατανοούν τις
εκφράσεις του προσώπου, αλλά και ιστορίες σχετικά µε την αιτία και ο αποτέλεσµα
ενός συναισθήµατος (Sherri & Russell, 2010). Έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά που
συµµετέχουν αρκετά σε παιχνίδια µε άλλους φαίνεται να έχουν καλύτερη επίγνωση
των συναισθηµάτων. Φυσικά δεν αναφερόµαστε µόνο στην αναγνώριση των
συναισθηµάτων, αλλά στην ικανότητα που έχει το παιδί να συνδέει αυτό το
συναίσθηµα µε όσα έχουν προηγηθεί, µε τις συνέπειες και το πλαίσιο στο οποίο
µπορεί να εµφανιστεί. Αποτέλεσµα της επίγνωσης της συναισθηµατικής κατάστασης
κάποιου αποτελεί η θετική κοινωνική συµπεριφορά των παιδιών (Gal-Szabo,
Spinrad, Eisenberg, & Sulik, 2018). Αντίθετα τα παιδιά που δεν είναι σε θέση να
κατανοήσουν τα συναισθήµατα των άλλων, εµφανίζονται πιο ανήσυχα στο παιχνίδι
και εισέρχονται µε δυσκολία στα παιχνίδια µε συνοµηλίκους (Gal-Szabo, Spinrad,
Eisenberg, & Sulik, 2018).
Γενικότερα, τα παιδιά που ασχολούνται µε το παιχνίδι ρόλων εµφανίζονται
πιο ικανά σε συναισθηµατικό επίπεδο (Lindsey & Colwell, 2003). Η θετική
αλληλεπίδραση µε συνοµηλίκους και η ικανότητα συνεργασίας µε αυτούς αποτελούν
ενδείξεις συναισθηµατικά ικανών και ώριµων παιδιών (Lindsey & Colwell, 2003).
Πέρα, όµως, από τις θετικές κοινωνικές συµπεριφορές, τα παιδιά που
ασχολούνται µε παιχνίδια ρόλων εµφανίζουν και χαµηλότερα επίπεδα δυσφορίας και
στενοχώριας (Goldstein & Lerner, 2017), καθώς φαίνεται να είναι πιο ικανά στη
ρύθµιση των συναισθηµάτων τους, όταν έρχονται αντιµέτωπα µε κάποια αρνητική
εµπειρία σε σύγκριση µε τα παιδιά που δεν ασχολούνται συχνά µε αυτό το είδος
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παιχνιδιού. Πρόκειται ουσιαστικά για τον έλεγχο των συναισθηµάτων τους σε µία
«δυσµενή» κατάσταση για τα ίδια, προσφέροντας τους την ευκαιρία να είναι πιο
ευέλικτα και να προσαρµόζουν την συµπεριφορά τους στα διάφορα γεγονότα (Galyer
& Evans, 2001). Έχει παρατηρηθεί ότι τα παιδιά που είναι σε θέση να συνεχίσουν το
παιχνίδι τους ακόµη και µετά από κάποιο αρνητικό περιστατικό στο πλαίσιο αυτού,
είναι συνήθως εκείνα που αντιµετωπίζουν τα διάφορα γεγονότα στην καθηµερινότητα
τους µε συναισθηµατικό αυτοέλεγχο (Galyer & Evans, 2001), καθώς µπορούν να
κατανοήσουν τόσο τη δική τους συναισθηµατική κατάσταση όσο και των
συνοµηλίκων τους (Lindsey & Colwell, 2003). Η συναισθηµατική αυτορρύθµιση σε
συνδυασµό µε την κατανόηση των συναισθηµάτων καθιστούν τα παιδιά πιο ικανά
στις σχέσεις µε συνοµηλίκους σε συναισθηµατικό επίπεδο (Lindsey & Colwell,
2003). Ιδίως για τα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες µε χαµηλό εισόδηµα η
συµµετοχή σε παιχνίδια ρόλων παριστάνοντας σωµατικά διάφορες συναισθηµατικές
καταστάσεις και χαρακτηριστικά -προσποίηση ζώων και ανθρώπινων χαρακτήρων-,
όπως και η δηµιουργία προφορικών σεναρίων για παιχνίδι φαίνεται να δρουν θετικά
στη συναισθηµατική τους ωρίµανση, κυρίως όσον αφορά τον αυτοέλεγχο (Goldstein
& Lerner, 2017).
Ανεξάρτητα από την ενασχόληση µε το παιχνίδι ρόλων η ηλικία του παιδιού
φαίνεται να αποτελεί άλλον έναν παράγοντα για τη συναισθηµατική ανάπτυξη, καθώς
όσο µεγαλύτερα είναι τα παιδιά, τόσο πιο ώριµα, συναισθηµατικά, εµφανίζονται στο
παιχνίδι µε συνοµηλίκους (Lindsey & Colwell, 2003).
Η βιωµατική µάθηση µέσα από το παιχνίδι σε επίπεδο επικοινωνίας µε τους
συνοµηλίκους προσφέρει ένα κατάλληλο και χαρούµενο περιβάλλον για την
ανάπτυξη της προσωπικότητας του κάθε παιδιού (Berkhout, Dolk, & GoorhuisBrouwer, 2010).
Η σηµαντική συµβολή του παιχνιδιού ρόλων στην ανάπτυξη των παιδιών,
είτε αυτό είναι µοναχικό, είτε στηρίζεται στην αλληλεπίδραση µε συνοµηλίκους
(Scales et al., 1991), δεν µπορεί να αµφισβητηθεί εύκολα, καθώς αποτελεί ευκαιρία
για την αξιοποίηση της γλώσσας από τα παιδιά, τον εµπλουτισµό του γνωστικού
τοµέα ανάπτυξης, προωθώντας παράλληλα την κοινωνική µάθηση και τη
συναισθηµατική τους ωριµότητα (Hoyte et al., 2015).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o
3. ΗΘΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
3.1 Η ανάπτυξη της ηθικότητας
Προτού προχωρήσουµε στην αναφορά των θεωριών ηθικής ανάπτυξης,
θεωρείται σκόπιµο να οριστεί η έννοια της ηθικότητας. Στον όρο «ανάπτυξη της
ηθικότητας» περιλαµβάνονται οι αλλαγές στην αίσθηση για τη δικαιοσύνη, το σωστό
και το λάθος, όπως και οι αλλαγές στον τρόπο συµπεριφοράς σε σχέση µε τα θέµατα
ηθικής . Οι αλλαγές του τρόπου αντίληψης του ηθικά σωστού και του τρόπου
συµπεριφοράς σύµφωνα µε αυτό αποτελούν σηµαντικό στοιχείο ανάπτυξης στην
προσχολική ηλικία (Feldman, 2009, σ. 337).

3.2 Θεωρίες ηθικής ανάπτυξης
Αρκετοί µελετητές αναφέρθηκαν στην ανάπτυξη της ηθικής στον άνθρωπο.
Σύµφωνα µε τον Freud η ηθικότητα στον άνθρωπο αναπτύσσεται στο «Υπερεγώ» (superego). Στα πρώτα πέντε χρόνια ζωής του ανθρώπου αναπτύσσεται η
προσωπικότητα του ανθρώπου µέσα από την ύπαρξη κανόνων και την επιβολή
τιµωρίας, όπως υποστηρίζει η ψυχαναλυτική θεωρία (Cam, Cavdar, Seydoogullary, &
Cok, 2012).
Ο J. Dewey (1952) διατύπωσε τρία στάδια για την ανάπτυξη της ηθικότητας
στην συµπεριφορά του ανθρώπου:
•

το προ-ηθικό/προσυµβατικό επίπεδο, στο οποίο η συµπεριφορά του
ατόµου καθοδηγείται από βιολογικά και κοινωνικά κίνητρα µε
αποτέλεσµα την ηθική,
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•

το συµβατικό επίπεδο, στο οποίο το άτοµο αποδέχεται χωρίς ιδιαίτερη
κριτική µατιά το ηθικό πρότυπο που αναγνωρίζει και προωθεί η
κοινωνία στην οποία ζει,

•

το αυτόνοµο επίπεδο, στο οποίο ο «δεοντολογικός» κώδικας ηθικής
συµπεριφοράς καθορίζεται από την σκέψη και θεώρηση του ατόµου
ανεξάρτητα από το αν ο σκοπός του είναι καλός. Σε αυτό το επίπεδο το
άτοµο δεν αποδέχεται τις ηθικές αξίες και αρχές που πρεσβεύει η
κοινωνία χωρίς σκέψη και αναστοχασµό (Kohlberg,1975).

Ωστόσο τα στάδια που προαναφέρθηκαν ήταν θεωρητικά (Kohlberg, 1975).
Αργότερα ο Piaget µέσα από την παρατήρηση των παιδιών κατά τη διάρκεια του
παιχνιδιού και την πραγµατοποίηση συνεντεύξεων προχώρησε στην έρευνα της
ηθικής ανάπτυξης αποσαφηνίζοντα και τα στάδια µε τα οποία αυτή εξελίσσεται στα
ανθρώπινα όντα. (Cam, Cavdar, Seydoogullary, & Cok, 2012; Kohlberg, 1975).
Θεώρησε, λοιπόν, ότι η ανάπτυξη της ηθικότητας πραγµατοποιείται σε τρία στάδια
(Feldman, 2009, σ. 337; Kohlberg, 1975). Για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου
σκέψης των παιδιών προσχολικής ηλικίας αξίζει να αναφερθούν τα στάδια αυτά πιο
αναλυτικά:
•

«Ετερόνοµη ηθική»: Το πρώτο στάδιο ονοµάστηκε «ετερόνοµη
ηθική» (Cam, Cavdar, Seydoogullary, & Cok, 2012; Feldman, 2009).
Το στάδιο αυτό ξεκινάει στο 4ο έτος και διαρκεί έως το 7ο έτος. Στο
παιχνίδι των παιδιών αυτής της ηλικίας παρατηρείται έλλειψη
ευελιξίας. Συγκεκριµένα υπάρχει ένας και µοναδικός τρόπος
διεξαγωγής ενός παιχνιδιού, κάθε άλλος τρόπος θεωρείται
εσφαλµένος. Αν και η έννοια των κανόνων δεν είναι ακόµη πλήρως
κατανοητή από τα παιδιά αυτής της ηλικίας, οι κανόνες που διέπουν
το παιχνίδι των παιδιών προσχολικής ηλικίας θεωρούνται
αµετάβλητοι και απαραβίαστοι. Μάλιστα στο πλαίσιο ενός κοινού
παιχνιδιού κάθε παιδί συµµετέχει στο παιχνίδι ακολουθώντας
ελαφρώς διαφορετικούς κανόνες, µε το παιχνίδι να κυλά οµαλά και
ευχάριστα. Γενικότερα κυριαρχεί µία γενική µορφή ηθικής σκέψης
(Feldman, 2009, σ. 337), στην οποία όµως δεν λαµβάνουν υπόψη την
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πρόθεση του άλλου παιδιού που οδήγησε στην εκάστοτε πράξη. Σε
αυτό το σηµείο γίνεται λόγος για τη «σύµφυτη δικαιοσύνη» που
χαρακτηρίζει επίσης την προσχολική ηλικία. Σύµφωνα µε αυτήν κάθε
πράξη που αντιτίθεται στην ηθική σκέψη του παιδιού ή σχετίζεται µε
την παραβίαση κάποιου κανόνα πρέπει να τιµωρηθεί (Feldman, 2009,
σ. 338). Μάλιστα µία «κακή» πράξη που ακολουθείται από κάποιο
είδος τιµωρίας κρίνεται πιο αρνητικά από µία «κακή» πράξη που δεν
τιµωρήθηκε ( Bussey, 1992). Με την ολοκλήρωση του σταδίου αυτού
τα παιδιά θα είναι σε θέση να κρίνουν µία παραβατική πράξη µε βάση
την πρόθεση που είχε να βλάψει ή να κάνει κάτι κακό (Feldman,
2009, σ. 338).
•

«Αρχική συνεργασία»: Το δεύτερο στάδιο αποτελεί αυτό της
«αρχικής συνεργασίας», που διαρκεί από το 7ο µέχρι το 10ο έτος. Σε
αυτή την ηλικία τα παιδιά αναγνωρίζουν ότι υπάρχει ένας «σωστός»
τρόπος παιχνιδιού και µαθαίνουν να ακολουθούν τους «τυπικούς»
κανόνες.

«Τυπικοί» θεωρούνται οι κανόνες που βασίζονται στην

κοινή γνώση και παραδοχή (Feldman, 2009, σ. 338). Σε κάθε
περίπτωση το παιχνίδι των παιδιών αυτής της ηλικίας είναι πιο
κοινωνικό (Feldman, 2009, σ. 338).
•

«Αυτόνοµη συνεργασία»: Το τρίτο και τελικό στάδιο της ηθικής
ανάπτυξης ονοµάστηκε «αυτόνοµη συνεργασία» (Cam, Cavdar,
Seydoogullary, & Cok, 2012; Feldman, 2009) και ξεκινά από το 10ο
έτος. Τα παιδιά είναι πλέον σε θέση να κατανοήσουν ότι οι κανόνες
και οι νόµοι µιας κοινωνίας έχουν διαµορφωθεί σύµφωνα µε τη
θέληση των ανθρώπων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο και οι κανόνες ενός
παιχνιδιού µπορούν να τροποποιηθούν µε την προϋπόθεση να
συµφωνούν στην τροποποίηση τους όλοι οι συµµετέχοντες (Feldman,
2009, σ. 338).

Πριν το 4ο έτος, άρα και την είσοδο του στα στάδια ηθικής ανάπτυξης, το
παιδί σκέφτεται περιορισµένα όσον αφορά τα θέµατα ηθικής και δικαιοσύνης
(Feldman, 2009, p. 338). Πρόκειται για µία περίοδο «προ-ηθικής», κατά τη διάρκεια
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της οποίας τα παιδιά φαίνεται να µην έχουν καµία αίσθηση υποχρέωσης να υπακούν
σε κανόνες (Kohlberg, 1975). Ωστόσο η µετάβαση από το ένα στάδιο στο άλλο
γίνεται βαθµιαία (Feldman, 2009, σ. 338).
Αν και η περιγραφή της ανάπτυξης της ηθικότητας από τον Piaget ήταν
ακριβής, δεν εκτίµησε σωστά την ηλικία, στην οποία αναπτύσσεται η ικανότητα του
κάθε παιδιού να επιλύει τα προβλήµατα ηθικής. Μάλιστα ήδη από το 3ο έτος τα
παιδιά είναι σε θέση να κατανοούν την πρόθεση του ατόµου για µία πράξη (Feldman,
2009; Yuill & Perner, 1988), ενώ το άτοµο που συµπεριφέρεται σκόπιµα µη ηθικά ή
µη αποδεκτά χαρακτηρίζεται περισσότερο «κακό» από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας
σε σχέση µε κάποιον που προκάλεσε ζηµιά άθελα του ανεξάρτητα από το µέγεθος της
ζηµιάς (Feldman, 2009, σ. 339; Yuill & Perner, 1988), ενώ ήδη από το 4ο έτος τα
παιδιά κρίνουν το ψέµα ως µία «κακή» πράξη χωρίς να λαµβάνουν υπόψη αν το ψέµα
είχε απήχηση ή όχι ( Bussey, 1992). Η συµβολή της θεωρίας του Piaget περί ηθικής
ανάπτυξης θεωρείται πολύ σηµαντική στην έρευνα του «τοµέα» αυτού (Cam, Cavdar,
Seydoogullary, & Cok, 2012).
Βάσει των θεωριών του Dewey και του Piaget ο Kohlberg διαµόρφωσε τη
δική του θεωρία. Σύµφωνα λοιπόν µε τον Kohlberg η ηθική ανάπτυξη του ανθρώπου
πραγµατοποιείται σε τρία επίπεδα- το προσυµβατικό, το συµβατικό και το
µετασυµβατικό- στα οποία εµπεριέχονται έξι στάδια ανάπτυξης (Cam, Cavdar,
Seydoogullary, & Cok, 2012; Kohlberg, 1975; Kohlberg, 1973). Πιο συγκεκριµένα:
A. Στο προσυµβατικό επίπεδο το παιδί ανταποκρίνεται στους κανόνες
της κοινωνίας, µέσα στην οποία ζει, µέσα από τι «ταµπέλες» του
καλού και του κακού, του σωστού και του λάθους. Ωστόσο
αντιλαµβάνεται το καλό και το κακό, το σωστό και το λάθος µέσω των
ευνοϊκών ή όχι για το ίδιο συνεπειών που επιφέρει κάθε πράξη του,
της επιβράβευσης και της τιµωρίας (Kohlberg, 1975; Kohlberg, 1973).
Έτσι, το προσυµβατικό επίπεδο χωρίζεται µε τη σειρά του σε δύο
στάδια:
i. Στάδιο 1: Το στάδιο αυτό αφορά την υπακοή σε κανόνες και
την αποφυγή της τιµωρίας (Kohlberg, 1975; Kohlberg, 1973), η
οποία παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στις ζωές των ανθρώπων
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(Klikauer, 2011). Οι φυσικές συνέπειες µίας πράξης είναι αυτές
που θα καθορίσουν αν είναι καλή-ηθική ή όχι (Kohlberg, 1975;
Kohlberg, 1973). Η ηθική σε αυτό το στάδιο καθοδηγείται από
τον παράλογο φόβο των ανθρώπων απέναντι στην τιµωρία
αλλά και τον φόβο απέναντι στις «αρχές», δηλαδή σε εκείνους
που έχουν εξουσία (Klikauer, 2011).
ii. Στάδιο 2: Το δεύτερο στάδιο αφορά την απόκτηση
προσωπικών προνοµίων και ανταµοιβών και περιστασιακά και
των άλλων. (Kohlberg, 1975; Kohlberg, 1973). Πρόκειται για
µία εγωκεντρική ηθική κατά την οποία το άτοµο προσπαθεί να
βρει τρόπους ώστε να ωφεληθεί το ίδιο (Klikauer, 2011).
Φυσικά υπάρχουν στοιχεία δικαιοσύνης, αµοιβαιότητας και
ισότητας στη διανοµή αλλά µέσα από έναν πραγµατιστικό
τρόπο, αυτόν της «ανταλλαγής» και όχι για λόγους αφοσίωσης,
ευγνωµοσύνης ή δικαιοσύνης (Kohlberg, 1975; Kohlberg,
1973).
B. Στο συµβατικό επίπεδο η διατήρηση της προοπτική εξέλιξης της
οικογένειας, της οµάδας ή του έθνους του ατόµου θεωρείται πολύτιµη,
άσχετα αν τα αποτελέσµατα είναι άµεσα ή προφανή. Έτσι το άτοµο
διαµορφώνει τις προσωπικές του φιλοδοξίες µε όσα προστάζει η
οµάδα της οποίας αποτελεί µέλος, αφοσιώνεται σε αυτά, τα
υποστηρίζει ενεργά και ταυτίζεται µε αυτά (Kohlberg, 1975; Kohlberg,
1973). Σε αυτό το επίπεδο συναντάµε δύο στάδια:
iii. Στάδιο 3: Πρόκειται για το στάδιο της διαπροσωπικής
αρµονίας- «καλό αγόρι, καλό κορίτσι». Η συµπεριφορά του
ατόµου χαρακτηρίζεται «καλή», όταν ευχαριστεί ή βοηθάει
τους άλλους, γεγονός που συµφωνεί µε τα στερεότυπα µίας
κοινωνίας, αυτά δηλαδή που υποστηρίζει η πλειοψηφία µίας
κοινωνίας ως «φυσική» συµπεριφορά για τα µέλη της
(Kohlberg, 1975; Kohlberg, 1973). Με το να είναι «καλό» ένα
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άτοµο κερδίζει την αποδοχή και την υποστήριξη της οµάδας
του (Klikauer, 2011; Kohlberg, 1975; Kohlberg, 1973).
iv. Στάδιο 4: Σε αυτό το στάδιο συναντάται µία ηθική που
διαµορφώνεται από τις «αρχές», αυτούς που ασκούν την
εξουσία. Το άτοµο συµπεριφέρεται ηθικά µέσα από την τήρηση
της νοµοθεσίας που υποστηρίζει το κράτος, στο οποίο δρα ως
πολίτης (Kohlberg, 1975; Kohlberg, 1973). Η σωστή-ηθική
συµπεριφορά είναι αυτή που συµπίπτει µε αυτό που προστάζει
το επίσηµο συστήµατος κοινωνικών διατάξεων-νόµων και
βάσει του οποίου διαµορφώνονται οι υποχρεώσεις και οι
ευθύνες κάθε πολίτη (Klikauer, 2011).
Γ. Στο µετασυµβατικό επίπεδο είναι σαφής η προσπάθεια να
καθοριστούν όχι µόνο οι ηθικές αξίες και αρχές που αναγνωρίζονται και
εφαρµόζονται από αυτούς που ασκούν την εξουσία σε µία κοινωνίας, αλλά
και αυτές του κάθε ατόµου-µέλους της κοινωνίας ξεχωριστά (Kohlberg,
1975; Kohlberg, 1973). Τα στάδια που ανήκουν σε αυτό το επίπεδο είναι
τα εξής:
v. Στάδιο 5: Η σωστή συµπεριφορά είναι αυτή που συµφωνεί µε
τα γενικά ατοµικά δικαιώµατα που έχουν αποφασιστεί
δηµοκρατικά από την ευρύτερη κοινωνία, µετά από κριτική
προσέγγιση. Το δίκαιο είναι το αποτέλεσµα των ανθρώπινων
αξιών και απόψεων, ενώ το νόµιµο «ζήτηµα οπτικής».
(Kohlberg, 1975; Kohlberg, 1973). Η υπεράσπιση του
δικαιώµατος κάθε ανθρώπου για δικαιοσύνη και ευηµερία
αποτελεί την ηθική αυτού του σταδίου, προσδίδοντας της έναν
παγκόσµιο χαρακτήρα.
vi. Στάδιο 6: Στο τελευταίο αυτό στάδιο οι αξίες που καθορίζουν
µία ανθρώπινη πράξη είναι ναι µεν ηθικές, αλλά αφηρηµένες.
Δεν υπάρχουν δηλαδή συγκεκριµένοι κανόνες, αλλά γίνεται
λόγος για τις παγκόσµιες αρχές της δικαιοσύνης, τα αµοιβαία
και ίσα δικαιώµατα για τον κάθε άνθρωπο και την αξιοπρέπεια
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όλων των ανθρωπίνων όντων ξεχωριστά (Kohlberg, 1975;
Kohlberg, 1973). H ηθική αναφέρεται κυρίως στις αξίες που
πηγάζουν από τον ίδιο τον άνθρωπο. Πρόκειται για τον
σεβασµό του κόσµου ως µία και αναπόσπαστη ολότητα.
Αποτελεί το στάδιο της αρµονικής συνύπαρξης όλων των
έµβιων όντων (Klikauer, 2011).
Σύµφωνα µε τον Klikauer (2011), ο Kohlberg αναφέρθηκε και στο στάδιο
µηδέν, το οποίο αφορά τα νεογέννητά βρέφη. Τα βρέφη αν και δεν έχουν αναπτύξει
ηθική σκέψη, αφού όπως είναι λογικό δεν την κατανοούν, ο τρόπος µε τον οποίο
σχετίζονται µε τους άλλους και κυρίως µε την µητέρα τους χαρακτηρίζεται από
ηθικότητα (Klikauer, 2011). Αξίζει να αναφερθεί ότι τα στάδια έχουν αυτή τη
συγκεκριµένη σειρά, την οποία ακολουθεί κάθε άτοµο µεταβαίνοντας από το ένα
στάδιο στο άλλο και χωρίς τη δυνατότητα προσπέρασης ενός σταδίου από αυτά ή την
επιστροφή σε κάποιο στάδιο από αυτά που ολοκλήρωσε. Ουσιαστικά πρόκειται για
την ηθική εξέλιξη του ατόµου (Kohlberg, 1975). Αυτό µπορεί να γίνει αντιληπτό και
από το γεγονός ότι παιδιά δηµοτικού είναι σε θέση να κρίνουν µία πράξη ως ηθική
και µη όχι µόνο µε βάση την ψυχική «βλάβη» που µπορεί να προκαλέσει, αλλά και το
κοινωνικό πλαίσιο µέσα στο οποίο λαµβάνει χώρα, π.χ. στο πλαίσιο ενός παιχνιδιού
(Helwig, Hildebrandt, & Turiel, 1995).

3.3 Η ενσυναίσθηση- Ο πυρήνας της ηθικής συµπεριφοράς
Ο όρος «ενσυναίσθηση» αναφέρεται στην ικανότητα κατανόησης και
αντίδρασης στις µοναδικές συναισθηµατικές εµπειρίες ενός άλλου προσώπου.
Ουσιαστικά πρόκειται για την αίσθηση της οµοιότητας των συναισθηµάτων του
ατόµου µε εκείνα που εκφράζονται από άλλο άτοµο. Η ενσυναίσθηση µπορεί να
θεωρηθεί ως αλληλεπίδραση µεταξύ οποιωνδήποτε δύο ατόµων, από τα οποία το ένα
βιώνει και µοιράζεται το συναίσθηµα του µε το άλλο (Decety & Jackson, 2006).
Σύµφωνα µε ορισµένους θεωρητικούς, συναισθήµατα συµπόνιας και θαυµασµού
προς κάποιο άλλο πρόσωπο οδηγούν συχνά τα παιδιά σε µία ηθικότερη συµπεριφορά.
Το ίδιο συµβαίνει όµως και µε τα αρνητικά συναισθήµατα, καθώς τα παιδιά
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προσχολικής ηλικίας, επιδιώκοντας να αποφύγουν να αισθανθούν αδικία, θυµό, λύπη
κλπ., έστω και µέσω των συναισθηµάτων άλλων προσώπων, υιοθετούν µία πιο ηθική
συµπεριφορά (Feldman, 2009, σσ. 340-341). Με βάσει τα παραπάνω γίνεται
αντιληπτό, γιατί κάποιοι θεωρητικοί ονόµασαν την ενσυναίσθηση ως τον πυρήνα
κάποιων µορφών ηθικής συµπεριφοράς (Feldman, 2009, σ. 340), αφού λειτουργεί ως
κίνητρο για προκοινωνική συµπεριφορά, δηλαδή την προσφορά βοήθειας σε άλλους
χωρίς να αποσκοπεί σε κάποιο αντάλλαγµα από αυτούς που την δέχονται (Baron &
Branscombe, 2012, σσ. 290, 291).
Τις πρώτες ενδείξεις της ενσυναίσθησης τις συναντάµε στη βρεφική ηλικία,
όπου βρέφη ηλικίας ενός έτους κλαίνε ακούγοντας άλλα βρέφη να κλαίνε. Σε ηλικία
2-3 ετών η ενσυναίσθηση γίνεται εµφανής µε το να µοιράζονται αυθόρµητα τα
παιχνίδια τους ή να τα προσφέρουν ως δώρα σε ανθρώπους που γνωρίζουν και όχι
(Feldman, 2009, σ. 340). Ενώ τα κορίτσια στην ηλικία των 3 ετών συµπεριφέρονται
πιο αλτρουιστικά στους συνοµήλικούς τους συγκριτικά µε τα αγόρια αυτής της
ηλικίας. Έτσι κρίνονται πιο ικανά στο να ανταποκρίνονται στις επιθυµίες και τις
ανάγκες των άλλων και να τους παρηγορούν, όταν χρειάζεται, χωρίς εκείνοι να το
εκφράσουν ( Persson, 2005). Όσο το παιδί µεγαλώνει, η ενσυναίσθηση αναπτύσσεται,
καθώς γίνεται όλο και πιο ικανό στη ρύθµιση των συναισθηµατικών και κοινωνικών
του αντιδράσεων (Feldman, 2009, σ. 340; Persson, 2005).
Σε γενικές γραµµές τα άτοµα που µπορούν να ρυθµίζουν τα συναισθήµατά
τους έχουν περισσότερες πιθανότητες να βιώσουν την ενσυναίσθηση και να δράσουν
µε ηθικά επιθυµητούς τρόπους σε σύγκριση µε εκείνα που δυσκολεύονται να
ελέγξουν όσα αισθάνονται (Decety & Jackson, 2006).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
4. Η ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
4.1. Θεωρίες για την επιθετικότητα
Με τον όρο επιθετικότητα εννοείται κάθε µορφή κοινωνικής συµπεριφοράς
που απευθύνεται σε κάποιο ανθρώπινο ον µε στόχο να το βλάψει (Baron & Byrne,
1997, σ. 392; Feldman, 2009, σ. 341; Baron & Branscombe, 2012, σ. 322). Τέτοιου
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είδους συµπεριφορές έχουν αποτελέσει συχνά θέµα ερευνών, ενώ γύρω από την
επιθετικότητα έχουν αναπτυχθεί αρκετές θεωρίες, που αξίζει να αναφερθούν.
Ο Freud µίλησε για τα ανθρώπινα ένστικτα. Σε αυτή του τη θεωρία (instinct
theory) η βία βρίσκεται στη φύση του κάθε ανθρώπου, σαν ένα έµφυτο στοιχείο της
ανθρώπινης προσωπικότητας (Feldman, 2009, σ. 342). Κάθε επιθετική συµπεριφορά
προέρχεται από την τάση των ανθρώπινων όντων για αυτοκαταστροφή που σύντοµα
µεταφέρεται και σε άλλους, ενώ αυτές οι εχθρικές παρορµήσεις του ανθρώπου
αυξάνονται σταδιακά και µπορούν να γίνουν επικίνδυνες τόσο για το ίδιο το άτοµο
όσο και για τους άλλους (Baron & Byrne, 1997, σ. 393; Baron & Branscombe, 2012,
σ. 323).
Μία παρόµοια άποψη φαίνεται να υποστηρίζει και ο Lorenz (1951), ο οποίος
ανέπτυξε µία θεωρία για το ήθος και τα ανθρώπινα ένστικτα (βλ. σχ. Brigandt ,
2005). Έκανε λόγο για το ένστικτο της πάλης, το οποίο κατέχει κάθε άνθρωπος, όπως
και πολλά άλλα είδη του ζωικού βασιλείου (fighting instinct). Η πάλη υπό αυτή την
έννοια θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως µία διαδικασία επιβεβαίωσης του πιο
δυνατού οργανισµού. Υποστήριξε ότι µόνο ο ισχυρότερος και πιο δραστήριος
οργανισµός ενός είδους θα επιβιώσει και θα διαιωνίσει το είδος του. Πιο
συγκεκριµένα ο πιο δυνατός και υγιής οργανισµός θα πρέπει να αποκτήσει απογόνους
εξασφαλίζοντας άλλη µία γενιά του είδους του. Η επιθετικότητα, λοιπόν, εµφανίζεται
λόγω αυτού του ενστίκτου (Baron & Byrne, 1997, p. 393; Feldman, 2009, p. 342;
Baron & Branscombe, 2012, p. 323).
Ωστόσο οι δύο αυτές θεωρίες δεν έχουν γίνει ευρέως αποδεκτές. Σύµφωνα µε
άλλου θεωρητικούς τα ένστικτα δεν αποτελούν τη µοναδική αιτία έκφρασης της
επιθετικότητας και της βίας, αφού δεν λαµβάνουν υπόψη τις σύνθετες γνωστικές
δεξιότητες του ατόµου, καθώς αυτό αναπτύσσεται (Feldman, 2009, σ. 343). Ενώ µε
βάση αυτές δεν είναι δυνατό να δοθούν εξηγήσεις για την ποικιλοµορφία µε την
οποία εµφανίζεται η επιθετικότητα, τη µείωση του φαινοµένου και τη συχνότητα
εµφάνισης του ανάλογα µε την κοινωνία στην οποία ζει και δρα το κάθε άτοµο
(Baron & Branscombe, 2012, σ. 323). Δεν υπάρχει επαρκής τεκµηρίωση για αυτές
βάσει της εµπειρίας (Feldman, 2009, σ. 343).
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Έτσι προέκυψαν άλλες θεωρίες που υποστηρίζουν ότι η επιθετικότητα
προέρχεται από εξωτερικούς παράγοντες που διεγείρουν τα κίνητρα για να βλάψουν
τους άλλους, όπως για παράδειγµα η απογοήτευση (Baron & Byrne, 1997, σ. 395;
Baron & Branscombe, 2012, σσ. 324, 331). Ενώ συχνά τα υλικά αγαθά προκαλούν
τον άµεσο ανταγωνισµό µεταξύ διαφόρων κοινωνικών οµάδων γεννώντας µε αυτόν
τον τρόπο τη θεωρία των συγκρούσεων (Baron & Byrne, 1997, σσ. 202-203). Θυµό
και στη συνέχεια λεκτική ή φυσική επιθετικότητα µπορεί να προκαλέσει όµως και η
συµπεριφορά των άλλων (Harris, 1993).
Για την εξήγηση της εµφάνισης του φαινοµένου αναπτύχθηκαν και γνωστικές
(cognitive) θεωρίες, που υποστηρίζουν ότι η επιθετική ή µη επιθετική συµπεριφορά
προς κάποιο άλλο πρόσωπο επηρεάζεται από ένα συνδυασµό νοητικών παραγόντων,
όπως είναι η συγκεκριµένη συνθήκη-κατάσταση στην οποία µπορεί να εµφανιστεί, η
εκτίµηση της συµπεριφοράς του άλλου, οι προηγούµενες εµπειρίες και αναµνήσεις,
και φυσικά η συναισθηµατική κατάσταση του ατόµου τη δεδοµένη στιγµή (Anderson,
1995). Σύµφωνα µε τον Dodge, τα παιδιά προσχολικής ηλικίας που αντιδρούν
επιθετικά στις πράξεις άλλων παιδιών, συνήθως δεν µπορούν να ερµηνεύσουν σωστά
τη συµπεριφορά των άλλων, δηλαδή δεν είναι ικανά να αντιληφθούν και να
κατανοήσουν την πρόθεση τους, θεωρώντας τις περισσότερες φορές ότι αυτή
οφείλεται στην επιθετική τάση των άλλων (Pettit & Dodge, 2003). Αυτή η θεωρία
από τη µία πλευρά δείχνει ότι ένα παιδί µπορεί να µάθει να αντιδρά λιγότερο
επιθετικά, αν µάθει να ερµηνεύει τις περιβαλλοντικές συνθήκες µέσα στις οποίες
συµβαίνει µία πράξη. Από την άλλη πλευρά όµως δεν µπορεί να εξηγήσει τους
λόγους που αυτά τα παιδιά µπορούν να συµπεριφερθούν επιθετικά τόσο άµεσα και
φυσικά θεωρώντας την επιθετική συµπεριφορά επιθυµητή και κατάλληλη (Feldman,
2009, σ. 346).
Για τη συµπεριφορά των παιδιών µίλησε και ο

Bandura (1963), ο οποίος

κάνει λόγο για την κοινωνική µάθηση. Σύµφωνα µε την «θεωρία της κοινωνικής
µάθησης» η επιθετικότητα δεν είναι έµφυτο χαρακτηριστικό του ανθρώπου, αλλά
επίκτητο. Το άτοµο µαθαίνει από τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες στις
οποίες εκτίθεται την επιθετική και µη συµπεριφορά (βλ. σχ. Feldman, 2009, σ. 343).
Πιο συγκεκριµένα η συµπεριφορά που αναπτύσσει κάθε άνθρωπος είναι η
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συµπεριφορά που βιώνει και παρατηρεί γύρω του (Baron & Byrne, 1997, σ. 396;
Baron & Branscombe, 2012, σ. 325). Η συχνή έκθεση των παιδιών σε επιθετικές
συµπεριφορές και σκηνές βιαιοπραγίας ως παρατηρητές αυξάνει τις πιθανότητες να
επιδείξουν επιθετικότητα (Evans, 2004). Ακόµη και στις αφηγήσεις τους κυριαρχεί η
βία και η επιθετικότητα µέσα από κτίρια που καταστρέφονται, πυρκαγιές, ανθρώπους
που βιαιοπραγούν ενάντια σε άλλους, εγκληµατίες κλπ. σε σύγκριση µε παιδιά που
δεν έχουν εκτεθεί σε τέτοιου είδους επεισόδια. Παρατηρείται ότι πέρα από το
περιεχόµενο και το θέµα της αφήγησης που χαρακτηρίζονται από βία και
επιθετικότητα, οι πρωταγωνιστές της αφήγησης είναι επίσης εχθρικοί, ενώ ακόµη και
ο λόγος που χρησιµοποιούν µπορεί να θεωρηθεί επιθετικός (Farver & Frosch, 1996).
Μέσω της εµπειρίας τα παιδιά είναι σε θέση να καταλάβουν και να µάθουν
ποιοι άνθρωποι ή ποιες οµάδες είναι κατάλληλοι φορείς για επιθετική συµπεριφορά,
ποιες πράξεις µπορούν να δικαιολογηθούν και ποιες «απαιτούν» απάντηση, όπως
επίσης και σε ποιες συνθήκες µπορεί να εµφανιστεί µία επιθετική συµπεριφορά ή όχι
(Baron & Byrne, 1997, σ. 396; Baron & Branscombe, 2012, σ. 325).
Αν και µε την «θεωρία της κοινωνικής µάθησης» ο Bandura αποδεικνύει ότι
υπάρχει δυνατότητα ελέγχου ή αποτροπής των επιθετικών επεισοδίων (Baron &
Byrne, 1997, σ. 396), αυτό γίνεται όλο και πιο δύσκολο, καθώς τα παιδιά
προσχολικής ηλικίας στην πλειοψηφίας τους εκτίθενται σε βίαιες και επιθετικές
καταστάσεις µέσα από την παρακολούθηση τηλεοπτικών εκποµπών και την
ενασχόληση µε ηλεκτρονικά παιχνίδια (Feldman, 2009, σ. 345; Baron & Branscombe,
2012, σσ. 326, 332). Μάλιστα τα τηλεοπτικά προγράµµατα που απευθύνονται σε
παιδιά εµφανίζουν υψηλότερα ποσοστά βίας και επιθετικότητας σε σύγκριση µε άλλα
προγράµµατα. Σε ένα χρονικό διάστηµα µισής ώρας ένα παιδί µπορεί να εκτεθεί στον
διπλάσιο αριθµό βίαιων σκηνών, παρακολουθώντας παιδικά τηλεοπτικά
προγράµµατα, από ότι αν παρακολουθούσε οποιοδήποτε άλλο τηλεοπτικό πρόγραµµα
(Wilson, et al., 2002). Τα οποία επηρεάζουν συναισθηµατικά τα παιδιά προκαλώντας
τους φοβίες, εφιάλτες, αρνητικές σκέψεις και επιθετικές αντιδράσεις (Osofsky, 1999).
Σύµφωνα µε έρευνες τα άτοµα που στην παιδική τους ηλικία εκτίθενται στην
τηλεοπτική βία είναι πιθανότερο να εµφανίσουν επιθετική συµπεριφορά ως έφηβοι
και ως ενήλικες (Baron & Branscombe, 2012, σ. 334), να δράσουν επιθετικά απέναντι
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σε άλλα άτοµα και να τα εκφοβίσουν, εµφανίζοντας µάλιστα χαµηλά επίπεδα
ευαισθησίας για τα θύµατα βίας (Feldman, 2009, σ. 345).
Βέβαια υπάρχει η δυνατότητα αποφυγής αυτών των συνεπειών µέσα από την
διδαχή των παιδιών να βλέπουν την επιθετικότητα και τη βία επιφυλακτικά και µε
κριτική µατιά, καθώς µε βάση την θεωρία της κοινωνικής µάθησης, ένα παιδί
προσχολικής ηλικίας είναι σε θέση να µάθει από τους γύρω του τόσο να φέρεται
επιθετικά, όσο όµως και να αποφεύγει τέτοιου είδους συµπεριφορές και
αντιπαραθέσεις (Feldman, 2009, σ. 345). Σύµφωνα µε τον Osofsky (1999) ένας
ισχυρός δεσµός µε έναν ικανό και φροντιστικό ενήλικα, που συνήθως είναι ο γονέας
του παιδιού, συµβάλει στο να αντιµετωπίσει το παιδί την έκθεση στη βία.

4.2. Η ανάπτυξη της επιθετικότητας σε παιδιά έως 6 ετών
Όπως έχει ήδη αναφερθεί , επιθετική χαρακτηρίζεται µόνο η συµπεριφορά
που έχει ως πρόθεση να βλάψει κάποιον. Για το λόγο αυτό ένα παιδί θα µπορεί να
δράσει επιθετικά µόνο εφόσον έχει την ικανότητα να αντιληφθεί ότι µε την
συµπεριφορά του µπορεί να προκαλέσει αρνητικά συναισθήµατα σε κάποιο άλλο
πρόσωπο, όπως αυτό της στενοχώριας. Έτσι η επιθετική συµπεριφορά λειτουργεί ως
ένας τρόπος «εξαναγκασµού» του άλλου να δράσει, όπως αυτό επιθυµεί (Cole & Cole
, 2001; Feldman, 2009, σ. 341). Γίνεται αντιληπτό ότι η επιθετικότητα συσχετίζεται
µε τις νοητικές ικανότητες των νηπίων και συγκεκριµένα την ικανότητα να µπορούν
να εξηγήσουν και να προβλέψουν τη συµπεριφορά των άλλων σύµφωνα µε τις δικές
τους παραστάσεις και εµπειρίες (Renouf, et al., 2010) . Ωστόσο η επιθετικότητα
εµφανίζεται ως συµπεριφορά ήδη από την προσχολική ηλικία (Crick, Casas, &
Mosher, 1997; Feldman, 2009, σ. 341), όπου η κοινωνικές δεξιότητες και η
ενσυναίσθηση ακόµα αναπτύσσονται και βρίσκονται σε χαµηλότερο επίπεδο από
αυτές ενός ενήλικα ή µεγαλύτερης ηλικίας παιδιών (Renouf, et al., 2010), ενώ
συναντάµε δύο µορφές επιθετικότητας, τη συντελεστική και την εχθρική (Hartup,
1974; Cole & Cole , 2001; Feldman, 2009, p. 342). Συντελεστική θεωρείται η
επιθετικότητα που στοχεύει στην απόκτηση ενός αντικειµένου- που επιθυµεί και τη
συγκεκριµένη στιγµή το έχει στη διάθεση του κάποιος άλλος (Feldman, 2009, σ. 342;
Hartup, 1974), ενώ στην περίπτωση της εχθρικής επιθετικότητας το παιδί δρα
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επιθετικά µε στόχο να δείξει τη δύναµη του έναντι κάποιου άλλου, εδραιώνοντας την
κυριαρχία του. Μπορεί ακόµη να χρησιµοποιήσει µία επιθετική συµπεριφορά για
λόγους εκδίκησης. Είτε πρόκειται για εκδίκηση είτε για λόγους κυριαρχίας η εχθρική
ή αλλιώς προσωπικά κατευθυνόµενη επιθετικότητα έχει ως στόχο να πληγώσει τον
άλλο (Hartup, 1974).
Η συντελεστική επιθετικότητα µπορεί να εµφανιστεί αρκετά νωρίς, µόλις
στην ηλικία των 12-24 µηνών, συνήθως στις σχέσεις µεταξύ αδελφών. Είναι
αξιοσηµείωτο ότι παιδιά 16-18 µηνών είναι σε θέση να γνωρίζουν ακριβώς τι ενοχλεί
τα αδέρφια τους πράττοντας αναλόγως στις διάφορες καταστάσεις έντασης (Cole &
Cole , 2001). Μέχρι την ηλικία των 18 µηνών η επιθετική συµπεριφορά είναι
συνήθως σωµατική, µε τα αγόρια να δρουν µέσω µίας ήπιας µεν πιο σοβαρής δε
φυσικής επιθετικότητας και υλικών ζηµιών, που µειώνονται όµως µέχρι τα 4,5 χρόνια
(Martin & Ross, 2005), ενώ όσο πλησιάζουν τα δύο έτη παρατηρείται πιο έντονη
επιθετική συµπεριφορά ( Persson, 2005), που εµφανίζεται και λεκτικά (Cole & Cole,
2001). Η διαφοροποίηση της επιθετικής συµπεριφοράς στα δύο φύλα είναι εµφανής
ήδη από την ηλικία των 2,5 όπως γίνεται σαφές, καθώς τα κορίτσια αυτής της ηλικία
συνηθίζουν να αρπάζουν πράγµατα από τους συµπαίκτες τους και να τους
προσβάλουν (Martin & Ross, 2005), κάνοντας χρήση µίας «διαπροσωπικής»
επιθετικότητας (Feldman, 2009, σ. 342). Σε αυτή την ηλικία η σύγκρουση
προκαλείται κυρίως για λόγους ιδιοκτησίας και τελικά κυριαρχίας του
«ισχυρότερου». Πιο συγκεκριµένα ένα παιδί µπορεί να διεκδικήσει ένα παιχνίδι µε το
οποίο παίζει ένα άλλο παιδί και προηγουµένως δεν είχε δείξει κανένα ενδιαφέρον γι’
αυτό προκαλώντας µία σύγκρουση που, όταν τελειώσει, κανένας δεν θα ενδιαφέρεται
για το παιχνίδι αυτό (Cole & Cole, 2001). Στην ηλικία των 3-6 ετών η επιθετικότητα
είναι περισσότερο λεκτική µε τη µορφή απειλών, πειραγµάτων και προσβολών. Ενώ
η εχθρική επιθετικότητα κάνει την εµφάνιση της στη διαδικασία της διεκδίκησης ενός
αντικειµένου (Hartup, 1974), να χειραγωγήσουν και να ελέγξουν το παιχνίδι (Ostrov,
2006). Παιδιά που συνήθως συµπεριφέρονται επιθετικά σε βάρος των συνοµηλίκων
τους είναι παιδιά που είναι σε θέση να χρησιµοποιήσουν τις νοητικές τους ικανότητες
προκειµένου να εξηγήσουν και να προβλέψουν µία συµπεριφορά (Renouf, και συν.,
2010; Persson, 2005), αφού συχνά σε παιδιά 3-4 ετών παρατηρούνται επιθετικές
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συµπεριφορές να συνδέονται µε πράξεις δόλου, όπως να ψεύδονται για να µην
τιµωρηθούν ή να µην αναλάβουν την ευθύνη για κάποιο αδίκηµα (Ostrov, 2006). Από
την άλλη πλευρά τα παιδιά που «απαντούν» επιθετικά σε κάποιες καταστάσεις, είναι
παιδιά που υπήρξαν θύµατα αυτής της επιθετικής συµπεριφοράς στο παρελθόν
(Renouf, και συν., 2010).
Σε κάθε περίπτωση η συχνότητα και η διάρκεια των επεισοδίων επιθετικής
συµπεριφοράς µειώνονται στο τέλος της προσχολικής περιόδου (Persson, 2005), ενώ
γενικότερα η επιθετική συµπεριφορά φθίνει µε την είσοδο των παιδιών από το
νηπιαγωγείο στο δηµοτικό σχολείο (Wong, 2017).

4.3. Η έκφραση της επιθετικότητας στα δύο φύλα
Οι έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί δεν φαίνεται να συµφωνούν µεταξύ
τους για το φύλο που εκφράζεται σε µεγαλύτερο βαθµό επιθετικά στην προσχολική
ηλικία. Υπάρχουν έρευνες στις οποίες τα ποσοστά έκφρασης της επιθετικότητας
ανάµεσα στα δύο φύλα δεν φαίνεται να διαφέρουν (Flanders, Paquette, Parent, Vitaro,
Pihl & Seguin, 2010) και άλλες που υποστηρίζουν ότι τα αγόρια αντιδρούν πιο
επιθετικά σε συγκεκριµένες συνθήκες, όπως για παράδειγµα όταν κάποιο άλλο παιδί
τα χτυπήσει κατά λάθος, σε σύγκριση µε τα κορίτσια και αποτελούν συχνότερα
θύµατα της επιθετικής συµπεριφοράς των συνοµηλίκων τους (Renouf, και συν.,
2010).
Όλες όµως οι έρευνες συµφωνούν στο γεγονός ότι η διαφορά βρίσκεται στον
τρόπο εκδήλωσης της επιθετικής συµπεριφοράς από τα δύο φύλα (Ostrov & Keating,
2004; Crick & Grotpeter, 1995; Crick, et al., 2006; Wong, 2017). Αξίζει να σηµειωθεί
ότι η διαφοροποίηση της έκφρασης της επιθετικότητας ανάλογα µε το φύλο δεν
σηµειώνεται πριν την ηλικία των 4 ετών (Keane Phillips & Calkins, 2004; Feldman,
2009, p. 342). Πιο συγκεκριµένα, τα κορίτσια προτιµούν την επιθετικότητα στον
προφορικό τους λόγο (Fehr & Russ, 2013), λέγοντας ψέµατα ή διαδίδοντας φήµες για
άλλα παιδιά (Ostrov & Keating, 2004) βάζοντας τα σε «µπελάδες» (Giles & Heyman,
2005) ή ακόµη και κατευθύνοντας τη συµπεριφορά των συνοµηλίκων τους στο
πλαίσιο ενός παιχνιδιού λέγοντας τους πώς να δράσουν (Jarvis, 2007). Συχνά µάλιστα
αποκλείουν άλλα παιδιά από το παιχνίδι τους ή αποσύρουν ακόµα και τη φιλία τους
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(Ostrov & Keating, 2004). Γίνεται αντιληπτή η ύπαρξη µίας επιθετικής συµπεριφοράς
που προσβάλει τον τρόπο συσχέτισης τους µε τους συνοµηλίκους τους, µία
συσχετιστική-λεκτική επιθετικότητα που πληγώνει αυτόν που καλείται να την
αντιµετωπίσει (Giles & Heyman, 2005), η διαπροσωπική επιθετικότητα (Feldman,
2009, σ. 342). Από την άλλη πλευρά τα αγόρια εκφράζονται κυρίως µέσα από τη
σωµατική βία (Renouf, et al., 2010) συνδυάζοντας την µε τη λεκτική (Ostrov &
Keating, 2004) σε ένα παιχνίδι που τις περισσότερες φορές είναι επηρεασµένο από
δηµοφιλείς παιδικές σειρές της τηλεόρασης και λιγότερο σύνθετο γλωσσικά από αυτό
των κοριτσιών (Jarvis, 2007).

Συχνά εµφανίζονται ως πιο άγρια, αυταρχικά και

ύπουλα στο παιχνίδι τους από τα κορίτσια, ενώ πιο σπάνια θα µοιραστούν τα
παιχνίδια τους µε τους συνοµηλίκους τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι λιγότερο
αρεστά στην οµάδα του νηπιαγωγείου, όπου φοιτούν (Keane Phillips & Calkins,
2004). Επίσης παρατηρήθηκε ότι όταν τα αγόρια απευθύνονται σε αγόρια
εµφανίζεται συχνότερα η σωµατική επιθετικότητα, ενώ από κορίτσια σε κορίτσια η
λεκτική (Ostrov & Keating, 2004) και διαπροσωπική που αποτελεί την κύρια
επιθετική τους συµπεριφορά, όταν επιθυµούν να γίνουν «κακά» (Giles & Heyman,
2005). Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα κορίτσια δεν παρουσιάζουν επιθετικότητα στο
παιχνίδι τους, όταν κατέχουν τον ρόλο του παρατηρητή (Scott & Panksepp, 2013).
Αν και τα µικρά παιδιά δεν βλέπουν τις επιθετικές πράξεις των συνοµηλίκων τους µε
απόλυτα αδιαφοροποίητους όρους, δηλαδή δεν αναγνωρίζουν τόσο τη διαπροσωπική
όσο και την εµφανή/σωµατική επιθετικότητα ως απλά "κακή" ή "µέση" συµπεριφορά
(Crick, Casas, & Mosher, 1997), είναι χαρακτηριστικό ότι τα δύο φύλα
αντιλαµβάνονται ως πιο σκληρή την επιθετική συµπεριφορά µε την οποία τα ίδια
δρουν, για τα αγόρια η σωµατική-φυσική επιθετικότητα, ενώ για τα κορίτσια η
διαπροσωπική (Giles & Heyman, 2005). Όµως, έχει παρατηρηθεί ότι παιδιά που
εµφανίζουν διαπροσωπική/λεκτική επιθετικότητα είναι περισσότερο αντιπαθή από
τους συµµαθητές τους από τους µη επιθετικούς συνοµηλίκους τους (Crick &
Grotpeter, 1995), ιδίως στην περίπτωση που τα κορίτσια χρησιµοποιούν αυτού του
είδους την επιθετικότητα για την επίτευξη κοινωνικών στόχων µε αποτέλεσµα να µην
είναι αρεστά στους συνοµηλίκους του ίδιου φύλου (Cohn, 1991).
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Ωστόσο, ο τύπος µε τον οποίο εκφράζεται η επιθετικότητα δεν διαφέρει µόνο
ανάλογα µε το φύλο, αλλά και µε το είδος του παιχνιδιού στο οποίο συµµετέχουν τα
παιδιά. Σε ένα δοµηµένο παιχνίδι η επιθετικότητα θα εκφράζεται λεκτικά, ενώ στο
ελεύθερο τόσο σωµατικά όσο και λεκτικά (Ostrov & Keating, 2004). Επιπλέον σε ένα
παιχνίδι κοριτσιών

όπου συµµετέχουν κορίτσια διαφόρων ηλικιών, συνήθως η

µικρότερη σε ηλικία παίκτρια είναι αυτή που ναι µεν έχει δύναµη, αλλά κατέχει τον
ρόλο της «κακιάς». Σε αντίθεση µε τις µεγαλύτερες που εµφανίζονται πάντα ως οι
καλύτερες φίλες (Jarvis, 2007). Όσον αφορά τα µεικτά παιχνίδια, δηλαδή παιχνίδια
στα οποία συµµετέχουν αγόρια και κορίτσια, τα αγόρια έχουν τον ρόλο του κακού.
Ένα τέτοιο παιχνίδι προκαλείται συχνά από κορίτσια, τα οποία φαίνεται να ενώνουν
τις δυνάµεις τους ενάντια στο κοινό κακό, προστατεύοντας συχνά παιδιά που το
έχουν ανάγκη. Για παράδειγµα στο κυνηγητό «θυσιάζουν» τη δική τους ελευθερία
προστατεύοντας ένα άλλο παιδί που πρόκειται να πιαστεί. Δεν µιλάµε λοιπόν µόνο
για ένα ενεργητικό παιχνίδι, αλλά και υπεύθυνο (Jarvis, 2007). Σε ένα γενικότερο
πλαίσιο όµως τα παιδιά που εµφανίζουν επιθετική συµπεριφορά είναι αυτά που
κυριαρχούν µέσα στην οµάδα (Ostrov & Keating, 2004).
Σε ένα παιχνίδι στο οποίο αναπαριστούν µία οικογένεια και συνήθως
πραγµατοποιείται στο κουκλόσπιτο, παρατηρείται ότι η επιθετική συµπεριφορά
σχετίζεται µε τα συναισθήµατα που προκαλεί ή θα έπρεπε να προκαλεί το σενάριο
που ακολουθείται. Για τα κορίτσια φαίνεται να περιορίζεται η εµφάνιση της
επιθετικής συµπεριφοράς σε ένα χαρούµενο επεισόδιο, ενώ σε ένα επεισόδιο λύπης
να εκφράζεται λεκτικά. Σε αντίθεση µε τα κορίτσια τα αγόρια εµφανίζουν φυσική
επιθετικότητα στο πλαίσιο του παιχνιδιού, όταν προσποιούνται ότι κοιµούνται ή όταν
η µέρα που βιώνουν στο πλαίσιο του παιχνιδιού τους προσφέρει µεγάλη χαρά.
Επίσης, η επιθετικότητά τους δηλώνεται έµµεσα όταν προσποιούνται ότι
απολαµβάνουν ένα γεύµα ή βιώνουν µία χαρούµενη στιγµή. Συγκεκριµένα
παρατηρείται ότι τα αγόρια δρουν επιθετικά είτε στην περίπτωση που το σενάριο τους
περιγράφει µία ευχάριστη µέρα είτε µία λυπηµένη, ενώ τα κορίτσια µόνο στην
περίπτωση της λυπηµένης µέρας (Tallandini, 2004).
Ολοκληρώνοντας αξίζει να αναφερθεί ότι τα παιδιά ήδη από την προσχολική
του ηλικία έχουν διαµορφώσει τις πεποιθήσεις τους για το φύλο και τον τρόπο µε τον
57

οποίο σχετίζεται η εµφάνιση της επιθετικότητας µε αυτό (Giles & Heyman, 2005). Αν
και τα παιδιά προσχολικής ηλικίας

φαίνεται να γνωρίζουν

τα εξωτερικά

χαρακτηριστικά, που φέρει κάθε φύλο, πρότυπα της κοινωνίας για κάθε φύλο, αλλά
και τους ηθικούς «κανόνες», που θα πρέπει να υπηρετεί, είναι περισσότερο ευέλικτα
στην υιοθέτηση ρόλων που δεν συνάδουν µε τα πρότυπα της κοινωνίας στο παιχνίδι
τους σε σχέση µε µεγαλύτερα παιδιά -π.χ. τα αγόρια προσποιούνται τις µητέρες και
τα κορίτσια τους πατέρες (Blakemore, 2003). Οι πεποιθήσεις που έχουν διαµορφώσει
τα παιδιά επηρεάζουν τον τρόπο µε τον οποίο επεξεργάζονται τις πληροφορίες που
λαµβάνουν από τον κοινωνικό τους περίγυρο, τον τρόπο που θυµούνται και
εκφράζονται προφορικά. Συγκεκριµένα όταν ανακαλούν ένα περιστατικό στη µνήµη
τους που αντικρούεται µε τα πρότυπα που έχουν διαµορφώσει για τα δύο φύλα
υπάρχουν συστηµατικές διαστρεβλώσεις στην ιστορία τους, αλλά και αβεβαιότητα
όταν ο θύτης δεν ήταν του ίδιου φύλου (Giles & Heyman, 2005).

4.4 Κοινωνικές δεξιότητες και επιθετική συµπεριφορά
Η εµφάνιση της επιθετικής συµπεριφοράς στην προσχολική ηλικία, είτε αυτή
είναι λεκτική-διαπροσωπική είτε σωµατική, σχετίζεται σηµαντικά µε τις προκοινωνικές δεξιότητες των παιδιών, τόσο για τα αγόρια όσο και για τα κορίτσια
(Crick, Casas, & Mosher, 1997). Στο σηµείο αυτό θεωρείται σκόπιµο να δοθούν
κάποια παραδείγµατα προ-κοινωνικών δεξιοτήτων και συµπεριφορών. Ως προκοινωνική συµπεριφορά αναφέρεται η αντιµετώπιση των συνοµηλίκων µε καλοσύνη,
ευγένεια και ευαισθησία από ένα νήπιο, η υποστήριξη των συνοµηλίκων,

και η

προσπάθεια να «φτιάξει» τη διάθεση ενός συνοµήλικου, όταν εκείνος είναι
στενοχωρηµένος ή αναστατωµένος (Crick N. , 1996). Τέτοιου είδους συµπεριφορές
προµηνύουν την κοινωνική προσαρµογή και αποδοχή των νηπίων στα διάφορα
κοινωνικά περιβάλλοντα που πιθανόν να βρεθούν στο µέλλον (Crick N. , 1996).
Παιδιά µε χαµηλά ποσοστά προ-κοινωνικής συµπεριφοράς τείνουν να
συµπεριφέρονται επιθετικά στους συνοµηλίκους τους, ενώ υψηλότερα ποσοστά προκοινωνικών δεξιοτήτων εµφανίζουν συνήθως τα κορίτσια που δεν δρουν επιθετικά
συγκριτικά µε επιθετικούς συνοµηλίκους και µε µη επιθετικά αγόρια (Crick &
Grotpeter, 1995)
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Κάθε επιθετική συµπεριφορά που µπορεί να εµφανίσει ένα νήπιο, λεκτική/
διαπροσωπική και φυσική/σωµατική, φαίνεται να σχετίζεται θετικά µε την δυσκολία
της κοινωνικής προσαρµοστικότητας των νηπίων τόσο στο παρόν (Crick, Casas, &
Mosher, 1997) όσο και στο µέλλον, καθώς η επιθετικότητα που εµφανίζουν είναι
σταθερή µε την πάροδο του χρόνου (Crick N. , 1996). Κατ’ αυτόν τον τρόπο µε την
έλλειψη παρέµβασης δηµιουργείται ο κίνδυνος διατήρησης της επιθετικής
συµπεριφοράς και στην παιδική ηλικία (Crick N. , 1996), καθιστώντας αναγκαία και
ωφέλιµη την αξιολόγηση της επιθετικής συµπεριφοράς από τον παιδαγωγό για την
κατανόηση των δυσκολιών κοινωνικής προσαρµογής που παρουσιάζουν τα νήπια
(Crick N. , 1996).
Πιο συγκεκριµένα τα παιδιά που παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα
διαπροσωπικής επιθετικότητας βιώνουν συχνά την απόρριψη των συνοµηλίκων, µε
αποτέλεσµα να αποµονώνονται και να βιώνουν τη µοναξιά (Crick & Grotpeter,
1995).
Σε αντίθεση µε τα αγόρια που η συµπεριφορά τους δεν φαίνεται να επηρεάζει
την δεκτικότητα της οµάδας, η διαπροσωπική επιθετικότητα που παρουσιάζουν τα
κορίτσια στην προσχολική ηλικία, τα καθιστά λιγότερο αποδεκτά από τους
συνοµηλίκους τους σε σχέση µε τα µη επιθετικά παιδιά (Crick N. , 1996), ενώ
προβλέπει την απόρριψη τους από συνοµήλικους στο µέλλον (Crick N. , 1996; Crick,
et al., 2006), µε αποτέλεσµα να εµφανίζουν υψηλότερα επίπεδα µοναξιάς και
αποµόνωσης σε σχέση µε τους µη διαπροσωπικά επιθετικούς συνοµηλίκους τους, ενώ
τα αγόρια υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης σε σχέση µε τα κορίτσια (Crick &
Grotpeter, 1995). Τα χαµηλά επίπεδα προ-κοινωνικής συµπεριφοράς σε συνδυασµό
µε υψηλά επίπεδα επιθετικότητας θεωρείται ότι είναι πρόβληµα για τα παιδιά, ενώ η
έλλειψη αυτών των προ-κοινωνικών δεξιοτήτων στην αρχή της σχολικής χρονιάς
προβλέπει περισσότερες πιθανότητες απόρριψης του παιδιού µέχρι το τέλος του έτους
για τα αγόρια, ενώ για τα κορίτσια λιγότερες πιθανότητες να γίνουν αποδεκτά (Crick,
1996).
Σε κάθε περίπτωση τα συσχετιστικά επιθετικά παιδιά εµφανίζονται
δυσαρεστηµένα µε τις σχέσεις τους µε συνοµηλίκους τους, ενώ παρουσιάζουν υψηλά
επίπεδα άγχους αναφορικά µε αυτές (Crick & Grotpeter, 1995). Τα παιδιά υποφέρουν
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από την έλλειψη θετικών διαπροσωπικών δεξιοτήτων που µε δυσκολία θα µπορούσαν
να διαχειριστούν και να περιορίσουν την επιθετική τους συµπεριφορά, µε
αποτέλεσµα να µην µπορούν να αλληλοεπιδράσουν θετικά µε τα µέλη µίας οµάδας
συνοµηλίκων (Crick, Casas, & Mosher, 1997). Εποµένως δεν µπορεί να απορριφθεί η
άποψη ότι αυτά τα παιδιά εµπλέκονται σε συσχετιστικά επιθετικές συµπεριφορές
αποκλείοντας και βλάπτοντας άλλα παιδιά λόγω αυτών ακριβώς των συναισθηµάτων
που προαναφέρθηκαν σε µία προσπάθεια να αντιστρέψουν ή να ελέγξουν την
κατάσταση και να αισθανθούν καλύτερα (Crick & Grotpeter, 1995).
Γενικότερα έχει παρατηρηθεί η επίδραση του φύλου και της αλληλεπίδρασης
µε τις οµάδες φύλου στην προκοινωνική συµπεριφορά των νηπίων (Crick &
Grotpeter, 1995).

4.5 Ενσυναίσθηση και επιθετική συµπεριφορά
Στην βιβλιογραφία που συναντάµε µέχρι σήµερα εµφανίζεται η πεποίθηση ότι
οι επιθετικές και προκοινωνικές συµπεριφορές που εκδηλώνονται µέσα σε
κοινωνικούς περιορισµούς λειτουργούν ως διαµεσολαβητές στην επίδραση της
ενσυναίσθησης και της κοινωνικής νοηµοσύνης στην κοινωνική προτίµηση των
παιδιών από συµµαθητές του ίδιου φύλου (Crick, Casas, & Mosher, 1997).
Συγκεκριµένα για το παιχνίδι µε στοιχεία επιθετικότητας, σε µία κατάσταση
σύγκρουσης τα παιδιά καλούνται να την επιλύσουν εποικοδοµητικά αξιοποιώντας και
καλλιεργώντας παράλληλα την ενσυναίσθηση τους (Carreras, et al., 2014).
Όσον αφορά τα δύο φύλα, τα κορίτσια διαθέτουν περισσότερες κοινωνικές και
γνωστικές δεξιότητες σε σχέση µε τα αγόρια (Björkqvist, Österman, & Kaukiainen,
2000). Μάλιστα έχει παρατηρηθεί ότι τα κορίτσια εµφανίζουν υψηλότερη
ενσυναίσθηση σε σύγκριση µε τα αγόρια (Carreras, et al., 2014), καθώς εµφανίζονται
πιο ικανά στην ανάλυση µίας συµπεριφοράς βάσει των κοινωνικών περιορισµών,
γεγονός που τους επιτρέπει να κατανοήσουν τα προβλήµατα των άλλων και να τα
επιλύσουν µε µη επιθετικό τρόπο (Björkqvist, Österman, & Kaukiainen, 2000), ή
όταν επιλέγουν την έµµεση επιθετικότητα ως απάντηση στις συγκρούσεις που
πιθανόν να συναντήσουν (Carreras, et al., 2014).
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Συγκεκριµένα για τα δύο φύλα, από τη µία πλευρά η ενσυναίσθηση των
αγοριών συνέβαλε στη µείωση της φυσικής επιθετικότητας, ενώ από την άλλη
πλευρά για τα κορίτσια, η ενσυναίσθηση συνέβαλε στην αύξηση της προσφοράς και
παροχής βοήθειας σε άλλους συνοµηλίκους τους (Carreras, et al., 2014). Γενικότερα
η αξιοποίηση της ενσυναίσθησης από τα παιδιά βοηθάει να κλείσουν µία συµφωνία
και να επιλύσουν τις συγκρούσεις τους στο πλαίσιο του παιχνιδιού χωρίς τη χρήση
επιθετικών συµπεριφορών ή βίας (Carreras, et al., 2014). Ενώ έχει παρατηρηθεί ότι τα
παιδιά που συµπεριφέρονται αλτρουιστικά στους συνοµηλίκους τους δεν
αναπτύσσουν επιθετική ή βίαιη συµπεριφορά απέναντι τους ( Persson, 2005). Τα
προγράµµατα παρέµβασης θα πρέπει να προσπαθήσουν να αυξήσουν την ικανότητα
να µοιράζονται τα συναισθήµατα ή τις συναισθηµατικές καταστάσεις των άλλων σε
συνδυασµό µε την εκπαίδευση µη επιθετικών τρόπων επίλυσης των συγκρούσεων
(Carreras, et al., 2014).

4.6 Η επιθετικότητα στη σχέση µε τους γονείς
Πολλές έρευνες έχουν πραγµατοποιηθεί για την εύρεση και κατανόηση της
σχέσης των γονικών πρακτικών και της επιθετικής συµπεριφοράς των παιδιών.
Ξεκινώντας µε τους Maccoby, Sears και Levin το 1957 ανακάλυψαν ότι παιδιά που
αντιµετωπίζονταν µε ψυχρότητα από τις µητέρες τους ή τιµωρούνταν µε σωµατική
βία, όταν η συµπεριφορά τους δεν ήταν αποδεκτή, ανέπτυσσαν επιθετικές
συµπεριφορές. Αντίθετα η ανεκτικότητα των µητέρων για µία αντίστοιχη
συµπεριφορά απέναντι στο παιδί φαίνεται ότι λειτουργούσε θετικά για τη διακοπή της
(Sears, Maccoby, & Levin, 1957).
Το 1980 µε έρευνα του ο Olweus κατέληξε στο συµπέρασµα ότι µητέρες µε
αρνητικά συναισθήµατα για τα χαρακτηριστικά των παιδιών τους έχουν πιο
ενεργητικούς και ισχυρογνώµονες γιους, χαρακτηριστικά που σχετίζονται µε την
εµφάνιση επιθετικότητας από την πλευρά των δεύτερων και υιοθέτηση και χρήση
πιεστικών µεθόδων κατά αυτής από τις πρώτες και τους συζύγους τους. Παρατήρησε
ότι η συµπεριφορά των παιδιών επηρεάζει αυτή των γονέων (Olweus, 1980) και το
αντίθετο. Ενώ αγενείς και παραµεληµένες µητέρες συµπεριφέρονταν αρνητικά στα
παιδιά τους (Larrance & Twentyman, 1983).
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Σε παρόµοια αποτελέσµατα έχουν καταλήξει κι άλλες έρευνες σχετικά µε τη
συσχέτιση της επιθετικής συµπεριφοράς των παιδιών µε την γενικότερη συµπεριφορά
και αντιµετώπιση τους από τις µητέρες τους (Katsurada & Sugawara, 2000). Τα µη
επιθετικά παιδιά έχουν συνήθως µητέρες που διακρίνονται από υπευθυνότητα και δεν
επιρρίπτουν ευθύνες στα παιδιά τους για τα διάφορα περιστατικά. Το αντίθετο
συµβαίνει µε µητέρες µε προβλήµατα αυτοελέγχου, ανεξάρτητα µε το φύλο του
παιδιού, την ηλικία και το µορφωτικό επίπεδο των µητέρων (Keltikangas-Järvinen,
1990). Πιο συγκεκριµένα µητέρες µε χαµηλό αυτοέλεγχο εµφανίζουν υψηλά ποσοστά
στον έλεγχο του παιδιού τους, όταν αυτό αντιδρά επιθετικά, γεγονός που έχει
αρνητική επίδραση σε αυτό και πιθανόν να είναι και η αιτία αποτυχίας τους στην
παιδική φροντίδα (Katsurada & Sugawara, 2000). Επιπλέον µητέρες επιθετικών
παιδιών τείνουν να δείχνουν αρνητικά συναισθήµατα, όταν το παιδί τους επιδεικνύει
µία µη αποδεκτή συµπεριφορά, επιρρίπτοντας µάλιστα ευθύνες στο ίδιο το παιδί,
πράγµα που επιδρά αρνητικά στη συµµόρφωση του παιδιού (Katsurada & Sugawara,
2000).
Το ενδιαφέρον των ερευνητών τράβηξε και ο τρόπος µε τον οποίο οι µητέρες
συµπεριφέρονται στα παιδιά τους σχετικά µε την φροντίδα και πώς αυτός µπορεί να
συνδέεται µε την εµφάνιση της επιθετικής συµπεριφοράς από την πλευρά των
παιδιών. Έτσι εµφανίζονται µητέρες σκληρές και καταναγκαστικές απέναντι στα
παιδιά τους και

µητέρες γεµάτες ζεστασιά και στοργή προς τα παιδιά τους

(McFadyen-Ketchup, Bates, Dodge, & Pettit, 1996). Στην περίπτωση που τα παιδιά
αντιµετωπίζονται µε σκληρότητα και έλλειψη στοργής εµφανίζουν επιθετική
συµπεριφορά στο σχολείο. Ιδίως για τα αγόρια η έλλειψη στοργής φαίνεται να
συµβάλει στην αύξηση της επιθετικότητας (McFadyen-Ketchup, Bates, Dodge, &
Pettit, 1996). Την εµφάνιση της επιθετικότητας και άλλων µορφών µη αποδεκτής
συµπεριφοράς, όπως η ανυπακοή, η περιφρόνηση και οι «αταξίες-σκανδαλιές»
φαίνεται να επηρεάζει η αυταρχική συµπεριφορά της µητέρας, είτε από µόνη της είτε
σε συνδυασµό µε έναν επιτρεπτικό πατέρα ανεξάρτητα µε το φύλο του παιδιού. Όταν
όµως και οι δύο γονείς είναι αυταρχικοί τα παιδιά δεν αναπτύσσουν επιθετική
συµπεριφορά. Ωστόσο ο αντίθετος συνδυασµός, δηλαδή µία επιτρεπτική µητέρα και
ένας αυταρχικός πατέρας φαίνεται να σχετίζεται θετικά

µε την εµφάνιση
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επιθετικότητας από τις κόρες, και µάλιστα µε τη µορφή σωµατικής βίας, όχι όµως
από τους γιους. Το ίδιο συµβαίνει και στην περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι
χαλαροί (Braza, et al., 2015). Γενικότερα παρατηρήθηκε µία αµφίδροµη σχέση
µεταξύ της συµπεριφοράς και στάσης των γονέων και της συµπεριφοράς των παιδιών,
η µία επηρεάζει την άλλη. Όσο πιο συνεπής είναι η απαγόρευση της επιθετικής
συµπεριφοράς, τόσο λιγότερο εµφανίζεται (Martin & Ross, 2005).
Οι γονείς αντιδρούν αρνητικά στις φυσικές επιθετικές συµπεριφορές λόγω
των εµφανών επιβλαβών αποτελεσµάτων (Kingsbury & Coplan, 2012). Συχνά
µάλιστα οι γονείς φαίνεται να αποθαρρύνουν (Kingsbury & Coplan, 2012) ή να
απαγορεύουν (Martin & Ross, 2005) την φυσική επιθετική συµπεριφορά των
κοριτσιών, ενώ ανέχονται των αγοριών (Kingsbury & Coplan, 2012), κυρίως όταν
απευθύνεται σε συνοµηλίκους τους (Martin & Ross, 2005). Το αντίθετο παρατηρείται
µε τη συστολή, που είναι λιγότερο αποδεκτή, όταν χαρακτηρίζει τα αγόρια. Με αυτά
τα ευρήµατα καθίσταται σαφές ότι οι µητέρες έχουν την ικανότητα να επιβάλουν τις
κοινωνικές συµπεριφορές µε βάση το κοινωνικό φύλο, ειδικά όταν υιοθετούν
παραδοσιακές συµπεριφορές φύλου και ρόλου (Kingsbury & Coplan, 2012), σε
αντίθεση µε µητέρες µεγαλύτερες σε ηλικία και µε υψηλότερο µορφωτικό επίπεδο
που διατηρούν µία ουδέτερη και ισότιµη στάση απέναντι στους ρόλους των φύλων
(Kingsbury & Coplan, 2012), όπως επίσης ότι τα παιδιά τους αντιµετωπίζουν
λιγότερα προβλήµατα επιθετικής συµπεριφοράς (Ram & Hou, 2005).
Επιπλέον οι αλλαγές της οικογενειακής κατάστασης ενός παιδιού, όπως ένα
διαζύγιο ή η απώλεια ενός γονέα επηρεάζει αρνητικά την συναισθηµατική κατάσταση
των παιδιών ευνοώντας την έκφραση επιθετικών συµπεριφορών, µε τα κορίτσια να
δρουν έντονα µέσα από την έµµεση επιθετικότητα (Ram & Hou, 2005) και τα αγόρια
να εξωτερικεύουν το στρες που τους προκαλούν οι αλλαγές αυτές µε εµφανή
επιθετική συµπεριφορά (Shaw, et al., 1998). Ωστόσο τα κορίτσια είναι σε θέση να
ελέγξουν καλύτερα αυτά τα αρνητικά συναισθήµατα (Shaw, et al., 1998). Επιπλέον
παιδιά που προέρχονται από µονογονεϊκές ή θετές οικογένειες έχουν µεγαλύτερες
πιθανότητες να εµφανίζουν επιθετική συµπεριφορά, ιδίως όταν πρόκειται για αγόρια
(Ram & Hou, 2005).
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Πέρα όµως από την οικογενειακή κατάσταση µίας οικογένειας η οικονοµική
της κατάσταση φαίνεται να σχετίζεται θετικά µε την έκφραση επιθετικών
συµπεριφορών, καθώς η ανέχεια ασκεί αρνητική επίδραση στη συναισθηµατική
κατάσταση των παιδιών, άρα και την αντίδραση τους (White & Rogers, 2000).
Μάλιστα, για τα κορίτσια φαίνεται να παίζει ιδιαίτερο ρόλο η κοινωνική τάξη από
την οποία προέρχονται (Kingsbury & Coplan, 2012), καθώς το χαµηλό οικονοµικό
επίπεδο των παιδιών ευνοεί την περιθωριοποίηση τους (Ram & Hou, 2005).
Συγκεκριµένα για τα κορίτσια από χαµηλό κοινωνικό και οικονοµικό επίπεδο
συµπεριφέρονται συχνότερα επιθετικά, µε αποτέλεσµα να βιώνουν συχνά την
απόρριψη των συµµαθητών τους (Ram & Hou, 2005). Ωστόσο η επιθετική
συµπεριφορά των παιδιών από χαµηλά κοινωνικό-οικονοµικά στρώµατα φαίνεται να
σχετίζεται από την µία πλευρά µε την έκθεση τους σε σκηνές βίας, που είναι
αυξηµένες στις γειτονιές (Osofsky, 1999; Evans, 2004) που κατοικούν, όπως και
οικογενειακών αναταραχών και από την άλλη µε την συµπεριφορά των γονέων
απέναντι στα παιδιά του, καθώς εµφανίζονται ναι µεν πιο αυταρχικοί και σκληροί
στην ανατροφή των παιδιών τους, αλλά δεν αφιερώνουν αρκετό χρόνο σε
δραστηριότητες µε τα παιδιά τους και ανταποκρίνονται λιγότερο στις γονικές τους
υποχρεώσεις σε σχέση µε τα άλλα κοινωνικά στρώµατα (Evans, 2004).
Μέσα από τη βιβλιογραφία γίνεται σαφής η συσχέτιση της επιθετικότητας
τόσο µε τη στάση και συµπεριφορά των γονέων, όσο και µε την κοινωνικόοικονοµική κατάσταση της οικογένειας γενικότερα (Ram & Hou, 2005).

4.7 Συνέπειες της επιθετικής συµπεριφοράς
Οι διαµάχες µε τη χρήση της πάλης, η ύπουλη, άγρια ή αυταρχική
συµπεριφορά, όπως και η διαδικασία να µοιράζονται σχετίζονται θετικά µε την
κοινωνική προτίµηση των παιδιών (Keane Phillips & Calkins, 2004). Έτσι η
επιθετική συµπεριφορά στην παιδική ηλικία, σε όλες τις µορφές της, όπως
εµφανίζεται παραπάνω φαίνεται να επηρεάζει την κοινωνική ζωή των παιδιών που
την υιοθετούν, όπως επίσης και την επίδοσή τους στο σχολείο (Kingsbury & Coplan,
2012). Αν και για τα αγόρια φαίνεται ως κριτήριο προτίµησης τους από τους
συνοµηλίκους τους η χρήση πάλης, ενώ για τα κορίτσια η ύπουλη συµπεριφορά και
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το αν µοιράζονται µε αυτούς (Keane Phillips & Calkins, 2004), τα κορίτσια που
παρουσιάζουν άµεση ή έµµεση επιθετική συµπεριφορά βιώνουν συχνότερα την
απόρριψη από τους συνοµηλίκους σε σύγκριση µε τα αγόρια που εµφανίζουν άµεση
επιθετική συµπεριφορά πιθανόν λόγω των κοινωνικών στερεοτύπων που επικρατούν
(Kerestes & Milanovih, 2006). Ενώ γενικότερα τα κορίτσια που είναι πιο θορυβώδη
στο παιχνίδι τους, άγρια και επιθετικά κρίνονται πιο αρνητικά σε σύγκριση µε τα
αγόρια που εµφανίζουν µία ήρεµη και ευγενική συµπεριφορά, όταν παίζουν
(Blakemore, 2003).
Συνήθως η επιθετική συµπεριφορά υιοθετείται από παιδιά που εµφανίζουν
ελλείψεις που σχετίζονται µε νοητικές διεργασίες που αφορούν την αυτορρύθµιση της
σκέψης, της δράσης και του συναισθήµατος (Raaijmakers , et al., 2008).
Συγκεκριµένα στην προσχολική ηλικία τα επιθετικά παιδιά έχουν προβλήµατα
αυτοελέγχου, ενώ δεν έχει αποκλειστεί και η επιρροή των προβληµάτων
συγκέντρωσης και προσοχής σε αυτή τους τη συµπεριφορά, ίσως σε µικρότερο
βαθµό. Όσον αφορά το φύλο, τα αγόρια είναι που εµφανίζουν µεγαλύτερες δυσκολίες
στον αυτοέλεγχο συγκριτικά µε τα κορίτσια (Raaijmakers , et al., 2008; Keane
Phillips & Calkins, 2004). Οι δυσκολίες αυτές που προκαλούν κατά κάποιο τρόπο
αυτή τη µη αποδεκτή συµπεριφορά έχουν αντίκτυπο και στις ακαδηµαϊκές επιδόσεις
των παιδιών αργότερα. Ωστόσο τα κοινωνικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα
παιδιά φαίνεται να είναι πιο έντονα και καθοριστικά για τη ζωή τους, καθώς τα
περισσότερα επιθετικά παιδιά λόγω αυτής τους της συµπεριφοράς βιώνουν την
απόρριψη των συνοµηλίκων τους (Keane Phillips & Calkins, 2004; Kingsbury &
Coplan, 2012), γεγονός που σε µεγαλύτερες ηλικίες µπορεί να προκαλέσει την
αποµόνωση και την κατάθλιψη (Kingsbury & Coplan, 2012). Έτσι η επιθετική τους
συµπεριφορά και η απόρριψη από τον κοινωνικό του περίγυρο οδηγούν συχνά και σε
αναπτυξιακά προβλήµατα (Kerestes & Milanovih, 2006).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
5. Η ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ
5.1. Παιχνίδι ρόλων και επιθετικότητα
Επιθετικές συµπεριφορές εµφανίζονται συχνά στο παιχνίδι των παιδιών, όµως
δεν πρόκειται για τη φυσική επιθετικότητα που αναφέρθηκε παραπάνω, καθώς
διευκολύνονται φιλίες µέσα από την προώθηση της συνεργασίας των νηπίων (Scott &
Panksepp, 2013). Πιο συγκεκριµένα πρόκειται για µία προκοινωνική συµπεριφορά
και ικανότητα την οποία τα ίδια τα παιδιά είναι σε θέση να διακρίνουν από έναν
«καυγά» (Pellergini, 1989).
Το παιχνίδι ρόλων προσφέρει τη δυνατότητα στα παιδιά να βιώσουν
διαφορετικούς τύπους ανθρώπων, ακόµη και «κακούς». Με το να παίζουν τους
κακούς, τα παιδιά αντλούν δύναµη από την επιθετικότητα που προβάλλουν αυτοί οι
χαρακτήρες. Έτσι µπορούν να πειράξουν άλλα παιδιά, να γίνουν αγενή βγάζοντας
γλώσσα, να αποκαλούν άλλα παιδιά µε παρατσούκλια ή ακόµη και να
χρησιµοποιήσουν σωµατική βία (Madrid, 2013). Ένα τέτοιο παιχνίδι µπορεί να
οφείλεται είτε σε κάποιο διαπληκτισµό που πιθανόν να προκύψει ανάµεσα στα παιδιά
κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού είτε γιατί επέλεξαν να παίξουν ένα πιο βίαιο θέµα
στο παιχνίδι τους. Η επιθετική συµπεριφορά που θα υιοθετήσει ένα αγόρι στο πλαίσιο
του παιχνιδιού του εξαρτάται πάντα από την κατάσταση στην οποία εµφανίζεται
(Hart, 2016). Ανεξάρτητα από την µορφή επιθετικότητας που επιλέγουν τα παιδιά που
συµπεριφέρονται πιο επιθετικά στο παιχνίδι ρόλων, είναι αυτά που αναλαµβάνουν
τους πιο ελκυστικούς ρόλους –για ένα παιδί-, ενώ συχνά «σκηνοθετούν» και
καθοδηγούν το παιχνίδι ( Persson, 2005). Μάλιστα έχει παρατηρηθεί ότι τα αγόρια
που επιλέγουν να εµπλακούν σε επιθετικά παιχνίδια µε παιδιά του ίδιου φύλου είναι
πιο αρεστά στην «µαθητική κοινότητα». Το ίδιο συµβαίνει και µε τα κορίτσια που
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παίζουν παιχνίδια ρόλων µε κορίτσια (Colwell & Lindsey, 2005). Συχνά στα σχολεία
το παιχνίδι αυτό περιορίζεται ή και απαγορεύεται κυρίως λόγω της άγνοιας των
εκπαιδευτικών για αυτό το είδος παιχνιδιού και τα οφέλη του (Tannoc, 2008). Με την
πεποίθηση ότι το παιχνίδι της επιθετικότητας δεν είναι κατάλληλο για παιδιά
προσχολικής ηλικίας επιτρέπονται παιχνίδια που θεωρητικά εξασφαλίζουν την
ασφάλεια των παιδιών (Tannoc, 2008). Ακούµε νηπιαγωγούς να αποθαρρύνουν τα
παιδιά από το να παίξουν επιθετικά, λέγοντας «Δεν είπαµε ότι απαγορεύονται τα
όπλα εδώ;» και τα παιδιά να απαντούν ότι δεν είναι όπλα αλλά νεροπίστολα και έτσι
όλοι είναι ευχαριστηµένοι.
Ωστόσο κάθε συµπεριφορά που θα συναντήσουµε στο παιχνίδι ρόλων ενός
παιδιού δηλώνει κάτι, το παιδί θέλει να µας πει κάτι µε τη συµπεριφορά του, έτσι
συχνά συναντάµε παιδιά που παίζουν βίαια παιχνίδια, παιχνίδια µε όπλα, παιχνίδια
που χαρακτηρίζονται από σκληρότητα, παιχνίδια µε σούπερ ήρωες. Σύµφωνα µε
παλαιότερες έρευνες το παιχνίδι ρόλων µπορεί να λειτουργεί ως µία µετατραυµατική
εµπειρία (Chazan & Cohen, 2010). Το παιδί δραµατοποιεί στο πλαίσιο του παιχνιδιού
µία εµπειρία που το πλήγωσε µε σκοπό να ηρεµήσει και να καθησυχαστεί,
εκφράζοντας ελεύθερα τα συναισθήµατα του. Συχνά σε αυτή την περίπτωση δίνει ένα
δικό του τέλος που του προσφέρει ικανοποίηση, πληρότητα ή ακόµη και εκδίκηση
καθιστώντας το παιδί δυναµικό και κυρίαρχο στο παιχνίδι του. Έτσι έχει τον έλεγχο
της κατάστασης και µπορεί να ανταπεξέλθει απέναντι στα αρνητικά συναισθήµατα
που του προκάλεσε η εµπειρία αυτή (Flanders, Paquette, Parent, Vitaro, Pihl &
Seguin, 2010). Συχνά µάλιστα στο συνεργατικό παιχνίδι των παιδιών παρατηρείται
ότι η κύρια ιδέα για το σενάριο του παιχνιδιού προέρχεται από ένα παιδί και
εµπλουτίζεται από κοινού µε τα άλλα παιδιά (Howe, Petrakos, Rinaldi, & LeFebvre,
2005). Αυτό είναι και ο στόχος κάθε µετατραυµατικού παιχνιδιού, ωστόσο αυτό δεν
είναι πάντα εφικτό. Σε πολλές περιπτώσεις το παιδί που επαναλαµβάνει µία τέτοια
εµπειρία στο παιχνίδι του δεν µπορεί να καθησυχαστεί. Το παιχνίδι αυτό είναι
αυστηρό και περιορισµένο, δεν ολοκληρώνεται µε πληρότητα και αποµένει ο φόβος.
Το ίδιο µπορεί να συµβεί και όταν ένας ενήλικας σταµατήσει το παιχνίδι ενός παιδιού
επειδή δεν του αρέσουν τα όπλα, «µπλοκάροντας» τα συναισθήµατα του παιδιού και
την εξέλιξη του (Chazan & Cohen, 2010). Από την άλλη πλευρά στην παιδαγωγική
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προσέγγιση

Waldorf υποστηρίζεται ότι όταν ένα παιδί παίζει άγρια, επιθετικά ή

βρίσκεται εκτός ελέγχου, είναι καλό οι ενήλικες να σταµατούν το παιχνίδι αυτό,
καθώς όταν το παιχνίδι ολοκληρώνεται τα παιδιά δυσκολεύονται να ηρεµήσουν, ενώ
ταυτόχρονα «ξοδεύεται» ενέργεια, που κάθε άλλο παρά στόχος του παιχνιδιού είναι
(Jaffke, 2010). Αυτό συµβαίνει, σύµφωνα µε πρόσφατες έρευνες, σε ορισµένες
περιπτώσεις στις οποίες τα αρνητικά συναισθήµατα που προκάλεσε ένα βίωµα είναι
πολύ έντονα και ακατανίκητα. Συχνά τα παιδιά στην «αναβίωση» ενός
καταστροφικού γεγονότος -στο πλαίσιο του παιχνιδιού- χάνουν τον έλεγχο µεταξύ
πραγµατικού και µη πραγµατικού επιτρέποντας στο γεγονός αυτό να τα παρασύρει,
µε αποτέλεσµα να το βιώνουν µε την ίδια ένταση και τα ίδια αρνητικά συναισθήµατα
που είχαν βιώσει, όταν είχε συµβεί το γεγονός αυτό στο παρελθόν (Chazan & Cohen,
2010).
Σε κάθε περίπτωση ένα παιχνίδι επιθετικότητας χαρακτηρίζεται από µεγάλη
φαντασία, οργάνωση και άνεση, ενώ η πλοκή του είναι πιο ολοκληρωµένη, καθώς
διακρίνεται από αρχή, µέση ή κορύφωση του γεγονότος και τέλος (Fehr, & Russ,
2013), όπως ακριβώς και ένα θεατρικό έργο (Fehr, & Russ, 2013). Φυσικά δεν είναι
όλα τα παιδιά σε θέση να παίξουν

ένα ολοκληρωµένο παιχνίδι, σε αυτή την

περίπτωση κρίνεται απαραίτητη η δηµιουργική καθοδήγηση του από έναν ενήλικα σε
σχέση πάντα µε το στάδιο ανάπτυξης του εκάστοτε παιδιού (Jaffke, 2010).

5.2. Η προσφορά του παιχνιδιού ρόλων µε επιθετικότητα
Το παιχνίδι προσφέρει στα παιδιά προσχολικής ηλικίας την ευκαιρία να
αλληλοεπιδράσουν µε συνοµηλίκους τους. Έτσι µέσα στο παιχνίδι µαθαίνουν

να

κινούνται, να συνεργάζονται, να εκφράζονται και γενικότερα να δρουν µαζί µε
άλλους (Tannoc, 2008).
Η πρώιµες αυτές αλληλεπιδράσεις µε συνοµηλίκους κρίνονται απαραίτητες για την
κοινωνικοποίηση των νηπίων, καθώς έρχονται αντιµέτωπα µε ποικίλες συµπεριφορές
που µε δυσκολία θα συναντούσαν στη σχέση τους µε έναν ενήλικα. Θα µπορούσε
κάποιος να υποστηρίξει ότι το παιχνίδι της επιθετικότητας προετοιµάζει το νευρικό
σύστηµα του παιδιού για τη µετέπειτα κοινωνική του αλληλεπίδραση (Scott &
Panksepp, 2013), καθώς στο πλαίσιο αυτού του παιχνιδιού τα παιδιά έχουν τη
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δυνατότητα να βιώσουν και να εµπλακούν αυθόρµητα, χωρίς καθοδήγηση, σε
πραγµατικές καταστάσεις που αφορούν συνεργατικές και ανταγωνιστικές
αλληλεπιδράσεις (Jarvis, 2007). Πιο συγκεκριµένα, δεν µαθαίνουν µόνο να
συνεργάζονται, αλλά και να διαφωνούν, να θυµώνουν, να ανταγωνίζονται και να
συγκρίνουν τις ικανότητες τους σε σχέση µε άλλους, να αισθάνονται οίκτο και
συµπόνια για τους άλλους (Tannoc, 2008). Ενώ ταυτόχρονα αντιλαµβάνονται τα όρια
τους και µαθαίνουν να ελέγχουν τον εαυτό τους (Fehr, & Russ, 2013; Tannoc, 2008).
Τα παιδιά που έρχονται αντιµέτωπα µε τέτοιου είδους συµπεριφορές καλούνται να
ελέγξουν και να ρυθµίσουν τα βίαια ένστικτα αξιοποιώντας τη φαντασία τους (Fehr,
& Russ, 2013) και

να επιλύσουν τα προβλήµατα που προκύπτουν µε αυτές τις

διαφωνίες (Logue & Detour, 2011). Κατ’ αυτόν τον τρόπο αναπτύσσονται σύνθετες
κοινωνικές δεξιότητες που κρίνονται χρήσιµες για την ενήλικη ζωή τους και
ταυτόχρονα αναπτύσσονται οι γλωσσικές ικανότητες των νηπίων µέσα από την
ανταλλαγή πληροφοριών και τον διάλογο (Jarvis, 2007). Αν και δεν έχει βρεθεί
σύνδεση της φαντασίας µε την επιθετικότητα, έχει διαπιστωθεί ότι τα παιδιά µε
ανεπτυγµένη φαντασία εκφράζουν την επιθετικότητα τους προφορικά, ενώ µε χαµηλή
φαντασία εκφράζονταν επιθετικά στην τάξη (Fehr, & Russ, 2013).
Η ενασχόληση µε ένα παιχνίδι ρόλων που χαρακτηρίζεται από επιθετικότητα
δεν λειτουργεί θετικά µόνο για τα νήπια, αλλά και για τους παιδαγωγούς, καθώς
προδίδει τις κοινωνικές δεξιότητες των νηπίων, τη φαντασία (Fehr, & Russ, 2013) και
τη δηµιουργικότητα τους (Logue & Detour, 2011), συµβάλλοντας στη διαµόρφωση
µίας συνολικής εικόνας για την ανάπτυξη και εξέλιξη των νηπίων. Επιπλέον τα παιδιά
που έχουν την ευκαιρία να παίξουν επιθετικά, δεν εµφανίζουν επιθετική συµπεριφορά
στην τάξη.
Σε κάθε περίπτωση το παιχνίδι ρόλων που χαρακτηρίζεται από επιθετικότητα
έχει σηµαντικά εκπαιδευτικά αποτελέσµατα (Pellergini, 1989), ενώ καθιστά τα παιδιά
πιο ικανά στην κοινωνική αλληλεπίδραση και συναναστροφή µε συνοµηλίκους
(Colwell & Lindsey, 2005).
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5.3. Η εµπλοκή των γονιών στο παιχνίδι ρόλων που χαρακτηρίζεται από
επιθετικότητα
Καθηµερινά η µητέρες αφιερώνουν περισσότερο χρόνο µε τα παιδιά τους σε
σύγκριση µε τους πατέρες. Ωστόσο οι πατέρες είναι εκείνοι που αναπτύσσουν
παιγνιώδεις σχέσεις µε τα παιδιά τους, καθώς παίζουν πιο επιθετικά µε αυτά.
Προσφέρουν πολλά ερεθίσµατα για παιχνίδι εξάπτοντας το ενδιαφέρον και τον
ενθουσιασµό των παιδιών (Paquette, 2003). Σε αντίθεση µε τις µητέρες που είναι πιο
προστατευτικές απέναντι στα παιδιά τους (Flick, Daemen, Roelofs, & Muris, 2015).
Το φύλο του παιδιού επηρεάζει τη συµπεριφορά των γονέων απέναντι στο
παιδί στο πλαίσιο του παιχνιδιού. Παρατηρείται διαφορά στο παιχνίδι που
ενθαρρύνουν οι γονείς ανάλογα µ’ αυτό. Οι πατέρες παίζουν περισσότερο επιθετικά
µε τους γιους σε σχέση µε τις κόρες, ενώ οι µητέρες ενθαρρύνουν τα κορίτσια να
ασχολούνται περισσότερο µε το παιχνίδι ρόλων (Paquette, 2003). Γενικότερα µητέρες
και πατέρες παίζουν συχνότερα επιθετικά µε τα αγόρια παρά µε τα κορίτσια. Συνήθως
τέτοια παιχνίδια ολοκληρώνονται µε κλάµατα ή θυµό από την πλευρά των παιδιών µε
κίνητρο τη νίκη των παιδιών, κυρίως σε σχέση µε τα αγόρια (Paquette, 2003).
Η συχνότητα ενασχόλησης των πατέρων µε τα παιδιά τους εξαρτάται από το
πόσο κυριαρχικός είναι ο πατέρας απέναντι στο παιδί του. Οι λιγότερο κυριαρχικοί
πατέρες εµφανίζουν µεγαλύτερα ποσοστά επιθετικότητας στο παιχνίδι µε τα παιδιά
τους (Flanders, Paquette, Parent, Vitaro, Pihl & Seguin, 2010). Ο τόπος διαµονής, το
επάγγελµα, το ωράριο, ο µισθός και οι σπουδές του πατέρα, επηρεάζουν τη
συχνότητα του παιχνιδιού ρόλων που χαρακτηρίζεται από επιθετικότητα, όπως επίσης
το φύλο και η ηλικία του παιδιού (Paquette, 2003). Το φύλο και η ηλικία του παιδιού
όµως δεν παίζουν ρόλο στον µετριασµό της επιθετικής συµπεριφοράς (Flanders,
Paquette, Parent, Vitaro, Pihl & Seguin, 2010).
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΕΡΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
6 . Ε Π Ι Σ Τ Η Μ ΟΛΟ Γ Ι Κ Η Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Η Τ Ω Ν
ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

6 .1 Ποιοτικές µέθοδοι έρευνας
Η ποιοτική έρευνα και οι µεθοδολογίες της αποτελούν χρήσιµα ερευνητικά
εργαλεία στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήµες (Ιωσηφίδης, 2003). Πρόκειται
για µία προσπάθεια διερεύνησης των φαινοµένων, όπως αυτά εµφανίζονται και
βιώνονται στον κοινωνικό κόσµο από τα δρώντα πρόσωπα (Τσιώλης, 2013). Οι
ποιοτικές µεθοδολογίες έρευνας αποσκοπούν στην περιγραφή, την ανάλυση, την
ερµηνεία και την σε βάθος κατανόηση των φαινοµένων, των καταστάσεων και των
συµπεριφορών που εξετάζονται κάθε φορά (Τσιώλης, 2013). Εποµένως το κάθε
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φαινόµενο που προσεγγίζεται ποιοτικά στο επίπεδο της έρευνας µελετάται στο
πλαίσιο που αυτό εκδηλώνεται, ως µία προσπάθεια κατανόησης και ερµηνείας µε
βάση των νοηµάτων που οι άνθρωποι αποδίδουν σε αυτό (Πουρκός & Δαφέρµος,
2010;Creswell, 2016). Για αυτόν τον λόγο υιοθετούνται ευέλικτα ερευνητικά σχέδια
τα οποία µπορούν να προσαρµόζονται κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας,
ενώ η εµπλοκή του ερευνητή στην ερευνητική διαδικασία και η επικοινωνία του µε τα
µέλη του δείγµατος είναι θεµιτή και απαραίτητη και δεν θεωρείται ως
διαστρεβλωτικός παράγοντας (Τσιώλης, 2013). Αντίθετα, η ερµηνεία και η επεξήγηση
των δεδοµένων είναι βασισµένες στις παρατηρήσεις,

τις εντυπώσεις και τα

συναισθήµατα του ερευνητή από το πεδίο της έρευνας (Τσιώλης, 2013.
Παπναστασίου, 1996).

6.2 Η παρατήρηση στην ποιοτική έρευνα
Η παρατήρηση αποτελεί ένα µέσο συλλογής δεδοµένων που παρέχει άµεσα
πληροφορίες στον ερευνητή για την µελέτη του, ενώ κάποιες φορές τον καλεί να
συµµετέχει και εκείνος στην διαδικασία διερεύνησης του προβλήµατος
(Παπαναστασίου, 1996), µελετώντας πραγµατικούς ανθρώπους σε πραγµατικές
καταστάσεις (Banister, Burman, Parker, Taylor, & Tindall, 1999). Η παρατήρηση
µπορεί να αξιοποιηθεί είτε ως βασική µέθοδος είτε ως υποστηρικτική µε στόχο να
διαφωτίσει τα δεδοµένα που συγκεντρώθηκαν από άλλα µέσα παρατήρησης (Robson,
2007). Κατά την παρατήρηση καταγράφονται όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται µε
την έρευνα, όπως είναι οι κινήσεις, οι αντιδράσεις, οι εκφράσεις του προσώπου, οι
συνδιαλέξεις κλπ. (Παπαναστασίου, 1996). Από την µία πλευρά δίνεται η ευκαιρία να
µελετηθούν οι πραγµατικές αντιδράσεις και συµπεριφορές των συµµετεχόντων,
ακόµη κι εκείνων που δυσκολεύονται να εκφραστούν λεκτικά, όπως στην προκειµένη
περίπτωση τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Από την

άλλη πλευρά όµως η

παρατήρηση της συµπεριφοράς περιορίζεται σε συγκεκριµένο χώρο και χρόνο. Ενώ
απαιτεί µεγάλη προσοχή τόσο στη συγκέντρωση οπτικών στοιχείων, όσο και στην
ακρόαση (Creswell, 2016).
Ανάλογα µε τον τρόπο συµµετοχής του ερευνητή, αλλά και την καταγραφή
των δεδοµένων η παρατήρηση διακρίνεται σε είδη (Παπαναστασίου, 1996; Robson,
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2007). Όσον αφορά την συµµετοχή του ερευνητή συναντάµε τέσσερα είδη
παρατήρησης:
•

Αθέατη-Συµµετοχική παρατήρηση: Ο ερευνητής προσπαθεί να γίνει
µέλος της οµάδας υιοθετώντας της συνήθειες της, µαθαίνοντας τις
διάφορες κοινωνικές συµβάσεις κλπ. (Robson, 2007). Συµµετέχει σε
όλες της δραστηριότητες της οµάδας, που παρατηρεί, και
συµπεριφέρεται όπως όλα τα µέλη της οµάδας αυτής. Τα υποκείµενα
της οµάδας δεν γνωρίζουν ότι κάποιος τους παρατηρεί
(Παπαναστασίου, 1996; Creswell, 2016). Αυτό το είδος παρατήρησης
εξασφαλίζει την άνετη κίνηση µέσα στο περιβάλλον παρατήρησης,
ωστόσο είναι απαραίτητη η άδεια συµµετοχής στις δραστηριότητες
(Creswell, 2016).

•

Θεατή-Συµµετοχική παρατήρηση: Ο ερευνητής λειτουργεί ως ισότιµο
µέλος της οµάδας. Τα µέλη της οµάδας γνωρίζουν ότι ο ερευνητής
βρίσκεται εκεί για να παρατηρήσει κάποια συµπεριφορά τους
(Παπαναστασίου, 1996; Robson, 2007).

•

Θεατή-Μη συµµετοχική παρατήρηση: Σε αυτήν την περίπτωση ο
ερευνητής δεν συµµετέχει σε κάποια δραστηριότητα. Η παρουσία του
είναι αισθητή στα µέλη της οµάδας και ο λόγος αυτής σαφής, η
παρατήρηση της (Παπαναστασίου, 1996; Creswell, 2016; Robson,
2007).

•

Αθέατη-Μη συµµετοχική παρατήρηση: Τα υποκείµενα της έρευνας
αγνοούν ότι παρατηρούνται. Συνήθως χρησιµοποιούνται
βιντεοκάµερες (Παπαναστασίου, 1996).

Υπάρχει και ο µεταβαλλόµενος ρόλος παρατηρητή. Σε αυτήν την περίπτωση ο
παρατηρητής προσαρµόζεται στην κατάσταση. Για παράδειγµα µπορεί ο
παρατηρητής αρχικά να βρίσκεται στον χώρο και να παρατηρεί απλά, αλλά στη
συνέχεια να λάβει µέρος στις δραστηριότητες. Η υιοθέτηση των δύο ρόλων, αυτού
του συµµετέχοντος και του παρατηρητή, συµβάλλει στην αντικειµενικότερη
αντίληψη της κατάστασης (Robson, 2007).
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Σχετικά µε τον τρόπο καταγραφής των δεδοµένων της παρατήρησης υπάρχουν
δύο είδη παρατήρησης:
•

Δοµηµένη παρατήρηση: Ο ερευνητής γνωρίζει τις µεταβλητές της
έρευνας, οι οποίες έχουν καταγραφεί σε καταλόγους παρατήρησης. Σε
αυτούς συλλέγονται και καταγράφονται τα δεδοµένα µε συστηµικό
τρόπο (Παπαναστασίου, 1996).

•

Ελεύθερη παρατήρηση: Τα υποκείµενα της έρευνας παρατηρούνται
από τον ερευνητή για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι
αντιδράσεις των υποκειµένων καταγράφονται και κατηγοριοποιούνται.
Στη συνέχεια αναζητούνται οι οµοιότητες και οι διαφορές των
διάφορων κατηγοριών (Παπαναστασίου, 1996).

Στην παρούσα έρευνα αξιοποιήθηκε ως µέσω συλλογής δεδοµένων η αθέατη
και µη συµµετοχική παρατήρηση. Για την καταγραφή του παιχνιδιού των
συµµετεχόντων χρησιµοποιήθηκε βιντεοκάµερα. Έτσι µπορούµε να µιλήσουµε για
τη συγκέντρωση οπτικοακουστικού υλικού, που αξιοποιήθηκε για την καλύτερη
κατανόηση του τρόπου διεξαγωγής του παιχνιδιού, των συµπεριφορών που
αναπτύχθηκαν και τις αντιδράσεις των συµµετεχόντων σε αυτές (Creswell, 2016). Το
µειονέκτηµα της βιντεοσκόπησης είναι ότι συχνά οι συµµετέχοντες παρουσιάζουν
συστολή στην εµφάνιση της βιντεοκάµερας. Ενώ από ηθικής πλευράς χρειάζεται η
γραπτή άδεια και συγκατάθεση των συµµετεχόντων

για την βιντεοσκόπηση τους

(Creswell, 2016).

6.3 Η συνέντευξη στην ποιοτική έρευνα
Η συνέντευξη αποτελεί σηµαντικό µέσο συλλογής δεδοµένων στην ποιοτική
έρευνα. Μία ποιοτική συνέντευξη εφαρµόζεται από τους ερευνητές, όταν εκείνοι
θέτουν σε έναν ή περισσότερους συµµετέχοντες γενικά και ανοιχτά ερωτήµατα των
οποίων τις απαντήσεις καταγράφουν (Creswell, 2016; Banister, Burman, Parker,
Taylor, & Tindall, 1999). Η συλλογή των πληροφοριών πραγµατοποιείται προφορικά
(Παπαναστασίου, 1996). Μέσα από τις ανοιχτές ερωτήσεις οι συµµετέχοντες έχουν
τη δυνατότητα να αναφερθούν µε λεπτοµέρεια στις εµπειρίες τους, αφού δεν
περιορίζονται ανάµεσα σε συγκεκριµένες απαντήσεις από τις οποίες θα πρέπει να
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διαλέξει µία (Creswell, 2016), ενώ ταυτόχρονα συµβάλουν στην αποφυγή
παρανοήσεων και ενθαρρύνουν τη συνεργασία του ερωτόµενου.

Επιπλέον, είναι

δυνατόν να προκύψουν απρόσµενες απαντήσεις (Robson, 2007).
Ανάλογα µε τη δόµηση και τυποποίηση των ερωτήσεων διαµορφώνονται οι
διάφοροι τύποι συνεντεύξεων. Έτσι συναντάµε πλήρως δοµηµένες συνεντεύξεις που
περιλαµβάνουν προκαθορισµένες ερωτήσεις µε προκαθορισµένη διατύπωση σε
προκαθορισµένη διάταξη (Robson, 2007) πάντοτε για όλα τα υποκείµενα του
δείγµατος, ενώ συχνά υπάρχουν και απαντήσεις ανάµεσα στις οποίες καλείται να
επιλέξει ο ερωτώµενος (Παπαναστασίου, 1996). Ενώ µία συνέντευξη µε
προκαθορισµένες ερωτήσεις αλλά µε µεγαλύτερη ευελιξία στην διάταξη τους , η
οποία µπορεί να αλλάζει ανάλογα µε την αντίληψη του ερευνητή, ονοµάζεται
ηµιδοµηµένη συνέντευξη (Robson, 2007). Μία τέτοια συνέντευξη µπορεί να
περιλαµβάνει και ανοικτού τύπου ερωτήσεις για την καλύτερη κατανόηση µίας
απάντησης που δόθηκε σε µία κλειστή ερώτηση (Παπαναστασίου, 1996). Μία
πλήρως άτυπη /ελεύθερη συνέντευξη στην οποία εκτυλίσσεται µία συζήτηση γύρω
από ένα θέµα που µελετά ο ερευνητής αποτελεί η µη δοµηµένη συνέντευξη (Robson,
2007). Η σειρά των ερωτήσεων και η µορφή τους δεν έχουν σηµασία
(Παπαναστασίου, 1996). Οι δύο τελευταίοι τύποι συνέντευξης είναι αυτοί που
χρησιµοποιούνται κατά κόρον στο πλαίσιο των ποιοτικών ερευνών για τη συλλογή
δεδοµένων (Robson, 2007).
Πέρα από τις µορφές που µπορεί να λάβει µία συνέντευξη διαφορές υπάρχουν
και στον τρόπο που θα διεξαχθεί. Στην εκπαιδευτική έρευνα αρκετά δηµοφιλής είναι
η προσωπική συνέντευξη, κατά την οποία ο ερευνητής θέτει ερωτήσεις σε έναν µόνο
συµµετέχοντα της µελέτης κάθε φορά. Αποτελεί την πιο κατάλληλη µέθοδο
απόσπασης πληροφοριών όταν οι συµµετέχοντες δεν έχουν ενδοιασµό να µιλήσουν
και να µοιραστούν τις απόψεις τους, ενώ εκφράζονται µε σαφήνεια (Creswell, 2016).
Άλλο ένα είδος συνέντευξης αποτελεί η εστιασµένη οµαδική συνέντευξη, δηλαδή η
διαδικασία συγκέντρωσης δεδοµένων µέσω της συνέντευξης µίας οµάδας ατόµων.
Μάλιστα η αλληλεπίδραση των ατόµων της εκάστοτε οµάδας µπορεί να λειτουργήσει
θετικά στην συλλογή πληροφοριών, όταν η οµάδα είναι οµοιογενής και υπάρχει
συνεργασία. Μία τέτοια συνέντευξη µπορεί να είναι χρήσιµη όταν ο χρόνος για την
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διεξαγωγή της έρευνας είναι περιορισµένος ή οι συµµετέχοντες διστάζουν ή δεν είναι
πρόθυµοι να δώσουν πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση ο ερευνητής θα πρέπει να έχει
τον έλεγχο της συζήτησης, όταν επιλέξει την εστιασµένη οµαδική συνέντευξη
(Creswell, 2016; Robson, 2007). Επίσης όταν ο ερευνητής δεν έχει τη δυνατότητα ή
τον χρόνο να επισκεφτεί κάθε συµµετέχοντα ξεχωριστά, µπορεί να προχωρήσει σε
τηλεφωνικές συνεντεύξεις (Creswell, 2016; Robson, 2007) Μία τηλεφωνική
συνέντευξη µπορεί να επηρεάσει την ικανότητα του ερευνητή στην κατανόηση των
πεποιθήσεων του ερωτηθέντα λόγω της περιορισµένης επικοινωνίας (Creswell,
2016). Τέλος ένας άλλος τρόπος στην γρήγορη συλλογή δεδοµένων είναι η
συνέντευξη µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Πρόκειται για έναν τρόπο που παρέχει
άµεση και γρήγορη πρόσβαση σε µεγάλο αριθµό ατόµων, όπως και µία λεπτοµερή
και πλούσια βάση δεδοµένων κειµένου για ανάλυση που όµως θίγει ηθικά ζητήµατα
της έρευνας (Creswell, 2016).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο
7. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
7.1 Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία του ερευνητικού
σχεδιασµού, που ακολουθείται στην παρούσα έρευνα. Σκοπός της παρούσας έρευνας
είναι να µελετήσει την έκφραση της επιθετικότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας
κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ρόλων. Πιο συγκεκριµένα το ενδιαφέρον της
έρευνας επικεντρώνεται στον τρόπο µε τον οποίο η συµπεριφορά του παιδιού
επηρεάζεται από τις κοινωνικές απόψεις που επικρατούν για κάποιες συγκεκριµένες
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µορφές ζωής, αλλά και από τη συµπεριφορά της µητέρας του παιδιού, πάντα στο
πλαίσιο του παιχνιδιού. Μέσα από την έρευνα γίνεται σαφές αν τα παιδιά είναι σε
θέση να διακρίνουν µία επιθετική συµπεριφορά, πώς αντιδρούν σε αυτήν και αν και
µε ποιον τρόπο προχωρούν στην επίλυση ενός «βίαιου» επεισοδίου κατά τη διάρκεια
του παιχνιδιού ρόλων.
Πρόκειται για µία ποιοτική έρευνα µε δείγµα έντεκα παιδιών. Κάθε
περίπτωση παιδιού έχει µελετηθεί ιδιαίτερα και σε βάθος. Στο πλαίσιο της µελέτης
αυτής αξιοποιήθηκε η µέθοδος παρατήρησης µε τη βοήθεια της βιντεοσκόπησης και
το ερωτηµατολόγιο για τη µέτρηση των κοινωνικών δεξιοτήτων, που συµπληρώθηκε
από τη νηπιαγωγό του κάθε παιδιού.

7.2 Στόχοι της Έρευνας
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, µέσα από τη συγκεκριµένη έρευνα επιδιώκεται να
γίνει κατανοητός ο τρόπος µε τον οποίο εκφράζουν και αντιλαµβάνονται τα παιδιά
µία επιθετική συµπεριφορά, αλλά και πώς αντιδρούν, όταν γίνουν δέκτες αυτής µέσα
από τις πληροφορίες που προσφέρονται από τη βιντεοσκόπηση των παιδιών και των
µητέρων τους. Συγκεκριµένα, επιδιώκεται να δοθούν απαντήσεις στα ακόλουθα
ερευνητικά ερωτήµατα:
Ερευνητικό ερώτηµα 1: Πώς εκφράζεται η επιθετικότητα στην προσχολική ηλικία
κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ρόλων;
Ερευνητικό ερώτηµα 2: Η εµφάνιση επιθετικής συµπεριφοράς κατά τη διάρκεια
του παιχνιδιού ρόλων παιδιών προσχολικής ηλικίας επηρεάζεται από τις κοινωνικές
απόψεις που επικρατούν για κάποιες συγκεκριµένες µορφές ζωής;
Ερευνητικό ερώτηµα 3: Πώς αντιλαµβάνονται οι µητέρες τον όρο επιθετικότητα και
την εκφράζουν στο παιχνίδι µε το παιδί τους;
Ερευνητικό ερώτηµα 4: Η εµφάνιση επιθετικής συµπεριφοράς κατά τη διάρκεια
του παιχνιδιού ρόλων παιδιών προσχολικής ηλικίας επηρεάζεται από αυτή της
µητέρας του παιδιού;
Ερευνητικό ερώτηµα 5: Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι σε θέση να διακρίνουν
την επιθετική συµπεριφορά στο πλαίσιο του παιχνιδιού από µία πραγµατική επιθετική
συµπεριφορά;
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Ερευνητικό ερώτηµα 6: Πώς αντιδρούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας ως
αποδέκτες µίας επιθετικής συµπεριφοράς;
Ερευνητικό ερώτηµα 7: Αν και πώς επιλύουν ένα «βίαιο» επεισόδιο κατά τη
διάρκεια του παιχνιδιού;
Ερευνητικό ερώτηµα 8: Πώς αντιδρούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας ανάλογα µε
το ποσοστό κοινωνικών δεξιοτήτων που διαθέτουν;
Ερευνητικό ερώτηµα 9: Πώς αντιδρούν τα παιδιά που φοιτούν στο σχολείο Waldorf
και πώς αυτά που φοιτούν σε σχολεία που ακολουθούν την παιδαγωγική γραµµή του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων;

7.3 Συµµετέχοντες
Στην έρευνα έλαβαν µέρος έντεκα παιδιά προσχολικής ηλικίας, δύο νήπια και
εννέα προνήπια, πέντε αγόρια και έξι κορίτσια. Τα δέκα από τα έντεκα παιδιά
κατοικούν στο Ηράκλειο Κρήτης, ενώ ένα παιδί στην πόλη του Ρεθύµνου του ίδιου
νησιού. Τα τέσσερα παιδιά που συµµετέχουν στην έρευνα φοιτούν σε σχολείο που
πρεσβεύει την παιδαγωγική Waldorf. Τα παιδιά αυτά είναι:
1.

ο Βαγγέλης, 4 ετών,

2. ο Γιάννης, 4 ετών και 11 µηνών,
3. ο Γιώργος, 5 ετών και 4 µηνών,
4. η Δάφνη, 4 ετών και 3 µηνών.
Έξι παιδιά από το δείγµα της έρευνας φοιτούν σε δηµόσιο κρατικό
νηπιαγωγείο και είναι:
1. η Αθηνά Φ., 4 ετών και 8 µηνών,
2. η Αθηνά, 4 ετών και 9 µηνών,
3. ο Μπάµπης, 4 ετών και 10 µηνών,
4. η Κωνσταντίνα, 6 ετών και 3 µηνών,
5. ο Νικόλας, 4 ετών και 9 µηνών,
6. η Χρύσα, 6 ετών και 3 µηνών.
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Ενώ ένα από τα παιδιά φοιτά σε ιδιωτικό σχολείο που λειτουργεί σύµφωνα µε
τα πρότυπα που πρεσβεύει το Υπουργείο Έρευνας, Παιδείας και Θρησκευµάτων του
ελληνικού κράτους. Το παιδί ονοµάζεται Ελεάνα και είναι 4 ετών και 7 µηνών.
Στην έρευνα έλαβαν µέρος και οι µητέρες των παιδιών αυτών, οι οποίες
αρχικά εξέφρασαν τους ενδοιασµούς σχετικά µε τη βιντεοσκόπηση του παιδιού τους
και την τήρηση του απορρήτου. Ωστόσο αυτό δεν αποτέλεσε εµπόδιο για την
διεξαγωγή της έρευνας. Για το κάθε παιδί συµπληρώθηκε και ένα ερωτηµατολόγιο
σχετικά µε τις κοινωνικές του δεξιότητες από τις νηπιαγωγούς των παιδιών. Οι
µητέρες αποτέλεσαν τους µεσολαβητές χορήγησης των ερωτηµατολογίων έπειτα από
δική τους πρωτοβουλία. Αυτός ήταν κι ένας λόγος να αισθανθούν ανασφάλεια οι
νηπιαγωγοί για την αντίδραση των γονέων διαβάζοντας το απαντητικό έντυπο,
παρόλο που δεν ήταν σε κανένα σηµείο εµφανής η µέτρηση και δινόταν µε φάκελο
που θα έπρεπε να επιστρέψουν σφραγισµένο οι µητέρες. Κάποιες µητέρες ανέφεραν
χαρακτηριστικά, ότι κάποιες νηπιαγωγοί τόνισαν ότι αυτό παρατηρούν στο σχολείο
µέσα από εκφράσεις όπως «Είναι η δική µου προσωπική άποψη, αυτό που βλέπω εγώ
στο πλαίσιο του σχολείου», πιθανόν για να µην υπάρξει παρεξήγηση ή κάποια
άσχηµη εξέλιξη στη σχέση τους.

7.4 Ο χώρος και ο χρόνος της έρευνας
Η έρευνα υλοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, τόπος µόνιµης κατοικίας των
παιδιών, που συµµετείχαν στην έρευνα, πλην ενός που διέµενε στην πόλη του
Ρεθύµνου, εποµένως η έρευνα έγινε στο σπίτι του εκεί. Πιο συγκεκριµένα
πραγµατοποιήθηκαν επισκέψεις στα σπίτια των παιδιών, όπου έλαβαν χώρα οι
βιντεοσκοπήσεις µεµονωµένα στο σπίτι του κάθε παιδιού και συγκεκριµένα στο
χώρου που προτιµά και συνηθίζει να παίζει το κάθε παιδί. Εξασφαλίστηκε, δηλαδή,
ένα ήρεµο και οικείο περιβάλλον για το παιδί.
Οι συναντήσεις µε τα παιδιά και τις µητέρες που συµµετείχαν
πραγµατοποιήθηκαν τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2017, έπειτα από συνεννόηση µε
τους γονείς µε βάση το πρόγραµµα και τον ελεύθερο χρόνο τους. Κάθε συνάντηση
ήταν ατοµική, πραγµατοποιήθηκε µια µόνο φορά µε το κάθε παιδί και διήρκησε
περίπου 30-40 λεπτά.
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7.5 Η διεξαγωγή και τα εργαλεία της έρευνας
Στην πρώτη φάση της έρευνας η ερευνήτρια επισκέφτηκε κάθε παιδί στο χώρο
του. Μαζί της είχε ένα κουτί µε χειροποίητες µικρές κούκλες από ύφασµα, δικής της
κατασκευής. Οι κούκλες έµοιαζαν µε ζώα, όµως δεν κατονοµάστηκε από την
ερευνήτρια το είδος των ζώων αυτών. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η επιρροή που
ίσως έχουν τα παιδιά από ήδη υπάρχοντα στερεότυπα για κάποια ζώα µε τα οποία το
παιδί έχει έρθει σε επαφή µέσα από παραµύθια, κινούµενα σχέδια κλπ., όπως για
παράδειγµα ο κακός λύκος, ο Μπάρυ ο φοβερός καρχαρίας κλπ. Τα παιδιά
ενθαρρύνθηκαν να παρατηρήσουν τα ζώα και να τα επεξεργαστούν. Στη συνέχεια
τέθηκε το ερώτηµα «Ποιο ζώο είναι επικίνδυνο;». Αφού το παιδί απαντούσε το
ερώτηµα, η έρευνα συνεχιζόταν µε παιχνίδι. Κάθε παιδί κλήθηκε να παίξει για δέκα
λεπτά µε τα ζώα αυτά. Το παιχνίδι αυτό βιντεοσκοπείται.
Στη συνέχεια η µητέρα του παιδιού συµµετείχε στο παιχνίδι. Οι
συµµετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες. Στη µία κατηγορία δεν δόθηκε καµία
οδηγία στη µητέρα για τον τρόπο µε τον οποίο θα παίξει µε το παιδί. Η µητέρα παίζει
όπως αυτή νοµίζει µε τις κούκλες σε συνεργασία µε το παιδί. Αντίθετα στην άλλη
οµάδα δόθηκε µία γενική οδηγία στη µητέρα «Παίξτε µε το παιδί σας και τις κούκλες
υιοθετώντας έναν επιθετικό ρόλο». Έτσι η µητέρα διαφοροποιούσε το ρόλο κάποιας
από τις κούκλες υιοθετώντας µία επιθετική συµπεριφορά, Η επιλογή της επιθετικής
συµπεριφοράς που υιοθέτησε η κάθε µητέρα, ορίστηκε από την ίδια χωρίς την
υπόδειξη της ερευνήτριας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο παρατηρήθηκε και πώς ορίζει την
επιθετικότητα κάθε µητέρα. Στην βιντεοσκόπηση έχει περιληφθεί και αυτή η
διαδικασία, που είχε διάρκεια επίσης δέκα λεπτών.
Στην πρώτη κατηγορία συµµετείχαν έξι παιδιά, από τα οποία τα τρία ήταν
αγόρια και τα υπόλοιπα τρία κορίτσια. Τα δύο από τα τρία κορίτσια φοιτούν σε
δηµόσιο νηπιαγωγείο, ενώ τα υπόλοιπα στο πρώτο σχολείο που ακολουθεί την
παιδαγωγική Waldorf στην Κρήτη. Όσον αφορά τη δεύτερη κατηγορία συµµετείχαν
πέντε παιδιά από τα οποία τα δύο ήταν κορίτσια νηπιακής ηλικίας, το ένα κορίτσι
προνηπιακής και τα υπόλοιπα δύο ήταν αγόρια προνηπιακής ηλικίας. Όλα τα παιδιά
της κατηγορίας αυτής φοιτούν σε δηµόσιο νηπιαγωγείο. Ο διαχωρισµός των παιδιών
στις δύο κατηγορίες πραγµατοποιήθηκε βάσει της παιδαγωγικής που ακολουθεί το
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νηπιαγωγείο που φοιτούν τα παιδιά, καθώς τα παιδιά της παιδαγωγικής Waldorf δεν
θα µπορούσαν να εκτεθούν σε µία βίαιη κι επιθετική κατάσταση σύµφωνα µε την
παιδαγωγική.
Στην έρευνα συµµετείχαν και οι νηπιαγωγοί των παιδιών µε τη συµπλήρωση
ενός ερωτηµατολογίου που αφορά τη σχολική και την κοινωνική επάρκεια του κάθε
παιδιού. Το «ψυχοµετρικό κριτήριο σχολικής-κοινωνικής επάρκειας για παιδιά και
εφήβους» που συµπληρώθηκε, αφορά παιδιά ηλικία 4-8 ετών. Το ερωτηµατολόγιο
εξετάζει τρεις τοµείς: τις εξωτερικευµένες, τις προσαρµοστικές και τέλος τις
εσωτερικευµένες αντιδράσεις των νηπίων. Με τον όρο εξωτερικευµένες αντιδράσεις
εννοούνται συµπεριφορές που αφορούν την υπακοή, την έκφραση βίας και
επιθετικότητας, τη διαχείριση του θυµού και τη αντίδραση του παιδιού στην
καθοδήγηση από την εκπαιδευτικό του. Ως προσαρµοστικές αντιδράσεις θεωρούνται η
αποδοχή του παιδιού από τους συνοµηλίκους του, η ικανότητα να συζητάει µε την
εκπαιδευτικό, η διατήρηση της οπτικής επαφής κατά τη διάρκεια µίας συζήτησης κι
όταν του απευθύνεται ο λόγος, τη διεκδίκηση του δίκιου του, όπως επίσης και το
ενδιαφέρον που εκδηλώνουν οι γονείς για το παιδί. Τέλος ο όρος εσωτερικευµένες
αντιδράσεις αναφέρεται στην αυτοπροστασία του παιδιού σε καταστάσεις
επιθετικότητας, στην έκφραση φόβων και άγχους, στην προσκόλληση και στην
υπερπροστασία των παιδιών από την πλευρά των γονέων.
Η έρευνα ολοκληρώθηκε µε την πραγµατοποίηση συνεντεύξεων

µε τις

µητέρες των παιδιών που συµµετείχαν στην έρευνα. Οι ερωτήσεις της συνέντευξης
σχετίζονται µε τον χρόνο που αφιερώνουν οι µητέρες στο παιχνίδι µε τα παιδιά τους,
τη συχνότητα, τα είδη του παιχνιδιού που προτιµούν, την εµφάνιση ή όχι µη
αποδεκτών τρόπων συµπεριφοράς κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και πώς αυτοί
αντιµετωπίζονται από τους δύο συµπαίκτες.
Η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων από τις νηπιαγωγούς των παιδιών και
οι συνεντεύξεις µε τις µητέρες λειτουργούν βοηθητικά στην ανάλυση, ερµηνεία και
κατανόηση του τρόπου παιχνιδιού, µε τον οποίο εκφράστηκε κάθε παιδί στην
παρούσα µελέτη. Συνέβαλαν στην καλύτερη δυνατή κατανόηση των αντιδράσεων
κάθε παιδιού στο παιχνίδι µέσα από τις κοινωνικές του δεξιότητες τόσο σε σχέση µε
συνοµηλίκους, όσο και στο πλαίσιο της σχέσης µητέρας-παιδιού.
81

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο

8. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
8.1 Εξατοµικευµένη προσέγγιση της κάθε περίπτωσης του δείγµατος
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά κάθε προσέγγιση που
πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας ξεχωριστά. Πιο συγκεκριµένα
εξετάζεται και αναλύεται κάθε περίπτωση του δείγµατος µε

βάση το ερευνητικό

υλικό που συγκεντρώθηκε. Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούµενο κεφάλαιο τα
παιδιά που συµµετείχαν στην έρευνα χωρίστηκαν σε δύο οµάδες, τα παιδιά της µίας
οµάδας δέχθηκαν κάποιο είδος επιθετικής συµπεριφοράς από τις µητέρες τους, ενώ
της άλλης όχι. Στην ανάλυση των δεδοµένων ακολουθείται ο ίδιος διαχωρισµός,
ξεκινώντας πρώτα µε τα παιδιά που δεν δέχθηκαν επιθετικότητα: τον Γιώργο, τον
Γιάννη, τον Βαγγέλη, τη Δάφνη, την Αθηνά Φ.

και την Αθηνά. Στη συνέχεια

αναλύεται το ερευνητικό υλικό των παιδιών που δέχτηκαν επιθετικότητα:
Κωνσταντίνα, Νικόλας, Μπάµπης, Χρύσα και Ελεάνα (τα ονόµατα είναι πλαστά).
Στο τέλος ακολουθεί µία συγκριτική ανάλυση των περιπτώσεων, η οποία
εστιάζει κατά κύριο λόγο στους τρόπους που έπαιξαν τα παιδιά µόνα και µε
συµπαίκτη, στη διαφορετική προσέγγιση των παιδιών από τις µητέρες τους, αλλά και
στις κοινωνικές τους δεξιότητες.

8.1.1 Μη επιθετική προσέγγιση στο παιχνίδι ρόλων
8.1.1.1 Ο Γιώργος (ΓΡΓ)
i. Ερωτηµατολόγιο σχολικής- κοινωνικής επάρκειας
Ο Γιώργος είναι ένα αγόρι 5 ετών και 4 µηνών που φοιτά σε εργαστήρι
ελεύθερης εκπαίδευσης της παιδαγωγικής Steiner/Waldorf στην πόλη του Ηρακλείου,
όπου κατοικεί µε την οικογένεια του. Σύµφωνα µε το ερωτηµατολόγιο που
συµπληρώθηκε από την παιδαγωγό ο Γιώργος έχει αρκετά ανεπτυγµένες κοινωνικές
δεξιότητες. Πιο συγκεκριµένα:
Κριτήριο Σχολικής-Κοινωνικής Επάρκειας

82

Εξωτερικευµένες Αντιδράσεις

30/40

Προσαρµοστικές Αντιδράσεις

42/48

Εσωτερικευµένες Αντιδράσεις

27/32

Συνολική Βαθµολογία

99/120

Waldorf, 14 µήνες
Με τη γενικότερη συµπεριφορά του στο σχολείο ο Γιώργος δυσκολεύει λίγο
τη λειτουργία της τάξης, καθώς είναι ένα παιδί που υπακούει αρκετά στους κανόνες
της τάξης. Ωστόσο αντιδρά αρκετά στην προσέγγιση και την καθοδήγηση της
νηπιαγωγού παρουσιάζοντας λίγη άρνηση σε πράγµατα του ίσως προταθούν, µάλιστα
είναι πιθανό να αντιµιλήσει ή να συµπεριφερθεί και άσχηµα στην παιδαγωγό του.
Λιγότερο συχνά θα καυγαδίσει µε άλλα παιδιά, όµως ακόµη και τότε δεν θα
αντιδράσει βίαια, αν και δυσκολεύεται λίγο να ξεπεράσει τον θυµό του σε σύντοµο
χρονικό διάστηµα. Στους 14 µήνες που γνωρίζει την παιδαγωγό του έχουν υπάρξει
λίγα περιστατικά, στα οποία το παιδί κατέστρεψε αντικείµενα άλλων παιδιών ή
αδιαφόρησε για τα συναισθήµατα τους. Παραταύτα είναι αρκετά αποδεκτός από τους
συνοµηλίκους του και σπάνια δεν θα αναζητήσει τη συντροφιά τους στο παιχνίδι του.
Με το παιχνίδι ρόλων θα ασχοληθεί λιγότερο από ότι µε άλλα παιχνίδια. Με όποιο
είδος παιχνιδιού κι αν ασχολείται το σίγουρο είναι ότι θα διεκδικήσει το δίκιο του και
θα υπερασπιστεί τον εαυτό του. Ενώ σε κάθε περίπτωση ανταποκρίνεται όταν του
απευθύνεται ο λόγος και συζητάει µε την παιδαγωγό του αυτό που τον απασχολεί
χωρίς να εµφανίζει προσκόλληση σε αυτήν. Είναι όµως πιθανό να εµφανίσει σηµάδια
προσκόλλησης σε κάποιο άλλο παιδί. Σπάνια θα αποφύγει τη βλεµµατική επαφή. Η
νηπιαγωγός αναφέρει ότι το παιδί δεν εκφράζει κάποια φοβία, όµως δεν είναι σαφές
αν το παιδί παρουσιάζει άγχος, καθώς οι απαντήσεις που δίνονται για την εξέταση
αυτού έχουν «βαθµολογηθεί» διαφορετικά. Συγκεκριµένα µε βάση το ένα ερώτηµα το
παιδί φαίνεται να κλαίει και να παραπονιέται αρκετά κατά τη διάρκεια του σχολείου,
όµως στην ερώτηση «24. Παρουσιάζει άγχος (κλαίει, παραπονιέται για ενοχλήσεις,
δυσανασχετεί)» αναφέρεται ότι αυτό δεν συµβαίνει ποτέ.
Όσον αφορά τη σχέση του µε τους γονείς του, αν και είναι αρκετά
ευχαριστηµένοι από το παιδί του και καθόλου υπερπροστατευτικοί απέναντι του,
ανησυχούν αρκετά για τις επιδόσεις του. Ενδιαφέρονται για το παιδί τους και
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αφιερώνουν αρκετό από τον χρόνο τους σε αυτό. Πρόκειται για ένα παιδί που
µεταφέρει ευχάριστες εµπειρίες από το σπίτι και πηγαίνει µε χαρά στο σχολείο.
ii. Συνέντευξη µητέρας
Η µητέρα παίζει µε τον Γιώργο σε καθηµερινή βάση. Η συνολική διάρκεια
του παιχνιδιού σε µια εβδοµάδα είναι δεκαπέντε ώρες. Τα παιχνίδια µε τα οποία
ασχολούνται είναι κυρίως παιχνίδια φαντασίας, τα οποία φτιάχνουν µε καθηµερινά
πράγµατα, όπως µαξιλάρες, φακούς, τάπερ κλπ. Ενώ ασχολούνται και µε επιτραπέζια
παιχνίδια και αυτοκινητάκια. Αξίζει να αναφερθεί ότι το παιχνίδι ρόλων αξιοποιείται
από την µητέρα σκόπιµα για να εκµαιεύσει πληροφορίες από το παιδί

ή να του

εξηγήσει ότι µία συµπεριφορά είναι µη αποδεκτή. Συνήθως είναι τον παιδί ο γονέας
και η µητέρα το παιδί. Αν και το παιχνίδι καθοδηγείται συνήθως και από τους δύο,
λιγότερο συχνά από το παιδί, σε αυτήν την περίπτωση καθοδηγείται πάντοτε από τη
µητέρα.
Το παιχνίδι τους διέπεται από κανόνες, τους οποίους αν η µητέρα παραβεί, το
παιδί αντιδρά και διεκδικεί το δίκιο του φωνάζοντας, καθώς του αρέσει να ακολουθεί
κανόνες όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η µητέρα. Αντίθετα όταν το παιδί υιοθετεί
µία επιθετική συµπεριφορά η µητέρα δείχνει ότι στεναχωριέται και αποφεύγει να του
µιλάει, αφού όπως αναφέρει όταν η ίδια υιοθετεί αυτήν τη συµπεριφορά το παιδί
κατανοεί το λάθος του και συνετίζεται.
Η µητέρα υποστηρίζει ότι ο Γιώργος είναι ένα παιδί που φροντίζει πολύ τα
παιχνίδια του, έτσι είναι πολύ σπάνιο να καταστρέψει ένα παιχνίδι, αν όµως συµβεί
αυτό σε µία στιγµή έντασης στεναχωριέται και κλαίει. Η αντίδραση της ίδιας σε µία
τέτοια περίπτωση είναι ανάλογη του τρόπου καταστροφής του αντικειµένου, αν
συνέβη ηθεληµένα ή άθελα του. Στην πρώτη περίπτωση το συζητούν, στην δεύτερη
δεν αντιδράει.
iii. Περιγραφή βιντεοσκοπηµένου παιχνιδιού
Το παιδί υποδέχεται µε χαρά την ερευνήτρια, παρουσιάζει ενθουσιασµένο το
δωµάτιο του και τον χώρο, όπου παίζει. Με την εµφάνιση όµως της κάµερας το παιδί
δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί, κοιτάει συνεχώς προς το µέρος της. Στην ερώτηση
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που αφορά την επικινδυνότητα των ζώων, το παιδί απαντά µε άγνοια, «Επικίνδυνο!
Δεν ξέρω.», έτσι η ερευνήτρια επαναλαµβάνει την ερώτηση χρησιµοποιώντας την
λέξη άγριο, όµως και πάλι το παιδί δεν γνωρίζει τι να απαντήσει, «Δεν ξέρω… Πού
να ξέρω;». Πρέπει να σηµειωθεί ότι γνωρίζει όλα τα ζώα που του έχουν δοθεί καθώς
τα παρατηρεί και τα ονοµάζει. Με προτροπή της ερευνήτριας για παιχνίδι µε αυτά το
παιδί πιάνει τα ζώα τα παρατηρεί και µετά κοιτάει την κάµερα χωρίς να µπορεί να
παίξει, παρά τις προσπάθειες της ερευνήτριας να το παρακινήσει. Ωστόσο δέχεται να
παίξει µε την µητέρα του, ένα πρόσωπο που του παρέχει ασφάλεια σε αυτή τη
διαφορετική εµπειρία.
Το συντροφευµένο παιχνίδι ξεκινά µε το ψάρι και τον καρχαρία. Η µητέρα,
χωρίς να έχει κάποια συγκεκριµένη εντολή από την ερευνήτρια, κρατάει το ψάρι και
το παιδί τον καρχαρία, έτσι µιµούνται ότι κολυµπούν στη θάλασσα. Ο καρχαρίας
πετάγεται απότοµα µπροστά στο ψαράκι κάνοντας ένα ήχο σαν να πετάγονται νερά
δηλώνοντας την ταχύτητα του. Παρά τις ερωτήσεις που θέτει η µητέρα, ο καρχαρίας
δεν µιλάει, όµως οι κινήσεις του στο χώρο είναι απότοµες και απειλητικές. Η
αντίδραση του παιδιού είναι φυσική, καθώς το ψάρι θέτει ερωτήµατα στον ίδιο του
τον εαυτό σαν να αναρωτιέται τι σκέφτεται αυτός ο καρχαρίας, τι αισθάνεται κλπ.,
π.χ. «Ωχ, ωχ, ωχ! Τι θέλει αυτός εδώ; Λες να πεινάει;», ενώ ταυτόχρονα κατευθύνεται
µε κάποιο τρόπο η συµπεριφορά του καρχαρία. Πιο συγκεκριµένα ο καρχαρίας αντί
για απαντήσεις µιµείται ήχους που δηλώνουν την ταχύτητα µε την οποία κινείται και
δείχνουν τις απειλητικές του διαθέσεις, ωστόσο µετά από µία τέτοια κίνηση
αποµακρύνεται και δείχνει αδιαφορία, σαν να έχει κάποιο σχέδιο στο µυαλό του για
την προσέγγιση του ψαριού, που πιθανόν να είναι η κατεύθυνση που του έχει δώσει η
µητέρα. Στη συνέχεια ο καρχαρίας προκαλεί τον φόβο του ψαριού µε τις κινήσεις του
και τελικά κυνηγάει το ψάρι. Συχνά το παιδί προσπαθεί να παραπλανήσει τη
σύντροφο του στο παιχνίδι µε το να προσποιείται αδιαφορία ή ότι απασχολείται
κάπου αλλού, έτσι ώστε η σύντροφος να παίζει αµέριµνη, ώσπου το παιδί µε µία
απότοµη κίνηση να εµφανιστεί και να την τροµάξει. Η µητέρα γυρνάει σχεδόν πλάτη
στο παιδί και κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση, σε µία προσπάθεια της να το
προσελκύσει και να παίξουν µαζί σε ένα παιχνίδι µε ροή. Μία προσπάθεια που έχει
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αποτέλεσµα. Ο καρχαρίας φτάνει αµέσως στο µέρος που επέλεξε το ψαράκι να
κοιµηθεί.
Με απόφαση της µητέρας το παιχνίδι διακόπτεται µε έµµεσο τρόπο σε µία
προσπάθεια της να παίξουν κάποιο σενάριο, «Να δούµε τι άλλα ζωάκια έχει εδώ; Α!
Κάνουν παρέα; Είναι µαζί του;». Ακολουθεί µία σειρά γνωστικών ερωτήσεων από τη
µητέρα στο παιδί σχετικά µε τα ζώα που έχουν στη διάθεση τους και το παιδί απαντά
µε άνεση, η µόνη ένσταση του είναι στο δελφίνι που για το παιδί είναι φάλαινα κι
επιµένει σε αυτή του την απάντηση παρά τη διόρθωση της µητέρας του.
«Να βάλουµε εδώ την κοτούλα να κάνει κανένα αβγουλάκι;» αναφέρει η
µητέρα και το παιχνίδι ξεκινά µε αντιπαράθεση. Σύµφωνα µε το παιδί το κοτέτσι
είναι αλλού. Στη συνέχεια εµφανίζεται ο λύκος και µετά ο καρχαρίας µε την
απειλητική συµπεριφορά που είχε προηγουµένως. Η µητέρα αναλαµβάνει τον ρόλο
του λύκου που επιθυµεί να φάει την κότα, το παιδί που έχει τον ρόλο του καρχαρία
αναφέρει ότι θα σκοτώσει πρώτα την κότα µε τη δικαιολογία ότι αν είναι ζωντανή, θα
δει τον λύκο και θα φύγει. Τη ζουλάει και την προσφέρει στον λύκο. Στη συνέχεια το
παιδί παίρνει φόρα και ορµάει µε δύναµη στα ζώα. Η µητέρα στον ρόλο της γάτας
παρακαλεί τον καρχαρία να µην την πειράξει, γιατί είναι µητέρα, έτσι ο καρχαρίας
της χαρίζει τη ζωή, «Δεν τρώω γατούλες εγώ. Κότες τρώω και γουρουνάκια. Τρώω και
γάτες, αλλά εσένα δεν θα σε φάω.» και «Ναι, γιατί είσαι χοντρούλα και δεν θα χωρέσεις
στο στόµα µου.». Αξίζει να σηµειωθεί ότι γάτα είναι η πιο µικρόσωµη από όλα τα
ζώα που δόθηκαν στα παιδιά. Το παιδί δεν θέλει να παραδεχτεί ότι την λυπήθηκε γιατί
είναι µητέρα. Επίσης, το παιδί απέκτησε πρόσφατα αδερφάκι, που η µητέρα φροντίζει
και το παιδί βιώνει καθηµερινά αυτή τη φροντίδα, εποµένως γνωρίζει πόσο
σηµαντική είναι η µητέρα για τα νεογέννητα. Παρατηρείται για ακόµη µία φορά η
δύναµη που έχει η εµπειρία στην απόκτηση γνώσεων, την καλλιέργεια κι ανάπτυξης
της ενσυναίσθησης. Στη συνέχεια το παιδί φαίνεται να επιθυµεί να έχει τον έλεγχο
του παιχνιδιού καθώς όταν η µητέρα προσπάθησε να ενηµερώσει τα υπόλοιπα ζώα
για την ύπαρξη του καρχαρία, το παιδί αναφέρει µε έντονο ύφος «Θα το πω εγώ!
Περίµενε!», εµποδίζοντας την, αλλά κι εξασφαλίζοντας τη σωτηρία της γάτας από τα
άλλα ζώα «Επειδή είναι πολύ χοντρούλα, µην την φάµε καλύτερα, να την αφήσουµε.»,
δείχνοντας και λίγο άγχος για την πορεία της γάτας στο παιχνίδι. Η µητέρα προκαλεί
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τον καρχαρία ρωτώντας τον τι ζώα τρώει κι ενώ ο καρχαρίας εξηγούσε τι τρώει,
ξαφνικά αποκτά φροντιστικό ρόλο απέναντι στα άλλα ζώα καθαρίζοντας της µύτες
τους από τις εκκρίσεις. , «Θέλω να την καθαρίσω, έχει µύξες», «Του καθαρίζω τη µύξα
του». Το παιδί εκφράζει επιθυµία για τσουλήθρα, η τραµπολίνο, που όµως η µητέρα
δεν αξιοποιεί στο παιχνίδι. Αντίθετα, αλλάζει σενάριο κι αναφέρεται στην κότα, τα
αυγά και τη γιαγιά που τα µαζεύει. Το παιδί αναφέρει ότι θα σκοτώσει τη γιαγιά και
στη συνέχεια ότι χάλασε την κουζίνα να µην µπορεί να µαγειρέψει λέγοντας µάλιστα
ότι είναι ένας τρόπος να µάθει να µην παίρνει τα αυγά, για να τα φάει ο ίδιος. Η
µητέρα επιλέγει να παίξει µε ζώα που έχουν ήδη φαγωθεί από τον λύκο ή τον
καρχαρία, όµως το παιδί εξακολουθεί να θεωρεί ότι έχουν φαγωθεί, καθώς θεωρεί
όλο το παιχνίδι ενιαίο, σε αντίθεση µε τη µητέρα που µπορεί να τα διαχωρίσει σε
ενότητες. Σε αυτό το σηµείο το παιδί αναφέρει ότι έκανε πολλές χάρες στη µητέρα
του να µην τρώει ζώα εκφράζοντας παράλληλα και

«αγανάκτηση» για την

καθοδήγηση του παιχνιδιού από εκείνη, «Αυτό δεν το έφαγα. Σου έκανα τη χάρη..
τώρα πόσες χάρες να σου κάνω;».
iv. Ανάλυση της συµπεριφοράς του παιδιού στο παιχνίδι
Παρατηρώντας το παιχνίδι του παιδιού γίνεται αντιληπτό ότι αν και αρχικά
δεν αναγνώρισε κάποιο ζώο ως επικίνδυνο στο πλαίσιο του παιχνιδιού υιοθετεί
επιθετικούς ρόλους µε ζώα απειλητικά προς τον άνθρωπο και τα άλλα έµβια όντα,
όπως ο καρχαρίας. Αναγνωρίζει όµως και την παρουσία του λύκου ως τροµακτικό ον
για κάποια ζώα, όπως είναι η κότα. Το παιδί ξεκινά το παιχνίδι του απειλητικά προς
τη µητέρα, όχι µε σκοπό να την βλάψει αλλά να την τροµάξει και µάλιστα µέσω της
παραπλάνησης. Αν και η µητέρα βασίζεται στον λόγο, το παιδί βασίζεται στην κίνηση
και στους ήχους, ώστε το παιχνίδι να µπορεί να χαρακτηριστεί από γλαφυρότητα.
Μάλιστα η µητέρα κατευθύνει µε τα λόγια της τη συµπεριφορά του καρχαρία, όχι
ηθεληµένα. Αυτό συµβαίνει και στην αλλαγή του σεναρίου, πιθανόν το παιχνίδι δεν
ανταποκρινόταν στις επιθυµίες της µητέρας κι έτσι µε µία σειρά ερωτήσεων
γνωστικού περιεχοµένου προσανατολίζει το παιχνίδι σε ένα νέο σενάριο, που αυτή τη
φορά καθοδηγείται από το παιδί.
Η δύναµη της εµπειρίας στην απόκτηση γνώσεων και συµπεριφορών γίνεται
πολύ συχνά εµφανής, όπως ότι για να γίνει ένα ζώο τροφή θα πρέπει πρώτα να µη ζει
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ή η σηµασία της ύπαρξης µητέρας στη ζωή ενός νεογέννητου και γενικότερα ενός
παιδιού και η φροντίδα των ζώων όπως αυτή των παιδιών.
Η τιµωρία εµφανίζεται από την πλευρά του παιδιού ως µία διαδικασία να
µάθει κάποιος να φέρεται µε τον επιθυµητό για το παιδί τρόπο. Ωστόσο αυτή η
τιµωρία δεν έχει τη µορφή της βίας ή συµπεριφοράς που να βλάπτει τον άλλο, αλλά
µία προσπάθεια αποπροσανατολισµού εκείνου που βλάπτει µέσα από εξωτερικούς
παράγοντες, όπως είναι η βλάβη µίας ηλεκτρικής συσκευής.
Ολοκληρώνοντας την παρατήρηση αυτή το παιδί θεωρεί το παιχνίδι αυτό
ενιαίο, καθώς παίζει µε την ίδια σύντροφο, στον ίδιο χώρο, µε τα ίδια παιχνίδια, σε
αντίθεση µε τη µητέρα του, που ήδη από την αρχή του παιχνιδιού φάνηκε να αλλάζει
σενάρια και µην θεωρεί δεδοµένα όσα είχαν συµβεί στο προηγούµενο σενάριο.
8.1.1.2 Βαγγέλης (ΒΓΓ)
i. Ερωτηµατολόγιο σχολικής- κοινωνικής επάρκειας
Ο Βαγγέλης είναι ένα αγόρι 4 ετών, που φοιτά σε εργαστήρι ελεύθερης
εκπαίδευσης της παιδαγωγικής Waldorf στην πόλη του Ηρακλείου, όπου κατοικεί µε
την οικογένεια του. Το ποσοστό που σηµειώθηκε στο ερωτηµατολόγιο κοινωνικών
δεξιοτήτων που συµπληρώθηκε από τη νηπιαγωγό του παιδιού είναι αρκετά υψηλό.
Συγκεκριµένα:
Κριτήριο Σχολικής-Κοινωνικής Επάρκειας
Εξωτερικευµένες Αντιδράσεις

33/40

Προσαρµοστικές Αντιδράσεις

42/48

Εσωτερικευµένες Αντιδράσεις

29/32

Συνολική Βαθµολογία

104/120

Waldorf, 9 µήνες
Πρόκειται για ένα παιδί που υπακούει πολύ στους κανόνες του σχολείου,
ωστόσο δυσκολεύει λίγο τη λειτουργία της τάξης. Αυτό είναι πιθανό να συµβαίνει
γιατί ο παιδί αντιδρά στην προσέγγιση και καθοδήγηση από την παιδαγωγό του,
δηλώνοντας άρνηση σε κάτι που το προτείνεται, αλλά ποτέ αντιµιλώντας ή µε το να
φέρεται άσχηµα στην παιδαγωγό. Γενικότερα είναι ένα παιδί που τις περισσότερες
φορές ξεπερνάει τον θυµό του σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και δεν αντιδρά ποτέ
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βίαια είτε καταστρέφοντας αντικείµενα άλλων παιδιών. Ενώ δείχνει πάντα
ενδιαφέρον στα συναισθήµατα των άλλων. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν τσακώνεται
ποτέ µε άλλα παιδιά, αντίθετα συνήθως συζητάει µε την παιδαγωγό του όσα τον
απασχολούν. Ανταποκρίνεται όταν του απευθύνεται ο λόγος και συνήθως διατηρεί
την οπτική επαφή µε τον συνοµιλητή του. Έτσι είναι ένα αγαπητό παιδί στους
συνοµηλίκους του, που τις περισσότερες φορές παίζει µε άλλα παιδιά. Στη σχέση
αυτή µε τους συνοµηλίκους του πάντοτε διεκδικεί το δίκιο του και προστατεύει τον
εαυτό του. Το παιχνίδι ρόλων είναι κάτι µε το οποίο θα ασχοληθεί πιο σπάνια. Η
νηπιαγωγός δεν έχει παρατηρήσει κάποιο είδος προσκόλλησης σε κάποιο άλλο παιδί
ή την ίδια, αν και είναι ένα παιδί που ίσως εµφανίσει άγχος όχι όµως συχνά. Δεν
εκδηλώνει όµως ποτέ φοβίες.
Ο Βαγγέλης µεταφέρει ευχάριστες εµπειρίες από το οικογενειακό του
περιβάλλον, καθώς περνά πολύ χρόνο µε τους γονείς του, οι οποίοι µπορεί από τη µία
πλευρά να είναι λίγο υπερπροστατευτικοί και να εκφράζουν λίγο άγχος για τις
επιδόσεις του, αλλά από την άλλη πλευρά είναι πολύ ευχαριστηµένοι από το παιδί
τους.
ii. Συνέντευξη µητέρας
Ο Βαγγέλης περνά αρκετό χρόνο µε τη µητέρα του παίζοντας, συγκεκριµένα
κάθε απόγευµα. Τα παιχνίδια µε τα οποία ασχολούνται είναι παιχνίδια ρόλων,
αυτοκινητάκια, lego, playmobil και κινητικά παιχνίδια στον κήπο, όπως για
παράδειγµα µπάλα. Το παιχνίδι καθοδηγείται από το παιδί, όπως επίσης και οι ρόλοι
που επιλέγονται στο παιχνίδι ρόλων, είναι ρόλοι που επιθυµεί το παιδί να «βιώσει».
Το καλό και το κακό είναι αυτό που πραγµατεύονται τα παιχνίδια τους. Μητέρα και
παιδί είναι συνήθως οι καλοί που µάχονται ενάντια στο κακό. Οι κανόνες που διέπουν
το παιχνίδι ορίζονται από το ίδιο το παιδί, ενώ το παιχνίδι συνήθως δεν φέρει κάποια
συγκεκριµένη δοµή και οργάνωση. Πρόκειται για ένα παιχνίδι που υφίσταται αρκετές
αλλαγές κατά τη διάρκεια του.
Αν το παιδί αισθανθεί ότι αδικείται από τη µητέρα στο πλαίσιο του παιχνιδιού,
διεκδικεί το δίκιο µε έντονη λεκτική αντίδραση, παραπονιέται, ενώ είναι πιθανό και
να θυµώσει. Στην αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή το παιδί υιοθετεί κάποια
ανεπιθύµητη συµπεριφορά η µητέρα σταµατάει το παιχνίδι και δηλώνει την ενόχληση
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της. Το παιδί είναι σε θέση να το κατανοήσει και να το αποδεχτεί. Αν καταστρέψει
ένα παιχνίδι σε µία στιγµή έντασης, η µητέρα προσπαθεί να καταλάβει τι οδήγησε
εκεί το παιδί µέσα από τον διάλογο. Ωστόσο είναι ένα παιδί που δεν φροντίζει
ιδιαίτερα τα παιχνίδια, εποµένως υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιο παιχνίδι θα
καταστραφεί κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ως µια φυσική εξέλιξη, π.χ. “λιώνει” τα
αυτοκινητάκια του. Τότε η µητέρα υπενθυµίζει πως πρέπει να σέβεται τα πράγµατα
του. Σε γενικές γραµµές είναι ένα παιδί αρκετά δεκτικό στο να ακούσει, να συζητήσει
µε τον άλλο και να κατανοήσει όσα ειπωθούν.
iii. Περιγραφή βιντεοσκοπηµένου παιχνιδιού
Το παιδί φαίνεται να αντιµετωπίζει µε ιδιαίτερη άνεση την παρουσία της
ερευνήτριας και της κάµερας στο χώρο του. Όταν η ερευνήτρια ανοίγει το κουτί µε τα
ζώα, το παιδί ενθουσιάζεται. Έτσι πριν ακόµη εκείνη ολοκληρώσει τη φράση της,
«Θέλω να κοιτάξεις αυτά εδώ τα…», το παιδί φωνάζει «Ζωάκια!». Στην ερώτηση
σχετικά µε την επικινδυνότητα των ζώων το παιδί απαντά τον λύκο, δηλώνοντας
µάλιστα πόσο σίγουρο είναι γι’ αυτή την επιλογή του. Στη συνέχεια πιάνει τα ζώα και
τα ονοµάζει αναφέροντας και κάποιες ιδιότητες τους µε απόλυτη βεβαιότητα ότι όσα
αναφέρει είναι σωστά.
Αφού επεξεργάζεται για λίγη ώρα τα ζώα, αποµακρύνεται και δηλώνει ότι
τώρα θέλει να διαβάσει. Εκείνη τη στιγµή η γάτα του παιδιού εισέρχεται στο δωµάτιο
και παρατηρεί τα ζώα, ενώ το παιδί συνεχίζει να ασχολείται µε τα βιβλία του. Η
ερευνήτρια αξιοποιεί την ευκαιρία και παρεµβαίνει λέγοντας πώς η γάτα νόµιζε ότι το
ψάρι ήταν αληθινό. Στη συνέχεια προσπαθεί να προκαλέσει το ενδιαφέρον του
παιδιού για το παιχνίδι λέγοντας ένα στιχάκι για το ψαράκι που κολυµπά. Αυτό όµως
ίσως επηρέασε το παιδί, το οποίο γνωρίζει ότι στις γάτες αρέσουν τα ψάρια και
ξεκινά ένα επιθετικό παιχνίδι. Το παιδί πηδάει µε φόρα πάνω στον καρχαρία και
αναφέρει ότι τον κάρφωσε µε τα νύχια του για να µην φάει το ψάρι. Το παιδί
συνεχίζει να πηδάει από το κρεβάτι µε φόρα πάνω στα ζώα κάνοντας ήχους µε το
στόµα του, λέγοντας φράσεις όπως « Τον κάρφωσα κι αυτόν», «τον πέθανα», «Είναι
κακός, τρώει τα άλλα ζωάκια», «τα σκότωσα όλα», «τώρα πεθάνανε όλα τα ζώα».
Ωστόσο είναι φανερό ότι το παιδί παίζει µε αυτόν τον τρόπο µε στόχο να διασκεδάσει
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κι όχι να βλάψει τα ζώα, καθώς γελάει επιδεικνύοντας ταυτόχρονα τις κινητικές του
δεξιότητες.
Η µητέρα εισέρχεται στον χώρο και το παιδί προχωρά στην παρουσίαση των
ζώων. Δεν έχει δοθεί κάποια εντολή στη µητέρα για τον τρόπο µε τον οποίο θα παίξει
µε το παιδί, έτσι θέτει ερωτήµατα στο παιδί για τον

λόγο για τον οποίο έχουν

µαζευτεί τα ζώα, καθώς όµως το παιδί δεν απαντά, η µητέρα δηλώνει ότι τα ζώα
κάνουν πάρτι και το παιδί συµπληρώνει ότι ο λύκος έχει γενέθλια. Η µητέρα
εξακολουθεί να κάνει ερωτήσεις προσπαθώντας να παρακινήσει το παιδί να παίξει:
«Μ: Αυτός εδώ; Έχει γενέθλια;
Π: Ναι!
Μ: Κάνει πάρτι;
Το παιδί γνέφει θετικά.
Μ: Κι αυτοί όλοι ποιοι είναι;
Π: Οι ντουντούκος!».
Πιθανόν το παιδί να δυσκολεύεται να παίξει βασιζόµενο σε ερωτήσεις κι
απαντήσεις όπως θα µπορούσε να παίξει ένας ενήλικας δηµιουργώντας µία ιστορία.
Έτσι διακωµωδεί το παιχνίδι απαντώντας µε πονηρό βλέµµα ότι οι φίλοι του λύκου
είναι οι «Ντουντούκος», µία µη υπαρκτή αλλά δηµιουργηµένη µε φαντασία λέξη, που
µέχρι τώρα φαίνεται να µην έχει κάποιο νόηµα. Όµως είναι µία προσπάθεια του
παιδιού να αποσπάσει τη µητέρα από το να θέτει ερωτήσεις και να την παρασύρει σε
ένα παιχνίδι µε ροή, άρα και µία προσπάθεια για έλεγχο και καθοδήγηση του
παιχνιδιού. Η επιρροή από τα κοινωνικά ερεθίσµατα και τη λογοτεχνία είναι κι εδώ
εµφανής, καθώς το γουρούνι κατονοµάζεται από το παιδί ως Ρούνι, ρούνι το ύπουλο
κακό γουρούνι, όπως το παραµύθι του Ευγένιου Τριβιζά «Τα τρία µικρά λυκάκια».
Έτσι η µητέρα παίρνει το ρόλο του Ρούνι και του φυσάει όλους, το παιδί δεν δείχνει
κάποιο ενδιαφέρον να συνεχίσει αυτό το παιχνίδι. Η µητέρα τώρα επικαλείται την
εµπειρία πιάνοντας το σκύλο και προχωρώντας σε συνδέσεις µε έναν πραγµατικό
σκύλο, την Κίκα, αλλά και µε το σκύλο του παιδιού «Αυτό έχει τα χρώµατα που είχε η
Κίκα! Βλέπεις που έχει και καφέ και άσπρο; Κι έχει µπαλώµατα; Ε; Δες τα αυτάκια
του! Βλέπεις πώς είναι; Το ένα είναι κάτω και το άλλο είναι πάνω. Στο σκυλάκι µας
πώς είναι τα αυτιά του, θυµάσαι; Πώς είναι προς τα πάνω ή προς τα κάτω; Προς τα
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κάτω! Δες αυτό όµως! Ένα κι ένα!». Το παιδί δεν απαντάει, όµως παρακολουθεί µε
προσοχή τη µητέρα του πιθανόν κάνοντας τις συνδέσεις όσων αναφέρονται στο
µυαλό του. Η µητέρα προτρέπει το παιδί να κάνει µία ιστορία. Έτσι το παιδί πιάνει
τον λύκο γρυλίζει κι επιτίθεται στην αρκούδα που έχει στα χέρια της η µητέρα. Η
µητέρα αντιµετωπίζει µε χιούµορ τη συµπεριφορά του παιδιού προκαλώντας γέλιο
στο παιδί, «Ο! Με κοπάνησε; Γιατί µε κοπάνησε αυτός καλέ;». Το παιδί χτυπάει
επανειληµµένα την αρκούδα, ενώ αυτή βρίσκεται στο πάτωµα, µέχρι που δηλώνει ότι
η αρκούδα πέθανε από το «τόσο» δυνατό χτύπηµα. Η µητέρα θέτει ερωτήµατα, όπως
γιατί την χτυπάει, όπως το παιδί δεν απαντά, αντίθετα κάνει ήχους, όπως «Ντου,
ντου, ντου…», ίσως η λέξη «ντουντούκοι» να προµήνυε αυτή τη βίαιη συµπεριφορά,
αφού και ο ήχος κάθε χτυπήµατος ήταν «Ντουβ» και ο λύκος είναι θύτης.
Ξαφνικά το παιδί ξαπλώνει στο πάτωµα µε την πλάτη σηκώνοντας τα χέρια
και τα πόδια του ψηλά λέγοντας στη µητέρα του «Όταν το γατάκι κάνει έτσι σηµαίνει
ότι θέλει να το χαϊδέψεις». Το παιδί αναλαµβάνει ρόλο στο παιχνίδι, αυτόν της γάτας
και ζητά από τη µητέρα του να το χαϊδέψει, επιθυµία που γίνεται πραγµατικότητα. Η
µητέρα προσπαθεί να εµπλέξει τον ρόλο του παιδιού στο παιχνίδι ενηµερώνοντας το
παιδί ότι έχει επισκέψεις, « Έχεις επίσκεψη ! Ήρθαν οι φίλοι σου τα ζώα να σε
δούνε!». Το ενδιαφέρον του παιδιού διεγείρεται και ρωτάει να µάθει ποιοι φίλοι του
είναι εκεί, η µητέρα απαντά µε λεπτοµέρειες, «Α! Πολλά ζωάκια! Καγκουρό,
αρκούδες, λύκοι, γουρούνια! Ένα σωρό ζώα έχουν έρθει να σε δούνε!». Το παιδί
αντιδρά χτυπώντας τα ζώα κι η µητέρα απαντά χιουµοριστικά για ακόµη µία φορά,
«Τι έγινε ρε γατάκι; Αγρίεψες;». Το παιδί τώρα σηκώνεται και δείχνει πώς ξαπλώνει το
γατάκι τη νύχτα, κουλουριάζεται και ξαπλώνει κάτω από την κουβέρτα. Η µητέρα
προσπαθεί για τελευταία φορά να εισάγει το παιδί στο παιχνίδι µε τα ζώα δείχνοντας
το κουτί τους, που το ονοµάζει φωλιά. Το παιδί τοποθετεί ένα, ένα τα ζώα στο κουτί
και το κλείνει. Στη συνέχεια πηδάει µε φόρα πάνω στο κρεβάτι του αναφέροντας ότι
θα κοιµηθεί. Σε αυτό το σηµείο το παιχνίδι έχει ολοκληρωθεί.
iv. Ανάλυση της συµπεριφοράς του παιδιού στο παιχνίδι
Στο µοναχικό παιχνίδι το παιδί παρατηρεί τα ζώα και επιδεικνύει τις γνώσεις
του σχετικά µε αυτά µε βεβαιότητα και απόλυτη σιγουριά για όσα αναφέρει. Οι
γνώσεις λειτουργούν αγχολυτικά στην παρουσία της κάµερας. Ωστόσο όταν φτάνει η
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ώρα να παίξει µε αυτά, το παιδί προτιµά να αποσυρθεί και να «µελετήσει».
Πιθανότητα να είναι ένας τρόπος να δηλώσει ότι δεν επιθυµεί να παίξει εκείνη τη
στιγµή, γεγονός που δεν µπορεί να εκφράσει εκείνη τη στιγµή λεκτικά. Επιπλέον
είναι πιθανό να έχει συνδυάσει την µελέτη ενός βιβλίου ως µία µοναχική
δραστηριότητα, µέσω της οποίας αφιερώνεις χρόνο στον εαυτό σου. Ακόµη και η
επιθετικότητα που εµφανίζει στο παιχνίδι του, τόσο µέσα από τις κινήσεις του, όσο
και µέσα από το λόγο του, έχουν ως στόχο τη διασκέδαση κι όχι να βλάψουν τα ζώα.
Φαίνεται να µην αντιλαµβάνεται το νόηµα όσων αναφέρει. Ίσως όµως η
επιθετικότητα αυτή να προήλθε από το σχόλιο της ερευνήτριας για το ψάρι και τη
γάτα, εποµένως το παιδί να επηρεάστηκε από έναν εξωτερικό κοινωνικό παράγοντα.
Την πεποίθηση ότι τα ψάρια είναι τροφή για τις γάτες, που ίσως το παιδί δεν
σκεφτόταν. Σε αυτήν την περίπτωση παρατηρείται η κοινωνική επιρροή. Ωστόσο το
πρώτο ζώο που ακινητοποιεί το παιδί είναι ο καρχαρίας, για να µην φάει το ψάρι,
όπως αναφέρει, άρα πρόκειται για µία κίνηση µε στόχο την προστασία του πιο
αδύναµου.
Όσον αφορά το συντροφευµένο παιχνίδι, το παιδί παρουσιάζει στη µητέρα
του τα ζώα µε αυτοπεποίθηση για όσα αναφέρει. Όταν όµως η µητέρα προσπαθεί να
κατευθύνει το παιχνίδι µέσα από ερωτήσεις, το παιδί δυσκολεύεται να ακολουθήσει,
πιθανόν γιατί ο ελεύθερο παιχνίδι σε αυτήν την ηλικία βασίζεται κυρίως στην κίνηση.
Έτσι το να ζητάει κάποιος από το παιδί να δηµιουργήσει µία ιστορία είναι «ξένο» για
το παιδί, καθώς η ιστορία προκύπτει µέσα από κάποιες κινήσεις χωρίς εκούσια
σκέψη. Μη µπορώντας να συµµετέχει σε αυτή τη διαδικασία το παιδί διακωµωδεί την
ιδέα της µητέρας µε την µη υπαρκτή λέξη «Ντουντούκος», η οποία από τη

µία

πλευρά είναι µία προσπάθεια του παιδιού να αποσπάσει τη µητέρα από το να θέτει
ερωτήσεις και να την παρασύρει σε ένα παιχνίδι µε ροή, άρα και µία προσπάθεια για
έλεγχο και καθοδήγηση του παιχνιδιού κι από την άλλη πλευρά προµηνύει τη βίαιη
συµπεριφορά του λύκου απέναντι στην αρκούδα που θα ακολουθήσει, καθώς ο ήχος
κάθε χτυπήµατος είναι «Ντουβ» και ο λύκος -που έχει γενέθλια- είναι θύτης. Το
παιχνίδι της µητέρας βασίζεται κατά κύριο λόγο στον λόγο και µάλιστα σε προτάσεις
για παιχνίδι, δεν αναλαµβάνει κάποιο ρόλο στο παιχνίδι, αυτή είναι και η διαφορά µε
το παιδί, το παιχνίδι του οποίου βασίζεται στην κίνηση. Σε γενικές γραµµές το παιδί
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συµπεριφέρεται επιθετικά στα υπόλοιπα ζώα µέσα από κινήσεις, όπως µπουνιές ή
βγάζοντας νύχια, ενώ δηλώνει τα αποτελέσµατα που έχει κάθε του πράξη. Η µητέρα
σε κάθε τέτοια κίνηση ανταποκρίνεται λεκτικά µέσα από τη χρήση του χιούµορ.
Αρχικά το παιδί συνεχίζει την επιθετική συµπεριφορά, όµως στη συνέχεια το χιούµορ
είναι ικανό να το αποσπάσει. Το παιχνίδι θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως µία
συνεχή προσπάθεια της µητέρας να εισάγει το παιδί στη διαδικασία, όµως µε βάση το
λόγο, που δεν φαίνεται να έχει κάποιο αποτέλεσµα για µεγάλη διάρκεια. Επιπλέον το
παιδί επιθυµεί να έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού και να το καθοδηγεί, γι’ αυτό και
διασκεδάζει όταν η µητέρα του ανταποκρίνεται στις επιθυµίες του και ακολουθεί τη
δική του ροή στο παιχνίδι, ενώ η επιθετικότητα που εκφράζει είναι σαφές ότι έχει ως
στόχο τη διασκέδαση και την καθοδήγηση του παιχνιδιού και σε καµία περίπτωση να
βλάψει τη µητέρα ή τα ζώα.
8.1.1.3 Αθηνά Κ. (ΑΘΚ)
i. Ερωτηµατολόγιο σχολικής- κοινωνικής επάρκειας
Η Αθηνά είναι ένα κορίτσι 4 ετών και 8 µηνών που φοιτά σε δηµόσιο
νηπιαγωγείο ως προνήπιο. Το νηπιαγωγείο στο οποίο φοιτά βρίσκεται κοντά στην
περιοχή που κατοικεί στην πόλη του Ηρακλείου Κρήτης. Στο ερωτηµατολόγιο
σχολικής και κοινωνικής επίδοσης η Αθηνά σηµείωσε το µεγαλύτερο ποσοστό από
κάθε άλλο παιδί του δείγµατος. Πιο συγκεκριµένα:
Κριτήριο Σχολικής-Κοινωνικής Επάρκειας
Εξωτερικευµένες Αντιδράσεις

40/40

Προσαρµοστικές Αντιδράσεις

39/48

Εσωτερικευµένες Αντιδράσεις

31/32

Συνολική Βαθµολογία

110/120

Γνωριµία µε τη νηπιαγωγό ένα ολόκληρο σχολικό έτος.
Η Αθηνά Φ. δεν προκαλεί κανένα πρόβληµα στη λειτουργία της τάξης.
Πρόκειται για ένα παιδί που υπακούει στους κανόνες και είναι ιδιαιτέρως δεκτικό σε
όσα του προτείνονται, ενώ δεν αντιµιλάει ποτέ ούτε φέρεται άσχηµα στην παιδαγωγό
του. Ακόµη όµως και στις σχέσεις του µε τους συνοµηλίκους του δεν έχει βίαιες
αντιδράσεις και ξεπερνά σύντοµα τον θυµό του. Μάλιστα είναι ένα παιδί που δεν
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εµπλέκεται ποτέ σε καυγάδες και δεν έχει καταστρέψει ποτέ κάποιο αντικείµενο που
ανήκει σε άλλο παιδί. Αντίθετα δείχνει πάντα ενδιαφέρον για τα συναισθήµατα των
άλλων.
Οι εµπειρίες που µεταφέρει από το σπίτι στο σχολείο είναι αρκετά ευχάριστες,
ενώ πηγαίνει µε χαρά στο σχολείο, όπου όµως θα ασχοληθεί λιγότερο µε παιχνίδια
ρόλων. Όταν του απευθύνεται ο λόγος ανταποκρίνεται πάντοτε και δεν αποστρέφει το
βλέµµα. Είµαι αποδεκτή κι αγαπητή στους συνοµηλίκους της και συνήθως παίζει µε
άλλα παιδιά. Σε περίπτωση που αδικηθεί, διεκδικεί το δίκιο της. Ωστόσο συζητάει
ελάχιστα µε την παιδαγωγό τα θέµατα που την απασχολούν χωρίς να δείχνει κάποια
προσκόλληση σε αυτήν. Προσκόλληση δεν εκδηλώνει ούτε σε άλλα παιδιά. Πιθανόν
να εµφανίζει άγχος και να παραπονιέται κατά τη διάρκεια της ηµέρας στο σχολείο,
όµως αυτό συµβαίνει λιγότερο συχνά. Επιπλέον δεν εµφανίζει κάποια φοβία.
Σχετικά µε τους γονείς της δεν είναι καθόλου υπερπροστατευτικοί και δεν
αγχώνονται καθόλου για τις επιδόσεις της στο σχολείο, δεν είναι όµως σε καµία
περίπτωση αδιάφοροι απέναντι στο παιδί τους.
ii. Συνέντευξη µητέρας
Στη συνέντευξη που πραγµατοποιήθηκε µε τη µητέρα της Αθηνάς,
αναφέρθηκε ότι ο χρόνος που αφιερώνεται στο παιχνίδι κυµαίνεται στις επτά έως
δέκα ώρες την εβδοµάδα. Ασχολούνται µε αυτό σχεδόν σε καθηµερινή βάση, πέντε
µε έξι φορές την εβδοµάδα. Δεν παίζουν ποτέ παιχνίδια µε ρόλους, καθώς οι
δραστηριότητες που προτιµούν είναι τα παζλ, οι χειροτεχνίες και η ζωγραφική. Το
παιχνίδι τους έχει δοµή και βασίζεται σε κανόνες, ωστόσο καθοδηγείται κυρίως από
τη µητέρα. Η µητέρα αναφέρει ότι είναι πολύ τυπική µε την τήρηση των κανόνων,
αλλά αν κάποια φορά το παραβεί κάποιον κανόνα, το παιδί θα επισηµάνει αυτή την
παράβαση. Από την άλλη πλευρά, δηλαδή αν το παιδί υιοθετούσε κάποια
ανεπιθύµητη συµπεριφορά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, η µητέρα θα αναζητούσε
την αιτία που προκάλεσε αυτή την αντίδραση και θα προσπαθούσε να την
σταµατήσει. Υποθέτει ότι θα έκανε τον κύκλο της και θα ηρεµούσε. Αν και είναι ένα
παιδί που φροντίζει και προσέχει πολύ τα παιχνίδια του, αν σε µία έντονη στιγµή
κατέστρεφε κάποιο, η µητέρα αναφέρει ότι θα αποµακρυνόταν από το παιχνίδι
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εξηγώντας πάντα τον λόγο. Σε αυτή την περίπτωση το παιδί θα αντιδρούσε έντονα
µέσα από τον λόγο.
iii. Περιγραφή βιντεοσκοπηµένου παιχνιδιού
Η παρουσία της ερευνήτριας προκαλεί άγχος στο παιδί, παρότι
συµπεριφέρεται φιλικά και µε ευγένεια. Το παιδί κάθεται κοντά στη µητέρα του,
κοιτώντας την ερευνήτρια και χωρίς να µιλάει.
Η ερευνήτρια τοποθετεί όλα τα ζώα πάνω στο τραπέζι δίνοντας στο παιδί την
ευκαιρία να τα επεξεργαστεί. Το παιδί παρατηρεί τα ζώα, αλλά δεν τα αγγίζει. Η
ερευνήτρια παρεµβαίνει µόνο για να θέσει το ερώτηµα σχετικά µε την
επικινδυνότητα των ζώων, στο οποίο το παιδί δεν απαντά. Τότε

η µητέρα της

αναφέρει ότι είναι ιδιαιτέρως ντροπαλή, πράγµα που φαίνεται και από τον τρόπο
επεξεργασίας των παιχνιδιών, καθώς όσο ήταν παρούσα η ερευνήτρια το παιδί δεν
άγγιξε καµία φορά τα ζωάκια, παρόλο που κρατούσε οπτική επαφή µε αυτά. Η
ερευνήτρια ρωτάει το παιδί αν επιθυµεί να παίξει µε τα ζώα κι εκείνο γνέφει θετικά
µε το κεφάλι. Ωστόσο λόγω της συστολής που φαίνεται να έχει το παιδί το µοναχικό
παιχνίδι παραλείπεται, καθώς δεν θα θέλαµε σε καµία περίπτωση να προκαλέσουµε
µεγαλύτερο άγχος στο παιδί. Άλλωστε και η ίδια η µητέρα µε δική της πρωτοβουλία
αποφάσισε να παίξουν αµέσως µαζί.
Το παιδί άρχισε να παίζει µε παρότρυνση της µητέρας, «Ωραία, έλα λίγο να
δούµε εδώ πέρα! Κοίτα τι ωραία ζωάκια! Τι είναι αυτά;». Αρχικά παρατηρούν µαζί τα
ζώα και σχολιάζουν κάθε ζώο. Η µητέρα θέτει ερωτήµατα και το παιδί καλείται να τα
απαντήσει, π.χ. «Τι είναι αυτό;», «Τι άλλο βλέπεις; Τι είναι αυτό;» κ.α., όπως και
γίνεται. Το παιδί δεν αρκείται στο να πει απλώς το όνοµα του ζώου, µάλιστα µπορεί
να µην το αναφέρει καθόλου, µιµείται τη φωνή τους και παρατηρεί τι µπορούν να
κάνουν µε το σώµα τους. Πιο συγκεκριµένα, όταν η µητέρα ρωτάει για την κότα, το
παιδί απαντάει «Κοκοκο! Κοίτα! Αστείο βγήκε.», πιέζει την κότα στην κοιλιά και
παρατηρεί ότι κινούνται τα φτερά της, δείχνει το εύρηµα αυτό στη µητέρα και η
µητέρα το δοκιµάζει. Όταν δεν µπορεί να αναγνωρίσει ένα ζώο, παραδέχεται ότι δεν
το αναγνωρίζει ή δηλώνει ότι αυτά τα ζώα πάντα τα µπερδεύει. Για παράδειγµα το
παιδί παραδέχεται ότι δεν αναγνωρίζει τον σκύλο, αλλά όταν η µητέρα δίνει την
απάντηση, το παιδί αφήνει το σκύλο που κρατάει να πέσει πάνω στο τραπέζι όπου
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παίζουν ως µία ένδειξη απογοήτευσης που δεν µπόρεσε να βρει τι είναι. Στη συνέχεια
η µητέρα αναφέρεται στον καρχαρία και το δελφίνι. Ο καρχαρίας αναφέρεται χωρίς
υποκοριστικό, ενώ το δελφίνι ένα φιλικό ζώο προς τον άνθρωπο αναφέρεται ως
δελφινάκι. Έτσι γίνεται φανερή η συµπάθεια που προκαλεί το δελφίνι σαν ζώο στην
µητέρα σε σύγκριση µε ένα άγριο και εχθρικό ζώο όπως ο καρχαρίας, χωρίς βέβαια
να υπάρχει αυτή η πρόθεση. Επιπλέον το παιδί δείχνει µία κοριτσίστικη διάθεση που
πιθανόν προέρχεται από το περιβάλλον της και τον διαχωρισµό χρωµάτων για αγόρια
και για κορίτσια. Το παιδί δηλώνει ότι το αγαπηµένο του χρώµα είναι το ροζ κι
αγκαλιάζει σφιχτά το γουρούνι που έχει αυτό το χρώµα.
Με την ολοκλήρωση της γνωριµίας µε τα ζώα το παιδί ρωτάει τη µητέρα του,
αν θέλει να πάρει ένα ζώο η καθεµία και να παίξουν. Κάθε παίκτης επιλέγει το ζώο µε
το οποίο θα παίξει. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η αντίδραση του παιδιού, όταν
προσφέρει στη µητέρα τον λύκο και εκείνη αναφέρει το όνοµα του ζώου. Το παιδί
αντιλαµβάνεται την επικινδυνότητα του λύκου και τον αφήνει στην άκρη:
«Π: Πάρε κι αυτό!
Το παιδί προσφέρει τον λύκο στη µητέρα.
Μ: Να πάρω και τον λύκο;
Π: Λύκος είναι; Α!»
Αν και δεν απάντησε στην ερώτηση της ερευνήτριας για το επικίνδυνο ζώο, φαίνεται
να γνωρίζει ότι ο λύκος είναι ένα από αυτά και µάλιστα τον αποµακρύνει από το
παιχνίδι. Το παιχνίδι των δύο συµπαικτών διαθέτει διάλογο µε βάση τις ερωτήσεις της
µητέρας και φαίνεται να έχει ροή. Ωστόσο σύντοµα εισέρχεται στο παιχνίδι ο λύκος
και το παιδί πρέπει να οχυρωθεί κατασκευάζοντας ένα σπίτι, «Τώρα θα ήρθε ο λύκος!
Περίµενε! Θα χτίσω ένα σπίτι.». Ίσως πρόκειται για µία επιρροή από το παραµύθι τα
τρία µικρά γουρουνάκια, όπου τα τρία αδέρφια χτίζουν από ένα σπίτι το καθένα για
να σωθούν από τον λύκο. Το σπίτι που οικοδοµείται από το παιδί αποτελείται από τα
υπόλοιπα ζώα που δεν συµµετέχουν ακόµη στο παιχνίδι. Ο λύκος είναι ο «ύπουλος»
χαρακτήρας του παιχνιδιού, περπατάει αργά στις µύτες και κλέβει αβγά. Όµως όταν
τον ανακάλυψαν τα άλλα ζώα, εκείνος επέστρεψε τα αβγά πίσω κι όλοι µαζί έπαιξαν
«γύρω γύρω όλοι». Αν και αρχικά ο λύκος αποκλείστηκε από το παιχνίδι λόγω της
επικινδυνότητας του, τώρα είναι φίλος µε τα υπόλοιπα ζώα, καθώς ναι µεν έκλεψε τα
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αυγά, αλλά τα επέστρεψε, έτσι του δόθηκε µία ευκαιρία να αποκτήσει φίλους και να
βρίσκεται µάλιστα στο επίκεντρο του παιχνιδιού στη µέση του κύκλου. Όταν
ολοκληρώνεται το οµαδικό παιχνίδι η µητέρα ρωτάει το παιδί «Τι θα κάνουµε τώρα;»
και το παιδί αναφέρει ότι θα φτιάξει µία σκεπή, «Εγώ θα φτιάξω µια σκεπή!». Ο
εγωκεντρισµός στο λόγο του παιδιού αφήνει τη µητέρα εκτός παιχνιδιού, η οποία
παρατηρεί τον πύργο από ζώα που κατασκευάζει το παιδί, που όµως θέλει να παίξουν
µαζί καθώς αµέσως µετά την προσκαλεί στο παιχνίδι του, «Έλα, φτιάξε κι εσύ!». Η
µητέρα και το παιδί τοποθετούν στη σειρά τα ζώα και δηµιουργούν µία µεγάλη
οικογένεια, στην οποία το ρόλο της µητέρας έχει ο καρχαρίας, του πατέρα ο λύκος,
της αδερφής το γουρούνι, του αδερφού η γάτα, ενώ υπάρχει άλλη µία αδερφή που
είναι ο σκύλος. Η κοτούλα όπως αναφέρεται από το παιδί θα πάει στο κοτέτσι, εκεί
που ήταν το κοτέτσι προηγουµένως. Παρατηρείται ότι το παιδί διατηρεί στοιχεία από
το παιχνίδι που έχει προηγηθεί. «Πόσα παιδιά έχουν καλέ; Για µέτρησε τα!» ρωτάει η
µητέρα µε χιουµοριστικό ύφος το παιδί και το προτρέπει να απαριθµήσει τα ζώα όπως
και γίνεται. Τώρα όλα τα ζώα αποτελούν µία οικογένεια εκτός από την κότα, η οποία
βρίσκεται µόνη στο κοτέτσι, γεγονός που δεν περνά απαρατήρητο από τη µητέρα που
ρωτάει το παιδί «Κι η κοτούλα τι κάνει εκεί µόνη της; Στο κοτέτσι είναι, ε;». Το παιδί
απαντά ότι είναι κι άλλες κότες στο κοτέτσι απλά δεν φαίνονται, ενώ φέρνει µία
σελίδα τετραδίου και την τοποθετεί πάνω στην κότα λέγοντας ότι είναι το σπίτι της.
Είναι φανερή η εξέλιξη της φαντασίας µέσα από το συµβολικό παιχνίδι του παιδιού.
Σε αυτό το σηµείο η µητέρα αποχωρεί από τον χώρο του παιχνιδιού για σύντοµο
χρονικό διάστηµα, το παιδί παραµένει στην ίδια στάση, χωρίς να παίζει και να µιλά
έως ότου να επιστρέψει η µητέρα στη θέση της. Με την επιστροφή της µητέρας το
παιδί δίνει εντολές για παιχνίδι καθοδηγώντας τη συµπαίκτρια του στον τρόπο που
αυτό επιθυµεί:
«Π: Έλα, πάρε κάποιο! Εγώ είµαι µαµά! Πάρε τον µπαµπά.
Μ: Ωραία, τι θα κάνω;
Π: Τώρα θα κάτσουµε να φάµε. Θα κάνουµε και… αχ… που καθόµαστε γύρω και…
Μ: Τραπέζι; Θέλεις να κάνουµε τραπεζάκι;
Π: Ναι, να φάµε όλοι µαζί. Να βάλουµε δύο πόδια να κάτσουµε πάνω και να κάτσουµε
να φάµε εδώ.»
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Το παιδί προσποιείται ότι τρώει κι η µητέρα γελάει. Στη συνέχεια φέρνει ένα
µπουκάλι και προσπαθεί να στερεώσει επάνω του το χαρτί δοκιµάζοντας διάφορους
τρόπους, ακόµη κι αναποδογυρίζοντας το µπουκάλι. Παρατηρεί ότι ο µόνος τρόπος
να σταθεροποιηθεί είναι να κρατάει το µπουκάλι µε το ένα χέρι, πράγµα που δεν είναι
άνετο, έτσι αποφασίζει να το αποχωριστεί δηλώνοντας πρώτα ότι είναι το άρωµα του
και προσφέροντας στη µητέρα της να βάλει. Το παιδί φέρνει τώρα ένα πλαστικό
ποτήρι πάνω στο οποίο θα στηρίξει το τραπέζι. Ενώ η µητέρα προτείνει ως λύση στο
παιδί το κουτί µε την άµµο, το παιδί προτιµάει αυτό που έχει σκεφτεί ήδη, αρωµατίζει
το τραπέζι και τα ζώα είναι έτοιµα να απολαύσουν το γεύµα τους µε τη σειρά. Στη
συνέχεια το παιδί αξιοποιεί έναν µικρό κουβά µε υφάσµατα που βρίσκεται στον
χώρο, τη σελίδα τετραδίου που προηγουµένως ήταν τραπέζι και το πλαστικό ποτήρι
φτιάχνοντας κρεβάτια για τα ζώα που τοποθετούνται τώρα για ύπνο. Στο κρεβάτι
αυτό τοποθετείται και η κοτούλα που βρισκόταν στο κοτέτσι. Το παιχνίδι έχει
ολοκληρωθεί.
iv. Ανάλυση της συµπεριφοράς στο παιχνίδι
Όπως έχει ήδη αναφερθεί η παρουσία της ερευνήτριας προκάλεσε άγχος στο
παιδί, το οποίο προκάλεσε δυσκολία στο µοναχικό παιχνίδι, που δυστυχώς δεν
πραγµατοποιήθηκε. Το άγχος αυτό εκφράστηκε µε τη µορφή συστολής και
προσκόλλησης στη µητέρα, ενώ το παιδί δεν απαντούσε στις ερωτήσεις της
ερευνήτριας λεκτικά, παρά µόνο γνέφοντας. Αν και στην ερώτηση σχετικά µε την
επικινδυνότητα των ζώων το παιδί δεν απάντησε, στο συντροφευµένο παιχνίδι
φαίνεται τον ρόλο του επικίνδυνου και ύπουλου ζώου να κατέχει ο λύκος, τόσο µε
την συµπεριφορά του, όσο και µε τον τρόπο που περπατά. Ο λύκος είναι ένας
κλέφτης αβγών, που όµως επιστρέφει τα αβγά κατανοώντας το λάθος του και
αποκτώντας µία σειρά από φίλους. Η φιλιά αυτή σφραγίζεται µε ένα οµαδικό
παιχνίδι, το «Γύρω-γύρω όλοι». Παρατηρούµε ότι αυτή η µη κοινωνικά αποδεκτή
συµπεριφορά δεν τιµωρείται, αλλά δίνεται η ευκαιρία στον χαρακτήρα που
παρεκκλίνει να παραδεχτεί το λάθος του, να αλλάξει τρόπο ζωής και να αποκτήσει
φίλους (δεν το έχω συναντήσει σε βιβλιογραφία).
Το παιχνίδι που ακολουθεί χαρακτηρίζεται από φαντασία, ενώ κυριαρχούν
οικογενειακές στιγµές, όπως το οικογενειακό τραπέζι και η φροντίδα του ύπνου.
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Μέσα από αυτές τις απλές και µικρές οικογενειακές στιγµές γίνεται φανερή η
φαντασία του παιδιού, το οποίο καθοδηγεί το παιχνίδι, καθώς η µητέρα είναι
ιδιαιτέρως ανοικτή και δεκτική στον τρόπο µε τον οποίο επιθυµεί να παίξει το παιδί
και σπάνια παίρνει πρωτοβουλία για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Η µητέρα προτείνει
κάποιες ιδέες, τις οποίες κάποιες φορές ακολουθεί το παιδί και κάποιες όχι. Για
παράδειγµα όταν το παιδί προσπαθεί να στήσει το τραπέζι για το γεύµα των ζώων η
πρόταση της µητέρας δεν λαµβάνεται καθόλου υπόψη, ενώ όταν η κότα µένει µόνη
στο κοτέτσι κι αυτό σχολιάζεται από τη µητέρα, το παιδί φροντίζει να φτιάξει ένα
σπίτι για την κότα, που όπως αναφέρει δεν είναι µόνη, αλλά οι υπόλοιπες κότες δεν
φαίνονται. Το παιδί φροντίζει να αξιοποιήσει όσα αντικείµενα έχει στη διάθεση του
µε διάφορους τρόπους, µία σελίδα χαρτί γίνεται τραπέζι και κρεβάτι, όσα ζώα δεν
συµµετέχουν στο παιχνίδι χρησιµοποιούνται ως τοίχοι σπιτιού κλπ.
Σε γενικές γραµµές πρόκειται για ένα ήρεµο παιχνίδι πλούσιο σε φαντασία,
χωρίς εντάσεις, στο οποίο φαίνονται οι κοινωνικές επιρροές.
8.1.1.4 Αθηνά (ΑΘΝ)
i. Ερωτηµατολόγιο σχολικής- κοινωνικής επάρκειας
Η Αθηνά είναι ένα κορίτσι 4 ετών και 9 µηνών που φοιτά σε δηµόσιο
νηπιαγωγείο κοντά στην περιοχή που κατοικεί στην πόλη του Ηρακλείου Κρήτης, ως
προνήπιο. Στην εξέταση των κοινωνικών δεξιοτήτων, για την οποία συµπληρώθηκε
ερωτηµατολόγιο από τη νηπιαγωγό, σηµείωσε ένα αρκετά υψηλό ποσοστό.
Συγκεκριµένα:
Κριτήριο Σχολικής-Κοινωνικής Επάρκειας
Εξωτερικευµένες Αντιδράσεις

36/40

Προσαρµοστικές Αντιδράσεις

40/48

Εσωτερικευµένες Αντιδράσεις

29/32

Συνολική Βαθµολογία

105/120

Γνωριµία µε τη νηπιαγωγό ένα ολόκληρο σχολικό έτος.
Στο γενικότερο πλαίσιο του σχολείου η Αθηνά υπακούει στους κανόνες της
τάξης και δεν δυσκολεύει τη λειτουργία της. Σύµφωνα µε τη νηπιαγωγό της είναι ένα
πολύ δεκτικό παιδί σε όσα του προτείνονται, που δεν της αντιµιλάει ποτέ. Ωστόσο
αναφέρει ότι είναι ένα παιδί που αντιδρά στην προσέγγιση και την καθοδήγηση της.
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Αφού όµως αυτή η απάντηση δεν ταιριάζει µε το συνολικό προφίλ του παιδιού που
παρουσιάζεται µέσα από το ερωτηµατολόγιο, πιθανόν να πρόκειται για λανθασµένη
αντίληψη του νοήµατος της ερώτησης. Καθώς η Αθηνά ανταποκρίνεται πάντα όταν
της απευθύνεται ο λόγος χωρίς να αποστρέφει το βλέµµα της και δεν έχει εκδηλώσει
ποτέ κάποιου είδος βίαιης αντίδρασης. Επιπρόσθετα δεν τσακώνεται ποτέ µε τα άλλα
παιδιά και ξεπερνάει σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα τον θυµό της χωρίς να
καταστρέψει κάποιο αντικείµενο που ανήκει σε άλλον. Λιγότερο συχνά θα
αδιαφορήσει για τα συναισθήµατα των άλλων. Αν και είναι αποδεκτή από τους
συνοµηλίκους της και παίζει πάντα µε άλλα παιδιά, προτιµάει λιγότερο τα παιχνίδια
ρόλων.
Όσον αφορά τους γονείς της είναι αρκετά ευχαριστηµένοι µαζί της και λίγο
αγχωµένοι µε τις επιδόσεις της. Όµως σύµφωνα µε τη νηπιαγωγό είναι λίγο
υπερπροστατευτικοί. Γενικότερα ενδιαφέρονται για το παιδί τους και περνούν αρκετό
χρόνο µαζί, καθώς το παιδί µεταφέρει ευχάριστες εµπειρίες από το σπίτι.
Όταν αισθανθεί αδικία, είναι σε θέση τις περισσότερες φορές να διεκδικήσει
το δίκιο της και να προστατεύσει τον εαυτό της. Δεν είναι από τα παιδιά που
συζητήσουν µε την παιδαγωγό όλα όσα την απασχολούν. Μία τέτοια συζήτηση θα
πραγµατοποιηθεί λιγότερο συχνά και όπως είναι αναµενόµενο δεν παρουσιάζει
κάποιου είδους προσκόλληση στη νηπιαγωγό ή σε συνοµηλίκους της. Όπως επίσης
δεν εκφράζει άγχος, ενώ σπάνια θα εκδηλώσει κάποια φοβία.
ii. Συνέντευξη µητέρας
Η µητέρα παίζει µε το παιδί δύο φορές την εβδοµάδα. Το παιχνίδι τους
διαρκεί µία ώρα κάθε φορά. Τα παιχνίδια που προτιµούν οι δύο συµπαίκτες είναι τα
επιτραπέζια. Εποµένως πρόκειται για παιχνίδια µε κανόνες και δοµή. Συγκεκριµένα
αναφέρει ότι σπάνια ασχολούνται µε παιχνίδια ρόλων, καθώς τέτοιου είδους
παιχνίδια παίζουν συνήθως µε τον αδερφό της. Στη σπάνια περίπτωση ενασχόλησης
µε παιχνίδια ρόλων, δεν θα είναι οργανωµένα και χαρακτηρίζονται από συχνές
εναλλαγές. Αυτά τα πιο ελεύθερα παιχνίδια δεν καθοδηγούνται περισσότερο από
κάποιον.
Όσον αφορά την έκφραση επιθετικής συµπεριφοράς, η µητέρα ανέφερε ότι
εκδηλώνεται στην περίπτωση της ήττας. Τότε η µητέρα εξηγεί ότι η ήττα είναι
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φυσιολογική. Μάλιστα τονίζει ότι όταν δεν υπάρχει περίπτωση νίκης ή ήττας, δεν
υπάρχουν επιθετικές συµπεριφορές. Συνήθως το παιδί αντιδρά µε κλάµα ή µε γκρίνια.
Αν αισθανθεί ότι αδικείται από την µητέρα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, το παιδί
διεκδικεί το δίκιο του χαρακτηρίζοντας την συµπεριφορά της µητέρας ως µη σωστή
και γκρινιάζοντας.
Αν σε µία στιγµή έντασης το παιδί καταστρέψει ένα παιχνίδι, η µητέρα θα
υπενθύµιζε στο παιδί ότι πρέπει να προσέχουµε τα παιχνίδια µας και ότι πρέπει να
είµαστε υπεύθυνοι. Με αυτή την αντιµετώπιση το παιδί θα αναγνώριζε το «λάθος»
του και θα στενοχωριόταν, αφού πρόκειται για ένα παιδί που σέβεται και φροντίζει τα
παιχνίδια του.
iii. Περιγραφή βιντεοσκοπηµένου παιχνιδιού
Το παιδί φαίνεται πολύ χαρούµενο µε την παρουσία της ερευνήτριας, καθώς
είναι ιδιαιτέρως οµιλητικό και πρόθυµο να βοηθήσει, αλλά και να της παρουσιάσει το
δωµάτιο του.
Με την εµφάνιση των ζώων το παιδί ενθουσιάζεται και τα παρατηρεί ένα, ένα.
Η ερευνήτρια ζητάει από το παιδί να παρατηρήσει όλα τα ζώα και να βρει ποια από
αυτά είναι επικίνδυνα. Το παιδί απαντάει άµεσα δείχνοντας τον καρχαρία, «Το ξέρω
ήδη! Αυτό!». Αφού το παιδί απάντησε στην ερώτηση, το παιδί ενθαρρύνεται να παίξει
όπως επιθυµεί µε αυτά τα ζώα. Το παιδί πιάνει την αρκούδα και το γουρούνι και
προσποιείται ότι χορεύουν µεταξύ τους. Στη συνέχεια κάνει το ίδιο µε την κότα και
την αρκούδα, το δελφίνι και την κότα, τον σκύλο και την κότα, τον λύκο και την
κότα. Ωστόσο δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί στο παιχνίδι της λόγω της παρουσίας
της ερευνήτριας, καθώς αναζητά συνεχώς µία ευκαιρία να απευθύνει τον λόγο,
«Αυτός είναι λύκος! Αού! Κο κο κο κο! Εµείς έχουµε ένα παραµύθι µε λύκους … που ο
λύκος ήθελε να φάει µία νόστιµη κοτούλα, αλλά τελικά δεν την έφαγε. Ήθελε να φάει
κοτόσουπα!». Το παιδί γελάει και προχωράει προς το µέρος της ερευνήτριας
αναζητώντας συµπαίκτη στο παιχνίδι του. Η ερευνήτρια το προτρέπει να επιστρέψει
στο παιχνίδι του και της δείξει πώς παίζει µε τα ζώα, όµως εκείνο επιθυµεί να φέρει
το βιβλίο του, αλλά και πάλι η ερευνήτρια προσπαθεί να καθοδηγήσει το παιδί να
παίξει πρώτα µε τα ζώα χωρίς το παιδί να αισθανθεί ότι δεν ενδιαφέρεται. Οι δύο
«φίλες» προχωρούν προς το δωµάτιο µε τα ζώα και τα παρατηρούν παρέα. Το παιδί
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συνδέει καθετί µε τις ήδη υπάρχουσες εµπειρίες του, για παράδειγµα βλέποντας τη
γάτα το παιδί αναφέρει «Κι εµείς έχουµε µία γατούλα εδώ αληθινή». Το παιχνίδι
ξεκινά ξανά το παιδί προσποιείται ότι η γάτα κυνηγάει το ψάρι και «στροβιλίζεται»
γύρω από τον εαυτό του, όπως βλέπουµε συχνά σε κινούµενα σχέδια. Ξαφνικά
ακούγεται γαύγισµα από έξω, είναι ο σκύλος του παιδιού και το παιδί αποσπάται ξανά
από το παιχνίδι, «Να προσέχουµε µην µπει ο σκύλος µας και φάει τα ζωάκια. Ο σκύλος
µας τρώει τα πάντα! Ακόµα και τα παιχνίδια µας τρώει». Η ερευνήτρια προτρέπει το
παιδί να παίξει µε τα ζώα ξανά λέγοντας του ότι κι εκεί υπάρχει ένας σκύλος. Το παιδί
πιάνει το σκύλο και τη γάτα και µιµείται τις φωνές αυτών των ζώων, ότι γαυγίζει και
ότι νιαουρίζει. Η φωνή του παιδιού αλλάζει ανάλογα µε το ζώο που κρατά. Η γάτα
έχει λεπτή φωνή, ενώ ο σκύλος βαριά. Έτσι λαµβάνει χώρα ένας διάλογος στη
γλώσσα των ζώων. Τα δύο ζώα έρχονται κοντά αγκαλιάζονται και δίνουν ένα φιλί, το
παιδί γελά αµήχανα και κρύβει το πρόσωπο του. Το παιδί συνεχίζει να παίζει µε τα
ίδια ζώα, τα οποία χορεύουν αντικρυστά. Στη συνέχεια αντικαθίστανται από το
δελφίνι και τον καρχαρία, που χορεύουν επίσης µε τον ίδιο τρόπο. Ωστόσο το παιδί
δεν µιλάει κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Η διαδικασία της έρευνας
διακόπτεται όταν στον χώρο εισέρχεται ο αδερφός του παιδιού. Όταν αποχωρεί από
τον χώρο το παιδί συνεχίζει το παιχνίδι του µε την αρκούδα που προτείνει στο δελφίνι
να παίξουν στο τραπέζι, όµως τελικά τα ζώα µπαίνουν στο κουτί τους, καθώς
φοβούνται µήπως λερωθούν «Καλύτερα να µπούµε µέσα στην κούτα γιατί θα
λερωθούµε! Να µια τρίχα, µια, δυο! Στο πάτωµα θα λερώσουµε! Μπες µέσα αγελάδα!».
Το µοναχικό παιχνίδι ολοκληρώνεται στον καναπέ µε τον λύκο να τρέχει πέρα δώθε,
να πηδάει από µαξιλάρι σε µαξιλάρι, από τον καναπέ στο τραπέζι. Το παιδί
στροβιλίζεται ξανά γύρω από τον εαυτό του κρατώντας τον λύκο. Στη συνέχεια
αφήνει τον λύκο στον καναπέ όρθιο και τοποθετεί δίπλα του τα υπόλοιπα ζώα για να
φωτογραφηθούν, όπως αναφέρει. Ωστόσο δεν λείπει το χιούµορ από το παιχνίδι του,
«Ωχ! Μαντάρα!», αλλά και οι κοινωνικές επιρροές, «Θα βγάλουµε µία µεγάλη
σέλφι!». Περιµένοντας την µητέρα του τοποθετεί το µαξιλάρι µπροστά από τα ζώα
κρύβοντας τα και γελάει ενθουσιασµένο µε την ιδέα του περιγράφοντας λεκτικά όσα
έκανε. Είτε µε στόχο να τα γνωστοποιήσει σε όποιον ακούει είτε για λόγους
ικανοποίησης. Από τη χαρά του χορεύει και κάνει στροφές, «Επ! Κακό µαξιλάρι! Να
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καθίσεις πάνω στα ζώα µας! Ε! Χαζή αγελάδα! Μπόινγκ! Πχχχ! Ελάτε! (απευθύνεται
στο γουρούνι και τον σκύλο) Εδώ, εδώ! Ωραία! Το ετοίµασα, να το κλείσουµε τώρα µην
το δει και η µητέρα! Να το κρύψουµε πίσω από το µαξιλάρι! Μην το δει η µητέρα!».
Η µητέρα εισέρχεται στον χώρο, το παιδί αφαιρεί το µαξιλάρι και δείχνει τα
ζώα προτρέποντας τη µητέρα να τα δει, «Κοίτα!». Η µητέρα δείχνει έκπληκτη και
δηλώνει ότι της αρέσει ο λύκος ακουµπώντας τον στη µύτη του παιδιού. «Α! Με
δάγκωσε!» δηλώνει το παιδί γελώντας, σε µία προσπάθεια να δηµιουργήσει σενάριο
για παιχνίδι, η µητέρα όµως επιθυµεί να γνωρίσει όλα τα ζώα, προτού αρχίσει το
παιχνίδι, «Για να τα πάµε από δω να δούµε τι ζωάκια είναι αυτά. Να µου πεις τι ζωάκια
έχει;». Το παιδί παρουσιάζει τα ζώα και η µητέρα όπου είναι εφικτό προχωρά σε
συνδέσεις µε τις εµπειρίες του παιδιού, όπως µε την γάτα που αναφέρεται ξανά η
γάτα του παιδιού, «Σαν την Τίγκι;» , πιθανόν για να αισθανθούν οικεία και άνετα µε
τα νέα παιχνίδια και τις συνθήκες στο χώρο. Αφού παρουσιάζονται όλα τα ζώα η
µητέρα ρωτάει ποιο είναι το αγαπηµένο του ζώο του παιδιού κι εκείνο απαντά όλα
εκτός του λύκο και την αρκούδα. Η µητέρα αναφέρει ότι στην ίδια αρέσει ο λύκος,
ενώ τον συνδέει µε ένα παραµύθι που έχουν διαβάσει στο παρελθόν, «Εµένα µ’ αρέσει
κι ο λύκος. Μπορεί να είναι όπως αυτόν τον καλό τον λύκο… που µαγειρεύει στις
κοτούλες. Θυµάσαι τι έλεγε;». το παιδί απαντά µε βαριά φωνή όπως ο λύκος στο
παραµύθι «Φάε καλά, ωραία κοτούλα, είναι ωραία και πολύ καλή σουπίτσα» και οι
δύο συµπαίκτριες ξεσπάνε σε γέλια.
Η µητέρα προσπαθεί να κατευθύνει το παιχνίδι δίνοντας ένα σενάριο. Το
σενάριο αυτό δεν είναι άλλο από το παραµύθι που έχει ήδη αναφερθεί, «Θες να
παίξουµε το παραµύθι; Να έχεις εσύ τον λύκο κι εγώ την κοτούλα;». Το παιδί συµφωνεί
µε την ιδέα της µητέρας του κι έτσι το παιχνίδι ξεκινά στο δάσος, όπου τα δύο ζώα
συναντιούνται. Η µητέρα προσπαθεί µέσα από ερωτήσεις να κατευθύνει το παιχνίδι,
π.χ. «Τι σκέφτηκε ο λύκος άραγε όταν είδε την κοτούλα;». Σύµφωνα µε το παιδί ο
λύκος σκέφτηκε να φάει κοτόσουπα κι έτσι αρχίζει το κυνηγητό, όπου ο λύκος
επιτίθεται στην κότα. Όµως αυτό δεν είναι το επιθυµητό τέλος, έτσι το παιχνίδι
αλλάζει κατεύθυνση, πάλι µε παρότρυνση της µητέρας, «Μα δεν θα µαγειρέψει ο
λύκος για τα κοτοπουλάκια της κοτούλας; Τι θα µας φτιάξεις, θείε λύκε, να φάµε;».
Ακολουθεί ένας διάλογος που προσφέρει γέλιο στις δύο συµπαίκτριες. Σύντοµα όµως
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ο διάλογος αυτός διακόπτεται από ερωτήσεις γνωστικού τύπου που τίθενται από τη
µητέρα, «Και δεν µου λες; Ποια άλλα ζωάκια; Εµένα µου αρέσει πολύ κι ο καρχαρίας»,
«Εσένα σου αρέσει ο καρχαρίας;», «Α! Και πού ζουν οι καρχαρίες; Θυµάσαι;», «Α!
Και ποιο άλλο ζωάκι από δω ζει στη θάλασσα;», «Α! και ποιο από αυτά τα ζωάκια
είναι πιο φιλικό;», «Απ’ αυτά τα ζωάκια που είναι στη θάλασσα ποιο είναι πιο φιλικό;»,
«Το δελφίνι, ε; και πώς κάνει το δελφίνι;». Το παιδί απαντά όλα αυτά τα ερωτήµατα,
ενώ η µητέρα θέτει κι άλλα σχετικά µε τις φωνές των ζώων κάνοντας και συνδέσεις
µε τα κατοικίδια τους, «Είναι σαν τον Ξάπλα µας. Έπρεπε να βάλουµε και τον Ξάπλα
µας να παίξει» και «Πού είναι η Τίγκι; Η Τίγκι µας είναι έξω…».1
Με την ολοκλήρωση της γνωριµίας και παρατήρησης των ζώων από τις δύο
συµπαίκτριες η µητέρα επιθυµεί να συνεχίσει το παιχνίδι ενθαρρύνοντας το παιδί να
αναλάβει κάποιο ρόλο, «Ποιο ζωάκι θα είσαι τώρα εσύ;». Οι δύο συµπαίκτριες
επέλεξαν τα ζώα µε τα οποία θα παίξουν και η µητέρα θέτει ξανά ένα ερώτηµα
σχετικά µε τον τόπο, όπου ζει η αρκούδα, το παιδί απαντάει και το παιχνίδι
συνεχίζεται µε την µητέρα να θέτει ερωτήµατα και να καθοδηγεί και το παιδί να
απαντάει κυρίως µονολεκτικά και θετικά σε όλα όσα ρωτάει η µητέρα του:
«Μ: Πώς βγήκε η φίλη σου το δελφίνι έξω από τη θάλασσα;
Π: Εµ…
Μ: Είναι ένα µαγικό δελφίνι;
Π: Ναι.
Γελάνε.
Μ: Είναι ένα µαγικό δελφίνι. Α! Ζει έξω από το νερό το δικό σου το δελφίνι;
Π: Ναι!
Μ: Α! Για πόση ώρα µπορεί να µείνει έξω από το νερό;
Π: Πενήντα ώρες!
Μ: Πενήντα ώρες; Ο! Δελφινάκι είσαι σούπερ!
Π: Είµαι καλό δελφινάκι.»
Στη συνέχεια η µητέρα αναλαµβάνει τον ρόλο του λύκου που πλησιάζει
απειλητικά τη γατούλα µε σκοπό να τη φάει. Η µητέρα παίρνει πρωτοβουλίες για να
ξεκινήσει ένα παιχνίδι µε το παιδί, που όµως συνήθως το διακόπτει πριν
1 Ο Ξάπλας είναι ο σκύλος της οικογένειας και η Τίγκι η γάτα.
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ολοκληρωθεί. Για παράδειγµα ο λύκος πεινάει και επιθυµεί να φάει τη γάτα, όµως
µετά επιθυµεί να φάει το ψάρι και τελικά δεν τρώει, καθώς το παιχνίδι διακόπτεται
για ακόµη µία φορά από ερωτήσεις γνωστικού περιεχοµένου, ενώ γίνεται ξανά η
σύνδεση µε προϋπάρχουσες εµπειρίες, όπως η ταινία NEMO και τα κατοικίδια τους:
«Μ: Ωραίο είναι αυτό το ψαράκι. Είναι πορτοκαλί, ε;
Π: Σαν τον … σαν…
Μ: Τι είδους ψάρι λες να είναι;
Π: Μµ! Ψαρό…
Μ: Έχεις δει εσύ κανένα ψάρι που να είναι πορτοκαλί;
Π: Έχω δει άσπρο και πορτοκαλί.
Μ: Και πώς το λένε;
Π: Νέµο! Ε, δεν ξέρω. Νέµο, Ντόρυ …
Μ: Είναι τα ψάρια κλόουν;
Π: Ναι!
Μ: Α! Ο Νέµο είναι κλόουν. Και τι άλλα ψάρια έχουν πορτοκαλί που έχουµε κι
εµείς στο σπίτι;
Π: Εµ, τα δικά µας ψάρια!
Μ: Πώς τα λένε;
Π: Δεν ξέρω.
Μ: Χρυσόψαρα!
Το παιδί γελάει.
Π: Χρυσόψαρα;
Μ: Επειδή το χρυσό µοιάζει µε το πορτοκάλι.»
Αφού οι δύο σύντροφοι έπαιξαν λίγο µε τα ζώα, τα οποία συναντήθηκαν και
γνωρίστηκαν µεταξύ τους. Η µητέρα πήρε την πρωτοβουλία να επαναφέρει τον λύκο
στο παιχνίδι, προσποιούµενη ότι άκουσε έναν θόρυβο έξω από την πόρτα. Το παιδί
κρύβει τα ζώα δηλώνοντας έτσι τον κίνδυνο της επίσκεψης αυτής. Σύµφωνα µε το
παιδί ο λύκος ήρθε µέχρι εκεί γιατί µύρισε το γουρούνι, που όµως δεν θέλει να το
φάει, αλλά µόνο να το µυρίσει:
«Γιατί µυρίζω γουρουνίλα.
Μ: Μυρίζεις γουρουνίλα; Σου αρέσει κύριε λύκε να τρως τα γουρουνάκια;
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Π: Ε, όχι και πολύ.
Μ: Δεν πιστεύω να σου αρέσει να τρως τα σκυλάκια!
Π: Όχι δεν µου αρέσουνε.
Μ: Και να µε φας.
Π: Αλλά µου αρέσει να τα µυρίζω.»
Παρά τα λόγια του παιδιού ο λύκος εµφανίζεται πονηρός, αφού υποδύεται τον
αγαθό και καλό λύκο, που του αρέσει να µαγειρεύει στα άλλα ζώα όµως ο κύριος
σκοπός του είναι να τα φάει,
«Π: Όχι, ήταν η φίλη µου η κοτούλα, που πήγε τώρα στο δάσος για να ξεφύγει
από τον λύκο, γιατί θέλει να τη φάει.
Μ: Μα, αφού της είχε τάξει ότι θα της φτιάξει µία λαχταριστή τούρτα.
Π: Της το είπε για να τρέξει να τη φάει.» Παρατηρείται η επιρροή που έχουν οι
κοινωνικές πεποιθήσεις για αυτό το ζώο στο παιχνίδι του παιδιού, όπως και για το
σκύλο, τον φίλο του ανθρώπου που τρέχει να ειδοποιήσει την κότα, ώστε να σωθεί.
Το παιδί για να τιµωρήσει τον λύκο σκαρφίζεται ένα κόλπο, στο οποίο
διακρίνεται για ακόµη µία φορά η παιδικότητα και η αίσθηση του χιούµορ. Το παιδί
θα φτιάξει για τον λύκο µία τούρτα που όµως θα περιέχει µία βρωµερή κάλτσα, «Π:
Σκέφτηκα ένα κόλπο. Θα φτιάξω µια τούρτα και θα βάλω µέσα µια βρωµερή κάλτσα».
Η τιµωρία που σκέφτηκε το παιδί δεν έχει ως στόχο να βλάψει τον λύκο, αλλά να
µάθει από το πάθηµα του, ώστε να αποκτήσει µία κοινωνικά αποδεκτή συµπεριφορά,
όπως φαίνεται από τα λόγια του, «θα δει τι θα πάθει κι έτσι δεν θα τρώει άλλο
κοτόσουπα».
iv. Ανάλυση της συµπεριφοράς στο παιχνίδι
•

Μοναχικό Παιχνίδι:
Το παιχνίδι του παιδιού ξεκινάει χαρούµενα µε έναν χορό. Τα ζώα χορεύουν

σε ζευγάρια το ένα µετά το άλλο ανεξάρτητα από το αν στη φύση συνυπάρχουν
αρµονικά ή το ένα τρέφεται από το άλλο. Ωστόσο το παιδί εµφανίζει µία αδυναµία να
συγκεντρωθεί στο µοναχικό παιχνίδι, αντιθέτως αναζητά συµπαίκτη στο πρόσωπο της
ερευνήτριας. Ενώ συνδέει κάθε ζώο µε τις ήδη υπάρχουσες εµπειρίες που διαθέτει.
Έτσι µε αφορµή τον λύκο, που υπάρχει ανάµεσα στα ζώα, δεν χάνει την ευκαιρία να
αναφερθεί σε ένα παραµύθι µε έναν ιδιαίτερο λύκο που φροντίζει τα υπόλοιπα ζώα.
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Ενώ συνδέει τον σκύλο και τη γάτα µε τα δικά του κατοικίδια, δηλώνοντας και
κάποια χαρακτηριστικά τους, λεκτικά και όχι µέσα από το παιχνίδι, «Κι εµείς έχουµε
µία γατούλα εδώ αληθινή», Ο σκύλος µας τρώει τα πάντα! Ακόµα και τα παιχνίδια µας
τρώει». Το τέλος του µοναχικού παιχνιδιού έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το παιδί
παρατάσσοντας τα ζώα στη σειρά τα καλεί να βγάλουν µαζί φωτογραφία, «Θα
βγάλουµε µία µεγάλη σέλφι!».
Πέρα από τις στιγµές που το παιδί ζητούσε συντροφιά στο παιχνίδι του, το
παιχνίδι του βασιζόταν κατά κύριο λόγο στην κίνηση µέσα από το κυνηγητό και τον
χορό. Κάθε φορά που ένα ζώο έπαιρνε τον λόγο στο παιχνίδι, διέθετε τη δική του
διαφορετική φωνή.
Από το παιχνίδι του παιδιού δεν έλειπε η παιδικότητα. Η παιδικότητα αυτή
γίνεται αντιληπτή µέσα από την αµηχανία και την αίσθηση ντροπής που προκαλεί στο
παιδί «το φιλί» που δίνουν τα ζώα, αλλά και τις χιουµοριστικές εκφράσεις, όπως «Ωχ!
Μαντάρα!». Η παιγνιώδης διάθεση του να κρύψει τα παιχνίδια για να κάνει έκπληξη
στη µητέρα του είναι άλλο ένα στοιχείο µέσα από το οποίο δηλώνεται η παιδικότητα,
«Το ετοίµασα, να το κλείσουµε τώρα µην το δει και η µητέρα! Να το κρύψουµε πίσω
από το µαξιλάρι! Μην το δει η µητέρα!».
•

Συνεργατικό Παιχνίδι:
Το παιδί υποδέχεται τη µητέρα µε παιγνιώδη τρόπο, εµφανίζοντας κάτω από

το µαξιλάρι τα ζώα που έχει κρύψει. Η µητέρα δείχνει ενθουσιασµό στην εµφάνιση
των ζώων και επιθυµεί να τα γνωρίσει παρατηρώντας τα. Το παιδί επιστρατεύει το
χιούµορ που το διακατέχει µε στόχο να δηµιουργήσει ένα σενάριο παιχνιδιού. Καθώς
η µητέρα ακουµπά µε τον λύκο τη µύτη του παιδιού, το παιδί δηλώνει γελώντας ότι
το δάγκωσε. η µητέρα εµφανίζεται δεκτική στο χιούµορ του παιδιού, όµως δεν
προχωρά σε παιχνίδι. Εξακολουθεί να παρατηρεί τα ζώα, ενώ προχωρά επίσης σε
συνδέσεις µε ήδη υπάρχουσες εµπειρίες, όπως το παραµύθι µε τον λύκο-που είχε
αναφέρει και το παιδί-,τον σκύλο και τη γάτα της οικογένειας. Πιθανόν αυτές οι
συνθήκες να βοηθούν τις δύο συµπαίκτριες να αισθανθούν οικεία και άνετα µε τα νέα
παιχνίδια και τις συνθήκες στο χώρο.
Στη συνέχεια η µητέρα προσπαθεί να κατευθύνει το παιχνίδι µέσα από
ερωτήσεις ζητώντας πρώτα την έγκριση του παιδιού, «Θες να παίξουµε το παραµύθι;

108

Να έχεις εσύ τον λύκο κι εγώ την κοτούλα;», «Τι σκέφτηκε ο λύκος άραγε όταν είδε την
κοτούλα;». Σύµφωνα µε το παιδί ο λύκος βλέποντας την κότα επιθυµεί να φάει
κοτόσουπα. Έτσι αρχίζει το κυνηγητό, όπου ο λύκος επιτίθεται στην κότα. Όµως αυτό
δεν είναι το επιθυµητό τέλος για τη µητέρα που επιχειρεί να αλάξει πορεία στο
παιχνίδι πάλι µέσα από ερωτήσεις, «Μα δεν θα µαγειρέψει ο λύκος για τα
κοτοπουλάκια της κοτούλας; Τι θα µας φτιάξεις, θείε λύκε, να φάµε;». Ωστόσο η
µητέρα διακόπτει το παιχνίδι για να θέσει στο παιδί ερωτήσεις γνωστικού
περιεχοµένου, «Και δεν µου λες; Ποια άλλα ζωάκια; Εµένα µου αρέσει πολύ κι ο
καρχαρίας», «Εσένα σου αρέσει ο καρχαρίας;», «Α! Και πού ζουν οι καρχαρίες;
Θυµάσαι;», «Α! Και ποιο άλλο ζωάκι από δω ζει στη θάλασσα;», «Α! και ποιο από
αυτά τα ζωάκια είναι πιο φιλικό;», «Απ’ αυτά τα ζωάκια που είναι στη θάλασσα ποιο
είναι πιο φιλικό;», «Το δελφίνι, ε; και πώς κάνει το δελφίνι;». Αφού το παιδί απαντά
όλα αυτά τα ερωτήµατα, η µητέρα θέτει νέα ερωτήµατα σχετικά µε τις φωνές των
ζώων και αξιοποιεί τις ήδη υπάρχουσες εµπειρίες του παιδιού. Με την ολοκλήρωση
των γνωστικών ερωτηµάτων, η µητέρα παίρνει την πρωτοβουλία να επαναφέρει τον
λύκο στο παιχνίδι. Tον ρόλο του λύκου υιοθετεί το παιδί. ο λύκος αυτός είναι
«πονηρός» και επικίνδυνος για τα άλλα ζώα, καθώς προσποιείται τον καλό και αγαθό
λύκο για να προσεγγίσει τα υπόλοιπα ζώα µε στόχο να τα φάει. Αντιθέτως ο σκύλος
έχει τον ρόλο του προστάτη και του πιστού φίλου που προσπαθεί να προειδοποιήσει
τα υπόλοιπα ζώα για τις προθέσεις του λύκου. Ωστόσο το παιδί χρησιµοποιεί
δικαιολογίες για να αποφύγει το βίαιο τέλος, «Μ: Σου αρέσει κύριε λύκε να τρως τα
γουρουνάκια; Π: Ε, όχι και πολύ. Μ: Δεν πιστεύω να σου αρέσει να τρως τα σκυλάκια!
Π: Όχι δεν µου αρέσουνε. Αλλά µου αρέσει να τα µυρίζω.». Παρατηρείται η επιρροή
που έχουν ασκήσει στο παιδί οι κοινωνικές πεπoιθήσεις για τα δύο ζώα, ενώ αξίζει να
αναφερθεί η δήλωση του παιδιού για τα ζώα που δεν του αρέσουν, ο λύκος και η
αρκούδα, δύο ζώα που µπορούν να βλάψουν τα υπόλοιπα ζώα ή τον άνθρωπο.
Το παιχνίδι ολοκληρώνεται µε την τιµωρία του λύκου, «Π: Σκέφτηκα ένα
κόλπο. Θα φτιάξω µια τούρτα και θα βάλω µέσα µια βρωµερή κάλτσα». Η τιµωρία που
σκέφτηκε το παιδί δεν έχει ως στόχο να βλάψει τον λύκο, αλλά να µάθει από το
πάθηµα του, ώστε να αποκτήσει µία κοινωνικά αποδεκτή συµπεριφορά, όπως
φαίνεται από τα λόγια του, «θα δει τι θα πάθει κι έτσι δεν θα τρώει άλλο κοτόσουπα».
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Αυτή η τελευταία σκηνή στο παιχνίδι του παιδιού συνδέεται µε την θεωρία ηθικής
ανάπτυξης του Kohlberg.

8.1.1.5 Δάφνη (ΔΦΝ)
i. Ερωτηµατολόγιο σχολικής- κοινωνικής επάρκειας
Η Δάφνη είναι ένα κορίτσι 4 ετών και 3 µηνών, που φοιτά σε εργαστήρι
ελεύθερης εκπαίδευσης Waldorf. Στο ερωτηµατολόγιο που συµπληρώθηκε από τη
νηπιαγωγό της για την εξέταση της σχολικής και κοινωνικής επάρκειας του παιδιού,
το ποσοστό που σηµειώθηκε είναι σχετικά υψηλό. Συγκεκριµένα:

Κριτήριο Σχολικής-Κοινωνικής Επάρκειας
Εξωτερικευµένες Αντιδράσεις

36/40

Προσαρµοστικές Αντιδράσεις

41/48

Εσωτερικευµένες Αντιδράσεις

20/32

Συνολική Βαθµολογία

97/120

Waldorf, 9 µήνες
Η λειτουργία της τάξης δεν παρεµποδίζεται από τη Δάφνη, καθώς είναι ένα
παιδί που υπακούει απόλυτα στους κανόνες της τάξης, ενώ είναι ιδιαιτέρως δεκτικό
σε όσα του προτείνονται χωρίς να αντιµιλάει ή να συµπεριφέρεται άσχηµα στην
παιδαγωγό της. Ανάµεσα στις απαντήσεις που δόθηκαν από την παιδαγωγό για τις
κοινωνικές δεξιότητες του παιδιού αναφέρεται ότι το παιδί αντιδρά στην προσέγγιση
της. Η απάντηση αυτή δεν φαίνεται να συµφωνεί µε τις υπόλοιπες απαντήσεις,
πιθανόν να πρόκειται για λανθασµένη αντίληψη της ερώτησης από την πλευρά της
παιδαγωγού.
Σε γενικές γραµµές η Δάφνη δεν είναι ένα βίαιο και επιθετικό παιδί, αν και
δυσκολεύεται λίγο να ξεπεράσει τον θυµό της. Μάλιστα διαθέτει αρκετά υψηλή
ενσυναίσθηση, αφού δείχνει πάντα ενδιαφέρον στα συναισθήµατα των άλλων. Με τα
άλλα παιδιά δεν τσακώνεται ποτέ, έτσι δεν έχει υπάρξει κάποιο περιστατικό
καταστροφής αντικειµένων που ανήκουν σε άλλους. Προτιµάει να παίζει µε τα άλλα
παιδιά ήρεµα και χωρίς να τσακώνεται ή να καταστρέφει αντικείµενα που δεν της
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ανήκουν. Έτσι είναι ένα αρκετά αποδεκτό παιδί από τους συνοµηλίκους που
ασχολείται πάρα πολύ µε παιχνίδια ρόλων. Σε περίπτωση που αισθανθεί αδικία, θα
διεκδικήσει το δίκιο της τις περισσότερες φορές, όπως επίσης συζητάει µε την
παιδαγωγό ότι την απασχολεί διατηρώντας πάντοτε την οπτική επαφή µε τον
συνοµιλητή. Ανταποκρίνεται όταν της απευθύνεται ο λόγος.
Το παιδί εµφανίζει προσκόλληση τόσο σε άλλα παιδιά, όσο και στην
εκπαιδευτικό αρκετά συχνά.
Οι γονείς είναι πολύ προστατευτικοί µε το παιδί τους, αλλά πολύ
ευχαριστηµένοι µε το παιδί τους και λίγο αγχωµένοι για τις επιδόσεις του. Ενώ το ίδιο
το παιδί σπάνια θα εκδηλώσει φοβίες ή θα παρουσιάσει άγχος µέσα από το κλάµα, τα
παράπονα για ενοχλήσεις και δυσαρέσκεια.
Ολοκληρώνοντας πρόκειται για ένα παιδί µε αρκετά ανεπτυγµένες κοινωνικές
δεξιότητες, που περνά αρκετά χρόνο µε τους γονείς του, ενώ απολαµβάνει την παρέα
των συνοµηλίκων του.
ii. Συνέντευξη µητέρας
Μητέρα και παιδί περνάνε πολύ χρόνο µέσα στη µέρα παίζοντας, περίπου
τρεις έως τέσσερις ώρες καθηµερινά, από την ώρα που θα σχολάσει από το σχολείο
µέχρι την ώρα που θα επιστρέψει ο πατέρας της από τη δουλειά, ενώ τα
σαββατοκύριακα περνούν όλη µέρα µαζί παίζοντας και κάνοντας εκδροµές στη φύση.
Στο παιχνίδι µετά το απόγευµα εµπλέκεται και ο πατέρας και κάποιες φορές και η
γιαγιά.
Τα παιχνίδια µε τα οποία ασχολούνται βασίζονται σε ιστορίες που δηµιουργεί
η Δάφνη µε τη φαντασία της, στα οποία µητέρα και κόρη υποδύονται ρόλους. Οι
αναπαραστάσεις τους προέρχονται κυρίως από τις εµπειρίες του παιδιού στο σχολείο.
Το παιδί είναι εκείνο που κατευθύνει το παιχνίδι µέσα από τον ρόλο της παιδαγωγού
και τη µητέρα στον ρόλο του παιδιού. Από το παιχνίδι δεν λείπουν και οι συµµαθητές
και φίλοι του παιδιού που τους «ενσαρκώνουν» κούκλες. Άλλα θέµατα που
επεξεργάζονται στο παιχνίδι τους είναι η οικογένεια, γιατρός και ασθενείς, σχέσεις
αδελφών, τα ζώα, άγρια ή οικόσιτα και η µαγειρική. Στο παιδί αρέσει και το παιχνίδι
ρόλων µέσω αντικειµένου, όπως οι κούκλες. Άλλα παιχνίδια µε τα οποία ασχολούνται
είναι τα τουβλάκια, µε τα οποία χτίζουν πόλεις, σπίτια κλπ. και καταλήγουν σε
111

παιχνίδια ρόλων µέσα από τη δηµιουργία σεναρίου. Η ζωγραφική και οι κατασκευές
είναι και άλλες αγαπηµένες ασχολίες του παιδιού, στις οποίες δεν συµµετέχει πάντα η
µητέρα.
Το παιχνίδι µε τη Δάφνη χαρακτηρίζεται από πληρότητα, διαθέτει ροή µε
νόηµα και λογική. Πρόκειται για ένα παιχνίδι µε δοµή και οργάνωση, καθώς έχει
αρχή και τέλος. Η µητέρα αναφέρει ότι το παιδί δυσκολεύεται να συνεχίσει την
καθηµερινή ρουτίνα του, αν δεν έχει δώσει ένα τέλος στο παιχνίδι του διεκδικώντας
αυτό το δικαίωµα. Δεν λείπουν βέβαια οι εναλλαγές, όταν το παιδί αισθανθεί κορεσµό
µε το παιχνίδι που έχει επιλέξει, όµως αυτό συµβαίνει οµαλά, αφού ολοκληρωθεί η
ιστορία που έχει φανταστεί. Όπως έχει ήδη αναφερθεί το παιχνίδι καθοδηγείται από
το παιδί, µάλιστα υπαγορεύει και τα λόγια των ρόλων κάποιες φορές. Ωστόσο η
µητέρα έχει παρατηρήσει ότι όσο µεγαλώνει αυτή η ανάγκη του παιδιού για έλεγχο
µειώνεται εντάσσοντας και τις δικές της ιδέες στο παιχνίδι ή προσπαθώντας να βρει
λύσεις που να ικανοποιούν και τις δύο συµπαίκτριες.
Ένα τέτοιο παιχνίδι, όπως αυτό περιγράφεται από τη µητέρα, δεν θα
µπορούσε να στερείται κανόνων. Κύριος κανόνας είναι ο σεβασµός των
συµµετεχόντων, ώστε να µην πληγωθεί κάποιος λεκτικά ή σωµατικά. Ο σεβασµός
προς τα παιχνίδια αποτελεί επίσης κανόνα, όπως και το συµµάζεµα των παιχνιδιών
και τη συνεργασία όλων των συµµετεχόντων για να επιτευχθεί. Στη περίπτωση
καταπάτησης ενός κανόνα από τη µητέρα του, το παιδί διεκδικεί το δίκιο του αρχικά
φωνάζοντας και θυµίζοντας τον κανόνα. Αν η µητέρα δεχτεί το λάθος της, το παιδί
ηρεµεί αµέσως. Αν όχι θυµώνει και προσπαθεί µέσα από επιχειρήµατα να πείσει την
µητέρα για το δίκιο του.
Στην αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή το παιδί υιοθετήσει κάποια µη
αποδεκτή συµπεριφορά απέναντι στη µητέρα του, η µητέρα θα της εξηγούσε ότι δεν
της αρέσει αυτή η συµπεριφορά και αν χρειαζόταν θα την αγκάλιαζε για να την
καθησυχάσει. Αν το παιδί συνέχιζε η µητέρα θα αποχωρούσε από το παιχνίδι
προσφέροντας χρόνο στο παιδί να ηρεµήσει µε σκοπό να συζητήσει αργότερα µαζί
του το γεγονός που το αναστάτωσε. Την ίδια αντίδραση θα είχε η µητέρα και στην
περίπτωση καταστροφής ενός αντικειµένου, όπου όταν το παιδί ηρεµούσε θα του
πρότεινε την «από κοινού» επισκευή του. Η µητέρα τονίζει ότι αν δεν επισκευαζόταν
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το παιχνίδι δεν θα το αντικαθιστούσε, καθώς αυτή η απώλεια αποτελεί τη φυσική
συνέπεια µίας συµπεριφοράς. Είναι ένα παιδί που γενικότερα φροντίζει και σέβεται
τα παιχνίδια του, τα εκτιµάει όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η µητέρα.
iii. Περιγραφή βιντεοσκοπηµένου παιχνιδιού
Υποδέχεται την ερευνήτρια µε χαρά και διάθεση να την ξεναγήσει στον χώρο,
παρουσιάζοντας µάλιστα κάποιες από τις ζωγραφιές της. Στο χώρο που πρόκειται να
πραγµατοποιηθεί η έρευνα, υπάρχουν πολλά παιχνίδια και αρκετά πλαστικά ζώα, τα
οποία το παιδί αρνείται να µαζέψει. Η ερευνήτρια ανοίγει το κουτί µε τα ζώα της
έρευνας και τα δείχνει στο παιδί. Το παιδί πιάνει κάθε ζώο και αναφέρει το όνοµα
του. Στη συνέχεια τίθεται το ερώτηµα σχετικά µε την επικινδυνότητα των ζώων,
«Ποιο ζώο από αυτά είναι επικίνδυνο, άγριο; Μπορείς να καταλάβεις;». Το παιδί
απαντάει µε αµεσότητα πιάνοντας την αρκούδα, τον λύκο και τον καρχαρία.
Παρατηρείται ότι αρχικά διάλεξε το πιο µεγαλόσωµο ζώο, όµως στη συνέχεια
αντιλήφθηκε την ύπαρξη και επικινδυνότητα και των άλλων δύο, ενώ αναφέρει ότι οι
γνώση της γι’ αυτά τα ζώα προέρχεται από το γεγονός ότι κι εκείνο έχει τέτοια ζώα.
Με την αποµάκρυνση της ερευνήτριας το παιδί επιλέγει τον λύκο για να
ξεκινήσει το µοναχικό του παιχνίδι. Παρατηρεί ότι διαφέρει από τα ζώα που έχει το
ίδιο, καθώς δεν µπορεί να σταθεί όρθιος. Κάθεται στο πάτωµα και τοποθετεί τα ζώα
στη σειρά. Πιάνει τα ζωάκια και τα παρατηρεί ξανά χαλώντας τη σειρά που είχε
φτιάξει, παίρνει στα χέρια του ξανά τον λύκο και προσποιείται ότι περπατάει ή
χοροπηδάει, όµως δεν µιλάει. Ο λύκος κινείται ανάµεσα στα ζώα και ξαφνικά πέφτει
κάτω µε το πρόσωπο στο πάτωµα. Αυτή η κίνηση συνοδεύεται µε µία αστεία
γκριµάτσα του παιδιού. Όλη τη διάρκεια του µοναχικού παιχνιδιού το παιδί κοιτάει
προς το µέρος της κάµερας και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί στο παιχνίδι.
Πιθανότατα η ύπαρξη της κάµερας να προκαλεί άγχος στο παιδί. Παρατηρώντας τη
συµπεριφορά του παιδιού η ερευνήτρια αποφασίζει να συντοµεύσει τη διαδικασία της
έρευνας καλώντας τη µητέρα του παιδιού να συµµετάσχει στο παιχνίδι µε την
πεποίθηση ότι θα µειωθεί το άγχος του παιδιού.
Το συντροφευµένο παιχνίδι ξεκινάει µε µία σύνδεση της αρκούδας µε ένα
προσωπικό παιχνίδι του παιδιού, µε µία ήδη υπάρχουσα εµπειρία, «Μεγάλος
113

αρκούδος σαν τον δικό µας;». Το παιδί συµφωνεί και πιάνει τον λύκο αναφέροντας
και το όνοµα του, ενώ η µητέρα σχολιάζει τα όµορφα χρώµατα του λύκου. Το ίδιο
συµβαίνει και µε τον καρχαρία, ο οποίος όµως κινείται έντονα πέρα δώθε δηλώνοντας
µε τον τρόπο αυτό πόσο επιβλητικός είναι. Με αφορµή τον καρχαρία η µητέρα
προχωρά σε µία ερώτηση γνωστικού περιεχοµένου «Τι άλλο έχουµε που µπορεί να
είναι στον βυθό µέσα;». Το παιδί απαντάει µε κίνηση, πιάνει το ψάρι και το κινεί και η
µητέρα το επιβραβεύει µε ένα θετικό επιφώνηµα. Στη συνέχεια πιάνει το δελφίνι και
το δίνει στη µητέρα του. Κοιτάει την κάµερα, τοποθετεί τα χέρια στη µέση του και
δηλώνει ότι θέλει τη γιαγιά. Η παρουσία της κάµερας προκαλεί άγχος στο παιδί, που
εκδηλώνεται µε επιθυµίες που δεν είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν τη δεδοµένη
στιγµή. Η µητέρα δίνει χώρο σε αυτή την ανάγκη του παιδιού και στη συνέχεια το
καλεί ξανά στο παιχνίδι παίζοντας η ίδια µε τη γάτα, «Αχ! Τι µικρούλι! Μια σταλιά
είναι!». Στο σχόλιο της µητέρας για τη γάτα αναφέρει ότι είναι γάτα, ενώ προχωρά
και στην υπόθεση ότι είναι µωρό, αιτιολογώντας την απάντηση του , «Μια σταλιά θα
είναι η γάτα µωρό!». Η µητέρα προτείνει να τοποθετήσουν το µωρό γάτα δίπλα σε
κάποιο άλλο ζώο, που θα του προσφέρει ασφάλεια. Το παιδί αναλαµβάνει το ρόλο της
γάτας, που κινείται ανάµεσα στα άλλα ζώα ψάχνοντας κάποιο να την προστατεύσει.
Το παιδί αλλάζει τη φωνή του όταν µιλάει εκ µέρους της γάτας, λεπταίνοντας την. Η
γάτα απορρίπτει το ψάρι και την αγελάδα και κάθεται δίπλα στο γουρούνι, ενώ ο
σκύλος δίπλα στην κότα. Το παιδί φαίνεται να ξεχνιέται µέσα στο παιχνίδι µέχρι όµως
να γυρίσει το βλέµµα του στην κάµερα, τότε ζητάει και πάλι κάτι που δεν είναι εφικτό
τη δεδοµένη στιγµή, µία συνάντηση µε την Ξανθίππη, το µωρό των φίλων της
οικογένειας. Η µητέρα αποσπά και πάλι το παιδί µε την αξιοποίηση ενός βιβλίου που
έχει το παιδί, άρα µίας εµπειρίας του, «Θυµάσαι το βιβλίο µε τον καρχαρία; Ένας
γλυκός, γλυκός καρχαρίας;». το παιδί απαντά θετικά κι η µητέρα συνεχίζει λέγοντας
«Που νόµιζαν όλα τα ψάρια ότι είναι άγριος πολύ και τον φοβόντουσαν γιατί ήταν
άγριος στην όψη ενώ είχε καλή …». Το παιδί συµπληρώνει τη φράση της µητέρας
ψιθυριστά µε τη λέξη «Καρδιά…». Αν και ο καρχαρίας τραβάει την προσοχή του
παιδιού δεν φαίνεται να είναι ένα παιχνίδι το οποίο επιθυµεί να παίξει, φέρνει όµως
δύο ξύλινα δέντρα, που όµως αναφέρει η µητέρα σίγουρα θα αρέσουν στην αγελάδα
κι αν έχουν κυψέλη και στην αρκούδα. Ξεκινούν το παιχνίδι, στο οποίο
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χρησιµοποιούν και κάποια ξύλινα τουβλάκια. Το παιχνίδι όµως είναι σύντοµο, καθώς
το παιδί επιθυµεί και πάλι να παίξει την Ξανθίππη. Η µητέρα τώρα καλείται να
εντάξει την Ξανθίππη στο παιχνίδι. Αρχικά προτείνοντας στο παιδί να είναι το
γουρούνι η Ξανθίππη και η αρκούδα να το νανουρίζει, όµως το παιχνίδι αυτό δεν
ελκύει το ενδιαφέρον του παιδιού. Έτσι το ίδιο το παιδί γίνεται Ξανθίππη αποκτώντα
µία µη κατανοητή για τους ενήλικες οµιλία και η µητέρα να δείχνει τα ζώα στο
«µωρό» λέγοντας και τραγουδάκια για µωρά, π.χ. «Πάει η αγελάδα να πιει νερό, στης
Ξανθίππης το λαιµό! Η αγελάδα έχει κι ένα τραγουδάκι δικό της. το ξέρεις;». Το παιδί
λέει το τραγούδι µε φωνή µωρού «Η καλή µας αγελάδα βόσκει κάτω η λιακάδα, µικρά
χόρτα και µεγάλα για να κατεβάσει γάλα.».
Ξαφνικά η µητέρα αναλαµβάνει τον ρόλο του λύκου που κινείται απειλητικά
προς το παιδί και προτείνοντας να δηµιουργήσουν ένα καταφύγιο για τα ζώα, όµως το
παιδί αρνείται. Αντίθετα προκαλεί τον λύκο «Όχι! Μόνο εµένα θέλει να φάει και δεν
µε φτάνει εκεί πάνω. Λύκε!». Η µητέρα κατορθώνει να φέρει κοντά της το παιδί
δηλώνοντας ότι ο λύκος είναι απογοητευµένος που δεν µπορεί να ξεγελάσει το παιδί,
αλλά και πολύ πεινασµένος. Γι’ αυτό το λόγο θα φάει την κότα. Το παιδί φαίνεται να
ενδιαφέρεται γι’ αυτό το παιχνίδι, έτσι κατευθύνεται προς το µέρος του λύκου κι
αλλάζει τη φωνή του ρωτώντας τον «Θέλεις την κότα;», ο λύκος απαντάει καταφατικά
εκδηλώνοντας όµως και την ανησυχία του για την ύπαρξη σκύλου, την οποία το παιδί
ενισχύει αναφέροντας ότι έχουν σκύλο και γαυγίζοντας. Η µητέρα-λύκος αξιοποιεί το
χιούµορ της µε τη φράση «Ωχ! Αµάν!» καθιστώντας το παιχνίδι πιο κωµικό και
τρέχει να κρυφτεί. Κάθε φορά που ο λύκος προσπαθεί να βγει από την κρυψώνα του,
ο σκύλος, µε τον οποίο παίζει το παιδί, γαυγίζει τροµάζοντας τον λύκο. Ο λύκος
αναφέρει τον φόβο του και τις σκέψεις του δυνατά «Μαµά µου! Κάτι πρέπει να
κάνω… Χµ! Για να σκεφτώ πώς θα τον ξεγελάσω.», το παιδί µε αυτοπεποίθηση και
βεβαιότητα απαντάει στη σκέψη αυτή «Εγώ δεν ξεγελιέµαι!». Όµως ο λύκος
συνεχίζει να αναφέρει το σχέδιο του µε το οποίο θα ξεγελάσει τον σκύλο «Θα πάω να
του φέρω ένα κοµµατάκι κρεατάκι να το φάει.. κι όση ώρα αυτός το τρώει, θα πάω να
ανοίξω το κοτέτσι. Φίλε µου! Φίλε µου, σκύλε! Σου έφερα έναν πολύ ωραίο µεζέ!
Κοίτα!». Το παιδί δήλωσε ότι δεν ξεγελιέται µε τα ύπουλα κόλπα του λύκου και έτσι
πράττει εκφράζοντας αηδία για τον µεζέ που του πρόσφερε ο λύκος, «Μπλιαχ!».
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Τώρα µάλιστα όλα τα ζώα κατάλαβαν τα κόλπα του λύκου και γρυλίζουν, φαίνεται
ήρθε η ώρα να αναζητήσει άλλο τρόπο. Σκαρφίζεται λοιπόν ένα νέο κόλπο, αυτό της
µεταµφίεσης, έτσι φοράει µία κάλτσα. Τα ζώα όµως και πάλι τον ανακαλύπτουν κι
αυτός επιτίθεται. Το παιδί όµως τον σταµατάει δηλώνοντας του ότι δεν µπορεί να
φέρεται έτσι, «Δεν µπορείς!», ενώ τρέχει να κρυφτεί. Κρύβει όµως κι όλα τα ζώα κι
ανεβαίνει στον καναπέ. Οι δύο σύντροφοι ξεσπάνε σε γέλια. Φαίνεται πώς το παιχνίδι
που έχει στοιχεία επιθετικότητας δείχνει να τραβάει το ενδιαφέρον του παιδιού και να
είναι πιο διασκεδαστικό από ένα ήρεµο παιχνίδι. «Είσαι απίθανος φύλακας! Έµεινα
νηστικός! Πάω, πάω πίσω στο δάσος! Ουφ!» αναφέρει ο λύκος και ετοιµάζεται να
φύγει όταν το παιδί µε άγρια φωνή του απαντά «Κι εκεί σε περιµένει!» και γαυγίζει.
Στη συνέχεια η µητέρα καλεί το παιδί να τοποθετήσουν τα ζώα στη θέση του, καθώς
όπως αναφέρει µε χιούµορ «κοψοχολιαστήκανε!», η λέξη αυτή φαίνεται αστεία στο
παιδί , το οποίο την επαναλαµβάνει και γελάει. Αφού µάζεψαν όλα τα ζώα η µητέρα
ρωτάει το παιδί ποιο ζώο του αρέσει περισσότερο και αυτό απαντάει ο λύκος. Η
µητέρα τώρα προσπαθεί να βελτιώσει τη φήµη του λύκου «Είναι καλός σαν τον
Ζαχαρία;», όµως το παιδί δεν είναι έτοιµο να εγκαταλείψει το προηγούµενο σενάριο,
έτσι αρνείται ότι ο λύκος είναι καλός και κρύβει τα ζώα ξανά, ενώ παράλληλα τον
προκαλεί, «Δεν µπορείς να τα πιάσεις τα ζωάκια! Δεν έχουν ούτε πόρτα! Λα λα λα
λαλαλα !». Αυτή η φράση ακούγεται µελωδικά και έχει τη µορφή πειράγµατος. Η
µητέρα που έχει και πάλι τον ρόλο του λύκου υποστηρίζει ότι είναι καλός λύκος και
θέλει µόνο τη συνταγή για τη µηλόπιτα, «Είµαι καλός, είµαι ο λύκος Ζαχαρίας! Θέλω
να φτιάξω µία µηλόπιτα, αλλά δεν ξέρω πώς.». Το παιδί όµως αντιλαµβάνεται τα
λόγια του λύκου σαν ένα ακόµη κόλπο, µάλιστα ρωτάει αν είναι κόλπο. Το βλέµµα
του παιδιού ενώ θέτει αυτό το ερώτηµα δείχνει την «προσµονή» για µία θετική
απάντηση, «Αυτό είναι το κόλπο του, ε;». η επιθυµία του παιδιού να είναι ακόµη ένα
κόλπο του λύκου για λίγο ακόµα επιθετικό παιχνίδι γίνεται φανερή µε τα σχόλια και
τις απαντήσεις που ακολουθούν, «Και πώς σε βλέπω να σου τρέχουν τα σάλια;», «Όχι!
Δεν σε πιστεύω! Είσαι κακός!», «Μόλις πάω να ρωτήσω, θα µου πουν «Ναι, είναι ο
άγριος!». Εντάξει;». η µητέρα επιµένει ότι ο λύκος είναι καλός, όµως το παιδί δεν
είναι ικανοποιηµένο µε αυτή την έκβαση και προσπαθεί µε κάθε τρόπο να είναι
άγριος ο λύκος, έτσι ρωτάει τα υπόλοιπα ζώα να του πουν:
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«Μ: Ο Ζαχαρίας; Έλα να σου πω στο αυτί. Είναι άγριος, αλλά δεν το λέει,
κάνει τον καλό!
Λ: Λοιπόν τι σας είπανε στη γειτονιά µου;
Π: Ότι είσαι κακός!
Λ: Συκοφαντίες! Με ζηλεύουνε, γι’ αυτό το λένε!
Π: Όχι!
Λ: Μα τόση ώρα εγώ αν ήθελα, θα σε είχα φάει. Είδες τι καλός που είµαι;
Π: Είναι κόλπα;
Λ: Όχι!
Π: Στ’ αλήθεια;
Λ: Αλήθεια είναι…
Γελάνε.
Π: Είναι κόλπο;
Λ: Αλήθεια, όχι, αλήθεια! Είµαι καλός, αλήθεια σου λέω! Είµαι ο γλυκός ο
λύκος Ζαχαρίας που θέλω να φτιάξω…
Π: Καλά! Θα ξαναρωτήσω!
Λ: Ξαναρώτα!
Π: Μ! Είναι κακός;
Μ: Όχι, είναι καλός. Είναι ο γλυκός µας ο λύκος ο Ζαχαρίας. Του αρέσει πάρα
πολύ η ζάχαρη και το µέλι και θέλει κάθε µέρα να φτιάχνει γλυκά. Αλήθεια! Αυτή είναι
η αλήθεια. Μείνε ήσυχη!
Π: Όχι! Να είναι κακός!
Μ: Άµα έχεις λίγα µήλα και λίγο µέλι και λίγο αλεύρι και λίγα αυγά θα δεις τι θα
φτιάξουµε. Και µάλιστα είναι τόσο καλός που κερνάει όλα τα ζώα µετά από αυτό που
φτιάχνει, όλους του τους φίλους.
Π: Όχι! Εγώ θέλω να είναι κακός.
Μ: Θες να είναι κακός!
Π: Και µετά να τρέξω γρήγορα εκεί πάνω.
Μ: Εντάξει. Πάει ο Ζαχαρίας αλλού κι έχουµε αυτός που τον λένε…
Π: Φαγάνα!»
Το όνοµα που δίνει το παιδί στον λύκο είναι τόσο ευρηµατικό που χαρίζει το
γέλιο στις δύο συµπαίκτριες, ενώ φαίνεται µε σαφήνεια η σκέψη του παιδιού. Πιο
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συγκεκριµένα ο λύκος είναι πεινασµένος και η πείνα τον κάνει άγριο και επιθυµεί να
φάει τα ζώα, άρα είναι φαγάνας. Επιπλέον η ανάγκη για κίνηση είναι ένα κίνητρο για
πιο δραστήριο παιχνίδι. Η µητέρα ακολουθεί το παιχνίδι του παιδιού, το οποίο
ανεβαίνει στον καναπέ, που ονοµάζεται βράχος κι ο λύκος-µητέρα προσπαθεί να το
φτάσει. Ο ρόλος του λύκου είναι κωµικός, καθώς εµφανίζεται κάπως αδέξιος, αφού
γλιστράει και πέφτει, ενώ χρησιµοποιεί φράσεις όπως «Σβολώθηκα», που προκαλούν
γέλιο. Το παιδί πιάνει τον λύκο, τον πετάει και φωνάζει «Κακέ». Τελικά το παιχνίδι
ολοκληρώνεται µε το παιδί νικητή και τον λύκο τραυµατία.

iv. Ανάλυση της συµπεριφοράς στο παιχνίδι
Μοναχικό Παιχνίδι:
Το µοναχικό παιχνίδι του παιδιού αρκείται στην επεξεργασία των νέων
παιχνιδιών. Η επεξεργασία αυτή πραγµατοποιείται µέσα από την κίνηση και
στερείται λόγου. Ενώ δεν λείπει το χιούµορ µε τον λύκο που κινείται ανάµεσα στα
ζώα και ξαφνικά πέφτει µε το πρόσωπο στο πάτωµα. Με αυτή την κίνηση το παιδί
αποκτά µία αστεία έκφραση στο πρόσωπο του.
Πιθανόν η χιουµοριστική αυτή κίνηση του λύκου να αποτελεί ένδειξη
αµηχανίας απέναντι στην κάµερα και τις νέες συνθήκες παιχνιδιού, καθώς το βλέµµα
του παιδιού είναι στραµµένο προς αυτήν την κατεύθυνση και αµέσως µετά από αυτήν
την κίνηση το παιδί στρέφεται στην µητέρα του. Το άγχος που προκαλεί η ύπαρξη της
κάµερας στέκεται εµπόδιο στο να αφεθεί το παιδί και να παίξει ελεύθερα. Αισθάνεται
ότι κάποιος το παρατηρεί συνεχώς, µην ξεχνάµε ότι σε ένα σχολείο Waldorf δεν
υπάρχουν τέτοιες συσκευές, ενώ η παρατήρηση των παιδιών πραγµατοποιείται µε
πολύ διακριτικό τρόπο, που δεν το αντιλαµβάνονται. Εποµένως το παιδί δεν είναι
εξοικειωµένο σε αυτές τις συνθήκες παρατήρησης που του προκαλούν αρχικά
αµηχανία και στη συνέχεια εκνευρισµό, τον οποίο δεν γνωρίζει να διαχειριστεί και
εκφράζει µε γκρίνια προσεγγίζοντας τη µητέρα του και ζητώντας της φρούτα και ένα
δαχτυλίδι που είχε σπάσει προηγουµένως.
Συνεργατικό Παιχνίδι:
Το συνεργατικό παιχνίδι µητέρας-παιδιού καθοδηγείται έµµεσα από την
µητέρα µέσα από συνδέσεις µε τις ήδη υπάρχουσες εµπειρίες του παιδιού, µε
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ερωτήσεις γνωστικού περιεχοµένου, το χιούµορ, αλλά και την ενσωµάτωση όλων των
συµπεριφορών και επιθυµιών του παιδιού σε παιχνίδι.
Η πρώτη επαφή µε τα παιχνίδια της έρευνας πραγµατοποιείται µέσα από
ερωτήσεις γνωστικού περιεχοµένου από την πλευρά της µητέρας, π.χ. «Τι άλλο έχουµε
που µπορεί να είναι στον βυθό µέσα;», στις οποίες το παιδί απαντά µε κινήσεις και η
µητέρα επιβραβεύει µε επιφωνήµατα. Ενώ κάθε φορά που το παιδί χρησιµοποιεί των
λόγο, γίνεται µέσα από κάποιο ζώο αλλοιώνοντας τη φωνή του ανάλογα µε το ζώο
που «µιλάει».
Η µητέρα έχει µία θετική στάση απέναντι σε όλα τα ζώα µε τα οποία µπορούν
να παίξουν, ακόµη και για τα πιο επικίνδυνα για τον άνθρωπο, κάνοντας µάλιστα και
θετικά σχόλια για την εµφάνιση τους ή ανακαλώντας µνήµες στο παιδί από
προηγούµενα βιώµατα. Συγκεκριµένα, ο λύκος έχει για την µητέρα πολύ όµορφα
χρώµατα, ενώ ο καρχαρίας µπορεί να είναι πολύ «γλυκός» και µε «καλή καρδιά»,
όπως στο παραµύθι που είχαν διαβάσει στο παρελθόν. Με τέτοιου είδους σχόλια η
µητέρα προσπαθεί να καθοδηγήσει το παιχνίδι, ωστόσο το παιδί έχει την τάση να
διατηρεί τη φύση των ζώων, δηλώνοντας την επιβλητικότητα τους µέσα από την
έντονη κίνηση.
Το ενδιαφέρον του παιδιού για παιχνίδι ελκύεται και διατηρείται για
περισσότερο χρονικό διάστηµα, όταν η µητέρα υιοθετεί τον ρόλο του λύκου και
αναφέρει το πόσο πονηρός είναι κάνοντας σχέδια για να αρπάξει τα ζώα και να
εξασφαλίσει την τροφή του. Παράλληλα η µητέρα εκφράζει δυνατά τις σκέψεις του
λύκου για την ύπαρξη ενός σκύλου. Το παιδί δεν χάνει την ευκαιρία, υιοθετεί τον
ρόλο του σκύλου και τροµάζει τον λύκο. Ακόµη και όταν η µητέρα προσπαθεί να
αποκαταστήσει την εικόνα του λύκου µέσα από την αναφορά στη σειρά παραµυθιών
µε τον λύκο Ζαχαρία, το παιδί επιµένει ότι ο λύκος είναι πονηρός και ότι αυτή η
συµπεριφορά του είναι άλλο ένα κόλπο για να εξασφαλίσει την τροφή του. Έτσι
προσπαθεί να τον προκαλέσει λεκτικά ή πειράζοντας τον µε µελωδική φωνή, «Δεν
µπορείς να τα πιάσεις τα ζωάκια! Δεν έχουν ούτε πόρτα! Λα λα λα λαλαλα !». ενώ δεν
λείπουν και τα παρατσούκλια, «Φαγάνα!». Φαίνεται ότι το συγκεκριµένο είδος
παιχνιδιού είναι πιο διασκεδαστικό για το παιδί, αφού το παιδί αναζητά διαρκώς
τρόπους για να συνεχιστεί όσο το δυνατόν περισσότερο και καλύπτει το µεγαλύτερο
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χρονικό διάστηµα του βιντεοσκοπηµένου παιχνιδιού. Επιπλέον προσφέρει ευκαιρίες
για χιούµορ, κυρίως από την µητέρα, που όµως λειτουργεί θετικά και για τις δύο
συµπαίκτριες. Αξίζει να αναφερθεί ότι τελικά ο λύκος αποκτά τον κωµικό ρόλο του
αδέξιου που τον συνοδεύουν αρκετά αρνητικά για τον ίδιο περιστατικά, αλλά αστεία
και κωµικά για όσους παρακολουθούν και συµµετέχουν στο παιχνίδι.
Επιπλέον το παιχνίδι αυτό στάθηκε ικανό να παρασύρει το παιδί και να το
βοηθήσει να ξεπεράσει το άγχος που του προκαλούσε η κάµερα, καθώς κάθε
προηγούµενη προσπάθεια για δηµιουργία και δραµατοποίηση σεναρίου αποτύγχανε
µόλις το παιδί έστρεφε το βλέµµα του στην κάµερα. Το άγχος αυτό εκφραζόταν µέσα
από επιθυµίες που δεν ήταν εφικτές τη δεδοµένη στιγµή, όπως την επίσκεψη της
γιαγιάς ή οικογενειακών φίλων.
Γενικότερα στο πλαίσιο του παιχνιδιού παρατηρείται ότι η µητέρα βασίζεται
πολύ στο λόγο, ενώ το παιδί στην κίνηση. Επίσης, η καθοδήγηση του παιχνιδιού από
τη µητέρα γίνεται έµµεσα και µε επιδεξιότητα χωρίς η φαντασία και οι ιδέες της για
παιχνίδι να επηρεάζουν αρνητικά τη συµπεριφορά του παιδιού. Βέβαια από όλες τις
ιδέες το παιδί επέλεξε ύπουλη πλευρά του λύκου, όπως αναφέρθηκε. Αυτή που
σκαρφίζεται κόλπα για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του βλάπτοντας τα άλλα ζώα.
Αυτή είναι και η πλευρά που προκαλεί γέλιο στις δύο συντρόφους, καθώς ως ύπουλος
ή καλύτερα «κακός» ο λύκος, όπως αναφέρει το παιδί, τον ακολουθούν ένα σωρό
παθήµατα. Αν και αναφέρεται πολλές φορές οι ανάγκες του για φαγητό και η πείνα
του, το παιδί εξακολουθεί να το χαρακτηρίζει κακό και να µην δείχνει οίκτο προς
αυτό το ζώο, ακόµη και όταν τραυµατίζεται βαριά, όπως αναφέρει η µητέρα. Ίσως
όµως και ο κωµικός τρόπος που συµβαίνουν όλα τα γεγονότα να µην επιτρέπουν στο
παιδί να δείξει την ανάλογη ευαισθησία.

8.1.1.6 Γιάννης (ΓΝΣ)
i. Ερωτηµατολόγιο σχολικής- κοινωνικής επάρκειας
Ο Γιάννης είναι ένα παιδί 4 ετών και 11 µηνών που φοιτά σε εργαστήρι
ελεύθερης εκπαίδευσης Waldorf, στο Ηράκλειο Κρήτης, κοντά στην περιοχή που
κατοικεί µε την οικογένεια του. Σύµφωνα µε το ερωτηµατολόγιο που συµπλήρωσε η
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νηπιαγωγός οι κοινωνικές δεξιότητες του παιδιού είναι αρκετά ανεπτυγµένες.
Συγκεκριµένα:
Κριτήριο Σχολικής-Κοινωνικής Επάρκειας
Εξωτερικευµένες Αντιδράσεις

30/40

Προσαρµοστικές Αντιδράσεις

47/48

Εσωτερικευµένες Αντιδράσεις

26/32

Συνολική Βαθµολογία

103/120

Waldorf, 14 µήνες
Πρόκειται για ένα παιδί που δυσκολεύει λίγο τη λειτουργία της τάξεις, καθώς
δεν υπακούει πάντα σε κανόνες. Κάποιες φορές αντιδρά στην προσέγγιση της
νηπιαγωγού αντιµιλώντας ή απαντώντας σε αυτήν µε άσχηµη συµπεριφορά. Ωστόσο
είναι ιδιαιτέρως δεκτικό σε όσα του προτείνονται. Γενικότερα δυσκολεύεται λίγο να
ξεπεράσει τον θυµό του. Μάλιστα δεν λείπουν οι διενέξεις µε άλλα παιδιά. Σε λίγες
περιπτώσεις αντιδρά βίαια ή και καταστρέφοντας αντικείµενα άλλων παιδιών. Όµως
δεν αδιαφορεί ποτέ για τα συναισθήµατα των άλλων, γεγονός που αποδεικνύει την
ενσυναίσθηση που διαθέτει το παιδί. Πιθανόν αυτό να έχει συµβάλει στο γεγονός ότι
το παιδί είναι απόλυτα αποδεκτό από τους συνοµηλίκους και απολαµβάνει πάντοτε
την παρέα στο παιχνίδι του. Το παιχνίδι ρόλων φαίνεται να αποτελεί µία πολύ
αγαπηµένη του ασχολία στο σχολείο.
Σε γενικές γραµµές είναι ένα παιδί ευχαριστηµένο µε το να πηγαίνει σχολείο
έχοντας αναπτύξει µία σχέση εµπιστοσύνης µε την παιδαγωγό, καθώς συζητάει µε
την παιδαγωγό του καθετί που το απασχολεί. Είναι σηµαντικό ότι δεν εµφανίζει
κανένα σηµάδι προσκόλλησης. Ανταποκρίνεται κάθε φορά που του απευθύνεται ο
λόγος διατηρώντας πάντοτε την οπτική επαφή.
Οι γονείς του φαίνεται να είναι αρκετά προστατευτικοί, όµως είναι αρκετά
ευχαριστηµένοι µε το παιδί τους και αγχώνονται λίγο µε τις επιδόσεις του
αφιερώνοντας πολύ χρόνο µαζί του. Αν και δεν εκδηλώνει κάποια φοβία, υπάρχουν
λίγες φορές στις οποίες παρουσίασε άγχος µέσα από το κλάµα, τα παράπονα ή την
έκφραση δυσαρέσκειας.
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ii. Συνέντευξη µητέρας
Στη συνέντευξη που πραγµατοποιήθηκε η µητέρα του παιδιού ανέφερε ότι
παίζει µε το παιδί καθηµερινά, καθώς µεγάλο µέρος της επικοινωνίας µητέρα και γιου
πραγµατοποιείται µε παιγνιώδη τρόπο. Εβδοµαδιαία αφιερώνουν δύο έως τρεις ώρες
σε παιχνίδια ρόλων, που πραγµατεύονται τις ανθρώπινες σχέσεις και την οικογένεια
και καθοδηγείται από το παιδί. Στον χρόνο αυτό συµπεριλαµβάνονται και οι
κατασκευές.
Το παιχνίδι δεν χαρακτηρίζεται από δοµή, ούτε είναι οργανωµένο. Αντίθετα
όπως αναφέρει η µητέρα το παιδί µένει κάποιες φορές µε «µια αίσθηση µετέωρου».
Ενώ υπάρχουν και φορές που το παιχνίδι θα µπορούσε να χαρακτηριστεί από
πληρότητα, συνήθως όµως δεν λείπουν οι εναλλαγές. Το παιχνίδι διακρίνεται από
λίγους και σηµαντικούς κανόνες: «Μιλάµε ήρεµα, ευγενικά και δεν πληγώνουµε». Αν η
µητέρα καταπατήσει κάποιον κανόνα του παιχνιδιού, το παιδί διεκδικεί το δίκιο του
επισηµαίνοντας την αδικία που υπέστη και τη δυσαρέσκεια του για αυτό το γεγονός.
Το παιδί γκρινιάζει και αισθάνεται απογοητευµένο.

Όταν

το

παιδί

συµπεριφερθεί επιθετικά ή βίαια, συνήθως η µητέρα σταµατάει το παιχνίδι και θα
εξηγούσε την αιτία της ενόχλησης της. Πιο σπάνια η µητέρα «καθρεπτίζει» τη
συµπεριφορά του παιδιού. Στην πρώτη αντίδραση της µητέρας το παιδί

άλλοτε

προσαρµόζει τη συµπεριφορά του σε πιο ήπιους τόνους και άλλοτε γίνεται πιο
επιθετικό. Ενώ στη δεύτερη εκδοχή «χαλάει τελείως το κλίµα στο σπίτι», όπως
αναφέρει η µητέρα.
iii. Περιγραφή βιντεοσκοπηµένου παιχνιδιού
Το παιδί υποδέχεται µε χαρά την ερευνήτρια και οι δυο τους κάθονται στο
χώρο µε τα παιχνίδια του παιδιού. Η ερευνήτρια εµφανίζει τα ζώα στο παιδί, εκείνο
τα παρατηρεί, αναφέρει τα ονόµατα τους, ενώ φαίνεται σαν να δηµιουργεί µία εικόνα
για κάθε ζώο, αν σκεφτεί κανείς ότι ο λύκος είναι «λύκος σκιάχτρο», το δελφίνι
βουτάει, καθώς είναι «δελφίνι µπλουµ», η κότα «Κοκοκο! Γεννάει ένα αβγό εκεί!»
κλπ. Αφού το παιδί ολοκλήρωσε την παρατήρηση του, τέθηκε το ερώτηµα σχετικά µε
την επικινδυνότητα τον ζώων. Το παιδί ανέφερε δύο ζώα ως επικίνδυνα δείχνοντας
τα, τον καρχαρία και την αρκούδα. Στη συνέχεια η ερευνήτρια ζητάει από το παιδί να
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παίξει µε τα ζώα, εκείνο απαντά αµέσως θετικά και ξεκινά το παιχνίδι του, «Ναι! Θα
βάλω τα ζώα στο φράχτη. Να… εδώ!». Αφού τοποθέτησε όλα τα ζώα πίσω από το
φράχτη –έτοιµος φράχτης από κάποιο παιχνίδι του παιδιού- παράγει ήχους µε το
στόµα του, «τατατατα», και δηλώνει ότι θα φέρει το δεινόσαυρο του να φάει όλα τα
ζώα. Παρότι φέρνει έναν δεινόσαυρο από τα παιχνίδια του, δεν τον αφήνει να
καταβροχθίσει τα ζώα, αντίθετα η αρκούδα γίνεται αναβάτης του δεινόσαυρου και ο
δεινόσαυρος άλογο. Αναβάτης και άλογο πηγαίνουν µία βόλτα. Ενώ ο φράχτης
παραµένει στο χώρο, το παιδί αποφασίζει να παίξει µε τον καρχαρία. Παίρνει τον
καρχαρία και προσποιείται ότι κολυµπάει κάνοντας λαρυγγικούς ήχους. Ο καρχαρίας
κολυµπάει σε όλα τα επίπεδα του δωµατίου, χαµηλά κοντά στο πάτωµα, στο ύψος του
παιδιού και ψηλότερα από το ύψος του παιδιού. Το παιδί τοποθετεί τον καρχαρία
µέσα στον φράχτη και παίρνει την κότα. Η κότα κακαρίζει και πετάει, ενώ το παιδί
µιµείται µε το στόµα και τη γλώσσα τους ήχους των φτερών. Όταν η κότα βρίσκεται
στην περιοχή που δεν υπάρχει χαλί µπορεί να πιει νερό, ενώ στο χαλί τρώει
καλαµπόκι, αυτό συµβαίνει και µε τα υπόλοιπα ζώα. Έτσι γίνεται αντιληπτό χωρίς να
ειπωθεί από το παιδί, ότι το χαλί αποτελεί τη στεριά , ενώ τα πλακάκια την υγρή
επιφάνεια. Η στεριά επεκτείνεται στη συνέχεια µε ένα µικρότερο χαλί. Αρχικά το
παιδί περιγράφει επιγραµµατικά το παιχνίδι του, ενώ παράλληλα κινεί τα ζώα, «Πάει
κι η αγελάδα και πίνει νερό. Πάει και το γουρούνι και πίνει νερό. Όλα τα ζώα πίνουνε
νερό, εκτός απ’ τα ψάρια που ζούνε µες στη λίµνη.» αφού όµως δηµιουργήσει το
σκηνικό και βάλει τα όρια που επιθυµεί, ξεκινάει ένα διάλογο ανάµεσα στα ζώα,
«Π: Κλουτς! (το δελφίνι)
Δ: Εγώ είµαι το δελφίνι. Εσείς ποιοι είστε;
Π: Τα ψαράκια. Γεια τώρα!
Δ: Α! Ζώα είσαστε. Πιτ, πιτ, πιτ, πιτ! Αυτή η γατούλα φαίνεται ενδιαφέρον για
κολύµπι!
Γ: Μα δεν µ’ αρέσει το κολύµπι.
Δ: Ξέρω!
Τοποθετεί τη γάτα πάνω στο δελφίνι.
Δ: Έλα, ανέβα! Θα σου αρέσει. Κρατήσου γερά για να βουτήξω.
Γ: Καλά!»
Πέρα όµως από τον διάλογο αυτό παρατηρείται και ένας τρόπος επικοινωνίας
µέσα από την κίνηση, µεταξύ κάποιων ζώων, όπως του καρχαρία και του λύκου που
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µόλις ο ένας αντίκρυσε τον άλλο συγκρούστηκαν µετωπικά χωρίς να υπάρχει
συνέχεια σε αυτό το παιχνίδι.
Η µητέρα εισέρχεται στον χώρο και δηλώνει ότι θα παίξει µε το παιδί. Αν και
εκπλήσσεται δεν φαίνεται να ενοχλείται, αντιθέτως εξηγεί αµέσως τι έπαιζε µέχρι
τώρα, «Μαµά, αυτοί πίνουνε νερό, που ζουν στο στάβλο κι αυτά τα ψάρια κολυµπάνε.
Κι αυτοί πίνουνε µαζί κι αυτοί µαζί.», ενώ δεν παραλείπει να αναφέρει και κάποιες
ιδέες που είχε για το παιχνίδι του, «Πάει σε ένα στάβλο… του κου του κου του…
ανοίγει την πόρτα. Αν είναι πολύς κόσµος ανοίγουν τη µεγάλη την πόρτα. Εδώ τώρα δεν
είναι κανένας…». Η µητέρα προσπαθεί να µην επηρεάσει πολύ το παιχνίδι του
παιδιού, γεγονός που φαίνεται από τα ερωτήµατα που θέτει, από τα οποία κρίνεται
και η συνέχεια του παιχνιδιού των δύο συντρόφων, π.χ. «Αυτός επειδή είναι πολύ
µικρός, έχει γεµίσει η κοιλιά του. Θα σταµατήσει τώρα. Και πού θα πάει;», «Να πάρω
κι άλλο ένα; Ποιος χόρτασε; Ποιος άλλος ξεδίψασε;». Έτσι το παιδί βρίσκει την
ευκαιρία να «κινήσει» τα νήµατα του παιχνιδιού παραγκωνίζοντας τη µητέρα, καθώς
κάθε φορά που η µητέρα παίρνει ένα ζώο, το παιδί το παίρνει και παίζει την ιδέα που
είχε η µητέρα µε το ζώο αυτό.

Σύντοµα όµως η µητέρα θα αλλάξει στάση

διεκδικώντας και εκείνη ρόλο στο παιχνίδι, «Εγώ, εγώ!», «Α! για φέρ’ τον µου!»,
«Εγώ να τον βάλω, σε παρακαλώ. Δεν έχω βάλει…». Με αυτόν τον τρόπο η µητέρα
αποκτά µία πιο ενεργή θέση στο παιχνίδι. Το παιδί προσπαθεί να κατευθύνει τη
συµπεριφορά της µητέρας στο παιχνίδι, π.χ. «Μ: Μπορούµε να την κάνουµε και χήνα.
Π: Μα εγώ τώρα εδώ πέρα την έχω κάνει µια αγριόπαπια!», «Μ: Πάω να παίξω…
Πάω να πάρω τον καρχαρία. Π: Ο καρχαρίας θα σε κάνει… Να σου πω τι µπορείς να
κάνεις; Μ: Τι µπορώ να κάνω; Π: Κο, κο! Το ροχαλητό του καρχαρία! ξέρεις να το
κάνεις;», «Π: Όχι, κοιµάται.», επιθυµεί να έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού, µάλιστα
στη συνέχεια δεν της επιτρέπει να παίξει µε κανένα από τα ζώα, «Π: Όχι όλοι
κοιµούνται και… Μ: Μα χρειάζοµαι κι εγώ ένα κουκλάκι!», «Π: Όχι, να σου πω τι
κάνει; Τώρα όποιος προλάβει τι! Εντάξει; Μ: Όποιος προλάβει; Τι εννοείς; Τι εννοείς;
Περίµενε! Περίµενε! Τι εννοείς;». Τελικά οι δύο συµπαίκτες βρίσκουν µία κοινή λύση,
η µητέρα είναι η αρκούδα και το παιδί ο λύκος που πηγαίνουν για ψάρεµα. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι ο λύκος έχει περισσότερα πλεονεκτήµατα στο παιχνίδι, διαθέτει µέχρι
και δική του βάρκα, την οποία οδηγεί το παιδί, «Είναι του λύκου η βάρκα, γι’ αυτό
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οδηγεί ο λύκος». Οι δύο φίλοι κατορθώνουν να πιάσουν ένα µπαρµπούνι, ωστόσο το
παιδί το απελευθερώνει, καθώς όπως αναφέρει είναι µωρό. Προσπαθεί να
προστατέψει το αδύναµο ζώο, ενώ όπως αναφέρει στη συνέχεια δεν ψαρεύουν, επειδή
πεινάνε, αλλά για να δηµιουργήσουν ένα ενυδρείο. Όσο βρίσκονται στη βάρκα οι δυο
φίλοι τραγουδούν το «Βγαίνει η βαρκούλα», ένα παιδικό τραγούδι που συνδέεται µε
την καθηµερινότητα και τις εµπειρίες του παιδιού. Εµπειρίες από την καθηµερινότητα
αναφέρονται συχνά στο παιχνίδι του παιδιού, όπως ο χασάπης, από όπου αγοράζουν
το κρέας, ο ψαράς από όπου αγοράζουν τα ψάρια και µία ταβέρνα, όπως επίσης κι ότι
στο δάσος δεν περνούν αυτοκίνητα, «Ευτυχώς που είναι δάσος και δεν περνάνε
αυτοκίνητα». Το παιδί αναφέρει και τον «µελά», από τον οποίο η αρκούδα µπορεί να
αγοράσει µέλι.
Στο τέλος του παιχνιδιού εµφανίζεται ο καρχαρίας ως σοφός που ασκεί
επιρροή στον απεσταλµένο του, την αγριόπαπια, που βλάπτει τα ζώα, «Το έκανα σοφέ
µου, το έκανα! Θα κουτσουλήσω τη βάρκα τους, αν θες! Πίξιτ! Πίξιτ! Πίξ! Και τώρα
πάω να κοιµηθώ». Το παιχνίδι ολοκληρώνεται µε χιουµοριστικό τρόπο. Ο καρχαρίας
και η αγριόπαπια κάνουν σκανταλιές, πράγµα που προκαλεί αστείες στιγµές στο
παιχνίδι µητέρας-παιδιού, ενώ µέχρι την τελευταία στιγµή το παιδί επιθυµεί να έχει
τον έλεγχο του παιχνιδιού, «Όχι, δεν πάει στη βάρκα!», «Άντε πάµε µε τη βάρκα, ε;
Πάµε! Κανείς δεν τις είδε τις κουτσουλιές, γιατί είναι τυφλοί.», «Ας την καθαρίσουµε
λίγο…», «Έτοιµη! Καθόµαστε στη βάρκα. Ο λύκος το λέει, ε;.»
iv. Ανάλυση της συµπεριφοράς στο παιχνίδι
Μοναχικό Παιχνίδι:
Το παιχνίδι του παιδιού χαρακτηρίζεται από φαντασία, γεγονός που φαίνεται
ήδη από την παρατήρηση των παιχνιδιών που του δόθηκαν, καθώς δηµιουργεί για
κάθε ζώο ένα µικρό σενάριο.
Το παιχνίδι ξεκινά αβίαστα αξιοποιώντας και άλλα παιχνίδια που βρίσκονται
στον χώρο κυρίως για τη δηµιουργία του σκηνικού που συµβάλλει στην εξέλιξη της
ιστορίας. Αρχικά τα ζώα παράγουν µόνο ήχους, όταν όµως βρουν τη θέση τους στον
χώρο ξεκινάει ένας διάλογος µεταξύ τους. Τα ζώα του νερού βοηθούν τα ζώα της
στεριάς που δεν τους αρέσει το νερό να βρεθούν σε αυτό χωρίς να βραχούν, ενώ ως
υγρή επιφάνεια λειτουργεί η κρύα επιφάνεια του πατώµατος σε αντίθεση µε τη
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ζεστασιά του χαλιού που χρησιµοποιείται ως στεριά. Στον διάλογο που ακολουθεί
κάθε ζώο έχει τη δική του φωνή.
Όσον αφορά τα επιθετικά στοιχεία, δεν υπάρχουν στο παιχνίδι. Η µόνη σκηνή
που θα µπορούσε να εξελιχθεί επιθετικά, είναι αυτή του καρχαρία και του λύκου, που
αντικρύζουν ο ένας τον άλλον και συγκρούονται µετωπικά. Όµως αυτή η σκηνή δεν
συνεχίστηκε.
Συνεργατικό Παιχνίδι:
Η είσοδος της µητέρας στον χώρο και η ανακοίνωση της, ότι θα συµµετέχει κι
εκείνη στο παιχνίδι, εκπλήσσουν το παιδί. Ωστόσο δεν φαίνεται να επηρεάζουν
αρνητικά την εξέλιξη του παιχνιδιού. Το παιδί υποδέχεται τη µητέρα του στο παιχνίδι
εξηγώντας της αναλυτικά τι έχει συµβεί µέχρι τώρα.
Στην αρχή η µητέρα είναι πολύ προσεκτική στο παιχνίδι, καθώς προσπαθεί να
µην επηρεάσει την ροή του. Αυτό δίνει την ευκαιρία στο παιδί να καθοδηγήσει το
παιχνίδι όχι µόνο παραµερίζοντας τη µητέρα, αλλά και δυσκολεύοντας τη συµµετοχή
της στο παιχνίδι, πράγµα που γίνεται αντιληπτό κάθε φορά που η µητέρα προσπαθεί
να αναλάβει έναν ρόλο ζώου. Τότε το παιδί παίρνει το ζώο αυτό και παίζει µε αυτό
την ιδέα που είχε η µητέρα. Στη συνέχεια η µητέρα αλλάζει στάση και διεκδικεί έναν
ρόλο στο παιχνίδι, µε αποτέλεσµα να αποκτήσει µία πιο ενεργή θέση σε αυτό. Σε
γενικές γραµµές το παιδί θέλει να καθοδηγεί τη συµπεριφορά της µητέρας του και να
ελέγχει το παιχνίδι, γεγονός που γίνεται αντιληπτό από την άρνηση του να
υλοποιηθούν οι ιδέες της µητέρας που είναι αντίθετες µε την έκβαση του σεναρίου
που έχει στο µυαλό του. Προκειµένου να πετύχει τον σκοπό του, δεν επιτρέπει στη
µητέρα του να παίξει µε κανένα από τα ζώα. Αυτό πραγµατοποιείται λεκτικά, µε
έµµεσο τρόπο, «Όχι όλοι κοιµούνται και…».
Όταν οι δύο συµπαίκτες βρίσκουν τον τρόπο να συνεχίσουν το παιχνίδι, ώστε να είναι
και οι δύο ικανοποιηµένοι, το παιδί αρχίζει να αναφέρεται σε εµπειρίες από την
καθηµερινότητα του. Για παράδειγµα το παιδικό τραγούδι «Βγαίνει η βαρκούλα»,
που τραγουδούν ενώ βρίσκονται στην βάρκα, ο χασάπης, από όπου αγοράζουν το
κρέας, ο ψαράς από όπου αγοράζουν τα ψάρια και µία ταβέρνα, όπως επίσης και ότι
στο δάσος δεν περνούν αυτοκίνητα, «Ευτυχώς που είναι δάσος και δεν περνάνε
αυτοκίνητα». Η ανακούφιση της έλλειψης αυτοκινήτων στο παιχνίδι προδίδει την
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κοινωνική επιρροή της προσοχής που εφιστούν οι ενήλικες στα παιδιά για την
επικινδυνότητα των αυτοκινήτων. Το παιδί αναφέρει και τον «µελά», από τον οποίο η
αρκούδα µπορεί να αγοράσει µέλι. Σε αυτό το σηµείο παρατηρείται η επιρροή στης
γραµµατικής της ελληνικής γλώσσας.
Γενικότερα το παιδί έχει την τάση να προστατεύει τα αδύναµα ζώα, όπως έγινε µε το
ψάρι, που ενώ όπως αναφέρει δεν ψαρεύουν, επειδή πεινάνε, αλλά για να
δηµιουργήσουν ένα ενυδρείο. Ωστόσο δεν λείπει και η επιθετικότητα. Ο λύκος στο
παιχνίδι του παιδιού ακούγεται ως «λυκάκος». Το όνοµα αυτό δεν είναι καθόλου
τυχαίο, καθώς πρόκειται για µία σύνθετη λέξη «Λύκος και κακός», όπως
επιβεβαιώνεται µε τα λόγια του παιδιού στη συνέχεια αφού είναι «ξινός» και
σπρώχνει, αλλά λόγω µεγέθους. Στη συµπεριφορά του λύκου λανθάνει ο κίνδυνος.
Καθώς αν και η αγελάδα ένα αρκετά ογκώδες ζώο, δεν σπρώχνει, αντίθετα
εµφανίζεται σαν ένα αδύναµο ζώο που δεν έχει τη δύναµη να ανοίξει ούτε την πόρτα
του στάβλου. Γενικότερα τα επικίνδυνα για το παιδί ζώα έχουν δύναµη, αυτό
επιβεβαιώνεται και από την αρκούδα που όπως αναφέρει το παιδί µπορεί να ανοίξει
την πόρτα, «Ο αρκούδος µπορεί µόνος του, αφού είναι µεγάλος». Αν και ο λύκος δεν
αναφέρθηκε στα επικίνδυνα ζώα µέσα στο παιχνίδι εµφανίζεται ως «κακός», γεγονός
που αποκαλύπτει την κοινωνική επιρροή του παιδιού από τα στερεότυπα που
υπάρχουν για το ζώο αυτό. Η δύναµη των επικίνδυνων ζώων γίνεται αντιληπτή για
ακόµη µία φορά λίγο πριν ολοκληρωθεί το παιχνίδι στο πρόσωπο του καρχαρία. Ο
καρχαρίας σύµφωνα µε το παιδί είναι σοφός. Η σοφία αυτή δεν φαίνεται να έχει την
έννοια της αρετής, καθώς ο καρχαρίας µάλλον λόγω της δύναµης του φαίνεται να έχει
επιρροή στον απεσταλµένο του, την αγριόπαπια, που βλάπτει τα ζώα.
Αυτές οι µη αποδεκτές κοινωνικά συµπεριφορές των ζώων αυτών προκαλούν
το γέλιο στους δύο συµπαίκτες. Έτσι το παιχνίδι ολοκληρώνεται µε χιουµοριστικό και
αστείο τρόπο.
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8.1.2 Η επιθετική προσέγγιση στο παιχνίδι ρόλων
8.1.2.1 Ο Μπάµπης (ΧΡΛ)
i. Ερωτηµατολόγιο σχολικής- κοινωνικής επάρκειας
Ο Μπάµπης είναι ένα αγόρι 4 ετών και 10 µηνών που φοιτά σε δηµόσιο
νηπιαγωγείο της πόλης του Ηρακλείου Κρήτης κοντά στην περιοχή που κατοικεί.
Στο ερωτηµατολόγιο για την αξιολόγηση των κοινωνικών δεξιοτήτων τη
συµπλήρωση του οποίου ανέλαβε η νηπιαγωγός του, ο Μπάµπης σηµείωσε σχετικά
υψηλό ποσοστό. Συγκεκριµένα:
Κριτήριο Σχολικής-Κοινωνικής Επάρκειας
Εξωτερικευµένες Αντιδράσεις

39/40

Προσαρµοστικές Αντιδράσεις

36/48

Εσωτερικευµένες Αντιδράσεις

24/32

Συνολική Βαθµολογία

99/120

Μελετώντας τις απαντήσεις της νηπιαγωγού του στους τρεις τοµείς
αντιδράσεων που παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα, πρόκειται για ένα παιδί
που σε γενικές γραµµές δεν δυσκολεύει τη λειτουργία της τάξης, καθώς υπακούει σε
κανόνες και δεν αντιµιλάει στην παιδαγωγό του. Αντίθετα φαίνεται να αντιδράει
θετικά στην καθοδήγηση της κι έχει το θάρρος να συζητήσει µαζί της θέµατα που τον
απασχολούν.
Όσον αφορά τη σχέση του µε τους συνοµηλίκους του, είναι αποδεκτός.
Ωστόσο εµφανίζει σηµάδια προσκόλλησης κι εξάρτησης κάποιες φορές σε άλλα
παιδιά. Στο πλαίσιο του παιχνιδιού µαζί τους, ασχολείται λιγότερο µε παιχνίδια
ρόλων. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν έχει βίαιες αντιδράσεις απέναντι στους
συνοµηλίκους του. Μάλιστα φαίνεται να είναι ένα παιδί µε υψηλή ενσυναίσθηση που
σπάνια θα λάβει µέρος σε κάποιον καυγά, αλλά ακόµη και τότε δεν θα καταστρέψει
το παιχνίδι των άλλων παιδιών. Όµως σπάνια προστατεύει τον εαυτό του και δεν
συνηθίζει να διεκδικεί το δίκιο του, όταν του επιτίθενται.
Σύµφωνα µε τη νηπιαγωγό οι γονείς του παιδιού φαίνεται να είναι αρκετά
ευχαριστηµένοι µαζί του και το παιδί δείχνει αρκετά χαρούµενο, καθώς διηγείται
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ευχάριστες εµπειρίες από το σπίτι µε τους γονείς να έχουν κεντρικό ρόλο σε αυτές,
ενώ πηγαίνει µε χαρά στο σχολείο. Αν και οι γονείς του δεν είναι ιδιαιτέρως
προστατευτικοί απέναντι στο παιδί, αγχώνονται αρκετά για τις επιδόσεις του. Ωστόσο
δεν είναι σαφές αν το ίδιο το παιδί παρουσιάζει άγχος κατά τη διάρκεια του σχολείου,
καθώς σύµφωνα µε τις απαντήσεις της νηπιαγωγού στο ένα ερώτηµα αναφέρεται ότι
το παιδί κάποιες φορές κλαίει και παραπονιέται αλλά στο αντίστοιχο ερώτηµα µε
διαφορετική

διατύπωση, «24. Παρουσιάζει άγχος (κλαίει, παραπονιέται για

ενοχλήσεις, δυσανασχετεί)», αναφέρεται ότι το παιδί δεν αντιδράει ποτέ µε αυτό τον
τρόπο. Σε ορισµένες περιπτώσεις εκφράζονται µάλιστα και φοβίες.
ii. Συνέντευξη µητέρας
Πρόκειται για ένα παιδί που περνά αρκετό χρόνο παίζοντας µε τη µητέρα του,
όπως η ίδια αναφέρει στη συνέντευξη που πραγµατοποιήθηκε. Συγκεκριµένα
αναφέρει ότι παίζουν µαζί σε καθηµερινή βάση, συνήθως µετά το σχολείο. Τα
παιχνίδια που προτιµώνται είναι τα επιτραπέζια, ενώ άλλες αγαπηµένες ασχολίες τους
αποτελούν ο χορός, η γυµναστική και τα παραµύθια.
Το παιχνίδι ρόλων που αναπτύσσεται µεταξύ µητέρας παιδιού φαίνεται να
περιορίζεται σε ρόλους υπερηρώων. Αν και η µητέρα αναφέρει ότι το παιχνίδι τους
διακρίνεται από κανόνες, δεν φαίνεται να είναι οργανωµένο και να έχει δοµή, ενώ δεν
λείπουν και η εναλλαγές. Το παιχνίδι σύµφωνα µε τη µητέρα καθοδηγείται και από
τους δύο σε ένα πλαίσιο συνεργασίας και διαλόγου.
Όσον αφορά την περίπτωση που το παιδί υιοθετήσει κάποιο είδος επιθετικής
συµπεριφοράς απέναντι στην µητέρα, εκείνη δηλώνει τη δυσαρέσκεια της. Αν το
παιδί συνεχίσει να συµπεριφέρεται µε αυτόν τον τρόπο, η µητέρα αποχωρεί από το
παιχνίδι. Αντίθετα µε τη νηπιαγωγός του που ανέφερε ότι στο παιχνίδι του µε
συνοµηλίκους δεν διεκδικεί το δίκιο του, η µητέρα υποστηρίζει ότι ο Μπάµπης είναι
ένα παιδί που µπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του, καθώς διεκδικεί το δίκιο το
όταν εκείνη δεν συµπεριφέρεται σύµφωνα µε του κανόνες ή δεν τηρεί τις υποσχέσεις
της, ενώ σέβεται και φροντίζει τα παιχνίδια του κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.
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iii. Περιγραφή βιντεοσκοπηµένου παιχνιδιού
Η προτίµηση που δείχνει ο Μπάµπης στους υπερήρωες γίνεται αντιληπτή ήδη
από την πρώτη στιγµή στην ερευνήτρια, καθώς το παιδί εµφανίζεται µε στολή
Spiderman. Επιπλέον είναι ιδιαιτέρως ανοικτός και οµιλητικός χωρίς να δείχνει
κάποιο άγχος απέναντι στην κάµερα και την παρουσία της ερευνήτριας. Φαίνεται να
έχει διάθεση για παιχνίδι, καθώς όταν η ερευνήτρια τον προτρέπει να ανοίξει το κουτί
µε τα αντικείµενα που χρησιµοποιούνται στην έρευνα, το ανοίγει µε ενθουσιασµό,
πιάνει ένα ζώο το παρατηρεί, µιµείται τη φωνή του, το αφήνει και συνεχίζει µε το
επόµενο. Αφού παρατηρεί όλα τα ζώα παίζει σύντοµα µε αυτά βγάζοντας κραυγές,
ενώ προσποιείται ότι τα ζώα παλεύουν.
Στη συνέχεια τίθεται το ερώτηµα «Ποιο ζωάκι από αυτά σου φαίνεται
επικίνδυνο, άγριο;» το παιδί απαντά άµεσα µε λόγο και κίνηση «Αυτά είναι!». Για να
εξασφαλιστεί το γεγονός ότι το παιδί έχει κατανοήσει πλήρως την ερώτηση, καθώς
και τις µορφές ζωής που έχει στη διάθεση του για το παιχνίδι του, ενθαρρύνεται να
κατονοµάσει τα ζώα αυτά. Το παιδί απαντάει µε βεβαιότητα και σταθερότητα στη
φωνή «Η αρκούδα, ο καρχαρίας κι ο λύκος», δηλαδή τρία από τα εννέα ζώα. Και τα
τρία αυτά ζώα θεωρούνται επιθετικά για τον άνθρωπο. Αφού απάντησε στην ερώτηση
καλείται να παίξει µόνο του µε αυτά, όπως αυτό επιθυµεί. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η
ερευνήτρια δεν δίνει κάποια συγκεκριµένα εντολή στο παιδί για να ξεκινήσει το
παιχνίδι, καθώς το παιδί άρχισε να παίζει µόλις πήρε τα ζώα στα χέρια του. Εκείνη
απλά επιβεβαιώνει την απάντηση του παιδιού και το προτρέπει να συνεχίσει, «Είναι
λίγο επικίνδυνα αυτά, για να δούµε τι κάνουν». Θα µπορούσε να υποστηρίξει κάποιος
ότι η ερευνήτρια επηρέασε το παιδί καθοδηγώντας το παιχνίδι του, αν το παιδί δεν
έπαιζε ήδη µε αυτόν τρόπο µε τα ζώα, αυτή η εικασία θα ήταν πιθανότατα βάσιµη.
Το παιχνίδι του παιδιού ξεκινάει µε µία διαπίστωση «Ο καρχαρίας βέβαια
τρώει ψάρια!» και η διαπίστωση γίνεται πράξη. Ο καρχαρίας τρώει το ψάρι και µετά
ένα γουρούνι που περνάει «τυχαία». Στη συνέχεια του παιχνιδιού συµµετέχει και ο
«κακός» λύκος, που είναι τόσο κακός που τοποθετεί τα ζώα το ένα πάνω στο άλλο και
τα τρώει όλα, ενώ η κότα που φέρει ράµφος προσπαθεί να σώσει την κατάσταση
τσιµπώντας τον λύκο στον πισινό, ο λύκος πετάγεται πάνω από τον πόνο
κραυγάζοντας. Το σηµείο που επιλέγει να τσιµπήσει η κότα αλλά και το πέταγµα
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υποδηλώνουν ότι το παιδί διαθέτει αίσθηση του χιούµορ. Η κότα κατάφερε να σωθεί
από τον λύκο, όχι όµως από τον καρχαρία, που εµφανίζεται πιο δυνατός και
θυµωµένος, αφού το τσίµπηµα αυτό τον προκαλεί να φάει και τα άλλα ζώα. Τα τρία
επικίνδυνα ζώα ξεκινούν να τρώνε, όταν το παιδί ως µεγαλύτερο σωµατικά τα πιέζει
στο πάτωµα µε τα χέρια του κι αυτά τρέπονται σε φυγή, ακόµη κι ο ισχυρότερος των
τριών, ο καρχαρίας. Το παιδί τους κατατροπώνει µε µία κίνηση, γεγονός που
αποδεικνύει ότι κυρίαρχος του παιχνιδιού είναι το ίδιο το παιδί. Το ίδιο το παιδί
φτιάχνει ένα πλαίσιο και κατευθύνει το παιχνίδι στο τέλος που αυτό επιθυµεί.
Το µοναχικό αυτό παιχνίδι αλλάζει τώρα σενάριο καθώς πρωταγωνιστικό
ρόλο αποκτά το χρυσόψαρο. Το οποίο παρουσιάζεται σαν υπερήρωας που «σκίζει» µε
την ορµητικότητα του τον αέρα και πετάει στον ουρανό. Οι δυνάµεις αυτές
παρουσιάζονται ηχητικά και κινητικά. Αν και το χρυσόψαρο ξεκινάει δυναµικά,
µάλλον δεν είναι τόσο δυνατό όσο τα τρία επικίνδυνα ζώα κι ένα χελωνονιντζάκι που
βρέθηκε κοντά στις εξελίξεις εκείνη τη στιγµή. Το χελωνονιντζάκι φανερά
ενοχληµένο, «Α! Τι κάνεις, µωρέ;», από την απρόσµενη επίσκεψη του ψαριού το
πετάει µε ένα χτύπηµα µακριά από το ίδιο, αλλά κοντά στον λύκο. Ο λύκος αρχικά
διασκεδάζει µε το «ενοχλητικό» χρυσόψαρο χοροπηδώντας χαρούµενος πάνω του,
στη συνέχεια όµως το σκοτώνει µε έναν ήχο σαν να έσκιζε ύφασµα.
Αν θα µπορούσαµε να διακρίνουµε φάσεις στο παιχνίδι του παιδιού, η τρίτη
και τελευταία φάση είναι η τοποθέτηση των ζώων στη σειρά από το µεγαλύτερο στο
µικρότερο. Τότε το δελφίνι αναλαµβάνει για πρώτη φορά ρόλο «Ποιος είναι; Α! Θα
σε σκοτώσω…» διαθέτοντας µία βροντερή φωνή που κρύβει κάτι το υποχθόνιο από
τον τρόπο που σβήνει σταδιακά η φράση µε το ρήµα σκοτώνω

προκαλώντας

έκπληξη, αν σκεφτούµε πόσο φιλικά προς τον άνθρωπο είναι τα ζώα αυτά. Το δελφίνι
και ο καρχαρίας ετοιµάζονται για πάλη, κάνοντας κύκλο το ένα απέναντι από το
άλλο, όπως συχνά παρουσιάζεται σε ταινίες του δυτικού κόσµου τύπου Western. Ο
αγώνας όµως δεν ολοκληρώνεται, καθώς ο λύκος παίρνει την πρωτοβουλία να διώξει
το δελφίνι µε µάλλον προσβλητικό τρόπο «Δελφίνι, να µπεις µέσα στη τουαλέτα. Ουστ
από δω!», προκαλώντας το γέλιο στα άλλα ζώα, που τελικά προσποιούνται τα νεκρά
για επιβιώσουν από τους δύο κακούς συνεργάτες. Το τελευταίο κόλπο δεν φαίνεται να
λειτουργεί καθώς ο καρχαρίας µε ιδιαίτερα οξυµένη τη λειτουργία της όσφρησης
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αντιλαµβάνεται το ψέµα και µετά από πάλη τα σκοτώνει. Στην τελευταία σκηνή
εµφανίζεται η αγελάδα που παρά την φασαρία δεν έχει καταλάβει τίποτα ρωτάει
ποιος είναι και µε µία επίθεση του καρχαρία πέφτει κι αυτή νεκρή.
Η µητέρα εισέρχεται στον χώρο ανακοινώνοντας την παρουσία της, το παιδί
εκπλήσσεται, όµως η µητέρα έχοντας στο µυαλό της την οδηγία της επιθετικής
συµπεριφοράς αναλαµβάνει αµέσως τον ρόλο της, «Ήρθα κι εγώ! Είµαι η αρκούδα.
Γεια! Πεινάω!». Το παιδί αντιδρά αµέσως επιθετικά επιλέγοντας τον καρχαρία, η
µητέρα όµως αποθαρρύνει το παιδί ανακοινώνοντας του ότι δεν θα παίξει µαζί του,
γιατί είναι ζώο της θάλασσας και προτιµά να παίξει µε τα ζώα που είναι όµοια µε
αυτή, ζουν δηλαδή στη στεριά, «Α! Εσύ είσαι στη θάλασσα, δεν παίζω µαζί σου! Θα
παίξω µε το λύκο, τη γάτα, το γουρούνι..». Δυστυχώς για τη µητέρα τα ζώα µε τα
οποία θέλει να παίξει, δεν ζουν πια, όπως αναφέρει το παιδί :
«Π: Το γουρούνι πέθανε!
Μ: …και το κοτόπουλο!
Π: Πέθανε!»
Παρά τις νέες πληροφορίες για τα ζώα που είναι διαθέσιµα, η µητέρα
συνεχίζει να παίζει τον ίδιο ρόλο «Κατεβαίνω από το βουνό και είµαι πεινασµένη!».
Το παιδί προσπαθεί να κάνει µία συµµαχία µε τη µητέρα του ενάντια στα υπόλοιπα
ζώα «Πάµε να φάµε, πάµε να φάµε, όλοι οι κακοί!». Η µητέρα αποδέχεται τον όρο
«κακός». Στη συνέχεια το παιδί επιθυµεί να είναι η αρκούδα, όπως και η µητέρα, έτσι
υπάρχει η πρώτη ένταση µεταξύ των δύο συµπαικτών. Αποφασίζουν να παλέψουν και
να κερδίσει ο δυνατότερος,
«Μ: Μα έλα! Εγώ θέλω να είµαι η αρκούδα! Ωραία, ας παλέψουµε! Ας παλέψουµε
λοιπόν.
Π: Ας παλέψουµε…».
Η έννοια της πάλης προκαλεί ενθουσιασµό στο παιδί, ωστόσο η πάλη δεν
πραγµατοποιείται, καθώς η µητέρα κατευθύνει το παιδί στον γνωστικό τοµέα
ενθαρρύνοντας το να διακρίνει τα ζώα σε αυτά της θάλασσας και αυτά της στεριάς.
Το παιδί όµως θέτει ως όρο ότι θα απαντήσει µόνο αν πάρει την αρκούδα. Η µητέρα
επιβάλει την επιθυµία της χωρίς να δώσει ευκαιρία για συζήτηση, «Πρώτα θα
ξεκαθαρίσουµε τα ζώα», και το παιδί προχωρά στον διαχωρισµό. Αφού
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ολοκληρώνεται ο διαχωρισµός και η µητέρα δεν τηρεί τον λόγο της, πράγµα που
σηµαίνει ότι εξακολουθεί να κρατά την αρκούδα και να παίζει µε αυτή, το παιδί την
διεκδικεί τραβώντας την αυτή τη φορά:
«Μ: Α! Ωραία, είναι στη φάρµα, θα τη φάω κι αυτή! Κατεβαίνω από το βουνό… και
είµαι πεινασµένη αρκούδα.
Π: Τώρα, θα µου την δώσεις!
Μ: Όχι! Μη µου το τραβάς, θα µου το σπάσεις!
Π: Μα! Θέλω!
Μ: Μα, γιατί; Εγώ το διάλεξα πρώτη όµως!
Π: Κι εγώ το έπαιξα πρώτος!
Μ: Εντάξει, δεν έχει σηµασία! Θα στο δώσω αργότερα, τώρα θέλω να παίξω εγώ µε
την αρκούδα. Έλα! Θα κατέβω στη φάρµα. Κάτσε να δω, αν είναι εδώ ο αγρότης.»
Έτσι, ο σκύλος γίνεται αγρότης κι ο λύκος φύλακας, παρατηρούµε µία
αντιστροφή των ρόλων, ο λύκος είναι τώρα πια καλός. Αν και η µητέρα βασίζεται
στον λόγο το παιδί προτιµά τις πράξεις:
«Π: Χουιγια! (Ήχος νίντζα, ο λύκος εµφανίζεται µπροστά στην αρκούδα, µόλις αυτή
σηκώνεται.)
Μ: Ποιος είσαι εσύ;
Ο λύκος χτυπάει και δεν απαντάει.
Μ: Ποιος είσαι εσύ; Θα σε φάω και σένα, γιατί είµαι πεινασµένη αρκούδα!
Ο λύκος βγάζει κραυγές κι επιτίθεται!
Μ: Εγώ θα σε φάω, χα! Εγώ είµαι πιο βαριά, πιο χοντρή και πιο µεγάλη… Πεινάω να
φάω και σένα, µιαµ, µιαµ… θα φάω και την αγελάδα, αυτό ποιο είναι το ροζ ζωάκι;»
Το παιδί συνεχίζει να χτυπάει την αρκούδα, όταν όµως η αρκούδα δυσανασχετεί το
παιδί δείχνει κατανόηση για τις ανάγκες της κι έτσι της προσφέρει ένα ζώο για φαγητό,
«Μ: Μα, δεν παλεύουµε… Είµαι πεινασµένη, θέλω να φάω…
Π: Έλα θα σου δώσουµε ένα..».
Το παιδί προσφέρει ζώα της επιλογής του µάλλον όσα δεν το ελκύουν οπτικά.
Στη συνέχεια η µητέρα αναλαµβάνει τον ρόλο του σκύλου-φύλακα και το
παιδί της καλής πλέον αρκούδας που σκοτώνει τον κακό λύκο, που προσπάθησε να
φάει τα ζώα.
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Το παιδί παίρνει τον καρχαρία στα χέρια του αλλάζει τη ροή του παιχνιδιού,
µεταφέροντας µας στον βυθό. Πριν απ’ αυτό όµως λαµβάνει χώρα µία συζήτηση
γνώσεων σχετικά µε το νερό της τουαλέτας που καταλήγει στη θάλασσα και τη
θαλάσσια ζωή, γενικότερα. Ξαφνικά η µητέρα αρπάζει τον καρχαρία και προκαλεί
ένταση λέγοντας ότι πήρε το δυνατό, το παιδί αρχίσει να φωνάζει µε τσιριχτή φωνή κι
η µητέρα υποχωρεί λέγοντας ότι θα παίξει το ψάρι που έχει ωραίο χρώµα. Το παιχνίδι
ξεκινά µε το ψάρι να επιδιώκει να γίνει φίλος του καρχαρία, αλλά αυτό στέκεται
αδύνατον καθώς ο καρχαρίας δαγκώνει το δελφίνι και αυτό χάνει τη ζωή του.
«Μ: Ιι! Κακέ καρχαρία, δεν θέλω να γίνουµε φίλοι! Φεύγω!
Π: Ουά! (Ο καρχαρίας φωνάζει µε άγρια φωνή.)
Μ: Δεν θα καθίσω να µε φας, ούτε θα γίνουµε φίλοι, να µείνεις µόνος σου!
(Ο καρχαρίας επιτίθεται!)
Π: Τι είπες; (άγρια φωνή)
Μ: Να µείνεις µόνος σου, γιατί είσαι κακός!»
Ο καρχαρίας εξαγριώνεται και προσπαθεί να επιτεθεί στο ψάρι. Το ψάρι όµως έχει
µαγικό φίλτρο που το βοηθά να εξαφανίζεται το ίδιο φίλτρο έχει κι ο καρχαρίας. Σε
αυτό το σηµείο η µητέρα συνεχίζει το παιχνίδι µε µία νέα επιθετική συµπεριφορά,
κοροϊδεύει τον καρχαρία για το µέγεθος του. Το παιδί θυµώνει κι αρνείται να
συνεχίσει. Τότε η µητέρα δίνει ακόµη µία ευκαιρία στον καρχαρία βάζοντας τον να
υποσχεθεί ότι θα είναι καλός. Το παιδί επιθυµεί να ζωντανέψει ξανά και το δελφίνι
και να διορθώσει το λάθος του. Το δελφίνι ζωντανεύει αλλά φοβάται και τον
καρχαρία, ο οποίος το αγκαλιάζει δείχνοντας του ότι µπορεί να τον εµπιστευτεί. Με
αυτόν τον τρόπο το παιχνίδι ολοκληρώνεται.
iv. Ανάλυση µοναχικού και συνεργατικού παιχνιδιού
Μοναχικό Παιχνίδι:

Το µοναχικό παιχνίδι του παιδιού βασίζεται κυρίως σε κινήσεις και ήχους κι
όχι τόσο στον λόγο, ωστόσο όποτε τα ζώα µιλούσαν είχε κάθε ζώο τη δική του
ξεχωριστή φωνή ανάλογα µε την προσωπικότητα του: το ροζ γουρουνάκι είχε γλυκιά
φωνή, ο λύκος βαριά φωνή, ο καρχαρίας υποχθόνιο και επιθετικό ήχο, το ψαράκι
ευδιάθετη και παιχνιδιάρικη φωνή, η αγελάδα βαριά φωνή που εκφράζει κάπως
απορία, και το δελφίνι «σκοτεινή» φωνή. Υπάρχει συχνά αλλαγή σεναρίου στο
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παιχνίδι. Ανεξάρτητα από τις αλλαγές στο σενάριο το παιδί τείνει να διατηρεί τα
χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των ηρώων ή ακόµη και γεγονότα που έχουν συµβεί
σε προηγούµενο παιχνίδι καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Θα µπορούσε να
υποστηρίξει κάποιος ότι το παιχνίδι ρόλων για ένα παιδί είναι µία ολότητα όσες
αλλαγές κι αν επέλθουν. Ενώ δεν

λείπει η επιρροή από τηλεοπτικές σειρές

κινουµένων σχεδίων και βιβλίων για παιδιά.
Παρατηρήθηκε ότι ο καρχαρίας υιοθέτησε αµέσως έναν επιθετικό ρόλο βάσει
των ενστίκτων της επιβίωσης. Ωστόσο αυτό αντιπαρατίθεται µε τη χρήση της φράσης
«Έρχεται ο κακός ο λύκος!». Καθώς τα ένστικτα του λύκου τον καθιστούν κακό, ενώ
τα ένστικτα του καρχαρία φαίνεται να είναι αποδεκτά. Η εµφάνιση του «κακού
λύκου» και κατ’ επέκταση η αντιπαράθεση που προκύπτει ίσως να συνδέεται µε τα
κοινωνικά πρότυπα που επικρατούν, αφού ο λύκος αποτελεί την πλέον γνωστή και
διάσηµη φιγούρα των κινουµένων σχεδίων και των παραµυθιών, αλλά και γενικότερα
την απόδοση του κακού σε βιβλία που προορίζονται για παιδιά. Άλλο ένα στοιχείο
που συναντάµε σε κάποιες εκδόσεις παραµυθιών αποτελεί η νίκη του καλού, όπως
για παράδειγµα στα Τρία γουρουνάκια2, όπου ο λύκος καίγεται στο καυτό νερό και
πετάγεται ψηλά. Στο παιχνίδι του παιδιού η κότα είναι αυτή που µε ένα τσίµπηµα
κατορθώνει να τροµάξει και να διώξει τον λύκο. Παρά τις αλλαγές στο σενάριο, τα
ζώα που ήδη έχουν παίξει φαίνεται να διατηρούν τις ιδιότητες τους. Για παράδειγµα ο
λύκος διατήρησε τον ρόλο του κακού και του δυνατού ως το τέλος του µοναχικού
παιχνιδιού. Παρατηρούµε ότι οι επίδραση της κοινωνίας είναι ιδιαιτέρως ισχυρή,
χωρίς όµως να χάνεται το χιούµορ τόσο από την πλευρά του καλού, όσο και απ’
αυτήν του κακού, καθώς οι ήχοι κι οι εκφράσεις του παιδιού θα µπορούσαν να
χαρακτηριστούν από κωµικότητα. Παρότι γενικότερα στο παιχνίδι του παιδιού γίνεται
αντιληπτή µία επιθετική συµπεριφορά απέναντι στα αδύναµα ζώα, το παιχνίδι του
χαρακτηρίζεται από χιούµορ. Το χιούµορ αυτό φαίνεται από τους ήχους που προκαλεί
κάθε επίθεση, τα σηµεία της επίθεσης, π.χ. οπίσθια-το παιδί αναφέρει την λέξη
πισινός-, τις µεγάλες και αστείες κινήσεις των ζώων, αλλά και την εµφάνιση ζώων
που ενώ γύρω τους όλα καταστρέφονται αυτά ξυπνάνε σαν να µην συµβαίνει τίποτα
και θέτουν απλά ερωτήµατα. Ακόµη και στις λίγες φράσεις που ανέφερε το παιδί
2 L. Cornacchia, Τα τρία γουρουνάκια. (ΠΑΤΑΚΗΣ, 2017).
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ακούγονται λέξεις κι επιφωνήµατα που προκαλούν το γέλιο στα παιδιά, όπως «Ουστ
από δω!», «Να µπεις µέσα στην τουαλέτα», «Τι κάνεις, µωρέ;». Ίσως το επιθετικό
παιχνίδι δίνει περισσότερες ευκαιρίες για γέλιο και άσκηση χιούµορ σε αυτή την
ηλικία απ’ ότι το συµβατικό.
H σκηνή δύο ηρώων που έρχονται αντιµέτωποι ο ένας µε τον άλλο κάνοντας
κύκλο προτού ξεκινήσουν τραβήξουν τα όπλα τους αποτελεί στοιχείο που συναντάµε
σε ταινίες τύπου Western και τις συναντάµε αρκετά συχνά σε κινούµενα σχέδια πλέον
µε µουσική υπόκρουση

Εnnio Morricone . Η χρήση µίας τέτοιας σκηνής από το

παιδί θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως κωµικό στοιχείο, ενώ είναι αδιαµφισβήτητη
η επιρροή της τηλεόρασης στη ζωή του.
Συνεργατικό Παιχνίδι:

Αν και στην αρχή του παιχνιδιού η επιθετική συµπεριφορά της µητέρας
βασιζόταν σε ένστικτα επιβίωσης, στη συνέχεια λαµβάνει τη µορφή της η µη αποδοχή
της διαφορετικότητας και της περιθωριοποίηση κάποιων µορφών ζωής, «Εσύ είσαι
στη θάλασσα, δεν παίζω µαζί σου», στην άσκηση κριτικής, «Κακέ καρχαρία», και την
κοροϊδία-πρόκληση, «Πήρα το δυνατό».
Παρατηρούµε επίσης ότι καθοδηγεί το παιχνίδι χωρίς να αφήνει περιθώρια
επιλογής στο παιδί προκαλώντας συχνά επεισόδια έντασης και τον θυµό του παιδιού.
Ωστόσο αν και τις πρώτες φορές δεν υποχωρούσε, στο τέλος του παιχνιδιού
χειρίζεται µε µεγαλύτερη ελαστικότητα την κατάσταση, συνεχίζοντας όµως να
καθοδηγεί το παιχνίδι και την συµπεριφορά του παιδιού προς τα κοινωνικά αποδεκτά
πρότυπα. Έντονα παρουσιάζονται και οι επιπτώσεις, µέσα από την έννοια της αιτίας
και του αποτελέσµατος, κάποιος συµπεριφέρεται άσχηµα, άρα δεν θέλει κανένας να
είναι φίλος του και µένει µόνος, «δεν θα καθίσω να µε φας, ούτε θα γίνουµε φίλοι, να
µείνεις µόνος σου» και «Να µείνεις µόνος σου, γιατί είσαι κακός!». Παρατηρείται ότι
το παιδί δείχνει κατανόηση απέναντι στα ένστικτα επιβίωσης ενός ζωντανού
οργανισµού, όχι όµως στην κοροϊδία και την προκλητική συµπεριφορά. Οι δύο
τελευταίες συµπεριφορές προκαλούν στο παιδί όχι µόνο θυµό, αλλά και άρνηση να
συνεχίσει να παίζει. Γίνεται αντιληπτό ότι είναι σε θέση να καταλάβει τα δύο
διαφορετικά είδη επιθετικής συµπεριφοράς, άρα ότι κατανοεί τις δύο διαφορετικές
αιτίες κάθε συµπεριφοράς. Στην περίπτωση των ενστίκτων δεν µπορεί να γίνει
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διαφορετικά, καθώς όλοι χρειαζόµαστε φαγητό για να ζήσουµε, στην περίπτωση
όµως της προκλητικής συµπεριφοράς κρύβεται κακοήθεια, εποµένως αρνείται να
συνεχίσει το παιχνίδι. Στο σηµείο αυτό µία ερώτηση γνωστικού περιεχοµένου
λειτουργεί ως αντιπερισπασµός για το παιδί, προκειµένου να αποφευχθεί η ένταση
που έχει δηµιουργηθεί. Ωστόσο δεν λειτουργεί πάντα. Μάλιστα στη συγκεκριµένη
περίπτωση η ένταση κορυφώνεται. Το παιδί διεκδικεί το δίκιο του µέσα από το
επιβλητικό ύφος και το ύψωµα της φωνής του, ενώ ταυτόχρονα µε το λόγο
χρησιµοποιεί και την κίνηση. Η γνωστικές ερωτήσεις ανέστειλαν για λίγο την ένταση
δεν την εξάλειψαν όµως, αντίθετα έγινε εντονότερη σε συνδυασµό βέβαια µε το
γεγονός ότι η µητέρα δεν τήρησε την «υπόσχεση» της. Επίσης η µητέρα αναγνωρίζει
σαν επιχείρηµα ότι διάλεξε πρώτη την αρκούδα, όταν αυτό ισχύει για την ίδια, άρα
µπορεί να παίξει µε αυτή, όχι όµως όταν αυτό ισχύει για το παιδί. Τελικά η επίλυση
της έντασης δόθηκε από την µητέρα που άλλαξε τη ροή του παιχνιδιού. Υπήρχε όµως
και η περίπτωση που µία γνωστικά προσανατολισµένη συζήτηση λειτούργησε θετικά
και το παιχνίδι αποσυµφορήθηκε από εντάσεις. Όµως διέφερε στο γεγονός ότι το
παιδί καθοδηγούσε τώρα πια το παιχνίδι έχοντας στα χέρια του το πιο δυνατό κατά τη
γνώµη του ζώο, τον καρχαρία. Είναι χαρακτηριστικό ότι το παιδί απέκτησε δύναµη
απέναντι στη µητέρα, όσον αφορά την καθοδήγηση του παιχνιδιού, όταν πήρε στα
χέρια του ένα δυνατό ζώο.
Το παιδί φαίνεται να αναγνωρίζει το «κακό», µάλιστα το «κακό» που βλάπτει
τους άλλους τιµωρείται ακόµα και µε θάνατο για το παιδί. Πρόκειται φυσικά για τον
θάνατο του λύκου, τη φιγούρας που φέρει το «κακό» για τα παιδιά αυτής της ηλικίας.
Ενώ για τη µητέρα το «κακό» τιµωρείται µε την µοναξιά και την έλλειψη φίλων.
Καθώς όταν ο καρχαρίας σκότωσε το δελφίνι, εκείνη στον ρόλο του χρυσόψαρου
αρνήθηκε τη φιλία του καρχαρία-παιδί, προχωρώντας µάλιστα σε µία λεκτική επίθεση
κατονοµάζοντας τον κακό και δηλώνοντας του ότι µε αυτή τη συµπεριφορά θα µείνει
µόνος. Αν και αρχικά ο καρχαρίας εξαγριώθηκε, φαίνεται ότι τελικά κατανόηση τη
στάση του χρυσόψαρου βοηθώντας µάλιστα και στην επαναφορά του δελφινιού στη
ζωή µε ένα µαγικό φίλτρο.

Η φιλία τους σηµατοδοτείται από ένα φιλί και µία

αγκαλιά που συχνά συµβαίνει στο σύγχρονο νηπιαγωγείο µετά από έναν καβγά., όπως
επίσης και την υπόσχεση ότι δεν θα επαναληφθεί.
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Κλείνοντας αξίζει να αναφερθεί ότι το παιχνίδι του παιδιού βασίζεται κυρίως
στην κίνηση και τους ήχους, ενώ η µητέρα χρησιµοποιεί κατά κύριο λόγο την οµιλία.
Επίσης ενώ τα τρία επικίνδυνα ζώα -καρχαρίας, λύκος, αρκούδα- αποκτούν ρόλους
καλών που σύντοµα τους χάνουν, σαν να µην µπορούν να αποχωριστούν την
ταυτότητα που τους έχει δοθεί εξ’ αρχής τόσο στο παιχνίδι όσο και από την κοινωνία.
8.1.2.2 Ο Νικόλας (ΝΚΛ)
i. Ερωτηµατολόγιο σχολικής- κοινωνικής επάρκειας
Ο Νικόλας είναι ένα αγόρι 4 ετών και 9 µηνών που φοιτά σε δηµόσιο
νηπιαγωγείο της πόλης του Ηρακλείου Κρήτης κοντά στην περιοχή που κατοικεί.
Στο ερωτηµατολόγιο για την αξιολόγηση των κοινωνικών δεξιοτήτων που
συµπληρώθηκε από τη νηπιαγωγό του, ο Νικόλας σηµείωσε σχετικά υψηλό ποσοστό.
Συγκεκριµένα:
Κριτήριο Σχολικής-Κοινωνικής Επάρκειας
Εξωτερικευµένες αντιδράσεις

29/40

Προσαρµοστικές αντιδράσεις

40/48

Εσωτερικευµένες αντιδράσεις

28/32

Συνολική Βαθµολογία

97/120

Ολόκληρο σχολικό έτος, γνωριµία µε τη νηπιαγωγό. (9 µήνες)
Αν και η νηπιαγωγός αναφέρει ότι ο Νικόλας είναι ένα παιδί που
ανταποκρίνεται στην προσέγγιση της και δεν αντιµιλάει ή φέρεται άσχηµα σε αυτήν
απαντώντας κάθε φορά που του απευθύνεται ο λόγος και συζητώντας µαζί της καθετί
που τον απασχολεί χωρίς να αποστρέφει το βλέµµα του, θεωρεί ότι είναι ένα από τα
παιδιά που δυσκολεύουν αρκετά τη λειτουργία της τάξης. Πιθανόν αυτή η απάντηση
της να σχετίζεται µε την συµπεριφορά του Νικόλα στη σχέση του µε τους
συνοµήλικους του, όπως επίσης κι από το γεγονός ότι υπακούει λίγο στους κανόνες
που έχουν οριστεί. Δεν πρόκειται για ένα παιδί που παραπονιέται και παρουσιάζει
άγχος και φοβίες κατά τη διάρκεια του σχολείου.
Όσον αφορά το παιχνίδι του, ο Νικόλας στον χώρο του σχολείου ασχολείται
αρκετά µε το παιχνίδι ρόλων χωρίς να παρουσιάζει προσκόλληση ή εξάρτηση σε
κάποιο παιδί ή στην ίδια την παιδαγωγό. Σύµφωνα µε τη νηπιαγωγό του είναι σε θέση
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να υπερασπιστεί τον εαυτό του, να διεκδικήσει το δίκιο του και να αµυνθεί όταν
χρειάζεται. Μάλιστα σε σπάνιες περιπτώσεις θα συµπεριφερθεί βίαια στα άλλα
παιδιά, θα τσακωθεί µαζί τους και είναι πιθανό να καταστρέψει και αντικείµενα που
τους ανήκουν αδιαφορώντας για τα συναισθήµατα τους. Ωστόσο είναι σε θέση να
διαχειριστεί και να ξεπεράσει πολύ σύντοµα τον θυµό του. Παρά τις αντιδράσεις του
σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αρκετά αποδεκτός από τους συνοµηλίκους του και δεν
µένει εκτός συντροφικού παιχνιδιού.
Οι γονείς του Νικόλα ενδιαφέρονται για το παιδί τους και διαθέτουν αρκετό
χρόνο µαζί του σύµφωνα µε τη νηπιαγωγό. Αν και οι γονείς δεν είναι
υπερπροστατευτικοί προς το παιδί τους, είναι αρκετά αγχωµένοι µε τις επιδόσεις του
και λίγο ευχαριστηµένοι µαζί του.
ii. Συνέντευξη µητέρας
Ο χρόνος που αφιερώνεται για παιχνίδι από τη µητέρα είναι δύο ώρες την
εβδοµάδα. Ανάµεσα στα παιχνίδια που προτιµώνται από τους δύο συµµετέχοντες
είναι οι κάρτες και τα επιτραπέζια, αλλά και παιχνίδια ρόλων µέσω αντικειµένων,
όπως τα στρατιωτάκια που αναφέρει χαρακτηριστικά η µητέρα. Τα θέµατα που
κυριαρχούν στα παιχνίδια ρόλων βασίζονται κυρίως στη φιλία αλλά και σε πιο άγρια
παιχνίδια. Συγκεκριµένα µητέρα και παιδί εµφανίζονται σαν δύο καλούς φίλους που
παίζουν, πειρατές και µαχητές. Οι τελευταίοι ρόλοι δεν µάχονται πάντα αλλά πιθανόν
να ασχολούνται και µε θέµατα επιβίωσης που βιώνει ένα παιδί στην καθηµερινότητα
του, όπως ο ύπνος και το φαγητό.
Σύµφωνα µε τη µητέρα το παιχνίδι τους διακρίνεται από κανόνες, που αν η
µητέρα δεν τους τηρήσει, το παιδί διεκδικεί το δίκιο του κυρίως µέσα από έντονη
λεκτική αντίδραση. Παρά την ύπαρξη

κανόνων το παιχνίδι τους δεν θεωρείται

οργανωµένο, ούτε χαρακτηρίζεται από κάποια ιδιαίτερη δοµή. Μάλιστα κρίνεται
σύντοµο και µε πολλές εναλλαγές. Επίσης καθοδηγείται και από τους δύο
συµπαίκτες.
Σε περίπτωση που το παιδί υιοθετήσει µία ανεπιθύµητη συµπεριφορά
απέναντι στη µητέρα ή καταστρέψει κάποιο παιχνίδι στο πλαίσιο του παιχνιδιού,
εκείνη δηλώνει τη δυσαρέσκεια και την αντίθεσή της µε αυτή την εξέλιξη. Ωστόσο
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υπάρχουν φορές που το παιδί δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί αυτή την εξέλιξη του
παιχνιδιού κι έτσι συνεχίζεται η ανεπιθύµητη συµπεριφορά. Στην περίπτωση της
καταστροφής κάποιου αντικειµένου, όπου η µητέρα θα δήλωνε την απογοήτευση της
για τη συµπεριφορά του παιδιού, η µητέρα υποθέτει ότι το παιδί θα θύµωνε ακόµα
περισσότερο.
Ο Νικόλας φροντίζει και προσέχει τα παιχνίδια το κατά τη διάρκεια του
παιχνιδιού του, αλλά όταν το παιχνίδι ολοκληρωθεί τα αφήνει οπουδήποτε µέσα στο
σπίτι χωρίς να φροντίσει για τη φύλαξη τους.
iii. Περιγραφή του βιντεοσκοπηµένου παιχνιδιού
Το παιδί εµφανίζεται στην ερευνήτρια µε στολή Spiderman. Αν και δεν είναι
οµιλητικός δεν φαίνεται να εµφανίζει σηµάδια άγχους απέναντι στην κάµερα και την
παρουσία της ερευνήτριας. Ωστόσο έχει αντιληφθεί την ύπαρξη κάµερας, αφού
κατευθύνεται προς αυτήν, πιστεύοντας ότι θα παρακολουθήσει κάτι σε αυτήν,
ρωτώντας µάλιστα «Να δω;». Η ερευνήτρια ανοίγει το κουτί µε τα ζώα και προτρέπει
το παιδί να τα επεξεργαστεί θέτοντας παράλληλα το ερώτηµα σχετικά µε την
επικινδυνότητα των ζώων. Το παιδί κατανοεί το ερώτηµα κι απαντά µε προθυµία κι
ενθουσιασµό, γεγονός που γίνεται αντιληπτό από την άµεση απάντηση, την δυνατή
και χαρούµενη φωνή του, αλλά και την κίνηση να πιάσει το ζώο και το δείξει, «Αυτό
είναι!». Το παιδί αναγνωρίζει ένα από τα τρία επικίνδυνα ζώα, τον καρχαρία. Στη
συνέχεια ενθαρρύνεται να παίξει τόσο µε τον καρχαρία όσο και µε τα άλλα ζώα. Έτσι
ο καρχαρίας ξεκινάει να κολυµπάει γρήγορα πάνω στο χαλί µιµούµενος µε τη φωνή
του τον ήχο µηχανής, ενώ εµφανίζει και κάποιου είδους επιθετική συµπεριφορά που
όµως είναι στοιχείο της επικινδυνότητας του, καθώς κουτουλάει τα άλλα ζώα
σκορπώντας τα εδώ κι εκεί. Με το να σκορπίσει τα ζώα στον χώρο αντιλαµβάνεται
την ύπαρξη ενός ψαριού ανάµεσα τους, έτσι πιάνει το ψάρι και το δίνει στον
καρχαρία λέγοντας του «Φάε ψάρι!». Γίνεται φανερό ότι το παιδί έχει κατανοήσει την
ανάγκη του καρχαρία για τροφή και µάλιστα ότι το µεγάλο ψάρι είναι αυτό που θα
φάει το µικρό, είτε έχοντας επίγνωση και κατανόηση της τροφικής αλυσίδας είτε
επηρεασµένο από κοινωνικά πρότυπα, τηλεταινίες γνωστικού περιεχοµένου ή
κινούµενα σχέδια.
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Το παιχνίδι ξεκίνησε χωρίς να προηγηθεί η παρατήρηση των ζώων που έχει
στη διάθεση του, φαίνεται ότι αυτό «λείπει» από το παιδί, καθώς σταµατάει το
παιχνίδι του για να µαζέψει στις χούφτες του όλα τα ζώα, να τα ζουλήξει, να τα
παρατηρήσει και τελικά να τα αφήσει ξανά στο πάτωµα. Σίγουρο πλέον για την
αρχική του επιλογή συνεχίζει το παιχνίδι του κρατώντας το ψάρι και τον καρχαρία.
Ξαφνικά αφήνει τα ζώα και ζητάει από την ερευνήτρια να θέσει κι άλλα ερωτήµατα,
εκείνη το προτρέπει να συνεχίσει το παιχνίδι του. Το παιδί επεξεργάζεται ένα, ένα τα
ζώα και τραγουδάει «Ταµπατου,,λαλα..τατα..», Τα πετάει όλα ψηλά και τα µαζεύει
ξανά, ενώ µιµείται ήχους µε το στόµα του «κλ, κλ, κλ». Πάντα στο τέλος καταλήγει µε
τον καρχαρία και το ψάρι στα χέρια, την αρχική του επιλογή. Παρατηρεί το ψάρι και
προχωρά σε συγκρίσεις µε τον καρχαρία και το δελφίνι. Τα αφήνει όλα και πηγαίνει
στην άκρη δηλώνοντας ότι ολοκλήρωσε το παιχνίδι του «Έπαιξα µε τα ζωάκια!». Η
σιγουριά που χαρακτηρίζει τη δήλωση αυτή, ο σταθερός τόνος της φωνής και το
βλέµµα του δεν αφήνουν περιθώρια για περαιτέρω ενθάρρυνση για µοναχικό
παιχνίδι. Είναι η κατάλληλη στιγµή να κάνει την είσοδο του ένας σύντροφος στο
παιχνίδι.
Η µητέρα εισέρχεται στο χώρο και ρωτάει αν µπορούν να παίξουν µαζί και το
παιδί απαντά θετικά. Η µητέρα το προτρέπει να παρουσιάσει τα ζώα που έχουν στη
διάθεση τους. Το παιδί δείχνει στη µητέρα το δελφίνι ονοµάζοντας το φάλαινα,
ονοµασία που η µητέρα δεν διορθώνει, αντιθέτως ζητά την άδεια να παίξει µε αυτή,
δείχνοντας µία δηµοκρατική στάση απέναντι στο παιδί, παρά την εντολή της
επιθετικής συµπεριφοράς που έχει από την ερευνήτρια. Το παιδί όχι µόνο παραχωρεί
τη φάλαινα, αλλά προσφέρει στη µητέρα του και το ψάρι, ως φαγητό για τη φάλαινα,
«Μ: Να παίξω µε τη φάλαινα; Π: Ναι! Και µε αυτό που τρώει!». Ωστόσο το παιδί

κρατάει τον καρχαρία τονίζοντας µάλιστα ότι είναι το ζώο που τρώει τα πάντα. Το
παιδί λοιπόν έχει στη διάθεση του έναν πολύ ισχυρό οργανισµό που µπορεί να
επιβληθεί σε όλα τα άλλα ζώα προκαλώντας τους τον φόβο ότι θα τα καταβροχθίσει.
Έχει δηλαδή ένα αήττητο ζώο στα χέρια του µε το οποίο µπορεί να κατευθύνει το
παιχνίδι.
Η µητέρα ξεκινά το παιχνίδι µε τη φάλαινα να κυνηγάει το ψαράκι, το οποίο
αντικρίζοντας τον καρχαρία αναρωτιέται αν θα θέλει να το φάει ή αν είναι φίλος του:
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«Φάλαινα: Θα σε φάω! Θα σε φάω.. Πεινάω!
Ψάρι: Όχι, όχι δεν θέλω να µε φας! Α! Ένας καρχαρίας! Άραγε θα είναι φίλος µου ή θα
µε φάει; Θα µε βοηθήσει ή θα θέλει να µε φάει κι αυτός;
Π: Θα σε βοηθήσω!
Ψ: Θα µε βοηθήσεις, καρχαρία; Αυτή η φάλαινα µε κυνηγάει να µε φάει!».
Το παιδί µπαίνει στη διαδικασία να σώσει το αδύναµο ψάρι που χρειάζεται τη
βοήθεια του από την τροµερή φάλαινα δαγκώνοντας τη, δηλαδή µε τα µόνα όπλα που
διαθέτει απέναντι της τα δόντια του, ενώ την ίδια στιγµή δηλώνει στη φάλαινα «Θα
σε φάω εγώ». Η υπεροχή του έναντι των άλλων ζώων είναι σαφής. Αφού νικάει τη
φάλαινα διαβεβαιώνει το ψάρι ότι είναι ασφαλές µαζί του κι ότι δεν θα το βλάψει κι
αποφασίζουν να παίξουν µαζί. Τότε τοποθετεί ξανά τη φάλαινα στο παιχνίδι
δηλώνοντας στη µητέρα του ότι είναι µία καλή φάλαινα, εποµένως µπορεί να παίξει
µαζί τους, «Αυτή τώρα θα ήτανε καλή φάλαινα». Η µητέρα αντιδρά στον όρο καλή
µέσα από µία ερώτηση «Θα ήταν καλή φάλαινα; Και ποιος θα ήτανε ο κακός;». Η
απάντηση του παιδιού δόθηκε µε αµεσότητα και βεβαιότητα, «Ο Λύκος!». Και
φυσικά τον ρόλο του λύκου θα αναλάβει το παιδί, έχοντας όµως την αίσθηση του
δικαίου, την αίσθηση του µοιράζοµαι, γεγονός που φαίνεται µε τη φράση «Ο καθένας
από δύο!». Παρατηρούµε ότι το παιδί θα έχει δύο ζώα, ναι µεν τα πιο ισχυρά κι
επικίνδυνα ζώα, όµως προτρέπει και τη µητέρα του να παίξει και αυτή µε δύο ζώα.
«Ο λύκος θα βουτήξει στη θάλασσα!», αφού τα τρία από τα τέσσερα ζώα ζουν στη
θάλασσα και δεν µπορούν να επιβιώσουν έξω από το νερό, ο λύκος θα είναι αυτός
που θα «βουτήξει» για να µπορέσει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Αντιλαµβανόµαστε τη
δύναµη της εµπειρίας, προφανώς το παιδί λόγω προσωπικής εµπειρίας καταλαβαίνει
ότι ένα οργανισµός της στεριάς µπορεί να βρεθεί για λίγο στο νερό, να κινηθεί και να
παίξει χωρίς να υποφέρει, όχι όµως το αντίθετο.
Η µητέρα αλλάζει το δελφίνι µε το γουρούνι κι εξακολουθεί να επιτρέπει στο
παιδί να κατευθύνει το παιχνίδι χωρίς να εκφράζει κάποιου είδους επιθετικότητα.
Αναλαµβάνει όµως τον ρόλο του θύµατος κι αυτή της η συµπεριφορά προκαλεί
έµµεσα το παιδί να γίνει θύτης, άρα να εκφραστεί επιθετικά µε βάσει όµως τα
ένστικτα της επιβίωσης:
«Μ: Ωραία! Πού θα είναι το γουρουνάκι;
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Π: Να βλέπει το λύκο. Αού!
Μ: Τι ωραία που είναι εδώ ελπίζω να µην έρθει κανένας λύκος να µε φάει! Α! Ο λύκος!
Π: Δεν θα ήταν λύκος, θα είναι αλεπού!
Μ: Αλεπού; Κι η αλεπού τρώει τα γουρουνάκια!
Μ: Βοήθεια! Α! Βοήθεια!
Π: Σε ‘φαγα!».
Το παιχνίδι ανατρέπεται όταν η µητέρα αναλαµβάνει τον ρόλο της αρκούδας και
λειτουργεί πλέον επιθετικά. Φαίνεται ότι µέχρι τώρα δυσκολευόταν να εκφραστεί µε
αυτόν τον τρόπο, επειδή τα ζώα που είχε, είναι θεωρητικά άκακα, δεν µπορούν να
βλάψουν κάποιον. Μία αρκούδα όµως, χάρη στον όγκο, τα νύχια και τα δόντια της
είναι πιο φυσικό να γίνει επιθετική, να προκαλέσει και να αντιµετωπίσει τον λύκο και
τον καρχαρία:
«Μ: Όλα εγώ θα τα φάω, ακόµα και τη χήνα! Είµαι πιο δυνατή.
Π: Είµαι στη θάλασσα! Εγώ είµαι στη θάλασσα!
Μ: Σου είπα µην τα φας θα φάω εγώ όλα τα ζώα… είµαι πιο δυνατή!
Π: Όχι!».
Η µητέρα κρύβει κάποια ζώα κοντά της. Το παιδί για να της αποδείξει ότι είναι πιο
δυνατό κατορθώνει να τα πάρει πίσω. Το κατόρθωµα του αυτό να ξεγελάσει την
αρκούδα του προκαλεί χαρά, γεγονός που φαίνεται από το γέλιο του. Στη συνέχεια
αντιδρά ασκώντας σωµατική βία στην αρκούδα, η οποία βρίσκεται προ εκπλήξεως
και αντιδρά λεκτικά, «Τι κάνεις ; Με χτυπάς;». Τότε το παιδί προτρέπει τη µητέρα να
χειροδικήσει κι αυτή , «Κι εσύ θα µου ‘ριξες!» 3. Ωστόσο το παιχνίδι φαίνεται να είναι
αρκετά διασκεδαστικό για τους δύο συντρόφους, οι οποίοι γελάνε διαρκώς.
Η µητέρα εξακολουθεί να προκαλεί το παιδί «δεν βλέπεις ότι δεν µπορείς να µε
νικήσεις Φέρε µου το φαγητό µου. Λοιπόν δεν βλέπεις ότι δεν µπορείς να µε νικήσεις;»,
το παιδί γελάει και πετάει τα ζώα στο µέρος της µητέρας. Όσο η µητέρα χρησιµοποιεί
φράσεις όπως «θα σου δώσω κι άλλη µπουνιά!», «θα σε δείρω» ή διαταγές «Δώσε µου
τα ζώα µου!», το παιδί αντιδρά σε αυτές τις εντολές όχι λόγω πείσµατος, αλλά λόγω
του ότι διασκεδάζει µε αυτήν την πρωτοφανή συµπεριφορά της µητέρας του απέναντι

3 Τα λόγια του παιδιού έχουν καταγραφεί με τον τρόπο που ειπώθηκαν από το ίδιο το παιδί.
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του στο πλαίσιο του παιχνιδιού. Μόλις όµως η αρκούδα επικαλείται την πείνα της και
την ανάγκη της για φαγητό, το παιδί παραχωρεί τα ζώα που έχει στη διάθεση του
εκφράζοντας όµως ένα µικρό παράπονο:
«Μ: Αχ! Είµαι τόσο πεινασµένη.
Π: Τα ζώα σου είναι εδώ.
Π: Εγώ δεν θα έχω τίποτα µετά.»
Με αυτό το παράπονο κερδίζει τον καρχαρία, τον οποίο συνεχίζει να προκαλεί η
µητέρα του «Επιτέλους ο καρχαρίας κατάλαβε ότι δεν µπορεί να µε νικήσει και µου
έδωσε το φαγητό µου όλο». Το παιδί τότε της εξηγεί ότι θα το µοιραστούν µε µία
φράση σε «παρελθοντικό» µέλλοντα «Μαζί θα το µοιραστήκαµε!». Η µητέρα όµως
δεν πείθεται, µάλιστα εµφανίζει µία κτητική συµπεριφορά µέσα από φράσεις «Δεν
θέλω να µοιραστώ το φαγητό µου, είναι όλο δικό µου!», «αφού µου το έδωσες», «Είναι
δικό µου», «Δεν θα στο δώσω ποτέ!». Το παιδί µη µπορώντας να διαπραγµατευτεί
αυτή την ακραία και ίσως µη κατανοητή συµπεριφορά της µητέρας του προχωρά στη
δηµιουργική επίλυση του προβλήµατος χρησιµοποιώντας τη φαντασία, «Θα πάω να
φάω ένα λουκουµά!». Το ίδιο συµβαίνει και µε τα ζώα τα οποία έχει συγκεντρώσει η
µητέρα, έτσι το παιδί ανακοινώνει ότι θα φτιάξει ένα ζώο «Εγώ θα φτιάξω ένα ζώο!»
και περήφανο το δείχνει στη µητέρα του, «Να το, το ζώο µου!». Αν και η µητέρα
προσπαθεί να το πάρει από το παιδί, το παιδί δεν αφήνει περιθώρια. Έτσι η µητέρα
αναγκάζεται να χρησιµοποιήσει άλλες µεθόδους προχωρώντας στο διωγµό του
καρχαρία, το παιδί αντεπιτίθεται τόσο λεκτικά όσο και σωµατικά σπρώχνοντας την
αρκούδα:
«Μ: Όλα τα ζώα εδώ της περιοχής είναι δικά µου! Οι καρχαρίες να φύγουνε, να πάνε
αλλού!
Π: Ξουτ! Εσύ φύγε!
Μ: Καρχαρία, δεν µας τα λες καλά!
Π: Στα λέω!»
Ο καρχαρίας κρύβεται σε µία σπηλιά που το παιδί δηµιουργεί µε το σώµα του στην
προσπάθεια του να σωθεί από την αρκούδα, ενώ η αρκούδα παραµονεύοντας έξω από
τη σπηλιά χρησιµοποιεί ως επιθετική συµπεριφορά τον ήχο του γρυλίσµατος και τον
λόγο «Θα σπάσω την πόρτα». Η σπηλιά βρίσκεται ανάµεσα στα πόδια του παιδιού,
144

που κάθεται οκλαδόν και µαζεµένο. Είναι κωµικό το γεγονός ότι το παιδί, ενώ
προσπαθεί να σωθεί από την αρκούδα, την βοηθάει ταυτόχρονα καθοδηγώντας την
στο πιο τρωτό σηµείο της σπηλιάς, που θα µπορούσε να «σπάσει» για να εισέλθει στη
σπηλιά, «Εδώ θα χτύπησες». Πιθανόν αυτό συµβαίνει λόγω της διασκέδασης που του
προκαλεί αυτό το είδος παιχνιδιού, όπως και το γεγονός ότι αντιλαµβάνεται την
συµπεριφορά αυτή ως µη πραγµατική.
Το παιδί χρησιµοποιεί και πάλι τη φαντασία του και τη δηµιουργικότητα του, ώστε να
κατατροπώσει την αρκούδα, αρχικά µε σπαθιά, στη συνέχεια µε πιστόλι και τέλος µε
βόµβα. Αφού ρίχνει και το τελευταίο του όπλο, τη βόµβα, βάζει και τους τίτλους
τέλους στο παιχνίδι τους ανακοινώνοντας στην αρκούδα ότι έχασε τη ζωή της µε τη
φράση «Πέθανες!». Αυτή η φράση δεν σηµατοδοτεί µόνο το τέλος του παιχνιδιού,
αλλά και την ανάδειξη του ισχυρότερου ζώου, του νικητή του παιχνιδιού, που δεν
είναι άλλος από το ίδιο το παιδί.
iv. Ανάλυση βιντεοσκοπηµένου παιχνιδιού
Μοναχικό Παιχνίδι:
Ο Νικόλας αρχίζει το παιχνίδι του χωρίς να παρατηρήσει όλα τα ζώα, µε τον
καρχαρία και το ψάρι που του κίνησαν αρχικά την περιέργεια. Με όσα ζώα κι αν
ασχοληθεί πάντα στο τέλος καταλήγει µε τον καρχαρία και το ψάρι στα χέρια, την
αρχική του επιλογή, που πιθανόν του παρέχει ασφάλεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι
επιλέγει ένα δυνατό κι επικίνδυνο ζώο από τη µία κι απ’ ην άλλη ένα αδύναµο ζώο
που µάλιστα επιθυµεί να το ταΐσει στο πρώτο. Στο παιχνίδι του εµφανίζονται στοιχεία
επιθετικότητας του καρχαρία (π.χ. πετάει τα ζώα, κουτουλάει), κάποιοι ιδιαίτεροι ήχοι
(π.χ. ήχος µηχανής, «Ταµπατου,,λαλα..τατα..», «κλ, κλ, κλ»), κι ελάχιστα ο λόγος
(π.χ. «Φάε ψάρι!»). Πρόκειται για ένα παιχνίδι που βασίζεται στην αλληλουχία
κινήσεων χωρίς όµως να έχουν συνοχή µεταξύ τους. Πιθανόν να δυσκολεύεται να
παίζει χωρίς συµπαίκτες, καθώς µόλις εισέρχεται η µητέρα στο παιχνίδι το παιχνίδι
αποκτά δοµή και συνοχή, που συχνά ενισχύεται από το παιδί. Αυτό φαίνεται και από
την ανάγκη του για περισσότερη επικοινωνία µε την ερευνήτρια, «Κάνε κι άλλη
ερώτηση!».
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Συνεργατικό παιχνίδι:
Όσον αφορά το παιχνίδι µε τη µητέρα του είναι ιδιαιτέρως δεκτικός κι
επικοινωνιακός. Η στάση της µητέρας απέναντι στο παιδί θα µπορούσε να
χαρακτηριστεί ως φιλική και δηµοκρατική απέναντι στον συµπαίκτη της, καθώς
ζητάει την άδεια του παιδιού για να παίξουν µαζί, αλλά και για να παίξει µε κάποιο
από τα ζώα. Έτσι, το παιδί αντιδρά θετικά, παραχωρεί παιχνίδια µε τη θέληση του και
δείχνει να απολαµβάνει το παιχνίδι. Καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού όµως έχει
στη διάθεση του το ισχυρότερο από τα ζώα που του έχουν δοθεί σύµφωνα µε τις
δηλώσεις του. Συχνά προσπαθεί να κατευθύνει το παιχνίδι όπως ήδη έχει ειπωθεί
παραπάνω, κατευθύνοντας µε εντολές τη συµπεριφορά της µητέρας του. Η µητέρα
δέχεται τις εντολές και τις εκτελεί θέτοντας όµως µε ερωτήµατα τις δικές της
κατευθύνσεις στο παιχνίδι, «Θα ήταν καλή φάλαινα; Και ποιος θα ήτανε ο κακός;».
Με έναν τέτοιο τρόπο η µητέρα τοποθετεί έναν κακό στο σενάριο της ιστορίας, ο
οποίος σύµφωνα µε το παιδί είναι ο λύκος. Το παιδί θα παίζει από την µία τον δυνατό
καρχαρία κι από την άλλη τον κακό λύκο, δύο ισχυρούς και δυναµικούς χαρακτήρες.
Χαρακτηριστικό είναι ότι το παιδί στον ερώτηση περί επικινδυνότητας απάντησε
µόνο τον καρχαρία, ενώ µόλις ακούστηκε η λέξη κακός στο µυαλό του εµφανίστηκε ο
λύκος. Γεγονός που αποδεικνύει την επιρροή των κοινωνικών προτύπων.
Παρατηρείται ότι κάποια ζώα έχουν παρεξηγηθεί κι έχουν εντυπωθεί στο µυαλό του
µικρού παιδιού όχι ως επικίνδυνα ζώα που µπορούν να βλάψουν τον άνθρωπο λόγω
ενστίκτων, αλλά ως κακοήθη, µε συνειδητή θέληση να κάνουν κακό. Αυτό συµβαίνει
και µε τις λέξεις «βοήθεια» και «φίλος», όπου το παιδί παρά το ότι είναι ένας
επικίνδυνος χαρακτήρας κι ότι αρχικά το ψάρι είχε χρησιµοποιηθεί ως τροφή για
αυτόν, τώρα βοηθάει και σώζει το ψάρι από την αρκούδα. Θα µπορούσε να
υποστηρίξει κάποιος ότι µε τη λέξη φίλος ενεργοποιούνται τα κοινωνικά πρότυπα κι
οι εµπειρίες που έχει το παιδί µέχρι τώρα, και καθώς σύµφωνα µε τα κοινωνικά
πρότυπα οι φίλοι βοηθάνε το παιδί δηλώνει µε σαφήνεια ότι θα βοηθήσει το ψάρι, ως
ισχυρότερο από τη φάλαινα, προτού ακόµα η µητέρα το εκφράσει µε σαφήνεια.
Με την είσοδο του λύκου στο παιχνίδι η µητέρα αποφασίζει να προκαλέσει το
παιδί αναλαµβάνοντας όµως τον ρόλο του θύµατος, ένα γουρούνι που κινδυνεύει από
το λύκο. Με αυτόν τον τρόπο το παιδί αναλαµβάνει το ρόλο του θύτη, παίζει τον
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κακό στα µάτια της µητέρας. Ενώ µέχρι τώρα η µητέρα έπαιζε µε ήρεµα ζώα, όπως το
ψάρι και το γουρούνι, προκαλώντας έµµεσα την επιθετική συµπεριφορά του παιδιού,
µόλις παίρνει στα χέρια της την αρκούδα γίνεται κτητική, κι επιθετική προς όλα τα
ζώα δηλώνοντας ότι θα τα φάει όλα κι ότι όλα της ανήκουν. Σε αυτή τη συµπεριφορά
το παιδί αντιδρά θετικά και µάλιστα δείχνοντας να διασκεδάζει αυτή την πρωτόγνωρη
συµπεριφορά της µητέρας του, παραχωρώντας της µάλιστα τα ζώα. στη συνέχεια
όµως η κτητικότητα που εµφανίζει η αρκούδα γίνεται πρόβληµα για το παιδί το οποίο
µένει χωρίς παιχνίδια, εκφράζοντας το µάλιστα µε παράπονο και ζητώντας από τη
µητέρα του να τα µοιραστούν. Παρατηρούµε ότι µέσα σε ένα παιχνίδι επιθετικότητας
και οι δύο παίκτες χάνουν και κερδίζουν πράγµατα, έτσι µαθαίνουν βιωµατικά πόσο
χρήσιµο είναι να µοιραζόµαστε. Με το να µην υποχωρεί η µητέρα το παιδί
αναγκάζεται να καταφύγει σε άλλη λύση, να δηµιουργήσει ζώο ή να ταΐσει τον
καρχαρία του µε κάτι άλλο, όπως έναν «λουκουµά». Θα µπορούσε να υποστηρίξει
κάποιος ότι το παιδί οδηγείται µέσα από την επιθετική συµπεριφορά της µητέρας στη
δηµιουργική επίλυση του προβλήµατος. Σε κάθε περίπτωση όµως το παιδί
αντιλαµβάνεται ότι η συµπεριφορά της µητέρας του δεν είναι πραγµατική, καθώς και
την προτρέπει να χρησιµοποιήσει βία, αλλά και την βοηθάει να αντιµετωπίσει
προβλήµατα που προκαλεί το παιδί στο παιχνίδι, «Κι εσύ θα µου ‘ριξες!», «Εδώ θα
χτύπησες». Γίνεται αντιληπτό ότι σε αυτή την ηλικία το παιδί δεν έχει αναπτυχθεί
ακόµα ηθικά. Ωστόσο διακρίνεται µία ίσως αίσθηση δικαίου ή µάλλον περισσότερο
τιµωρίας.
Το παιχνίδι ολοκληρώνεται µε το παιδί να χρησιµοποιεί και πάλι τη φαντασία
και τη δηµιουργικότητα του, ώστε να κατατροπώσει την αρκούδα, αρχικά µε σπαθιά,
στη συνέχεια µε πιστόλι και τέλος µε βόµβα, αντικείµενα που το παιδί συναντά στην
οθόνη κάποιου ηλεκτρονικού υπολογιστή, την τηλεόραση, τον κινηµατογράφο ή το
σχολείο µέσα από εθνικές γιορτές και σε καταστήµατα παιχνιδιών. Τα όπλα αυτά για
το παιδί εκφράζουν τη δύναµη, τον αγώνα, την πάλη, την επιβίωση χωρίς να γνωρίζει
πόσο µπορούν να βλάψουν τον άνθρωπο. Με τη ρίψη της βόµβας και τη φράση
«Πέθανες!» του παιδιού που απευθύνεται στη µητέρα το παιχνίδι ολοκληρώνεται,
καθώς η αρκούδα χάνει τη ζωή της. Το παιδί υπερισχύει στο παιχνίδι και
ανακηρύσσεται νικητής του παιχνιδιού.
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8.1.2.3 Η Κωνσταντίνα (ΚΝΣ)
i. Ερωτηµατολόγιο σχολικής- κοινωνικής επάρκειας
Η Κωνσταντίνα είναι ένα κορίτσι 6 ετών και 3 µηνών που φοιτά σε δηµόσιο
νηπιαγωγείο της πόλη του Ηρακλείου Κρήτης κοντά στην περιοχή που κατοικεί.
Στο ερωτηµατολόγιο για την αξιολόγηση των κοινωνικών δεξιοτήτων που
συµπληρώθηκε από τη νηπιαγωγό της, η Κωνσταντίνα σηµείωσε αρκετά υψηλό
ποσοστό. Συγκεκριµένα:
Κριτήριο Σχολικής-Κοινωνικής Επάρκειας
Εξωτερικευµένες Αντιδράσεις

37/ 40

Προσαρµοστικές Αντιδράσεις

41/48

Εσωτερικευµένες Αντιδράσεις

24/32

Συνολική Βαθµολογία

102/120

Γνωριµία µε την εκπαιδευτικό ένα ολόκληρο σχολικό έτος.
Σε γενικές γραµµές η Κωνσταντίνα εµφανίζεται ως ένα παιδί που πάει
χαρούµενο στο σχολείο και δεν προκαλεί προβλήµατα στη λειτουργία της τάξης,
καθώς υπακούει στους κανόνες του σχολείου και σπάνια εµπλέκεται σε διενέξεις µε
άλλα παιδιά. Ακόµη όµως και σε αυτές τις περιπτώσεις θα διεκδικήσει το δίκιο της τις
περισσότερες φορές και θα προστατέψει τον εαυτό της χωρίς να αντιδράσει βίαια ή
να καταστρέψει τα αντικείµενα των άλλων. Πρόκειται για ένα παιδί που ξεπερνάει
σύντοµα τον

θυµό του. Ενώ διαθέτει ενσυναίσθηση, αφού ενδιαφέρεται για τα

συναισθήµατα των άλλων. Έτσι είναι ένα αποδεκτό παιδί από τους συνοµηλίκους
του, που προτιµάει να παίζει µε άλλα παιδιά και δεν συµµετέχει τόσο συχνά σε
παιχνίδια ρόλων. Δεν εµφανίζει σηµάδια προσκόλλησης ή εξάρτησης σε αυτά.
Ωστόσο είναι προσκολληµένο σε µεγάλο βαθµό στη νηπιαγωγό.
Πιο συγκεκριµένα για τη σχέση της µε τη νηπιαγωγό υπάρχουν λίγες
περιπτώσεις, στις οποίες αρνείται να κάνει αυτό που της προτείνεται ή δεν απαντάει
όταν της απευθύνεται ο λόγος, διατηρώντας πάντα την βλεµµατική επαφή. Σε καµία
περίπτωση δεν αντιµιλάει ούτε φέρεται άσχηµα. Αρκετά συχνά αντιδράει στην
καθοδήγηση της παιδαγωγού. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η απάντηση σε αυτό το
τελευταίο ερώτηµα δεν συµπίπτει µε τις απαντήσεις στα υπόλοιπα ερωτήµατα,
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πιθανόν να πρόκειται για παρερµηνεία του νοήµατος της ερώτησης. Άλλο ένα σηµείο
που είναι τόσο σαφές στις απαντήσεις της νηπιαγωγού είναι αν το παιδί εµφανίζει ή
όχι άγχος, καθώς στο ένα ερώτηµα αναφέρεται ότι το παιδί δεν κλαίει και δεν
παραπονιέται ποτέ, αλλά σε αντίστοιχο ερώτηµα µε διαφορετική διατύπωση, «24.
Παρουσιάζει άγχος (κλαίει, παραπονιέται για ενοχλήσεις, δυσανασχετεί)», αναφέρεται
ότι το παιδί αντιδράει µε αυτό τον τρόπο σε ορισµένες περιπτώσεις εκφράζονται
µάλιστα και φοβίες. Σε γενικές γραµµές η σχέση τους φαίνεται να είναι µία σχέση
εµπιστοσύνης, καθώς είναι σε θέση να συζητάει µαζί της όσα την απασχολούν.
Αναφορικά µε τους γονείς φαίνονται αρκετά ευχαριστηµένοι µε το παιδί τους
και καθόλου αγχωµένοι µε τις επιδόσεις του. Οι αντιδράσεις τους απέναντι στο παιδί
δεν χαρακτηρίζονται από υπερπροστασία. Ενώ φαίνεται ότι αφιερώνουν πολύ χρόνο
µε το παιδί τους.
ii. Συνέντευξη µητέρας
Στη συνέντευξη που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας η µητέρα
ανέφερε ότι δεν αφιερώνει συχνά χρόνο στο παιχνίδι µε το παιδί της, συγκεκριµένα
παίζουν δύο ώρες την εβδοµάδα. Τα παιχνίδια που προτιµούν είναι κυρίως τα
επιτραπέζια, ενώ σπάνια ασχολούνται µε τα παιχνίδια ρόλων, των οποίων η
θεµατολογία αντλείται από την οικογένεια, την κουζίνα, όπως εστιατόριο, και την
προετοιµασία του φαγητού γενικότερα. Άλλη µία αγαπηµένη ασχολία µητέρας και
κόρης αποτελούν οι κατασκευές.
Η µητέρα υποστηρίζει ότι το παιχνίδι τους είναι οργανωµένο κι έχει δοµή,
όπως επίσης και κανόνες. Αν και τις περισσότερες φορές το παιχνίδι των δύο
συµπαικτών ολοκληρώνεται και χαρακτηρίζεται από πληρότητα, υπάρχουν
περιπτώσεις που υπόκειται σε συνεχείς εναλλαγές. Σε καµία περίπτωση όµως το
παιχνίδι δεν στερείται κανόνων, ενώ και τόσο η µητέρα όσο και το παιδί ανταλλάζουν
ιδέες διαµορφώνοντας από κοινού την πορεία του παιχνιδιού.
Η µητέρα αναφέρει ότι το παιδί σπάνια εκδηλώνει ανεπιθύµητες
συµπεριφορές στο παιχνίδι, αλλά όταν συµβαίνει δηλώνει τη δυσαρέσκεια της και
αποχωρεί από το παιχνίδι. Συγκεκριµένα πιστεύει ότι µόνο άθελα του, «κατά λάθος»
όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, θα µπορούσε να κάνει κάποια κίνηση που δεν της
αρέσει. Τότε θα αντιδράσει και το παιδί είτε θα στεναχωρηθεί και θα σταµατήσει είτε
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θα συνεχίσει το πείραγµα, ανάλογα µε τη διάθεσή του. Ενώ πρόκειται για ένα παιδί
που φροντίζει και προσέχει τα παιχνίδια του, αν κατέστρεφε κάποιο αντικείµενο κατά
τη διάρκεια του παιχνιδιού, η µητέρα εικάζει ότι το παιδί θα προθυµοποιούνταν να
επανορθώσει µετά την έκδηλη απογοήτευση της.
iii. Περιγραφή βιντεοσκοπηµένου παιχνιδιού
Το παιδί φαίνεται χαρούµενο µε την παρουσία της ερευνήτριας, ενώ δεν
δείχνει κανένα ενδιαφέρον για την κάµερα που υπάρχει στον χώρο. Με την προτροπή
της ερευνήτριας ανοίγει το κουτί όπου περιέχονται τα ζώα, τα πιάνει ένα, ένα κι
αναπαράγει ήχους γρυλίσµατος. Αφού της δίνεται χρόνος να τα επεξεργαστεί, τίθεται
το ερώτηµα «Ποιο ζώο από αυτά θεωρείς επικίνδυνο;» από την ερευνήτρια. Το παιδί
απαντάει µε αµεσότητα δείχνοντας παράλληλα τα ζώα, τον καρχαρία και το δελφίνι.
Ωστόσο τα ονοµάζει κροκόδειλο και φάλαινα, αντίστοιχα. Η ερευνήτρια σε µία
προσπάθεια να αντιληφθεί αν το παιδί γνωρίζει τα ζώα που επέλεξε και απλά
µπερδεύτηκε στην ονοµασία τους, προσπαθεί να συνεχίσει τη συζήτηση µαζί του. Η
διάθεση του όµως για παιχνίδι υπερτερεί κι έτσι το παιδί δεν συµµετέχει στη
συζήτηση.
Το παιχνίδι του παιδιού ξεκινά επιθετικά. Ο καρχαρίας σε ρόλο κροκόδειλου
επιτίθεται στα ζώα και γρυλίζει. Τελικά τρώει όλα τα ζώα µε τη σειρά, ενώ
παράλληλα µιµείται τον ήχο που κάνει ένα άνθρωπος όταν τρώει και µασάει την
τροφή του. Το παιδί ολοκληρώνει το παιχνίδι αυτό µε χιουµοριστικό τρόπο που του
προσφέρει γέλιο, «Μµµ.. µία µπουκιά! Το κατάπιε, χόντρυνε!». Πιθανόν να µην είχε
κάποια ιδέα για τη συνέχεια του παιχνιδιού αυτού ή να µην ήταν ικανοποιηµένο µε
την τροπή που πήρε το παιχνίδι κι έτσι αµέσως µετά το γέλιο δηλώνει ότι θα παίξει
κάτι άλλο. Η δήλωση αυτή φαίνεται να απευθύνεται στο ίδιο το παιδί, καθώς δεν
διατηρείται καµία οπτική επαφή µε την ερευνήτρια.
Το νέο παιχνίδι του παιδιού δεν είναι άλλο από το κρυφτό. Η αγελάδα και το
γουρούνι κατέχουν αυτή τη φορά ενεργούς ρόλους. Το γουρούνι συστήνεται στην
αγελάδα µε τη λεπτή φωνούλα που του έδωσε το παιδί. Η αγελάδα από την άλλη
πλευρά µε την βαθιά και χοντρή φωνή που διαθέτει προτείνει να παίξουν κρυφτό. Αν
και η φωνή της δείχνει κάποια αργοπορία, αυτή δηλώνει ότι είναι πολύ γρήγορή στο
κρυφτό, πράγµα αντίθετο µε την πραγµατικότητα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι µέσα στο
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παιχνίδι το παιδί µπερδεύει τις φωνές που έχει αποδώσει στα ζώα και προσπαθεί να
το διορθώσει κάνοντας κάποιες διαπιστώσεις, όπως «Είπε το γουρουνάκι», ενώ
χρησιµοποιεί και την περιγραφή της δράσης µέσα στη δράση, «Κρύβεται η αγελάδα,
µετράει το γουρουνάκι!». Φαίνεται ακόµη να διαχωρίζει τον εαυτό της από τα ζώα, να
κατέχει δηλαδή και η ίδια έναν ρόλο στο παιχνίδι, καθώς η ίδια χρησιµοποιεί τη φωνή
της και προσκαλεί τα υπόλοιπα ζώα να παίξουν, όχι κάποιο από τα δύο ζώα που
ξεκίνησαν να παίζουν κρυφτό. Ενώ ο καρχαρίας αρνείται την πρόσκληση, όλα τα ζώα
αποδέχονται να παίξουν. Η φωνή κάθε ζώου διαφέρει. Στην άρνηση του καρχαρία να
παίξει, το παιδί αντιδρά λέγοντας «Εσύ φύγε!», ίσως η πρόσκληση δεν απευθυνόταν
τελικά σε όλα τα ζώα ή δεν ήθελε να συµµετέχει στο παιχνίδι αυτό το επικίνδυνο ζώο.
Επιπλέον αφαιρεί δύο ακόµη ζώα, το δελφίνι και το ψάρι αναφέροντας ότι δεν
µπορούν να κολυµπήσουν στη στεριά, εποµένως δεν µπορούν και να παίξουν. Το
παιδί µέσα στο παιχνίδι του προχωρά σε καταµέτρηση των ζώων στα ελληνικά και
στη συνέχεια µετράει στα αγγλικά για να κρυφτούν. Τα ζώα απαντούν µε τη φωνή
τους η κότα «κοκό», ο σκύλος «γουφ γουφ» κλπ. Κάποια στιγµή σταµατάει το
παιχνίδι και απευθύνεται στην ερευνήτρια ρωτώντας της γιατί δεν έραψε πόδια στην
κότα. Ωστόσο η απάντηση δίνεται από το ίδιο το παιδί, ότι δεν είχε πορτοκαλί
ύφασµα και η ερευνήτρια απλώς επιβεβαιώνει την απάντηση αυτή χωρίς να αφήσει
περιθώριο για συζήτηση, ώστε να µην αφαιρεθεί το παιδί από το παιχνίδι του. Όσον
αφορά τη διαδικασία του κρυφτού το παιδί φαίνεται να γνωρίζει τους κανόνες, καθώς
αναφέρει ότι τα φυλάει το ζώο που είδε πρώτο, αλλά δεν τους τηρεί. Ενώ πρώτα είδε
το σκυλάκι, αναφέρει ότι είδε πρώτα το αρκουδάκι και το βάζει να τα φυλάει.
Προφανώς εξυπηρετείται καλύτερα η πορεία που θέλει να δώσει στο παιχνίδι του.
Στη συνέχεια το παιδί προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή της ερευνήτριας ζητώντας
βοήθεια, ενώ αρχικά δεν της έδωσε σχεδόν καθόλου σηµασία. Θα µπορούσε να πει
κάποιος ότι προσπαθεί να την εµπλέξει στο παιχνίδι του ή ότι αναζητά έναν
συµπαίκτη, «Μπορείς να µου πεις που πήγαν , κοριτσάκι; Ε, µπορείς;». Η ερευνήτρια
ανταποκρίνεται στην προσπάθεια αυτή «Δεν µπορώ να µαρτυρήσω τους φίλους µου!».
Το παιδί τότε προσπαθεί να την καθοδηγήσει αρχικά µε τη φωνή της αρκούδας
«Γιατί; Θέλω να τους βρω! Δεν τους βρίσκω!» και στη συνέχεια µε τη δική του «Θα
είπες εντάξει!». Η ερευνήτρια δεν αποκρίνεται, έτσι το παιδί απαντά στη θέση της
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λέγοντας «Εντάξει».

Το µοναχικό παιχνίδι ολοκληρώνεται µε τη φράση «Σας

βρήκα!».
Η µητέρα εισέρχεται στο χώρο. Το παιδί της ζητάει να κλείσει τα µάτια κι η
µητέρα ανταποκρίνεται σε αυτήν την εντολή. Στη συνέχεια µε τη φράση «Μάτια,
µάτια!» ανοίγει τα µάτια της κι αντικρίζει τα ζώα. Το παιδί ρωτάει τη µητέρα τι είναι
κάθε ζωάκια, σαν να ελέγχει τις γνώσεις της. Αυτό το γεγονός προδίδει τις ήδη
υπάρχουσες εµπειρίες του παιδιού ίσως από το χώρο του σχολείου ή γενικότερα από
τις κοινωνικές του συναναστροφές. Η µητέρα απαντάει και το παιδί διορθώνει όπου
δεν συµφωνεί. Η µητέρα αναφέρει τον καρχαρία και το παιδί δεν διορθώνει, άρα
προηγουµένως δεν θυµόταν το όνοµα του ζώου. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η
αντίδραση του παιδιού στην προσπάθεια του να βοηθήσει τη µητέρα του, όταν
µπερδεύεται, µιµούµενο φωνές ζώων. Στη συνέχεια το παιδί εµφανίζει κάποιες
αρχηγικές τάσεις λέγοντας στη µητέρα ακριβώς τι θα παίξουν:
«Π: Εγώ θα είµαι η δασκάλα, θα παίξουµε δηλαδή…
Μ: Εγώ θέλω τον καρχαρία… Να πάρω την αρκούδα;
Π: Διάλεξε κάτι εκτός από τα γκρίζα και αυτά που κολυµπάνε.
Μ: Τα θέλεις εσύ αυτά; Δεν πειράζει θα πάρω την αρκούδα.
Π: Ωραία! Θα ψάξεις να βρεις τους φίλους σου, θα παίξουµε κρυφτό! Μετράς,
µπαίνεις µέσα στο κουτί…»
Η µητέρα αντιδρά δηλώνοντας ότι θα παίξει όπως θέλει η ίδια, όµως το παιδί
συνεχίζει να της εξηγεί πώς θα παίξουν και τελικά ενδίδει. Όχι όµως για πολύ καθώς
το κρυφτό καταλήγει σε κυνήγι για την κάλυψη των βιολογικών αναγκών της
αρκούδας, µε την οποία παίζει η µητέρα, «Μ: Α! Είµαι µια πολύ πεινασµένη αρκούδα!
Α! Ποιον να φάω σήµερα; Πού είναι η γατούλα να τη φάω!». Στο παιδί φαίνεται να
µην αρέσει αυτή η ιδέα έτσι προσπαθεί να αποτρέψει τη µητέρα του ή να την
καθοδηγήσει σε αυτό που το ίδιο επιθυµεί, «Π: Γατούλα; Δεν είναι εδώ στο παιχνίδι!
Συνεχίζεις…». Η µητέρα όµως επιµένει και τότε το παιδί εξακολουθεί να απαντάει
αρνητικά τονίζοντας της ότι δεν µπορεί να φάει τα ζώα, καθώς είναι ζωντανά. Αν το
σκεφτούµε το επιχείρηµα του παιδιού δεν είναι άτοπο, καθώς η µέχρι τώρα εµπειρία
του του έχει δείξει ότι οι άνθρωποι µαγειρεύουν το φαγητό τους προτού το φάνε,
εποµένως για να φάµε κάτι απαραίτητη προϋπόθεση είναι αυτό να µην είναι ζωντανό.
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Στη συνέχεια η αρκούδα επιθυµεί να ψάξει στη σπηλιά, όπου πιστεύει ότι θα βρει ζώα
να φάει, όµως το παιδί τη διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχουν ζώα εκεί, γιατί δεν
κρύβονται, αν και τα ζώα αρχικά έπαιζαν κρυφτό. Η µητέρα επιµένει και τελικά
δηλώνει ότι θα φάει το παιδί. το παιδί ενοχληµένο της τονίζει ότι δεν µπορεί να το
φάει. Η µητέρα δεν τα παρατάει, τώρα επιθυµεί να φάει την «στρουµπουλή» αγελάδα,
όµως το παιδί την πληροφορεί ότι δεν µπορεί να φάει κάτι στρουµπουλό. Η µητέρα
επιµένει και το παιδί της λέει να φάει όλα τα ζώα τότε, σαν µία παραίτηση από το
παιχνίδι. Όταν όµως η µητέρα δείχνει αναποφάσιστη ως προς το ζώο µε το οποίο θα
ξεκινήσει το φαγοπότι, το παιδί υψώνει τη φωνή του «Π: Δεν ακούς; Δεν θα έτρωγες!
Θα πεις σας βρήκα!». Μέσα σε αυτή τη φράση του παιδιού κρύβεται η αγανάκτηση
του µε τη µητέρα του η οποία δεν µπορεί να καταλάβει απλούς κανόνες παιχνιδιού.
Στην προσπάθεια του το παιδί να συνεχίσει το κρυφτό που είχε ξεκινήσει, επιτρέπει
στην αρκούδα να φάει κάποια ζώα, ενώ στη συνέχεια µάλιστα την δωροδοκεί µε
φαγητό:
«Π: Αυτά τα τρία θα τα είχες φάει! Πήγαινε να φυλάς!
Μ: Η κοιλιά µου γέµισε! Αλλά χωράει ακόµα.. Λέω να φάω και µία κοτούλα.
Π: Πρέπει να ξαναφυλάς, για να φας την κοτούλα!»
Καθώς το παιχνίδι συνεχίζεται, γίνεται αντιληπτό ότι η δωροδοκία δεν είναι απλώς
ένας τρόπος να κατευθύνει το παιχνίδι, όπως αυτό επιθυµεί, αλλά και τρόπος να γίνει
αυτό διασκεδαστικό, καθώς η συµπεριφορά της µητέρας είναι πρωτόγνωρη και
κωµική, γεγονός που τελικά αρέσει στο παιδί. Έτσι κρύβει την κότα µέσα στην
παντόφλα του κι ενώ η µητέρα την αναζητά, αυτό γελάει, της παραχωρεί άλλα ζώα,
όπως τον σκύλο, ή την προκαλεί να φάει άλλα ζώα µε ειρωνικό τόνο στον λόγο του,
«Π: Σιγά µην µπορείς να µε πιάσεις, να µε φας!». Η αρκούδα θυµώνει και το παιδί
διασκεδάζει µε την κατάσταση που επικρατεί, αφού έχει πλέον τον έλεγχο του
παιχνιδιού «Εσύ δεν θα µπορούσε να πετάς!», «Έχει νεραϊδόσκονη, ενώ εσύ δεν θα
είχες!», «Δεν θα βρήκες (νεραϊδόσκονη)!». Το παιδί διασκεδάζει τόσο πολύ το
παιχνίδι αυτό, που όταν η µητέρα φαίνεται να κουράζεται και να επιθυµεί να
εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια, για να πιάσει το ζώο µε το οποίο παίζει το παιδί,
εκείνο την πλησιάζει κάνοντας γκριµάτσες. Με αυτό τον τρόπο καταλήγουν να
παλεύουν στον αέρα και το παιδί να κερδίζει σε πρώτη φάση λέγοντας µάλιστα τη
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µητέρα του τη φράση «Θα σε σκότωσα!». Το παιδί όµως απολαµβάνει τόσο το
παιχνίδι αυτό, που αποφασίζει και δίνει την εντολή στην αρκούδα να «αναστηθεί» για
να συνεχίσουν, «Εντάξει! Θα ξανασηκώθηκες! Θα ήρθες εδώ γρήγορα.». Είναι φανερό
ότι τώρα που έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού, το παιχνίδι αυτό είναι πιο
διασκεδαστικό, ενώ αυτή η ασυνήθιστη συµπεριφορά της µητέρας προκαλεί το γέλιο.
iv. Ανάλυση βιντεοσκοπηµένου παιχνιδιού
Μοναχικό παιχνίδι:
Ξεκινώντας µε το µοναχικό παιχνίδι του παιδιού, επιλέγεται ένα δυνατό κι
επικίνδυνο ζώο που καταβροχθίζει όλα τα ζώα και παχαίνει, έτσι το παιχνίδι
ολοκληρώνεται. Ίσως αυτό το παιχνίδι να αποτελούσε ένα στάδιο παρατήρησης και
γνωριµίας µε τα ζώα που του έχουν δοθεί, ίσως όµως να είναι και αποτέλεσµα της
ερώτησης της ερευνήτριας. Πιο συγκεκριµένα το παιδί κλήθηκε να βρει ένα
επικίνδυνο ζώο, το οποίο τώρα οφείλει να δικαιολογήσει τον «τίτλο» που του δόθηκε,
γίνεται λοιπόν µία σύντοµη παρουσίαση της δύναµης του απέναντι στα άλλα ζώα και
το παιχνίδι ολοκληρώνεται. Εποµένως το παιδί δηλώνει ότι θα αλλάξει παιχνίδι κι
επιλέγει ένα οµαδικό παιχνίδι, όπως είναι το κρυφτό. Στην επιλογή των ζώων που
συµµετέχουν στο παιχνίδι ακολουθείται δηµοκρατική διαδικασία, καθώς το παιδί
ρωτάει ποιος επιθυµεί να συµµετέχει. Όλα τα ζώα εκτός του καρχαρία απαντούν
καταφατικά, µε διαφορετική φωνή το καθένα, ενώ το ίδιο το παιδί διαχωρίζει τον
εαυτό του απ’ αυτά ως ξεχωριστό πρόσωπο στο παιχνίδι, παρόλο που αυτό κινεί τα
νήµατα. Αυτό γίνεται αντιληπτό από το γεγονός ότι κάθε ζώο διαθέτει διαφορετική
φωνή ανάλογα µε το µέγεθος του, ενώ το παιδί µιλάει µε τη δική του φωνή. αν και
αρχικά ρωτάει ποια ζώα θέλουν να παίξουν, στη συνέχεια αποκλείει το δελφίνι και το
ψάρι, καθώς δεν µπορούν να κολυµπήσουν στη στεριά, ενώ στον καρχαρία που έχει
απαντήσει αρνητικά φέρεται µε αγένεια διώχνοντας τον, πιθανόν λόγω της
επικινδυνότητας που τον διακρίνει. Αν και φαίνεται να γνωρίζει καλά τους κανόνες
του κρυφτό, δεν τους τηρεί, γιατί αυτό δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες του παιχνιδιού,
άλλωστε είναι παιχνίδι, παίζει µόνη της, εποµένως δεν θα κριθεί από κάποιον, µπορεί
να παίξει όπως η ίδια επιθυµεί. Αναφέρει όµως ότι τα φυλάει το σκυλάκι γιατί το είδε
πρώτο, ενώ δεν ήταν αυτό το ζώο που είδε πρώτο. Ίσως για να δικαιολογηθεί στον
εαυτό της, σαν ένα ζήτηµα ηθικής. Το παιχνίδι ολοκληρώνεται µε το παιδί να
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προσπαθεί να εµπλέξει την ερευνήτρια στο παιχνίδι του, αλλά και να καθοδηγήσει τις
απαντήσεις της, όταν όµως αυτό δεν επιτυγχάνεται, το παιδί απαντά στη θέση της
ερευνήτριας και το παιχνίδι του στέφεται µε απόλυτη επιτυχία, αφού ανακαλύπτει
όλους τους φίλους του και τις κρυψώνες τους.
Γενικότερα, το παιδί εµφανίζει τάσεις για καθοδήγηση και κυριαρχία τόσο
στο µοναχικό όσο και στο συντροφικό παιχνίδι, όπως αυτό λαµβάνει χώρα στην
συγκεκριµένη περίπτωση.
Συνεργατικό Παιχνίδι:
Το παιχνίδι µε τη µητέρα ξεκινά µε τη γνωριµία των ζώων µε τη µητέρα.
Ωστόσο η γνωριµία αυτή πραγµατοποιείται µε έναν ιδιαίτερο τρόπο, µε τον έλεγχο
των γνώσεων της µητέρας όσον αφορά τα ζώα. Το παιδί της ζητάει να κλείσει τα
µάτια µε τη φράση «Μάτια, µάτια!» να τα ανοίξει. Ενώ συνήθως οι µητέρες ρωτάνε
τα παιδιά, αυτή τη φορά το παιδί ρωτάει τη µητέρα ,γεγονός που δείχνει τις ήδη
υπάρχουσες εµπειρίες του παιδιού ίσως από το χώρο του σχολείου ή γενικότερα από
τις κοινωνικές του συναναστροφές. Μάλιστα το παιδί διορθώνει όπου δεν συµφωνεί ή
βοηθάει τη µητέρα του, όταν µπερδεύεται, αναπαράγοντας φωνές ζώων. Η µητέρα
αναφέρει τον καρχαρία και το παιδί δεν διορθώνει, άρα προηγουµένως δεν θυµόταν
το όνοµα του ζώου. Στη συνέχεια γίνεται σαφής η κοινωνική επιρροή που έχει δεχτεί
το παιδί µέσα από τη φράση «Εγώ θα είµαι η δασκάλα, θα παίξουµε δηλαδή…». Αξίζει
να αναφερθεί ότι το παιδί ενοχλείται όταν η µητέρα δεν ακολουθεί τις οδηγίες του,
όπως επίσης κι από την προσπάθεια της µητέρας να καθοδηγήσει το παιχνίδι,
παρουσιάζοντας άρνηση σε ό,τι αυτή προτείνει δίνοντας µάλιστα κι επιχειρήµατα,
«Αυτά δεν µπορείς! Αυτά είναι ζωντανά! Τα ζωντανά δεν µπορείς!», «Όχι! Δεν µπορείς
να φας κάτι στρουµπουλό!», «Μα δεν µπορείς να µε φας!», και «Δεν ακούς; Δεν θα
έτρωγες! Θα πεις σας βρήκα!». Ωστόσο η µητέρα επιµένει να µην ακολουθεί τους
κανόνες του παιχνιδιού, πιθανόν γιατί η εντολή που της έχει δοθεί είναι να έχει µία
επιθετική συµπεριφορά. Η επιθετική αυτή συµπεριφορά δεν αποτελείται µόνο από το
ένστικτο της αρκούδας και την ανάγκη της για φαγητό, αλλά και σε µία προσπάθεια
παρεµπόδισης του παιχνιδιού του παιδιού από την πλευρά της µητέρας. Μόλις όµως
γίνει το ίδιο καθοδηγητής του παιχνιδιού η διάθεση του αλλάζει, διασκεδάζει και
προκειµένου να µην διακοπεί το παιχνίδι προσπαθεί να προκαλέσει µε την
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συµπεριφορά του, χρησιµοποιώντας την ειρωνεία και την κοροϊδία, «Σιγά µην µπορείς
να µε πιάσεις, να µε φας», ακόµη και κάνοντας γκριµάτσες. Το ίδιο το παιδί
αισθάνεται ελεύθερο να υιοθετήσει επιθετική συµπεριφορά απέναντι στη µητέρα του
αντιλαµβανόµενο, όµως, ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι κι όχι πραγµατικότητα.
Αποκτά ακόµα και υπερδυνάµεις, όπως να πετάει ψηλά στον ουρανό, ώστε να
αποφύγει τον εχθρό του, που όµως οι άλλοι δεν µπορούν να έχουν, καθώς δεν έχουν
στη διάθεση τους «νεραϊδόσκονη», άλλη µία επιβεβαίωση της επιρροής του παιδιού
από τα παραµύθια και τις τηλεταινίες που έχουν εισβάλει στη σύγχρονη ζωή. Μέσα
στο επιθετικό παιχνίδι η πάλη ανάµεσα στους δύο αντιπάλους παρουσιάζεται ως
θεµιτή και µοναδική λύση, αντί του διαλόγου, καθώς στο πλαίσιο του παιχνιδιού
χαρίζει το γέλιο και την διασκέδαση. Το παιδί κερδίζει, όµως είναι φανερό ότι δεν
επιθυµεί να ολοκληρωθεί το παιχνίδι εδώ, και ζητάει από την αρκούδα να
«ζωντανέψει», για να συνεχίσουν την πάλη.

8.1.2.4 Η Χρύσα (ΧΡΣ)

i. Ερωτηµατολόγιο σχολικής- κοινωνικής επάρκειας
Η Χρύσα είναι ένα κορίτσι 6 ετών και 3 µηνών που φοιτά σε δηµόσιο
νηπιαγωγείο της πόλης του Ρεθύµνου Κρήτης κοντά στην περιοχή που κατοικεί. Με
βάση τις απαντήσεις του ερωτηµατολογίου κοινωνικών δεξιοτήτων που συµπλήρωσε
η νηπιαγωγός του παιδιού, το ποσοστό που σηµειώθηκε είναι αρκετά υψηλό.
Συγκεκριµένα:
Κριτήριο Σχολικής-Κοινωνικής Επάρκειας
Εξωτερικευµένες Αντιδράσεις

34/40

Προσαρµοστικές Αντιδράσεις

42/48

Εσωτερικευµένες Αντιδράσεις

28/32

Συνολική Βαθµολογία

104/120

Γνωριµία µε τη νηπιαγωγό ένα ολόκληρο σχολικό έτος.
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Η Χρύσα είναι ένα παιδί που πηγαίνει ευχάριστα στο σχολείο. Σύµφωνα µε τη
νηπιαγωγό πρόκειται για ένα παιδί που δυσκολεύει λίγο τη λειτουργία της τάξης, ενώ
υπακούει αρκετά στους κανόνες του σχολείου.
Ασχολείται πολύ µε το παιχνίδι ρόλων, στο πλαίσιο του οποίου προτιµά να
παίζει µε άλλα παιδιά, ενώ δεν λείπουν και οι καυγάδες κάποιες φορές. Σε αυτές τις
περιπτώσεις είναι σε θέση να προστατεύσει τον εαυτό της και να διεκδικήσει το δίκιο
της, αλλά είναι αρκετά δύσκολο γι’ αυτήν να ξεπεράσει το θυµό της σε σύντοµο
χρονικό διάστηµα. Ποτέ όµως δεν θα αντιδράσει βίαια. Ενώ σπάνια θα καταστρέψει
αντικείµενα άλλων παιδιών και θα αδιαφορήσει για τα συναισθήµατα τους. Είναι ένα
παιδί που βιώνει την αποδοχή των συνοµηλίκων του παρουσιάζοντας όµως αρκετά
συχνά προσκόλληση ή και εξάρτηση απ’ αυτούς.
Στη σχέση της µε την παιδαγωγό δεν δείχνει κανένα σηµάδι προσκόλλησης
και είναι πολύ δεκτική στις προτάσεις της. Όταν µάλιστα της απευθύνεται ο λόγος
απαντάει και αποστρέφει σπάνια το βλέµµα της. Παρά την έλλειψη συγκρούσεων στη
σχέση νηπιαγωγού και παιδιού, το παιδί θα συζητήσει λιγότερο συχνά όσα το
απασχολούν µαζί της. Αξίζει να αναφερθεί ότι δεν εκφράζει φοβίες. Αυτό που και
στην περίπτωση της Χρύσας δεν είναι σαφές είναι η εµφάνιση άγχους. Καθώς η
νηπιαγωγός αναφέρει ότι το παιδί µπορεί να κλαίει ή να παραπονιέται κάποιες φορές,
αλλά δεν εµφανίζει καµία ένδειξη άγχους, του οποίου οι ενδείξεις στο συγκεκριµένο
ερωτηµατολόγιο αποτελούν η αντίδραση µε κλάµα και παράπονα για ενοχλήσεις.
Τέλος, στις ερωτήσεις που αφορούν τους γονείς του παιδιού, αναφέρεται ότι
ενδιαφέρονται πολύ για το παιδί τους δείχνοντας λίγο υπερπροστατευτικοί απέναντι
του. Είναι αρκετά ευχαριστηµένοι µε το παιδί τους και δεν εκδηλώνουν καθόλου
άγχος για τις επιδόσεις του. Ενώ η νηπιαγωγός υποστηρίζει ότι διαθέτουν πολύ χρόνο
στη σχέση τους µαζί του, γεγονός που επαληθεύεται από τις απαντήσεις της µητέρας
στη συνέντευξη που ακολουθεί.
ii. Συνέντευξη µητέρας
Ξεκινώντας µε τον χρόνο που αφιερώνεται σε παιχνίδι µητέρας-παιδιού
υπολογίζεται στις δώδεκα ώρες την εβδοµάδα. Συγκεκριµένα η µητέρα ανέφερε ότι
παίζουν αρκετά συχνά, τουλάχιστον µια ώρα σε καθηµερινή βάση, ενώ το
Σαββατοκύριακο αφιερώνουν πολύ περισσότερο χρόνο. Τα παιχνίδια που προτιµούν
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σε αυτό το χρονικό διάστηµα είναι τα επιτραπέζια, οι κάρτες και το παιχνίδι ρόλων
µέσω αντικειµένου, συγκεκριµένα των playmobils.
Τα θέµατα που πραγµατεύονται στο παιχνίδι τους είναι ποικίλα, όπως οι
σχέσεις µεταξύ δασκάλας και παιδιών, η φιλία, η αγάπη γονιών προς τα παιδιά, ο
πόλεµος κι η ειρήνη. Αν και σε κάθε παιχνίδι ακολουθούνται και τηρούνται κανόνες,
το παιχνίδι δεν χαρακτηρίζεται από οργάνωση και δοµή, ιδιαιτέρως το παιχνίδι
ρόλων, όπως αναφέρει η µητέρα. Ενώ υφίσταται αρκετά συχνά αλλαγές, εποµένως
δεν διακρίνεται από πληρότητα. Το παιχνίδι καθοδηγείται κατά κανόνα από το παιδί.
Όσον αφορά την εκδήλωση κάποιας ανεπιθύµητης συµπεριφοράς η µητέρα θα
αντιδρούσε µε ψυχραιµία και ηρεµία, προσφέροντας την ευκαιρία στο παιδί να
αποβάλει αυτή τη συµπεριφορά. Με αυτή τη στάση και µε ήρεµες ερωτήσεις προς το
παιδί για την αιτία που προκάλεσε αυτή τη συµπεριφορά, θα αντιδρούσε και αυτό
ανάλογα ώστε να λυθεί το ζήτηµα που δηµιουργήθηκε αρχικά. Στην περίπτωση
καταπάτησης κάποιου κανόνα από την πλευρά της µητέρας, πάντα υπάρχει αντίδραση
από αυτήν του παιδιού. Τις περισσότερες φορές το παιδί διεκδικεί το δίκιο του µε
χιούµορ σχετικά µε τον τρόπο που η µητέρα παραβίασε τους κανόνες του παιχνιδιού
και απαιτώντας να παίξει δίκαια και σωστά. Πολύ σπάνια θα διεκδικήσει το δίκιο του
φωνάζοντας ή εκδηλώνοντας κάποια επιθετική συµπεριφορά.
Γενικότερα η Χρύσα σέβεται και φροντίζει τα παιχνίδια της. Αν όµως
κατέστρεφε κάποιο παιχνίδι ή αντικείµενο την ώρα του παιχνιδιού, η µητέρα θα
διέκοπτε το συγκεκριµένο παιχνίδι και θα ζητούσε από το παιδί να το µαζέψει. Η
µητέρα υποθέτει ότι αρχικά το παιδί θα αντιδρούσε άσχηµα, αλλά η ίδια θα επέµενε
στη στάση της και εφόσον το παιδί θα ηρεµούσε, θα συζητούσε µαζί του.
iii. Περιγραφή βιντεοσκοπηµένου παιχνιδιού
Το παιδί φαίνεται χαρούµενο µε την παρουσία της ερευνήτριας. Μετά από
προτροπή της ερευνήτριας ανοίγει το κουτί όπου περιέχονται τα ζώα. Με την
εµφάνιση των ζώων το παιδί δείχνει να εκπλήσσεται. Δίνεται χρόνος στο παιδί να
επεξεργαστεί τα ζώα. Το παιδί πιάνει και παρατηρεί τα ζώα, ενώ ταυτόχρονα
αναφέρει το όνοµα του κάθε ζώου µε χιουµοριστικό τόνο στη φωνή του, «Λύκος είναι
αυτό το πράγµα!», «Αυτό δεν είναι ζέβρα. (λύκος)» , «Αρκούδα είναι αυτό το πράγµα!»,
ενώ στη συνέχεια θέτει ερωτήµατα σχετικά µε τα ζώα και την ονοµασία τους, «Αυτό
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τι είναι; Δελφίνι είναι;», «Καρχαρίας είναι;» κλπ. Αφού το παιδί επεξεργαστεί όλα τα
ζώα τίθεται το ερώτηµα «Ποιο ζώο από αυτά θεωρείς επικίνδυνο;» από την
ερευνήτρια. Το παιδί απαντάει µε την ερώτηση «Αυτό;» και δείχνει ταυτόχρονα την
αρκούδα, αναφέροντας ότι είναι µεγάλη. Το παιδί βρίσκει ένα από τα τρία επικίνδυνα
ζώα.
Αµέσως µετά την ερώτηση το παιχνίδι του παιδιού ξεκινάει µε την αρκούδα, η
οποία παρά την επικινδυνότητα που την χαρακτηρίζει σύµφωνα µε το παιδί, δείχνει
την τρυφερή της πλευρά αγκαλιάζοντας πρώτα τον σκύλο και µετά το γουρούνι. Στη
συνέχεια το γουρούνι αγκαλιάζει τη γάτα και χορεύουν παρέα χωρίς να µιλούν. Το
παιδί αναπαράγει κάποιους ήχους που όµως δεν αντιστοιχούν σε οµιλία. Μετά τον
χορό η αγελάδα ανακοινώνει ότι πρέπει να παντρευτεί κι έτσι όλα τα ζώα
τοποθετούνται στη σειρά, όµως αυτό το παιχνίδι δεν φαίνεται να έχει συνέχεια. Το
παιδί παίζει µε τον σκύλο και τη γάτα που κυνηγιούνται στο χώρο, όπως και στην
πραγµατική ζωή, όπου επικρατεί η άποψη ότι τα δύο είδη ζώων αντιπαθούν το ένα το
άλλο. Ο σκύλος κυνηγάει τη γάτα, υψώνονται από το έδαφος κι ο σκύλος πιάνει τη
γάτα, την ακουµπά στην κοιλιά και γαυγίζει. Σε αυτό το σηµείο το παιδί σταµατά το
παιχνίδι του, κοιτάζει προς το µέρος της κάµερας και κάνει µια γκριµάτσα, πιθανόν
το παιδί να µην αισθάνεται άνετα µε την παρουσία της κάµερας. Στη συνέχεια ο
σκύλος γαυγίζει και τα δύο ζώα πέφτουν στο έδαφος. Σειρά έχουν το ψάρι και το
δελφίνι. Τα δύο ζώα κολυµπούν και κάνουν µαζί βουτιές. Ανακοινώνουν το ένα στο
άλλο ότι αγαπιούνται. Ανταλλάζουν ένα φιλί και το σενάριο µε τα δύο ζώα
ολοκληρώνεται. Παρατηρούµε ότι µέχρι εδώ το παιδί χωρίζει τα ζώα σε µικρές
οµάδες και παίζει µε αυτά µικρής διάρκειας σκηνές. Το παιχνίδι συνεχίζεται µε την
κότα, την οποία τρώει ο λύκος. Μέσα από το λόγο του γίνεται αντιληπτή η σύνδεση
την νέας σκηνής µε την αµέσως προηγούµενη, «Χαµ, χαµ! Πολύ νόστιµο. Πρέπει να
πιάσω κι ένα ψάρι κι ένα δελφίνι. Χαχαχα! Κι έναν µεγάλο καρχαρία. Τα ‘πιασα! Ναι!
Χα! Γες! Τέλεια! Τα’ πιασα!». Παρότι ο λύκος δεν αναφέρθηκε ως επικίνδυνο ζώο,
µέσα από το παιχνίδι του παιδιού φαίνεται ότι το παιδί γνωρίζει τη φύση του λύκου.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι το παιδί αρχίζει τώρα να ενσωµατώνει όλα τα προηγούµενα
σενάρια σε ένα νέο. Ο λύκος που διαθέτει µία υποχθόνια και βαριά φωνή καλεί το
άλλο επικίνδυνο ζώο, την αρκούδα, να δειπνήσουν µαζί. Παρατηρείται µία σύµπραξη
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των πιο δυνατών ζώων, «Έλα, αρκούδα! Φά’ τα! Με πολλή όρεξη!». Η αρκούδα µε
βαριά και βραχνή φωνή παραχωρεί κάποια ζώα στον λύκο. Παρά το γεγονός ότι ο
λύκος εµφανίζεται ως επικίνδυνος και µε υποχθόνια φωνή, είναι ευγενικός, αφού
ευχαριστεί την αρκούδα για το δώρο. Το παιδί αναλαµβάνει κι αυτό ρόλο στο
παιχνίδι, γεγονός που φαίνεται από τη φωνή του. ενώ κάθε ζώο φέρει µία διαφορετική
φωνή, το παιδί χρησιµοποιεί τη δική του φωνή για να δηλώσει την παρουσία του.
Όσα ζώα πρόκειται να φαγωθούν τοποθετούνται µε δύναµη στο πάτωµα, πιθανόν δεν
είναι ζωντανά και δεν πονάνε ή δεν έχει σηµασία αν πονάνε, αφού πρόκειται να
φαγωθούν. Όταν η αρκούδα ολοκληρώνει το γεύµα της, χαρακτηρίζεται ως χοντρή
που έχει ναρκωθεί από το φαγητό και πρέπει να κοιµηθεί. Αποµακρύνεται και
κοιµάται, έτσι το δελφίνι και το ψάρι βρίσκουν την ευκαιρία να παίξουν και να
κολυµπήσουν µαζί. Ενώ κάνουν βουτιές και κολυµπούν το δελφίνι δείχνει στο ψάρι
ότι ως δελφίνι πρέπει να κολυµπά µε συγκεκριµένο τρόπο, πηδώντας έξω από το νερό
και βουτώντας ξανά. Είναι εµφανές ότι το παιδί έχει αυτή την εµπειρία είτε έχει δει
δελφίνια από κοντά, είτε τα έχει παρακολουθήσει κάποιο ντοκιµαντέρ ή κάποιο
κινούµενο σχέδιο, βιβλίο κλπ. Στη συνέχεια τα ζώα χορεύουν και πηδούν πάνω σε
ένα κουτί που το παιδί ονοµάζει τραµπολίνο. Αφού έπαιξαν τα ζώα κοιµήθηκαν και
ροχάλιζαν. Το παιδί συνδέει τον ύπνο µε την ξεκούραση, όπως αναφέρει. Όταν
ξυπνάνε όµως η αρκούδα τρώει όλα τα ζώα, ακόµη και τον σύµµαχο της κι αναφέρει
πόσο χαρούµενη είναι που είναι τόσο χοντρή. Ο σκύλος κυνηγάει ξανά τη γάτα, που
όµως αυτή τη φορά θα σώσει η αρκούδα κάνοντας µάλιστα µία επίπληξη στον σκύλο,
«Όχι τώρα! Όχι τώρα! Άσε την καηµένη τη γάτα, γιατί εσύ πάντα τρως τη γατούλα!
Αυτή τη µικρή γατούλα.». Ο σκύλος φαίνεται να συνετίζεται µετά από την επίπληξη
της αρκούδας και προτείνει στη γάτα να γίνουν φίλοι, «Ας γίνουµε φίλοι.». τα δύο ζώα
αρχικά δίνουν τα χέρια, µία κίνηση που θυµίζει τη συµφωνία ανάµεσα σε δύο
ενήλικους ανθρώπους. Ωστόσο το παιδί δεν αρκείται στην κίνηση αυτή, η φιλία των
δύο ζώων σηµατοδοτείται κι από µία πιο παιδική κίνηση για την εκδήλωση της
αγάπης και της φιλίας, το φιλί. Κι ενώ η γάτα και ο σκύλος έγιναν φίλοι, το γουρούνι
τρέχει και κουτουλάει το δελφίνι, η επιθετική αυτή κίνηση λειτουργεί εδώ κωµικά και
κάθε άλλο παρά επικινδυνότητα δηλώνει. Το µοναχικό παιχνίδι του παιδιού
ολοκληρώνεται µε το κρυφτό. Αφού όλα τα ζώα έχουν αποφασίσει να είναι φίλοι, η
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φιλία αυτή σηµατοδοτείται µε ένα οµαδικό παιχνίδι. Το παιδί γνωρίζει κι έχει
κατανοήσει τους κανόνες του παιχνιδιού, πράγµα που γίνεται αντιληπτό από τον
διάλογο που πραγµατοποιείται ανάµεσα στην αγελάδα που τα φυλάει και την
αρκούδα που κρύβεται:
« Αγ: Ο! Όλοι µε φτύσανε εκτός από την αρκούδα!
Αρκ: φτου ξελευθερία για όλους! Ξαναφυλάς!
Αγ: Ο! ρε φίλε! Όλο εγώ φυλάω, συνεχώς!
Αρ: Έτσι γίνεται, φίλε µου.
Αγ: Δεν θέλω.
Αρ: Εγώ θα φυλάω τότε!
(Η αρκούδα σπρώχνει την αρκούδα)».
Η φράση «Ο! Ρε φίλε» είναι µάλλον χιουµοριστική, ενώ το παιδί φαίνεται να
κατανοεί το παράπονο της αγελάδας ότι τα φυλάει πάντα αυτή και την απαλλάσσει
από αυτό. Και πάλι η αρκούδα, ως δυνατό και µεγάλο ζώο, προστατεύει µε κάποιο
τρόπο ένα ζώο που δεν είναι αρκετά γρήγορο στο πλαίσιο του οµαδικού παιχνιδιού
από το άσχηµο συναίσθηµα της ήττας και την απογοήτευσης, αν και αυτό είναι
αντίθετο µε τους κανόνες του παιχνιδιού, η αντίθεση αυτή φαίνεται µε την κίνηση της
αρκούδας, το σπρώξιµο.
Σε αυτό το σηµείο εισέρχεται η µητέρα στον χώρο αποφασισµένη να παίξει,
το παιδί ξαφνιάζεται µε την είσοδο της, «Τι κάνεις, µωρέ;». Η µητέρα έχει την εντολή
από την ερευνήτρια να υιοθετήσει µία επιθετική συµπεριφορά, όπως και κάνει.
Ρωτάει το παιδί µε ποιο ζώο επέλεξε να παίξει και ξεκινάει να κρίνει και να µειώνει
τις επιλογές του «Με την αγελάδα ρε; Είσαι σοβαρή; Έλεος!», «Παίξε µε κάτι άλλο.
Αυτά τώρα σ’ αρέσουνε; Είναι παιχνίδια που µπορείς να παίζεις;». Έτσι το παιδί
προσπαθεί να αµυνθεί στη λεκτική επίθεση της µητέρας απαντώντας της ότι παίζει
και µε τα άλλα ζώα. η µητέρα όµως συνεχίζει µε την επιθετική συµπεριφορά
αρπάζοντας από το παιδί τα ζώα αναφέροντας ότι θα παίξει εκείνη µε αυτά τώρα,
«Φερ’ το να παίξω εγώ. Εσύ θα µε κοιτάς!». Μάλιστα η µητέρα όχι µόνο αποµακρύνει

τα παιχνίδια από το παιδί αλλά και προσπαθεί να το παραγκωνίσει κάνοντας το από
πρωταγωνιστή, θεατή, πράγµα που το παιδί δεν δέχεται. Ωστόσο η µητέρα
προσποιείται ότι δεν ενδιαφέρεται για τις επιθυµίες του παιδιού, το οποίο στην
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προσπάθεια του να κατανοήσει τη συµπεριφορά της µητέρας τη ρωτά να παίζει
παράσταση, η µητέρα όµως δεν επιβεβαιώνει το παιδί, αντίθετα πιάνει την αρκούδα
κι επιτίθεται ξαφνικά µε βροντερή φωνή στο παιδί. Το παιδί ξαφνιάζεται, αλλά
απαντά ότι δεν τρόµαξε, γεγονός που η µητέρα αµφισβητεί και το παιδί αναφέρει
πεισµατικά ότι δεν τροµάζει. Στη συνέχεια η µητέρα ζητάει από το παιδί να επιλέξει
ένα ζώο για να παίξουν µαζί. Το παιδί επιλέγει τον λύκο δείχνοντας, όµως,
ανασφάλεια για την επιλογή του, καθώς πιάνοντας το ζώο αυτό το δείχνει στη µητέρα
και περιµένει επιβεβαίωση από τη µητέρα του, η οποία όµως την απορρίπτει,
«Πωπωπω! Τι διαλέγεις κάθε φορά; Αυτό τώρα γιατί το διάλεξες; Τι είναι αυτό;» και

«Λύκος; Η αρκούδα µία έτσι τον έχει τον λύκο!». Το παιδί αισθάνεται και πάλι ότι
πρέπει να υπερασπιστεί την επιλογή του αναφέροντας ένα χαρακτηριστικό του λύκου
που πιθανόν να θεωρεί ότι κάνει αυτό το ζώο σηµαντικό και τροµερό, «Πάντως αυτός
κάνει ου!». Η µητέρα δεν δείχνει να νοιάζεται και προκαλεί το παιδί, το οποίο δεν
µπορεί να ανεχτεί άλλο τη συµπεριφορά της µητέρας του, «Άσε µε µωρέ συ! Άσε µε
σου λέω! Άντε πια!». Η µητέρα εξακολουθεί να προκαλεί λεκτικά το παιδί, το οποίο
αποφασίζει να κρύψει το παιχνίδι του, πιθανόν πιστεύοντας ότι κρύβοντας την
επιλογή του η µητέρα δεν θα έχει πια τροφή για αρνητικά σχόλια. Η ιδέα του παιδιού
φαίνεται να δουλεύει όµως τώρα η µητέρα υιοθετεί άλλη επιθετική συµπεριφορά
γραπώνοντας κάθε ζώο που επιλέγει το παιδί για το παιχνίδι του «Τον θέλω εγώ τώρα!
Τον θέλω τον λύκο! Μ’ άρεσε και θα τον πάρω εγώ! Να βρεις κάτι άλλο να παίξεις!»,
«Τι είναι δικό σου; Γράφει πάνω Χρύσα;», «Υπάρχουν τόσα παιχνίδια να παίξεις. Αυτά
τα τρία θα τα κρατήσω εγώ.», «Και τι; Τι σε πειράζει να το πάρω εγώ; Έπαιξες τόση
ώρα µε το γουρούνι.». Το παιδί µην µπορώντας να διαχειριστεί τη συµπεριφορά της
µητέρας του, ξεσπάει σε κλάµατα. Η µητέρα φαίνεται να µαλακώνει και να
παραχωρεί το γουρούνι στο παιδί το οποίο όµως δεν το θέλει τώρα, έτσι η µητέρα
προχωρά σε ερωτήσεις γνωστικού περιεχοµένου, για να αποφορτίσει την
ατµόσφαιρα, «Κοίταξε πόσα ζώα έχει εδώ. Μπορείς να µου εξηγήσεις τι ζώα είναι
αυτά; Μπορεί να θέλω να διαλέξω τελικά κάτι άλλο. Αυτό τι είναι;». το παιδί απαντάει
κι εξηγεί στη µητέρα του ότι θέλει να παίξει µε το γουρούνι γιατί δεν είχε προλάβει
να παίξει µε αυτό. Η µητέρα προσποιείται ότι δε γνωρίζει τι ζώα είναι αυτά, το παιδί
τη διορθώνει µε επιχειρήµατα, όπως «Δεν είναι φάλαινα, οι φάλαινες δεν είναι
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µικρές». Θα µπορούσε να υποστηρίξει κάποιος ότι η ιδέα της µητέρας για να
ηρεµήσει η κατάσταση πέτυχε, καθώς το παιδί γελάει κι αισθάνεται ξανά
αυτοπεποίθηση για να παίξει. Η µητέρα όµως αισθάνεται και πάλι σίγουρη να
συνεχίσει µε την επιθετική συµπεριφορά, έτσι τώρα επιθυµεί την αρκούδα, µε την
οποία παίζει το παιδί, καθώς όπως αναφέρει της αρέσει περισσότερο. Αυτή τη φορά
το παιδί

έχοντας ήδη την εµπειρία για αυτή τη συµπεριφορά της µητέρας, δεν

αντιδρά, µε τη φράση «άντε πάλι!» παραχωρεί την αρκούδα στη µητέρα, πιθανόν να
πιστεύει ότι έτσι ξέρει να παίζει η µητέρα. Τώρα στα χέρια του έχει τον λύκο, ο
οποίος θέλει να κάνει αγκαλιές, η µητέρα όµως ασκεί κριτική και σε αυτό «Μα τι θα
γίνει; Πολλές αγκαλιές κάνεις. Είναι δυνατόν να είσαι λύκος και να κάνεις αγκαλιές; Ε,
σε λίγο θα µου πεις ότι τρως και φρούτα!». Αυτή τη φορά δεν µένει µόνο στην
κριτική, αλλά δείχνει στο παιδί τον τρόπο να παίξει µε τον λύκο «Ο λύκος κάνει έτσι.
Ουουου! Σε έφαγα, σε έφαγα! Τρώω πόδια! Τρώω χέρια! Τρώω γουρούνια! Α! Τα
γουρούνια! Τρώω γουρούνια, τρώω γουρούνια! Πάει το γουρούνι! Δεν έχεις γουρούνι
τώρα να παίξεις!». Η επιθετική συµπεριφορά της µητέρας ωθεί το παιδί στην
ευρηµατική σκέψη, απαντώντας της ότι «Έχει κι άλλα γουρούνια µες στη φάρµα». Αν
και η µητέρα παίρνοντας τον λύκο στα χέρια της καταβροχθίζει κάθε ζώο µε το οποίο
παίζει το παιδί, το παιδί δείχνει να διασκεδάζει, αφού γελάει συχνά, εκφράζοντας
όµως και το παράπονο «Μα έλα ρε! Μα έλα! Τρως ότι παίρνω», στο οποίο όµως η
µητέρα απαντά λογικά και µε χιούµορ «Μα είµαι λύκος! Τι είµαι ψάρι, να τρώω
φύκια; Είµαι ένας λύκος που τρώει ότι παίρνεις. Και σένα θα φάω σε λίγο.». Σε αυτή
τη φράση το παιδί απαντά µε χειροδικία χτυπώντας τον λύκο µε το χέρι του, πράγµα
που η µητέρα αντιµετωπίζει επίσης µε χιούµορ, «Τίποτα να µην φάω δηλαδή; Να
κάτσω στα αυγά µου; Ε; να κάτσω στα αυγά µου; Να ορίστε, κάθοµαι στα αυγά µου.».
Έτσι το παιχνίδι γίνεται διασκεδαστικό. Το παιδί αρνείται να επιλέξει άλλο ζώο,
καθώς η µητέρα τα τρώει όλα. Η µητέρα το καθησυχάζει ότι δεν τρώει και όλα τα
ζώα κι αυτό επιθυµεί να µάθει ποιο δεν τρώει, για να το επιλέξει. Εµφανίζεται ξανά η
ευρηµατικότητα, το παιδί αναφέρει ότι ο λύκος δεν µπορεί να φάει το ψάρι γιατί είναι
ψεύτικο, ούτε τον σκύλο, γιατί έχει πολύ τρίχωµα κι ακόµα κι αν τον κουρέψει θα
φυτρώσουν ακόµη περισσότερες τρίχες. Πέρα όµως από της ευρηµατικές απαντήσεις
που δίνει το παιδί, για να µην φάει ο λύκος τα ζώα, µε τα οποία παίζει, εµφανίζει
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πολύ έντονα την κτητικότητα «Ε! δική µου κότα!», «Κι αυτό; το ψάρι; Δικό µου!»,
«Θα το κρατήσω! Το θέλω». Ενώ στη συνέχεια επικαλείται σαν επιχείρηµα την
προτεραιότητα, «Το πήρα πρώτη!», αλλά και σε απειλές, «Άµα το φας το γουρούνι, θα
κάτσω µαζί σου όλη µέρα», καθώς ο λύκος έχει αλλεργία στις γάτες όπως έχει ειπωθεί,
έτσι το παιδί κρατώντας την γάτα του δηλώνει ότι αν φάει το φίλο της θα καθίσει
δίπλα του όλη µέρα κι αυτός θα έχει φαγούρα. Η µητέρα εξακολουθεί να υποστηρίζει
ότι δεν παίζει µε γάτες, ενώ συχνά χρησιµοποιεί το χιούµορ «Ε, οι κότες είναι
αγαπηµένο σνακ. Αντί για κλαµπ σάντουιτς, τρώω κότες.», «Μακριά από τις γάτες.
Είναι και µαύρη! Θα πάθω τίποτα.», «Οι γάτες δεν µ’ αρέσουνε. Είναι και µαύρες κι
άραχνες.». Στην προσπάθεια του το παιδί να παίξει η µητέρα µαζί του την
επιβεβαιώνει ότι δεν θα πάθει κάτι από τη γάτα, γιατί η γάτα έχει «ηλέκτρινση» από
την τηλεόραση. Όµως αυτό στη συνέχεια αλλάζει καθώς το παιδί χρησιµοποιεί την
ηλέκτρινση σαν όπλο ενάντια στον λύκο, «Θα σε ηλεκτρίσω!». Οι δύο συµπαίκτες
γελάνε. Το ίδιο συµβαίνει και όταν το παιδί ρωτάει τη µητέρα του αν παίζει µε
σκύλους, ώστε να µπορέσουν να παίξουν κι εκείνη του απαντάει χιουµοριστικά και
διφορούµενα, «Ε, καλοί είναι! Τρώγονται!». Αµέσως µετά η µητέρα επιθυµεί

να

παίξει µε τη γάτα λέγοντας ότι το παιδί έπαιξε αρκετά µε αυτή, το παιδί υποχωρεί και
παίζουν µαζί κρυφτό, όµως η µητέρα αποκλείει το γουρούνι από το παιχνίδι λόγω
χρώµατος «Δεν παίζουµε µε γουρούνια! Είσαι πολύ ροζ, για να κρυφτείς! Θα φαίνεσαι
από παντού.», το παιδί της απαντάει ότι υπάρχει ροζ στον χώρο κι έτσι µπορεί να
κρυφτεί εκεί. Όµως η µητέρα απορρίπτει την ιδέα του, «Ε πάλι φαίνεσαι. Κάνεις
µπαµ!». Η µητέρα φαίνεται να παραβιάζει τους κανόνες του παιχνιδιού, και το παιδί
επικαλείται την αδικία, όπως επίσης και στο επόµενο παιχνίδι το κυνηγητό, όπου η
µητέρα θέλει να παίρνει όποιο ζώο πιάνει για δικό της. Το παιδί δηλώνει σαφέστατα
ότι αυτό δεν γίνεται και το παιχνίδι ολοκληρώνεται µε γέλια.
iv. Ανάλυση βιντεοσκοπηµένου Παιχνιδιού
Μοναχικό Παιχνίδι:
Αναλύοντας το µοναχικό παιχνίδι του παιδιού, παρατηρείται ότι η πρώτη
φάση βασίζεται κυρίως σε κινήσεις και ήχους κι όχι τόσο στον λόγο. Όλες οι σκηνές
της πρώτης φάσης θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν χαρούµενες και τρυφερές,
καθώς αφορούν τον χορό, τις αγκαλιές, τον γάµο. Στην επόµενη φάση το παιχνίδι
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γίνεται πιο επιθετικό µε την αρκούδα και τον λύκο να τρώνε τα υπόλοιπα ζώα. Τα δύο
αυτά ζώα µιλούν µε τη δική τους ξεχωριστή φωνή το καθένα ανάλογα µε την
προσωπικότητα του. Πιο συγκεκριµένα η αρκούδα έχει βαριά φωνή, ενώ ο λύκος
υποχθόνια. Παρότι στο παιχνίδι του παιδιού γίνεται αντιληπτή µία επιθετική
συµπεριφορά απέναντι στα αδύναµα ζώα, το παιχνίδι του χαρακτηρίζεται από
χιούµορ. Ακόµη και στις λίγες φράσεις που ανέφερε το παιδί ακούγονται λέξεις κι
επιφωνήµατα που προκαλούν το γέλιο στα παιδιά, όπως «Τώρα είµαι πολύ χοντρή.
Αλλά τουλάχιστον είµαι πολύ χοντρή, πρέπει να κοιµηθώ τώρα.», «Ο! Ρε φίλε», ο
ήχος ροχαλητού κλπ.. Ίσως το επιθετικό παιχνίδι δίνει περισσότερες ευκαιρίες για
γέλιο και άσκηση χιούµορ σε αυτή την ηλικία απ’ ότι το συµβατικό. Επιπλέον το
παιδί προχωρά σε αναδροµές στο παιχνίδι του, καθώς επαναλαµβάνει τις σκηνές της
πρώτης φάσης βασισµένο στον λόγο αυτή τη φορά. Το παιχνίδι ολοκληρώνεται σε
τρίτη φάση µε ένα οµαδικό παιχνίδι, αφού όµως όλα τα ζώα έχουν αποφασίσει να
γίνουν φίλοι. Οι φίλοι στην πραγµατικοί ζωή παίζουν µαζί, εποµένως αυτό συµβαίνει
και στο παιχνίδι. Ωστόσο, το παιδί παρουσιάζει και σηµάδια της αίσθησης της
δικαιοσύνης τόσο στο µοναχικό παιχνίδι όσο και στο συντροφευµένο, αφού το παιδί
έχει προκαλέσει ένα επιθετικό επεισόδιο, προσπαθεί να βοηθήσει τα πιο αδύναµα ζώα
απέναντι στα πιο ισχυρά και µάλιστα µε επίπληξη των δυνατών και τη συνέτιση
τους. Συγκεκριµένα παρατηρείται ότι το µεγάλο και δυνατό ζώο προστατεύει το
αδύναµο, σαν µία αίσθηση δικαίου να διακατέχει το παιδί, το οποίο επιθυµεί να
προσφέρει τη βοήθεια του σε κάποιον που την έχει ανάγκη. Το παιχνίδι του παιδιού
διακρίνεται από φαντασία στο παιχνίδι, γεγονός που γίνεται αντιληπτό µέσα από την
ύπαρξη πολλών ρόλων, αλλά και τις αναδροµές σε προηγούµενες σκηνές του
παιχνιδιού που τώρα έχουν εµπλουτιστεί µε λόγο. Ενώ και στο πλαίσιο του οµαδικού
παιχνιδιού ανάµεσα στα ζώα το παιδί κάνει τη χάρη στην αγελάδα να µη τα φυλάει
ξανά γνωρίζοντας, όµως, ότι δεν είναι σύµφωνο µε τους κανόνες του παιχνιδιού,
γεγονός που φαίνεται µε το σπρώξιµο. Χαρακτηριστικό είναι ότι το ίδιο το παιδί
αναλαµβάνει ρόλο στο παιχνίδι χρησιµοποιώντας τη δική του φωνή.
Συνεργατικό Παιχνίδι:
Με την είσοδο της µητέρας στο χώρο ξεκινάει το συντροφικό παιχνίδι. Το
παιδί δείχνει να εκπλήσσεται. Η επιθετικότητα της µητέρας στο παιχνίδι λαµβάνει
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διάφορες µορφές σε όλη τη διάρκεια του. Αρχικά η µητέρα ασκεί αρνητική κριτική
για την επιλογή των ζώων µε τα οποία παίζει το παιδί, «Με την αγελάδα ρε; Είσαι
σοβαρή; Έλεος!», «Παίξε µε κάτι άλλο. Αυτά τώρα σ’ αρέσουνε; Είναι παιχνίδια που
µπορείς να παίζεις; Πωπωπω! Τι διαλέγεις κάθε φορά; Αυτό τώρα γιατί το διάλεξες; Τι
είναι αυτό;». Βιώνοντας αυτήν τη λεκτική επίθεση το παιδί αισθάνεται την ανάγκη να
αµυνθεί, όχι όµως υποστηρίζοντας τις επιλογές του µε επιχειρήµατα. Το παιδί
αναφέρει ότι έπαιξε και µε άλλα ζώα. Όταν όµως η συµπεριφορά της µητέρας γίνεται
προκλητική το παιδί αναζητά χαρακτηριστικά του ζώου που έχει επιλέξει για να
αποδείξει ότι η επιλογή του ήταν καλή. Αν και αρχικά η µητέρα µείωνε κάθε ζώο που
επέλεγε το παιδί, ξαφνικά εµφανίζει µία κτητική τάση και θέλει κάθε ένα από αυτά τα
ζώα, για να παίξει η ίδια. Το παιδί δείχνει να µην µπορεί να διαχειριστεί την
κατάσταση και ξεσπάει σε κλάµατα. Τότε η µητέρα αλλάζει συµπεριφορά και
προχωρά σε ερωτήσεις γνωστικού περιεχοµένου που αποφορτίζουν την ατµόσφαιρα.
Αµέσως µετά η µητέρα υιοθετεί ξανά τις παραπάνω συµπεριφορές, που όµως δεν
φαίνεται να αγγίζουν πλέον το παιδί τόσο πολύ, καθώς δεν είναι πλέον κάτι νέο για
αυτό. Πιθανώς αυτός να είναι ο τρόπος µε τον οποίο ξέρει να παίζει η µητέρα. Έτσι
το παιδί αναγκάζεται να αξιοποιήσει τη δηµιουργικότητα και την ευρηµατικότητα του
για να αντεπιτεθεί στη µητέρα του. Αν και η µητέρα δείχνει να καθοδηγεί το παιχνίδι,
ουσιαστικά οι δύο σύντροφοι δεν παίζουν. Υπάρχει µία σχέση επίθεσης και άµυνας
που καταλήγει στο οµαδικό παιχνίδι που επιθυµεί το παιδί και τελικά όµως δεν
πραγµατοποιείται, καθώς η µητέρα αποκλείει από το παιχνίδι το παιδί για ακόµη µία
φορά λέγοντας του ότι το ζώο που επέλεξε δεν µπορεί να κρυφτεί γιατί έχει έντονο
χρώµα. Κάθε παιχνίδι που επιλέγεται από τη µητέρα έχει ως στόχο την ικανοποίηση
των δικών της αναγκών στο παιχνίδι, που αν και αρχικά το παιδί φαίνεται να
υποχωρεί, στο τέλος του παιχνιδιού αρνείται να παίξει, όπως εκείνη θέλει,
επικαλούµενο µάλιστα τη δικαιοσύνη και την αδικία. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η
µητέρα αξιοποίησε σε µεγάλο βαθµό την αίσθηση του χιούµορ, πιθανόν σε µία
προσπάθεια ισορροπίας των αρνητικών συναισθηµάτων που προκαλεί η επιθετική
συµπεριφορά στο πλαίσιο του παιχνιδιού. Χαρακτηριστικό άλλωστε είναι ότι το
παιχνίδι ολοκληρώνεται µε γέλια.
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8.1.2.5 Η Ελεάνα (ΕΛΝ)
i. Ερωτηµατολόγιο σχολικής- κοινωνικής επάρκειας
Η Ελεάνα είναι ένα κορίτσι 4 ετών και 7 µηνών που φοιτά σε ιδιωτικό παιδικό
σταθµό στην πόλη του Ηρακλείου Κρήτης. Η νηπιαγωγός της συµπλήρωσε το
ερωτηµατολόγιο σχολικής και κοινωνικής επάρκειας, στο οποίο η Ελεάνα σηµείωσε
αρκετά υψηλό ποσοστό. Πιο συγκεκριµένα:
Κριτήριο Σχολικής-Κοινωνικής Επάρκειας
Εξωτερικευµένες Αντιδράσεις

35/40

Προσαρµοστικές Αντιδράσεις

43/48

Εσωτερικευµένες Αντιδράσεις

26/32

Συνολική Βαθµολογία

104/120

Γνωριµία µε τη νηπιαγωγό ένα ολόκληρο σχολικό έτος.
Στο γενικότερο πλαίσιο του σχολείου η Ελεάνα είναι ένα παιδί που
δυσκολεύει λίγο τη λειτουργία της τάξης. Αν και υπακούει σε κανόνες, υπάρχουν
λίγες περιπτώσεις που αντιδρά στην προσέγγιση της παιδαγωγού αρνούµενη να
πράξει αυτό που της προτείνεται. Ποτέ όµως δεν αντιµιλάει ή συµπεριφέρεται
άσχηµα στην παιδαγωγό της. Πιθανόν σε διενέξεις, αν και εµπλέκεται σπάνια να
αντιδράσει επιθετικά. Ωστόσο ξεπερνά τον θυµό της πολύ σύντοµα και ποτέ δεν έχει
σηµειωθεί κάποιο περιστατικό καταστροφής ενός αντικειµένου. Φαίνεται ότι είναι
ένα παιδί που συναισθάνεται τους άλλους και δεν αδιαφορεί για τα συναισθήµατα
τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι αποδεκτή από τους συνοµηλίκους της που συνηθίζει
να παίζει µαζί τους και µάλιστα να προσκολλάται κάποιες φορές. Το γεγονός αυτό
φαίνεται κι από την αρκετά µεγάλη προτίµηση που δείχνει στα παιχνίδια ρόλων, όπου
η συναναστροφή µε συνοµηλίκους είναι σχεδόν αναπόφευκτη. Στο παιχνίδι αυτό θα
διεκδικήσει το δίκιο της προστατεύοντας τον εαυτό της τις περισσότερες φορές. Ενώ
σπάνια θα κλάψει ή θα παραπονεθεί χωρίς να εκδηλώσει κάποια φοβία.
Αν και δεν παρουσιάζει κάποιου είδους προσκόλληση στην παιδαγωγό,
σπάνια δεν θα συζητήσει µαζί της αυτό που την απασχολεί, ανταποκρινόµενη πάντα
όταν της απευθύνεται ο λόγος και διατηρώντας την οπτική επαφή.
Πρόκειται για ένα παιδί που πηγαίνει µε χαρά στο σχολείο µεταφέροντας
αρκετά συχνά ευχάριστες εµπειρίες από το οικογενειακό της περιβάλλον. Αυτό
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γίνεται αντιληπτό από τις απαντήσεις της νηπιαγωγού που αφορούν τη σχέση του
παιδιού-γονέων. Οι δύο γονείς είναι ευχαριστηµένοι µε το παιδί τους, δείχνουν
µεγάλο ενδιαφέρον γι’ αυτό και αφιερώνουν αρκετό χρόνο µαζί του. Αν και είναι λίγο
υπερπροστατευτικοί, δεν εµφανίζουν κανένα άγχος για τις επιδόσεις του.
ii. Συνέντευξη µητέρας
Ο χρόνος που αφιερώνει η µητέρα στο παιδί της είναι τρεις ή τέσσερις φορές
την εβδοµάδα µε συνολική διάρκεια (εβδοµαδιαία) τέσσερις ώρες. Συνήθως
ασχολούνται µε κινητικά παιχνίδια, όπως το κρυφτό, το κυνηγητό και τα επιτραπέζια.
Άλλες αγαπηµένες ασχολίες µητέρας και κόρης αποτελούν η ζωγραφική κι ο χορός.
Συµφωνά µε τη µητέρα θα ασχοληθούν µερικές φορές µε παιχνίδια ρόλων µε
θεµατολογία επηρεασµένη από τα παραµύθια, αλλά και την καθηµερινότητα του
παιδιού, όπως πριγκίπισσα –υπηρέτρια, µαµά- παιδί, γιατρός- ασθενείς, αντίστοιχα.
Το παιχνίδι τους δεν είναι πάντα οργανωµένο και υφίσταται συχνές αλλαγές. Αν και
το παιχνίδι καθοδηγείται από το παιδί διακρίνεται από κανόνες.
Όταν το παιδί συµπεριφερθεί επιθετικά στο πλαίσιο αυτού του παιχνιδιού η
µητέρα αναφέρει ότι κάποιες φορές εξηγεί ήρεµα ότι η συµπεριφορά αυτή δεν της
είναι αρεστή, όµως υπάρχουν και φορές (λιγότερες) που ίσως να νευριάσει. Ωστόσο
όταν η µητέρα παραβιάσει κάποιον κανόνα του παιχνιδιού, το παιδί διεκδικεί πάντα
µε δυναµισµό το δίκιο του και κάποιες φορές µε νεύρα. Σε καταστάσεις µεγαλύτερης
έντασης, όπου το παιδί θα κατέστρεφε κάποιο παιχνίδι ή αντικείµενο, η µητέρα θα
προσπαθούσε να καταλάβει την αιτία αυτής της εξέλιξης και θα αγκάλιαζε το παιδί,
για να το καθησυχάσει. Σε µία τέτοια αντίδραση πιθανόν το παιδί να αντιδρούσε µε
κλάµατα και νεύρα.
iii. Περιγραφή βιντεοσκοπηµένου παιχνιδιού
Το παιδί φαίνεται να είναι επιφυλακτικό στην παρουσία της ερευνήτριας.
Μετά από προτροπή της ερευνήτριας ανοίγει το κουτί όπου περιέχονται τα ζώα και
περιµένει την επόµενη οδηγία. Η ερευνήτρια µε µία ερώτηση το καλεί να παίξουν µε
αυτά και το παιδί γνέφει καταφατικά µε το κεφάλι. Δίνεται χρόνος στο παιδί να
επεξεργαστεί τα ζώα, ενώ τίθεται και το ερώτηµα για το ζώα που είναι επικίνδυνα. Το
παιδί βγάζει όλα τα ζώα από το κουτί και τα παρατηρεί προσεκτικά πιάνοντας τα µε
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τα χέρια. Όταν πιάνει τον καρχαρία, σταµατά και κοιτά την ερευνήτρια δηλώνοντας
µε αυτόν τον τρόπο ότι το ζώο αυτό είναι επικίνδυνο, ενώ λέει χαµηλόφωνα τη λέξη
«καρχαρίας». Κρύβει τον καρχαρία κάτω από την καρέκλα του. Η ερευνήτρια του
γνωστοποιεί ότι µπορεί να παίξει όπως αυτό πιστεύει µε τα ζώα κι αποχωρεί από τον
χώρο.
Αρχικά το παιδί κρατά την αρκούδα και την παρατηρεί, κουνάει τα χέρια και
τα πόδια της, προσποιείται ότι προχωρά ανάµεσα στα άλλα ζώα, χωρίς όµως να
µιλάει. Κάνει το ίδιο µε την κότα, το ψάρι, το γουρούνι. Φαίνεται ότι δυσκολεύεται
να συγκεντρωθεί, πιθανόν η παρουσία της κάµερας, όσο και της ερευνήτρια να
προκαλεί άγχος στο παιδί. Όταν βεβαιωθεί ότι δεν παρατηρεί κανένας το παιχνίδι της
ξεκινάει να παίζει κινώντας το ψαράκι της σε όλα τα επίπεδα ύψους, χαµηλά, ψηλά,
στη µέση. Το παιδί µιλάει στο ψάρι και το παρακινεί να πηδήξει, «Τρέχα … Αν θες
πήδα! Άντε!», όπως και κάνει στη συνέχεια και συναντά το γουρούνι. Το παιδί µιλάει
από µέσα του και είναι αδύνατο να αποµονωθεί ο ήχος ή να διαβαστούν τα χείλη του,
όµως το γουρούνι και το ψάρι φαίνονται να χορεύουν και να φιλούν το ένα το άλλο
σαν να είναι πολύ καλοί φίλοι, ενώ στη συνέχεια ανταλλάζουν λόγια αγάπης, όπως
«Σ’ αγαπώ», «Κι εγώ σ’ αγαπώ, αλλά πρέπει να φύγω έχω κάτι δουλειές.». Το παιδί
συνεχίζει το παιχνίδι του µε το δελφίνι κάνει µία βουτιά και βρίσκεται µπροστά στο
ψάρι, που ενθουσιάζεται µε την ταχύτητα του δελφινιού, το οποίο την επιδεικνύει για
ένα µικρό χρονικό διάστηµα. Αµέσως µετά το ψάρι προσπαθεί να ισιώσει το σώµα
του δελφινιού που είναι κοίλο, «Έλα, τεντώσου!». Το ψάρι αποχωρεί και το δελφίνι
συνεχίζει το κολύµπι του. Ξαφνικά το παιδί προχωρά προς την πόρτα του δωµατίου
και προσπαθεί να ακούσει τι γίνεται έξω. Παρατηρείται ότι το παιδί δυσκολεύεται να
συγκεντρωθεί, έτσι η µητέρα µπαίνει στο δωµάτιο για να συνεχίσουν το παιχνίδι τους
παρέα.
Η µητέρα εισέρχεται χαρούµενη στο χώρο και ρωτάει το παιδί µε
ενθουσιασµό, αλλά και απορία «Τι κάνεις;». Το παιδί περιγράφει στη µητέρα µε κάθε
λεπτοµέρεια τόσο τη συζήτηση µε την ερευνήτρια, όσο και το παιχνίδι του.
Χαρακτηριστικό είναι ότι όταν αναφέρει στη µητέρα την ερώτηση για την
επικινδυνότητα των ζώων δεν χρησιµοποιεί τη λέξη επικίνδυνο, αλλά τη λέξη
«κακό», «Κοίτα! Και καρχαρίες και µε ρώτησε ποιο είναι το πιο κακό κι εγώ της είπα
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αυτό!». Επιπλέον τελειώνοντας τη φράση του πετάει τον καρχαρία πίσω του, «Μ:
Αυτό είναι το πιο κακό ζώο; Π: Ναι. Κι εγώ έπαιξα µε τα υπόλοιπα. Μπλουµπ!».
Ωστόσο το παιδί µε έκπληξη ακούει την επιθυµία της µητέρας του να παίξει µε το
συγκεκριµένο ζώο.
Η µητέρα έχει την εντολή να υιοθετήσει µία επιθετική συµπεριφορά απέναντι
στο παιδί και αυτό κάνει. Στον ρόλο του καρχαρία δηλώνει «Θα τα πάρω όλα εγώ! Τα
θέλω όλα εγώ». Το παιδί δείχνει να απορεί µε αυτή τη συµπεριφορά του καρχαρία
ρωτώντας αµήχανα «Γιατί;». Η µητέρα επαναλαµβάνει την επιθυµία της «Τα θέλω
όλα εγώ! Να µην παίξεις εσύ µε κανένα», «Έτσι! Να µην παίξεις εσύ. Δεν στα δίνω»,
και το παιδί απαντά καταφατικά, «Εντάξει». Με αυτή την απάντηση εκπλήσσεται η
µητέρα, που αναφέρει στο παιδί µε µορφή ερωτήσεων τι θα συµβεί, αν πάρει εκείνη
όλα τα ζώα, «Να µην έχεις κανένα; Να τα πάρω όλα εγώ;». Τότε το παιδί απαντά µε
αποφασιστικότητα αρνητικά. Οι δύο συµπαίκτες ξεσπάνε σε γέλια. Ωστόσο η µητέρα
κρατώντας τον καρχαρία, σαν να δρα µέσω αυτού, φαίνεται να εννοεί όλα όσα έχει
πει, έτσι µαζεύει όλα τα ζώα στη χούφτα της, λέγοντας «Αυτό θα το πάρω εγώ! Κι
αυτό θα το πάρω εγώ!», καλύπτοντας τα ζώα µπροστά της εµποδίζοντας το παιδί να
πάρει κάποιο απ’ αυτά. Όταν πέφτει κάτω το δελφίνι ,το παιδί το παίρνει µε γρήγορες
κινήσεις. Η µητέρα «προστάζει» το παιδί να της επιστρέψει το δελφίνι, ενώ το
προειδοποιεί ότι θα το πάρει, ενώ προσπαθεί να µετακινήσει το παιδί για τον σκοπό
αυτό. Το παιδί γελάει και αρνείται πεισµατικά να το επιστρέψει. Η µητέρα όµως
επιµένει και τελικά το παίρνει. Το παιδί τότε απαντάει µε λίγη γκρίνια «Μα το θέλω»
και η µητέρα αντιπαρατίθεται λέγοντας του ότι είναι όλα δικά της. Το παιδί
επικαλείται την ερευνήτρια, «Όχι, η Εύη µου είπε αν θέλω να παίξω κι εγώ.» και η
µητέρα µε τη σειρά της αναφέρει ότι θέλει να παίξει µόνη της. Έτσι το παιδί δηλώνει
στη µητέρα ότι θα χαλάσει το παιχνίδι της σηκώνεται και παίρνει την αγελάδα και ην
αρκούδα και γελάει µε το κατόρθωµα του. Το παιδί µε αθώο ύφος δηλώνει στη
µητέρα του ότι απλά θέλει να παίξει και η µητέρα απαντά µε τον ίδιο τρόπο και το
ίδιο επιχείρηµα. Το παιδί τοποθετεί τα χεριά στη µέση και λέει ξανά στη µητέρα του
ότι θέλει να το παίξει. Η κίνηση αυτή δείχνει τόσο την ενόχληση του παιδιού όσο και
τον εκνευρισµό της στιγµής. Στο δωµάτιο εισέρχεται η µικρή αδερφή του παιδιού και
η µητέρα της προτείνει να παίξουν µαζί. Το παιδί δείχνει να µπερδεύεται, αφού η
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µητέρα του είχε πει ότι ο λόγος που δεν ήθελε να παίξουν µαζί ήταν ότι επιθυµούσε
να παίξει µόνη της. Αισθάνεται τον αποκλεισµό, κρύβει το πρόσωπο του και κλαίει.
Η µητέρα εκπλήσσεται, το χαϊδεύει στην πλάτη κι απολογείται, «Εντάξει να στα
ξαναδώσω. Έλα, συγγνώµη, θα στα ξαναδώσω. Το έκανα για πλάκα. Συγγνώµη! Το
έκανα για αστείο. Έλα παρ’τα… Συγγνώµη!». Το παιδί ηρεµεί και η µητέρα προχωρά
σε ερωτήσεις σχετικά µε τα ζώα που άρεσαν πιο πολύ στο παιδί, για να αποφορτίσει
την κατάσταση, «Συγγνώµη για πριν. Λοιπόν πες µου τώρα. Πες µου ποιο σου αρέσει
πιο πολύ από όλα καταρχάς. Ύστερα θα σου πω κι εγώ ποιο µου αρέσει πιο πολύ από
όλα.». Η διαδικασία αυτή έχει θετικά αποτελέσµατα, ωστόσο το παιδί δείχνοντας το
χέρι του που πονάει αναζητά παρηγοριά από τη µητέρα σε µία προσπάθεια να πάρει
στα χέρια του τον έλεγχο του παιχνιδιού µέσα από το παράπονο και να εξασφαλίσει
ότι η µητέρα δεν θα φερθεί ξανά µε αυτόν τον τρόπο.
Στη συνέχεια αποφασίζουν να µοιραστούν τα ζώα. η µητέρα προτείνει σε
«δικά µου και δικά σου», ενώ το παιδί σε «µεγάλα και µικρά». Το παιδί αποφασίζει
ότι θα πάρει τα µεγάλα κι η µητέρα συµφωνεί. Το παιδί πιάνει τα µεγάλα ζώα και τα
πετάει στη µητέρα του. η µητέρα αντιµετωπίζει µε χιούµορ αυτή την αντίδραση, «Ω!
Πώς µου τα πέταξες µωρή έτσι;» και οι δύο συµπαίκτες γελάνε. Αφού µοιράζονται τα
ζώα το παιδί εµφανίζεται να έχει την αίσθηση του δικαίου, αφού αναφέρεται στον ίσο
αριθµό των ζώων που έχουν κι οι δύο. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα ζώα είναι 9, αλλά οι
δύο συµπαίκτες µοιράζονται 8, ώστε να έχουν ίσο αριθµό ζώων µε πρωτοβουλία του
παιδιού, « Έχεις κι εσύ τέσσερα κι εγώ τέσσερα». Το παιδί αποφασίζει τι και πώς θα
παίξουν, «Θα µπουν αυτά στο αµάξι, θα φύγουνε, αλλά θα αργήσουνε λίγο και µετά θα
γυρίσουνε να µπουν αυτά και µετά θα αργήσουνε λίγο, να έρθουν να συνεχίσουµε…».
Θα µπορούσε να πει κάποιος ότι καθοδηγεί το παιχνίδι, αφού η µητέρα άλλαξε στάση
µετά το ξέσπασµα του παιδιού σε κλάµατα. Στη συνέχεια τα ζώα, µε τα οποία παίζει
η µητέρα περιµένουν στη στάση και το παιδί τριγυρνάει µε το αυτοκινητάκι µέσα στο
δωµάτιο, γυρνώντας το κεφάλι στη µεριά της µητέρας και ρωτώντας την πονηρά αν
βαρέθηκαν. Αν και η µητέρα απαντάει θετικά, το παιδί δεν πάει να πάρει τα ζωάκια
της µε το αυτοκίνητο, αντίθετα της λέει να πάρει τηλέφωνο, για να ζητήσει να πάνε
να τα πάρουν. Η µητέρα τηλεφωνεί, αλλά το παιδί δεν απαντάει λέγοντας ότι έχουν
πολύ δυνατά τη µουσική. Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι αν και τα ζωάκια του
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παιδιού πήγαν µία µεγάλης διάρκειας βόλτα, της µητέρας µόνο λίγα δευτερόλεπτα µε
πρωτοβουλία του παιδιού. Η µητέρα δεν είναι πια επιθετική, αλλά παρακαλεί το παιδί
για καθετί. Το παιδί εκµεταλλεύεται το γεγονός και βάζει τους κανόνες, ενώ όταν η
µητέρα προσπαθεί να κάνει κάτι µε δική της πρωτοβουλία, το παιδί προσποιείται ότι
κλαίει ή τσιρίζει και βγάζει τα ζώα από το αυτοκίνητο όπου τα τοποθέτησε η µητέρα
και τα πετάει ή επικαλείται την ιδιοκτησία του αυτοκινήτου. Παρόλα αυτά η µητέρα
δεν ενοχλείται καθόλου, αντίθετα αντιµετωπίζει χιουµοριστικά κάθε συµπεριφορά
του παιδιού, πράγµα που φαίνεται είτε µέσα από φράσεις όπως «Καλά, δεν το ακούει;
Μήπως το έχει στο αθόρυβο;», «Όχι ρε, µπερδεύτηκε στη µούρη του», «Να τους
ζουµπήξω» είτε µέσα από πράξεις πειράγµατος, γαργαλητό ή πετώντας τα ζώα µε
χαριτωµένο τρόπο στο παιδί. Το συντροφευµένο παιχνίδι ολοκληρώνεται µε το παιδί
να προκαλεί τη µητέρα του να το γαργαλήσει και το γέλιο των δύο συµπαικτών.
iv. Ανάλυση βιντεοσκοπηµένου παιχνιδιού
Μοναχικό παιχνίδι:
Στην αρχή στο παιχνίδι του παιδιού κυριαρχεί η κίνηση, ενώ χαρακτηρίζεται
από ηρεµία, φιλικά αισθήµατα και φυσικά την αγάπη. Έχει ροή, καθώς οι ήρωες που
επιλέγει εµπλέκονται στο αρχικό σενάριο που επέλεξε να παίξει, όµως είναι σύντοµο.
Είναι φανερό ότι το παιδί έχει επηρεαστεί από την παρουσία της κάµερας, αλλά και
της ερευνήτριας στο χώρο του. Ίσως να αισθάνεται άγχος, που δε γνωρίζει το λόγο
της επίσκεψης, γεγονός που αποδεικνύεται από την επιθυµία να ακούσει τη συζήτηση
µητέρας και ερευνήτριας, όταν αυτό παίζει στο δωµάτιο του. Η επιθυµία αυτή είναι
τόσο µεγάλη που το ωθεί να σταµατήσει το παιχνίδι του και να εισέλθει η µητέρα σε
αυτό.
Συνεργατικό Παιχνίδι:
Το συνεργατικό παιχνίδι µητέρας-παιδιού ξεκινά µε συζήτηση. Στη συζήτηση
αυτή το παιδί αναφέρει αναλυτικά όλα όσα ειπώθηκαν µεταξύ παιδιού κι
ερευνήτριας. Χαρακτηριστικό είναι ότι όταν αναφέρει στη µητέρα την ερώτηση για
την επικινδυνότητα των ζώων δεν χρησιµοποιεί τη λέξη επικίνδυνο, αλλά τη λέξη
«κακό», «Κοίτα! Και καρχαρίες και µε ρώτησε ποιο είναι το πιο κακό κι εγώ της είπα
αυτό!». Πιθανόν ένα επικίνδυνο ζώο, δηλαδή ένα ζώο που µπορεί να βλάψει τους
άλλους, να ερµηνεύεται ως κακό από το παιδί, ίσως επειδή δεν µπορεί να κατανοήσει
172

ακόµα ότι είναι στη φύση του ζώου να τρώει άλλα ζώα για να επιβιώσει. Αυτό µπορεί
να επιβεβαιωθεί κι από την αµέσως επόµενη δήλωση του παιδιού, ότι έπαιξε µε τα
υπόλοιπα ζώα αποκλείοντας τον καρχαρία από το παιχνίδι του, αφού είναι «κακός».
Επιπλέον τελειώνοντας τη φράση του πετάει τον καρχαρία πίσω του, «Μ: Αυτό είναι
το πιο κακό ζώο; Π: Ναι. Κι εγώ έπαιξα µε τα υπόλοιπα. Μπλουµπ!». Το παιδί δεν
αποδέχεται τον χαρακτήρα του καρχαρία, τον οποίο όµως επιθυµεί η µητέρα
ξαφνιάζοντας το παιδί και κάνοντας το να αναρωτιέται τον λόγο που η µητέρα του
θέλει να παίξει µε ένα «κακό» ζώο.
Η επιθετική συµπεριφορά που υιοθετεί η µητέρα προκαλεί αρχικά απορία κι
έκπληξη στο παιδί, που όµως σύντοµα αντικαθίστανται από άρνηση και
επιχειρηµατολογία ή ακόµα και απειλή, «Όχι, η Εύη µου είπε αν θέλω να παίξω κι
εγώ.», «Όχι, θα στα χαλάσω!», αντίστοιχα. Αν και το παιδί φαίνεται να µπορεί να
διαχειριστεί την κτητικότητα της µητέρας και να κατανοεί την επιθυµία της να παίξει
µόνη, παρά την ενόχληση του, δεν µπορεί να διαχειριστεί τον «κοινωνικό»
αποκλεισµό, τη δεύτερη επιθετική συµπεριφορά που υιοθετεί η µητέρα κι έτσι
ξεσπάει σε κλάµατα. Αυτή η αντίδραση του παιδιού αλλάζει τη συµπεριφορά της
µητέρας, η οποία παρηγορεί το παιδί µε χάδια και απολογείται για τη συµπεριφορά
της. Η συµπεριφορά της µητέρας δεν αλλάζει όµως µόνο για εκείνη τη στιγµή, αλλά
για όλη τη συνέχεια του παιχνιδιού. Η µητέρα αποφορτίζει το παιδί και τη γενικότερη
ατµόσφαιρα µε ερωτήσεις που σχετίζονται µε τις προτιµήσεις του παιδιού όσον
αφορά τα ζώα που έχουν στη διάθεση τους. Έτσι δίνεται η ευκαιρία να δείξει την
αίσθηση δικαίου που διαθέτει µοιράζοντας ισάριθµα τα ζώα αυτά. Αυτό όµως δεν
συµβαίνει και στο χρόνο που διαθέτει στα δικά του ζώα για τη βόλτα µε το
αυτοκινητάκι, µε αυτόν που διαθέτει για τα ζώα της µητέρας. Μάλιστα το παιδί
δοκιµάζει τη µητέρα, προκαλώντας την µε πονηρό ύφος, ενώ χρησιµοποιεί το κλάµα
για να µπορέσει να ελέγξει και να καθοδηγήσει το παιχνίδι. Η µητέρα αντιµετωπίζει
κάθε συµπεριφορά του παιδιού µε χιούµορ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο το παιχνίδι
ολοκληρώνεται µε γέλια και καλή διάθεση αφήνοντας θετική εντύπωση στους δύο
συµπαίκτες.
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8.2 Συµπεράσµατα από την παρατήρηση του ατοµικού παιχνιδιού των
παιδιών
Η προσέγγιση των παιδιών στο ατοµικό παιχνίδι πραγµατοποιήθηκε µε τον
ίδιο τρόπο στο σύνολο των συµµετεχόντων.
Στην αρχή πραγµατοποιήθηκε η γνωριµία των παιδιών µε τα ζώα, τα οποία
δόθηκαν στα παιδιά σε ένα κουτί χωρίς κάποιο σχόλιο. Τόσο τα νήπια όσο και τα
προνήπια ανεξαρτήτως φύλου, παρατήρησαν τα ζώα µέσω της όρασης και της αφής,
εκτός από ένα παιδί, που διατήρησε µόνο οπτική επαφή µε το αντικείµενο για την
επεξεργασία του. Τα υπόλοιπα παιδιά έπιασαν τα ζώα µε τα χέρια τους και τα
κοίταξαν µε προσοχή. Αυτό που διέφερε από παιδί σε παιδί ήταν ο τρόπος µε τον
οποίο πραγµατοποιήθηκε η αναγνώριση των ζώων. Τα περισσότερα παιδιά

δεν

ανέφεραν τα ονόµατα των ζώων, αλλά αναπαρήγαγαν τους ήχους, τα γρυλίσµατα και
τις κραυγές αυτών. Δύο παιδιά δεν προχώρησαν στην αναγνώριση των ζώων, ενώ
τρία παιδιά ανέφεραν το όνοµα του ζώου και µία ιδιότητα αυτού. Χαρακτηριστικό
είναι ότι η ηλικία αυτών των τριών παιδιών διαφέρει, καθώς καλύπτουν όλο το
ηλικιακό φάσµα του δείγµατος από το µικρότερο µέχρι το µεγαλύτερο. Άλλον έναν
τρόπο επεξεργασίας των ζώων αποτέλεσε η πάλη ανάµεσα στα ζώα, ενώ ένα παιδί
προχώρησε αµέσως στο παιχνίδι µε τα ζώα παραλείποντας την επεξεργασία τους, µε
αποτέλεσµα να διακόψει σύντοµα το παιχνίδι για να τα παρατηρήσει µέσω της αφής
και της όρασης. Ο τρόπος παρατήρησης των ζώων δεν µπορεί να οριστεί
συγκεκριµένα µε βάση το φύλο ή την ηλικία.
Την παρατήρηση των ζώων ακολούθησε η ερώτηση που αφορούσε τον
προσδιορισµό των επικίνδυνων ζώων, «Ποιο ζώο πιστεύεις ότι είναι επικίνδυνο4;». Αν
και δεν απάντησαν όλα τα παιδιά ολοκληρωµένα στο ερώτηµα και µάλιστα δύο
παιδιά καθόλου, µέσα στο παιχνίδι τους οι ρόλοι που δόθηκαν στα ζώα σχετίζονταν
µε τη φύση του κάθε ζώου. Την ίδια στιγµή έγινε φανερή η κοινωνική επιρροή από
την καθηµερινότητα των παιδιών, τα παραµύθια και τα κινούµενα σχέδια (Jarvis,
2007; Sutherland et al., 2012).

4

Στην περίπτωση που τα παιδιά έδειχναν να μην κατανοούν τη λέξη επικίνδυνο
χρησιμοποιούνταν η λέξη άγριο.
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Η εικόνα που έχουν σχηµατίσει τα παιδιά για τα ζώα φάνηκε τόσο στον λόγο
τους όσο και στον τρόπο κίνησης και στις πράξεις τους. Όσον αφορά τον λόγο, τα
περισσότερα παιδιά παρήγαγαν ήχους για να αποδώσουν ηχητικά µία πράξη π.χ. το
µάσηµα της τροφής ή την κατάποση του νερού, την ταχύτητα ενός ζώου, µία βίαιη
κίνηση, ενώ δεν έλειπαν τα επιφωνήµατα ενθουσιασµού , χαράς, πόνου ή φόβου.
Ωστόσο τα παιδιά που ανέπτυξαν διαλόγους µεταξύ των ζώων, χρησιµοποιούσαν
διαφορετική φωνή για το κάθε ζώο, η οποία τις περισσότερες φορές ταίριαζε µε τη
φύση του ζώου (Howe, Petrakos, Rinaldi, & LeFebvre, 2005). Επιπλέον
χρησιµοποιήθηκε συχνά η προστακτική έγκλιση. Όταν τα παιδιά αυτά διατηρούσαν
την πραγµατική τους φωνή, ήταν για να περιγράψουν µία κατάσταση ή αυτό που θα
ακολουθούσε, ή λάµβαναν ενεργό ρόλο στο σενάριο. Ο λόγος στο παιχνίδι µε µορφή
διαλόγου αξιοποιήθηκε κυρίως από τα µεγαλύτερα παιδιά του δείγµατος. Πιθανόν η
ηλικία να επηρεάζει αυτή τη µορφή παιχνιδιού. Σε κάθε περίπτωση η κίνηση
υπερτερούσε του λόγου, µάλιστα για πολλά παιδιά η κίνηση έδινε ροή στο παιχνίδι,
ενώ συνοδευόταν συχνά από τους ανάλογους ήχους, τους οποίους προσποιούνταν τα
παιδιά. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα δύο αγόρια που έλαβαν ρόλο στο σενάριο του
παιχνιδιού εµφανίστηκαν πιο δυνατά από τα ζώα που συµµετείχαν και πιο κυριαρχικά
(Madrid, 2013; Flanders, Paquette, Parent, Vitaro, Pihl & Seguin, 2010). Το ένα
φέρθηκε επιθετικά και βίαια στα ζώα µε στόχο να διασκεδάσει και όχι να τα βλάψει,
αλλά και να επιδείξει τις κινητικές του δεξιότητες.
Το χιούµορ αποτέλεσε άλλο ένα στοιχείο του παιχνιδιού των τεσσάρων από τα
εννέα παιδιά που έπαιξαν ατοµικά µε τα ζώα. Τα δύο κορίτσια χρησιµοποίησαν το
χιούµορ στο επίπεδο του λόγου, ενώ το ένα στην κίνηση, γελοιοποιώντας µάλιστα το
ένα από τα επιθετικά ζώα, τον λύκο. Η κίνηση δεν περιορίστηκε µόνο στα χέρια,
αλλά και στο πρόσωπο µέσα από µορφασµούς. Το αγόρι αξιοποίησε το χιούµορ στη
συµπεριφορά των ζώων µέσα στο σενάριο του παιχνιδιού. Η συµπεριφορά αυτή
εµφανίστηκε σαν πείραγµα απέναντι σε ένα άλλο ζώο µε µία κίνηση που
συνοδεύτηκε από ένα επιφώνηµα. Οι συµπεριφορές αυτές επιβεβαιώνονται και µέσα
από τη βιβλιογραφία, όπου τα κορίτσια προτιµούν να εκφράζουν λεκτικά την
επιθετικότητα (Ostrov & Keating, 2004; Giles & Heyman, 2005; Fehr, & Russ, 2013),
ενώ τα αγόρια φυσικά (Ostrov & Keating, 2004; Renouf, και συν., 2010).
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Η τιµωρία ως έννοια εµφανίζει ενδιαφέρον στον τρόπο µε τον οποίο την
αντιλαµβάνονται και την αντιµετωπίζουν τα παιδιά. Δύο παιδιά από το δείγµα
χρησιµοποίησαν την τιµωρία του ζώου, του οποίου η συµπεριφορά δεν ήταν
κοινωνικά αποδεκτή, µε την παιδαγωγική της έννοια, να µάθει δηλαδή το ζώο αυτό
να συµπεριφέρεται σύµφωνα µε τα κοινωνικά πρότυπα και σε καµία περίπτωση να το
βλάψουν ή να του κάνουν κακό (Kohlberg, 1975; Kohlberg, 1973). Ένα άλλο παιδί
δεν χρησιµοποίησε καθόλου την τιµωρία, αλλά µέσα από έναν διάλογο ανάµεσα στα
ζώα, ζήτησε από αυτό που δεν συµπεριφέρθηκε όπως «αρµόζει», να παραδεχτεί το
λάθος του. Με την παραδοχή του λάθους το ζώο έγινε αποδεκτό από τα άλλα ζώα και
το παιχνίδι συνεχίστηκε. Πιθανόν να µην είναι τυχαίο ότι το συγκεκριµένο παιδί
συµπλήρωσε την µεγαλύτερη βαθµολογία στο τεστ κοινωνικών δεξιοτήτων που
συµπληρώθηκε από τις παιδαγωγούς επιβεβαιώνοντας τα ευρήµατα προηγούµενης
έρευνας στην οποία αναφέρεται ότι τα κορίτσια που εµφανίζουν υψηλότερα ποσοστά
προ-κοινωνικών δεξιοτήτων συνήθως δεν δρουν επιθετικά συγκριτικά µε επιθετικούς
συνοµηλίκους και µε µη επιθετικά αγόρια (Crick & Grotpeter, 1995).
Στο παιχνίδι όλων των παιδιών υπήρχαν συνδέσεις µε τις ήδη υπάρχουσες
γνώσεις για τα ζώα, αλλά και κοινωνικές επιρροές όπως η φωτογραφία «σέλφι», ο
«κακός» λύκος, η χειραψία ως ένδειξη κάποιας συµφωνίας, η αγκαλιά και το φιλί ως
ένδειξη αγάπης, ενώ δεν έλειψε και ο αποκλεισµός ζώων που είναι βίαια από τη
φύση τους. Σε αυτό το σηµείο επιβεβαιώνονται οι έρευνες που υποστήριξαν ότι τα
παιδιά µεταφέρουν στο παιχνίδι τους εµπειρίες και βιώµατα από την καθηµερινότητα
τους (Frost et al., 2001; Berkhout, Dolk, & Goorhuis-Brouwer, 2010). Αξίζει να
αναφερθεί ότι παρά τις αλλαγές στο σενάριο που ακολούθησαν, ακόµη και όταν το
παιχνίδι άλλαζε περιεχόµενο ως προς το σενάριο, τα παιδιά διατηρούσαν τα γεγονότα
που είχαν προηγηθεί σε προηγούµενα σενάρια και τις συνέπειες που αυτά είχαν
επιφέρει στους πρωταγωνιστές.
Τέλος, παρατηρήθηκε ότι µόνο τα δύο κορίτσια νηπιακής ηλικίας αξιοποίησαν
στο παιχνίδι τους οµαδικά παιχνίδια µε κανόνες, όπως το κρυφτό, αντίθετα µε τα
υπόλοιπα που έπαιξαν πιο ελεύθερα. Κατά τη διάρκεια ενασχόληση µε το µοναχικό
παιχνίδι τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να εκφραστούν µε βάση τα βιώµατα, τις
εµπειρίες και τα κοινωνικό-πολιτισµικά στοιχεία, που σε µεγαλύτερη ηλικία θα
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συµβάλλουν στην ανάµειξη των παιδιών σε οµαδικές δραστηριότητες (Scales et al.,
1991), πιθανό τα δύο νήπια να ήταν ήδη σε θέση να συµµετέχουν σε οµαδικά
παιχνίδια, τα οποία και αναπαρήγαγαν στο παιχνίδι τους.

8.3 Συµπεράσµατα ανάλυσης της προσέγγισης των παιδιών από τις
µητέρες στο πλαίσιο του παιχνιδιού
8.3.1 Μη επιθετική προσέγγιση
Παρατηρήθηκε ότι οι µητέρες προσέγγισαν το παιχνίδι των παιδιών κυρίως
µέσω του λόγου και λιγότερο µέσω της δράσης. Πρότειναν ιδέες για τη συνέχεια του
παιχνιδιού, προσπαθούσαν να πείσουν τα παιδιά τους να τις αποδεχτούν ή έθεταν
επεξηγηµατικές ερωτήσεις για όσα προηγούνταν ή ακολουθούσαν. Τέσσερις από τις
έξι µητέρες χρησιµοποιούσαν ερωτήµατα γνωστικού περιεχοµένου. Ωστόσο οι
ερωτήσεις αυτές δεν είχαν τον ίδιο σκοπό για όλες τις µητέρες. Για τις δύο µητέρες οι
ερωτήσεις αυτές είχαν ως στόχο την καθοδήγηση του παιχνιδιού και την αλλαγή του
σεναρίου, ενώ οι άλλες δύο µητέρες µε αυτόν τον τρόπο προσπαθούσαν να
προσελκύσουν το ενδιαφέρον των παιδιών τους, των οποίων η προσοχή είχε
αποσπαστεί από το παιχνίδι, παρασύροντας τα σε αυτό ξανά.
Παρόµοια λειτουργία φαίνεται να έχει το χιούµορ, το οποίο χρησιµοποιήθηκε
από δύο µητέρες και τα παιδιά αντέδρασαν επίσης θετικά. Αντίθετα όταν η µητέρα
έκανε θετικά σχόλια για κάποιο ζώο που το παιδί είχε δηλώσει ως επικίνδυνο, το
παιδί προσπαθούσε µέσω της κίνησης να διατηρήσει την φύση του ζώου αυτού, αλλά
και να προκαλέσει το ζώο µέσα από την έµµεση επιθετικότητα µε τη χρήση
προσωνύµιων ή ακόµη και την κοροϊδία (Madrid, 2013) απορρίπτοντας συµπεριφορές
και σχόλια που δεν ταίριαζαν στο θέµα του παιχνιδιού που επιθυµούσε το παιδί τη
δεδοµένη χρονική στιγµή (Kostelnik et al., 2004).
Τέλος, από τρεις µητέρες χρησιµοποιήθηκαν συχνά οι συνδέσεις µε ήδη
υπάρχουσες εµπειρίες των παιδιών, µε στόχο την εξοικείωση µε τις συνθήκες του
παιχνιδιού, τόσο για τις ίδιες όσο και για τα παιδιά τους.
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8.3.2 Επιθετική προσέγγιση στο πλαίσιο του παιχνιδιού
Σε αυτό το σηµείο αξίζει να ασχοληθούµε µε το συντροφευµένο παιχνίδι των
παιδιών, άρα µε την αντίδραση των παιδιών στην εµφάνιση της κάθε µητέρας, στην
επιθετική συµπεριφορά που υιοθέτησε η κάθε µητέρα και γενικότερα µε το παιχνίδι
που ακολούθησε.
Οι µητέρες είχαν ελευθερία ως προς την επιλογή της επιθετικής συµπεριφοράς
που θα υιοθετούσαν. Έτσι σηµειώθηκαν οι παρακάτω επιθετικές συµπεριφορές:
1. Η κτητικότητα (4/5)

2.

Η απειλή και η σκόπιµη βλάβη κάποιου ζώου από ένα «επικίνδυνο» ζώο λόγω
του ενστίκτου της επιβίωσης (3/5) και συγκεκριµένα της ανάγκης του
επικίνδυνου ζώου για τροφή αποτέλεσε συχνά την αφορµή για κυνήγι και την
εκδήλωση της επιθετικής συµπεριφοράς. Ωστόσο η ανάγκη αυτή
«µεταµορφώθηκε» στη συνέχεια σε κτητικότητα από την πλευρά της µητέρας,
που µάζεψε όλα τα ζώα για να ικανοποιήσει την ανάγκη της και άφησε το
παιδί χωρίς παιχνίδια.

3.

Ο αποκλεισµός και ο παραγκωνισµός του παιδιού από το παιχνίδι (4/5)

4.

Η προκλητική συµπεριφορά και η κοροϊδία (3/5)

5.

Η παρεµπόδιση του παιχνιδιού (1/5)

6.

Η κριτική µε την µορφή «ταµπέλας» (1/5)

7.

Θύµα- θύτης

8.

Η άσκηση κριτικής (1/5) σχετικά µε τις επιλογές του παιδιού στο παιχνίδι.
Όπως οι επιθετικές συµπεριφορές που επέλεξαν οι µητέρες έχουν κοινά

σηµεία µεταξύ τους, έτσι και οι αντιδράσεις των παιδιών σε αυτές. Όλες οι µητέρες
επέδειξαν την κτητικότητα ως επιθετική συµπεριφορά. Λέγοντας κτητικότητα
εννοείται η τάση να συλλέξουν όλα τα ζώα και να µην επιτρέψουν τα παιδιά να
παίξουν µε αυτά. Αυτό πραγµατοποιήθηκε είτε µε άµεσο τρόπο παίρνοντας όλα τα
ζώα και δηλώνοντας ότι δεν θα παίξουν µε τα παιδιά, είτε έµµεσα µέσω της πείνας,
καθώς το επικίνδυνο ζώο µάζεψε όλα τα ζώα, για να ικανοποιήσει την πείνα του.
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Χαρακτηριστικό είναι ότι η επιθετική συµπεριφορά

λόγω της πείνας

πραγµατοποιούνταν πάντα από ένα επικίνδυνο ζώο, π.χ. αρκούδα. Όταν η
κτητικότητα εµφανιζόταν µε άµεσο τρόπο τα παιδιά έδειχναν να ξαφνιάζονται και να
απορούν, ενώ στη συνέχεια αρνούνταν και µάλιστα κάποια προσπαθούσαν να βρουν
επιχειρήµατα, για να προστατευτούν και να µπορέσουν να κρατήσουν κάποιο ζώο.
Αντίθετα, όταν πραγµατοποιούνταν µέσα από το παιχνίδι της ικανοποίησης των
αναγκών του άγριου ζώου τα παιδιά αρχικά αρνούνταν και στη συνέχεια έπαιζαν σε
αυτό το πλαίσιο, παραχωρώντας µάλιστα τα ζώα που είχαν στη διάθεση τους
κατανοώντας την συµπεριφορά του άγριου ζώου ως αποτέλεσµα της φυσικής του
ανάγκης. Συχνά αυτή η επιθετική συµπεριφορά οδήγησε στην αναζήτηση και εύρεση
επιχειρηµάτων -κυρίως για τα νήπια- στη δηµιουργική σκέψη και την
ευρηµατικότητα από την πλευρά των παιδιών σε µία προσπάθεια να λύσουν το
πρόβληµα τους. Η κτητική αυτή τάση συνδέεται µε τον αποκλεισµό του παιδιού από
το παιχνίδι καθιστώντας το παιδί θεατή. Τα τρία παιδιά που ήρθαν αντιµέτωπα µε
αυτή τη συµπεριφορά δεν µπόρεσαν να την αποδεχτούν. Τα δύο κορίτσια ξέσπασαν
σε κλάµατα µην µπορώντας να κατανοήσουν αυτή τη συµπεριφορά της µητέρας, ενώ
το αγόρι αναζήτησε τη λύση στη σωµατική βία απέναντι στο επικίνδυνο ζώο και στη
χρήση όπλων. Παρόµοιες αντιδράσεις παρατηρήθηκαν και στην προκλητική
συµπεριφορά και την κοροϊδία, µε την οποία τα παιδιά έδειξαν να ενοχλούνται σε
µεγάλο βαθµό, µε αποτέλεσµα να αρνούνται να συνεχίσουν το παιχνίδι. Μόνο ένα
παιδί φαίνεται να διασκέδασε µε αυτή τη συµπεριφορά, πιθανόν επειδή η µητέρα
συµπεριφερόταν ναι µεν επιθετικά, αλλά µε κωµικό ύφος.
Όσον αφορά την παρεµπόδιση του παιχνιδιού, πρόκειται για τη στάση της
µητέρας να µην «ακούει» τις ιδέες του παιδιού, αλλά να παίζει όπως αυτή επιθυµεί,
αδιαφορώντας για τις επιθυµίες του, ίσως λόγω της εντολής για επιθετική
συµπεριφορά. Το παιδί έδειχνε αγανακτισµένο που τα λόγια του δεν έβρισκαν
ανταπόκριση και έτσι αναγκάστηκε για λίγο να ακολουθήσει τις κατευθυντήριες
γραµµές της µητέρας, ώστε να καταφέρει το στόχο του και να παίξει αυτό που
πραγµατικά επιθυµούσε. Συγκεκριµένα η µητέρα επιθυµούσε να φάει τα ζωάκια και
το παιδί να παίξει κρυφτό, έτσι το παιδί δωροδόκησε τη µητέρα µε διάφορα ζωάκια,
ώστε να παίξουν µετά κρυφτό. Όµως τελικά του άρεσε αυτή η διαδικασία και
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προκάλεσε τη µητέρα µε γκριµάτσες και ειρωνικό ύφος για να συνεχίσει να παίζει µε
τον ίδιο τρόπο. Το παιχνίδι κατέληξε στην πάλη και το γέλιο.
Μία µητέρα προσποιήθηκε το θύµα, καθώς είχε στη διάθεση της ζώα φιλικά
προς τον άνθρωπο, προκαλώντας µε αυτόν τον τρόπο το παιδί να γίνει θύτης, όπως
και έγινε. Ενώ µία άλλη, ασκούσε κριτική και απέρριπτε κάθε επιλογή του παιδιού
επάνω στο παιχνίδι προκαλώντας ανασφάλεια στο παιδί, το οποίο προσπαθούσε να
απολογηθεί και να δικαιολογήσει τις επιλογές του.
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι ερωτήσεις γνώσεων σχετικά µε τα ζώα, οι
ερωτήσεις σχετικά µε τις προτιµήσεις του παιδιού για τα ζώα αυτά και η χρήση
χιούµορ, λειτούργησαν αποτελεσµατικά ως αντιπερισπασµός για να αποφορτιστεί η
ατµόσφαιρα, να ξεπεραστούν οι εντάσεις και να αποκτήσουν τα παιδιά και πάλι την
ασφάλεια για τις επιλογές τους µε αποτέλεσµα να συνεχίσουν το παιχνίδι.
Επιπλέον τα παιδιά φάνηκε να διαθέτουν την αίσθηση του δικαίου και της
αδικίας, καθώς µίλησαν για έννοιες όπως το µοίρασµα, τους κανόνες και την τήρηση
αυτών, γεγονός που στη βιβλιογραφία φαίνεται να ισχύει για παιδιά δηµοτικού
(Helwig, Hildebrandt, & Turiel, 1995).
Διαπιστώθηκε επίσης ότι, αν και οι ενήλικες βασίζονται κατά κύριο λόγο στην
οµιλία για την εξέλιξη του παιχνιδιού, τα παιδιά αρκούνται στην κίνηση και την
επανάληψη παρόµοιων συµβάντων µε ελάχιστα λόγια. Πολύ συχνά γίνονται
αντιληπτές οι µέχρι τώρα εµπειρίες των παιδιών σαν κανόνες της φύσης που δεν
µπορούν να παραβούν παρά µόνο µε κάποιο µαγικό φίλτρο ή σκόνη ή ακόµη και
υπερδυνάµεις.
Ολοκληρώνοντας µε τα συµπεράσµατα, τα παιδιά δέχτηκαν µε χαρά τη
µητέρα στο παιχνίδι τους και σε όλες τις περιπτώσεις το παιχνίδι κατέληξε µε γέλια
και χαρά, παρά τις εντάσεις που ίσως προηγήθηκαν, ενώ η χρήση του χιούµορ κατείχε
εξέχουσα θέση στο παιχνίδι µητέρας-παιδιού.

8.4 Κοινωνικές δεξιότητες και παιχνίδι
Οι κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών εξετάστηκαν µε τη βοήθεια του
ερωτηµατολογίου «ψυχοµετρικό κριτήριο σχολικής-κοινωνικής επάρκειας για παιδιά
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και εφήβους», και συγκεκριµένα για την έρευνα αυτή αφορά παιδιά ηλικίας 4-8 ετών.
Το ερωτηµατολόγιο συµπληρώθηκε από τη νηπιαγωγό του κάθε παιδιού. Οι
κοινωνικές δεξιότητες διακρίνονται σε τρεις τοµείς: τις εξωτερικευµένες αντιδράσεις
των νηπίων, τις προσαρµοστικές αντιδράσεις και τέλος, τις εσωτερικευµένες
αντιδράσεις τους.
Με τον όρο εξωτερικευµένες αντιδράσεις εννοούνται συµπεριφορές που
αφορούν την υπακοή, την έκφραση βίας και επιθετικότητας, τη διαχείριση του θυµού
και την αντίδραση του παιδιού στην καθοδήγηση από την εκπαιδευτικό του. Ως
προσαρµοστικές αντιδράσεις θεωρούνται η αποδοχή του παιδιού από τους
συνοµηλίκους του, η ικανότητα να συζητάει µε την εκπαιδευτικό, η διατήρηση της
οπτικής επαφής κατά τη διάρκεια µίας συζήτησης και όταν του απευθύνεται ο λόγος,
η διεκδίκηση του δίκιου του, όπως επίσης και το ενδιαφέρον που εκδηλώνουν οι
γονείς για το παιδί. Τέλος, ο όρος εσωτερικευµένες αντιδράσεις αναφέρεται στην
αυτοπροστασία του παιδιού σε καταστάσεις επιθετικότητας, στην έκφραση φόβων
και άγχους, στην προσκόλληση και στην υπερπροστασία των παιδιών από την πλευρά
των γονέων.
Στα παρακάτω γραφήµατα απεικονίζονται τα αποτελέσµατα µετρήσεων, οι
οποίες διεξήχθησαν ως προς τους τρεις τύπους αντιδράσεων για κάθε έναν
συµµετέχοντα ξεχωριστά.
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Γράφημα 1: Μετρούμενοι τύποι αντιδράσεων για κάθε συμμετέχοντα. Κάθε οριζόντια γραμμή (μπλε, κόκκινη,
πράσινη) απεικονίζει τη μέγιστη μονάδα μέτρησης για κάθε τύπο αντιδράσεων.

Όπως παρατηρείται και από τα τρία διαγράµµατα οι τιµές οι οποίες εξήχθησαν
δεν µεταβάλλονται σε µεγάλο βαθµό εκτός από κάποιες µεµονωµένες περιπτώσεις.
Για παράδειγµα, ο συµµετέχοντας ΔΦΝ αποκλίνει κατά 12 µονάδες σε σχέση µε τη
µέγιστη τιµή στις εσωτερικευµένες αντιδράσεις και ο συµµετέχοντας ΧΡΛ ο οποίος
αποκλίνει επίσης κατά 12 µονάδες σε σχέση µε την µέγιστη τιµή στις
προσαρµοστικές αντιδράσεις. Στο σύνολο των κοινωνικών δεξιοτήτων παρατηρείται
η ίδια συµπεριφορά σε σύγκριση µε το Γράφηµα 1. Τα συνολικά αποτελέσµατα των
κοινωνικών δεξιοτήτων συνοψίζονται στο παρακάτω ραβδόγραµµα.

Γράφημα 2: Σύνολο κοινωνικών δεξιοτήτων ως προς τους τρεις τύπους αντιδράσεων για κάθε συμμετέχοντα. Η
οριζόντια γραμμή (ματζέντα) προσδιορίζει τη μέγιστη τιμή.

Με βάση το Γράφηµα 2 παρατηρείται ότι οι κοινωνικές δεξιότητες των
παιδιών που συµµετείχαν στην παρούσα έρευνα κυµαίνονταν από 97 µονάδες, ως
χαµηλότερη επίδοση, και 110 µονάδες, ως η υψηλότερη, στις 120 µονάδες, που
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αποτελούν το σύνολο και των τριών τύπων αντιδράσεων, δηλαδή των κοινωνικών
δεξιοτήτων που εξετάζει το ερωτηµατολόγιο.
Διάφοροι τύποι αναλύσεων µπορούν να πραγµατοποιηθούν για τα
αποτελέσµατα του ερωτηµατολογίου, που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα.
Αρχικά, επιλέχθηκε µια γενική ανάλυση προκειµένου να διαπιστωθούν οι αποκλίσεις
των απαντήσεων για κάθε ένα τύπο αντιδράσεων. Τα αποτελέσµατα συνοψίζονται
στο Γράφηµα 3.

Γράφημα 3: Συνολική μέση τιμή και τυπική απόκλιση για κάθε έναν τύπο αντιδράσεων. Η τυπική απόκλιση
εμφανίζεται με την μορφή μπαρών σφάλματος.

Όπως φαίνεται στο Γράφηµα 3, η µέση τιµή των κοινωνικών δεξιοτήτων των
συµµετεχόντων είναι 34.46/40 για τις εξωτερικευµένες αντιδράσεις, 41.18/48 για τις
προσαρµοστικές αντιδράσεις, 26.55/32 για τις εσωτερικευµένες αντιδράσεις και
103/120 για το σύνολο των αντιδράσεων. Οι τιµές δεν φαίνεται να επηρεάζονται από
την ηλικία των παιδιών, καθώς νήπια και προνήπια δεν σηµείωσαν σηµαντικές
διαφοροποιήσεις στις επιδόσεις τους, όσον αφορά το ερωτηµατολόγιο των
κοινωνικών δεξιοτήτων στο οποίο «εξετάστηκαν», όπως επιβεβαιώνεται και από τις
τυπικές αποκλίσεις, οι οποίες δεν διαφοροποιούνται αισθητά. Πιο συγκεκριµένα ως
προς τους τύπους αντιδράσεων:
Α. Εξωτερικευµένες αντιδράσεις: Η µέση τιµή των εξωτερικευµένων
αντιδράσεων είναι 34.36/40 µε υψηλότερη τιµή 40 και χαµηλότερη 29. Όπως ήδη
αναφέρθηκε ο όρος εξωτερικευµένες αντιδράσεις αναφέρεται σε συµπεριφορές που
αφορούν την υπακοή, την έκφραση βίας και επιθετικότητας, τη διαχείριση του θυµού
και την αντίδραση του παιδιού στην καθοδήγηση από την εκπαιδευτικό του. Σε ένα
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γενικότερο πλαίσιο, τα παιδιά που συµµετείχαν στην έρευνα φαίνεται να υπακούν
στους κανόνες του σχολείου και να συνεργάζονται µε την παιδαγωγό, ενώ
παρουσιάζουν σπάνια βίαιες συµπεριφορές. Ωστόσο πρέπει να αναφερθεί ότι το
ερώτηµα «Αντιδρά στην προσέγγιση και την καθοδήγηση της νηπιαγωγού;» πιθανόν
να παρερµηνεύτηκε από κάποιες παιδαγωγούς, καθώς παιδιά που αναφέρεται ότι
συµµετέχουν και δεν αντιµιλούν ή φέρονται άσχηµα στην παιδαγωγό, φαίνεται να
παρουσιάζουν αντίδραση στην καθοδήγηση της. Πιθανότατα οι παιδαγωγοί
απάντησαν στο ερώτηµα αυτό δίνοντας του ένα θετικό πρόσηµο, επηρεάζοντας έτσι
αρνητικά την αξιολόγηση και βαθµολόγηση των παιδιών.
Β. Προσαρµοστικές αντιδράσεις: Η µέση τιµή των προσαρµοστικών
αντιδράσεων είναι 41/48 µε υψηλότερη τιµή 47 και χαµηλότερη 36. Υπό τον όρο
αυτόν εξετάστηκαν η αποδοχή του παιδιού από τους συνοµηλίκους του, η ικανότητα
να συζητάει µε την εκπαιδευτικό, η διατήρηση της οπτικής επαφής κατά τη διάρκεια
µίας συζήτησης και όταν του απευθύνεται ο λόγος, τη διεκδίκηση του δίκιου του,
όπως επίσης και το ενδιαφέρον που εκδηλώνουν οι γονείς για το παιδί. Όλα τα παιδιά
που συµµετείχαν στην έρευνα παρουσιάζονται να είναι αποδεκτά από τους
συνοµήλικους τους, ωστόσο δεν είναι όλα σε θέση να διεκδικήσουν το δίκιο τους σε
µία κατάσταση σύγκρουσης. Συγκεκριµένα τα παιδιά που φοιτούν στο σχολείο
Waldorf φαίνεται να µπορούν να υπερασπιστούν το δίκιο τους σε κάθε περίπτωση,
ενώ παιδιά που φοιτούν σε συµβατικά σχολεία µπορούν µεν αλλά σε λιγότερο βαθµό,
όσον αφορά την παρούσα έρευνα. Μόλις ένα παιδί στο σύνολο των συµµετεχόντων
αντιµετωπίζει µεγάλη δυσκολία να διεκδικήσει το δίκιο του, όπως επίσης και να
συζητήσει µε την παιδαγωγό του για ό,τι το απασχολεί. Όσον αφορά το γενικότερο
ενδιαφέρον προς το παιδί από την πλευρά των γονέων, αυτή δεν φαίνεται να
επηρεάζει την στάση των παιδιών στην διεκδίκηση του δίκιου τους. Η αποστροφή του
βλέµµατος, όταν τους απευθύνεται ο λόγος συµβαίνει σπάνια. Τέλος, το παιχνίδι
ρόλων φαίνεται να έχει σπουδαίο ρόλο στα σχολεία Waldorf, καθώς τα παιδιά που
φοιτούν εκεί ασχολούνται περισσότερο µε αυτό το είδος παιχνιδιού, σε σχέση µε τα
υπόλοιπα παιδιά που συµµετείχαν στην έρευνα σύµφωνα µε τις απαντήσεις των
παιδαγωγών.
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Γ. Εσωτερικευµένες αντιδράσεις: Η µέση τιµή των εσωτερικευµενών
αντιδράσεων είναι 27.3/32 µε υψηλότερη τιµή 31 και χαµηλότερη 20. Εδώ γίνεται
λόγος για την αυτοπροστασία του παιδιού σε καταστάσεις επιθετικότητας, στην
έκφραση φόβων και άγχους, την προσκόλληση και την υπερπροστασία των παιδιών
από την πλευρά των γονέων. Στο σύνολο των συµµετεχόντων δεν συναντάµε παιδιά
που να παρουσιάζουν άγχος και φοβίες, ή παιδιά που να είναι προσκολληµένα στην
παιδαγωγό. Πρόκειται για παιδιά που είναι σε θέση να υπερασπιστούν τον εαυτό
τους, εκτός από ένα παιδί που δυσκολεύεται όταν έρθει αντιµέτωπο µε µία τέτοια
κατάσταση.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαχωρισµός των συµµετεχόντων ανάλογα µε το
φύλο τους. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο Γράφηµα 4.

Γράφημα 4: Απεικόνιση των μέσων τιμών των διαφόρων τύπων αντιδράσεων των συμμετεχόντων όταν
διαχωρίζονται σε δύο ομάδες. Η τυπικές αποκλίσεις εμφανίζονται με την μορφή των μπαρών σφάλματος (error
bars).

Στο Γράφηµα 5 παρατηρείται µια «τάση» των κοριτσιών να είναι συνολικά
πιο επιδέξια κοινωνικά καθώς η µ_κοριτσιών = 103.8 µονάδες είναι µεγαλύτερη από
αυτήν των αγοριών, µ_αγοριών = 100,4 µονάδες. Ο όρος «τάση» αναφέρεται στο
γεγονός ότι δεν υφίσταται σηµαντική διαφοροποίηση στις κοινωνικές δεξιότητες
λόγω των συνθηκών διεξαγωγής της έρευνας. Από το ίδιο γράφηµα προκύπτει ότι
στις εξωτερικευµένες και προσαρµοστικές αντιδράσεις οι απαντήσεις
διαφοροποιούνται περισσότερο σε σχέση µε τις αντίστοιχες των κοριτσιών. Το
αντίθετο όµως παρατηρείται στις εσωτερικευµένες αντιδράσεις καθώς η τυπική
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απόκλιση των τιµών των κοριτσιών είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη των
αγοριών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα αγόρια που φοιτούν σε σχολείο Waldorf
σηµείωσαν υψηλότερες µονάδες σε σύγκριση µε τα αγόρια που φοιτούν σε
συµβατικά σχολεία, δεν συµβαίνει όµως το ίδιο και µε τα κορίτσια.
παράγοντας µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος

Αυτός ο

για τις αυξηµένες αποκλίσεις στις

επιδόσεις των αγοριών στις εξωτερικευµένες και προσαρµοστικές αντιδράσεις.
Επιπλέον, µια άλλη σηµαντική σηµείωση αναφέρεται στο γεγονός ότι τις
χαµηλότερες µονάδες στις εσωτερικευµένες αντιδράσεις συγκέντρωσε το µοναδικό
κορίτσι από το σχολείο Waldorf (20/32), σε αντίθεση µε τα κορίτσια που φοιτούν σε
δηµόσια και ιδιωτικά σχολεία, τα οποία συγκέντρωσαν υψηλότερες των 24/32
µονάδων.
Σηµαντικό µέτρο σύγκρισης µπορεί να χαρακτηριστεί η ποσοστιαία
µεταβολή5των κοινωνικών δεξιοτήτων των αγοριών σε σχέση µε αυτή των κοριτσιών.
Αυτό µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω του παρακάτω τύπου, χρησιµοποιώντας σαν
µέσο σύγκρισης της µέσης τιµής κάθε τύπου αντιδράσεων ανάλογα µε το φύλο των
συµµετεχόντων. Τα αποτελέσµατα εµφανίζονται στο Γράφηµα 6.

5

Η ποσοστιαία µεταβολή µεταξύ δύο ποσοτήτων α και β υπολογίστηκε σύµφωνα µε τη

παρακάτω σχέση,

(dβ←α%) =

x̄β − x̄α
x̄α

∙ 100(%)

(1)
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Γράφημα 5: Ποσοστιαία μεταβολή των μέσων τιμών των τύπων αντιδράσεων των κοριτσιών σε σχέση με τις
αντίστοιχες των αγοριών.

Το παρόν γράφηµα παρουσιάζει συγκεντρωτικά όλα τα αποτελέσµατα τα
οποία εξήχθησαν και αναλύθηκαν σύµφωνα µε το Γράφηµα 5. Συγκεκριµένα, δείχνει
µια τάση των αγοριών να υστερούν έναντι των κοριτσιών κατά 3.3% στο σύνολο των
κοινωνικών δεξιοτήτων. Σηµαντική παρατήρηση εµφανίζεται στις εξωτερικευµένες
αντιδράσεις όπου τα αγόρια σε σχέση µε τα κορίτσια παρουσιάζονται κατά 11.2%
λιγότερο κοινωνικά επιδέξια. Στους υπόλοιπους τύπους αντιδράσεων δεν
παρατηρείται κάποια ουσιώδης µεταβολή των κοριτσιών έναντι των αγοριών.
Άλλη µία ανάλυση µπορεί να πραγµατοποιηθεί, όσον αφορά την
επιθετικότητα. Για τον λόγο αυτόν, τα δεδοµένα συγκεντρώθηκαν και διαχωρίστηκαν
σε δύο κλάσεις (οµάδες). Αυτή η συγκέντρωση

παρουσιάζεται παρακάτω στο

Γράφηµα 6 συναρτήσει των συµµετεχόντων και των τύπων αντιδράσεων, που
χρησιµοποιήθηκαν για τη µελέτη.

Γράφημα 6: Συγκεντρωτική απεικόνιση των τύπων αντιδράσεων για κάθε συμμετέχοντα. Η διακεκομμένη
κόκκινη γραμμή υποδηλώνει τον διαχωρισμό των συμμετεχόντων σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα, που
περιλαμβάνει τους συμμετέχοντες ΕΛΝ, ΧΡΛ, ΝΚΛ, ΚΝΣ και ΧΡΣ, αναφέρεται στα παιδιά που προσεγγίστηκαν
επιθετικά από τις μητέρες Η δεύτερη ομάδα, που περιλαμβάνει τους συμμετέχοντες ΓΡΓ, ΒΓΓ, ΔΦΝ, ΑΘΚ, ΑΘΝ
και ΓΝΣ, αναφέρεται στα παιδιά που προσεγγίστηκαν μη επιθετικά από τις μητέρες.

Με τον διαχωρισµό των ατόµων σε δύο οµάδες είναι εφικτό να προσδιοριστεί
η µέση τιµή του εκάστοτε τύπου αντιδράσεων, καθώς επίσης και η τυπική τους
απόκλιση. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο παρακάτω Γράφηµα.
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Γράφημα 7: Απεικόνιση της μέσης τιμής για κάθε έναν τύπο αντίδρασης και του συνόλου τους για τις δύο
ομάδες, όπως επίσης και της τυπικής απόκλισης με την μορφή γραμμών σφάλματος (error bars).

Σύµφωνα µε το Γράφηµα 1 και το Γράφηµα 2 των οποίων οι τιµές
κυµαίνονταν χωρίς ιδιαίτερες διακυµάνσεις, µία αναµενόµενη αντίστοιχη µεταβολή
παρατηρείται και από τις τυπικές αποκλίσεις, καθώς εξαρτιόνται από τις τιµές των
επιδόσεων των συµµετεχόντων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η τυπική
απόκλιση της οµάδας που προσεγγίστηκε µη επιθετικά στις εσωτερικευµένες
αντιδράσεις. Η τυπική απόκλιση αυτή είναι µεγαλύτερη σε σχέση µε τον αντίστοιχο
τύπο αντιδράσεων της οµάδας που προσεγγίστηκε επιθετικά. Αυτή η διαφοροποίηση
είναι φυσιολογική, εάν αναλογιστούµε ότι η τυπική απόκλιση εξαρτάται τόσο από τον
αριθµό των συµµετεχόντων όσο και από τις µονάδες τις οποίες συγκέντρωσε ο κάθε
συµµετέχοντας, όπως για παράδειγµα ο συµµετέχοντας ΔΦΝ της οµάδας που
προσεγγίστηκε µη επιθετικά, ο οποίος συγκέντρωσε τις χαµηλότερες µονάδες στις
εσωτερικευµένες αντιδράσεις (βλ. Γράφηµα 3).
Καθώς διαχωρίστηκαν οι συµµετέχοντες σε δύο κλάσεις µπορεί να επιτευχθεί
µία σύγκριση µεταξύ τους, ενώ υπολογίστηκαν και οι µέσες τιµές για κάθε έναν τύπο
αντιδράσεων. Όπως και στον διαχωρισµό του δείγµατος ανάλογα µε το φύλο, έτσι και
εδώ µπορεί να υπολογιστεί η ποσοστιαίας µεταβολής της επιθετικής συµπεριφοράς
ως προς την µη επιθετική συµπεριφορά.
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Γράφημα 8: Απεικόνιση της ποσοστιαίας μεταβολής των μέσων των αντιδράσεων της επιθετικότητας ως προς τις
αντίστοιχες τιμές της μη επιθετικότητας.

Όπως παρατηρείται από το παραπάνω ραβδόγραµµα, η παρούσα οµαδοποίηση
δεν παρουσιάζει σπουδαίες µεταβολές, κάτι το οποίο αναµενόταν και από την
οµοιοµορφία των µέσων τιµών των µελετώµενων τύπων αντιδράσεων από το
Γράφηµα 4. Ως προς τις εξωτερικευµένες αντιδράσεις εµφανίζεται µία αρνητική
µεταβολή. Αυτή η αρνητική µεταβολή οφείλεται στο γεγονός ότι η µέση τιµή της
κλάσης «µη επιθετικής προσέγγισης» είναι χαµηλότερη από αυτή της κλάσης της
«επιθετικής προσέγγισης».. Δεν µπορεί να διαπιστωθεί µε σαφήνεια, εάν κάποια από
τις δύο οµάδες έχει υψηλότερο ή χαµηλότερο ποσοστό δεξιοτήτων σε σύγκριση µε
τον τύπο αντιδράσεων, καθώς επίσης και στο σύνολο των αντιδράσεων τους.
Παρόλα αυτά µπορεί να ειπωθεί ότι δεν υπάρχει καµία διαφοροποίηση καθώς αυτή
θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη του ±5%.
Όσον αφορά την ενασχόληση µε το παιχνίδι ρόλων, εννέα στα έντεκα παιδιά
που συµµετείχαν στην έρευνα ασχολούνται µε αυτό και στο σπίτι, ενώ δύο από τα
έντεκα παιδιά προτιµούν να ασχολούνται µε επιτραπέζια και ζωγραφική.
Παρατηρήθηκε ότι τα δύο αυτά παιδιά δυσκολεύτηκαν να αναπτύξουν παιχνίδι
ρόλων. Ωστόσο σε αυτό είναι πολύ πιθανό να επηρέασε η παρουσία της κάµερας,
καθώς και άλλα παιδιά που ασχολούνται µε αυτό το είδος παιχνιδιού, δεν µπόρεσαν
να παίξουν µόνα τους παρά µόνο όταν εµφανίστηκε στο παιχνίδι η µητέρα τους. Όλα
τα παιδιά ανέπτυξαν παιχνίδι ρόλων µε τη µητέρα τους για κάποιο χρονικό διάστηµα.
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Σε σχέση µε την τήρηση των κανόνων στο πλαίσιο του παιχνιδιού, οι µητέρες
αναφέρουν ότι στην περίπτωση καταπάτησης ενός κανόνα τα παιδιά αντιδρούν. Οι
αντιδράσεις αυτές φαίνεται να είναι κοινές για όλα τα παιδιά του δείγµατος. Η
αντίδραση των παιδιών είναι κυρίως λεκτική. Τα παιδιά διεκδικούν το δίκιο τους µε
τον λόγο, υπενθυµίζοντας στην συµπαίκτρια τους τους κανόνες και
επιχειρηµατολογώντας, αναφέρουν όλες οι µητέρες. Συχνά η λεκτική αυτή αντίδραση
εµφανίζεται µε τη µορφή παραπόνων και γκρίνιας, γεγονός που παρατηρήθηκε και
στο βιντεοσκοπηµένο παιχνίδι των παιδιών στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας. Ο
θυµός είναι επίσης µία αντίδραση που αναφέρθηκε από µία µητέρα, ενώ στο
βιντεοσκοπηµένο παιχνίδι δύο παιδιά αντέδρασαν µε κλάµατα, όταν αισθάνθηκαν
αδικηµένα από τη συµπαίκτρια τους.
Αν και οι αντιδράσεις των παιδιών αυτής της ηλικίας δεν διαφέρουν, η
αντιµετώπιση κάποιας µη επιθυµητής ή και επιθετικής συµπεριφοράς του παιδιού από
την πλευρά των µητέρων διαφέρει. Κοινές αντιδράσεις αποτελούν η λεκτική έκφραση
της δυσαρέσκειας τους για την εκάστοτε µη επιθυµητή συµπεριφορά του παιδιού, η
διακοπή του παιχνιδιού και η επεξήγηση των λόγων που οδήγησαν σε αυτήν. Πέρα
από αυτές τις κοινές αντιδράσεις που εφαρµόζουν όλες οι µητέρες που συµµετείχαν
στην παρούσα έρευνα, κάθε µητέρα ακολουθεί και κάποιον δικό της τρόπο που
συµπληρώνει αυτές τις παραπάνω αντιδράσεις. Πιο συγκεκριµένα πέντε µητέρες
αναφέρουν ότι θα αποχωρούσαν από το παιχνίδι µέχρι το παιδί να ηρεµήσει, εφόσον
µε τον διάλογο που θα έχει προηγηθεί, το παιδί δεν έχει συνετιστεί. Δύο µητέρες
αναφέρουν ότι θα αγκάλιαζαν το παιδί για να το καθησυχάσουν εξηγώντας
παράλληλα ότι αυτή η συµπεριφορά δεν είναι επιθυµητή, ενώ µία µητέρα αναφέρει
ότι θα υιοθετούσε τη συµπεριφορά του παιδιού και θα την αντικατόπτριζε, ώστε να
βιώσει και να αντιληφθεί το παιδί τι προκαλεί η συµπεριφορά του στους άλλους, µε
κίνδυνο όπως αναφέρει η ίδια, να δηµιουργηθεί µεγαλύτερη ένταση ανάµεσα στους
δύο συµπαίκτες. Τέλος µία µητέρα θα απέφευγε την επικοινωνία µε το παιδί ως
ένδειξη της ενόχλησης και στενοχώριας που της προκάλεσε η συµπεριφορά του
παιδιού. Παρατηρήθηκε ότι όλες οι µητέρες θα προσπαθούσαν να κατανοήσουν τις
αιτίες που προκάλεσαν αυτή την επιθετική και µη επιθυµητή συµπεριφορά του
παιδιού µέσα από τον διάλογο µε το παιδί σε σχέση µε αυτό το συµβάν. Το ίδιο
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συµβαίνει και στην περίπτωση καταστροφής κάποιου αντικειµένου στο πλαίσιο του
παιχνιδιού, ενώ καµία µητέρα δεν θα αντικαθιστούσε το παιχνίδι, αντίθετα θα το
αντιµετώπιζαν ως φυσική συνέπεια της συµπεριφοράς του παιδιού.
Οι αντιδράσεις αυτές επιβεβαιώνονται στο βιντεοσκοπηµένο παιχνίδι των
παιδιών, όπου παρατηρείται και η επιρροή της κοινωνίας, των παιδικών βιβλίων και
των κινουµένων σχεδίων, όπως επίσης και των ήδη υπαρχουσών εµπειριών
(Sutherland et al., 2012; Frost et al., 2001).
Η κοινωνική επιρροή φαίνεται κυρίως µέσα από τα ζώα που απειλούν τον
άνθρωπο, τα οποία συχνά υιοθετούν µία µη αποδεκτή συµπεριφορά και συγκεκριµένα
µέσω του λύκου. Ο λύκος αποκαλείται κακός από τα παιδιά, όταν η συµπεριφορά του
δεν συµφωνεί µε τα κοινωνικά πρότυπα, ενώ οι βιολογικές του ανάγκες για τροφή δεν
γίνονται επίσης αποδεκτές ούτε αντιµετωπίζονται µε κατανόηση. Αντίθετα ο
καρχαρίας και η αρκούδα όταν συµπεριφέρονται µε ανάλογο τρόπο φαίνεται να
αντιµετωπίζονται διαφορετικά µε τα παιδιά να δείχνουν µεγαλύτερη κατανόηση στις
ανάγκες τους. Μάλιστα ο καρχαρίας εµφανίζεται και ως σοφός λόγω της δύναµης
του. Σε κάθε περίπτωση όµως το «κακό» τιµωρείται (Kohlberg, 1975). Η τιµωρία
αυτή λαµβάνει είτε τη µορφή του αποκλεισµού από το παιχνίδι είτε µέσα από
χιουµοριστική και σκανταλιάρικη διάθεση µε κάποιο πάθηµα του ζώου που δεν
συµπεριφέρεται σύµφωνα µε τα κοινωνικά πρότυπα.
Αν και τα παιδιά δείχνουν να κατανοούν ευκολότερα την επιθετική
συµπεριφορά των ζώων όταν εκείνη οφείλεται σε βιολογικές ανάγκες όπως αυτή της
αναζήτησης τροφής, δεν συµβαίνει το ίδιο µε τις µη κοινωνικά αποδεκτές
συµπεριφορές, όπως τον αποκλεισµό από το παιχνίδι, την κοροϊδία και την αδιαφορία
για τις επιθυµίες των παιδιών. Σε αυτές τις συµπεριφορές τα παιδιά αντέδρασαν και
διεκδίκησαν το δίκιο τους µέσα από τον λόγο και µε επιχειρήµατα, ενώ δύο παιδιά
έβαλαν τα κλάµατα, όταν τα επιχειρήµατα τους δεν βρήκαν ανταπόκριση από τη
µητέρα. Επιβεβαιώνεται έτσι ότι τα παιδιά είναι σε θέση να διακρίνουν ηθικά
επιθετικές συµπεριφορές που έχουν ως στόχο να πληγώσουν τον άλλο από αυτές που
οφείλονται στη φύση του οργανισµού, όπως επίσης και από αυτές που λαµβάνουν
χώρα στο πλαίσιο του παιχνιδιού (Helwig, Hildebrandt, & Turiel, 1995; Pellergini,
1989).Σε όλες τις περιπτώσεις τα παιδιά έδειξαν ευελιξία και δηµιουργικότητα
191

επιλύοντας το πρόβληµα µε την «ενσωµάτωση» αυτού στο παιχνίδι κατορθώνοντας
να πάρουν τα ινία του παιχνιδιού και να το κατευθύνουν στηρίζοντας τα ευρήµατα
άλλων ερευνών ότι το παιχνίδι ρόλων που χαρακτηρίζεται από επιθετικότητα
συµβάλλει στην κοινωνική εξέλιξη των παιδιών (Crick, Casas, & Mosher, 1997;
Colwell & Lindsey, 2005) και τα καθιστά ικανότερα στην επίλυση των διάφορων
προβληµάτων µε τα οποία µπορεί να έρθουν αντιµέτωπα στο παιχνίδι τους (Carreras,
et al., 2014) Ευελιξία επέδειξαν και οι µητέρες, οι οποίες σε στιγµές έντασης
ανακαλούσαν τρόπους για να επέλθει η ηρεµία, όπως το χιούµορ και τις γνωστικές
ερωτήσεις ή ακόµη και τη σύνδεση µε ήδη υπάρχουσες εµπειρίες του παιδιού. Αν και
διέκοπταν το παιχνίδι για να εφαρµόσουν αυτούς τους «µηχανισµούς», το παιχνίδι
δεν επηρεάστηκε, εκτός βέβαια από την περίπτωση της αλλαγής σεναρίου που
ακολουθήθηκε κάποιες φορές, καθώς το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά µε τα παιδιά
να διατηρούν όλα όσα έχουν προηγηθεί της διακοπής αυτής. Παρατηρήθηκε ότι τα
παιδιά αντιλαµβάνονται το παιχνίδι σαν µία ολότητα, συχνά ακόµη και µετά από
αλλαγή σεναρίου. Για παράδειγµα αν προηγήθηκε η απώλεια ενός ζώου, το ζώο αυτό
δεν µπορεί να συνεχίσει το παιχνίδι. Αντίθετα οι µητέρες διαχώριζαν το παιχνίδι σε
µικρά σενάρια.
Ολοκληρώνοντας παρατηρήθηκε ότι το επιθετικό παιχνίδι προσφέρει
ευκαιρίες στους συµµετέχοντες να εξελιχθούν κοινωνικά µέσα από την αντιπαράθεση
και τον διάλογο µε επιχειρήµατα, όταν βιώσουν την αδικία. Ενώ ταυτόχρονα δίνεται
η δυνατότητα αξιοποίησης του χιούµορ χαρίζοντας τους το γέλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η ενασχόληση µε το παιχνίδι ρόλων θεωρείται ιδιαιτέρως σηµαντική για τη
γνωστική, την κοινωνική και συναισθηµατική ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής
ηλικίας, όπως ήδη αυτό παρουσιάζεται µέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
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στην παρούσα έρευνα (Skolnick Weisberg, 2015), ενώ η ενασχόληση µε το παιχνίδι
ρόλων που χαρακτηρίζεται από επιθετικότητα φαίνεται να συµβάλει στην κοινωνική
ανάπτυξη των παιδιών θέτοντας τα πιο ικανά στην κοινωνική αλληλεπίδραση και
συναναστροφή µε συνοµηλίκους ( (Crick, Casas, & Mosher, 1997; Colwell &
Lindsey, 2005).Τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας φαίνεται να συµφωνούν µε τις
ήδη υπάρχουσες έρευνες που σχετίζονται µε το θέµα αυτό. Πιο συγκεκριµένα, τα
παιδιά που ήρθαν αντιµέτωπα µε την επιθετική συµπεριφορά της µητέρας τους µέσα
στο παιχνίδι αναγκάστηκαν να διαφωνήσουν µε τις µητέρες τους, να εναντιωθούν και
να αναπτύξουν αντίλογο µε επιχειρήµατα απέναντι σε αυτά της µητέρας, για να
διεκδικήσουν το δίκιο τους, να εξελιχθούν δηλαδή µέσα από την κοινωνική
αλληλεπίδραση (Jarvis, 2007; Colwell & Lindsey, 2005; Crick, Casas, & Mosher,
1997). Φυσικά δεν έλλειψαν ο οίκτος και η συµπόνια για τα ζώα που φέρονταν
επιθετικά λόγω των βιολογικών τους αναγκών (Tannoc, 2008). Αυτό δεν συνέβη στην
περίπτωση του λύκου, πιθανόν λόγω της ήδη υπάρχουσας κοινωνικής του εικόνας, η
οποία έχει εντυπωθεί στα παιδιά µέσα από παραµύθια, κινούµενα σχέδια, τηλεοπτικές
σειρές κλπ. (Sutherland et al., 2012).Παρατηρήθηκε ακόµη ότι κάποια παιδιά που δεν
ήταν σε θέση να επιχειρηµατολογήσουν περεταίρω απέναντι στη

µητέρα τους,

αναζήτησαν άλλες λύσεις στο πρόβληµα αξιοποιώντας τη δηµιουργική σκέψη και τη
φαντασία τους ρυθµίζοντας τα βίαια ένστικτα τους (Logue & Detour, 2011; Fehr, &
Russ, 2013). Ωστόσο υπήρξαν και οι περιπτώσεις, όπου τρία παιδια δεν µπόρεσαν να
ελέγξουν τα συναισθήµατα τους ξεσπώντας σε κλάµµατα τα δύο από αυτά και το
τριτο αντιδρώντας µε θυµό. Επιβεβαιώνεται έτσι το γεγονός ότι το παιχνίδι µε
στοιχεία επιθετικότητας προσφέρει στα παιδιά την ευκαιρία να αντιληφθούν τα όρια
τους και να µάθουν να ελέγχουν τον εαυτό τους (Fehr, & Russ, 2013; Tannoc, 2008).
Γίνεται κατανοητό ότι αυτό το είδος παιχνιδιού συµβάλλει όχι µόνο στην ανάπτυξη
κοινωνικών δεξιοτήτων που κρίνονται χρήσιµες για την ενήλικη ζωή, αλλά και στη
γλωσσική ανάπτυξη µέσα από τον διάλογο (Jarvis, 2007). Σε αυτό το σηµείο αξίζει
να σηµειωθεί ότι τα παιδιά αυτής της ηλικίας συνειδητοποιούν τις βιολογικές τους
ανάγκες, καθώς δείχνουν να κατανοούν ευκολότερα την επιθετική συµπεριφορά των
ζώων, όταν εκείνη οφείλεται σε αυτές όπως πείνας και της αναζήτησης τροφής, όχι
όµως τις µη κοινωνικά αποδεκτές συµπεριφορές, όπως τον αποκλεισµό από το
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παιχνίδι, την κοροϊδία και την αδιαφορία για τις επιθυµίες τους (Helwig, Hildebrandt,
& Turiel, 1995; Pellergini, 1989). Ενώ κάθε µη αποδεκτή συµπεριφορά πρέπει να
τιµωρείται σύµφωνα µε τα παιδιά, όπως επιβεβαιώνει και η θεωρία ηθικής ανάπτυξης
για την προσχολική ηλικία του Kohlberg (Kohlberg, 1975; Bussey, 1992; Feldman,
2009).
Όσον αφορά τις επιθετικές συµπεριφορές που αναπτύχθηκαν από τα παιδιά
που συµµετείχαν στην έρευνα, διέφεραν ανάλογα µε το φύλο τους, µε τα κορίτσια να
την εκφράζουν προφορικά (Fehr, & Russ, 2013), λέγοντας ψέµατα ή διαδίδοντας
φήµες (Ostrov & Keating, 2004) ή ακόµη και κατευθύνοντας τη συµπεριφορά της
συµπαίκτριας τους στο παιχνίδι (Jarvis, 2007). Συχνά µάλιστα απέκλειαν τη µητέρα
από το παιχνίδι λόγω του ρόλου που επέλεγε (Ostrov & Keating, 2004). Σύµφωνα µε
τη βιβλιογραφία παρατηρείται µία επιθετική συµπεριφορά που προσβάλει τον τρόπο
συσχέτισης τους µε τους συµπαίκτες τους, µία συσχετιστική-λεκτική επιθετικότητα
που πληγώνει αυτόν που καλείται να την αντιµετωπίσει (Giles & Heyman, 2005), η
διαπροσωπική επιθετικότητα (Feldman, 2009, σ. 342). Τα αγόρια εκφράστηκαν
κυρίως µέσα από τη φυσική επιθετικότητα (Renouf, et al., 2010) συνδυάζοντας τη µε
τη λεκτική (Ostrov & Keating, 2004) σε ένα παιχνίδι που τις περισσότερες φορές
είναι επηρεασµένο από δηµοφιλείς παιδικές σειρές της τηλεόρασης (Jarvis, 2007).
Σε σχέση µε την εµπλοκή των γονέων στο παιχνίδι που χαρακτηρίζεται από
επιθετικότητα, η βιβλιογραφία ασχολείται περισσότερο µε την εµπλοκή του πατέρα,
καθώς οι πατέρες φαίνεται να αναπτύσσουν παιγνιώδεις σχέσεις µε τα παιδιά τους,
αφού παίζουν πιο επιθετικά µε αυτά, προσφέροντας ερεθίσµατα για παιχνίδι και
εξάπτοντας το ενδιαφέρον και τον ενθουσιασµό των παιδιών (Paquette, 2003), ενώ οι
µητέρες εµφανίζονται πιο προστατευτικές απέναντι στα παιδιά τους (Flick, Daemen,
Roelofs, & Muris, 2015). Στην παρούσα έρευνα ζητήθηκε από τις µητέρες να παίξουν
υιοθετώντας µία επιθετική συµπεριφορά, η οποία σε κάθε περίπτωση έδωσε την
ευκαιρία στα παιδιά να επιχειρηµατολογήσουν, να αξιοποιήσουν το χιούµορ τους και
να δράσουν δηµιουργικά. Σε όλες τις περιπτώσεις το παιχνίδι που χαρακτηρίζεται από
επιθετικότητα χάρισε το γέλιο στους δύο συµπαίκτες. Εποµένως φαίνεται να αποτελεί
ένα είδος παιχνιδιού που προσφέρει τη διασκέδαση πέρα από την κοινωνική εξέλιξη
του παιδιού (Crick, Casas, & Mosher, 1997; Colwell & Lindsey, 2005; Jarvis, 2007).
194

Ακόµη όµως και όταν δηµιουργήθηκε ένταση από τις συµπεριφορές των µητέρων,
εκείνες ανακαλούσαν τρόπους για να επέλθει η ηρεµία, όπως το χιούµορ και τις
γνωστικές ερωτήσεις ή ακόµη και τη σύνδεση µε ήδη υπάρχουσες εµπειρίες του
παιδιού. Αν και διέκοπταν το παιχνίδι για να εφαρµόσουν αυτούς τους
«µηχανισµούς», το παιχνίδι δεν επηρεάστηκε, εκτός βέβαια από την περίπτωση της
αλλαγής σεναρίου που ακολουθήθηκε κάποιες φορές, καθώς το παιχνίδι συνεχίστηκε
κανονικά µε τα παιδιά να διατηρούν όλα όσα έχουν προηγηθεί της διακοπής αυτής.
Ωστόσο παρατηρήθηκαν διαφορές στον τρόπο που έπαιζαν τα παιδιά µε αυτόν
των µητέρων. Πρώτον τα παιδιά

αντιλαµβάνονται το παιχνίδι σαν µία ολότητα,

συχνά ακόµη και µετά από αλλαγή σεναρίου. Για παράδειγµα αν προηγήθηκε η
απώλεια ενός ζώου, το ζώο αυτό δεν µπορεί να συνεχίσει το παιχνίδι. Αντίθετα οι
µητέρες διαχώριζαν το παιχνίδι σε µικρά σενάρια. Δεύτερον τα παιδιά βασίζονταν
περισσότερο στην κίνηση και στους ήχους, ενώ οι µητέρες στον λόγο.
Λόγω της φύσης της παρούσας έρευνας εξ’ ορισµού υπόκειται σε κάποιους
περιορισµούς. Πιο συγκεκριµένα το είδος της έρευνας που χρησιµοποιήθηκε,
ποιοτική (Atieno, 2009), σε συνδυασµό µε τον µικρό αριθµό των συµµετεχόντων
λόγω της χρήσης βιντεοκάµερας δεν καθιστούν δυνατή τη γενίκευση των
αποτελεσµάτων.
Για µελλοντική έρευνα προτείνεται η οριοθέτηση της µεταβλητής «επιθετική
συµπεριφορά» της µητέρας, καθώς στην παρούσα έρευνα οι µητέρες επέλεξαν και
υιοθέτησαν τον τρόπο µε τον οποίο θα εκφραστούν επιθετικά. Κατ’ αυτόν τον τρόπο
κάποιες µητέρες εκφράστηκαν επιθετικά µέσα από τον ρόλο που υιοθέτησαν στο
παιχνίδι, ενώ κάποιες υιοθέτησαν µία επιθετική συµπεριφορά οι ίδιες ως
συµπαίκτριες. Αυτή η ελευθερία επιλογής της επιθετικής συµπεριφοράς από τις
µητέρες, λειτούργησε από τη µία πλευρά θετικά, καθώς οι αντιδράσεις των παιδιών
διαφοροποιήθηκαν ανάλογα µε την επιθετική συµπεριφορά µε την οποία ήρθαν
αντιµέτωπα, όπως έχει ήδη αναφερθεί στο όγδοο κεφάλαιο της εργασίας. Όµως, από
την άλλη πλευρά η πλειονότητα των παιδιών δεν ήταν σε θέση να διαχειριστεί την
επιθετική αυτή συµπεριφορά της µητέρας.
Επιπλέον θα ήταν χρήσιµο να πραγµατοποιηθεί επεξήγηση του
ερωτηµατολογίου που δόθηκε στις παιδαγωγούς για την καλύτερη κατανόησή του,
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πριν την συµπλήρωση του, καθώς κάποιες παιδαγωγοί απάντησαν στο ερώτηµα
«Αντιδρά στην προσέγγιση και την καθοδήγηση της νηπιαγωγού;» δίνοντας του ένα
θετικό πρόσηµο, επηρεάζοντας έτσι αρνητικά την αξιολόγηση και βαθµολόγηση των
παιδιών αφού τα παιδιά που φαίνεται να αντιδρούν µε βάση άλλα ερωτήµατα
αναφέρεται ότι συµµετέχουν και δεν αντιµιλούν ή φέρονται άσχηµα στην παιδαγωγό,
φαίνεται να παρουσιάζουν αντίδραση στην καθοδήγηση της.
Πιστεύουµε ότι το παιχνίδι που χαρακτηρίζεται από επιθετικότητα αποτελεί
ένα πρόσφορο έδαφος για περαιτέρω έρευνα, καθώς η ενασχόληση µε αυτό
φανερώνει, όπως φάνηκε τόσο στο θεωρητικό µέρος της εργασίας, όσο και στα
αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας, τις κοινωνικές δεξιότητες των νηπίων, τη
φαντασία (Fehr, & Russ, 2013), τη δηµιουργικότητα και την ευελιξία τους (Logue &
Detour, 2011). Πέρα όµως από την προσφορά του στο ίδιο το παιδί βοηθάει και τους
παιδαγωγούς να αποκτήσουν µία καλύτερη εικόνα για τις δεξιότητες των παιδιών
στην αλληλεπίδραση τους µε τους συνοµήλικους τους (Pellergini, 1989), µε
αποτέλεσµα να µπορούν να αντιληφθούν τις πιθανές δυσκολίες που αντιµετωπίζουν
και να είναι σε θέση να προσφέρουν κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράµµατα για την
καλύτερη διαπαιδαγώγηση τους συµβάλλοντας στη διαµόρφωση κοινωνικά
ικανότερων ενηλίκων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ
ΤΑΞΗ
Μέσα από το θεωρητικό και ερευνητικό µέρος της παρούσας εργασίας
αποδεικνύεται ότι το παιχνίδι που χαρακτηρίζεται από επιθετικότητα αποτελεί ένα
πρόσφορο έδαφος για περαιτέρω έρευνα στην ελληνική κοινωνία, καθώς η προσφορά
του κρίνεται σηµαντική για την απόκτηση και καλλιέργεια των κοινωνικών
δεξιοτήτων των νηπίων, της φαντασίας (Fehr, & Russ, 2013), της δηµιουργικότητας
και της ευελιξίας τους (Logue & Detour, 2011). Επιπλέον παρατηρώντας αυτό το
είδος παιχνιδιού των νηπίων οι παιδαγωγοί µπορούν να σχηµατίσουν µία πιο
ολοκληρωµένη εικόνα για τις δεξιότητες των πρώτων, όσον αφορά την
αλληλεπίδραση τους µε τους συνοµηλίκους τους (Pellergini, 1989). Η παρατήρηση
αυτή συµβάλλει στην αντίληψη των πιθανών δυσκολιών που αντιµετωπίζουν τα νήπια
στους τοµείς που προαναφέρθηκαν, µε αποτέλεσµα οι παιδαγωγοί να είναι σε θέση να
προσφέρουν κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράµµατα για την καλύτερη
διαπαιδαγώγηση των νηπίων συµβάλλοντας στη διαµόρφωση κοινωνικά ικανότερων
ενηλίκων. Ωστόσο οι παιδαγωγοί διαφόρων βαθµίδων εκφράζουν ανησυχίες για το
παιχνίδι που χαρακτηρίζεται από επιθετικότητα, καθώς το θέµα του παιχνιδιού µπορεί
να αποτελέσει ο πόλεµος ή οι υπερήρωες, όπου διάφορα αντικείµενα µπορούν να
χρησιµοποιηθούν ως όπλα, ενώ συµπεριλαµβάνονται τόσο η πάλη όσο και το
κυνηγητό, που θεωρούνται επικίνδυνα και ακατάλληλα για τον µικρό χώρο της τάξης
(Freeman & Brown, 2004; Holland, 2003), αφού αυξάνονται οι πιθανότητες
τραυµατισµού. Έτσι αντί να αντιµετωπίζεται το παιχνίδι αυτό ως µία φυσική
δραστηριότητα που προσφέρει στο παιδί δύναµη και ασφάλεια να εκφράσει
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αισθήµατα θυµού και επιθετικότητας,

αποθαρρύνεται ή απαγορεύεται από τους

παιδαγωγούς σε µία προσπάθεια να αποµακρύνουν τα παιδιά από βίαιες
συµπεριφορές (Tannoc, 2008; Holland, 2003). Με σκοπό να µπορέσουν τα παιδιά να
εκφράσουν ελεύθερα τις ιδέες τους, τις σκέψεις τους, τους φόβους που ενδεχοµένως
έχουν, να µπορέσουν να λύσουν τις απορίες τους (Hart & Tannock, 2013; Smidt,
2011), να δράσουν δηµιουργικά χρησιµοποιώντας για παράδειγµα τα τουβλάκια για
τη δηµιουργία εργαλείων και όπλων αντί να βλάψουν µε αυτά τους φίλους τους, να
συνεργαστούν και να δηµιουργήσουν φιλίες (Holland, 2003), προτείνουµε την
ενασχόληση µε το παιχνίδι ρόλων που χαρακτηρίζεται από επιθετικότητα στον χώρο
του νηπιαγωγείου καλώντας του παιδαγωγούς να το δουν από την οπτική µίας
χρήσιµης για τα παιδιά δραστηριότητας, που προκύπτει φυσικά και αυθόρµητα
(Peterson, Madsen, San Miguel, & Young Jang, 2018). Όσον αφορά τα όπλα και την
βίαιη συµπεριφορά οι παιδαγωγοί µπορούν να διαχειριστούν αυτή τη συµπεριφορά
βοηθώντας τα παιδιά να την εξετάσουν µε µία κριτική µατιά (Osofsky, 1999),
άλλωστε τα παιδιά έρχονται αντιµέτωπα καθηµερινά µε τέτοιες συµπεριφορές µέσα
από τηλεοπτικές εκποµπές (Sutherland et al., 2012; Jarvis, 2007), ερεθίσµατα τα
οποία πρέπει µε κάποιο τρόπο να αποδοθούν από τα ίδια τα παιδιά και να
καθησυχαστούν (Chazan & Cohen, 2010). Ουσιαστικά ο ρόλος των παιδαγωγών σε
ένα τέτοιο παιχνίδι θα είναι να παρατηρούν, να θέτουν όρια, ώστε να εξασφαλίσουν
την ασφάλεια των παιδιών που συµµετέχουν, να θέτουν και να υπενθυµίζουν σαφείς
κανόνες για την τάξη τους. Για παράδειγµα αντί να απαγορέψουν τη χρήση όπλων
στο πλαίσιο του ελεύθερου παιχνιδιού θα µπορούσαν να περιορίσουν τη χρήση αυτών
µε το να µην τα στρέφουν σε ανθρώπους ή δίνοντας τους µία άλλη δυνατότητα
(Peterson, Madsen, San Miguel, & Young Jang, 2018). Φυσικά όταν µία κατάσταση
τείνε να ξεφύγει από τον ελέγχου του/της παιδαγωγού, καλό θα είναι να
πραγµατοποιείται συζήτηση γύρω από το περιστατικό, ώστε να δοθεί η ευκαιρία στα
παιδιά να βρεθούν στη θέση του άλλου και να αποκτήσουν επίγνωση της
συναισθηµατικής του κατάστασης τη δεδοµένη στιγµή (Peterson, Madsen, San
Miguel, & Young Jang, 2018).
Θεωρείται σκόπιµο να λάβει χώρα µία έρευνα στο πλαίσιο του σχολείου, όπου
οι παιδαγωγοί θα δείξουν ανεκτικότητα στο παιχνίδι ρόλων που χαρακτηρίζεται από
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επιθετικότητα επιτρέποντας στα νήπια να εκφραστούν ελεύθερα σε ένα κατάλληλα
διαµορφωµένο χώρο ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο τραυµατισµού,

µε στόχο την

ολόπλευρη εξέλιξη των νηπίων και διακρίνοντας την επιθετική συµπεριφορά από
αυτή στο πλαίσιο του παιχνιδιού (Peterson, Madsen, San Miguel, & Young Jang,
2018).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Παράρτηµα 1
Η παιδαγωγική Steiner/Waldorf
Εισαγωγή
Καθώς τέσσερα παιδιά απ’ αυτά που συµµετέχουν στην παρούσα έρευνα
φοιτούν σε εργαστήρι ελεύθερης εκπαίδευσης Steiner-Waldorf, θεωρήθηκε
σηµαντικό να γίνει µία σύντοµη αναφορά σ’ αυτήν την παιδαγωγική προσέγγιση.
Στο παρόν παράρτηµα γίνεται λόγος τόσο για τον θεµελιωτή της
εκπαιδευτικής αυτής διαδικασίας, Rudolf Steiner, όσο και στον τρόπο µε τον οποίο
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πραγµατοποιείται αυτή στην προσχολική εκπαίδευση, στις

βασικές παιδαγωγικές

αξίες αυτών των σχολείων και στον ρόλο των παιδαγωγών.

Ο Rudolf Steiner και η επιστήµη της «Ανθρωποσοφίας»
Η παιδαγωγική

Steiner-Waldorf βασίζεται στην επιστήµη της

Ανθρωποσοφίας, της οποίας εµπνευστής και θεµελιωτής ήταν ο Rudolf Steiner.
Ο Rudolf Steiner γεννήθηκε το 1861 σε µία επαρχιακή πόλη της Ουγγαρίας,
έχοντας όµως αυστριακή καταγωγή. Στα 18 του αποφάσισε να ασχοληθεί µε τις
φυσικές επιστήµες. Έτσι φοίτησε στην Πολυτεχνική σχολή της Βιέννης, όπου
ασχολήθηκε µε τα Μαθηµατικά, τη Φυσική, τη Χηµεία, την Βιολογία και την
Φαρµακευτική-Ιατρική. Αργότερα ενδιαφέρθηκε για την αρχιτεκτονική, την
ψυχολογία, τη λογοτεχνία και την φιλοσοφία (Carlgren, 1973). Μετά την
ολοκλήρωση της διδακτορικής του διατριβής µε τίτλο «Πραγµατικότητα και
Επιστήµη» (1891) στο τµήµα Φιλοσοφίαw στο Πανεπιστήµιο Ρόστοκ της Γερµανίας
δηµοσίευσε το 1894 και το πρώτο του βιβλίο µε τίτλο «Η φιλοσοφία της ελευθερίας»,
στην οποία στοχεύει η εκπαίδευση Steiner-Waldorf.
Το 1902 µίλησε για την Ανθρωποσοφία, το όνοµα της οποίας προέρχεται από
τις ελληνικές λέξεις «άνθρωπος» και «σοφία» (Carlgren, 1973). Η Ανθρωποσοφία
προσφέρει

ιδέες όχι µόνο για τη διαπαιδαγώγηση, αλλά και για τη ζωή και

γενικότερα την εξέλιξη του ανθρώπου, καθώς περιλαµβάνει στοιχεία από όλες τις
επιστήµες µε τις οποίες ασχολήθηκε ο Rudolf Steiner στη διάρκεια της ζωής του
(Carlgren, 1973). Το 1913 κατασκευάστηκε το Goetheanum, που είχε σχεδιαστεί από
τον ίδιο εξελίχθηκε σε ένα µεγάλο πολιτιστικό κέντρο που όµως καταστράφηκε από
µία πυρκαγιά εννέα χρόνια αργότερα. Στο ίδιο σηµείο σχεδιάστηκε ξανά και χτίστηκε
το νέο Goetheanum, που σήµερα αποτελεί το κέντρο του ανθρωποσοφικού κινήµατος
σε παγκόσµιο επίπεδο. Ωστόσο ο Rudolf Steiner απεβίωσε το 1925, τρία χρόνια πριν
την ολοκλήρωση του κτιρίου (Carlgren, 1973).

Το πρώτο σχολείο Waldorf και οι παιδόκηποι (Kindergarten)
Το 1919 ο Rudolf Steiner, µε την υποστήριξη του Emil Molt, µεγάλου
καπνοβιοµήχανου της εποχής, ιδρύει στη Στουτγάρδη το πρώτο σχολείο SteinerWaldorf (Carlgren, 1973).
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Το σχολείο ιδρύθηκε για τα παιδιά των εργατών της καπνοβιοµηχανίας, όµως
τελικά δέχτηκε παιδιά από όλα τα κοινωνικά στρώµατα και όχι µόνο αυτά της
εργατικής τάξης (Compani & Lang , 2013, p. 13). Άλλωστε βασική αρχή του
σχολείου αυτού αποτέλεσε η κοινωνική δικαιοσύνη στην εκπαίδευση. Υπό τον όρο
αυτό εννοείται η συνεργατική, κοινή εκπαίδευση και µόρφωση του ανθρώπου
ανεξάρτητα από την κοινωνική καταγωγή, τα χαρίσµατα και τα ταλέντα του, όπως
επίσης και την επαγγελµατική καριέρα που επιθυµεί να ακολουθήσει στο µέλλον
(www.Freunde-waldorf.de). Ενώ στη διαµόρφωση του προγράµµατος σπουδών
λήφθηκαν υπόψη οι ανάγκες του παιδιού ως «µία ενότητα» , τόσο οι γνωστικές όσο
και οι σωµατικές, συναισθηµατικές και πνευµατικές ανάλογα µε την ηλικία του,
προσφέροντας ισορροπία στην ανάπτυξη και την εξέλιξη των νοητικών,
καλλιτεχνικών και χειρωνακτικών ικανοτήτων µέσα από την πρακτική. Αξίζει να
αναφερθεί ότι το σχολείο ήταν απαλλαγµένο από κάθε είδους βαθµολογία ή εξέταση
των ικανοτήτων των µαθητών (Compani & Lang , 2013, σ. 14).
Όσον αφορά την προσχολική εκπαίδευση, στις αρχές του 20ού αιώνα ο
Rudolf Steiner αναγνώρισε την ανάγκη για φροντίδα των παιδιών µικρότερης ηλικίας
από αυτή των επτά ετών, καθώς η καθηµερινή ζωή δεν άφηνε περιθώριο να
ασχοληθεί κάποιος µε τη φύση του παιδιού, ενώ οι παραδόσεις της ανατροφής και της
διαπαιδαγώγησης τους είχαν σχεδόν εξαφανιστεί. Έτσι σκέφτηκε την δηµιουργία ενός
«παιδόκηπου», όπου η γνώση θα µπορεί να κατακτηθεί µέσω της προσπάθειας για
µίµηση (Compani & Lang , 2013, σ. 14). Ο πρώτος «παιδόκηπος» Steiner/ Waldorf
ιδρύθηκε το 1926 στη Στουτγάρδη µετά τον θάνατο του Rudolf Steiner από την
Elisabeth Gurnelius. Σύντοµα ιδρύθηκαν και σε άλλες πόλεις της Γερµανίας. Η
ανάπτυξη αυτή σταµάτησε το 1933 µε απαγόρευση των Νάζι και το ξέσπασµα του Β’
παγκοσµίου πολέµου. Με το τέλος του Β’ παγκοσµίου πολέµου µία οµάδα
παιδαγωγών διαµόρφωσαν τη µεθοδολογία που θα πρέπει να ακολουθείται σε ένα
σχολείο προσχολικής εκπαίδευσης Steiner/Waldorf, όπως και τη συµβουλευτική
γονέων µε βάσει τη θεωρία του Rudolf Steiner για την ανάπτυξη των παιδιών. Η
εργασία αυτή συνέβαλε στην εξάπλωση των σχολείο προσχολικής εκπαίδευσης
Steiner/Waldorf (Compani & Lang , 2013, σ. 15).
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Στις µέρες µας έχει αναπτυχθεί ένα δίκτυο σχολείων Steiner/Waldorf σε 50
χώρες ανά τον κόσµο, που περιλαµβάνει και προγράµµατα µητέρας και παιδιού
βρεφικής ηλικίας, ενώ σχολεία αυτής της παιδαγωγικής ιδρύονται στην ανατολική
Ασία. Το δίκτυο αυτό αναπτύσσεται διαρκώς (Compani & Lang , 2013, σ. 16).

Οι βασικές αρχές ενός σχολείου προσχολικής εκπαίδευσης Steiner/
Waldorf
Στην παιδαγωγική µέθοδο Steiner/Waldorf δίνεται έµφαση στις ψυχολογικές
διεργασίες της ανάπτυξης του παιδιού επιτρέποντας τους να ωριµάσουν στον
κατάλληλο χρόνο και χώρο. Αυτό ακριβώς είναι που τη θέτει σε αντίθεση µε την
µονόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, ενώ τα βοηθάει να αναπτυχθούν σωµατικά,
ψυχολογικά-πνευµατικά και κοινωνικά, ώστε

ως ενήλικες να µπορούν να

ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας (Compani & Lang , 2013).
Σύµφωνα µε τον διεθνή οργανισµό των σχολείων Steiner/Waldorf
προσχολικής εκπαίδευσης, IASWECE (International Association for Steiner-Waldorf
Early Childhood Education), τα παιδαγωγικά προγράµµατα αυτών των σχολείων
διαφέρουν µεταξύ τους ανάλογα µε τα γεωγραφικά και πολιτισµικά χαρακτηριστικά
του τόπου στον οποίο βρίσκονται, το µέγεθος και την ηλικία της οµάδας, όπως επίσης
και την ατοµική εκπαιδευτική προσέγγιση που ακολουθείται. Ωστόσο ένα τέτοιο
σχολείο θεµελιώνεται µέσα από µία σειρά χαρακτηριστικών και αξιών που είναι
κοινές για όλα τα σχολεία (IASWECE, 2014). Αξίζει να αναφερθούν όλα αυτά τα
χαρακτηριστικά αναλυτικά.
Πρώτα απ’ όλα, ένα σχολείο της παιδαγωγικής Steiner/Waldorf λειτουργεί ως
µία κοινωνία, όπου προωθείται µία διαφορετική προσέγγιση της προσχολικής
εκπαίδευσης

(Easton, 1997). Η διαδικασία αυτή µπορεί να πραγµατοποιείται µε

επιτυχία µόνο όταν όσοι συµµετέχουν σε αυτή,

γονείς, φροντιστές και δάσκαλοι

ακολουθούν µία κοινά αποδεκτή γραµµή µέσα από τη χαρά της δηµιουργικότητας,
την αίσθηση ευθύνης ανάµεσα τους και προς τα παιδιά, που τους κινητοποιεί να
προσφέρουν στην εκπαιδευτική διαδικασία (Compani & Lang , 2013).
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Το κάθε παιδί αντιµετωπίζεται ως σώµα, ψυχή και πνεύµα (Easton, 1997),
προσεγγίζεται µε αγάπη και σεβασµό και γίνεται αποδεκτό, όπως ακριβώς είναι ως
άτοµο (IASWECE, 2014), ενώ παράλληλα δίνεται έµφαση και στην οµάδα (Easton,
1997). Πιο συγκεκριµένα στην προσχολική ηλικία τα παιδιά µαθαίνουν µέσα από το
παιχνίδι, τις τέχνες, την αφήγηση παραµυθιών, τη ζωντανή µουσική και το τραγούδι
(Easton, 1997), όπως επίσης και µέσα από φυσικές δραστηριότητες (IASWECE,
2014), καθώς προσπαθούν να µιµηθούν αυτές που εκτελούν οι εκπαιδευτικοί για
αυτά, όπως το ζύµωµα και το ψήσιµο του ψωµιού, το ράψιµο και άλλες
δραστηριότητες που συνηθίζονται στην καθηµερινότητα ενός νοικοκυριού (Easton,
1997). Γίνεται αντιληπτό ότι τα παιδιά αυτής της ηλικίας είναι κατά κάποιον τρόπο
αυτοδίδακτα, έχουν δηλαδή την ικανότητα να µαθαίνουν τον κόσµο µόνα τους µέσω
της προσπάθειας τους να µιµηθούν (Ptzlaff & Saßmannshausen, 2005). Αξίζει να
αναφερθεί ότι τα παιδιά στα νηπιαγωγεία Steiner/Waldorf δεν µαθαίνουν ούτε να
γράφουν ούτε να διαβάζουν, καθώς η ανάγνωση και η γραφή θεωρούνται περιττά
στην καθηµερινότητα τους σε αυτήν την ηλικία (Steiner, 2016). Γενικότερα δίνεται
έµφαση στις διαδικασίες της καθηµερινής ζωής και όχι τόσο στο µαθησιακό
αποτέλεσµα (IASWECE, 2014). Χαρακτηριστικό της παιδαγωγικής αυτής αποτελεί η
ισορροπία στον τρόπο απόκτησης της γνώσης που πραγµατοποιείται πρακτικά και
καλλιτεχνικά και σε µεγαλύτερες ηλικίες διανοητικά (Easton, 1997). Η ανάλυση
αυτών των δραστηριοτήτων θα αναδείξει τις παιδαγωγικές αρχές ενός Steiner/
Waldorf σχολείου.
Α. Το ελεύθερο παιχνίδι
Το ελεύθερο παιχνίδι θεωρείται βασική και απαραίτητη δραστηριότητα για τα
µικρά παιδιά, αφού αποτελεί τον κύριο τρόπο επεξεργασίας και κατανόησης των
εµπειριών τους (IASWECE, 2014), τις οποίες αποκτούν λειτουργώντας σαν ένα
αισθητήριο όργανο που συλλέγει εµπειρίες από το περιβάλλον του (Jaffke, 2012)
(Steiner, 2016). Μέσα από το παιχνίδι καλλιεργούνται ανθρώπινες αρετές, όπως η
υποµονή, το θάρρος για πρωτοβουλία, η κοινωνικοποίηση και η συνεργασία
καθιστώντας το ζωτικής σηµασίας για την εξέλιξη των παιδιών (Neuschütz). Κατ’
αυτόν τον τρόπο σε ένα σχολείο Steiner-Waldorf εξασφαλίζεται ένα περιβάλλον,
όπου προσφέρονται στα παιδιά ευκαιρίες να πάρουν πρωτοβουλίες για να ξεκινήσουν
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παιχνίδι αξιοποιώντας απλά φυσικά υλικά (IASWECE, 2014). Προωθείται δηλαδή η
ενασχόληση µε δραστηριότητες που δεν έχουν ως στόχο την εξέλιξη κάποιου
συγκεκριµένου τοµέα ανάπτυξης, αλλά δίνουν ευκαιρίες για την ανάπτυξη της
δηµιουργικότητας και της φαντασίας (Ptzlaff & Saßmannshausen, 2005).

Β. Η µίµηση
Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας έχουν την τάση να παρατηρούν και στη
συνέχεια να µιµούνται όσα συµβαίνουν γύρω τους. Μαθαίνουν από τη συµπεριφορά
και την κίνηση των παιδαγωγών, που προσπαθούν να επαναλάβουν

(IASWECE,

2014). Ενώ η συµπεριφορά των ενηλίκων που δρουν στο περιβάλλον τους, καθορίζει
τις προδιαθέσεις που θα αναπτύξουν αργότερα στη ζωή τους (Steiner, 2016). Σε αυτό
το σηµείο θα θέλαµε να τονίσουµε ότι προτιµώνται οι γνήσιες εµπειρίες, οι αληθινές,
δηλαδή αυτές που το παιδί µπορεί να αισθανθεί µε όλες του τις αισθήσεις παρά οι
ψηφιακές, ώστε να µπορέσει να αναπτύξει µία υγιή σχέση µε τον κόσµο (IASWECE,
2014).
Γ. Οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες και οι χειρωνακτικές εργασίες
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η εκπαίδευση πραγµατοποιείται µέσα από τις
τέχνες, όπως για παράδειγµα τις χειροτεχνίες, τις κατασκευές από µαλλί κι άλλα
φυσικά υλικά που τα χρειάζονται στο παιχνίδι τους και τις χειρωνακτικές εργασίες
(Jaffke, 2012). Από τη µία πλευρά µέσα από τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες, όπως
η αφήγηση ιστοριών, η µουσική, η ζωγραφική µε πινέλο και κηροµπογιές, τα ρυθµικά
παιχνίδια και ο µοντελισµός θεωρούνται στην παιδαγωγική προσέγγιση SteinerWaldorf οι κύριες δραστηριότητες για την ανάπτυξη της δηµιουργικότητας
(IASWECE, 2014), τα θεµέλια για την ανάπτυξη της φαντασίας και της σκέψης
(Easton, 1997). Γι’ αυτό το λόγο τα υλικά που υπάρχουν στο περιβάλλον είναι ατελή
και γνήσια, για να µπορούν να µετατραπούν, ώστε να επιτρέπουν στη φαντασία να
υπερβεί τις ήδη υπάρχουσες εµπειρίες, να τις καλλιεργήσει και να δηµιουργήσει κάτι
νέο (Jaffke, 2012). Πρόκειται για µία εµπειρική µάθηση (Jaffke, 2012; Easton, 1997).
Τα παιδιά βλέπουν οποιοδήποτε πράγµα –ίσως και εξ αποστάσεως-, το αισθάνονται,
θυµούνται κάτι άλλο και η φαντασία συµπληρώνει όλα όσα είναι αναγκαία για το
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παιχνίδι τους. ωστόσο προϋπόθεση γι’ αυτό αποτελούν τα βιώµατα του παιδιού, οι
ήδη υπάρχουσες εµπειρίες. Για παράδειγµα κάποιος που δεν έχει δει ποτέ ένα πλοίο,
έστω και σε κάποιο παιδικό βιβλίο µε εικόνες, δεν µπορεί να διαµορφώσει το παιχνίδι
του σύµφωνα µε αυτό (Jaffke, 2012). Από την άλλη πλευρά δραστηριότητες όπως η
µαγειρική, η κηπουρική, η χειροτεχνία συµβάλουν στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων
και ικανοτήτων τους

(IASWECE, 2014), ενώ µέσα από την εικαστική τέχνη τα

παιδιά µαθαίνουν τι είναι σηµαντικό στη ζωή, απολαµβάνοντας την εργασία χωρίς να
«χάνονται» µέσα στη θεωρία (Easton, 1997).
Δ. Ο ρυθµός
Τέλος, ο ρυθµός µέσα στην ηµέρα, την εβδοµάδα και το χρόνο προσφέρει
ασφάλεια, καθώς και τη δηµιουργία ικανότητας να συσχετίζουν και να
ολοκληρώνουν όσα βιώνουν στη ζωή τους (IASWECE, 2014). Γενικότερα, το
περιβάλλον, χωρικό και χρονικό, µέσα στο οποίο δραστηριοποιείται ένα παιδί θα
πρέπει να διακρίνεται από την τάξη (Ptzlaff & Saßmannshausen, 2005). Σε ένα χώρο,
όπου όλα τα πράγµατα βρίσκονται στην ίδια θέση, το παιδί γνωρίζει ακριβώς πού θα
βρει το καθετί, γεγονός που εξασφαλίζει την εµπιστοσύνη και την ασφάλεια στο
παιχνίδι του. Αυτό ισχύει και για τον χρόνο και τον τρόπο που αυτός κυλάει µέσα
στην ηµέρα και την εβδοµάδα. Έτσι δηµιουργείται η ροή που «παρασύρει» την
οµάδα, ένας ρυθµός στον οποίο κινούνται όλοι µε ηρεµία και βάσει του οποίου
διαµορφώνεται ολόκληρο το παιδαγωγικό πρόγραµµα . Σε αυτό συµβάλουν και οι
γιορτές που πραγµατοποιούνται µέσα στο έτος (Ptzlaff & Saßmannshausen, 2005).
Βέβαια αυτές οι εποχιακές γιορτές, όπως τα Χριστούγεννα, πραγµατοποιούνται
ανάλογα µε το πολιτισµικό και γεωγραφικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται το
σχολείο (IASWECE, 2014). Η ύπαρξη «ρουτίνας» είναι ιδιαιτέρως σηµαντική σε
αυτήν την ηλικία για τα παιδιά, καθώς πέρα από το γεγονός ότι το να γνωρίζουν ποια
δραστηριότητα ακολουθεί, τους προσφέρει ασφάλεια, είναι και ένας τρόπος
αντίληψης του χρόνου (Ptzlaff & Saßmannshausen, 2005). Ένα παράδειγµα του
ηµερήσιου προγράµµατος ενός Waldorf νηπιαγωγείου είναι το εξής:
Σε έναν «παιδόκηπο» η ηµέρα των παιδιών ξεκινάει µε ελεύθερο παιχνίδι,
ενώ παράλληλα οι παιδαγωγοί ασχολούνται µε τις εργασίες της ηµέρας. Όσα παιδιά
επιθυµούν, µπορούν να συµµετέχουν σε αυτές τις εργασίες βοηθώντας τους ενήλικες.
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Έτσι µπαίνοντας σε έναν «παιδόκηπο» το πρωί συναντάµε παιδιά που παίζουν στις
διάφορες γωνιές, παιδιά και παιδαγωγούς που κόβουν τα φρούτα του πρωινού είτε
ζυµώνουν είτε αλείφουν ψωµάκια κλπ. Ενώ συχνά πραγµατοποιούνται κατασκευές
από φυσικά υλικά ή συµµετέχουν σε οµαδικά παιχνίδια, πλάθουν κερί, ζωγραφίζουν
µε πινέλα ή κηροµπογιές χωρίς όµως να διακοπεί το ελεύθερο παιχνίδι από την
παιδαγωγό για να λάβουν χώρα αυτές. Με την ολοκλήρωση του ελεύθερου
παιχνιδιού, που σηµατοδοτείται µε ένα σχετικό τραγούδι, ενήλικες και παιδιά
µαζεύουν τα παιχνίδια και σχηµατίζουν κύκλο. Στον πρωινό αυτόν κύκλο λαµβάνουν
χώρα κάποιες δραστηριότητες, όπως τραγούδια που ταιριάζουν στην εποχή, παιχνίδια
µε τα δάχτυλα, τα χέρια ή και ολόκληρο το σώµα. Στη συνέχεια τρώνε όλοι µαζί το
πρωινό, που έχουν ετοιµάσει και βγαίνουν στον κήπο για παιχνίδι. Στον κήπο τα
παιδιά έχουν την ελευθερία να σκαρφαλώσουν στα δέντρα, να δηµιουργήσουν στο
σκάµµα µε την άµµο, να φροντίσουν τα ζώα, να φυτέψουν, να τρέξουν κλπ.
Ακολουθεί η αφήγηση του παραµυθιού και το µεσηµεριανό. Το µεσηµεριανό
ακολουθεί η αποχώρηση των παιδιών (Jaffke, 2012). Το πρόγραµµα αυτό είναι
ενδεικτικό. Συνήθως ο χρόνος και ο τρόπος που αυτός µοιράζεται διαµορφώνεται από
την παιδαγωγική οµάδα του εκάστοτε σχολείου. Ωστόσο κάθε «στιγµή» στον
«παιδόκηπο» πραγµατοποιείται µε µία συγκεκριµένη «τελετουργία» που
επαναλαµβάνεται καθηµερινά σε µία ήρεµη και γαλήνια ατµόσφαιρά (Jaffke, 2012).
Για παράδειγµα κάθε παιδί γνωρίζει ότι στο φαγητό θα δώσουν τα χέρια, θα που το
τραγουδάκι, θα ευχηθούν καλή όρεξη και θα µοιραστούν το φαγητό τους.
Ο ρόλος του παιδαγωγού
Είναι ήδη γνωστό από τα παραπάνω ότι τα παιδιά έχουν την προδιάθεση να
εξερευνούν το φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, το οποίο µε τη σειρά του
µπορεί να περιορίσει, να δοµήσει και να προστατεύσει αυτήν την εσωτερική τάση και
κατ’ επέκταση την εξερεύνηση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο προσφέρονται και
δυνατότητες για να τολµήσουν και να έρθουν αντιµέτωπά µε προκλήσεις (IASWECE,
2014). Αρµοδιότητα των παιδαγωγών, λοιπόν, είναι να διαµορφώσουν ένα
περιβάλλον γεµάτο µε «ποιοτικά» ερεθίσµατα για τα παιδιά προσφέροντας τους
ευκαιρίες για την απόκτηση εµπειριών, για κοινωνική αλληλεπίδραση και ταυτόχρονα
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ένα προστατευµένο περιβάλλον, στο οποίο το κάθε παιδί να µπορέσει να εξελιχθεί µε
ηρεµία χωρίς να αποσπάται από την «εργασία» του (Ptzlaff & Saßmannshausen,
2005). Ο ενήλικας

από την πλευρά του λειτουργεί ως πρότυπο για το παιδί, µία

αυθεντία µε πολλές γνώσεις, που παρέχει ασφάλεια στο παιδί συµµετέχοντας όµως
στις διαδικασίες ως ισότιµο µέλος αυτής της κοινωνίας (Ptzlaff & Saßmannshausen,
2005; Jaffke, 2012). Φυσικά ο ρόλος του διαφοροποιείται ανάλογα µε τη φάση
ανάπτυξης των παιδιών (Easton, 1997).
Κλείνοντας το παρόν κεφάλαιο, η εκπαίδευση Waldorf/Steiner αποσκοπεί
στην απόκτηση εφοδίων που θεωρούνται αναγκαία για τα παιδιά, ώστε να
κατορθώσουν να ζήσουν στον σύγχρονο, βιοµηχανικό κόσµο, αλλά επίσης να
καταφέρουν µελλοντικά να διαµορφώσουν ολιστική σκέψη. Τα παιδαγωγικά
προγράµµατα της προσχολικής ηλικίας αποτελούν το θεµέλιο της εκπαιδευτικής
πορείας του παιδιού κατά την οποία αποκτώντας γνώσεις µέσω των αισθήσεων, των
σκέψεων και των πράξεων του θα µπορέσει να ακολουθήσει τον δικό του
«προσωπικό δρόµο» στη ζωή (Patzlaff, McKeen, Mackensen, & Grah-Wittich, 2010)
στοχεύοντας στην ελευθερία του.
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Παράρτηµα 2
Κριτήριο Σχολικής-Κοινωνικής Επάρκειας
Φυλλάδιο εξέτασης για παιδιά 4-8 ετών
Ερωτηµατολόγιο Εκπαιδευτικού
Κριτήριο Σχολικής-Κοινωνικής Επάρκειας
Φυλλάδιο εξέτασης για παιδιά 4-8 ετών
Ερωτηµατολόγιο Εκπαιδευτικού
Υπό έργο: «Ψυχοµετρικό κριτήριο σχολικής-κοινωνικής επάρκειας για παιδιά και εφήβους»
Υπεύθυνη υπό έργου: Αναπλ. Καθηγήτρια Κοντοπούλου Μελανθία
Έργο συγχρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση/ ΕΚΤ και το ΥΠΕΠΘ

Φυλλάδιο εξέτασης για
παιδιά 4-8 ετών
Στοιχεία παιδιού
Ονοµατεπώνυµο:
Τάξη φοίτησης:
Σχολείο:
Στοιχεία εκπαιδευτικού
Ονοµατεπώνυµο:
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Χρόνος γνωριµίας µε το παιδί:
Έτος

Μήνας

Ηµεροµηνία εξέτασης
Ηµεροµηνία γέννησης
Ηλικία
Εξεταστής:
Αρχικοί βαθµοί

Εκατοστηµόρια

Συνολική
Βαθµολογία:
Τοµείς:

Εξωτερικευµένες
αντιδράσεις:

Προσαρµοστικές
αντιδράσεις:
Εσωτερικευµένες
αντιδράσεις:

Παρατηρήσεις
εξεταστή:

Ερωτηµατολόγιο σχολικής-κοινωνικής επάρκειας
για παιδιά 4-8 ετών
∆ιαβάστε προσεκτικά την κάθε πρόταση και συµπληρώστε µε Χ την
απάντηση που θεωρείτε ότι ταιριάζει περισσότερο στο συγκεκριµένο
παιδί.
Είναι σηµαντικό να απαντήσετε σε όλες τις προτάσεις.
Ταιριάζει
πολύ

Ταιριάζει
αρκετά

Ταιριάζει
λίγο

∆εν
ταιριάζει
καθόλου

1. Μεταφέρει ευχάριστες
εµπειρίες από το σπίτι
2. Υπακούει σε κανόνες
του σχολείου
3. ∆είχνει προσκόλληση
και εξάρτηση από άλλο
παιδί
4. Οι γονείς φαίνονται
ευχαριστηµένοι µε το
παιδί τους
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5. Αντιδρά στην
προσέγγιση και στην
καθοδήγηση από την
(τον) παιδαγωγό
6. ∆εν προστατεύει τον
εαυτό του και δεν
αµύνεται όταν του
επιτίθενται
7. Παίζει παιχνίδια ρόλων
8. Αδιαφορεί για τα
συναισθήµατα των άλλων
9. Οι γονείς φαίνονται
υπερπροστατευτικοί
10. Φαίνεται
ευχαριστηµένο που
έρχεται στο
σχολείο
11. Καταστρέφει τα
αντικείµενα των άλλων
12. Οι γονείς φαίνονται
αγχωµένοι µε τις
επιδόσεις του παιδιού
τους
13. Αποστρέφει το
βλέµµα του όταν του
απευθύνεται ο λόγος
14. Παρουσιάζει άρνηση
σε οτιδήποτε του
προτείνεται
15. Εκδηλώνει διάφορες
φοβίες

Ταιριάζει
πολύ

Ταιριάζει
αρκετά

Ταιριάζει
λίγο

∆εν
ταιριάζει
καθόλου

16. ∆ιεκδικεί το δίκιο
του
17. ∆εν µπορεί να
ξεπεράσει το θυµό του
18. Κλαίει και
παραπονιέται συχνά
19. Συζητάει µε την
παιδαγωγό για ότι το
απασχολεί
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20. Τσακώνεται µε τα
άλλα παιδιά
21. Είναι
προσκολληµένο στην
(στον)
παιδαγωγό
22. Οι γονείς δεν
διαθέτουν αρκετό χρόνο
µαζί
του
23. ∆υσκολεύει την
λειτουργία της τάξης
24. Παρουσιάζει άγχος
(κλαίει, παραπονιέται
για
ενοχλήσεις,
δυσανασχετεί)
25. ∆εν απαντάει όταν
του απευθύνεται ο
λόγος
26. Έχει βίαιες
αντιδράσεις
27. Οι γονείς δεν
φαίνονται να
ενδιαφέρονται για
το παιδί
28. Αντιµιλάει και
φέρεται άσχηµα στον
(στην)
παιδαγωγό
29. Είναι αποδεκτό από
τους συνοµηλίκους
30. ∆εν παίζει µε άλλα
παιδιά

Κριτήριο σχολικής-κοινωνικής επάρκειας
για παιδιά 4-8 ετών

Κλείδα ∆ιόρθωσης
Ταιριάζει
πολύ

Ταιριάζει
αρκετά

Ταιριάζει
λίγο

∆εν
ταιριάζει
καθόλου
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1. Μεταφέρει
ευχάριστες εµπειρίες

4

3

2

1

4

3

2

1

1

2

3

4

4

3

2

1

1

2

3

4

τον εαυτό του και δεν
αµύνεται όταν του
επιτίθενται

1

2

3

4

7. Παίζει παιχνίδια
ρόλων

4

3

2

1

1

2

3

4

1

2

3

4

4

3

2

1

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Ταιριάζει
αρκετά

Ταιριάζει
λίγο

∆εν
ταιριάζει
καθόλου

από το
σπίτι
2. Υπακούει σε
κανόνες του σχολείου
3. ∆είχνει
προσκόλληση και
εξάρτηση από
άλλο παιδί
4. Οι γονείς φαίνονται
ευχαριστηµένοι µε το
παιδί τους
5. Αντιδρά στην
προσέγγιση και στην
καθοδήγηση από την
(τον) παιδαγωγό
6. ∆εν προστατεύει

8. Αδιαφορεί για τα
συναισθήµατα των
άλλων
9. Οι γονείς φαίνονται
υπερπροστατευτικοί
10. Φαίνεται
ευχαριστηµένο που
έρχεται στο
σχολείο
11. Καταστρέφει τα
αντικείµενα των
άλλων
12. Οι γονείς
φαίνονται αγχωµένοι
µε τις
επιδόσεις του παιδιού
τους
13. Αποστρέφει το
βλέµµα του όταν του
απευθύνεται ο λόγος
14. Παρουσιάζει
άρνηση σε οτιδήποτε
του
προτείνεται
15. Εκδηλώνει
διάφορες φοβίες

-6Ταιριάζει
πολύ
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16. ∆ιεκδικεί το δίκιο
του

4

3

2

1

17. ∆εν µπορεί να
ξεπεράσει το θυµό του

1

2

3

4

18. Κλαίει και
παραπονιέται συχνά

1

2

3

4

4

3

2

1

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

29. Είναι αποδεκτό
από τους
συνοµηλίκους

4

3

2

1

30. ∆εν παίζει µε άλλα
παιδιά

1

2

3

4

19. Συζητάει µε την
παιδαγωγό για ότι το
απασχολεί
20. Τσακώνεται µε τα
άλλα παιδιά
21. Είναι
προσκολληµένο στην
(στον)
παιδαγωγό
22. Οι γονείς δεν
διαθέτουν αρκετό
χρόνο
µαζί του
23. ∆υσκολεύει την
λειτουργία της τάξης
24. Παρουσιάζει άγχος
(κλαίει, παραπονιέται
για ενοχλήσεις,
δυσανασχετεί)
25. ∆εν απαντάει όταν
του απευθύνεται ο
λόγος
26. Έχει βίαιες
αντιδράσεις
27. Οι γονείς δεν
φαίνονται να
ενδιαφέρονται για το
παιδί
28. Αντιµιλάει και
φέρεται άσχηµα στον
(στην) παιδαγωγό
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Παράρτηµα 3
Συνέντευξη «Το παιχνίδι µητέρας-παιδιού»
1. Πόσο συχνά παίζετε µε το παιδί σας;

2. Πόσο χρόνο αφιερώνετε στο παιχνίδι µε το παιδί σας την εβδοµάδα;

3. Τι είδους παιχνίδια παίζετε;

4. Υποδύεστε ρόλους στο παιχνίδι σας; Ποια θέµατα πραγµατεύεστε στο
πλαίσιο του παιχνιδιού αυτού;

5. Θα χαρακτηρίζατε το παιχνίδι µε το παιδί σας οργανωµένο, µε δοµή;

6. Το παιχνίδι µε το παιδί σας χαρακτηρίζεται από πληρότητα ή υφίσταται
διαρκείς αλλαγές/ εναλλαγές;

7. Ακολουθούνται κανόνες στο παιχνίδι σας;

8. Από ποιον καθοδηγείται συνήθως το παιχνίδι;
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9. Αν το παιδί σας υιοθετούσε µία επιθετική συµπεριφορά απέναντι σας κατά
τη διάρκεια του παιχνιδιού, πώς θα αντιδρούσατε; Πώς πιστεύετε ότι θα
αντιδρούσε το παιδί σας σε αυτή σας τη συµπεριφορά;

10. Σε περίπτωση που εσείς δεν τηρήσετε κάποιο κανόνα στο παιχνίδι σας, το
παιδί διεκδικεί το δίκιο του; Πώς αντιδράει;

11. Αν σε µία στιγµή έντασης κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού το παιδί
«καταστρέψει» κάποιο παιχνίδι, πώς θα διαχειριζόσασταν µία τέτοια
κατάσταση; Πώς πιστεύετε ότι θα αντιδρούσε το παιδί σας σε αυτή σας τη
συµπεριφορά;

12. Φροντίζει και σέβεται τα παιχνίδια του κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού;

Παράρτηµα 4
Αποµαγνητοφωνήσεις
Μη επιθετική προσέγγιση παιδιού από τη µητέρα
1. Αγόρι 1, Γιώργος
Κριτήριο Σχολικής-Κοινωνικής Επάρκειας
Εξωτερικευµένες Αντιδράσεις

30/40

Προσαρµοστικές Αντιδράσεις

42/48

Εσωτερικευµένες Αντιδράσεις

27/32

Συνολική Βαθµολογία

99/120

Waldorf, 14 µήνες
Στοιχεία Παιδιού
Φύλο παιδιού: αγόρι
Ηλικία: 5 ετών, 4 µηνών
προνήπιο

Ε: Είσαι έτοιµος;
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Π: Ναι!
Ε: Τι είναι αυτά;
Π: Κουκλάκια!
Ε: Κουκλάκια! Τι κουκλάκια είναι αυτά;
Π: Δεν ξέρω! Με καρχαρία!
Ε: Πιασ’ τα αν θέλεις να τα δεις!
Το παιδί πιάνει ένα, ένα τα ζώα και τα παρατηρεί.
Ε: Ποιο πιστεύεις ότι είναι επικίνδυνο;
Το παιδί πιάνει την αρκούδα.
Π: Επικίνδυνο! Δεν ξέρω.
Ε: Δεν ξέρεις ποιο είναι άγριο;
Π: Δεν ξέρω… Πού να ξέρω;
Ε: Όλα σου φαίνονται ήρεµα; Δεν είναι κάποιο άγριο…
Π: Ναι…
Ε: Ωραία! Ας παίξουµε!
………………………………………………………………………………………
Το παιδί, φανερά επηρεασµένο από την ύπαρξη του ερευνητή και της κάµερας, δεν
δέχεται να παίξει µόνο του. Ωστόσο δέχεται να παίξει µαζί µε τη µητέρα του.
Είσοδος µητέρας στο παιχνίδι
Η µητέρα κρατάει το µικρό ψαράκι και το παιδί τον καρχαρία, έτσι µιµούνται ότι
κολυµπούν στη θάλασσα.
Ψ: Ωχ! Ένας καρχαρίας! Κάτσε να πάω να κρυφτώ εδώ πίσω.
Ο καρχαρίας πετάγεται απότοµα µπροστά στο ψαράκι κάνοντας ένα ήχο σαν να
πετάγονται νερά δηλώνοντας την ταχύτητα του.
Ψ: Ι! Τι θέλεις;
Ο καρχαρίας δεν µιλάει όµως οι κινήσει του στο χώρο είναι απότοµες και
απειλητικές.
Ψ: Ωχ, ωχ, ωχ! Τι θέλει αυτός εδώ; Λες να πεινάει;
Ο καρχαρίας αντί για απαντήσεις µιµείται ήχους που δηλώνουν την ταχύτητα µε την
οποία κινείται και δείχνουν τις απειλητικές του διαθέσεις, ωστόσο µετά από µία τέτοια
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κίνηση αποµακρύνεται και δείχνει µία αδιαφορία, σαν να έχει κάποιο σχέδιο στο µυαλό
του για την προσέγγιση του ψαριού.
Ψ: Αµάν! Κάτσε να κρυφτώ εδώ πίσω.
Ο καρχαρίας προσποιείται ότι τρώει κάτι στο πάτωµα, κάνοντας ήχους σαν να µασάει
κάτι.
Ψ: Α! Τρώει εκεί. Ωραία! Ας φάω κι εγώ λίγο εδώ στην άκρη.
Ο καρχαρίας πηδάει µε ορµή πάνω από το ψάρι, σε µία προσπάθεια να αποσπάσει την
προσοχή του . Η κίνηση αυτή επαναλαµβάνεται κάποιες φορές, µέχρι που το ψάρι
δείχνει να φοβάται ξανά.
Ψ: Πω, πω!
Ο καρχαρίας κυνηγάει το ψάρι κι αυτό προσπαθεί να τον αποφύγει.
Ψ: Ωχ! Ωχ! Τι θέλεις; Φύγε, καρχαρία!
Κυνήγι!
Ψ: Μα τι γίνεται µωρέ; Γεια σου!
Ο καρχαρίας δεν απαντάει. Συνεχίζει τους έντονους θορύβους που δηλώνουν την
ταχύτητα και την ορµή των κινήσεων του. Ενώ το µέγεθός τους, από χαµηλά πετάγεται
πολύ ψηλά τους προσδίδει την αίσθηση της επικινδυνότητας και τις καθιστά
απειλητικές. Το παιδί χωρίς λόγια κατευθύνει το παιχνίδι κι η µητέρα ακολουθεί.
Ο καρχαρίας αρχίσει να τρώει πάλι κάπου αλλού µακριά από το ψάρι. Αν και φαίνεται
να έχει τη διάθεση να τροµάξει την σύντροφο του στο παιχνίδι, δεν έχει τη διάθεση να
τη βλάψει σωµατικά. Είναι ένα παιχνίδι παραπλάνησης.
Ψ: Κάτσε να πάω να κοιµηθώ λίγο γιατί κουράστηκα.
Η µητέρα γυρνάει σχεδόν πλάτη στο παιδί και κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση,
σε µία προσπάθεια της να προσελκύσει το παιδί και να παίξουν µαζί. Το κόλπο έχει
αποτέλεσµα. Ο καρχαρίας φτάνει αµέσως στο µέρος που επέλεξε το ψαράκι να
κοιµηθεί.
Ψ: Γεια σου, καρχαρία! Τι κάνεις;
Ο καρχαρίας τρώει κάτι.
Ψ: Α! Τρως! Εγώ πάω εδώ να κοιµηθώ.
Το ψάρι φεύγει προς την αντίθετη κατεύθυνση κι ο καρχαρίας ακολουθεί.
Ψ: Πάει να κοιµηθεί κι αυτός; Α! Έφαγε;
Μ: Για να δούµε τι άλλο έχουµε εδώ!
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Η µητέρα κουρασµένη από την ροή του παιχνιδιού, προσπαθεί να κατευθύνει το
παιχνίδι αλλού διακόπτοντας το.
Μ: Να δούµε τι άλλα ζωάκια έχει εδώ; Α! Κάνουν παρέα; Είναι µαζί του;
Π: Ναι!
Μ: Τέλεια!
Μ: Να σου πω τι άλλα ζωάκια είναι αυτά; Μπορείς να καταλάβεις;
Π: Κότα.
Μ: Κότα, ναι.
Π: Αρκουδάκι.
Μ: Αρκουδάκι. Τι ωραίο, ε;
Π: Ναι.
Μ: Τι άλλο; Αυτό;
Π: Μαϊµουδίτσα.
Μ: Μαϊµουδίτσα ή αγελαδίτσα;
Π: Αγελαδίτσα!
Μ: Κι εµένα έτσι µου φαίνεται. Κι αυτό;
Π: Γουρουνάκι…
Μ: Γουρουνάκι…
Π: Αυτό; Καγκουρό;
Μ: Γατούλα; Μια γατούλα! Αυτός ο όµορφος τι είναι;
Π: Φάλαινα!
Μ: Δελφινάκι;
Π: Φάλαινα!
Μ: Φάλαινα, εντάξει. Να σου πω! Να βάλουµε εδώ την κοτούλα να κάνει κανένα
αβγουλάκι;
Π: Αφού εδώ είναι το κοτέτσι!
Μ: Εκεί είναι το κοτέτσι. Ωραία, ναι! Κι αυτός τι λες να ‘ναι;
Π: Πίθηκος; (Δείχνει το λύκο!)
Μ: Μήπως είναι…
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Π: Αλεπού!
Μ: Λύκος!
Π: Λύκος; (Απευθύνεται στον ερευνητή.)
Μ: Ωχ! Τι θέλει ο λύκος εδώ;
Το παιδί πιάνει τον καρχαρία κι επαναλαµβάνει τις κινήσεις και τους ήχους που έκανε
προηγουµένως.
Μ: Ωχ! Τι κάνει αυτός εδώ; Τι κάνει ο καρχαρίας; Ε;
Π: Μαµά! Τιν τιν!
Μ: Βάζει καλάθι; Μπήκε καλάθι ο καρχαρίας βρε; Έλα ‘δω!
Π: Μπου!
Μ: Έλα, έλα εδώ να µου πεις! Αυτός εδώ…
Το παιδί πάει πέρα δώθε κάνοντας ήχους.
Μ: Έλα εδώ, έλα εδώ να σου πω. Ο λύκος πεινάει…
Λ: Ο! Η κοιλίτσα µου γουργουρίζει. Τι να φάω; Τι θα µου δώσεις να φάω; Πού πας;
Το µπαλόνι θα φάει;
Το παιδί φέρνει ένα φουσκωµένο µπαλόνι.
Λ: Γεια σου, καρχαρία φίλε µου! Έχεις να µου δώσεις τίποτα να φάω; Έχεις καµιά
καλή ιδέα;
Ο καρχαρίας δείχνει το µπαλόνι.
Λ: Ε; Αυτό; Δεν τρώγεται βρε καρχαρία.
Ο καρχαρίας πετάει µακριά το µπαλόνι.
Λ: Να φάω την κότα;
Π: Πρώτα θα τη σκοτώσω… γιατί θα σε δει και θα φύγει.
Λ: Α! Θα µε δει και θα φύγει. Και τι να κάνουµε; Τι κόλπο λες να κάνουµε;
Π: Να τη ζούληξα, την έπιασα δυνατά…
Λ: Ναι!
Π: Και εντάξει είµαστε.
Λ: Ποιος; Ο καρχαρίας το έκανε αυτό;
Το παιδί συµφωνεί.
Λ: Α! είσαι φιλαράκος µου δηλαδή;
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Κ: Ναι.
Λ: Έλα να σου δώσω ένα φιλάκι. Σµουτς! Ευχαριστώ, καρχαρία! Μµ, και θα φάω
αυτή τη νόστιµη κοτούλα;
Κ: Ναι.
Λ: Εσύ καρχαρία, τι τρως;
Ο καρχαρίας ιάνει το γουρουνάκι.
Λ: Γουρουνάκια τρως; Ο! πάει το γουρουνάκι! Ο!
Μ: Τι;
Π: Θα το πέταξε πάνω από τη γη.
Μ: Θ πέταξε το γουρουνάκι απ’ τη γη.. Ναι! Και το έβαλε καλάθι.
Το παιδί ρίχνει µε ορµή τον καρχαρία πάνω στα ζώα.
Μ: Ωχ! Πάει ο καρχαρίας τα ισοπέδωσε όλα.
Γάτα: Μη, καρχαρία! Άσε µε! Θέλω να πάω στα παιδάκια µου.
Το παιδί λαµβάνει επιθετική θέση απέναντι στη γάτα.
Γ: Να σου πω, καρχαρία! Έχω τρία παιδάκια στο σπίτι, τρία µικρά γατάκια και θέλω
να πάω να τους δώσω γαλατάκι. Θα µε αφήσεις;
Κ: Μωρέ χαζή είσαι; Δεν τρώω γατούλες εγώ. Κότες τρώω και γουρουνάκια.
Γ: Α! Ωραία, σε ευχαριστώ που µε αφήνεις. Να σου δώσω ένα φιλάκι! Σµουτς!
Κ: Τρώω και γάτες, αλλά εσένα δεν θα σε φάω.
Γ: Α! Σε ευχαριστώ! Θα µ’ αφήσεις να πάω στα παιδάκια µου;
Κ: Ναι, γιατί είσαι χοντρούλα και δεν θα χωρέσεις στο στόµα µου.
(Η γάτα είναι η πιο µικρόσωµη από όλα τα ζώα που δόθηκαν στα παιδιά. Το παιδί δεν
θέλει να παραδεχτεί ότι την λυπήθηκε γιατί έχει µωράκια, έχει κι αυτό ένα µωράκι στο
σπίτι. Η δύναµη της εµπειρίας.)
Γ: Ευχαριστώ, καρχαρία! Πάω στα παιδάκια µου!
Αγελάδα: Μου! Πού πας έτσι, κυρά γάτα;
Γ: Πάω στα παιδάκια µου, αλλά πρόσεχε! Να σου πω κάτι στο αυτί;
Α: Για πες!
Π: Θα το πω εγώ! Περίµενε! (έλεγχος παιχνιδιού=δύναµη)
Κ: Της υποσχέθηκα της γατούλας ότι δεν θα τη φάω, γιατί τρώω και γάτες.
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Α: µµµ!
Κ: Επειδή είναι πολύ χοντρούλα, µην την φάµε καλύτερα, να την αφήσουµε. (Άγχος
µήπως την φάει η αγελάδα)
Α: Μ! Και πού πάει έτσι τρέχοντας;
Κ: Στο κρεβάτι της!
Α: Να σου πω καρχαρία!
Π: Μαµά, κάνει τσουλήθρα! Κοίτα!
Α: Μα να σου πω κάτι, βρε καρχαρία! Εσύ τρως άλλα ζωάκια;
Κ: Τρώω πάρα πολλά!
Α: Τι τρως;
Κ: Αρκουδάκια! Βγαίνει η µύτη του και τρώω τη µύτη του.
Α: Τη µύτη από τα αρκουδάκια τρως;
Π: Ναι! Κοίτα! Να ένα αρκουδάκι!
Α: Αχ! Το καηµένο!
Αρκουδάκι: Α! Α! Άσε µε! Τι είσαι εσύ; Ο! Η µυτούλα µου!
Κ: Έλα να στη βγάλω…
Αρκ.: Τι τη θες τη µυτούλα µου;
Κ: Θέλω να την καθαρίσω, έχει µύξες.
Αρκ.: Α! µου καθαρίζεις τη µυτούλα µου. Τι καλός που είσαι!
Π: Μαµά, άµα του την έβγαζα, θα του έκανα έτσι, τώρα κάνω έτσι.
Μ: Α! Μάλιστα!
Κ: Σου έβγαλα τις µύξες!
Αρκ.: Αχ! Τι ευγενικός που είσαι! Μπράβο, καρχαρία, που µου έβγαλες τις µύξες!
Α: Για πες, καρχαρία, τώρα! Τι κάνεις εκεί; Τι κάνεις σε αυτό το ζωάκι; Τι είναι; το
σκυλάκι είναι; τι του κάνεις;
Κ: Θα το φάω…
Α: Το σκυλάκι;
Κ: Όχι, δεν θα το φάω.
Α: Α! Τι το κάνεις; Το χαϊδεύεις; Το κάνεις καλό, καλό;
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Κ: Του καθαρίζω τη µύξα του.
Α: Α! Έχει κι αυτό µύξες; Μα όλα κρύωσαν µωρέ; Γιατί λες να κρύωσαν; Κάνει
κρύο;
Το παιδί βάζει τον καρχαρία στο κεφάλι της µαµάς και τον κινεί προς τα κάτω.
Κ: Κάνω τσουλήθρα.
Π: Κοίτα, κατεβαίνει και είναι ένα ελατήριο εδώ και πετάγεται και πάει εδώ.
Α: Μα να σου πω τώρα! Αυτή την κοτούλα εδώ τη µικρή. Πω, πω! Τι καλή που είναι!
θα κάνει πολλά αβγουλάκια.
Κ: Την έχουµε φάει! Δεν θυµάσαι;
Α: Ποιος την έφαγε;
Κ: Εγώ!
Α: Γιατί µωρέ;
Κ: Εσένα την έδωσα να τη φας.
Α: Α! Όχι, εγώ δεν τρώω κοτούλες! Να σου πω κάτι…
Κ: Έφαγες!
Α: Έρχεται κάθε πρωί η γιαγιά και παίρνει τα αβγουλάκια και τα δίνει στα εγγόνια
της, Τα αβγουλάκια που κάνει αυτή η κοτούλα.
Κ: Θα τη σκοτώσω τη γιαγιά.
Α: Τη γιαγιά; Την κοτούλα θα την αφήσεις που κάνει ωραία αβγουλάκια;
Κ: Ναι!
Α: Μ! Ωραία!
Κ: Τρώω και κοτούλες, αλλά δεν θα τη φάω!
Ο καρχαρίας πέφτει µε φόρα σε ένα σηµείο του δωµατίου.
Κ: Χάλασα την κουζίνα της γιαγιάς, για να µην µπορεί να τα µαγειρεύει.
Α: Χάλασες την κουζίνα της γιαγιάς; Γιατί;
Κ: Έβγαλα το καλώδιο από τον φούρνο, να µην ψήνει! Ούτε να βάλει φούρνο
µικροκυµάτων.
Α: Γιατί;
Κ: Πρέπει να µάθει να µην παίρνει αυτά τα αβγά.
Α: Έλα µωρέ!
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Κ: Να φάµε εµείς τα αβγά!
Α: Ποιος εσύ; Ο καρχαρίας; Τρως αβγουλάκια;
Κ: Αβγουλάκια, ναι! Πάω να βρω!
Α: Α! Εντάξει! Πήγαινε, βρες! Πήγαινε στο κοτέτσι να βρεις αβγουλάκια. Να σου
δείξει η κότα τον δρόµο; Που γίνατε φίλοι;
Κ: Ξέρω εγώ. Τώρα είµαι στη θάλασσα! Αυτή είναι η θάλασσα κι η στεριά.
Α: Ωραία!
Π: Πάει πάνω από τη στεριά!
Μ: Βρήκε τα αβγουλάκια; Για φέρε ένα αβγουλάκι! Θέλει και το γουρουνάκια να
φάει ένα!
Κ: Όλοι άκρη! Θα πέσει πάνω σας! Όλοι άκρη, είπε!
Μ: Ας κάνουµε άκρη. Έφερες αβγουλάκια για όλους; Θα δώσεις κι ένα εδώ στο
γουρουνάκι που περιµένει;
Κ: Αυτό το έχουµε φάει.
Μ: Κι αυτό το έφαγες; Αφού είναι καλό µωρέ! Κοίτα το τι γλυκούλι!
Κ: Αυτό δεν το έφαγα. Σου έκανα τη χάρη.. τώρα πόσες χάρες να σου κάνω;
Μ: Εντάξει! Να µην φας άλλο εγώ λέω… Αφού έφαγες τα αβγουλάκια, δεν χόρτασες;
Κ: Πάω και ξανάρχοµαι να βάλω βενζίνη γιατί δεν µπορώ να προχωρήσω στο νερό.
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2. Αγόρι 3, Βαγγέλης
Κριτήριο Σχολικής-Κοινωνικής Επάρκειας
Εξωτερικευµένες Αντιδράσεις

33/40

Προσαρµοστικές Αντιδράσεις

42/48

Εσωτερικευµένες Αντιδράσεις

29/32

Συνολική Βαθµολογία

104/120

Waldorf, 9 µήνες
Στοιχεία Παιδιού
Φύλο παιδιού: αγόρι
Ηλικία: 4 ετών
προνήπιο

Το παιδί στέκεται πάνω στον τάπητα του δωµατίου και η ερευνήτρια το παροτρύνει να
καθίσει κοντά της, ώστε να του παρουσιάσει τα ζώα.
Ε: Κάθισε! Πατάµε µε τα παπούτσια εδώ πάνω;
Π: Όπως θες!
Ε: Θέλω να κοιτάξεις αυτά εδώ τα… Τι είναι αυτά;
Π: Ζωάκια!
Ε: Τα ζωάκια και να µου πεις πιο ζωάκι σου φαίνεται επικίνδυνο, άγριο.
Π: Το πιο άγριο είναι αυτό!
Πιάνει τον λύκο και τον δείχνει στην ερευνήτρια.
Π: Τι είναι αυτό;
Ε: Εσύ θα µου πεις …
Π: Είµαι σίγουρος θα είναι λύκος.
Ε: Μπορείς να πάρεις τα ζωάκια και να παίξεις όπως νοµίζεις, όπως θέλεις
Το παιδί αποµακρύνεται από τα ζώα και προχωρά προς τα δικά του παιχνίδια.
Π: Σου είπα µην µου κολλάς! Εσύ δεν µε άκουσες! Στην κόλλα µιλάω (σελίδα Α4).
Επιστρέφει στα ζώα, πιάνει την αγελάδα και την αφήνει ξανά κάτω. Στη συνέχεια πιάνει
τη γάτα.
Π: Καγκουρό είναι. Κι αυτό ψάρι. Το καγκουρό χοροπηδάει! Αυτό δελφίνι, αυτός
λύκος, αυτό µαϊµούνι (αρκούδα), αυτό γουρούνι κι αυτή κότα.
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Το παιδί πιάνει κάθε ζώο, εκτός του καρχαρία, και λέγοντας το όνοµα του το πετάει
κάτω.
Π: Κι αυτός καρχαρίας. Κι αυτό σκυλάκι.
Πιάνει ξανά τον λύκο και τον αφήνει να πέσει στο έδαφος. Το παιδί κοιτάει κάτω από
το κρεβάτι, µετά επιστρέφει στα ζώα και τέλος πιάνει ένα βιβλίο.
Π: Θέλω να διαβάσω το βιβλίο µου. Έχω ένα σχέδιο, αυτό θα είναι το τετράδιο µου
που θα γράφω κι αυτό θα είναι το βιβλίο µου.
Η γάτα του παιδιού έρχεται στο δωµάτιο και παρατηρεί τα ζώα, αλλά το παιδί συνεχίζει
να ασχολείται µε τα βιβλία του. Η ερευνήτρια αξιοποιεί την ευκαιρία και παρεµβαίνει
λέγοντας πώς η γάτα νόµιζε ότι το ψάρι ήταν αληθινό. Στη συνέχεια προσπαθεί να
προκαλέσει το ενδιαφέρον του παιδιού για το παιχνίδι λέγοντας ένα στιχάκι για το
ψαράκι που κολυµπά. Το παιδί πηδάει µε φόρα πάνω στον καρχαρία και αναφέρει ότι
τον κάρφωσε µε τα νύχια του για να µην φάει το ψάρι. Το παιδί συνεχίζει να πηδάει από
το κρεβάτι µε φόρα πάνω στα ζώα κάνοντας ήχους µε το στόµα του, λέγοντας φράσεις
όπως « Τον κάρφωσα κι αυτόν», «τον πέθανα», «Είναι κακός, τρώει τα άλλα ζωάκια»,
«τα σκότωσα όλα», «τώρα πεθάνανε όλα τα ζώα».
……………………………..Είσοδος Μητέρας………………………………..
Π: Αυτό το γουρουνάκι, αυτός ο καρχαρίας, αυτό ψαράκι κι αυτό καγκουρό.
Μ: Αυτό µου το έδειξες; Α!
Π: Λύκος!
Τον πετάει κάτω.
Μ: Τι πλάκα έχει ο λύκος! Ωχ! Και δεν µου λες τι µπορούµε να κάνουµε µε αυτά τα
όµορφα ζωάκια; Τι συµβαίνει αν µαζευτούν όλα αυτά τα ζωάκια µαζί;
Μ: Χαχα! Τι είναι αυτό;
Π: Καγκουρό!
Μ: Χα! Τι πλάκα! Αλήθεια; Κοίτα µωρέ κι είναι µικρουλάκι … Κι αυτός; (αρκούδα)
Κι η κότα. Τι να κάνουν, ε; Τι έχουν; Πάρτι έχουν τα ζωάκια και µαζεύτηκαν όλα
µαζί; Έχει κάποιος γενέθλια;
Π: Αυτός ο λύκος έχει γενέθλια!
Μ: Αυτός εδώ; Έχει γενέθλια;
Π: Ναι!
Μ: Κάνει πάρτι;
Το παιδί γνέφει θετικά.
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Μ: Κι αυτοί όλοι ποιοι είναι;
Π: Οι ντουντούκος (πονηρό βλέµµα)!
Μ: Οι ντουντούκος…
Η µητέρα πιάνει το γουργούνι.
Μ: Όινκ, όινκ!
Π: Κι αυτός ντουντούκος είναι!
Μ: Ντουντούκος;
Π: Ναι!
Μ: Όλοι είναι ντουντούκος;
Π: Ναι!
Μ: Κι ο ντουντούκος τι είναι;
Π: Σκυλί! Αλλά αυτά κι αυτός είναι σκυλί!
Μ: Αυτός µπορεί να είναι κι ένας από τα τρία µικρά λυκάκια … κι αυτός ποιος είναι;
Π: Ο Ρούνι, ρούνι το ύπουλο κακό γουρούνι.
Το παιδί γελάει.
Μ: Ο Ρούνι, ρούνι! Φου! Τους φύσηξε όλους!
Μ: Να παίξεις κι εσύ µε τα ζωάκια; Ωπ! Αυτό (σκύλος);
Π: Σκυλάκι!
Μ: Αυτό έχει τα χρώµατα που είχε η Κίκα! Βλέπεις που έχει και καφέ και άσπρο; Κι
έχει µπαλώµατα; Ε; Δες τα αυτάκια του! Βλέπεις πώς είναι; Το ένα είναι κάτω και το
άλλο είναι πάνω. Στο σκυλάκι µας πώς είναι τα αυτιά του, θυµάσαι; Πώς είναι προς
τα πάνω ή προς τα κάτω; Προς τα κάτω! Δες αυτό όµως! Ένα κι ένα!
Το παιδί απλά την κοιτάει και ακούει τι λέει χωρίς όµως να απαντάει πίνοντας το χυµό
του. Ο χυµός χύνεται κι η µητέρα διακόπτει για να µαζέψει.
Μ: Τι θα κάνουν τα ζωάκια;
Το παιδί πιάνει τον λύκο και γρυλίζει.
Μ: Ποιος είναι αυτός; Ο λύκος;
Π: Ναι!
Μ: Και τι κάνει; Κάν’ τους µια ιστορία.
Το παιδί παίρνει τον λύκο και χτυπάει τα υπόλοιπα ζώα.
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Η µητέρα παίρνει την αρκούδα και µε αλλαγµένη φωνή συστήνεται στον λύκο.
Μ: Γεια σου, κύριε λύκε!
Ο λύκος όµως της επιτίθεται και µε το δεύτερο χτύπηµα η αρκούδα βρίσκεται στο
πάτωµα.
Μ: Ο! Με κοπάνησε; Γιατί µε κοπάνησε αυτός καλέ;
Το παιδί γελάει.
Π: Ναι!
Η αρκούδα σηκώνεται ξανά κι ο λύκος την χτυπάει πάλι.
Μ: Ο! Πάλι τον κοπάνησε.
Το παιδί χτυπάει επανειληµµένα την αρκούδα, ενώ αυτή βρίσκεται στο πάτωµα.
Μ: Θα συνεχίσει να τον κοπανάει;
Π: Ντουβ! Ντουβ! Ντουβ! Ντουβ!
«Ντουβ»= ήχος κάθε χτυπήµατος.
Μ: Βρε την καηµένη την αρκούδα!
Π: Πέθανε!
Μ: Πέθανε η αρκούδα;
Π: Ναι!
Μ: Γιατί;
Π: Απ’ το χτύπηµα!
Μ: Απ’ το χτύπηµα, ε;
Π: Ήταν τόσο δυνατό! Ντουβ!
Μ: Τόσο δυνατό!
Π: Μπουβ! Μπουβ! Ντουβ! Ντουβ! Ντουβ!
Μ: Αυτός τώρα που χτυπάει την αρκούδα … Γιατί τη χτυπάει; Τι του έκανε;
Π: Ε! Ντου, ντου, ντου, ντου, ντου, ντου!
Το παιδί πέφτει κάτω κάνοντας αυτούς τους ήχους. Στη συνέχεια ξαπλώνει ανάποδα,
σηκώνει χέρια και πόδια ψηλά και λέει στη µητέρα του …
Π: Όταν το γατάκι κάνει έτσι σηµαίνει ότι θέλει να το χαϊδέψεις.
Μ: Α! Ναι; Και πού θέλει να το χαϊδέψω στην κοιλίτσα;
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Π: Ναι!
Μ: Στην κοιλίτσα θέλει να το χαϊδέψω … Α! Γατάκι, έχεις επίσκεψη από τους φίλους
σου, τα άλλα ζώα …
Π: Τι;
Μ: Έχεις επίσκεψη ! Ήρθαν οι φίλοι σου τα ζώα να σε δούνε!
Π: Ποια;
Μ: Α! Πολλά ζωάκια! Καγκουρό, αρκούδες, λύκοι, γουρούνια! Ένα σωρό ζώα έχουν
έρθει να σε δούνε!
Το παιδί σηκώνεται.
Π: Αυτά τα ζώα;
Μ: Ναι! Είναι φίλοι σου!
Π: Α! ΓΚρρ! Ντουφ, ντουφ, ντουφ, ντουφ!
Το παιδί χτυπάει µε µπουνιά κάθε ζώο.
Μ: Τι έγινε ρε γατάκι; Αγρίεψες;
Το παιδί σηκώνεται και πηδάει πάνω στα ζώα κραυγάζοντας.
Το παιδί πιάνει την µπάλα του και την πετάει πέρα δώθε. Στη συνέχεια ξαπλώνει επάνω
στο κρεβάτι.
Π: Δες πώς κοιµάται το γατάκι τη νύχτα.
Το παιδί περιγράφει ένα παιχνίδι που κάνει µε τους γονείς του πριν πάει για ύπνο.
Π: Βγάζει πρώτα τα παπούτσια του και µετά µπαίνει κάτω απ’ το σκέπασµα και
κουλουριάζεται.
Το παιδί ουρλιάζει και πετάγεται πάνω. Πηδάει ξανά πάνω στα ζώα.
Π: Με ξύπνησες!
Μ: Γατάκι, τι είναι αυτό;
Π: Είχε µέσα τα ζωάκια.
Μ: Α!
Το παιδί ανοίγει το κουτί και δείχνει στη µητέρα του πώς είναι το εσωτερικό του.
Μ: Είναι η φωλίτσα τους εκεί µέσα;
Π: Ναι!
Μ: Θέλεις να τα βάλεις στη φωλίτσα τους;
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Π: Ναι!
Το παιδί τοποθετεί ένα, ένα τα ζώα στο κουτί και το κλείνει. Στη συνέχεια πηδάει µε
φόρα πάνω στο κρεβάτι του.
Μ: Θα ξαναξαπλώσει το γατάκι;
Π: Μην µε ξυπνήσεις! Μην µιλάς!
Μ: Καθόλου;
Π: Καθόλου! ΣΙ Ω ΠΗ!
Μ: Σιωπή;
Π: Θα πάω στο µεγάλο κρεβάτι.
Μ: Αγάπη µου, έχω ρούσα στο µεγάλο κρεβάτι. Γίνεται να µην πας τώρα µέχρι να τα
τακτοποιήσω;
Π: Ντάξει!
Μ: Σε ευχαριστώ πολύ!
Το παιδί επιστρέφει και ξαπλώνει στο κρεβάτι του.
Π: Μαµά, µπορείς να σηκωθείς λίγο;
Μ: Να σηκωθώ; Ενοχλώ, ε;
Π: Ναι!
Μ: Εντάξει, πάω έξω εγώ
Π: Μα! Θέλω να είµαι εκεί! Να ξαπλώσω!
Το παιδί γκρινιάζει.
Μ: Ωραία! Αλλά να σκεπαστείς και µε την κουβέρτα παρόλα αυτά; Ορίστε! Να! Το
γατί εδώ κοιµάται! Καλοµαθηµένο γατί!
Π: Μην µιλάς καθόλου, είπα!
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3. Κορίτσι 1, Δάφνη
Κριτήριο Σχολικής-Κοινωνικής Επάρκειας
Εξωτερικευµένες Αντιδράσεις

36/40

Προσαρµοστικές Αντιδράσεις

41/48

Εσωτερικευµένες Αντιδράσεις

20/32

Συνολική Βαθµολογία

97/120

Waldorf, 9 µήνες
Στοιχεία Παιδιού
Φύλο παιδιού: κορίτσι
Ηλικία: 4 ετών, 3 µηνών
προνήπιο

Στο χώρο που βρισκόµαστε, υπάρχουν πολλά παιχνίδια κι αρκετά πλαστικά ζώα, τα
οποία το παιδί αρνείται να µαζέψει. Η ερευνήτρια δείχνει τα ζώα στο παιδί. το παιδί
πιάνει κάθε ζώο κι αναφέρει τι ζώο είναι.
Ε: Για πες µου τώρα! Ποιο ζώο από αυτά είναι επικίνδυνο, άγριο; Μπορείς να
καταλάβεις;
Π: Μπορώ! Αυτή (αρκούδα)!
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Ε: Υπάρχει άλλο άγριο ζώο;
Π: Υπάρχει… Αυτό (λύκος)! Και… ο καρχαρίας!
Ε: Πώς ξέρεις ότι είναι άγρια;
Π: Έχω κι εγώ τέτοια!
Ε: Για να παίξεις κάτι µε αυτά, εγώ θα πάω πιο πέρα για να µην σε ενοχλώ!
Το παιδί πιάνει τον λύκο.
Π: Δεν στέκεται αυτός. Ποδαράκια από την άλλη! Λύκος είναι αυτός! Ο!
Το παιδί αφήνει τον λύκο να πέσει κάτω, σηκώνεται και κάνει έναν κύκλο γύρω από
τα ζώα.
Π: Α!Α!Α!
Η µαµά εµφανίζεται και λέει στο παιδί να παίξει και µε τα υπόλοιπα ζώα. το παιδί
αποσπάται και φεύγει από τον χώρο. Ζητάει από τη µητέρα του να έρθει να παίξουν κι
εκείνη το προτρέπει να ξεκινήσει λέγοντας του ότι θα έρθει αργότερα. Το παιδί
επιστρέφει, κάθεται στο πάτωµα και τοποθετεί τα ζώα στη σειρά. Πιάνει τα ζωάκια και
τα παρατηρεί ξανά χαλώντας τη σειρά που είχε φτιάξει. Το παιδί πιάνει ξανά τον λύκο
και προσποιείται ότι περπατάει ή χοροπηδάει, όµως δεν µιλάει. Ο λύκος κινείται
ανάµεσα στα ζώα και ξαφνικά πέφτει κάτω µε το πρόσωπο στο πάτωµα. Δυσκολεύεται
να παίξει µόνη της, προσπαθεί να προσεγγίσει τη µητέρα της. η προσέγγιση αυτή
εµφανίζεται µε τη µορφή θυµού και γκρίνιας ίσως. Για παράδειγµα το παιδί λέει στη
µητέρα µε έντονο ύφος και τα χέρια στη µέση «Γιατί δεν µου καθαρίζεις φρούτα;» και
στη συνέχεια της ζητάει το δαχτυλιδάκι της που έχει σπάσει κι η µαµά δεν το έχει
επισκευάσει ακόµα. Επιπλέον κάνει κάποιος ήχους που δηλώνουν εκνευρισµό.

…………………………………….είσοδος µητέρας στο παιχνίδι…………………..
Το παιδί κρατάει την αρκούδα.
Μ: Μεγάλος αρκούδος σαν τον δικό µας;
Π: Ναι!
Το παιδί πιάνει τον λύκο.
Π:Λύκος!
Μ: Πολύ ωραία χρώµατα.
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Π: Καρχαρίας!
Μ: Καρχαρίας!
Το παιδί κινεί τον καρχαρία πέρα δώθε µε έντονη κίνηση.
Μ: Τι άλλο έχουµε που µπορεί να είναι στον βυθό µέσα;
Το παιδί πιάνει το ψάρι και το κινεί. Η µητέρα το επιβραβεύει µε ένα θετικό
επιφώνηµα. Στη συνέχεια το παιδί πιάνει το δελφίνι και το δίνει στη µητέρα του.
Μ: Κι αυτό. Δελφινάκι. Έχουµε άλλο που είναι στο νερό;
Το παιδί πιάνει την κότα.
Μ: Αυτό είναι στο νερό;
Π: Ναι. Δεν πάµε καλά!
Μ: Τι είναι;
Το παιδί βάζει τα χέρια στη µέση, στο πρόσωπο του εκφράζεται θυµός και λέει µε
γκρινιάρικη φωνή.
Π: Θέλω τη γιαγιά! Χµ!
Μ: Τι;
Π: Θέλω τη γιαγιά! Χµ!
Μ: Ποια απ’ τις δύο;
Π: Την Κική.
Μ: Αφού είναι στην Αθήνα, θα έρθει την άλλη βδοµάδα!
Π: Χµ! Τη θέλω τώρα! (Βγάζει τα χέρια από τη µέση και τα ακουµπάει µε δύναµη
στα γόνατα.)
Η µητέρα προσπαθεί να αποσπάσει το παιδί πιάνοντας τη γάτα.
Μ: Αχ! Τι µικρούλι! Μια σταλιά είναι!
Π: Γάτα είναι!
Μ: Μια σταλίτσα είναι!
Π: Μια σταλιά θα είναι η γάτα µωρό!
Μ: Μια σταλίτσα είναι! έλα να το βάλουµε δίπλα σε κάποιο άλλο να νιώθει
ασφάλεια. Πού θα νιώθει ασφάλεια;
Το παιδί παίρνει τη γάτα και την κινεί ανάµεσα στα ζώα σταµατώντας σε κάποια από
αυτά, όταν σταµατάει σε κάποιο ζώο η µητέρα το ρωτάει αν θα µείνει εκεί.
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Μ: Δίπλα στο ψάρι;
Π: Όχι!
Μ: Δίπλα στην αγελαδίτσα;
Π: Όχι δεν θέλω! (το παιδί έχει αλλάξει τη φωνή του κάνοντας την πολύ λεπτή)
Μ: Δεν θέλει;
Π: Τοπ, τοπ! Ναι!
Και η γάτα βρίσκεται δίπλα στο γουρούνι.
Μ: Βρήκε το ταίρι του.
Η µητέρα πιάνει το σκύλο.
Μ: Κι αυτός ο καηµενούλης;
Π: Ιιι!
Μ: Ποιος είναι ο φίλος του;
Το παιδί δείχνει.
Μ: Η κοτούλα. (τοποθετεί τον σκύλο δίπλα στην κότα)
Π: Θέλω την Ξανθίππη. Θέλω να κάνω την Ξανθίππη.
Μ: Σε λίγο!
Π: Όχι τώρα!
Μ: Όχι τώρα, αγάπη µου! Η Εύη ήρθε να δει εµάς όχι την Ξανθίππη.
Π: Θέλω την Ξανθίππη! (Θυµωµένο ύφος)
Μ: Θυµάσαι το βιβλίο µε τον καρχαρία; Ένας γλυκός, γλυκός καρχαρίας;
Π: Ναι!
Μ: Που νόµιζαν όλα τα ψάρια ότι είναι άγριος πολύ και τον φοβόντουσαν γιατί ήταν
άγριος στην όψη ενώ είχα καλή …
Π: Καρδιά… (ψιθυριστά)
Μ: Καρδιά!
Π: Θέλω να κάνω την Ξανθίππη!
Μ: Σε λίγο!
Π: Τώρα!
Μ: Σε λίγο που θα είµαστε οι δυο µας, θα κάνουµε την Ξανθίππη.
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Π: Εγώ θέλω τώρα!
Ε: Θέλεις να µου δείξεις κάτι και να συνεχίσουµε σε λίγο µε τα ζωάκια;
Παρέµβαση ερευνήτριας! Το παιδί φαίνεται να µην µπορεί να αφοσιωθεί στο παιχνίδι
µε τα ζώα, καθώς θέλει να παίξει ένα άλλο παιχνίδι και η µητέρα αδυνατεί τη
συγκεκριµένη στιγµή να το εντάξει σε νέο παιχνίδι, έτσι η ερευνήτρια θεωρεί εκείνη τη
στιγµή, ότι θα ήταν προτιµότερο να παίξει για λίγο το παιχνίδι που επιθυµεί, ώστε να
φύγει η ένταση που έχει αι να συνεχίσουν σε λίγο µε τα ζώα.
Π: Θέλω να σου δείξω τα τουβλάκια µου!
Ε: Θα ήθελες να χτίσεις κάτι για τα ζωάκια αυτά;
Π: Ναι!
Μ: Έλα να φτιάξουµε κάτι για τα ζωάκια µας!
Το παιδί βγάζει από τα ξύλινα τουβλάκια δύο δέντρα και τα δείχνει όλο περηφάνια.
Ε: Σίγουρα θα αρέσουν στην αγελάδα αυτά τα δέντρα.. δεν της τα δείχνεις;
Το παιδί γελάει.
Μ: Κι αν έχουν καµιά µέλισσα µε µέλι επάνω σίγουρα θα αρέσουν στον αρκούδο.
Η µητέρα κρατάει την αρκούδα και προσποιείται ότι προχωρά προς τα δέντρα.
Μ: Να στήσουµε;
Π: Δεν στέκονται!
Μ: Για να δούµε πάνω! Να κάνουµε µια βάση!
Το παιδί τοποθετεί τα δέντρα πάνω σε τουβλάκια.
Μ: Α!
Π: Α! Αυτό θέλω να κάνω!
Στήνουν κάποια τουβλάκια. Το παιδί τα µαζεύει και αναφέρει ξανά ότι θέλει να κάνει
την Ξανθίππη.
Μ: Τι λες; Θα το φάει αυτό η αγελάδα;
Το παιδί απαντά αρνητικά µε το βλέµµα.
Μ: Ε; Τρώει χορταράκια;
Π: Δεν θέλω! Εγώ θέλω να κάνω την Ξανθίππη.
Μ: Η Ξανθίππη είναι ένα µωρό. Θέλει να κάνει ένα µωρό.
Ε: Πώς κάνει αυτό το µωρό; Θα µου δείξεις; Αφού είναι τόσο αγαπηµένη σου.
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Π: Είναι πάρα πολύ µικρό.
Ε: Ας πούµε ότι η Ξανθίππη είναι αυτό το ροζουλί γουρουνάκι και η µαµά του η
αρκούδα. Πώς κάνει όταν είναι στην αγκαλιά της µαµάς της;
Το παιδί παίρνει τα δύο ζώα.
Π: Ατά! Ατά!
Ε: Χαίρεται η Ξανθίππη;
Το παιδί αρχίζει να µιλάει µε µία ακατανόητη οµιλία σαν µωρό και παρασύρει τη
µητέρα του σε αυτό το παιχνίδι.
Μ: Κοίτα, Ξανθιππούλα µου! Τι είναι αυτό;
Π: Αγεάδα!
Μ: Αγελάδα; Πώς κάνει η αγελάδας
Π: Μµµ!
Μ: πάει η αγελάδα να πιει νερό, στης Ξανθίππης το λαιµό! Η αγελάδα έχει κι ένα
τραγουδάκι δικό της. το ξέρεις;
Π: Η καλή µας αγελάδα βόσκει κάτω η λιακάδα, µικρά χόρτα και µεγάλα για να
κατεβάσει γάλα. (µωρουδίστικη φωνή)
Μ: Μπράβο! Και µετά τι το κάνουµε το γάλα;
Π: Έτσι κι έτσι.
Μ: Τι το κάνουµε το γάλα;
Π: Για να κατεβάσει γάλα.
Μ: Να το κάνουµε …
Π: Τυράκι, να το κάνουµε βουτυράκι.
Μ: Οουου!
Η µητέρα παίρνει τον λύκο και κινείται προς την αγελάδα. Το παιδί πετάει την
αγελάδα µακριά. Η µητέρα συνεχίζει να κινείται προς το µέρος του παιδιού. Το παιδί
αρπάζει τον λύκο.
Μ: Ένας πεινασµένος λύκος κατέβηκε από τα βουνά…πρέπει να φτιάξουµε ένα
καταφύγιο για τα ζώα. Θέλεις;
Π: Όχι!
Μ: Έναν φράχτη!
Π: Όχι! Μόνο εµένα θέλει να φάει και δεν µε φτάνει εκεί πάνω.
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Μ: Ναι! Δεν σε φτάνει εκεί πάνω µε τίποτα. Είναι κουρασµένος και πεινασµένος, δεν
έχει την αντοχή να φτάσει τόσο ψηλά. Κοίτα µέχρι που πάει. Χµ! Μέχρι εκεί! Α!
Μπουφ! Α! Μπουφ! Δεν αντέχει. Δεν µπορεί. Πάει να βρει κάποιο άλλο ζωάκι,
µάλλον.
Π: Λύκε!
Το παιδί κατεβαίνει λίγο χαµηλά.
Μ: Πάει να βρει κάποιο άλλο ζωάκι.
Π: Κοίτα! (που κατέβηκα χαµηλότερα)
Μ: Κατάλαβε ότι εσένα δεν µπορεί να σε ξεγελάσει. Πάει αλλού!
Το παιδί κατεβαίνει και πάει προς το µέρος του λύκου!
Μ: Την κοτούλα…
Π: Θέλεις την κότα; (αλλαγή φωνής και οι δύο παίκτες)
Λ: Ναι! Είµαι πολύ πεινασµένος! Έχει αυτή η φάρµα σκύλο;
Π: Ναι, πού είναι ο σκύλος µας;
Μ: Πάρε εσύ τον σκύλο να κάνει ένα γαύγισµα να διώξει τον λύκο!
Το παιδί γαυγίζει.
Λ: Ωχ! Αµάν! (ο λύκος τρέχει και κρύβεται)
Το παιδί γαυγίζει ξανά. Κάθε φορά που ο λύκος προσπαθεί να βγει από την κρυψώνα
του, το παιδί γαυγίζει.
Λ: Μαµά µου! Κάτι πρέπει να κάνω… Χµ! Για να σκεφτώ πώς θα τον ξεγελάσω.
Σ: Εγώ δεν ξεγελιέµαι!
Λ: Θα πάω να του φέρω ένα κοµµατάκι κρεατάκι να το φάει.. κι όση ώρα αυτός το
τρώει, θα πάω να ανοίξω το κοτέτσι.
Λ: Φίλε µου! Φίλε µου, σκύλε! Σου έφερα έναν πολύ ωραίο µεζέ! Κοίτα!
Ο σκύλος µε µία κίνηση πετάει κάτω τον µεζέ.
Σ: Μπλιαχ!
Λ: Είναι πολύ έξυπνος! Δεν ξεγελιέται µε τίποτα! Τι θα κάνω;
Π: Γρρ… χχχ… (το παιδί πιάνει την αρκούδα και το γουρούνι κι επιτίθενται στον
λύκο)
Λ: Όλα τα ζώα είναι άγρια σε αυτή τι φάρµα κι εγώ είµαι πολύ πεινασµένος. Το
βρήκα! Θα πάω να µεταµορφωθώ.
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Π: Σε τι;
Λ: Να µην µε γνωρίσει κανείς.
Π: Σε τι; Σε τι;
Ο λύκος φοράει µια κάλτσα.
Σ: Τι φουσκώνει έτσι; Είσαι ο λύκος! Είσαι ο λύκος! Σε βρήκαµε!
Μ: Πούντος;
Το παιδί βγάζει τον λύκο από την κάλτσα κι ο λύκος επιτίθεται γριλίζοντας. Ο σκύλος
φεύγει τρέχοντας.
Σ: (τρέχει και κρύβεται)
Λ: Άφησε τα άλλα ζώα αφύλακτα. Πούντα, πούντα, πούντα, πούντα;
Το παιδί µαζεύει γρήγορα όλα τα ζώα και τα κρύβει.
Λ: Αχ! Είναι πάρα πολύ γρήγορη! Δεν προλαβαίνω να φάω τίποτα! Ουουου!
Το παιδί ανεβαίνει γρήγορα στον καναπέ. Γελάνε.
Λ: Είσαι απίθανος φύλακας! Έµεινα νηστικός! Πάω, πάω πίσω στο δάσος! Ουφ!
Π: Κι εκεί σε περιµένει! (αγρία φωνή- γαύγισµα)
Λ: Αχ! Παναγίτσα µου, Παναγίτσα µου! Τι φύλακας είναι αυτός! Πάω!
Μ: Έφυγε!
Το παιδί γαυγίζει.
Μ: Έλα να ξαναβάλουµε τα άλλα ζωάκια στη θέση τους! Τα καηµένα
κοψοχολιαστήκανε! Έλα, έλα! Έχουν τροµάξει πάρα πολύ! Πω, πω!
Π: Κοψοχολιαστήκανε!
Μ: Μάζεψε αυτά στην αγκαλίτσα σου να πάρω εγώ τα υπόλοιπα! Τροµάξανε που τα
αποµάκρυνες για να τα σώσεις! Πω, πω! Τρέµει η καρδούλα τους, ακόµα! Πάµε να τα
στήσουµε όµορφα, όµορφα! Να τους δώσουµε και φαγάκι!
Μ: Ποιο σου αρέσει περισσότερο απ’ όλα; Ποιο είναι το αγαπηµένο σου;
Π: Ο λύκος.
Μ: Είναι καλός σαν τον Ζαχαρία;
Π: Όχι, δεν είναι!
Το παιδί κρύβει όλα τα ζώα και αφήνει µόνο τον λύκο!
Μ: Μόνο µε αυτόν θα παίξουµε; Ε;
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Π: Δεν µπορείς να τα πιάσεις τα ζωάκια! Δεν έχουν ούτε πόρτα! Λα λα λα λαλαλα !
(µορφή τραγουδιού, πείραγµα)
Μ: Ολόκληρο φρούριο τους έφτιαξες! Με τίποτα δεν µπορεί να µπει αυτός µέσα.
Λ: Είµαι καλός, είµαι ο λύκος Ζαχαρίας! Θέλω να φτιάξω µία µηλόπιτα, αλλά δεν
ξέρω πώς.
Το παιδί γελάει.
Λ: Ναι, τίποτε άλλο δεν θέλω!
Π: Αυτό είναι το κόλπο του, ε;
Η µητέρα κάνει ένα θετικό νεύµα.
Π: Και πώς σε βλέπω να σου τρέχουν τα σάλια;
Λ: Επειδή πεινάω πολύ και πρέπει να φτιάξω τη µηλόπιτα για να φάω. Γι’ αυτό µου
τρέχουν τα σάλια… Δεν τρώω τίποτε άλλο εγώ, µόνο γλυκά!
Π: Όχι! Δεν σε πιστεύω! Είσαι κακός!
Λ: Αλήθεια! Αλήθεια! Έλα στη γειτονιά µου να ρωτήσεις. Είµαι ο λύκος Ζαχαρίας ο
Γλυκατζής.
Π: Μόλις πάω να ρωτήσω, θα µου πουν «Ναι, είναι ο άγριος!». Εντάξει;
Μ: Εντάξει!
Π: Αυτός είναι καλός;
Μ: Ο Ζαχαρίας; Έλα να σου πω στο αυτί. Είναι άγριος, αλλά δεν το λέει, κάνει τον
καλό!
Λ: Λοιπόν τι σας είπανε στη γειτονιά µου;
Π: Ότι είσαι κακός!
Λ: Συκοφαντίες! Με ζηλεύουνε, γι’ αυτό το λένε!
Π: Όχι!
Λ: Μα τόση ώρα εγώ αν ήθελα, θα σε είχα φάει. Είδες τι καλός που είµαι;
Π: Είναι κόλπα;
Λ: Όχι!
Π: Στ’ αλήθεια;
Λ: Αλήθεια είναι…
Γελάνε.
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Π: Είναι κόλπο;
Λ: Αλήθεια, όχι, αλήθεια! Είµαι καλός, αλήθεια σου λέω! Είµαι ο γλυκός ο λύκος
Ζαχαρίας που θέλω να φτιάξω…
Π: Καλά! Θα ξαναρωτήσω!
Λ: Ξαναρώτα!
Π: Μ! Είναι κακός;
Μ: Όχι, είναι καλός. Είναι ο γλυκός µας ο λύκος ο Ζαχαρίας. Του αρέσει πάρα πολύ η
ζάχαρη και το µέλι και θέλει κάθε µέρα να φτιάχνει γλυκά. Αλήθεια! Αυτή είναι η
αλήθεια. Μείνε ήσυχη!
Π: Όχι! Να είναι κακός!
Μ: Άµα έχεις λίγα µήλα και λίγο µέλι και λίγο αλεύρι και λίγα αυγά θα δεις τι θα
φτιάξουµε. Και µάλιστα είναι τόσο καλός που κερνάει όλα τα ζώα µετά από αυτό που
φτιάχνει, όλους του τους φίλους.
Π: Όχι! Εγώ θέλω να είναι κακός.
Μ: Θες να είναι κακός!
Π: Και µετά να τρέξω γρήγορα εκεί πάνω.
Μ: Εντάξει. Πάει ο Ζαχαρίας αλλού κι έχουµε αυτός που τον λένε…
Π: Φαγάνα.
Γελάνε!
Μ: Μ’ αρέσει! Θα τον έχεις εσύ ή εγώ τον Φαγάνα;
Π: Εσύ!
Λ: Ουουου!
Το παιδί τρέχει κι ο λύκος τρέχει πίσω του!
Π: Θα ανέβηκα εδώ και δεν µε φτάνεις.
Λ: Είµαι λίγο κοντούλης
Π: Πατάς κάτω;
Μ: Όχι, προσπαθεί να σκαρφαλώσει, αλλά γλιστράει αυτός ο βράχος.
Λ: Ου! Α!
Μ: Σβολώθηκε!
Γελάνε!
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Το παιδί πιάνει τον λύκο και του γρυλίζει. Τον πετάει µακριά!
Μ: Ι! Πω, πω! Τον καηµένο! Ξανά! Κι άλλο καρούµπαλο!
Π: Κακέ λύκε!
Λ: Χµ! Μα γιατί τα ‘χουν όλοι µαζί µου; Λίγο φαγάκι θέλω µόνο.
Μ: Τώρα κουτσαίνει κιόλας. Κοίτα!
Το παιδί γελάει.
Μ: Κοίτα πόσο αργά πάει.
Π: Εγώ θα έχω φύγει µέχρι τότε. Πάρα πολύ µακριά είναι!
Λ: Αχ! Τι έχω πάθει σήµερα για να φάω έναν µεζέ… Τι ωραία ήταν, όταν ήµουν
µικρούλης και µου έφερνε η µανούλα µου στη φωλίτσα µου το κρεατάκι και το
έτρωγα. Τώρα πρέπει να κυνηγάω µόνος µου.
Π: Δεν µπορείς! Δεν γίνεται! Δεν θέλω!
Ο λύκος πέφτει και το παιδί χαίρεται µε τη νίκη του, αρπάζει τον λύκο τον πετάει
µακριά και φωνάζει «Κακέ!».
Μ: Δεν µπορεί να ξανασηκωθεί.
Π: Μπορεί!
Μ: Δεν µπορεί, νοµίζω πώς έσπασε το πόδι του. Κοίτα!
Π: Θα το δω!
Μ: Για έλα να δεις τι γίνεται. Τον καηµένο!
Το παιδί τον πιάνει και τον ξαναπετάει.
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4. Κορίτσι 2, Αθηνά Φ.
Κριτήριο Σχολικής-Κοινωνικής Επάρκειας
Εξωτερικευµένες Αντιδράσεις

40/40

Προσαρµοστικές Αντιδράσεις

39/48

Εσωτερικευµένες Αντιδράσεις

31/32

Συνολική Βαθµολογία

110/120

Γνωριµία µε τη νηπιαγωγό ένα ολόκληρο σχολικό έτος.
Στοιχεία Παιδιού
Φύλο παιδιού: κορίτσι
Ηλικία: 4 ετών, 8 µηνών
προνήπιο

Η ερευνήτρια αφήνει όλα τα ζώα πάνω στο τραπέζι, ώστε να έχει το παιδί την ευκαιρία
να τα επεξεργαστεί. Το παιδί παρατηρεί τα ζώα, αλλά δεν τα αγγίζει.
Ε: Ποιο νοµίζεις ότι είναι επικίνδυνο, άγριο ζωάκι;
Το παιδί δεν απαντάει.
Ε: Θέλεις να παίξεις µε αυτά;
Το παιδί κάνει ένα θετικό νεύµα. Ωστόσο, όπως αναφέρει η µητέρα το παιδί είναι πολύ
ντροπαλό, πράγµα που φαίνεται και από τον τρόπο που παίζει, όσο ήταν παρούσα η
ερευνήτρια το παιδί δεν άγγιξε καµία φορά τα ζωάκια, παρότι κρατούσε οπτική επαφή
µε αυτά. Το παιδί άρχισε να παίζει µε παρότρυνση της µητέρας. Καθώς δεν θα θέλαµε
σε καµία περίπτωση να προκαλέσουµε άγχος στο παιδί µετά την πρωτοβουλία της
µητέρας να παίξουν αµέσως µαζί σταµατώντας την, ώστε να παίξει µόνο του,
επιτρέψαµε να παίξουν αµέσως µαζί παραλείποντας το πρώτο µέρος της επαφής του
παιδιού µε τα παιχνίδια.
Μ: Ωραία, έλα λίγο να δούµε εδώ πέρα! Κοίτα τι ωραία ζωάκια! Τι είναι αυτά;
Το παιδί πιάνει την κότα.
Μ: Τι είναι αυτό;
Π: Κοκοκο! Κοίτα! Αστείο βγήκε.
Μ: Αστείο βγήκε; Για να δούµε το επόµενο.
Π: Άµα το κάνεις έτσι…
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Το παιδί πιέζει την κότα στην κοιλιά και παρατηρεί ότι κινούνται τα φτερά της,
δείχνει το εύρηµα της στη µητέρα και η µητέρα το δοκιµάζει.
Μ: Τι άλλο βλέπεις; Τι είναι αυτό;
Π: Αρκουδάκι.
Το παιδί πιάνει και επεξεργάζεται όλα τα ζώα µε την όραση και την αφή, ακόµα και
ζουλώντας τα. Πιάνει το σκύλο.
Π: Αυτό δεν ξέρω τι είναι.
Μετά πιάνει τη γάτα…
Π: Αυτό… κι αυτό…
Μ: Αυτό νοµίζω είναι γατούλα.
Π: Αυτό;
Μ: Μήπως είναι σκυλάκι;
Το παιδί το αφήνει να πέσει στο τραπέζι σαν να απογοητεύτηκε που δεν µπόρεσε να
βρει τι είναι. πιάνει τον καρχαρία και το δελφίνι.
Π: Αυτά τι είναι; Τα µπερδεύω συνέχεια.
Μ: Λοιπόν, αυτός είναι καρχαρίας και αυτό είναι δελφινάκι.
Ο καρχαρίας αναφέρεται χωρίς υποκοριστικό, ενώ το δελφίνι ένα φιλικό ζώο προς τον
άνθρωπο αναφέρεται ως δελφινάκι. Έτσι γίνεται φανερή η συµπάθεια που προκαλεί
το δελφίνι σαν ζώο στην µητέρα σε σύγκριση µε ένα άγριο κι εχθρικό ζώο όπως ο
καρχαρίας, χωρίς βέβαια να υπάρχει αυτή η πρόθεση.
Π: Α! Κι αυτό ψαράκι.
Το παιδί πιάνει το ψάρι και γελάει.
Μ: Κι αυτό εκεί το ροζ;
Π: Γουρούνι!
Το παιδί πιάνει το γουρούνι και το αγκαλιάζει σφιχτά.
Μ: Μπράβο!
Π: Το αγαπηµένο µου χρώµα!
Μ: Ωραίο, ε; Σ’ αρέσουν αυτά τα ζωάκια;
Π: Να πάρεις.. Να πάρω εγώ ένα κι εσύ ένα;
Μ: Ναι!
Το παιδί επιλέγει την αρκούδα και η µητέρα την κότα.
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Μ: Ωραία, εγώ θα πάρω την κοτούλα.
Π: Πάρε κι αυτό!
Το παιδί προσφέρει τον λύκο στη µητέρα.
Μ: Να πάρω και τον λύκο;
Π: Λύκος είναι; Α!
Μόλις καταλαβαίνει ότι είναι επικίνδυνο ζώο, το αφήνει πάνω στο τραπέζι.
Π: Να πάρω το γουρούνι; Χµ! Να πάρω εγώ την κοτούλα;
Μ: Ό,τι θες, ό,τι θες!
Το παιδί παίρνει την κότα κι η µητέρα το γουρούνι.
Μ: Και τι θα κάνουµε τώρα; Για πες µια ιστορία;
Το παιδί µιµείται τη φωνή της κότας και αλλάζει και τη φωνή του.
Γ: Γεια σου! Τι κάνεις;
Κ: Καλά, εσύ;
Γ: Έκανες αβγά σήµερα;
Κ: Ναι!
Γ: Πόσα;
Κ: Κο, κοκο!
Γ: Πόσα αβγουλάκια έκανες;
Κ: Πολλά! Πάω να πετάξω!
Γ: Θα µου δώσεις και µένα ένα αβγό;
Το παιδί προσποιείται ότι η κότα φέρνει αβγό στο γουρούνι και φωνάζει «κοκο».
Γ: Δεν µιλάς; Μόνο «κοκο» κάνεις;
Κ: Ορίστε. Κοκο!
Γ: Θα µου δώσεις ένα αβγουλάκι;
Κ: Σου έφερα.
Γ: Α! Σε ευχαριστώ! Είναι πολύ νόστιµο.
Π: Τώρα θα ήρθε ο λύκος! Περίµενε! Θα χτίσω ένα σπίτι.
Το παιδί παίρνει τα τέσσερα ζώα που δεν συµµετέχουν στο παιχνίδι και φτιάχνει ένα
σπίτι. Στη µέση τοποθετεί την κότα.
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Μ: Έκανες ένα σπιτάκι κι έβαλες µέσα την κοτούλα;
Π: Ναι!
Για σκεπή βάζει την αρκούδα.
Μ: Έβαλες και µία σκεπή; Και πού πάει τώρα ο λύκος;
Ο λύκος περπατάει αργά και στις µύτες των ποδιών σαν κλέφτης.
Μ: Και πού πάει τώρα ο λύκος;
Π: Πάει να κλέψει ένα αβγό.
Μ: Πάει να κλέψει ένα αβγό;
Ο λύκος εξαφανίζεται µε µία γρήγορη κίνηση από το παιδί και τη θέση του παίρνει η
κότα.
Μ: Το ‘κλεψε;
Κ: Κικιρίκου! Κικιρίκου! Ξύπνα, κικιρίκου!
Η κότα φτάνει κοντά στο γουρούνι και φωνάζει στο αυτί του, προφανώς για να το
ξυπνήσει. Όταν η µητέρα δεν αντιδρά, το παιδί της λέει µε χαµηλή φωνή «Ξύπνα».
Γ: Γεια! Τι έγινε;
Κ: Καλά! Πάµε να δούµε αν είναι καλά τα αβγά µου;
Γ: Ναι, πάµε!
Κ: Ωχ! Τίποτα!
Γ: Το αβγό! Ποιος το πήρε το αβγό;
Κ: Ούτε εσύ, ούτε εγώ…
Η κότα απευθύνεται στον λύκο.
Κ: Εσύ τα πήρες;
Η µητέρα παριστάνει το λύκο.
Λ: Ναι, εγώ τα πήρα!
Κ: Κοοο!
Γ: Γιατί πήρες τα αβγά της κότας;
Κ: Δώσε ένα!
Ο λύκος φέρνει ένα αβγό.
Κ: Θέλεις να παίξουµε µαζί;
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Γ: Ναι!
Κ: Ε, αυτόν ρωτάω! Θες να παίξουµε µαζί;
Λ: Ναι!
Κ: Θα παίξει µαζί µας ο λύκος.
Γ: Ναι, ωραία! Τι θα κάνουµε τώρα;
Κ: Εµ! Δεν ξέρω!
Γ: Να κάνουµε «γύρω, γύρω όλοι»;
Κ: Ναι!
Όλα: Γύρω, γύρω όλοι στη µέση ο Μανώλης…
Το παιδί ακούγοντας στη µέση συνειδητοποιεί ότι δεν υπάρχει κάποιο ζώο στη µέση
του κύκλου και αναζητά κι άλλα ζώα, που θα µπορούσαν να συµµετέχουν στο
παιχνίδι του. Έτσι το παιδί παίρνει το ψάρι.
Μ: Να πάρω κι εγώ τη γάτα;
Π: Ναι! Εγώ θα πάρω το ψάρι και την κότα!
Μ: Ωραία!
Ο λύκος κάθεται στη µέση και τα άλλα ζώα γυρνούν γύρω του.
Όλα: Γύρω, γύρω όλοι στη µέση ο Μανώλης…
Π: Θα πάρω εγώ το ψάρι, πάρε εσύ τη γάτα!
Μ; Ωραία, και τι θα κάνουµε τώρα;
Π: Εγώ θα φτιάξω µια σκεπή!
Το παιδί φτιάχνει ένα πύργο από ζώα.
Π: Έλα, φτιάξε κι εσύ!
Καλεί τη µητέρα του να συµµετάσχει ξανά.
Μ: Τι να φτιάξω;
Π: Τίποτα.
Μ: Τι θες να φτιάξω;
Π: Τίποτα, εσύ να είσαι έτσι.
Μ: Να τα βάλω στη σειρά; Να είναι ο µπαµπάς (λύκος) κι αυτά τα
παιδάκια(γουρούνι, γάτα);
Το παιδί πιάνει το σκύλο, η µητέρα δείχνει το σκύλο και ρωτάει…
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Μ: Κι η µαµά;
Π: Ε, ε, ε… Η µαµά είναι ο λύκος!
Μ: Εντάξει! Ο µπαµπάς ποιος είναι;
Π: Ο µπαµπάς είναι…
Μ: Ο καρχαρίας;
Το παιδί έχει πιάσει τον καρχαρία και τον έχει τοποθετήσει στη σειρά της οικογένειας
πριν ρωτήσει η µητέρα. Τα ζώα βρίσκονται στη σειρά.
Π: Μαµά (καρχαρίας), µπαµπάς (λύκος), αδερφή (γουρούνι), αδερφός (γάτα), αδερφή
(σκύλος), κοτούλα! Κοτέτσι εκεί!
Τοποθετεί την κότα εκεί που προηγουµένως βρίσκονταν τα αβγά. Το παιδί τοποθετεί
και τα υπόλοιπα ζώα στη σειρά κατονοµάζοντας τα αδερφή κι αδερφό εναλλάξ.
Μ: Πόσα παιδιά έχουν καλέ; Για µέτρησε τα!
Το παιδί απαριθµεί τα παιδιά.
Π: 7 παιδιά!
Μ: Κι η κοτούλα τι κάνει εκεί µόνη της; Στο κοτέτσι είναι, ε;
Π: Α! Εκεί έχει κι άλλες κότες!
Μ: Α! Απλά δεν φαίνονται, ε;
Π: Α! Κοίτα εγώ τι θα βάλω!
Μ: Τι θα βάλεις; Πού πας;
Το παιδί φέρνει µία σελίδα χαρτί και την τοποθετεί στο κοτέτσι που βρίσκεται η κότα
σκεπάζοντας την.
Μ: Αυτό τι είναι;
Το παιδί δεν απαντάει. Τοποθετεί την κότα πάνω στη σελίδα.
Μ: Είναι το σπιτάκι της; Της έφτιαξες σπιτάκι;
Το παιδί κοιτάει τη σελίδα.
Π: Τα δικά µου πού είναι;
Η µητέρα φεύγει για λίγο από το χώρο. Το παιδί µένει στην ίδια στάση, δεν παίζει,
δεν µιλά µέχρι να επιστρέψει στη θέση της.
Π: Έλα, πάρε κάποιο! Εγώ είµαι µαµά! Πάρε τον µπαµπά.
Μ: Ωραία, τι θα κάνω;
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Π: Τώρα θα κάτσουµε να φάµε. Θα κάνουµε και… αχ… που καθόµαστε γύρω και…
Μ: Τραπέζι; Θέλεις να κάνουµε τραπεζάκι;
Π: Ναι, να φάµε όλοι µαζί. Να βάλουµε δύο πόδια να κάτσουµε πάνω και να
κάτσουµε να φάµε εδώ.
Το παιδί προσποιείται ότι τρώει κι η µητέρα γελάει. Το παιδί φέρνει ένα µπουκάλι και
προσπαθεί να στερεώσει επάνω το χαρτί. Δοκιµάζει µε διάφορους τρόπους,
αναποδογυρίζοντας το µπουκάλι. Παρατηρεί ότι ο µόνος τρόπος να σταθεροποιηθεί
είναι να κρατάει το µπουκάλι µε το ένα χέρι, πράγµα που δεν είναι ιδιαιτέρως άνετο,
έτσι αποφασίζει να το αποχωριστεί δηλώνοντας πρώτα ότι είναι το άρωµα του και
προσφέροντας στη µητέρα της να βάλει. Το παιδί φεύγει ξανά για να φέρει ένα
πλαστικό ποτήρι πάνω στο οποίο θα στηρίξει το τραπέζι, ενώ η µητέρα δίνει ως λύση
στο παιδί να φέρει ένα κουτί µε άµµο, το παιδί προτιµάει αυτό που έχει σκεφτεί ήδη.
Το παιδί βάζει άρωµα στο τραπέζι και µετά κάθονται τα ζωάκια να φάνε.
Μ: Τώρα τι θα κάνουµε µε τα ζωάκια;
Το παιδί προσπαθεί να σταθεροποιήσει το χαρτί.
Μ: Τα υπόλοιπα ζωάκια µόνα τους θα τα αφήσουµε βρε;
Π: Όχι!
Μ: Τι θα κάνουµε;
Π: Εγώ θα πάρω το γουρούνι.
Μ: Κι εγώ το γατάκι.
Τα ζώα προσποιούνται ότι τρώνε «µιαµιαµιαµ».
Π: Εµείς τώρα φάγαµε και µπαίνουµε στη σειρά µας. Τώρα αυτό!
Το παιδί παίρνει το σκύλο και το αρκουδάκι και τα τοποθετεί στο τραπέζι, ενώ η
µητέρα την αγελάδα και το ψάρι.
Π: Λέει θα φάγαµε!
Μ: Ωραία, φάγαµε κι εµείς!
Π: Τώρα η κοτούλα!
Μ: Μόνο η κοτούλα δεν έφαγε.
Π: Η κοτούλα κι αυτό!
Μ: Και το δελφινάκι;
Μ: Φάγανε όλα;
Το παιδί τοποθετεί την κότα στο κοτέτσι και το δελφίνι στη σειρά.
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Π: Τώρα τι κάνουµε;
Μ: Τι θέλεις να κάνουµε; Με αυτά τα κουκλάκια τι θέλεις να κάνουµε;
Το παιδί φέρνει ένα κουβαδάκι και ένα κοµµάτι ύφασµα. Τοποθετεί το ύφασµα µέσα
στον κουβά δηµιουργώντας ένα κρεβάτι.
Μ: Θα τα βάλεις να κοιµηθούν;
Π: Εδώ κοιµάται η µαµά. Έλα, βρες κι εσύ ένα κρεβάτι!
Το παιδί δίνει το πλαστικό ποτήρι στη µητέρα.
Μ: Να το κάνω κρεβατάκι; Να βάλω και τους υπόλοιπους;
Π: Δεν χωράνε.
Το παιδί αναζητά κι άλλο κρεβάτι, που δεν θα είναι άλλο από τη σελίδα που ήταν
πριν τραπέζι.
Μ: Τώρα κοιµούνται όλα; Εκτός της κοτούλα, ε;
Π: Εµένα είναι εδώ το κρεβάτι µου. Έλα, µαµά!
Τοποθετεί όλα τα κρεβάτια µαζί το ένα δίπλα στο άλλο.
Μ: Κοιµηθήκανε;
Π: Κι η κότα θα κοιµηθεί…
Μ: Πού θα κοιµηθεί;
Π: Εδώ!
Μ: Μαζί κι η κοτούλα! Μπράβο!

5. Κορίτσι 2, Αθηνά
Κριτήριο Σχολικής-Κοινωνικής Επάρκειας
Εξωτερικευµένες Αντιδράσεις

36/40

Προσαρµοστικές Αντιδράσεις

40/48

Εσωτερικευµένες Αντιδράσεις

29/32

Συνολική Βαθµολογία

105/120

Γνωριµία µε τη νηπιαγωγό ένα ολόκληρο σχολικό έτος.
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Στοιχεία Παιδιού
Φύλο παιδιού: κορίτσι
Ηλικία: 4 ετών, 9 µηνών
προνήπιο

Ε: Μπορείς να κοιτάξεις όλα τα ζωάκια και να µου πεις ποιο είναι επικίνδυνο, άγριο.
Όταν σκεφτείς και είσαι έτοιµη.
Π: Το ξέρω ήδη!
Ε: Ποιο είναι επικίνδυνο, άγριο;
Π: Αυτό!
Το παιδί πιάνει τον καρχαρία και τον δείχνει στην ερευνήτρια.
Ε: Αυτό;
Π: Ναι!
Ε: Τι είναι αυτό;
Π: Καρχαρίας.
Ε: Πολύ ωραία. Τώρα παίξε όπως εσύ νοµίζεις µε τα ζωάκια.
Το παιδί πιάνει την αρκούδα και το γουρούνι και προσποιείται ότι χορεύουν µεταξύ
τους. Στη συνέχεια κάνει το ίδιο µε την κότα και την αρκούδα, το δελφίνι και την κότα,
τον σκύλο και την κότα, τον λύκο και την κότα.
Π: Αυτός είναι λύκος! Αού!
Π: Κο κο κο κο! Εµείς έχουµε ένα παραµύθι µε λύκους … που ο λύκος ήθελε να φάει
µία νόστιµη κοτούλα, αλλά τελικά δεν την έφαγε. Ήθελε να φάει κοτόσουπα!
Το παιδί γελάει και προχωράει προς το µέρος της ερευνήτριας αναζητώντας συµπαίκτη
στο παιχνίδι του. Η ερευνήτρια το προτρέπει να επιστρέψει στο παιχνίδι του και της
δείξει πώς παίζει µε τα ζώα. το παιδί όµως θέλει να φέρει το βιβλίο του, αλλά και πάλι
η ερευνήτρια προσπαθεί να καθοδηγήσει το παιδί στο να παίξει πρώτα µε τα ζωάκια
χωρίς το παιδί να αισθανθεί ότι δεν ενδιαφέρεται. Οι δύο «φίλες» προχωρούν προς το
δωµάτιο µε τα ζώα και τα παρατηρούν παρέα.
Ε: Κοίτα µία µικρή µαύρη γατούλα.
Π: Κι εµείς έχουµε µία γατούλα εδώ αληθινή. Ωχ! Τηλέφωνο!
Χτυπάει το τηλέφωνο και η µητέρα εισέρχεται στον χώρο της έρευνας για να απαντήσει.
Π: Να προσέχουµε µην µπει κάτι κάτω από το τραπέζι µας.
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Η γάτα κυνηγάει το ψάρι και το παιδί στροβιλίζεται γύρω από τον εαυτό του, όπως
βλέπουµε συχνά σε κινούµενα σχέδια.
Π: Μιαµ µιαµ µιαµ µιαµ µιαµ!
Σταµατάει και γελάει. Ο σκύλος που έχουν στο σπίτι γαυγίζει, το παιδί αποσπάται ξανά.
Π: Να προσέχουµε µην µπει ο σκύλος µας και φάει τα ζωάκια. Ο σκύλος µας τρώει τα
πάντα! Ακόµα και τα παιχνίδια µας τρώει.
Η ερευνήτρια προτρέπει το παιδί να παίξει µε τα ζώα ξανά λέγοντας του ότι κι εκεί
υπάρχει ένας σκύλος. Το παιδί πιάνει το σκύλο και τη γάτα.
Π: Γαβ! Νιάου! Γαβ, γαβ! Νιαου! Γαβ, γαβ! Νιάου! Γαβ, γαβ! Νιάου!
Η φωνή του παιδιού αλλάζει ανάλογα µε το ζώο που κρατά. Η γάτα έχει λεπτή φωνή,
ενώ ο σκύλος βαριά. Έτσι λαµβάνει χώρα ένας διάλογος στη γλώσσα των ζώων.
Π: Γαβ… νιάου!
Τα δύο ζώα έρχονται κοντά αγκαλιάζονται και δίνουν ένα φιλί, το παιδί γελά αµήχανα
και κρύβει το πρόσωπο του.
Π: Εµείς έχουµε και σκύλο και γάτα!
Το παιδί συνεχίζει να παίζει µε τα ίδια ζώα, τα οποία χορεύουν αντικρυστά. Στη
συνέχεια αντικαθίστανται από το δελφίνι και τον καρχαρία, που χορεύουν επίσης µε τον
ίδιο τρόπο. Ωστόσο το παιδί δεν µιλάει κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Ο
αδερφός του παιδιού εισέρχεται στο χώρο και διακόπτει την διαδικασία της έρευνας.
Το παιδί πιάνει την αρκούδα.
Αρκούδα: Καλύτερα να πάµε πάνω στο τραπέζι.
Δελφίνι: Ναι, γιατί γεµίζουµε τρίχες.
Π: Καλύτερα να µπούµε µέσα στην κούτα γιατί θα λερωθούµε! Να µια τρίχα, µια,
δυο! Στο πάτωµα θα λερώσουµε! Μπες µέσα αγελάδα!
Το παιδί ανεβαίνει στον καναπέ και προσποιείται ότι ο λύκος τρέχει πέρα δώθε! Πηδάει
από µαξιλάρι σε µαξιλάρι, από τον καναπέ στο τραπέζι. Το παιδί στροβιλίζεται ξανά
γύρω από τον εαυτό του κρατώντας τον λύκο. Στη συνέχεια αφήνει τον λύκο στον
καναπέ όρθιο και τοποθετεί δίπλα του τα υπόλοιπα ζώα.
Π: Θα καθίσουµε όλοι µαζί και θα βγάλουµε µια ωραία φωτογραφία. Θα βγάλουµε
µία µεγάλη σέλφι! Έι πού είναι το δελφίνι; Ωχ! Μαντάρα! Τι κάναµε; Τι κάναµε; Αχ!
Το πονηρό δελφίνι έφυγε από το κουτί και πήγε κάτω. Το πονηρό! Μια αρκούδα!
Νιάου, νιάου, νιάου νιανιάου! (κάθε βήµα της γάτας κι ένα νιάου, µελωδικά)
Το µαξιλάρι πέφτει και πλακώνει τα ζώα.
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Π: Επ! Κακό µαξιλάρι! Να καθίσεις πάνω στα ζώα µας! Ε! Χαζή αγελάδα! Μπόινγκ!
Πχχχ! Ελάτε! (απευθύνεται στο γουρούνι και τον σκύλο) Εδώ, εδώ! Ωραία! Το
ετοίµασα, να το κλείσουµε τώρα µην το δει και η µητέρα! Να το κρύψουµε πίσω από
το µαξιλάρι! Μην το δει η µητέρα!
Το παιδί τοποθετεί το µαξιλάρι µπροστά στα ζώα κρύβοντας τα. το παιδί γελάει
ενθουσιασµένο µε την ιδέα του και περιγράφει όσα έκανε λεκτικά. Προφανώς για
λόγους ικανοποίησης. Από τη χαρά του χορεύει και κάνει στροφές.
…………………………………..Είσοδος µητέρας…………………………………..
Π: Κοίτα!
Το παιδί αφαιρεί το µαξιλάρι µπροστά από τα ζώα.
Μ: Α! εµένα νοµίζω µου αρέσει ο λύκος!
Η µητέρα ακουµπά τον λύκο στη µύτη του παιδιού.
Π: Α! Με δάγκωσε!
Μ: Για να τα πάµε από δω να δούµε τι ζωάκια είναι αυτά. Να µου πεις τι ζωάκια έχει;
Π: Ναι!
Μ: Και ποιος τα έχει φτιάξει αυτά τα ωραία τα ζωάκια;
Π: Αυτός είναι λύκος.
Μ: Και ποιος τα έφτιαξε;
Π: Δεν ξέρω.
Μ: Τα έχει φτιάξει µήπως η Εύη;
Π: Ναι!
Μ: Κι αυτό τι είναι; Γατούλα;
Π: Ναι!
Μ: Σαν την Τίγκι;
Π: Ναι!
Η Τίγκι είναι η γάτα του παιδιού-σύνδεση µε εµπειρία, ανάγκη να αισθανθούν άνετα
µε τα νέα παιχνίδια.
Μ: Μιάου!
Γελάνε κι οι δυο.
Π: Αχ! Μωρέ γατούλα µε τη ροζ µυτούλα!
Μ: Αυτό τι είναι; κοτούλα;
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Π: Ναι!
Μ: Κοκο κο! Για πες τι άλλα ζωάκια έχει;
Π: Σκύλος, καρχαρίας, αρκούδα, γουρούνι, δελφίνι, ψάρι και αγελάδα.
Μ: Α! και η αγελάδα, ε; και ποιο είναι το αγαπηµένο σου;
Το παιδί γελάει.
Π: Είναι το δελφινάκι!
Μ: Το δελφινάκι είναι το αγαπηµένο σου;
Π: Ακόµη και η γατούλα, και το σκυλάκι και το ψαράκι!
Μ: Είναι όλα αγαπηµένα σου;
Π: Εκτός απ’ το λύκο και την αρκούδα.
Μ: Εµένα µ’ αρέσει κι ο λύκος. Μπορεί να είναι όπως αυτόν τον καλό τον λύκο…
που µαγειρεύει στις κοτούλες.
Π: Ναι.
Μ: Θυµάσαι τι έλεγε;
Π: Χµ!
Μ: Τι έλεγε ο λύκος στην κοτούλα;
Π: Έλεγε «Φάε καλά, ωραία κοτούλα, είναι ωραία και πολύ καλή σουπίτσα».
Το παιδί προσποιείται τη βαριά φωνή του λύκου και οι δύο συµπαίκτριες γελάνε.
Μ: Θες να παίξουµε το παραµύθι; Να έχεις εσύ τον λύκο κι εγώ την κοτούλα;
Π: Ναι!
Μ: Έλα! Εγώ είµαι εδώ στο δάσος και κάνω …
Π: Όχι, πρώτα εγώ θα γυρνάω!
Μ: Εντάξει! Εγώ είµαι στο δάσος και περπατάω! Κο κοκ ο κο κοκο! Τι ωραία µέρα
που είναι σήµερα! Τι ωραία µέρα που είναι!
Π: Κοτούλα!
Μ: Τι σκέφτηκε ο λύκος άραγε όταν είδε την κοτούλα;
Π: Να φάει κοτόσουπα!
Μ: Να φάει κοτόσουπα; Ωχ! Να φύγω να γλιτώσω!
Π: Αγ, αγρ, αγρ, αγρ!
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Ο λύκος επιτίθεται στην κότα.
Μ: Με έφαγε. Γελάνε και οι δύο. Το παιδί αλλάζει τη φωνή του όταν µιλάει ως λύκος,
πιο βαριά και εσωτερική φωνή.
Μ: Μα δεν θα µαγειρέψει ο λύκος για τα κοτοπουλάκια της κοτούλας;
Π: Θα µαγειρέψει!
Μ: Τι θα µας φτιάξεις, θείε λύκε, να φάµε;
Π: Δεν θα σου πω.
Μ: Θα µας φτιάξεις από εκείνα τα ωραία τα ντόνατ;
Π: Ναι!
Μ: Τι άλλο θα µας φτιάξεις;
Π: Μια λαχταριστή σούπα!
Μ: Μια λαχταριστή σούπα;
Π: Τούρτα, µωρέ!
Μ: Α! Τούρτα! Δεν µου αρέσουν όµως πολύ τα γλυκά, κάνω δίαιτα.
Γελάνε.
Μ: Κάνω δίαιτα! Τι άλλο θα φτιάξεις να φάµε; Τι είναι υγιεινό να τρώω, κύριε λύκο;
Κύριε λύκε; Θέλεις να µου πεις τι να τρώω;
Π: Πίτες.
Μ: Το φτερό µου, κύριε λύκε θα φύγει! Μήπως πρέπει να πούµε στη γιαγιά να µας
φτιάξει λίγο το φτερό µας;
Π:Ναι!
Μ: Που η γιαγιά ξέρει να γαζώνει …
Π: Θα γαζώσει την κότα…
Γελάνε.
Μ: Και δεν µου λες; Ποια άλλα ζωάκια; Εµένα µου αρέσει πολύ κι ο καρχαρίας.
Π: Εµένα µου αρέσει πολύ κι ο σκυλάκος.
Μ: Εσένα σου αρέσει ο καρχαρίας;
Π: Ναι!
Μ: Α! Και πού ζουν οι καρχαρίες; Θυµάσαι;
Π: Στη θάλασσα, στα βαθιά, βαθιά, βαθιά δηλαδή! Πολύ βαθιά!
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Μ: Α! Και ποιο άλλο ζωάκι από δω ζει στη θάλασσα;
Π: Ζει το δελφίνι και το ψάρι!
Μ: Α! και ποιο από αυτά τα ζωάκια είναι πιο φιλικό;
Π: Το γουρουνάκι!
Μ: Απ’ αυτά τα ζωάκια που είναι στη θάλασσα ποιο είναι πιο φιλικό;
Π: Το δελφινάκι!
Μ: Το δελφίνι, ε; και πώς κάνει το δελφίνι; Ι, ι, ι, ι!
Π: Ι, ι, ι, ι, ι, ι!
Το παιδί κινεί το δελφίνι µέχρι το µάγουλο της µητέρας του.
Μ: Ωραία µου έδωσε και φιλάκια το δελφίνι. Κι αυτό είναι ένα ωραίο κουταβάκι;
Π: Γαβ, γαβ, γαβ, γαβ!
Κάνει το ίδιο και µε τον σκύλο.
Μ: Είναι σαν τον Ξάπλα µας. Έπρεπε να βάλουµε και τον Ξάπλα µας να παίξει.
Το παιδί γελάει.
Π: Ο Ξάπλας θα τα φάει, δεν ξέρει …
Μ: Δεν ξέρει τι; Να παίζει;
Το παιδί πιάνει την γάτα και την ακουµπάει στο µάγουλο της µητέρας νιαουρίζοντας.
Μ: Πού είναι η Τίγκι; Η Τίγκι µας είναι έξω…
Το παιδί προσπαθεί να δει τη γάτα από το παράθυρο.
Π: Νιάου, νιάου!
Μ: Και έχουµε και την αγελαδίτσα;
Π: Μου! Μου! Μου!
Μ: Πώς κάνει η αγελαδίτσα;
Π: Μου, µου, µου, µου, µου!
Η αγελάδα στο µάγουλο της µητέρας.
Μ: Και το γουρουνάκι;
Π: Όινκ, όινκ, όινκ!
Μ: Ωραία αυτά τα ζωάκια! Να φτιάξουµε κι εµείς!
Π: Ναι! Απλά δεν ξέρω πώς τα φτιάχνουνε …
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Μ: Εγώ νοµίζω ότι ξέρω πώς τα φτιάχνουν. Ναι, µε τσόχα. Είναι ένα ύφασµα λεπτό,
όχι πολύ λεπτό. Μπορείς να κάνει πολλές κατασκευές µε την τσόχα γιατί είναι λεπτή
τσόχα!
Π: Κι αυτή είναι χοντρή τσόχα.
Μ: Όχι είναι ένα ύφασµα. Τι άλλα ζωάκια έχουµε;
Π: Έχουµε τη … το… κοτούλα!
Μ: Της αρέσουν πολύ τα ζωάκια!
Π: Ναι µου αρέσουνε!
Μ: Ωραία! Ποιο ζωάκι θα είσαι τώρα εσύ;
Π: Να είµαι το δελφινάκι και η γατούλα!
Μ: Και η γατούλα; Δύο ζωάκια µαζί;
Π: Ναι!
Μ: Ωραία! Εγώ θα είµαι το σκυλάκι και το αρκουδάκι. Εµένα µ’ αρέσει και η
κοτούλα. Οι αρκούδες που ζουν;
Π: Στο βουνό!
Μ: Έπιασα ένα ψάρι! Μιαµ, µιαµ, µιαµ, µιαµ! Και η γάτα τρώει ψάρι;
Π: Ναι!
Μ: Μµ! Είναι µεγάλο, θα το µοιραστούνε.
Γελάνε.
Μ: Ωραία, εγώ πάω τώρα να κοιµηθώ και θα έρθει η φίλη µου η αγελάδα να παίξετε.
Γεια σου!
Π: Γεια σου!
Μ: Μου!
Π: Γεια σου, κυρία αγελάδα!
Μ: Γεια σου, γατούλα! Τι κάνεις;
Π: Καλά!
Μ: Πώς τα πέρασες σήµερα;
Π: Καλά.
Μ: Πώς βγήκε η φίλη σου το δελφίνι έξω από τη θάλασσα;
Π: Εµ…
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Μ: Είναι ένα µαγικό δελφίνι;
Π: Ναι.
Γελάνε.
Μ: Είναι ένα µαγικό δελφίνι. Α! Ζει έξω από το νερό το δικό σου το δελφίνι;
Π: Ναι!
Μ: Α! Για πόση ώρα µπορεί να µείνει έξω από το νερό;
Π: Πενήντα ώρες!
Μ: Πενήντα ώρες; Ο! Δελφινάκι είσαι σούπερ!
Π: Είµαι καλό δελφινάκι.
Μ: Εγώ τώρα πάω να ξεκουραστώ µε τη φίλη µου την αρκούδα και θα στείλω
κάποιον άλλο φίλο µου να σας κάνει παρέα. Γεια σας!
Π: Γεια σου, αγελάδα!
Μ: Ο! Είµαι ο θείος ο λύκος. Μµµ! Για να µυρίσω, για να µυρίσω, γατούλα! Αυτή η
γατούλα µυρίζει ωραία! Νοµίζω ότι θα τη φάω.
Π: Όχι!
Ο λύκος πλησιάζει απειλητικά τη γάτα και το παιδί αποµακρύνεται.
Μ: Εντάξει, δεν θα φάω τη γατούλα. Θα µε βοηθήσετε να πάω να φέρω µικρά
ζουζουνάκια;
Π: Ναι!
Μ: Τι άλλο θα µπορούσα να φάω;
Π: Λίγο ψάρι.
Μ: Μµ! Το ψαράκι το τρώνε όλοι το καηµένο!
Γελάνε.
Μ: Ωραίο είναι αυτό το ψαράκι. Είναι πορτοκαλί, ε;
Π: Σαν τον … σαν…
Μ: Τι είδους ψάρι λες να είναι;
Π: Μµ! Ψαρό…
Μ: Έχεις δει εσύ κανένα ψάρι που να είναι πορτοκαλί;
Π: Έχω δει άσπρο και πορτοκαλί.
Μ: Και πώς το λένε;
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Π: Νέµο! Ε, δεν ξέρω. Νέµο, Ντόρυ …
Μ: Είναι τα ψάρια κλόουν;
Π: Ναι!
Μ: Α! Ο Νέµο είναι κλόουν. Και τι άλλα ψάρια έχουν πορτοκαλί που έχουµε κι εµείς
στο σπίτι;
Π: Εµ, τα δικά µας ψάρια!
Μ: Πώς τα λένε;
Π: Δεν ξέρω.
Μ: Χρυσόψαρα!
Το παιδί γελάει.
Π: Χρυσόψαρα;
Μ: Επειδή το χρυσό µοιάζει µε το πορτοκάλι. Γεια, πεινάω.
Γελάνε.
Μ: Κι έχουµε και το σκυλάκι.
Π: Γεια σας!
Μ: Γεια σου, γατούλα! Τι κάνεις;
Π: Καλά.
Μ: Τι κάνει ο φίλος σου το δελφίνι έξω από τη θάλασσα ακόµα;
Π: Τώρα έχει µπει µέσα.
Μ: Α! Μπήκε στη θάλασσα;
Π: Ναι.
Μ: Και κολυµπάει;
Π: Ναι.
Μ: Α! Κι εσύ είσαι µόνη σου, κυρία γατούλα;
Π: Ε, όχι.
Μ: Α! Με ποιον είσαι;
Π: Με τον φίλο µου το γουρουνάκι.
Μ: Γεια σου, γουρουνάκι!
Π: Γεια σου!
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Μ: Τι κάνεις;
Π: Καλά.
Μ: Έχεις πολύ ωραίο ροζ χρώµα.
Π: Ευχαριστώ, σκυλάκι.
Μ: Είσαι ολόκληρος ροζ;
Π: Ναι, όπως βλέπεις.
Μ: Κι η ουρίτσα σου και η µύτη σου;
Π: Ναι.
Μ: Α! Έχεις πολύ ωραίο ροζ-φούξια χρώµα.
Π: Ευχαριστώ.
Μ: Τι θα κάνεις σήµερα το βράδυ;
Π: Θα κοιµηθώ.
Μ: Θα κοιµηθείς;
Π: Ναι.
Μ: Θα πας καµιά βόλτα πριν κοιµηθείς;
Π: Όχι, τα γουρούνια δεν πηγαίνουν βόλτες.
Μ: Τι κάνουν τα γουρουνάκια;
Π: Πρέπει να µένουν σπίτι τους, γιατί …
Μ: Πού είναι το σπίτι τους;
Π: Είναι στον ζωολογικό κήπο.
Μ: Α! Μήπως τα γουρουνάκια είναι στις φάρµες;
Π: Μερικά.
Μ: Και τι σου αρέσει πολύ να κάνεις, κύριε γουρουνάκι;
Π: Είµαι κυρία γουρουνάκι!
Μ: Α! Είσαι κυρία! Συγγνώµη, µπερδεύτηκα. Τι σου αρέσει να κάνεις, κυρία
γουρουνίτσα;
Π: Μ’ αρέσει…
Μ: Μήπως σου αρέσει να παίζεις µέσα στις λάσπες;
Π: Ναι! Μωρέ κυρία!
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Μ: Α! Με έριξες κάτω.
Γελάει.
Π: Σόρρυ, κυρία σκυλάκι. Τώρα πρέπει να φύγω, θα σας στείλω την κυρία γάτα. Γεια
σας!
Μ: Γεια σου, γατούλα. Τι κάνεις; Έχεις γατάκια να µου δείξεις να παίξουµε;
Π: Ναι!
Μ: Πόσα γατάκια έχεις;
Π: Εκατό!
Μ: Εκατό γατάκια έκανες, κυρία γατούλα;
Π: Ναι!
Μ: Πώς τα ταΐζεις όλα αυτά τα γατάκια;
Π: Απλά! Παίρνε ένα µεγάλο µπολ, βάζω µέσα πολύ φαγητό και τρώνε όλα.
Μ: Α! Όλα τα γατάκια τρώνε από το µπολ;
Π: Ναι.
Μ: Κυρία γάτα, ακούς ένα θόρυβο στο µπαλκόνι;
Π: Ναι.
Μ: Ποιος λες να είναι αυτός που κάνει θόρυβο στην πόρτα µου;
Π: Μπορεί να είναι ο λύκος.
Μ: Ο λύκος;
Π: Ναι.
Μ: Α! Να πάµε να κρυφτούµε;
Π: Εµ… όχι, είναι καλός λύκος. Τώρα θα φύγω να έρθει ο φίλος µου ο λύκος.
Μ: Γεια σου, κύριε λύκε. Εσύ είσαι αυτός που κάνει θόρυβο στην πόρτα;
Π: Ναι.
Μ: Γιατί κύριε λύκε;
Π: Γιατί µυρίζω γουρουνίλα.
Μ: Μυρίζεις γουρουνίλα; Σου αρέσει κύριε λύκε να τρως τα γουρουνάκια;
Π: Ε, όχι και πολύ.
Μ: Δεν πιστεύω να σου αρέσει να τρως τα σκυλάκια!
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Π: Όχι δεν µου αρέσουνε.
Μ: Και να µε φας.
Π: Αλλά µου αρέσει να τα µυρίζω.
Μ: Α! Μπορείς να µε µυρίσεις, κύρια λύκε λίγο χωρίς να µε φας όµως! Χαπ, χαπ,
χαπ.
Π: Τι κάνεις;
Μ: Δεν ήθελα να σε φάω, ήθελα λίγο να σε πειράξω. Ήθελα να παίξω. Ωχ! Πάλι
ακούω ένα θόρυβο. Αφού δεν είσαι εσύ κύριε λύκε. Ποιος είναι;
Π: Η φίλη µου, το δελφινάκι!
Μ: Θα ήθελες να βάλεις τα ζωάκια στη σειρά, όπως στο σχολείο;
Π: Όχι. Θα φέρω τον φίλο µου τον καρχαρία.
Μ: Γεια σου κύριε καρχαρία! Εσύ έκανες θόρυβο στην πόρτα µου;
Π: Όχι, ήταν η φίλη µου η κοτούλα, που πήγε τώρα στο δάσος για να ξεφύγει από τον
λύκο, γιατί θέλει να τη φάει.
Μ: Μα, αφού της είχε τάξει ότι θα της φτιάξει µία λαχταριστή τούρτα.
Π: Της το είπε για να τρέξει να τη φάει.
Γελάνε.
Μ: Ωχ! Για να την ξεγελάσει της το είπε.
Γελάνε.
Μ: Αχ την καηµένη την κοτούλα, πάω να την ειδοποιήσω. Γεια σου!
Π: Όχι.
Ο καρχαρίας έχει βροντερή φωνή ως άγριος.
Μ: Όχι; Είσαι µε το µέρος του λύκου; Θα τη µοιραστείτε την κοτούλα;
Γελάνε.
Π: Όχι.
Μ: Την έχει ξεπουπουλιάσει. Το φτερό της πάει να φύγει.
Π: Μην µε φας, σκύλε.
Μ: Δεν θα σε φάω εγώ. Θα σε φάει ο θείος ο λύκος. Σου είπε ψέµατα, ότι θα σου
φτιάξει τη λαχταριστή την τούρτα για να σε φάει. Τι θα κάνεις γι’ αυτό;
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Π: Σκέφτηκα ένα κόλπο. Θα φτιάξω µια τούρτα και θα βάλω µέσα µια βρωµερή
κάλτσα.
Μ: Πού θα τη βάλεις την κάλτσα;
Π: Θα την βάλω µέσα στην τούρτα και µετά θα την πάω στο σπίτι του θείου του
λύκου να την αφήσω στην πόρτα και µετά θα χτυπήσουµε το κουδούνι και θα
τρέξουµε γρήγορα, να την αφήσουµε την τούρτα και µετά θα έρθει ο θείος ο λύκος
και θα δει τι θα πάθει κι έτσι δεν θα τρώει άλλο κοτόσουπα.

6. Αγόρι 2, Γιάννης
Κριτήριο Σχολικής-Κοινωνικής Επάρκειας
Εξωτερικευµένες Αντιδράσεις

30/40

Προσαρµοστικές Αντιδράσεις

47/48

Εσωτερικευµένες Αντιδράσεις

26/32

Συνολική Βαθµολογία

103/120

Waldorf, 14 µήνες
Στοιχεία Παιδιού
Φύλο παιδιού: αγόρι
Ηλικία: 4 ετών, 11 µηνών
προνήπιο

Ε: Λοιπόν, να βάλουµε λίγο στην άκρη αυτά τα παιχνίδια και να σου δείξω κάτι που
έφερα. Μετά θα παίξουµε και µε αυτά.
Π: Ναι!
Ε: Για δες! Τι είναι αυτά;
Π: Ένα σκιάχτρο… Λύκος σκιάχτρο!
Ε: Ναι!
Π: Ένα αρκουδάκι.
Ε: Χµ.. θα µπορούσε (σκύλος).
Π: Ένας σκύλος ασπρόµαυρος.. Ε.. µια αγελάδα.
Ε: Αγελάδα! Σε µπέρδεψε…
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Π: Ένας καρχαρίας! Ένα µικρό κανονικό µπαρµπουνάκι, µια κότα! Κο!κο!κο!
Γεννάει από κει το αυγό… Το γουρούνι! Πιτ, πιτ! Το… τουρουρουρου! Το
αρκουδάκι! Πλουτς, το δελφινάκι! Μιάου, η γατούλα!
Ε: Πολύ ωραία! Κι αυτό είναι ένα σκυλάκι.
Π: Ναι!
Ε: Ποιο από αυτά πιστεύεις ότι είναι επικίνδυνο, άγριο ζώο;
Π: Άγριο είναι… αυτό! (καρχαρίας)
Ε: Άγριο, ε; Λοιπόν…
Π: Κι αυτό! (αρκούδα)
Το παιδί βγάζει ένα, ένα τα ζώα τα παρατηρεί και τα κατονοµάζει όσο ακόµα ο
ερευνητής είναι στο χώρο.
Ε: Τώρα θέλω µε αυτά τα ζώα να παίξεις λίγο, όσο εγώ θα διαβάζω το βιβλίο µου.
Εντάξει;
Π: Ναι! Θα βάλω τα ζώα στο φράχτη. Να… εδώ!
Π: Αυτά είναι µόνο! Κι ο καρχαρίας που κρύφτηκε πίσω από τα µπαλόνια. Εδώ ήτανε
και δεν τον έβλεπα.
Π: Τα τα τα τα τατα τα…τα (κάνει ένα ήχο µε τη γλώσσα του και τοποθετεί και τον
καρχαρία πίσω από τον φράχτη). Να τα! Θα φέρω το δεινόσαυρο µου να τα φάει όλα
τα ζώα. Και ένα φύλακα… (τοποθετεί τον δεινόσαυρο σαν φύλακα).
Στη συνέχεια τοποθετεί την αρκούδα πάνω στον δεινόσαυρο.
Π: Θα κάνω κι ένα άλογο.
Το παιδί αφήνει το άλογο.
Π: Παίζει παλαµάκια! Παίζει παλαµάκια και πάει µια βόλτα…
Ανοίγει το φράχτη.
Π: Ανοίγει την πόρτα και πάει να φάει.
Κλείνει το φράχτη. Παίρνει τον καρχαρία και προσποιείται ότι κολυµπάει κάνοντας
λαρυγγικούς ήχους. Ο καρχαρίας κολυµπάει σε όλα τα επίπεδα του δωµατίου, χαµηλά
κοντά στο πάτωµα, στο ύψος του παιδιού και ψηλότερα από το ύψος του παιδιού. Το
παιδί τοποθετεί τον καρχαρία µέσα στον φράχτη και παίρνει την κότα.
Π: Κο! Κο! Κο!
Η κότα πετάει και το παιδί µιµείται µε το στόµα και τη γλώσσα τους ήχους των
φτερών.
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Π: Κο!
Η κότα πετάει και το παιδί µιµείται µε το στόµα και τη γλώσσα τους ήχους των
φτερών.
Π: Κο!
Η κότα βρίσκεται τώρα στην περιοχή που δεν υπάρχει χαλί και πίνει νερό. ανεβαίνει
ψηλά, κατεβαίνει χαµηλά. Τρώει καλαµπόκι.
Αρκούδα: Να η κότα!
Το παιδί τοποθετεί την αρκούδα δίπλα στην κότα.
Π: Και πάει κι ο σκύλος εκεί!
Το παιδί τοποθετεί και τον σκύλο δίπλα στην κότα και στην αρκούδα.
Π: Πάει κι η αγελάδα και πίνει νερό. Πάει και το γουρούνι και πίνει νερό. Όλα τα ζώα
πίνουνε νερό, εκτός απ’ τα ψάρια που ζούνε µες στη λίµνη.
Όπου υπάρχει χαλί είναι στεριά κι όπου δεν υπάρχει είναι υγρή επιφάνεια.
Π: Το ψάρι κάθεται εκεί και κοιµάται. Κι ο καρχαρίας κολυµπάει.
Το παιδί τοποθετεί ένα µικρό χαλάκι για να επεκτείνει τη στεριά και τοποθετεί τα ζώα
της στεριάς πάνω σε αυτό. ο καρχαρίας κολυµπά αµέριµνος µέχρι που
αντιλαµβάνεται τον λύκο κι αρχίζουν να κουτουλάνε τις µουσούδες τους.
Π: Κλουτς! (το δελφίνι)
Δ: Εγώ είµαι το δελφίνι. Εσείς ποιοι είστε;
Π: Τα ψαράκια. Γεια τώρα!
Δ: Α! Ζώα είσαστε. Πιτ, πιτ, πιτ, πιτ! Αυτή η γατούλα φαίνεται ενδιαφέρον για
κολύµπι!
Γ: Μα δεν µ’ αρέσει το κολύµπι.
Δ: Ξέρω!
Τοποθετεί τη γάτα πάνω στο δελφίνι.
Δ: Έλα, ανέβα! Θα σου αρέσει. Κρατήσου γερά για να βουτήξω.
Γ: Καλά!
Κολυµπάνε λίγο µαζί κι επιστρέφει τη γάτα στην αρχική της θέση. Το δελφίνι
κολυµπάει µόνο του σε όλα τα επίπεδα του χώρου.
…………………………….Είσοδος µητέρας…………………………………………
Μ: Έφερα και τον καφέ µου!
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Π: Εδώ θα τον πιείς;
Μ: Όσο παίξουµε, ναι, και θα πιώ και τον καφέ µου!
Π: Μαµά, αυτοί πίνουνε νερό, που ζουν στο στάβλο κι αυτά τα ψάρια κολυµπάνε. Κι
αυτοί πίνουνε µαζί κι αυτοί µαζί.
Μ: Ωραία να πάρω κι εγώ αυτόν τον γάτο να τον βάλω να πιεί.
Π: Από κει πίνουνε όλοι … και ο λύκος!
Μ: Αυτός επειδή είναι πολύ µικρός, έχει γεµίσει η κοιλιά του. Θα σταµατήσει τώρα.
Και πού θα πάει;
Π: Πάει σε ένα στάβλο… του κου του κου του… ανοίγει την πόρτα. Αν είναι πολύ
κόσµος ανοίγουν τη µεγάλη την πόρτα. Εδώ τώρα δεν είναι κανένας…
Μ: Να πάρω κι άλλο ένα; Ποιος χόρτασε; Ποιος άλλος ξεδίψασε;
Π: Το γουρούνι.
Μ: όινκ, όινκ!
Το παιδί παίρνει το γουρούνι από τη µητέρα.
Π: Αυτό δεν πάει στο… αυτό µπαίνει … εδώ! (Πάνω στην πολυθρόνα.) Όινκ! Όινκ!
Θα πάει κι αυτό, από τη µικρή πόρτα. Και ξαπλώνει κι αυτό εκεί!
Μ: Να πάρω …
Η µητέρα πιάνει τον σκύλο.
Π: Το σκυλάκι. Που είναι κι αυτό µικρούλι, ε;
Μ: Ναι.
Π: Γουφ, γουφ! Τη µικρή πόρτα θέλω.
Μ: Ναι!
Π: Γιατί είναι µικρά ζώα αυτά. Κοιµήθηκε κι αυτό.
Μ: Και τώρα θα πάρω το πρόβατο.
Μ: Εγώ, εγώ!
Κάθε φορά που η µητέρα παίρνει ένα ζώο, το παιδί το παίρνει και παίζει το ίδιο µε το
ζώο αυτό.
Π: Αγελάδα είναι!
Μ: Μµ!
Π: Ο λύκος…
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Μ: Α! για φέρ’ τον µου!
Π: Αυτό που είναι µπαλίτσα…. Η αγελάδα µπάλα!
Μ: Ναι!
Το παιδί κινεί την αγελάδα προς τον στάβλο κάνοντας µε το στόµα του τον ήχο που
κάνουν τα πέταλα του αλόγου όταν περπατάει αργά.
Π: Δεν µπορεί να ανοίξει την πόρτα…
Το παιδί µιµείται έναν ήχο σαν να πιέζεται η αγελάδα και βάζει όλη της τη δύναµη
για να ανοίξει.
Π: Ξιτ! Της ανοίξανε. Κουκ! Κοιµάται κι αυτή. Πάει και ο λύκακος.
Μ: Εγώ να τον βάλω, σε παρακαλώ. Δεν έχω βάλει…
Π: Μην πατάει στα πλακάκια, είναι λίµνη. Είναι ξινός, ξινός.
Μ: Ανοίξτε µου, παρακαλώ! Μία θεσούλα!
Π: Και ξάπλωσε, επειδή είναι µεγάλος τους σπρώχνει.
Π: Κι ο αρκούδος επειδή είναι χοντρούλικος …
Μ: Μαζί γιατί είναι βαρύς. Έλα! Έλα!
Π: Και είναι χοντρός, ε; Απ’ τα χέρια!
Μ: Λίγο ακόµα, λίγο ακόµα… ήπιες νερό και βάρυνες!
Π: Όχι, επειδή είναι µεγάλος.
Μ: Α! Ναι! Ποιος θα µας ανοίξει;
Π: Ο αρκούδος µπορεί µόνος του, αφού είναι µεγάλος. Και τα ψάρια… αυτοί δεν
έχουν κολυµπήσει καθόλου. Όλοι αυτοί!
Μ: Η κότα είναι µε το ψάρι;
Π: Ναι. Δεν είναι κότα… Βέβαια µπορούµε να την κάνουµε και κότα και πάπια και
…
Μ: Μπορούµε να την κάνουµε και χήνα.
Π: Μα εγώ τώρα εδώ πέρα την έχω κάνει µια αγριόπαπια!
Μ: Α! Ωραία!
Π: Και πάει για κολύµπι.
Μ: Θα πιώ κι εγώ λίγο νερό.
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Π: Αυτή πάντα πίνει νερό, αφού ζει µες στη θάλασσα, µες στη λίµνη κρύωνε και
κάνει βουτιά κάθε µέρα. Κι άµα θέλει να δει θα βγει πάλι εδώ που είναι µόνο για
αγριόπαπιες, αυτή η τρίχα και κάθονται µόνο οι αγριόπαπιες. Να σου πω τι έχει η
Εύη;
Μ: Ναι για πες! Τι είναι αυτό;
Π: Το κουτί που τις είχε!
Μ: Ι!
Π: Να! Εδώ µέσα είναι όλες ξαπλωµένες!
Το παιδί τοποθετεί την αγριόπαπια στο κουτί.
Π: Να σου πω γιατί κολλάει εδώ; Κολλάει γιατί …
Μ: Πάω να παίξω… Πάω να πάρω τον καρχαρία.
Π: Ο καρχαρίας θα σε κάνει… Να σου πω τι µπορείς να κάνεις;
Μ: Τι µπορώ να κάνω;
Π: Κο, κο! Το ροχαλητό του καρχαρία! ξέρεις να το κάνεις;
Μ: Ναι.
Η µητέρα προσποιείται το ροχαλητό του καρχαρία και στη συνέχεια ότι ο καρχαρίας
ξυπνάει.
Π: Όχι, κοιµάται. Και τώρα η αγριόπαπια επειδή κάνανε το ταξίδι τους είναι
κουρασµένη και πάει εδώ. Αλλά τη φορτώνει µια βαλίτσα εκεί. Φου, φου, φου!
Η αγριόπαπια πετάει µε τη βαλίτσα και το παιδί µιµείται µε τη φωνή του τον ήχο των
φτερών της, αφήνει τη φανταστική βαλίτσα λίγο πιο πέρα.
Μ: Ωραία. Πήγε τώρα να χαιρετήσει τους υπόλοιπους.
Π: Τώρα θα πάει ένα µακρινό ταξίδι και τους χαιρετάει.
Μ: Πάει να τους χαιρετήσει.
Π: Γεια, γεια, γεια, γεια, γεια!
Μ: Γεια σου, γεια σου, γεια σου!
Τα ζώα την χαιρετούν µε τις φωνές τους, τις οποίες προσποιείται η µητέρα.
Μ: Πού πας;
Π: Θα πάω µακριά να σας φέρω κάτι.
Μ: Ε, να πας! Μην µας ξεχάσεις!
Π: Δεν σας ξεχνάω. Άντε καθίστε τώρα να κοιµηθείτε, είναι πολύ αργά.
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Μ: Ναι! Θα κοιµηθούµε…
Π: Κι εγώ το πρωί θα κοιµηθώ.
Το παιδί πετάει µε την αγριόπαπια κάνοντας τον ήχο των φτερών της κι επιστρέφει µε
µία εφηµερίδα.
Π: Παρακαλώ, και τι; Σας έφερα και δωράκια …
Μ: Στέγη! Τώρα θα την κάνω θάλασσα τη στέγη.
Π: Όχι!
Μ: Θέλω να ανεβάσω το δελφίνι στην ταράτσα!
Π: Μα είναι τρελός;
Μ: Ποιος;
Π: Αυτή η κότα και είναι τρελή και θα αφήσει κι ένα από το αυγό της. Έκανε ένα
αυγό! Πλιτς! Και το παίρνει και το βάζει εκεί µε τα αυγά της. Και προυτς! Πετάει κι
από τον ουρανό πέφτει στην απαλή λιµνούλα.
Η µητέρα πάει να πάρει ένα ζώο.
Π: Όχι όλοι κοιµούνται και…
Μ: Μα χρειάζοµαι κι εγώ ένα κουκλάκι!
Π: Εντάξει πάρε το µπαρµπούνι και πάει εκεί…
Π: Και τώρα πάει να κοιµηθεί.
Η µητέρα δεν υπακούει και συνεχίζει να κολυµπάει.
Π: Όχι, πάει να κοιµηθεί.
Μ: Περίµενε.
Π: Δωσ’ µου, όταν νύχτωσε θα είµασταν εκεί, ε;
Μ: Όχι, όχι, θα σου πω εγώ τώρα, αφού είναι… αφού εγώ το παίζω αυτό το
κουκλάκι, εγώ θα κάνω. Εντάξει;
Π: Ναι, εδώ όµως πρέπει µε τον καρχαρία.
Μ: Δεν θα βγει από τη λίµνη. Αλλά µες στη λίµνη µπορεί να κάνει ό,τι του πω.
Το µπαρµπούνι κολυµπάει κάνοντας βουτιές, ψηλά, χαµηλά.
Π: Δεν µπορείς να φύγεις.
Μ: Καλά, θα κάνει κάτι άλλο.
Π: Εδώ, εδώ ξέχασε το σπίτι του. Και τώρα τι θα γίνει;
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Μ: Θα πάει να ξυπνήσει το δελφίνι.
Π: Όχι, να σου πω τι κάνει; Τώρα όποιος προλάβει τι! Εντάξει;
Μ: Όποιος προλάβει; Τι εννοείς; Τι εννοείς; Περίµενε! Περίµενε! Τι εννοείς;
Π: Πάρε τον αρκούδο!
Μ: Μην κάνεις καµιά… Εντάξει. Τον πήρα.
Π: Αυτή µόνο η θέση σου. Πάµε να φάµε το ψάρι.
Μ: Το ψάρι; Εγώ …
Π: Πάµε να ψαρέψουµε µε τη βάρκα του λύκου. Ποια είναι η βάρκα του λύκου;
Μ: Φέρε το µπλε αυτό.
Π: Έλα, κάτσε! Κι εγώ να κάτσω µπροστά. Να τη ρίξουµε µες στη θάλασσα. Να ‘ένα
µικρό µπαρµπούνι. Βούτα το!
Μ: Θα σε βοηθήσω να βρούµε τα ψάρια.
Π: Να ‘σαι, σε τσακώσαµε, ε µικρό παιδάκι. Είναι του λύκου η βάρκα, γι’ αυτό
οδηγάει ο λύκος.
Μ: Α!
Π: Το µπαρµπούνι είναι έτσι εκεί γιατί θέλουν να το πάρουνε.
Μ: Πάµε να το φάµε;
Π: Πάµε να το φάµε. Παρκάρουνε, δένουν τη βάρκα και κατεβαίνουνε. Και το
µπαρµπούνι το ελευθερώνουνε ξανά! Άντε καλά, πάµε µια βόλτα µε τη βάρκα χωρίς
ψάρεµα.
Μ: Δεν µπορώ! Πεινάω! Γιατί άφησες το ψάρι;
Π: Γιατί είναι µωρό! Όταν µεγαλώσει θα το παρου… Να σου πω γιατί τα ψαρεύουµε;
Μ: Ναι!
Π: Για να το βάλουµε σε ενυδρείο.
Μ: Εντάξει! Πάµε τότε πάλι µε τη βάρκα µας, µήπως βρούµε καµία πέστροφα;
Π: Ναι.
Μ: Έλα.
Π: Επειδή έχω το λύκο κι είναι η βάρκα του του λύκου, οδηγώ τη βάρκα. Ε;
Μ: Ναι. Άµα θες κάνε τον καρχαρία πέστροφα ή το δελφίνι.
Π: Τίποτα δεν … Ωχ! Ένα νησί. Αυτό εννοώ.
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Μ: Εντάξει.
Π: Να µια αποβάθρα να σου δείξω. Βαρκούλα θα είπε. Και ο λύκος θα είπε ναι µια
αποβάθρα είναι. Κατεβαίνουν και κάθονται κάτω από ένα δέντρο. Τώρα θα
χορεύουνε «Βγαίνει η βαρκούλα»!
Η µητέρα προσπαθεί να πάρει την αρκούδα, όµως κάθε φορά το παιδί την απωθεί
γυρίζοντας την πλάτη του. Σταµατάει απότοµα το τραγούδι και τοποθετεί τα δύο ζώα
ξανά στη βάρκα.
Π: Έλα, κάτσε αρκούδε! Μπροστά να τα ψαρέψουµε. Τώρα θα ψαρεύανε έναν
καρχαρία. Τσιµπάει, τσιµπάει, τσιµπάει! Πιάσε µε, πιάσε µε!
Μ: Σε κρατάω πολύ! Δεν θα φύγεις! Έλα τράβα, πάµε!
Π: Όχι! Ο αρκούδος κρατάει το σχοινί.
Ο καρχαρίας κόβει το σχοινί και φεύγει.
Μ: Σε δάγκωσε;
Π: Όχι!
Μ: Εντάξει.
Π: Κρύφτηκα πριν µε πειράξει.
Μ: Μπράβο!
Π: Κατεβαίνουνε.
Μ: Πού θα πάµε;
Π: Πάµε να βρούµε λίγα κρέατα! Πάµε στον χασάπη.
Μ: Εγώ δεν τρώω κρέας µόνο ψάρι τρώω και µέλι.
Π: Ναι, εσύ θα πας στον µελά και στον ψαρά …
Μ: Ναι.
Π: Να τα αγοράσεις …
Μ: Εντάξει.
Π: Πάρε κι ένα βάζο µέλι για µένα …
Μ: Εντάξει! Είναι πολύ ωραία, να δοκιµάσεις!
Π: Έχω δοκιµάσει σε µια ταβέρνα κι ήταν µούρλια! Και θέλω να µου πάρεις κι ένα
βάζο µέλι και µένα.
Μ: Μετά θα πάµε στο …
Π: Έλα, κάτσε εδώ!
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Μ: Στον στάβλο γιατί κουραστήκαµε.
Π: Ναι! Τα αγοράσαµε, αλλά τώρα δεν πάµε προς τα εκεί, συνεχίζουµε. Ευτυχώς που
είναι δάσος και δεν περνάνε αυτοκίνητα.
Μ: Περίµενε µε, γιατί είµαι χοντρή!
Προχωρούν µέχρι το στάβλο.
Μ: Καληνύχτα!
Π: Όµως το βράδυ ο καρχαρίας που κοιµόταν τόση ώρα, αποφάσισε να πάρει κάποια
εκδίκηση. Όταν κοιµάνται, είχανε ξεχάσει ανοιχτή τη στέγη … και να και να και
µια… (Η αγριόπαπια ρίχνει κάτι στον στάβλο)
Μ: Ο! Όου! Α! Ο!
Π: Και το βράδυ φαγουριζόντουσαν.
Η αγριόπαπια πάει στη λίµνη ξανά και αναφέρει στον καρχαρία την επιτυχή
ολοκλήρωση της αποστολής της.
Π: Το έκανα σοφέ µου, το έκανα! Θα κουτσουλήσω τη βάρκα τους, αν θες! Πίξιτ!
Πίξιτ! Πίξ! Και τώρα πάω να κοιµηθώ.
Ο καρχαρίας θέλει και η αγριόπαπια εκτελεί τη διαταγή και πάει να κοιµηθεί. Η
µητέρα κινεί την αρκούδα προς τη βάρκα.
Π: Όχι, δεν πάει στη βάρκα!
Μ: Να βρει την κουτσουλιά.
Π: Τη µέρα θα τη βρει, τώρα είναι νύχτα.
Μ: Α!
Π: Άντε πάµε µε τη βάρκα, ε; Πάµε! Κανείς δεν τις είδε τις κουτσουλιές, γιατί είναι
τυφλοί.
Μ: Ωχ! Κάτι νιώθω στον κώλο µου.
Π: όχι ο λύκος θα ένιωσε πρώτος.
Μ: Α!
Π: Κάτι νιώθω, κάτι νιώθω. Μπουµ!
Αναποδογύρισε η βάρκα.
Μ: Τι περίεργο! Για να δούµε!
Π: Κουτσουλιές;
Μ: Κουτσουλιές; Πώς έγινε αυτό;
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Π: Η πάπια το ‘κανε. Ας την καθαρίσουµε λίγο…
Μ: Να την πλύνουµε;
Π: Ωραία την έπλυνα µέσα στο ποτάµι.
Μ: Τρίψε κι εσύ!
Π: Έτοιµη! Καθόµαστε στη βάρκα. Ο λύκος το λέει, ε;
Μ: Αφού δικιά του είναι!
Π: Αυτή η βάρκα πάει µε την όπισθεν.

Επιθετική προσέγγιση παιδιού από τη µητέρα
1. Αγόρι 1 (Το παιδί εμφανίζεται ντυμένο Spiderman), Μπάμπης
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Κριτήριο Σχολικής-Κοινωνικής Επάρκειας
Εξωτερικευµένες Αντιδράσεις

39/40

Προσαρµοστικές Αντιδράσεις

36/48

Εσωτερικευµένες Αντιδράσεις

24/32

Συνολική Βαθµολογία

99/120

Γνωριµία µε την εκπαιδευτικό ένα ολόκληρο σχολικό έτος.
Στοιχεία Παιδιού
Φύλο παιδιού: Αγόρι
Ηλικία: 4 ετών, 10 µηνών
Προνήπιο
Π: Κακακακακακα! -Κρατάει την κότα.Γαφ, γαφ ..πχχχ…γαβ γαβ γαβ–Κρατάει τον σκύλοΜια! –Πιάνει η γάτα και την αφήνειΠιάνει ένα, ένα ζώο και το αφήνει κάτω.
Πιάνει την αρκούδα και τον καρχαρία και παριστάνει ότι παλεύουν βγάζοντας
άναρθρες κραυγές.
Ε: Ποιο ζωάκι από αυτά σου φαίνεται επικίνδυνο, άγριο;
Π: Αυτά είναι!
Ε: Ποια είναι αυτά; Θέλεις να µου πεις τα ονόµατα τους;
Π: Η αρκούδα, ο καρχαρίας κι ο λύκος.
Ε: Χµ… Είναι λίγο επικίνδυνα αυτά! Για να δούµε…
………………………………………………………………………………………

Π: Ο καρχαρίας βέβαια τρώει ψάρια! –Πιάνει τον καρχαρία και το ψαράκι και
παριστάνει ότι το τρώει. Στη συνέχεια ο καρχαρίας τρώει ένα γουρούνι που περνάει
από µπροστά του, το γουρούνι τρέχει να σωθεί φωνάζοντας «όου, όου, όου!»
Γ: Έρχεται ο κακός ο λύκος!
Λ: Μιαµ, µιαµ, µιαµ, µιαµ! –Πιάνει το γουρούνι και το τρώει.
Το παιδί φτιάχνει ένα σωρό µε τα ζώα.
Κότα: Κοκοκο! Η κότα τσιµπάει τον λύκο στον πισινό και ο λύκος ουρλιάζει. Στη
συνέχει τσιµπάει και την αρκούδα, που βγάζει µια κραυγή και πετάγεται πέρα.
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«Τσίµπι», η κότα τσιµπάει και τον καρχαρία, ο οποίος θυµώνει και τρώει την κότα,
µετά τρώει την αγελάδα, τον σκύλο, τη γάτα, το δελφίνι. Τα ζώα που τρώγονται
κάνουν άουτς και τοποθετούνται σε ένα µεγάλο σωρό. Στη συνέχεια τα τρία
επικίνδυνα ζώα ξαπλώνουν στο σωρό και τρώνε όλα µαζί..»µιαµ, µιαµ, µιαµ». Το
παιδί τα σκεπάζει µε δύναµη µε τις παλάµες του, σαν να τα χτυπάει και να τα πιέζει
στο πάτωµα. Ο καρχαρίας τροµάζει από την απρόσµενη επίθεση, τρέχει πέρα δώθε
και φωνάζει.
Καρχαρίας: Α! Παιδιά, παιδιά, παιδιά, παιδιά! Α! ΤΣΟΥΦ! -Πέφτει µε το πρόσωπο
στο πάτωµα.
Γάτα: Χορεύω, χορεύω, χορεύω και χορεύω! Ναι!
Πιάνει το ψάρι και αναρωτιέται πού είναι το στόµα του!
Π: Πού είναι το στόµα του; …. Πού είναι το στόµα του; Φαφούτης είναι;
Στη συνέχεια το ψάρι αποκτά µαγικές δυνάµεις κι εκτοξεύεται ψηλά, το παιδί
µιµείται έναν ήχο όπως όταν ένας υπερήρωας σκίζει τον αέρα και πετάει στον
ουρανό.
Ψάρι: Μπλουµ, µπλουµ! Γιούπι! –Στο ράφι που ανέβηκε το ψάρι υπάρχει ένα
χελωνονιντζάκι που λαµβάνει µέρος στο παιχνίδι, φανερά ενοχληµένο από τον
απρόσκλητο επισκέπτη.
Χελων.: Α! Τι κάνεις, µωρέ; (Το χελωνοντντζάκι χτυπάει το ψάρι και το ρίχνει κάτω.)
Ψ: Α! Λαλα..τακ!
Το ψάρι πέφτει δίπλα στο λύκο κι αυτός χοροπηδάει πάνω του. «Ντόινγκ, ντόινγκ»
Ο λύκος µε ένα ήχο σαν να σκίζεται ύφασµα, σκοτώνει το ψάρι.
Π: Δελφίνι, δελφινάκι!
Το παιδί τοποθετεί τα ζώα στη σειρά ανάλογα µε το µέγεθος τους.
Δελφίνι: Ποιος είναι; -Το δελφίνι µιλάει µε βροντερή φωνή- Α! Θα σε σκότ-ώσω…
Δελφίνι και καρχαρίας κάνουν ένα κύκλο µαζί σαν να κοιτάζονται.
Λύκος: Δελφίνι, να µπεις µέσα στη τουαλέτα. Ουστ από δω!
Γουρούνι: Ουχουχου! Ουχουχού! Σαν να κοροϊδεύει αυτό που µόλις ειπώθηκε. Ο
καρχαρίας κοιτάει το γουρούνι πολύ προσεκτικά, ενώ το γουρούνι βρίσκεται
ξαπλωµένο και παριστάνει ότι κοιµάται ή το νεκρό. Μόλις ο καρχαρίας πλησιάζει
πολύ κοντά αυτό του επιτίθεται και αρχίζουν να παλεύουν. Το παιδί προσποιείται
ήχους πάλης. Ο καρχαρίας κερδίζει και το γουρούνι πέφτει αργά στο πάτωµα.
Αγελάδα: Ποιος είναι; -βαριά φωνήΟ καρχαρίας σκοτώνει και την αγελάδα.
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………………………………………………………………………………………
Είσοδος µητέρας
Μ: Ήρθα κι εγώ! Είµαι η αρκούδα. Γεια! Πεινάω!
Το παιδί της επιτίθεται µε τον καρχαρία.
Μ: Α! Εσύ είσαι στη θάλασσα, δεν παίζω µαζί σου! Θα παίξω µε το λύκο, τη γάτα, το
γουρούνι..
Π: Το γουρούνι πέθανε!
Μ: …και το κοτόπουλο!
Π: Πέθανε!
Μ: Κατεβαίνω από το βουνό και είµαι πεινασµένη!
Το παιδί τοποθετεί όλα τα ζώα σε ένα σωρό εκτός την αρκούδα, τον καρχαρία και τον
λύκο.
Π: Πάµε να φάµε, πάµε να φάµε, όλοι οι κακοί!
Μ: Εσύ ποιος κακός είσαι;
Π: Αυτοί οι δύο!
Μ: Μα! Ο καρχαρίας είναι στη θάλασσα!
Π: Εγώ είµαι αυτός! –Προσπαθεί να τραβήξει την αρκούδαΜ: Όχι, εγώ είµαι αυτός!
Π: Μα! Σε παρακαλώ! Το θέλω!-γκρινιάζειΜ: Μα! Εγώ θέλω την αρκούδα, εσύ έχεις το λύκο!
Προσπαθεί ξανά να τραβήξει την αρκούδα, γκρινιάζοντας «έλα!».
Μ: Θα πάω στη φάρµα να φάω την κοτούλα
Προσπαθεί ξανά να τραβήξει την αρκούδα, γκρινιάζοντας
Μ: Μα έλα! Εγώ θέλω να είµαι η αρκούδα! Ωραία, ας παλέψουµε! Ας παλέψουµε
λοιπόν.
Π: Ας παλέψουµε…
Μ: Μα, άσε τον καρχαρία, αφού ο καρχαρίας ζει στη θάλασσα! Για πες µου, ποια ζώα
ζουν στη θάλασσα. Ποια ζώα έχεις εκεί;
Π: Να µου τη δώσεις, για να σου πω!
Μ: Πρώτα θα ξεκαθαρίσουµε τα ζώα.
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Π: Ναι! Αυτό…
Μ: Ναι! Βαλ’ τα στην άκρη όσα είναι για τη θάλασσα.
Π: Όπα! Μπερδεύτηκα!
Μ: Αυτό τι είναι;
Π: Αγελάδα!
Μ: Α! Ωραία, είναι στη φάρµα, θα τη φάω κι αυτή! Κατεβαίνω από το βουνό… και
είµαι πεινασµένη αρκούδα.
Π: Τώρα, θα µου την δώσεις! –Την τραβάει από το χέρι της µητέρας.
Μ: Όχι! Μη µου το τραβάς, θα µου το σπάσεις!
Π: Μα! Θέλω!
Μ: Μα, γιατί; Εγώ το διάλεξα πρώτη όµως!
Π: Κι εγώ το ‘παιξα πρώτος!
Μ: Εντάξει, δεν έχει σηµασία! Θα στο δώσω αργότερα, τώρα θέλω να παίξω εγώ µε
την αρκούδα. Έλα! Θα κατέβω στη φάρµα. Κάτσε να δω, αν είναι εδώ ο αγρότης.
Π: Αυτός εδώ είναι ο αγρότης! (σκύλος)
Μ: Αυτός βρε δεν είναι ο αγρότης!
Π: Ας πούµε ότι είναι…
Μ: Ωραία! Τι είναι αυτό; Αυτό τι ζώο είναι;
Π: Σκύλος!
Μ: Περίµενε να σου πω κάτι! Μια ιστορία θα κάνουµε… Ο σκύλος προστατεύει τα
ζώα στη φάρµα.
Π: Ναι!
Μ: Ωραία, θα βάλουµε αυτόν για φύλακα! Άφησε τον αυτόν τώρα στο σπίτι του,
αυτός τώρα ροχαλίζει, κοιµάται… Δεν µε βλέπει, δεν µε βλέπει… Κατεβαίνω, θα
φάω πρώτα…
Εµφανίζεται ξαφνικά ο λύκος!
Π: Χα! Είµαι κι εγώ φύλακας!
Μ: Είσαι λύκος;
Π: Ναι, φύλακας λύκος!
Ο λύκος επιτίθεται στην αρκούδα.
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Μ: Ωραία, εγώ τώρα δεν πάω στη φάρµα, πάω να κοιµηθώ.
Π: Χουιγια! (Ήχος Νίντζα, ο λύκος εµφανίζεται µπροστά στην αρκούδα, µόλις αυτή
σηκώνεται.)
Μ: Ποιος είσαι εσύ;
Ο λύκος χτυπάει και δεν απαντάει.
Μ: Ποιος είσαι εσύ; Θα σε φάω και σένα, γιατί είµαι πεινασµένη αρκούδα!
Ο λύκος βγάζει κραυγές κι επιτίθεται!
Μ: Εγώ θα σε φάω, χα! Εγώ είµαι πιο βαριά, πιο χοντρή και πιο µεγάλη… Πεινάω να
φάω και σένα, µιαµ, µιαµ… θα φάω και την αγελάδα, αυτό πιο είναι το ροζ ζωάκι;
Το παιδί συνεχίζει να χτυπάει την αρκούδα.
Η αρκούδα γκρινιάζει…
Μ: Μα, δεν παλεύουµε… Είµαι πεινασµένη, θέλω να φάω…
Π: Έλα θα σου δώσουµε ένα..
Μ: Θα µου δώσεις ένα ζωάκι;
Το παιδί δίνει το ψάρι.
Μ: Δεν τρώει ψάρια… Θέλω να φάω το γουρουνάκι.
Π: Το γουρουνάκι όχι!
Μ: Θέλω το γουρουνάκι…
Π: Φάε την αγελάδα!
Μ: Αυτή η αγελάδα θα µου πέσει πολύ βαριά στο στοµάχι… είναι πολύ µεγάλη..
Π: Φα’ τη!
Μ: Ωραία, δωσ’ µου την.
Π: Όχι αυτή! Αυτή, αυτή, αυτή! –Δίνει τη γάταΜ: Εντάξει! Να παίξουµε κάτι άλλο; Τώρα θέλω να είµαι ο σκύλος! Θα πάρω το
σκύλο και θα βγάλω τα ζώα της φάρµας να βοσκήσουν. Τα προσέχω µην έρθει ο
κακός ο λύκος. Μπράβο, ζωάκια, φάτε! Σας βλέπω εγώ.
Εµφανίζονται ο λύκος και η αρκούδα και κραυγάζουν!
Μ: Γαβ, γαβ, γαβ,γαβ, γαβ… Φύγε, κακέ λύκε!
Π: Φύγε, φύγε! Χτυπάει µε την αρκούδα τον λύκο!
Π: Σκοτώθηκε!
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Μ: Αγαπηµένα µου ζωάκια, ευτυχώς σας έσωσα από τον κακό τον λύκο.
Το παιδί παίρνει τον καρχαρία.
Μ: Τι το θες αυτό; Αυτό τι είναι πάλι;
Π: Καρχαρίας!
Μ: Ο καρχαρίας δεν είναι εδώ!
Π: Εδώ είναι! Εδώ είναι η λίµνη!
Μ: Ναι, αλλά στη λίµνη τι έχουµε; Τι ζωάκια;
Π: Ψάρια, ιπποπόταµοι, χελώνες και…
Μ: Ο καρχαρίας που είναι στη λίµνη; Όχι! Ο καρχαρίας είναι …
Π: Στη θάλασσα!
Μ: Στις βαθιές θάλασσες είναι.
Π: Πολύ µακριά! Άµα µπούµε εκεί µέσα… χαπ! Θα µας φάει! Η τουαλέτα µας πού
πάει;
Μ: Το νερό της τουαλέτας µας που πάει; Σε δεξαµενές.
Π: Ναι και πάει στο ποτάµι…
Μ: Θέλεις να παίξουµε τώρα τη θάλασσα ή τη φάρµα;
Π: Τη θάλασσα.
Μ: Φέρε τα ζωάκια της θάλασσας. Πήρα το δυνατό! –καρχαρίαςΠ: Έλα!
Μ: Το πήρα!
Το παιδί γκρινιάζει µε τσιριχτή φωνή και το αρπάζει λέγοντας, εγώ το ήθελα…
Μ: Εντάξει! Εγώ θα κάνω το ψαράκι το µικρό που δεν έχει στόµα.
Π: Πάρε το δελφίνι.
Μ: Όχι, θα πάρω το ψαράκι αυτό που είναι και χρωµατιστό και µ’ αρέσει.
Α! Ένας καρχαρίας! Πάω πιο ψηλά, πιο ψηλά µην µε πιάσει.
Ο καρχαρίας ακολουθεί..
Μ: Δεν µε πιάνεις!
Ο καρχαρίας ανεβαίνει ψηλά κι επιτίθεται.
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Μ: Καλά, θα είµαι το ψαράκι που είναι πάνω στον καρχαρία και δεν θα µε βλέπει..
δίπλα του… Γεια σου, καρχαρία! Θέλεις να γίνουµε φίλοι και να µην µε φας;
Π: Αυτό προσπαθώ να κυνηγήσω- το δελφίνι.
Μ: Καρχαρία, θες να γίνουµε φίλοι;
Π: Ναι! Μπήκε στο κάστρο (υπάρχει στο δωµάτιο ένα πλαστικό κάστρο)
Μ: Γιατί; Έχει γοργόνες εκεί;
Π: Ναι!
Μ: Οι γοργόνες είναι φίλες µου!
Π: Και του καρχαρία…
Μ: Ναι καλά! Ο καρχαρίας τρώει όλα τα ψάρια και τις γοργόνες!
Π: Πέθανε.. όχι…
Μ: Ποιο πέθανε;
Π: Το δελφινάκι!
Μ: Γιατί; Το δάγκωσε;
Π: Ναι!
Μ: Ιι! Κακέ καρχαρία, δεν θέλω να γίνουµε φίλοι! Φεύγω!
Ο καρχαρίας φωνάζει µε άγρια φωνή.
Π: Ουά!
Μ: Δεν θα καθίσω να µε φας, ούτε θα γίνουµε φίλοι, να µείνεις µόνος σου!
Ο καρχαρίας επιτίθεται!
Π: Τι είπες; (άγρια φωνή)
Μ: Να µείνεις µόνος σου, γιατί είσαι κακός!
Ο καρχαρίας προσπαθεί να πιάσει το ψαράκι, το παιδί ανεβαίνει στο ύψος της µαµάς.
Μ: Δεν µπορείς να µε πιάσεις, έχω µαγικό φίλτρο κι εξαφανίζοµαι!
Π: Κι εγώ!
Μ: Δεν µε βλέπεις που είµαι!
Το παιδί προσπαθεί να κρύψει τον καρχαρία στις παλάµες του!
Μ: Δεν µπορείς! Είσαι τεράστιος! Δεν µπορείς να κρυφτείς! -µε κοροϊδευτικό ύφοςΤο παιδί θυµώνει!
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Μ: Λοιπόν, τι άλλος θέλεις να παίξουµε µε το ψαράκι µας; Θα είσαι καλός, καρχαρία,
να παίζουµε µαζί;
Π: Ναι!
Μ: Ωραία! Έλα να φιληθούµε και να αγκαλιαστούµε! Θέλεις να πάµε µία βόλτα;
Π: Ναι!
Μ: Πάµε να βρούµε το δελφίνι τον φίλο µας!
Π: Πάµε να παίξουµε!
Μ: Τι του έκανες του δελφινιού; Με θυµωµένο ύφος, σαν να µαλώνει τον καρχαρία!
Π: Καλά, θα το ζωντανέψουµε! Θα σε πάω γρήγορα, βάζου!
Το παιδί παίρνει τον καρχαρία και το ψάρι και τα πάει γρήγορα εκεί που είναι
ξαπλωµένο ο δελφίνι.
Μ: Σήκωσε το δελφίνι να δούµε! Ζει; Να του δώσουµε ένα φιλί! Ο! Ζωντάνεψα! Με
σώσατε! Με έσωσε η αγάπη σας! Ευχαριστώ πολύ! Θα παίξουµε όλοι µαζί τώρα;
Π: Ναι!
Μ: Δεν πιστεύω ο καρχαρίας να µε φάει!
Π: Θα σε κάνω µια αγκαλιά!
Ο καρχαρίας φιλάει το δελφίνι.
Μ: Α! ευχαριστώ!

2. Αγόρι 2, Νικόλας (Το παιδί εμφανίζεται ντυμένο Spiderman)
Κριτήριο Σχολικής-Κοινωνικής Επάρκειας
Εξωτερικευµένες αντιδράσεις

29/40

Προσαρµοστικές αντιδράσεις

40/48

Εσωτερικευµένες αντιδράσεις

28/32

Συνολική Βαθµολογία

97/120

Ολόκληρο σχολικό έτος, γνωριµία µε τη νηπιαγωγό. (9 µήνες)
Στοιχεία Παιδιού
Φύλο: Αγόρι
Ηλικία: 4 ετών, 9 µηνών.
289

Ε: … Κοίτα τα ζωάκια αυτά! Ποιο ζωάκι πιστεύεις ότι είναι επικίνδυνο; Έτσι άγριο
ζωάκι, τροµακτικό;
Π: Να δω; Προχωράει προς την κάµερα για να δει…
Ε: Ποιο ζωάκι πιστεύεις ότι είναι επικίνδυνο; Άγριο ζωάκι;
Π: Αυτό είναι! Πιάνει τον καρχαρία και τον δείχνει µε ενθουσιασµό!
Ε: Ποιο; Πώς το λένε;
Π: Αυτό! Ε… Κάτσε λίγο να δω καλά!
Ε: Τι είναι αυτός;
Π: Καρχαρίας!
Ε: Και βέβαια! Για να δω πώς θα παίξεις τώρα µε αυτόν τον καρχαρία;
Το παιδί παίρνει τον καρχαρία και προσποιείται ότι κολυµπάει γρήγορα πάνω στο χαλί
µιµούµενο µε τη φωνή του τον ήχο µηχανής. Κουτουλάει τα άλλα ζώα σκορπώντας τα
εδώ κι εκεί. Πιάνει το ψάρι και το δίνει στον καρχαρία.
Π: Φάε ψάρι!
Μαζεύει στις χούφτες του όλα τα ζώα, τα ζουλάει, τα παρατηρεί, τα αφήνει ξανά στο
πάτωµα. Τελικά κρατάει το ψάρι και τον καρχαρία.
Π: Κάνε µια άλλη ερώτηση!
Ε: Θέλω να παίξεις µε τα ζωάκια, όπως εσύ ξέρεις… Δείξε µου πώς παίζεις µε αυτά.
Το παιδί επεξεργάζεται ένα, ένα τα ζώα και τραγουδάει «Ταµπατου,,λαλα..τατα..», Τα
πετάει όλα ψηλά και τα µαζεύει ξανά, ενώ µιµείται ήχους µε το στόµα του «κλ., κλικ».
Πάντα στο τέλος καταλήγει µε τον καρχαρία και το ψάρι στα χέρια. Παρατηρεί το ψάρι
και τον συγκρίνει µε τον καρχαρία, στη συνέχεια συγκρίνει το δελφίνι µε το ψάρι. Τα
αφήνει όλα και πηγαίνει στην άκρη.
Π: Έπαιξα µε τα ζωάκια!
Είσοδος µητέρας στο παιχνίδι
Μ: …, Να παίξουµε µαζί µε τα ζωάκια;
Π: Ναι!
Μ: Για δείξε µου! Τι ζώα έχει;
Το παιδί δίνει στη µητέρα το δελφίνι!
Μ: Αυτό τι είναι;
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Π: Φάλαινα!
Μ: Φάλαινα;
Π: Ναι! Αυτό είναι…
Μ: Να παίξω µε τη φάλαινα;
Π: Ναι! Και µε αυτό που τρώει!
Δίνει στη µητέρα το ψάρι.
Μ: Η φάλαινα τρώει αυτό; Κι αυτό που κρατάς εσύ τι είναι;
Π: Καρχαρία!
Μ: Α!
Π: Τρώει τα πάντα!
Μ: Τρώει τα πάντα ο καρχαρίας; Ωραία! Οπότε εγώ είµαι η φάλαινα που κυνηγάει το
ψαράκι;
Φάλαινα: Θα σε φάω! Θα σε φάω.. Πεινάω!
Ψάρι: Όχι, όχι δεν θέλω να µε φας! Α! Ένας καρχαρίας! Άραγε θα είναι φίλος µου ή
θα µε φάει; Θα µε βοηθήσει ή θα θέλει να µε φάει κι αυτός;
Π: Θα σε βοηθήσω!
Ψ: Θα µε βοηθήσεις, καρχαρία; Αυτή η φάλαινα µε κυνηγάει να µε φάει!
Π: Χρ.! Ο καρχαρίας δαγκώνει τη φάλαινα.
Φ: Άου!
Π: Θα σε φάω εγώ!
Μ: Έφαγες τη φάλαινα;
Ψ: Ευχαριστώ, καρχαρία! Ευχαριστώ που έφαγες τη φάλαινα και µε έσωσες.
Ευχαριστώ! Τώρα δεν κινδυνεύω από κανένα άλλο ζωάκι… δεν θα µε φας ε;
Π: Όχι!
Ψ: Δεν είσαι άγριος καρχαρίας;
Π: Όχι!
Ψ: Όχι;
Ακολουθεί παύση!
Ψ: Ωραία θέλεις να παίξουµε µαζί;
Π: Ναι!
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Ψ: Πάµε να φύγουµε!
Κολυµπάνε και οι δύο µαζί.
Το παιδί πιάνει το δελφίνι.
Π: Αυτή τώρα θα ήτανε καλή φάλαινα.
Μ: Θα ήταν καλή φάλαινα; Και ποιος θα ήτανε ο κακός;
Π: Ο λύκος!
Μ: Ο λύκος; Ποιος θα έχει τον λύκο;
Π: Εγώ! Ο καθένας από δύο! Α!
Μ: Εγώ θα έχω τα ψαράκια; Και πού θα συναντηθούν τα ψαράκια;
Π: Εγώ θα πάρω αυτούς και ο λύκος θα βουτήξει στη θάλασσα!
Μ: Μα τα ψαράκια ζουν στη θάλασσα! Μήπως να πάρω το γουρουνάκι;
Π: Ναι!
Μ: Ωραία! Πού θα είναι το γουρουνάκι;
Π: Να βλέπει το λύκο. Άου!
Γ: Τι ωραία που είναι εδώ ελπίζω να µην έρθει κανένας λύκος να µε φάει! Α! Ο
λύκος!
Π: Δεν θα ήταν λύκος, θα είναι αλεπού!
Μ: Αλεπού; Κι η αλεπού τρώει τα γουρουνάκια!
Γ: Βοήθεια!
Το παιδί κινεί τον λύκο προς το µέρος του γουρουνιού.
Γ: Α! Βοήθεια!
Π: Σε ‘φαγα!
Γ: Με έφαγες;
Π: Θες το ψαράκι;
Το παιδί δίνει στη µητέρα το ψάρι και η µητέρα προσποιείται ότι κολυµπάει στο νερό.
Το παιδί κατευθύνει τον λύκο στον λαιµό της µητέρας του!
Μ: Γεια σου, λύκε!
Π: Όχι! Είναι αλεπού!
Μ: Α! Γεια σου, κυρία αλεπού! Ψάχνεις κάτι;
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Π: Ναι, θέλω λίγα καρότα!
Μ: Καρότα; Τρώνε οι αλεπούδες καρότα;
Π: Ναι! Βλέπω καρότα!, αλεπού τα βλέπεις;
Η µητέρα πιάνει την αρκούδα.
Π: Λίγα καροτσάκια!
Μ: Όλα εγώ θα τα φάω, ακόµα και τη χήνα! Είµαι πιο δυνατή.
Π: Είµαι στη θάλασσα! Εγώ είµαι στη θάλασσα!
Μ: Σου είπα µην τα φας θα φάω εγώ όλα τα ζώα… είµαι πιο δυνατή!
Π: Όχι!
Το παιδί γελάει και αρπάζει την αγελάδα από την κρυψώνα της µητέρας.
Μ: Α! Μου πήρε την αγελάδα µου! Φέρε πίσω το φαΐ µου!
Π: Αξούµ! Αξούµ! Αξούµ!
Κρατάει τον καρχαρία.
Μ: Τι κάνεις ; Με χτυπάς;
Π: Ναι!
Μ: Μην µε ξαναχτυπήσεις. Είµαι µια δυνατή αρκούδα!
Π: Εγώ.. εγώ θα σου έριξα µια µυτερή µουσούδα. Ντου!
Μ: Α! Αυτό µε πόνεσε!
Π: Κι εσύ θα µου ‘ριξιές!
Μ: Πάρε κι εσύ µία! Φέρε µου το φαγητό µου. Λοιπόν δεν βλέπεις ότι δεν µπορείς να
µε νικήσεις;
Το παιδί της πετάει τον λύκο.
Μ: Ευχαριστώ! Και τα υπόλοιπα τώρα αµέσως! Άντε γιατί θα σου δώσω κι άλλη
µπουνιά!
Το παιδί γελάει και πετάει ένα, ένα τα ζώα στο µέρος της µητέρας του. Μετά τα παίρνει
πίσω..
Π: Δικό µου!
Μ: Γιατί τα παίρνεις από µένα; Είµαι µία θυµωµένη αρκούδα και θα σε δείρω, άµα
δεν µου δώσει τα φαγητά µου!
Π: Δεν στα δίνω!
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Μ: Δώσε µου τα ζώα µου!
Π: Όχι!
Παλεύουν!
Μ: Αχ! Είµαι τόσο πεινασµένη.
Π: Τα ζώα σου είναι εδώ.
Δίνει όλα τα ζώα στη µητέρα του!
Π: Εγώ δεν θα έχω τίποτα µετά.
Το παιδί παίρνει µόνο τον καρχαρία.
Μ: Επιτέλους ο καρχαρίας κατάλαβε ότι δεν µπορεί να µε νικήσει και µου έδωσε το
φαγητό µου όλο.
Π: Μαζί θα το µοιραστήκαµε!
Μ: Δεν θέλω να µοιραστώ το φαγητό µου, είναι όλο δικό µου!
Π: Α! Ναι;
Μ: Να φύγεις να πας στη θάλασσα να φας!
Π: Ο … µου είπε ότι είναι δικό µου.
Μ: Όχι, αφού µου το έδωσες, είπε. Δέξου το! Είναι δικό µου. Δεν θα στο δώσω ποτέ!
Π: Θα πάω να φάω ένα λουκουµά!
Μ: Να πας να φας ένα λουκουµά! Τα ζώα είναι δικά µου! Μιαµ, µιαµ, µιαµ, µιαµ!
Π: Εγώ θα φτιάξω ένα ζώο!
Παίρνει µία µάσκα αρκούδας από τα δικά του παιχνίδια!
Π: Να το, το ζώο µου!
Μ: Πού το βρήκες;
Π: Εκεί!
Μ: Κι αυτό δικό µου είναι! Φέρ’ το κι αυτό!
Το παιδί αποφεύγει να το δώσει κι αποµακρύνεται.
Μ: Όλα τα ζώα εδώ της περιοχής είναι δικά µου! Οι καρχαρίες να φύγουνε, να πάνε
αλλού!
Π: Ξουτ! Εσύ φύγε!
Σπρώχνει την αρκούδα.
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Μ: Καρχαρία, δεν µας τα λες καλά!
Π: Στα λέω!
Μ: Τώρα θα έρθω να σου δώσω µία δαγκωµατιά! Α! Πού είσαι;
Π: Εδώ! Αλλά ο καρχαρίας παραµένει κρυµµένος ανάµεσα στα πόδια του παιδιού, το
παιδί κάθεται οκλαδόν και µαζεµένο.
Μ: Βγες έξω! Βγες έξω από τη σπηλιά σου!
Π: Δεν µε σκότωσες! Έχω κι από πάνω σπηλιές.
Η µητέρα γρυλίζει.
Π: Είχα µια πόρτα που δεν ξέρεις να την ξεκλειδώνεις! Εδώ θα σου άνοιξα!
Μ: Θα σπάσω την πόρτα!
Το παιδί σηκώνει το παντελόνι του, σαν να δείχνει στη µητέρα που πρέπει να
χτυπήσει για να σπάσει την πόρτα. Η µητέρα σπρώχνει το γόνατο του παιδιού.
Π: Εδώ θα χτύπησες.
Η µητέρα γρυλίζει!
Μ: Τώρα, καρχαρία, θα σε δαγκώσω!
Το παιδί γελάει και εµφανίζει τον καρχαρία.
Π: Θα παλέψαµε µε τα σπαθιά µας!
Μ: Έχω µεγάλο σπαθί!
Π: Το πιστόλι µου. Θα έριξα βόµβα!
Μ: Και τι έπαθα εγώ τώρα;
Π: Πέθανες!

3. Κορίτσι 1, Κωνσταντίνα
Κριτήριο Σχολικής-Κοινωνικής Επάρκειας
Εξωτερικευµένες Αντιδράσεις

37/ 40
295

Προσαρµοστικές Αντιδράσεις

41/48

Εσωτερικευµένες Αντιδράσεις

24/32

Συνολική Βαθµολογία

102/120

Γνωριµία µε την εκπαιδευτικό ένα ολόκληρο σχολικό έτος.
Στοιχεία Παιδιού
Φύλο παιδιού: κορίτσι
Ηλικία: 6 ετών, 3 µηνών
Nήπιο
Ερευνητής: Γεια σου! Θέλω να ανοίξεις το κουτί και να παίξεις µε τα ζώα αυτά.
(Το παιδί πιάνει ένα, ένα τα ζώα και βγάζει ήχους σαν γρύλισµα.)
Ε: Ποιο ζώο από αυτά θεωρείς επικίνδυνο;
Παιδί: Αυτό!
(Δείχνει τον καρχαρία!)
Ε: Ποιο είναι αυτό;
Π: Κροκόδειλος! Και τη φάλαινα (δελφίνι)…(Προφέρει τη λέξη αυτή µε βαθιά κι
άγρια φωνή.)
Ε: Είναι κροκόδειλος;
Το παιδί δεν απαντάει, αλλά γρυλίζει και χτυπάει τα ζώα µεταξύ τους!
Π: Το ‘φαγε!
Ε: Ποιο;
Π: Το γουρουνάκι ο κροκόδειλος!
Το ‘φαγε και το αρκουδάκι!
(Το παιδί συνεχίζει το παιχνίδι µε τον καρχαρία, που αποκαλείται κροκόδειλος, να
τρώει ένα, ένα τα ζώα- αγελάδα, ψάρι, σκύλο, γάτα- κάνοντας ήχους µε το στόµα του
και να προσποιείται ότι µασάει!)
Μµµ.. µία µπουκιά! Το κατάπιε, χόντρυνε! (γελάει) Θα παίξω κάτι άλλο!
…………………..ΚΡΥΦΤΟ ΑΓΕΛΑΔΑΣ-ΓΟΥΡΟΥΝΙΟΥ
Γ: Όινκ, όινκ! Γεια σας! Είµαι ένα γουρουνάκι! (λεπτή φωνή)
Α:Εγώ µια αγελάδα Μπορούµε να παίξουµε κρυφτό, τρέχω πολύ γρήγορα! (βαθιά,
χοντρή φωνή)
Γ:Κι εγώ! (λεπτή φωνή, γουρουνάκι)Πάµε να παίξουµε;
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Α: Πάµε να παίξουµε κρυφτό!
Παιδί: Είπε το γουρουνάκι! (Μάλλον µπέρδεψε τις φωνές και προσπάθησε να το
διορθώσει µε µία διαπίστωση) Κρύβεται η αγελάδα, µετράει το γουρουνάκι!
Γ: 5, 4, 3, 2, 1, 0! Για να δω αν είναι σε αυτό εδώ το βιβλίο… Σε βρήκα! ΙΟΝ, ιόν!
Θα έρθετε να παίξετε µαζί µας; (Προσκαλεί τα υπόλοιπα ζώα µε τη δική της φωνή)
Α: Θέλετε; (βαθιά, χοντρή φωνή)
Αρκούδα: Εγώ θέλω (βαθιά κι άγρια φωνή)
Καρχαρίας: Εγώ όχι!(άγρια φωνή)
Παιδί: Εσύ, φύγε!
Σκύλος: Εγώ!
Κότα: Εγώ!
Γάτα: Εγώ!
Λύκος: Εγώ!
Ψάρι: Εγώ!
Παιδί: Το δελφινάκι δεν µπορεί να κολυµπήσει ούτε αυτό. (Πιάνει το ψάρι και το
αποµακρύνει)
Γ: Όλοι εσείς;
Το παιδί µετράει τα ζώα!
Π: 5… 6 µαζί µε την αγελάδα! Όν, 6 µαζί µ’ αυτό! Η αγελάδα… Κρύβεται εδώ µέσα
η αγελάδα για να µετρήσει (κουτί που περιείχε τα ζώα).
Α: One, two, three, four, five, six, seven, έι, νάι, σεξ, seven, eight, nine, ten! Φτου
και βγαίνω! Πού είναι όλοι; Θα κοιτάξω στο λαβύρινθο(άκρη κρεβατιού, ανάµεσα σε
ξύλο και στρώµα)! Τους βρήκα(κάτω από το κρεβάτι)!
Το παιδί εµφανίζει ένα, ένα τα ζώα, τα κοιτάει και όπου µπορεί, µιµείται τις φωνές
τους ανάλογε µε το κάθε ΄ζώο κάθε φορά, π.χ. σκύλος, γουφ-γουφ!
Παιδί: Γιατί δεν του έραψες ποδαράκια (Κρατάει την κότα και την κοιτάει); Δεν είχε
πορτοκαλί;
Ερευνητής: Δεν είχα, αλλά έχεις δίκιο, θα πρέπει να βρω!
Α: Μµµ… σας βρήκα! Τώρα τα φυλάει το…Είδα πρώτο το αρκουδάκι, άρα το
αρκουδάκι φυλάει.
(Προσπαθεί να ακολουθήσει κανόνες, αλλά πρώτα είδε το σκύλο)
Παιδί: Μπαίνει το αρκουδάκι στο κουτί!
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Αρ.: One, two, three, four, five, six, seven, eight, νάιιι, ten… nine, ten! Φτου και
βγαίνω. Θα το ψάξω το παιδί!
Π: Μα τώρα! Γιατί δεν µπορώ να το ανοίξω; Θέλω να ανοίξω τις σελίδες(κουτίβιβλίο).. Α! Δεν µπορώ… Να µου ανοίξεις το βιβλίο;
Το παιδί κοιτάει τον ερευνητή και προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή του!
Ερευνητής: Και βέβαια.
Π: Ευχαριστώ!
Α: Ο! Φτου και βγαίνω!
Το παιδί ψάχνει ξανά στο ίδιο σηµείο!
Α: Ο! Κανείς! Δεν µπορώ να τους βρω! (γκρινιάζει)
Μπορείς να µου πεις που πήγαν , κοριτσάκι; Ε, µπορείς;
Ε: Δεν µπορώ να µαρτυρήσω τους φίλους µου!
Α: Γιατί; Θέλω να τους βρω! Δεν τους βρίσκω!
Π.: Θα είπες εντάξει! (Προσπαθεί να καθοδηγήσει)
Ο ερευνητής δεν µιλάει και το παιδί απαντάει µόνο του µε ένα εντάξει!
Α: Σας βρήκα!
Το παιδί πετάει όλα τα ζώα στο πάτωµα!
…………………………………………………..
Είσοδος µητέρες στο παιχνίδι!
Π: Κλείσε τα µάτια σου!
Η µητέρα τα κλείνει!
Π: Μάτια! Μάτια!
Η µητέρα ανοίγει τα µάτια και αντικρύζει τα ζωάκια! Το παιδί ρωτάει τη µητέρα τι
είναι κάθε ζωάκια, σαν να ελέγχει τις γνώσεις της. Η µητέρα απαντάει και το παιδί
διορθώνει όπου δεν συµφωνεί! Η µητέρα αναφέρει τον καρχαρία και το παιδί δεν
διορθώνει, άρα προηγουµένως δεν θυµόταν το όνοµα του ζώου, σύγχυση! Όταν η
µητέρα µπερδεύεται, το παιδί µιµείται φωνές ζώων για να τη βοηθήσει.
Π: Εγώ θα είµαι η δασκάλα, θα παίξουµε δηλαδή…
Μ: Εγώ θέλω τον καρχαρία… Να πάρω την αρκούδα;
Π: Διάλεξε κάτι εκτός από τα γκρίζα και αυτά που κολυµπάνε.
Μ: Τα θέλεις εσύ αυτά; Δεν πειράζει θα πάρω την αρκούδα.
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Π: Ωραία! Θα ψάξεις να βρεις τους φίλους σου, θα παίξουµε κρυφτό! Μετράς,
µπαίνεις µέσα στο κουτί…
Μ: Μα όπως θέλω θα παίξω, όµως εγώ! Παίζω µε την αρκούδα εγώ!
Π: Απλά µπαίνεις µέσα στο κουτί και φυλάς!
Η µητέρα τοποθετεί την αρκούδα µέσα στο κουτί! Το παιδί κρύβει τα ζώα!
Μ: Είµαι µία αρκούδα πολύ πεινασµένη! Πάω να ψάξω ζωάκια να φάω…
Η αρκούδα βγαίνει από το κουτί!
Μ: Α! Είµαι µια πολύ πεινασµένη αρκούδα! Α! Ποιον να φάω σήµερα; Πού είναι η
γατούλα να τη φάω!
Π: Γατούλα; Δεν είναι εδώ στο παιχνίδι! Συνεχίζεις…
Μ: Α! Θέλω να φάω τη γατούλα!
Π: Όχι!
Μ: Θα φάω το δελφίνι που βλέπω!
Π: Αυτά δεν µπορείς! Αυτά είναι ζωντανά! Τα ζωντανά δεν µπορείς!
Μ: Πάω εκεί πίσω στη σπηλιά, να βρω τα ζώα! Α!
Π: Δεν είναι εκεί µέσα, δεν κρύβονται!
Μ: Μα πεινάω! Είµαι µια πεινασµένη αρκούδα! Θα φάω εσένα!
Π: Μα δεν µπορείς να µε φας! (ενοχληµένο)
Μ: Α! Βλέπω µια στρουµπουλή αγελάδα!
Π: Όχι! Δεν µπορείς να φας κάτι στρουµπουλό!
Μ: Μα πεινάω πολύ, θέλω κάτι στρουµπουλό!
Π: Καλά! Φάε όλα τα ζώα τότε!
Μ: Τι να φάω; Από πού να ξεκινήσω;
Π: Δεν ακούς; Δεν θα έτρωγες! Θα πεις σας βρήκα!
Μ: Όχι, αφού είναι πεινασµένη, ήρθε για να φάει! Βρήκα αλεπού! Α!
Π: Θα έφαγες µόνο την αλεπού!
Μ: Να τη φάω;
Π: Ναι! Αυτά τα τρία θα τα είχες φάει! Πήγαινε να φυλάς!
Μ: Η κοιλιά µου γέµισε! Αλλά χωράει ακόµα.. Λέω να φάω και µία κοτούλα.
Π: Πρέπει να ξαναφυλάς για να φας την κοτούλα!
Το παιδί κρύβει την κότα µέσα στην παντόφλα του. Η αρκούδα ψάχνει…
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Μ: Πού την έκρυψες ρε;
Το παιδί γελάει και δίνει το σκύλο!
Η αρκούδα πάει για ύπνο, το παιδί παίρνει την αγελάδα και την προκαλεί να τη φάει.
Π: Μµµ…
Μ: Πού είσαι; Πού πήγε; Πού κρύφτηκε; Όπου και να είσαι θα σε βρω αγελάδα, θα
σε δαγκώσω… το πόδι!
Π: Σιγά µην µπορείς να µε πιάσεις, να µε φας (ειρωνική φωνή)!
Μ: Δεν µπορείς να τρέχεις πιο γρήγορα από µένα! Θα σε πιάσω τώρα έρχοµαι!
Γρυλίζει..
Π: Εσύ δεν θα µπορούσε να πετάς!
(Σηκώνεται όρθιο και τρέχει µε την αγελάδα..)
Μ: Αχ! Πώς θα σε πιάσω; Η αγελάδα γιατί πετάει;
Π: Έχει νεραϊδόσκονη, ενώ εσύ δεν θα είχες!
Μ: Πού θα βρω νεραϊδόσκονη να πετάξω κι εγώ; Α! Πώς θα πιάσω την αγελάδα;
Τώρα θυµώνω πάρα πολύ!
Π: Δεν θα βρήκες!
Μ: Θα πάρω το αυτοκίνητο µου (Χρησιµοποιεί ένα µικρό φορτηγάκι του παιδιού)…
ΖΖΖΖΖ.. Πού είναι η αγελάδα να τη φάω; Πεινάω…
Το παιδί σκαρφαλώνει σε µία µικρή βιβλιοθήκη…
Π: Εδώ πάνω είµαι, κυρία!
Μ: Θα σε πιάσω!
Π: Δεν µπορείς να πετάξεις!
Μ: Α! Δεν µπορώ να την πιάσω! Α! δεν µπορώ άλλο! Ίσως περάσει κάποιο σκυλάκι
να το φάω!
Το παιδί προκαλεί την αρκούδα πηγαίνοντας κοντά και κάνοντας της γκριµάτσες.
Π: Θα κοιµήθηκα κι εγώ και θα πήγες να µε φτάσεις.
Μ: Τώρα θα σε πιάσω.. Α µου ξέφυγε, αυτή η πονηρή αλεπού. Τόλµησες να µε
χτυπήσεις; Κανείς δεν χτυπάει την αρκούδα. Τώρα θα σου δείξω! Έλα πίσω, έλα πίσω
να παλέψουµε! Έλα πίσω να παλέψουµε! Κανένας δεν µε χτυπάει εµένα, είµαι η
δυνατή αρκούδα!
Παλεύουν στον αέρα.
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Π: Δεν… Α! Πάω! Γεια σου!
Μ: Με χτύπησε, µε χτύπησε η αγελάδα! Αυτό δεν µ’ αρέσει καθόλου. Τώρα θα µπω
ξανά στ’ αµάξι µου, θα έρθω να σε πιάσω.. Τόλµησες να µε χτυπήσεις;
Το παιδί αποµακρύνεται, επιστρέφει και χτυπάει ξανά την αρκούδα.
Π: Θα σου έσβησα το αµάξι, θα το έκυψα εγώ…
Μ: Η αγελάδα µε χτυπάει, δεν µε αφήνει να τη φάω..
Π: Θα σε σκότωσα!
Μ: Α! Με σκότωσε! Α!
Π: Εντάξει! Θα ξανασηκώθηκες! Θα ήρθες εδώ γρήγορα.
Μ: Ζωντάνεψα; Θα πιάσω την αγελάδα! Την ώρα που µε χτυπάει θα την πιάσω να τη
φάω! Α! πού είναι;
Π: Θα σε σκοτώσω!

4. Κορίτσι 2, Χρύσα
Κριτήριο Σχολικής-Κοινωνικής Επάρκειας
Εξωτερικευµένες Αντιδράσεις

34/40

Προσαρµοστικές Αντιδράσεις

42/48

Εσωτερικευµένες Αντιδράσεις

28/32

Συνολική Βαθµολογία

104/120

Γνωριµία µε τη νηπιαγωγό ένα ολόκληρο σχολικό έτος.
Στοιχεία Παιδιού
Φύλο παιδιού: κορίτσι
Ηλικία: 6 ετών, 3 µηνών
Nήπιο

Ε: Κοίτα!
Π: Ο! (έκπληξη)
Ε: Έχω φέρει κάποια παιχνίδια. Θέλω να τα κοιτάξεις προσεκτικά και να µου πεις τι
παιχνίδια είναι.
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Π: Αυτό δεν είναι ζέβρα. (λύκος)
Ε: Τι είναι αυτό;
Π: Το πέρασα για αρκούδα.
Γελάει.
Π: Λύκος είναι αυτό το πράγµα!
Ε: Είναι ένας λύκος έχεις δίκιο!
Π: Αρκούδα είναι αυτό το πράγµα! Αυτό τι είναι; Δελφίνι είναι;
Ε: Για πιάσε το ζώο να δεις;
Π: Καρχαρίας είναι;
Ε: Καρχαρίας.
Π: Αυτό είναι δελφίνι! Αυτό τι είναι; Αγελάδα, γουρούνι, κότα… Αυτό τι είναι µωρέ;
Γάτα είναι; Γάτα. Αυτό τι είναι; Σκύλος. Ψάρι.
Ε: Θέλω να τα κοιτάξεις τώρα και να µου πεις ποιο ζώο απ’ αυτά είναι επικίνδυνο.
Π: Αυτό;
Ε: Τι είναι αυτό;
Π: Αρκούδα είναι. Είναι µεγάλη.
Ε: Μεγάλη, ναι. Λοιπόν εγώ τώρα πάω έξω, να ράψω την κούκλα του αδερφού σου,
εσύ µείνε εδώ και παίξε όπως θέλεις µε αυτά. Θα κλείσω την πόρτα να µην σε
ενοχλούµε.
Π: Ναι.
Το παιδί ξεκινάει αµέσως το παιχνίδι, πριν ακόµα φύγει η ερευνήτρια από τον χώρο.
Πιάνει την αρκούδα και τον σκύλο.
Π: Αγκαλιά, παιδιά! Ντουφ! Ζωάκι! Ο!
Η αρκούδα αγκαλιάζει τον σκύλο, στη συνέχεια το γουρούνι.
Π: Έλα, γάτα.
Το γουρούνι απευθύνεται στη γάτα και την αγκαλιάζει. Η γάτα πηδάει στην αγκαλιά του
γουρουνιού και χορεύουν παρέα, ενώ το παιδί µιµείται κάποιους λαρυγγικούς ήχους.
Π: Για χαρά!
Στη συνέχεια ρόλο αποκτούν η αρκούδα και η αγελάδα.
Αγελάδα: Εγώ πρέπει να παντρευτώ.
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Πιάνει κάποια ζώα τα τοποθετεί το ένα δίπλα στο άλλο και τα αφήνει.
Π: Γαβ, γαβ, γαβ!
Ο σκύλος κυνηγάει τη γάτα. Υψώνονται από το έδαφος ο σκύλος πιάνει τη γάτα την
ακουµπά στην κοιλιά και της γαυγίζει. Το παιδί σταµατά κοιτάζει προς το µέρος της
κάµερας και κάνει µια γκριµάτσα. Στη συνέχεια ο σκύλος γαυγίζει και τα δύο ζώα
πέφτουν στο έδαφος. Σειρά έχει το ψάρι. Το ψάρι κολυµπά και κάνει βουτιές.
Π: Α! Μπλουµ! Μπλουµ!
Το δελφίνι καλείται να συµµετάσχει και συνεχίζουν µαζί τις βουτιές.
Π: Μπλουµ! Χαχαχα! Σ’ αγαπάµε! Σ’ αγαπώ! (µελωδικά, αγκαλιάζονται τα δύο ζώα
και δίνουν ένα φιλί)
Π: Κο, κο! Κο, κο, κο, κο, κο!
Ο λύκος επιτίθεται στην κότα και την τρώει. Ο λύκος έχει βαριά φωνή και το γέλιο του
είναι υποχθόνιο..
Π: Χαµ, χαµ! Πολύ νόστιµο. Πρέπει να πιάσω κι ένα ψάρι κι ένα δελφίνι. Χαχαχα! Κι
έναν µεγάλο καρχαρία. Τα ‘πιασα! Ναι! Χα! Γες! Τέλεια! Τα ‘πιασα!
Όλα τα ζώα βρίσκονται πιεσµένα στην κοιλιά του λύκου.
Λύκος : Έλα, αρκούδα! Φα’ τα! Με πολλή όρεξη!
Αρκούδα: Πάρε εσύ ένα δελφίνι.
Λ: Σε ευχαριστώ.
Π: Φύγε εσύ (απευθύνεται στην αρκούδα)! Πάρε αυτά κι άρχισε να τρως!
Ο λύκος καταβροχθίζει το δελφίνι. Το παιδί ακουµπά τα ζώα που πρόκειται να
φαγωθούν µε δύναµη στο πάτωµα. Η αρκούδα έχει ακόµη πιο βαριά φωνή από τον
λύκο, κάπως βαθιά και βραχνή.
Α: Τέλεια! Τα ‘φαγα! Τώρα είµαι πολύ χοντρή. Αλλά τουλάχιστον είµαι πολύ χοντρή,
πρέπει να κοιµηθώ τώρα.
Το παιδί τοποθετεί την αρκούδα λίγο πιο πέρα και συνεχίζει το παιχνίδι µε το δελφίνι
και το ψάρι που κολυµπούν και κάνουν βουτιές χωρίς να µιλούν, αλλά κάνοντας
κάποιους λαρυγγικούς ήχους. Τα δύο ζώα συναντιούνται ψηλά.
Δ: Πάµε µέσα;
Ψ: Πάµε µέσα!
Και βουτούν.
Δ: Ναι αλλά εγώ πρέπει να κάνω έτσι (κίνηση δελφινιού στη θάλασσα, όπως στα
ντοκιµαντέρ).
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Ψ: Κι εγώ! Αν θες, κάνουµε µαζί.
Δ: Ναι! Ουχουπ!ουουχουπ! Ναι!
Κινούνται παράλληλα, ενώ ακουµπούν το ένα το άλλο. η αγελάδα και το γουρούνι
παίρνουν τη θέση των προηγούµενων ζώων και χορεύουν αγκαλιά στον αέρα. Το
γουρούνι στηρίζει την αγελάδα στις στροφές.
Π: Νανανανανα… τουρουρουρουρου! Τατατατατατατα! Ταρατατατα!
Ταταταταταταατατα!
Παρά το βάρος της η αγελάδα είναι πρίµα µπαλαρίνα, θα έλεγε κανείς! Στη συνέχεια το
παιδί χρησιµοποιεί το κουτί στο οποίο βρίσκονταν τα ζώα ως τραµπολίνο για το
γουρούνι και την αγελάδα.
Π: Ντον! Ντον! Ντον! Ουουου! Μπονγκ!
Το ψάρι και τα δελφίνι κάνουν µετά τραµπολίνο.
Π: Σειρά σας!
Αρκούδα και λύκος-τραµπολίνο. Το παιδί έχει χωρίσει τα ζώα σε ζευγάρια.
Π: Οφου βρε παιδιά! Κουράστηκα! Ας δώσουµε το χέρι µας κι ας ξεκουραστούµε!
Το παιδί µουρµουράει ένα µελωδικό σκοπό και τοποθετεί όλα τα ζώα επάνω στο
κουτί. Όταν όλα τα ζώα βρίσκονται ξαπλωµένα στο κουτί, το παιδί µιµείται ότι
κοιµούνται χρησιµοποιώντας τον ήχο ροχαλητού.
Π: Κικιρίκου! Χέι!
Όλα τα ζώα πετάγονται ψηλά, πηδάνε µία φορά πάνω στο τραµπολίνο και πέφτουν
στο πάτωµα.
Α: Αχ! Τι ωραία µέρα! Πολύ ωραία µέρα όπως και η παχουλή που είµαι παχουλός απ’
τα πολλά ζωάκια που έφαγα. Τέλεια! Τέλεια! Ας φάω κι ένα ψάρι! Χαµ! Χαµ! Χαµ!
Ο! έγινα ακόµα πιο χοντρός. Ας φάω κι ένα δελφίνι. Οά! Έγινα πιο χοντρός.
Καρχαρία! χαµ, χαµ,χαµ! Ο! Έγινα πάρα πολύ χοντρή!
Σκύλος: Γαβ, γαβ, γαβ, γαβ! Πρέπει να κυνηγήσω αµέσως µια γάτα και θα το κάνω
τώρα!
Γάτα: Μιάααου!
Σκύλος: Γαβ, γαβ, γαβ!
Σκύλος µε γλυκιά φωνή. Κυνηγιούνται. Χοροπηδάνε στο τραµπολίνο κι ο σκύλος
προσπαθεί να πιάσει τη γάτα κάθε φορά που τα δύο ζώα βρίσκονται στον αέρα, όµως
δεν τα καταφέρνει, η γάτα καταλήγει στην αγκαλιά του γουρουνιού. Η αρκούδα
παίρνει στην αγκαλιά της τη γάτα, ο σκύλος πλησιάζει…
Σκύλος: Γαβ, γαβ!
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Αρκούδα: Όχι τώρα! Όχι τώρα! Άσε την καηµένη τη γάτα, γιατί εσύ πάντα τρως τη
γατούλα! Αυτή τη µικρή γατούλα.
Γάτα: Μιάου!
Σκ: Ας γίνουµε φίλοι. Τέλεια!
Τα δύο ζώα δίνουν τα χέρια. Στη συνέχεια παίζουν µε το τραπολίνο και δίνουν ένα
φιλί.
Π: Μπαµ!
Γουρούνι: Μπούχαχα! Μπούχαχα!
Το γουρούνι κουτουλάει το δελφίνι στον αέρα και πέφτουν στο πάτωµα.
Λύκος: Παίζουµε, παιδιά, κρυφτό;
Αγελάδα: Φυλάω εγώ! 5, 10, 15…
Λύκος: Ελάτε, παιδιά!
Αγ: 20, 25, 30, 35 … 100! Φτου και βγαίνω!
Το παιδί µετράει µέχρι που τοποθετεί όλα τα ζώα στο κουτί.
Αγ: Εµπρός! Παρακαλώ!
Το παιδί ανοίγει το κουτί και λέει στα ζώα «σσς».
Καρχαρίας: Βγαίνω! Βγήκα! Φτου!
Βγαίνουν όλα τα ζώα ένα, ένα και λένε «φτου»!
Αγ: Ο! Όλοι µε φτύσανε εκτός από την αρκούδα!
Αρκ: φτου ξελευθερία για όλους! Ξαναφυλάς!
Αγ: Ο! ρε φίλε! Όλο εγώ φυλάω, συνεχώς!
Αρ: Έτσι γίνεται, φίλε µου.
Αγ: Δεν θέλω.
Αρ: Εγώ θα φυλάω τότε!
Η αρκούδα σπρώχνει την αγελάδα.
Αρ: 5, 10, 15 …
…………………………………..Είσοδος µητέρας………………..
Π: Τι κάνεις, µωρέ;
Μ: Ήρθα να παίξουµε.
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Π: Δεν ξέρεις εσύ να παίζεις, φίλε µου!
Μ: Δεν ξέρω εγώ να παίζω; Τι διάλεξες να παίξεις;
Π: Με όλα, µωρέ.
Μ: Αυτό τι είναι; Με την αγελάδα ρε; Είσαι σοβαρή; Έλεος!
Π: Παίζω και µ’ αυτά!
Μ: Παίξε µε κάτι άλλο. Αυτά τώρα σ’ αρέσουνε; Είναι παιχνίδια που µπορείς να
παίζεις;
Π: Μα, µε όλα παίζω.
Μ: Γιατί;
Π: Έτσι παίζω!
Μ: Τι έτσι παίζεις; Θέλω να παίξω εγώ τώρα!
Το παιδί πιάνει τη γάτα, η µητέρα την αρπάζει.
Μ: Φερ’ το να παίξω εγώ. Εσύ θα µε κοιτάς!
Π: Όχι.
Μ: Γιατί;
Π: Παράσταση, ε;
Μ: Τι παράσταση; Μιαµ, µιαµ!
Η αρκούδα µε βροντερή φωνή επιτίθεται στο παιδί.
Π: Δεν τρόµαξα!
Μ: Τι δεν τρόµαξες;
Π: Δεν τροµάζω εγώ!
Μ: Τι θα διαλέξεις;
Το παιδί πιάνει τον λύκο και τον δείχνει.
Π: Ε;
Μ: Πωπωπω! Τι διαλέγεις κάθε φορά; Αυτό τώρα γιατί το διάλεξες; Τι είναι αυτό;
Π: Λύκος είναι µωρέ!
Μ: Λύκος; Η αρκούδα µία έτσι τον έχει τον λύκο!
Π: Πάντως αυτός κάνει ου!
Η µητέρα επιτίθεται µε την αρκούδα στον λύκο.
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Μ: τι ου κάνει;
Π: Άσε µε µωρέ συ! Άσε µε σου λέω! Άντε πια!
Μ: Αυτόν τον λύκο εγώ τον έχω για … πρωινό!
Το παιδί τοποθετεί τον λύκο στο κουτί και το κλείνει.
Π: Κρύβεται.
Μ: Από τι; Από µένα;
Π: Ναι!
Η µητέρα ανοίγει το κουτί που κρατά το παιδί.
Π: Μη! Έλα!
Μ: Τον θέλω εγώ τώρα! Τον θέλω τον λύκο! Μ’ άρεσε και θα τον πάρω εγώ! Να
βρεις κάτι άλλο να παίξεις!
Π: Το γουρούνι.
Η µητέρα προσπαθεί να το πάρει.
Π: Ε!
Μ: Τι ε;
Π: Δικό µου!
Μ: Τι είναι δικό σου; Γράφει πάνω Χρύσα;
Το παιδί γελάει αµήχανα.
Μ: Υπάρχουν τόσα παιχνίδια να παίξεις. Αυτά τα τρία θα τα κρατήσω εγώ.
Π: Εγώ το είχα πάρει όµως αυτό.
Μ: Και τι; Τι σε πειράζει να το πάρω εγώ; Έπαιξες τόση ώρα µε το γουρούνι.
Το παιδί βάζει τα κλάµατα.
Μ: Γιατί θες το γουρούνι; Εξήγησε µου!
Π: Το θέλω!
Η µητέρα δίνει το γουρούνι στο παιδί. το παιδί µαζεύει τα χέρια, δεν το δέχεται.
Π: Άσε µε!
Μ: Κοίταξε πόσα ζώα έχει εδώ. µπορείς να µου εξηγήσεις τι ζώα είναι αυτά; Μπορεί
να θέλω να διαλέξω τελικά κάτι άλλο. Αυτό τι είναι;
Το παιδί τρίβει τα µάτια του, δεν απαντά.
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Μ: Αυτό τι είναι;
Π: Ξέρεις.
Μ: Ε, ναι, πες µου, για να καταλάβω. Ορίστε πόσα ζώα είναι όλα αυτά; Γιατί πρέπει
να πάρεις το γουρούνι, αφού έχει τόσα ζώα και να µην παίξω κι εγώ λίγο µε το
γουρούνι; Εξήγησε µου!
Π: Δεν είχα πάρει καθόλου το γουρούνι.
Μ: Δεν είχες πάρει καθόλου το γουρούνι; Με ποια ζώα έπαιξες δηλαδή;
Π: Με τα άλλα.
Μ: Ε, ναι, πες µου, µε ποια ζώα έπαιξες δηλαδή. Ποια είναι τα άλλα ζώα που έπαιξες;
Π: Ξέρεις!
Μ: Μα δεν ξέρω. Ήµουν εδώ για να ξέρω µε ποια ζώα έπαιξες; Με το λύκο µόνο
έπαιξες;
Π: Όχι. Και µε τα άλλα.
Μ: Ωραία πες µου µε ποια έπαιζες να πάρω τα άλλα που έπαιζες.
Π: Ξέρει;.
Μ: Ναι, ξέρω, ξέρω και ξέρω. Δηλαδή να µην παίξω εγώ µε το γουρούνι; Θες µόνο το
γουρούνι να παίξεις δηλαδή;
Π: Ναι.
Μ: Γιατί; Εγώ δηλαδή να µην παίξω; Ήρθα εδώ να παίξουµε και θέλησα να παίξω µε
το γουρούνι που έχει κι ωραίο χρώµα. Εσύ γιατί δεν παίρνεις τη φάλαινα;
Π: Δεν είναι φάλαινα.
Μ: Τι είναι;
Π: Ψαράκι.
Μ: Α!
Η µητέρα γελάει.
Μ: Πού ξέρεις ότι είναι ψάρι;
Π: Αφού είναι µικρό, οι φάλαινες δεν είναι µικρές!
Το παιδί υψώνει τη φωνή.
Π: Κι αυτός είναι καρχαρίας.
Μ: Αυτό;
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Π: Δελφίνι.
Μ: Ωραία, γιατί δεν παίζεις µε την φα… µε το ψάρι.
Π: Πάλι φάλαινα πήγες να πεις.
Γελάνε.
Μ: Μα, µοιάζει µε φάλαινα!
Π: Δεν είναι φάλαινα, οι φάλαινες δεν είναι µικρές.
Μ: Μα, η φάλαινα είναι καλύτερη από το γουρούνι.
Π: Δεν είναι φάλαινα.
Μ: Το ψάρι είναι πιο ωραία από το γουρούνι.
Π: Εγώ θέλω γουρούνι.
Μ: Μα κι εγώ θέλω το γουρούνι. Τι να κάνουµε τώρα; Κλήρωση; Ποιο; θα το πάρει;
Το παιδί γελάει.
Μ: Έτσι δεν παίζουµε όµως. Με το να µην κάνεις πίσω. Και µένα µ’ αρέσει το
γουρουνάκι που είναι ροζ. Μη µου σηκώνεις το φρύδι. Το γουρούνι µου αρέσει. Το
παίρνω εγώ να παίξουµε. Εσύ να πάρεις το ψάρι.
Π: Όχι.
Μ: Και τι θα πάρεις; Τη φάλαινα.
Π: Όχι. Την αρκούδα!
Μ: Την αρκούδα! Άντε, ωραία. Και τι θα παίξουµε;
Π: Αγκαλιά: Α!
Μ: Τελικά µ’ αρέσει περισσότερο η αρκούδα. Θα πάρω την αρκούδα.
Π: Ε! γιατί;
Μ: Μ’ αρέσει περισσότερο.
Π: Άντε πάλι!
Το παιδί πιάνει τον λύκο.
Π: Αγκαλιά!
Μ: Μα τι θα γίνει; Πολλές αγκαλιές κάνεις. Είναι δυνατόν να είσαι λύκος και να
κάνεις αγκαλιές;
Π: Ναι!
Μ: Ε, σε λίγο θα µου πεις ότι τρως και φρούτα!
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Π: Ποια φρούτα, µωρέ;
Η µητέρα αρπάζει τον ΄λύκο από τα χέρια του παιδιού.
Μ: Ο λύκος κάνει έτσι. Ουουου! Σε έφαγα, σε έφαγα! Τρώω πόδια! Τρώω χέρια!
Τρώω γουρούνια! Α! Τα γουρούνια! Τρώω γουρούνια, τρώω γουρούνια! Πάει το
γουρούνι! Δεν έχεις γουρούνι τώρα να παίξεις!
Π: Έχει κι άλλα γουρούνια µες στη φάρµα.
Μ: Πού είναι τα άλλα γουρούνια;
Το παιδί πιάνει το γουρούνι.
Π: Γουρούνια!
Μ: Ε, το έφαγα αυτό το γουρούνι είπα! Έχει βγει εκτός παιχνιδιού!
Π: Αυτό δεν µπορείς να το φας. (αρκούδα)
Μ: Κι αυτό µπορώ να το φάω. Ξεκινάω απ’ τα πόδια …
Π: Όχι! Δεν µε τρως! Σου ξέφυγα.
Μ: Το έφαγα! Το έφαγα!
Γελάνε.
Π: Μα έλα ρε! Μα έλα! Τρως ότι παίρνω.
Μ: Μα είµαι λύκος! Τι είµαι ψάρι να τρώω φύκια; Είµαι ένας λύκος που τρώει ότι
παίρνεις. Και σένα θα φάω σε λίγο.
Το παιδί χτυπάει µε το χέρι τον λύκο.
Π: Άσε µε!
Μ: Τίποτα να µην φάω δηλαδή; Να κάτσω στα αβγά µου; Ε; να κάτσω στα αβγά µου;
Να ορίστε, κάθοµαι στα αβγά µου.
Γελάνε.
Μ: Τι έγινε; Θα πάρεις άλλο ζώο; Πείνασα! Ποιο ζώο θα πάρεις; Για να δω αν θα φάω
ή όχι. Δεν τα τρώω κι όλα τα ζώα.
Π: Ποια δεν τρως;
Μ: Α! Δεν ξέρω! Θα δείξει.
Γελάνε. Το παιδί παίρνει θάρρος.
Μ: Προς το παρόν έχω λιγούρα. Θέλω να φάω. Θα φάω εσένα σε λίγο.
Π: Ντου, ντου, ντου!
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Μ: Δελφίνι; Μµ… τι ψυχή έχει ένα ψαράκι; Ας φάω κι αυτό το ψαράκι.
Το παιδί δεν το αφήνει.
Μ: Α! δύσκολο το ψαράκι. Δεν τρώγεται.
Π: Είναι ψεύτικο!
Μ: Το έφαγα κι αυτό! Πάει!
Π: Τον σκύλο τον τρως; Έχει τρίχωµα πολύ!
Μ: Θα τον κουρέψω! Θα τον κουρέψω και θα τον φάω.
Π: Πώς;
Μ: Θα πάρω ένα ψαλίδι.
Π: Δεν γίνεται. Άµα τον κουρέψεις φυτρώνουν πάρα πολλές τρίχες.
Γελάνε.
Μ: Δεν πειράζει. Εγώ πήρα τώρα ψαλίδι και θα τον φάω.
Το παιδί κρύβει το σκύλο.
Π: Έλα µωρέ!
Μ: Μα τι; Πεινάω! Είµαι λύκος που πεινάει.
Π: Τι δεν τρως;
Μ: Εσένα ας πούµε δεν µπορώ να σε φάω.
Π: Τι δεν τρως ε;
Μ: Γιατί; Για να το πάρεις;
Π: Ναι!
Μ: Οι γάτες δεν µ’ αρέσουνε. Είναι και µαύρες κι άραχνες.
Π: δεν σ’ αρέσουνε; Ε;
Μ: Μπλιαχ! Απαπαπαπα! Μακριά!
Π: Όχι! Έλα µωρέ.
Μ: Μακριά, δεν είσαι καθόλου καλό ζώο. Δεν παίζω µε γάτες.
Π: Θα σου δώσω ένα γουρούνι.
Μ: το γουρούνι θα το πάρω, αλλά δεν παίζω µε γάτες.
Π: Κότα!
Μ: Όχι θα παίξω µε άλλο ζώο. Οι γάτες µου προκαλούν …
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Π: Φαγούρα.
Μ: Ναι, φαγούρα. Να ξύνοµαι τώρα! Μακριά από τις γάτες. Θα πάρω το γουρούνι
µου να πάω να το φάω µε την ησυχία µου.
Π: Για… χάι χο!
Μ: Πάνω στην κότα είσαι; Κάτσε να φάω την κότα!
Π: Ε! δική µου κότα!
Μ: Ε, οι κότες είναι αγαπηµένο σνακ. Αντί για κλαµπ σάντουιτς, τρώω κότες.
Π: Κι αυτό; το ψάρι; Δικό µου!
Μ: Όχι, όχι. Είναι κι ωραίο χρώµα! Φέρε το ψάρι!
Π: Είπες ότι δεν µε τρως.
Μ: Τη γάτα δεν την τρώω. Το ψάρι όµως το θέλω.
Π: Θα το κρατήσω! Το θέλω.
Μ: Κι εγώ το θέλω!
Π: Όµως το πήρα τώρα! Φάε τη!
Μ: Έλα φέρε το ψάρι.
Π: Το πήρα πρώτη!
Μ: Γιατί; Ωραία, πάρε το γουρούνι, να πάρω το ψάρι!
Το παιδί συναινεί.
Π: Αυτό δεν θα το φας, είναι φίλος µου.
Μ: Αφού ξέρεις ότι µου αρέσουν τα γουρούνια.
Π: Εντάξει. Άµα το φας το γουρούνι, θα κάτσω µαζί σου όλη µέρα.
Μ: Άπαπαπαπα! Δεν παίζω µε γάτες.
Π: Δίπλα σου! Κάθοµαι!
Μ: Δεν µ’ αρέσουν οι γάτες! Μακριά από τις γάτες. Είναι και µαύρη! Θα πάθω
τίποτα.
Π: Δεν παθαίνεις µωρέ! Ηλέκτρινση έχω.
Μ: Τι έχεις;
Π: Ηλέκτρινση! Από την τηλεόραση!
Γελάνε!
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Π: Θα σε ηλεκτρίσω!
Μ: Δεν παίζω µε γάτες.
Π: Γιατί;
Μ: Δεν µ’ αρέσουν οι γάτες.
Π: Οι σκύλοι σ’ αρέσουνε;
Μ: Ε, καλοί είναι! Τρώγονται!
Γελάνε!
Π: Όµως παίζω εγώ µε το φίλο µου!
Μ: Τι παίζεις; Για φέρ’ τους! να παίξω εγώ µαζί τους. Φέρε και τη γάτα.
Π: Γιατί;
Μ: Να πάρεις ένα άλλο παιχνίδι! Τόση ώρα είχες τη γάτα. Δεν έπαιξες αρκετά µε τη
γάτα;
Το παιδί γνέφει αρνητικά και γελάει.
Μ: Ε, τι άλλο θες να κάνει µε τη γάτα;
Π: Παίζουµε κρυφτό, φίλε;
Μ: Φέρε να παίξω εγώ µαζί σου.
Το παιδί υποχωρεί. Παίρνει το γουρούνι.
Π: Ε, παιδιά, παίζουµε κρυφτό;
Μ: Εγώ παίζω µε τη γάτα τώρα.
Π: Θα παίξω κι εγώ.
Μ: Δεν παίζουµε µε γουρούνια! Είσαι πολύ ροζ για να κρυφτείς! Θα φαίνεσαι από
παντού.
Π: Έχει εδώ ροζ.
Μ: Ε πάλι φαίνεσαι. Κάνεις µπαµ!
Π: Όµως ξέρω µια κρυψώνα!
Μ: Ποια; Μέσα εδώ; θα σε βρω κατευθείαν.
Π: Γιατί; Ούτε εσύ δεν πρέπει να βλέπεις!
Μ: Δεν είναι έτσι!
Π: Μετά θα είναι άδικο.
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Μ: Ν παίξουµε άλλο παιχνίδι.
Π: Κυνηγητό;
Μ: Έλα να σε κυνηγάω. Κι άµα σε πιάνω σε παίρνω.
Π: Όχι. Δεν γίνεται αυτό!
Μ: Γιατί; Είπαµε όποιος τον πιάνει…!
Γελάνε!
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Συνολική Βαθµολογία
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Γνωριµία µε τη νηπιαγωγό ένα ολόκληρο σχολικό έτος.
Στοιχεία Παιδιού
Φύλο παιδιού: κορίτσι
Ηλικία: 4 ετών, 7 µηνών
προνήπιο

Η ερευνήτρια προτρέπει το παιδί να ανοίξει το κουτί που περιέχει τα ζώα και το παιδί
παίρνει το κουτί, το ανοίγει και περιµένει την επόµενη «εντολή».
Ε: Να τα βγάλουµε για να παίξουµε;
Το παιδί γνέφει µε το κεφάλι θετικά και προχωρά στο παιχνίδι.
Ε: Ωραία! Ποιο ζωάκι θεωρείς επικίνδυνο , άγριο απ’ αυτά τα ζώα;
Το παιδί βγάζει όλα τα ζώα από το κουτί και τα παρατηρεί προσεκτικά πιάνοντας τα µε
τα χέρια. Όταν πιάσει τον καρχαρία σταµατά και κοιτά την ερευνήτρια δηλώνοντας µε
αυτόν τον τρόπο ότι το ζώο αυτό είναι επικίνδυνο, ενώ λέει χαµηλόφωνα τη λέξη
«καρχαρίας».
Ε: Μπορείς να παίξεις όπως θέλεις µε αυτά.
Η ερευνήτρια αποχωρεί από τον χώρο.
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Το παιδί κρατά την αρκούδα και την παρατηρεί, κουνάει τα χέρια και τα πόδια της,
προσποιείται ότι προχωρά ανάµεσα στα άλλα ζώα, χωρίς όµως να µιλάει. Κάνει το ίδιο
µε την κότα, το ψάρι, το γουρούνι. Φαίνεται ότι δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί. Όταν
βεβαιωθεί ότι δεν παρατηρεί κανένας το παιχνίδι της ξεκινάει να παίζει κινώντας το
ψαράκι της σε όλα τα επίπεδα ύψους, χαµηλά, ψηλά, στη µέση.
Π: Τρέχα … Αν θες πήδα! Άντε!
Το ψάρι πηδά προς τα κάτω και πιάνει το γουρούνι.
Ψ: Θες να παίξουµε; Θέλεις να σου δείξω αυτό που ξέρω να κάνω καλά;
Γ: Εντάξει!
Το παιδί µιλάει από µέσα του και είναι αδύνατο να αποµονωθεί ο ήχος ή να διαβαστούν
τα χείλη του, όµως το γουρούνι και το ψάρι φαίνονται να χορεύουν και να φιλούν το
ένα το άλλο σαν να είναι πολύ καλοί φίλοι.
Ψ: Σ’ αγαπώ.
Γ: Κι εγώ σ’ αγαπώ, αλλά πρέπει τώρα να φύγω, έχω κάτι δουλειές.
Ψ: Θα ξανάρθεις;
Γ: Θα δω / θα έρθω.
Το παιδί αφήνει το γουρούνι στο πάτωµα και τη θέση του παίρνει το δελφίνι. Το δελφίνι
κάνει µία βουτιά και βρίσκεται µπροστά στο ψάρι.
Ψ: Δεν το πιστεύω ότι είσαι τόσο γρήγορο.
Δ: Κοίτα! Ωπ!
Το δελφίνι επιδεικνύει την ταχύτητα του.
Το παιδί προσπαθεί να ισιώσει το σώµα του δελφινιού που είναι κοίλο.
Ψ: Έλα, τεντώσου!
Το ψάρι αποχωρεί και το δελφίνι συνεχίζει το κολύµπι του. Το παιδί προχωρά προς την
πόρτα του δωµατίου και προσπαθεί να ακούσει τι γίνεται έξω.

Καθώς το παιδί δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί η µητέρα µπαίνει στο δωµάτιο για να
συνεχίσουν το παιχνίδι τους παρέα.

…………………………Είσοδος Μητέρας………………………………………
Μ: Τι κάνεις;
Το παιδί δείχνει τα ζώα.
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Μ: Α! Ωραία!
Π: Έχω κι άλλο!
Το παιδί εµφανίζει τον καρχαρία που είχε κρύψει κάτω από την καρέκλα του.
Μ: Ποια θα παίξουµε; Μπορώ να παίξω κι εγώ;
Π: Κοίτα! Και καρχαρίες και µε ρώτησε ποιο είναι το πιο κακό κι εγώ της είπα αυτό!
Μ: Αυτό είναι το πιο κακό ζώο;
Π: Ναι. Κι εγώ έπαιξα µε τα υπόλοιπα. Μπλουµπ!
Πετάει τον καρχαρία πίσω της.
Μ: Δώσε µου το. Τον καρχαρία!
Π: Γιατί; (απορία, έκπληξη)
Μ: Θα τα πάρω όλα εγώ! Τα θέλω όλα εγώ.
Π: Γιατί;
Μ: Τα θέλω όλα εγώ! Να µην παίξεις εσύ µε κανένα.
Π: Γιατί;
Μ: Έτσι! Να µην παίξεις εσύ. Δεν στα δίνω.
Π: Εντάξει.
Μ: Να µην έχεις κανένα; Να τα πάρω όλα εγώ;
Π: Όχι…
Γελάνε!
Η µητέρα έχει µαζέψει όλα τα ζώα στη χούφτα της, το παιδί πάει να τα πιάσει κι εκείνη
τα καλύπτει µπροστά της εµποδίζοντας το παιδί. το δελφίνι πέφτει και το παιδί το
παίρνει µε γρήγορες κινήσεις.
Μ: Αυτό θα το πάρω εγώ.
Π: Όχι!
Μ: Κι αυτό θα το πάρω εγώ!
Π: Όχι!
Γελάνε. Το παιδί το κρύβει και κάθεται πάνω του.
Μ: Δώσε µου το!
Π: Όχι!
Μ: Θα στο πάρω.
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Π: Όχι! Όχι!
Η µητέρα προσπαθεί να µετακινήσει το παιδί για να πάρει το δελφίνι, αυτό γελάει και
λέει συνεχώς «όχι, όχι».
Μ: Δώσε µου το!
Π: Όχι!
Μ: Δώσε µου το!
Π: Όχι!
Μ: Μη γελάς! Δώσε µου το, δώσε µου το!
Π: Όχι!
Μ: Α! Θα το σκίσουµε στο τέλος! Το πήρα!
Π: Μα το θέλω.
Μ: Όλα δικά µου είναι.
Π: Όχι!
Μ: Όλα δικά µου είναι.
Π: Όχι, η Εύη µου είπε αν θέλω να παίξω κι εγώ.
Μ: Όχι, θέλω να τα παίξω µόνη µου.
Π: Όχι, θα στα χαλάσω!
Μ: Όχι, µην µου τα χαλάσεις. Μου αρέσουν!
Το παιδί σηκώνεται και παίρνει την αγελάδα και ην αρκούδα και γελάει. Η µητέρα
προλαβαίνει να πάρει πίσω την αγελάδα.
Π: Να τα παίξω θέλω.
Μ: Κι εγώ το θέλω να το παίξω!
Το παιδί τοποθετεί τα χεριά στη µέση και λέει ξανά στη µητέρα του ότι θέλει να το
παίξει. Η µητέρα παίρνει την αρκούδα.
Μ: Θα τα παίξω όλα εγώ. Εντάξει;
Π: Όχι!
Μ: Κοίτα, θα κάτσει εδώ το αρκουδάκι. Εδώ το σκυλάκι. Κι εδώ… Αλκυόνη θες να
παίξουµε µαζί;
Στο δωµάτιο µπαίνει η µικρή αδερφή του παιδιού.
Π: Να τα παίξω κι εγώ!
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Μ: Όχι!
Π: Μα θέλω να παίξω κι εγώ.
Μ: Δεν έχεις κανένα;
Π: Θέλω κι εγώ. Θέλω να παίξω σου λέω!
Η µητέρα της δίνει δύο ζώα.
Π: Κι άλλα θέλω.
Μ: Θες κι άλλα;
Το παιδί δεν µιλάει.
Μ: Δώσε µου τα! Έλα! Δώσε µου τα!
Π: Μα θέλω να παίξω!
Μ: Να τα πήρα!
Το παιδί βάζει τα κλάµατα και κρύβεται.
Μ: Στενοχωρήθηκες;
Την χαϊδεύει στην πλάτη.
Μ: Εντάξει να στα ξαναδώσω. Έλα, συγγνώµη, θα στα ξαναδώσω. Το έκανα για
πλάκα. Συγγνώµη! Το έκανα για αστείο. Έλα παρ’ τα… Συγγνώµη!
Το παιδί ηρεµεί.
Μ: Συγγνώµη για πριν. Λοιπόν πες µου τώρα. Πες µου ποιο σου αρέσει πιο πολύ από
όλα καταρχάς. Ύστερα θα σου πω κι εγώ ποιο µου αρέσει πιο πολύ από όλα.
Το παιδί δείχνει το ψάρι.
Μ: Η Γκόλντυ;
Π: Το ψαράκι;
Μ: Εµένα µου αρέσει αυτό.
Π: Είναι µικρούλι!
Μ: Ναι κι είναι και λίγο άσχηµο.
Π: Δεν είναι.
Το παιδί παραπονιέται για το χέρι του, ότι πονάει κι η µαµά το παρηγορεί.
Μ: Θέλεις να τα χωρίσουµε σε δικά σου και δικά µου;
Π: Όχι, σε µεγάλα και µικρά.
Μ: Εντάξει, δίνε µου.
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Π: Τα θέλω εγώ τα µεγάλα.
Το παιδί πιάνει τα µεγάλα ζώα και τα πετάει στη µητέρα του.
Μ: Ο! Πώς µου τα πέταξες µωρή έτσι;
Γελάνε.
Π: Αυτά θα τα έχω εγώ.
Μ: Να µου δώσεις και τη γάτα που µου αρέσει;
Π: Μα την έχεις βρε τη γάτα. Να τη!
Μ: Γάτα είναι κι αυτή; (Λύκος)
Π: Κι αυτό σκύλος!
Μ: Σκύλος είναι αυτός;
Π: Ναι! Έχεις κι εσύ τέσσερα κι εγώ τέσσερα.
Π: Έχεις 1, 2, 3, 4… 1, 2, 3, 4!
Μ: Ωραία και τι θα τα κάνουµε τώρα;
Π: Να σου πω… Θα παίξουµε το αυτοκινητάκι. Αυτά τα τέσσερα θα πάνε βόλτα και
µετά θα γυρίσουνε…
Μ: Ναι!
Π: Αλλά θα αργήσουνε λιγάκι.
Μ: Να το πάρω εγώ το αµάξι; Να το έχω εγώ;
Π: Στάσου µια στιγµή!
Τοποθετεί το χέρι της µπροστά σαν στοπ!
Π: Θα µπουν αυτά στο αµάξι, θα φύγουνε, αλλά θα αργήσουνε λίγο και µετά θα
γυρίσουνε να µπουν αυτά και µετά θα αργήσουνε λίγο, να έρθουν να συνεχίσουµε…
Μ: Να είµαι όµως εγώ πρώτη που θα βάλω τα δικά µου και µετά εσύ;
Π: Όχι!
Μ: Όχι;
Π: Τα µικρά µπαίνουν πρώτα. Να κοίτα πρώτα µικροί είναι οι άνθρωποι.
Μ: Εντάξει.
Π: Θα οδηγάει το ψάρι.
Μ: Εµένα όµως µου αρέσουν τα δικά σου γιατί έχουν ωραίο χρώµα.
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Π: Εµένα δεν µ’ αρέσουν πολύ τα άλλα. Η αρκουδίτσα µόνο. Και τώρα αυτά θα
φύγουνε… θα τους βάλω τη ζώνη..τσιρ τσιρ! Θα βάλω µπροστά το γουρούνι…
Μ: Κάτσε να βγάλω τη ζώνη του!
Π: Όχι πρέπει να τη φοράνε.
Μ: Να τους τη βγάλω; Έλα βγάλ’ τα τώρα να βάλω τα δικά µου! Βαρέθηκα να βάζεις
όλη την ώρα τα δικά σου!
Π: Όχι!
Μ: Βγάλ’ τα!
Π: Όχι!
Μ: Άντε εντάξει, πήγαινε εκεί που θες και µετά θα βάλω τα δικά µου. Εγώ τα βάζω να
κάθονται εδώ να περιµένουνε. Είναι η στάση του λεωφορείου.
Π: Θα αργήσουµε λίγο!
Μ: Κι αν τους δαγκώσει ο καρχαρίας;
Π: Μα ο καρχαρίας είναι εδώ.
Μ: Όχι εγώ θέλω να είναι εδώ να µην τους δαγκώσει.
Π: Δεν δαγκώνει, είναι καλός καρχαρίας.
Μ: Αλήθεια;
Π: Ναι.
Μ: Ε, άντε τελειώνετε! Ελάτε να µας πάρετε κι εµάς. Βαρεθήκαµε να περιµένουµε.
Π: Ακόµα δεν ήρθε.
Το παιδί αποµακρύνετε από την «στάση» και φτάνει στην άκρη του δωµατίου. Γυρνάει
το κεφάλι και ρωτάει τη µητέρα µε πονηρό ύφος.
Π: Βαρεθήκατε;
Μ: Ναι, έλα να µας πάρεις κι εµάς! Πού θα χωρέσει ο αρκούδος αυτός στ’ αµάξι;
Π: Θα µε παίρνετε τηλέφωνο!
Μ: Εντάξει. Πού είναι το τηλέφωνο; Βρες µου ένα τηλέφωνο! Ντριν! Ντριν! Δεν
απαντάει η Ελεάνα.
Π: Γεια σας, τι κάνετε; Θέλετε να έρθουµε να σας πάρουµε;
Μ: Ναι, ελάτε να µας πάρετε, βαρεθήκαµε να περιµένουµε.
Π: Ντάξει! Ερχόµαστε! Στάση λεωφορείου! Φτάσαµε!
Μ: Θα τους βάλω εγώ!
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Π: Εγώ!
Μ: Εγώ!
Π: Μαµά!
Μ: Ναι!
Π: όποιος τα φέρνει, αυτός τα βγάζει!
Μ: Άσε µε να τα βάλω εγώ. θέλω τόσο πολύ!
Π: Να σου πω…
Μ: Ναι!
Π: Θα τα βγάλεις εσύ αυτά!
Μ: Θα τα βγάλεις αυτά κι εγώ θα βάλω αυτά.
Π: Όχι!
Μ: Έλα!
Π: Όχι! Βγάζω αυτά! Είναι δικά µου αυτά!
Μ: Εντάξει να βάλω εγώ τα άλλα;
Π: Ε, ναι! Αλλά για πιο γρήγορα θα σε βοηθήσω. Εντάξει;
Μ: Εντάξει! Ο! Αυτός είναι πολύ χοντρός! Δεν χωράει… Θα βάλω τώρα τον
καρχαρία. αυτοί βέβαια περισσεύουνε πάρα πολύ, αλλά τους χώρεσε. Ωραία!
Φύγαµε! Βρρρ…
Σε λίγα δευτερόλεπτα…
Π: Στάση λεωφορείου, να έρθετε να τους πάρετε.
Μ: Λες να τους χωράει όλους µαζί, Ελεάνα; Να τους ζουµπήξω να δω αν χωράνε όλοι
µαζί…
Π: Όχι!
Μ: Όχι;
Π: Στάση λεωφορείου, φτάσαµε!
Μ: Εντάξει, τώρα αυτοί θα είναι δικοί µου!
Π: Ναι!
Μ: Εντάξει;
Π: Θέλω και τη γάτα να πάρεις… να µου δώσεις άλλο ένα.
Μ: Ποιο θες να σου δώσω; Θέλω να τα έχω όλα εγώ!
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Π: Θα πάρω εγώ τη γάτα κι εσύ ένα απ’ αυτά!
Μ: Αφού αυτή η γάτα είναι η αγαπηµένη µου!
Π: Είναι η αγαπηµένη µου και µένα!
Π: Είναι το αγαπηµένο µου και µένα!
Μ: Είναι και σένα το αγαπηµένο σου;
Π: Καθίστε εδώ! Στάση λεωφορείου! Φεύγουµε! Θα παίρνετε τηλέφωνο και … να
σου πω;
Μ: Ναι.
Π: Θα παίρνατε τηλέφωνο, θα µιλούσε η γάτα…
Μ: Ναι!
Π: Και σε µένα θα µιλούσε η αρκούδα.
Μ: Εντάξει! Ντριν! Ντριν! Ντριν, ντριν! Δεν απαντάει το τηλέφωνο! Δεν απαντάτε!
Γιατί; Ντιρν!
Το παιδί χαµογελάει πονηρά.
Μ: Καλά, δεν το ακούει; Μήπως το έχει στο αθόρυβο; Ντριν!
Π: Να σου πω γιατί δεν µπορούµε;
Μ: Γιατί;
Π: Παίρνεις στο κινητό κι έχουν πολύ δυνατά τη µουσική!
Μ: Τς! Θα τους ξαναπάρω! Ντριν, ντριν! Έλαααα! Ελάτε!
Π: Εµπρός!
Μ: Ωχ! Ελεάνα, αυτά τα είχαµε ξεχάσει!
Π: Ποια;
Μ: Ένα δελφίνι και µία κότα! Ελάτε, είµαστε πάρα πολλοί! Έχουµε άλλους δύο
φίλους εδώ πέρα! Ελάτε να µας πάρετε!
Π: Εµπρός! Ποιος είναι; Στάση!
Μ: Η γατούλα. Θα έρθετε να µας πάρετε;
Π: Βεβαίως! Όχι! Εγώ θα τα έβγαζα!
Μ: Εγώ ήθελα να τα βγάλω!
Π: Όχι! Δικό µου είναι το αυτοκίνητο!
Το παιδί κρύβει το πρόσωπο του αγκαλιάζει τα πόδια του και προσποιείται ότι κλαίει.
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Μ: Άντε, κάνε ό, τι θέλεις! Στα δίνω όλα! Βάλε όποιο θες και δωσ’ µου τα υπόλοιπα.
Π: Δεν µου τα έδωσες όλα, µόνο το γουρούνι µου έδωσες!
Μ: Μόνο το γουρούνι σου έδωσα; Γιατί όλα τα υπόλοιπα τι είναι;
Π: Και τη γάτα µόνο.
Μ: Γιατί όλα τα υπόλοιπα δεν στα έδωσα;
Π: Την κότα, δεν µου την έδωσες την κότα!
Το παιδί αρπάζει την κότα λέγοντας «€δώσε µου την κότα!»
Π: Βαλ’ τους να κάτσουνε αυτούς! Ο σκύλος θα οδηγάει.
Μ: Ο σκύλος θα οδηγάει;
Π: Η γάτα κάθεται δίπλα του. Με το κεφάλι να τη βάλω;
Μ: Πφ! Κατακόρυφο θα είναι αυτό άµα τη βάλεις έτσι.
Π: Νοµίζω ότι δεν χωράνε κι οι τέσσερις. Αυτοί µόνο χωράνε! Θα βάλω και
µεσαίους.
Μ: Εγώ θα βάλω κι αυτό!
Π: Όχι, όχι, όχι! (τσιρίζει και αφαιρεί ότι βάζει η µητέρα κρύβοντας τα). Όχι, εγώ θα
τα βάλω! Και µου έβγαλες και ένα.
Μ: Εσύ τα έβγαλες την ώρα που πήγες να βγάλεις τα υπόλοιπα! Να σε ρωτήσω κάτι;
Πού πάνε αυτοί;
Π: Πάνε ταξίδια!
Μ: Πού;
Π: Μακριά!
Μ: Στο µακρύ γυαλό;
Π: Στη βόρεια Αµερική!
Μ: Στη βόρεια Αµερική; Και ποιον θα συναντήσουνε;
Π: Θα συναντήσουνε τη βόρεια Ελλάδα!
Μ: Τη βόρεια Ελλάδα; Και τι καιρό θα κάνει εκεί πέρα;
Π: Δεν ξέρω!
Το παιδί σπρώχνει µε φόρα το αυτοκίνητο και το χτυπάει στον τοίχο.
Π: Πολύ κρύο τους φαίνεται.
Μ: Μήπως βρέχει;
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Π: Ναι.
Μ: Μπρρ!
Π: Κάνει καταιγίδες, αστραπές και βροντές!
Μ: Πω!
Π: Πυροτεχνήµατα και µπαµ!
Μ: Θα τους πάρεις κι αυτού; Να τους πετάξω; Μπουφ!
Η µητέρα πετάει την αρκούδα και την αγελάδα πάνω στο παιδί. Το παιδί ανταποδίδει!
Γελάνε και οι δύο και συνεχίζουν να πετούν την αγελάδα.
Π: Χαζόβορειοελλάδα!
Μ: Εγώ είµαι η βόρεια Ελλάδα;
Π: Ναι!
Μ: Κι εσύ είσαι εκεί, εκεί στη βόρεια Αµερική; Όπως το λέει το τραγούδι; Άµα έρθεις
εδώ πέρα θα σε γαργαλήσω!
Π: Μαµά…
Το παιδί έρχεται κοντά και προκαλεί τη µητέρα να το γαργαλήσει, όπως και γίνεται.
Γελάνε!
Μ: Σου τράβηξε τα µαλλιά, δεν στα τράβηξα εγώ.
Π: Εσύ µου τα τράβηξες.
Μ: Όχι ρε, µπερδεύτηκε στη µούρη του.
Γελάνε.
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