ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ
ΦΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΑΓΨΓΗ
ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ
ΠΡΟΦΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Α. Μ.: 2538
ΔΙΔΑΚΨΝ: Σζαβϊρασ Ιωϊννησ
ΥΟΙΣΗΣΡΙΑ: Χαρϊκη Κυριακό

ΥΙΛΟΟΥΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Βαςικϋσ ϋννοιεσ : καλό- κακό

Ρϋθυμνο, Ιούνιοσ 2010

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

ΕΙΑΓΩΓΗ………………………………………………………………………………………………………...3
ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1Ο – ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
1.1 κοπϐσ και υπϐθεςη του πειρϊματοσ……………………………………………………........11
1.2.1 Βαςικϋσ γραμμϋσ οργϊνωςησ του πειρϊματοσ…………………………………………….11
1.2.2 Η επιλογό των αφηρημϋνων εννοιών και του παραμυθιοϑ…………………………12
1.2.3 Η ςυζότηςη. τϐχοι και ερωτόςεισ…………………………………………………………….14
1.2.4 Η δραςτηριϐτητα……………………………………………………………………………………….17
1.3 τρατηγικό διεξαγωγόσ του πειρϊματοσ……………………………………………………….18
ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2Ο – ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΠΕΙΡΑΜΑΣΟ
2.1 Δεύγμα του πειρϊματοσ………………………………………………………………………………….21
2.2 Μϋςα ςυλλογόσ δεδομϋνων………………………………………………………………………….21
2.3 Προετοιμαςύα πειραματικόσ διαδικαςύασ………………………………........................22
2.4.1 Περιγραφό πρώτησ πειραματικόσ προςπϊθειασ………………………………………..22
2.4.2 χολιαςμϐσ δραςτηριϐτητασ πρώτου πειρϊματοσ……………………………………23
2.4.3 Απομαγνητοφώνηςη διαλϐγου πρώτου πειρϊματοσ…………………………………24
2.5.1 Περιγραφό δεϑτερησ πειραματικόσ προςπϊθειασ……………………………………..36
2.5.2 χολιαςμϐσ δραςτηριϐτητασ δεϑτερου πειρϊματοσ………………………………….37
2.5.3 Απομαγνητοφώνηςη διαλϐγου δεϑτερου πειρϊματοσ……………………………….38
ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3Ο – ΑΝΑΛΤΗ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟΤ ΤΖΗΣΗΕΩΝ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
3.1.1 Ανϊλυςη περιεχομϋνου πρώτου πειρϊματοσ………………………………………………45
3.1.2 Ερωτόματα για την αξιολϐγηςη του πρώτου πειρϊματοσ………………………….50
3.2.1 Ανϊλυςη περιεχομϋνου δεϑτερου πειρϊματοσ……………………………………………53
3.2.2 Ερωτόματα για τη αξιολϐγηςη του δεϑτερου πειρϊματοσ…………………………59
3.3 ϑγκριςη πρώτησ και δεϑτερησ πειραματικόσ διαδικαςύασ………………………….62
3.4 υμπερϊςματα για τον ςκοπϐ και την υπϐθεςη τησ ϋρευνασ………………………64

ΕΠΙΛΟΓΟ…………………………………………………………………………………………………….65
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ……………………………………………………………………………………………..66
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
Παρϊρτημα 1ο …………………………………………………………………………………………………..69
Παρϊρτημα 2ο ………………………………………………………………………………………………….71

2

ΕΙΑΓΩΓΗ

Η φιλοςοφύα για παιδιϊ εύναι ϋνα κύνημα που ξεκύνηςε απϐ την Αμερικό ςτισ
αρχϋσ τησ δεκαετύασ του ’70 (Haynes, J.,2008: 11). Πρωτεργϊτησ αυτοϑ του
κινόματοσ θεωρεύται ο Matthew Lipman, ο οπούοσ δύδαςκε φιλοςοφύα ςτο
Πανεπιςτόμιο τησ Κολοϑμπια τησ Νϋασ Τϐρκησ. «Υιλοςοφύα για παιδιϊ» 1
ςόμαινε για τον ύδιο χρόςη τησ φιλοςοφύασ ςτην εκπαύδευςη για να μπορϋςουν
τα παιδιϊ να γύνουν πιο ενεργϊ πνευματικϊ, να αναπτϑξουν την κριτικό και την
δημιουργικό ςκϋψη τουσ καθώσ και την λογικό τουσ (www.P4C.com). Η εποχό
κατϊ την οπούα το κύνημα αυτϐ ϋκανε την εμφϊνιςη του, οι ςυγκροϑςεισ όταν
ϋντονεσ μεταξϑ των διαφορετικών κοινωνικών ομϊδων. Σο εκπαιδευτικϐ
πρϐγραμμα τησ εποχόσ ϋδειξε ϋντονο ενδιαφϋρον ώςτε να δημιουργόςει πολύτεσ
ικανοϑσ να αναπτϑξουν τρϐπουσ ςκϋψεισ που θα μποροϑςαν να αντιμετωπύςουν
την επικρατοϑςα κοινωνικό κατϊςταςη με εφϐδια την κριτικό ςκϋψη και την
διαμϐρφωςη αξιών.(www.P4C.com). Οι εκπαιδευτικού τϐτε ϋδειχναν ϋντονο
προβληματιςμϐ για τη μϊθηςη που παρϋχονταν ςτα ςχολεύα καθώσ ϋβλεπαν ϐτι
γύνονταν παθητικό και δεν βοηθοϑςε ςε τύποτα τουσ μαθητϋσ να προετοιμαςτοϑν
για τισ υψηλϐτερεσ βαθμύδεσ τησ εκπαύδευςησ αλλϊ και κατ’ επϋκταςη για την
ύδια τουσ τη ζωό (www.P4C.com).
Ϊχοντασ περϊςει όδη τρεύσ δεκαετύεσ απϐ τϐτε, εξετϊζοντασ τα ςημερινϊ
αναλυτικϊ προγρϊμματα ςτην Ελλϊδα μποροϑμε ςε διϊφορα ςημεύα να
εντοπύςουμε ϐτι ο κυρύαρχοσ ςτϐχοσ δεν ϋχει αλλϊξει ιδιαύτερα. κοπϐσ των
ςημερινών προγραμμϊτων εύναι να πραγματοποιηθεύ μια ολϐπλευρη ανϊπτυξη
του ατϐμου. Σο ςχολεύο μετϊ την οικογϋνεια εύναι εκεύνο που αναλαμβϊνει ϋναν
ιδιαύτερα ενεργϐ ρϐλο για να βοηθόςει ςτη ςωματικό, νοητικό και κοινωνικό
ανϊπτυξη του ατϐμου (ΔΕΠΠ2 Νηπιαγωγών, 2003: 1). Ψςτϐςο ςε κανϋνα
ςημεύο δεν γύνεται αναφορϊ ςτην ειςαγωγό τησ φιλοςοφύασ ςτην εκπαύδευςη.
Για ποιϐν λϐγο ϐμωσ ο Lipman ξεχώριςε τη φιλοςοφύα ωσ μϋςο μϊθηςησ;
Η φιλοςοφύα ωσ επιςτόμη εύναι πολϑ δϑςκολο να καλυφθεύ με ϋναν απλϐ
οριςμϐ. Οι γενικϋσ γραμμϋσ τισ οπούεσ μποροϑμε να δώςουμε γι’ αυτόν την
προςδιορύζουν ωσ μελϋτη των γενικών και των θεμελιωδών προβλημϊτων που
αφοροϑν θϋματα ϐπωσ η ϑπαρξη, η γνώςη και οι αξύεσ (www.wikipedia.com). Σα
θϋματα με τα οπούα αςχολεύται μασ οδηγοϑν ςυμπεραςματικϊ ςε κϊτι που
ςόμερα εύναι ευρϋωσ γνωςτϐ ύςωσ και δεδομϋνο, η φιλοςοφύα δεν εύναι μια νϋα
επιςτόμη. Οι ϊνθρωποι απϐ πολϑ παλιϊ ϋθεταν φιλοςοφικϊ ερωτόματα που
ακϐμα και ςόμερα κϊποια απϐ αυτϊ παραμϋνουν ϊλυτα. Εντοπύζοντασ τα
φιλοςοφικϊ θεμϋλια γϑρω ςτον 6ο αιώνα π.Φ. , φτϊνουμε με αδιϊλειπτεσ
αναζητόςεισ μϋχρι τισ μϋρεσ μασ. την μακραύωνη ιςτορύα τησ φιλοςοφύασ, εύναι
φυςικϐ να μην αςχολόθηκαν ϐλοι με τα ύδια θϋματα, οϑτε υποςτηρύχτηκαν οι
1
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ύδιεσ απϐψεισ. Η ποικιλύα των ερωτημϊτων και των φιλοςοφικών προςεγγύςεων
όταν αιτύα να δημιουργηθοϑν διϊφορα φιλοςοφικϊ ρεϑματα με την πϊροδο του
χρϐνου και ανϊλογα την κουλτοϑρα κϊθε χώρασ 3. Κοινϐ ςτοιχεύο των
φιλοςοφικών ρευμϊτων εύναι ο προβληματιςμϐσ για οποιοδόποτε θϋμα, ο
οπούοσ οδηγεύ ςτη διαδικαςύα τησ αναζότηςησ, τησ μελϋτησ και τησ προςπϊθειασ
για απϊντηςη κϊθε ερωτόματοσ που μπορεύ να προκϑψει απϐ αυτό την μελϋτη.
Αναλογιζϐμενοι τον τρϐπο με τον οπούο λειτουργεύ η φιλοςοφύα, ερχϐμαςτε
πιο κοντϊ ςτην απϊντηςη του πρώτου μασ ερωτόματοσ. Για ποιϐν λϐγο δηλαδό,
ο Μ. Lipman θεώρηςε ϐτι η φιλοςοφύα αποτελεύ μια τϐςο πλοϑςια πηγό για την
εκπαύδευςη. Εκεύνο το οπούο επιςημαύνεται απϐ το ςημερινϐ εκπαιδευτικϐ
πρϐγραμμα εύναι ϐτι πρϋπει να δοθεύ η ευκαιρύα ςτα παιδιϊ για περιςςϐτερη
εμπλοκό ςτη μϊθηςη μϋςω τησ αναζότηςησ και τησ αυτενϋργειασ.
Αναλυτικϐτερα ςτο ΔΕΠΠ των νηπιαγωγών ςτον τομϋα «παιδύ και γλώςςα»
αναφϋρεται ϐτι τα παιδιϊ μϋςα απϐ τισ διϊφορεσ δραςτηριϐτητεσ πρϋπει να
αναπτϑξουν την ικανϐτητα να εξηγοϑν και να ερμηνεϑουν καθώσ και να
ςυμμετϋχουν ςτισ ςυζητόςεισ χρηςιμοποιώντασ ςτοιχειώδη επιχειρηματολογύα
για να υποςτηρύξουν τισ απϐψεισ τουσ.
Παραλληλύζοντασ τουσ ςτϐχου του ΔΕΠΠ με τον τρϐπο που λειτουργεύ η
φιλοςοφύα ϐταν μελετϊ ϋνα δύλημμα ό ϋνα οποιοδόποτε ερώτημα, μποροϑμε να
διακρύνουμε ϐτι υπϊρχουν πολλϋσ ομοιϐτητεσ. Η φιλοςοφικό ςκϋψη εκφρϊζεται
ωσ διαδικαςύα αναζότηςησ, αναςτοχαςμοϑ και λιγϐτερο ωσ μορφό βεβαιϐτητασ
που
υπερθεματύζει
το
προφανϋσ
(http://www.pee.gr/e24_2_04/theodoropoyloy_elena.htm). Ακϐμα γνωρύζουμε
ϐτι η πρακτικό του διαλϐγου εύναι η βαςικό μϋθοδοσ φιλοςοφικόσ ϋρευνασ η
οπούα με την ςειρϊ τησ οδηγεύ ςτην ανϊπτυξη τησ κριτικόσ ςκϋψησ. Η κριτικό
ςκϋψη αποτελεύ πολϑ ςημαντικϐ εφϐδιο ϐμωσ ϐχι μϐνο για την φιλοςοφικό
αναζότηςη αλλϊ και για την ύδια την παιδεύα. Αυτϐ μποροϑμε να το
αντιληφθοϑμε αν προςπαθόςουμε να ερμηνεϑςουμε ακριβώσ την ϋννοια τησ
κριτικόσ ςκϋψησ. Ψσ κριτικό ςκϋψη λοιπϐν ορύζουμε την «νοητικοςυναιςθηματικό λειτουργύα που ενεργοποιεύ επιλεκτικϊ και ςυνδυαςτικϊ
γνωςτικϋσ δεξιϐτητεσ, λογικούσ ςυλλογιςμούσ και μεταγνωςτικϋσ ςτρατηγικϋσ
με την βοόθεια των οπούων το ϊτομο επεξεργϊζεται τα δεδομϋνα με λογικϐ
τρϐπο και αποςταςιοποιημϋνο απϐ τισ προςωπικϋσ του πεποιθόςεισ και
προκαταλόψεισ, προκειμϋνου να δαμϊςει το πλόθοσ των ετερογενών ςτοιχεύων
τουσ, ώςτε τελικϊ να καταλόξει ςε ϋγκυρα και λογικϊ ςυμπερϊςματα,
διαπιςτώςεισ, κρύςεισ, πεποιθόςεισ και επιλογϋσ δρϊςησ» (Ματςαγγοϑρασ, Η.,
2000: 482). Δικαιολογημϋνα λοιπϐν πολλού παιδαγωγού επιμϋνουν ςτην
εξϊςκηςη των εκπαιδευϐμενων ώςτε να καταφϋρουν να διαμορφώςουν αυτϐν
τον τρϐπο ςκϋψησ.4
Λαμβϊνοντασ υπ’ ϐψιν μασ ϐςα αναφϋρθηκαν παραπϊνω, διαπιςτώνουμε ϐτι η
ςχϋςη τησ φιλοςοφύασ με την εκπαύδευςη εύναι ϊμεςη. Η ςϑνδεςη τησ πρώτησ με
3
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την μϊθηςη γύνεται ξεκϊθαρη απϐ πολλοϑσ μελετητϋσ. Εκεύνο που επιδιώκεται δεν
εύναι η αγωγό τησ φιλοςοφύασ ςτα ςχολεύα αλλϊ η μϊθηςη με φιλοςοφικό μϋθοδο.
( http://www.rhodes.aegean.gr/ptde/revmata/issue3/1 ΘΕΨΡΕΙΟ ΘΕΟΔΨΡΟΠΟΤΛΟΤ
ΡΕΤ 3.pdf). Η φιλοςοφύα λοιπϐν δεν πρϋπει να προςφϋρεται ςτουσ μαθητϋσ ωσ ϋνα
ςϑνολο απϐ γνώςεισ που οφεύλουν να αποςτηθύςουν αλλϊ ωσ μϋθοδοσ
προβληματιςμοϑ που θα τουσ οδηγόςει ςτη γνώςη. (Σζαβϊρασ, Ι., 2006:17).
Κινοϑμενη ςτα ύδια πλαύςια η Θεοδωροποϑλου, αναφϋρει ϐτι η φιλοςοφικό ςκϋψη
αποτελεύ την διαδικαςύα αναζότηςησ αναςτοχαςμοϑ και προετοιμαςύασ για
αυτοϋλεγχο. Με τον τρϐπο αυτϐ αποβϊλλεται αυτομϊτωσ το μοντϋλο τησ
μετωπικόσ διδαςκαλύασ απϐ την τϊξη και η ομϊδα οδηγεύται ςε μια αργό,
πολϑτροπη
διαδικαςύα
ανϊδειξησ
των
δεξιοτότων
τησ
ςκϋψησ
(http://www.pee.gr/e24_2_04/theodoropoyloy_elena.htm).
Ξεκϊθαρα
λοιπϐν
μποροϑμε πλϋον να αντιληφθοϑμε την πεπούθηςη του M. Lipman για την ειςαγωγό
τησ φιλοςοφύασ ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα. Εύδαμε ϐμωσ παραπϊνω ϐτι οι
φιλϐςοφοι ςτο πϋραςμα των αιώνων χρηςιμοπούηςαν διαφορετικϋσ προςεγγύςεισ
για να αςχοληθοϑν με τα διϊφορα φιλοςοφικϊ ζητόματα. Ποια μϋθοδο θα
μποροϑςαμε εμεύσ ςόμερα να θϋςουμε ςε εφαρμογό ςτισ ςχολικϋσ τϊξεισ εφϐςον
επιθυμοϑμε την ειςαγωγό τησ φιλοςοφύασ ςτην εκπαύδευςη;
Κατϊ γενικό ομολογύα, η ςωκρατικό μϋθοδοσ διαλϐγου εύναι εκεύνη η οπούα
ϋχει ξεχωρύςει. την παιδαγωγικό βιβλιογραφύα, η ςωκρατικό ςυζότηςη εύναι
εκεύνη που θεωρεύται ωσ μια απϐ τισ ςημαντικϐτερεσ μεθϐδουσ διδαςκαλύασ
( Κανϊκησ, Ι., 1990: 9). Ο L. Nelson, ςϑμφωνα με τον Κανϊκη (1990), ξεχωρύζει
την «παιδαγωγικό μεγαλοςϑνη» του ωκρϊτη καθώσ όταν ο πρώτοσ που ϋδειξε
ςτουσ μαθητϋσ του την αυτϐνομη ςκϋψη και ειςόγαγε απλώσ τον ϋλεγχο και τισ
ανταλλαγϋσ ιδεών μεταξϑ των ςυνομιλητών. Η μϋθοδοσ η οπούα ακολοϑθηςε ο
ωκρϊτησ εύναι ευρϋωσ γνωςτό ωσ μαιευτικό. Ο ύδιοσ ονϐμαςε τη μϋθοδϐ του
ϋτςι καθώσ παρομούαζε τον εαυτϐ του με μαύα που βοηθϊ ςτη γϋννηςη του
παιδιοϑ. Όπωσ η μαύα βοηθϊ τη γυναύκα να γεννόςει ϋτςι και ο ωκρϊτησ μϋςω
των ερωτόςεών βοηθϊει τον ςυνομιλητό του να γεννόςει απϐ μϋςα του την
αλόθεια. ( Κοπιδϊκησ, Μ., Λυπουρλόσ, Δ, Μωραώτου, Δ. & Πατρικύου, Ε., 2003:
35-36).
τϐχοσ του λοιπϐν δεν όταν απλϊ να ανατρϋπει τα επιχειρόματα των ϊλλων
ανθρώπων, αλλϊ να ωθεύ τουσ ςυνομιλητϋσ του να βροϑνε οι ύδιοι την αλόθεια
καθώσ ςε αντύθεςη με ϊλλουσ ςοφιςτϋσ, πύςτευε ϐτι μποροϑμε να βροϑμε τισ
απαντόςεισ, ςε βαςικϊ ερωτόματα τησ ζωόσ. (Solomon, R. & Higgins, K., 1999:
65) Ϊνα ερώτημα ϐμωσ που απαςχολεύ τουσ μελετητϋσ τησ μεθϐδου του
ωκρϊτη ςε ςχϋςη με την εφαρμογό τησ ςτην εκπαύδευςη, εύναι κατϊ πϐςο θα
μποροϑςαμε ςτη ςημερινό εποχό να εφαρμϐςουμε τη μϋθοδο διδαςκαλύασ του
ωσ ϋχει. Σα κοινωνικϊ, πολιτικϊ και πολιτιςμικϊ δεδομϋνα του τϐτε και του τώρα
πολιτιςμοϑ εύναι πολϑ διαφορετικϊ. άςωσ θα μποροϑςε κανεύσ να θεωρόςει
«ριψοκύνδυνη» την επαναφορϊ τησ ςωκρατικόσ μεθϐδου ςτην τϊξη, ςε μια
εποχό που υπϊρχουν νϋα εκπαιδευτικϊ μοντϋλα και πλοϑςιεσ τεχνολογικϋσ
μϋθοδοι διδαςκαλύασ. (Υρϊγκου Φρ., 1973: 9) Και ϐμωσ, παρ’ ϐλεσ τισ
εκπαιδευτικϋσ αλλαγϋσ που ϋχουν πραγματοποιηθεύ μϋςα ςτουσ αιώνεσ, η
μοναδικό μϋθοδοσ του ωκρϊτη θεωρεύται επύκαιρη και απολϑτωσ ϋγκυρη για
εφαρμογό ςτισ ςχολικϋσ τϊξεισ. Εξϊλλου δεν πρϋπει να ξεχνϊμε ϐτι πϋρα απϐ τισ
μεθϐδουσ που ϋρχονται και παρϋρχονται ςτην εκπαύδευςη, ουςιαςτικϐσ ςτϐχοσ
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τησ, εύναι η ϊμεςη ςυμμετοχό των μαθητών ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα και
τελικϊ η απϐκτηςη ουςιωδών γνώςεων μϋςα απϐ την δικό τουσ αναζότηςη.
Ϊχοντασ εξετϊςει παραπϊνω τον κϑριο ςτϐχο τησ εκπαύδευςησ και τι μπορεύ
να προςφϋρει τελικϊ η φιλοςοφύα ωσ επιςτόμη, θα δοϑμε ςτη ςυνϋχεια
αναλυτικϊ την «φιλοςοφύα για παιδύα», ςτην οπούα αναφερθόκαμε αρχικϊ. Απϐ
τη ςτιγμό που το κύνημα τησ φιλοςοφύασ για παιδύα ξεκύνηςε ςτην Αμερικό,
κατϊφερε να επεκταθεύ και ςε πολλϋσ χώρεσ τησ Ευρώπησ με εκπληκτικό
ταχϑτητα. Σο κύνημα αυτϐ υποςτηρύζει ϐτι η φιλοςοφύα μπορεύ και πρϋπει να
αςκηθεύ ςε παιδιϊ απϐ τεςςϊρων ϋωσ δώδεκα ετών ωσ ερευνητικό, διαλογικό και
κριτικό διαδικαςύα (Σζαβϊρασ, Ι., 2008 ςτο, Haynes, J. 2008: 11). Ωλλοι
υποςτηρικτϋσ του κινόματοσ τονύζουν ϐτι αν θϋλουμε να ενθαρρϑνουμε τα παιδιϊ
να ςκϋφτονται ανεξϊρτητα και να τουσ δώςουμε εργαλεύα για δημιουργικό και
κριτικό ςκϋψη, η φιλοςοφύα ϋχει πολλϊ να προςφϋρει, εφϐςον την
εφαρμϐςουμε ςτη ωκρατικό τησ μορφό, δηλαδό με ςυζότηςη, ερωτόςεισ και
ιδϋεσ.(Fisher, R., 2001 ςελ. 67-73). Η τεχνικό τησ φιλοςοφύασ για παιδιϊ, ϋχει
ςκοπϐ, ϐπωσ επιςημαύνει ο Fisher (2001), να αναπτϑξει τισ ικανϐτητεσ
επεξεργαςύασ πληροφοριών, τισ ικανϐτητεσ αναζότηςησ, ςυλλογιςμοϑ,
δημιουργικόσ ςκϋψησ και αξιολϐγηςησ του τελικοϑ αποτελϋςματοσ. Επύςησ
βϊζει τα παιδιϊ ςτη διαδικαςύα να γύνουν πιο υπεϑθυνα ςχετικϊ με ϐςα λϋνε και
να ςϋβονται τισ απϐψεισ των ςυνομιλητών τουσ5. Υυςικϊ, δεν μποροϑμε να
παραλεύψουμε απϐ τισ ευεργεςύεσ τησ εφαρμογόσ ενϐσ τϋτοιου προγρϊμματοσ
την πρϐοδο τησ γλωςςικόσ ανϊπτυξησ και την ανϊπτυξη του γραπτοϑ και του
προφορικοϑ λϐγου (Haynes, J., 2008: 229).
Η ςημαςύα που ϋχει η προςφορϊ ελευθερύασ λϐγου και ϋκφραςησ των
παιδιών εύναι εξύςου ςημαντικό με το αντύςτοιχο δικαύωμα των ενηλύκων. τη
ςϑμβαςη των Ηνωμϋνων Εθνών του 1989, κατοχυρώνονται τα δικαιώματα του
παιδιοϑ οπϐτε και τονύζεται ρητϊ το δικαύωμα για ελευθερύα ςκϋψησ και
ςυνεύδηςησ καθώσ και το δικαύωμα ςτην εκπαύδευςη(Haynes, J.,2008: 45-46)
Όλα τα παραπϊνω εμπλϋκονται ςτο κύνημα τησ φιλοςοφύασ για παιδιϊ. Βαςικό
ϋκφραςη τησ φιλοςοφύασ εύναι ο λϐγοσ, ςτον οπούο βλϋπουμε ϐτι η ςϑμβαςη
των Ηνωμϋνων Εθνών δύνει ιδιαύτερη ςημαςύα. Ακϐμα, γύνεται αναφορϊ για
δικαύωμα ςτην εκπαύδευςη, κϊτι που επιδιώκεται και απϐ την ύδια την φιλοςοφύα
για παιδιϊ, η εκπαύδευςη δηλαδό των παιδιών μϋςω και του δικοϑ τουσ λϐγου.
Ενώ ϐμωσ ϋχουμε δει πϐςο μπορεύ να ωφελόςει την εκπαύδευςη η εύςοδοσ
τησ φιλοςοφύασ, προκϑπτει ϋνασ ακϐμα προβληματιςμϐσ. Σο κύνημα αυτϐ
αφορϊ ϐχι μϐνο τα μεγαλϑτερα παιδιϊ αλλϊ και τα πολϑ μικρϊ, απϐ 4 ετών.
Εκεύνο που οφεύλουμε να εξετϊςουμε εύναι κατϊ πϐςο τα πολϑ μικρϊ παιδιϊ
μποροϑν να ανταποκριθοϑν ςε ϋνα τϋτοιο πρϐγραμμα.
τον οδηγϐ νηπιαγωγοϑ, του ιςχϑοντοσ ελληνικοϑ εκπαιδευτικοϑ
προγρϊμματοσ, τονύζεται ϐτι η διαθεματικό προςϋγγιςη ςτοχεϑει ςτην ϊμεςη
εμπλοκό του παιδιοϑ ςτη μαθηςιακό διαδικαςύα, προτρϋποντασ το να παύρνει
πρωτοβουλύεσ, να ερευνϊ και να ανακαλϑπτει με την βοόθεια και την ςτόριξη
του εκπαιδευτικοϑ (Δαφϋρμου, Φ., Κουλοϑρη, Π. & Μπαςαγιϊννη, Ε., 2008, ςελ.
9-10). Αντιλαμβανϐμαςτε επομϋνωσ ϐτι τϐςο ςτισ ανώτερεσ βαθμύδεσ τησ
εκπαύδευςησ ϐςο και ςτα πρώτα ςτϊδια, το ζητοϑμενο εύναι το ύδιο. Ο
5

Η ζπδήηεζε πξαγκαηνπνηείηαη, ζηα πιαίζηα ηεο «θηινζνθηθήο θνηλόηεηαο», ηελ νπνία ζα δνύκε
παξαθάησ αλαιπηηθά (ζει. 8)
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προβληματιςμϐσ μασ ϋγκειται ςτο γεγονϐσ ϐτι τα μικρϐτερα παιδιϊ ϋχουν
αναπτϑξει πολϑ λιγϐτερο κϊποιεσ ικανϐτητεσ που εύναι απαραύτητεσ για να
ςυμμετϋχουν ςε ϋνα τϋτοιο πρϐγραμμα. Σα παιδιϊ μεγαλϑτερησ ηλικύασ ϋχουν το
προνϐμιο μιασ καλόσ ανϊπτυξησ των ικανοτότων του διαλϐγου, τησ ςυνεργαςύασ
τησ λογικόσ και κριτικόσ ςκϋψησ.
Πολλού ερευνητϋσ αςχολόθηκαν με τον προβληματιςμϐ που θϋςαμε
παραπϊνω. Αςχολόθηκαν δηλαδό με το κατϊ πϐςο τα πολϑ μικρϊ παιδιϊ
μποροϑν να φιλοςοφόςουν, εξετϊζοντασ τα «προβλόματα» που εμποδύζουν την
εφαρμογό ενϐσ τϋτοιου προγρϊμματοσ ς’ αυτϋσ τισ ηλικύεσ. Ο Richard Fox
(2001), επιςημαύνει ϐτι τα παιδιϊ μικρόσ ηλικύασ δυςκολεϑονται να
παρακολουθόςουν για πολϑ ώρα ςτατικϋσ δραςτηριϐτητεσ ϐπωσ μια ςυζότηςη.
Αυτϐ αποτελεύ ϋνα πολϑ βαςικϐ πρϐβλημα ςτην εφαρμογό τησ φιλοςοφύασ ςτα
μικρϊ παιδιϊ. Σα νόπια δεν ϋχουν την υπομονό να παρακολουθόςουν μια
ςυζότηςη μεγϊλησ διϊρκειασ πρϊγμα το οπούο ςυμβαύνει πολϑ ςυχνϊ και ςε
μεγαλϑτερεσ ηλικύεσ. Ενώ λοιπϐν κουρϊζονται πολϑ εϑκολα, εύναι δϑςκολο να
μπορϋςουν να διατηρόςουν ϋνα υψηλϐ επύπεδο ςτη ςυζότηςη για μεγϊλο
χρονικϐ διϊςτημα. (Fox, R., 2001: 1)
Ϊνα δεϑτερο πρϐβλημα-ερώτημα που παρουςιϊζεται εύναι κατϊ πϐςο τα
παιδιϊ νηπιακόσ ηλικύασ εύναι ςε θϋςη να αναγνωρύςουν την «λεπτϐτητα» των
φιλοςοφικών εννοιών. Μην ξεχνϊμε ϐτι η φιλοςοφύα τισ περιςςϐτερεσ φορϋσ
καταπιϊνεται με αφηρημϋνεσ ϋννοιεσ, τισ οπούεσ ςε κϊποιεσ περιπτώςεισ οϑτε οι
ενόλικοι εύναι ςε θϋςη να περιγρϊψουν λεκτικϊ ό ακϐμα και να αντιληφθοϑν.
Καταλαβαύνουμε λοιπϐν ϐτι η φιλοςοφύα μπορεύ να μελετϊ πρϊγματα που
θεωροϑμε δεδομϋνα, αλλϊ που δεν ϋχουν ερμηνευθεύ. (Fox, R., 2001:2-3).
Ϊνα τρύτο πρϐβλημα εύναι η αδυναμύα των παιδιών να δώςουν πολλαπλϋσ
ερμηνεύεσ ςε ϋνα θϋμα. Σα μικρϊ παιδιϊ δεν μποροϑν να κϊνουν πολϑπλοκεσ
υποθϋςεισ για ϋνα θϋμα ιδικϊ ϐταν αυτϋσ εύναι αντικρουϐμενεσ και ϋξω απϐ την
προςωπικό τουσ εμπειρύα (Fox, R. 2001: 3) Ψςτϐςο, πϋρα απϐ τα προβλόματα,
δεν μποροϑμε να παραλεύψουμε την αναφορϊ ςε κϊποιεσ ςημαντικϋσ ικανϐτητεσ
που ϋχουν τα μικρϊ παιδιϊ, οι οπούεσ μποροϑν να ωφελόςουν ςτην επαφό τουσ
με την φιλοςοφύα.
Κατ’ αρχϊσ, πϋρα απϐ τισ γνώςεισ που αποκτοϑν τα παιδιϊ με ϊμεςο
βιωματικϐ τρϐπο, μποροϑν να μϊθουν και μϋςα απϐ τισ ςυζητόςεισ. Ο διϊλογοσ
με τα παιδιϊ ό ακϐμα και μια ςυζότηςη ϊλλων ατϐμων που παρακολουθεύ ϋνα
παιδύ, αςφαλώσ μπορεύ να του προςφϋρει κϊποιεσ γνώςεισ. Σο παιδύ
παρακολουθεύ και αρχύζει ςταδιακϊ με τισ γνώςεισ που αποκτϊ να οικοδομεύ μια
εικϐνα του κϐςμου ςτον οπούο ζει (Fox, R., 2001: 2).
Δεν πρϋπει λοιπϐν να θεωρόςουμε ϐτι η λεκτικό μορφό επικοινωνύασ με το
παιδύ δεν ϋχει να προςφϋρει εξύςου πολλϊ πρϊγματα με την βιωματικό μϊθηςη,
επειδό το ύδιο δεν ϋχει την ικανϐτητα να παρακολουθόςει για πολϑ ώρα ςτατικϋσ
δραςτηριϐτητεσ. Σουναντύον, εύναι πολϑ ςημαντικϐ ςε κϊθε ευκαιρύα να
αναπτϑςςουμε διϊλογο με τα παιδιϊ για να αναπτυχθοϑν οι γλωςςικϋσ τουσ
ικανϐτητεσ. Εξϊλλου και για τα ύδια ο λϐγοσ εύναι ϋνα πολϑ χρόςιμο «εργαλεύο»
ώςτε να ςυνεχύςουν την εξερεϑνηςη τουσ ςτον κϐςμο. Ασ μην ξεχνϊμε πϐςεσ
φορϋσ την ημϋρα μπορεύ ϋνα μικρϐ παιδύ να κϊνει ερωτόςεισ για το καθετύ που
βλϋπει ό που ακοϑει, να κϊνει ςχϐλια ό να περιγρϊφει με γλαφυρϐτητα κϊποιεσ
δικϋσ του εμπειρύεσ. Κι ϐμωσ ςε πολλϋσ περιπτώςεισ τα παιδιϊ κϊνουν
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ερωτόςεισ και ςυλλογιςμοϑσ που οι ύδιοι οι φιλϐςοφοι αναγνωρύζουν ωσ
φιλοςοφικοϑσ (Mathews, G., 2005: 4). Μόπωσ τελικϊ η εφαρμογό τησ
φιλοςοφύασ ςτα παιδιϊ νηπιακόσ ηλικύασ εύναι κϊτι εφικτϐ;
Εξετϊζοντασ απϐ ψυχολογικόσ πλευρϊσ τισ ικανϐτητεσ του παιδιοϑ νηπιακόσ
ηλικύασ, μποροϑμε να επιςημϊνουμε το γεγονϐσ ϐτι η ςκϋψη ς’ αυτό την ηλικύα
δεν ϋχει αποκτόςει ακϐμα τον λογικϐ τησ χαρακτόρα. Εύναι μια ςκϋψη
προλογικό αλλϊ με πολλϋσ ιδιαύτερεσ ικανϐτητεσ (Κραςανϊκησ, Γ., 2003: 209301). Μια απϐ τισ ςημαντικϐτερεσ ικανϐτητεσ εύναι η λεγϐμενη μετα-γνωςτικό, η
οπούα αποκτϊται κατϊ το 4ο ϋτοσ τησ ηλικύασ του παιδιοϑ. ’ αυτό την ηλικύα, τα
παιδιϊ εύναι ικανϊ να αντιληφθοϑν ϐτι για να μπορϋςουν να μϊθουν κϊτι
μποροϑν να ςκϋπτονται και να ξαναςκϋπτονται, διαμορφώνοντασ τουσ
ςυλλογιςμοϑσ τουσ (Κιτςαρϊσ, Γ. 2004: 101). Αυτϐ αποτελεύ ϋνα πολϑ ςημαντικϐ
προςϐν των παιδιών που τα οδηγεύ ακϐμα πιο κοντϊ ςτην ιδϋα τησ φιλοςοφύασ.
Δύνοντασ λοιπϐν μια απϊντηςη ςτα ερωτόματα που δημιουργόθηκαν
παραπϊνω ςχετικϊ με την καταλληλϐτητα εφαρμογόσ τησ φιλοςοφύασ ςε πολϑ
μικρϊ παιδιϊ, εκεύνο που μποροϑμε να ποϑμε εύναι πωσ δεν αποτελεύ αυτό η ιδϋα
κϊτι ουτοπικϐ για παιδιϊ νηπιακόσ ηλικύασ. Ο Lipman, υποςτηρύζει ϐτι η
φιλοςοφύα ςτην πρωτοβϊθμια εκπαύδευςη 6, δεν πρϋπει να διδϊςκεται με τον
τρϐπο που γύνεται ςτην ανώτατη εκπαύδευςη. (Lipman, M., 1984:52). Εύναι
λογικό η ϊποψη του Lipman καθώσ οτιδόποτε προςπαθοϑμε να διδϊξουμε ςτα
μικρϊ παιδιϊ πρϋπει να το προςαρμϐζουμε ςτισ δικϋσ τουσ ικανϐτητεσ και τα
δικϊ τουσ ενδιαφϋροντα. (Cam, 1995 ςτο, Murris K., 2001: 3). Αν αυτϐ δεν γύνει,
υπϊρχει κύνδυνοσ ϐχι μϐνο να μπερδευτοϑν τα παιδιϊ και να δυςαναςχετόςουν,
αλλϊ ακϐμα και να μην επιθυμόςουν μια επαφό αργϐτερα με την φιλοςοφύα. Με
ποιϐν τρϐπο μποροϑμε να προςαρμϐςουμε αυτό την επιςτόμη ςτισ ικανϐτητεσ
και τα ενδιαφϋροντα των παιδιών; Πολϑ απλϊ, προςαρμϐζοντασ την ςε μια
καθημερινό μεν αλλϊ ευχϊριςτη δραςτηριϐτητα γι’ αυτϊ.
Μια πολϑ ενδιαφϋρουςα ςτιγμό για τα παιδιϊ του νηπιαγωγεύου εύναι εκεύνη
κατϊ την οπούα ο/η εκπαιδευτικϐσ αφηγεύται μια ιςτορύα ςτην ομϊδα. 7 Σϐτε εύναι
μια καλό ςτιγμό για να ξεκινόςει μια φιλοςοφικό ςυζότηςη με τα παιδιϊ καθώσ
τα ύδια αγαποϑν πολϑ να λϑνουν «μυςτόρια», να απαντοϑν ςε «γρύφουσ» και
ερωτόςεισ γϑρω απϐ την ιςτορύα. Με αφορμό λοιπϐν την αγϊπη των παιδιών για
τα παραμϑθια, η φιλοςοφύα για παιδιϊ εντϊςςει ςτα βαςικϊ τησ «εργαλεύα» την
ςυζότηςη που ακολουθεύ μετϊ απϐ την ανϊγνωςη κϊθε παραμυθιοϑ. Η
ςτρατηγικό τησ διδαςκαλύασ λοιπϐν ςτη ςυγκεκριμϋνη περύπτωςη περιλαμβϊνει
κοινό ανϊγνωςη μιασ ιςτορύασ, ερωτόςεισ και ςυζότηςη με ϐλη την τϊξη. Σα
ϊτομα που ςυμμετϋχουν ς’ αυτόν τη διαδικαςύα ςυνηθύζεται να καλοϑνται
«κοινϐτητα αναζότηςησ» 8 (Fisher, R., (2001) ςτο Kαζανϊ, Κ. 2008 : 3).
Εξετϊζοντασ την εικϐνα ϐπωσ μασ την δύνει ο Fisher (2001), μποροϑμε να
διακρύνουμε τρύα βαςικϊ ςτϊδια ςτη διαδικαςύα αυτό.
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Ο ίδηνο ρξεζηκνπνηεί ηνλ όξν «elementary school»
Η Haynes (2008), αλαθέξεη αληίζηνηρα γηα κεγαιύηεξα παηδηά ηηο ώξεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ην
κάζεκα ηεο γιώζζαο, ε πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή εθπαίδεπζε, ηα πνιηηηθά δηθαηώκαηα θιπ. (ζει.
232)
8
Ο αγγιηθόο όξνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Fisher είλαη “community of
enquiry”.(www.teachingthinking.com)
7
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Σο πρώτο αφορϊ την ανϊγνωςη ενϐσ παραμυθιοϑ. τη ςυγκεκριμϋνη
περύπτωςη που παραμϑθι που θα εκλεγεύ, θα πρϋπει να εύναι κατϊλληλο ώςτε να
προωθεύ τον ςτοχαςμϐ των παιδιών και να οδηγεύ την ομϊδα ςτη φιλοςοφικό
ςυζότηςη. Σϋτοια παραμϑθια ξεκύνηςε να γρϊφει ο Lipman, με πρώτο το “Harry
Stottlemeier’s Discovery”, που ολοκλόρωςε το 1969 (www.P4C.com). Βϋβαια,
πϋρα απϐ τα αμιγώσ φιλοςοφικϊ παραμϑθια για παιδιϊ, μποροϑν να
χρηςιμοποιηθοϑν και ϊλλεσ ιςτορύεσ ό κεύμενα, ακϐμα και εικϐνεσ ό μουςικϊ
κομμϊτια, μϋςα απϐ τα οπούα θα αναζητηθοϑν οι κατϊλληλεσ ϋννοιεσ για
ςυζότηςη (Haynes, J., 2008: 73).
το δεϑτερο ςτϊδιο τησ διαδικαςύασ βρύςκονται οι ερωτόςεισ. Οι ερωτόςεισ
μπορεύ να δημιουργηθοϑν απϐ τα ύδια τα παιδιϊ αν εύναι αρκετϊ εξοικειωμϋνα με
αυτό την διαδικαςύα ό απϐ τον εκπαιδευτικϐ(Ηaynes, J., 2008: 74). Όπωσ εύναι
φυςικϐ θα αφοροϑν τισ ϋννοιεσ ό την ϋννοια ςτην οπούα θα προςπαθόςει η
ομϊδα να επικεντρωθεύ. Μϐλισ πραγματοποιηθεύ η ςυγκϋντρωςη των
ερωτημϊτων, ακολουθεύ η ςυζότηςη η οπούα αποτελεύ το τρύτο ςτϊδιο.
τη ςυζότηςη τα παιδιϊ ϋχουν την ευκαιρύα να μιλόςουν μεταξϑ τουσ αλλϊ και
με τον/ την παιδαγωγϐ, να αναλϑςουν τα ερωτόματα που ϋχουν τεθεύ απϐ πριν,
να παρουςιϊςουν τισ απϐψεισ του, να αντικροϑςουν ό να υποςτηρύξουν με
λογικϊ επιχειρόματα τισ ιδϋεσ των ςυνομιλητών.
Με τον τρϐπο αυτϐ
πραγματοποιεύται ϋνασ διϊλογοσ που βαςύζεται ςτην φιλοςοφικό ςκϋψη. Εκεύνο
που πρϋπει να επιςημϊνουμε εύναι η ςημαςύα που ϋχει ο ρϐλοσ του
εκπαιδευτικοϑ-ςυντονιςτό ςε αυτϋσ τισ ςυζητόςεισ. Ο διδϊςκων εύναι
απαραύτητο να ϋχει κϊποια ςυγκεκριμϋνα χαρακτηριςτικϊ που θα βοηθόςουν τα
παιδιϊ ςτην ανϊπτυξη τησ ςυζότηςησ.
Αρχικϊ θα πρϋπει ο ύδιοσ να εύναι ανοικτϐσ ςε κϊθε απϊντηςη. Εύναι πολϑ
ςημαντικϐ να μην επιβϊλει τισ δικϋσ του πεποιθόςεισ οϑτε ϊμεςα οϑτε ϋμμεςα
ςτην κοινϐτητα αναζότηςησ. Ο εκπαιδευτικϐσ ϐπωσ προαναφϋρθηκε θα πρϋπει
να εύναι ςυντονιςτόσ και οδηγϐσ ςε μια ςυζότηςη και ϐχι να υπαγορεϑει τον
διϊλογο. (White, D., 2001: 133). Κινοϑμενοσ ςτα ύδια πλαύςια, πρϋπει να αφόνει
τα παιδιϊ να ςυζητοϑν ϐςο το δυνατϐν περιςςϐτερο μεταξϑ τουσ και ϐχι να
ακοϑνε απλϊ τουσ μονολϐγουσ του διδϊςκοντα.
Ϊνα ακϐμα χαρακτηριςτικϐ που πρϋπει να διακρύνει τον ςυντονιςτό, εύναι να
δεύχνει ελαςτικϐτητα ϐςον αφορϊ την κατεϑθυνςη και τον τρϐπο με τον οπούο θα
διεξαχθεύ η ςυζότηςη. Πρϋπει λοιπϐν να υπϊρχει ευελιξύα ςτη ςειρϊ με την οπούα θα
αναλυθοϑν οι ερωτόςεισ αλλϊ και ςτον τρϐπο που θα επιλϋξουν οι ςυνομιλητϋσ να
γύνει η ανϊλυςό (White, D., 2001:133). ’ αυτόν την περύπτωςη, ο εκπαιδευτικϐσ
οφεύλει να εύναι πολϑ προςεκτικϐσ γιατύ πολλϋσ φορϋσ η ελευθερύα λϐγου που
δύνεται ςτα παιδιϊ μπορεύ να οδηγόςει ςε απρϐβλεπτεσ απαντόςεισ
(www.teachingthinking.net/…/robert fisher publications.htm). Ϊτςι, ο ςυντονιςτόσ τησ
ςυζότηςησ εύναι απαραύτητο να βρύςκεται ςε εγρόγορςη, ώςτε να μπορεύ να ειςϊγει
ερωτόςεισ ό παραδεύγματα που θα οδηγόςουν την ςυζότηςη ςε μια λογικό πορεύα ό
ακϐμα να εύναι ϋτοιμοσ να παραδεχτεύ ϐτι δεν γνωρύζει την απϊντηςη ςε κϊποια
πρϊγματα. Εύναι προτιμϐτερο να παραδεχτεύ ϐτι δεν γνωρύζει τα πϊντα εκ των
προτϋρων παρϊ να δώςει μια απϊντηςη την οπούα δεν μπορεύ να ςτηρύξει με λογικϊ
επιχειρόματα. Εξϊλλου ςτη φιλοςοφύα ποτϋ κανεύσ δεν ϋχει απαντόςεισ για ϐλα τα
θϋματα (White, D.,2001:133-134).
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Ϊχοντασ δεδομϋνη την θετικό και ςωςτό ςτϊςη του εκπαιδευτικοϑ ςε ϐλη
αυτό τη διαδικαςύα, τα παιδιϊ μποροϑν να ςυμμετϋχουν ϐλο και πιο αποδοτικϊ
ςε τϋτοια προγρϊμματα. Μϊλιςτα ςε πολλϋσ περιπτώςεισ ϋχει ςημειωθεύ ϐτι τα
παιδιϊ τεύνουν να χρηςιμοποιοϑν αυτοϑ του εύδουσ τον ςτοχαςμϐ και ςε ϊλλεσ
δραςτηριϐτητεσ μϋςα ςτην τϊξη ( Haynes, J., 2008: 233). Υτϊνουν δηλαδό ϐπωσ
αντιλαμβανϐμαςτε με αυτϐν τον τρϐπο ςτο ζητοϑμενο τησ εκπαύδευςησ που
αναφϋραμε και πιο πϊνω, ϐχι απλϊ να διδϊςκονται φιλοςοφύα μϋςα ςτην τϊξη
αλλϊ να χρηςιμοποιοϑν τον φιλοςοφικϐ τρϐπο ςκϋψησ και κατ’ επϋκταςη ςτη
ζωό τουσ.
Σο θετικϐ ςυμπϋραςμα που μποροϑμε να βγϊλουμε για την χρόςη τησ
φιλοςοφικόσ ςκϋψησ απϐ τουσ μαθητϋσ και ςε ϊλλουσ τομεύσ, εύναι πωσ η
φιλοςοφύα για παιδιϊ αποτελεύ μια ευχϊριςτη διαδικαςύα γι’ αυτοϑσ και ϐχι μια
αγγαρεύα. Πρϊγματι, τα παιδιϊ φαύνεται να χαύρονται ϐταν μπαύνουν ςτη
διαδικαςύα φιλοςοφικόσ ςυζότηςησ, καθώσ τουσ δύνεται η ευκαιρύα να μιλόςουν
και να μοιραςτοϑν τισ εμπειρύεσ τουσ με την υπϐλοιπη ομϊδα, ενώ ταυτϐχρονα
γνωρύζουν ϐτι οι απϐψεισ τουσ θα ληφθοϑν ςοβαρϊ υπ’ ϐψιν και απϐ τουσ
υπϐλοιπουσ (Haynes, J., 2008:239).
Tα παιδιϊ λοιπϐν, ακϐμα και εκεύνα μικρϐτερησ ηλικύασ, ϐπωσ πολϑ ρητϊ
δηλώνει η Haynes (2008) «εύναι πϋρα για πϋρα ικανϊ να ςυμμετϊςχουν ςε ϋναν
βαθϑ ςτοχαςμϐ, ςε ϋναν διϊλογο και ςε μια ϋρευνα αυτοϑ του εύδουσ» (Ηaynes,
J., 2008: 237). Ϊπειτα απ’ ϐλα αυτϊ ϋρχεται η απϐλυτη επιβεβαύωςη για την
πεπούθηςη του Lipman, ϐτι τα παιδιϊ μποροϑν να ωφεληθοϑν απϐ την εύςοδο
τησ φιλοςοφύασ ςτην εκπαύδευςη.
Κλεύνοντασ οφεύλουμε να υπενθυμύςουμε ϐτι οι προϒποθϋςεισ για
επιτυχημϋνη ςυμμετοχό των παιδιών ς’ αυτό τη διαδικαςύα, εύναι η ικανϐτητα
του εκπαιδευτικοϑ-ςυντονιςτό να διαμορφώςει την φιλοςοφύα με τϋτοιο τρϐπο
ώςτε να εύναι ανϊλογη των ικανοτότων και των ενδιαφερϐντων τουσ και να
μπορεύ ο ύδιοσ να ϋχει ικανϐτητεσ και ςωςτό κρύςη ώςτε να διαμορφώςει την
ϐλη διαδικαςύα. Σελευταύα προϒπϐθεςη, αλλϊ και πιο ςημαντικό, εύναι να
γύνονται ςυχνϋσ εφαρμογϋσ του προγρϊμματοσ τησ φιλοςοφύασ για παιδιϊ ςτην
τϊξη ώςτε ςταδιακϊ να μποροϑν να κϊνουν πιο επιτυχημϋνουσ διαλϐγουσ και να
μϊθουν να χρηςιμοποιοϑν τον φιλοςοφικϐ τρϐπο ςκϋψησ ςε κϊθε εκπαιδευτικό
και μη διαδικαςύα, ωσ εφϐδιο για την υπϐλοιπη ζωό τουσ.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1Ο
ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
Βαςιζϐμενοι ςτην ιδϋα τησ φιλοςοφύασ για παιδιϊ που παρουςιϊςαμε ςτο
ειςαγωγικϐ μϋροσ τησ εργαςύασ, επιχειρόςαμε την πραγματοπούηςη ενϐσ
πειρϊματοσ με ςχετικϐ θϋμα. Όπωσ γύνεται ςε κϊθε πεύραμα, αρχικϊ ορύςαμε
τον ςκοπϐ και την υπϐθεςη, ενώ θϋςαμε και κϊποιουσ ςτϐχουσ που
προςπαθόςαμε να επιτϑχουμε μϋςα απϐ αυτό τη διαδικαςύα. Σο πεύραμα
διεξόχθη δυο φορϋσ προκειμϋνου να μπορϋςουμε μετϊ απϐ την ανϊλυςη του
κϊθε πειρϊματοσ και την μεταξϑ τουσ ςϑγκριςη να δοϑμε εϊν τα αποτελϋςματα
που λϊβαμε εύναι αξιϐπιςτα ό ϐχι.
Για την πραγματοπούηςη του κϊθε πειρϊματοσ, ακολουθόςαμε ϋναν
ςυγκεκριμϋνο τρϐπο οργϊνωςησ, κοινϐ ςτισ δϑο περιπτώςεισ. Κοινϊ επύςησ όταν
τα βοηθητικϊ- εποπτικϊ μϋςα που χρηςιμοποιόςαμε ςτισ δϑο ομϊδεσ οι οπούεσ
αποτϋλεςαν το δεύγμα μασ, ϐπωσ και τα μϋςα ςυλλογόσ των δεδομϋνων. το
ςυγκεκριμϋνο κεφϊλαιο, θα δοϑμε αναλυτικϊ, τον ςκοπϐ την υπϐθεςη και τουσ
ςτϐχουσ του πειρϊματοσ, ενώ θα παρουςιϊςουμε και την οργϊνωςη τησ
διαδικαςύασ που ακολουθόςαμε. ε επϐμενο κεφϊλαιο θα γύνει η ανϊλυςη τησ
διεξαγωγόσ του κϊθε πειρϊματοσ χωριςτϊ.

1.1 κοπόσ και υπόθεςη του πειρϊματοσ
κοπϐσ του πειρϊματοσ μασ όταν να δοϑμε, κατϊ πϐςο τα παιδιϊ ηλικύασ 4-6
ετών, ϋχουν την ικανϐτητα να κατανοόςουν μια ςυζότηςη φιλοςοφικοϑ
επιπϋδου και να ςυμμετϋχουν ενεργϊ ς’ αυτόν.
Η υπϐθεςη την οπούα κϊναμε πριν την πραγματοπούηςη του πειρϊματοσ,
ςϑμφωνα και με τα θεωρητικϊ δεδομϋνα, εύναι ϐτι τα παιδιϊ νηπιακόσ και
μικρϐτερησ ηλικύασ(απϐ 4 ετών), ϋχουν την ικανϐτητα να ςυμμετϋχουν ςε μια
φιλοςοφικό διϊλεξη, δηλαδό να προβληματιςτοϑν, να ςυζητόςουν, να
προβϊλουν τισ απϐψεισ τουσ και να τισ τεκμηριώςουν.

1.2.1 Βαςικϋσ γραμμϋσ οργϊνωςησ του πειρϊματοσ
Οι βαςικϋσ γραμμϋσ οργϊνωςησ του πειρϊματοσ όταν κοινϋσ ςτισ δϑο
εφαρμογϋσ. Πρώτα απ’ ϐλα, εκεύνο που χρειϊςτηκε να κϊνουμε, όταν να βροϑμε
ϋνα παραμϑθι απϐ το οπούο θα ξεχωρύζαμε 1-2 βαςικϋσ αφηρημϋνεσ ϋννοιεσ,
πϊνω ςτισ οπούεσ θα βαςύζονταν η ςυζότηςη με τα παιδιϊ. Η αφορμό για τη
ςυζότηςη ϋπρεπε να δοθεύ με την ανϊγνωςη του παραμυθιοϑ. Βαςικϐ ακϐμα
μϋροσ τησ προετοιμαςύασ, αποτελοϑςε η εϑρεςη ςτϐχων που θα θϋλαμε να
επιτευχθοϑν κατϊ την πειραματικό διαδικαςύα.
Μετϊ την ανϊγνωςη του παραμυθιοϑ, ςειρϊ εύχε ο διϊλογοσ με τα παιδιϊ, ο
οπούοσ ϋπρεπε να βαςιςτεύ πϊνω ςε 5-10 ερωτόματα, ςχετικϊ με την ϋννοια ό τισ
ϋννοιεσ που θα προςεγγύζαμε. Σϋλοσ μετϊ τον διϊλογο, ςειρϊ εύχε η
πραγματοπούηςη μιασ δραςτηριϐτητασ ςχετικόσ με τισ ϋννοιεσ για τισ οπούεσ
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εύχαμε ςυζητόςει. τισ επϐμενεσ ενϐτητεσ του κεφαλαύου, θα δοϑμε πιο
αναλυτικϊ την προετοιμαςύα του πειρϊματοσ.

1.2.2 Η επιλογό των αφηρημϋνων εννοιών και του παραμυθιού
Για την διεξαγωγό του πειρϊματοσ εύδαμε ϐτι η επιλογό μιασ ό δϑο
αφηρημϋνων εννοιών όταν απαραύτητη. Ερμηνεϑοντασ την λϋξη αφηρημϋνοσ
ςϑμφωνα με την νϋα ελληνικό γλώςςα, βλϋπουμε ϐτι ςημαύνει «αντιληπτϐσ ϐχι
με τισ αιςθόςεισ, αλλϊ με το νου» ( Σεγϐπουλοσ, & Υυτρϊκησ, 2005:222).
Μερικϋσ αφηρημϋνεσ ϋννοιεσ με τισ αντύθετϋσ τουσ εύναι οι, ψϋμα-αλόθεια,
πϐλεμοσ-ειρόνη, φτώχεια πλοϑτοσ καλϐσ- κακϐσ, ζωό-θϊνατοσ κ.α.
Απϐ τισ παραπϊνω, επιλϋξαμε για την διεξαγωγό του πειρϊματϐσ μασ τισ δϑο
αντύθετεσ ϋννοιεσ, το «καλϐ» και το «κακϐ». Μελετώντασ τισ ερμηνεύεσ των δϑο
εννοιών ςτο ελληνικϐ φιλοςοφικϐ λεξικϐ του J. Urmson (1990), δεν
παρατηροϑμε να δύνεται διαφορετικό ερμηνεύα απϐ εκεύνη που ϋχουν ςόμερα οι
δϑο λϋξεισ. Εκεύνο που μποροϑμε να διακρύνουμε και ςτισ δϑο περιπτώςεισ εύναι
η παρουςύα παραδειγμϊτων χρόςησ των δϑο εννοιών, που αφοροϑν τϐςο
πρϐςωπα, ϐςο και πρϊξεισ. Ϊτςι απϐ ερμηνευτικόσ πλευρϊσ η λϋξη «καλϐσ»
ςημαύνει ενϊρετοσ, χρηςτόσ, τύμιοσ ║ ϊκακοσ, αγαθόσ ║ ωφϋλιμοσ κ.α., ενώ η λϋξη
«κακϐσ» ςημαύνει μοχθηρόσ, ανϊξιοσ, αδϋξιοσ. ( Σεγϐπουλοσ, & Υυτρϊκησ, 2005:
579, 588).
Σο καλϐ και το κακϐ εύναι δϑο ϋννοιεσ που πολϑ ςυχνϊ βλϋπουμε να
αναδϑονται ϊμεςα κυρύωσ απϐ τα κλαςςικϊ παραμϑθια. τισ περιςςϐτερεσ
ιςτορύεσ υπϊρχουν οι καλού και οι κακού όρωεσ. Ψςτϐςο παρατηρώντασ τισ πιο
αναλυτικϊ, ςτισ περιςςϐτερεσ περιπτώςεισ, βλϋπουμε ϐτι ο χαρακτηριςμϐσ
αυτϐσ δύνεται ϋμμεςα ςτουσ όρωεσ. Για παρϊδειγμα βλϋπουμε ϋναν δυνατϐ,
γενναύο, ευγενικϐ ϊνθρωπο ο οπούοσ ςυνεπϊγεται ϐτι εύναι «καλϐσ», ό κϊποιον
που κϊνει ςυνεχώσ επιλόψιμεσ πρϊξεισ, δημιουργεύ προβλόματα ςτουσ
«καλοϑσ» όρωεσ και ϋτςι χαρακτηρύζεται ωσ «κακϐσ». Εύναι πολϑ λύγεσ οι
περιπτώςεισ παραμυθιών ϐπου οι ϋννοιεσ «καλϐσ-κακϐσ», δύνονται ϊμεςα ό
αποτελοϑν το βαςικϐ θϋμα τησ ιςτορύασ.
Για την επιλογό του παραμυθιοϑ εξ αρχόσ ϋπρεπε να χρηςιμοποιόςουμε
ςυγκεκριμϋνα κριτόρια. Η ιςτορύα που θα διαβϊζαμε ςτα παιδιϊ όταν αναγκαύο
να εύναι κατϊλληλη για την ηλικύα τουσ, με εϑκολο και κατανοητϐ κεύμενο και
μικρό ςε ϋκταςη (ο χρϐνοσ ανϊγνωςησ δεν πρϋπει να υπερβαύνει τα 10 λεπτϊ).
Αν και απϐ πολλϊ παραμϑθια θα μποροϑςαμε να οδηγηθοϑμε ςτην ςυζότηςη με
τα παιδιϊ για τισ δϑο ϋννοιεσ, το παραμϑθι που επιλϋχτηκε ονομϊζεται «ο
καλϐκαρδοσ αφελόσ» και ανόκει ςε μια ςυλλογό λαώκών παραμυθιών 9. Η
επιλογό τησ ιςτορύασ ϋγινε με ϊμεςη διαδικαςύα χωρύσ να γύνουν ιδιαύτερεσ
ςυγκρύςεισ με ϊλλα παραμϑθια, καθώσ ϐπωσ ϐλεσ οι λαώκϋσ ιςτορύεσ ϋχει την
ιδιϐτητα του απλοϑ και κατανοητοϑ κειμϋνου και τησ γρόγορησ ροόσ τησ
ιςτορύασ. Επύςησ, το ςυγκεκριμϋνο παραμϑθι, εύναι ϋνα απϐ τα ελϊχιςτα που
δύνουν τϐςο ϊμεςα την ϋννοια του καλοϑ και του κακοϑ, αφοϑ ϐπωσ
προαναφϋρθηκε, ςπϊνια δύνονται ϊμεςα, ωσ θϋμα, ςτουσ αναγνώςτεσ.
9

Η ζπιινγή απηή νλνκάδεηαη «ζαπκαζηόο θόζκνο ησλ παξακπζηώλ θαη δίλεηαη αλαιπηηθόηεξα ζην
ηέινο ηεο εξγαζίαο (βιέπε ζει 67, ειιεληθή βηβιηνγξαθία).
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Αναλυτικϊ, το παραμϑθι μιλϊει για κϊποιον καλϐκαρδο ϊνθρωπο ο οπούοσ
παρατηρώντασ τον κϐςμο γϑρω του απογοητεϑεται απϐ την κακύα και την
δολιϐτητα των ανθρώπων. Ο ύδιοσ κϊποια μϋρα αποφαςύζει να εγκαταλεύψει την
αςτικό ζωό και να μεύνει μϐνοσ του, μακριϊ απϐ τον κϐςμο, ςε ϋνα ςπύτι μϋςα
ςτο δϊςοσ. Καταφτϊνοντασ ςτο ςπύτι, τακτοποιεύ τα πρϊγματϊ του και
τοποθετεύ κϊποια τρϐφιμα ςτα ρϊφια τησ κουζύνασ. Μια μϋρα, ο καλϐκαρδοσ
ϊνθρωποσ βλϋπει ϋνα ποντύκι να τρώει το τυρύ που εύχε φυλϊξει. Βλϋποντασ
αυτό την εικϐνα, βρύςκει την γϊτα του μοναδικοϑ γειτονικοϑ ςπιτιοϑ και την
παρακαλϊει να φϊει το ποντύκι. Η γϊτα, ϋκανε ϐτι τησ εύπε ο ϊνθρωποσ.
ε επϐμενο επειςϐδιο του παραμυθιοϑ, ο καλϐκαρδοσ ϊνθρωποσ, πηγαύνοντασ
μια βϐλτα ςτο δϊςοσ, ςυναντϊ ϋνα μικρϐ πουλύ που κελαηδϊ λυπημϋνο γιατύ του
ϋφαγαν τα μικρϊ του. Πολϑ ςτενοχωρημϋνοσ, γυρύζει ςπύτι του και ρωτϊ την
γϊτα, αν εκεύνη ϋφαγε τα μικρϊ. Η γϊτα παραδϋχεται ϐτι η ύδια το ϋκανε και ο
ϊνθρωποσ τησ λϋει ϐτι δεν θα ϋπρεπε να κϊνει αυτό την κακό πρϊξη. Η γϊτα
τϐτε θυμωμϋνη απαντϊ ςτον ϊνθρωπο « Πριν που ϋφαγα το ποντύκι που ςου
χϊλαςε το τυρύ όμουν η καλό ςου γϊτα και τώρα εύμαι κακύα που ϋφαγα τα
πουλιϊ απϐ την φωλιϊ τουσ;». Ο ϊνθρωποσ, φανερϊ προβληματιςμϋνοσ, μετϊ
απϐ τον διϊλογϐ του με την γϊτα, αποφαςύζει να μην φϊει ξανϊ κρϋασ, αφοϑ τα
ζώα ϋχουν ψυχό αλλϊ να τρϋφεται μϐνο με χϐρτα και λαχανικϊ.
Σην επϐμενη μϋρα, ο ϊνθρωποσ πειναςμϋνοσ πηγαύνει ςτο κόπο του να κϐψει
κϊποια λαχανικϊ για να φϊει. Βλϋπει ϐμωσ ϐτι και εκεύνα ξεκινοϑν να κλαύνε και
να παραπονιοϑνται που θα τα κϐψει. Σελικϊ, ο καλϐκαρδοσ ϊνθρωποσ πολϑ
πειναςμϋνοσ πια, γυρύζει ςτο ςπύτι του και αποφαςύζει να φϊει κϊποια αχλϊδια
απϐ ϋνα πανϋρι. υνειδητοποιεύ ϐτι και εκεύνα ϋχουν ζωό και αρχύζει πια να
νιώθει πολϑ μπερδεμϋνοσ με ϐςα ςυμβαύνουν γϑρω του. Εκεύνη τη ςτιγμό, απϐ
το παρϊθυρο τησ κουζύνασ του, μπαύνει η γϊτα και τον περιγελϊ.
υνειδητοποιώντασ πλϋον ο ύδιοσ ϐτι ο κϐςμοσ ϋτςι εύναι και πωσ δεν μπορεύ να
τον αλλϊξει, ξεκινϊει πϊλι να τρϋφεται κανονικϊ, ϐπωσ ϐλα τα ζωντανϊ
πλϊςματα και να ζει ϐπωσ ϐλοι οι φυςιολογικού ϊνθρωποι.
Απϐ το κεύμενο του παραμυθιοϑ δεν αφαιρϋθηκε κανϋνα κομμϊτι. Ψςτϐςο
χρειϊςτηκε να παρϋμβουμε ςε κϊποια ςημεύα προκειμϋνου να γύνει απλοπούηςη
ό αλλαγό κϊποιων ϐρων, που ύςωσ τα παιδιϊ θα δυςκολεϑονταν να
κατανοόςουν. Για παρϊδειγμα, η λϋξη «χοιρομϋρι» που την χρηςιμοποιοϑςαν
παλιϐτερα και περιςςϐτερο ςε αγροτικϋσ περιοχϋσ, αντικαταςτϊθηκε με την
λϋξη «τυρύ». Οι αλλαγϋσ που ϋγιναν δεν προκϊλεςαν καμύα αλλούωςη ςτη δομό
και την ϋκβαςη τησ ιςτορύασ.
Μια ακϐμα παρϋμβαςη που ϋγινε ςτο πρωτϐτυπο βιβλύο, όταν ο
εμπλουτιςμϐσ με περιςςϐτερεσ εικϐνεσ. Σο παραμϑθι ϐπωσ ειπώθηκε και πιο
πϊνω, ανόκει ςε ςυλλογό παραμυθιών η οπούα εύναι αρκετϊ παλιϊ (ϋκδοςη
1995). Η εικονογρϊφηςη τησ ιςτορύασ αποτελεύται απϐ μϐλισ τϋςςερισ εικϐνεσ.
Λαμβϊνοντασ υπ’ ϐψιν ϐτι θα αφηγηθοϑμε την ιςτορύα ςε κοινϐ πολϑ μικρόσ
ηλικύασ, δώςαμε ϋμφαςη ςτη δημιουργύα κι ϊλλων εικϐνων. Καθώσ όταν πολϑ
πιθανϐν τα παιδιϊ να μην θυμϐταν το παραμϑθι μετϊ την αφόγηςό, επιλϋξαμε
κϊθε εικϐνα να αντιςτοιχεύ ςε ϋνα βαςικϐ ςημεύο για την ιςτορύα.. Ϊτςι,
παρατηρώντασ μϐνο τισ εικϐνεσ θα μποροϑςαν να το αναδιηγηθοϑν, εφϐςον
αυτϐ κρύνονταν απαραύτητο. Η ιςτορύα αποδϐθηκε τελικϊ με οκτώ ςυνολικϊ
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εικϐνεσ, ϊλλεσ χειροπούητεσ και ϊλλεσ παρμϋνεσ μϋςα απϐ το πρωτϐτυπο
βιβλύο10.

1.2.3 Η ςυζότηςη. τόχοι και ερωτόςεισ.
Μετϊ την ανϊγνωςη του παραμυθιοϑ, ςειρϊ ϋχει το διαλογικϐ μϋροσ του
πειρϊματοσ, το οπούο αποτελεύ και το πιο βαςικϐ κομμϊτι τησ διαδικαςύασ.
Προκειμϋνου η ςυζότηςη που θα ακολουθοϑςε να βριςκϐταν ςτα πλαύςια
φιλοςοφικοϑ διαλϐγου, δημιουργόθηκαν κϊποιεσ κατευθυντόριεσ ερωτόςεισ.
Μϋςω αυτών, η ςυζότηςη θα όταν δυνατϐ να αποκτόςει φιλοςοφικό διϊςταςη
και να περιςτραφεύ γϑρω απϐ τισ προεπιλεγμϋνεσ ϋννοιεσ. Οι ερωτόςεισ αυτϋσ
δημιουργόθηκαν ϋχοντασ ωσ βϊςη την μαιευτικό μϋθοδο του ωκρϊτη που
εύδαμε αναλυτικϐτερα ςτην ειςαγωγό. Εκεύνο που ϋπρεπε να λϊβουμε υπ’ ϐψιν
μασ ςτη δημιουργύα ερωτημϊτων ςτη ςυγκεκριμϋνη περύπτωςη, όταν η ηλικύα
και οι γνώςεισ των παιδιών. Για τον λϐγο αυτϐ οι λϋξεισ που χρηςιμοποιόςαμε
όταν απλϋσ και οι προτϊςεισ ςϑντομεσ και περιεκτικϋσ. Για κϊθε μια απϐ τισ
ερωτόςεισ δημιουργόςαμε μια αντύςτοιχη πιθανό απϊντηςη, προκεύμενου να
ελϋγξουμε την ροό τησ ςυζότηςησ. Μια ερώτηςη την οπούα δεν θα μποροϑςαμε
οϑτε εμεύσ να την απαντόςουμε, ϋςτω με τον απλοώκϐ, παιδικϐ τρϐπο, θα όταν
αδϑνατο να την ςυμπεριλϊβουμε ςτη λύςτα με τα φιλοςοφικϊ ερωτόματα.
Εκτϐσ απϐ τον ςκοπϐ που ϋχουν οι ερωτόςεισ να οδηγόςουν την ςυζότηςη ςε
φιλοςοφικϐ επύπεδο, εύδαμε ϐτι μϋςω αυτών θα οδηγοϑμαςταν και ςτη
ςυζότηςη γϑρω απϐ τισ ϋννοιεσ που εύχαμε επιλϋξει να αναλϑςουμε με τα παιδιϊ.
Ϊτςι, ςτην ςυγκεκριμϋνη πειραματικό διαδικαςύα, οι ερωτόςεισ που φτιϊξαμε
αφοροϑςαν τισ ϋννοιεσ «καλϐ-κακϐ». Ξεκινώντασ με απλϋσ ερωτόςεισ, ϐπου
προςπαθοϑμε να ορύςουμε τισ δϑο ϋννοιεσ, κϊθε μια χωριςτϊ, καταλόξαμε ςε
πιο ςϑνθετα ερωτόματα, που εμπλϋκουν τϐςο το «καλϐ» ϐςο και το «κακϐ»,
αλλϊ και την μεταξϑ τουσ ςϑνδεςη.
Ϊνασ ακϐμα παρϊγοντασ που ϋπρεπε να λϊβουμε υπ’ ϐψιν μασ ςτη
δημιουργύα των ερωτόςεων όταν κϊθε ερώτημα να βοηθϊει ώςτε ςτο τϋλοσ τησ
ςυζότηςησ να ϋχουμε φτϊςει ςτην επύτευξη των πρωταρχικών μασ ςτϐχων. Οι
ςτϐχοι που εύχαμε θϋςη εξ αρχόσ, αφοροϑςαν την κατανϐηςη και ςχετικοπούηςη
των δϑο εννοιών, τον προβληματιςμϐ των παιδιών γϑρω απ’ αυτϋσ και την
ανϊπτυξη επιχειρημϊτων με τα οπούα θα υποςτόριζαν τισ απαντόςεισ που
ϋδιναν. Αναλυτικϊ οι ςτϐχοι που εύχαμε θϋςει για τισ δϑο ϋννοιεσ που επιλϋξαμε
όταν οι εξόσ:
-

Να κατανοόςουν μϋςα απϐ τισ δικϋσ τουσ ερμηνεύεσ τουσ ϐρουσ «καλϐ» και
«κακϐ».
Να προβληματιςτοϑν ςχετικϊ με την απϐλυτη χρόςη του ενϐσ ό του ϊλλου ϐρου
ςτην καθημερινϐτητϊ μασ.
Να επιχειρηματολογόςουν προςπαθώντασ να υποςτηρύξουν τισ απϐψεισ τουσ.
Να ςχετικοποιόςουν τισ ϋννοιεσ «καλοϑ- κακοϑ».
10

Η τελικό μορφό του παραμυθιοϑ δύνεται ςτο δεϑτερο παρϊρτημα τησ παροϑςασ εργαςύασ.
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ϑμφωνα με τουσ παραπϊνω ςτϐχουσ και με ϐςα προαναφϋραμε,
δημιουργόςαμε τα ερωτόματα που θα παρουςιϊςουμε παρακϊτω αναλυτικϊ,
ςυνοδευϐμενα με τισ πιθανϋσ απαντόςεισ των παιδιών. Οι ερωτόςεισ που
οργανώςαμε όταν επτϊ ςτο ςϑνολϐ τουσ και όταν οι εξόσ:
1) Σι πιςτεύετε ότι εύναι το «καλό» και τι «κακό»; Έχετε κϊποιο
παρϊδειγμα να δώςετε;
Πιθανό απϊντηςη: Το καλό εύναι το ςωςτό. Λϋμε ότι κϊναμε μια καλό πρϊξη ό ότι
αυτόσ ο ϊνθρωποσ εύναι καλόσ.
Το κακό εύναι κϊτι που βλϊπτει τουσ ϊλλουσ. Όταν κϊποιοσ μασ χαλϊει το παιχνύδι
κϊνει κϊτι κακό. Ένασ ϊνθρωποσ που χτυπϊ τουσ ϊλλουσ εύναι κακόσ.
2) Μπορούμε πϊντα να κϊνουμε μόνο καλό η μόνο κακό;
Πιθανό απϊντηςη 1: Πϊντα κϊνουμε το καλό. Αν κϊνουμε κϊτι κακό, το κϊνουμε
κατϊ λϊθοσ ό για να πειρϊξουμε τουσ ϊλλουσ.
Πιθανό απϊντηςη 2: Κϊνουμε μόνο καλό/ μόνο κακό.(μονολεκτικϋσ απαντόςεισ)
3) Τπϊρχει περύπτωςη κϊποια πρϊξη μασ να εύναι καλό αλλϊ και κακό
μαζύ;
Πιθανό απϊντηςη 1: Όχι, θα εύναι μόνο καλό.
Πιθανό απϊντηςη 2: Όχι, θα εύναι μόνο κακό.
Πιθανό απϊντηςη 3: Ναι, μπορεύ να εύναι και καλό και κακό.
4) Αν γνωρύζουμε ότι μια πρϊξη εύναι κακό αλλϊ εμεύσ την κϊνουμε,
για ποιόν λόγο την κϊνουμε;
Πιθανό απϊντηςη 1: Για να πειρϊξουμε τουσ ϊλλουσ.
Πιθανό απϊντηςη 2: Μπορεύ να την κϊνουμε κατϊ λϊθοσ.
Πιθανό απϊντηςη 3: Δεν ξϋρω.
Σο παραπϊνω ερώτημα εύναι πολϑ δϑςκολο να τα αντιληφθοϑν παιδιϊ
μικρόσ ηλικύασ καθώσ η ςκϋψη τουσ δεν εύναι τϐςο ςϑνθετη ϐςο των ενηλύκων.
Αυτϐ εύναι φυςικϐ καθώσ οι εμπειρύεσ και οι γνώςεισ τουσ εύναι πολϑ
λιγϐτερεσ. Προκειμϋνου να κατανοόςουν την ερώτηςη και να μπορϋςουν να
προϊγουν την ςκϋψη τουσ, ςτισ δϑςκολεσ ερωτόςεισ θελόςαμε να δώςουμε
κϊποια βοηθητικϊ παραδεύγματα. Όλα τα παραδεύγματα που επιλϋξαμε
βαςύςτηκαν ςε ϋνα γεγονϐσ- δύλημμα. Η ιςτορύα που χρηςιμοποιόςαμε όταν η
παρακϊτω: « Ϊνασ πατϋρασ μαθαύνει ϐτι το παιδύ του εύναι ϊρρωςτο. Για να
ςωθεύ πρϋπει να πϊρει ϋνα πολϑ ακριβϐ φϊρμακο. Ο πατϋρασ ϐμωσ εύναι πολϑ
φτωχϐσ και το φϊρμακο πολϑ ακριβϐ. Ϊτςι αναγκϊζεται να διαρρόξει ϋνα
φαρμακεύο και να πϊρει το χρόςιμο αυτϐ φϊρμακο για να ςώςει την ζωό του
παιδιοϑ του.»
Διαμορφώνοντασ λοιπϐν ανϊλογα το παραπϊνω γεγονϐσ, θα προςφεϑγαμε
ςτην χρόςη παραδειγμϊτων ςε ϐποιεσ ερωτόςεισ κρύναμε ϐτι όταν απαραύτητο.
Η βοηθητικό αυτό διαδικαςύα, προβλϋψαμε ϐτι θα πρϋπει να πραγματοποιηθεύ
ςε δϑο απϐ τα επτϊ ερωτόματα, τα οπούα όταν τα δυςκολϐτερα. την πρώτη
περύπτωςη, ςτο τϋταρτο ερώτημα, το παρϊδειγμα διαμορφώνεται ωσ εξόσ:
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Ένασ ϊνθρωποσ δεν ϋχει λεφτϊ για να πϊρει ϋνα φϊρμακο που χρειϊζεται το παιδύ
του για να ζόςει και ϋτςι το κλϋβει.
Η πρϊξη που ϋκανε εύναι γνωςτό ςτα παιδιϊ ωσ «κακό» καθώσ τα παιδιϊ ς’
αυτό την ηλικύα γνωρύζουν όδη ϐτι η κλοπό, εύναι κϊτι επιλόψιμο. Ψςτϐςο
ϋπρεπε να ςώςει το παιδύ του, δηλαδό να κϊνει μια πρϊξη καλό. Μετϊ την
χρόςη του παραδεύγματοσ, εύναι πολϑ πιθανϐν τα παιδιϊ να εμπλουτύςουν τισ
απαντόςεισ τουσ. Μια ακϐμα πιθανό απϊντηςη ςτο τϋταρτο ερώτημα εύναι ϐτι,
«κϊνουμε κακϋσ πρϊξεισ, για να βοηθόςουμε τουσ ϊλλουσ».
Η δεϑτερη περύπτωςη ϐπου ςυμπληρώςαμε με παρϊδειγμα όταν η ϋκτη
ερώτηςη, με την οπούα θα αςχοληθοϑμε λύγο παρακϊτω.
5) Αν γνωρύζουμε ότι μια πρϊξη εύναι καλό αλλϊ αποφεύγουμε να την
κϊνουμε, για ποιόν λόγο δεν την κϊνουμε;
Πιθανό απϊντηςη 1: Γιατύ δεν ξϋρουμε ότι εύναι καλό.
Πιθανό απϊντηςη 2: Γιατύ δεν θϋλουμε.
το παραπϊνω ερώτημα εφϐςον τα παιδιϊ αντιμετωπύςουν δυςκολύα ςτο να
δώςουν απϊντηςη, θα χρηςιμοποιόςουμε κϊποια παραδεύγματα απϐ την
καθημερινϐτητα τουσ. Π.χ. Αν κϊποιοσ ςυμμαθητόσ/ ςυμμαθότρια ςασ χρειϊζεται
βοόθεια ςτισ εργαςύεσ που κϊνετε, τον βοηθϊτε; Αν όχι γιατύ.
6) Μπορούμε κϊνοντασ κϊτι καλό να βλϊψουμε κϊποιον και κϊνοντασ
κϊτι κακό να τον βοηθόςουμε;
το παραπϊνω ερώτημα πολϑ πιθανϐν να χρειαςτεύ να δώςουμε κϊποιο
παρϊδειγμα ςτα παιδιϊ για να τα οδηγόςουμε ςε μια πιθανό απϊντηςη. Σο
παρϊδειγμα που θα χρηςιμοποιόςουμε θα ςτηρύζετε ςτην ιςτορύα που
αναφϋραμε παραπϊνω και θα εύναι διαμορφωμϋνο ωσ εξόσ: «Σκεφτεύτε την
προηγούμενη πρϊξη, που αναφϋραμε. Ήταν καλό η κακό; Για ποιόν όταν καλό για
ποιόν κακό;»
Μετϊ την χρόςη του παραδεύγματοσ οι απαντόςεισ που αναμϋνεται να δώςουν
τα παιδιϊ εύναι:
Πιθανό απϊντηςη 1: Η πρϊξη όταν κακό αλλϊ την ϋκανε για να βοηθόςει κϊποιον
ϊλλο.
Πιθανό απϊντηςη 2: Η πρϊξη του δεν όταν κακό γιατύ ϋςωςε το παιδύ του.
Πιθανό απϊντηςη 3: Η πρϊξη του όταν κακό και θα μπορούςε να κϊνει κϊτι ϊλλο
για να βοηθόςει το παιδύ του.
7) Πιςτεύετε πωσ μπορούμε να εύμαςτε πϊντα ςύγουροι πωσ οι πρϊξεισ
μασ εύναι μόνο καλϋσ ό μόνο κακϋσ;
Πιθανό απϊντηςη 1: Ναι, μπορούμε να εύμαςτε ςύγουροι, γιατύ ξϋρουμε πότε μια
πρϊξη εύναι καλό κα πότε εύναι κακό.
Πιθανό απϊντηςη 2: Όχι, μπορεύ μια πρϊξη κακό τελικϊ να εύναι καλό ό μια καλό
τελικϊ να εύναι κακό.
Παρατηρώντασ την
παραπϊνω ερώτηςη εκεύνο που μποροϑμε να
διακρύνουμε εύναι η ϑπαρξη τησ υπερβολόσ. Οι λϋξεισ «πϊντα» και «ςύγουροι»,
προςδύδουν αυτϐ το ςτοιχεύο ςτο τελευταύο ερώτημα. Ψςτϐςο η χρόςη των
ςυγκεκριμϋνων γλωςςικών ϐρων γύνεται ςκϐπιμα. Σα παιδιϊ μικρόσ ηλικύασ
ύςωσ να δυςκολευτοϑν να απαντόςουν ςε μια τϋτοια ερώτηςη αν την δώςουμε
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μια πιο απλό μορφό. Ϊτςι το ςτοιχεύο τησ υπερβολόσ εδώ, θα βοηθόςει ώςτε
να αντιληφθοϑν ϐςο γύνεται πιο καλϊ αυτϐ που αναφϋρεται ςτο ερώτημα.

1.2.4 Η δραςτηριότητα
Μετϊ το διαλογικϐ μϋροσ του πειρϊματοσ, τα παιδιϊ καλοϑνται να
ςυμμετϋχουν ςε μια δραςτηριϐτητα η οπούα θα εύναι ςχετικό με τισ ϋννοιεσ που
προςεγγύςαμε. Η δραςτηριϐτητα όταν ύδια και για τισ δϑο πειραματικϋσ
διαδικαςύεσ επομϋνωσ, ύδια όταν τα υλικϊ και οι οδηγύεσ που δϐθηκαν.
Επιλϋξαμε να κϊνουμε μετϊ την ςυζότηςη μια δραςτηριϐτητα εικαςτικόσ
φϑςεωσ, ατομικό για κϊθε παιδύ. Σα υλικϊ που χρηςιμοποιόθηκαν όταν μϐνο
χρώματα (ϐτι χρώματα προτιμοϑςαν τα παιδιϊ) και κϐλλεσ Α4. Η κϊθε κϐλλα
όταν τςακιςμϋνη ςτην μϋςη οπϐτε ϋτςι δημιουργόςαμε μια νοητό διαχωριςτικό
γραμμό. Εκεύνο που ϋπρεπε να κϊνουν τα παιδιϊ, όταν να ζωγραφύςουν με
ϐποιο τρϐπο όθελαν κϊτι που τα ύδια θεωροϑν καλϐ και κϊτι που θεωροϑν
κακϐ. Κϊθε πλευρϊ τησ κϐλλασ θα αντιςτοιχοϑςε ςε μια ϋννοια. το ϋνα μϋροσ
δηλαδό θα ζωγρϊφιζαν κϊτι που τα ύδια αντιλαμβϊνονται ωσ «καλϐ» και ςτο
ϊλλο μϋροσ κϊτι που αντιλαμβϊνονται ωσ «κακϐ». Ο χρϐνοσ που εύχαν τα
παιδιϊ ςτη διϊθεςη τουσ να ολοκληρώςουν τη ζωγραφιϊ τουσ όταν περύπου 1520 λεπτϊ με περιθώρια επϋκταςησ εφϐςον κρύναμε ϐτι δεν εύχαν προλϊβει να
ολοκληρώςουν τη δραςτηριϐτητα. Σι μασ οδόγηςε ϐμωσ ςτην επιλογό τησ
ςυγκεκριμϋνησ δραςτηριϐτητασ;
Τπόρξαν πολλού λϐγοι που μασ ϋκαναν να προτιμόςουμε την δραςτηριϐτητα
τησ ζωγραφικόσ. Ξεκινώντασ απϐ την αξύα του ιχνογραφόματοσ, μποροϑμε να
παραδεχτοϑμε ϐτι εύναι η βαςικό μορφό ϋκφραςησ του εςωτερικοϑ κϐςμου
του παιδιοϑ. Όπωσ υποςτηρύζει ο Θ. Μπϋλλασ (2000), το ιχνογρϊφημα
«διηγεύται» πϊντα κϊτι, ϋχει μια λειτουργύα αφηγηματικό και μπορεύ να δώςει
ςε εκεύνον που το μελετϊ πολλϋσ πληροφορύεσ για την ψυχικό και κοινωνικό
ςϑςταςη του παιδιοϑ. Εύναι ϋνα μϋςο με το οπούο ϋμμεςα το παιδύ μπορεύ να
μασ δεύξει πωσ κατανοεύ τον κϐςμο αλλϊ και πωσ ερμηνεϑει τισ ςχϋςεισ του
και τισ επαφϋσ του με τουσ ϊλλουσ ανθρώπουσ. Ανϊλογο μόνυμα και ανϊλογη
ερμηνεύα μπορεύ να δεχθεύ και το παιχνύδι του παιδιοϑ. Ψςτϐςο, ϋχει
παρατηρηθεύ ϐτι για διϊφορουσ λϐγουσ το ιχνογρϊφημα υπερϋχει απϐ
εκφραςτικό ϊποψη και ϋτςι χρηςιμοποιεύται περιςςϐτερο ςυχνϊ για
διαγνωςτικοϑσ και ερευνητικοϑσ ςκοποϑσ ςε ςϑγκριςη με το παιχνύδι.
(Widlocher 1972 ςτο, Μπϋλλασ, Θ., 2000: 18).
Σο γεγονϐσ ϐτι κϊθε εργαςύα όταν ατομικό, θα μασ βοηθοϑςε ςτην ςυνϋχεια
να δοϑμε κι εμεύσ με την ςειρϊ μασ, πωσ μπϐρεςαν να αποδώςουν τισ δϑο
ϋννοιεσ τα παιδιϊ μετϊ τη ςυζότηςη. Ακϐμα, ϐπωσ επιβεβαιώνεται απϐ τα
παραπϊνω, η διαδικαςύα τησ ζωγραφικόσ εύναι πολϑ ευχϊριςτη για τα παιδιϊ
και πολϑ οικεύα. Με την ζωγραφικό ωσ επιλογό αντύ ϊλλησ δραςτηριϐτητασ,
υποθϋςαμε ϐτι θα όταν ευκολϐτερο να κατανοόςουν τι ζητϊμε, αποφεϑγοντασ
την παρανϐηςη των κανϐνων. Ϊχοντασ υπ’ ϐψιν μασ ϐλα τα παραπϊνω,
καταλόξαμε ϐτι η ζωγραφικό εύναι μια ιδανικό δραςτηριϐτητα που μποροϑμε
να εφαρμϐςουμε και ςτισ δϑο πειραματικϋσ διαδικαςύεσ.
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1.3 τρατηγικό διεξαγωγόσ του πειρϊματοσ
Προκειμϋνου να εύμαςτε πιο βϋβαιοι ϐτι η διαδικαςύα διεξαγωγόσ θα εύναι
επιτυχημϋνη ϋπρεπε απϐ πριν να ϋχουμε οργανώςει τα βόματα που θα
ακολουθόςουμε, πριν και κατϊ τη διϊρκεια του πειρϊματοσ. Πρώτα απ’ ϐλα
εκεύνο που χρειϊςτηκε να κϊνουμε όταν να βροϑμε διαθϋςιμα νηπιαγωγεύα με
τα οπούα θα ςυνεργαζϐμαςταν για την διεξαγωγό του πειρϊματοσ. Πριν απϐ
την τελικό επύςκεψη μασ, όταν απαραύτητο να ϋχουμε μιλόςει με την
προώςταμϋνη του νηπιαγωγεύου, ώςτε να τησ εξηγόςουμε τον ςκοπϐ τησ
ϋρευνϊσ μασ, τον τρϐπο με τον οπούο θα γύνει, τα μϋςα που θα
χρηςιμοποιηθοϑν και τον χρϐνο που θα χρειαςτεύ να περϊςουμε μαζύ με τα
παιδιϊ. Εφϐςον η νηπιαγωγϐσ ϋδινε την ϋγκριςη τησ θα μποροϑςαμε πλϋον να
ξεκινόςουμε την προετοιμαςύα του πειρϊματοσ.
Αρχικϊ λοιπϐν, όταν αναγκαύο να επιςκεφθοϑμε τισ δϑο ομϊδεσ κϊποια
μϋρα, πριν την πειραματικό διαδικαςύα, για να μϊθουμε τα ονϐματα των
ςυμμετεχϐντων ςτο πεύραμα και για να μασ γνωρύςουν και οι ύδιοι καλϑτερα,
ώςτε την ημϋρα πραγματοπούηςησ του πειρϊματοσ να νιώθουν πιο ϊνετα με
την παρουςύα μασ ςτην τϊξη. Μετϊ την επύςκεψη ςτα δϑο τμόματα, ςειρϊ εύχε
η προςωπικό προετοιμαςύα.
Κϊθε ερευνητόσ, ϐφειλε να γνωρύζει πολϑ καλϊ την ιςτορύα που επρϐκειτο
να αφηγηθεύ ςτα παιδιϊ, ώςτε να μην υπϊρχει πρϐβλημα με την ροό τησ
ανϊγνωςησ. Επύςησ, ϐφειλε να κϊνει ϐλεσ τισ απαραύτητεσ προμόθειεσ για την
διεξαγωγό του πειρϊματοσ. την περύπτωςη τησ δικόσ μασ προετοιμαςύασ,
χρειϊςτηκε να πϊρουμε τα υλικϊ για την δραςτηριϐτητα, δηλαδό χρώματα και
λευκϋσ κϐλλεσ Α4, να εφοδιαςτοϑμε με μαγνητοφωνϊκι για την καταγραφό
τησ ςυζότηςησ αλλϊ και ταμπελϊκια πϊνω ςτα οπούα τα παιδιϊ θα ϋγραφαν τα
ονϐματϊ τουσ, προκειμϋνου να διευκολυνθοϑμε ςτην χρόςη των ονομϊτων,
ςτουσ διαλϐγουσ με τισ δϑο ομϊδεσ.
τη ςυνϋχεια ακολοϑθηςε ο ςχεδιαςμϐσ του πειρϊματοσ. Ϊρεπε δηλαδό, να
προετοιμϊςουμε ϐλα τα ςτϊδια που ςκοπεϑαμε να ακολουθόςουμε κατϊ τη
διϊρκεια του πειρϊματοσ. Αναλυτικϐτερα, ςτον ςχεδιαςμϐ ϋρεπε να ελϋγξουμε
με ποιϐν τρϐπο θα γύνει η ανϊγνωςη ό αφόγηςη τησ ιςτορύασ ςτα παιδιϊ, αν
χρηςιμοποιηθοϑν εποπτικϊ μϋςα ό ϐχι και με ποιϐν τρϐπο θα περϊςουμε απϐ
το παραμϑθι ςτην φιλοςοφικό ςυζότηςη. Περνώντασ ςτην ςυζότηςη θα πρϋπει
να ϋχουμε φτιϊξει ϋνα προςχϋδιο για τον τρϐπο που θα χρηςιμοποιόςουμε για
να απευθϑνουμε τισ ερωτόςεισ ςτουσ ςυνομιλητϋσ, να μελετόςουμε αν θα
χρειαζϐταν να χρηςιμοποιόςουμε παραδεύγματα για κϊποιεσ ερωτόςεισ και ςε
ποιϋσ θα γινϐταν αυτϐ.
Βαςιζϐμενοι ςτουσ προβληματιςμοϑσ αλλϊ και ςτα βόματα που αναφϋραμε
ςτην προηγοϑμενη παρϊγραφο, φτιϊξαμε το παρακϊτω πλϊνο πριν απϐ την
πειραματικό διαδικαςύα:
« Η ϊφιξη μασ ςτο νηπιαγωγεύο θα πραγματοποιηθεύ νωρύσ το πρωύ, γϑρω
ςτισ 8:00-8:20, ώςτε να υποδεχϐμαςτε κϊθε παιδύ που ϋρχεται ςτην τϊξη.
Μϐλισ κϊποιο παιδύ θα καταφτϊνει, θα του δύνουμε ϋνα ταμπελϊκι για να
γρϊφει το ϐνομα μϐνο του, καθώσ εύναι μια διαδικαςύα που προτιμοϑν τα

18

παιδιϊ να κϊνουν χωρύσ βοόθεια. Κατ’ αυτϐ τον τρϐπο θα προςπαθόςουμε να
τουσ κινόςουμε το ενδιαφϋρον για το πεύραμα που θα γύνει ςτη ςυνϋχεια. Οι
πληροφορύεσ που θα δώςουμε ςτα παιδύα πριν τη διεξαγωγό του πειρϊματοσ,
εφϐςον μασ ρωτόςουν, θα εύναι ςυγκεκριμϋνεσ. Θα τουσ αποκαλϑψουμε
δηλαδό ϐτι θα γύνει ανϊγνωςη ενϐσ παραμυθιοϑ και ϐτι θα κϊνουμε μια
κουβϋντα. Δύνοντασ ελϊχιςτεσ πληροφορύεσ ςτα παιδύα θα ϋχουμε την ευκαιρύα
να ακοϑςουμε ϐλεσ τισ ςκϋψεισ, τουσ προβληματιςμοϑσ και τουσ μεταξϑ τουσ
διαλϐγουσ κατϊ την ώρα τησ ςυζότηςησ.
Μετϊ την προετοιμαςύα, κατϊ τισ 9:00 οπϐτε η ομϊδα μαζεϑεται ςτον χώρο
τησ ςυζότηςησ που ονομϊζουμε «γωνιϊ τησ ςυζότηςησ» ό «παρεοϑλα»,θα γύνει
η πρωινό προςευχό και η ρουτύνα των παιδιών. Αυτό την διαδικαςύα μποροϑμε
να τη πραγματοποιόςουμε εμεύσ ό αν θϋλει η νηπιαγωγϐσ τησ τϊξησ. Μϐλισ
τελειώςουμε την πρωινό ρουτύνα θα γύνει η αφόγηςη του παραμυθιοϑ. Δεν θα
χρηςιμοποιηθοϑν ϊλλα εποπτικϊ μϋςα πϋρα απϐ το ύδιο το παραμϑθι καθώσ
εύναι πολϑ πιθανϐ η ομϊδα να επικεντρώςει το ενδιαφϋρον τησ ςε κϊποιο
αντικεύμενο (π.χ. μια κοϑκλα) και ϋτςι να αποςπαςτεύ η προςοχό τησ απϐ το
παραμϑθι και την ςυζότηςη.
Η ανϊγνωςη του παραμυθιοϑ θα διαρκϋςει περύπου 10 λεπτϊ και ςτη
ςυνϋχεια θα ξεκινόςει η ςυζότηςη με την ομϊδα. Σϐτε θα γύνει η ϋναρξη τη
καταγραφόσ με το μαγνητοφωνϊκι11. Για να μπορϋςουμε να ειςϊγουμε ομαλϊ
τα ερωτόματα που ϋχουμε προετοιμϊςει ςτην ςυζότηςό μασ, θα ξεκινόςουμε
αρχικϊ με μια γρόγορη περύληψη του παραμυθιοϑ. Η περύληψη θα γύνει επύςησ
με ερωτόςεισ προσ τα παιδιϊ ώςτε να ςυμμετϋχουν και να μην βαρεθοϑν. Θα
προςπαθόςουμε λοιπϐν αρχικϊ να εντοπύςουμε τουσ όρωεσ και να θυμηθοϑμε
τι όταν εκεύνο που ϋκανε ο καλϐκαρδοσ ϊνθρωποσ τησ ιςτορύασ. Κατϊ την ώρα
τησ αναδιόγηςησ τα παιδιϊ υπολογύζουμε ϐτι θα αναφερθοϑν ςτην γϊτα τησ
ιςτορύασ η οπούα ϋφαγε τα πουλϊκια απϐ την φωλιϊ12. το ςημεύο αυτϐ θα
απευθϑνουμε ςτην ομϊδα την ερώτηςη «κλειδύ» που θα μασ περϊςει απϐ το
παραμϑθι ςτην φιλοςοφικό ςυζότηςη. Θα ρωτόςουμε δηλαδό τα παιδιϊ, αν
θεωροϑν καλό ό κακό την πρϊξη τησ γϊτασ.
Αφοϑ, ακοϑςουμε τισ απαντόςεισ των παιδιών θα μπορϋςουμε να ειςϊγουμε
την πρώτη φιλοςοφικό ερώτηςη η οπούα θα αφορϊ τον οριςμϐ των δϑο
εννοιών ϐπωσ τισ αντιλαμβϊνονται τα ύδια. Επεξηγώντασ τον κϊθε ϐρο με τον
τρϐπο που τον αντιλαμβϊνονται, θα περϊςουμε ςτη ςυνϋχεια ςτισ υπϐλοιπεσ
ερωτόςεισ που αφοροϑν το καλϐ και το κακϐ. Όπωσ ϋχουμε επιςημϊνει
παραπϊνω, ςτα ερωτόματα 4, 5 και 6 αν δοϑμε ϐτι τα παιδιϊ αντιμετωπύζουν
δυςκολύα ςτην κατανϐηςη τησ ερώτηςησ, θα ειςϊγουμε κϊποια ενδεικτικϊ
παραδεύγματα για να μπορϋςουμε να προϊγουμε την ςκϋψη τουσ. Επύςησ αν
κϊποιο ερώτημα δεν απαντηθεύ αμϋςωσ, καλϐ θα εύναι να περϊςουμε ςε
επϐμενο και ςτο τϋλοσ να επανϋλθουμε ς’ αυτϐ που δεν ϋχει αναλυθεύ. Οι λϐγοι
για τουσ οπούουσ θα προτιμόςουμε τον παραπϊνω ευϋλικτϐ δρϐμο ςτη
11

Τειηθά ην καγλεηνθσλάθη ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ήδε από ηελ αλάγλσζε ηνπ παξακπζηνύ αιιά ε
απνκαγλεηνθώλεζε μεθίλεζε όπσο είρακε πξνγξακκαηίζεη από ηελ έλαξμε ηνπ δηαιόγνπ. Θεσξήζακε
όηη ήηαλ θαιύηεξν λα γίλεη από ηελ αξρή ε θαηαγξαθή γηα πξαθηηθνύο ιόγνπο όπσο, λα κελ ράζνπκε
ηελ πξνζνρή ησλ παηδηώλ κέρξη λα ξπζκίζνπκε ην mp3, λα ειέγμνπκε όηη γίλεηαη ζίγνπξα ε
θαηαγξαθή ησλ δηαιόγσλ θιπ.
12
Έρνπκε δεη παξαπάλσ ηελ πεξίιεςε ηεο ηζηνξίαο,(θεθ. 1, ζει. 12).
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ςυζότηςη μασ εύναι αφ’ ενϐσ για να μην προκαλϋςουμε τον εκνευριςμϐ των
παιδιών επιμϋνοντασ ςτην απϊντηςη μιασ ςυγκεκριμϋνησ ερώτηςησ και αφ’
ετϋρου, γιατύ η απϊντηςη ϊλλων ερωτόςεων μπορεύ να τα βοηθόςει να
ακολουθόςουν ϋναν διαφορετικϐ τρϐπο ςκϋψησ ό να πϊρουν τισ απαραύτητεσ
πληροφορύεσ ώςτε να αςχοληθοϑν με την ερώτηςη που πρωτϑτερα δεν
μπϐρεςαν να απαντόςουν.
Σελειώνοντασ με την ςυζότηςη, η οπούα δεν πρϋπει να κρατόςει πϊνω απϐ
20-30 λεπτϊ (πρϋπει να λϊβουμε υπ’ ϐψιν μασ ϐτι τα παιδιϊ δεν μποροϑν να
καθύςουν για πολϑ ώρα χωρύσ να κϊνουν κϊποια κινητικό δραςτηριϐτητα), θα
παρουςιϊςουμε ςτα παιδιϊ τα υλικϊ που τουσ ϋχουμε φϋρει. Θα ρωτόςουμε
αρχικϊ αν μποροϑν να μαντϋψουν τι μπορεύ να ζητόςουμε να κϊνουν με τα
υλικϊ που βλϋπουν, ϋτςι ώςτε η ειςαγωγό ςτη δραςτηριϐτητα να ϋχει ϋναν πιο
παιγνιώδη τρϐπο. Αν τα παιδιϊ δεν μπορϋςουν να απαντόςουν εϑκολα θα τα
βοηθόςω να «μαντϋψουν». Θα τουσ δοθοϑν οι απαραύτητεσ οδηγύεσ και θα τισ
επαναλϊβουμε ϐλοι μαζύ, προκειμϋνου να αποφϑγουμε κϊθε περύπτωςη
παρανϐηςησ. Σα παιδιϊ θα καθύςουν ςτα τραπεζϊκια τησ τϊξησ και εκεύ θα
τουσ μοιρϊςουμε τα χρώματα και μια κϐλλα Α4. Παρακολουθώντασ την
πορεύα τησ δραςτηριϐτητασ, θα δώςουμε ςτα παιδιϊ απϐ 15-20 λεπτϊ για να
την ολοκληρώςουν. τη ςυνϋχεια θα μαζευτοϑμε ξανϊ ςτον χώρο τησ
παρεοϑλασ, για να μασ εξηγόςουν ακριβώσ τι ϋχουν φτιϊξει. Ο διϊλογοσ αυτϐσ
επύςησ θα μαγνητοφωνηθεύ, καθώσ εύναι πιθανϐ να πϊρουμε κι ϊλλεσ χρόςιμεσ
πληροφορύεσ για το πεύραμϊ μασ. Μϐλισ τα παιδιϊ παρουςιϊςουν τα
ιχνογραφόματα τουσ, θα τα ευχαριςτόςουμε για την ςυνεργαςύα και θα
αποχωρόςουμε απϐ την τϊξη».
Ο παραπϊνω ςχεδιαςμϐσ αποτελεύ το πλαύςιο γϑρω απϐ το οπούο
προςπαθόςαμε να κινηθοϑμε κατϊ την διεξαγωγό του πειρϊματοσ. το
επϐμενο κεφϊλαιο θα μπορϋςουμε να δοϑμε το πεύραμα ϐπωσ
πραγματοποιόθηκε, μϋςα απϐ τουσ απομαγνητοφωνημϋνουσ διαλϐγουσ και τον
ςχολιαςμϐ των δραςτηριοτότων.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2Ο
ΔΙΕΞΑΓΨΓΗ ΣΟΤ ΠΕΙΡΑΜΑΣΟ
το κεφϊλαιο αυτϐ θα δοϑμε αναλυτικϊ ϐλη την πειραματικό διαδικαςύα.
Αρχικϊ θα αναφερθοϑμε ςτον πληθυςμϐ ο οπούοσ αποτϋλεςε το δεύγμα και ςτα
μϋςα ςυλλογόσ των δεδομϋνων. Οι ενϐτητεσ αυτϋσ θα εύναι κοινϋσ για τα δυο
πειρϊματα. τη ςυνϋχεια, θα παρουςιαςτεύ και θα ςχολιαςτεύ η διεξαγωγό τησ
προγραμματιςμϋνησ δραςτηριϐτητασ, χωριςτϊ για κϊθε ϋνα. το κεφϊλαιο αυτϐ
θα παρατεθοϑν επύςησ οι απομαγνητοφωνημϋνοι διϊλογοι.

2.1 Δεύγμα του πειρϊματοσ
Ο ςυνολικϐσ πληθυςμϐσ που ςυμμετεύχε και ςτα δϑο πειρϊματα όταν 36
παιδιϊ, ηλικύασ 4-6 ετών. Η επιλογό του δεύγματοσ ϋγινε τυχαύα και
ςυμπεριλϊμβανε νόπια των νηπιαγωγεύων τησ πϐλησ του Ρεθϑμνου.
υγκεκριμϋνα τον πληθυςμϐ του δεύγματοσ αποτελοϑςαν παιδιϊ που φοιτοϑν
ςτο νηπιαγωγεύο Μυςςιρύων, ςε προαςτιακό περιοχό τησ πϐλησ.
το πρώτο πεύραμα ςυμμετεύχαν τα παιδιϊ του «κλαςςικοϑ» τμόματοσ του
νηπιαγωγεύου. Σο «κλαςςικϐ» τμόμα αποτελεύται απϐ 16 παιδιϊ εκ των οπούων
τα 15 εύναι νόπια και το ϋνα προνόπιο. Απϐ την ομϊδα τα μιςϊ εύναι αγϐρια και
τα ϊλλα μιςϊ κορύτςια. Η πλειοψηφύα των παιδιών ϋχουν ελληνικό καταγωγό με
εξαύρεςη την ϑπαρξη δϑο αλλοδαπών τα οπούα μιλοϑν και καταλαβαύνουν την
ελληνικό γλώςςα ϊψογα.
το δεϑτερο πεύραμα ο πληθυςμϐσ του δεύγματοσ όταν αρκετϊ μεγαλϑτεροσ.
την ομϊδα εύχε προγραμματιςτεύ να ςυμμετϋχουν μϐνο τα παιδιϊ του πρώτου
ολοόμερου τμόματοσ του νηπιαγωγεύου, αλλϊ λϐγω τησ απουςύασ μιασ
εκπαιδευτικοϑ, ςτο τμόμα εντϊχθηκαν και μερικϊ παιδιϊ απϐ το τμόμα
προνηπύων του νηπιαγωγεύου. υγκεκριμϋνα λοιπϐν, τα δεύγμα αποτϋλεςαν τα 17
παιδιϊ του πρώτου ολοόμερου τμόματοσ, ϐπου εύναι ϐλα νόπια με εξαύρεςη ϋνα
προνόπιο, μαζύ με 3 παιδιϊ του τμόματοσ των προνηπύων. την ομϊδα των 22
παιδιών, τα 10 όταν αγϐρια και τα 12 κορύτςια. Απϐ τα παιδιϊ 18 όταν ελληνικόσ
καταγωγόσ και 4 αλλοδαπϊ. Απϐ τα αλλοδαπϊ τα 3 παιδιϊ κατανοοϑςαν και
μιλοϑςαν την γλώςςα ϊψογα, ενώ ϋνα αντιμετώπιζε μεγϊλη δυςκολύα και ςτην
κατανϐηςη αλλϊ και ςτη χρόςη τησ ελληνικόσ γλώςςασ.

2.2 Μϋςα ςυλλογόσ δεδομϋνων
το προηγοϑμενο κεφϊλαιο μιλόςαμε εκτενώσ για το παραμϑθι που
χρηςιμοποιόθηκε για τισ δϑο πειραματικϋσ διαδικαςύεσ. Σο λαώκϐ παραμϑθι «Ο
καλϐκαρδοσ αφελόσ», όταν το πρώτο μϋςο το οπούο χρηςιμοποιόςαμε ώςτε να
δώςουμε το ερϋθιςμα ϋναρξησ του διαλϐγου με τα παιδιϊ. Ο διϊλογοσ αυτϐσ,
ϐπωσ εύναι επύςησ γνωςτϐ, βαςύςτηκε ςε κϊποιεσ ερωτόςεισ φιλοςοφικόσ
φϑςεωσ που εύχαμε ετοιμϊςει για την πειραματικό ομϊδα. Οι απαντόςεισ των
ερωτόςεων και γενικϐτερα ϐλοσ ο διϊλογοσ που αναπτϑχθηκε μεταξϑ των
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παιδιών και μεταξϑ των παιδιών και εμϊσ, καταγρϊφηκε με ϋνα μαγνητοφωνϊκι
τϑπου mp3.
Ϊνα ϊλλο μϋςω ςυλλογόσ πληροφοριών αποτϋλεςαν τα ιχνογραφόματα, τα
οπούα προόλθαν απϐ την προγραμματιςμϋνη δραςτηριϐτητα ζωγραφικόσ που
ακολοϑθηςε μετϊ τον διϊλογο. Για να μπορϋςουμε να κϊνουμε μια πιο
προςεγμϋνη και αναλυτικό προςϋγγιςη των πειραμϊτων αλλϊ και να προβοϑμε
ςτην αξιολϐγηςη και την ςϑγκριςη των δϑο ερευνών, απομαγνητοφωνόςαμε
τουσ διαλϐγουσ τουσ οπούουσ και παραθϋτουμε ς’ αυτϐ το κεφϊλαιο ενώ
χρηςιμοποιόςαμε και τισ ζωγραφιϋσ που ϋφτιαξαν οι δϑο ομϊδεσ.

2.3 Προετοιμαςύα πειραματικόσ διαδικαςύασ
Για την πραγματοπούηςη των πειραμϊτων ςτο νηπιαγωγεύο Μυςςιρύων
χρειϊςτηκε αρχικϊ να επικοινωνόςουμε με την προώςταμϋνη του νηπιαγωγεύου
ώςτε να μασ δώςει την ϋγκριςη πραγματοπούηςησ τουσ. Ϊπειτα απϐ την
τηλεφωνικό επικοινωνύα, πραγματοποιόςαμε μια ςυνϊντηςη μαζύ τησ κατϊ την
οπούα τησ εξηγόςαμε τον ςκοπϐ που εύχε η διαδικαςύα και τον χρϐνο που θα
χρειαζϐμαςταν για την πραγματοπούηςη τησ. Κατϐπιν τησ ϋγκριςησ που μασ
δϐθηκε, μιλόςαμε για λύγο με τα παιδιϊ ώςτε να ϋχουμε μια πρώτη επαφό και να
υπϊρξει αμοιβαύα εξοικεύωςη. Η πειραματικό διαδικαςύα δεν ξεκύνηςε την ύδια
μϋρα, αλλϊ πραγματοποιόθηκε ςε δυο ςυνεδρύεσ. Ϊτςι, το πεύραμα ςτη μια
ομϊδα πραγματοποιόθηκε ςτισ 17 Υεβρουαρύου 2010 κατϊ την πρώτη διδακτικό
ώρα, ενώ το δεϑτερο ακριβώσ μια εβδομϊδα αργϐτερα (24 Υεβρουαρύου 2010
κατϊ την πρώτη διδακτικό ώρα).

2.4.1 Περιγραφό πρώτησ πειραματικόσ προςπϊθειασ
Όπωσ προαναφϋρθηκε η πρώτη ερευνητικό προςπϊθεια πραγματοποιόθηκε
ςτισ 17 Υεβρουαρύου 2010. Βρεθόκαμε ςτον χώρο του νηπιαγωγεύου γϑρω ςτισ
8:15 και αρχύςαμε την ςυνομιλύα με τα παιδιϊ. Σουσ δώςαμε αρχικϊ κϊποια
αυτοκϐλλητα ταμπελϊκια για να γρϊψουν τα ονϐματϊ τουσ ενώ ςτη ςυνϋχεια
μασ ϋκαναν διϊφορεσ ερωτόςεισ ϐπωσ, για ποιϐν λϐγο γρϊφουμε τα ονϐματα
ςτα ταμπελϊκια και τι πρϐκειται να γύνει. Η απϊντηςη που δϐθηκε όταν πωσ θα
διαβϊζαμε ϋνα ωραύο παραμϑθι ςτην γωνιϊ τησ «παρεοϑλασ», θα ςυζητοϑςαμε
και θα ζωγραφύζαμε.
Μετϊ την πρωινό ρουτύνα των παιδιών, ξεκύνηςε η ανϊγνωςη του παραμυθιοϑ.
Σα παιδιϊ καθ’ ϐλη τη διϊρκεια τησ αφόγηςησ όταν αρκετϊ όρεμα. Πολϑ λύγεσ
φορϋσ παρενϋβηςαν προκειμϋνου να τουσ διευκρινύςω κϊποια πρϊγματα, ό για
να κϊνουν κϊποια παρατόρηςη. Μετϊ την ανϊγνωςη του παραμυθιοϑ τα παιδιϊ
εύχαν αναςτατωθεύ αρκετϊ και μιλοϑςαν μεταξϑ τουσ. Περιςςϐτερο τα
αναςτϊτωνε ϋνασ ςυμμαθητόσ τουσ ο οπούοσ δεν όταν καθϐλου όρεμοσ και
ςυνεργϊςιμοσ. ηκωνϐταν ςυνεχώσ απϐ την θϋςη του, δεν ϊκουγε τισ οδηγύεσ
μιλοϑςε πολϑ δυνατϊ και ζητοϑςε επύμονα να του διαβϊςουμε ϋνα ςυγκεκριμϋνο
παραμϑθι. Σελικϊ η ςυζότηςη ξεκινϊει λύγα λεπτϊ μετϊ την ανϊγνωςη τησ
ιςτορύασ. Ξεκινόςαμε παρατηρώντασ τισ εικϐνεσ και κϊνοντασ μια προςπϊθεια
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για να θυμηθοϑμε το παραμϑθι. τη ςυνϋχεια ειςϊγονται οι φιλοςοφικϋσ
ερωτόςεισ, παύρνοντασ ωσ αφορμό το παραμϑθι. Η ερώτηςη που οδόγηςε τα
παιδιϊ απϐ το παραμϑθι ςτισ ερωτόςεισ όταν η ύδια που εύχαμε ορύςει και ςτο
προςχϋδιο του πειρϊματοσ. Τπενθυμύζουμε ϐτι όταν η εξόσ: «Σελικϊ εςεύσ τι
λϋτε, όταν καλϐ ό κακϐ αυτϐ που ϋκανε η γϊτα και ϋφαγε το ποντύκι;….». ϋτςι
ξεκινϊει μια πρώτη προςπϊθεια φιλοςοφικόσ ςυζότηςησ. Σα παιδιϊ ϋντονα
επηρεαςμϋνα απϐ την γϊτα που υπόρχε μϋςα ςτην ιςτορύα, οδηγοϑν ςυνεχώσ την
ςυζότηςη ςτα ζώα, με αποτϋλεςμα να δυςκολευϐμαςτε πολϑ να τα οδηγόςουμε
ςτισ ερωτόςεισ που ςκοπεϑαμε να τουσ απευθϑνουμε.
Μϋςω των δικών τουσ ενδιαφερϐντων, διαμορφώςαμε τισ ερωτόςεισ με
τϋτοιο τρϐπο ώςτε να προςπαθόςουν να μασ δώςουν κϊποιεσ απαντόςεισ. ε
κϊποιεσ περιπτώςεισ δϐθηκαν απαντόςεισ ενώ το θετικϐ με την ςυγκεκριμϋνη
ομϊδα όταν ϐτι χρηςιμοποιοϑςε ςυχνϊ επιχειρόματα για την τεκμηρύωςη τουσ.
Ψςτϐςο, τα παιδιϊ δεν όταν πϊντα ςε θϋςη να δώςουν απϊντηςη ςτα ερωτόματα
και ςυχνϊ μπερδεϑονταν. ε αυτϋσ τισ περιπτώςεισ, καλϐ θα όταν να εύχαν
χρηςιμοποιηθεύ κϊποια παραδεύγματα απϐ την μεριϊ μασ, ώςτε να βοηθόςουμε
τα παιδιϊ, πρϊγμα το οπούο δεν ϋγινε.
Μετϊ τη λόξη τησ ςυζότηςησ, δϐθηκαν οδηγύεσ ςτα παιδιϊ για τη
δραςτηριϐτητα τησ ζωγραφικόσ. Αφοϑ τισ επαναλϊβαμε μαζύ για να εύμαςτε
βϋβαιοι ϐτι ϋχουν κατανοόςει τι ακριβώσ πρϋπει να κϊνουν. Σα νόπια εύχαν
περύπου 15-20 λεπτϊ για να φτιϊξουν την ζωγραφιϊ τουσ. Αφοϑ ολοκλόρωςαν
ϐλοι την δραςτηριϐτητα, μαζευτόκαμε ξανϊ ςτην γωνιϊ τησ ςυζότηςησ για να
γύνει παρουςύαςη των ιχνογραφημϊτων. Σα παιδιϊ παρουςύαςαν τισ ζωγραφιϋσ
τουσ και ονϐμαςαν το «καλϐ» και το «κακϐ» πϊνω ςτο ϋργο τουσ. Ϊτςι,
ολοκληρώθηκε η πρώτη ερευνητικό προςπϊθεια.

2.4.2 χολιαςμόσ δραςτηριότητασ πρώτου πειρϊματοσ
Ο διϊλογοσ τησ πρώτησ ερευνητικόσ προςπϊθειασ, ϐπωσ θα μπορϋςουμε να
παρατηρόςουμε και ςτην επϐμενη ενϐτητα ςυνεχώσ ςτρεφϐταν ςτα ζώα. Σα
παιδιϊ την περιςςϐτερη ώρα μιλοϑςαν γι’ αυτϊ. άςωσ το γεγονϐσ ϐτι ςτο
παραμϑθι υπόρχε μεγϊλη ςυμμετοχό των ζώων, να επηρϋαςε την ομϊδα ςτη
ςυζότηςη. Σο ύδιο μπορϋςαμε να παρατηρόςουμε και ςτισ ζωγραφιϋσ που μασ
ϋδωςαν τα παιδιϊ. Σα περιςςϐτερα θϋματα ϋχουν κϊποιο ζώο και κυρύωσ απϐ
αυτϊ που εύδαμε ςτην ιςτορύα. την πλειοψηφύα των ιχνογραφημϊτων υπϊρχουν
γϊτεσ και ποντύκια τα οπούα ϐμωσ ϋχουν ςυνδυαςτεύ με την κουβϋντα που εύχε
προηγηθεύ τησ δραςτηριϐτητασ. Ενώ δηλαδό τα παιδιϊ ζωγρϊφιζαν ςυνεχώσ
ζώα, ϋφτιαχναν μια «κακύα γϊτα» ό ϋναν «καλϐ ςκϑλο». Ακϐμα ϐπωσ εύδαμε απϐ
την περιγραφό που ϋδωςαν ςτα ϋργα τουσ, τα παιδιϊ δεν ζωγρϊφιςαν απλϊ μια
εικϐνα αλλϊ πολλϊ απ’ αυτϊ μπόκαν ςτη διαδικαςύα να φανταςτοϑν μια καλό ό
μια κακιϊ πρϊξη και να την αποδώςουν ςτο χαρτύ. τισ ζωγραφιϋσ ακϐμα
παρατηρόςαμε ϐτι υπόρχαν περιπτώςεισ ϐπου ζωγρϊφιςαν κϊτι που
αντιπροςώπευε μϐνο την μια απϐ τισ δυο ϋννοιεσ. Φρηςιμοπούηςαν δηλαδό
ολϐκληρο το χαρτύ για να ςχεδιϊςουν μια «καλό» ό μια «κακό» εικϐνα. ε
γενικϋσ γραμμϋσ, μποροϑμε να ποϑμε ϐτι τα παιδιϊ κατϊλαβαν το θϋμα που θα
εύχε η δραςτηριϐτητα και η διαδικαςύα αυτό τουσ όταν αρκετϊ ευχϊριςτη.
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Κϊποια ζωγρϊφιςαν θϋματα απϐ το ύδιο το παραμϑθι και ϊλλα ϐχι, ϊλλα
ζωγρϊφιςαν ζώα ενώ ςε ϊλλεσ ζωγραφιϋσ δεν παρατηρόθηκε η παρουςύα ζώων.
Ϊνα ακϐμα χαρακτηριςτικϐ ϐλων των ϋργων των παιδιών αποτελεύ η επιλογό
των χρωμϊτων. Σο «κακϐ» ςηματοδοτόθηκε κυρύωσ με μαϑρο και γκρι, ςε
ςυνδυαςμϐ με χρώματα που κϊνουν ϋντονη αντύθεςη ϐπωσ κϐκκινο, κύτρινο και
πορτοκαλύ. Αντύθετα ςτην εικϐνα του «καλοϑ», χρηςιμοποιόθηκαν απαλϊ και
ζωντανϊ χρώματα ϐπωσ, ροζ, λαχανύ, κύτρινο και γαλϊζιο. το τϋλοσ τησ
εργαςύασ(βλϋπε παρϊρτημα) παρατύθενται κϊποιεσ ζωγραφιϋσ των παιδιών,
ϐπου οι αντιθϋςεισ μεταξϑ του «καλοϑ» και του «κακοϑ», εύναι πολϑ ϋντονεσ13

2.4.3 Απομαγνητοφώνηςη διαλόγου πρώτου πειρϊματοσ
Μετϊ την ανϊγνωςη του παραμυθιού, τα παιδιϊ εύναι λύγο ανόςυχα και η
ςυζότηςη ϊργηςε να ξεκινόςει. Τα νόπια τελικϊ ηρεμούν και ϋτςι ξεκινϊμε την
ςυνομιλύα. Η προςπϊθεια τησ φιλοςοφικό ςυζότηςησ ξεκινϊει ςτο 11’ λεπτό τησ
ηχογρϊφηςησ.
ΕΓΨ: Σελικϊ εςεύσ τι λϋτε, όταν καλϐ ό κακϐ αυτϐ που ϋκανε η γϊτα και ϋφαγε
το ποντύκι;
ΝΗΠΙΟ: Κακϐ!
ΝΗΠΙΟ: Ε κακϐ τι να ‘τανε!
ΕΓΨ: Εγώ θϋλω χερϊκια…για να μου πει η Μαρύα. Για να μου πει η Μαρύα, ότανε
τελικϊ καλϐ ό κακϐ που ϋφαγε το ποντύκι;
ΝΗΠΙΟ: Κακϐ.
ΕΓΨ: Ϋταν κακϐ λεσ εςϑ; Εύναι κϊποιοσ που να πιςτεϑει ϐτι όταν καλϐ που
ϋφαγε το ποντύκι;
ΝΗΠΙΟ: Ναι καλϐ!
ΝΗΠΙΟ (ϊλλο): Σι λεσ μωρϋ, καλϐ όταν;
Τα παιδιϊ αναςτατώνονται λιγϊκι και αρχύζουν να ςυζητούν μεταξύ τουσ, ώςπου
τουσ απευθύνω την πρώτη φιλοςοφικό ερώτηςη ςχετικϊ με την ερμηνεύα των όρων
«καλό-κακό».
ΕΓΨ: Να ρωτόςω εγώ κϊτι ϊλλο; Σϐςη ώρα λϋμε καλϐ και κακϐ….
ΝΗΠΙΟ: Και καλϐκακο!!!
ΝΗΠΙΟ (ϊλλο): Καλϐκαρδο!
ΕΓΨ:… κι εγώ δεν ξϋρω τι ςημαύνει οϑτε το ϋνα, οϑτε το ϊλλο…
Τα παιδιϊ επηρεαςμϋνα από την ιςτορύα που τουσ ϋχω αφηγηθεύ νωρύτερα αρχύζουν
να μου λϋνε για τα φαγητϊ του παραμυθιού και προςπαθώ να επαναφϋρω το θϋμα,
αφού πρώτα ςυζητϊμε λύγο όςα μου λϋνε, προκειμϋνου να επιςτρϋψουμε ςτη
ςυζότηςη πιο όρεμα. Μετϊ από αυτό τον ςύντομο διϊλογο προςπαθώ να ςυνεχύςω
την φιλοςοφικό ςυζότηςη με τα παιδιϊ.

13

Βιέπε παξάξηεκα 2, ζει.71
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ΕΓΨ: Ϊκανα ϐμωσ μια ερώτηςη και δεν μου απαντόςατε ακϐμα…
ΝΗΠΙΟ: Σι;
ΕΓΨ: Κι εγώ ϋχω μεύνει με την απορύα.
ΝΗΠΙΟ: Σι ερώτηςη;
ΕΓΨ: Αφοϑ δεν την ϊκουςεσ μϊλλον ε;
ΝΗΠΙΟ: Η γϊτα όταν κακό και μαϑρη!
ΕΓΨ: Ϋταν κακό και μαϑρη;… Λοιπϐν εύπα πριν… ϐταν λϋμε ϐτι «αυτϐσ εύναι
κακϐσ» ό «αυτϐ εύναι κακϐ, μην το κϊνεισ», τι μπορεύ να ςημαύνει;
ΝΗΠΙΟ: …ό αυτϐσ εύναι γατϐπαρδοσ….!!!
ΝΗΠΙΟ (ϊλλο): … Εύχαμε κι εμεύσ ϋνα γατϊκι ςτο ςπύτι…
ΝΗΠΙΟ: αυτό όταν αγριϐγατα!
ΕΓΨ: Γι’ αυτϐ λεσ να όταν κακύα;
ΝΗΠΙΟ: Εγώ….
Τα παιδιϊ αρχύζουν να μιλϊνε όλα μαζύ και να κϊνουν φαςαρύα με αποτϋλεςμα να
μην καταλαβαύνω τι λϋνε.
ΕΓΨ: Παιδιϊ μα δεν μου ςηκώνετε χερϊκι και δεν μπορώ να ςασ ακοϑςω ϐλουσ
μαζύ!
ΝΗΠΙΟ: Τπϊρχουν αγριϐγατεσ!
ΝΗΠΙΟ (ϊλλο): δεν υπϊρχουν!
ΕΓΨ: Ψραύα να απαντόςουμε ςτον Υύλιππο; Οι αγριϐγατεσ υπϊρχουν που λϋει ο
Υύλιπποσ αλλϊ εύναι ςε ϊλλα μϋρη.
ΝΗΠΙΟ: Εμεύσ ϋχουμε αγριϐγατα.
Τα παιδιϊ αρχύζουν αυτό την φορϊ να μιλούν για τα ζώα και δεν ςυμμετϋχουν ςτη
ςυζότηςη που προςπαθώ να τα οδηγόςω.
ΕΓΨ: Ϊφυγε πϊλι η ηςυχύα. Δεν κϊνετε καθϐλου ηςυχύα και εγώ νϐμιζα ϐτι εύςτε
καλϊ παιδιϊ …που εύναι τα καλϊ παιδιϊ που όξερα εγώ;
ΝΗΠΙΟ: εγώ πϊντωσ δεν ϋχω μιλόςει καθϐλου!
ΕΓΨ: Ξϋρω εγώ ποια παιδϊκια μιλϊνε, τα ακοϑω! Λοιπϐν, για να μου πει η Ελϋνη,
λϋμε ϐτι «αυτϐ εύναι καλϐ, πρϋπει να το κϊνουμε» ό « αυτϐ το φαγητϐ εύναι
καλϐ». Σι ςημαύνει καλϐ; Ξϋρετε ϊλλη λεξοϑλα να μου πεύτε τι ςημαύνει καλϐ;
ΝΗΠΙΟ: Καλϐκαρδοσ!
ΕΓΨ: Καλϐκαρδοσ μασ λϋει ο Υύλιπποσ!
ΝΗΠΙΟ: Καλϐκαρδοσ λϑκοσ!
ΕΓΨ: Ωλλη λεξοϑλα; Αααα, καλϐκαρδοσ λϑκοσ!
ΝΗΠΙΟ: ϋλα τώρα κυρύα, να ςου δεύξω ϋνα παραμϑθι!
ΕΓΨ: Μετϊ, τι εύναι; Σο παραμϑθι τι λϋει;
ΝΗΠΙΟ: Ο καλϐκαρδοσ λϑκοσ!
ΕΓΨ: Ο καλϐκαρδοσ λϑκοσ; Σο ξϋρω, το ϋχω διαβϊςει. Σι ςημαύνει ϐταν λϋμε ϐτι
«αυτϐ εύναι κακϐ» ό «αυτϐ εύναι καλϐ, να το κϊνουμε».
ΝΗΠΙΟ: Ψραύα…
ΕΓΨ: « Αυτϐ εύναι καλϐ να το τρώμε…». Σι ςημαύνει η λεξοϑλα αυτό;
ΝΗΠΙΟ: Ααααα, το ξϋρω αλλϊ δεν το λϋω…!
ΝΗΠΙΟ: ξϋρετε ϊλλη λεξοϑλα να μου πεύτε για το καλϐ και το κακϐ;
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ΕΓΨ: Για πεσ μου Ειρόνη.
ΝΗΠΙΟ: «Εύςαι καλϊ….»
ΕΓΨ: « Εύςαι καλϊ», λϋμε «εύςαι καλϊ…»
ΝΗΠΙΟ: Ναι καλϊ εύμαι…!!!
ΝΗΠΙΟ (ϊλλο): Δεν εύμαι καλϊ!
ΝΗΠΙΟ (ϊλλο): Λϋμε.. «κϊνεισ κϊτι καλϐ».
ΕΓΨ: «Κϊνεισ κϊτι καλϐ!» γιατύ το λϋμε αυτϐ;
ΝΗΠΙΟ: «Δεν εύςαι καλϊ»…
ΕΓΨ: «Δεν εύςαι καλϊ…»
ΝΗΠΙΟ: Πασ καλϊ;
ΕΓΨ: (γελώντασ) «Πασ καλϊ…» Ψραύα, ϊρα το χρηςιμοποιοϑμε ςυνϋχεια.
ΝΗΠΙΟ: «Δεν πϊσ καλϊ».
ΕΓΨ: Πολϑ ωραύα…δηλαδό μου λϋτε τώρα παραδεύγματα για το «καλϐσ», πολϑ
ωραύα και με το «κακϐσ»;
ΝΗΠΙΟ: «Κϊνεισ κϊτι κακϐ!»
ΕΓΨ: «Κϊνεισ κϊτι κακϐ!» δηλαδό…;
ΝΗΠΙΟ: Κακϐκαρδοσ λϑκοσ!
ΕΓΨ: Κακϐκαρδοσ λϑκοσ;
……….(γύνεται θϐρυβοσ)………
ΕΓΨ: Σο ξϋρετε ϐτι ϊμα μιλϊτε ϐλοι μαζύ, εδώ πϋρα δεν θα καταλαβαύνουμε
καθϐλου ποιοσ μιλϊει; Θϋλει να μου πει η Εμμανουϋλλα, που δεν μου μιλϊει
καθϐλου; Δεν ϋχει πει τύποτα….
ΝΗΠΙΟ: Υοβϊται!!!
ΕΓΨ: Δεν φοβϊται καλϋ ό μπορεύ να φοβϊται εςϊσ που φωνϊζετε ϐλη την ώρα…
ΝΗΠΙΟ: Υοβητςιϊρα!
ΕΓΨ: δεν εύναι φοβητςιϊρα! Απλϊ κϊνει την πιο πολϑ ηςυχύα απ’ ϐλουσ…να αυτό
η μεριϊ και αυτό η μεριϊ εύναι πολϑ όςυχη!
(τα νόπια μιλϊνε μεταξϑ τουσ…)
ΕΓΨ: Για ϋλα ταϑρο…να ακοϑςουμε τον ταϑρο; Για ϋλα!
ΝΗΠΙΟ: Ε, κυρύα, εγώ ϋχω ϋνα ςκϑλο που εύναι πιο μεγϊλοσ!
ΕΓΨ: Και εύναι καλϐσ ό κακϐσ;
ΝΗΠΙΟ: Εύναι καλϐσ, εύναι μαϑροσ αλλϊ εύναι μεγϊλοσ.
ΝΗΠΙΟ(ϊλλο): Εύναι λϑκοσ!
ΝΗΠΙΟ(ϊλλο): Κυρύα εγώ τουσ αγαπϊω τουσ ςκϑλουσ!
(τα νόπια μιλϊνε ϐλα μαζύ…)
ΕΓΨ: Ακοϑςατε τι εύπε ο Υύλιπποσ;
ΝΗΠΙΟ: Ο ταϑροσ!!!
ΕΓΨ: ο Υύλιπποσ το εύπε. Δεν τουσ αγαπϊει λϋει τουσ ςκϑλουσ γιατύ δαγκώνουν.
Εύναι καλϐ ό κακϐ αυτϐ δηλαδό;
ΝΗΠΙΑ: κακϐ…
ΕΓΨ: Εύναι κακϐ.
ΝΗΠΙΟ: γιατύ….
(τα παιδιϊ μιλϊνε μεταξϑ τουσ για τα κατοικύδια που ϋχουν και γύνεται αρκετό
φαςαρύα)
ΕΓΨ: Υαςαρύα..!!! Αλϋξανδρε..;
ΝΗΠΙΟ: Κυρύα ο δικϐσ μου (ςκϑλοσ) όταν μεγϊλοσ, αλλϊ ϋχει χαθεύ.
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ΕΓΨ: Εύναι μεγϊλοσ και ϋχει χαθεύ;
ΝΗΠΙΟ: Ναι.
ΕΓΨ: Και όταν καλϐσ;
ΝΗΠΙΟ: Όταν τον χϊιδευεσ κϊθιζε αμϋςωσ!
ΕΓΨ: Κϊθιζε αμϋςωσ, ϊρα όταν καλϐσ και ςασ πρϐςεχε ϋτςι;
ΝΗΠΙΟ: Κι εμϋνα με πρϐςεχε ο Ϊκτορασ, απλϊ…
ΝΗΠΙΟ: Κυρύα να πω;
Τα παιδιϊ αρχύζουν και πϊλι να μιλϊνε μεταξύ τουσ για τα κατοικύδια και για τισ
εμπειρύεσ τουσ, χωρύσ να δεύχνουν διϊθεςη να αςχοληθούνε με τουσ όρουσ «καλόκακό» με τουσ οπούουσ προςπαθώ να αςχοληθώ ςτη ςυζότηςη. Ένα κοριτςϊκι μου
ανακοινώνει μια εμπειρύα με ϋνα κατοικύδιο και ϋτςι προςπαθώ να ςυνεχύςω τη
ςυζότηςη βαςιζόμενη ςε αυτό το γεγονόσ που μασ ανακοινώνει.
ΝΗΠΙΟ:….και εύχε φϊει μια κϐτα…και ςτο χωριϐ, ο Πϊμπησ…το εύχε «ςκοτώςει»
(προφανώσ εννοεύ ϐτι το εύχε τραυματύςει) ςτο ποδαρϊκι του και κϊνει τώρα
κουτςϐ.
ΕΓΨ: Α, το εύχε χτυπόςει δηλαδό.
ΝΗΠΙΟ: Σο ςκυλύ!
ΕΓΨ: Και όταν καλϐ αυτϐ που ϋκανε ό κακϐ;
ΝΗΠΙΟ: Κυρύα…κακϐ!
ΝΗΠΙΟ (ϊλλο): Σο ςκυλύ;
ΕΓΨ: Όχι, αυτϐ που ϋκανε ο…Μπϊμπησ μου εύπεσ;
ΝΗΠΙΟ: ο Πϊμπησ…
ΕΓΨ: Ϋταν καλϐ ό κακϐ αυτϐ που ϋκανε αυτϐσ που μου εύπεσ;
ΝΗΠΙΟ: Κακϐ!
ΝΗΠΙΟ (ϊλλο): Κακϐ!!!
ΕΓΨ: Εμεύσ λϋμε ϐτι όταν κακϐ αυτϐ που ϋκανε αλλϊ…
ΝΗΠΙΟ: Ο μπαμπϊσ μου όθελε να τον ςκοτώςει…
ΕΓΨ: Α εύδεσ λοιπϐν…γιατύ όθελε να το ςκοτώςει; Μόπωσ επειδό ϋφαγε την
κϐτα;
ΝΗΠΙΟ: Σο ςκυλύ το μικροϑλι;
ΕΓΨ: Ναι…
ΝΗΠΙΟ: Μϊλλον.
ΕΓΨ: Μϊλλον γι’ αυτϐ. Ακοϑςατε τι μασ εύπε η Μαρύα; Μοιϊζει λύγο με το
παραμυθϊκι που εύπαμε ε; Ο ςκϑλοσ που μασ εύπε πόγε να φϊει την κϐτα. Σην
ϋφαγε μϊλλον….
ΝΗΠΙΟ: Όπωσ ϋφαγε το ποντύκι …!!!
ΕΓΨ: Σην ςκϐτωςε την κϐτα. Εμεύσ νομύζουμε ϐτι αυτϐ που ϋκανε ο ςκϑλοσ εύναι
κακϐ, γι’ αυτϐ του ςπϊςανε το πϐδι….
ΝΗΠΙΟ: Κυρύα να πω κϊτι!
ΕΓΨ: Εμεύσ λϋμε ϐτι αυτϐ που κϊνανε ςτο ςκϑλο δεν όταν καλϐ, μπορεύ ϐμωσ
μια πρϊξη που κϊνουμε, κϊτι που κϊνουμε να εύναι και καλϐ και κακϐ μαζύ; Για
ςκεφτεύτε…
ΝΗΠΙΟ: Εγώ ςκϋφτομαι αυτϊ που λϋτε απϐ το παραμϑθι….
ΕΓΨ: Μπορεύ κϊτι που κϊνουμε να εύναι και καλϐ και κακϐ μαζύ;
ΝΗΠΙΟ: Αααα, πρϋπει να τρώμε τα αχλϊδια ….
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ΝΗΠΙΟ: Ο Σζϋρι!!! Ϋθελε να ….
ΕΓΨ: Μα δεν βλϋπω χερϊκια….!
ΝΗΠΙΟ: Ο Σομ!!!!
ΕΓΨ: Φερϊκια….!
ΝΗΠΙΟ: Ο Σζϋρι!
ΝΗΠΙΟ(ϊλλο): Ο Σομ, ϐχι ο Σζϋρι! Ο Σομ και Σζϋρι, ο Σομ όταν ο γϊτοσ! Ο
Σζϋρι ότανε το ποντύκι!
ΝΗΠΙΟ: Ναι και όθελε να τον φϊει η γϊτα!
ΕΓΨ; Και ότα καλϐ ό κακϐ.
ΝΗΠΙΟ: Κακϐ.
Τα παιδιϊ αρχύζουν να ςυζητϊνε για τα κινούμενα ςχϋδια « Τομ και Τζϋρι» και να
διαφωνούν με αποτϋλεςμα να κϊνουν αρκετό φαςαρύα. Μετϊ από λύγο ηρεμούν και
η ςυζότηςη ςυνεχύζεται.
ΕΓΨ: Να κϊνουμε λύγη ηςυχύα να ακοϑςουμε τι θϋλει να μασ πει ο Υύλιππϐσ;
ΝΗΠΙΟ: ο Σομ ότανε ο γϊτοσ!
ΕΓΨ: Εντϊξει!
ΝΗΠΙΟ: Σο ξϋρω, ο Σομ και ο Σζϋρι!
ΕΓΨ: Υύλιππε, κϊθιςε ςε παρακαλώ. Να μασ πει κϊτι ο ϊλλοσ Υύλιπποσ που
θϋλει να μασ πει λϋει κϊτι … « καλϐκακο». Δηλαδό και καλϐ και κακϐ μαζύ;
ΝΗΠΙΟ: Ναι.
ΕΓΨ: Για να ακοϑςω…
ΝΗΠΙΟ: Ϋτανε ϋνα ματσ και πόγαινε 1-0 και μετϊ πϊλι αλλϊζει το ματσ και
πηγαύνει 1-1 μετϊ πϊλι αλλϊζει…
ΝΗΠΙΟ (ϊλλο): Για ποδϐςφαιρο εύναι…
ΝΗΠΙΟ: Ναι…μετϊ αλλϊζει πϊλι το ματσ πϊει 2-1, πϊει μετϊ πϊλι αλλϊζει και 31.
ΕΓΨ: Ψραύα και ποιο ότανε το καλϐ και ποιο το κακϐ δηλαδό;
……(γύνεται φαςαρύα)…..
ΕΓΨ: Να μασ πει ο Υύλιπποσ που ότανε το καλϐ και που το κακϐ.
Τα παιδιϊ αρχύζουν να ςυζητϊνε μεταξύ τουσ για το ποδόςφαιρο και γύνεται αρκετό
φαςαρύα.
ΕΓΨ: Αν πω πϊλι ϐτι ϋφυγε η κυρύα ηςυχύα θα μου πεύτε ϐτι εύςτε μεγϊλοι για να
ςασ λϋω τϋτοια.
ΝΗΠΙΟ: Να πω κϊτι;
ΕΓΨ: Να κλεύςουν τα ςτϐματα τώρα! Να ρωτόςω κϊτι; ασ φωνϊζει καθϐλου η
κυρύα που εύναι εδώ;
ΝΗΠΙΟ: Ναι.
ΕΓΨ: Πϐτε ςασ φωνϊζει;
ΝΗΠΙΟ: Ε, ϐταν μαλώνουμε, ϐταν χτυπϊμε.
ΝΗΠΙΟ: Όταν μασ χτυπϊει ο Υύλιπποσ ο…(επώνυμο) βϋβαια!
ΕΓΨ: Μϐνο ο Υύλιπποσ χτυπϊει;
ΝΗΠΙΟ: Και οι ϊλλοι χτυπϊνε, δεν τουσ χτυπϊω μϐνο εγώ!
ΝΗΠΙΟ: Ο τρϊτοσ, κυρύα χτυπϊει και ο τρϊτοσ!
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ΝΗΠΙΟ: Και ο Υύλιπποσ ο…(επώνυμο), χτυπϊει και αυτϐσ!
Τα παιδιϊ αρχύζουν να λϋνε ονόματα παιδιών που εύναι πιο ϊτακτα και χτυπϊνε τα
υπόλοιπα νόπια. Προςπαθώ να τα ηρεμύςω για να ςυνεχύςουμε τη ςυζότηςη.
ΕΓΨ: Για να ακοϑςουμε τον Υύλιππο, μπορεύ να ϋχει κϊποιο λϐγο που χτυπϊει
τουσ υπϐλοιπουσ, λϋω εγώ τώρα…
ΝΗΠΙΟ: Κυρύα και η Ϊρη θϋλει να μιλόςει!
ΕΓΨ: Και η Ϊρη θα μιλόςει…Υύλιππε γιατύ χτυπϊσ τουσ ϊλλουσ; ου κϊνουνε
κϊτι;
ΝΗΠΙΟ: Όταν μου κϊνουνε κϊτι μου κϊνουμε κϊτι κακϐ και τουσ χτυπϊω! Μϐνο
τον τρϊτο δϋρνω γιατύ ϐπου αφόνω τα παιχνύδια μου….τα αφόνω και πϊει και
μου τα κλϋβει!
ΕΓΨ: Ωρα ςε πειρϊζει δηλαδό ο τρϊτοσ καμιϊ φορϊ ε;
ΝΗΠΙΟ: Κυρύα η Υαρύντα φταύει δεν φταύει ο τρϊτοσ! Η Υαρύντα πειρϊζει τον
Υύλιππο!
ΝΗΠΙΟ(ϊλλο): Όταν δεν ϋχει φϊκελο και μου παύρνει τον δικϐ μου και τησ λϋω
να βϊλω κι εγώ τισ ζωγραφιϋσ μου, μου λϋει ϐχι λϋει ϐτι εύναι δικό μου…τησ…
ΕΓΨ: Ααα, δηλαδό εςϑ πιςτεϑεισ ϐτι αυτϐ που κϊνεσ εύναι το ςωςτϐ ενώ ϊλλοι
πιςτεϑουν ϐτι δε εύναι.
ΝΗΠΙΟ: Επειδό δεν ϋχει, λϋει ςτου μπαμπϊ τησ η Υαρύντα, να πϊρει φϊκελο,
λϋει η κυρύα να πϊρει φϊκελο, ύδιο με του Υύλιππου, αλλϊ χωρύσ κυκλϊκια, και
μετϊ να πϊει να πϊρει ϋνα μα δεν παύρνει γιατύ θϋλει του Υύλιππου.
ΕΓΨ: Εντϊξει δεν πειρϊζει, τησ αρϋςει μϊλλον του Υύλιππου ο φϊκελοσ.
ΝΗΠΙΟ: Γιατύ ϋχει πϊνω ϋνα λουλουδϊκι.
ΕΓΨ: Ε μϊλλον γι’ αυτϐ. Εντϊξει, θα το δοϑμε μετϊ, Υύλιππε…..ϋλα κϊθιςε να
ςυνεχύςουμε. Για να δοϑμε τι όθελε να μασ πει η Ϊρη που ςηκώνει πολλό ώρα το
χερϊκι τησ; Ϊρη τι όθελεσ να μασ πεισ;
ΝΗΠΙΟ: Ϊχω ϋνα τϐςο ςκυλϊκι.
ΕΓΨ: Ααα, ξαναγυρύςαμε ςτα ςκυλϊκια τώρα.
…….(γύνεται φαςαρύα.)……..
ΕΓΨ: Ωρα τα προςϋχετε τα ςκυλϊκια. Ψραύα, για πεσ μασ Μαρύα. Ακοϑτε ϐλοι
την Μαρύα;
ΝΗΠΙΟ: Μια φορϊ εύχαμε βρει ϋνα μικρϐ ςκυλϊκι, να τϐςο, μωρϊκι ακϐμα και
εμεύσ το φϋραμε ςπύτι μασ….
ΕΓΨ: Ναι…
ΝΗΠΙΟ: …και….εύχε αρρωςτόςει….και εύχε δαγκώςει ϋνα λουλοϑδι τησ μαμϊσ …
ΕΓΨ: και αρρώςτηςε;
ΝΗΠΙΟ: Ναι και πϋς(θ)ανε. Εμεύσ το φροντύζαμε αλλϊ….
ΝΗΠΙΟ(ϊλλο): Πϋθανε! Όχι πϋςανε!
ΕΓΨ: Εντϊξει εγώ κατϊλαβα τι όθελε να πει η Μαρύα, ϐλοι καταλϊβαμε.
ΝΗΠΙΟ: Κι εγώ θϋλω να πω!
ΕΓΨ: Θα μιλόςεισ και εςϑ! Να ρωτόςω εγώ κϊτι;… Ωρα αυτϐ ου πόγατε να
κϊνετε όταν για καλϐ και τελικϊ βγόκε ςε κακϐ.
ΝΗΠΙΟ: Κυρύα το ϊδικο πϊντα κερδύζει!
ΕΓΨ: Σο ϊδικο;
ΝΗΠΙΟ: Ναι!
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ΕΓΨ: Εύςαι ςύγουροσ;
ΝΗΠΙΟ: Ναι, γιατύ μου το λϋει ο παπποϑσ μου, εύναι 100 χρονών…..
ΝΗΠΙΟ (ϊλλο): Κυρύα μια ώρα ςηκώνω το χϋρι μου και δεν με βλϋπετε!
ΕΓΨ: Σώρα ξϋρετε τι θα γρϊφει; Σύποτα δεν θα καταλαβαύνω μετϊ…τύποτα!
Μποροϑμε λοιπϐν κϊνοντασ μια καλό πρϊξη, τελικϊ να εύναι κακό;
ΝΗΠΙΟ: Ναι! Σο ϊδικο πϊντα κερδύζει!
ΕΓΨ: Σο ϊδικο πϊντα κερδύζει!
ΝΗΠΙΟ: Ναι, γιατύ εύχαμε κϊνει μια αδικύα εγώ με τη θεύα μου ϐταν παύζαμε
χαρτιϊ και κούτα…
ΕΓΨ: Ναι…
ΝΗΠΙΟ:….εύχε το καλϐ 10 ο αδερφϐσ μου και λϋω…να πϊρω τη ντϊμα γιατύ ο
Αλϋξησ ϋχει τα καλϐ 10, εκεύνη τη ςτιγμό ο παπποϑσ ϋχει το 9, το βϊζει και μετϊ
παύζει ο αδερφϐσ μου και βϊζει το καλϐ 10 και το παύζει. Γι’ αυτϐ το ϊδικο πϊντα
κερδύζει!
ΕΓΨ: Μϊλιςτα….μπορεύ να ϋχεισ και δύκιο. Δηλαδό μπορεύ να κϊνουμε μια κακό
πρϊξη και τελικϊ να μασ βγει εμϊσ καλό ε;
ΝΗΠΙΟ: Βϋβαια!
ΕΓΨ: Βϋβαια….
ΝΗΠΙΟ: Κυρύα …..
ΕΓΨ: Ϊλα Υύλιππε, για πεσ μασ που παλεϑεισ να πεισ.
ΝΗΠΙΟ: Σου παπποϑ μου τον ςκϑλο τον λϋνε Ρϐη και τώρα ϋγινε…και τώρα που
μεγϊλωςε δεν τον λϋνε πια Ρϐη, τον λϋνε υπαςτυνϐμο Ρεξ.
ΕΓΨ: Τπαςτυνϐμο Ρεξ, εύναι μόπωσ το ύδιο με τον υπαςτυνϐμο Ρεξ, γι’ αυτϐ;
ΝΗΠΙΟ: Τπαςτυνϐμο Ρεξ, που τν παύζει ςε ταινύα.
ΕΓΨ: Μα να ςασ πω, ςασ αρϋςουν πϊρα πολϑ τα ςκυλιϊ και τα γατιϊ μου
φαύνεται ε;
ΝΗΠΙΟ: Εμϋνα μου αρϋςουν τα αγριϐγατα!
….(τα παιδιϊ κϊνουν φαςαρύα)…..
ΕΓΨ: Για να καθύςουμε ϐλοι κϊτω. Κλεύνουμε το ςτοματϊκι…
ΝΗΠΙΟ: Εμϋνα δεν μου το ϋκλειςεσ!
…..(τα παιδιϊ εξακολουθοϑν να κϊνουν φαςαρύα)….
ΝΗΠΙΟ: Με κουφϊνατε!!!!
ΕΓΨ: Ακοϑςατε τι εύπε ο Υύλιπποσ; Σον κουφϊνατε! Ε βϋβαια, ϊμα μιλϊμε ϐλοι
μαζύ…
ΝΗΠΙΟ: Μα και αυτϐσ δυνατϊ μιλοϑςε!
ΕΓΨ: Κι εςϑ δυνατϊ μιλοϑςεσ, δύκιο ϋχουν!
ΝΗΠΙΟ: Οϑρλιαζεσ!
ΝΗΠΙΟ(ϊλλο): Μύα Μαρκϋλλα που κϊνουμε μϊθημα …ςτον Κώςτα, ϋχει κϊτι
ςκυλϊκια που εύναι τϐςα.
ΝΗΠΙΟ: Κυρύα….
ΝΗΠΙΟ(ϊλλο):……ϋνα μεςημϋρι ςτο ςχολεύο τησ αδερφόσ μου;
ΝΗΠΙΟ: Εγώ δεν την εύχα δει.
ΕΓΨ: Να ςασ ρωτόςω και κϊτι ϊλλο και μετϊ θα πϊμε να κϊνουμε εργαςύα.
ΝΗΠΙΟ: Κυρύα να ςασ πω κϊτι;
Τα παιδιϊ κϊνουν αρκετό φαςαρύα και μιλϊνε και πϊλι για τα κατοικύδιϊ τουσ.
Ένα παιδύ επιμϋνει να διαβϊςουμε το παραμύθι που μασ ϋχει φϋρει.
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ΕΓΨ: Κϊνετε ηςυχύα να κϊνουμε αυτϊ που πρϋπει για να ςασ διαβϊςω και το
παραμϑθι;
ΝΗΠΙΟ: Μια μϋρα, η κυρύα των αγοριών ερχϐτανε ςπύτι μασ …και εύχε ϋρθει ϋνα
ϊλλο αυτοκύνητο με καρϐτςια…και ϋχουνε τρακϊρει, μετϊ παύρνει τηλϋφωνο η
κυρύα τη μαμϊ μου, πηγαύνει η μαμϊ μου και τα αδϋρφια μου…και η μαμϊ μου
πηγαύνει την κυρύα ςτο νοςοκομεύο…
ΝΗΠΙΟ(ϊλλο): Γιατύ εύναι νοςοκϐμα;
ΝΗΠΙΟ: Όχι, απλϊ την πηγαύνει…
ΕΓΨ: Σην πόγε...και όταν καλϐ αυτϐ που ϋκανε;
ΝΗΠΙΟ: Ναι.
ΝΗΠΙΟ(ϊλλο): Ναι, όταν καλϐ….και ϊκου! Ναι, δεν ακοϑσ
ΝΗΠΙΟ: …..και εύχε κατεβεύ ο θεύοσ ο Δ. και ο μπαμπϊσ μου…..
Το νόπιο ςυνεχύζει την ιςτορύα χωρύσ να γύνεται κϊποιοσ ουςιαςτικόσ διϊλογοσ
ΕΓΨ: Ψραύα, εντϊξει. Νομύζω ϐτι θϋλουνε κι ϊλλα παιδϊκια να μιλόςουνε αλλϊ
δεν θα προλϊβουμε να κϊνουμε μετϊ τύποτα.
ΝΗΠΙΟ: Σο παραμϑθι;
ΕΓΨ: Θα το διαβϊςουμε και αυτϐ. Θϋλω τώρα να κϊνουμε κϊτι ϊλλο. Μια
εργαςύα θϋλω να πϊμε να κϊνουμε…
Τα παιδιϊ ςυνεχύζουν για λύγο να μιλϊνε για δικϊ τουσ θϋματα. Στη ςυνϋχεια
ηρεμούν λύγο και προςπαθώ να τουσ δώςω οδηγύεσ για την δραςτηριότητα
ζωγραφικόσ που ϋχω προγραμματύςει. Καθώσ προςπαθούςα να ενημερώςω τα
παιδιϊ για το τι πρϋπει να κϊνουν πραγματοποιόθηκε και πϊλι μια πολύ μικρό
ςυζότηςη ςχετικϊ με τισ ϋννοιεσ του καλού και του κακού.
ΕΓΨ: Θυμϊςτε το παραμυθϊκι που διαβϊςαμε πριν;
ΝΗΠΙΟ: Ναι!!!
ΕΓΨ: Πολϑ ωραύα, θυμϊςτε ϐτι η γϊτα, ϋφαγε ϋνα ποντικϊκι;
ΝΗΠΙΟ: Ναι…
ΕΓΨ: Και ο ϊνθρωποσ, νϐμιζε ϐτι όταν καλό αυτό η πρϊξη;
ΝΗΠΙΑ: Όχι!!! Ναι…!
ΕΓΨ: Ο ϊνθρωποσ, τι νϐμιζε…
ΝΗΠΙΟ: Ότι όταν καλό …
ΝΗΠΙΟ(ϊλλο): Ότι όταν δϑςκολη!
ΕΓΨ: Ότι όταν καλό αυτό η πρϊξη…και μετϊ που ϋφαγε η γϊτα το πουλϊκι, τι
τησ εύπε ο ϊνθρωποσ, ϐτι ότανε καλό ό κακό;
ΝΗΠΙΑ: Κακό!
ΕΓΨ: Κακό, ϊρα αυτϐσ ϐποτε όθελε νϐμιζε ϐτι οι πρϊξεισ τησ όταν καλϋσ και
ϐποτε όθελε νϐμιζε ϐτι όταν κακϋσ! Θϋλω λοιπϐν τώρα εςεύσ να βϊλετε ςτο
μυαλουδϊκι ςασ κϊτι που νομύζετε ϐτι εύναι καλϐ και κϊτι που νομύζετε ϐτι εύναι
κακϐ….
Δύνονται κϊποιεσ τελευταύεσ οδηγύεσ και τα παιδιϊ κϊθονται ςτο τραπεζϊκι ϋτοιμα
για τη ζωγραφικό. Μόλισ τελειώνουν όλα με τα ςχϋδια τουσ περνϊμε πϊλι ςτη γωνιϊ
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τησ ςυζότηςησ και τα παιδιϊ παρουςιϊζουν ϋνα-ϋνα, αυτό που ϋχουν φτιϊξει για να
ερμηνεύςουν με την φανταςύα τουσ το καλό και το κακό. Παρακϊτω ακολουθεύ ο
διϊλογοσ ου γύνεται με τα παιδιϊ.
ΕΓΨ: Να ακοϑςουμε την Εμμανουϋλλα να μασ δεύξει τι ϋφτιαξε; Ακοϑτε παιδιϊ;
Για πεσ μασ δυνατϊ Εμμανουϋλλα και οι υπϐλοιποι να μην κϊνουν φαςαρύα!
ΝΗΠΙΟ: Ϊφτιαξα το ςπύτι….το ποντύκι, τη γϊτα και το ανθρωπϊκι.
ΕΓΨ: Ϊφτιαξε το ποντύκι, τη γϊτα, το ανθρωπϊκι και το ςπύτι. Απϐ το παραμϑθι
που εύδαμε; Ϊκανεσ καλϐ και κακϐ;
ΝΗΠΙΟ: (ϐχι με κύνηςη του κεφαλιοϑ)
ΕΓΨ: Α, ϋκανεσ μια ζωγραφιϊ ϐλο το παραμϑθι. Πολϑ ωραύα. Για να μασ πει η
Ελϋνη τι ϋφτιαξε…
ΝΗΠΙΟ: Ϊφτιαξα ϋνα παιδϊκι, ϋνα ςπύτι, μπαλϐνια, τη γατοϑλα και το τυρύ.
ΕΓΨ: Και που εύναι το καλϐ και το κακϐ; Βλϋπω ϐτι ϋχεισ κϊνει κϊτι καρδοϑλεσ.
Οι καρδοϑλεσ ςυμβολύζουν το καλϐ ό το κακϐ;
ΝΗΠΙΟ (ϊλλο): Σο καλϐ ϋκανε…
ΕΓΨ: Καρδοϑλεσ δεν εύναι τα μπαλϐνια; Εύναι το καλϐ ό το κακϐ;
ΝΗΠΙΟ: Σο καλϐ.
ΕΓΨ: Εύναι το καλϐ, το ςυμβϐλιςε με τισ καρδοϑλεσ. Για να μασ πει η Υαρύντα
και να μασ δεύξει και την ζωγραφιϊ τησ.
ΝΗΠΙΟ: Εύναι δυο ςπύτια και γυναύκεσ και λουλοϑδι και ϋνα ςκυλϊκι.
ΕΓΨ: Εύναι μια καλό και μια κακύα;
ΝΗΠΙΟ: (απαντϊει καταφατικϊ κουνώντασ το κεφϊλι)
ΕΓΨ: Ποια εύναι η καλό;
ΝΗΠΙΟ: (μου δεύχνει με το χϋρι τησ την «καλό»)
ΕΓΨ: Εύναι αυτό με το πρϊςινο, πολϑ ωραύα και η κακύα; Για κϊνε ϋτςι να δοϑνε
ϐλοι τη ζωγραφιϊ ςου…ςόκωςε τη να την δοϑνε ϐλοι. Σην εύδατε; Πολϑ ωραύα.
Για να μασ πει τώρα ο τρϊτοσ. Ακοϑςτε τον τρϊτο!
ΝΗΠΙΟ: Ϊφτιαξα το ποντύκι, τον γϊτο και το τυρύ και τον γϊτο!
ΕΓΨ: Ϊκανεσ… τι ϋκανεσ; Σϐτε που τρώει ο γϊτοσ το τυρύ, εεε, ….το ποντύκι;
Δηλαδό το καλϐ ό το κακϐ;
ΝΗΠΙΟ: Σο καλϐ!
ΕΓΨ: Σο καλϐ…για να μασ πει ο Πϋτροσ! Α, ο Πϋτροσ ζωγρϊφιςε μϐνο με μολϑβι
και ϋκανε μια πολϑ ωραύα ζωγραφιϊ. Για να μασ πει τι ϋκανε. Σι ϋφτιαξεσ;
ΝΗΠΙΟ: Ϊφτιαξα…αυτϐ (μου δεύχνει με το δϊχτυλο του).
ΕΓΨ: Εύναι…ο αητϐσ;
ΝΗΠΙΟ: Ναι.
ΕΓΨ: Και απϐ κϊτω;
ΝΗΠΙΟ: Εύναι τα μικρϊ.
ΕΓΨ: Εύναι τα μικρϊ και κϊτω εδώ τι εύναι; Εύναι γϊτα και ςκϑλοσ;
ΝΗΠΙΟ: κϑλοσ εύναι.
ΕΓΨ: Εύναι ςκϑλοσ!
ΝΗΠΙΟ: Σο ϊλλο εύναι γϊτα.
ΕΓΨ: Σο ϊλλο εύναι η γϊτα. Ποιο εύναι το καλϐ για ‘ςϋνα και ποιο το κακϐ;
ΝΗΠΙΟ: Αυτϐ.
ΕΓΨ: Η γϊτα εύναι το καλϐ ό το κακϐ;
ΝΗΠΙΟ: Σο κακϐ.
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ΕΓΨ: Α, το κακϐ εύναι η γϊτα και το καλϐ εύναι ο ςκϑλοσ;
ΝΗΠΙΟ: Ναι.
ΕΓΨ: Ψραύα. Για να μασ πει ο ταϑροσ. Δεύξε μασ τη ζωγραφιϊ ςου ϋτςι ρε
ταϑρο να τη δοϑμε. Δεύτε τη ζωγραφιϊ του ταϑρου. Ψραύα.
ΝΗΠΙΟ(ϐχι ο ταϑροσ): Δϑο γϊτεσ εύναι.
ΝΗΠΙΟ(ϊλλο): Μα εγώ δεν την βλϋπω!
ΕΓΨ: Για να μασ πει τι ϋχει ζωγραφύςει;
ΝΗΠΙΟ(ϊλλο): Σον Πότερ Παν.
ΕΓΨ: Σι ζωγρϊφιςεσ ταϑρο;
ΝΗΠΙΟ: Ωνθρωποσ εύναι, ϐχι ο Πότερ Παν.
ΕΓΨ: να αφόςετε τον ταϑρο να μασ πει; Σι ζωγρϊφιςεσ ταϑρο;
Το νόπιο κοιτϊζει τη ζωγραφιϊ του αλλϊ δεν απαντϊει.
ΕΓΨ: Δεν θυμϊςαι; Εντϊξει θα τον αφόςουμε μπορεύ να μασ πει ςτο τϋλοσ.
Θϋλεισ;
ΝΗΠΙΟ: Η γϊτα ϋφαγε το ποντύκι και μετϊ ϋρχεται ο ϊνθρωποσ να το πϊρει να
το φϊει και να το ψόςει.
ΕΓΨ: ποιο το τυρύ;
ΝΗΠΙΟ: Σο ποντύκι.
ΕΓΨ: Θα το φϊει το ποντύκι ο ϊνθρωποσ βρε;
(το νόπιο γελϊει πονηρϊ θϋλοντασ να δεύξει ϐτι δεν μου λϋει αλόθεια)
ΕΓΨ: Ϊκανεσ λοιπϐν κι εςϑ τη ςκηνό απϐ το παραμϑθι.
ΝΗΠΙΟ: Ε. ποντικϊκι εύναι αυτϐ!
ΕΓΨ: Ψραύα….για να μασ πει…να μασ πει.…ο Αλϋξανδροσ! Σι ϋχει ζωγραφύςει, να
μασ δεύξει και τη ζωγραφιϊ του. Αλϋξανδρε…ωραύα θα την δεύξω εγώ μια φορϊ…
ΝΗΠΙΟ(ϊλλο): Κυρύα εγώ δεν την εύδα.
ΕΓΨ: Να την…να τη δεύτε ϐλοι.
ΝΗΠΙΟ: Ψραύα!!!
ΕΓΨ: Ψραύα; Να μασ ϐμωσ και τι ϋχει φτιϊξει….για πεσ μασ Αλϋξανδρε τι ϋχεισ
φτιϊξει.
ΝΗΠΙΟ (ϊλλο): Εμϋνα ϐμωσ δεν εύναι με το καρϊβι…. (δεν καταλαβαύνω τι λϋει
ακριβώσ)
ΕΓΨ: Αλϋξανδρε θα μασ πεισ τι ϋχεισ φτιϊξει; ταματόςτε να ακοϑςουμε!
ΝΗΠΙΟ: Ϊνασ ϊνθρωποσ….;;;; ( μιλϊει πολϑ χαμηλϐφωνα)
ΕΓΨ: Δεν καταλαβαύνω καθϐλου τι μασ λεσ. Δυνατϊ!
ΝΗΠΙΟ: Η γϊτα ϋφαγε το ποντύκι!
ΕΓΨ: Ναι…
ΝΗΠΙΟ: Και μετϊ ϋφαγε τα πουλϊκια…
ΕΓΨ: Ναι…
ΝΗΠΙΟ: Και μπόκε απϐ το παρϊθυρο…
ΕΓΨ: Και εύδε τον ϊνθρωπο;
ΝΗΠΙΟ: Ναι!
ΕΓΨ: Α. μασ ϋκανεσ ςχεδϐν ϐλο το παραμϑθι δηλαδό ε; Πολϑ ωραύα!
ΝΗΠΙΟ( ϊλλο): και μια (;;;) του ϋκανε για να βγει!
ΕΓΨ: Εύναι πϊρα πολϑ ϐμορφο! Να μασ πει η Ειρόνη. Να το δοϑμε…δώςε μου να
το δεύξω εγώ για να το δοϑνε ϐλοι. Και μετϊ θα μασ πεισ.
ΝΗΠΙΟ (ϊλλο): Κυρύα, θα τισ πϊρουμε ςπύτι μασ;
ΕΓΨ: Αν θϋλετε….
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ΝΗΠΙΟ (ϊλλο): Εγώ δεν θϋλω.
Τα παιδιϊ κϊνουν λύγη φαςαρύα και αρχύζουν να λϋνε ποιοσ θϋλει να πϊρει τη
ζωγραφιϊ μαζύ του και ποιοσ όχι. Εγώ ςυνεχύζω κανονικϊ χωρύσ να παρϋμβω και
τελικϊ ςταματϊνε για να ακούςουν την ςυμμαθότρια τουσ.
ΕΓΨ: Για πεσ μασ Ειρόνη. Να ακοϑςουμε την Ειρόνη….
ΝΗΠΙΟ: Εύναι ϋνα ςπύτι….
ΕΓΨ: Ζωγρϊφιςε ϋνα ςπύτι…ναι…
ΝΗΠΙΟ: Και ϋνα κορύτςι…
ΕΓΨ: Και ϋνα κοριτςϊκι. Να μασ πει η Μαρύνα τι ζωγρϊφιςε;
ΝΗΠΙΟ(ϊλλο): Και Κοϑλα!
ΕΓΨ: Μαρύνα- Κοϑλα. Ωντε…
(το νόπιο μιλϊ πολϑ χαμηλϐφωνα)
ΕΓΨ: πύτι, δϋντρο, ϊνθρωπο…κι εδώ;
ΝΗΠΙΟ: Ποντικϐ…
ΕΓΨ: Ποντικϊκια…μασ ϋκανεσ δηλαδό μια καλό εικϐνα;
ΝΗΠΙΟ( ϊλλο): Ϊρη ϊνοιξε την!
(το νόπιο που εύχε ζωγραφύςει δεν απϊντηςε)
ΕΓΨ: Ϊρη τώρα εύναι η ςειρϊ ςου. Για να δοϑμε τη ζωγραφιϊ. Α, πϊρα πολϑ
ωραύα. Μασ ϋκανεσ και το καλϐ και το κακϐ; Πϊρα πολϑ ϐμορφα. Για δεύτε τησ
Ϊρησ τη ζωγραφιϊ.. βλϋπετε τη ζωγραφιϊ τησ Ϊρησ εκεύ η παρϋα;
ΝΗΠΙΟ (ϊλλο): Σα υπϐλοιπα τα ϋκανε ϐλα μαϑρα!
ΕΓΨ: Θα μασ πει ϐμωσ η Ϊρη γιατύ τα ϋκανε ϐλα μαϑρα. Για πεσ μασ βρε Ϊρη.
ΝΗΠΙΟ: Γιατύ εύναι το καλϐ και το κακϐ.
ΕΓΨ: Μασ ϋκανε το καλϐ και το κακϐ η Ϊρη.
ΝΗΠΙΟ (ϊλλο): Σο μαϑρο εύναι το κακϐ!
ΕΓΨ: ποιο εύναι το καλϐ και ποιο το κακϐ;
ΝΗΠΙΟ (ϊλλο): Ϊχει βϊλει και πορτοκαλύ ςτο κακϐ!
ΕΓΨ: Για να δοϑμε! Ποιο εύναι το καλϐ;
ΝΗΠΙΟ: Σο καλϐ…και το κακϐ…(μου ϋδειξε με το χϋρι τησ).
ΕΓΨ: Ααα, το καλϐ το ϋχεισ κϊνει με ροζ και πρϊςινο και το κακϐ το ϋχει βϊλει
με πιο πολϑ μαϑρο. Ψραύα, για να μασ πει η Μαρύα.
ΝΗΠΙΟ: Εγώ ϋφτιαξα ϋνα ςπύτι…
ΕΓΨ: Ναι.
ΝΗΠΙΟ: Και ϋχω κϊνει και το παιδϊκι… (;;;;) και εδώ μια γϊτα…
ΕΓΨ: Ϊκανεσ και εςϑ μια καλό και μια κακό εικϐνα;
ΝΗΠΙΟ: Ναι.
ΕΓΨ: Για να την δεύξουμε και ςτα υπϐλοιπα παιδιϊ. Εδώ εύναι και η ζωγραφιϊ
τησ Μαρύασ.
ΝΗΠΙΟ( ϊλλο): Σο ϋκανε ύδιο με την Ϊρη!
ΕΓΨ: Σο βλϋπετε; Μοιϊζει λύγο με τησ Ϊρησ, εύναι πολϑ ϐμορφη. Η κϊθε μια ϋχει
ϊλλη ομορφιϊ. Ϊχεισ κϊνει λοιπϐν και εςϑ το καλϐ και το κακϐ. Πολϑ ωραύα.
ΝΗΠΙΟ(ϊλλο): Εγώ την ϋχω κϊνει ϐλη…
ΕΓΨ: Ορύςτε η ζωγραφιϊ τησ Μαρύασ.
ΝΗΠΙΟ: Δεν τελεύωςα…
ΕΓΨ: Δεν μου εύπεσ ϐτι ϋχεισ κϊνει το καλϐ και το κακϐ;
ΝΗΠΙΟ: Ναι αλλϊ δεν ςου εύπα ποιο εύναι.
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ΕΓΨ: Για πεσ μου! Μιςϐ λεπτϊκι Μαρύα…(εύναι η ϊλλη Μαρύα που ϋχει ςειρϊ και
όταν ϋτοιμη να ξεκινόςει την περιγραφό τησ ζωγραφιϊσ τησ)
ΝΗΠΙΟ: Εδώ εύναι το καλϐ.
ΕΓΨ: το καλϐ ϋχεισ κϊνει ϋναν ϊνθρωπο… και το ποντύκι;
ΝΗΠΙΟ: Ναι….
ΕΓΨ: και ςτο κακϐ εύναι η γϊτα;
ΝΗΠΙΟ: Ναι…
ΕΓΨ: Παιδιϊ κϊνετε πϊρα πολϑ φαςαρύα με τισ ζωγραφιϋσ!
ΝΗΠΙΟ( ϊλλο): Κυρύα, εμϋνα εύναι ϋνα μυρμηγκϊκι που προςπαθεύ να φϊει….
(;;;;)
ΕΓΨ: Μϊλιςτα, ωραύα…. Να μασ πει και η ϊλλη Μαρύα; Για να δοϑμε τη
ζωγραφιϊ τησ Μαρύασ. Σην βλϋπετε; Ψραύα…
ΝΗΠΙΟ( ϊλλο): Βλακεύα εύναι, εκατϐ ςκεπϋσ!
ΕΓΨ: Θα μασ πει η Μαρύα τι ϋχει κϊνει. Ηρεμύα να μασ πει η Μαρύα.
ΝΗΠΙΟ: Ϊκανα το ςπιτϊκι και μετϊ τη γϊτα, εδώ το δϋντρο…τα παρϊθυρα και
το ςπύτι και ϋναν ϊνθρωπο και τα ανούγει….και το ϐνομϊ μου.
ΝΗΠΙΟ (ϊλλο): Δεν ϋκανεσ τισ εκατϐ ςκεπϋσ…που εύναι και βλακεύα!
ΕΓΨ: Μια χαρϊ εύναι η ζωγραφιϊ τησ. Μασ ϋκανεσ καλϐ και κακϐ, ϋτςι; Η κακύα
φαντϊζομαι εύναι η γϊτα;
ΝΗΠΙΟ: Ναι!
ΕΓΨ: Υαύνεται! Σησ ϋχει κϊνει μαϑρο το ςώμα τησ. Για να δοϑμε τι ϋχει κϊνει ο
Υύλιπποσ! Δώςε μου να τη δεύξω ςτα υπϐλοιπα παιδιϊ….για πεσ μασ
ΝΗΠΙΟ: Εδώ εύναι ϋνασ ϊνθρωποσ που ακουμπϊει τον ςκϑλο του με το ρϐπαλο.
ΕΓΨ: Πολϑ ωραύα…
ΝΗΠΙΟ: Εδώ εύναι ϋνασ ςερβιτϐροσ που…(;;;)
ΝΗΠΙΟ (ϊλλο): Κυρύα, η Μαρύα με την Ϊρη με κοροώδεϑουνε!
ΕΓΨ: ταμϊτα Υύλιππε!
ΝΗΠΙΟ( ϊλλο): Όχι! ε εύδα…(;;;;)
ΕΓΨ: κϋψου Υύλιππε και θα μασ πεισ μετϊ και εςϑ.
Το παιδύ που παραπονϋθηκε ότι το κορόιδευαν, εύχε πειρϊξει τα κορύτςι πιο πριν, γι’
αυτό δεν τον δικαιολόγηςα . Συνεχύςαμε κανονικϊ με την περιγραφό τησ ζωγραφιϊσ
του παιδιού που μασ παρουςύαζε.

ΝΗΠΙΟ: …πόγε και πόρε λύγο τυρύ και το ϋδωςε του αφεντικοϑ.
ΕΓΨ: Α, ϋκανε καλό πρϊξη δηλαδό ε;
ΝΗΠΙΟ: Ναι.
ΕΓΨ: Πϊρα πολϑ ωραύα. Για να μασ πει και ο Λεωνύδασ.
ΝΗΠΙΟ: Δυο ϊνθρωποι, ϋνα ςκυλϊκι και ο…;;;
ΕΓΨ: Ψραύα, για να δοϑμε του Λεωνύδα τη ζωγραφιϊ. Ψραύα, για να μασ πει και ο
Υύλιπποσ.
ΝΗΠΙΟ: Εύναι το καρϊβι του Πότερ Παν που πετϊει ςτον ουρανϐ, με τον όλιο.
ΕΓΨ: Εύναι καλϐ…το καρϊβι ό κακϐ; Σι μου εύπεσ πριν ϐτι ϋκανεσ;
ΝΗΠΙΟ: Εύναι το καρϊβι του καλοϑ!
ΕΓΨ: εύναι το καρϊβι του καλοϑ, εύναι του Πότερ Παν. Σο εύδατε;
ΝΗΠΙΑ: Ναι!
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ΕΓΨ: Παρϐλα αυτϊ του ϋχει βϊλει μαϑρο, εντϊξει…
ΝΗΠΙΟ: Μαϑρα πανιϊ γιατύ εύναι του Θηςϋα.
ΕΓΨ: Σου Οδυςςϋα;
ΝΗΠΙΟ: Σου Θηςϋα!!!
ΕΓΨ: Σου Θηςϋα! Α, τι ακοϑω…και εδώ εύναι ο όλιοσ;
ΝΗΠΙΟ: Ναι.
ΕΓΨ: Πϊρα πολϑ ωραύα.
Τα παιδιϊ ολοκληρώνουν τισ παρουςιϊςεισ τουσ. Η πρώτη απόπειρα φιλοςοφικόσ
ςυζότηςησ ϋχει τελειώςει.

2.5.1 Περιγραφό δεύτερησ πειραματικόσ προςπϊθειασ
Σο δεϑτερο πεύραμα πραγματοποιόθηκε ςτισ 24 Υεβρουαρύου 2010.
Βρεθόκαμε ςτον χώρο του νηπιαγωγεύου γϑρω ςτισ 8:20 οπϐτε κϊποια νόπια
εύχαν όδη καταφτϊςει ςτην τϊξη. Σουσ δϐθηκαν ταμπελϊκια για να γρϊψουν τα
ονϐματϊ τουσ, ενώ κϊθε παιδύ που ερχϐταν ςτο νηπιαγωγεύο ακολουθοϑςε την
ύδια διαδικαςύα. Σην ημϋρα εκεύνη η νηπιαγωγϐσ του τμόματοσ των προνηπύων
απουςύαζε οπϐτε ςτο τμόμα ςυμπεριλϊβαμε και κϊποια παιδιϊ τα οπούα δεν εύχε
προγραμματιςτεύ να βρύςκονται ςτον πληθυςμϐ του πειρϊματοσ. Σο γεγονϐσ ϐτι
τα παιδιϊ όταν πϊρα πολλϊ απϐ μια ϊποψη δημιουργοϑςε πρϐβλημα γιατύ
γινϐταν αρκετό φαςαρύα, αλλϊ απϐ την ϊλλη η αλληλεπύδραςη των παιδιών τα
βοόθηςε αργϐτερα ςτον διϊλογο που κϊναμε ςχετικϊ με τισ ϋννοιεσ «καλϐσκακϐσ».
Όπωσ ϋγινε και ςτο πρώτο πεύραμα, τα παιδιϊ ϋκαναν με τη νηπιαγωγϐ την
πρωινό ρουτύνα και ςτη ςυνϋχεια τουσ διϊβαςα το παραμϑθι «Ο καλϐκαρδοσ
αφελόσ». Ο μεγϊλοσ αριθμϐσ των παιδιών αλλϊ και η ϑπαρξη ενϐσ πολϑ
ϊτακτου κοριτςιοϑ μασ ϋκανε να διακϐψουμε πολλϋσ φορϋσ την πειραματικό
διαδικαςύα. Η φαςαρύα που γινϐταν μετϊ την ανϊγνωςη του παραμυθιοϑ
αποδιοργϊνωςε τα παιδιϊ. Για τον λϐγο αυτϐ και ςτο δεϑτερο πεύραμα,
αςχοληθόκαμε πρώτα με την ιςτορύα που τουσ εύχαμε διαβϊςει και ςτη ςυνϋχεια,
μϋςω αυτόσ, περϊςαμε ςτην φιλοςοφικό ςυζότηςη. Η ερώτηςη «κλειδύ» που
μασ βοόθηςε να μεταβοϑμε απϐ την ιςτορύα ςτην φιλοςοφικό ςυζότηςη όταν η
εξόσ: «…για πεύτε μου βρε παιδιϊ, όταν καλϐ αυτϐ που ϋκανε τελικϊ η γϊτα;». Σα
παιδιϊ απϊντηςαν ϊμεςα ςτην ερώτηςη, πρϊγμα το οπούο ςυνϋβη και με τισ
περιςςϐτερεσ απϐ τισ προγραμματιςμϋνεσ ερωτόςεισ. Σα νόπια δηλαδό, ϋδιναν
ϊμεςα απϊντηςη ςτισ ερωτόςεισ που εύχαμε προγραμματύςει να τουσ κϊνουμε.
ε κϊποιεσ περιπτώςεισ ερωτόςεων, ϐπωσ εύχαμε προβλϋψει, δυςκολεϑτηκαν
και ϋτςι όταν απαραύτητη η χρόςη παραδεύγματοσ για να μπορϋςουν να
κατανοόςουν το νϐημα τουσ.
Προσ το τϋλοσ τησ ςυζότηςησ, η φαςαρύα εύχε κουρϊςει τα παιδιϊ ενώ κϊποια
ερωτόματα δεν εύχαν απαντηθεύ. Ϊτςι, για να επικεντρώςουν το ενδιαφϋρον τουσ
και πϊλι ςτoν διϊλογο, τουσ ανακοινώθηκε ϋνα περιςτατικϐ που τουσ κϋντριςε
το ενδιαφϋρον. Ουςιαςτικϊ, το γεγονϐσ αυτϐ αποτελοϑςε ϋνα παρϊδειγμα-
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δύλλημα, που τα παιδιϊ ϋπρεπε να ςκεφτοϑν, αν βριςκϐταν ςε παρϐμοια θϋςη, τι
θα ϋπρατταν. Με την βοόθεια του παραδεύγματοσ φτϊςαμε με γρόγορη ροό ςτο
τϋλοσ του διαλϐγου. Σα νόπια βλϋποντασ το υλικϐ τησ δραςτηριϐτητασ,
αντιλόφτηκαν πολϑ γρόγορα τι ϋπρεπε να κϊνουν. Ο χρϐνοσ που αφιερώθηκε
ςτη δραςτηριϐτητα όταν γϑρω ςτα 20-25 λεπτϊ. Με την ολοκλόρωςη τησ τα
παιδιϊ μαζεϑτηκαν ςτην γωνιϊ τησ «παρεοϑλασ» και παρουςύαςαν τισ ζωγραφιϋσ
τουσ. Δυςτυχώσ, ο διϊλογοσ που ακολοϑθηςε μετϊ την δραςτηριϐτητα δεν
καταγρϊφηκε ςωςτϊ και η απομαγνητοφώνηςη του όταν αδϑνατη.

2.5.2 χολιαςμόσ δραςτηριότητασ δεύτερου πειρϊματοσ
Σα παιδιϊ ςτο δεϑτερο πεύραμα ςτην πλειοψηφύα τουσ αντιλόφθηκαν αμϋςωσ
τι ϋπρεπε να κϊνουν ςτην δραςτηριϐτητα. Σο ϋνα απϐ τα αλλοδαπϊ παιδιϊ δεν
μπϐρεςε αμϋςωσ να καταλϊβει τι θϋμα θα εύχε η ζωγραφικό και ϋτςι το
βοηθόςαμε, δύνοντασ περιςςϐτερεσ επεξηγόςεισ. Επύςησ τα προνόπια φϊνηκε
απϐ τισ ζωγραφιϋσ τουσ ϐτι ενώ εύχαν καταλϊβει τι ζητοϑςαμε, δυςκολεϑτηκαν
να το αποδώςουν ςτο ιχνογρϊφημα τουσ 14. τη ςυζότηςη που
πραγματοποιόθηκε ςτη ςυνϋχεια μασ εξόγηςαν τι εύχαν ζωγραφύςει αλλϊ εκ των
υςτϋρων εύναι αρκετϊ δϑςκολο να δοθεύ ερμηνεύα και να αντιληφθοϑμε ποιο
εύναι το «καλϐ» και ποιο το «κακϐ» ςτο ιχνογρϊφημϊ τουσ.
’ αυτό την ομϊδα, τα παιδιϊ δεν φϊνηκε να επηρεϊζονται ιδιαύτερα απϐ το
παραμϑθι που τουσ διαβϊςαμε. Εύχαν ζωγραφύςει διϊφορα θϋματα με τα οπούα
προςπϊθηςαν να αποδώςουν το «καλϐ» και το «κακϐ». Κϊποιεσ ζωγραφιϋσ
εύχαν πολϑ χαρακτηριςτικϋσ απεικονύςεισ των δϑο εννοιών, ϐπωσ τισ εύχαν
αντιληφθεύ τα νόπια, ενώ ϊλλεσ εύχαν την απεικϐνιςη μϐνο τησ μιασ εκ των δϑο
εννοιών.
Όςον αφορϊ το κορύτςι που δεν παρακολοϑθηςε την ςυζότηςη, ςυμμετεύχε
μϐνο ςτη ζωγραφικό και ϋφτιαξε κϊτι που δεν εύχε ςχϋςη με το ζητοϑμενο μασ.
Σελειώνοντασ, μποροϑμε να επιςημϊνουμε και εδώ, ϐπωσ και ςτο προηγοϑμενο
πεύραμα ϐτι τα χρώματα που χρηςιμοπούηςαν τα παιδιϊ όταν
χαρακτηριςτικϊ(π.χ. κϐκκινο για τον «κακϐ» ϊνθρωπο και πρϊςινο για τον
«καλϐ»). το δεϑτερο παρϊρτημα που βρύςκεται ςτο τϋλοσ τησ εργαςύασ,
μποροϑμε να παρατηρόςουμε κϊποια ιχνογραφόματα με ϋντονο το ςτοιχεύο τησ
αντύθεςησ των χρωμϊτων αλλϊ και τησ απεικϐνιςησ των δϑο εννοιών.

2.5.3 Απομαγνητοφώνηςη διαλόγου δευτϋρου πειρϊματοσ
Η ανϊγνωςη του παραμυθιού τελειώνει. Μετϊ από λύγα λεπτϊ αρχύζει η ανϊλυςη του και
η υπενθύμιςη κϊποιων ςκηνών. Το ότι δεν ϋγινε αμϋςωσ ϋναρξη τησ φιλοςοφικόσ ςυζότηςησ
που ϋχουμε ςχεδιϊςει γύνεται ςκόπιμα, ώςτε τα παιδιϊ να ενταχθούν πιο ομαλϊ ς’ αυτό τη
διαδικαςύα και να αποφύγουμε μια πιθανό ςύγχυςη.
ΕΓΨ: Να δοϑμε λύγο τισ εικϐνεσ;
14

Δλώ δειαδή ρξεζηκνπνίεζαλ ηα αλακελόκελα ζρέδηα, ην ηρλνγξάθεκά ηνπο ήηαλ αθόκα ζε πνιύ
πξώηκν ζηάδην.
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………….
ΕΓΨ: Εδώ εύναι ο ϊνθρωπϐσ μασ! Θυμϊςτε τι ϋκανε ςτην αρχό;
ΝΗΠΙΑ: ςτην αρχό ϋμενε ςε μια πολιτεύα.
……..
ΕΓΨ: Μετϊ ϋφυγε απϐ την πολιτεύα και πόγε και ϋμεινε ςε ϋνα ςπιτϊκι μϋςα ςτο δϊςοσ.
Σο θυμϊςτε αυτϐ;
ΝΗΠΙΟ: Ναι.
ΕΓΨ: Εδώ εύναι το ςπιτϊκι μϋςα ςτο δϊςοσ. Για δεύτε το.
ΝΗΠΙΟ: Ϊχει και ϊλλο ϋνα ςπύτι δύπλα!
ΕΓΨ: Δϑο ςπιτϊκια εύχε. Νούκιαςε αυτϐσ το ϋνα και το ϊλλο όταν του ιδιοκτότη του.
Ένα νόπιο, η Ηρώ, αποςπϊ την προςοχό τησ υπόλοιπησ ομϊδασ. Επειδό το ύδιο δεν όθελε
να ςυμμετϋχει την περιςςότερη ώρα ςτη ςυζότηςη, προϋτρεπα τα υπόλοιπα να μην δύνουν
ςημαςύα ςε ότι κϊνει ώςτε να μπορϋςουμε να ςυνεχύςουμε τον διϊλογο μασ.
ΕΓΨ: Σι εύδε ϐμωσ μια μϋρα ςτο ςπύτι του; για πεσ μου Σζϋςικα.
ΝΗΠΙΟ: Σζϋςικα; Σζϋκα τη λϋνε!
ΕΓΨ: Σζϋκα! Ϊβαλα εγώ κι ϊλλα γραμματϊκια ςτο ϐνομα τησ. Σζϋκα θυμϊςαι; Σι εύδε
ςτο ςπύτι του μια μϋρα;
ΝΗΠΙΟ: Σο τυρύ.
ΕΓΨ: Σο τυρύ που εύχε αφόςει ςτο ρϊφι τι εύχε;
ΝΗΠΙΟ (ϊλλο): Εύχε μια ουρϊ ποντικιοϑ.
ΕΓΨ: Εύχε μια ουρϊ ποντικιοϑ μασ λϋει ο Νεκτϊριοσ! Και τι ϋκανε μϐλισ εύδε την ουρϊ
πύςω απϐ το τυρύ;
ΝΗΠΙΟ: Πόγε και βρόκε μια γϊτα και ϋφαγε το ποντύκι…η γϊτα.
ΕΓΨ: Ψραύα, μασ λϋει η Μαρύα ϐτι ϋφαγε το ποντύκι…..η γϊτα, το ποντύκι. Αχ,
μπερδεϑτηκα!
ΝΗΠΙΟ: Μπερδεϑτηκεσ;
ΕΓΨ:...μετϊ πόγε μια βϐλτα ςτο δϊςοσ.
ΝΗΠΙΟ: Η Ροζοϑλα (Ροζοϑλα εύναι το μαγνητοφωνϊκι που χρηςιμοπούηςα για το
πεύραμα) θα τα γρϊφει ςωςτϊ τα ονϐματα;
ΕΓΨ: Σι; Η Ροζοϑλα;
ΝΗΠΙΟ: Η Ροζοϑλα θα ςου τα γρϊφει ςωςτϊ τα ονϐματα;
ΕΓΨ: ωςτϊ μου τα γρϊφει, μϐνο να κϊνετε ηςυχύα γιατύ θα μπερδευτεύ και αυτό.
ΝΗΠΙΟ: Δεν ϋγραψε!
ΕΓΨ: Γρϊφει αυτό…
ΕΓΨ: Μετϊ λοιπϐν που ϋφαγε η γϊτα το ποντύκι….
ΝΗΠΙΟ: Ύςτερα θα μιλόςει η Ροζοϑλα!
Τα παιδιϊ αναςτατώνονται και αναγκϊζομαι να τουσ μιλόςω δυνατϊ για να ηρεμύςουν.
Μόλισ ςταμϊτηςαν ςυνεχύςαμε τη ςυζότηςό μασ.
ΕΓΨ:….Ψραύα…πόγε μια βϐλτα ςτο δϊςοσ. Και τι εύδε εκεύ;
ΝΗΠΙΟ: Ϊνα πουλύ.
ΝΗΠΙΟ(ϊλλο): που του εύχανε φϊει τα μικρϊ του…
ΕΓΨ: Για πεσ μου.
ΝΗΠΙΟ: Ϊνα πουλύ.
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ΕΓΨ: Που του εύχανε φϊει…
ΝΗΠΙΟ: Σα μικρϊ!!!
ΕΓΨ: Και μετϊ που εύδε αυτϐ τι πόγε και ϋκανε;
ΝΗΠΙΟ: Ποιοσ;
ΕΓΨ: Ο καλϐσ μασ ο ϊνθρωποσ.
Τα παιδιϊ απαντούν ταυτόχρονα και δυςκολεύομαι να καταλϊβω τι λϋνε.
ΕΓΨ: Για πεσ μου Μαρύα, δεν ϊκουςα.
ΝΗΠΙΟ: …Ση γϊτα πόγε να την μαλώςει γιατύ ϋφαγε τα πουλιϊ, του πουλιοϑ…
ΕΓΨ: Πόγε λοιπϐν να μαλώςει τη γϊτα, επειδό ϋφαγε τα αυγϊ του πουλιοϑ.
ΝΗΠΙΟ: Όχι τα αυγϊ!
ΕΓΨ: Σα πουλϊκια…τα αυγϊ εύπα, μπερδεϑτηκα…
Η Ηρώ πϊλι αποςπϊ την προςοχό των υπόλοιπων παιδιών. Προςπαθώ να τα πεύςω να
μην δύνουν ςημαςύα ςε ότι για να ςυνεχύςουμε την ςυζότηςό μασ. Από αυτό το ςημεύο
προςπαθώ να ειςϊγω ςτη ςυζότηςη τισ ερωτόςεισ που ϋχουμε όδη ςχεδιϊςει για την
φιλοςοφικό ςυζότηςη.
ΕΓΨ: Για πεύτε μου βρε παιδύα, όταν καλϐ τελικϊ αυτϐ που ϋκανε η γϊτα;
ΝΗΠΙΑ: Όχι!!!
ΝΗΠΙΟ: Όχι! Κακϐ ότανε!
ΕΓΨ: Γιατύ δεν όταν καλϐ; Θϋλω χερϊκια να μου πεύτε. Με χερϊκια! Ο Λευτϋρησ.
Δόμητρα κϊθιςε κϊτω.
Ο Λευτϋρησ απαντϊει, αλλϊ γύνεται φαςαρύα και δεν μπορώ να καταλϊβω ακριβώσ τι λϋει.
Η αιτιολογύα που δύνει, απ’ όςα αντιλαμβϊνομαι εύναι πωσ η γϊτα μπορούςε να βρει και
ϊλλο φαγητό να φϊει και όχι τα πουλϊκια. Έτςι αιτιολογεύ την απϊντηςό του, γιατύ η πρϊξη
τησ γϊτασ δεν όταν καλό.
ΕΓΨ: Ααα, λοιπϐν, πιςτεϑετε ϐτι εύναι καλϐ αυτϐ που ϋκανε η γϊτα; Εύναι κανεύσ που να
πιςτεϑει ϐτι εύναι καλϐ αυτϐ που ϋκανε η γϊτα;
ΝΗΠΙΑ: Όχι!
Τα νόπια αρχύζουν να μιλϊνε όλα μαζύ και προςπαθώ να τα ηρεμύςω. Μετϊ από λύγο
ςυνεχύζω να απευθύνω τισ ερωτόςεισ που ϋχω προετοιμϊςει ςτα παιδιϊ.
ΕΓΨ: Να ςασ πω….τι ςημαύνει ϊραγε….λϋμε εμεύσ, καλό η γϊτα, κακό η γϊτα…τι
ςημαύνει η λεξοϑλα καλϐσ;
ΝΗΠΙΟ: Όταν εύναι πολϑ ευγενικϐσ.
ΕΓΨ: Ααα, ο Νεκτϊριοσ μασ λϋει ϐτι καλϐσ ςημαύνει να εύςαι ευγενικϐσ. Σι ϊλλο μπορεύ
να ςημαύνει; Ξϋρετε ϊλλη λεξοϑλα που να μοιϊζει με τη λϋξη καλϐσ;
ΝΗΠΙΟ: Καλϐ παιδύ!
ΕΓΨ: Καλϐ παιδύ, δηλαδό; Εύναι ευγενικϐσ που μασ εύπε…
ΝΗΠΙΟ: Να προςϋχει τουσ!!!
ΕΓΨ: Για πεσ μασ Λευτϋρη…
ΝΗΠΙΟ: Να προςϋχει τουσ ϊλλουσ!
ΕΓΨ: Ψραύα! Λυδύα;
ΝΗΠΙΟ: Κυρύα, κϊνουμε προτϊςεισ τώρα;

39

ΕΓΨ: Όχι, θα δεισ τι θα κϊνουμε μετϊ! Κι ϐταν λϋμε ϐτι κϊποιοσ εύναι κακϐσ; Σι μπορεύ
να ςημαύνει αυτϐ;
ΝΗΠΙΟ: Ότι εύναι κλϋφτησ!
ΝΗΠΙΟ: Δεν προςϋχει τουσ ϊλλουσ…
ΕΓΨ: Δεν προςϋχει τουσ ϊλλουσ, εύναι κλϋφτησ…πολϑ ωραύα!
Τα παιδιϊ αρχύζουν πϊλι να ςηκώνονται από τισ θϋςεισ τουσ και να κϊνουν φαςαρύα.
Ηρεμούμε γρόγορα και ςυνεχύζονται οι ερωτόςεισ.
ΕΓΨ: Να ςασ πω…μποροϑμε να κϊνουμε μια πρϊξη που να ξϋρουμε ϐτι εύναι μϐνο καλό
ό μϐνο κακό;
ΝΗΠΙΟ: Όχι! Όχι!...Όχι!
ΕΓΨ: Πωσ εύμαςτε τϐςο ςύγουροι; Μπορεύ δηλαδό να κϊνουμε μια πρϊξη, που να εύναι
και καλό και κακό μαζύ;
ΝΗΠΙΟ: Όχι!!!
ΕΓΨ: Δεν γύνεται, θα εύναι μϐνο καλό ό μϐνο κακό;
ΝΗΠΙΟ: Όχι! Μϐνο καλό!
ΕΓΨ: Και που το ξϋρουμε εμεύσ αυτϐ;
ΝΗΠΙΟ: Γιατύ;…Μϐνο κακό….
ΝΗΠΙΟ (ϊλλο):Μϐνο καλό!...
ΕΓΨ: Μϐνο καλό ό μϐνο κακό θα εύναι;
ΝΗΠΙΟ: Όχι! Μϐνο καλό!
ΕΓΨ: Α, μϐνο καλϋσ πρϊξεισ κϊνετε;
ΝΗΠΙΟ: Ναι!
ΕΓΨ: ύγουρα δεν ϋχετε κϊνει ποτϋ….(Φαρύδημε και Δόμητρα…Δημητροϑλα ϋλα απϐ
δω…)
ΝΗΠΙΟ: Εγώ δεν ϋχω κϊνει ποτϋ κακό!
ΕΓΨ: Εύςαι ….
ΝΗΠΙΟ (ϊλλο): Όχι, ϋχει κϊνει!
ΕΓΨ: Ααα, για πεσ μασ Μαρύα, τι κακϐ νομύζεισ ϐτι ϋχει κϊνει ο Μανώλησ;
ΝΗΠΙΟ: Λϋει ψϋματα…
ΕΓΨ: Εύναι κακϐ να λϋμε ψϋματα;
ΝΗΠΙΟ: (απευθϑνεται ςτον ςυμμαθητό του Μανώλη και αιτιολογεύ την απϊντηςη
του)…λεσ ςυνϋχεια ψϋματα…πωσ θα μασ ςπϊςεισ τον χαρταετϐ…
ΝΗΠΙΟ: Μωρϋ! τα ψϋματα!
ΕΓΨ: τα ψϋματα το λϋει για να ςασ πειρϊξει.
ΕΓΨ: Να ςασ πω και αφοϑ ο Μανώλησ ξϋρει ϐτι αυτϐ που κϊνει….
Σταματϊω την ερώτηςη που πόγα να απευθύνω ςτα παιδιϊ καθώσ η Ηρώ δημιουργεύ πϊλι
πρόβλημα και το «πεύραμα» ςταματϊει. Η νηπιαγωγόσ του τμόματοσ παρεμβαύνει και
ηρεμεύ τα παιδιϊ. Στη ςυνϋχεια, ξανακϊνω την ερώτηςη ςτα παιδιϊ από την αρχό.
ΕΓΨ: Και αφοϑ ο Μανώλησ βρε παιδιϊ, ξϋρει ϐτι αυτϐ που κϊνει , δεν εύναι καλϐ γιατύ
το κϊνει; Θα μασ πεισ εςϑ βρε Μανώλη που το κϊνεισ;
ΝΗΠΙΟ: Δεν θυμϊμαι…
ΕΓΨ: Δεν θυμϊςαι…ο Λευτϋρησ θα μασ πει! Γιατύ το κϊνει;
ΝΗΠΙΟ: Για να πετϊει…ςτα ψϋματα!
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ΕΓΨ: τα ψϋματα, για να πειρϊξει τα ϊλλα παιδιϊ;
Δεν καταλαβαύνω τι λϋνε τα παιδιϊ γιατύ μιλϊνε όλα μαζύ…
ΝΗΠΙΟ: Όχι!
ΕΓΨ: Ωρα θϋλει να πετϊξει, γι’ αυτϐ το λϋει.
ΝΗΠΙΟ: τα αλόθεια θϋλω να πετϊξω…
ΕΓΨ: τα αλόθεια θϋλει να πετϊξεισ, γι’ αυτϐ το λεσ….
Κϊποιο νόπιο ςχολιϊζει την απϊντηςη του ϊλλου παιδιού αλλϊ δεν καταγρϊφηκε ξεκϊθαρα
ςτο μαγνητοφωνϊκι.
ΕΓΨ: Ε και που ξϋρουμε τώρα... μπορεύ να θϋλει να πετϊξει! Να ςασ ρωτόςω και κϊτι
ϊλλο, καμιϊ φορϊ ςασ λϋει η κυρύα, να βοηθόςετε κϊποιον απϐ τουσ ςυμμαθητϋσ ςασ
αν δεν μπορεύ να κϊνει κϊτι;
ΝΗΠΙΑ: Ναι / Όχι !!!
ΕΓΨ: Δεν ςασ το ϋχει πει ποτϋ;
ΝΗΠΙΑ: Όχι…
ΕΓΨ: Η μαμϊ ςτο ςπύτι μόπωσ;
ΝΗΠΙΑ: Όχι…
ΝΗΠΙΟ: Ναι, την βοηθϊμε…εγώ την βοηθϊω.
ΕΓΨ: Φερϊκια…για να ακοϑςουμε Γκαλύν τι θα μασ πει η Μαρύα, βοηθϊει τη μαμϊ τησ…
ΝΗΠΙΟ: Ναι…
ΕΓΨ: Σι κϊνεισ και βοηθϊσ τη μαμϊ ςου;
ΝΗΠΙΟ: Όταν με χρειϊζεται λύγο για το φαγητϐ, εμϋνα με βϊζει να…να…
ΕΓΨ: Αφόςτε την να ςκεφτεύ να μασ πει.
ΝΗΠΙΟ:.. να βϊζω τα πιροϑνια ςτο τραπϋζι και τα μαχαιρϊκια και το ψωμύ.
ΕΓΨ: Ψραύα, ςτρώνεισ το τραπϋζι δηλαδό εςϑ, την βοηθϊσ να ςτρώςετε το τραπϋζι.
Καμιϊ φορϊ δεν βαριϋςαι ϐμωσ να το κϊνεισ αυτϐ;
ΝΗΠΙΟ: Όχι..
ΕΓΨ: Ποτϋ δεν βαριϋςαι;
ΝΗΠΙΟ: Όχι.
ΕΓΨ: Πϊντα δηλαδό ϐταν ςου λϋει η μαμϊ ςου να την βοηθόςεισ, την βοηθϊσ;
ΝΗΠΙΟ: Ναι…
ΕΓΨ: Ααα, εςϑ εύςαι καλό. Δεν εύναι ςτιγμϋσ που να ςου λϋει η μαμϊ ςου «βοόθηςε με
βρε, να κϊνω αυτϐ, να ςτρώςω το τραπϋζι να μαγειρϋψω» και να λεσ, «ϐχι, δεν το
κϊνω». Η «μϊζεψε το δωμϊτιϐ ςου, τα παιχνύδια ςου…»
ΝΗΠΙΟ: Εγώ τα μαζεϑω.
ΕΓΨ: Ποιο παιδϊκι βαριϋται και δεν το κϊνει;
ΝΗΠΙΟ: Εγώ!
ΕΓΨ: Εςϑ Μϊριε; Για πεσ μασ γιατύ δεν το κϊνεισ; Αφοϑ ξϋρουμε ϐτι εύναι καλό πρϊξη,
γιατύ δεν την κϊνεισ;
ΝΗΠΙΟ: Μϐνο μια φορϊ το ϋχω κϊνει, μϐνο μια.
ΕΓΨ: Και τισ υπϐλοιπεσ που δεν την κϊνεισ; Γιατύ δεν την κϊνεισ;
ΝΗΠΙΟ (ϊλλο): Γιατύ τα κϊνει η μαμϊ του, και κουρϊζεται…
ΝΗΠΙΟ: Η μαμϊ κουρϊζεται….
ΕΓΨ: Φερϊκια…μϐνο ϐταν κουρϊζεται δηλαδό την βοηθϊσ;
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Τα παιδιϊ μιλϊνε όλα μαζύ και αναφϋρουν πότε βοηθϊνε την μητϋρα τουσ. Δεν μπορώ να
καταλϊβω όςα λϋνε και ϋτςι η απομαγνητοφώνηςη ςε αυτό το ςημεύο δεν εύναι δυνατό.
ΕΓΨ: Να ςασ πω, να ςασ ρωτόςω και κϊτι ϊλλο….
ΝΗΠΙΟ: Κι εγώ βαριϋμαι (ςυνεχύζουν να λϋνε πϐτε βοηθϊνε και πϐτε ϐχι την μητϋρα
τουσ…)
ΕΓΨ: Ααα, επειδό βαριϋςαι λοιπϐν δεν την βοηθϊσ. Εντϊξει…
Να ςασ ρωτόςω και κϊτι ϊλλο; Μπορεύ να πϊτε να βοηθόςετε τη μαμϊ…
Παρεμβαύνω για να επαναφϋρω κϊποια παιδιϊ ςτην ςυζότηςη καθώσ ϋχουν αρχύςει να
μιλϊνε μεταξύ τουσ. Η ςυζότηςη ςυνεχύζεται κανονικϊ.
ΕΓΨ: Καμιϊ φορϊ βρε παιδιϊ, ςασ ϋχει τϑχει να θϋλετε να βοηθόςετε κϊποιον και να τα
κϊνετε χειρϐτερα;
ΝΗΠΙΟ: Ναι…
ΕΓΨ: Εγώ ασ ποϑμε μια φορϊ, πόγα να βοηθόςω τον αδερφϐ μου να φτιϊξει κϊτι, κϊτι
ϋφτιαχνε με τα τουβλϊκια ϐταν όμαςταν κι εμεύσ μικρού. Και πϊω εγώ η καημϋνη να τον
βοηθόςω…πϊω εγώ να τον βοηθόςω και αντύ να τον βοηθόςω…του τα πατϊω και
χϊλαςα αυτϐ που ϋφτιαχνε! ασ ϋχει τϑχει εςϊσ αυτϐ;
ΝΗΠΙΑ: Ναι/ Όχι !
ΝΗΠΙΟ: Σησ Ηρώσ τησ ϋχει τϑχει, ϐταν εμεύσ παύζαμε εκεύ με τα τουβλϊκια, πόγε και
μασ το κατϊςτρεψε.
ΕΓΨ: Σο ϋκανε επύτηδεσ πιςτεϑεισ ό μόπωσ πόγε να ςασ βοηθόςει.
ΝΗΠΙΟ: Ναι! Επύτηδεσ το ϋκανε!
ΝΗΠΙΟ (ϊλλο): Επύτηδεσ το ϋκανε, επύτηδεσ!
ΕΓΨ: Εντϊξει δεν πειρϊζει, θα το λϑςουμε ϊλλη φορϊ αυτϐ…
ΝΗΠΙΟ: Κατϊ λϊθοσ το ϋκανα!
ΝΗΠΙΟ: Επύτηδεσ!
ΝΗΠΙΟ( ϊλλο): Όχι δεν ϋβλεπε μπροςτϊ τησ!
ΝΗΠΙΟ: Ϊβλεπε, αλλϊ δεν ϋβλεπε κϊτω τησ.
ΕΓΨ: Ωρα δεν το ϋκανε επύτηδεσ, αφοϑ δεν ϋβλεπε κϊτω, δεν το ϋκανε επύτηδεσ.
ΝΗΠΙΟ: Ϊκανε πωσ δεν ϋβλεπε!
ΝΗΠΙΟ: Δεν ϋκανα πωσ δεν ϋβλεπα! Δεν ϋχετε δύκιο! Μικρϊ!!
ΝΗΠΙΟ (ϊλλο): Εςϑ εύςαι μικρό!
Τα παιδιϊ ςυζητώντασ για το περιςτατικό που τουσ εύχε τύχει με την Ηρώ, αρχύζουν να
λογομαχούν αλλϊ τα ςταματϊω γρόγορα για να ςυνεχύςουμε τισ ερωτόςεισ.
ΕΓΨ: Εχθϋσ το βρϊδυ, βϊζω να ακοϑςω κϊτι ειδόςεισ ςτην τηλεϐραςη. Ακοϑςτε τι
ϊκουςα εκεύ πϋρα…ακοϑςτε…πόγε λϋει, ϋνασ ϊνθρωποσ και ϋκλεψε απϐ ϋνα φαρμακεύο
ϋνα φϊρμακο, για το παιδϊκι του, γιατύ δεν εύχε λεφτϊ να το πληρώςει. Και ςκεφτϐμουν
εγώ τώρα…ϋκανε ςωςτϊ αυτϐσ που πόγε ςτο φαρμακεύο και το ϋκλεψε ό ϐχι;
ΝΗΠΙΑ: Όχι…
ΕΓΨ: Ϋθελε να ςώςει ϐμωσ το παιδϊκι του και δεν εύχε λεφτϊ. Σι ϊλλο μποροϑςε να
κϊνει;
ΝΗΠΙΟ: Να ζόταγε απϐ ϋναν φύλο του.
ΕΓΨ: Και αν δεν εύχε φύλουσ και δεν του ϋδινε κανεύσ;
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ΝΗΠΙΟ: Ξϋρω! Ϊνα παιδύ που θα εύχε λεφτϊ, να του το ϋδινε και να το πόρε…
ΕΓΨ: Α, δηλαδό πιςτεϑεισ ϐτι θα μποροϑςε να μην κϊνει την κακό την πρϊξη.
ΝΗΠΙΟ:…..(;;;)…να εύχε αυτϐσ το μαγαζύ και να το ϋδινε και να το πλόρωνε.
ΕΓΨ: Και αφοϑ δεν εύχε λεφτϊ να πληρώςει;
ΝΗΠΙΟ: Θα του ϋδινε ο ϊλλοσ και αυτϐσ που πόγε να του δώςει, ςημαύνει ϐτι δοϑλευε
εκεύ και…
Το παιδύ μϊλλον προςπαθεύ να πει ότι θα μπορούςε ο ύδιοσ ο φαρμακοποιόσ να του δώςει
το φϊρμακο και ο ϊνθρωποσ που το ϋκλεψε να του δώςει αργότερα τα χρόματα.
ΕΓΨ: Εγώ ςκϋφτομαι βρε Λευτϋρη ϐτι δεν όθελε κανεύσ να του δώςει λεφτϊ για να
αγορϊςει το φϊρμακο. Και εύχε απογοητευτεύ ο ϊνθρωποσ, όταν πολϑ ςτενοχωρημϋνοσ
και όθελε να ςώςει το παιδύ του.
ΝΗΠΙΟ: Ε δεν μποροϑςε να πολεμόςει;!
ΕΓΨ: Να πολεμόςει;
ΝΗΠΙΑ (δϑο μαζύ): Ναι!
ΕΓΨ: Ε. δεν νομύζω…δεν θα όταν και αυτϐ κακϐ αν το ϋκανε;
Τα παιδιϊ φαύνονται να προβληματύζονται και να μπερδεύονται με την πρόταςη του
ςυμμαθητό τουσ «να πολεμόςει».
ΝΗΠΙΟ: Ναι, ϐμωσ ο μαγαζϊτορασ, θα το εύχε δει πωσ θα του ϋκλεβε κϊποιοσ
κλϋφτησ…
ΕΓΨ: Σο εύδε αυτϐ ο μαγαζϊτορασ…γι’ αυτϐ βγόκε και πόγε ςτην αςτυνομύα, τουσ εύπε
τι ϋγινε και η αςτυνομύα ϋπιαςε αυτϐν τον φτωχϐ τον ϊνθρωπο που πόγε να πϊρει το
φϊρμακο. Και ςκϋφτομαι εγώ τώρα, εύναι καλό τελικϊ η πρϊξη που ϋκανε ο ϊνθρωπϐσ
μασ αυτϐσ ό δεν εύναι καλό; Πόγε και ϋκλεψε, αλλϊ για να ςώςει το παιδύ του. εύναι
καλϐ ό κακϐ αυτϐ τελικϊ;
ΝΗΠΙΑ: Καλϐ/κακϐ!
ΕΓΨ: Α, εγώ τώρα ϊκουςα δϑο! Καλϐ...κακϐ!
ΝΗΠΙΟ: Κακϐ…
ΝΗΠΙΟ (ϊλλο): Εγώ μπερδεϑτηκα…
ΕΓΨ: Μπερδεϑτηκεσ; Νομύζω κι εγώ ϐτι μπερδεϑτηκα. Σελικϊ μόπωσ μπορεύ να
κϊνουμε μια…να κϊνουμε μια πρϊξη που να εύναι και καλό και κακό μαζύ;
ΝΗΠΙΟ: Όχι…
ΝΗΠΙΟ: Κυρύα να πω κϊτι; Αντύ να πω ναι, εύπα ϐχι.
ΕΓΨ: Ψραύα. Ωρα δεν μποροϑμε να εύμαςτε ςύγουροι ϐτι κϊποια πρϊξη που κϊνουμε
μπορεύ να εύναι καλό ό κακό μϐνο;
Τα παιδιϊ αρχύζουν να αςχολούνται για λύγο με το μαγνητοφωνϊκι και προβληματύζονται
για το αν γρϊφει ό όχι. Έχουν αρχύςει να κουρϊζονται λύγο καθώσ εύναι πολλό ώρα ακύνητα.
Τουσ απευθύνω μια τελευταύα ερώτηςη και ο διϊλογοσ τελειώνει.
ΕΓΨ: Πιςτεϑετε λοιπϐν ϐτι αυτϐ που κϊνουμε μπορεύ να εύναι καλϐ η κακϐ μϐνο; Μϐνο
καλϐ ό μϐνο κακϐ; Μποροϑμε να εύμαςτε ςύγουροι;
ΝΗΠΙΟ: Εγώ, δεν θυμϊμαι πολϑ καλϊ το παραμϑθι…
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ΕΓΨ: Δεν πειρϊζει, δεν εύχε να κϊνει με το παραμϑθι αυτϐ που ςασ ρωτϊω τώρα.
Μποροϑμε να εύμαςτε ςύγουροι ϐτι κϊτι που κϊνουμε εύναι μϐνο καλϐ ό μϐνο κακϐ;
ΝΗΠΙΑ: Μϐνο καλϐ / μϐνο κακϐ…!
ΕΓΨ: Μϐνο κακϐ…ωραύα…λοιπϐν…
Η μαγνητοφώνηςη ςταματϊει εδώ. Τα παιδιϊ ϋχουν κουραςτεύ αρκετϊ αλλϊ καταφϋραμε
να αναφερθούμε ςε όλεσ τισ ερωτόςεισ που εύχα ςχεδιϊςει. Στη ςυνϋχεια δύνονται οι οδηγύεσ
για την δραςτηριότητα και τα παιδιϊ καθύζουν ςτα τραπεζϊκια για να ζωγραφύςουν. Μετϊ
την δραςτηριότητα ακολουθεύ ςυζότηςη ςτην παρεούλα όπου τα παιδιϊ παρουςιϊζουν
αυτϊ που ϋχουν ζωγραφύςει. Το κομμϊτι μετϊ τη δραςτηριότητα ϋχει χωριςτεύ ςε δύο μϋρη
αλλϊ δυςτυχώσ το μεγαλύτερο μϋροσ δεν όταν δυνατό να απομαγνητοφωνηθεύ λόγω
τεχνικού προβλόματοσ.
ΝΗΠΙΟ: Εδώ εύναι ϋνα παιδϊκι που φτιϊχνει κϊτι με τουβλϊκια…
ΕΓΨ: Ποιο εύναι το καλϐ και ποιο το κακϐ;
ΝΗΠΙΟ: Αυτϐ..(μου δεύχνει με το χϋρι του)
ΕΓΨ: Ψραύα, θα μασ πει η Μαρύα τι ζωγρϊφιςε. Να μασ πει η Μαρύα τι ϋκανε; Για να δω
αν θα καταλϊβετε ποιο εύναι το καλϐ και ποιο το κακϐ τησ Μαρύασ.
Τα παιδιϊ κϊνουν πολύ φαςαρύα και η Ηρώ ςυνεχύζει να δημιουργεύ πρόβλημα και να
τα αναςτατώνει όλο και περιςςότερο. Σταματϊω την μαγνητοφώνηςη για να μπορϋςω να
μιλόςω με την νηπιαγωγό και ϋτςι το επόμενο κομμϊτι δεν μαγνητοφωνόθηκε ςωςτϊ και
δεν μπόρεςα να κϊνω απομαγνητοφώνηςη.
Η δεύτερη απόπειρα φιλοςοφικόσ ςυζότηςησ τελειώνει εδώ.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3o
ΑΝΑΛΤΗ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟΤ ΤΖΗΣΗΕΨΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Αφοϑ πραγματοποιόθηκε το πεύραμα, ςτο τρύτο κεφϊλαιο καλοϑμαςτε να
αναλϑςουμε το περιεχϐμενο των δϑο ςυζητόςεων, για να εύμαςτε ςε θϋςη ϋπειτα να
αξιολογόςουμε τα δϑο πειρϊματα. τη ςυνϋχεια, με βϊςη την αξιολϐγηςη, θα γύνει
μια ςϑγκριςη των δϑο πειραμϊτων, για να διαπιςτώςουμε τελικϊ κατϊ πϐςο
επαληθεϑεται ό διαψεϑδεται ο ςκοπϐσ και η υπϐθεςη μασ.

3.1.1. Ανϊλυςη περιεχομϋνου πρώτου πειρϊματοσ
1.Ποιο εύναι το κεντρικϐ θϋμα, ςτο οπούο περιςτρϋφεται η ςυζότηςη, και ποια τα
παρϊπλευρα θϋματα;
Προςπαθόςαμε μϋςω του παραμυθιοϑ που διαβϊςτηκε ςτα παιδιϊ να
δημιουργόςουμε μια φιλοςοφικό ςυζότηςη ςχετικϊ με τουσ ϐρουσ «καλϐ-κακϐ».
Κατϊ τη διϊρκεια τησ ςυζότηςησ τα παιδιϊ ανϋπτυξαν και ϊλλα θϋματα που τουσ
ερχϐταν ςυνειρμικϊ απϐ τον διϊλογο μασ. Ϊτςι, κεντρικϐ θϋμα αποτϋλεςε η
ανϊλυςη και ο προβληματιςμϐσ γϑρω απϐ τισ δϑο κυρύαρχεσ ϋννοιεσ, ενώ
αναπτϑχθηκαν και ϊλλα θϋματα. Ψσ παρϊπλευρο θϋμα, μποροϑμε να θεωρόςουμε
την ϋννοια του ϊδικου που ειςόγαγε ϋνα παιδύ ςτη ςυζότηςη. Ψσ διαφορετικϐ θϋμα
μποροϑμε να θεωρόςουμε την ςυζότηςη των παιδιών ςχετικϊ με τα ζώα. Καθ’ ϐλη
τη διϊρκεια τησ ςυζότηςησ, προφανώσ επηρεαςμϋνα απϐ την γϊτα που υπόρχε μϋςα
ςτο παραμϑθι, αναλώθηκαν πολϑ ςτο να ςυζητοϑν για ζώα τα οπούα ϐμωσ
ςυνδϑαςαν με τουσ ϐρουσ καλϐ και κακϐ.
2. Ποια εύναι η πορεύα τησ ςυζότηςησ, δηλαδό οι βαςικού ςταθμού τησ και τα
ςυμπερϊςματϊ τησ;
H ςυζότηςη με τα παιδιϊ ϊργηςε λύγο να ξεκινόςει καθώσ όταν ανόςυχα και δεν
μποροϑςαν να ςυγκεντρωθοϑν εϑκολα. Μετϊ απϐ λύγα λεπτϊ τϋθηκε το πρώτο
ερώτημα που αφοροϑςε το παραμϑθι, ώςτε να μποϑμε πιο ομαλϊ ςτα ερωτόματα
που ϋχουν προςχεδιαςτεύ για τα παιδιϊ. Η πρώτη ερώτηςη αφορϊ λοιπϐν την πρϊξη
τησ γϊτασ του παραμυθιοϑ, για την οπούα ζητόθηκε απϐ τα παιδύα να μασ πουν αν
όταν καλό ό κακό και να αιτιολογόςουν την απϊντηςό τουσ. Σα παιδιϊ απϊντηςαν
μονολεκτικϊ «όταν καλό/ όταν κακό» χωρύσ αιτιολογύα.
τη ςυνϋχεια ϋγινε η πρώτη ερώτηςη ςχετικϊ με το πώσ αντιλαμβϊνονται τα
παιδύα τισ ϋννοιεσ «καλϐ-κακϐ». υγκεκριμϋνα προςποιοϑμενοι ϐτι δεν γνωρύζουμε
τι ςημαύνουν αυτϋσ οι λϋξεισ ζητόςαμε απϐ τα παιδύα να μασ δώςουν μια δικό τουσ
ερμηνεύα. Σα παιδιϊ δεν ϋδωςαν μια ϊμεςη απϊντηςη, αλλϊ χρηςιμοπούηςαν
παραδεύγματα ϐπου η λϋξη καλϐσ αποτελεύ ςυνθετικϐ μιασ λϋξησ (π.χ. καλϐκαρδοσ)
ό αναφϋρουν φρϊςεισ με την λϋξη καλϐσ ςτην επιρρηματικό τησ μορφό, (π.χ. Εύςαι
καλϊ;). Παρϊλληλα με τισ απαντόςεισ αυτϋσ, αναφϋρουν τισ εμπειρύεσ τουσ με τα
δικϊ τουσ κατοικύδια ζώα ό γενικϐτερα με ζώα που τα χαρακτηρύζουν ϐμωσ πϊντα
ωσ καλϊ ό κακϊ. (π.χ. ϋνασ ςκϑλοσ ϐπωσ μασ αναφϋρει ϋνα παιδύ, εύναι «καλϐσ,
μαϑροσ και μεγϊλοσ»).
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τη ςυνϋχεια ϋνα νόπιο, αναφϋρει μια προςωπικό εμπειρύα με ϋναν ςκϑλο που τον
τραυμϊτιςαν γιατύ δεν όταν «καλϐσ». Με αφορμό αυτϐ, προςπαθόςαμε να
ειςϊγουμε τισ ερωτόςεισ που εύχαν να κϊνουν με τισ «καλϋσ ό κακϋσ» πρϊξεισ.
Βαςικό ερώτηςη ς’ αυτϐ το ςημεύο όταν αν μια πρϊξη μασ, μπορεύ να εύναι και
καλό και κακό μαζύ. Σα παιδιϊ δεν απϊντηςαν ϊμεςα αλλϊ μύληςαν για κινοϑμενα
ςχϋδια ϐπου υπϊρχει ϋνασ καλϐσ και ϋνασ κακϐσ όρωασ. Μετϊ απϐ λύγο, ϋνα παιδύ
ανακοινώνει ϐτι θϋλει να πει κϊτι «καλϐ-κακϐ». Ϊτςι ξεκινϊει να αφηγεύται την
διαμϐρφωςη του ςκορ απϐ ϋναν ποδοςφαιρικϐ αγώνα ϐπου προφανώσ η
αγαπημϋνη του ομϊδα, αρχικϊ μϋνει πύςω, ςτη ςυνϋχεια ϋρχεται ιςϐπαλη και τελικϊ
χϊνει τον αγώνα. Επομϋνωσ αυτϐ που μποροϑμε να ςυμπερϊνουμε ς’ αυτϐ το ςημεύο
εύναι πωσ τα παιδιϊ εύτε δεν ϋχουν αντιληφθεύ ςωςτϊ την ερώτηςη, (ύςωσ να μην τα
βοόθηςε και η διατϑπωςη που ϋγινε) εύτε δεν εύναι ςε θϋςη να ςκεφτοϑν τϐςο
ςϑνθετα χωρύσ βοόθεια. κοπϐσ όταν να ςκεφτοϑν τα παιδύα, αν μια πρϊξη που
εύναι καλό για κϊποιον, μπορεύ ταυτϐχρονα να εύναι κακό, βλαβερό για κϊποιον
ϊλλο. Ψςτϐςο βλϋπουμε πωσ ςτο τελευταύο παρϊδειγμα που δϐθηκε με τον
ποδοςφαιρικϐ αγώνα, το παιδύ μύληςε για ϋνα γεγονϐσ που ςτο ύδιο πρϐςωπο
προκαλοϑςε ςυναιςθηματικϋσ εναλλαγϋσ. Αρχικϊ το γεγονϐσ ϐτι η ομϊδα του ϋχανε,
όταν «κακϐ», ϐταν οι δϑο ομϊδεσ ιςοφϊριςαν όταν «καλϐ» και τελικϊ ο
ποδοςφαιρικϐσ αγώνασ ϋληξε ϊςχημα για το παιδύ καθώσ η ομϊδα του ηττόθηκε.
Ϊπειτα, τύθεται ϋνα ακϐμα προςχεδιαςμϋνο ερώτημα ςτα παιδιϊ. Πρϐκειται για
την ερώτηςη 4 (βλ. κεφϊλαιο 1ο, ςελ. 15). Η ερώτηςη αυτό απευθϑνθηκε ςτα παιδιϊ
με ϋναν διαφορετικϐ τρϐπο. Φρηςιμοποιώντασ αρχικϊ παραδεύγματα απϐ την
καθημερινό ζωό τουσ μϋςα ςτην τϊξη, προςπαθόςαμε να δοϑμε για ποιον λϐγο,
μπορεύ να κϊνουμε μια επιλόψιμη, «κακό» ϐπωσ την χαρακτηρύζουμε, πρϊξη
εςκεμμϋνα. Ϊνα παιδύ, αρκετϊ ζωηρϐ που χτυπϊει τουσ ςυμμαθητϋσ του,
αναγνωρύζει ϐτι η πρϊξη του δεν εύναι ςωςτό, αλλϊ αιτιολογεύ την πρϊξη του ωσ
εξόσ: «Όταν μου κϊνουνε κϊτι, μου κϊνουνε κϊτι κακϐ και τουσ χτυπϊω!»
Η ςυζότηςη οδηγεύται ανϋλπιςτα ςτην ϋκτη ερώτηςη ϐπου τύθεται το ερώτημα αν
μια πρϊξη μασ που γύνεται για καλϐ ςκοπϐ, τελικϊ καταλόγει να εύναι βλαβερό ό το
αντύθετο. Ϊνα παιδύ αφηγεύται μια εμπειρύα τησ ϐπου ϋχουν πϊρει ςτο ςπύτι ϋνα
αδϋςποτο ςκυλύ για να το φροντύςουν και τελικϊ το ςκυλύ δϊγκωςε ϋνα φυτϐ που το
δηλητηρύαςε. Εδώ η διαδικαςύα ϋγινε αντύςτροφα. Πρώτα δϐθηκε το βύωμα του
παιδιοϑ που αποτελοϑςε την απϊντηςη ςτο πρώτο ςκϋλοσ του ϋκτου ερωτόματοσ
και ςτη ςυνϋχεια η ερώτηςη ακολοϑθηςε ωσ ςυμπϋραςμα. Κατϊ τον ύδιο τρϐπο
απαντόθηκε και το δεϑτερο μϋροσ του ερωτόματοσ απϐ ϋνα ϊλλο παιδύ.
υγκεκριμϋνα απαντόθηκε το ερώτημα «αν κϊνουμε μια πρϊξη κακό που τελικϊ
μπορεύ να φανεύ ωφϋλιμη». Πωσ πραγματοποιόθηκε αυτϐ; Σο παιδύ επηρεαςμϋνο
απϐ την ιςτορύα που μϐλισ πριν μασ εύχε πει η ςυμμαθότρια του, αναφώνηςε δυνατϊ
«Κυρύα, το ϊδικο πϊντα κερδύζει!» Σου ζητόθηκε να αιτιολογόςει αυτϐ που μϐλισ
μασ εύχε ανακοινώςει και ϋφερε ωσ παρϊδειγμα ϋνα παιχνύδι με κϊρτεσ. ’ αυτϐ το
παιχνύδι τα ϊτομα που ϋπαιζαν μαζύ του εύχαν κϊνει κϊποια «ατιμύα» και ϋτςι
κατϊφεραν να κερδύςουν το παιχνύδι. υμπεραύνουμε λοιπϐν ϐτι μια «κακό» πρϊξη,
τελικϊ φϊνηκε ωφϋλιμη για κϊποιουσ.
Σελικϊ η τελευταύα, η ϋβδομη ερώτηςη (βλ. κεφϊλαιο 1 ο, ςελ. 16) δεν τύθεται ςτα
παιδιϊ, καθώσ ςτη ςυνϋχεια τησ ςυζότηςησ αναφϋρουν διϊφορα περιςτατικϊ
ςχετικϊ με καλϋσ ό κακϋσ πρϊξεισ. Ακολοϑθηςε η δραςτηριϐτητα ζωγραφικόσ και
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ςτη ςυνϋχεια ϋνασ διϊλογοσ, ϐπου μου εξηγοϑςαν το καθ’ ϋνα τι ϋχει φτιϊξει ςτη
ζωγραφιϊ του.

3. Ποια γλωςςικϊ ςτοιχεύα χρηςιμοποιοϑν οι ςυνομιλητϋσ;
Σα παιδιϊ ϋχουν όδη ϋνα ςχετικϊ καλϐ επύπεδο ςτην ομιλύα τουσ και μποροϑν να
ςχηματύςουν ολοκληρωμϋνεσ προτϊςεισ. Κϊποια απϐ αυτϊ δεν μιλϊνε πολϑ
ξεκϊθαρα ακϐμα ό κατϊ τη δημιουργύα των προτϊςεων μπερδεϑονται, περιςςϐτερο
επειδό βιϊζονται να μιλόςουν. Γενικϊ ϋχουν αρχύςει να αναπτϑςςουν το λεξιλϐγιο
τουσ χρηςιμοποιώντασ ςϑνθετουσ ϐρουσ (π.χ. καλϐκαρδοσ) ό ςχηματύζοντασ δικϋσ
τουσ λϋξεισ (π.χ. καλϐκακο). Δϑο- τρύα νόπια, κϊνουν πολϑ παραςτατικϋσ
περιγραφϋσ ςτισ αφηγόςεισ τουσ, ενώ τα υπϐλοιπα ϋχουν μϋτριο επύπεδο.
ημαντικού παρϊγοντεσ που διαμορφώνουν αυτό την ποικιλομορφύα ςτον χειριςμϐ
τησ γλώςςασ, μϋςα ςτο ςυγκεκριμϋνο τμόμα, εύναι η ϑπαρξη μικρϐτερων παιδιών
(προνηπύων), η ϑπαρξη αλλοδαπών αλλϊ και το επύπεδο κοινωνικόσ και
ςυναιςθηματικόσ ανϊπτυξησ του κϊθε παιδιοϑ καθώσ ϊλλα εύναι πιο « τολμηρϊ»
και μιλοϑν ςυνϋχεια, ενώ ϊλλα εύναι πιο ντροπαλϊ και μιλοϑν ελϊχιςτα ό καθϐλου.

4. Ποιοι εύναι οι ςτϐχοι των ςυνομιλητών;
Βαςικού ςτϐχοι των ςυνομιλητών όταν να μιλόςουν για τα προςωπικϊ τουσ
βιώματα ςχετικϊ με τα ζώα ό με διϊφορα περιςτατικϊ τησ ζωόσ τουσ. Σα παιδιϊ αν
αφόνονταν πιο ελεϑθερα να ςυζητόςουν, θα όταν πολϑ πιθανϐν να εύχα αφόςει
τελεύωσ το κομμϊτι τησ φιλοςοφικόσ ςυζότηςησ και θα εύχαν επικεντρωθεύ ςτη
ςυζότηςη για τα ζώα που ϋχουν ωσ κατοικύδια, τα ζώα απϐ τα κινοϑμενα ςχϋδια
κλπ. Βϊζοντασ ςτη ςυζότηςη τα ερωτόματα που εύχαν ςχεδιαςτεύ εξ αρχόσ για να τα
απευθϑνουμε ςτα παιδιϊ, η ςυζότηςη απϋκτηςε μια πιο φιλοςοφικό πλευρϊ. Ϊτςι
τα παιδιϊ παρϊλληλα με τισ εμπειρύεσ που μοιρϊζονταν μαζύ μασ, εύχαν ωσ ςτϐχο να
απαντόςουν ςτα ερωτόματα που τουσ εύχαν τεθεύ και να αιτιολογόςουν την
απϊντηςη τουσ. Για παρϊδειγμα, ςτην περύπτωςη που ϋνα παιδύ ανϋφερε ϐτι το
ϊδικο πϊντα κερδύζει, εύχε ωσ ςτϐχο να μοιραςτεύ μαζύ μασ το βύωμα του και με τη
χρόςη του παραδεύγματϐσ του, να αιτιολογόςει την ϊποψη που εξϋφραςε πιο πριν.
Κϊποιο ϊλλο παιδύ, το οπούο κατηγορόθηκε απϐ τουσ ςυμμαθητϋσ του ϐτι τουσ
χτυπϊει, δικαιολϐγηςε την πρϊξη του, λϋγοντασ ϐτι τουσ χτυπϊ μϐνο ϐταν του
κϊνουν κϊτι κακϐ. Επομϋνωσ, ςτϐχοσ του όταν να δικαιολογόςει τισ πρϊξεισ του,
ανεξϊρτητα αν όταν επιλόψιμεσ ό ϐχι.
5. Πϐςο επιτυγχϊνονται αυτού οι ςτϐχοι μϋςα απϐ τη ςυζότηςη;
Όπωσ ειπώθηκε και πιο πϊνω, τα παιδύα εύχαν ωσ βαςικϐ ςτϐχο να μιλόςουν για
τισ εμπειρύεσ τουσ ςχετικϊ με τα ζώα. Οι ερωτόςεισ που τουσ απευθϑνθηκαν,
οδηγοϑςαν τη ςυζότηςη ςε ϋνα επύπεδο πιο φιλοςοφικϐ, που ϋκανε τα παιδύα
πολλϋσ φορϋσ να προβληματιςτοϑν και να ςκεφτοϑν πωσ να αιτιολογόςουν την
απϊντηςό τουσ. Ψςτϐςο, παύρνοντασ αφορμό απϐ τα δικϊ τουσ ενδιαφϋροντα και
ςυνδυϊζοντασ τα με τα ερωτόματα που εύχαν προςχεδιαςτεύ για τη ςυζότηςη,
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θεωροϑμε ϐτι τϐςο οι δικού μασ ςτϐχοι ϐςο και των παιδιών επιτεϑχθηκαν ωσ ϋναν
βαθμϐ. Μπορεύ να μην καταφϋραμε να επικεντρωθοϑμε ςε μια αποκλειςτικϊ
φιλοςοφικό ςυζότηςη, ϐμωσ τα παιδιϊ μπϐρεςαν να επιχειρηματολογόςουν για να
ςτηρύξουν τισ απϐψεισ τουσ και να δώςουν τισ δικϋσ τουσ ερμηνεύεσ ςτισ δϑο
αντύθετεσ ϋννοιεσ που εξετϊςαμε. Ϊτςι, απϐ την μια πλευρϊ μοιρϊςτηκαν μαζύ με
την ομϊδα τησ ςυζότηςησ τα ενδιαφϋροντα τουσ, ενώ οι ςτϐχοι του πειρϊματοσ
επιτεϑχθηκαν ςε ικανοποιητικϐ βαθμϐ.

6.Γύνεται προςπϊθεια να υποςτηριχθεύ μια ιδϋα ό μια πεπούθηςη;
ε αρκετϋσ περιπτώςεισ μϋςα ςτον διϊλογο που αναπτϑχθηκε με τα παιδιϊ, ϋγινε
προςπϊθεια να υποςτηρύξουν τισ απϐψεισ τουσ. Σα περιςςϐτερα παιδύα κϊνοντασ
τησ ανακοινώςεισ τουσ ό παύρνοντασ τον λϐγο κατϊ την ώρα τησ ςυζότηςησ,
ςυνϐδευαν ϐςα ϋλεγαν και με μια αιτιολογύα. Ϊτςι το παιδύ που μύληςε για την
ϋννοια του «ϊδικου», υποςτόριξε την ϊποψη του με δϑο τρϐπουσ. Απϐ τη μια
αναφϋρθηκε ςτην εμπειρύα του με το παιχνύδι και απϐ την ϊλλη εύπε πωσ αυτϐ το
λϋει και ο παπποϑσ του, που «εύναι 100 χρονών!». ε ϊλλο ςημεύο ο Υύλιπποσ, το
νόπιο που κατηγορεύται επειδό χτυπϊ τουσ ςυμμαθητϋσ του, δικαιολογεύ την πρϊξη
του καθώσ λϋει πωσ οι ύδιοι τον ενοχλοϑν και γι’ αυτϐ τουσ φϋρετε κατ’ αυτϐν τον
τρϐπο. ε ϊλλεσ δυο περιπτώςεισ τα παιδύα μιλοϑν πολϑ ϋντονα μεταξϑ τουσ
προκειμϋνου να υποςτηρύξουν τισ πεποιθόςεισ τουσ. Σα παραδεύγματα αυτϊ βϋβαια
εύναι πιο ακοϑςια, καθώσ δεν ϋχουν να κϊνουν με την φιλοςοφικό ςυζότηςη αλλϊ
με προςωπικϋσ διαφωνύεσ των παιδιών. τη μια περύπτωςη λοιπϐν, ϋνα παιδύ
επιμϋνει ϐτι υπϊρχουν αγριϐγατεσ, ενώ ϋνα ϊλλο επιμϋνει ϐτι δεν υπϊρχουν, ενώ ςτη
δεϑτερη περύπτωςη υπϊρχει διαφωνύα μεταξϑ δϑο παιδιών για τουσ όρωεσ των
κινουμϋνων ςχεδύων, για το ποιοσ εύναι ο καλϐσ και ποιοσ ο κακϐσ. υμπεραςματικϊ
δεν μποροϑμε να κϊνουμε λϐγο για εμμονό των παιδιών να υποςτηρύξουν μια
ςυγκεκριμϋνη πεπούθηςη ωσ ομϊδα, αλλϊ το κϊθε παιδύ προςπϊθηςε να
υποςτηρύξει τα λεγϐμενϊ του ςε ατομικϐ επύπεδο.

7. Ποια εύναι τα ενδιαφϋροντα των ςυνομιλητών; Που εςτιϊζεται η προςοχό τουσ; Σι
θεωροϑν ϊξιο και τι ανϊξιο (π.χ. την αγϊπη, τα χρόματα, την υγεύα, την ομορφιϊ);
Σα ενδιαφϋροντα των ςυνομιλητών εςτιϊζονται περιςςϐτερο ςτα ζώα και ςτισ
εμπειρύεσ τουσ με αυτϊ. Σα περιςςϐτερα παιδιϊ μιλοϑν για τα κατοικύδια τουσ ό για
τα κατοικύδια των ςυγγενών και των φύλων τουσ. Γενικϊ δεν φαύνεται να
επικεντρώνουν ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο θϋμα το ενδιαφϋρον τουσ αφοϑ το καθϋνα
μοιρϊζεται με τουσ υπϐλοιπουσ αυτϐ που θϋλει να πει και ο διϊλογοσ περνϊει πολϑ
γρόγορα απϐ τον ϋνα ν ςυνομιλητό ςτον ϊλλο. Σα παιδύα φαύνεται να
ενδιαφϋρονται πολϑ για την φροντύδα των ζώων και διακρύνεται η θλύψη ςτην
ομιλύα τουσ ϐταν αναφϋρονται ςε τραυματιςμοϑσ ό απώλειεσ αυτών.
ε μια περύπτωςη γύνεται αναφορϊ ςτην βοόθεια που ϋδωςε η μητϋρα ενϐσ
κοριτςιοϑ, ςε μια κυρύα που εύχε τρακϊρει με το αυτοκύνητο τησ και εύχε
τραυματιςτεύ. Επομϋνωσ, αυτϐ που ϋμμεςα φαύνεται να θεωροϑν ϊξιο τα παιδιϊ εύναι
η αγϊπη, η βοόθεια και η φροντύδα προσ τον ςυνϊνθρωπο και τα ζώα, ενώ
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αντιδροϑν πολϑ αρνητικϊ ςτην περύπτωςη τησ αδικύασ και τησ ςυκοφαντύασ. Αυτϐ
γύνεται αντιληπτϐ αν παρατηρόςουμε ςτην μαγνητοφωνημϋνη ςυζότηςη το ϑφοσ
των ςυνομιλητών(π.χ. το παιδύ που αναφϋρει ϐτι το ϊδικο πϊντα κερδύζει ϋχει πολϑ
ϋντονη ομιλύα και επιβλητικό φωνό).

8. Ποια εύναι η ψυχολογικό κατϊςταςη των ςυνομιλητών;
Η ςυζότηςη ςε γενικϋσ γραμμϋσ δεν επηρεϊςτηκε απϐ κϊποιο αρνητικϐ
ψυχολογικϐ κλύμα, καθώσ ϐλα τα παιδιϊ όταν αρκετϊ ευδιϊθετα και πρϐθυμα να
αναπτϑξουν διϊλογο μεταξϑ τουσ και μαζύ μασ. Σα νόπια απϐ την αρχό μϋχρι το
τϋλοσ τησ ςυζότηςησ ϋδειχναν ϋντονη επιθυμύα, ώςτε η ςυζότηςη να περιςτραφεύ
γϑρω απϐ το θϋμα με τα ζώα. Κϊποιεσ ςτιγμϋσ ϋδειχναν ενθουςιαςμϐ ό θλύψη αλλϊ
και θυμϐ ό απογοότευςη. Ψςτϐςο δεν υπόρξε κϊποιο γεγονϐσ το οπούο να επηρϋαςε
ϋντονα την ψυχολογικό τουσ κατϊςταςη.

9. Τπϊρχουν κϊποια ςυναιςθόματα που διαφαύνονται μϋςα απϐ ϐςα λϋγονται; (π.χ.
ανύα, αδιαφορύα, θυμϐσ, ϋκπληξη, αντιζηλύα, φϐβοσ).
Όπωσ προαναφϋρθηκε τα παιδιϊ κατϊ τη διϊρκεια τησ ςυζότηςησ φορτύζονταν
ςυναιςθηματικϊ, ιδιαύτερα ϐταν τα ύδια αφηγοϑνταν μια προςωπικό ιςτορύα ό
ϋκαναν κϊποια ανακούνωςη. Ϊτςι κϊποιεσ ςτιγμϋσ απϐ τα λεγϐμενα τουσ μποροϑμε
να διακρύνουμε θαυμαςμϐ (π.χ. «εγώ ϋχω ϋναν ςκϑλο που εύναι πιο μεγϊλοσ!»,
«εύναι λϑκοσ!») και ευχαρύςτηςη (π.χ. ϐταν ϋβριςκαν μια λϋξη ό φρϊςη με την λϋξη
«καλϐσ»). Αναπτϑχθηκαν ϐμωσ και αντύθετα ςυναιςθόματα ϐπωσ θυμϐσ, ιδιαύτερα
ϐταν λογομαχοϑςαν μεταξϑ τουσ (π.χ. «Τπϊρχουν αγριϐγατεσ!», «ϐχι, δεν
υπϊρχουν!»), αντιζηλύα κατϊ τη διϊρκεια τησ ςυζότηςησ αλλϊ και μετϊ την
δραςτηριϐτητα (π.χ. «η Υαρύντα φταύει, δεν φταύει ο τρϊτοσ!», «Βλακεύα εύναι!
Εκατϐ ςκεπϋσ!» ), αγανϊκτηςη (π.χ. «Κυρύα, το ϊδικο πϊντα κερδύζει!») και θλύψη
που βγαύνει μϋςα απϐ την αφόγηςη των δυςϊρεςτων ιςτοριών που λϋνε τα παιδύα
(π.χ. ϋνα κοριτςϊκι εύχε ϋνα ςκυλϊκι το οπούο δηλητηριϊςτηκε απϐ ϋνα φυτϐ). ε
κϊποιεσ περιπτώςεισ τα παιδύα φϊνηκαν να βαριοϑνται και κυρύωσ ϐςο πληςιϊζαμε
προσ το τϋλοσ. Αυτϐ δεν το εξϋφραςαν με ςυγκεκριμϋνεσ πρϊξεισ αλλϊ κυρύωσ με
κινόςεισ. Ωρχιςαν για παρϊδειγμα να κουνοϑν τισ ζωγραφιϋσ τουσ κϊνοντασ πολλό
φαςαρύα, να μιλϊνε μεταξϑ τουσ και να ςηκώνονται απϐ τισ θϋςεισ τουσ. Για τον
λϐγο αυτϐ προςπαθόςαμε να μην επιβαρϑνουμε ϊλλο χρονικϊ τα παιδύα και τα
αποδεςμεϑςαμε ϐςο πιο ςϑντομα γινϐταν. ϑμφωνα με τα παραπϊνω, αυτϐ που
μποροϑμε να ςυμπερϊνουμε, εύναι πωσ τα παιδιϊ βύωςαν μια ποικιλύα
ςυναιςθημϊτων ϋχοντασ μϊλιςτα γρόγορεσ εναλλαγϋσ.
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3.1.2. Ερωτόματα για την αξιολόγηςη του πρώτου πειρϊματοσ

-Σι ακριβώσ ςυνϋβη και πϐςο όταν επιτυχημϋνο;
το πεύραμα που οργανώθηκε για να εξετϊςουμε κατϊ πϐςο τα παιδύα τησ
προςχολικόσ ηλικύασ εύναι ικανϊ να ςυμμετϋχουν ςε μια φιλοςοφικό ςυζότηςη,
αρχικϊ διαβϊςαμε το λαώκϐ παραμϑθι «ο καλϐκαρδοσ αφελόσ». Αυτϐ
χρηςιμοποιόθηκε ωσ αφϐρμιςη ώςτε να μιλόςουμε με τα παιδιϊ για τισ δϑο
αντύθετεσ ϋννοιεσ, «το καλϐ και το κακϐ». Με ερωτόςεισ που εύχαμε προςχεδιϊςει
ώςτε να προϊγουν την φιλοςοφικό ςυζότηςη προςπαθόςαμε να κϊνουμε τα παιδύα
να προβληματιςτοϑν γϑρω απϐ τισ δϑο ϋννοιεσ, να δώςουν παραδεύγματα, να
ςτηρύξουν τισ απϐψεισ τουσ επιχειρηματολογώντασ και τελικϊ να προχωρόςουν ςτη
ςχετικοπούηςό τουσ. Μετϊ τη ςυζότηςη η οπούα κρϊτηςε γϑρω ςτα εύκοςι λεπτϊ, τα
παιδιϊ κλόθηκαν να φτιϊξουν μια ζωγραφιϊ ςχετικό με τισ ϋννοιεσ για τισ οπούεσ
μιλόςαμε και ςτο τϋλοσ να παρουςιϊςουν αυτϐ που ϋφτιαξαν, ερμηνεϑοντασ ποιο
εύναι το καλϐ και ποιο το κακϐ ςτην εικϐνα τουσ.
Όςον αφορϊ την επιτυχύα του πειρϊματοσ, μποροϑμε να ποϑμε ϐτι τα παιδιϊ αν
και πολϑ ςυχνϊ ξεχνοϑςαν το βαςικϐ θϋμα ειςϊγοντασ και ϊλλα, παρϊπλευρα και
μη, μπϐρεςαν να προβληματιςτοϑν και να ςυμμετϊςχουν ςτη ςυζότηςη. Όςο και αν
πολλϊ απ’ αυτϊ μιλοϑςαν ςυνεχώσ για ϊςχετα θϋματα, ωςτϐςο μϋςα ςτισ
ανακοινώςεισ τουσ ειςόγαγαν τουσ ϐρουσ «καλϐ-κακϐ». Πολλϋσ φορϋσ χρειϊςτηκε
να γύνει επύμονη παρϋμβαςη και πολλϋσ ερωτόςεισ, ώςτε να τα επαναφϋρουμε ςτισ
ϋννοιεσ που προςπαθόςαμε να εξετϊςουμε. Σα παιδύα ϋδωςαν τισ δικϋσ τουσ
ερμηνεύεσ για τουσ δϑο ϐρουσ και τουσ ςυνδϑαςαν κυρύωσ με καλϋσ ό κακϋσ πρϊξεισ
και καλϊ ό κακϊ ζώα. Επύςησ ςε μια περύπτωςη υπόρξε ο ςυςχετιςμϐσ του κακοϑ με
το ϊδικο. Σα παιδιϊ φϊνηκε ϐτι ςκϋφτονται κυρύωσ υποκειμενικϊ, γεγονϐσ που
δικαιολογεύται απϐλυτα αν ςκεφτοϑμε τον τρϐπο με τον οπούο μαθαύνουν και
αντιλαμβϊνονται τον κϐςμο ς’ αυτόν την ηλικύα. Επομϋνωσ, εκεύνο που μποροϑμε
να ςυμπερϊνουμε εύναι ϐτι απϐ τη μια δεν όταν ςε θϋςη να αντιληφθοϑν απϐλυτα
τισ ερωτόςεισ και να προβληματιςτοϑν γϑρω απϐ αυτϋσ, αλλϊ απϐ την ϊλλη φϊνηκε
ϐτι προςπϊθηςαν αρκετϊ να ςυμμετϋχουν με τον δικϐ τουσ τρϐπο. Ουςιαςτικϊ,
μποροϑμε να υποθϋςουμε ϐτι τα παιδύα κατϊλαβαν ποιο εύναι το θϋμα το οπούο
προςπαθόςαμε να προςεγγύςουμε και αυτϐ φαύνεται αν παρατηρόςουμε πωσ
ςχεδϐν ϐλεσ τουσ τισ ανακοινώςεισ τισ εύχαν ςυνδϋςει με τισ ϋννοιεσ του καλοϑ και
του κακοϑ.

-Σι ϋμαθα εγώ για τα παιδιϊ;
Εκεύνο που μπϐρεςα να παρατηρόςω ςτα παιδύα όταν η ϋντονη διϊθεςη τουσ να
ςυμμετϋχουν με κϊθε τρϐπο ςτη ςυζότηςη. Μπϐρεςαν να ςυνδυϊςουν τα δικϊ τουσ
ενδιαφϋροντα με τισ ϋννοιεσ που προςπαθόςαμε να προςεγγύςουμε.
Φαρακτηριςτικϐ παρϊδειγμα αποτελεύ η τελευταύα ζωγραφιϊ που ςχολιϊζουμε ςτη
γωνιϊ τησ ςυζότηςησ μετϊ την δραςτηριϐτητα. Ϊνα παιδύ, ςυνδυϊζει τισ γνώςεισ του
απϐ την μυθολογύα με τισ ϋννοιεσ του καλοϑ και του κακοϑ. «Μαϑρα πανιϊ γιατύ
εύναι του Θηςϋα». Εκεύνο λοιπϐν που μπϐρεςα να μϊθω απϐ τα παιδιϊ εύναι πωσ
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πϊντα εύναι πρϐθυμα να ςυζητόςουν ακϐμα και θϋματα που για την ηλικύα τουσ
μπορεύ να εύναι αρκετϊ δϑςκολα. Ϊχουν μια μοναδικό ικανϐτητα να προςαρμϐζουν
τισ ςυζητόςεισ ςτο δικϐ τουσ επύπεδο γνώςεων αρκεύ εμεύσ να τουσ δώςουμε με
ςωςτϐ τρϐπο το ερϋθιςμα.

-Σι ϋμαθαν τα παιδιϊ;
Σα παιδιϊ ςτη διϊρκεια του πειρϊματοσ μπόκαν ςτη διαδικαςύα να αςχοληθοϑν
λύγο πιο αναλυτικϊ με τισ ϋννοιεσ «καλϐ-κακϐ». Οι λϋξεισ «καλϐ» και «κακϐ», εύναι
αρκετϊ οικεύεσ ςτα παιδιϊ καθώσ τισ χρηςιμοποιοϑν ςτην καθημερινϐτητα τουσ.
Ψςτϐςο, όταν η πρώτη φορϊ που μπόκαν ςτη διαδικαςύα να αςχοληθοϑν διεξοδικϊ
μ’ αυτϋσ. Σο γεγονϐσ ϐτι τα παιδύα δεν μποροϑςαν να απαντόςουν πολϑ εϑκολα ςτισ
ερωτόςεισ που εύχαν προςχεδιαςτεύ για το πεύραμα, μπορεύ να μασ οδηγόςει ςτο
ςυμπϋραςμα ϐτι τα ύδια δεν εύχαν ϋρθει ποτϋ ςε επαφό με αυτϐν τον εναλλακτικϐ
τρϐπο προςϋγγιςησ ενϐσ θϋματοσ, επομϋνωσ για πρώτη φορϊ κλόθηκαν να δώςουν
απϊντηςη ςε ερωτόςεισ που εύχαν τϋτοια μορφό.

-Κατϊ πϐςο πραγματοποιόθηκε μια φιλοςοφικό ςυζότηςη;
Παρατηρώντασ τουσ διαλϐγουσ των παιδιών και τισ απαντόςεισ που ϋδωςαν ςτα
ερωτόματα που θϋςαμε κατϊ τη διϊρκεια τησ ςυζότηςησ, δεν μποροϑμε να ποϑμε
ϐτι πραγματοποιόθηκε μια αμιγώσ φιλοςοφικό ςυζότηςη με τα παιδιϊ. Αν και
γενικϊ δεν υπόρξε κϊποιο ςυμπϋραςμα, πρϊγμα το οπούο ςυμβαύνει ςτισ
φιλοςοφικϋσ ςυζητόςεισ, τα παιδύα δεν ϋδειξαν ϐτι ϋχουν εξοικειωθεύ ςτο να
ςκϋφτονται πιο ςϑνθετα. Γενικϊ δεν προβληματύςτηκαν για να βγϊλουν τισ
απαντόςεισ των ερωτημϊτων, οϑτε εύδαμε ιδιαύτερεσ ςυγκροϑςεισ απϐψεων που να
αφοροϑν τισ δϑο ϋννοιεσ. Εκεύνο που ςυμπεραύνουμε απϐ αυτό τη διαδικαςύα εύναι
ϐτι τα παιδιϊ κατανϐηςαν και ερμόνευςαν τισ δϑο ϋννοιεσ μϋςα απϐ τισ δικϋσ τουσ
εμπειρύεσ και γνώςεισ οπϐτε μποροϑμε να ποϑμε ϐτι τουλϊχιςτον ϋνασ απϐ τουσ
κϑριουσ ςτϐχουσ που εύχαμε θϋςει εξ αρχόσ (βλϋπε κεφϊλαιο 1, ςελ. …),
επιτεϑχθηκε.

-Πϐςο προϐδευςαν τα παιδιϊ ςτη φιλοςοφύα;
Όπωσ αναφϋραμε και παραπϊνω, δεν μποροϑμε να ποϑμε ϐτι τα παιδύα
πραγματοπούηςαν μια πραγματικϊ φιλοςοφικό ςυζότηςη. Αυτϐ ϐμωσ δεν ςημαύνει
ϐτι δεν υπόρξε και κϊποια πρϐοδοσ ςτον τρϐπο ςκϋψησ των παιδιών. Σα ύδια όρθαν
προφανώσ για πρώτη φορϊ ςε επαφό με ερωτόματα φιλοςοφικόσ φϑςεωσ μϋςα
ςτην τϊξη. Ϊγινε μια πρώτη απϐπειρα φιλοςοφικόσ ςυζότηςησ. Σα παιδύα ύςωσ να
μην μπϐρεςαν να εναρμονιςτοϑν απϐλυτα με το εύδοσ αυτοϑ του διαλϐγου, αλλϊ
ςύγουρα αντιλόφθηκαν ϐτι επρϐκειτο για ϋναν διαφορετικϐ τρϐπο διδαςκαλύασ απϐ
εκεύνον που ϋχουν ςυνηθύςει. Αυτϐ εύναι φανερϐ αν αναλογιςτεύ κανεύσ τη δυςκολύα
τουσ να απαντόςουν ςτα ερωτόματα. υγκεκριμϋνα, εκεύνο που μποροϑμε να
παρατηρόςουμε απϐ την χροιϊ τησ φωνόσ των παιδιών και απϐ τον τρϐπο που
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απαντϊνε, εύναι η ϋκπληξη ό και η απορύα ακϐμα που νιώθουν, καθώσ δεν μποροϑν
να δώςουν μια δεδομϋνη απϊντηςη. άςωσ αυτϐσ να εύναι και ϋνασ λϐγοσ που οι
απαντόςεισ τουσ εύναι ςε πολλϋσ περιπτώςεισ μονολεκτικϋσ και ατεκμηρύωτεσ.

-Λειτοϑργηςε η ιδϋα μιασ φιλοςοφύασ για μικρϊ παιδιϊ;
το πεύραμα που πραγματοποιόθηκε προςπαθόςαμε να εντϊξουμε την ομϊδα
των παιδιών ςτη διαδικαςύα μιασ φιλοςοφικόσ ςυζότηςησ, προςαρμοςμϋνησ ςτην
ηλικύα, τισ ικανϐτητεσ και τισ γνώςεισ των παιδιών. Οι ερωτόςεισ που
πραγματοποιόθηκαν εύχαν ςκοπϐ να δημιουργόςουν το κατϊλληλο περιβϊλλον που
θα προβλημϊτιζε τα παιδύα. Σα ύδια, ενώ μπϐρεςαν με τον δικϐ τουσ τρϐπο να
ςυμμετϋχουν ςτη ςυζότηςη, δεν φϊνηκε ϐτι εύχαν την ικανϐτητα να εμβαθϑνουν ςτα
ερωτόματα που τουσ ϋγιναν κατϊ τη διϊρκεια του πειρϊματοσ. Ψςτϐςο απϐ τον
τρϐπο που τα χειρύςτηκαν, τον οπούο αναλϑςαμε πιο πϊνω, φϊνηκε ϐτι δεν εύχαν
ξαναϋρθει ςε επαφό με ϋνα τϋτοιο εύδοσ διαλϐγου. Εκεύνο που μποροϑμε να
ςυμπερϊνουμε εύναι πωσ δεν μπορϋςαμε να εφαρμϐςουμε ςτη ςυγκεκριμϋνη ομϊδα
αυτϐ ακριβώσ που υποςτηρύξαμε ςτην υπϐθεςη μασ. Εν τοϑτοισ, ϋγινε μια μικρό,
πρώτη επαφό με την ιδϋα τησ φιλοςοφύασ, ακϐμα και αν τα παιδύα δεν γνωρύζουν,
οϑτε τον ϐρο «φιλοςοφύα», οϑτε τον τρϐπο που λειτουργεύ η ςυγκεκριμϋνη
επιςτόμη.

-Πϐςο κατϊλαβαν τα παιδιϊ τη βαςικό ϋννοια;
το πεύραμα μασ μιλόςαμε για δϑο βαςικϋσ αντύθετεσ ϋννοιεσ, το «καλϐ» και το
«κακϐ». ϑμφωνα με τισ απαντόςεισ που πόραμε απϐ τα παιδιϊ και απϐ τον
διϊλογο που ανϋπτυξαν μεταξϑ τουσ, μποροϑμε να ςυμπερϊνουμε ϐτι τα παιδιϊ όταν
όδη εξοικειωμϋνα με τισ δϑο ϋννοιεσ. Οϑτωσ ό ϊλλωσ, δεν πρϋπει να ξεχνϊμε ϐτι
εύναι δϑο λϋξεισ που καθημερινϊ χρηςιμοποιοϑνται απϐ τα ύδια και απϐ το
περιβϊλλον τουσ. Εύδαμε πωσ ϋδωςαν πολλϊ παραδεύγματα με τουσ ϐρουσ «καλϐσ»
και «κακϐσ», χρηςιμοποιώντασ τουσ ςωςτϊ. Φρηςιμοπούηςαν τισ δυο λϋξεισ για να
προςδιορύςουν τϐςο αντικεύμενα και ϋμψυχα ϐντα, ϐςο και πρϊξεισ (π.χ. «καλϐσ
ςκϑλοσ-κακϐσ ςκϑλοσ», «…ϐταν μου κϊνουν κϊτι, μου κϊνουν κϊτι κακϐ…»).
Με τισ ερωτόςεισ που εύχαν προςχεδιαςτεύ για την ςυζότηςη οι δϑο ϋννοιεσ
προςεγγύζονταν με περιςςϐτερη ρευςτϐτητα. Θα λϋγαμε ϐτι η απϐλυτη χρόςη τησ
μιασ ό τησ ϊλλησ ϋννοιασ για τον προςδιοριςμϐ ενϐσ φαινομϋνου «ακροβατοϑςε»
μεταξϑ τησ μιασ ό τησ ϊλλησ πλευρϊσ. Σα παιδιϊ, δεν φϊνηκε να εύναι εξοικειωμϋνα
με αυτό την ιδιαιτερϐτητα που παρουςιϊζονταν μϋςα απϐ τα ερωτόματα που τουσ
απευθϑνθηκαν. Απϐ τη μια πλευρϊ δηλαδό, μποροϑμε να υποθϋςουμε ϐτι όταν
εξοικειωμϋνα με τουσ δϑο ϐρουσ, καθώσ τουσ χρηςιμοποιοϑν ςυχνϊ ςτην
καθημερινό τουσ ομιλύα, αλλϊ απϐ την ϊλλη πλευρϊ δεν ϋδειξαν ϐτι μποροϑν να
κατανοόςουν το γεγονϐσ πωσ η χρόςη κϊθε μιασ απϐ τισ δυο λϋξεισ, μπορεύ να μην
εύναι απϐλυτη. Ψςτϐςο, κατϊ το διϊλογο που αναπτϑχθηκε, όταν ύςωσ η πρώτη
φορϊ που τα παιδιϊ κλόθηκαν να αςχοληθοϑν ειδικϊ με τισ δϑο λϋξεισ και να
ψϊξουν πλϋον βαθϑτερα, ςτο περιεχϐμενο των δυο εννοιών. Ϊτςι μποροϑμε να
ποϑμε πωσ τα παιδιϊ γνώριζαν όδη τισ λϋξεισ «καλϐσ» και «κακϐσ», ωςτϐςο δεν
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εύχαν μπει ςτη διαδικαςύα μϋχρι τϐτε να αςχοληθοϑν με την βαθϑτερη κατανϐηςό
τουσ, ωσ ϋννοιεσ. Μϋςα απϐ τη ςυζότηςη που πραγματοποιόθηκε, δεν μπορϋςαμε
να ξεκαθαρύςουμε με τα παιδιϊ τισ δϑο ϋννοιεσ ςε απϐλυτο βαθμϐ, ϐμωσ υπόρξε
ϋνασ πρώτοσ προβληματιςμϐσ και μια αναζότηςη, που αποτϋλεςαν την αρχό για την
κατανϐηςη τουσ.

-Πϐςο πϋτυχα και απϋτυχα ςτο ρϐλο μου ωσ ςυντονύςτρια και εμψυχώτρια;
Καθ’ ϐλη τη διϊρκεια του πειρϊματοσ, όταν απαραύτητο να απευθυνθοϑν απϐ τη
μεριϊ μασ κϊποιεσ ερωτόςεισ ςτα παιδιϊ. Όπωσ εύχαμε παρατηρόςει όδη απϐ την
προετοιμαςύα του πειρϊματοσ, εκεύνο που θα τα βοηθοϑςε να κατανοόςουν τισ
ερωτόςεισ, θα όταν να δύνονται παραδεύγματα ςε κϊποιεσ απϐ αυτϋσ. Απϐ την
απομαγνητοφώνηςη του διαλϐγου, που αναπτϑχθηκε με τα παιδιϊ, καταλαβαύνουμε
ϐτι αυτϐ ϋγινε ςε πολϑ μικρϐ βαθμϐ με τη ςυγκεκριμϋνη ομϊδα. Εκεύνο που δεν εύχε
γύνει αντιληπτϐ, όταν το πϐςο δυςκολεϑονται τελικϊ τα παιδιϊ να κατανοόςουν τισ
ςχϋςεισ μεταξϑ των δϑο εννοιών. Θεωρόθηκε λοιπϐν απϐ την πλευρϊ μασ πωσ οι
απαντόςεισ θα όταν ςχετικϊ εϑκολο να δοθοϑν απϐ τα παιδιϊ, αν ςκεφτϐταν λύγο
παραπϊνω, καθώσ ϐλεσ οι ερωτόςεισ δύνονταν με πολϑ απλϋσ και κατανοητϋσ
λϋξεισ. Παρϐλο που όδη απϐ την ώρα διεξαγωγόσ του πειρϊματοσ, ϋγινε αντιληπτϐ
ϐτι τα παιδιϊ δυςκολεϑονταν να απαντόςουν, δεν δϐθηκε η απαραύτητη βοόθεια
που θα προωθοϑςε τη ςκϋψη τουσ. άςωσ αυτϐσ να όταν και ο λϐγοσ που τα παιδιϊ
ςυνεχώσ ξϋφευγαν απϐ τισ ερωτόςεισ που τουσ απευθϑνονταν και προϋβαιναν ςε
ϊλλεσ ανακοινώςεισ. Ψςτϐςο, μϋςα απϐ τισ ανακοινώςεισ που ϋκαναν, γινϐταν
προςπϊθεια απϐ την πλευρϊ μασ να επαναφϋρουμε τη ςυζότηςη ςτο αρχικϐ μασ
θϋμα, πρϊγμα το οπούο όταν εφικτϐ ςτισ περιςςϐτερεσ περιπτώςεισ. Εύδαμε και
παραπϊνω ϐτι ςε δϑο περιπτώςεισ τα παραδεύγματα των παιδιών, αποτϋλεςαν
απϊντηςη ςε δϑο ερωτόματα, τα οπούα τελικϊ λειτοϑργηςαν ωσ ςυμπερϊςματα. Εν
κατακλεύδι, ςυμπεραύνουμε πωσ ςτα πλαύςια του πρώτου πειρϊματοσ, μπορϋςαμε
ςε καλϐ βαθμϐ να ςυντονύςουμε και να επαναφϋρουμε τα παιδιϊ ςτη ςυζότηςη
αλλϊ δεν δϐθηκε ϐςη βοόθεια πραγματικϊ χρειαζϐταν τα παιδιϊ.

3.2.1 Ανϊλυςη περιεχομϋνου δεύτερου πειρϊματοσ

1.Ποιο εύναι το κεντρικϐ θϋμα, ςτο οπούο περιςτρϋφεται η ςυζότηςη, και ποια τα
παρϊπλευρα θϋματα;
Σο κεντρικϐ θϋμα με το οπούο αςχολοϑμαςτε καθ’ ϐλη τη διϊρκεια τησ
ςυζότηςησ, εύναι η ϋννοια «καλϐσ» και η αντύθετό τησ «κακϐσ». ε γενικϋσ γραμμϋσ
η ςυζότηςη περιςτρϊφηκε γϑρω απϐ τισ δϑο ϋννοιεσ και παρϐλη την αναςτϊτωςη
που προκαλοϑςαν οριςμϋνα νόπια, τα παιδιϊ δεν επικεντρώθηκαν ιδιαύτερα ςε
κϊποιο ϊλλο θϋμα πϋρα απϐ αυτϐ για το οπούο μιλοϑςαμε. Ψςτϐςο κατϊ τη
διϊρκεια του διαλϐγου μασ, ςτα πλαύςια των απαντόςεων τουσ, αναφερθόκαμε ςε

53

κοντινϋσ ϋννοιεσ με εκεύνεσ του «καλοϑ» και του «κακοϑ». Για παρϊδειγμα, ςτην
προςπϊθεια τουσ τα παιδιϊ να αποδώςουν τη λϋξη «καλϐσ» με ϊλλουσ ϐρουσ,
ανϊφεραν τη λϋξη «ευγενικϐσ» ενώ μύληςαν περιφραςτικϊ και για την ϋννοια τησ
φροντύδασ. Όςον αφορϊ την αντύθετη ϋννοια, χρηςιμοπούηςαν τη λϋξη «κλϋφτησ»,
που παραπϋμπει ςτισ ϋννοιεσ τησ αδικύασ και τησ πονηρύασ ενώ αναφϋρθηκε και μια
ακϐμα φρϊςη που μασ παραπϋμπει ςτην ϋννοια τησ αδιαφορύασ ( «δεν προςϋχει
τουσ ϊλλουσ!»). Επύςησ ςε επϐμενεσ ερωτόςεισ ϋγινε αναφορϊ ςτισ ϋννοιεσ,
«τεμπελιϊ», «ανύα» και «ψϋμα».υνοψύζοντασ, μποροϑμε να ποϑμε ϐτι οι
παρϊπλευρεσ ϋννοιεσ που αναπτϑχθηκαν ςτη ςυζότηςη εύναι η ευγϋνεια, η
φροντύδα, η αδιαφορύα, η αδικύα και η πονηρύα.

2. Ποια εύναι η πορεύα τησ ςυζότηςησ, δηλαδό οι βαςικού ςταθμού τησ και τα
ςυμπερϊςματϊ τησ;
Η ςυζότηςη ςτο δεϑτερο πεύραμα δεν εύχε ιδιαύτερεσ αποκλύςεισ απϐ το κυρύωσ
θϋμα. Αφοϑ ϋγινε η ανϊγνωςη του παραμυθιοϑ με τα παιδιϊ, αρχύςαμε να ςυζητϊμε
για την πορεύα τησ ιςτορύασ και για τισ εικϐνεσ τησ, προκειμϋνου να μπορϋςει η
ομϊδα να μπει λύγο πιο ομαλϊ ςτη διαδικαςύα τησ φιλοςοφικόσ ςυζότηςησ. Αφοϑ
λοιπϐν γύνεται μια ςϑντομη υπενθϑμιςη των βαςικών ςημεύων του παραμυθιοϑ,
ςταματόςαμε ςτο ςημεύο ϐπου η γϊτα ϋχει φϊει τα πουλϊκια απϐ μια φωλιϊ και ο
καλϐκαρδοσ ϊνθρωποσ πηγαύνει για να την μαλώςει. το ςημεύο αυτϐ απευθϑνεται
η εξόσ ερώτηςη ςτα παιδιϊ :«Για πεύτε μου βρε παιδιϊ, όταν καλϐ τελικϊ αυτϐ που
ϋκανε η γϊτα;». Με τον παραπϊνω τρϐπο, αρχύςαμε ςταδιακϊ να οδηγοϑμαςτε ςτην
κεντρικό ςυζότηςη. Σα παιδιϊ εύπαν τη γνώμη τουσ για την πρϊξη τησ γϊτασ ενώ οι
απαντόςεισ τουσ όταν κυρύωσ αρνητικϋσ. Θεώρηςαν δηλαδό ϐτι δεν όταν ςωςτό η
πρϊξη τησ. Μετϊ απϐ αυτϐ ειςϊγαμε την πρώτη προςχεδιαςμϋνη φιλοςοφικό
ερώτηςη. Ρωτόςαμε την ομϊδα, τι ςημαύνει η λϋξη «καλϐσ» και τι η λϋξη «κακϐσ».
Σα παιδιϊ ϋφεραν διϊφορα παραδεύγματα απαντώντασ και μονολεκτικϊ και
περιφραςτικϊ. Ϊτςι για την ϋννοια «καλϐσ» χρηςιμοπούηςαν τη λϋξη «ευγενικϐσ»
και την φρϊςη, «…να προςϋχεισ τουσ ϊλλουσ» ενώ για την ϋννοια «κακϐσ»,
χρηςιμοπούηςαν την λϋξη «κλϋφτησ» και την φρϊςη «…δεν προςϋχει τουσ ϊλλουσ».
Ϊχοντασ δώςει μια πολϑ γρόγορη και ενθουςιώδησ ροό ςτη ςυζότηςη, η δεϑτερη
προςχεδιαςμϋνη ερώτηςη ϋγινε αμϋςωσ μετϊ τισ απαντόςεισ των παιδιών.
Ρωτόθηκαν λοιπϐν ςτη ςυνϋχεια κατϊ πϐςο μποροϑμε να εύμαςτε ςύγουροι ϐτι μια
πρϊξη μασ μπορεύ να εύναι μϐνο καλό ό μϐνο κακό (βλϋπε κεφ.1ο , ερώτημα 2). Σϐτε
ϊρχιςαν να δύνουν απαντόςεισ οι οπούεσ δεν ςυνϋκλιναν μεταξϑ τουσ . Απ’ ϐςο
καταλαβαύνουμε απϐ τισ απαντόςεισ τουσ, δεν όταν ςε θϋςη να ςκεφτοϑν τϐςο
«πολϑπλοκα», οπϐτε επϋμεναν ϐτι κϊνουν μϐνο καλϋσ πρϊξεισ, χωρύσ να δύνουν μια
απϊντηςη ςϑμφωνη με το περιεχϐμενο τησ ερώτηςησ που τουσ απευθϑναμε. Όταν
ϋνα νόπιο επϋμενε ϐτι κϊνει μϐνο καλϋσ πρϊξεισ, κϊποιοι ςυμμαθητϋσ του ϋφεραν
αντύρρηςη και ϊρχιςαν να λογομαχοϑν μαζύ του λϋγοντασ π.χ. «..ϐχι, ϋχει κϊνει!
(εννοοϑν κακϋσ πρϊξεισ)», «Λϋει ψϋματα…» κλπ. Καλϑπτοντασ παρϊλληλα τα
ερωτόματα 2 και 3 (βλϋπε κεφ. 1ο , ερωτόματα 2-3), περϊςαμε ςτο 4ο ερώτημα. Σα
παιδιϊ ρωτόθηκαν το εξόσ, αν γνωρύζουν πωσ μια πρϊξη εύναι κακό για ποιο λϐγο
την κϊνουν.  αυτϐ το ςημεύο ϐπωσ και ςτο προηγοϑμενο πεύραμα τα παιδιϊ δεν
ϋδωςαν απϊντηςη καθώσ φϊνηκε να μπερδεϑονται. Ενώ δηλαδό ϋφεραν το
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παρϊδειγμα ενϐσ ςυμμαθητό τουσ που κϊνει κακϋσ πρϊξεισ και το γνωρύζει, δεν
μπϐρεςαν οϑτε εκεύνα οϑτε και ο ύδιοσ να δώςουν μια ςαφό απϊντηςη. Σα παιδιϊ
απϊντηςαν «..για να πετϊει….ςτα ψϋματα» ενώ ο ύδιοσ ϐταν ρωτόθηκε γιατύ κϊνει
κακϋσ πρϊξεισ ενώ γνωρύζει ϐτι εύναι κακϋσ απϊντηςε «δεν θυμϊμαι». Σο ερώτημα
ϋμεινε αναπϊντητο προςωρινϊ και δεν τουσ δϐθηκε κανϋνα παρϊδειγμα.
Προχωρόςαμε ςτισ επϐμενεσ ερωτόςεισ ϐπου τα παιδιϊ ρωτόθηκαν το ακριβώσ
αντύθετο απϐ την προηγοϑμενη ερώτηςη. Αν δηλαδό γνωρύζουν ϐτι μια πρϊξη εύναι
καλό, για ποιϐν λϐγο δεν την κϊνουν. Ϊνα νόπιο μασ αναφϋρει ϐτι βοηθϊει τη μαμϊ
του και πωσ πϊντα κϊνει κϊτι ϐταν γνωρύζει ϐτι πρϐκειται για καλό πρϊξη. Ϊνα
δεϑτερο νόπιο αναφϋρει πωσ δεν βοηθϊει την μητϋρα του να μαζϋψει τα παιχνύδια
του, ενώ γνωρύζει ϐτι εύναι καλό η πρϊξη αυτό. Όταν κλόθηκε να αιτιολογόςει γιατύ
δεν το κϊνει, η απϊντηςη του όταν πωσ μϐνο μια φορϊ το ϋχει κϊνει, ενώ ϋνα ϊλλο
νόπιο εύπε πωσ βαριϋται, γι’ αυτϐ δεν βοηθϊει. Σο κομμϊτι του ςυγκεκριμϋνου
διαλϐγου όταν το εξόσ:
ΕΓΨ: Ποιο παιδϊκι βαριϋται και δεν το κϊνει;
ΝΗΠΙΟ: Εγώ!
ΕΓΨ: Εςϑ Μϊριε; Για πεσ μασ γιατύ δεν το κϊνεισ; Αφοϑ ξϋρουμε ϐτι εύναι καλό
πρϊξη, γιατύ δεν την κϊνεισ;
ΝΗΠΙΟ: Μϐνο μια φορϊ το ϋχω κϊνει, μϐνο μια.
ΕΓΨ: Και τισ υπϐλοιπεσ που δεν την κϊνεισ; Γιατύ δεν την κϊνεισ;
ΝΗΠΙΟ (ϊλλο): Γιατύ τα κϊνει η μαμϊ του, και κουρϊζεται…
τη ςυνϋχεια, αφοϑ τελειώςαμε με τισ απαντόςεισ ςτο ςυγκεκριμϋνο παρϊδειγμα,
περϊςαμε ςτο επϐμενο προςχεδιαςμϋνο ερώτημα ( βλϋπε κεφ. 1ο, ερώτημα 6). Σα
παιδιϊ ϋπρεπε ς’ αυτϐ το ςημεύο να ςκεφτοϑν αν μια πρϊξη που θεωροϑν καλό,
τελικϊ μπορεύ να εύναι βλαβερό αλλϊ και το ανϊποδο. ’ αυτό την ερώτηςη τουσ
δϐθηκε αμϋςωσ και ϋνα προςωπικϐ παρϊδειγμα, προκειμϋνου τα παιδιϊ να την
κατανοόςουν καλϑτερα. Ψςτϐςο ϋδωςαν ϋνα παρϐμοιο παρϊδειγμα που εύχε να
κϊνει με τα προςωπικϊ τουσ βιώματα. υγκεκριμϋνα, μύληςαν για μια ςυμμαθότρια
τουσ που τουσ χϊλαςε, μϊλλον κατϊ λϊθοσ, μια καταςκευό απϐ τουβλϊκια. Σα
παιδιϊ ϊρχιςαν να διαφωνοϑν ϋντονα για το ςυγκεκριμϋνο γεγονϐσ και ϋτςι η
ςυζότηςη τουσ διακϐπτεται απϐ την μεριϊ μασ καθώσ δεν υπόρχε κϊποιο ιδιαύτερο
νϐημα ςτα λεγϐμενϊ τουσ. τη ςυνϋχεια, για να γύνει επαναφορϊ τησ ομϊδασ ςτο
θϋμα, πραγματοποιόθηκε μια «ανακούνωςη». Η ανακούνωςη αυτό αφοροϑςε το
παρϊδειγμα για το τϋταρτο ερώτημα, το οπούο αρχικϊ δεν εύχε απαντηθεύ, οϑτε εύχε
ςχολιαςτεύ απϐ τα παιδιϊ και όταν το προγραμματιςμϋνο παρϊδειγμα που θα
δύνονταν οϑτωσ ό ϊλλωσ ςτα παιδιϊ. Ϊνασ ϊνθρωποσ δηλαδό, προκειμϋνου να
ςώςει το παιδύ του, αναγκϊςτηκε αφοϑ δεν εύχε χρόματα , να κλϋψει ϋνα φϊρμακο.
Σα παιδιϊ φϊνηκε ϐτι προβληματύςτηκαν πϊρα πολϑ με το ςυγκεκριμϋνο ερώτημα.
Αρχικϊ ϋψαχναν να βρουν ϊλλεσ πιθανϋσ λϑςεισ, οι οπούεσ θα βοηθοϑςαν τον
ϊνθρωπο να μην κλϋψει π.χ. «Να ζόταγε απϐ ϋναν φύλο του (λεφτϊ)!». Αφοϑ με τη
ςειρϊ μασ αντικροϑςαμε ϐλα τα επιχειρόματα των παιδιών με ςκοπϐ να εξελύξουμε
την ςκϋψη τουσ και να αποφϑγουμε την κατϊληξη ςε «εϑκολεσ» απαντόςεισ, τελικϊ
προκλόθηκε ςϑγχυςη ςτισ απϐψεισ των παιδιών, ενώ ϋνα νόπιο πραγματικϊ
προβληματιςμϋνο απϊντηςε «εγώ μπερδεϑτηκα…»!
Ακολοϑθηςε η τελευταύα ερώτηςη, ϐπου ϋπρεπε να απαντόςουν αν εύναι ςύγουρα,
ϐτι μποροϑν να κϊνουν πϊντα, μϐνο καλϋσ ό μϐνο κακϋσ πρϊξεισ. Και ς’ αυτϐ το
ερώτημα υπόρξαν αντύθετεσ απαντόςεισ. Ωλλα παιδιϊ εύπαν ϐτι οι πρϊξεισ τουσ
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μπορεύ να εύναι «μϐνο καλϋσ» και ϊλλα, «μϐνο κακϋσ». Αφοϑ η ομϊδα εύχε αρχύςει
να κουρϊζεται αρκετϊ με την ςυζότηςη, προχωρόςαμε πολϑ γρόγορα ςτην
προγραμματιςμϋνη δραςτηριϐτητα ζωγραφικόσ και ϋπειτα ςτην παρουςύασ των
ιχνογραφημϊτων απϐ τα παιδιϊ.

3. Ποια γλωςςικϊ ςτοιχεύα χρηςιμοποιοϑν οι ςυνομιλητϋσ;
Παρατηρώντασ τον διϊλογο των παιδιών κατϊ την ώρα τησ ςυζότηςησ μποροϑμε
να ποϑμε ϐτι ϋχουν αναπτϑξει ςε πολϑ καλϐ επύπεδο το λεξιλϐγιο τουσ. Κατ’ αρχϊσ
μποροϑμε να παρατηρόςουμε ϐτι χρηςιμοπούηςαν ϋναν πλοϑςιο αριθμϐ επιθϋτων.
Για παρϊδειγμα κατϊ τη ςυζότηςό τουσ εύδαμε να χρηςιμοποιοϑν τα επύθετα
«ευγενικϐσ, καλϐσ, κακϐσ, μικρϐσ», αλλϊ και πλοϑςιο αριθμϐ ουςιαςτικών,
ρημϊτων, επιρρημϊτων και ϊλλων γλωςςικών ςτοιχεύων. Κϊποιεσ λϋξεισ μϊλιςτα,
δεν μποροϑμε να ποϑμε ϐτι χρηςιμοποιοϑνται πολϑ ςυχνϊ απϐ παιδιϊ αυτόσ τησ
ηλικύασ. Π.χ. «…ϐταν εμεύσ παύζαμε εκεύ με τα τουβλϊκια πόγε και μασ τα
κατϊςτρεψε…». ε γενικϋσ γραμμϋσ ο λϐγοσ των παιδιών όταν πολϑ κατανοητϐσ
και ςωςτϐσ. Δεν ϋλειψαν βϋβαια και οι περιπτώςεισ, ϐπου κϊποια παιδιϊ μιλοϑςαν
και υπόρχε μεγϊλη δυςκολύα να καταλϊβουμε το νϐημα τησ πρϐταςόσ τουσ. ε
αρκετϋσ περιπτώςεισ οι προτϊςεισ όταν τϐςο ϊςχημα δομημϋνεσ, που δεν όταν
δυνατό η απομαγνητοφώνηςη.

4. Ποιοι εύναι οι ςτϐχοι των ςυνομιλητών;
Η ομϊδα των νηπύων ςε γενικϋσ γραμμϋσ δεν παρϋκλινε απϐ το βαςικϐ θϋμα τησ
ςυζότηςησ και απϐ τισ ερωτόςεισ που τουσ θϋταμε. Ϊτςι, εκεύνο που προςπαθοϑςαν
να κατορθώςουν, όταν να απαντόςουν ϐςο γύνεται πιο ικανοποιητικϊ ςτισ
ερωτόςεισ και να υποςτηρύξουν με ζόλο τα λεγϐμενϊ τουσ. Δε μποροϑμε να ποϑμε
ϐτι εύδαμε περιπτώςεισ ϐπου δϐθηκαν ιςχυρϊ επιχειρόματα ώςτε να υποςτηριχθοϑν
οι απϐψεισ τουσ. Ψςτϐςο απϐ ϐςα εύπαν καταλϊβαμε ϐτι εύχαν ωσ ςτϐχο να δώςουν
«δυνατϋσ» απαντόςεισ και λϑςεισ ςε πιθανϊ προβλόματα. Για παρϊδειγμα, εύδαμε
ϐτι τα παιδιϊ μύληςαν με μεγϊλη ϋνταςη για περιςτατικϊ που αφοροϑςαν την
ςχολικό ομϊδα ςτην οπούα ανόκουν. Ϊτςι μύληςαν για τισ «κακϋσ πρϊξεισ» των
ςυμμαθητών τουσ, για τα ψϋματα τουσ αλλϊ και για το γεγονϐσ ϐτι μερικού απ’
αυτοϑσ «δεν βοηθϊνε ςτισ δουλειϋσ του ςπιτιοϑ». Ακϐμα ϐταν τουσ ζητόθηκε προσ
το τϋλοσ του διαλϐγου να ςχολιϊςουν το περιςτατικϐ τησ ληςτεύασ το οπούο
ανακοινώθηκε, ϋψαξαν επύμονα να βρουν διϊφορεσ λϑςεισ και ϋδειχναν να
προβληματύζονται αρκετϊ.

5. Πϐςο επιτυγχϊνονται αυτού οι ςτϐχοι μϋςα απϐ τη ςυζότηςη;
Όπωσ προαναφϋρθηκε ςτϐχοι των ςυνομιλητών όταν να δώςουν απϊντηςη ςτα
ερωτόματα που τουσ εύχαν τεθεύ και να βρουν λϑςη ςε κϊποιουσ προβληματιςμοϑσ
που τουσ θϋςαμε εμεύσ. Σο γεγονϐσ ϐτι δεν παρϋκλιναν ιδιαύτερα απϐ τα πλαύςια του
θϋματϐσ μασ, βοόθηςε τα ύδια τα παιδιϊ να επιτϑχουν τουσ ςτϐχουσ τουσ. Αν και δεν

56

ϋδωςαν ιδιαύτερα ιςχυρϊ και επιχειρόματα για να υποςτηρύξουν τισ απαντόςεισ που
ϋδιναν ςτισ ερωτόςεισ, αςχολόθηκαν πϊρα πολϑ με την ανϊλυςη τουσ.
Αναφϋροντασ για παρϊδειγμα, ϋνα ςυγκεκριμϋνο περιςτατικϐ κϊθε φορϊ, μια ομϊδα
νηπύων ϊνοιγε διϊλογο και ςυζητοϑςε ϋντονα γι’ αυτϐ.
Όςον αφορϊ τον δεϑτερο βαςικϐ ςτϐχο, που όταν να δώςουν λϑςη ςτο
τελευταύο πρϐβλημα (τι θα μποροϑςε να κϊνει ο ϊνθρωποσ που ϋκλεψε, ώςτε να
αποφϑγει αυτό την κακό πρϊξη), ϋδωςαν πϊρα πολλϋσ πιθανϋσ «λϑςεισ» και
προβληματύςτηκαν πολϑ για να απαντόςουν. Ψςτϐςο, επειδό τα επιχειρόματϊ τουσ
«καταρρύπτονταν» απϐ τη μεριϊ μασ, τελικϊ τα παιδιϊ μπερδεϑτηκαν περιςςϐτερο.
Παρϐλα αυτϊ, δεν μποροϑμε να ποϑμε ϐτι και ο δεϑτεροσ ςτϐχοσ δεν επιτεϑχθηκε
εν μϋρει, εφϐςον τα παιδιϊ κατϋβαλαν μεγϊλη προςπϊθεια και ϋδωςαν λογικϊ
επιχειρόματα.

6.Γύνεται προςπϊθεια να υποςτηριχθεύ μια ιδϋα ό μια πεπούθηςη;
ε γενικϋσ γραμμϋσ τα παιδιϊ δεν αναλώθηκαν ςτο να υποςτηρύξουν μια δικό
τουσ ιδϋα ό πεπούθηςη. Τπόρξαν κϊποια ςημεύα ϐπου εκδόλωςαν επιθυμύεσ, ϐπωσ
το νόπιο που ανϊφερε ϐτι θϋλει να πετϊξει, («…ςτα αλόθεια θϋλω να πετϊξω…»).
Ακϐμα, μετϊ απϐ κϊθε ερώτηςη τα παιδιϊ υποςτόριζαν ϐπωσ αναφϋρθηκε και πιο
πϊνω, με πολϑ ϋνταςη την κϊθε απϊντηςη τουσ και δημιουργοϑςαν ζωηροϑσ
διαλϐγουσ μεταξϑ τουσ. ε γενικϋσ γραμμϋσ, αυτϐ που φϊνηκε να υποςτηρύζουν
εύναι η ικανϐτητϊ τουσ να κρύνουν ποια πρϊξη εύναι καλό και ποια κακό και να
επιλϋγουν να κϊνουν μϐνο εκεύνεσ που θεωροϑν καλϋσ. Αυτϐ μποροϑμε να το
επιβεβαιώςουμε μϋςα απϐ διϊφορεσ απαντόςεισ των παιδιών. Για παρϊδειγμα, ςτο
ερώτημα αν εύμαςτε ςύγουροι ϐτι μια πρϊξη μασ μπορεύ να εύναι μϐνο καλό ό μϐνο
κακό, τα παιδιϊ απϊντηςαν «μϐνο καλό!», ενώ ϋνα παιδύ ςτη ςυνϋχεια υποςτόριζε
πολϑ ϋντονα ϐτι πϊντα βοηθϊει την μητϋρα του ςτισ δουλειϋσ του ςπιτιοϑ και ποτϋ
δεν βαριϋται. Παρϊ το γεγονϐσ λοιπϐν ϐτι ςτισ περιςςϐτερεσ ερωτόςεισ
υποςτόριζαν ϋντονα την απϊντηςό που ϋδιναν, δεν υπόρξε μια ςυγκεκριμϋνη ιδϋα
την οπούα να προςπϊθηςε η ομϊδα να υποςτηρύξει.

7. Ποια εύναι τα ενδιαφϋροντα των ςυνομιλητών; Που εςτιϊζεται η προςοχό τουσ; Σι
θεωροϑν ϊξιο και τι ανϊξιο (π.χ. την αγϊπη, τα χρόματα, την υγεύα, την ομορφιϊ);
Σα ενδιαφϋροντα των παιδιών δεν όταν ϊςχετα με το κεντρικϐ θϋμα τησ
ςυζότηςησ. υγκεκριμϋνα ςυνδϑαςαν τα προςωπικϊ τουσ βιώματα με τισ ϋννοιεσ
τισ οπούεσ προςεγγύςαμε. Ιδιαύτερα επικεντρώθηκαν ςε θϋματα που εύχαν να κϊνουν
με «κακϋσ πρϊξεισ» των παιδιών τησ δικόσ τουσ τϊξησ. Για παρϊδειγμα,
αςχολόθηκαν πολϑ με την «κακιϊ πρϊξη» τησ ςυμμαθότριασ τουσ, η οπούα χϊλαςε
την καταςκευό μιασ ομϊδασ παιδιών. Ακϐμα επικεντρώθηκαν ςτο ϐτι ϋνασ
ςυμμαθητόσ τουσ, «λϋει ψϋματα» και ςχολύαςαν το πϐςο κακϐ εύναι να λϋμε
ψϋματα. ε γενικϋσ γραμμϋσ, απϐ τα λεγϐμενα των παιδιών, μποροϑμε να
ςυμπερϊνουμε ϐτι δύνουν μεγϊλη ςημαςύα ςε αξύεσ ϐπωσ την αλόθεια, την
φροντύδα, την ευγϋνεια και την αγϊπη. Αντύθετα, κατακρύνουν με πολϑ ϋντονο λϐγο
το ψϋμα, την πονηρύα, την αδικύα και την κλεψιϊ. Όςον αφορϊ την αξύα τησ
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«αλληλοβοόθειασ» που θύγεται μϋςα ςτη ςυζότηςη ςε δυο κυρύωσ ςημεύα, (αρχικϊ
ςτην ερώτηςη προσ τα παιδιϊ, «αν βοηθϊνε τουσ ςυμμαθητϋσ ό τουσ γονεύσ τουσ»
και ϋπειτα ςτο παρϊδειγμα που τουσ δϐθηκε για τον ληςτό), τα παιδιϊ δεν παύρνουν
ξεκϊθαρη θϋςη. Αρχικϊ υποςτηρύζουν ϐτι δεν προςφϋρουν την βοόθεια τουσ ςτουσ
γονεύσ και τουσ ςυμμαθητϋσ τουσ ό ϐτι το κϊνουν ςπϊνια. τη ςυνϋχεια ϐπωσ, ςτο
παρϊδειγμα που τουσ δϐθηκε για τον ληςτό, οι απαντόςεισ τουσ παρϋπεμπαν ςτην
υποςτόριξη του ατϐμου αυτοϑ απϐ τουσ ςυνανθρώπουσ ακϐμα και απϐ το ύδιο το
«θϑμα» τησ ληςτεύασ.

8. Ποια εύναι η ψυχολογικό κατϊςταςη των ςυνομιλητών;
Ο αριθμϐσ των παιδιών που ςυμμετεύχαν ςτο πεύραμα όταν αρκετϊ μεγϊλοσ.
Αυτϐ ϋκανε τα νόπια να γύνονται αρκετϊ ανόςυχα ςε πολλϋσ ςτιγμϋσ μϋςα ςτη
ςυζότηςη και να μιλοϑν ϋντονα ό ϐλα μαζύ. Ψςτϐςο πϋρα απϐ το θορυβώδεσ κλύμα
τησ τϊξησ, κανϋνα παιδύ δεν φϊνηκε να ϋχει κακό διϊθεςη και δεν υπόρξε κϊποιο
γεγονϐσ που να επηρεϊςει αρνητικϊ την ψυχολογύα των παιδιών.

9. Τπϊρχουν κϊποια ςυναιςθόματα που διαφαύνονται μϋςα απϐ ϐςα λϋγονται; (π.χ.
ανύα, αδιαφορύα, θυμϐσ, ϋκπληξη, αντιζηλύα, φϐβοσ).
Όπωσ ειπώθηκε και παραπϊνω, ο αριθμϐσ των παιδιών όταν αρκετϊ μεγϊλοσ και
ϋτςι επικρατοϑςε ϋντονο κλύμα. Τπόρξαν και περιπτώςεισ ϐπου τα παιδιϊ
αποςπϊςτηκαν πολλϋσ φορϋσ, καθώσ ϋνα ςυγκεκριμϋνο νόπιο αναςτϊτωνε ϐλη την
τϊξη. Βλϋποντασ ϐτι το ςυγκεκριμϋνο παιδύ δεν εύχε καμύα διϊθεςη ςυμμετοχόσ, το
αφόςαμε να δραςτηριοποιηθεύ ϋξω απϐ την ομϊδα τησ ςυζότηςησ και
προςπαθόςαμε να ςυγκεντρωθοϑμε, ώςτε να αναπτϑξουμε διϊλογο με τα υπϐλοιπα
παιδιϊ. Μϋςα απϐ τον διϊλογο που μαγνητοφωνόςαμε, καταφϋραμε απϐ την χροιϊ
τησ φωνόσ και τα λεγϐμενα των παιδιών να αντιληφθοϑμε κϊποια ςυναιςθόματα
που εκδηλώθηκαν απϐ τη μεριϊ τουσ. Εύδαμε λοιπϐν ϐτι υπϊρχει ϋντονα το
ςυναύςθημα του θυμοϑ και τησ αντιζηλύασ μεταξϑ κϊποιων παιδιών. Αυτϐ γύνεται
φανερϐ αν λϊβουμε υπ’ ϐψιν μασ τουσ διαλϐγουσ των παιδιών ϐπου κατηγοροϑν
ςυμμαθητϋσ τουσ για «κακϋσ» πρϊξεισ» (π.χ. «λϋνε ψϋματα, χαλϊνε τισ καταςκευϋσ
μασ, δεν βοηθοϑν ςτισ δουλειϋσ του ςπιτιοϑ» κλπ). Σα παιδιϊ τα οπούα
κατηγορόθηκαν απϐ τουσ υπϐλοιπουσ θα λϋγαμε ϐτι εκδηλώνουν αμηχανύα και
ύςωσ ντροπό ό φϐβο, γι’ αυτϐ προςπαθοϑςαν ϊμεςα να αντικροϑςουν τα λεγϐμενα
των ςυνομιλητών τουσ. Δεν ϋλειψαν και οι περιπτώςεισ ϐπου τα παιδιϊ ϋδειξαν
ϋντονο ενθουςιαςμϐ ό λαχτϊρα για να κϊνουν μια πρϊξη (π.χ. «…ςτα αλόθεια θϋλω
να πετϊξω..»). Προσ το τϋλοσ τησ ςυζότηςησ, τα παιδιϊ, ϐπωσ όταν φυςικϐ, εύχαν
αρχύςει να κουρϊζονται και ιδιαύτερα τα παιδιϊ που δεν όταν ςε θϋςη να
καταλϊβουν ϐλα ϐςα λϋγαμε, λϐγω του ϐτι δεν μιλοϑςαν καλϊ την ελληνικό
γλώςςα. Ϊτςι κλεύνοντασ την απϐπειρα τησ φιλοςοφικόσ ςυζότηςησ εύδαμε πωσ
υπόρχαν ανϊμικτα ςυναιςθόματα ςτην ομϊδα. Απϐ τη μια πλευρϊ, κϊποια νόπια
ϋνιωθαν ανύα και αδιαφοροϑςαν για ϐςα λϋγονταν και απϐ την ϊλλη, κϊποια παιδιϊ
ϋδειχναν ϋντονο προβληματιςμϐ, λϑπη ύςωσ και αγωνύα για το γεγονϐσ τησ ληςτεύασ
που τουσ εύχε αναφερθεύ και για το οπούο ϋψαχναν επύ πολϑ ώρα να βρουν λϑςη.
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3.2.2. Ερωτόματα για την αξιολόγηςη του δεύτερου πειρϊματοσ

-Σι ακριβώσ ςυνϋβη και πϐςο όταν επιτυχημϋνο;
τη δεϑτερη πειραματικό προςπϊθεια ϐπωσ και ςτην πρώτη, προςπαθόςαμε
να πραγματοποιόςουμε ϋναν διϊλογο με μια ομϊδα παιδιών 4- 6 ετών, για να δοϑμε
κατϊ πϐςο τα παιδιϊ αυτόσ τησ ηλικύασ, ϋχουν την ικανϐτητα να πραγματοποιόςουν
μια φιλοςοφικό ςυζότηςη. Για την διεξαγωγό του πειρϊματοσ, ορύςαμε δϑο
βαςικϋσ, αντύθετεσ ϋννοιεσ, το «καλϐ» και το «κακϐ», και χρηςιμοποιόςαμε ωσ
αφϐρμηςη την αφόγηςη του λαώκοϑ παραμυθιοϑ, « Ο καλϐκαρδοσ αφελόσ». Για να
δώςουμε μια πορεύα ςτο διϊλογο μασ που θα μασ βοηθοϑςε να πραγματοποιόςουμε
μια ςυζότηςη μϋςα ςε φιλοςοφικϊ πλαύςια, εύχαμε δημιουργόςει εξ αρχόσ κϊποια
ερωτόματα. Αυτϊ τα ερωτόματα απευθϑνθηκαν προσ τα παιδιϊ με τη ςειρϊ, μετϊ
την αφόγηςη τησ ιςτορύασ. Σα παιδιϊ απϊντηςαν ςε ϐλα τα ερωτόματα. ε ϊλλα
δυςκολεϑτηκαν και ςε ϊλλα ϐχι. Για αυτϐ τον λϐγο υπόρχαν ερωτόςεισ που δεν
απαντόθηκαν αμϋςωσ αλλϊ επανόλθαμε ς’ αυτϋσ ςταδιακϊ, μϋςω του διαλϐγου. Ο
μεγϊλοσ αριθμϐσ των παιδιών, δημιουργοϑςε δυςκολύεσ ςτον καλϐ ςυντονιςμϐ τησ
ςυζότηςησ. Δεν υπόρχε η απαραύτητη ηρεμύα ςτην αύθουςα που θα βοηθοϑςε τα
παιδιϊ να ςυγκεντρωθοϑν και να επικεντρωθοϑν ςτον διϊλογϐ μασ. Ψςτϐςο υπόρξε
και η θετικό πλευρϊ του ςυγκεκριμϋνου «προβλόματοσ», καθώσ η ποικιλύα των
απαντόςεων όταν μεγϊλη και τα παιδιϊ εύχαν ϋντονη ςυναναςτροφό και ϋκαναν
πλοϑςιουσ διαλϐγουσ. Πιςτεϑουμε, ϐτι η ςυγκεκριμϋνη προςπϊθεια όταν αρκετϊ
επιτυχημϋνη γιατύ τα παιδιϊ ςυμμετεύχαν αρκετϊ, μπϐρεςαν να ανταποκριθοϑν πολϑ
καλϊ και να δώςουν ικανοποιητικϋσ απαντόςεισ ενώ το τϋλοσ τησ ςυζότηςησ μπορεύ
να παραλληλιςτεύ με το τϋλοσ ενϐσ φιλοςοφικοϑ διαλϐγου. υγκεκριμϋνα, τα
παιδιϊ δεν κατϋληξαν ςε ϋνα απϐλυτο ςυμπϋραςμα αλλϊ υπόρξε διχογνωμύα.
Μϊλιςτα, εντϑπωςη προκϊλεςε η τελευταύα φρϊςη ενϐσ παιδιοϑ που πραγματικϊ
ςυγχυςμϋνο απϊντηςε, «Εγώ μπερδεϑτηκα!». Μετϊ τον διϊλογο τα παιδιϊ
ςυμμετεύχαν ςε μια δραςτηριϐτητα ζωγραφικόσ, ςχετικό με τισ δϑο ϋννοιεσ.

-Σι ϋμαθα εγώ για τα παιδιϊ;
Μϋςα απϐ τον διϊλογο που πραγματοποιόθηκε, μπορϋςαμε να ςυμπερϊνουμε ϐτι
τα παιδιϊ αυτόσ τησ ηλικύασ, ϋχουν αρκετϋσ δυνατϐτητεσ για να αναπτϑξουν ϋναν
διϊλογο φιλοςοφικόσ φϑςεωσ. Η ςυγκεκριμϋνη ομϊδα μπϐρεςε να ανταπεξϋλθει
ικανοποιητικϊ ςτη ςυζότηςη, με την προςφορϊ τησ απαραύτητησ ςτόριξησ. Εκεύνο
το οπούο μασ εξϋπληξε ςτα ςυγκεκριμϋνα παιδιϊ, όταν πωσ παρϊ το νεαρϐ τησ
ηλικύασ τουσ ϋδειχναν αρκετϊ ςυνειδητοποιημϋνα και εύχαν αςπαςτεύ πολϑ
ςημαντικϋσ ανθρώπινεσ αξύεσ. Κατϋκριναν πϊντα βϋβαια με την παιδικό υπερβολό
την κϊθε εύδουσ «ανομύα» ϐπωσ το ψϋμα και την κλεψιϊ και ϋδειξαν να ϋχουν όδη
ξεχωρύςει το ςυναύςθημα τησ αγϊπησ, τησ φροντύδασ και την ευγϋνεια.
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-Σι ϋμαθαν τα παιδιϊ;
Κατϊ τη διϊρκεια του πειρϊματοσ τα παιδιϊ εύχαν την ευκαιρύα να
πραγματοποιόςουν ϋνα εύδοσ ςυζότηςησ που πολϑ πιθανϐν να μην εύχαν κϊνει
παλιϐτερα. Σουσ δϐθηκε η ευκαιρύα να μιλόςουν για δϑο ϋννοιεσ πολϑ γνωςτϋσ ς’
αυτϊ και να τισ εξετϊςουν με μια πιο ςϑνθετη ματιϊ. Σο γεγονϐσ ϐτι τισ ϋννοιεσ
«καλϐσ- κακϐσ» τισ χρηςιμοποιοϑν ςτον λϐγο τουσ ςε καθημερινό βϊςη, δεν
ςυνεπϊγεται ϐτι τισ ϋχουν μελετόςει βαθϑτερα, ςε κϊποια ϊλλη διϊςταςη. Εξϊλλου,
αυτϐ γύνεται και με τουσ ανθρώπουσ μεγαλϑτερων μεγαλϑτερησ ηλικύασ. Πολϑ
ςπϊνια μπαύνουμε ςτη διαδικαςύα να μελετόςουμε μια αφηρημϋνη ϋννοια ςε
βαθϑτερο επύπεδο και να την προςεγγύςουμε μϋςω τησ φιλοςοφύασ. Μποροϑμε
λοιπϐν να ποϑμε ϐτι ς’ αυτϐ το πεύραμα ϐπωσ και ςτην πρώτη ομϊδα τα παιδιϊ
μπϐρεςαν ϋςτω και ςε πρώιμο ςτϊδιο, να βιώςουν την εμπειρύα μιασ φιλοςοφικόσ
ςυζότηςησ και να εξετϊςουν με ϋναν πρωτϐγνωρο γι’ αυτϊ τρϐπο, τισ ϋννοιεσ του
καλοϑ και του κακοϑ.

-Κατϊ πϐςο πραγματοποιόθηκε μια φιλοςοφικό ςυζότηςη;
Η ςυζότηςη η οπούα πραγματοποιόθηκε με τα παιδιϊ εύχε ωσ βϊςη κϊποια
ερωτόματα που θα οδηγοϑςαν τον διϊλογο ςε μια διϊςταςη περιςςϐτερο
φιλοςοφικό. Σα παιδιϊ κατϊφεραν να απαντόςουν ςε ϐλα τα ερωτόματα που τουσ
τϋθηκαν. ε κϊποια απϊντηςαν πιο εϑκολα, ϐπωσ ϋγινε για παρϊδειγμα με τισ
ερωτόςεισ που ζητοϑςαν απϐ τα παιδιϊ να ορύςουν με ϊλλεσ λϋξεισ τισ ϋννοιεσ του
καλοϑ και του κακοϑ. ε ϊλλα ερωτόματα δϐθηκαν απαντόςεισ οι οπούεσ ϐμωσ δεν
όταν τεκμηριωμϋνεσ, καθώσ φϊνηκε τα παιδιϊ να μην μποροϑν να εξηγόςουν την
απϊντηςη που ϋδιναν.
Για παρϊδειγμα, ςτο ερώτημα «Για ποιο λϐγο κϊνουμε μια κακό πρϊξη ενώ
γνωρύζουμε ϐτι εύναι κακό», ονϐμαςαν ϋνα παιδύ απϐ την τϊξη τουσ που θεώρηςαν
ϐτι κϊνει κακϋσ πρϊξεισ αλλϊ δεν μπϐρεςαν να απαντόςουν οϑτε τα υπϐλοιπα
παιδιϊ , οϑτε ο ύδιοσ, τι εύναι εκεύνο που τον ωθεύ να τισ κϊνει (η απϊντηςη του
παιδιοϑ όταν «δεν θυμϊμαι», ενώ οι ςυμμαθητϋσ του ϋδωςαν μια εξόγηςη κϊπωσ
αςυνϊρτητη, «…για να πετϊει…ςτα ψϋματα»). Οπωςδόποτε, αν και καμύα απϐ τισ
απαντόςεισ δεν εύχε ιςχυρό και λογικό τεκμηρύωςη, ο διϊλογοσ που
πραγματοποιόθηκε, όταν κϊτι ξεχωριςτϐ. Θα λϋγαμε ϐτι εύχε κϊποια φιλοςοφικϊ
ςτοιχεύα γιατύ υπόρχε ρευςτϐτητα ςτισ απϐψεισ, διχαςμϐσ ςτισ απαντόςεισ των
παιδιών και ϋντονοσ προβληματιςμϐσ που δεν οδόγηςε ςε μια παγιωμϋνη ϊποψη.
Σα παιδιϊ δεν μπϐρεςαν να καταλόξουν ςε ϋνα γενικϐ ςυμπϋραςμα οϑτε ςτο τϋλοσ
τησ ςυζότηςησ, ενώ κϊποια μπερδεϑτηκαν. Απϐ την κατϊληξη λοιπϐν του διαλϐγου
με τα παιδιϊ, μποροϑμε να ποϑμε ϐτι πραγματοποιόθηκε, ϐςο το επϋτρεψε βϋβαια η
ηλικύα και η εμπειρύα των παιδιών, μια φιλοςοφικό ςυζότηςη.
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-Πϐςο προϐδευςαν τα παιδιϊ ςτη φιλοςοφύα;
Σο πεύραμα που πραγματοποιόθηκε εύχε εξ αρχόσ ωσ ςτϐχο να βϊλει τα παιδιϊ
ςτη διαδικαςύα μιασ φιλοςοφικόσ ςυζότηςησ. Όπωσ προαναφϋρθηκε ύςωσ να όταν
η πρώτη φορϊ που η ομϊδα των νηπύων ϋκανε ϋναν τϋτοιο διϊλογο δηλαδό, μια
ςυζότηςη που θα προςϋγγιζε με πιο ιδιαύτερο τρϐπο τισ ϋννοιεσ του καλοϑ και του
κακοϑ. Οι ςυνομιλητϋσ ακϐμα και ϐταν όταν απαραύτητη η προςφορϊ βοόθειασ,
κατανοοϑςαν τισ ερωτόςεισ. Εντοϑτοισ ςε πολλϋσ περιπτώςεισ δυςκολεϑτηκαν να
τεκμηριώςουν τισ απαντόςεισ τουσ και φϊνηκαν να μπερδεϑονται. Αυτϐ βϋβαια δεν
ςυνεπϊγεται και αποτυχύα του πειρϊματοσ. Αντύθετα το ϐτι δεν καταλόξαμε ςε
κϊποιο ςυμπϋραςμα και το ϐτι τα παιδιϊ μπόκαν ςτη διαδικαςύα ϋντονου
προβληματιςμοϑ, αποτελοϑν πολϑ ςυχνό ϋκβαςη μιασ φιλοςοφικόσ ςυζότηςησ και
ιδικϊ ϐταν η ςτοχαςτικό ομϊδα δεν ϋχει μεγϊλη εμπειρύα. υμπεραςματικϊ,
μποροϑμε να ποϑμε ϐτι ύςωσ απϐ τα παιδιϊ να μην ϋγινε αντιληπτό η φιλοςοφικό
διϊςταςη τησ ςυζότηςησ, αλλϊ εύχαν μια πρώτη επαφό με την φιλοςοφύα,
επομϋνωσ υπόρξε πρϐοδοσ των νηπύων ςτον τομϋα αυτϐ.

-Λειτοϑργηςε η ιδϋα μιασ φιλοςοφύασ για μικρϊ παιδιϊ;
Όπωσ εύδαμε και παραπϊνω τα παιδιϊ αντϋδραςαν θετικϊ ςτην πειραματικό
διαδικαςύα. Μπϐρεςαν και ςυμμετεύχαν ςτη ςυζότηςη, προβληματύςτηκαν και
παρουςύαςαν τισ απϐψεισ τουσ. δεν προϋβαλαν βϋβαια πολϑ ιςχυρϊ και λογικϊ
επιχειρόματα προκειμϋνου να τεκμηριώςουν τισ απϐψεισ τουσ. ςτο ςυμπϋραςμα
που μποροϑμε να καταλόξουμε απϐ τα παραπϊνω ςτοιχεύα, εύναι ϐτι η ιδϋα μιασ
φιλοςοφύασ για παιδιϊ λειτοϑργηςε. Η χρόςη απλοώκών ερωτόςεων και η βοόθεια
των παραδειγμϊτων όταν απαραύτητη για να μπορϋςουν τα παιδιϊ να
ανταπεξϋλθουν, ενώ η επανϊληψη τϋτοιου εύδουσ ςυζητόςεων θα μποροϑςε να
βοηθόςει την ομϊδα ϐπωσ εύχε αναφερθεύ καισ την ειςαγωγό, ώςτε να αναπτϑξει
ςταδιακϊ ϋναν «φιλοςοφικϐ» τρϐπο ςκϋψησ.

-Πϐςο κατϊλαβαν τα παιδιϊ τη βαςικό ϋννοια;
Όπωσ ςυνϋβη και με την πρώτη πειραματικό ομϊδα, ϋτςι και ς’ αυτό, τα παιδιϊ
όταν αρκετϊ εξοικειωμϋνα με τουσ ϐρουσ «καλϐ- κακϐ» καθώσ τουσ χρηςιμοποιοϑν
πολϑ ςτον καθημερινϐ τουσ λϐγο. ’ αυτϐ το πεύραμα τουσ δϐθηκε η ευκαιρύα να
εξετϊςουν τισ δϑο ϋννοιεσ με διαφορετικϐ τρϐπο. Εύχαν την ευκαιρύα να δουν ϐτι
μεταξϑ του καλοϑ και του κακοϑ υπϊρχει μεγαλϑτερη ρευςτϐτητα και πωσ η
γραμμό που διαχωρύζει το καλϐ απϐ το κακϐ εύναι πολϑ λεπτό. Σα παιδιϊ ϐπωσ
φϊνηκε εύχαν μια πολϑ καλό εικϐνα τησ λϋξησ «κακϐσ» και τησ λϋξησ «καλϐσ» και
μπϐρεςαν εϑκολα να τισ αντικαταςτόςουν με ϊλλεσ ςυνώνυμεσ ό να τισ
επεξηγόςουν με ολϐκληρεσ φρϊςεισ. άςωσ να μην εύμαςτε ςε θϋςη να
υποςτηρύξουμε ϐτι υπόρξε απϐλυτη κατανϐηςη των εννοιών καθώσ τα παιδιϊ
προβληματύζονταν ϋντονα με τισ ερωτόςεισ και δεν μποροϑςαν να τεκμηριώςουν τισ
απαντόςεισ τουσ, αλλϊ το γεγονϐσ ϐτι μπϐρεςαν να χρηςιμοποιόςουν παραδεύγματα
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για να επεξηγόςουν τουσ δϑο ϐρουσ, μασ δεύχνει ϐτι ϋχουν όδη κατανοόςει ϋνα
μϋροσ τησ χρόςησ των δϑο λϋξεων.
-Πϐςο πϋτυχα και απϋτυχα ςτο ρϐλο μου ωσ ςυντονύςτρια και εμψυχώτρια;
Η εμπειρύα τησ πρώτησ πειραματικόσ διαδικαςύασ βοόθηςε αρκετϊ ώςτε να
κατανοόςουμε τον τρϐπο με τον οπούο μποροϑμε να βοηθόςουμε καλϑτερα τα
παιδιϊ να προϊγουν τη ςκϋψη τουσ. Παρϐλο που τα νόπια όταν πϊρα πολλϊ ςτο
δεϑτερο πεύραμα και αρκετϊ ςυχνϊ ςταματοϑςαμε την ροό του πειρϊματοσ για να
ηρεμύςουν, εύχαμε την δυνατϐτητα να ελϋγξουμε την τϊξη και να επαναφϋρουμε τη
ςυζότηςη πολϑ γρόγορα.
Ϊνασ δεϑτεροσ παρϊγοντασ που βοόθηςε τα παιδιϊ να ςκεφτοϑν πιο ελεϑθερα
όταν η χρόςη παραδειγμϊτων για τισ πιο δϑςκολεσ ερωτόςεισ. Η χρόςη τουσ,
βοόθηςε τα νόπια να κϊνουν παραλληλιςμοϑσ με τα βιώματϊ τουσ και να
διευρϑνουν την ςκϋψη τουσ. Αυτϐ εύχε ωσ αποτϋλεςμα ακϐμα και ϐταν μια ερώτηςη
όταν δυςκολϐτερη, να την ςυνδϋουν με τισ όδη υπϊρχουςεσ γνώςεισ τουσ, να την
κατανοοϑν και να μποροϑν να δώςουν μια απϊντηςη. Ϊτςι τα παιδιϊ ϋνιωθαν
ικανοπούηςη που μποροϑςαν να ανταποκριθοϑν ςτην ςυζότηςη και δεν δύςταζαν να
εκφρϊζουν ςυνεχώσ τισ απϐψεισ τουσ. Εν κατακλεύδι, μποροϑμε να ποϑμε ϐτι ςτο
πεύραμα αυτϐ, ο ρϐλοσ τησ ςυντονύςτριασ και εμψυχώτριασ λειτοϑργηςε αρκετϊ
καλϊ.

3.3.ύγκριςη πρώτησ και δεύτερησ πειραματικόσ διαδικαςύασ
Ϊχοντασ πλϋον προβεύ ςτην ανϊλυςη περιεχομϋνου και ςτην αξιολϐγηςη των
δϑο πειραματικών διαδικαςιών, μποροϑμε να προβοϑμε ςτην μεταξϑ τουσ
ςϑγκριςη. Αρχικϊ μποροϑμε να εςτιϊςουμε ςτισ διαφορϋσ των δϑο ομϊδων που
αποτϋλεςαν το δεύγμα του πειρϊματοσ και να αναφϋρουμε ϐτι ςτην δεϑτερη
ομϊδα ο πληθυςμϐσ όταν ςαφώσ μεγαλϑτεροσ και το δεύγμα πιο ανομοιογενϋσ.
τη πρώτη ομϊδα ϐλα τα παιδιϊ μποροϑςαν να μιλόςουν ελληνικϊ και να
ςυμμετϋχουν χωρύσ κανϋνα πρϐβλημα επικοινωνύασ. Αντύθετα ςτην ομϊδα με το
μεγαλϑτερο δεύγμα, κϊποια παιδιϊ δυςκολεϑονταν να παρακολουθόςουν την
ςυζότηςη. Κατϊ κϊποιο τρϐπο μποροϑμε να ποϑμε λοιπϐν ϐτι υπόρξε μια
ιςορροπύα του δεύγματοσ των δϑο ομϊδων, αν λϊβουμε υπ’ ϐψιν μασ τισ
ικανϐτητεσ ςυμμετοχόσ των παιδιών.
Μελετώντασ την πρώτη πειραματικό διαδικαςύα και κϊνοντασ αξιολϐγηςη
του πειρϊματοσ, παρατηροϑμε ϐτι η ομϊδα εύχε εςτιϊςει την προςοχό τησ
περιςςϐτερο ςτην φιλοζωύα παρϊ ςτο κεντρικϐ θϋμα τησ ςυζότηςησ. Εντοϑτοισ
προσ μεγϊλη μασ ϋκπληξη παρατηρώντασ πιο προςεκτικϊ τουσ διαλϐγουσ
μπορϋςαμε να δοϑμε ϐτι ςυνδϑαςαν τα δικϊ τουσ ενδιαφϋροντα με την ιδϋα που
εμεύσ προςπαθοϑςαμε να προςεγγύςουμε μαζύ τουσ. Ϊςτω και αν αυτϐ ϋγινε ςε
μια πολϑ γενικό και αρχϊρια μορφό, τα παιδιϊ μπϐρεςαν να ϋρθουν ςε επαφό με
ϋναν διαφορετικϐ τρϐπο ςυζότηςησ απϐ εκεύνον που ϋχουν ςυνηθύςει να κϊνουν
μϋςα ςτην τϊξη. άςωσ το ςημαντικϐτερο με την ςυγκεκριμϋνη ομϊδα εύναι ϐτι τα
περιςςϐτερα παιδιϊ εύχαν την ικανϐτητα να αναλϑουν και να τεκμηριώνουν ϐςα
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λϋνε. Υυςικϊ υπόρχαν και περιπτώςεισ ϐπου η τεκμηρύωςη δεν βαςιζϐταν ςε
απϐλυτα λογικϊ επιχειρόματα. ’ αυτόν την περύπτωςη εύναι ςημαντικϐ να μην
παραβλϋψουμε το νεαρϐ τησ ηλικύασ.
Περνώντασ ςτην δεϑτερη πειραματικό διαδικαςύα μποροϑμε ςύγουρα να
εντϊξουμε ςτισ βαςικϋσ δυςκολύεσ διεξαγωγόσ τον μεγϊλο πληθυςμϐ τησ ομϊδασ
αλλϊ και τα παιδιϊ που δεν όθελαν να ςυνεργαςτοϑν μαζύ μασ. Ϊχοντασ λοιπϐν
ωσ δεδομϋνο ϐτι η ροό τησ ςυζότηςησ ςταματοϑςε ςυνεχώσ, μποροϑμε να ποϑμε
ϐτι η ςυμμετοχό των παιδιών όταν αρκετϊ ικανοποιητικό. Μπϐρεςαν δηλαδό,
παρϊ τισ ςυχνϋσ διακοπϋσ που γινϐταν, να κρατόςουν την προςοχό τουσ για
πολϑ ώρα ςτη ςυζότηςη που κϊναμε χωρύσ να ξεφεϑγουν απϐ το βαςικϐ θϋμα,
πλην ελαχύςτων εξαιρϋςεων. Σο χαρακτηριςτικϐ τησ δεϑτερησ ομϊδασ όταν ϐτι
ενώ οι ςυνομιλητϋσ προςπαθοϑςαν να δώςουν απαντόςεισ ςε ϐλα τα ερωτόματα
τελικϊ δεν κατϊφερναν να τεκμηριώςουν τα λεγϐμενϊ τουσ, ϐςο και αν τα
προτρϋπαμε να το κϊνουν. Πολϑ ςημαντικϐ για την εξϋλιξη τησ πειραματικόσ
διαδικαςύασ εδώ, όταν το γεγονϐσ ϐτι ειςϊγαμε περιςςϐτερα παραδεύγματα
ςυγκριτικϊ με το προηγοϑμενο πεύραμα και ϋτςι τα παιδιϊ κρϊτηςαν την
ςυζότηςη ςε ϋνα καλϐ επύπεδο μϋχρι και το τϋλοσ.
Αν θα θϋλαμε να προβοϑμε ςτη ςϑγκριςη των δϑο διαδικαςιών, θα
μποροϑςαμε να ποϑμε ϐτι κϊθε μια απϐ τισ δϑο απϐπειρεσ φιλοςοφικόσ
ςυζότηςησ εύχε κϊποια θετικϊ και κϊποια αρνητικϊ, επομϋνωσ δεν εύναι δυνατϐν
να ξεχωρύςουμε μια απϐ τισ δϑο ωσ «επιτυχημϋνη ό αποτυχημϋνη» ϋναντι τησ
ϊλλησ. την πρώτη περύπτωςη για παρϊδειγμα τα παιδιϊ αδυνατοϑν να
εςτιϊςουν αποκλειςτικϊ ςτισ δϑο ϋννοιεσ αλλϊ δύνουν αρκετϊ καλϊ
τεκμηριωμϋνεσ απαντόςεισ, ενώ ςτην δεϑτερη περύπτωςη ςυμβαύνει το αντύθετο.
Σα παιδιϊ δηλαδό, εςτιϊζουν ςτο θϋμα αλλϊ οι απαντόςεισ τουσ δεν εύναι τϐςο
καλϊ τεκμηριωμϋνεσ. Όςον αφορϊ το κομμϊτι τησ δραςτηριϐτητασ, μποροϑμε
να ποϑμε ϐτι και ςτισ δϑο περιπτώςεισ τα παιδιϊ μπϐρεςαν να ανταπεξϋλθουν
ικανοποιητικϊ. Μϊλιςτα κϊποια νόπια που δεν εύχαν το θϊρροσ να μιλόςουν
ςτην ςυζότηςη, μπϐρεςαν να εκφραςτοϑν καλϑτερα μϋςω τησ ζωγραφικόσ 15.
Κλεύνοντασ, δεν μποροϑμε να παραλεύψουμε την αναφορϊ μασ ςε κϊποιουσ
ςημαντικοϑσ παρϊγοντεσ, που ϋπαιξαν ςημαντικϐ ρϐλο ςτην ϋκβαςη των δϑο
πειραμϊτων. Ο πρώτοσ απ’ αυτοϑσ όταν ϐτι τα παιδιϊ δεν εύχαν ξαναμπεύ ςτη
διαδικαςύα να αναπτϑξουν ϋνα εύδοσ διαλϐγου ϐπωσ εκεύνον που επιχειρόςαμε
ςτισ δϑο πειραματικϋσ διαδικαςύεσ. Εύναι λογικϐ λοιπϐν ϐτι με μύα και μϐνο
επανϊληψη, τα παιδιϊ δεν θα μποροϑςαν να αποδώςουν το μϋγιςτϐ των
γνώςεων και των ικανοτότων τουσ. Εξϊλλου, ϐπωσ εύδαμε και ςτο ειςαγωγικϐ
κομμϊτι, η επανϊληψη αυτόσ τησ διαδικαςύασ εύναι ο μϐνοσ τρϐποσ για να
μυόςουμε την τϊξη ςτο φιλοςοφικϐ εύδοσ ςτοχαςμοϑ. Ο δεϑτερο παρϊγοντασ,
εύναι η δικό μασ κατϊρτιςη. Δεν πρϋπει να παραλεύψουμε το γεγονϐσ ϐτι ϐςο
καλϐσ ςχεδιαςμϐσ και αν ϋχει γύνει για την εκϊςτοτε διαδικαςύα, πϐτε δεν
μποροϑμε να εύμαςτε ςύγουροι ϐτι θα καταφϋρουμε να υποςτηρύξουμε τϐςο
ικανοποιητικϊ τον ρϐλο μασ. Φαρακτηριςτικϐ παρϊδειγμα αποτελεύ το γεγονϐσ
ϐτι ςτο δεϑτερο πεύραμα, μπορϋςαμε να χειριςτοϑμε καλϑτερα την ροό του
15

Χαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απνηειεί ην ηρλνγξάθεκα ηνπ Φίιηππνπ (όρη ηνπ παηδηνύ πνπ
πξνθαινύζε θαζαξία, αιιά ηνπ ζπλνλόκαηνπ ζπκκαζεηή ηνπ) από ην πξώην πείξακα. Τν παηδί δελ
είρε κηιήζεη ζρεδόλ θαζόινπ ζε όιε ηε ζπδήηεζε, αιιά ζην ηρλνγξάθεκα ηνπ είλαη πνιύ
ραξαθηεξηζηηθά ζρεδηαζκέλε ε ζθελή ηνπ «θαινύ». (βιέπε παξάξηεκα 2, εηθ.7)
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διαλϐγου και να ειςϊγουμε ϋγκαιρα τα παραδεύγματα που όταν απαραύτητα για
να βοηθόςουν τα παιδιϊ. Μποροϑμε λοιπϐν να ςυμπερϊνουμε ϐτι με την
επανϊληψη, δεν επωφελοϑνται μϐνο τα παιδιϊ αλλϊ και εμεύσ οι ύδιοι, γιατύ ϐςα
μποροϑν να μϊθουν τα παιδιϊ απϐ εμϊσ, τϐςα μποροϑμε να μϊθουμε κι εμεύσ
απϐ τα παιδιϊ.

3.4 υμπερϊςματα για τον ςκοπϐ και την υπϐθεςη τησ ϋρευνασ.
Ϊχοντασ ολοκληρώςει πλϋον τισ πειραματικϋσ προςπϊθειεσ και τισ
αναλϑςεισ τουσ, καλοϑμαςτε να δοϑμε αν τελικϊ η υπϐθεςη και ο ςτϐχοσ που
εύχαμε θϋςει αρχικϊ επαληθεϑονται ό διαψεϑδονται. Εκεύνο που με ςιγουριϊ
μποροϑμε να ποϑμε εύναι ϐτι τα παιδιϊ ςτην πλειοψηφύα τουσ κατϋβαλαν μια
μεγϊλη προςπϊθεια για να ςυμμετϋχουν ςτην ςυζότηςη. Διαπιςτώςαμε ϐτι και
ςτισ δϑο ομϊδεσ το υψηλϐ επύπεδο του διαλϐγου, δυςκϐλεψε τα νόπια και τα
ϋκανε πολλϋσ φορϋσ να προβληματιςτοϑν κι να αναςτοχαςτοϑν ςχετικϊ με τισ
απαντόςεισ που μασ ϋδιναν. Η ομϊδεσ ϋδειξαν ϐτι δεν εύχαν καμύα εξοικεύωςη με
αυτοϑ του εύδουσ την ανϊλυςη, ϐμωσ δεν μποροϑμε να ποϑμε ϐτι δεν μασ
ικανοπούηςαν τα αποτελϋςματα τησ πρώτησ τουσ επαφόσ με την φιλοςοφύα. Σα
παιδιϊ την νηπιακόσ και μικρϐτερησ ηλικύασ με τα οπούα ςυνεργαςτόκαμε,
μπϐρεςαν ςε ϋνα πρώιμο ςτϊδιο να ςυμμετϋχουν ςε μια φιλοςοφικό ςυζότηςη,
επομϋνωσ ο ςκοπϐσ μασ επιτεϑχθηκε και η υπϐθεςη που εύχαμε κϊνει αρχικϊ
επαληθεϑτηκε.
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Επύλογοσ
Μετϊ την εμπειρύα μασ απϐ τισ δϑο πειραματικϋσ διαδικαςύεσ, εύμαςτε πλϋον
ςε θϋςη να αναγνωρύςουμε για μια ακϐμα φορϊ τισ εντυπωςιακϋσ και καλϊ
κρυμμϋνεσ ικανϐτητεσ των παιδιών. Εύχαμε την μοναδικό εμπειρύα να
αναπτϑξουμε μια φιλοςοφικό ςυζότηςη πϋρα απϐ το αυςτηρϐ μοτύβο που
πολλϋσ φορϋσ ϋχουμε κληθεύ να κϊνουμε ςτα πλαύςια τησ διδαςκαλύασ του
θεωρητικοϑ μϋρουσ τησ φιλοςοφύασ ςτην δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη. Θα όταν
ιδιαύτερα ωφϋλιμο τϐςο για τα παιδιϊ ϐςο και για τουσ εκπαιδευτικοϑσ αν θα
μποροϑςαν να ειςϊγουν τον φιλοςοφικϐ ςτοχαςμϐ μϋςα ςτα πλαύςια του
ςημερινοϑ εκπαιδευτικοϑ προγρϊμματοσ. Αφ’ ενϐσ γιατύ τα παιδιϊ θα μποροϑςαν
να ϋχουν μια πιο ενεργό ςυμμϋτοχό ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα, γεγονϐσ που
θα τουσ ϋδινε τα κύνητρα να αςχοληθοϑν περιςςϐτερο ςε προςωπικϐ επύπεδο μ’
αυτϐ και αφ’ ετϋρου, γατύ το μϊθημα θα γινϐταν πολϑ πιο ενδιαφϋρον και για τον
ύδιο τον εκπαιδευτικϐ καθώσ δεν θα αποτελεύ πλϋον ϋνα φερϋφωνο γνώςεων που
ο ύδιοσ με τϐςο κϐπο απϋκτηςε.
Η φιλοςοφύα για παιδιϊ εύναι ϋνα κύνημα που εφϐςον ςυμπεριληφθεύ ωσ ιδϋα
ςτα ςημερινϊ εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα, θα λϑςει πολλϊ απϐ τα προβλόματα
που αναδϑονται καθημερινϊ ςτο εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα. Εκεύνο που χρειϊζεται,
εύναι να πραγματοποιηθεύ μια καλϑτερη ενημϋρωςη των εκπαιδευτικών,
τουλϊχιςτον ϐςον αφορϊ τα δεδομϋνα του ελλαδικοϑ χώρου. Θα όταν
αδιαμφιςβότητα τα οφϋλη αν οι ςημερινού παιδαγωγού όταν ςε θϋςη να
ςυμπεριλϊβουν όδη απϐ τισ τϊξεισ του νηπιαγωγεύου την φιλοςοφύα ςτο
αναλυτικϐ πρϐγραμμα, προςαρμοςμϋνη πϊντα ςτα ενδιαφϋροντα και τισ
ικανϐτητεσ των παιδιών. Με αυτϐν τον τρϐπο τα παιδιϊ θα μπορϋςουν να μπουν
ςτη διαδικαςύα του προβληματιςμοϑ, τησ διερεϑνηςησ και του κριτικοϑ
ςτοχαςμοϑ, ξεκινώντασ απϐ μικρό ηλικύα και ϋχοντασ αυτό τη διαδικαςύα ωσ
εφϐδιο ζωόσ, ωσ μϋςο, για την λϑςη των καθημερινών δυςκολιών. Για μια
ακϐμα φορϊ, πρϋπει να επιςημϊνουμε ϐτι το ενδιαφϋρον και η ικανϐτητα του
εκπαιδευτικοϑ να ειςϊγει τα παιδιϊ ς’ αυτό τη διαδικαςύα και να τα κϊνει να την
αγαπόςουν και να την εντϊξουν ςτην καθημερινϐτητϊ τουσ, εύναι καθοριςτικόσ
ςημαςύασ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1ο
το παρϊρτημα αυτϐ παρατύθεται το παραμϑθι που χρηςιμοποιόθηκε για την
πειραματικό διαδικαςύα ϐπωσ διαμορφώθηκε μετϊ απϐ την τροποπούηςη του
κειμϋνου.
Ο καλόκαρδοσ αφελόσ
Μια φορϊ κι ϋναν καιρϐ, τα πολϑ παλιϊ χρϐνια, ζοϑςε ϋνασ ϊνθρωποσ που εύχε
λύγο μυαλϐ, αλλϊ καλό καρδιϊ και μεγϊλη αφϋλεια. Δεν μποροϑςε να υποφϋρει
τισ γκρύνιεσ και τισ φιλονικύεσ που ϊκουγε καθημερινϊ ςτην αγορϊ. Ακϐμα δεν
μποροϑςε να εξηγόςει, γιατύ οι ςκληρϐκαρδοι βαςιλιϊδεσ κϊθε λύγο και λιγϊκι
βϊζανε τουσ λαοϑσ να πολεμοϑν μεταξϑ τουσ και να ςκοτώνονται ϊδικα.
- Δεν εύναι ζωό αυτό, ςυλλογιζϐτανε μια μϋρα καθώσ παρακολουθοϑςε δϑο
γυναύκεσ που καυγαδύζανε ςτη βρϑςη , για το ποια θα γϋμιζε πρώτη τη ςτϊμνα με
νερϐ. Θα φϑγω μακριϊ απϐ τουσ ανθρώπουσ και θα πϊω κϊπου να βρω την
ηςυχύα μου. Σο εύπε και το ϋκανε….ϋφυγε ϋνα πρωύ απϐ την πολιτεύα του, πόγε
μακριϊ μϋςα ςε ϋνα δϊςοσ, βρόκε δϑο ςπιτϊκια, νούκιαςε το ϋνα και κϊθιςε.
Ϋτανε ςύγουροσ τώρα πωσ δεν θα φτϊνανε ωσ εκεύ οι κακύεσ των ανθρώπων και
δε θα ςτενοχωριϐτανε πια με τύποτα. Σαχτοπούηςε τα λύγα πρϊγματα του και
ϋβαλε μερικϊ τρϐφιμα ςτην κουζύνα. Ανϊμεςα ςτα τρϐφιμα υπόρχε και ϋνα
κομμϊτι τυρύ που το ϋβαλε πϊνω ςε ϋνα ρϊφι. Ϊνα μεςημϋρι πόγε να πϊρει κϊτι
να φϊει και εύδε πύςω απϐ το τυρύ, να κρϋμεται μια ποντικύςια ουρϊ!
- Α τον κατεργϊρη! Εύπε. Σο μυρύςτηκε κιϐλασ! Σι να κϊνω τώρα που οϑτε
ποντικϐ δεν κϊνει η καρδιϊ μου να ςκοτώςω. κϋφτηκε λύγο και ϑςτερα πόγε
ςτον ιδιοκτότη του ςπιτιοϑ για να του παραπονεθεύ που το ςπύτι του εύχε
ποντύκια. Ο ιδιοκτότησ ϋλειπε και ο ανθρωπϊκοσ μασ εύδε ςτην αυλό μια γϊτα.
Ση χαιρϋτηςε και τησ εύπε:
- Ϊρχεςαι γατοϑλα μου να φασ το ποντύκι που τρώει το τυρύ μου;
- Και το ρωτϊσ; Αποκρύθηκε η γϊτα. Πϊμε να μου δεύξεισ!
Πόρε μαζύ του τη γϊτα και ςε λύγο ο ποντικϐσ βριςκϐταν ςτην κοιλιϊ τησ! Μια
χαψιϊ τον ϋκανε!
- ’ ευχαριςτώ πολϑ καλό μου γϊτα, τησ εύπε ο ϊνθρωποσ μασ με την καλό
καρδιϊ και βγόκε να κϊνει μια βϐλτα ςτο δϊςοσ. Εκεύ που περπατοϑςε, εύδε
πϊνω ςε ϋνα δϋντρο μια ϊδεια φωλιϊ και δύπλα ϋνα μικρϐ πουλύ να κελαηδϊει
λυπητερϊ γιατύ του εύχανε φϊει τα μικρϊ του. γϑριςε λυπημϋνοσ ςτο ςπύτι και
εύδε πϊλι την γϊτα ςτην αυλό. Σην πληςύαςε και την ρώτηςε:
- Μόπωσ ϋφαγεσ εςϑ τα μικρϊ πουλϊκια απϐ τη φωλιϊ;
- Ναι, εγώ τα ϋφαγα.
-Δεν ϋπρεπε να το κϊνεισ αυτϐ! Πολϑ με ςτενοχώρηςεσ!
-Ααααα, αλόθεια; Πριν που ϋφαγα το ποντύκι γιατύ ςου χϊλαςε το τυρύ όμουν η
καλό ςου γϊτα και τώρα εύμαι κακιϊ που ϋφαγα τα πουλιϊ απϐ την φωλιϊ τουσ;
Που ςτο κϊτω –κϊτω αν δεν τα ϋτρωγα εγώ μπορεύ να τα τρώγανε τα φύδια!
-Μα ο ποντικϐσ ϋφαγε το φαγητϐ μου!
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-κϋφτηκεσ ϐτι ο ποντικϐσ που ϋφαγα χθεσ μπορεύ να εύχε και αυτϐσ μητϋρα και
παιδιϊ που θα κλϊψανε για τον χαμϐ του;
-ςαν να ϋχεισ δύκιο, εύπε ο ϊνθρωπϐσ μασ ςτη γϊτα και γϑριςε ςτο ςπύτι του πολϑ
λυπημϋνοσ.
Σϐτε ςυλλογύςτηκε πωσ την προηγοϑμενη μϋρα εύχε φϊει κοτϐπουλο. Ωραγε η
μϊνα του δεν το ϋκλαψε; Και το γϊλα τησ κατςύκασ που φτιϊξανε το τυρύ, δεν θα
το ςτερόθηκαν τα μικρϊ τησ; Όλα αυτϊ ςκϋφτηκε και αποφϊςιςε να μην φϊει
ξανϊ ποτϋ του κρϋασ και τυρύ.
- Απϐ δώ και πϋρα θα τρώω μϐνο χϐρτα και φροϑτα!
Η επϐμενη μϋρα όρθε και καθώσ πληςύαζε το μεςημϋρι ο ϊνθρωπϐσ μασ ϊρχιςε
να πεινϊει πολϑ. Κατϋβηκε λοιπϐν ςτον κόπο για να κϐψει μαροϑλια, μα ϐπωσ
ϊπλωςε το χϋρι για να κϐψει ϋνα….
-μανοϑλα μου!!! Ακοϑςτηκε μια λεπτό φωνό! Ϋρθε η ώρα να πεθϊνω! ε τι
ϋφταιξα το κακϐμοιρο;
Εκεύνοσ ςϊςτιςε, τα ‘χαςε! Ψςτϐςο κατϊφερε να πει:
- Μα ϋχεισ κι εςϑ ψυχό μϋςα ςου; Εύςαι κι εςϑ ζωντανϐ;
-γιατύ ϐχι κι εγώ, αποκρύθηκε το μαροϑλι, ϊλλο αν εςεύσ οι φαγϊδεσ μασ
φυτεϑεται μϐνο και μϐνο για να μασ φϊτε!
- αν εύναι ϋτςι δεν θα ξαναφϊω ποτϋ μαροϑλι, εύπε και γϑριςε ςτο ςπύτι του. ϋνα
ςορϐ ςκϋψεισ μπερδεϑτηκαν ςτο μυαλϐ του. γϑριςε ςτο ςπύτι μα απϐ την πεύνα
ϊρχιςε να ζαλύζεται. Ωρπαξε ϋνα αχλϊδι απϐ το πανϋρι που βριςκϐταν πϊνω ςτο
τραπϋζι και μϐλισ ϋκανε να το δαγκώςει, το αχλϊδι φώναξε:
- Ψχ το κακϐμοιρο τι ϋπαθα! Ο ϋνασ να με κϐβει απϐ την μαμϊ μου την αχλαδιϊ
και ο ϊλλοσ να με τρώει!
Ο ϊνθρωπϐσ μασ μαρμϊρωςε και ϊφηςε κϊτω το αχλϊδι. Ϊβλεπε τώρα πωσ τα
πρϊγματα εύναι πολϑ πιο ςοβαρϊ απ’ ϐςο τα εύχε υπολογύςει.
Εκεύνη τη ςτιγμό απϐ το παρϊθυρο τησ κουζύνασ μπόκε η γϊτα και τον κούταξε
ςτα μϊτια ειρωνικϊ. Ϋταν φανερϐ πωσ τον κορϐιδευε.
Ο ϊνθρωπϐσ μασ το κατϊλαβε!
-Αχ βρε παλιϐγατα τι μου ‘κανεσ!
-Εγώ τύποτα δεν ςου ϋκανα! Μϐνοσ ςου τα ϋπαθεσ! Δεν μου λεσ; Βρόκεσ τύποτα
να φασ;
- ϐχι τι να βρω; Αφοϑ ϐλα ϋχουν ψυχό μϋςα τουσ. Σϐτε η γϊτα θυμωμϋνη του
απϊντηςε.
-Σο ξϋρεισ ϐτι εύςαι ο πιο κουτϐσ ϊνθρωποσ του κϐςμου;
- μπα; Γιατύ το λεσ αυτϐ; Ρώτηςε θυμωμϋνοσ τη γϊτα.
-γιατύ δεν θϋλεισ να ζεισ ϐπωσ ϐλοι οι ϊνθρωποι και ϐλα τα πλϊςματα του Θεοϑ!
Σα ζώα τρώνε χϐρτα και κρϋασ. Σο ύδιο κϊνουν και οι ϊνθρωποι για να ζόςουν.
Ϊτςι εύναι ο κϐςμοσ και ϐςο και αν παςχύζεισ δεν μπορεύσ να τον αλλϊξεισ!
Όςο λύγο μυαλϐ και αν εύχε ο ϊνθρωποσ μασ κατϊλαβε τώρα πϐςο δύκιο εύχε η
γϊτα. Ϊτρεξε ςτον κόπο, ϋκοψε φρϋςκα λαχανικϊ, ϋψηςε κρϋασ, ϋκοψε τυρύ και
ετούμαςε χύλια δϑο πρϊγματα. Ϊφαγε και αυτϐσ και η γϊτα με την ψυχό τουσ και
ϋζηςαν αυτού καλϊ και εμεύσ….καλϑτερα!
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2Ο
το δεϑτερο παρϊρτημα παρατύθενται κϊποιεσ ενδεικτικϋσ ζωγραφιϋσ των
παιδιών και απϐ τα δϑο πειρϊματα. Οι ζωγραφιϋσ που επιλϋχθηκαν απεικονύζουν
πολϑ ϋντονα την διαφορϊ μεταξϑ των δϑο εννοιών που προςεγγύςαμε.

Εικϐνα 1. Η Ελϋνη ϋχει απεικονύςει το καλϐ με πρϊςινο , γαλϊζιο, κύτρινο και πορτοκαλύ ενώ το κακϐ το
ϋχει ςχεδιϊςει με ϋνα γκρύζο μολϑβι.

Εικϐνα 2. Η Μαρύα ϋχει κϊνει μια «κακιϊ» γϊτα!
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Εικϐνα 3. Εδώ ϋχει χρηςιμοποιηθεύ το κϐκκινο χρώμα για τον κακϐ ϊνθρωπο και το πρϊςινο για τον καλϐ.
Παρ’ ϐλα αυτϊ διακρύνουμε ϐτι ο καλϐσ κρατϊει ϋνα «κϐκκινο πιςτϐλι». Εύναι αςτυνομικϐσ!

Εικϐνα 4. Ϊνα νόπιο απϐ την δεϑτερη πειραματικό ομϊδα, κατϊφερε να γρϊψει πολϑ καθαρϊ τισ δϑο λϋξεισ!
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Εικϐνα 5. Αντιγραφό τησ εικϐνασ 3 απϐ ϊλλο νόπιο.

Εικϐνα 6. Εδώ φαύνεται καθαρϊ η ςκηνό απϐ την ληςτεύα για την οπούα μιλόςαμε ςτο δεϑτερο πεύραμα. Η
εικϐνα δεξιϊ εύναι το «φαρμακεύο».
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Εικϐνα 7. Σο παιδύ απϐ την πρώτη πειραματικό ομϊδα ϋχει επικεντρωθεύ ςτην καλό εικϐνα. Ϊχει ζωγραφύςει
ϋναν κϑριο με τον ςκϑλο. Ο δεϑτεροσ ϊνθρωποσ ταϏζει το ςκυλύ με τυρύ. την εικϐνα του «κακοϑ» ϋχει
ςχεδιϊςει ϋνα ποντύκι (γκρι με μωβ).

Εικϐνα 8. Η Ειρόνη ζωγρϊφιςε το «καλϐ» με λαμπερϊ χρώματα ενώ το «κακϐ με πολϑ ςκοϑρα.
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Εικϐνα 9. Παρϐμοια με το ιχνογρϊφημα τησ Ειρόνησ (εικϐνα 8) εύναι και η ζωγραφιϊ τησ Ϊρησ. Εδώ οι
αντιθϋςεισ εύναι εντονϐτερεσ.
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