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Αν όλα τα παιδιά της Γης 

πιάναν γερά τα χέρια 

κορίτσια αγόρια στη σειρά 

και στήνανε χορό, 

ο κύκλος θα γινότανε 

πολύ πολύ μεγάλος 

κιολόκληρη τη Γη μας 

θ΄ αγκάλιαζε θαρρώ. 

 

Αν όλα τα παιδιά της Γης 

φωνάζαν τους μεγάλους 

κι αφήναν τα γραφεία τους 

και μπαίναν στο χορό 

ο κύκλος θα γινότανε 

ακόμα πιο μεγάλος 

και δυο φορές τη Γη μας 

θ΄ αγκάλιαζε θαρρώ. 

 

Θα ΄ρχόνταν τότε τα πουλιά 

θα ΄ρχόνταν τα λουλούδια 

θα ΄ρχότανε κι η άνοιξη 

να μπει μες στο χορό, 

κι ο κύκλος θα γινότανε 

ακόμα πιο μεγάλος 

και τρεις φορές τη Γη μας 

θ΄ αγκάλιαζε θαρρώ! 

 

Γιάννης Ρίτσος 
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Περίληψη 

 

 Το παιχνίδι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παιδικής ηλικίας και συνδέεται 

άρρηκτα με την καθημερινότητα του παιδιού. Μέσα από αυτό το παιδί όχι μόνο περνάει 

ευχάριστα την ώρα του, αλλά αναπτύσσεται ολόπλευρα, θέτοντας τα πρώτα του θεμέλια για 

την διαμόρφωση της προσωπικότητας του. Η διαδικασία του παιχνιδιού ξεκινάει από τα 

πρώιμα στάδια της ανάπτυξης του παιδιού, με σημαντικό σταθμό την προσχολική ηλικία και 

δεν σταματά ποτέ, καθώς δεν έχει ούτε ηλικία αλλά και ούτε όρια. Το παιχνίδι μπορεί να 

αποτελέσει ένα διαπολιτισμικό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο με τον κατάλληλο σχεδιασμό 

και εφαρμογή του στην τάξη, δύναται να λειτουργήσει ως μέσο υλοποίησης των στόχων της 

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, η οποία σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία όπως η Ελλάδα, 

κρίνεται αναγκαία για την ορθή διαχείριση της ετερότητας και την ισότιμη αντιμετώπιση 

όλων των ανθρώπων. Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να διερευνήσει τις αντιλήψεις και τις 

αντιδράσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας σε ζητήματα ετερότητας αλλά και στα 

δικαιώματα του παιδιού, τα οποία συνδέονται με την διαφορετικότητα, μέσα από την 

συμμετοχή τους σε ένα διαπολιτισμικό επιτραπέζιο παιχνίδι. Αρχικά παρουσιάζεται το 

θεωρητικό υπόβαθρο σχετικά με την διαπολιτισμικότητα, τα δικαιώματα του παιδιού, το 

παιχνίδι και τα επιτραπέζια παιχνίδια. Στη συνέχεια ακολουθεί το ερευνητικό μέρος όπου 

παρουσιάζεται  ο τρόπος κατασκευής του επιτραπέζιου παιχνιδιού « Έχω Δικαίωμα», ο 

οποίος στηρίχθηκε στην ομαδοσυνεργατική μάθηση και στις αρχές τις διαπολιτισμικότητας 

και αποτελεί μια πρωτοποριακή θα λέγαμε έρευνα για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Οι 

συμμετέχοντες στην ποιοτική έρευνα ήταν 29 παιδιά προσχολικής ηλικίας, από 3 δημόσια 

Νηπιαγωγεία του Δήμου Βόλου. Σαν μεθοδολογικά εργαλεία χρησιμοποιήθηκε ο 

συνδυασμός δύο ποιοτικών τεχνικών,  με την χρήση της ημι-δομημένης συνέντευξης και της 

παρατήρησης. Τα παιδιά της κάθε τάξης χωρίστηκαν από δύο έως τέσσερις ομάδες, ανάλογα  

με τον αριθμό των παιδιών και πραγματοποιήθηκαν  ομαδικές συνεντεύξεις πριν και  μετά το 

παιχνίδι. Για την ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων, εφαρμόστηκε η ποιοτική μέθοδος της 

Ανάλυσης Περιεχομένου, από την οποία προέκυψαν οι αντιλήψεις των νηπίων της έρευνας 

για τα παιδιά με ετερότητα και οι αντιλήψεις των παιδιών για τα δικαιώματα του παιδιού. 

 

Λέξεις- κλειδιά: Διαπολιτισμική εκπαίδευση, διαπολιτισμικά εκπαιδευτικά υλικά, 

δικαιώματα του παιδιού,παιχνίδι, επιτραπέζιο παιχνίδι, ετερότητα  
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Abstract 

 

 The play is an integral part of childhood and is strongly linked to the everyday life of 

the child. Through the game, the child not only passes pleasantly its time but also develops all 

the way, setting his first foundations for shaping his personality. Play starts very early in 

every child΄s life, having a vital role during pre-school age. Play never stops, as it has neither 

age nor limits. Children΄s game can take the form of intercultural educational material, with 

the proper design and implementation in the classroom as a mean of achieving the objectives 

of intercultural education, which in a multicultural society such as Greece is considered 

necessary for the proper management of otherness and equal treatment of all people. The 

current research attempts to investigate the perceptions and reactions of preschool children΄s 

on issues of diversity, as well as on the rights of children, which are directly linked to 

diversity, through their participation in an intercultural board game. Initially, the theoretical 

background is presented on interculturalism, children΄s rights, play and board games. The 

research part follows, which shows how the board game "I Have Right" was designed. The 

board game designed relied on collaborative learning and the principles of interculturalism, 

and is a pioneering research we would call pre-school children through the construction of 

this board game. The participants in this qualitative survey were 29 pre- school children, from 

3 public schools in the Municipality of Volos.  The combination of two qualitative techniques 

was used, as a methodological tool. These techniques were the semi- structured interview and 

the observation of the children during their play. The students of each class were divided into 

two to four groups, based on the total number of children, and group interview΄s were 

conducted before and after the game. For the analysis of the qualitative data, the qualitative 

method of Content Analysis was applied, from which the student΄s perceptions of children 

with heterogeneity and of children΄s rights emerged. 

 

Keywords: Intercultural education, intercultural educational materials, children΄s 

rights, play, board game, diversity  
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Κεφάλαιο 1ο– Εισαγωγή 

 

 Στη σύγχρονη κοινωνία παρουσιάζονται καθημερινά αλλαγές στην ζωή των 

ανθρώπων, σε πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο. Οι αλλαγές αυτές 

επηρεάζουν σημαντικά την ζωή του ατόμου, είτε αρνητικά είτε θετικά, καθώς ενέχει και ο 

κίνδυνος του ρατσισμού απέναντι στο διαφορετικό και η δημιουργία αρνητικών 

συμπεριφορών, στερεοτύπων και προκαταλήψεων. Γι’ αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικός ο 

ρόλος της εκπαίδευσης, η οποία καλείται να προωθήσει την αποδοχή της διαφορετικότητας 

και του σεβασμού, την κοινωνική συνοχή αλλά και της ειρηνική συνύπαρξη, χωρίς την 

δημιουργία ρατσιστικών συμπεριφορών στα παιδιά, τα οποία θα αποτελέσουν τους 

μελλοντικούς πολίτες της κοινωνίας τους (Unesco, 2006). 

 Στην ελληνική κοινωνία, λόγω της συνεχούς αυξανόμενης εισροής μεταναστών, λόγω 

των δυσμενών πολιτικών και οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στις χώρες τους, έχει 

μετατραπεί σε χώρα υποδοχής μεταναστών αλλά και ο μεγάλος αριθμός παλιννοστούντων 

μεταναστών την έχουν μετατρέψει σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία (Δαμανάκης, 1998; 

Γκόβαρης, 2001). Έτσι αναδεικνύεται η σημασία του σχολείου, ως μέσο εξασφάλισης της 

ισότιμης αντιμετώπισης όλων των μαθητών και την αποδοχή ενός παιδιού με οποιαδήποτε 

ετερότητα, αλλά και η λειτουργία του σχολείου ως χώρα υποδοχής και σεβασμού της κάθε   

«διαφοράς». Άλλωστε το σχολείο αντανακλά την σύγχρονη πραγματικότητα της κοινωνίας, 

η οποία χαρακτηρίζεται από τη συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών, εθνών, γλωσσικών 

ομάδων και θρησκειών και η πολυπολιτισμικότητα χαρακτηρίζει όχι μόνο την κοινωνία αλλά  

και τη σχολική τάξη. Ως απόρροια των παραπάνω κρίνεται αναγκαία η Διαπολιτισμική 

Εκπαίδευση για τη διαχείριση της ετερότητας, αλλά και την δημιουργία ενός κλίματος 

αποδοχής, σεβασμού και αλληλεγγύης απέναντι στο διαφορετικό (Γκόβαρης, 2013). 

 Σύμφωνα και με τον Μάρκου (1997), η διαπολιτισμική εκπαίδευση βασίζεται στην 

ιδιαιτερότητα των μαθητών και προσαρμόζει την διδασκαλία της στα ενδιαφέρονται των 

παιδιών, αλλά και στο προσωπικό τους προφίλ μάθησης. Έχει ως αφετηρία την εισαγωγή της 

διαπολιτισμικής προσέγγισης στο σχολείο και τον κατάλληλο σχεδιασμό και εφαρμογή ενός 

διδακτικού και εκπαιδευτικού υλικού μέσα στην τάξη. Τα εκπαιδευτικά υλικά, αυτού του 

είδους, όπως αναφέρει και ο Μάγος (2010), μπορεί να είναι: παιχνίδια, βιβλία, παζλ, ταινίες, 

κείμενα και εκπαιδευτικά λογισμικά. 

 Εκτός όμως από την αναγκαιότητα της Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, σημαντικός 

είναι και ο ρόλος των Δικαιωμάτων του Παιδιού, καθώς μέσα από την ετερότητα τα παιδιά 
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πρέπει να κατανοήσουν ότι έχουν κάποια δικαιώματα σε αυτή την ηλικία, τα οποία όχι μόνο 

πρέπει να γνωρίσουν, αλλά να προσπαθήσουν να κατανοήσουν ότι υπάρχει η ανάγκη να 

προστατεύονται  και να είναι σεβαστά και από τους ενήλικες (Πανταζής, 2011). 

 Οι περισσότεροι ερευνητές έχουν διερευνήσει την πιο διαδεδομένη μορφή 

διαπολιτισμικού εκπαιδευτικού υλικού, που είναι τα παιδικά βιβλία. Γενικά η παιδική 

λογοτεχνία, που κατέχει κυρίαρχο ρόλο στην ζωή ενός παιδιού, δίνει στα παιδιά μέσα από τα 

βιβλία ή τα παραμύθια να «ταξιδέψουν» με την φαντασία τους, αλλά και με τις εικόνες και 

τις λέξεις των βιβλίων σε διαφορετικά μέρη και να γνωρίσουν διαφορετικούς πολιτισμούς( 

Marshall, 1998;Bainbridge, Pantaleo,&Ellis, 1999). 

 Το παιχνίδι αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μέσο απόλαυσης και μάθησης για την 

εκπαίδευση των παιδιών και ιδιαίτερα των παιδιών προσχολικής ηλικία. Παρ΄ όλα αυτά στην 

Ελλάδα, δεν έχει πραγματοποιηθεί αντίστοιχη έρευνα που να διερευνά το θέμα της 

διαπολιτισμικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού μέσω ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού. 

Γι΄ αυτό το λόγο, δημιουργείται η ανάγκη για τη διερεύνηση των αντιλήψεων και των ιδεών 

των παιδιών προσχολικής ηλικίας σχετικά με την ετερότητα διαφορετικών παιδιών και για τα 

δικαιώματα του παιδιού, μέσα από την εφαρμογή ενός διαπολιτισμικού επιτραπέζιου 

παιχνιδιού. 

 Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως απώτερο στόχο να διερευνήσει τις 

αντιλήψεις και τις αντιδράσεις των παιδιών προσχολικής ηλικία αναφορικά με την 

Διαπολιτισμικότητα και τα Δικαιώματα του Παιδιού μέσα από την συμμετοχή τους σε ένα 

κατάλληλα διαμορφωμένο επιτραπέζιο παιχνίδι. Για τις ανάγκες της έρευνας επιχειρήθηκε ο 

σχεδιασμός και η κατασκευή ενός διαπολιτισμικού επιτραπέζιου παιχνιδιού, με τίτλο «Έχω 

Δικαίωμα». 

 Η εργασία αποτελείται από οκτώ κεφάλαια συνολικά. Το πρώτο κεφάλαιο είναι η 

εισαγωγή, στην οποία παρουσιάζεται η ανάγκη διεξαγωγής της συγκεκριμένης έρευνας. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο, ακολουθεί το θεωρητικό υπόβαθρο, με μια εισαγωγή στη 

Διαπολιτισμικότητα, μέσα από έννοιες που στηρίζονται στην βιβλιογραφία, με αναφορά στις 

αρχές και τους στόχους της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, τον ρόλο του Νηπιαγωγού στη 

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και γίνεται και αναφορά στα διαπολιτισμικά εκπαιδευτικά 

υλικά. 
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 Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται τα Δικαιώματα του Παιδιού, η Σύμβαση των 

Δικαιωμάτων του Παιδιού, αλλά και πως τα δικαιώματα συνδέονται με την Εκπαίδευση. 

Επίσης γίνεται μια εκτενή αναφορά ξεχωριστά στο Δικαίωμα του Παιχνιδιού, καθώς το 

παιχνίδι κατέχει σημαντικό ρόλο στην παρούσα διπλωματική εργασία. 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται το παιχνίδι, τα είδη του παιχνιδιού, από τα 

οποία το επιτραπέζιο παιχνίδι «Έχω Δικαίωμα», που κατασκευάστηκε για τις ανάγκες της 

παρούσας έρευνας ανήκει στα παιχνίδια κανόνων, τα στάδια του παιχνιδιού, οι θεωρίες 

μάθησης στις οποίες στηρίχθηκε το επιτραπέζιο, δηλαδή τη θεωρία της συνεργατικής 

μάθησης, τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού και πως συνδέεται με την μάθηση. 

 Το πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται στα επιτραπέζια παιχνίδια και περιλαμβάνει και μια 

μικρή ιστορική επισκόπηση, στα επιτραπέζια παιχνίδια ως μέσο μάθησης, στον ρόλο του 

εκπαιδευτικού σε αυτά και στα οφέλη των επιτραπέζιων παιχνιδιών. 

 Έπειτα ακολουθεί το έκτο κεφάλαιο, το οποίο είναι το ερευνητικό μέρος της 

παρούσας διπλωματικής εργασίας. Γίνεται αναφορά του ερευνητικού ερωτήματος, του 

στόχου και των σκοπών της έρευνας. Επίσης γίνεται περιγραφή της μεθοδολογίας που 

χρησιμοποιήθηκε και των συμμετεχόντων, αλλά και της κατασκευής του επιτραπέζιου 

παιχνιδιού. Επιπλέον παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας και 

παρατίθενται ενδεικτικά κάποια σχόλια των παιδιών. 

 Στο έβδομο κεφάλαιο της εργασίας ακολουθούν κάποιες προτάσεις/ βελτιώσεις του 

επιτραπεζίου παιχνιδιού, όπως προέκυψαν έπειτα και από προτροπή των νηπιαγωγών της 

κάθε τάξης, στις οποίες πραγματοποιήθηκε η έρευνα, αλλά και των παρατηρήσεων των ίδιων 

των παιδιών που συμμετείχαν σε αυτή. 

 Στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας, όπου γίνεται και 

μια συζήτηση για αυτά και αναφέρονται και κάποιοι σημαντικοί περιορισμοί της έρευνας και 

κάποιες προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση. 

 Τέλος, καταγράφονται οι βιβλιογραφικές αναφορές που χρησιμοποιήθηκαν στην 

παρούσα διπλωματική εργασία και ακολουθεί το Παράρτημα, στο οποίο παρουσιάζεται το 

επιτραπέζιο παιχνίδι που κατασκευάστηκε με όλα τα περιεχόμενα του και οι ζωγραφιές των 

παιδιών από τα νηπιαγωγεία που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα.  
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Κεφάλαιο 2ο- Θεωρητικό υπόβαθρο - Εισαγωγή στη Διαπολιτισμικότητα 

2.1 Πολιτισμική ετερότητα 

 

 Η συζήτηση σχετικά με τα ζητήματα της πολιτισμικής ετερότητας, της ταυτότητας 

και της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής έχει γίνει εντονότερη τα τελευταία χρόνια λόγω των 

μετακινήσεων μετανάστευσης και μετεγκατάστασης πληθυσμών σε χώρες υποδοχής. Αυτές 

οι κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές ανακατατάξεις συνθέτουν πολυπολιτισμικές 

ανθρώπινες κοινωνίες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μέσα από τη γενικότερη οικονομική, 

κοινωνική και πολιτική κατάσταση των σύγχρονων κοινωνιών να συζητιούνται περισσότερο 

οι έννοιες της ετερότητας, της πολυπολιτισμικότητας και οι κατάλληλοι τρόποι διαχείρισης 

και εφαρμογής αλλαγών για την καλύτερη αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων. 

 Η ετερότητα , η οποία αποτελεί την βασική έννοια της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής, 

σχετίζεται με την εθνοτική, πολυπολιτισμική, θρησκευτική και γλωσσική διαφοροποίηση 

των μελών που ανήκουν σε μια κοινωνία και πιο συγκεκριμένα αφορά τα άτομα που ζουν 

στην επικράτεια της χώρας υποδοχής. Ωστόσο αξίζει να αναφερθεί ότι συχνά οι έννοιες 

πολιτισμική ταυτότητα ή πολιτισμική ετερότητα συγχέονται μεταξύ τους (Γκότοβος, 2002). 

 Πιο συγκεκριμένα οι ειδικές μορφές της πολιτισμικής ετερότητας, οι οποίες είτε 

σχετίζονται με διαφορετικά τμήματα του γηγενούς πληθυσμού από τον υπόλοιπο πληθυσμό, 

είτε με νέους πληθυσμούς που εισέρχονται στο εσωτερικό ενός κράτους υποδοχής, λόγω 

μεταναστευτικών κυρίως λόγων, είναι οι εξής: η εθνική ετερότητα, η εθνοτική ετερότητα, η 

θρησκευτική και η γλωσσική ετερότητα και η πολιτισμική ετερότητα, η οποία αποτελεί τις 

καθημερινές πρακτικές, τις γνώσεις και δεξιότητες, τις στάσεις, τα ενδιαφέροντα και τους 

αξιακούς κώδικες των ατόμων(Γκότοβος, 2002). 

 Όπως αναφέρει και η Πρεβεζάνου (2007), (όπως αναφέρεται στον Γκόβαρη, 2013, 

σελ 61) η ταυτότητα και η ετερότητα αποτελούν δύο αλληλένδετες έννοιες, οι οποίες 

αναπτύσσονται μέσα από μια διαλεκτική σχέση του «εαυτού» και του «άλλου». Οι έννοιες 

του «εαυτού» και του «άλλου» αποτελούν δομικά συστατικά της προσωπικής ταυτότητας και 

είναι ως επί το πλείστον συμπληρωματικές, καθώς ο «άλλος» αποτελεί μια πρωταρχική 

μορφή, η οποία κρίνεται αναγκαία για τη σύσταση της ανθρώπινης υποκειμενικότητας. 

Επιπλέον η έννοια της ταυτότητας προσδιορίζεται και με την έννοια της ετερότητας, καθώς 

το θέμα της ταυτότητας αφορά την επιβολή ορίων ανάμεσα στον εαυτό και τους άλλους, το 

όμοιο και το διαφορετικό, το γνωστό και το άγνωστο.  

 Σχετικά με την πολιτισμική ετερότητα ο Levi-Strauss (1987) αναλύει κάποια βασικά 

αξιώματα τα οποία είναι τα εξής: 
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 Η εξέλιξη της ανθρωπότητας δεν αναπτύσσεται με έναν ομοιόμορφο τρόπο 

αλλά με μια ποικιλία κοινωνικών και πολιτισμικών μορφών 

 Ότι η ανάπτυξη του κάθε πολιτισμού διαμορφώνεται από άλλους και όχι από 

μόνος του 

 Οι πολιτισμοί εξελίσσονται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους 

 Η διατήρηση της ποικιλίας των πολιτισμών και η αποφυγή της ομοιομορφίας 

του κόσμου 

 Και τέλος ότι η αρμονική συμβίωση των ανθρώπων στηρίζεται σε ένα πλαίσιο 

αμοιβαίας κατανόησης, αποδοχής και σεβασμού 

 Ως απόρροια των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι, 

η πολυπολιτισμικότητα είναι η αποδοχή της διαφορετικότητας, η παραδοχή της ετερότητας 

και η προσπάθεια της ομαλής ένταξης της μέσα σε μια κοινωνία απαλλαγμένη από 

στερεότυπα και προκαταλήψεις και φόβο για το διαφορετικό, μέσα από την κατάλληλη 

εφαρμογή δραστικών μεταρρυθμίσεων και αλλαγής στάσης των πολιτών με σημαντικούς 

αρωγούς το κράτος και την εκπαίδευση. Ωστόσο, αξίζει να επισημανθεί ότι η αναφορά στην 

ετερότητα γίνεται και με βάση τρεις άλλες εξίσου σημαντικές αρχές: τη δικαιοσύνη, την 

ισότητα και την κοινωνική συνοχή. Όσα αναφέρθηκαν έχουν ιδιαίτερη σημασία για την 

έννοια της διαπολιτισμικότητας και τις  παιδαγωγικές της προεκτάσεις, όσον αφορά την 

αγωγή και την εκπαίδευση και τον κυρίαρχο ρόλο που λαμβάνει χώρα η ετερότητα σε αυτές 

(Νικολάου, 2005). 

2.2 Η έννοια του «ξένου» 

 

 Λόγω της αυξημένης μετανάστευσης στο σύγχρονο κόσμο και του χαρακτηρισμού 

των μεταναστών ως «ξένων», αξίζει να αποσαφηνιστεί η έννοια του «ξένου».Η έννοια του 

«άλλου» ως «ξένου» σχετίζεται με τον τρόπο οργάνωσης της κάθε κοινωνικής τάξης. Η 

κοινωνική τάξη, το νόημα και η δομή της αναδεικνύουν τον «ξένο». Ο «ξένος» ορίζεται ως 

αυτός που δεν αποτελεί μέρος της πολιτισμικής πραγματικότητας και μπορεί να 

αμφισβητήσει τα αυτονόητα στοιχεία της (Γκόβαρης, 2011).  

 Ο Baumann αναφορικά με την έννοια του «ξένου» την διαφοροποιεί μεταξύ  φίλων 

και εχθρών από την μια και ξένων από την άλλη. Η διαφοροποίηση μεταξύ φίλου και εχθρού 

σχετίζεται με την οριοθέτηση στο εσωτερικό των κοινωνιών και τις δομές της εξουσίας. 

Καθώς το σχήμα φίλος-εχθρός συνδέεται με την κυρίαρχη κοινωνική τάξη, ο «ξένος» ο 

οποίος δεν εντάσσεται σε αυτό το διαχωριστικό σχήμα φίλος-εχθρός αποτελεί μέσο 
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αμφισβήτησης της κοινωνικής τάξης (Baumann, 1999, όπως αναφέρεται στον Γκόβαρη, 

2011, σελ 22). 

 Στην παιδαγωγική το «ξένο» το οποίο σχετίζεται με την έννοια της αποξένωσης δεν 

αξιολογείται πάντα ως στοιχείο αντιπαράθεσης για την εξέλιξη του «εγώ». Όπως αναφέρει 

και ο Rousseau η παιδαγωγική πράξη ορίζεται ως «μια διαδικασία απελευθέρωσης του 

ατόμου από την κοινωνική του αποξένωση» (Rousseau, όπως αναφέρεται στον Γκόβαρη, 

2011, σελ. 25). 

 Οι άνθρωποι διαχωρίζοντας τον εαυτό τους από τον ξένο, δημιουργούν πρότυπα για 

την αξιολόγηση της πραγματικότητας και δημιουργούν δομές νοηματοδότησης σε ατομικό 

και συλλογικό επίπεδο για την διαμόρφωση της ταυτότητάς τους. Επίσης αναφορικά με την 

έννοια του «ξένου», το «εγώ» δεν λειτουργεί αυτόνομα, αλλά αποκτά νόημα μέσω της 

επικοινωνιακής σχέσης με τον «άλλον» (Γκόβαρης, 2001). 

 Συμπερασματικά κρίνεται αναγκαία η αποδοχή του «ξένου», η αλλαγή στάσεων και 

αξιών και η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού με σημαντικό αρωγό τον 

εκπαιδευτικό και το κράτος και την δημιουργία μιας ευαισθητοποίησης στις πολιτισμικές 

διαφορές. 

2.3 Αποσαφήνιση όρων 

2.3.1 Πολυπολιτισμικότητα 

 

 Ο όρος πολυπολιτισμικότητα (multiculturalism) σημαίνει μια κοινωνική κατάσταση, 

κατά την οποία συμβιώνουν άτομα τα οποία προέρχονται από διαφορετική εθνική και 

πολιτισμική προέλευση και οι πολιτισμοί τους συνυπάρχουν αρμονικά μέσα στην κοινωνία 

(Modgil 1997α, Μάρκου 1989α, 1405-1408).  

 Στον όρο πολυπολιτισμικότητα εμπεριέχεται και ο όρος διπολιτισμικότητα, που 

αναφέρεται στο θεωρητικό προβληματισμό και τις κατάλληλες πρακτικές που σχεδιάζονται 

με στόχο να αντιμετωπιστούν καταστάσεις ανομοιογένειας μεταξύ πολιτισμών 

(Λιακοπούλου, 2006). 

 Σύμφωνα με κάποιους ερευνητές η πολυπολιτισμικότητα διαφέρει από την 

διαπολιτισμικότητα καθώς η πρώτη αντικατοπτρίζει την κατάσταση που επικρατεί στις 

κοινωνίες, ενώ η δεύτερη τονίζει τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να είναι οι διάφοροι 

πολιτισμοί. Αυτό σημαίνει ότι η διαπολιτισμικότητα θα έπρεπε να είναι το αποτέλεσμα της 

πολυπολιτισμικότητας (Δαμανάκης, 1998). 
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 Όπως αναφέρει και Δαμανάκης (1998) ο όρος πολυπολιτισμικότητα αναφέρεται στην 

απλή συνύπαρξη των πολιτισμών, ενώ η διαπολιτισμικότητα εκφράζει και τη συνεχή 

αλληλεπίδραση μεταξύ τους.  

 Επιπρόσθετα η Σωτηριάδου (όπως αναφέρεται στο Κωνσταντοπούλου, Μαράτου- 

Αλμπράντη, Γερμανός & Οικονόμου 1999, σελ 287) τονίζει ότι η πολυπολιτισμικότητα 

(multiculturalism) αποτελεί μια κατάσταση στην οποία συνυπάρχουν διάφοροι πολιτισμοί, 

ενώ η διαπολιτισμικότητα (inter-culturalism) αναφέρεται στις προσωπικές εμπειρίες των 

μεταναστών και των ντόπιων κατοίκων στη χώρα υποδοχής. Αναφορικά με τα όσα 

επισημάνθηκαν παραπάνω, η διαπολιτισμικότητα αναπτύσσεται κυρίως σε χώρες που 

διαθέτουν αποίκους και φανερώνει τις άνισες σχέσεις μεταξύ της κυρίαρχης εξουσίας και 

των πολιτών. Αυτό προϋποθέτει την καλλιέργεια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κράτη 

υποδοχής των μεταναστών. Εν κατακλείδι η έννοια της διαπολιτισμικότητας επηρεασμένη 

από την παγκοσμιοποίηση μετατρέπεται σε ένα μέσο υποδοχής μεταναστών (Σταμέλος, 

2002). 

2.3.2 Διαπολιτισμικότητα 

 

 Η έντονη εμφάνιση των μεταναστευτικών ρευμάτων, αποτελεί έναν σημαντικό 

παράγοντα για την συγκρότηση  των σύγχρονων πολυπολιτισμικών  κοινωνιών. Οι 

μετανάστες που κατοικούν σε διάφορα μέρη του κόσμου, έρχονται σε επαφή και 

εμπλέκονται με τους γηγενείς πολίτες στο εσωτερικό των κοινωνιών. Αυτές οι επαφές 

δημιουργούν διάφορες εντάσεις ποικίλης σημασίας, που σχετίζονται με την κοινωνικό- 

πολιτισμική ένταξη των μεταναστών. Γι΄αυτό το λόγο οι μεταναστευτικές κοινωνίες 

καλούνται να στηρίξουν τις διάφορες πολιτισμικές ομάδες, ώστε να συνυπάρχουν μαζί τους 

ειρηνικά και χωρίς την εξάπλωση του ρατσισμού μέσα σ’αυτές( Γκόβαρης, 2013). 

 Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τον Μάρκου (1998) η διαπολιτισμικότητα αποτελεί 

μια διαδικασία συνάντησης και συνεχής αλληλεπίδρασης μεταξύ διαφορετικών εθνικών και 

πολιτισμικών ομάδων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κρίνεται αναγκαίος ο μετασχηματισμός 

του σχολείου και της κοινωνίας, ώστε να δίνεται η ευκαιρία σε όλους να εκφράζονται ως 

ατομικές και συλλογικές οντότητες, διατηρώντας ταυτόχρονα την ιδιαίτερη πολιτισμική τους 

ταυτότητα και παράλληλα ενσωματώνοντας την με στοιχεία της ταυτότητας του «άλλου» 

(Λιακοπούλου, 2006). 

 Σύμφωνα και με τον Δαμανάκη (2007) η διαπολιτισμικότητα χαρακτηρίζεται ως η 

ισότιμη συνάντηση, αλληλεπίδραση, επικοινωνία και αλληλοεμπλουτισμού φορέων 

διαφορετικών πολιτισμών. Επιπλέον, όπως επισημαίνει ο Δαμανάκης (1998) ο όρος της 
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διαπολιτισμικότητας χρησιμοποιείται για να περιγράψει την κατάσταση που επικρατεί στις 

χώρες υποδοχής των μεταναστών. Η έννοια της διαπολιτισμικότητας όπως τονίζει η 

Σωτηριάδου (όπως αναφέρεται στο Κωνσταντοπούλου, Μαράτου- Αλμπράντη, Γερμανός & 

Οικονόμου 1999, σελ 287) δεν στοχεύει στην αφομοίωση των διαφορετικών πολιτισμικών 

ομάδων, αλλά στις κοινωνικές συνθήκες οι οποίες επιχειρούν να κατανοήσουν και να 

αποδεχτούν τα διαφορετικά τους στοιχεία με στόχο την προαγωγή ισότιμων ευκαιριών στην 

κοινωνία. 

2.4 Μοντέλα διαχείρισης της ετερότητας 

2.4.1 Το μοντέλο της αφομοίωσης 

 

 Σύμφωνα με τον Γκόβαρη (2011) το αφομοιωτικό μοντέλο κυριαρχεί στην 

εκπαίδευση μεταναστευτικών χωρών μέχρι την δεκαετία του 1960. Παρόλα αυτά η ιδέα της 

αφομοίωσης είναι παλιότερη και άρχισε να χρησιμοποιείται από τον 17ο αιώνα με σκοπό την 

σταδιακή εξάλειψη των πολιτισμικών διαφορών ανάμεσα στους ανθρώπους με διαφορετική 

προέλευση (Bauman, 1995). Επιπρόσθετα η ιδέα της αφομοίωσης δεν αντιστοιχεί μόνο με 

εξάλειψη του ξένου, αλλά αποτελεί και μέσο εξασφάλισης της κοινωνικής ιεραρχίας. 

 Οι  σημαντικότεροι θεωρητικοί υποστηρικτές της έννοιας της αφομοίωσης είναι οι 

Park, Burgess και McKenzie (1925) οποίοι ορίζουν την αφομοίωση ως μία διαδικασία 

συγχώνευσης των πολιτισμών κατά την διάρκεια της οποίας πρόσωπα και ομάδες 

αποδέχονται συναισθήματα, την ιστορική μνήμη και τις στάσεις των άλλων προσώπων και 

ομάδων, επιτυγχάνοντας έτσι την ενσωμάτωσή τους σε ένα κοινό πολιτισμό. Στόχος λοιπόν 

της αφομοιωτικής ιδέας είναι η συγχώνευση των ξένων πολιτισμών στον κυρίαρχο πολιτισμό 

της χώρας υποδοχής. 

 Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Park, Burgess και McKenzie (1925), η 

αφομοίωση αποτελεί το τελικό στάδιο μεταξύ ντόπιων και ξένων. Το πρώτο στάδιο 

περιλαμβάνει την επαφή των μεταναστών με τους ντόπιους και την ανταλλαγή των 

πληροφοριών. Στο δεύτερο στάδιο κυριαρχεί ο ανταγωνισμός έπειτα ακολουθεί η 

προσαρμογή και στη συνέχεια η σύγκρουση. Το τελευταίο στάδιο αποτελείται από την 

αφομοίωση. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο θεμελιώδης στόχος του μοντέλου της αφομοίωσης 

είναι η αντιστάθμιση του «πολιτισμικού ελλείμματος» των παιδιών μεταναστών, έτσι ώστε 

αυτά να αποκτήσουν ισότιμες δεξιότητες και ικανότητες και λειτουργικότερη συμμετοχή 

στην κοινωνία της χώρας υποδοχής. Κατά συνέπεια θεωρείται ότι μόνο η διδασκαλία της 

επίσημης γλώσσας της χώρας υποδοχής μπορεί να προσφέρει ίσες ευκαιρίες στα παιδιά των 

μειονοτικών ομάδων και των μεταναστών. 
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Συμπερασματικά η ιδέα της αφομοίωσης θεωρείται ανεπιτυχής καθώς συνέβαλε στον 

κοινωνικό αποκλεισμό και τη σχολική αποτυχία ενός μεγάλου ποσοστού παιδιών από 

οικογένειες μεταναστών.  

2.4.2 Το μοντέλο της ενσωμάτωσης 

 

 Μέσα από την κριτική του μοντέλου της αφομοίωσης, αναπτύχθηκε το μοντέλο της 

ενσωμάτωσης. Σε αυτό το μοντέλο λήφθηκαν υπόψη οι διάφοροι πολιτισμοί των 

μεταναστών. Ως αφετηρία του μοντέλου αυτού αποτέλεσε η θέση ότι οι πολιτισμοί της 

κυρίαρχης ομάδας και των μειονοτικών ομάδων παρόλα τα διαφορετικά τους στοιχεία 

εμφανίζουν και πολλά κοινά στοιχεία μεταξύ τους. 

 Ο βασικός στόχος του μοντέλου της ενσωμάτωσης είναι η θετική προσέγγιση στον 

πολιτισμό των μειονοτικών ομάδων, έτσι ώστε τα παιδιά των μεταναστών να αποκτήσουν 

δεξιότητες που θα τους δώσουν την δυνατότητα να συμμετέχουν ισότιμα τόσο στο γενικό 

σύνολο της κοινωνίας όσο αι στον ιδιαίτερο πολιτισμό της ομάδας τους. 

 Τέλος αξίζει να επισημάνουμε ότι τόσο η έννοια της ενσωμάτωσης όσο και αυτή της 

αφομοίωσης προέρχονται από τη θεωρία του Δομολειτουργισμού. Ειδικότερα η ιδέα της 

ενσωμάτωσης συνδέεται άρρηκτα με την διαφύλαξη της σταθερότητας και της συνοχής της 

κοινωνίας των χωρών υποδοχής των μεταναστευτικών ομάδων (Γκόβαρης, 2011). 

2.4.3 Το πολυπολιτισμικό μοντέλο 

 

 Το πολυπολιτισμικό μοντέλο έκανε την εμφάνισή του στο χώρο της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης τη δεκαετία του 1970, όταν σε πολλές χώρες άρχισε να αναπαράγεται ο εθνικός 

διαχωρισμός από γενιά σε γενιά και η αφομοίωση και η ενσωμάτωση δεν αποτελούσαν  

ουσιαστική λύση στα προβλήματα που αντιμετώπιζαν τα παιδιά στο σχολείο. Γι΄αυτό το 

λόγο κρίθηκε απαραίτητη η έμφαση στον πολιτισμικό πλουραλισμό, ο οποίος αναφέρεται 

στην παιδαγωγική με την έννοια της «πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης» (Γεωργογιάννης, 

1997).  

 Όπως επισημαίνει ο Banks (1997) με το μοντέλο αυτό αναγνωρίζεται η 

διαφορετικότητα που υπάρχει σε κάθε κοινωνία λόγω της διαφορετικής προέλευσης των 

ατόμων και ο μόνος τρόπος για να συνυπάρξουν αρμονικά με τους γηγενείς είναι η αποδοχή 

της διαφορετικότητας. 

 Οι υποστηρικτές του πολυπολιτισμικού μοντέλου υποστηρίζουν ότι η κοινωνική 

συνοχή προωθείται μέσα από την αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων των διαφόρων 

πολιτισμικών μεταναστευτικών ομάδων και η διαμόρφωση της κοινωνίας μέσα στην οποία 
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θα μπορούν να συνυπάρχουν και να αναπτύσσονται όλοι οι πολιτισμοί χωρίς να κινδυνεύει η 

κοινωνική συνοχή και η ταυτότητα της κάθε πολιτισμικής ομάδας (Γεωργογιάννης, 1997). 

 Σε αντίθεση με την αποδοχή και τον σεβασμό των διαφορετικών πολιτισμικών 

ομάδων που προάγει η πολυπολιτισμικότητα, ο Νικολάου (2011) τονίζει την αρνητική 

διάσταση της πολυπολιτισμικότητας αναφερόμενος στην ταξινόμηση αυτών των ομάδων με 

μόνο χαρακτηριστικό την ιδιαίτερη παράδοσή τους και την πολιτισμική τους ταυτότητα. 

Δηλαδή αναφέρεται στην μονοδιάστατη οπτική των πολιτισμών και στον παραγκωνισμό των 

πολυδιάστατων χαρακτηριστικών τους. Αυτό σημαίνει ότι ο μετανάστης καλείται να αλλάξει 

την πολιτισμική του ταυτότητα και να υιοθετήσει την ταυτότητα του κράτους υποδοχής το 

οποίο παραμένει σε παθητική στάση. 

 Για τον παραπάνω λόγο το κράτος πρέπει να υιοθετεί μια ουδέτερη και δίκαιη στάση 

και να παρέχει το δικαίωμα στην κάθε πολιτισμική ομάδα να αναπτύσσει και να διαφυλάξει 

τον πολιτισμό της. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα υποδοχής πρέπει να συμβαδίζει αρμονικά και 

να σέβεται τους διάφορους πολιτισμούς καθώς και να αποδέχεται την διαφορετικότητά τους, 

με απώτερο στόχο τη διασφάλιση και τη διατήρηση της πολιτισμικής τους ταυτότητας 

(Banks, 1981). 

 Η εκπαίδευση αποτελεί τον θεμελιώδη αρωγό του κράτους καθώς μέσα από την 

παροχή γνώσεων στους μαθητές έχει ως στόχο να παρέχει γνώσεις και να βελτιώσει τη 

σχολική τους επίδοση μέσα από την παροχή ίσων ευκαιριών με την διατήρηση του εθνικού 

πολιτισμού και της εθνικής παράδοσης της κάθε ομάδας. Για αυτό το λόγο κρίνεται αναγκαία 

η δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων που λαμβάνουν υπόψη τα γλωσσικά και 

πολιτισμικά χαρακτηριστικά των παιδιών μεταναστών, με απώτερο στόχο την καλλιέργεια 

του σεβασμού και της ανοχής των ατόμων με διαφορετική πολιτισμική, εθνική και 

θρησκευτική ταυτότητα. Έτσι βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση αυτού του μοντέλου δεν 

είναι η διαφοροποίηση του διαφορετικού πολιτισμού από τον κυρίαρχο, αλλά η συνοχή και 

των δύο ως σύνολο. 

2.4.4 Το αντιρατσιστικό μοντέλο 

 

 Το αντιρατσιστικό μοντέλο αναπτύχθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1980 κυρίως 

στην Αγγλία και την Αμερική. Οι υποστηρικτές αυτού του μοντέλου ασκούν κριτική στο 

πολυπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης, το οποίο δίνει έμφαση περισσότερο στις ατομικές 

στάσεις παρά στις κοινωνικές δυνάμεις. Επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στους θεσμούς 

της κοινωνίας όπου μέσα από τη νομοθεσία του κράτους προάγεται ο ρατσισμός, ο οποίος 
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επεκτείνεται στους κοινωνικούς κανόνες περιορίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

μεταναστευτικών ομάδων (Γεωργογιάννης, 1997). 

 Γι΄ αυτό το λόγο κρίνεται αναγκαία η αλλαγή της εκπαίδευσης και του κράτους, ώστε 

να εξαλειφθούν τα φαινόμενα του ρατσισμού. Οι βασικοί στόχοι αυτού του μοντέλου είναι: η 

παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, η παροχή δικαιοσύνης και σεβασμού από το 

κράτος για μια ισότιμη  κοινωνία και η αποδέσμευση από τις προκαταλήψεις και τις 

ρατσιστικές αντιλήψεις(Νικολάου, 2011). 

 Το αντιρατσιστικό μοντέλο επιτάσσει την ανάγκη για την ανάπτυξη μηχανισμών, που 

θα παρέχουν ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από την 

φυλετική/εθνική τους προέλευση και την αναδιοργάνωση  του κράτους, για την εξάλειψη του 

ρατσισμού(Γεωργογιάννης, 1999). 

2.4.5 Το διαπολιτισμικό μοντέλο 

 

 Το διαπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης εμφανίστηκε στην δεκαετία του 1980, 

κυρίως στην Ευρώπη. Θεωρείται το επικρατέστερο μοντέλο της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης και κάποιοι πιστεύουν ότι είναι η συνέχεια του πολυπολιτισμικού μοντέλου το 

οποίο όμως δεν επέφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα στην εκπαίδευση (Νικολάου, 2011). 

 Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης τα κύρια χαρακτηριστικά του 

διαπολιτισμικού μοντέλου για την εκπαίδευση των μεταναστών είναι: η δημιουργία 

κατάλληλου πλαισίου στην εκπαίδευση για την ομαλή ένταξη των μαθητών μεταναστών 

στην χώρα υποδοχής και τον προσανατολισμό του σχολείου σε μια κατεύθυνση με 

διαπολιτισμικούς στόχους (Μάρκου, 1996). Πιο συγκεκριμένα όπως αναφέρει και ο 

Essinger(1991), (όπως αναφέρεται στην Κεσίδου 2007, σελ 127): η διαπολιτισμική 

εκπαίδευση αποτελείται από τέσσερις βασικές αρχές: η πρώτη βασική αρχή της είναι η 

ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, δηλαδή να μπορεί το παιδί να μπει στη θέση του άλλου και να 

καταλαβαίνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει λόγω της διαφορετικότητάς του. Δεύτερη 

αρχή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη της αλληλεγγύης, ήτοι η ανάπτυξη 

μιας ομαδικής ταυτότητας προκειμένου να μην αναπτυχθούν η ανισότητα και ο ρατσισμός. Η 

τρίτη αρχή είναι η καλλιέργεια του σεβασμού της διαπολιτισμικότητας η οποία έμπρακτα 

σημαίνει το σεβασμό των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της πατρίδας των μεταναστών. Η 

τέταρτη αρχή είναι η απόρριψη του εθνικισμού μέσω της εκπαίδευσης, η οποία θέτει ως 

κύριο στόχο της, την εξάλειψη των στερεοτύπων και προκαταλήψεων και ανοίγει διαύλους 

επικοινωνίας με τους ανθρώπους ανεξαρτήτως της εθνικής τους προέλευσης (Κωστή & 

Παπαδόπουλου, 2004). 
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 Συμπερασματικά οι υποστηρικτές του μοντέλου της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

υποστηρίζουν ότι η εφαρμογή της ωφελεί τόσο τις μειονοτικές ομάδες παιδιών, όσο και τα 

υπόλοιπα παιδιά που φοιτούν στο σχολείο γενικότερα. Με αυτό τον τρόπο η κοινωνία μπορεί 

να επωφεληθεί μόνο εάν απαλλαγεί από στερεότυπα και προκαταλήψεις που έχουν ως 

αποτέλεσμα ρατσιστικές συμπεριφορές και κοινωνικό αποκλεισμό. 

 Αξίζει να αναφερθεί ότι οι συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα, δηλαδή τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας και από τις τρεις τάξεις νηπιαγωγείων, ανήκουν σε αυτό το μοντέλο 

διαχείρισης της ετερότητας, καθώς όπως φάνηκε και από την έρευνα αποδέχονται το 

διαφορετικό και αναπτύσσουν συναισθήματα σεβασμού και αλληλεγγύης. 

2.4.6 Κριτική των μοντέλων 

 

 Ύστερα από την σύντομη ανάλυση των παραπάνω εκπαιδευτικών μοντέλων 

αναφορικά με την αντιμετώπιση της πολυπολιτισμικότητας,το αφομοιωτικό μοντέλο έχει 

χαρακτηριστεί ως εθνοκεντρικό, καθώς ο μετανάστης καλείται να αλλάξει τελείως την 

πολιτισμική του ταυτότητα και να αφομοιωθεί από τον πολιτισμό της χώρας υποδοχής, 

αγνοώντας έτσι τον δικό του πολιτισμό (Γεωργογιάννης, 1997). 

 Όσον αφορά το μοντέλο της ενσωμάτωσης αν και αποδέχεται την διαφορετικότητα 

των μεταναστών αγνοεί τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά 

μειονοτήτων στο σχολείο και δεν διευκολύνουν την ομαλή ένταξή τους στην σχολική τάξη. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην παρέχονται ισότιμες εκπαιδευτικές ευκαιρίες στα παιδιά 

αυτά, καθώς το εκπαιδευτικό σύστημα δεν μπορεί να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και 

τα υποχρεώνει να προσαρμοστούν στο κυρίαρχο εκπαιδευτικό περιβάλλον (Γεωργογιάννης, 

1997). 

 Το πολυπολιτισμικό μοντέλο δημιουργεί συνθήκες στις οποίες είναι εύκολο να 

αναπτυχθούν προκαταλήψεις και συμπεριφορές ρατσισμού, δηλαδή δεν κατανοεί τα 

πραγματικά προβλήματα των μεταναστών και δεν προβαίνει σε ριζική αναθεώρηση των 

θεσμών του κράτους για την εξομάλυνση αυτής της κατάστασης (Γεωργογιάννης, 1997). 

 Αναφορικά με το αντιρατσιστικό μοντέλο ενέχει ο κίνδυνος της πολιτικής 

εκμετάλλευσης της εκπαίδευσης από το κράτος και τα κόμματα της κάθε χώρας υποδοχής, 

κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την ανάγκη για αναδιοργάνωση και αναπρογραμματισμό 

των θεσμών του κράτους για παροχή ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών και εξάλειψη του 

ρατσισμού (Γεωργογιάννης, 1997). 

 Τέλος το διαπολιτισμικό μοντέλο έρχεται σε αντίθεση με τα υπόλοιπα μοντέλα που 

αναφέρθηκαν παραπάνω καθώς θεωρητικά είναι το πιο ολοκληρωμένο μοντέλο εκπαίδευσης 
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που στοχεύει στην δημιουργία ισότιμων κοινωνιών, όπου οι μειονοτικές ομάδες θα 

αντιμετωπίζονται με σεβασμό, αποδοχή και αλληλεγγύη από το κράτος και το εκπαιδευτικό 

σύστημα (Γεωργογιάννης, 1997). 

 Έπειτα από την αναλυτική παρουσίαση και κριτική των εκπαιδευτικών μοντέλων, 

καταλήγουμε εύλογα στο συμπέρασμα, ότι στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα κυριαρχεί το 

αφομοιωτικό μοντέλο εκπαίδευσης.Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την προσπάθεια υιοθέτησης 

μια διαπολιτισμικής εκπαίδευσης από τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα και τίθεται ο 

προβληματισμός για σχεδιασμό και εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών αλλαγών στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

2.5 Διαπολιτισμική παιδαγωγική 
 

 Η διαπολιτισμική παιδαγωγική αποτελεί ένα κλάδο της εκπαίδευσης, ο οποίος 

ασχολείται τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εμπειρικό επίπεδο με την διαδικασία και τα 

αποτελέσματα της αλληλεπίδρασης των ατόμων που είναι διαφορετικά μεταξύ τους και αυτή 

η αλληλεπίδραση αφορά παιδαγωγικά πλαίσια (οικογένεια, σχολείο, συνομήλικοι, εργασιακό 

περιβάλλον κ.α.). Αξίζει ωστόσο να αναφερθεί τόσο στον Ευρωπαϊκό όσο και στο διεθνή 

ακαδημαϊκό χώρο η διαπολιτισμική παιδαγωγική παρουσιάζεται ως νέος κλάδος των 

επιστημών της αγωγής, που συνδέεται με την παρουσία μεταναστών και προσφύγων και με 

τις προσπάθειες του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας υποδοχής προσπαθεί να επιλύσει 

την εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη αυτών των ατόμων. Πιο συγκεκριμένα τα αξιώματα 

της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής είναι: η θέση για το σεβασμό της διαφορετικότητας και 

για την ισοτιμία των πολιτισμών, η κριτική στον εθνοκεντρισμό και την αφομοίωση και η 

θέση για την ενδυνάμωση της ταυτότητας και την ανάγκη μεταρρύθμισης του σχολείου 

(Γκότοβος, 2002). 

 Αναλυτικότερα ο Banks οριοθετεί την διαπολιτισμική παιδαγωγική και αναφέρεται 

σε πέντε τομείς ταξινόμησης της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής σκέψης και δράσης. Οι 

τομείς αυτοί είναι οι εξής: 

 Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, το οποίο κρίνει αναγκαίο την ενσωμάτωση 

παραδειγμάτων από διάφορους πολιτισμούς και εθνοπολιτισμικές ή κοινωνικές 

ομάδες στα περιεχόμενα διδασκαλίας για να βλέπει ο κάθε μαθητής την 

αντιπροσωπευτική ομάδα στην οποία ανήκει. 

 Η διαδικασία κατασκευής της γνώσης, η οποία αφορά μια διαδικασία 

συνειδητοποίησης τόσο από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους 
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μαθητές, δηλαδή ότι η γνώση κατασκευάζεται από την επίδραση διαφόρων 

πολιτισμών. 

 Η παιδαγωγική της ισότητας (equity pedagogy), η οποία αναφέρεται στην 

τροποποίηση της διδασκαλίας για την διευκόλυνση όλων των μαθητών με στόχο την 

προσαρμογή της διδασκαλίας στο στυλ μάθησης των μαθητών. 

 Η μείωση των προκαταλήψεων η οποία σχετίζεται με την προσπάθεια τροποποίησης 

ρατσιστικών συμπεριφορών μέσω διδακτικών και παιδαγωγικών παρεμβάσεων. 

 Τέλος η ενδυνάμωση της κουλτούρας του σχολείου αφορά την αλληλεπίδραση 

μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ των μαθητών (ομαδοσυνεργατική 

εργασία, διάφορες αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις του σχολείου κ.α.) τα 

οποία αποτελούν την κουλτούρα του σχολείου και επηρεάζονται από τη 

διαφορετικότητα (φυλετική, εθνική, πολιτισμική) (Banks, 2001, όπως αναφέρεται στο 

Λιακοπούλου, 2006, σελ 56). 

 Όσον αφορά τους στόχους της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής αυτοί είναι: η ανάπτυξη 

κοινωνικών ικανοτήτων επικοινωνίας σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, συνειδητοποίηση 

των ρατσιστικών συμπεριφορών, ισχυρή αντιπαράθεση με τις εθνοπολιτισμικές διαφορές, 

και θεματοποίηση των πολλαπλών μορφών διαφορετικότητας (Diversity Pedagogy) 

(Γκόβαρης, 2011). 

 Επιπρόσθετα η διαπολιτισμική παιδαγωγική εστιάζει τόσο στην διερεύνηση της 

κοινωνικοποίησης του ατόμου με διαφορετική πολιτισμική ταυτότητα και ζει στην 

επικράτεια του εθνικού κράτους όσο και για τη συγκρότηση του συλλογικού εγώ και του 

συλλογικού άλλου στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ως απόρροια των όσων αναφέρθηκαν 

παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι όροι αγωγή, εκπαίδευση και παιδαγωγική 

ανήκουν στο ευρύτερο πλαίσιο της διαπολιτισμικότητας και συχνά συγχέονται μεταξύ τους 

(Γκότοβος, 2002). 

2.6 Διαπολιτισμική αγωγή 
 

Η έννοια της διαπολιτισμικής αγωγής είναι μία πολυσήμαντη έννοια η οποία 

εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της αγωγής. Όπως ακριβώς ο πολιτισμός διαφέρει και 

μεταβάλλεται αναλόγως τις εκάστοτε συνθήκες, έτσι και ο προαναφερθέντας όρος ο οποίος 

εμπεριέχει τον πολιτισμό ως σημασιολογική του βάση, μεταβάλλεται στον χώρο και στον 

χρόνο. Παράλληλα η έννοια της διαπολιτισμικής αγωγής δεν αφορά μόνο την αγωγή αλλά 

σχετίζεται και με τον χαρακτήρα του κάθε ατόμου ξεχωριστά ο οποίος επηρεάζει το 

εκπαιδευτικό σύστημα και τους στόχους του.  
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Θεωρείται μια έννοια με ποικίλες σημασίες και συχνά ταυτίζεται με την 

Πολυπολιτισμική Αγωγή. Όπως αναφέρει ο Ζωγράφου (2003) η διαπολιτισμική αγωγή 

χαρακτηρίζεται ως η παιδαγωγική απάντηση στην πραγματικότητα της πολυπολιτισμικής 

κοινωνίας. Σύμφωνα με τον Μάρκου (1995) ορίζεται ως η διαδικασία μεταρρύθμισης με 

τελικό στόχο το μετασχηματισμό του σχολείου και της κοινωνίας, ώστε να παρέχονται σε 

όλους τα μέσα να εκφραστούν ως ατομικές και συλλογικές προσωπικότητες, να προβάλλουν 

τις δικές τους πολιτισμικές απαιτήσεις και να έχουν την υποστήριξη και την συνεργασία του 

κράτους στην αναζήτηση πολιτισμικής ταυτότητας, ελευθερίας και αυτοεκπλήρωσης. 

Σύμφωνα με τον Δαμανάκη (1989) τα αξιώματα της διαπολιτισμικής αγωγής είναι τα 

εξής: 

 Αρχή της ισοτιμίας των πολιτισμών 

 Αρχή των ίσων ευκαιριών 

 Αρχή της αποδοχής και αξιοποίησης του διπολιτισμικού κεφαλαίου των 

μαθητών 

Κύριος στόχος της διαπολιτισμικής αγωγής είναι η δημιουργία ενός πλαισίου μέσα 

στο οποίο τόσο οι ντόπιοι όσο και οι ξένοι μπορούν να συνυπάρξουν ειρηνικά. 

Χρησιμοποιώντας τα χαρακτηριστικά των διαφόρων πολιτισμών για την δημιουργία νέων 

ωφέλιμων εμπειριών που χαρακτηρίζονται από σεβασμό και αποδοχή στην ετερότητα του 

άλλου (Δαμανάκης, 1998). 

2.7 Διαπολιτισμική εκπαίδευση 
 

 Οι αλλαγές που συνέβησαν τις τελευταίες δεκαετίες στην σύσταση του πληθυσμού 

της σύγχρονης κοινωνίας και του σχολείου, αποτέλεσαν ένα ισχυρό έναυσμα για την 

εισαγωγή της διαπολιτισμικής διάστασης στην εκπαίδευση. Αυτό συνήθως πραγματοποιείται 

μέσα από δραστηριότητες γνωριμίας και προσέγγισης των διαφορετικών πολιτισμών των 

μαθητών, οι οποίοι δεν ανήκουν στην κυρίαρχη εθνοπολιτισμική ομάδα (Μάγος 2010, όπως 

αναφέρεται στο Γκόβαρης,  2013, σελ 199). 

Η έννοια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα 

θεωρητικών προσεγγίσεων σχετικά με τις επίκαιρες συνθήκες της εκπαίδευσης και των 

αρχών που πρέπει να διέπουν την διδασκαλία και την μάθηση στο πολυπολιτισμικό σχολείο. 

Σύμφωνα με τον Γκόβαρη (2011, σελ 14) «η διαπολιτισμικότητα ορίζεται ως διαδικασία 

αναστοχαστικής αντίληψης και εμπειρίας του πολιτισμικού πλουραλισμού, αναγνώριση της 

ετερότητας και συνεργασίας μεταξύ ατόμων διαφορετικών πολιτισμών. Ως αποδέκτες της 
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διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ορίζονται όλοι οι μαθητές ανεξάρτητα από την πολιτισμική 

τους προέλευση». 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο Γκότοβος (2002) ο όρος της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης εντάσσεται στον ευρύτερο όρο της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής και 

σχετίζεται με την εκπαιδευτική διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας. Υπό αυτή την 

έννοια η διαπολιτισμική εκπαίδευση θα μπορούσε να οριστεί ως την εφαρμογή ειδικών 

πρακτικών και προτύπων για την διαχείριση διαφορετικών μορφών πολιτισμικής ετερότητας 

στα πλαίσια του εκπαιδευτικού συστήματος των σύγχρονων κοινωνιών. 

 Παρόλα αυτά αξίζει να αναφερθεί ότι ο απώτερος στόχος της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης είναι η εξισορρόπηση μεταξύ των διακρίσεων και των προστριβών, οι οποίες 

δημιουργούνται από την συμμετοχή των πολιτών στην κοινωνία και την ιδιαίτερη 

πολιτισμική τους ταυτότητα. Ωστόσο συχνά συνδέεται με την ενσωμάτωση και την 

αφομοίωση των διαφορετικών ομάδων και την κατηγοριοποίηση τους ως μέλη μίας 

ευρύτερης πολυπολιτισμικής κοινωνίας, κάτι το οποίο θεωρείται λανθασμένο.  

 Η διαπολιτισμική εκπαίδευση αποτελεί μια νέα παιδαγωγική και θεωρητική έννοια, η 

οποία εφαρμόζεται, μέσα από την θεωρητική και πρακτική εφαρμογή της, στην πολιτισμική  

πραγματικότητα. Εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο της εισαγωγής καινοτόμων 

μεταρρυθμίσεων μιας νεωτερικής παιδαγωγικής. Σύμφωνα με τους Βαμβακίδου, Ι., Ντίνας, 

Κ, Κυρίδης, Α., & Καραμήτσου, Κ., ( 2003), κρίνεται αναγκαίο η έμφαση στα παρακάτω: 

 Ανάπτυξη θετικών στάσεων απέναντι στο διαφορετικό 

 Ανάπτυξη του σεβασμού και της ανεκτικότητας του άλλου 

 Γνώση και ανάπτυξη των τεχνικών και της διδακτικής μεθοδολογίας για τη 

συναισθηματική και εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών που ανήκουν σε μειονοτικές 

ομάδες 

 Ικανότητα συνεργασίας με γονείς μειονοτικών μαθητών 

 Γνώσεις ιστορικών και πολιτισμικών στοιχείων για τις χώρες προέλευσης των 

μεταναστών μαθητών 

 Επιπρόσθετα η διαπολιτισμική εκπαίδευση αποτελεί την βασικότερη προσπάθεια της 

παιδαγωγικής να προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές ανεξάρτητα από το 

ιδιαίτερο πολιτιστικό και κοινωνικό τους υπόβαθρο. Βασίζεται στα προσωπικά βιώματα, τις 

εμπειρίες, τη συμπεριφορά και τις ατομικές διαφορές των μαθητών και καλείται να 

αντιμετωπίσει την ανομοιογένεια η οποία δεν εμφανίζεται αποκλειστικά στις μειονοτικές 

ομάδες αλλά και στα μέλη της κυρίαρχης ομάδας. Τέλος στοχεύει στο να παρέχει ίσες 
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εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά όχι μόνο σε επίπεδο διδασκαλίας αλλά και σε 

επίπεδο οργάνωσης του σχολικού συστήματος και κατάλληλης διδακτικής συμπεριφοράς 

των εκπαιδευτικών. Για να επιτευχθούν αυτές οι σημαντικές αλλαγές στην εκπαίδευση 

πρέπει να γίνουν και οι αντίστοιχες αλλαγές στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών και της 

κοινωνίας γενικότερα.  

2.7.1 Διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση 

 

 Στα πλαίσια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης αναπτύσσεται η διαπολιτισμική 

ευαισθητοποίηση η οποία σχετίζεται με την ανάπτυξη διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης. 

Αναφέρεται στη διαμόρφωση θετικής στάσης για την αποδοχή πολιτισμικών διαφορών, με 

απώτερο στόχο την αποτελεσματικότερη επικοινωνία και τη συμμετοχή του ατόμου σε 

διαπολιτισμικές δράσεις με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και αξίες (Chen, 1997). 

 Η διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση μπορεί να υλοποιηθεί μέσω γνωστικών, 

συναισθηματικών και συμπεριφορικών διαδικασιών από την αλληλεπίδραση με διάφορες 

πολιτισμικές ομάδες (Parker, Valley & Geary, 1986). Οι σημαντικότερες πτυχές της 

διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης είναι οι ακόλουθες: ο αχαστοχασμός, η υιοθέτηση αξιών 

και παραδοχών, η κατανόηση διαφορετικών εθνοπολιτισμικών πλαισίων, η αλληλεπίδραση, 

η ενσυναίσθηση και η ανοχή της διαφορετικότητας (Μπάτζιου & Μπάτσου, 2014; 

Σιμόπουλος, 2014).  

 Τα διαπολιτισμικά ευαισθητοποιημένα άτομα αποδέχονται την ατομική τους 

διαφορετικότητα και πολυπλοκότητα και αλληλεπιδρούν συνειδητά και ισότιμα με τους 

«άλλους». Σημαντικός αρωγός στην διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση είναι και ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού, ο οποίος μέσα από την διαπολιτισμική μάθηση και τον κατάλληλο σχεδιασμό 

και εφαρμογή διαπολιτισμικών γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων προάγει την 

διαφορετικότητα στα παιδιά (Αρβανίτη, 2011). Στις διαπολιτισμικές δράσεις του 

εκπαιδευτικού ανήκουν οι επικοινωνιακές δεξιότητες, καθώς μέσα από τον διάλογο 

προωθείται η αναστοχαστικότητα και η ενεργός συμμετοχή στα σύγχρονα σχολικά 

περιβάλλοντα μάθησης. 

2.7.2 Στόχοι της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 

 

 Αναφορικά με τα όσα επισημάνθηκαν παραπάνω για την διαπολιτισμική εκπαίδευση, 

προκύπτει ότι ο βασικότερος στόχος της είναι να μπορέσουν οι εκπαιδευόμενοι να 

συμβιώσουν εποικοδομητικά μέσα σε ένα πολυπολιτισμικό κοινωνικό περιβάλλον (Παπάς, 

1998). Περαιτέρω στόχος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι να  δημιουργεί 
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προϋποθέσεις διαπολιτισμικής επικοινωνίας και δόμησης των ατομικών και συλλογικών 

ταυτοτήτων των ατόμων (Γκόβαρης, 2011). Επιπρόσθετα όπως αναφέρουν οι Δαμανάκης 

(1989) και Γκότοβος (2002) η διαπολιτισμική εκπαίδευση συμβάλλει στην αποδοχή της 

διαφορετικότητας και στην αναγνώριση της κουλτούρας του «άλλου». Ακόμη ένας στόχος 

της είναι η εξάλειψη προκαταλήψεων, στερεοτύπων και διακρίσεων, σεβόμενοι τις 

ιδιαιτερότητες κάθε λαού (Πανταζής, 1999; Γκότοβος, 2002).  

 Οι επιμέρους στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι: η αναγνώριση και η 

αποδοχή της διαφορετικότητας, ο σεβασμός για τους διαφορετικούς πολιτισμούς και η θετική 

στάση και αντίληψη απέναντί τους, ανοχή στην ετερότητα και εστίαση στα κοινά στοιχεία 

των διαφορετικών ομάδων, αλληλεπίδραση μεταξύ πολιτισμών, δικαιοσύνη και αναγνώριση 

ίσων δικαιωμάτων και ευκαιριών. Τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσω της προετοιμασίας 

των παιδιών να αποδεχτούν την πολιτισμική ποικιλία και να αναπτύξουν μια θετική στάση 

απέναντι σε αυτή, με αρωγό την εκπαίδευση. Ανάμεσα στις μειονοτικές ομάδες και στην 

πλειοψηφία ο στόχος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι η αλληλεπίδραση των δύο 

αυτών ομάδων, ώστε να εξελιχθεί η μάθηση αλλά και να διερευνηθεί η σχέση ανάμεσα στο 

«άλλο» και στο «εγώ». Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την παροχή γνώσεων στις μειονοτικές 

ομάδες, μέσω της εκμάθησης της γλώσσας και της ανάπτυξης δεξιοτήτων που συμβάλλουν 

στην ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία. Από την άλλη πλευρά η πλειοψηφία πρέπει να 

εκπαιδευτεί κατάλληλα ώστε να απαλλαγεί από αρνητικές προκαταλήψεις και συμπεριφορές 

ρατσισμού.  

 Εν κατακλείδι μέσω της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης η διαπολιτισμική τάξη είναι 

ανοιχτή στην κοινωνία και παρόλο που οι δάσκαλοι και οι μαθητές δεν ανήκουν στο ίδιο 

κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο αντιμετωπίζουν διαφορετικά τις καταστάσεις και τον 

κόσμο. Έτσι αντικείμενο της διδασκαλίας αποτελούν τα βιώματα και οι εμπειρίες των 

μαθητών που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα (Bernstein, 1992; 

Baker, 2001). 

2.7.3 O ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαπολιτισμική εκπαίδευση 

 

 Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στο Ελληνικό σχολείο προσπαθεί να εφαρμοστεί από 

τους εκπαιδευτικούς με τον κατάλληλο σχεδιασμό και εφαρμογή διαπολιτισμικών 

δραστηριοτήτων και πρακτικών που στοχεύουν στην αλληλογνωριμία, στην αλληλεπίδραση 

και ανταλλαγή γνώσεων με την εθνοπολιτισμική ετερότητα των μαθητών. Σημαντική είναι η 

συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια μέσω του θεσμικού πλαισίου του  Κράτους, 

όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Σημαντικός αρωγός για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
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δραστηριοτήτων προσέγγισης και γνωριμίας με τους πολιτισμούς των μαθητών που δεν 

ανήκουν στην κυρίαρχη εθνοπολιτισμική ομάδα είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού (Μάγος 

2010, όπως αναφέρεται στον Γκόβαρη, 2013, σελ 201). 

 Ο εκπαιδευτικός καλείται να αναλάβει ένα διαμορφωτικό ρόλο στην διαπολιτισμική 

εκπαίδευση. Από το τέλος της δεκαετίας του 1980 και έπειτα από αποτυχημένες 

μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στην εκπαίδευση, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω, 

επαναπροσδιορίστηκε ο ρόλος του εκπαιδευτικού, καθώς υποστηρίχθηκε ότι ένας από τους 

βασικότερους λόγους της αναποτελεσματικότητας των μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων για 

την εκπαίδευση ήταν η έλλειψη ικανοτήτων, προσόντων και μη σωστής κατάρτισης των 

εκπαιδευτικών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του 

εκπαιδευτικού ως επαγγελματία και ως μέλος μιας επαγγελματικής ομάδας του διδακτικού 

προσωπικού του σχολείου (Παπαναούμ, 2003; Παπαναούμ 2004). Απαραίτητη προϋπόθεση 

για την διαμόρφωση ενός στοχαζόμενου εκπαιδευτικού είναι η διαρκής αφοσίωση στην 

μάθηση με απώτερο στόχο τη συνεχή προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη (Day 2003; 

Παπαναούμ 1994).  

 Ο εκπαιδευτικός καλείται να λειτουργεί όχι ως μια αυστηρή αυθεντία της τάξης αλλά 

ως μέλος μιας συλλογικής τάξης με αντιρατσιστικές και αντιαυταρχικές πρακτικές. Μέσα 

από την κατάλληλη εκπαίδευση θα μπορέσει να διαμορφώσει συνειδητοποιημένους πολίτες 

με σωστή καλλιέργεια και μόρφωση, δημοκρατικά και αντιρατσιστικά άτομα τα οποία ζουν 

και δραστηριοποιούνται μέσα σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Σύμφωνα με τους D. 

Kimber, N.M. Clough, P. Harnett, I. Menter και P. Newman (1995) τα απαραίτητα 

χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού όσον αφορά την προώθηση δημοκρατικών πρακτικών για 

το άτομο είναι τα εξής: 

 Να ακούει την άποψη του κάθε παιδιού στην τάξη 

 Να εμπνέεται από τις προσωπικές τους εμπειρίες 

 Να εκτιμά τη συνεισφορά του κάθε παιδιού στη συζήτηση 

 Να συνειδητοποιεί τα προβλήματα που προκύπτουν λόγω φύλου και 

εθνικότητας και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά λόγω ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών 

 Να κατανοεί τα πολιτισμικά στερεότυπα, την εχθρικότητα και τις ρατσιστικές 

συμπεριφορές που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και να προσπαθεί να τους 

βοηθήσει 
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 Να δρα έμπρακτα για να διασφαλίσει την ισότιμη πρόσβαση όλων των 

μαθητών στην μάθηση 

 Αξίζει να αναφερθεί ότι για την ορθότερη εφαρμογή της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης και την ανοχή προς την διαφορετικότητα κρίνεται αναγκαία η ενδοσκόπηση των 

εκπαιδευτικών από την δική τους εκπαιδευτική οπτική γωνία. Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί 

παρόλο που έχουν τις δικές τους πολιτισμικές αξίες και αντιλήψεις θα πρέπει να 

αναγνωρίζουν και να αποδέχονται την διαφορετική ταυτότητα των μαθητών τους και αν 

ανταποκρίνονται θετικά σε αυτήν, καθώς με τον δικό τους τρόπο αντίληψης επηρεάζουν τους 

μαθητές για τον τρόπο διαχείρισης των άλλων πολιτισμών.Έτσι οι εκπαιδευτικοί έχοντας 

συνειδητοποιήσει την πολιτιστικά προσδιοριζόμενη γνώση τους και διαμορφώνοντας 

αναστοχαστικές αντιλήψεις για τους διαφορετικούς πολιτισμούς αποκτούν ενσυναίσθηση, 

δηλαδή την ικανότητα να κατανοούν τον άλλον και να μπαίνουν στη θέση του (Fennes & 

Hapgood, 1997; Byram 2009). 

 Παράλληλα η Λιακοπούλου (2006) αναφέρεται στον εκπαιδευτικό ως στοχαζόμενο 

επαγγελματία και αναφέρεται στα χαρακτηριστικά που πρέπει να τον διέπουν και να 

αντιλαμβάνεται τις ανάγκες των μαθητών και να τις συνδέει με τις εξελίξεις της κοινωνίας. 

Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι: ο εκπαιδευτικός ως διαμεσολαβητής στην μάθηση θα πρέπει 

να βοηθά τον μαθητή να φτάσει στην καλύτερη απόδοση, να χρησιμοποιεί τεχνικές και 

στρατηγικές που βασίζονται σε παιδαγωγικές, ψυχολογικές, κοινωνικές θεωρίες κτλ., να 

είναι ανοιχτός στην απόκτηση νέων γνώσεων και στην αλλαγή. Ως στοιχεία της 

προσωπικότητας του εκπαιδευτικού αναφέρεται στην αποτελεσματική επικοινωνία του με 

όλα τα άτομα που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, το σεβασμό στις αξίες των 

μαθητών και την υιοθέτηση της αξίας της δια βίου μάθησης. Για τον εκπαιδευτικό ως μέλος 

της κοινωνίας αναφέρεται χαρακτηριστικά στην συνεργασία του με συναδέλφους, γονείς και 

οποιοδήποτε άλλο φορέα εμπλέκεται στο εκπαιδευτικό σύστημα στην προσαρμογή του στο 

εργασιακό πλαίσιο, στο αίσθημα ευθύνης και σεβασμού απέναντι στους μαθητές και στον 

επαγγελματισμό του. 

 Ως απόρροια των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω για την διαπολιτισμική εκπαίδευση 

κρίνεται αναγκαίο οι εκπαιδευτικοί να επιδεικνύουν σεβασμό και ισότιμη διαχείριση των 

μαθητών τους που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, να αποδέχονται 

τους διαφορετικούς τρόπους αντίληψης της σύγχρονης πραγματικότητας και να είναι 

πρόθυμοι και ικανοί να δεχτούν ή να αλλάξουν την οπτική τους γωνία, ώστε να είναι 

αποτελεσματικότεροι στην εκπαιδευτική διαδικασία (Le Roux, 2002). 
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2.7.4 Ο ρόλος του νηπιαγωγού στην διαπολιτισμική εκπαίδευση 

 

 Πέρα από τον ρόλο του εκπαιδευτικού, ο οποίος αναλύθηκε εκτενέστερα παραπάνω 

και καθώς η παρούσα έρευνα σχεδιάστηκε για παιδιά νηπιαγωγείου, κρίνεται αναγκαία και η 

αναφορά στο ρόλο του νηπιαγωγού στην διαπολιτισμική εκπαίδευση. Η έλλειψη κατάλληλης 

κατάρτισης των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την διαπολιτισμικότητα 

κρίνει σκόπιμο τον αμοιβαίο και διαρκή πολιτισμικό εμπλουτισμό όλων των ομάδων που 

εμπλέκονται και συνυπάρχουν στις σχολικές τάξεις. Αυτό κρίνει αδήριτο την προώθηση των 

αρχών της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής και στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση με στόχο την 

ομαλή ενσωμάτωση των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών. Για να συνυπάρξουν 

διαπολιτισμικά οι μαθητές στη σχολική τάξη είναι απαραίτητη η προετοιμασία των 

εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων (Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης) με στόχο την προώθηση συζήτησης και την ανταλλαγή ποικίλων στοιχείων 

μεταξύ διαφορετικών εθνικών και πολιτισμικών ομάδων όχι μόνο στις βαθμίδες της τυπικής 

εκπαίδευσης, αλλά και τις μορφές της άτυπης μάθησης (Λιακοπούλου, 2006). 

 Πιο συγκεκριμένα καθώς το νηπιαγωγείο θέτει τις πρώτες και καίριες βάσεις στην 

εκπαίδευση των μαθητών και στη μετέπειτα διαμόρφωση της εθνικής και πολιτισμικής τους 

ταυτότητας στην κοινωνία, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και στην εφαρμογή της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην προσχολική ηλικία. Καθώς η προσχολική ηλικία είναι μια 

κρίσιμη περίοδος της ζωής του παιδιού, θεωρείται σημαντική η ανάπτυξη της 

ευαισθητοποίησης απέναντι στο διαφορετικό όπως και η «εγκατάσταση» μη στερεοτυπικών 

και ρατσιστικών αντιλήψεων με την κατάλληλη συναισθηματική διαχείριση και τον 

βοηθητικό ρόλο του νηπιαγωγού. Όπως αναφέρει και ο Gomez (2003,  όπως αναφέρεται στο  

power point του μαθήματος του Μάγου, «Η Διαπολιτισμική Διάσταση στην Προσχολική 

Εκπαίδευση», σελ 8) ο νηπιαγωγός καλείται να αναπτύξει στα παιδιά μια «υγιή οπτική» για 

τους άλλους και τον κόσμο.  

 Αναφορικά με την λειτουργία του νηπιαγωγείου για την αντιμετώπιση της 

πολιτισμικής ετερότητας μπορούν να εντοπιστούν τρεις σημαντικές κατευθύνσεις 

(Κοσσυβάκη, 1997; Cummins, 1999). Η πρώτη κατεύθυνση η οποία χαρακτηρίζεται ως 

«θετικιστική» σχετίζεται με το παραδοσιακό μοντέλο της εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα ο 

νηπιαγωγός κατέχει τον αποκλειστικό έλεγχο της διδακτικής πράξης την οποία κατευθύνει 

για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων. Η εφαρμογή αυτής της κατεύθυνσης δημιουργεί 

πολλά προβλήματα στα αλλοδαπά νήπια. Από τη μια πλευρά  δεν δίνεται η δυνατότητα σε 

αυτά να εκφραστούν ελεύθερα και να μοιραστούν τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους με τα 
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υπόλοιπα νήπια και έτσι τοποθετούνται κριτικά απέναντι στους άλλους. Από την άλλη 

πλευρά δεν έχουν την δυνατότητα για ευκαιρίες γρήγορης κατάκτησης της νέας γλώσσας, 

καθώς η δομή του εκπαιδευτικού προγράμματος σπουδών δεν διευκολύνει την κοινωνική 

αλληλεπίδραση και τη χρήση του προφορικού λόγου. Ο ρόλος του νηπιαγωγού σε αυτή την 

κατεύθυνση χαρακτηρίζεται ως «διεκπεραιωτής». Δηλαδή ο νηπιαγωγός οφείλει να γνωρίζει 

πλήρως το διδακτικό αντικείμενο και τις διδακτικές μεθόδους που θα ακολουθήσει, καθώς 

και τους στόχους μάθησης, ώστε να παρέμβει στις δραστηριότητες των νηπίων και να 

ενισχύσει ή να τροποποιήσει τη συμπεριφορά τους. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από μια 

συμπεριφοριστική προσέγγιση με έμφαση στη διαδικασία «ερέθισμα-αντίδραση» έτσι ώστε 

το νήπιο να συμμορφώνεται καλύτερα στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος. 

 Η δεύτερη κατεύθυνση χαρακτηρίζεται ως «ερμηνευτική». Ο νηπιαγωγός προτρέπει 

τα νήπια να εκφράζονται μέσω του προφορικού λόγου, να μοιράζονται τις προσωπικές τους 

εμπειρίες με τους συμμαθητές τους και να σκέφτονται με κριτικό τρόπο. Απαραίτητη 

μέθοδος για αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η συνεργατική μάθηση με το βοηθητικό πάντα 

ρόλο του νηπιαγωγού. Ουσιαστικά αυτό που αναμένεται στη δεύτερη κατεύθυνση είναι η 

προσαρμογή του περιβάλλοντος στις πραγματικές ανάγκες του παιδιού. Έτσι ο νηπιαγωγός 

αναλαμβάνει ένα παραβατικό ρόλο στο εκπαιδευτικό πλαίσιο λαμβάνοντας υπόψη τις 

ανάγκες του κάθε παιδιού αλλά χρησιμοποιώντας και την δική του προσωπική κρίση. Επίσης 

θα πρέπει να αποδέχεται το διαφορετικό και να διακατέχεται από την ενσυναίσθηση 

μεταδίδοντάς την στα νήπια, ώστε αυτά να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που βιώνουν. Η 

μέθοδος που χρησιμοποιεί βασίζεται στις γνωστικές θεωρίες μάθησης και προσπαθεί να 

οργανώσει το μαθησιακό περιβάλλον με τέτοιο τρόπο, ώστε τα παιδιά να αντιμετωπίζουν 

διάφορες καταστάσεις που προκύπτουν. Όμως και σε αυτή την κατεύθυνση οι δυνατότητες 

που παρέχονται στα νήπια αποσκοπούν στη προσαρμογή τους στο κάθε περιβάλλον.  

 Τέλος η τρίτη κατεύθυνση αναφέρει τα πλαίσια στα οποία μπορεί να κατευθύνεται ο 

νηπιαγωγός και χαρακτηρίζεται ως «κοινωνιοκριτική» ή «κριτική-επικοινωνιακή 

διδασκαλία». Αυτή η κατεύθυνση εστιάζει στο παιδί, την ομάδα και την αλληλεπίδραση 

ανάμεσα στο παιδί και τον εκπαιδευτικό με στόχο την κατανόηση της σύγχρονης 

πραγματικότητας. Ο νηπιαγωγός δημιουργεί συνθήκες επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη της 

ομάδας στο νηπιαγωγείο, χωρίς στερεότυπα και προκαταλήψεις απέναντι στα άτομα που 

εμπλέκονται ενεργά σε αυτή τη διαδικασία. Παράλληλα δημιουργεί ένα περιβάλλον μέσα 

στο οποίο τα παιδιά θα εκφράζονται ελεύθερα αλλά θα αντιπαραθέτουν και τις διαφορετικές 

καταστάσεις που βιώνουν καθημερινά. Αναφορικά με την τρίτη κατεύθυνση ο ρόλος του 

νηπιαγωγού σε αυτή βασίζεται στη συνεργασία του με το παιδί, δηλαδή είναι παρεμβατικός. 
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Ειδικότερα ο νηπιαγωγός στοχεύει αφενός στη σταδιακή αυτονόμηση του παιδιού, και 

αφετέρου στην εξομάλυνση των απαιτήσεων του περιβάλλοντος και των αναγκών των ίδιων 

των παιδιών.  

2.8 Διαπολιτισμικό Υλικό 

2.8.1 Ορισμός διαπολιτισμικού υλικού 

 

 Σύμφωνα με τον Μάγο (2010) εκπαιδευτικό υλικό ορίζεται κάθε τύπου υλικό που 

χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός στην τάξη του για να ενισχύσει την διδασκαλία του. Τα υλικά 

αυτά μπορεί να είναι βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, πάζλ, επιτραπέζια παιχνίδια, ταινίες κ.α.  

 Σύμφωνα με τον Troyna (1992, όπως αναφέρεται στο Μάγο 2010, σελ 299) τα 

εκπαιδευτικά υλικά που σχετίζονται με διαφορετικούς πολιτισμούς θα μπορούσαν να 

διακριθούν σε τρεις βασικές κατηγορίες. Αυτές είναι τα πολυπολιτισμικά εκπαιδευτικά υλικά 

που συνδέονται με την πολυπολιτισμική εκπαιδευτική προσέγγιση, τα αντιρατσιστικά 

εκπαιδευτικά υλικά τα οποία εστιάζουν στην ευαισθητοποίηση των μαθητών ενάντια των 

διακρίσεων και των ρατσιστικών στερεοτύπων. Τέλος τα διαπολιτισμικά εκπαιδευτικά υλικά 

αποτελούν την τρίτη κατηγορία σύμφωνα με τον Troyna. Αυτά επικεντρώνονται στην 

αλληλεπίδραση, το σεβασμό και την αλληλεγγύη που υπάρχουν ανάμεσα στις κυρίαρχες και 

μειονοτικές ομάδες, αλλά και στα μέλη που ανήκουν στην ίδια ομάδα και εμφανίζουν κάποια 

ετερότητα. 

 Ως προς την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών υλικών έχουν αναπτυχθεί κάποια γενικά 

κριτήρια. Αυτά είναι τα εξής: 

 συμβατότητα με τη νοητική ηλικία των παιδιών 

 συμβατότητα με τη θεωρία του εποικοδομητισμού 

 αξιοποίηση των εμπειριών και βιωμάτων των παιδιών 

 ανάπτυξη της κριτικής και αποκλίνουσας σκέψης 

 καλλιέργεια του συναισθήματος και της φαντασίας 

 πρωτοτυπία και ελκυστικότητα 

 διαθεματική αξιοποίηση του υλικού 

 Έπειτα από την αναφορά στο εκπαιδευτικό υλικό και με βάση τα παραπάνω αξίζει να 

αναφερθεί ο ορισμός του διαπολιτισμικού εκπαιδευτικού υλικού. Όπως αναφέρει ο Μάγος 

(2010) το διαπολιτισμικό εκπαιδευτικό υλικό αφορά ζητήματα αναφορικά με τη σχέση της 

ταυτότητας και της ετερότητας με στόχο την αποδοχή, το σεβασμό και την παροχή ισότιμων 
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ευκαιριών σε κάθε μορφή ετερότητας. Βασικός στόχος του διαπολιτισμικού υλικού είναι να 

προάγει την διαφορετικότητα και όχι να την θεωρεί ως κάτι αρνητικό για τους άλλους.  

2.8.2 Κριτήρια αξιολόγησης του διαπολιτισμικού υλικού 

 

 Τα εκπαιδευτικά υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται ως αρωγοί της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης με στόχο την αντιμετώπιση αρνητικών αντιλήψεων απέναντι στην ετερότητα, 

έχουν κάποια βασικά κριτήρια για την εφαρμογή τους ως προς την διαπολιτισμικής τους 

διάσταση. Πιο συγκεκριμένα τα κριτήρια αυτά μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στις 

παρακάτω κατηγορίες: 

 κριτήρια που αφορούν την ιστορία του υλικού 

 κριτήρια που αφορούν τους/τις ήρωες/ηρωίδες 

 κριτήρια που αφορούν την εικονογράφηση 

 κριτήρια που αφορούν την γλώσσα 

 κριτήρια που αφορούν τους δημιουργούς του υλικού 

 κριτήρια που αφορούν την ημερομηνία και την εταιρεία παραγωγής  

 Τα παραπάνω κριτήρια  που έχουν καταγραφεί από διάφορους ερευνητές (Derman-

Sparks, 1989; Ramsey, 1987; Harris, 1993; Siraj-Blatchford,1994;Rethinking Our 

classrooms,1994 όπως αναφέρονται από τον  Μάγο, 2010, σελ 300) έχουν ως κύριο 

αντικείμενο κριτικής τους τα παιδικά βιβλία, καθότι αυτά θεωρούνται τα κύρια 

διαπολιτισμικά εκπαιδευτικά υλικά. Παρόλα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο για 

την αξιολόγηση βιβλίων, αλλά και για την περαιτέρω ανάλυση της διαπολιτισμικής 

διάστασης οποιουδήποτε εκπαιδευτικού υλικού. Τα παραπάνω κριτήρια θεωρούνται 

σημαντικά για τον εκπαιδευτικό που θα κληθεί να τα εφαρμόσει στην τάξη για να προωθήσει 

την διαπολιτισμικότητα. Επίσης, τα ίδια κριτήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 

οποιονδήποτε επιθυμεί να σχεδιάσει οτιδήποτε άλλο διαπολιτισμικό υλικό. 

 Επιπρόσθετα, αναφορικά με τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για τα στοιχεία που 

χαρακτηρίζουν ένα εκπαιδευτικό υλικό ως «διαπολιτισμικό», ελλοχεύουν και κάποιοι 

κίνδυνοι, οι οποίοι αποτελούν «παγίδες», που απουσιάζουν από το υλικό και στις οποίες 

πέφτουν συχνά οι δημιουργοί εκπαιδευτικού υλικού, όταν δεν γνωρίζουν πλήρως τις αρχές 

και τις αξίες της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Σύμφωνα και με τους Troyna, (1992) και 

Rattansi (1993), ( όπως αναφέρονται από τον Μάγο 2010, στον Γκόβαρη 2013, σελ 200), μια 

από τις σημαντικότερες αυτές παγίδες, αποτελεί ο κίνδυνος του «εξωτισμού». Αυτό 

συμβαίνει όταν οι διαφορετικοί πολιτισμοί προσεγγίζονται από τους γηγενείς με επιφανειακό 
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και αποσπασματικό τρόπο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι διάφοροι πολιτισμοί να 

αντιμετωπίζονται ως εξωτικοί και γραφικοί από τους μαθητές της κυρίαρχης ομάδας , οι 

οποίοι υιοθετούν εθνοκεντρικές στάσεις και απόψεις, καθώς θεωρούν τον δικό τους 

πολιτισμό ως κυρίαρχο. 

 Επιπλέον, εκτός από την παγίδα του «εξωτισμού», υπάρχει η πιθανότητα να 

αναδεχθούν και άλλες παγίδες, όπως είναι: 

 Η παγίδα του πολιτισμικού ελλείμματος, όταν το πολιτισμικά ανοίκειο 

παρουσιάζεται ως πολιτισμικά ελλειμματικό. 

 Η παγίδα της επιμέρους αποδοχής, όταν η αποδοχή του διαφορετικού δεν 

γίνεται στο σύνολο των διαστάσεων του, αλλά μόνο εκείνων που δεν έρχονται 

σε αντίθεση με αντίστοιχες πολιτισμικές διαστάσεις της κυρίαρχης ομάδας. 

 Η παγίδα του εθνοκεντρισμού, όταν μέσα στο εκπαιδευτικό υλικό κάποιος 

συναντά άμεσες ή έμμεσες εθνοκεντρικές προσεγγίσεις. 

 Η παγίδα της συμπόνιας , όταν η αποδοχή του διαφορετικού δεν γίνεται από 

σεβασμό και ισότιμη αντιμετώπιση, αλλά από οίκτο και συμπόνια(Μάγος, 

2010).  

 Έπειτα από τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω σχετικά με την διαπολιτισμικότητα, η 

οποία αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, καθώς μέσα από την 

κατασκευή και την εφαρμογή του διαπολιτισμικού επιτραπέζιου παιχνιδιού, στόχος  της 

έρευνας ήταν τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με την διαφορετικότητα και να μάθουν για τα 

δικαιώματα του παιδιού, ακολουθεί μια αναφορά στα προαναφερθέντα. Επεξηγείται η 

σημασία των δικαιωμάτων του παιδιού, η Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, αλλά και 

το άρθρο του παιχνιδιού, καθώς το κύριο κομμάτι της έρευνας είναι  το παιχνίδι, καθώς και η 

σύνδεση τους με την εκπαίδευση και η ανάγκη που προκύπτει για την προώθηση των 

δικαιωμάτων του παιδιού και την διδασκαλία τους στην σχολική τάξη. 
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Κεφάλαιο 3ο- Τα Δικαιώματα του Παιδιού 

 

 Τα δικαιώματα του ανθρώπου, έχουν μέγιστη σημασία και μέσα από την οικουμενική 

τους αξίωση και κατοχύρωση ισχύουν και για τα παιδιά, τα οποία αποτελούν πρόσωπα που 

χρήζουν ιδιαίτερης  προσοχής. Τα παιδιά είναι οι πρώτοι φορείς των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων αλλά και οι πρώτοι παραλήπτες της κοινωνίας για την εδραίωση της 

κατάλληλης παιδείας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα παιδιά να 

συνειδητοποιήσουν ότι τα δικαιώματα τους και οι ελευθερίες τους έχουν τα σύνορα τους στις 

ελευθερίες και τα δικαιώματα των άλλων. Έτσι με αυτό τον τρόπο μπορούν αργότερα ως 

ενήλικες να τα αντιλαμβάνονται και να τα προασπίζουν (Πανταζής, 2011). 

 Επίσης, τα δικαιώματα του παιδιού πρέπει να κατανοηθούν ως ένα αλληλένδετο 

τμήμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όπως αναφέρεται και παρακάτω είναι θεμελιωμένα σε 

μια ειδική σύμβαση, καθώς τα παιδιά ως ιδιαίτερα ευάλωτα και αδύναμα μέλη της κοινωνίας 

έχουν ανάγκη ιδιαίτερων και ειδικών δικαιωμάτων για αυτά. Τα δικαιώματα του παιδιού 

ανταποκρίνονται στην ανάγκη των παιδιών για προστασία, εξασφάλιση κατάλληλων 

συνθηκών ζωής και ανάπτυξης, αλλά και την ανάγκη για εξισορρόπηση και μείωση της 

κοινωνικής τους θέσης.  

 Λόγω της ιδιαίτερης σημασίας των δικαιωμάτων του παιδιού και της μεγίστης 

ανάγκης που προκύπτει για την εξασφάλιση τους στην ανθρώπινη κοινωνία, μέσα από το 

σεβασμό στα παιδιά, κρίθηκε αναγκαίο να συμπεριληφθούν στην παρούσα έρευνα. Ακόμη, 

επειδή τα δικαιώματα είναι σημαντικά, όπως και η παιδεία για τα δικαιώματα του παιδιού, 

ένας στόχος της έρευνας είναι μέσα από τα παιδιά με ετερότητα, να γνωρίσουν τα παιδιά και 

τα δικαιώματα του παιδιού, μέσω του επιτραπέζιου παιχνιδιού, αλλά και να εξεταστεί κατά 

πόσο στα σύγχρονα ελληνικά νηπιαγωγεία τα παιδιά ξέρουν για τα δικαιώματα του παιδιού.  

3.1 Η Σύμβαση των δικαιωμάτων του παιδιού 

 

 Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Convention on the Rights of the 

Child, 1989), αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα κείμενα. Η σύμβαση αυτή αποτελεί ένα 

νόμιμο έγγραφο, το οποίο προστατεύει τα Δικαιώματα του Παιδιού (Archard, 2004). Η 

συνθήκη υπογράφτηκε ομόφωνα από την γενική συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 1989 

και τέθηκε σε εφαρμογή στις 2 Σεπτεμβρίου 1990. Το 1992 έγινε νόμος και στην Ελλάδα με 

τον νόμο 2101/92. Η παρούσα Σύμβαση ορίζει αρχικά (Άρθ. 1) ως παιδί κάθε άνθρωπο όν 

κάτω των δεκαοκτώ ετών, τα δικαιώματα αναγνωρίζονται σε κάθε παιδί (Άρθ. 2), χωρίς 

διάκριση φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, 
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εθνικής, εθνοτικής ή κοινωνικής καταγωγής, περιουσιακής κατάστασης, ανικανότητας, 

γέννησης ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης(βλ. imago 2010, σ. 78). Στον τομέα της 

εκπαίδευσης έχουν ιδιαίτερη σημασία οι ακόλουθες 10 διατάξεις της Σύμβασης για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες αναφέρονται εν συντομία: 

1. Όλα τα παιδιά έχουν τα ίδια δικαιώματα. Κανένα παιδί δεν πρέπει να διακρίνεται. 

2. Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να ζουν σε συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας και να μην 

υποφέρουν. 

3. Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να ζουν μαζί με τους γονείς τους. Αν οι γονείς δεν ζουν 

μαζί, τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να συναντούν τακτικά και τους δύο. 

4. Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να παίζουν και να χαίρονται. 

5. Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα στην εκπαίδευση, εκείνη που αντιστοιχεί στις ανάγκες 

και τις ικανότητες τους. 

6. Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα σε όλα τα θέματα που τα αφορούν, να ενημερώνονται, 

να αυτοπροσδιορίζονται και να εκφράζουν ελεύθερα αυτό που σκέφτονται. 

7. Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να έχουν ιδιωτική ζωή και να γίνεται σεβαστή η 

αξιοπρέπεια τους. 

8. Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα προστασίας από τη βία, την κακοποίηση και την 

εκμετάλλευση. 

9. Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες έχουν το δικαίωμα σ’ ειδική φροντίδα και ενθάρρυνση, 

για να μπορέσουν να συμμετάσχουν ενεργά στην ζωή. 

10. Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να προστατεύονται σε περίοδο πολέμου και ιδιαίτερα 

όταν είναι πρόσφυγες (βλ. imago 2010, σ. 78). 

 Η συγκεκριμένη σύμβαση αποτελεί ένα σημαντικό έγγραφο το οποίο προωθεί και 

προστατεύει τα Δικαιώματα του Παιδιού. Επιπρόσθετα αποτελεί ένα έγγραφο διεθνούς 

δικαίου το οποίο δείχνει το σωστό τρόπο για να σκεφτούμε τα Δικαιώματα του Παιδιού σε 

πρακτικό και νομικό πλαίσιο. Μέχρι και σήμερα πάνω από 190 χώρες έχουν επικυρώσει τη 

Σύμβαση και μέσω αυτής προκύπτουν ζητήματα, συζητήσεις και προβληματισμοί γύρω από 

τα δικαιώματα των παιδιών. Πιο συγκεκριμένα για την ελευθερία της σκέψης, την έκφραση, 

την ένωση, την συνείδηση, την θρησκεία, την προστασία κατά της βίας, την εξασφάλιση 

ιατρικής περίθαλψης, την εκπαίδευση, την ξεκούραση, την αναψυχή και την προστασία από 

την οικονομική εκμετάλλευση και την παιδική εργασία.  

 Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού ορίζει ως παιδί το άτομο που έχει ηλικία 

κάτω των 18 ετών και κατοχυρώνει το παιδί ως πλήρη κάτοχο ανθρώπινων δικαιωμάτων. 

Περιέχει 54 άρθρα με τα δικαιώματα των παιδιών που διαχωρίζονται σε τρεις κύριες 
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κατηγορίες: α) τα δικαιώματα επιβίωσης, τα οποία καλύπτουν το δικαίωμα του παιδιού για 

ζωή και τις βασικές ανάγκες που είναι πιο βασικές για την ύπαρξη του. Αυτά 

συμπεριλαμβάνουν ένα επαρκές επίπεδο διαβίωσης, στέγης,διατροφής και πρόσβασης σε 

ιατρικές υπηρεσίες.β) τα δικαιώματα προστασίας και απαιτούν τα παιδιά να προφυλλάσονται 

από κάθε είδους κακοποίηση, αμέλεια και εκμετάλλευση. Καλύπτουν θέματα, όπως ειδική 

φροντίδα για προσφυγόπουλα, βασανιστήρια, κακοποίηση στο σωφρονιστικό σύστημα, 

ανάμειξη σε εμπόλεμες διαμάχες, εργασία ανηλίκων, χρήση ναρκωτικών και σεξουαλική 

εκμετάλλευση. 

γ) τα δικαιώματα ανάπτυξης και εξέλιξης και συμπεριλαμβάνουν όλα όσα τα παιδιά 

χρειάζονται για να μπορέσουν να εκμεταλλευθούν στο έπακρο τις δυνατότητές τους. Για 

παράδειγμα το δικαίωμα της εκπαίδευσης, το παιχνίδι και η αναψυχή, οι πολιτιστικές 

εκδηλώσεις, η πρόσβαση σε πληροφορίες και η ελευθερία της σκέψης, της συνείδησηςκαι 

της θρησκείας.δ) τα δικαιώματα συμμετοχής και επιτρέπουν στα παιδιά να παίζουν ενεργό 

ρόλο στις κοινωνίες και τα έθνη τους και αυτά περικλείουν την ελευθερία να εκφράζουν 

γνώμη, να έχουν λόγο σε ζητήματα που αφορούν στη ζωή τους, να συμμετέχουν σε 

οργανώσεις και να συναθροίζονται ειρηνικά. 

 Επιπρόσθετα σύμφωνα και με τον Πανταζή (2011), η Σύμβαση των Δικαιωμάτων του 

παιδιού αποτελείται από 3 μέρη. Στο πρώτο μέρος( άρθρα 1 μέχρι 41), ανήκουν τα 

δικαιώματα του παιδιού, στο δεύτερο μέρος( άρθρα 42 έως 45) επισημαίνεται η εφαρμογή 

και ο έλεγχος των άρθρων και στο τρίτο μέρος( άρθρα 46 έως 54) είναι οι τροποποιήσεις των 

άρθρων. 

 Επίσης, ένεκα της παρούσας έρευνας, η οποία τονίζει την αξία του παιχνιδιού, ως 

διαπολιτισμικό μέσο, μέσα από τον σχεδιασμό και την εφαρμογή διαπολιτισμικού 

επιτραπέζιου παιχνιδιού σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί 

ξεχωριστά το Άρθρο 31 της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού, το οποίο αναφέρεται 

στο δικαίωμα που έχει το παιδί στο παιχνίδι. Σύμφωνα με αυτό το άρθρο το παιδί έχει 

δικαίωμα στο παιχνίδι , στην ανάπαυση και την ψυχαγωγία. Το παιχνίδι είναι πολύ 

σημαντικό για το παιδί, για την διαμόρφωση του χαρακτήρα του, για την ψυχοσωματική του 

υγεία, για την ενασχόληση του με κάτι, για την σύναψη κοινωνικών επαφών, αλλά και για να 

μπορεί να ξεκουράζεται όταν πρέπει. Γι΄ αυτό αποτελεί ένα σημαντικό δικαίωμα που πρέπει 

να αποτελεί αντικείμενο σεβασμού και να παρέχεται σε κάθε παιδί. 
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3.2 Τα Δικαιώματα του Παιδιού & Εκπαίδευση 

 

 Τα δικαιώματα του παιδιού, τα οποία αναφέρθηκαν παραπάνω μέσω της Σύμβασης 

που έχει διακηρυχθεί για αυτά, πρέπει να προάγονται και από το σχολείο. Το σχολείο πρέπει 

να αποτελεί ένα φιλικό περιβάλλον για τα παιδιά και να σέβεται και να εξασφαλίζει τα 

δικαιώματα τους. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού κρίνεται ζωτικής σημασίας, καθώς πρέπει να 

αναγνωρίζει τα δικαιώματα των παιδιών, να τα προωθεί μέσα από τη μάθηση, να τα 

ενσωματώνει στην εκπαιδευτική διαδικασία, να ενθαρρύνει τους μαθητές, σεβόμενος τις 

προσωπικές του ανάγκες και εμπειρίες και να τους ενισχύει το ηθικό και να σέβεται τις 

απόψεις τους. Καλό είναι οι εκπαιδευτικοί να αναλαμβάνουν εκπαιδευτικές δράσεις υπέρ 

των δικαιωμάτων των παιδιών. Τα προγράμματα για τα δικαιώματα των παιδιών έχουν ως 

απώτερο σκοπό να δημιουργήσουν ένα παιδοκεντρικό σχολείο και ευσυνείδητους πολίτες 

μελλοντικά. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση πολλών χωρών σήμερα ξεκινά με την 

προσχολική ηλικία, στο νηπιαγωγείο τα παιδιά έρχονται σε μια πρώτη επαφή με το μέρος της 

Σύμβασης. Ένα ερώτημα που προκύπτει σχετικά με αυτό, είναι αν η προσχολική εκπαίδευση 

έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τα παιδιά προσχολικής ηλικίας για τα δικαιώματα που 

έχουν και συνεπώς έχει καθήκον να εισάγει τα πρώτα θεμέλια για τη διδασκαλία στα παιδιά 

αναφορικά με την απόκτηση των δικαιωμάτων τους. Aν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας θα 

έχουν καθήκοντα σε αυτό το πλαίσιο, αυτό προϋποθέτει την κατάλληλη εκπαίδευση των 

νηπιαγωγών, να γνωρίζουν και να σέβονται τη σημασία της κατανόησης και της άσκησης 

των δικαιωμάτων των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Επιπλέον, η προσχολική διδακτέα ύλη 

και το πρόγραμμα σπουδών για το νηπιαγωγείο, θα μπορούσε να επικεντρωθεί στα 

δικαιώματα του παιδιού. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν τα απαραίτητα προσόντα και 

τις κατάλληλες γνώσεις  για τη διδασκαλία των παιδιών προσχολικής ηλικίας, τα οποία θα 

μπορέσουν να κατανοήσουν και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους, σύμφωνα με τις 

δεξιότητες και την ανάπτυξη τους. Οι νηπιαγωγοί θα μπορούσαν να σχεδιάσουν και να 

εφαρμόσουν δραστηριότητες, που περιέχουν διαδικασίες μάθησης με επίκεντρο τα παιδιά. 

Με αυτό τον τρόπο οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει αφενός να είναι προσεκτικοί, ώστε να μην 

επιβάλλουν τις δικές τους αντιλήψεις για τα δικαιώματα και να είναι ικανοί να παρέχουν 

δημιουργικές ευκαιρίες στα παιδιά, ώστε να εξερευνήσουν τα δικαιώματα τους, έτσι ώστε η 

διδασκαλία τους να γίνεται με έναν ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο. 

 Η εκπαίδευση αποτελεί ένα καίριο δικαίωμα για τα παιδιά και διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στη μάθηση των παιδιών για τα ανθρώπινα δικαιώματα τους και πως 

μπορούν να τα ασκήσουν. Το δικαίωμα της εκπαίδευσης, είναι σημαντικό όχι μόνο για τα 
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παιδιά αλλά και για την ίδια την κοινωνία, γιατί μέσα από την εκπαίδευση τα παιδιά γίνονται 

πολίτες  (Quennerstedt, 2009). 

 Παράλληλα, η εκπαίδευση αποτελεί μια κοινωνική δραστηριότητα που μπορεί να 

διδάξει τα παιδιά για τα δικαιώματα τους, καθώς δαπανούν το μεγαλύτερο μέρος της 

καθημερινότητας τους στο σχολείο, είτε προσχολικής είτε σχολικής εκπαίδευσης . Το 

εκπαιδευτικό περιβάλλον και όλες οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται σε αυτό, 

μπορούν να βοηθήσουν το παιδί να διαμορφώσει τις απόψεις του για τη ζωή και τον εαυτό 

του, ώστε το παιδί μέσα από το καθημερινό του πρόγραμμα να αντιμετωπίζεται με σεβασμό 

ως ανθρώπινο ον και να μαθαίνει ποια είναι τα δικαιώματα του και πώς να τα ασκεί 

(Deborah & Solveig, 2003). 

 Σύμφωνα με τη Σύμβαση των δικαιωμάτων του παιδιού, τα παιδιά θα πρέπει να 

εσωτερικεύουν τις αξίες των δικαιωμάτων, γιατί έτσι θα μπορούν να αναπτύξουν τις δικές 

τους απόψεις σχετικά με την ηθική (Johansson & Emilson, 2010). Μέσα στην τάξη τα παιδιά 

δεν πρέπει μόνο να μάθουν για αξίες, όπως την δικαιοσύνη, την ισότητα, την ανοχή, αλλά να 

τους  παρέχονται και δυνατότητες να συζητήσουν και να εκφράσουν τις σκέψεις τους. Για 

την πλειοψηφία των παιδιών, η ζωή στο νηπιαγωγείο είναι γεμάτη από θεμελιώδεις 

αντιλήψεις για τα άτομα  και την εκμάθηση των δημοκρατικών αξιών, Έτσι, τα παιδιά δεν 

πρέπει να κατανοήσουν μόνο τα δικαιώματα που έχουν κατά τη διάρκεια της προσχολικής 

αγωγής, αλλά θα πρέπει να μάθουν και να τα εξασκούν (Deborah & Solveig, 2003). Ένα από 

τα πιο σημαντικά πράγματα για τη μάθηση του παιδιού είναι η πρόθεση για τη διαδικασία 

της μάθησης και η υπευθυνότητα των εκπαιδευτικών. Ακόμα, ένας παράγοντας που 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τη μάθηση ή μη των δικαιωμάτων από το παιδί είναι η 

σχέση που έχει με τον δάσκαλο του. Δηλαδή, αν η μεταξύ τους σχέση είναι καλή το παιδί 

μπορεί να εμπιστευτεί το δάσκαλο του, αλλά και ο δάσκαλος θα αποτελεί ένα παράδειγμα 

προς μίμηση για το παιδί. Ο Piaget (1962) πίστευε ότι το παιδί είναι σε θέση να αντιληφθεί 

τη σοβαρότητα των πράξεων του και να διαχωρίσει το καλό από το κακό, αλλά δεν μπορεί να 

κατανοήσει την πρόθεση του ενεργούντος προσώπου κυρίως στην πρώιμη παιδική ηλικία. 

Αξίζει επίσης να επισημανθεί, ότι η εκπαιδευτική διαδικασία θα πρέπει να αποσκοπεί στην 

ικανότητα των παιδιών να επιλύσουν τη σύγκρουση μεταξύ του εγωκεντρικού τους 

χαρακτήρα και να συμπεριφέρονται με σεβασμό ως προς τις ανάγκες και τα δικαιώματα των 

άλλων  (Κακαβούλης, 1994). Επιπλέον, φαίνεται ότι τα παιδιά μπορούν να αναγνωρίσουν 

τον εαυτό τους τόσο ατομικά όσο και συλλογικά, έτσι ώστε όταν σκέφτονται για τα 

δικαιώματα τους να έχουν στο μυαλό τους και τα δικαιώματα συγκριτικά με τους άλλους. Οι 

γονείς, οι δάσκαλοι και οι συμμαθητές τους πρέπει να συμμετέχουν επίσης στις σκέψεις όταν 
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μιλούν για τα δικαιώματα, εφόσον αποτελούν το οικείο περιβάλλον του παιδιού και 

συνδέονται άμεσα με αυτό. Για να μπορέσει το παιδιά να μάθει και να ασκεί τα δικαιώματα 

του, η εκπαιδευτική διαδικασία, δεν θα πρέπει να έχει κάποια ειδικά χαρακτηριστικά, όπως η 

επιβολή εξουσίας, πράγμα που σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά πρέπει να 

αισθάνονται ελεύθεροι για να εκφραστούν. Στη συνέχεια, είναι σημαντικό ο κάθε δάσκαλος 

θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογεί κάθε κατάσταση που αφορά τα παιδιά, για να 

μπορέσουν τα ίδια να την κατανοήσουν και έτσι να μπορέσουν να αποδεχθούν τόσο τα δικά 

τους δικαιώματα όσο και των άλλων. Επιπλέον, στην εκπαιδευτική διαδικασία οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να ενθαρρύνουν τα παιδιά να αναλάβουν πρωτοβουλίες, έτσι ώστε να 

μάθουν να ενεργούν μεμονωμένα, χωρίς τη βοήθεια τους δασκάλου και να εμπιστεύονται τον 

εαυτό τους. Γενικά, η διδασκαλία πρέπει να βασίζεται στην αρχή της αμοιβαιότητας και να 

θέτει ως στόχο  την ανάπτυξη της συνείδησης του παιδιού, έτσι ώστε να μάθουν τα παιδιά να 

δρουν ηθικά και κατά συνέπεια, να είναι σε θέση να ασκούν τα δικαιώματα τους και να 

σέβονται τα δικαιώματα των άλλων (Deborah & Solveig, 2003). 

 Όπως υποστηρίζουν και οι Johansson & Emilson (2010), τα δικαιώματα μπορεί να 

είναι ορατά στο παιδί όταν αλληλεπιδρά με τους άλλους. Οι συνθήκες που βοηθούν τα παιδιά 

να κατανοήσουν τα δικαιώματα τους είναι η αλληλεπίδραση με τους άλλους, οι συνέπειες 

των πράξεων τους και η εγγύτητα προς τους άλλους. Με αυτό τον τρόπο το παιδί μπορεί να 

μάθει, πριν από το σχολείο, όχι μόνο πώς να συνεργάζεται με τον δάσκαλο και τους 

συμμαθητές του, αλλά και να δείχνει σεβασμό στις απόψεις των άλλων, να εκφράζει τη 

γνώμη του και να μάθει να ακούει και να επικοινωνεί με άτομα από διαφορετικό κοινωνικό 

και οικονομικό υπόβαθρο και με διαφορετική θρησκεία. Αν ένα παιδί μπορεί να μάθει και να 

εφαρμόσει τα παραπάνω πράγματα στο προσχολικό περιβάλλον σε μικρή ηλικία, θα γίνει 

ένας υπεύθυνος πολίτης, που θα έχει λάβει γνώσεις σχετικά με τα δικαιώματα του (Johansson 

& Emilson, 2010). Επιπρόσθετα, οι Johansson & Emilson (2010) ισχυρίζονται ότι οι αξίες 

των παιδιών είναι ίδιες με τις αξίες της κοινωνίας. Αυτό που συμβαίνει στο προσχολικό 

περιβάλλον συμβαίνει και αργότερα σε μια κοινωνία. Εάν ένα παιδί λειτουργεί με 

δημοκρατικό τρόπο και μαθαίνει να ασκεί τα δικαιώματα του στο νηπιαγωγείο, θα ενεργήσει 

με τον ίδιο τρόπο και μελλοντικά ως ενήλικας, εφόσον έχει μάθει να ενεργεί φυσικά με αυτό 

τον τρόπο. Τα παιδιά μαθαίνουν να αγωνίζονται με τις αξίες της ύπαρξης, της ιδιοκτησίας 

και της δικαιοσύνης. Ακόμη τα παιδιά είναι σε θέση να κατανοήσουν την ηθική 

συμπεριφορά των άλλων και να εκφράσουν τις δικές τους απόψεις και ιδέες. Αυτό σημαίνει, 

ότι ένα παιδί είναι σε θέση να διαχωρίσει τις καταστάσεις και να καταλάβει αν κάτι είναι 
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σωστό ή λάθος, δεν μπορεί να κατανοήσει αν κάτι είναι δίκαιο, ηθικό ή όχι (Johansson & 

Emilson, 2010). 

 Συμπερασματικά, διαφαίνεται ότι ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι πολύ σημαντικός για 

την υιοθέτηση των δικαιωμάτων από τα ίδια τα παιδιά και γι’αυτό το λόγο κρίνεται 

απαραίτητη η συνεχής και επαρκή κατάρτιση των εκπαιδευτικών σχετικά με τα δικαιώματα, 

έτσι ώστε να επιτευχθεί αποτελεσματικά η διαδικασία ένταξης και εφαρμογής των 

δικαιωμάτων του παιδιού. 

 Παρακάτω ακολουθεί εκτενέστερα ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας, το παιχνίδι, το οποίο κατέχει σημαντικό ρόλο στην ζωή του παιδιού. 

Άλλωστε μέσα από την παρούσα έρευνα προσπαθήσαμε με παιγνιώδη τρόπο και μέσα από 

την εφαρμογή του επιτραπεζίου σε κάθε τάξη νηπιαγωγείου, όπου πραγματοποιήθηκε η 

έρευνα, να έρθουν σε επαφή τα παιδιά με τα διαφορετικά παιδιά και να αναπτύξουν τις 

απόψεις και τις ιδέες τους σχετικά με αυτά, αλλά παράλληλα να μάθουν και για τα 

δικαιώματα του παιδιού μέσα από το επιτραπέζιο παιχνίδι. 

Κεφάλαιο 4ο - Παιχνίδι 

4.1 Ορισμός Παιχνιδιού 

 

 Υπάρχει πληθώρα θεωριών και ορισμών για το τι είναι παιχνίδι καθώς οι άνθρωποι ή 

κυρίως τα παιδιά παίζουν και δεν υπάρχει ένας σαφής ορισμός για το παιχνίδι (Μπότσογλου, 

2010). 

 Το παιχνίδι θεωρείται ότι αποτελεί την κυρίαρχη δραστηριότητα των παιδιών και 

ταυτόχρονα αποτελεί κεντρικό ζήτημα της διεπιστημονικής διερεύνησης της παιδικής 

ηλικίας στη σύγχρονη πραγματικότητα (Αυγητίδου, 2001).  

 Όπως αναφέρει και ο Perry (2001, όπως αναφέρεται στην Μπότσογλου, 2010, σελ 

21), «το παιχνίδι παίρνει πολλές μορφές, αλλά στην καρδιά του παιχνιδιού βρίσκεται η 

ευχαρίστηση, που αποτελεί σημαντικό παράγοντα της μάθησης».  

 Σύμφωνα με τον ορισμό της Διεθνής Οργάνωσης για το παιχνίδι (International Play 

Association, IPA, for the Child’s Right to Play, 2002, όπως αναφέρεται στη Μπότσογλου 

2010, σελ 21): 

 Το παιχνίδι αποτελεί ένα μέσο έκφρασης και επικοινωνίας, συνδυάζει τη 

σκέψη και τη δράση και προσφέρει ευχαρίστηση. 

 Το παιχνίδι είναι αυθόρμητο και βασίζεται στο ένστικτο.  
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 Το παιχνίδι βοηθάει στη σωματική, γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική 

ανάπτυξη του παιδιού. 

 Το παιχνίδι θεωρείται ένας τρόπος ζωής και όχι απλά ένα μέσο διασκέδασης. 

 Το παιχνίδι παρόλο που συνδέεται άρρηκτα με την παιδική ηλικία, τα οφέλη 

του είναι σημαντικά για όλη τη ζωή του ανθρώπου. 

 Επιπρόσθετα η Sheridan (1999) κάνει λόγο για το παιχνίδι (play) ως η συμμετοχή 

στην ευχάριστη σωματική ή διανοητική προσπάθεια με στόχο τη συναισθηματική 

ικανοποίηση. Επίσης αναφέρεται στην εργασία (work) ως την συμμετοχή στην πειθαρχημένη 

φυσική ή διανοητική προσπάθεια για υλικό όφελος, στην αγγαρεία (drudgery) ως την 

αναγκαστική εμπλοκή σε μια δυσάρεστη σωματική ή διανοητική προσπάθεια για την 

απόκτηση μέσων επιβίωσης και στο χόμπι (play) ως συνδυασμό του παιχνιδιού και της 

εργασίας.  

 Επίσης αξίζει να αναφερθεί ότι το παιχνίδι είναι ένας όρος που στην Ελληνική 

Γλώσσα μπορούμε να τον εντοπίσουμε με δύο έννοιες: το παιχνίδι ως δραστηριότητα (play) 

και το παιχνίδι ως αντικείμενο (toy), όπου η χρήση του οδηγεί στη διαδικασία του παιχνιδιού 

(Μπότσογλου, 2001). 

 Τόσο για τον Huizinga (1989) όσο και για τον Caillois (1961) η δραστηριότητα του 

παιχνιδιού χαρακτηρίζεται από την αυθόρμητη συμμετοχή του παίχτη σε αυτή. Παρόλα αυτά 

το παιχνίδι διέπεται και από κανόνες, οι οποίοι παρά τον φαινομενικό περιοριστικό τους 

χαρακτήρα είναι σημαντικοί για την πραγματοποίηση του παιχνιδιού. Ακόμη μια άλλη σχέση 

αντίθεσης που χαρακτηρίζει το παιχνίδι είναι ότι κατά τη διάρκειά του αλληλεπιδρούν 

στοιχεία της πραγματικότητας με στοιχεία της φαντασίας του παιδιού. 

 Όπως αναφέρει και ο Αντωνιάδης (1994) το παιχνίδι αποτελεί μια σημαντική 

λειτουργία για την ολόπλευρη ανάπτυξη του ανθρώπου. Μέσα από το παιγνιακό βίωμα δίνει 

την δυνατότητα να απλοποιηθεί, αλλά και να παρουσιαστεί ολιστικά το παιχνίδι, ενώ 

παράλληλα το παιδί μπορεί να αποκτήσει κοινωνικές, νοητικές, συναισθηματικές και 

κινητικές δεξιότητες. 

 Ο Meckley (2002) επαναπροσδιορίζει τον ορισμό του παιχνιδιού ως μια 

δραστηριότητα η οποία θα πρέπει να εμπεριέχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 Να είναι ελεύθερη επιλογή των παιδιών 

 Να κατευθύνεται από εσωτερικά κίνητρα 

 Να παρέχει ικανοποίηση και ευχαρίστηση 

 Να εμπλέκει ενεργητικά τους παίχτες 
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 Να είναι αυτό-κατευθυνόμενο 

 Να έχει κάποιο νόημα για το παιδί 

 Σύμφωνα και με την Αυγητίδου (2001, σελ 161) αναφέρεται και ο εξής ορισμός για 

το παιχνίδι: «είναι μία γεμάτη νόημα διαδικασία κατά την οποία τα παιδιά συνδημιουργούν 

ενεργητικά τον κόσμο τους, με τους συνομηλίκους τους και μαθαίνουν μέσα από της 

αλληλεπιδράσεις με τους φίλους». 

 Επιπρόσθετα το παιχνίδι αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ανάπτυξης του παιδιού 

καθώς το βοηθά να αναπτύξει αυτογνωσία και μια αντίληψη για την πραγματικότητα, καθώς 

και να το προετοιμάσει για την μετέπειτα δημιουργία πολιτισμού (Garvey, 1990).  

 Μέσα από το παιχνίδι το παιδί εκφράζεται, κινείται, σκέφτεται, δημιουργεί, 

επικοινωνεί, μεγαλώνει και ζει. Τα παιδιά παίζουν ατελείωτες ώρες με οποιοδήποτε υλικό 

χωρίς να πλήττουν και δεν κουράζονται γιατί τους προκαλεί ευχαρίστηση (Scales, et al., 

1991). 

 Όπως αναφέρει και ο Κάππας (2005) δεν είναι τυχαίο ότι το παιχνίδι προφέρει στα 

παιδιά απόλαυση, χαρά, γέλιο, ξεκούραση, δημιουργία, πάθος και ελευθερία. Ο άνθρωπος 

μεγαλώνει και προχωρά στη ζωή του πριν γίνει ενεργό μέλος της κοινωνίας ξεκινώντας από 

το παιχνίδι. 

 Όπως εύλογα προκύπτει από τους ορισμούς που διατυπώθηκαν παραπάνω, το 

παιχνίδι ορίζεται ως η ελεύθερη, αυθόρμητη και δημιουργική ενασχόληση των παιδιών με 

αντικείμενα και υλικά από τον κόσμο που τους περιβάλλει. Παρόλο που η απλότητα 

χαρακτηρίζει το παιχνίδι, ταυτόχρονα η σπουδαιότητά του το κάνει τόσο σύνθετο και 

απαραίτητο στη ζωή των παιδιών. Τα είδη των παιχνιδιών ποικίλουν και θα αναλυθούν 

εκτενέστερα παρακάτω αναφερόμενοι τόσο στις θεωρίες του παιχνιδιού και τα στάδια του 

παιχνιδιού, όσο και στη σημασία του για την ολόπλευρη ανάπτυξη και μάθηση του παιδιού. 

4.2 Είδη του παιχνιδιού 

 

 Υπάρχουν πολλά και διαφορετικά είδη παιχνιδιών τα οποία ορίζονται από τον τρόπο 

οργάνωσης, το περιεχόμενο και το σκοπό του παιχνιδιού (Δαράκη, 1994). Το παιχνίδι σε 

σχέση με τον τρόπο οργάνωσής του μπορεί να διακριθεί σε αυθόρμητο και κατευθυνόμενο, 

καθώς και σε ατομικό και ομαδικό (Μπότσογλου, 2010).  

 Σε σχέση με το περιεχόμενο του παιχνιδιού ο Piaget (1975) διακρίνει τις εξής 

κατηγορίες παιχνιδιών: α) το λειτουργικό παιχνίδι (practice play) β) το συμβολικό παιχνίδι 

και παιχνίδι ρόλων (symbolic and role play game) γ) το παιχνίδι με κανόνες (play with rules) 

και δ) το παιχνίδι κατασκευών (constructional play). Αυτές οι κατηγορίες παιχνιδιού 
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σύμφωνα με τον Piaget συνδέονται με την γνωστική ανάπτυξη του παιδιού (Μπότσογλου, 

2010, σελ 31). 

 Μια ακόμη κατηγοριοποίηση του παιχνιδιού σύμφωνα και με το Πιλοτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2011) είναι: 

 Το κοινωνικό-δραματικό  

 Το φανταστικό παιχνίδι 

 Το παιδαγωγικό παιχνίδι με χρήση αντικειμένων 

 Τα παιχνίδια με κανόνες 

 Το παιχνίδι διερεύνησης 

 Επιπλέον σύμφωνα και με τον Alessi & Trollip (2005, όπως αναφέρεται στην 

Αγγελίδου, 2011, σελ 15)τα παιχνίδια κατηγοριοποιούνται σε:  

 Παιχνίδια δράσης 

 Παιχνίδια περιπέτειας 

 Παιχνίδια στρατηγικής 

 Παιχνίδια άθλησης 

 Παιχνίδια ρόλων 

 Παιχνίδια προσομοίωσης 

 Επιτραπέζια παιχνίδια 

 Παιχνίδια μαχών 

 Παιχνίδια λογικής 

 Επιχειρηματικά παιχνίδια 

 Παιχνίδια λέξεων 

4.3 Στάδια παιχνιδιού 

 

 Το παιχνίδι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ψυχοκινητική, συναισθηματική, 

γνωστική και κινητική ανάπτυξη του παιδιού. Το παιδί σταδιακά μέσα από το παιχνίδι 

μεταφέρεται από το μοναχικό στο ομαδικό παιχνίδι. Παρακάτω θα ακολουθήσουν τα στάδια 

του παιχνιδιού αναφορικά με την ανάπτυξη του παιδιού: 

 1) Ατομικό: Ατομικά χαρακτηρίζονται συνήθως τα παιχνίδια που παίζει ένα παιδί 

προσχολικής ηλικίας μέχρι και την ηλικία των τριών ετών. Ως επί το πλείστον τα μικρά 

παιδιά συνηθίζουν να παίζουν μόνα τους, αδιαφορώντας για τα άλλα άτομα που τα 

περιβάλλουν. Μέσα από το ατομικό παιχνίδι, το παιδί αποκτά δημιουργικότητα, 

εφευρετικότητα, καλλιεργεί την φαντασία του, αναγνωρίζει την προσωπική του αξία και 
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ύπαρξη. Επίσης, όταν το παιδί παίζει μόνο του μπορεί να νιώσει ελεύθερο και νιώθει 

ανεξάρτητο, καθώς αναπαράγει τις καθημερινές του δραστηριότητες, χωρίς να το παρατηρεί 

και να το ελέγχει κάποιος (Κάππας, 2005). 

 2) Παράλληλο: Το στάδιο του παράλληλου παιχνιδιού εμφανίζεται περίπου στην 

ηλικία των δύο χρονών, όταν τα παιδιά, αρχίζουν να απολαμβάνουν το παιχνίδι τους 

παράλληλα με τα άλλα παιδιά γύρω τους, παρόλο που δεν παίζουν μαζί και το καθένα 

ασχολείται με κάτι άλλο, γι’ αυτά το παιχνίδι αποτελεί μια πηγή ευχαρίστησης και 

διασκέδασης (Κάππας, 2005). 

 3) Ομαδικό: Το ομαδικό παιχνίδι ξεκινά συνήθως από την ηλικία των τριών χρονών 

και τα παιδιά παίζουν σε μικρές ομάδες. Η ανάγκη του παιδιού για αυτή τη μορφή 

παιχνιδιού, κάνει την ομαδική παρέα και από άλλα παιδιά πολύ σημαντική και με αυτό τον 

τρόπο η ομάδα των συνομήλικων παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και 

κοινωνικοποίηση του παιδιού. Μέσα από το ομαδικό παιχνίδι, το παιδί αναπτύσσει τις 

πνευματικές και σωματικές του ικανότητες, αποκτά ομαδικό πνεύμα και συνεργασία με τους 

άλλους, αλληλοεπιδρά με άλλα παιδιά και κάνει φίλους. Επίσης, το παιδί δοκιμάζει τις 

δυνάμεις του, μαθαίνει να είναι υπομονετικό και να παραμερίζει τις ατομικές του 

προτιμήσεις προς όφελος της ομάδας. Μέσω του ομαδικού παιχνιδιού το παιδί εκτονώνεται 

και αποκτά αυτογνωσία (Αντωνιάδης, 1994). 

 4) Αυθόρμητο: Μέσα από το αυθόρμητο παιχνίδι τα παιδιά αντιλαμβάνονται τον 

κόσμο και μέσα από την φανταστική κατάσταση που δημιουργεί το παιδί κατά τη διάρκεια 

του αυθόρμητου παιχνιδιού, κατανοεί τα σύμβολα, τα αντικείμενα και τις πράξεις που 

αναπαριστά(Αντωνιάδης, 1994). Τα αυθόρμητα ή ελευθέρα παιχνίδια όπως αλλιώς μπορούν 

να χαρακτηριστούν, έχουν την ιδιότητα να ανακαλύπτουν το χαρακτήρα και την 

προσωπικότητα του παιδιού. Κατά τη διάρκεια του ελεύθερου παιχνιδιού, τα παιδιά 

εξερευνούν το περιβάλλον γύρω τους και τα αντικείμενα του με τον δικό τους τρόπο, 

ικανοποιούν τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα και παίζουν είτε μόνα τους είτε με παρέα. 

Αυτό που είναι σημαντικό στο ελεύθερο παιχνίδι είναι ότι τα παιδιά μπορούν να εκφραστούν 

και να μιλήσουν τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο (Κάππας, 2005).  

 5) Κατευθυνόμενο: Το κατευθυνόμενο παιχνίδι ή αλλιώς το παιχνίδι των κανόνων, 

που αποτελεί και την ιδανική μορφή παιχνιδιού, εμφανίζεται στην προσχολική και παιδική 

ηλικία τους παιδιού και διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες, τους οποίους το παιδί πρέπει 

να ακολουθεί και να εφαρμόζει (Κάππας, 2005). Παρ’ όλο που τα παιδιά προτιμούν το 

ελεύθερο παιχνίδι, θεωρείται ορθότερο να συνυπάρχουν και τα δύο παιχνίδια, δηλαδή το 

ελεύθερο με το κατευθυνόμενο, καθώς όταν τα παιδιά αρχίζουν και βαριούνται ή μαλώνουν 
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με άλλα παιδιά και οι ενήλικες (γονείς, εκπαιδευτικοί, κ.α.) θέλουν να κρατήσουν τα παιδιά 

απασχολημένα προτιμούν τα κατευθυνόμενα παιχνίδια. Το κατευθυνόμενο παιχνίδι βοηθάει 

στην εποπτεία των παιδιών από τους ενήλικες, με την τήρηση κανόνων και αρκετές φορές 

και με την συμμετοχή ή την βοήθεια των ίδιων, καθώς είναι ένα είδος παιχνιδιού που 

οργανώνουν οι μεγάλοι. Καθώς το παιδί εξελίσσεται ηλικιακά, το παιχνίδι γίνεται και πιο 

οργανωμένο, όπου οι συμπαίχτες των παιδιών, προσπαθούν περισσότερο και μπορούν από 

μόνοι τους να εντάσσονται ομαλά στους κανόνες του παιχνιδιού (Γέρου, 1984). 

4.4 Θεωρίες του παιχνιδιού 

 

 Το παιχνίδι αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέσα που βοηθούν στην ανάπτυξη 

αλλά και τη μάθηση του παιδιού. Μέσα από το παιχνίδι το παιδί καλλιεργεί τη φαντασία και 

τη δημιουργικότητα του. Γύρω από αυτό έχουν αναπτυχθεί διάφορες θεωρίες, που το 

αξιολογούν και επισημαίνουν την σπουδαιότητα του. Tα βασικότερα στοιχεία του παιχνιδιού 

είναι η ψυχαγωγία και η κατανάλωση ενέργειας (Αντωνιάδης, 1994). 

 Η Sheridan (2014, σελ 14) εστίασε την έρευνά της στο αυθόρμητο παιχνίδι 

τονίζοντας τη σημασία της παιγνιώδης δραστηριότητας. Οι παρακάτω θεωρίες αναφέρονται 

στο παιχνίδι ως το αποτέλεσμα της εξέλιξης ή της βιολογικής λειτουργίας του παιδιού: 

 Η θεωρία της προάσκησης (Groos, 1901) αναφέρει ότι το παιχνίδι αποτελεί 

ένα μέσο άσκησης βασικών δεξιοτήτων που είναι σημαντικές για την 

επιβίωση του ενήλικα. 

 Η θεωρία της ανακεφαλαίωσης (Hall, 1920), προτείνεται κατά την διάρκεια 

του παιχνιδιού, τα παιδιά εξωτερικεύουν συναισθήματα και συμπεριφορές 

(σκαρφάλωμα στα δέντρα και χτίσιμο κρησφύγετων). 

 Η θεωρία της χαλάρωσης (Patrick, 1916) αναφέρει ότι οι τα παιδιά 

καταφεύγουν στο παιχνίδι, επειδή απαιτεί ελάχιστη γνωστική προσπάθεια. Το 

παιχνίδι επιτρέπει στα παιδιά να χαλαρώσουν εξοικονομώντας ενέργεια στα 

πλαίσια προετοιμασίας για μια πιο σημαντική γνωστική δραστηριότητα. 

 Η θεωρία του πλεονάσματος ενέργειας (Spencer, 1898) επισημαίνει ότι το 

παιχνίδι επιτρέπει σε κάποιον να απελευθερώσει ενέργεια που δεν έχει 

καταναλωθεί για άλλες σημαντικές ανάγκες της επιβίωσης. Καθώς οι 

σημαντικοί άλλοι (γονείς, συγγενείς, εκπαιδευτικοί κλπ) φροντίζουν τα 

παιδιά, τα επίπεδα ενέργειας που τους περισσεύουν δημιουργούν εντονότερα 

την επιθυμία τους για παιχνίδι (όπως αναφέρονται στην Sheridan, 2014, σελ 

14). 
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 Οι νεώτερες θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί γύρω από το παιχνίδι βασίζονται στους 

δύο κυρίαρχους προσανατολισμούς, αυτή του κονστρουκτιβισμού και του κοινωνικού 

κονστρουκτιβισμού, οι οποίοι έχουν διαμορφώσει τις σύγχρονες εννοιολογικές αντιλήψεις 

για τη μάθηση και την ανάπτυξη των παιδιών. Βασικός εκπρόσωπος της θεωρίας του 

κονστρουκτιβισμού για τη μάθηση είναι ο Jean Piaget. Σύμφωνα με τη θεωρία του 

κονστρουκτιβισμού το παιδί οικοδομεί την πραγματικότητα και την γνώση του με βάση τις 

προσωπικές του εμπειρίες. Έτσι το παιδί διαμορφώνει την πραγματικότητα, εκφράζει τις 

σκέψεις και τα συναισθήματα του και αναπτύσσει τη σχέση του με το περιβάλλον. Ο Piaget 

(1962) εντοπίζει 3 μορφές παιχνιδιού: 

 Το παιχνίδι εξάσκησης το οποίο εμφανίζεται στους πρώτους μήνες ζωής του 

παιδιού, ανήκει στα λειτουργικά παιχνίδια και εκδηλώνεται μέσα από απλές 

φωνητικές αντιδράσεις και κινήσεις.  

 Το συμβολικό παιχνίδι το οποίο εμφανίζεται στο τέλος της βρεφικής ηλικίας. 

Μέσα από αυτό το παιδί μιμείται καταστάσεις που υπάρχουν στη φαντασία 

του δηλαδή αναπαριστά αντικείμενα χωρίς να υπάρχουν και σιγά σιγά 

ανακαλύπτει το «εγώ» του. 

 Το παιχνίδι των κανόνων όπου εμφανίζεται στη νηπιακή και παιδική ηλικία 

και διέπεται από κάποιους κανόνες. Έτσι το παιχνίδι είναι πιο οργανωμένο, 

αυτοπειθαρχείται και σέβεται τους κανόνες (Αυγητίδου, 2001) 

 Μία ακόμη σημαντική νεώτερη θεωρία είναι αυτή του Lev Vygotsky (1967). 

Σύμφωνα με αυτή το παιχνίδι είναι η κορυφαία πηγή για την ανάπτυξη του παιδιού στην 

προσχολική ηλικία, αλλά όχι ως κυρίαρχη μορφή δραστηριότητας. Επίσης υποστήριζε ότι 

όλες οι μορφές του παιχνιδιού εμπεριέχουν φανταστικά στοιχεία και ότι διέπονται από 

κανόνες. Για τον Vygotsky (1967)το παιχνίδι είναι μια φανταστική κατάσταση, όπου το παιδί 

αποβάλλει την συσσωρευμένη του ενέργεια με βάση τα συναισθήματά του. Συμπερασματικά 

το παιχνίδι αποτελεί ένα μέσο ικανοποίησης και αποκατάστασης του παιδιού (Μετοχιανάκη, 

2008). 

 Τέλος στις νεώτερες θεωρίες για το παιχνίδι ανήκει και αυτή του Jerome Bruner. Oι 

Bruner et al. (1976) θεωρούν ότι το παιχνίδι είναι υψίστης σημασίας, καθώς συμβάλλει στην 

ανάπτυξη του παιδιού. Μέσα από αυτό το παιδί μπορεί να αναπτύξει την δημιουργικότητά 

του, να διαμορφώσει την αντίληψή του και να πειραματιστεί με διάφορα αντικείμενα. Με 

αυτό τον τρόπο το παιδί μαθαίνει να χειρίζεται με νέους τρόπους τα αντικείμενα και να 

ικανοποιεί διάφορες καταστάσεις (Χατζηνεοφύτου, 2009).  
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4.5 Χαρακτηριστικά του παιχνιδιού 

 

 Το παιχνίδι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή του παιδιού. Έχει σημαντικά 

οφέλη για αυτό και έχει μακρά ιστορία και στην εκπαιδευτική διαδικασία (Russell & 

Aldridge, 2009).Όπως υποστηρίζει και η Wood (2013) το παιχνίδι αποτελεί μια σύνθετη 

διαδικασία που έχει τους δικούς του κανόνες και αντανακλά τους στόχους και τα νοήματα 

που διαμορφώνουν τα παιδιά αλλά και πρακτικές του πολιτισμού. Επίσης αναφέρει ότι το 

παιχνίδι εμπεριέχει συμπεριφορές, δράσεις και αλληλεπιδράσεις, οι οποίες μπορεί να 

ερμηνεύονται ποικιλοτρόπως από τους συμμετέχοντες του παιχνιδιού  (Wood, 2013).  

 Ένα βασικό χαρακτηριστικό του παιχνιδιού είναι ότι αποτελεί μια δραστηριότητα που 

προσφέρει ευχαρίστηση και επιλέγεται από το ίδιο το παιδί μέσα από την ενεργητική 

συμμετοχή και εμπλοκή του σε αυτό. Επιπρόσθετα το παιχνίδι ανταποκρίνεται στα 

εσωτερικά κίνητρα, τις επιθυμίες, τις ιδέες και τις ανάγκες του κάθε παιδιού, ενώ παράλληλα 

διευκολύνει και την έκφραση των συναισθημάτων τους. 

 Σύμφωνα και με τον Singer (1973) τα παιδιά καταναλώνουν περισσότερη ώρα στο 

παιχνίδι από οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα στην καθημερινή τους ζωή. Παρόλο το χρόνο 

που καταναλώνει το παιδί στο παιχνίδι, η φύση του παιχνιδιού δεν είναι εύκολα κατανοητή 

(Yawkey & Evenson, 1977).  

 Σχετικά με το παιχνίδι αναπτύχθηκαν ποικίλες θεωρίες ανά τους αιώνες και φαίνεται 

πως δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος ορισμός που να εξηγεί ακριβώς την ουσία του 

παιχνιδιού αλλά πολλοί τονίζουν ότι: 

1. Το παιχνίδι συχνά αναφέρεται ως το επάγγελμα των παιδιών. 

2. Το παιχνίδι αποτελεί ένα μέσο προετοιμασίας και μετάβασης των παιδιών 

προς την ενηλικίωση. 

3. Αποτελεί μια εκπαιδευμένη συμπεριφορά και όχι αυθόρμητη. 

4. Είναι ένα μέσο ανάπτυξης του παιδιού. 

5. Θεωρείται μέσο αφομοίωσης των γνώσεων – εμπειριών του παιδιού (Piaget, 

1962).  

6. Είναι ένα μέσο γνώσης (Vygotsky, 1967). 

7. Αποτελεί ένα τρόπο έκφρασης, συναισθημάτων και εμπειριών (Winnicott, 

2000).  

 Το κοινό στοιχείο όλων των παραπάνω ορισμών είναι ότι υποστηρίζουν τη σημασία 

της κοινωνικής αλληλεπίδρασης η οποία αποτελεί τη διαδικασία του παιχνιδιού και του 

αναπτυξιακού προσανατολισμού. 
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 Το παιχνίδι είναι ελεύθερο και παράλληλα αυθόρμητο. Αυτό σημαίνει ότι το παιδί 

παίζει ελεύθερα χωρίς να έχει κάποιες υποχρεώσεις. Αποτελεί μια διασκεδαστική και 

ευχάριστη ενασχόληση, είναι ελκυστικό και προσφέρει χαρά. Αυτά τα χαρακτηριστικά 

υποδηλώνουν πως ο παιχνίδι είναι προσωπικό, αυτοδύναμο και εμπεριέχει στοιχεία 

προσωπικού  κινήτρου και ευχαρίστησης. Παρόλα αυτά όπως αναφέρει και ο Huizinga 

(1989) ανασταλτικοί παράγοντες για το παιχνίδι αποτελούν ο περιορισμένος χώρος, χρόνος 

και τα διαθέσιμα μέσα. 

 Παρά τα ψυχικά οφέλη που προσφέρει το παιχνίδι, δεν παρουσιάζει κάποιο υλικό 

ενδιαφέρον. Αυτό σημαίνει ότι το παιδί ούτε παράγει κάποιο αγαθό, ούτε πλουτίζει 

παίζοντας. Το παιχνίδι παράγει γνώσεις και εμπειρίες που θα βοηθήσουν στη νοητική 

ανάπτυξη του παιδιού αλλά και στη σωματική του δραστηριότητα. Εμπεριέχει την 

επανάληψη, καθώς τα παιδιά επαναλαμβάνουν τις ίδιες δραστηριότητες ενώ παίζουν. Η 

επανάληψη βοηθά το παιδί να επιβεβαιώσει τα ερεθίσματα που δέχεται από το περιβάλλον 

του (Yawkey & Evenson, 1977).  

 Τα παιδιά χρησιμοποιούν τις γνώσεις που διαθέτουν από τις προηγούμενες εμπειρίες 

τους και τις συνδυάζουν με τις νέες εμπειρίες που αποκτούν και τις χρησιμοποιούν σαν βάση 

για τη μελλοντική τους γνώση (Yawkey, &Evenson, 1977).  

 Όλες οι αυθόρμητες δραστηριότητες του μικρού παιδιού στην καθημερινότητα του 

παίρνουν τη μορφή παιχνιδιού. Για παράδειγμα όταν το παιδί παίζει με το σώμα του, καθώς 

και οι πρώτες φωνές και συλλαβές και τα πρώτα μουτζουρώματα του παιδιού στο χαρτί 

αποτελούν παιγνιώδης ενέργειες. Λόγω του αυθόρμητου χαρακτήρα και της απουσίας 

κάποιου ενήλικα το παιχνίδι τείνει να χαρακτηριστεί δραστηριότητα δευτερεύουσας 

σημασίας. 

 Η φύση του παιχνιδιού έχει πολλούς προσδιορισμούς και μερικές φορές οι διαφορές 

μεταξύ του τι θεωρείται παιχνίδι και τι όχι δεν είναι σαφείς. Η διαδικασία του παιχνιδιού και 

η ιδιότητα των παιδιών να παίζουν τους επιτρέπει αργότερα να αναπτύξουν πρωτοβουλίες 

στη ζωή τους και να είναι δεκτικά σε νέες εμπειρίες και ιδέες (Haiat et al, 2003).  

 Καθώς το παιχνίδι προκαλεί ευχαρίστηση στο παιδί, είναι επίσης και ένα μη 

συνειδητό μέσο με το οποίο το παιδί μαθαίνει να ξεχωρίζει τον εαυτό του από τους άλλους, 

να αυτοεπιβεβαιώνεται και να γνωρίζει ταυτόχρονα τον κόσμο. Επιπρόσθετα προσφέρει στο 

παιδί συναισθηματική σταθερότητα στα πρώτα χρόνια της ζωής του και το παιδί που παίζει 

διασκεδάζει, αναπτύσσει τη φαντασία, την εφευρετικότητα, την τόλμη και μαθαίνει να 

κερδίζει και να χάνει μέσα από αυτό. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:03:18 EEST - 34.220.209.173



47 

 

 Επιπρόσθετα αξίζει να αναφερθεί ότι με το παιχνίδι το παιδί αποζητά σιγά σιγά την 

επικοινωνία με το ευρύτερο περιβάλλον του. Η κοινωνικοποίησή του, που στην αρχή 

αποτελεί μια ανάγκη επαφής με τον άλλον εμφανίζεται σταδιακά με το παιχνίδι. Τα παιχνίδια 

που χρησιμοποιεί στην αρχή το παιδί αποτελούν μια ευκαιρία για άσκηση. Το παιχνίδι 

βρίσκεται στο επίκεντρο της παιδικής ηλικίας και μέσω αυτού το παιδί μεγαλώνει, ξεπερνά 

τις δυσκολίες του και αναπτύσσεται σταδιακά προς την εφηβεία και την ωρίμανσή του. 

 Το παιχνίδι αποτελεί ένα μείζον τρόπο συναισθηματικής ρύθμισης. Αυτός ο 

ρυθμιστικός ρόλος του παιχνιδιού εμφανίζεται σε πολύ νεαρά βρέφη που μέσω της 

κοινωνικής συμπεριφοράς του παιχνιδιού, επηρεάζουν τη σχέση μεταξύ γονέα, παιδιού και 

της συναισθηματική τους κατάσταση (Trevarthen & Aitken, 2001).  

 Ακόμα ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του παιχνιδιού είναι ότι αποτελεί ένα από τα 

πιο ισχυρά και αποτελεσματικά μέσα ελέγχου και μείωσης του θυμού, της έντασης, της 

απογοήτευσης, του αποπροσανατολισμού και της ανησυχίας που σχετίζονται με την έλλειψη 

ελέγχου και αυτοεκτίμησης. Υπάρχουν παιχνίδια που σχετίζονται με την παιδική ανάπτυξη 

καθώς και με την προσωπική εμπειρία του παιδιού και τα βοηθά να εκφράσουν τη φαντασία, 

την ανησυχία, το φόβο, το θυμό και την απογοήτευση. Τέτοια παιχνίδια είναι ο πυλός, οι 

δαχτυλομπογιές και η ζωγραφική με διάφορα υλικά (Haiat, Bar Mor & Shochat, 2003).  

 Εκτός από τη μεγάλη επιδεξιότητα για το παιχνίδι, το παιδί χρειάζεται και μια 

συναισθηματική αυτορρύθμιση για να μπορέσει να παίξει με τους συνομηλίκους του. 

Απαραίτητη είναι ακόμα η ικανότητα να σκέφτεται πριν ενεργήσει και να σέβεται τις 

απόψεις των συνομηλίκων του. Παράλληλα το παιχνίδι διέπεται από κανόνες, οι οποίοι όμως 

δημιουργούνται και από τα ίδια τα παιδιά αλλά και από τους ενήλικες. Τα παιδιά καθώς 

παίζουν δημιουργούν νέους κανόνες έπειτα από συνεννόηση μεταξύ τους και πολλές φορές 

αναιρούν τους συνηθισμένους κανόνες ενός παιχνιδιού (Yawkey & Evenson, 1977). 

4.6 Παιχνίδι και μάθηση 

 

 Το παιχνίδι όπως αναλύθηκε εκτενέστερα και παραπάνω αποτελεί ένα σημαντικό 

κομμάτι της παιδικής ηλικίας, αλλά και ένα απαραίτητο δικαίωμα που πρέπει να έχει κάθε 

παιδί, σύμφωνα και με το Άρθρο 31 της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού, όπως 

αναφέρεται και παραπάνω στα Δικαιώματα του Παιδιού. 

 Παράλληλα το παιχνίδι συνδέεται άρρηκτα και με την μάθηση και αποτελεί 

σημαντικό μέσο προώθησης αυτής για το παιδί. Ωστόσο οι δεξιότητες και τα οφέλη που 

αναπτύσσει το παιδί, διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος του παιχνιδιού και την 

αντίστοιχη δράση που αναπτύσσεται. Η μάθηση συνδέεται με βιολογικά, πνευματικά, 
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ψυχολογικά ή κοινωνικά κίνητρα του ατόμου και μέσα από την προσωπική εμπειρία και 

δράση οδηγεί προς την απόκτηση δεξιοτήτων, αντιλήψεων, πληροφοριών, εννοιών και 

διακρίσεων. Αν οι εμπειρίες και οι συνήθειες που αποκτήθηκαν από κάποιον είναι ωφέλιμες, 

η μάθηση είναι θετική, αντίθετα μετατρέπεται σε αρνητική (Κυριαζόπουλος, 1990). 

 Οι άνθρωποι γεννιούνται με μια έμφυτη ικανότητα να μάθουν και να αποκτήσουν 

γνώσεις καθ΄όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Ένας φυσικός τρόπος μάθησης και ανάπτυξης 

του ατόμου είναι και το παιχνίδι. Πέρα από την κυρίαρχη άποψη που επικρατεί για το 

παιχνίδι ως την καταλληλότερη μορφή μάθησης για το παιδί, είναι ευρέως αποδεκτό ότι η 

κατάλληλη δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο προσφέρει στα παιδιά 

ευκαιρίες συμμετοχής και καλλιέργεια δεξιοτήτων σε όλα τα είδη του παιχνιδιού ( 

συμβολικό, δραματικό, κινητικό, φανταστικό, κ.λπ.), συμβάλλει στην προώθηση και 

ανάπτυξη της μάθησης. Το παιχνίδι, όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι της παιδικής ηλικίας και είναι συνυφασμένο με την καθημερινή ζωή 

και διαδικασία ανάπτυξης των παιδιών. Όχι μόνο προσφέρει ευχαρίστηση και ψυχαγωγία στα 

παιδιά, αλλά παράλληλα συνδυάζει τις σχολικές γνώσεις με τα ενδιαφέροντα των παιδιών 

και αποτελεί σημαντικό αρωγό μάθησης και μέσο ανάπτυξης των βασικών τους ικανοτήτων 

(Michalopoulou & Grantza, 2014). 

 Παράλληλα, έχει υποστηριχθεί ότι το παιδί για να φτάσει στο τελικό στάδιο της 

μάθησης ακολουθεί τρεις διεργασίες. Αρχικά, παρατηρεί, έπειτα αποδέχεται τις νέες 

πληροφορίες που λαμβάνει, οι οποίες πολλές φορές έρχονται σε αντίφαση με τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις  του και τέλος το παιδί καλείται να αποδεχτεί την πρόκληση να 

συμμετάσχει στο παιχνίδι, ώστε να εξετάσει τις νέες πληροφορίες  που λαμβάνει μέσα από 

αυτό. 

 Όπως αναφέρουν και οι Αυγητίδου, Τζεκάκη & Τσάφος, (2016), το παιδί μέσα από το 

παιχνίδι αναπτύσσει πολλές πτυχές της ανάπτυξης του, όπως είναι η προσωπική, γνωστική, 

γλωσσική, σωματική και δημιουργική ανάπτυξη. Παράλληλα εξοικειώνεται και αποκτά 

θετική στάση στην διαδικασία της μάθησης, καθώς μέσα από οποιαδήποτε μορφή παιχνιδιού, 

αποκτά δεξιότητες, ακολουθεί μαθησιακές διαδικασίες και καταλήγει σε αποτελέσματα. 

Επίσης, τονίζεται η σπουδαιότητα του παιχνιδιού και η σύνδεση του με τη μάθηση. Το 

παιχνίδι και η μάθηση φαίνεται να προωθούν την συμμετοχή των παιδιών, την 

αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων , την νοηματοδότηση της δράσης, την ενίσχυση των 

προσωπικών κινήτρων, την σύνδεση των νέων εμπειριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις, τη 

δημιουργία διαφορετικών στρατηγικών και την δημιουργία κατάλληλων απαιτήσεων για 

κάθε περίσταση που προκύπτει, είτε από τον επιδιωκόμενο στόχο, που θέτει ο ίδιος ο 
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εκπαιδευτικός, είτε από τα παιδιά. Τέλος, τονίζεται πως καθοριστικό ρόλο κατέχει η 

αντίληψη του εκπαιδευτικού γύρω από την ανάπτυξη και την μάθηση του παιδιού. Ο 

Winnicott(2000), αναφέρει ότι το παιχνίδι αποτελεί και ένα είδος θεραπείας για το παιδί. 

Έτσι τόνισε, ότι καθήκον των ενηλίκων είναι η εξασφάλιση της ικανότητας των παιδιών να 

παίζουν, καθώς το παιχνίδι αποτελεί ψυχοθεραπεία και μέσο εκτόνωσης για το παιδί και 

εδραιώνει και την αναγνώριση του από την κοινωνία. Ακόμη, φαίνεται να θέτει το παιχνίδι 

ως μέσο με το οποίο ο άνθρωπος ανακαλύπτει τον εαυτό του. Μέσα από αυτό γίνεται πιο 

δημιουργικός και χρησιμοποιεί όλες τις πτυχές της προσωπικότητας του, ενισχύοντας με 

αυτό τον τρόπο την αναζήτηση του εαυτού του. Επίσης, το παιχνίδι συμβάλλει στην μείωση 

του εγωκεντρισμού του παιδιού, ο οποίος κυριαρχεί σε αυτή την ηλικία. Βοηθάει στην 

κατανόηση του ρόλου του, αλλά και των κανονισμών που διέπουν την κοινωνία. Όπως, 

χαρακτηριστικά αναφέρει και ο Ματσαγγούρας (1982), το παιχνίδι ωθεί το παιδί να υποδυθεί 

ρόλους, που αντικατοπτρίζουν την κοινωνία, αλλά για να συμβεί αυτό το παιδί πρέπει να 

μάθει πρώτα τον ρόλο του. 

 Επιπλέον, το παιδί που συμμετέχει σε οργανωμένα παιχνίδια εξοικειώνεται με 

εννοιολογικά συστήματα. Μέσα από απλά και διαχρονικά παιχνίδια, όπως είναι γιατροί και 

νοσοκόμες, μαμάδες και μπαμπάδες, αν και για μερικούς αποτελούν τυπικά, η σπουδαιότητα 

και η χρησιμότητα τους, είναι ιδιαίτερα καθοριστική για το παιδί. Τα παιδιά, μέσα από 

τέτοιου είδους παιχνίδια, αναπτύσσουν την αντίληψη τους για καταστάσεις της καθημερινής 

τους ζωής, αποδίδοντας τες με αναπαραστατικό τρόπο. Επιπλέον, μέσω του οργανωμένου 

παιχνιδιού, τα παιδιά φαίνεται να πραγματοποιούν συμβολικές μεταβολές σύμφωνα με την 

δική τους ανάγκη, κάτι το οποίο, όπως εξηγεί και η Αυγητίδου, τους παρέχει τόσο την 

αίσθηση του ελέγχου, όσο και της αυτονομίας, δημιουργώντας έτσι μια σχετική 

ανεξαρτητοποίηση από τους ενήλικες (Αυγητίδου, 2001). 

 Το παιχνίδι μέσα από την απλή εκμάθηση κανόνων, που εφαρμόζονται στα 

οργανωμένα παιχνίδια, ενισχύει τα παιδιά και τα βοηθά να διαμορφώσουν την κοινωνική 

τους ταυτότητα. Όπως αναφέρει και ο Πανταζής (2005, σελ 19): «Το παιδί όταν ασχολείται 

με τα παιχνίδια, ταυτίζεται ψυχικά και φυσικά με τη διαδικασία της εργασιακής και 

δημιουργικής ασχολίας» στην απόκτηση γνώσεων,επιτηδειοτήτων και συμπεριφορών , οι 

οποίες είναι σημαντικές για την εκπαίδευση (μόρφωση) του ανθρώπου.Ως ανώτερο επίπεδο 

μάθησης, χαρακτηρίζεται η «παιγνιώδη μάθηση», όπως αναφέρει και ο Πανταζής, (2004). Η 

μάθηση, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από το παιχνίδι, θεωρείται ως μια δοκιμαστική χρήση 

και εφαρμογή, μια μη ολοκληρωμένη προκαταρκτική μορφή της «κύριας μάθησης». Ο 
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Πανταζής (2005), παρουσιάζει τις σχέσεις του παιχνιδιού ως μορφή ζωής ή τέχνης με τη 

διαδικασία της μάθησης μέσα από μια τριπλή αλληλεπίδραση: α) για να μπορέσει να παίξει 

κάποιος πρέπει πρώτα να μάθει β) το παιχνίδι ενισχύει αυτό που έχει μάθει κάποιος και γ) η 

διαδικασία της μάθησης ολοκληρώνεται και διασφαλίζεται όταν αυτό που έχει μάθει 

κάποιος, μπορεί να αποδοθεί σε «μορφή παιχνιδιού». Ακόμη, φαίνεται πως τόσο οι γονείς 

όσο και οι παιδαγωγοί στοχεύουν στη συσχέτιση του παιχνιδιού με τη μάθηση, ώστε μέσα 

από το παιχνίδι τα παιδιά να αποκτήσουν κάποιο γνωστικό όφελος και γι’αυτό το λόγο 

δίνουν έμφαση στην ύπαρξη των παιχνιδιών-αντικειμένων μέσα στην τάξη. Πολλές φορές 

δίνονται στα παιδιά συγκεκριμένα αντικείμενα, τα οποία έχουν κατευθυνόμενη μάθηση. Από 

την άλλη,τα παιδιά παίζουν επειδή τα ίδια το επιθυμούν και με αυτό τον τρόπο καλύπτουν τις 

ανάγκες και τα ενδιαφέροντα τους. Βέβαια μέσα από αυτή τη διαδικασία, προκύπτει 

αναπόφευκτα και η μάθηση, αλλά όχι η μάθηση μέσω της προϋπάρχουσας γνώσης των 

ενηλίκων, αλλά η μάθηση μέσω της οπτικής των παιδιών. Μέσα από την διαδικασία του 

παιχνιδιού τα παιδιά επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους πραγματικότητα για τον 

κόσμο και τα αντικείμενα και όχι για την πραγματικότητα που τους προσφέρεται από τους 

ενήλικες (Πανταζής, 2005).  

 Ο Vygotsky (1967) αναφέρεται στο παιχνίδι, ξεκαθαρίζοντας πως το παιχνίδι δεν 

αποτελεί μια δραστηριότητα που απλώς προσφέρει χαρά στο παιδί, αλλά τονίζει ότι στην 

προσχολική ηλικία το παιχνίδι πολλές φορές αποτελεί μια διέξοδο στις ανεκπλήρωτες του 

επιθυμίες. Πιο συγκεκριμένα, επισημαίνει ότι δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που το παιδί 

επιθυμεί κάτι, το οποίο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Σε αυτήν την περίπτωση το παιδί 

συμβολίζει με διάφορες μορφές αυτό που θέλει. Προσπαθεί λοιπόν να διαχωρίσει το παιχνίδι 

από άλλες μορφές δραστηριότητες, αφού τονίζει πως το παιχνίδι αποτελεί μια φαντασιακή 

κατάσταση. Επιπρόσθετα, ο Πανταζής (2005, σελ. 21) αναφέρει ότι ακόμη και η πρώτη 

επαφή που έχει ένα παιδί με ένα υλικό έχει ως αποτέλεσμα την μάθηση ως σκοπό. Μέσα από 

αυτή τη διαδικασία γνωρίζει τους τρόπους που παίζεται το συγκεκριμένο παιχνίδι (παιχνίδια 

στρατηγικής) μέσω της ενεργητικής διαδικασίας (λειτουργικής) μάθησης. Επιπλέον, το 

παιχνίδι αναφέρεται ως μέσο ανάπτυξης της προσωπικότητας του παιδιού. Όπως αναφέρει 

και ο Πανταζής (2005), μέσω των παιχνιδιών με κανόνες τα παιδιά φανερώνουν τα 

προσωπικά τους βιώματα και αποκτούν δυναμική είτε λόγω των απρόβλεπτων γεγονότων 

που τους συμβαίνουν, είτε λόγω των προσδοκιών και αυτό πραγματοποιείται μέσω των 

έντονων και ξαφνικών αλλαγών που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού. 

Το παιδί ενώ παίζει αμφιταλαντεύεται ανάμεσα στον πραγματικό κόσμο και σε εκείνο του 

παιχνιδιού. Αυτό βέβαια είναι πιο ξεκάθαρο στο συμβολικό παιχνίδι, όπου το παιδί από τη 
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φύση του παιχνιδιού μπαίνει σε φανταστικούς ρόλους και ικανοποιεί τις διάφορες ανάγκες 

του. Τέλος, επισημαίνεται ότι όλα τα παιχνίδια, οποιασδήποτε μορφής, έχουν παιδαγωγική 

σημασία καθώς στοχεύουν στην μάθηση ή εμπερικλείουν μορφές μάθησης. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει και ο Πανταζής (2004, σελ.22): « Είναι υποχρέωση και σκοπός της 

καλής παιδαγωγικής του παιχνιδιού να αποκαλύψει την πολυμέρεια του παιχνιδιού. Για μια 

θεωρία παιχνιδιού ή για μια παιδαγωγική παιχνιδιού μπορεί πραγματικά να γίνει παραγωγικό 

(παράλληλα με τη συνειδητή μάθηση στην υπηρεσία του παιχνιδιού) μόνο εκείνο το είδος 

της ασυνείδητης μάθησης, το οποίο συμβαδίζει οπωσδήποτε με την προώθηση των 

παιχνιδιών».  

 Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών υποστηρίζει πως η ίδια τους η διδασκαλία δεν 

είναι σε θέση να επιφέρει την μάθηση με τον κατάλληλο τρόπο και με τον βαθμό που 

επιτυγχάνεται δια μέσω του παιχνιδιού. Πολλοί εκπαιδευτικοί, αναφορικά με το παιχνίδι 

καταδεικνύουν την σπουδαιότητα του και την σημαντική του συμβολή, καθώς το ίδιο 

χαρακτηρίζεται ως «όχημα» για την μάθηση (Αυγητίδου, 2001). Επίσης, οι μαθησιακές 

εμπειρίες που αποκτά το παιδί ξεκινούν από τα πρώτα χρόνια της ζωής του και κατά κύριο 

λόγο καθορίζονται από τα ερεθίσματα και τις ευκαιρίες που το ώθησαν στο παιχνίδι. Καθώς 

το παιδί και το παιχνίδι είναι δύο έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους, μέσα από το 

παιχνίδι ενεργοποιείται η δράση του παιδιού και η απόκτηση εμπειριών. Ακόμη, το παιδί 

ενθαρρύνεται να δράσει ενεργητικά, καθώς όσο παίζει νιώθει ασφάλεια, σιγουριά, 

συντροφικότητα, ομαδικό πνεύμα, σωματική και ψυχική ισορροπία. Έρχεται σε επαφή με το 

περιβάλλον που το περιβάλλει, το επεξεργάζεται και το εξερευνά, το ανακαλύπτει και 

παράλληλα μαθαίνει πως είναι να το αποδέχονται, αρχικά από τους ενήλικες, όπως η 

οικογένεια του και έπειτα και από τους συμμαθητές του, μέσα από το ομαδικό παιχνίδι. 

Επιπλέον, το παιδί έρχεται σε επαφή με την εναλλαγή των στιγμών, καθώς μέσα από την 

ενεργητική συμπεριφορά μεταβιβάζεται στην παθητική και από την ένταση της στιγμής 

επέρχεται η ηρεμία και η χαλάρωση μέσα από πιο ήπια παιχνίδια. Πρέπει να τονιστεί ότι 

κανένα παιχνίδι δεν μπορεί να χαρακτηριστεί άσκοπο, καθώς κατά τη διάρκεια του 

παιχνιδιού ότι κάνει το παιδί έχει σημασία, τόσο για την νοητική όσο και για την σωματική 

του ανάπτυξη. Επίσης ενισχύεται η κοινωνική μάθηση του παιδιού, καθώς έρχεται σε επαφή 

με συνομηλίκους του, αλληλεπιδρά με άλλα παιδιά και έτσι μαθαίνει να συνεργάζεται και να 

αποκτά ομαδικό πνεύμα, μέσα από τη συμμετοχή του στην ομάδα, ξεπερνώντας κάθε φόβο 

και ανασφάλεια που έχει. Η συμβολή του παιχνιδιού είναι ιδιαίτερα σημαντική και για ένα 

ακόμη λόγο, καθώς αποτελεί μέσο αυτοεκδίπλωσης του παιδιού. Με αυτό τον τρόπο δείχνει 

τις προτιμήσεις του, τις ικανότητες και τις ιδιαίτερες δεξιότητες που τυχόν έχει. Σε μεγάλο 
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βαθμό, το παιδί ικανοποιεί την ανάγκη για κίνηση μέσα από το παιχνίδι και τέλος στα 

ανταγωνιστικά παιχνίδια έρχεται αντιμέτωπο κάποιες φορές με την ήττα και μαθαίνει να την 

διαχειρίζεται σωστά, καθώς παρόλο που μπορεί να χάσει σε ένα παιχνίδι κάτι αποκομίζει από 

αυτό. Τέλος η Montessori (1964), θεωρούσε ότι το παιδί αναπτύσσεται μέσα από το παιχνίδι, 

μαθαίνει επενεργώντας πάνω στο άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον του, καθοδηγούμενο από 

τα λάθη και τις επιθυμίες του (όπως αναφέρεται στον Ματσαγγούρα, 1982). 

 Ύστερα από τα όσα αναφέρθηκαν εκτενέστερα παραπάνω για το παιχνίδι, 

ακουλουθεί μια αναλυτική περιγραφή των επιτραπεζίων παιχνιδιών, τα οφέλη που έχουν για 

το παιδί και ο ρόλος του εκπαιδευτικού για αυτά. Επίσης τονίζεται  ότι αποτελούν και μέσο 

μάθησης, κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε και στην παρούσα έρευνα, καθώς τα παιδιά μέσα από 

το επιτραπέζιο παιχνίδι, γνώρισαν διάφορα παιδιά με ετερότητα και τα δικαιώματα του 

παιδιού, παίζοντας, μαθαίνοντας αλλά παράλληλα αναπτύσσοντας και ευαισθητοποίηση 

απέναντι στο διαφορετικό. 

Κεφάλαιο 5ο - Επιτραπέζια παιχνίδια 

 

 Η παρούσα διπλωματική εργασία θα ασχοληθεί στο ερευνητικό της μέρος με την 

κατασκευή ενός  διαπολιτισμικού επιτραπέζιου παιχνιδιού για παιδιά προσχολικής ηλικίας. 

Έτσι κρίνεται απαραίτητο να γίνει μια αναφορά στα επιτραπέζια παιχνίδια (board games), τα 

χαρακτηριστικά τους και τα οφέλη που έχουν για τα ίδια τα παιδιά αλλά και για τους 

εκπαιδευτικούς τους. 

 Τα επιτραπέζια παιχνίδια έχουν μια μακρά και πλούσια παράδοση στην ψυχαγωγία 

και στην εκπαίδευση, καθώς υπήρξαν αρωγοί και των δύο σε ποικίλους αρχαίους 

πολιτισμούς. Οι ρίζες τους προέρχονται από χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία και η Νιγηρία. Τα 

επιτραπέζια παιχνίδια ανήκουν στην κατηγορία των παιχνιδιών με κανόνες. Έπειτα από 

εκτενέστερη αναζήτηση στην σχετική βιβλιογραφία διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει ένας 

συγκεκριμένος όρος για τα επιτραπέζια παιχνίδια, καθώς οι περισσότερες πληροφορίες για 

αυτά προέρχονται από το διαδίκτυο (ηλεκτρονικά φόρουμ, άρθρα ακαδημαϊκών περιοδικών, 

εκπαιδευτικές ιστοσελίδες, ηλεκτρονικά καταστήματα κτλ), (Rodilla, 2012). Ωστόσο 

διαπιστώθηκε ότι ο καλύτερος ορισμός για τα επιτραπέζια παιχνίδια εντοπίστηκε στην 

ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια (Wikipedia). Σύμφωνα με αυτή ως επιτραπέζιο παιχνίδι 

ορίζεται: «Κάθε παιχνίδι που παίζεται πάνω στο τραπέζι. Μπορούν να συμμετέχουν 2 ή 

περισσότερα άτομα και κύριος σκοπός είναι η διασκέδαση και, σε άλλες περιπτώσεις, η 
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αποκόμιση γνώσεων ή η νοητική άσκηση. Ο ανταγωνισμός που πολλές φορές υπάρχει είναι 

σημαντικό στοιχείο στην εξέλιξη του παιχνιδιού, ένας πιο γενικός όρος θα ήταν η ευγενής 

άμιλλα» (Wikipedia, 2018). 

 Όσον αφορά τα είδη των επιτραπέζιων παιχνιδιών μπορούν να διακριθούν σε 

κλασσικά και σύγχρονα. Τα κλασσικά επιτραπέζια παιχνίδια προέρχονται από την Αμερική 

και ονομάζονται «American». Χαρακτηριστικά παραδείγματα των Αμερικάνικων 

επιτραπέζιων παιχνιδιών είναι το Trivial Pursuit και η Monopoly. Τα σύγχρονα επιτραπέζια 

παιχνίδια προέρχονται από την Γερμανία και εμφανίστηκαν πριν από περίπου δεκαπέντε 

χρόνια. Ονομάζονται «European» ή «Eurogames». Η διαφορά ανάμεσα στις δύο κύριες 

κατηγορίες επιτραπέζιων παιχνιδιών είναι ο παράγοντας της τύχης. Η σχεδίαση των 

κλασσικών αμερικάνικων επιτραπέζιων παιχνιδιών βασίζεται στην τύχη. Πιο συγκεκριμένα 

οι παίχτες μετακινούν τα πιόνια τους πάνω στο ταμπλό και επιδιώκουν να φτάσουν στον 

τερματισμό του παιχνιδιού. Οι κινήσεις τους εξαρτώνται από τις τιμές που θα φέρει το ζάρι 

και δρουν αναλόγως με το κάθε κουτάκι του ταμπλό στο οποίο θα τύχουν, ενέργεια η οποία 

είναι προκαθορισμένη από τους κανόνες του επιτραπέζιου (Rodilla, 2012). 

5.1 Τα επιτραπέζια παιχνίδια ως μέσο μάθησης 

 

 Τα επιτραπέζια παιχνίδια αποτελούν ένα σημαντικό μέσο μάθησης με την παροχή 

πρακτικών και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, αλλά και γνώσης για άτομα όλων των ηλικιών 

γύρω από τα διάφορα θέματα. Τα καλά σχεδιασμένα επιτραπέζια παιχνίδια όχι μόνο 

δημιουργούν μια ελκυστική ατμόσφαιρα στους παίχτες, αλλά παράλληλα δημιουργούν και 

ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ο παίχτης θα επικεντρωθεί στο περιεχόμενο 

και θα εφαρμόσει την μάθηση. Το μαθησιακό περιεχόμενο αντικατοπτρίζεται στο ταμπλό 

του επιτραπέζιου το οποίο έχει σχεδιαστεί κατάλληλα. Τα στοιχεία του παιχνιδιού, οι 

συζητήσεις και η επίλυση προβλημάτων μεταξύ των παιχτών σχετικά με το περιεχόμενο του 

επιτραπέζιου αποτελούν δίαυλοι μάθησης. Επιπρόσθετα οι καλές ερωτήσεις, τα προβλήματα 

προς επίλυση και οι καταστάσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν επιτρέπουν στους παίχτες 

να σκέφτονται κριτικά και να εφαρμόζουν αυτά που μαθαίνουν. Τα αποτελεσματικά 

επιτραπέζια παιχνίδια χρησιμεύουν στην οργάνωση πληροφοριών οριοθετώντας ένα 

συγκεκριμένο εννοιολογικό πλαίσιο, παρέχοντας αναλογίες και μεταφορές για τη σύνδεση με 

τις νέες πληροφορίες. Μέσα από το παιχνίδι τα μέλη παίζουν σε ομάδες, συνεργάζονται και 

κανένας δεν διακρίνεται από τους άλλους επειδή δεν γνωρίζει κάποια απάντηση εφόσον όλοι 

μαθαίνουν και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Περαιτέρω οι ερωτήσεις σε επιτραπέζια 

παιχνίδια ενισχύουν την επαλήθευση της μάθησης, δηλαδή εάν ο παίχτης κατανόησε 
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βαθύτερα τη σημασία του παιχνιδιού.Τα επιτραπέζια παιχνίδια θεωρούνται ιδανικά για να 

προωθήσουν διαφορετικά στυλ μάθησης. Εκτός από την ανάπτυξη κριτικής σκέψης τα 

επιτραπέζια παιχνίδια συμβάλλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και 

διαπροσωπικών σχέσεων καθώς οι παίχτες δουλεύουν ομαδοσυνεργατικά για να απαντήσουν 

σε ερωτήσεις ή να επιλύσουν προβλήματα. Έτσι συνεργάζονται όλοι μαζί 

αποτελεσματικότερα για να φτάσουν στον επιθυμητό στόχο του παιχνιδιού. 

 Σύμφωνα με διάφορες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί έχει διαπιστωθεί ότι τα 

καλά σχεδιασμένα επιτραπέζια παιχνίδια ενισχύουν την μάθηση και τις κοινωνικές 

δεξιότητες και προωθούν την συνεργασία. Μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε ενήλικες 

για την αποτελεσματικότητα των επιτραπέζιων παιχνιδιών σχετικά με την απόκτηση 

γνώσεων σε σύγκριση με άλλες μεθόδους (π.χ. διάλεξη) αναφέρει ότι παίχτες παρουσίασαν 

θετικότερες επιδόσεις όταν έπαιξαν τα επιτραπέζια παιχνίδια. Επίσης η ορθή σχεδίαση των 

επιτραπέζιων παιχνιδιών όχι μόνο διαμορφώνει μια ελκυστική ατμόσφαιρα που κεντρίζει το 

ενδιαφέρον του παίχτη, αλλά και ένα ασφαλές περιβάλλον μέσα στο οποίο μπορούν να 

εφαρμόσουν τις γνώσεις τους μέσα από τη συνεργασία τους με τους συμπαίκτες τους 

(Treher, 2011).  

 Σύμφωνα με μια άλλη έρευνα που πραγματοποίησαν ο Castellar και οι συνεργάτες 

του (2014) σε φοιτητές, αξιοποίησαν στην μια πειραματική ομάδα ένα επιτραπέζιο εμπορικό 

παιχνίδι στο οποίο εμπλέκονται μαθηματικές έννοιες και δεξιότητες. Τα αποτελέσματα αυτής 

έδειξαν ότι μέσα από την αξιοποίηση του επιτραπέζιου ενισχύθηκαν θετικά μαθησιακά 

αποτελέσματα. 

 Οι Hergeth & Jones (2003) χρησιμοποίησαν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι για την 

εκπαίδευση στελεχών διαφήμισης και προώθησης προϊόντων. Το παιχνίδι αυτό είχε 

χαρακτηριστικά προσομοίωσης της διεύθυνσης επιχειρήσεων και ανταγωνισμού ανάμεσα 

στις επιχειρήσεις. Οι ερευνητές ανάμεσα στα θετικά αποτελέσματα της έρευνας διαπίστωσαν 

ότι οι εμπλεκόμενοι κατανόησαν τις επιλογές τους στην επιχείρηση και η εμπειρία τους 

αποτυπώθηκε στην μνήμη τους για μεγάλο χρονικό διάστημα.  

 Επίσης σε μια άλλη έρευνα που πραγματοποιήθηκε για ενήλικες σπουδαστές 

οικονομικών μέσα από την χρήση ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού διαπιστώθηκε ότι αυτό 

επέδρασε θετικά, καθώς τους δόθηκε η δυνατότητα να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους και οι 

παίχτες αντιλήφθηκαν τις επιδράσεις των ενεργειών τους σε ένα περιβάλλον που 

αντανακλούσε την πραγματικότητα. (Hergeth & Jones, 2003). 

 Μια ανεξάρτητη μελέτη της Vigil-Cruz και των συναδέλφων της (2005) σε ένα 

μεγάλο πανεπιστήμιο των βορειοανατολικών Η.Π.Α. ανέδειξε την επίδραση του παιχνιδιού 
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PHARM. Πρόκειται για ένα επιτραπέζιο παιχνίδι σχεδιασμένο ως εκπαιδευτικό εργαλείο για 

τους εργαζόμενους στον τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων. Οι Vigil-Cruz et. al. (2005) 

εξέτασαν την αποτελεσματικότητα της μάθησης, τη διατήρηση και τις προτιμήσεις των 

μαθητών για τρία εξάμηνα, συγκρίνοντας το επιτραπέζιο παιχνίδι με άλλες μεθόδους 

διδασκαλίας. Τα αποτελέσματα εκτιμούν ότι η επιτευχθείσα μετά την εκτέλεση του 

παιχνιδιού απόδοση του post-test ήταν σημαντικά υψηλότερη από τις μέσες βαθμολογίες που 

επιτεύχθηκαν, είτε μεσά από  διαλέξεις είτε από ανάθεση εργασιών. Το επιτραπέζιο παιχνίδι 

ταξινομήθηκε τακτικά από τους μαθητές ως το πιο αποτελεσματικό και το ευχάριστο τρόπο 

μάθησης. Οι επιδόσεις στις δοκιμασίες γνώσης και η μακροχρόνια διατήρηση αυξήθηκαν 

σημαντικά με το παιχνίδι, περισσότερο από άλλα εργαλεία διδασκαλίας που 

χρησιμοποιούνται (Treher, 2011). 

 Τo WiseMoney είναι ένα παιχνίδι για τη διδασκαλία και τη συμπλήρωση της βασικής 

χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης σε περιβάλλοντα ομάδας και τάξης. Η εφαρμογή του 

οδήγησε σε σημαντική αύξηση της ευαισθητοποίησης των μαθητών και της κατανόησης από 

τις αυτοαξιολογήσεις τους πριν και μετά. Το παιχνίδι καλύπτει τα ζητήματα διαχείρισης του 

χρήματος όπως τον προϋπολογισμό, την τραπεζική επένδυση, τη χρηματοδότηση και την 

πίστωση, την προστασία ταυτότητας και την οικονομική ευθύνη. Η έρευνα του παιχνιδιού με 

συμμετέχοντες άτομα ηλικίας 12 έως 24 ετών έδειξε ότι ακόμα και χωρίς πρόσθετα 

μαθήματα οι απαντήσεις πριν από την πραγματοποίηση του παιχνιδιού βελτιώθηκαν από 

55% σε 93%. Το εν λόγω επιτραπέζιο παιχνίδι αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο 

αξιολόγησης,που χρησιμοποιείται για να δείξει στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς, 

τους τομείς στους οποίους χρειάζονται πρόσθετη ενίσχυση και μάθηση. Οι συζητήσεις που 

συνέβησαν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού βοήθησαν τους μαθητές να σκέφτονται μέσω 

καταστάσεων, να αναλαμβάνουν κινδύνους και να δοκιμάζουν ιδέες. Οι παίκτες έμαθαν όχι 

μόνο μέσα από το παιχνίδι αλλά και από τους συμπαίχτες τους (Treher, 2011). 

 Επιπρόσθετα, αξίζει να επισημανθεί ότι στην παρούσα έρευνα, το διαπολιτισμικό 

επιτραπέζιο παιχνίδι που κατασκευάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας, ανήκει στα παιχνίδια 

των κανόνων και βασίστηκε εκτός από τις αρχές της διαπολιτισμικότητας, οι οποίες έχουν 

αναφερθεί εκτενώς παραπάνω και στην ομαδοσυνεργατική μάθηση, αναφορικά με τα 

επιτραπέζια παιχνίδια. Προωθεί τη συνεργασία ανάμεσα στα παιδιά και δημιουργεί ένα 

κλίμα αλληλεπίδρασης  και προβληματισμού, όπου τα παιδιά καλούνται να αντιμετωπίσουν 

μέσα από την συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων. Οι ερωτήσεις ανοικτού τύπου που 

χρησιμοποιούνται δεν περιορίζουν τις απαντήσεις των παιδιών, για την επιλογή μιας σωστής 

ή λανθασμένης απάντησης και βοηθούν τα παιδιά να εκφραστούν και να ανταλλάξουν τις 
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απόψεις και τις αντιλήψεις τους για την διαφορετικότητα. Μέσα από τον διάλογο κατά τη 

διάρκεια του παιχνιδιού, τα παιδιά αναθεωρούν τις απόψεις τους, οι οποίες στηρίζονται από 

στερεότυπα και γίνονται περισσότερο διαλλακτικά και θετικά σε θέματα που αφορούν την 

ετερότητα.  

 Σύμφωνα με τους Cohen (1994) και   Ματσαγγούρα (2004), η ομαδοσυνεργατική 

μάθηση ορίζεται ως μια μαθησιακή διαδικασία, κατά την οποία οι μαθητές συνεργάζονται 

από κοινού σε μικρές ομάδες και κάθε μαθητής συμμετέχει ενεργά στην ομαδική 

δραστηριότητα της τάξης, κάτι που συνέβη και στην παρούσα έρευνα μέσα από τις ομάδες 

των παιδιών που συμμετείχαν στο επιτραπέζιο παιχνίδι. Παράλληλα, οι μαθητές μπορούν να 

εργαστούν και χωρίς την άμεση παρέμβαση και καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. 

 Μέσα από την ομαδοσυνεργατική μάθηση τα παιδιά συνεργάζονται μεταξύ τους, 

αναπτύσσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, καλλιεργούν την κριτική τους σκέψη και 

την αμοιβαία εμπιστοσύνη και αλληλοσεβασμό στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας τους. 

Επιπλέον, συμβάλει στην αποδοχή της διαφορετικότητας των ατόμων που συνεργάζονται και 

συμπεριφέρονται ισότιμα, αφήνοντας στην κάθε είδους προκαταλήψεις και στερεότυπα που 

μπορεί να δημιουργηθούν και βελτιώνονται οι μεταξύ σχέσεις και συμπεριφορές των 

συμμετεχόντων(Κουτσελίνη, & Θεοφιλίδης, 2007; Webb, 2009). 

 Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Karami, Pakmehr & Aghil (2012) και  

Ματσαγγούρας (2004), μέσω της συνεργατικής μάθησης δημιουργούνται καταστάσεις 

προβληματισμού και επικοινωνίας, οι οποίες προωθούν την ανάπτυξη της γνωστικής, 

κοινωνικής και ηθικής αυτονομίας του ατόμου, αλλά και την ανάπτυξη συλλογικών 

πρακτικών και στάσεων. 

5.2 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στα επιτραπέζια παιχνίδια 

 

 Αναφερόμενοι στα επιτραπέζια παιχνίδια ως μαθησιακό εργαλείο και στις έρευνες 

που έχουν πραγματοποιηθεί σε μαθητές, φοιτητές  ακόμα και ενήλικες, είναι αδιαμφισβήτητο 

πως αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα ώστε όχι μόνο να διδάξουν και να 

παρέχουν γνώσεις στα παιδιά, αλλά και να διαμορφώσουν κατάλληλα την προσωπικότητά 

τους και να συμβάλλουν στην καλλιέργεια και στην απόκτηση δεξιοτήτων. Καταλυτικό ρόλο 

σε αυτό παίζουν οι εκάστοτε εκπαιδευτικοί. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού θεωρείται 

σημαντικός, καθώς αποτελεί αρωγός για την ανάπτυξη κοινωνικών, συναισθηματικών, 

γνωστικών και γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών. Ο εκπαιδευτικός ως συμμέτοχος στην 

ενσωμάτωση του παιχνιδιού στην διδακτική πράξη, οφείλει να λειτουργεί ως εμψυχωτής και 

όποτε κρίνεται απαραίτητο να παρεμβαίνει και να βοηθά τα παιδιά (Γερμανός, 2004). Πιο 
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συγκεκριμένα οφείλει να δημιουργεί ευκαιρίες μάθησης, οι οποίες προσαρμόζονται στις 

ανάγκες, τις ιδέες και τις εμπειρίες των μαθητών. Ο εμπλεκόμενος εκπαιδευτικός (engaged 

teacher) συνδιαλέγεται με τους μαθητές του και τους θέτει ερωτήματα, ώστε να προκαλέσει 

τον προβληματισμό τους, να εμπλουτίσει την μάθηση μέσα από προτεινόμενα σενάρια ή να 

εισάγει ιδέες που βασίζονται στα μαθησιακά αντικείμενα. Ταυτόχρονα παροτρύνει τους 

μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στην σχεδίαση με διάφορα υλικά και αντικείμενα τα οποία 

τους τα παρέχει ο ίδιος. Κατά την ανακάλυψη ιδεών με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού οι 

μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν διάφορα εργαλεία και υλικά, όπως μαγνήτες, 

μικροσκόπιο κ.α. Στόχος του εκπαιδευτικού αποτελεί η κινητοποίηση της σκέψης των 

μαθητών μέσα από προτεινόμενες αλλαγές ρόλων για αποτελεσματικότερη μάθηση, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις ικανότητες της κάθε ομάδας, που συντελεί 

στην δημιουργία και την εφαρμογή του επιτραπέζιου παιχνιδιού (Queensland Kindergarten 

Learning Guideline, 2010). Τέλος τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές δεν πρέπει να 

ξεχνάνε ότι οι εμπειρίες που αποκτώνται μέσω του παιχνιδιού προσφέρουν διασκέδαση, η 

οποία είναι και ο πρωταρχικός στόχος κάθε επιτραπέζιου παιχνιδιού (Brathwaite & 

Schreiber, 2009). 

5.3 Οφέλη επιτραπέζιων παιχνιδιών 

 

 Τα επιτραπέζια παιχνίδια έχουν σημαντικά οφέλη τόσο για τα παιδιά όσο και για τους 

εκπαιδευτικούς. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα τους είναι η προώθηση συνεργασίας και η 

ενεργητική μάθηση. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο Pausewang (1997), το παιχνίδι 

αποτελεί τη βέλτιστη πρακτική της μάθησης. Τα επιτραπέζια παιχνίδια ενεργοποιούν τους 

εκπαιδευόμενους στην μαθησιακή διαδικασία, καθώς κινητοποιούνται όλες οι δεξιότητές 

τους. Επιπρόσθετα τα παιχνίδια αυτά εμπεριέχουν το στοιχείο του ανταγωνισμού το οποίο 

ενισχύει την παροχή κινήτρου στους παίχτες του. Μέσω της προώθησης της ενεργητικής 

συμπεριφοράς του εμπλεκόμενου τα επιτραπέζια παιχνίδια λόγω του διαδραστικού τους 

περιεχομένου αποφέρουν θετικά αποτελέσματα στην κοινωνικοποίηση των παιδιών. Μέσα 

από την ανατροφοδότηση του παιχνιδιού με βάση το σχεδιασμό του και το αντικείμενο του 

ενδυναμώνεται η διαδικασία της μάθησης (Peter, 2010). 

 Όπως αναφέρει η Rodilla (2012) τα εκπαιδευτικά παιχνίδια έχουν πολλαπλασιαστεί 

τα τελευταία είκοσι χρόνια. Αποτελούν προϊόντα ψυχαγωγίας καθώς εστιάζουν γενικότερα 

στην ανάπτυξη αλλά και ειδικότερα στην ενίσχυση συγκεκριμένων ικανοτήτων. Επίσης όπως 

αναφέρει και ο Resnick (2004), οι σχεδιαστές και οι εκπαιδευτικοί που κάνουν εκπαιδευτικά 

παιχνίδια προσπαθούν να κάνουν τα πράγματα εύκολα για τα παιδιά, θεωρώντας ότι 
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προσελκύονται από πράγματα που είναι εύκολο να γίνουν, ενώ οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι 

έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την «σκληρή διασκέδαση», η οποία συνδέεται με 

δραστηριότητες οι οποίες έχουν μεγάλο βαθμό δυσκολίας, αλλά ταυτόχρονα ταυτίζονται με 

τα ενδιαφέροντά τους, τους δίνουν κίνητρα και διαφέρουν από τις καθημερινές τους 

δραστηριότητες.  

 Η χρήση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών στην μαθησιακή διαδικασία είναι ωφέλιμη 

τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς. Πιο συγκεκριμένα τα οφέλη των 

επιτραπέζιων παιχνιδιών για τους μαθητές συνοψίζονται ως: 

 Παροχή πλούσιων ευκαιριών μάθησης και  βελτίωση των μαθησιακών τους 

τρόπων 

 Η σύνδεση με καταστάσεις της πραγματικής τους ζωής 

 Η ενθάρρυνση της χρήσης αυθεντικών υλικών 

 Ενίσχυση των κινήτρων τους μέσα από ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο 

 Η καλλιέργεια της δημιουργικότητας 

 Η έκφραση θετικών και αρνητικών συναισθημάτων 

 Η ικανοποίηση αισθημάτων ανταγωνισμού 

 Η αποβολή του άγχους (Rodilla, 2012) 

 Εκτός από τα παιδιά τα επιτραπέζια παιχνίδια έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα και 

για τους εκπαιδευτικούς, όπως συνοψίζονται παρακάτω: 

 Η παρότρυνση για την συμμετοχή των εκπαιδευομένων με θετικά και 

παραγωγικά αποτελέσματα 

 Ενίσχυση του κινήτρου των μαθητών 

 Πρόκληση ενδιαφέροντος  

 Προσαρμογή των μαθητών σε μια σειρά εννοιών όπως σχολικό περιβάλλον, 

ανάγκες και μέγεθος της τάξης,μεικτά περιβάλλοντα μάθησης κ.α. 

 Βελτίωση της διδακτικής πρακτικής 

 Παροχή ανατροφοδότησης από τους μαθητές 

 Παραμέρηση συνηθισμένων διδακτικών πρακτικών 

 Μετατόπιση της εστίασης από τον εκπαιδευτικό στους μαθητές 

 Διασταύρωση του χάσματος γενεών μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών 

 Εισαγωγή πολιτιστικών αξιών 

 Εκτός από τα παραπάνω οφέλη για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς υπάρχουν 

και άλλα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα επιτραπέζια παιχνίδια και είναι άξια αναφοράς. 
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Ένα από αυτά είναι ότι τα επιτραπέζια παιχνίδια δημιουργούν αξίε όπως η υπομονή και η 

διπλωματία, όπως σε πολλά παιχνίδια στα οποία οι παίχτες πρέπει να κάνουν συμφωνίες για 

να πείσουν τους εταίρους τους, να επεξεργαστούν σχέδια ή να διαπραγματευτούν μεταξύ 

τους. Όπως υποστηρίζει ο Ersöz (2000), ενθαρρύνουν την συνεργασία, δημιουργούν ομαδικό 

πνεύμα και σεβασμό, όπως όταν οι μαθητές σέβονται την διατήρηση σειράς προτεραιότητας 

στο επιτραπέζιο. 

 Επίσης τα επιτραπέζια παιχνίδια βελτιώνουν την προσοχή των μαθητών και τους 

βοηθούν να λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις και να παίρνουν ρίσκα. Όπως αναφέρει και η  

B. Holm Sørensen (2007), είναι σημαντικό οι μαθητές να μπορούν να δράσουν σε παιχνίδια, 

όταν η ολοκλήρωση του παιχνιδιού εξαρτάται από τις ενέργειες, τις στρατηγικές, τις επιλογές 

και τις αποφάσεις τους. Ο ισχυρισμός της υποδηλώνει πως τα επιτραπέζια παιχνίδια 

διδάσκουν με διαρκή τρόπο. Εφόσον οι μαθητές διασκεδάζουν ενώ μαθαίνουν, θα θυμούνται 

τις γνώσεις που λαμβάνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τον Lee Su Kim 

(1995) αυτό συμβαίνει επειδή δημιουργούν περιεχόμενο για χρήση της γλώσσας  και 

βελτιώνουν την γλωσσική τους ικανότητα καθώς μέσω αυτών παρέχεται γλωσσική πρακτική 

μέσα από ποίκιλες δεξιότητες όπως η ομιλία, το γράψιμο, η ακρόαση και η ανάγνωση. 

 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω οφέλη των επιτραπέζιων παιχνιδιών που 

αναφέρθηκαν εκτενέστερα αξίζει να αναφερθούν και οι έξι κατηγορίες δεξιοτήτων 

νοημοσύνης (Multiple Intelligences) του Gardner (1999). Αυτές οι δεξιότητες αναπτύσσονται 

από τους μαθητές που εμπλέκονται ενεργά κατά την διάρκεια των επιτραπέζιων παιχνιδιών. 

Είναι σύνηθες το φαινόμενο ένα επιτραπέζιο παιχνίδι να συνδυάζει και τις έξι κατηγορίες 

δεξιοτήτων που αναπτύσσουν τα παιδιά. Ο Lee Su Kim (1995), εξέτασε περαιτέρω τις 

δεξιότητες νοημοσύνης του Gardner,οι οποίες είναι οι εξής:  

 Spatial: Τα επιτραπέζια παιχνίδια κυρίως αυτά που περιέχουν σχεδίαση και 

αντιστοίχιση βελτιώνουν τον συντονισμό χεριού-ματιού, καθώς οι μαθητές 

αναγνωρίζουν τα γράμματα, τα χρώματα και τους αριθμούς μέσω της οπτικής 

τους αντίληψης. 

 Logical: Καλλιεργούνται οι γνωστικές δεξιότητες, καθώς οι μαθητές 

αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη, εκφράζουν τους συλλογισμούς τους 

και επιλύουν προβλήματα. 

 Mathematical: Τα επιτραπέζια παιχνίδια που εμπεριέχουν υπολογισμούς, 

ομαδοποίηση και καταμέτρηση προάγουν την μαθηματική συνείδηση στους 

παίχτες. 
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 Intrapersonal: Ένα από τα σημαντικότερα οφέλη των επιτραπέζιων παιχνιδιών 

είναι η ανάδειξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Μέσω αυτών δημιουργείται ένα 

κλίμα αλληλεπίδρασης μέσω του οποίου οι μαθητές αποκτούν εμπειρίες, που 

θα τους είναι χρήσιμες για την μελλοντική τους επαγγελματική πορεία και την 

διαχείριση και επίλυση προβλημάτων της καθημερινής τους ζωής. Παράλληλα 

οι εκπαιδευόμενοι επισυνάπτουν φιλικές σχέσεις, επικοινωνούν και 

μοιράζονται τα ενδιαφέροντά τους με τους άλλους συμμετέχοντες. 

 Interpersonal: Οι μαθητές αναπτύσσουν μια κοινωνικά αποδεκτή 

προσωπικότητα και γίνονται πιο ώριμοι, καθώς μέσα από το παιχνίδι μπορεί 

να αποτύχουν, μαθαίνουν να αγωνίζονται και να έχουν υπομονή και επιμονή. 

 Musical and Bodily Kinesthetic: Τα περισσότερα επιτραπέζια παιχνίδια 

περιλαμβάνουν την κίνηση, καθώς οι παίχτες ρίχνουν το ζάρι, μετακινούν τα 

πιόνια στις διάφορες θέσεις του ταμπλό, ανακατεύουν τις κάρτες, 

ζωγραφίζουν και τοποθετούν τα ανάλογα αντικείμενα στις θέσεις τους. 

Επίσης οι εκπαιδευόμενοι εκφράζονται μέσα από χειρονομίες κατά την 

διάρκεια του παιχνιδιού οι οποίες είναι υψίστης σημασίας για την ολόπλευρη 

ανάπτυξή τους (Rodilla, 2012). 
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Κεφάλαιο 6ο - Ερευνητικό μέρος 

6.1 Σκοπός, στόχοι έρευνας και ερευνητικό ερώτημα 

 

 Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης τον σχεδιασμό 

και την εφαρμογή ενός διαπολιτισμικού επιτραπέζιου παιχνιδιού σε παιδιά προσχολικής 

ηλικίας, το οποίο στοχεύει στην προώθηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Λόγω των 

περιορισμένωνβιβλιογραφικών πηγών, αλλά και της έλλειψης  ερευνών αναφορικά με την 

αξιοποίηση διαπολιτισμικού εκπαιδευτικού υλικού στην σχολική τάξη, προκύπτει η ανάγκη 

μελέτης των αντιλήψεων και των αντιδράσεων των παιδιών σε θέματα ετερότητας, μέσα από 

την συμμετοχή τους σε επιτραπέζια διαπολιτισμικά παιχνίδια. Το ερευνητικό ερώτημα της 

παρούσας έρευνας προκύπτει ως εξής: 

 Ποιες είναι οι κυρίαρχες αντιλήψεις και αντιδράσεις των παιδιών προσχολικής 

ηλικίας σε θέματα ετερότητας και γνωριμίας με τα δικαιώματα του παιδιού μέσα από 

την εφαρμογή ενός διαπολιτισμικού επιτραπέζιου παιχνιδιού; 

Με βάση το παραπάνω ερευνητικό ερώτημα προκύπτουν και οι επιμέρους στόχοι της 

έρευνας, που είναι οι εξής: 

1. Να κατασκευαστεί ένα διαπολιτισμικό επιτραπέζιο παιχνίδι που να προωθεί της αρχές 

της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της γνωριμίας των παιδιών με τα δικαιώματα 

του παιδιού. 

2. Να διερευνηθούν οι αντιδράσεις των παιδιών και οι κυρίαρχες αντιλήψεις τους για 

παιδιά με ετερότητα και μέσα από παιγνιώδη τρόπο από την συμμετοχή τους στο 

επιτραπέζιο παιχνίδι, να γνωρίσουν και τα δικαιώματα του παιδιού. 

6.2 Συμμετέχοντες 

 

 Το ερευνητικό δείγμα αποτελούνταν από 29 παιδιά( Ν=29), προσχολικής ηλικίας από 

5 έως 6 ετών, τα οποία ήταν νήπια από 3 δημόσια νηπιαγωγεία του Νομού Μαγνησίας. Στο 

2ο Oλοήμερο Νηπιαγωγείο Άλλης Μεριάς τα 4 ήταν κορίτσια και τα 5 αγόρια, στο 22ο 

Νηπιαγωγείου Βόλου τα 6 ήταν κορίτσια και τα 5 αγόρια και στο 1ο Νηπιαγωγείο Βόλου τα 

4 ήταν κορίτσια και τα 5 αγόρια. Το δείγμα επιλέχθηκε ύστερα από συνεννόηση με τον 

επιβλέποντα καθηγητή μου, με τον οποίο είχαμε συμφωνήσει ότι χρειάζονται νήπια από 3 

διαφορετικά νηπιαγωγεία του Βόλου. Οι γονείς ενημερώθηκαν για τη συμμετοχή των 

παιδιών τους στην ερευνητική διαδικασία και έδωσαν την συγκατάθεση τους. 
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6.3 Μεθοδολογία 

6.3.1 Εργαλεία 

 

 Η παρούσα έρευνα ανήκει στις ποιοτικές έρευνες και οι συμμετέχοντες της έρευνας, 

δηλαδή τα παιδιά προσχολικής ηλικίας που συμμετείχαν στην έρευνα αποτελούν τις ομάδες 

εστίασης (focus group). Στην συγκεκριμένη έρευνα προτιμήθηκε η χρήση της ποιοτικής 

προσέγγισης όχι μόνο γιατί απευθύνεται σε νήπια, αλλά γιατί σύμφωνα και με τους Denzin & 

Lincon, (2005), η ποιοτική έρευνα είναι μια πλαισιοθετημένη δραστηριότητα (situated 

activity), η οποία τοποθετεί τον παρατηρητή στον κόσμο. Αυτή συνίσταται σε ένα σύνολο 

ερμηνευτικών και υλικών πρακτικών, οι οποίες κάνουν τον κόσμο ορατό. Αυτές οι πρακτικές 

ουσιαστικά μετασχηματίζουν τον κόσμο και τον μετατρέπουν σε μια σειρά από 

αναπαραστάσεις του εαυτού. Σε αυτό το επίπεδο, η ποιοτική έρευνα περιλαμβάνει μια 

ερμηνευτική, νατουραλιστική προσέγγιση στον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι οι ποιοτικοί 

ερευνητές μελετούν τα πράγματα στο φυσικό τους πλαίσιο, επιχειρώντας να δώσουν νόημα ή 

να ερμηνεύσουν τα φαινόμενα με όρους των νοημάτων που οι άνθρωποι δίνουν σε αυτά. 

Έτσι επειδή και εδώ θέλαμε να διερευνήσουμε τις αντιλήψεις και τις αντιδράσεις των 

παιδιών, αλλά και το πώς ερμηνεύουν και τι νόημα δίνουν αναφορικά με την ετερότητα και 

τα δικαιώματα του παιδιού χρησιμοποιήσαμε την ποιοτική προσέγγιση. 

 Οι ομάδες εστίασης αποτελούν μια ερευνητική μέθοδο παραγωγής πλούσιων 

ποιοτικών δεδομένων, μέσα από μια διαδικασία διάδρασης των συμμετεχόντων στην ομάδα 

και για μία καθορισμένη περιοχή ερευνητικού ενδιαφέροντος.Η μέθοδος των ομάδων 

εστίασης αφορά «μια προσεκτικά οργανωμένη συζήτηση, η οποία είναι σχεδιασμένη να 

αντλεί αντιλήψεις και πεποιθήσεις σε ένα καθορισμένο ερευνητικό θέμα, μέσα σε ένα 

επιτρεπτικό, μη απειλητικό περιβάλλον». Επιπρόσθετα, η συγκεκριμένη μέθοδος προσφέρει 

τη δυνατότητα πρόσβασης στους τρόπους με τους οποίους σκέφτονται οι άνθρωποι ή στο 

γιατί σκέφτονται όπως σκέφτονται. Ουσιαστικά, «ένας τρόπος να ακούς τους ανθρώπους και 

να μαθαίνεις από αυτούς». Οι ομάδες εστίασης δεν είναι μια ομαδική συνέντευξη με έναν 

συνεντευκτή ο οποίος θέτει ερωτήσεις και οι ερωτώμενοι απλώς απαντούν σε αυτές, αλλά 

πρόκειται για ομαδική συζήτηση στην οποία οι συμμετέχοντες καλούνται να μιλήσουν 

μεταξύ τους για ένα συγκεκριμένο θέμα, μέσα από μια διαδικασία αλληλεπίδρασης η οποία 

μπορεί να είναι «κάθετη», δηλαδή αλληλεπίδραση μεταξύ του ερευνητή και των 

συμμετεχόντων, αλλά κυρίως είναι «οριζόντια αλληλεπίδραση» μεταξύ των μελών της 

ομάδας. Η διάδραση μεταξύ των μελών της ομάδας έχει ως αποτέλεσμα την επιρροή των 

ερευνητών στη διαδικασία να είναι μικρότερη και να δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα στις 
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απαντήσεις των συμμετεχόντων . Τα δεδομένα τα οποία παράγονται στο πλαίσιο των focus 

groups φέρνουν τους ερευνητές αντιμέτωπους με την πολυεπίπεδη και δυναμική φύση της 

ανθρώπινης αντίληψης, καθώς και τη ρευστότητα, τις αντιθέσεις και την πολυφωνία των 

απόψεων, των συναισθημάτων και των εμπειριών των ερωτώμενων (Ιωσηφίδης, 2003). 

 Για τη διερεύνηση των αντιλήψεων των νηπίων για τα παιδιά με ετερότητα, αλλά και 

για τα δικαιώματα του παιδιού, εφαρμόστηκε ο συνδυασμός δυο ποιοτικών τεχνικών, αυτών  

της ημι-δομημένης συνέντευξης (οι συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν ομαδικές) 

και της παρατήρησης. Πραγματοποιήθηκε μια ομαδική συνέντευξη με τα παιδιά του κάθε 

Νηπιαγωγείου πριν το παιχνίδι και μια μετά , οι οποίες μαγνητοφωνήθηκαν, όπως και τα 

σχόλια των παιδιών κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Τα παιδιά αλλά και η νηπιαγωγός της 

κάθε τάξης ενημερώθηκαν για την ύπαρξη του μαγνητοφώνου και το λόγο χρήσης του. 

Σύμφωνα και με τον Robson (2007), αυτός ο τύπος συνέντευξης χρησιμοποιείται ευρέως στα 

ευέλικτα ποιοτικά σχέδια και είναι η καταλληλότερη μέθοδος, στα πλαίσια προκαταρκτικών 

μελετών προκειμένου να εντοπιστούν τα κύρια θέματα του υπό μελέτη φαινομένου. Επίσης 

είναι χρήσιμη σε πιλοτικές μελέτες που αποσκοπούν να μελετήσουν τον τρόπο με τον οποίο 

οι άνθρωποι εκφράζουν και διατυπώνουν τις απόψεις και στάσεις τους για θέματα που τους 

αφορούν (καθώς παρέχει μεγαλύτερη ελευθερία). 

 Επίσης, στην ημι-δομημένη συνέντευξη δίνεται ιδιαίτερη σημασία στο να υπάρξει η 

ανάλογη ελευθερία στον ερωτώμενο, ώστε να περιγράψει ελεύθερα τις εμπειρίες του και να 

αναπτύξει τα θέματα όπως εκείνος έκρινε σκόπιμο. Η ημι-δομημένη συνέντευξη αποτελεί 

τον τύπο της συνέντευξης που βρίσκεται ανάμεσα στην απόλυτη ελευθερία της συνέντευξης 

σε βάθος και της δομημένης συνέντευξης, ανάμεσα δηλαδή στην ύπαρξη ενός γενικού 

σχεδίου με «χαλαρές ερωτήσεις» και σε έναν τύπο συνέντευξης στον οποίο τα πάντα είναι 

αυστηρά καθορισμένα, με ακριβή εκτέλεση του σχεδίου της συνέντευξης σειράς των 

ερωτήσεων ή ακόμη και του τόνου της φωνής του συνεντευκτή (Κυριαζής, 2001). 

 Σύμφωνα και με τον Denscombre (2003), η χρήση της ημι-δομημένης συνέντευξης, η 

οποία χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα, θεωρείται η πιο κατάλληλη μέθοδος για την 

επίτευξη των ερευνητικών στόχων και προτείνεται για τη διερεύνηση σε βάθος των 

συναισθημάτων, των στάσεων και των απόψεων των συμμετεχόντων, που στην προκειμένη 

περίπτωση είναι νήπια, σχετικά με πιο ευαίσθητα και προσωπικά θέματα, όπως είναι η 

διαφορετικότητα και τα δικαιώματα του παιδιού. 
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 Ακόμη, μέσω της συνέντευξης δημιουργείται μια πιο προσωπική επαφή ανάμεσα 

στην ερευνήτρια και  τους συμμετέχοντες της έρευνας, καθώς στην παρούσα έρευνα τα 

παιδιά νιώθουν πιο ανοιχτά, οικεία και ελεύθερα να διατυπώσουν τις απόψεις και τις ιδέες 

του και να εκφραστούν. Αλλά υπάρχει και η δυνατότητα να γίνονται οι απαραίτητες 

διευκρινήσεις, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο και αναδιατύπωσης των ερωτήσεων (ανοιχτού 

και κλειστού τύπου), όταν τα παιδιά δεν κατανοούν ή μπερδεύονται με κάποια ερώτηση. 

 Επίσης, εκτός από την ημι-δομημένη συνέντευξη, χρησιμοποιήθηκε και η τεχνική της 

συμμετοχικής παρατήρησης της ερευνήτριας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο Robson 

(2007), ένα βασικό χαρακτηριστικό της συμμετοχικής παρατήρησης, ως μεθοδολογικό 

εργαλείο, είναι ότι ο παρατηρητής προσπαθεί να γίνει κατά κάποιο τρόπο μέλος της υπό 

παρατήρησης ομάδας. Αυτό σημαίνει ότι μέσω της συμμετοχικής παρατήρησης, συμμετέχει 

και ο ίδιος ο ερευνητής όχι μόνο ως φυσική παρουσία και μοίρασμα των εμπειριών της ζωής 

του, αλλά επίσης και την είσοδο του στον κοινωνικό και «συμβολικό» κόσμο των 

συμμετεχόντων μέσω της εκμάθησης των συνηθειών τους και των κοινωνικών τους 

συμβάσεων, της χρήσης της γλώσσας τους και της μη λεκτικής επικοινωνίας που 

χρησιμοποιούν. Με λίγα λόγια, μέσα από την συμμετοχική παρατήρηση ο ερευνητής μπορεί 

να παρατηρεί τις αλληλεπιδράσεις των συμμετεχόντων της έρευνας και να βγάζει κάποια 

σημαντικά συμπεράσματα για τα νοήματα που προκύπτουν από αυτές.  

6.4 Διαδικασία 

6.4.1 Κατασκευή επιτραπέζιου παιχνιδιού «Έχω Δικαίωμα» 

 

 Ως μέσο διερεύνησης των γνώσεων των νηπίων που συμμετείχαν στην έρευνα, 

επιλέχθηκε η αξιοποίηση ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού. Οι λόγοι επιλογής του 

συγκεκριμένου τύπου παιχνιδιού ποικίλουν. Αξίζει να τονιστεί ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί 

αντίστοιχη έρευνα σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και με ερευνητικό μέσο το επιτραπέζιο 

παιχνίδι, παρόλο που οι μαθητές προσχολικής ηλικίας είναι εξοικειωμένοι με τα επιτραπέζια 

παιχνίδια. Επίσης περιορισμένες είναι οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί για τα παιδιά 

με ετερότητα και για τα δικαιώματα του παιδιού σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.  

 Τα επιτραπέζια παιχνίδια αποτελούν δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου που 

επιφέρουν στους εμπλεκομένους συναισθήματα χαράς και διασκέδασης. Αν και τα τελευταία 

χρόνια παρατηρείται μία αύξηση του ερευνητικού ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση 

ψηφιακών κυρίως παιχνιδιών, ελάχιστες είναι οι προσπάθειες μελέτης του επιτραπέζιου 

παιχνιδιού ως μέσου για την επίτευξη μαθησιακών στόχων γενικότερα και ειδικότερα στο 
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γνωστικό αντικείμενο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (Crawford, 1997). Θελήσαμε, 

λοιπόν, να απαντήσουμε σε αυτόν τον προβληματισμό μελετώντας αν η αξιοποίηση ενός 

εκπαιδευτικού επιτραπέζιου παιχνιδιού στη διδασκαλία μπορεί να επιφέρει θετικότερα 

μαθησιακά αποτελέσματα, αλλά και αυξημένη κινητοποίηση στους μαθητές προσχολικής 

εκπαίδευσης σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού και τα παιδιά με ετερότητα. 

 Για τις ανάγκες της έρευνας κατασκευάστηκε το επιτραπέζιο παιχνίδι «Έχω 

Δικαίωμα». Το προαναφερθέν επιτραπέζιο παιχνίδι μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο 

εκπαιδευτικό υλικό μέσα στην τάξη, ως συμπληρωματικό υλικό της διδασκαλίας στο 

νηπιαγωγείο για την προώθηση των αρχών της διαπολιτισμικότητας, αλλά και των 

δικαιωμάτων του παιδιού γενικότερα. Για την κατασκευή του συγκεκριμένου παιχνιδιού 

στηριχθήκαμε στην θεωρία της συνεργατικής μάθησης, στις αρχές και τους στόχους  της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, στα κριτήρια αξιολόγησης  διαπολιτισμικού υλικού και στα 

χαρακτηριστικά των επιτραπέζιων παιχνιδιών. Ειδικότερα, κατά τον σχεδιασμό του 

παιχνιδιού τα στοιχεία που λάβαμε υπόψη και τα οποία η βιβλιογραφία προτείνει είναι: (α) η 

ύπαρξη σαφών κανόνων και στόχων (β) η ύπαρξη προκλήσεων (γ) διαβάθμιση στο επίπεδο 

δυσκολίας των προκλήσεων, (δ) ενεργητική συμμετοχή των παιχτών, (ε) άμεση και 

εποικοδομητική ανατροφοδότηση και (στ) το στοιχείο της τύχης. Το παιγνιώδες πλαίσιο 

προσπαθήσαμε να είναι προσαρμοσμένο στις υπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες των 

μαθητών ώστε να κινητοποιεί την περιέργεια και την φαντασία τους χωρίς να είναι πολύ 

δύσκολο και να κουράζει ούτε να είναι πολύ εύκολο και να καταλήγει «βαρετό» (Jabbar & 

Felicia, 2015). 

Οι στόχοι του παιχνιδιού είναι οι εξής: 

 Διερεύνηση των ιδεών και αντιλήψεων των παιδιών για την ετερότητα 

 Ευαισθητοποίηση και δημιουργία προβληματισμού για παιδιά με ετερότητα 

 Γνωριμία με τα δικαιώματα του παιδιού 

 Καλλιέργεια αλληλοβοήθειας και σεβασμού στο διαφορετικό 

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας και ομαδικότητας 

Παρακάτω ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή των περιεχομένων και οδηγιών του 

επιτραπέζιου παιχνιδιού. Στο Παράρτημα παρατίθεται ολόκληρο το παιχνίδι με το κουτί, το 

ταμπλό του και τα κουτιά αποθήκευσης που εμπεριέχουν τις κάρτες, τα πιόνια και τα ζάρια 

καθώς και τις οδηγίες του. 
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6.4.2 Περιεχόμενα παιχνιδιού 

 Ταμπλό με 42 κουτιά εκ των οποίων τα 2 είναι η Αρχή και το Τέλος. Τα υπόλοιπα 40 

κουτιά έχουν μπλε και κίτρινο χρώμα αντίστοιχα, τα οποία αντιστοιχούν στις μπλε 

κάρτες που αντιπροσωπεύουν τα παιδιά με ετερότητα και στις κίτρινες κάρτες που 

αφορούν τα δικαιώματα του παιδιού. 

 4 πιόνια με χαρακτήρες διαφορετική εθνικότητας και φύλου. 

 4 ζάρια καθώς το παιχνίδι είναι σχεδιασμένο για 2-4 παίχτες/ομάδες, ώστε να έχει ο 

κάθε παίκτης/ομάδα το δικό του ζάρι. 

 40 κάρτες με εικόνες και  ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου (20 μπλε κάρτες 

για τα παιδιά με ετερότητα και 20  κίτρινες κάρτες  για τα δικαιώματα του παιδιού) 

 3 κουτιά αποθήκευσης για τα πιόνια, τα ζάρια και τις κάρτες αντίστοιχα. 

 Κουτί αποθήκευσης του επιτραπεζίου (το οποίο είχε διαμορφωθεί κατάλληλα και έξω 

και μέσα με εικόνες και τους κανόνες και τα πιόνια του παιχνιδιού)  και των 

μικρότερων κουτιών που εμπεριείχαν μέσα τα πιόνια, τα ζάρια και τις κάρτες του 

παιχνιδιού. 

6.4.3 Οδηγίες-κανόνες 

 

 Το παιχνίδι παίζεται με 2-4 παίκτες/ομάδες. Κάθε φορά που παίζεται το παιχνίδι 

ορίζεται ένας συντονιστής (κατά προτίμηση ένας ενήλικας), ο οποίος θα διαβάζει τις οδηγίες 

και θα εξηγεί πως παίζεται το παιχνίδι. Οι παίκτες αφού χωριστούν σε  ανάμεικτες ομάδες, 

κάθε ομάδα επιλέγει το πιόνι της έπειτα από συζήτηση. Κάθε ομάδα ρίχνει το ζάρι. Η ομάδα 

με τη μεγαλύτερη ζαριά ξεκινά πρώτη από το κουτί ΄΄ΑΡΧΗ΄΄. Το παιχνίδι ολοκληρώνεται 

στο κουτί ΄΄ΤΕΛΟΣ΄΄. Το ζάρι ρίχνεται κάθε φορά από διαφορετικό παίκτη της κάθε ομάδας. 

Ανάλογα με το κουτί που θα τύχει η κάθε ομάδα, ο παίκτης  θα τραβά μια κάρτα μια κάρτα 

με το αντίστοιχο χρώμα και θα τη δείχνει στην ομάδα του. Η κάθε ομάδα περιγράφει τι 

βλέπει στην κάθε κάρτα και με τη βοήθεια του συντονιστή απαντά στην ερώτηση της κάθε 

κάρτας. Να σημειωθεί ότι οι μισές ερωτήσεις του παιχνιδιού είναι κλειστού τύπου και οι 

άλλες μισές είναι ανοιχτού τύπου.  

 Στόχος του παιχνιδιού είναι οι παίκτες να μάθουν για τα διαφορετικά παιδιά αλλά και 

για τα δικαιώματα του παιδιού. Σε αυτό το παιχνίδι δεν υπάρχει ένας νικητής, αλλά όλες οι 

ομάδες φτάνοντας στο τέλος του παιχνιδιού είναι νικητές, καθώς θα έχουν μάθει ότι όλοι 

έχουν δικαιώματα και όλοι είναι διαφορετικοί και ίσοι. Η μη ανάδειξη ενός νικητή από το 

παιχνίδι είναι σκόπιμη, καθώς ο στόχος του παιχνιδιού είναι η ευαισθητοποίηση στην 
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ετερότητα και γνωριμία με τα δικαιώματα του παιδιού με παιγνιώδη τρόπο και όχι η 

προώθηση του ανταγωνισμού μεταξύ των παιδιών. 

 Η έρευνα διεξήχθη το Μάιο του 2018. Τα νήπια από το 2ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο 

Άλλης  Μεριάς Βόλου χωρίστηκαν σε 2 ομάδες, από 4 άτομα η κάθε μια. Στο 22ο 

Νηπιαγωγείο Βόλου τα παιδιά χωρίστηκαν σε 4 ομάδες, οι τρεις ομάδες με 3 παιδιά και η 

άλλη με 2. Στο 1ο Νηπιαγωγείο Βόλου τα παιδιά χωρίστηκαν σε 3 ομάδες, από 3 άτομα η 

κάθε ομάδα. Η έρευνα με όλες τις ομάδες και από τα 3 νηπιαγωγεία διεξήχθησαν στις τάξεις 

με την παρουσία της νηπιαγωγού. Πριν το παιχνίδι πραγματοποιήθηκαν οι γνωριμίες με τα 

παιδιά του εκάστοτε νηπιαγωγείου μέσω ομαδικών συνεντεύξεων, στις οποίες τα παιδιά 

ερωτήθηκαν για τις γνώσεις τους σχετικά με τα επιτραπέζια παιχνίδια, τα διαφορετικά παιδιά 

και τα δικαιώματα του παιδιού. Στη συνέχεια στις επόμενες συναντήσεις με τα παιδιά 

παρουσιάστηκε το επιτραπέζιο παιχνίδι και ακολούθησαν σχόλια των παιδιών  κατά τη 

διάρκεια του παιχνιδιού. Μετά το τέλος του παιχνιδιού ακολούθησε μια ομαδική συνέντευξη 

με τα παιδιά, προκειμένου να διαπιστώσουμε τι έμαθαν από το παιχνίδι. Σαν επιπρόσθετο 

μέσο αξιολόγησης στο 2ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Άλλης Μεριάς χρησιμοποιήθηκε ένα 

μουσικοκινητικό παιχνίδι, ενώ στα άλλα δύο νηπιαγωγεία η ζωγραφική, πέρα από τα σχόλια 

των παιδιών πριν και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Η διαδικασία με τις συνεντεύξεις και 

το παιχνίδι κράτησε και για τις 3 τάξεις νηπιαγωγείου, όπου παίχτηκε το παιχνίδι περίπου 1 

ώρα και 45 λεπτά. 

 Οι ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την παρούσα έρευνα σχεδιάστηκαν ως βάση 

για τους ερευνητικούς σκοπούς της και ήταν 40 ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου. 

 Ακολούθησε η απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων των παιδιών και η ανάλυση 

τους με την ποιοτική μέθοδο της Ανάλυσης Περιεχομένου. 

6.5 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων και συζήτηση (ποιοτική ανάλυση δεδομένων) 

 

 Για την ανάλυση των δεδομένων της παρούσας έρευνας, επιλέχθηκε η ποιοτική 

μέθοδος της Ανάλυσης Περιεχομένου, σύμφωνα με τον Mayring (2000b) είναι  μια εμπειρική 

προσέγγιση, μεθοδολογικά ελεγχόμενη ανάλυση κειµένων µέσα στα επικοινωνιακά τους 

συμφραζόμενα, σύµφωνα µε κανόνες και βήµατα, χωρίς απόλυτη ποσοτικοποίηση. Επίσης, 

σύμφωνα και με τον Τσιώλη (2015), αποτελεί την κατάλληλη μέθοδο για λεπτομερή και σε 

βάθος περιγραφή , διερεύνηση και ερμηνεία των δεδομένων μιας έρευνας. 
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 Αρχικά, περιγράφονται τα αποτελέσματα από τις συνεντεύξεις με τα παιδιά πριν από 

το παιχνίδι, όπου διερευνήθηκαν οι πρωταρχικές γνώσεις των παιδιών και έγινε μια πρώτη 

παρουσίαση του επιτραπεζίου πριν παιχτεί στις επόμενες συναντήσεις. Παρακάτω 

παραθέτονται και κάποια ενδεικτικά αποσπάσματα από τα σχόλια των παιδιών. 

6.6 Αποτελέσματα από τις συνεντεύξεις πριν το παιχνίδι 

 

Α. Γνώσεις των παιδιών για τα επιτραπέζια παιχνίδια 

 Στο πλαίσιο της εφαρμογής του επιτραπέζιου παιχνιδιού «Έχω δικαίωμα» 

επιλέχθηκαν 3 Δημόσια Νηπιαγωγεία του Νομού Μαγνησίας ως δείγμα για την έρευνά. Τα 

νηπιαγωγεία και τα νήπια τα οποία συμμετείχαν και βοήθησαν στην ολοκλήρωση της 

έρευνάς  ήταν: 

 2ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Άλλης Μεριάς  

 22ο Νηπιαγωγείο Βόλου 

 1ο Νηπιαγωγείο Βόλου 

 Στις αρχικές συναντήσεις με κάθε τάξη νηπιαγωγείου πραγματοποιήθηκε μια πρώτη 

γνωριμία με τα παιδιά. Στη συνέχεια ακολούθησαν εισαγωγικές ερωτήσεις για να 

διερευνηθούν οι γνώσεις τους για τα επιτραπέζια παιχνίδια. Στην ερώτηση αν έχουν 

επιτραπέζια παιχνίδια σπίτι τους, ή αν έχουν επιτραπέζια στην τάξη τους, τα παιδιά 

απάντησαν:  

«Εγώ κυρία έχω ένα ωραίο! Το λένε Λαγουδάκι Χουπ Χουπ! Σε αυτό τραβάς ένα τροχό, όταν 

πάει στο όχι χάνεις τη σειρά σου. Οι άλλοι παίχτες, χάνουν ένα γύρο, όσο θυμάμαι, και όταν 

φτάσει στο κομμένο καροτάκι, βγάζεις ένα καροτάκι από εκεί και το βάζεις εκεί. Όταν πάει ένα 

βγάζεις ένα, αν πάει δύο βγάζεις δύο, άμα τραβήξεις το πιο γερό και δεν πιάσεις το λαγουδάκι 

κάνει έτσι τα πολλά καρότα. Όποιος το πιάσει κερδίζει κυρία!» (Το συγκεκριμένο παιδί, ήταν 

πολύ αναλυτικό στην περιγραφή των κανόνων. Τα υπόλοιπα παιδιά αναφώνησαν ότι το 

ήξεραν και αυτά!) 

«Ε Κυρία εγώ έχω ένα επιτραπέζιο που λέγεται Φαταούλας. Έχει κάτι μπέργκερ και έχουν 

χρώματα αλλά μερικά έχουν ίδια χρώματα, τα χωρίζεις που έχουνε χρώματα τα ίδια και μετά 

παίρνεις ένα το γυρίζεις χωρίς να βλέπεις τους αριθμούς, λες ότι παίρνω δύο, βάζεις το στόμα 

του Φαταούλα και πετάς δύο φορές το καπέλο του. Και από πίσω παίρνω τα χοτ-ντογκ. Όταν 

φουσκώσει και σκάσει κάνει έτσι (δείχνει με τα χέρια της). Το παίζω με τον αδερφό μου, έχω 
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μόνο ένα αδερφό. ». (Τα παιδιά γνώριζαν το επιτραπέζιο Φαταούλας και συμμετείχαν στην 

περιγραφή του επιτραπέζιου και των κανόνων του.) 

«Έχουμε το παιχνίδι της παρατηρητικότητας μέσα στην τάξη! (Δυσκολία στο να λεχθεί η λέξη 

‘’παρατηρητικότητα’’). Δηλαδή τα έχουμε όλα κλειστά και μετά ανοίγουμε δύο. Είναι ίδια; Αν 

όχι το κλείνουμε. Μετά ο επόμενος ανοίγει ένα άλλο και ψάχνουμε να βρούμε τα ίδια. Όποιος 

κάνει τα περισσότερα ζευγάρια, είναι ο νικητής!» 

«Εγώ έχω την Μονόπολη και το Τικ Τακ. Στο Τικ Τακ παίρνεις μια κάρτα και λες τι είναι. Άμα 

χτυπήσεις βόμβα χάνεις και ξαναπαίρνεις κάρτα. Στόχος του παιχνιδιού είναι όταν τελειώσει το 

παιχνίδι να μετρήσουμε τις κάρτες μας και όποιος έχει περισσότερες κερδίζει.» 

«Έχω μια Μονόπολη, ένα Τζένγκα και μια Αγωνία. Πιο πολύ παίζω την Μονόπολη. Άμα θες 

να αγοράσεις κάτι δίνεις χρήματα και άμα δεν έχει χρήματα δεν μπορείς να το αγοράσεις. Έχει 

ένα μπλε και κόκκινο σπιτάκι και μπορεί να τύχεις να πας στη φυλακή και βγαίνεις από εκεί 

άμα δώσεις λεφτά. Κερδίζεις άμα έχεις τα περισσότερα σπίτια.» 

 Ειδικότερα τα παιδιά εκτός από τα επιτραπέζια που κατέχουν στο σπίτι τους, 

ρωτήθηκαν για το αν έχουν επιτραπέζια παιχνίδια μέσα στην τάξη και αν παίζουν με αυτά. 

Τα παιδιά και από τα 3 νηπιαγωγεία,  περιέγραψαν τα επιτραπέζια που υπάρχουν στην  τάξη 

τους και προθυμοποιήθηκαν να δείξουν τα παιχνίδια που υπάρχουν μέσα σε αυτή.  

 Στο 2ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείου Άλλης Μεριάς τα παιδιά είπαν:  

«Εδώ στο σχολείο Κυρία έχουμε ένα επιτραπέζιο, που το έχουμε παίξει πολλές φορές! Αυτό 

που έχει επάνω κάτι ζωάκια.» 

«Παίζουμε και ντόμινο μέσα στην τάξη Κυρία!» 

«Έχουμε και δύο παζλ στην τάξη. Και 3 ντόμινο!» 

 Στο 22ο Νηπιαγωγείου Βόλου τα παιδιά είπαν: 

«Έχουμε πολλά επιτραπέζια εδώ στην τάξη.» 

«Έχουμε ένα παιχνίδι με αστροναύτες και πρέπει να φτάσεις στη Γη.» 

«Αυτό το παιχνίδι παίζετε με 6 και ρίχνουν το ζάρι και ο γύρος αγόρι, κορίτσι και βάζουμε το 

φεγγάρι και μετά ρίχνουμε το ζάρι και τυχαίνει στο 5. Πάω στο 5 βήματα μπροστά και πηγαίνω 

2 βήματα μπροστά.» 
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«Ναι και αν πας στον μετεωρίτη χάνεις.» 

 Στο 1ο Νηπιαγωγείου Βόλου τα παιδιά είπαν: 

«Εγώ έχω ένα επιτραπέζιο που φτιάξαμε στο σχολείο. Αύριο θα το φέρω να το δείξω. Αν 

έχουμε πιόνια το παίρνουμε και παίζουμε και αν δεν έχουμε παίρνουμε καπάκια και δεν έχουμε 

ζάρι και μπορούμε να βάλουμε ένα μικρό ξυλάκι και ο στόχος είναι να κερδίσεις.» 

 Σε ερώτηση προς στα παιδιά για το αν έχουν επιτραπέζια στην τάξη  απάντησαν με 

μεγάλο ζήλο ότι έχουν πολλά επιτραπέζια και τα έφεραν όλα για να τα δούμε. Επίσης  

έφεραν ένα επιτραπέζιο με το όνομα «Σταγονούλης», που το έφτιαξαν τα ίδια για να μάθουν 

για το νερό και τη σημασία του. Τα παιδιά εξήγησαν πως παίζεται το παιχνίδι: 

«Λοιπόν άμα πας στο μπλε κερδίζεις δεν χάνεις νερό, αλλά άμα πας στο κόκκινο ξοδεύεις νερό. 

Όταν πας στο κουτάκι που έχει μπλε, τραβάς μια κάρτα με μπλε χρώμα και γράφει μια ερώτηση 

από πίσω και βλέπεις πόσο νερό δεν ξόδεψες. Όταν πας σε κουτάκι που έχει κόκκινο χρώμα, 

τραβάς μια κάρτα με κόκκινο χρώμα και έχει μια ερώτηση και απαντάς για να δεις πόσο νερό 

ξόδεψες. Η μάγισσα πήρε την δύναμη του Σταγονούλη  και πρέπει να κερδίσουμε για να 

πάρουμε πίσω τις δυνάμεις του.» 

 Οι γνώσεις των παιδιών για τα επιτραπέζια παιχνίδια ήταν ποικίλες. Έγινε κατανοητό 

το γεγονός πως τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με τα επιτραπέζια παιχνίδια, κατανοούν την 

έννοια των κανόνων τους και τα χρησιμοποιούν στην καθημερινότητα τους προκειμένου να 

περνούν ευχάριστα την ώρα τους. Σε ερώτηση προς τα παιδιά με ποιόν παίζουν περισσότερο 

τα επιτραπέζια παιχνίδια τα παιδιά απάντησαν ότι συνήθως συμμετέχουν σε αυτά μέλη της 

οικογένειάς τους, όπως τα αδέρφια τους και οι γονείς τους, ενώ αρκετές φορές τα παίζουν 

στην τάξη τους με τους συμμαθητές τους. 

Β. Αντιλήψεις των παιδιών για τα παιδιά με ετερότητα 

 Πριν την εφαρμογή του επιτραπέζιου παιχνιδιού, τα παιδιά ρωτήθηκαν για το εάν 

ξέρουν τι σημαίνει να είσαι διαφορετικός και αν γνωρίζουν κάποια παιδιά που είναι 

διαφορετικά από αυτά, καθώς αυτή ήταν η μια κατηγορία καρτών που παρουσιάστηκε στο  

επιτραπέζιο παιχνίδι. Τα παιδιά έδωσαν αρκετές απαντήσεις και μας εξέπλησσαν θετικά, 

καθώς γνώριζαν αρκετά πράγματα για την διαφορετικότητα και για τα διαφορετικά παιδιά. 

 Ειδικότερα τα παιδιά του 2ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Άλλης Μεριάς είπαν: 
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«Εγώ έχω ακούσει ένα τραγούδι. Δεν το θυμάμαι καλά όμως.» 

«Το ντόμινο που θα φέρετε θα έχει διαφορετικά παιδιά;» (Υπενθύμιση ότι δεν θα φέρουμε 

ντόμινο, αλλά επιτραπέζιο παιχνίδι) 

«Έχω δει τέτοια παιδάκια στο κατηχητικό που πάω.» 

«Έχω δει τη γη και γύρω-γύρω ένα αγόρι και ένα κορίτσι.» 

«Διαφορετικά αγόρια. Μμμ.. Μαύρα και άσπρα δηλαδή!» 

«Υπάρχουν και κίτρινα νομίζω. Τα καφέ είναι τα μαύρα!» 

«Είχα δει τέτοια παιδιά σε μια εκδρομή που είχα πάει με τον θείο μου, και παίζαμε.» 

«Είχε μαυράκια και κινεζάκια! Και παίζαμε μαζί.» 

 Τα παιδιά περιέγραψαν ως διαφορετικά παιδιά κυρίως τα παιδιά τα οποία έχουν 

διαφορετικό χρώμα από αυτά. Ανέφεραν ότι έχουν δει τέτοια παιδιά στην τηλεόραση, σε 

βιβλία και σε παιχνίδια. 

 Τα παιδιά του 22ου Νηπιαγωγείου Βόλου  είπαν: 

«Ναι, είτε στο δέρμα είσαι διαφορετικός, είσαι και μαύρος.» 

«Έχω δει μαύρα παιδάκια στην τηλεόραση.» 

«Τα έχω δει όταν πήγαινα βόλτα με την μαμά μου και είχα δει έναν μεγάλο που ήταν μαύρος.» 

«Εμείς που είχαμε πάει διακοπές το καλοκαίρι, βλέπαμε γύρω-γύρω στα σπίτια του ξενοδοχείου 

κάτι μαύρους που μιλούσαν αγγλικά και για αυτό όταν τους έβλεπα τους απέφευγα.» 

«Παιδιά που δεν μπορούν να ακούσουν ή να μην μπορούν να δουν.» 

«Κάποια που είναι τυφλά.» 

«Κυρία βλέπαμε στην τηλεόραση τα παιδιά στη Συρία.» 

«Πόλεμος γίνεται στη Συρία και στην Τουρκία.» 

«Είναι ένα καράβι με 10 άτομα και μπαίνουν 100 για να σωθούν και μετά βουλιάζει και 

πνίγονται όλοι. » 
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 «Εμείς πηγαίναμε κάπου με το αυτοκίνητο με την μαμά και είχαμε δει κάποιους στο 

πεζοδρόμιο, νομίζω ήταν πρόσφυγες μας είπε η μαμά. Κάναν κάτι τσάντες και περπατούσαν 

και κάποιοι ήταν λίγο μαυριδεροί.» 

«Εμείς στον Αλμυρό όταν πήγαμε στην γιαγιά και στον παππού , πηγαίναμε με τον παππού μια 

βόλτα και είδαμε κάτι μαύρους. Έμοιαζαν σαν κλέφτες και είχαν μια σακούλα τέτοια και είχε 

μέσα πράγματα.» 

«Εγώ έχω δει στις ειδήσεις φτωχά παιδιά.» 

«Δεν έχουν καθόλου λεφτά και θέλουν φαγητό όμως δεν μπορούνε, μόνο γάλα πίνουνε.» 

«Εγώ μια μέρα πήγαινα μια βόλτα με την μαμά, γυρίζαμε ή πηγαίναμε δεν θυμάμαι, σε ένα 

πάρκο και είχε βάλει μια σακούλα και κοιμόταν στο πεζούλι, πρέπει να ήταν άστεγος.» 

 Σε αυτό το σημείο έπειτα από την περιγραφή αρκετών διαφορετικών παιδιών από τα 

νήπια που θα συμμετείχαν στην έρευνα, ρώτησα τα παιδιά αν παρ’όλες τις διαφορές μας, 

είμαστε όλοι ίσοι και αν έχουμε τα ίδια δικαιώματα. Παράλληλα τα παιδιά ερωτήθηκαν κατά 

τη διάρκεια της εισαγωγικής συνέντευξης, αν θα έκαναν παρέα με ένα διαφορετικό παιδί. 

«Μπορεί να  είμαστε διαφορετικοί αλλά είμαστε ίσοι.» 

«Ο Ματθαίος από την δίπλα την τάξη σπρώχνει, δεν τον πολυπαίζει κανένας, όμως ο Ιάσονας 

είπε η κυρία τους σέβεται καλύτερα από όλους.» 

«Δεν είναι κακό να είσαι διαφορετικός.» 

«Ναι όλοι με την Αισέλα παίζουμε μαζί.» 

«Άρα είσαι και ξεχωριστός.» 

«Ναι και μιλάς αλλιώς.» 

«Μπορεί άλλοι να μιλάνε αγγλικά.» 

«Κάποια παιδιά είναι φτωχά, δεν ακούνε, δεν βλέπουνε, υπάρχουν πολλά διαφορετικά παιδιά.» 

 Οι περιγραφές των παιδιών για τα διαφορετικά παιδιά εστίασαν κυρίως σε αυτά με 

διαφορετικό χρώμα. Ωστόσο μου περιγράφτηκαν και κάποιες άλλες κατηγορίες 

διαφορετικών παιδιών όπως τα φτωχά παιδιά και τα παιδιά πρόσφυγες. Το σημαντικότερο 

αποτέλεσμα σε αυτή τη φάση ωστόσο, ήταν πως παρά την διαφορετικότητα αυτών των 
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παιδιών, τα νήπια τα οποία ρώτησα, δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα στο να είναι συμμαθητές 

τους, να κάνουν παρέα και να ζουν σε αρμονία με αυτά τα παιδιά, όπως χαρακτηριστικά μου 

δήλωσαν. 

 Αντίθετα με τα δικαιώματα των παιδιών και αναφορικά με τα παιδιά με ετερότητα, οι 

γνώσεις των παιδιών φάνηκαν περισσότερο ανεπτυγμένες σε αυτόν τον τομέα. Φάνηκε και 

στο 1ο Νηπιαγωγείο Βόλου πως η λέξη «διαφορετικότητα» διεγείρει τα παιδιά καθώς την 

ακούν στην καθημερινότητά τους. Για τα διαφορετικά παιδιά, επομένως, τα παιδιά 

σχολίασαν με περισσότερο ζήλο, καθώς γνώριζαν περισσότερα: 

«Έχουμε κάνει για τα διαφορετικά παιδιά Κυρία.» 

«Δεν έχουμε το ίδιο ύψος.» 

«Και δεν έχουμε το ίδιο χρώμα!» 

«Δεν έχουμε το ίδιο χρώμα στα μάτια. Και έχουμε άλλο χρώμα μαλλιών!» 

 Παρακινώντας τα παιδιά να αναφέρουν περισσότερα παραδείγματα διαφορετικών 

παιδιών, αυτά  είπαν: 

«Παιδιά από άλλη χώρα Κυρία!» 

«Μιλάνε άλλη γλώσσα.» 

«Άλλα παιδιά έχουν ανοιχτό και άλλα σκούρο χρώμα!»  

«Είναι και κάποια παιδάκια που κάθονται σε καροτσάκι γιατί δεν μπορούν να περπατήσουν και 

έχουν σπάσει τα πόδια τους.»  

«Τα παιδάκια που είναι στην ΕΛΕΠΑΠ!»  

«Έχουμε ακούσει σε ένα βιβλίο της Παναγίτσας για παιδιά που δεν βλέπουν και δεν ακούν 

Κυρία.»  

«Εμένα μου το έχει πει ο αδερφός μου ότι γίνεται πόλεμος κάπου μακριά. Και έχει εκεί παιδιά 

που πάνε στον Στρατό.»  

«Και εκεί έχει παιδιά που κρατάνε όπλο.»  
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 Κατανοώντας πως τα παιδιά έχουν μια όχι και τόσο βασική αλλά μια ευρύτερη 

αντίληψη της έννοιας «διαφορετικότητα» ήθελα να μάθω αν αυτό θα επηρέαζε τις σχέσεις 

τους με  τα διαφορετικά παιδιά. Σε ερώτηση αν πειράζει να είσαι διαφορετικός από τους 

άλλους τα παιδιά αναφώνησαν. 

«Δεν πειράζει να είσαι διαφορετικός Κυρία!» 

«Στην Αφρική που έχει ήλιο, είναι όλοι μαύροι. Τι πειράζει όμως;» 

«Άμα έρθει ένας Αφρικανός και μας πει ότι θέλει να παίξουμε, δεν θα του πούμε όχι. Θα του 

πούμε πως θα παίξουμε μαζί.»   

 Κάνοντας πιο συγκεκριμένο το παραπάνω ερώτημα, αναρωτηθήκαμε αν υπάρχει 

κάποιο παιδί από άλλη χώρα στο νηπιαγωγείο τους και αν κάνουν παρέα με αυτά τα παιδιά. 

Τα νήπια απάντησαν: 

«Ο Ματίας από το δίπλα τμήμα, το ολοήμερο. Είναι από μια χώρα που έχουν κάστρα και έχουν 

διαφορετική μούρη από εμάς.» 

«Τους κάνουμε παρέα. Είναι και αυτοί φίλοι μας!»  

Γ. Αντιλήψεις των παιδιών για τα δικαιώματα του παιδιού 

 Η επόμενη κατηγορία του επιτραπέζιου παιχνιδιού είναι τα δικαιώματα του παιδιού. 

Η συγκεκριμένη ενότητα επιλέχθηκε καθώς μέσα από τα παιδιά με ετερότητα, προκύπτει η 

ανάγκη των δικαιωμάτων που πρέπει να έχει κάθε παιδί και κρίθηκε αναγκαίο τα παιδιά να 

διατυπώσουν τις απόψεις τους για αυτό το θέμα και να μας πουν τι γνωρίζουν για τα 

δικαιώματα του παιδιού και ποια δικαιώματα έχουν ως παιδιά. Έπειτα από την συμμετοχή 

και των 3 νηπιαγωγείων στην έρευνα, διαπιστώθηκε, όπως ενημερώθηκα και από τις 

νηπιαγωγούς της κάθε τάξης, ότι οι γνώσεις των νηπίων για τα δικαιώματα του παιδιού ήταν 

ελλιπείς, καθώς δεν τα είχαν διδαχθεί κατά τη διάρκεια της χρονιάς, οπότε δεν γνώριζαν 

πολλά πράγματα για αυτό, μόνο ότι είχαν ακούσει από τους γονείς τους ή είχαν δει στην 

τηλεόραση ή στο διαδίκτυο. 

 Ειδικότερα τα παιδιά του 2ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Άλλης Μεριάς  είπαν: 

«Τι σημαίνει δικαίωμα;» 

«Όπως ότι πρέπει να παίζουμε; Αυτό σημαίνει Κυρία» 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:03:18 EEST - 34.220.209.173



75 

 

«Έχω δει κάτι εικόνες αλλά δεν ξέρω αν έχει σχέση με δικαίωμα των παιδιών» 

«Έχω δει τα παιδάκια και μια γη μαζί. Και τα παιδιά γύρω από τη γη!» 

«Δεν ξέρω τι λέτε Κυρία» 

 Σε περαιτέρω ερώτηση μου σχετικά με το αν γνωρίζουν ότι η 20η Νοεμβρίου είναι η 

Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων του Παιδιού, τα παιδιά δήλωσαν άγνοια και δεν ήξεραν 

να απαντήσουν. 

«Κυρία τι είναι Παγκόσμια Ημέρα;» 

«Σημαίνει ότι εκείνη τη μέρα κάτι γίνεται;» 

«Είναι σαν τις γιορτές που κρεμάμε σημαιάκια στην τάξη;» 

 Αναφορικά με τα δικαιώματα του παιδιού, τα παιδιά του 22ου Νηπιαγωγείου Βόλου 

μας είπαν: 

«Δεν ξέρω τι σημαίνει δικαίωμα κυρία.» 

«Εγώ  έχω ακούσει για το δικαίωμα  στις ειδήσεις .» 

 Όπως και στα προηγούμενα νηπιαγωγεία οι γνώσεις των παιδιών για τα δικαιώματα 

που έχουν ως παιδιά θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως περιορισμένες. Για 3ο συνεχόμενο 

νηπιαγωγείο ενημερωθήκαμε από την νηπιαγωγό τους ότι δεν έχουν διδαχτεί φέτος τα 

δικαιώματα των παιδιών. Ωστόσο κάποια παιδιά ισχυρίστηκαν πως έχουν ξανακούσει τη 

λέξη «δικαίωμα», ενώ μας ανέφεραν και κάποια δικαιώματα που γνωρίζουν πως έχουν. 

Σημαντική ήταν και η βοήθεια της νηπιαγωγού τους κατά τις απαντήσεις τους. 

«Έχουμε ξανακούσει τη λέξη δικαίωμα.» 

«Έχω το δικαίωμα να πάω βόλτα με τη μαμά μου!» 

«Έχω δικαίωμα να πίνω νερό. Και να πηγαίνω τουαλέτα αν χρειαστεί!» 

 Οι απαντήσεις αναφορικά με τα δικαιώματα των παιδιών  ήταν λιτές. Αυτό οφείλεται 

στο ότι τα παιδιά όλων των νηπιαγωγείων που συμμετείχαν στην έρευνά, δεν είχαν διδαχτεί 

για αυτά κατά τη διάρκεια τους σχολικού έτους. Το γεγονός αυτό δημιούργησε ένα 

σημαντικό περιορισμό στην έρευνά, καθώς τα παιδιά δεν είχαν καμία σχεδόν γνώση επάνω 

στη δεύτερη ενότητα του επιτραπέζιού  σχετικά με τα δικαιώματα. Παρόλα αυτά μέσα από το 
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επιτραπέζιο που είχαμε ετοιμάσει για αυτά, τα παιδιά έμαθαν για τα δικαιώματα του παιδιού 

και γενικότερα αναφορικά με την έννοια του δικαιώματος, με παιγνιώδη τρόπο. 

6.7 Παρουσίαση Επιτραπεζίου «Έχω Δικαίωμα» 

 

 Στη συνέχεια μετά την πρώτη ομαδική συνέντευξη με κάθε μια από τις 3 τάξεις των 

νηπιαγωγείων, στις επόμενες δύο συναντήσεις και με τα 3 νηπιαγωγεία περάσαμε στο 

επιτραπέζιο παιχνίδι «Έχω Δικαίωμα». Το παιχνίδι παίχτηκε και με τις τρεις τάξεις στα 

τραπεζάκια εργασιών, με την παρουσία φυσικά της κάθε νηπιαγωγού, ώστε να επιβάλλει την 

τάξη όπου χρειάζεται και να βοηθά όπου κρίνεται αναγκαίο. 

Αρχικές παρατηρήσεις των παιδιών για το κουτί του επιτραπεζίου 

 Έπειτα από τις εισαγωγικές ερωτήσεις που υποβλήθηκαν στα παιδιά σχετικά με τις 

γνώσεις τους γύρω από τα αντικείμενα της έρευνας, τα ενημερώσαμε ότι είχαμε 

προετοιμάσει ένα επιτραπέζιο παιχνίδι για αυτά. Το επιτραπέζιο παιχνίδι αποκαλύφθηκε στα 

παιδιά του κάθε νηπιαγωγείου στις δεύτερες συναντήσεις προκειμένου να παρουσιαστεί σε 

αυτά και να το παίξουμε με τη συμμετοχή της εκάστοτε νηπιαγωγού ως βοηθητικού 

συντονιστή. Η προσμονή των νηπίων για το επιτραπέζιο ήταν μεγάλη σε κάθε νηπιαγωγείο, 

καθώς ενθουσιάστηκαν με την προοπτική ενός νέου επιτραπέζιου, μέσα από το οποίο θα 

μάθαιναν για πράγματα που δεν γνώριζαν. Όπως έχει περιγραφτεί και στο σχεδιαστικό 

κομμάτι, για λόγους αποθήκευσης, φύλαξης αλλά και παρουσίασης του παιχνιδιού μας, 

κατασκευάστηκε και επιμελήθηκε κατάλληλα ένα κουτί (εξωτερικά και εσωτερικά) μέσα στο 

οποίο τοποθετήθηκαν όλα τα περιεχόμενα του παιχνιδιού. Το κουτί παρουσιάστηκε σε όλα 

τα παιδιά με στόχο να κεντρίσει το ενδιαφέρον τους, κάτι το οποίο επιτεύχθηκε. Αναφορικά 

με το κουτί του επιτραπέζιου τα παιδιά ανέφεραν: 

«Βλέπουμε παιδάκια γύρω από τη Γη.» 

«Μοιάζουν με αυτά που είχε όταν είχαμε παίξει ‘’Αν όλα τα παιδιά της Γης’’.» 

«Δείχνει παιδάκια με άλλα χρώματα από εμάς.» 

«Είναι κινεζάκια, ασπράκια και μαύρα.» 

«Πολύ ωραίο κουτί Κυρία.» 

«Τι έχει μέσα;» 
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«Έχει διαφορετικά παιδιά. Έχουμε ξαναδεί σε πολλά βιβλία.» 

 Ο στολισμός του κουτιού αποθήκευσης περιελάμβανε το σήμα της Ειρήνης, αλλά και 

το περιστέρι ως συμπληρωματικό συμβολισμό της Ειρήνης. Τα παιδιά ερωτήθηκαν αν 

αναγνώρισαν αυτά τα σύμβολα. Οι απαντήσεις τους ήταν πολλαπλές. Ειδικότερα στο 2ο 

Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Άλλης Μεριάς, τα παιδιά σχολίασαν: 

«Το περιστέρι αυτό συμβολίζει την ειρήνη.» 

«Έχει και ελιά που κουβαλάει. Συμβολίζει πάλι την ειρήνη.» 

«Έχει παντού το σήμα της ειρήνης το κουτί!» 

«Πρέπει να υπάρχει παντού στον κόσμο ειρήνη.» 

 Στο σημείο αυτό επενέβη η νηπιαγωγός των παιδιών. Θέλοντας να εξετάσει τις 

γνώσεις και τις προθέσεις των παιδιών αναφορικά με την Ειρήνη, τα ρώτησε τι σημαίνει 

ακριβώς να υπάρχει Ειρήνη στον κόσμο. Χαρακτηριστικά ρώτησα τα νήπια τι εννοούν ότι 

πρέπει να υπάρχει στον κόσμο ειρήνη. «Να υπάρχουν γυναίκες με το όνομα Ειρήνη; » ( 

ρώτησε η νηπιαγωγός). Τα παιδιά απάντησαν: 

«Nα είναι όλοι καλά.» 

«Να μην έχουν προβλήματα!» 

«Να μην έχουν πόλεμο!» 

 Από τις συναντήσεις μας με τα παιδιά του 1ου Νηπιαγωγείου Βόλου, σχετικά με την 

Ειρήνη και τα σύμβολά της, ακολούθησαν τα εξής σχόλια: 

«Κυρία δεν το ξέρω αυτό το σήμα, δεν το έχω ξαναδεί. Τι είναι;» 

«Το περιστέρι το έχω ξαναδεί! Συμβολίζει την Ειρήνη.» 

 Σε ερώτησή μας για το τι σημαίνει Ειρήνη τα παιδιά απάντησαν: 

«Έχουμε Ειρήνη στην Ελλάδα. Να μην έχουμε πόλεμο.» 

«Ξέρω ένα κορίτσι με το όνομα Ειρήνη!» 

 Τέλος τα παιδιά του 22ου Νηπιαγωγείου κλήθηκαν να σχολιάσουν το σήμα της 

Ειρήνης: 
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«Κυρία έχει το σήμα της ειρήνης!» 

«Έχει και ένα περιστέρι!» 

«Νομίζω το περιστέρι είναι το σύμβολο της ειρήνης!» 

 Παρατηρήθηκε οικειότητα ως επί το πλείστον από τα νήπια σχετικά με το σύμβολο 

της Ειρήνης αλλά και μεγαλύτερη αναγνώριση του περιστεριού ως σύμβολο της Ειρήνης. Τα 

νήπια δεν γνώριζαν να μας πουν από μόνα τους το τι ακριβώς σημαίνει Ειρήνη. Ωστόσο με 

διερευνητικές ερωτήσεις και κεντρίζοντας τους το ενδιαφέρον, ώστε να μας δώσουν 

απαντήσεις, κατάφεραν να μας δώσουν να καταλάβουμε πως η Ειρήνη είναι η μη ύπαρξη 

πολέμου. 

Άνοιγμα του κουτιού του επιτραπεζίου και αντιδράσεις των παιδιών 

 Ο στολισμός του κουτιού θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως πετυχημένος, καθώς τα 

παιδιά ενδιαφέρθηκαν, ώστε να ανακαλύψουν τα περιεχόμενά του. Σειρά είχε το άνοιγμα του 

κουτιού προκειμένου τα παιδιά να ανακαλύψουν τα περιεχόμενα του επιτραπέζιου, τα 

εργαλεία της έρευνάς, με τα οποία τα παιδιά θα παίζανε και θα μάθαιναν για τις ενότητες του 

παιχνιδιού. Σε κάθε νηπιαγωγείο επιλέχθηκε τυχαία ένα παιδί ώστε να ανοίξει το κουτί και 

να παρουσιάσει στα υπόλοιπα τα περιεχόμενά του. Τα παιδιά ανακάλυψαν το ταμπλό του 

επιτραπέζιου και τα κουτιά τοποθέτησης των καρτών, των πιονιών και των ζαριών. Οι 

αντιδράσεις των παιδιών ήταν παραπάνω από ενθαρρυντικές.  

 Ειδικότερα στο 2ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Άλλης Μεριάς, τα παιδιά μας ανέφεραν 

σχετικά με το ταμπλό, τα πιόνια και τα ζάρια: 

«Έχει παντού αριθμούς. Τα κουτάκια έχουν μέσα αριθμούς!» 

«Ξεκινάμε από εδώ μάλλον. Και καταλήγουμε εδώ. (δείχνει με τα χέρια την Αρχή και το 

Τέλος).» 

«Ωραία διαδρομή φαίνεται.» 

«Έχει τη Γη και τα παιδιά τριγύρω! Διαφορετικά παιδιά.» 

«Α! Είναι παιδάκια! Έχουν από κάτω πλαστελίνη!» 

«Καλέ είναι τα παιδάκια στο κουτί! Είναι τα παιδάκια που έχει το κουτί απέξω!» 
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«Α! Το μικρό κουτί έχει μέσα τα ζάρια.». (Από την περιέργειά και την ανυπομονησία τους 

ανοίγαν και τα υπόλοιπα κουτιά πριν πάρουν έγκριση) 

«Οι κάρτες είναι αυτές;» 

«Είναι πάρα πολλές Κυρία. Είναι εκατομμύριες!» 

«Έχει και μπλε και κίτρινες κάρτες! Τι σημαίνει όμως αυτό;» 

 Από τα παιδιά του 1ου Νηπιαγωγείου Βόλου, λάβαμε τα εξής σχόλια: 

«Ουάου το επιτραπέζιο είναι τεράστιο!» 

«Έχει μπλε και κίτρινα κουτιά.» 

«Έχει και πολύχρωμα παιδιά που κρατάνε την Γη!» 

«Μέσα στα κουτάκια έχει αριθμούς!» 

«Στα τετράγωνα βάζεις τις κάρτες μάλλον.» 

«Κυρία έχει ζάρια! Είναι από χαρτί.» 

«Αυτές είναι οι κάρτες. Έχουν φωτογραφίες!» 

«Είναι τα ανθρωπάκια ίδια με αυτά στο κουτί!» 

 Αναφορικά με την ανακάλυψη του επιτραπέζιου, τα παιδιά του 22ου Νηπιαγωγείου 

σχολίασαν περαιτέρω: 

«Έχει μπλε και κίτρινα κουτιά.» 

«Έχει και πολύχρωμα παιδιά που κρατάνε την Γη!» 

«Οι κάρτες είναι μπλε και κίτρινες!» 

«Έχει 4 παιδάκια! Ένα κίτρινο, ένα μαύρο, ένα άσπρο και ένα καφέ!» 

«Έχουν πλαστελίνη από κάτω.» 

«Αυτό θα είναι το πιόνι μου!» 

«Για όλους είναι!» 
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«Τα ζάρια είναι χάρτινα!» 

 Τα σχόλια των παιδιών κατά την διάρκεια του ανοίγματος του κουτιού του 

επιτραπέζιου αλλά και έπειτα, έδειξαν την ανυπομονησία τους να παίξουν το επιτραπέζιο 

παιχνίδι. 

Κανόνες επιτραπεζίου και χωρισμοί ομάδας 

 Όσον αφορά τους κανόνες του επιτραπέζιου παιχνιδιού που εμπεριέχονταν στο 

εσωτερικό του κουτιού, ως βοηθητικό κομμάτι για τον κάθε συντονιστή του παιχνιδιού και 

την υπενθύμιση των κανόνων στους παίκτες/ομάδες, τα παιδιά έκαναν διάφορα σχόλια και 

στα 3 νηπιαγωγεία, όπου  πραγματοποιήθηκε η έρευνα. 

«Κυρία γράφει απέναντι τους κανόνες!» 

«Εδώ κάτι γράφει! Είναι οι κανόνες του παιχνιδιού;» 

«Εγώ Κυρία ξέρω. Όποιος τύχει σε μπλε κουτάκι θα πάρει μπλε κάρτα. Και όποιος τύχει σε 

κίτρινο κουτάκι, θα πάρει κίτρινη κάρτα.» 

 Αξίζει να επισημανθεί ότι πριν το παίξιμο του επιτραπεζίου, αναφέρθηκαν στα παιδιά 

ποιοι είναι οι κανόνες του παιχνιδιού, ότι θα χωριστούν σε ανάμεικτες ομάδες, οι οποίες 

διαμορφώθηκαν με βάση τον αριθμό των νηπίων σε κάθε τάξη από τα 3 νηπιαγωγεία και ότι 

στο τέλος του παιχνιδιού θα είναι όλοι νικητές και δεν θα υπάρχει ένας μόνος νικητής. Αυτό 

έγινε με σκοπό να μην προάγεται ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα παιδιά. Τα παιδιά γνωρίζουν 

την λειτουργία των κανόνων, όπως διαπιστώθηκε και κατά την εισαγωγική συνέντευξη και 

τους ακολούθησαν όσο το δυνατόν πιο πιστά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ώστε να 

κυλίσει ομαλά το παιχνίδι. Ωστόσο στο χωρισμό των ομάδων τα παιδιά δεν κατάλαβαν τι 

σημαίνει ανάμεικτες ομάδες, καθώς και στα 3 νηπιαγωγεία τα παιδιά ήθελαν να χωριστούν 

σε αγόρια και κορίτσια. Ειδικότερα στο 2ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Άλλης Μεριάς η 

νηπιαγωγός τους εξήγησε τι σημαίνει ανάμεικτες ομάδες. 

«Τι θα πει οι ομάδες να είναι ανάμεικτες;» 

«Θα είμαστε δηλαδή σε ζευγάρια;» 

«Αα αγόρια και κορίτσια μαζί; Γιατί όμως;» 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:03:18 EEST - 34.220.209.173



81 

 

 Έπειτα από την περιγραφή και επεξήγηση των κανόνων στα παιδιά και των χωρισμό 

των ομάδων σε κάθε τάξη των 3 νηπιαγωγείων που εφαρμόστηκε η έρευνα, το παιχνίδι 

ξεκινά!! Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ειπώθηκαν πολλά σχόλια από τα παιδιά και οι 

αντιδράσεις τους ήταν ποικίλες. Τα παιδιά όλων των ομάδων είχαν την ευκαιρία να 

«γνωρίσουν» τα παιδιά με ετερότητα και τα δικαιώματα του παιδιού. Όλα τα παιδιά 

απάντησαν τόσο σε κλειστού όσο και σε ανοιχτού τύπου ερωτήσεις και τα σχόλια τους 

αφορούν τόσο την πρώτη όσο και τη δεύτερη κατηγορία. 

 Να σημειωθεί ότι και στα 3 νηπιαγωγεία τα παιδιά συγκεντρώθηκαν στα τραπεζάκια 

εργασίας, για να παίξουν το παιχνίδι και όπου χρειαζόταν η κάθε νηπιαγωγός επενέβαινε 

ώστε να επιβληθεί η τάξη. Επίσης, επειδή το επιτραπέζιο παιχνίδι «Έχω Δικαίωμα», 

παίχτηκε 2 φορές με την κάθε τάξη, τα σχόλια των παιδιών ήταν παρόμοια και τις δύο φορές 

που παίχτηκε το παιχνίδι με κάθε τάξη. 

 Παρακάτω ακολουθούν τα αποτελέσματα σχετικά με τα παιδιά με ετερότητα και τα 

δικαιώματα του παιδιού από την ανάλυση των σχολίων και των αντιδράσεων των παιδιών, 

καθώς και η παράθεση κάποιων από τα λόγια τους. 

6.8 Αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού 

 

 Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και στις δύο συναντήσεις τα παιδιά εξέφρασαν 

πολλά σχόλια και αντέδρασαν ποικιλοτρόπως. Τα παιδιά και των 3 νηπιαγωγείων 

συμμετείχαν ενεργά τόσο στο σχολιασμό των εικόνων όσο και στην εξέφραση των απόψεων 

τους και στις απαντήσεις που έδωσαν για τις ερωτήσεις που τέθηκαν σχετικά με τις 

διαφορετικές κάρτες. Όλα τα παιδιά απάντησαν στις ερωτήσεις που έχουν επιλεχθεί για το 

επιτραπέζιο, ανεξάρτητα αν ήταν ανοιχτού ή κλειστού τύπου, και διατύπωσαν τις απαντήσεις 

τους για αυτές. Μεγαλύτερη του αναμενομένου ήταν η συμμετοχή των μαθητών στο 

σχολιασμό των καρτών αναφορικά με τις εικόνες που αυτές απεικόνιζαν. Παρακάτω 

ακολουθεί η καταγραφή των αποτελεσμάτων μέσα από την ανάλυση των σχολίων, των 

απαντήσεων και των γενικότερων αντιδράσεων των παιδιών, τόσο για τα παιδιά με 

ετερότητα όσο και για τα δικαιώματα του παιδιού, που συμπεριλαμβάνονται στο επιτραπέζιο. 

6.8.1 Τα Διαφορετικά Παιδιά 

 

 H πρώτη ενότητα καρτών στο επιτραπέζιο παιχνίδι «Έχω Δικαίωμα», είναι οι κάρτες 

με τα διαφορετικά παιδιά. Οι κάρτες αυτές ανήκουν στην μπλε χρωματική ενότητα και 

παρουσιάζουν διάφορα παιδιά με ετερότητα. Ομοίως με τις αντίστοιχες κάρτες των 
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δικαιωμάτων του παιδιού, οι κάρτες αυτές δημιουργήθηκαν με απώτερο σκοπό να 

κατανοήσουμε τις γνώσεις και τις απόψεις των παιδιών για παιδιά με ετερότητα. Οι κάρτες 

εμπεριέχουν τις αντίστοιχες ερωτήσεις στις οποίες τα παιδιά ήταν παραπάνω από πρόθυμα να 

απαντήσουν. Τα παιδιά έδειξαν ιδιαίτερο ζήλο στην περιγραφή των καρτών των 

διαφορετικών παιδιών, καθώς με κάθε κάρτα έμπαιναν στη θέση του εκάστοτε παιδιού και 

προσπαθούσαν να καταλάβουν, όπως φαίνεται και από τα σχόλιά τους, τι βιώνει αυτό το 

παιδί και πόσο δύσκολη ή εύκολη είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Οι εικόνες των 

καρτών διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια της έρευνας, καθώς ήταν το μέσο 

μεταφοράς των διαφορετικών παιδιών στους μαθητές προσχολικής εκπαίδευσης που παίζανε 

το επιτραπέζιο. Ακολουθούν τα χαρακτηριστικότερα λεγόμενα των παιδιών αναφορικά με τις 

κάρτες των διαφορετικών παιδιών. 

Παιδιά με ειδικές ανάγκες 

 Η άρτια σωματική κατάσταση των παιδιών είναι πολύ σημαντική, καθώς τους  

επιτρέπει να μεγαλώνουν όσο το δυνατόν πιο φυσιολογικά και να έχουν μια ομαλή 

ανάπτυξη. Ακόμα πιο σημαντική είναι η γνώση των παιδιών για τα παιδιά με σωματικές 

δυσλειτουργίες ή παιδιά με ειδικές ανάγκες. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε η κατηγορία των 

παιδιών με ειδικές ανάγκες. Προεκτάσεις αυτής της κατηγορίας είναι τα τυφλά παιδιά και τα 

κουφά παιδιά. Για αυτές τις κατηγορίες δημιουργήθηκαν ξεχωριστές κάρτες, καθώς 

θεωρήθηκε ότι η διαχώριση τους θα βοηθούσε τα παιδιά να κατανοήσουν τα προβλήματα 

αυτών των παιδιών, αλλά και θα τα ευαισθητοποιούσε γενικότερα. Αναφορικά με τα παιδιά 

με ειδικές ανάγκες, επιλέχθηκε μια εικόνα παιδιού σε αναπηρικό κάθισμα. Τα παιδιά 

κλήθηκαν επίσης να απαντήσουν στο αν έχουν συναντήσει παιδιά σε αναπηρικά καθίσματα 

αλλά και το τι θα μπορούσαν να κάνουν προκειμένου να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά. Οι 

απαντήσεις των παιδιών του 2ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Άλλης Μεριάς ακολουθούν:  

«Έχω δει. Τα ξέρω ως περίεργα παιδιά.» 

«Έχω ξαναδεί γιατί έχω πάει σε ένα ειδικό σχολείο. Έχω δει και στο μάρκετ του Lidl ένα παιδί 

ανάπηρο.» 

«Πήγαμε εκδρομή με το σχολείο. Σε εργαστήριο παιδιών με ειδικές ανάγκες. Είχα δει εκεί.» 

«Είναι δύσκολο γιατί δεν μπορεί να περπατήσει το παιδί στην εικόνα. Πως θα παίξει;» 

«Δεν μπορούν να περπατήσουν και κάθονται σε καροτσάκι.» 
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«Έχω δει τέτοια παιδάκια σε έναν παιδικό.» 

«Θα τα βοηθούσα να περπατήσουν.» 

 Τα παιδιά του 22ου Νηπιαγωγείου Βόλου σχολίασαν: 

«Βλέπω παιδί σε καροτσάκι.» 

«Λέγονται ανάπηρα παιδιά νομίζω,» 

«Αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να παίξουν.» 

«Και οι μεγάλοι σε καροτσάκι δεν μπορούν να πάνε πουθενά μόνοι!» 

«Θα το βοηθούσαμε Κυρία.» 

«Θα το προχωρούσαμε εμείς το καροτσάκι. Θα το κρατούσαμε εμείς και θα το πηγαίναμε όπου 

ήθελε!» 

 Τα παιδιά του 1ου Νηπιαγωγείου σχολίασαν τις κάρτες με τα παιδιά με ειδικές 

ανάγκες και απάντησαν τα παρακάτω: 

«Είναι ένα παιδί σε αναπηρικό καροτσάκι.» 

«Έχει σπάσει το πόδι του ή το χέρι του και κάθεται σε μια καρέκλα με ροδάκια για να μπορεί 

να κινηθεί.» 

«Ανάπηρα!» 

«Θα το κάναμε παρέα. Εμένα δεν θα με ενοχλούσε.» 

«Θα του παίρναμε φαγητό και θα το πηγαίναμε βόλτα.» 

 Από τα παραπάνω σχόλια των παιδιών για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, φαίνεται ότι 

τα παιδιά γνωρίζουν για αυτά τα παιδιά και τα έχουν δει είτε έξω στην καθημερινή τους ζωή, 

είτε έχουν ακούσει για αυτά από τους γονείς του ή έχουν δει στην τηλεόραση ή σε κάποιο 

βιβλίο. Όλα τα παιδιά και από τα 3 νηπιαγωγεία εξέφρασαν θετικά σχόλια για αυτά τα παιδιά 

και απάντησαν ότι θα τα βοηθούσαν και θα τα έκαναν παρέα, εκτός από ένα παιδί του 2ου 

Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Άλλης Μεριάς, το οποίο τα χαρακτήρισε ως περίεργα παιδιά. 

Προσπαθώντας να μπουν στην θέση αυτών των παιδιών, κατανόησαν πόσο δύσκολο είναι να 

μην μπορεί να περπατήσει κάποιος και να βρίσκεται καθηλωμένος σε ένα αναπηρικό 
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αμαξίδιο και σχολίασαν πως αν είχαν στην τάξη τους ένα τέτοιο παιδί θα το πήγαιναν βόλτες 

και θα κρατούσαν το αμαξίδιο για να το πηγαίνουν όπου χρειαζόταν. 

Κουφά παιδιά 

 Προέκταση των παιδιών με ειδικές ανάγκες, είναι τα κουφά παιδιά. Μια δυσκολότερη 

και σπανιότερη κατηγορία στην οποία τα παιδιά δεν μπορούν να μιλήσουν ή να ακούσουν. 

Αυτό το γεγονός, ότι δηλαδή τέτοια παιδιά ούτε ακούνε ούτε μπορούν να μιλήσουν, φάνηκε 

να μπέρδεψε τα παιδιά. Ακολούθησε καθοδήγηση των παιδιών από τον συντονιστή του 

παιχνιδιού αλλά και από τη νηπιαγωγό τους προκειμένου να κατανοήσουν το πρόβλημα 

αυτών των παιδιών, αλλά και να κατανοήσουν τη σημασία, του να μην ακούς ή να μην 

μπορείς να μιλήσεις. Με αφορμή την κάρτα τα παιδιά φάνηκε να κατανοούν το μέγεθος του 

προβλήματος αυτών των παιδιών. Τα παιδιά  απάντησαν αν έχουν συναντήσει ένα τέτοιο 

παιδί αλλά και πως θα τα βοηθούσαν. Ακολουθούν τα σχόλια και οι απαντήσεις των παιδιών 

του 2ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Άλλης Μεριάς: 

«Το παιδάκι φοράει κάτι στο αυτί; Τι σημαίνει αυτό;» 

«Δεν μπορεί να ακούσει μάλλον.» 

«Άρα είναι κουφό;» 

«Μάλλον κάνουν κινήσεις και μιλάνε; Πως γίνεται όμως αυτό;» 

«Μοιάζει με το σήμα της ειρήνης. Ή θέλει να πει ότι κέρδισε!» 

«Θα πρέπει να μάθεις να μιλάς με τα χέρια για να μιλάς με αυτά τα παιδιά;» 

«Έχουν ακουστικό στο αυτί.» 

«Δεν ακούνε καλά.» 

«Ορφανά παιδιά… Κουφάλογα!» 

«Όταν μιλάνε και δεν ακούνε, να κάνει κάποιος νοήματα.» 

«Να κάνει κάποιος ησυχία για να ακούνε.» 

«Θα έλεγα με τα χέρια για να καταλάβει.» 

«Όταν ζωγράφιζα θα τους έδειχνα.» 
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 Σε αυτό το σημείο, και με την επέμβαση της νηπιαγωγού τους, τα παιδιά 

επιμορφώθηκαν σχετικά με τα κωφάλαλα παιδιά, καθώς τους φαινόταν αδιανόητο να μην 

μπορείς να ακούσεις αλλά και να μιλήσεις. Μάθανε ότι αυτά τα παιδιά λέγονται 

«κωφάλαλα», δηλαδή κωφά αλλά και άλαλα, χωρίς λαλιά, δηλαδή ανίκανα να μιλήσουν. 

 Τα νήπια του 22ου νηπιαγωγείου Βόλου κλήθηκαν να σχολιάσουν και να απαντήσουν 

στις ερωτήσεις των καρτών αναλόγως με την κάρτα με τα κουφά παιδιά. 

«Κυρία βλέπω ένα παιδί με κάτι στο αυτί.» 

«Κάνουν νοήματα στην εικόνα νομίζω.» 

«Είναι κουφά παιδιά; Όπως τα κουφάλογα;» 

«Δεν ακούν αυτά τα παιδιά καλέ.» 

«Δεν πρέπει να είναι ωραίο να μην ακούς. Θα μιλάς μόνο με νοήματα.» 

«Θα το κάναμε παρέα. Γιατί όχι;» 

«Αν δεν άκουγε θα του κάναμε ΄΄Έλα΄΄ για να έρθει να παίξουμε.» 

 Τέλος τα σχόλια των παιδιών του 1ου νηπιαγωγείου Βόλου ακολουθούν: 

«Φοράει κάτι στο αυτί.» 

«Είναι σκουλαρίκι!» 

«Όχι είναι ακουστικό. Έχω ξαναδεί τέτοιο.» 

 Σε προέκταση της ερώτησής μου προς τα παιδιά για το αν ακούν όλοι τους, τους είπα 

να κλείσουν τα αυτιά τους για να αντιληφθούν τη σημασία της ακοής. 

«Δεν ακούμε τίποτα Κυρία.» 

«Έτσι νιώθουν και τα κουφά παιδιά;» 

«Δεν μ’ αρέσει Κυρία!» 

«Θα τους δίναμε ειδικό ακουστικό.» 

«Θα τους κάναμε νοήματα για να καταλάβουν.» 
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 Τα παιδιά και από τα 3 νηπιαγωγεία δυσκολεύτηκαν να αναγνωρίσουν αυτή την 

κατηγορία διαφορετικών παιδιών, καθώς δεν κατάλαβαν ότι στην συγκεκριμένη κάρτα τα 

παιδιά αυτά φοράνε ειδικό ακουστικό για να ακούνε. Μάλιστα πολλά παιδιά τα 

χαρακτήρισαν ως «κουφάλογα» και ένα παιδί από το 2ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Άλλης 

Μεριάς τα αποκάλεσε και ορφανά παιδιά, κάτι που με δυσαρέστησε. Για να καταλάβουν πως 

νιώθουν αυτά τα παιδιά, τους έβαλα να κλείσουν τα αυτιά τους, για να δουν πόσο δύσκολο 

είναι να μην ακούει κάποιος. Ωστόσο, έπειτα από συζήτηση με τα παιδιά και στην ερώτηση 

αν θα τα βοηθούσαν απάντησαν θετικά και είπαν ότι θα τους έκαναν νοήματα για να 

καταλάβουν και θα τα έκαναν παρέα. 

Τυφλά παιδιά 

 Επιπρόσθετα επιλέχθηκαν τα τυφλά παιδιά ως προέκταση των παιδιών με ειδικές 

ανάγκες με σκοπό τα παιδιά να κατανοήσουν πόσο σημαντική είναι η όραση σε όλες τις 

καθημερινές τους δραστηριότητες, αλλά και να καταλάβουν τα προβλήματα των παιδιών και 

ατόμων γενικότερα με προβλήματα όρασης. Με τη βοήθεια της εικόνας ενός παιδιού με 

γυαλιά, η συζήτηση γύρω από τα τυφλά παιδιά ξεκίνησε και τα παιδιά έκαναν τις 

επισημάνσεις τους για την πιο ζωτική ίσως ανθρώπινη αίσθηση. Τα παιδιά  απάντησαν για το 

αν έχουν συναντήσει παρόμοια παιδιά αλλά και πως θα μπορούσαν να τα βοηθήσουν. 

Ακολουθούν τα σχόλια του 2ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Άλλης Μεριάς: 

«Ένα παιδί με μαύρα γυαλιά. Διαβάζει τι κάνει;» 

«Αα τα φοράει για να μην φαίνονται τα μάτια του;» 

«Τα παιδιά που δεν βλέπουν λέγονται τυφλά! Το ξέρω αυτό.» 

«Έχω δει στην τηλεόραση τέτοιο παιδί. Δεν μπορούσε να δει καθόλου και είχε μαζί του ένα 

μπαστουνάκι και τη μαμά του να το κρατάει.» 

«Καλά μας λέτε διαβάζει; Και πώς το κάνει;» 

«Θα τους έδινα γυαλιά.» 

«Θα τους κρατούσα το χέρι.» 

«Θα πηγαίναμε μαζί βόλτες.» 

«Εγώ δεν θα τους έδινα τίποτα!» 
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 Σε αυτό το σημείο εξηγήθηκε στα παιδιά για το σύστημα Braille, μέσω του οποίου 

γίνεται τα τυφλά άτομα να διαβάσουν μέσω της αφής. Τους εξήγησα ότι υπάρχουν 

χαραγμένα σε βιβλία ειδικά σύμβολα τα οποία αντικαθιστούν τα γράμματα, για να μπορούν 

να τα καταλάβουν με τα δάχτυλά τους. Οι αντιδράσεις τους ακολουθούν. 

«Μα αυτό ακούγεται δύσκολο. Θα πιάνεις τον κύκλο στο χαρτί και θα διαβάζεις;» 

«Δεν το καταλαβαίνω αυτό Κυρία.» 

«Εμένα μου ακούγεται μαγικό.» 

 Παρομοίως τα παιδιά του 22ου Νηπιαγωγείου σχολίασαν για τα τυφλά παιδιά: 

«Βλέπω ένα παιδί με γυαλιά. Δεν πρέπει να βλέπει καλά όμως.» 

«Είχαμε στην τάξη παιδί που δεν έβλεπε καλά.» 

«Κάνει πως διαβάζει;» 

«Τα παιδιά που δεν βλέπουν λέγονται τυφλά!» 

 Σε αυτό το σημείο, παροτρύναμε τα παιδιά να κλείσουν τα μάτια τους, ώστε να 

καταλάβουν τη σημαντικότητα της όρασης. 

«Δεν είναι ωραίο να μην βλέπεις. Καθόλου ωραίο.» 

«Βλέπω μόνο σκοτάδι. Και αν γυρίσω από εκεί βλέπω λίγο φως!» 

 Έπειτα, όπως και στο πρώτο χρονικά νηπιαγωγείο της έρευνάς, εξηγήσαμε στα παιδιά 

πως οι τυφλοί άνθρωποι μπορούν να διαβάζουν μέσω τους συστήματος Braille. Οι 

αντιδράσεις τους ακολουθούν: 

«Δεν γίνεται αυτό καλέ. Δεν το πιστεύω.» 

«Ακούγεται πολύ δύσκολο!» 

«Φοράει ειδικά γυαλιά γιατί δεν μπορεί να δει!» 

«Τυφλά! Δεν μπορούν να δουν και φοράνε γυαλιά.» 

 Παροτρύναμε τα παιδιά να κλείσουν τα μάτια τους για να καταλάβουν πως είναι να 

μην βλέπεις, ομοίως με το 22ο Νηπιαγωγείο Βόλου. Επιπλέον εξήγησα στα παιδιά για το 
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σύστημα Braille,το οποίο χρησιμοποιείται από τυφλούς ανθρώπους για να διαβάσουν. Τα 

παιδιά με κοιτούσαν με απορία και προσοχή για να ακούσουν τι τους έλεγα, καθώς το 

άκουγαν για πρώτη φορά.  

«Δεν βλέπω τίποτα Κυρία!» 

«Δεν είναι ωραίο να μην βλέπεις!» 

«Άρα και αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να δουν τίποτα.» 

«Παντού έχει σκοτάδι!» 

«Θα τα κρατούσα από το χέρι για να το βοηθήσω να πάει κάπου.» 

 Από τα παραπάνω σχόλια των παιδιών για τα τυφλά παιδιά, φαίνεται ότι κάποια 

παιδιά ήξεραν για αυτά και είχαν δει στην τηλεόραση ή έξω στο δρόμο και κάποια άλλα τα 

μπέρδεψαν με αυτά που φοράνε γυαλιά μυωπίας. Όλα τα παιδιά απάντησαν θετικά όσον 

αφορά στην βοήθεια που θα έδιναν σε ένα τέτοιο παιδί και είπαν ότι θα τα βοηθούσαν, 

κρατώντας τα από το χέρι και μόνο ένα παιδί από το 2ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Άλλης 

Μεριάς, είπε ότι δεν θα τους έδινε τίποτα. Και σε αυτή την περίπτωση, όπως και 

προηγουμένως με τα κουφά παιδιά, έβαλα τα παιδιά να κλείσουν τα μάτια τους για να δουν 

πως είναι να μην βλέπει κάποιος και τα παιδιά κατάλαβαν πόσο δύσκολο είναι αυτό. Επίσης, 

επειδή τα παιδιά δεν ήξεραν για το πώς διαβάζουν αυτά τα παιδιά, τους εξήγησα για το 

σύστημα τυφλών, δηλαδή το σύστημα Braille και εκείνα με την σειρά τους εντυπωσιάστηκαν 

από τον τρόπο που διαβάζουν αυτά τα παιδιά, παρατηρώντας μας άναυδα καθώς τους 

εξηγούσαμε πως μέσω της αφής γίνεται να διαβάζεις. Χαρακτηριστικά ένα παιδί από το 22ο 

Νηπιαγωγείου Βόλου δήλωσε πως αυτό του ακούγεται μαγικό. 

Παιδιά χωρίς σπίτι 

 Η κατοικία και το δικαίωμα που έχουν όλα τα παιδιά για στέγαση, είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν σωστά και με ασφάλεια. Αναφορικά με αυτό και 

προκειμένου να μάθουμε τις απόψεις των παιδιών πάνω σε αυτό το θέμα, επιλέχθηκε να 

δημιουργηθεί η κατηγορία «παιδιά χωρίς σπίτι» στις κάρτες των παιδιών με ετερότητα. Το 

σπίτι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανατροφή ενός παιδιού αλλά και στη διαμόρφωση 

του χαρακτήρα  και της προσωπικότητάς του. Έτσι ήθελα να κατανοήσω αν τα παιδιά 

αντιλαμβάνονται την αξία του να έχεις κάπου να μείνεις. Τα παιδιά κλήθηκαν να 

απαντήσουν αν ξέρουν ότι υπάρχουν παιδιά ανά τον κόσμο που δεν έχουν σπίτι, και 
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σημαντικότερα, αν θα φιλοξενούσαν τέτοια παιδιά στο δικό τους σπίτι.  Συγκεκριμένα στο 2ο 

Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Άλλης Μεριάς τα παιδιά σχολίασαν: 

«Δουλεύει αυτό το παιδάκι;» 

«Είναι μέσα σε σακούλα. Ή σε σκουπίδια, δεν βλέπω καλά.» 

«Είναι ανάμεσα από βράχια. Δεν έχει να ξαπλώσει;» 

«Είναι σε τσουβάλια μωρέ!» 

«Έχω δει τέτοια παιδιά. Σε κάδο. Και δεν έχουν να φάνε και μπορεί να τους σκοτώσει το 

σκουπιδιάρικο!» 

«Θα έρθει κλέφτης να τους σκοτώσει εκεί έξω που είναι!» 

«Θα το φιλοξενούσα στο σπίτι μου, για όσες μέρες χρειαζόταν.» 

«Θα του έδινα φαγητό, νερό, καθαρά ρούχα και να κάνει ένα ζεστό μπάνιο για να είναι 

καθαρό.» 

 Αναφορικά με τα παιδιά χωρίς κατοικία, τα νήπια του 22ου Νηπιαγωγείου, 

σχολίασαν: 

«Βλέπω ένα παιδάκι μέσα σε παλιά ρούχα.» 

«Κοιμάται το παιδάκι σε τσουβάλια;» 

«Δεν έχει σπίτι μάλλον γι’αυτό.» 

«Έχω δει μικρό παιδί Κυρία να κοιμάται έξω. Φορούσε κουκούλα γιατί κρύωνε νομίζω.» 

«Θα τα παίρναμε σπίτι Κυρία. Γιατί όχι; Θα μέναμε και θα παίζαμε μαζί!» 

 Τέλος ακολουθούν τα χαρακτηριστικότερα σχόλια των παιδιών του 1ου Νηπιαγωγείου 

Βόλου: 

«Κυρία είναι ένα παιδί μέσα σε ένα τσουβάλι.» 

«Γιατί είναι εκεί; Δεν έχει σπίτι;» 

«Θα φτιάχναμε σπίτι για αυτά!» 
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«Ναι! Ο μπαμπάς μου είναι μάστορας και θα τους έφτιαχνε σπίτι.» 

«Δεν θα έχουν λεφτά για να μένουν έξω!» 

«Θα τα πηγαίναμε σε ένα ξενοδοχείο για να μείνουν.» 

 Και σε αυτή την κατηγορία παιδιών με ετερότητα τα παιδιά έδωσαν ποικίλες 

απαντήσεις για τα παιδιά που δεν έχουν σπίτι. Ειδικότερα τα παιδιά από το 2ο Ολοήμερο 

Νηπιαγωγείο Άλλης Μεριάς, μπερδεύτηκαν όταν είδαν αυτή την κάρτα, καθώς νόμιζαν ότι 

αυτά τα παιδιά κρύβονται. Τα παιδιά από τα άλλα δυο νηπιαγωγεία κατάλαβαν ότι αυτά τα 

παιδιά κοιμούνται σε τσουβάλια έξω, καθώς δεν έχουν σπίτι για να μείνουν όπως αυτά. 

Ωστόσο όλα τα παιδιά, γνωρίζοντας πόσο σημαντικό είναι να έχει κάποιος σπίτι απάντησαν 

θετικά και έδειξαν μεγάλη προθυμότητα και ενδιαφέρον για να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά, 

φιλοξενώντας τα σπίτι τους και δίνοντας τους φαγητό, νερό και καθαρά ρούχα. 

Παιδική εργασία 

 Η παιδική εργασία λαμβάνει κυρίως χώρα, αλλά όχι αποκλειστικά σε υποανάπτυκτες 

χώρες. Τα δικαιώματα των παιδιών αλλά και των γυναικών σε αυτές τις χώρες είναι 

μηδαμινά. Έτσι τα παιδιά δεν μεγαλώνουν φυσιολογικά, αλλά αντιμετωπίζονται σαν 

ενήλικες από μικρή ηλικία. Προκειμένου να επιβιώσουν αναγκάζονται να δουλέψουν σαν 

ενήλικες, δημιουργώντας ένα από τα σημαντικότερα, αλλά και δυσκολότερα στη λύση 

προβλήματα της εποχής μας, την παιδική εργασία. Ίσως αυτή είναι η κάρτα στην οποία 

συμμετείχαν πιο ενεργά όλα τα παιδιά κατά της διάρκεια της έρευνάς. Επίσης τα παιδιά 

κλήθηκαν να απαντήσουν στο αν έχουν δει παιδιά να δουλεύουν, αλλά και στο τι θα κάνανε 

για να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά. Ακολουθούν τα σχόλια των νηπίων του 2ου Ολοήμερου 

Νηπιαγωγείου Άλλης Μεριάς: 

«Είναι παιδιά που κάνουν δουλειά.» 

«Γιατί δουλεύουν; Είναι φτωχά.» 

«Ναι δουλειά κάνουν. Για να τρέξει το βρώμικο νερό.» 

«Κρατάνε μια τσάπα.» 

«Θέλουν να μαζέψουν τις πέτρες να τις βάλουν στο καλάθι μάλλον.» 

«Έχω δει. Και εγώ έχω δουλέψει Κυρία. Έχω φυτέψει πεπόνια!» 
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«Έχω δει στη θάλασσα τέτοια παιδιά. Μαζεύανε πέτρες και τις βάζανε στη στεριά.» 

«Θα δουλέψουμε εμείς για αυτά!» 

«Να τους πούμε να σταματήσουν!» 

«Μόνο οι μαμάδες και οι μπαμπάδες πρέπει να δουλεύουν.» 

«Οι μαμάδες μαγειρεύουν και οι μπαμπάδες δουλεύουν. Έτσι πρέπει να είναι.» 

«Να φωνάξουμε τους γονείς μας να δουλέψουν.» 

«Να πάρουμε τα παιδιά να τα δώσουμε σε γονείς που δεν έχουν παιδιά!» 

«Να τα πάνε στην Κιβωτό του Κόσμου Κυρία! Έχει πολλά παιδιά εκεί, πιο πολλά και από 

εμάς.» 

«Δουλέψτε ή θα καταστρέψουμε τον κόσμο!» 

«Μπορεί να μην έχουν σπίτι.» 

«Όχι δουλειά!» 

«Θα έδινα τσιμέντο και πέτρες να χτίσουμε σπιτάκι.» 

«Θα έδινα κλωτσιά στους κλέφτες.» 

«Σταματήστε και ελάτε σπίτι μου.» 

«Μπουνιές στον κλέφτη!» 

«Θα τηλεφωνούσα στην αστυνομία.» 

 Τα σχόλια των νηπίων του 22ου Νηπιαγωγείου Βόλου ακολουθούν. 

«Βλέπω παιδιά που σκάβουν. Σκάβουν να βρουν καλικάντζαρους;» 

«Έχω δει στην τηλεόραση τέτοια παιδιά. Δουλεύουν για να πάρουν λεφτά.» 

«Δεν πρέπει να δουλεύουν! Είναι μικρά!» 

«Θέλουν λεφτά όμως. Εμένα μου δίνει ο παππούς και η γιαγιά χαρτζιλίκι.» 

«Θα του έλεγα μην δουλεύεις! Θα σε βοηθήσω εγώ.» 
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«Θα του έδινα λεφτά και παιχνίδια!» 

«Και σπίτι για να μένει. Το σπίτι μου.» 

 Τα σχόλια από τα παιδιά του επόμενου νηπιαγωγείου που πραγματοποιήθηκε η 

έρευνα, του 1ο Νηπιαγωγείου Βόλου, ακολουθούν: 

«Είναι κάποια παιδιά και μαστορεύουν ένα σπίτι.» 

«Σκάβουν να κάνουν παγίδες!» 

«Επειδή τους είπαν οι γονείς τους να το κάνουν, για αυτό δουλεύουν!» 

«Όχι δεν πρέπει να δουλεύουν. Μπορεί να χτυπήσουν!» 

«Θα τους λέγαμε να σταματήσουν.» 

«Θα τους δίναμε φαγητό και θα τους φτιάχναμε σπίτι!» 

 Ως απόρροια των παραπάνω σχολίων των παιδιών, για την παιδική εργασία, η οποία 

είναι και αυτή ένα κρίσιμο ζήτημα της σύγχρονης πραγματικότητας, τα παιδιά γνώριζαν για 

αυτά τα παιδιά, καθώς τα είχαν δει στην τηλεόραση ή από κοντά και μάλιστα εξέφρασαν την 

λύπη τους αλλά και τον θυμό τους για αυτά τα παιδιά, λέγοντας ότι τα βάζουν οι γονείς τους 

να δουλεύουν (όπως σχολίασε ένα παιδί από το 1ο Νηπιαγωγείο Βόλου) και πως δεν πρέπει 

να παιδιά να δουλεύουν. Τα παιδιά και από τα 3 νηπιαγωγεία εξέφρασαν την γνώμη τους 

υποστηρίζοντας ότι πρέπει να σταματήσει αυτό και ότι θα βοηθούσαν πρόθυμα αυτά τα 

παιδιά, δίνοντας τους παιχνίδια, λεφτά και φιλοξενώντας τα σπίτι τους. Ιδιαίτερη εντύπωση 

μου έκαναν δύο σχόλια παιδιών από το 2ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Άλλης Μεριάς, τα οποία 

είπαν ότι θα τα έδιναν σε γονείς που δεν έχουν παιδιά για να τα βοηθήσουν και να 

σταματήσουν να δουλεύουν ή θα τα πήγαιναν στην Κιβωτό του κόσμου. 

Παιδιά χωρίς σχολείο 

 Ο βασικός πυλώνας της εκπαίδευσης των παιδιών είναι το σχολείο, το οποίο αποτελεί 

και θεμελιώδες δικαίωμα όλων των παιδιών. Μέσα σε αυτό το παιδί θα κοινωνικοποιηθεί, θα 

μάθει να αλληλεπιδρά και θα μάθει για πράγματα που δεν ξέρει, διαμορφώνοντας έτσι τον 

χαρακτήρα του και λαμβάνοντας εφόδια που θα το ακολουθούν σε όλη του τη ζωή. Μέσα 

από αυτή την κάρτα με τα παιδιά χωρίς σχολείο, ήθελα να μεταφέρω τα παιδιά στην 

κατάσταση των παιδιών που δεν μπορούν να πάνε σχολείο, ώστε να μας πουν τι σκέφτονται 
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για αυτά. Τα παιδιά προβληματίστηκαν ιδιαίτερα καθώς φάνηκε να έχουν ήδη επωφεληθεί 

από το σχολείο. Έτσι είναι πιο εύκολο να κατανοήσουν την αδυναμία μερικών παιδιών να 

πάνε σχολείο ανά την υφήλιο. Απάντησαν στο αν ξέρουν γιατί κάποια παιδιά δεν πάνε 

σχολείο αλλά και στο αν θα δάνειζαν τις ζωγραφιές και τα παραμύθια τους σε αυτά τα 

παιδιά. Τα παιδιά του 2ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Άλλης Μεριάς σχολίασαν: 

«Είναι κάτι παιδιά και γράφουν στο χώμα. Ορφανά είναι;» 

«Ένα παιδάκι που γράφει.» 

«Πρέπει όλα τα παιδιά να πάνε σχολείο. Τι κάνουν το πρωί αν δεν πάνε σχολείο;» 

«Είχα δει ένα τέτοιο παιδί. Με κοιτούσε το πρωί απτό δρόμο όταν πήγαινα σχολείο.» 

«Γιατί δεν πάνε σχολείο;» 

«Γκρεμίστηκε το σχολείο τους Κυρία; Από σεισμό;» 

«Δεν έχουν μαμά και μπαμπά; Δεν έχουν λεφτά να πάνε σχολείο;» 

«Ούτε βιβλία ούτε τίποτα;» 

«Παιδιά που κάθονται στο χώμα.» 

«Και δεν έχουν και αυτά παπούτσια.» 

«Εγώ θα τους έδινα τα μισά μας βιβλία μας!» 

«Εγώ θα τους διάβαζα για τον Batman.» 

«Εγώ θα του μάθαινα να λέει στα κινέζικα το Φεγγαράκι μου Λαμπρό.» 

 Σε αυτό το σημείο τα παιδιά δυσκολεύτηκαν να καταλάβουν γιατί μερικά σχολεία δεν 

υπάρχουν πια ή είναι κατεστραμμένα. Με τη βοήθεια των νηπιαγωγών τους και με την 

αναφορά στην Ειρήνη ως βασικό δικαίωμα όλων των παιδιών, κατανόησαν τις τρομακτικές 

συνέπειες του πολέμου. 

«Μήπως Κυρία το σχολείο έπεσε από σιδερένια μπάλα;» 

«Ααα. Έχουν πόλεμο, γι’αυτό γράφουν έξω.» 

«Κυρία στον πόλεμο καταστρέφουν και τα σχολεία;» 
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 Τα παιδιά του 22ου Νηπιαγωγείου Βόλου σχολίασαν αναφορικά με τα παιδιά χωρίς 

σχολείο: 

«Αυτά τα παιδιά στην εικόνα Κυρία γράφουν στο χώμα. Δεν έχουν σχολείο και θρανία;» 

«Θα τους έλεγα να πάνε  στο σχολείο!» 

«Μαθαίνουμε πολλά στο σχολείο. Πρέπει να πάνε και αυτά επειδή είναι μικρά!» 

«Θα έδινα λεφτά εγώ Κυρία. Όλοι θα έπρεπε να δώσουμε λεφτά στα παιδιά για να πάνε 

σχολείο σαν και εμάς!» 

«Να μαζέψουμε λεφτά να κάνουμε ένα μεγάλο σπίτι να είναι και σπίτι και σχολείο!» 

 Τα νήπια του τρίτου κατά σειρά νηπιαγωγείου της έρευνάς μας, του 1ου 

Νηπιαγωγείου Βόλου, σχολίασαν: 

«Είναι παιδιά και κάθονται κάτω και γράφουν.» 

«Δεν μπορούν να πάνε σχολείο. Είναι Αφρικανοί!» 

«Δεν έχουν λεφτά μάλλον. Και γι’αυτό δεν μπορούν να πάνε σχολείο.» 

«Θα δίναμε λεφτά για να φτιαχτούν σχολεία.» 

«Θα τα φέρναμε στο δικό μας σχολείο!» 

 Συμπερασματικά από τις απαντήσεις των παιδιών για τα παιδιά χωρίς σχολείο, τα 

παιδιά γνώριζαν και κατανοούσαν, παρά το νεαρό της ηλικίας τους, για αυτή την κατηγορία 

διαφορετικών παιδιών αλλά και για τη σημασία του σχολείου. Χαρακτηριστικά σχολίασαν 

πως αυτά τα παιδιά γράφουν κάτω στο χώμα και δεν πάνε σχολείο. Μάλιστα, ένα παιδί από 

το 2ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Άλλης Μεριάς χαρακτήρισε αυτά τα παιδιά ορφανά και ένα 

άλλο παιδί από το 1ο Νηπιαγωγείο Βόλου είπε ότι δεν μπορούν να πάνε σχολείο γιατί είναι 

Αφρικανοί, σχόλια τα οποία δείχνουν μια ρατσιστική αντίληψη των παιδιών. Ωστόσο, σε 

αντιδιαστολή με τα παραπάνω αρνητικά σχόλια ορισμένων παιδιών, όλα τα παιδιά 

απάντησαν θετικά ως προς την βοήθεια που θα παρείχαν σε αυτά τα παιδιά για να μπορέσουν 

να πάνε σχολεία. Κάποια από τα χαρακτηριστικά σχόλια των παιδιών ήταν ότι θα τους 

έχτιζαν σχολεία, θα τους έδιναν λεφτά και τα δικά τους βιβλία ή θα τα έφερναν στο δικό τους 

σχολείο για να μάθουν και αυτά, όπως και εκείνοι. 
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Παιδιά Ρομά 

 Για να εξεταστούν οι γνώσεις των παιδιών στο θέμα των μειονοτικών παιδιών, 

αποφασίστηκε να δημιουργηθεί μια κάρτα με τα «Παιδιά Ρομά». Καθώς υπάρχουν αρκετά 

τέτοια παιδιά στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Μαγνησίας, όπου και πραγματοποιήθηκε η 

έρευνα, θέλαμε να δούμε αν τα παιδιά έχουν συναντήσει τέτοια παιδιά, τι ξέρουν για αυτά 

αλλά και πως θα τα βοηθούσαν. Οι γνώσεις των παιδιών του 2ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου 

Άλλης Μεριάς για τα παιδιά Ρομά φάνηκαν ελλιπείς.  

«Τρία παιδιά που αγκαλιάζονται. Το ένα είναι χαρούμενο!» 

«Το ένα δεν έχει δόντι καλέ!» 

«Είναι ξεγύμνωτα. Δεν έχουν ρούχα.» 

«Τι σημαίνει το Ρομά;» 

«Αα Ρομά νομίζω είναι τσιγγανάκια.» 

«Είναι τσιγγάνοι καλέ. Το ένα είναι και φαλακρό.» 

«Έχω δει στο σούπερ μάρκετ ένα τέτοιο αλλά δεν ήταν παιδί, ήταν μεγάλος.» 

«Είχα δει ένα τέτοιο παιδάκι στη λαϊκή. Πουλούσε πράγματα με τους γονείς του.» 

«Δεν έχω δει.» 

«Θα τους έδινα τα παιχνίδια μου, νερό και φαγητό.» 

«Θα το άφηνα κάποιες μέρες στο σπίτι μου.» 

«Εγώ θα το άφηνα για 8 μέρες.» 

«Θα το κάναμε παρέα, δεν θα μας πείραζε καθόλου.» 

 Παρομοίως, αυτή η ενότητα δυσκόλεψε και τα παιδιά του 22ου Νηπιαγωγείου Βόλου. 

«Βλέπω 3 παιδιά να χαμογελούν!» 

«Δεν έχω ξαναδεί τέτοια παιδιά Κυρία.» 

«Είναι σαν τσιγγανάκια νομίζω Κυρία.» 
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«Εμάς έρχεται ένας τσιγγάνος στο σπίτι Κυρία και ζητάει λεφτά από τη γιαγιά μου. Και αυτή 

τον διώχνει! Του λέει φύγε από εδώ!» 

«Αυτά τα παιδιά δεν έχουν υλικά αγαθά.» 

«Θα τα έκανα παρέα. Γιατί να με πειράζει;» 

«Θα τους έδινα από το κολατσιό μου!» 

«Θα τα παίζαμε Κυρία!» 

 Ελλιπέστατα ήταν και τα σχόλια των παιδιών του 1ου Νηπιαγωγείου Βόλου. 

«Δεν έχω ξαναδεί Κυρία.» 

«Έχω δει. Είναι Αφρικανοί!» 

«Πουλάνε μπαλόνια στην παραλία με μεγάλους.» 

«Θα παίζαμε όλα μαζί.» 

«Δεν θα τους έδινα τίποτα. Τα φοβάμαι!» 

 Τα παιδιά Ρομά ίσως ήταν η πιο δύσκολη κατηγορία παιδιών με ετερότητα και η πιο 

δυσνόητη στα παιδιά, καθώς όλα τα παιδιά και από τα 3 νηπιαγωγεία, στα οποία 

πραγματοποιήθηκε η έρευνα, δεν γνώριζαν για αυτή την μειονοτική ομάδα. Ελάχιστα παιδιά 

τα χαρακτήρισαν ως τσιγγανάκια και τα είχαν δει στην παραλία ή στην λαϊκή να πουλάνε 

διάφορα πράγματα με μεγάλους. Ειδικότερα ένα παιδί από το 2ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο 

Άλλης Μεριάς τα χαρακτήρισε ως ξεγύμνωτα και ένα παιδί από το 1ο Νηπιαγωγείο Βόλου τα 

είπε Αφρικανούς. Παρόλο που οι γνώσεις των παιδιών ήταν ελλιπείς για αυτά τα παιδιά. όλα 

τα παιδιά απάντησαν ότι θα τα βοηθούσαν και θα έπαιζαν μαζί τους, εκτός από ένα παιδί στο 

1ο Νηπιαγωγείο Βόλου το οποίο είπε ότι δεν θα τους έδινε τίποτα, γιατί τα φοβάται. Να 

τονιστεί ότι επιλέχθηκε να συμπεριληφθεί στο επιτραπέζιο  η συγκεκριμένη ενότητα καθώς 

τα παιδιά Ρομά, ιδιαίτερα στον Νομό Μαγνησίας αποτελούν μέρος της καθημερινότητας, 

καθώς είναι πολλά και κρίθηκε σημαντικό να διερευνήσουμε τις απόψεις των παιδιών αλλά 

και την στάση τους απέναντι σε αυτά τα παιδιά. Οι ελλιπείς γνώσεις του ίσως οφείλονται στο 

γεγονός ότι οι γονείς τους ή οι νηπιαγωγοί τους δεν τους έχουν μιλήσει για αυτά τα παιδιά 

και για αυτό δεν γνωρίζουν για αυτά. 
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Φτωχά παιδιά 

 Μια ακόμα σημαντική κατηγορία διαφορετικών παιδιών που επιλέχθηκε είναι τα 

φτωχά παιδιά. Τα παιδιά τα οποία δεν είναι εφικτό να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους ως 

παιδιά, αλλά και σημαντικότερα, τα παιδιά εκείνα τα οποία στερούνται υλικών και 

πνευματικών αγαθών. Τα παιδιά κλήθηκαν να μας περιγράψουν τι ξέρουν για αυτά τα παιδιά, 

αν έχουν συναντήσει κάποιο τέτοιο παιδί αλλά και τι θα κάνανε για να βοηθήσουν ένα τέτοιο 

παιδί ή αν θα τους έδιναν χρήματα ή κάποιο παιχνίδι τους. Αναφορικά με τα φτωχά παιδιά, 

τα παιδιά του 2ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Άλλης Μεριάς σχολίασαν: 

«Μας μουντζώνει το παιδάκι;» 

«Όχι, μας χαιρετάει!» 

«Φοβάμαι! Γίνεται πόλεμος στην εικόνα!» 

«Έχει ένα μπουκάλι στον πόλεμο!» 

«Δεν έχει ούτε νερό ούτε φαγητό μάλλον. Είναι ξεγύμνωτο!» 

«Τα φτωχά παιδιά δεν έχουν να πιούν και να φάνε.» 

«Αυτό έχει νερό όμως. Μπορεί κάποιος να του έδωσε.» 

«Δεν έχουν σπίτι τα φτωχά παιδιά. Αφού είναι φτωχά.» 

«Δεν έχουν ούτε ρούχα Κυρία.» 

«Είναι στα μπάζα Κυρία. Μπορεί το ένα του πόδι να έχει κοπεί. Και τα χέρια του. Από τον 

πόλεμο. Δεν θα μπορεί να πιάσει τίποτα έτσι.» 

«Ξέρω για την Αφρική, δεν έχουν πράγματα εκεί!» 

«Εγώ θα του έδινα νερό, φαγητό και παιχνίδια!» 

«Η μαμά μου σίγουρα θα το πήγαινε στην Κιβωτό του Κόσμου.» 

 Παρομοίως, τα παιδιά του 22ου Νηπιαγωγείου Βόλου είπαν: 

«Βλέπω ένα παιδάκι γυμνό να κρατάει νερό. Πρέπει να είναι άρρωστο.» 

«Έχω δει στην τηλεόραση τέτοια παιδιά. Φτωχά και χωρίς σπίτι.» 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:03:18 EEST - 34.220.209.173



98 

 

«Τρώνε σκουπίδια από κάδους γιατί δεν έχουν λεφτά.» 

«Ήταν και μωρά και δεν είχαν γάλα να φάνε!» 

«Θα τους έδινα φαγητό. Και σπίτι να κάνουν νανάκια!» 

«Και θα έπρεπε να πλυθούν να μην είναι βρώμικα!» 

 Ενώ τα νήπια του 1ου Νηπιαγωγείου Βόλου δήλωσαν: 

«Είναι ένα μαύρο παιδάκι και είναι από την Αφρική!» 

«Έχω δει στην τηλεόραση τέτοια παιδιά.» 

«Είναι φτωχά!» 

«Δεν έχουν φαγητό, σπίτι και λεφτά.» 

«Έχουν φουντωτά μαλλιά!» 

«Θα τους δίναμε λεφτά.» 

«Θα τους παίρναμε φαγητό και ψωμί!» 

 Δεδομένου της σύγχρονης πραγματικότητας, αλλά και των δυσμενών συνθηκών 

φτώχιας που επικρατούν σε κάποιες υποανάπτυκτες χώρες του κόσμου και κυρίως την 

Αφρική, αλλά και στην Ελλάδα λόγω της οικονομικής κρίσης, κρίθηκε απαραίτητο να 

συμπεριληφθεί και αυτή η κατηγορία στα παιδιά με ετερότητα. Τα παιδιά και από τις 3 τάξεις 

Νηπιαγωγείων που συμμετείχαν στην έρευνα ήξεραν για αυτά τα παιδιά και τα είχαν δει στην 

τηλεόραση. Ένα παιδί από το 2ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Βόλου τα χαρακτήρισε ως 

ξεγύμνωτα, όμως όλα τα παιδιά απάντησαν ότι θα τα βοηθούσαν δίνοντας τους φαγητό, 

νερό, παιχνίδια και ένα σπίτι για να μείνουν. Πολύ ενθαρρυντική η συμπεριφορά των 

παιδιών, καθώς φαίνεται ότι υπάρχουν φτωχά παιδιά και στα ελληνικά σχολεία. 

Παιδιά με όπλο 

 Στον σύγχρονο κόσμο και με τη δυσμενή πραγματικότητα που επικρατεί στις 

εμπόλεμες χώρες, όπου βρίσκονται σε κατάσταση πολέμου πολλά παιδιά αναγκάζονται να 

μετατραπούν σε μικρούς στρατιώτες και να πολεμούν με την βία κρατώντας ένα όπλο και 

χάνοντας την παιδική τους ηλικία. Πρόωρα συμμετέχουν παιδιά και έφηβοι σε πολεμικές 

εξεγέρσεις. Η κακοποίηση των παιδιών ως στρατιωτών αποτελεί σοβαρή παραβίαση των 
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ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επισημαίνεται από την Unicef ότι τα παιδιά στρατιώτες 

αποτελούν θύματα και συχνά αναγκάζονται να διαπράξουν φρικαλεότητες. Παρά τις 

παγκόσμιες προσπάθειες σύμφωνα με εκτιμήσεις της Unicef, πάνω από 250.000 παιδιά 

κακοποιούνται σε εμπόλεμες ζώνες της Γης, λειτουργώντας ως στρατιώτες. Για το λόγο 

κρίθηκε αναγκαίο να επιλεγεί αυτή η κατηγορία διαφορετικών παιδιών και μάλιστα η εικόνα 

που επιλέχθηκε απεικονίζει με ένα ιδιαίτερο σκληρό τρόπο ένα παιδί να κρατάει όπλο και να 

πανηγυρίζει σαν ένας μικρός αγωνιστής του πολέμου. Τα παιδιά προβληματίστηκαν 

ιδιαίτερα με αυτή την κάρτα και σοκαρίστηκαν στην εικόνα ενός παιδιού να κρατάει αληθινό 

όπλο. Παρακάτω ακολουθούν οι απαντήσεις των παιδιών του 2ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου 

Άλλης Μεριάς σχετικά με τον αν ξέρουν ότι κάποια παιδιά κρατάνε όπλο και πολεμούν και 

πως θα βοηθούσαν ένα τέτοιο παιδί αν το συναντούσαν. 

«Παιδί που κρατάει καραμπίνα!» 

«Έχω ξαναδεί!» 

«Ένας ξάδερφος μου είχε καραμπίνα!» 

 Σε ερώτηση αν είναι σωστό τα παιδιά να πολεμούν, τα νήπια απάντησαν: 

«Δεν πρέπει να πολεμούν!» 

«Είναι επικίνδυνο.» 

«Σταμάτα! Θα χτυπήσεις!» 

«Μόνο ψεύτικα όπλα! Έχω καραμπίνα ψεύτικη.» 

 Η ενότητα αυτή διέγειρε τα παιδιά τα οποία προβληματίστηκαν ιδιαίτερα όταν 

αναφέραμε σε αυτά πως τα όπλα αυτών των παιδιών είναι πραγματικά, και όχι ψεύτικα. Τα 

παιδιά του 22ου Νηπιαγωγείου είπαν: 

«Παιδί με πιστόλι στα χέρια του! Εγώ δεν έχω ξαναδεί Κυρία.» 

«Θα είναι ψεύτικο. Ή μήπως είναι αληθινό όπλο;» 

«Δεν το πιστεύω ότι κρατάει το παιδάκι αληθινό όπλο!» 

«Δεν πρέπει να πολεμούν τα παιδιά Κυρία.» 

«Πρέπει να είσαι μεγάλος για να πας στον Στρατό!» 
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«Πρέπει να είναι μεγάλα για να πολεμήσουν. Δεν γίνεται να πολεμούν τα παιδιά!» 

 Ενώ τα παιδιά του 1ου Νηπιαγωγείου μας δήλωσαν: 

«Ένα παιδί που κρατάει όπλο!» 

«Έχω δει στην τηλεόραση.» 

«Είναι Αφρικανοί!» 

«Δεν πρέπει να κρατάνε όπλα τα παιδιά ούτε να πολεμάνε.» 

«Σταμάτα, άστο κάτω! Τα παιδιά δεν κάνει να πολεμάνε!» 

 Τα παιδιά με όπλο είναι άλλη μια σημαντική κατηγορία, που λόγω των συνθηκών 

πολέμου, που επικρατεί σε κάποιες χώρες, κρίθηκε σημαντικό να συμπεριληφθεί στο 

παιχνίδι, ώστε να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των παιδιών και η συμπεριφορά τους απέναντι 

σε αυτά τα παιδιά. Τα περισσότερα παιδιά είχαν δει παιδιά να κρατάνε όπλο στην τηλεόραση 

και προβληματιστήκαν ιδιαίτερα για αυτή την κατηγορία παιδιών, καθώς απάντησαν με 

έντονο ύφος ότι τα παιδιά δεν πρέπει να κρατάνε όπλο και να πολεμούν. Θα βοηθούσαν αυτά 

τα παιδιά, λέγοντας τους να σταματήσουν να πολεμούν και ότι είναι επικίνδυνο γιατί θα 

χτυπήσουν ή θα σκοτωθούν. 

Παιδιά πρόσφυγες 

 Καθώς το μεταναστευτικό κίνημα είναι ιδιαίτερα έντονο τα τελευταία χρόνια, λόγω 

των  δυσμενών οικονομικών και πολιτικών συνθηκών, πολλοί άνθρωποι μαζί με τις 

οικογένειες τους αναγκάζονται να ξεριζωθούν και να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους, με 

όσα υπάρχοντα καταφέρουν να διασώσουν και μπαίνοντας σε ένα καράβι ξεκινάνε το 

δύσκολο ταξίδι τους για μια καινούργια ζωή αφήνοντας τις στάχτες του πολέμου και τα 

κατεστραμμένα σπίτια και ζωές πίσω τους. Φυσικά οι πιο τραγικές φιγούρες των προσφύγων 

είναι τα παιδιά τα οποία βιώνουν δύσκολες συνθήκες με τις οικογένειες τους, κινδυνεύοντας 

να θέσουν την ζωή τους σε κίνδυνο και χάνουν την αθώα τους παιδική ηλικία, όπως αυτή 

των περισσότερων παιδιών στον δυτικό κόσμο και παλεύουν καθημερινά να σωθούν και να 

επιβιώσουν. Για τους παραπάνω λόγους κρίθηκε απαραίτητο να επιλεγεί και αυτή η 

κατηγορία διαφορετικών παιδιών. Τα παιδιά βλέποντας την κάρτα με τα παιδιά πρόσφυγες, 

τα οποία κυκλοφορούν ανάμεσα τους ή έχουν δει για αυτά στην τηλεόραση, απάντησαν στις 

ερωτήσεις για το εάν γνωρίζουν ποια είναι τα παιδιά πρόσφυγες και πως θα μπορούσαν να 
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βοηθήσουν αυτά τα παιδιά. Αναφορικά με τα παιδιά πρόσφυγες, τα νήπια του 2ου 

Νηπιαγωγείου Άλλης Μεριάς δήλωσαν: 

«Έχω δει τέτοια παιδιά! Στην τηλεόραση.» 

«Τα παιδιά αυτά δεν έχουν παπούτσια» 

«Έχω δει τέτοια παιδάκια. Αλλά δεν έχω ξανακούσει την λέξη πρόσφυγες. Τα αναφέρει ένα 

τραγούδι!» 

«Θα τους έδινα φαγητό και παπούτσια.» 

«Θα τους άφηνα να κάνουν μπάνιο!» 

«Θα τους έδινα χαρτόνια να ζωγραφίζουν!» 

«Θα τους χάριζα τα παιχνίδια μου.» 

 Οι γνώσεις των παιδιών για τα παιδιά πρόσφυγες ήταν περισσότερες του 

αναμενομένου, με βάση και το ηλικιακό τους πλαίσιο. Τα παιδιά του 22ου Νηπιαγωγείου μας 

δήλωσαν χαρακτηριστικά: 

«Βλέπω κάποια παιδιά. Πρέπει να είναι φίλοι!» 

«Είναι παιδιά πρόσφυγες! Ναι ξέρω Κυρία. Στη Συρία τα παιδιά δεν έχουν να φάνε και τα πάνε 

σε ορφανοτροφεία!» 

«Γίνεται πόλεμος και τρέχουν σε άλλες χώρες!» 

«Πρέπει να βρουν σπίτι, να μην είναι άστεγοι!» 

«Θα τους παίρναμε σπίτι μας Κυρία.» 

«Θα τους δίναμε κρεβατάκια να κάνανε νάνι. Θα βάζαμε τα μωράκια σε κούνια!» 

 Παρομοίως, τα χαρακτηριστικότερα σχόλια των παιδιών του 1ου Νηπιαγωγείου 

ακολουθούν: 

«Είναι κάποια παιδιά που περπατάνε.» 

«Έχω ξαναδεί τέτοια. Είναι στην Ισπανία!» 

«Στο σχολείο είχα δει.» 
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«Τρέχουν από τον πόλεμο.» 

«Θα τους δίναμε φαγητό, νερό και θα τα παίζαμε!» 

«Θα τους προσέχαμε.» 

«Εγώ θα τους έδινα σφαλιάρες και μπουνιές!» 

 Μια ιδιαίτερη κατηγορία παιδιών με ετερότητα η οποία κρίθηκε σημαντικό να 

συμπεριληφθεί στο επιτραπέζιο παιχνίδι, προκειμένου να αντιληφθούμε αν τα παιδιά είναι 

ευαισθητοποιημένα με την μεταναστευτική ροή των τελευταίων ετών στη χώρα μας. 

Ειδικότερα θέλαμε τα παιδιά να μπουν στην θέση των παιδιών προσφύγων, να 

διαπιστώσουμε εάν μπορούν να καταλάβουν τη σημασία του να ξεριζώνεσαι από την χώρα 

σου και να διερευνήσουμε τις προθέσεις των παιδιών απέναντι στα παιδιά πρόσφυγες. Τα 

περισσότερα παιδιά είχαν δει παιδιά πρόσφυγες στην τηλεόραση και μάλιστα ένα παιδί από 

το 22ο Νηπιαγωγείου Βόλου απάντησε ότι στη Συρία έχει τέτοια παιδιά, καθώς γίνεται 

πόλεμος. Και σε αυτή την κατηγορία τα παιδιά έδειξαν θετική συμπεριφορά ως προς τη 

βοήθεια που θα παρείχαν σε αυτά τα παιδιά, λέγοντας ότι θα τους έδιναν φαγητό, νερό, σπίτι 

για να κοιμηθούν και θα έκανα παρέα μαζί τους. Μόνο ένα παιδί από το 1ο Νηπιαγωγείο 

Βόλου σχολίασε αρνητικά ότι θα τους έδινε μπουνιές και σφαλιάρες. 

6.8.2 Τα Δικαιώματα του Παιδιού 

 

 Όπως έχει αναφερθεί εκτενέστερα παραπάνω, μέσω του επιτραπέζιου «Έχω 

Δικαίωμα» επιδίωξα να κατανοήσω τι ακριβώς γνωρίζουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας για 

τα δικαιώματα των παιδιών και σε τι βαθμό. Επιπλέον μέσω του παιχνιδιού, ίσως ο πιο 

σημαντικός του στόχος, είναι η διαπαιδαγώγηση των παιδιών στα δικαιώματα που πρέπει να 

έχουν όλα τα παιδιά στον κόσμο. Aκολουθούν τα σχόλια των παιδιών έπειτα από το παίξιμο 

του επιτραπέζιου παιχνιδιού, αναφορικά με τις κίτρινες κάρτες, οι οποίες απεικονίζουν 

μερικά από τα δικαιώματα του παιδιούκαι αποτελούν την δεύτερη κατηγορία καρτών του 

παιχνιδιού. 

Το Δικαίωμα της Οικογένειας 

 Καθώς η οικογένεια αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του κάθε παιδιού 

και είναι πολύ σημαντική για την ανατροφή του, την παροχή αγάπης και φροντίδας και όλων 

εκείνων των απαραίτητων στοιχείων που συμβάλουν στην ομαλή ανάπτυξη του,  στη 

διαπαιδαγώγηση του αλλά και στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του και στην μετάδοση 
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ηθικών αξιών, κατάλληλων συμπεριφορών και στάσεων ζωής, κρίθηκε απαραίτητο να 

αναφερθεί ως ένα σημαντικό δικαίωμα. Για το δικαίωμα αυτό επιλέχθηκε μια οικογένεια η 

οποία απεικονίζει μια μαμά, έναν μπαμπά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι που έχουν μαύρο χρώμα 

και χαμογελούν και είναι διαφορετική από την τυπική ελληνική οικογένεια. Τα σχόλια που 

διατύπωσαν τα παιδιά του 2ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Άλλης Μεριάς, βλέποντας αυτή την 

κάρτα, έπειτα από την αντίστοιχη επιλογή του κουτιού με τον αριθμό που έφερε το ζάρι της 

ομάδας, αναφορικά και με το πώς θα μπορούσαν να βοηθήσουν παιδιά που δεν έχουν 

οικογένεια, ήταν τα εξής: 

«Είναι μια μαύρη οικογένεια και είναι διαφορετική από εμάς.» 

«Είναι ένας μαύρος μπαμπάς και γιος και μια άσπρη μαμά και κόρη.» 

«Έχω ξαναδεί τέτοια οικογένεια στο πάρκο και στην τηλεόραση.» 

«Πρέπει να έχουν όλοι οικογένεια.»  

«Όσα παιδιά δεν έχουν οικογένεια, να τα πάρουμε σπίτι μας.» 

 Τα παιδιά του 22ου Νηπιαγωγείου είπαν: 

«Είναι μια οικογένεια, ο μπαμπάς, η μαμά και τα παιδιά.» 

«Είναι λίγο μαύροι.» 

«Κάποια παιδιά δεν έχουν οικογένεια, γιατί πεθαίνουν οι γονείς τους.» 

«Θα τους έδινα λεφτά και θα τους έπαιρνα σπίτι μου.» 

«Θα τους φιλοξενούσα σπίτι μου και θα τους φροντίζαμε.» 

«Θα τα έβαζα σε κρεβατάκια να κοιμούνται.» 

 Αντίστοιχα τα παιδιά του 1ου Νηπιαγωγείου Βόλου απάντησαν: 

«Μια οικογένεια! Οι γονείς είναι μαύροι και τα παιδιά λίγο μαύρα!» 

«Είναι καφέ. Είναι από την Αφρική!» 

«Όλα τα παιδιά έχουν οικογένεια.» 

«Όχι δεν έχουν όλα! Κάποια έχουν χάσει τους γονείς τους.» 
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«Τους γέννησε η μαμά, είχε πρόβλημα και τα έδωσε!» 

«Τα άφησε η μαμά τους στον δρόμο!» 

«Θα τους έδινα φαγητό.» 

«Θα τα παίζαμε και θα τα βοηθούσαμε!» 

 Η οικογένεια αποτελεί ένα σημαντικό δικαίωμα για το κάθε παιδί, καθώς όλα τα 

παιδιά πρέπει να ανήκουν σε μια οικογένεια, η οποία θα τους προσφέρει τα απαραίτητα 

εφόδια για να μεγαλώσουν σωστά.  Ωστόσο κάποια παιδιά δεν έχουν αυτό το δικαίωμα και 

για αυτό κρίθηκε απαραίτητο να συμπεριληφθεί αυτό το δικαίωμα στην κατηγορία των 

σημαντικών δικαιωμάτων του παιδιού. Φυσικά να τονιστεί ότι εξηγήθηκε στα παιδιά η 

σημασία  της λέξης δικαίωμα, καθώς όπως έχει προαναφερθεί τα παιδιά και των 3 

νηπιαγωγείων δεν είχαν διδαχθεί για τα δικαιώματα του παιδιού. Για αυτό το δικαίωμα 

επιλέχθηκε μια μαύρη οικογένεια. Τα παιδιά δεν αντέδρασαν αρνητικά σε αυτό, απλά 

σχολίασαν ότι είναι μια οικογένεια που οι γονείς και τα παιδιά είναι μαύρα. Μου έκανε 

θετική εντύπωση το γεγονός ότι όλα τα παιδιά ανέφεραν ότι όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν 

οικογένεια, ενώ κάποια δήλωσαν ότι δεν έχουν όλα τα παιδιά οικογένεια. Οι αντιδράσεις των 

παιδιών για αυτά τα παιδιά ήταν εξίσου θετικές, καθώς τα παιδιά είπαν ότι θα βοηθούσαν 

όσα παιδιά δεν έχουν οικογένεια ή τα οποία τα είχαν αφήσει οι γονείς τους, δίνοντας τους 

φαγητό, παιχνίδια, θα έπαιζαν μαζί τους και θα τα φιλοξενούσαν σπίτι τους. 

Το Δικαίωμα του φαγητού 

 Ένα ακόμη σημαντικό δικαίωμα του παιδιού είναι το φαγητό, καθώς συμβάλλει στην 

σωματική ανάπτυξη του παιδιού, του δίνει την απαραίτητη ενέργεια για την καθημερινότητα 

του και η σωστή διατροφή ενός παιδιού επιδρά θετικά για την υγεία του. Ωστόσο δεν έχουν 

όλα τα παιδιά του κόσμου την πολυτέλεια του φαγητού και αυτό τέθηκε και ως ερώτηση 

στην δεύτερη κάρτα που σχετίζεται με το δικαίωμα του φαγητού. Τα σχόλια και οι 

αντιδράσεις των παιδιών του 2ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Άλλης Μεριάς, αναφορικά με 

αυτό το δικαίωμα ήταν ποικίλες. 

«Δείχνει ένα παιδί που τρώει ένα γεμάτο πιάτο αρακά.» 

«Κυρία, αυτό είναι βουνό! Δεν είναι αρακά, είναι πολύς αρακάς!» 

«Του αρέσει μάλλον ο αρακάς και μένα το ίδιο.» 
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«Τα παιδιά πρέπει να τρώνε για να μεγαλώσουν.» 

«Δεν τρώνε όλα. Μερικά δεν έχουν οικογένεια και δεν τρώνε.» 

«Θα τα πηγαίναμε σπίτι μας, να τα ταΐσουμε.» 

«Θα τους δίναμε το φαί μας.» 

«Θα τους έδινα φαγητό, νερό, θα τρώμε μαζί και θα πάμε βόλτες μαζί.» 

«Θα κάναμε μαζί τους παρέα.» 

 Τα παιδιά του 22ου Νηπιαγωγείου Βόλου σχολίασαν: 

«Κυρία τρώει φασόλια, όχι αρακά , είναι σε τεράστιο μπολ!» 

«Όλοι τρώμε, Μας αρέσει να τρώμε.» 

«Έχουμε το δικαίωμα να τρώμε.» 

«Κάποια παιδιά δεν τρώνε και πεθαίνουν με τους γονείς τους.» 

«Δεν έχουν λεφτά να φάνε και είναι φτωχά.» 

«Θα τους δίναμε φαγητό.» 

«Θα τους δίναμε λεφτά.» 

 Τα παιδιά του 1ου Νηπιαγωγείου Βόλου είπαν: 

«Είναι ένα παιδί και τρώει αρακά.» 

«Πολύς αρακάς Κυρία!» 

«Έχουμε το δικαίωμα να τρώμε.» 

«Τα φτωχά παιδιά στην έρημο δεν τρώνε.» 

«Δεν έχουν λεφτά να αγοράσουν φαγητό!» 

«Θα τους δίναμε φαγητό και νερό.» 

«Εγώ όχι! Θα τους έδινα μπουνιές!» 
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 Και το δικαίωμα του φαγητού είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς συμβάλλει στην 

ανάπτυξη του παιδιού, ωστόσο δεδομένης της σημερινής πραγματικότητας δεν έχουν όλα τα 

παιδιά το δικαίωμα αυτό. Τα παιδιά σχολίασαν ότι όλα τα παιδιά πρέπει να τρώνε και να 

έχουν αυτό το δικαίωμα για να μεγαλώσουν σωστά. Ωστόσο είπαν ότι κάποια παιδιά δεν 

τρώνε, γιατί είναι φτωχά και δεν έχουν λεφτά να αγοράσουν φαγητό και πεθαίνουν από 

ασιτία μαζί με τους γονείς τους και όλα τα παιδιά έδειξαν την έντονη επιθυμία τους να 

βοηθήσουν αυτά τα παιδιά, προσφέροντας τους φαγητό και νερό και λεφτά για να αγοράσουν 

φαγητό. Και εδώ το ίδιο παιδί από το 1ο Νηπιαγωγείο Βόλου, απάντησε πως δεν θα έδινε 

τίποτα σε αυτά τα παιδιά και μάλιστα θα τους έδινε μπουνιές. 

Το Δικαίωμα της αγάπης/φροντίδας 

 Το δικαίωμα της αγάπης και της φροντίδας ενός παιδιού από την οικογένεια του και 

τους σημαντικούς άλλους (συγγενείς, εκπαιδευτικοί,συνομίληκοι, κ.λπ.), είναι εξίσου 

σημαντικό για ένα παιδί. Όταν ένα παιδί αισθάνεται αγάπη από τους άλλους και νιώθει 

φροντίδα, κυρίως στην προσχολική ηλικία, που είναι μια ευαίσθητη και σημαντική ηλικία 

ενός παιδιού για την διαμόρφωση και της μελλοντικής του προσωπικότητας, αισθάνεται 

ασφάλεια και νιώθει όμορφα γιατί το αγαπούν και το νοιάζονται. Βέβαια επειδή δεν έχουν 

όλα τα παιδιά αυτό το δικαίωμα, τα παιδιά της τάξης εξέφρασαν τις απόψεις τους και για το 

πώς μπορούν να προσφέρουν αγάπη και φροντίδα σε παιδιά που την χρειάζονται. Παρακάτω 

ακολουθούν τα σχόλια των παιδιών του 2ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Άλλης Μεριάς:.  

«Κυρία δείχνει ένα κοριτσάκι που αγκαλιάζει την μαμά του.» 

«Κοιτάξτε, είναι χαρούμενο αυτό το κοριτσάκι!» 

«Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να τα αγαπούν.» 

«Κάποια παιδιά δεν τα αγαπάνε.» 

«Θα τα πάρουμε μαζί μας στο σπίτι.» 

 Τα παιδιά του 22ου Νηπιαγωγείου Βόλου σχολίασαν: 

«Είναι η μαμά και ένα κοριτσάκι που αγκαλιάζονται.» 

«Το κοριτσάκι χαμογελάει.» 

«Η μαμά αγαπάει το κοριτσάκι και εκείνο το ίδιο.» 
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«Πρέπει να υπάρχει αγάπη.» 

«Είμαστε άνθρωποι και για αυτό χρειαζόμαστε την αγάπη.» 

«Υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν αγάπη στον Κόσμο.» 

«Τα παιδιά που δεν έχουν γονείς δεν έχουν αγάπη. Ή οι γονείς τους είναι στον πόλεμο και δεν 

τα αγαπάνε.» 

«Θα τα παίρναμε σπίτι μας και θα τα αγαπούσαμε εμείς!» 

 Αντίστοιχα τα παιδιά του 1ου Νηπιαγωγείου Βόλου είπαν: 

«Είναι η μαμά και ένα κοριτσάκι. Αγκαλιάζει τη μαμά του.» 

«Είναι χαρούμενοι!» 

«Αγάπη από τη μαμά! Το έχουν όλοι!» 

«Κάποια παιδιά δεν τα αγαπάνε. Γιατί οι γονείς είναι κακοί!» 

«Γιατί τα παιδιά είναι κακά!» 

«Μας λέει η Κυρία ότι πρέπει να αγαπάμε!» 

«Να τα πάρουμε σπίτι μας να τους δώσουμε αγάπη!» 

 Σχετικά με το δικαίωμα της αγάπης/φροντίδας που είναι εξίσου σημαντικό για κάθε 

παιδί όπως και τα υπόλοιπα δικαιώματα, τα παιδιά σχολίασαν ότι όλα τα παιδιά πρέπει να 

έχουν αγάπη και να τα αγαπούν οι άλλοι για να είναι χαρούμενα και γιατί πρέπει να υπάρχει 

η αγάπη και πρέπει να αγαπάνε και εκείνα τους άλλους. Βέβαια δεν έχουν όλα τα παιδιά 

αυτό το δικαίωμα και μάλιστα κάποια παιδιά από το 1ο Νηπιαγωγείο Βόλου σχολίασαν ότι 

κάποια παιδιά δεν τα αγαπάνε, γιατί οι γονείς τους είναι κακοί ή τα ίδια τα παιδιά είναι κακά. 

Όμως όλα τα παιδιά θα βοηθούσαν τα παιδιά που δεν τα αγαπάει κάποιος, λέγοντας ότι θα τα 

έπαιρναν σπίτι τους και θα τους έδιναν αγάπη. 

Το Δικαίωμα του Νερού 

 Ένα ακόμη σημαντικό δικαίωμα του παιδιού είναι το δικαίωμα που έχουν όλα τα 

παιδιά να πίνουν καθαρό και πόσιμο νερό, για να μεγαλώσουν σωστά και να αναπτυχθούν 

ομαλά, χωρίς να αντιμετωπίσουν προβλήματα υγείας. Τα παιδιά αποτύπωσαν τους 
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σχολιασμούς τους, σχετικά με το εάν ξέρουν παιδιά που δεν μπορούν να πιουν καθαρό νερό 

και πως μπορούν να τα βοηθήσουν. Παρακάτω ακολουθούν τα σχόλια των παιδιών του 2ου 

Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Άλλης Μεριάς: 

«Είναι ένα παιδί που πίνει νερό.» 

«Πίνει νερό στη φύση.» 

«Πίνει καθαρό νερό.» 

«Νομίζω ότι πίνει γάλα σε πλαστικό ποτήρι!» 

«Όχι γυάλινο είναι» 

«Πρέπει όλα τα παιδιά να πίνουν καθαρό νερό.» 

«Να πίνουν βρώμικο νερό.» 

«Εγώ πίνω από φίλτρο.» 

«Πίνουν νερό από ποτάμι.» 

«Να βρουν νερό καθαρό.» 

«Κλέφτες τους έκλεψαν το νερό.» 

«Να τους δώσουμε καθαρό νερό.» 

«Θα τους δώσουμε χώμα.» 

«Θα πάρουμε μια γουρούνα, να τους δώσουμε νερό!» 

 Τα παιδιά του 22ου Νηπιαγωγείου Βόλου αναφορικά με το δικαίωμα του παιδιού 

σχολίασαν: 

«Βλέπω ένα παιδί που πίνει νερό.» 

«Δεν πίνουν όλα τα παιδιά νερό. Έχουν βρώμικο νερό και δεν μπορούν να πιούν.» 

«Τρώνε χώματα Κυρία. Και έχουν βρώμικο νερό.» 

«Ψάχνουν στα σκουπίδια για νερό και φαγητό.» 

«Πρέπει να τα βοηθήσουμε να έχουν καθαρό νερό.» 
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«Θα τους έδινα νερό Κυρία. και φαγητό!» 

«Θα έφτιαχνα δρόμους για καθαρό νερό. Θα τους φτιάχναμε καθαρές πηγές!» 

 Τα παιδιά του 1ου Νηπιαγωγείου είπαν: 

«Είναι ένα κορίτσι και πίνει νερό.» 

«Πρέπει να πίνουμε νερό.» 

«Ο άνθρωπος δε ζει χωρίς νερό.» 

«Στην Αφρική δεν πίνουν νερό. Έχει πολύ ζέστη.» 

«Πρέπει να τους βρούμε νερό.» 

 Το Δικαίωμα του νερού είναι εξίσου σημαντικό όπως το δικαίωμα του φαγητού, 

καθώς όλα τα παιδιά πρέπει να πίνουν καθαρό και πόσιμο νερό. Παρόλα αυτά όμως πολλά 

παιδιά δεν έχουν δικαίωμα και όπως σχολίασε και ένα παιδί από το 1ο Νηπιαγωγείου Βόλου 

στην Αφρική τα παιδιά δεν πίνουν νερό. Και σε αυτό το δικαίωμα τα παιδιά απάντησαν 

θετικά και δήλωσαν ότι θα έδιναν καθαρό νερό και θα βοηθούσαν αυτά τα παιδιά, 

φτιάχνοντας τους πηγές για να βρουν νερό. Όμως και εδώ δυο παιδιά από το 2ο Ολοήμερο 

Νηπιαγωγείο Άλλης Μεριά είπαν να τους δώσουμε βρώμικο νερό να πιουν και χώματα. 

Το Δικαίωμα του Σχολείου 

 Σήμερα η παιδική ηλικία αποτελεί σχολική ηλικία. Το σχολείο έχει καθιερωθεί 

παγκοσμίως ως θεσμός που κατεξοχήν συμβάλλει στην διαπαιδαγώγηση και την μόρφωση 

των παιδιών. Για τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού και άλλα κείμενα των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η παιδεία δεν αποτελεί μόνο δικαίωμα αλλά και υποχρέωση. Σε 

πολλές περιοχές του κόσμου το δικαίωμα των παιδιών στην παιδεία παραβιάζεται με 

διάφορους τρόπους. Το δικαίωμα που έχει κάθε παιδί να πηγαίνει σχολείο αφορά τόσο το 

κράτος, το οποίο οφείλει να παρέχει διασφαλισμένη πρόσβαση στην εκπαίδευση, όσο και τα 

παιδιά, τα οποία έχουν υποχρέωση να φοιτήσουν μέχρι μια συγκεκριμένη ηλικία στα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα. Για να έχει νόημα το δικαίωμα στο σχολείο πρέπει το σχολείο να 

είναι δωρεάν, να διδάσκει σε μια γλώσσα κατανοητή από τα παιδιά και να βρίσκεται σε 

συσχετισμό με τις κοινωνίες. Συμπερασματικά το σχολείο συμβάλλει στα μέγιστα για την 

τωρινή και μελλοντική ζωή όλων των παιδιών και δημιουργεί θεμέλια ώστε να 

δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια βελτιωμένη ποιοτικά ζωή. Θέλοντας να 
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διαπιστώσουμε τις απόψεις των παιδιών σχετικά με το πόσο σημαντικό είναι το δικαίωμα να 

πηγαίνει ένα παιδί στο σχολείο θέσαμε ερωτήσεις σχετικά με το εάν γνωρίζουν κάποια 

παιδιά που δεν πάνε σχολείο και αν θα μπορούσαν να δώσουν χρήματα για να φτιαχτούν 

σχολεία σε μέρη που δεν υπάρχουν. Τα σχόλια των παιδιών ήταν ποικίλα αλλά και 

ταυτόχρονα θετικά, όπως φαίνεται και παρακάτω, από τα σχόλια των παιδιών του 2ου 

Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Άλλης Μεριάς; 

«Ένα παιδάκι που γράφει» 

«Αυτό το παιδάκι είναι ορφανό, μπορεί να μην πηγαίνει σχολείο» 

«Είναι καλό να πηγαίνουμε σχολείο. Να μαθαίνουμε πράγματα. Κάνουμε κατασκευές και 

περνάμε ωραία» 

«Δεν πάνε και όλα τα παιδιά στο σχολείο.» 

«Γιατί μπορεί οι γονείς τους να μην έχουν χρήματα για να πληρώσουν.» 

«Θα δίναμε χρήματα για να φτιαχτούν σχολεία.» 

«Θα έφερνα τούβλα για να φτιαχτούν σχολεία. Ο παππούς μου θα τα έφερνε με το τρακτέρ.» 

«Εμένα ο μπαμπάς μου, θα έφτιαχνε ένα σπίτι από τσιμέντο.» 

 Τα παιδιά του 22ου Νηπιαγωγείου Βόλου είπαν σχετικά με αυτό το δικαίωμα: 

«Είναι ένα παιδί που γράφει.» 

«Τα παιδιά πάνε στο σχολείο για να μάθουν γράμματα.» 

«Δεν πάνε όλα τα παιδιά σχολείο. Χωρίς χρήματα δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο και μένουν 

αγράμματα!» 

«Θα τους έδινα λεφτά για να πάνε στο σχολείο.» 

«Θα τους έδινα τις ζωγραφιές μου.» 

«Θα τους έδινα βιβλία και μπλοκ ζωγραφικής από τα Jumbo.» 

 Και αντίστοιχα τα παιδιά του 1ου Νηπιαγωγείου Βόλου είπαν: 

«Είναι ένα παιδί που γράφει.» 
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«Πρέπει όλοι να μάθουν γράμματα.» 

«Τα προνήπια δεν πάνε σχολείο Κυρία!» 

«Τα φτωχά παιδιά δεν πάνε σχολείο. Δεν έχουν λεφτά.» 

«Θα τους δίναμε λεφτά για να πάνε σχολείο.» 

 Και το δικαίωμα του σχολείου είναι εξίσου σημαντικό με τα υπόλοιπα δικαιώματα, 

καθώς όλα τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν σχολείο για να μάθουν πράγματα. Τα παιδιά μέσα 

από τα σχόλια τους έδειξαν να κατανοούν την σημασία του σχολείου και από τα λεγόμενα 

τους φάνηκε να αντιλαμβάνονται πως τα παιδιά που δεν πηγαίνουν σχολείο δεν μεγαλώνουν 

σωστά. Τα παιδιά τόνισαν ότι πρέπει να πηγαίνουμε σχολεία για να μάθουν πολλά πράγματα 

και να κάνουν κατασκευές. Ωστόσο σχολίασαν ότι κάποια παιδιά δεν πάνε σχολείο γιατί δεν 

έχουν λεφτά και έτσι μένουν αγράμματα και τα φτωχά παιδιά δεν μπορούν να πάνε στο 

σχολείο. Και εδώ τα παιδιά απάντησαν θετικά, καθώς θα βοηθούσαν αυτά τα παιδιά δίνοντας 

τους λεφτά για να πάνε στο σχολείο και να φτιαχτούν σχολεία σε μέρη που δεν υπάρχουν ή 

δανείζοντας τους τα βιβλία τους και τις ζωγραφιές τους. 

Το Δικαίωμα για Σπίτι 

 Όλα τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να μένουν σε ένα σπίτι για να νιώθουν ασφάλεια, 

να έχουν ένα καθαρό μέρος να μείνουν, όπου μπορούν να τρώνε, να πίνουν καθαρό νερό, να 

έχουν το δωμάτιο τους, τα παιχνίδια τους και να περνούν μέρος της καθημερινής τους ζωής. 

Παρόλο που αυτό παίρνεται ως δεδομένο στο Δυτικό κόσμο, δεν ισχύει το ίδιο σε λιγότερο 

ανεπτυγμένες χώρες ( π.χ. Αφρική και Ασία). Παρακάτω παρατίθενται τα σχόλια των 

παιδιών του 2ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Άλλης Μεριάς, αναφορικά με τον αν γνωρίζουν 

πως όλα τα παιδιά έχουν το δικαίωμα στέγασης, σε συνάρτηση με την εικόνα της κάρτας. 

Επίσης απάντησαν στις ερωτήσεις σχετικά με το εάν γνωρίζουν αν υπάρχουν παιδιά που δεν 

έχουν σπίτι και αν θα φιλοξενούσαν στο σπίτι τους ένα παιδί που δεν έχει δικό του σπίτι. 

«Α βλέπω ένα κοριτσάκι που κάθεται στο γραφείο του. Ζωγραφίζει ένα χαρτί.» 

«Όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν σπίτι και να πίνουν νερό για να μεγαλώσουν!» 

«Ναι υπάρχουν παιδιά χωρίς σπίτι. Έχω δει τέτοια παιδιά στην τηλεόραση.» 

«Αν δεν έχουν σπίτι μετά δεν θα έχουν να φάνε, ούτε να πιουν, ούτε και να κοιμηθούν. Θα 

τρώνε συνέχεια φαγητά βρώμικα και θα έχουν βρώμικα ρούχα.» 
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«Όλα τα παιδιά πρέπει να μένουν σε σπίτι για να μην ζουν μέσα στις βρωμιές και να έχουν και 

ρούχα καθαρά.» 

«Θα αρρωστήσουν αν είναι έξω.» 

«Έχω δει παιδιά έξω στο δρόμο.» 

«Θα χάριζα το σπίτι μου στο παιδάκι.» 

«Θα το φιλοξενούσα για 100 μέρες!» 

«Εγώ έχω διπλό κρεβάτι για 2 άτομα. Θα το έβαζα να κοιμηθεί από πάνω όμως που έχει και 

σκάλα.» 

 Τα παιδιά του 22ου Νηπιαγωγείου Βόλου σχολίασαν: 

«Είναι ένα κοριτσάκι που ζωγραφίζει με πινέλα στο σπίτι του.» 

«Κάποια παιδιά δεν έχουν σπίτι και είναι άστεγα.» 

«Δεν έχουν σπίτι να μείνουν και μένουν έξω στο κρύο μόνα τους.» 

«Όλοι έχουμε το δικαίωμα να έχουμε σπίτι.» 

«Θα φιλοξενούσα ένα παιδί που δεν έχει σπίτι.» 

«Θα του έδινα κρεβάτι.» 

«Εγώ θα του έφτιαχνα καλύβι και μπάνιο.» 

 Αντίστοιχα τα παιδιά του 1ου Νηπιαγωγείου Βόλου έκαναν τα παρακάτω σχόλια: 

«Είναι ένα κοριτσάκι στο σπίτι του.» 

«Είναι στο θρανίο της και γράφει.» 

«Όλοι έχουν σπίτι!» 

«Άλλοι δεν έχουν όμως. Τα φτωχά παιδιά!» 

«Ζητιανεύουν για λεφτά.» 

«Δεν έχει ξενοδοχείο να μείνουν εκεί;» 
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«Θα τα βοηθούσα. Θα τα έπαιρνα στο σπίτι μου. Θα τα άφηνα να είναι στο κρεβάτι μου για 

ύπνο για πάντα.» 

 Ένα ακόμη σημαντικό δικαίωμα που πρέπει να έχουν τα παιδιά είναι το δικαίωμα για 

σπίτι. Η στέγαση στα παιδιά τους προσφέρει ασφάλεια αλλά και τους εξασφαλίζει φαγητό, 

νερό, ύπνο, παιχνίδι και να έχουν καθαρά ρούχα για να μεγαλώσουν σωστά. Βέβαια κάποια 

παιδιά δεν έχουν αυτό το δικαίωμα όπως πολύ σωστά σχολίασαν τα παιδιά, είτε γιατί είναι 

φτωχά είτε γιατί είναι θύματα πολέμου. Ιδιαίτερη εντύπωση μου έκαναν τα σχόλια των 

παιδιών του 2ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Άλλης Μεριάς, τα οποία σχολίασαν πως αν τα 

παιδιά μένουν έξω στο κρύο και δεν έχουν σπίτι θα αρρωστήσουν, δεν θα έχουν φαγητό, 

νερό και καθαρά ρούχα, κάτι που έδειξε τον προβληματισμό των παιδιών για αυτά τα παιδιά. 

Όλα τα παιδιά απάντησαν πως θα φιλοξενούσαν στο σπίτι τους αυτά τα παιδιά και θα τα 

βοηθούσαν μέχρι να βρουν σπίτι. 

Το Δικαίωμα στην  Υγεία 

 Το Δικαίωμα της υγείας και της ιατρικής περίθαλψης είναι εξίσου πολύ σημαντικό 

όχι μόνο για τους ενήλικες αλλά και για τα παιδιά. Όλα τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν στο 

γιατρό όταν είναι άρρωστα και να τους παρέχεται ιατρική ασφάλιση. Στις αναπτυγμένες 

χώρες αυτό θεωρείται δεδομένο, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την κατάσταση που 

επικρατεί στις υποανάπτυκτες ή τριτοκοσμικές χώρες. Μας εξέπληξαν οι απαντήσεις των 

παιδιών, για το πώς θα μπορούσαν να βοηθήσουν παιδιά που δεν μπορούν να πάνε στο 

γιατρό, αλλά και τα στενάχωρα συναισθήματα που εξέφρασαν γι΄αυτά τα παιδιά. Τα παιδιά 

του 2ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Άλλης Μεριάς σχολίασαν: 

«Ένας άνθρωπος που φοράει γάντια και κάνει κάτι σε ένα παιδάκι.» 

«Ένα παιδί που κάνει εμβόλιο. Εγχείριση!» 

«Εγώ έχω κάνει όλα τα εμβόλια.» 

«Έχω πάει σε ένα γιατρό που δίνουν μπαλόνια και πήγα σε έναν άλλο γιατρό που δεν δίνουν 

μπαλόνια.» 

«Κυρία, δεν μπορούν να πάνε όλα τα παιδιά στον κόσμο στο γιατρό!» 

«Γιατί δεν θέλουν τόσοι πολλοί γιατροί.» 
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«Γιατί τα παιδάκια αυτά είναι βρώμικα. Γιατί είναι μακριά και δεν έχουν αμάξι να πάνε μέχρι 

το γιατρό. Ή γιατί δεν έχουν λεφτά να πάνε στο γιατρό ή δεν έχουν μπουκάτι (μάρκα αμαξιού).» 

«Πρέπει όλοι να πηγαίνουμε στο γιατρό.» 

«Τα παιδιά πάνε στο γιατρό, όταν είναι άρρωστα. Εγώ φοβάμαι το αίμα!» 

«Δεν πρέπει να φοβόμαστε!» 

«Είναι μπαμπούλας ο γιατρός; Χαχαχα (γέλια υπόλοιπων παιδιών)» 

«Μας κάνει καλό να πηγαίνουμε στο γιατρό.» 

«Δεν έχουν λεφτά ή αμάξι να πάνε στο γιατρό.» 

«Δεν θέλουν να πάνε.» 

«Θα δίναμε χρήματα για να πάνε στο γιατρό.» 

«Θα χάριζα το αμάξι μου… το ποδήλατο μου…» 

«Θα δίναμε το αγροτικό μας αλλά το πουλήσαμε.» 

 Τα παιδιά του 22ου Νηπιαγωγείου Βόλου είπαν:  

«Είναι ένα παιδί που κάνει εμβόλιο.» 

«Πρέπει να κάνουμε εμβόλια. Κάνουμε και στο σχολείο.» 

«Κάνουμε εμβόλιο για να είμαστε καλά!» 

«Δεν κάνουν όλα τα παιδιά εμβόλια, γιατί δεν έχουν λεφτά και αν τα δεις είναι άρρωστα.» 

«Έχουμε το δικαίωμα στην υγεία, για να είμαστε καλά και να μην αρρωσταίνουμε.» 

«Θα έδινα λεφτά σε ένα παιδάκι που δεν έχει, για να πάει στο γιατρό και να γίνει καλά.» 

 Τα παιδιά του 1ου Νηπιαγωγείου Βόλου έδωσαν τις παρακάτω απαντήσεις :  

«Είναι ένα παιδί και κάνει εμβόλιο.» 

«Πρέπει να πηγαίνουμε στο γιατρό για να γίνουμε καλά.» 

«Κάποια παιδιά πάνε, κάποια όχι.» 
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«Δεν έχουν όλα τα παιδιά λεφτά για να πάνε στο γιατρό.» 

«Δεν έχουν αμάξια για να πάνε στο γιατρό.» 

«Θα τα πηγαίναμε στο δικό μας γιατρό.» 

 Το δικαίωμα της υγείας και η δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αποτελεί ένα 

σημαντικό δικαίωμα για όλα τα παιδιά του κόσμου. Βέβαια αυτό έρχεται σε αντίθεση με το 

γεγονός ότι σε κάποιες υποανάπτυκτες χώρες του κόσμου όπου επικρατεί φτώχεια και 

πόλεμος τα παιδιά δεν έχουν δικαίωμα στην υγεία αλλά και στην Ελλάδα τα τελευταία 

χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης πολλά παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στην υγεία, καθώς οι 

γονείς τους δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδα που χρειάζονται τα παιδιά τους για 

την ιατρική τους περίθαλψη λόγω έλλειψης χρημάτων. Τα παιδιά σχολίασαν ότι είναι 

απαραίτητο τα παιδιά να πηγαίνουν στο γιατρό και να κάνουν εμβόλια , για να γίνουν καλά. 

Επίσης επισήμαναν ότι είναι σημαντικό να έχουμε το δικαίωμα της υγείας για να είμαστε 

καλά και να μην αρρωσταίνουμε. Στα παιδιά που δεν μπορούν να πάνε στο γιατρό, τα παιδιά 

απάντησαν ότι θα τους έδιναν λεφτά για να πάνε και ακόμα θα τα πήγαιναν στον δικό τους 

γιατρό. 

Το Δικαίωμα στο Παιχνίδι 

 Το παιχνίδι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι τόσο  της καθημερινότητας όσο και της 

παιδικής ηλικίαςενός παιδιού. Το παιχνίδι προσφέρει ευχαρίστηση, διασκέδαση και 

απόλαυση για τα παιδιά, αλλά παράλληλα αποτελεί και ένα σημαντικό τρόπο μάθησης και 

συμβάλλει στην γνωστική, συναισθηματική, κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη του 

παιδιού. Ωστόσο κάποια παιδιά δεν έχουν αυτό το δικαίωμα, καθώς είτε ζουν σε συνθήκες 

φτώχειας ή πολέμου. Και εδώ ήταν αξιοσημείωτες οι απαντήσεις των παιδιών για τη 

σημασία του παιχνιδιού, για το εάν γνωρίζουν εάν υπάρχουν παιδιά που δεν παίζουν και για 

το αν θα έστελναν τα παιχνίδια τους σε παιδιά που δεν έχουν δικά τους και αν θα ήθελαν να 

γνωρίσουν και να παίξουν παιχνίδια από άλλες χώρες. Παρακάτω ακολουθούν τα σχόλια των 

παιδιών του 2ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Άλλης Μεριάς: 

«Βλέπω παιδάκια που παίζουν μπάλα. Είναι 3 παιδιά. Ένα μαύρο, ένα άσπρο και ένα καφέ 

παιδί.» 

«Όλοι πρέπει να παίζουμε κάθε μέρα!» 
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«Και εγώ παίζω. Έχω μπάλες σπίτι μου, αλλά η μαμά μου είπε να τις πάω και να τις αφήσω 

στην γιαγιά μου.» 

«Τα παιδιά πρέπει να παίζουν για να είναι χαρούμενα » 

«Θα στέλναμε τα παιχνίδια μας.» 

«Εγώ σε ένα παιδί που δεν είχε τίποτα, έδωσα μερικά. Η μαμά μου είχε την σκέψη.» 

«Θα ήθελα να γνωρίσω παιχνίδια από άλλες χώρες.» 

«Θα ήθελα να γνωρίσω ένα Κινεζάκι.» 

«Θα ήθελα να γνωρίσω την Αγγλία και την Γαλλία.» 

«Θα ήθελα να γνωρίσω τα σκυλιά της Δαλματίας.» 

 Τα παιδιά του 22ου Νηπιαγωγείου Βόλου σχολίασαν: 

«Είναι 3 παιδιά που παίζουν ποδόσφαιρο. Το ένα είναι μαύρο και τα άλλα δυο άσπρα.» 

«Κάποια παιδιά δεν έχουν γήπεδα και χώρους για να παίζουν. Δεν έχουν παιχνίδια.» 

«Εμείς δίνουμε τα παιχνίδια μας σε παιδιά που δεν έχουν.» 

«Θα θέλαμε να μάθουμε παιχνίδια από άλλες χώρες!» 

«Ναι γιατί όχι;» 

«Θα ήθελα να μάθω παιχνίδια που παίζουν παιδιά σε άλλες χώρες για να μάθω να τα παίζω 

και εγώ.» 

 Τα παιδιά του 1ου Νηπιαγωγείου Βόλου είπαν: 

«Είναι τρία παιδιά και παίζουν με μια μπάλα.» 

«Πρέπει να παίζουμε όλοι μαζί.» 

«Θα δίναμε παιχνίδια σε παιδιά που δεν έχουν.» 

«Γιατί να δίναμε; Μήπως έχουμε εμείς;» 

«Θα ήθελα να μάθω παιχνίδια από άλλες χώρες.» 
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 Το παιχνίδι αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της ζωής ενός παιδιού, 

καθώς συνδέεται άρρηκτα με την παιδική ηλικία και λειτουργεί θετικά για την ολόπλευρη 

ανάπτυξη του παιδιού. Καθώς στην έρευνα αναφέρθηκε και τονίστηκε η σημασία του 

παιχνιδιού και κατασκευάστηκε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, μέσα από το οποίο τα παιδιά ήρθαν 

σε επαφή με τα διαφορετικά παιδιά και τα δικαιώματα του παιδιού, κρίθηκε απαραίτητη η 

αναφορά στο δικαίωμα του παιχνιδιού. Τα παιδιά μέσα από τα σχόλια τους τόνισαν την 

σημασία του παιχνιδιού σχολιάζοντας ότι όλα τα παιδιά πρέπει να παίζουν για να είναι 

χαρούμενα και ότι παίζουν και τα ίδια αλλά ανέφεραν ότι πολλά παιδιά δεν έχουν αυτό το 

δικαίωμα. Για αυτά τα παιδιά είπαν πως θα έδιναν τα παιχνίδια τους αλλά και ότι θα ήθελαν 

να μάθουν παιχνίδια από διαφορετικές χώρες για να έρθουν σε επαφή με άλλους 

πολιτισμούς. 

Το Δικαίωμα της Ειρήνης 

 Ένα ακόμη σημαντικό δικαίωμα, όπως αναφέρεται και στη Σύμβαση για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού είναι αυτό της Ειρήνης. Όλα τα παιδιά πρέπει να ζουν σε συνθήκες 

ειρήνης, χωρίς πόλεμο. Φυσικά, αυτό έρχεται σε αντίθεση με την σύγχρονη πραγματικότητα, 

καθώς υπάρχουν χώρες που βρίσκονται σε κατάσταση πολέμου. Τα παιδιά γνωρίζοντας το 

αυτό, όπως φάνηκε και από τις απαντήσεις του, διατύπωσαν τους προβληματισμούς και τα 

σχόλια τους για το εάν ξέρουν χώρες που γίνεται πόλεμος και ποια είναι η σημασία και το 

σύμβολο της ειρήνης. Τα παιδιά του 2ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Βόλου έκαναν τα εξής 

σχόλια: 

«Είναι ένα παιδάκι που χαμογελάει και κάνει έτσι (το σήμα της ειρήνης).» 

«Αυτό σημαίνει ότι έχουμε νικήσει!» 

«Είναι το σήμα της ειρήνης. Ο παππούς μου, μου είπε ότι έχουμε νικήσει. Αυτό σημαίνει.» 

«Πρέπει να έχουμε ειρήνη. Με την ειρήνη δεν παλεύουμε.» 

«Σε άλλες χώρες κυρία γίνεται πόλεμος. Το έχω δει στην τηλεόραση. Και κουραζόμαστε να 

πολεμάμε και να τρέχουμε. Δεν πρέπει να μας σκοτώνουν. Με όλα αυτά κουραζόμαστε από την 

πρώτη στιγμή.» 

«Και σήμερα σε άλλες χώρες υπάρχει πόλεμος. Σκοτώνονται άνθρωποι και έχει παντού αίμα.» 
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 Τα παιδιά του 22ου Νηπιαγωγείου Βόλου σχολίασαν: 

«Είναι ένα παιδάκι που κάνει το σήμα της ειρήνης. Είναι σαν να χαιρετάει.» 

«Πρέπει να έχουμε ειρήνη. Όχι να σκοτωνόμαστε.» 

«Στην Τουρκία και την Συρία γίνεται πόλεμος!» 

«Γίνεται πόλεμος κυρία!» 

«Οι κακοί πολεμάνε την Ελλάδα.» 

«Όλοι έχουμε δικαίωμα στην ειρήνη.» 

«Πρέπει τα παιδιά να έχουν ειρήνη.»  

«Όσα μένουν εκεί που γίνεται πόλεμος, θα τα παίρναμε σπίτι μας.» 

«Θα τα πηγαίναμε σε ξενοδοχείο να μείνουν.» 

 Τα παιδιά του 1ου Νηπιαγωγείου Βόλου είπαν: 

«Είναι ένα παιδί που κάνει ένα σήμα.» 

«YOLO κάνει!» 

«Πρέπει να έχουμε ειρήνη.» 

«Να μην πολεμάμε. Είναι κακία ο πόλεμος.» 

«Εκεί που έχει πόλεμο θα παίρναμε τα παιδιά μακριά.» 

 Παρότρυνα τα παιδιά να μου δείξουν τα σήμα της Ειρήνης που είχαν διδαχθεί μόλις. 

«Αυτό είναι Κυρία. 

«Αλλά στο κουτί έχει τρία. Γιατί το κάνουμε εμείς με δυο δάχτυλα;» 

 Ένα ακόμη σημαντικό δικαίωμα είναι αυτό της Ειρήνης, καθώς χωρίς ειρήνη στον 

κόσμο κανένας δεν θα μπορεί να ζει αρμονικά. Βέβαια σε κάποιες χώρες επικρατεί ο 

πόλεμος (ανέφεραν την Τουρκία και την Συρία) , κάτι που τονίστηκε και από τα παιδιά , με 

έντονο και δυσάρεστο ύφος λέγοντας ακόμα ότι είναι κακό να πολεμάμε και με τον πόλεμο 

σκοτώνονται άνθρωποι. Τα παιδιά επίσης τόνισαν ότι πρέπει να υπάρχει ειρήνη στον κόσμο 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:03:18 EEST - 34.220.209.173



119 

 

και θα βοηθούσαν τα παιδιά που βρίσκονται σε χώρα με πόλεμο παίρνοντας τα μακριά από 

εκεί που γίνεται πόλεμος και φιλοξενώντας τα σπίτι τους. 

Το Δικαίωμα στη Φιλία 

 Ένα ακόμη  δικαίωμα που έμαθαν τα παιδιά μέσα από το επιτραπέζιο παιχνίδι «Έχω 

δικαίωμα» και το οποίο είναι εξίσου σημαντικό όπως τα παραπάνω δικαιώματα και 

αναγνωρίζεται και αυτό από την Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, είναι το 

δικαίωμα στη φιλία. Όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν φίλους και είναι και κάτι που απάντησαν 

και τα ίδια τα παιδιά μέσα από τις απαντήσεις τους για το αν όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν 

φίλους. Άλλωστε οι φίλοι ανήκουν στους σημαντικούς άλλους, καθώς επηρεάζουν την 

συμπεριφορά και τον χαρακτήρα ενός παιδιού και κατέχουν σημαντικό και διαμορφωτικό 

ρόλο στη ζωή του. Τα παιδιά από το 2ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Άλλης Μεριάς είπαν: 

«Είναι 3 παιδιά και γελάνε.» 

«Είναι μαύρα, καφέ παιδιά. Είναι φίλοι. Έχω και εγώ φίλους. Μικρά και μεγάλα παιδιά και 

είναι φίλοι μου.» 

«Πρέπει να έχουμε φίλους, για να είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.» 

«Εγώ έχω φίλους μόνο στο σχολείο.» 

«Αν δεν είχα φίλους, θα έπαιζα μόνος μου και θα ήμουν στεναχωρημένος.» 

 Τα παιδιά του 22ου Νηπιαγωγείου Βόλου σχολίασαν: 

«Είναι μαύρα παιδάκια και γελάνε!» 

«Είναι φίλοι;» 

«Όλοι έχουμε φίλους!» 

«Έχω πολλούς φίλους και στο σχολείο και έξω από το σχολείο.» 

«Πρέπει να έχουμε φίλους για να είμαστε χαρούμενοι και να παίζουμε.» 

«Δεν έχουν όλα τα παιδιά φίλους.» 

«Κάποια παιδιά είναι διαφορετικά και δεν τα κάνουν παρέα.» 

 Τέλος τα παιδιά του 1ου Νηπιαγωγείου Βόλου είπαν: 
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«Είναι παιδιά που γελάνε και κοιτάνε στον ουρανό.» 

«Είναι φίλοι!» 

«Όλοι πρέπει να έχουμε φίλους!» 

«Είναι ωραίο να είσαι διαφορετικός και να έχεις φίλους από αλλού.» 

 Ένα ακόμη δικαίωμα που σχολιάστηκε από τα παιδιά και των 3 νηπιαγωγείων είναι 

το δικαίωμα της φιλίας. Τα παιδιά σχολίασαν ότι όλοι πρέπει να έχουμε φίλους και να 

παίζουμε για να είμαστε χαρούμενοι. Ιδιαίτερη εντύπωση μου έκαναν τα σχόλια κάποιων 

παιδιών, που ανέφεραν ότι δεν πειράζει να είσαι διαφορετικός και να έχεις φίλους από 

αλλού, αλλά και ότι κάποια παιδιά δεν έχουν φίλους γιατί είναι διαφορετικά. 

Τα Δικαιώματα των παιδιών 

 Καθώς το δεύτερο σημαντικό κομμάτι της παρούσας έρευνας είναι τα δικαιώματα 

των παιδιών, όπως αναφέρονται και στη Σύμβαση των δικαιωμάτων των παιδιών αλλά 

κυρίως και το δικαίωμα στο παιχνίδι, τα παιδιά δεν είχαν διδαχθεί φέτος για τα δικαιώματα 

των παιδιών αλλά μέσα από το επιτραπέζιο και τις αντίστοιχες κάρτες με αυτά, τα έμαθαν. 

Αυτή η κάρτα έτυχε προς το τέλος κατά το παίξιμο στο 2ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Άλλης 

Μεριάς και αποτέλεσε σαν ανακεφαλαίωση για το ποια είναι τα δικαιώματα των παιδιών. 

«Βλέπουμε μερικά παιδιά που είναι στη Γη. Πιάνουν τα χέρια τους.» 

«Πρέπει όλα τα παιδιά να έχουμε δικαιώματα, όπως να τρώμε και να πίνουμε νερό!» 

«Ή να παίζουμε!» 

«Για να ζούμε καλά.» 

«Τα παιδιά πρέπει να παίζουν, να πηγαίνουν σχολείο για να μαθαίνουν πράγματα και να 

φτιάχνουνε.» 

«Τα παιδιά πρέπει να τρώνε, να πίνουν, να πάνε σχολείο, να έχουν σπίτι και άμα είναι 

άρρωστα να πηγαίνουν στο γιατρό.» 

 Τα παιδιά του 22ου Νηπιαγωγείου Βόλου σχολίασαν, αναφορικά με την κάρτα των 

δικαιωμάτων του παιδιού: 

«Είναι η Γη και γύρω- γύρω παιδάκια.» 
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«Όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν δικαιώματα για να είναι καλά!» 

«Έχω το δικαίωμα να πίνω νερό!» 

«Τα παιδιά πρέπει να παίζουν γιατί δεν είναι μεγάλοι!» 

 Τα παιδιά του 1ου Νηπιαγωγείου Βόλου σχολίασαν τα εξής: 

«Είναι πολλά παιδιά και χορεύουν γύρω από τη Γη.» 

«Κάποια είναι καφέ, κάποια μαύρα και κάποια άσπρα!» 

«Κάνουν κύκλο.» 

«Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα!» 

 Μια πολύ σημαντική κάρτα του επιτραπεζίου αναφορικά με τα δικαιώματα του 

παιδιού, είναι αυτή που δείχνει διαφορετικά παιδιά που κρατιούνται χέρι-χέρι πάνω στη γη, 

για να δείξουν ότι όλα τα παιδιά ανεξαρτήτου φύλου και εθνικότητας έχουν δικαιώματα. 

Αυτή η κάρτα χρησιμοποιήθηκε στην πρώτη συνάντηση με κάθε τάξη νηπιαγωγείου, όπου 

αρχικά τα παιδιά δεν γνώριζαν τι είναι δικαίωμα και ποια είναι τα δικαιώματα του παιδιού 

και έπειτα στο τέλος των συναντήσεων των παιδιών, όπου χρησιμοποιήθηκε ως 

ανακεφαλαίωση για να δούμε αν κατανόησαν τα παιδιά την έννοια του δικαιώματος και αν 

έμαθαν ποια είναι τα δικαιώματα του παιδιού. Τα παιδιά με εξέπληξαν θετικά καθώς 

σχολίασαν ότι όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν δικαιώματα για να είναι καλά και μου 

ανέφεραν και κάποια δικαιώματα, όπως το πίνουμε νερό, να τρώμε και να παίζουμε, κάτι που 

σημαίνει ότι μέσα από το παιχνίδι έμαθαν για την αξία και τα δικαιώματα του παιδιού. 

6.9 Αποτελέσματα  μετά το παιχνίδι 

 

 Έπειτα από την ολοκλήρωση του επιτραπεζίου παιχνιδιού, ακολούθησε ακόμη μια 

ομαδική συνέντευξη με τα παιδιά και των 3 νηπιαγωγείων, η οποία βασίστηκε στο παιχνίδι, 

για να διαπιστωθεί εάν άλλαξαν οι αντιλήψεις των παιδιών μέχρι ένα βαθμό σχετικά με τα 

παιδιά με ετερότητα και τα δικαιώματα του παιδιού αλλά και να αναδειχθούν και οι 

γενικότερες εντυπώσεις τους για το παιχνίδι. 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:03:18 EEST - 34.220.209.173



122 

 

Απόψεις των παιδιών για το παιχνίδι 

 Μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού και στις 3 τάξεις των νηπιαγωγείων όπου 

εφαρμόστηκε η έρευνα, τα παιδιά ρωτήθηκαν για τις απόψεις τους πάνω στο παιχνίδι αλλά 

και το τι έμαθαν μέσα από αυτό. Σε γενικές γραμμές όλα τα παιδιά δήλωσαν ότι τους άρεσε 

το επιτραπέζιο και θα το ξαναέπαιζαν. Έδειξαν να εντυπωσιάζονται σε μεγάλο βαθμό από το 

κουτί, το ταμπλό, τα πιόνια, τα ζάρια αλλά και από τις εικόνες των καρτών του επιτραπεζίου. 

Ακολουθούν κάποια χαρακτηριστικά σχόλια των παιδιών: 

«Κυρία δεν θα ξανάρθετε; Γιατί;» 

«Μας άρεσε πολύ το παιχνίδι!» 

«Θέλουμε να το ξαναπαίξουμε!» 

«Μάθαμε πολλά πράγματα κυρία!» 

«Ναι μου άρεσε πολύ το παιχνίδι κυρία!» 

«Θέλω να το ξαναπαίξω!» 

«Να ξανάρθετε κυρία!» 

 Ένα παιδί ωστόσο είπε: «Είναι μεγάλο επιτραπέζιο! Κουράστηκα κυρία!» 

«Έμαθα ότι έχουμε δικαιώματα Κυρία!» 

«Έχω το δικαίωμα να τρώω και να πίνω νερό.» 

«Να έχω σπίτι και να πηγαίνω σχολείο, για να μάθω πράγματα.» 

«Να αναπνέω!» 

«Χωρίς αυτά ο άνθρωπος δεν ζει!» 

«Δεν πειράζει να είσαι διαφορετικός!» 

«Θα είχα φίλους παιδιά από άλλες χώρες και θα έπαιζα μαζί τους.» 

«Θα έδινα φαγητό, νερό και σπίτι στα φτωχά παιδιά.» 

«Θα βοηθούσα ένα παιδί που δεν βλέπει.» 
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«Θα έκανα παρέα ένα παιδί που δεν περπατάει. Δεν θα με πείραζε!» 

 Ακολούθησε αξιολόγηση σε κάθε νηπιαγωγείο έπειτα από την ολοκλήρωση του 

επιτραπέζιου παιχνιδιού. Οι αξιολογήσεις και στα 3 νηπιαγωγεία παρατίθενται παρακάτω. 

Αξιολόγηση στο 2ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Άλλης Μεριάς 

 Μετά την ολοκλήρωση του επιτραπέζιου παιχνιδιού «Έχω Δικαίωμα» και τα σχόλια 

των παιδιών, που διατυπώθηκαν για τα διαφορετικά παιδιά και για τα δικαιώματα των 

παιδιών, ακολούθησε ένα μουσικοκινητικό παιχνίδι, έπειτα από προτροπή της ίδιας της 

νηπιαγωγού για να δούμε τι έμαθαν τα παιδιά. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με αυτή την ιδέα, 

καθώς είχαν αρχίσει να κουράζονται μετά από το παίξιμο του επιτραπέζιουκαι τις ερωτήσεις 

και ήθελαν να παίξουν και να κινηθούν στο χώρο, αναδεικνύοντας ένα σημαντικό 

περιορισμό στην έρευνά μας. Η νηπιαγωγός άπλωσε πρώτα τις κίτρινες κάρτες στο πάτωμα, 

στην γωνιά της παρεούλας και εξήγησε στα παιδιά ότι θα βάλει μουσική και εκείνα θα 

έπρεπε να τρέξουν ανάμεσα στις κάρτες. Μόλις η μουσική σταμάτησε τα παιδιά σταμάτησαν 

να τρέχουν και στάθηκαν μπροστά σε μια κίτρινα κάρτα. Η νηπιαγωγός τους είπε να πάρει ο 

καθένας την κάρτα, μπροστά από την οποία είχε σταματήσει και να εξηγήσει στους 

υπόλοιπους τι βλέπει. Φυσικά επέβαλε την τάξη, καθώς το κάθε παιδί μιλούσε με την σειρά, 

για να αποφθεχθεί η φασαρία μέσα στην τάξη. Τα παιδιά, βλέποντας και λέγοντας τι 

απεικονίζουν οι κάρτες, έκαναν μια ανακεφαλαίωση για το τι έμαθαν για τα δικαιώματα των 

παιδιών. Τα σχόλια των παιδιών ήταν ποικίλα: 

«Έμαθα ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν σπίτι.» 

«Όλοι έχουμε δικαιώματα!» 

«Πρέπει να πηγαίνουμε σχολείο, να τρώμε, να πίνουμε νερό και να παίζουμε.» 

«Να έχουμε ειρήνη και όχι πόλεμο!» 

«Είναι καλύτερη η ειρήνη, να μην σκοτώνουμε!» 

«Να έχουμε σπίτι, να κάνουμε εμβόλια, να χαμογελάμε.» 

 Στη συνέχεια ακολούθησε παρόμοια διαδικασία και με τις μπλε κάρτες, ώστε να γίνει 

αξιολόγηση για το τι μάθανε τα παιδιά για τα διαφορετικά παιδιά. Τα σχόλια των παιδιών 

ακολουθούν. 
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«Θα βοηθούσαμε ένα παιδάκι ανάπηρο, θα το κάναμε παρέα. Δεν θα το κοροϊδεύαμε και θα 

του λέγαμε θες να παίξεις μαζί μας;» 

«Θα έδινα νερό, φαγητό, παιχνίδια σε ένα παιδάκι που δεν έχει τίποτα.» 

«Εγώ θα το έπαιρνα σπίτι μου, για να κοιμηθεί και να κάνει μπάνιο και για να μην πεθάνει έξω 

μόνο του.» 

«Δεν κάνει να δουλεύουν τα παιδιά. Πρέπει να το σταματήσουμε αυτό!» 

«Θα βοηθούσαμε όλα τα φτωχά παιδιά και αυτά που είναι σε πόλεμο.» 

 Τα παιδιά έμαθαν και κατανόησαν τις έννοιες για τα δικαιώματα των παιδιών, καθώς 

δεν τα είχαν διδαχθεί αλλά και για τα διαφορετικά παιδιά, για τα οποία έδειξαν μια θετική 

συμπεριφορά και προθυμοποιήθηκαν να τα βοηθήσουν. Μέσα από το επιτραπέζιο αλλά και 

το μουσικοκινητικό παιχνίδι στο τέλος όχι μόνο έμαθαν για δύσκολες για την ηλικία τους 

έννοιες, αλλά εξέφρασαν την γνώμη τους και ανέπτυξαν την κριτική τους σκέψη, το ομαδικό 

πνεύμα και την λεπτή και αδρή κινητικότητα με το παίξιμο του παιχνιδιού. Το παιχνίδι τους 

άρεσε πολύ και θα ήθελαν να το ξαναπαίξουν και στο μέλλον. Ο ρόλος της νηπιαγωγού της 

τάξης ήταν πολύ βοηθητικός τόσο προς τα παιδιά όσο και προς το μέρος μου ως συντονιστής 

του επιτραπέζιου για την ομαλή διεξαγωγή του παιχνιδιού. 

Αξιολόγηση στο 22ο Νηπιαγωγείο Βόλου 

 Με την ολοκλήρωση του επιτραπέζιου παιχνιδιού «Έχω Δικαίωμα» και σε αυτό το 

Νηπιαγωγείο αλλά  και τα σχόλια και τις απαντήσεις των παιδιών σχετικά με τα δικαιώματα 

των παιδιών και τα διαφορετικά παιδιά ακολούθησε ζωγραφική στα τραπεζάκια, η οποία 

χρησιμοποιήθηκε ως μέσο αξιολόγησης για το τι έμαθαν τα παιδιά με το παίξιμο του 

επιτραπέζιου. Τα παιδιά χάρηκαν όταν τους είπα ότι θα ζωγραφίσουν, καθώς είχαν 

κουραστεί μετά το παίξιμο του παιχνιδιού και ήθελαν να χαλαρώσουν. Πριν ζωγραφίσουν τα 

παιδιά τους ρώτησα τι μάθαμε μετά το επιτραπέζιο και οι απαντήσεις τους ήταν παραπάνω 

από ικανοποιητικές καθώς διαπίστωσα ότι έμαθαν και για τα δικαιώματα του παιδιού και για 

τα παιδιά με ετερότητα. Τα παιδιά μου εξήγησαν τι έχουν ζωγραφίσει. Οι ζωγραφιές των 

παιδιών ακολουθούν στο παράρτημα. 

«Μάθαμε για τα διαφορετικά παιδιά. Μαύρα καφέ και κίτρινα.» 

«Δεν είναι κακό να είσαι διαφορετικός.» 
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«Κάνουμε παρέα διαφορετικά παιδιά.» 

«Υπάρχουν παιδιά που είναι τυφλά, δεν έχουν σπίτι και δεν μπορούν να περπατήσουν.» 

«Έχουμε δικαίωμα να έχουμε σπίτι.» 

«Να παίζουμε και να πηγαίνουμε σχολείο!» 

«Πρέπει να τρώμε και να πίνουμε νερό.» 

 Τα παιδιά έμαθαν πολλά πράγματα και κυρίως για τα δικαιώματα του παιδιού, τα 

οποία δεν τα είχαν διδαχθεί κατά την διάρκεια της χρονιάς. Με ενθουσίασε θετικά το γεγονός 

ότι ήξεραν για τα διαφορετικά παιδιά και είχαν μια θετική συμπεριφορά απέναντι τους και 

όχι ρατσιστική. Το παιχνίδι τους άρεσε πολύ και θα επιθυμούσαν να το ξαναπαίξουν και 

μελλοντικά. Επίσης η νηπιαγωγός με βοήθησε, καθώς επέβαλλε την τάξη όπου χρειαζόταν 

για να διεξαχθεί ομαλά το παιχνίδι. 

Αξιολόγηση στο 1ο Νηπιαγωγείο Βόλου 

 Τα παιδιά του 1ου Νηπιαγωγείου Βόλου δεν είχαν διδαχθεί για τα δικαιώματα του 

παιδιού, όπως και στα προηγούμενα νηπιαγωγεία και διαπίστωσα ότι ήταν το πρώτο 

νηπιαγωγείο που κάποια παιδιά είχαν αρνητική γνώμη για τα διαφορετικά παιδιά και μου 

απάντησαν ότι δεν θα τα βοηθούσαν, κάνοντας διάφορα αρνητικά σχόλια για αυτά. 

«Εγώ θα τους έδινα σφαλιάρες και μπουνιές!» 

«Γιατί να δίναμε; Μήπως έχουμε εμείς;» 

«Δεν θα τους έδινα τίποτα. Τα φοβάμαι!» 

 Επίσης μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι ανέφεραν συχνά την λέξη «Αφρικανοί» 

και «Αφρικανάκια» και τις συσχέτιζαν με τα διαφορετικά παιδιά και τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν. 

«Είναι Αφρικανοί!» 

«Δεν μπορούν να πάνε σχολείο. Είναι Αφρικανοί!» 

«Έχω δει. Είναι Αφρικανοί!» 
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 Όπως είχε αναφερθεί και παραπάνω ένα κοριτσάκι είναι από την Αλβανία και σε 

ερώτηση μου για το εάν πειράζει να είσαι διαφορετικός εκείνο απάντησε: 

«Εμένα με πειράζει!» 

 Ακόμη τα παιδιά είχαν αρνητικές αντιλήψεις για τα παιδιά Ρομά και ίσως παίζει ρόλο 

το γεγονός ότι δεν ήξεραν καλά για αυτά και όσα είχαν δει στο δρόμο τα φοβόντουσαν. 

«Εγώ δεν θα τα βοηθούσα!» 

«Τα φοβάμαι!» 

 Επιπρόσθετα παρατήρησα ότι τα παιδιά συνέδεαν τα υλικά αγαθά με τα χρήματα και 

συνέχεια δήλωναν πως ότι δεν μπορούν να κάνουν τα διαφορετικά παιδιά, οφείλεται στην 

έλλειψη χρημάτων.  

«Δεν έχουν όλα τα παιδιά λεφτά για να πάνε στο γιατρό.» 

«Ζητιανεύουν για λεφτά.» 

«Τα φτωχά παιδιά δεν πάνε σχολείο. Δεν έχουν λεφτά.» 

«Δεν έχουν λεφτά να αγοράσουν φαγητό!» 

«Δεν έχουν λεφτά μάλλον. Και γι’αυτό δεν μπορούν να πάνε σχολείο.» 

«Δεν θα έχουν λεφτά για να μένουν έξω!» 

 Αφού ολοκληρώθηκε το επιτραπέζιο παιχνίδι «Έχω Δικαίωμα» και τα παιδιά έμαθαν 

για τα διαφορετικά παιδιά και τα δικαιώματα των παιδιών, ακολούθησε ζωγραφική στα 

τραπεζάκια, η οποία αποτέλεσε έναν τρόπο αξιολόγησης, ώστε να δούμε τι έμαθαν τα παιδιά 

μέσω του επιτραπεζίου. Κάποια παιδιά θέλησαν να ζωγραφίσουν άσχετα πράγματα, αλλά 

τους εξήγησα και με τη βοήθεια της νηπιαγωγού ότι έπρεπε να ζωγραφίσουν αυτά που 

έμαθαν από το επιτραπέζιο. Τα παιδιά χάρηκαν για την ζωγραφική και όσο ζωγράφιζαν μου 

εξήγησαν τι έχουν οι ζωγραφιές τους. Πριν αρχίσουν να ζωγραφίζουν τα παιδιά, κάναμε μια 

συζήτηση μετά την ολοκλήρωση του επιτραπεζίου και τα ρώτησα τι μάθαμε από το παιχνίδι. 

Οι απαντήσεις τους ήταν αρκετά ικανοποιητικές, καθώς διαπίστωσα ότι θυμόντουσαν και 

έμαθαν πολλά πράγματα μετά το τέλος του παιχνιδιού. Τα παιδιά έμαθαν για τα διαφορετικά 

παιδιά και για τα δικαιώματα των παιδιών, κάτι που φαίνεται και στις ζωγραφιές τους. Οι 

ζωγραφιές των παιδιών βρίσκονται στο παράρτημα. 
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Κεφάλαιο 7ο – Προτάσεις/Βελτιώσεις επιτραπέζιου παιχνιδιού 

  

 Έπειτα από το παίξιμο του επιτραπέζιου παιχνιδιού σε κάθε τάξη νηπιαγωγείου αλλά 

και την αξιολόγηση που έγινε και στα 3 νηπιαγωγεία για να διαπιστωθεί τι τους άρεσε και 

του έμεινε από το παιχνίδι σχετικά με τα διαφορετικά παιδιά και τα δικαιώματα του παιδιού, 

ακολουθούν κάποιες προτάσεις/ βελτιώσεις για το επιτραπέζιο παιχνίδι.  

 Για τις ανάγκες εκπόνησης της έρευνας, στην παρούσα διπλωματική εργασία 

κατασκευάστηκε το διαπολιτισμικό επιτραπέζιο παιχνίδι «Έχω Δικαίωμα», το οποίο 

εφαρμόστηκε σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Απέσπασε θετικά σχόλια από τα παιδιά, τα 

οποία μέσα από το παιχνίδι ευαισθητοποιήθηκαν, προβληματίστηκαν και πρότειναν τρόπους 

παροχής βοήθειας για τα παιδιά με ετερότητα αλλά και γνώρισαν και τα δικαιώματα του 

παιδιού.   

 Τόσο τα ίδια τα παιδιά όσο και οι νηπιαγωγοί τους πρότειναν και ορισμένους τρόπους 

βελτίωσης και αναβάθμισης τους επιτραπεζίου για να γίνει ακόμη καλύτερο. Μερικοί από 

αυτούς είναι να μειωθούν τόσο τα 40 κουτιά όσο και οι 40 ερωτήσεις του επιτραπεζίου, ώστε 

να μην γίνεται τόσο κουραστικό και να μην επαναλαμβάνονται οι διπλές εικόνες στις 

αντίστοιχες μπλε και κίτρινες  κάρτες του παιχνιδιού, κάτι που όπως φάνηκε και μέσα από το 

παίξιμο του παιχνιδιού κούρασε αρκετά τα νήπια. Επίσης μια ακόμη βελτίωση του παιχνιδιού 

είναι να γίνει περισσότερο διαδραστικό στα παιδιά, δηλαδή ο σχεδιασμός του επιτραπέζιου 

θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνει εκτός από ερωτήσεις, διάφορες διαδραστικές κινήσεις σε 

κάποια κουτιά της διαδρομής. Απώτερος σκοπός αυτού θα είναι να μην πλήττουν τα νήπια, 

καθώς λόγω της ηλικίας τους συχνά αφαιρούνται και χάνουν την αυτοσυγκέντρωσή τους σε 

μια δραστηριότητα. 

 Μέσα από το αμείωτο ενδιαφέρον και την ιδιαίτερη εντύπωση που προκάλεσε το 

παιχνίδι στα παιδιά, προέκυψαν διάφορα σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με την έρευνα τα 

οποία ακολουθούν αναλυτικά παρακάτω. 
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Κεφάλαιο 8ο - Συμπεράσματα-Συζήτηση 

 

 Ύστερα από την εκτενή καταγραφή των αποτελεσμάτων, τα οποία περιγράφτηκαν 

αναλυτικά παραπάνω, κρίνεται σημαντική η εξαγωγή κάποιων γενικών συμπερασμάτων της 

έρευνας αναφορικά με τις αντιλήψεις των παιδιών σχετικά με τα παιδιά με ετερότητα και τα 

δικαιώματα του παιδιού αλλά και την αναγκαιότητα της χρήσης ενός διαπολιτισμικού 

υλικού, που στην παρούσα έρευνα ήταν η κατασκευή και η εφαρμογή ενός διαπολιτισμικού 

επιτραπέζιου παιχνιδιού, μέσα στην τάξη. 

 Παρακάτω ακολουθεί παρουσίαση και σχολιασμός των συμπερασμάτων της έρευνας, 

τα οποία προέκυψαν από τα σχόλια και τις αντιλήψεις των παιδιών κατά τις συνεντεύξεις που 

υλοποιήθηκαν και στις 3 τάξεις νηπιαγωγείων, όπου πραγματοποιήθηκε η έρευνα, πριν, κατά 

τη διάρκεια και μετά το παίξιμο του επιτραπέζιου παιχνιδιού «Έχω Δικαίωμα». 

8.1 Αντιλήψεις παιδιών για τα επιτραπέζια παιχνίδια 

 

 Σε γενικές γραμμές όλα τα παιδιά και από τα 3 Νηπιαγωγεία στα οποία 

πραγματοποιήθηκε η έρευνα, γνώριζαν για το τι είναι επιτραπέζιο παιχνίδι καθώς σχεδόν όλα 

τα παιδιά είχαν επιτραπέζια παιχνίδια στο σπίτι τους και έπαιζαν με αυτά μόνα τους, είτε με 

την οικογένεια τους είτε με φίλους τους. Άλλωστε όπως αναφέρει και η Rodilla (2012), τα 

επιτραπέζια παιχνίδια αποτελούν ένα μέσο μάθησης για τα παιδιά, προωθούν στην 

συνεργατική μάθηση και είναι ωφέλιμα τόσο για τα παιδιά όσο και για τους ενήλικες. Τα πιο 

δημοφιλή επιτραπέζια παιχνίδια τα οποία κατέχουν τα παιδιά είναι το Φιδάκι, η Μονόπολη, 

το Μάντεψε Ποιος, το Σκορ 4 και διάφορα παζλ με τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών, 

όπως την Μίνι, τον Μπομπ Σφουγγαράκη, τον Batman, το αυτοκινητάκι Μακουίν και 

πριγκίπισσες. Επίσης στην τάξη τα παιδιά είχαν διάφορα επιτραπέζια και έπαιζαν με αυτά 

είτε μόνα τους στις ελεύθερες δραστηριότητες με τους συμμαθητές τους ή με τις 

Νηπιαγωγούς τους. Ειδικότερα στο 2ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Άλλης Μεριάς τα παιδιά 

είχαν ένα ντόμινο με διαφορετικά παιδιά το οποίο έπαιζαν αρκετά συχνά με την νηπιαγωγό 

τους. Επίσης στο 22ο Νηπιαγωγείο Βόλου τα παιδιά είχαν κατασκευάσει ένα επιτραπέζιο 

παιχνίδι με έναν αστροναύτη, ο οποίος έπρεπε να φτάσει στη Γη και αν τύχαινε σε μετεωρίτη 

έχανε και περιείχε ζάρια, πιόνια και κουτάκια με αριθμούς. Μάλιστα τα παιδιά έπαιζαν με 

αυτό την πρώτη μέρα συνάντησης μας. Αλλά και στο 1ο Νηπιαγωγείου Βόλου τα παιδιά 

είχαν κατασκευάσει ένα επιτραπέζιο με την νηπιαγωγό τους, το οποίο ονόμασαν 

«Σταγονούλης» και είχε και αυτό κάρτες, ζάρι, πιόνια και κουτιά με αριθμούς για να μάθουν 

τα παιδιά για την σημασία του νερού και να μην καταναλώνουν άσκοπα νερό, κάνοντας 
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οικονομία για το περιβάλλον. Συμπερασματικά, τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με τα 

επιτραπέζια και έχουν άμεση επαφή με αυτά στην καθημερινότητα τους όχι μόνο για να 

περνάνε ευχάριστα την ώρα τους και να διασκεδάζουν στο σπίτι παίζοντας με αυτά είτε 

μόνοι είτε με την οικογένεια τους. Μέσω αυτών μαθαίνουν για διάφορα θέματα, όπως για το 

περιβάλλον, μέσα από παιγνιώδη τρόπο αναπτύσσοντας την φαντασία τους, την ομαδικότητα 

τους, την πιστή τήρηση κανόνων, την ανάπτυξη της αριθμητικής τους σκέψης, την 

αντιστοίχιση χρώματος και κάρτας και την λεπτή, αδρή κινητικότητα με τον χειρισμό 

ζαριών, πιονιών αλλά και καρτών του κάθε επιτραπεζίου. 

8.2 Αντιλήψεις παιδιών για τα παιδιά με ετερότητα 

 

 Τα παιδιά με ετερότητα ήταν η μια από τις δύο κατηγορίες καρτών που 

εμπεριέχονταν στο επιτραπέζιο παιχνίδι «Έχω Δικαίωμα» που κατασκευάστηκε ως 

διαπολιτισμικό υλικό για τις ανάγκες τις έρευνας. Όπως αναφέρει και ο Γκόβαρης (2011), η 

ετερότητα και η έννοια του «άλλου», είναι οικείες έννοιες στα παιδιά, λόγω των πολιτικών, 

οικονομικών και πολυπολιτισμικών συνθηκών που επικρατούν στην σημερινή επικοινωνία 

και τα παιδιά μαθαίνουν για αυτά και αναπτύσσουν θετική ή αρνητική συμπεριφορά 

απέναντι στο διαφορετικό, με κύριους αρωγούς την οικογένεια και το σχολείο. Ύστερα από 

τις αντιλήψεις των παιδιών πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το παιχνίδι, τα παιδιά και 

από τα 3 Νηπιαγωγεία φάνηκε ότι γνωρίζουν αρκετά πράγματα για τα διαφορετικά παιδιά. 

Ίσως η μόνη κατηγορία διαφορετικών παιδιών για την οποία τα παιδιά γνώριζαν τα λιγότερα 

πράγματα ήταν τα παιδιά Ρομά, καθώς από τις απαντήσεις τους για αυτά φάνηκε ότι οι 

γνώσεις τους ήταν ελλιπείς. Μέσα από τα διάφορα σχόλια που διατύπωσαν αλλά και τις 

αντιδράσεις τα παιδιά έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον αλλά και προβληματισμό για αυτά τα 

παιδιά, τα οποία αντιμετωπίζουν ποικίλα προβλήματα και εκτός από ελάχιστα αρνητικά 

σχόλια κάποιων παιδιών, όλα τα παιδιά απάντησαν ότι θα βοηθούσαν ή θα έκαναν παρέα με 

κάποιο παιδί το οποίο αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα και ήταν διαφορετικό από αυτά. 

Σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση των παιδιών για τα παιδιά με ετερότητα παίζει η 

τηλεόραση, οι γονείς των παιδιών, διάφορα βιβλία στα οποία είχαν δει τέτοια παιδιά, στην 

καθημερινότητα τους στην οποία συναντούσαν τέτοια παιδιά, οι συμμαθητές τους από 

διπλανά τμήματα στο σχολείο τους αλλά και οι συζητήσεις που έχουν γίνει με την νηπιαγωγό 

τους για την διαφορετικότητα. Θετική ήταν η στάση των παιδιών απέναντι στην 

διαφορετικότητα, καθώς πιστεύουν ότι δεν είναι κακό να είσαι διαφορετικός και ότι όλοι 

είναι ίσοι παρά τις διαφορές τους. Επίσης οι εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν για αυτή την 

κατηγορία του επιτραπεζίου ήταν αρκετά δυνατές, ώστε να δώσουν το έναυσμα στα παιδιά 
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να σχολιάσουν και να διατυπώσουν τις σκέψεις τους γύρω από αυτά τα παιδιά, καθώς 

αντιστοιχούν με εικόνες που βλέπουν στην τηλεόραση και το διαδίκτυο ή την καθημερινή 

τους ζωή. 

8.3 Αντιλήψεις των παιδιών για τα δικαιώματα του παιδιού 

 

 Η δεύτερη κατηγορία των καρτών που εμπεριείχε το επιτραπέζιο παιχνίδι ήταν τα 

δικαιώματα του παιδιού. Σύμφωνα και με τον Πανταζή (2011), τα δικαιώματα του παιδιού 

είναι σημαντικά και πρέπει να αναγνωρίζονται για όλα τα παιδιά, καθώς είναι και αυτά μέλη 

της κοινωνίας και οι ενήλικες οφείλουν να τα σέβονται.  Τα σχόλια και οι αντιλήψεις των 

παιδιών για αυτά ήταν ελλιπείς, καθώς όλα τα παιδιά από τα 3 νηπιαγωγεία δεν είχαν 

διδαχθεί για τα δικαιώματα του παιδιού κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, όπως 

ενημερώθηκα και από τις νηπιαγωγούς τους. Άλλωστε φάνηκε στην πορεία της έρευνάς μας 

πως η διαπαιδαγώγηση των δικαιωμάτων του παιδιού ειδικότερα σε παιδιά προσχολικής 

ηλικίας είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Συγκριτικά με τα παιδιά με ετερότητα, τα παιδιά έδειξαν 

λιγότερο ενδιαφέρον για τα δικαιώματα του παιδιού και αυτό φάνηκε και από τις απαντήσεις 

τους, οι οποίες ήταν ιδιαίτερα λιτές. Μάλιστα τα παιδιά έδειξαν να πλήττουν περισσότερο 

κάθε φορά που τύχαιναν σε μια κίτρινη κάρτα, η οποία αντιστοιχούσε σε ένα δικαίωμα. 

Παρόλο που τα παιδιά δεν γνώριζαν πολλά για τα δικαιώματα πριν το παιχνίδι, μέσα από το 

παιχνίδι και έπειτα από την αξιολόγηση του κάθε νηπιαγωγείου αλλά και τα σχόλια που 

έκαναν τα παιδιά φάνηκε ότι τα παιδιά έμαθαν για τα δικαιώματα του παιδιού και σε αυτό 

βοήθησε και η αξιολόγηση μέσω του μουσικοκινητικού  παιχνιδιού στο 2ο Ολοήμερο 

Νηπιαγωγείο Άλλης Μεριάς, όσο και από την ζωγραφική στα άλλα δυο νηπιαγωγεία και 

φυσικά η επανάληψη του επιτραπεζίου παιχνιδιού καθώς παίχτηκε δυο φορές σε κάθε τάξη. 

 Εν κατακλείδι το επιτραπέζιο παιχνίδι άρεσε στα παιδιά, το βρήκαν αρκετά 

ενδιαφέρον, τους εντυπωσίασε το κουτί και έκαναν θετικά σχόλια για το ταμπλό, τις κάρτες, 

τα πιόνια, τα ζάρια, των οποίων ήξεραν την λειτουργία τους αλλά και τα χρώματα που 

χρησιμοποιήθηκαν στα κουτιά του ταμπλό και αντιστοιχούσαν με τις κάρτες του 

επιτραπεζίου. Έπαιξε σημαντικό ρόλο και το γεγονός ότι το επιτραπέζιο παιχνίδι παίχτηκε 2 

φορές, κάτι που λειτούργησε ως επανάληψη των όσο έμαθαν τα παιδιά, καθώς και από τα 

σχόλια τους στην 2 συνάντηση όπου ξαναπαίχτηκε το επιτραπέζιο, είχαν εμπεδώσει 

καλύτερα τους κανόνες και ήξεραν ότι μετά το τέλος του επιτραπεζίου παιχνιδιού θα είναι 

όλοι νικητές και όχι ένας νικητής όπως ήθελαν στην αρχή, καθώς τα παιδιά διακατέχονται 

από τον ανταγωνισμό σε προσχολικές ηλικίες. Η προτροπή της νηπιαγωγού του 2ου 
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Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Άλλης Μεριάς για την διαμόρφωση ενός κανόνα μεταπήδησης 

των κουτιών του ταμπλό εφαρμόστηκε στο 2ο παίξιμο του επιτραπέζιου σε κάθε τάξη. 

Συγκεκριμένα ο νέος κανόνας με τα 2 βήματα επιπλέον για όσα κουτιά είχαν αριθμό που 

τελείωνε σε 5 και το 1 βήμα πίσω για όσα κουτιά με αριθμό με κατάληξη το 4, άρεσε στα 

παιδιά καθώς έκανε το παιχνίδι περισσότερο διαδραστικό και δεν έκανε τα παιδιά να 

πλήττουν τόσο, κάτι που συνέβη την πρώτη φορά που παίχτηκε το επιτραπέζιο. 

8.4 Δυσκολίες/Περιορισμοί της έρευνας και προτάσεις προς περαιτέρω διερεύνηση 

 

 Μετά την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης έρευνας που πραγματοποιήθηκε στα 

πλαίσια εκπόνησης διπλωματικής εργασίας σε 3 τάξεις δημοσίων νηπιαγωγείων στο Βόλο, 

προέκυψαν κάποια σημαντικά συμπεράσματα τα οποία αναφέρθηκαν παραπάνω και 

αφορούν τις αντιλήψεις και τις αντιδράσεις των παιδιών για παιδιά με ετερότητα αλλά και 

για τα δικαιώματα του παιδιού. Ωστόσο, κατά τη διεξαγωγή της έρευνας παρουσιάστηκαν 

κάποιοι σημαντικοί περιορισμοί (δυσκολίες), οι οποίοι αναφέρονται παρακάτω. 

 Ένας σημαντικός περιορισμός της έρευνας ήταν η έλλειψη διδασκαλίας των 

δικαιωμάτων του παιδιού, κάτι που φάνηκε και από τις περιορισμένες απαντήσεις των 

παιδιών για τα δικαιώματα. Τα παιδιά δυσκολεύονταν να απαντήσουν στις κίτρινες κάρτες 

του επιτραπεζίου σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού, καθώς και στις 3 τάξεις των 

νηπιαγωγείων τα παιδιά δεν είχαν διδαχθεί για αυτά.  

  Επίσης, ένας σημαντικός περιορισμός ήταν ο αριθμός των παικτών που 

συμμετείχαν στο παιχνίδι, ο οποίος  περιόρισε σημαντικά την έρευνά. Πιο συγκεκριμένα, το 

δείγμα της έρευνας (Ν=29) χαρακτηρίζεται ως αρκετά μεγάλο, ενώ το συγκεκριμένο 

επιτραπέζιο παιχνίδι σχεδιάστηκε για να παίζεται με 2-4 παίκτες. Λόγω του περιορισμένου 

χρονικού διαστήματος για την πραγματοποίηση της έρευνας και ανάλογα των αριθμό των 

παιδιών της κάθε τάξης νηπιαγωγείου, τα παιδιά χωρίστηκαν σε 3-4 ομάδες, όπου η κάθε 

ομάδα αποτελούνταν από 2-4 παιδιά, ώστε να συμμετέχουν όλα στο παιχνίδι. Στο τέλος του 

παιχνιδιού τα παιδιά διαμαρτυρήθηκαν για την αναμονή μέχρι να έρθει η σειρά τους, δηλαδή 

για το διάστημα που μεσολαβούσε από τον παίκτη που έπαιζε πρώτος μέχρι να έρθει η σειρά 

του επόμενου παίκτη. Ο ιδανικός αριθμός παικτών για το συγκεκριμένο επιτραπέζιο παιχνίδι 

με βάση τον αρχικό σχεδιασμό του, ώστε να μην είναι μεγάλη η αναμονή και να μην 

πλήττουν οι παίκτες μέχρι να έρθει η σειρά τους, είναι 2-4 παίκτες. 
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 Επιπρόσθετα, παρόλο που το επιτραπέζιο παιχνίδι παίχτηκε από 2 φορές σε κάθε 

τάξη, γεγονός υψίστης σημασίας για την διεξαγωγή αποτελεσμάτων,δεν γνωρίζουμε αν οι 

γνώμες των παιδιών θα άλλαζαν σε βάθος χρόνου. Ειδικότερα καθώς τα παιδιά έπαιξαν το 

παιχνίδι για δεύτερη φορά την αμέσως επόμενη μέρα, ένας περιορισμός της έρευνας είναι 

πως αν μεσολαβούσε  μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη φορά που θα 

ξαναπαιζόταν το παιχνίδι, οι αντιλήψεις των παιδιών θα μπορούσαν να είχαν αλλάξει. Λόγω 

του περιορισμένου χρόνου διεξαγωγής της έρευνας, δεν ήταν εφικτό να εξετάσουμε αυτό το 

ενδεχόμενο. 

 Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι διαδραματίζει σημαντικό  ρόλο η ώρα που παίζεται το 

παιχνίδι και οι συνθήκες που επικρατούν, ειδικότερα σε προσχολικές τάξεις. Για παράδειγμα, 

στο 2ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Άλλης Μεριάς το παιχνίδι την πρώτη φορά παίχτηκε πριν το 

φαγητό, καθώς το τμήμα ήταν ολοήμερο. Το γεγονός αυτό δυσανασχέτησε τα παιδιά γιατί 

περίμεναν ανυπόμονα την ώρα του φαγητού,ενώ την δεύτερη φορά το επιτραπέζιο παίχτηκε 

μετά το φαγητό όπου τα παιδιά δεν είχαν κοιμηθεί και ξεκουραστεί. Ως αποτέλεσμα τα νήπια 

ήταν κουρασμένα κατά την διάρκεια του παιχνιδιού και ανυπομονούσαν να κάνουν 

διάλειμμα. Αυτός ο περιορισμός εντοπίστηκε και στα άλλα δύο νηπιαγωγεία καθώς τα παιδιά 

λόγω της μεγάλης διάρκειας τους παιχνιδιού (περίπου 1 ώρα) κουράστηκαν και ήθελαν να 

τελειώσει γρήγορα το παιχνίδι για να παίξουν. 

 Με βάση τους περιορισμούς που αναφέρθηκαν παραπάνω, ακολουθούν κάποιες 

προτάσεις, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για περαιτέρω μελλοντική έρευνα: 

- Η συγκεκριμένη έρευνα μπορεί να πραγματοποιηθεί ξανά με μικρότερο αριθμό 

παικτών, οι οποίοι θα έπαιζαν το παιχνίδι αρκετές φορές ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα, για να διερευνηθεί αν θα υπάρξει τυχόν αλλαγή στις αντιλήψεις τους σε 

βάθος χρόνου. 

- Η παρούσα έρευνα μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε παιδιά  Δημοτικού με τον 

κατάλληλο σχεδιασμό, ώστε να διερευνηθεί εάν υπάρχουν διαφορές στις αντιλήψεις 

των παιδιών Δημοτικού συγκριτικά με τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στα οποία 

εφαρμόστηκε. 

- Το συγκεκριμένο διαπολιτισμικό επιτραπέζιο παιχνίδι μπορεί να παιχτεί συγκριτικά 

με κάποιο άλλο παιχνίδι, το οποίο θα έχει παρόμοιο περιεχόμενο, είτε 

συμπληρωματικά με το επιτραπέζιο είτε ως μέσο αξιολόγησης για αυτά που ήρθαν σε 
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επαφή τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι και τι τους έμεινε από αυτό μετά το παίξιμο 

του. 

- Το επιτραπέζιο παιχνίδι της παρούσα έρευνας θα μπορούσε να εφαρμοσθεί και σε 

διάφορες πολυπολιτισμικές τάξεις, με παιδιά από άλλη χώρα, με άλλη θρησκεία, ή 

οποιαδήποτε άλλη ετερότητα, ώστε να συμμετέχουν και αυτά στο παιχνίδι και να 

διερευνηθούν οι αντιλήψεις τους σχετικά με τα παιδιά χωρίς ετερότητα. 
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