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Η επίδξαζε ελόο πξνγξάκκαηνο παηγλησδώλ δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο ζηηο
θνηλσληθέο δεμηόηεηεο ησλ παηδηώλ ειηθίαο 8 έσο 12 εηώλ
Μ. Μπξέρα, Ο. Μαηζνύθα, Κ. Αζηξαπέιινο
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
θνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο ήηαλ λα θαηαγξαθεί ν βαζκόο ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηώλ
ειηθίαο 8 έσο 12 εηώλ θαη λα δηαπηζησζεί θαηά πόζν ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε έλα δνκεκέλν πξόγξακκα
παηγλησδώλ δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο επεξεάδεη ηηο θνηλσληθέο ηνπο δεμηόηεηεο. Σν δείγκα απνηεινύληαλ
από 22 καζεηέο/ηξηεο (14 θνξίηζηα θαη 8 αγόξηα) νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ζε δνκεκέλν πξόγξακκα
παηγλησδώλ δξαζηεξηνηήησλ. Μεηά ην πέξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη καζεηέο ζπκπιήξσζαλ ην
εξσηεκαηνιόγην SSQ-PU (Spence, 1995), ην νπνίν πεξηείρε 30 εξσηήζεηο βάζεη ησλ νπνίσλ αμηνινγήζεθε
ην επίπεδν ησλ θνηλσληθώλ ηνπο δεμηνηήησλ. Έπεηηα, ε εξεπλήηξηα θαη ε ππεύζπλε δαζθάια ησλ παηδηώλ, κε
εηδηθόηεηα ηελ ςπρνινγία ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιόγην SSQ-T (Spence, 1995), ην νπνίν πεξηείρε 30
εξσηήζεηο βάζεη ησλ νπνίσλ αμηνινγήζεθε ην επίπεδν ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηώλ από ηνπο
δαζθάινπο. Οη εξσηήζεηο απηέο θάιππηαλ έλα κεγάιν θάζκα θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ, όπσο γηα παξάδεηγκα,
ηελ αληηκεηώπηζε θαηαζηάζεσλ, ηελ ζπλεξγαζία κε ηα ππόινηπα κέιε ηεο νκάδαο, θαζώο επίζεο θαη
δεμηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνκέα ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο, ηνπο δαζθάινπο αιιά θαη ηελ
νηθνγέλεηα. ύκθσλα κε ηελ Spence, ιόγσ ησλ αιιεινζρεηίζεσλ κεηαμύ ησλ παξαγόλησλ, πξνηάζεθε ε
ρξήζε κίαο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο. Γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ πνζνζηώλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε Αλάιπζε
πρλνηήησλ (Frequencies), ελώ γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ βαζκνύ ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ κε βάζε ηελ
ζπρλόηεηα ζπκκεηνρήο ησλ παηδηώλ ζην πξόγξακκα ρξεζηκνπνηήζεθε ε αλάιπζε δηαθύκαλζεο (one way
Anova). Από ηα απνηειέζκαηα θάλεθε όηη ηα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξόγξακκα παηγλησδώλ
δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο πεξηζζόηεξεο από 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα, έρνπλ αλαπηύμεη θαιύηεξα ηηο
θνηλσληθέο ηνπο δεμηόηεηεο από όηη ηα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ 1 έσο 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα. Λακβάλνληαο,
ηα δεδνκέλα ηεο παξνύζαο έξεπλαο ζπγθεληξσηηθά, ζεσξείηαη αλαγθαίνο ν ζρεδηαζκόο θαη ε πινπνίεζε
πξνγξακκάησλ παηγλησδώλ δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο ζε παηδηά ειηθίαο 8 έσο 12 εηώλ, ηα νπνία ζα πξέπεη
λα βαζίδνληαη ζηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθώλ ηνπο δεμηνηήησλ.
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Εηζαγσγή
Ο θόζκνο ηνπ παηδηνύ θαη ησλ ζπλνκειίθσλ πνπ ζπλαλαζηξέθεηαη έρεη κειεηεζεί γηα
πεξηζζόηεξεο από ηξεηο δεθαεηίεο θπξίσο από ηνπο ςπρνιόγνπο θαη ηα απνηειέζκαηα απηώλ ησλ
εξεπλώλ απνηεινύλ ζεκαληηθέο γλώζεηο γηα ηελ θαηαλόεζε ησλ θνηλσληθώλ ζρέζεσλ ηνπ παηδηνύ.
Σα βηώκαηα πνπ απνθνκίδνπλ ηα παηδηά κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο κπνξνύκε λα ηα
θαηαλνήζνπκε θαιύηεξα αλ εμεηάζνπκε ηα πνιιαπιά θαη αιιειέλδεηα θνηλσληθά επίπεδα
εκπεηξηώλ από ηα νπνία απνηεινύληαη δειαδή, ηελ αιιειεπίδξαζε, ηηο δπαδηθέο ζρέζεηο, ηηο
ζρέζεηο ζηελ νκάδα (Hinde, 1987).
Σόζν νη γνλείο όζν θαη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ πξνζδνθία λα πεηύρνπλ ηα παηδηά ζηελ
αθαδεκατθή θαη θνηλσληθή ηνπο δσή, κέζα από ηε παξαθίλεζε θαη ηελ απόθηεζε ησλ δεμηνηήησλ,
ηελ δεκηνπξγία ζεηηθώλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκήιηθεο θαη ηνπο ελήιηθεο θαη ηελ πξνζαξκνγή ζηηο
πνιύπινθεο απαηηήζεηο ηεο αλάπηπμεο ησλ κηθξώλ παηδηώλ (Crick & Dodge, 1994). Ζ ηθαλόηεηα
λα κπνξνύλ ηα παηδηά λα ζπλεξγάδνληαη κέζα ζε κία νκάδα ζπλνκειίθσλ, ζηελ νηθνγέλεηα, ζην
ζρνιείν θαη ηελ θνηλσλία θαη ε ιήςε ππεύζπλσλ απνθάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε κηαο πγηνύο
πξνζσπηθόηεηαο ζύκθσλα κε ηνλ Payton, Wardlaw & Craszyk, 2000 απνηεινύλ παξάγνληεο
θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο.
Ζ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ζηελ παηδηθή ειηθία απνηειεί κία πεξηνρή
ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο εξεπλεηέο θαη ηαπηόρξνλα παγθόζκηα αλεζπρία γηα ηνπο γνλείο, θπξίσο γηα
ηνλ αλακθηζβήηεηα επνηθνδνκεηηθό ηνπο ξόιν ζηε δηακόξθσζε πξνζαξκνζηηθώλ ηθαλνηήησλ από
ηελ πξώηκε παηδηθή ειηθία έσο θαη ηελ εθεβεία (Matson, 2009). Οη θνηλσληθέο ηθαλόηεηεο
ζπλίζηαληαη θπξίσο ζηε βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο πξνθεηκέλνπ ηα άηνκα λα αληαπεμέξρνληαη κε
επηηπρία ζε δύζθνιεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο, όπσο ζηελ πίεζε ελόο ζπλνκειίθνπ ή κίαο νκάδα;
ζπλνκειίθσλ, ζηελ αλαδήηεζε βνήζεηαο όηαλ θξίλεηαη αλαγθαίν ή ζηελ αληηκεηώπηζε
ζπγθξνπζηαθώλ θαηαζηάζεσλ (Greene & Burleson, 2003). Δπίζεο, νη θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά
ζρεηίδεηαη κε ηελ απνδνρή από ηνπο ζπλνκειίθνπο, ηε ζπλαηζζεκαηηθή πγεία, ηελ ηθαλόηεηα
δεκηνπξγίαο δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ θαη ηελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή, θαζώο ηα παηδηά ηα νπνία
είλαη θνηλσληθά, ζπλεξγάζηκα θαη θηιηθά είλαη πηζαλόηεξν λα ηα θαηαθέξνπλ ηόζν ζην θνηλσληθό
όζν θαη ζην αθαδεκαηθό πιάηζην ηνπ ζρνιείνπ. (Qin & Yong, 2002; Gourley et al., 2008).
Ζ ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνύ ζην παηρλίδη απνηειεί έλα αηνκηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο
πξνζσπηθόηεηαο ηνπ πνπ εθδειώλεηαη κε έλα ζηαζεξό θαη αλαγλσξίζηκν ηξόπν ζε θάζε
πεξηβάιινλ (Barnett, 1990, 1991a). εηξά εξεπλώλ δείρλνπλ όηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνύ ζην
παηρλίδη ζρεηίδεηαη κε ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ παηδηνύ (Singer, Singer, &
Sherrod, 1980), γη’ απηό θαη νη ζύγρξνλεο ζεσξεηηθέο θαη εξεπλεηηθέο ηάζεηο κειεηνύλ ην παηρλίδη
ζαλ έλα ραξαθηεξηζηηθό ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη κηα πξνδηάζεζε ηνπ αηόκνπ λα εκπιαθεί κε έλα
μερσξηζηό, αηνκηθό ηξόπν ζε δξαζηεξηόηεηεο παηρληδηνύ θάζε είδνπο θαη δηάξθεηαο (Boyer, 1997).
Μέζα από ηελ αιιειεπίδξαζε ζην παηρλίδη κε ηελ νκάδα ησλ νκειίθσλ ην παηδί ζπγθξνηεί ηελ
ηαπηόηεηά ηνπ θαη θνηλσληθνπνηείηαη, ελζαξξύλεηαη λα εμεξεπλά ελεξγεηηθά ην πεξηβάιινλ, λα
επηιύεη πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ λόεκα γηα ην ίδην, λα ζπλππάξρεη κε ηνπο άιινπο,
ζύκθσλα κε ηνπο Dodge & Colker (όπ. αλαθ. ζην Γαθέξκνπ, Κνπινύξε θαη ζπλ., 2006). Έηζη, ην
παηρλίδη έρεη ζπλδεζεί κε ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε (Barnett & Kleiber, 1982) θαη ζεσξείηαη ην κέζν
πξνώζεζεο ηεο θνηλσληθήο θαη γλσζηηθήο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνύ. Δίλαη γεγνλόο, όπσο αλαθέξεη ε
Μηραινπνύινπ, όηη κέζα από ην παηρλίδη ην παηδί βηώλεη θαηαζηάζεηο επηθνηλσλίαο θαη γισζζηθώλ
αληαιιαγώλ κηκνύκελν πξαγκαηηθέο, απζεληηθέο ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο πνπ θεληξίδνπλ ην
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ελδηαθέξνλ ηνπ θαη ην δξαζηεξηνπνηνύλ ςπρηθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη λνεηηθά (Μηραινπνύινπ,
2010). Ζ δηαιεθηηθή ζρέζε ηνπ παηδηνύ ηόζν κε ηνλ εαπηό ηνπ, όζν θαη κε ηνλ πεξίγπξό ηνπ
αλαδεηθλύεη ην παηρλίδη ζε έλα πνιύ ζεκαληηθό κέζν γηα ηελ σξίκαλζε ηνπ ίδηνπ ηνπ παηδηνύ.
(Γεξκαλόο, 2004).
Μέζνδνο
Σςμμεηέσονηερ
Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 22 καζεηέο/ηξηεο, ειηθίαο 8 έσο 12 εηώλ. Από απηνύο νη 14
ήηαλ θνξίηζηα (63,6%) θαη νη 8 ήηαλ αγόξηα (36,4%) θαη όινη ηνπο ζπκκεηείραλ ζηηο
δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Κέληξνπ Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο «ΡΟΓΑ» (ΚΓΑΠ) γηα παηδηά, θαηά ηελ
ηξίηε θαινθαηξηλή πεξίνδν θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην δηάζηεκα από 1 έσο 30 Απγνύζηνπ ηνπ 2017.
Σα παηδηά απηά ήηαλ θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο ησλ Ησαλλίλσλ θαη δελ είραλ εκπεηξία από
πξνγξάκκαηα παηγλησδώλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηελ ζπγθεθξηκέλε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε
πεηξακαηηθή δηαδηθαζία.
Οη καζεηέο/ηξηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ρσξίζηεθαλ ζε 3 νκάδεο κε βάζε ηνλ βαζκό
ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο δξαζηεξηόηεηεο αλαςπρήο. Ζ πξώηε νκάδα απνηεινύληαλ από 11 παηδηά, ηα
νπνία ζπκκεηείραλ από 3 έσο 4 θνξέο ηελ εβδνκάδα ζηηο δξαζηεξηόηεηεο (50%). Ζ δεύηεξε νκάδα
απνηεινύληαλ από 6 παηδηά, ηα νπνία ζπκκεηείραλ από 2 έσο 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα (27,3%).
Σέινο, ε ηξίηε νκάδα απνηεινύληαλ από 5 παηδηά, ηα νπνία ζπκκεηείραλ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ
εβδνκάδα (22,7%).
Όπγανα Μέηπηζηρ - Επυηημαηολόγια
Κιίκαθα θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ - SSQ-PU (Spence, 1995)
Ζ θιίκαθα θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ απνηεινύληαλ από 30 εξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ. Με ηελ
θιίκαθα απηή ην παηδί αμηνινγεί ηνλ βαζκό ζηνλ νπνίν θάζε εξώηεζε πεξηγξάθεη θαιύηεξα ηνλ
εαπηό ηνπ ηηο ηειεπηαίεο 4 εβδνκάδεο, ηηο νπνίεο πινπνηήζεθε ην εξεπλεηηθό πξόγξακκα. Οη
εξσηήζεηο θαιύπηνπλ έλα κεγάιν θάζκα θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ, όπσο γηα παξάδεηγκα, ηελ
αληηκεηώπηζε θαηαζηάζεσλ νη νπνίεο απαηηνύλ δηεθδηθεηηθόηεηα, ηελ ζπλεξγαζία κε ηα ππόινηπα
κέιε ηεο νκάδαο, θαζώο επίζεο θαη ηηο δεμηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνκέα ησλ ζρέζεσλ κε
ηνπο ζπλνκήιηθνπο, ηνπο δαζθάινπο αιιά θαη ηελ νηθνγέλεηα. Ζ αμηνιόγεζε έγηλε βάζεη 3-βάζκηαο
θιίκαθαο ε νπνία θπκαηλόηαλ από ην 0 πνπ αληηζηνηρνύζε ζην δελ ην θάλσ πνηέ … κέρξη ην 2 πνπ
αληηζηνηρνύζε ζην ην θάλσ ζπρλά...
ύκθσλα κε ηελ Spence (1995) ε εζσηεξηθή ζπλνρή ηεο θιίκαθαο είλαη θαιή κε δείθηε
αμηνπηζηίαο Guttman εκίζεσο 0.83 θαη cronbach alpha 0.85.
Αμηνιόγεζε ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηώλ από ηνπο δαζθάινπο (SSQ-T)
Ζ θιίκαθα αμηνιόγεζεο ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηώλ από ηνπο δαζθάινπο
απνηεινύληαλ από 30 εξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ. Με ηελ θιίκαθα απηή ν δάζθαινο αμηνινγεί κε
ππνθεηκεληθή αληίιεςε ηνλ βαζκό ζηνλ νπνίν θάζε εξώηεζε πεξηγξάθεη θαιύηεξα ηηο θνηλσληθέο
δεμηόηεηεο ηνπ θάζε παηδηνύ μερσξηζηά, κεηά από ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε πξόγξακκα παηγλησδώλ
δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο. Ζ αμηνιόγεζε έγηλε βάζεη 3-βάζκηαο θιίκαθαο ε νπνία θπκαηλόηαλ
από ην 0 πνπ αληηζηνηρνύζε ζην δελ ην θάλεη πνηέ κέρξη ην 2 πνπ αληηζηνηρνύζε ζην ην θάλεη
ζπρλά.
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Ζ εζσηεξηθή ζπλέπεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αμηνιόγεζεο ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ από ηνπο
δαζθάινπο είλαη ηθαλνπνηεηηθή κε αμηνπηζηία εκίζεσο Guttman 0,93 θαη ζπληειεζηή cronbach
alpha 0,96. Ζ αλάιπζε παξαγόλησλ αλέδεημε ηξεηο παξάγνληεο ηελ επίιπζε/απνθπγή
ζπγθξνύζεσλ, ηε δεζηαζηά, ελζπλαίζζεζε θαη ηελ ζπκκεηνρή ζε θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο. Ζ
αλάιπζε παξαγόλησλ αλέδεημε ηξεηο παξάγνληεο ηελ επίιπζε/απνθπγή ζπγθξνύζεσλ, ηε δεζηαζηά,
ελζπλαίζζεζε θαη ηελ ζπκκεηνρή ζε θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο. Ζ Spence (1995) πξνηείλεη ηε ρξήζε
κηαο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο ιόγσ ησλ αιιεινζπζρεηίζεσλ κεηαμύ ησλ παξαγόλησλ.
Ζ πξνζαξκνγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ SSQ-PU θαη SSQ-T ζηελ ειιεληθή γιώζζα
πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν ηεο κεηάθξαζεο ησλ θιηκάθσλ από ηε γιώζζα θαηαζθεπήο ησλ
θιηκάθσλ, ηα αγγιηθά, ζηε γιώζζα ζηελ νπνία πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ (forward translation)
θαη ηελ αληίζηξνθε κεηάθξαζε, δειαδή ηε κεηάθξαζε ησλ κεηαθξαζκέλσλ θιηκάθσλ ζηε γιώζζα
ζηελ νπνία θαηαζθεπάζηεθαλ (backward translation). Οη δύν απηέο κεηαθξάζεηο
πξαγκαηνπνηήζεθαλ από δύν κεηαθξαζηέο νη νπνίνη εξγάζηεθαλ αλεμάξηεηα, ήηαλ γλώζηεο ηνπ
πνιηηηζκνύ ηεο ρώξαο ζηελ νπνία θαηαζθεπάζηεθαλ νη θιίκαθεο, θαζώο επίζεο θαη ηνπ γλσζηηθνύ
αληηθεηκέλνπ κε ην νπνίν ζρεηίδνληαη νη θιίκαθεο.
Διαδικαζία
Οη καζεηέο/ηξηεο (Ν=22), βάζεη ηεο ζπρλόηεηαο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην πξόγξακκα παηγλησδώλ
δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο, ρσξίζηεθαλ ζε ηξεηο νκάδεο: A, B, Γ. Οη καζεηέο/ηξηεο ησλ ηξηώλ
πεηξακαηηθώλ νκάδσλ Α, Β εμαζθήζεθαλ θάησ από ηηο ίδηεο ζπλζήθεο. Όζνλ αθνξά ηελ ζπρλόηεηα
ζπκκεηνρήο, ηα άηνκα ηεο Α πεηξακαηηθήο νκάδαο εμαζθήζεθαλ δύν έσο ηέζζεξηο θνξέο ηελ
εβδνκάδα γηα έλα κήλα, ηα άηνκα ηεο Β πεηξακαηηθήο νκάδαο εμαζθήζεθαλ κία έσο δύν θνξέο ηελ
εβδνκάδα. Σέινο, ηα άηνκα ηεο Γ πεηξακαηηθήο νκάδαο ζπκκεηείραλ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ
εβδνκάδα ζην νξγαλσκέλν πξόγξακκα παηγλησδώλ δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο.
Ζ παξνύζα έξεπλα είρε δηάξθεηα ζπλνιηθά ηεζζάξσλ (4) εβδνκάδσλ, ελώ ην πξόγξακκα
παηγλησδώλ δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο πεξηειάκβαλε 3 ελόηεηεο. Σελ πξώηε εβδνκάδα
πξαγκαηνπνηήζεθαλ δξαζηεξηόηεηεο θαη παηρλίδηα γλσξηκίαο, ηηο δύν επόκελεο εβδνκάδεο
πινπνηήζεθαλ παηρλίδηα θαη δξαζηεξηόηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη εκπηζηνζύλεο ελώ ηελ ηειεπηαία
εβδνκάδα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ παηρλίδηα ζπλαγσληζκνύαληαγσληζκνύ. Σα παξαπάλσ είδε παηρληδηώλ απνηέιεζαλ γηα ηελ εξεπλήηξηα κεζνδνινγηθά
εξγαιεία γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ.
Σηαηιζηική Ανάλςζη
Γηα ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθό
παθέην SPSS 15.0 for Windows.
Με ηελ ρξήζε ηεο αλάιπζεο ζπρλνηήησλ (frequencies) θαηαγξάθεθαλ ηα πνζνζηά επί ηνηο
εθαηό ησλ κεηαβιεηώλ ηεο έξεπλαο πνπ θαηαγξάθνπλ ηελ αμηνιόγεζε ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ
ησλ παηδηώλ αιιά θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηώλ από ηελ
εξεπλήηξηα θαη ηελ παηδαγσγό- ςπρνιόγν. Ζ αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ήηαλ
κνλνπαξαγνληηθή, θαζώο ζύκθσλα κε ηελ Spence (1995), πξνηείλεηαη ε ρξήζε κίαο ζπλνιηθήο
βαζκνινγίαο, ιόγσ ησλ αιιεινζπζρεηίζεσλ κεηαμύ ησλ παξαγόλησλ.
Σέινο γηα λα δηαπηζησζνύλ ζηαηηζηηθά, νη δηαθνξέο κεηαμύ ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ησλ
παηδηώλ πνπ ε ζπρλόηεηα ζπκκεηνρήο ηνπο ζην πξόγξακκα παηγλησδώλ δξαζηεξηνηήησλ ήηαλ
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κεγάιε, κεζαία ή αληίζηνηρα κηθξή ρξεζηκνπνηήζεθε ε αλάιπζε δηαθύκαλζεο (ONE WAY
ANOVA) ελώ ην ίδην ζηαηηζηηθό παθέην ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα βξεζνύλ θαη νη δηαθνξέο κεηαμύ
ησλ αγνξηώλ θαη ησλ θνξηηζηώλ αιιά θαη ηεο ειηθίαο ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην
πξόγξακκα.
Απνηειέζκαηα
Βαζκόο θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ κεηά ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε δνκεκέλν
πξόγξακκα παηγλησδώλ δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο
Ζ 1ε ζηαηηζηηθή ππόζεζε ηεο παξνύζαο έξεπλαο, αθνξνύζε ηελ θαηαγξαθή ησλ θνηλσληθώλ
δεμηνηήησλ ησλ παηδηώλ κεηά ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξόγξακκα παηγλησδώλ δξαζηεξηνηήησλ
αλαςπρήο, ην νπνίν αθνινπζνύζε ζπγθεθξηκέλε δνκή. Γηα ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ
ρξεζηκνπνηήζεθε ε Αλάιπζε πρλνηήησλ (Frequencies) θαηαγξάθνληαο, ηα πνζνζηά επί ηνηο
εθαηό ησλ κεηαβιεηώλ ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιόγεζε ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ησλ
παηδηώλ από ηνπο εαπηνύο ηνπο, από ηελ παηδαγσγό- ςπρνιόγν θαη από ηελ εξεπλήηξηα.
Καζώο νη εξσηήζεηο θάιππηαλ έλα κεγάιν θάζκα θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ, όπσο γηα
παξάδεηγκα, ηελ αληηκεηώπηζε θαηαζηάζεσλ νη νπνίεο απαηηνύλ δηεθδηθεηηθόηεηα, ηελ ζπλεξγαζία
κε ηα ππόινηπα κέιε ηεο νκάδαο, θαζώο επίζεο θαη ηηο δεμηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνκέα
ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο, ηνπο δαζθάινπο αιιά θαη ηελ νηθνγέλεηα, θάλεθε όηη ηα
παηδηά κε βάζεη ηελ 3-βάζκηα θιίκαθα (ε νπνία θπκαηλόηαλ από ην 0 πνπ αληηζηνηρνύζε ζην δελ ην
θάλσ πνηέ … κέρξη ην 2 πνπ αληηζηνηρνύζε ζην ην θάλσ ζπρλά), είραλ πεξηζζόηεξεο ζεηηθέο
απαληήζεηο θαη ιηγόηεξεο αξλεηηθέο. Σν ίδην παξαηεξήζεθε θαη ζηηο απαληήζεηο ηνπ παηδαγσγνύςπρνιόγνπ θαη ηεο εξεπλήηξηαο ζε ζρέζε κε ηελ αμηνιόγεζε ηνπο γηα ηηο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο
ησλ καζεηώλ/ηξηώλ. Αλαιπηηθά, ηα απνηειέζκαηα ηεο 1εο ππόζεζεο ηεο έξεπλαο, εκθαλίδνληαη
ζηνλ Πίλαθα 1, Πίλαθα 2, Πίλαθα 3.
Βαζκόο αλάπηπμεο θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζε ζρέζε κε ηελ ζπρλόηεηα
ζπκκεηνρήο ηνπο ζην εξεπλεηηθό πξόγξακκα
Ζ δεύηεξε ζηαηηζηηθή ππόζεζε ηεο έξεπλαο αθνξνύζε ηηο ηπρόλ δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ
βαζκό αλάπηπμεο ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ αλαινγηθά κε ηελ ζπρλόηεηα
ζπκκεηνρήο ησλ παηδηώλ ζην πξόγξακκα παηγλησδώλ δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο.
Ζ θαλνληθόηεηα θαηαλνκήο ηνπ δείγκαηνο θαη ε ηζόηεηα ησλ δηαθπκάλζεσλ, ειέγρζεθε γηα λα
δηαπηζησζνύλ ηπρόλ δηαθνξέο πνπ επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. ύκθσλα κε ηα
απνηειέζκαηα ην δείγκα αθνινπζεί θαλνληθή θαηαλνκή θαη νη δηαθπκάλζεηο είλαη ίζεο. Γηα ηελ
αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ νξίζηεθε ζαλ επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο ην p=0.05. πγθεθξηκέλα:
Όιεο νη κεηαβιεηέο ειέρζεζαλ ρσξηζηά ζε θάζε νκάδα εμάζθεζεο βάζεη ηνπ KolmogorovSmirnov ηεζη θαη παξνπζίαζαλ θαλνληθόηεηα θαηαλνκήο κε ηηκέο ηνπ p>0.05. ηνλ έιεγρν απηό,
επηβεβαηώλεηαη ε θαλνληθόηεηα θαηαλνκήο ησλ κεηαβιεηώλ κε ηηκέο πνιύ κεγαιύηεξεο από ην
επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο p>0.05 έρνληαο πνιιέο θνξέο ηηκέο θνληά ζηελ κνλάδα (p=1.000).
Δπίζεο, κέζσ ηνπ Bartlett-Box θαη Cochrans C ηεζη ειέγζεθε ε ύπαξμε δηαθνξώλ ζηνλ
πιεζπζκό ηνπ δείγκαηνο. ύκθσλα κε ηελ αξρηθή ππόζεζε, νη ηξεηο νκάδεο ζα πξέπεη λα
πξνέξρνληαη από ηνλ ίδην πιεζπζκό θαη άξα νη ηηκέο ησλ δπν κε παξακεηξηθώλ ειέγρσλ ζα πξέπεη
λα είλαη κεγαιύηεξεο από ην επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο (p>0.05). Απηό δηαπηζηώλεηαη γηα όιεο ηηο
κεηαβιεηέο θαη άξα επαιεζεύεηαη ε αξρηθή ππόζεζε.
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Πξαγκαηνπνηήζεθε, αλάιπζε δηαθύκαλζεο ANOVA κε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ην δηαθνξεηηθό
επίπεδν ζπκκεηνρήο ζηηο παηγληώδεο δξαζηεξηόηεηεο αλαςπρήο θαη εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηηο
αμηνινγήζεηο ηεο ζρνιηθήο ςπρνιόγνπ, ηεο εξεπλήηξηαο θαη ησλ παηδηώλ.
Πίλαθαο 1. Πνζνζηά απηναμηνιόγεζεο θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηώλ.
ΕΡΩΣΗΗ
Πνηέ
1. Αθνύσ κε πξνζνρή ηελ γλώκε ησλ άιισλ ζηηο ζπδεηήζεηο
2. Εεηάσ κε επγεληθό ηξόπν απηό πνπ ζέισ από ηνπο γνλείο ή
ηνπο δαζθάινπο κνπ
3. Γηαηεξώ ηελ ςπρξαηκία κνπ όηαλ ράλσ ζε θάπνην παηρλίδη ή
ζε θάπνην δηαγσληζκό
4. Γηαηεξώ ηελ ςπρξαηκία κνπ όηαλ ηα άιια παηδηά κε
πεηξάδνπλ ή θάλνπλ αγελή ζρόιηα γηα εκέλα
5. Σν δεηάσ κε σξαίν ηξόπν από ηα άιια παηδηά όηαλ ζέισ λα
πάξσ κέξνο ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπο
6. Γείρλσ ζηνπο άιινπο ηελ ηξπθεξόηεηα ή ηα ζεηηθά κνπ
ζπλαηζζήκαηα απέλαληη ηνπο (όηαλ ληώζσ έηζη)
7. Κάλσ επγεληθά πξάγκαηα γηα ηνπο άιινπο ρσξίο λα κνπ ην
δεηήζνπλ
8. Κάλσ θνκπιηκέληα ζηνπο άιινπο όηαλ ην αμίδνπλ
9. Γηαηεξώ ηελ ςπρξαηκία κνπ όηαλ κε καιώλνπλ ή κε
θξηηηθάξνπλ νη γνλείο ή νη δάζθαινη κνπ
10. Εεηώ ηελ άδεηα πξηλ δαλεηζηώ ή ρξεζηκνπνηήζσ ηα
πξάγκαηα άιισλ
11. Μνηξάδνκαη ηα πξάγκαηα κνπ κε άιια παηδηά ηεο ειηθίαο
κνπ
12. Γηαηεξώ ηελ ςπρξαηκία κνπ όηαλ δηαθσλώ κε άιια παηδηά
13. Ρσηώ ηα άιια παηδηά αλ κπνξώ λα πάξσ κέξνο ζηηο
δξαζηεξηόηεηεο ηνπο
14. Ζ έθθξαζε ηνπ πξνζώπνπ κνπ είλαη ζπλήζσο ε θαηάιιειε
( γηα παξάδεηγκα δελ έρσ πάληα ζπκσκέλν ύθνο ή δελ
ρακνγειάσ ζπλερώο)
15. Εεηώ ζπγλώκε όηαλ έρσ θηαίμεη ζε θάηη
16. πκκεηέρσ ζε νηθνγελεηαθέο δξαζηεξηόηεηεο
17. Καιώ άιια παηδηά λα πάξνπλ κέξνο ζε παηρλίδηα ή ζε
δξαζηεξηόηεηεο κνπ
18. Σν ιέσ ζε θάπνηνλ από ηνπο γνλείο κνπ ή ηνλ δάζθαιν κνπ
όηαλ έρσ θάπνην πξόβιεκα ή ρξεηάδνκαη βνήζεηα
19. Γείρλσ ηελ αλεζπρία κνπ ή ην ελδηαθέξνλ κνπ ζηνπο
άιινπο όηαλ έρνπλ πιεγσζεί ή είλαη αλαζηαησκέλνη
20. Αθνινπζώ ηνπο θαλόλεο ζηα παηρλίδηα ή ζηα ζπνξ
21. Παίξλσ κέξνο ζε παηρλίδηα ή ζε δξαζηεξηόηεηεο κε άιια
παηδηά
22. Παίξλσ κέξνο ζε ζπδεηήζεηο κε ελήιηθεο

πρλά

9,1%

Μεξηθέο
θνξέο
36,4%
13,6%

9,1%

22,7%

68,2%

31,8%

27,3%

40,9%

4,5%

-

95,5%

22,7%

31,8%

45,5%

9,1%

45,5%

45,5%

9,1%
22,7%

45,5%
18,2%

45,5%
59,1%

9,1%

18,2%

72,7%

4,5%

18,2%

77,3%

9,1%
13,6%

40,9%
22,7%

50
63,6%

18,2%

36,4%

45,5%

9,1%
9,1%
4,5%

4,5%
40,9%
9,1%

86,4%
50
86,4%

4,5%

27,3%

68,2%

4,5%

18,2%

77,3%

9,1%
13,6%

13,6%
22,7%

77,3%
63,6%

27,3%

36,4%

36,4%

63,6%
77,3%
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23. Βιέπσ ηνπο αλζξώπνπο ζηα κάηηα όηαλ κηιάσ καδί ηνπο
24. Ο ηόλνο ηεο θσλήο κνπ ζπλήζσο είλαη θηιηθόο (όρη
επηζεηηθόο ή αζπλήζηζηνο)
25. Γηαηεξώ ηελ ςπρξαηκία κνπ όηαλ δελ πεξλάεη ην δηθό κνπ
26. Γειώ ή ρακνγειώ όηαλ είκαη ραξνύκελνο ιε όηαλ αθνύσ
αζηεία
27. Παίξλσ κέξνο ζε ζπδεηήζεηο κε άιια παηδηά
28. Γείρλσ ζηνπο άιινπο όηη ηνπο αθνύσ όηαλ κηιάσ καδί ηνπο.
29. Μπνξώ λα εθθξάζσ ηνλ ζπκό κνπ ζηνπο άιινπο ρσξίο λα
ράζσ ηελ ςπρξαηκία κνπ
30. Τπεξαζπίδνκαη ηνλ εαπηό κνπ ρσξίο λα ράλσ ηελ ςπρξαηκία
κνπ όηαλ ηα άιια παηδηά δελ κνπ θέξνληαη θαιά
Πίλαθαο 2. Πνζνζηά αμηνιόγεζεο θνηλσληθώλ
ςπρνιόγν).
ΕΡΩΣΗΕΙ
1. Αθνύεη κε πξνζνρή ηελ γλώκε ησλ
άιισλ ζηηο ζπδεηήζεηο
2. Εεηάεη κε επγεληθό ηξόπν απηό πνπ
ζέιεη από ηνπο δαζθάινπο ηνπ/ηεο
3. Γηαηεξεί ηελ ςπρξαηκία ηνπ/ηεο όηαλ
ράλεη ζε θάπνην παηρλίδη ή ζε θάπνηνλ
δηαγσληζκό
4. Αληηδξά κε ηνλ θαηάιιειν ηξόπν όηαλ
ηα άιια παηδηά ηνλ/ηελ πεηξάδνπλ ή
θάλνπλ αγελή ζρόιηα γηα απηόλ/απηή
5. Εεηά
λα
πάξεη
κέξνο
ζε
δξαζηεξηόηεηεο κε άιια παηδηά κε ηνλ
θαηάιιειν ηξόπν
6. Δθθξάδεη ηξπθεξόηεηα ή ζεηηθά
ζπλαηζζήκαηα ζηνπο άιινπο
7. Κάλεη επγεληθά πξάγκαηα γηα ηνπο
άιινπο κε ηελ ζέιεζε ηνπ/ηεο
8. Κάλεη θνκπιηκέληα ή ιέεη σξαία
πξάγκαηα ζηνπο άιινπο όηαλ πξέπεη
9. Γηαηεξεί ηελ ςπρξαηκία ηνπ/ηεο όηαλ
ηνλ/ηελ
καιώλνπλ
ή
ηνλ/ηελ
θξηηηθάξνπλ
10. Εεηά ηελ άδεηα όηαλ δαλεηζηεί ή
ρξεζηκνπνηήζεη ηα πξάγκαηα ησλ
άιισλ
11. Μνηξάδεηαη ηα πξάγκαηα ηνπ/ηεο κε
ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ/ηεο
12. Γηαηεξεί ηελ ςπρξαηκία ηνπ/ηεο όηαλ
δηαθσλεί κε άιια παηδηά

4,5%
4,5%

22,7%
54,5%

72,7%
40,9%

18,2%
-

31,8%
9,1%

50
90,9%

13,6%
22,7%

31,3%
13,6%
36,4%

54,5%
86,4%
40,9%

18,2%

9,1%

72,7%

δεμηνηήησλ ησλ παηδηώλ ( από ηελ παηδαγσγό- ζρνιηθή
Πνηέ
-

Μεξηθέο θνξέο
4,5%

πρλά
95,5%

-

4,5%

95,5%

-

18,2%

81,8%

-

40,9%

59,1%

-

13,6%

86,4%

4,5%

50%

45,5%

-

40,9%

59,1%

4,5%

45,5%

50%

-

59,1%

40,9%

4,5%

9,1%

86,4%

-

36,4%

63,6%

-

40,9%

59,1%
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13. Ρσηά ηα άιια παηδηά αλ κπνξεί λα
πάξεη κέξνο ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπο
14. Έρεη ηελ θαηάιιειε έθθξαζε
πξνζώπνπ (γηα παξάδεηγκα όρη
ππεξβνιηθό ρακόγειν ή επηζεηηθό
ύθνο)
15. Εεηά ζπγλώκε όηαλ έρεη θηαίμεη ζε
θάηη
16. Πεξλάεη ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ηνπ/ηεο
παξέα κε ηα ζπλνκήιηθα ηνπ/ηεο
παηδηά
17. Καιεί ηα άιια παηδηά λα πάξνπλ
κέξνο
ζε
άιια
παηρλίδηα
ή
δξαζηεξηόηεηεο
18. Σν ιέεη ζε θάπνηνλ δάζθαιν αλ έρεη
πξόβιεκα ή ρξεηάδεηαη βνήζεηα
19. Δθθξάδεη ηελ ζπκπάζεηα ή ην
ελδηαθέξνλ ηνπ/ηεο ζηνπο άιινπο όηαλ
έρνπλ
πιεγσζεί
ή
είλαη
αλαζηαησκέλνη
20. Αθνινπζεί ηνπο θαλόλεο ζηα παηρλίδηα
ή ζηηο δξαζηεξηόηεηεο
21. Παίξλεη κέξνο ζε παηρλίδηα ή
δξαζηεξηόηεηεο κε ηα ζπλνκήιηθα
ηνπ/ηεο παηδηά
22. Παίξλεη κέξνο ζηηο ζπδεηήζεηο κε
ελήιηθεο
23. Έρεη ηελ θαηάιιειε νπηηθή επαθή κε
ηνπο άιινπο όηαλ ζπδεηά
24. Έρεη ηνλ θαηάιιειν ηόλν θσλήο (πρ
όρη επηζεηηθό ή αζπλήζηζην)
25. Γηαηεξεί ηελ ςπρξαηκία ηνπο/ηεο όηαλ
δελ ηνπ/ηεο πεξλάεη ην δηθό ηνπ/ηεο κε
ηνπο δαζθάινπο ηνπ/ηεο
26. Γειά ή ρακνγειά όηαλ πξέπεη
27. Παίξλεη κέξνο ζηηο ζπδεηήζεηο κε
άιια παηδηά
28. Γείρλεη όηη αθνύεη ηνπο άιινπο όηαλ
ζπδεηά
29. Μπνξεί λα εθθξάζεη ηνλ ζπκό ηνπ/ηεο
ρσξίο λα ράζεη ηελ ςπρξαηκία ηνπ/ηεο
30. Τπεξαζπίδεηαη ηνλ εαπηό ηνπ/ηεο κε
ηνλ θαηάιιειν ηξόπν όηαλ ηα
ζπλνκήιηθα ηνπ/ηεο παηδηά δελ
θέξνληαη ινγηθά

-

18,2%

81,8%

4,5%

31,8%

63,6%

4,5%

50%

45,5%

-

-

100%

-

13,6%

86,4%

4,5%

22,7%

72,7%

-

36,4%

63,6%

4,5%

22,7%

72,7%

4,5%

9,1%

86,4%

-

40,9%

59,1%

-

36,4%

63,6%

9,1%

27,3%

63,6%

-

27,3%

72,7%

4,5%
-

31,8%
13,6%

63,6%
86,4%

4,5%

31,8%

63,6%

-

45,5%

54,5%

4,5%

27,3%

68,2%
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Πίλαθαο 3. Πνζνζηά αμηνιόγεζεο θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηώλ (από ηελ εξεπλήηξηα).
ΕΡΩΣΗΕΙ
Πνηέ
Μεξηθέο θνξέο
πρλά
1. Αθνύεη κε πξνζνρή ηελ γλώκε ησλ 45,5%
54,5%
άιισλ ζηηο ζπδεηήζεηο
2. Εεηάεη κε επγεληθό ηξόπν απηό πνπ 31,8%
68,2%
ζέιεη από ηνπο δαζθάινπο ηνπ/ηεο
3. Γηαηεξεί ηελ ςπρξαηκία ηνπ/ηεο όηαλ 9,1%
22,7%
68,2%
ράλεη ζε θάπνην παηρλίδη ή ζε θάπνηνλ
δηαγσληζκό
4. Αληηδξά κε ηνλ θαηάιιειν ηξόπν όηαλ 9,1%
40,9%
50%
ηα άιια παηδηά ηνλ/ηελ πεηξάδνπλ ή
θάλνπλ αγελή ζρόιηα γηα απηόλ/απηή
5. Εεηά
λα
πάξεη
κέξνο
ζε 27,3%
72,7%
δξαζηεξηόηεηεο κε άιια παηδηά κε ηνλ
θαηάιιειν ηξόπν
6. Δθθξάδεη ηξπθεξόηεηα ή ζεηηθά 4,5%
68,2%
27,3%
ζπλαηζζήκαηα ζηνπο άιινπο
7. Κάλεη επγεληθά πξάγκαηα γηα ηνπο 45,5%
54,5%
άιινπο κε ηελ ζέιεζε ηνπ/ηεο
8. Κάλεη θνκπιηκέληα ή ιέεη σξαία 22,7%
50%
27,3%
πξάγκαηα ζηνπο άιινπο όηαλ πξέπεη
9. Γηαηεξεί ηελ ςπρξαηκία ηνπ/ηεο όηαλ 9,1%
40,9%
50%
ηνλ/ηελ
καιώλνπλ
ή
ηνλ/ηελ
θξηηηθάξνπλ
10. Εεηά ηελ άδεηα όηαλ δαλεηζηεί ή 9,1%
22,7%
68,2%
ρξεζηκνπνηήζεη ηα πξάγκαηα ησλ
άιισλ
11. Μνηξάδεηαη ηα πξάγκαηα ηνπ/ηεο κε 9,1%
18,2%
72,7%
ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ/ηεο
12. Γηαηεξεί ηελ ςπρξαηκία ηνπ/ηεο όηαλ 4,5%
36,4%
59,1%
δηαθσλεί κε άιια παηδηά
13. Ρσηά ηα άιια παηδηά αλ κπνξεί λα 4,5%
18,2%
77,3%
πάξεη κέξνο ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπο
14. Έρεη ηελ θαηάιιειε έθθξαζε 50%
50%
πξνζώπνπ (γηα παξάδεηγκα όρη
ππεξβνιηθό ρακόγειν ή επηζεηηθό
ύθνο)
15. Εεηά ζπγλώκε όηαλ έρεη θηαίμεη ζε 4,5%
90,9%
4,5%
θάηη
16. Πεξλάεη ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ηνπ/ηεο 18,2%
81,8%
παξέα κε ηα ζπλνκήιηθα ηνπ/ηεο
παηδηά
17. Καιεί ηα άιια παηδηά λα πάξνπλ 4,5%
27,3%
68,2%
κέξνο
ζε
άιια
παηρλίδηα
ή
δξαζηεξηόηεηεο
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18. Σν ιέεη ζε θάπνηνλ δάζθαιν αλ έρεη
πξόβιεκα ή ρξεηάδεηαη βνήζεηα
19. Δθθξάδεη ηελ ζπκπάζεηα ή ην
ελδηαθέξνλ ηνπ/ηεο ζηνπο άιινπο όηαλ
έρνπλ
πιεγσζεί
ή
είλαη
αλαζηαησκέλνη
20. Αθνινπζεί ηνπο θαλόλεο ζηα παηρλίδηα
ή ζηηο δξαζηεξηόηεηεο
21. Παίξλεη κέξνο ζε παηρλίδηα ή
δξαζηεξηόηεηεο κε ηα ζπλνκήιηθα
ηνπ/ηεο παηδηά
22. Παίξλεη κέξνο ζηηο ζπδεηήζεηο κε
ελήιηθεο
23. Έρεη ηελ θαηάιιειε νπηηθή επαθή κε
ηνπο άιινπο όηαλ ζπδεηά
24. Έρεη ηνλ θαηάιιειν ηόλν θσλήο (πρ
όρη επηζεηηθό ή αζπλήζηζην)
25. Γηαηεξεί ηελ ςπρξαηκία ηνπο/ηεο όηαλ
δελ ηνπ/ηεο πεξλάεη ην δηθό ηνπ/ηεο κε
ηνπο δαζθάινπο ηνπ/ηεο
26. Γειά ή ρακνγειά όηαλ πξέπεη
27. Παίξλεη κέξνο ζηηο ζπδεηήζεηο κε
άιια παηδηά
28. Γείρλεη όηη αθνύεη ηνπο άιινπο όηαλ
ζπδεηά
29. Μπνξεί λα εθθξάζεη ηνλ ζπκό ηνπ/ηεο
ρσξίο λα ράζεη ηελ ςπρξαηκία ηνπ/ηεο
30. Τπεξαζπίδεηαη ηνλ εαπηό ηνπ/ηεο κε
ηνλ θαηάιιειν ηξόπν όηαλ ηα
ζπλνκήιηθα ηνπ/ηεο παηδηά δελ
θέξνληαη ινγηθά

9,1%

36,4%

54,5%

13,6%

40,9%

45,5%

-

27,7%

77,3%

-

13,6%

86,4%

9,1%

40,9%

50%

-

45,5%

54,5%

4,5%

27,3%

68,2%

9,1%

27,3%

63,6%

-

45,5%
22,7%

54,5%
77,3%

-

50%

50%

4,5%

45,5%

50%

-

59,1%

40,9%

Πίλαθαο 4α. Απνηειέζκαηα ζπρλόηεηαο ζπκκεηνρήο ζύκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ηεο ζρνιηθήο ςπρνιόγνπ.
(I)ΤΜΜΔΣΟΥΖ (J) ΤΜΜΔΣΟΥΖ Mean Difference (I-J) Std. Error
Sig.
ΜΔΓΑΛΖ
ΜΔΣΡΗΑ
,214
,102
,137
ΜΗΚΡΖ
,464*
,108
,002
ΜΔΣΡΗΑ
ΜΔΓΑΛΖ
-,214
,102
,137
ΜΗΚΡΖ
,250
,121
,146
ΜΗΚΡΖ
ΜΔΓΑΛΖ
-,464*
,108
,002
ΜΔΣΡΗΑ
-,250
,121
,146
*. p< .05
Πίλαθαο 4β. Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ηνπ βαζκνύ αλάπηπμεο ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ησλ
καζεηώλ/ηξηώλ ζύκθσλα κε ηελ ςπρνιόγν.
ΜΔΟ ΟΡΟ
ΣΤΠΗΚΖ ΑΠΟΚΛΗΖ
ΜΔΓΑΛΖ

1,83

0,172
41
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ΜΗΚΡΖ
1,62
0,257
ΜΔΣΡΗΑ
1,37
0,184
Από ηνλ πίλαθα 4α θαη 4β δηαπηζηώλεηαη όηη πξνθύπηεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κε F (2,21)- 9,489
p=.001< .05 θαη κε Μ.Ο γηα ηελ κεγάιε ζπκκεηνρή: 1,83 θαη Σ.Α 0,172, γηα ηελ κηθξή ζπκκεηνρή κε Μ.Ο
1,62 θαη Σ.Α 0,257 θαη γηα ηελ κεζαία ζπκκεηνρή κε Μ.Ο 1,37 θαη Σ.Α 0,184.
Πίλαθαο 5α. Απνηειέζκαηα ζπρλόηεηαο ζπκκεηνρήο ζύκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ηεο εξεπλήηξηαο.
(I) ΤΜΜΔΣΟΥΖ
(J) ΤΜΜΔΣΟΥΖ
Mean Difference (I-J)
Std. Error
Sig.
*
ΜΗΚΡΖ
,531
,169
,018
ΜΔΣΡΗΑ
ΜΔΓΑΛΖ
-,152
,159
,638
ΜΗΚΡΖ
,379
,189
,162
ΜΗΚΡΖ
ΜΔΓΑΛΖ
-,531*
,169
,018
ΜΔΣΡΗΑ
-,379
,189
,162
*. p< .05
Πίλαθαο 5β. Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ηνπ βαζκνύ αλάπηπμεο ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ησλ
καζεηώλ/ηξηώλ ζύκθσλα κε ηελ εξεπλήηξηα.
ΜΔΟ ΟΡΟ
ΣΤΠΗΚΖ ΑΠΟΚΛΗΖ
ΜΔΓΑΛΖ
1,69
0,318
ΜΗΚΡΖ
1,54
0,282
ΜΔΣΡΗΑ
1,16
0,333
Από ηνλ Πίλαθα 5α θαη 5β πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κε F (2,21)= 4,965 p=.018<.05 κε Μ.Ο
γηα ηελ κεγάιε ζπκκεηνρή 1,69 θαη Σ.Α 0,318, κε Μ.Ο γηα ηελ κηθξή ζπκκεηνρή 1,54 θαη Σ.Α 0,282 θαη γηα
ηελ κέηξηα ζπκκεηνρή κε Μ.Ο 1,16 θαη Σ.Α 0,333.
Πίλαθαο 6α. Απνηειέζκαηα ζπρλόηεηαο ζπκκεηνρήο ζύκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ.
(I) ΤΜΜΔΣΟΥΖ (J) ΤΜΜΔΣΟΥΖ
Mean Difference (I-J) Std. Error
Sig.
ΜΗΚΡΖ
,548
,139
,003
ΜΔΣΡΗΑ
ΜΔΓΑΛΖ
-,271
,131
,144
ΜΗΚΡΖ
,277
,156
,234
ΜΗΚΡΖ
ΜΔΓΑΛΖ
-,548
,169
,003
ΜΔΣΡΗΑ
-,277
,189
,234
*. p< .05
Πίλαθαο 6β. Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ηνπ βαζκνύ αλάπηπμεο ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ησλ
καζεηώλ/ηξηώλ ζύκθσλα κε ηνπο καζεηέο/ηξηεο.
ΜΔΟ ΟΡΟ
ΣΤΠΗΚΖ ΑΠΟΚΛΗΖ
ΜΔΓΑΛΖ
ΜΗΚΡΖ
ΜΔΣΡΗΑ

1,72
1,45
1,17

0,143
0,266
0,420

Από ηνλ Πίλαθα 6α θαη 6β πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κε F(2,21)= 8,088 p=.003 <.05 κε Μ.Ο
1,72 γηα ηελ κεγάιε ζπκκεηνρή θαη Σ.Α 0,143, κε Μ.Ο γηα ηελ κηθξή ζπκκεηνρή 1,45 θαη Σ.Α 0,266 θαη κε
Μ.Ο γηα ηελ κέηξηα ζπκκεηνρή 1,17 θαη Σ.Α 0,420.
42

Πεξηνδηθό Αζιεηηθνύ Σνπξηζκνύ θαη Αλαςπρήο 14 (2018) 32-48

πδήηεζε
Ζ επίδξαζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ παηδηώλ ζε έλα δνκεκέλν πξόγξακκα παηγλησδώλ
δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο (παηρλίδηα γλσξηκίαο, ζπλεξγαζίαο, εκπηζηνζύλεο, νκαδηθόηεηαο,
ζπλαγσληζκνύ, αληαγσληζκνύ) ζηηο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ειηθίαο 8 έσο 12
εηώλ.
Σα πεξηζζόηεξα παηδηά καζαίλνπλ λα απνθηνύλ ηηο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο κέζα από ηελ
αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ζεκαληηθνύο άιινπο ζπλνκήιηθνπο, ηελ νηθνγέλεηα, ηνπο θίινπο θαη
άιινπο ελήιηθεο (Barone & Lionetti, 2012). Ωζηόζν, γηα ηελ επίηεπμε ελόο κέγηζηνπ δπλαηνύ
απνηειέζκαηνο ε αλάπηπμε ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ θαίλεηαη λα εληζρύεηαη κέζα από
δηαδηθαζίεο θαηά ηηο νπνίεο ν ελήιηθαο νξγαλώλεη κεζνδνινγηθέο παξεκβάζεηο αλαπηπμηαθά
θαηάιιειεο γηα θάζε ειηθηαθή νκάδα παηδηώλ. (DuPaul & Eckert,1994, Rosenthal, 2003).
θνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο ήηαλ λα θαηαγξαθεί ν βαζκόο ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ησλ
παηδηώλ ειηθίαο 8 έσο 12 εηώλ θαη λα δηαπηζησζεί θαηά πόζν ν βαζκόο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε έλα
δνκεκέλν πξόγξακκα δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο επεξεάδεη ηηο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο ησλ
καζεηώλ/ηξηώλ.
Σα απνηειέζκαηα επαιεζεύνπλ ηελ εξεπλεηηθή ππόζεζε ηεο έξεπλαο θαη επηβεβαηώλνπλ όηη ε
ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ ειηθίαο 8 έσο 12 εηώλ ζε δνκεκέλα πξνγξάκκαηα παηγλησδώλ
δξαζηεξηνηήησλ έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθώλ ηνπο δεμηνηήησλ. Όπσο
δηαπηζηώζεθε, νη καζεηέο/ηξηεο πνπ δέρνληαη ηελ επίδξαζε ελόο πξνγξάκκαηνο παηγλησδώλ
δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο κε θύξην άμνλα ην παηρλίδη, αλαπηύζζνπλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο
δεμηόηεηεο ελώ είλαη ζεκαληηθά πην θνηλσληθά επηδέμηνη νη καζεηέο/ηξηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ
πεξηζζόηεξν ζε ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηόηεηεο.
ύκθσλα κε ηνλ Selman (1981), ηα παηδηά ζηε κέζε παηδηθή ειηθία έρνπλ απνθηήζεη ηελ
ηθαλόηεηα αλάιεςεο θνηλσληθήο πξννπηηθήο, ην νπνίν εμεγεί ηελ θνηλσληθή επάξθεηα ζηε ζρέζε
ηνπο κε ηα ζπλνκήιηθα παηδηά θαη ηηο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο. ε έξεπλα ηεο Doliopoulou & Rizou
(2012), γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνύλ όηη ηόζν ηα λήπηα όζν θαη ηα κεγαιύηεξα παηδηά
παίδνπλ πεξηζζόηεξν ζε θιεηζηνύο ρώξνπο, κε εκπνξηθά παηρλίδηα θαη είλαη ππεξεθηεζεηκέλα ζηελ
ηειεόξαζε θαη ηνλ Ζ/Τ, θαζώο ηαπηόρξνλα παξαηεξείηαη ε απνπζία έλαξμεο νκαδηθώλ παηρληδηώλ
κέζσ ησλ νπνίσλ αλαπηύζζνληαη νη θνηλσληθέο δεμηόηεηεο αιιά θαη ηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά,
σο ζπλέπεηα ηνπ ζύγρξνλνπ ηξόπνπ δσήο. Δπίζεο, ην θαηλόκελν πνπ παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία
ρξόληα ζηηο ειιεληθέο νηθνγέλεηεο είλαη ε αύμεζε νινέλα θαη πεξηζζόηεξν ησλ εξγαδόκελσλ
γνλέσλ, κε απνηέιεζκα ηα παηδηά λα πεξλνύλ ην κηζό θαη πιένλ ρξόλν ηεο εκέξαο καθξηά από ηνπο
γνλείο ηνπο.
Η επίδπαζη ηος θύλος και ηηρ ηλικίαρ ζηιρ κοινυνικέρ δεξιόηηηερ ηυν μαθηηών/ηπιών ηλικίαρ 8
έυρ 12 εηών καηά ηην ζςμμεηοσή ηοςρ ζε ππόγπαμμα παιγνιυδών δπαζηηπιοηήηυν ανατςσήρ
Όζνλ αθνξά ην θύιν θαη ηελ ειηθία ησλ παηδηώλ, ε παξνύζα έξεπλα δελ εληόπηζε θακία
δηαθνξά ζην βαζκό αλάπηπμεο ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξόγξακκα
παηγλησδώλ δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο. Δληνύηνηο, ζε πξνεγνύκελεο έξεπλεο ππνζηεξίδεηαη όηη ην
θύιν ηνπ παηδηνύ θαη ε ειηθία ζρεηίδεηαη κε ηηο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο ησλ παηδηώλ(Coolaham et
al., 2000; Denham et al., 2003; Mendez et al., 2002; Qin & Yong, 2002; Vahedi et al., 2012), ελώ
ππάξρεη ε άπνςε όηη ηα αγόξηα είλαη πεξηζζόηεξν θπζηθά δξαζηήξηα, δεζκεύνληαη πεξηζζόηεξν ζε
αληαγσληζηηθά παηρλίδηα/ δξαζηεξηόηεηεο πνπ εκπεξηέρνπλ πςειό ξίζθν θαη επηδεηθλύνπλ
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πεξηζζόηεξν ηνλ ζπκό ηνπο θαη ηελ επηζεηηθόηεηα ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα. Από ηελ άιιε πιεπξά,
ηα θνξίηζηα είλαη πεξηζζόηεξν θηιηθά, πξνηηκνύλ ην παηρλίδη ζε δπάδεο θαη έρνπλ πεξηζζόηεξεο
επθαηξίεο λα αλαπηύμνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο ηθαλόηεηα, πξνθεηκέλνπ λα απνθύγνπλ επηθξηηηθά
ζρόιηα ησλ δαζθάισλ ηνπο (Brown & Freeman, 2001; Maccoby, 1998). Ζ άπνςε απηή ζηεξίρηεθε
ζην όηη ηα παηδηά απνθηνύλ ηα ζηεξεόηππα ηνπ ξόινπ ηνπ θύινπ πνιύ λσξίο θαη ζην όηη ηα πξώηκα
ζηεξεόηππα γηα ην θύιν πεξηιακβάλνπλ απόςεηο γηα ηα θαηάιιεια ζηνηρεία πξνζσπηθόηεηαο θαη
ηε ζπκπεξηθνξά γηα ηα δύν θύια. (Bauer, Liebl, & Stennes, 2002).
Ζ εζηθή σξηκόηεηα ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ ειηθία ζύκθσλα κε ηνπο ζεσξεηηθνύο ηνπ ρώξνπ
(Kohlberg, 1976; Rest, 1986), νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ όηη ππάξρεη ζαθήο ζρέζε κεηαμύ ηεο ειηθίαο
θαη ησλ ζηαδίσλ αλάπηπμεο ηεο εζηθήο ζθέςεο. Απηή ε γεληθή Μ. Παπαγεσξγίνπ θ.ά. /
Αλαδεηήζεηο ζηε Φ.Α. & ηνλ Αζιεηηζκό, 6 (2008), 162 - 168 164 ζέζε ππνδειώλεη όηη αλάινγα
θαη ζηνλ αζιεηηζκό θαη ζηε θπζηθή αγσγή όζν νη καζεηέο θαη καζήηξηεο κεγαιώλνπλ ε εζηθή
σξηκόηεηα, θαη θαηά ζπλέπεηα ε εζηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά, ζα βειηηώλεηαη (Proios & Doganis,
2006). Γειαδή, αλακέλεηαη όηη νη καζεηέο θαη καζήηξηεο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζα
επηδεηθλύνπλ ιηγόηεξεο αξλεηηθέο εζηθν-θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο θαη πεξηζζόηεξεο ζεηηθέο εζηθνθνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο, ζε ζρέζε κε καζεηέο θαη καζήηξηεο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
Δπίζεο, παιηόηεξεο κειέηεο (Bredemeier & Shields, 1984; Haan et al., 1985; Πξώηνο & Γνγάλεο,
2003) έρνπλ εληνπίζεη δηαθνξέο αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ηελ εθπαηδεπηηθή βαζκίδα ζε επηζεηηθέο
ζπκπεξηθνξέο. Ο Deluty (1984) εληόπηζε δηαθνξέο αλάινγα κε ηελ ειηθία ζε ηάζεηο
επηζεηηθόηεηαο, αλαθέξνληαο όηη νη επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο απμήζεθαλ θαη νη ζεηηθέο
ζπκπεξηθνξέο κεηώζεθαλ από ηελ ηξίηε ζηελ πέκπηε ηάμε ηνπ δεκνηηθνύ. Ζ Bredemeier (1994)
επίζεο εληόπηζε δηαθνξέο αλά ειηθία ζε επηζεηηθέο θαη ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο κεηαμύ καζεηώλ θαη
καζεηξηώλ ηεηάξηεο δεκνηηθνύ θαη πξώηεο γπκλαζίνπ, ρσξίο όκσο λα ππάξρνπλ ηαπηόρξνλεο
δηαθνξέο ζηελ εζηθή ινγηθή ηνπο. Σν πεξηβάιινλ ηεο θπζηθήο αγσγήο ζεσξείηαη ην ηδαληθόηεξν γηα
ηελ αλάπηπμε εζηθν-θνηλσληθώλ ζπκπεξηθνξώλ ζε παηδηά θαη λένπο (Bergmann - Drewe, 2000;
Shields & Bredemeier, 1995).
Η επίδπαζη ηος βαθμού ζςμμεηοσήρ ζε παιγνιώδερ δπαζηηπιόηηηερ ανατςσήρ μέζα από
δομημένα ππογπάμμαηα ανατςσήρ ζηιρ κοινυνικέρ δεξιόηηηερ ηυν μαθηηών/ηπιών ηλικίαρ 8
έυρ 12 εηών
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο επαιεζεύνληαη από πιήζνο εξεπλώλ, νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ ηελ
ζεηηθή επίδξαζε πνπ αζθεί ε δνκεκέλε ώξα μεθνύξαζεο, κέζα από ηελ νξγάλσζε παηρληδηώλ από
ηνπο ελήιηθεο εθπαηδεπηηθνύο πξνθεηκέλνπ νη ηειεπηαίνη λα εληζρύζνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ
ζε παηγληώδεο δξάζεηο θαη ηελ κεηαμύ ηνπο αιιειεπίδξαζε (McKenzie & Kahan, 2008; Parsad &
Lewis, 2006; Robert Wood Johnson Foundation, 2007; Wechsler et al., 2000, Zygmunt et al.,
2005).
Δπνκέλσο, θαζώο είλαη επξέσο δηαδεδνκέλν όηη ην παηρλίδη έρεη ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ζηελ
αλάπηπμε ησλ κηθξώλ παηδηώλ (Bennett, 2005; Hughes, 2003; McGrath & Noble, 2010; Pellegrini,
2002; Stagnitti, 2004;), κέζα από ηελ ζσζηή νξγάλσζε πξνγξακκάησλ από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο
θαη κέζα από παηγληώδεο δηαδηθαζίεο, ην όθεινο δελ αθνξά κόλν ηηο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο αιιά
θαη ηελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ κηθξώλ παηδηώλ (Trevlas, Matsouka,
Zachopoulou).
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ύκθσλα κε ηελ έξεπλα θαη ζπζρεηίδνληαο ηνλ βαζκό ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζην
πξόγξακκα παηγλησδώλ δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο κε ηηο αμηνινγήζεηο ησλ ίδησλ ησλ παηδηώλ, ηεο
ςπρνιόγνπ-παηδαγσγνύ θαη ηεο εξεπλήηξηαο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ,
δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλαινγηθά κε ηνλ βαζκό ζπκκεηνρήο
ηνπο.
πγθεθξηκέλα, από ην Post Hoc Sheffe θάλεθε όηη ππήξμαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο
κεηαμύ ησλ επηπέδσλ ηνπ παξάγνληα ζπρλόηεηαο ζπκκεηνρήο γηα ηηο νκάδεο Α (κεγάιε ζπρλόηεηα
ζπκκεηνρήο) θαη Β (κεζαία ζπρλόηεηα ζπκκεηνρήο) ζε ζρέζε κε ηελ Γ (κηθξή ζπρλόηεηα
ζπκκεηνρήο), ελώ δελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ηεο Α νκάδαο
(κεγάιεο ζπρλόηεηαο ζπκκεηνρήο) θαη ηελ Β νκάδα (κεζαία ζπρλόηεηα ζπκκεηνρήο). ύκθσλα κε
ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ππήξμε ηαύηηζε ησλ αμηνινγήζεσλ ησλ παηδηώλ κε ηηο αμηνινγήζεηο
ηεο ςπρνιόγνπ θαη ηεο εξεπλήηξηαο. Ζ ύπαξμε ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηελ απηναμηνιόγεζε ησλ
παηδηώλ ζρεηηθά κε ηνλ βαζκό ησλ θνηλσληθώλ ηνπο δεμηνηήησλ θαη ζηελ αληίζηνηρε αμηνιόγεζε
ησλ δαζθάισλ ηνπο, ζεκαίλεη όηη ηα παηδηά είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγήζνπλ κε αληηθεηκεληθόηεηα
ηνλ εαπηό ηνπο.
Ζ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή απηή δηαθνξά ζρεηηθά κε ηνλ βαζκό ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ
θαη ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθώλ ηνπο δεμηνηήησλ είλαη πηζαλό λα νθείιεηαη ζηνλ παξάγνληα
ειηθία θαζώο ηα παηδηά ζηελ παηδηθή ειηθία θαηά θύξην ιόγσ εμαξηώληαη από ηνπο γνλείο ηνπο σο
πξνο ηελ επηινγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο νπνίεο ζα ζπκκεηέρνπλ κε άιινπο ζπλνκήιηθεο εθηόο
ζρνιείνπ (Bhavnagri & Parke, 2012; Ladd & Golter, 2014), ζε αληίζεζε κε ηνπο εθήβνπο, πνπ
ζπλήζσο επηιέγνπλ κόλνη ηνπο ηνλ ηύπν θαη ηελ πνζόηεηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο πνπ ζα
ζπκκεηέρνπλ εθηόο ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηηο επηινγέο ησλ
ζπλνκειίθσλ θίισλ ηνπο. Δπηπιένλ, ζύκθσλα κε ηε Simkins (2003) ε επίδξαζε ησλ παηγλησδώλ
δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο θαη ηεο θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηηο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο ησλ
παηδηώλ κπνξεί λα επεξεάδεηαη θαη από θάπνηνπο άιινπο παξάγνληεο όπσο ν ηύπνο ηεο
απαζρόιεζεο (νκαδηθέο ή αληαγσληζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο), ν ξόινο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζε θάπνηα
νξγαλσκέλε δξαζηεξηόηεηα (εγεηηθόο ή απιόο ζπκκεηέρσλ), ε πνηόηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ
πξνγξάκκαηνο, ην ρξνληθό δηάζηεκα θαη ε ζπρλόηεηα ζπκκεηνρήο.
πκπεξάζκαηα
Σα πεξηζζόηεξα παηδηά καζαίλνπλ λα απνθηνύλ ηηο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο κέζα από ηελ
αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο, ηελ νηθνγέλεηα, ηνπο θίινπο θαη ηνπο άιινπο ελήιηθεο.
Ωζηόζν, είλαη πξνθαλέο, πσο γηα ηελ επίηεπμε ελόο κέγηζηνπ δπλαηνύ απνηειέζκαηνο είλαη
απαξαίηεηε ε αλάπηπμε ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ κέζα από δηαδηθαζίεο θαηά ηηο νπνίεο νη
άκεζα ή έκκεζα εκπιεθόκελνη ελήιηθεο αλαιάβνπλ δξάζε κε κεζνδνινγηθέο παξεκβάζεηο
αλαπηπμηαθά θαηάιιειεο γηα ηελ θάζε ειηθηαθή νκάδα ησλ παηδηώλ. Υσξίο ηηο θαηάιιειεο
παξεκβάζεηο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ειηθίαο 8 έσο 12 εηώλ, ηα παηδηά δηαηξέρνπλ θίλδπλν
βίσζεο αξλεηηθώλ εκπεηξηώλ κέζα ζηελ νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ.
ύκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο:
α) Ζ πξώηκε αμηνιόγεζε ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηώλ θξίλεηαη ζεκαληηθή γηα
κεηέπεηηα παξεκβάζεηο.
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β) Ο δηακεζνιαβεηηθόο ξόινο ησλ ελειίθσλ κέζα από ηελ νξγάλσζε δνκεκέλσλ παηγλησδώλ
δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο απνδεηθλύεηαη ζεκαληηθόο, εθόζνλ κπνξεί λα επεξεάζεη ζεηηθά ηηο
θνηλσληθέο δεμηόηεηεο ησλ παηδηώλ ειηθίαο 8 έσο 12 εηώλ.
γ) Ο βαζκόο ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα παηγλησδώλ δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο απνδεηθλύεηαη
θξίζηκνο, θαζώο ηα παηδηά πνπ ζπκκεηέρνπλ ηαθηηθά ζε δξαζηεξηόηεηεο αλαπηύζζνπλ
πεξηζζόηεξεο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο
δ) Όζνλ αθνξά ηνλ παξάγνληα θύιν ζηηο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο ησλ παηδηώλ ειηθίαο 8 έσο 12 εηώλ
θαηά ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε δνκεκέλεο δξαζηεξηόηεηεο παηρληδηνύ θαη αλαςπρήο δελ απνδείρηεθε
θακία ζεκαληηθή ππεξνρή ηνπ ελόο θύινπ έλαληη ηνπ άιινπ.
ε) Όζνλ αθνξά ηνλ παξάγνληα ειηθία ζηηο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο ησλ παηδηώλ θαηά ηελ ζπκκεηνρή
ηνπο ζε παηγληώδεο δξαζηεξηόηεηεο αλαςπρήο δελ απνδείρηεθε θακία ζεκαληηθή ππεξνρή κεηαμύ
ησλ ειηθηώλ..
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The effect of a playful activity program on social skills development of children
aged 8 to 12
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ABSTRACT
The purpose of this bachelor’s thesis was to record the social skills of children aged 8 to 12 and to see
whether their participation in a structured leisure gaming program affects their social skills. Then sample
consisted of 22 students (14 girls and 8 boys) who participated in a structured playful activity program. At
the end of the program, students completed the SSQ-PU questionnaire (Spence, 1995), which contained 30
questions that assessed their level of social skills. The SSQ-T questionnaire (Spence, 1995), which contained
30 questions that assessed the level of social skills of children by teachers, was complemented by the
psychologist-educated and responsible teacher and by the researcher. These questions covered a wide range
of social skills: dealing with situations, working with other members of the team and skills related to the field
of relationships with peers, teachers and the family. According to Spence, due to the interrelationships
between the factors, it was suggested to use a total score. Frequency Analysis was used to record the
percentages, while one-way Anova was used to record the degree of social skills based on the frequency of
children's participation in the program. The results showed that children who participated in the structured
leisure activities program more than 3 times a week have better developed their social skills than children
who participated 1 or 2 times a week. Taking the data from the present thesis collectively, it is considered
necessary to design and implement playful activity programs for children aged 8 to 12, which should be
based on the development of their social skills.
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