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Οι έννοιες του πιθανού και του «δίκαιου» σε παιδιά προσχολικής ηλικίας 

µέσα από σενάρια επίλυσης προβληµάτων 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η έννοια του «δίκαιου» χαρακτηρίζει τη γνωστική και ηθική, κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών 

προσχολικής ηλικίας. Ταυτόχρονα σε αυτήν την ηλικία τα παιδιά αναπτύσσουν την 

πιθανολογική τους σκέψη και πιο συγκεκριµένα αποκτούν την ικανότητα να διαχωρίζουν 

πιθανά και απίθανα σενάρια και να εκτιµούν ότι ένα ενδεχόµενο είναι πιο πιθανό να συµβεί 

από ένα άλλο.  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει εάν τα µικρά παιδιά 

(N=40), ηλικίας 4-6 χρόνων, εκφράζουν την έννοια του «δίκαιου» µέσα από σενάρια 

πιθανοτήτων. Εξετάστηκε και βρέθηκε πως µέσα από 3 διαφορετικά τεστ τα παιδιά εκτιµούν 

τα πιθανά αποτελέσµατα και αποδίδουν µια «δίκαιη» λύση. Επιχειρείται σύνδεση στην 

ανάπτυξη της σκέψης που αφορά στη λήψη αποφάσεων µέσω της εκτίµησης της πιθανότητας 

συµβάντων και στην ανάπτυξη της ηθικής σκέψης και ιδιαίτερα της έννοιας του «δίκαιου» των 

νηπίων, µε  παιδαγωγικές και µεθοδολογικές διαστάσεις. 

 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ∆ΙΑ: επίλυση προβληµάτων, λήψη αποφάσεων, πιθανολογική σκέψη, έννοια 

«δίκαιου», προσχολική ηλικία, πρόσληψη,σενάρια,αβεβαιότητα. 
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The notions of probable and fair in preschoolers through problem solving 

scenarios 

 

Zoi Nikiforidou & Jenny Pange 

 

ABSTRACT 

The notion of fairness characterizes the cognitive and moral, social development of children in 

early childhood. At the same time at this age children develop their probabilistic thinking and 

in precise acquire the ability to discriminate possible and impossible facts and estimate that 

an event is more probable to occur than another. The aim of this study is to investigate 

whether young children (N=40), aged 4-6, express the notion of “fairness” through 

probabilistic scenarios. Children were examined through 3 tests and were found to be able to 

estimate probable outcomes and attribute “fair” solutions. There is an attempt to link the 

development of decision making through the evaluation of probabilities and the development 

of moral thinking, especially the notion of “fairness”, with educational and methodological 

implications. 

 

KEY-WORDS: early childhood, problem solving, decision making, probabilistic thinking, 

notion of «fairness», perception, scenarios, uncertainty. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα τελευταία χρόνια εισάγονται διεθνώς στα αναλυτικά προγράµµατα Μαθηµατικών 

Προσχολικής ηλικίας, σε πρώιµο επίπεδο, έννοιες της Στατιστικής και των 

πιθανοτήτων. Σύγχρονες έρευνες εστιάζουν στα χαρακτηριστικά της πιθανολογικής 

σκέψης των παιδιών προσχολικής ηλικίας και καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι τα 

παιδιά µπορούν να αντιληφθούν βασικές έννοιες πιθανοτήτων χρησιµοποιώντας, σε 

σηµαντικό βαθµό, δοµηµένες και διαισθητικές στρατηγικές σκέψης (Boyer, 2007· 

Way, 2003 Κafoussi, 2004 Nikiforidou & Pange 2010).  

 

Ωστόσο, οι πιθανότητες εµπεριέχουν την έννοια της αβεβαιότητας και εποµένως 

υπάρχουν δύο προσεγγίσεις σε προβλήµατα αβεβαιότητας και υποθέσεων. Υπάρχει η 

αντικειµενική προσέγγιση που βασίζεται σε µαθηµατικά µοντέλα στατιστικής και 

τύπους πιθανοτήτων αλλά και η υποκειµενική προσέγγιση που σε µεγάλο βαθµό 

βασίζεται σε ηθικές και κοινωνικοπολιτισµικές συνιστώσες. Για παράδειγµα, στην 

πρώτη περίπτωση για να πετύχει κανείς το νούµερο 6, κατά τη ρίψη ενός ζαρίου 

υπάρχει πιθανότητα 1/6. Στη δεύτερη περίπτωση, είναι πιθανό να αποφασίσει κανείς 

για τη συµµετοχή του σε µια κατάσταση µε αβέβαιο αποτέλεσµα, όπως για 

παράδειγµα τη συµµετοχή του σε ένα τηλεπαιχνίδι, µε βάση κοινωνικές παραµέτρους, 

αρχές ηθικής, την αίσθηση της δικαιοσύνης, του σεβασµού, της τήρησης κανόνων και 

όχι µόνο. Η φύση των αποφάσεων απαρτίζεται από τη βαρύτητα, το µέγεθος και τις 

συνέπειες από τη µια πλευρά και από τις  γνωστικές, λογικοµαθηµατικές, ηθικές και 

κοινωνικές ικανότητες και δεξιότητες του καθενός από την άλλη. Οι δυο αυτές 

διαστάσεις αλληλεπιδρούν µεταξύ τους στην εκτίµηση πιθανών εκβάσεων, στη λήψη 

αποφάσεων και τέλος, στην απόδοση «δίκαιης» λύσης. 

 

Ερευνητικά, πρώτοι οι Piaget και Inhelder (1975) µελέτησαν την έννοια του τυχαίου 

και του πιθανού στα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Κατά το προσυλλογιστικό στάδιο τα 

παιδιά, σύµφωνα µε την πιαζετιανή θεωρία, δεν είναι ακόµα σε θέση να 

κατηγοριοποιήσουν τα αντικείµενα και να επεξεργαστούν νοητικά τις υποδιαιρέσεις 

τους, δεν κατέχουν τις έννοιες του τυχαίου, της αναλογίας, των πιθανοτήτων και 

χαρακτηρίζονται από την εγωκεντρική σκέψη. Σε αυτή την κατεύθυνση, τα παιδιά 

αναγνωρίζουν το «δίκαιο» υπό το δικό τους πρίσµα και «συµφέρον». Σταδιακά, 

λοιπόν, αναπτύσσουν την αίσθηση της ηθικής, την υποκειµενική δικαιοσύνη και 

καταφέρνουν να λειτουργήσουν µέσα από την «οπτική του άλλου» (Harbaugh et al, 

2003· Rochat et al, 2009).  
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Επίσης, έχουν την τάση να αντιλαµβάνονται και να ερµηνεύουν τα αντικειµενικά 

γεγονότα βάσει των προσωπικών τους βιωµάτων και να εστιάζουν σε ένα 

χαρακτηριστικό των αντικειµένων, το οποίο προσελκύει και αιχµαλωτίζει την προσοχή 

τους (Παρασκευόπουλος, 1985). Μετά την ηλικία των 7, τα παιδιά µπορούν να 

κάνουν πολλούς συνδυασµούς και συλλογισµούς, καθώς αναπτύσσουν ικανότητες 

που τα βοηθούν να µπορούν να ολοκληρώνουν ποσοτικές εκτιµήσεις, να µαθαίνουν 

σύνθετες πράξεις, να αιτιολογούν και να συνδέουν την αιτία µε το αιτιατό (Kushnir & 

Gopnik, 2005).  

 

Παράλληλα, σύγχρονες µελέτες έχουν δείξει ότι τα παιδιά ηλικίας 5 χρονών µπορούν 

να αντιληφθούν βασικά στοιχεία των πιθανοτήτων (Jones, 2005· Κafoussi, 2004· 

Nικηφορίδου & Παγγέ, 2008). Συγκεκριµένα, έχει βρεθεί ότι τα µικρά παιδιά άτυπα 

και τυπικά µπορούν να κάνουν υποθέσεις, να αναλογίζονται τα δεδοµένα και τις 

πιθανές εκδοχές, να επεξηγούν για το αποτέλεσµα που επιλέγουν ως πιο πιθανό να 

συµβεί, να παρατηρούν τα δεδοµένα, να εκτιµούν τα στοιχεία του δειγµατικού 

χώρου, να κάνουν υποθέσεις και υπολογισµούς για τα πιθανά ενδεχόµενα. 

Ουσιαστικά, τα παιδιά του Νηπιαγωγείου µπορούν να χρησιµοποιήσουν στοιχεία 

πιθανοτήτων και να επεξεργαστούν τις βασικές έννοιες: πιθανό, απίθανο, ισοπίθανο, 

δειγµατικός χώρος, µέσα από ειδικά σχεδιασµένες µαθηµατικές δραστηριότητες 

(Schlottmann, 2001· Nikiforidou & Pange, 2007). 

 

Η ικανότητα αυτή, στηρίζεται στον διαισθητικό τρόπο σκέψης τους, ο οποίος 

σύµφωνα µε τον Fischbein (1975) αναφέρεται στις γνωστικές κατακτήσεις των 

παιδιών µέσα από την εµπειρία, χωρίς συστηµατική διδασκαλία. Σύµφωνα µε αυτήν 

την θεωρία, τα µικρά παιδιά έχουν µια αίσθηση του απρόβλεπτου και διαχωρίζουν το 

‘σίγουρο’, το ‘αδύνατο’ και το ‘δυνατό’ ενδεχόµενο. Αν και δεν κατέχουν ακόµα ένα 

ανεπτυγµένο εννοιολογικό πλαίσιο σχετικό µε τις πιθανότητες και τις αναλογίες, 

διαθέτουν διαισθητική κρίση (Fischbein, 1975). Άλλωστε, η διαίσθηση είναι ο 

προποµπός της αναλυτικής σκέψης (Bruner, 1960).  

 

Άτυπα µέσα από ποικίλες δραστηριότητες, τα παιδιά έρχονται σε επαφή µε την έννοια 

του πιθανού και του τυχαίου. Είτε µέσα από παιχνίδια µαντικής, όπως «πούντο 

πούντο το δαχτυλίδι;», είτε µέσα από επιτραπέζια παιχνίδια, όπως το «φιδάκι», είτε 

µέσα από σενάρια λόγου, όπως «τι θα συνέβαινε εάν ο Τζίτζικας εργαζόταν το 
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καλοκαίρι;», είτε µέσα από καταστάσεις πρόβλεψης και αιτιολόγησης, είτε µέσα από 

παιχνίδια στον υπολογιστή, τα µικρά παιδιά επεξεργάζονται πληροφορίες, αναλύουν 

δεδοµένα, κάνουν εικασίες και επιλέγουν ενδεχόµενα. Σήµερα, ερευνητικοί και 

διδακτικοί σχεδιασµοί διερευνούν αυτή τη µετάβαση από τις άτυπες, υποκειµενικές 

αναπαραστάσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας σε µία µορφή πρώιµης ποσοτικής 

σκέψης, µέσα από απλές παιγνιώδεις δραστηριότητες πιθανολογικής φύσης (Παγγέ & 

Νικηφορίδου, 2008· Jones, 2005).  

 

Ουσιαστικά, η απόδοση µιας «δίκαιης» ή «µη δίκαιης» οπτικής σε µια κατάσταση 

προβληµατικής συνδέεται αρχικά µε την αντίληψη των πιθανών λύσεων και στη 

συνέχεια µε χαρακτηριστικά της ηθικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Ειδικότερα, 

σύφωνα µε τον Kohlberg (1976), το πρώτο επίπεδο ηθικότητας, το προσυµβατικό, 

αφορά στα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Αρχικά τα παιδιά θεωρούν ως ηθικό και 

σωστό αυτό που δεν οδηγεί σε τιµωρία και στη συνέχεια αυτό που οδηγεί σε 

προσωπική ευχαρίστηση και κάλυψη αναγκών. Όµως, η ηθική αντίληψη θεωρείται και 

ένα πολιτισµικό σύστηµα γνώσης, σύµφωνα µε τον Vygotsky (1962). Τα παιδιά 

διαµορφώνουν την ηθική τους µέσω της καθηµερινής εµπλοκής τους σε  κοινωνικά 

και ηθικά διλήµµατα, σε τρόπους σκέψης στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον, 

καθώς και διαµέσου της κουλτούρας των συνοµηλίκων και των µέσων ενηµέρωσης. 

 

Από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας που προηγήθηκε προκύπτει ότι τα παιδιά 

αναγνωρίζουν τις έννοιες «δίκαιο» και πιθανό και µπορούν να κάνουν συνδυασµούς 

και συλλογισµούς συνδέοντας την αιτία µε το αιτιατό. Η παρούσα έρευνα στόχο έχει 

να διερευνήσει εάν σε απλά σενάρια προβληµατικής τα παιδιά αναγνωρίζουν το πιο 

πιθανό ενδεχόµενο µε βάση την απόδοση του «δίκαιου». Τα παιδιά αναγνωρίζουν µια 

λύση ως δίκαιη ή άδικη ανάλογα µε την πρόβλεψή τους; ∆ηλαδή, διαπιστώνουν όλες 

τις πιθανές λύσεις και επιλέγουν την πιο «δίκαιη»; Τα σενάρια λόγου επιδρούν θετικά 

στις ανταποκρίσεις των παιδιών; Πρόκειται για έννοιες, το πιθανό και το δίκαιο,  που 

µπορούν να προσεγγιστούν από την τάξη του Νηπιαγωγείου;  

 

2. ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

2.1 Συµµετέχοντες 

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στο Πειραµατικό Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων το 2012. 

Σαράντα νήπια και προνήπια συµµετείχαν σε µεικτές οµάδες των 5 ατόµων (ανά 
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ηλικία και φύλο). Στην εργασία αυτή δεν εξετάστηκε η διαφοροποίηση στις 

απαντήσεις ανάλογα µε την ηλικία και το φύλο.  

 

2.2 Έργα  

Υπήρχαν 2 συνθήκες και 3 κοινές καταστάσεις προβληµατικής, 3 τεστ. Η οµάδα 

ελέγχου συµµετείχε στην Συνθήκη 1, όπου δεν αξιοποιήθηκαν σενάρια λόγου αλλά 

απλά παρατέθηκαν τα στοιχεία των προβληµάτων, ενώ η πειραµατική οµάδα 

συµµετείχε στη Συνθήκη 2, όπου τα ίδια προβλήµατα διατυπώνονταν µέσα από µια 

ιστορία και έναν κεντρικό ήρωα (Πίνακας 1).  Αναλυτικότερα στο 1ο τεστ έπρεπε να 

βρεθεί ο «δίκαιος» τρόπος για να µοιραστούν τα 4 καλαµπόκια σε 2 κότες. Στο 2ο 

τεστ, έπρεπε να βρεθεί ο «δίκαιος» τρόπος για να διαιρεθεί µια πίτα σε 4 χελώνες και 

στο 3ο τεστ έπρεπε να βρεθεί το «δίκαιο» αντικείµενο που θα αντικαταστούσε ένα 

ποδήλατο εάν µας το πάρει κανείς ή χαθεί. Ουσιαστικά, στα πρώτα δυο τεστ τα 

παιδιά είχαν όλες τις πληροφορίες των προβληµάτων, ενώ στο 3ο τεστ ολοκλήρωναν 

την έννοια του «δίκαιου» µε βάση αυτό που προσωπικά πίστευαν ως πιθανό και ηθικά 

σωστό.  

 

Πίνακας 1: Πειραµατικές συνθήκες της έρευνας 

 Συνθήκη 1 

(χωρίς σενάριο 

λόγου) 

Συνθήκη 2 (µε 

σενάριο λόγου) 

1ο τεστ   

2ο τεστ 
 

3ο τεστ 

 
 

 

Μεθοδολογικά, τα σενάρια λόγου και οι ιστορίες (storytelling), που χρησιµοποιήθηκαν 

στη Συνθήκη 2, αποτελούν τεχνική που εµπλέκει ενεργά τα µικρά παιδιά σε 

καταστάσεις προβληµατικής. Ειδικότερα, τα παιδιά που συµµετείχαν στη Συνθήκη 2 

άκουσαν µια ολόκληρη ιστορία µε τις περιπέτειες ενός κεντρικού ήρωα σχετικά µε τα 

τεστ 1, 2 και 3. Αντίστοιχα τα παιδιά που συµµετείχαν στη Συνθήκη 1 απαντούσαν 

στα τεστ 1, 2 και 3 έχοντας υπόψη τους µόνο τα δεδοµένα. Ως εκπαιδευτικά 

εργαλεία, τα σενάρια λόγου ενθαρρύνουν τη φαντασία και τη δηµιουργικότητα, 

υποστηρίζουν τη µάθηση πάνω σε σύνθετες έννοιες που τα παιδιά ήδη έχουν 
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οικοδοµήσει και αξιοποιούν αντιθέσεις και µηνύµατα (Egan, 1988). Μάλιστα τα 

σενάρια λόγου που βασίζονται σε προβλήµατα πιθανοτήτων όταν εµπλέκουν τις 

εµπειρίες, τα βιώµατα και τα ενδιαφέροντα των παιδιών τότε τα δραστηριοποιούν να 

ταυτιστούν µε τους ήρωες και να αναζητήσουν λύσεις (Νικηφορίδου & συν., 2011).  

 

2.3 ∆ιαδικασία 

Αρχικά όλα τα παιδιά κλήθηκαν να απαντήσουν στην ερώτηση: «τι είναι δίκαιο;», 

δίνοντας ενδεικτικά µια δική τους περιγραφή και ένα δικό τους παράδειγµα. Στη 

συνέχεια, καλούνταν να εκτιµήσουν αρχικά την πιθανή λύση και στη συνέχεια τη 

δίκαιη λύση για τα τεστ 1, 2, 3. Και στις δυο Συνθήκες χρησιµοποιήθηκαν εικόνες, 

ανάλογες µε το περιεχόµενο των προβληµάτων για να διευκολύνουν την 

αναπαράσταση των προβληµάτων.  

 

Μόλις ολοκλήρωναν τις διαπιστώσεις τους τα παιδιά κατέγραφαν σε ειδικά 

σχεδιασµένα έντυπα τις απαντήσεις τους ατοµικά. Στο πλαίσιο της παρούσας 

έρευνας, οι ερευνητές χαρακτήριζαν µε 1 πόντο τις απαντήσεις που ήταν «δίκαιες» 

και µε 0 πόντους τις απαντήσεις που δεν ήταν «δίκαιες» για την περαιτέρω ανάλυση 

των δεδοµένων. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Αναφορικά µε την έννοια του «δίκαιου» όλα τα παιδιά απάντησαν οτι γνωρίζουν τι 

είναι δίκαιο. Όµως, µόνο το 60% έδωσε ενδεικτικά κάποιο παράδειγµα: «∆ίκαιο είναι 

όταν δεν κλέβεις» (παιδί Α), «δίκαιο είναι όταν δεν µπορείς να ζωγραφίσεις και οι 

άλλοι σε βοηθάνε» (παιδί Ε), «δεν είναι δίκαιο όταν παίζεις ένα παιχνίδι και δεν έχεις 

αρκετές κάρτες» (παιδί Κ). 

 

Εικόνα 1: Παραδείγµατα «δίκαιων» λύσεων 

       

 

Στο 1ο τεστ τα παιδιά έπρεπε να αναγνωρίσουν την πιο πιθανή και δίκαιη λύση  κατά 

την αντιστοίχιση 4 αντικειµένων µε 2 φιγούρες. Στο τεστ αυτό το 85% των παιδιών 

έκανε την πρόβλεψη ότι η πιο πιθανή και δίκαιη λύση θα ήταν η αντιστοίχιση 2 προς 

1, δηλαδή δυο καλαµπόκια για κάθε κότα. Υπήρξε διαφορά στις «σωστές»εκτιµήσεις 

Τεστ 1 Τεστ 2 Τεστ 3 
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των παιδιών, καθώς εκείνα που συµµετείχαν στην περίπτωση 2, όπου υπήρχε σενάριο 

λόγου, απέδωσαν πιο θετικά, z=0,99, p<0.05. Είναι αξιοσηµείωτο ότι 5 παιδιά (από 

την ίδια οµάδα) πρότειναν να πάρει η κάθε κότα από 1 καλαµπόκι και να φυλάξουν τα 

άλλα 2 καλαµπόκια για την επόµενη µέρα. Αυτό υποδηλώνει πώς η οµάδα 

λειτούργησε εποικοδοµητικά και τα παιδιά πρότειναν µια λύση που είναι όχι µόνο 

πιθανή να συµβεί αλλά και δίκαιη.  

 

Στο 2ο τεστ, αντίστοιχα, τα παιδιά έπρεπε να βρουν πώς πιθανά και δίκαια θα 

µπορούσε να διαιρεθεί 1 αντικείµενο σε 4 µέρη, µια πίτα σε 4 χελώνες. Στο  τεστ 

αυτό το 70% των παιδιών κατάφερε να εξηγήσει και να αναπαραστήσει την πιο 

πιθανή και δίκαιη λύση στη διαίρεση µιας πίττας σε 4 κοµµάτια. Πρόκειται για έναν 

µηχανισµό πιο σύνθετο και µε µεγαλύτερο βαθµό δυσκολίας στην γραφική του 

απεικόνιση. Πάλι, η συνθήκη (µε ή χωρίς σενάριο λόγου) έπαιξε σηµαντικό ρόλο στις 

εικασίες των παιδιών, z=0.98, p<0.05.   

 

Τέλος, στο 3ο τεστ ζητήθηκε από τα παιδιά να προβλέψουν την ανταλλαγή ενός 

αντικειµένου µε οτιδήποτε θεωρούσαν ως δίκαιο. Εδώ οι απαντήσεις ήταν πιο 

υποκειµενικές και το 60% των παιδιών επέλεξε το ακριβώς ίδιο αντικείµενο ως πιθανό 

για µια δίκαιη ανταλλαγή. Παρόλο που τα παιδιά µπορούσαν να επιλέξουν οτιδήποτε 

άλλο θεωρούσαν ότι είναι πιθανό και δίκαιο την ανταλλαγή, επέλεγαν αντικείµενα 

ίσης και ίδιας αξίας. Και στο 3ο τεστ, αυτή η επιλογή είχε στατιστικά σηµαντική 

διαφορά σύµφωνα µε την περίπτωση και την αξιοποίηση σεναρίου, z=0.52, p<0.05. 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι τα παιδιά του νηπιαγωγείου µπορούν να εµπλακούν σε 

δραστηριότητες πρόβλεψης και υπολογισµού µέσα από την εκτίµηση πιθανών 

σεναρίων και να αποδώσουν την πιο «δίκαιη» λύση. Στην ίδια κατεύθυνση, οι 

σύγχρονες µελέτες τεκµηριώνουν τις πιθανολογικές απόψεις και τους τρόπους 

συλλογισµού των µαθητών σε συνδυασµό και µέσα από ένα ευρύ φάσµα 

αντιληπτικών πεδίων (Jones, 2005), όπως είναι το σύστηµα µέτρησης πιθανοτήτων, η 

τυχαιότητα, η προσδοκία, ο δειγµατικός χώρος, η διακύµανση, η αναµενόµενη τιµή 

(Kafoussi, 2004 Nikiforidou & Pange, 2007· Schlottmann, 2001).  

 

Η θεωρία του Piaget και οι παραδοσιακές θεωρίες ως αφετηρία, που 

χρησιµοποιούνταν ευρέως µέχρι πριν από λίγα χρόνια, δεν έδωσαν βαρύτητα σε 
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µεγάλο βαθµό στις διαισθητικές ικανότητες των παιδιών. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να 

θεωρούν τα παιδιά 4-6 χρονών ανίκανα και ηλικιακά ανέτοιµα να κατανοήσουν 

έννοιες που ανήκουν στο πεδίο των εφαρµοσµένων µαθηµατικών. Αντίθετα, οι 

νεότερες µελέτες, ακολουθούν τη θεωρία του Fishcbein και προσδίδουν στη 

διαίσθηση ιδιότητες καθοριστικές για τη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών 

υπογραµµίζοντας οτι διαισθήσεις και αναπαραστάσεις αναπτύσσονται και δοµούνται 

ακόµα και από µικρές ηλικίες (Jones et al, 1997˙ Way, 2003˙ Nikiforidou & Pange, 

2010). 

 

Σήµερα, το ερώτηµα εάν «µπορούν τα µικρά παιδιά να κατανοήσουν την έννοια των 

πιθανοτήτων;», προσανατολίζεται πλέον στο εάν «τα µικρά παιδιά µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν πληροφορίες βασισµένες σε πιθανότητες για να οδηγήσουν τη 

διαίσθησή τους» (Boyer, 2007). Επίσης, δίνεται ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον στις 

σωστές πρακτικές διδασκαλίας και εφαρµογής των εννοιών αυτών (Jones, 2005).  

 

Η αξιοποίηση της πλοκής και των ηρώων για την παρουσίαση πληροφοριών και 

στοιχείων µιας κατάστασης προβληµατικής φάνηκε από την παρούσα έρευνα να 

έχουν θετική επίδραση στη συµµετοχή και τις απαντήσεις των παιδιών. Σύµφωνα µε 

τον Egan (1988) στις αναπτυξιακά κατάλληλες δραστηριότητες για παιδιά 

προσχολικής ηλικίας εντάσσονται τα σενάρια λόγου. Συγκριτικά µε την απλή 

παράθεση των δεδοµένων ενός πλαισίου, τα παιδιά ανταποκρίθηκαν πιο ενεργά και 

έδωσαν πιο «σωστές» και «δίκαιες» προβλέψεις όταν κλήθηκαν να βοηθήσουν έναν 

ήρωα να αντιµετωπίσει τις περιπέτειές του, γεγονός µε ενδιαφέρουσες παιδαγωγικές 

προεκτάσεις. Μελλοντικές εφαρµογές θα µπορούσαν να περιλαµβάνουν ποικιλία 

σεναρίων απευθυνόµενα σε 1ο πρόσωπο ή 3ο πρόσωπο (διαφορετική οπτική), θα 

µπορούσαν να προβάλλονται µέσα από σύγχρονα τεχνολογικά µέσα, ούτως ώστε η 

επαναληψιµότητα να είναι προσιτή στα παιδιά, καθώς και να εστιάζουν στην εµπλοκή 

άλλων στατιστικών εννοιών. 

 

Επιπρόσθετα, τα πορίσµατα της έρευνας ενισχύουν τις µελέτες που υποστηρίζουν ότι 

τα παιδιά από την ηλικία των 4 είναι σε θέση γνωστικά και κοινωνικά να ξεπεράσουν 

τον εγωκεντρισµό τους, να κατανοήσουν την έννοια του «δίκαιου» και να 

διαχωρίσουν τη δική τους οπτική από αυτή των άλλων (Harbaugh et al, 2003· Rochat 

et al, 2009). Επίσης, ορίζουν ως «δίκαιο» εκείνο που θα επιδεχτεί επιβράβευση και θα 

οδηγήσει στην αποφυγή ποινής (Kohlberg, 1976). Ιδιαίτερα στο 3ο τεστ ήταν 
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εµφανής η ιδέα της ισότιµης ανταλλαγής. Εποµένως, στην ανάπτυξη της αίσθησης 

του «δίκαιου» σηµαντικό ρόλο παίζουν στοιχεία της ηθικής και κοινωνικοπολιτισµικής 

ανάπτυξης των παιδιών καθώς και χαρακτηριστικά της γνωστικής και στατιστικής 

τους σκέψης.  

 

Συνοπτικά, τα παιδιά ηλικίας 4-6 είναι σε θέση να συµµετέχουν σε καταστάσεις 

εκτίµησης πιθανών ενδεχοµένων µε στόχο την απόδοση του «δίκαιου». Μέσα από 

ειδικά σχεδιασµένες δραστηριότητες τα µικρά παιδιά µπορούν να αναπτύξουν την 

έννοια του «δίκαιου» και του πιθανού που άλλωστε προσεγγίζουν διαισθητικά. 

Ουσιαστικά, θα πρέπει να δίνονται ευκαιρίες στα παιδιά για να µάθουν να 

µοιράζονται, να δίνουν, να ανταλλάζουν, να αποφασίζουν, να εκτιµούν και να 

εικάζουν. Στο οργανωµένο πλαίσιο της τάξης θα µπορούσαν να οργανωθούν 

διδακτικές παρεµβάσεις µε στόχο την µεγαλύτερη κατανόηση και εξοικείωση των 

σύνθετων αυτών εννοιών, σε συνδυασµό µε τα ενδιαφέροντα, τις εµπειρίες και τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις των µικρών παιδιών και την παράλληλη εκπαίδευση και 

συνεχή επιµόρφωση των νηπιαγωγών πάνω σε τέτοια θέµατα.   
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