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Εισαγωγικό Σημείωμα 

Όπως αναφέρθηκε και στο Εισαγωγικό Σημείωμα του Α τόμου, η εκπαίδευση ατόμων ικανών 

να κατανοούν τον τρόπο που λειτουργεί το περιβάλλον ως ολότητα, να προσεγγίζουν 

ολιστικά τα περιβαλλοντικά ζητήματα κατανοώντας τον πολύπλοκο και πολυεπίπεδο 

χαρακτήρα τους, να διερευνούν σε βάθος τόσο το σύστημα αξιών που τα προκαλούν όσο και 

τις επιλογές που γίνονται σε ατομικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, να αναπτύσσουν 

στρατηγικές και να συγκροτούν δράσεις για την αντιμετώπισή τους, αποτελεί βασική 

επιδίωξη της σύγχρονης εκπαίδευσης. Προκειμένου τα άτομα να είναι ικανά να προσεγγίζουν 

τα ζητήματα αυτά ολιστικά, είναι αναγκαίο να  αναπτύξουν 'εργαλεία' για τη διερεύνηση του 

κόσμου και τον ρόλο του ανθρώπου μέσα σε αυτόν με  τρόπο κριτικό, αναλυτικό και 

συνθετικό. Με άλλα λόγια να είναι σε θέση να προσεγγίζουν και να κατανοούν τον κόσμο με 

συστημική και κριτική σκέψη.  

Στην κατεύθυνση αυτή ο ρόλος της προσχολικής και πρώτης σχολικής εκπαίδευσης 

αναγνωρίζεται ως κρίσιμος καθώς θέτει τα θεμέλια της γνωστικής και κοινωνικής ανάπτυξης 

των παιδιών και καλλιεργεί την επικοινωνία και τη συνεργασία τόσο μεταξύ των παιδιών όσο 

και μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών και της τοπικής κοινωνίας. 

Τα παραπάνω αποτέλεσαν τη βάση του προβληματισμού που οδήγησε στην οργάνωση του 

10
ου

 Πανελλήνιου Συνέδριου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Προσχολικής Αγωγής (Ο.Μ.Ε.Ρ.) 

με θέμα:  «Εκπαιδεύοντας πολίτες για ένα  αειφόρο μέλλον. Ο ρόλος της προσχολικής και 

πρώτης σχολικής εκπαίδευσης» το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη, από 

16-18 Οκτωβρίου 2015, με τη στήριξη και συνεργασία του Τμήματος Επιστημών της 

Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.  

Το συνέδριο απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς προσχολικής, πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας,  σχολικούς συμβούλους, 

προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ, ερευνητές της εκπαίδευσης, μέλη 

ΔΕΠ και ΕΠ των ΑΕΙ και ΤΕΙ.  

Στόχος του Συνεδρίου ήταν η αποτύπωση της ερευνητικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας 

που αναπτυσσόταν σε εθνικό επίπεδο και αφορούσε στις διαδικασίες μάθησης και 

διδασκαλίας στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία που στοχεύουν στην εκπαίδευση 

πολιτών για ένα αειφόρο μέλλον και σχετίζονται με όλα τα θεματικά αντικείμενα της 

εκπαίδευσης. Ειδικότερα, επιδιώχθηκε η ανάδειξη σύγχρονων θεωρητικών και ερευνητικών 

προσεγγίσεων και εκπαιδευτικών πρακτικών στα συγκεκριμένα ζητήματα, καθώς επίσης και 

η ανταλλαγή εμπειρίας, γνώσης, προβληματισμού και η ανάπτυξη ενός δημιουργικού 

διαλόγου τόσο από εκπαιδευτικούς της πράξης όσο και από ερευνητές. 

Η επιστημονική και εκπαιδευτική δραστηριότητα του Συνεδρίου αποτυπώνονται στα 

Πρακτικά τα οποία αποτελούνται από δύο τόμους. Ο πρώτος τόμος έχει τίτλο Εκπαιδεύοντας 

πολίτες για ένα  αειφόρο μέλλον: Ο ρόλος της προσχολικής και πρώτης σχολικής 

εκπαίδευσης. Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις και περιλαμβάνει εμπειρικές 

έρευνες και θεωρητικές μελέτες που παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο, οι οποίες 

πραγματεύονται ποικίλες διαστάσεις της σύγχρονης εκπαίδευσης των παιδιών προσχολικής  

και πρώτης σχολικής ηλικίας. Ο δεύτερος τόμος, με τίτλο Εκπαιδεύοντας πολίτες για ένα  

αειφόρο μέλλον: Ο ρόλος της προσχολικής και πρώτης σχολικής εκπαίδευσης. Ανάπτυξη 

εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικών σεναρίων αφιερώνεται στις εργασίες των 

εκπαιδευτικών  που αφορούν τον σχεδιασμό, την παραγωγή και αξιοποίηση εκπαιδευτικού 

υλικού στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία, καθώς επίσης και προτεινόμενα 
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διδακτικά σενάρια που αποσκοπούν στην ανάπτυξη εννοιών και την καλλιέργεια μαθησιακών 

και κοινωνικών δεξιοτήτων.  

Ο παρόντας τόμος διαρθώνεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος εντάσσονται είκοσι οκτώ (28) 

εργασίες που αφορούν τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και στο 

δεύτερο μέρος δέκα οκτώ (18) εργασίες όπου παρουσιάζονται διδακτικά σενάρια για την 

εκπαίδευση των μικρών παιδιών, τα οποία εφαρμόστηκαν στην σχολική τάξη. Οι εργασίες 

τόσο του πρώτου όσο και του δεύτερου μέρους οργανώνονται σε θεματικές ενότητες που 

εντάσσονται στα εξής πεδία:  

 Προσεγγίσεις της  διδασκαλίας και της μάθησης στην προσχολική και την πρώτη 
σχολική ηλικία. 

 Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής 
ηλικίας. 

 Παιδί, περιβάλλον και αειφορία. 

 Μουσειακή αγωγή. 

 Συνεκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες. 

 

Τέλος, το τρίτο μέρος του τόμου αφιερώνεται στην παρουσίαση των βιωματικών 

εργαστηρίων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Συνεδρίου και στο στρογγυλό τραπέζι με 

θέμα «Εκπαιδεύοντας πολίτες για ένα αειφόρο μέλλον. Η συμβολή των πολιτιστικών 

προγραμμάτων στο πλαίσιο της προσχολικής εκπαίδευσης». 
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ΜΕΡΟΣ Α’ 

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΠΡΩΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1             

____________________________________________________________ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 
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ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ   

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

 

Ρόζη- Τριανταφυλλιά Αγγελάκη 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η διδασκαλία της ιστορίας στο σχολείο στοχεύει στην παρουσίαση σημαντικών ιστορικών γεγονότων και στην 

ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και συνείδησης. Η επίτευξη αυτών, όμως, ενιοτε προσκρούουν σε τρόπους 

διδασκαλίας του μαθήματος της ιστορίας που καθιστούν το μάθημα πληκτικό. Η διδακτική της ιστορίας έχει 

στόχο τον προβληματισμό πάνω στη φύση της διδασκαλίας γενικά, αλλά και του συγκεκριμένου αντικειμένου 

ειδικά. Προτείνει τρόπους με τους οποίους, πρώτα από όλα, ο εκπαιδευτικός θα εξοικειωθεί σε πολλαπλά 

επίπεδα με την ιστορία. Αυτό θα αντικατοπτριστεί στη διδασκαλία του μαθήματος του, που, σύμφωνα με τις 

νέες τάσεις των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τείνει να γίνει διαδραστικο. Πως δύναται η χρήση ιστορικών 

αντικειμένων και εικόνων, η προβολή ντοκιμαντέρ, οι επισκέψεις σε μουσεία να λειτουργήσουν προς όφελος 

της γλωσσικής/ νοητικής καλλιέργειας των μαθητών και τι προϋποθέτουν αυτά από τη μεριά των 
εκπαιδευτικών; εναλλακτική μέθοδος ιστορικής προσέγγισης μπορεί σήμερα να θεωρηθεί, όμως, και η 

λογοτεχνία. Τα ιστορικά μυθιστορήματα, πέρα από το μυθοπλαστικό στοιχείο, βασίζονται σε δόσεις αλήθειας 

που ο λογοτέχνης άντλησε από τεκμήρια. Εφόσον ο εκπαιδευτικός τα επισημαίνει στους μαθητές, εκείνοι 

εξοικειώνονται με αυτές τις κοινωνικές κατασκευές και συνειδητοποιούν πως η λογοτεχνία αποτελεί πηγή για 

την ιστορία και αύτη τεκμήριο για τη λογοτεχνία. Άρα, μήπως η συγκρότηση της ιστορικής γνώσης συνιστάται 

και στην παρουσίαση της ιστορικής πραγματικότητας και την αφηγηματική αναπαράσταση του κοινωνικού 

φαντασιακού που συντελείται στο ιστορικό μυθιστόρημα;  

ΛΕΞΕΙΣ- ΚΛΕΙΔΙΑ  

Διδακτική της ιστορίας, ιστορικο μυθιστόρημα, ιστορία, αφήγηση, Βυζάντιο  

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το παρελθόν αποτελεί το κύριο συστατικό των ηθών και των θεσμών των ανθρώπινων 

κοινωνιών. Η γνωριμία με αυτό είναι μέσον εξανθρωπισμού και η ιστορία είναι το μέσον για 

τη διαχείρισή του. Όλοι οι λαοί έχουν ιστορία, όμως το στοιχείο που διαφοροποιεί τις 

πρωτόγονες κοινωνίες από τις σύγχρονες είναι η ιστορική συνείδηση, ήτοι η απόδοση 

νοήματος σε πράξεις του παρελθόντος, η κατανόηση του παρόντος και η προοπτική του 

μέλλοντος. Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί πως η συνειδητοποίηση της ιστορίας αποτελεί 

πιθανότατα τη σημαντικότερη μορφή επανάστασης. Στην ανάπτυξη της ιστορικής συνείδησης 

και της ιστορικής σκέψης στους μαθητές μέσα από την παρουσίαση σημαντικών ιστορικών 

γεγονότων στοχεύει ή πρέπει να στοχεύει η διδασκαλία της Ιστορίας στο σχολείο.  

 Είναι σημαντικό η ιστορική εκπαίδευση σήμερα να διευκολύνει την κατανόηση της έννοιας 

του χρόνου, του γεωγραφικού παράγοντα, ή ακόμη της εξελικτικής διαδικασίας που 

συντελείται στην καθημερινή ζωή με την πάροδο των ετών. Δε θα πρέπει να αρκείται απλώς 

στη μετάδοση της γνώσης του παρελθόντος στους μαθητές,  αλλά να ενθαρρύνει και την 

ενσυναισθητική εξέτασή του διά της οικειοποίησης των ιστορικών γεγονότων.  Με τον τρόπο 

αυτό δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν, όχι μόνο 

κριτικό πνεύμα αλλά και ικανότητα διάκρισης του παρελθόντος,  το οποίο σταδιακά θα 

μπορέσουν να συγκροτήσουν ως έννοια στη σκέψη τους και να το συνδέσουν με το δικό τους 

παρόν και μέλλον. Η εξοικείωση των μαθητών με ίχνη του παρελθόντος απώτερο στόχο έχει 
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την ερμηνεία ιστορικών φαινομένων,  των οποίων οι συνέπειες επηρέασαν πολλά μέλη 

σύγχρονων και μεταγενέστερων κοινωνικών ομάδων. 

 Προκειμένου να συλλάβει κανείς τη σπουδαιότητα της διδασκαλίας της Ιστορίας στους 

μικρούς μαθητές, αρκεί ίσως να αναφέρουμε τα λεγόμενα του Γάλλου ιστορικού Marc Ferro
1
 

που μεταξύ άλλων τόνισε πως «…η εικόνα που έχουμε για τους εαυτούς μας και τους άλλους 

προέρχεται από την ιστορία που διδαχθήκαμε ως παιδιά».   

 Οφείλουμε, ωστόσο, να παρατηρήσουμε πως η απόκτηση ιστορικής γνώσης προσκρούει, 

ενίοτε, σε τρόπους διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας που καθιστούν το μάθημα 

πληκτικό. Ενστερνιζόμενοι την άποψη ότι η ιστορική σκέψη είναι προαγωγική και πως, 

ουσιαστικά, η προσέγγιση του ιστορικού παρελθόντος απαιτεί δημιουργικότητα και 

φαντασία, προβάλλει επιτακτικά η ανάγκη να διαποτιστεί το μάθημα με ενθουσιασμό και 

ευελιξία, ώστε να αποτινάξει τυχόν χαρακτηριστικά που το καθιστούσαν διδακτικό 

αντικείμενο ρουτίνας. 

 Ο προβληματισμός πάνω στη φύση της διδασκαλίας  και της μάθησης γενικά, και της 

διδασκαλίας του αντικειμένου της Ιστορίας ειδικά, οδήγησε στη σύσταση ενός ξεχωριστού 

κλάδου της ιστορικής επιστήμης το 1980, της Διδακτικής της Ιστορίας. Η Διδακτική της 

Ιστορίας στοχεύει στη μεθοδολογική θεμελίωση της ιστορικής γνώσης από τις πρώτες 

εκπαιδευτικές βαθμίδες. Ανάλογα με τις ανάγκες και συνθήκες που προκύπτουν κάθε φορά, 

αξιώνει τη διαμόρφωση του ερμηνευτικού πλαισίου της ιστορικής ανάλυσης και συστήνει την 

αξιολόγηση του διδακτικού έργου.  Υπόκειται, όμως, και η ίδια σε διαρκώς εξελίξιμη 

διαδικασία προκειμένου να προσαρμόσει επιτυχώς τους μαθητές στις απαιτήσεις της 

σύγχρονης κοινωνίας και να τους βοηθήσει να συσχετίσουν το παρόν και το μέλλον τους με 

το ιστορικό παρελθόν.   

Μέσα από τη Διδακτικής της Ιστορίας προτείνονται τρόποι με τους οποίους ο ίδιος ο 

εκπαιδευτικός, πρώτα απ’ όλα, θα εξοικειωθεί σε πολλαπλά επίπεδα με την Ιστορία. Αυτό, 

κατ’ επέκταση, θα αντικατοπτριστεί και στη διδασκαλία του μαθήματός του, που, σύμφωνα 

με τις νέες τάσεις των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, βασίζεται στο διάλογο και τον 

εμπλουτισμό του μαθησιακού περιβάλλοντος με ερεθίσματα και κίνητρα για ανακαλυπτική 

μάθηση, που τελικά θα οδηγήσει στην ιστορική κατανόηση.Η κατανόηση της ιστορικής 

λογικής και εννοιών από τον κάθε μαθητή, η χρήση αυτών και η αναζήτηση ‘η συγκέντρωση 

πληροφοριών συντελεί ώστε να αποκτήσει ένα ικανό απόθεμα όρων και γνώσεων. 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ 

Στα πλαίσια της αναζήτησης εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας του μαθήματος της 

ιστορίας, λιγότερο απρόσωπων και περισσότερο ψυχαγωγικών, προτάθηκε και εισήχθη στην 

εκπαίδευση η μέθοδος του «παιχνιδιού των ρόλων» και της  «δραματοποίησης» . Η 

φανταστική αναπαράσταση ιστορίας τελείται ενώ παράλληλα οι μαθητές ωθούνται στη 

συνειδητοποίηση πως πρόκειται για πραγματικά πρόσωπα, των οποίων οι πράξεις 

υπαγορεύτηκαν από βαθύτερα κίνητρα. Με τη θεατροποίηση του παρελθόντος μεταξύ άλλων 

διδάσκεται στους μαθητές ο σεβασμός για τα πρόσωπα και τα γεγονότα, ωστόσο έχουν 

εκφραστεί ενστάσεις που αφορούν κυρίως στον εθισμό των μαθητών σε μια καταναλωτική 

νοοτροπία, καθώς και σε μια τάση αντιμετώπισης των πάντων υπό τη μορφή του παιχνιδιού.   

       

                                                
1 Ferro Marc, Comment on raconte l'histoire aux enfants à travers le monde, Paris, Payot, 1983, p. 296. 
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Μια ακόμη δραστηριότητα που προτείνει η Διδακτική ώστε να προσεγγίσουν οι μαθητές 

εναλλακτικά την ιστορική ύλη, είναι «η οπτική επαφή και ενασχόληση με αυθεντικά ή 

αντίγραφα ιστορικά αντικείμενα». Έτσι, επιτυγχάνεται σταδιακή ανάπτυξη ικανοτήτων των 

μαθητών όπως Η σταδιακή ανάπτυξη ικανοτήτων των μαθητών όπως η συλλογή 

πληροφοριών, η  ταξινόμηση ή η χρονολόγηση.   

 Αναμφίβολα τα ιστορικά εκθέματα συμβάλλουν στη δημιουργία μιας αφήγησης για το 

παρελθόν, είτε με άμεσο τρόπο, είτε με έμμεσο. Η επαφή με αυτά είναι δυνατό να λαμβάνει 

χώρα και στα πλαίσια «οργανωμένων επισκέψεων σε Μουσεία» Οι μουσειακοί χώροι έχουν 

στηθεί έτσι, που να αναπαριστούν όχι μόνο τη σχέση μιας κοινωνίας με την ιστορία της, μα 

και την αλληλεπίδρασή της με την ιστορία άλλων κοινωνικών ομάδων. Μάλιστα στα 

περισσότερα εξ αυτών έχουν παρεισφρήσει  νέες τεχνολογίες, που με τη χρήση ειδικών εφέ 

και φωτισμού, μαγνητοσκοπημένων ή βιντεοσκοπημένων σχολίων προσεγγίζουν πιο 

ατμοσφαιρικά και εντυπωσιακά τις ιστορικές εποχές και συνθήκες.  

Στη συνέχεια, δεδομένης αφενός της δύναμης του ιδεολογικού φορτίου που αναμφισβήτητα 

εμπεριέχεται στις εικόνες ενός βιβλίου αφετέρου δε της μεταβολής της σημερινής κοινωνίας 

από εικονιστική σε εικονική, η «χρήση εικόνων ή φωτογραφιών» από εκπαιδευτικούς για μια 

εναλλακτικότερη μέθοδο διδασκαλία της Ιστορίας μοιάζει απολύτως δικαιολογημένη.  Η 

ερμηνεία μιας εικόνας όσο εξελίσσεται το μάθημα, προτού αυτό ξεκινήσει ή ως επίλογος, 

αποτελεί διαδικασία που απαιτεί τον επονομαζόμενο εικονικό ή εικονογραφικό αλφαβητισμό 

των μαθητών ώστε να αποκωδικοποιούν σωστά αυτό που βλέπουν. 

Συναφής με την προαναφερθείσα μέθοδο προσέγγισης της Ιστορίας και, σύμφωνα με τις 

έρευνες, κατά τι αποτελεσματικότερη, είναι εκείνη που μέσα από «σκίτσα, κόμικς ή 

γελοιογραφίες»  π.χ. ιστορικών προσώπων, οξύνει το νου των μαθητών, προκαλώντας τους 

να ανακαλύψουν τα κρυμμένα βαθύτερα νοήματα με τη βοήθεια  του εκπαιδευτικού. 

Ομολογουμένως  αρκετοί έχουν εκφράσει  δισταγμούς και για τη συγκεκριμένη 

δραστηριότητα, αναφορικά με το κατά πόσον, φερ’ ειπείν, δύναται η χρήση κόμικς να 

οδηγήσει στην ιστορική γνώση τον μαθητή. 

Καθώς θίξαμε το θέμα των εικόνων  γενικότερα, είμαστε υποχρεωμένοι να δεχθούμε πως στη 

σύγχρονη κοινωνία οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι- αν όχι εθισμένοι-  με μια πραγματικότητα 

πλήρη κινούμενων εικόνων.  Αποδεχόμενοι, συνάμα, την ευρεία διάδοση της «τηλεόρασης, 

του κινηματογράφου, των ταινιών  και των dvds», εύλογα καταλήγουμε στο ότι θα 

μπορούσαν, πράγματι, τα παραπάνω μέσα να χρησιμοποιηθούν με οργάνωση και σύνεση από 

τους εκπαιδευτικούς για να φέρουν σε επαφή τους μαθητές τους με το ιστορικό παρελθόν.  

Οπωσδήποτε και σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει ο αντίποδας που θέλει τις 

κινηματογραφικές ταινίες και τα ντοκιμαντέρ να στερούνται ιστορικής αντικειμενικότητας  

και αυθεντικότητας. Ωστόσο, οι περισσότεροι είναι σύμφωνοι με την άποψη του Hayden 

White που κάνει λόγο για το αλληλοσυμπληρούμενο μοντέλο ‘historiography- 

historiophoty’
2
,   αναγνωρίζοντας  στις κινηματογραφικές ομιλίες και τις οπτικές εικόνες ότι 

μας παρέχουν πληροφορίες όχι μόνο για τις ιστορικές εποχές που πραγματεύονται, αλλά και 

για το ιδεολογικό πλαίσιο όπου κινούνταν τότε οι κινηματογραφιστές.  

Εκτός από τα παραπάνω τη σύγχρονη κοινωνία κατακλύζουν και τα ψηφιακά μέσα, που χάρη 

στην ιλιγγιώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας δύνανται να προσφέρουν και αυτά εναλλακτικές 

μεθόδους προσέγγισης του ιστορικού παρελθόντος. Ειδικότερα, η δυνατότητα ανάκλησης 

                                                
2 White Hayden, «Historiography and Historiophoty» , The American Historical Review, Vol. 93, No. 5 (Dec., 

1988), pp. 1193-1199, Published by: Oxford University Press on behalf of the American Historical Association. 
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οποιασδήποτε ιστορικής πληροφορίας, οποιαδήποτε στιγμή από οποιοδήποτε σημείο 

βρίσκεται ο μαθητής, η χρήση πρωτογενών και δευτερογενών πηγών, η κατασκευή 

χρονολογικών σειρών με ψηφιοποιημένο οπτικοακουαστικό υλικό και τρισδιάστατες χωρικές 

αναπαραστάσεις είναι ορισμένα μόνο από τα στοιχεία που καθιστούν «το διαδίκτυο και τη 

χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών» από τους μαθητές , πάντα υπό την καθοδήγηση των 

εκπαιδευτικών,  μια νέα, γοητευτική και ενδιαφέρουσα μέθοδο για επαφή με την Ιστορία.  

Πάντως η πολυπόθητη γνωριμία των μαθητών με την Ιστορία απαιτεί την καλλιέργεια της 

ενσυναίθησης, με πιο απλά λόγια της ικανότητάς τους να βλέπουν με τα μάτια των ιστορικών 

προσώπων, να συλλάβουν τις σκέψεις τους και να ξαναζήσουν την εξεταζόμενη ιστορική 

εποχή. Η ενσυναισθητική προσέγγιση του παρελθόντος ενισχύεται διαμέσου της αφήγησης 

που, καθώς ανακατασκευάζει φανταστικά το παρελθόν, το ενεργοποιεί
3
.  

Μέσω της αφήγησης, όμως, οι μαθητές εξοικειώνονται σταδιακά και με επιπλέον στοιχεία 

που είναι απαραίτητα στην ιστορική εκπαίδευση. Ο εκπαιδευτικός, ακολούθως με όσα 

επιτάσσει η μοντέρνα- όπως και η παραδοσιακή- διδασκαλία, ενώσω αφηγείται στους 

μαθητές του ιστορικά γεγονότα, μύθους, θρύλους ή ιστορίες από τη ζωή γνωστών ιστορικών 

προσώπων, μπορεί να λειτουργήσει ως αρωγός απόκτησης πρόωρων χρονικών δεικτών
4
 για 

λογαριασμό των παιδιών.   

Είναι πολλοί εκείνοι που υποστηρίζουν πως μέσα από τις αφηγήσεις επιτυγχάνεται η 

κατανόηση του κόσμου και των κωδίκων επικοινωνίας  που ενυπάρχουν σ’ αυτόν , της 

γλώσσας και του χρόνου. Ο Γάλλος φιλόσοφος Paul Ricoeur υποστήριξε την αμοιβαία 

εξάρτηση μεταξύ αφηγηματικότητας και ιστορικότητας,  προβάλλοντας ως βασικό 

επιχείρημα πως, από τη στιγμή που αφηγούμαστε ιστορίες ή ακούμε άλλους να τις 

αφηγούνται, φτιάχνουμε Ιστορία.  Αναφερόμενος σε αυτή τη σύγκλιση ιστορίας και 

μυθοπλασίας και ο μεταμοντέρνος θεωρητικός Keith Jenkins ισχυρίστηκε πως ο ιστορικός δε 

μπορεί να είναι αντικειμενικός, Διότι, προκειμένου να εξηγήσει μια ιστορία και να οργανώσει 

τα γεγονότα ή την πλοκή της, αφενός καταφεύγει σε τρόπους που βρίσκουν εφαρμογή στη 

Λογοτεχνία και τη σύνθεση ενός μυθιστορήματος, αφετέρου δεν αποφεύγει να επιστρατεύσει 

κάθε φορά τη φαντασία του ακόμη κι αν στηρίζεται σε ιστορικές πηγές που, ούτως ή άλλως, 

δεν αποτελούν ουδέτερο μέσο καταγραφής του παρελθόντος, άλλα διαποτίζονται με 

ιδεολογία και είναι γλωσσικά, θρησκευτικά, κοινωνικά και πολιτικά προσδιορισμένες.   

Τα σύνορα ανάμεσα στη Λογοτεχνία και την Ιστορία, πράγματι, δεν ήταν ποτέ οριοθετημένα. 

Η ιστορική αφήγηση και η λογοτεχνική είναι μεν διαφορετικά είδη, ωστόσο και στα δυο 

ενυπάρχουν  πολλά κοινά γνωρίσματα, όπως η ερμηνευτική προσέγγιση, η τέρψη, η επίκληση 

στο συναίσθημα, η πνευματική καλλιέργεια, η νουθεσία . Ούτε γίνεται πιστή απεικόνιση της 

πραγματικότητας σε αμφότερους τους αφηγηματικούς τύπους. Οι αφηγηματικές  τακτικές και 

η τέχνη της ρητορικής που εντοπίζεται σε αυτά είναι παραπλήσιες  και ίσως πρέπει να 

αναρωτηθούμε αν η συγκρότηση της ιστορικής γνώσης με την έννοια που ορίσαμε παραπάνω 

συνίσταται και στην παρουσίαση της ιστορικής πραγματικότητας και τη γλωσσική/ 

αφηγηματική αναπαράσταση του κοινωνικού φαντασιακού που συντελείται μέσα στο 

ιστορικό μυθιστόρημα. 

Μια εναλλακτική μέθοδος προσέγγισης της ιστορικής γνώσης μπορεί να θεωρηθεί η 

λογοτεχνία, με την ειδικότερη μορφή του ιστορικού μυθιστορήματος. Το ιστορικό 

μυθιστόρημα Είναι μεν έργο μυθοπλασίας,  καταγράφεται όμως σε αυτό η προσπάθεια να 

μεταφερθούν με ρεαλιστικές λεπτομέρειες και όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη ακρίβεια μέσα 

στο μυαλό των αναγνωστών του, αφενός οι ιστορικο-κοινωνικές συνθήκες μιας παλαιότερης 

                                                
3 Collinwood R.G., The Idea of History, Oxford University Press, London 1946, p. 283. 
4 Hilary Cooper, Exploring time and place through play : foundation stage, Key Stage One, David Fulton 

Publishers, London 2004. 
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περιόδου που επέλεξε ο δημιουργός του, αφετέρου οι συμπεριφορές των ηρώων του έργου 

που συμπεριφέρονται ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, την εθνικότητα και το χώρο όπου ζουν 

χωρίς, όμως, να παραλείπονται σημαντικές για το έργο λεπτομέρειες, όπως οι ενδυμασίες και 

οι συνήθειες της εποχής  Εφόσον, λοιπόν, ως βασική λειτουργία έχει την απόδοση του 

κλίματος μιας εποχής και του ήθους μιας κοινωνίας, συμπεραίνουμε πως μάλλον 

συμπληρώνει την Ιστορία.  

Μέσω της αισθητικής συγκίνησης που προσφέρει απλόχερα η λογοτεχνία οι ανήλικοι 

αναγνώστες έχουν στ’ αλήθεια την ευκαιρία να δουν την ιστορία από άλλο πρίσμα.Το 

παιδικό ιστορικό μυθιστόρημα είναι το ιδιότυπο είδος διήγησης που θεωρείται πως μεταδίδει 

με ευχάριστο και εύκολο τρόπο την ιστορική γνώση στους ανήλικους αναγνώστες και το πιο 

φιλόδοξο είδος της Λογοτεχνίας που ιντριγκάρει τον μικρό αναγνώστη. Η αφηγηματική 

τεχνική της περιγραφής της εξωτερικής εμφάνισης των προσώπων στα ιστορικά 

μυθιστορήματα για παιδιά από τη μια, λειτουργεί ως τρόπος χαρακτηρισμού των ηρώων, ενω 

από την άλλη δύναται να συνδέει μετωνυμικά τον εσωτερικό με τον εξωτερικό του κόσμο. Οι 

ήρωες επιπλέον συνδιαλέγονται μεταξύ τους προσδίδοντας ζωντάνια και πειστικότητα στο 

έργο
5
. 

Με άλλα λόγια σε ένα ιστορικό μυθιστόρημα επιχειρείται η δημιουργία μιας δραματικής 

δομής μυθοπλασίας. Και ενώ, όπως αναφέραμε, η Ιστορία είναι το μέσον για τη διαχείριση 

του παρελθόντος, το ιστορικό αφήγημα είναι θα λέγαμε το μέσον που μας επιτρέπει τα 

διανοητικά άλματα και τη φαντασιακή κίνηση μέσα σε αυτό. 

Σύμφωνα με τις προτάσεις της Διδακτικής της Ιστορίας,  η ανάγνωση και μελέτη ενός 

παιδικού ιστορικού μυθιστορήματος στη σχολική τάξη από τον εκπαιδευτικο μπορεί να 

προηγείται, να κινείται παράλληλα με το μάθημα της Ιστορίας ή να έπεται αυτού. Αυτό 

προϋποθέτει την αξιοποίηση και άλλων κειμένων, γεγονός που αποδεικνύει τη διακειμενική 

σχέση που συνδέει την Ιστορίας με τη λογοτεχνία. Το ιστορικό στοιχείο που εμποτίζει το 

ιστορικό μυθιστόρημα για παιδιά μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για τον προβληματισμό των 

τελευταίων ως προς τις ανθρώπινες κοινωνίες, όσα τις συνδέουν, τις διαφοροποιούν και τις 

εξελίσσουν.    

Η ιστορική μυθοπλασία δρα ως βελτιωμένη Ιστορία που παρουσιάζει το πραγματικό αλλά και 

το ελαττωματικό, καθώς στοχεύει στο να είναι πιο πραγματική από το ιστορικό γεγονός 

επειδή αποτελεί καλύτερη εξιστόρηση. Διαχρονικές αξίες, θεμελιώδη ιδανικά, πράξεις που 

απεδείκνυαν όχι μόνο τις αρετές, αλλά και τα ελαττώματα ενός έθνους περιγράφονται στα 

ιστορικά μυθιστορήματα συμπληρώνοντας με τον τρόπο αυτόν το έργο των ιστορικών 

επιστημόνων,  και μέσα από αυτό ο μαθητής αναμφίβολα αποκτά τη δυνατότητα να γνωρίσει 

τον εαυτό του και να αποκτήσει ωριμότητα.   

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα παιδιά αντιλαμβάνονται σιγά- σιγά πως τα άτομα που δρουν στο μυθιστόρημα έχει το 

καθένα τη δική του ταυτότητα, την οποία τεκμηριώνει η ιστορική αφήγηση.  Η ανάγνωση 

ενός παιδικού ιστορικού μυθιστορήματος μπορεί να ωθήσει, κατ’ επέκτασιν, τα παιδιά στη 

συνειδητοποίηση πως ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό σύνολο, εφόσον όμως αυτό 

το συνδέουν κοινές ρίζες, μπορεί επιπροσθέτως να προκληθεί το ενδιαφέρον τους για την 

καταγωγή τους. 

                                                
5 Docherty Thomas, Reading (Absent) Character: Towards a Theory of Characterization in Fiction, Clarendon 

Press, Oxford 1983, σελ. 17.  
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 Τέτοια περίπτωση αποτελούν τα παιδικά ιστορικά μυθιστορήματα των οποίων η 

θεματολογία αντλείται από γεγονότα και πρόσωπα της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Κυρίως 

στον 20
ο
 αιώνα, το Βυζάντιο ενέπνευσε και πολλούς συγγραφείς παιδικής λογοτεχνίας να 

συγγράψουν έργα που πραγματεύονται γεγονότα της υπερχιλιόχρονης ιστορίας του 

Βυζαντίου ή ιστορικές προσωπικότητες που διαδραμάτισαν ρόλο σημαντικό στην 

αυτοκρατορία επιδιώκοντας τη δημιουργία λογοτεχνικά ποιοτικών παιδικών έργων. 

Αυτό εύκολα τα αντιλαμβάνεται κανείς εάν αναλογιστεί  πως το Βυζάντιο λειτούργησε σαν 

χοάνη με οικουμενικό χαρακτήρα όπου συνέθετε τις θρησκευτικές, πνευματικές, 

καλλιτεχνικές, πολιτικές και πολιτισμικές επιδράσεις του πλήθους των φυλών που 

κατοικούσαν σε αυτό, ή τη διαχρονικότητα των νοημάτων που διέπει τη βυζαντινή ιδεολογία. 

Ο εκπαιδευτικός Ταυτόχρονα έχει την ευκαιρία καθώς διαβάζει κατά τη διάρκεια του 

σχολικού μαθήματος της Ιστορίας ένα παιδικό μυθιστόρημα με θέμα προερχόμενο από τη 

βυζαντινή εποχή να χρησιμοποιήσει  διάφορα παραδείγματα της επιρροής που άσκησε το 

Βυζάντιο, τα οποία μπορούν όχι μόνο να λειτουργήσουν ως τεκμήρια της οικουμενικότητάς 

του, αλλά και να καταστήσουν το ίδιο το μάθημα πιο διαδραστικό και διασκεδαστικό: λ.χ. ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να παρουσιάσει στην τάξη όρους με βυζαντινή προέλευση και, με τον 

τρόπο αυτόν, να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών του ή, ακόμη, και να τους παροτρύνει 

να ψάξουν μόνοι τους την ιστορία που κρύβει κάθε λέξη.  
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ 

ΣΥΝΟΜΗΛΙΚΩΝ 

 

Αναστασία Ανδρεάδου  

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την κατάκτηση της γνώσης μέσω ενεργητικής και συμμετοχικής 

διαδικασίας, όπου η μάθηση πραγματοποιείται μέσα σε ένα πολιτισμικό περιβάλλον. Η κοινωνικοπολιτισμική 
προσέγγιση προϋποθέτει ότι η ατομική εξέλιξη πρέπει να κατανοηθεί ως πρόοδος από το κοινωνικό προς το 

ατομικό και εξαρτάται  από τις αλληλεπιδράσεις με ενηλίκους και συνομηλίκους. Η στρατηγική της 

καθοδήγησης από συνομηλίκους και τους ενηλίκους αποτελεί μια μορφή συνεργατικής μάθησης. Με βάση την 

Ζώνη επικείμενης ανάπτυξης, η ανεξερεύνητη περιοχή του εσωτερικού δυναμικού του μαθητευόμενου 

βρίσκεται σε μια εν δυνάμει λανθάνουσα κατάσταση εξέλιξης. Τα βασικά χαρακτηριστικά που την κάνουν να 

διαφέρει από άλλες μορφές συνεργατικής μάθησης είναι: η δομή της, οι ξεκάθαροι ρόλοι των μαθητών και οι 

δεξιότητες που αποκτούν μετά από εκπαίδευση. Ο ενήλικος ή ο έμπειρος συνομήλικος και το παιδί 

συνεργαζόμενοι μπορούν να δημιουργήσουν καινούργια σχήματα μέσω της αμοιβαίας αλληλεπίδρασης με 

διαδικασίες της επίσημης και ανεπίσημης διδασκαλίας. Συμπερασματικά, τα παιδιά δεν μαθαίνουν μόνο όταν 

δρούν ως μοναχικοί εξερευνητές αλλά και από τις συναλλαγές τους με άλλους έμπειρους που τους παρέχουν 

ακριβώς την ποσότητα καθοδήγησης και ενθάρρυνσης που χρειάζονται.  

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ  

Ζώνη επικείμενης ανάπτυξης, έμπειρος, αρχάριος, συνομήλικος, αλληλεπίδραση, κοινωνικοπολιτισμική 

προσέγγιση, ενίσχυση, συνεργασία  

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ζώνη επικείμενης ανάπτυξης 

O Vygotsky συμφωνούσε με τον Piaget, ότι τα μικρά παιδιά είναι περίεργοι εξερευνητές που 

συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία μάθησης και ανακαλύπτουν νέες έννοιες. Ωστόσο, 

έδωσε πολύ λιγότερη έμφαση στην ανακάλυψη που κάνει το παιδί μόνο του, τονίζοντας 

αντίθετα τη σημασία των κοινωνικών παραγόντων που συμβάλλουν στη γνωστική ανάπτυξη.  

Σύμφωνα με τον Vygotsky, πολλές από τις πραγματικά σημαντικές «ανακαλύψεις» που 

κάνουν τα παιδιά, συμβαίνουν στα πλαίσια συνεργατικών διαλόγων ανάμεσα σε έναν έμπειρο 

εκπαιδευτή, που δείχνει τη δραστηριότητα και έναν αρχάριο μαθητή που προσπαθεί να 

καταλάβει τις οδηγίες του εκπαιδευτή και τελικά εσωτερικεύει την πληροφορία, 

χρησιμοποιώντας τη για να καθοδηγήσει ανάλογα τη δική του εκτέλεση στην πράξη (Shaffer, 

1999).  

Τα πράγματα που μπορούν να κάνουν από μόνα τους τα παιδιά είναι ενδεικτικά των 

πνευματικών τους ικανοτήτων. Αν δοθούν από τον έμπειρο καθοδηγητικές ερωτήσεις ή 

επίδειξη της λύσης του προβλήματος από τον ίδιο και την ολοκλήρωσή του από το παιδί, η 

λύση δεν θεωρείται ενδεικτική της πνευματικής του εξέλιξης. Η μη ολοκληρωμένη 

κατανόηση του μαθητή για το τι του δείχνουν και τι αντιλαμβάνεται αποτελεί ζωτικής 

σημασίας βάση για τη μάθηση μέσω καθοδήγησης. Στην ανολοκλήρωτη, αλλά σχετική 

κατανόηση του τι βλέπουν τα παιδιά να κάνουν οι ενήλικοι, βρίσκεται η ουσία αυτού που ο 
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Vygotsky ονόμασε ‘Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης’, τη απόσταση (διαφορά) ανάμεσα στο 

πραγματικό επίπεδο εξέλιξης που καθορίζεται από την  ανεξάρτητη επίλυση του 

προβλήματος (σ’ αυτό που ένας μαθητής μπορεί να καταφέρει μόνος του)  και το επίπεδο 

πιθανής εξέλιξης όπως καθορίζεται από την επίλυση του προβλήματος κάτω από την 

καθοδήγηση ενηλίκου ή σε συνεργασία με πιο ικανούς συνομηλίκους (Moll & Whitmore, 

1999).   

Τα παιδιά αποκτούν τις στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων μέσω των συνεργατικών 

διαλόγων με ικανότερους συνεργάτες, καθώς εσωτερικεύουν σταδιακά τις οδηγίες του 

εκπαιδευτή τους μέσα στα όρια της Ζώνης Επικείμενης Ανάπτυξης. Η μάθηση επιτυγχάνεται 

με αποτελεσματικότερο τρόπο, όταν οι πιο έμπειροι συνεργάτες εισάγουν σταδιακά την 

παρέμβασή τους (Shaffer, 1999). 

Η κοινωνικοπολοτισμική θεωρία του Vygotsky τονίζει το ρόλο των κοινωνικών και 

πολιτισμικών επιδράσεων στη νοητική ανάπτυξη. Κάθε πολιτισμός μεταβιβάζει πεποιθήσεις, 

αξίες και προτιμώμενες μεθόδους σκέψης και επίλυσης προβλημάτων, εργαλεία νοητικής 

προσαρμογής, στις επόμενες γενιές.  Έτσι, η κουλτούρα διδάσκει στα παιδιά τι να σκέπτονται 

και πώς να ενεργούν. Οποιαδήποτε λειτουργία στην πολιτισμική εξέλιξη του παιδιού 

εμφανίζεται δύο φορές ή σε δύο επίπεδα. Πρώτα εμφανίζεται στο κοινωνικό επίπεδο και 

έπειτα στο ψυχολογικό. Πρώτα ως μια αλληλοψυχολογική κατηγορία και έπειτα μέσα στο 

παιδί ως μια ενδοψυχολογική κατηγορία. Η διαδικασία με την οποία το κοινωνικό στοιχείο 

γίνεται ψυχολογικό ονομάζεται ‘εσωτερίκευση’. Οι ανώτερες δηλαδή γνωστικές διαδικασίες  

διαμορφώνονται με δομές που μεταβιβάζονται στο άτομο από άλλους με το λόγο, με την 

κοινωνική αλληλεπίδραση και τις διαδικασίες της συλλογικής δραστηριότητας. Έτσι, η 

συνείδηση του ατόμου διαμορφώνεται από τις πράξεις και το λόγο των άλλων. Με την 

αλληλεπίδραση, το παιδί εκτελεί, μέσω της ενίσχυσης και της συλλογικής δραστηριότητας, 

φθάνοντας σε  σημεία που ξεπερνούν το δικό του επίπεδο. Μ’ αυτή την έννοια, η διδασκαλία 

είναι η ενισχυμένη εκτέλεση μέσω της ζώνης επικείμενης ανάπτυξης. Μπορεί να ειπωθεί ότι 

η διδασκαλία πραγματώνεται όσο προσφέρεται βοήθεια κατά τόπους στη ζώνη επικείμενης 

ανάπτυξης, όπου η εκτέλεση τη χρειάζεται (Tharp & Gallimore, 1999).  

Προκειμένου τα παιδιά να λειτουργήσουν ως ανεξάρτητοι παράγοντες της εκτέλεσης ενός 

έργου, πρέπει να διανύσουν τα τέσσερα στάδια της Ζώνης Επικείμενης Ανάπτυξης. Στο 

πρώτο στάδιο η εκτέλεση ενισχύεται από άλλους ικανότερους ενηλίκους ή συνομηλίκους. Το 

παιδί έχει άγνοια του πραγματικού στόχου της δραστηριότητας που επιτελεί, καθώς μπορεί να 

θεωρεί ότι στόχος της είναι η διατήρηση μιας ευχάριστης αλληλεπίδρασης (π.χ. δημιουργία 

παζλ). Αντιθέτως, ο έμπειρος γνωρίζει τον στόχο που θέλει να επιτύχει με τη συγκεκριμένη 

δραστηριότητα. Με την αλληλεπίδραση, διαφορετικοί στόχοι αναδύονται και αλλάζουν. Ο 

ενήλικος μπορεί να τροποποιήσει έναν στόχο για να ανταποκριθεί στο στάδιο εκτέλεσης του 

παιδιού, όπως το εκτιμά αλλά και οι στόχοι του παιδιού μεταβάλλονται επίσης. Σ’ αυτό το 

στάδιο, σύμφωνα με τον Bruner, παρατηρείται σταθερή πτώση της σημασίας του ρόλου των 

ενηλίκων στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου και αντίστροφη αύξηση του ποσοστού ευθύνης 

του παιδιού. Το παιδί πλέον από απλός θεατής γίνεται ενεργό μέλος. Ο στόχος του σταδίου Ι, 

είναι η μετάθεση από την ετερορρύθμιση στην αυτορρύθμιση. Η εκτέλεση όμως συνεχίζει να 

πραγματοποιείται στο αλληλοψυχολογικό επίπεδο, καθώς το παιδί αρχίζει να χρησιμοποιεί 

γλωσσικές ανταλλαγές με τον έμπειρο, για να προκαλέσει ενίσχυση. Με τις ερωτήσεις τους 

και την ενίσχυση του ενηλίκου, τα παιδιά σταδιακά κατανοούν την πραγματική δομή του 

έργου και την διαδικασία μεταφοράς της εκτέλεσης. Η ενίσχυση είναι συχνή, πολυσύνθετη 

έμμεση και αντιστοιχεί στον βαθμό δυσκολίας της εκτέλεσης που διενεργεί το παιδί.  Έτσι, το 

πρώτο στάδιο ολοκληρώνεται όταν η ευθύνη για την προσαρμογή της ενίσχυσης, της 

μεταφοράς και της εκτέλεσης του έργου, έχει μεταβιβαστεί επιτυχώς στο μαθητή (Tharp & 

Gallimore, 1999).  
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Στο στάδιο ΙΙ, η εκτέλεση γίνεται από το ίδιο το άτομο. Το παιδί έχει αναλάβει τις δικές του 

ευθύνες αλλά και τις ευθύνες των έμπειρων στο γλωσσικό παιχνίδι. Αυτές οι αρμοδιότητες, 

ενώ κατανέμονταν προηγουμένως μεταξύ τους, τώρα έχουν περιέλθει ολοκληρωτικά στο 

παιδί. Η επίλυση του  προβλήματος μεταφέρεται από το αλληλοψυχολογικό στο 

ενδοψυχολογικό επίπεδο. Το παιδί δεν δέχεται βοήθεια αλλά και δεν αυτοματοποιείται 

πλήρως η εκτέλεση του έργου. Η μετάθεση από τον εξωτερικό στον εσωτερικό έλεγχο 

ολοκληρώνεται με την μεταβίβαση του χειρισμού του συμβόλου της γλώσσας από τους 

άλλους στον εαυτό μας. Αυτός που καθοδηγούνταν από άλλους, τώρα καθοδηγείται από τον 

εαυτό του (αυτοκαθοδηγούμενος λόγος). Αντίθετα με τον Piaget, που υποστηρίζει ότι ο 

μονόλογος ή ο εγωκεντρικός λόγος των παιδιών παίζει μικρό ή και κανένα ρόλο στην 

κατασκευή της νέας γνώσης, ο Vygotsky υποστήριζε ότι ο ιδιωτικός λόγος του παιδιού 

γίνεται ένα σύστημα γνωστικής αυτοκαθοδήγησης που ρυθμίζει τις ενέργειες τους για την 

επίλυση προβλημάτων και τελικά εσωτερικεύεται, για να γίνει συγκεκαλυμμένη λεκτική 

σκέψη. Σύμφωνα με έρευνες, τα παιδιά που κατευθύνουν την συμπεριφορά τους με τον λόγο 

τους, έχουν φτάσει σε σημαντικό στάδιο στη μεταβίβαση της ικανότητας μέσω της Ζώνης 

Επικείμενης Ανάπτυξης. Όταν το παιδί αρχίζει και καταλαβαίνει περιορίζεται η βοήθεια. Μια 

τέτοια περιορισμένη βοήθεια παρακινεί το παιδί να κοιτάξει τη δραστηριότητά του και να 

ξαναπροσπαθήσει. Η ενίσχυση που ξεπερνά τις ικανότητες του παιδιού, αποδιοργανώνει την 

εκτέλεση. Όταν το παιδί αποκτά την ικανότητα, η ‘ενίσχυση’ γίνεται ‘παρέμβαση’ (Tharp & 

Gallimore, 1999).  

Στο στάδιο ΙΙΙ, η εκτέλεση αναπτύσσεται, αυτοματοποιείται και «απολιθώνεται». Όταν όλα 

τα στοιχεία αυτορρύθμισης εξαφανιστούν, το παιδί εξέρχεται από την Ζώνη Επικείμενης 

Ανάπτυξης και εισέρχεται στο εξελικτικό στάδιο. Η εκτέλεση του έργου είναι ομαλή και 

ολοκληρωμένη. Έχει εσωτερικευθεί και «αυτοματοποιηθεί». Η ενίσχυση από τον ενήλικο ή 

το ίδιο το παιδί δεν είναι πλέον απαραίτητη, καθώς θα προκαλούσε διατάραξη. Ο Vygotsky 

περιέγραψε το στάδιο αυτό ως «απολιθωμένο», τονίζοντας τη σταθερότητά του (Tharp & 

Gallimore, 1999).  

Στο στάδιο ΙV, η αποαυτοματοποίηση της εκτέλεσης οδηγεί στην αναδρομή μέσω της Ζώνης 

Επικείμενης Ανάπτυξης. Αυτή η αποαυτοματοποίηση οφείλεται σε περιβαλλοντικές, 

αλλαγές, σε φυσικά τραύματα και στο άγχος. Όταν τα παιδιά μάθουν τις γνωστικές 

στρατηγικές, δεν χρειάζεται να βασιστούν μόνο στην εσωτερική διαμεσολάβηση, καθώς 

μπορούν να ζητήσουν βοήθεια, όταν αδυνατούν σε κάτι. Όσο τα παιδιά αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες, αναζητούν προφορική καθοδήγηση από άλλους ικανότερους. Έτσι, η εξελικτική 

διαδικασία θα επαναληφτεί. Αυτό που μπορούσε να κάνει το παιδί πριν, τώρα δεν μπορεί. Η 

εξωτερίκευση του προσωπικού λόγου είναι μια μορφή αναδρομής που είναι συχνά 

αποτελεσματική για την ρύθμιση της ικανότητας. Η ανάκληση της φωνής του δασκάλου είναι 

ένα από τα ενδιάμεσα στάδια κατά την εξέλιξη των σύνθετων δεξιοτήτων. Τελικός στόχος 

είναι η επαναφορά στην αυτορρύθμιση μέσω της ενισχυμένης εκτέλεσης και η έξοδος από 

την Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης με σκοπό μια καινούργια αυτοματοποίηση (Tharp & 

Gallimore, 1999).  

 

Η ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΥΝΟΜΗΛΙΚΩΝ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ 

Η ικανότητα συνεργασίας αυξάνει με την ηλικία και είναι μια πρόκληση σε όλη τη διάρκεια 

της ζωής. Τόσο οι διαδικασίες συνεργασίας στους συνομηλίκους όσο και ανάμεσα στα παιδιά 

και τους ενηλίκους βοηθούν στην συγκρότηση και αναθεώρηση της γνώσης. Παρόλα αυτά, 



 

___________________________________________________________ 
Τόμος Β’: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικών σεναρίων 

 

24 

υπάρχουν κάποιες διαφορές ανάμεσα στη διανοητική αλληλεπίδραση των συνομηλίκων και 

αυτή των παιδιών σε συνεργασία με τους ενήλικες. 

Η ανωτερότητα των ενηλίκων ως δάσκαλοι έναντι της αλληλεπίδρασης συνομηλίκων δεν 

έγκειται μόνο στην πληθώρα γνώσεών τους για την επίλυση προβλημάτων, αλλά στη 

μεγαλύτερη μεταδοτικότητα των πληροφοριών και τον αποδοτικότερο τρόπο διδασκαλίας. 

Αυτό συμβαίνει διότι παρέχουν περισσότερες πιθανότητες στα μικρά παιδιά μεγαλύτερης 

αλληλεπίδρασης αλλά και συνεργατικής επίλυσης των προβλημάτων. Οι ενήλικοι είναι 

περισσότερο πιθανό να υπογραμμίσουν τους στόχους της άσκησης, να συζητήσουν 

στρατηγικές επίτευξης των στόχων με τους μαθητές και να εμπλέξουν τους μαθητευόμενους 

στην λήψη αποφάσεων. Αντιθέτως, όταν τα παιδιά ηλικίας πέντε έως εννιά βοηθούν τους 

συνομηλίκους τους στην επίλυση μιας άσκησης, βασίζονται περισσότερο στην απλή υπόδειξη 

της λύσης  χωρίς περαιτέρω επεξήγηση.  Ωστόσο, δεν υποτιμάται η σημασία της συνεργασίας 

των συνομηλίκων στην επίλυση προβλημάτων, καθώς έχει να προσφέρει με την σειρά της 

πολλά  πλεονεκτήματα. Μπορεί να κινητοποιήσει το παιδί να προσπαθήσει να λύσει 

δύσκολες ασκήσεις, παρέχει ευκαιρίες προς μίμηση και εκμάθηση δεξιοτήτων, καθώς και  

συμμετοχή σε εποικοδομητικές συζητήσεις (Siegler, 1998).  

Αλλά η συνεργασία συνομήλικων έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα στη μάθηση? Μερικές 

έρευνες έχουν  δείξει ότι συνεργατική επίλυση προβλημάτων με συνομηλίκους παράγει 

μεγαλύτερη μάθηση από την επίλυση προβλημάτων που γίνεται εξατομικευμένα. Ακόμη, 

άλλες έρευνες έχουν υποδείξει πως εξαρτάται από τις οδηγίες της άσκησης και την φύση της 

αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα παιδιά. Η αποτελεσματικότητα της συνεργασίας ποικίλει 

ανάλογα με την ηλικία των παιδιών,  την δυσκολία του έργου και το πολιτισμικό υπόβαθρο 

(Light & Littleton, 1999). 

Καταρχήν, δεδομένου ότι τα αποτελέσματα της συνεργασίας ποικίλουν ανάλογα με την 

ηλικία, η ικανότητα του παιδιού να συνεργαστεί αποδοτικά με τους συνομήλικους είναι 

σχετικά το τελευταίο επίτευγμα. Ακόμη και τα πεντάχρονα, ανταγωνίζονται αυτούς που 

επιλύουν τα προβλήματα σε πολλές περιπτώσεις και με δυσκολία εργάζονται με άλλους για 

να επιλύσουν ακόμη και τα πιο εύκολα προβλήματα. Διακρίνονται για την περιορισμένη 

ικανότητά τους να αγνοούν περισπασμούς και να συντονίζουν την προσοχή τους (Light & 

Littleton, 1999). 

 Η συχνή συνεργασία κατά την προσχολική ηλικία είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τα μικρά 

παιδιά. Τα νήπια πριν την ηλικία των δύο, μπορούν να συντονίζουν τις πράξεις τους και τους 

στόχους τους με τον άλλον συνομήλικο σε ένα μόνο στοιχειώδες επίπεδο σποραδικά. Η 

επιτυχημένη αλληλεπίδραση εξαρτάται από την υποστηρικτική παρουσία του ενηλίκου που 

διευκολύνει την επικοινωνία ανάμεσα στα παιδιά ή ένα έργο που απαιτεί συνεργασία που 

προσφέρει πολλές ενδείξεις ή επιδέχεται πολλές λύσεις όπως το συμβολικό παιχνίδι. Όσο 

διαρκεί το παιχνίδι, επινοούν σενάρια, διαπραγματεύονται, συντονίζουν σύνθετους ρόλους 

και περιστασιακά συμβιβάζονται. Η ικανότητα συνεργασίας για επίλυση προβλημάτων είναι 

περιορισμένη. Συχνή είναι η μη εξήγηση των απόψεων τους, η μη επανόρθωση των 

αποτυχιών τους και η εμπιστοσύνη σε μονομερείς ανταγωνιστικές στρατηγικές λύσεις όπως η 

παρεμπόδιση, η επιμονή και ο συνεχής επαναπροσδιορισμός των στόχων (Forman & Cazden, 

1999). Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: ο έμπειρος συνομήλικος προσπαθεί να 

βοηθήσει το αρχάριο νήπιο να επιτελέσει το έργο. Όταν το δεύτερο μιμηθεί και αυξήσει τις 

δεξιότητες του, ζητά επαναπροσδιορισμό των ρόλων. Ο αρχάριος επιμένει συνεχώς για 

συμβιβασμό. Ο έμπειρος αντιστέκεται, καθώς αυτή η οπισθοχώρηση του θεωρείται από τον 

ίδιο ως παράδοση της δύναμής του με αποτέλεσμα την αποδιοργάνωση (Azmitia, 1999). Κάτι 

παρόμοιο συμβαίνει και στην περίπτωση φιλίας του αρχάριου-έμπειρου νηπίου. Το αρχάριο 

νήπιο θέτει ως κίνητρο, για την επαναδιαπραγμάτευση των ρόλων, την φιλία τους, με 
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αποτέλεσμα ο έμπειρος να δεχτεί και σε μικρό χρονικό διάστημα να επανακτήσει τον έλεγχο 

του έργου (Prinstein & Dodge, 2008).  

Στην παιδική ηλικία το έμπειρο παιδί είναι δεκτικότερο στην ανάπτυξη του ρόλου του 

αρχάριου, ενώ το τελευταίο έχει αυξημένη αντίληψη και ικανότητα. Σ’ αυτή την ηλικία, η 

επανόρθωση της συνεργασίας, η ανάγκη για δικαιολόγηση των θέσεών τους και ο μειωμένος 

εγωκεντρισμός βοηθούν περισσότερο στην συνεργασία. Τέλος, στην εφηβική ηλικία, ο 

αρχάριος είναι πιο δεκτικός και συμβιβαστικός από όλες τις αναπτυξιακές φάσεις. Στα 

πλαίσια φιλίας του αρχάριου και του έμπειρου, η πρόθυμη συνεργασία τους οδηγεί στην 

αποτελεσματικότερη προσπάθεια επίλυσης και επανόρθωσης του έργου ενώ στη περίπτωση 

που οι έφηβοι είναι απλά γνωστοί, είναι πολύ πιθανό να χρησιμοποιήσουν μονομερείς 

στρατηγικές διαπραγμάτευσης που να οδηγήσει σε συγκρούσεις και τελικά στην διάλυση της 

συνεργασίας (Azmitia, 1999). 

Η δυσκολία του έργου επηρεάζει επίσης τα αποτελέσματα της συνεργασίας. Στις εργασίες 

που είτε είναι ήδη κατανοητές από έναν από τους συνεργάτες είτε αναμενόμενο να 

κατακτηθούν σύντομα, η συνεργασία τείνει να προωθήσει την επιτυχημένη επίλυση του 

προβλήματος και την μάθηση. Στα έργα που κανένας δεν καταλαβαίνει και είναι πέρα από 

την υπάρχουσα γνώση, η συνεργασία συχνά παράγει παλινδρόμηση ή καμία βελτίωση στην 

κατανόηση. Στα εύκολα έργα, τα παιδιά που απαντούν σωστά, τείνουν να έχουν περισσότερη 

εμπιστοσύνη να συνεχίσουν την πρωτοβουλία τους από τα παιδιά που απαντούν λανθασμένα. 

Αυτό ίσως ενθαρρύνει τον συνεργαζόμενο που απαντάει λάθος να ακολουθήσει το 

παράδειγμα. Αντίθετα, στα δύσκολα έργα, τα παιδιά των οποίων η συλλογιστική είναι 

λιγότερο προχωρημένη, τείνουν να έχουν περισσότερη αυτοπεποίθηση επειδή αποτυγχάνουν 

να συνειδητοποιήσουν το εύλογο εναλλακτικών λύσεων (Siegler, 1998). 

Όσον αφορά το πολιτισμικό υπόβαθρο του παιδιού, είναι ένας ακόμη παράγοντας που 

καθορίζει την αλληλεπίδραση συνομηλίκων. Κάθε κουλτούρα παρέχει στα παιδιά εργαλεία 

νοητικής προσαρμογής, τα οποία τους επιτρέπουν να προσαρμόσουν κατάλληλα τις βασικές 

νοητικές λειτουργίες τους. έτσι, τα παιδιά στις δυτικές κοινωνίες μπορούν να μάθουν να 

θυμούνται καλύτερα σημειώνοντας αυτά που πρέπει να θυμηθούν, ενώ οι συνομήλικοί τους 

στις αναλφάβητες κοινωνίες μπορεί να έχουν μάθει άλλες στρατηγικές μνήμης. Ωστόσο, ο 

Vygotsky υποστήριζε ότι η ανθρώπινη γνωστική λειτουργία, ακόμη και όταν αποκτάται σε 

πλήρη απομόνωση, είναι εγγενώς κοινωνικοπολιτισμική, επειδή επηρεάζεται από τις αξίες 

που μεταδίδονται στα άτομα  και διαφοροποιούνται από πολιτισμό σε πολιτισμό (Prinstein & 

Dodge, 2008).  

   

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα παιδιά λοιπόν δεν μαθαίνουν πάντα περισσότερα, όταν δρούν ως μοναχικοί εξερευνητές, 

που επιζητούν να κάνουν μόνοι τους νέα ανακαλύψεις, όπως υπέθετε ο Piaget. Πολλές φορές 

η ανάπτυξη των εννοιών προκύπτει ευκολότερα από τις συναλλαγές των παιδιών με άλλους 

ανθρώπους, ειδικά με έμπειρους ανθρώπους που τους παρέχουν ακριβώς την ποσότητα 

καθοδήγησης και ενθάρρυνσης που χρειάζονται. Οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να είναι γονείς, 

δάσκαλοι ή συνομήλικοι και η αποτελεσματικότητα των ατόμων αυτών θα διαφέρει ανάλογα 

με τις δεξιότητές τους κατά την σταδιακή εισαγωγή τους και την εργασία τους μέσα στα 

πλαίσια της Ζώνης  Επικείμενης Ανάπτυξης. 
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Ακόμη και αν οι συνεργασίες συνομηλίκων συναντούν εμπόδια (όπως την ηλικία, την 

εμπειρία, το πολιτισμικό υπόβαθρο, την δυσκολία των προβλημάτων), μπορούν να επιτύχουν 

όταν οι συνεργάτες εστιάζουν και αναλύουν ενεργά ο ένας τον συλλογισμό του άλλου.   
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΧΤΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ» 

 

Χρυσούλα Ζιώγα 

  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το χθες δεν είναι τόσο μακριά από το σήμερα έστω και αν έχουν μεσολαβήσει αιώνες. Οικοδομικά 

συγκροτήματα του παρελθόντος όπως η Αρχαία Αγορά της Θεσσαλονίκης και το Ανακτορικό συγκρότημα του 

Γαλέριου, τα οποία δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια των ρωμαϊκών χρόνων, δεσπόζουν ακόμα και σήμερα 

στον πολεοδομικό ιστό της σύγχρονης πόλης. Στο παρακάτω κείμενο παρουσιάζονται μια σειρά δράσεων, οι 
οποίες έχουν ως στόχο, να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τις αλληλεπιδράσεις και την καθημερινή συνομιλία, 

που αναπτύσσεται ανάμεσα στα κατάλοιπα του παρελθόντος και στη σύγχρονη ζωή. Το πρόγραμμα απευθύνεται 

σε μαθητές του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου. Σκοπός του είναι να γνωρίσουν τα παιδιά τα 

λειτουργικά στοιχεία της παλιάς πόλης, τα οποία επιβιώνουν και εντάσσονται στη σύγχρονη, ικανοποιώντας τις 

ανάγκες των σημερινών κατοίκων και να προβληματιστούν για την μελλοντική τους χρήση.Τα στοιχεία αυτά 

έχουν εγγραφεί στον τόπο και στην μνήμη των ανθρώπων, η διαφύλαξη τους και η μεταλαμπάδευσή τους στις 

επόμενες γενιές συνάγουν με τους στόχους της αειφορικής εκπαίδευσης. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Θεσσαλονίκη, οικοδομικά συγκροτήματα παρελθόντος, σύγχρονη πόλη, αειφορική διαχείριση,  πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση. 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο άρθρο που ακολουθεί παρουσιάζονται μια σειρά από δράσεις που μπορούν να 

πραγματοποιηθούν με μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε μνημεία της Θεσ/κης. Στόχος 

είναι η αναζήτηση, ο εντοπισμός της ιστορικής συνέχειας ανάμεσα στο χθες και στο σήμερα, 

μέσα από την αειφορική διαχείριση των μνημείων, ώστε να τα παραδώσουμε στους 

αυριανούς πολίτες.  

Σκοπός τους προγράμματος είναι, να αντιληφθούν οι μαθητές, ότι στο χώρο στον οποίο 

σήμερα υπάρχουν ερείπια ζούσαν κάποτε άνθρωποι σαν εμάς με τα ίδια χαρακτηριστικά, 

ανάλογες ανάγκες και συνήθειες, που τις υλοποιούσαν με διαφορετικό τρόπο, 

προσαρμοσμένο στα κοινωνικά και πολιτισμικά δεδομένα της εποχής (Δημητριάδου, 

2005:146). 

Θα προσεγγίσουμε, μέσα από μια διαχρονική οπτική, μνημεία τα οποία οικοδομήθηκαν στην 

πόλη, κατά την ρωμαιοκρατία. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη με συνεχή κατοίκηση και 

παρουσία στα ελληνιστικά, στα ρωμαϊκά, στα βυζαντινά, αλλά και στα νεότερα χρόνια. Όλες 

αυτές οι περίοδοι είναι «ισάξιες» και μπορούν εξίσου να αξιοποιηθούν παιδαγωγικά και να 

προσεγγιστούν από τους μαθητές. Η περίοδος της Ρωμαιοκρατίας στην Θεσσαλονίκη 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί κατά την διάρκεια της συγχωνεύτηκαν δυο 

πολιτισμοί με έντονη παρουσία στον τότε κόσμο σε πολιτικό, πολιτιστικό και σε 

καλλιτεχνικό επίπεδο. 

Καταλυτικό ρόλο για την επιλογή της συγκεκριμένης περιόδου έπαιξε η ύπαρξη των 

οικοδομημάτων, τα οποία δημιουργήθηκαν τότε μέσα στον πολεοδομικό ιστό της σημερινής 
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Θεσσαλονίκης. Η επιβλητική τους παρουσία στην καρδιά της πόλης και το εμβληματικό 

μέγεθος τους μπορούν, να κεντρίσουν την περιέργεια και το ενδιαφέρον των ενηλίκων και 

των παιδιών. Οι σημερινοί κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες  έχουν τη δυνατότητα, να 

γνωρίσουν το παρελθόν μέσα από την επαφή με το άμεσο περιβάλλον τους και να κάνουν 

σύγκριση ανάμεσα στην παλιά και την σύγχρονη πόλη. Η ανασκαφή ολόκληρων 

αρχιτεκτονικών συνόλων, όπως για παράδειγμα η Αρχαία Αγορά και το Ανακτορικό 

Συγκρότημα του Γαλερίου, τα υλικά κατασκευής τους και η υψομετρική διαφορά, που 

παρουσιάζουν από το επίπεδο της σύγχρονης πόλης, επιτρέπει την αναφορά στις επιχώσεις, 

τονίζοντας παράλληλα τις αλλαγές, που έγιναν στη Θεσσαλονίκη με το πέρασμα των χρόνων.  

Οι χώροι αυτοί εξακολουθούν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην καθημερινή ζωή της 

σημερινής πόλης. Είναι τόποι συνάντησης και πόλος έλξης για κατοίκους και τουρίστες. Οι 

αναστηλωτικές εργασίες που έγιναν τα τελευταία χρόνια έκαναν αρκετούς από αυτούς τους 

(Ρωμαϊκή Αγορά, Ανάκτορο Γαλέριου) προσβάσιμους και προσιτούς ακόμα και από τα 

παιδιά. Η οργάνωση και η διαμόρφωση τους εξασφαλίζει την ασφαλή περιήγηση των παιδιών 

στο εσωτερικό τους  και δίνει περισσότερες δυνατότητες για κίνηση, αφού υπάρχει ελεύθερος 

χώρος.  

Οι παραπάνω λόγοι μας οδήγησαν, να επιλέξουμε και να προσεγγίσουμε με μαθητές, που 

φοιτούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση δυο αρχιτεκτονικά συγκροτήματα αυτής της 

περιόδου, την αρχαία Αρχαία Αγορά και την Ροτόντα. 

Πριν την παρουσίαση του προγράμματος είναι αναγκαίο να δοθούν εν συντομία κάποιες 

πληροφορίες για την Θεσσαλονίκη των ρωμαϊκών χρόνων και για τους χώρους, που θα 

παρουσιαστούν το πλαίσιο του. 

 

Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΧΤΕΣ: ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

Η Θεσσαλονίκη ιδρύθηκε από τον Κάσσανδρο, τον διάδοχο του Μ. Αλεξάνδρου το 316/15 

πχ. Ο Κάσσανδρος για πολιτικούς λόγους έδωσε στην καινούργια πόλη το όνομα της 

γυναίκας του, της ετεροθαλούς αδελφής του Μ. Αλεξάνδρου, της Θεσσαλονίκης. Στα χρόνια 

που ακολούθησαν η πόλη αναπτύχθηκε με γοργούς ρυθμούς. Η θέση της Θεσσαλονίκης αλλά 

και του Μακεδονικού βασιλείου γενικότερα, ο πλούτος και ο ρόλος, που διαδραμάτιζε στην 

περιοχή, προκάλεσαν το ενδιαφέρον των Ρωμαίων.  

Μετά από την διεξαγωγή τριών Μακεδονικών Πολέμων, ο τελευταίος από τους οποίους 

έληξε το 168π.Χ. με την ήττα του Μακεδόνα βασιλιά Περσέα, η Θεσσαλονίκη και το 

Μακεδονικό βασίλειο βρέθηκαν υπό την κυριαρχία των Ρωμαίων. Την περίοδο αυτή 

εκδηλώθηκε μια τάση να ενταχθεί η πόλη στις δομές της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, 

προσπαθώντας παράλληλα να διατηρήσει την εθνογλωσσική της ταυτότητα. Οι 

Θεσσαλονικείς ήταν Ρωμαίοι πολίτες, που εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούν την ελληνική 

γλώσσα, να κρατούν τις τοπικές λατρείες και παραδόσεις, να ονομάζουν πρόσωπα, αλλά και 

δήμους με ονόματα που συνδέονταν με την ελληνική Μυθολογία, να συμμετέχουν στο 

Πανελλήνιο και να λατρεύουν τον Μ. Αλέξανδρο. Η πόλη όμως εξακολουθούσε να είναι 

κάτω από την κυριαρχία των Ρωμαίων. Η υποταγή της σε αυτούς εκφράστηκε με τη 

δημιουργία ναών για την λατρεία της Ρώμης, του αυτοκράτορα και των Ρωμαίων ευεργετών, 

με την τέλεση αγώνων προς τιμήν τους, καθώς και με την ανέγερση μνημείων και ανδριάντων 

για αυτούς σε διάφορα σημεία της. Την περίοδο αυτή η Θεσσαλονίκη επεκτάθηκε, 

εξωραΐστηκε και καλλωπίστηκε με την δημιουργία νέων αρχιτεκτονικών συγκροτημάτων 

όπως η Αρχαία Αγορά και το Ανακτορικό Συγκρότημα του Γαλέριου. 
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ – ΡΟΤΟΝΤΑ 

Σύμφωνα με τον M. Vickers την περίοδο που χτίστηκε η Θεσσαλονίκη συνηθίζονταν οι 

πόλεις να έχουν δυο Αγορές. Η μια από αυτές αποτελούσε το διοικητικό και κοινωνικό τους 

κέντρο και η άλλη ήταν αγορά προϊόντων. Η Αγορά προϊόντων στην Θεσσαλονίκη βρισκόταν 

κοντά στο λιμάνι, ενώ το κέντρο της πολιτικής και κοινωνικής ζωής της πόλης ήταν στην 

περιοχή που είναι γνωστή ως Αρχαία ή Ρωμαϊκή Αγορά (Vickers, 1985:493). Η Αγορά που 

βρίσκεται ανάμεσα στην οδό Εγνατία και την οδό Αγ. Δημητρίου, στο ύψος της πλατείας 

Αριστοτέλους, στο κέντρο της σημερινής Θεσσαλονίκης είναι μια Αγορά, που είχε φτιαχτεί 

από τους Έλληνες κατοίκους της πόλης, και ανοικοδομήθηκε κατά την διάρκεια της 

ρωμαιοκρατίας (Αδάμ-Βελένη, 2001:34). 

Η πλατεία Αριστοτέλους σήμερα είναι το επίκεντρο της ζωής της σύγχρονης πόλης. Οι 

μαθητές καλούνται να ταξιδέψουν με τη μηχανή του χρόνου και να αναλογιστούν τι ρόλο 

διαδραμάτιζε ο ίδιος χώρος στη ζωή της πόλης τους προηγούμενους αιώνες.  

Η πρώτη φάση του προγράμματος θα γίνει στο σχολείο. Κατά την διάρκεια της θα γίνει η 

πρώτη επαφή και θα δημιουργηθούν κίνητρα για την επίσκεψη στον χώρο. Οι μαθητές θα 

αναζητήσουν και θα συγκεντρώσουν φωτογραφικό υλικό και πληροφορίες στα βιβλία, σε 

χάρτες, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, κ.α. για κάποια από τα σημερινά χαρακτηριστικά του 

τμήματος της πλατείας Αριστοτέλους, που βρίσκεται πάνω από την οδό Εγνατία. Τα στοιχεία 

αυτά μπορεί να αφορούν το όνομα της πλατείας, τα ονόματα των γύρω δρόμων, τα κτίρια που 

υπάρχουν γύρω της (καταστήματα, Παναγία Χαλκέων), τις λειτουργίες που γίνονται σε αυτ 

για την Αρχαία Αγορά και το κτίριο του τουρκικού λουτρού. Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος 

θα ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική σε αυτή την φάση. Οι μαθητές μπορούν να χωριστούν σε 

ομάδες ή κάθε μια από τις οποίες θα αναλάβει, να συγκεντρώσει και να παρουσιάσει 

πληροφορίες για ένα από τα παραπάνω στοιχεία.  

Η δεύτερη φάση του προγράμματος περιλαμβάνει την επίσκεψη στον πεδίο. Κατά την 

διάρκεια της κάθε ομάδα εντοπίζει στο χώρο το αντικείμενο που είχε αναλάβει να μελετήσει 

και παρουσιάζει τα ευρήματα της. Έτσι για παράδειγμα η ομάδα που είχε αναλάβει να 

μελετήσει τους δρόμους μπορεί να παρουσιάσει τα παρακάτω στοιχεία που παραμένουν ίδια 

παρά το πέρασμα των χρόνων. Η σημερινή οδός Εγνατία, έχει το ίδιο όνομα με την 

στρατιωτική οδό των ρωμαϊκών χρόνων. Στην ίδια περιοχή κατά την ρωμαιοκρατία υπήρχε 

ένας από τους κεντρικούς οδικούς άξονες η Via Regia, η οποία ονομάστηκε Λεωφόρος κατά 

την Βυζαντινή εποχή και «φαρδύς» ή «ο μεγάλος δρόμος του Βαρδάρη», κατά την διάρκεια 

της Τουρκοκρατίας. Ο δρόμος ονομάστηκε «Εγνατία» μετά την πυρκαγιά του 1917, με το 

όνομα αυτό αποκαλείται άλλωστε και στη σημερινή εποχή (Μαρκή,1983:15 και 

Makaronas,1985:397) Κοντά στην σημερινή οδό Χαλκέων, στην δυτική πλευρά της πλατείας 

υπάρχουν καταστήματα με χάλκινα είδη. Στη ρωμαϊκή εποχή στην ίδια περίπου περιοχή ήταν 

η Χαλκευτική στοά της Αρχαίας Αγοράς, όπου γίνονταν επεξεργασία και εμπορία χάλκινων 

ειδών. Σήμερα η εκκλησία της Παναγίας Χαλκέων δεσπόζει με την επιβλητική αλλά και 

διακριτική ταυτόχρονα παρουσία της. Όμως όπως θα έχουν βρει οι μαθητές, που είχαν 

αναλάβει να συγκεντρώσουν στοιχεία για αυτή, η εκκλησία χτίστηκε τον 11
ο
 αι. μ.Χ. και 

διατηρείται μέχρι και σήμερα (Μαυροπούλου-Τσιούμη, 1992:104-110
.
 Γκιολές,1992:100-

102). 
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Η Αρχαία Αγορά στη βόρεια πλευρά της πλατείας  

είναι ο επόμενος σταθμός της επίσκεψης μας. Η 

ομάδα που θα αναζητούσε πληροφορίες για την 

περιοχή αυτή, θα παρουσιάσει τα στοιχεία που 

ανακάλυψε. Τα υπόλοιπα μπορεί να παρουσιαστούν  

από τον εκπαιδευτικό. Για να σημαντικό τμήμα της 

ρωμαιοκρατίας η Αρχαία Αγορά λειτουργούσε ως το 

πολιτικό - διοικητικό κέντρο, ήταν ο χώρος 

συγκέντρωσης των πολιτών. Στην περιοχή σώζεται  

μέχρι τις μέρες μας μια ορθογώνια πλακοστρωμένη 

πλατεία. Γύρω από αυτήν οργανώνονταν το 

συγκρότημα της Αγοράς σε σχήμα Πι. Στην ίδια 

περιοχή διατηρούνται τα κατάλοιπα και άλλων 

δημοσίων χώρων και κτιρίων.
 
Ένα από αυτά είναι το 

Αρχείο Εγγράφων, όπου συγκεντρώνονταν τα 

ληξιαρχικά στοιχεία, τα οποία αφορούσαν τις  

οικογένειες της πόλης. Σε κοντινή απόσταση η 

αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως το 

Νομισματοκοπείο, μέσα στο οποίο βρέθηκαν κλίβανοι 

και πήλινες μήτρες, οι οποίες χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή χάλκινων νομισμάτων. 

Στην ανατολική πλευρά της Αγοράς βρίσκεται το Βουλευτήριο.
 
 Ήταν ο χώρος στον οποίο 

λαμβάνονταν σημαντικές αποφάσεις για την ζωή της πόλης. Το ίδιο κτίριο από το τέλος του 

2
ου

 αι.μ.Χ. λειτούργησε και ως Ωδείο. H σκηνή,
 
το προσκήνιο, η ορχήστρα

 
και το μεγαλύτερο 

μέρος του κοίλου (του ημικυκλικού χώρου στον οποίο υπήρχαν τα καθίσματα των θεατών) 

και οι είσοδοι που οδηγούσαν στο εσωτερικό του είναι τμήματα του Ωδείου, τα οποία 

διατηρούνται μέχρι σήμερα
 
(Αδάμ-Βελένη, 1981:5). Ένα άλλο οικοδόμημα, το οποίο 

φαίνεται ότι είχε δημόσια χρήση εξαιτίας της διαμόρφωσης του, ταυτίστηκε με την 

Βιβλιοθήκη της Αγοράς.  

Στην νοτιοδυτική πλευρά της πλατείας είναι 

εμφανή τα υπολείμματα ενός αρχαίου Βαλανείου. 

Έχουν αποκαλυφτεί τμήματα μιας κυκλικής 

αίθουσας, που λειτουργούσε ως χώρος 

εφίδρωσης, μιας ορθογώνιας, ένας θερμαντικός 

κλίβανος που παροχέτευε ζεστό νερό σε πισίνα  

θερμού λουτρού, τμήμα της οποίας έχει βρεθεί, 

καθώς και μια πισίνα ψυχρού λουτρού.  

Ο χώρος ήταν στεγασμένος με θόλο, στον οποίο 

υπήρχε οπαίο άνοιγμα από όπου έφευγαν οι υδρατμοί. Η χρήση της περιοχής ως χώρου 

υγιεινής και καθαριότητας είχε καθιερωθεί στη συνείδηση των ανθρώπων και 

χρησιμοποιούταν για αυτό το σκοπό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτσι το Βαλανείο έδωσε 

την θέση του στο τουρκικό Λουτρό Μπέη Χαμάμ, τα Λουτρά Παράδεισος, όπως είναι γνωστό, 

που βρίσκεται στη γωνία των οδών Εγνατίας και Αριστοτέλους. Το χαμάμ λειτουργούσε 

μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1960. Σήμερα κοντά του βρίσκεται ένα σύγχρονο ξενοδοχείο 

με εγκαταστάσεις για σπα. 

Είναι ξεκάθαρο ότι στην περιοχή της Αρχαίας Αγοράς, τμήμα της οποίας βρίσκεται στην 

σημερινή πλατεία Αριστοτέλους η Ιστορία και η καθημερινή ζωή εξακολουθούν να 

Εικόνα  1.  Τοπογραφικό διάγραμμα 
της Αρχαίας Αγοράς Θεσσαλονίκης 

Εικόνα 2. Το Βαλανείο της Αρχαίας 
Αγοράς 
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συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο συνεχίζοντας τις λειτουργίες που ο χρόνος καθιέρωσε και ο 

χώρος δέχθηκε, παίρνοντας τη μορφή που οι λειτουργίες του επέβαλαν (Ζήβας,1997:52).  

Φαίνεται λοιπόν ότι κάποια στοιχεία έχουν εγγραφεί στον τόπο και στην μνήμη των 

ανθρώπων και επιβιώνουν για χιλιετίες. Η διαχρονική προσέγγιση ενός θέματος ή ενός χώρου 

στη συγκεκριμένη περίπτωση δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να εισχωρήσουν και να 

εμβαθύνουν σε αυτό και δεν τα περιορίζει σε μια απλή επαφή με τα υλικά κατάλοιπα του 

παρελθόντος (Ζιώγα, 2009:196). Τα στοιχεία διαχρονικότητας είναι έντονα και ευδιάκριτα 

στον χώρο που μελετήσαμε τόσο στα ονόματα των δρόμων και των αρχιτεκτονημάτων, που 

βρίσκονται εκεί όσο και στην χρήση τους. Οι μαθητές μπορούν να τα εντοπιστούν και να τα 

προσεγγίσουν με βιωματικό τρόπο προσαρμοσμένο στην ηλικία τους. Με αυτόν τον τρόπο οι 

αρχαιολογικοί χώροι αποκτούν άλλη διάσταση και δεν είναι απλά μαυσωλεία τέχνης αλλά 

αποτελούν την καλύτερη πηγή πληροφοριών και γνώσης. Κατά την διάρκεια της επίσκεψης 

τους τα παιδιά, εκτός από την παρουσίαση των στοιχείων που βρήκαν κατά την διάρκεια της 

έρευνας τους στο σχολείο μπορούν να εμπλακούν σε μια σειρά από δράσεις όπως:  

Αφηγήσεις παραμυθιών και μύθων, με στόχο την συναισθηματική ταύτιση των ακροατών. 

Ένας τέτοιος μύθος που συνδέεται με την περιοχή είναι οι Μαγεμένες ή Είδωλα, ή Las 

Incantadas στα ισπανοεβραϊκά. Το μνημείο αποτελείται από τέσσερις πεσσούς, που 

κοσμούνταν στις δύο κύριες όψεις τους με οκτώ ανάγλυφες μυθολογικές μορφές. Στην 

εσωτερική πλευρά εικονίζονταν μια Μαινάδα, ο Διόνυσος, η Αριάδνη και η Λήδα με τον 

κύκνο-Δία, ενώ στην εξωτερική, η Νίκη, η Αύρα, ένας Διόσκουρος και η αρπαγή του 

Γανυμήδη. Οι πεσσοί, σύμφωνα με τον μύθο, ανήκαν σε μια στοά που συνέδεε το παλάτι του 

Μ. Αλεξάνδρου με ένα άλλο, στο οποίο διέμενε ο φιλοξενούμενός του βασιλιάς της Θράκης 

με την συνοδεία του. Η βασίλισσα της Θράκης ενέδωσε στη γοητεία του Μ. Αλεξάνδρου κι 

εκείνος τις νύχτες την επισκεπτόταν κρυφά περνώντας από αυτή τη στοά. Ο άντρας της το 

έμαθε και ζήτησε να κάνουν μάγια στη στοά. Ο Αλέξανδρος εκείνη τη νύχτα δεν βγήκε. Η 

βασίλισσα, ανήσυχη για την καθυστέρησή του, πήγε με την ακολουθία της στη στοά να τον 

περιμένει και, χτυπημένη από τα μάγια, μαρμάρωσε, όπως μαρμάρωσε αμέσως μετά κι ο 

άντρας της, που πήγε κι αυτός εκεί για να δει αν τα μάγια είχαν αποδώσει. 

Θεατροπαιδαγωγικές δράσεις και παιχνίδια ρόλων με στόχο όχι την πιστή αναπαράσταση, 

αλλά την εμψύχωση των χώρων και των αντικειμένων και την αναζήτηση διαφορών ανάμεσα 

στο χθες και το σήμερα. Μια τέτοια δράση θα μπορούσε να έχει ως πιθανό σενάριο την 

διεξαγωγή Θεατρικών ή Μουσικών αγώνων στο Ωδείο. Κάποια παιδιά μπορεί να είναι οι 

ηθοποιοί ή μουσικοί-τραγουδιστές κάποιοι άλλα οι κριτές. Κατά την διάρκεια των δράσεων 

μπορούν να συζητηθούν και να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα όπως: Είχαν καμαρίνια στα 

αρχαία χρόνια; Σε ποιες θέσεις θα κάθονταν το κοινό; Πώς αποφάσιζαν ποιος θα ήταν ο 

νικητής; Ένα άλλο σενάριο με την ίδια φιλοσοφία θα μπορούσε να είναι και το ακόλουθο: 

Ένας πελάτης του ξενοδοχείου είχε ένα ατύχημα στο Λουτρό. Χτύπησε το κεφάλι του και 

όσο είναι αναίσθητος «μεταφέρεται» στην ρωμαϊκή Θεσσαλονίκη. Πού θα πάει για να κάνει 

το μπάνιο του; Τί θα χρειαστεί; Ποιούς θα συναντήσει; Τί θα συζητούσαν άραγε οι αρχαίοι 

κάτοικοι της Θεσσαλονίκης που τριγύριζαν στα πλακόστρωτα της; Οι δράσεις που θα 

αναπτύξουν τα παιδιά στα πλαίσια του θεατρικού παιχνιδιού βοηθούν στη βιωματική 

προσέγγιση του χώρου, αλλά δεν είναι αυτοσκοπός, εξυπηρετούν απλά την αρχική 

στοχοθεσία. 

Εικαστικά και κατασκευές, οι οποίες θα γίνουν κατά την διάρκεια της επίσκεψης, έτσι ώστε οι 

προηγούμενες εμπειρίες, που πιθανόν είχαν τα παιδιά και οι καινούργιες που απέκτησαν να 

μετουσιωθούν σε πράξη. Οι μαθητές σε ομάδες είτε ατομικά μπορούν να ζωγραφίσουν, να 

κάνουν κολάζ, ή χάρτες με θέματα σχετικά με την περιοχή που επισκέφτηκαν και μελέτησαν.  
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Παιχνίδι θησαυρού, κατά την εξέλιξη του οι συμμετέχοντες χρησιμοποιώντας χάρτη της 

περιοχής σταματάνε σε επιλεγμένα σημεία, απαντάνε σε ερωτήσεις, λύνουν αινίγματα ώστε 

να οδηγηθούν στο τέλος στο θησαυρό. Δραστηριότητες με επιλεγμένες διαδρομές και στάσεις 

σε συγκεκριμένα σημεία του αρχαιολογικού χώρου είναι κοινό χαρακτηριστικό 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων τέτοιου είδους  (Ζιώγα, 2009, 174). 

Η τελική φάση του προγράμματος θα γίνει στο σχολείο. Εκεί οι ομάδες θα παρουσιάσουν τα 

αποτελέσματα των ερευνών τους έτσι όπως εμπλουτίστηκαν μετά την επίσκεψη τους στο 

χώρο και μπορούν να γίνουν δραστηριότητες όπως η συγγραφή ενός κείμενου για το πώς 

φαντάζονται την πλατεία Αριστοτέλους σε 50 χρόνια ή την κατασκευή μια μακέτας με στόχο 

την εμπέδωση των γνώσεων που απέκτησαν 

Στο παραπάνω πρόγραμμα είναι δυνατό να συμμετέχουν παιδιά του Νηπιαγωγείου και του 

Δημοτικού σχολείου. Τα νήπια, αλλά και τα παιδιά μικρότερης ηλικίας θα αναζητήσουν μόνο 

ένα στοιχείο πχ. τα ονόματα των δρόμων ή τα καταστήματα. Επίσης μπορούν να 

ζωγραφίσουν, να εμπλακούν σε προγραφικές – προαναγνωστικές δραστηριότητες όπως 

παρατήρηση και αντιγραφή των επιγραφών με τα ονόματα των δρόμων ή των καταστημάτων 

και σε παιχνίδια ρόλων. Αναφορικά με την σχολική ύλη το θέμα μπορεί να συνδυαστεί με τα 

μαθήματα της Ευέλικτης ζώνης, της Μελέτης Περιβάλλοντος, της Ιστορίας και της Τοπικής 

Ιστορίας.  

Μια ακόμη περιοχή που είναι πόλος έλξης και σημείο αναφοράς για την σύγχρονη πόλη είναι 

η Ροτόντα. Πρόκειται για περίκεντρο ρωμαϊκό οικοδόμημα που χτίστηκε κατά την διάρκεια 

της Τετραρχίας, όταν η εξουσία μοιράζονταν στους 4 Τετράρχες. Οι δυο ανώτεροι ηγεμόνες 

είχαν τον τίτλο του Αυγούστου, ενώ οι άλλοι δυο τον τίτλο του Καίσαρα. Ο Διοκλητιανός με 

Καίσαρα τον Γαλέριο ασκούσε την διακυβέρνηση στο ανατολικό τμήμα της αυτοκρατορίας, 

ενώ ο Μαξιμιανός με τον Κωνστάντιο στο δυτικό.  

Ο Καίσαρας Γαλέριος είχε επιλέξει ως πρωτεύουσα του την Θεσσαλονίκη και έκτισε στην 

πόλη ένα ανάκτορο, τμήμα του οποίου ήταν και η Ροτόντα. Στο εσωτερικό της 

σχηματίζονταν οκτώ κόγχες, που καλύπτονταν με ημικυλινδρικές καμάρες και ανάμεσα τους 

υπήρχαν και άλλες μικρότερες ορθογώνιες. Ένα οπαίο (άνοιγμα για εξαερισμό) βρισκόταν 

στο κλειδί του θόλου, έκλεισε όμως στη χριστιανική εποχή. Ακριβώς κάτω από αυτό, στο 

δάπεδο, είχε ανοιχτεί ένα βαθύ αποχετευτικό φρεάτιο, που σώζεται ως σήμερα στο κέντρο 

της κυκλικής αίθουσας. Το κτίριο στο εσωτερικό του ήταν διακοσμημένο με ορθομαρμάρωση
  

και με ψηφιδωτά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Ροτόντα ήταν χώρος λατρείας ή θεωρούνταν έτσι από την πρώτη στιγμή της κατασκευής 

της. Χρησιμοποιήθηκε για λατρευτικούς σκοπούς από διάφορες θρησκείες. Πολλές φορές στο 

παρελθόν χρησιμοποιούνταν οι ίδιοι χώροι τροποποιημένοι, ώστε να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις που προέκυπταν κάθε φορά. Αυτό είναι ποιο εύκολο από το να χτιστεί ένα 

οικοδόμημα από την αρχή. Επιπλέον λειτουργούσε σαν ένα είδος κάθαρσης και εξαγνισμού 

Εικόνα 3. Η Ροτόντα 
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του χώρου, έτσι πολλές παλαιοχριστιανικές εκκλησίες (Άγιος Δημήτριος, Αχειροποίητος) 

χτίστηκαν σε περιοχές όπου υπήρχαν αρχαία λουτρά.  

Η Ροτόντα ήταν ναός του Γαλεριανού συγκροτήματος στην ρωμαιοκρατία, λειτούργησε σαν 

Ναός των Ασωμάτων, μετά την επικράτηση του Χριστιανισμού, μετατράπηκε σε Τζαμί μετά 

την κατάκτηση της Θεσσαλονίκης από τους Τούρκους και πάλι σε εκκλησία μετά την 

απελευθέρωση. 

Η πρώτη φάση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στο σχολείο. Κατά την διάρκεια της 

οι μαθητές θα συγκεντρώσουν στοιχεία για το μνημείο ομαδικά ή ατομικά. Κατά την 

διάρκεια της επίσκεψης στο μνημείο, η οποία θα γίνει στην δεύτερη φάση, οι μαθητές θα 

παρουσιάσουν τα στοιχεία που ανακάλυψαν. Έπειτα θα κληθούν μέσα από συζήτηση και την 

συμπλήρωση φύλλων εργασίας να εντοπίσουν τα ρωμαϊκά «στοιχεία» του κτιρίου πχ είσοδος 

στη νότια πλευρά για να επικοινωνεί με ανάκτορο βάσεις που στηρίζονταν κίονες. Έπειτα θα 

αναγνωρίσουν, θα φωτογραφίσουν, θα ζωγραφίσουν στοιχεία που «πιστοποιούν ότι το κτίριο 

χρησιμοποιήθηκε ως λατρευτικός χώρος στα χριστιανικά χρόνια όπως είναι το ιερό, τα 

ψηφιδωτά και οι τοιχογραφίες αλλά και ως τζαμί (μιναρές, κρήνη, τάφος). Στο μνημείο 

υπάρχουν έκδηλα τα ίχνη δυο θρησκειών του Χριστιανισμού και του Μωαμεθανισμού. Με 

αφορμή την Ροτόντα μπορούμε να συζητήσουμε για τις διαφορές και τις ομοιότητες ανάμεσα 

στα λατρευτικά κτίρια των δυο θρησκειών  πχ. είναι και τα δυο στραμμένα προς την 

Ανατολή, η αναπαράσταση ανθρώπινων μορφών επιτρέπεται στο Χριστιανισμό, αλλά 

απαγορεύεται από τους Μωαμεθανισμό. Το άτομο που έκανε το «κήρυγμα» ή την ανάγνωση 

των ιερών βιβλίων βρισκόταν πάντα ψηλότερα από τους υπόλοιπους. θα γίνει αναφορά στον 

άμβωνα, που σήμερα δεν βρίσκεται εκεί και στον Μιναρέ. Στην συνέχεια θα κληθούν να 

εντοπίσουν τις φθορές που προκάλεσε ο ένας πολιτισμός στον άλλο και να απαντήσουν σε 

ερωτήσεις όπως: Γιατί δεν σώζεται άλλος Μιναρές στην πόλη; Σήμερα χρησιμοποιείται το 

μνημείο για θρησκευτικούς λόγους; Από πού προκύπτει αυτό; Αναπόφευκτα θα προκύψει ο 

προβληματισμός, για ποιο λόγο χρησιμοποιήθηκε ο ίδιος χώρος και δεν εγκαταλείφθηκε για 

να φτιάξουν καινούργιους.  

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές των τριών τελευταίων τάξεων του Δημοτικού και 

μπορεί να συνδεθεί με τα μαθήματα των Θρησκευτικών. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι τα μνημεία-αρχαιολογικοί χώροι να γίνουν διάφανοι 

και να αποκαλύψουν κάποια από τα μυστικά τους στα παιδιά. Η αντίληψη της πολιτιστικής 

και ιστορικής συνέχειας, των αλληλουχιών και των αλληλεξαρτήσεων, που υπάρχουν 

ανάμεσα στο χθες και το σήμερα, είναι το ζητούμενο. Μέσα από προγραμματισμένες δράσεις 

που εντάσσονται στην εκπαιδευτική διαδικασία οι μαθητές θα γνωρίσουν το παρελθόν, μέσα 

από την επαφή με το άμεσο περιβάλλον τους, θα κάνουν σύγκριση ανάμεσα στην παλιά και 

την σύγχρονη πόλη και θα προσπαθήσουν να εντοπίσουν τα κοινά στοιχεία παρόλες τις 

αλλοιώσεις που έχουν γίνει. Έτσι ώστε να ανακαλύψουν την πόλη τους, να γνωρίσουν, να 

αγαπήσουν, να σεβαστούν την πολιτιστική κληρονομιά αλλά και να προβληματιστούν 

σχετικά με την αειφορική διαχείριση της. Οι προτάσεις μας φιλοδοξούν να δημιουργήσουν 

ένα σημείο συνάντησης ανάμεσα στο παρόν και στο παρελθόν (Ζιώγα, 2009, 187). Η 

συνολική διαδικασία αποσκοπεί όχι μόνο να δουν «το όμορφο» και το ξεχωριστό, αλλά και 

το καθημερινό. Έτσι ώστε να ευαισθητοποιηθούν, οι μαθητές απέναντι στα υλικά κατάλοιπα 

του παρελθόντος, να προβληθεί η μακρά πολιτιστική παράδοση και να εξασφαλιστεί η 

συνέχεια της  
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ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΕ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: 

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ: 

Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΗΧΟΣ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ, ΣΤΗ Β ΤΑΞΗ 

 

Μαρία Καραγιάννη 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός της παρακάτω πρότασης διδασκαλίας είναι να δομηθεί ένα ολοκληρωμένο πλάνο μαθημάτων, το οποίο 

θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο, σε νηπιαγωγούς, δασκάλους και εκπαιδευτικούς μουσικής, ώστε να μπορούν 

να διδάξουν λογοτεχνία με εργαλείο τη μουσική και το θεάτρο, με βασική αρχή αυτή της διαθεματικότητας και 

της ενιαιοποίησης της σχολικής γνώσης. Απευθύνεται σε μαθητές Β τάξης δημοτικού αλλά μπορεί να διδαχθεί 
και σε παιδιά από 5 έως 9 ετών. Το παραμύθι που επιλέχθηκε είναι ο « Ο μαγικός ήχος της σιωπής» της 

συγγραφέας Μαρίας Αργυρίου και διαμορφώθηκε ως πολιτιστικό πρόγραμμα εξαμήνου στο σχολείου  με 

παραδοτέο την παρουσίαση της δουλειάς των παιδιών στο τέλος της χρονιάς. Σε μία εποχή όπου το προσφυγικό 

είναι ένα έντονο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας και σε συνδυασμό με την αειφορία σε επίπεδο 

ανθρωπίνων σχέσεων, ο πρωταγωνιστής της ιστορίας ο Σολασί, είναι το κατάλληλο πρόσωπο για τους μαθητές, 

να προβληματιστούν, να δημουργήσουν και να χαρούν. Η ιστορία του παραμυθιού προσφέρει το πλαίσιο 

δράσης και  η μουσική προσδιορίζει και ενεργοποιεί το συναίσθημα. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Διαθεματικότητα, λογοτεχνία, μουσική, θεάτρο, ήχος, σιωπή, Άλαλος, Φλύαρος, μετανάστευση, οικονομική 

κρίση. 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η εργασία αυτή διαμορφώθηκε με αφετηρία την αναγκαιότητα ενιαιοποίησης της σχολικής 

γνώσης. Η γνώση αποκτάται πιο γρήγορα και διατηρείται στη μνήμη για μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα όταν δομείται σε ένα πλαίσιο στο οποίο οι ιδέες συνδέονται(Ellis&Foots, 2001). Η 

διαθεματικότητα ξεκινά από ένα κεντρικό θέμα και προχωρά με τον προσδιορισμό των 

εννοιών που σχετίζονται με το θέμα, καθώς και των δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να 

αξιοποιηθούν (Beane, 1997). Τα διαθεματικά προγράμματα είναι μαθητοκεντρικά, 

κοινωνικο-κεντρικά, προωθούν την ενιαιοποίηση σε πολλά επίπεδα (δραστηριότητες νου και 

χεριού, δηλωτικής και διαδικαστικής γνώσης, θεωρίας και πράξης). Με βασική αρχή την 

διαθεματικότητα και την ενιαιοποίηση της σχολικής γνώσης συνεργάστηκαν η λογοτεχνία, με 

τη μουσική και το θέατρο. 

Η λογοτεχνία εντάσσεται στα Προγράμματα Σπουδών της Ελληνικής Γλώσσας. Στο 

Δ.Ε.Π.Π.Σ (2002), η Γλώσσα γίνεται με τη βοήθεια της Λογοτεχνίας «όχημα και αποτέλεσμα 

αισθητικής καλλιέργειας» (Δ.Ε.Π.Π.Σ, 2002:3), ενώ η Λογοτεχνία, έχει ως βασικό στόχο την 

εξοικείωση των μαθητών με το βιωματικό λόγο. Στα Α.Π.Π.Σ. της Ελληνικής Γλώσσας που 

ακολουθούν τα Διαθεματικά, ως κύριοι σκοποί της επαφής των μαθητών της Α και Β τάξης 

με αισθητικά καταξιωμένα λογοτεχνικά κείμενα αναφέρονται η εξοικείωση με το εξωσχολικό 

βιβλίο και η ενθάρρυνσή τους να αναπτύξουν τη δημιουργική τους φαντασία (Δ.Ε.Π.Π.Σ, 

2004:41), ενώ κρίνεται για πρώτη φορά σκόπιμη η μερική αποσύνδεση της διδασκαλίας 
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λογοτεχνικών κειμένων από τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος και προτείνεται η 

σύνδεση με το παιχνίδι, τη ψυχαγωγία, την καλλιέργεια του συναισθήματος και την 

Αισθητική Αγωγή (Δ.Ε.Π.Π.Σ, 2002).  

Η μουσική είναι η ιερή κληρονομιά του Απόλλωνα. Χάρη σε αυτή ο χρόνος, ο χώρος και ο 

ήχος βρίσκονται πειθαρχημένα, εξειδανικευμένα και μεταμορφωμένα σαν από θαύμα. Η 

χαρά, η λύπη και ο πόνος εναλλάσσονται ερασιτεχνικά, ενώ η αγάπη, η θέληση, ο ηρωϊσμός 

αποκαλύπτονται με πολύ μεγαλοπρέπεια. Εκείνος που θα αισθανθεί ολοκληρωτικά τη 

μουσική θα νοιώσει τον εαυτό του απολυτρωμένο από τις δοκιμασίες της ζωής 

(Πατσαντζόπουλος, 2008). Ο ήχος ως βασικό συστατικό της μουσικής εκφράζει διάθεση. 

Ξυπνά τις αισθήσεις, δίνει το ύφος στις πράξεις των ανθρώπων, χρωματίζει το λόγο ή τη 

σιωπή. Δηλώνει ένα συμβάν και το οριοθετεί χρονικά. Έτσι ο ήχος επαληθεύει αυτά που 

συμβαίνουν. 

Το θέατρο στην εκπαίδευση – εκπαιδευτικό δράμα είναι μέσο δεν είναι σκοπός. Σκοπός του 

σχολικού θεάτρου δεν είναι η δημιουργία ηθοποιών ή θεατρικών συγγραφέων αλλά η 

αναζήτηση μέσω της θεατρική εμπειρίας, ευαισθησιών που μόνο μέσα από το θέατρο 

ανιχνεύονται (Γεωργουσόπολος, 1994). Χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό δράμα δίνεται 

έμφαση στη διαδικασία, στη δράση και όχι στο προϊόν, με σκοπό την ολόπλευρη, προσωπική 

και κοινωνική ανάπτυξη των συμμετεχόντων καθώς και την αποτελεσματική αφομοίωση της 

γνώσης μέσα στο κοινωνικό της πλαίσιο (Λάζου, 2005). 

Συνδυαζόμενα επομένως η μουσική, το θέατρο και η λογοτεχνία μπορούν να αποτελέσουν 

αντισώματα, για να προστατέψουν και να αποτρέψουν την ισοπεδωτική επιδημία της άκριτης 

υιοθέτησης της τεχνολογικής λογικής που οδηγεί στην αφυδάτωση της φαντασίας με 

συνεπακόλουθο την αδρανοποίηση της ικανότητας της  έκφρασης και των δημιουργικών 

ικανοτήτων των μαθητών. Μία ιστορία ή ένα παραμύθι ή ένα λογοτεχνικό κείμενο μπορεί να 

γίνει σημαντικό διδακτικό εργαλείο ιδιαίτερα όταν επενδύεται με μουσική. Η ιστορία 

προσφέρει το πλαίσιο δράσης, ενώ η μουσική προσδιορίζει και μεγεθύνει το συναίσθημα και 

ενεργοποιεί στον δέκτη πολλαπλά κανάλια πρόσληψης της εμπειρίας(Ετμεκτσόγλου, 2002). 

Η ιδιαιτερότητα του συνδυασμού ιστορίας-μουσικής-παραστασιοποίησης ως διδακτικού 

εργαλείου είναι ότι συμβάλλει σε μάθηση που αντέχει σε χρόνο, εμπλέκει και ενεργοποιεί τον 

μαθητή ως ολότητα, με νου, σώμα και συναίσθημα, αλλά ως μέλος μιας κοινωνίας (Travers-

Elliot-Kratochwill, 1993). 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ 

Στάδιο 1
ο
 : Προγραμματισμός διδακτικών στόχων και δραστηριοτήτων 

Από την αρχή της σχολικής χρονιάς επιλέγεται το παραμύθι καθώς και τα τραγούδια που θα 

διδαχτούν τα παιδιά, από τα οποία τα περισσότερα ανήκουν στην ύλη του μουσικού 

μαθήματος για τη Β τάξη. Βασικός στόχος είναι η διαφορετική προσέγγιση ενός βιβλίου-

παραμυθιού, η επαφή των μαθητών με αυτό και η συμμετοχή όλων στην διαμόρφωση ενός 

παραμυθιού και η μετατροπή του από απλή ιστορία σε μουσικοκινητικό δρώμενο. Έννοιες 

όπως η διαφορετικότητα, η πολυπολιτισμικότητα, ο πόλεμος και η ειρήνη, η μετανάστευση, η 

οικονομική κρίση, οι διαπροσωπικές σχέσεις, τα συναισθήματα, η φιλία, η αποδοχή του 

ξένου, του άλλου,του διαφορετικού αναδεικνύονται με όχημα τη γλώσσα της μουσικής, της 

κίνησης, του θεατρικού παιχνιδιού και της αφήγησης. Οι μαθητές βιώνουν και κατανοούν τον 

λόγο και τη σιωπή, τον ήχο και τη παύση, τις λέξεις της γλώσσας και τις λέξεις της ψυχής, 

που είναι τα συναισθήματα. Επιπλέον, αυτοσχεδιάζουν, αφηγούνται, φτιάχνουν δικούς τους 

στίχους, συμμετέχουν ενεργά, χρησιμοποιούν νου, ψυχή και σώμα με στόχο την χαρά της  

δημιουργίας, τη συνεργασία, την καλλιέργεια της φανατασίας.  



 

 

 
10ο  Συνέδριο ΟΜΕΡ – ΔΠΘ. Εκπαιδεύοντας πολίτες για ένα αειφόρο μέλλον: Ο ρόλος της προσχολικής και 

πρώτης σχολικής εκπαίδευσης 

 
 

 

37 

Στάδιο 2
ο
 : Διεξαγωγή δραστηριοτήτων, υλοποίηση, δράση 

Περίληψη της ιστορίας του παραμυθιού. 

Πρωταγωνιστής της ιστορίας είναι ο Σολασί, που ζει στη χώρα της Αλαλίας, μαζί με τη 

μητέρα του τη Ντορελά. Οι κάτοικοι αυτής της χώρας είναι γεννημένοι στη σιωπή, δεν 

μιλούν, αλλά εκφράζονται παίζοντας μουσικά όργανα. Όταν έρχεται ο πόλεμος στη χώρα της 

Αλαλίας, ο μικρός Σολασί αναγκάζεται να μεταναστεύσει στη χώρα της Λαλιάς, στη χώρα 

των Φλύαρων. Εκεί οι νόμοι απαγορεύουν τη μουσική και τα τραγούδια. Ο μικρός Σολασί, 

πρέπει να πάει σχολείο, να μην γίνει αποδεκτός, να μην μπορεί να εκφράσει τα συναισθήματά 

του παίζοντας το αγαπημένο του όργανο. Όταν έρχεται η οικονομική κρίση στη χώρα της 

Λαλιάς, η μουσική και ο Σολασί με βοηθό την Ελπίδα, θα χαρίσουν την ευτυχία και το 

χαμόγελο στα πρόσωπα των Φλύαρων. 

Υλοποίηση - δράση 

Η αφήγηση του 32σέλιδου παραμυθιού ξεκίνησε τον Φεβρουάριο. Για τέσσερις εβδομάδες οι 

μαθητές διάβαζαν σιγά-σιγά την ιστορία, γίνονταν συζήτηση και ελεύθερη δραματοποίηση 

των σκηνών. Η δραματοποίηση των σκηνών έγινε με τους παρακάτω τρόπους: 

 Με αυτοσχεδιαζόμενες χορευτικές κινήσεις ως ανταπόκριση σε αποσπάσματα 

μουσικής είτε ατομικά, είτε σε ζευγάρια, είτε σε ομάδες. 

 Με υποκινούμενες κινήσεις από την εκπαιδευτικό η οποία επιλέγει μια ιδέα ή μια 

σειρά χορευτικών κινήσεων και ενθαρρύνει τα παιδιά να κινηθούν με συγκεκριμένο 

τρόπο και μέσα από την κίνηση να εκφράσουν κάποιο συναίσθημα ή να περιγράψουν 

ένα γενόνος. 

 Με παντομίμα. 

 Με διάλογο μεταξύ των παιδιών ηθοποιών. 

Μουσική επένδυση -  δράση 

 Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί την ομάδα της ορχήστρας, την ομάδα των Άλαλων – 

χορωδών, των Φλύαρων – ηθοποιών και την ομάδα των αφηγητών του έργου. 

 Τα παιδιά τραγουδούν χορωδιακά κομμάτια, που έχουν δουλέψει από την αρχή της 

χρονιάς και συνδέονται με το κείμενο, είτε έχοντας αφορμή μια λέξη, είτε 

ταιριάζοντας το τραγούδι και τους στίχους του με το περιεχόμενο της εκάστοτε 

σκηνής του παραμυθιού. 

 Τα τραγούδια συνδέονται από ομάδα μαθητών που παίζουν κρουστά όργανα 

(μεταλλόφωνα, κουδουνάκια, ταμπουρίνο, μαράκες, ξυλάκια, καμπάνα, πιατίνια). Η 

εκπαιδευτικός συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια του παραμυθιού στο πιάνο ή στο 

αρμόνιο. 

 Η εκπαιδευτικός μαζί με τους μαθητές χωρίζουν το κείμενο σε 8 επεισόδια. 

 Οι μαθητές επιλέγουν στην ομάδα την οποία θέλουν να συμμετέχουν. Έχοντας 

εμπειρία από όλες τις δραστηριότητες, επιλέγουν συνειδητά και πετυχημένα. Έτσι 

δημιουργείται η ομάδα της ορχήστρας, η ομάδα των ΄Αλαλων – χορωδών, των 

Φλύαρων – ηθοποιών και η ομάδα των αφηγητών. 
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Στάδιο 3
ο
 : Παρουσίαση μουσικοκινητικού παραμυθιού 

Επεισόδιο 1
ο
 : Στη χώρα της Αλαλίας 

 3 φορές χτυπάει το καμπανάκι για να σηματοδοτήσει το ξεκίνημα της παράστασης. 

 Τα μεταλλόφωνα παίζουν, ανεβοκατεβαίνοντας από τις ψηλές στις χαμηλές νότες και 

αντίστροφα για να μεταφέρουν το κοινό στον ονειρικό κόσμο του παραμυθιού. 

 Αρχίζει η αφήγηση και παράλληλα ακούγεται μουσική υπόκρουση στο πιάνο – 

L’apres midi, (κινηματογραφική μουσική), συνθέτης Yann Tiersen. Οι Άλαλοι – 

χορωδοί μπαίνουν στο χώρο σε ελεύθερο αυτοσχεδιασμό. 

Επεισόδιο 2
ο 
: Σολασί – Ντορελά 

Όσο προχωράει η αφήγηση, οι δύο πρωταγωνιστής αναπαριστούν τις λέξεις με παντομίμα. 

Όταν αναφέρεται το προβατάκι του Σολασί, η χορωδία τραγουδά το παιδικό τραγούδι  - 

Προβατάκια – (Π. Ματέυ). Η μητέρα εμφανίζεται και παίζει μια θλιμμένη μελωδία. Τα 

πιατίνια με το τύμπανο χτυπούν μαζί και προμηνύουν τον πόλεμο που έρχεται. Ακολουθεί 

τραγούδι σε στίχους που έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι μαθητές βασισμένο σε μελωδία από 

παιδικό τραγούδι των βιβλίων μουσικής της B΄ τάξης. 

Επεισόδια 3
ο
 – 4

ο
 : Μετανάστευση – Στη χώρα της Λαλιάς 

Οι σιωπηροί – χορωδοί κινούνται προς τη νέα χώρα θλιμμένοι και σκυφτοί, ενώ παράλληλα ο 

Σολασί  με τη μητέρα του  μαζεύουν τις βαλίτσες τους και κρύβουν τα μουσικά τους όργανα, 

γιατί στη νέα χώρα απαγορεύονται ρητά (μουσική συνοδεία στο πιάνο, L’ Apres midi). O 

Σολασί εγκαταλείπει  τη πατρίδα του και ένα βάρος νοιώθει στη μικρή μουσική του καρδιά 

(τραγούδι – Άγγελοι – Νικολακοπούλου, Lesendric). Ακολουθεί συνάντηση των 

πρωταγωνιστών με τους πρώτους Φλύαρους που τους υποδέχονται καχύποπτα και αρνητικά. 

Επεισόδια 5
ο
 – 6

ο
 : Σχολείο – Διάλειμμα – Ελπίδα 

Με το τραγούδι  - Η καμπάνα του σχολείου μας -  σε στίχους των παιδιών και βασισμένο σε 

γνωστή παιδική γερμανική μελωδία, ξεκινάει το επεισόδιο με τη σκηνή στο σχολείο. 

Ακολουθεί διάλογος δασκάλου και μαθητών (διασκευασμένος και εμπλουτισμένος από τους 

μαθητές). Κανείς δε δέχεται να καθήσει με το Σολασί , ο οποίος υποφέρει, το κεφάλι του 

γεμίζει λέξεις και αριθμούς, ενώ οι σκέψεις του πετούν νοσταλγικά στην πατρίδα του. Στο 

διάλειμμα, τα παιδιά τον διώχνουν από τη παρέα τους και εκείνος στεναχωρημένος φεύγει 

από το σχολείο, ψάχνει στη βαλίτσα του το κρυμμένο όργανό του, παίζει και γαληνεύει η 

ψυχή του (ακούγεται από τη χορωδία  - Tango to Evora, Τανγκό  της Νεφέλης). Η Ελπίδα 

είναι φλύαρη, αλλά ξέρει να σέβεται τη σιωπή. Μια μέρα ο Σολασί για να απαλύνει τον πόνο 

της, της παίζει μουσική – La vitta e bella, Nicola Piovani– και έτσι αναπτύσσεται φιλία 

μεταξύ τους. Ο ένας μαθαίνει νότες και ο άλλος λέξεις. Ακολουθεί τραγούδι σε στίχους των 

παιδιών πάνω στη μελωδία του Beethoven– Ύμνος στη χαρά – με συνοδεία της ορχήστρας. 

Επεισόδια 7
ο
 – 8

ο
 : Οικονομική κρίση – Μουσική και λέξεις ενωμένες 

Η οικονομική κρίση έρχεται στη χώρα των Φλύαρων – ελεύθερος αυτοσχεδιασμός με 

μουσική υπόκρουση το Βαλς της Αμελί. Οι άνθρωποι και τα παιδιά στη χώρα της Λαλιάς 

είναι δυστυχισμένοι, προβληματισμένοι και σκυθρωποί. Η Ελπίδα προτείνει στο δάσκαλο να 

αφήσουνε τον Σολασί να διώξει τον πόνο της καρδιάς. Τραγουδώντας ο Σολασί το γνωστό 

τραγούδι από το μιούζικαλ Μελωδία της Ευτυχίας μαζί με τη χορωδία, οι Φλύαροι μαθαίνουν 

σιγά-σιγά να τραγουδούν. Όλοι μαζί τραγουδούν αγκαλιασμένοι  το τραγούδι του Παντελή 

Θαλασσινού  - Να αγαπάς -  και έτσι η παράσταση ολοκληρώνεται. 
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Στάδιο 4ο  : Αξιολόγηση 

Ήταν μία μαγική παράσταση που γέμισε όλους, μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς με χαρά, 

συγκίνηση και μνήμες για μία ζωή. Δύο τμήματα που είχαν προβλήματα επικοινωνίας και 

αντιπαλότητας μεταξύ τους, δέθηκαν και δημιούργησαν μαζί. Για τον εκπαιδευτικό 

αποτέλεσε εμπειρία ζωής και γνώσης από τους ίδιους τους μαθητές. Πήρε ενέργεια, 

υιοθέτησε πρωτότυπες ιδέες των παιδιών και μεταφέρθηκε μαζί τους στο φανταστικό τους 

κόσμο. 

Με άξονα την ενιαιοποίηση και τη διαθεματικότητα, ο λόγος, η μουσική και το θέατρο σαν 

ένα σώμα αποτέλεσαν το όχημα για τη διάχυση γνώσης, εμπειριών, δημιουργικότητας και 

χαράς από και προς τους μαθητές. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η μάθηση της Ιστορίας στις σχολικές τάξεις συχνά στηρίζεται στην ανάγνωση, την κατανόηση και την 

παραγωγή γραπτού λόγου. Ωστόσο, τι γνωρίζουμε για την καθημερινή χρήση και ερμηνεία των κειμένων στο 

σχολικό περιβάλλον από γηγενείς μαθητές αλλά και εκείνους με διαφορετική γλωσσική προέλευση; Η παρούσα 

διδακτική πρόταση αξιοποιώντας υλικό από το σχολικό εγχειρίδιο της Γ΄ Δημοτικού, θέτει ως στόχο την 

περιγραφή της οργάνωσης των διδακτικών διαδικασιών που θα ήταν υποστηρικτικό να λαμβάνουν χώρα για την 

κατανόηση του κειμενικού περιεχομένου, αλλά και την καλλιέργεια αντίστοιχων γνωστικών και μεταγνωστικών 

στρατηγικών από τους μαθητές. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Διδακτική Ενότητα, Ιστορία, Κειμενική Κατανόηση, Ελληνική ως Γ2, Στρατηγικές Κατανόησης, 

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τι σημαίνει κατανόηση; 

Στοχεύοντας στην περιγραφή της οργάνωσης μιας Διδακτικής Ενότητας, προϋπόθεση 

αποτελεί η γνώση των λειτουργιών του ανθρώπινου εγκεφάλου κατά την ανάγνωση ενός 

κειμένου, ειδάλλως υστερεί εξαρχής η καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική των δασκάλων 

που αποβλέπει στην καλλιέργεια αντίστοιχων ικανοτήτων. Κατά την ανάγνωση είναι κοινώς 

αποδεκτό ότι συμμετέχει συντονισμένα ένας μεγάλος αριθμός ικανοτήτων βασισμένων σε 

δυο μεγάλες γνωστικές κατακτήσεις: αυτή της ταχείας και ακριβής αποκωδικοποίησης 

λέξεων (φωνολογική ενημερότητα) καθώς και αυτής της επεξεργασίας- απόδοσης νοήματος 

στο κείμενο (συντακτική ενημερότητα, γνώση χρήσης συνδετικών λέξεων-δεικτών, 

μεταγνωστικές στρατηγικές) (Broncano, Ciga, & Sánchez, 2011), όπως φαίνεται στο 

παρακάτω σχήμα. 

Οι ικανότητες αυτές, ωστόσο, απαιτούν τη διαμεσολάβηση ενός μεγάλου χρονικού 

διαστήματος για την ανάπτυξη και καλλιέργειά τους. Για παράδειγμα, αν και η ακριβής 

αποκωδικοποίηση λέξεων κατακτάται στην Α΄ Δημοτικού, η απόκτηση ταχύτητας σε επίπεδο 

αυτοματοποίησης της διαδικασίας δεν ολοκληρώνεται ούτε κατά τη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση. Επίσης, οι μεταγνωστικές ικανότητες είναι αυτές που κατακτώνται τελευταίες 

και ίσως η πλήρης συνειδητή ανάπτυξη και χρήση τους δεν επιτυγχάνεται ποτέ (Broncano et 

al., 2011). 

Όσον αφορά το μάθημα της Ιστορίας, ερευνητές έχουν επισημάνει τη σπουδαιότητα να 

συμμετέχει ο αναγνώστης ενεργά και κριτικά καθόλη τη διαδικασία ανάγνωσης και απόδοσης 

νοήματος. Ειδικότερα, οι Gewertz (2012) και Reisman (2012) τόνισαν ότι πρέπει να δίνεται 

έμφαση στην ενεργοποίηση εμπειριών για την πλαισίωση των κειμενικών ιδεών στο 

κοινωνικό, πολιτιστικό τους περιβάλλον, στη συσχέτιση των διαφόρων πηγών αλλά και στην 

αξιολόγηση της εγκυρότητας αυτών για την επιτυχή κατανόηση ενός ιστορικού κειμένου. 
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Σχήμα 1. Οι ικανότητες που συμμετέχουν κατά την αναγνωστική διαδικασία. (Sánchez, García, & 

Rosales, 2010). 

 

Έτσι, λοιπόν, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η σύνθετη φύση των αναγνωστικών 

διαδικασιών και η βραδεία κατάκτηση ορισμένων από αυτών είναι συνετό να αντιμετωπιστεί 

χάριν στις βοήθειες που δύναται να προσφέρει ο εκπαιδευτικός στους μαθητές του, δηλαδή 

μέσω μιας οργανωμένης και καλά δομημένης διδασκαλίας προσαρμοσμένης στις ανάγκες 

των εκάστοτε μαθητών. 

Πώς πρέπει να οργανώνεται μια διδασκαλία προς όφελος της κατανόησης; 

Αξιοποιώντας ευρήματα από έρευνες στον κλάδο της κειμενικής κατανόησης μπορούμε να 

είμαστε σε θέση να υποδείξουμε ποια είναι μια υποστηρικτή οργάνωση της διδασκαλίας προς 

όφελος των μαθητών.  

Συγκεκριμένα, η ύπαρξη στοχοθεσίας κατά την έναρξη της διδασκαλίας, δηλαδή η εκ των 

προτέρων ανακοίνωση στους μαθητές των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν στη 

συγκεκριμένη Ενότητα και των διαδικασιών που θα ακολουθηθούν για την πραγματοποίησή 

τους, κρίνεται απαραίτητη. Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα, η στοχοθεσία διευκολύνει και 

ενισχύει την κατανόηση των μαθητών, εφόσον κατευθύνει την προσοχή της περιορισμένης 

μνήμης εργασίας στις σημαντικές πληροφορίες του κειμένου (Gunning, 2003∙Seidel, 

Rimmele, & Prenzel, 2005). 

Επίσης, η ενεργοποίηση προηγούμενων γνώσεων έχει αποδειχτεί ότι επιτρέπει την ευκολότερη 

ενσωμάτωση της νέας γνώσης στα υπάρχοντα γνωστικά σχήματα (Gunning, 2003∙Spires & 

Donley, 1998), και βοηθά τους μαθητές στη διαδικασία παραγωγής πληροφοριών για να 

καλυφθούν τυχόν ελλιπείς ή εσφαλμένες νοητικές αναπαραστάσεις τους, αλλά και να δώσουν 

συνοχή στο γραπτό (Reisman, 2012).  

H συλλογική ανάγνωση, με άλλα λόγια η φωναχτή ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης, είναι 

ιδανικός τρόπος για να εξασκηθούν οι μαθητές στη διαδικασία αποκωδικοποίησης αλλά και 

για να έχει την εποπτεία της διαδικασίας ο δάσκαλος (Sánchez et al., 2010). 

Ενημερότητα χρήσης 
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Κατά τη διάρκεια της ερμηνείας, τώρα, επεξεργάζονται οι πληροφορίες που έχουν 

αναγνωστεί. Ειδικότερα, είναι πιθανό α) να εντοπιστούν β) να ερμηνευτούν ή και γ) να 

αναστοχαστούν οι κειμενικές ιδέες σε αντιστοιχία με τα επίπεδα ανάγνωσης που προτείνει ο 

ΟΟΣΑ (ΟΕCD, 2010). Ως εντοπισμός πληροφοριών θεωρείται η εξαγωγή ιδεών από το 

βασικό κειμενικό περιεχόμενο, ενώ ως ερμηνεία πληροφοριών οι διαδικασίες κατασκευής 

νοήματος χάριν νοητικών συμπερασμών (Kintsch, 1998). Τέλος, ως αναστοχασμός 

πληροφοριών αντιλαμβάνεται η διαδικασία αξιολόγησης του κειμένου είτε βάσει των 

προθέσεων του συγγραφέα, είτε βάσει των δομικών χαρακτηριστικών του ίδιου του γραπτού.  

Με το πέρας της επεξεργασίας των κειμένων κρίνεται αποτελεσματικό να ανακεφαλαιωθούν 

οι διδακτικοί στόχοι, αλλά και να διευκρινιστούν τυχόν απορίες. Η ανακεφαλαίωση, δηλαδή 

χρησιμεύει και ως μια στιγμή αναστοχασμού της διδακτικής διαδικασίας και της 

αποτελεσματικότητάς της (Sánchez et al., 2010). 

Τέλος, όσον αφορά το σχεδιασμό και τη δομή των δραστηριοτήτων και ασκήσεων που θα 

πλαισιώσουν τη Διδακτική Ενότητα, θα πρέπει πάντα ο εκπαιδευτικός να λαμβάνει υπόψη 

του το σκοπό αλλά και το διδακτικό χρόνο που διαθέτει. Ένας ακόμη καθοριστικός 

παράγοντας είναι το γλωσσικό επίπεδο των μαθητών, τόσο ως προς την ίδια τη δόμηση της 

δραστηριότητας όσο και ως προς τη συγγραφή των οδηγιών της. Σε περίπτωση που οι 

δραστηριότητες βασίζονται πάνω σε κάποιο κείμενο είναι θεμιτό αυτό να είναι αυθεντικό, 

καθώς και οι δραστηριότητες που το συνοδεύουν να είναι ποικίλες (πολλαπλής επιλογής, 

σύντομες σημειώσεις, συμπλήρωση πίνακα, συμπλήρωση κενών κ.ά.). 

Διγλωσσία-Ελληνική ως Δεύτερη Γλώσσα (Γ2)-Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 

Στοχεύοντας στους μαθητές με διαφορετική γλωσσική και πολιτισμική προέλευση πρέπει να 

λάβουμε υπόψη τα ζητήματα διγλωσσίας τους, το ότι η ελληνική είναι γι’ αυτούς δεύτερη 

γλώσσα καθώς και τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

Πολλοί ερευνητές συμφωνούν για τη δυσκολία να δοθεί ένας ορισμός για τη διγλωσσία 

(Baker, 2001˙Σκούρτου, 2011˙Τσοκαλίδου, 2012) δεδομένου ότι έχει πολλές διαστάσεις και 

παραμέτρους και αποτελεί ένα πολύπλοκο φαινόμενο. Αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ είναι η 

προσθετική διγλωσσία, δηλαδή η κατάσταση κατά την οποία το άτομο αναπτύσσει τη δεύτερη 

γλώσσα χωρίς επιβάρυνση, περιορισμό ή αντικατάσταση της πρώτης (Τσοκαλίδου, 2012). 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αρχή της αλληλεξάρτησης των γλωσσών (Cummins, 2005). 

Τα εμπειρικά δεδομένα ενισχύουν την άποψη ότι υπάρχει μεταφορά εννοιολογικής γνώσης 

από τη μια γλώσσα στην άλλη. Αυτό σημαίνει ότι η ανάπτυξη της Γ1 βοηθά στην ανάπτυξη 

της Γ2. Αυτό που επιδιώκουμε εδώ είναι ο συνυπολογισμός της άλλης γλώσσας των μαθητών 

στη μάθηση, ακόμη κι αν αυτή είναι απούσα (Σκούρτου et al., 2004). Οι Lucas & Katz (1994) 

σε έρευνά τους έδειξαν τρόπους με τους οποίους δάσκαλοι που δε μιλούν τη μητρική γλώσσα 

των δίγλωσσων μαθητών τους, μπορούν να ενσωματώσουν τη γλώσσα αυτών στη 

διδασκαλία, όπως με δίγλωσσα λεξικά, ομάδες εργασίας με μαθητές με την ίδια Γ1 κ.ά.  

Από την άλλη, οι μαθητές, εφόσον δεν έχουν όλοι την ελληνική ως μητρική γλώσσα, 

βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα ως προς τη γνώση της ακαδημαϊκής γλώσσας. Αυτό 

σημαίνει ότι ο δάσκαλος πρέπει να χρησιμοποιήσει στρατηγικές για την ελληνική ως Γ2, 

δημιουργώντας το σωστό πλαίσιο για την ανάπτυξη της ακαδημαϊκής ικανότητας από τους 

δίγλωσσους μαθητές. Η δεύτερη γλώσσα περιγράφεται εδώ ως χρονική ακολουθία, που 

μπορεί να μετατραπεί σε πρώτη, ανάλογα με την επικοινωνιακή λειτουργία (Σκούρτου, 

2011). 

Φυσικά, μάθηση δεν μπορεί να επιτευχθεί δίχως την επένδυση του μαθητή στη γνώση, κι 

αυτό θα γίνει αν νιώθει ότι ο πολιτισμός και η ταυτότητά του γίνονται αποδεκτά. Η 

διαπολιτισμική εκπαίδευση, λοιπόν, και οι αρχές της για ισότητα ευκαιριών, σεβασμό στην 
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ταυτότητα του άλλου, αλληλεγγύη και αλληλοσεβασμό, είναι εξίσου σημαντικά στην 

οργάνωση της διδασκαλίας (UNESCO, 2006).  

Πώς πρέπει να οργανώνεται μια διδασκαλία σε μια πολυπολιτισμική τάξη προς όφελος 

της διγλωσσίας ή της ελληνικής ως Γ2; 

Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν δημόσια δίγλωσσα σχολεία ούτε προγράμματα δίγλωσσης 

εκπαίδευσης για μειονοτικές μαθητικές κοινότητες. Οι μαθητές που δε γνωρίζουν καλά την 

ελληνική, συχνά παρακολουθούν Τάξεις Υποδοχής, όμως, ο κύριος όγκος μαθημάτων 

παρακολουθείται στην κανονική τάξη. Το περιβάλλον της τάξης είναι μονόγλωσσο, κι αυτή 

είναι η βασική συνθήκη γύρω από την οποία θα δομήσουμε τη διδασκαλία μας. Πώς μπορεί 

να οργανωθεί η διδασκαλία στο μονόγλωσσο περιβάλλον της τάξης προς όφελος των 

μαθητών με Γ2 την ελληνική; 

Αναλυτικότερα, τα στοιχεία που ενισχύουν την ανάπτυξη ακαδημαϊκής ικανότητας στους εν 

δυνάμει δίγλωσσους μαθητές είναι: κατάκτηση φωνολογικής ενημερότητας, ταχεία και 

ακριβής αποκωδικοποίηση, γνώση πλούσιου λεξιλογίου και διδασκαλία στρατηγικών 

κειμενικής κατανόησης μέσω συλλογικής ανάγνωσης, κατασκευής εννοιολογικών χαρτών, 

διατύπωσης ερωτημάτων και συγγραφή περιλήψεων. Επίσης, η δημιουργική γραφή 

«κειμένων ταύτισης», η συνεχής διόρθωση κειμένων, η αξιοποίηση εποπτικών μέσων και η 

δραματοποίηση είναι τρόποι με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί η επέκταση της γλωσσικής 

ικανότητας (Σκούρτου et al., 2004). 

Η ενεργοποίηση προηγούμενης γνώσης είναι ιδιαίτερα σημαντική εφόσον συμβάλλει και 

διευκολύνει την εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας (Cummins, 2005). Συγκεκριμένα, οι 

μαθητές για να κατανοήσουν μια έννοια στη Γ2 προσπαθούν να την αντιστοιχίσουν με μια 

έννοια στη Γ1 αντλώντας την από μια κοινή δεξαμενή εννοιών, φτάνοντας δηλαδή στο 

περιεχόμενο μέσω άλλης γλώσσας (Σκούρτου, 2011). 

Η πλαισιακή στήριξη, ώστε το νόημα να καθίσταται κατανοητό χωρίς να μειώνεται ο βαθμός 

δυσκολίας των δραστηριοτήτων, είναι εξίσου σημαντική. Αυτή η παροχή στήριξης στους 

μαθητές αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως στήσιμο σκαλωσιάς
6
 (scaffolding). Οι σχολικές 

δραστηριότητες πρέπει να πηγαίνουν από το τεταρτημόριο Α στο Β, κι έπειτα στο Δ, όπως 

φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Οι μαθητές πρέπει να κατανοούν τουλάχιστον ν πληροφορίες, 

ώστε να βασιστούν σε αυτές και να προχωρήσουν πέρα από αυτές (Σκούρτου, 

2011˙Cummins, 2005). Αυτές οι προϋποθέσεις εξασφαλίζονται με δραστηριότητες του 

τεταρτημορίου Β (παραδείγματα, εποπτικά μέσα, περιγραφές, συνεργασία, μη λεκτικά 

βοηθήματα, κουλτούρα μαθητή). Οι δραστηριότητες του τεταρτημορίου Γ συνήθως 

αποφεύγονται, διότι δεν παρέχουν νοητική πρόκληση ούτε γλώσσα κατανοητή από το μαθητή 

(αντιγραφή σημειώσεων από τον πίνακα, συμπλήρωση φυλλαδίων που απαιτεί 

απομνημόνευση), (Cummins, 2005). Τέλος, η πλαισιακή στήριξη έχει εσωτερικές διαστάσεις 

(προηγούμενη εμπειρία, κίνητρο, πολιτισμική σχετικότητα, ενδιαφέροντα) και εξωτερικές 

διαστάσεις (να ‘οπτικοποιείται’ το μήνυμα μέσω εικόνων, διαγραμμάτων, δραματοποίησης) 

(Σκούρτου et al., 2004˙ Cummins, 2005). 

 

 

                                                
6
Scaffolding: Είναι η παροχή προσωρινής βοήθειας στο μαθητευόμενο, στόχος της οποίας είναι η 
διευκόλυνση της διαδικασίας της μάθησης έως ότου ο ίδιος ο μαθητευόμενος να καταστεί αυτόνομος. 

Όταν αναπτυχθούν οι δεξιότητες του μαθητευόμενου επαρκώς η βοήθεια αποσύρεται (Lajoie, 2005). 
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                                   Γνωστικά μη απαιτητικές δραστηριότητες 

 

   Α                 Γ                         Α                Γ 

 

                                                   Β                Δ 

 

                                  Γνωστικά απαιτητικές δραστηριότητες 

 

Πηγή: Cummins 2005 

 

Τέλος, η αποδοχή της ταυτότητας του μαθητή είναι εξίσου σημαντική (Cummins, 

2005˙Cummins & Early στο Σκούρτου, 2011). Όταν οι μαθητές νιώθουν ότι η γλώσσα τους 

και η ταυτότητά τους γίνονται αποδεκτές και αντιμετωπίζονται με σεβασμό μέσα στην τάξη, 

τότε μεγιστοποιείται η γνωστική δραστηριοποίησή τους και η επένδυση της ταυτότητάς τους 

στη μαθησιακή διαδικασία (Cummins, 2005). Ιδιαίτερα βοηθητικά στην επιβεβαίωση της 

ταυτότητας είναι η δραματοποίηση και η δημιουργική συγγραφή (Cummins, 2005). 

Για τη διδασκαλία της Ιστορίας σε πολυπολιτισμικές τάξης, η Σεβαστή (2014) προτείνει τις 

εξής πρακτικές και μέσα: (1) διερευνητική μέθοδος, (2) χρήση λέξεων κλειδιών για την 

κατανόηση των κειμένων, (3) αξιοποίηση της εικόνας, (4) αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών και 

(5) νοητή αναπαράσταση ενός γεγονότος. 

Από τη σύντομη αυτή θεωρητική ανασκόπηση διαφαίνεται ότι η οργάνωση μιας διδασκαλίας 

προς όφελος της ανάγνωσης και κατανόησης βοηθά και τους δίγλωσσους μαθητές, και 

αντίστροφα: η οργάνωση μιας διδασκαλίας προς όφελος της διγλωσσίας και της ελληνικής ως 

Γ2 βοηθά και τους μονόγλωσσους μαθητές. Οι δύο αυτές προσεγγίσεις έχουν πολλά κοινά 

στοιχεία, και εμπλουτίζουν η μια την άλλη, καθιστώντας κατανοητό ότι ό,τι κάνουμε είναι 

προς όφελος όλων των μαθητών μας. 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

H μάθηση στις σχολικές τάξεις συχνά περιστρέφεται γύρω από την ανάγνωση, την 

κατανόηση και παραγωγή λόγου. Ωστόσο, παρατηρείται ένα παράδοξο έλλειμμα 

εξειδικευμένων προτάσεων για τη διδασκαλία μιας Διδακτικής Ενότητας (ΔΕ) που θα θέτει 

σε πρωταγωνιστικό ρόλο το κείμενο και την κατανόησή του. Αυτή η έλλειψη δύναται να 

αποδοθεί, μεταξύ άλλων παραγόντων, και στο γεγονός ότι η πλειοψηφία των ερευνών που 

διαθέτουμε έχει διενεργηθεί από επιστήμονες προερχόμενους από τον κλάδο των κοινωνικών 

ερευνών και όχι από ερευνητές ειδικευμένους σε θέματα ανάγνωσης (Moje, Stockdill, Kim & 

Kim, 2011). 

Απόρροια αυτής της παρατήρησης είναι η παρούσα εργασία, με στόχο της την περιγραφή 

ενός διδακτικού σεναρίου για μια ΔΕ Ιστορίας υπό το πρίσμα της κειμενικής κατανόησης για 

μαθητές διαφορετικής γλωσσικής προέλευσης. 

Υλικό της εργασίας αυτής, λοιπόν, αποτελεί μια Διδακτική Ενότητα Ιστορίας  της Γ΄ τάξης 

Δημοτικού και ειδικότερα η Ενότητα 3: «Ο Θησέας». Οι διδακτικές δραστηριότητες που 

ακολουθούν επιδιώκουν να σεβαστούν και να ενισχύσουν τόσο τις αρχές της κατανόησης όσο 

και της διγλωσσίας. 

Όσον αφορά τη σφαιρική οργάνωση της ΔΕ, αυτή θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από σαφήνεια 

και συνοχή μεταξύ των δραστηριοτήτων που την απαρτίζουν. Η Ενότητα κρίνεται σκόπιμο να 

Μειωμένο πλαίσιο 

υποστήριξης 

δραστηριοτήτων 
Ενισχυμένο πλαίσιο 

υποστήριξης 

δραστηριοτήτων 
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ξεκινήσει με την ανακοίνωση της στοχοθεσίας της. Π.χ. «Στα προηγούμενα μαθήματα, το 

βιβλίο μάς παρουσίασε κάποιους μυθικούς ήρωες, όπως τον Ηρακλή. Στην Ενότητα 3 λοιπόν 

θα γνωρίσουμε έναν ακόμα ήρωα της μυθολογίας, τον Θησέα. Συγκεκριμένα, θα μιλήσουμε για 

την οικογένεια του Θησέα, τη ζωή και τα κατορθώματά του και το τέλος της ζωή 

του…».Επιπλέον, θεμιτό θα ήταν να ανακοινώνονται στους μαθητές και οι επιμέρους 

βραχυπρόθεσμοι διδακτικοί στόχοι κάθε μαθήματος, ώστε οι τελευταίοι να παρακινούνται 

καθημερινώς να τους επιτύχουν αλλά και να αυτοελέγξουν την πρόοδό τους. 

Ακολούθως, η ενεργοποίηση προηγούμενης γνώσης και η συσχέτισή της με τις καινούριες 

πληροφορίες δεν μπορεί παρά να είναι καρποφόρα για την κατασκευή νοητών 

αναπαραστάσεων. Πχ. (α) Στοχευμένες Ερωτήσεις: «Ποιους μυθικούς ήρωες ξέρετε;», «Ποια 

χαρακτηριστικά έχει κάποιος για να είναι ήρωας, σύμφωνα με αυτά που γνωρίζετε; Πότε λέμε 

ότι κάποιος είναι ήρωας;» (εδώ μπορούν να μας αναφέρουν ήρωες της ιστορίας τους και του 

πολιτισμού τους τα δίγλωσσα παιδιά), (β) Καταιγισμός Ιδεών: «Τι γνωρίζετε για το Θησέα;». 

Θεωρούμε σκόπιμο οι μαθητές να εξασκηθούν σε φωναχτή ανάγνωση των κειμένων που 

απαρτίζουν την ενότητα υπό την εποπτεία του δασκάλου και η ερμηνεία τους κατά τη 

διδακτική συζήτηση να είναι βαθύτερη και αναστοχαστική. Πχ (α) Ερώτηση εντοπισμού 

πληροφορίας: «Ποια ήταν η εντολή που έδωσε ο Αιγέας στην Αίθρα για το παιδί που θα 

γεννιόταν;», (β) Ερώτηση ερμηνείας πληροφορίας: «Το κείμενο αναφέρεται στο βασιλιά 

Μίνωα, μπορεί κάποιος να μας δώσει πληροφορίες γι’ αυτόν;», (γ) Ερώτηση αναστοχασμού 

πληροφορίας: «Ποιες οι ομοιότητες και ποιες οι διαφορές στις ταυτότητες ηρώων του Θησέα 

και του Ηρακλή;». 

Τέλος, η ανακεφαλαίωση των διδακτικών στόχων τόσο των βραχυπρόθεσμων όσο και των 

μακροπρόθεσμων είναι αναγκαία για να αξιολογηθεί η επίδοση των μαθητών και η ίδια η 

διδασκαλία εκ μέρους του εκπαιδευτικού. Πχ. «Χάριν σε αυτή την Ενότητα γνωρίσαμε τον 

ήρωα Θησέα. Συγκεκριμένα, μάθαμε για την καταγωγή του από την Τροιζήνα και για τους 

γονείς του, Αιγέα και Αίθρα. Επίσης, πληροφορηθήκαμε για το φόρο των Αθηναίων προς το 

βασιλιά Μίνωα και θαυμάσαμε τα κατορθώματά του απέναντι στο Μινώταυρος. Τέλος, ξέρουμε 

πλέον πώς ήταν το ταξίδι της επιστροφής του και ποιος ο θάνατός του…». 

Αναλυτικότερα, σχετικά με τις δραστηριότητες αναφερόμενες στην ερμηνεία και την 

κατανόηση των κειμένων προτείνουμε την ανάπτυξη ποικίλων δραστηριοτήτων 

διαβαθμισμένου βαθμού δυσκολίας που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εκάστοτε 

μαθητικής κοινότητας. Υποστηρίζουμε, επίσης, ότι το μάθημα της Ιστορίας είναι μια 

ευκαιρία για να εκτεθούν και να εξοικειωθούν οι μαθητές με διάφορα κειμενικά είδη 

αυθεντικών κατά προτίμηση κειμένων για να αναπτύξουν αναγνωστικές δεξιότητες και 

στρατηγικές κατανόησης για τα ιστορικά κείμενα πάντοτε με την υποστηρικτή στήριξη είτε 

από το δάσκαλο, είτε από ομάδες ευέλικτες εργασίας με την ίδια Γ1. 

Παραδείγματος χάριν προτείνουμε τις ακόλουθες ενδεικτικές δραστηριότητες: 

Ι. Πολλαπλής Επιλογής: Κυκλώστε το σωστό: 

1. Στο καράβι της επιστροφής επιβιβάστηκαν:  

             α) ο Θησέας και οι νέοι  β) ο Θησέας, οι νέοι και η Αριάδνη γ) ο Θησέας 

2. Η πρώτη στάση της επιστροφής ήταν σε ένα νησί:  

             α) των Κυκλάδων, β) των Επτανήσων, γ) των Δωδεκανήσων 

ΙΙ. Συμπλήρωση Πίνακα: Βάλτε Χ στην κατάλληλη στήλη ανάλογα εάν η πληροφορία που 

σας δίνεται είναι Σωστή, Λάθος ή Δεν υπάρχει στο κείμενο που διαβάσαμε. 
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Πληροφορία Σωστό  Λάθος  Δεν υπάρχει 

Οι Αθηναίοι γιόρταζαν κάθε χρόνο την άνοιξη τη 

γιορτή προς τη θεά Αθηνά. 

   

Ο Μινώταυρος ήταν ένα τέρας με σώμα ανθρώπου 

και κεφάλι ταύρου. 

   

Η Αριάδνη έδωσε στο Θησέα ένα κουβάρι νήμα, το 

μίτο. 

   

 

ΙΙΙ. Βάλτε τις εικόνες με τα κατορθώματα του Θησέα στη σωστή σειρά και στη συνέχεια 

βάλτε μια λεζάντα κάτω από κάθε εικόνα (Οι εικόνες παρμένες από το βιβλίο: Μανδηλαράς, 

Φ. (2012). Θησέας. Αθήνα: Παπαδόπουλος). 

ΙV. Παραγωγή Γραπτού Λόγου: Συμπληρώστε την Ταυτότητα του Ήρωα Θησέα: 

Ταυτότητα Ήρωα 

 

Όνομα: 

Επίθετο: 

Τόπος γέννησης: 

Σύζυγος: 

Επάγγελμα: 

Εξέχον κατόρθωμα: 

Τόπος ταφής: 

 

V. Παραγωγή Προφορικού Λόγου: Διαλέξτε μια από τις παρακάτω σκηνές από τη ζωή του 

Θησέα με την ομάδα σας και αναπαραστήστε την. α) Τι είπε ο Αιγέας στην Αίθρα πριν φύγει 

από την Αθήνα; β)Η Αριάδνη στο Θησέα πριν μπει στο Λαβύρινθο; 

VI. Σχεδιάστε με μια γραμμή στο χάρτη την πορεία του ταξιδιού του Θησέα από τη γέννηση 

μέχρι το θάνατό του. (Ο χάρτης: http://www.sigmabooks.gr/images/mapGreece_gr_names.jpg 

). 

VII. Παρακολουθούμε και συζητάμε το βίντεο «Θησέας και μινώταυρος». 

IX. Φτιάχνουμε μαζί με τους μαθητές μας ένα διάγραμμα με τα πρόσωπα του κεφαλαίου, το 

συμπληρώνουμε στην πορεία των μαθημάτων, για να το έχουν συνέχεια μπροστά τους και να 

βλέπουν για ποιον μιλάμε. 

X. Φτιάχνουμε μαζί με τους μαθητές μας τον χάρτη εννοιών της Ενότητας. 

 

 

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 

Ποια είναι όμως η προσφορά αυτού του διδακτικού σεναρίου; Η παρούσα περιγραφική 

εργασία μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε μια διδακτική αλλαγή προς την επιθυμητή 

κατεύθυνση στις ελληνικές τάξεις, διότι οι διδακτικές προτάσεις προκύπτουν από την 

εξειδικευμένη γνώση του ορισμού της κειμενικής κατανόησης και διγλωσσίας. Η οργάνωση 

http://www.sigmabooks.gr/images/mapGreece_gr_names.jpg
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μιας διδασκαλίας βασισμένης σε θεωρητικές αρχές βοηθά το δάσκαλο να θέτει στόχους και 

να αξιολογεί ακολούθως την επίτευξή τους. 

Από τη σύντομη αυτή θεωρητική ανασκόπηση διαφαίνεται ότι η οργάνωση μιας διδασκαλίας 

προς όφελος της ανάγνωσης και κατανόησης βοηθά και τους δίγλωσσους μαθητές, και 

αντίστροφα: η οργάνωση μιας διδασκαλίας προς όφελος της διγλωσσίας και της ελληνικής ως 

Γ2 βοηθά και τους μονόγλωσσους μαθητές. Οι δύο αυτές προσεγγίσεις έχουν πολλά κοινά 

στοιχεία και εμπλουτίζουν η μια την άλλη, καθιστώντας κατανοητό ότι ό,τι κάνουμε είναι 

προς όφελος όλων των μαθητών μας. 
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«ΟΤΑΝ Η ΦΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ…» ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Αγγελική Κουγιουρούκη 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να παρουσιάσει τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν από τους μαθητές/τριες της 

Ε΄ τάξης του 1ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης κατά το σχολικό έτος 2013-14, στο 

πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλο: «Όταν η φύση κινδυνεύει…… 

Προσέγγιση Περιβαλλοντικών ζητημάτων μέσω της θεατρικής αγωγής». Σκοπός του προγράμματος ήταν η 

κατανόηση και ερμηνεία του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος μέσα από τη δημιουργία δραματικών 

καταστάσεων και η απόκτηση γνώσεων, στάσεων, αξιών, ικανοτήτων και συμπεριφορών που θα επιτρέπουν 

στους μαθητές/τριες να διαμορφώνουν και να προστατεύουν το περιβάλλον στο πλαίσιο της αειφόρας 

περιβαλλοντικής και πνευματικής ανάπτυξης. Η διαθεματική και διεπιστημονική υλοποίηση του προγράμματος 

τους έδωσε τη δυνατότητα καλλιέργειας φωνητικών και σωματικών ικανοτήτων, αξιοποίησης και εφαρμογής 
μορφών θεάτρου στην εκπαίδευση για την ανάδειξη περιβαλλοντικών ζητημάτων. Με την ολοκλήρωση των 

δράσεων έμαθαν να δημιουργούν και να αναπτύσσουν ρόλους μέσα από φανταστικές ή πραγματικές 

καταστάσεις, να συνδυάζουν και να συνθέτουν γνώσεις, απόψεις, συμπεριφορές και να παράγουν νέες ιδέες και 

εναλλακτικές εικόνες ζωής. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ  

Περιβαλλοντική εκπαίδευση, θέατρο, περιβαλλοντικά προβλήματα 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η αναζήτηση της αλήθειας, σύμφωνα με το θεατρολόγο Harold Pinter, είναι μια ατέρμονη 

διαδικασία η οποία ωθεί τους ανθρώπους στη διαρκή αναζήτηση νέων δρόμων (Pinter, 2005). 

Το θέατρο και οι παραστατικές τέχνες στην τυπική και  μη τυπική εκπαίδευση συμβάλλουν 

στην αναζήτηση αυτή. Με γνώμονα τη δημιουργικότητα, την αυθεντικότητα, τη συνεργασία 

και την κοινωνική ευαισθητοποίηση, διερευνούν τις νέες συνθήκες και δημιουργούν νέους 

ρόλους στην εκπαίδευση, σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη κοινωνία, με αυξανόμενες 

απαιτήσεις και τεχνοκρατικό προσανατολισμό. 

Το θέατρο, ως προαιώνια καλλιτεχνική έκφραση του ανθρώπου, τον ωθεί στην εξωτερίκευση 

συναισθημάτων με τη μορφή μίμησης για κάθε τι που ερεθίζει τη φαντασία του μέσα από την 

ανάληψη ρόλων. Επίσημες έρευνες δείχνουν ότι το θέατρο αποτελεί ίσως τον πιο 

αποτελεσματικό τρόπο για να παρέμβουμε και να αλλάξουμε τη συμπεριφορά ενός ατόμου, 

μέσα από τη διαδικασία βιωμένης εμπειρίας με την ανάληψη ρόλων και την ενεργοποίηση 

της ενσυναίσθησης (empathy) (Σπυροπούλου & Καλκάνης, 2012). 

Σύμφωνα με τον P. Slade, εισηγητή του ‘θεάτρου για το παιδί’ (child drama), το θέατρο 

αποτελεί ‘πολύτεχνη’ μέθοδο ‘συναισθηματικής εκπαίδευσης’ και αυτοέκφρασης, το οποίο 

δεν αντιγράφει την τέχνη των ενηλίκων, αλλά αποτελεί φυσική δραστηριότητα με βάση το 

παιχνίδι που, προκύπτοντας από την ανάγκη των παιδιών για αυτοσχέδια δράση, οδηγεί σε 

βίωση της πραγματικής ζωής, ενώ, παραμένοντας ασκητικό, δίνει έμφαση στην εσωτερική 

δημιουργία (Παπαδόπουλος, 2010. Slade, 1958). Ο ίδιος θεωρεί τον ενθουσιασμό, τη 

γνησιότητα και την αυθόρμητη δραματική έκφραση μέσα στην ομάδα θεμελιώδη συστατικά 
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της αυθεντικής θεατρικής εμπειρίας των παιδιών, η οποία εμπεριέχει και θεραπευτική 

διάσταση ( Παπαδόπουλος, 2010. Bolton, 1998).  

Το θέατρο, ως παραστατική τέχνη, σύζευξη περισσοτέρων μορφών καλλιτεχνικής 

δημιουργίας, επικοινωνιακό σύστημα και παιδαγωγικό μέσο, βρίσκεται στο επίκεντρο των 

εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων με τις οποίες ο πολιτισμός κάνει την 

παρουσία του στη σχολική κοινότητα. Οι πολλαπλές μορφές και οι τρόποι έκφρασής του 

(παιχνίδι και χάπενινγκ, αναλόγιο και παράσταση) καθώς και οι διαφορετικοί στόχοι του 

(διδακτική μεθοδολογία και ψυχική αποφόρτιση, πρόκληση ενδιαφέροντος και αισθητική 

απόλαυση), το αναδεικνύουν σε κατεξοχήν φορέα των πολιτιστικών και παιδαγωγικών 

δραστηριοτήτων που εντάσσονται μέσα στην ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία (Γραμματάς, 

2009). 

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση από την άλλη πλευρά, ως αναπόσπαστο κομμάτι της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, θα πρέπει να επικεντρώνεται σε πρακτικά προβλήματα, να έχει 

τον απαραίτητο επιστημονικό χαρακτήρα, να οδηγεί στη διασαφήνιση εννοιών, την 

αναγνώριση αξιών, την ανάπτυξη αλλά και καλλιέργεια ψυχοκινητικών δεξιοτήτων και 

στάσεων απαραίτητων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τη διαμόρφωση κώδικα 

συμπεριφοράς γύρω από τα προβλήματα που αφορούν στην ποιότητα του περιβάλλοντος σε 

ατομικό αλλά και σε ομαδικό/κοινωνικό επίπεδο. 

Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που εφαρμόζονται στην περιβαλλοντική εκπαίδευση ποικίλουν 

ανάλογα με το θέμα που προσεγγίζουν. Η μέθοδος σχεδίων εργασίας (project) ενδείκνυται ως 

διδακτική μεθοδολογία για την υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

(Βασάλα, 1994) διότι προάγει τη συνεργατική, εποικοδομητική μάθηση και τη 

διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης (Φλογαΐτη, 1998. Μιχαηλίδης, 2003) και μπορεί να 

συνδυαστεί με άλλες εκπαιδευτικές μεθόδους όπως η επίλυση προβλήματος, η μελέτη πεδίου 

και το παιχνίδι ρόλων (Γεωργόπουλος, 1993). Τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας σε ρόλο, 

εξερευνούν ιστορίες σχετικές με περιβαλλοντικά προβλήματα, παρατηρούν σφαιρικά τα 

γεγονότα, τα συσχετίζουν και αναζητούν τις αιτίες τους, αξιολογούν τις συμπεριφορές των 

χαρακτήρων και ερμηνεύουν τις απόψεις, τις προθέσεις και τις πράξεις τους, λαμβάνοντας 

υπόψη το κοινωνικό-ιστορικό γίγνεσθαι μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η δράση. Στο πλαίσιο, 

εξάλλου, της μεθόδου των σχεδίων εργασίας η διερευνητική δραματοποίηση επιτρέπει στα 

παιδιά να μπουν σε ποικίλες περιοχές της επιστημονικής γνώσης και ανθρώπινης εμπειρίας 

ώστε να αναδημιουργήσουν τις καταστάσεις που θέλουν να μελετήσουν. Με τον τρόπο αυτό 

τα περιβάλλοντα γίνονται αληθινά μέσα από τη σύμβαση του ρόλου, απελευθερώνοντας τη 

δημιουργική και επινοητική τους ικανότητα και ενεργοποιώντας τόσο τις σωματικές και 

εκφραστικές τους δυνατότητες, όσο και την ψυχοσυναισθηματική και νοητική τους δύναμη 

(Παπαδόπουλος, 2010).  

Με βάση τα παραπάνω οι μαθητές/τριες της Ε2 τάξης του 1ου Πειραματικού Δ. Σχ. 

Αλεξανδρούπολης υλοποίησαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2013-14, στο πλαίσιο 

των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

με τίτλο: «Όταν η φύση κινδυνεύει… Προσέγγιση περιβαλλοντικών προβλημάτων μέσω της 

θεατρικής αγωγής». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ήταν ενταγμένο στο Εθνικό Θεματικό 

Δίκτυο του ΚΠΕ Φιλίππων «Μαθαίνω για το περιβάλλον παίζοντας».  

Σκοπός του προγράμματος  

Βασικός σκοπός του προγράμματος ήταν η κατανόηση και ερμηνεία του κοινωνικού και 

φυσικού περιβάλλοντος μέσα από τη δημιουργία δραματικών καταστάσεων καθώς και η 

απόκτηση κατάλληλων γνώσεων, στάσεων, αξιών, ικανοτήτων και συμπεριφορών που θα 

επιτρέπουν στους μαθητές/τριες να διαμορφώνουν και να προστατεύουν το περιβάλλον στο 

πλαίσιο της αειφόρας περιβαλλοντικής και πνευματικής ανάπτυξης. 
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Εκπαιδευτικοί στόχοι 

Προκειμένου να γίνει εφικτή η υλοποίηση της συγκεκριμένης καινοτόμου δράσης τέθηκαν 

εξαρχής οι στόχοι του προγράμματος. Αυτοί ήταν: η γνωριμία με τα απειλούμενα είδη 

χλωρίδας και πανίδας, η άσκηση στην κατανόηση και ερμηνεία του κοινωνικού και φυσικού 

περιβάλλοντος μέσα από τη δημιουργία δραματικών καταστάσεων τοποθετώντας οι 

μαθητές/τριες τον εαυτό τους σε σχέση με τους άλλους, η ευαισθητοποίηση σε 

περιβαλλοντικά ζητήματα ώστε να προτείνουν τρόπους επίλυσης αυτών, η απόκτηση 

κατάλληλων γνώσεων, στάσεων, αξιών, ικανοτήτων και συμπεριφορών που θα τους 

επιτρέπουν να διαμορφώνουν και να προστατεύουν το περιβάλλον, στο πλαίσιο της αειφόρας 

περιβαλλοντικής και πνευματικής ανάπτυξης, η ανάπτυξη εκφραστικών μέσων ώστε να 

επικοινωνούν ιδέες, συναισθήματα και εμπειρίες, η δημιουργία και η ανάπτυξη ρόλων που 

πηγάζουν από φανταστικές ή πραγματικές καταστάσεις θίγοντας περιβαλλοντικά ζητήματα, η 

καλλιέργεια της ικανότητας συνδυασμού και σύνθεσης γνώσεεων, απόψεων, συμπεριφορών 

καθώς θα παράγουν μέσα από το δράμα νέες ιδέες και εναλλακτικές εικόνες ζωή και τέλος η 

καλλιέργεια των αισθητικών τους κριτηρίων, αλλά και της συναισθηματικής τους 

νοημοσύνης, μαθαίνοντας να λειτουργούν και να δρουν δημιουργικά μέσα από την ομαδική 

εργασία 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε: α) με τη μέθοδο «Εφαρμογής Σχεδίου» ή Μέθοδο Project (Frey, 

1990. Σουλιώτη & Παγγέ, 2004. Σταμάτης & Χουρδάκης, 2010. Ταρατόρη–Τσαλκατίδου, 

2010. Kaldi, 2011) με βασικές αρχές τη διεπιστημονική θεώρηση, τη βιωματική προσέγγιση, 

την ομαδική εργασία, την ανάπτυξη δημοκρατικού διαλόγου και την καλλιέργεια κριτικής 

σκέψης,  β) με τη μετακίνηση των μαθητών/τριών στο προς μελέτη πεδίο (Falk & Balling, 

1982), γ) με ιστοεξερεύνηση για την ενημέρωση των μαθητών σχετικά με τα απειλούμενα 

είδη χλωρίδας και πανίδας αλλά και για την έρευνα και συλλογή υλικού (Παπανικολάου, 

2009), δ) με την αξιοποίηση φωνητικών και σωματικών ικανοτήτων μέσα από την εφαρμογή 

μορφών θεάτρου στην εκπαίδευση για την ανάδειξη περιβαλλοντικών ζητημάτων 

(Παπαδόπουλος, 2010), ε) με την κατασκευή διαδικτυακής πολυτροπικής αφίσας για την 

ανάρτηση του τελικού προϊόντος (Γεωργακοπούλου, 2005). 

Η τάξη χωρίστηκε σε ευέλικτες ολιγομελείς ομάδες, μεικτές ως προς το φύλο και ως προς τις 

μαθησιακές δυνατότητες. Οι ομάδες επιδόθηκαν στη συλλογή πληροφοριών, φωτογραφιών 

και δημοσιευμάτων κατά κύριο λόγο από το διαδίκτυο αλλά και από βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, 

ενημερωτικά έντυπα. Ανακοίνωναν, αντάλλασσαν και διασταύρωναν τις πληροφορίες τους. 

Οι δραστηριότητες των μαθητών/τριών ήταν ενταγμένες στα μαθήματα του αναλυτικού 

προγράμματος ώστε να επιτυγχάνεται διαθεματική προσέγγιση του θέματος (Καρατζιά-

Σταυλιώτη, 2002. Κουλουμπαρίτση, 2005).   

Απαραίτητη για την υλοποίηση της καινοτόμου δράσης ήταν και είναι η ύπαρξη κατάλληλης 

υλικοτεχνικής υποδομής: σχολική βιβλιοθήκη για αναζήτηση του σχετικού υλικού, αίθουσα 

πληροφορικής για αναζήτηση στο διαδίκτυο, αίθουσα θεατρικής αγωγής για την ελεύθερη 

έκφραση των μαθητών/τριών μέσα από την τέχνη.  
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Εκπαιδευτικές δραστηριότητες και δράσεις 

Αφορμή για την ενασχόληση με το συγκεκριμένο θέμα αποτέλεσε ο γενικότερος 

προβληματισμός των μαθητών/τριών σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα που απασχολούν 

τον πλανήτη αλλά και η ευαισθητοποίηση αυτών πάνω σε θέματα προστασίας του ζωικού και 

φυτικού βασιλείου.  

Οι μαθητές/τριες, εργαζόμενοι ομαδικά κατασκεύασαν χάρτη με τα κυριότερα απειλούμενα 

είδη ζώων στην Ελλάδα και στην συνέχεια ο χάρτης αυτός αποτυπώθηκε διαδικτυακά με τη 

χρήση του web2.0 εργαλείου mindmeister. 

Επισκέφτηκαν διαδικτυακά το Κόκκινο Βιβλίο των απειλούμενων ζώων στην Ελλάδα 

(http://dipe.ker.sch.gr/kainotomes/To_Kokkino_biblio.pdf), περιηγήθηκαν στις σελίδες του, 

συγκέντρωσαν πληροφορίες για τα είδη ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση και με 

αξιοποίηση των στοιχείων που εντόπισαν σε βιβλία, εγκυκλοπαίδειες και ενημερωτικά 

έντυπα δημιούργησαν το δικό τους ‘Κόκκινο Βιβλίο’ των απειλούμενων ειδών το οποίο 

αποτυπώθηκε διαδικτυακά με τη χρήση του web2.0 εργαλείου youblisher.  

Παράλληλα, προκειμένου να οργανωθεί η δυναμική της ομάδας και να ενισχυθεί η διάθεση 

για αυτοέκφραση και επικοινωνία, κλήθηκαν οι μαθητές/τριες μέσα στην τάξη και με άρμα το 

θεατρικό παιχνίδι να αναπαραστήσουν καταστάσεις και ενέργειες, να κινηθούν, να 

διασκεδάσουν, να παίξουν με τη φαντασία τους, να εξωτερικεύσουν τον ψυχισμό τους, να 

ασκηθούν στον τρόπο έκφρασης των σκέψεων και των συναισθημάτων τους (Γραμματάς, 

1999). Εξάλλου, μέσα από τη σύμβαση του παιγνιδιού τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα μιας 

διεξόδου προκειμένου να αναπλάσουν και να ανασυνθέσουν την καθημερινότητα και 

παράλληλα να κάνουν μια δική τους παρέμβαση (Κουρετζής, 2008). 

Η επίσκεψη στο προς μελέτη πεδίο, το κοντινό στο σχολείο πάρκο και τη θάλασσα,  έδωσε 

την ευκαιρία για πιο σύνθετες μορφές θεατρικής έκφρασης με την αξιοποίηση του ρόλου. Το 

σώμα και η ίδια η ύπαρξη των μαθητών/τριών μετατράπηκαν σε όχημα σημασίας ώστε μέσα 

από την παντομίμα να αποδοθούν είδη της στεριάς και της θάλασσας που απειλούνται με 

εξαφάνιση εμπλουτίζοντας τον παιγνιώδη χαρακτήρα του θεατρικού παιχνιδιού με καθαρά 

σωματικά και μιμητικά στοιχεία επικοινωνίας περιβαλλοντικών μηνυμάτων. 

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης Γη ήταν συνεχώς στο 

προσκήνιο. Οι μαθητές/τριες δημιούργησαν χάρτη με τα σημαντικότερα από αυτά. Η 

ηλεκτρονική του αποτύπωση έγινε με τη βοήθεια του web2.0 εργαλείου spiderscribe.  

Οι κλιματικές αλλαγές, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η μόλυνση του πλανήτη, η ρύπανση 

των θαλασσών, τα καυσαέρια, η ρύπανση της ατμόσφαιρας από τα εργοστάσια, η όξινη 

βροχή, η τρύπα του όζοντας, οι πυρκαγιές αποτέλεσαν περιβαλλοντικά ζητήματα που 

προβλημάτισαν τους μαθητές/τριες και τους ώθησαν να συγκεντρώσουν πληροφορίες, 

επιστρατεύοντας και γονείς για το σκοπό αυτό. Οι πληροφορίες αποτέλεσαν υλικό για τη 

δημιουργία ενός ακόμη ηλεκτρονικού βιβλίου.  

Έδωσαν όμως και την ευκαιρία για θεατρικούς αυτοσχεδιασμούς μέσα στην τάξη, ώστε ο 

μαθητής-ηθοποιός ενεργώντας, πλέον, συνειδητά να αποδώσει το ρόλο του μέσα από τη 

μίμηση, την έκφραση και την κίνηση και σαν τέτοιος να προσληφθεί από τη συνείδηση των 

υπόλοιπων συμμαθητών αλλά και του εκπαιδευτικού προκειμένου να τους αφυπνίσει 

περιβαλλοντικά.  

Περιβαλλοντικά προβλήματα που αποτελούν απειλές για το δάσος και τη θάλασσα 

αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για συγγραφή σύντομων θεατρικών έργων στο χώρο του 

αστικού άλσους κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής, δίνοντας την ευκαιρία στους 

μαθητές/τριες να ασκηθούν σε ένα διαφορετικό είδος λόγου και έκφρασης. Τα μικρά αυτά 

http://dipe.ker.sch.gr/kainotomes/To_Kokkino_biblio.pdf
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θεατρικά έργα δραματοποιήθηκαν και παρουσιάστηκαν με τη μορφή χάπενινγκ στη συνέχεια 

στο φυσικό τους χώρο, δηλαδή στο αστικό άλσος, χωρίς κάποια ειδική μεταμφίεση. Οι 

μαθητές/τριες εκφράστηκαν λεκτικά, μιμητικά, κινησιολογικά διασκεδάζοντας τους 

συμμαθητές τους άλλων τάξεων που παρευρίσκονταν και ενεργοποιώντας με τη 

συγκεκριμένη μορφή θεάτρου τις συνειδήσεις τους σε  θέματα σεβασμού και προστασίας του 

περιβάλλοντος. 

Η δραστηριότητα αυτή λειτούργησε ως προπομπός και για άλλες μορφές έκφρασης του 

θεάτρου στο σχολείο και συγκεκριμένα του εργαστηρίου γραφής, της δραματοποίησης και 

του θεατρικού αναλογίου. Αφορμή για την άσκηση στο θεατρικό τρόπο γραφής αποτέλεσε το 

κείμενο ‘Η Νερανιώ’ από το βιβλίο Το τρελοβάπορο χωρίς τιμόνι της Γαλάτειας 

Γρηγοριάδου-Σουρέλη που προτείνεται για επεξεργασία από το Αναλυτικό Πρόγραμμα στις 

τάξεις Ε΄-ΣΤ΄ κατά τη διάρκεια της Φιλαναγνωσίας. Αντλώντας υλικό από το συγκεκριμένο 

κείμενο το οποίο πραγματευόταν το θέμα της ρύπανσης των πόλεων και τις επιπτώσεις στις 

συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων σε ένα μολυσμένο περιβάλλον, οι μαθητές/τριες 

προσπάθησαν να δημιουργήσουν σύνθεση γραπτού λόγου, στηριζόμενου στα στοιχεία και τις 

τεχνικές του δράματος. Έχοντας υπόψη ότι τα βασικά γνωρίσματα ενός δραματικού κειμένου, 

όπως ο διάλογος και η δράση, οι συγκρούσεις και οι χαρακτήρες, αποτελούν ζητούμενα στο 

συγκεκριμένο πειραματικό τρόπο λογοτεχνικής έκφρασης (Γραμματάς, 1999) απόδωσαν 

θεατρικά τη δική τους Νερανιώ παρουσιάζοντας μέσα από τη ζωντάνια και την αμεσότητα 

του διαλόγου τις εντάσεις που αναδεικνύουν οι ποικιλότροπες συγκρούσεις των ηρώων που 

διαβιούν σε ένα μολυσμένο περιβάλλον.  

Ακολούθησαν απλές ασκήσεις ορθοφωνίας και προφορική απόδοση του παραχθέντος 

θεατρικού κειμένου μέσα στην τάξη. Οι μαθητές/τριες προσπάθησαν να εστιάσουν το 

δραματικό ενδιαφέρον στο βεβαρυμμένο περιβάλλον των πόλεων επικεντρώνοντας τη 

νοηματική βαρύτητα στο λόγο των παιδιών-ηρώων που διαβιούν στις πόλεις αυτές και που 

επιζητούν ένα πιο υγιές φυσικό περιβάλλον για την ολοκληρωμένη ανάπτυξή τους. Η 

εικονοποίηση και η έκφραση του συγκεκριμένου κειμένου υπό μορφή θεατρικού δρώμενου 

έγινε με τη διανομή και ανάπτυξη των ρόλων σε μια προσπάθεια ενεργοποίησης όλου του 

δυναμικού της τάξης. Ως επιστέγασμα στις προαναφερθείσες δραστηριότητες και 

επιδιώκοντας το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, το έργο δραματοποιήθηκε σε φυσικό 

περιβάλλον, στην αυλή του σχολείου, προκειμένου η αίσθηση της χαράς, του παιχνιδιού και 

της ευρηματικότητας των μαθητών/τριών να συμβαδίσουν με την εκφραστική τους 

ικανοποίηση και την ανάγκη τους για ολόπλευρη και βιωματική προσέγγιση στη γνώση. 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία με τον τρόπο αυτό αυξάνεται το ενδιαφέρον τους, 

απολυτοποιείται η συμμετοχικότητά τους στο μάθημα, μεγιστοποιείται η ενεργοποίηση του 

ψυχο-πνευματικού τους δυναμικού για πρόσληψη του διδασκόμενου αντικειμένου, στοιχεία 

που επιφέρουν προφανή παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά αποτελέσματα (Άλκηστις: 1998, 

Μουδατσάκις: 1994, Γραμματάς: 1996).  

Αντλώντας από τη θεματική της καθημερινής τους πραγματικότητας καθώς και τις 

προσωπικές τους εμπειρίες οι μαθητές/τριες προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα. Συγκεκριμένα, 

ένα μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα, οι πυρκαγιές που κάθε χρόνο καταστρέφουν χιλιάδες 

στρέμματα δασών, αποτέλεσε αντικείμενο συγγραφής ιστορίας στα αγγλικά στο πλαίσιο 

προγράμματος etwinning με θέμα: powerfulnaturekingdom.et. Η ιστορία, που είχε τον τίτλο 

Cigarette και περιβαλλοντικό περιεχόμενο σχετικό την καταστροφή των δασών από την 

εγκληματική συμπεριφορά των ανθρώπων, γράφτηκε και εικονοποιήθηκε διαδικτυακά 

(storybird web 2.0 tool) με τη συνεργασία μαθητών/τριών από την πόλη Navàs της Ισπανίας. 

Η συγγραφή του τούς έδωσε την ευκαιρία να ασκηθούν σε ένα διαφορετικό είδος λόγου και 
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έκφρασης που έρχεται να εμπλουτίσει και να διευρύνει τις διαστάσεις παραδοσιακών μορφών 

γλωσσικών και λεκτικών τρόπων επικοινωνίας (Γραμματάς, 1999). Παράλληλα, τούς έδωσε 

τη δυνατότητα να δοκιμάσουν να εκφραστούν μέσω της τέχνης. Το έργο προσαρμόστηκε 

δραματουργικά στην αγγλική γλώσσα και σε μια προσπάθεια αξιοποίησης της δυνατότητας 

πολλαπλασιασμού του ρόλου ενεργοποιήθηκε όλο το δυναμικό και των δύο συνεργαζόμενων 

τμημάτων. Μαθητές και μαθήτριες από τις δύο χώρες κλήθηκαν να συμμετάσχουν 

αποδίδοντας ο καθένας με τον τρόπο του και φορώντας μάσκα από χαρτόνι το ρόλο του ήρωα 

που του είχε ανατεθεί. Η ανάπτυξη του ρόλου στο φυσικό περιβάλλον των δύο σχολείων και 

η χρησιμοποίηση εικαστικών στοιχείων πλαισίωσης της δράσης αποτέλεσαν παράγοντες 

μορφοποίησης και έκφρασης των περιβαλλοντικών μηνυμάτων που ήθελαν να 

επικοινωνήσουν τα παιδιά, δηλαδή της απόκτησης γνώσεων και της διαμόρφωσης στάσεων, 

αξιών, ικανοτήτων και συμπεριφορών που θα τους επιτρέπουν να σέβονται και να 

προστατεύουν το περιβάλλον στο πλαίσιο της αειφόρας περιβαλλοντικής και πνευματικής 

ανάπτυξης. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας καταγράφηκε με τη μορφή βίντεο όπου 

στο ίδιο έργο εμφανίζονται οι μαθητές/τριες των δύο σχολείων να ερμηνεύουν τους ρόλους 

από έργο το οποίο είχαν συνθέσει οι ίδιοι. 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση της συγκεκριμένης καινοτόμου δράσης θα πρέπει να 

επισημανθεί η συμβολή των Νέων Τεχνολογιών στην υλοποίησή της καθώς σε όλη τη 

διάρκεια πειραματικής εφαρμογής μορφών έκφρασης του θεάτρου στην εκπαίδευση το 

διαδίκτυο αλλά και ποικίλα web 2.0 εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να γίνει 

ηλεκτρονική αποτύπωση των δράσεων. Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι οι μαθητές/τριες 

δημιούργησαν ηλεκτρονικά κόμικς και δικά τους βίντεο για τα απειλούμενα είδη του ζωικού 

βασιλείου που είχε ο καθένας ‘υιοθετήσει’ και όλο το παραχθέν υλικό βρίσκεται αναρτημένο 

σε δύο διαδικτυακές πολυτροπικές αφίσες glogster με τίτλους: 

Nature in danger(http://angeliki23.edu.glogster.com/nature-in-danger/) 

Animals in danger(http://angeliki23.edu.glogster.com/animals-in-danger/).  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Αξιολογώντας το συγκεκριμένο πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης θα μπορούσε να 

υποστηριχθεί ότι οι στόχοι που τέθηκαν αρχικά πραγματοποιήθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό. 

Οι μαθητές/τριες όλων των ομάδων αξιολόγησαν τη συνεργασία τους ως ομαλή και 

αποτελεσματική και το τελικό προϊόν της εργασίας ως ιδιαίτερα ενδιαφέρον τόσο για τους 

ίδιους όσο και για το κοινωνικό σύνολο, όπως φάνηκε από τις συνεντεύξεις στο τέλος του 

προγράμματος: «Πέρασα πολύ ωραία με τις δράσεις που κάναμε με την κυρία μας. Πιο πολύ 

μου άρεσε όταν κάναμε αυτοσχεδιασμούς. Όλα όσα κάναμε μου άρεσαν. Μάθαμε επίσης. 

Μάθαμε να προστατεύουμε το περιβάλλον και να μην το μολύνουμε. Μάθαμε ότι είναι κακό να 

σκοτώνεις ζώα, μάθαμε να φροντίζουμε τον πλανήτη μας και τέλος ότι όλοι έχουμε ίδια 

δικαιώματα και ότι δεν ξεχωρίζουμε ο ένας από τον άλλο. Κωνσταντίνα Κ.» «Ήταν μια 

φανταστική εμπειρία. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα και κατάλαβα ότι δεν πρέπει να μολύνουμε 

το περιβάλλον. Δημήτρης Κ.»  

Σε παρόμοια αξιολόγηση κατέληξε και ο εκπαιδευτικός της τάξης, επισημαίνοντας την 

προθυμία των μαθητών/τριών να γίνουν κοινωνοί των κινδύνων που απειλούν πολλά είδη του 

ζωικού βασιλείου στην Ελλάδα καθώς και περιβαλλοντικών προβλημάτων που επιβαρύνουν 

την κατάσταση του Πλανήτη Γη και να αναλάβουν πρωτοβουλία δράσεων για την προστασία 

του. Αξιοσημείωτη και συνεχής ήταν επίσης η χρήση των Νέων Τεχνολογιών και των 

Web2.0 εργαλείων στο έργο.  

Γενικότερα, μπορούμε να πούμε ότι, αναφορικά με τον καινοτόμο χαρακτήρα του έργου σε 

http://angeliki23.edu.glogster.com/nature-in-danger/
http://angeliki23.edu.glogster.com/animals-in-danger/
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σχέση με την παραγωγή μιας νέας προσέγγισης στην εκπαιδευτική διαδικασία, η υλοποίηση 

της συγκεκριμένης δράσης δίνει την ευκαιρία στον εκπαιδευτικό να προσεγγίσει σημαντικά 

περιβαλλοντικά ζητήματα από μια διαφορετική οπτική, αυτή του θεάτρου, και μέσα από 

διάφορες μεθόδους που διευρύνουν τον τομέα της έρευνας εκπαιδευτικού υλικού.  

Με την αξιοποίηση των κωδίκων του δράματος και του θεάτρου, την εξοικείωση με την 

έννοια τις «μίμησης» και του «ρόλου» και την ενεργό συμμετοχή τους, οι μαθητές/τριες 

κατακτούν νέους τρόπους έκφρασης και επικοινωνίας, διευρύνουν τις εποπτικές τους 

δυνατότητες και τις προσληπτικές τους ικανότητες και επαναπροσδιορίζουν την παρουσία 

τους στο μαθησιακό περιβάλλον του Σχολείου. Με τον τρόπο αυτό ενισχύονται η φαντασία, 

το συναίσθημα και η σωματική μνήμη, που ανοίγουν νέες προοπτικές  για το εκπαιδευτικό 

σύστημα του 21ου αιώνα (Γραμματάς, 2008. Dumont, 1974. Webster 1975).  

Επίσης, συμβάλλει στο έργο της βελτίωσης της διδακτικής πράξης καθώς επιτυγχάνει σαφή 

αποτελέσματα μάθησης αφού διεγείρεται το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων και προωθείται 

η συμμετοχή όλων (Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, 2010). Παράγεται δε υλικό που προέρχεται από 

τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους που χρησιμοποιούν κριτικά το διαδίκτυο και τις Νέες 

Τεχνολογίες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις της νέας πληροφορικής 

επικοινωνιακής τεχνολογίας. 

Τέλος, συμβάλλει στη λειτουργία της σχολικής τάξης/μονάδας καθώς διαμορφώνει θετικό 

κλίμα στις σχέσεις της σχολικής κοινότητας (Σουλιώτη & Παγγέ, 2004).  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Με τη συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα τα παιδιά συνεργάστηκαν, δούλεψαν 

ομαδικά, συγκέντρωσαν πληροφοριακό υλικό (Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, 2010). Γνώρισαν τα 

περιβαλλοντικά προβλήματα που επιβαρύνουν τη ζωή στον Πλανήτη Γη, καθώς και τα 

απειλούμενα είδη του ζωικού βασιλείου στην Ελλάδα.  Ενημερώθηκαν, συζήτησαν, 

εκτίμησαν και, μέσω ποικίλων μορφών θεάτρου, συνειδητοποίησαν τη σημασία της ατομικής 

ευθύνης του καθενός για τη διασφάλιση ποιοτικών, περιβαλλοντικών συνθηκών διαβίωσης. 

Τους δόθηκε η δυνατότητα να γίνουν κοινωνοί των μορφών θεάτρου στην εκπαίδευση  και 

μέσα από το δράμα να προσπαθήσουν να παράγουν νέες ιδέες και εναλλακτικές εικόνες ζωής. 

Επιπλέον, δόθηκε η ευκαιρία σε όλους τους μαθητές/τριες να αναπτύξουν δεξιότητες και 

ταλέντα που ενδεχομένως δεν γνώριζαν ότι είχαν. Τέλος, αν και ευαισθητοποιήθηκαν 

σχετικά, τα συμπεράσματά μας για τυχόν αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών αναφορικά με 

την προστασία του περιβάλλοντος και των απειλούμενων ειδών, θα ήταν αυθαίρετα.  

 Εν κατακλείδι, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η θεατρική διαδικασία βοηθά τους 

μαθητές/τριες να αναπτύξουν δεξιότητες στοχοθεσίας και επίτευξης κοινών στόχων μέσα από 

τη διαθεματική προσέγγιση θεμάτων επίκαιρων και ταυτόχρονα διαχρονικών, όπως είναι τα 

περιβαλλοντικά ζητήματα και ο τρόπος προστασίας των απειλούμενων ειδών και θέτει τις 

βάσεις για την ενεργό συμμετοχή και την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης. Επιπλέον, 

το θέατρο, ως συνάρτηση κοινωνικών συντεταγμένων, προϊόν συλλογικών διεργασιών, 

αποτέλεσμα διαφορετικών παραμέτρων, αντικείμενο αντιθετικών εκτιμήσεων, 

ανταποκρίνεται στα πολλαπλά και ετερογενή αιτήματα του ανθρώπου. Δίνει αισθητική 

απόλαυση και ψυχική ευχαρίστηση, πνευματική διέγερση  και ηθική ανάταση, κοινωνικό 

προβληματισμό και ιδεολογική καθοδήγηση στους θεατές (Γραμματάς, 2008. Helbo 1980).  
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ΚΛΩΣΤΗ ΔΕΜΕΝΗ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟ ΜΥΘΟ ΤΥΛΙΓΜΕΝΗ:      

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ                

ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΝΩΣΕΩΝ 

 

Μεταξούλα Μανικάρου  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εισήγηση έχει ως στόχο να προτείνει ενδεικτικές δημιουργικές και παιγνιώδεις δραστηριότητες για 

παιδικά βιβλία γνώσεων. Συγκεκριμένα, αξιοποιείται η τετραλογία των βιβλίων γνώσεων παιδικής λογοτεχνίας 

της συγγραφέως και καθηγήτριας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Σμαράγδας Μανταδάκη (Παπαδοπούλου), τα οποία στεγάζονται κάτω από τον  
επίτιτλο «Ιστορίες από τα αρχαία χρόνια», έχουν τους εξής τίτλους: «Ο Αρίωνας και το δελφίνι», «Το μυστικό 

του Μαυροπόδαρου», «Το δαχτυλίδι του τυχερού Πολυκράτη», «Οι περιπέτειες της αρχαίας μαγισσούλας 

Μήστρας» και κυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις «Μεταίχμιο», κατά το χρονικό διάστημα Οκτώβριος-Νοέμβριος 

2003. Οι διδακτικές αυτές πρακτικές καλλιεργούν γνωστικές, συναισθηματικές και ψυχοκινητικές δεξιότητες, 

ποικίλους γραμματισμούς (γλωσσικό, οπτικό, κριτικό) και διάφορα είδη πολλαπλής νοημοσύνης, εμπλέκουν το 

παιδί στη (φιλ)αναγνωστική περιπέτεια και τελικά διαμορφώνουν «επαρκείς» και «ενεργούς» αναγνώστες. Το 

εκπαιδευτικό αυτό υλικό, κατάλληλο για μαθητές του Δημοτικού  (Γ΄ έως Στ΄ τάξη), μπορεί να αξιοποιηθεί είτε 

με γνώμονα την τυπική εκπαίδευση είτε στην κατεύθυνση της άτυπης εκπαίδευσης (φιλαναγνωσία, ευέλικτη 

ζώνη, περιβαλλοντική εκπαίδευση), ενώ η εφαρμογή του στη διδακτική πράξη θα κατευθύνει τον εκπαιδευτικό 

προς τις ανάλογες «στοχαστικές προσαρμογές».  

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ 

Παιδική λογοτεχνία, βιβλία γνώσεων, διδακτικές προτάσεις, δημιουργική ανάγνωση.   

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το βιβλίο γνώσεων αποτελεί μία πολυπληθή κατηγορία και ένα από τα δύο μεγάλα κεφάλαια 

του παιδικού βιβλίου. Το άλλο είναι η λογοτεχνία. Η θεματική των βιβλίων αυτών 

περιστρέφεται γύρω από τη μυθολογία, την αρχαιολογία, την ιστορία, τη γεωγραφία, τη 

γλώσσα, τη θρησκεία, τις τέχνες και άλλες γνωστικές περιοχές των διαφόρων επιστημών, τις 

ανακαλύψεις και εφευρέσεις, την τεχνολογία, τη βιογραφία σημαντικών προσωπικοτήτων και 

γενικότερα τον φυσικό και κοινωνικό κόσμο (Καρπόζηλου, 1997 Παπαδάτος, 2014). Τα 

βιβλία γνώσεων λόγω του μορφωτικού τους χαρακτήρα, με την έννοια ότι παρέχουν γνώσεις, 

ονομάζονται επιμορφωτικά, πληροφοριακά ή ενημερωτικά. Επίσης, έχουν και παιδαγωγική-

διδακτική αξία και είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ως δημιουργικά διδακτικά μέσα στην 

τάξη διδασκαλίας, καλλιεργώντας ποικίλες δεξιότητες στον μαθητή, ενώ συμβάλλουν 

αποτελεσματικά και στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας (Παπαδάτος, 2014). Λαμβάνοντας 

υπόψη τη ρευστότητα των κατηγοριοποιήσεων ως προς τη μορφή και το περιεχόμενο, θα 

μπορούσαμε να διακρίνουμε τα βιβλία γνώσεων ως εξής (Παπαδάτος, 2014): α. Τα «απλά ή 

καθαρά βιβλία γνώσεων», που περιέχουν κείμενα με γνώσεις διατυπωμένες με απλό αλλά 

επιστημονικό λόγο. β. Τα «βιβλία γνώσεων με λογοτεχνίζουσα αφήγηση» (λογοτεχνίζοντα 

βιβλία), που περιέχουν γνώσεις σε διηγηματικό πλαίσιο. γ. Τα «λογοτεχνικά βιβλία 

γνώσεων», τα οποία, επειδή εγκιβωτίζουν γνώσεις μέσα από δεμένες και ενδιαφέρουσες 

υποθέσεις και ιστορίες, βρίσκονται στο μεταίχμιο με τα καθαρώς λογοτεχνικά βιβλία. δ. Τα 

«μεικτά βιβλία γνώσεων» που συνδυάζουν λογοτεχνικές ιστορίες με γνωστικό υλικό.  

Οι «Ιστορίες από τα αρχαία χρόνια» είναι μια σειρά τεσσάρων βιβλίων γνώσεων με 

λογοτεχνίζουσα αφήγηση, το καθένα από τα οποία ασχολείται με ένα θέμα της ελληνικής 
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μυθολογίας. Συγγραφέας τους είναι η Σμαράγδα Μανταδάκη (Παπαδοπούλου), καθηγήτρια 

του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων. Την εικονογράφηση των βιβλίων ανέλαβε η Αλεξία Σγούρα. Τα βιβλία 

κυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις «Μεταίχμιο», κατά το χρονικό διάστημα Οκτώβριος-

Νοέμβριος 2003 και προορίζονταν για παιδιά από 8 ετών και πάνω. Οι τίτλοι τους είναι οι 

εξής: 1. Ο Αρίωνας και το δελφίνι. 2. Το μυστικό του Μαυροπόδαρου. 3. Το δαχτυλίδι του 

τυχερού Πολυκράτη. 4. Οι περιπέτειες της αρχαίας μαγισσούλας Μήστρας.  

Περιληπτική απόδοση του περιεχομένου των βιβλίων γνώσεων 

Ο Αρίωνας και το δελφίνι  

Ο Αρίωνας, ένας σπουδαίος ποιητής και διάσημος μουσικός από τη Λέσβο, βρέθηκε στην 

Κόρινθο, μετά από μια τιμητική πρόταση του τυράννου της, του Περίανδρου. Από εκεί 

ταξίδεψε στη Σικελία, όπου κέρδισε πολλά χρήματα με την τέχνη του, οπότε και αποφάσισε 

να επιστρέψει στην Κόρινθο με ένα κορινθιακό καράβι. Στη διάρκεια, όμως, του ταξιδιού οι 

κορίνθιοι ναύτες ζήλεψαν τους θησαυρούς του Αρίωνα και θέλησαν να το πετάξουν στη 

θάλασσα, αφού πρώτα ικανοποίησαν την τελευταία του επιθυμία να τραγουδήσει με τη λύρα 

του. Όταν ο Αρίωνας έπεσε στη θάλασσα, στο άκουσμα της μελωδίας του μαζεύτηκαν 

δελφίνια, τα αγαπημένα θαλάσσια πλάσματα του Απόλλωνα, και ένα από αυτά τον έσωσε. 

Φτάνοντας στην Κόρινθο διηγήθηκε την ιστορία του στον τύραννο Περίανδρο, ο οποίος δεν 

τον πίστεψε και τον φυλάκισε. Όταν το πλοίο που θα τον έφερνε αγκυροβόλησε στην 

Κόρινθο και ο τύραννος ρώτησε τους ναύτες για τον Αρίωνα, εκείνοι του απάντησαν ότι τον 

άφησαν στην Ιταλία. Τότε ο Αρίωνας παρουσιάστηκε μπροστά τους και ο Περίανδρος 

τιμώρησε τους ναύτες. Σε ανάμνηση του γεγονότος φτιάχτηκε ένα χάλκινο άγαλμα ανθρώπου 

πάνω σε δελφίνι στην πόλη Ταίναρο (στο νοτιότερο άκρο της Λακωνίας).  

Το μυστικό του Μαυροπόδαρου  

Ο Μαυροπόδαρος (Μελάμπους στην αρχαιοελληνική παράδοση) οφείλει το όνομά του στο 

γεγονός ότι η μητέρα του τον άφησε βρέφος κάτω από τη σκιά ενός δένδρου με εκτεθειμένα 

τα πόδια του στον ήλιο που μαύρισαν. Αργότερα, τα φίδια, τα οποία ο ίδιος είχε προστατέψει 

και αναθρέψει, καθάρισαν τα αυτιά του με τις γλώσσες τους και έτσι μπορούσε να 

καταλαβαίνει τη γλώσσα των πουλιών που του πρόλεγαν τα μέλλοντα. Κάποτε, ο αδερφός 

του Μαυροπόδαρου, ο Βίας, θέλησε να πάρει για σύζυγό του την Πηρώ, αλλά ο πατέρας της 

και βασιλιάς της Πύλου, ο Νηλέας, ζήτησε ως δώρο του γάμου τις αγελάδες του Ίφικλου. 

Τότε ο Μαυροπόδαρος επιχείρησε να αρπάξει τα ζώα για λογαριασμό του αδελφού του, αλλά 

τον συνέλαβαν και τον φυλάκισαν. Η πρόβλεψή του, όμως, ότι θα κατέρρεε η σκεπή της 

φυλακής του, σύμφωνα με την πληροφορία που του έδωσαν τα σκουλήκια, κατέπληξε τον 

Ίφικλο, ο οποίος και τον ελευθέρωσε. Στη συνέχεια, ο Μαυροπόδαρος δέχτηκε να θεραπεύσει 

την ατεκνία του Ίφικλου, ζητώντας ως ανταμοιβή τα κοπάδια των αγελάδων. Με τη βοήθεια 

ενός γυπαετού πληροφορήθηκε ότι η αιτία του κακού ήταν το μαχαίρι που κάρφωσε ο 

πατέρας του Ίφικλου στον κορμό μιας αχλαδιάς. Ζήτησε, λοιπόν, να φτιάξουν φάρμακο με τη 

σκουριά του μαχαιριού ανακατεμένη με κρασί και να το πιεί ο Ίφικλος. Έτσι, βοήθησε τον 

αδερφό του να παντρευτεί την αγαπημένη του Πηρώ. Η ιατρική επιστήμη οφείλει στον 

Μαυροπόδαρο το σημερινό σύμβολό της, το φίδι. 

Το δαχτυλίδι του τυχερού Πολυκράτη  

Ο Πολυκράτης πήρε την εξουσία στη Σάμο με επαναστατικό κίνημα και, ενώ αρχικά τη 

μοιράστηκε με τα αδέρφια του, στη συνέχεια τα απομάκρυνε και έγινε ο μοναδικός 

κυβερνήτης της. Πολύ γρήγορα η δύναμη του τυράννου Πολυκράτη αυξήθηκε και το όνομά 
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του έγινε ξακουστό και για τα πολεμικά του κατορθώματα και για τα έργα που έκανε στο 

νησί του, αλλά και γιατί ήταν ένας πολύ τυχερός άνθρωπος Ο Άμασης, βασιλιάς της 

Αιγύπτου, με τον οποίο ο Πολυκράτης είχε φιλικούς δεσμούς, μαθαίνοντας για τη μεγάλη 

εύνοια της τύχης του Πολυκράτη, τον συμβούλεψε να πετάξει κάτι πολύτιμο που είχε επάνω 

του, για να μην προκαλέσει τον θυμό των θεών. Πράγματι, ο Πολυκράτης έριξε στη θάλασσα 

με μεγάλη του λύπη το πολύτιμο δαχτυλίδι του που το χρησιμοποιούσε ως σφραγίδα. Δεν 

πέρασαν πολλές μέρες και ένας ψαράς, πιάνοντας ένα ψάρι διαλεχτό και μεγάλο, το 

πρόσφερε ως δώρο στον τύραννο. Οι υπηρέτες, ενώ καθάριζαν το ψάρι, βρήκαν μέσα στην 

κοιλιά του το δαχτυλίδι. Ο Πολυκράτης ανέφερε το περιστατικό στον Άμαση, ο οποίος έκοψε 

τις σχέσεις μαζί του, για να μην νιώσει πόνο για τη μελλούμενη δυστυχία του φίλου του. 

Τελικά, οι φόβοι του Άμαση επαληθεύτηκαν. Ο σατράπης της Λυδίας Οροίτης, σε μήνυμά 

του στον Πολυκράτη ότι τάχα κινδύνευε να θανατωθεί από τον Μεγάλο Βασιλέα των 

Περσών, του ζητούσε να τον βοηθήσει και του υποσχόταν να μοιραστεί μαζί του τα πλούτη 

του. Ο Πολυκράτης, παρά το σημαδιακό όνειρο της κόρης του, πήγε ο ίδιος για συνεννοήσεις 

στις Σάρδεις και εκεί τον βρήκε μαρτυρικός θάνατος. 

Οι περιπέτειες της αρχαίας μαγισσούλας Μήστρας  

Ο Ερυσίχθονας ο Θεσσαλός, ένας πλεονέκτης και ασεβής άνθρωπος, αποφάσισε να κόψει το 

ιερό δάσος της θεάς Δήμητρας και με τα ξύλα των δέντρων του να φτιάξει μια τραπεζαρία, 

όπου θα παρέθετε πλούσια γεύματα στους φίλους του. Παρά τις παρακλήσεις της κόρης του, 

της Μήστρας, αλλά και τις προειδοποιήσεις της Δήμητρας δεν συνετίστηκε. Η τιμωρία του 

ήταν να μην μπορεί να χορτάσει την πείνα του. Αφού, λοιπόν, κατανάλωσε ό,τι του ανήκε και 

ό,τι υπήρχε στο περιβάλλον του, άρχισε ζητιανεύει. Από αυτή την κατάσταση τον έσωσε η 

κόρη του, η Μήστρα, η οποία είχε την ικανότητα να μεταμορφώνεται διαρκώς σε διάφορα 

ζώα. Ο Ερυσίχθονας πούλαγε την κόρη του, μεταμορφωμένη σε διάφορα ζώα, σε καινούριο 

κάθε φορά αφέντη, για να εξασφαλίσει την τροφή του. Και όταν η Μήστρα γινόταν άνθρωπος 

και επέστρεφε στο σπίτι, το σωτήριο αυτό σχέδιο επαναλαμβανόταν. Τελικά, ο Ερυσίχθονας, 

μη αντέχοντας το μαρτύριο της ατελείωτης πείνας, επέβαλε στον εαυτό του τον πιο 

ταπεινωτικό θάνατο. 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 

ΓΝΩΣΕΩΝ 

Η τετραλογία των βιβλίων γνώσεων της Σμαράγδας Μανταδάκη παρέχουν πολλαπλές 

ευκαιρίες στους μαθητές για να διερευνήσουν τις αναγνωστικές τους ανταποκρίσεις και να 

συμμετάσχουν ενεργά στη δόμηση του νοήματος του έργου. Ο μαθητής-αναγνώστης, ως 

δυναμικό και εξελισσόμενο ον, ενεργοποιεί τον προσωπικό του κόσμο (ατομικά βιώματα, 

ψυχολογικές και συναισθηματικές ζυμώσεις, ενδιαφέροντα, αισθητικές εμπειρίες, γλωσσικές 

δεξιότητες, πνευματικές αναζητήσεις) και εμπλέκεται σε μια αμφίδρομη διαδικασία «δούναι 

και λαβείν» με το κείμενο, σε μια διαρκή διαλεκτική επικοινωνία, δημιουργώντας μια σχέση 

«συναλλαγής». Ο εκπαιδευτικός, έχοντας ως θεωρητικό πλαίσιο τη «συναλλακτική θεωρία 

της ανάγνωσης», εισηγήτρια της οποίας υπήρξε η Rosenblatt (1938) κατά τη δεκαετία του 

1930, οφείλει να αξιοποιήσει τον ενεργητικό ρόλο του μαθητή-αναγνώστη και τη 

μοναδικότητα της αναγνωστικής πράξης. Με άλλα λόγια, στο κέντρο της θεωρίας της 

Rosenblatt βρίσκεται η ιδέα της συνεχούς αλληλεπίδρασης και συναλλακτικής διαδικασίας 

ανάμεσα στο κείμενο και τον αναγνώστη, ως ένα ζωντανό,  ενεργό, διαρκές, σπειροειδές και 

όχι γραμμικό, κύκλωμα στο άπειρο των μεταξύ τους σχέσεων (Rosenblatt, 1999 

Καρπόζηλου, 1997). Με γνώμονα τη συναλλακτική θεωρία της Rosenblatt, προτείνεται 

διδακτική μεθοδολογία τεσσάρων σταδίων / φάσεων, προκειμένου οι μαθητές-αναγνώστες να 

εκφράσουν τις ιδέες τους (Καλογήρου & Βησσαράκη, 2005): 1) Προετοιμασία 
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περιβάλλοντος: Αποτελεί το εισαγωγικό πλαίσιο που θα λειτουργήσει ως προϊδεασμός και 

προετοιμασία για την υποδοχή του κειμένου. 2) Αρχική ανταπόκριση: Κατά το στάδιο αυτό ο 

εκπαιδευτικός, επιλέγοντας συνήθως τη μεγαλόφωνη ανάγνωση, ενεργοποιεί τις «μνημονικές 

αποσκευές» των μαθητών του, θέτει σε λειτουργία την «επιλεκτική προσοχή» τους, με σκοπό 

να οικειοποιηθούν το κείμενο, ανάλογα με τα βιώματα και την ιδιοσυγκρασία τους. 3) 

Τελειοποίηση της ανταπόκρισης: Ο μαθητής- αναγνώστης εστιάζει σε συγκεκριμένες ιδέες, 

απόψεις και σκέψεις τις οποίες ανταλλάσσει με τους συμμαθητές του, ώστε να κατανοήσει 

καλύτερα τη δική του σχέση με το κείμενο. 4) Έκφραση της ανταπόκρισης: Κατά την 

τελευταία αυτή φάση ολοκληρώνεται η ανταπόκριση του κειμένου που μπορεί να εκφραστεί 

με ατομικές ή ομαδικές δραστηριότητες.  

Συνεπώς, τα τέσσερα βιβλία γνώσεων της Σμαράγδας Μανταδάκη είναι ανοικτά σε μια 

απεριόριστη κλίμακα αναγνώσεων και το μορφωτικό τους υλικό περιμένει τον μαθητή, ο 

οποίος στηριζόμενος στη δική του πρόσληψη και εργαζόμενος σε ένα τοπίο ελευθερίας, να 

διαλεχθεί μαζί τους για το ξεκλείδωμα του νοήματος. Ας μην περιμένουμε τις μεγάλες 

απαντήσεις. Αρκεί να αναδυθούν μεγάλα ερωτήματα και ίσως μέσω αυτών οι μαθητές να 

γίνουν σκεπτόμενοι άνθρωποι, επιχειρώντας να δώσουν απαντήσεις σε ερωτήματα καθολικής 

σημασίας. 

Αρχικά, ο εκπαιδευτικός αφήνει το παιδί να μαντέψει κάποια από τα μυστικά που κρύβει το 

κείμενο, προτρέποντάς το για μια «επίσκεψη» και μελέτη του λεξιλογίου του βιβλίου (τίτλος, 

συγγραφέας, εικονογράφος, εκδότης, σειρά βιβλίου, ράχη, εμπροσθόφυλλο, οπισθόφυλλο, 

εικονογράφηση, μότο, αφιερώσεις). Πρόκειται για το περικείμενο, δηλαδή το ανομοιογενές 

και υβριδικό σύνολο των συνοδευτικών του δεδομένου κειμένου στοιχείων / σημείων, και 

ευθύνεται μεταξύ άλλων για τη μετατροπή του σε βιβλίο, δηλαδή εγγράφεται μέσα στον 

«λογοτεχνικό θεσμό» (Delcroix & Hally, 2000). Ο κώδικας του περικειμένου, μάλιστα, 

σύμφωνα με την  προβληματική των αναγνωστικών θεωριών, αποκτά τέτοια ερμηνευτική 

δύναμη ώστε να ενθαρρύνει την κατασκευή του κειμενικού μηνύματος από τον αναγνώστη. 

Επίσης, η μελέτη του περικειμένου, εκτός του ότι εκπαιδεύει τους μαθητές στη χρήση των 

εκτός του κειμένου πληροφοριών, τους εξοικειώνει και με στοιχεία βιβλιοπαρουσίασης.  

Στη συνέχεια, για το πεδίο της ανάγνωσης, κατανόησης των πληροφοριών των κειμένων  και 

μετατροπής τους σε γνώση προτείνεται η αμοιβαία διδασκαλία (Palincsar & Brown, 1984). 

Το διδακτικό αυτό μοντέλο σχεδιάστηκε για να διευκολύνει τους μαθητές να αναπτύξουν 

δεξιότητες ελέγχου και αυτο-ρύθμισης της αναγνωστικής τους συμπεριφοράς, κατά τη 

νοηματική προσπέλαση του γραπτού λόγου (μεταγνωστικές δεξιότητες).  Κύρια διδακτική 

τεχνική είναι ο διάλογος μέσα σε ομάδες εργασίας, ο οποίος πραγματοποιείται με την 

εφαρμογή τεσσάρων στρατηγικών μάθησης: 1) Υποβολή ερωτήσεων περιεχομένου, οι οποίες 

αποσκοπούν στο να αναδείξουν βασικές ιδέες και πληροφορίες του κειμένου. Στις ερωτήσεις 

περιεχομένου η Κουλουμπαρίτση (2002) συμπεριέλαβε και κειμενοκεντρικές ερωτήσεις, οι 

οποίες αναζητούν τα δομικά στοιχεία των διαφόρων κειμενικών τύπων. 2) Διατύπωση 

διευκρινιστικών ερωτήσεων, για να αποσαφηνίσει ο μαθητής δύσκολα μέρη του κειμένου, να 

λύσει απορίες ή παρανοήσεις, να πλουτίσει το λεξιλόγιό του. Σημειώνουμε εδώ ότι μέσω των 

καθοδηγητικών ερωτήσεων, ανοικτού ή κλειστού τύπου, ή της ενθάρρυνσης των αυθόρμητων 

ερωτήσεων των μαθητών ζωντανεύει η ανάγνωση και ο λόγος ανήκει στους ίδιους τους 

μαθητές. 3) Σύνθεση περίληψης, η οποία επιτυγχάνεται από την επεξεργασία των 

πληροφοριών, την απόδοση της νοηματικής ουσίας (κεντρικής ιδέας) και την ανακεφαλαίωση 

του περιεχομένου. 4) Διατύπωση προβλέψεων, που αναγκάζει τον αναγνώστη να μελετήσει 

με προσοχή και ενδιαφέρον όλα τα ουσιώδη στοιχεία του κειμένου, δίνοντας νόημα και 

σκοπό στην ανάγνωσή του, για να καταλήξει σε συγκεκριμένες προβλέψεις. Συνοπτικά, το 
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μοντέλο της αμοιβαίας διδασκαλίας, το οποίο αναλύει το κείμενο παράγραφο προς 

παράγραφο, ακολουθεί, όχι με απόλυτα ιεραρχικό τρόπο, τις τέσσερεις βασικές διαδικασίες 

στις ομάδες ως εξής: 1) Υποβάλλω ερωτήσεις. 2) Αποσαφηνίζω. 3) Συνοψίζω. 4) Κάνω 

προβλέψεις.  

Η διδακτική αυτή διαδικασία είναι αμοιβαία με την έννοια ότι ο εκπαιδευτικός αρχικά εξηγεί 

και επιδεικνύει την κάθε στρατηγική και στη συνέχεια ενθαρρύνει και καθοδηγεί τους 

μαθητές του να εξασκηθούν. Παράλληλα, αποτελεί ένα από τα μοντέλα της γνωστικής 

μαθητείας, κατά το οποίο οι μαθητές παρατηρούν έναν  ειδήμονα (εν προκειμένω τον 

εκπαιδευτικό) να παρουσιάζει υποδειγματικά την εκτέλεση μιας δραστηριότητας 

λειτουργώντας ως πρότυπο (μοντελοποίηση διαδικασιών). Ακολούθως οι μαθητές, με 

φθίνουσα υποστήριξη στη μάθηση, εφαρμόζουν τρόπους που έχουν μάθει, αναλαμβάνοντας 

όλο και περισσότερο ευθύνες, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα, 

επικεντρωμένοι σε γνωστικούς αντικειμενικούς στόχους, όπως η ανάγνωση-κατανόηση. 

Συνεπώς, η επίτευξη της κατανόησης και γνώσης του περιεχομένου του κειμένου ή ενός 

ορισμένου γνωστικού αντικειμένου δεν αποτελούν αφηρημένες διαδικασίες που έχουν 

απομνημονευθεί, αλλά δεξιότητες που πρέπει να καλλιεργηθούν.  

Μια ακόμη μαθητοκεντρική νοοκατασκευαστική (εποικοδομητική) προσέγγιση για την 

ανάγνωση εκτός της αμοιβαίας διδασκαλίας, είναι η μέθοδος «Ανακρίνοντας τον συγγραφέα», 

κατά την οποία οι μαθητές διδάσκονται να βλέπουν τους συγγραφείς πραγματολογικού 

υλικού ως πραγματικούς μη αλάνθαστους ανθρώπους και στη συνέχεια να ξεκινούν 

πλασματικούς διαλόγους μαζί τους, όπως «Τι προσπαθεί να πει ο συγγραφέας;», «Τι θέλει να 

μάθουμε;», «Πώς συμβαδίζει αυτό με το προηγούμενο;», ώστε να επιτευχθεί η ανάκληση 

περισσότερων πληροφοριών, με σκοπό την κατανόηση και όχι την απομνημόνευση του 

κειμένου (Slavin, 2007).  

Στις εποικοδομητικές προσεγγίσεις εντάσσονται και δύο στρατηγικές μελέτης, η στρατηγική 

Ε.Ζ.Η.ΣΕ. και η στρατηγική Δ.Ε.Κ.Α.Π.Α. κατά τις οποίες οι μαθητές μαθαίνουν να 

εργάζονται με επίγνωση, με αποτέλεσμα οι γνώσεις τους να συγκρατούνται καλύτερα στη 

μακρόχρονη μνήμη και να είναι διαθέσιμες για εφαρμογές (Σαλβαράς, 2011).  

Η στρατηγική Ε.Ζ.Η.ΣΕ. αναφέρεται στη μελέτη του κειμένου και ακολουθεί τα εξής 

βήματα: 1) Επισκοπώ / διαβάζω διερευνητικά: Οι μαθητές διαβάζουν διερευνητικά το 

κείμενο, υπογραμμίζουν φράσεις, βάζουν υπότιτλους στις παραγράφους, δικτυώνουν τις 

έννοιες. 2) Ζητήματα / θέτω ερωτήσεις: Οι μαθητές μετατρέπουν τις φράσεις και τους 

υπότιτλους σε ερωτήσεις. 3) Ηξεύρω / διαβάζω και απαντώ: Οι μαθητές διαβάζουν 

αναλυτικά και δίνουν απαντήσεις στις ερωτήσεις τους. 4) Συγκεφαλαιώνω / διηγούμαι: Οι 

μαθητές ανακαλούν τα κύρια σημεία και τις βασικές ιδέες του κειμένου με φωναχτό και 

σιωπηρό λόγο. 5) Ελέγχω / επανεξετάζω: Οι μαθητές επανεξετάζουν τις ερωτήσεις και τις 

απαντήσεις τους, επαναδιατυπώνουν με καταφυγή εκ νέου στο κείμενο. 

Η στρατηγική Δ.Ε.Κ.Α.Π.Α. αναφέρεται στη μελέτη της παραγράφου και ακολουθεί τα εξής 

βήματα: 1) Διαβάζω διερευνητικά: Οι μαθητές διαβάζουν διερευνητικά π.χ. τη δεύτερη 

παράγραφο του κειμένου. 2) Ερωτώ και απαντώ:  Οι μαθητές ερωτούν τον εαυτό τους για το 

μήνυμα της παραγράφου. Καλή ερώτηση είναι... και απαντούν στην ερώτησή τους. 3) Κάνω 

περίληψη: Οι μαθητές κάνουν περίληψη της παραγράφου. Η παράγραφος αυτή αναφέρεται... 

4) Αποσαφηνίζω: Οι μαθητές εντοπίζουν άγνωστες λέξεις και τις προσδιορίζουν λεκτικά με 

τη βοήθεια λεξικού. 5) Προβλέπω: Οι μαθητές προβλέπουν το θέμα της επόμενης 

παραγράφου με βάση τα χαρακτηριστικά της δομής του κειμένου: πλαίσιο, αρχή, αντίδραση, 

προσπάθεια, αποτέλεσμα, συνέπειες. Στην πρώτη παράγραφο γνωρίσαμε το πλαίσιο (τόπο, 

χρόνο, πρόσωπα). Στην επόμενη παράγραφο θα γνωρίσουμε τη αρχή (το εντυπωσιακό 
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γεγονός). 6) Αποδίδω το νόημα: Οι μαθητές λένε το περιεχόμενο της παραγράφου με δικά 

τους λόγια. 

Μια ακόμη αναγνωστική πρακτική για τα τέσσερα βιβλία γνώσεων της Σμαράγδας 

Μανταδάκη είναι να συζητηθούν ορισμένες λογοτεχνικές συμβάσεις, για παράδειγμα βασικά 

στοιχεία αφηγηματολογίας, όπως αφηγηματικοί τρόποι, τεχνικές, ποιος αφηγείται / οπτική 

γωνία αφήγησης, χώρος, χρόνος, ήρωες (σκέψεις και συναισθήματα των ηρώων ή του 

αφηγητή της ιστορίας), εξέλιξη της ιστορίας (πώς ξεκινάει η ιστορία, δηλαδή αίτια-αφορμές, 

πώς προχωράει η ιστορία, δηλαδή ποια γεγονότα συμβαίνουν και πώς αντιδρούν οι ήρωες σε 

αυτά και πώς τελειώνει η ιστορία, δηλαδή λύσεις, αποτελέσματα, συνέπειες). Η δομή των 

αφηγηματικών κειμένων αποτελεί μια καλή εξάσκηση και μια σημαντική σπουδή σε ένα 

«μάθημα» αφηγηματολογίας.  

Η μελέτη σημαντικών στοιχείων της αφήγησης, εκτός από το μάθημα αφηγηματολογίας, 

κατά τη Νικολαϊδου (2012), «Οι περιορισμοί στη φόρμα ενός κειμένου (συγκεκριμένο 

λογοτεχνικό είδος, ομοιοκαταληξία, μέτρο, δοσμένη οπτική γωνία κ.τ.λ.) λειτουργούν, 

εντέλει, ως συγγραφικά καύσιμα. Οι μαθητές κατανοούν πως ο ειδολογικός / μορφολογικός 

περιορισμός μπορεί να αποτελέσει συγγραφικό εργαλείο και να αποδώσει τα μέγιστα». Αυτό 

σημαίνει ότι οι λογοτεχνικές συμβάσεις λειτουργούν ως αποδοτικά εργαλεία συγγραφής ή με 

άλλα λόγια δημιουργικής γραφής. Συγκεκριμένα, ως ασκήσεις δημιουργικής γραφής 

προτείνονται δειγματοληπτικά οι  εξής δραστηριότητες (Μπρασέρ, 2014): η εμπλουτισμένη 

ιστορία  (επινόηση της συνέχειας, επέκταση της ιστορίας, προσθήκη ενός επεισοδίου ή 

συμπλήρωση των νοηματικών κενών, άλλος τόπος, άλλος χρόνος, αντιστροφή ή αλλαγή 

χαρακτήρων), η μετατροπή της τριτοπρόσωπης σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση και αντίθετα, ή 

σε διάλογο, η αλλαγή του τίτλου, ο σχολιασμός των πράξεων του ήρωα, η απόδοση ενός 

εναλλακτικού τέλους, που επιτρέπει τον πειραματισμό με τη σύμβαση του δίκαιου και αίσιου 

τέλους (happy end) ενός παιδικού βιβλίου. Ακόμη, η συγγραφή ποιημάτων και η άσκηση 

στην τεχνική της ομοιοκαταληξίας, αν και αποτελεί γνώρισμα της παλαιότερης νεοελληνικής 

ποίησης (Σουλιώτης, 2012), χρησιμεύει στους μαθητές ως έξοχο εργαλείο έκφρασης εντός 

μορφολογικού πλαισίου και τους εφοδιάζει με τεχνικές γνώσεις προκειμένου να 

προσεγγίσουν τους ποιητές του λεγόμενου λογοτεχνικού κανόνα (Σουλιώτη,  2013).  

Οι ατομικές συγγραφικές προσπάθειες ή αλλιώς δραστηριότητες άσκησης στο γράψιμο είναι, 

βέβαια, προαιρετικές και στην περίπτωση κατά την οποία οι μαθητές δεν τις προτιμούν, 

μπορούν να επιλέξουν μια άλλη δραστηριότητα λογοτεχνικού γραμματισμού που έρχεται ως 

παραπλήρωμα της δημιουργικής γραφής και είναι η φωναχτή ανάγνωση και κριτική ακρόαση 

απαγγελιών, η εντρύφηση στις τέχνες της εικονογράφησης βιβλίων (Σουλιώτης, 2012). 

Συγκεκριμένα, κατά τη φωναχτή ανάγνωση οι μαθητές μπορούν να πειραματιστούν 

διαβάζοντας με διαφορετικό ύφος, παίζοντας με τη χροιά, τον τόνο, τον ρυθμό και την 

ένταση της φωνής τους. Η μεγαλόφωνη ανάγνωση είναι δηλωτική του μοναδικού και 

ιδιότυπου τρόπου με τον οποίο αναγνώστης προσλαμβάνει το κείμενο. Τέτοιες ασκήσεις 

ύφους χαράζουν τα μονοπάτια που θα διαλέξει η φαντασία και θα κινηθεί η σκέψη, 

συμβάλλοντας στην αναζήτηση και διαμόρφωση του προσωπικού ύφους του αναγνώστη ή 

ακροατή.  

Μια άλλη πρακτική δημιουριγκής ανάγνωσης είναι η αξιοποίηση της ρητορικής της εικόνας, 

όπως: η παρατήρηση των λεπτομερειών της εικόνας, η προσθήκη λεζάντας, η σύγκριση των 

πληροφοριών που δίνει η εικόνα με αυτές του κειμένου, η αντιπαραβολή των εικονιστικών 

χαρακτηριστικών του ήρωα με το σύνολο των επιθέτων και των επιρρημάτων με τα οποία 

προσδιορίζεται, με απώτερο στόχο τη διαλογική συνύπαρξη των δύο ετερογενών κωδίκων, 

δηλαδή του λεκτικού και του εικονιστικού. Μία ακόμη δραστηριότητα είναι ο σχεδιασμός 
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του περιγράμματος του ήρωα σε μεγάλο χαρτόνι και η αναγραφή σε μικρά χαρτάκια εντός 

του περιγράμματος  των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του ήρωα και εκτός του 

περιγράμματος των ιδιοτήτων του ήρωα, όπως έχουν προκύψει από τα λόγια άλλων ηρώων ή 

τα σχόλια του αφηγητή. Επίσης, η δημιουργία μιας διαφημιστικής αφίσας του συγκεκριμένου 

βιβλίου με συνδυασμό κειμένου και εικόνας μυεί τους μαθητές στις προδιαγραφές του 

διαφημιστικού λόγου.  

Γενικότερα, υπάρχει μία εκτενής θεωρητική συζήτηση περί του οπτικού γραμματισμού και 

της παιδαγωγικής της εικόνας, η οποία ξεκινά από την παραδοχή ότι η εικόνα στη συνάντησή 

της με τον αναγνώστη αποκτά «ζωή» και γίνεται αντικείμενο πολυεπίπεδης αναγνωστικής 

εξερεύνησης, ανάλογα με τα ερεθίσματα και τις προσλαμβάνουσές του. Συνεπώς, ο κώδικας 

της εικόνας εξοικειώνει τον αναγνώστη με τις συμβάσεις της εικαστικής αναπαραστατικής 

γλώσσας και βοηθά στην κατανόηση της «γραμματικής» της εικόνας με πολλαπλά οφέλη για 

τον αξιακό, ιδεολογικό, συναισθηματικό, αισθητικό κόσμο του αναγνώστη.   

Καταλήγοντας, όλες οι παραπάνω διδακτικές προτάσεις δημιουργικής ανάγνωσης των 

τεσσάρων βιβλίων γνώσεων αποτελούν ενδιαφέρουσες δραστηριότητες, οι οποίες ενισχύουν 

τον λογοτεχνικό γραμματισμό των μαθητών, κινητοποιώντας τους σε περισσότερο κριτικές 

αναγνώσεις, συμβάλλουν στη διερεύνηση των ενδόμυχων επιθυμιών-συναισθημάτων τους 

και στην κατανόηση και ενίσχυση της αυτογνωσίας τους, αλλά, παράλληλα, μετατρέπουν το 

βιβλίο σε ζωντανό σύντροφο στο παιχνίδι και στις αναζητήσεις τους, προωθώντας τη 

φιλαναγνωσία.  

 

ΕΠΙΛΟΓΙΚΑ 

Οι συγκεκριμένες διδακτικές προτάσεις αναγνωστικής περιπέτειας, μέσω των  οποίων 

επιχειρείται η προσέγγιση των τεσσάρων βιβλίων γνώσεων της Σμαράγδας Μανταδάκη, είναι 

ενδεικτικές και αρκετά ευέλικτες στις ιδιαίτερες συνθήκες, ανάγκες και τα ενδιαφέροντα της 

κάθε τάξης του εκπαιδευτικού. Παράλληλα, είναι εύκολα προσαρμόσιμες και μπορούν να 

αξιοποιηθούν για την παρουσίαση και άλλων βιβλίων γνώσεων με αφόρμηση την αρχαία 

ιστορία. Συνεπώς, δεν συνιστούν μια διδακτική «συνταγή» με δεσμευτικό χαρακτήρα, αλλά 

έναν δειγματοληπτικό τρόπο και μια ανοιχτή μεθοδολογία πολλών εναλλακτικών λύσεων, ως 

μια προσπάθεια συμβολής στη διαμόρφωση της προσωπικής διδακτικής θεωρίας του 

εκπαιδευτικού.  

Οι πρακτικές, δηλαδή, αυτές προτάσεις αποτελούν μια άλλη «γλώσσα» με λιγότερες 

αγκυλώσεις και μακράν της ρητορικής της φιλολογικής διδαχής, μια  άλλη «γλώσσα» 

περισσότερο παιγνιώδη κατά την επαφή του μαθητή με βιβλία γνώσεων, που μπορεί να 

ανανεώσει τη διδακτική πράξη στην κατεύθυνση του πολιτισμικού γραμματισμού. 

Ενδέχεται όλα τα παραπάνω να ακούγονται ως  «όνειρα θερινής νυκτός», καθόσον δεν είναι 

εύκολο να προτείνεις και να εφαρμόσεις δημιουργικές διδακτικές πρακτικές, αφού στην 

ουσία καλείσαι να διδάξεις δημιουργική ζωή. Ίσως... Αλλά χωρίς όνειρα και οράματα... η 

εκπαίδευση μάλλον προχωρεί στα σκοτεινά! 
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Ο ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Αγγελική Μπεχτσούδη 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τα τελευταία χρόνια τα σχολεία μας έχουν ενσωματώσει τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των 

Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται η μάθηση 

(Pedroni, 1997). Η σημερινή γενιά των παιδιών προτιμά κυρίως τα διαδραστικά μέσα όπως internet, video και 

ηλεκτρονικά παιχνίδια (Περδικίδου & Τέγος, 2011 ; Βαγγελάτος, Φώσκολος & Κομνηνός, 2011). 

Ακολουθώντας αυτή την τάση οι εκπαιδευτικοί αρχίζουν να χρησιμοποιούν πιο σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό. 

Ένα από αυτά τα σύγχρονα μέσα εκπαιδευτικής τεχνολογίας αποτελεί η χρήση του διαδραστικού πίνακα 
(Δημητρακάκης & Σοφός, 2010). Ο διαδραστικός πίνακας αποτελεί ένα τεχνολογικό μέσο το οποίο υπό 

παιδαγωγικές προϋποθέσεις μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων στη σχολική τάξη. Ο 

τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται η τεχνολογία στη  σχολική τάξη δημιουργεί προβληματισμούς. Σύμφωνα 

με τον Bates (1995): «μια καλή διδασκαλία θα μπορούσε να αντισταθμίσει την έλλειψη τεχνολογικών μέσων, αλλά 

και η τεχνολογία από μόνη της δεν θα μπορέσει να διασώσει μια κακή διδασκαλία, συνήθως την κάνει χειρότερη» 

(σελ.12). Για όλους τους παραπάνω λόγους, τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως 

δυναμικά εργαλεία και εφαρμογές υποστήριξης, ενίσχυσης και εμπλουτισμού της διδασκαλίας (Αναστασιάδης, 

2008; Lionarakis, 1998). 

ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ 

Διαδραστικός πίνακας, χαρακτηριστικά, παιδαγωγική αξιοποίηση, εφαρμογές 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα τελευταία χρόνια τα σχολεία μας έχουν ενσωματώσει τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας 

και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο με 

τον οποίο επιτυγχάνεται η μάθηση (Pedroni, 1997). Η σημερινή γενιά των παιδιών προτιμά 

κυρίως τα διαδραστικά μέσα όπως internet, video και ηλεκτρονικά παιχνίδια παρά τα 

παραδοσιακά ΜΜΕ όπως είναι το ραδιόφωνο και η τηλεόραση (Περδικίδου & Τέγος, 2011 ; 

Βαγγελάτος, Φώσκολος & Κομνηνός, 2011). Ακολουθώντας αυτή την τάση οι εκπαιδευτικοί 

αφήνουν σιγά σιγά το μαυροπίνακα που για πολλά χρόνια αποτελούσε το κύριο μέσο 

διδασκαλίας και αρχίζουν να χρησιμοποιούν πιο σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό. Ένα από αυτά 

τα σύγχρονα μέσα εκπαιδευτικής τεχνολογίας αποτελεί η χρήση του διαδραστικού πίνακα 

(Δημητρακάκης & Σοφός, 2010). 

Ο διαδραστικός πίνακας αποτελεί ένα τεχνολογικό μέσο το οποίο υπό παιδαγωγικές 

προϋποθέσεις μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων στη σχολική 

τάξη. Ωστόσο, δεν θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να παρασύρεται από ενθουσιασμό για τις 

λειτουργικότητες που προσφέρει γιατί τότε θα οδηγηθεί σε μία δασκαλοκεντική προσέγγιση 

της μάθησης (Αναστασιάδης, Μικρόπουλος, Σοφός & Φραγκάκη, 2010). Φυσικά κάτι τέτοιο 

δεν είναι επιθυμητό στο σύγχρονο σχολείο, αφού όλο και περισσότερο γίνεται προσπάθεια 

για την ενεργή συμμετοχή των μαθητών στη μάθηση.  

 Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται η τεχνολογία στη  σχολική τάξη δημιουργεί 

προβληματισμούς και η εμπειρία των δασκάλων της πράξης σύμφωνα με τη διεθνή και 

ελληνική βιβλιογραφία δικαιώνουν τη θεώρηση του Bates (1995): «μια καλή διδασκαλία θα 

μπορούσε να αντισταθμίσει την έλλειψη τεχνολογικών μέσων, αλλά και η τεχνολογία από μόνη 

της δεν θα μπορέσει να διασώσει μια κακή διδασκαλία, συνήθως την κάνει χειρότερη» 
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(σελ.12). Για όλους τους παραπάνω λόγους, στο σύγχρονο σχολείο τα σύγχρονα εκπαιδευτικά 

μέσα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως δυναμικά εργαλεία και εφαρμογές υποστήριξης, 

ενίσχυσης και εμπλουτισμού της διδασκαλίας (Αναστασιάδης, 2008; Lionarakis, 1998). 

Η προσωπική ανάγκη για νέες, καλύτερες και ομαδοσυνεργατικές μεθόδους διδασκαλίας με 

τη χρήση διαδραστικού πίνακα με οδήγησε στη συγγραφή της παρούσας εργασίας με θέμα «ο 

Διαδραστικός πίνακας στην εκπαίδευση». Πιο συγκεκριμένα, στο σχολείο στο οποίο 

εργάζομαι υπάρχουν τέσσερις διαδραστικοί πίνακες. Την περσινή χρονιά είχα την τύχη ο ένας 

από τους αυτούς να βρίσκεται στην τάξη μου. Μετά από αυτή την θετική εμπειρία, θέλησα 

μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση να διερευνήσω τι είναι διαδραστικός πίνακας και τα 

είδη διαδραστικών πινάκων που υπάρχουν. Ακόμη, τα χαρακτηριστικά του διαδραστικού 

πίνακα, τη σχέση του με τη μαθησιακή και διδακτική διαδικασία καθώς και τις εφαρμογές 

του στην τάξη.  

Απώτερος φυσικά στόχος μετά από αυτή την εργασία είναι αρχικά η προσωπική βελτίωση ως 

προς τη διδακτική διαδικασία ενσωματώνοντας τη χρήση του διαδραστικού πίνακα σε 

επόμενες διδασκαλίες. Κατ’ επέκταση δευτερεύον στόχος είναι η ενημέρωση των υπολοίπων 

συναδέλφων στο σχολείο για το θετικό ρόλο του διαδραστικού πίνακα στη μαθησιακή και 

διδακτική διαδικασία και η παρακίνηση για τη χρήση του στην τάξη όλο και περισσότερο ως 

ένα δυναμικό εργαλείο υποστήριξης της διδασκαλίας. 

 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

Ορισμός του διαδραστικού πίνακα 

Ο διαδραστικός πίνακας (interactive whiteboard) είναι μια ψηφιακή συσκευή η οποία 

συνδέεται με έναν υπολογιστή και ένα βιντεοπροβολέα (projector).  Ο προβολέας προβάλλει 

το οπτικό σήμα εξόδου του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην επιφάνεια του πίνακα (Χατζίνα & 

Παπαδανέλλης, 2010). Η ιδιαιτερότητα του διαδραστικού πίνακα είναι ότι ο χρήστης μπορεί 

να τον αγγίζει και οι ανάλογες εντολές μεταφέρονται στον συνδεδεμένο υπολογιστή. 

Ουσιαστικά το άγγιγμα προσομοιώνει το κλικ του ποντικιού του υπολογιστή. Μπορούμε 

δηλαδή να χειριστούμε τον υπολογιστή αγγίζοντας το διαδραστικό πίνακα (Ζημιανίτη & 

Τσιώγκα, 2012). 

Με άλλα λόγια,  ο διαδραστικός πίνακας είναι στην ουσία ένας πίνακας που συνδυάζει την 

απλότητα και τη λειτουργικότητα ενός συμβατού πίνακα με τις δυνατότητες ενός υπολογιστή. 

Η οθόνη του διαδραστικού πίνακα συνήθως τοποθετείται στον τοίχο ή σε στηρίγματα 

εδάφους. Ανάλογα με το μοντέλο του διαδραστικού πίνακα μπορεί να διαθέτει 

ενσωματωμένο προβολέα πίσω από την οθόνη είτε να χρησιμοποιείται LCD projector, όπως 

φαίνεται και στην εικόνα. 

 

Πηγή: Νιάρου & Γρουσουζάκου, 2007 
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Η σύνδεση του διαδραστικού πίνακα με τον υπολογιστή γίνεται ενσύρματα (σειριακή θύρα ή 

USB) είτε ασύρματα (τεχνολογία Bluetouth). Για να δουλέψει απαιτείται  εγκατάσταση 

ειδικού λογισμικού στον συνδεδεμένο υπολογιστή (Ζημιανίτη & Τσιώγκα, 2012). 

Σύμφωνα με τον Sofos (2005) ο διαδραστικός πίνακας ανήκει στην κατηγορία των 

τεταρτογενών μέσων τα οποία: 

 Αναλαμβάνουν και υποκαθιστούν τις λειτουργίες των κλασικών μέσων. Για 

παράδειγμα ο διαδραστικός πίνακας καλύπτει όλες τις λειτουργίες του 

μαυροπίνακα. 

 Διευρύνει τις λειτουργίες του κλασικού πίνακα προσφέροντας ψηφιακές 

προεκτάσεις. Για παράδειγμα, οι διαδραστικές εφαρμογές όπου τα περιεχόμενα 

του πίνακα αποστέλλονται ηλεκτρονικά. 

 Κρύβουν την ψηφιακή τους υποδομή, αφού ο υπολογιστής και ο προβολέας δεν 

βρίσκονται στο οπτικό πεδίο των μαθητών. 

 Διαμορφώνουν νέες, καινοτόμες εφαρμογές, όπως η ηλεκτρονική μάθηση από 

απόσταση. 

 Θέτει το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα (σχολείο, διδασκαλία, μαθητές και 

εκπαιδευτικοί) μπροστά από νέες προκλήσεις και όρια τα οποία θα πρέπει να 

υπερνικηθούν ώστε να γίνει ομαλά η ένταξη τους (Kron & Σοφός, 2007). 

Η εξέλιξη του διαδραστικού πίνακα 

Ο πρώτος διαδραστικός πίνακας δημιουργήθηκε από την Smart Technologies το 1991. Οι 

διαδραστικοί πίνακες αρχικά χρησιμοποιήθηκαν στις επιχειρήσεις και στη συνέχεια στην 

εκπαίδευση. Για την εκπαίδευση λοιπόν είναι σχετικά ένα νέο εργαλείο σε παγκόσμιο επίπεδο  

αφού πρωτοεμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Οι εκπαιδευτικοί αναγνώρισαν 

πολύ γρήγορα τις δυνατότητες που παρέχει ο διαδραστικός πίνακας ως εργαλείο που 

διευκόλυνε την προετοιμασία του μαθήματος και βελτίωνε τα μαθησιακά αποτελέσματα 

(Higgins, Beauchamp & Miller, 2007). 

Οι πρώτες χώρες που εισήγαγαν τους διαδραστικούς πίνακες στα εκπαιδευτικά τους 

συστήματα είναι η Μεγάλη Βρετανία, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και οι 

Η.Π.Α. Συγκεκριμένα, ο υπουργός παιδείας της Μεγάλης Βρετανίας το 2004 είχε δηλώσει ότι 

«κάθε σχολείο στο μέλλον θα έχει έναν διαδραστικό πίνακα σε κάθε τάξη, μια τεχνολογία η 

οποία έχει ήδη φέρει επανάσταση στη μάθηση» (Χατζίνα & Παπαδανέλλης, 2010). Έτσι η 

χρήση των διαδραστικών πινάκων στην εκπαίδευση έδωσε σε πολλούς ερευνητές την 

ευκαιρία να ασχοληθούν με εκτενείς έρευνες όσον αφορά την αποτελεσματικότητα τους στην 

σχολική τάξη (Βαγγελάτος, Φώσκολος & Κομνηνός, 2011). Σύμφωνα με έρευνες που έγιναν 

από το Βρετανικό Σύλλογο Εκπαιδευτικής Επικοινωνίας και Τεχνολογίας BECTA για τη 

χρήση των διαδραστικών συστημάτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση έδειξαν ότι υπάρχει 

άμεσο πλεονέκτημα από τη χρήση τους. Το μάθημα γίνεται με πιο γοργό ρυθμό και οι 

μαθητές συμμετέχουν πιο ενεργά (Cogill, 2003 ; Bush, 2004). 

Εντυπωσιακός είναι και ο προγραμματισμός εισαγωγής των διαδραστικών πινάκων στο 

εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου όπως παρουσιάζεται  μέσα από το Πρόγραμμα Χρήσης 

ΤΠΕ στο Κυπριακό Εκπαιδευτικό Σύστημα και  περιλαμβάνει την εγκατάσταση 4.646 

διαδραστικών πινάκων στα Κυπριακά σχολεία,  μέχρι το τέλος του 2009 (Πούλιος, 

Καραβασίλης, Δομουχτσής & Νέδος, 2010). 

Στην Ελλάδα έχουν γίνει από το 2007 και έπειτα αρκετές προσπάθειες για την εισαγωγή των 

διαδραστικών πινάκων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι περισσότερες αφορούν την ιδιωτική 
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εκπαίδευση. Όσον αφορά στην δημόσια εκπαίδευση, ήταν περιορισμένες και 

αποσπασματικές και στηρίζονταν σε μεμονομένους εκπαιδευτικούς ή συλλόγους γονέων και 

κηδεμόνων οι οποίοι αποφάσιζαν να εγκαταστήσουν ένα διαδραστικό πίνακα στο σχολείο 

τους (Βαγγελάτος, Φώσκολος & Κομνηνός, 2011). 

Σύμφωνα με στοιχεία από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (2013), το 2010 ξεκίνησε η 

διαδικασία για τον εξοπλισμό δημόσιων δημοτικών σχολείων αλλά κυρίως  των γυμνασίων 

με διαδραστικά συστήματα. Συγκεκριμένα, έχει ξεκινήσει η διαδικασία ώστε να διατεθεί 

ψηφιακός εξοπλισμός (κινητά εργαστήρια, διαδραστικοί πίνακες και συναφές υλικό) στα 800 

Δημοτικά Σχολεία του Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (Ε.Α.Ε.Π.), 

όπως αυτά έχουν οριστεί από το ΦΕΚ 804, τ.Β’ 9-07-2010. Σύμφωνα με στοιχεία από την 

έκθεση ολοκλήρωσης της πράξης της ΕΥΔ Επιχειρηματικού Προγράμματος Εκπαίδευση και 

Δια Βίου Μάθησης (2015) για την εισαγωγή των υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού στα 

σχολεία μέχρι σήμερα έχουν εξοπλιστεί με φορητούς υπολογιστές και βιντεοπροβολείς. Η 

διαδικασία βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης ώστε να εξοπλιστούν και με διαδραστικά 

συστήματα τα σχολεία. Αξίζει να σημειώσουμε ότι μένει η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

για τη σωστή χρήση των διαδραστικών πινάκων στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Όσον αφορά τα γυμνάσια, με την πρόσκληση 78 της ΕΥΔ Επιχειρηματικού Προγράμματος 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης η οποία προέβλεπε την πιλοτική εισαγωγή διαδραστικών 

συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια «ψηφιακά υποστηριζόμενη 

διδασκαλία» (Βαγγελάτος, Φώσκολος & Κομνηνός, 2011). Το Φεβρουάριο του 2014 

εγκρίθηκε η επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον εξοπλισμό ακόμη 

περισσότερων σχολικών μονάδων με διαδραστικούς πίνακες (Ατσαλάκη, 2014).  

Από τότε και έπειτα, όλο και περισσότερες σχολικές μονάδες αποκτούν διαδραστικούς 

πίνακες όπου δραστήριοι εκπαιδευτικοί, διευθυντές ή στελέχη εκπαίδευσης που διαθέτουν 

ενδιαφέρον και ψηφιακό γραμματισμό για τις νέες τεχνολογίες στη μάθηση ενισχύουν αυτή 

την προσπάθεια (Δημητρακάκης & Σοφός, 2010).  

Χαρακτηριστικά του διαδραστικού πίνακα 

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας γίνεται φανερό ότι ο διαδραστικός πίνακας 

υπερτερεί σε σχέση με άλλες εκπαιδευτικές τεχνολογίες και τον καθιστούν ένα δυναμικό 

παιδαγωγικό εργαλείο που έχει τη δυνατότητα να φέρει την επανάσταση στην εκπαίδευση. 

Τα χαρακτηριστικά αυτά που κάνουν το διαδραστικό πίνακα να ξεχωρίζει από άλλες 

εκπαιδευτικές τεχνολογίες είναι: 

 Η διαδραστικότητα/αλληλεπίδραση 

Όσον αφορά τη διαδραστική μάθηση, οι Glover, Miller, Averis & Door (2007) αναφέρουν ότι 

με τη χρήση του ΔΠ οι εκπαιδευτικοί «συνειδητοποιούν πως η διάδραση αποτελεί τη βάση για 

την εννοιολογική ανάπτυξη και τη γνωστική κατανόηση» (σελ. 17). Ο διαδραστικός πίνακας 

προσφέρει αλληλεπίδραση ή διάδραση η οποία είναι σημαντική για να διατηρηθεί το 

ενδιαφέρον ως προς τη μάθηση.  

Η διάδραση αυτή έχει δύο μορφές. Η μία είναι η τεχνική διάδραση, δηλαδή την 

αλληλεπίδραση των χρηστών με την πληροφορία και τη διαχείρισή τους μέσω του 

διαδραστικού πίνακα. Από την άλλη προσφέρει και παιδαγωγική διάδραση, δηλαδή την 

αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών και του εκπαιδευτικού,  των μαθητών μεταξύ τους ή 

ακόμη και του εκπαιδευτικού με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Ειδικά η αλληλεπίδραση 

του εκπαιδευτικού με τους μαθητές τους είναι αυτή που δίνει κίνητρα για συζήτηση στην 
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τάξη και ευκαιρία για την ανάπτυξη της συνεργατικής μάθησης (Μπασματζίδης, 

Χαρισοπούλου & Μπασματίδου, 2012). 

 Η πολυμεσικότητα 

Η πολυμεσικότητα του διαδραστικού πίνακα αφορά την παρουσίαση του υλικού 

προερχόμενο από διαφορετικά μέσα ώστε να κεντρίσει το ενδιαφέρον του κάθε μαθητή και 

να βοηθήσει στην εύκολη κατανόηση του μαθήματος. Καταλήγοντας, η πολυμεσικότητα του 

διαδραστικού πίνακα προσφέρει ένα ελκυστικό και ενδιαφέρον μάθημα και ταυτόχρονα 

ενθαρρύνει και τη θετική συμπεριφορά των παιδιών (Αναστασιάδης, Μικρόπουλος, Σοφός & 

Φραγκάκη, 2010). 

 Διαχείριση του ρυθμού του μαθήματος 

 Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες του διαδραστικού πίνακα οργανώνει το 

μάθημα του εκ των προτέρων, με αποτέλεσμα να πετυχαίνει ένα περιεκτικό και χωρίς 

χρονοτριβές μάθημα. Μάλιστα σύμφωνα με μαρτυρίες εκπαιδευτικών πολλές φορές ο ρυθμός 

του μαθήματος μπορεί να γίνει υπερβολικά γρήγορος μέσω της αλληλεπίδρασης που 

δημιουργείται (Beauchamp, Kennewell, Tanner &Jones, 2010). 

 Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 

Ο διαδραστικός πίνακας χαρακτηρίζεται από ευελιξία και προσαρμοστικότητα καθώς μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις ηλικίες των μαθητών αλλά και σε όλα τα γνωστικά 

αντικείμενα. Υπάρχει άφθονο εκπαιδευτικό υλικό στο διαδίκτυο, όπως σενάρια μαθήματος 

για όλα τα γνωστικά αντικείμενα, εφαρμογές του web 2.0 αλλά και το συνοδευόμενο 

λογισμικό για κάθε πίνακα. Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει το υλικό 

αυτό και να συνδράμει στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία (Fragaki & Lionarakis, 

2011). 

Είδη διαδραστικών πινάκων 

Οι διαδραστικοί πίνακες χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με τον τρόπο προβολής τους, το 

είδος λειτουργίας του πίνακα και τον απαιτούμενο εξοπλισμό σε τέσσερις κατηγορίες: 

1) Διαδραστικοί πίνακες εμπρόσθιας προβολής 

Ένας διαδραστικός πίνακας εμπρόσθιας προβολής αποτελείται από ένα ψηφιακό προβολέα 

και έναν υπολογιστή. Ο προβολέας προβάλλει την εικόνα από την οθόνη του υπολογιστή 

στον πίνακα. Στη συνέχεια, ο υπολογιστής ελέγχεται ακουμπώντας τον πίνακα με το δάχτυλο 

ή την ειδική γραφίδα. Η κατηγορία αυτή των πινάκων είναι η πιο διαδεδομένη και χωρίζεται 

σε επιμέρους κατηγορίες: 

 Διαδραστικός πίνακας με τεχνολογία αφής ή μηχανικής πίεσης 

Ο πίνακας αυτός ενσωματώνει τεχνολογία ανίχνευσης πίεσης ώστε να μπορεί ο 

χρήστης να αλληλεπιδράσει ή να γράψει στην επιφάνειά του με οποιοδήποτε 

αντικείμενο. 

 Διαδραστικός πίνακας με ηλεκτρομαγνητική τεχνολογία 

Ο πίνακας αυτός επιτρέπει στον χρήστη να αλληλεπιδρά ή να γράφει στην επιφάνεια 

του με ειδική ηλεκτρομαγνητική γραφίδα. 

 Διαδραστικός πίνακας οπτικής τεχνολογίας 

Ο πίνακας αυτός επιτρέπει στον χρήστη να αλληλεπιδρά ή να γράφει σε αυτό με 

ειδική γραφίδα υπέρυθρης ακτινοβολίας (Αναστασιάδης, Μικρόπουλος, Σοφός & 

Φραγκάκη, 2010). 
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2) Διαδραστικοί προβολείς 

Ο διαδραστικός προβολέας είναι μια συσκευή προβολής κοντινής απόστασης με 

ενσωματωμένη συσκευή διάδρασης που επικοινωνεί με την ειδική γραφίδα μέσω οπτικών ή 

ηχητικών σημάτων. Ο προβολέας αυτός μπορεί να λειτουργήσει με ένα συμβατικό πίνακα. Το 

βασικό χαρακτηριστικό του διαδραστικού προβολέα είναι η προβολή υπό γωνία και μικρή 

απόσταση από την επιφάνεια προβολής. Συνεπώς, δεν δημιουργείται πρόβλημα σκίασης 

ανάμεσα στον προβολέα και την επιφάνεια προβολής (Ζημιανίτη & Τσιώγκα, 2012). 

3) Φορητό σύστημα διάδρασης 

Το φορητό σύστημα διάδρασης το οποίο αποτελείται από έναν πομπό και ένα δέκτη, 

ενσωματώνει τεχνολογία υπερύθρων ακτινών και μετατρέπει οποιοδήποτε συμβατικό πίνακα 

ή λεία επιφάνεια σε διαδραστικό με τη χρήση κατάλληλης ηλεκτρονικής γραφίδας. Το 

πλεονέκτημα αυτού του συστήματος είναι η φορητότητα και η δυνατότητα χρήσης με 

οποιαδήποτε λεία επιφάνεια ή συμβατικό πίνακα (Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, 2013). 

4) Διαδραστικοί πίνακες οπίσθιας προβολής 

Ο διαδραστικός πίνακας οπίσθιας προβολής είναι μια διαδραστική οθόνη αφής τεχνολογίας 

LCD  ή DLP με υπέρυθρη τεχνολογία αναγνώρισης επαφής. Ο χρήστης μπορεί να γράψει 

στην επιφάνειά του με το χέρι ή με ειδικό στυλό που τον συνοδεύει. Με άλλα λόγια ο 

διαδραστικός πίνακας οπίσθιας προβολής λειτουργεί όπως ακριβώς λειτουργούν οι σύγχρονες 

οθόνες αφής (touch screen). Όμως, το κόστος τους είναι πολύ υψηλό σε σχέση με άλλους 

τύπους διαδραστικών συστημάτων (Ζημιανίτη & Τσιώγκα, 2012 ; Ατσαλάκη, 2014). 

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Παλαιότερα οι ψυχολόγοι δέχονταν την άποψη ότι τα παιδιά είναι ένας άγραφος χάρτης 

(tabula rasa) πάνω στον οποίο αποτυπώνονται οι εμπειρίες του. Η θεωρία αυτή όμως 

ξεπεράστηκε αργότερα το 1920 από τον Piaget όταν παρατήρησε πως  τα παιδιά αναζητούν 

διαρκώς περιβαλλοντικά ερεθίσματα για να προάγουν την νοητική τους ανάπτυξη τονίζοντας 

τον ενεργό ρόλο των μαθητών στη μάθηση.  

Αργότερα, ο ενεργός ρόλος των μαθητών τονίστηκε και από τον Vygotsky ο οποίος 

στράφηκε σε άλλα βοηθήματα μάθησης (Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών ΗΠΑ, 2006). Τα 

διαδραστικά συστήματα στα οποία ανήκει και ο διαδραστικός πίνακας μπορούν να 

υποστηρίξουν την μαθησιακή διαδικασία υπό το πρίσμα των κοινωνικών θεωριών μάθησης 

(Ζημιανίτη & Τσιώγκα, 2012). Ένα μεγάλο μέρος της έρευνας για την υποστήριξη της 

μάθησης έχει επηρεαστεί από την «ζώνη επικείμενης ανάπτυξης» του Vygotsky. Αφορά ένα 

εύρος ικανοτήτων που μπορούν να αναπτύξουν τα παιδιά με τη βοήθεια ενός υποστηρικτικού 

πλαισίου που τους εξασφαλίζει τη βοήθεια των άλλων. 

Παρόλο που ένα μεγάλο μέρος της μάθησης των παιδιών είναι αυτοπαρακινούμενη και 

αυτοκατευθυνόμενη, οι άλλοι παίζουν σημαντικό ρόλο ως οδηγοί στην ενθάρρυνση της 

ανάπτυξης της μάθησης. Τέτοιοι οδηγοί μπορεί να είναι κάποια φυσικά πρόσωπα όπως οι 

γονείς και οι εκπαιδευτικοί αλλά και κάποια εργαλεία επιρροής όπως οι διάφορες συσκευές 

τεχνολογίας και μία από αυτές είναι και ο διαδραστικός πίνακας (Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών 

ΗΠΑ, 2006). 

Έτσι λοιπόν σύμφωνα με τις δύο εποικοδομητικές προσεγγίσεις της μάθησης του Piaget και 

του Vygotsky, η απόκτηση γνώσης απαιτεί την ενεργή συμμετοχή του μαθητή. Όπως 
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αποδεικνύουν διεθνείς μελέτες οι διαδραστικοί πίνακες αποτελούν ένα μέσο για την επίτευξη 

της συμμετοχής, κι έτσι συμβάλλει στην ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων 

των μαθητών (Νιάρου & Γρουσουζάκου, 2007 
.
 Αντύπας & Κωστόπουλος, 2012 ; 

Βροχαρίδου & Σωτηράκη, 2013 ). Ένα άλλο πλεονέκτημα που έχει ο διαδραστικός πίνακας 

είναι η επιτυχία της συνεργασίας των μαθητών στην τάξη. Ο διαδραστικός πίνακας ευνοεί τη 

συνεργατική μάθηση. Οι συνεργατικές δραστηριότητες των μαθητών οδηγούν στην 

ανερχόμενη γνώση, που είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης και της διάδρασης μεταξύ 

των γνώσεων όσων συμμετέχουν στο σχηματισμό της γνώσης (Χατζίνα & Παπαδανέλλης, 

2010).  

Επιπρόσθετα, ο διαδραστικός πίνακας μπορεί να στηρίξει και τη διδακτική διαδικασία σε 

πολλά επίπεδα. Εκτός από το ότι ενθαρρύνει τη συμμετοχή και αλληλεπίδραση των μαθητών, 

με το διαδραστικό πίνακα η διδακτική διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ολόκληρη 

την τάξη και με πιο στενή και εξειδικευμένη καθοδήγηση σε κάποιους μαθητές που 

χρειάζονται περισσότερη βοήθεια. Ακόμη, μπορεί να βελτιώσει το επίπεδο της προσοχής τους 

στην τάξη αλλά και του ενθουσιασμού για τη μάθηση και τα κίνητρα για μάθηση αυξάνοντας 

την πολυαισθητηριακή προσέγγιση της γνώσης (Αναστασιάδης, Μικρόπουλος, Σοφός & 

Φραγκάκη, 2010 
.
 Δεληδάκη & Κωνσταντίνου, 2011). 

Ο διαδραστικός πίνακας όμως από μόνος του δεν μπορεί να προσφέρει καλύτερο μάθημα σε 

καμία περίπτωση. Αυτό συμβαίνει γιατί την ώρα που δίνει ιδιαίτερη χαρά και ενθουσιασμό 

σε ένα μαθητή η υπόλοιπη τάξη μπορεί να αδιαφορεί. Σε αυτό το σημείο έγκειται η σημασία 

του ρόλου του εκπαιδευτικού ώστε να μην διαφεύγει από την προσοχή του ότι απέναντι από 

τον πίνακα βρίσκονται μαθητές. Ακόμη, η σύλληψη της ιδέας του διαδραστικού πίνακα δεν 

έγινε με σκοπό να χρησιμοποιείται σε όλες τις φάσεις του μαθήματος (Ρουφούζου, 2011 ; 

Λάτση, 2011). 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ 

Οι επιστήμονες παιδαγωγοί των ΤΠΕ στην εκπαίδευση συστήνουν στους εκπαιδευτικούς να 

υιοθετούν νέες παιδαγωγικές πρακτικές που θα κάνουν χρήση των καινοτόμων 

χαρακτηριστικών του διαδραστικού πίνακα για να επιτύχουν κάποιους παιδαγωγικούς 

στόχους. Έτσι λοιπόν, όταν ο εκπαιδευτικός κάνει τη διδασκαλία του με κάποιο 

συγκεκριμένο τρόπο θα πρέπει να διερωτάται αν με τον τρόπο αυτό πετυχαίνει κάποια από τα 

χαρακτηριστικά που προσφέρει ο διαδραστικός πίνακας ως δυναμικό εργαλείο στην τάξη, 

όπως την πολυμεσικότητα, την διάδραση κ.α., τα οποία προαναφέρθηκαν παραπάνω 

(Αναστασιάδης, Μικρόπουλος, Σοφός & Φραγκάκη, 2010). 

Στη συνέχεια θα παρουσιάσω κάποιες ιδέες για την εφαρμογή και αξιοποίηση του 

διαδραστικού πίνακα στην τάξη, όπως προκύπτει από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. 

 Εργαλεία γραφής και σχεδίασης 

Αρχικά, ο εκπαιδευτικός μπορεί να γράφει πάνω στο διαδραστικό πίνακα με τους 

μαρκαδόρους όπως ακριβώς σε έναν κοινό πίνακα. Επιπλέον όμως, σε ένα διαδραστικό 

πίνακα του δίνεται η δυνατότητα να γράψει και να σχεδιάσει μια ποικιλία γραμμών με το 

επιθυμητό πάχος, χρώμα και διαφάνεια. Ακόμη, μπορεί να σχολιάσει, επισημάνει και να 

σημειώσει πάνω σε άλλα κείμενα και πηγές που προβάλλονται (Ζημιανίτη & Τσιώγκα, 2012). 

 Δυνατότητα δημιουργίας σελίδων 

Ο σημαντικός περιορισμός στους κοινούς πίνακες είναι η ποσότητα της πληροφορίας που 

μπορούν να προβάλλουν. Αν ο πίνακας γεμίσει, τότε πρέπει να σβηστεί ένα μέρος και για να 

σχεδιαστεί κάτι νέο. Σε ένα διαδραστικό πίνακα, το λογισμικό του δίνει τη δυνατότητα 
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δημιουργίας μιας νέας κενής σελίδας χωρίς την απώλεια όσων προϋπάρχουν στον πίνακα και 

μάλιστα με τη δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ τους. Έτσι, δεν χάνεται ο ειρμός της 

μαθησιακής διαδικασίας από την τήρηση των σημειώσεων.  

Ακόμη, όλα τα λογισμικά των διαδραστικών πινάκων επιτρέπουν την αποθήκευση της 

πληροφορίας, για να επαναχρησιμοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό ή να διαμοιραστεί στους 

μαθητές είτε ηλεκτρονικά είτε εκτυπώνοντας την (Ζημιανίτη & Τσιώγκα, 2012 
. 
Χατζίνα & 

Παπαδανέλλης, 2010).  

 Χρήση λογισμικών 

Εκτός, όμως από το κάθε λογισμικό που συνοδεύει τον κάθε διαδραστικό πίνακα υπάρχουν 

και άλλα λογισμικά που μπορούν να αξιοποιηθούν στην τάξη. Φυσικά αυτά τα λογισμικά θα 

μπορούσαν να αξιοποιηθούν και στον υπολογιστή του κάθε μαθητή στο εργαστήριο 

πληροφορικής. Η διαφορά με τη χρήση του διαδραστικού πίνακα είναι ότι το συγκεκριμένο 

λογισμικό λειτουργεί σε επίπεδο τάξης ή ομάδας (Νιάρου & Γρουσουζάκου, 2007).  

Ακόμη, με τη χρήση των λογισμικών οι μαθητές των μικρότερων τάξεων του δημοτικού 

σχολείου μπορούν να σχεδιάσουν με το δάχτυλό τους σχήματα και ζωγραφιές και οι 

μεγαλύτερες τάξεις έως και το λύκειο να κάνουν γραφικές παραστάσεις και να 

χρησιμοποιούν έτοιμα σχήματα μορφοποιώντας και επεξεργάζοντας τα εύκολα στην 

επιφάνεια του πίνακα (Χατζίνα & Παπαδανέλλης, 2010). 

 Αξιοποίηση της βιβλιοθήκης πολυμέσων του λογισμικού του διαδραστικού 

πίνακα 

Το λογισμικό που συνοδεύει το διαδραστικό πίνακα έχει πλούσιες βιβλιοθήκες πολυμέσων 

για ένα μεγάλο φάσμα θεμάτων τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα στην μαθησιακή 

διαδικασία τόσο από τον εκπαιδευτικό όσο και από το μαθητή. Οι βιβλιοθήκες αυτές δίνουν 

τη δυνατότητα εύρεσης οποιασδήποτε πληροφορίας με την αναζήτηση με λέξεις κλειδιά 

(Ζημιανίτη & Τσιώγκα, 2012). 

 Δυνατότητα μετακίνησης αντικειμένων 

Ο εκπαιδευτικός ή ο μαθητής  μπορεί να μετακινεί, περιστρέφει και αλλάζει μέγεθος σε 

αντικείμενα χρησιμοποιώντας απλώς το δάχτυλό του. Αυτή η δυνατότητα μετατρέπει τον 

πίνακα σε κάτι πολύ περισσότερο από μια επιφάνεια προβολής, επιτρέποντας την 

αλληλεπίδραση στη θέα όλης της τάξης (Πούλιος, Καραβασίλης, Δομουχτσής & Νέδος, 

2010). Παλαιότερα οι εκπαιδευτικοί για να διδάξουν κάποιες έννοιες όπως ταξινόμηση ή 

αντιστοίχιση  έκαναν δραστηριότητες στην τάξη οι οποίες απαιτούσαν πολύ χρόνο και κόπο 

για να δημιουργήσουν έντυπο υλικό, όπως καρτέλες με λέξεις ή εικόνες.  Με το διαδραστικό 

πίνακα ο δάσκαλος έχει τη δυνατότητα να κάνει τη δραστηριότητα πολύ πιο εύκολα και 

μάλιστα στη θέα όλης της τάξης. Στη συνέχεια, μπορεί να ανταλλάξει το υλικό αυτό με τους 

συναδέλφους του, να το τροποποιήσει εάν χρειάζεται και να το επαναχρησιμοποιήσει όσες 

φορές χρειάζεται (Ζημιανίτη & Τσιώγκα, 2012). 

 Δυνατότητα τοποθέτησης αντικειμένων σε επίπεδα 

Τα λογισμικά των διαδραστικών πινάκων δίνουν τη δυνατότητα έτσι ώστε να προβάλλεται 

ένα αντικείμενο μπροστά από ένα άλλο. Ακόμη, μπορεί να σχεδιάσει μία δραστηριότητα στην 

οποία θα αποκρύπτει και θα εμφανίζει κάποια αντικείμενα. Η απόκρυψη και εμφάνιση των 

αντικειμένων δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να παρουσιάζει ένα θέμα προοδευτικά 

στην οθόνη (Δημητρακάκης & Σοφός, 2010). 
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 Αξιοποίηση πολυμεσικού περιεχομένου 

Ο διαδραστικός πίνακας δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης πολυμεσικού περιεχομένου, όπως 

ήχος, κινούμενη εικόνα, video) χωρίς να απαιτούνται διαφορετικά εργαλεία αναπαραγωγής. 

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να επεξηγεί έννοιες με την προβολή ενός video ή μιας εικόνας πολύ 

εύκολα (Ζημιανίτη & Τσιώγκα, 2012 
.
 Ατσαλάκη, 2014). 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Όπως προκύπτει από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, η ενσωμάτωση της τεχνολογίας 

του διαδραστικού πίνακα στη σχολική τάξη αποτελεί μια συναρπαστική εξέλιξη για το ρόλο 

της τεχνολογίας στη μάθηση. Είναι αξιοσημείωτη, η αναγνώριση των θετικών στοιχείων που 

προσφέρει ο διαδραστικός πίνακας από τους εκπαιδευτικούς που έχουν ενσωματώσει τη 

χρήση του διαδραστικού πίνακα στη διδασκαλία τους.  

Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας με έγγραφά του στα σχολεία ακόμη και σήμερα 

παροτρύνει τους εκπαιδευτικούς ώστε αρχικά να επιμορφωθούν στις νέες τεχνολογίες και 

έπειτα να χρησιμοποιήσουν τα νέα αυτά μέσα στην τάξη. Επειδή θυμίζει πολύ τον 

παραδοσιακό μαυροπίνακα, δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας ακόμη και στους 

τεχνοφοβικούς εκπαιδευτικούς, ώστε να αποφασίσουν να τον χρησιμοποιήσουν στη 

διδασκαλία τους. 

Η χρήση του διαδραστικού πίνακα στην εκπαίδευση όχι σαν απλό και παράλληλο βοήθημα 

διδασκαλίας, αλλά ως ένα δυναμικό εργαλείο μπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσματα στη 

μαθησιακή και διδακτική διαδικασία 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ «ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΑΙ 

ΙΡΙΣ» ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

Σοφία Νινιού, Γεωργία Τζήλου &  Ευστάθιος Ξαφάκος 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο αποτελεί μία πρόταση διδασκαλίας -για το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό- 
του παραμυθιού «Γλαύκος και Ίρις», στο οποίο αξιοποιούνται συμβατικά και μη συμβατικά μέσα διδασκαλίας.  

Παρέχεται, δηλαδή, στον εκπαιδευτικό η δυνατότητα να επιλέξει και να αξιοποιήσει το προτεινόμενο 

υποστηρικτικό  υλικό ανάλογα με τους στόχους της διδασκαλίας του, το επίπεδο και τη σύνθεση της σχολικής 

τάξης αλλά και τα μέσα που διαθέτει. Η διδακτική αυτή παρέμβαση στηρίζεται ως επί το πλείστον στις βασικές 

αρχές της ανακαλυπτικής μάθησης, αλλά και της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου διδασκαλίας, με απώτερο σκοπό 

την ανάπτυξη της διερευνητικής σκέψης και των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών.  

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Συμβατικά, μη συμβατικά μέσα διδασκαλίας, ανακαλυτπική  μάθηση, ομαδοσυνεργατική μέθοδος 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το παραμύθι αποτελεί ένα διδακτικό μέσο, το οποίο προκαλεί τη φαντασία και αναπτύσσει τη 

δημιουργικότητα των παιδιών, ανοίγοντας δρόμους στη σκέψη και τη δράση. Μελέτες 

επισημαίνουν την παιδαγωγική και διδακτική αξία του παραμυθιού, καθότι συντελεί στην 

ολόπλευρη ψυχοκινητική, γνωστική, αντιληπτική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού, 

διότι καλλιεργεί τη γλώσσα, συμβάλλει στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας, εξασκεί τη 

μνήμη, ενώ παράλληλα αναπτύσσει τη διερευνητική ικανότητα του παιδιού (Ντούλια, 2010). 

Ένα παιδί μαθαίνει πιο ευχάριστα και εποικοδομητικά μέσα από το παραμύθι και τις 

παιγνιώδεις δραστηριότητες, που μπορεί ένας εκπαιδευτικός να σχεδιάσει. Στην ουσία, ο 

μαθητής μαθαίνει πώς να μαθαίνει, φυσικά και αβίαστα μέσα από το παιχνίδι της 

μυθοπλασίας και με τη χρήση κατάλληλων για την ηλικία του εργαλείων και εποπτικών 

μέσων (Ντούλια, 2010). 

Το παραμύθι, που επιλέχθηκε, είναι αυτό της συγγραφέως Νινιού Σοφίας, που προτείνει την 

αγάπη ως το μαγικό κλειδί για να κατακτήσει κανείς το άγνωστο και να αποδεχθεί τη 

διαφορετικότητα, που είναι η βάση της σύνθεσης του φυσικού κόσμου. 

Διδακτικά Σενάρια με Χρήση των ΤΠΕ 

Ταυτότητα 

Το διδακτικά σενάρια που παρουσιάζουμε είναι ένα για το Δημοτικό και ένα για το 

Νηπιαγωγείο. Η προτεινόμενη χρονική διάρκεια είναι 4 διδακτικές ώρες για Δημοτικό και το 

Νηπιαγωγείο αντίστοιχα. Η διάρκεια τους, ωστόσο , ποικίλει ανάλογα με το ενδιαφέρον και 

την ενεργή συμμετοχή των παιδιών.   
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Προϋποθέσεις Υλοποίησης του Σεναρίου  

Απαιτείται σχετική εξοικείωση των μαθητών με τη βασική λειτουργία του υπολογιστή ως 

προς τη χρήση του ποντικιού και του πληκτρολόγιου από προηγούμενες δραστηριότητες. Να 

έχουν ήδη  έρθει σ’ επαφή με λογισμικά, όπως CmapTools (εννοιολογικού χάρτη), tux paint  ( 

έκφρασης και δημιουργίας ), Power Point (λογισμικό παρουσίασης),Word (λογισμικό 

επεξεργασίας κειμένου), storyjumper ( δημιουργία ψηφιακού παραμυθιού ), Goanimate  

(δημιουργίας animation), τα ψηφιακά εργαλεία jigzone ή jisgawplanet, Google Earth 

(Λογισμικό Οπτικοποίησης) καθώς και να έχουν εξερευνήσει θέματα με τη βοήθεια και την 

καθοδήγηση της νηπιαγωγού σε μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο (google). 

Ακόμη χρειάζεται εξοικείωση με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας και μάθησης 

τόσο του μαθητή όσο και του διδάσκοντος, καθώς και με τη διερευνητική – ανακαλυπτική 

μέθοδο. 

Περιγραφή και αιτιολόγηση του διδακτικού σεναρίου  

Υιοθετούνται κι εφαρμόζονται οι αρχές της  ανακαλυπτικής μάθησης (Bruner, 1990), 

σύμφωνα με τις οποίες οι μαθητές οικοδομούν τη γνώση μέσα από ανακαλυπτικές 

διαδικασίες. Ο Bruner (1990) θεωρεί πως η διαδοχική ανακάλυψη των εσωτερικών δομών, 

νόμων και αρχών ενός φαινομένου συντελούν στη βαθύτερη κατανόησή του από τους 

μαθητές. Σημαντικό ρόλο σε αυτή τη σταδιακή ανακάλυψη μπορεί να αποτελέσει ο/η 

εκπαιδευτικός παρέχοντας συνεχώς κίνητρα στον μαθητή, ενισχύοντας δηλαδή τη θετική 

συμπεριφορά του. Με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, ο μαθητής μπορεί ευκολότερα να 

φτάσει στον στόχο του, στην απόκτηση της καινούριας γνώσης (καθοδηγούμενη 

ανακάλυψη). 

Επιπρόσθετα, προτείνεται η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας, καθώς η μέθοδος αυτή, 

όπως επισημαίνεται από τη διεθνή βιβλιογραφία, συμβάλλει στην ενίσχυση της 

αυτοεκτίμησης των μαθητών, στην καλλιέργεια της αλληλεγγύης μεταξύ των μαθητών καθώς 

επίσης στη μείωση των επιπέδων του σχολικού άγχους και του φόβου της αποτυχίας τους 

(Ζωγόπουλος, 2013).  

Στόχοι 

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο 

 να καλλιεργήσουν τον προφορικό λόγο τους 

 να αναγνωρίσουν τη χρονική ακολουθία των γεγονότων σε μία ιστορία 

 να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από διάφορες δραστηριότητες, καλλιεργώντας την 

αισθητική τους αντίληψη και αναπτύσσοντας τη φαντασία τους 

Ως προς τη χρήση των ΤΠΕ 

 Να ενθαρρύνονται να γράφουν στο πληκτρολόγιο 

 να εξοικειωθούν με τη χρήση του Η/Υ και περαιτέρω στη   μετακίνηση εικόνων ή 

αντικειμένων με τη χρήση του ποντικιού με τη μέθοδο πατάω, σέρνω και αφήνω. 

 να ενταχθούν  δημιουργικά οι Τ. Π. Ε. στον τρόπο, που εργάζονται  

 να μάθουν να χειρίζονται μηχανές αναζήτησης και εκπαιδευτικά λογισμικά  (cmap 

tools, παρουσίασης Power Point, επεξεργασίας κειμένου Word, προγράμματα 

ComicStripCreator / Τoo Doo ). 

 να εξοικειωθούν με τη χρήση κατάλληλων λογισμικών για να εκτελέσουν παιχνίδια 

επίλυσης απλών προβλημάτων. 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2637946e32aa&pieces=24
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Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 

 να κατανοήσουν την αξία της ομαδικής εργασίας και την ανακάλυψη μέσα από τη 

συνεργατική μάθηση 

 να δημιουργηθεί θετικό κλίμα μέσα στη τάξη 

 να αναπτύξουν τις αναγκαίες μεταγνωσιακές δεξιότητες 

 να εφαρμοσθούν βιωματικές και διερευνητικές μορφές μάθησης 

 Λεπτομερής Παρουσίαση της Πρότασης για το Δημοτικό  

Δημιουργία ψηφιακού παραμυθιού (2 - 3 διδακτικές ώρες) 

Οι μαθητές καλούνται σε ομάδες να δημιουργήσουν το δικό τους παραμύθι (τη δική τους 

εκδοχή ή να συνεχίσουν την ιστορία του Γλαύκου και της Ίριδας). Η δημιουργία του 

καθίσταται εφικτή με την αξιοποίηση του ψηφιακού εργαλείου storyjumper. Με την 

καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού, αρχικά οι μαθητές γνωρίζουν το συγκεκριμένο εργαλείο 

και  ακολούθως τους δίνονται σαφείς οδηγίες. Ίσως να χρειαστεί μία ολόκληρη διδακτική 

ώρα προκειμένου οι μαθητές να γνωρίσουν κι εξοικειωθούν με αυτό. Αφού ολοκληρωθεί η 

δημιουργία των παραμυθιών, στη συνέχεια παρουσιάζονται στην ολομέλεια της τάξης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.  Παράδειγμα δημιουργίας ψηφιακού παραμυθιού στο storyjumper 

 

Δημιουργία animation 

Αξιοποιείται το εργαλείο δημιουργίας animation, Goanimate. Αρχικά, θα πρέπει να γίνει μία 

πρώτη γνωριμία με το συγκεκριμένο ψηφιακό εργαλείο. Στη συνέχεια οι μαθητές μπορούν να 

επιλέξουν μία σκηνή, διαφορετικούς πρωταγωνιστές και να προσθέσουν διαλόγους ή διάφορα 

συνθήματα με θέμα τη διαφορετικότητα. Προτείνεται επίσης η χρήση διαλόγων του 

παραμυθιού «Γλαύκος και Ίρις».  

 

Δημιουργία παζλ 

Οι μαθητές μπορούν να κατασκευάσουν το δικό τους παζλ επιλέγοντας μία εικόνα από το 

παραμύθι, αλλά και να το συναρμολογήσουν, χρησιμοποιώντας τα ψηφιακά εργαλεία jigzone 

ή jisgawplanet. 
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Εικόνα 2. Δημιουργία ψηφιακού παζλ 

 

Αξιολόγηση της διδακτικής παρέμβασης από τους μαθητές 

Προκειμένου να αξιολογηθεί το διδακτικό σενάριο, θεμιτή είναι η καταγραφή των απόψεων 

των μαθητών και μαθητριών. Προτείνεται να γράψουν την άποψή τους σχετικά με τις 

δραστηριότητες, που επιλέχθηκαν (ποια τους άρεσε περισσότερο και με ποια διασκέδασαν), 

στον κειμενογράφο. 

Η γραπτή δοκιμασία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω φύλλου word και, αντί να εκτυπωθεί, 

να συμπληρωθεί απευθείας στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, με σκοπό την εξάσκηση των 

μαθητών και μαθητριών στο εν λόγω λογισμικό γενικής χρήσης. Εναλλακτικά μπορεί να 

δοθεί και συμπληρωθεί ηλεκτρονικά μέσω του Quizrevolution ή του Google Docs. 

Λεπτομερής Παρουσίασης της Πρότασης για το Νηπιαγωγείο 

Δραστηριότητες ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας 

Ο/Η νηπιαγωγός διαβάζει στα παιδιά το παραμύθι «Γλαύκος και Ίρις» ένα βιβλίο, που μιλάει 

για τη διαφορετικότητα μεταφέροντας με παραμυθένιο τρόπο πληροφορίες για το είδη των 

λουλουδιών και των πουλιών, για τα χρώματα, για στοιχεία γεωγραφικά καθώς και για τις 

διαπροσωπικές σχέσεις και τις ηθικές αξίες. Μέσα από ερωταπαντήσεις και καταιγισμό ιδεών 

ο/η νηπιαγωγός ανιχνεύει  τις απόψεις και γνώσεις των παιδιών για το θέμα  καθώς και τις 

απορίες τους και όλα αυτά καταγράφονται για να δημιουργηθεί  ένας εννοιολογικός  χάρτης 

με κεντρική έννοια το παραμύθι «Γλαύκος και Ίρις». Στη συνέχεια οδηγεί τα παιδιά στη 

γωνιά του υπολογιστή  και ανά ομάδες αναζητούν  από  τo Google Chrome  εικόνες των 

εννοιών, τις οποίες ανέφεραν, τις αποθηκεύουν σε φάκελο του υπολογιστή  και 

επισκέπτονται, με την καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού, τη διεύθυνση 

http://www.mixcloud.com/radioaerostato/words.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mixcloud.com/radioaerostato/words


 

 

 
10ο  Συνέδριο ΟΜΕΡ – ΔΠΘ. Εκπαιδεύοντας πολίτες για ένα αειφόρο μέλλον: Ο ρόλος της προσχολικής και 

πρώτης σχολικής εκπαίδευσης 

 
 

 

81 

Εννοιολογικός χάρτης  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητες διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου 

Δημιουργία ενός ηλεκτρονικού τετραδίου.  

Το ηλεκτρονικό τετράδιο μπορεί να γίνει σε πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου Ms Word και 

να έχει τίτλο «Μαθαίνω και Γράφω». Οι μαθητές μπορούν να εισάγουν εικόνες πουλιών, 

λουλουδιών και ο/η νηπιαγωγός να γράψει την ονομασία τους, όπου οι μαθητές στη συνέχεια 

αντιγράφουν, όπως μπορούν.  

 

Παραδείγματα 

 

             

                                                         

Δραστηριότητες εμπέδωσης του γνωστικού αντικειμένου  

Ιστορία του παραμυθιού σε μορφή κόμικς. Τα κόμικς βάζουν τα παιδιά στο ρόλο του 

δημιουργού. Τα παιδιά γράφουν και ζωγραφίζουν με θέμα τις δικές τους εμπειρίες και 

ενδιαφέροντα και με αυτό τον τρόπο έρχονται πιο κοντά στη μαθησιακή διαδικασία και 

απογειώνεται η φαντασία τους.  Έτσι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λογισμικό, όπως είναι 

το ComicStripCreator ή την εφαρμογή Τoo Doo, με την οποία μπορούμε να δημιουργήσουμε 

εύκολα και γρήγορα ψηφιακά κόμικς.  
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Δραστηριότητα αξιολόγησης 

 Μπορεί να είναι η δημιουργία ιστοριογραμμής, όπου ο/η εκπαιδευτικός εισάγει εικόνες  από 

το παραμύθι στο πρόγραμμα παρουσίασης PowerPoint και τα νήπια πρέπει να  

σειραθετήσουν τα γεγονότα της ιστορίας. 

 

Δίνεται σε αυτή τη μορφή                         Τελικό αποτέλεσμα 

 

                  

 

Δραστηριότητες με Συμβατικά μέσα Διδασκαλίας για το Νηπιαγωγείο 

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ: Ανάγνωση  

Στόχος α) Ανάπτυξη και άσκηση της γλωσσικής ικανότητας, της μνήμης τους και της 

παρατηρητικότητας και κινητοποίηση της φαντασίας τους . 

Προτεινόμενες δραστηριότητες 

  Έχουμε εικόνες του παραμυθιού. Ζητάμε από τα παιδιά να τις τοποθετήσουν σε λογική 

σειρά ακολουθώντας την εξέλιξη της ιστορίας ενώ αφηγούμαστε το παραμύθι 

  Αφαιρούμε μία εικόνα. Ζητάμε να μας βρουν την εικόνα, που λείπει, και να περιγράψουν 

τη σκηνή στην οποία αντιστοιχεί  

 Προσθέτουμε εικόνες από άλλα παραμύθια και προτρέπουμε τα παιδιά να τις ανακαλύψουν 

Παιδί και Μαθηματικά 

Στόχος γ) Η ανάπτυξη της αντιληπτικής και συνδυαστικής ικανότητας. 

Προτεινόμενη δραστηριότητα 

  Μιλώντας για τα λουλούδια του παραμυθιού εύλογα ανακύπτει η ερώτηση « Ποιο είναι το 

αγαπημένο σου λουλούδι;» Ευκαιρία είναι λοιπόν να έρθουν με ένα πίνακα διπλής εισόδου 

στην παρεούλα , όλοι μαζί και να βάλουν ένα Χ στο αγαπημένο τους λουλούδι, βρίσκοντας 

το όνομά του και σέρνοντας το δαχτυλάκι τους στην ευθεία του ονόματός τους. Με το άλλο 

χεράκι κατεβαίνουν προς τα κάτω μέχρι να συναντήσουν το όνομά τους. 



 

 

 
10ο  Συνέδριο ΟΜΕΡ – ΔΠΘ. Εκπαιδεύοντας πολίτες για ένα αειφόρο μέλλον: Ο ρόλος της προσχολικής και 

πρώτης σχολικής εκπαίδευσης 

 
 

 

83 

 

Φυσικό περιβάλλον – Γεωγραφία  

Στόχος α) Να μάθουν να προσανατολίζονται στο Χάρτη  

Προτεινόμενη δραστηριότητα 

 Στο Χάρτη, που έχει τοποθετηθεί από τα παιδιά στην αίθουσα του σχολείου, βρίσκουν 

αρχικά την περιοχή που είναι το σχολείο πχ : Καλαμάτα, που είναι για τον Γλαύκο και την 

Ίριδα η αρχή του ταξιδιού, και στη συνέχεια βρίσκουν την περιοχή, που είναι και ο 

προορισμός τους σύμφωνα με το παραμύθι, τον Έβρο. Έτσι λοιπόν δείχνουν τις περιοχές απ’ 

όπου περνούν. Μπορούν επίσης να βρουν στο Χάρτη το νησί Ρόδος, όπου και γίνεται ο 

Γάμος 

 

ΠΑΙΔΙ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ: ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 

 Στόχος α) Να ζωγραφίζουν ελεύθερα και να καλλιεργούν τη φαντασία τους.  

Προτεινόμενες δραστηριότητες 

 Ζωγραφίζουν ελεύθερα τον Γλαύκο και την Ίριδα, όπως τον φαντάζονται 

 Δημιουργία πάζλ : Τα παιδιά ζωγραφίζουν είτε τον αγαπημένο τους ήρωα από το 

παραμύθι, είτε κάποια εικόνα, που τους έκανε εντύπωση και, αφού το 

πλαστικοποιήσουν, το κόβουν ακανόνιστα κομμάτια. Μπορούν να παίζουν ή με το 

δικό τους, αλλά και με των φίλων τους 

Ομαδικό Επιτραπέζιο Παιχνίδι  

Στόχος α) Να αναπτύξουν την δημιουργικότητα τους  

 Τα παιδιά σχεδιάζουν με την καθοδήγηση του/ της εκπαιδευτικού τη διαδρομή που θα 

πρέπει να ακολουθήσει το γράμμα, που στέλνει ο Γλαύκος στην Ίριδα: αφετηρία μπορεί να 

είναι πόλη που μένει κάθε παιδί πχ: Καλαμάτα, τέλος Ρόδος, όπου γίνεται και ο γάμος. 

Έπειτα χωρίζονται σε ομάδες και κάθε ομάδα φτιάχνει τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού: 

διαδρομή, γράμμα, πιόνια από πυλό ή αλατοζύμαρο και ζάρι. Έπειτα εξηγούν τους κανόνες: 

φάκελος- γράμμα : χάνεις την σειρά σου. 
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Αξιολόγηση Δραστηριοτήτων 

Με την κατάλληλη εκπαιδευτική μέθοδο, με συμβατικά ή μη συμβατικά μέσα, μπορεί να 

ενισχυθεί η εκπαιδευτική διαδικασία.  Μέσα από τις δραστηριότητες του νηπιαγωγείου και 

του δημοτικού διαπιστώνεται ότι οι μαθητές μπορούν να  οικοδομούν τη νέα γνώση με 

βιωματικό τρόπο, να δουλεύουν με χαρά και ευχαρίστηση και να  εκφράζουν το αποτέλεσμα 

της δουλειάς τους. Οι διδακτικοί στόχοι των δραστηριοτήτων είναι  ξεκάθαροι και 

συνδεδεμένοι με το αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου και του δημοτικού ενώ η 

επιλογή των συγκεκριμένων λογισμικών ανοικτού τύπου, που αφορά την εκπαιδευτική 

διαδικασία με τη χρήση των ΤΠΕ είναι σωστή, διότι μπορεί να παραμείνει αμείωτο το 

ενδιαφέρον τους κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των 

μαθητών  για τη διεκπεραίωση των  δραστηριοτήτων αλλά και την εύρεση της λύσης 

συμβάλλει δραστικά στη συνεργατικότητα και την καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας , 

αμοιβαίου σεβασμού αλλά και διαμόρφωσης θετικών στάσεων . Άλλωστε η δημιουργία 

ομάδων και οι γνωστικές απαιτήσεις της εκάστοτε δραστηριότητας, ωφελεί τόσο τα παιδιά 

αλλά και εντέλει , την επιτυχία των δραστηριοτήτων. Εν κατακλείδι, τόσο ο προσεκτικός 

σχεδιασμός των δραστηριοτήτων, όσο και η προετοιμασία τους από τους εκπαιδευτικούς, η 

δημιουργία ενός κατάλληλα συναισθηματικού κλίματος μέσα στην τάξη, αλλά και οι σαφείς 

και κατανοητές λεκτικές οδηγίες που μπορούν να δοθούν, συντελούν, ώστε να αναπτυχθούν 

και να ολοκληρωθούν οι δραστηριότητες με τη χρήση συμβατικών ή μη συμβατικών μέσων 

διδασκαλίας, όσον αφορά το παραμύθι «Γλαύκος και Ίρις», με επιτυχία . 
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΠΑΚΟΪΣΤΟΡΙΕΣ 

 

Μελπομένη Παπουτσή, Αικατερίνη Κανέλλη,  Ελένη – Ξένη Τσούση   

& Μοσχάνθη Υφαντή 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Η συνεργατική μάθηση (collaborative learning) είναι μια νέα πραγματικότητα στην εκπαίδευση, που επιδρά 

θετικά στην απόκτηση της γνώσης και την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών. Παράλληλα, η δημιουργική 

γραφή, ως σύγχρονη μέθοδος διδασκαλίας, οδηγεί τους μαθητές στη γνώση δημιουργικά και αβίαστα. Η 

παρούσα δραστηριότητα αποτελεί απόσπασμα εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο : «Με πλαστικά καπάκια 

εγώ, την τέχνη κατακτώ, το περιβάλλον υπηρετώ και το συνάνθρωπο μου βοηθώ», το οποίο υλοποιήθηκε 

διασχολικά το σχολικό έτος 2014-2015 μεταξύ πέντε νηπιαγωγείων. Επιχειρήσαμε να προσεγγίσουμε από 

κοινού την διδασκαλία και τη μάθηση, αξιοποιώντας με καινοτόμες προσεγγίσεις και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε ένα 

οικείο και καθημερινό αντικείμενο, τα πλαστικά πώματα. Τα παιδιά ενθαρρύνθηκαν, μέσω της δημιουργικής 

γραφής, να δημιουργήσουν ένα συνεργατικό «καπακοπαραμύθι», το οποίο επεξεργαστήκαμε στην πλατφόρμα 

Little Birds Tales, στην οποία συμπεριλήφθηκαν τόσο η εικονογράφηση των παιδιών όσο και η ψηφιακή 

αφήγηση τους. Έτσι, με βασικό ήρωα ένα καπάκι και το ταξίδι του μέσα από πέντε θεματικές ενότητες, 

ερευνήσαμε τα ευεργετικά αποτελέσματα της δημιουργικής γραφής στη μάθηση.  

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

 Συνεργατική μάθηση, δημιουργική γραφή, Τ.Π.Ε 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Οι «Συνεργατικές καπακοιστορίες» αποτελούν απόσπασμα ενός εκπαιδευτικού 

προγράμματος με τίτλο «Με πλαστικά καπάκια εγώ, την τέχνη κατακτώ, το περιβάλλον 

υπηρετώ και το συνάνθρωπο μου βοηθώ» που υλοποιήθηκε διασχολικά κατά το σχολικό έτος 

2014-2015 μεταξύ πέντε νηπιαγωγείων (9
ο
 Νηπιαγωγείο Πειραιά, 2

ο
 Νηπιαγωγείο 

Κερατσινίου, 65
ο
 Νηπιαγωγείο Αθηνών,16

ο
 Νηπιαγωγείο Αχαρνών, Νηπιαγωγείο 

Αλφειούσας Ηλείας). 

 Στα πλαίσια μιας διαφοροποιημένης παιδαγωγικής διδασκαλίας που εφαρμόστηκε, τέθηκαν 

σε πρώτο πλάνο τα ενδιαφέροντα και οι ανάγκες των παιδιών, ενώ βασικό άξονα σε όλες τις 

δραστηριότητες μας αποτέλεσε το τρίπτυχο «παιχνίδι- βιωματική μάθηση-αλληλεπίδραση». 

Παρείχαμε ποικιλία μαθησιακών εμπειριών για να εντάξουμε τη θεματική μας στα παιδιά και 

για να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον του για το έργο, δημιουργήσαμε καταστάσεις 

προβληματισμού μέσα από τη συζήτηση στην ολομέλεια, ενισχύοντας τις με 

οπτικοακουστικό υλικό. Επιχειρήσαμε να προσεγγίσουμε από κοινού τη διδασκαλία και τη 

μάθηση, αξιοποιώντας συμβατικές μεθόδους, καινοτόμες προσεγγίσεις και χρήση εργαλείων 

Τ.Π.Ε. Εμπλέξαμε τους στόχους της περιβαλλοντικής αγωγής ,της πολιτιστικής εκπαίδευσης 

και της αγωγής υγείας και μέσα από δραστηριότητες κοινού σχεδιασμού,  διερευνήσαμε πως 

μπορεί ένα απλό αντικείμενο καθημερινής χρήσης, όπως το πλαστικό πώμα, να υπηρετήσει 

την τέχνη, το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Δημιουργήσαμε πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό, 

αξιοποιήσαμε πολύτροπα τα πλαστικά πώματα και στην συνέχεια τα παιδιά των σχολείων 
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μας, ενθαρρύνθηκαν μέσω της δημιουργικής γραφής, να δημιουργήσουν ένα συνεργατικό 

''καπακοπαραμύθι'', που καλύπτει γνωστικούς στόχους μέσα από πέντε θεματικές ενότητες.  

Επιλέξαμε τη δημιουργική γραφή γιατί σύμφωνα με τον Parnes (1963): « Η δημιουργική 

γραφή είναι μια διαδικασία σκέψης και ανταπόκρισης που σχετίζεται με τις προηγούμενες 

εμπειρίες, με την ανταπόκριση στα διάφορα ερεθίσματα( αντικείμενα, σύμβολα κ.α.) και 

γενικά καταλήγει σε ένα τουλάχιστον μοναδικό συνδυασμό. Το συνεργατικό μας παραμύθι το 

επεξεργαστήκαμε στην πλατφόρμα Little Birds Tales, στην οποία συμπεριλήφθηκαν τόσο η 

εικονογράφηση των παιδιών όσο και η ψηφιακή αφήγηση τους. Το ψηφιακό μας παραμύθι « 

Οι τρελές περιπέτειες του κύριου Καπάκη» παρουσιάστηκε στους γονείς των παιδιών κατά 

τις εκδηλώσεις λήξης των σχολικών δραστηριοτήτων των νηπιαγωγείων μας και τυπώθηκε 

για τη βιβλιοθήκη της τάξης μας. 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

 Ο όρος «Δημιουργική γραφή» είναι η μετάφραση της αγγλικής έκφρασης «Creative writing» 

και συνδέεται με τη διδασκαλία της λογοτεχνικής γραφής ή των διάφορων καλλιτεχνικών 

πρακτικών που στοχεύουν στην κατάκτηση ανάλογων συγγραφικών δεξιοτήτων (Positive 

Health, 1998). Όταν μιλάμε για δημιουργική γραφή σε σχέση με την εκπαίδευση κάνουμε 

λόγο για τη διαδικασία, κατά την οποία διεγείροντας κατάλληλα την παιδική 

δημιουργικότητα, προκαλούμε την παραγωγή του λόγου με τρόπο παιγνιώδη και 

απαλλαγμένο από αυστηρά μαθησιακά και αξιολογικά πλαίσια (Μουλά, 2012). 

 Η δημιουργική γραφή είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό εργαλείο, που οδηγεί τους μαθητές 

σε νέους δημιουργικούς ορίζοντες. Για το παιδί, η διαδικασία της δημιουργικής γραφής είναι 

ένας τρόπος να εξοικειωθεί με το λόγο, να εξερευνήσει τις δυνατότητες του, να ανακαλύψει 

το προσωπικό του ύφος (Πασσιά & Μανδηλαράς 2001) και να βιώσει τη γραφή μέσα από ένα 

δημιουργικό παιχνίδι, που αποτελεί το κύριο μέσο μάθησης στη προσχολική ηλικία. Στη 

δημιουργική γραφή δεν υπάρχει σωστό ή λάθος, καθώς όλες οι απαντήσεις θεωρούνται 

σωστές. Ο εκπαιδευτικός συμβουλεύει και ενθαρρύνει τους μαθητές να απελευθερώσουν τις 

δημιουργικές τους ικανότητες, προσφέρει εναλλακτικές λύσεις, βοηθά να ξεπεραστούν 

εμπόδια χωρίς να κατευθύνει τη φαντασία του παιδιού. Οι δραστηριότητες πρέπει να έχουν 

έντονο ομαδικό χαρακτήρα γιατί στηρίζονται στο στοιχείο της ανταλλαγής πληροφοριών και 

κειμένων (Τσιλιμένη & Παπαρούση, 2010). Το παιδί κάνει υποθέσεις, διηγείται με τη 

βοήθεια αντικειμένων, συνεχίζει ιστορίες, φτιάχνει διαλόγους, εικονογραφεί κ.α. χωρίς να 

φοβάται ότι θα αποτύχει ή θα κάνει λάθος, αφού στο χώρο της εκπαίδευσης η δημιουργική 

γραφή αντιμετωπίζεται ως μια ελεύθερη έκφραση της προσωπικότητας του παιδιού, που 

αποτυπώνει τα βιώματα του με το δικό του τρόπο. Με αυτό τον τρόπο αυξάνεται η 

αυτοπεποίθηση του, καλλιεργείται πολύπλευρα και βελτιώνεται η εξέλιξη του σε όλα τα 

γνωστικά αντικείμενα. 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 

 Συνεργάζομαι σημαίνει εργάζομαι μαζί με κάποιον άλλον. Έτσι και η συνεργατική μάθηση 

είναι οποιαδήποτε διαδικασία ομαδικής μάθησης στην οποία υπάρχουν μαθησιακές 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μαθητών. Η γνώση δεν μεταδίδεται στείρα στους μαθητές αλλά 

προκύπτει από τη συνεργασία τους και τον εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ τους. Το 

αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας είναι ένα επίπεδο γνώσης υψηλότερο καθώς περιέχει το 

άθροισμα των γνώσεων του κάθε μέλους χωριστά. Οι συνεργατικές δραστηριότητες οδηγούν 

στην ανερχόμενη γνώση που είναι το αποτέλεσμα της διάδρασης μεταξύ των γνώσεων και 

απόψεων όλων όσων συμμετέχουν στο σχηματισμό της (Whipple, 1987).  
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Τα αποτελέσματα και τα πλεονεκτήματα της σε σχέση με τους μαθητές είναι σημαντικά 

καθώς προωθούνται με τον καλύτερο τρόπο οι σχέσεις μαθητών με διαφορετικό 

κοινωνικοπολιτισμικό και μορφωτικό επίπεδο, αυξάνεται η αυτοεκτίμηση τους λόγω του ότι 

αναπτύσσεσαι το αίσθημα κοινής ευθύνης, αλληλοϋποστήριξης, κοινωνικοποίησης, 

προωθούνται οι κοινωνικές δεξιότητες και αναπτύσσονται περισσότερα κίνητρα μάθησης. 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 

     Οι βασικοί στόχοι της συνεργατικής δημιουργικής γραφής στη παρούσα δραστηριότητα 

ήταν: 

 Η μελέτη και αξιοποίηση των ευεργετικών αποτελεσμάτων της δημιουργικής γραφής 

σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, ως προς την έκφραση και την ανάπτυξη της 

φαντασίας. 

 Η ενεργητική συμμετοχή των παιδιών μετά την ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος 

τους. 

 Η καλλιέργεια της δημιουργικής τους σκέψης και η απελευθέρωση της φαντασίας 

τους. 

 Ο εμπλουτισμός του προφορικού τους λόγου, της έκφρασης και η ανάπτυξη της δομής 

του λόγου. 

 Η εξ αποστάσεως επιτυχής επικοινωνία και συνεργασία των μαθητών, που όχι μόνο 

δεν γνωρίζονταν, αλλά προέρχονταν από διαφορετικό σχολικό και 

κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον. 

 Ο δημιουργικός συνδυασμός της Τεχνολογίας, της Πληροφορίας και των 

Επικοινωνιών με την εκπαιδευτική πρακτική. 

 Να γίνουν τα παιδιά «εν δυνάμει συγγραφείς» και να βιώσουν τη χαρά της 

δημιουργίας. 

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Η απόπειρα αξιοποίησης της δημιουργικής γραφής, ως μέσου διασχολικής δημιουργικής 

«συν-γραφής» (συγγραφής), αποτέλεσε για την ομάδα των εκπαιδευτικών μια δημιουργική 

πρόκληση, για καινοτόμους εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς, στη βάση των στόχων του 

γλωσσικού και κοινωνικού εγγραμματισμού, αλλά και της ανάδειξης της παιδικής φαντασίας, 

ως κυρίαρχο μοχλό της έκφρασης της σκέψης και της ανόθευτης αντίληψης των παιδιών για 

τον κόσμο. Ο σχεδιασμός συνιστούσε μια δυναμική διαδικασία, που θα βασιζόταν στην 

ανάπτυξη και καλλιέργεια ουσιωδών σχέσεων συνεργασίας και ανατροφοδότησης μεταξύ 

των συνεργαζόμενων σχολείων.  

Τα εμπλεκόμενα σχολεία είχαν ήδη εφαρμόσει από την αρχή της σχολικής χρονιάς 

προγράμματα γλωσσικού εγγραμματισμού, φιλαναγνωσίας, δανειστικής βιβλιοθήκης κ.α. Στα 

πλαίσια της αξιοποίησης της δημιουργικής γραφής εφαρμόσαμε πολλές και διάφορες 

γλωσσικές ασκήσεις και γλωσσικά παιχνίδια με στόχο να φτάσουμε στη δημιουργική γραφή 

και στο αποτέλεσμα της, το συνεργατικό μας παραμύθι. Παράλληλα, τα σχολεία μας 

εφάρμοζαν κοινωνικά προγράμματα προσαρμοσμένα στους στόχους του αναλυτικού 

προγράμματος του νηπιαγωγείου και εργάζονταν, ήδη από προηγούμενα έτη, πάνω στο θέμα 
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της ανακύκλωσης και αξιοποίησης απορριμμάτων αναλαμβάνοντας περιβαλλοντικά 

προγράμματα στις περιφέρειες τους. Μέσα όμως στο προνομιούχο πλαίσιο συνεργασίας με 

κοινό έργο για τα πλαστικά καπάκια, στην ασφαλή πλατφόρμα του national eTwinning, η 

ρουτίνα στις τάξεις μας μεταμορφώθηκε και μεταλλάχθηκε σε γόνιμη διαδικασία 

αυτογνωσίας και ετεροπροσέγγισης, αλλά ταυτόχρονα και εμπειρία, που ενεργοποίησε το 

σύνολο των συμμετεχόντων.  

Η ιδέα της δημιουργικής συγγραφής προέκυψε τυχαία, όταν στο ένα σχολείο τα παιδιά 

άρχισαν να δημιουργούν στην γωνιά της ανακύκλωσης το κεφάλι ενός παράξενου τύπου, του 

κύριου Καπάκη, όπως ονόμασαν και ταυτόχρονα να πλάθουν ιστορίες για τη ζωή του ( 

εικόνα 1). Ένας φανταστικός ήρωας μόλις είχε γεννηθεί και σε σύνδεση μέσω Skype 

συναποφασίστηκε να ταξιδέψει με το ταχυδρομείο σε όλα τα σχολεία και να αποκτήσει 

τρισδιάστατη όψη, καθώς σε κάθε σχολείο θα του πρόσθεταν κάποιο στοιχείο στο σώμα του. 

Το στοιχείο θα σχετιζόταν με την θεματική κάθε σχολείου και κάθε προσθήκη θα 

φωτογραφιζόταν με τη μέθοδο stop motion, δηλαδή φωτογραφίζοντας κάθε στοιχείο που 

βάζαμε σε πολλά καρέ, για τη δημιουργία ενός συνεργατικού βίντεο, που θα κατέληγε 

φτάνοντας στο τελευταίο σχολείο με τον ήρωα μας πλέον ολόκληρο ( εικόνα 2). Επιλέχτηκαν 

πέντε θεματικές ενότητες, όσες και τα σχολεία, και είχαν σχέση με τις θεματικές ενότητες που 

είχαμε επεξεργαστεί στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που είχαμε αναλάβει από κοινού όλα τα 

σχολεία. Έτσι, ο ήρωας θα ταξίδευε στον κόσμο του περιβάλλοντος, των αντικειμένων, της 

τέχνης, της μουσικής και στον κόσμο των ανθρώπων. 

 

 

 

Εικόνα 1. Ο ήρωας στην αρχική μορφή 
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Εικόνα 2. Ο ήρωας στην τελική μορφή 

 

Παράλληλα, δημιουργήθηκε από τα παιδιά ένας χάρτης διαδρομής του ήρωα (Εικόνα 3), στον 

οποίο κολλήσαμε εικόνες που παρέπεμπαν στη θεματική, που είχε να επεξεργαστεί κάθε 

σχολείο και ταυτόχρονα γράφαμε κάποιο μήνυμα για το επόμενο σχολείο, ώστε να συνεχίσει 

την ιστορία. Στο τέλος, επεξεργαστήκαμε το χάρτη με το ψηφιακό εργαλείο Thinklink, στο 

οποίο ανεβάσαμε πάνω σε κάθε εικόνα του χάρτη την αντίστοιχη ιστορία σε ψηφιακή μορφή. 

 

 

 

Εικόνα 3.Χάρτης διαδρομής παραμυθιού 

 

Το πρώτο σχολείο ετοίμασε ένα πακέτο (εικόνα 4), που περιείχε το κεφάλι του ήρωα, το 

χάρτη της διαδρομής του και ένα μαγικό κουτί, μέσα στο οποίο υπήρχαν 7 θεματικά πουγκιά, 

που περιείχαν καπάκια με επικολλημένα σκίτσα από διάφορες ενότητες, όπως χαρακτήρες, 

μαγικά αντικείμενα, τοποθεσίες, συναισθήματα, καιρός, ζωάκια κ.α.  
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Εικόνα 4. Το πακέτο με τον ήρωα, το χάρτη και το μαγικό κουτί 

 

Οι μαθητές κάθε σχολείου, αφού είχαν διαβάσει την ιστορία του προηγούμενου σχολείου, θα 

έπρεπε να επιλέξουν τυχαία από 1-2 καπάκια από κάθε πουγκί και μετά έπρεπε να 

δημιουργήσουν με τα τυχαία αυτά στοιχεία την δική τους περιπέτεια με πρωταγωνιστή τον 

ήρωα, ως συνέχεια της προηγούμενης ιστορίας (εικόνες 5-6).  

 

 

Εικόνα 5. Τυχαία επιλογή στοιχείων παραμυθιού 

 

 

 

Εικόνα 6. Σύνδεση στοιχείων και σύνθεση ιστορίας 

 

Ακολούθως, η κάθε ιστορία θα εικονογραφούνταν από την ομάδα των «εικονογράφων» του 

κάθε σχολείου (εικόνα 7) και οι ζωγραφιές τους θα ανέβαιναν στην ψηφιακή πλατφόρμα 

Little Birds Tales, στην οποία τα παιδιά θα ηχογραφούσαν ψηφιακά την ιστορία (εικόνα 8). 
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Εικόνα 7. Εικονογράφηση παραμυθιού 

 

 

Εικόνα 8. Ενσωμάτωση εικονογράφησης και ψηφιακή αφήγηση 

 

Σε κάθε σχολείο – κόσμο που επισκεπτόταν ο ήρωας μας μάθαινε χίλια πράγματα για την 

γνωστική ενότητα που διδάσκονταν τα παιδιά. Ήταν ένας ταξιδιώτης που δίδαξε τα παιδιά 

πώς ότι συναντούμε στην πορεία της ζωής μας πρέπει να το αξιοποιούμε για τη γνώση. «Οι 

περιπέτειες του Κύριου Καπάκη σε φανταστικούς κόσμους» μέσα από τη δημιουργία ενός 

σπονδυλωτού παραμυθιού ήταν το προϊόν της δημιουργικής συγγραφής. Η δημιουργική 

γραφή λειτούργησε σαν μέσο και αντικείμενο πράξης ταυτόχρονα! Ο ήρωας κινητοποίησε το 

ενδιαφέρον των παιδιών  και η διαδικασία συνδιαμόρφωσης των περιεχομένων μέσω της 

δημιουργικής γραφής, βασισμένη στις αρχές της διαφοροποιημένης μάθησης, εξασφάλισε την 

ενεργό συμμετοχή όλων των παιδιών.   

 

ΔΙΑΧΥΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Η προστιθέμενη αξία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που εφαρμόζονται στα σχολεία, 

είναι αδιαμφισβήτητα η διάχυση των καλών πρακτικών. Στον αρχικό σχεδιασμό κάθε 

προγράμματος υπάρχουν οι αρχικά προγραμματισμένες πρακτικές διάχυσης της γνώσης αλλά 

και νέες ιδέες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια και δεν μπορούσαν να προβλεφτούν εξ 

αρχής από την ομάδα. Η εκπαιδευτική διαδικασία επιδέχεται διαρκείς μεταβολές και 
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προσαρμογές λόγω της δυναμικής των προγραμμάτων, των απροσδόκητων στοιχείων και του 

εξελικτικού εμπλουτισμού των περιεχομένων. 

 Ως εκ τούτου, η ομάδα αποφάσισε να αξιοποιεί το παραχθέν υλικό του προγράμματος σε 

κάθε ευκαιρία συνεργατικά και με τη χρήση πολλαπλών μέσων. Στόχος μας ήταν να 

γνωστοποιηθεί το περιεχόμενο των συνεργατικών μας δράσεων, να κοινοποιηθεί η 

διαδικασία επεξεργασίας και να διαδοθούν οι νέες πληροφορίες, οι εμπειρίες και τα οφέλη 

που αποκόμισαν τα παιδιά αναφορικά με τη δημιουργική γραφή και τη συνεργατικότητα 

τους. 

 Αρχικά πραγματοποιήθηκαν σε κάθε σχολείο οι προγραμματισμένες ενημερώσεις γονέων, 

κατά τη διάρκεια των οποίων παρείχαμε πληροφοριακό υλικό σχετικό με την αξία της 

ενσωμάτωσης της δημιουργικής γραφής ως βοηθητικό εργαλείο αποτύπωσης της νόησης, της 

γλωσσικής ανάπτυξης και της φαντασίας των παιδιών. Προβλήθηκαν ψηφιακές παρουσιάσεις 

γνωριμίας των σχολείων και τονίστηκε η σπουδαιότητα συμμετοχής τους για την επιτυχία του 

προγράμματος. Κάθε σχολείο «επιμόρφωνε» τακτικά τα υπόλοιπα και τους έκανε κοινωνούς 

στις νέες ανακαλύψεις τους. Γίνονταν βιβλιοπροτάσεις, αφηγήσεις παραμυθιών, online 

συνεντεύξεις μαθητών και εκπαιδευτικών, καταγραφές και πληθώρα άλλων δραστηριοτήτων 

στα πλαίσια της φιλαναγνωσίας. Δημιουργήθηκε από την εκπαιδευτική ομάδα ένα πακέτο 

δημιουργικής γραφής με οδηγίες και φύλλα εργασίας (εικόνα 9) που εκτυπώθηκε και 

μοιράστηκε σε μαθητές και συναδέλφους εκπαιδευτικούς μέσω facebook.  

 

 

Εικόνα 9. Ενδεικτικά φύλλα εργασίας 

 

 To ψηφιακό μας παραμύθι, έδωσε τη δυνατότητα πρόσβασης για ανάγνωση, σε πολλούς 

χρήστες, εκπαιδευτικούς και τους γονείς των παιδιών, ώστε να παρακολουθούν την πορεία 

του ήρωα. Επιπλέον, τυπώθηκε με συμβατικά μέσα (εικόνα 10) και διανεμήθηκε στις 

οικογένειες των παιδιών αλλά και προβλήθηκε σε μορφή ταινίας μικρού μήκους στους γονείς 

και στην τοπική κοινωνία, κατά την παρουσίαση του προγράμματος στη λήξη της σχολικής 

χρονιάς.  
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Εικόνα 10. Η έντυπη μορφή του παραμυθιού μας 

 

 Ενημερώθηκαν εξ αρχής οι σχολικοί μας σύμβουλοι, οι οποίοι μας παρείχαν βοηθητικό 

υλικό, όποτε χρειάστηκε και παρακολουθούσαν την πορεία του έργου. Στο τέλος της 

σχολικής χρονιάς προσκληθήκαμε να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα στις ημερίδες Σχολικών 

συμβούλων και σχολικών δραστηριοτήτων όπου οι συνάδελφοι έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

Η δράση συνεργατικής δημιουργικής γραφής του ψηφιακού παραμυθιού μας, που 

παρουσιάστηκε στο συνέδριο της ΟΜΕΠ τον Νοέμβριο 2015, στο Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο στην Αλεξανδρούπολη, πλαισιώθηκε από βιωματικό εργαστήριο συνεργατικής 

γραφής, το οποίο παρακολούθησαν 30 εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

αφήνοντας μας στο τέλος τα πολύτιμα σχόλια τους, από τα οποία προκύπτει η αίσθηση τους 

ότι ενισχύθηκαν οι γνώσεις τους ως προς το θέμα. Τέλος έγινε αυτονόητα διάχυση γνώσεων 

μεταξύ των συναδέλφων εκπαιδευτικών της διασχολικής ομάδας μας με τη δημιουργία και 

ανταλλαγή υλικού για τη δημιουργική γραφή και τη διαρκή αλληλεπίδραση.  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 Το έργο είχε θετική επίδραση στους μαθητές μας, η οποία αποτυπώθηκε στην αξιολόγηση, 

στα πλαίσια της οποίας κλήθηκαν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους από τη εκπαιδευτική 

διαδικασία. Η συνεργασία μεταξύ των νηπιαγωγείων ενθουσίασε τα παιδιά, κράτησε το 

ενδιαφέρον τους αμείωτο μέχρι και το τέλος του προγράμματος  και τα προκάλεσε να 

εμπλακούν ακόμα πιο ενεργά στην υλοποίηση του έργου. Τα παιδιά κατάφεραν να 

εμπλουτίσουν τον προφορικό τους λόγο, την έκφραση τους και να αναπτύξουν τη δομή του 

λόγου τους. Ανέπτυξαν τις δεξιότητες τους στην περιγραφή, αφήγηση και τη διήγηση. 

Καλλιέργησαν τη δημιουργικότητα τους και απελευθέρωσαν τη φαντασία τους. Ανέπτυξαν 

δεξιότητες, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο, καθώς έμαθαν να συνεργάζονται με 

βιωματικό τρόπο, να προτείνουν ιδέες, λύσεις και νέες δράσεις και να κατακτήσουν τον 

στόχο τους, τη δημιουργία του συνεργατικού παραμυθιού τους. Η χρήση Τ.Π.Ε απεδείχθη 

πολύτιμη, καθώς με τη βοήθεια της υπερπηδήθηκαν εμπόδια, όπως η απόσταση και η έλλειψη 

φυσικής συνύπαρξης και έτσι απέκτησαν εξοικείωση και με τις νέες τεχνολογίες. Σαν 

εκπαιδευτικοί αποκομίσαμε επίσης πολλαπλά οφέλη από τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα 
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αυτό. Γίναμε μια ομάδα με όλες τις συναδέλφους, μοιραστήκαμε ιδέες και σκέψεις όσον 

αφορά τη διαδικασία της δημιουργικής γραφής. Χρησιμοποιήσαμε την τεχνολογία και 

εξοικειωθήκαμε και εμείς οι ίδιες με συγκεκριμένα τεχνολογικά εργαλεία κατανοώντας ότι 

βελτιώνουν ποιοτικά την παρεχόμενη γνώση.   

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε, ότι η δημιουργική γραφή, ως σύγχρονο 

εκπαιδευτικό εργαλείο, διεγείρει το ενδιαφέρον των παιδιών και φτάνουν στη γνώση με 

τρόπο αβίαστο. Οι γλωσσικές ασκήσεις και παιχνίδια, που εφαρμόζονται και έχουν ως στόχο 

την δημιουργική γραφή, οδηγούν τα παιδιά σε μια θετική στάση απέναντι στην γνώση. Η όλη 

διαδικασία της δημιουργικής γραφής επηρεάζει την ανάπτυξη του παιδιού ολόπλευρα και την 

τυπική μάθηση που πραγματοποιείται στο σχολείο, αφού οι μαθητές μαθαίνουν βιωματικά 

και συμμετέχουν πιο ενεργά. Η συνεργατική μάθηση σε συνδυασμό με τη δημιουργική γραφή 

οδηγεί τα παιδιά σε πειραματισμούς, ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μάθησης, σε 

ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων γεγονός που ευνοεί την πολύπλευρη 

καλλιέργεια των παιδιών. 
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παιδιά.  Αθήνα: Πατάκης. 

Τσιλιμένη, Τ. & Παπαρούση, Μ.  (2010). Η τέχνη της μυθοπλασίας και της δημιουργικής 

γραφής, Συγγραφείς και θεωρητικοί μιλούν για την τέχνη του μυθιστορήματος, Θεσσαλονίκη: 

Επίκεντρο. 
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ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΜΟΤΙΒΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

Μαριάννα Παυλίδου, Χαρίκλεια Κατσακιώρη &  Ελένη Τσόλκα 

 

       

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

H φύση είναι η πηγή έμπνευσης και το πεδίο έρευνας για όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας. 

Το ίδιο ισχύει για την Επιστήμη όσο και την Τέχνη. Η κοινή αυτή αφετηρία καθορίζει τα κοινά στοιχεία που 

ενυπάρχουν και στις δυο, όσο κι αν αυτές φαντάζουν από πρώτη άποψη τόσο διαφορετικές. Διότι όταν κάποιος 

κάνει λόγο για Γεωμετρία και Τέχνη, ιδιαίτερα στην εκπαίδευση, συνήθως δεν συνδέει αρμονικά αυτούς τους 

δύο τομείς, παρόλο που τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα είναι διαθεματικά [Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), 2003]. Στην παρούσα μελέτη υποθέτουμε και σταδιακά τεκμηριώνουμε, 

ότι αυτοί οι δύο τομείς είναι άμεσα συνυφασμένοι: Η Γεωμετρία αποτελεί τη βάση για κάθε σχεδιασμό, είτε 

είναι καθαρά καλλιτεχνικός (Ζωγραφική, Γλυπτική, Χαρακτική, Αρχιτεκτονική, Design), είτε κατασκευαστικός 
και λειτουργικός. Στη συνέχεια, διερευνούμε τους τομείς που μπορούν να διευκολύνουν την εκμάθηση και τη 

διδασκαλία της Γεωμετρίας στο Δημοτικό σχολείο.  

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Γεωμετρία, Τέχνη, Δημοτικό Σχολείο, συνύπαρξη, καλλιτεχνικοί σχεδιασμοί, διαθεματικά προγράμματα 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΉ 

Όλες οι εκφάνσεις της δραστηριότητας του ανθρώπου, από τις απαρχές του Πολιτισμού, 

έχουν ως κοινή πηγή έμπνευσης τη φύση. Ήδη από τα πρώτα δείγματα της ανθρώπινης ζωής 

και σε δραστηριότητες που εμφανίζονται γίνεται χρήση των γεωμετρικών μοτίβων, τόσο στις 

απεικονίσεις, όσο και στις διάφορες κατασκευές (κατασκευή εργαλείων και σπιτιών, 

τοιχογραφίες σε σπηλιές). Οι παραπάνω σκέψεις αποτέλεσαν το κινητήριο έναυσμα και την 

επιθυμία μας να αναζητήσουμε την ύπαρξη της Γεωμετρίας στην Τέχνη και σε κάθε άλλο 

καλλιτεχνικό σχεδιασμό.  

Στο πρώτο μέρος της έρευνάς μας, διερευνούμε την ύπαρξη γεωμετρικών μοτίβων στη φύση 

και την Τέχνη. Ακολουθεί η οριοθέτηση της έννοιας των βασικών γεωμετρικών σχημάτων 

(κύκλος, τετράγωνο, τρίγωνο) καθώς και μία σύντομη αναδρομή στο παρελθόν που εξετάζει 

τους τομείς στους οποίους η Τέχνη αξιοποιεί τη Γεωμετρία. Σημαντικό σταθμό στην εργασία 

μας θα αποτελέσουν κάποια αξιοσημείωτα καλλιτεχνικά κινήματα, με αναφορά στους 

σημαντικούς εκπροσώπους τους. 

Στο δεύτερο μέρος, διερευνούμε τις αρμονικές σχέσεις ανάμεσα στη Γεωμετρία και την 

Τέχνη στο Δημοτικό σχολείο. Η σύνδεση της Γεωμετρίας ως ιδιαίτερου κλάδου των 

Μαθηματικών με τα μαθήματα της Αισθητικής Αγωγής (Εικαστική, Θεατρική και Μουσική 

Αγωγή) από τους δασκάλους, προκαλεί αρκετές δυσκολίες ως προς την κατανόηση και τον 

τρόπο διδασκαλίας στους μαθητές. Ωστόσο, τα νέα σχολικά εγχειρίδια είναι διαθεματικά 

δομημένα και διευκολύνουν αυτή τη συνύπαρξη. Έρευνες αποδεικνύουν ότι ο συνδυασμός 

και των δύο επιφέρει ευεργετικά αποτελέσματα στη μάθηση και την ανάπτυξη της ευφυΐας 

των μαθητών. Στην παρούσα έρευνα μελετούμε τις αντιστοιχίες που υπάρχουν στα σχολικά, 

διδακτικά εγχειρίδια των Μαθηματικών και των Εικαστικών [Οργανισμός Εκδόσεως 
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Διδακτικών Βιβλίων (ΟΕΔΒ), 2007] και προτείνουμε κάποιες διαθεματικές δραστηριότητες 

που θα μπορούσαν να συμβάλλουν γι’ αυτό το σκοπό. 

 

Α΄ ΜΕΡΟΣ 

Η παρουσία γεωμετρικών μοτίβων στη φύση και στην τέχνη 

Η φύση είναι η παγκόσμια μητέρα, στην οποία μπορούμε να ανατρέξουμε κάθε στιγμή για να 

αποκτήσουμε οξυγόνο, υγεία, να ανανεωθούμε και να έρθουμε καλύτερα σε επαφή με τον 

εαυτό μας (Παυλίδου, 2006: 144-148).    

Οι κυκλικές μορφές και οι ευθείες γραμμές παρατηρήθηκαν από πολύ νωρίς στη δομή της 

φύσης. Παίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των εικόνων που έχει το άτομο 

για την αντίληψη του κόσμου. Για παράδειγμα, στον μακρόκοσμο και στον μικρόκοσμο 

συναντάται η σπειροειδής διάταξη της ύλης (Seitz, 1997: 20, 29-30). Στο σύμπαν όλα 

κινούνται σε καμπύλη γραμμή από το άτομο έως τα άστρα (Σεβερίνι, 1987: 65). 

Γνωριμία, οριοθέτηση και αξιοποίηση γεωμετρικών σχημάτων 

Κάθε στοιχείο στη Φύση αλλά και κάθε κατασκευή έχει μία δομή, δηλαδή ένα σκελετό στον 

οποίο στηρίζονται και οργανώνονται όλα τα μέρη του (Αντωνόπουλος & Δουκάκη, 2007: 

41). Τα διάφορα γεωμετρικά σχήματα αποτελούν ένα είδος αναπαράστασης και μάλιστα 

λειτουργούν με ένα διαφορετικό τρόπο από ότι οι άλλες εικονικές αναπαραστάσεις. O 

καθορισμός των σχημάτων και των σχέσεων με γεωμετρικές μεθόδους αποτελούσε πάντα ένα 

σοβαρό και πολύ διαδεδομένο μέσο της Τέχνης, γιατί πολύ συχνά συμβάλλει αποφασιστικά 

στην ίδια την κατασκευή του έργου και δίνει σαφήνεια διατυπώσεων (Χολέβας, 1982: 40). 

Πιο συγκεκριμένα: 

Το τετράγωνο δείχνει ισορροπημένο, σοβαρό και σταθερό (Αντωνόπουλος & Δουκάκη, 2007: 

44). Είναι το σχήμα που εκφράζει το μέτρο, την λογική, την αντικειμενικότητα. Μιλάμε 

συνήθως για «τετράγωνη λογική», για «τετράγωνο μυαλό» θέλοντας να χαρακτηρίσουμε τη 

θετικότητα και τη σταθερότητα (Κοζάκου- Τσιάρα, 2006: 39). 

Το τρίγωνο μοιάζει ορμητικό, εκφράζει σύγκρουση και σχεδιαστικά είναι μια επίπεδη 

φιγούρα που οριοθετείται από τρεις πλευρές και έχει τρεις γωνίες (Αντωνόπουλος & 

Δουκάκη, 2007: 44). Χαρακτηριστικά παραδείγματα στα οποία διακρίνεται το σχήμα του 

τριγώνου είναι οι Πυραμίδες των Αιγυπτίων (Κοζάκου- Τσιάρα, 2006: 39). 

Ο κύκλος είναι ένα συγκεντρωμένο, τέλειο σχήμα και μεταδίδει ησυχία, κίνηση και αρμονία 

(Αντωνόπουλος & Δουκάκη, 2007). Είναι μια κεντρική, εσωστρεφής μορφή που είναι 

φυσιολογικά σταθερή και εγωκεντρική στο περιβάλλον της. Ταυτόχρονα αποτελεί μία 

επίπεδη καμπύλη της οποίας κάθε σημείο ισαπέχει από ένα σταθερό σημείο (κέντρο) μέσα 

στην καμπυλότητα (Ching, 1996: 38). Σύμφωνα με την Κοζάκου, ο κύκλος συμβολίζει το 

ατέλειωτο, θυμίζει τη  Γη, τον Ήλιο, γι’ αυτό είναι ένα σχήμα οικείο, φιλικό και εκφράζει 

προστασία. Είναι το σχήμα που μοιάζει να κυλάει αλλά και να επιστρέφει.  

Γεωμετρία και Τέχνη 

Η Γεωμετρία, ως ιδιαίτερος κλάδος των Μαθηματικών, όπως και η Τέχνη υιοθετούν το δικό 

τους κώδικα επικοινωνίας μέσα από σχήματα, μαθηματικά σύμβολα, γράμματα στην 

προσπάθειά τους να αναπαραστήσουν την αρμονική συσχέτιση όλων όσων υπάρχουν στο 

οπτικό ή φανταστικό περιβάλλον και να εκφράσουν την εσωτερική ενέργεια του πνεύματος. 

Ένας καλλιτέχνης ζωγράφος, όπως και ένας επιστήμονας μαθηματικός, χρησιμοποιεί ευθείες, 

κύκλους, τρίγωνα, αφηρημένες τροχιές με τις οποίες καλείται να περιγράψει την 

«πραγματικότητα» που μελετά-ερευνά. Η Γεωμετρία ήταν ο πρώτος κλάδος της ανθρώπινης 
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γνώσης που διαμορφώθηκε ως Επιστήμη και επί αιώνες ο μόνος. Οι αρχαίες Τέχνες, όπως η 

Ελληνική, η Αρχαϊκή, η Αιγυπτιακή κλπ., όλες είχαν βάση γεωμετρική. Το γεωμετρικό θα 

πρέπει να το αντιληφθούμε σαν τις απλές ουσιώδεις λέξεις στην γλώσσα της Τέχνης, αυτές με 

τις οποίες συνεννοούνται οι άνθρωποι. Το τετράγωνο είναι για όλους τους ανθρώπους 

τετράγωνο (Βακαλό, 1978: 72). 

Εικαστικές τέχνες (Ζωγραφική, Γλυπτική, Χαρακτική) 

Οι Εικαστικές Τέχνες όπως και η Αρχιτεκτονική, ως μορφές Τέχνης αποτελούν κομμάτι της 

καθημερινής μας ζωής και αναπόσπαστο μέρος του τοπικού και παγκόσμιου πολιτισμού. Πιο 

συγκεκριμένα: 

Ζωγραφική 

Η Ζωγραφική αναπαράσταση της ζωής συνοδεύει τον άνθρωπο από τα πρώτα του βήματα 

πάνω στη γη. Άμεσα δεμένη με τον χώρο στον οποίο εκείνος ζει, αντλεί τα θέματά της από 

την καθημερινή ζωή του, απ’ όπου δεν απουσιάζει το θρησκευτικό στοιχείο (Οικονόμου & 

Ρηγοπούλου, 1986: 15). Ο άνθρωπος των σπηλαίων δημιούργησε Τέχνη, και μάλιστα Τέχνη 

εκπληκτική, ακόμα και για τα σημερινά δεδομένα. Αυτή η Τέχνη των σπηλαίων, είχε σκοπό 

να διεγείρει συναισθήματα, που ήταν απαραίτητα για τις απαιτήσεις της πρακτικής ζωής της 

κοινότητας. Οι προϊστορικοί άνθρωποι ταυτίζονταν με τη φύση, πιστεύοντας ότι είναι 

ταυτόχρονα και άνθρωποι και ζώα, προς στα παραμύθια. Τα χρώματα που χρησιμοποιούσαν 

προέρχονταν από φυσικά υλικά. Οι ζωγραφισμένες εικόνες ίσως είχαν σκοπό να τους 

προστατεύσουν από τα στοιχεία προς φύσης και από τα πνεύματα. Ήταν μια πρώτη απόπειρα 

κατάκτησης της φύσης (Ανούση, Ράπτης & Ροδοπούλου, 2010: 25). 

  Αρχαία Ελληνική Γλυπτική 

Αναφερόμενοι στον ελλαδικό χώρο, τα ελληνικά γλυπτά εξυπηρετούσαν κυρίως 

θρησκευτικούς σκοπούς και χρησιμοποιούνταν για τη διακόσμηση των ναών. Αναμνηστικά 

αγάλματα έπαιζαν εξίσου σημαντικό ρόλο. Τα θέματα που επιλέγονταν στην ελληνική 

γλυπτική χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες. Απεικόνιζαν είτε μύθους των Ελλήνων, των 

Θεών και των ηρώων, είτε έδειχναν την καθημερινή ζωή της εποχής όπως αθλητές να 

διαγωνίζονται, πολεμιστές να μάχονται, γυναίκες με τα παιδιά τους και πενθούσες σε 

τύμβους. Τα βασικά υλικά που χρησιμοποιούσαν στη γλυπτική ήταν η πέτρα (ασβεστόλιθος 

και μάρμαρο), χαλκός, τερακότα, ξύλο, ένας συνδυασμός χρυσού και ελεφαντόδοντου  και 

περιστασιακά το σίδηρο. Μόνο πέτρινα παραδείγματα έχουν σωθεί (Richter, 1987: 53-54). 

Καλλιτεχνικά κινήματα της Μοντέρνας τέχνης-20
ος

 αιώνας 

Κυρίως στις αρχές του 20
ου

 αιώνα αναπτύχθηκαν πολλά κινήματα της Μοντέρνας Τέχνης και 

επηρέασαν ιδιαίτερα τη Ζωγραφική  όσο και τη Γλυπτική ή την Αρχιτεκτονική και τις 

εφαρμοσμένες Τέχνες (design). 

Κάποια  από τα κινήματα της Μοντέρνας Τέχνης του 20
ου

 αιώνα υπήρξαν ο Ντανταϊσμός, ο 

Φουτουρισμός, ο Σουρεαλισμός, ο Εξπρεσιονισμός, ο Κυβισμός, ο Κονστρουκτιβισμός, ο 

Σουπρεματισμός, ο Νεοπλαστικισμός, και ο Αφηρημένος εξπρεσιονισμός. 

Αφηρημένη ή μη παραστατική τέχνη 

Αφηρημένη λέμε την Τέχνη που δεν αναπαριστά την ορατή εξωτερική πραγματικότητα. 

Απεικονίζει κυρίως μια ιδέα του καλλιτέχνη, η οποία είναι δύσκολα αποκρυπτογραφήσιμη, 

όπως στα έργα που δημιουργούνται αποκλειστικά από τη χρήση των καθαρά πλαστικών 

στοιχείων (δηλαδή σημείο, γραμμή, σχήμα, χρώμα και λοιπά). Το πρώτο έργο Αφηρημένης 

Τέχνης, έγινε το 1910 από τον Καντίνσκυ (W. Kandinsky) (Ζιρώ, Κούβου, Μερτζάνη, 
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Μωραΐτου & Σιγάλας, 2008: 105). Κάποια από τα αφηρημένα έργα έχουν άμεση σχέση με 

ορισμένους τύπους Μαθηματικών ή με τους νόμους που διέπουν τη λειτουργία της φύσης 

(Ανούση, Ράπτης & Ροδοπούλου, 2010: 14). 

 Κυβισμός 

Ο Κυβισμός ανθεί την περίοδο 1907-14 και γεννήθηκε στο Παρίσι (Π. Πικάσο, Ζ. Μπρακ). 

Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι ρίζες του κινήματος βρίσκονται στις θεωρίες του Σεζάν, οι 

οποίες παροτρύνουν τους νέους ζωγράφους να αποδίδουν τη φύση με τον κύλινδρο, τη 

σφαίρα και τον κώνο.  Ορισμός: «η απόδοση της φύσης με τον κύλινδρο, τη σφαίρα και τον 

κώνο». Ο ορισμός αυτός ήταν ιδέα του Σεζάν. Την υλοποίησαν οι καλλιτέχνες του 20
ου

 

αιώνα, οι οποίοι προσπαθούσαν ν’ αποδώσουν την κίνηση και το χώρο απ’ όλες τις πλευρές 

ταυτόχρονα (Read, 1986: 78). Ο Κυβισμός ως καλλιτεχνικό κίνημα, εκφράζει την 

προσπάθεια του καλλιτέχνη να αναπαραστήσει με πληρότητα όλες τις όψεις ενός 

αντικειμένου και του κόσμου γύρω του. (Ζιρώ, Κούβου, Μερτζάνη, Μωραΐτου & Σιγάλας, 

2008: 72).  

Αφηρημένος εξπρεσιονισμός 

Ως όρος πρωτοχρησιμοποιήθηκε το 1919 για να χαρακτηρίσει έναν πίνακα του Καντίνσκυ. 

Είναι βασικά ένα αμάλγαμα ιδεών βασισμένο στη χειρονομιακή έκφραση και στον 

αυτοσχεδιασμό (επιρροές από τη μουσική τζαζ και από τον αυτοματισμό του 

Σουρρεαλισμού), όπως επίσης και στη σπουδαιότητα της ατομικής δημιουργίας και 

έκφρασης, και της απελευθέρωσης της τέχνης από την παράδοση (Ζιρώ, Κούβου, Μερτζάνη, 

Μωραΐτου, Σίγαλας, 2008: 105).  

 Καντίνσκυ, ως χαρακτηριστικός εκπρόσωπος του Γερμανικού εξπρεσιονισμού 

Ο Βασίλι Καντίνσκυ (Wassily Kandinsky, 1866- 1944), θεωρείται ένας από τους 

σημαντικότερους καλλιτέχνες του 20
ου

 αιώνα καθώς εισάγει τις δικές του καινοτομίες και μία 

νέα αντίληψη για τη Ζωγραφική. Οι πίνακές του διακρίνονται από μια αυστηρότητα και 

έντονα γεωμετρικά στοιχεία. Χρησιμοποιώντας το λευκό ως φόντο ο Καντίνσκυ, παρουσιάζει 

τις πολυάριθμες σχέσεις μεταξύ των γεωμετρικών σχημάτων και κάποιων χρωμάτων. Έτσι 

σημεία, ευθείες και καμπύλες γραμμές, μοτίβα που θυμίζουν γωνίες, τρίγωνα, κύκλοι και 

ημικύκλια ανάγουν το έργο Τέχνης στη γεωμετρική του ουσία. O Καντίνσκυ έγραψε για την 

Τέχνη περισσότερο από κάθε άλλον καλλιτέχνη του 20
ου

 αιώνα και τα κείμενά του είχαν τόση 

επίδραση, όση και τα έργα του (Read, 1995: 26). 

Aρχιτεκτονική 

Η Τέχνη και η Αρχιτεκτονική της αρχαίας Ελλάδας θεωρούνται εδώ και αιώνες πρότυπα 

αρμονίας και συμμετρίας (Milo, 2000: 11-13). Η Αρχιτεκτονική συνδέεται με τις Καλές 

Τέχνες αφού στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελεί τη «στέγη» τους. Η Γεωμετρία είναι 

δηλαδή η  βάση της Αρχιτεκτονικής, χωρίς την οποία η δεύτερη δεν μπορεί να υπάρξει,  

ειδικά στην σύγχρονη εποχή (Τσίγκας, 2012: 513). 

Για παράδειγμα, ήδη στην αρχαία Αίγυπτο κατασκευάστηκαν ανάκτορα, τάφοι (πυραμίδες) 

και ναοί μνημειακών διαστάσεων, με χαρακτηριστικά την ακινησία και το βάρος. Οι τέσσερις 

πλευρές της πυραμίδας είναι τοποθετημένες έτσι ώστε να αντικρίζουν τα τέσσερα σημεία του 

ορίζοντα (Milo, 2000: 11). 
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Μ. C. Escher –Ο πατέρας της Μαθηματικής σκέψης 

Όταν αναφερόμαστε στον όρο «Μαθηματική Τέχνη» ο νους μας πηγαίνει κυρίως στον 

Ολλανδό καλλιτέχνη  Έσερ (Maurits Escher, 1898-1972), ο οποίος δικαίως θεωρείται ο 

πατέρας αυτού του είδους της τέχνης. Οι λιθογραφίες, οι ξυλογλυφίες και οι χαλκογραφίες 

του βρίσκουν βάση σε κάποια μαθηματικά θέματα που έχουν κατά καιρούς αναλυθεί σε 

βιβλία ψυχαγωγικών μαθηματικών, όπως αυτά του Martin Gardner (Τουμάσης & Αρβανίτης, 

2002: 605-606).  

Ο Έσερ, στη γραφική του Τέχνη, απεικόνιζε μαθηματικές σχέσεις μεταξύ των σχημάτων, των 

μορφών και του χώρου. Επιπλέον, εξερεύνησε την αλληλοσύνδεση των μορφών 

χρησιμοποιώντας άσπρο και μαύρο χρώμα, για να τονίσει τις διαφορετικές διαστάσεις. Στα 

έργα του είχε επίσης συμπεριλάβει κατοπτρικά είδωλα από κώνους, σφαίρες, κύβους, 

δακτύλιους και έλικες (wiki: http://el.wikipedia.org/wiki/, 2015). 

 

Β’ ΜΕΡΟΣ 

Γεωμετρία και Τέχνη στο Δημοτικό σχολείο  

Κρίνεται σκόπιμο να γνωστοποιηθεί ότι η Γεωμετρία σχετίζεται άμεσα με τον κόσμο του 

παιδιού και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διεγείροντας τη δίψα του για μάθηση και 

εξερεύνηση (Vinner & Hersckowitz, 1980). Τα παιδιά συναντούν τη Γεωμετρία στη δομή του 

ηλιακού μας συστήματος, στους κρυστάλλους, στο φυτικό και ζωικό βασίλειο αλλά και σε 

ό,τι κατασκευάζει ο άνθρωπος (Van de Walle, 2005: 429).  Αυτό σημαίνει ότι έρχονται σε 

επαφή και αποκτούν εμπειρίες με τις γεωμετρικές έννοιες, πριν ακόμη ξεκινήσουν το 

σχολείο. Στην καθημερινή τους ζωή, μέσα από το παιχνίδι, διακρίνουν διάφορα γεωμετρικά 

σχήματα ανάλογα με το σχήμα ή το μέγεθός τους, ανακαλύπτουν τις ιδιότητές τους και 

αναγνωρίζουν την ονομασία τους. 

Αν αναρωτηθεί κανείς για τη  σημασία που έχουν οι Τέχνες, θα λέγαμε, ότι οι βιωματικές 

προσεγγίσεις στις Τέχνες προσφέρουν πολλά εσωτερικά και εξωτερικά οφέλη στα παιδιά του 

Δημοτικού σχολείου. Τα εσωτερικά οφέλη περιλαμβάνουν τις δυνατότητες να αναπτύξουν τη 

δημιουργικότητα και τη φαντασία, να βιώσουν τη χαρά, την ομορφιά και τον θαυμασμό. Οι 

Τέχνες, επίσης, συμβάλλουν στο να  μετατρέπουν κάτι το συνηθισμένο σε ασυνήθιστο, να 

εμπλουτίζουν την ποιότητα  ζωής μας και να αναπτύσσουν αποτελεσματικούς τρόπους 

έκφρασης των συναισθημάτων, σκέψεων και γνώσεων. Από την άλλη, τα εξωτερικά οφέλη, 

αποδεδειγμένα, συνεισφέρουν στη διαθεματικότητα διαφόρων αντικειμένων και στην 

ανάπτυξη αυτοπεποίθησης, κοινωνικών δεξιοτήτων και μεταγνώσης των μαθητών (Upitis, 

2011: 1). 

Οι κυριότερες δυσκολίες των μαθητών στη Γεωμετρία  

Η δυσκολία που παρουσιάζεται στη διδασκαλία και μάθηση της Γεωμετρίας, οφείλεται στην 

αυστηρή λογικά, ιεραρχία και τον παραγωγικό συλλογισμό που απαιτείται στην δομή 

ανάπτυξης του περιεχομένου, στην έννοια της απόδειξης που συνδέεται με την λογική 

εφαρμογή όλων των αυστηρά θεμελιωμένων αξιωμάτων, θεωρημάτων, πορισμάτων και 

προτάσεων. Όταν κατασκευάζουν οι μαθητές ένα σχήμα στο τετράδιό τους δεν αναφέρονται 

σε κάτι αφηρημένο αλλά σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο των αισθήσεών τους 

(Πατσιομίτου, 2009: 25). 

Η Πατσιομίτου (2009: 25) συνεχίζει, παραθέτοντας, ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα, το οποίο 

είναι η έλλειψη συγχρονισμού της διδασκαλίας με τη νοητική ανάπτυξη του μαθητή.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AF%CF%84%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CF%82_%CE%88%CF%83%CE%B5%CF%81
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Αρκετοί μαθητές δυσκολεύονται στην αναγνώριση «ασυνήθιστων» σχημάτων. Αυτή η 

δυσκολία εμφανίζεται στην ελληνική εκπαίδευση, όπως φαίνεται από σχετικές έρευνες. 

Συγκεκριμένα, ένα από τα συμπεράσματα της έρευνας του Λεμονίδη (2003) που αφορούσαν 

γεωμετρικές έννοιες και απευθυνόταν σε μαθητές της Α’ και Β’ τάξης του δημοτικού 

σχολείου, ήταν πως η δυσκολία των μαθητών να αναγνωρίσουν γεωμετρικά σχήματα 

αυξάνεται σημαντικά, όταν ο προσανατολισμός τους μεταβληθεί από οριζόντια ή κάθετη σε 

πλάγια θέση. Επίσης, το μέγεθος των γεωμετρικών σχημάτων είναι μια άλλη παράμετρος που 

μπορεί να επηρεάσει τη δυσκολία αναγνώρισής τους από τους μαθητές. Κι αυτό συμβαίνει 

γιατί με τη μεταβολή του μεγέθους προκύπτουν φόρμες γεωμετρικών σχημάτων τις οποίες τα 

παιδιά δεν έχουν συνηθίσει να βλέπουν (Λεμονίδης, 2003). 

Καλλιτεχνική ανάπτυξη των παιδιών στο Δημοτικό 

Τα παιδιά είναι ενεργοί μέτοχοι των Εικαστικών Τεχνών. Παράγουν ποικίλες οπτικές μορφές, 

όπως σχέδια, κατασκευές και μπορούν να σχολιάζουν έργα που συναντούν στο άμεσο 

περιβάλλον τους, όπως για παράδειγμα, πίνακες και εικονογραφήσεις παιδικών βιβλίων, πολύ 

πριν μάθουν να χειρίζονται το γραπτό λόγο. Ιδιαίτερα το σχέδιο και η Ζωγραφική γίνεται 

βασικό μέσο επικοινωνίας των παιδιών, από την ηλικία των τεσσάρων ή πέντε ετών. Αυτό 

συμβαίνει γιατί το παιδί μπορεί να χρησιμοποιεί οπτικά σύμβολα που έχουν χαμηλό βαθμό 

αφαιρετικότητας. Για παράδειγμα, το σχέδιο ενός λουλουδιού θυμίζει ένα πραγματικό 

λουλούδι, περισσότερο από τη λέξη «λουλούδι» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011: 58-68). 

Αποτελεσματικότητα των Εικαστικών 

Οι εικαστικές τέχνες προσφέρουν πολύτιμες οπτικές, απτικές και εν γένει αισθητικές 

εμπειρίες. Τα παιδιά μαθαίνουν να διακρίνουν και κατά συνέπεια να απολαμβάνουν οπτικές 

ποιότητες και λεπτές διαφορές στα εικαστικά έργα και στις εικόνες που συναντούν στο 

φυσικό και αστικό περιβάλλον τους. Η προφανής αγάπη που έχουν στην εικαστική 

δραστηριότητα προέρχεται από την εσωτερική ικανοποίηση που τους προσφέρει η συμμετοχή 

τους σε αυτή (Eisner, 2002: 19). 

Σε μια πολυετή αναζήτηση που διενήργησε το υπουργείο παιδείας των ΗΠΑ και στην οποία 

συμμετείχαν 25.000 μαθητές γυμνασίου και λυκείου, διαφάνηκαν σημαντικές διαφορές στη 

σχολική απόδοση, στις στάσεις και στις συμπεριφορές των μαθητών που είχαν υψηλό επίπεδο 

συμμετοχής στις Εικαστικές και στις Παραστατικές Τέχνες, έναντι των μαθητών με χαμηλό 

επίπεδο συμμετοχής (Catterall κ.ά. 1999). Οι μαθητές με υψηλή συμμετοχή στις Τέχνες, τόσο 

μέσα στο σχολείο όσο και έξω από αυτό, ξεπέρασαν σε απόδοση όσους ομολόγους τους είχαν 

μικρή συμμετοχή στις Τέχνες σε διάφορα μαθήματα όπως τα Αγγλικά, η Ανάγνωση, τα 

Μαθηματικά, η Ιστορία, η Αγωγή του Πολίτη και η Γεωγραφία. Οι μαθητές με υψηλή 

συμμετοχή στις Τέχνες, ανέφεραν ότι έπλητταν λιγότερο στο σχολείο και ότι 

παρακολουθούσαν λιγότερη τηλεόραση ενώ ήταν πιθανότερο να λάβουν μέρος σε 

προγράμματα κοινωνικής εργασίας. Επίσης, οι μαθητές για τους οποίους παρατηρείται υψηλή 

εμπλοκή στις Τέχνες, επιδείκνυαν περισσότερη ανοχή και λιγότερες φυλετικές 

προκαταλήψεις, σε σύγκριση με όσους συμμαθητές τους είχαν μικρή συμμετοχή σε αυτές 

(Epstein, 2002: 58-62). 

Παρόμοια ευρήματα έχουν τεκμηριωθεί και στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Σύμφωνα με μία μελέτη σε 2000 παιδιά που παρακολουθούσαν διαφορετικά εκπαιδευτικά 

προγράμματα, όσα παιδιά ανήκαν στην ομάδα υψηλής συμμετοχής στις Τέχνες, ξεπέρασαν σε 

βαθμολογία τους συμμαθητές που ανήκαν στην αντίστοιχη ομάδα χαμηλής συμμετοχής, σε 

μετρήσεις δημιουργικότητας και γενικής επάρκειας (Burton κ.ά. 1999). Οι μαθητές που 

φοιτούσαν σε σχολεία πλούσια σε προγράμματα Αισθητικής Αγωγής, ήταν σε θέση να 

εκφράσουν καλύτερα τις σκέψεις και τις ιδέες τους, να εξασκήσουν τη φαντασία τους, να 

συνεργαστούν με τους συμμαθητές τους και να έχουν αρμονική σχέση με τους δασκάλους. Οι 
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ίδιοι οι μαθητές θεωρούσαν ότι είχαν μεγαλύτερη μαθησιακή ικανότητα, ιδίως στα μαθήματα 

της Γλώσσας και των Μαθηματικών, ενώ η αυτοαντίληψη των παιδιών αυτών επιβεβαιώθηκε 

από τις παρατηρήσεις που έκαναν οι ερευνητές μέσα στη σχολική τάξη καθώς και από τις 

συζητήσεις τους με τους δασκάλους και το διοικητικό προσωπικό (Epstein, 2002: 58-62). 

Διαθεματικότητα στο Δημοτικό σχολείο 

Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.), ο ρόλος των Εικαστικών σε όλες 

τις τάξεις του Δημοτικού είναι ιδιαίτερα σημαντικός εφόσον επιδιώκεται οι μαθητές:  

 Να παρατηρούν, να ερευνούν, να πειραματίζονται και να αξιοποιούν τις δυνατότητές 

τους στο χειρισμό απλών υλικών και μέσων δημιουργώντας εικαστικά έργα.  

 Να γνωρίσουν διάφορες τεχνικές και τρόπους, για να εκφράζονται με δημιουργικό 

τρόπο και να μεταβιβάζουν απόψεις, συναισθήματα και βιώματα.  

 Να γνωρίσουν την ορολογία, τα σύμβολα, τα μορφικά στοιχεία και τις μορφές που 

χρησιμοποιούν οι εικαστικοί καλλιτέχνες και να εξοικειωθούν με αυτά. κ.α. 

Διαθεματικότητα Γ΄-Δ΄δημοτικού, Εικαστικά-Σχολικά εγχειρίδια: 

 Πρώτη ενότητα: Α6: «Στο ρυθμό των λουλουδιών» (σελ. 27) 

Στόχος της ενότητας είναι να αντιληφθούν οι μαθητές την παρουσία των σχημάτων μέσα στα 

φυσικά λουλούδια, στα διακοσμητικά μοτίβα, να γνωρίσουν πολλούς διαφορετικούς τρόπους 

δημιουργίας, ακόμη και να σχεδιάσουν και να δημιουργήσουν διακοσμητικά μοτίβα με 

σχήματα. Πρακτικά ο εκπαιδευτικός μπορεί να φέρει στην τάξη φωτογραφίες με αρχαία και 

βυζαντινά διακοσμητικά μοτίβα, πήλινα σκεύη και οι μαθητές να εστιάσουν στα σχήματα, 

στους συνδυασμούς τους και στη ρυθμική επανάληψη (Διαθεματικότητα με τα Μαθηματικά 

και την  Ιστορία). 

Τέταρτη ενότητα: Δ1: « Δύο διάλογοι στην αρχαία ελληνική τέχνη» (σελ.68) 

Στόχος σε αυτή την ενότητα είναι να παρατηρήσουν οι μαθητές έργα της αρχαίας ελληνικής 

Τέχνης (γλυπτική και αγγειοπλαστική) και να αναγνωρίσουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ 

τους. Ουσιαστικά, είναι επιθυμητός ο θαυμασμός της αρχαίας ελληνικής Γλυπτικής και η 

γνωριμία με την αγγειοπλαστική Τέχνη που αναπτύχθηκε στην αρχαία Ελλάδα. Μάλιστα οι 

μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν με πηλό τα δικά τους αγγεία. Και εδώ συναντάται η 

διαθεματικότητα με τα Μαθηματικά, λόγω των μετρήσεων, των σχημάτων και της 

συμμετρίας αλλά και με την Ιστορία, ύστερα από τη γνωστοποίηση των μαθητών της 

Μινωϊκής και Μυκηναϊκής Τέχνης 

Δ3: « Συντροφιά με ένα άλογο στα μονοπάτια της τέχνης» (σελ.75) 

Αυτή η ενότητα πραγματεύεται τη γνωριμία με το κίνημα Γαλάζιος Καβαλάρης. Τα παιδιά 

μέσα από την παρατήρηση του έργου του Καντίνσκυ προσπαθούν να εντοπίσουν το άλογο με 

τον Άγιο Γεώργιο και το δράκο και εντοπίζουν τις διάφορες μορφές. Ο εκπαιδευτικός από την 

πλευρά του μπορεί να δώσει πληροφορίες για την αφηρημένη τέχνη και να επισημάνει πως ο 

Καντίνσκυ, μαζί με τον Μάρκ Φραντς ήταν οι ιδρυτές της καλλιτεχνικής ομάδας του 

Γαλάζιου Καβαλάρη. Και οι δύο αγαπούσαν το γαλάζιο χρώμα, ο Μάρκ τα άλογα και ο 

Καντίνσκυ τους καβαλάρηδες (Βιβλίο Εικαστικών Γ΄-Δ΄ Δημοτικού & βιβλία δασκάλων). 

Μουσείο Ηρακλειδών 

Ένας αποτελεσματικός τρόπος της διαθεματικής προσέγγισης των Τεχνών και των 

Μαθηματικών για την ηλικιακή βαθμίδα του Δημοτικού είναι και οι επισκέψεις σε μουσεία 
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όπως το μουσείο Ηρακλειδών! Το Μουσείο Ηρακλειδών βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, 

στο Θησείο. 

Το νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Επιστήμη, Τέχνη και Μαθηματικά» αποτελεί συνέχεια και 

επέκταση του γνωστού από το 2004 προγράμματος «Τέχνη και Μαθηματικά». Στο νέο 

διευρυμένο πρόγραμμα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη εμπλουτισμού των 

αισθητηριακών ερεθισμάτων των μαθητών ηλικίας Δημοτικού, που είναι απαραίτητα για την 

νοητική ανάπτυξη των παιδιών. Μέσα από δραστηριότητες που προκύπτουν από την 

αλληλεπίδραση με διαδραστικά και παραστατικά εκθέματα εκλαΐκευσης και κατανόησης της 

επιστημονικής σκέψης, καθώς και επιλεγμένα έργα Τέχνης, από τα σημαντικότερα εικαστικά 

ρεύματα, οι μαθητές συγκροτούν ιδέες και δημιουργούν τις δικές τους ανάγκες έκφρασης και 

αναπαράστασης των ιδεών αυτών (http://herakleidon-art.gr/el/index.cfm?get=programs). 

Ενδεικτικά κάποιες θεματικές ενότητες του προγράμματος στο μουσείο είναι: 

 Η συμμετρία στη Φύση, την Τέχνη και στα Μαθηματικά. 

Μετασχηματισμοί, συμμετρίες & γεωμετρικά μοτίβα.  

 Το Σύμπαν και η Γεωμετρία των κανονικών πολυέδρων. 

 Τα Μαθηματικά στη Φύση και την Τέχνη: Σαπωνοειδείς επιφάνειες, 

πλακοστρώσεις και η τέχνη της κυψέλης. (http://herakleidon-

art.gr/el/index.cfm?get=programs).  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

1. Η Γεωμετρία και τα γεωμετρικά μοτίβα αποτελούν βασικά δομικά στοιχεία της σύνθεσης 

σε κάθε έργο Τέχνης. 

2. Τα Καλλιτεχνικά κινήματα (αρχές 20ου αιώνα), βασίστηκαν στη Γεωμετρία. 

3. Η Γεωμετρία και η Τέχνη, χαράζουν μία παράλληλη πορεία εδώ και αιώνες. 

4. Η ενασχόληση του παιδιού με τις Τέχνες το συνδέει άμεσα με πολλές περιοχές της 

μάθησης. 

5. Η διαθεματικότητα μεταξύ των μαθημάτων αν και προτείνεται, δεν εφαρμόζεται σε μεγάλο 

βαθμό . 

6. Σημαντική η κινητοποίηση των εκπαιδευτικών, η μετάδοση ενθουσιασμού και η 

ανακάλυψη της νέας γνώσης για τους μαθητές. 
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ΠΑΙΔΙΑ ΑΣ ΜΑΘΟΥΜΕ ΓΙΑΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΑΣ ΧΑΡΟΥΜΕ 

ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

 

Άννα Συμεωνίδου 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η καινοτόμος δράση με θέμα “Παιδιά, ας μάθουμε για το θέατρο και ας χαρούμε παίζοντας θεατρικά 

παιχνίδια!” και υποθέματα: α) Μαθαίνουμε τη σημασία λέξεων που αφορούν την τέχνη του θεάτρου 

(Αποσαφήνιση ορολογίας) β) Ανεβάζουμε μια χριστουγεννιάτικη παράσταση με αφορμή ένα λογοτεχνικό έργο 

γ) Γνωριμία με το Θέατρο Σκιών (Δημιουργία εκπαιδευτικού σεναρίου και η εφαρμογή του στην πράξη) δ) 

Γνωριμία με το θεατρικό παιχνίδι (Παίζουμε θεατρικά παιχνίδια), υλοποιήθηκε στο 1ο Δημοτικό Σχολείο 

Περαίας το σχολικό έτος 2012 – 2013, στην Α ΄τάξη και στο τμήμα της ενισχυτικής διδασκαλίας και είναι μια 

εμπειρική προσέγγιση διασύνδεσης για επίτευξη διδακτικών στόχων ενισχυτικής διδασκαλίας, λογοτεχνίας και 

θεατρικής αγωγής. Το πρόγραμμα διήρκεσε από τον Οκτώβριο του 2012 έως τον Μάιο του 2013. Σκοπός του 

προγράμματος ήταν η ενθάρρυνση των μαθητών για δημιουργική έκφραση, η απόκτηση συγκεκριμένων 
γνώσεων για το θέατρο, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων της έκφρασης μέσα από τον λόγο και τη γλώσσα, η 

γνωριμία με τον εαυτό τους, η συνεργασία και η αρμονική ένταξη στην ομάδα. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενισχυτική διδασκαλία, Α΄ τάξη, λογοτεχνία, θεατρική αγωγή 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Πώς προέκυψε η καινοτόμος δράση: Αφετηρία του προγράμματος υπήρξε η ανάληψη από τη 

συγγραφέα του παρόντος άρθρου του τμήματος της ενισχυτικής διδασκαλίας και του 

αντικειμένου της θεατρικής αγωγής στην Α΄ τάξη, η ένταξη μαθητών Α΄ τάξης στο τμήμα 

ενισχυτικής διδασκαλίας και ιδιαίτερα μαθητή προερχόμενου από ελληνικό σχολείο της 

Γερμανίας (αρχές Νοέμβρη) και η αδυναμία των συγκεκριμένων  μαθητών να 

παρακολουθήσουν τον ρυθμό της τάξης τους στα γνωστικά αντικείμενα της  γλώσσας και των 

μαθηματικών. 

Σκοπός προγράμματος: Σκοπός του προγράμματος ήταν η ενθάρρυνση των μαθητών για 

δημιουργική έκφραση, η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων για το θέατρο, η ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων της έκφρασης μέσα από τον λόγο και τη γλώσσα, η γνωριμία με τον εαυτό τους, η 

συνεργασία και η αρμονική ένταξη στην ομάδα καθώς και η ενίσχυση όλων των μαθητών και 

ειδικότερα αυτών που παρουσίαζαν δυσκολίες στην κατάκτηση του μηχανισμού ανάγνωσης, 

γραφής και αρίθμησης (Δ.Ε.Π.Π.Σ. / Α.Π.Σ. 2002: 157, Α΄ τόμος). 

Στόχοι προγράμματος: Να αναπτύξουν οι μαθητές τις γλωσσικές, εκφραστικές και 

μαθηματικές δεξιότητες μέσα από την ακρόαση, την  αφήγηση, το διάλογο, τη συζήτηση, την 

ανάγνωση, τη γραφή, την αρίθμηση κ.ά. - Να αποκτήσουν γνώσεις για το θέατρο και τη 

σχέση του με τις άλλες τέχνες, να αποσαφηνίσουν όρους και έννοιες σχετικά με αυτό. - Να 

μάθουν να συνεργάζονται αναπτύσσοντας ταυτόχρονα τις επικοινωνιακές τους δυνατότητες, 

ιδιαίτερα τις μη λεκτικές, ώστε να ενταχθούν αρμονικά στην ομάδα. - Να αναγνωρίσουν το 

σώμα τους, τις δυνατότητές τους, τα όριά τους, δηλαδή τον εαυτό τους αλλά και τους άλλους. 

- Να έλθουν σε επαφή με άλλες τέχνες, όπως μουσική, εικαστικά κ.ά. - Να γνωρίσουν τη 
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θεατρική παραγωγή, όπως Θέατρο Σκιών – Καραγκιόζης, σχολική θεατρική παράσταση κ.ά. - 

Να εξοικειωθούν με τη θεατρική παράσταση ως θεατές αλλά και ως δημιουργοί. - Να 

εκφρασθούν ψυχοσωματικά μέσα από το θεατρικό παιχνίδι με ασκήσεις κίνησης, χορού και 

μουσικών ακουσμάτων (Δ.Ε.Π.Π.Σ. / Α.Π.Σ., 2002: 157, 158, Α΄ τόμος). 

Μέθοδος υλοποίησης:Η υλοποίηση του  προγράμματος έγινε με τη μέθοδο project και το 

πρόγραμμα βασίστηκε στη βιωματική προσέγγιση, στην ομαδικότητα, στη συνεργασία, στην 

έρευνα, στη συλλογικότητα και στη διαθεματικότητα. 

Πεδία διασύνδεσης: Γλώσσα (όπως εξάσκηση του προφορικού και του γραπτού λόγου μέσω 

της ακρόασης, αφήγησης, διαλόγου, συζήτησης, ανάγνωσης, γραφής κ.ά.) - Λογοτεχνία 

(όπως η επεξεργασία ενός λογοτεχνικού κειμένου) - Μαθηματικά (για παράδειγμα ο αριθμός 

των παιδιών που συμμετέχουν στη θεατρική παράσταση, το «σπάσιμο» ενός ρόλου σε δυο, 

τρεις ή και περισσότερους κ.ά.) - Μελέτη Περιβάλλοντος (για παράδειγμα η 

χριστουγεννιάτικη σχολική γιορτή γίνεται το 12ο μήνα του χρόνου, που είναι ο Δεκέμβριος 

κ.ά.) - Εικαστικά (όπως δημιουργία φιγούρων Καραγκιόζη) - Μουσική (όπως εκμάθηση 

τραγουδιών σχετικών με τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς κ.ά.) -  

Φυσική Αγωγή και θεατρικό παιχνίδι (όπως δημιουργία ζευγαριών, τριάδες ή μικρούς 

κύκλους πιασμένα από τα χέρια παίζοντας το θεατρικό παιχνίδι «Σταματά ο ήχος – σταματώ 

κι εγώ» - Πληροφορική (για παράδειγμα βρίσκω στο διαδίκτυο φιγούρες ηρώων του Θεάτρου 

Σκιών, όπως Καραγκιόζης, Χατζηαβάτης κ.ά., κάνω διαδικτυακή επίσκεψη στο «Σπαθάρειο» 

Μουσείο Καραγκιόζη κ.ά.) 

Συνεργασίες: Τα παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα συνεργάστηκαν μεταξύ τους, με 

τους εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων και τους γονείς τους για να ερευνήσουν, να 

συλλέξουν υλικό σχετικό με το θέμα τους, να δημιουργήσουν εικαστικά έργα, να 

τραγουδήσουν, να μιμηθούν συμπεριφορές άλλων ανθρώπων, να παίξουν, να χαρούν, να 

εκφραστούν λεκτικά και μη, να ενταχθούν αρμονικά στην ομάδα, να αναπτύξουν την 

προσωπικότητά τους, αποκτώντας αισθητική καλλιέργεια, ελευθερία της έκφρασης, 

αυτογνωσία και αλληλοσεβασμό στο πλαίσιο της σχολικής ομάδας (Δ.Ε.Π.Π.Σ. / Α.Π.Σ. 

2002: 161, Α΄ τόμος). 

 

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1ο μέρος: Οκτώβριος  έως Δεκέμβριος 2012 - Αποσαφήνιση ορολογίας, όπως θέατρο, 

θεατρικό παιχνίδι, παντομίμα, σκηνοθέτης, σκηνή, σκηνικά, ηθοποιός, έργο, ρόλος, 

παράσταση, κοστούμια κ.ά. - Γνωριμία με το θεατρικό παιχνίδι - Οργάνωση- προετοιμασία – 

υλοποίηση χριστουγεννιάτικης γιορτής, όπως επιλογή έργου, διανομή ρόλων, πρόβες, 

σκηνικά, κοστούμια, αφίσα, πρόσκληση κ.ά. – Αξιολόγηση 

2ο μέρος: Ιανουάριος έως Μάρτιος 2013 - Γνωριμία με το Θέατρο Σκιών, όπως αποσαφήνιση 

ορολογίας, παρακολούθηση παράστασης Θεάτρου Σκιών, δημιουργία εικαστικών έργων, 

αυτοσχεδιάζω και παίζω τη δική μου παράσταση Θεάτρου Σκιών - Μαθαίνω και παίζω νέα 

θεατρικά παιχνίδια – Αξιολόγηση 

3ο μέρος: Απρίλιος έως Μάιος 2013 - Συνεχίζω να μαθαίνω και να παίζω νέα θεατρικά 

παιχνίδια, όμως δεν ξεχνώ όσα έμαθα μέχρι τώρα, γι΄ αυτό τα παίζω ξανά… - Αξιολόγηση 

Η παρουσίαση του προγράμματος έγινε με έκθεση εικαστικών έργων σε χώρους του σχολείου, 

όπως ζωγραφιές, κατασκευές, αφίσες κ.ά., με την παρουσίαση χριστουγεννιάτικης θεατρικής 

παράστασης με αφορμή ένα λογοτεχνικό έργο, την  παρουσίαση Θεάτρου Σκιών  

(αυτοσχεδιασμοί) και την παρουσίαση θεατρικών παιχνιδιών. 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

1. Αποσαφήνιση ορολογίας: Για παράδειγμα:Το θέατρο είναι μορφή τέχνης, πολύ δημοφιλής, 

που συνδυάζει την κοινωνική συναναστροφή, τη διασκέδαση και την καλλιέργεια (Π.Ι. 

Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, 2011: 88). Το θεατρικό παιχνίδι είναι μια εκφραστική 

άσκηση που στηρίζεται στη φαντασία και μοιάζει με το ελεύθερο παιχνίδι των παιδιών αλλά 

και τις ασκήσεις αυτοσχεδιασμού και ψυχοτεχνικής του επαγγελματικού θεάτρου. Στο 

θεατρικό παιχνίδι χρησιμοποιούμε το σώμα, την κίνηση και την έκφρασή μας και 

μεταμορφωνόμαστε π.χ. σε πουλί, σε λουλούδι που ανθίζει, σε παιδί που το κυνηγά ένας 

δεινόσαυρος, σε ποτάμι που κυλά, σε οτιδήποτε άλλο (ΥΠ.Ε.Π.Θ./Π.Ι., 2008: 106). 

Τα θεατρικά παιχνίδια που έμαθαν και έπαιξαν οι μαθητές ήταν: Αναγνωρίζω τις φωνές των 
φίλων μου - Βρίσκω τη θέση του φίλου μου - Προσπαθώ να μη γελάσω - Αγώνες δρόμου - 

Ακολουθάμε τον αρχηγό - Σταματά ο ήχος , σταματώ κι εγώ – Ισορροπία - Εκφράζομαι με το 

βλέμμα μου - Αν είχαν μιλιά - Φτιάχνω γλωσσοδέτες (Ελληνικό Κέντρο Θεάτρου, 1991: 168, 

173, 174, 180, 184, 197, 198). 

2. Το λογοτεχνικό έργο που επεξεργάστηκαν και παρουσίασαν στη χριστουγεννιάτικη γιορτή 

ήταν: Ο Αστερούλης και το γράμμα του Παύλου (Συμεωνίδου et all, 2002 ·  ΥΠ.Ε.Π.Θ./Π.Ι., 

2007: 235). Το συγκεκριμένο λογοτεχνικό έργο επιλέχθηκε, γιατί αναφέρεται σε ένα μικρό 

παιδί  (αρχές Β΄ τάξης) που δεν είχε κατορθώσει στην Α΄ τάξη να κατακτήσει το μηχανισμό 

ανάγνωσης και γραφής. Το παιδί ευχήθηκε σε γράμμα του στον Άγιο Βασίλη να μάθει να 

διαβάζει γρήγορα και καθαρά. Το γράμμα χάθηκε και ένα παιχνιδιάρικο αστεράκι, ο 

Αστερούλης συνάντησε ζώα και στοιχεία της φύσης, μπλέχτηκε σε περιπέτειες, ώσπου βρήκε 

το γράμμα. Η επιθυμία του παιδιού ικανοποιήθηκε με πρωτότυπο τρόπο. Το βράδυ της 

Πρωτοχρονιάς είδε να περνούν μπροστά από το παράθυρό του πολλά αστεράκια μόνα τους 

αλλά και σε ομάδες (εταιρικές και άλλες). Κάθε αστεράκι είχε γραμμένο επάνω του ένα 

γράμμα της αλφαβήτας. Το παιδί στην αρχή διάβασε ένα ένα τα γράμματα, στη συνέχεια τις 

συλλαβές και μετά τις λέξεις, που δημιουργούσαν οι ομάδες των αστεριών. Ο Παύλος έμαθε 

να διαβάζει με τη βοήθεια  των αστεριών (εκπαιδευτικοί) αλλά και τη δική του προσπάθεια. 

Η πορεία που ακολουθήθηκε ήταν η εξής: 

Γνωριμία με  λογοτεχνικό έργο, όπου ο εκπαιδευτικός διαβάζει στα παιδιά το αφήγημα «Ο 

Αστερούλης και το γράμμα του Παύλου» και ακολουθεί ελεύθερη συζήτηση, διάλογος και 

αναδιήγηση του περιεχομένου (Σύνδεση Λογοτεχνίας & Γλώσσας μέσω δραστηριοτήτων 

κατάκτησης του προφορικού λόγου). 

Παρατήρηση των εικόνων του αφηγήματος και συζήτηση για το εξώφυλλο, το οπισθόφυλλο, 

τους συγγραφείς, τον εκδοτικό οίκο, το περιεχόμενο, ελεύθερη συζήτηση και διάλογος, 

αναδιήγηση του περιεχομένου (Σύνδεση Εικαστικών & Γλώσσας). 

Ζωντανεύουμε τα πρόσωπα του έργου με παντομίμα, (Σύνδεση Λογοτεχνίας & Θεατρικής 

Αγωγής). 

Γράφουμε γράμματα, συλλαβές, λέξεις, προτάσεις, αριθμούς και χρωματίζουμε εικόνες 

σχετικές με τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς (Σύνδεση Γλώσσας – 

Μαθηματικών – Εικαστικών). 

Δημιουργούμε τα 24 γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου με χαρτί, χαρτόνι και χρώματα, 

στολίδια για το χριστουγεννιάτικο δένδρο της τάξης (Σύνδεση Γλώσσας & Εικαστικών). 

Μετράμε τα 24 γράμματα του αλφαβήτου και τα τοποθετούμε  στη σειρά (Σύνδεση Γλώσσας 

& Μαθηματικών). 
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Παρουσίαση του αφηγήματος στη θεατρική του μορφή και η διασκευή του  σε μορφή  

ποιήματος για ευκολότερη απόδοση (Σύνδεση Θεατρικής Αγωγής & Γλώσσας – Δημιουργική 

γραφή). 

Προετοιμασία για τη γιορτή, όπως διανομή ρόλων, δημιουργία κοστουμιών, σκηνικών, 

μουσική επένδυση, εκμάθηση χορευτικών κινήσεων, δημιουργία αφίσας, πρόσκλησης κ.ά. 

(Σύνδεση Θεατρικής Αγωγής με Γλώσσα, Μαθηματικά, Εικαστικά, Μουσική,  Φυσική 

Αγωγή & Πληροφορική). 

Η γιορτή με κοινό (Άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία). 

3. Στη φάση της γνωριμίας με το Θέατρο Σκιών  δημιουργήθηκε ένα εκπαιδευτικό σενάριο, το 

οποίο εφαρμόστηκε στην πράξη. 

Τίτλος  σεναρίου: Θέατρο Σκιών – Καραγκιόζης. Γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου: Γλώσσα 

Α΄ Δημοτικού, Α΄τεύχος. Ιδιαίτερη περιοχή του γνωστικού αντικειμένου:3
η
 Θεματική 

Ενότητα, Μια παράσταση στην πλατεία. Συμβατότητα με το ΑΠΣ και το ΔΕΠΠΣ: 

Δραστηριότητα εμπέδωσης στο τέλος της 3
η
 ενότητας: Μια παράσταση στην πλατεία 

(Θέατρο Σκιών – Μύτη σαν σαλάμι – Μήλα και καμήλα – Γάτα και παπαγάλος – Ένα λεμόνι 

με φτερά – Χάσαμε τη γάτα – Ένα ζιζάνιο στη ζύμη – Στο ζαχαροπλαστείο του 

Γλυκόσαυρου), του βιβλίου Γλώσσα, Α΄ Δημοτικού, Γράμματα – Λέξεις – Ιστορίες, Α΄τεύχος 

(βιβλίο μαθητή),  σσ. 45 – 60 και (βιβλίο δασκάλου), σσ. 43 – 47. Προαπαιτούμενες γνώσεις: 

Οι μαθητές στην πλειονότητά τους γνωρίζουν το θέατρο σκιών από προσωπικές εμπειρίες και 

βιώματα  και έχουν διδαχθεί την ενότητα «Μια παράσταση στην πλατεία». 

Γενικός σκοπός: Η οργάνωση του προφορικού λόγου του μαθητή λογικά, χρησιμοποιώντας 

απλές δομές και απλό λεξιλόγιο καθώς και του γραπτού με τη βοήθεια της δημοφιλούς λαϊκής 

τέχνης του θεάτρου (ΥΠ.Ε.Π.Θ./Π.Ι., 2002: 26, 27, 41 ·  Π.Ι. Μείζον Πρόγραμμα 

Επιμόρφωσης, 2011: 80, 149) καθώς και φιγούρων του Θεάτρου Σκιών, που αποτελούν 

σημαντικά δείγματα ελληνικής λαϊκής τέχνης και χειροτεχνίας. 

Επιμέρους στόχοι: 1
ο
 επίπεδο: Γνωρίζοντας και κατανοώντας (γνώσεις). Ειδικότερα να 

γνωρίσουν και να κατανοήσουν τη χρήση της προφορικότητας, ανάλογα με την περίσταση 

και να αποκτήσουν «τη γνώση του λόγου» (Π.Ι. Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, 

2011:153) γραπτού και προφορικού. 

2
ο
 επίπεδο: Διερευνώντας και εντοπίζοντας (δεξιότητες). Συγκεκριμένα να εμπλακούν σε 

μορφές λεκτικής επικοινωνίας, όπως (ανα)διήγηση, ελεύθερο διάλογο, συζήτηση, 

δραματοποίηση, θεατρικό παιχνίδι (παντομίμα), παιχνίδι ρόλων, τραγούδια, να μάθουν να 

περιγράφουν πρόσωπα, καταστάσεις και συναισθήματα (ειρωνεία, χιούμορ, εύθυμη διάθεση 

κ.ά.) με αφορμή μια ιστορία (Καραγκιόζη) που είδαν και άκουσαν, να εξοικειωθούν με 

εκφραστικούς τρόπους και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούμε σε διάφορες περιστάσεις της 

ζωής (ΥΠ.Ε.Π.Θ./Π.Ι., 2002: 27), να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους και να μάθουν να 

συνδέουν αντικείμενα, εικόνες κ.ά. με τις αντίστοιχες λέξεις (ΥΠ.Ε.Π.Θ./Π.Ι., 2002: 43). 

3
ο
 επίπεδο: Επικοινωνώντας (και συνεργαζόμενος με άλλους). Ειδικότερα να αναπτύξουν το 

ενδιαφέρον τους για τις διάφορες μορφές τέχνης, όπως θέατρο, μουσική, εικαστική τέχνη ..., 

να δραστηριοποιηθούν και να οργανώσουν μια ομαδική εκδήλωση, όπως  εικαστική έκθεση 

(φιγούρες Καραγκιόζη), θεατρική παράσταση ..., καθώς επίσης και να ψυχαγωγηθούν. 

Εγκάρσιες δράσεις: Μέσω του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού (διδακτικού) σεναρίου 

εξυπηρετούνται στόχοι σε σχέση με τη Γλώσσα, τα Μαθηματικά, την Αισθητική Αγωγή 

(Θεατρική Αγωγή, Μουσική, Εικαστικά) και των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 

Αξιοποιώντας εκπαιδευτικά λογισμικά και υπηρεσίες των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας (ΤΠΕ): Χρήση ηλεκτρονικών συσκευών ΤΠΕ και άλλων μέσων, όπως 



 

 

 
10ο  Συνέδριο ΟΜΕΡ – ΔΠΘ. Εκπαιδεύοντας πολίτες για ένα αειφόρο μέλλον: Ο ρόλος της προσχολικής και 

πρώτης σχολικής εκπαίδευσης 

 
 

 

109 

υπολογιστής, projector, οθόνη προβολής, CD player κ.ά. - Χρήση του διαδικτύου (internet)  

για εύρεση υλικού σχετικού με το Θέατρο Σκιών, όπως πληροφορίες για την προέλευση του 

Θεάτρου Σκιών, φιγούρες Καραγκιόζη και των άλλων ηρώων του Θεάτρου Σκιών (μέσω 

εικόνων Google), video (ο Δ. Σαββόπουλος τραγουδά «Σαν τον Καραγκιόζη», μέσω της 

υπηρεσίας YouTube  της Google), αφίσες από παραστάσεις Καραγκιόζη διαφόρων 

Καραγκιοζοπαιχτών (μέσω της υπηρεσίας αναζήτησης γράφοντας το σχετικό λήμμα, για 

παράδειγμα «Καραγκιόζης του Σπαθάρη» κ.ά.)  -  http://www.greekshadows.gr/Greek 

shadows: Ένα ταξίδι του Θεάτρου σκιών στο χώρο και στο χρόνο - Μουσείο Ελληνικής 

λαϊκής τέχνης – Το Μουσείο www.melt.gr/index.php?option=com-content&task=section 

Περιεχόμενα - Συλλογές -  Θέατρο Σκιών - http://www.karagiozismuseum.gr – Ιστορικό 

ίδρυσης Σπαθάριου Μουσείου Θεάτρου Σκιών Δήμου Αμαρουσίου - Ευγένιος Σπαθάρης – 

Βικιπαίδεια - el.wikipedia.org/wiki/Ευγένιος Σπαθάρης 

Προτεινόμενη εκπαιδευτική μέθοδος: Χρήση διαφόρων εκπαιδευτικών τεχνικών, όπως 

καταιγισμός ιδεών, ερωτήσεις – απαντήσεις, συζήτηση, ελεύθερος διάλογος, (ανα)διήγηση, 

θεατρικό παιχνίδι (παντομίμα – παιχνίδι ρόλων), ομαδική εργασία, δραματοποίηση. 

Εκτιμώμενη διάρκεια:Το προτεινόμενο σχέδιο διδασκαλίας έχει διάρκεια  6 διδακτικές ώρες 

σε χρονικό διάστημα μιας εβδομάδας:  1 συνεχόμενο δίωρο Γλώσσας (1
ο
 στάδιο),   1 ώρα 

Πληροφορικής (2
ο
 στάδιο), 1 ώρα Εικαστικών (3

ο
 στάδιο), 1 ώρα Μαθηματικών (4

ο
  στάδιο), 

1 ώρα Μουσικής (5
ο
 στάδιο), 1 ώρα Θεατρικής Αγωγής (6

ο
 στάδιο). 

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού (διδακτικού σεναρίου):Η διδασκαλία προτείνεται να 

πραγματοποιηθεί ως εμπεδωτική αλλά και βιωματική - δημιουργική δραστηριότητα  μετά την 

ολοκλήρωση της 3
ης

 θεματικής ενότητας “Μια παράσταση στην πλατεία”, σσ. 45 - 60, σε 

διάστημα μιας εβδομάδας και απαιτεί τη συνεργασία εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων. 

1
ο
 στάδιο – (1

ο
 συνεχόμενο δίωρο Γλώσσας- 90 λεπτά): Τα παιδιά καθισμένα σε κύκλο στην 

αίθουσα διδασκαλίας με καταιγισμό ιδεών και ελεύθερο διάλογο αναφέρονται στον 

Καραγκιόζη, τον κεντρικό ήρωα του Θεάτρου Σκιών, ο οποίος ζει στα χρόνια της 

Τουρκοκρατίας στην Ελλάδα και συμβολίζει τον απλό, φτωχό, ευφυή, ετοιμόλογο και αστείο 

Έλληνα, που αυτοσαρκάζεται και προσπαθεί να επιβιώσει πλαισιωμένος από το φίλο του 

Χατζηαβάτη, τα παιδιά του: Κολλητήρη, Κοπρίτη, Μιρικόκο, τη γυναίκα του Αγλαΐα, το θείο 

του Μπαρμπα – Γιώργο και άλλους ήρωες (10 λεπτά). Στη συνέχεια όλοι μαζί (εκπαιδευτικός 

και παιδιά) παρακολουθούν την παράσταση «Ο Καραγκιόζης και ο Μινώταυρος της 

Κρήτης», του καραγκιοζοπαίχτη Κ. Μακρή, στην ίδια αίθουσα, η οποία έχει διαμορφωθεί 

κατάλληλα για την προβολή του DVD (40 λεπτά). Ακολουθεί συζήτηση, ερωτήσεις – 

απαντήσεις, (ανα)διήγηση της ιστορίας που παρακολούθησαν και περιγραφή καταστάσεων 

(15 λεπτά). Εντοπίζονται, περιγράφονται οι ήρωες του έργου και παρουσιάζονται από τα 

παιδιά (ατομικά και ομαδικά) με παντομίμα και παιχνίδι ρόλων (25 λεπτά). 

2
ο
 στάδιο – (1 ώρα

 
Πληροφορικής): Στην αίθουσα Πληροφορικής με τη βοήθεια του 

εκπαιδευτικού της πληροφορικής αναζητούν μέσω υπηρεσιών του διαδικτύου πληροφορίες 

για το Θέατρο Σκιών, αφίσες από παραστάσεις Καραγκιόζη, φιγούρες ηρώων που 

πλαισιώνουν τον ήρωα, μουσικά βίντεο με τραγούδια σχετικά με τον Καραγκιόζη.  

3
ο
 στάδιο – (1

 
ώρα Εικαστικών):  Στην αίθουσα διδασκαλίας, η οποία έχει διαμορφωθεί για 

ομαδική εργασία, τα παιδιά σε ομάδες τεσσάρων ή πέντε ατόμων (δημιουργία ομάδων με 

τυχαίο ή κατευθυνόμενο τρόπο) κατασκευάζουν φιγούρες ηρώων του Θεάτρου Σκιών και μια 

αφίσα (ομαδικό έργο όλων των παιδιών) για τη σχολική παράσταση Καραγκιόζη, που 

πρόκειται να ανεβάσουν. Συνεργασία με τον εκπαιδευτικό των Εικαστικών. 

http://www.melt.gr/index.php?option=com-content&task=section
http://www.karagiozismuseum.gr/
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4
ο
 στάδιο  – (1

 
ώρα Μαθηματικών):  Στην αίθουσα διδασκαλίας κάθε ομάδα μετρά τις 

φιγούρες που έχει κατασκευάσει, κάνουν συγκρίσεις (περισσότερες- λιγότερες), 

προσθαφαιρέσεις, δημιουργούν σύνολα (ομάδες με φιγούρες που απεικονίζουν τους ίδιους 

ήρωες) και τις αναρτούν στον πίνακα ανακοινώσεων της τάξης (Μαθηματικά, Α΄ Δημοτικού, 

2007). Ακολούθως αριθμούν και συμπληρώνουν τα ονόματα των φιγούρων του Θεάτρου 

Σκιών σε σχετικό φύλλο εργασίας που δίνεται από τον εκπαιδευτικό της τάξης..  

5
ο
 στάδιο – (1

 
ώρα Μουσικής): Στην ώρα της  μουσικής (Π.Ι. Μείζον Πρόγραμμα 

Επιμόρφωσης, 2011: 93 – 97 · ΥΠ.Ε.Π.Θ./Π.Ι., 2002:: 409 – 414) θα μάθουν τραγούδια 

σχετικά με τον Καραγκιόζη και θα ακούσουν μουσικά κομμάτια που χρησιμοποιούνται 

συνήθως σε παραστάσεις Καραγκιόζη, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού της Μουσικής. 

6
ο
 στάδιο – (1

 
ώρα Θεατρικής Αγωγής): Θα προετοιμάσουν μια δική τους παράσταση 

«Καραγκιόζη» (δραματοποίηση) με τις οδηγίες του εκπαιδευτικού της Θεατρικής Αγωγής, 

την οποία εάν επιθυμούν θα μπορούσαν να την παρουσιάσουν στους  μαθητές του σχολείου, 

στους εκπαιδευτικούς αλλά και στους γονείς τους (στην περίπτωση αυτή οι ώρες της 

Θεατρικής Αγωγής που θα απαιτηθούν θα είναι περισσότερες). 

Υλικοτεχνική υποδομή: Χαρτί λευκό, χαρτιά χρωματιστά, χαρτόνια, εφημερίδες, περιοδικά, 

χρωματιστά μολύβια,  ψαλίδι, μολύβι, στιλό, γόμα, μαρκαδόρο γραφής στον πίνακα, διάφορα 

έντυπα, Η/Υ, cd-player, οθόνη προβολής, DVD. 

Αξιολόγηση εκπαιδευτικού (διδακτικού) σεναρίου: Μετά την εφαρμογή του εκπαιδευτικού 

σεναρίου μέσα από μια αναστοχαστική διεργασία μπορεί να  αναμορφωθεί το αρχικό σχέδιο 

διδασκαλίας στοχεύοντας στη βελτίωσή του, δηλαδή στο τέλος της διδακτικής πρακτικής 

μέσω εποικοδομητικής συζήτησης (τελική αξιολόγηση) είναι δυνατόν να  αναπροσαρμοσθεί 

(για παράδειγμα η ύπαρξη ενός μόνο  Η/Υ θα οδηγήσει σε εναλλαγή δραστηριοτήτων των 

ομάδων στον Η/Υ και σε εικαστικές δημιουργίες).  

Προεκτάσεις εκπαιδευτικού (διδακτικού) σεναρίου:Το παρόν εκπαιδευτικό σενάριο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και σε άλλες τάξεις του δημοτικού σχολείου με τις κατάλληλες προσαρμογές 

(Μασούρου, 2012: 5, 6, 11), όπως για παράδειγμα στην Ιστορία της Γ΄ τάξης στο κεφάλαιο 

που αναφέρεται στο Μινωικό Πολιτισμό αλλά και στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, μπορεί 

να γίνει αναφορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες, με αφορμή το σχετικό μουσικό βίντεο με το Δ. 

Σαββόπουλο που τραγουδά στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 

2004, το τραγούδι «Σαν τον Καραγκιόζη». 

Καινοτομίες: Χωρίς διδακτικό εγχειρίδιο - Θεατρικό παιχνίδι - Ολομέλεια - Κύκλος - Ομάδες 

- Αξιοποίηση των ΤΠΕ, Μουσικής, Εικαστικών, Θεατρικής Αγωγής, Γλώσσας και 

Μαθηματικών 

Ενδεικτικές δραστηριότητες από την εφαρμογή του υποθέματος «Γνωριμία με το Θέατρο 

Σκιών»: Ζωγραφίζω το δικό μου Καραγκιόζη - Αναγνωρίζω τις φιγούρες του ελληνικού 

Θεάτρου Σκιών - Ένας Καραγκιόζης για το δωμάτιό μου (κατασκευή) - Παρακολουθώ 

παράσταση Θεάτρου Σκιών [Οι παραστάσεις Θεάτρου Σκιών που παρακολούθησαν οι 

μαθητές ήταν: Ο Καραγκιόζης και ο Μινώταυρος της Κρήτης  -  Ο Καραγκιόζης θέλει ειρήνη 

(του καραγκιοζοπαίχτη Κ. Μακρή σε D.V.D., Αθήνα: Μελωδία] - Παίζω τη δική μου 

παράσταση Καραγκιόζη (Αυτοσχεδιασμοί) 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η αξιολόγηση  του προγράμματος έγινε στο τέλος κάθε ενότητας με προφορικό ή γραπτό 

ερωτηματολόγιο, για να διαπιστωθεί το ενδιαφέρον των μαθητών, η συνεργασία τους με την 

ομάδα, η δράση τους στα πλαίσια του μαθήματος. Με το τελικό καλλιτεχνικό προϊόν, όπως 

με το θεατρικό παιχνίδι για να διαπιστωθεί η φαντασία, η δημιουργικότητα, η ικανότητα 

συνεργασίας αλλά και η κριτική τους σκέψη στη συζήτηση που ακολουθούσε. Με τη 

συμμετοχή τους στη θεατρική παράσταση, απ΄ όπου συνολικά αξιολογήθηκαν οι ικανότητες 

των μαθητών, η αυτοσυγκέντρωση, η πειθαρχία, ο διάλογος με τους άλλους και τέλος με 

συζητήσεις, σχόλια και παρατηρήσεις. Οι μαθητές κρίνονταν και αξιολογούνταν διαρκώς 

κατά τη ροή του προγράμματος δίνοντας συνεχώς ερεθίσματα ανατροφοδότησης και 

ανανέωσης της παιδαγωγικής διαδικασίας (Δ.Ε.Π.Π.Σ. / Α.Π.Σ. 2002: 166, 167, Α΄ τόμος). 

 

ΤΡΟΠΟΙ ΔΥΝΑΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ /ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Το παρόν πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί και σε άλλες τάξεις του δημοτικού σχολείου με 

τις κατάλληλες προσαρμογές, στις ιδιαιτερότητες και στις ανάγκες των μαθητών που 

συμμετέχουν. Επίσης στην ίδια την τάξη που εφαρμόσθηκε, με προσθήκη υποθέματος 

σχετικό με τη λαϊκό μας πολιτισμό και πιθανό τίτλο «Γνωριμία με τη λαϊκή μας παράδοση: 

χρόνος, - εποχές – μήνες», το οποίο θα εστιάσει σε παραδόσεις, παροιμίες, ήθη, έθιμα, 

παραδοσιακά παιχνίδια κ.ά. αλλά ακόμα και με θέμα σχετικό με τη διατροφή. Για παράδειγμα 

ως δραστηριότητα σύνδεσης Γλώσσας – Μαθηματικών – Μελέτης Περιβάλλοντος – 

Θεατρικής Αγωγής  και Λαϊκής παράδοσης  θα μπορούσε να ζητηθεί από τους μαθητές να 

γράψουν τα 24 γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου, να τα αριθμήσουν και να γράψουν 

δίπλα σε κάθε γράμμα ένα φαγητό ή ένα φρούτο ή ένα γλυκό που να αρχίζει από το 

συγκεκριμένο γράμμα  και να αναφερθούν στη διατροφή των ανθρώπων μέσα στο χρόνο με 

βάση τη γεωργική και την κτηνοτροφική παραγωγή, τις θρησκευτικές γιορτές, όπως νηστεία, 

πανηγύρια κ.ά., τις κοινωνικές συναναστροφές, όπως γάμοι, βαφτίσεις κ.ά.  ή να γράψουν 

τους μήνες του χρόνου, να τους αριθμήσουν και στη συνέχεια να παραστήσουν με παντομίμα 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε μήνα. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Για την επιτυχή οργάνωση αντίστοιχων δράσεων απαιτείται η συνεργασία μεταξύ  όλων 

αυτών που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία και συνεπικουρούν στη λειτουργία του 

σχολείου. Χρειάζεται από την πλευρά των εκπαιδευτικών αγάπη, διάθεση, ενδιαφέρον για 

ό,τι κάνουν για να εμπνεύσουν, να συμβουλέψουν και να καθοδηγήσουν τους μαθητές, να 

συνεργαστούν μεταξύ τους, να ξεπεράσουν τα τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν. Φυσικά 

απαιτείται και ο κατάλληλος υλικοτεχνικός εξοπλισμός, για παράδειγμα αίθουσες 

διδασκαλίας εξοπλισμένες με τα απαραίτητα μέσα, εργαστήριο πληροφορικής, μηχανήματα 

αναπαραγωγής εντύπων κ.ά. καθώς και η στελέχωση των σχολείων με εκπαιδευτικούς όλων 

των ειδικοτήτων με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ώστε να γίνεται άμεσα και έγκαιρα ο 

προγραμματισμός των δράσεων και να επιτευχθεί η ομαλή λειτουργία του σχολείου.  Με 

καλή διάθεση συνεργασίας, υπομονή, επιμονή και φαντασία μπορούν να υλοποιηθούν πολλά 

δημιουργικά προγράμματα, θεωρητικά τεκμηριωμένα, που θα οδηγήσουν στη βελτίωση της 

ποιότητας του σχολείου. 
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Εν κατακλείδι το παρόν πρόγραμμα προώθησε τη συνεργασία ανάμεσα στους μαθητές, στους 

εκπαιδευτικούς, τη διεύθυνση του σχολείου, το σχολικό σύμβουλο και τους γονείς. 

Στηρίχθηκε στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και συνέδεσε την Ενισχυτική 

Διδασκαλία και τη Θεατρική Αγωγή με τη Λογοτεχνία, τη Γλώσσα, τα Μαθηματικά, τη 

Μελέτη Περιβάλλοντος, τα Εικαστικά, τη Μουσική, τη Φυσική Αγωγή και τις Νέες 

Τεχνολογίες. Έδωσε κίνητρα και προκάλεσε το ενδιαφέρον και την επιθυμία των μαθητών να 

συμμετέχουν και βιωματικά να κατακτήσουν τη γνώση, να μάθουν μέσα από χαρούμενες  

δραστηριότητες τη διαδικασία του «μαθαίνω πώς να μαθαίνω», που είναι στόχος και 

ζητούμενο του  σύγχρονου σχολείου, να παίξουν, να χαρούν και να ψυχαγωγηθούν. 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Το παρόν έργο είναι καινοτόμο, γιατί υλοποιείται χωρίς διδακτικό εγχειρίδιο, κάνοντας 

χρήση των τεχνικών,  όπως ολομέλεια – κύκλος – ζευγάρια - ομάδες 3, 4/5 ατόμων και 

αξιοποιεί την Ενισχυτική Διδασκαλία, τη Θεατρική Αγωγή (Γνωριμία με διάφορες μορφές 

Θεάτρου - Δραματοποίηση - Θεατρικό παιχνίδι - Παιχνίδι ρόλων -  Παντομίμα), τη 

Λογοτεχνία, τη Γλώσσα, τα Μαθηματικά, τη Μελέτη Περιβάλλοντος, τα Εικαστικά, τη 

Μουσική, τη Φυσική Αγωγή, τις Νέες Τεχνολογίες. Έχει παιδαγωγική αξία, συμβάλλει στη 

βελτίωση της διδακτικής πράξης και στη λειτουργία της σχολικής τάξης. Συγκεκριμένα στο 

παρόν εκπαιδευτικό σενάριο χρησιμοποιήθηκε η  τεχνική του καταιγισμού ιδεών, με την 

οποία επιτυγχάνουμε να αποτυπώσουν οι μαθητές αυθόρμητα και συνειρμικά τις σκέψεις, τις 

προηγούμενες γνώσεις και τα συναισθήματα τους γύρω από ένα θέμα. Είναι μια γέφυρα 

ανάμεσα στο γνωστό και στο άγνωστο. Χρησιμοποιούμε, δηλαδή, τη γνωστική στρατηγική 

του Ausubel, όπου κάθε θέμα εισάγεται από τον προ-οργανωτή ή προκαταβολικό οργανωτή 

και η οποία επιτρέπει στο μαθητή να ανακαλέσει και να μεταφέρει την προηγούμενη γνώση 

στη νέα πληροφορία που του παρουσιάζεται και η οποία μπορεί να έχει τη μορφή «αράχνης» 

ή ενός εννοιολογικού χάρτη (Μελέτη Περιβάλλοντος, Βιβλίο δασκάλου, 2007: 13, 15). 

Χρησιμοποιήθηκε, επίσης, η διερευνητική μορφή διδασκαλίας, η οποία προσφέρεται κυρίως 

για τη μελέτη θεμάτων του φυσικού και του κοινωνικού κόσμου, η εφαρμογή της οποίας 

σύμφωνα με τον Bruner καθιστά τους μαθητές ικανούς για αυτόνομη διερεύνηση και μάθηση. 

Η διερευνητική μέθοδος ακολουθεί την επιστημονική μέθοδο, η οποία σύμφωνα με τον 

Dewey προσφέρεται για διδακτική χρήση και εξελίσσεται μέσα από τις φάσεις: καθορισμός 

προβλήματος, διατύπωση υποθέσεων, συλλογή και οργάνωση πληροφοριών, έλεγχος και 

διατύπωση τελικών συμπερασμάτων. Στα πλαίσια της καθημερινής διδασκαλίας προσφέρεται 

περισσότερο η καθοδηγημένη μορφή διερευνητικής ανακάλυψης, ενώ στις συνθετικές 

εργασίες (project) που αναλαμβάνουν ολιγομελείς ομάδες μπορεί να χρησιμοποιήσει ο 

εκπαιδευτικός χαλαρότερες μορφές καθοδήγησης. Χαρακτηριστική περίπτωση 

κατευθυνόμενης διερεύνησης αποτελεί η στρατηγική της προοργανωτικής διδασκαλίας 

(Ματσαγγούρας, 2008: 429). Επιπρόσθετα χρησιμοποιήθηκε η ομαδοκεντρική στην απλή 

(εταιρικές ομάδες των δύο ατόμων) και στην ανεπτυγμένη της μορφή με ομάδες των 3-5 

ατόμων, οι οποίες επιφέρουν στη σχολική μάθηση και στην ανάπτυξη των παιδιών θετικά 

αποτελέσματα, ιδιαίτερα στους τομείς της κοινωνικής και γνωστικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με 

τη βιβλιογραφία στις ομαδοκεντρικές μορφές διδασκαλίας κυριαρχεί η συλλογικότητα, η 

ενεργοποίηση της αυθόρμητης εμπλοκής των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, όπου η 

μαθητική μικρό – ομάδα είναι το κέντρο της οργάνωσης και κινητοποίησης της διδασκαλίας, 

άλλωστε ο J. Piaget και κυρίως ο Vygotsky απέδειξαν ότι η σκέψη και η γνώση έχουν 

κοινωνική βάση.  (Ματσαγγούρας, 2008: 431). Επίσης χρησιμοποιήθηκαν μορφές   μικτής 

διδασκαλίας, όπως η ερωτοαποκριτική, η επαγωγική – διαλογική και η παρωθητική, όπου 

μέσα από ερωτήσεις, διαλόγους και παρωθήσεις εμπλέκεται ο μαθητής και αναλαμβάνει 

ενεργότερο ρόλο, οι οποίες προετοιμάζουν το μαθητή για τις μορφές των μαθητοκεντρικών 
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διδασκαλιών (Ματσαγγούρας, 2008: 430, 432, 433). Επιπλέον το παρόν πρόγραμμα είναι 

καινοτόμο γιατί παράγει μια νέα προσέγγιση στην εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία 

στηρίζεται θεωρητικά και είναι μια εμπειρική προσέγγιση διασύνδεσης για επίτευξη 

διδακτικών στόχων ενισχυτικής διδασκαλίας, λογοτεχνίας και θεατρικής αγωγής. Συμβάλλει 

επίσης στη βελτίωση της διδακτικής πράξης με επιτυχή αποτελέσματα μάθησης, προωθεί  τη 

συμμετοχή των παιδιών και εκπονείται εκπαιδευτικό υλικό προσαρμοσμένο στις 

ιδιαιτερότητες και στις ανάγκες των μαθητών. Έχει παιδαγωγική αξία γιατί συμβάλλει στην 

προσωπική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη των μαθητών και στην ανάπτυξη της 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (για παράδειγμα η παρακολούθηση και η συζήτηση που 

ακολούθησε μετά την προβολή των παραστάσεων του Θεάτρου Σκιών «Ο Καραγκιόζης και ο 

Μινώταυρος της Κρήτης» και «Ο Καραγκιόζης θέλει ειρήνη»), δίνει κίνητρα για την 

επίτευξη υψηλότερων προσδοκιών, επικεντρώνεται στις ανάγκες των μαθητών (για 

παράδειγμα όπως το παιδί στον «Αστερούλη και το γράμμα του Παύλου» μαθαίνει να 

διαβάζει, έτσι και κάθε παιδί που δυσκολεύεται μπορεί να κατορθώσει τους επιθυμητούς 

στόχους αρκεί να υπάρχει συντονισμένη προσπάθεια καθοδήγησης και υποστήριξης από τους 

εκπαιδευτικούς και τους γονείς και ατομική προσπάθεια του ίδιου), οι οποίοι κατανοούν και 

εμβαθύνουν στο γνωστικό αντικείμενο και διευκολύνεται η διαδικασία «μαθαίνω πώς να 

μαθαίνω». Επιπρόσθετα συμβάλλει στη λειτουργία της σχολικής τάξης αλλά και μονάδας, 

γιατί εφαρμόζεται με ευκολία  στο σχολείο, διαμορφώνει θετικό κλίμα στις σχέσεις της 

σχολικής κοινότητας και στις σχέσεις με τους γονείς, αναπτύσσει τη σχολική κουλτούρα 

υποδοχής διαφορετικών μαθητών στις τάξεις και ανταπόκριση στις διαφορετικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες (συμμετέχουν όλοι οι μαθητές και ενισχύονται ανάλογα με τις 

ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες τους) και οδηγεί στη συνεργασία των εκπαιδευτικών και της 

διεύθυνσης της σχολικής μονάδας, του σχολικού συμβούλου και των γονέων των μαθητών.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα « Όταν τα μαθηματικά συνάντησαν την τέχνη δημιούργησαν μια ζωγραφιά ....» 

αποτέλεσε μία προσπάθεια προσέγγισης θεμελιωδών μαθηματικών εννοιών υπό το πρίσμα της εικαστικής και 

υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος «Μαθαίνουμε Παρέα» με χρηματοδότηση του Κοινωφελούς 

Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση. Στόχος  του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν μέσα από την ενασχόληση των 

νηπίων με την τέχνη να συστηματοποιηθούν οι μαθηματικές έννοιες και γνώσεις τους, να καλλιεργηθούν 
σχετικές δεξιότητες και να μεταβούν από την εμπειρική αναγνώριση ενός σχεδίου στην ακριβή διατύπωση  του 

ορισμού του. Η δραστηριότητα στηρίχτηκε στη μεθοδολογία των σχεδίων εργασίας και στην ομαδοσυνεργατική 

μάθηση. Καθώς η ιδιαίτερη φύση των Μαθηματικών και η αφηρημένη τους διάσταση απαιτούν μια 

μακροχρόνια διαδρομή οικοδόμησης των σχετικών εννοιών, η τέχνη πρόσφερε τη βάση για τη δημιουργική 

εσωτερίκευσή τους. Μέσα από την παρατήρηση και τη δημιουργία πινάκων για κάθε μία ενότητα των 

μαθηματικών, τα νήπια αποτύπωσαν γνώσεις που απέκτησαν, προσέγγισαν με δημιουργικό τρόπο μαθηματικές 

έννοιες και κατασκεύασαν τη δική τους ψηφιακή πινακοθήκη ως λιλιπούτειοι καλλιτέχνες. Επιπλέον 

δημιούργησαν μια συνεργατική ψηφιακή ιστορία για τα γεωμετρικά σχήματα καθώς και μία ταινία animation 

για την ιστορία ενός πίνακα. Εν κατακλείδι τα νήπια κατάφεραν να αντιληφθούν διαισθητικά τα είδη των 

γραμμών, να ανακαλύψουν ουσιώδη και βασικά χαρακτηριστικά των επίπεδων και στερεών γεωμετρικών 

σχημάτων, να οικοδομήσουν την έννοια του μοτίβου,  της συμμετρίας καθώς και των αριθμητικών συμβόλων με 

ταυτόχρονη ενίσχυση της δημιουργικότητάς τους.  Τέλος συνειδητοποίησαν τις δυνατότητες της τεχνολογίας ως 
μέσο προβολής και διασποράς των έργων τέχνης τους. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Μαθηματικές έννοιες, εικαστικά, προσχολική αγωγή, συμμετρία, γεωμετρικά σχήματα 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η ιδιαίτερη φύση των Μαθηματικών και η αφηρημένη τους διάσταση απαιτούν μια 

μακροχρόνια διαδρομή οικοδόμησης των σχετικών εννοιών. Οι υψηλές μαθηματικές 

διεργασίες και έννοιες δεν μπορούν να δημιουργηθούν στη σκέψη των ανθρώπων ξαφνικά, 

αντίθετα ακολουθούν μια προοδευτική πορεία δημιουργίας και ανάπτυξης στη διάρκεια της 

οποίας πλουτίζονται, διευρύνονται και σταθεροποιούνται. Έτσι η ολοκληρωμένη ανάπτυξη 

των μαθηματικών εννοιών και διαδικασιών κάνει απαραίτητη την θεμελίωση τους από τις 

μικρότερες ηλικίες και τη βαθμιαία προσέγγιση τους με συστηματικές εμπειρίες και δράσεις. 

Σύμφωνα με την Τζεκάκη (2007), τρεις παραδοχές- αφετηρίες θεωρούνται σημαντικές για το 

σχεδιασμό διδακτικών καταστάσεων και μαθηματικών δραστηριοτήτων στο νηπιαγωγείο, 

έτσι ώστε να είναι αναπτυξιακά κατάλληλες: 

                                                
7
 Στο πλαίσιο του προγράμματος “Μαθαινουμε παρέα” που χρηματοδοτείται απο το Κοινωφελές 

Ίδρυμα Ιωαννη Λάτση. 
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α. Οι μαθηματικές έννοιες αποτελούν δυναμικές κατασκευές. Καμιά μαθηματική γνώση στο 

επίπεδο που την αναπτύσσουμε δεν είναι τελική. Αντίθετα, οι ιδέες, που θα αποτελέσουν 

φορείς μαθηματικών εννοιών, όχι μόνο δεν ολοκληρώνονται, αλλά μόλις αρχίζουν. 

β. Οι μαθηματικές έννοιες αποτελούν διαδοχικές ανακατασκευές, πέρασμα δηλαδή σε 

ανώτερο επίπεδο. Οι επανοργανώσεις αυτές πραγματοποιούνται μόνο, όταν είναι αναγκαίες 

για το άτομο, όταν δηλαδή αντιμετωπίζει μια κατάσταση προβληματική. 

 γ. Οι μαθηματικές έννοιες απαιτούν ειδικές διδακτικές καταστάσεις και η μαθηματική 

ανάπτυξη «γεννάται» μέσα από πλούσιες μαθηματικές εμπειρίες 

Στο πλαίσιο των παραπάνω παραδοχών εντάσσεται και η προσπάθεια αναζήτησης κάποιας 

κατεύθυνσης, όπου θα μπορούσε η τέχνη, να εμπλέκεται στις διαδικασίες μάθησης με ένα νέο 

δημιουργικό διδακτικό τρόπο (Hickman & Huckstep, 2003). Κεντρικός άξονας κάθε 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, που έχει ως βάση της τις τέχνες, πρέπει να είναι η ικανότητα 

χειρισμού, χρησιμοποίησης και μετασχηματισμού των διαφόρων συμβόλων, αντικειμένων 

και αναπαραστατικών συστημάτων, «να σκέφτεται δηλαδή το παιδί και μαζί και μέσα από τα 

αντικείμενα, μέσα στα πλαίσια ενεργητικής αλληλεπίδρασης με τους άλλους» (Gardner, 

1993). Τα συμπεράσματα από το διεθνή ερευνητικό χώρο επιβεβαιώνουν ότι: 

1. Οι δημιουργικές δυνάμεις στον τομέα της τέχνης υπακούουν στις ίδιες αρχές με αυτές στον 

τομέα των επιστημών (Lipman, 1995). 

2. Τα στάδια της δημιουργικής διαδικασίας για την παραγωγή ενός καλλιτεχνικού και ενός 

επιστημονικού προϊόντος συμπίπτουν (Schirmacher, 1998). 

3. Τα γνωρίσματα του θετικού περιβάλλοντος που ευνοούν τη δημιουργία νέων 

επιστημονικών και καλλιτεχνικών επιτευγμάτων είναι κοινά. 

4. Τα κριτήρια της δημιουργικής σκέψης ενεργοποιούνται εξίσου, τόσο στα καλλιτεχνικά όσο 

και στα νοητικά προϊόντα (Μαγνήσαλης, 2003). 

Επιπρόσθετα τα τελευταία χρόνια, η ερευνητική εκπαιδευτική κοινότητα επιχειρεί την 

άμβλυνση της σχέσης μεταξύ των μαθηματικών και της τέχνης με τη χρησιμοποίηση 

εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας. Πιο συγκεκριμένα, διερευνάται η αξιοποίηση των 

τεχνών για τη βελτίωση της μάθησης και της διδασκαλίας των μαθηματικών τόσο μέσα από 

την ενασχόληση των μαθητών με τις τέχνες σε σχολικά προγράμματα πλούσια σε 

καλλιτεχνικές δραστηριότητες, όσο κυρίως μέσα από τη διδασκαλία των μαθηματικών μέσω 

της τέχνης (Κοταρίνου & Σταθοπούλου, 2011). Η επίδραση της τέχνης στη μάθηση των 

μαθηματικών έχει χαρακτηριστεί θετική και στις δύο περιπτώσεις (Catterall et al., 1999a και 

Catterall, 1995a; Catterall and Waldorf, 1999b; Ingram & Seashore, 2003) αντίστοιχα. Υπό το 

πρίσμα αυτής της προβληματικής, η παρούσα εργασία μπορεί να θεωρηθεί ως μια 

προσπάθεια ανάδειξης δημιουργικών τρόπων «εμπλοκής» της τέχνης, στην εκπαιδευτική 

μαθηματική διαδικασία.  

 

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της παρούσας εκπαιδευτικής δραστηριότητας ήταν η προσέγγιση θεμελιωδών 

μαθηματικών εννοιών του αναλυτικού προγράμματος σπουδών του νηπιαγωγείου υπό το 

πρίσμα της εικαστικής τέχνης. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε κατά την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας στηρίχτηκε στις κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις και στα βήματα 

υλοποίησης ενός σχεδίου εργασίας (project). Πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε όλα τα 

τμήματα του νηπιαγωγείου μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς σε συγκεκριμένες ημέρες της 

εβδομάδας και έγινε προσπάθεια να ενταχθεί σε κάθε θεματική ενότητα του αναλυτικού 

προγράμματος του νηπιαγωγείου. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1
η
 Μαθηματική έννοια : Σημείο –Γραμμή 

Η έναρξη του προγράμματος έγινε με την ανίχνευση των πρότερων γνώσεων των νηπίων 

σχετικά με το σημείο και τις γραμμές. Συγκεκριμένα στο λογισμικό εννοιολογικής 

χαρτογράφησης Kidspiration τοποθετήθηκε η εικόνα ενός πίνακα του Miro “ Η Μπαλαρίνα” 

και κάθε νήπιο κλήθηκε να καταγράψει είτε με εικόνα, είτε ηχογραφώντας, τις γνώσεις του 

σχετικά με το σημείο και τις γραμμές. Στη συνέχεια τα νήπια χωρίστηκαν σε ομάδες με 

κλήρωση (ίδια ομάδα όσα νήπια είχαν την ίδια γραμμή) και ανέλαβαν να αναζητήσουν με τη 

βοήθεια των γονιών τους πίνακες γνωστών ζωγράφων (Μiro, Kandinsky, Sol Lewitt ) που να 

απεικονίζουν το είδος της γραμμής της ομάδας τους. Οι πίνακες εκτυπώθηκαν στους 

εκτυπωτές του σχολείου και κάθε ομάδα παρουσίασε το υλικό που βρήκε στην ολομέλεια. 

Ακολούθως  είδαμε δύο πολύ ενδιαφέροντα βίντεο για τα είδη των γραμμών για να μάθουμε 

τις ονομασίες τους. Εντοπίσαμε τις γραμμές αυτές στους πίνακες μας και στη συνέχεια κάθε 

ομάδα ανέλαβε να ζωγραφίσει με υλικά της επιλογής της (κηρομπογιές, νερομπογιές, 

τέμπερες) το δικό της πίνακα με ένα συγκεκριμένο είδος γραμμής (κάθετες, οριζόντιες, 

πλάγιες, καμπύλες κλπ), να του δώσει τίτλο και να τον παρουσιάσει στην ολομέλεια.  

Σε μεταγενέστερο χρόνο κάθε νήπιο σχεδίασε σε χαρτόνι Α4 με κηρομπογιές μία γραμμή από 

κάθε είδος προκειμένου να φτιάξει το δικό του πίνακα για την ψηφιακή πινακοθήκη του 

σχολείου. Απαραίτητη προϋπόθεση η γραμμή να ξεκινά από τη μία άκρη του χαρτιού και να 

τελειώνει το ταξίδι της στην άλλη άκρη. Ακολούθως τα νήπια χρωμάτισαν τα κομμάτια που 

δημιουργήθηκαν μεταξύ των γραμμών με διαφορετικό χρώμα νερομπογιάς. Στο τέλος κάθε 

νήπιο σάρωσε τον πίνακά του για να δημιουργηθεί το ψηφιακό αρχείο της εικόνας. Μια άλλη 

ομάδα νηπίων σχεδίασε το ταξίδι μιας γραμμής που στριφογύριζε συνέχεια και χρωμάτισε τα 

κομμάτια στα οποία τέμνονται οι γραμμές δημιουργώντας ένα πολύχρωμο καμβά. 

Την ίδια χρονική περίοδο στις ελεύθερες δραστηριότητες ένα προνήπιο ξεκίνησε να φτιάχνει 

με πλαστελίνη  τον πίνακα του Miro “ Η Μπαλαρίνα” και να αφηγείται μία σχετική ιστορία. 

Καθώς το θέμα ενδιέφερε και τους υπόλοιπους αποφασίστηκε να δημιουργηθεί η ιστορία του 

πίνακα και να αποκτήσει «ζωή» με την τεχνική του stop motion animation. Έγινε καταγραφή 

από τη νηπιαγωγό σε χαρτί των εργασιών και υλικών που θα χρειαστούν όπως προτάθηκαν 

από τα νήπια, καταμερισμός των εργασιών και  επιλογή της ομάδας εργασίας από τα νήπια. 

Κάθε νήπιο σημείωνε σε χαρτόνι το όνομά του στην αντίστοιχη στήλη με την εικόνα της 

εργασίας. Χρησιμοποιήθηκαν εικόνες αντιπροσωπευτικές από το διαδίκτυο, οι οποίες ήταν 

κατανοητές από όλα τα παιδιά. Ο μοναδικός κανόνας που τέθηκε ήταν ότι κάθε ομάδα θα 

έπρεπε να έχει ίσο αριθμό ατόμων με τις υπόλοιπες. Οι ομάδες που προέκυψαν ήταν μεικτές 

ως προς το φύλο, την ηλικία, τις δεξιότητες και τη μητρική γλώσσα. Οι ομάδες αυτές ήταν η 

ομάδα κατασκευής των ηρώων και σκηνικών, η ομάδα φωτογράφησης, η ομάδα 

ηχογράφησης και η ομάδα του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η ομάδα των ηρώων και σκηνικών 

https://www.youtube.com/watch?v=G-PEtGBouCU
https://www.youtube.com/watch?v=C-O_Kuuuv9c
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χρησιμοποίησε χαρτόνια, πλαστελίνη και μαρκαδόρους για το σκηνικό και τους ήρωες. Η 

ομάδα της φωτογράφησης ήταν αυτή που έστησε τα σκηνικό πάνω σε ένα τραπέζι, 

τοποθέτησε τους ήρωες και αλλάζοντας λίγο τη θέση τους φωτογράφιζε την κάθε αλλαγή με 

τη φωτογραφική μηχανή από σταθερό σημείο. Η ομάδα της ηχογράφησης χρησιμοποίησε το 

πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου audacity προκειμένου να ηχογραφήσει την ιστορία που 

συνθέσανε τα παιδιά. Κάθε παιδί ηχογράφησε από μία πρόταση. Προηγήθηκε εξοικείωση των 

νηπίων με το λογισμικό και  πειραματισμός με τα κουμπιά λειτουργίας του. Τέλος η ομάδα 

του υπολογιστή τοποθέτησε στη σειρά τις εικόνες στο περιβάλλον του λογισμικού Windows 

Live Movie Maker  με την τεχνική συρσίματος και ρίψης, ενώ με τη βοήθεια της νηπιαγωγού 

τοποθετήθηκε και ο ήχος. Με τον τρόπο αυτό προέκυψε η ταινία animation με τίτλο «Η 

ιστορία ενός πίνακα»  εξ΄ ολοκλήρου από τα νήπια. 

Στο τέλος της ενότητας τα νήπια κλήθηκαν να φτιάξουν ατομικά πάλι ένα καινούριο 

εννοιολογικό χάρτη σχετικά με τις γραμμές. Ακολούθησε σύγκριση με τον αρχικό 

εννοιολογικό χάρτη και εντοπισμός των λανθασμένων αντιλήψεων, καθώς και των νέων 

γνώσεων που κατακτήθηκαν δίνοντας τη δυνατότητα στο κάθε νήπιο να αντιληφθεί την 

πορεία του στη νέα γνώση. 

Την Άνοιξη η ενασχόλησή μας με τα έντομα, στάθηκε αφορμή για να αναφερθούν τα νήπια 

μεταξύ άλλων και στην αράχνη. Ύστερα από σχολαστική παρατήρηση πραγματικού ιστού, 

διαφόρων άλλων από εικόνες και βίντεο στο διαδίκτυο, κάποια παιδιά επεσήμαναν πως 

αποτελείται από πολλές γραμμές οριζόντιες, κάθετες, διαγώνιες, ευθείες και τεθλασμένες. 

Ένας ιστός αράχνης, λοιπόν, αποτέλεσε την  αφορμή για μια ωραία επανάληψη και 

ανατροφοδοτική αξιολόγηση στην ενότητα "γραμμές" καθώς και εικαστική δημιουργία των 

παιδιών, που με μόνο δύο υλικά - χαρτί και κηρομπογιά ή κιμωλία - αποτύπωσαν με τόσο 

λιτό και ταυτόχρονα τόσο θαυμαστό τρόπο, τη γνώση και τη φαντασία τους. 

2
η
 Μαθηματική έννοια : Γεωμετρικά σχήματα 

Πραγματοποιήθηκε ανίχνευση των πρότερων γνώσεων των νηπίων σχετικά με τα γεωμετρικά 

σχήματα. Συγκεκριμένα στο λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration 

τοποθετήθηκε η εικόνα ενός πίνακα του Kandinsky “ Σύνθεση” και κάθε νήπιο κλήθηκε να 

καταγράψει είτε με εικόνα, είτε ηχογραφώντας, τις ιδέες του σχετικά με τα γεωμετρικά 

σχήματα. Στη συνέχεια τα νήπια χωρίστηκαν σε ομάδες με κλήρωση (ίδια ομάδα όσα νήπια 

είχαν το ίδιο σχήμα) και ανέλαβαν να αναζητήσουν με τη βοήθεια των γονιών τους πίνακες 

γνωστών ζωγράφων (Kandinsky, Mondrian, Akimoto κλπ) που να απεικονίζουν το 

γεωμετρικό σχήμα της ομάδας τους. Οι πίνακες εκτυπώθηκαν στους εκτυπωτές του σχολείου 

και κάθε ομάδα παρουσίασε το υλικό που βρήκε στην ολομέλεια ζητώντας από τους 

υπόλοιπους να εντοπίσουν το κοινό γεωμετρικό σχήμα. Ακολούθως κάθε ομάδα 

πειραματίστηκε στο λογισμικό sketchpad και τα αντίστοιχα αρχεία προκειμένου να 

αντιληφθεί τις ιδιότητες κάθε σχήματος και να οδηγηθεί στη διατύπωση ενός ακριβού 

ορισμού. Στη συνέχεια παρουσίασε στην ολομέλεια τα συμπεράσματά της (στο τεράγωνο 

όλες οι πλευρές ίσες κλπ). Κάθε ομάδα σχημάτισε με το σώμα της το αντίστοιχο σχήμα, 

εντόπισε στον περιβάλλοντα χώρο το σχήμα, σχεδίασε το σχήμα με ποικίλα υλικά και 

κατασκεύασε με διάφορα υλικά και τεχνικές(τύπωμα, ζωγραφική, κολάζ) τον πίνακα του 

κύκλου, τετραγώνου, ορθογωνίου, τριγώνου, ρόμβου. Αποφασίστηκε να ασχοληθούμε με 

κάθε γεωμετρικό σχήμα ξεχωριστά και κάθε νήπιο να δημιουργήσει τον ατομικό του πίνακα 

με ανάλογο τρόπο όπως έκανε ο ζωγράφος.  

Αναφορικά με τον κύκλο μετρήσαμε τον αριθμό των κύκλων που εμφανίζονται σε κάθε 

πίνακα και εντοπίσαμε τις διαφορές μεταξύ των κύκλων του ίδιου πίνακα και διαφορετικών 

πινάκων. Ασχοληθήκαμε με τον τρόπο κατασκευής των κύκλων από τους ζωγράφους 

(ομόκεντροι ) και επιλέξαμε τον πίνακα που θέλουμε να αναπαράγουμε, τους κύκλους του 

https://www.youtube.com/watch?v=gvGVfGo0Y1g
https://www.youtube.com/watch?v=gvGVfGo0Y1g
http://www.livanis.gr/texni-mathimatika/index.html
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Kandinsky. Τα νήπια χωρίστηκαν σε ομάδες και κάθε ομάδα κατασκεύασε τον πίνακα με 

υλικά της επιλογής της (νερομπογιές, μαρκαδόροι, κηρομπογιές, τέμπερες).  Άλλη ομάδα με 

τύπωμα κυκλικών αντικειμένων διαφορετικών μεγεθών δημιούργησε τους πίνακες με 

χρωματιστές μπουρμπουλήθρες. Στη θεματική ενότητα «Σεισμοί» δημιουργήσαμε με 

ομόκεντρους κύκλους τα στρώματα του εσωτερικού της γης. 

Κατά την επεξεργασία του γεωμετρικού σχήματος του τετραγώνου κάθε νήπιο επέλεξε 

τετράγωνα διαφορετικών μεγεθών, τα τοποθέτησε με σειρά μεγέθους και έφτιαξε το δικό του 

πίνακα με νερομπογιές, μαρκαδόρους, κηρομπογιές, τέμπερες. Άλλη ομάδα με τύπωμα 

τετράγωνων αντικειμένων διαφορετικών μεγεθών δημιούργησε πίνακες με χρωματιστά 

τετράγωνα. 

Αναφορικά με το ορθογώνιο κάθε νήπιο με χαρτοταινία τράβηξε οριζόντιες και κάθετες 

γραμμές και χρωμάτισε με νερομπογιές, τέμπερες και κηρομπογιές τα ενδιάμεσα ορθογώνια 

που σχηματίστηκαν όπως έκανε και ο Mondrian. Παράλληλα τα νήπια σε ζευγάρια 

δημιούργησαν πίνακες με ορθογώνια στο λογισμικό Revelation Natural Art. 

Κατά την επεξεργασία του γεωμετρικού σχήματος του τριγώνου τα νήπια σχεδίασαν τυχαία 

γραμμές με χάρακα σε χαρτόνι και στη συνέχεια έβαψαν τα τρίγωνα που ανακάλυπταν. 

Παράλληλα κατασκεύασαν τρίγωνα και πολύγωνα στο λογισμικό  Revelation Natural Art και 

εκτύπωσαν τους πίνακες τους. Σε ομάδες έφτιαξαν τον «Τριγωνόκηπο» έναν πίνακα μόνο 

τρίγωνα.  

Τελειώνοντας την ενότητα των σχημάτων τα νήπια χρησιμοποιώντας τη φαντασία τους και τα 

σχήματα που γνώρισαν χωρίστηκαν σε ομάδες και κατασκεύασαν τις δικές τους πόλεις όπως 

έκανε σε ανάλογο πίνακα και ο Klee. Κάθε ομάδα αποφάσισε την επιλογή των υλικών 

(χαρτόνια, εφημερίδες, πλαστελίνη, πινέλα, οικοδομικό υλικό, χαρτιά γλασέ, οικοδομικό 

υλικό) και προχώρησε στην κατασκευή συνδυάζοντας τα σχήματα μεταξύ τους. Επίσης 

κλήθηκαν να φτιάξουν ατομικά πάλι ένα καινούριο εννοιολογικό χάρτη σχετικά με τα 

γεωμετρικά σχήματα. Ακολούθησε σύγκριση με τον αρχικό εννοιολογικό χάρτη και 

εντοπισμός των λανθασμένων αντιλήψεων καθώς και των νέων γνώσεων που κατακτήθηκαν 

δίνοντας τη δυνατότητα στο κάθε νήπιο να αντιληφθεί την πορεία του στη νέα γνώση. 

Στα πλαίσια της ενότητας αυτής δημιουργήθηκε και ένα ψηφιακό παραμύθι συνεργατικά από 

τις τρεις τάξεις του νηπιαγωγείου. Συγκεκριμένα το πρώτο ολοήμερο τμήμα ξεκίνησε την 

ιστορία του Κύκλου Χορταρένιου, την εικονογράφησε και την έστειλε ηλεκτρονικά στο 

κλασικό τμήμα για να συνεχίσει την πλοκή και την εικονογράφηση. Το τέλος δόθηκε από το 

δεύτερο ολοήμερο τμήμα που ολοκλήρωσε την ιστορία και της έδωσε τον τίτλο «Το όνειρο 

του κύκλου Χορταρένιου». 

3
η
 Μαθηματική έννοια: Γεωμετρικά στερεά 

Πραγματοποιήθηκε ανίχνευση των πρότερων γνώσεων των νηπίων σχετικά με τα γεωμετρικά 

στερεά. Συγκεκριμένα στο λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration 

τοποθετήθηκε η εικόνα ενός πίνακα του Mondrian “Κύβος ” και κάθε νήπιο κλήθηκε να 

καταγράψει είτε με εικόνα, είτε ηχογραφώντας, τις ιδέες του σχετικά με τα γεωμετρικά 

στερεά. Στη συνέχεια τα νήπια χωρίστηκαν σε ομάδες με κλήρωση (ίδια ομάδα όσα νήπια 

είχαν το ίδιο στερεό) και ανέλαβαν να αναζητήσουν με τη βοήθεια των γονιών τους πίνακες 

γνωστών ζωγράφων (Mondrian, Akimoto κλπ) ή αντικείμενα που να απεικονίζουν το 

γεωμετρικό στερεό της ομάδας τους. Οι πίνακες εκτυπώθηκαν στους εκτυπωτές του σχολείου 

και κάθε ομάδα παρουσίασε το υλικό που βρήκε στην ολομέλεια. Στην ολομέλεια όμως 

βρέθηκε κι ένα γράμμα από το μάγο Στερεό που μας ζητούσε να λύσουμε τους γρίφους και να 

http://www.youblisher.com/p/1111507-%CE%A4%CE%BF-%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CE%A7%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%85/
http://www.youblisher.com/p/1111507-%CE%A4%CE%BF-%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CE%A7%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%85/
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μαντέψουμε που έκρυψε τα γεωμετρικά στερεά της βαλίτσας του νηπιαγωγείου. Με τον 

τρόπο αυτό τα νήπια ανακάλυψαν ένα ένα τα γεωμετρικά στερεά, τα σύγκριναν με αυτά που 

έφεραν από το σπίτι και ανακάλυψαν τα σχήματα που κρύβουν. Με οδοντογλυφίδες, πηλό, 

ξυλάκια από σουβλάκι, καλαμάκια και πλαστελίνη φτιάξαμε κύβους και πυραμίδες, ενώ με 

κυλίνδρους από ρολά χαρτιού υγείας αγάλματα. Επιπλέον έφεραν βιβλία σχετικά με την 

Αίγυπτο, είδαν και γνώρισαν τις πυραμίδες και τη Σφήγγα. Γνωρίζοντας τον κώνο και τη 

σφαίρα κατασκεύασαν παγωτά, ενώ με κυλίνδρους  και κώνους από χαρτόνι δημιουργήθηκε 

η μακέτα μιας πόλης με δέντρα, σπίτια αυτοκίνητα. 

Στο τέλος της ενότητας τα νήπια κλήθηκαν να φτιάξουν ατομικά πάλι ένα καινούριο 

εννοιολογικό χάρτη σχετικά με τα γεωμετρικά σχήματα. Ακολούθησε σύγκριση με τον 

αρχικό εννοιολογικό χάρτη και εντοπισμός των λανθασμένων αντιλήψεων, καθώς και των 

νέων γνώσεων που κατακτήθηκαν δίνοντας τη δυνατότητα στο κάθε νήπιο να αντιληφθεί την 

πορεία του στη νέα γνώση. 

4
η
 Μαθηματική έννοια : Μοτίβα 

Παρατηρώντας έναν πίνακα του KLEE που μας άφησε ο μάγος Στερεός ανακαλύψαμε την 

έννοια του μοτίβου. Στη συνέχεια χωριστήκαμε σε ομάδες με κλήρωση και κάθε ομάδα 

ανέλαβε να φτιάξει το δικό της μοτίβο με αντικείμενα / υλικά της επιλογής της.  Με τον 

τρόπο αυτό δημιουργήθηκαν μοτίβα με γράμματα, αριθμούς, χρώματα, σχέδια. Κάθε ομάδα 

παρουσίασε το μοτίβο της και οι υπόλοιποι έπρεπε να το ανακαλύψουν. Επίσης 

κατασκεύασαν μοτίβα με χαρτιά γκοφρέ, χρωματιστές κιμωλίες στις πλάκες της αυλής και σε 

αγγεία. Για την εμπέδωση της έννοιας του μοτίβου έπαιξαν αντίστοιχα παιχνίδια στον 

υπολογιστή, ενώ για την τελική αξιολόγηση έπαιξαν το παιχνίδι των 4 μοτίβων. Κάθε νήπιο 

έπρεπε να συνεχίσει σωστά τέσσερα διαφορετικά μοτίβα για να πάρει τη μέγιστη 

βαθμολογία, ένα μοτίβο με οικοδομικό υλικό, ένα μοτίβο στο λογισμικό Tux Paint στον 

υπολογιστή, ένα μοτίβο με διαφορετικά μεγέθη κύβων (πρόταση νηπίου) και ένα μοτίβο στην 

υφαντική με χαρτόνι. 

5
η
 Μαθηματική έννοια : Συμμετρία 

Παρουσιάστηκε στα νήπια το παραμύθι της μάγισσας Συμμετρίας η οποία τους ζητούσε  να 

τη βοηθήσουν να φτιάξει ξανά το δάσος της ενώνοντας  τις εικόνες του δάσους. Στη συνέχεια 

ζητήθηκε από τα παιδιά να παρατηρήσουν δύο πίνακες για να καταλάβουν την προέλευση 

του ονόματός της. Μέσα από την παρατήρηση ανακάλυψαν τον άξονα συμμετρίας (οριζόντιο, 

κάθετο), στα ρούχα τους, σε αντικείμενα και εργάστηκαν ομαδικά για να φτιάξουν ένα 

συμμετρικό χάρτινο χαλί. Δημιούργησαν συμμετρικές πεταλούδες και μπλουζάκια με 

διπλωτική, καθώς και συμμετρικές ζωγραφιές στο λογισμικό Revelation Natural Art και στην 

εφαρμογή http://www.mathsisfun.com/geometry/symmetry-artist.html. Με χρωματιστά 

χαρτιά δημιούργησαν συμμετρικά σχέδια κάνοντας χρήση του αρνητικού και θετικού χώρου 

του σχεδίου. 

6
η
 Μαθηματική έννοια: Αριθμοί  

Πραγματοποιήθηκε ανίχνευση των πρότερων γνώσεων των νηπίων σχετικά με τους αριθμούς. 

Συγκεκριμένα στο λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration τοποθετήθηκε η 

εικόνα ενός πίνακα της Sandie Chadler και κάθε νήπιο κλήθηκε να καταγράψει είτε με 

εικόνα, είτε ηχογραφώντας, τις ιδέες του σχετικά με τους αριθμούς δημιουργώντας το δικό 

του εννοιολογικό χάρτη. Στη συνέχεια τα νήπια χωρίστηκαν σε ομάδες των 3 ατόμων με 

κλήρωση (ίδια ομάδα όσα νήπια είχαν το ίδιο αριθμό) και ανέλαβαν να αναζητήσουν με τη 

βοήθεια των γονιών τους πίνακες ζωγράφων (Mandiola, Albers κλπ) σχετικά με τον αριθμό 

της ομάδας τους. Οι πίνακες εκτυπώθηκαν στους εκτυπωτές του σχολείου και κάθε ομάδα 

παρουσίασε το υλικό που βρήκε στην ολομέλεια. Μερικοί από τους πίνακες για τους 

http://www.abcya.com/patterns.htm
http://www.mathsisfun.com/geometry/symmetry-artist.html
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αριθμούς από το 5 έως το 9 έγιναν από την ομάδα των νηπίων ψηφιακά παζλ, τα οποία 

κλήθηκαν να επιλύσουν οι υπόλοιποι για να ανακαλύψουν τον αριθμό. 

Αναλυτικότερα για τους αριθμούς 0 έως 4 παρατήρησαν τους αντίστοιχους πίνακες, 

εντόπισαν τα χρώματα που χρησιμοποιήθηκαν από το ζωγράφο, το μέγεθος, κατασκεύασαν 

με το σώμα τους και το οικοδομικό υλικό τους αντίστοιχους αριθμούς  και αποφάσισαν να 

δημιουργήσουν τους δικούς τους ομαδικούς πίνακες για τους αντίστοιχους αριθμούς. Τα μέλη 

κάθε ομάδας μέσα από συζήτηση αποφάσισαν τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουν (χαρτόνια, 

νερομπογιές κηρομπογιές τέμπερες), την τεχνική, τον τρόπο που θα φτιάξουν τον πίνακα  και 

μοιράστηκαν ρόλους. Απόφαση των νηπίων ήταν σε κάθε πίνακα να εικονίζεται σε μεγάλο 

μέγεθος ο αριθμός της ομάδας και σε μικρότερο οι αριθμοί που είναι μικρότεροι από αυτόν. 

Σε άλλο τμήμα τα νήπια σε ομάδες αποφάσισαν να κάνουν τα δέντρα των τεσσάρων εποχών, όπου σε 

κάθε δέντρο τα φύλλα θα ήταν ένας αριθμός στο χρώμα της εποχής. Για το Φθινόπωρο 

χρησιμοποιήθηκε ο αριθμός 1, γιατί ήταν η πρώτη εποχή που έμαθαν και αποδόθηκε με χρώματα 

κίτρινα και πορτοκαλί, για το Χειμώνα  χρησιμοποιήθηκε ο αριθμός 2 γιατί ήταν η δεύτερη εποχή και  

αποδόθηκε μεχρώμα άσπρο, για την Άνοιξη  χρησιμοποιήθηκε ο αριθμός 3, γιατί ήταν η τρίτη εποχή 

και  αποδόθηκε με χρώμα πράσινο και για το Καλοκαίρι   χρησιμοποιήθηκε ο αριθμός  4 , ως η τέταρτη 

εποχή και  αποδόθηκε με χρώματα πράσινο και κόκκινο. Οι αριθμοί 5 έως 9 μετατράπηκαν σε 

ψηφιακά παζλ από την κάθε ομάδα στην εφαρμογή jigsawplanet  με αριθμό κομματιών και 

σχήμα της επιλογής τους. Συγκεκριμένα για τον αριθμό 5 δημιουργήθηκε το παζλ το οποίο 

παρουσιάστηκε στην ολομέλεια και επιλύθηκε από τις υπόλοιπες ομάδες. Με αντίστοιχο 

τρόπο δημιουργήθηκαν τα παζλ των αριθμών 6, 7, 8, 9 και τα νήπια έπρεπε ή να μαντέψουν 

τον αριθμό που κρύβει το παζλ ή τον αριθμό που λείπει από το παζλ.   Κάθε φορά ο νέος 

αριθμός σχηματιζόταν με το σώμα των νηπίων και αντίστοιχο οικοδομικό υλικό σε ομάδες. 

Στο τέλος αποφασίστηκε η δημιουργία των αντίστοιχων πινάκων των αριθμών με διάφορες 

τεχνικές (κολάζ, ζωγραφική, χαρακτική) και υλικά της επιλογής τους. Σε κάθε πίνακα ο 

αριθμός της ομάδας ήταν μεγάλος και μικρότεροι μόνο οι αριθμοί που είναι μικρότεροι από 

αυτόν. Μόνο στον πίνακα του 8 αποφασίστηκε αριστερά του αριθμού να βρίσκονται οι 

μικρότεροι και δεξιά οι μεγαλύτεροι του αριθμοί. 

Τελειώνοντας την ενότητα των αριθμών παρουσιάστηκαν τα σύμβολα της ανισότητας τα 

οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία ατομικών πινάκων. Στη μέση ζωγραφίστηκε το 

σύμβολο της ανισότητας του μεγαλύτερου και από τη μία πλευρά ο μεγάλος αριθμός που 

επιλέχθηκε από το νήπιο και από την άλλη όλοι οι μικρότεροί του. Σε άλλο τμήμα 

δημιουργήθηκε «το μεγάλο αριθμοψάρι που τρώει το μικρό». Ειδικότερα μετά από πρόταση 

των νηπίων ο μεγάλος αριθμός έγινε ψάρι  και οι μικρότεροι του όστρακα που κουβαλάει 

μαζί του.  

Πρόταση των νηπίων ήταν να κατασκευάσουν και αριθμοσπιτάκια (ένα σπίτι για κάθε αριθμό 

από το 1 έως το 10) με την τεχνική της ζωγραφικής και με κολάζ να φτιάξουν την 

αριθμοχώρα. Στη συνέχεια, αποφασίστηκε να προσθέσουν στην πολιτεία ανθρώπους, που είτε 

τους ζωγράφισαν είτε τους έκοψαν από περιοδικά. Επιπλέον, προστέθηκαν αυτοκίνητα αλλά  

και όλα τα σχήματα που έμαθαν, συνθέτοντας με αυτά χαρταετούς που πετούν στον ουρανό. 

Τα παιδιά εργάστηκαν σε ομάδες  κι  έτσι έγινε ένας καταμερισμός εργασιών με στόχο την 

επίτευξη ενός  κοινού έργου, μιας σύνθεσης που θα περιείχε όλα όσα είχαν μάθει έως τότε. 

Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν  χρώματα λαδοπαστέλ, μαρκαδόροι, τέμπερες, πινέλα 

και σφουγγάρια, ψηφίδες από γκοφρέ χαρτί και εφημερίδες, περιοδικά, κάνσον, υφάσματα 

και χαρτιά ταπετσαρίας τοίχου, σπάγκοι, κορδέλες. Σε άλλο τμήμα οι αριθμοί 

μεταμορφώθηκαν σε ζώα και φυτά και έφτιαξαν ένα μοναδικό πίνακα με ζώα στο δάσος.  

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0294a02b3e62
http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=05547737b89d
http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2ca8cae3e369
http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=10ca5cabf302
http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=09de95fa73c7
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Στο τέλος της ενότητας τα νήπια κλήθηκαν να φτιάξουν ατομικά πάλι ένα καινούριο 

εννοιολογικό χάρτη σχετικά με τους αριθμούς. Ακολούθησε σύγκριση με τον αρχικό 

εννοιολογικό χάρτη και εντοπισμός των λανθασμένων αντιλήψεων, καθώς και των νέων 

γνώσεων που κατακτήθηκαν δίνοντας τη δυνατότητα στο κάθε νήπιο να αντιληφθεί την 

πορεία του στη νέα γνώση. 

Παραγόμενο προϊόν του προγράμματος αποτέλεσε η δημιουργία ψηφιακής πινακοθήκης στην 

εφαρμογή artsteps με τους πίνακες ζωγραφικής των νηπίων, καθώς και το  ιστολόγιο της 

εκπαιδευτικής δραστηριότητας. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στόχος  του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν μέσα από την ενασχόληση των νηπίων με την 

τέχνη να συστηματοποιηθούν οι μαθηματικές έννοιες και γνώσεις τους, να καλλιεργηθούν 

σχετικές δεξιότητες και να μεταβούν από την εμπειρική αναγνώριση ενός σχεδίου στην 

ακριβή διατύπωση  του ορισμού του. Τα αποτελέσματα της προσέγγισης που παρουσιάστηκε 

ανέδειξαν ότι το συνταίριασμα μεταξύ της Διδακτικής των Μαθηματικών και των Τεχνών 

αποτέλεσε ένα ενδιαφέρον πλαίσιο, μέσα στο οποίο τα νήπια κατάφεραν να αντιληφθούν 

διαισθητικά τα είδη των γραμμών, να ανακαλύψουν ουσιώδη και βασικά χαρακτηριστικά των 

επίπεδων και στερεών γεωμετρικών σχημάτων, να οικοδομήσουν την έννοια του μοτίβου, της 

συμμετρίας καθώς και των αριθμητικών συμβόλων με ταυτόχρονη ενίσχυση της 

δημιουργικότητάς τους.  Επίσης  συνειδητοποίησαν τις δυνατότητες της τεχνολογίας ως μέσο 

προβολής και κοινοποίησης των έργων τέχνης τους.  

Μέσα από τη δραστηριότητα τα νήπια ανέπτυξαν την αυτοπεποίθησή τους, ενίσχυσαν την 

αυτοεικόνα τους, δούλεψαν συνεργατικά, εξασκήθηκαν στην έρευνα-παρατήρηση, ένιωσαν 

υπερηφάνεια και ικανοποίηση για τα εικαστικά τους δημιουργήματα. Βελτίωσαν την 

αισθητική τους αντίληψη, ανέπτυξαν τη δημιουργικότητά τους και αγάπησαν τα μαθηματικά. 
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ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΣΚΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

 

Μάγδα Τσιότσιου 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το σκάκι είναι ιδιαίτερα γνωστό για τις παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές του αξίες, αλλά και τον παιγνιώδη 

χαρακτήρα του. Σκοπός μας ήταν να εντάξουμε το σκάκι στο πρόγραμμα των πρωινών δραστηριοτήτων μιας 

τάξης νηπιαγωγείου, 20 νηπίων και 4 προνηπίων, και να παρατηρήσουμε πως επηρεάζεται η συμπεριφορά των 

παιδιών κατά την ενασχόληση τους με το σκάκι (σεβασμός προς τον άλλον, τήρηση των κανόνων, πρόβλεψη 

κίνησης, η σκέψη μιας υπόθεσης ή μιας πιθανότητας). Έχοντας παρουσιάσει τα σημεία που αφορούν στον  

έλεγχο της γλώσσας, τη μάθηση του να ζούμε μαζί, τη μάθηση των κανόνων, την ανακάλυψη των αριθμών και 

των γεωμετρικών φορμών, την ανακάλυψη και την κατανόηση του χώρου και του χρόνου, την καλλιτεχνική 
έκφραση, διαπιστώνουμε ότι με το σκάκι, όλα αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν στο διαθεματικό πλαίσιο του 

νηπιαγωγείου. Θεωρούμε ότι σαν δραστηριότητα αξίζει να ξεπεράσει τα πλαίσια ενός προγράμματος και να 

ενταχτεί στο καθημερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

 Σκάκι, νήπια, μαθηματικά, κοινωνική αλληλεπίδραση 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το σκάκι είναι ιδιαίτερα γνωστό για τις παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές του αξίες, αλλά και 

και τον παιγνιώδη χαρακτήρα του. Με αυτή την έννοια αποτελεί ένα πραγματικό 

παιδαγωγικό εργαλείο στην υπηρεσία των δασκάλων, των εκπαιδευτικών και κάθε άλλου 

παρεμβαίνοντα απέναντι στα παιδιά. Για εμάς ήταν μια πρόκληση το γεγονός οτι το σκάκι 

είναι ένα παιχνίδι που βασίζεται στην πολυπλοκότητα των κανόνων του. Τα παιδαγωγικά 

οφέλη της ενασχόλησης των νηπίων με το σκάκι σχετίζονται με την οικοδόμηση της 

προσωπικότητας και στην ανάπτυξη βασικών δομών νοημοσύνης, όπως η παρατήρηση, η 

φαντασία, η δυνατότητα ανάλυσης, η μνήμη, η συμμετοχή, η προσοχή και ιδιαίτερα η λογική 

(L’initiation au Jeu d’Échecs à l’école maternelle, 2014). Αυτοί οι άξονες εμπεριέχουν 

επιμέρους δεξιότητες που οδηγούν σε συγκεκριμένες ικανότητες και στην ολιστική ανάπτυξη 

του παιδιού. Αυτοί είναι οι στόχοι σύμφωνα με τους οποίους αναπτύξαμε το πρόγραμμά μας. 

Να ελέγξουμε δηλαδή κατά πόσο αλλάζει η συμπεριφορά και η στάση των νηπίων μέσα από 

το παιχνίδι αυτό κάτα τη διάρκεια των πρωινών ελεύθερων δραστηριοτήτων. 

Η προετοιμασία για την διδακτική προσέγγιση του σκακιού στα πλαίσια του νηπιαγωγείου 

είχε αρχίσει περίπου πριν από δυό χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συλλογή υλικού, όσον 

αφορά στην νηπιακή ηλικία, ήταν δυσεύρετη και η βιβλιογραφία για την νηπιακή ηλικία 

ελάχιστη αλλά αξιόλογη. Βρήκαμε πολύ εύχρηστη και χρήσιμη την σειρά βιβλίων που έχει 

εκδόσει η Ένωση Σκακιστών Θεσσαλονίκης « Ο Ζατρίκης στο Σκακιστικό Δάσος», ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκμάθησης σκακιού για μεγάλα νήπια και παιδιά Α’ Δημοτικού, 

που έχει εκπονηθεί από το ίδρυμα Kasparov Chess Foundation Europe (Barsky V.  and 

Kasatkina V., 2014).  Υπάρχουν επίσης ενδιαφέροντα προγράμματα που υλοποιούνται στα 

γαλλικά νηπιαγωγεία, καθώς το σκάκι διδάσκεται ευρέως στα νηπιαγωγεία της Γαλλίας  

(Ecole L'Oiseau vert à Vogelgrun, 2014). Πολύ χρήσιμες ήταν και οι διδακτικές προτάσεις 
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που παρουσιάζονται και στην ελληνική βιβλιογραφία (Γιουβαντσιούδης, Μουσιάδου, 2007. 

Ντίρλης, Αθανασίου , 2014).  

 

ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

Μας απασχόλησε το ερώτημα που τίθεται συχνά: από ποιά ηλικία μπορεί κάποιος να παίξει 

σκάκι; Πόσοι εκπαιδευτές, καθηγητές, εργαζόμενοι σε συλλόγους ή ερασιτέχνες σκακιστές 

δεν το έχουν ήδη ακούσει από το στόμα ενός γονιού που επιθυμεί να βοηθήσει το παιδί του 

να ανακαλύψει αυτή τη δραστηριότητα; Το ερώτημα αυτό έχει τεθεί από τη δεκαετία του 70 

και σχετίζεται ιδιαίτερα με το έργο  του Jean Piaget, διάσημου ελβετού ψυχολόγου, βιολόγου 

και επιστημολόγου, στον οποίο η αναφορά είναι απαραίτητη όσον αφορά τη γνωστική 

ανάπτυξη του παιδιού. Στην πράξη, η διδασκαλία του σκακιού και των κανόνων που 

σχετίζονται με αυτό, μπορεί να γίνει από το νηπιαγωγείο, όπως συμβαίνει σήμερα σε πολλά 

σχολεία στην Γαλλία (L’initiation au Jeu d’Échecs à l’école maternelle, 2014). 

Σκάκι: ένα εργαλείο στην υπηρεσία της νοητικής ανάπτυξης από τη νηπιακή ηλικία. 

Το σκάκι, επιτρέπει στους μαθητές του νηπιαγωγείου να αναπτύξουν κάποιες νοητικές 

ικανότητες, αλλά και προσφέρει ορισμένες παιδαγωγικές αξίες στα πλαίσια του χαρακτήρα, 

αλλά και στην ανάπτυξη των κοινωνικών αξιών και των βασικών αρχών κοινωνικοποίησης. 

Σε νοητικό επίπεδο, το σκάκι ευνοεί την ανάπτυξη της μνήμης, την συγκέντρωση, τη λογική 

σκέψη, τη φαντασία και την δημιουργικότητα, την ανεξαρτησία και τη λήψη αποφάσεων, την 

δυνατότητα πρόβλεψης, την ατομική παρότρυνση, την υπομονή, τον έλεγχο του «εγώ».... πιο 

αναλυτικά, επιτρέπει την ανάπτυξη των παρακάτω βασικών ικανοτήτων (L’initiation au Jeu 

d’Échecs à l’école maternelle, 2014): 

Η μνήμη. 

Η οπτική μνήμη ενδυναμώνεται με την ενασχόληση με το σκάκι, όπου απαιτείται η 

απομνημόνευση της θέσης των κομματιών καθώς και των μετατοπίσεών τους. Από τη 

νηπιακή ηλικία, ένα παιδί που παίζει σκάκι συστηματικά θα απομνημονεύσει πιο εύκολα 

πληροφορίες σε πολλούς τομείς. 

Η προσοχή και η συγκέντρωση. 

Από την αρχή της παρτίδας, ο νεαρός παίκτης πρέπει να προσέχει τα κομμάτια του. Η 

απώλεια ενός κομματιού διδάσκει ποιές είναι οι επιπτώσεις στην περίπτωση που η 

συγκέντρωση είναι αδύναμη ή η αιτία απόσπασης της προσοχής είναι πολύ σημαντική. Ένα 

μικρό λάθος απροσεξίας μπορεί να επιφέρει την ήττα. Η σύνδεση μεταξύ προσοχής και 

ανάπτυξης του παιχνιδιού ενισχύεται ανάλογα με την ταύτιση του παιδιού με τα κομμάτια 

του. 

Η ικανότητα υπολογισμού. 

Η κατανόηση και χρήση της αξίας των κομματιών ευνοεί την ανάπτυξη της ικανότητας 

μαθηματικού υπολογισμού των παιδιών, από την μικρή τους ηλικία, όπως φαλινεται στις 

εικόνες 1 & 2 (Τσιότσιου Μ., 2015). Σε αυτό έρχονται να προστεθούν ο υπολογισμός των 

βαριάντων (ακολουθίες κινήσεων), και ο εντοπισμός σε οριοθετημένο χώρο. Πολλές έρευνες 

έχουν δείξει τα οφέλη του παιχνιδιού αυτού στις σχολικές επιδόσεις και ειδικότερα στις 

θετικές επιστήμες και τα μαθηματικά. 
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           Εικόνα 1. Μαθαίνοντας                             Εικόνα 2. Υπολογίζοντας 

           την αξία των κομματιών                            την συνολική αξία τους 

 

Η διαμόρφωση του χαρακτήρα 

Το σκάκι συμμετέχει στην οικοδόμιση και τον έλεγχο του χαρακτήρα ευνοώντας την 

ανάπτυξη της θέλησης για επιτυχία και επίτευξη ενός καθορισμένου στόχου. Ο έλεγχος του 

«εγώ», η λήψη αποφάσεων, η επιλογή ενός σχεδίου ή της επόμενης κίνησης μαθαίνουν στα 

παιδιά να σκέφτονται πριν να δράσουν. Επιπλέον, τους μαθαίνει ότι μερικές φορές μια 

απόφαση δεν μπορεί να ανακληθεί. 

Η ηθική και κοινωνική ανάπτυξη 

Το σκάκι μεταφέρει από τη μικρή ηλικία των παιδιών αξίες όπως ο σεβασμός προς τον άλλο. 

Ο σεβασμός προς τον άλλο, στο σκάκι, εντοπίζεται αρχικά στο γεγονός ότι «οι αντίπαλοι 

δίνουν τα χέρια στην αρχή του αγώνα.» όπως φαίνεται στην εικόνα 3 (Τσιότσιου Μ., 2015). 

Επίσης, κάθε παίκτης οφείλει να σέβεται τον αντίπαλό του παραμένοντας σιωπηλός και 

αποφεύγοντας να κάνει νοήματα όταν κάθεται. Όσο πιο συχνά τα παιδιά διδάσκονται αυτούς 

τους κανόνες τόσο πιο σύντομα μπορούν να τους αφομοιώσουν και να τους υιοθετήσουν, 

λόγος για τον οποίο είναι ουσιαστικό να αρχίζουν σκάκι από το νηπιαγωγείο. 

 

 

 

 

                             Εικόνα 3. Οι αντίπαλοι δίνουν τα χέρια. 

 

Ο σεβασμός στους κανόνες 

Όπως σε κάθε άθλημα υπάρχουν κανόνες, έτσι και τα μικρά παιδιά μαθαίνουν από τα πρώτα 

τους βήματα τους κανόνες του «σκακιστικού κόσμου». Μαθαίνοντας τις κινήσεις των 

κομματιών, χρειάζονται αρχικά μερικά μαθήματα, προτού τα παιδιά να μάθουν τους βασικούς 

κανόνες. Στη διάρκεια του αγώνα, τα παιδιά οφείλουν να σέβονται τους νέους κανόνες, πυο 

συχνά είναι πιο αυστηροί από τους κανόνες του σχολείου. 

Η εργασία σε ομάδες 

Η διδασκαλία του σκακιού είναι ομαδική, τα παιδιά μαθαίνουν να εργάζονται μαζί, να 

σκέφτονται την επίλυση ενός προβλήματος ή την ανάλυση μιας παρτίδας από κοινού, να 

ακούν τα άλλα παιδιά όταν εκφράζουν τη γνώμη τους. Μαθαίνουν επίσης να βρίσκουν μαζί 

καινούριες ιδέες και να τις αναπτύσσουν . 

Το σκάκι στο διαθεματικό πλαίσιο γνώσεων του νηπιαγωγείου, αξιοποιεί τον έλεγχο της 

γλώσσας, τη μάθηση του να ζούμε μαζί, τη μάθηση των κανόνων, την ανακάλυψη των 
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αριθμών και των γεωμετρικών φορμών, την ανακάλυψη και την κατανόηση του χώρου και 

του χρόνου, την καλλιτεχνική έκφραση. 

Η σκακιέρα ως προς την κατασκευή της αποτελεί ένα άριστο εργαλείο, από τη μια πλευρά, 

για την ανάπτυξη της ψυχοκινητικής ανάπτυξης του παιδιού (διαδρομές, συντονισμός, 

κινήσεις), και από την άλλη πλευρά, για την προσέγγιση της μέτρησης και της γεωμετρίας 

μέχρι την κατάκτηση του πίνακα διπλής εισόδου σύμφωνα με τα στοιχεία της σκακιέρας: τα 

γράμματα και τους αριθμούς. 

Οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες έχουν μια σημαντική θέση: κατασκευή των κομματιών με 

πηλό, ζωγραφική, μεταμφιέσεις, πιθανόν κατασκευή γιγάντιων κομματιών. Οι 

δραστηριότητες πλαισιώνονται με ρυθμό και μουσική, με τραγουδάκια και  παραμύθια. Το 

σώμα συμμετέχει ενεργά: Η φυσική δραστηριότητα και η κίνηση συμμετέχουν στην 

κατάκτηση των γνώσεων.   

 

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

Η διδακτική αυτή προσέγγιση υλοποιήθηκε για πρώτη φορά κατά το σχ. έτος 2014-2015, στα 

πλαίσια ενός προγράμματος Αγωγής Υγείας, σε ένα κλασικό τμήμα 20 νηπίων και 4 

προνηπίων. Είχε διάρκεια από τον Οκτώβριο έως τον Ιούνιο. Αφόρμησή μας ήταν η ιδέα οτι 

υπάρχει κάποιο άθλημα στο οποίο δεν έχει σημασία η σωματική διάπλαση ενός ανθρώπου 

(κοντύτερος από τον άλλο, λιγότερο δυνατός, μικρότερος στην ηλικία κλπ). Η παράμετρος 

αυτή κέντρισε το ενδιαφέρον όλων των νηπίων (κοριτσιών και αγοριών) καθώς πολλά από τα 

παιδιά αυτά δεν είχαν προηγούμενη επαφή με το σκάκι, όπως φαίνεται και από τις 

απαντήσεις τους κατά την συζήτηση. 

Αρχικά θέσαμε το ακόλουθο ερώτημα: «Υπάρχει κάποιο άθλημα στο οποίο μπορεί να νικήσει 

ο κοντύτερος τον ψηλότερο, ο λιγότερο δυνατός τον πιο δυνατό, ο νεότερος τον μεγαλύτερο, ένα 

παιδί έναν μεγάλο;» Τα περισσότερα παιδιά δεν γνώριζαν, κάποια απάντησαν : η ξιφασκία, το 

καράτε... 

Και η αφορμή στην τάξη μας: Ένα λιγομίλητο παιδί που έγινε το επίκεντρο της ομάδας καθώς 

ήταν το μόνο που γνώριζε για αυτό το άθλημα...  

Στη συνέχεια δείξαμε την ζωγραφιά του παιδιού, που προαναφέρθηκε, και ρωτήσαμε τι 

νομίζουν οτι δείχνει. Οι απαντήσεις: πιάνο, σούπερ ήρωες, οικογένεια, πρίγκηπες, 

βασιλιάδες, πολεμιστές, στρατός, μια σκακιέρα! Το ενδιαφέρον για το σκάκι μόλις είχε 

αρχίσει...! 

Στις πρώτες 5 δραστηριότητες ουσιαστικά στοχεύουμε στην εξοικείωση των παιδιών με τη 

σκακιέρα, τα πιόνια και τα κομμάτια, τη θέση τους και την αξία τους. 

1η δραστηριότητα: Παραμύθι με τίτλο «Η μάχη που τελικά δεν έγινε», (Γλώσσα, Μελέτη 

Περιβάλλοντος, Ελεύθερη έκφραση και δημιουργία 

Στην 1
η
 δραστηριότητα, η μάχη που εκτυλίσσεται στο παραμύθι που ακολουθεί (Raymond 

Y., 2015), κάνει αναγωγή στο περιβάλλον της σκακιέρας και καταλήγει σε ένα ειρηνικό 

μύνημα. Ενδεικτικά παραθέτουμε κάποια τμήματα του κειμένου του παραμυθιού όπου 

φαίνονται τα στοιχεία που κάνουν αναγωγή στη σκακιέρα και το περιβάλλον της. 

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς πολύ γέρος και πολύ σοφός που ζούσε σε μια χώρα 

πολύ παράξενη. Αυτή η χώρα δεν ήταν σαν τη δικιά μας γιατί εκεί ήταν όλα άσπρα. Ο βασιλιάς 

που και αυτός ήταν όλος άσπρος, κατοικούσε σε ένα τεράστιο ολόλευκο κάστρο.  
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Αυτό το ολόλευκο κάστρο προστατευόταν από δύο γερούς ολόασπρους πύργους. Ακριβώς δίπλα 

από αυτούς τους δύο άσπρους πύργους βρίσκονταν στάβλοι που μέσα έμεναν ολόασπρα άλογα 

με τους ολόλευκους αναβάτες τους. Και ακριβώς δίπλα από τους στάβλους με τα ολόασπρα 

άλογα ζούσαν κάποιοι αστείοι λευκοί άνθρωποι που είχαν μια πολύ παράξενη συμπεριφορά: γι’ 

αυτό και ο βασιλιάς τους αποκαλούσε τρελούτσικους.  

Τέλος, στο κέντρο του λευκού κάστρου, βρίσκονταν τα διαμερίσματα του λευκού βασιλιά και 

αυτά της βασίλισσας που και εκείνη ήταν όλη λευκή! Και μπροστά από το λευκό κάστρο ήταν 

παραταγμένοι λευκοί στρατιώτες. Βρίσκονταν εκεί για να προστατεύουν το λευκό κάστρο και το 

λευκό βασιλιά... 

Στην αρχή του παραμυθιού είναι εμφανής η παρουσίαση του ενός από τα δύο κυρίαρχα 

χρώματα (λευκό), αλλά και στοιχεία των ιδιοτήτων των λευκών πιονιών και των άλλων 

λευκών κομματιών. 

(... ..). - Μα, επιτέλους! Φώναξε δυνατά ο βασιλιάς που συνήθως δεν φώναζε ποτέ, θα μου 

πείτε τελικά τι είδατε? 

- Ε, λοιπόν, είπαν πάλι μαζί οι δύο λευκοί ιππότες, είδαμε, στην άλλη άκρη του βασιλίου, 

ένα κάστρο, ναι... ναι... ένα ίδιο κάστρο με το δικό μας, που όμως είναι... όλο μαύρο! 

Παρουσίαση του αντίπαλου μαύρου στρατόπεδου. 

(.. ..). - Άρχοντα, βροντοφώναξε ο μαύρος βασιλιάς με μια απαίσια φωνή, το λευκό σου βασίλιο 

μου αρέσει και θέλω να το κατακτήσω! 

Ο μαύρος βασιλιάς πρόσθεσε επίσης με θυμωμένη φωνή: 

- Από αύριο, θα έχουμε πόλεμο! ... και θα δούμε τότε ποιός από τους δυό στρατούς θα 

είναι ο πιό δυνατός! 

Δίνεται ο στόχος του παιχνιδιού. 

 

(... ..). Ετσι λοιπόν το επόμενο πρωινό, ο λευκός βασιλιάς έφτασε μέχρι την άλλη άκρη του 

βασιλίου του για να επισκευτεί τον μαύρο βασιλιά... 

- Μαύρε βασιλιά, είπε ο λευκός βασιλιάς με σταθερή και αποφασιστική φωνή, 

απεχθάνομαι τον πόλεμο και αρνούμαι να πολεμήσει ο στρατός μου ενάντια στον δικό σου. 

Παρόλα αυτά δεν σου αρνούμαι την μάχη!  

(... ...) - Ακουσε καλά μαύρε βασιλιά αυτό που σου προτείνω: θα πολεμήσουμε με ένα παιχνίδι. 

Το πεδίο της μάχης μας θα είναι ένα επίπεδο με τετράγωνα που θα έχει τόσα μαύρα τετράγωνα 

όσα και τα λευκά τετράγωνα. Θα το πούμε σκακιέρα.  Στη μια πλευρά της σκακιέρας, ξύλινα 

μαύρα κομμάτια θα αντιπροσωπεύουν τους στρατιώτες σου και το κάστρο με τους πύργους σου, 

τους ιππότες με τα άλογα, τους τρελούτσικους αξιωματικούς, τη γυναίκα σου τη μαύρη 

βασίλισσα και εσένα τον ίδιο. Από την άλλη πλευρά της σκακιέρας, θα υπάρχουν ξύλινα λευκά 

κομμάτια που θα αντιπροσωπεύουν τους στρατιώτες μου, τους ιππότες μου με τα άλογά τους, 

τους τρελούτσικους αξιωματικούς μου, τη γυναίκα μου τη λευκή βασίλισσα και εμένα τον 

ίδιο.Και αφού βρίσκομαι σε αυτό το βασίλειο πριν από εσένα, θα παίξω πρώτος. Θα παίξουμε 

πολλές παρτίδες και όποιος νικήσει θα είναι και ο νικητής στον πόλεμο. 

Δίνεται μια ειρηνική, στην ουσία, λύση για τους δύο λαούς. Η μάχη θα γίνει σε μια σκακιέρα, 

η οποία περιγράφεται με μεγάλη λεπτομέρεια στο τέλος του παραμυθιού. 

2η δραστηριότητα: Θέση των κομματιών (Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος) 

Στην 2
η
 δραστηριότητα προσπαθήσαμε μέσα από την ανάπτυξη δραστηριοτήτων με τη χρήση 

και της τέχνης να κατανοήσουν τα παιδιά την τετραγωνισμένη μορφή της σκακιέρας και την 
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εναλλαγή των άσπρων – μαύρων τετραγώνων μέσα από τα έργα των Μόντριαν και Καντίνσκι 

(Ecole L'Oiseau vert à Vogelgrun, 2014). Να δουν επίσης τη θέση των κομματιών, λευκών 

και μαύρων (παραμύθι Έλμερ, ο παρδαλός ελέφαντας), και να έχουν μια αρχική γνώση για τις 

ιδιαιτερότητές τους. Σε αυτό βοήθησαν οι συχνές αναφορές στο παραμύθι.  

Οι στόχοι μας ήταν:  

Να μάθουν τα διαφορετικά κομμάτια του σκακιού. 

Να γνωρίσουν την αρχική τους θέση. 

Να αντιληφθούν τη διαφοροποίηση των θέσεων βασιλιά και βασίλισσας σε σχέση με το 

χρώμα. 

Να αντιληφθούν τις κάθετες, οριζόντιες και διαγώνιες γραμμές της σκακιέρας. 

Να γνωρίσουν τα γραφικά σύμβολα κάθε κομματιού. 

Να εκφραστούν με συγκεκριμένες φράσεις, να επιχειρηματολογήσουν. 

Σε μια πρώτη φάση ασχοληθήκαμε με την τοποθέτηση των κομματιών στην κάθετη σκακιέρα 

και σε δεύτερη φάση τοποθετήσαμε τα κομμάτια στην οριζόντια σκακιέρα. Δώσαμε ιδιαίτερη 

προσοχή στο τετράγωνο Α1 (Το Α1 τετράγωνο είναι μαύρο και εκεί τοποθετούνται τα λευκά) 

και στην τοποθέτηση του βασιλιά και της βασίλισσας. 

Στο στάδιο αυτό εισάγουμε τα πρώτα μας παιχνίδια. Το παιχνίδι του ταχυδρόμου διευκολύνει 

την κατανόηση της σκακιστικής γραφής, δίνοντας έμφαση στη σειρά: πρώτα το γράμμα, μετά 

ο αριθμός. Επίσης με άλλα παιχνίδια, κατασκευασμένα απο εμάς και τα παιδιά, δημιουργούμε 

τη δική μας σκακιέρα, γινόμαστε πιόνια (μιμούμαστε την κίνησή τους), αναζητούμε τον 

θησαυρό (θέση των κομματιών-πίνακας διπλής εισόδου), μαθαίνουμε την αξία των 

κομματιών. 

3η δραστηριότητα: Το πιόνι (Γλώσσα,Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος). 

Στην 3
η
 δραστηριότητα τα νήπια εξοικειώνονται με το πιόνι και τους κανόνες του.  

Οι στόχοι μας ήταν:  

Να μάθουν τη μετακίνηση του πιονιού. 

Να μάθουν πότε και πως αιχμαλωτίζει. 

Να μάθουν την αξία του. 

Να περάσουν από την κάθετη στην οριζόντια σκακιέρα. 

Να χρησιμοποιήσουν σκακιστική ορολογία, να επιχειρηματολογήσουν, να επιβεβαιώσουν. 

Να αναλύσουν το χώρο και να χρησιμοποιήσουν τοπολογική ορολογία. 

Να κοινωνικοποιηθούν. 

Φάση 1: σκακιέρα τοίχου , κίνηση των πιονιών 

Φάση 2: οριζόντια σκακιέρα, τα παιδιά εξασκούνται στη κίνηση των πιονιών σε διαφορετικές 

θέσεις. 

Δίνουμε έμφαση στο οτι δίνουμε τα χέρια πριν και μετά την παρτίδα και ότι σεβόμαστε τον 

αντίπαλό μας. 

4η δραστηριότητα: Παρτίδα με πιόνια μόνο (Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος). 
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Στην 4
η
 δραστηριότητα τα νήπια χρησιμοποιούν το πιόνι με λειτουργικό τρόπο. Αντίστοιχα 

συμβαίνει και στην 5
η
 δραστηριότητα με τη λειτουργία του βασιλιά. Οργανώνουμε 

δραστηριότητες με παρτίδες με πιόνια. Συμμετέχουν μέχρι 10 νήπια (4-5 σκακιέρες), ώστε η 

νηπιαγωγός να μπορεί να δίνει εντολές και να παρακολουθεί την εξέλιξη της παρτίδας (πρώτα 

παίζουν τα λευκά, μετά τα μαύρα, τα λευκά, κ.ο.κ.). Δίνεται προσοχή στις ειδικές κινήσεις 

του πιονιού όπως είναι η κίνηση en passant και  η προαγωγή (Μογκρίντιεν Ρ., Μακλίοντ Γ., 

2006, Σάμερσκειλ Κ., 2010). Την δραστηριότητα κερδίζει όποιος βάλει πιόνι του στο 

αντίπαλο στρατόπεδο ή, σε αντίθετη περίπτωση, όποιος συγκεντρώσει περισσότερους 

πόντους. 

5η δραστηριότητα: Ο βασιλιάς (Γλώσσα,Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος). 

Οργανώνονται δραστηριότητες με παρτίδες όπου συμμετέχει και ο βασιλιάς. Υπενθύμιση στο 

παραμύθι, είναι γέρος και γι’αυτό προχωράει μόνο ένα βήμα. Τα παιδιά μαθαίνουν την 

κίνησή του, ποιά τετράγωνα ελέγχει, πως αιχμαλωτίζει, την αξία του στο παιχνίδι, τη 

σημασία του ματ (ρουα ματ) (σαχ : απειλώ, πατ : ισοπαλία) 

Κάθετη σκακιέρα: τετράγωνα που ελέγχει ο βασιλιάς 

Οριζόντια: παρτίδα ελεγχόμενη από το δάσκαλο 

Οι επόμενες δραστηριότητες... 

(Γλώσσα,Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Ελεύθερη έκφραση και δημιουργία,  

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής). 

Αφού μπήκε η βάση των λειτουργιών της σκακιέρας, των πιονιών και του βασιλιά, τα παιδιά 

είχαν πιο γρήγορη εξοικείωση με τα υπόλοιπα κομμάτια. Κίνητρό τους: Να παίξουν μια 

ολοκληρωμένη παρτίδα! 

Μαθαίνουμε την κίνηση του Αξιωματικού, του Πύργου, του Ίππου, την αξία της Βασίλισσας. 

Με σκοπό να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα αυτό στο τέλος της χρονιάς εικονογραφήσαμε το 

παραμύθι (το οποίο προβλήθηκε με βιντεοπροβολέα στην καλοκαιρινή γιορτή λήξης) και 

προετοιμάσαμε μια παρτίδα του 1620 του Greco Gioacchino, ελληνικής καταγωγής (Ντίρλης 

Ν., Αθανασίου Μ., 2014), στον υπολογιστή, με συμμετοχή όλης της τάξης. Κατασκευάσαμε 

μαζί με τα παιδιά μια σκακιέρα διαστάσεων 3*3 μ. και παρουσιάσαμε την παρτίδα αυτή στην 

καλοκαιρινή γιορτή λήξης.  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Στην αξιολόγηση τονίζονται πέρα από τα οφέλη στη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών, τα 

οφέλη στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και της συμπεριφοράς τους, στον σεβασμό στους 

κανόνες ενός παιχνιδιού και στην ηθική και κοινωνική τους ανάπτυξη.  

Από τις πρώτες δραστηριότητες, τα παιχνίδια και το παραμύθι τα παιδιά έδειξαν το 

ενδιαφέρον τους για το σκάκι. Όταν παραλάβαμε και τις σκακιέρες, το σκάκι έγινε το πρωινό 

αγαπημένο παιχνίδι των παιδιών. Μπορούμε να πούμε οτι παρατηρήσαμε μια σαφή αλλαγή 

στη στάση τους: τα παιδιά τήρησαν τον κανόνα του σεβασμού στον αντίπαλο και τον 

υπενθύμιζαν στους φίλους όταν τον ξεχνούσαν (δεν φωνάζουμε όταν παίζουμε, περιμένουμε 

τη σειρά μας, δεν πετάμε τα κομμάτια, ακολουθούμε τους κανόνες του παιχνιδιού, δεν 

βάζουμε τα χέρια μέσα στην σκακιέρα αλλά μόνο όταν πρόκειται να κάνουμε την κίνηση). 

Επίσης, στα τελικά ιχνογραφήματα (εικονογράφηση του παραμυθιού) είδαμε ότι η εικόνα που 

είχαν για το σκάκι (σκακιέρα, κομμάτια) ήταν σαφέστερη. 
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                          Εικόνα 4. Μια παρτίδα στην πρωινή ελεύθερη ώρα. 

Η πιο όμορφη εικόνα της ημέρας ήταν να βλέπουμε τα νήπια να ζητούν να παίξουν αμέσως 

μόλις έρχονταν στο νηπιαγωγείο, να σκέφτονται τις κινήσεις, να συνδυάζουν, να προβλέπουν 

και κυρίως να συνομιλούν με τον φίλο τους, όπως δείχνει η εικόνα 4 (Τσιότσιου Μ., 2015). 

Ωστόσο δεν προσκολήθηκαν σε αυτό αλλά ασχολούνταν με το ίδιο ενδιαφέρον και στις 

υπόλοιπες γωνιές. Στη βάση αυτής της εκτίμησης πιστεύουμε οτι είναι μια δραστηριότητα 

που αξίζει να ξεπεράσει τα πλαίσια ενός προγράμματος και να ενταχθεί στο καθημερινό 

πρόγραμμα του νηπιαγωγείου. 
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ΤΑ ΚΑΠΕΛΑ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ DE BONO, ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΤΟΥ 

ΑΙΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Αναστασία Παπαδοπούλου 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα εργασία γίνεται η περιγραφή του προγράμματος που εφαρμόστηκε σε παιδιά δευτέρας τάξης 

Δημοτικού Σχολείου. Σκοπός του προγράμματος ήταν να κατανοήσουν τα παιδιά την τεχνική των 6 καπέλων 
σκέψης του De Bono συνδέοντας τα καπέλα με τους μύθους του Αισώπου (6 ζώα) και τους ρόλους στις ομάδες 

εργασίας, 6 ζώα- 6 καπέλα-6 ρόλοι παιδιών στην ομάδα. Το δημιουργικό στην πρότασή μας είναι η σύνδεση της 

εργασίας σε ομάδες με τις σχέσεις των ζώων στους μύθους του Αισώπου. Πώς και γιατί η ιεραρχία, οι 

ικανότητες, τα χαρακτηριστικά, η συμπεριφορά των ζώων σχετίζονται με τους αντίστοιχους ρόλους στις ομάδες 

εργασίας μέσα στην τάξη στα πλαίσια της ομαδοσυνεργατικής  μεθόδου διδασκαλίας. Κατά την υλοποίηση του 

προγράμματος έγινε δημιουργική χρήση των ΤΠΕ και τα παιδιά ανέπτυξαν τη δημιουργική και την κριτική τους 

σκέψη. Το πρόγραμμα συνέβαλε στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και της κοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

 6 καπέλα της σκέψης, De Bono, ομάδες εργασίας, μύθοι του Αισώπου, κριτική σκέψη, δημιουργική σκέψη, 

ενσυναίσθηση 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η δημιουργικότητα στην εκπαίδευση και η καλλιέργεια των οριζόντιων ικανοτήτων της 

δημιουργικής και κριτικής σκέψης αποτελούν θέματα συζήτησης και έρευνας πολλών 

μελετητών και επιστημόνων της Παιδαγωγικής και όχι μόνο. Η τεχνική των έξι καπέλων της 

σκέψης του de Bono είναι μία από τις τεχνικές για την ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης 

που θα συναντήσει κάποιος ανατρέχοντας στη σχετική βιβλιογραφία (Ξανθάκου,1998). 

Για εμάς τους Έλληνες ο Αίσωπος και οι μύθοι του αποτελούν από τα παιδικά μας χρόνια ως 

τα βαθιά γεράματα, για διαφορετικούς λόγους σε κάθε ηλικία, ανάγνωσμα ανεπανάληπτης 

αξίας κυρίως λόγω του χιουμοριστικού τους περιεχομένου. Ο Αίσωπος μεταφέρει την 

ιεράρχηση και το δίκαιο που υπάρχουν στο βασίλειο των ζώων (Βουγιούκας, 2003) και με 

τους ήρωες του, τα ζώα, δημιούργησε ένα πλήθος από διδακτικούς μύθους, με μια τυπολογία 

χαρακτήρων, που βρίσκουν εφαρμογή σε κάθε πτυχή της καθημερινής μας ζωής. Γι’ αυτό 

είναι τόσο αγαπητοί και χιλιοδιαβασμένοι από ανθρώπους σε όλον τον κόσμο. Μπορούμε να 

ισχυριστούμε μάλιστα ότι κατά αυτήν την έννοια ο Αίσωπος προηγήθηκε του de Bono. 

Πρόκληση αποτέλεσε λοιπόν για εμάς στα πλαίσια της δημιουργικότητας να συνδέσουμε την 

τυπολογία των έξι καπέλων της σκέψης με έξι ζώα από τους μύθους του Αισώπου και με τους 

ρόλους στις ομάδες εργασίας που εφαρμόζουμε στη σχολική τάξη. 

Στην παρούσα εργασία θα περιγράψουμε το πρόγραμμα που εφαρμόσαμε σε παιδιά 

Δημοτικού. Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη: α) την περιγραφή του μεθοδολογικού 

πλαισίου του προγράμματος και β) την περιγραφή του προγράμματος (σκοπός, στόχοι, 

θεωρίες μάθησης, δραστηριότητες, αξιολόγηση). 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στις ώρες της Ευέλικτης Ζώνης με παιδιά της δευτέρας τάξης  σε 

σχολείο της Δράμας με θέμα «Από τον Αίσωπο… στον de Bono». Η παρακολούθηση 

μαθημάτων και η συμμετοχή μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης με τον τίτλο 

«Μαθαίνοντας με τα έξι καπέλα της σκέψης», με φορέα διοργάνωσης τη Διεύθυνση 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας (2012-2013) υπήρξε πηγή ενημέρωσης, αλλά και η 

αιτία εφαρμογής της θεωρίας του de Bono στη σχολική τάξη (http://elearning.didedra.gr). 

Κρίνουμε σκόπιμο να αναφέρουμε για τους μύθους του Αισώπου ότι έχουν διδαχθεί και 

διδάσκονται ως κείμενα σήμερα της Γλώσσας (παλιά, Αναγνωστικά) στο ελληνικό σχολείο 

σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης. Τα κριτήρια επιλογής αρχικά τουλάχιστον, ήταν 

κυρίως ηθικά και κατά δεύτερο λόγο ψυχαγωγικά (Βουγιούκας, 2003). Έχουν γλωσσική αξία 

καθώς είναι σύντομοι και λιτοί, όταν είναι στη δημοτική και στο πρωτότυπο προσφέρονται 

ως εισαγωγική διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής.  

Αμφιλεγόμενο σημείο είναι «η ανθρωπομορφική παραμόρφωση των ζώων…και ιδίως η 

αυθαίρετη μεταχείριση των βιολογικών χαρακτηριστικών τους, για να στηριχτεί μια 

χαρακτηρολογία του ανθρώπου» (όπ.π.,σ.21). Άλλο ένα σημείο στο οποίο θα σταθούμε είναι 

ότι κάθε μύθος καταλήγει σ’ ένα επιμύθιο, το δίδαγμα. Τα επιμύθια περιορίζουν την αξία των 

μύθων σε μια συμβατική ηθική, χάνουν το στόχο τους ή περισσεύουν (όπ.π.). Στο πρόγραμμα 

που σχεδιάσαμε επιλέξαμε τα παιδιά να βγάλουν το συμπέρασμα των μύθων, καθώς αυτό 

βοήθησε τη σύνδεση των χαρακτήρων των ζώων με τα καπέλα της σκέψης. Άλλωστε οι 

έννοιες δίκαιο, καλοσύνη, επιμονή, προσφορά, αλληλοβοήθεια έχουν διαχρονική αξία. 

Το μεθοδολογικό πλαίσιο των δραστηριοτήτων στηρίχθηκε στη ομαδοσυνεργατική μέθοδο με 

βασικό προσανατολισμό την τεχνική των «Έξι σκεπτόμενων καπέλων» του Edward de Bono, 

ως μία μέθοδο που προάγει την δημιουργική-κριτική σκέψη των παιδιών ιδιαίτερα σε ότι 

αφορά τον τρόπο επίλυσης ενός προβλήματος. Ο de Bono θεωρείται παγκόσμια μια δύναμη 

στο πεδίο της δημιουργικής σκέψης και της διδασκαλίας της σκέψης ως δεξιότητας 

(Wikipedia) και η τεχνική του χρησιμοποιείται στη διοίκηση επιχειρήσεων, σε κοινωνικές 

υπηρεσίες και στην εκπαίδευση. 

Η Ξανθάκου (1998) αναφέρει μια σειρά από τεχνικές για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας 

του μαθητή: α) Τεχνική του καταιγισμού ιδεών, β) Το δημιουργικής επίλυσης πρόβλημα, γ) Η 

συνεκτική, δ) Ο κατάλογος των δημιουργικών ερωτήσεων, ε) Η μορφολογική ανάλυση στ) Ο 

κατάλογος ιδιοτήτων και η χαρτογράφηση μιας ιδέας και ζ) Τα έξι σκεπτόμενα καπέλα του de 

Bono. 

Ο de Bono (1985) παρουσίασε την τεχνική των έξι σκεπτόμενων καπέλων ως ένα εργαλείο 

δημιουργικής (παράπλευρης/πλευρικής) σκέψης στις αρχές του 1980. Τα έξι χρωματιστά 

καπέλα αντιπροσωπεύουν έξι διαφορετικές και συμπληρωματικές διαστάσεις της ανθρώπινης 

σκέψης που αποτελούν βασικές κατευθύνσεις και όχι προκατασκευασμένα σχήματα ή έτοιμες 

λύσεις και θέτονται σε εφαρμογή κατά τη διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος. Τα έξι 

σκεπτόμενα καπέλα είναι: α) Λευκό καπέλο – πληροφορίες, δεδομένα, β) Κόκκινο καπέλο 

συναισθήματα, διαισθήσεις, γ) Μαύρο καπέλο – σκεπτικισμός, μειονεκτήματα, δ) Κίτρινο 

καπέλο – αισιοδοξία, πλεονεκτήματα, ε) Πράσινο καπέλο – δημιουργικότητα, νέες ιδέες, στ) 

Μπλε καπέλο – οργάνωση, συντονισμός, προγραμματισμός. 

Η τεχνική αποσκοπεί: α) στην ενθάρρυνση της δημιουργικής, παράπλευρης σκέψης β) στην 

ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος, γ) στην κατάθεση πολλών απόψεων στο τραπέζι 

του διαλόγου, δ) στη δημιουργική συμβολή όλων των συμμετεχόντων ανεξάρτητα από την 

http://elearning.didedra.gr/
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προσωπική τους θέση, ε) στο διαχωρισμό του «εγώ» από τη συνολική «απόδοση» των 

συμμετεχόντων. 

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στη συνεργατική μάθηση, γιατί επιτρέπει στους συμμετέχοντες να 

εκφράσουν χωρίς ρίσκο την άποψη τους καθώς δεν χαρακτηρίζουν αυτόν που τη διατυπώνει 

αλλά το ρόλο - καπέλο που φοράει και κατά συνέπεια την κατεύθυνση της σκέψης του τη 

δεδομένη χρονική στιγμή (Αποστολάκης κ.ά., 2009). Η εργασία σε ομάδες καλλιεργεί την 

κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα και τη συναισθηματική εξέλιξη.  

Επίσης η χρήση της τεχνικής δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να 

συνειδητοποιήσουν ότι υπάρχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις, να εφαρμόσουν μια 

παραγωγική συζήτηση, να αντιμετωπίσουν το θέμα που τους απασχολεί σφαιρικά και να 

αναζητήσουν δημιουργικές και εφαρμόσιμες λύσεις (Λαμπροπούλου κ.ά., 2008). 

Τι είναι όμως δημιουργικότητα, δημιουργική και παράπλευρη σκέψη; Η δημιουργικότητα είναι 

μία σύνθετη ικανότητα που οδηγεί σε ιδέες και λύσεις που είναι καινοτόμες, μοναδικές, 

εναλλακτικές, ποικίλες, ανοικτές σε νέες εμπειρίες και οπτικές, περιλαμβάνοντας πολλαπλούς 

συνδυασμούς πάνω σε ένα θέμα (Eisner, 2002). Η δημιουργικότητα είναι ένας όρος με 

πολλές έννοιες: εκλαμβάνεται ως επίτευγμα, ικανότητα ή συμπεριφορά. Για τον Edward de 

Bono (Malouchos, 2002) δεν είναι μια ικανότητα των λίγων, αλλά μπορεί να διδαχθεί σε 

οποιονδήποτε με άμεσα πρακτικά αποτελέσματα. Σήμερα η δημιουργικότητα έχει την ίδια 

σημασία με την πληροφορία και τις πηγές ενέργειας (Papadopoulos, 2015).  

Η δημιουργική σκέψη έχει να κάνει με τη σκέψη «έξω από το κουτί», δεν έχει όρια και 

εμπόδια (Gentile, 2013, Nosari, 2010). Πρόκειται για τον ιδιαίτερο τρόπο σκέψης που οδηγεί 

στην παραγωγή προϊόντων ή στην επίλυση προβλήματος με εναλλακτικές, πρωτότυπες και 

καινοτόμες λύσεις (Gentile, 2011). Η  δημιουργική αίσθηση (Creative Intuition) πρέπει να 

εκλαμβάνεται ως μια διαφορετική όψη της πραγματικότητας, την οποία δεν μπορεί ο καθένας 

να τη δει σε συνήθεις καταστάσεις και σχετίζεται με πράξη, γνώση ή αίσθηση μέσω μη  

λογικών διεργασιών (Papadopoulos, 2015). Το ζητούμενο βέβαια είναι ο τρόπος με τον οποίο 

μπορεί κάποιος να συνδυάσει τις αποφάσεις παίρνονται με βάση τη διαίσθηση με τη λογική 

εξήγηση. 

Η παράπλευρη σκέψη (Lateral Thinking) είναι μια μέθοδος επίλυσης προβλημάτων με λύσεις 

που δεν είναι  εμφανείς από την αρχή χρησιμοποιώντας κάποιος τη φαντασία και τη 

διαίσθηση. Ο όρος επινοήθηκε το 1967 από τον Edward de Bono και έχει να κάνει με την 

αλλαγή τρόπου σκέψης και συμπεριφορών (De Bono, 1967) και ακολουθεί τη λογική της 

δημιουργικής αίσθησης (Gentile, 2013).  

Ειδικότερα στο πεδίο της τυπικής εκπαίδευσης και ιδιαίτερα της Πρωτοβάθμιας, η 

καλλιέργεια μόνο της κριτικής σκέψης ή της δημιουργικότητας, δεν αρκεί για την ολόπλευρη 

ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών και για την κατάλληλη προετοιμασία τους, 

προκειμένου να γίνουν ισορροπημένοι ενεργοί πολίτες της κοινωνίας. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για την ανάπτυξη των παραπάνω τύπων νοημοσύνης είναι η καλλιέργεια της 

ενσυναίσθησης, η οποία αποτελεί τον διαμορφωτή της σκέψης. Όπως άλλωστε αναφέρει η 

Πολέμη, «η συναισθηματική κινητοποίηση συμβάλλει στη μάθηση, διευρύνοντας το πεδίο, 

πάνω στο οποίο στηρίζονται οι νέες γνώσεις. Αυτή καθαυτή η ευχαρίστηση, το συγκινησιακό 

άνοιγμα και η χαρά «ανοίγουν» τη διεργασία μάθησης…» (Πολέμη – Τοδούλου, 2003, σ. 

190). Οι μαθητές αλλάζοντας καπέλα, μπαίνουν στη θέση κάποιου άλλου καλλιεργώντας με 

τον τρόπο αυτό την ενσυναίσθηση, η ανάπτυξη της οποίας ενθαρρύνει τη συνεργασία και τη 

θετική κοινωνική αλληλεπίδραση (Papadopoulos, 2015). 

Στη διδακτική μας προσέγγιση ο δάσκαλος λειτουργεί ως εμψυχωτής. Αυτό κάνει τους 

μαθητές ανεξάρτητους, υπεύθυνους και όσο γίνεται περισσότερο αυτόνομους. 



 

 

 
10ο  Συνέδριο ΟΜΕΡ – ΔΠΘ. Εκπαιδεύοντας πολίτες για ένα αειφόρο μέλλον: Ο ρόλος της προσχολικής και 

πρώτης σχολικής εκπαίδευσης 

 
 

 

135 

 

 

 

Εικόνα 1: Τα 6 καπέλα της σκέψης 

 

 

 

Εικόνα 2: Ο τρόπος σκέψης του κάθε καπέλου  

 

Θα πρέπει να αναφέρουμε ωστόσο την κριτική που ασκείται σε ορισμένες πλευρές της 

θεωρίας του de Bono, όπως ότι εξισώνει την ανάλυση της διαμάχης με την εξάλειψή της 

(Rahim, όπως αναφέρεται στο Papadopoulos, 2015, σ.18) και ότι η προσέγγιση δε βασίζεται 

σε σοβαρή ψυχολογική θεωρία (Sternberg, όπ.π.). 

 Σκοπός και στόχοι των δραστηριοτήτων 

Σκοπός: να εφαρμόσουν τα παιδιά την τεχνική των 6 καπέλων σκέψης  συνδέοντας τα καπέλα 

με τους μύθους του Αισώπου (6 ζώα) και τους ρόλους στις ομάδες εργασίας. 

Στόχοι: 

α) να έρθουν οι μαθητές/τριες σε επαφή με τους μύθους του Αισώπου και την αλληγορική 

τους διάσταση 

μπλε 

 
πράσινο κόκκινο 

μαύρο άσπρο κίτρινο 
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β) να αναγνωρίσουν ηθικές έννοιες (επιμονή, δίκαιο, αυτογνωσία κ.ά.) και την κοινωνική 

τους διάσταση 

γ) να εκφραστούν δημιουργικά μέσω του θεατρικού παιχνιδιού και της λογοτεχνικής 

έκφρασης 

δ) να δημιουργήσουν μια τυπολογία σκέψης (6 καπέλα) με αφορμή τα χαρακτηριστικά των 

ζώων 

ε) να εφαρμόσουν τις απόψεις τους για τις σχέσεις των ζώων στις δικές τους ομάδες εργασίας 

Στο πρόγραμμα εφαρμόσαμε τη διαθεματική προσέγγιση στα παρακάτω γνωστικά 

αντικείμενα: Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Η/Υ, Αισθητική Αγωγή 

(Θεατρικό παιχνίδι, Μουσική). 

Θεωρίες Μάθησης 

Η σχεδίαση του προγράμματος βασίστηκε σε θεωρίες μάθησης με τις οποίες συνδέονται τα 

έξι καπέλα της σκέψης. Σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις αρχές του κοινωνικού εποικοδομισμού 

(Vygotski,1978), στο πλαίσιο των κοινωνιοπολιτισμικών θεωρήσεων για τη μάθηση. Η 

μάθηση, σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, σχετίζεται με συγκεκριμένα πολιτισμικά πλαίσια 

(γλώσσα, στερεότυπα, αντιλήψεις) και δημιουργείται από την αλληλεπίδραση του μαθητή με 

άλλα άτομα (συμμαθητές, δάσκαλος), μέσω της υλοποίησης κοινών δραστηριοτήτων. Οι  

κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες στηρίζονται στη ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης, ως ένα 

σύνολο γνώσεων που ο μαθητής αποκτά με τη βοήθεια του περιβάλλοντος. Ακόμη έχει 

στοιχεία του γνωστικού εποικοδομισμού του Piaget (Κολιάδης,1997), αφού ο μαθητής 

κατασκευάζει τη γνώση ενεργητικά, με τον δικό του τρόπο, όταν αλληλεπιδρά με ένα 

περιβάλλον πλούσιο σε ποικίλα εξωτερικά ερεθίσματα και της ανακαλυπτικής μάθησης του 

Bruner, αφού ο μαθητής ανακαλύπτει γεγονότα και σχέσεις χρησιμοποιώντας την 

προηγούμενη εμπειρία και γνώση (Bruner, 1967). Με την τεχνική του De Bono οι μαθητές 

διαχειρίζονται μια προβληματική κατάσταση και προσπαθούν να βρουν μια λύση. 

Πορεία ανάπτυξης των δραστηριοτήτων 

Αναφορικά με την πορεία υλοποίησης του προγράμματος αρχικά μέσα από συζητήσεις και 

ερωτήσεις, προσδιορίσαμε το μέγεθος του ενδιαφέροντος των παιδιών για το υπό 

διαπραγμάτευση θέμα, τις απόψεις, τις ανάγκες τους. 

Ζητήθηκε λοιπόν από τα παιδιά να φέρουν  βιβλία με μύθους του Αισώπου που είχαν στο 

σπίτι. Διάβασαν τους συγκεκριμένους μύθους, τους παρακολούθησαν σε dvd, μέσω του RAM 

KID και τους αναδιηγήθηκαν καταγράφοντας τους σε ψηφιακό κασετόφωνο. Διατύπωσαν τα 

συμπεράσματα στους μύθους (επιμύθιο) και ασχοληθήκαμε με την αλληγορική σημασία 

τους. Οι μύθοι του Αισώπου με τους οποίους ασχοληθήκαμε είναι: «ο λαγός και η χελώνα», 

«η αλεπού και ο κόρακας», «το λιοντάρι και το ποντίκι», «το ποντίκι και ο βάτραχος», «ο 

πατέρας με τα 6 παιδιά του» και «το στομάχι και τα πόδια». 

Στη συνέχεια φτιάξαμε τα 6 καπέλα βάζοντας επάνω τα 6 ζωάκια των μύθων του Αισώπου. 

Κόκκινος λαγός στο κόκκινο καπέλο, πράσινη αλεπού, άσπρη κουκουβάγια, μπλε χελώνα, 

μαύρο κοράκι, κίτρινο ποντίκι. 
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Εικόνα 3: Τα καπελοζωάκια  

 

Τα παιδιά δραματοποίησαν τους μύθους, φορώντας τα καπέλα. Στη συνέχεια καταγράψαμε  

σε χαρτόνια τα χαρακτηριστικά των ζώων π.χ. τα παιδιά είπαν πως ο κόκκινος λαγός στον 

μύθο «Ο Λαγός και η Χελώνα» λειτουργεί συναισθηματικά, παρορμητικά, είναι αγόρι, τα 

βλέπει όλα κόκκινα, ενώ η χελώνα είναι λογική, υπομονετική, βάζει στόχους. Στον μύθο «η 

Αλεπού και ο Κόρακας» τα παιδιά είπαν για την αλεπού ότι είναι πονηρή, έξυπνη, γυναίκα, 

θηλυκό μυαλό, έχει φαντασία, είναι δημιουργική. Για τον κόρακα είπαν ότι είναι 

ευκολόπιστος, δεν είναι έξυπνος, είναι αγόρι, σκέφτεται αρνητικά για τον εαυτό του (για τη 

φωνή του) και τους άλλους. 

Κατόπιν κάναμε μια λίστα με τα παραμύθια, στα οποία η αλεπού είναι πρωταγωνίστρια.  

 Η αλεπού και το λελέκι 

 Η αλεπού με την κομμένη ουρά 

 Η αλεπού φωτογράφος 

 Η αλεπού, το λιοντάρι και το ελάφι  

 Η αλεπού και το κοράκι κ.ά. 

Αμέσως μετά τα παιδιά έγραψαν τους μύθους με τη βοήθεια εικόνων, ασχολήθηκαν με 

γλωσσικές ασκήσεις σε φύλλα εργασίας και άλλαξαν το τέλος των μύθων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άσπρη κουκουβάγια 
κουκουβάγια 

Μπλε χελώνα 

Κόκκινος λαγός Κίτρινο ποντίκι Μαύρος κόρακας Πράσινη αλεπού 
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Εικόνα 4: Ο μύθος του λαγού και της χελώνας 

 

Οι μαθητές/τριες έβαλαν τα ζώα σε άλλο καπέλο και έδωσαν άλλη τροπή στους μύθους. Τι 

γίνεται όταν η πράσινη αλεπού γίνει κίτρινη αλεπού; Ακόμη σε έναν πίνακα διπλής εισόδου-

ονόματα παιδιών, ζώο-, κάθε παιδί εξέφρασε την επιλογή του σ’ ένα ζωάκι. 

 

 

 

 

Εικόνα 5: Προτιμήσεις των παιδιών  

 

Ακολούθως συνδέσαμε τους ρόλους στις ομάδες (συντονιστής, γραμματέας, ειρηνοποιός, 

μέλη) με τα ζωάκια. Η πράσινη αλεπού τι θα ήταν στην ομάδα; Ποιο ζωάκι θα ήταν 

ειρηνοποιός και γιατί; Οι ομάδες συμπλήρωσαν το φύλλο εργασίας και ανακοίνωσαν τις 

επιλογές τους αιτιολογώντας τες. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι στις πρώτες επιλογές για τους 

ρόλους του συντονιστή, γραμματέα και ειρηνοποιού ήταν η πράσινη αλεπού (έξυπνη), η 

άσπρη κουκουβάγια (είναι ουδέτερη) και το κίτρινο ποντίκι (έχει θετική σκέψη), ενώ για 

μέλη επικράτησαν ο κόκκινος λαγός (συναισθηματικός) και το μαύρο κοράκι (σκέφτεται 

αρνητικά). Ιδιαίτερα για το ρόλο του/της ειρηνοποιού δύο από τις τέσσερις ομάδες 

προτίμησαν το μπλε καπέλο της χελώνας, γιατί είναι λογική. 
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Ως τελευταία δραστηριότητα: αφηγηθήκαμε στα παιδιά τους μύθους του Αισώπου «Ο 

πατέρας με τα 6 παιδιά του» και «το στομάχι και τα πόδια» (Βουγιούκας, 2003). Τα παιδιά 

μέσω των μύθων κατάλαβαν ότι τα μέλη μιας ομάδας πρέπει να είναι «δεμένα», για να έχουν 

αποτέλεσμα στις εργασίες και ότι η συνεισφορά όλων είναι πολύτιμη. 

Σε όλη τη διάρκεια είχαμε τον Αίσωπο σε κουκλάκι ανάμεσά μας. Τα παιδιά έμαθαν ένα 

τραγούδι για τον Αίσωπο, «Έλα Αίσωπε παππού…» 

(http://www.isobitis.com/audio%20books/par011.mp3) και ευχαριστήθηκαν ιδιαίτερα, όταν 

την τάξη μας επισκέφτηκε ο ίδιος ο Αίσωπος!! (Ευχαριστούμε πολύ τον συνάδερφο 

νηπιαγωγό για τη συμμετοχή του). 

 

 

Εικόνα 6: Αττικό ερυθρόμορφο αγγείο-Ο Αίσωπος και η αλεπού 

 

Έγινε δημιουργική χρήση των ΤΠΕ με τη  δημιουργία e book (www.flipsnack.com/my-

flipping-books/details/?flip=f1h3yuh7),  τα παιδιά εξοικείωθηκαν με εργαλεία παρουσίασης 

διαφανειών (ppt) και αναζήτησαν πληροφορίες στο διαδίκτυο. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Το πρωτότυπο και καινοτόμο στο πρόγραμμα είναι ότι συνδυάζει το γνωστικό αντικείμενο 

(μύθοι του Αισώπου) με τη διδακτική πράξη: η σύνδεση της εργασίας σε ομάδες με τον τρόπο 

σκέψης των ζώων (6 καπέλα) στους μύθους του Αισώπου. Πώς η συμπεριφορά, ο τρόπος 

σκέψης, η ιεραρχία, οι ικανότητες των ζώων και οι σχέσεις τους μπορούν να βρουν 

αντιστοίχιση με τους ρόλους στις ομάδες εργασίας μέσα στη σχολική τάξη. 

Για να αξιολογήσουμε το πρόγραμμα παρατηρήσαμε τις αντιδράσεις και το ενδιαφέρον των 

παιδιών (διαμορφωτική αξιολόγηση). Χρειάστηκε να προσαρμόσουμε αρκετές φορές τις 

εργασίες στο επίπεδο κατανόησης των μαθητών/τριών και στις ανάγκες τους. Οι στόχοι 

επιτεύχθηκαν, καθώς η παρακολούθηση των εργασιών των παιδιών (τελική αξιολόγηση), το 

έντονο ενδιαφέρον τους και η συμμετοχή τους στις δραστηριότητες ήταν εντυπωσιακά. 

Εξαιτίας της μικρής ηλικίας των παιδιών (Β’ τάξη), η κατανόηση των εννοιών από μέρους 

τους υπήρξε μη αναμενόμενη.  

Από την αξιολόγηση προέκυψε ότι τα παιδιά ανέπτυξαν τη δημιουργική, την κριτική τους 

σκέψη και την ενσυναίσθηση. Βέβαια πρέπει να τονίσουμε ότι η όλη προσπάθεια εφαρμογής 

της μεθόδου θα έπρεπε να ήταν οργανωμένη από την Πολιτεία και να διαπερνά όλα τα 

μαθησιακά και γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για να έχει σταθερά 

μετρήσιμα ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα. 

 

 

http://www.flipsnack.com/my-flipping-books/details/?flip=f1h3yuh7
http://www.flipsnack.com/my-flipping-books/details/?flip=f1h3yuh7
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ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΥΙΟΘΕΤΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ.  EΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΚΡΙΣΕΙΣ 

 

Παρισσάτιδα Χριστοφορίδου 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το βασικό ζητούμενο ώστε να σχεδιαστεί μια δραστηριότητα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

είναι να προβληθεί η αναγνώριση της διαφορετικής κουλτούρας τόσο έναντι των παιδιών που 

διακρίνονται από πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, όσο και έναντι όλων των παιδιών της τάξης, 

ώστε να βελτιωθεί ο βαθμός αυτοεκτίμησης των πρώτων και να μη θεωρηθεί από τους 

δεύτερους η ύπαρξη του «διαφορετικού» ως πρόβλημα αλλά ως οργανικό μέρος της όλης 

τάξης (Τσιούμης, 2003:72). Στην παρούσα εργασία θα γίνει μετασχηματισμός μιας 

διδακτικής ενότητας υιοθετώντας το μοντέλο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, στο χώρο του 

νηπιαγωγείου. Θα γίνει δηλαδή μια παρέμβαση εκπαιδευτικού χαρακτήρα που έχει ως στόχο 

την εμπλοκή όλων των παιδιών της τάξης στις δραστηριότητες του προγράμματός μας και 

την ενίσχυση των παιδιών που ανήκουν σε διαφορετική κουλτούρα. Η παρούσα παρέμβαση 

είναι ερευνητικού χαρακτήρα.  

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ  

Διαπολιτισμική εκπαίδευση, μετασχηματισμός, μοντέλα πολυπολιτισμικότητας. 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Σύγχρονη Ελλάδα έχει μεταβληθεί σε μία πολύχρωμη χώρα, εμφανίζοντας έντονες αλλαγές 

στην κοινωνική της σύνθεση κατά την τελευταία εικοσαετία.  

Σε επίπεδο Εκπαίδευσης, το πολυπολιτισμικό παζλ αντικατοπτρίζεται και στις σύγχρονες 

σχολικές τάξεις, όπου εκτός από τους γηγενείς μαθητές φοιτούν και παιδιά από ξένες χώρες. 

Η εκπαιδευτική πολιτική έχοντας διαμορφώσει μια εικόνα για το πως είναι η κατάσταση, 

προτείνει κάποια μοντέλα διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας που έχουν ως στόχο την 

ένταξη και την αποδοχή των παιδιών των μεταναστών στην ελληνική πραγματικότητα. Αυτά 

τα μοντέλα θα γίνει προσπάθεια να περιγραφούν παρακάτω.  

Μοντέλα εκπαίδευσης  στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες 

Οι πολυπολιτισμικές συνθήκες λοιπόν που διαμορφώθηκαν από το 1960 υποχρέωσαν τις 

εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις να πάρουν ορισμένα μέτρα και να υιοθετήσουν κάποιες 

προσεγγίσεις που λάμβαναν μέρος σε άλλες χώρες. Αυτές οι προσεγγίσεις συνοψίζονται στα 

εξής πέντε μοντέλα εκπαίδευσης: το αφομοιωτικό, το μοντέλο ενσωμάτωσης, το 

πολυπολιτισμικό, το αντιρατσιστικό και το διαπολιτισμικό μοντέλο (Προμπονα, 2003:41).  

Αφομοιωτικό μοντέλο είναι όταν ο πληθυσμός που πηγαίνει στη χώρα υποδοχής 

απορροφάται από το γηγενή πληθυσμό. Η αφομοίωση αναφέρεται σε μια πολιτική που κάνει 

κάθε πολιτισμική ομάδα να υιοθετεί τον πολιτισμό της επικρατούσας τάσης (Triandis, 1997: 

131).  
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Το μοντέλο ενσωμάτωσης έχει να κάνει με την αποδοχή του πολιτισμικού στοιχείου της 

μεταναστευτικής ομάδας, αλλά ταυτόχρονα και αποδοχή του status quo της χώρας υποδοχής, 

όπου το νέο στοιχείο ενσωματώνεται χωρίς αναστατώσεις ή άλλες συγκρούσεις. 

Ενσωμάτωση σημαίνει «ίσες ευκαιρίες που συνοδεύονται από την πολιτισμική ποικιλία, σε μια 

ατμόσφαιρα αμοιβαίας συνοχής» (Συτζιούκη, 2011-2012:2).  

Το πολυπολιτισμικό μοντέλο έχει ως κέντρο του τον πολιτισμό. Εμφανίστηκε στη δεκαετία 

του 1970 όταν έγινε αντιληπτό στις Η.Π.Α. και μετά στην Ευρώπη, τον Καναδά και την 

Αυστραλία ότι  ο εθνικός και φυλετικός διαχωρισμός αναπαράγεται από γενιά σε γενιά 

(Συτζιούκη 2011-12:2).  Η κοινωνία υποδοχής σέβεται και αποδέχεται αυτές τις πολιτισμικές 

λειτουργίες και στο γενικότερο πνεύμα οι πολιτισμοί τείνουν να ξεπεράσουν τα στεγανά 

συναισθήματα της εθνικής υπεροχής και να καταλήξουν σε μια συναινετική αλληλεξάρτηση και 

αλληλεπίδραση, δηλαδή σε μια ηθική αναγκαιότητα αναγνώρισης μιας ισοτιμίας θα λέγαμε των 

πολιτισμών.  

Η Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση υποστηρίζει την ιδέα ότι όλοι οι μαθητές ανεξαρτήτως του 

φύλου τους και της κοινωνικής τάξης τους καθώς και των εθνικών, φυλετικών ή 

πολιτισμικών χαρακτηριστικών τους πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες για τη μάθηση στο 

σχολείο (Banks, 2007: 3).  

Το αντιρατσιστικό μοντέλο προσπάθησε να περάσει από τις ατομικές ανάγκες στις θεσμικές 

και κοινωνικές δομές, με στόχο την απάλειψη του ρατσισμού. Κατακρίθηκε διότι η κατάργηση 

των ανισοτήτων στην εκπαίδευση και η παροχή ίσων ευκαιριών, η κατάργηση της υπεροχής και 

προνομιακής μεταχείρισης του γηγενούς πληθυσμού χρειάζονται πολλές προσπάθειες 

προκειμένου να επιτευχθούν στην πράξη. Το ρεαλιστικότερο θα ήταν να λέγαμε να επιτευχθούν 

σε κάποιο βαθμό (Παλαιολόγου & Παπάνης, 2010). 

Το διαπολιτισμικό μοντέλο διαπερνά τους πολιτισμούς και μέσα από την ειρηνική 

αισθησιοποίηση των αξιακών και πολιτισμικών του στοιχείων καταλήγει σε μια 

αλληλοαποδοχή, μέσα σε πνεύμα αλληλεξάρτησης και συναντίληψης για την 

αυτοπραγμάτωση ατόμων και λαών. Αποτελεί την τελευταία τάση που εμφανίζεται στις μέρες 

μας όσον αφορά τη διαχείριση της εθνοπολιτισμικής διαφορετικότητας (Παλαιολόγου & 

Παπάνης, 2010). 

Στην ελληνική βιβλιογραφία, ο όρος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης πρωτοεμφανίζεται στη 

δεκαετία του 1980 και συνδέεται με την (επαν)ένταξη των παλιννοστούντων μαθητών στο 

ελληνικό σχολείο και τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο. 

Καθοριστική είναι η στάση του εκπαιδευτή από την πρώτη συνάντηση για την επιτυχία του 

προγράμματος. Ο εκπαιδευτής μέσα στην αίθουσα είναι φορέας πολιτισμικών αντιλήψεων, 

αξιών, προσδοκιών, όπως και προκαταλήψεων, παρανοήσεων και στερεότυπων που 

επηρεάζουν τη διδασκαλία και τα μηνύματα που μεταδίδουν (Μπεζάτη, Θεοδοσοπούλου, 

χ.χ.: 182).  

Το 1996 ψηφίστηκε ο Νόμος 2413, ΦΕΚ 124, όπου ορίζεται ο σκοπός και το περιεχόμενο της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα στο άρθρο 34 ορίζεται: «Σκοπός της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι η οργάνωση κaι η λειτουργία πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την παροχή εκπαίδευσης σε νέους με εκπαιδευτικές, 

κοινωνικές, ολιτιστικές και μορφωτικές ιδιαιτερότητες» (Νταβέλος, 2006: 3).  

 

 



 

___________________________________________________________ 
Τόμος Β’: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικών σεναρίων 

 

144 

Μετασχηματισμός μιας διδακτικής ενότητας υιοθετώντας το μοντέλο της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

Είναι πολύ βασικό για το «διαφορετικό» παιδί να ξεφύγει από τη θέση του μειονοτικού και 

στα παιδιά της πλειονότητας να κατανοήσουν ότι η διαφορά είναι υπαρκτή και φυσιολογική 

(Τσιούμης, 2003:73). 

Στην παρούσα εργασία θα γίνει μετασχηματισμός μιας διδακτικής ενότητας υιοθετώντας το 

μοντέλο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, στο χώρο του νηπιαγωγείου. Η παρούσα 

παρέμβαση είναι ερευνητικού χαρακτήρα.  

Περιγραφή του Προγράμματος-παρέμβασης. 

Το θέμα της ενότητας μου ήταν η «γνωριμία με το σώμα μας».  

Αρχικά κάνουμε ένα προσχέδιο διδασκαλίας για το αντικείμενο που θέλουμε να διδάξουμε, 

αναφέροντας τη σύνθεση της τάξης ,τους στόχους μας και τα μέσα που θα 

χρησιμοποιήσουμε.  

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  

Σχολική βαθμίδα: Νηπιαγωγείο 

Σύνθεση Τάξης:  3 Έλληνες μαθητές,  μαθητές από την Αλβανία 

Γνωστικό Αντικείμενο: «Γνωρίζω το σώμα μου». Πρόγραμμα τύπου Project που προέκυψε 

από τα παιδιά με την παρακίνηση της νηπιαγωγού.  

Εκπαιδευτικοί στόχοι:  

- Να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με το σώμα τους, να το ζωγραφίσουν όπως το 

φαντάζονται τα ίδια, 

- να προβληματιστούν σχετικά, να κάνουν ερωτήσεις, 

- να μάθουν τα μέρη του σώματος, 

- να ξεχωρίζουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ του κοριτσίστικου και του 

αγορίστικου σώματος,  

- να μπορούν να κατανοήσουν τη λογική σειρά της ανθρώπινης ανάπτυξης μέσα από τα 

διάφορα στάδια, 

- να αντιληφθούν την υγιεινή διατροφή και να μάθουν να ξεχωρίζουν τις υγιεινές από 

τις μη υγιεινές τροφές 

- να κατανοήσουν ότι η καθαριότητα είναι πολύ σημαντική και μας βοηθάει να 

παραμένουμε υγιείς, 

- να εκφράζουν τα συναισθήματά τους (χαρά, λύπη, στενοχώρια, θυμός κ.ά),  

- να γυμνάζουν το σώμα τους και να παίζουν παιχνίδια με αυτό. 

Εκπαιδευτικό Υλικό:  

- Φύλλα συμπλήρωσης, αντιστοίχισης, σωστής χρονικής ακολουθίας, ομαδοποίησης, 

κατανόησης,  

- Ασκήσεις προγραφής, 

- Λέξεις ελληνικές και αλβανικές που απεικονίζουν το ίδιο πράγμα.  

Εποπτικά μέσα:  Τα εποπτικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα παρακάτω: 



 

 

 
10ο  Συνέδριο ΟΜΕΡ – ΔΠΘ. Εκπαιδεύοντας πολίτες για ένα αειφόρο μέλλον: Ο ρόλος της προσχολικής και 

πρώτης σχολικής εκπαίδευσης 

 
 

 

145 

- καρτέλες με τα συναισθήματα,  

- σι ντι μουσικής με τραγούδια σχετικά με το σώμα που ήδη γνωρίζουν τα παιδιά, 

- φωτογραφίες με τα μέρη του σώματος, τα στάδια ανάπτυξης του ανθρώπου,  

- πίνακες αναφοράς σχετικές με το σώμα μας, την πυραμίδα τροφών, την καθαριότητα του 

σώματός μας,  

- διάφορες φωτογραφίες με τροφές υγιεινές (φρούτα και λαχανικά κ. ά),  

- «πώς νιώθεις σήμερα;» παιχνίδι με τον μικρό κύριο-Πρόσωπο, 

- παιχνίδι γυμναστικής με εντολές σε ξυλάκια (πάνω-κάτω),  

- παιχνίδι αντιστοίχισης  με την Πυραμίδα των Τροφών, 

- παιχνίδι με τα γενέθλια ενός νηπίου.  

Όπως φαίνεται από το σχεδιασμό θα δοθεί έμφαση στη γλώσσα και στις γλωσσικές ασκήσεις 

(προφορικές ή γραπτές) μέσα από το παιχνίδι. Θα γίνει προσπάθεια ανάδειξης της γλώσσας 

(ελληνικής και αλβανικής) μέσα από διάφορες δραστηριότητες.  

Συνεργασία γονέων – εκπαιδευτικών 

Ως προς τη συνεργασία με τους γονείς έχω να πω ότι όλοι οι γονείς δέχτηκαν να με 

βοηθήσουν να μεταφράσουν κάποιες λέξεις από τα ελληνικά στα αλβανικά και να μου πουν 

πως προφέρονται στη γλώσσα τους.  

Με τη βοήθειά τους έφτιαξα πίνακες αναφοράς που χρησιμοποίησα στις δραστηριότητες με 

τα νήπια αλλά και πίνακες που φτιάξαν τα νήπια με την καθοδήγησή μου.  

Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι που είχα θέσει εξ’ αρχής του προγράμματός μου πιστεύω ότι 

επιτεύχθησαν. Άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο. Σε όλο το πρόγραμμα δεν υπήρχε 

καμία στιγμή που η διαφορετικότητα της γλώσσας των είκοσι παιδιών στάθηκε εμπόδιο.  

Στα διάφορα «διαλείμματα ενημέρωσης» που γίνονταν κατά τη διάρκεια του προγράμματος 

τα παιδιά αντάλλαζαν μεταξύ τους ιδέες και υποστήριζαν απόψεις τους ή ζητούσαν από 

εμένα ή από συμμαθητές τους να ξεκαθαρίσουν αυτό που είχαν στο μυαλό τους.  

Τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με το σώμα τους. Το ζωγράφισαν, το φαντάστηκαν, είδαν τα μέρη 

του σώματός τους και προσπάθησαν να κατανοήσουν τη θέση ορισμένων οργάνων στο σώμα 

τους.  

Στο τέλος του προγράμματος τα παιδιά ήταν ενθουσιασμένα με τον ίδιο τους τον εαυτό και 

με τη γλυκειά έκπληξη με την οποία έκλεισε το πρόγραμμά μας. Εκτελώντας δηλαδή τη 

συνταγή του κορμού σοκολάτας στην οποία συμμετείχαν όλα τα παιδιά.  

Οι προσδοκίες μου ως εκπαιδευτικού της τάξης δεν ήταν μεγάλες εξαιτίας του γεγονότος ότι 

πολλά προνήπια δεν ήξεραν να συνεννοηθούν καλά στην ελληνική γλώσσα. Παρόλα αυτά 

πιστεύω ότι ξεπέρεσαν τον εαυτό τους, υπερπηδώντας το εμπόδιο της γλώσσας και 

κατέληξαν σε ένα αρκετά καλό στάδιο αναφορικά με το αρχικό τους στάδιο.  

Αξιολογικές κρίσεις 

Το πρόγραμμα που είχα σχεδιάσει πήγε ακόμα καλύτερα από αυτό που είχα στο μυαλό μου 

και είχα καταγράψει στο χαρτί μου.  
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Ως νηπιαγωγός είμαι σίγουρη ότι τα παιδιά διασκέδασαν αρκετά μέσα στις μέρες που 

διήρκεσε το πρόγραμμα. Άλλα παιδιά έμαθαν περισσότερα και άλλα λιγότερα ανάλογα με το 

ενδιαφέρον τους. Αυτό συμβαίνει πάντοτε άλλωστε είτε είσαι σε μια τάξη νηπιαγωγείου είτε 

σε μία αίθουσα πανεπιστημίου.  

Αυτοαξιολογώντας τον εαυτό μου έχω να πω ότι θα μπορούσα να προτείνω στα νήπια και 

άλλα πράγματα ή να τα οδηγήσω και προς άλλες κατευθύνσεις για περισσότερη διερεύνηση 

του θέματος.  

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα «Γνωριμία με το σώμα μας», η γεύση που μένει είναι 

γλυκειά και αστεία συγχρόνως. Κοιτάζοντας τις ατομικές και ομαδικές εργασίες των παιδιών 

μένει σίγουρα μια ικανοποίηση. Οι πιέσεις των παιδιών να συνεχίσουμε να παίζουμε κάποια 

παιχνίδια σχετικά με το σώμα μας ή να βλέπουμε κάποια εκπαιδευτικά ντι βι ντι με κάνουν 

και χαμογελάω και να λέω ότι κάτι τους έμεινε. Αυτό και μόνο χαρίζει σε εμένα ως 

νηπιαγωγό το κίνητρο να συνεχίσω να είμαι χαρούμενη για τη δουλειά που επέλεξα να κάνω.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2            

____________________________________________________________ 

ΠΑΙΔΙ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 
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«ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΙΑ ΣΚΗΝΗ…»: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ 

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Βασιλική Βασιλούδη & Ιωάννα Βασιλούδη 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Βασισμένο σε τρία έργα παιδικής λογοτεχνίας, Το μεγάλο ταξίδι της κινέζικης πάπιας, Πώς ένα κόκκινο γιλέκο 

έκανε τον γύρο του κόσμου,  El soldadito de plomo, το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο απευθύνεται σε μαθητές 

της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης δημοτικού, προκειμένου να τους προβληματίσει για τις επιπτώσεις που έχουν το ελεύθερο 

εμπόριο και ο καταναλωτισμός εντός του κυρίαρχου καπιταλιστικού συστήματος στο περιβάλλον. Μέσα από 

ημερολογιακού και ειδησεογραφικού τύπου γραφή, τα εν λόγω έργα «κατασκευάζουν» όψεις του οικολογικού 

προβλήματος, το οποίο τοποθετούν στην παγκόσμια διάστασή του. Το σενάριο είναι πρωτότυπο στη σύλληψή 

του και κινείται στη θεματική της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, συνδυάζοντας τις γνωστικές 

περιοχές της Γλώσσας, της Λογοτεχνίας, της Γεωγραφίας, των Φυσικών Επιστημών και των ΤΠΕ. 

Ακολουθώντας τις αρχές της ομαδοσυνεργατικής και διερευνητικής μάθησης και της κειμενοκεντρικής 

προσέγγισης, και αξιοποιώντας ψηφιακές εφαρμογές και διαδικτυακά εργαλεία, το σενάριο προτείνει 
δραστηριότητες πριν από την ανάγνωση, κατά την ανάγνωση και μετά την ανάγνωση, ώστε οι μαθητές να 

αποκτήσουν κριτική στάση απέναντι στον καταναλωτισμό και τις συνέπειές του στο φυσικό και ανθρωπογενές 

περιβάλλον. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ 

Αειφορία, παγκοσμιοποίηση, καταναλωτισμός, παιδική λογοτεχνία 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο
8
 υλοποιείται κατά το τρέχον σχολικό έτος (2015-2016) 

στα δύο τμήματα της ΣΤ΄ δημοτικού στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης. 

Πρόκειται για ένα διαθεματικό σενάριο, συμβατό με τους σκοπούς των ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ, 

στο οποίο εμπλέκονται τα γνωστικά αντικείμενα της Γλώσσας, της Εκπαίδευσης για την 

Αειφόρο Ανάπτυξη, της Παιδικής Λογοτεχνίας, της Γεωγραφίας, του Ερευνώ και 

Ανακαλύπτω και των ΤΠΕ, στο πλαίσιο των οποίων προβλέπονται ενότητες που διερευνούν 

ποικίλες όψεις του περιβαλλοντικού ζητήματος. Η προβλεπόμενη διάρκειά του κυμαίνεται 

από 45 ώς 50 ώρες (διατίθενται για την ολοκλήρωσή του 1 ώρα φιλαναγνωσίας και 1 ώρα 

βιωματικών δράσεων στη διάρκεια ενός εξαμήνου). Το σενάριο είναι εφαρμόσιμο τόσο στο 

πλαίσιο της τυπικής όσο και της άτυπης εκπαίδευσης. 

Σύμφωνα με το πιλοτικό πρόγραμμα σπουδών του 2011, η Αειφόρος Ανάπτυξη αφορά 

τέσσερα αλληλεξαρτώμενα συστήματα:  

 •   Τα φυσικά συστήματα, τα οποία παρέχουν ζωτική υποστήριξη σε όλα τα έμβια ή μη όντα. 

 • Τα οικονομικά συστήματα, τα οποία διαμορφώνονται, αλλά και διαμορφώνουν τις 

παραγωγικές διαδικασίες και καθορίζουν τα πρότυπα εξασφάλισης πόρων στους ανθρώπους. 

 • Τα κοινωνικά συστήματα, τα οποία παρέχουν στους ανθρώπους τρόπους να ζουν μαζί 

ειρηνικά, με ισότητα και με σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

                                                
8
 Για την υλοποίηση παρόμοιων δράσεων που συνδυάζουν τη φιλαναγνωσία με την περιβαλλοντική 

εκπαίδευση βλ. Παπαδάτος 2009 και 2014. 
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 • Τα πολιτικά συστήματα προκειμένου να λαμβάνονται αποφάσεις για τον τρόπο με τον 

οποίο τα κοινωνικά και τα οικονομικά συστήματα χρησιμοποιούν, αξιοποιούν και 

αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον. (Πρόγραμμα σπουδών Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την 

Αειφόρο Ανάπτυξη, 5).  

Σύμφωνα με την UNESCO-UNEP και UNECE, η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 

παραπέμπει σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, στάσεις και συμπεριφορές, ώστε να 

διασφαλίζεται η ευημερία του πλανήτη και η προστασία του περιβάλλοντος, μέσα από μια 

διαδικασία σύνδεσης του σχολείου με το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο (Πρόγραμμα Σπουδών 

Π.Ε.Α.Α., 2011, 5-6). Τα παραπάνω εξειδικεύονται σε διδακτικούς και μαθησιακούς στόχους, 

που σχετίζονται με την αειφόρο ανάπτυξη, ώστε οι ανάγκες των γενεών του παρόντος να 

ικανοποιούνται, χωρίς ωστόσο να στερούνται οι μελλοντικές γενιές το δικαίωμα να 

εξασφαλίσουν και τη δική τους επιβίωση. 

Σκοποθεσία 

Αναμένεται οι μαθητές: 

- Να εντοπίζουν τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης στα φυσικά, οικονομικά, 

κοινωνικά και πολιτικά συστήματα  

- Να αναγνωρίζουν το δικαίωμα όλων των ανθρώπων να έχουν πρόσβαση σε φυσικούς 

πόρους,  ώστε  να εξασφαλίζεται η επιβίωσή τους και η ποιότητα ζωής στο πλαίσιο 

των δυνατοτήτων που παρέχει ο πλανήτης 

- Να διερευνούν το πλέγμα κοινωνικών ζητημάτων που αναφύονται λόγω της 

παγκοσμιοποίησης (εκμετάλλευση, παιδική εργασία, εξάντληση φυσικών πόρων, 

μετανάστευση, παιδιά-στρατιώτες) 

- Να αποκτούν γνώσεις για την παραγωγή και διακίνηση καταναλωτικών αγαθών και 

για τον ενδεχόμενο αντίκτυπό τους στο περιβάλλον (επάρκεια φυσικών πόρων, 

οικολογικές καταστροφές, διαχείριση απορριμμάτων) 

Δεξιότητες 

Οι μαθητές να είναι σε θέση:  

- Να χρησιμοποιoύν ποικίλες μορφές γλωσσικής έκφρασης (προφορικός και γραπτός 

λόγος, πολυτροπικά κείμενα, ηλεκτρονικός λόγος), προκειμένου να παρουσιάσουν τα 

λογοτεχνικά κείμενα που διαβάζουν 

- Να εντοπίζουν, να καταγράφουν και να κατανοούν πληροφορίες που παρέχονται στα 

λογοτεχνικά κείμενα, ενώ παράλληλα ασκούνται στη διασταύρωση αυτών των 

πληροφοριών με άλλες πηγές (π.χ. διαδίκτυο, βιβλία) 

- Να αξιοποιούν τις ΤΠΕ για την αναζήτηση, καταγραφή και απεικόνιση πληροφοριών 

- Να διατυπώνουν την προσωπική τους θέση πάνω σε ένα θέμα και να την 

αντιπαραβάλλουν με άλλες θέσεις, χρησιμοποιώντας κατάλληλα επιχειρήματα 

(Οδηγός Λογοτεχνίας, 2011, 5). 
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Στάσεις
9
 

Επιδιώκουμε οι μαθητές:  

- Να διαμορφώσουν κριτική στάση απέναντι στην κατανάλωση και να μπορούν να 

διακρίνουν τις ανάγκες από τις επιθυμίες τους, ώστε η δική τους ευημερία να μην 

πλήττει την ευημερία των συνανθρώπων τους σε άλλα μέρη του πλανήτη ή την 

ευημερία των επόμενων γενεών δηλαδή να αναπτύξουν «πλανητικό ήθος» 

(Γεωργόπουλος και Τσαλίκη, 2006, 141) 

- Να αναπτύξουν επίγνωση σχετικά με τις συνέπειες που θα επιφέρουν στο περιβάλλον 

οι καταναλωτικές συνήθειες και ο τρόπος ζωής τους. Ο βαθμός επίγνωσης θα 

καθορίσει ουσιαστικά τη μετέπειτα σχέση τους με τα προϊόντα και τους διαθέσιμους 

φυσικούς πόρους 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Για την υλοποίηση του προτεινόμενου διδακτικού σεναρίου προκρίνονται η μέθοδος  project, 

η ομαδοσυνεργατική-βιωματική μάθηση και η χρήση διδακτικών στρατηγικών όπως ο 

καταιγισμός ιδεών, η μέθοδος έρευνας (χρήση ερωτηματολογίου), η αντιπαράθεση απόψεων, 

ο εννοιολογικός χάρτης και το παιχνίδι ρόλων (Οδηγός Οδηγός Ανάπτυξης Διαθεματικών 

Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 17 και Καλαϊτζίδης-Ουζούνης, 2000, 243). 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ 

Χωρισμένοι σε τέσσερις ομάδες των 4-5 ατόμων, οι μαθητές αναλαμβάνουν από μια 

δραστηριότητα, αφού πρώτα παρατηρήσουν τα αθλητικά τους παπούτσια και εντοπίσουν τη 

χώρα και το υλικό κατασκευής τους. Η πρώτη ομάδα καταγράφει τις σχετικές πληροφορίες, 

ενώ μια άλλη ομάδα αναλαμβάνει την ίδια εργασία για τα άλλα τμήματα της Ε΄ και της ΣΤ΄ 

τάξης (φύλλο εργασίας 1).
10

 Στη συνέχεια, η τρίτη ομάδα κατασκευάζει στο πρόγραμμα 

Excel ραβδογράμματα και κυκλικά διαγράμματα που απεικονίζουν τις χώρες προέλευσης, τις 

εντοπίζει στον χάρτη, δίνοντας πληροφορίες για το ημισφαίριο, τη γεωγραφική ζώνη στην 

οποία βρίσκονται και για τις όμορες χώρες. Η απεικόνιση τούς οδηγεί να συμπεράνουν ότι οι 

κύριες χώρες κατασκευής αθλητικών προϊόντων εντοπίζονται στη ΝΑ Ασία. Τους 

προκαλούμε να αναρωτηθούν ποιοι είναι οι λόγοι που επιτρέπουν την κατασκευή τους σε 

τόσο μακρινές από τα σημεία αγοράς χώρες και καταγράφουμε τις απαντήσεις τους με τη 

χρήση εννοιολογικού χάρτη (εφαρμογή Kidispiration). Εκμεταλλευόμενοι τη γνώση τους από 

το σχετικό κεφάλαιο Φυσικής, μετά από συζήτηση καταλήγουμε ότι η πρώτη ύλη 

κατασκευής των αθλητικών παπουτσιών είναι οι συνθετικές ίνες που αποτελούν υποπροϊόν 

επεξεργασίας του πετρελαίου. Η τέταρτη ομάδα πραγματοποιεί έρευνα στο διαδίκτυο και 

δημιουργεί ένα κολάζ με τα υποπροϊόντα του πετρελαίου που χρησιμοποιούνται στην 

καθημερινή ζωή.  

Στη συνέχεια, μοιράζουμε στις ομάδες άρθρα για το ατύχημα με τα πλαστικά παπάκια στη 

θάλασσα της Νότιας Κίνας το 1992, τη βύθιση του πετρελαιοφόρου Prestige στην Ισπανία το 

2002 και την τεράστια οικολογική καταστροφή που επήλθε, και την κατάρρευση της 

βιοτεχνίας ενδυμάτων Ράνα Πλάζα στην Ντάκα, πρωτεύουσα του Μπαγκλαντές το 2013. 

                                                
9 Η συγκρότηση στάσεων δεν αποτελεί απλό ζήτημα καθώς επηρεάζεται όχι μόνο από τη διδασκαλία αλλά και 

από εξωτερικούς παράγοντες όπως οι εμπειρίες από τη ζωή, η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση και η 

κουλτούρα (Παρασκευόπουλος, 2009, 99). 
10 Όλα τα φύλλα εργασίας και το συνοδευτικό υλικό διαθέσιμα  μέσω της διεύθυνσης: 

https://drive.google.com/folderview?id=0B0wOGOQa0w0XcDNJZUVOdjNMazQ&usp=sharing 

 

https://drive.google.com/folderview?id=0B0wOGOQa0w0XcDNJZUVOdjNMazQ&usp=sharing
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Κάθε ομάδα απαντά στο αντίστοιχο φύλλο εργασίας και παρουσιάζει στις υπόλοιπες ομάδες 

προφορικά, με αφίσα, με κόμικ ή με όποιον άλλο τρόπο κρίνει σκόπιμο, κάνοντας χρήση 

διαδραστικών χαρτών (www.e-geografia.eduportal.gr), το θέμα που θίγεται, ενώ  καταγράφει 

και τις επιπτώσεις αυτών των ατυχημάτων στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον. 

Έπειτα, σχολιάζουν την αφίσα της παγκοσμιοποίησης (αφίσα 1) και παρακολουθούν ένα 

βίντεο το οποίο φωτίζει εναργώς τις συνθήκες εργασίας των εργατριών στο Μπαγκλαντές. 

(Πηγή για το βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=qZlWqPWmKg4) 

Τέτοιες δραστηριότητες προβληματίζουν τους μαθητές και τους οδηγούν να αναρωτηθούν 

πώς η ζωή των ανθρώπων σε ένα μέρος του πλανήτη επηρεάζεται ή εξαρτάται και επηρεάζει 

τη ζωή σε άλλα μέρη του πλανήτη. Διερευνούν δηλαδή την αλληλεπίδραση ανάμεσα στο 

τοπικό και το παγκόσμιο και αντίστροφα. Μέσω της καθοδηγούμενης διερεύνησης, 

καταλήγουν στην αποσαφήνιση του όρου «παγκοσμιοποίηση» και προκαλείται συζήτηση 

σχετικά με τις προεκτάσεις του όρου.  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ 

Οι μαθητές χωρίζονται σε δύο ανομοιογενείς ομάδες και καλούνται να αναγνώσουν η μία τα 

έργα Το μεγάλο ταξίδι της κινέζικης πάπιας και El soldadito de plomo και η άλλη  το έργο 

Πώς ένα κόκκινο γιλέκο έκανε τον γύρο του κόσμου, ενώ παράλληλα κρατούν ημερολόγιο 

ανάγνωσης, όπου καταγράφουν ό,τι θεωρούν άξιο αναφοράς. Σημειώνουν τους σταθμούς των 

πρώτων υλών και των προϊόντων, καθώς και τις χρονολογίες μετακίνησής τους, τις οποίες θα 

χρειαστούν για τη διεξαγωγή της επόμενης φάσης. Μετά την ολοκλήρωση της ανάγνωσης οι 

μαθητές καταγράφουν λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με το ευρύτερο θέμα «Περιβάλλον και 

παγκοσμιοποίηση» και δημιουργούν σύννεφα σχετικού λεξιλογίου με τη χρήση του 

ψηφιακού εργαλείου Tagxedo ή Wordle. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ 

Στη φάση αυτοί οι μαθητές επιδίδονται σε διάφορες δραστηριότητες (ανάλογα με τη 

σύνθεση, το επίπεδο της τάξης και τη διάρκεια του προγράμματος ο εκπαιδευτικός επιλέγει 

από την ακόλουθη τράπεζα δραστηριοτήτων αυτές που θεωρεί ενδεδειγμένες).  Ανά ομάδα, 

οι μαθητές παρουσιάζουν τα έργα που διάβασαν με ποικίλους τρόπους (προφορική αφήγηση, 

αφίσα, βιβλιοκριτική-βιβλιοπαρουσίαση, δραματοποίηση,  ζωγραφική, κόμικ) και γράφουν 

σε χαρτί του μέτρου συνθήματα σχετικά με το θέμα. Με τη χρήση εννοιολογικού χάρτη, 

καταγράφουν τις θετικές και αρνητικές συνέπειες της παγκοσμιοποίησης. Αποτυπώνουν το 

ταξίδι των προϊόντων (γιλέκο, παπάκια), δημιουργώντας έναν διαδραστικό χάρτη με χρήση 

της διαδικτυακής εφαρμογής UMapper. Δημιουργούν τη χρονογραμμή των ταξιδιών αυτών 

με ταυτόχρονη απεικόνιση και των τόπων (χρήση του εργαλείου timetoast), έτσι ώστε να 

διαφανεί η διάρκεια ζωής του πλαστικού και οι πολλαπλές διαδρομές των προϊόντων από τη 

συλλογή των πρώτων υλών ώς τη διάθεσή τους στην αγορά.  

Εναλλακτικά, σχεδιάζουν σε χαρτί του μέτρου ένα γιλέκο σαν αυτό της ιστορίας και έπειτα 

ζωγραφίζουν σε βινιέτες γύρω από αυτό σκηνές από το ταξίδι του γιλέκου ή τοποθετούν στις 

τσέπες του γιλέκου και από μια ανθρώπινη ιστορία, μεταμορφώνοντάς το σε αντικείμενο-

βιβλίο. Δημιουργούν το αλφαβητάρι των περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων που 

εντοπίζουν στα κείμενα και προτείνουν πιθανές λύσεις για αυτά σε τοπικό και παγκόσμιο 

επίπεδο. Επενδύουν με λόγια την εικονογραφημένη ιστορία El soldadito de plomo και την 

αφηγούνται στην τάξη. Με χρήση του προγράμματος windows movie maker, φορτώνουν το 

εικονοβιβλίο και με το ψηφιακό εργαλείο audacity το επενδύουν με τη δική τους προφορική  

αφήγηση, δημιουργώντας ένα ψηφιακό αφήγημα. Εναλλακτικά, μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν το ψηφιακό εργαλείο zooburst γι’ αυτήν τη δραστηριότητα. Εντοπίζουν και 

http://www.e-geografia.eduportal.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=qZlWqPWmKg4
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καταγράφουν τους φυσικούς πόρους που καταναλώνονται καθημερινά στο σπίτι και το 

σχολείο. Ερευνούν διαδικτυακές (www.wwf.gr) και βιβλιογραφικές πηγές σχετικές με την 

έννοια του  όρου «οικολογικό αποτύπωμα» (Ο.Α.Δ.Δ.Π.Ε.,13) Προσδιορίζουν με ποικίλους 

τρόπους (αφίσα, γραπτό κείμενο) το οικολογικό αποτύπωμα των προϊόντων που 

καταναλώνουν, ενώ προτείνουν και τρόπους για να μειώσουν το οικολογικό τους αποτύπωμα. 

Για παράδειγμα, επιλέγουν δυο προϊόντα ένα από την τοπική και ένα από την παγκόσμια 

αγορά και σημειώνουν/ή και συγκρίνουν τους πόρους που απαιτούνται, ώστε  να φτάσουν 

στα χέρια τους. Ανατρέχουν στο έργο Πώς ένα κόκκινο γιλέκο έκανε το γύρο του κόσμου (σ. 

61 και 80-98) και δημιουργούν ένα κείμενο 300 λέξεων για τις συνθήκες εργασίας στα 

εργοστάσια του Μπαγκλαντές. Συγκρίνουν τα τρία έργα και εντοπίζουν ομοιότητες και 

διαφορές στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν το θέμα της παγκοσμιοποίησης. Συγκρίνουν 

τον τρόπο και τις συνθήκες ζωής των παιδιών στα τρία έργα με τη δική τους ζωή. Θίγονται 

ζητήματα όπως παιδική εργασία, σχολείο, δικαιώματα των παιδιών, παιδιά-στρατιώτες, 

μετανάστευση και σε παιχνίδι ρόλων υποδύονται ένα από αυτά τα παιδιά. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Η αξιολόγηση θα είναι διαμορφωτική και θα κριθεί με βάση τη συμμετοχή του κάθε μαθητή 

στις ατομικές και ομαδικές εργασίες. Ως τελική αξιολόγηση θα δοθεί φύλλο εργασίας (6) και  

αφού παρουσιαστεί η αφίσα 2 θα κληθούν να απαντήσουν στο ερώτημα «μα γιατί τόση 

φασαρία για το πετρέλαιο;» 

ΔΙΑΧΥΣΗ 

Κατασκευάζουν το βαλιτσάκι της ανταλλαγής –ένα κουτί– μέσα στο οποίο θα τοποθετήσουν 

όλο το υλικό που θα προκύψει από τις δράσεις τους, καθώς και τα τρία βιβλία που διάβασαν. 

Ταξιδεύουν σε γειτονικές τάξεις και παρουσιάζουν στιγμιότυπα της δουλειάς τους ως αφορμή 

για αλυσιδωτές αναγνώσεις. 
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Πρόγραμμα Σπουδών για τη Διδασκαλία της Λογοτεχνίας στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση. 

Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό. Θεσσαλονίκη, 2011. 

Πρόγραμμα Σπουδών του διδακτικού-μαθησιακού πεδίου Περιβάλλον και εκπαίδευση για την 

Αειφόρο Ανάπτυξη, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, 2011.  
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«Ο ΜΥΛΟΣ ΠΟΥ ΓΥΡΙΖΕΙ… ΑΛΕΥΡΙ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΕΙ» 

 

Βασιλική Βέλκου & Βάγια Ρούση
 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε τη σχολική χρονιά 2011-2012 από το 14ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης και το Ειδικό 

Νηπιαγωγείο Κοζάνης σε ένα πλαίσιο συνεκπαίδευσης, όπου εξασφαλίζονται κίνητρα και προϋποθέσεις 

μάθησης και δημιουργίας για όλα τα παιδιά. Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν να γνωρίσουν τα νήπια το 

σιτάρι και τα προϊόντα του (αλεύρι, ψωμί, ζυμαρικά, διάφορα αρτοσκευάσματα, γλυκά κ.ά.), να  αντιληφθούν τη 

σημασία του για την καθημερινή μας διατροφή, αλλά και να έρθουν σε επαφή με θέματα της πολιτιστικής μας 

κληρονομιάς. Μέσα από μια ποικιλία διαθεματικών δραστηριοτήτων επιδιώξαμε  να δημιουργήσουμε  ένα 

ελκυστικό και πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον και να δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά να 

προβληματιστούν, να πειραματιστούν, να δημιουργήσουν και να ανακαλύψουν σε ένα κλίμα χαράς και 

αποδοχής. Προσπαθήσαμε να συνδυάσουμε την ειδική αγωγή, την διαπολιτισμική εκπαίδευση και τα καινοτόμα 
προγράμματα πιστεύοντας ότι το σχολείο πρέπει να είναι «ένα σχολείο για όλους».  

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Συνεκπαίδευση, διαθεματικότητα, σιτάρι, ψωμί, μύλος 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το σιτάρι είναι από τα φυτά που πρωτοκαλλιέργησε ο άνθρωπος μόλις άρχισε να ασχολείται 

με τη γεωργία. Σύμφωνα με τη μυθολογία την καλλιέργεια του σιταριού δίδαξε η θεά 

Δήμητρα στον Τριπτόλεμο χιλιάδες χρόνια πριν. Το αλεύρι και το ψωμί υπήρξαν και 

εξακολουθούν να είναι από τα βασικά διατροφικά αλλά και πολιτισμικά στοιχεία στην 

πατρίδα μας. Είναι συνδεδεμένα με την καθημερινή μας ζωή, τα έθιμα, τις θρησκευτικές μας 

παραδόσεις. Υπάρχουν στους μύθους, στις παροιμίες, στη λογοτεχνία και στη ζωγραφική. 

Μέσα από τις δραστηριότητες του προγράμματος προσπαθήσαμε να οργανώσουμε και να 

αξιοποιήσουμε τις υπάρχουσες εμπειρίες των παιδιών, αλλά και να τις εμπλουτίσουμε με 

σταθερό προσανατολισμό στην φιλοσοφία, αλλά και στην ουσία της συνεκπαίδευσης και με 

σεβασμό στη διαφορετικότητα. Δώσαμε έμφαση σε δραστηριότητες, που δίνουν ευκαιρίες 

στα παιδιά να φτιάχνουν πράγματα με τα χέρια τους, να σκέφτονται, να εκφράζονται, να 

παρατηρούν, να συνεργάζονται και να βγαίνουν έξω από το χώρο του σχολείου. 

Ενθαρρύναμε το άνοιγμα του σχολείου προς την τοπική κοινωνία και την εμπλοκή των 

οικογενειών επιδιώκοντας και αξιοποιώντας στήριξη και τη συνεργασία τους.  

Μέρος του προγράμματος εντάχθηκε στη Δράση 7: «Σύνδεση Σχολείου και Κοινότητας» της 

Πράξης «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλλινοστούντων Μαθητών» του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου, εφόσον στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Κοζάνης φοιτούσε και ένα παιδί αλβανικής 

καταγωγής με πολλαπλές αναπηρίες.  

      

ΣΤΟΧΟΙ 

o Να γνωρίσουν τα νήπια το σιτάρι και την πορεία του μέχρι το πιάτο μας. 
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o Να κατανοήσουν τη μεγάλη αξία του σιταριού, που αποτελεί βασικό στοιχείο της 

μεσογειακής διατροφής. 

o Να εκφραστούν καλλιτεχνικά μέσα από εικαστικές δραστηριότητες, λογοτεχνικά 

κείμενα, παραμύθια, τραγούδια, ποιήματα και δραματοποίηση. 

o Να έρθουν σε επαφή με στοιχεία του πολιτισμού,  της θρησκείας και της παράδοσής 

μας. 

o Να βοηθηθούν για να οικοδομήσουν κλίμα επικοινωνίας, σεβασμού, αποδοχής και 

συνεργασίας με τους άλλους. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Ο σπόρος 

o Συγκεντρώσαμε, παρατηρήσαμε και ταξινομήσαμε διάφορους σπόρους.  

o Στη συνέχεια φυτέψαμε κάποιους από τους σπόρους μας.  

o Φτιάξαμε πινακίδες για να ξέρουμε τι φυτέψαμε σε κάθε γλαστράκι. 

o Τα παιδιά ζωγράφισαν σκιάχτρα, που τοποθετήθηκαν με ξυλάκια στα γλαστράκια. 

Επίσης, φτιάξαμε σκιάχτρα από ξυλάκια και κουρελάκια. 

o Με δαχτυλομπογιές και χαρτί του μέτρου φτιάξαμε μεγάλα σύννεφα που τα 

κρεμάσαμε πάνω από τα γλαστράκια για να τα “ποτίζουν”. 

o Τα παιδιά έφτιαξαν εικαστικές συνθέσεις με σπόρους. 

o Φτιάξαμε ποπ κορν 

2. Από τον σπόρο στο φυτό. 

o Κατά τη διάρκεια του χειμώνα φροντίζαμε, παρατηρούσαμε και σχολιάζαμε την 

ανάπτυξη των φυτών μας. 

o Το κάθε παιδί έφτιαξε φύλλο εργασίας, όπου αναπαριστούσε την ανάπτυξη του 

φυτού. 

o Εστιάσαμε στα γλαστράκια, όπου είχαμε φυτέψει το σιτάρι. 

o Παρατηρήσαμε θερισμένα ξερά στάχυα. 

3. Η καλλιέργεια του σιταριού και η παραγωγή του ψωμιού παλιότερα και σήμερα. 

o Με αφορμή ανάλογα βιβλία και εικόνες τα παιδιά μίλησαν για τις σχετικές εμπειρίες 

τους και εξέφρασαν τις απόψεις και τις απορίες τους. 

o Από το Λαογραφικό Μουσείο Κοζάνης δανειστήκαμε το βαλιτσάκι με το υλικό για το 

ψωμί. Το βαλιτσάκι περιέχει μικρογραφίες παλιών εργαλείων, ασπρόμαυρες 

καλλιτεχνικές φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό.  

o Φτιάξαμε μια γωνιά, όπου συγκεντρώναμε ό,τι υλικό βρίσκαμε σχετικά με το ψωμί.  

o Επισκεφθήκαμε το Λαογραφικό Μουσείο της Κοζάνης. Η επίσκεψη προετοιμάστηκε 

με συζήτηση για το τι θέλουμε να δούμε και να μάθουμε. Τα παιδιά επιστρέφοντας 

ζωγράφισαν κάτι σχετικό με αυτή την επίσκεψη. 
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o Πήγαμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής και παρακολουθήσαμε το πρόγραμμα 

«Αρχαία διατροφή». 

o Το κάθε παιδί χρωμάτισε και έκοψε 6 καρτέλες με την πορεία από το σπόρο στο 

ψωμί. Στη συνέχεια τις έβαλε σε λογική σειρά.  

4. Τι φτιάχνουμε με το αλεύρι. 

o Φέραμε στο σχολείο διάφορα είδη ψωμιού και τα παρουσιάσαμε στα παιδιά μέσα σε 

ένα καλάθι. Τα παιδιά έπιασαν, μύρισαν, δοκίμασαν τα ψωμιά και τα συγκρίνανε ως 

προς το μέγεθος, το βάρος, το χρώμα κ.α.  

o Επισκεφθήκαμε το φούρνο της γειτονιάς. Τα παιδιά ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις, 

ρώτησαν τις απορίες τους, φωτογραφήθηκαν και πήραν κεράσματα από τον 

φούρναρη. Επίσης, πήραμε μαζί μας τρία άδεια χάρτινα σακιά από αλεύρι, τα οποία 

παρατηρήσαμε στο σχολείο.   

o Ζυμώσαμε και ψήσαμε τα δικά  μας ελιόψωμα. 

o Μια από τις μητέρες μας βοήθησε να φτιάξουμε πίτα στο σχολείο. 

o Είδαμε διάφορα βιβλία μαγειρικής για να βρούμε συνταγές για ψωμιά, διάφορα 

αρτοσκευάσματα και ζυμαρικά. 

o Με τη βοήθεια των μαμάδων φτιάξαμε βιβλίο συνταγών για κουλουράκια (με 

συνταγές και στα αλβανικά). 

o Σκεφτήκαμε πόσα άλλα πράγματα φτιάχνονται με αλεύρι και ζύμη. Την ώρα του 

φαγητού παρατηρούσαμε και σχολιάζαμε το φαγητό που είχε ο καθένας μαζί του. Τα 

παιδιά ξεκίνησαν σιγά σιγά και δημιούργησαν μια συλλογή από συσκευασίες τροφών 

με βάση το αλεύρι. Παρατήρησαν ότι σε πολλές από αυτές υπήρχε επάνω η εικόνα 

του σιταριού. 

o Χρησιμοποιώντας κυρίως διαφημιστικά φυλλάδια φτιάξαμε κολάζ με διάφορα 

προϊόντα που γίνονται με βάση το αλεύρι. 

  

 

                  

 

                     Εικόνα 1. Φτιάχνουμε πίτα                  Εικόνα 2. Στο Μουσείο Αιανής 

 

5. Με τη δύναμη του νερού 

o Πατέρας μαθητή μας κατασκεύασε νερόμυλο, που λειτουργούσε με μπαταρία. 

o Ζαχαρίας Παπαντωνίου: «Από πού ΄σαι ποταμάκι;» 
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o Επισκεφθήκαμε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βελβεντού και 

παρακολουθήσαμε το πρόγραμμα «Σίτος Σιταράκης». 

6. Κατασκευάζω με ζυμάρι.  

o Τα Χριστούγεννα φτιάξαμε στολίδια για το δέντρο με ζυμάρι κατασκευών (αλμυρό). 

Χρησιμοποιήσαμε κουπ πατ και τα στολίσαμε με κουμπιά, καρπούς και χρυσόσκονες.     

o Το Πάσχα φτιάξαμε κουλουράκια και “Λαζαράκια“ (παραδοσιακά ομοιώματα του 

νεκρού Λάζαρου από ζυμάρι). 

o Για τη γιορτή της μητέρας τα παιδιά έφτιαξαν στεφανάκια από ζυμάρι κατασκευών. 

Τα στεφανάκια ψήθηκαν, λουστραρίστηκαν και στολίστηκαν με κορδέλες και 

λουλουδάκια.   

o Τα παιδιά έπαιξαν ελεύθερα με το ζυμάρι κι έφτιαξαν διακοσμητικά κουλουράκια σε 

διάφορα σχήματα. 

o Φτιάξαμε καδράκια από αλμυρό ζυμάρι. Στο καθένα κάναμε το αποτύπωμα ενός 

αληθινού σταχιού. Τα καδράκια ψήθηκαν και λουστραρίστηκαν. 

o Το κάθε παιδί χρησιμοποίησε τη σφραγίδα του πρόσφορου πάνω σε ένα κομμάτι 

αλμυρό ζυμάρι και έτσι είχε τη δική του “λειτουργιά”.  

7. Άλλες κατασκευές. 

o Τυπώσαμε σε χαρτί στάχια με πλαστικό σε διάφορα χρώματα.  

o Τα στάχια που χρησιμοποιήσαμε στα τυπώματα τα στεγνώσαμε και τα κολλήσαμε σε 

κάρτες από  πράσινο χαρτί οντουλέ. Τα παιδιά έγραψαν μέσα “ καλό καλοκαίρι “. 

o Φτιάξαμε δυο κούκλες από χαρτοσακούλες του ψαρά και τις ντύσαμε φουρνάρηδες. Η 

μια ήταν φοβισμένη και η άλλη λυπημένη. Τα παιδιά έφτιαξαν διάφορες ιστορίες γιατί 

οι φουρνάρηδες αισθάνονταν έτσι. 

o Τα παιδιά έφτιαξαν ανεμόμυλους. 

o Τα παιδιά έφτιαξαν κολάζ με ζυμαρικά πάνω σε χαρτί. Κάποια από τα έργα 

διακοσμήθηκαν με δαχτυλομπογιά. 

8. Μουσική – τραγούδια. 

o Φυσώντας το άχυρο από το σιτάρι προσπαθήσαμε να παράγουμε ήχο. Φτιάξαμε έτσι 

αυτοσχέδιες “φλογέρες“. 

o Ακούσαμε την ιστορία για τη φλογέρα από το δίσκο της Μ. Κυνηγού. 

o  Ακούσαμε μουσική με φλογέρα από το Περού. 

o Μαρία Κυνηγού-Φλάμπουρα, «Τραγουδώ και γυμνάζομαι»: ακούσαμε και παίξαμε 

σχετικά κομμάτια 

o Μάθαμε τα τραγούδια: «Ο φούρναρης», «Ο μύλος», «Πλάθω κουλουράκια», «Ο 

ανεμόμυλος» και «Ο γεωργός». Τα συνοδέψαμε με μιμικές κινήσεις. 

9.Το ψωμί στη θρησκεία. 

o Ο πολλαπλασιασμός των άρτων. 

o Ο Καλός Σπορέας. 
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o Η Κυριακή Προσευχή (Πάτερ ημών).  

o Μυστικός Δείπνος – Θεία Κοινωνία. 

o Το αντίδωρο. 

o Πρόσφορο, κρασί και λάδι. 

10. Έθιμα. 

o Χριστόψωμα και βασιλόπιτες. 

o Πασχαλινά κουλούρια, τσουρέκια και “Λαζαράκια”. 

o Οι στολισμένες κουλούρες του γάμου. 

o Τα πρόσφορα. 

o Τα κόλυβα. 

o Οι λαγάνες. 

11. Υλικό λόγου. 

o Μυθολογία: Διαβάσαμε για την θεά Δήμητρα, τον Πλούτωνα και την Περσεφόνη. 

o Παραμύθια: «Το τηγανόψωμο», «Το καρβελάκι», «Η σουσουράδα και η ουρά 

της», «Το πιο γλυκό ψωμί», «Ο Σταρένιος και η Ψωμούλα»,  «Το ζυμαράκι».  

o Ποιήματα: «Η Ζωίτσα που ζει μόνη» της Π. Παμπούδη. Τα παιδιά ζωγράφισαν 

κάτι σχετικό με το ποίημα. «Ο κύκλος του ψωμιού» του Χάρη Σακελαρίου, «Λέει 

το στάχυ τη γενιά του» του Γιώργη Κρόκου,  «Δε μ’ ακούς;» της Μάρως Λοΐζου . 

o Μάθαμε παραδοσιακά ποιήματα και παροιμίες. 

o Μιλήσαμε για καθημερινές εκφράσεις που περιέχουν τη λέξη ‘ψωμί’. 

o Βρήκαμε, αναλύσαμε και μάθαμε σύνθετες λέξεις σχετικές με το σιτάρι και το 

ψωμί. 

o Μιλήσαμε για το σύνθημα “Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία”. 

o Δραματοποιήσαμε το παραμύθι «Ο παπάς και η αλεπού». 

o Παίξαμε το παραδοσιακό παιχνίδι «Ο καρβελάς». 

12. Εικαστικά. 

o Τα παιδιά ζωγράφισαν πολλές φορές ελεύθερα με διάφορες αφορμές ( επισκέψεις, 

ποιήματα, παραμύθια κ.α.)  

o Παρουσιάσαμε στα παιδιά μια συλλογή εικόνων από έργα τέχνης με σχετικά 

θέματα. Περιλάμβανε, κυρίως, έργα του Θεόφιλου και του Βαν Γκογκ. 

Συζητήσαμε και επεξεργαστήκαμε το κάθε έργο ξεχωριστά. 

13. Νέες Τεχνολογίες 

o Τα παιδιά χρησιμοποίησαν τις καρτέλες γραφής για να γράψουν στον υπολογιστή. Το 

κάθε παιδί έγραψε λέξεις σχετικές με το θέμα, το όνομά του και την ημερομηνία. Ο 

καθένας πήρε μια εκτύπωση της δουλειάς του. 

o Αναζητήσαμε με τα παιδιά υλικό στο διαδίκτυο  
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          Εικόνα 3. Γράφουμε στον υπολογιστή              Εικόνα 4. Στο ΚΠΕ Βελβεντού 

 

14. Φύλλα εργασίας. 

o Φύλλο εργασίας 1: Διάφορα κουλουράκια ήταν ζωγραφισμένα στο χαρτί. Τα παιδιά 

έπρεπε να βρουν τα ίδια και να τα βάψουν με το ίδιο χρώμα. 

o Φύλλο εργασίας 2: Τα παιδιά έπρεπε να αντιστοιχήσουν το σιτάρι με το ψωμί , το 

λάδι με την ελιά και το σταφύλι με το κρασί. 

o Φύλλο εργασίας 3: Τα παιδιά έπρεπε να επιλέξουν και να χρωματίσουν μόνο 

αντικείμενα σχετικά με το θέμα μας. 

o Φύλλο εργασίας 4: Λαβύρινθος: Οδήγησε το μυλωνά στο μύλο 

 

                  

 

                   Εικόνα 5. Φύλλο εργασίας 3                   Εικόνα 6. Στο ΚΠΕ Βελβεντού 

 

15. Άλλες δραστηριότητες. 

o Κάναμε τη γιορτή του βιβλίου με τις μητέρες στο σχολείο. Αφηγηθήκαμε το παραμύθι 

«Η σουσουράδα και η ουρά της» και στη συνέχεια οι μητέρες με τα παιδιά τους 

εικονογράφησαν σκηνές του παραμυθιού. Τα έργα τους ενώθηκαν κι φτιάχτηκε ένα 

όμορφο βιβλίο στα ελληνικά  και αλβανικά!!!! 

o Τα παιδιά διακόσμησαν τους φακέλους για τις εργασίες τους ζωγραφίζοντας στάχυα. 

o Η καλοκαιρινή γιορτή είχε θέμα «Το σποράκι». 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Το πρόγραμμα προχώρησε και ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να 

συνεργαστούν, να προβληματιστούν, να πειραματιστούν, να δημιουργήσουν και να 

ανακαλύψουν μέσα από τη διαθεματική προσέγγιση του προγράμματος και από 

δραστηριότητες, που εμπεριέχονται στο αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου. Κυρίως, 

όμως, φάνηκε ότι χάρηκαν και διασκέδασαν με την όλη διαδικασία.  Κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος ζήσαμε όλοι μαζί τη χαρά της ανακάλυψης και της μάθησης. Οι οικογένειες 

συνεργάστηκαν με ενθουσιασμό. Καθημερινά έφερναν ό,τι υλικό θεωρούσαν σχετικό 

(περιοδικά, διαφημιστικά φυλλάδια, βιβλία, εικόνες κ.α.) και μας βοήθησαν σε διάφορα 

πρακτικά θέματα. Το άνοιγμα στην τοπική κοινωνία ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του 

εγχειρήματος μας. Εισπράξαμε μεγάλη αποδοχή και πήραμε να δύναμη να συνεχίσουμε με 

τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση, καθώς και μια πρώτη ποιοτική αξιολόγηση εκπαιδευτικού 

υλικού με τη μορφή σεναρίου για κουκλοθέατρο με τίτλο «Καλώς ήρθατε φίλοι μου στο δάσος!», το οποίο έχει 

παραχθεί από την Παιδαγωγική Ομάδα του Κ.Π.Ε. Αρχανών, στην Κρήτη. Το υλικό στοχεύει στην 

περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μαθητών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας στο πλαίσιο της 

εκπαίδευσης για την αειφορία. Δημιουργήθηκε σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή. Στο εκπαιδευτικό σενάριο 

παρουσιάζεται η συνάντηση δύο παιδιών με τα ζώα της περιοχής τους, μέσα από την οποία αναδεικνύονται 

θέματα όπως η βιοποικιλότητα, οι αιτίες υποβάθμισής της, η τροφική αλυσίδα, η εξαφάνιση των ειδών και άλλα. 

Στην ψηφιακή μορφή του υλικού περιλαμβάνονται: ένα ηλεκτρονικό βιβλίο με το κείμενο του σεναρίου, 

φωνητική επένδυση, τετράδιο δραστηριοτήτων καθώς και ένας οδηγός για τους εκπαιδευτικούς. Οι μαθητές, 

στις περισσότερες περιπτώσεις, καλούνται να πάρουν άμεσα ή έμμεσα θέση. Η αρχική πιλοτική εφαρμογή 
παρέχει ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, βιοποικιλότητα, κουκλοθέατρο, τροφική αλυσίδα, κρητικός αίγαγρος, 

μαυροπετρίτης 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και διατήρηση Βιοποικιλότητας  

Η βιολογική ποικιλότητα ή βιοποικιλότητα αποτελεί ανεκτίμητης αξίας φυσικό πόρο, 

σχετίζεται άμεσα με βασικούς τομείς της οικονομίας και αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην 

ανθρώπινη ευημερία παγκοσμίως. Γι’ αυτό και η διατήρησή της κρίνεται θεμελιώδους 

σημασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη των ανθρώπινων κοινωνιών. Διεθνώς έχουν γίνει αρκετές 

προσπάθειες για την καθιέρωση πρακτικών βιώσιμης διαχείρισης της βιοποικιλότητας, όπως 

είναι η Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα (Convention on Biological Diversity) που 

υπογράφηκε στο Ρίο Ντε Τζανέιρο το 1992. Πρωταρχικό ρόλο προς την κατεύθυνση της 

ευαισθητοποίησης των σύγχρονων κοινωνιών καλείται να διαδραματίσει η Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση, η συμβολή της οποίας αναγνωρίζεται από τις διεθνείς συμβάσεις, αλλά και από 

την εθνική νομοθεσία των κρατών της Ευρώπης. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μπορεί να 

λειτουργήσει ως μια εκπαίδευση για την αειφορία (Flogaitis, 1998) η οποία επιδιώκει να 

συμφιλιώσει την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνία και την πολιτική με την προστασία του 

περιβάλλοντος. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα πρέπει να προσεγγίζονται ως κοινωνικά 

προβλήματα τα οποία πηγάζουν από τα αντικρουόμενα συμφέροντα ανάμεσα σε ανθρώπους 

ή κοινωνικές ομάδες, σχετικά με τη χρήση φυσικών πόρων (Schnak K. 1998).Γενικότερα 

υπάρχει μια διεθνής συναίνεση γύρω από την ιδέα ότι η επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης 

είναι ουσιαστικά μια συνεχής διαδικασία μάθησης (Φλογαΐτη και Λιαράκου, 2009). 

Πρόκειται δηλαδή για μια διά βίου εκπαιδευτική διαδικασία, με τυπικό, μη τυπικό  ή άτυπο 

χαρακτήρα, η οποία ξεκινά από τα πρώιμα παιδικά χρόνια και συνεχίζεται ως την ανώτατη 

εκπαίδευση και την εκπαίδευση των ενηλίκων. Οι στόχοι, λοιπόν, της διεθνούς κοινότητας 
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για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση κινούνται σε δύο αλληλοσυμπληρούμενα πεδία, αφενός 

τη διαμόρφωση πολιτών με οικολογική παιδεία, τη διασαφήνιση εννοιών, την αναγνώριση 

αξιών, την ανάπτυξη και καλλιέργεια ψυχοκινητικών δεξιοτήτων και αφετέρου την 

καλλιέργεια στάσεων γύρω από προβλήματα που αφορούν την ποιότητα του περιβάλλοντος 

και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην κοινωνία και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

(Μπία, 2015).Κατά συνέπεια, δημιουργεί ενεργούς πολίτες οι οποίοι αναγνωρίζουν τα οφέλη 

που απορρέουν από τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και υιοθετούν θετικές πρακτικές 

διαχείρισής της.  

Βιοποικιλότητα της περιοχής 

Η πλούσια βιοποικιλότητα της Κρήτης αποτέλεσε βασικό παράγοντα για την επιλογή του 

θέματος. Ενδεικτικά, στην Κρήτη απαντά το 30% της ελληνικής χλωρίδας (1800 από τα 

συνολικά 6000 είδη της Ελλάδας), ενώ ο αριθμός των ενδημικών φυτών αντιστοιχεί στο 10% 

της χλωρίδας του νησιού. Το ποσοστό αυτό την καθιστά ιδιαίτερη περίπτωση ανάμεσα στα 

νησιά της Μεσογείου (Τσαντίλης, 2014). Σε μια προσπάθεια ανάδειξης αυτού του φυσικού 

πλούτου, δημιουργήθηκε το κείμενο για κουκλοθέατρο «Καλώς ήρθατε φίλοι μου στο 

δάσος!». Η υπόθεση εκτυλίσσεται σε έναν λόφο της Κρήτης. Πρωταγωνιστές της ιστορίας 

είναι δύο αδέρφια που συναντούν ένα αγριοκάτσικο και έναν μαυροπετρίτη. Ο κρητικός 

αίγαγρος (Capra aegagrus creticus) είναι ενδημικό υποείδος αίγαγρου. Έχει ανοιχτόχρωμο 

τρίχωμα, στη ράχη έχει μια σκούρα καφετιά γραμμή που ξεκινάει από το κεφάλι και φτάνει 

ως την ουρά. Έχει μεγάλο γένι και δύο κέρατα που κλίνουν πίσω από το κεφάλι και φτάνουν 

το 1m στα αρσενικά. Ζει συνήθως 11-12 χρόνια. Προτιμά βραχώδεις περιοχές με μεγάλη 

κλίση (Τσαντίλης, 2014). Μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα, το υποείδος εξαπλωνόταν και στις 

τρεις μεγάλες οροσειρές της Κρήτης (Λευκά Όρη, Ίδη και Δίκτη), αλλά σχεδόν εξαφανίστηκε 

κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς αποτέλεσε   πηγή τροφής. Το 1960 

είχαν απομείνει μόλις 200 άτομα στα Λευκά Όρη και αυτό ήταν ένας σημαντικός λόγος για 

να ανακηρυχτεί η Σαμαριά Εθνικός Δρυμός το 1962. Ακόμη και σήμερα ο κρητικός αίγαγρος 

απειλείται από το παράνομο κυνήγι, τις περιορισμένες εκτάσεις για αναζήτηση τροφής και τις 

αρρώστιες. Ο κύριος όμως κίνδυνος που απειλεί τη διατήρηση του υποείδους είναι ο 

υβριδισμός με τα ήμερα κατσίκια. Ο μαυροπετρίτης (Falco eleonorae) είναι 

μεταναστευτικό είδος γερακιού με το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού (ΕΟΕ) του να απαντά 

στην Ελλάδα  (Dimalexis et. Al 2008). Αναπαράγεται στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, 

αλλά σε πολύ εξειδικευμένα οικοσυστήματα που περιορίζουν την εξάπλωσή του. Το κέντρο 

της κατανομής είναι τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη, που φιλοξενεί περίπου το 9% του 

ελληνικού πληθυσμού (Σακούλης, 2010). Ο πληθυσμός αυτός συγκεντρώνεται και 

αναπαράγεται κυρίως σε βραχώδεις νησίδες στα βόρεια του νησιού. Διαχειμάζει στην Αφρική 

και ιδιαίτερα στη Μαδαγασκάρη. Είναι αρπακτικό, με μακριές και λεπτές φτερούγες, μακριά 

ουρά και αεροδυναμικό κορμό. Τρέφεται με μεγάλα έντομα, νυχτερίδες και σαύρες, ενώ       

κατά την περίοδο της αναπαραγωγής, κυρίως, με μικρά αποδημητικά πουλιά. (Τσαντίλης, 

2014). Στην Κρήτη παρατηρείται μείωση του πληθυσμού την τελευταία δεκαετία της τάξης 

του 15%, σε αντίθεση με την υπόλοιπη Μεσόγειο στην οποία παρατηρείται αύξηση. Αυτό 

οφείλεται κατά κύριο λόγο σε δηλητηρίαση από εντομοκτόνο που χρησιμοποιείται από τους 

αγρότες για την προστασία των αμπελοκαλλιεργειών από τα τρωκτικά. Απαντά στον 

ελλαδικό χώρο και με τις ονομασίες: Βαρβάκι, Θαλασσογέρακο (Κρήτη), Κουστογέρακο, 

Μαυρογέρακας, Φαλκόνι και Μαυρομάτης (Κύπρος) (Χανδρινός, 1999).Οι υπόλοιποι 

οργανισμοί που παρουσιάζονται στο σενάριο είναι τυπικοί της κρητικής χλωρίδας και 

πανίδας και, ουσιαστικά, τυπικοί των φρυγανικών οικοσυστημάτων που αποτελούν το 25% 

της επιφάνειας της Κρήτης (Σακούλης, 2010), π.χ. ρίγανη, φασκόμηλο, θυμάρι, βάτραχος, 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7_%CF%80%CF%84%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AC%CF%81%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%85%CF%87%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%B5%CF%82
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σαύρα κ.ά. Μέσα από τους διαλόγους των παιδιών με τα ζώα παρουσιάζονται φαινόμενα 

όπως η τροφική αλυσίδα, οι καταναλωτές πρώτης και δευτέρας τάξεως, η εποχική 

μετανάστευση των πτηνών, αλλά αναδεικνύονται και οικολογικά προβλήματα όπως η μείωση 

της βιοποικιλότητας, η εξαφάνιση των ειδών και η βιοσυσσώρευση.   

Κουκλοθέατρο 

Η Τέχνη αποτελεί κοινό τόπο ενοποίησης της γνώσης (Κούβου, 2007). Η επιλογή του 

κουκλοθεάτρου ως μέσου ευαισθητοποίησης για ζητήματα βιοποικιλότητας έγινε διότι 

αποτελεί μορφή τέχνης σημαντική για την παιδική ηλικία, δεδομένου ότι είναι προσιτή, 

κατανοητή και πολύ κοντά στην ψυχολογία του παιδιού. Είναι το θέατρο στο οποίο 

ζωντανεύουν τα παιχνίδια (Μαγουλιώτης, 2012).Το κουκλοθέατρο προσφέρει στο παιδί 

ερεθίσματα που το εμπλουτίζουν ψυχικά, συναισθηματικά, νοητικά, γνωστικά. Το παιδί 

παρακολουθώντας μια παράσταση κουκλοθεάτρου ζει μέσα σε συναισθηματική ένταση και 

μεταφέρεται σε έναν φανταστικό χώρο. Μέσα από τα παθήματα τον ηρώων το κουκλοθέατρο 

δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να αφομοιώσει ηθικούς νόμους, κανόνες, κώδικες, αξίες, 

απαγορεύσεις, ιδανικά, ακόμα και τη δομή και λειτουργία της κοινωνίας στην οποία ζει. 

Πολλές φορές, συμμετέχει στην παράσταση καθορίζοντας ακόμα και την εξέλιξη της 

ιστορίας, εξωτερικεύει συναισθήματα φόβου, χαράς, λύπης, έκπληξης, ενθουσιασμού. Το 

κουκλοθέατρο γίνεται ένας χώρος συνδιαλλαγής και επικοινωνίας. Με την κίνηση και την 

εμψύχωση της κούκλας αναπτύσσονται κινητικές δεξιότητες και δίνεται η δυνατότητα 

προβολής και εκτόνωσης. Μέσω της κούκλας, το παιδί εκφράζει τον εσωτερικό του κόσμο 

(αγωνίες, φοβίες, προβληματισμούς, επιθυμίες, όνειρα). Με τη συμμετοχή του στο 

κουκλοθέατρο προάγεται η γλωσσική ανάπτυξη και καλλιεργείται η φαντασία, η 

συγκέντρωση προσοχής, η κρίση, η μνήμη, η παρατηρητικότητα, ο αυτοσχεδιασμός. 

Επιπλέον, το παιδί μαθαίνει να συνεργάζεται με τα άλλα μέλη της ομάδας. Προβληματίζεται, 

επανεξετάζει και αναθεωρεί κοινωνικά στερεότυπα καθώς κατακτά καινούριους χώρους. Το 

κουκλοθέατρο εμπεριέχει πολλές τέχνες και έχει ιδιαίτερη παιδαγωγική σημασία, μια και 

δίνει στο παιδί τη δυνατότητα να γίνει συνδημιουργός και να μη μένει μόνο παθητικός 

δέκτης. Έτσι το παιδί, σαν ενεργό μέλος ομάδας κουκλοθεάτρου, γίνεται γλύπτης, ζωγράφος, 

συγγραφέας, μουσικός, κουκλοπαίκτης (Γεωργιάδου Ι.). 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Το εκπαιδευτικό υλικό απευθύνεται σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Α΄ και Β΄ τάξης Δημοτικού 

Σχολείου. Περιλαμβάνει ένα βιβλίο με τίτλο «Καλώς ήρθατε φίλοι μου στο δάσος!» που 

παρουσιάζει το σενάριο για κουκλοθέατρο και ένα CD που περιέχει ένα ηλεκτρονικό βιβλίο, 

τη φωνητική επένδυση αυτού σε ανεξάρτητο αρχείο, ένα τετράδιο δραστηριοτήτων και έναν 

οδηγό για τον εκπαιδευτικό. Στο τετράδιο δραστηριοτήτων περιγράφονται εννέα 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες που μπορούν να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια της σχολικής 

χρονιάς. Το σενάριο αναφέρεται στη βιοποικιλότητα της Κρήτης. Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί 

να το τροποποιήσει ανάλογα με τη βιοποικιλότητα της περιοχής του/της αλλά και ανάλογα με 

τις ανάγκες και τις δυνατότητες των μαθητών του/της. Η βασική θεματολογία αναλύεται σε 

τρεις ενότητες: 1) στην πλούσια βιοποικιλότητα, 2) στις αιτίες υποβάθμισης της 

βιοποικιλότητας, όπως είναι η βιοσυσσώρευση, 3) στην τροφική αλυσίδα. Για την 

προσέγγιση της πρώτης ενότητας προτείνονται  δραστηριότητες ζωγραφικής, παρατήρησης 

και συλλογής φυτών της περιοχής κατά τη διάρκεια επίσκεψης πεδίου και η κατασκευή 

παιχνιδιού μνήμης σε εσωτερικό χώρο. Για την προσέγγιση των δύο άλλων ενοτήτων 

προτείνεται  κατασκευή κούκλας, δραματοποίηση ιστοριών, κατασκευή του μόμπιλ των ζώων 

και ένα παιχνίδι σχετικό με το ταξίδι του μαυροπετρίτη. Οι στόχοι του υλικού 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 
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Πίνακας 1. Στόχοι του εκπαιδευτικού υλικού 

Γνωστικοί στόχοι  Να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με την βιοποικιλότητα της περιοχής 
τους. 

 Να γνωρίσουν τα  αγριοκάτσικα και τους μαυροπετρίτες και κάποια από 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. 

 Να κατανοήσουν την έννοια του ενδημισμού και τη διάκριση μόνιμων 

και μεταναστευτικών ειδών. 

 Να διαχωρίσουν τους φυσικούς κινδύνους που απειλούν τα 

μεταναστευτικά πτηνά από τους ανθρωπογενείς. 

 Να συνδέσουν τη χρήση των αγροτικών φαρμάκων με την επιβίωση των 
ζώων. 

 Να αναπτύξουν επιστημονική μέθοδο. 

 Να γνωρίσουν την αξία της ανακύκλωσης. 

Αναπτυξιακοί - 
Συναισθηματικοί 

στόχοι 

 Να καλλιεργήσουν την φαντασία τους. 

 Να ταυτιστούν με τους ήρωες της ιστορίας, να τοποθετήσουν τους 

εαυτούς τους στη θέση τους (ενσυναίσθηση) και να 

ενεργοποιηθούν συναισθηματικά ως προς αυτούς. 

 Να συναισθανθούν κάποιες από τις δυσκολίες που μπορεί να έχει 

το μεταναστευτικό ταξίδι των πουλιών. 

 Να αισθανθούν την ομορφιά της ποικιλίας και ανομοιομορφίας 

στο τοπίο. 

 Να πάρουν πρωτοβουλίες και να δράσουν για την προστασία της 

φύσης. 

 

Ψυχοκινητικοί 
στόχοι  

 Να συνεργαστούν μεταξύ τους. 

 Να αναπτύξουν καλλιτεχνικές δραστηριότητες. 

 Να αναπτύξουν την παρατηρητικότητα τους, τη λεπτή κινητικότητα και 
το συντονισμό ματιού- χεριού. 

 

 

Προτεινόμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

Η επιλογή των δραστηριοτήτων έγινε ώστε το σύνολο τους να καλύπτει διαφορετικές 

απαιτήσεις ως προς το χώρο (εσωτερικό, εξωτερικό), αλλά και ως προς την προσωπικότητα 

των παιδιών, καθώς άλλες από αυτές απαιτούν ατομική προσπάθεια, ενώ άλλες ομαδική. 

Κάποιες δραστηριότητες δίνουν έμφαση στην καλλιτεχνική έκφραση, ενώ άλλες 

επικεντρώνονται στην επιστημονική παρατήρηση. Είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να 

αποτελούν μία ενότητα αλλά κάθε μία μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα ανεξάρτητα από 

τη σειρά παρουσίασης της. Σε κάθε φύλλο εργασίας-δραστηριοτήτων προσδιορίζονται οι 

στόχοι, τα υλικά, ο χώρος και ο χρόνος που απαιτείται. Οι δραστηριότητες που 

περιλαμβάνονται στο υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι οι ακόλουθες: 



 

___________________________________________________________ 
Τόμος Β’: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικών σεναρίων 

 

166 

1
η 
Δραστηριότητα: Ζωγραφίζω το αγριοκάτσικο και τον μαυροπετρίτη. Οι μαθητές 

ζωγραφίζουν το αγριοκάτσικο και τον μαυροπετρίτη και εκφράζονται μέσω των χρωμάτων.   

2
η 
Δραστηριότητα: Κατασκευάζω την κούκλα μου και την ιστορία της. Οι μαθητές 

κατασκευάζουν κούκλες που αναπαριστούν παιδιά ή ζώα και δραματοποιούν τις δικές τους 

ιστορίες ή φαντάζονται πώς είναι η ζωή των ζώων στο δάσος. Ενδείκνυται η κατασκευή από 

ανακυκλώσιμα υλικά.  

3
η 
Δραστηριότητα: Παίζοντας θυμάμαι τα φυτά και τα ζώα. Οι μαθητές με τη βοήθεια του/της 

εκπαιδευτικού κατασκευάζουν ένα παιχνίδι μνήμης με κάρτες που αναπαριστούν τα φυτά και 

τα ζώα της περιοχής τους. Στο υλικό οι αντίστοιχες κάρτες αναπαριστούν φυτά και ζώα της 

Κρήτης. 

4
η 
Δραστηριότητα: Συμπληρώνω την ακροστιχίδα και το σταυρόλεξο. Οι μαθητές διαβάζουν ή 

βλέπουν εικόνες και συμπληρώνουν μία ακροστιχίδα ή ένα σταυρόλεξο. 

5
η 
Δραστηριότητα: Φτιάχνω το δικό μου φυτολόγιο με τα φυτά της περιοχής μου. Οι μαθητές 

κατασκευάζουν το δικό τους φυτολόγιο συλλέγοντας φυτά της περιοχής τους. Η συλλογή 

φυτών γίνεται σε εξωτερικό χώρο και η κατασκευή του φυτολογίου σε εσωτερικό. 

6
η 
Δραστηριότητα: Ας γίνω ερευνητής… Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι η ανάπτυξη 

της επιστημονικής μεθόδου. Προϋποθέτει την επίσκεψη σε επιλεγμένο πεδίο. Πεδίο μπορεί 

να είναι ο κήπος στην αυλή της σχολικής μονάδας, ένα πάρκο, ένα χωράφι, γενικότερα ένας 

βιότοπος. Οι μαθητές καλούνται να υποθέσουν ποια ζώα ή φυτά θα συναντήσουν, να 

συλλέξουν μέρη φυτών και αντικείμενα που τους ζητούνται, να συγκρίνουν και τελικά να 

ζωγραφίσουν αυτό που τους έκανε εντύπωση ή να κάνουν κολλάζ με τα αντικείμενα που 

συνέλλεξαν.  

7
η 
Δραστηριότητα: Φτιάχνω το μόμπιλ των ζώων. Οι μαθητές σχεδιάζουν τις φιγούρες των 

ζώων με τη βοήθεια πατρόν, τις χρωματίζουν και τις κόβουν. Στη συνέχεια, αφού φτιάξουν τις 

κατάλληλες τρύπες κατασκευάζουν ένα μόμπιλ τοποθετώντας τις φιγούρες των ζώων στη 

σειρά από πάνω προς τα κάτω ανάλογα με το ποιος τρώει ποιον.  

8
η
 Δραστηριότητα: Το ταξίδι του Μαυροπετρίτη. Οι μαθητές τρέχουν, παίζουν και μαθαίνουν 

για τις επιβλαβείς επιδράσεις των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στους πληθυσμούς των 

μεταναστευτικών πουλιών. 

9
η
 Δραστηριότητα: Φτιάχνουμε το τραγούδι της φύσης. Ο εκπαιδευτικός δίνει στους μαθητές 

έναν πρώτο στίχο και τους καλεί να πουν δικούς τους στίχους, ώστε να φτιάξουν ένα 

τραγούδι. Οι μαθητές αφήνουν τη φαντασία τους ελεύθερη και πλάθουν εικόνες και νοήματα, 

εκφράζονται μέσω του λόγου, της κίνησης και της μουσικής. Χορεύουν και τραγουδούν στο 

ρυθμό που πηγάζει από τη δυναμική της ομάδας με την βοήθεια και την εμψύχωση του 

εκπαιδευτικού. 

Εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην περιοχή της Κρήτης 

Το υλικό έχει εφαρμοστεί πιλοτικά σε σχολεία της Κρήτης. Αρχικά, κατά το σχολικό έτος 

2014-15 υλοποιήθηκαν δύο πιλοτικές εφαρμογές σε δύο σχολικές μονάδες με τη συμμετοχή 

48 μαθητών. Μέρος του σεναρίου και των δραστηριοτήτων τροποποιήθηκε με βάση τις 

ερωτήσεις και την ανταπόκριση των μαθητών, αλλά και τις παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών. 

Κατά τη σχολική χρονιά 2015-16 πραγματοποιήθηκε πιλοτική εφαρμογή σε ένα 

Νηπιαγωγείο. Το υλικό παρουσιάστηκε στις 3 Οκτώβρη 2015 στο Παιδικό  Φεστιβάλ του 

Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων και στις 7 Οκτώβρη 2015 στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο 

δράσεων για την Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, με τη μορφή βιωματικού 

εργαστηρίου (κουκλοθέατρο, ζωγραφική, το ταξίδι του μαυροπετρίτη, κατασκευή του μόμπιλ 

των ζώων). Αξίζει να σημειωθεί ότι η δραστηριότητα που σχετίζεται με το ταξίδι του 
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μαυροπετρίτη έχει ιδιαίτερη απήχηση στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς και έχει 

εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών από την παιδαγωγική ομάδα του 

Κ.Π.Ε. Αρχανών, σε σχολικές μονάδες που επισκέφθηκαν το Κέντρο και συμμετείχαν σε  

εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχετικό με τη βιοποικιλότητα. Κατά τη διάρκεια της σχολικής 

χρονιάς 2015-2016 αναμένεται να προχωρήσει η διάχυση του υλικού στα σχολεία της 

Κρήτης. Η ψηφιακή του μορφή είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα του Κ.Π.Ε. Αρχανών 

(http://www.kpearchanon.gr/). 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό αρχικά σχεδιάστηκε στα πλαίσια του εκπαιδευτικού 

προγράμματος του Κ.Π.Ε. Αρχανών: «Η Βιοποικιλότητα στην περιοχή μας», για 

Νηπιαγωγείο, Α΄ και Β΄ Δημοτικού, χρησιμοποιώντας σαν πεδίο δραστηριοτήτων τον 

βοτανικό κήπο του Κ.Π.Ε. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και από τους εκπαιδευτικούς στο 

σχολείο και να υποστηρίξει προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων ή άλλες σχολικές 

εργασίες που σχετίζονται με θέματα βιοποικιλότητας. Το κείμενο για κουκλοθέατρο που 

παρουσιάζεται μπορεί να αποτελέσει μέσο γνωριμίας των μαθητών με τα ζώα και τα φυτά της 

περιοχής τους αλλά και μέσο ευαισθητοποίησής τους προς τα προβλήματα και τους 

κινδύνους που τα απειλούν. Εισάγει την έννοια της επίδρασης των δραστηριοτήτων του 

ανθρώπου στη ζωή των ζώων και γεννά ερωτηματικά σχετικά με το ποια πρέπει να είναι η 

στάση των ίδιων των παιδιών για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Οι μαθητές 

παρακολουθώντας την παράσταση κουκλοθεάτρου φαίνεται να ψυχαγωγούνται αλλά και να 

έχουν βιωματική εμπλοκή. Ταυτίζονται με τους ήρωες και εκφράζουν άμεσα τις απόψεις 

τους, καθώς το κουκλοθέατρο επιδρά σε αυτούς όπως ένα έργο τέχνης. Το σενάριο θίγει 

πολλά θέματα, οπότε επαφίεται στην κρίση του εκπαιδευτικού να επιλέξει σε ποια ζητήματα 

θέλει να δώσει έμφαση και να εμβαθύνει. Αυτή η επισήμανση έγινε από την πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή.  Από την πιλοτική εφαρμογή, 

επίσης, ενισχύθηκε η άποψη ότι ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει το υλικό σαν 

σενάριο για κουκλοθέατρο ή σαν ηχογραφημένο παραμύθι ή σαν κείμενο. Προέκυψε ακόμα, 

ότι οι περισσότεροι μαθητές γνώριζαν την ύπαρξη του κρητικού αίγαγρου, με την ονομασία 

κρι-κρι, όμως δεν γνώριζαν ότι είναι απειλούμενο ζώο. Επίσης, έμαθαν ότι ο μαυροπετρίτης 

είναι προστατευόμενο είδος γερακιού που φωλιάζει κυρίως στα νησιά του Αιγαίου και στην 

Κρήτη. Συνολικά υπήρξαν θετικές αντιδράσεις, τόσο από τους μαθητές όσο και από τους 

εκπαιδευτικούς. Προτείνεται οι μαθητές να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να ενημερώσουν με 

τις ζωγραφιές, τις κατασκευές και τα ενημερωτικά φυλλάδια, τους μαθητές άλλων τμημάτων 

ή άλλων σχολείων για τα φλέγοντα περιβαλλοντικά ζητήματα, καθώς και τους γονείς, σε μια 

εκδήλωση του σχολείου. Αναμένεται η εφαρμογή των προτεινόμενων δραστηριοτήτων να 

επηρεάσει θετικά τη στάση των μελλοντικών πολιτών προς τα απειλούμενα είδη. 

Ευχαριστίες 

Στη διαδικασία δημιουργίας του εκπαιδευτικού υλικού: «Καλώς ήρθατε φίλοι μου στο δάσος» 

ενεπλάκησαν πολλοί άνθρωποι και φορείς. Τους ευχαριστούμε όλους θερμά. Ιδιαιτέρως 

ευχαριστούμε τον Μπάστιαν Πάρχιαου για τις φωτογραφίες, την Έφη Δράκου, τον Αντώνη 

Καλομοιράκη, την Κωνσταντίνα Αλεφαντινού και την Ηρώ Βαρβεράκη που δάνεισαν τις 

φωνές τους στους ήρωες της ιστορίας μας, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές που 

συμμετείχαν στις πιλοτικές εφαρμογές. 

 

http://www.kpearchanon.gr/
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«ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ …ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ». 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 

Μαρία Θεοδωρακάκου 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση του σχεδιασμού και της υλοποίησης ενός εκπαιδευτικού 

προγράμματος με θέμα την ανακύκλωση. Το σενάριο επιδίωξε τη δραστηριοποίηση των νηπίων στην 

κατεύθυνση της ανάπτυξης υλικού για την επικοινωνία πτυχών του ζητήματος της ανακύκλωσης σε άλλα μέλη 

της τοπικής τους κοινότητας. Οι μαθητές παρατήρησαν και κατέγραψαν πρακτικές ανακύκλωσης στη γειτονιά 

τους επεξεργάστηκαν και ανέλυσαν τις παρατηρήσεις τους. Με βάση τις διαπιστώσεις τους, δημιούργησαν στη 

συνέχεια έντυπο (αφίσα, φυλλάδια) και ψηφιακό υλικό (παραμύθι, διαφημιστικό μήνυμα) προκειμένου να 

αφυπνίσουν τους συμπολίτες τους σε ζητήματα ανακύκλωσης. Το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας 

περιλαμβάνει (α) σύγχρονες θεωρήσεις οργανικής ένταξης των ΤΠΕ στη διδασκαλία-μάθηση, (β) 

κοινωνικοπολιτισμική θεωρία και (γ) αξιοποίηση πολυτροπικών κειμένων-πολυγραμματισμών στην προσχολική 

εκπαίδευση.Οι μαθητές χρησιμοποίησαν σειρά εργαλείων υλικού (ψηφιακό μαγνητόφωνο, ψηφιακή 
βιντεοκάμερα) και λογισμικού (έκφρασης, εννοιολογικής χαρτογράφησης, παρουσίασης, επεξεργασίας 

κειμένου, λογιστικό φύλλο) για τη δημιουργία του υλικού και την επικοινωνία του στην τοπική κοινότητα.  

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Ανακύκλωση, αφίσα, διαφήμιση, φυλλάδιο, ΤΠΕ, πολυγραμματισμοί, ψηφιακή ιστορία, διδακτικό σενάριο 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σε αντιδιαστολή με το παρελθόν, τα σύγχρονα κειμενικά τοπία δεν χαρακτηρίζονται από την 

αποκλειστική κυριαρχία του γραπτού λόγου. Ενώ προφορικός και γραπτός λόγος αποτέλεσαν 

τους κύριους τρόπους μετάδοσης γνώσης από γενιά σε γενιά, τα νέα κειμενικά τοπία 

χαρακτηρίζονται από την κυριαρχία της εικόνας (Kress, 2003; Kress & Van Leeuwen, 2006). 

Στα κειμενικά αυτά τοπία, η γραφή δεν συνιστά πλέον τον κυρίαρχο ή μοναδικό φορέα 

νοήματος (Kress, 2003). Ο βασικός τρόπος επικοινωνίας ενός μηνύματος δεν είναι ο γραπτός 

λόγος αλλά ο συνδυασμός διαφορετικών τρόπων (modes) όπως προφορικός λόγος, στατική 

εικόνα, κινούμενη εικόνα και ήχος. Η δυνατότητα συνδυασμού διαφόρων τρόπων 

πολλαπλασιάζει τις σημειωτικές δυνατότητες και επιτρέπει τη δημιουργία διαφορετικών 

ειδών μηνυμάτων (Hull & Nelson, 2005). 

Οι τεχνολογικές εξελίξεις επιτέλεσαν καθοριστικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση. Η 

καθολική παρουσία ψηφιακών μέσων διευκολύνει σημαντικά το συνδυασμό διαφορετικών 

τρόπων πολλαπλασιάζοντας τις δυνατότητες νοηματοδότησης μέσα από πολυτροπικές 

συνθέσεις. Η ψηφιακή τεχνολογία προσφέρει εργαλεία τα οποία παρέχουν τόσο νέους 

σημειωτικούς πόρους όσο και νέες δυνατότητες αξιοποίησης των πόρων αυτών για την 

επικοινωνία νοημάτων (Ranker, 2008). Στην εκπαιδευτική πρακτική, οι πολυτροπικές 

δυνατότητες έκφρασης και επικοινωνίας καθίστανται όλο και περισσότερο εφικτές με τη 

λειτουργική ένταξη των ΤΠΕ στις καθημερινές δραστηριότητες. Άλλωστε, οι σύγχρονες 

προσεγγίσεις αξιοποίησης των ΤΠΕ στο Νηπιαγωγείο εστιάζονται στη χρήση τους ως 

γνωστικό εργαλείο το οποίο υποστηρίζει γνωστικές διεργασίες (όπως η σκέψη, η επίλυση 
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προβλημάτων, η μάθηση), αποδεσμεύει από μηχανιστικές διεργασίες και απομνημόνευση, 

μειώνει τη γνωστική υπερφόρτωση, εκτελεί υπολογισμούς, αναπαριστά μεγέθη, φαινόμενα 

και καταστάσεις. Το νέο μαθησιακό περιβάλλον που οικοδομείται με τις ΤΠΕ είναι κατά 

βάση μαθητοκεντρικό, παρέχοντας κίνητρα για μάθηση και εμπλέκοντας ενεργά το μαθητή 

στη μαθησιακή διαδικασία (ΔΕΠΠΣ, 2001
.
 Δαφέρμου, 2006). 

Τα νέα κειμενικά τοπία και οι νέες επικοινωνιακές πρακτικές που καθίστανται δυνατές με τη 

βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας, επαναπροσδιορίζουν θεμελιωδώς την έννοια του 

αλφαβητισμού (Καρασαββίδης & Θεοδωρακάκου, 2011). Ιστορικά, στα πλαίσια της τυπικής 

εκπαίδευσης ο αλφαβητισμός περιλάμβανε κυρίως κατάκτηση προφορικού και γραπτού 

λόγου. Σε αυτό το πλαίσιο, οι μαθητές ασκούνται συστηματικά για χρόνια για να 

κατακτήσουν προφορικό και γραπτό λόγο. Ωστόσο, στο σύγχρονο πλαίσιο, τα νέα ψηφιακά 

κείμενα απαιτούν νέες επικοινωνιακές δεξιότητες. Οι δεξιότητες αυτές περιλαμβάνουν 

εκπαίδευση (α) στην κριτική ανάγνωση πολυτροπικών μηνυμάτων και (β) στη δημιουργία 

πολυτροπικών μηνυμάτων. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται η συλλογιστική σχεδιασμού, η 

υλοποίηση και τα κυριότερα αποτελέσματα ενός διδακτικού σεναρίου το οποίο περιλάμβανε 

την οργανική χρήση των ΤΠΕ για τη δημιουργία ψηφιακών πολυτροπικών μηνυμάτων στον 

τομέα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.  

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο αποτελεί την τελική φάση ετήσιου εκπαιδευτικού 

περιβαλλοντικού προγράμματος σχετικού με την ανακύκλωση. Υλοποιήθηκε σε Νηπιαγωγείο 

της πόλης του Βόλου.  

Το σενάριο περιλαμβάνει δραστηριότητες συμβατές με το ΔΕΠΠΣ (2001) και το ΑΠΣ για το 

Νηπιαγωγείο και στηρίχτηκε σε βασικές αρχές της Κοινωνικοπολιτισμικής (Vygotsky) και 

της Εποικοδομιστικής (Piaget) θεωρίας καθώς και της βιωματικής μάθησης. Οι μαθητές 

εργάστηκαν σε ομάδες σε όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας, εναλλασσόμενοι σε 

διάφορους ρόλους εντός ομάδας. Αντίστοιχα, ο ρόλος της εκπαιδευτικού ήταν αυτός του 

συντονιστή, διευκολυντή, διαμεσολαβητή και εμψυχωτή της ομάδας. Ο Η/Υ 

χρησιμοποιήθηκε τόσο ως εργαλείο οργάνωσης της πληροφορίας όσο και ανακάλυψης και 

δημιουργίας στο πλαίσιο των καθημερινών δραστηριοτήτων της τάξης. 

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα τα παιδιά προσέγγισαν ενεργά τη γνώση μέσα από:  

α) την επεξεργασία βιβλίων παιδικής λογοτεχνίας και ψηφιακού υλικού: video, ψηφιακά 

βιβλία, εικόνες, τραγούδια 

β) ποικίλες βιωματικές δράσεις :δημιουργία κάδων ανακύκλωσης και υιοθέτηση συνηθειών 

ανακύκλωσης στο σχολείο, επαναχρησιμοποίηση υλικών, καθαρισμός της αυλή του σχολείου 

και της γειτονικής παραλίας, παρατήρηση του κόσμου που μας περιβάλλει –περιηγήσεις στη 

γειτονιά) και  

γ) την ανάπτυξη υλικού: ψηφιακό βιβλίο, φυλλάδια, αφίσες, διαφημιστικό μήνυμα.  

Πριν προχωρήσουν οι μαθητές στην υλοποίηση του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου 

είχαν εξοικειωθεί με τις έννοιες της ανακύκλωσης, των ανακυκλώσιμων υλικών, της 

διαδικασίας της ανακύκλωσης, τη λογική της ανακύκλωσης. Παράλληλα, είχαν 

ευαισθητοποιηθεί στο θέμα της ανακύκλωσης συμμετέχοντας σε θέματα που αφορούν την 

προστασία του περιβάλλοντος. 
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Σκοπός του σεναρίου ήταν η ενεργή συμμετοχή μαθητών στη δημιουργία ενός μηνύματος 

σχετικά με την ανακύκλωση και να το επικοινωνήσουν στον υπόλοιπο κόσμο.  

Ειδικότερα, οι στόχοι που τέθηκαν ήταν οι ακόλουθοι: 

- να παρατηρήσουν και καταγράψουν πρακτικές ανακύκλωσης στη γειτονιάς τους 

- να επεξεργαστούν και αναλύσουν τις καταγραφές τους αυτές διαμέσου της οπτικοποίησή 

τους  

- να διατυπώσουν προτάσεις για το πώς θα ενημερώσουν τους συμπολίτες τους σχετικά με 

την ανακύκλωση  

- να ανακαλέσουν τις προηγούμενες γνώσεις τους σχετικά με το πώς γίνεται η ανακύκλωση 

και να τις αποτυπώσουν μέσα από τη δημιουργία μιας ιστορίας  

- να αντιληφθούν ότι εκτός από το γραπτό λόγο μπορούμε να επικοινωνήσουμε νοήματα και 

με άλλους τρόπους (π.χ. εικόνα, ήχος) 

- να εικονογραφήσουν μια σκηνή από την ιστορία που θα δημιουργήσουν και να συσχετίσουν 

την εικόνα με το συνοδευτικό προφορικό κείμενο  

- να δημιουργήσουν ένα μήνυμα σχετικό με την ανακύκλωση 

- να φτιάξουν τη δική τους αφίσα και το δικό τους φυλλάδιο γράφοντας και εικονογραφώντας 

το μήνυμά τους 

- να αξιοποιήσουν την τεχνολογία για να δημιουργήσουν ένα διαφημιστικό βίντεο 

- να επαναχρησιμοποιήσουν ανακυκλώσιμα υλικά για να κατασκευάσουν τους ήρωες του 

βίντεο τους. 

Η γενική επιδίωξη από την οργάνωση των δραστηριοτήτων, ήταν να ενεργοποιηθεί η σκέψη 

των μαθητών μέσα από την εμπλοκή τους στη διαδικασία παραγωγής υλικού για το θέμα της 

ανακύκλωσης. Οι μαθητές παρακινήθηκαν αρχικά να διαπιστώσουν το τι πραγματικά 

συμβαίνει στη γειτονιά τους με βιωματικό τρόπο, να προβληματιστούν και να διατυπώσουν 

προτάσεις και λύσεις. Στη συνέχεια ενεπλάκησαν σε μια διαδικασία ανάκλησης των 

προηγούμενων γνώσεων τους μέσα από τη δημιουργία μιας ιστορίας και τη σύνθεση ενός 

βιβλίου. Τέλος, κλήθηκαν να διατυπώσουν τα μηνύματά τους με ποικίλους τρόπους όπως το 

γραπτό κείμενο και το βίντεο υλοποιώντας ουσιαστικά μέρος των προτάσεων που οι ίδιοι 

είχαν κάνει. 

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Τεχνολογικά Εργαλεία 

Τα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου ήταν τα 

ακόλουθα: (α) Eννοιολογικής Χαρτογράφησης (Kidspiration) (β) Δημιουργίας και έκφρασης 

(Tux Paint) (γ) Παρουσίασης (PowerPoint (δ) Λογιστικό φύλλο (Exell) (ε) Κειμενογράφος 

(Word) (στ) Πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας (Gimp) και ζ) Πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου 

(Audacity). Οι τεχνολογικές συσκευές που αξιοποιήθηκαν περιλάμβαναν: ψηφιακό 

μαγνητόφωνο, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, ψηφιακή βιντεοκάμερα και υπολογιστής και 

εκτυπωτής. 
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Φάση 1: Ενεργοποίηση της σκέψης - Βόλτα στη γειτονιά 

Σκοπός της δραστηριότητας ήταν να διαπιστώσουν οι μαθητές τις συνήθειες και δυνατότητες 

ανακύκλωσης της γειτονιάς τους. Εργαζόμενοι σε μικρές ομάδες, οι μαθητές παρατήρησαν 

και κατέγραψαν πρακτικές ανακύκλωσης της γειτονιάς τους. Περιηγήθηκαν στη γειτονιά, 

παρατήρησαν τους κάδους ανακύκλωσης, φωτογράφισαν το περιεχόμενό τους και παράλληλα 

κατέγραψαν έντυπα τα υλικά που βρήκαν μέσα. Παράλληλα, σε αυτοσχέδιους χάρτες 

κατέγραψαν τους μπλε και πράσινους κάδους που συνάντησαν στη γειτονιά.  

 

 

Εικόνα 1. Στιγμιότυπο από την καταγραφή 
ανακυκλώσιμων υλικών 

 

 

Εικόνα 2. Στιγμιότυπο από την καταγραφή 
κάδων της γειτονιάς 

 

 

Πίσω στο σχολείο, σε λογιστικό φύλλο καταχώρησαν τις καταγραφές τους και οπτικοποίησαν 

τα δεδομένα τους δημιουργώντας ραβδογράμματα. Διαπίστωσαν αρχικά το μικρό αριθμό 

κάδων ανακύκλωσης στη γειτονιά και επίσης τα περιορισμένα ανακυκλώσιμα είδη και υλικά 

που ανακυκλώνουν οι συμπολίτες τους.     

 

 

 

Εικόνα 3. Ραβδόγραμμα υλικών στους κάδους 
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Εικόνα 4. Ραβδόγραμμα ποσότητας κάδων γειτονιάς 

 

Φάση 2: Αναζήτηση λύσεων 

Σκοπός της δραστηριότητας ήταν να προβληματιστούν οι μαθητές, να αναζητήσουν λύσεις 

και να διατυπώσουν προτάσεις σχετικά με το πώς θα ενεργοποιήσουν τους συμπολίτες τους. 

Στην ολομέλεια της τάξης συζητήθηκαν οι διαπιστώσεις που έγιναν μέσα από τις καταγραφές 

που προηγήθηκαν και τέθηκε ο προβληματισμός τι πρέπει να κάνουμε για να γνωρίσουμε 

στους συνανθρώπους μας την ανακύκλωση. Με καταιγισμό ιδεών οι μαθητές κατέθεσαν τις 

προτάσεις τους οι οποίες καταγράφηκαν από τη νηπιαγωγό. Στη συνέχεια συζήτησαν και 

αποφάσισαν ποιες από αυτές τις προτάσεις μπορούν να υλοποιηθούν.  

 

 

Εικόνα 5. Καταγραφή ιδεών-προτάσεων 
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Φάση 3: Δημιουργία ιστορίας και ψηφιακού βιβλίου 

Σκοπός της δραστηριότητας ήταν οι μαθητές να συνθέσουν σε μια ιστορία γνώσεις που είχαν 

γύρω από την ανακύκλωση και να προχωρήσουν στη δημιουργία ενός ψηφιακού βιβλίου. Οι 

μαθητές σε ομάδες συνέθεσαν και ηχογράφησαν μια ιστορία η κάθε ομάδα σχετική με την 

ανακύκλωση. Στη συνέχεια στην ολομέλεια η κάθε ομάδα παρουσίασε την ιστορία της και 

προχώρησαν στην επιλογή της ιστορίας που θα κάνουν βιβλίο. Αφού έγινε η επιλογή της 

ιστορίας, χωρίστηκε σε σκηνές και κάθε ομάδα ανέλαβε να εικονογραφήσει κάποιες από τις 

σκηνές αυτές με τη βοήθεια του λογισμικού δημιουργίας και έκφρασης Tuxpaint επιλέγοντας 

και συνθέτοντας εικόνες από τις ειδικά διαμορφωμένες βιβλιοθήκες του λογισμικού. Στο 

λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης (Kidspiration) οι ομάδες κλήθηκαν να 

τοποθετήσουν όλες αυτές τις εικόνες που δημιουργήθηκαν στη σωστή σειρά και να 

αναδιηγηθούν την ιστορία. Τέλος, στο λογισμικό παρουσίασης PowerPoint δημιούργησαν το 

ψηφιακό τους βιβλίο εισάγοντας στην αντίστοιχη διαφάνεια την εικόνα και το ηχογραφημένο 

στιγμιότυπο αφήγησης που της αντιστοιχούσε. 

 

Εικόνα 6. Στιγμιότυπο βιβλίου: «Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα σκουπιδάκι μέσα στον πράσινο 

κάδο που ήταν λυπημένο και ήθελε να πάει στην ανακύκλωση αλλά δεν μπορούσε γιατί είχε 

σπασμένο το πόδι του…» 

 

Φάση 4: Δημιουργία φυλλαδίου 

Σκοπός της δραστηριότητας αυτής ήταν η επινόηση ενός μηνύματος, η συγγραφή του και 

εικονογράφησή του, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα διαφημιστικό φυλλάδιο 

ευαισθητοποίησης για την ανακύκλωση. Η ομάδα που επέλεξε αυτή τη δραστηριότητα 

εργάστηκε στον Η/Υ με τη βοήθεια των λογισμικών δημιουργίας και έκφρασης tuxpaint, και 

γενικής χρήσης κειμενογράφος Word. Οι μαθητές διατύπωσαν το μήνυμά τους και το 

εικονογράφησαν με τη βοήθεια των ειδικά διαμορφωμένων βιβλιοθηκών του λογισμικού 

tuxpaint. Στη συνέχεια έγινε εισαγωγή της εικόνας αυτής με τη βοήθεια της νηπιαγωγού στον 

κειμενογράφο και οι μαθητές πληκτρολόγησαν το μήνυμά τους αξιοποιώντας τις δυνατότητες 

μορφοποίησης που τους παρέχονται. Τέλος, προχωρήσαμε σε αναπαραγωγή του φυλλαδίου 

σε πολλά αντίτυπα με τη βοήθεια του εκτυπωτή και διανομή του από τους μαθητές. 
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Εικόνα 7. Διαφημιστικό φυλλάδιο 

 

Φάση 5: Δημιουργία αφίσας 

Σκοπός της δραστηριότητας αυτής ήταν η δημιουργία μηνύματος, η συγγραφή του και 

εικονογράφηση του, έτσι ώστε να φιλοτεχνηθεί μια αφίσα ενημέρωσης για την ανακύκλωση. 

Οι μαθητές της ομάδας που ενεπλάκησαν σε αυτή τη δραστηριότητα επέλεξαν να 

δημιουργήσουν την αφίσα τους συμβατικά, με χρώματα και χαρτί. Επέλεξαν μέγεθος χαρτιού 

και υλικό καθώς και το είδος χρωμάτων – μαρκαδόρους και αφού κατέληξαν σε μήνυμα 

συνέθεσαν την αφίσα τους.  

 

Εικόνα 8. Αφίσα ενημέρωσης για την ανακύκλωση 
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Φάση 6: Δημιουργία διαφημιστικού Βίντεο 

Σκοπός της δραστηριότητας αυτής ήταν η δημιουργία ενός διαφημιστικού μηνύματος με θέμα 

την ανακύκλωση από τους μαθητές αξιοποιώντας τη βιντεοκάμερα. Οι μαθητές κλήθηκαν να 

δημιουργήσουν ένα βίντεο στο οποίο θα πρωταγωνιστούσαν κούκλες κουκλοθεάτρου τις 

οποίες δημιούργησαν οι ίδιοι. Επέλεξαν οι κούκλες αυτές να εκπροσωπούν ήρωες από το 

αγαπημένο τους βιβλίο «Ο Βασιλιάς Χαρτούρος και οι ιππότες της Χαμένης Ανακύκλωσης» 

(Κατσέλης, 2010). Δημιούργησαν τις κούκλες - πρωταγωνιστές του βίντεο τους 

επαναχρησιμοποιώντας ανακυκλώσιμα υλικά. Στη συνέχεια, βιντεοσκόπησαν το μήνυμά τους 

στο οποίο πρωταγωνιστούσαν οι κούκλες που δημιούργησαν. 

 

 

Εικόνα 9. Βιντεοσκοπημένο μήνυμα με πρωταγωνιστές κούκλες 

«Μην πετάτε τα ανακυκλώσιμα σκουπίδια από εδώ και από εκεί. 
Πετάξτε τα στον μπλε κάδο της ανακύκλωσης» 

 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Αναφορικά με την Ανακύκλωση  

Με όρους περιεχομένου, στα πλαίσια υλοποίησης του σεναρίου, οι μαθητές εμπέδωσαν 

περαιτέρω έννοιες που γνώριζαν ήδη αναφορικά με το θέμα. Παράλληλα, κατέκτησαν νέες 

έννοιες, εμπλουτίζοντας σημαντικά το σώμα γνώσεων τους ως προς την ανακύκλωση. 

Κριτήριο κατάκτησης εννοιών αποτελεί το γεγονός ότι οι μαθητές κατάφεραν να μεταφέρουν 

τις γνώσεις τους σε διαφορετικό πλαίσιο. Όπως διαπιστώθηκε από τις δημιουργίες τους, 

επέλεξαν εύστοχα μηνύματα που πραγματικά ανταποκρίνονταν στους γνωστικούς στόχους 

που τέθηκαν. Τέλος, βελτιώθηκαν σημαντικά η αυτοπεποίθηση και η 

αυτοαποτελεσματικότητά τους καθώς ένιωσαν την ικανοποίηση ότι πραγματικά κατάφεραν 

να δημιουργήσουν κάτι και να το μοιραστούν με άλλα μέλη της κοινότητας.  

Αναφορικά με τις ΤΠΕ 

Τα παιδιά επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε ό,τι έχει σχέση με την υποστηριζόμενη από ΗΥ 

δημιουργία περιεχομένου. Παράλληλα ενδιαφέρθηκαν για όλες τις ψηφιακές συσκευές που 

χρησιμοποιήθηκαν στη διάρκεια της δραστηριότητας όπως μαγνητοφωνάκι, Η/Υ, 

φωτογραφική μηχανή και βιντεοκάμερα. Οι μαθητές που επέλεξαν να ασχοληθούνε με το 

θέμα με συμβατικούς τρόπους στο τέλος έδειξαν ιδιαίτερη προτίμηση στα ψηφιακά κείμενα. 

Αναφέρουμε χαρακτηριστικά τη δημιουργία του ψηφιακού βιβλίου όπου ζήτησαν να 

δουλέψουν με τον ίδιο τρόπο και τις άλλες ιστορίες που έφτιαξαν. 

 



 

 

 
10ο  Συνέδριο ΟΜΕΡ – ΔΠΘ. Εκπαιδεύοντας πολίτες για ένα αειφόρο μέλλον: Ο ρόλος της προσχολικής και 

πρώτης σχολικής εκπαίδευσης 

 
 

 

177 

Αναφορικά με τη διαδικασία 

Παρόλο που δεν υπήρχε ιδιαίτερη εξοικείωση με τα λογισμικά, δεν διαπιστώθηκαν δυσκολίες 

Σε γενικές γραμμές, τα παιδιά ανταποκρίνονταν γρήγορα στις απαιτήσεις της κάθε 

δραστηριότητας και σταδιακά αυτονομούνταν. Το επίπεδο συνεργασίας εντός των ομάδων 

ήταν εξαιρετικό. Πέρα από τις απαιτήσεις σε εξοπλισμό (Η/Υ, εκτυπωτής, φωτογραφική 

μηχανή, βιντεοκάμερα), σε κάποιες περιπτώσεις χρειάστηκε εξειδικευμένη γνώση κάποιων 

λογισμικών. Τέλος, σε αντιδιαστολή με άλλες θεματικές και προσεγγίσεις, η υλοποίηση του 

συγκεκριμένου σεναρίου που περιγράφηκε εδώ περιλάμβανε σημαντική προεργασία από την 

νηπιαγωγό σε πολλά επίπεδα προκειμένου να διεξαχθεί ομαλά.  . 
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«Η ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ ΓΥΡΩ ΜΑΣ» 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΤΟΥ Κ.Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

 

Θεόδωρος Α. Μαρδίρης, Μαγδαληνή Γρηγορίου, Αναστασία Ατζέμη, Κων/νος Τζέρπος, 

Ανδρομάχη Πισιώτη & Αναστάσιος Βασιλείου 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

«Η Άγρια Ζωή Γύρω Μας» είναι ο τίτλος εκπαιδευτικού προγράμματος του Κέντρου Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης Καστοριάς για μαθητές προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Η γενική φιλοσοφία του νέου 

Προγράμματος Σπουδών του Διδακτικού - Μαθησιακού Πεδίου «Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη» και οι θεμελιώδεις αρχές, οι στόχοι και οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις της Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης αποτέλεσαν τους βασικούς άξονες διαμόρφωσης και οργάνωσης των διδακτικών παρεμβάσεων 

του προγράμματος. Η προσέγγιση της φτερωτής άγριας ζωής ενός υγρότοπου, τα ενδιαφέροντα και οι 

δυνατότητες των μικρών μαθητών συνιστούν τον πυρήνα των μαθησιακών εμπειριών που επιδιώκονται στο 

τετράωρης διάρκειας πρόγραμμα. Στους φυσικούς βιότοπους των πουλιών, παίζοντας και συμμετέχοντας σε 

ομαδικές δραστηριότητες παρατήρησης και καταγραφής, τα παιδιά πληροφορούνται, οικοδομούν θεμελιώδεις 

γνώσεις, εντοπίζουν προβλήματα και διερευνούν τις συνέπειές τους, προτείνουν λύσεις, υιοθετούν 

συμπεριφορές φροντίδας της άγριας ζωής, κατανοούν την αξία και την ανάγκη δράσεων για τη διατήρησή της. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Άγρια ζωή, αειφορία, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ορνιθοπανίδα, περιβαλλοντική εκπαίδευση, 
προσχολική ηλικία, πρώτη σχολική ηλικία, υγρότοπος,  

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στην παρούσα εργασία περιγράφεται το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Π.Ε.) «Η 

Άγρια Ζωή Γύρω μας», που υλοποιείται στο Κ.Π.Ε. Καστοριάς με παιδιά νηπιαγωγείων και 

των πρώτων τάξεων του δημοτικού. Το θέμα του αφορά στην προσέγγιση ειδών 

ορνιθοπανίδας που απαντούν στο υδάτινο περιβάλλον της λίμνης και σε παρόχθια περιοχή 

εντός του αστικού περιβάλλοντος.  

Με την ευρεία έννοια του όρου η «άγρια ζωή» περιλαμβάνει τους ζωντανούς οργανισμούς, 

ζωικούς και φυτικούς, που δεν εκτρέφονται ή δεν καλλιεργούνται, οργανισμούς που 

αναπτύσσονται και αναπαράγονται χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση. Διαπιστώνεται, ωστόσο 

εύκολα, ότι ο όρος «άγρια ζωή» χρησιμοποιείται συχνά υποδηλώνοντας ζωικούς κυρίως 

οργανισμούς, μη εξημερωμένους, με επιθετική κάποιες φορές συμπεριφορά ή για 

οργανισμούς που επιβιώνουν αποκλειστικά σε φυσικά οικοσυστήματα, δυσπρόσιτα ή 

απομακρυσμένα από κατοικημένες περιοχές,. Σπάνια, για παράδειγμα, τα πουλιά μιας πόλης, 

πουλιά που αναζητούν την τροφή τους και φωλιάζουν στα πάρκα, στους δρόμους και στα 

κτήρια της, αναφέρονται ως άγρια ζωή.  

Εύλογα, τα παιδιά ηλικίας 5-8 ετών παρερμηνεύουν επίσης τον όρο «άγρια ζωή». Συνεπώς, η 

ανάγνωση ή η ανακοίνωση του τίτλου του προγράμματος «Η Άγρια Ζωή Γύρω Μας» δεν 

παραπέμπει, άμεσα τουλάχιστον, στην προσέγγιση των οργανισμών ενός υγρότοπου δίπλα σε 

αστικό περιβάλλον. Άλλωστε, πλήθος ερευνών (Ζόγκζα, 2006) έχει αποδείξει ότι, αν και τα 
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παιδιά νηπιακής ηλικίας, διαισθητικά ή εμπειρικά, προσδίδουν στα πουλιά εκείνα τα 

χαρακτηριστικά που επικαλούνται ως αιτιολογήσεις για τα ζωντανά όντα (κίνηση, ανάπτυξη, 

εξάρτηση από το περιβάλλον, αναπαραγωγή), δεν κατανοούν επαρκώς την έννοια της ζωής, 

ούτε όλα δύνανται να κατατάξουν τα πουλιά στα ζώα  

Η επίγνωση των εννοιολογικών δυσχερειών που πιθανόν ανακύπτουν, δεν απέτρεψε την 

επιλογή και αξιοποίηση του τίτλου. Λειτουργεί ως εργαλείο διαγνωστικής εκτίμησης των 

γνώσεων και εμπειριών των παιδιών που αφορούν στη ζωή, στα άγρια ζώα, στα πουλιά. Ο 

επιθετικός προσδιορισμός «άγρια» προκαλεί και προετοιμάζει ενώ ο προσδιορισμός «γύρω 

μας» εκπλήσσει. Επαναλαμβάνεται τακτικά σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, με τη 

φράση «γύρω μας» να εκφέρεται εμφατικά, προκειμένου να επιτευχθεί η μύηση των παιδιών 

στην αίσθηση «του ανήκειν» στο ίδιο περιβάλλον με άλλους οργανισμούς.  

«Η Άγρια Ζωή Γύρω μας», σύντομη και εύληπτη φράση, που συμπυκνώνει νοήματα και 

αξίες, αξιοποιείται και με την προσδοκία «μεταφοράς» της στο οικογενειακό ή ευρύτερο 

κοινωνικό περιβάλλον των παιδιών, προτρέποντας για την αλλαγή θέασης του τοπικού 

περιβάλλοντος. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΤΟΥ 

ΤΟΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ 

Από όλο το φάσμα της άγριας ζωής της περιοχής, τα πουλιά συνιστούν τους πιο ελκυστικούς, 

προσφιλείς στόχους παρατήρησης. Οι σχέσεις εξάρτησης των πουλιών από τα γνωρίσματα 

των βιότοπών τους, βιοτικά και αβιοτικά, γίνονται εύκολα αντιληπτές, ακόμη και στους 

«πρώιμους» παρατηρητές της προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Όσα αναφέρονται, 

σε συνδυασμό με το ότι τα πουλιά είναι μία από τις καλύτερα μελετημένες ομάδες 

σπονδυλόζωων στην Ελλάδα (Χανδρινός, 2009), αποτελούν αξιοσημείωτα κριτήρια επιλογής 

του θέματος του προγράμματος. 

Εξάλλου, ο ίδιος ο υγρότοπος, η λίμνη της Καστοριάς, ένα φυσικό οικοσύστημα που μπορεί 

να γειτνιάζει άμεσα με τα σπίτια ή και τη σχολική αυλή των παιδιών, αποτελεί αυτοτελές 

κριτήριο για την υλοποίηση προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Η αξία του έχει 

καταγραφεί και διασφαλιστεί από πλήθος θεσμικών και διαχειριστικών εργαλείων. Σήμερα, η 

λίμνη της Καστοριάς χαρακτηρίζεται ως: 

α) Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (Site of Community Importance/SCI) του Δικτύου Φύση 2000 

για τη Μεσογειακή Βιογεωγραφική Περιοχή, σύμφωνα με την Απόφαση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (κωδικός GR1320001). 

β) Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (SCI), σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 92/43 «για τη 

διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας». 

γ) Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (Σ.Π.Π., GR048). To Πρόγραμμα των Σ.Π.Π. της 

Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας είναι μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος της BirdLife 

International (Important Bird Areas/IBAs), μιας παγκόσμιας πρωτοβουλίας που στοχεύει 

στην καταγραφή και προστασία όλων των περιοχών που είναι ζωτικές για τη διατήρηση των 

πουλιών του πλανήτη.  

δ) Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π. - Special Protected Area/SPA), σύμφωνα με την 

Κοινοτική Οδηγία 79/409 «για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας» (Λίμνη Ορεστιάς 

Καστοριάς, GR 1320003). 

http://www.birdlife.org/action/science/sites/european_ibas/index.html
http://www.birdlife.org/action/science/sites/european_ibas/index.html
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Στον Οδηγό Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου (Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο, 2011) αναφέρεται ότι τα μικρά παιδιά χρειάζονται ευκαιρίες για οργανωμένες 

εξερευνήσεις, χρειάζονται αφορμές για διάλογο και συνεργασία και με άλλους ενήλικες, 

εκτός του οικείου περιβάλλοντός τους (σχολικού-οικογενειακού). Μαθαίνουν καλύτερα όταν 

συμμετέχουν και σε δραστηριότητες έξω από το σχολείο. Στη βάση της παραπάνω 

συλλογιστικής, το αναφερόμενο πρόγραμμα, ως ένα πρόγραμμα Κέντρου Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης, αναδεικνύει το εξωσχολικό περιβάλλον (φυσικό, κοινωνικό) σε βασικό 

εκπαιδευτικό εργαλείο υποστηρίζοντας βιωματικές δραστηριότητες, διαθεματικές, 

διεπιστημονικές, ομαδοσυνεργατικές προσεγγίσεις, και διαμορφώνοντας μαθησιακό κλίμα 

που ενθαρρύνει τη διερεύνηση, τη δημιουργική και την κριτική σκέψη, την ενεργό συμμετοχή 

και τη συνεργασία. 

Επιπλέον, σε διεθνές επίπεδο και στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη 

(Ε.Α.Α.), καταγράφεται ανάμεσα στους ερευνητές αυξανόμενο ενδιαφέρον και συναίνεση για 

την ενίσχυση και διεύρυνση των γνώσεων που αφορούν στην Ε.Α.Α. στην προσχολική και 

πρώτη σχολική ηλικία (UNESCO, 2014). Ως απόρροια σχετικών επιδιώξεων, οι 

εκπαιδευτικοί του Κ.Π.Ε. επιχειρούν, με το τρίτο κατά σειρά πρόγραμμα του Κ.Π.Ε. για την 

προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία, τη δική τους συνεισφορά στην Π.Ε./Ε.Α.Α. και κατ΄ 

επέκταση στην εκπαίδευση ενεργών πολιτών. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Ο σκοπός του προγράμματος αφορά στην απόκτηση μιας νέας αντίληψης για το οικείο 

φυσικό περιβάλλον (το λιμναίο οικοσύστημα), στην αναγνώριση της αξίας του για την 

παρουσία της άγριας ζωής και της ποικιλίας της. Βασική επιδίωξη αποτελεί η κατανόηση της 

εξάρτησης των άγριων ζώων από τον βιότοπό τους και ακολούθως η συνειδητοποίηση της 

προσωπικής και συλλογικής ευθύνης για τη διατήρησή του. 

Μεθοδολογία, Οργάνωση, Διάρκεια 

Το πλαίσιο για την επικοινωνία, την εργασία και αλληλεπίδραση των παιδιών διαμορφώνεται 

σύμφωνα με τις αρχές της ομαδοσυνεργατικής προσέγγισης. Ο καταιγισμός ιδεών, η 

συζήτηση, το παιχνίδι και η διερεύνηση στο πεδίο συμβάλλουν, επίσης, στην επίτευξη των 

προσδοκώμενων αποτελεσμάτων. Στις εσωτερικού χώρου δραστηριότητες, τα παιδιά 

εργάζονται σε ολομέλεια, κατά ζεύγη και ατομικά. Για την εργασία πεδίου χωρίζονται σε δύο 

ομάδες, ενώ το στάδιο της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται σε 

ολομέλεια.  

Μεταξύ των δραστηριοτήτων υπάρχει διαδοχικότητα. Κάθε δραστηριότητα συμπληρώνει την 

προηγούμενη και προετοιμάζει για την επόμενη, διασφαλίζοντας τη νοηματοδότησή τους από 

τα παιδιά και το ενδιαφέρον τους. Οι επιμέρους στόχοι των δραστηριοτήτων διαμορφώνουν 

τα τρία στάδια του προγράμματος:  

1ο στάδιο: ανίχνευση αντιλήψεων και εμπειριών των παιδιών – προετοιμασία 

2ο στάδιο: νέα ερεθίσματα, επεξεργασία, πρόσκτηση εμπειριών, εξαγωγή συμπερασμάτων 

3ο στάδιο: ανατροφοδότηση - αξιολόγηση 

Η διάρκεια του προγράμματος κυμαίνεται από τέσσερις έως τέσσερις και μισή ώρες. 

Μέγιστος αριθμός παιδιών για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα: 30 

Περιγραφή του προγράμματος 

1ο στάδιο: διερεύνηση αντιλήψεων – προετοιμασία (αίθουσα ομαδικής εργασίας του Κ.Π.Ε.) 
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Ανακοινώνεται ο τίτλος του προγράμματος. Θεωρώντας δεδομένο ένα «κεφάλαιο» βιωμάτων 

και εντυπώσεων για τα ζώα, διερευνώνται με ερωταποκρίσεις οι αντιλήψεις των παιδιών για 

τον όρο «άγρια ζωή», τις έννοιες «ζώα – ζωή» και για τον προσδιορισμό «γύρω μας». Με 

στόχους την πρόκληση του ενδιαφέροντος και τον περαιτέρω προβληματισμό των παιδιών, οι 

συντονιστές εκπαιδευτικοί εμπλουτίζουν τη συζήτηση με περισσότερες πληροφορίες για τον 

όρο «άγρια ζωή». Εστιάζουν, κυρίως, στην κοινή ιδιότητα των άγριων ζώων και φυτών, στην 

εξάρτηση, δηλαδή, από το φυσικό περιβάλλον για την ανάπτυξη και την αναπαραγωγή τους. 

Ανακοινώνονται, ως παραδείγματα της «άγριας ζωής γύρω μας», ονόματα πουλιών του 

οικοσυστήματος της λίμνης και η συζήτηση εστιάζεται σιγά σιγά στα αναφερόμενα πουλιά.  

Κατά τον καταιγισμό των εκφραζόμενων εμπειριών των παιδιών, συμφωνείται από όλους η 

καταγραφή τους. Για τον σκοπό αυτόν παρουσιάζεται το σχεδιάγραμμα ενός «Πίνακα 

K.W.L.» (Ogle, 1986). Πρόκειται για κατασκευή που εξυπηρετεί μια εκπαιδευτική 

στρατηγική εποικοδομητικού και μαθητοκεντρικού χαρακτήρα. Τα τρία γράμματα (k, w, l) 

αντιστοιχούν στα ρήματα know, want, learn. Σύμφωνα με την αναφερόμενη τεχνική, 

εξωτερικεύονται και καταγράφονται: α) οι υπάρχουσες γνώσεις των μαθητών για το 

εισηγούμενο θέμα (what I Know), β) αυτά που θέλουν να μάθουν (what I Want to know), και 

γ) οι αποκτηθείσες γνώσεις (what I Learned). Στην προκειμένη φάση του προγράμματος, 

συμπληρώνονται μόνο οι δύο πρώτες στήλες του πίνακα, εμφανίζοντας «τι γνωρίζουν» τα 

παιδιά και «τι θέλουν να μάθουν ακόμη» για τα πουλιά της λίμνης. Αξιοσημείωτη η συμβολή 

του πίνακα K.W.L. στην επίτευξη των στόχων μας, αλλά και στην ενεργό εμπλοκή των 

παιδιών. Από το σημείο αυτό αρχίζουν να νιώθουν ότι αποκτά νόημα η συμμετοχή τους, 

καθώς το δικό τους αποθετήριο εμπειριών και ερωτημάτων, που μόλις δημιουργήθηκε, μας 

καθοδηγεί στις επόμενες δραστηριότητες. 

 

 

 

Εικόνα 1. Παράδειγμα πίνακα K.W.L. 

 

Εντυπώσεις που, σχεδόν πάντα, σημειώνονται στην πρώτη στήλη του πίνακα αφορούν στα 

μορφολογικά χαρακτηριστικά των πουλιών (τα πουλιά έχουν φτερά, δύο πόδια, ράμφη κ.λπ.). 

Η πρώιμη γνώση των μερών του ανθρώπινου σώματος και των ιδιοτήτων τους από τα παιδιά, 

επιτρέπει τον αναλογικό συλλογισμό και την απόδοση παρόμοιων σωματικών μερών και 

ιδιοτήτων και σε άλλους οργανισμούς (Ζόγκζα, 2008). Με στόχους: α) την απόδοση 

παρόμοιων ιδιοτήτων των μερών του ανθρώπινου σώματος στα αντίστοιχα σωματικά μέρη 

των πουλιών και β) την επικοινωνία και διασκέδαση των παιδιών, ακολουθεί ψυχοκινητική 

δραστηριότητα. Αξιοποιείται το τραγούδι «Χόκι – Πόκι» (Θεοδωρίδης, 1996). Τα παιδιά σε 

κυκλική διάταξη τραγουδούν και εκτελούν κινήσεις του σώματος σύμφωνα με τους στίχους. 

Το τραγουδούν δεύτερη φορά, προσποιούμενα τα πουλιά, αντικαθιστώντας μέρη και κινήσεις 
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του ανθρώπινου σώματος με αντίστοιχα μέρη και κινήσεις των πουλιών (π.χ. χέρι - φτερό, 

χοροπηδώ – πετώ ή κολυμπώ ή τσαλαβουτώ κ.λπ.). 

«Τα πουλιά έχουν δύο πόδια, ράμφη και φτερά. Δεν είναι όμως όλα ίδια.». Με την ανάδειξη 

διαφορετικών μορφολογικών χαρακτηριστικών των πουλιών (ψηλά και κοντά πόδια, δάχτυλα 

με νηκτικές μεμβράνες ή χωρίς, μεγάλα, μικρά, γαμψά, μυτερά, στρογγυλεμένα ράμφη, 

πράσινα, μπλε, πορτοκαλί, κόκκινα, λευκά φτερά κ.λπ.), επιχειρείται η προσέγγιση της 

ποικιλίας των ειδών τους. Τα παιδιά εργάζονται ατομικά. Ενθαρρύνονται να πειραματιστούν 

με μορφολογικά χαρακτηριστικά πουλιών (κεφάλια, ράμφη, πόδια, κορμούς), που επιλέγουν 

από σχετικό φύλλο εργασίας, και με την προτροπή να συνθέσουν ένα πουλί, τα επικολλούν 

σε λευκό χαρτί (μεγέθους Α4).  

Στη συνέχεια, τα παιδιά εργάζονται ανά δύο. Προτείνεται να ανταλλάξουν τις δημιουργίες 

τους και με το ερώτημα «μάντεψε ποιο πουλί είναι», συνεπεξεργάζονται τις συνθέσεις τους, 

αξιολογούν τις «πληροφορίες» κάθε σύνθεσης και καταλήγουν σε μία άποψη. Ο διάλογος 

μεταξύ τους αποκαλυπτικός για τους συντονιστές εκπαιδευτικούς, οι οποίοι διακριτικά 

αφουγκράζονται τα διλήμματα, τις διαφωνίες των παιδιών και διαμορφώνουν νοερά τις 

κατευθύνσεις των παρεμβάσεων τους στις επόμενες δραστηριότητες. 

Στην τελική φάση τοποθετούνται όλες οι εργασίες στο πάτωμα, όπου διαπιστώνεται η 

ποικιλία των μορφών των συνθέσεών τους. Όμως, τα ονόματα που δίνονται στα πουλιά των 

εργασιών είναι λιγότερα από τις διαφορετικές μορφές που απεικονίζονται. Το όνομα «πάπια», 

για παράδειγμα, αναφέρεται σε περισσότερες από μία συνθέσεις, πολύ διαφορετικές μεταξύ 

τους. Το ίδιο φυσικά συμβαίνει και με άλλα οικεία ονόματα πουλιών. Ως απόρροια της 

παραπάνω ανακολουθίας, διατυπώνεται η υπόθεση: «Μήπως πράγματι υπάρχουν 

διαφορετικές πάπιες;». Η επόμενη δραστηριότητα συμβάλλει στην εξακρίβωση της 

ορθότητας των απαντήσεων που δίνονται.  

2ο στάδιο: νέα ερεθίσματα, διερεύνηση, επεξεργασία, εξαγωγή συμπερασμάτων, πρόσκτηση 

εμπειριών (αίθουσα προβολών του Κ.Π.Ε. και εργασία στο πεδίο) 

Σταδιακή μετάβαση από τον φανταστικό κόσμο των προηγούμενων συνθέσεων στον 

πραγματικό κόσμο των πουλιών «γύρω μας», επιχειρείται με την προβολή φωτογραφιών των 

πιο κοινών ειδών πουλιών της λίμνης και της παρόχθιας ζώνης. Σημειώνεται ότι, σ΄ αυτή τη 

φάση, δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να «προχωρήσουν» πιο πέρα από τον εντοπισμό των 

κύριων σωματικών χαρακτηριστικών των πουλιών, και σε άλλα εξωτερικά γνωρίσματα, όπως 

τα χρώματα του φτερώματος, το μέγεθος ή το σχήμα του ράμφους, για να διαπιστωθούν 

διαφορές μεταξύ των ειδών. Στην προβολή των φωτογραφιών εμφανίζονται τα είδη των 

πουλιών ομαδοποιημένα (π.χ. 3-4 είδη παπιών, 2-3 είδη γλάρων, 2-3 είδη ερωδιών κ.λπ.) και 

με την ανακοίνωση των εμπειρικών ονομάτων τους, επαληθεύεται η υπόθεση της 

προηγούμενης δραστηριότητας (πράγματι υπάρχουν διαφορετικά είδη παπιών, διαφορετικά 

είδη γλάρων κ.λπ.). Η παρατήρηση των εξωτερικών γνωρισμάτων των πουλιών συνοδεύεται 

από αυθόρμητους σχολιασμούς των παιδιών, που επιχειρούν συνήθως ερμηνευτικές 

συσχετίσεις μεταξύ μορφολογικών χαρακτηριστικών και συμπεριφορών των πουλιών (π.χ. ο 

κύκνος έχει πόδια σαν κουπιά για να κολυμπά, ο πελεκάνος έχει μεγάλο ράμφος για να πιάνει 

ψάρια κ.λπ.). 

Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται σε ανάλαφρο, παιγνιώδες κλίμα με την ανακοίνωση 

αινιγμάτων - επινοήσεων των εκπαιδευτικών του Κ.Π.Ε. - όπου αξιοποιούνται μορφολογικά 

χαρακτηριστικά των πουλιών. Παράδειγμα: «κατάμαυρη, μικρούλα, με ολόασπρη μυτούλα. 

Τι είναι;». Απάντηση: «η φαλαρίδα». Η ανταπόκριση των παιδιών στα αινίγματα προϋποθέτει 

τη δημιουργική διαχείριση των προηγούμενων πληροφοριών και υποστηρίζεται από την 

επαναλαμβανόμενη προβολή των φωτογραφιών. Στα παιδιά που απαντούν σωστά 

διανέμονται «δώρα» (παζλ), που τα συνθέτουν σε συνεργασία με άλλα παιδιά. Τα πουλιά που 
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απεικονίζονται στα παζλ ανταποκρίνονται στις απαντήσεις των αινιγμάτων. Η ανακοίνωση 

των αινιγμάτων και η σύνθεση των παζλ αποτελούν σκόπιμη επιλογή για να εντυπωθούν οι 

μορφές των πουλιών στη μνήμη των παιδιών και να διευκολυνθούν στη διαδικασία 

αναγνώρισης των πουλιών κατά την εργασία πεδίου.  

Ακολουθεί διάλειμμα. Λίγα λεπτά πριν από τη λήξη του διαλείμματος παρουσιάζεται μία 

επιστολή. Αποστολέας, τα πουλιά της λίμνης, παραλήπτης, τα παιδιά του νηπιαγωγείου ή 

σχολείου που εκείνη τη μέρα συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η επιστολή, ασυνήθιστη 

πρακτική επικοινωνίας στις μέρες μας και για τον λόγο αυτόν επιλέχθηκε, περιέχει κείμενο με 

άμεσο, απλό ύφος που προκαλεί έκπληξη, προσδοκίες, προβληματισμό. Διαβάζεται στην 

ολομέλεια:  

«Αγαπητά παιδιά, καλημέρα! Είμαστε πουλιά που ήρθαμε στη λίμνη σας! Θέλουμε να 

μείνουμε και χρειαζόμαστε: 1……, 2……, 3…… Σκεφτείτε, συζητήστε. Βγείτε έξω, ελάτε 

να γνωριστούμε, ψάξτε μαζί μας! Και μην ξεχνάτε, χρειαζόμαστε και φίλους!». Η συζήτηση 

οδηγεί στη συμπλήρωση των αριθμημένων κενών με λέξεις που αποδίδουν τις βασικές 

απαιτήσεις των οργανισμών για την επιβίωσή τους (συνήθεις απαντήσεις των παιδιών: τροφή, 

νερό, αέρας, προστασία, χώρος, καθαριότητα, φωλιά κ.λπ.).  

Από το περιεχόμενο της επιστολής εξάγεται ένα καίριο ερώτημα: «προσφέρει ο τόπος μας, η 

λίμνη μας όσα έχουν ανάγκη τα πουλιά;», που σηματοδοτεί την έναρξη της διερεύνησης στο 

φυσικό περιβάλλον (εργασία πεδίου). Μιας διαδικασίας σχεδιασμένης να πραγματοποιηθεί με 

συστηματικό τρόπο, όπως προτείνεται στον Οδηγό Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα 

Σπουδών του Νηπιαγωγείου (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). Στα παιδιά εξηγείται ότι η 

διερεύνηση θα είναι αποδοτικότερη, αν εργαστούν οργανωμένα και σύμφωνα με τα 

παρακάτω βήματα: α) εντοπισμός ενός πουλιού, β) παρατήρηση των μορφολογικών 

χαρακτηριστικών, γ) αναγνώριση (με έντυπο οδηγό αναγνώρισης), δ) παρατήρηση κινήσεων 

– συμπεριφορών του πουλιού, ε) συμπλήρωση φύλλου εργασίας για κάθε παρατηρούμενο 

πουλί, στ) συζήτηση-απάντηση του ερωτήματος. Η δέσμευση των παιδιών για την 

εξακρίβωση της παρουσίας πουλιών και των ενδιαιτημάτων τους, σύμφωνα με τον 

περιγραφόμενο τρόπο εργασίας, και ο δημιουργικός χαρακτήρας των φύλλων εργασίας που 

έχουν μαζί τους, συμβάλλουν στην ουσιαστική «συνάντηση» των παιδιών με τον χώρο. 

 

 

 

Εικόνα 2. Παράδειγμα φύλλου εργασίας 

 

Για κάθε είδος πουλιού που παρατηρείται, συμπληρώνεται το αντίστοιχο φύλλο εργασίας με 

φράσεις, με φυσικά υλικά ή με τις διαθέσιμες εικόνες. Κάθε συμπληρωμένο φύλλο εργασίας 
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αντανακλά τη συνεργασία των παιδιών, την ευρηματικότητα και την ερμηνεία τους για την 

άμεση εξάρτηση των πουλιών από τους βιότοπούς τους. Ο όρος «άγρια ζωή» επανέρχεται 

κατά τη συμπλήρωση κάθε φύλλου εργασίας, με την πρόθεση να αιτιολογηθεί γιατί το πουλί 

που μελετάται εκείνη τη στιγμή συγκαταλέγεται στην «άγρια ζωή». 

Εμβόλιμα στις παραπάνω δραστηριότητες, και εφόσον προκύψει το ανάλογο ερέθισμα, 

πραγματοποιούνται δύο παιχνίδια. Πρόκειται για παρεμβάσεις που διευκολύνουν τα παιδιά να 

ερμηνεύσουν ηθολογικά χαρακτηριστικά δύο επιλεγμένων ειδών, των σκουφοβουτηχταριών 

και των ψαρονιών. Αναλυτικότερα, το πρώτο παιχνίδι έχει τίτλο «Τα Σκουφοβουτηχτάρια 

στη λίμνη, τον χειμώνα, την άνοιξη, το καλοκαίρι, το φθινόπωρο». Αφορμή αποτελεί η 

παρουσία σκουφοβουτηχταριών. Ανάλογα με την εποχή υλοποίησης του προγράμματος, τα 

παιδιά εστιάζουν: α) στα χρώματα του φτερώματος των σκουφοβουτηχταριών (άνοιξη, 

χειμώνα), β) στον «χορό» των σκουφοβουτηχταριών κατά την περίοδο της αναπαραγωγής 

τους (άνοιξη), γ) στο διαφορετικό φτέρωμα που φέρουν οι νεοσσοί σε σύγκριση με τους 

γονείς τους (άνοιξη, καλοκαίρι). Με τις παρατηρήσεις τους, με πληροφορίες που αντλούν από 

τις διαθέσιμες εικόνες, με υλικά μεταμφίεσης και συμβολικές κινήσεις, τα παιδιά υποδύονται 

τα σκουφοβουτηχτάρια και αναπαριστούν: τον εποχικό διμορφισμό που εκδηλώνουν, τον 

«χορό» αναπαραγωγής, τα διαφορετικά στάδια ανάπτυξης. 

Το δεύτερο παιχνίδι είναι παιχνίδι κίνησης και μίμησης με τίτλο:«Τα ψαρόνια και το γεράκι». 

Προηγείται, βέβαια, ο εντοπισμός ψαρονιών. Με τη βοήθεια εικόνων ο εκπαιδευτικός 

αφηγείται μια σύντομη ιστορία, όπου περιγράφεται ένας μηχανισμός άμυνας των ψαρονιών. 

Πετώντας σε σμήνη, πραγματοποιούν απρόβλεπτες κινήσεις και αποπροσανατολίζουν τον 

θηρευτή τους. Κατά την περιγραφή της τακτικής αυτής, δίνεται έμφαση στην προστασία που 

προσφέρει η ομαδική μετακίνηση. Τα παιδιά υποδύονται τα ψαρόνια και το γεράκι και 

μιμούνται την αναφερόμενη τακτική σε παιχνίδι κυνηγητού. 

3ο στάδιο: ανατροφοδότηση – αξιολόγηση (στο πεδίο και σε αίθουσα του ΚΠΕ) 

Τα παιδιά θέλουν, και είναι απαραίτητο, να μιλούν γι’ αυτό που γνωρίζουν, να εκφράζουν τις 

εντυπώσεις τους. Μετά την ολοκλήρωση της προσχεδιασμένης διαδρομής, και ευρισκόμενοι 

ακόμη στον χώρο επίσκεψης, οι δύο ομάδες των παιδιών συναντιούνται. Με στόχους τη 

συλλογική κοινοποίηση των εμπειριών, την ανατροφοδότηση και την ενίσχυση της 

αντίληψης για τη σχέση των πουλιών με τον βιότοπό τους, τα παιδιά, σε ολομέλεια πλέον, 

αναφέρουν τα ονόματα πουλιών που παρατήρησαν, επιδεικνύουν τα συμπληρωμένα φύλλα 

εργασίας, περιγράφουν στιγμιότυπα «συνάντησης» με τα πουλιά και συμμετέχουν στην 

τελευταία δραστηριότητα στο πεδίο. Σε χάρτη της περιοχής επίσκεψης, τα παιδιά τοποθετούν 

εικόνες των πουλιών που παρατήρησαν. Πρόκειται για μια δραστηριότητα δημιουργικής 

ανασύστασης των εντυπώσεών τους και συμβολικής παρουσίασης των βιότοπων της άγριας 

ζωής. Για τον λόγο αυτό, δεν τοποθετούν τις εικόνες αυθαίρετα. Θυμούνται τον «χώρο» που 

εντόπισαν το κάθε πουλί και τοποθετούν την εικόνα του στις αντίστοιχες θέσεις του χάρτη 

ενώ, ταυτόχρονα, ενθαρρύνονται σε περιγραφή της συμπεριφοράς κάθε πουλιού. Για 

παράδειγμα: «ο γλάρος έψαχνε την τροφή του στο έδαφος», «ο σταχτοτσικνιάς κρύφτηκε στα 

καλάμια», «η υφάντρα κατασκευάζει κρεμαστή φωλιά στα κλαδιά της ιτιάς», «η κουρούνα 

έψαχνε κάτω από την καρυδιά κι έπιασε με το ράμφος της ένα καρύδι», «η πρασινοκέφαλη 

πάπια έδειχνε στα μικρά της πού να βρουν τροφή».  

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται ξανά η επιστολή των πουλιών για να ανακοινωθεί, χωρίς 

επιφύλαξη πλέον, αν ο τόπος προσφέρει όσα έχουν ανάγκη τα πουλιά. Ο επίλογος του 

κειμένου της επιστολής: «Και μην ξεχνάτε, χρειαζόμαστε και φίλους!», ενεργοποιεί 

συναισθήματα και προσανατολίζει τη σκέψη των παιδιών στην παράθεση προσωπικών 

φιλικών συμπεριφορών προς τα πουλιά και το περιβάλλον μας. 
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Οι ομάδες επιστρέφουν στο κτήριο του Κ.Π.Ε. Με στόχο την ανακεφαλαίωση και 

ανατροφοδότηση πραγματοποιείται η τελευταία δραστηριότητα. Παρουσιάζεται ο πίνακας 

K.W.L. Υπενθυμίζονται όσα είχαν σημειωθεί στις δύο πρώτες στήλες του. Σχολιάζονται, 

επιβεβαιώνονται ή αναιρούνται. Συμπληρώνεται το τρίτο πλαίσιο, «Τι έμαθα», με τις νέες 

εντυπώσεις, πληροφορίες, σκέψεις. Οι εκπαιδευτικοί (συντονιστές και συνοδοί) παρατηρούν, 

συγκρίνουν, αποτιμούν. Για τους συντονιστές εκπαιδευτικούς, το περιεχόμενο του πίνακα 

αντανακλά, συνήθως, τη γνωστική σύγκρουση που έχει επιχειρηθεί, την αποτελεσματική 

αξιοποίηση των παρανοήσεων των παιδιών, την τροποποίηση των αρχικών αντιλήψεων που 

έχει επιτευχθεί. Αξιολόγηση της δομής του προγράμματος, των διδακτικών τεχνικών που 

εφαρμόστηκαν, της καταλληλότητας των θεματικών προσεγγίσεων σε σχέση με την ηλικία 

των παιδιών, του βαθμού συμμετοχής των παιδιών, πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση 

ανάλογων ερωτηματολογίων από τους συνοδούς εκπαιδευτικούς.  

 

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Λόγω της ευρύτητας των ηλικιών των παιδιών και συνεπώς των διαφορών στην αντιληπτική 

ικανότητα και στην απόκρισή τους σε μεταγνωστικές διεργασίες, τα προσδοκώμενα αλλά και 

τα παραγόμενα αποτελέσματα στην εκάστοτε υλοποίηση του προγράμματος 

διαφοροποιούνται. Το βασικό μέλημα των συντονιστών εκπαιδευτικών, το πρόγραμμα να 

προσαρμόζεται στα παιδιά κι όχι τα παιδιά στο πρόγραμμα, διαμορφώνει ποικίλες εμπειρίες 

και αποτιμήσεις. Η συνισταμένη, ωστόσο, των αξιολογήσεων μας από τα προγράμματα που 

έχουν υλοποιηθεί, μας δημιουργεί μια αίσθηση ικανοποίησης και ευχαρίστησης, αίσθηση που 

απορρέει και από αντίστοιχες εκδηλώσεις παιδιών και των συνοδών εκπαιδευτικών. Θετική 

είναι η ανταπόκριση των παιδιών στην παρατήρηση, στην ερμηνεία συμπεριφορών και στην 

αναγνώριση της σχέσης πουλιού – βιότοπου. Εκτιμούμε ότι η πρόσκτηση μίας νέας 

αντίληψης για το οικείο λιμναίο περιβάλλον, σύμφωνα με τη βασική μας επιδίωξη, 

επιτυγχάνεται. Άλλωστε, και μόνον ο πλούτος των αυθεντικών καταστάσεων της 

«καθημερινότητας» των πουλιών αρκεί για να ενισχύσει τις υπάρχουσες αναπαραστάσεις των 

παιδιών για τη αλληλεπίδραση ζώων – περιβάλλοντος, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση 

περιβαλλοντικών αξιών. 

Στη συνέχεια, παρατίθενται συμπεράσματα που προκύπτουν από την παρατήρηση της 

ανταπόκρισης των παιδιών στις διάφορες φάσεις του προγράμματος. Κάθε φορά που 

υλοποιείται το πρόγραμμα, και ανεξάρτητα από την ηλικία των παιδιών, παρατηρούνται οι 

ίδιες αντιδράσεις κατά την εισαγωγή του όρου «άγρια ζωή» και την απόπειρα ερμηνείας του. 

Έκπληξη, εκφράσεις δυσπιστίας, προβληματισμός, συζήτηση με όμοια επιχειρήματα εκ 

μέρους των παιδιών, επιχειρήματα που στηρίζονται στην εκδήλωση επιθετικότητας ενός ζώου 

ως κύριας ιδιότητας για τον χαρακτηρισμό του ως άγριου. Και ακολούθως, άρνηση από τα 

παιδιά της νηπιακής ηλικίας, που συνεχίζουν να ισχυρίζονται: «Ο κύκνος δεν είναι άγριος. Το 

λιοντάρι είναι άγριο.» ή παραμένουσα δυσπιστία από τα παιδιά της πρώτης σχολικής ηλικίας 

με ενδεχόμενη, ωστόσο, την αποδοχή της ερμηνείας του όρου «άγρια ζωή» όπως τους 

παρουσιάζεται.  

Στη δραστηριότητα σύνθεσης ενός πουλιού, ελάχιστες είναι οι ρεαλιστικές δημιουργίες. 

Κυριαρχούν εικόνες πουλιών όπου η επιλογή μορφολογικών χαρακτηριστικών και ο 

συνδυασμός τους δεν ανταποκρίνονται στο είδος πουλιού που ανακοινώνουν οι δημιουργοί 

τους (π.χ. πελεκάνος με πόδια πελαργού, πάπια με ράμφος αετού). Αναμενόμενο για τους 

εκπαιδευτικούς, απογοητευτικό για τα παιδιά, όταν επισημαίνεται το «λάθος» από τους 

συνομήλικούς τους. Τόσο σε αυτή τη δραστηριότητα όσο και στις υπόλοιπες, οι συντονιστές 
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εκπαιδευτικοί αξιοποιούν τα «λάθη» και τις παρανοήσεις των παιδιών δημιουργικά, 

αναζητώντας τη θετική πλευρά των «λαθών» και προκαλώντας τον κριτικό τρόπο σκέψης 

των παιδιών. Στην ίδια δραστηριότητα διακρίνονται, ως επί το πλείστον, προσπάθειες των 

παιδιών να δημιουργήσουν αετούς, φλαμίνγκο, παπαγάλους, είδη που είναι μάλλον απίθανο 

να συναντούν στην καθημερινότητά τους. Διαπίστωση που ενισχύει την αξία των 

δραστηριοτήτων διερεύνησης του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος. 

Στην έναρξη της εργασίας πεδίου, κάθε υδρόβιο πουλί - εκτός των κύκνων - αποκαλείται από 

τα παιδιά «πάπια». Δεδομένης αυτής της επαναλαμβανόμενης παρατήρησής μας, δίνεται 

έμφαση στην προσεκτική χρήση του «Σύντομου Οδηγού Αναγνώρισης των Πουλιών της 

Λίμνης» (έκδοση του Κ.Π.Ε. Καστοριάς) που έχουν μαζί τους, ανακαλείται στη μνήμη τους η 

προβολή φωτογραφιών με πουλιά και η σύνθεση των παζλ. Επίσης, σε τακτά διαστήματα, 

παρουσιάζονται τα συμπληρωμένα φύλλα εργασίας και ονομάζουν τα πουλιά που 

παρατήρησαν.  

Από τις απόψεις που εκφράζουν τα παιδιά, αρχικά κατά την εργασία πεδίου, αποκαλύπτεται 

ότι θεωρούν δεδομένη την παρουσία των πουλιών στο παρόν, στο παρελθόν και στο μέλλον. 

Πάντα ήταν εδώ και πάντα θα είναι, ανεξάρτητα από αλλαγές που μπορούν να συμβούν στο 

περιβάλλον τους. Η ενασχόλησή τους με τα φύλλα εργασίας, όπου επεξεργάζονται τις 

προϋποθέσεις για την παρουσία των πουλιών στο τοπικό περιβάλλον, εισάγει κάποια πρώτα 

ψήγματα αμφισβήτησης της πεποίθησής τους. 

Στις προτάσεις των παιδιών για την προστασία των πουλιών, διαφαίνεται ότι η εμπειρία που 

αποκτούν από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, ενισχύει την ικανότητά τους να 

νοηματοδοτούν, να ερμηνεύουν συμβουλές, να αντιλαμβάνονται και να εκφράζουν το 

«γιατί». Τις απλές και χιλιοειπωμένες προτροπές, για παράδειγμα: «να μην κόβουμε 

λουλούδια», «να μην κόβουμε τα δέντρα», μπορούν πλέον να δικαιολογούν: «γιατί στα 

λουλούδια πηγαίνουν τα έντομα και τα έντομα τα τρώνε τα πουλιά», «γιατί στα δέντρα έχουν 

τις φωλιές τους και μεγαλώνουν τα μικρά τους οι κουρούνες, οι υφάντρες κ.λπ.». 

Στο συνέδριο που κατατίθεται η παρούσα εργασία, επισημαίνεται ο ρόλος της προσχολικής 

και πρώτης σχολικής εκπαίδευσης στη διαμόρφωση πολιτών για ένα αειφόρο μέλλον. Στην 

κατεύθυνση αυτή, ο επαναπροσδιορισμός των αξιών του οικείου φυσικού κόσμου συνιστά 

παράμετρο καθοριστικής σημασίας. Το πρόγραμμα «Η Άγρια Ζωή Γύρω μας» εκτιμούμε ότι 

διαμορφώνει μια αφετηρία. Και προσδίδουμε σε παρόμοια προγράμματα Π.Ε. τα 

χαρακτηριστικά μιας αφετηρίας μόνο, γιατί τα παιδιά της ηλικιακής ομάδας 5-8 ετών 

χρειάζονται χρόνο να ασχοληθούν ξανά με όσα τα ενδιαφέρουν, χρειάζονται ευκαιρίες για να 

εκφράσουν τις απορίες τους. Η συγκρότηση των ιδεών τους γίνεται βαθμιαία – μετά από 

μέρες, μήνες, χρόνια - και είναι σπανιότατα το αποτέλεσμα μίας μόνο διδακτικής κατάστασης 

(Πλακίτση, 2008). Όπως, επίσης, μπορεί να εκφράσουν σε ανύποπτο, και όχι στον ζητούμενο, 

χρόνο ό,τι αποκόμισαν από μια ευκαιρία μάθησης. Με βάση τα παραπάνω, προτείνεται στους 

συνοδούς εκπαιδευτικούς, μετά την πάροδο ενός χρονικού διαστήματος: α) η επαναφορά και 

η περαιτέρω επεξεργασία θεμάτων που συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των παιδιών κατά τη 

συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, β) η κοινοποίηση σε μας των σχολίων, των εντυπώσεων που 

εκφράζουν τα παιδιά, γ) η διάθεση ενός δεκαπενταλέπτου από τον εβδομαδιαίο σχολικό 

χρόνο για την παρατήρηση πουλιών (στη σχολική αυλή, στο γειτονικό πάρκο, στην παρόχθια 

περιοχή κ.λπ.) και η καταγραφή των ειδών και των συμπεριφορών τους (The Cornell Lab of 

Ornithology, 2004).  

Στα κείμενα που μας αποστέλλουν οι εκπαιδευτικοί των παιδιών τις επόμενες μέρες της 

διεξαγωγής του προγράμματος, συναντάται με μεγάλη συχνότητα η ίδια παρατήρηση: 

«Κινήσεις και άλλες συμπεριφορές των πουλιών, που παλιότερα τα παιδιά απλά 

παρατηρούσαν, τώρα τις επεξεργάζονται, ρωτάνε, επαναφέρουν στιγμιότυπα από το 
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πρόγραμμα και ερμηνεύουν. Εν κατακλείδι, η αλλαγή που σημειώνεται αποτυπώνεται στο 

σχόλιο μίας εκπαιδευτικού: «…Σαν να άλλαξε η ματιά τους για τα πουλιά και τη λίμνη.». 
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ΦΙΛΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΜΕ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ 

 

Ζήσης Γ. Τζηκαλιός & Κυριάκος Παναγιώτου 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σήμερα, η προστασία του περιβάλλοντος και η ορθή διαχείριση των ενεργειακών πόρων καθίστανται 

αντικείμενα επιβεβλημένα και πρέπει να τύχουν στοχευμένης και οργανωμένης εκπαίδευσης με τις κατάλληλες 

μεθόδους και τεχνικές. Η μικροδιδασκαλία και η τεχνική «παιχνίδι ρόλων» αποτελούν δύο χρήσιμες μεθόδους 

εκπαίδευσης ενηλίκων της σύγχρονης εποχής και αυτές φρονούμε ότι μπορεί αφενός να συμβάλλουν στην 

ευαισθητοποίηση των πολιτών (εκπαιδευτών ενηλίκων και ενηλίκων εν δυνάμει εκπαιδευομένων) γύρω από τα 

θέματα που αφορούν το περιβάλλον, αφετέρου να αποτελέσουν μέσα μεταλαμπάδευσης της οικολογικής 

συνείδησης από αυτούς και στις επόμενες γενεές. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Περιβάλλον, οικολογική συνείδηση, αειφορικός τρόπος σκέψης, φιλοπεριβαλλοντική συνείδηση, εκπαίδευση 
ενηλίκων, μικροδιδασκαλία, παιχνίδι ρόλων 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σήμερα λόγω των ταχέων διεθνών εξελίξεων στον οικονομικό, τεχνολογικό, κοινωνικό, και 

πολιτισμικό τομέα, η εκπαίδευση ενηλίκων καθίσταται όλο και πιο αναγκαία. Επακόλουθα, 

μελετώνται τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων που αφορούν τη συστηματική τους εκπαίδευση 

(Κόκκος, 2005, Κοντάκος και Γκόβαρης, 2006), ενώ αυτή έχει εξελιχθεί σε έναν γρήγορα 

αναπτυσσόμενο επιστημονικό τομέα (Kasworm and Ross-Gordon, 2010), με συγκεκριμένη 

φιλοσοφία και αρχές (Κόκκος, 2005, Rogers, 1999). Πλέον μπορεί κανείς να υποστηρίξει πως 

η επιστήμη της εκπαίδευσης ενηλίκων αφορά στην πρακτική της διδασκαλίας και 

εκπαίδευσης των ενηλίκων και αυτή μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε στους χώρους εργασίας 

είτε στα πανεπιστήμια υπό τη μορφή σεμιναρίων, σε σχολές πολιτιστικών συλλόγων, 

κολέγια, σχολές και άλλα κέντρα δια βίου μάθησης, σχολές γενικής εκπαίδευσης κ.α. 

(Memon, et al., 2011). Μέσα από τον σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση σχετικών 

προγραμμάτων με τις κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές και μεθόδους, οι πολίτες μπορεί να 

δεχθούν την αρχική ώθηση και ευαισθητοποίηση για την απόκτηση αειφορικού τρόπου 

σκέψης, οικολογικής συνείδησης και φιλοπεριβαλλοντικής στάσης ζωής. 

Εκπαίδευση ενηλίκων και εκπαιδευτικά προγράμματα 

Οι ενήλικοι μπορούν να μαθαίνουν μέσα από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και οι 

συμμετέχοντες σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να είναι εργαζόμενοι ή άνεργοι, 

επιστήμονες, φοιτητές, ελεύθεροι επαγγελματίες, άτομα που απειλούνται με κοινωνικό 

αποκλεισμό, μέλη πολιτιστικών συλλόγων ή θρησκευτικών οργανώσεων κλπ. (Κόκκος, 

2005). Εκπαιδευτική ανάγκη μπορεί να προκύπτει με την εμφάνιση κάποιας έλλειψης σε 

επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων ή στάσεων, οπότε απαιτείται εκπαιδευτική παρέμβαση 

(Φέρελης και Αγγελίδης, 2011). 

Κατά την Uhland (1994), τα εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων διακρίνονται σε τρεις 

τύπους: α) στα αναπτυξιακά, β) τα ιδρυματικά, και γ) τα πληροφοριακά. Οι τρεις τύποι 

διαφοροποιούνται μεταξύ τους βάσει του αρχικού σκοπού και του αντικειμένου του 



 

 

 
10ο  Συνέδριο ΟΜΕΡ – ΔΠΘ. Εκπαιδεύοντας πολίτες για ένα αειφόρο μέλλον: Ο ρόλος της προσχολικής και 

πρώτης σχολικής εκπαίδευσης 

 
 

 

189 

προγράμματος, των πιθανών χρήσεων της γνώσης που αποκτάται, την εμπλοκή και τη 

συμμετοχή των εκπαιδευομένων, το ρόλο του σχεδιαστή, τα συνήθη πρότυπα (standards) και 

την αποτελεσματικότητά του προγράμματος. Στην παρούσα εργασία εστιάζουμε στον τρίτο 

τύπο, δηλαδή σε εκείνα τα προγράμματα που έχουν να κάνουν με τη γενικότερη εκπαίδευση, 

πληροφόρηση και ενημέρωση των πολιτών και επιδιώκουν να καλύψουν τις γενικότερες-μη 

επαγγελματικής φύσεως ανησυχίες, προβληματισμούς και αναζητήσεις των εκπαιδευομένων, 

όπως π.χ. θέματα που αφορούν την οικολογική συνείδηση (ανακύκλωση, αναδάσωση, 

εναλλακτικές πηγές ενέργειας, λελογισμένη χρήση ενεργειακών πόρων, αστικοί λαχανόκηποι 

κ.α.). 

Μέθοδοι και τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων 

Τα δεδομένα της σύγχρονης διεθνούς βιβλιογραφίας συγκλίνουν στο ότι καταλληλότερες 

είναι οι μαθητοκεντρικές μέθοδοι διδασκαλίας, οι οποίες ενισχύουν την ενεργητική 

συμμετοχή των ενηλίκων στη εκπαιδευτική διαδικασία και προωθούν τη βιωματική μάθηση, 

ενώ προτείνεται ως καταλληλότερος ο εκπαιδευτής με πολυδιάστατο ρόλο, που μπορεί να 

δρα όχι μόνο ως «εισηγητής» αλλά παράλληλα ή διαδοχικά ως «διευκολυντής», 

«εμψυχωτής», «σύμβουλος» και «συνεργάτης», ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας του 

(Λευθεριώτου, χ.χ., Σκίκος κ.α., 2010). 

Κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές είναι αυτές που προάγουν την αλληλεπίδραση μεταξύ 

εκπαιδευτών – εκπαιδευομένων και μεταξύ των ίδιων των εκπαιδευομένων (Ιωάννου και 

Αθανασούλα-Ρέππα, 2008, Race, 1999), ενώ ωθούν τους τελευταίους στην αναζήτηση 

πληροφοριών και την επεξεργασία λύσεων, στην ανάπτυξη της κριτικής τους ικανότητας, στη 

γνώση δια της πράξης, και στη μεταγνώση (Race, 1999). Ενεργητικές τεχνικές είναι η 

«συζήτηση», η «εργασία σε ομάδες», το «παιχνίδι ρόλων», η «προσομοίωση», οι «μελέτη 

περίπτωσης» (Κόκκος, 2005, Σκίκος κ.α., 2010), οι «ερωτήσεις-απαντήσεις», ο «καταιγισμός 

ιδεών», οι «ασκήσεις», η «λύση προβλήματος», η «επίδειξη», η «συνέντευξη με ειδικό», η 

«εκπαιδευτική επίσκεψη» και η «αυτοκατευθυνόμενη μάθηση» (Κόκκος, 2005), ενώ κατά 

τον Rogers (1999), η διδασκαλία των ενηλίκων πρέπει να αρχίζει με συγκεκριμένα θέματα 

και να προχωράει σε γενικότερα ζητήματα. 

Μικροδιδασκαλία 

Η μικροδιδασκαλία ως μέθοδος εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων πρωτοεφαρμόστηκε από 

τον D. W. Allen στο Πανεπιστήμιο Stanford των Η.Π.Α., στις αρχές της δεκαετίας του ’60, 

και έκτοτε διαδόθηκε ευρύτερα (Γιαννακοπούλου, 2010, Hargie, 1977, Hargie et al., 1979, 

McAleese and Unwin, 1971 & 1973, Roush, 2008). Στη χώρα μας εφαρμόζεται στη σχολή 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (πρώην Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) από το 1973 έως και σήμερα (Καράμηνας, 2009, 

Χατζηδήμου, χ.χ.), ενώ η χρήση της μπορεί να επεκταθεί και σε άλλους εκπαιδευτικούς 

φορείς (Yule, 1981). Η θεωρητική αφετηρία της μικροδιδασκαλίας, όπως έχει αναλυθεί από 

τους Allen και Ryan
11

 (Yorke, 1977, Γιαννακοπούλου, 2010), βασίζεται στη θεωρία της 

κοινωνικής μάθησης του Bandura
12
, ενώ σήμερα έχει πλέον εμπλουτιστεί με τις θεωρητικές 

θέσεις του Vygotsky
13

 (Γιαννακοπούλου, 2010). Κατά καιρούς έχουν γίνει αξιόλογες 

προσπάθειες, τόσο βιβλιογραφικής ανασκόπησης περί της εν λόγω τεχνικής (Allen, 1980, 

Griffiths, 1975, McAleese and Unwin, 1973, McKnight, 1980, Mohanty, 1984) όσο και 

κριτικής ανάλυσης πρακτικών / πειραματικών ερευνητικών δεδομένων (MacLeod, 1981, 

Sahu, 1984). 

                                                
11

 Allen, D. W. & Ryan, K. (1969). Microteaching. Reading, MA: Addison-Wesley. 
12 Bandura, A. (1971/1977). Social Learning Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 

13 Vygotsky, L.S. (1977). Νους στην κοινωνία. Αθήνα: Gutenberg. 
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Μια μικροδιδασκαλία είναι μια μικρογραφία μαθήματος, μια ενδεικτική διδασκαλία, μια 

μικρή «πρόβα διδασκαλίας» (Κεδράκα, χ.χ.), κατά την οποία ο εκπαιδευτής δρώντας σε 

ελεγχόμενο εκπαιδευτικό περιβάλλον, καλείται να διδάξει σε μια μικρή ομάδα λίγων ατόμων, 

ένα διδακτικό αντικείμενο περιορισμένης έκτασης από άποψη ύλης, και μέσα σε λίγα μόνο 

λεπτά, ενώ η όλη διαδικασία μπορεί και να βιντεοσκοπείται, ώστε η αναπαραγωγή της να 

αποτελέσει υλικό ανατροφοδότησης, σχολιασμού, εποικοδομητικής αξιολόγησης ή 

αυτοαξιολόγησης και γενικότερα καθοδήγησης, που θα βοηθήσει στη βελτίωση των 

διδακτικών δεξιοτήτων, της συμπεριφοράς και της στάσης του ασκούμενου διδάσκοντα 

(Γιαννακοπούλου, 2010, Κεδράκα, χ.χ., Χατζηδήμου, χ.χ., Brown, 1976, Donnelly and 

Fitzmaurice, 2011, Ely, 1976, Griffiths, 1976, Vander Kloet and Chugh, 2012).  

Σύμφωνα με τον Rogers (1999), για τους ενηλίκους η αποδοχή του ρόλου «παθητικού 

υποκειμένου» και η συνακόλουθη εξάρτηση από το διδάσκοντα, ακόμη και όταν γίνεται με 

τη συγκατάθεσή τους, βιώνεται ως αντιφατική προς την ταυτότητά τους, που για τους 

περισσότερους είναι ταυτόσημη με την ελευθερία, την αυτονομία, την υπευθυνότητα και την 

ωριμότητα (Σκίκος κ.α., 2010). Ειδικότερα, η μικροδιδασκαλία , αν και μέσο ασκούμενων 

διδασκόντων, είναι μια εκπαιδευτική μέθοδος, η οποία πρακτικά μπορεί να συμβάλλει στην 

φιλοπεριβαλλοντική εκπαίδευση των ενηλίκων πολιτών και την ευαισθητοποίησή τους προς 

απόκτηση οικολογικής συνείδησης και στάσης ζωής, μέσα από τη σύντομη παράθεση 

βασικών σημείων του εκάστοτε μαθησιακού αντικειμένου, την προβολή χρήσιμων εικόνων ή 

σύντομων βίντεο (π.χ. επίδειξης τεχνικών σποράς, φύτευσης και μεταφύτευσης ή 

κομποστοποίησης οργανικών υπολειμμάτων φυτικών τροφών κ.α.), την περιορισμένη και μη 

κουραστική εισήγηση και την πραγματοποίησή της γενικότερα σε κλίμα συμμετοχικό, με 

χρήση του διαλόγου, των τεχνικών των ερωταπαντήσεων και της συζήτησης. 

Παιχνίδι Ρόλων 

Η εκπαιδευτική τεχνική «Παιχνίδι ρόλων» μοιάζει κατά κάποιο τρόπο, θα λέγαμε με τη 

μικροδιδασκαλία, μιας και: α) αποτελεί μία εκπαιδευτική συνεδρία όπου ο διαμεσολαβητής / 

εκπαιδευτικός, ίσως με έναν βοηθό ή δύο, ορίζει ένα σενάριο και στους συμμετέχοντες / 

εκπαιδευόμενους ανατίθενται διαφορετικοί ρόλοι, οι οποίοι ταυτίζονται με πραγματικές 

καταστάσεις, που αυτοί θα αντιμετωπίσουν όταν αναλάβουν την εργασία τους έξω στο πεδίο 

(Μπαρτλ, 1967, Kane, 1964), β) συνίσταται από επίσης 3 στάδια (το στήσιμο / προετοιμασία, 

το παίξιμο / εκτέλεση της δραστηριότητας και τη συζήτηση / αξιολόγηση) (Κανίδης, 2005, 

Μπαρτλ, 1967), γ) ο εκπαιδευτικός δεν παρεμβαίνει, παρά μόνο για την τήρηση των 

χρονικών ορίων, ενώ η ανατροφοδότηση των εκπαιδευομένων μετά το πέρας της διαδικασίας 

δρα βοηθητικά στην καλλιέργεια δεξιοτήτων, όπως η δημιουργικότητα και η επικοινωνία 

(Ayling, 2012, Buchs and Blanchard, 2011). 

Πολλοί συγγραφείς αναγνωρίζουν το «Παιχνίδι ρόλων» ως μέθοδο εκπαίδευσης (Ayling, 

2012). Ο Κανίδης (2005), παραθέτει σε δημοσιευμένη εργασία του χρήσιμα ιστορικά 

στοιχεία για το «Παιχνίδι ρόλων» και υποστηρίζει πως αποτελεί μια εναλλακτική τεχνική, η 

οποία έχει χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς λόγους, από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, 

για τη διδασκαλία ενός πλήθους γνωστικών θεμάτων. Ο Hendy (1995), θεωρεί την ενάσκηση 

της εν λόγω τεχνικής ως «αποτελεσματικό εκπαιδευτικό εργαλείο των παιδιών σε 

προστατευμένο περιβάλλον», ενώ ο Brown (2009), αναγνωρίζει ένα εύρος άμεσων ωφελειών 

της στη μάθηση των ενηλίκων, αναφορικά με την εκπαιδευτική ευελιξία και τη γενική στάση 

/ συμπεριφορά, τόσο στην εκπαίδευση όσο και στο εργασιακό τους περιβάλλον. Ο Κόκκος 

(2005), διατείνεται, ότι μέσα από το «Παιχνίδι ρόλων» αναπτύσσεται η ικανότητα των 

εκπαιδευομένων για διαπραγμάτευση, ενώ ταυτόχρονα κατανοούν βαθύτερα τις παραμέτρους 

του εξεταζόμενου ζητήματος. Εξάλλου, κατά τον Rogers (1999), το άτομο εμπλέκεται στη 

μάθηση μέσω μιας διεργασίας ενεργητικής διασύνδεσης είτε με τη νέα γνώση είτε με το δικό 
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του κοινωνικό και συνολικό περιβάλλον. Το παιχνίδι λήγει όταν ο στόχος της άσκησης 

επιτευχθεί, δηλαδή ο χειρισμός του επεισοδίου από τους παίκτες καταλήξει σε σύνθεση 

απόψεων και συνεπώς σε αποτελέσματα που τους ικανοποιούν όλους (Κόκκος, 2005).  

Το παιχνίδι ρόλων φορά σε μια τεχνική διδασκαλίας που επίσης μπορεί να φανεί χρήσιμη 

εισάγοντας ενεργητικά το μαθητικό κοινό των ενηλίκων στις διαδικασίες ευαισθητοποίησης 

σε θέματα που αφορούν την υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικής συνείδησης, και δίνοντας τους 

μέσα από την ποιότητα και την οργάνωση των εκπαιδευτικών σεναρίων την ευκαιρία να 

βιώσουν το πρόβλημα, να αναγκαστούν να σκεφτούν διάφορες πρακτικές επίλυσής του και 

γιατί όχι να υιοθετήσουν μια ορθότερη στάση ζωής πλαισιωμένη από λιγότερη 

παρεμβατικότητα στα οικοσυστήματα και περισσότερο σεβασμό στη φύση και το περιβάλλον 

(π.χ. αποφυγή παράνομης υλοτομίας και ρύπανσης των υδατοσυλλογών ή των υπoγείων 

υδάτων, λελογισμένη χρήση νερού, προστασίας των αλσών ή του περιαστικού πρασίνου και 

των αστικών πάρκων, σωστή χρήση των κλιματιστικών, καλύτερη διαχείριση των 

απορριμάτων κ.α.). 

Προτεινόμενα θέματα φιλοπεριβαλλοντικής εκπαίδευσης 

Ένας γενικά αποδεκτός και απλοποιημένος ορισμός για το «φυσικό περιβάλλον» είναι το 

σύνολο των φυσικών εξωτερικών συνθηκών και επιδράσεων, που επηρεάζουν τον τρόπο 

σύμφωνα με τον οποίο τα έμβια όντα ζουν και αναπτύσσονται μέσα σε αυτό (Καραμέρης, 

χ.χ.). Οι φυσικές εξωτερικές συνθήκες καλούνται και ως αβιοτικές, όπως είναι π.χ. το φως, το 

νερό, το έδαφος, τα θρεπτικά στοιχεία, ο αέρας, το διοξείδιο του άνθρακα, η ξηρασία, η 

υγρασία, η ακτινοβολία κ.λπ., ενώ αντίθετα οι βιοτικοί παράγοντες / βιοτικές συνθήκες 

αφορούν στους ζωντανούς οργανισμούς και ότι έχει να κάνει με τη δράση τους (π.χ. θήρευση 

ζώων ή εντόμων από άλλα, ανταγωνισμός φυτών ή ζώων μεταξύ τους, κατασκευή φωλιάς ή 

μετανάστευση αποδημητικών πουλιών, υπερβόσκηση λιβαδιών, επικονίαση ανθέων από 

έντομα, σποροποίηση και διασπορά σπόρων, γεννήσεις και πολλαπλασιασμός ζώων, 

πολλαπλασιασμός μυκήτων και βακτηρίων με κυτταρικές διαιρέσεις, μόλυνση φυτών ή ζώων 

από βακτήρια ή μύκητες κ.α.) 

Ο αειφορικός τρόπος σκέψης και δράσης, πηγάζει σήμερα μέσα από μια συσσωρευμένη ανά 

τους αιώνες ανθρώπινη γνώση κι εμπειρία για τον κόσμο, η οποία λαμβάνει υπόψη όλες τις 

διαστάσεις της έμβιας και άβιας ύλης (Σταθοπούλου και Πολυχρονάτου, 2009). Πολλοί 

συγγραφείς ονομάζουν τη δεκαετία του 1960 ως αυτή, κατά την οποία ξεκίνησε να 

αναπτύσσεται η περιβαλλοντική εκπαίδευση (Bartosh, 2003). Κατά την ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας, διαπιστώνει κανείς την αναγνώριση του κεντρικού ρόλου της εκπαίδευσης 

στην ενίσχυση της σχέσης μεταξύ ανθρώπου και περιβάλλοντος καθώς και την υιοθέτηση 

διαφορετικών προσεγγίσεων, από τους συγγραφείς και τους ερευνητές, στην ενάσκηση της 

εκπαιδευτικής δραστηριότητας στο εν λόγω πεδίο (Sauvé, 2005). Τις τελευταίες δεκαετίες σε 

αρκετές χώρες αλλά και στην πατρίδα μας παρατηρείται μία σταθερά αυξανόμενη 

ευαισθητοποίηση των πολιτών, λόγω ενημέρωσης, γύρω από το περιβάλλον και τα 

προβλήματά του, ενώ έννοιες όπως «ρύπανση», «φαινόμενο του θερμοκηπίου», «όζον», 

«ηχορρύπανση», «υγειονομική ταφή απορριμμάτων», «βιολογικός καθαρισμός», «κλιματική 

αλλαγή», κ.λ.π. υπεισέρχονται όλο και περισσότερο στο καθημερινό λεξιλόγιο των μέσων 

μαζικής ενημέρωσης αλλά και των συζητήσεων μεταξύ των πολιτών (Μπινιάρης, 2004). 

Λόγω της μακροπρόθεσμης σημαντικότητας της απόκτησης οικολογικής συνείδησης από 

πλευράς των ενηλίκων πολιτών καθώς και των παρελκόμενων ωφελειών τόσο στην υγεία και 

την ποιότητα ζωής μας όσο και σε αυτές των επόμενων γενεών, προτείνεται παρακάτω προς 

ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτών ενηλίκων και των εν δυνάμει εκπαιδευομένων ενηλίκων 
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με οικολογικές ευαισθησίες, ένας πίνακας με στοιχεία που θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη 

κατά το σχεδιασμό και οργάνωση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος σχετικού με την 

προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση των φυσικών πόρων. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΘΕΜΑΤΟΣ 

Βιοτικοί & αβιοτικοί παράγοντες περιβάλλοντος, περιβαλλοντικά 

προβλήματα λόγω ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και τρόποι 

αντιμετώπισης τους. 

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ Ενήλικοι πολίτες 

ΣΚΟΠΟΣ 

Απόκτηση γνώσεων για το φυσικό περιβάλλον, προς σχετική 

ευαισθητοποίηση και προβληματισμό των ενηλίκων πολιτών, 

προσανατολισμό και παρώθησή τους στην υιοθέτηση των τρόπων 

προστασίας και βελτίωσης του περιβάλλοντος. 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να: 

 Διακρίνουν τα βασικά στοιχεία (συνιστώσες) του περιβάλλοντος και 

τα χαρακτηριστικά τους. 

 Εμπεδώσουν τους θεμελιώδεις κανόνες της φύσης. 

 Ενημερωθούν γύρω από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά 

φαινόμενα και προβλήματα. 

 Υιοθετήσουν έναν πρακτικό τρόπο σκέψης όσον αφορά την 

επίδραση και τις επιπτώσεις των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων 

στις αβιοτικές (π.χ. αέρας, νερό, χιόνι, πάγος, θερμοκρασία κλπ.) και 
βιοτικές συνιστώσες (έμβιοι οργανισμοί, αλληλεπίδραση μεταξύ 

αυτών, μετανάστευση, ρυθμός γεννήσεων, θνησιμότητα κλπ.) του 

περιβάλλοντος. 

 Ενημερωθούν σχετικά με τους πρακτικούς τρόπους προστασίας και 

βελτίωσης του περιβάλλοντος, να τους υιοθετήσουν και να 

προσπαθήσουν να σκεφτούν και νέους. Να γίνουν γενικότερα 

υπέρμαχοι της αειφορίας. 

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Προστασία περιβάλλοντος, φαινόμενο θερμοκηπίου, τρύπα του 

όζοντος, όξινη βροχή, οξυγόνο, διοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του 

θείου, ραδιενέργεια, βιοποικιλότητα, τροφική αλυσίδα, γενετικά 

τροποποιημένοι οργανισμοί, βιογεωχημικός κύκλος, λειψυδρία, 
ερημοποίηση, εδαφική διάβρωση, ηχορρύπανση, αναδάσωση, 

ανακύκλωση, εξοικονόμηση ενέργειας, αειφορία, μόλυνση των 

υδατοσυλλογών και των υπογείων υδάτων, ευτροφισμός, μετανάστευση 
ζώων, αποδήμηση πουλιών, θήρευση ζώων ή εντόμων, τρόποι 

διαιώνισης του εκάστοτε έμβιου είδους φυτικού ή ζωικού οργανισμού 

κ.α. 
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ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΜΕΛΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΩΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ 

ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ 

 

Άννα Τσιγγερλιώτη 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με τίτλο: «Η διαχείριση των 

απορριμμάτων» που υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2013-14 και εντάσσεται στο Εθνικό θεματικό δίκτυο 

του ΚΠΕ Ελευθερίου-Κορδελιού και Βερτίσκου: «Βιώσιμη πόλη: η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την 

αειφορία». Μέσα από το πρόγραμμα επιδιώκεται η υιοθέτηση ενός καταναλωτικού προτύπου με συνήθειες και  

μορφές συμπεριφοράς, η σωστή εκτίμηση της «αξίας» των απορριμμάτων και η κατανόηση των 

περιβαλλοντικών οφελών από τις διαδικασίες της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης τους. Μόνο έτσι 

τα παιδιά θα κατανοήσουν καλύτερα την ανάγκη της αειφόρου ανάπτυξης και θα συμβάλουν ως ενεργοί πολίτες 

στη διατήρηση και προστασία της ποιότητας του περιβάλλοντος. Τα παιδιά ως μέλη του δικτύου επικοινωνούν 

με μαθητές από διαφορετικές πόλεις, συνεργάζονται με αρμόδιους φορείς και γίνονται ενεργοί πολίτες για τη 
βιώσιμη αλλαγή. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙ 

 Ενεργός πολίτης, δράσεις, βιωματική-ανακαλυπτική μάθηση, ομαδοσυνεργατική μέθοδος, αειφορία.  

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς και δράσης συσχετίζεται με και απορρέει 

από την ανάπτυξη ανάλογων στάσεων και αξιών. Η εκπαίδευση από μικρή ηλικία 

διευκολύνει την ανάπτυξη θετικών στάσεων μπορεί να διευκολύνει στην ανάπτυξη θετικών 

στάσεων και αξιών , στην εξοικείωση των παιδιών με ζητήματα που αφορούν το φυσικό 

περιβάλλον του πλανήτη, με συμπεριφορές και δράσεις που διαφυλάσσουν  το φυσικό 

κεφάλαιο και φυσική ισορροπία. Εξέχουσα σημασία έχει η μύηση των παιδιών στην αίσθηση 

« του ανήκειν» στο περιβάλλον , η καλλιέργεια της αντίληψης ότι κάθε άτομο αποτελεί 

τμήμα του περιβάλλοντος. Στο νηπιαγωγείο κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης ξεκινά και καταλήγει στην καθημερινή ζωή των παιδιών, εντός και εκτός της 

σχολικής τάξης, προσεγγίζεται στα όρια των δυνατοτήτων τους, προπάντων προσαρμόζεται 

από τους εκπαιδευτικούς στις τοπικές περιστάσεις , και θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη 

«περιβαλλοντικά εγγράμματων πολιτών» (Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου-2
ο
 μέρος, 

2011). 

Η περιβαλλοντική αγωγή και εκπαίδευση αποτελεί ένα μοντέλο αγωγής που επιχειρεί να 

απαντήσει στην οικολογική, εκπαιδευτική και γενικότερη κοινωνική κρίση στην οποία είναι 

ενταγμένος και ο θεσμός του σχολείου και ακόμη εννοείται ως εκπαίδευση από το 

περιβάλλον, μέσα στο περιβάλλον και για χάρη του περιβάλλοντος . Η περιβαλλοντική αγωγή 

γενικότερα συνιστά ένα δίκτυο διεπιστημονικών και πολυεπιστημονικών δραστηριοτήτων 

που επιχειρεί να ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει , να συνειδητοποιήσει και να 

ενεργοποιήσει τον αυριανό πολίτη στα κρίσιμα κοινωνικό – οικολογικά ζητήματα και 

προβλήματα του περιβάλλοντος του. Αυτό προϋποθέτει: 

 Άνοιγμα του σχολείου στο ευρύτερο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον, 
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 Ενθάρρυνση της ομαδικής εργασίας, 

 Ενίσχυση της ενεργητικής συμμετοχής του παιδιού και  

 Συμβουλευτικούς και συντονιστικούς ρόλους του εκπαιδευτικού (Αθανασάκης, 2004)  

Η προσέγγιση ζητημάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης δεν υλοποιείται διακριτά και 

αυτόνομα από τα περιεχόμενα που εντάσσονται στις υπόλοιπες μαθησιακές περιοχές του 

Προγράμματος Σπουδών του Νηπιαγωγείου. Η οργάνωση διδακτικών παρεμβάσεων γίνεται 

γύρω από τέσσερα αλληλένδετα, διαδοχικά επίπεδα επεξεργασίας: 

1
ο
 επίπεδο: εντοπίζονται και προσεγγίζονται οι θεμελιώδεις γνώσεις που συνήθως σχετίζονται 

με γνώσεις περί των ζωντανών οργανισμών και των χαρακτηριστικών του φυσικού και 

δομημένου περιβάλλοντος, με έννοιες και φυσικά φαινόμενα, με την τεχνολογία, με 

κοινωνικές πρακτικές (σε επίπεδο κοινότητας και ατόμων) με καθημερινές συνήθειες, με 

ηθικές αξίες και δικαιώματα. 

2
ο
 επίπεδο: εντοπίζονται ζητήματα και προβλήματα που συνδέονται με τις θεμελιώδεις 

γνώσεις ως προς τις περιβαλλοντικές τους προεκτάσεις. 

3
ο
 επίπεδο: διερευνώνται τα περιβαλλοντικά ζητήματα και προβλήματα που εντοπίστηκαν. 

4
ο
 επίπεδο: αναζητούνται, σχεδιάζονται και υιοθετούνται στρατηγικές δράσης που μπορούν 

να αναδείξουν λύσεις σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο για τα ζητήματα και προβλήματα 

που διερευνήθηκαν. 

Η αξία της οργάνωσης  διδακτικών παρεμβάσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα τέσσερα 

παραπάνω επίπεδα αυτών έγκειται αφενός στη συνειδητοποίηση από τα παιδιά των 

διασυνδέσεων μεταξύ των διαφόρων πεδίων, αφετέρου στην εξοικείωση τους με στρατηγικές 

ανάλυσης των σχετικών ζητημάτων και διερεύνησης πιθανών λύσεων. Και  τέλος στη 

συνειδητοποίηση της ατομικής και τους ευθύνης, της αξίας της συλλογικής δράσης και στην 

κινητοποίηση  τους για εφαρμογή  των όσων επεξεργάστηκαν στην καθημερινή τους ζωή. 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η εκπαιδευτική διαδικασία ως το ουσιαστικότερο μέσο διαμόρφωσης ενεργών πολιτών είναι 

ο πυρήνας αυτής της εργασίας και εστιάζεται στην περιβαλλοντική εκπαίδευση με στόχο την 

εμπλοκή των παιδιών για μια βιώσιμη πόλη. Αναγνωρίζοντας ότι η γνώση είναι ένα 

κοινωνικό κατασκεύασμα, προτείνεται η συνεργασία των παιδιών σε ομάδες καθώς θέτουν 

ερωτήματα, συζητούν, καθορίζουν τα προβλήματα και υλοποιούν δράσεις. 

Η υιοθέτηση ενός καταναλωτικού προτύπου, με συνήθειες και μορφές συμπεριφοράς, τέτοιες 

ώστε να γίνεται σωστή εκτίμηση της αξίας των υλικών, η χρήση τους να έχει ένα μέτρο 

(βιώσιμη οικονομία πρώτων υλών) και να γίνονται κατανοητά τα περιβαλλοντικά οφέλη από 

τις διαδικασίες της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησής τους. Έτσι τα παιδιά  

κατανοούν καλύτερα την ανάγκη της αειφόρου ανάπτυξης και συμβάλλουν ως ενεργοί 

πολίτες στη διατήρηση και προστασία της ποιότητας του περιβάλλοντος  

Τα παιδιά ως μέλη του Εθνικού Δικτύου «Βιώσιμη Πόλη» συνεργάζονται με τα υπόλοιπα 

μέλη-σχολεία του δικτύου για να οικοδομήσουν μια κοινή κοινωνική στάση: Η πόλη ως πεδίο 

εκπαίδευσης για την αειφορία. Στην διαδικασία εμπλέκονται τοπικοί φορείς, εκπαιδευτικοί, 

γονείς και πολίτες. 

 Η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης αφορά τον καθένα από εμάς στην καθημερινή του 

ζωή. Κάθε μια από τις πράξεις μας, τις συνήθειες και τις συμπεριφορές μας έχει άμεσο 
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αντίκτυπο στη διατήρηση του περιβάλλοντος , στην αειφόρο ανάπτυξη των κοινωνιών μας 

και της ανθρωπότητας (Φλογαΐτη, Λιαράκου 2009). 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Περιβαλλοντική εκπαίδευση και αειφορία 

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση γεννήθηκε τη δεκαετία του ’60 στο πλαίσιο του 

προβληματισμού που ανέδειξε το σύγχρονο περιβαλλοντικό κίνημα. Η χρονολογία αυτή είναι 

ένας σταθμός σε μια εξελικτική πορεία η οποία έχει ξεκινήσει τουλάχιστον πριν από δυο 

περίπου αιώνες και συνεχίζεται ως τις ημέρες μας. Σε αυτό το διάστημα οι περιβαλλοντικές 

κινήσεις στην κοινωνία τροφοδότησαν μια σειρά από εκπαιδευτικά ρεύματα τα οποία 

εκφράστηκαν με διαφορετικούς τρόπους, λεξιλόγιο, και ορολογία σύμφωνα με το ρεύμα της 

εποχής που τα κυοφόρησε. Τα εκπαιδευτικά αυτά ρεύματα αρθρώθηκαν διαδοχικά γύρω από 

τρεις βασικές έννοιες: Φύση-Περιβάλλον-Αειφορία. Οι έννοιες αυτές προκύπτουν εξελικτικά 

καθεμιά από την προηγούμενη. Η μετεξέλιξη τους σηματοδοτείται με την μετατόπιση του 

ενδιαφέροντος από τη φύση και τις ιδέες για προστασία και διατήρησή της στο περιβάλλον 

και στην αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης. Στη δεκαετία του ’70 παρατηρείται 

μεγάλη κινητικότητα στο νεογέννητο πεδίο της Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Σταδιακά 

αναγνωρίζεται η σπουδαιότητα της , η ανάγκη ανάπτυξης της και συμπερίληψης στα 

εκπαιδευτικά συστήματα. Στο μεταξύ σε διεθνές επίπεδο , κυρίως στο πλαίσιο του Ο.Η Ε, 

αναπτύσσονται οι διεργασίες οι οποίες θα προσδώσουν στην περιβαλλοντική εκπαίδευση τα 

χαρακτηριστικά της, το εννοιολογικό και μεθοδολογικό της πλαίσιο και την προβληματική 

της. Στη δεκαετία του ’90 και κυρίως με το  γύρισμα του αιώνα η έννοια προσδιορίζει την 

περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι η αειφορία. Η αειφορία προβάλλει ως μια έννοια 

γενικότερη από αυτήν του περιβάλλοντος, γιατί ενσωματώνει ταυτόχρονα το περιβάλλον, την 

κοινωνία, την οικονομία και την πολιτική. Συνοψίζει σε μια λέξη όλες τις προσδοκίες και τα 

οράματα προς δομικές αλλαγές της κοινωνίας με στόχο την οικολογική βιωσιμότητα και την 

κοινωνική δικαιοσύνη (Φλογαΐτη, 2008). Μετά τη διάσκεψη του διάσκεψη του Ρίο το 1992, η 

περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι πλέον άρρηκτα δεμένη με την αειφορία (UNCED, 1992).   

Η έννοια της αειφορίας εμπεριέχει εξ’ ορισμού το περιβάλλον και δηλώνει την άρρηκτη 

σχέση του με τα θέματα της κοινωνίας, της οικονομίας και της ανάπτυξης. Ταυτόχρονα 

προσπαθεί να εγκλωβίσει την ανάπτυξη από την μονοδιάστατη οικονομική θεώρηση και να 

την επαναφέρει σε πραγματική σύζευξη με την κοινωνία. Κατά συνέπεια , προκύπτει ως μια 

εξαιρετική πολύπλοκη έννοια που συγκροτείται από την αλληλόδραση των ήδη περίπλοκων 

πεδίων της οικονομίας, του περιβάλλοντος και της κοινωνίας, και συνδυάζει εξ’ ορισμού δυο 

εξαιρετικά ετερογενή πεδία δυναμικής: τις φυσικές διεργασίες και τις συσχετιζόμενες με 

αυτές κοινωνικές διεργασίες (Σοφούλης, 2003). Η οικονομία, το περιβάλλον και η κοινωνία 

αποτελούν τρία συστήματα αλληλεξαρτώμενα , η καλή λειτουργία των οποίων αποτελεί την 

αναγκαία συνθήκη για την επίτευξη της αειφορίας (Φλογαΐτη, 2008). 

Χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία. 

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση, προτείνει το παιδαγωγικό πρότυπο που υποστηρίζει τη 

μαθητοκενρική εκπαίδευση, προάγει την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στην 

οικοδόμηση της γνώσης , αξιοποιεί την προϋπάρχουσα γνώση και τις εμπειρίες των μαθητών, 

προάγει τη σύνδεση της γνώσης με τα ενδιαφέροντα του μαθητή και την κοινωνική 

αλληλεπίδραση. Παράλληλα υποστηρίζει την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, την 

αυτονομία των ατόμων και την καλλιέργεια αξιών. Ενθαρρύνει το μεσολαβητικό ρόλο του 
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εκπαιδευτικού , τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή, την οργάνωση  της 

εκπαιδευτικής πράξης σε πλαίσιο συνεργασίας και αποδοχής. Διευρύνει τα μαθησιακά 

περιβάλλοντα, ενθαρρύνει τη σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία. Αξιοποιεί τα 

περιβαλλοντικά ζητήματα των τοπικών κοινωνιών και ενθαρρύνει τη διερεύνηση των 

ποικίλων διαστάσεων που τα συνιστούν. Οι παραπάνω αρχές, συνιστούν το παιδαγωγικό 

πλαίσιο της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και διαμορφώνουν μια εκπαίδευση που 

χαρακτηρίζεται από την: 

 Εποικοδομητική προσέγγιση της γνώσης 

 Συνεργατική μάθηση 

 Διαθεματικότητα 

 Καλλιέργεια αξιών 

 Κριτική σκέψη 

 Συστημική σκέψη 

 Συμμετοχή σε δημοκρατικές διαδικασίες-ικανότητα δράσης.(Δημητρίου 2009). 

Αειφορία και Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

Από τα πρώτα χρόνια της ΠΕ έγιναν προσπάθειες σε διεθνές και ιδιαίτερα σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο για την καθιέρωση εκπαιδευτικών δικτύων μεταξύ κρατών και οργανισμών για την 

ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας σε θέματα οργάνωσης, σχεδιασμού και κοινής εφαρμογής 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Giolitto, 1997). Θεματικά δίκτυα για την Περιβαλλοντική  

εκπαίδευση λειτουργούν στην Ελλάδα ήδη από το 1995 και σε αυτά συμμετέχουν σχολεία, 

ΚΠΕ, Δ/νσεις Εκπαίδευσης αλλά και ΜΚΟ, τοπικοί φορείς κ.ά. 

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση  προγραμμάτων  περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, η 

επιμόρφωση  των εκπαιδευτικών, η παραγωγή πακέτων εκπαιδευτικού υλικού, οι 

συνεργασίες και η αξιολόγηση των δράσεων του ΚΠΕ είναι οι δράσεις που αναπτύσσονται 

στα ΚΠΕ. Η οργάνωση και η υποστήριξη δικτύων σε τοπικό, περιφερειακό , εθνικό ή διεθνές 

επίπεδο είναι μια ακόμη από τις υποστηρικτικές δομές των Κέντρων. Τα δίκτυα δίνουν  τη 

δυνατότητα σε μια ομάδα σχολείων να εργαστούν πάνω σε αυτό αναπτύσσοντας συνεργασίες 

και δράσεις.(Γεωργόπουλος, 2005). Τα δίκτυα εξασφαλίζουν διάρκεια στην εκπαιδευτική 

σχέση Κέντρου-σχολείου, επικοινωνία εκπαιδευτικών και μαθητών διαφορετικών περιοχών, 

αίσθημα συμμετοχής στην κοινή προσπάθεια, συνολικότερη εικόνα για το θέμα μέσα από την 

ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και πληροφοριών, επιστημονική και παιδαγωγική στήριξη 

των σχολείων, βάση για προτάσεις περάσματος  από  τα λόγια στην πράξη στην τοπική 

κοινωνία (Φαραγγιτάκης, 2000). 

Με τη συμμετοχή σε δίκτυα ΠΕ, προωθείται το άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία 

και συχνά, στο πλαίσιο αυτών, μαθητές, εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές σχεδιάζουν και 

υλοποιούν δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών, γεγονός που μπορεί να συμβάλει στην 

ανάπτυξη της υπεύθυνης περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των ίδιων των μαθητών 

(Σαββοπούλου & Καμαρινού, 2005). 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Για την υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης υιοθετούνται μέθοδοι οι 

οποίες διαμορφώνουν ένα βιωματικό μαθησιακό περιβάλλον όπου ο μαθητής τοποθετείται 

στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δημιουργεί σε ατμόσφαιρα αποδοχής και 

αμφίδρομης επικοινωνίας με τον εκπαιδευτικό και λειτουργεί ως μέλος μιας ομάδας. 
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Παράλληλα, προάγουν τις παιδαγωγικές και περιβαλλοντικές αρχές της περιβαλλοντικής 

γνώσης. Υποστηρίζουν την ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας του μαθητή και την 

ικανότητα διαμόρφωσης στρατηγικών και συγκρότησης τρόπων δράσης για τη βελτίωση της 

ποιότητας του περιβάλλοντος και της ζωής.(Δημητρίου, 2009). 

Το πρόγραμμα «Η διαχείριση των απορριμάτων» στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου «Βιώσιμη 

πόλη: Η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία», υλοποιήθηκε στο 33
ο
 Νηπιαγωγείο 

Ευόσμου και συμμετείχαν σε αυτό 21 παιδιά του ολοήμερου τμήματος. Υπεύθυνοι 

νηπιαγωγοί: Τσιγγερλιώτη Άννα και Φακή Βαΐα. Διάρκεια του προγράμματος 6 μήνες. 

Στην μελέτη του θέματος εφαρμόστηκε συνδυασμός των παρακάτω μεθόδων: μέθοδος 

project, καταιγισμός ιδεών, εργασία σε ομάδες, παιχνίδια ρόλων, μελέτη πεδίου-

περιβαλλοντικό μονοπάτι, χαρτογράφηση, πειράματα, παιχνίδια σε ανοικτό χώρο.  

Η υλοποίηση του προγράμματος διαρθρώθηκε σε τέσσερις φάσεις. Σε κάθε φάση τα σχολεία 

μέλη του δικτύου υλοποιούν τουλάχιστον την κοινή–βασική δραστηριότητα, την αναρτούν 

στο ηλεκτρονικό δίκτυο Edmodo και σχολιάζουν τις αναρτήσεις των υπολοίπων. 

Δημιουργείται έτσι επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών και υπάρχει 

ανατροφοδότηση από το ΚΠΕ ως βασικός συντονιστής του προγράμματος. 

1. Ά φάση: Περιγραφή. Παρουσίαση της πραγματικότητας της πόλης. Βιώματα και 
παρατήρηση στο πεδίο. Καταγράφονται οι προϋπάρχουσες γνώσεις των παιδιών. 

Ξεκινήσαμε την επεξεργασία του θέματος με την τεχνική του καταιγισμού ιδεών. Η τεχνική 

αυτή χρησιμοποιήθηκε κυρίως για την για να επιτρέψει στα παιδιά να εκφράσουν ελεύθερα 

και αυθόρμητα τις ιδέες τους σχετικά με το θέμα αλλά και για να γίνει μια αποτίμηση 

γνώσεων και στάσεων με σκοπό την αξιοποίηση τους στην περαιτέρω μελέτη. Το θέμα που 

τέθηκε ήταν «Η γειτονιά». Οι μαθητές πολύ γρήγορα ανακαλούν τις δικές τους ιδέες, γνώσεις 

και εμπειρίες και η νηπιαγωγός καταγράφει στο χαρτί τις λέξεις και τις προτάσεις που 

ακούγονται. Δημιουργείται έτσι ένας πρόχειρος χάρτης εννοιών. Πρόκειται για έναν χάρτη 

όπου αποτυπώνονται οι έννοιες και διευκολύνεται η κατανόηση του θέματος. 

Σε επόμενο στάδιο αποτυπώνουν τις σκέψεις μέσα από την ζωγραφική, συζητούν, 

προβληματίζονται ενώ ταυτόχρονα αποσαφηνίζεται το πρόβλημα, αναδεικνύονται οι 

διαστάσεις του θέματος  και ο σκοπός της μελέτης. 

                                           

            Εικόνα 11. Καταιγισμός ιδεών                         Εικόνα 12. Αποτύπωση των σκέψεων. 

 

2. Β΄ φάση: Κατανόηση και ερμηνεία. Τα παιδιά λειτουργούν ως παρατηρητές της γειτονιάς 
και παρατηρούν , καταγράφουν, θέτουν ερωτήματα και συζητούν με όχημα την 

βιωματική προσέγγιση της πραγματικότητας. 

Στην φάση αυτή ξεκινά η συστηματικότερη οργάνωση και σχεδιασμός δραστηριοτήτων. Τα 

παιδιά συμμετέχουν στην οργάνωση της δουλειάς και αρχίζει η εξερεύνηση του θέματος με 
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την μετακίνηση και επίσκεψη στο πεδίο. Τα παιδιά σε ομάδες είχαν την ευκαιρία να 

μελετήσουν την γειτονιά υλοποιώντας δραστηριότητες κυρίως παρατήρησης, και 

καταγραφής. Προάγεται η ενεργός μάθηση και τα παιδιά μαθαίνουν να καταγράφουν τα 

στοιχεία εκείνα που θα χρειαστούν για να επεξεργαστούν όταν επιστρέψουν στην τάξη. Έτσι 

τους δίνεται η ευκαιρία για καλύτερη κατανόηση των πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων του  

φυσικού με το πολιτιστικό και οικονομικό περιβάλλον. Η δράση στο πεδίο υλοποιήθηκε σε 

τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας η νηπιαγωγός μαζί με τα παιδιά συζήτησαν 

και αποφάσισαν για τον τρόπο μετακίνησης στο πεδίο, τα υλικά που θα πάρουν μαζί τους ( 

φωτογραφική μηχανή, χαρτιά, μαρκαδόροι), την διαδρομή που θα ακολουθήσουν ( 

περιβαλλοντικό μονοπάτι), τις δραστηριότητες που θα αναπτύξουν, τους κανόνες 

συμπεριφοράς και ασφάλειας για την μετακίνηση τους. Καθορίστηκε ο σκοπός της 

μετακίνησης και σχεδιάστηκαν οι δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν στο πεδίο και μετά 

στην τάξη. Η νηπιαγωγός αλλά και  τα παιδιά γνώριζαν την περιοχή διασφαλίζοντας έτσι την 

καταλληλότητά του. Στο δεύτερο στάδιο τα παιδιά μετακινούνται στο πεδίο, ακολουθώντας 

συγκεκριμένη διαδρομή. Η διαδρομή αυτή είναι το περιβαλλοντικό μονοπάτι ( η γειτονιά μας 

γύρω από το νηπιαγωγείο). Εκεί τα παιδιά υλοποιούν τις προγραμματισμένες δραστηριότητες, 

συζητούν με τους κατοίκους, ενώ η νηπιαγωγός συνεργάζεται μαζί τους. Τους καθοδηγεί, 

τους ενθαρρύνει και τους φροντίζει για την τήρηση των κανόνων μετακίνησης. Τα παιδιά 

χωρισμένα τρεις ομάδες σε ομάδες παρατηρούν και καταγράφουν τις πληροφορίες στα φύλλα 

εργασίας: η πρώτη τους ήχους, η δεύτερη τα χρώματα της γειτονιάς και η τρίτη  «αυτό που 

συναντάμε» στην γειτονιά. 

 

                                                

Εικόνα 13. Καταγραφή των πληροφοριών.             Εικόνα 14. Παρατήρηση στο πεδίο. 

 

Στο τελικό στάδιο μετά τη δράση στο πεδίο οι ομάδες παρουσιάζουν τις καταγραφές και τις 

πληροφορίες που συνέλεξαν στην ολομέλεια, συζητούν για τυχόν δυσκολίες που προέκυψαν 

κατά την μετακίνηση τους στο περιβαλλοντικό μονοπάτι, πιθανά προβλήματα  συνεργασίας 

των μελών της ομάδας. Τα παιδιά εκφράζουν την εμπειρία τους στο πεδίο και τα 

συναισθήματα που τους δημιουργήθηκαν ( αξιολόγηση της διαδικασίας).Επίσης συγκρίνουν 

τις πληροφορίες που συνέλεξαν με την αρχική τους τοποθέτηση για την έννοια του όρου 

γειτονιά. Γίνεται μια πρώτη προσπάθεια ερμηνείας των αποτελεσμάτων με την σύνθεση μιας 

ομαδικής – συνεργατικής αφίσας. 
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Εικόνα 15. Αποτύπωση των πληροφοριών. 

 

Επίσης τα παιδιά δημιουργούν το δικό τους χάρτη και μακέτα συμπεριλαμβάνοντας τα 

στοιχεία που ανακάλυψαν στο μονοπάτι. 

 

            

Εικόνα 16. Δημιουργία χάρτη                  Εικόνα 17. Δημιουργία μακέτας. 

 

3. Γ΄ φάση: Κριτική στάση. Στη φάση αυτή προσανατολιζόμαστε στην διατύπωση κριτικών 

ερωτημάτων του τύπου «γιατί είναι έτσι η γειτονιάς μας ( κατ’ επέκταση και η πόλη 

μας);»  

Με βάση τις παρατηρήσεις τους τα παιδιά συζητούν και καταγράφουν τα θετικά και τα 

αρνητικά στοιχεία της γειτονιάς. Αναζητούν τους φορείς που εμπλέκονται και επηρεάζουν σε 

πολλά ζητήματα την καθημερινή μας ζωή. Επισκέπτονται στο Δημαρχείο όπου και 

καταθέτουν επιστολή  με την οποία προτείνουν λύση για το πρόβλημα των απορριμμάτων. 

Μείωση-Επαναχρησιμοποίηση-Ανακύκλωση. Σε αυτή την φάση πραγματοποιούνται πλήθος 

δραστηριοτήτων όπως: επίσκεψη στο ΚΠΕ Κορδελιού-Βερτίσκου, παιχνίδια με 

ανακυκλώσιμα υλικά, πειράματα κομποστοποίησης, δραματοποίηση παραμυθιών, παιχνίδια 

με χάρτες. Στόχος είναι τα παιδιά: Να συνειδητοποιήσουν τα οφέλη της 

επαναχρησιμοποίησης των υλικών. Να κατανοήσουν την διαδικασία της ανακύκλωσης. Να 

συνειδητοποιήσουν τα περιβαλλοντικά οφέλη από την ανακύκλωση των υλικών. Να 

καταγράψουν μέτρα και προτάσεις σχετικά με την μείωση  και την επαναχρησιμοποίηση των 

απορριμμάτων. Να αποκτήσουν σωστές καταναλωτικές συνήθειες. Να αποκτήσουν θετικές 

στάσεις ως προς τη διατήρηση , την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος. 

4. Δ΄ φάση: Ώρα για δράση. Από την κριτική και την ερμηνεία περνάμε στην ανάληψη 

αποφάσεων. Τα παιδιά συζητούν, σχεδιάζουν και υλοποιούν δράσεις για μια βιώσιμη 

πόλη με τις αρχές της αειφορίας. 
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Τα παιδιά με την βοήθεια της νηπιαγωγού αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν δράσεις έτσι ώστε 

να επιτευχθούν οι στόχοι που προτάθηκαν. Η απόφαση λοιπόν για δράση δεν επιβάλλεται από 

την νηπιαγωγό αλλά είναι απόρροια των δραστηριοτήτων που προηγήθηκαν. Τα παιδιά μετά 

από σκέψη αποφασίζουν για την δράση τους. Διοργανώνεται δενδροφύτευση στο 

νηπιαγωγείο, συμμετέχουμε στο 2
ο
 Μαθητικό Συνέδριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και 

στη έκθεση αφίσας για το περιβάλλον που διοργανώνει το γραφείο  περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης. 

Δημιουργούμε κάδους ανακύκλωσης στο νηπιαγωγείο μας, έκθεση γλαστρών από άχρηστα 

υλικά και δημιουργούμε αφίσες για τους κάδους στην γειτονιά μας τονίζοντας τα οφέλη της 

ανακύκλωσης. Τέλος κλείνουμε το πρόγραμμά μας, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα του 

στους γονείς στην γιορτή λήξης του σχολικού έτους. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να τονίσουμε ότι μέσα από τις παραπάνω δραστηριότητες 

και δράσεις των παιδιών τα παιδιά απέκτησαν γνώσεις και εμπειρίες για  περιβαλλοντικά 

ζητήματα της γειτονιάς τους. Τα παιδιά σε συνεργασία με τις νηπιαγωγούς, ως ενεργά μέλη 

της κοινωνίας  μέσα από συγκεκριμένες παιδαγωγικές μεθόδους διερεύνησαν κριτικά το 

θέμα, ανέπτυξαν δράσεις, προκειμένου να συμβάλλουν σε αλλαγές στο σχολικό και ευρύτερο 

κοινωνικό περιβάλλον για μια βιώσιμη πόλη. Αυτό σχετίζεται με το άνοιγμα του 

νηπιαγωγείου στις τοπικές κοινωνίες που αποτελεί προτεραιότητα της σημερινής 

εκπαίδευσης (ΔΕΠΠΣ, 2002). Μέσω της βιωματικής μάθησης τα παιδιά ανέπτυξαν 

συνεργατικές δραστηριότητες, αυτοπεποίθηση, αποφασιστικότητα,  αυτοεκτίμηση και 

εξασκήθηκαν στην λήψη αποφάσεων. Τα οφέλη από την συμμετοχή στο  δίκτυο είναι πολλά. 

Τα νήπια μαζί με την νηπιαγωγό, η οποία έχει ρόλο διαμεσολαβητικό και υποστηρικτικό, 

ανταλλάσουν εμπειρίες με τα υπόλοιπα σχολεία χρησιμοποιώντας τις Νέες Τεχνολογίες. 

Διαμορφώνουν κοινές στρατηγικές και συγκροτούν κοινούς τρόπους δράσης. Η συμβολή των 

ΤΠΕ  στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι σημαντική αφού συμβάλλουν στην συνεργατική 

και διερευνητική μάθηση, ενώ αξιοποιήθηκαν κυρίως ως μέσο επικοινωνίας διαμορφώνοντας 

ένα ευχάριστο τρόπο διδασκαλίας. Επίσης, η συμμετοχή των γονέων ήταν σημαντική για την 

υλοποίηση του προγράμματος. Ενημερώθηκαν από την αρχη για τους στόχους 

εξασφαλίζοντας έτσι την συνεργασία τους. Συμμετείχαν στο 2
ο
 Μαθητικό συνέδριο 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης βοηθώντας έτσι στην ομαλή μετακίνηση των νηπίων. 

Υιοθέτησαν στάσεις και συμπεριφορές φιλικές προς το περιβάλλον όπως 

επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση σκουπιδίων. Μαζί με τα παιδιά έφτιαξαν γλάστρες 

από άχρηστα υλικά οι οποίες διακόσμησαν το σχολείο μας. 

Οι παραπάνω δραστηριότητες έδειξαν ότι τα νήπια ευαισθητοποιούνται σε θέματα 

περιβάλλοντος. Σε αυτήν την ηλικία διαμορφώνουν στάσεις, απόψεις και συμπεριφορές που 

θα τα συνοδεύουν στην υπόλοιπη ζωή τους. Είναι λοιπόν στο χέρι μας να τα καθοδηγήσουμε 

στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης έτσι ώστε να δημιουργηθούν 

ενημερωμένοι ενεργοί πολίτες. 

 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η συμμετοχή του νηπιαγωγείου στο  Εθνικό Δικτύο «Βιώσιμη πόλη: Η πόλη ως πεδίο 

εκπαίδευσης για την αειφορία», συνεχίστηκε και την επόμενη σχολική χρονιά υλοποιώντας 

το πρόγραμμα «Μαθαίνω να κυκλοφορώ…εναλλακτικά»  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3             

___________________________________________________________ 

ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ  
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Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

 

Δέσποινα Αντωνιάδου & Ευδοκία Τσακαλακίδη 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Με βασικό άξονα την ανάπτυξη ενός ουσιαστικού διαλόγου πολιτισµών ανάµεσα στο παρόν και στο παρελθόν, 

την εισαγωγή των παιδιών νηπιαγωγείου στην ιστορική εκπαίδευση δημιουργήσαμε την Ιστοριογραμμή  και  

προσπαθήσαμε να ευαισθητοποιηθούμε και να πληροφορηθούμε σε θέµατα της τοπικής μας ιστορίας με 

απώτερο στόχο τον προβληματισμό και τη σύγκριση με τη σύγχρονη κοινωνική και πολιτισμική 

πραγματικότητα. Αναζητήσαμε τρόπους διδακτικής προσέγγισης της Ιστορίας στο νηπιαγωγείο, την κατάκτηση 

και αποσαφήνιση της έννοιας του χρόνου και της χρονικής ακολουθίας, τη διεύρυνση γνώσεων για τη ζωή, το 

χρόνο και τον τόπο, την ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα, μέσα από πολλές και ποικίλες δραστηριότητες 

έρευνας, αναζήτησης, συλλογής υλικού και πληροφοριών, ανταλλαγής ιδεών και γνώσεων. Ο απώτερος στόχος 
είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τα παιδιά νηπιαγωγείου στην εισαγωγή της ιστορικής 

εκπαίδευσης και η σύνδεση μέσω της διαθεματικής προσέγγισης  όλων των τομέων δραστηριοτήτων μεταξύ 

τους και με  τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών.  Πρόκειται για το τρίτο από τα τέσσερα Σχέδια Εργασίας που 

προέκυψαν μέσα από  ένα πολιτιστικό πρόγραμμα ενός χρόνου που εφαρμόστηκε σε νηπιαγωγείο του Νομού 

Πέλλας με τίτλο «Το σήμερα κοιμήθηκε στην αγκαλιά του χθες…». 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Ιστορική εκπαίδευση, προσχολική αγωγή, Ιστοριογραμμή, αισθητικός γραμματισμός, διαθεματική προσέγγιση. 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σκοπός της εισήγησής μας είναι να μοιραστούμε μαζί σας την εμπειρία μας από την 

εφαρμογή ενός σχεδίου εργασίας. Δεν θα ήταν άστοχο να χαρακτηρίσουμε και εμείς οι ίδιοι 

τους εαυτούς μας ως «μαθητές», που διδάχθηκαν από το ίδιο τους το κοινό. Ο καταιγισμός 

ιδεών και αποριών των παιδιών μας «παραξένισε» ευχάριστα. Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό 

για έναν εκπαιδευτικό να ανακαλύπτει τις δημιουργικές δυνατότητες των μαθητών του, όταν 

μάλιστα αυτές ξεπερνούν το όριο των τυπικών του προσδοκιών. Η διδακτική της ιστορίας 

μετατράπηκε σε δημιουργικό παιχνίδι, ένα ευχάριστο άθυρμα τέχνης, λόγου και ζωγραφικής.  

Το φαινομενικά απροσπέλαστο της χωροχρονικής οργάνωσης ενός υλικού τόσο μεγάλου 

εύρους και βεληνεκούς, πήρε τελικά την μορφή ενός πλουμιστού «υφαντού», κεντημένου με 

χρώματα, τραγούδι και μεράκι. Δάσκαλοι και μαθητές ή, καλύτερα, μαθητές κάθε ηλικίας, 

πήραμε το νήμα του χρόνου και ξετυλίξαμε την ανέμη, έτσι, όπως ακριβώς διηγούμαστε ένα 

παραμύθι. Μια φορά κι έναν καιρό…  

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

  Η ιστορία και η διδακτική της σε κάθε εκπαιδευτικό στάδιο, αποτελούσε ανέκαθεν βασικό 

πυλώνα διαμόρφωσης της εθνικής και πολιτιστικής ταυτότητας των μαθητών καθώς και της 

σύνδεσής τους με τις ρίζες του ιστορικού τους παρελθόντος. Στην πρώιμη φάση της 

προσχολικής εκπαίδευσης, αυτή η μορφή ιστορικού γραμματισμού ενέχει πλήθος 

απαιτήσεων, λαμβάνοντας υπόψη πως το μαθητικό κοινό δίχως να έχει εντρυφήσει 
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ουσιαστικά στον οργανωμένο γραπτό λόγο, προσπαθεί να εξοικειωθεί με τα δεδομένα της 

ιστορίας με μέσα τα οποία δύναται να προσπελάσει και να αντιληφθεί. (Φαρδή,Κ 2013).  

Βασική στοχοθεσία της ιστορικής εκπαιδευτικής διαδικασίας στο νηπιαγωγείο δεν είναι άλλη 

από μια εισαγωγή στον ιστορικό γραμματισμό μέσω της καλλιέργειας του αισθητικού 

γραμματισμού. Η εικόνα, ο ήχος, το τραγούδι, τα ιστορικά αναγνώσματα, οι εικαστικές 

δημιουργίες (Γρόσδος,Σ 2008, σ.12) καθοδηγούν ομαλά το παιδί στη βιωματική προσέγγιση 

του ιστορικού παρελθόντος συνυφασμένη πάντα με τη δημιουργικότητα και την ψυχαγωγία, 

που η διδακτική της προσχολικής εκπαίδευσης απαιτεί (Ματσαγγούρας,Η 2007, σ.25).  

Πρόκειται για την σταδιακή πρόκληση ερεθισμάτων στους μαθητές που αφορούν σε 

ζητήματα τοπικής-εθνικής ιστορίας, τα οποία τιθασεύονται χρονικά και αποσαφηνίζονται 

εννοιολογικά μέσω της δημιουργίας της ιστοριογραμμής. 

Σε δεύτερο χρόνο, η ιστορική εκπαίδευση δεν περιορίζεται μόνο στην εξοικείωση με το 

ιστορικό γενόμενον αλλά εκκολάπτει και πλήθος περαιτέρω δεξιοτήτων. Το παιδί 

αναπτύσσεται εν γένει ως προσωπικότητα μέσω γλωσσικών ασκήσεων, ασκήσεων μνήμης, 

δημιουργικών διασυνδέσεων των ιστορικών συμβάντων, μαθηματικών συλλογισμών και, 

τελικά, φτάνει στο σημείο να εκφράσει ελεύθερα την  προσωπική του άποψη για αυτά.  

Γνωρίζει, διερευνά, παρατηρεί, αφομοιώνει και, ως απαύγασμα των παραπάνω, διαμορφώνει 

μια πρώτη μορφή ιστορικής κριτικής ικανότητας. Απόρροια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

σε ένα τόσο πρώιμο ηλικιακό στάδιο, πέραν της εξοικείωσης, είναι η καλλιέργεια του 

σεβασμού του μαθητή για το ιστορικό παρελθόν του, μα πάνω από όλα, η θέαση του ίδιου 

του εαυτού του μέσα από τις ρίζες καταγωγής του.   

Κάθε ιστορική εκπαιδευτική διαδικασία οφείλει να στηρίζεται σε βασικούς πυλώνες 

οργάνωσης, γύρω από τους οποίους λαμβάνει μορφή και υπόσταση. Ξεκινώντας από 

δεδομένα σε πρώτο βαθμό της μαθητικής εμπειρίας και του εμπειρικού υποβάθρου των 

παιδιών, προχωρούμε στην έρευνα και την καταγραφή τους, ώστε να καταλήξουμε σε 

τελευταίο στάδιο, στην ταξινόμηση και χρονική οργάνωση του προϋπάρχοντος υλικού. Με 

άξονα την μαθητική πρωτο-γνώση βαδίζουμε στη συνέχεια με στόχο τον εμπλουτισμό της. 

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Δείγμα: Αριθμός νηπίων: 25   νήπια:13     προνήπια:12 

Διάρκεια προγράμματος:  Μάρτιος -Ιούνιος 2015 

Μεθοδολογία: Σχέδιο εργασίας 

Αφορμή 

Η επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας τον Οκτώβριο 2014 με συμμετοχή στο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ζωγραφίζω τα παιχνίδια του μουσείου» στα πλαίσια της 

οργανωμένης διδακτικής προσέγγισης: «Με πέτρα, ξύλο και πηλό παιχνίδια φτιάχνω στο 

λεπτό». Ταυτόχρονα δανειστήκαμε από το Μουσείο Κυκλαδικής τέχνης τη μουσειοσκευή για 

τα παιχνίδια των αρχαίων Ελλήνων, γεγονός που αποτέλεσε το ερέθισμα για τη δημιουργία 

της δικής μας μουσειοσκευής. Η επίσκεψη μας αυτή και η συμμετοχή μας στο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα του μουσείου, πέραν της προετοιμασίας και των δράσεων που είχαν προηγηθεί,  

και παρόλο που ήταν η αρχή της σχολικής χρονιάς, οδήγησε τα παιδιά σε πλήθος 

προβληματισμών και αποριών. Από την “ιδεοθύελλα” προέκυψε  ένα Σχέδιο εργασίας με 

τίτλο: « Το σήμερα κοιμήθηκε στην αγκαλιά του χθες..» που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον 

όλη τη σχολική χρονιά με συνεχείς ανατροφοδοτήσεις.  
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Η ΑΝΑγέννηση ενός Σχεδίου εργασίας 

Από το Σ.Ε αυτό προέκυψαν άλλα τέσσερα μικρότερης διάρκειας, λόγω του αυξανόμενου και 

ανατροφοδοτούμενου ενδιαφέροντος των παιδιών, τα οποία είναι: 

Α: «Η ζωή στην αρχαία Πέλλα».  

Καθημερινή ζωή, κατοικία, λατρεία-θεοί-ναοί, επαγγέλματα-εργαστήρια, διατροφή, έπιπλα 

και αντικείμενα, ενδυμασία, Μέγας Αλέξανδρος κ.α. Από την επεξεργασία αυτού του Σ.Ε 

προέκυψαν πλήθος κατασκευών μακετών, δραματοποιήσεων, εικαστικών δημιουργιών και 

διηγήσεων ιστοριών με αποτέλεσμα  δύο αυτοσχέδιες ιστορίες αισθητικού γραμματισμού: 

 « Ο Αμύντας και η Ανδρονίκη μεγαλώνουν στην αρχαία Πέλλα». 

 «΄Ερωτας  στην αρχαία Πέλλα». 

Οι ιστορίες  στο τέλος πήραν και ηλεκτρονική μορφή. 

Β: « Ο τόπος μου» 

Στο Σ.Ε  μας οδήγησαν τα νήπια της τάξης, που είχαν εμπειρία από την προηγούμενη σχολική 

χρονιά με την επεξεργασία του Σ.Ε: «Η ιστορία της φωτιάς και του γυαλιού». Η ενασχόληση 

των παιδιών με χάρτες και διαδρομές γύρω από τον τόπο μας τους οδήγησαν σε περισσότερες 

αναζητήσεις και απορίες. Αποτέλεσμα αυτών ήταν η γέννηση ενός νέου Σ.Ε που αφορούσε 

τον τόπο μας, τα Καλύβια, την Πέλλα, την Μακεδονία, την Ελλάδα. Ένα «αεροπλάνο» που 

ξεκίνησε από την αυλή του νηπιαγωγείου μας μάς ταξίδεψε…. Δημιουργήθηκαν χάρτες της 

τάξης μας, του σχολείου μας, του χωριού μας, του νομού μας, της Μακεδονίας και της 

Ελλάδας και χαράχτηκαν διαδρομές για τις επισκέψεις μας στα Αρχ. Μουσεία Πέλλας και 

Θεσ/νίκης με συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα και για την ημερήσια εκδρομή στα 

αξιοθέατα του τόπου μας. Τέλος προέκυψε και η δημιουργία ηλεκτρονικής παρουσίασης για 

τον τόπο μας. 

Γ: «Μακεδονικοί θησαυροί»  

Με αφορμή την παράλληλη έκθεση που λειτουργούσε στο Αρχαιολογικό Μουσείο της 

Πέλλας με τον ομώνυμο τίτλο αναδυθήκαν νέες απορίες στα παιδιά για τις ταφές, τα 

κτερίσματα, την ενδυμασία των αρχαίων μακεδόνων, και μας οδήγησαν σε νέο Σχέδιο 

εργασίας. Το αποτέλεσμα ήταν μετά από πολλές εικαστικές δραστηριότητες, η   δημιουργία 

μουσειακής γωνιάς στο νηπιαγωγείο μας. 

Δ: «Ιστοριογραμμή» 

Αφορμή 

Ο χρόνος περνούσε και ο ζήλος των παιδιών αυξανόταν. Πότε έγιναν αυτά τα γεγονότα; Πότε 

έζησε ο Μέγας Αλέξανδρος; Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας δεν μπορούν  να συλλάβουν 

νοητικά τη χωροχρονική διάσταση γεγονότων και τη χρονική ακολουθία. ΄Εχουν όμως 

έντονο το ενδιαφέρον για ανθρώπους και γεγονότα του παρελθόντος. Η παρελθοντική 

αναζήτηση στην προσχολική ηλικία, ανέκαθεν ήταν κατά βάση προσωποκεντρική.  Κατά την 

προετοιμασία του Εορτασμού της 25
ης

 Μαρτίου προέκυψαν νέες απορίες. Πότε πολεμήσαμε 

με τους Τούρκους; Πριν ή μετά από τους Ιταλούς; Οι προϋπάρχουσες γνώσεις των παιδιών 

που αφορούσαν γεγονότα από διάφορες ιστορικές περιόδους ήταν συγκεχυμένες- 

δεινόσαυροι, άνθρωποι σπηλαίων, η Οδύσσεια, οι θεοί του Ολύμπου, ο Μέγας Αλέξανδρος, η 

επανάσταση του 1821, το Σαράντα, το Πολυτεχνείο-.  
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Σχεδιασμός 

Με βασικό άξονα την προϋπάρχουσα γνώση των παιδιών που βασίζονταν σε διηγήσεις από 

παππούδες και γονείς, σε λογοτεχνικά κείμενα, κινούμενα σχέδια, βιώματα αλλά και  την 

ενασχόλησή μας όλη τη σχολική χρονιά με θέματα που αφορούσαν την τοπική μας ιστορία 

ξεκίνησε το τέταρτο και τελευταίο Σ.Ε. Η πορεία μας ξεκινά από το σήμερα με κατεύθυνση 

προς τα πίσω. Από αυτό που είναι ήδη γνωστό προς το άγνωστο. Μια μέθοδος παραγωγική, 

από την ειδική προσωποκεντρική εμπειρία, προς την γενική ιστορική χωροχρονική 

ταξινόμηση της προϋπάρχουσας γνώσης. Η διαδρομή αυτή μας κάνει πλουσιότερους σε 

γνώσεις, εμπειρίες και ικανότητες. Αρωγοί μας τα χρώματα, η ποίηση και οι ιστορίες. 

Υλικά και μέσα 

 Οπτικά ντοκουμέντα 

 Προβολή βίντεο 

 Λογοτεχνία  

 Συνεντεύξεις 

 Επισκέψεις σε μουσεία και ιστορικούς τόπους 

 Διαδίκτυο 

Δραστηριότητες 

-  Επιλέχθηκαν 16 χαρτόνια διαφορετικού χρώματος. Ένα για κάθε ιστορική εποχή που 

γνωρίζαμε. 

- Ανά ομάδες άλλα παιδιά επέλεξαν εικόνες αντιπροσωπευτικές για κάθε ιστορική 

περίοδο και ορισμένα επέλεξαν να ζωγραφίσουν. Το αποτέλεσμα περιείχε μικτές 

απλές τεχνικές απόδοσης της κάθε ιστορικής περιόδου.  

- Η ποίηση ήταν αυτή που έδωσε το στίγμα κάθε περιόδου. Σε συνεργασία με τις 

νηπιαγωγούς και μέσα από ένα μαγευτικό παιχνίδι γλωσσικών ασκήσεων και ρίμας 

προέκυψε Το ποίημα της Ιστοριογραμμής.  Η εκφραστική μέθοδος σε έμμετρο λόγο 

είναι ιδιαίτερα προσφιλής στους μαθητές του νηπιαγωγείου μας καθώς, από τα 

σπάργανα ακόμη της σχολικής τους σταδιοδρομίας, μυήθηκαν σε αυτή πλάι στους 

εκπαιδευτικούς. Είναι βασική άλλωστε η πεποίθησή μας πως η στιχουργική και 

ρυθμική διατύπωση συνιστά την πιο προσοδοφόρα πρακτική αποστήθισης και 

απομνημόνευσης πληροφοριών στην προσχολική ηλικία. Το παιδί εύκολα θυμάται 

κάτι που μπορεί να τραγουδήσει και εκτός σχολείου, στο σπίτι του, με τους φίλους 

του, ακόμη και το βράδυ πριν κοιμηθεί. Ο έμμετρος λόγος εκτός από ψυχαγωγικό 

υλικό, σταδιακά μετατρέπεται σε κεκτημένο βίωμα των μαθητών. Ιδού λοιπόν το 

αποτέλεσμα:  

1. Γεννιέται ο άνθρωπος στη γη στα σπήλαια μέσα κατοικεί 

2. Πόλεις φτιάχνει και χωριά να μη νιώθει μοναξιά 

3. Παίρνουν τον πηλό απ’ τη γη και του δίνουνε μορφή 

4. Αγάλματα ένα σωρό στολίζουνε κάθε ναό  

5. Οι ΄Ελληνες είναι δυνατοί και τους ζηλεύουνε πολλοί. 

6. Του Μεγαλέξανδρου τ’ αστέρι σ’ όλη τη γη το φως θα φέρει 

7. Τους Ρωμαίους ποιος ν’ αντέξει; 

8.  Γεννιέται ο Χριστός στη γη και φέρνει αγάπη στην ψυχή. 
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9.  Στην Πόλη στην Αγιά Σοφιά η δόξα στέκει και κοιτά. 

10.  Οι Τούρκοι ήλθαν, συμφορά!! 

11.  Ξεσηκώνεται η Ελλάδα για να φέρει τη λιακάδα. 

12. Η ώρα στη Μακεδονία που γράφτηκε στην ιστορία. 

13. Γερμανοί και Ιταλοί φόβο σπέρνουνε στη γη. 

14. Ο παππούς γεννιέται τώρα… 

15. Κι ο μπαμπάς με τη μαμά έρχονται με τη σειρά… 

16. Κι εδώ γεννήθηκα εγώ και τώρα πηγαίνω στο σχολειό. 

Οι ιστορικές περίοδοι είναι αντιπροσωπευτικές των κεκτημένων γνώσεων που ήδη είχαν τα 

παιδιά, απλά η Ιστοριογραμμή βοήθησε να μπούνε στη σειρά.  

-Ακολούθησε η αρίθμηση της Ιστοριογραμμής και η σύνδεση των καρτελών με ταινία. Το 

αποτέλεσμα ήταν να υπάρχει ένα μεγάλο πολυμορφικό βιβλίο το οποίο λειτουργούσε είτε ως 

βιβλίο , είτε ως ένα «μαγικό χαλί» που μας ταξιδεύει στο χρόνο. 

 

 

 

-Ακολούθησαν παιχνίδια ταύτισης βιβλίων και εικόνων σε κάθε ιστορική περίοδο, αλλά και 

παιχνίδια μίμησης. Πρόκειται για ανακεφαλαιωτικές - επαναληπτικές δραστηριότητες, στις 

οποίες τα παιδιά «ταξιδεύουν» στο χρόνο μέσα από αφηγηματικούς αυτοσχεδιασμούς.   

-Οι αναζητήσεις μας προχωρούσαν και τα παιδιά θέλησαν να κάνουν από μια αφίσα για κάθε 

ιστορική περίοδο. Σε μεγάλα χαρτόνια 50Χ70 απέδωσαν ομαδικά τα παιδιά την κάθε 

περίοδο. 

-Με τις έρευνές μας στο διαδίκτυο επιλέχθηκαν και εικόνες αντιπροσωπευτικές για κάθε 

περίοδο, έτσι δημιουργήθηκε και η ψηφιακή παρουσίαση  της Ιστοριογραμμής, η οποία 

περιείχε φωτογραφίες των αφισών και τις επιλεγμένες εικόνες από το διαδίκτυο. 

- Η γιορτή της λήξης της σχολικής χρονιάς μας δεν θα μπορούσε να αφορά κάτι άλλο από 

αυτό που ασχοληθήκαμε όλη τη χρονιά. Επιλέχθηκε να παρουσιαστεί δραματοποιημένη η 

Ιστοριογραμμή με τίτλο:  « Το δέντρο έχει ρίζες βαθιές…» 

 

 



 

___________________________________________________________ 
Τόμος Β’: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικών σεναρίων 

 

212 

Αξιολόγηση 

Οι στόχοι που επιτεύχθηκαν: 

 Ευαισθητοποίηση παιδιών σε θέματα ιστορίας, πολιτισμού και πολιτιστικής 

κληρονομιάς. 

 Προσέγγιση και αποσαφήνιση βασικών χρονικών εννοιών, αντίληψης και 

αναπαράστασης χρονικής ακολουθίας γεγονότων. 

 Ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων  παρατήρησης, διερεύνησης, περιγραφής, 

επικοινωνίας, συνεργασίας, αλληλεπίδρασης. 

 Καλλιέργεια αισθητικού γραμματισμού  

 Ανάπτυξη συμβολικής επικοινωνίας, δημιουργικής και κριτικής σκέψης. 

 Δημιουργία εικαστικών αναπαραστάσεων με τη χρήση εμπειριών, γνώσεων, 

συναισθημάτων, φαντασίας, ομαδικά και ατομικά. 

 Γνωριμία των δυνατοτήτων της ψηφιακής τεχνολογίας με τη χρήση της για 

πειραματισμό, παραγωγή, αναπαραγωγή και μετασχηματισμό έργων. 

  Ανάπτυξη κι έκφραση ιδεών με ψηφιακά μέσα και παραγωγή πολυτροπικών έργων. 

 Αναγνώριση έργων τέχνης ανά χρονική περίοδο. 

 Ανάπτυξη του λόγου και του γλωσσικού αισθητηρίου των μαθητών, με την παραγωγή  

οικείων και εύκολα απομνημονεύσιμων στίχων σε ρίμα.  

 

Αποτελέσματα 

  «Το παιδί μπορεί να μάθει οτιδήποτε σε οποιαδήποτε ηλικία αρκεί να βρούμε τον τρόπο 

να του το πούμε στη γλώσσα που καταλαβαίνει»   Bruner  

 Η πορεία προς το αποτέλεσμα είναι πιο σημαντική από το ίδιο το αποτέλεσμα!!! 
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

1. Η Μακεδονία του Μεγάλου Αλέξανδρου, Τα Νέα 

2. Τεχνολογία ναι, παράδοση ναίσκε, 2
ο
 Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο 2007 

3. Η γη του Μεγάλου Αλέξανδρου  Ηως Eos  
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ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΟΔΗΓΟ ΣΕ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ 

ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ: ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

 

Σπυριδούλα Καραμπατάκη 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στα πλαίσια του προγράμματος με θέμα τον Μέγα Αλέξανδρο που υλοποιήσαμε στο νηπιαγωγείο μας, εντάξαμε 

και δραστηριότητες μουσειακής εκπαίδευσης με σκοπό τον εμπλουτισμό του κοινωνικοπολιτιστικού υπόβαθρου 

των παιδιών και την αναγνώριση της αξίας των πολιτιστικών αγαθών. Η πορεία που αναπτύχθηκε βασίστηκε 

στη μέθοδο  project ενώ ο σχεδιασμός στηρίχτηκε στη βιωματική εμπειρία, την παρατήρηση και την 

ανακάλυψη. Εικαστικές παραγωγές, πειράματα με μέταλλα, δραματοποιήσεις και το παιχνίδι ρόλων 
“αρχαιολόγοι σε ανασκαφή”  ανέπτυξαν τη δημιουργικότητα, τη συνεργατικότητα και την πρωτοβουλία και 

καλλιέργησαν την ενσυναίσθηση των παιδιών. Η επίσκεψη στο Μουσείο Πέλλας έλυσε τις απορίες τους και 

πρόσφερε ψυχαγωγία ενώ κάποιες ερωτήσεις προβληματισμού τα ενέπλεξαν σε δράση ενθαρρύνοντας τη σκέψη 

και την παραγωγή ιδεών. Η εμπλοκή των γονέων συνέβαλε θετικά στη διεξαγωγή και στην αποτελεσματικότητα 

του προγράμματος. Συμπερασματικά, πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα αυτό συνέβαλε στο σχηματισμό αισθητικών 

και πολιτισμικών αξιών από τα παιδιά, όπως η προστασία και η διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στα 

πλαίσια της αειφορίας. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

 Μέγας Αλέξανδρος, μουσειακή εκπαίδευση, project, προσχολική αγωγή 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Πολλά χρόνια τώρα γίνεται λόγος για τη βιώσιμη ανάπτυξη, για την αειφορία και έχουν 

υπογραφεί σχετικά, συνθήκες και διακηρύξεις από την Unesco, το Συμβούλιο της Ευρώπης 

και άλλους παγκόσμιους οργανισμούς. Όλοι συμφωνούμε μ' αυτή την προοπτική και 

αναμφίβολα όλοι συμφωνούμε στο ότι τα μικρά παιδιά έχουν δικαίωμα να ζουν σε μια 

κοινωνία όχι μόνο περιβαλλοντικά αλλά και πολιτιστικά αειφόρο. Ένα από τα κύρια εργαλεία 

που αυξάνει, που ενδυναμώνει τις επιδιώξεις μας για την επίτευξη ενός αειφόρου μέλλοντος 

είναι η εκπαίδευση (Hopkins, 1997). Και εμείς, η εκπαιδευτική κοινότητα, έχει υποχρέωση να 

εξασφαλίσει το δικαίωμά τους αυτό μέσα από τις δυνατότητες που παρέχει η μουσειακή 

αγωγή. 

Σύμφωνα με τη θεωρία του Vygotsky, το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο επηρεάζει την 

ανάπτυξη και τη μάθηση των παιδιών. Τα νήπια οικοδομούν τις νοητικές διαδικασίες καθώς 

τις χρησιμοποιούν στη συναναστροφή τους με τους άλλους και δεν ανακαλύπτουν τις γνώσεις 

αλλά τις οικειοποιούνται από το κοινωνικοπολιτιστικό τους υπόβαθρο (Ντολιοπούλου, 2002). 

Στην εργασία μας εδώ, θα αναφέρουμε πως προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε και να 

εμπλουτίσουμε το πολιτιστικό υπόβαθρο των παιδιών του νηπιαγωγείου μας, του 19ου 

Νηπιαγωγείου Γιαννιτσών, μέσα από ένα πρόγραμμα ιστορίας και πολιτισμού με εστίαση 

στον Μέγα Αλέξανδρο. Και θα αναφέρουμε πως μέσα στο πρόγραμμα αυτό οργανώσαμε και 

υλοποιήσαμε δραστηριότητες μουσειακής εκπαίδευσης. 
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

Με τον Αλέξανδρο οδηγό από την Πέλλα ως τον Ινδό ήταν το πρόγραμμα μας και στ' αλήθεια 

ο Αλέξανδρος μας οδήγησε σε μονοπάτια γνώσης, αλλά και ψυχαγωγίας. Η επιλογή του 

θέματος έγινε από μας με σκοπό να γνωρίσουν τα παιδιά την ιστορία του Αλέξανδρου χωρίς 

τον μανδύα του άμετρου πατριωτισμού, του φανατισμού και της εθνικοφροσύνης. Η γνώση 

της ιστορίας και του  παρελθόντος αποτελούν στοιχεία απαραίτητα για τη διατήρηση της 

ιστορικής μνήμης και για  την ανάπτυξη ιστορικής και πολιτιστικής συνείδησης (Καλούρη- 

Αντωνοπούλου, Κάσσαρης, 1988 αναφερόμενοι στη Λιάκου, 2009). Αρχικά είχαμε κάποιες 

αμφιβολίες αν και κατά πόσο η ιστορία του Μ. Αλέξανδρου θα προσελκύσει το ενδιαφέρον 

των μικρών παιδιών. Οργανώσαμε όμως την πορεία του προγράμματος με σύμμαχο τη 

θεωρία του Bruner (1960), ότι οποιοδήποτε θέμα μπορεί να διδαχθεί στα παιδιά κάθε ηλικίας 

και κάθε επιπέδου ανάπτυξης αρκεί η διδακτική μέθοδος να προσαρμόζει τις επιστημονικές 

διαστάσεις και απαιτήσεις του θέματος στις δυνατότητες των παιδιών και στις απαιτήσεις της 

μαθησιακής διαδικασίας. Κινηθήκαμε με εργαλείο τη μέθοδο project και αρχικά 

διερευνήθηκαν οι υπάρχουσες γνώσεις των παιδιών  οι οποίες ήταν ελάχιστες. 

Καταγράφηκαν οι επιθυμίες και το ενδιαφέρον τους για νέες γνώσεις, χωρίστηκαν σε ομάδες 

έρευνας και ζητήθηκε η συμβολή και βοήθεια των γονέων στη συλλογή πληροφοριών. 

Λαμβάνοντας υπόψη το διαθεματικό ενιαίο πρόγραμμα σπουδών για το Νηπιαγωγείο, 

ακολούθησαν οι δραστηριότητες. 

 Τα παιδιά παρατήρησαν χάρτες και εξοικειώθηκαν με τη χρήση τους.  Ζωγράφισαν ελεύθερα 

τον Αλέξανδρο δίνοντας του το καθένα διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα με τη 

φαντασία του, άλλος μουστάκι, άλλος γαλάζια μάτια. Η εμπειρία της τέχνης από τα παιδιά 

δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στη δημιουργία έργων αλλά να επεκτείνεται και σε επαφές 

με έργα τέχνης ενηλίκων (Τρίμη, 2005, αναφερόμενη στον Μπλιώνη, 2009). Έτσι, τα παιδιά 

του νηπιαγωγείου μας παρατήρησαν αντίγραφα έργων γνωστών ζωγράφων όπως του Μποστ, 

του Γουόρχολ και του Θεόφιλου  και προσπάθησαν να τους μιμηθούν. 

 Με αφορμή τον Γόρδιο Δεσμό, έλυσαν και έδεσαν κόμπους αναπτύσσοντας έτσι την λεπτή 

κινητικότητα. Έξω στην αυλή, έπαιξαν πολύ προσπαθώντας να πατήσουν τη σκιά τους ή 

αυτή του φίλου τους, καθώς ο Βουκεφάλας του Αλέξανδρου φοβόταν τη σκιά του. 

 Άκουσαν μύθους, για τον Μίδα, για τη Γοργόνα και τ’ αθάνατο νερό, και υποδύθηκαν 

ρόλους δραματοποιώντας όχι μόνο αυτούς τους μύθους αλλά και μάχες και σημαντικά 

γεγονότα της ζωής του Αλέξανδρου. Στη δραματοποίηση ως μέσο μάθησης, δόθηκε ιδιαίτερη 

βαρύτητα. Ο G. Bolton λέει πως μέσα από την δραματική τέχνη βοηθάμε τα παιδιά να 

μάθουν το πως και το πότε και να το προσαρμόσουν στον κόσμο που ζουν (Άλκηστις, 2000). 

Για τις ανάγκες της δραματοποίησης και της παρουσίασης που έγινε στο τέλος, κρίθηκε 

αναγκαία η συμμετοχή των παιδιών σε γιγαντοκατασκευές, όπως ο δράκος που φυλούσε το 

αθάνατο νερό, το άρμα του Δαρείου που φτιάχτηκε από παλιό σκίαστρο αυτοκινήτου. 

 Στις περισσότερες δραστηριότητες τα παιδιά δούλευαν σε ομάδες. Γενικά, στο νηπιαγωγείο 

μας επενδύουμε στη συνεργατική μάθηση, και ειδικά στον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων η 

εργασία σε ομάδες είχε στόχο την ενθάρρυνση για τη συμμετοχή όλων των παιδιών και την 

ανάπτυξη της συνεργασίας τους. 

 

ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η πορεία του προγράμματος οργανώθηκε με βάση τους στόχους που είχαμε θέσει αρχικά 

αλλά λαμβάνοντας υπόψη και τις απορίες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Έτσι, με 

αφετηρία τα ερωτήματα που έθεσαν τα παιδιά για το που ήταν το σπίτι του Αλέξανδρου και 

το πως ήταν τα παιχνίδια και τα σπαθιά του, αποφασίσαμε την επίσκεψη στο Αρχαιολογικό 
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Μουσείο Πέλλας και τη συμμετοχή στο προσφερόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Ζωγραφίζω 

τα παιχνίδια του μουσείου. 

Κανένα από τα παιδιά δεν είχε επισκεφθεί στο παρελθόν το Μουσείο της Πέλλας, παρόλο 

που είναι δίπλα στην πόλη μας, αλλά και κανένα άλλο μουσείο γενικότερα. Έτσι, σχεδιάσαμε 

ένα πρόγραμμα μουσειακής αγωγής αποσκοπώντας: 

 στην εξοικείωση με το μουσείο ως θεσμό, 

 στην εξοικείωση με το μουσείο ως συγκεκριμένο χώρο και με τα αντικείμενά του, 

 στην ψυχαγωγία, 

 στην ενεργητική μάθηση, 

 στην επανάληψη της επίσκεψης, και 

 στην αλλαγή στάσεων απέναντι στα μνημεία του κοινωνικού και του φυσικού 

περιβάλλοντος (Παπαδάκη, 2014). 

Η πορεία που ακολουθήσαμε έγινε σύμφωνα με το μοντέλο της μουσειακής εκπαίδευσης: 

ειδική παιδαγωγική προπαρασκευή πριν την επίσκεψη, ενεργή συμμετοχή στο οργανωμένο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ειδική ενημέρωση, καθοδήγηση και διεργασίες κατά την επίσκεψη 

και, τέλος, προεκτάσεις μετά την επίσκεψη με βάση τις εμπειρίες και τις γνώσεις των 

παιδιών, (Ζωγράφου, 2000). Ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων, με γνώμονα τη βιωματική 

εμπειρία, στηρίχτηκε στην παρατήρηση και την ανακάλυψη. 

 Για την προετοιμασία τους λοιπόν πριν την επίσκεψη, παρουσιάσαμε το λεύκωμα Το 

Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας, και τους δείξαμε συγκεκριμένα εκθέματα που αφορούσαν 

κυρίως  τα παιχνίδια και τα σπαθιά. Το βιβλίο τοποθετήθηκε σε γωνιά της τάξης μαζί με τα 

υπόλοιπα βιβλία για τον Μ. Αλέξανδρο και τα παιδιά είχαν πρόσβαση σ' αυτό όποτε το 

επιθυμούσαν. 

Παρατήρησαν επίσης την μαρμάρινη κεφαλή του Αλέξανδρου και τους παροτρύναμε να 

αποτυπώσουν με τη φαντασία τους το υπόλοιπο άγαλμα (Εικόνα 1). 

Εικόνα 1. Αποτύπωση του αγάλματος 
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Στον προγραμματισμό της επίσκεψης στο μουσείο συμπεριλάβαμε και την περιήγηση στην 

περιοδική έκθεση Μακεδονικοί Θησαυροί. Στην έκθεση αυτή είναι εμφανής για τον 

επισκέπτη η λάμψη του χρυσού ως μέταλλο. Προσωπικά είχα επισκεφθεί δυο φορές  την 

έκθεση αυτή αλλά και το μουσείο για τις ανάγκες του προγράμματος. Η συσσώρευση όμως 

των αριστουργημάτων μπορεί να εντυπωσιάζει και να καλλιεργεί ίσως το αισθητήριο, δε 

βοηθά όμως στο κινηθούν όλες οι νοητικές και συναισθηματικές διεργασίες του ανθρώπου, 

(Χ. Μαυροπούλου-Τσιούμη, 1988).  Έτσι σχεδιάσαμε δραστηριότητες φυσικών επιστημών 

για να αντιληφθούν τα παιδιά τη διαχρονική αξία του χρυσού. Χρησιμοποιώντας αντικείμενα 

από 4 διαφορετικά μέταλλα, χρυσό, ασήμι, σίδηρο και χαλκό, κάναμε πειράματα και σιγά 

σιγά παρατηρήσαμε τη διαδικασία της οξείδωσης,   το τι παθαίνουν δηλαδή όταν έρχονται σε 

επαφή με στοιχεία της φύσης όπως το νερό και ο αέρας. Ο σίδηρος σκουριάζει, το ασήμι 

μαυρίζει, ο χαλκός πρασινίζει ενώ ο χρυσός δεν παθαίνει τίποτε (Εικόνα 2). 

 

 

Εικόνα 2. Πειράματα με μέταλλα 

 

Στη φάση της προετοιμασίας των παιδιών ακούσαμε αρκετές φορές το τραγούδι Μες το 

Μουσείο από τη γνωστή Λιλιπούπολη και αυτό ζωντάνεψε το κέφι τους αλλά και μεγάλωσε 

την περιέργειά τους για το τι είναι τέλος πάντων αυτός ο χώρος που το ονομάζουν μουσείο. 

Με στόχο την εμπλοκή των γονέων, τους παροτρύναμε να μετέχουν και αυτοί στην επίσκεψη, 

με την προϋπόθεση πως θα ήταν παρατηρητές και δεν θα εμπόδιζαν τη διαδικασία. Τελικά, οι 

περισσότεροι ήρθαν και έδειξαν ότι το απόλαυσαν. Η συμμετοχή των παιδιών στο 

οργανωμένο πρόγραμμα του μουσείου εξασφάλισε την ενεργητική μάθηση και έλυσε την 

απορία τους για τα αρχαία παιχνίδια.  Στη συνέχεια, στην περιήγηση επικεντρωθήκαμε 

περισσότερο σε εκθέματα που αφορούσαν στο γενικό πρόγραμμα και προσέλκυαν το 

ενδιαφέρον τους. Δηλαδή, προσπεράσαμε κάνοντας μια απλή αναφορά τα εκπληκτικά 

ψηφιδωτά δάπεδα αλλά παρατηρήσαμε αρκετά τη μαρμάρινη κεφαλή του Αλέξανδρου, που 

ήδη μας ήταν γνωστή από τις προηγούμενες δραστηριότητες, εικαστικές και όχι, στην τάξη. 

Η έκθεση Μακεδονικοί Θησαυροί με την αισθητική τους ποιότητα εντυπωσίασε όλα τα 
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παιδιά. Εκεί, διαπιστώσαμε πως τα πειράματα με τα μέταλλα που είχαν προηγηθεί στην τάξη, 

τα βοήθησαν να αναγνωρίζουν τα υλικά κατασκευής των εκθεμάτων. Στο τέλος, 

περιμένοντας το λεωφορείο της επιστροφής στον εξωτερικό χώρο του μουσείου, 

εκτονώθηκαν παίζοντας κυνηγητό τραγουδώντας παράλληλα: Μες στο μουσείο μια μέρα 

μπήκα με φόρα και 'γω!  

Τις επόμενες μέρες, στην τάξη, για να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους, τους ζητήσαμε 

να κατασκευάσουν χρυσό στεφάνι και μακεδονικό σπαθί,  χωρισμένα σε δυο ομάδες, 

ανάλογα με την επιλογή τους. Με οδηγό το λεύκωμα για το Μουσείο και την εμπειρία της 

επίσκεψης, δούλεψαν με κέφι και συνεργάστηκαν άψογα μεταξύ τους. Με στόχο τώρα την 

ανάπτυξη της ενσυναίσθησης σχετικά με την επιστήμη της αρχαιολογίας, οργανώσαμε 

παιχνίδι ρόλων με τίτλο αρχαιολόγοι σε ανασκαφή. Η αμμοδόχος της αυλής χωρίστηκε σε 

τέσσερα μέρη και τα παιδιά, χωρισμένα σε ομάδες, ανακάλυψαν κομμάτια πήλινων 

αντικειμένων και νομίσματα (Εικόνα 3). Στην τάξη, αφού τα καθάρισαν με παλιές 

οδοντόβουρτσες, ως συντηρητές αρχαιοτήτων, τα συναρμολόγησαν ενώνοντας τα κομμάτια 

και τα τοποθέτησαν στη γωνιά του μουσείου. Αξίζει να αναφερθεί πως η κάθε ομάδα  

έβρισκε στο χώρο της κομμάτια διαφορετικών αντικειμένων. Στην τάξη, οι ομάδες 

συνεργάστηκαν μεταξύ τους και η κάθε μια πήρε από τις άλλες τα κομμάτια που ταίριαζαν 

για να συναρμολογήσει τον δικό της “θησαυρό”. Παράλληλα με αυτή τη δραστηριότητα και 

με στόχο την ενημέρωση των παιδιών για τη μάστιγα της αρχαιοκαπηλίας, συζητήσαμε για 

την κλοπή και τη σημασία του να βρίσκονται οι θησαυροί στο μουσείο. Ακόμη, ένα τυχαίο 

γεγονός βοήθησε να αντιληφθούν τα παιδιά τη σημασία του να βρίσκονται οι θησαυροί 

ολοκληρωμένοι. Μια ομάδα παιδιών ανακάλυψε πως έλειπε ένα κομμάτι από το πήλινο 

αντικείμενο που προσπαθούσε να συναρμολογήσει. Αίσθηση λύπης ζωγραφίστηκε στα 

πρόσωπά τους. Την επόμενη μέρα, στη διάρκεια του διαλείμματος ένα κορίτσι, καθώς έπαιζε 

στην αμμοδόχο,  βρήκε το κομμάτι που έλειπε και γεμάτη χαρά και ενθουσιασμό φώναξε  

τους υπόλοιπους και όλοι μαζί παράτησαν το διάλειμμα και μπήκαν στην τάξη να 

ολοκληρώσουν τη συναρμολόγηση. Στις δραστηριότητες που προαναφέραμε τα παιδιά 

κινήθηκαν ως ερευνητές, παρατήρησαν, ανακάλυψαν, μοιράστηκαν τις απόψεις τους και 

έβγαλαν τα συμπεράσματά τους. 

Εικόνα 3. Αρχαιολόγοι σε ανασκαφή 
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ΔΡΑΣΗ 

Στη συνέχεια προσπαθήσαμε να τους εμπλέξουμε σε δράση. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση 

μας έχει διδάξει πως στην τελευταία φάση ενός προγράμματος ο στόχος είναι η ενίσχυση της 

διάθεσης για συμμετοχή στη βελτίωση, την προστασία και την πρόληψη του περιβάλλοντος. 

(Αγγελίδης, 1997). Έτσι, με την τεχνική του καταιγισμού ιδεών, θέσαμε στα παιδιά την 

ερώτηση προβληματισμού: Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους αρχαιολόγους; Η 

συγκεκριμένη μέθοδος ενθαρρύνει την ανεξαρτησία και την πρωτοβουλία, ενώ αναδεικνύει 

ιδιαίτερα τη φαντασία και την εφευρετικότητα. Ο μαθητής ή η μαθήτρια καλείται να 

συμμετέχει με ενεργητικό και δυναμικό τρόπο, (Μπλιώνης, 2009).    Οι απαντήσεις των 

παιδιών ήταν ευφάνταστες και ουσιαστικές.  Πρότειναν, εκτός των άλλων που θα 

αναφέρουμε παρακάτω, να χαρίσουμε στους αρχαιολόγους ένα φτυάρι, στην περίπτωση που 

σπάσει το δικό τους, ένα καπέλο για να μην τους καίει ο ήλιος, και ένα φακό για να βλέπουν 

όταν σκάβουν βαθιά στη γη.  Σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας την 

επόμενη εβδομάδα μια αρχαιολόγος επισκέφθηκε την τάξη και τα παιδιά της χάρισαν τα 

δώρα ως συμβολική βοήθεια στο έργο της. Ακόμη, συζήτησαν μαζί της και έθεσαν τις 

ερωτήσεις τους.  Κάποιο παιδί μάλιστα πρότεινε να της δώσουμε και τις παλιές 

οδοντόβουρτσες για να καθαρίζει τους θησαυρούς που βρίσκει. Η πρόταση έγινε δεκτή με 

χαρά από την αρχαιολόγο που δήλωσε πως σίγουρα θα φανούν χρήσιμες στους συντηρητές 

της Εφορείας. Αυτή η πρόταση για τις οδοντόβουρτσες ήταν μια πρόταση για την αειφορία 

από περιβαλλοντική σκοπιά όμως, καθώς η επαναχρησιμοποίηση των υλικών είναι από τις 

βασικές αρχές για τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Στα πλαίσια της δράσης ήταν και παρουσίαση του προγράμματος στους γονείς αλλά και 

στους μαθητές του συστεγαζόμενου νηπιαγωγείου. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Παρόλο που το πρόγραμμα είχε μεγάλη διάρκεια, 6 μήνες περίπου , και τα 19 παιδιά του 

νηπιαγωγείου ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και το ενδιαφέρον τους παρέμεινε αμείωτο 

ως το τέλος. Πιστεύουμε πως σε αυτό συνέβαλε θετικά η βιωματική προσέγγιση στην 

οργάνωση των δραστηριοτήτων. Οικειοποιήθηκαν τη γνώση και εκφράστηκαν με το δικό 

τους τρόπο, καθώς στο ελεύθερο παιχνίδι τους   κατασκεύαζαν με τουβλάκια τον χάρτη της 

πορείας του Αλέξανδρου, πλοία και γοργόνες, κ.α Μοιράστηκαν τη γνώση, ανακοινώνοντας 

στους άλλους, σε συμμαθητές που έλειπαν, όσα είχαν μάθει, προσθέτοντας και τη δική τους 

εκδοχή. Η επαφή τους με αντίγραφα έργων τέχνης και η επίσκεψη στο Μουσείο καλλιέργησε 

την αισθητική τους και οι δραστηριότητες των εικαστικών  ανέπτυξαν τη φαντασία, τη 

δημιουργικότητά τους αλλά και τη λήψη αποφάσεων. Για παράδειγμα, αποφάσισαν να 

φτιάξουν το μακεδονικό σπαθί όχι σκουριασμένο, όπως το είχαν δει στο μουσείο αλλά με το 

χρώμα που είχε όταν ήταν καινούριο. Η ενημέρωση των παιδιών για την πορεία των 

δραστηριοτήτων και η προσπάθεια εμπλοκής τους στο σχεδιασμό ανέπτυξε την ικανότητα να 

διατυπώνουν απόψεις, ανέπτυξε και την πρωτοβουλία τους. Ήταν δική τους ιδέα να υπάρχουν 

και νομίσματα κρυμμένα στην άμμο για να τα ανακαλύψουν. Αναφέραμε πριν πως το 

λεύκωμα του μουσείου ήταν στην διάθεση των παιδιών μέσα στην τάξη. Πριν ελάχιστα 

παιδιά είχαν ασχοληθεί μαζί του. Μετά την επίσκεψη στο μουσείο όμως, όλα τα παιδιά, με 

δική τους επιθυμία και με προσοχή και σεβασμό θα έλεγα, το ξεφύλλιζαν,  αναγνώριζαν τα 

εκθέματα που τους ήταν γνωστά και καλούσαν και τους φίλους τους να δουν το κοκοράκι 

(αρχαίο παιχνίδι), τα σπαθιά και τα κράνη. Το μουσείο τους είχε κερδίσει και συνέβαλε στο 

να δημιουργήσουν κάποιες πολιτισμικές αξίες. Στις πολιτισμικές αξίες εμπεριέχεται και η 

προστασία των μνημείων και των αρχαιολογικών ευρημάτων.   Έτσι στην ερώτηση πώς 

μπορούμε να βοηθήσουμε τους αρχαιολόγους, κάποια παιδιά αντιλήφθηκαν την 
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αναγκαιότητα της προστασίας και προτείνουν λύσεις: ...αν βρούμε άγαλμα να τους το 

δώσουμε! ... αν βρω θησαυρούς να τους πάω στο Μουσείο! Να τους βοηθήσουμε να μην 

ξεχάσουν κάτι από αυτά που βρίσκουν στο χώμα και το πάρουν οι κλέφτες! Ότι βρούνε να τους 

βοηθήσουμε να τα πάνε στο Μουσείο αλλά να προσέχουμε να μη σπάσουνε!  Σε όλες τις 

απαντήσεις φαίνεται η επιθυμία των παιδιών για να υπάρχει συνέχεια στο έργο των 

αρχαιολόγων. 

 Θεωρούμε λοιπόν πως οι  δραστηριότητες μουσειακής αγωγής συνέβαλαν όχι μόνο στο να 

γνωρίσουν τα παιδιά τον αρχαίο πολιτισμό αλλά και να αντιληφθούν την αξία των 

πολιτισμικών αγαθών. Ελπίζουμε δε, πως θα τα βοηθήσουν να υιοθετήσουν στάσεις και 

απόψεις με στόχο τη διαφύλαξή των αγαθών αυτών στα πλαίσια της αειφορίας. Η εμπλοκή 

των γονέων,  εκτός από τη συμβολή στη διεξαγωγή και την αποτελεσματικότητα του 

προγράμματος, αύξησε το προσωπικό τους ενδιαφέρον για το μουσείο. Στο τέλος, ως 

εργαλείο αξιολόγησης, τους ζητήσαμε  να συμπληρώσουν ανώνυμα ένα ερωτηματολόγιο. Οι 

περισσότεροι θεωρούν ότι το παιδί τους, με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα, κέρδισε 

γνώσεις και ομαδικότητα ενώ κάποιοι προσθέτουν και την αυτοεκτίμηση. Η επιλογή του 

θέματος σε όλους σχεδόν φάνηκε κατάλληλη και η δική τους συμμετοχή ευχάριστη. 

Επιπλέον, όλοι επιθυμούν και στο μέλλον τη συμμετοχή του παιδιού τους σε τέτοια 

καινοτόμα προγράμματα. 

Πολλοί γονείς δήλωσαν πως θα επαναλάβουν τη επίσκεψη με την οικογένεια τους ή και με 

φίλους. Βέβαια, ο νεοέλληνας νιώθει μεν την έντονη ανάγκη να προέρχεται από ένα αξιόλογο 

παρελθόν το οποίο και επιδεικνύει, αλλά συγχρόνως θεωρεί το παρελθόν αυτό ως ξένο σώμα 

για τον σύγχρονο πολιτισμό. (Αικ. Βούζα, 2001). Το ενδιαφέρον των μικρών παιδιών αλλά 

και των γονέων τους, μέσα από τις δηλώσεις τους, μας οδήγησαν στο συμπέρασμα πως το 

πρόγραμμα αυτό βοήθησε να συνδεθεί το μουσείο και οι θησαυροί του με τη σύγχρονη 

πραγματικότητα. 
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H ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΠΙΩΝ 

 

Αρχοντία Λιάκου  

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία πρόκειται για ένα project που εκπονήθηκε από τα παιδιά του 1/θ Νηπιαγωγείου Θεσπιών 

του Ν. Βοιωτίας το σχ. έτος 2014 – 2015 και εντάσσεται στα Πολιτιστικά θέματα. Η αφόρμηση δόθηκε τυχαία 

έπειτα από την επίσκεψη στο σχολείο μας της μουσειολόγου κας Γεωργοπούλου και του υπεύθυνου υπαλλήλου 

του μουσείου προκειμένου να μας ζητήσουν ενόψει των εγκαινίων του μουσείου να στολίσουμε κι εμείς ένα 
τμήμα της αίθουσας με σημαιάκια. Οι γενικοί σκοποί του προγράμματος ήταν να εξοικειωθούν οι μαθητές με 
την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους, να έρθουν σε επαφή με το μουσειακό χώρο και να μάθουν την 

ιστορία του κτιρίου πως ξεκίνησε από 6τάξιο σχολείο και στη συνέχεια κατέληξε να φιλοξενεί αρχαιολογικά 

ευρήματα της περιοχής μας. Στη συνέχεια προσπαθήσαμε να γίνει μια διαθεματική σύνδεση με γνωστικά 

αντικείμενα όπως: Γλώσσα, Μαθηματικά, Εικαστικά, Θέατρο, Λογοτεχνία, Γεωγραφία, Ιστορία, Μελέτη 

Περιβάλλοντος και Κοινωνικές Επιστήμες. Τα παιδιά με την βοήθεια όλων των εμπλεκομένων κατάφεραν να 
οργανώνουν τη δουλειά τους σε ένα σχέδιο εργασίας, όπου μέσα από βιωματική προσέγγιση διαμόρφωσαν την 

άποψή τους σχετικά με το θέμα και οδηγήθηκαν στην γνώση.  

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

 Θεσπιές, μουσείο, σχέδιο εργασίας, μουσειακή αγωγή, νηπιαγωγείο  

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο  περιλαμβάνει στόχους και 

επιδιώξεις εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε γνωστικά αντικείμενα όπως Γλώσσα, 

Μαθηματικά, Ανθρωπογενές και Κοινωνικό Περιβάλλον, Πληροφορικής και Δημιουργία και 

Έκφραση. Στην οργάνωση του προγράμματος η γνώση αντιμετωπίζεται διαθεματικά κυρίως 

μέσα από τα σχέδια εργασίας (projects) (Δ.Ε.Π.Π.Σ- Π.Ι 2002, Χρυσαφίδης 2009) που έχουν 

τη δυνατότητα να οδηγήσουν τους μαθητές με παιγνιώδη και βιωματικό τρόπο στην 

κατάκτηση της επιθυμητής γνώσης. Το μουσείο από την άλλη πλευρά, αποτελεί έναν χώρο μη 

τυπικής εκπαίδευσης (Άλκηστις 1995), παρέχει ωστόσο αγωγή και εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες για το σύνολο μιας κοινωνίας. Έτσι λοιπόν λαμβάνοντας υπόψη το Α.Π. για 

το Νηπιαγωγείο, τη σπουδαιότητα μιας επίσκεψης σ’ ένα μουσείο και την πρόσκληση των 

υπευθύνων για το άνοιγμα του μουσείου Θεσπιών, αποφασίσαμε να συνδέσουμε το παρελθόν 

με το παρόν μέσα από ένα σχέδιο εργασίας το οποίο εντάξαμε στα Πολιτιστικά Προγράμματα 

με απώτερο σκοπό να κατανοήσουν οι μαθητές του νηπιαγωγείου ότι το παρελθόν και το 

παρόν συνδέονται άμεσα και πως υπάρχει μια αδιάκοπη συνέχεια του Πολιτισμού δίχως 

τέλος. 

 

ΣΤΟΧΟΙ  

Γενικός στόχος που προγράμματος ήταν: να εξοικειωθούν οι μαθητές με την πολιτιστική 

κληρονομιά του τόπου τους,  να έρθουν σε επαφή με το μουσειακό χώρο και να μάθουν την 

ιστορία του κτιρίου. Οι επιμέρους στόχοι που τέθηκαν ήταν: να αναπτύξουν την κριτική 
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σκέψη, να γίνει η επίσκεψη στο μουσείο μια ευχάριστη και δημιουργική εμπειρία, να μάθουν 

για τα είδη των μουσείων, να εξοικειωθούν με τα αντικείμενα του μουσείου, να μάθουν να 

αναζητούν πληροφορίες και να μάθουν να συνεργάζονται. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι από το 

Α.Π.  (Δ.Ε.Π.Π.Σ- Π.Ι 2002) που τέθηκαν ήταν: 

Γνωστικοί: 

Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για την ιστορία, το παρελθόν και τον πολιτισμό. 

Να γνωρίσουν τα στάδια ανασκαφή και συλλογής αρχαίων. 

Να γνωρίσουν τους συντελεστές που παίρνουν μέρος στο στήσιμο ενός μουσείου. 

Να μάθουν να συλλέγουν, να παρατηρούν και να ταξινομούν πληροφορίες. 

Κοινωνικοί: 

Να κατανοήσουν την αξία της ομαδικής εργασίας. 

Να επικοινωνούν, να αντλούν πληροφορίες από ειδικούς ανθρώπους σχετικά με το θέμα. 

Να συγκρίνουν στοιχεία και να βγάζουν συμπεράσματα. 

Να γνωρίσουν στοιχεία, πρόσωπα και γεγονότα από την πολιτιστική κληρονομιά της 

περιοχής μας. 

Να γνωρίσουν τα διαφορετικά επαγγέλματα που συμμετέχουν στη διαδικασία ανασκαφής και 

συντήρησης έργων. 

Συναισθηματικοί: 

Να ευαισθητοποιηθούν και να αποκτήσουν θετικές στάσεις απέναντι στο παρελθόν. 

Να νιώσουν τη χαρά της δημιουργίας. 

Να κατανοήσουν την ανάγκη για την διάσωση αρχαίων, αλλά και έντυπου, φωτογραφικού 

και προφορικού υλικού από το παρελθόν. 

Αισθητικοί: 

Να μάθουν να εκφράζονται μέσα από τις τέχνες. 

Να γνωρίσουν την ομορφιά που μας προσφέρει η περιήγηση σε ένα μουσειακό χώρο. 

Μέθοδοι υλοποίησης του προγράμματος 

Η όλη ανάπτυξη του προγράμματος έγινε με τη Βιωματική – Επικοινωνιακή Προσέγγιση 

(μέθοδος project) και ακολούθησε τις παιδαγωγικές αρχές (Χρυσαφίδης, Κ. 2000) της 

δημιουργικότητας, της διεπιστημονικής προσέγγισης, της ομαδοσυγκεντρωτικής δράσης, των 

χειρονακτικών δραστηριοτήτων και της εσωτερικής διαφοροποίησης που επιτρέπει στον 

καθένα μαθητή να καταξιωθεί με γνώμονα τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και 

τις ανάγκες του. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης: εισήγηση, διάλογος, ερωταποκρίσεις, συζήτηση, 

ιδεοθύελλα (brain storming). Όσο για τις στρατηγικές που ακολουθήθηκαν ήταν: 

Προσδιορισμός του τι θα κάνουμε, παρουσίαση βήμα – βήμα, επισκέψεις, έλεγχος με φύλλα 

εργασίας, ανασκόπηση. 

 Φάσεις υλοποίησης του προγράμματος 

Α’ Φάση: Σχεδιασμός εργασίας 

Η αφορμή δόθηκε από την επίσκεψη της Μουσειολόγου στο σχολείο (τυχαία όπως 

αναφέρθηκε στην εισαγωγή) προκειμένου να μας ζητήσει βοήθεια για τα εγκαίνια του 
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μουσείου. Η διερεύνηση του θέματος έγινε με τη μέθοδο του καταιγισμού ιδεών (brain 

storming).  

Β’ Φάση: Προγραμματισμός δραστηριοτήτων 

Στο στάδιο αυτό αποφασίσαμε με τι ακριβώς θα ασχοληθούν τα μέλη της ομάδας, είτε 

ατομικά, είτε χωρισμένα σε μικρότερες ομάδες, τι δραστηριότητες θα κάνουμε, ποιους 

εξωσχολικούς  χώρους θα επισκεφτούμε, με ποιους ειδικούς θα επικοινωνήσουμε. Κατά τη 

φάση αυτή τα παιδιά ανέπτυξαν με επιχειρήματα την άποψή τους, εξέφρασαν απόψεις, 

συζήτησαν τηρώντας τους κανόνες ενός καλού διαλόγου, κράτησαν σημειώσεις και 

αποφάσισαν να ενημερώσουμε τους γονείς για να τους ζητήσουμε πληροφορίες και 

φωτογραφικό υλικό για το κτίριο που παλιά στέγαζε το 6 τάξιο σχολείο των Θεσπιών. 

Επιπλέον θέλησαν να καλέσουν επίσημα με πρόσκληση τη Μουσειολόγο που είχε αναλάβει 

τις εργασίες για το στήσιμο της αρχαιολογικής έκθεσης, να έρθει εκ νέου στο σχολείο μας και 

να μας μιλήσει για τις πρόσφατες ανασκαφές στην περιοχή μας και τα ευρήματα που θα 

παρουσιάζονται στις προθήκες του νέου μουσείου. 

Γ’ Φάση: Διεξαγωγή δραστηριοτήτων 

Σ’ αυτή τη φάση εμπλέξαμε τα περισσότερα από τα πεδία του Αναλυτικού Προγράμματος για 

το Νηπιαγωγείο και κάναμε πολλές δραστηριότητες. Χωριστήκαμε αρχικά σε 4 ομάδες των 5 

ατόμων 1
η
 ομάδα συνέλεξε πληροφορίες για το μουσείο Θεσπιών και για το κτίριο που 

πρόκειται να στεγαστεί, η 2
η
 έφερε φωτογραφικό υλικό από τη χρήση του κτιρίου ως 

σχολείου. Η 3
η
 ομάδα έγραψε επιστολή στην μουσειολόγο για να επισκεφτεί το νηπιαγωγείο 

μας και η 4
η
 ομάδα έφερε πληροφορίες για τα είδη των μουσείων. Στο σημείο αυτό 

δημιουργήσαμε μια γωνιά μουσειακού υλικού στην οποία αποθέταμε ότι πληροφορία έφτανε 

από τα παιδιά στο σχολείο μας. Από το γνωστικό αντικείμενο της γλώσσας {Παραγωγή 

προφορικών κειμένων}τα παιδιά συμμετείχαν σε συζητήσεις πάνω στο θέμα εμπλούτισαν το 

λεξιλόγιο με ειδικούς όρους περιέγραψαν αντικείμενα, καταστάσεις κ.α και διατύπωναν 

ερωτήσεις με τρόπο κατανοητό για θέματα που τους απασχολούσαν. Από το κομμάτι του 

Α.Π. {Κατανόηση προφορικών κειμένων}τα νήπια μπόρεσαν και κατανόησαν οδηγίες από 
φυλλάδια, συνέδεσαν με μεγάλη επιτυχία εικόνες και λέξεις καταφέρνοντας έτσι να 

αποδώσουν το νόημα των οδηγιών. Επίσης  ανέλυσαν το περιεχόμενο από την εφημερίδα που  

έδινε πληροφορίες για το κτίριο που θα στεγαζόταν η αρχαιολογική συλλογή. Από την 

ενότητα της Γλώσσας {παραγωγή γραπτού λόγου}τα παιδιά γράφουν προσκλήσεις, 

αντιγράφουν λέξεις σχετικές με το μουσείο(εικ.1), ζωγραφίζουν κανόνες συμπεριφοράς για 

κάποιον που θέλει να επισκεφτεί ένα μουσείο. Στο κομμάτι της {κατανόησης γραπτού 

λόγου}τα νήπια είναι σε θέση να αναγνωρίζουν λέξεις και να εντοπίζουν πληροφορίες μέσα 

από αφίσες και έντυπα. Από την ενότητα του Α.Π. Μαθηματικά{Αριθμοί και Πράξεις}τα 

νήπια διάβασαν χρονολογίες και έγραψαν αριθμούς, έκαναν καταμέτρηση αντικειμένων 

ομαδοποίησαν αντικείμενα (εικ.2) και μοίρασαν αντικείμενα. Επίσης στην ενότητα {Χώρος 

και Γεωμετρία}διαβάσαμε χάρτες και κατασκευάσαμε (εικ.3) προκειμένου να πάμε στο 

μουσείο, αναγνώρισαν και ονόμασαν γεωμετρικά σχήματα. Στο κομμάτι της 

{Στατιστικής}συλλέξανε στοιχεία  για το πόσα παιδιά έχουν επισκεφτεί μουσείο και πόσα όχι 

στη συνέχεια με βάση τις απαντήσεις  κατασκεύασαν διαγράμματα με τουβλάκια (εικ.4). 
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Εικόνα 1. Τα παιδιά αντιγράφουν λέξεις 

                                    

Εικόνα 2. Ομαδοποίηση και καταμέτρηση                         Εικόνα 3. Κατασκευή χάρτη 

    

Εικόνα 4. Συλλογή στοιχείων και κατασκευή διαγράμματος με τουβλάκια 

 

Στην ενότητα Τέχνες{Εικαστικά}τα παιδιά ζωγράφισαν  ό,τι τους άρεσε από το μουσείο και 

τη λαογραφική έκθεση την οποία στήσαμε μαζί με τους μαθητές της Α’ τάξης του Δημοτικού 

σχολείου Θεσπιών στο πλαίσιο της συνεργασίας μας για το πρόγραμμα της Ομαλής 

Μετάβασης των νηπίων από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό. Επίσης έφτιαξαν αγγεία και 

αγάλματα από πηλό(εικ.5). Από την ενότητα{Θέατρο} κάνανε μια μικρή δραματοποίηση του 

τραγουδιού της Λιλιπούπολης ¨μες στο μουσείο¨ και χόρεψαν στο ρυθμό του τραγουδιού. 

Επίσης βιντεοσκοπήσαμε και φωτογραφίσαμε τις παρουσιάσεις που έκαναν οι φίλοι μας για 

τη λαογραφική έκθεση εμπλέκοντας και την ενότητα του Α.Π. Οπτικοακουστική έκφραση. 

Στην ενότητα Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) τα παιδιά κατάφεραν και 

εντόπισαν το μουσείο μας από το google, έκαναν εικονική περιήγηση σε μουσεία εντόπισαν 

σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και εκτυπώσαμε εικόνες σχετικές με το μουσείο. Στην 
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ενότητα της Φυσικής Αγωγής τα νήπια έπαιξαν στην αυλή ¨αγαλματάκια ακούνητα, αμίλητα, 

αγέλαστα¨ (εικ.6) και τέλος στο κομμάτι της Λαογραφίας έμαθαν μετά την επίσκεψη της 

μουσειολόγου για τον όρο ‘Μουσείο’ και τις 9 Μούσες της περιοχής μας. Είδαν εικόνες από 

την παλαιότερη χρήση του κτιρίου ως σχολείου και τις στολές που φορούσαν τη δεκαετία ΄50 

– ΄60 οι  μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου (εικ.7). Αναδιηγήθηκαν τις εμπειρίες των 

παππούδων και όπως αναφέρθηκε πιο πάνω έστησαν το λαογραφικό μουσείο του σχολείου 

και τέλος έγιναν μικροί αρχαιολόγοι (εικ.8) στην αυλή του σχολείου μας, σκάβοντας με 

προσοχή να βρουν τα αγγεία που είχαν φτιάξει από πηλό, να τα καθαρίσουν, να καταγράψουν 

όπως κάνουν οι πραγματικοί αρχαιολόγοι, να τα φωτογραφίσουν και τέλος να τα 

αποθηκεύσουν. 

                               

Εικόνα 5. Τα παιδιά κατασκευάζουν αγάλματα              Εικόνα 6. Παιχνίδι στην αυλή  

                                                                                               «αγαλματάκια» 

 

Εικόνα 7. Η ποδιά που φορούσαν παλιά 

 

                   

Εικόνα 8. Τα παιδιά γίνονται μικροί αρχαιολόγοι 
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ΙV. ΦΑΣΗ: Αξιολόγηση προγράμματος 

Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου εργασίας τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να εξελίξουν τη 

γλωσσική τους ικανότητα (περιέγραψαν, διατύπωσαν ερωτήσεις, αναδιηγήθηκαν) κατάφεραν 

να σκεφθούν με λογικομαθηματικό τρόπο (ταξινόμησαν, μέτρησαν, έφτιαξαν διαγράμματα) 

εξάσκησαν τις μουσικές τους ικανότητες (τραγούδησαν), χρησιμοποίησαν τις σωματικές τους 

ικανότητες (έκοψαν, κόλλησαν,  διακόσμησαν, χόρεψαν έσκαψαν), συνεργάστηκαν, ανέλαβαν 

πρωτοβουλίες, ασχολήθηκαν με κέφι και ενθουσιασμό και τέλος μέσα από ένα βιωματικό 

τρόπο  έμαθαν για την ιστορία του κτιρίου και του τόπου τους. Η αξιολόγηση ήταν τακτική 

μέσα από φύλα εργασίας ανοικτού ή κλειστού τύπου, διερευνητικές ερωτήσεις, και 

ερωτηματολόγια. Η ανταπόκριση των μαθητών ήταν στο σύνολο πολύ καλή και φάνηκε να 

έχουν επιτευχθεί οι αρχικοί στόχοι που είχαμε θέσει. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το project την περσινή χρονιά ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, αυτό φάνηκε από την 

παρουσίαση που κάναμε στους γονείς (με τη μορφή PPT) οι οποίοι είδαν πολύ θετικά τη 

ενασχόληση των παιδιών τους με την τοπική ιστορία και τον πολιτισμό. Η θετική 

ανταπόκριση που είχε (σε παιδιά και γονείς) την περσινή χρονιά το project με το μουσείο, μας 

οδήγησε να συνεχίσουμε και φέτος να εργαζόμαστε σ’ αυτό το κομμάτι επειδή εγκαινιάστηκε 

στις 16 Ιανουαρίου 2016 η αρχαιολογική έκθεση και το νηπιαγωγείο μας θα έχει την τιμή να 

χρησιμοποιήσει πρώτο φέτος επίσημα πλέον τη μουσειοσκευή με τίτλο: Το χωμάτινο βιβλίο 

των Θεσπιών. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς (έπειτα από απαίτηση των νηπίων) θα  

παρουσιάσουμε το σύνολο της δουλειάς μας με τη μορφή ενός θεατρικού δρώμενου όχι μόνο 

στους γονείς, αλλά και στην ευρύτερη τοπική κοινωνία σε συνεργασία με φορείς του τόπου 

μας. 
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ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ 

 

Βασιλική Νίκα & Μαρία Ζωγράφου – Τσαντάκη 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η ύπαρξη του Αρχαιολογικού Μουσείου στο χωριό της Πέλλας, όπου στεγάζεται το Νηπιαγωγείο μας σε 

συνδυασμό με την περιοδική έκθεση «Μακεδονικοί θησαυροί» που φιλοξενήθηκε σε αυτό για ένα μόνο χρόνο 

αποτέλεσαν τους βασικούς παράγοντες για την εκπόνηση του πολιτιστικού προγράμματος μουσειακής αγωγής 

με τίτλο «Κάποτε στον τόπο μας στην Πέλλα», που πραγματοποιήθηκε στο 2ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Πέλλας. 

Το πρόγραμμα αποσκοπούσε στην εξοικείωση των παιδιών με το χώρο του μουσείου, στην επαφή τους με το 

παρελθόν του τόπου τους και τη σύνδεσή τους με το παρόν και το μέλλον. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον 

Ιανουάριο και ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2015. Κατά τη διάρκειά του πραγματοποιήθηκαν ποικίλες 

δραστηριότητες στο χώρο του νηπιαγωγείου και στο χώρο του μουσείου, μέσω των οποίων οι μαθητές 
εξοικειώθηκαν με στοιχεία του πολιτισμού και της ιστορίας του τόπου τους. Μέσω της βιωματικής, 

ανακαλυπτικής μάθησης τα παιδιά γνώρισαν την πολιτιστική τους κληρονομιά και αναγνώρισαν ότι και τα ίδια 

είναι κομμάτι της ιστορικής συνέχειας. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

 Μουσειακή αγωγή,  Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας, περιοδική έκθεση,  εκθέματα, αειφορία,  βιωματικές 

δράσεις, προσχολική ηλικία 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) για το 2015 έχει επιλέξει το θέμα «Μουσεία για 

μια κοινωνία με προοπτικές», επιθυμώντας να επισημάνει τη δυνατότητα που έχουν τα 

μουσεία να προτείνουν και να προβάλλουν πρότυπα για μια κοινωνία λιγότερο 

καταναλωτική, πιο ανοιχτή σε συνεργασίες, με σεβασμό στα οικοσυστήματα: μια κοινωνία με 

προοπτικές (ICOM, 2015). Το επίκαιρο αυτό θέμα εύκολα μπορεί να προσεγγιστεί από την 

προσχολική εκπαίδευση και τους μικρούς μαθητές από τη στιγμή που στο νηπιαγωγείο 

μπαίνουν τα θεμέλια για την κατάκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων και τη διαμόρφωση 

οικουμενικών αξιών, όπως η δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός και η αποδοχή του 

άλλου. Μέσα σε μία τάξη νηπιαγωγείου γίνεται αλλεπάλληλη σύνδεση μεταξύ του χθες, του 

σήμερα και του αύριο, με κυρίαρχο στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού (σωματική, 

συναισθηματική, νοητική και κοινωνική), μέσα από τη δυναμική εμπλοκή τους στη 

μαθησιακή διαδικασία, το παιχνίδι και την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Οι δύο χώροι, 

μουσείο και νηπιαγωγείο, αναπτύσσουν μια δυναμική που έχει τη δυνατότητα να 

αλληλοσυμπληρωθεί επεκτείνοντας την εκπαιδευτική διαδικασία και την αγωγή των μαθητών 

μέσα από προγράμματα μουσειακής αγωγής, κατάλληλα διαμορφωμένα για την προσχολική 

ηλικία. Εξάλλου, «βασικό χαρακτηριστικό της Μουσειακής Εκπαίδευσης είναι ότι θέτει τα 

αντικείμενα του Μουσείου σε μια σφαιρική και ολιστική αντιμετώπιση μπροστά στο παιδί 

και συνδέει τις γνώσεις του και τις εμπειρίες του με αυτά, χωρίς να απαιτεί αξιολογικές 

διαδικασίες. Η μάθηση τότε είναι ενεργητική και επιδιώκεται να προκαλείται από εσωτερικά 

κίνητρα» (Ζωγράφου – Τσαντάκη, 2000). Η κοινωνία με προοπτικές είναι κοινός στόχος. 

Μέσα από αυτή τη σύμπραξη μουσείου και νηπιαγωγείου εξασφαλίζεται η διαμόρφωση 

ευαισθητοποιημένων πολιτισμικά πολιτών. Ο χώρος του Μουσείου μπορεί να βοηθήσει τα 
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παιδιά, στην ανάπτυξη της μνήμης και της παρατηρητικότητας, στην ανάπτυξη της 

φαντασίας, της δημιουργικότητας, στην ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης, στην 

καλλιέργεια της αισθητικής, στην κοινωνική ανάπτυξη και στη συγκρότηση της πολιτισμικής 

ταυτότητας (Ανδρέου & Ζωγράφου-Τσαντάκη, 2006, Ζαφειράκου, 2000, Ανδρέου, 1996). 

Τον Σεπτέμβρη του 2014, εγκαινιάστηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας η περιοδική 

έκθεση «Μακεδονικοί Θησαυροί», διάρκειας ενός έτους. Τα εκθέματα ήταν ευρήματα της 

αρχαιολογικής έρευνας στις νεκροπόλεις  του Αρχοντικού και των Αιγών, που ήταν ο 

προκάτοχος της Πέλλας στα αρχαϊκά χρόνια (7ος-6ος αι. π.Χ.). Πολύτιμοι  θησαυροί, όπως 

χρυσά στεφάνια, χρυσές μάσκες, κοσμήματα, χρυσοποίκιλτα όπλα αλλά και αγγεία και 

γλυπτά, εκτέθηκαν για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό. Η έκθεση αυτή κέρδισε τα φώτα της 

δημοσιότητας στο νομό της Πέλλας, κέρδισε το ενδιαφέρον τουριστών και επισκεπτών αλλά 

κέρδισε και το δικό μας ενδιαφέρον, αφού πέρα από τον θαυμασμό για τα εκθέματα, 

διακρίναμε την εκπαιδευτική και παιδαγωγική διάστασή της. Έτσι σχεδιάστηκε ένα 

πρόγραμμα μουσειακής αγωγής για παιδιά προσχολικής ηλικίας με τίτλο «Κάποτε στον τόπο 

μας στην Πέλλα». 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Το πρόγραμμα αυτό σχεδιάστηκε με αφορμή την περιοδική έκθεση στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο αλλά κυρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι το Μουσείο είναι μέρος της 

καθημερινότητας των παιδιών της Πέλλας και βρίσκεται (Μουσείο και Αρχαιολογικός 

Χώρος) σε απόσταση αναπνοής από το σχολείο μας. Η ιστορία της Πέλλας ως αρχαία 

πρωτεύουσα της Μακεδονίας και πόλη με ιδιαίτερη σημασία, βρίσκεται παντού γύρω μας, 

είναι βίωμα και καθημερινή μας εικόνα. 

Μέσα από κατάλληλα διαμορφωμένες δραστηριότητες, βασιζόμενες στη διαθεματική και 

διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης, κύριοι στόχοι του προγράμματος ήταν να γνωρίσουν 

τα παιδιά τον πολιτισμό και την ιστορία του τόπου τους,  να έλθουν σε επαφή με το παρελθόν 

του τόπου τους και να το συνδέσουν  με το παρόν και το μέλλον, να εξοικειωθούν με το χώρο 

του μουσείου, να καλλιεργήσουν τις αισθήσεις και την αισθαντικότητά τους, να επεκτείνουν 

τις γνώσεις τους και να βιώσουν ότι είναι και αυτά  κομμάτι της πολιτιστικής μας 

κληρονομιάς. Μέσα από καταιγισμό ιδεών, διαμορφώθηκαν δραστηριότητες, με τις οποίες τα 

παιδιά είχαν εμπλακεί ενεργητικά στη μαθησιακή διαδικασία, έχοντας λάβει υπόψη μας τα 

ενδιαφέροντα των παιδιών και τις ήδη υπάρχουσες εμπειρίες. 

Αναμφίβολα, τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από τη δράση, το παιχνίδι, τη βίωση καταστάσεων. 

Μαθαίνουν κάτι όταν τους έχει κινήσει το ενδιαφέρον και μαθαίνουν καλύτερα όταν αυτό 

βρίσκεται κοντά στα ήδη υπάρχοντα βιώματά τους. Πάνω σε αυτές τις αρχές της ενεργητικής, 

βιωματικής και ανακαλυπτικής μάθησης, βασισμένοι στη κονστρουκτιβιστική θεωρία του 

Piaget, τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, την ομαδοσυνεργατική μέθοδο (Katz & 

Chard, 2004, Χρυσαφίδης, 1996) και κυρίως το παιχνίδι εκπονήθηκε το πρόγραμμα αυτό, το 

οποίο προτείναμε, και επιτυχώς συμμετείχε, στο επιχορηγούμενο πρόγραμμα για την 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση «Μαθαίνουμε παρέα 2014-2015» του Ιδρύματος Ι. Λάτση για τις 

παραμεθόριες περιοχές της Ελλάδας.  

Το πρόγραμμα χωρίστηκε σε 9 μεγάλες ενότητες. Κάθε ενότητα διαπραγματευόταν 

διαφορετικά θέματα και κάθε φορά, ανάλογα με τους στόχους μας, επικεντρωνόμασταν στα 

σχετικά εκθέματα της έκθεσης. Είναι γνωστό ότι βασική αρχή της μουσειακής εκπαίδευσης 

είναι ο μαθητής να έρχεται σε άμεση επαφή με συγκεκριμένα εκθέματα και όχι με το σύνολο 

των εκθεμάτων μιας έκθεσης ή του μουσείου, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που 

κάθε φορά τίθενται (Άλκηστις, 1995). Σε έναν τέτοιο εκπαιδευτικό σχεδιασμό είναι αναγκαίο 
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οι εκπαιδευτές να επισκεφτούν εκ των προτέρων τον χώρο και σε συνεργασία με τους 

υπεύθυνους του μουσείου να γνωρίσουν τις δυνατότητες του χώρου του μουσείου και των 

εκθεμάτων ώστε τα παιδιά να δράσουν δημιουργικά μέσα σ’ αυτό. Λαμβάνοντας υπόψη τις 

γνωστικές και ψυχοσυναισθηματικές ανάγκες των μαθητών μας, σχεδιάστηκαν κατάλληλες 

δράσεις που απευθύνονταν στις ιδιαίτερες γνώσεις, τα ενδιαφέροντα, την κοινωνική εμπειρία, 

την πολιτισμική ταυτότητα και τις ανάγκες των παιδιών της τάξης μας. 

Πραγματοποιήθηκαν 7 συνολικά επισκέψεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας, στην 

αίθουσα που φιλοξενεί την έκθεση «Μακεδονικοί Θησαυροί». Η  κάθε επίσκεψη είχε το δικό 

της θέμα ακολουθώντας τη σειρά ενεργειών σχεδιασμού της εκπαιδευτικής μουσειακής 

δράσης: προεργασία του θέματος από τους εκπαιδευτικούς , πριν την επίσκεψη, κατά τη 

διάρκεια της επίσκεψης,   μετά την επίσκεψη (Ζωγράφου – Τσαντάκη, 2000, Ανδρέου, 1996). 

Τα παιδιά ήρθαν σε μια πρώτη επαφή με την έκθεση «Μακεδονικοί Θησαυροί» με μια απλή 

περιήγηση κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης με ψυχαγωγικό σκοπό, όπου παρακολουθήσαμε 

τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Αρχαιολογικού Μουσείου Πέλλας. Η δεύτερη  

επίσκεψη στην έκθεση οργανώθηκε διαφορετικά. Αφού παρακολουθήσαμε στην τάξη 

παρουσίαση με τα εκθέματα των Μακεδονικών Θησαυρών και συζητήσαμε σχετικά με τις 

έννοιες «μουσείο», «εκθέματα» και κανόνες συμπεριφοράς, επισκεφτήκαμε την έκθεση όπου 

παίξαμε «τα 12 αινίγματα», δηλαδή, τα παιδιά κλήθηκαν να εντοπίσουν τα εκθέματα/λύσεις 

τους και το «Ψάξε και βρες», ένα παιχνίδι όπου τα παιδιά χωρισμένα σε δύο ομάδες έψαξαν 

και εντόπισαν που βρίσκονται τα εκθέματα μέσα από φωτογραφίες τους και φωτογραφίες 

λεπτομερειών τους (παρατήρηση, αναγνώριση, ικανότητα ταυτοποίησης). Με την επιστροφή 

στην τάξη, ζωγράφισαν τα εκθέματα που τους εντυπωσίασαν περισσότερο, ανακαλώντας τα 

στη μνήμη τους μέσα από φωτογραφίες. Κάναμε έκθεση ζωγραφικής με τα έργα τους. 

Έπαιξαν με παζλ και memory με θέμα τα εκθέματα της έκθεσης και ομαδοποίησαν τις 

φωτογραφίες τους ταξινομώντας τες σε πέντε ομάδες.  

 

          

                                         Εικόνα 1. Παίζουμε με παζλ. 

 

Το ενδιαφέρον των παιδιών στράφηκε στα αγγεία, στο πλήθος τους, στα χρώματά τους, στα 

είδη τους, στη χρήση τους, στα υλικά κατασκευής τους. Η ενασχόλησή τους με τα αγγεία 

συνδύασε την εικαστική δημιουργία, τις Τ.Π.Ε και τις Φυσικές Επιστήμες, επιδιώκοντας τη 

γλωσσική ανάπτυξη, τη χρήση επιστημονικής ορολογίας και την ανάπτυξη του διερευνητικού 

πνεύματος και της αφαιρετικής σκέψης. Ετοιμάσαμε έναν πίνακα αναφοράς με τα είδη και τα 

παιδιά ταξινόμησαν τις φωτογραφίες των αγγείων  ανάλογα με το είδος τους. Προσπάθησαν 

να φτιάξουν αγγεία με τρισδιάστατη μορφή πειραματιζόμενα με εφημερίδες και χαρτοταινία, 

βάφοντάς τα και φτιάχνοντας σχέδια πάνω τους. Είδαμε σε προβολή 6 μικρές σε διάρκεια 
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ταινίες όπου ζωντανεύουν οι παραστάσεις αρχαίων αγγείων ως κινούμενα σχέδια, από το Ure 

Museum of Greek Archaeology του Πανεπιστημίου του Reading, πρόγραμμα Panoply. Με 

τέμπερες φτιάχνουν τα δικά τους αγγεία, ζωγραφίζοντας δικές τους παραστάσεις.  

 

                      

   Εικόνα 2. Ζωγραφίζουμε παραστάσεις σε αγγεία 

 

Τα παιδιά μυήθηκαν στον κόσμο των Φυσικών Επιστημών και στο φαινόμενο της οξείδωσης 

μέσα από ένα πείραμα που κάναμε μετά από τη συζήτηση που προέκυψε σχετικά με το 

πράσινο χρώμα ενός αμφορέα της έκθεσης. «Γιατί και πώς τα μεταλλικά σκεύη αλλάζουν 

χρώμα;» Θάψαμε σε ένα σημείο στην αυλή μας μερικά χάλκινα νομίσματα και παράλληλα, 

μέσα στην τάξη «εκθέσαμε» χάλκινα νομίσματα σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Κάναμε  

προβλέψεις και υποθέσεις, παρατηρούσαμε συστηματικά την εξέλιξή τους και είδαμε τα 

αποτελέσματα, επαληθεύσαμε ή όχι τις προβλέψεις  και βγάλαμε τα συμπεράσματά μας. 

Μέσα στην τάξη, κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας αυτής της ενότητας, κάναμε μια πρώτη 

καταγραφή σε ιστόγραμμα των απόψεων και εντυπώσεων των παιδιών σχετικά με το πώς 

ζούσαν οι αρχαίοι Έλληνες. Τοποθετήσαμε χρονικά την εποχή, για την οποία μιλάμε, 

δημιουργώντας μια ιστοριογραμμή. Ακολούθησε μια μεγάλη συζήτηση, με αναρτήσεις 

εποπτικού υλικού στους πίνακες της τάξης, διαβάσαμε βιβλία σχετικά  με τον τρόπο ζωής 

τους, τη θρησκεία τους, τις συνήθειές τους, χωρίς να εξαιρέσουμε τη γραφή, το αλφάβητο, το 

πού και πώς έγραφαν και κάνοντας συγκρίσεις του αρχαίου αλφάβητου με το σύγχρονο. 

Εντύπωση προκάλεσε η πληθώρα των ειδωλίων της έκθεσης, για τα οποία τα παιδιά 

αποφάνθηκαν ότι ήταν διακοσμητικά στα σπίτια ή παιχνίδια για παιδιά. Εστιάσαμε στο χώρο 

του μουσείου όπου κάποια από αυτά, μιμήθηκαν τη στάση μιας σειρήνας, της οποίας το 

περίγραμμα δόθηκε στην τάξη, στα παιδιά και αυτά της έδωσαν μορφή και χρώμα. 

Η τρίτη μας επίσκεψη στο μουσείο στόχο είχε την εξοικείωση με τις σύγχρονες τεχνολογίες, 

την τέχνη της φωτογραφίας, την ανάπτυξη της παρατήρησης, του αισθητικού και αισθαντικού 

κριτηρίου, την ανάπτυξη του προφορικού λόγου, την παραγωγή προφορικών κειμένων 

εφαρμόζοντας στρατηγικές οργάνωσης του λόγου τους, συνδέοντας εικόνα και κείμενο ως 

φορέα μηνυμάτων. Διερευνώντας μέσα στην αίθουσα, κάθε παιδί φωτογράφησε από δύο 

εκθέματα που του άρεσαν περισσότερο. Παρατηρήσαμε τα πληροφορικά κείμενα που 

βρίσκονται σε κάθε προθήκη, τα διαβάσαμε, κάναμε την αντιστοίχηση πληροφορίας-

εκθέματος και κατανόησαν τον τρόπο με τον οποίο το μουσείο επικοινωνεί με τους 

επισκέπτες. Αυτόν τον επικοινωνιακό ρόλο του μουσείου προσπαθήσαμε να «παίξουμε» κατά 

την επιστροφή μας στην τάξη. Κάθε παιδί κλήθηκε να δώσει μια «λεζάντα», να περιγράψει τα 

εκθέματα που φωτογράφησε και να αιτιολογήσει την επιλογή του. Οι νηπιαγωγοί κατέγραφαν 

τις απαντήσεις τους και έτσι δημιουργήθηκε ένα ψηφιακό άλμπουμ, στο οποίο 

παρουσιάζονται οι φωτογραφίες των παιδιών και οι λεζάντες, οι περιγραφές και 

αιτιολογήσεις των επιλογών τους σε μικρά κείμενα. Το ψηφιακό αυτό άλμπουμ έχει τίτλο 

«Ένα έκθεμα διαλέγω, κάτι έχω να σας πω και γι’ αυτό εγώ μιλώ». 
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Εικόνα 3. Φωτογραφίζουμε τα εκθέματα που μας εντυπωσίασαν 

 

Η αρχαία ελληνική ενδυμασία, τα αρχαία ελληνικά κοσμήματα και οι αρχαιοελληνικές 

κομμώσεις ήταν μια μεγάλη ενότητα των δραστηριοτήτων μας με στόχο τον εμπλουτισμό των 

γνώσεων, την ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας καθώς και την ανάδειξη της 

έννοιας της αειφορίας. Έγινε διερεύνηση των αρχικών σχετικών γνώσεων των παιδιών,  

επίδειξη σχετικού εποπτικού υλικού, προβολή σχετικής παρουσίασης στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή και καταλήξαμε στη ζωγραφική αποτύπωση των γνώσεων που αποκόμισαν. 

Ντύθηκαν αρχαίοι Έλληνες και στόλισαν με ανάλογα ρούχα και στολίδια μια κούκλα 

βιτρίνας. Η κούκλα αυτή αποτέλεσε σημείο αναφοράς σε όλο το πρόγραμμα και τα παιδιά  

της έδωσαν το όνομα Αλεξάνδρα. Έπαιξαν με το παιχνίδι που κατασκεύασαν οι 

εκπαιδεύτριες «Ντύσε την κούκλα», όπου σε χάρτινες πλαστικοποιημένες κούκλες (άντρας 

και γυναίκα) άλλαζαν αρχαιοελληνικά ενδύματα.  Τα παιδιά δημιούργησαν κοσμήματα 

πειραματιζόμενα με ένα νέο υλικό, το φίμο (καλλιτεχνικός πηλός). Δημιουργήθηκε μέσα 

στην τάξη γωνιά κομμωτηρίου, η οποία ονομάστηκε από τα παιδιά «η αρχαία χτένα». Στη 

γωνιά αυτή καθημερινά ασχολούνταν φτιάχνοντας ο ένας στον άλλο περίτεχνες κομμώσεις, 

χρησιμοποιώντας λαστιχάκια, κορδέλες αλλά και διαδήματα, που τα ίδια είχαν κατασκευάσει, 

από χρυσοχάρτονο. Αξιολογώντας τη δραστηριότητα, τα παιδιά καλούνταν σε σχετικό φύλλο 

εργασίας να αναγνωρίσουν την αρχαιοελληνική ενδυμασία ανάμεσα σε διαφορετικές 

ενδυμασίες άλλων λαών αρχαίων και μεσαιωνικών. Τέλος, κλείνοντας την ενότητα τέθηκε 

στα παιδιά ένα υποθετικό ερώτημα: «Αν ένας αρχαίος Έλληνας έμπαινε στη μηχανή του 

χρόνου και προσγειωνόταν στην αυλή του σχολείου μας σήμερα, πως νομίζετε ότι θα ήταν;». Τα 

παιδιά απαντώντας σε μια σειρά σχετικών υποθετικών ερωτήσεων, έκαναν συγκρίσεις 

ανάμεσα στον τρόπο ζωής στην αρχαία Μακεδονία και στην Πέλλα του σήμερα, ανέπτυξαν 

την κριτική τους σκέψη και δημιούργησαν ένα ιδιαίτερο κείμενο με τεχνικές δημιουργικής 

γραφής. 

Η τέταρτη επίσκεψη στο μουσείο πραγματοποιήθηκε με στόχο τον εντοπισμό εκθεμάτων σε 

σχέση με τους αριθμούς από το 1 ως το 12, δηλαδή τέθηκε ως στόχος η αναγνώριση 

αριθμητικών ποσοτήτων χρησιμοποιώντας στρατηγικές άμεσης αναγνώρισης, ενθαρρύνοντας 

την αναγνώριση με μια ματιά ίδιων ποσοτήτων σε διαφορετικούς σχηματισμούς. Τα παιδιά 

φωτογράφησαν τα σχετικά εκθέματα και έτσι δημιουργήθηκε το βιβλίο μας «από το 1 ως το 

12 μετρώ και ψάχνω για τον θησαυρό», ένα βιβλίο αρίθμησης (Γερουλάνου, 2007). Το βιβλίο 

αυτό εκτυπώθηκε και μοιράστηκε σε όλα τα παιδιά, ως ενθύμιο του προγράμματος. 
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             Εικόνα 4. Το βιβλίο αρίθμησης 

 

Η παρουσία των 11 πολεμιστών με τον εξοπλισμό τους, σε προθήκες του Μουσείου, έδωσε 

έναυσμα για την υλοποίηση της πέμπτης ενότητας. Στην ενότητα αυτή επεξεργάστηκαν 

θεμελιώδεις έννοιες όπως ειρήνη, συντροφικότητα, ομαδικότητα, συνεργασία αλλά και 

πόλεμος, φρίκη, απώλεια. Στόχος ήταν η διαμόρφωση στάσεων ζωής απέναντι στην ειρήνη, η 

ευαισθητοποίηση των παιδιών απέναντι στα δεινά του πολέμου, η συνεργασία και η επίτευξη 

του πνεύματος της ομαδικότητας. Επιμέρους στόχοι ήταν η ανάπτυξη της γλώσσας, της 

φαντασίας και της δημιουργίας. Μέσα από βιβλία που διαβάσαμε, προέκυψε η συζήτηση για 

τον πόλεμο και την ειρήνη, κάναμε καταγραφή των λέξεων με την τεχνική του καταιγισμού 

ιδεών, που μας θυμίζουν τον πόλεμο και την ειρήνη και πληκτρολογήσαμε τις λέξεις αυτές 

στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, στην on line εφαρμογή Tagxedo, η οποία δημιουργεί 

«σύννεφα λέξεων», εμπλέκοντας έτσι τις Νέες Τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Μιλήσαμε για τα συναισθήματα που νιώθουμε βλέποντας  σχετικές εικόνες και ζωγραφίσαμε 

με τα δικά μας χρώματα σκηνές από πόλεμο και ειρήνη. Τέλος, δημιουργήσαμε πολεμικές 

στολές από ανακυκλώσιμα υλικά : φτιάξαμε κράνη, θώρακες και ξίφη από χαρτόκουτα, τα 

βάψαμε και αφού ντυθήκαμε όλοι αρχαίοι πολεμιστές και αρχαίοι Έλληνες, παίξαμε στην 

αυλή του σχολείου μας ένα αυτοσχέδια θεατρικά παιχνίδια. 

 Η έκτη ενότητα έχει σχέση με το φυσικό περιβάλλον της αρχαίας Πέλλας και ειδικά τα ζώα 

που ζούσαν στην περιοχή. Στόχοι αυτής της θεματικής ενότητας ήταν να γνωρίσουν την 

πανίδα της εποχής, να εντοπίσουν τις διαφορές και τις ομοιότητες του τότε και του τώρα, να 

αναγνωρίσουν την επίδραση του ανθρώπου στο περιβάλλον του, να έρθουν σε επαφή με την 

τέχνη της φωτογράφησης, να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από την πηλοπλαστική και να 

γνωρίσουν την τεχνική του ντεκουπάζ. Κατά την πέμπτη επίσκεψη στο μουσείο, 

διερευνώντας περιοχές στην περιοδική έκθεση, τα παιδιά εντόπισαν και φωτογράφησαν τα 

πήλινα ζώα, εκθέματα μέσα στις προθήκες, στις ζωγραφικές παραστάσεις των αγγείων αλλά 

και στα δύο θαυμάσια αυγά στρουθοκαμήλου που εκτίθεντο στην έκθεση. Στο σχολείο είδαν 

τις φωτογραφίες τους για τα ζώα της έκθεσης μέσω του βιντεοπροβολέα, παρατηρήσαμε  τις 

λεπτομέρειες στην κατασκευή τους και συζητήσαμε σχετικά, κάνοντας συγκρίσεις με τα ζώα 

που συναντά κανείς στην περιοχή σήμερα και πως μπορεί να εξαλείφθηκαν από την περιοχή 

κάποια είδη. Τα παιδιά κατασκεύασαν από πηλό ζώα όμοια με αυτά που συνάντησαν στις 

προθήκες του μουσείου, γνώρισαν την τεχνική του ντεκουπάζ στολίζοντας αυγά από φελιζόλ 

με κομματάκια μεταξόχαρτου και δίνοντας χρώμα και μορφή σε περιγράμματα των ζώων που 

είδαν στην έκθεση. 

Η έβδομη ενότητα είχε σχέση με την ανασκαφική δράση. Κύρια επιδίωξη της 

δραστηριότητας ήταν να έρθουν σε επαφή με την ανασκαφική διαδικασία και τη συντήρηση 

των ευρημάτων, ασκώντας την παρατηρητικότητα και την ικανότητα της αναγνώρισης και 

της ταύτισης αλλά και να γνωρίσουν το επάγγελμα του αρχαιολόγου και του συντηρητή.  

Πραγματοποιήθηκε στην αυλή του νηπιαγωγείου προσομοίωση ανασκαφής. Η αμμοδόχος 
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μας χωρίστηκε σε τέσσερα μέρη, τα παιδιά  σε τέσσερις ομάδες και ακολουθώντας πιστά τη 

διαδικασία του ανασκαφικού έργου. Με την καθοδήγηση των δύο επιστημόνων που 

εργάζονται στον αρχαιολογικό χώρο της Πέλλας ανακαλύψαμε θαμμένους «αρχαίους» 

θησαυρούς. Κατόπιν, η συντηρήτρια έδειξε στα παιδιά πώς γίνεται η συντήρηση και η 

αποκατάστασή τους. Τα ευρήματα έμειναν στο νηπιαγωγείο μας. Ρωτήθηκαν «Τί θα 

μπορούσαμε να τα κάνουμε; Τα ίδια τα παιδιά πρότειναν να φτιάξουμε το δικό μας μουσείο, 

που το ονόμασαν «μουσείο – σχολείο»: έφτιαξαν καρτελάκια πληροφορώντας τους 

επισκέπτες για το όνομα του εκθέματος, έστησαν τραπέζια στο χώρο και τοποθέτησαν πάνω 

τα ευρήματα με τις καρτέλες τους. Στο «μουσείο – σχολείο» ξεναγήθηκαν από τα ίδια τα 

παιδιά εκπαιδευτικοί και γονείς των παιδιών. 

 

              

                      Εικόνα 5. Στην ανασκαφή 

 

Η όγδοη ενότητα είχε ως στόχο τη δημιουργία ιστορίας από τα παιδιά σχετική με τη 

Δέσποινα των Αιγών (χρυσά προσωπικά αντικείμενα-ευρήματα γυναικείας ενδυμασίας) και 

τους Δαίμονες (πήλινα αγάλματα προσώπων) με στόχο την έκφραση, την ανάπτυξη της 

γλωσσικής ικανότητας, φαντασίας και δημιουργικότητας, τη σύνδεση προφορικού και 

γραπτού λόγου, τη συναισθηματική αγωγή. Φτιάξαμε μια ιστορία για τη βασίλισσα και τους 

φύλακές της, στην οποία πιθανόν εξαιτίας του χώρου της έκθεσης, ενεπλάκησαν και οι 

πολεμιστές της απέναντι προθήκης. Εικονογράφησαν την αυτοσχέδια ιστορία τους και 

ετοιμάσαμε ένα  βιβλίο, με τίτλο «Η βασίλισσα και οι Δαίμονες» με συγγραφείς τα παιδιά. Το 

βιβλίο τοποθετήθηκε στη βιβλιοθήκη της τάξης και ήταν ερέθισμα για να ζωγραφίζουν τη 

βασίλισσα όπως τη φαντάζονταν μέσα στα στολίδια της.  

Στο χώρο υποδοχής του αρχαιολογικού μουσείου, υπάρχει φωτογραφική έκθεση με πορτρέτα 

του Μεγάλου Αλέξανδρου, φιλοτεχνημένα από μεγάλους καλλιτέχνες σε Δύση και Ανατολή. 

Στο χώρο αυτό πραγματοποιήσαμε την έβδομη και τελευταία μας επίσκεψη στο μουσείο. 

Στόχοι της ενότητας αυτής ήταν να γνωρίσουν την ιστορία του μεγάλου βασιλιά, να έλθουν 

σε επαφή με τις διαφορετικές μορφές της τέχνης και να εκφραστούν μέσα από αυτήν. Στη 

συνέχεια, τέθηκε το ερώτημα «Που αλλού μπορούμε να δούμε τον Μέγα Αλέξανδρο στο χωριό 

μας;»  και η απάντηση ήταν ομόφωνη: «στη πλατεία του χωριού». Επισκεφτήκαμε την 

πλατεία όπου θαυμάσαμε το άγαλμα του Μεγάλου Αλέξανδρου που φιλοτέχνησε ο γλύπτης 

Κωνσταντίνος Παλαιολόγος το 2002. Το κάθε παιδί φωτογράφησε το άγαλμα από διάφορες 

οπτικές γωνίες με σκοπό να πραγματοποιηθεί έκθεση φωτογραφίας την ημέρα της 

παρουσίασης του προγράμματός μας. Την επόμενη, από την επίσκεψη, μέρα στην τάξη πια, 

είδαμε σε προβολή τα έργα που υπήρχαν στην έκθεση αλλά και άλλα έργα τέχνης με θέμα τον 

Μέγα Αλέξανδρο. Παρατηρήσαμε τον τρόπο που τον αναπαριστούν (να κρατάει κεραυνό, να 
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φοράει ρούχα ανατολίτικα, να έχει κέρατα κλπ) και μιλήσαμε για την αγάπη των λαών στο 

πρόσωπό του. Μιλήσαμε ακόμη για τα διαφορετικά είδη της τέχνης (ζωγραφική, γλυπτική, 

χαρακτική) και για διαφορετικές τεχνοτροπίες. Έγινε αφήγηση από την νηπιαγωγό, των 

κατορθωμάτων του μεγάλου βασιλιά, των μύθων και των θρύλων που συνοδεύουν το όνομά 

του και τα παιδιά αποτύπωσαν με ζωγραφική τις εντυπώσεις τους και την ιστορία που τους 

άρεσε περισσότερο. Ζωγράφισαν με τέμπερες ασπρόμαυρες προτομές του Μ. Αλεξάνδρου, 

που φιλοξενούνται σε διάφορα μουσεία σε όλο τον κόσμο. 

Όλα τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων των παιδιών εκτέθηκαν στους γονείς και στο 

κοινό στη συνολική παρουσίαση του προγράμματος που συνέπεσε με τη τελετή λήξης της 

σχολικής χρονιάς στην αίθουσα εκδηλώσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου Πέλλας. Στο 

χώρο λειτουργούσε η έκθεση με τις δημιουργίες των παιδιών ενώ το ψηφιακό υλικό και οι 

φωτογραφίες, από τις δραστηριότητες, καταγράφηκαν σε dvd και μοιράστηκαν σε όλα τα 

παιδιά στο τέλος της σχολικής χρονιάς. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το πρόγραμμα αυτό της μουσειακής αγωγής λόγω του διαθεματικού χαρακτήρα του αλλά και 

της εισαγωγής πολλών καινοτόμων στοιχείων κατά την εκπαιδευτική δραστηριότητα, παρείχε 

στα παιδιά ολιστική προσέγγιση της γνώσης, από τη στιγμή που ενεπλάκησαν σ’ αυτό όλοι οι 

τομείς του Δ.Ε.Π.Π.Σ και του Αναλυτικού Προγράμματος και δόθηκε η δυνατότητα στους 

μαθητές να εμπλακούν δυναμικά στην μαθησιακή διαδικασία. Η αλληλεπίδραση των παιδιών 

μεταξύ τους, με τις εκπαιδευτικούς, με τους γονείς και την τοπική κοινωνία, με το κοινωνικό 

περιβάλλον γενικότερα, βοήθησαν στην ανάπτυξη θετικών στάσεων απέναντι στη μάθηση 

και διαμορφώθηκαν προϋποθέσεις για την συναισθηματική, νοητική και κοινωνική τους 

ανάπτυξη. Μέσω της εργασίας των παιδιών σε ομάδες, τα παιδιά λειτούργησαν 

αποτελεσματικά μαθαίνοντας το ένα από το άλλο, αλληλεπιδρώντας θετικά μεταξύ τους και 

όχι ανταγωνιστικά. Ενισχύθηκε η ατομική και συλλογική τους ευθύνη, η δυνατότητα άμεσης 

επικοινωνίας και παρατηρήθηκε αποκέντρωση της εξουσίας από τον εκπαιδευτικό καθώς τα 

παιδιά έπαιρναν πρωτοβουλίες, επιδεικνύοντας αυτενέργεια. Δρώντας σε ομάδες προωθήθηκε 

η κοινωνικοποίηση και η συνολική τους ανάπτυξη και ευνοήθηκε η μάθηση μέσα από τη 

συνεργασία με θετικά αποτελέσματα. Τα παιδιά συνεργάστηκαν μεταξύ τους και με τις 

εκπαιδευτικούς, έδρασαν με υπευθυνότητα και σεβασμό μέσα στο μουσείο αλλά και μέσα 

στις ομάδες τους. Βελτιώθηκε η αυτοεικόνα τους μέσα από την ελεύθερη έκφραση και την 

αποδοχή των απόψεών τους, χειρίστηκαν ποικίλα υλικά και απέκτησαν καλλιτεχνικές 

εμπειρίες και γνώσεις γύρω από την αρχαιοελληνική τέχνη, εκφράστηκαν δημιουργικά μέσα 

από το λόγο, από παιχνίδια ρόλων και δραματοποίηση. Το πρόγραμμα βοήθησε στην 

ανάπτυξη της φαντασίας, προήγαγε τη δημιουργικότητά τους και καλλιέργησε την κριτική 

τους σκέψη. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην αειφορική και αντισταθμιστική εκπαιδευτική πρακτική, με 

δραστηριότητες που έδωσαν ποικίλα ερεθίσματα και κίνητρα ώστε να αμβλυνθούν οι 

προϋπάρχουσες γνωστικές ανισότητες οι οποίες προήλθαν από τα διαφορετικά οικογενειακά 

περιβάλλοντα, Επιπλέον, απέκτησαν νέες γνώσεις και εμπειρίες μέσα από την προώθηση της 

κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας, της ισότητας, της συνεργασίας, του αισθήματος του 

«ανήκειν», αφήνοντάς τες ως παρακαταθήκη για περαιτέρω διερεύνηση.  

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι τα παιδιά μέσα από τις νέες γνώσεις εμπλουτίστηκε το 

λεξιλόγιό τους και ευαισθητοποιήθηκαν γύρω από τη διατήρηση της πολιτιστικής τους 

κληρονομιά. Η όλη δραστηριότητα αύξησε το ενδιαφέρον τους, πλούτισε τον οπτικό, 

γνωστικό και συναισθηματικό ορίζοντα, οξύνοντας την ευαισθησία τους, αναπτύσσοντας τον 

κοινωνικό τους γραμματισμό και ενίσχυσε τις βιωματικές τους παραστάσεις, τον πολιτισμικό 



 

 

 
10ο  Συνέδριο ΟΜΕΡ – ΔΠΘ. Εκπαιδεύοντας πολίτες για ένα αειφόρο μέλλον: Ο ρόλος της προσχολικής και 

πρώτης σχολικής εκπαίδευσης 

 
 

 

237 

τους εμπλουτισμό, την νοητική τους ανάπτυξη και βίωσαν συναισθήματα που βοήθησαν την 

ανάπτυξη της ενσυναίσθησης (Οικονομίδης Β., 2009). Είναι απαραίτητο να αναφέρουμε 

ακόμη ότι μέσα από την όλη διαδικασία αναπτύχθηκε η παρατηρητικότητα των παιδιών, η 

αυτενέργεια, η υπευθυνότητα και καλλιεργήθηκε το αισθητικό τους κριτήριο. Τα παιδιά 

συμμετείχαν ενεργά στην οικειοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και στην οικοδόμηση 

της πολιτιστικής τους ταυτότητας. Αξιοποιώντας τη γνώση του χθες, επιχείρησαν να  

συνειδητοποιήσουν και να κατανοήσουν καλύτερα τον εαυτό τους και το σήμερα 

(Καλεσοπούλου Δ., 2011).  

Η παιδαγωγική αξία της δραστηριότητας είναι πολλαπλή. Μέσα από το χώρο του μουσείου, 

ενός χώρου συνάντησης, εμπειρίας, έρευνας και αποκαλύψεων επιτεύχθηκε η αναβάθμιση 

της σχολικής ζωής και γενικότερα η σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία μέσω της 

μουσειακής αγωγής. 

Το ενδιαφέρον των παιδιών δεν μειώθηκε ούτε στιγμή, επιδεικνύοντας τον ίδιο πάντα 

ενθουσιασμό για τις επισκέψεις στο μουσείο αλλά και για κάθε τι που έχει σχέση με «τα 

αρχαία». 

Μέσα από αυτό το πρόγραμμα πιστεύουμε ότι επιτεύχθηκε η αναβάθμιση της μαθησιακής και 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, το άνοιγμα του σχολείου στην ευρύτερη κοινωνία  και κυρίως  το 

άνοιγμα, μέσα από πρωτοπόρες δραστηριότητες, του Αρχαιολογικού Μουσείου Πέλλας  στην 

προσχολική εκπαίδευση. 
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ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

Μαρίνα Μπέση & Σοφία Σαΐτη 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τα άτομα με αναπηρίες συχνά έχουν να αντιμετωπίσουν τον κοινωνικό και σχολικό αποκλεισμό. Η 

προκατάληψη και κυρίως η άγνοια των παιδιών προσχολικής ηλικίας για τα άτομα με αναπηρίες μεταφράζεται 

πολλές φορές σε φόβο, οίκτο, απόρριψη και εχθρότητα.Αυτές τις στάσεις και τις συμπεριφορές προσπαθήσαμε 

να διαφοροποιήσουμε μέσα από ένα πρόγραμμα εξοικείωσης και αποδοχής της αναπηρίας στο νηπιαγωγείο. Η 

ανάγκη για σωστή πληροφόρηση για την αποδοχή των ατόμων με αναπηρία είναι απαραίτητο να ξεκινά από 

μικρές ηλικίες, όπου διαμορφώνονται οι στάσεις και οι αξίες για τη ζωή. Η εκπαίδευση, που διαπνέεται από την 

ισότητα των δικαιωμάτων, συμβάλλει καθοριστικά στην εδραίωση νέων αντιλήψεων για κάθε είδους 

διαφορετικότητα.Η παρέμβαση ακολούθησε τρία στάδια: της αρχικής επεξεργασίας λογοτεχνικών κειμένων με 

δραστηριότητες συζήτησης, έκφρασης και δημιουργίας, την κύρια φάση με την παρουσία του ατόμου με 

αναπηρία και υλοποίηση από κοινού δραστηριοτήτων και τέλος την αξιολόγηση. Μέσω του προγράμματος τα 
παιδιά κατάλαβαν ότι οι διαφορές μεταξύ των ανθρώπων είναι πολυδιάστατες και όχι επιφανειακές ή 

μονοσήμαντες. Μαθητές και εκπαιδευτικοί αναθεώρησαν κάποιες αντίθετες (αρνητικές) αντιλήψεις που μπορεί 

να είχαν και κατασκεύασαν εκ νέου αντιλήψεις θετικές προς τη διαφορετικότητα.   

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Άτομα με αναπηρίες, διαφορετικότητα, προγράμματα, νηπιαγωγείο. 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Είναι γνωστό ότι τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζονται συχνά αρνητικά στην κοινωνία 

μας. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας κοιτούν με περιέργεια και ταυτόχρονα με φόβο όποιον 

συμπεριφέρεται διαφορετικά από αυτά, όπως όταν βλέπουν κάποιον να κινείται με αναπηρικό 

καροτσάκι (Σέλινγκ, 1999). Η διαφορετικότητα που στιγματίζει αποδίδεται συνήθως σε 

νοητικά, σωματικά και συμπεριφοριστικά χαρακτηριστικά (Χαλάτσης, 2005).  

Όλοι οι άνθρωποι στην καθημερινότητα μας αναζητούμε και προσπαθούμε να 

προσδιορίσουμε την ομοιότητα και διαφορετικότητα που έχουμε με τους άλλους. 

(Κωνσταντινοπούλου, 1999). Οργανώνουμε τη σκέψη μας βάση ορισμένων κατηγοριών και 

χρησιμοποιώντας την ταξινόμηση βρίσκουμε εύκολα σε τι διαφέρουμε, σε σχέση με μια 

συγκεκριμένη κατηγορία ή ομάδα (Plοus, 2003). Έτσι, έχουμε την τάση να αποδεχόμαστε 

ευκολότερα τους ανθρώπους με τους οποίους μοιάζουμε και να απορρίπτουμε εξίσου εύκολα 

αυτούς που είναι διαφορετικοί από εμάς.  

Η στάση των μικρών παιδιών αντανακλά το περιβάλλον τους. Επηρεάζεται από στερεότυπα, 

αντιλήψεις και φόβους που έχει ο περισσότερος κόσμος γύρω από τα άτομα με αναπηρία. Γι΄ 

αυτό προτιμούν να συναναστρέφονται και να αλληλεπιδρούν με άτομα τυπικής ανάπτυξης 

(Mpofu, 2003).  

Πλήθος ερευνών δείχνουν ότι ακόμη και πολύ μικρά παιδιά, όταν έρχονται αντιμέτωπα με μη 

εξοικειωμένες εικόνες και καταστάσεις, επηρεάζονται και καθοδηγούνται από τα 

συναισθήματα των σημαντικών άλλων (γονιών, δασκάλων κλπ.). Τους μιμούνται  βλέποντάς 

τους ως πρότυπα και ρυθμίζουν τη συμπεριφορά τους σύμφωνα με τις δικές τους 
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συναισθηματικές αντιδράσεις. Οι αρνητικές συμπεριφορές των γονέων, των δασκάλων και 

των φίλων μπορούν να έχουν αρνητική επίδραση στην στάση του αναπτυσσόμενου παιδιού 

(Seccombe, 2007). Αντίθετα οι θετικές στάσεις οδηγούν σε επιθυμητές συμπεριφορές. 

Η σχετική βιβλιογραφία δείχνει ότι οι στάσεις απέναντι στα άτομα με αναπηρία 

προσδιορίζονται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα των πληροφοριών που ο κόσμος έχει για 

τους διάφορους τύπους αναπηριών/ανεπαρκειών που υπάρχουν. Οι στάσεις της κοινωνίας και 

οι αντιλήψεις για τα άτομα με ειδικές ανάγκες επηρεάζονται από τη γλώσσα και τις 

πληροφορίες που παρέχονται από τα μέσα ενημέρωσης για την αξία των ατόμων με ειδικές 

ανάγκες και τη θέση τους στην κοινότητα (Seccombe, 2007).  

 

ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Η άγνοια και η παραπληροφόρηση που έχουν τα παιδιά, μπορεί να οδηγήσει σε εχθρότητα 

και οίκτο, ή σε ανοχή και ελάχιστη αποδοχή στο μέλλον (Κυπριωτάκης, 2000). Η ανάγκη 

άμεσης παρέμβασης στο εκπαιδευτικό σύστημα για την αποδοχή των ατόμων με αναπηρία ή 

των ατόμων με εμπόδια στη ζωή και στη μάθηση ως ισότιμων μελών πρέπει να καθιερωθεί 

στο σχολείο. Η σωστή και έγκυρη ενημέρωση,  πρέπει να ξεκινά βέβαια από την οικογένεια 

του παιδιού, αλλά να συνεχίζεται και να κατέχει σημαντική θέση στο εκπαιδευτικό σύστημα 

(Γεωργιάδη, 2002).  

Το σχολείο οφείλει να στοχεύει στον περιορισμό και τη μείωση των εμποδίων που επιβάλλει 

η κοινωνία όσον αφορά τις προκαταλήψεις απέναντι στα ανάπηρα άτομα. Οι εκπαιδευτικοί 

πρέπει να συνειδητοποιήσουν την ευθύνη που έχουν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον το 

οποίο θα ενισχύει την αποδοχή και το σεβασμό των άλλων. Να διευκολύνουν, να 

συμβουλεύουν και να ενθαρρύνουν τους μαθητές ώστε να επιτυγχάνεται η κατάκτηση της 

γνώσης και η καλλιέργεια των στάσεων και των δεξιοτήτων που απαιτεί η σημερινή  

κοινωνία της Πληροφορίας και της Γνώσης (Αλαχιώτης, 2010). Επιδιώκουν την ανάπτυξη 

της κοινωνικότητας, την ψυχική και συναισθηματική ωρίμανση και τη διαμόρφωση της 

προσωπικότητας, αξίες που προωθούν την κοινωνική ένταξη των μαθητών με αναπηρίες. 

Βοηθούν τα παιδιά να κατανοήσουν με ποιον τρόπο οι άνθρωποι μπορούν να διαφέρουν και 

να μοιάζουν, χωρίς να αξιολογούν τη διαφορετικότητα ως «κακή». 

Η κατανόηση της οπτικής ενός άλλου ατόμου δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Ιδιαίτερα 

τα μικρά παιδιά δεν αντιλαμβάνονται ότι οι άλλοι άνθρωποι έχουν διαφορετικά 

συναισθήματα και εμπειρίες από τις δικές τους. Η ικανότητα αυτή αναπτύσσεται όσο 

ωριμάζουν βιολογικά, γνωστικά και κοινωνικά μέσω της διαπαιδαγώγησης και της 

εσωτερίκευσης δίκαιων συμπεριφορών (Gibbs, 2003). 

Ωστόσο είναι απαραίτητο τα παιδιά να έχουν εμπειρίες και να ενθαρρύνονται να αναπτύξουν 

ικανότητες και δεξιότητες για κοινωνική επίγνωση, όπως: 

 Επίγνωση αυτού που εκφράζουν οι άλλοι, ακόμα και όταν δεν μιλούν 

 Επίγνωση της οπτικής του άλλου 

 Να σκεφτόμαστε, πριν μιλήσουμε ή δράσουμε 

 Να εκφράζουμε την κατανόησή μας για την οπτική του άλλου (Ρηγοπούλου, 2012). 

Το σχολείο συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη στάσεων αποδοχής των ατόμων με εμπόδια 

στη ζωή και τη μάθηση. Οι εκπαιδευτικοί έρχονται μπροστά σε καινούριους δύσκολους και 

απαιτητικούς ρόλους, οι οποίοι απαιτούν αλλαγή παγιωμένων στάσεων και την απόκτηση 
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νέων γνώσεων και δεξιοτήτων. Πρώτιστα με τις αξίες και τις πεποιθήσεις τους επηρεάζουν 

τις στάσεις των μαθητών τους απέναντι στα άτομα με ειδικές ανάγκες (Seccombe, 2007). 

Μέσα από τη σωστή προετοιμασία των παιδιών του γενικού σχολείου μπορούν να 

δημιουργηθεί ένα κλίμα αποδοχής, συνεργασίας και συνύπαρξης, στο πλαίσιο της ιδέας για 

τη δημιουργία ενός κοινού σχολείου για όλα τα παιδιά. 

Η αναγκαιότητα θεσμοθέτησης του «Σχολείου για όλους» έχει επισημανθεί από το σύνολο 

των εμπλεκομένων και έχει επικρατήσει στις μέρες μας, ένα σχολείο όπου κάθε παιδί έχει 

δικαίωμα να φοιτά και να μορφώνεται στο σχολείο της γειτονιάς του, όπου εφαρμόζονται 

διαφοροποιημένες διδακτικές και παιδαγωγικές μέθοδοι και όπου ενισχύεται η ισότητα και η 

αποδοχή όλων των μαθητών (Σούλης, 2008). 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Οι εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που παρέχουν ευκαιρίες στους μαθητές να αλληλεπιδράσουν 

με άτομα με αναπηρία, τους βοηθά αποτελεσματικά να αναπτύξουν θετικές στάσεις απέναντι 

στα άτομα με ειδικές ανάγκες (Seccombe, 2007. Eichinger κ.α., 1992). Η έκθεση σε 

«διαφορετικά» άτομα προϋποθέτει κατ΄ αρχήν κατάλληλη προετοιμασία για την υποδοχή του 

ατόμου με αναπηρία στην τάξη. Επίσης θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα του 

αυθορμητισμού και αλληλεπίδρασης ανάμεσα στις δύο πλευρές. Οι δραστηριότητες να δίνουν 

έμφαση στη συνολική προσωπικότητα του ατόμου, στις δυνατότητες και στις ικανότητές του 

και όχι στο στοιχείο που το καθιστά διαφορετικό. Τέλος είναι αναγκαία η επεξεργασία των 

συναισθημάτων και των σκέψεων που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης. 

Επειδή ως εκπαιδευτικοί γνωρίζουμε ότι όλα όσα μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από την 

ευχαρίστηση δεν τα ξεχνούν ποτέ, επιδιώκουμε να απακτήσουν γνώσεις και κατάλληλες 

στάσεις απέναντι στους ανθρώπους με αναπηρία μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες. Με 

την εξοικείωση από μικρή ηλικία με την αναπηρία τα παιδιά αποκτούν συμπεριφορές που 

βασίζονται στην  κατανόηση και το σεβασμό, μακριά από φόβο και προκαταλήψεις. 

Οι εκπαιδευτικοί, για να βοηθήσουν τα παιδιά να αποδεχτούν τα άτομα που είναι διαφορετικά 

από τα ίδια: 

 Υιοθετούν ως ενήλικοι μια υποδειγματική στάση σεβασμού δείχνοντας ότι τα σωματικά 

χαρακτηριστικά που διαφέρουν από τα δικά τους έχουν σημαντική αξία και πρέπει να 

αντιμετωπίζονται με σεβασμό. 

 Εκθέτουν τα παιδιά στη διαφορετικότητα των άλλων.  Έτσι μαθαίνουν να εκτιμούν και 

τη δική τους διαφορετικότητα 

 Βοηθούν τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν ότι οι διαφορές μεταξύ των ανθρώπων είναι 

πολυδιάστατες και όχι επιφανειακές ή μονοσήμαντες., διευρύνοντας έτσι τον ορίζοντα 

της σκέψης τους. 

 Βοηθούν τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν ότι όλοι ανήκουμε  σε πολλές ομάδες, καμία 

από τις οποίες δεν μπορεί να ορίσει το σύνολο της προσωπικότητάς μας. 

 Μαθαίνουν στα παιδιά να είναι πιο πρόθυμα και ανοιχτά στο να μάθουν περισσότερα για 

τον πολιτισμό και την ιστορία των ανθρώπων που διαφέρουν από αυτά. 

 Μαθαίνουν στα παιδιά να εκμεταλλεύονται κάθε ευκαιρία συνεργασίας και επαφής με 

άτομα διαφορετικής σωματικής διάπλασης και ικανότητας 

 Φέρνουν τα παιδιά σε επαφή με κείμενα παιδικής λογοτεχνίας που εστιάζουν στη 

διαφορετικότητα και στην αναπηρία (Ρηγοπούλου, 2012). 
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Τα έργα της παιδικής λογοτεχνίας με τα θετικά πρότυπα των ηρώων, μιλούν άμεσα στο παιδί, 

χωρίς να δίνουν την εντύπωση της σκόπιμης καθοδήγησης και με τον τρόπο αυτό μπορούν να 

το επηρεάσουν θετικά. Υπάρχουν, ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο των παιδιών, πολλά 

βιβλία παιδικής λογοτεχνίας με θέμα την αναπηρία και γενικά τη διαφορετικότητα, τα οποία 

προσφέρονται για επεξεργασία στο νηπιαγωγείο. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

Γνωρίζοντας λοιπόν ότι οι εμπειρίες και οι επαφές με άτομα με ειδικές ανάγκες συμβάλλουν 

σημαντικά στην ανάπτυξη θετικών στάσεων απέναντι στην αναπηρία, υλοποιήσαμε στα 

νηπιαγωγεία του νομού Θεσπρωτίας ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και εξοικείωσης των 

μικρών μαθητών με την εικόνα της αναπηρίας. Καθοριστική ήταν η συμβολή ενός ατόμου με 

κινητικά προβλήματα.  

Πριν την επίσκεψη του ατόμου αυτού στο νηπιαγωγείο, υλοποιούνταν πρόγραμμα 

ευαισθητοποίησης των νηπίων με την επίβλεψη της Σχολικής Συμβούλου. Να σημειώσουμε 

ότι η συμμετοχή των νηπιαγωγείων στο πρόγραμμα ήταν προαιρετική.  Το καινοτόμο αυτό 

πρόγραμμα θα προσπαθήσω να παρουσιάσω στη συνέχεια. 

Η προσέγγιση στηρίχθηκε κυρίως στην  επεξεργασία  παραμυθιών  με  θέμα  τη  

διαφορετικότητα και πλαισιώθηκε από δραστηριότητες έκφρασης και  δημιουργίας.  

Παράλληλα διαμορφώθηκε κατάλληλη γωνιά στα νηπιαγωγεία με πολλές εικόνες, από τις 

οποίες τα παιδιά αντλούσαν πληροφορίες και έπαιρναν αφορμή για εποικοδομητικές 

συζητήσεις. 

Υλοποιήθηκαν δραστηριότητες,  με στόχο να διαμορφωθούν  οι  αντιλήψεις  των  παιδιών για 

την αναπηρία. Αρχικά μίλησαν για το σώμα και τις διαφορές που υπάρχουν από άτομο σε 

άτομο. Μίλησαν επίσης για τις 5 αισθήσεις και τα προβλήματα που προκύπτουν από την 

έλλειψη μία από αυτές. 

Έγιναν δραστηριότητες για την τύφλωση, όπως μετακινήσεις με κλειστά μάτια ή με τη 

βοήθεια ενός συμμαθητή, ασκήσεις όσφρησης και αφής, ζωγραφική  με κλειστά μάτια, επαφή 

με τη γραφή Braille και διάφορα παιχνίδια (τυφλόμυγα κ.ά). 

Υλοποιήθηκαν δραστηριότητες για κώφωση προσπαθώντας να αντιληφθούν  τον κόσμο 

χωρίς ακοή, μαθαίνοντας τη νοηματική γλώσσα (είπαν «καλημέρα», το όνομά τους,  «σ΄ 

αγαπώ πολύ»). 

Τέλος, έγιναν δραστηριότητες ενσυναίσθησης παίζοντας  καθιστά μπάσκετ, ή ζωγραφίζοντας 

χωρίς χέρια και εμπλουτίστηκαν με πολλές εικαστικές δραστηριότητες για την 

διαφορετικότητα. 

Γνώρισαν τη Βασιλική (άτομο ΑμΕΑ) μέσα από φωτογραφίες της, πριν επισκεφτεί το 

σχολείο τους. Εξέφρασαν τις απορίες τους και τα συναισθήματά τους. 

Τα παιδιά έγραψαν τα δικά τους ποιήματα, όπως το παρακάτω: 

«Όλοι μαζί μια αγκαλιά» 

Όλοι μαζί παιδιά ας κάνουμε μια αγκαλιά 

Κι αν δεν μπορείς να περπατήσεις 

Κι αν δεν μπορείς να χαιρετήσεις 
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Να με δεις, να μου μιλήσεις, 

Για όλα αυτά υπάρχουν λύσεις. 

Είμαι εδώ να σε βοηθώ 

Είμαι εδώ να σε αγαπώ 

Φίλος σου για πάντα εδώ. 

Πολλές συζητήσεις έγιναν για να διαπιστώσουν τα παιδιά ότι τα άτομα με αναπηρίες 

μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες. Ακολούθησαν οι απόψεις τους 

διατυπωμένες στο χαρτί και αποτυπωμένες στις ζωγραφιές τους: «Μπορώ να κάνω πολλά 

πράγματα με τους φίλους μου!», «Μπορώ να χορέψω μαζί σου», «Μπορώ να παίξω μαζί σου 

(μπάσκετ, κουκλοθέατρο)», «Μπορώ να κολυμπήσω μαζί σου», «Μπορώ να πάω βόλτα μαζί 

σου» κ.λ.π. 

Ακόμη οι μικροί μαθητές συμπλήρωσαν φύλλα εργασίας, όπου χαρακτηριστικά ανέφεραν : 

«Νιώθω θαυμασμό. Μου αρέσει που δεν το βάζουν κάτω!», «Νιώθω περήφανη, γιατί είναι 

δυνατοί!». Επίσης ευχήθηκαν «Ευτυχία!» ή «Να αποκτήσουν αυτό που θέλουν». 

Ακολουθούσε η επίσκεψη της Βασιλικής. Αρχικά γίνονταν ανάγνωση του παραμυθιού του 

Νικόλα Ανδρικόπουλου για την κινητική αναπηρία με τίτλο «Δυο παπούτσια με καρότσι» και 

ακολουθούσε η ανάλυσή του μέσα από την επίδειξη των φωτογραφιών και τις ερωτήσεις των 

παιδιών. 

Μεγάλη ήταν η περιέργεια των μαθητών για τη καθημερινότητα της Βασιλικής και για το 

αμαξίδιό της. Οι απορίες τους ικανοποιούνταν άμεσα, αφού η επισκέπτης τους ήταν πολύ 

πρόθυμη να απαντήσει σε όλες τους τις ερωτήσεις. 

Στη συνέχεια η Βασιλική μιλούσε στα παιδιά για την ενασχόλησή της με τη ζωγραφική. Τους 

παρουσίαζε έργα της,  κάτι που κέντριζε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον τους. 

Σε όλα τα νηπιαγωγεία τα παιδιά αποτύπωναν τις σκέψεις τους σε σχέδια και κατασκευές, 

έφτιαχναν όμορφα βιβλιαράκια και τα πρόσφεραν σαν δώρο στην Βασιλική. Έφτιαξαν 

μάλιστα και τις δικές τους ιστορίες για την αναπηρία, τις εικονογράφησαν και τις έφτιαξαν 

όμορφα βιβλιαράκια. 

Σε άλλα νηπιαγωγεία τα παιδιά παίξανε με τη Βασιλική διάφορα παιχνίδια, όπως ένα παιχνίδι 

μαθηματικών με σκοινί και μανταλάκια, ή ένα παιχνίδι γνωριμίας στην αυλή. 

Στο τέλος της επίσκεψης οι μικροί μαθητές πρόσφεραν στη Βασιλική δώρα και γλυκίσματα.  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το πρόγραμμα έδωσε έμφαση στο δικαίωμα όλων των ανθρώπων να ανήκουν στην κοινότητα 

και να γίνονται αποδεκτά σαν ισότιμα μέλη. Τονίστηκαν ιδιαίτερα οι πραγματικές ανάγκες 

και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην καθημερινή τους ζωή. Γι΄ 

αυτό επικεντρωθήκαμε στις ικανότητες του ατόμου με αναπηρία (Βασιλική) και στους 

παράγοντες που επιβαρύνουν την ποιότητα της ζωής του. 

Η ίδια η Βασιλική μας διηγήθηκε τις εκδηλώσεις λύπης και υποτίμησης, αλλά και την 

ταπείνωση που βιώνει καθημερινά από τους συνανθρώπους μας. Κύριος στόχος λοιπόν ήταν 

να πάψουν να την κοιτάζουν αξιοπερίεργα και με φόβο τα μικρά παιδιά. 

Νιώθουμε ιδιαίτερα χαρούμενοι που διαπιστώσαμε ότι σε όλα τα νηπιαγωγεία, τα παιδιά 

υποδέχτηκαν την Βασιλική χωρίς ίχνος φόβου και οίκτου. Οι δράσεις που είχαν υλοποιηθεί 

το προηγούμενο διάστημα συνέβαλαν καθοριστικά, ώστε να την δεχτούν με χαρά στην τάξη 
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τους και να μοιραστούν μαζί της ιστορίες και σκέψεις. Από την πρώτη στιγμή συνομίλησαν 

και έπαιξαν μαζί της σαν να την γνώριζαν από καιρό.  

Τα παιδιά κατανόησαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Βασιλική και λόγω της 

αναπηρίας της, αλλά κυρίως λόγω της αδιαφορίας των ανθρώπων που δεν φροντίζουν να  

αφαιρεθούν από τους δρόμους και τα πεζοδρόμια τα διάφορα εμπόδια και δεν της επιτρέπουν 

την ελεύθερη μετακίνηση. Προβληματίστηκαν για τις δικές τους ενέργειες και πήραν 

αποφάσεις για να την βοηθήσουν: να μην αφήνουν τους γονείς τους να παρκάρουν στις 

διαβάσεις αναπήρων, να απευθυνθούν στο Δήμαρχο για να φτιαχτούν ράμπες σε όλα τα 

δημόσια κτήρια κ.λ.π.  

Επομένως, η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης οφείλεται από την μία πλευρά στη δομή 

του παρεμβατικού προγράμματος, δηλαδή την αρχική επεξεργασία του θέματος στην τάξη 

(πριν την παρέμβαση), την κύρια φάση της παρέμβασης και τη φάση επεξεργασίας που 

ακολούθησε την παρέμβαση. Από την άλλη, ήταν καταλυτική η διά ζώσης παρουσία του 

ατόμου με αναπηρία στο νηπιαγωγείο, όπου τα νήπια γνώρισαν τις ικανότητες και τις 

ανάγκες του, επικοινώνησαν, μοιράστηκαν συναισθήματα και βίωσαν την πραγματική 

διάσταση της κατάστασης των ανθρώπων με κινητική αναπηρία. 

Μέσα από τις πολλές δραστηριότητες ενσυναίσθησης που υλοποίησαν οι εκπαιδευτικοί στις 

τάξεις τους, οι μαθητές κατανόησαν σε μέγιστο βαθμό το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία 

για ισότιμη συμμετοχή στη ζωή. Επιτεύχθηκε ο στόχος της εξοικείωσης, της 

ευαισθητοποίησης και της αποδοχής των ατόμων με αναπηρία, χωρίς προκαταλήψεις και 

στερεότυπα. 

 

ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 

Η διδακτική προσέγγιση που εφαρμόσαμε και περιγράψαμε εδώ είναι μόνο μια πρόταση για 

ανάπτυξη θετικών στάσεων προς τη διαφορετικότητα. Υπάρχουν  σίγουρα άπειρα πράγματα 

που μπορούν να κάνουν οι εκπαιδευτικοί, αν βέβαια έχουν και οι ίδιοι τις κατάλληλες 

στάσεις, καθώς και το απαιτούμενο θεωρητικό υπόβαθρο. Το βέβαιο είναι ότι  τα  παιδιά 

είναι σε θέση να δημιουργήσουν  θετικές  στάσεις προς τη διαφορετικότητα, αν πρώτα 

καθοδηγηθούν σωστά για να απορρίψουν τις παραδοσιακές αντιλήψεις που σχετίζονται με το 

διαχωρισμό και τη φιλανθρωπία. Η δημιουργία της αντίληψης ότι όλοι είμαστε διαφορετικοί 

αλλά ίσοι χρειάζεται να διδαχθεί με τρόπο μεθοδικό, ώστε τα παιδιά να αναθεωρήσουν 

κάποιες  αντίθετες  αντιλήψεις  που  μπορεί  να  έχουν  και  να  κατασκευάσουν  εκ  νέου 

αντιλήψεις θετικές προς τη διαφορετικότητα. 

 Όλοι οι άνθρωποι έχουμε πλασθεί ισότιμοι, ελεύθεροι αλλά και διαφορετικοί. Καθένας μας 

χαρακτηρίζεται από τη μοναδικότητα του μέσα στην κοινωνία και, ανεξάρτητα από τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, έχει τη δυνατότητα να συνεισφέρει στο κοινό καλό. Αρκεί να 

υπερβεί τον ατομισμό του και να αποδεχτεί την κοινωνική αλληλεγγύη ως κυρίαρχη αξία της 

ζωής και της κοινωνίας.   
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ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 
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Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 

Γεωργία Κοσμά &  Νέλλη Ζαφειριάδου 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το παρόν διδακτικό σενάριο προσεγγίζει τη διαφοροποιημένη διδασκαλία ως καινοτόμο διδακτική πρακτική, η 

οποία εφαρμόστηκε κατά τα σχολικά έτη 2013-2014 και 2014-2015 στα πλαίσια της εκμάθησης της αγγλικής 

γλώσσας με τους μαθητές της Ε τάξης του 1ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης. Στο 

σενάριο περιγράφονται τα δομικά στοιχεία και το μαθησιακό προφίλ της ομάδας στόχου, ο σκοπός που τέθηκε, 

η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης της 

διδακτικής πρακτικής.   Ακολουθώντας τις αρχές  της διαφοροποιημένης διδασκαλίας ως προς το περιεχόμενο, 

τη διαδικασία και το τελικό αποτέλεσμα,  αποδεικνύεται ότι η συγκεκριμένη διδακτική πρακτική μπορεί να 

προσφέρει συνθήκες για ουσιαστική ενίσχυση της ατομικής πορείας κάθε μαθητή για την εποικοδόμηση της 

γνώσης στην αγγλική γλώσσα, την ανάπτυξη ποικίλων δεξιοτήτων συντελώντας στην πολυαισθητηριακή 

ανάπτυξη της γλωσσικής ευχέρειας σε ένα μη ανταγωνιστικό, μαθητοκεντρικό γλωσσικό περιβάλλον μάθησης. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

 Διαφοροποιημένη διδασκαλία, πολυαισθητηριακή, μαθητοκεντρικό 

 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

Στη διεθνή βιβλιογραφία η διδασκαλία ορίζεται ως η διευκόλυνση της μάθησης. Προκειμένου 

αυτή να είναι αποτελεσματική, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ανακαλύψουν τι είναι αυτό που 

γνωρίζουν και μπορούν να κάνουν τα παιδιά και στη συνέχεια να αρχίσουν να οικοδομούνε 

πάνω σε αυτό παρέχοντας υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. (Shorrocks,  in 

Brumfit, et al,  1991) Προς αυτήν την κατεύθυνση συνδράμει τα μέγιστα η αρχή της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας, η οποία  δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να 

διαφοροποιήσουν τη διδασκαλία τους ως προς το περιεχόμενο, τη διαδικασία, το στόχο αφού 

πρώτα  διερευνήσουν κάποια από τα χαρακτηριστικά των μαθητών όπως ετοιμότητα, 

ενδιαφέροντα, μαθησιακό προφίλ. (Tomlinson, 2010) Σε αυτό το πλαίσιο εφαρμόστηκε και 

το διδακτικό σενάριο το οποίο ακολουθεί. Υλοποιήθηκε σε δύο τμήματα της Ε Τάξης με 

επίπεδο γλωσσομάθειας Α1 και είχε συνολική διάρκεια τριών διδακτικών ωρών σε κάθε 

τμήμα. Οι ομάδες-στόχος αποτελούνταν η πρώτη από 20 μαθητές ηλικίας 10 ετών, 12 

κορίτσια και 8 αγόρια και η δεύτερη από μαθητές ηλικίας 10 ετών, 14 αγόρια και 6 κορίτσια.  

Τα εν λόγω τμήματα αποτελούσαν χαρακτηριστικό παράδειγμα ανομοιογενών τμημάτων 

(mixed ability classes) καθώς σε αυτά ενυπήρχαν μαθητές με διαφορετικό μαθησιακό προφίλ, 

διαφορετικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας,  και μερικοί αλλόγλωσσοι (3 στο δεύτερο 

τμήμα-ένα κορίτσι και δύο αγόρια). Το περιεχόμενο της μάθησης δεν διαφοροποιήθηκε από 

ομάδα σε ομάδα. Ο στόχος παρέμεινε κοινός, απλά έγινε προσπάθεια από την εκπαιδευτικό 

να τον προσεγγίσουν οι μαθητές με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με το υλικό που τους παρείχε 

στις ομάδες εργασίας. Έγινε δηλαδή διαφοροποίηση ως προς την διαδικασία προκειμένου να 

δοθεί στους μαθητές αυτονομία στον τρόπο εργασίας. Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο 
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προτείνει την περιπετειώδη εξερεύνηση των δυνατών διδακτικών εκδοχών ως ένα εργαλείο, 

το οποίο επιτρέπει να ισχυροποιηθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες κάθε μαθητή και δίνει τη 

δυνατότητα στον καθένα να συνειδητοποιήσει την ιδιαιτερότητα της δικής του προσέγγισης 

και των δικών του στρατηγικών μάθησης. (Meirieu P., La Pedagogie entre le dire et le faire, 

ESF Paris, 1999. Στο Σφυρόερα, 2004) Θέτει ως σκοπό του την ενεργοποίηση του 

ενδιαφέροντος και την εμπλοκή των μαθητών στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας 

αξιοποιώντας χαρακτηριστικά και δεξιότητες, τα οποία ήδη διαθέτουν  και τα οποία είναι το 

αποτέλεσμα πολυσύνθετων αλληλεπιδράσεων μεταξύ έμφυτων ικανοτήτων και 

περιβαλλοντικών ερεθισμάτων και εμπειριών. (Shorrocks,  in Brumfit, et al, 1991) Η 

φιλοσοφία του βασίζεται στη διαπίστωση ότι όταν το διδακτικό υλικό συσχετίζεται άμεσα με 

την πραγματική ζωή, η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας εξελίσσεται σε μια ευχάριστη, 

αυτόματη και σχετικά εύκολη διαδικασία και η νέα γνώση αποθηκεύεται στην μνήμη για 

μεγάλο χρονικό διάστημα. (Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών. Τόμος Β, 

2011). Όπως αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία, η γνώση που προκύπτει από την 

προβληματοποίηση της μάθησης αναπτύσσει τη δημιουργική, κριτική και διαλεκτική στάση 

απέναντι στα φαινόμενα. Τα παιδιά αντιμετωπίζουν τις ανθρώπινες καταστάσεις ως 

προβλήματα που αναζητούν λύση, τα οποία συγχρόνως αποτελούν ιδιαίτερα δυναμικά 

γλωσσικά περιβάλλοντα. (Παπαδόπουλος, 2010) 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ 

Το διδακτικό σενάριο θέτει ως στόχους: 1. να χρησιμοποιούν οι μαθητές 

γραμματικοσυντακτικές  δομές, οι οποίες προβλέπονται για το παραπάνω επίπεδο όπως be + 

going to + infinitive  και will + infinitive, simple present tense ανάλογα με τις δυνατότητές 

τους σύμφωνα με τους δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας, όπως αυτοί ορίζονται στον οδηγό 

για το ΕΠΣ-ΞΓ του ΥΠΕΕΘ, με απώτερο στόχο την παραγωγή προφορικού και γραπτού 

λόγου και να χρησιμοποιούν λεξιλόγιο, το οποίο σχετίζεται με τη διαχείριση των 

απορριμμάτων και το περιβάλλον όπως reduce, reuse, recycle, landfills, rubbish, trash, 

environment κλπ. 2. να καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν οι μαθητές ψυχοκινητικές 

δεξιότητες  και ικανότητες συνεργασίας και διαπραγμάτευσης, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα 

μια θετική στάση και συμπεριφορά φιλική προς το περιβάλλον, να παράγουν προφορικό και 

γραπτό λόγο μέσα από την ανάπτυξη της βιωματικής και συνεργατικής μάθησης, ενισχύοντας 

παράλληλα τη δημιουργική και κριτική τους σκέψη και να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και 

στρατηγικές που έχουν αναπτύξει για να επικοινωνήσουν με άλλους σεβόμενοι τη 

διαφορετικότητά τους. 3.  να μπορούν οι μαθητές να λειτουργήσουν αποτελεσματικά σε 

διαφορετικές καταστάσεις και περιστάσεις επικοινωνίας με role playing (interacting with 

peers) και να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τη γλώσσα στόχο (σε προσομοίωση) όπως 

ομιλείται σε συνήθεις περιστάσεις διαπροσωπικής επικοινωνίας, μεταφέροντας κατ’ αυτόν 

τον τρόπο αυτό που έμαθαν στη δική τους πραγματικότητα. (Οι Ξένες Γλώσσες στο Σχολείο, 

2011). 

 Οι μαθητές χωρίστηκαν σε πέντε ομάδες μεικτής επίδοσης των τεσσάρων ατόμων. Ο 

χωρισμός των ομάδων πραγματοποιήθηκε από την εκπαιδευτικό και έγινε ευχάριστα 

αποδεκτός από τους μαθητές, οι οποίοι ήταν ήδη εξοικειωμένοι με την εργασία σε 

εναλλασσόμενες ομάδες. Την πρώτη διδακτική ώρα οι μαθητές της ομάδας Α επισκέπτονται 

τον ιστότοπο http://www.recyclezone.org.uk/fz_waster.aspx.html και απαντούν ένα 

ερωτηματολόγιο, το οποίο τους βοηθάει να καταλάβουν κατά πόσο φιλικές προς το 

περιβάλλον είναι οι καθημερινές τους συνήθειες στο σχολείο. Οι μαθητές της ομάδας Β 

δημιουργούν μια αφίσα προτείνοντας εύκολους τρόπους προκειμένου όλοι να ανακυκλώσουν 

μειώνοντας και ταυτόχρονα επαναχρησιμοποιώντας ανακυκλώσιμα υλικά. Χρησιμοποιούν τις 

http://www.recyclezone.org.uk/fz_waster.aspx.html
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γραμματικοσυντακτικές δομές που έχουν διδαχθεί με βάση τα ρήματα should, must. Οι 

μαθητές της ομάδας Γ συμπληρώνουν ένα φύλλο εργασίας όπου πρέπει να τοποθετήσουν 

διάφορα απορρίμματα στους κατάλληλους κάδους. (Put the rubbish in the correct recycling 

bin: magazine, empty can, empty glass jar, plastic bag, notebook, plastic cup, empty tin of 

tomato juice, CD, empty glass bottle, battery, biscuits) 

 

Εικόνα 1. Φύλλο εργασίας 

 

Οι μαθητές της ομάδας Δ παρακολουθούν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή  της τάξης το βίντεο 

“Δεν είναι παραμύθι 1 και 2”. http://www.youtube.com/watch?v=yS54FMM-80o, 

http://www.youtube.com/watch?v=Eb-oHi-7A4Y και απαντούν σε ερωτήσεις κατανόησης 

True or False: Mr.  Athiaforoglou knows what to do with the broken coffee maker. He puts it 

in the rubbish bin because he does not know about recycling. Mr. Athiaforoglou does not care 

about recycling. Mr. Athiaforoglou’s neighbour helps him learn about recycling electrical 

appliances. Broken down fridges cannot be recycled. You can put energy saving lamps in the 

glass recycling bins. Οι μαθητές της ομάδας Ε επισκέπτονται τον ιστότοπο 

http://www.recyclezone.org.uk/fz_challenge.aspx.html και παίζουν ένα διαδραστικό παιχνίδι 

στο οποίο καλούνται να διαχειριστούν διάφορα απορρίμματα.  Την δεύτερη διδακτική ώρα με 

αφορμή το project στο σχολικό εγχειρίδιο Αγγλικά Ε Δημοτικού (σελ. 70, Write tο the Mayor 

of your town/city), οι μαθητές σε role playing συμμετέχουν στη συνεδρίαση ενός εικονικού 

δημοτικού συμβουλίου, στην οποία πολίτες δυσαρεστημένοι με την έλλειψη  κάδων 

ανακύκλωσης στην πόλη, ζητούν από το δήμαρχο να αντιμετωπίσει το θέμα της 

ανακύκλωσης πιο σοβαρά. Οι διάλογοι ετοιμάστηκαν από τους ίδιους τους μαθητές κατά τη 

διάρκεια της δεύτερης διδακτικής ώρας με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού. Σε αυτήν τη 

δραστηριότητα οι μαθητές δεν εργάστηκαν σε ομάδες. Το σενάριο ετοιμάστηκε συλλογικά.  

Το παράδειγμα της συνεδρίασης ενός εικονικού δημοτικού συμβουλίου δημιουργεί την 

απαραίτητη επικοινωνιακή περίσταση, στην οποία καλούνται οι μαθητές να αυτενεργήσουν 

με προσομοίωση και δραματοποίηση. Η ελευθερία έκφρασης και λόγου και η υποστήριξη της 

γλώσσας του σώματος επιτρέπουν τη συμμετοχή των μαθητών με αυξημένο το κιναισθητικό, 

στιλ μάθησης. (Οι Ξένες Γλώσσες στο Σχολείο, 2011) Στο τέλος της συνεδρίασης 

τραγουδούν όλοι μαζί το ‘The 3 Rs’ by Jackson. 

http://www.youtube.com/watch?v=wtoeZ9Nkeqk Η εκπαιδευτικός καθ’ όλη τη διάρκεια 

παρατηρεί και κρατά σημειώσεις στο ημερολόγιο. Την τρίτη διδακτική ώρα γίνεται η 

αξιολόγηση του διδακτικού σεναρίου. Οι μαθητές συμπληρώνουν ένα σύντομο ανώνυμο 

ερωτηματολόγιο σχετικό με τις δεξιότητες συνεργασιμότητας –άκουσα τη γνώμη των άλλων, 

συνόψισα τα λεγόμενα τους, είπα τη γνώμη μου, ζήτησα/έδωσα πληροφορίες, 

συμφώνησα/διαφώνησα. (Οι Ξένες Γλώσσες στο Σχολείο, 2011) Τέλος, γίνεται ελεύθερη 

συζήτηση με την ολομέλεια της τάξης, στην οποία οι μαθητές καταθέτουν σχόλια για την 

εμπειρία τους. Αν και πρόκειται για χρονοβόρα διαδικασία, η αξιολόγηση αυτών που έγιναν 

http://www.youtube.com/watch?v=yS54FMM-80o
http://www.youtube.com/watch?v=Eb-oHi-7A4Y
http://www.recyclezone.org.uk/fz_challenge.aspx.html
http://www.youtube.com/watch?v=wtoeZ9Nkeqk
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αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο κατά την οποία συντελείται η πραγματική μάθηση, 

καθώς δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να σκεφτούν πάνω στη δράση τους. (Woolland, 2010)  

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου διαπιστώνουμε ότι: 1) Οι 

μαθητές παύουν να είναι παθητικοί δέκτες της νέας γνώσης. Αντιθέτως, εμπλέκονται πιο 

ενεργητικά στην διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης της αγγλικής γλώσσας. Μπαίνουν στην 

διαδικασία της μάθησης με προσωπικό ενθουσιασμό και θέληση, μαθαίνουν πολύ πιο 

γρήγορα και κατανοούν βαθύτερα από ότι εάν αναγκαστούν να το κάνουν. (Woolland, 1999) 

Ο χαρακτήρας του μαθήματος γίνεται περισσότερο μαθητοκεντρικός. 2) Οι μαθητές 

ενεργοποιούν τη γνώση που ήδη έχουν αποκτήσει (activation of prior knowledge) ώστε να 

κατακτήσουν τη νέα γνώση με ομαλό και ευχάριστο τρόπο μειώνοντας έτσι το άγχος τους 

ώστε στη συνέχεια να είναι σε θέση να παράγουν προφορικό και γραπτό λόγο ακόμη πιο 

αποτελεσματικά. 3) Οι μαθητές μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν μέσα από τη βιωματική 

διαδικασία Παίζουν, αλληλεπιδρούν, χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τη γλώσσα στόχο, 

χωρίς να εμπλέκονται σε διαδικασίες συνειδητής ανάλυσης αυτής και αναπτύσσουν 

δεξιότητες ζωής. (Khan,  in Brumfit, et al,  1991). Αναπτύσσουν κριτική και δημιουργική 

σκέψη, αυτοπεποίθηση και αυτονομία στη μάθηση. Υιοθετούν υπεύθυνη στάση μέσα στην 

ομάδα. Αντιλαμβάνονται την αγγλική γλώσσα όχι μόνο ως ένα επικοινωνιακό εργαλείο αλλά 

και ως ένα εργαλείο ανταλλαγής ιδεών και αξιών. 
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ΘΕΟΓΟΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

 

 

Χριστίνα Σμαροπούλου 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Στην παρούσα  εργασία θα γίνει μια απόπειρα σχεδιασμού ενός ολοκληρωμένου σεναρίου που έχοντας 

αφετηρία την ιστορίας της Γ’ Δημοτικού άπτεται ποικίλων θεματικών και με τη χρήση ψηφιακών μέσων 
προσεγγίζονται με παιγνιώδες ύφος γνωστικά αντικείμενα που σε διαφορετική περίπτωση θα άφηναν αδιάφορο 

τους περισσότερους μαθητές. Μ’ έναν εναλλακτικό τρόπο γίνεται μια προσπάθεια οι μαθητές να βρίσκονται στη 

θέση του παίχτη αλλά και του δημιουργικού καλλιτέχνη με σκοπό την προσέγγιση της γνώσης. Τέλος, με δυο 

λόγια οι φάσεις του σεναρίου μπορούν να περιληφθούν με την εμπλοκή της Ιστορίας με το παιχνίδι, τη 

δραματοποίηση και τη μουσική. Ξεκινάει με ακρόαση κι ανάγνωση σχετικών τραγουδιών, συνεχίζει με 

ανακάλυψη του γενεαλογικού δέντρου των θεών, έπεται η παρακολούθηση και δραματοποίηση του μύθου της 

Περσεφόνης και ολοκληρώνεται με τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου τραγουδιού για το δωδεκάθεο με 

στίχους και μουσική. Η τελευταία δραστηριότητα αποτελεί συγκαλυμμένη αξιολόγηση αφού εμπερικλείει τις 

γνώσεις που απέκτησαν στις προηγούμενες. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ 

Εκπαιδευτικό σενάριο, δωδεκάθεο, ψηφιακές τεχνολογίες, αβάκιο. 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 

Το σενάριο βασίζεται σ’ ένα εξ αρχής δομημένο λογισμικό που δημιουργήθηκε στην δωρεάν 

πλατφόρμα «Αβάκιο». Παράλληλα, το ίδιο το σενάριο αλλά και το λογισμικό μπορούν να 

αποτελέσουν γεννήτρια ιδεών για πολύμορφα σενάρια καθώς δίνουν τη δυνατότητα 

παρέμβασης και εκ νέου σχεδιασμού για διάφορες ηλικίες. Στηρίζεται στον ανακαλυπτισμό, 

τον κονστρουκτιονισμό και τον κοινωνικό κονστρουκτιβισμό αναιρώντας με καινοτόμο 

τρόπο τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. Έχει διαπιστωθεί δυστυχώς πολλές φορές ότι οι 

ψηφιακές τεχνολογίες καταλήγουν να υποστηρίζουν τις παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας, 

που βασίζονται σε συμπεριφοριστικές στρατηγικές μετάδοσης της γνώσης. 

Χρησιμοποιούνται δηλαδή ως μέσα βελτίωσης του αποτελέσματος της μάθησης με 

ποσοτικούς όρους ή με υποκατάσταση του δασκάλου (Κυνηγός Χ. , 1995, σσ. 400-416). 

Το σκεπτικό που διαχέεται στον προσεκτικό σχεδιασμό του σεναρίου στηρίζεται σε τέσσερις 

πυλώνες: την καινοτομία, την προστιθέμενη παιδαγωγική αξία, τα γνωστικά- διδακτικά 

προβλήματα και το θεωρητικό πλαίσιο. Η διδακτική προσέγγιση που προτείνεται έχει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς εντάσσεται στο πλαίσιο του σύγχρονου διδακτικού 

προβληματισμού του μαθήματος της Ιστορίας  (Massialas, 1996 στο Κυνηγός, Χ., Δημαράκη, 

Ε., 2002). Με αφετηρία τη μυθολογία προτείνεται μια ανατρεπτική διδασκαλία όπου η 

πληροφορία δεν εκτίθεται απέναντι στους μαθητές αλλά με τη βοήθεια της ψηφιακής 

τεχνολογίας τους προ(σ)καλεί να την ανακαλύψουν. Ο μαθητής λοιπόν στα ψηφιακά 

μαθησιακά περιβάλλοντα, καλείται να διερευνήσει και να ανακατασκευάσει  πλαίσια 

μάθησης από κατάλληλα εργαλεία που έχει διαμορφώσει ο διδάσκων στα οποία η διαδικασία 

και το περιεχόμενο της μάθησης είναι ταυτόσημα, τόσο που τα εργαλεία αυτά εμπερικλείουν 

τη νέα γνώση και τις επιθυμητές διασυνδέσεις. Τα παραπάνω ενισχύονται κι από έρευνες που 
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δείχνουν ότι οι αναπαραστάσεις που δημιουργούνται από τον ίδιο το μαθητή έχουν πρόσθετη 

παιδαγωγική αξία (Jonassen, 2000).  

Η ιστορία είναι µια επιστήμη που είτε το συνειδητοποιούμε είτε όχι, έχει σημαίνουσα θέση 

στην  καθημερινότητά μας κι αποτελεί βέβαια συστατικό στοιχείο του σχολικού 

προγράμματος. Ωστόσο, οι μαθητές αναφέρουν σημαντικές δυσκολίες στο μάθημα της 

ιστορίας . Οι δυσκολίες αυτές συνδέονται µε την απομνημόνευση και την ερμηνεία. Άρα, 

λοιπόν θέμα της διδασκαλίας της ιστορίας, θα πρέπει να εστιάσουμε σε τρόπους που 

διευκολύνουν την απομνημόνευση αλλά και την κατανόηση που διευκολύνουν την ερμηνεία 

(Συµεωνίδη, 2010) . Η μυθολογία σε αυτό το πλαίσιο προσεγγίζεται με έναν ιδιαίτερα 

ανατρεπτικό τρόπο, έχοντας σαν βάση το παιχνίδι (game based learning) χρησιμοποιεί αρχικά 

τη διερεύνηση (inquiry learning) με σκοπό ο μαθητής να δομήσει (constructivism) πάνω σε 

«σκαλωσιές» (scaffolding) τις νεοεισαχθείσες πληροφορίες. Στη συνέχεια μέσα από το 

ομαδικό πνεύμα και τη συνεργασία πρέπει να συλλέξει τα σωστά στοιχεία και να μάθει πώς 

να μαθαίνει (l2l2) αυτά που τον ενδιαφέρουν. Τέλος, μέσα στις ομάδες και στις διομαδικές 

συνεργασίες (social constructivism) πρέπει ο ίδιος να κατασκευάσει πολυτροπικά
14

 κείμενα 

με τρόπο τέτοιο ώστε να έχει νόημα, πράγμα που θα κατορθωθεί μέσα από τη συζήτηση- 

επιχειρηματολογία (argumentation) και τη συνεργασία της ομάδας του
15

. 

Το περιεχόμενο του διδακτικού είναι απόλυτα συμβατό με το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, 2003  του 

μαθήματος της Ιστορίας, της Μουσικής και της Θεατρικής Αγωγής  στο Δημοτικό σχολείο. 

Συγκεκριμένα αφορά τις παρακάτω ενότητες από το βιβλίο της Ιστορίας Γ΄ Δημοτικού: 1η 

Ενότητα, 1.Η Τιτανομαχία,  2. Οι θεοί του Ολύμπου, 3. Οι θεές του Ολύμπου. Οι στόχοι του 

σεναρίου συμβαδίζουν απόλυτα και υπερκαλύπτουν πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα τους 

στόχους του αναλυτικού προγράμματος , οι οποίοι περιγράφονται στο αντίστοιχο βιβλίο του 

δασκάλου. Βέβαια, τους ειδικούς στόχους του σεναρίου καλείται να τους εφαρμόσει ο 

εκπαιδευτικός- εφαρμοστής έτσι ώστε να είναι συμβατοί με τις ανάγκες της τάξης του και να 

διαχέονται από τη διαφοροποιημένη διδασκαλία.  

Ο κάθε μαθητής θα πρέπει να κατακτήσει ορισμένους στόχους: Διδακτικοί: 1) Να περιγράφει 

τους ολύμπιους θεούς και θεές. 2) Να τους ονομάζει. 3) Να αναγνωρίζει τι προστάτευε ο/η 

κάθε θεός/α. 4) Να ανακαλεί τις μεταξύ τους σχέσεις και τα αντικείμενα που κρατούσε ο 

καθένας. 5) Να αξιοποιεί τα στοιχεία που συλλέγει σε άλλες δραστηριότητες. 6) Να εκτιμά 

ποια στοιχεία του χρησιμεύουν και ποια όχι στην κατασκευή του παζλ, του δρώμενου και του 

τραγουδιού έτσι ώστε να γίνονται κατανοητοί από συνομήλικους του. Παιδαγωγικοί: i) Να 

αναπτύξει κοινωνικές δεξιότητες μέσω της ομαδικής συνεργασίας στο επίπεδο της τάξης του 

αλλά και στο επίπεδο της συνεργασίας με την άλλη τάξη. ii) Να αποκτήσει ικανότητες 

διερεύνησης των πληροφοριών που παρέχονται από τα λογισμικά με τα οποία θα έρθει σε 

επαφή. iii) Να φαντάζεται και να παράγει νέο υλικό σύμφωνα με τα στοιχεία που βρήκε 

έτοιμα. iv) Να συζητά και να αντιπαραθέτει επιχειρήματα για να παραχθεί όσο το δυνατόν 

καλύτερο συλλογικό έργο με γνώμονα πάντα τη δημιουργικότητα και το σεβασμός του 

συμμαθητή. Τεχνολογικοί: α) Να αποκτήσει πρόσβαση σε λειτουργικότητες του λογισμικού 

που θα τους δοθεί (Αβάκιο) αλλά και σε άλλα λογισμικά που θα χρησιμοποιήσει. β) Να 

μπορεί να προσθέτει νέα στοιχεία (εικόνες ή φωτογραφίες) στο λογισμικό Movie Maker . γ) 

Να μάθει να εργάζεται σε πολλαπλά επίπεδα, με δύο και τρία παράθυρα ανοιχτά στην 

επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή από όπου θα αντλεί τις απαραίτητες πληροφορίες για 

κάποιο θέμα ή εναλλακτικά να τις συλλέγει σε ένα αρχείο word. δ) Να εμπλακεί με 

                                                
14 Για περαιτέρω στοιχεία σχετικά με τα πολυτροπικά κείμενα βλ. Χοντολίδου, Ε. (1999), Εισαγωγή στην έννοια 
της πολυτροπικότητας, Γλωσσικός Υπολογιστής, Περιοδική Έκδοση του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας για τη 

Γλώσσας και τη Γλωσσική Αγωγή, Θεσσαλονίκη, τόμος 1, τεύχος 1, 115-117 
15 Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παράγραφο αναλύονται διεξοδικά στην ολοκληρωμένη εργασία. 



 

 

 
10ο  Συνέδριο ΟΜΕΡ – ΔΠΘ. Εκπαιδεύοντας πολίτες για ένα αειφόρο μέλλον: Ο ρόλος της προσχολικής και 

πρώτης σχολικής εκπαίδευσης 

 
 

 

255 

παράλληλες δραστηριότητες αλλά και με παράλληλες δυνατότητες που του παρέχει το κάθε 

λογισμικό. 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΦΑΣΗ 1η         

Αυτό ξεκινά με την επεξεργασία από τις ομάδες τεσσάρων διαφορετικού είδους τραγουδιών 

που έχουν κάποια αναφορά σε έναν ή περισσότερους θεούς του Ολύμπου. Η πρώτη ομάδα 

παίρνει το «Δίας Ουράνιος» , και το «Τανγκό της Νεφέλης»  που έχει σαν κοινό σημείο 

αναφοράς τον Δία. Στη δεύτερη ομάδα δίνεται το «Ο Πάρις και το μήλο»  και το «Η γη όπου 

ανθεί φαιδρά πορτοκαλέα»  με κοινό σημείο αναφοράς την Ήρα. Η Τρίτη ομάδα θα πάρει 

δύο ομότιτλα τραγούδια «Γη κι ουρανός»  με το ίδιο σημείο αναφοράς και η τέταρτη ομάδα 

αναλαμβάνει το «Δόξα και τιμή»  και το «Είναι λόγος να ζεις (Cinco siglos igual)»  με σημείο 

αναφοράς τους τιτάνες. Συγχρόνως, κάθε ομάδα πρέπει να συλλέξει στοιχεία τόσο από τους 

στίχους όσο και από τη μουσική, το νόημα το τραγουδιού, κ.α. καταγράφοντάς τα σ’ έναν 

πίνακα. 

Οι ερωτήσεις στον πίνακα εξαρτάται από το επίπεδο της τάξης για το πόσο απαιτητικές θα 

είναι. Η επεξεργασία του θέματος μπορεί να γίνει ομαδοσυνεργατικά με τη μέθοδο fishbowl  

όπου κάθε ομάδα θα παρουσιάζει τις βασικές πτυχές που συγκέντρωσε από τα τραγούδια της 

και οι υπόλοιπες ομάδες – παρατηρητές, θα κρατούν σημειώσεις, θα υποβάλλουν ερωτήσεις 

και θα ανακύπτουν νέες πτυχές προς μελέτη. Η διαδικασία μελέτης του θέματος από τις 

επιμέρους ομάδες θα συνεχιστεί μέχρι να καλυφθεί πλήρως το θέμα. Μόλις ολοκληρωθεί η 

παρουσίαση από όλες τις ομάδες περνάνε σε μια κοινή συζήτηση – brainstorm λέγοντας ο 

καθένας τη γνώμη του για το ποιο μάθημα θα μελετήσουν στη συνέχεια του σεναρίου και τι 

μπορεί να έχει αυτό σαν περιεχόμενο. Για τάξεις αρκετά εξοικειωμένες με το χειρισμό του 

διαδικτύου προτείνεται το brainstorm να γίνει με το λογισμικό http://el.padlet.com/  που 

επιτρέπει και καλύτερη οργάνωση και ομαδοποίηση των ιδεών. Αυτή η φάση προβλέπεται να 

διαρκέσει ενδεικτικά 4-6 ώρες. 

ΦΑΣΗ 2η  

Αμέσως μετά αποκαλύπτεται η φύση του σεναρίου, δηλαδή ότι θα έχουν σαν κεντρικό 

πυρήνα τη θεογονία με θεατρικό παιχνίδι και παραγωγή τραγουδιού. Παράλληλα, η κάθε 

ομάδα έχει στον υπολογιστή, στον οποίο εργάζεται, εγκατεστημένο το μικρόκοσμο 

«OlympusGods» ο οποίος έχει σαν εισαγωγική εικόνα τη φωτογραφία των θεών και ένα 

τραγούδι που συνδέει την τότε ύπαρξή τους με την τωρινή παρουσία τους στην καθημερινή 

μας ζωή μέσα από λογοπαίγνια. Μόλις οι ομάδες πατήσουν το παίξε τις πίστες και μάθε 

εμφανίζεται η επόμενη οθόνη στην οποία πρέπει να συνθέσουν ένα παζλ όπου απεικονίζεται 

η θεογονία και οι μεταξύ τους σχέσεις. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται μια κατευθυνόμενη 

διερεύνηση των νέων πληροφοριών. Εδώ να σημειωθεί ότι ο μικρόκοσμος είναι έτσι 

δομημένος ώστε να επιτρέπει στο δάσκαλο- εφαρμοστή επιλογή του είδους του παζλ. 

Δηλαδή, υπάρχει μια ψηφίδα συνδεδεμένη με το διαδίκτυο το οποίο βοηθάει τους μαθητές 

στη δόμηση του παζλ αφού κρατάει το κομμάτια ενωμένα μόλις δοκιμάσουν ένα σωστό 

συνδυασμό και μια ψηφίδα με τα κομμάτια του παζλ, μέσα στο ίδιο το λογισμικό, που απαιτεί 

μεγαλύτερη διερεύνηση με περισσότερες δοκιμές καθώς δεν τους δίνει καμία άλλη 

πληροφορία πέρα από το αρχικό στοιχείο (hint) που αναγράφεται πάνω από το παζλ. Αυτή η 

φάση προβλέπεται να διαρκέσει 2-3 διδακτικές ώρες. 
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ΦΑΣΗ 3η  

Μόλις ολοκληρώσουν το παζλ περνάνε στην επόμενη δραστηριότητα, στον μικρόκοσμο 

«GODS1», που συσχετίζεται με το μύθο της Περσεφόνης. Πατώντας το σχετικό κουμπί θα 

παρακολουθήσουν βίντεο που έχει φτιαχτεί από μία Τρίτη δημοτικού με παντομίμα, 

φωτογραφίες και το λογισμικό Windows Movie Maker. Επειδή σε αυτήν τη δραστηριότητα 

θα εργαστούν σε επίπεδο τάξης θα πρέπει να επιλεγούν άτομα από κάθε ομάδα που θα είναι 

οι ηθοποιοί, οι φωτογράφοι και οι σκηνοθέτες και βέβαια αυτοί που θα κάνουν το μοντάζ. 

Κάθε ρόλο μπορούν να τον αναλάβουν παιδιά μιας ομάδας ή ένα παιδί από κάθε ομάδα. Το 

αποτέλεσμα θα το δημοσιεύσουν στο youtube και στον ιστότοπο  της τάξης τους. Αυτή η 

φάση προβλέπεται να διαρκέσει 4-6 διδακτικές ώρες. 

ΦΑΣΗ 4η 

Στην τέταρτη και τελευταία φάση οι ομάδες θα παίξουν την επόμενη πίστα του παιχνιδιού 

που αποτελείται απ’ το μικρόκοσμο «GODS2» και  εμπερικλείει  σύνθεση τραγουδιού με 

μουσική και στίχους με θέμα τη γέννηση των θεών. Στη μία ψηφίδα που είναι συνδεδεμένη 

με το ίντερνετ μπορούν να επιλέξουν το στυλ της μουσικής και το τέμπο που τους εκφράζει 

και ταιριάζει στο τραγούδι που θα γράψουν. Έχουν ακόμα το χώρο όπου θα γράψουν τους 

στίχους τους και την εικόνα με τη θεογονία που συνθέσαν στη 2η Φάση. Μόλις, 

ολοκληρώσουν το τραγούδι τους και κάνουν κάποιες σχετικές πρόβες. Έπειτα ηχογραφεί και 

παρουσιάζει η κάθε ομάδα το τραγούδι της στις υπόλοιπες ομάδες. Αλληλο- αξιολογούνται 

και βαθμολογεί η κάθε ομάδα τους υπόλοιπους. Το τραγούδι με τους περισσότερους πόντους 

θα το δραματοποιήσουν σε επίπεδο τάξης σαν να ήταν ένα βίντεοκλιπ συνεργαζόμενοι όπως 

στην 3η Φάση. Τα παραγόμενα θα δημοσιευθούν κι αυτά με τη σειρά τους στο διαδίκτυο. Η 

τελευταία φάση προβλέπεται να διαρκέσει 6-10 ώρες. 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ 

 

Λαμπριανή Σωτηριάδου & Κωνσταντίνος Τσιούμης 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Το παρόν διδακτικό σενάριο διαμορφώθηκε στη βάση της διαπολιτισμικής προσέγγισης και πραγματοποιήθηκε 

στο μάθημα της Γλώσσας Β’ δημοτικού. Επιδίωξή μας ήταν ο συνδυασμός των γλωσσικών στόχων μιας 

συγκεκριμένης ενότητας με τους στόχους της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που εστιάζουν στην καταπολέμηση 

των μαθητικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων για την ετερότητα. Τα παιδιά μέχρι 7 ετών εμπλέκονται 

μοιραία σε κοινωνικά κυρίαρχες προκαταλήψεις και στερεότυπα και υιοθετούν ανάλογες στάσεις. Μαθητικές 

ρατσιστικές συμπεριφορές ωστόσο τροποποιούνται μέσα από εκπαιδευτικές προσεγγίσεις συνεργατικής μορφής 

με ρεαλιστικό περιεχόμενο, που στοχεύουν στην κατανόηση των εννοιών των στερεοτύπων και της 

προκατάληψης. Τέσσερις φωτογραφίες παιδιών διαφορετικής φυλής δίνουν την αφορμή στους/στις 
μαθητές/τριες να έρθουν αντιμέτωποι/ες με τα δικά τους στερεότυπα και να συνειδητοποιήσουν τη στρεβλότητά 

τους, αλλά και την επίδρασή τους στη συμπεριφορά και στην κρίση τους για τους διαφορετικούς άλλους. 

Παράλληλα η συζήτηση ανέδειξε τους μηχανισμούς δόμησης και μετάδοσης αυτών των στερεοτύπων. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ  

Στερεότυπα, προκατάληψη, ετερότητα 

 

 

ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

Τα παιδιά αρκετά νωρίς αναπτύσσουν αντιλήψεις και προκαταλήψεις γύρω από την 

ετερότητα, υιοθετώντας και ανάλογες στάσεις, ήδη μεταξύ 2 ½ και 3 ½ χρονών αρχίζουν να 

προσλαμβάνουν αρνητικά κοινωνικά στερεότυπα, η πρόσληψη αυτή γίνεται κυρίως μέσα από 

μια ποικιλία πηγών όπως γονείς, τηλεόραση κ.ά. και συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της 

παιδικής ηλικίας (Derman–Sparks, 1993, Aboud & Doyle, 1996). Σύμφωνα με τον Βanks 

(1993), τα παιδιά αυτών των ηλικιών έχουν ήδη επίγνωση των φυλετικών διαφορών και 

έχουν προχωρήσει σε εσωτερικεύσεις και υιοθετήσεις στάσεων απέναντι σε λευκούς και 

μαύρους οι οποίες είναι εδραιωμένες και στην ευρύτερη κοινωνία. Ο Quintana (1998), 

υποστηρίζει ότι η προτίμηση στο λευκό συνδέεται με τη φυσική προσαρμογή στο περιβάλλον 

και με το ημερήσιο φως, που με τη σειρά του συνδέεται με τις πιο θετικές εμπειρίες των 

παιδιών. Η σύνδεση αυτή, παρατηρεί, είναι δυνατό να φορτίζεται με ποικίλα πολιτισμικά 

μηνύματα έτσι ώστε το λευκό να συμβολίζει την αγνότητα, την καλοσύνη κλπ, ενώ το μαύρο 

να αποκτά αρνητική προσημείωση.  

Αντίστοιχα και στα παιδιά των πρώτων σχολικών τάξεων παρατηρούνται διαμορφωμένες 

εθνοτικές απόψεις και προκαταλήψεις, ενώ την προσοχή τους προσελκύουν κυρίως τα 

φυσικά χαρακτηριστικά, η γλώσσα κ.ά. (Τσιάκαλος, 2000). Οι ρατσιστικές προεκτάσεις των 

στερεοτυπικών θεωρήσεων σε αυτές τις ηλικίες είναι ιδιαίτερα ‘τοξικές’ προκαλώντας 

αρνητικές μεροληπτικές συμπεριφορές και φόβο για τους διαφορετικούς άλλους, 

περιορίζοντας παράλληλα τη δυνατότητα καλλιέργειας κοινωνικών δεξιοτήτων (Derman-

Sparks, 1993). Ένα διαπολιτισμικό αναλυτικό πρόγραμμα μπορεί να παρέμβει 

αποτελεσματικά καθώς εστιάζει: α) στην κατανόηση τόσο των ομοιοτήτων  και διαφορών 

στα άτομα και μέσα στις ομάδες όσο και των στερεοτύπων και της προκατάληψης  β) στην 

εκμάθηση της αποκατηγοριοποίησης των φυλετικών ομάδων γ) στην ενίσχυση της κριτικής 
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σκέψης για τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα δ) στην καλλιέργεια της επιθυμίας για 

ισότητα και μείωση των στερεοτύπων ε) στην αναγνώριση της συμπεριφοράς που 

προκαλείται από την προκατάληψη και στ) στον εντοπισμό των προκαταλήψεων που 

καλλιεργούνται μέσα από τα ΜΜΕ (Hernandez, 1989, Derman-Sparks, 1993, Κανακίδου & 

Παπαγιάννη, 1998, Jones & Foley, 2003). 

 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Γενικά στοιχεία 

Τάξη: Β’ Δημοτικού στη Δ. Θεσσαλονίκη με 16 μαθητές/τριες και μονοπολιτισμικό 

χαρακτήρα. Τα παιδιά προέρχονται από οικογένειες μέσου και χαμηλού οικονομικού 

εισοδήματος και τόσο μαθησιακά όσο και συμπεριφορικά παρουσιάζουν σχετικά καλό 

επίπεδο. Η κοινωνική οργάνωση της τάξης είναι ομαδική ήδη από την Α’ δημοτικού.  

Μάθημα: Γλώσσα 

Τίτλος Ενότητας: Ενότητα 9 «Που λες, είδα…» (Γλώσσα Β’ Δημ., Ταξίδι στον κόσμο της 

Γλώσσας, β’ τεύχ., 7-8) η οποία στοχεύει στη γνώση των επιθέτων περιγραφής προσώπων. 

Κίνητρο για τη διδασκαλία αυτή αποτέλεσαν οι απόψεις που ακούστηκαν κατά τη 

διαπραγμάτευση του κείμενου «Δώσε την αγάπη» της Α. Βαρελά. Κάποια παιδιά εκδήλωσαν 

έντονη απέχθεια και φόβο απέναντι στους έγχρωμους ξένους, ενώ κάποια άλλα διατύπωσαν 

σχόλια οίκτου ή συμπάθειας. Επίσης τα περισσότερα δήλωσαν ότι δε θα ήθελαν να κάθονται 

ή να έχουν φίλο ένα ‘τέτοιο’ παιδάκι γιατί: «είναι βρόμικο», «είναι φτωχό», «θα με λερώσει», 

«είναι κακό και κλέβει», και «καλύτερα να παίζουν οι λευκοί με τους λευκούς και οι μαύροι 

με τους μαύρους». Θεωρήσαμε ότι η διδασκαλία των επιθέτων θα μπορούσε να λειτουργήσει 

ως ‘όχημα’ συνειδητοποίησης και διαχείρισης των μαθητικών στερεοτύπων. Συνδυάζοντας 

τον γλωσσικό αυτό στόχο με ένα παρόμοιο ‘σενάριο’ με αυτό του κειμένου της Α. Βαρελά η 

εκπαιδευτικός προφασίστηκε ότι θα έρχονταν στη τάξη 4 νέα παιδιά και θα έπρεπε οι 

μαθητές/τριες της τάξης να καταγράψουν –μέσα από τη χρήση επιθέτων- την πρώτη τους 

εντύπωση για αυτά. 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Στόχοι αναφορικά με τη Γλώσσα: Να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν τα σωστά επίθετα για 

να περιγράψουν ανθρώπους, τον χαρακτήρα τους και αντικείμενα, ενώ παράλληλα να 

αναπτύξουν επιχειρηματικό λόγο.  

Στόχοι αναφορικά με τη διαπολιτισμική προσέγγιση: α) Να έρθουν αντιμέτωποι/ες με τα 

στερεότυπά και τις προκαταλήψεις τους, αλλά και με την στρεβλότητά τους β) να 

αντιληφθούν την εσω-ομαδική διαφοροποίηση ανάμεσα στα μέλη μιας φυλετικής, εθνικής 

και πολιτισμικής ομάδας και γ) να εντοπίσουν και να διατυπώσουν τόσο πιθανές αιτίες, 

τρόπους και μέσα διαμόρφωσης αυτών των στερεοτυπικών εικόνων όσο και πιθανούς 

τρόπους αντιμετώπισης τους. 

Μορφές διδασκαλίας: Επιλέχθηκαν η ομαδική και η συζήτηση. 

Διάρκεια διδασκαλίας: 2 διδακτικές ώρες. 

Υλικά: Μια σελίδα τετραδίου, μολύβια, πίνακας και 4 φωτογραφίες υπαρκτών προσώπων, 

που ανταποκρίνονται σε ένα ευρύ φάσμα ταυτοτήτων, έτσι ώστε άλλες να συμφωνούν και 

άλλες να αντιτίθενται στα στερεότυπα που ενεργοποιούν. Συγκεκριμένα, τα παιδιά στις 

φωτογραφίες 1 και 4 είναι διάσημα, καθώς το πρώτο είναι γνωστός Ιάπωνας ηθοποιός και η 

4
η
 είναι η κόρη του προέδρου των ΗΠΑ. Αντίθετα οι φωτογραφίες 2 και 3 είναι από το 
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ημερολόγιο της UNICEF και παρουσιάζουν εργαζόμενα παιδιά σε Αφρική και Φιλιππίνες. 

Επίσης προτιμήθηκαν ασπρόμαυρες φωτογραφίες έτσι ώστε να μην επηρεάζεται η κρίση των 

παιδιών από τα χρώματα.  

 

Εικόνα 1. Οι φωτογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν 

 

ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Στάδιο 1ο (χρόνος 5΄). Εισαγωγή. Η εκπαιδευτικός ανακοινώνει την άφιξη 4 νέων παιδιών 

στην τάξη. Κάθε ομάδα θα αποκτήσει ένα νέο μέλος. Η ανακοίνωση πυροδοτεί μια σχετική 

αναστάτωση και η εκπαιδευτικός διευκρινίζει ότι πρόκειται για ένα ‘παιχνίδι προσομοίωσης’ 

βασισμένο στο χτεσινό κείμενο.  

Στάδιο 2ο (χρόνος 10΄). Δίνονται οι βασικές οδηγίες. Κάθε ομάδα επιλέγει τυχαία μια 

φωτογραφία και αναλαμβάνει να δημιουργήσει το ‘προφίλ’ του εικονιζόμενου παιδιού 

χρησιμοποιώντας επίθετα που θα αφορούν: στην εξωτερική του εμφάνιση, στον χαρακτήρα, 

στην οικογένεια, στο σπίτι και στο φαγητό του. Για κάθε κατηγορία θα πρέπει να 

χρησιμοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερα επίθετα. Τελειώνοντας θα πρέπει να 

παρουσιάσει στην υπόλοιπη τάξη το νέο της μέλος. Πριν την κάθε παρουσίαση μοιράζεται 

και στις υπόλοιπες ομάδες η φωτογραφία του παιδιού που πρόκειται να παρουσιαστεί. Κατά 

τη διάρκεια της παρουσίασης θα πρέπει αυτές να σημειώνουν πάνω της σε τι συμφωνούν και 

σε τι διαφωνούν αναφορικά με τα όσα λέγονται. Παράλληλα η δασκάλα καταγράφει στον 

πίνακα που είναι χωρισμένος σε τέσσερα μέρη τούς χαρακτηρισμούς της κάθε ομάδας. Με το 

τέλος της κάθε παρουσίασης ακολουθεί συζήτηση αναφορικά με την ορθότητα ή μη των 

κρίσεων που διατυπώθηκαν. Αφού ολοκληρωθούν οι οδηγίες της δραστηριότητας γίνεται μια 

σύντομη υπενθύμιση της έννοιας του επιθέτου, της χρήσης και του ρόλου του και δίνονται 

κάποια παραδείγματα.  

Στάδιο 3ο (χρόνος 20’). Οι ομάδες διαλέγουν τυχαία μια φωτογραφία και ξεκινούν τη 

συζήτηση για την επιλογή και καταγραφή των επιθέτων κατά άξονα. Ένα παιδί ορίζεται ως 

γραμματέας και αναλαμβάνει την καταγραφή. Στο τέλος προετοιμάζουν την παρουσίασή 

τους. Η εκπαιδευτικός βοηθά όπου της ζητηθεί και εξασφαλίζει την ομαλή, ήρεμη και συνεπή 

στα χρονικά πλαίσια πορεία της δραστηριότητας.  

Στάδιο 4ο (χρόνος 45’). Ξεκινούν οι παρουσιάσεις, κάθε ομάδα έχει 10’ στη διάθεσή της. 

Πριν από κάθε παρουσίαση μοιράζονται οι φωτογραφίες του παρουσιαζόμενου παιδιού στις 

υπόλοιπες ομάδες. Μετά την κάθε παρουσίαση το ακροατήριο σημειώνει τις παρατηρήσεις 

του σχετικά με αυτά που ειπώθηκαν και ακολουθεί συζήτηση.  

Στάδιο 5ο (χρόνος 10’). Με το τέλος των παρουσιάσεων αποκαλύπτεται η αληθινή ταυτότητα 

των εικονιζόμενων παιδιών. Ακολουθεί συζήτηση σχετικά με την ακρίβεια των περιγραφών 

που δόθηκαν, τι οδήγησε σε αυτές τις εκτιμήσεις, πώς θα ένιωθαν τα παιδιά με αυτούς τους 

χαρακτηρισμούς, πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζουν στο μέλλον ανάλογες αναφορές κλπ. 

1  2 
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Κλείνοντας προσθέτουμε δύο νέους κανόνες στην τάξη: α)‘δεν κρίνω τον άλλον βιαστικά 

επειδή έχει άλλα χαρακτηριστικά’ β)‘η δική μας αγκαλιά είναι ανοιχτή για όλα τα παιδιά’. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Αναφορικά με τους γλωσσικούς στόχους  οι μαθητές/τριες επέλεξαν και χρησιμοποίησαν σε 

ικανοποιητικό βαθμό επίθετα για την περιγραφή της εμφάνισης και του χαρακτήρα, ενώ 

δυσκολεύτηκαν στην περιγραφή της οικογένειας, του σπιτιού και του φαγητού όπου 

χρησιμοποίησαν περισσότερο προτάσεις. Οι αστοχίες τους θα συμπεριληφθούν σε 

μελλοντικές στοχοθετήσεις. Οι παρουσιάσεις και οι συζητήσεις έδωσαν την ευκαιρία να 

παραχθεί επιχειρηματικός λόγος σε ικανοποιητικό βαθμό. Αναφορικά με τους στόχους της 

διαπολιτισμικής προσέγγισης τα παιδιά ήρθαν αντιμέτωπα με τα στερεότυπα και τις 

προκαταλήψεις τους, καθώς είδαν ότι οι εκτιμήσεις τους δεν ανταποκρίνονταν πάντα στην 

πραγματικότητα. Από την πλειονότητα της τάξης τα εικονιζόμενα πρόσωπα 

χαρακτηρίστηκαν «φτωχά» και με οικογένειες που έχουν βιώσει το θάνατο κάποιου μέλους 

τους. Τα σπίτια όλων χαρακτηρίστηκαν «φτωχά, μικρά, ξύλινα και κρύα», στοιχεία ενδεικτικά 

της εγκατάλειψης και φτώχιας που πιστεύουν ότι αυτά τα παιδιά πιθανώς βιώνουν. Ιδιαίτερα 

γόνιμες ήταν οι έντονες διαφωνίες γύρω από την περιγραφή κυρίως του χαρακτήρα των 

περισσότερων παιδιών. Συγκεκριμένα για τα 3 από τα 4 εικονιζόμενα παιδιά 

χρησιμοποιήθηκαν αρνητικής προσημείωσης επίθετα και ακούστηκαν ανάλογες 

αμφισβητήσεις πχ «δεν είναι έξυπνη και έμπιστη, είναι κακιά, κλέβει, δεν είναι εργατικό» κ.ά. 

Οι διαφωνίες οδήγησαν αβίαστα στο συμπέρασμα ότι δεν μπορούμε να διαμορφώνουμε 

άποψη για πρόσωπα κρίνοντας μόνο από την εμφάνιση τους. Ως αιτίες των λαθεμένων 

εκτιμήσεών τους, εντοπίστηκαν ο ρόλος της τηλεόρασης, οι απόψεις των ενηλίκων και η 

γονεική στάση. Παράλληλα αντιλήφθηκαν τον συναισθηματικό αντίκτυπο και την επίδραση 

των στερεοτυπικών θεωρήσεων στη συμπεριφορά του πομπού και του δέκτη τους. Τέλος 

εντόπισαν και τα θετικά στοιχεία μιας τέτοιας αλληλεπίδρασης πχ. κερδίζουμε έναν φίλο, 

μαθαίνουμε νέα και ενδιαφέροντα πράγματα κλπ.  
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ΟΜΙΛΟΣ «ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ»: ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Χρυσούλα Γεωργιάδου &  Θεοδώρα Παππά 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η ιδέα της λειτουργίας Ομίλων, αρχικά στα Πρότυπα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία  της χώρας και στη 

συνέχεια στα μετονομαζόμενα Πειραματικά, βασίστηκε στην ανάγκη υποστήριξης του στόχου της 

δημιουργικότητας και  της καινοτομίας. Στους ομίλους  μπορούν να συμμετέχουν μαθητές από όλα τα σχολεία 

της δημόσιας εκπαίδευσης, μετά τη λήξη του πρωινού προγράμματος , που επιθυμούν  να  αναδείξουν και  να 
προωθήσουν τις ιδιαίτερες μαθησιακές δυνατότητες και  τα ταλέντα τους.  Συγκεκριμένα ο Όμιλος «Τέχνης και 

Έκφρασης» απευθύνεται στους μαθητές του Β΄ ηλικιακού κύκλου (Γ΄,Δ΄,Ε΄,ΣΤ΄), λειτουργεί για τρίτη συνεχή 

χρονιά στο 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης και σκοπό έχει να αναδείξει διαφορετικούς 

τρόπους έκφρασης που βασίζονται στη βιωματική μάθηση, την καλλιτεχνική έκφραση , με στόχο την αναζήτηση 

νέων διαύλων προσέγγισης της γνώσης και ανάπτυξης των ιδιαίτερων κλίσεων και ικανοτήτων των παιδιών.  

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ  

Καλλιτεχνική έκφραση, δημιουργία, βιωματική μάθηση 

 

 

ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

H τέχνη αποτελεί το δίαυλο ανάμεσα στο άτομο που χρησιμοποιεί όλες  τις αισθήσεις του και 

στο δημιούργημα ενός ανθρώπου που φέρει τη σφραγίδα του δημιουργού του. Σύμφωνα με 

τον John Dewey (1934) , η τέχνη δεν είναι φτιαγμένη για λίγους που τη γνωρίζουν, αλλά δίνει 

νόημα σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Η τέχνη αποτελεί μια διαδικασία κατανόησης του 

κόσμου , ενεργοποίησης του εγκεφάλου και παραγωγής ιδεών. Ο σκοπός  της τέχνης είναι η 

απελευθέρωση της ανθρώπινης  σκέψης μέσα από δημιουργικούς τρόπους.  Σχετίζεται κυρίως 

με την αισθητηριακή και χωρική πλευρά της δημιουργίας ,που ενισχύει τον οπτικοκινητικό 

συντονισμό και τη συγκέντρωση της προσοχής στις λεπτομέρειες. (Κανελλόπουλος & 

Τσαφταρίδης, 2010).   

Το σχολείο είναι ο χώρος όπου το παιδί γίνεται μέλος μιας κουλτούρας, αποκτά γνώσεις για 

τον εαυτό του και τον κόσμο και χρησιμοποιεί αυτές τις γνώσεις προκειμένου να θέσει 

ερωτήματα, να εκφράσει επιθυμίες και ανάγκες και να λύσει προβλήματα. (Αρντουέν, 2000). 

Η καλλιτεχνική δημιουργία μέσα από το σχολείο μπορεί να καλλιεργήσει τη φαντασία, να 

βοηθήσει το παιδί να καταλάβει  τις πτυχές του πολιτισμού του , να δημιουργήσει το δικό του 

σύστημα αξιών , να αποκτήσει κριτικό στοχασμό για να ενεργεί και να συνδιαμορφώνει το 

περιβάλλον του. Κυρίως όμως βοηθά τα παιδιά να δρουν και να αποκτούν εμπειρίες και 

αισθητική αντίληψη με βιωματικό τρόπο. 

Σύμφωνα με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (1998), η Αισθητική αγωγή στο σχολείο αναπτύσσει 

τρεις φυσικές λειτουργίες: α) τις αισθήσεις (βλέπω, ακούω, αισθάνομαι, κινούμαι), β) την 

αντίληψη (παρατηρώ, σκέφτομαι, ερευνώ, επεξεργάζομαι) και γ) την πράξη (πράττω, 

δημιουργώ). Οι λειτουργίες αυτές συνδέονται μεταξύ τους .Όμως οι τέχνες στοχεύουν κυρίως  

στην εσωτερική ικανοποίηση και απόλαυση των μαθητών. Η φαντασία και η έκφραση των 

συναισθημάτων αποτελεί το ουσιαστικό κομμάτι της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. 



 

___________________________________________________________ 
Τόμος Β’: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικών σεναρίων 

 

262 

Κινητοποιώντας τους μαθητές να χρησιμοποιούν τη φαντασία τους, στην ουσία τους 

οδηγούμε  να δουν τα πράγματα πέρα από αυτό που είναι και να προσπαθήσουν να τα 

ερμηνεύσουν από άλλη οπτική γωνία.  

Η εικαστική αγωγή έχει ως στόχο  τη μύηση του παιδιού στη δημιουργική διαδικασία μέσα 

από την πράξη. Η βιωματική αυτή διαδικασία  μαθαίνει στο παιδί να αντιλαμβάνεται  τον 

κόσμο που το περιβάλλει μέσα από τη μορφή, το σχήμα, το χώρο, την κίνηση. Κάθε  παιδί 

που συμμετέχει δημιουργικά,  κινητοποιεί τη φαντασία, τη γνώση, τον ψυχισμό, ξεπερνά τον 

ατομικισμό, αφού η καλλιτεχνική δημιουργία αποκλείει το στοιχείο της απόρριψης και 

παροτρύνει την ενεργό συμμετοχή και συνεργασία. (Δανασσής – Αφεντάκης, 1997) 

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ «ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ»  

Αντικείμενο του Ομίλου αποτελεί η αισθητική ευαισθητοποίηση του παιδιού, η ενασχόλησή 

του με θεματικές ενότητες από το χώρο των εικαστικών τεχνών, της ζωγραφικής, της 

γλυπτικής, των κατασκευών και του θεατρικού παιχνιδιού, μέσα σε ένα στοχευμένο σχέδιο 

καλλιτεχνικής δημιουργικής δράσης. 

Ειδικότερα, σ΄ ένα νέο σχολείο που λειτουργεί ως πολυδύναμη εκπαιδευτική και πολιτισμική 

κοινότητα, ο ρόλος του Ομίλου «Τέχνης και Έκφρασης» είναι πολύπλευρος. Βοηθάει τα 

παιδιά να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, τη φαντασία τους, την έκφραση για δημιουργία, τη 

δίψα για μάθηση, το πνεύμα της ομαδικότητας και κυρίως συμβάλλει στην εκτόνωση της 

ενέργειάς τους μέσα από την τέχνη. Τέλος στόχος του Ομίλου είναι η εμπλοκή του σε 

καινοτόμες δράσεις που συνδέονται με το σχολικό και κυρίως με το κοινωνικό γίγνεσθαι. 

Το εργαστήρι του Ομίλου τίθεται σε λειτουργία , μετά το πέρας του πρωινού ωρολογίου 

προγράμματος, για ένα δίωρο την εβδομάδα, σε αυτόνομη αίθουσα κατάλληλα 

διαμορφωμένη. Ο αριθμός των μαθητών που εντάσσεται στον Όμιλο κυμαίνεται  από δώδεκα 

έως  είκοσι και προέρχεται από τις τάξεις  Γ΄ Δ΄ και Ε΄.  

Οι δράσεις που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν τα τρία έτη της λειτουργίας του (2012-2015) 

ήταν ποικίλες και αφορούσαν τόσο στην ενασχόληση και τη γνωριμία των παιδιών με τις 

πλαστικές τέχνες , όσο και στην επαφή τους με τεχνικές  του θεατρικού παιχνιδιού. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε :  

 Παιχνίδια  χρώματος ,κατασκευή χρωματολόγιου,  

 Τεχνικές ζωγραφικής με πληθώρα υλικών 

 σχέδιο, κολάζ 

  Δημιουργίες δύο και τριών διαστάσεων  

 Πλαστική, μάσκες βενετσιάνικες 

  Παπιέ μασέ, κατασκευή κούκλας 

 Κατασκευές με ανακυκλώσιμα υλικά 

 Χριστουγεννιάτικες κατασκευές –πώληση σε μπαζάρ του σχολείου 

 Πασχαλινές λαμπάδες 

 Ζωγραφική σε καμβά με θέμα το περιβάλλον( συμμετοχή σε έκθεση ) 

 Δραματοποίηση ιστοριών, παιχνίδια ρόλων 

 Παντομίμα , αυτοσχεδιασμοί 
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 Ο εγωιστής γίγαντας (θεατρικό εργαστήρι)  

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Ομίλου «Τέχνης και Έκφρασης»  πραγματοποιήθηκαν 

επισκέψεις σε χώρους τέχνης (γκαλερί , Ιστορικό Μουσείο), προκειμένου τα παιδιά να 

γνωρίσουν από κοντά διάφορες μορφές της, καθώς επίσης αρκετές φορές οι μικροί μαθητές 

επισκέφτηκαν τη θάλασσα και το πάρκο της περιοχής με στόχο τη συλλογή υλικών για τη 

χρήση τους σε κατασκευές  οικολογικού περιεχομένου. 

Αξίζει να σημειωθεί ακόμη, πως  διοργανώθηκε εργαστήρι κατασκευής κούκλας  (μαρότας) 

από επαγγελματίες κουκλοπαίχτες (εικόνες 1,2) με πολύ μεγάλη επιτυχία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακολούθησε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα του Δ.Π.Θ, αρχικά  με τον κ. Σίμο  

Παπαδόπουλο, Θεατρολόγο, όπου παρουσίασε «Τον εγωιστή γίγαντα» (εικόνες 3,4) σε 

ανοιχτό εργαστήρι για τους εκπαιδευτικούς όλων των σχολικών μονάδων της περιοχής με τα 

παιδιά του ομίλου και στη συνέχεια με την κα. Μαριάννα Παυλίδου, Εικαστικό, όπου 

πραγματοποιήθηκε  ανοιχτό εργαστήρι κατασκευών στον αύλειο χώρο του σχολείου για όλα 

τα παιδιά του σχολείου και όχι μόνο, με τη βοήθεια φοιτητών του τμήματος (εικόνες 5,6). 

 

     

 Εικόνα 3. Εργαστήρι "Ο εγωιστής γίγαντας'      Εικόνα 4. Εργαστήρι "Ο εγωιστής γίγαντας' 

 

 

 

 

 

 

        Εικόνα 19: Επαγγελματίες κουκλοπαίχτες Εικόνα 18: κατασκευή κούκλας 
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Μια από τις δράσεις που απόλαυσαν οι μαθητές μας ήταν η συμμετοχή μας στο 

Περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Οικοαποτυπώματα», όπου έχοντας στόχο την οικολογική τους  

ευαισθητοποίηση, ζητήθηκε από τα παιδιά να αποτυπώσουν σε καμβά, έργα με θέμα το 

περιβάλλον. Στη συνέχεια μας δόθηκε η ευκαιρία να εκθέσουμε τις δημιουργίες τους στο 

Νομαρχείο της Αλεξ/πολης (εικόνες 7,8). Πρόκειται για ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, 

στον οποίο φιλοξενήθηκαν τα έργα μας για μια εβδομάδα στα πλαίσια της λειτουργίας της 

αντίστοιχης έκθεσης. Εκεί οι μικροί δημιουργοί εισέπραξαν το θαυμασμό και τα 

συγχαρητήρια όλων για την προσπάθειά τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φιλοσοφία του Ομίλου αποτέλεσε  η διάχυση του παραγόμενου έργου, έτσι κατά καιρούς 

παρεμβαίνει  στο χώρο του σχολείου με ποικίλες εικαστικές παρεμβάσεις όπως: ανάρτηση 

γιγαντόκουκλων με θέμα την αποκριά (εικόνα 9), μόμπιλε  από πραγματικές ομπρέλες, 

γιγάντια καρδιά με μηνύματα απ΄ όλα τα παιδιά του σχολείου με αφορμή τη γιορτή της 

μητέρας, εκθέσεις των έργων των μαθητών εντός και εκτός του σχολείου. Επιλέξαμε να 

εκθέσουμε τα έργα όλης της χρονιάς στους χώρους του σχολείου, με στόχο τον στολισμό του 

με έργα βγαλμένα μέσα από τα παιδιά που μιλούν τη γλώσσα των παιδιών( εικόνα 10). Όπως 

ήταν φυσικό, η ανταπόκριση όλης της σχολικής κοινότητας ήταν πολύ θετική και ιδιαίτερα 

των μαθητών. 

 

 

 

 

Εικόνα 5. Εργαστήρι κατασκευών Εικόνα 6. Εργαστήρι κατασκευών 

Εικόνα 7: Έκθεση των έργων στο Νομαρχείο της 

πόλης 
Εικόνα 8: Έκθεση των έργων στο 

Νομαρχείο  
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Συνοδοιπόροι σ’  αυτό το ταξίδι μας στάθηκαν εκτός από τους μαθητές μας και οι γονείς τους 

που πάρα πολλές φορές συνεργάστηκαν μαζί μας για την επίτευξη των στόχων μας και 

στήριξαν ηθικά και οικονομικά την προσπάθειά μας. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Αποτιμώντας τη λειτουργία του Ομίλου και λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχή παρακολούθηση 

των μαθητών, τον ενθουσιασμό τους, τη διάθεσή τους για δημιουργία, τη ζωντάνια τους ,το 

ενδιαφέρον τους για να συνεχίσουν και την επόμενη χρονιά, καθώς επίσης την ενεργή 

εμπλοκή του Παιδαγωγικού Τμήματος του Δ.Π.Θ, των γονέων, του σχολείου και της τοπικής 

κοινωνίας, κρίνεται πως οι στόχοι μας επιτεύχθηκαν στο μέγιστο βαθμό. Ικανοποίησαν 

πρώτιστα τις προσδοκίες των μαθητών  για δημιουργία, ελεύθερη καλλιτεχνική έκφραση , 

γνωριμία με διάφορες τεχνικές και μέσα, ανάπτυξη των ιδιαίτερων κλίσεων και ικανοτήτων 

τους και κατ’  επέκταση αποτέλεσαν για τους υπόλοιπους μαθητές της σχολικής μονάδας 

πρότυπο μίμησης καλής πρακτικής, μιας και τα αποτελέσματα της δουλειάς των παιδιών 

εκτέθηκαν στο χώρο του σχολείου αποσπώντας ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια και θαυμασμό 

από τους συμμαθητές τους. 

Κλείνοντας  πιστεύουμε πως ο Όμιλος «Τέχνης και έκφρασης» έμοιαζε μ΄ ένα παράθυρο 

ανοιχτό από το όποιο είχαμε τη δυνατότητα  παιδιά και εκπαιδευτικοί να ανασαίνουμε τον 

αέρα της αβίαστης γνώσης που ΄ρχεται μέσα από την ανακάλυψη, τη δημιουργία ,τη χαρά, τη 

διασκέδαση ,το παιχνίδι. 

Διακρίναμε άπειρες φορές στα μάτια των μικρών μας μαθητών τη λαχτάρα να κάνουν 

πράγματα με τα χέρια τους ,την ικανοποίηση που έπαιρναν από την ελευθερία που τους 

δόθηκε ,την έλλειψη κριτικής για τα έργα τους ,την πλήρη  αποδοχή τους . 

Μίλησαν για την αειφορία και το περιβάλλον όχι μέσα από στείρα  και βαρετά προγράμματα 

που συνηθίζουμε στο σχολείο, αλλά μέσα από πραγματικές δράσεις. Την ανακύκλωση την 

έκαναν πρώτα παιχνίδι κι έπειτα συνήθεια, κι ελπίζουμε  και συνείδηση. Έμαθαν, απόκτησαν 

εμπειρίες , καλλιέργησαν δεξιότητες, μοιράστηκαν, συνεργάστηκαν με τρόπο αβίαστο. Τους 

δόθηκαν ευκαιρίες μέσα στο σχολικό περιβάλλον να αυτενεργήσουν, να χαρούν, να 

δημιουργήσουν με το δικό τους τρόπο , μ΄ άλλα λόγια να αγαπήσουν το χώρο τους. 

 

 

 

Εικόνα 9. Αποκριάτικες γιγαντόκουκλες Εικόνα 10. Έργα των μαθητών μας στολίζουν το 
σχολείο 
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ΣΗΜΑΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

 

Αποστολία Μπέκα & Γεωργία Ευσταθιάδου  

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία αποτελεί ένα διδακτικό σενάριο στα πλαίσια της επιμόρφωσης νηπιαγωγών στη β΄ φάση 

επιμόρφωσης στις ΤΠΕ. Πραγματοποιήθηκε σε νηπιαγωγείο στον Βόλο την περίοδο 2013-2014. Το σενάριο 

οργανώθηκε γύρω από «θέματα» που ενδιαφέρουν και είναι παιδαγωγικά κατάλληλα για τα παιδιά. Το 

συγκεκριμένο αποτελεί συνέχεια της θεματικής για την 28η Οκτωβρίου. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ  

Διδακτικό σενάριο, νηπιαγωγείο, σημαίες, 28η Οκτωβρίου. 

 

 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Το σενάριο  απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, είναι συμβατό με το ΑΠΣ και το 

ΔΕΠΠΣ (2003)  του νηπιαγωγείου και ακολουθεί  τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. Το 

σενάριο οργανώθηκε γύρω από «θέματα» που ενδιαφέρουν και είναι παιδαγωγικά κατάλληλα 

για τα παιδιά. Το συγκεκριμένο αποτελεί συνέχεια της θεματικής για την 28
η
 Οκτωβρίου. Οι 

δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν ευνοούν την επικοινωνία, τη χρήση της τεχνολογίας, τη 

συγκέντρωση  πληροφοριών και γνώσεων. Οι γνωστικές περιοχές που εμπλέκονται είναι: 

Παιδί και Περιβάλλον (γεωγραφία), Παιδί και Γλώσσα (ανάγνωση, γραφή), Παιδί και 

Μαθηματικά, Παιδί και Πληροφορική, Παιδί και Δημιουργία- έκφραση (εικαστικά). 

 

ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΕΣ ΙΔΕΕΣ Ή ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Σε σχέση με τη μαθησιακή διαδικασία τα νήπια έχουν ήδη μάθει να δουλεύουν σε ομάδες και 

να αλληλεπιδρούν. Έχουν εξοικειωθεί με συμβατικούς χάρτες της Ελλάδος, της Ευρώπης και 

τον Παγκόσμιο χάρτη. Γνωρίζουν την έννοια της πόλης, της χώρας, των ηπείρων. Σε σχέση 

με τον Υπολογιστή τα νήπια έχουν γνωρίσει τον Η/Υ και τις βασικές λειτουργίες του, έχουν 

εξοικειωθεί με το πληκτρολόγιο και την τοποθεσία των γραμμάτων και αριθμών και μπορούν 

να ανοίγουν ένα έγγραφο στην επιφάνεια εργασίας. Γνωρίζουν το πλήκτρο caps locκ, το 

εικονίδιο της έντονης γραφής (Bold) και της εκτύπωσης. Έχουν μάθει να επιλέγουν  μία λέξη 

ή φράση, να την αντιγράφουν και να την επικολλούν. Έχουν εξοικειωθεί με τη λειτουργία του 

ποντικιού και μπορούν να μετακινούν αντικείμενα με τη μέθοδο drag and drop (σύρε κι άσε). 

Έχουν εξοικειωθεί από πριν με τα περιβάλλοντα των λογισμικών του Word, του Kidspiration 

& του  Inspiration, του Google earth, του Revelation Natural Art. Γνωρίζουν τη χρήση του 

Διαδικτύου και μπορούν με τη βοήθεια της νηπιαγωγού να χρησιμοποιούν τη μηχανή 

αναζήτησης Google για να βρουν κάποιες πληροφορίες ή εικόνες, 
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ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Σκοπός: 

Να αντιληφθούν την αξία της σημαίας, ως σύμβολο κάθε χώρας και τη μοναδικότητα αυτής. 

Στόχοι: 

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: 

Μελέτη περιβάλλοντος. Να εντοπίζουν και να παρατηρούν τις χώρες της γης με ένα άλλο 

τρόπο, διαφορετικό απ’  τον παραδοσιακό χάρτη. Να διαβάζουν απλά σύμβολα- σημαίες, 

χάρτες και σχεδιαγράμματα. 

Γλώσσα. Να αντιγράφουν το όνομα της χώρας, στην οποία ανήκει η  σημαία που επιλέγουν. 

Να κατανοήσουν τη σημασία της γραφής ως μέσου επικοινωνίας, μεταφοράς και εύρεσης 

πληροφοριών. Να αναγνωρίζουν οικείες λέξεις και γράμματα στο περιβάλλον και να 

συμβουλεύονται τον σχετικό ως προς το θέμα (σημαίες) πίνακα αναφοράς. 

Μαθηματικά. Να αντιστοιχίζουν όμοια αντικείμενα-σημαίες, μέσα από διαδικασίες 

παρατήρησης. Να οικοδομούν σταδιακά την έννοια των αριθμών. 

Δημιουργία και έκφραση. Να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από διάφορες εικαστικές 

δραστηριότητες καλλιεργώντας την αισθητική τους αντίληψη και αναπτύσσοντας τη 

φαντασία τους. Να απολαμβάνουν μουσικά ακούσματα και να αναπτύσσουν σταδιακά την 

εκτίμησή τους γι αυτά, εκφράζοντας τα συναισθήματά τους. 

Ως προς τις νέες τεχνολογίες 

Να αναγνωρίζουν τον υπολογιστή σαν μία μηχανή που βοηθάει τον άνθρωπο και ότι μπορούν 

να τον χρησιμοποιήσουν, εκτός από παιχνίδι και διασκέδαση και σαν εργαλείο μάθησης. Να 

αποκτήσουν θετική στάση ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Να αξιοποιούν την 

τεχνολογία χρησιμοποιώντας οπτικοακουστικά μέσα, για να ακούσουν τον εθνικό ύμνο μίας 

χώρας. Να παίρνουν πληροφορίες από διάφορες πηγές, όπως είναι το Διαδίκτυο για τη χώρα 

που τους ενδιαφέρει. Να εξοικειωθούν με τη χρήση του λογισμικών που θα χρησιμοποιηθούν. 

Να  αξιοποιούν τις δυνατότητες του υπολογιστή και να εξασκηθούν πάνω σ’ αυτές. 

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 

Να κατανοήσουν την αξία της ομαδικής εργασίας και την ανακάλυψη μέσα από τη 

συνεργατική μάθηση. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

Τα λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του σεναρίου είναι: Το λογισμικό 

εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration, το οποίο είναι κατάλληλο για τη διδακτική 

υποστήριξη πολλών μαθημάτων καθώς περιλαμβάνει αρκετά εργαλεία με τα οποία η 

διδασκαλία ξεφεύγει από τον παραδοσιακό λεκτικό τρόπο παρουσίασης και γίνεται 

πολυτροπική με ταυτόχρονη ανάμειξη γραφικών, εικόνας και ήχου. Η κατάρτιση του χάρτη 

εννοιών θα υποχρεώσει τα παιδιά να προσεγγίσουν την ίδια πληροφορία και να την 

οργανώσουν σε ένα διαφορετικό σύστημα αναπαράστασης με τη δική του ιδιαίτερη 

σημειολογία. Θα χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την ανάδυση και καταγραφή των 

αναπαραστάσεων, με άλλα λόγια ως εργαλείο ανίχνευσης των γνώσεων των παιδιών αλλά και 

ως εργαλείο αξιολόγησης (αφόρμηση). 
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Το Διαδίκτυο, πρόκειται για λογισμικό γενικής χρήσης, ανοιχτού τύπου το οποίο θα 

χρησιμοποιήσουν τα παιδιά, αφού περιηγηθούν σε ιστοσελίδες του παγκόσμιου ιστού, σαν 

πηγή για άντληση πληροφοριών και εικόνων (1
η
 δραστηριότητα & 4

η
 δραστηριότητα). 

Το λογισμικό επεξεργασίας κειμένου Word, που είναι λογισμικό γενικής χρήσης, ανοιχτού 

τύπου και  αποτελεί μια νέα μέθοδο γραφής, διαφορετική από την παραδοσιακή με χαρτί και 

μολύβι. Ο επεξεργαστής κειμένου είναι ένα ανοιχτό και ευέλικτο εκπαιδευτικό εργαλείο που 

ευνοεί τη πολυτροπικότητα (2
η
 δραστηριότητα). 

Το λογισμικό Google Earth που μας επιτρέπει να μεταβαίνουμε οπουδήποτε στη γη και να 

βλέπουμε δορυφορικές εικόνες, χάρτες, έδαφος,  καιρικά φαινόμενα. Με τη βοήθεια του 

λογισμικού μπορούμε να εξερευνήσουμε τα μέρη που μας ενδιαφέρουν, να τα 

παρατηρήσουμε, να αποθηκεύσουμε τα μέρη στα οποία περιηγηθήκαμε, και να τα 

μοιραστούμε με άλλους. Είναι ελεύθερο λογισμικό οπτικοποίησης της γης και 

χρησιμοποιήθηκε σαν πηγή πληροφοριών, αφού δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να 

αντλήσουν τις πληροφορίες και τις εικόνες που θέλουν (3
η
 δραστηριότητα). 

Το λογισμικό Inspiration που είναι λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης, ανοιχτού τύπου 

και είναι κατάλληλο για την διδακτική υποστήριξη πολλών μαθημάτων αφού περιλαμβάνει 

πολλά εργαλεία με τα οποία η διδασκαλία ξεφεύγει από τον παραδοσιακό λεκτικό τρόπο 

παρουσίασης και γίνεται πολυτροπική. Τα παιδιά του νηπιαγωγείου πρέπει να γνωρίζουν 

καλά τη χρήση  του ποντικιού και τη λειτουργία drag and drop ( 4
η
 δραστηριότητα). 

Το λογισμικό Revelation Natural Art, που είναι λογισμικό δημιουργίας και έκφρασης, 

ανοικτού τύπου που σημαίνει ότι  επιδέχεται μεταβολές του περιεχομένου του από τον 

χρήστη και που μπορεί να γίνει πολύτιμο γνωστικό εργαλείο στα χέρια των μαθητών. Μέσα 

από ένα χαρούμενο και δημιουργικό περιβάλλον ωθεί σε ενεργητική δράση το παιδί και 

καλλιεργεί τη δημιουργική του  σκέψη. 

 

Η εκτιμώμενη διάρκεια του προτεινόμενου σεναρίου είναι 6 διδακτικές ώρες. Οι 

δραστηριότητες που περιέχει όσον αφορά την εφαρμογή τους στη γωνιά του υπολογιστή 

έχουν διάρκεια περίπου είκοσι λεπτά κάθε φορά. Η συνολική διάρκεια του σεναρίου μπορεί 

να μειωθεί ή να αυξηθεί ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα επιδείξουν τα παιδιά κατά τη 

συμμετοχή τους. 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΗΣ & ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

Οι δραστηριότητες του σεναρίου αναπτύσσονται  στην περιοχή του υπολογιστή της τάξης . 

Τα παιδιά χωρίστηκαν σε 5 ανομοιογενείς ομάδες,  ως προς το φύλο, την ηλικία και το 

γνωστικό τους επίπεδο, των 3-4 ατόμων (σε σύνολο 17 παιδιών και ανάλογα με την Ήπειρο 

που αντιπροσώπευαν) και εργάστηκαν εκ περιτροπής. Όταν μια ομάδα εργαζόταν στον Η/Υ, 

η άλλη ασχολούνταν  με συμβατικές σχετικές δραστηριότητες στα τραπεζάκια. Παράλληλα 

με τις ομάδες, όπου κρίνεται σκόπιμο συνεργάζεται και  όλη η τάξη συνολικά. 

Ο υπολογιστής πρέπει  είναι συνδεδεμένος με το Διαδίκτυο, με ηχεία και με εκτυπωτή. Να 

έχουν εγκατασταθεί ήδη τα λογισμικά που χρειάζονται (Google earth, Revolution natural art, 

Kidspiration, Inspiration) για την υλοποίηση του σεναρίου και τα παιδιά να έχουν από πριν 

γνωρίσει τις δυνατότητές τους και να έχουν εξοικειωθεί με το περιβάλλον τους. 
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Η συχνή αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη έχει οδηγήσει στην εξοικείωση των 

παιδιών με την πολύ βασική χρήση του ποντικιού και την μετακίνηση εικόνων ή 

αντικειμένων με τη μέθοδο « drag and drop » (πατάω, σέρνω και αφήνω). 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Το σενάριο που περιγράφεται είναι συμβατό με το ΑΠΣ & ΔΕΠΠΣ (2003) του 

Νηπιαγωγείου. Η μάθηση λαμβάνει χώρα μέσα από δραστηριότητες διερεύνησης, 

ανακάλυψης, έρευνας-πειραματισμού, απάντησης ερωτημάτων και  επίλυσης προβλημάτων. 

Η μέθοδος διδασκαλίας που ακολουθείται είναι η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, η οποία  

στηρίζεται στις θεωρίες μάθησης του επoικοδομητισμού, όπου τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά 

στην οικοδόμηση της γνώσης και δεν την προσλαμβάνουν παθητικά από το περιβάλλον 

(Piaget). Η γνώση ανακαλύπτεται σταδιακά από τα παιδιά μέσα από την διερευνητική- 

ανακαλυπτική μάθηση (Bruner) και  μέσα από  την  αλληλεπίδρασή των παιδιών   με άτομα 

του περιβάλλοντός τους η γνώση  γίνεται κτήμα τους, την κατακτούν (Vygotsky). Η 

νηπιαγωγός λειτουργεί ως βοηθός, συνεργός στην ανακάλυψη της γνώσης, διαμεσολαβητής 

και υποστηρικτής, ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών. Τους παρακινεί, τους ενθαρρύνει και 

συμβάλλει στην πρόοδο των εργασιών τους. 

Αφόρμηση 

Αφόρμηση στάθηκε η θεματική μας για την 28
η
 Οκτωβρίου, όπου τα παιδιά γνώρισαν την 

ιστορία της ελληνικής σημαίας, τα χρώματά της, την σημασία της και τον εθνικό μας ύμνο. 

Επίσης γνώρισαν και τις σημαίες των άλλων χωρών που έλαβαν μέρος στον πόλεμο του 1940 

και τη θέση τους στον συμβατικό χάρτη.  Έτσι θέλησαν να μάθουν και για τις σημαίες άλλων 

χωρών στον κόσμο. Η νηπιαγωγός στην ολομέλεια και στο περιβάλλον του λογισμικού 

εννοιολογικής χαρτογράφησης kindspiration ετοίμασε έναν εννοιολογικό χάρτη με τις 

ερωτήσεις των παιδιών. Σαν κεντρική ιδέα έβαλε το θέμα  και δημιούργησε μία ιδεοθύελλα 

με το τι ήθελαν να μάθουν- διερευνήσουν τα παιδιά. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1
η
 Δραστηριότητα (Πληροφορική ) 

Η νηπιαγωγός έχει αποθηκεύσει στα αγαπημένα του φυλλομετρητή Mozilla  την διεύθυνση: 

www.bandu2.com/countries/el/flags.html. Zητά από τα νήπια αφού χωριστούν σε ομάδες, 

ανάλογα με πια Ήπειρο έχουν επιλέξει, να ανοίξουν τον φυλλομετρητή Mozila και στη 

μηχανή αναζήτησης Google αντιγράφει την παραπάνω διεύθυνση. Κατόπιν να επιλέξουν την 

ήπειρο που ερευνούν να  και να αναζητήσουν τις σημαίες της. Μετά από το μενού αρχείο, να 

πατήσουν την επιλογή εκτύπωση και να τις εκτυπώσουν για να  παρατηρήσουν τα χρώματά 

τους, το σχήμα τους, τα σχέδιά τους. Κατόπιν τις κάνουν βιβλίο και το τοποθετούν στην 

βιβλιοθήκη. 
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                                     Εικόνα 1. Οι σημαίες των ηπείρων 

 

2
η
 Δραστηριότητα (Γλώσσα) 

Στο περιβάλλον του λογισμικού Word η νηπιαγωγός έχει ετοιμάσει ένα έγγραφο  με τις 

σημαίες που έχουν επιλέξει τα παιδιά στην ολομέλεια. Τα νήπια, ανά ομάδες,  καλούνται να 

το ανοίξουν και αντιγράψουν από τον σχετικό πίνακα αναφοράς το όνομα της χώρας πού 

δείχνει η φωτογραφία, με κεφαλαία γράμματα και με έντονη γραφή. 

 

 

 

                                     Εικόνα 2. Τα ονόματα των χωρών 
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3
η
 Δραστηριότητα (Μελέτη περιβάλλοντος ) 

Στο περιβάλλον του λογισμικού Google earth η νηπιαγωγός ζητά από την κάθε ομάδα 

παιδιών να γράψει στο πλαίσιο εισαγωγής τη χώρα που θέλει να επισκεφτεί και να πατήσει το 

κουμπί  αναζήτηση. Κατόπιν να βάλουν την καρφίτσα στην ονομασία της χώρας. 

 

 

Εικόνα 3. Το περιβάλλον του Google earth 

 

4
η
 Δραστηριότητα( Μαθηματικά ) 

Η νηπιαγωγός στο περιβάλλον του λογισμικού Inspiration και χρησιμοποιώντας την πλούσια 

βιβλιοθήκη του, έχει βάλει από πριν στη σειρά, διάφορες σημαίες από την αριστερή πλευρά 

και τις ίδιες σημαίες με άλλη σειρά από την δεξιά πλευρά. Οι ομάδες καλούνται να 

αντιστοιχίσουν τις όμοιες με βελάκι. 

 

 

Εικόνα 4. Αντιστοίχιση σημαιών 
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5
η
 Δραστηριότητα (Εικαστικά) 

Στο περιβάλλον του λογισμικού Revelation Natural Art η νηπιαγωγός ζητάει από την κάθε 

ομάδα να δημιουργήσει το δικό της «σημαιόδεντρο»  χρησιμοποιώντας εργαλεία σχεδίασης, 

όπως μαρκαδόρους , κηρομπογιές, λαδοπαστέλ για να φτιάξει το δέντρο.  Κατόπιν από την 

βιβλιοθήκη να επιλέξει το κάθε παιδί 2 σημαίες και με το σύρε και άσε να τις τοποθετήσει 

πάνω στο δέντρο. 

 

 

Εικόνα 5. Σημαιόδεντρο 

 

6
η
 Δραστηριότητα (Δημιουργία και έκφραση- Mουσική ) 

Η νηπιαγωγός με την ολομέλεια των παιδιών ανοίγει τον φυλλομετρητή  Mozilla  και μέσω 

της μηχανής αναζήτησης Google γράφει την παρακάτω διεύθυνση: 

el.wikipedia.org/wiki/κατάλογος _ σημαιών. Εμφανίζεται  η ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια 

Βικιπαίδεια  και τα παιδιά γράφουν στην γραμμή διεύθυνσης το όνομα της χώρας για την 

οποία θέλουν να μάθουν πληροφορίες. Πατώντας τον σύνδεσμο κάτω από τη σημαία 

μαθαίνουν για τον συμβολισμό της και πατώντας τον σύνδεσμο δίπλα από τον εθνικό ύμνο 

τον ακούνε. Κατόπιν συζητάνε για τα συναισθήματα που τους προκάλεσε. 

 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Στο νηπιαγωγείο δεν γίνεται συνήθως χρήση των φύλλων εργασίας με την τυπική έννοια του 

όρου. Τα φύλλα εργασίας εμπεριέχονται στις δραστηριότητες και περιλαμβάνουν γραπτές ή 

προφορικές οδηγίες που δίνει η νηπιαγωγός για να πραγματοποιηθεί μία μαθησιακή 

δραστηριότητα.  Ενδεικτικά θα μπορούσαν να είναι: 1
η
 Δραστηριότητα: Επιλέξτε την ήπειρο 

που ερευνά η ομάδα σας, βρείτε τις σημαίες της και εκτυπώστε τις. 2
η
 Δραστηριότητα: 

Ανοίξτε το έγγραφο του Word στην επιφάνεια εργασίας και αντιγράψτε από τον πίνακα 

αναφοράς, με κεφαλαία και έντονα γράμματα, τα ονόματα από τις χώρες προέλευσης της 

κάθε σημαίας. 

 

 

 



 

___________________________________________________________ 
Τόμος Β’: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικών σεναρίων 

 

274 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η αξιολόγηση του σεναρίου σύμφωνα με το μοντέλο του Kirkpatrick περιλαμβάνει την 

ανταπόκριση των παιδιών, το ενδιαφέρον τους, την επίτευξη των στόχων που είχε θέσει η 

νηπιαγωγός και τη συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων. Θεωρούμε 

λοιπόν ότι τα παιδιά ανταποκρίθηκαν με αρκετό   ενδιαφέρον στο θέμα του σεναρίου και η 

χρήση των λογισμικών αποτέλεσε μία ευχάριστη δραστηριότητα για αυτά και τους πρόσφερε 

χαρά και ενθουσιασμό. Όλοι οι μαθητές είχαν ενεργό συμμετοχή και συνεργάστηκαν άψογα 

μεταξύ τους, έμαθαν καινούργια πράγματα για τις σημαίες και τον πλανήτη μας. Οι 

δραστηριότητες που επιλέχθηκαν ήταν αρκετά ελκυστικές έτσι ώστε να παραμείνει αμείωτο 

το ενδιαφέρον των παιδιών. 

Προεκτάσεις του σεναρίου 

Στο ελεύθερο λογισμικό καταγραφής Windows movie maker μπορούμε να επεξεργαστούμε 

τις εικόνες από τις σημαίες που μας άρεσαν και τις έχουμε αποθηκεύσει και να 

δημιουργήσουμε μία ταινία. Μπορούμε να προσθέσουμε και τα αρχεία ήχου με τους εθνικούς 

ύμνους που έχουμε ήδη αποθηκεύσει στο φάκελο με τα βίντεό μας. Στο λογισμικό tux paint  

μπορούμε να ζωγραφίσουμε τις δικές μας σημαίες ή ακόμη και τη σημαία – σύμβολο της 

τάξης μας. Πλαστικοποιούμε τις σημαίες που εκτυπώσαμε και κάνουμε ομαδοποιήσεις 

σύμφωνα με το χρώμα, τις κάθετες ή οριζόντιες λωρίδες τους, τα σχέδιά τους. 
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ΚΡΥΨΕ ΜΕ ΣΤΟ ΚΟΥΚΟΥΛΙ ΣΟΥ… 

 

Ευφροσύνη Αγγελοπούλου & Σουλτάνα Τσιγγίδου  

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το σενάριο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στα πλαίσια της επιμόρφωσης Β επιπέδου στο 61ο Νηπιαγωγείο 

Πατρών. Σκοπός του σεναρίου ήταν η ένταξη και ενσωμάτωση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου μέσα από τη θεματική ενότητα των εντόμων. 
Στηρίχτηκε στο μαθητοκεντρικό μοντέλο μάθησης που προωθεί την ενεργό συμμετοχή όλων των παιδιών στις 

δραστηριότητες ατομικά και σε ομάδες, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα, την ηλικία τους. Οι δραστηριότητες που 

υλοποιήθηκαν ήταν : δημιουργία εννοιολογικού χάρτη με το λογισμικό Kidspiration, παιδαγωγική χρήση του 

διαδικτύου για την οργάνωση των γνώσεων, με το λογισμικό Tux Paint  ζωγραφίζουν τα στάδια εξέλιξης της 

πεταλούδας, προβολή  εργασιών με τη μορφή παρουσίασης στοTux Paint, εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης του 

λογισμικού Kidspiration, συμμετρικά έργα στο revelation natural art, ψηφιακή πινακοθήκη & προβολή της 

παρουσίασης με την εφαρμογή art-step. Επιτεύχθηκε ανάπτυξη των ικανοτήτων, δεξιοτήτων και θετικών 

στάσεων των μαθητών ως προς τη χρήση των ΤΠΕ. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ  

Κύκλος ζωής, δημιουργία, συλλογή 

 

 

ΣΚΟΠΟΣ: 

Η ένταξη και ενσωμάτωση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

στο πρόγραμμα του σχολείου μέσα από τη θεματική ενότητα των εντόμων 

 

ΣΤΟΧΟΙ: 

Παιδί και γλώσσα 

 Να συμμετέχουν σε συζητήσεις στο νηπιαγωγείο για θέματα των ενδιαφερόντων τους  

 Να μοιράζονται αυτά που γνωρίζουν με τους άλλους 

 Να αποσαφηνίζουν έννοιες και να διευρύνουν το λεξιλόγιό τους 

 Να αναπτύξουν τη γλώσσα και την επικοινωνία 

Παιδί και ΤΠΕ 

 Να αξιοποιούν την τεχνολογία 

 Να αναπτύσσουν και να εκφράζουν ιδέες με ψηφιακά μέσα 

 Να αναπτύσσουν δεξιότητες ψηφιακών γραμματισμών 

 Να αυτονομηθούν σταδιακά στη χρήση των ΤΠΕ  

Παιδί και Περιβάλλον 

 Να διακρίνουν τα παρατηρήσιμα εξωτερικά μορφολογικά χαρακτηριστικά  ζώων, 

εντόμων 
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 Να διευρύνουν τις γνώσεις για ζωικούς οργανισμούς: τα στάδια εξέλιξης, τρόπο 

αναπαραγωγής, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά  

Παιδί: Δημιουργία και έκφραση 

 Να εκφράζονται με δημιουργικό τρόπο χρησιμοποιώντας λογισμικό σχεδίασης και επε

ξεργασίας εικόνας 

 Να εκφράζονται μέσα από τη ζωγραφική τους και να επιλέγουν τους τρόπους 

Παιδί και Μαθηματικά 

 Να αντιλαμβάνονται τη χρονική ακολουθία γεγονότων 

 Να αναγνωρίζουν την αρχή ,να συνεχίζουν την εξέλιξη και να την ολοκληρώνουν 

 Να  αναπαριστούν γεγονότα σύμφωνα με τη χρονική τους ακολουθία  

 Να αναπτύσσουν την κριτική σκέψη 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Το σενάριο στηρίζεται στις αρχές του εποικοδομισμού και στις κοινωνικο-πολιτισμικές 

θεωρίες του Vygotsky. Υποστηρίζει την καθοδηγούμενη ανακάλυψη – διερεύνηση. Δίνει μεγάλη 

σημασία στο κοινωνικο-πολιτισμικό, μαθησιακό περιβάλλον, όπου λαμβάνουν χώρα οι 

δραστηριότητες με έμφαση στην ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης και της συνεργατικής 

μάθησης. Το σενάριο  στηρίζεται στο πλαίσιο της παιδαγωγικής της αλληλεπίδρασης όπου τα 

παιδιά ενθαρρύνονται να εκφράζουν, να ανταλλάσσουν και να αντιπαραθέτουν τις ιδέες τους, 

να εντοπίζουν προβλήματα, να θέτουν ερωτήσεις, να κάνουν προβλέψεις, να αναζητούν 

απαντήσεις και να τις ελέγχουν καθώς δουλεύουν  ομαδο-συνεργατικά. 

Και σε ένα υποστηρικτικό πλαίσιο βασιζόμενο στον κοινωνικό εποικοδομισμό, στη 

διερευνητική- ανακαλυπτική μάθηση και εμπειρική-βιωματική προσέγγιση. 

 Η ένταξη και ενσωμάτωση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

στο πρόγραμμα του σχολείου αποτελεί κοινή επιδίωξη των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, αφού 

µέσω της εκπαίδευσης προωθείται η ένταξη των µαθητών στην Κοινωνία της Πληροφορίας, 

στοχεύοντας στην πρόοδο και αποτελεσµατικότητά τους (ΕΑΙΤΥ, 2008α; 2008β;). Άλλωστε 

ο σύγχρονος κόσμος έχει ξεπεράσει τα γεωγραφικά σύνορα κάθε χώρας και πλέον όλοι οι 

πολίτες θεωρούνται κάτοικοι ενός μεγάλου πλανητικού χωριού. Σύμφωνα με τους Ράπτης & 

Ράπτη (2002) οι αυριανοί ενήλικοι πολίτες είναι αναγκαίο να µπορούν να χειρίζονται τα νέα 

µέσα χωρίς να αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικής περιθωριοποίησης, να είναι δηλαδή 

τεχνολογικά εναλφάβητοι αλλά και διαπολιτισμικά ενήμεροι. Τα παραδοσιακά μοντέλα 

διδασκαλίας και μάθησης μετασχηματίζονται υπό το φως των ΤΠΕ, παρέχοντας στους 

εκπαιδευτικούς καινοτόμα εκπαιδευτικά προϊόντα προκειμένου να ενισχύσουν το 

εκπαιδευτικό τους έργο. 

Ενσωμάτωση του διδακτικού σεναρίου στη διδακτέα ύλη 

 Το σενάριο είναι πλήρως ενσωματωμένο  με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου 

(ΔΕΠΠΣ, 2003) το οποίο προσδιορίζει  τις θεματικές κατευθύνσεις των προγραμμάτων 

σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων Γλώσσας,  Μελέτης Περιβάλλοντος, 

Μαθηματικών,  Δημιουργίας και  Έκφρασης  και ενσωμάτωσης της  Τεχνολογίας όπου είναι 

δυνατό στις διάφορες δραστηριότητες και αξιοποίησης ποικίλων πηγών πληροφόρησης 

προάγοντας κατά αυτόν τον τρόπο την ολόπλευρη σωματική, συναισθηματική, νοητική και 
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κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού.  Ο Η/Υ χρησιμοποιείται ως εργαλείο ανακάλυψης, 

δημιουργίας και έκφρασης στο πλαίσιο των καθημερινών, συλλογικών τους δραστηριοτήτων. 

Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές προσχολικής ηλικίας 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

Από τη δασκαλοκεντρική διδασκαλία όπου οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται ως εποπτικό μέσο, στη 

μαθητο-κεντρική διδασκαλία κατά την οποία οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται ως γνωστικό 

εργαλείο και εργαλείο δημιουργίας και έκφρασης ,παρουσίασης και προβολής έργου. Από 

τους γνωστούς τρόπους επικοινωνίας (κυρίως προφορικής ή γραπτής) σε τρόπους 

επικοινωνίας που ενσωματώνουν πολλαπλές αναπαραστάσεις, εικόνες, κείμενα, σύμβολα, 

χάρτες πολλαπλών, συνδεδεμένων και ταυτόχρονων αναπαραστάσεων κ ά. Από τη διάλεξη 

ως διδακτική μέθοδο στη διερευνητική και την ανακαλυπτική μέθοδο. Από τους γνωστούς 

τρόπους δημιουργίας και έκφρασης σε τρόπους που ενσωματώνουν πολλαπλές ικανότητες 

παραγωγής δημιουργικότητας από τα νήπια. Εφαρμόζονται μέθοδοι σύμφωνες με τα 

ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες των παιδιών, τις πρότερες στάσεις και αξίες και την ηλικία 

τους. Οι μέθοδοι στηρίζονται στο μαθητο-κεντρικό μοντέλο μάθησης που προωθεί  την 

ενεργό συμμετοχή όλων των παιδιών στις δραστηριότητες-εργασίες ατομικά και σε ομάδες . 

Χρησιμοποιούνται μέθοδοι  όπως: καταιγισμός ιδεών , συζήτηση, υποβολή ερωτήσεων, 

εννοιολογικοί χάρτες, σχέδια εργασίας, ζωγραφική. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 

 Δημιουργία  εννοιολογικού χάρτη με το λογισμικό Kidspiration  

Τα νήπια επιλέγουν εικόνες και δημιουργούν χάρτη εννοιών σύροντας κάθε εικόνα μέσα στο 

χώρο του χάρτη και επιλέγοντας τη θέση και τοποθετεί τα βέλη σύνδεσης με τη βοήθεια της 

νηπιαγωγού  

 Οικοδόμηση νέας γνώσης: τα στάδια εξέλιξης της πεταλούδας με την παιδαγωγική χρήση του 

διαδικτύου  για την ενίσχυση και οργάνωση των γνώσεων 

Αναζητούν εικόνες και βίντεο στο διαδίκτυο πληκτρολογώντας τις λέξεις κλειδιά με τη 

βοήθεια της νηπιαγωγού  

 Τα νήπια ζωγραφίζουν  τα στάδια εξέλιξης της πεταλούδας με το  λογισμικό Tux-Paint 

 Ενθάρρυνση της έκφραση τους ,  κινητοποίηση της φαντασίας και  της δημιουργικότητά 

τους  με μέσα που μαγεύουν και συγκινούν τα νήπια προκαλεί το ενδιαφέρον των νηπίων για 

την παρατήρηση και επεξεργασία 

 Προβολή των εργασιών των νηπίων με τη μορφή παρουσίασης με το λογισμικό Tux- Paint  

Τα νήπια ορίζουν επιλέγοντας την εικόνα τη χρονική ακολουθία και παρέχεται η δυνατότητα 

προβολής των εργασιών των νηπίων με τη μορφή παρουσίασης .  

 Συνεργαζόμενα σε δυάδες  στον υπολογιστή εμπλουτίζουν τη βιβλιοθήκη του λογισμικού 

Kidspiration  

Τα νήπια επιχειρηματολογούν, θέτουν νέα ερωτήματα και συνεργάζονται. Προσφέρεται 

διδακτική βοήθεια από το ένα νήπιο της ομάδας στο άλλο. Τα νήπια αναπτύσσουν 
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προφορική επικοινωνία υψηλού επιπέδου και αλληλεπιδράσεις πιο προχωρημένες από 

εκείνες που αναπτύσσονται στις παραδοσιακές δραστηριότητες 

 Δημιουργία συλλογής με συμμετρικά έργα των νηπίων που αναπαριστούν πεταλούδες στο 

revelation natural art  

Συζητάμε στην τάξη και συμπεραίνουμε ότι συναντάμε συμμετρίες σε διάφορους τομείς της 

ζωής όπως φύση, καθημερινή ζωή, τέχνη. Δείχνει  ο εκπαιδευτικός στους μαθητές τα 

εικονίδια με τους οριζόντιους, κάθετους άξονες στο λογισμικό revelation natural art και 

επιλέγει ο μαθητής το εικονίδιο με τον άξονα που επιθυμεί να εργαστεί.. Ο μαθητής 

εργάζεται ατομικά δημιουργώντας το δικό του συμμετρικό σχέδιο με θέμα την πεταλούδα. 

Δημιουργείται μια συλλογή με συμμετρικά έργα των νηπίων που αναπαριστούν πεταλούδες. 

 Οργάνωση του παραπάνω υλικού σε μια ψηφιακή πινακοθήκη & προβολή της παρουσίασης 

με την εφαρμογή art-step  

Οι μαθητές θέλησαν να   δημιουργήσουν τη δική τους γκαλερί και να την παρουσιάσουν 

στους γονείς στην οποία εκθέτουν τα έργα τους τα οποία αναρτούν από το φάκελο 

αποθήκευσης που είχαν οργανώσει στον υπολογιστή της τάξης με την καθοδήγηση της 

εκπαιδευτικού. Η εκπαιδευτικός επιλέγει την εφαρμογή art-steps στην οποία αναρτούν 

φωτογραφίες με τα έργα τους. 

 Οργανώνουν και  παίζουν ομαδικά παιχνίδια 

Τα νήπια ορίζουν κανονικότητες στο παζλ ,στο λογισμικό Jigsaw Platinum Επιλέγουν 

συλλογικά τον αριθμό των κομματιών για να ξεκινήσει το παιχνίδι τους, χωρίζονται σε 2 

ομάδες και παίζουν διαδοχικά. Νικητής θα είναι αυτός που θα συνθέσει  το παζλ στον 

καλύτερο χρόνο. Χρονόμετρο η κλεψύδρα της τάξης με την οποία  υπολογίζουν το χρόνο 

κάθε παίκτη. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Κατά την υλοποίηση του σεναρίου, τα παιδιά εξοικειώθηκαν τόσο με τη χρήση των 

λογισμικών όσο και με τη χρήση του ίδιου του Η/Υ. Παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά 

ενθαρρύνονται να εκφράζουν, να ανταλλάσσουν και να αντιπαραθέτουν τις ιδέες τους, να 

εντοπίζουν προβλήματα, να θέτουν ερωτήσεις, να αναζητούν απαντήσεις και να τις ελέγχουν 

καθώς δουλεύουν ομαδο-συνεργατικά και σε ένα υποστηρικτικό πλαίσιο βασιζόμενο στη 

διερευνητική-ανακαλυπτική μάθηση και στην εμπειρική-βιωματική προσέγγιση της γνώσης. 

Έδωσε τη δυνατότητα στα παιδιά να συγκροτήσουν ένα ενιαίο σύνολο γνώσεων και 

δεξιοτήτων και  μια ολιστική αντίληψη της γνώσης και στη δημιουργία κατάλληλου και 

πλούσιου σε ερεθίσματα περιβάλλοντος με το οποίο αλληλεπιδρούν οι μαθητές. Επιτεύχθηκε 

πολυτροπική παρουσίαση  του θέματος διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών, 

ανάπτυξη των ικανοτήτων, δεξιοτήτων και θετικών στάσεων των μαθητών ως προς τη χρήση 

των ΤΠΕ , η ενσωμάτωση και ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ράπτης, Α. & Ράπτη, Α. (2002). Μάθηση και ∆ιδασκαλία στην εποχή της πληροφορίας. Ολική 

προσέγγιση. Τόµος Α΄. Αθήνα: Ράπτης 

ΥΠΕΠΘ- Π.Ι. (2001). Ενιαίο Διαθεματικό Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το 

Νηπιαγωγείο 
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Η ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ 

 

Σουλτάνα Αρβανιτάκη, Δήμητρα Γεωργούδη & Αγγελική Παρασχίδου 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το 7ο Δημοτικό Σχολειό Ορεστιάδας συμμετείχε στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση για την έρευνα δράσης του 

προγράμματος «εκπαίδευση παιδιών Ρομα» του Α.Π.Θ (Φεβρουάριος - Ιούνιος 2014). Παράλληλα με τη 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών εφαρμόσαμε την έρευνα δράσης στις τάξεις Γ΄ Δ΄ και στο Τμήμα Υποδοχής η 

ερευνά δράσης παρόλο το μικρό διάστημα εφαρμογής της είχε θετικά αποτελέσματα στους μαθητές και στους 
εκπαιδευτικούς. οι στόχοι που τέθηκαν από την αρχή φάνηκε πως επιτεθήκαν. Κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος ανακαλύψαμε ποσό σημαντική είναι η κουλτούρα και ο πολιτισμός των μαθητών μας αλλά και 

ποσό μεγάλη ανάγκη έχουν οι μαθητές μας να φέρουν τις ιστορίες τους, τα έθιμα τους, τα παραμύθια και τα 

τραγούδια τους στο σχολικό χώρο. Η διαπίστωση αυτή σε συνδυασμό με τον έντονο προβληματισμό μας για 

αποτελεσματικότερη συνεργασία με τους γονείς, μας οδήγησε στην συλλογική απόφαση για μια παρέμβαση με 

σκοπό την ερευνά της κουλτούρας των μαθητών μας και την ενεργό συμμέτοχη των γονέων.  

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ  

Έρευνα δράσης, ενωτικές ομάδες, συμμετοχή  γονέων 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το 7ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας, είναι ένα εξαθέσιο σχολείο στον Βόρειο Έβρο με 

αρκετούς μαθητές Ρομά και Παλιννοστούντες. Η ανάγκη για ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών 

για θέματα αποτελεσματικών διδακτικών παρεμβάσεων στους μαθητές, υπήρξε βασικό 

μέλημα του Συλλόγου Διδασκόντων.  

Έτσι το σχολείο συνεργάστηκε με Πανεπιστήμια: Α.Π.Θ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και συμμετείχε σε προγράμματα προκειμένου να βοηθήσει στην 

καλύτερη εκπαίδευση των παιδιών όλων των εθνοτικών ομάδων.  

Δόθηκε η δυνατότητα σε μας τους εκπαιδευτικούς να παίρνουμε μέρος σε δια ζώσης ή εξ 

αποστάσεως επιμορφωτικές συναντήσεις με καθηγητές και συμβούλους και να 

ενημερωνόμαστε για θέματα διδακτικής, διαφοροποιημένης παιδαγωγικής, διαχείρισης τάξης, 

παραγωγής διδακτικού υλικού.  

Στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση για την Έρευνα Δράσης του Προγράμματος «Εκπαίδευση 

Παιδιών Ρομά» του Α.Π.Θ (Φεβρουάριος-Ιούνιος 2014), συμμετείχαμε από το σχολείο τρεις 

εκπαιδευτικοί: Αρβανιτάκη Σουλτάνα,  Γεωργούδη Δήμητρα, Παρασχίδου Αγγελική.  

Παράλληλα με τη επιμόρφωσή μας, εφαρμόζαμε την Έρευνα Δράσης στις τάξεις Γ΄ Δ΄ και 

στο Τμήμα Υποδοχής ακολουθώντας τα γνωστά στάδια Στοχασμό, Σχεδιασμό, Δράση, 

Παρατήρηση, Αναστοχασμό και χρησιμοποιώντας τα μεθοδολογικά εργαλεία: παρατήρηση, 

συζήτηση και συνέντευξη. Ενδεικτικά παρουσιάζουμε την Έρευνα Δράσης όπως 

εφαρμόστηκε στη Δ΄ τάξη του σχολείου. 
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ΜΕΘΟΔΟΣ 

Έρευνα Δράσης στη Δ΄ τάξη  

«Πρόγραμμα Εκπαίδευσης παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες  Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής 

Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» του Α.Π.Θ 

- Ο Στοχασμός 

Η παρέμβαση που σχεδιάστηκε ήταν για τους μαθητές της Δ΄ τάξης και αφορούσε το μάθημα 

της γλώσσας. Η τάξη είχε 17 μαθητές από τους οποίους οι 6 ήταν Ρομά και 6 

Παλιννοστούντες (Αρμένιοι, Γεωργιανοί). Η σύνθεση της τάξης υπήρξε ο  βασικός λόγος για 

τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζαμε τα προβλήματα που 

αντιμετώπιζαν αρκετοί μαθητές αλλά κυρίως οι μαθητές Ρομά (συχνές απουσίες, αδιαφορία 

για τα μαθήματα, δεν είχαν τα απαραίτητα υλικά, δεν γνώριζαν τη σημασία πολλών λέξεων). 

Βέβαια αρκετές δυσκολίες στο μάθημα της γλώσσας αντιμετώπιζαν και οι παλιννοστούντες 

μαθητές.  

- Σκοπός και στόχοι της έρευνας δράσης 

Τα μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη διερεύνηση της υφιστάμενης 

κατάστασης στην τάξη ήταν η παρατήρηση, η συζήτηση  και η συνέντευξη. Η παρέμβαση θα 

αποσκοπούσε στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην ανάδειξη κάποιων 

προβληματικών καταστάσεων και γιατί όχι και στην αντιμετώπισή τους. 

- Ο Σχεδιασμός 

Αναζητώντας  άλλους παιδαγωγικούς πόρους και κείμενα που θα βοηθούσαν τους Ρομά αλλά 

και τους άλλους μαθητές και γνωρίζοντας την προτίμηση των παιδιών για ιστορίες, 

τραγούδια και μουσική, αποφασίσθηκε η επεξεργασία δύο κειμένων για τον γάμο των Ρομά, 

τα οποία συνοδεύονται με έθιμα και τραγούδια του γάμου: «Η φίλη μου παντρεύεται» και «Ο 

γάμος της αδερφής μου». Η παρέμβαση θα γινόταν για την ενότητα «όλοι διαφορετικοί, όλοι 

ίσοι» και θα συνδυάζονταν με την εκμάθηση προφορικού και γραπτού λόγου μέσα από ήθη, 

έθιμα και τραγούδια που θα γράφαμε. Ο γάμος ως ένα κοινωνικό φαινόμενο που συναντάται 

σ’ όλες τις ανθρώπινες ομάδες θα έδινε την ευκαιρία σ’ όλα τα παιδιά να εκφραστούν πάνω 

σ’ αυτό και να φέρουν τα δικά τους βιώματα μέσα στην τάξη. Κατά τη διάρκεια της δράσης 

χρησιμοποιήθηκε ένα ημερολόγιο για τον εκπαιδευτικό και ένα ημερολόγιο για τους  μαθητές 

που έγραφαν τις σκέψεις τους. 

- Η Δράση 

1
ο
 στάδιο – Ανακοινώθηκε στους μαθητές η διδακτική παρέμβαση που θα εφαρμόζαμε στην 

τάξη  και ο τελικός σκοπός της δράσης. Έτσι οι μαθητές γνώριζαν από την αρχή ότι θα 

ασχοληθούν με τα ήθη και τα έθιμα του γάμου και τη δημιουργία μιας αφίσας που θα την 

παρουσίαζαν στις άλλες τάξεις του σχολείου.  

2
ο
 στάδιο - Φέραμε στην τάξη ήθη, έθιμα και τραγούδια του γάμου. Δουλέψαμε ομαδικά και 

βρήκαμε  ομοιότητες και διαφορές. 

3
ο
 στάδιο – Οι μαθητές απήγγειλαν, τραγούδησαν και μετέφρασαν τραγούδια του γάμου στη 

μητρική τους γλώσσα. 

4
ο
 στάδιο - Έφεραν υλικό (φωτογραφίες, βίντεο, κ.α.) από συγγενικούς γάμους στους οποίους 

πήραν μέρος και μας διηγήθηκαν τη διαδικασία. Σ’ αυτό το στάδιο συζητήσαμε και τις 

προσωπικές τους απόψεις για τον θεσμό. 

5
ο
 στάδιο - Κάναμε μια σύντομη αναπαράσταση του γάμου και δημιουργήσαμε την αφίσα. 
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6
ο
 στάδιο - Ανάγνωση βιβλίων για τη διαφορετικότητα (Το χαρούμενο λιβάδι της Φυλλιώς 

Νικολούδη). 

7
ο
 στάδιο - Την τελευταία μέρα πριν τη λήξη του διδακτικού έτους οι μαθητές της Δ΄ τάξης 

παρουσίασαν την εργασία τους στους μαθητές των άλλων τάξεων και κέρδισαν το 

χειροκρότημα των συμμαθητών  

- Παρατήρηση και Αναστοχασμός 

Η συγκεκριμένη έρευνα δράσης παρόλο το μικρό διάστημα εφαρμογής της είχε  θετικά 

αποτελέσματα στους μαθητές και στην εκπαιδευτικό της τάξης: 

-οι μαθητές Ρομά ένιωσαν ότι ανήκουν στην ομάδα της τάξης κι αυτό φάνηκε από το 

ενδιαφέρον τους να συμμετέχουν με μεράκι σε δράσεις της τάξης, κάτι που δεν γινόταν 

παλιότερα 

-επίσης άρχισαν να συμμετέχουν περισσότερο στις συζητήσεις μέσα στην τάξη 

-χρησιμοποιούσαν λέξεις από τη γλώσσα τους χωρίς να ντρέπονται. Μάλιστα το έκαναν σαν 

παιχνίδι όταν ο ένας μάθαινε στον άλλο λέξεις από τη δική του γλώσσα (Ρώσικα, Αρμένικα 

κά). 

-επίσης κατά τη διάρκεια των συζητήσεων μέσα στην τάξη οι μαθήτριες Ρομά δήλωσαν με 

βεβαιότητα και σθένος ότι δεν θέλουν να παντρευτούν σε μικρή ηλικία και να εγκαταλείψουν 

το σχολείο! 

Βέβαια πρέπει να σημειωθεί πως ο χρόνος δεν ήταν αρκετός ώστε να εφαρμοστεί η έρευνα 

δράσης όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί: 

-δύο φορές μόνο παρακολούθησε ο «κριτικός φίλος» τη διδακτική παρέμβαση 

-η μεγάλη πίεση του χρόνου δεν άφησε πολλά περιθώρια να ασχοληθούμε διεξοδικά και να 

ολοκληρωθεί η έρευνα δράσης όπως την είχαμε σχεδιάσει 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε πως η έρευνα δράσης που συμμετείχαμε για 

πρώτη φορά ήταν η καλύτερη επιμόρφωση που είχαμε ποτέ! Εργαστήκαμε με παρατήρηση, 

σχεδιασμό, δράση και αναστοχασμό και αισθανθήκαμε σαν ερευνητές δάσκαλοι και 

επαγγελματίες εκπαιδευτικοί. 

Οι εθνοτικές ομάδες του σχολείου μας 

Κατά τη διάρκεια της Έρευνας Δράσης ανακαλύψαμε πόσο σημαντική είναι η κουλτούρα και 

ο πολιτισμός των μαθητών μας αλλά και πόσο μεγάλη ανάγκη έχουν οι μαθητές μας να 

φέρουν τις ιστορίες τους, τα έθιμά τους, τα παραμύθια και τα τραγούδια τους στο σχολικό 

χώρο.  

Η διαπίστωση αυτή σε συνδυασμό με τον έντονο προβληματισμό μας για 

αποτελεσματικότερη συνεργασία με τους γονείς, μας οδήγησε στην συλλογική απόφαση για 

μία παρέμβαση με σκοπό την έρευνα της κουλτούρας των μαθητών μας και την ενεργό 

συμμετοχή των γονέων.  

Έτσι λοιπόν τον Σεπτέμβρη του 2014 οι εκπαιδευτικοί: Αρβανιτάκη Σουλτάνα, Κουρούδη 

Ανθούλα, Γεωργούδη Δήμητρα, Χαραλαμπίδου Σοφία, Γώγογλου Σοφία, Παρτινούδης 

Αθανάσιος, Μπέης Χρήστος, αποφασίσαμε με τους γονείς και τους μαθητές μας να 
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ασχοληθούμε με τις εθνοτικές ομάδες του σχολείου μας ενώ παράλληλα εντάξαμε τη δράση 

στο διασχολικό project «Η πόλη μας».  

Από την αρχή της σχολικής χρονιάς, ξεκινήσαμε εβδομαδιαίες συναντήσεις όπου 

ερευνήσαμε, αναλύσαμε και εμβαθύναμε τις εξής ενότητες: Αρμένικος πολιτισμός, 

Ποντιακός Πολιτισμός, Πολιτισμός των Ρομά και Μουσουλμάνων, Σέρβικος Πολιτισμός και 

Θρακιώτικος πολιτισμός.  

Η παρουσίαση της κάθε εθνοτικής ομάδας έγινε από γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς σε 

όλη τη σχολική κοινότητα όπου παρουσιάστηκαν προφορικά και προβλήθηκαν ppt και video 

με την ιστορία, τα ήθη και έθιμα, τους χορούς και τα τραγούδια τους και προσφέρθηκαν 

πεντανόστιμα παραδοσιακά εδέσματα.  

Αξίζει να τονίσουμε την περηφάνια των γονιών και των μαθητών μας όταν παρουσιάζονταν η 

δική τους εθνοτική ομάδα και χειροκροτούνταν από όλους!  

Τέλος οι μαθητές κάθε τμήματος έμαθαν από τον γυμναστή του σχολείου, Πετρίδη 

Αναστάσιο και τους γονείς του σχολείου έναν χορό από κάθε εθνοτική ομάδα. Είναι 

εντυπωσιακό το ενδιαφέρον που έδειξαν οι μαθητές για όλους τους χορούς και πόσο γρήγορα 

έμαθαν να τους χορεύουν. Οι χοροί παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση στο τέλος της 

χρονιάς σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα και στην τοπική κοινωνία της Σαγήνης. 

Το πρόγραμμα μας έδωσε μια μοναδική ευκαιρία να γνωριστούμε και να εκτιμήσουμε τις 

ικανότητές και την προσωπική ιστορία του κάθε γονέα, του κάθε εκπαιδευτικού και του κάθε 

μαθητή! 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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εισαγωγή στις μεθόδους της έρευνας δράσης, μτφρ. Μαρία Δεληγιάννη, Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Κατσαρού, Ε. & Τσάφος Β. (2004). Από την Έρευνα στη Διδασκαλία. Η εκπαιδευτική Έρευνα 

Δράσης, Αθήνα: Σαββάλας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
10ο  Συνέδριο ΟΜΕΡ – ΔΠΘ. Εκπαιδεύοντας πολίτες για ένα αειφόρο μέλλον: Ο ρόλος της προσχολικής και 

πρώτης σχολικής εκπαίδευσης 

 
 

 

283 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2             

___________________________________________________________ 

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

 

Ελένη Δώνη, Γαρυφαλιά Παπασωτήρη & Θεοδότη Σαϊτη  

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Στην εποχή μας παρουσιάζεται μια μεγάλη ανάπτυξη τεχνολογικών μέσων και εκπαιδευτικού λογισμικού που 

καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείμενα και τις βαθμίδες εκπαίδευσης και προσφέρουν δυνατότητες για 

μετασχηματισμό της διδακτικής πρακτικής προς πιο μαθητοκεντρικές, ενεργητικές, διερευνητικές και 

συνεργατικές μορφές μάθησης (Bransford, Brown & Cocking, 2000). Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να 

επισημανθεί η ανάγκη αλλά και η ωφελιμότητα από το σχεδιασμό,  την υλοποίηση  και αξιολόγηση 

δραστηριοτήτων που κάνουν χρήση διάφορων τύπων εκπαιδευτικών λογισμικών και που αφορούν διαφορετικά 

γνωστικά αντικείμενα του Αναλυτικού Προγράμματος. Παρουσιάζονται 2 παραδείγματα διδακτικών σεναρίων 

που αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν σε τάξεις νηπιαγωγείων και αναδεικνύονται μεθοδολογικές προσεγγίσεις 

σε θέματα θεωρίας σχετικής με τις Τ.Π.Ε., αλλά και πρακτικής εξάσκησης με τη χρήση των υπολογιστικών 
εργαλείων  που προκύπτουν από  την επιμόρφωση και κατάρτιση των νηπιαγωγών. Όλη η διαδικασία προσφέρει 

ανατροφοδότηση και οδηγεί στη βελτίωση, αλλαγή και εξέλιξη της πορείας σχεδιασμού και ανάπτυξης 

διδακτικών σεναρίων ως απάντηση στις προκλήσεις που δημιουργούν τα νέα δεδομένα στην εκπαίδευση. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

 Διδακτικό σενάριο, περιβάλλον μάθησης, εκπαιδευτικός, λογισμικά, Τ.Π.Ε. 

 

ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ – ΓΕΝΙΚΑ 

Το Διδακτικό Σενάριο είναι μια σειρά ενορχηστρωμένων δράσεων που εστιάζονται σε ένα ή 

περισσότερα γνωστικά αντικείμενα, χρησιμοποιώντας εργαλεία Τ.Π.Ε. αλλά και 

«συμβατικά». Οι εκπαιδευτικοί, εστιάζοντας στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και το 

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και γνωρίζοντας ποιοι είναι οι 

μαθησιακοί τους στόχοι, σχεδιάζουν το σενάριο έχοντας μια κεντρική ιδέα που θα το 

διατρέχει και ταυτόχρονα καθορίζουν ποιος θα είναι ο δικός τους ρόλος και ποιος των 

μαθητών τους. Ύστερα ακολουθεί μια σειρά δραστηριοτήτων που πραγματοποιούν οι 

μαθητές, χρησιμοποιώντας υλικό και εργαλεία σε ψηφιακή ή μη μορφή. (Επιμορφωτικό 

υλικό για το Ειδικό μέρος του Προγράμματος Σπουδών ΠΕ60-70, 2006.). Έτσι, λοιπόν, η 

βασική ιδέα πίσω από την κατασκευή, τη χρήση, την αξιολόγηση και διακίνηση ενός 

σεναρίου είναι να καταγράψουμε οποιαδήποτε δραστηριότητα σχεδιάζουμε να κάνουμε, να 

την εφαρμόσουμε στην τάξη, να δούμε τι πήγε καλά, τι όχι και σε ποιον βαθμό, και τέλος να 

κοινοποιήσουμε την εμπειρία μας και σε άλλους συναδέλφους (http://www.oepek.gr). 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ    

Οι γνωστικές-εποικοδομηστικές και κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις για τη μάθηση, 

λόγω κυρίως των θετικών μαθησιακών αποτελεσμάτων που επιφέρουν, ενδείκνυνται για τη 

σχεδίαση και ανάπτυξη μαθησιακών δραστηριοτήτων και διδακτικών σεναρίων. Σύμφωνα με 

αυτές τις προσεγγίσεις, η γνώση οικοδομείται από τα παιδιά και αποκτά νόημα μέσα από τη 

δράση σε συγκεκριμένα πολιτισμικά πλαίσια και την αλληλεπίδραση με άλλα άτομα μέσα 

από κοινές δραστηριότητες. Με αφορμή την ανάγκη επίλυσης ενός προβλήματος, την 

κατανόηση μιας κατάστασης και τη συμμετοχή των παιδιών σε μια κοινότητα μάθησης, τα 

παιδιά ανακατασκευάζουν τις γνώσεις τους με βάση εσωτερικά κίνητρα. Αρχικά η γνώση 

http://www.oepek.gr/
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αναπτύσσεται σε συγκεκριμένο πλαίσιο και σταδιακά γενικεύεται και μπορεί να αξιοποιηθεί 

και σε άλλες καταστάσεις. Η διδασκαλία είναι μια πράξη συνεργασίας ανάμεσα στον 

εκπαιδευτικό που έχει ρόλο διευκολυντικό και τους μαθητές του, οι οποίοι είναι αυτόνομοι 

οργανισμοί που βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. 

Τα προτεινόμενα σενάρια σχεδιάστηκαν με βάση τις παραπάνω θεωρίες, όπου το παιδί 

τοποθετείται στο επίκεντρο της διαδικασίας και αλληλεπιδρά με το περιεχόμενο, τον 

εκπαιδευτικό και τους συμμαθητές του. Οι δραστηριότητες των σεναρίων προάγουν την 

αυτενέργεια, τη διερεύνηση, την επίλυση προβλημάτων, την αιτιολόγηση, τη διατύπωση 

συμπερασμάτων, τη δημιουργικότητα, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της 

μάθησης (http://eyzin.minedu.gov.gr). Η ποικιλομορφία της εκπαιδευτικής πρακτικής και η 

συνθετότητα των διαδικασιών διδασκαλίας και μάθησης δεν επιτρέπουν έναν πλήρη και 

αναλυτικό διδακτικό σχεδιασμό ή προγραμματισμό τον οποίο ο εκπαιδευτικός ακολουθεί 

κατά γράμμα όταν πραγματοποιεί μια διδακτική παρέμβαση. Εντούτοις, τα εκπαιδευτικά 

σενάρια, σε γενικές γραμμές, εμφανίζουν μια σειρά από διακριτές φάσεις όπως ο 

Προσδιορισμός του διδακτικού αντικειμένου, η Ανίχνευση πρότερων γνώσεων και 

αναπαραστάσεων των μαθητών, ο  Καθορισμός στόχων του σεναρίου, το  Διδακτικό υλικό  

και η Υλικοτεχνική υποδομή, η  Δημιουργία δραστηριοτήτων σεναρίου, η Φάση αξιολόγησης 

και οι Παρατηρήσεις-Οδηγίες. 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ 

Τα εκπαιδευτικά σενάρια είναι στοχοκεντρικά. Ο γενικός σκοπός ωστόσο των σεναρίων είναι 

να εμπλέξουν διαθεματικά τις μαθησιακές περιοχές της Γλώσσας, των Μαθηματικών, της 

Δημιουργίας και Έκφρασης, καθώς και των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών 

(Τ.Π.Ε.) επιδιώκοντας τη γνωριμία κι εξοικείωση των νηπίων με έννοιες και εικόνες-

παραστάσεις σχετικές με το θέμα του κάθε σεναρίου. Παράλληλα επιδιώκεται οι μαθητές που 

συμμετέχουν σε αυτά τα σενάρια να επικοινωνήσουν μεταξύ τους με ποικίλους τρόπους 

(σύγχρονα και ασύγχρονα), να μοιραστούν και να σχολιάσουν έργα που έχουν δημιουργήσει   

στα πλαίσια της προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους. 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Οι δραστηριότητες αξιοποίησης εφαρμογών και εκπαιδευτικών λογισμικών των Τ.Π.Ε. 

προτείνεται να πραγματοποιηθούν σε ένα ομαδοσυνεργατικό πλαίσιο διδασκαλίας 

(συνεργατική-διερευνητική μάθηση). Στοχευμένες δραστηριότητες οδηγούν στην ανακάλυψη 

της νέας γνώσης που περνά μέσα από τη συνεργασία και αλληλεπίδραση μαθητών και 

δασκάλου. Ο δάσκαλος είναι εμψυχωτής, οργανωτής και διευκολυντής σε όλη τη μαθησιακή 

διαδικασία. Οι μαθητές μπορούν να χωριστούν σε ομάδες, όπου η καθεμιά να έχει 

διαφορετικό ρόλο και όλες μαζί να αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο. Μπορεί να υπάρξει 

συνεργασία σχολείων, τα οποία να ασχολούνται με το ίδιο θέμα, με την αξιοποίηση της εξ 

αποστάσεως μεθοδολογίας, μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας. Επίσης, εφαρμόζεται 

στρατηγική διαφοροποιημένης διδασκαλίας κατά την οποία οι μέθοδοι διδασκαλίας  και το 

υλικό εναλλάσσονται κατάλληλα, ώστε να ευνοούν την καλύτερη δυνατή πρόσκτηση της 

νέας γνώσης και την καλλιέργεια των στάσεων και των δεξιοτήτων των μαθητών/τριών που 

εξ ορισμού διαθέτουν διαφορετικές γνώσεις / ικανότητες / δεξιότητες. Αναφορικά με τη 

διδακτική προσέγγιση δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές/τριες να διευρύνουν τις γνώσεις 

τους για το θέμα/πρόβλημα που εξετάζεται και να διερευνήσουν διαφορετικές προσεγγίσεις 
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(Διαδίκτυο), να κατανοήσουν την έννοια του «ξένου», να οργανώσουν και να καταγράψουν 

τις σκέψεις τους (επεξεργαστής κειμένου), να τις οπτικοποιήσουν (προγράμματα ζωγραφικής 

& σχεδιαστικά), να τις αναλύσουν (συστήματα εννοιολογικής χαρτογράφησης), να τις 

συνθέσουν, να τις κρίνουν, να τις εκφράσουν μέσα από την παρουσίασή τους (λογισμικό 

παρουσίασης), να αλληλεπιδράσουν πάνω σε αυτές με άλλους συμμαθητές τους από άλλα 

σχολεία και να τις διαμοιραστούν (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διαδικτυακές εφαρμογές 

επικοινωνίας). 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ 

Η αξιολόγηση του κάθε σεναρίου απαιτεί από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό να καταγράψει 

σύντομες παρατηρήσεις σχετικά με τη διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας ,αλλά και 

τη χρήση των Τ.Π.Ε.  

Α) Διαμορφωτική αξιολόγηση (αξιολογείται η μεθοδολογία και οι τεχνικές εφαρμογής των 

δραστηριοτήτων,  κυρίως από τα παιδιά που συμμετέχουν στη διαδικασία. Καταγράφουμε τις 

αντιδράσεις τους και τους χειρισμούς τους κατά την ενασχόλησή τους με τις δραστηριότητες) 

Β) Τελική αξιολόγηση (αξιολογούνται τα μαθησιακά αποτελέσματα για τους μαθητές: 

γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις) 

Η νηπιαγωγός αξιολογεί όλη την πορεία του σεναρίου αναφορικά με τους στόχους, την 

καταλληλότητα των διδακτικών στρατηγικών, την προστιθέμενη αξία των Τ.Π.Ε. σχετικά με 

την ανάπτυξη αντίστοιχων ικανοτήτων στα παιδιά, το ενδιαφέρον και το είδος συμμετοχής 

των παιδιών, καθώς και την προβλεπόμενη διάρκεια. Βασικό στοιχείο της καθολικής 

αποτίμησης είναι ο συνεχής αναστοχασμός σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης που οδηγεί 

πολλές φορές και σε ανάλογες τροποποιήσεις. Αναπτύσσεται εποικοδομητική συζήτηση με 

τους μαθητές που ξεκινάει με ερωτήσεις όπως:  

-σας άρεσε και τι σας άρεσε περισσότερο; (αξιολογείται η ανταπόκριση των παιδιών στο 

σενάριο, αλλά και η ανταπόκριση του σεναρίου στις ανάγκες των παιδιών). 

-τι μάθαμε σήμερα; (γίνεται αποτίμηση των γνωστικών και μεταγνωστικών αποτελεσμάτων). 

-σε τι θα μας χρησιμεύσει αυτό που μάθαμε; (αξιολογείται ο βαθμός κατάκτησης της νέας 

γνώσης και η μετέπειτα χρήση της στην καθημερινότητα αλλάζοντας τη συμπεριφορά). Η 

αξιολόγηση είναι χρήσιμη τόσο για την επόμενη φορά που θα χρησιμοποιηθεί το ίδιο σενάριο 

από άλλο συνάδελφο ή σε άλλους μαθητές, όσο και για τη βελτίωση μελλοντικών σεναρίων. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Bransford, J. D., Brown, A. L., & Cocking, R. R. (2000). How people learn: Brain, mind, 

experience, and school. Washington DC: National Academy Press. 

Επιμορφωτικό υλικό για το Ειδικό μέρος του Προγράμματος Σπουδών ΠΕ60-70, 2006: 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 

http://www.oepek.gr 
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E-TWINNING, ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ; 

 

Μαρία Κέζου 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η συγκεκριμένη εισήγηση πραγματεύεται τη συνεργασία- μέσω e-twinning- του 3ου Νηπιαγωγείου Ευόσμου με 

τρία νηπιαγωγεία(6ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου, Νηπιαγωγείο Μαντουδίου, 4ο Νηπιαγωγείο Φαρσάλων). Ο σκοπός 

ήταν  να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια με τη βοήθεια της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας. Να 

ενώσουμε δηλαδή, το παραδοσιακό με το σύγχρονο. Με βάση την ομαδοσυνεργατική μέθοδο και τη μέθοδο 

project διαμορφώθηκε μια πρακτική συνεργασίας των νηπιαγωγών και των παιδιών των τεσσάρων 

Νηπιαγωγείων. Οι δραστηριότητές μας προέρχονται από όλες τις γνωστικές περιοχές.  α) Γλώσσα: γραπτός 

λόγος (προσκλήσεις, επιστολές, κείμενα στο twinspace), προφορικός λόγος (ανάγνωση κανόνων παιχνιδιών, 

επιστολών και κειμένων που λαμβάναμε από τα συνεργαζόμενα νηπιαγωγεία, κλπ) β) Μαθηματικά: Λίστες 
αγαπημένων παιχνιδιών, καταμέτρηση παιδιών σε παιχνίδια, πρόσθεση. γ) Δημιουργία- έκφραση: Ζωγραφική 

παραδοσιακών παιχνιδιών, συγγραφή και εικονογράφηση παραμυθιού. δ) Μελέτη περιβάλλοντος: Παραδοσιακά 

παιχνίδια της Ελλάδας. ε) Πληροφορική: Χρήση μηχανής αναζήτησης για αναζήτηση πληροφοριών και του e-

twinning για την επικοινωνία  με τα συνεργαζόμενα νηπιαγωγεία. Τα κοινά παράγωγα  έδειξαν ότι, ο 

υπολογιστής και γενικά οι ΤΠΕ είναι τα εργαλεία που μας βοήθησαν  να παίξουμε, να μάθουμε, να 

επικοινωνήσουμε ,να εκφραστούμε δημιουργικά αποκτώντας πληροφοριακές δεξιότητες.  

ΛΕΞΕΙΣ- ΚΛΕΙΔΙΑ 

 e-twinning, παραδοσιακά παιχνίδια, συνεργασία νηπιαγωγείων 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

«Περνά- περνά η μέλισσα».... Περνά ο καιρός και γενιές παιδιών μεγάλωσαν παίζοντας 

παραδοσιακά παιχνίδια. Το παραδοσιακό παιχνίδι για τον Μεγακλή(1986), είναι «προϊόν του 

δρόμου, της γειτονιάς και της πλατείας». Στο Νηπιαγωγείο, δίνεται έμφαση σε  

δραστηριότητες που βοηθούν αποτελεσματικά τη μάθηση και την αλληλοαποδοχή και 

συνεργασία όπως είναι το παιχνίδι (ΔΕΠΠΣ, 2002). 

Η επίδραση του παιχνιδιού στην ανάπτυξη του παιδιού είναι πολύπλευρη αφού μέσα από το 

παιχνίδι μαθαίνει πολύπλοκες κινήσεις, αναπτύσσει διανοητικές ικανότητες, εκτονώνει τις 

συγκρούσεις του και παράλληλα εμπλουτίζεται από παραστάσεις, πληροφορίες και εικόνες, 

ενώ, μαθαίνει να συγκεντρώνεται, (Κάππας, 2003). Η κοινωνική συμπεριφορά του σχετίζεται 

με την αποδοχή του από τους συνομηλίκους, την ικανότητα δημιουργίας διαπροσωπικών 

σχέσεων καθώς, παιδιά τα οποία είναι κοινωνικά, συνεργάσιμα και φιλικά, είναι πιθανότερο 

να τα καταφέρουν στο σχολείο(Qin & Yong , 2002; Gouley et al. ,2008). 

Τα παραδοσιακά παιχνίδια είναι κυρίως ομαδικά και δίνουν στα παιδιά ευκαιρίες 

συνεργατικών δραστηριοτήτων. Σε μια Ευρώπη που αλλάζει αυτά παραμένουν ένα σταθερό 

σημείο αναφοράς. Η δράση e-twinning ήταν μια καλή ευκαιρία για παιχνίδι με παιδιά άλλων 

σχολείων. 

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς 2014- 2015 λάβαμε ένα έγγραφο από το Υπουργείο Παιδείας  

με θέμα την υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων( 167127/15-10-2015). 

Αποφασίστηκε να συμμετέχουμε στο  E- twinning, μ’ ένα πρόγραμμα σαν συνιδρυτριες μαζί 
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με το 6
ο
 Νηπιαγωγείο Ευόσμου. Γενικός σκοπός μας ήταν να παίξουμε ελληνικά 

παραδοσιακά  παιχνίδια αλληλεπιδρώντας  με παιδιά άλλων νηπιαγωγείων της Ελλάδας με τη 

βοήθεια της πλατφόρμας του e-twinning ...Και να γίνει έτσι, μια σύγχρονη πολυεπίπεδη  

προσέγγιση  της έννοιας της παράδοσης έχοντας το Νηπιαγωγείο ανοιχτό στον κόσμο 

συνεργαζόμενοι με γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, νηπιαγωγούς και παιδιά. 

Το e-Twinning είναι Eυρωπαϊκή πλατφόρμα μέσω της οποίας σχολεία της Ευρώπης, 

κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), 

συνεργάζονται πάνω σε ένα κοινό θέμα σε ομάδες  με σκοπό να  αποκομίσουν παιδαγωγικά, 

κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Η δράση eTwinning δίνει στα σχολεία την ευκαιρία να 

μάθουν μαζί, να μοιραστούν τις απόψεις τους και να δημιουργήσουν καινούργιες φιλίες.  

 

ΣΤΟΧΟΙ 

Μέσα από τη χαρά της συμμετοχής σε ομαδικά παιχνίδια τα παιδιά μπορούν να εκπαιδευθούν 

στην αφομοίωση πληροφοριών, στην καλλιέργεια του προφορικού και γραπτού λόγου, στην 

κατανόηση των κανόνων, στην καλλιέργεια της παρατηρητικότητας, στην αξιοποίηση του η/υ 

σαν μέσο επικοινωνίας κι έκφρασης 

Έχουν μια καλή ευκαιρία να καλλιεργήσουν απαραίτητες δεξιότητες που θα τους δίνουν 

ευκαιρίες να εκφράζουν την άποψή και τα συναισθήματά τους  με τη βοήθεια των 

εικαστικών, της μουσικής, της φυσικής αγωγής, της λογοτεχνίας. Η χρήση του υπολογιστή ως 

μέσο επικοινωνίας με τα παιδιά των άλλων νηπιαγωγείων και ως μέσο συνεργασίας για την 

επίτευξη κοινών στόχων πολύ γλυκά θα οδηγήσει στην χρήση συμβόλων οπτικών(ζωγραφιές, 

φωτογραφίες) λεκτικών(μηνύματα, προσκλήσεις, επιστολές, κλπ)μαθηματικών(πίνακες). 

Έτσι, επιδιώκεται να αποκτήσουν θετικές στάσεις για τη συνεργασία και την αποδοχή. 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι η ομαδοσυνεργατική και η μέθοδος project. 

Διαμορφώθηκε μια πρακτική συνεργασίας  των νηπιαγωγών και των παιδιών των τεσσάρων 

Νηπιαγωγείων. Οι δραστηριότητες  είναι από τις γνωστικές περιοχές της γλώσσας των 

μαθηματικών, της μελέτης περιβάλλοντος, της δημιουργίας- έκφρασης και της 

πληροφορικής. Με τη βοήθεια του e-twinning 4 νηπιαγωγεία της Ελλάδας οικοδόμησαν μια 

μαθησιακή κοινότητα με δύο άξονες: το παιχνίδι και τη δημιουργική συμμετοχή.  

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-TWINNING 

Στην αρχή της χρονιά λάβαμε ένα μήνυμα που ανέφερε ότι μπορούμε πλέον να 

συνεργαζόμαστε με σχολεία εντός Ελλάδας. Μπήκαμε στην ηλεκτρονική διεύθυνση που 

έλεγε το μήνυμα και ακολουθήσαμε τα βήματα για να δημιουργήσουμε το προφίλ μας. Μετά 

από λίγο καιρό δεχτήκαμε αιτήματα συνεργασίας από τα νηπιαγωγεία (εικόνα 1). 
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Εικόνα 1. Δημιουργία προφίλ. 

Ενημερώσαμε τα παιδιά για το e-twinning λαο αρχίσαμε με τους κωδικούς που είχε η κάθε 

νηπιαγωγός να μπαίνουμε στο τμήμα που λέγεται twinspace. Εκεί μπορούσαμε να στείλουμε 

μηνύματα. Μπορούσαμε να ανεβάζουμε φωτογραφίες και να στέλνουμε «δώρα», να 

διαβάζουμε τα μηνύματα των άλλων παιδιών καθώς και να βλέπουμε τις αναρτήσεις τους. 

Το ίδιο διάστημα στο σχολείο με αφορμή τη γιορτή της Αποκριάς  παίξαμε τον αλευρομούρη, 

τη χάσκα και χορέψαμε το γαϊτανάκι. 

Η πρώτη γνωριμία των νηπιαγωγών του προγράμματος έγινε με προσωπικά μηνύματα  που 

ανταλλάξαμε (εικόνα 2). 

 

 

Εικόνα 2. Επικοινωνία με τη βοήθεια της πλατφόρμας e-twinning 

 

 Σ ‘ όλη τη διάρκεια του προγράμματος  συνεχίστηκε αυτή η επικοινωνία. Εδώ, σχεδιάζαμε 

τις δραστηριότητες, μοιραζόμασταν ιδέες, απορίες, εμπειρίες. Αυτή η επικοινωνία 

συνεχίζεται μέχρι σήμερα... εξετάζουμε την ανανέωση της συνεργασίας μας. 

Το κάθε σχολείο που έπαιρνε δώρο ή μήνυμα απαντούσε με το δικό του τρόπο 

Έστελνε  ζωγραφιές ή κατασκευές  γεμάτες αγάπη, μοιραζόταν τα συναισθήματα που ένιωθε.  

Άρχισε να γίνεται κομμάτι της καθημερινότητάς μας  η επαφή μέσω  e-twinning. Μπαίναμε 

στη σελίδα μας να δούμε αν έχουμε μήνυμα. Κι όποτε η νηπιαγωγός το ξεχνούσε τα παιδιά 

της το θύμιζαν. Γράψαμε τους κανόνες  παραδοσιακού παιχνιδιού των Μαλγάρων Θες/νίκης  

Λέγεται πιθαμίτσες. Το παίξαμε και το ανεβάσαμε στην πλατφόρμα (εικόνα 4). 
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Εικόνα 4. Παίξαμε τις πιθαμίτσες και γράψαμε τους κανόνες του παιχνιδιού 

 

Το 3
ο
 Νηπιαγωγείο συστεγάζεται αλλά, σε άλλο όροφο με το 6

ο
 Νηπιαγωγείο Ευόσμου. 

Κάποιες δραστηριότητες ήταν κοινές. Ετοιμάσαμε πρόσκληση να έρθουν να παίξουμε 

Πιθαμίτσες και μας απάντησαν θετικά. 

Πήραμε μήνυμα για τον εορτασμό της ημέρας e-twinning κι ετοιμάσαμε πρόσκληση για τους 

γονείς να παίξουμε παρέα. Οι φίλοι μας στο Μαντούδι μας έστειλαν ιδέες   

Η γιαγιά που ήρθε μας μίλησε για παιχνίδι που έπαιζε στα Μάλγαρα. Ο μπαμπάς  έφερε τις 

μπίλιες του να παίξουμε παρέα. Ο παππούς μας έδειξε το τσιλίκι. Το νηπιαγωγείο Φαρσάλων 

μας έστειλε χάρτη της Ελλάδας για να παρατηρήσουμε  πού είναι τα σχολεία των φίλων μας 

και πού είμαστε εμείς. Και μας έδειξαν πώς έπαιξαν την τυφλόμυγα. 

Τους είπαμε ότι εμείς παίξαμε το παιχνίδι «περνά- περνά η μέλισσα» (Εικόνα 5). 

 

 

Εικόνα 5. Παίξαμε «περνά- περνά η μέλισσα» 

 

Ετοιμάσαμε την αφίσα μας μαζί με το 6
ο
 Νηπιαγωγείο, κάναμε έκθεση με ομαδικές εργασίες 

και παίξαμε το παιχνίδι «ο Πλουμιστός» που παίζεται στη Γουμένισσα του Κιλκίς. 

Οι γονείς μπήκαν στο χορό και πολύ τους άρεσε. Ήταν μια ωραία μέρα με πολλά γέλια και 

παιχνίδια. Στα μαθηματικά δημιουργήσαμε πίνακα με τα παιχνίδια που προτιμάμε. 

Τα παιδιά του Μαντουδίου ζωγράφισαν ένα παιδί με σβούρα και μας άρεσε η ιδέα. 
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Τους ζωγραφίσαμε παιχνίδια που παίξαμε αφού χωριστήκαμε σε 4 ομάδες και τους τα 

στείλαμε. Λάβαμε δώρα με το κλασικό ταχυδρομείο και στείλαμε κι εμείς τα δικά μας. 

Όταν πήρανε το παζλ που φτιάξαμε μας έδειξαν ότι μπορούν να τα καταφέρουν (Εικόνα 6). 

 

 

Εικόνα 6. Το γράμμα και το δώρο που στείλαμε στα παιδιά του Μαντουδίου 

 

Τα κοινά παράγωγα της συνεργασίας μας ήταν η δημιουργία αλφαβήτας παραδοσιακών 

παιχνιδιών και παιχνιδοτράγουδων. Κάθε νηπιαγωγείο πήρε 6 γράμματα. Γίναμε συγγραφείς 
και εικονογράφοι για να συγγράψουμε ένα παραμύθι 

Με τη βοήθεια του storybird το μετατρέψαμε σε ψηφιακό ( εικόνα 7). 

 

 

Εικόνα 7. Το ψηφιακό παραμύθι «Ένα παιχνιδιάρικο μπαλόνι» 

 

 Δεν είχαμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε την εικονογράφηση κι έτσι έγινε μια σύνθεση από 

εικόνες  που υπήρχαν κ  έδεναν με το κείμενο όσο καλύτερα γινόταν. Ο τίτλος του είναι «Ένα 

παιχνιδιάρικο μπαλόνι» και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα https://storybird.com/books/-

7945/?token=7uxut2kkge&utm_source=storybird&utm_medium=email&utm_campaign=shar

e-book  

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Μέσα από την προσέγγιση των παραδοσιακών παιχνιδιών προέκυψαν τα ακόλουθα 

συμπεράσματα. 

https://storybird.com/books/-7945/?token=7uxut2kkge&utm_source=storybird&utm_medium=email&utm_campaign=share-book
https://storybird.com/books/-7945/?token=7uxut2kkge&utm_source=storybird&utm_medium=email&utm_campaign=share-book
https://storybird.com/books/-7945/?token=7uxut2kkge&utm_source=storybird&utm_medium=email&utm_campaign=share-book


 

___________________________________________________________ 
Τόμος Β’: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικών σεναρίων 

 

292 

Ένδειξη ότι οι αρχικοί στόχοι επιτεύχθηκαν αποτελεί το γεγονός ότι λάβαμε την ετικέτα 

ποιότητας από την Υπηρεσία του e-twinning.  

Όταν άρχισε το πρόγραμμα αυτό οι βασικοί μας άξονες ήταν το παιχνίδι και η δημιουργική 

συμμετοχή. Τα παιδιά έκαναν και εμάς τους μεγάλους πάλι παιδιά … Χάρηκαν όλοι τη 

συμμετοχή τους. Κατάφεραν μέσα από βιωματικές δράσεις όπως ήταν τα παιχνίδια που 

παίξαμε με τους γονείς (εικόνα 8), ή τα μηνύματα που αντάλλαξαν με τα παιδιά των 

συνεργαζόμενων νηπιαγωγείων να βάλουν τα θεμέλια για να έχουν θετική στάση απέναντι 

και σε μελλοντικές συνεργασίες, αποδεχόμενοι την αρχή ότι είμαστε και ίδιοι αλλά και 

διαφορετικοί.  

 

 

Εικόνα 8. Ημέρα e-twinning 

 

Η παράδοση είναι πλέον ένα βίωμα που με τη βοήθεια της τεχνολογίας ζωντανεύει κι ενώνει 

ανθρώπους.  

Η χρήση ΤΠΕ βοήθησε να αντιληφθούν την πολυτροπικότητα της μετάδοσης πληροφοριών, 

εμπειριών. Έγινε καλύτερα κατανοητός ο ρόλος των ΤΠΕ σαν εργαλείο επικοινωνίας, 

ενημέρωσης, δημιουργικής έκφρασης. 

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε αφορούν στο χρόνο που ποτέ δεν είναι αρκετός στο 

Νηπιαγωγείο γιατί έτρεχαν κι άλλες δράσεις. Στην αρχή υπήρχε, μια επιφύλαξη κατά πόσο θα 

μπορέσουμε να εμπλακούμε στο e-twinning. Ο συνδυασμός της παράδοσης με τις νέες 

τεχνολογίες εμπλούτισε το λόγο τους και την ικανότητα να επικοινωνούν αποτελεσματικά 

αλλά και να εκφράζονται δημιουργικά. Νομίζουμε ότι είναι μια εμπειρία που αξίζει η/ο κάθε 

νηπιαγωγός να αποκτήσει. 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

 

Σοφία Τσολακίδου 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το διδακτικό σενάριο πραγματοποιήθηκε σε νηπιαγωγείο. Σκοπός του ήταν η οργάνωση της δανειστικής 

βιβλιοθήκης  με τη χρήση ΤΠΕ. Το σενάριο στηρίχτηκε στις θεωρίες του επoικοδομισμού και στο Α.Π.Σ. του 

νηπιαγωγείου. Χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και της επίλυσης 

προβλήματος. Το σενάριο άρχισε με έναν ημιδομημένο εννοιολογικό χάρτη στο Kidspiration για την ανίχνευση 
των προηγούμενων γνώσεων. Ψηφιοποιήσαμε τα βιβλία μας, ζωγραφίσαμε στο Tuxpaint, ταξινομήσαμε τους 

ήρωες, εντοπίσαμε τη Δημοτική βιβλιοθήκη στο Google Earth. Με εφαρμογές διαδικτύου όπως την 

"Jigsawplanet" φτιάξαμε τα παζλ των βιβλίων και με την "Utellstory" ψηφιοποιήσαμε μία ιστορία των παιδιών. 

Το σενάριο ολοκληρώθηκε με έναν τελικό εννοιολογικό χάρτη. Τα αποτελέσματα υπήρξαν θετικά. Τα παιδιά 

περίμεναν με ανυπομονησία τον δανεισμό. Εξοικειώθηκαν με πολλές από τις λειτουργίες του Η/Υ, ανέπτυξαν 

ψηφιακό γραμματισμό, τονώθηκε το αυτοσυναίσθημά τους, διασκέδασαν. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Νηπιαγωγείο, δανειστική βιβλιοθήκη, ΤΠΕ 

 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. 

Το σενάριο είναι συμβατό με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου και το ΔΕΠΠΣ.  

 

ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΕΣ ΙΔΕΕΣ Ή ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Το σενάριο πραγματοποιήθηκε σε ολοήμερο τμήμα νηπιαγωγείου 23 μαθητών. Οι μαθητές 

είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ο υπολογιστής της τάξης, 

χρησιμοποιείται ως εργαλείο για αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο και για την προβολή 

δεδομένων. Τα παιδιά πλοηγούνται σε λογισμικά κλειστού και ανοιχτού τύπου δουλεύοντας 

ατομικά αλλά και σε ζευγάρια. 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Γενικός σκοπός:  

Να οργανωθεί και να λειτουργήσει η δανειστική βιβλιοθήκη με την αξιοποίηση των ΤΠΕ.  

Στόχοι:  

Οι στόχοι αντλήθηκαν από το ΑΠΣ του Νηπιαγωγείου. (Γλώσσα, Μαθηματικά, Παιδί και 

περιβάλλον, Δημιουργία και έκφραση, Πληροφορική) 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

Κατά τη εφαρμογή του σεναρίου χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω λογισμικά και εφαρμογές: 
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Λογισμικό γενικής χρήσης επεξεργασίας κειμένου, λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης 

Kidspiration, Tuxpaint,  Google Earth, Utellstory και Jigsawplanet. 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ -ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

Οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται στη γωνιά του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Υπάρχει 

σύνδεση στο διαδίκτυο, γίνεται χρήση σαρωτή και εκτυπωτή. Υπάρχει μικρόφωνο, ηχεία και 

προβολικό μηχάνημα. Στον υπολογιστή έχουν εγκατασταθεί τα απαιτούμενα λογισμικά. 

 

ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ 

Για τη πραγματοποίηση του σεναρίου η νηπιαγωγός στηρίζεται στις θεωρίες μάθησης του 

κοινωνικού επoικοδομισμού.. Tα παιδιά συμμετέχουν ενεργά και ανακαλύπτουν μέσα σε ένα 

περιβάλλον συνεργασίας και επικοινωνίας. 

Ο ρόλος της νηπιαγωγού είναι υποστηρικτικός και συντονιστικός. Αναλαμβάνει το ρόλο του 

μεσολαβητή. Λειτουργεί ως πρότυπο σχετικά με τη χρήση της ορολογίας της πληροφορικής. 

Ενθαρρύνει τη διερεύνηση των εργαλείων με ασφάλεια από τα ίδια τα παιδιά. Επιλέγει τα πιο 

κατάλληλα εργαλεία ανάμεσα στη παραδοσιακή διδασκαλία και εκείνη με χρήση των ΤΠΕ 

αναγνωρίζοντας πάντα τη προστιθέμενη αξία των λογισμικών. Συμβουλεύει, συνεργάζεται με 

το μαθητή, ενθαρρύνει και επιβραβεύει. Τέλος, δημιουργεί συνθήκες για την εμπλοκή των 

γονέων. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1η δραστηριότητα: "Που βρίσκουμε βιβλία;" 

Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration. Η 

δραστηριότητα έγινε στην ολομέλεια της ομάδας. Η νηπιαγωγός είχε φτιάξει μία βιβλιοθήκη 

στο λογισμικό με εικόνες που πιθανόν να χρησιμοποιούσαν τα παιδιά. Γράφτηκε το βασικό 

ερώτημα στο κέντρο της οθόνης. Χρησιμοποιήσαμε εξωτερικό μικρόφωνο για την 

ηχογράφηση της ερώτησης.  

Τα παιδιά είδανε όλες τις εικόνες και ανακάλυψαν μόνα τους ότι μπορούν να τις σύρουν να 

τις εναποθέσουν, να τις μεγαλώσουν ή να τις μικρύνουν. Συμφωνήσανε ποιες εικόνες να 

βάλουν τελικά στον εννοιολογικό χάρτη ώστε να είναι όλοι ικανοποιημένοι και πρόσθεσαν σε 

όλες ήχο. Στη συνέχεια η νηπιαγωγός έδειξε πως μπορούν να φτιάξουν τις συνδέσεις. Από 

τον εννοιολογικό χάρτη φάνηκε ότι δεν υπήρχε καμία αναφορά σε χώρους όπως 

"βιβλιοπωλείο", "δημοτική δανειστική βιβλιοθήκη", "ψηφιακό βιβλίο" ενώ λίγα παιδιά 

ανέφεραν ότι είχαν βιβλιοθήκη στο σπίτι. 

2η δραστηριότητα: "ψηφιοποιούμε τα βιβλία μας" 

Η νηπιαγωγός στην ολομέλεια της ομάδας παρουσίασε το σαρωτή και τη χρήση του. Στη 

συνέχεια ο καθένας ψηφιοποίησε το εξώφυλλο ενός βιβλίου. Τα αρχεία αποθηκεύτηκαν σε 

φάκελο. Η νηπιαγωγός έχει ετοιμάσει στο λογισμικό επεξεργασίας κειμένου έναν πίνακα με 

δύο στήλες και δώδεκα γραμμές. Με τη βοήθειά της οι μαθητές εισάγουν τις εικόνες των 

βιβλίων στον πίνακα.  

3η δραστηριότητα: "δανειζόμαστε βιβλία" 

Από τη προηγούμενη δραστηριότητα είναι έτοιμος ο πίνακας με τα βιβλία. Η νηπιαγωγός έχει 

ετοιμάσει τις υπερσυνδέσεις. Κάθε υπερσύνδεση είναι ένας πίνακας σε λογισμικό 
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επεξεργασίας κειμένου (word) ο οποίος φέρει τον τίτλο ενός βιβλίου . Έχει τρεις στήλες και 

αρκετές γραμμές. Η πρώτη στήλη επιγράφεται "όνομα δανειζόμενου", η δεύτερη 

"ημερομηνία δανεισμού" και η τρίτη "ημερομηνία επιστροφής". 

Τα παιδιά αφού διαλέξουν το βιβλίο που θέλουν, οφείλουν να γράψουν το όνομά τους στον 

υπολογιστή. Με τον κέρσορα του ποντικιού και έχοντας πατημένο το Ctrl κάνουν κλικ στην 

εικόνα του εξώφυλλου του βιβλίου. Στη συνέχεια συμπληρώνουν τις δύο πρώτες στήλες του 

πίνακα που εμφανίζεται. Κάνουν κλικ στην εικόνα της αποθήκευσης (μπλε δισκέτα) και 

κλείνουν το αρχείο (κόκκινο χι). Η διαδικασία επαναλαμβάνεται όταν επιστρέφουν το βιβλίο 

και συμπληρώνουν την ημερομηνία επιστροφής. 

4η δραστηριότητα: "ζωγραφίζουμε εμπνεόμενοι από τα βιβλία μας" 

Τα παιδιά είναι ήδη εξοικειωμένα με το tux-paint. Η νηπιαγωγός έχει εμπλουτίσει τις 

βιβλιοθήκες του λογισμικού με στάμπες που κρίνει ότι θα διευκολύνουν τα παιδιά.  

Η προστιθέμενη αξία του λογισμικού έγκειται στο γεγονός ότι είναι πιο εύχρηστο απ' ό,τι η 

συμβατική ζωγραφική καθώς τα παιδιά γράφουν και σβήνουν πιο εύκολα, έχουν πλήθος 

εργαλείων ώστε να εκφραστούν ποικιλότροπα και παρέχει ευκαιρίες για αλληλεπίδραση και 

συνεργασία των μαθητών. Ακόμη και τα πιο ντροπαλά, χωρίς αυτοπεποίθηση παιδιά θέλουν 

να δοκιμάσουν το λογισμικό. 

5η δραστηριότητα: "Ομαδοποιούμε τους ήρωες των βιβλίων μας" 

Οι μαθητές είναι γενικά εξοικειωμένοι με το περιβάλλον Kidspiration. Με τη συγκεκριμένη 

δραστηριότητα τα παιδιά οφείλουν να ταξινομήσουν τους ήρωες σε δύο κατηγορίες. 

Άνθρωποι - ζώα. Η νηπιαγωγός  ετοιμάζει μία βιβλιοθήκη με τα εξώφυλλα κάποιων από τα 

βιβλία. Ετοιμάζει και το περιβάλλον της εργασίας. Τα παιδιά οφείλουν να αναγνωρίσουν το 

βιβλίο, να βρουν τον ήρωα και να σύρουν το βιβλίο στο σωστό supergrouper.  

6η δραστηριότητα: "πόσο μακριά είναι η Δημοτική Δανειστική βιβλιοθήκη"; 

Η δραστηριότητα έχει στόχο να αποφασίσουν οι μαθητές, αφού συγκρίνουν γνωστές 

διαδρομές, αν μπορούν να πάνε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη με τα πόδια ή με αστικό 

λεωφορείο. Είναι ήδη εξοικειωμένα με το λογισμικό οπτικοποίησης google earth. Χωρίζονται 

σε τέσσερις ομάδες. Χρησιμοποιείται προβολικό μηχάνημα για διευκόλυνση των ομάδων. Η 

πρώτη θα αναλάβει τη τοποθεσία της Δ. Βιβλιοθήκης, η δεύτερη το Δημοτικό σχολείο της 

περιοχής (έχει γίνει επίσκεψη με τα πόδια), η τρίτη το Φάρο της πόλης και η τέταρτη την 

εκκλησία της περιοχής. Βλέπουν σε street view τα σημεία αναφοράς. Έχουν μπει οι πινέζες 

για τη διευκόλυνση της εργασίας. Κάνουν υποθέσεις για κάθε μία από τις τοποθεσίες. Στη 

συνέχεια καλείται ένας από κάθε ομάδα να φτιάξει τη διαδρομή. Διαλέγουν το χρώμα της 

διαδρομής. Συγκρίνουν τις γραμμές και διατυπώνουν εκτιμήσεις. Για επαλήθευση των 

εκτιμήσεων αποκαλύπτουμε το εργαλείο μέτρησης διαδρομών. Η κάθε ομάδα σημειώνει το 

χρώμα και τον αριθμό της σε μέτρα σε ένα χαρτί. Βάζουμε τις διαδρομές στη σειρά από τις 

πιο κοντινές στις πιο μακρινές. Καταλήγουν στην άποψη ότι θα κουραστούν πολύ για να πάνε 

με τα πόδια στη Δημοτική βιβλιοθήκη. 

7η δραστηριότητα: "Μοιράζομαι το παραμύθι της τάξης με τα αγαπημένα μου πρόσωπα". 

Αποφασίσαμε να ψηφιοποιήσουμε μία από τις δικές μας ιστορίες ώστε να μπορέσουμε να τη 

μοιραστούμε και με άλλους. Το παραμύθι της "Κοκκινοσκουπίτσας" δημιουργήθηκε στα 

μέσα Νοέμβρη. Για τη δραστηριότητα ψηφιοποίησης χρησιμοποιήθηκε ο σαρωτής του 

σχολείου, το μικρόφωνο και η εφαρμογή διαδικτύου δημιουργίας ψηφιακής ιστορίας 

"utellstory". Τα παιδιά μπόρεσαν να δουν και να ακούσουν οn line την ιστορία τους και να τη 



 

___________________________________________________________ 
Τόμος Β’: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικών σεναρίων 

 

296 

μοιραστούν με τους γονείς τους. Το παραμύθι τους ανέβηκε στο blog του σχολείου 

(www.23nipalexandr.blogspot.gr) 

8η δραστηριότητα: "Φτιάχνω τα παζλ των βιβλίων της δανειστικής  βιβλιοθήκης" 

Γίνεται χρήση της εφαρμογής διαδικτύου δημιουργίας ψηφιακών παζλ "jigsawplanet" για τη 

δημιουργία των παζλ των εξωφύλλων των βιβλίων της δανειστικής βιβλιοθήκης. Φτιάχνεται 

ένα άλμπουμ με τα παζλ σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που επιθυμούν (αριθμός κομματιών, 

σχέδιο, χρώμα για το φόντο). Το άλμπουμ αναρτήθηκε στο blog του σχολείου.  

9η δραστηριότητα: Τελική αξιολόγηση 

Η νηπιαγωγός χρησιμοποιεί το αρχικό αρχείο του Kidspiration σχετικά με τον εννοιολογικό 

χάρτη και το ερώτημα "που βρίσκουμε βιβλία". Θυμίζει στα παιδιά πως μπορούν να 

εργαστούν και όποιοι θέλουν μπορούν να ηχογραφήσουν τις επιλογές τους. Εργάζονται 

ατομικά. Στόχος είναι να αποτυπώσουν τα παιδιά τη νέα γνώση, να τη συγκρίνουν με την 

αρχική επιλογή της ομάδας και να αντιληφθούν τη διεύρυνση των γνώσεων τους. 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Το σενάριο σε γενικές γραμμές κύλισε ικανοποιητικά. Τα παιδιά δεν έχασαν καθόλου το 

ενδιαφέρον τους για τη διαδικασία του δανεισμού, πολύ γρήγορα έμαθαν όλους τους τίτλους 

και θυμούνταν όχι μόνο ποια βιβλία είχαν διαβάσει οι ίδιοι αλλά και των φίλων τους. Το θέμα 

του σεναρίου από τη φύση του έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Το γεγονός ότι υπάρχει μόνο ένας 

υπολογιστής στη τάξη δυσκολεύει την εύρυθμη ροή του προγράμματος. Για το λόγο αυτό οι 

παραπάνω δραστηριότητες πραγματοποιούνται συνήθως στις ελεύθερες δραστηριότητες 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Διαθεματικό Ενιαιο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το νηπιαγωγείο 

Οδηγός Νηπιαγωγού 

Οδηγός εκπαιδευτικού για το πρόγραμμα σπουδών του νηπιαγωγείου 

Ιστοσελίδα 23ου Νηπιαγωγείου Αλεξανδρούπολης: www.23nipalexandr.blogspot.gr 
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ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ ΜΕ ΠΟΝΤΙΚΙ, ΜΑΡΚΑΔΟΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙ ΣΧΗΜΑΤΑ 

ΣΤΗ ΣΤΙΓΜΗ 

 

Ιωάννα Κωστενίδου  

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Το παρόν διδακτικό σενάριο υλοποιήθηκε σε νηπιαγωγείο στην Κομοτηνή, Νομού Ροδόπης,  στα πλαίσια 

γενικότερου σχεδίου εργασίας για τα σχήματα σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του 

νηπιαγωγείου. Σκοπός του σεναρίου ήταν να γνωρίσουν την τέχνη της ζωγραφικής με σχήματα μέσω των 

λογισμικών του υπολογιστή και να προβούν σε συγκρίσεις με το συμβατικό τρόπο ζωγραφικής. Επιδιώξαμε, 
κυρίως, τόσο τον εμπλουτισμό των γνώσεων των νηπίων, την ανάπτυξη της συνεργασίας σε ομάδες, της 

κριτικής σκέψης όσο και  την προσέγγιση της μάθησης δημιουργικά, με καινοτόμο τρόπο. Ο σκοπός και οι 

στόχοι επιτεύχθηκαν. Τα παιδιά εξοικειώθηκαν με τις δυνατότητες των λογισμικών και βελτιώθηκαν στη χρήση 

τους. Οικοδόμησαν τη γνώση συνεργατικά και διασκέδασαν. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Νηπιαγωγείο, Τ.Π.Ε., μαθηματικά, εικαστική τέχνη 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η εισαγωγή του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην τάξη μέσα από τηνεφαρμογή του 

Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)για το Νηπιαγωγείο  

(2003) αποτελεί μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες. Το παρόν σενάριο απευθύνεται σε 

παιδιά προσχολική ηλικίας (νήπια-προνήπια). Στηρίζεται στις αρχές του εποικοδομητισμού 

και στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες του Vygotsky (Μπαλκίζας,2008). Είναι συμβατό με 

το ΔΕΠΠΣ, το ΑΠΣ και Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου για τις ΤΠΕ (2011). 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές : γλώσσα, μαθηματικά, μελέτη περιβάλλοντος, εικαστικά, 

ΤΠΕ. Η εκτιμώμενη διάρκεια του σεναρίου είναι 8 διδακτικές ώρες. Η  διδακτική ώρα του 

νηπιαγωγείου κυμαίνεται από 20’-25’. Τα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν: Kidspiration: 

Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης, ανοιχτού τύπου. Power Point: πρόγραμμα 

παρουσίασης, ένα πολυμεσικό εργαλείο  ανάπτυξης των γνωστικών δομών. Επεξεργαστής 

κειμένου Word: Λογισμικό γενικής χρήσης ανοικτού τύπου. Revelation natural Art:  

Λογισμικό ανάπτυξης δημιουργικότητας και έκφρασης, ανοιχτού τύπου. Jigshaw planet  

puzzle:  Εφαρμογή διαδικτύου δημιουργίας ψηφιακού πάζλ. Εφαρμογή διαδικτύου  

δημιουργίας ψηφιακής πινακοθήκης Artsteps: Δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής σε μια 

ομαδική ψηφιακή έκθεση έργων. 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Ο σκοπός είναι να γνωρίσουν τη ζωγραφική μέσω του υπολογιστή και να προβούν σε 

συγκρίσεις με το συμβατικό τρόπο  ζωγραφικής. Οι στόχοι ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 

είναι να οικοδομήσουν τη γνώση με βιωματικό τρόπο μέσα από συνεργασία σε ομάδες και 

αλληλεπίδραση. Ως προς τις ΤΠΕ: να γνωρίσουν τις πολλαπλές δυνατότητες και διαστάσεις 

των ΤΠΕ και να εξασκηθούν στη χρήση ποικίλων λογισμικών.   
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

1η Δραστηριότητα  

Για την ανίχνευση των πρότερων γνώσεων, με το λογισμικό Kidspiration και τη βοήθεια της 

νηπιαγωγού δημιουργείται από κάθε τριμελή ομάδα ένας εννοιολογικός χάρτης στο κέντρο 

του οποίου υπάρχει η κεντρική έννοια, εικόνα του Η/Υ. Στο Kidspiration έχει δημιουργηθεί 

από πριν μια βιβλιοθήκη που περιέχει εικόνες σχετικές με τις λειτουργίες του Η/Υ. Ωστόσο 

κάποιες είναι άσχετες. Γύρω από την κεντρική έννοια τοποθετούνται οι ιδέες τους με εικόνες. 

Με τη βοήθεια της νηπιαγωγού αποθηκεύουν τον εννοιολογικό χάρτη. (Παράρτημα εικ. 1) 

 2η Δραστηριότητα  

Στη γωνιά του Η/Υ τα παιδιά εργάζονται σε ζευγάρια. Βλέπουν στην παρουσίαση Power 

Point που έχει ετοιμάσει η νηπιαγωγός πίνακες ζωγραφικής μεγάλων καλλιτεχνών 

εμπνευσμένους από γεωμετρικά σχήματα. Από την εισαγωγή –σχήματα αναγνωρίζουν, 

ονομάζουν και εναποθέτουν σχήματα πάνω στην διαφάνεια του αντίστοιχου πίνακα. 

Αποθηκεύουν την εργασία σε φάκελο. (Παράρτημα εικ. 2) 

3η Δραστηριότητα  

Στη φάση αυτή κάθε ζευγάρι καλείται να παράγει το δικό του έργο ζωγραφικής με θέμα «Τα 

σχήματα» με το λογισμικό ανάπτυξης της δημιουργικότητας Revelation Natural Art. Στο 

τέλος, κάθε ζευγάρι αποθηκεύει το έργο ζωγραφικής στον υπολογιστή. (Παράρτημα εικ. 3) 

 4η Δραστηριότητα 

Κάθε τριμελή ομάδα καλείται να ζωγραφίσει σε χαρτί Α3 το δικό της πίνακα με τη χρήση 

των σχημάτων που επιθυμούν. Το θέμα είναι ελεύθερο. Η νηπιαγωγός προμηθεύει σε κάθε 

ομάδα τα απαραίτητα υλικά. Φωτογραφίζουν τα έργα τους και η  νηπιαγωγός συνδέει τη 

φωτογραφική μηχανή με τον υπολογιστή, φορτώνει τις φωτογραφίες στην επιφάνεια 

εργασίας, δημιουργεί ένα φάκελο. Αποθηκεύουν τις φωτογραφίες προκειμένου να 

χρησιμοποιηθούν στην ψηφιακή πινακοθήκη. (Παράρτημα εικ. 4) 

5η Δραστηριότητα  

Κάθε ζευγάρι επιλέγει την ηλεκτρονική του ζωγραφιά και τη μεταφέρει στην εφαρμογή 

jigsaw planet. Δημιουργεί το δικό του παζλ. Το διαλύουν, το συνθέτουν. Στο τέλος, το 

αποθηκεύουν. (Παράρτημα εικ. 5) 

6η Δραστηριότητα  

Η νηπιαγωγός έχει δημιουργήσει τα δωμάτια της ψηφιακής πινακοθήκης στην εφαρμογή. Τα 

ζευγάρια ανεβάζουν τα έργα τους στις δύο διαφορετικές αίθουσες. Στην πρώτη τα έργα της 

ψηφιακής τους δημιουργίας και στην δεύτερη τα έργα που ζωγράφισαν στο χαρτί και 

φωτογράφισαν. Επιλέγουν θέσεις και κορνίζες. Τέλος, μαθαίνουν να περιηγούνται στις 

αίθουσες.( Παράρτημα εικ. 6,7) 

7η Δραστηριότητα 

Με στόχο την ανίχνευση των γνώσεων που αποκτήθηκαν επιλέγετε το λογισμικό 

Kidspiration. Οι ομάδες θα πρέπει να φτιάξουν του τελικούς ημιδομημένους εννοιολογικούς 

χάρτες. Ακολουθεί συζήτηση στην ολομέλεια, συγκρίνουν τους αρχικούς με τους τελικούς 

ημιδομημένους εννοιολογικούς χάρτες. (Παράρτημα εικ. 8) 

8η δραστηριότητα 

Στο λογισμικό επεξεργασίας κειμένου Word η νηπιαγωγός έχει δημιουργήσει από πριν ένα 

πίνακα διπλής εισόδου. Τα νήπια καλούνται να ψηφίσουν τον τρόπο ζωγραφικής που τους 
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αρέσει περισσότερο, βάζοντας  +  στην προτίμησή τους. Στην ολομέλεια μετρούν τα σύμβολα 

και γράφουν το σύνολο. Τέλος, συζητούν, συγκρίνουν τα αποτελέσματα. (Παράρτημα εικ. 9, 

10) 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ 

Σε όλη τη διάρκεια του σεναρίου υπήρχε μια διαρκής διαμορφωτική αξιολόγηση. 

Παρατηρήθηκε ότι τόσο ο σκοπός όσο και οι στόχοι επιτεύχθηκαν.  Τα παιδιά έδειξαν μεγάλο 

ενδιαφέρον το οποίο διατηρήθηκε αμείωτο. Τα παιδιά έμαθαν να χρησιμοποιούν διαφορετικά 

ψηφιακά μέσα παράλληλα, όπως ηλεκτρονικό υπολογιστή, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. 

Στο νηπιαγωγείο δε δίνονται φύλλα εργασίας. Οι οδηγίες δίνονται προφορικά. Περαιτέρω  

μπορούν να φτιάξουν ένα ψηφιακό βιβλίο στην εφαρμογή utellstory και να μοιραστεί η URL 

διεύθυνση στους γονείς. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα μπορούσαν να υποστούν 

στατιστική επεξεργασία και να οπτικοποιηθούν μέσα από ραβδογράμματα ή πίτες. 
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ΤΟ ANIMATION  ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΑΚΗΣ Ο ΣΤΑΓΟΝΑΚΗΣ 

 

Αικατερίνη Παλασίδου  

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η νέα επικρατούσα μορφή αλφαβητισμού συνδυάζει πολλές μορφές επικοινωνίας και δημιουργίας νοημάτων. Η 

χρήση διαφόρων μεθόδων διδασκαλίας είναι σημαντική για την καλύτερη κατανόηση των γνωστικών 

αντικειμένων, όπως είναι και η δημιουργία animation, δηλαδή οπτικοακουστικού διδακτικού υλικού. Έτσι, μέσω 

της τέχνης μπορεί ο εκπαιδευτικός να επικοινωνήσει διάφορες έννοιες και στοιχεία, καθώς και να αναπτύξει 

αξίες, όπως αυτή της συνεργασίας, της ομαλής συνύπαρξης καθώς και της ευγενούς άμιλλας μεταξύ των 

παιδιών. Σκοπός: Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η παρουσίαση του animation, τα βήματα υλοποίησής 

του, οι δεξιότητες που μέσω αυτού μπορούν να αναπτύξουν οι μαθητές και πληροφορίες για τη χρήση του 

διεθνώς αλλά και στον ελλαδικό χώρο. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση, 
βασισμένη σε μελέτες επιστημονικών άρθρων και περιοδικών ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας και 

διαφόρων σεμιναρίων, βασισμένων στη δημιουργία animation. Αποτελέσματα: Το animation είναι σημαντικό 

και εύχρηστο εργαλείο για τον εκπαιδευτικό, διότι μπορεί, μέσω της τέχνης και της δύναμης της κίνησης, του 

χρώματος και της εικόνας, να διδάξει τα γνωστικά αντικείμενα με τρόπο που να προωθεί την ομαδοσυνεργατική 

μάθηση καθώς και τη δημιουργία καλών σχέσεων.  

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ 

Animation, εκπαιδευτικός, δεξιότητες, μαθητές, εξοπλισμός 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ένας καινούργιος κόσμος επικοινωνίας και γνώσης 

Στον 21
ο
 αιώνα επικρατεί ένα διαφορετικό είδος αλφαβητισμού. Ήδη στο σχολικό 

πρόγραμμα υπάρχουν μαθήματα που προωθούν τις τέχνες. Αλλά και μερικοί εκπαιδευτικοί 

χρησιμοποιούν κάποιες μορφές τέχνης κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τους, όπως είναι η 

μουσική, η ζωγραφική, κ.τ.λ.. Ακόμα τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ότι τα παιδιά 

εκφράζουν περισσότερο τα αισθήματά τους και επικοινωνούν με τους υπόλοιπους μέσω της 

τέχνης και των διάφορων μορφών της, κάτι που σημαίνει ότι νοιώθουν οικεία και μπορούν να 

έτσι να εμπλουτίζουν τους ορίζοντές τους, να διεγείρουν τη φαντασία τους και να ελέγχουν 

τον ψυχικό τους κόσμο. 

Είναι γνωστό ότι ένας εκπαιδευτικός έχει πολλά «όπλα» για να κάνει το μάθημά του 

ενδιαφέρον, τόσο για τον ίδιο όσο και για τους μαθητές του. Μπορεί να χρησιμοποιήσει 

διάφορα μέσα, όπως εποπτικά υλικά, εικόνες, αλλά και την τεχνολογία και τις δυνατότητές 

της. Γι’ αυτό, «η διάδοση της τεχνολογίας και η ικανότητα εύκολης λήψης, αποθήκευσης και 

αποστολής κινούμενων εικόνων, ήχων και κειμένου θα συνεχίσουν να αλλάζουν τον τρόπο 

επικοινωνίας μας και να οδηγούν σε νέους τρόπους δημιουργίας νοημάτων από διαφορετικά 

μέσα επικοινωνίας» (O’Rourke, 2005). Εκτός όμως από την τεχνολογία, μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν και τις δυνατότητες που τους προσφέρει η τέχνη και αν μπορέσουν να 

συνδυάσουν την τεχνολογία και την τέχνη θα καταφέρουν πολύ σημαντικά επιτεύγματα. 

Άλλωστε μπορούν μέσω της τέχνης να συνεργαστούν άρρηκτα τον παιδί και ο εκπαιδευτικός. 
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Το animation 

Το animation είναι μία μορφή τέχνης που έχει τη ρίζα του στην λατινική λέξη anima που 

σημαίνει ψυχή. Άλλωστε το ρήμα «animate» στα ελληνικά έχει την έννοια του εμψυχώνω, 

ζωντανεύω και κυρίως δίνω ζωή στην κίνηση. Τεχνικά όμως, το animation είναι «σύνθετη 

παραγωγή της κίνησης μέσω της συνεχόμενης χρήσης των ελάχιστων χρονικών στιγμών, που 

δίνει στον θεατή την αίσθηση της κίνησης. Είναι δηλαδή η ταχεία προβολή μιας σειράς από 

εικόνες δισδιάστατες, τρισδιάστατες ή θέσεων ενός μοντέλου, με τρόπο τέτοιο ώστε να 

δημιουργείται η ψευδαίσθηση της κίνησης.» (Βασιλειάδης, 2006). Το Stop motion animation  

είναι η δημιουργία κίνησης μέσα από μια σειρά διαδοχικών φωτογραφιών (στατικών 

εικόνων), όπου επιδέχονται κατάλληλη επεξεργασία και προσθήκη ανθρώπινης φωνής και 

ήχου από το περιβάλλον, με αποτέλεσμα να δημιουργείται στον θεατή η ψευδαίσθηση της 

κινούμενης εικόνας.  

Το animation στο σχολικό πρόγραμμα 

Σήμερα οι εκπαιδευτικοί ακολουθούν τις οδηγίες που τους δίνονται από το Υπουργείο 

Παιδείας. Δυστυχώς στο αναλυτικό πρόγραμμα δεν αναφέρεται ρητά η χρήση animation. 

Μπορούν όμως να γίνουν λίγο πιο ευέλικτοι  και να εφαρμόζουν διάφορες διδακτικές 

μεθόδους και μέσα, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν μέσα στην τάξη τους, 

ενσωματώνοντας έτσι στη διδασκαλία τους στοιχεία τέχνης και κυρίως μέσα από τη 

δημιουργία και τη χρήση του animation, που συμπεριλαμβάνει όλες τις μορφές τέχνης και να 

διδάξουν ο γνωστικό αντικείμενο που έχουν κάθε φορά. Άλλωστε, η ύπαρξη 

διεπιστημονικότητας στην εκπαίδευση, τους ωθεί ώστε να πρέπει να αναζητούν διάφορους 

τρόποι προσέγγισης των γνωστικών αντικειμένων. (Μπιτζούνη, 2009, Δημητρά, 2002) Στην 

Ευρώπη το animation έχει ενταχθεί ήδη από την δεκαετία του 1970. Στην Αμερική υπάρχει 

ήδη από το 1963 το animation μέσω του εργαστηρίου για μαθήματα animation  για παιδιά, 

«Yellow Ball Workshop της Yvonne Andersen» (Δημητρά, 2002) 

Μέθοδος δημιουργίας animation 

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται τις περισσότερες φορές για τη δημιουργία ταινιών animation 

με παιδιά είναι περίπου όμοια με αυτή που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ταινιών από 

επαγγελματίες. Υπάρχουν, όμως, και διαφορές. Βέβαια τα βήματα που πρέπει να 

ακολουθηθούν για τη δημιουργία του είναι: Προπαραγωγή ((Pre-production), Παραγωγή 

(Production), Μεταπαραγωγή (Post-production), Προβολή (Screening) και Αξιολόγηση 

(Assessment). Πιο συγκεκριμένα: 

1. Στην Προπαραγωγή γίνεται η προετοιμασία για την παραγωγή της ταινίας. 
Προσδιοριζεται η  ιδέα, η αρχική κατάσταση και ο προβληματικός χώρο 

2. Στην παραγωγή κατασκευάζεται η ταινία με τη χρήση διάφορων τεχνικών, όπως 
κινούμενες εικόνες, animation με τρισδιάστατα μοντέλα κ.τ.λ. 

3. Στην Μεταπαραγωγή γίνεται κυρίως το μοντάζ της ταινίας, για να πάρει την τελική 

της μορφή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που υπάρχει στη 

σχολική αίθουσα και με απλά προγράμματα να γίνει η διαμόρφωση της ταινίας 

animation. Τα παιδιά μπορούν να δουλέψουν ομαδικά και να δουν την μαγεία της 

εικόνας, του ήχου και της κίνησης να εναρμονίζονται σε ένα σώμα, αφού μπορούν να 

οργανώσουν τις εικόνες που έχουν τραβήξει, να προσθέσουν ήχο, να χρησιμοποιήσυν 

διάφορα εφέ κα να συγχρονίσουν την εικόνα με τον ήχο και την κίνηση.  

4. Στην Προβολή γίνεται η προβολή της ταινίας που δημιουργήθηκε στους μαθητές και 
στους εκπαιδευτικούς και γίνεται κρίση για το αποτέλεσμα της ταινίας animation. 
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5. Στην Αξιολόγηση μπορούν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να αξιολογήσουν την ταινία μέσω 
ερωτηματολογίων και μέσω αναλυτικών καταλόγων, όπου μπορούν να βάλουν ακριβή 

βαθμολογία για την εργασία που έχει γίνει. Βέβαια, μπορεί να υπάρχει και αυτό-

αξιολόγηση από τους μαθητές. 

Εξοπλισμός για τη δημιουργία animation 

Για να δημιουργηθεί ένα animation πρέπει να υπάρχουν κάποια όργανα και ένας 

συγκεκριμένος εξοπλισμός. Αυτός είναι: ψηφιακό μέσο λήψης φωτογραφίας (βιντεοκάμερα ή 

φωτογραφική μηχανή), τρίποδας για ύπαρξη σταθερότητας, έλεγχος φωτισμού στο χώρο, 

ηλεκτρονικός υπολογιστής, λογισμικό επεξεργασίας εικόνων και ένα τραπέζι για το στήσιμο 

του σκηνικού (Λαζαρίδης, 2008)  

Δεξιότητες που αναπτύσσονται μέσω του animation 

Μπορούν μέσω της χρήσης animation τα παιδιά να αναπτύξουν ορισμένες δεξιότητες που 

τους βοηθούν στη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους, της συμπεριφοράς του και του ψυχικού 

του κόσμου. Αυτές είναι η αυτοπεποίθηση και η εφευρετικότητά τους, αντιληπτικές, 

συναισθηματικές και ηθικές πλευρές, η συγγραφική τους ικανότητα, ανακάλυψη του 

νοήματος της οπτικής επικοινωνίας, απόκτηση μεγαλύτερης συγκέντρωσης, ικανότητα 

επίλυσης προβλημάτων, δυνατότητα επικοινωνίας εντός της ομάδας και δημιουργία καλών 

σχέσεων εντός της σχολικής κοινότητας, πραγματοποίηση ερευνών, προγραμματισμός του 

χρόνου και δημιουργία πλάνων εργασίας, ικανότητα της δημόσιας παρουσίασης, 

ανεκτικότητας στη διαφορετικότητα που εντοπίζεται σε κάθε ομάδα, εξοικείωση με τον 

τεχνικό εξοπλισμό και τον Η/Υ καθώς και δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, που μπορεί να 

αναφέρεται σε κάποιο γνωστικό αντικείμενο. (Μπιτζούνη, 2009).  

Όμως, όπως σε κάθε τεχνολογικό μέσο υπάρχουν και μεινεκτήματα, έτσι και στο animation 

υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, όπως η απόσπαση προσοχής των παιδιών από την ουσία και η 

αποτρεπτική του λειτουργία όταν είναι υπερφορτωμένο. (Σιάκας, 2011) 

Η παιδαγωγική διάσταση του animation 

Το animation, ως τεχνική κινηματογράφου, έχει και παιδαγωγικές διαστάσεις, αφου βασίζεται 

σε κάποιες παιδαγωγικές αρχές, οι οποίες έιναι: κατανόηση, δραστηριότητες μάθησης, 

συμμετοχή, ελκυστικότητα, ενότητα και τεχνικές λύσεις. Πιο συγκεκριμένα, η κατανόηση, 

για το animation, βασίζεται στην ικανότητα να μπορεί ένα παιδί να κατανοεί την γνώση μέσω 

των εικόνων και των στοιχείων που έχει το ίδιο το animation. Οι δραστηριότητες μάθησης 

βασίζονται στο γεγονός ότι μέσω του animation αφού μπορεί να επιτευχθεί η κατανόηση και 

συνεπώς η μάθησης, θα μπορεί το παιδί ευκολότερα να συμμετάσχει σε διάφορες 

δραστηριότητες. Η συμμετοχή βασίζεται στο ότι μπορεί το παιδί να παίρνει μέρος στη 

διαδικασία δημιουργίας του animation, δίνοντας έτσι στο παιδί αμεσότητα. Η ελκυστικότητα 

στηρίζεται στο γεγονός ότι το animation από μόνο του, ως οπτικοακουστική κίνηση, 

προσελκύει το ενδιαφέρον και την προσοχή του παιδιού. Τέλος οι τεχνικές λύσεις 

στηρίζονται στο ότι το animation μπορεί να δώσει λύσεις στη δημιουργία των πολυμέσων και 

αυτό να έχει ως αποτέλεσμα την καλή λειτουργία (Gross, 2003). 

Animation στην Ελλάδα και διεθνώς 

Στην Ελλάδα διοργανώνονται μερικά animation workshops για παιδιά αλλά και για ενήλικες 

στο πλαίσιο film ή animation festivals και συναντήσεων για την καλλιτεχνική έκφραση των 

νέων. Αυτά είναι η Πανευρωπαϊκή Συνάντηση Leaders Νέων που έλαβε χώρα στους Δελφούς 

το 1992. Το Kids for Kids Festival, που διοργανώθηκε το 2003, το 15th Camera Zizanio 
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διοργανώθηκε στην Ελλάδα το 2015, στο πλαίσιο του 18th Olympia International Film 

Festival for Children and Young People, το Διεθνές Διεθνές Φεστιβάλ Ολυμπίας για παιδιά 

και Νέους (Olympia International Film Festival for Children and Young People), που 

διοργανώνεται κάθε χρόνο στον Πύργο, το 8
ο
 International Animasyros festival, που 

πραγματοποιήθηκε στη Σύρο το 2015. Επίσης, από τον Νοέμβριο του 2004 με τη στήριξη της 

Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, υλοποιείται το ψυχαγωγικό - 

επιμορφωτικό πρόγραμμα για νέους, με τίτλο: «Τα κινούμενα σχέδια μαθαίνουν... 

γράμματα!» (το animation στο σχολείο). Επιπρόσθετα, διοργανώνονται animation workshops 

σε σχολεία από εκπαιδευτικούς ή σε εργαστήρια από επαγγελματίες animators. Επίσης, 

διοργανώνονται σεμινάρια για την εκπαίδευση ενηλίκων που επιθυμούν να διοργανώσουν 

κάποιο animation workshop και για νέους και παιδιά που ενδιαφέρονται για τη συγκεκριμένη 

τέχνη. Άλλωστε, έχουν διοργανωθεί workshops, με συμμετέχοντες παιδιά και νέους ευπαθών 

κοινωνικών ομάδων, όπως το workshop για τη δημιουργία ταινίας κινούμενου σχεδίου από 

ομάδα κωφών και ακουόντων νέων, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος, το 1993. 

(Μπιτζούνη, 2009). Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές οργανώσεις και 

σύλλογοι που ασχολιούνται, υποστηρίζουν και προωθούν με διάφορες δράσις τα animation, 

όπως είναι η ASIFA HELLAS, η διαδικτυακή πύλη GREEKANIMATION. (Μπιτζούνη, 

2009) 

Διεθνώς υπάρχουν πολλά φεστιβάλ και εκδηλώσεις που αφορούν τα animation. 

Διοργανώνονται κυρίως από την ASIFA (International Children's Workshop) καθώς επίσης 

και από ανεξάρτητες σχολές, οργανώσεις και studios, κινηματογραφιστές, επαγγελματίες 

animators και από εκπαιδευτικούς. Επίσης, animation παρουσιάζονται σε διάφορους χώρους, 

όπως σχολεία, καλοκαιρινά camps, βιβλιοθήκες καθώς και κέντρα υποστήριξης νέων και 

ευπαθών κοινωνικών ομάδων. (Μπιτζούνη, 2009) 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ 

Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση, βασισμένη σε μελέτες επιστημονικών 

άρθρων και περιοδικών ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας καθώς και χρήση 

πληροφοριών ανακτημένων μέσω διαφόρων σεμιναρίων που βασίζονται στη δημιουργία 

animation. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης γίνεται σαφές ότι το animation είναι σημαντικό και 

εύχρηστο εργαλείο για τον εκπαιδευτικό, διότι μπορεί, μέσω της τέχνης και της δύναμης της 

κίνησης, του χρώματος και της εικόνας, να διδάξει τα γνωστικά αντικείμενα με τρόπο που 

προωθεί την ομαδοσυνεργατική μάθηση, την δημιουργία καλών σχέσεων μεταξύ του ίδιου με 

τους μαθητές του, καθώς και των μαθητών μεταξύ τους. Επίσης, τον βοηθά ώστε να είναι 

δημιουργικός, να ανακαλύπτει καινούργιες μεθόδους διδασκαλίας και να είναι προοδευτικός. 

Άλλωστε το animation είναι κατάλληλο για τα παιδιά, διότι μπορούν μέσω αυτού να 

προσανατολίζονται στην επιτυχία, να συνεργάζονται έχοντας ουσιαστικά κίνητρα, να έχουν 

πρόσβαση σε αυτό και να έχουν δυνατότητα προσωπικής έκφρασης, δημιουργίας, 

ανακάλυψης και πειραματισμού. 
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Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ WEBQUEST 

 

Χρυσούλα Μπουτζιλούδη  

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο κύκλος του νερού, είναι ένα διδακτικό σενάριο Web Quest που εφαρμόστηκε στην Τετάρτη τάξη του 6ου 

Δημοτικό Σχολείου Αλεξανδρούπολης στα πλαίσια του προγράμματος Ηelmepa το σχολικό έτος 2014-15. Ένα 

Web Quest, αποτελεί μία δραστηριότητα κατευθυνόμενης διερεύνησης κατά την οποία οι μαθητές 

αναλαμβάνουν να λύσουν ένα πρόβλημα αξιοποιώντας το διαδίκτυο ως βασική πηγή πληροφορίας αλλά συχνά 

όχι μοναδική. Η πληροφορία αποτελεί το πρωτογενές υλικό προς επεξεργασία και οικοδόμηση νέας γνώσης, 

στοχεύει στην παιδαγωγική αξιοποίηση του διαδικτύου. Οι μαθητές είχαν την δυνατότητα να 

κατανοήσουν τη σημασία του νερού για τη διατήρηση της ζωής. μέσα από πρωτότυπες δραστηριότητες, να 

έρθουν σε επαφή με το πολύτιμο  αυτό στοιχείο και να ανακαλύψουν εύκολους τρόπους εξοικονόμησής του και 
να αναπτύξουν ομαδικό πνεύμα και δεξιότητες συνεργασίας. Η ενασχόληση των μαθητών με το θέμα 

ευαισθητοποίησε τους μαθητές σε περιβαλλοντικά θέματα. Ενημερώθηκαν, προβληματίστηκαν και τους ώθησε    

να αλλάξουν συμπεριφορά σε θέματα που αφορούν την εξοικονόμηση νερού  

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ  

Περιβάλλον, κύκλος νερού, εξοικονόμηση, ΤΠΕ, WebQuest, ιστοεξερεύνση 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Τα WebQuests  αναπτύχθηκαν το 1995 από τον  Bernie Dodge and Tom March ως ένας 

τρόπος να ενθαρρύνουν του μαθητές τους να αναζητήσουν πληροφορίες στο Internet. Από 

τότε εκπαιδευτικοί σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν τον οδηγό αυτό και φτιάχνουν τα δικά 

τους Web Quests  (http://webquest.org/ ). Τα WebQuests είναι μια καινοτόμος μέθοδος των 

ΤΠΕ, είναι σενάρια διδακτικών ενοτήτων που στοχεύουν στην παιδαγωγική αξιοποίηση του 

διαδικτύου (March,2004). Αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την διδασκαλία των 

μαθημάτων καθώς περιλαμβάνουν δραστηριότητες που αφορούν διερευνητικές εργασίες που 

είναι δομημένες με ένα συγκεκριμένο τρόπο και οι οποίες αντλούν το μεγαλύτερο μέρος των 

πληροφοριών από το διαδίκτυο. Οι διαδικτυακές πηγές έχουν προεπιλεγεί και αξιολογηθεί 

από τον εκπαιδευτικό, οι μαθητές δεν αναζητούν την πληροφορία σε όλο το διαδίκτυο αλλά 

αναζητούν και επιλέγουν την κατάλληλη από τις προσφερόμενες πηγές ανάλογα με τους 

στόχους της δραστηριότητά τους. 

Ένα WebQuest, αποτελεί μία δραστηριότητα κατευθυνόμενης διερεύνησης (κατά την οποία 

οι μαθητές αναλαμβάνουν να λύσουν ένα πρόβλημα (αποστολή)  αξιοποιώντας το διαδίκτυο 

ως βασική πηγή πληροφορίας αλλά συχνά όχι μοναδική. Η πληροφορία αποτελεί το 

πρωτογενές υλικό προς επεξεργασία για την οικοδόμηση της  νέας γνώσης. Στο πλαίσιο μιας 

ομαδοσυνεργατικής βιωματικής  μάθησης, οι μαθητές αναζητούν, συλλέγουν και 

διασταυρώνουν πληροφορίες. Η μάθηση γίνεται με διασκεδαστικό τρόπο. Στο τέλος οι 

μαθητές χρησιμοποιούν τη νέα γνώση για να εκτελέσουν ένα δικό τους  ένα έργο, το οποίο 

είναι το ζητούμενο του προγράμματος. 

 

 

 

http://webquest.org/
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Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ WEBQUEST – ΙΣΤΟΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ 

Ένα σενάριο WebQuest περιλαμβάνει τα παρακάτω δομικά στοιχεία (https://goo.gl/korMdr ), 

τα οποία στοχεύουν να εισάγουν βηµατικά το μαθητή στο θέμα της δραστηριότητας, να τον 

ενημερώσουν για το ρόλο που θα αναλάβει σε αυτήν, να οριοθετήσουν και έµµεσα να 

κατευθύνουν την εργασία του (Παπανικολάου 2009), ( εικ.1και εικ.2). 

Τίτλος: Παρουσιάζεται ο τίτλος της εργασίας, η διάρκεια και κάποιες λέξεις κλειδιά για να 

γίνει μια πρώτη συζήτηση και παρουσίαση του προγράμματος. 

Εισαγωγή; Παρουσιάζεται η κεντρική ιδέα του σεναρίου με πρωτότυπο τρόπο. Συνήθως 

περιλαμβάνεται και ένα ερώτημα στο οποίο οι μαθητές πρέπει να απαντήσουν στο τέλος. Οι 

μαθητές έρχονται σε επαφή με το αντικείμενο και τους στόχους της δραστηριότητας 

Εργασία ή Αποστολή: Περιγράφεται η εργασία και ο ρόλος των μαθητών  καθώς και το 

τελικό προϊόν που πρέπει να παρουσιάσουν στο τέλος του προγράμματος. 

Διαδικασία: Περιλαμβάνει βήμα προς βήμα όλες τις δραστηριότητες των μαθητών, τη 

μεθοδολογία και τον τρόπο που θα εργαστούν. 

Αξιολόγηση: Περιγράφεται με σαφήνεια ο τρόπος αξιολόγησης των στόχων και των 

δράσεων των μαθητών με συγκεκριμένα κριτήρια. 

Συμπεράσματα: Περιλαμβάνει τη σύνοψη της μαθησιακής εμπειρίας και γνώσης και 

ενθαρρύνονται οι μαθητές για νέες διερευνήσεις, 

Σελίδα Εκπαιδευτικού: Η σελίδα αυτή περιέχει πληροφορίες για τον εκπαιδευτικό που 

οργάνωσε το WebQuest. Υπάρχουν επίσης οι πληροφορίες εκείνες που θα βοηθήσουν άλλους 

εκπαιδευτικούς να κάνουν παρόμοια προγράμματα. 

 

                    

     Εικόνα 20. Δομικά στοιχεία ενός WebQuest              Εικόνα 2. Tιτλος WebQuest 

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ -ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ  

Ο κύκλος του νερού, είναι ένα διδακτικό σενάριο WebQuest (Ιστοεξερεύνηση) που 

εφαρμόστηκε στην Δ΄ τάξη του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης στα πλαίσια του 

προγράμματος Ηelmepa το σχολικό έτος 2014-15, η διάρκειά του ήταν δώδεκα  διδακτικές 

ώρες, συμμετείχαν 23 μαθητές. Οι δραστηριότητες γίνονταν μέσα στην τάξη με την χρήση 

υπολογιστών και ενός εκτυπωτή, στις  ώρες του μαθήματος Μελέτης Περιβάλλοντος και  

στην  «Ευέλικτη Ζώνη». 

 

https://goo.gl/korMdr
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Στόχοι του προγράμματος 

 Να ευαισθητοποιηθούν  σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ζητήματα και να ασκηθούν 

στη λήψη αποφάσεων. 

 Να κατανοήσουν τη σημασία του νερού για τη διατήρηση της ζωής. Μέσα από 

πρωτότυπες δραστηριότητες, να έρθουν σε επαφή με το πολύτιμο  αυτό στοιχείο και 

να ανακαλύψουν εύκολους τρόπους εξοικονόμησής του. 

 Να  περιγράψουν  τον  κύκλο  και  τις  μορφές  του  νερού   στη  φύση  (νερό,  

υδρατμοί, σύννεφα, βροχή, χιόνι, πάγος). 

 Να αναπτύξουν ομαδικό πνεύμα και δεξιότητες συνεργασίας. παρατήρησης, έρευνας. 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Η μεθοδολογική προσέγγιση που αξιοποιήθηκε στο διδακτικό σενάριο ήταν το Web-Quest ( 

Ιστοεξερεύνηση). 

Η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη δημιουργία διδακτικών σεναρίων μπορεί να 

βοηθήσει στην ευαισθητοποίησή των μαθητών σε σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα 

(Σταμούλης, Γρίλλιας & Πήλιουρας, 2008). Έγινε προσπάθεια να προσεγγιστεί η  γνώση 

μέσα από πολλές και επιλεγμένες πηγές πληροφόρησης και να προωθηθεί η ανακαλυπτική 

μάθηση και η εποικοδομητική προσέγγιση, με σκοπό  την αυθεντική και  σε βάθος μάθηση 

και εμπλοκή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, τη δημιουργία ενθουσιασμού και 

διορατικότητας  που συμβάλλουν στην απόκτηση γνώσεων και αναπτύσσουν ικανότητες  

απαραίτητες για την οικοδόμηση ενός αειφόρου μέλλοντος (Πρόγραμμα Σπουδών Π.Ε.Α.Α., 

2011). 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ WEB QUEST – ΙΣΤΟΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ « Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ» 

Αφορμή για την υλοποίηση του προγράμματος αποτέλεσε η συμμετοχή των μαθητών στο 

πρόγραμμα Helmepa καθώς η ενότητα «Ρώτα το νερό … τι τρέχει» στο βιβλίο της Γλώσσας 

της Δ΄ τάξης Δημοτικού (https://goo.gl/T3eIuv) . 

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και τους δόθηκε  με μορφή Power Point το πρόγραμμα. 

Υπήρχαν υπερσυνδέσεις με τις οποίες μπορούσαν να πάνε από μια δραστηριότητα στην 

επόμενη ή να αναζητήσουν επιπλέον πληροφορίες. Υπήρχαν σαφείς οδηγίες για τις 

δραστηριότητες και την διαδικασία που έπρεπε να ακολουθήσουν κάθε φορά. 

Τίτλος: παρουσιάστηκε ο τίτλος του προγράμματος, οι λέξεις κλειδιά και κάποιες σχετικές 

εικόνες (εικ, 3) έτσι ώστε να γίνει μια πρώτη συζήτηση και  προβληματισμός για το θέμα που 

θα επεξεργαστούν. 

Εισαγωγή: Οι μαθητές διάβασαν και τραγούδησαν το ποίημα «Το ποταμάκι» του Ζαχαρία 

Παπαντωνίου, παράλληλα καλέστηκαν να απαντήσουν στο κεντρικό ερώτημα που ήταν: 

Έχεις αναρωτηθεί ποτέ από πού έρχεται το νερό που πίνεις; Το νερό της γης είναι ίδιο με αυτό 

που ήταν και παλιά ; Τι συμβαίνει; Υπάρχει πιθανότητα να πίνεις το ίδιο νερό με  το Μέγα 

Αλέξανδρο  ή τους δεινόσαυρούς; Χωρίστηκαν σε ομάδες και κάθε ομάδα τύπωσε και 

χρωμάτισε την δική της μασκότ-σταγονίτσα (εικ.4). 

Εργασία- Αποστολή: Περιγράφονταν ο τρόπος που θα δούλευαν κάθε φορά οι ομάδες, και 

ποια είναι η αποστολή τους δηλαδή το τελικό προϊόν της κάθε ομάδας. Το τελικό προϊόν ήταν 

https://goo.gl/T3eIuv
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διαφορετικό για κάθε ομάδα και έπρεπε να το παρουσιάσουν στο τέλος του προγράμματος 

(παρουσίαση, ποίημα, πόστερ, παραμύθι). 

 

        

    Εικόνα 3:  Τίτλος του προγράμματος                         Εικόνα 4:  Η εισαγωγή              

 

Διαδικασία: Κάθε ομάδα έπρεπε να πραγματοποιήσει τέσσερις σταθμούς στους οποίους 

υπήρχαν διάφορες δραστηριότητες. Η διάρκεια των δραστηριοτήτων ήταν κάθε φορά ένα 

διδακτικό δίωρο. 

1
ος

 σταθμός: Ξεκίνησαν με ένα brainstormning σχετικά με τις λέξεις κλειδιά (νερό, κύκλος 

του νερού, εξάτμιση, χαλάζι, βροχή, χιόνι, υδρατμός). Μελέτησαν ιστοσελίδες, είδαν βίντεο 

και παρουσιάσεις, διάβασαν παραμύθια  σχετικά με τον κύκλο του νερού και στο τέλος 

συμπλήρωσαν και παρουσίασαν σχετικά φύλλα εργασίας. 

2
ος

 σταθμός: Έγιναν επιστήμονες και κατασκεύασαν με απλό τρόπο το μοντέλο του κύκλου 

του νερού. 

3
ος

 σταθμός: Οι μαθητές προβληματίστηκαν για τον τρόπο που μπορούμε να 

εξοικονομήσουμε το νερό, πρότειναν και μελέτησαν λύσεις. Μίλησαν για προσωπικές τους 

εμπειρίες έφτιαξαν κατάλογο με απλές προτάσεις εφαρμογής εξοικονόμησης νερού και τον 

μοίρασαν στους συμμαθητές τους στο σχολείο. Επισκέφτηκαν επίσης το υδραγωγείο της 

πόλης τους.  

4
ος

 σταθμός: Κάθε ομάδα μελέτησε και πραγματοποίησε την τελική αποστολή τους που ήταν 

διαφορετική για κάθε ομάδα (παρουσίαση, ποίημα, πόστερ, παραμύθι), όλες οι παρουσιάσεις 

έγιναν με ηλεκτρονικό τρόπο για να είναι προσβάσιμες από όλους τους μαθητές και τους 

γονείς τους. Το  http://edu.glogster.com για το ποίημα και το πόστερ, το https://prezi.com/ για 

την παρουσίαση, το https://www.tikatok.com/ για το παραμύθι. Σε ξεχωριστό δίωρο κάθε 

ομάδα παρουσίασε το τελικό προϊόν της και απάντησαν σε ερωτήσεις συμμαθητών τους. 

Αξιολόγηση: Με τη βοήθεια ενός πινάκα  με  διαβαθμισμένα κριτήρια κάθε ομάδα αξιολόγησε 

τον εαυτό της για την συνεργασία που είχαν ως ομάδα, τα φύλλα εργασίας που συμπλήρωσαν 

και την παρουσίαση της τελικής τους αποστολής. 

Συμπεράσματα: Απάντησαν στο αρχικό ερώτημα: Υπάρχει πιθανότητα να πίνεις το ίδιο νερό 

με  το Μέγα Αλέξανδρο  ή τους δεινόσαυρούς;  Η απάντηση ήταν μια μικρή έκπληξη για τους 

μαθητές.  

 

http://edu.glogster.com/
https://prezi.com/
https://www.tikatok.com/
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η αξιολόγηση έγινε με τη χρήση διαμορφωτικής αξιολόγησης κατά τη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων και με την τελική αξιολόγηση του προγράμματος που περιελάμβανε 

ομαδική συζήτηση και συμπλήρωση ερωτηματολογίων. 

Γενικά μπορούμε να πούμε ότι κατά την διάρκεια του προγράμματος είχαν την ευκαιρία  να 

συνεργαστούν για ένα κοινό στόχο και να αναλάβουν πρωτοβουλίες. Η ενασχόληση των 

μαθητών με το θέμα τους ευαισθητοποίησε σε περιβαλλοντικά θέματα. ενημερώθηκαν, 

προβληματίστηκαν και ελπίζω να  τους ώθησε    να αλλάξουν συμπεριφορά σε θέματα που 

αφορούν την εξοικονόμηση νερού. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3            

___________________________________________________________ 

ΠΑΙΔΙ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 
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ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: ΕΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΟΥ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

Θάλεια  Γρηγοριάδου 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η Ανακύκλωση σήμερα αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για το περιβάλλον και το μέλλον μας. Δεν είναι μια 

εφήμερη τάση της εποχής, αλλά αντίθετα, υποχρέωση κάθε πολιτισμένης κοινωνίας που συμβάλει έμπρακτα στη 

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Παράλληλα, εντοπίζεται η ανάγκη για την καλλιέργεια μιας κουλτούρας 

που προάγει την Ανακύκλωση στους πολίτες όλων των ηλικιών,  αναγνωρίζοντας ότι η Ανακύκλωση πρέπει να 

μπει στην καθημερινότητά μας και να γίνει τρόπος ζωής. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε ένα 

περιβαλλοντικό πρόγραμμα με θέμα την ανακύκλωση. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στο Ολοήμερο 

Νηπιαγωγείο Παλαγίας, κατά το σχολικό έτος 2014-15, σε νήπια και προνήπια.  Παραθέτουμε τους λόγους 

επιλογής του συγκεκριμένου θέματος, την κρισιμότητά του, το σκοπό όπως και τους στόχους, τη συνάφεια με το 
αναλυτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, τις δραστηριότητες ανάλογα με τις γνωστικές περιοχές και  τις 

καινοτόμες δράσεις.  Κλείνουμε,  με την αξιολόγηση του προγράμματος και συμπερασματικές αναφορές οι 

οποίες  αποτελούν την κατακλείδα της εργασίας. Σίγουρα η συγκεκριμένη προσπάθεια είναι ανοικτή σε 

βελτιώσεις, διορθώσεις, προσθέσεις και αλλαγές οι οποίες θα βοηθήσουν εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές να 

αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση μέσα από την εκπαίδευση. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ  

Ανακύκλωση, περιβαλλοντική συνείδηση, απορρίμματα, προσχολική αγωγή 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο τρόπος ζωής των σύγχρονων κοινωνιών έχει αλλάξει ριζικά. Ο άνθρωπος έχει αλλάξει τις 

συνήθειές του για να μπορέσει να ακολουθήσει το σύγχρονο τρόπο ζωής χωρίς να υπολογίσει 

τις επιπτώσεις που αυτό μπορεί να έχει στο φυσικό περιβάλλον. Παλιότερα οι άνθρωποι 

αχρήστευαν πολύ λίγα πράγματα και η επαναχρησιμοποίηση υλικών, αγαθών και 

αντικειμένων ήταν πολύ διαδεδομένη και συνηθισμένη. Στις σύγχρονες κοινωνίες όμως δε 

συμβαίνει  κάτι ανάλογο. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν πολλά αντικείμενα μιας χρήσης, 

αντικαθιστούν με ευκολία παλιά και φθαρμένα, πετάνε ότι περισσεύει. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο όγκος των απορριμμάτων να πολλαπλασιάζεται με ραγδαίους 

ρυθμούς και η διαχείρισή τους να αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα που θα πρέπει να 

επιλυθεί άμεσα. 

Πιστεύουμε ότι τα παιδιά πρέπει από υιοθετούν θετικές στάσεις απέναντι στο περιβάλλον. 

Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με τα απορρίμματα και την ανακύκλωση, 

παρατηρήσαμε τους γεμάτους κάδους σκουπιδιών και ανακύκλωσης, τα πεταμένα ολόγυρα 

σκουπίδια  και δημιουργήσαμε ένα τεχνητό προβληματισμό στην τάξη αφήνοντας το καλάθι 

των αχρήστων να γεμίσει και θέσαμε στα παιδιά τους εξής προβληματισμούς: 

 Γιατί έχουμε πετάξει όλα αυτά τα «άχρηστα»; 

 Που θα πάνε όλα αυτά; 

 Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ξανά κάποιο από αυτά; 

Προσπαθήσαμε να κατευθύνουμε τις ιδέες και τις σκέψεις των παιδιών σ’ ένα δρόμο που θα 

μας βοηθήσει: 

 Να ξεχωρίσουμε τα διάφορα είδη απορριμμάτων, 
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 Να προτείνουμε λύσεις για την επαναχρησιμοποίηση μερικών από αυτών, 

 Να ελέγξουμε, να προβληματιστούμε..  

Η μεγάλη διαφορά στις δράσεις που ακολούθησαν ήταν ότι τα παιδιά προτρέπονταν από τις 

εκπαιδευτικούς στην ανάληψη πρωτοβουλιών και στη λήψη αποφάσεων για τη συνέχεια των 

δράσεων. Ένας από τους κύριους στόχους των δράσεων ήταν η ενδυνάμωση της κριτικής 

σκέψης  των παιδιών και η ανάλυση μέσω των δραστηριοτήτων αξιών όπως η αειφορία, η 

οικονομία στη χρήση των πρώτων υλών και η ενεργός συμμετοχή. 

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Η εκπαιδευτική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε σε 44 νήπια, σε δύο τμήματα: κλασικού 

ωραρίου 8πμ – 12.30μμ με 17 νήπια και ολοήμερου ωραρίου 8πμ – 4μμ με 27 νήπια. 

Χρονικά τοποθετήθηκε στο πρώτο τρίμηνο του σχολικού έτους και είχε διάρκεια 7 εβδομάδες 

(Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2014). 

 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Το σενάριο περιλαμβάνει δραστηριότητες που καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείμενα που 

προβλέπει το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και το Α.Π.Σ. για το Νηπιαγωγείο και την Α΄ τάξη του Δημοτικού 

Σχολείου, δηλαδή: Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη περιβάλλοντος, Δημιουργία και έκφραση 

και Πληροφορική. 

 

ΣΚΟΠΟΣ 

Να καλλιεργηθεί η περιβαλλοντική συνείδηση των μαθητών, να μάθουν να σέβονται το 

φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζουν και να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα της ανακύκλωσης 

για τη ζωή μας και το περιβάλλον. 

 

ΣΤΟΧΟΙ  

 Να καλλιεργηθεί η περιβαλλοντική τους συνείδηση, να μάθουν να σέβονται το φυσικό 
περιβάλλον στο οποίο ζουν και να μην πετούν τα αντικείμενα που ανακυκλώνονται στον 

κοινό κάδο. 

 Να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα της ανακύκλωσης για τη ζωή μας και το περιβάλλον 
και να προβληματιστούν με την έλλειψη κάποιων υλικών. 

 Να γνωρίσουν ποια προϊόντα ανακυκλώνονται και ποια όχι. 

 Να μάθουν να συνεργάζονται με συνομήλικους μαθητές, όπως και με μαθητές 
μεγαλυτέρων ηλικιών. 

 Να εκφράζουν τις απόψεις τους και να συμμετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό των 
δραστηριοτήτων 

 Να εμπλουτιστεί το λεξιλόγιό τους και οι γνωστικοί τους ορίζοντες. 

 Να εκφραστούν ελεύθερα μέσα από τα εικαστικά και τη θεατρική αγωγή. Να επιλέγουν 
και να χρησιμοποιούν δημιουργικά τα υλικά που ανακυκλώνονται. 
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 Να κάνουν επισκέψεις που θα τα βοηθήσουν στην  καλύτερη γνωριμία με την 
ανακύκλωση, πρώτα στο οικείο περιβάλλον (το χωριό μας) και στη συνέχεια στην 

ανταποδοτική ανακύκλωση. 

 Να οργανώσουν μια γιορτή και να προσκαλέσουν τους γονείς τους, τους φίλους τους, τους 
συγγενείς τους. 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Διερευνητική και συνεργατική μάθηση με:  καταιγισμό ιδεών, παρατήρηση, παράλληλα 

εργαστήρια, περίπατοι, επισκέψεις, project, χρήση T.Π.Ε. 

Καταιγισμός ιδεών – δημιουργία εννοιολογικού πλαισίου 

Καθώς στο χωριό μας δεν υπάρχουν αρκετοί κάδοι ανακύκλωσης, αλλά κι εμείς στο σχολείο 

πετάμε τα χαρτιά μας σε κάδους σκουπιδιών, ξεκινήσαμε να συζητάμε το θέμα με τα νήπια, 

να προβληματιζόμαστε και να θέτουμε κάποιες ερωτήσεις: 

- Τι νομίζετε ότι σημαίνει ανακύκλωση; 

- Στο σπίτι μας, κάνουμε ανακύκλωση; 

- Τα αντικείμενα που ανακυκλώνονται, πού τα βάζουμε; 

- Τι θα μπορούσαμε να βάλουμε σε ένα κάδο ανακύκλωσης; 

- Τι θα κάναμε αν δεν είχαμε χαρτί, γυαλί, πλαστικό…; 

- Γιατί πιστεύετε ότι είναι σημαντική η ανακύκλωση; 

Ξεκινώντας από τις ερωτήσεις αυτές, μπορέσαμε να δούμε τις προϋπάρχουσες γνώσεις των 

παιδιών, στις οποίες στηριχτήκαμε στην πορεία του προγράμματος. 

Αρχικά, ζητήσαμε από τους γονείς, για να μας βοηθήσουν στην εξέλιξη του προγράμματος, 

φέρνοντάς μας πράγματα που ανακυκλώνονται, για να τα χρησιμοποιήσουμε σε κατασκευές, 

αλλά και να τα πετάξουμε εμείς οι ίδιοι σε κάδους  ανακύκλωσης που θα φτιάχναμε. Ένα 

τμήμα της βιβλιοθήκης εξοπλίστηκε με βιβλία που αφορούσαν το θέμα. Συζητώντας με τα 

νήπια φτιάξαμε εννοιολογικό χάρτη  (σχέδιο-αράχνη) χειρόγραφα. 

Γλώσσα - προφορική επικοινωνία & ανάγνωση 

Συζήτηση για την ανακύκλωση. Τι γνωρίζουμε; Τι θα θέλαμε να κάνουμε; Τα παιδιά 

συμμετέχουν ενεργά και συναποφασίζουν τι θα μάθουν και με ποιο τρόπο 

Παίξαμε με τις λέξεις και φτιάξαμε δικές μας, πχ από τη λέξη πλαστικό, είπαμε 

πλαστικούλης, πλαστικένια, πλαστικομούρης κλπ 

Ανάγνωση και αφήγηση παραμυθιών, συζήτηση και απάντηση σε ερωτήσεις κατανόησης 

Επικοινώνησαν, έμαθαν πράγματα από τους γονείς τους και μετέφεραν εμπειρίες από το 

οικογενειακό περιβάλλον 

Εμπλουτισμός λεξιλογίου σχετικού με το θέμα: ανακύκλωση, ανταποδοτική ανακύκλωση, 

επαναχρησιμοποίηση, χαρτοπολτός, αλουμίνιο, … 

 «Από τα λίγα στα πολλά» (παιχνίδι με τον ενικό και τον πληθυντικό), πχ  χαρτί-χαρτιά, 

γυαλί-γυαλιά, κάδος-κάδοι, σκουπίδι-σκουπίδια, κλπ 

Λεκτικά παιχνίδια με τα υποκοριστικά ορισμένων λέξεων: χαρτί-χαρτάκι, κουτί-κουτάκι, 

μπουκάλι-μπουκαλάκι, βρωμιά-βρωμίτσα, κλπ 
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Έμαθαν να χρησιμοποιούν επίθετα ανάλογα με το υλικό που ανακυκλώνουμε, όπως γυαλί-

γυάλινος, χαρτί-χάρτινος, κλπ 

Σύνθεση λέξεων όπως χαρτί+ πετσέτα= χαρτοπετσέτα, χαρτί+ κιβώτιο= χαρτοκιβώτιο, 

γυαλί+ χαρτί= γυαλόχαρτο, κλπ 

Ανάγνωση αφισών και λέξεων που βρήκαμε στο διαδίκτυο 

Ανάγνωση λογότυπων των ανακυκλώσιμων προϊόντων, που φέρνουν τα παιδιά στο σχολείο 

Γλώσσα – γραφή 

Γράψαμε ανακοίνωση για τους κατοίκους του χωριού μας και την αναρτήσαμε στο φούρνο 

του χωριού μας 

Δημιουργήσαμε πίνακα αναφοράς και λύσαμε σταυρόλεξα 

Γράψαμε το αλφαβητάρι της ανακύκλωσης 

Έγραψαν λεζάντες στα κουτιά ανακύκλωσης που έφτιαξαν 

Γράψαμε  πινακίδες στον Η/Υ  για τους κάδους σκουπιδιών  

Φύλλο εργασίας: αντιστοίχιση εικόνας λέξης 

Μαθηματικά 

Τοποθέτησαν καρτέλες σε λογική αλληλουχία (πορεία ανακύκλωσης) 

 Αρίθμηση: μετρήσαμε ανακυκλώσιμα υλικά, κάδους, βιβλία, αλουμινόχαρτα, τενεκεδάκια, 

χάρτινα ρολά, κλπ. Γράψαμε πόσα ήταν και μάθαμε έννοιες όπως λιγότερα-περισσότερα 

Ομαδοποίηση υλικών, ανάλογα με το περιεχόμενο που είχαν                            πχ  

τενεκεδάκια, πλαστικές σακούλες, κλπ 

Συγκρίσεις μεγεθών: μεγάλο-μικρό (συγκρίνοντας κουτιά, τενεκεδάκια) 

Σχεδιάσαμε αριθμούς με υλικά που ανακυκλώνονται 

Φύλλο εργασίας:  αντιστοίχηση σκουπίδι-κάδος 

Εικαστικά  

Ζωγράφισαν εικόνες από παραμύθια που άκουσαν, όπως  η Ντενεκεδούπολη, η κυρία 

Ανακύκλωση και οι φίλοι της, κλπ 

Ζωγραφική στο αλουμινόχαρτο, με εφημερίδες 

Δημιούργησαν γιγάντια αφίσα την Ντενεκεδούπολη και το ανακυκλωχώρι με την τεχνική του 

κολλάζ 

Έφτιαξαν ντενεκεδόκουκλες 

Δημιούργησαν πανό με ανακυκλώσιμα υλικά 

Δημιούργησαν κατασκευές με ρολά από χαρτί υγείας, όπως ζωάκια, μολυβοθήκες, μαράκες, 

χριστουγεννιάτικο δέντρο, κλπ 

Κατασκεύασαν τα κουτιά της ανακύκλωσης  

Έφτιαξαν κάρτα-πρόσκληση για τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή 

Μουσική 
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Έμαθαν τραγούδι για την ανακύκλωση και χόρεψαν 

Έπαιξαν μουσικά παιχνίδια και παρήγαγαν ήχους από ανακυκλώσιμα υλικά 

Θεατρική Αγωγή 

Παρακολούθησαν και έπαιξαν κουκλοθέατρο τη Ντενεκεδούπολη  

Παρουσίασαν θεατρικό δρώμενο στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή «Ανακυκλώστε και τη γη 

μας σώστε!» 

 Φυσική Αγωγή 

Έπαιξαν μπόουλινγκ με κουτάκια αναψυκτικών 

Ισορροπία, σκυταλοδρομία με ανακυκλώσιμα υλικά 

Μελέτη περιβάλλοντος 

Έμαθαν  το ταξίδι της ανακύκλωσης 

Συζήτησαν  και προβληματίστηκαν για την αλόγιστη χρήση ορισμένων υλικών, όπως και 

υλικών που πετούν στο περιβάλλον. Εντοπίστηκαν τα λάθη που γίνονται όσων αφορά την 

ανακύκλωση και προτάθηκαν λύσεις 

Πληροφορική 

Ανάπτυξαν  δεξιότητες αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών γράφοντας λέξεις στο word, 

σχεδίασαν με το πρόγραμμα της ζωγραφικής, κλπ 

Αναζήτησαν εποπτικό υλικό και πληροφορίες στο διαδίκτυο 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ 

Παράλληλα εργαστήρια εικαστικών και θεατρικών τεχνών με μαθητές της Α΄, B΄, Γ΄ 

Δημοτικού και την περιβαλλοντική ομάδα Γυμνασίου. Τα παράλληλα εργαστήρια 

περιλάμβαναν εργαστήρι ζωγραφικής, πλαστικής, κουκλοθέατρου και θεάτρου, τα οποία 

αναπτύχθηκαν στο κτίριο του Νηπιαγωγείου σε διάρκεια τριών ημερών. Επίσης, παρόμοια 

εργαστήρια αναπτύχθηκαν στον πολυδύναμο χώρο  του Γ΄ Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης. Οι 

δράσεις είναι καινοτόμες γιατί πρώτη φορά οργανώνονται και εφαρμόζονται με αυτή τη 

μορφή και υλοποιούνται σε συνεργασία μαθητών Νηπιαγωγείου-Δημοτικού-Γυμνασίου. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Αξιολογώντας την όλη προσπάθεια και εμπλοκή των νηπίων στις δραστηριότητες του 

προγράμματος, μπορούμε να πούμε ότι συμμετείχαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.. Τα παιδιά 

είχαν τη δυνατότητα κατά την πορεία του προγράμματος να αποκτήσουν γνώσεις, να 

εκφραστούν, να προβληματιστούν, να παίξουν, να συνεργαστούν, να κατασκευάσουν, να 

πειραματιστούν. Δεν το αντιμετωπίζουν πλέον σαν κάτι που δεν μπορούν ή δεν χρειάζεται να 

το κάνουν τα ίδια. Οι αντιδράσεις και τα λεγόμενά τους δείχνουν ότι καταλαβαίνουν πως κάτι 

τόσο απλό και εύκολο μπορεί να το κάνει οποιοσδήποτε χωρίς καθόλου κόπο. Αξιοσημείωτο 

είναι το γεγονός πως τα παιδιά συνεχίζουν την ανακύκλωση με αμείωτο ενδιαφέρον ενώ 

πολλά από αυτά έχουν καταφέρει να περάσουν το μήνυμα της ανακύκλωσης  στις οικογένειές 

τους και στον κοινωνικό τους περίγυρο. 

Οι στόχοι πιστεύουμε ότι επιτεύχθηκαν. Η πολυεπίπεδη συνεργασία που αναπτύχθηκε με 

τους γονείς, με τα άλλα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και με άλλους φορείς της 

ευρύτερης τοπικής κοινωνίας, ήταν άψογη, ενδιαφέρουσα και δημιουργική.  
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Η ανακύκλωση αγαπήθηκε από τα νήπια, τα οποία ευαισθητοποιήθηκαν σε περιβαλλοντικά 

θέματα και άλλαξαν στάση και συμπεριφορά, κάνοντας την ανακύκλωση τρόπο ζωής. 

Απέκτησαν σωστή περιβαλλοντική συνείδηση. 
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ΜΙΚΡΟΙ ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ 

ΟΔΗΓΗΣΗ ΤOΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

 

Αντωνία Πετρίδου 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο αποτελεί παράδειγμα εφαρμογής και αξιοποίησης σύγχρονων ψηφιακών 

εργαλείων και διαδικτυακών εφαρμογών, στο πλαίσιο των βιωματικών δράσεων ενός Σχεδίου Εργασίας 

(Project) Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, με θέμα «Το ποδήλατο». Το πρόγραμμα, με τίτλο: «Μικροί 

ποδηλάτες»,  σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με τους μαθητές/τριες της Δ΄ τάξης του 2ου Πειραματικού 

Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης, κατά το σχ. έτος  2010-2011. Οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να 

προσεγγίσουν το τοπικό θέμα της δημιουργίας ποδηλατοδρόμων στην πόλη τους, διεπιστημονικά και 

διαθεματικά, να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στο ποδήλατο, ως οικολογικό μέσο μετακίνησης, να 

μάθουν να το οδηγούν με ασφάλεια, αλλά και να μοιραστούν την εμπειρία τους με τους υπόλοιπους μαθητές του 

σχολείου, εμπλεκόμενοι ενεργά σε ένα πλήθος δραστηριοτήτων από διαφορετικά γνωστικά πεδία. Η επιλογή και 

οργάνωση του υλικού έγινε σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό της Γ΄ τάξης του 9ο Δ. Σ. Βύρωνα Ν. Αττικής, 

λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες των δύο μαθητικών ομάδων και τα τοπικά προβλήματα. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ   

Περιβάλλον, αειφορία, ασφαλής οδήγηση, ποδήλατο, ΤΠΕ 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι επιπτώσεις  των συγκοινωνιακών προβλημάτων (μποτιλιάρισμα) και των περιβαλλοντικών 

(η βεβαρυμμένη από ρύπους ατμόσφαιρα του κέντρου της πόλης και η ηχορύπανση) που έχει 

δημιουργήσει η καθημερινή μετακίνηση του σύγχρονου ανθρώπου με το αυτοκίνητο, έχουν 

αρχίσει να γίνονται αντιληπτές και στη δική μας πόλη. Η ανάγκη περιορισμού της άσκοπης ή 

υπερβολικής χρήσης του αυτοκίνητου σε κάθε μας μετακίνηση και η χρήση εναλλακτικών 

μέσων μεταφοράς και ειδικότερα του ποδηλάτου, που είναι φιλικότερο  στο περιβάλλον, σε 

συνδυασμό με τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων στην Αλεξανδρούπολη, καθώς και η ανάγκη 

καθημερινής μετακίνησης των μαθητών στο σχολείο και την πόλη με το ποδήλατο μας 

οδήγησε στην επιλογή αυτού του θέματος. 

Σύμφωνα με τα επίσημα κείμενα της UNECE, UNESCO και UNEP,  η Εκπαίδευση για την 

Αειφόρο Ανάπτυξη (Ε.Α.Α.), αποτελεί μια  πρόταση για τη διασφάλιση της ευημερίας στη γη 

μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος και της εξασφάλισης της ποιότητας ζωής και 

αποσκοπεί  στη δημιουργία ενεργών πολιτών που κατανοούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα, 

λαμβάνουν αποφάσεις και αναλαμβάνουν δράση σε σχέση με αυτά, συνδέοντας το σχολείο 

με την κοινωνία (Πρόγραμμα Σπουδών Π.Ε.Α.Α., 2011). Θέτοντας ως πρωταρχικό σκοπό «τη 

διαμόρφωση μιας νέας περιβαλλοντικής κουλτούρας με την οικοδόμηση γνώσεων και την 

καλλιέργεια ικανοτήτων, αξιών, στάσεων και συμπεριφορών που υποστηρίζουν την 

ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων υπέρ μιας αειφόρου κοινωνίας με γνώμονα την 

ευημερία του ατόμου» (Οδηγός εκπαιδευτικού Π.Ε.Α.Α, 2011), αναπτύχτηκε το διδακτικό 

σενάριο της παρούσας εργασίας.  
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ -ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ  

Η επιλογή και οργάνωση του υλικού, καθώς και ο σχεδιασμός του διδακτικού σεναρίου, έγινε 

σε συνεργασία με την κ. Μεταλλίδου Ζωή, εκπαιδευτικό της Γ΄ τάξης του 9
ο
 Δ. Σ. Βύρωνα Ν. 

Αττικής, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες των δύο μαθητικών ομάδων και τα 

τοπικά προβλήματα.  Συγκεκριμένα για την ομάδα της Αλεξανδρούπολης, αφορμή αποτέλεσε 

η πρόσφατη κατασκευή ποδηλατόδρομου, ενώ για την ομάδα του Βύρωνα το αίτημα για τη 

δημιουργία ποδηλατόδρομου. 

Τέλος, υπήρξε συνεργασία με την κ. Παρθένη Λαμπρινή και η κ. Τσιβού Ευαγγελία, 

υπεύθυνες του έργου, «κατασκευή ποδηλατόδρομων» στην Καρδίτσα, σύγχρονο του έργου 

κατασκευής ποδηλατοδρόμων στην Αλεξανδρούπολης, οι οποίες μας έστειλαν πλούσιο 

φωτογραφικό υλικό για να μελετήσουμε το παράδειγμα της Καρδίτσας.  

Τα επιμέρους θέματα του προγράμματος ήταν τα ακόλουθα: Το ποδήλατό μου,  ιστορία – 

εξέλιξη και είδη ποδηλάτου, κατασκευή –  συντήρηση και τεχνικά μέρη του ποδηλάτου, 

εξοπλισμός του ποδηλάτη, ενεργειακές ανάγκες-οικονομία στις μετακινήσεις και 

περιβαλλοντικά προβλήματα, άσκηση και υγεία, ποδήλατο και οικονομία, ασφάλεια-μέτρα 

πρόληψης ατυχημάτων, κυκλοφοριακή αγωγή, το ποδήλατο στις τέχνες, ποδηλατόδρομοι 

στην Ελλάδα και την Ευρώπη, γνωρίζουμε και επικοινωνούμε με τους φορείς για το 

ποδήλατο (τοπικούς-περιφερειακούς-εθνικούς). 

Η διάρκεια του προγράμματος ήταν περίπου έξι (5) μήνες και ολοκληρώθηκε μέσα σε 16 

περίπου  διδακτικές παρεμβάσεις, περίπου δύο (2) διδακτικών ωρών η καθεμία. Οι δράσεις 

λάμβαναν χώρα στο πλαίσιο των ωρών του εβδομαδιαίου μαθήματος «Ευέλικτη Ζώνη»,  

αλλά και στις ώρες των μαθημάτων των Εικαστικών, της Μελέτης Περιβάλλοντος, της 

Φυσικής Αγωγής και της Πληροφορικής, στο πλαίσιο της διαθεματικότητας, η οποία διέπει 

το σχεδιασμό και την υλοποίηση του όλου προγράμματος.  

Στόχοι του προγράμματος:  

Οι μαθητές/τριες: 

- Να αποκτήσουν γνώσεις και να καλλιεργήσουν θετικές στάσεις απέναντι στο ποδήλατο 

ως οικολογικό μέσο μετακίνησης 

- Να μάθουν να κυκλοφορούν με ασφάλεια στον ποδηλατόδρομο,  αλλά και στο δρόμο. 

- Να θέτουν ερωτήσεις και να ερευνούν πτυχές του θέματος. 

- Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας, ομαδικής εργασίας, υπευθυνότητας, 

παρατήρησης, έρευνας, κριτικής σκέψης και μεθοδικότητας 

- Να ευαισθητοποιηθούν σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ζητήματα και να ασκηθούν στη 

λήψη αποφάσεων. 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Η μεθοδολογική προσέγγιση που αξιοποιήθηκε ήταν το Σχέδιο Εργασίας (project), γιατί  

δίνει τη δυνατότητα για  συλλογική δράση των μαθητών,  διεπιστημονικές συσχετίσεις και 

διαθεματικές προεκτάσεις της σχολικής γνώσης και σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία  

(Γεωργόπουλος & Τσαλίκη, 1993).  Για την υλοποίηση του προγράμματος αξιοποιήθηκαν 

συνδυαστικά οι ακόλουθες διδακτικές στρατηγικές: η μελέτη πεδίου, ανάλυση και μελέτη 

μιας χαρακτηριστικής περίπτωσης, η ανίχνευση και τροποποίηση των ιδεών των μαθητών,  το 
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παιχνίδι ρόλων, η μέθοδος έρευνας με υποβολή ερωτήσεων (ερωτηματολόγια) (Οδηγός 

Ανάπτυξης Διαθεματικών Δραστηριοτήτων). Έγινε προσπάθεια να προσεγγιστεί η  γνώση 

μέσα από πολλές και επιλεγμένες πηγές πληροφόρησης και να προωθηθεί η ανακαλυπτική 

μάθηση και η εποικοδομητική προσέγγιση, η διασάφηση εννοιών, η ανάλυση αξιών, κ.ά. με 

σκοπό  την αυθεντική και  σε βάθος μάθηση και εμπλοκή των μαθητών στη μαθησιακή 

διαδικασία, τη δημιουργία ενθουσιασμού και διορατικότητας  που συμβάλλουν στην 

απόκτηση γνώσεων και αναπτύσσουν ικανότητες  απαραίτητες για την οικοδόμηση ενός 

αειφόρου μέλλοντος (Πρόγραμμα Σπουδών Π.Ε.Α.Α., 2011). 

Η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη δημιουργία διδακτικών σεναρίων μπορεί να 

βοηθήσει στην ευαισθητοποίησή των μαθητών σε σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα 

(Σταμούλης, Γρίλλιας & Πήλιουρας, 2008). Οι Τ.Π.Ε. προσφέρουν πιο γρήγορη πρόσβαση σε 

πηγές που σχετίζονται με το θέμα. Οι πολυμεσικές  διαδικτυακές εφαρμογές παρέχουν τη 

δυνατότητα οπτικοποίησης σύνθετων εννοιών και μπορούν να διευκολύνουν τις  δυνατότητες 

για εμπειρική έρευνα μέσα στην τάξη, αλλά και στο πεδίο. Οι νέες τεχνολογίες αποτέλεσαν 

το μέσο με το οποίο οι μαθητές ενημερωθήκαν, διερεύνησαν πτυχές του θέματος και 

ετοίμασαν παρουσιάσεις με σκοπό να ενημερώσουν το σύνολο της σχολικής κοινότητας και 

τους γονείς τους. 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Η προσέγγιση του θέματος έγινε με διερευνητικές δραστηριότητες. Αφορμή αποτέλεσε η 

δημιουργία ποδηλατοδρόμων και μια παλιά φωτογραφία της Αλεξανδρούπολης με 

ποδηλάτες. Ακολούθησε συζήτηση με θέμα τη χρήση του ποδήλατου για τις μετακινήσεις 

στην πόλη και οι μαθητές κατέθεσαν τα βιώματα τους. Πολλοί μαθητές δήλωσαν ότι 

χρησιμοποιούσαν το ποδήλατο τους για τις μετακινήσεις τους στις εξωσχολικές υποχρεώσεις 

τους, περιορίζοντας την άσκοπη και υπερβολική χρήση του αυτοκίνητου και βοηθώντας το 

περιβάλλον. Σε μια επίπεδη πόλη, όπως είναι η Αλεξανδρούπολη το ποδήλατο ήταν πάντα 

ένας δημοφιλής τρόπος μετακίνησης. Ακολούθησε καταιγισμός ιδεών ο οποίος ανέδειξε τα 

θέματα που ενδιέφεραν τα παιδιά και αποτέλεσαν  τα υπόθεματα του σχεδίου εργασίας 

(περιβάλλον, κυκλοφοριακή αγωγή-ασφάλεια, οικονομία). 

Στη συνέχεια οι μαθητές ανέλαβαν  να ψάξουν βιβλία με θέμα την ιστορία του ποδηλάτου. 

Αξιοποιώντας το εργαστήριο Η/Υ του σχολείου  αναζήτησαν πληροφορίες σε έγκυρες 

ιστοσελίδες, κατασκεύασαν την ιστορική γραμμή της εξέλιξης του και παρήγαγαν τα δικά 

τους  ενημερωτικά κείμενα, τα οποία δημοσίευσαν στην εφημερίδα του σχολείου.  

Βγήκαν στην πόλη και μελέτησαν τους ποδηλατόδρομους, την οριζόντια και την κάθετη 

σήμανση τους και έβγαλαν φωτογραφίες. Τα καινούρια σήματα και οι διαγραμμίσεις 

γέννησαν ερωτηματικά για τη σημασία τους και την χρηστικότητά τους. Πήραν συνεντεύξεις 

από ειδικούς, όπως από μία τροχονόμο, η οποία τους εξήγησε τις διατάξεις του ΚΟΚ που 

αφορούν το ποδήλατο.  

Εργάστηκαν στο εργαστήριο Η/Υ του σχολείου και έμαθαν  τα σήματα και τι σημαίνει 

ασφαλής οδήγηση μέσα από τις δραστηριότητες που προτείνονται στην αντίστοιχη ενότητα 

του λογισμικού «Μαθαίνω να κυκλοφορώ με ασφάλεια Α΄». 

Μελέτησαν το φωτογραφικό υλικό  από το παράδειγμα της Καρδίτσας που μας έστειλε κ. 

Παρθένη Λαμπρινή, υπεύθυνη του έργου «κατασκευή ποδηλατόδρομων» στην Καρδίτσα και 

σχολίασαν την χρήση του από τους μαθητές της πόλης. 

Τα μέλη του σωματείου «Φίλοι του ποδήλατου» Αλεξανδρούπολης μοιραστήκαν με τους 

μαθητές την αγάπη τους για το ποδήλατο και τη χαρά και την ευεξία που προσφέρει η 

ποδηλασία. Έβγαλαν φωτογραφίες των σημάτων και  δημιούργησαν το δικό τους power 
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point, με θέμα  τη σήμανση του ποδηλατόδρομου για να τα παρουσιάσουν στους ποδηλάτες 

συμμαθητές τους. 

Αξιοποίησαν το εκπαιδευτικό υλικό του Σωματείου "Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος»,  

Πρόγραμμα Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων για μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού και 

ενημερώθηκαν για την «Πρόληψη ατυχημάτων» και την σωστή συντήρηση του ποδήλατου.  

Εργάστηκαν σε ομάδες και κατασκεύασαν ερωτηματολόγια για να διερευνήσουν τις γνώσεις 

των μαθητών του σχολείου τους, σχετικά με την ασφαλή οδήγηση του ποδήλατου. 

Διαπίστωσαν ότι δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι και αποφάσισαν να ετοιμάσουν μια 

εκδήλωση ενημερωτική για την οριζόντια και κάθετη σήμανση του ποδηλατόδρομου,  αλλά 

και την ασφαλή οδήγηση που συνδέεται με την συντήρηση του ποδήλατου και την 

κατάλληλη ενδυμασία.  

Τέλος, δημιούργησαν το δικό τους σποτ/video για την ασφαλή οδήγηση του ποδήλατου, και 

την πρόληψη ατυχημάτων με ποδήλατο, το οποίο και παρουσίασαν σε εκδήλωση που 

ετοίμασαν για το τέλος της χρονιάς, με σκοπό να ενημερώσουν τους μαθητές του σχολείου 
και τους γονείς τους.  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, πραγματοποιήθηκε συνδυασμός  διαμορφωτικής 

αξιολόγησης και τελικής αξιολόγησης. Τα μεθοδολογικά εργαλεία που αξιοποιήθηκαν ήταν 

το ερωτηματολόγιο και η επιτόπια παρατήρηση.  

Γενικά, οι  μαθητές έμαθαν να συνεργάζονται για ένα κοινό στόχο, ανέλαβαν πρωτοβουλίες, 

διαμόρφωσαν θετική στάση απέναντι στο σχολείο και τη μαθησιακή διαδικασία και 

ενδιαφέρθηκαν για το περιβάλλον και την αειφορία. 
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ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΩΝ ΠΕΛΑΡΓΩΝ 

 

Ευαγγελία Σκερλέτη & Χριστίνα Καραγκούνη  

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το σενάριο εφαρμόστηκε σε νηπιαγωγείο και είναι σύμφωνο με το Α.Π.Σ. Σκοπός του σεναρίου ήταν τα νήπια 

να αλληλεπιδράσουν με το φυσικό περιβάλλον και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για τους πελαργούς. 

Στηρίχθηκε στις εποικοδομητικές και τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες, υποστηρίζοντας την ανακαλυπτική και 

διερευνητική μάθηση μέσω  της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και της επίλυσης προβλήματος. Ξεκίνησε με 

έναν ημιδομημένο εννοιολογικό χάρτη στο Kidspiration για την ανίχνευση πρότερων γνώσεων. Στη συνέχεια τα 

παιδιά παρακολούθησαν μία προβολή παρουσίασης. Μετά  τους ζητήθηκε να συγκρίνουν διαδρομές πελαργών 

στο Google Earth, να τις αποτυπώσουν στο Tux paint καθώς και να ζωγραφίσουν και να προβάλουν την 

αναπαραγωγή των πουλιών. Στο Kidspiration κλήθηκαν να αντιστοιχίσουν λέξεις, να  συνθέσουν το ¨μενού¨ των 
πελαργών και να διατάξουν εικόνες που αντιστοιχούν στις σκηνές μιας ιστορίας με  βάση  το χρόνο. Στο 

windows movie maker δημιούργησαν μία ταινία με την τεχνική stop motion animation. Το σενάριο 

ολοκληρώθηκε με έναν τελικό εννοιολογικό χάρτη και με σύγκριση αρχικού-τελικού. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ  

Νηπιαγωγείο, ΤΠΕ, Μελέτη Περιβάλλοντος, πελαργοί. 

 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Το σενάριο στηρίζεται στις εποικοδομητικές και τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες. 

Σύμφωνα με αυτές τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά στην γνώση καθώς αλληλεπιδρούν με το 

διδακτικό υλικό και ανακαλύπτουν μέσα σε ένα περιβάλλον συνεργασίας και επικοινωνίας. 

Υποστηρίζει την ανακαλυπτική και διερευνητική μάθηση και την παιδαγωγική της 

αλληλεπίδρασης. Ο ρόλος της νηπιαγωγού είναι υποστηρικτικός, καθοδηγητικός και 

διευκολυντικός. Το σενάριο είναι συμβατό με το ΔΕΠΠΣ και το ΑΠΣ για το Νηπιαγωγείο. Σε 

αυτό εμπλέκονται οι εξής γνωστικές περιοχές: Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη 

Περιβάλλοντος, Δημιουργία και Έκφραση, Πληροφορική. 

  

ΣΚΟΠΟΣ- ΣΤΟΧΟΙ 

Να εξοικειωθούν και να αλληλεπιδράσουν με το φυσικό περιβάλλον. Να γνωρίσουν τους 

πελαργούς.  

 Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τους πελαργούς μέσα από μετρήσεις, συγκρίσεις και 
διατάξεις με βάση το χρόνο. 

 Να συμμετέχουν ενεργά στην ανακάλυψη της πληροφορίας μέσα από την 

παρακολούθηση βίντεο και εικόνας και μέσα από συζήτηση χρησιμοποιώντας στοιχειώδη 

επιχειρηματολογία, αναπτύσσοντας δεξιότητες συνεργατικής μάθησης μέσα από 

καταστάσεις προβληματισμού.  

 Να  αναπτύξουν   την δημιουργικότητα  και  την  καλλιτεχνική τους έκφραση  μέσα  από 
την  δημιουργία ταινίας. 

 Να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις δυνατότητες των λογισμικών 
Kidspiration, Power point, Google earth, Tux paint, Windows Movie Maker. 
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Κατηγορία λογισμικού - Διάρκεια 

Χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω λογισμικά: εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration, 

οπτικοποίησης Google Earth, ανάπτυξης δημιουργικότητας και έκφρασης Tux paint, 

παρουσίασης Power point, επεξεργασίας βίντεο Windows Movie Maker. Στο νηπιαγωγείο η 

διδακτική ώρα κυμαίνεται από 20’-25’. Η συνολική του διάρκεια μπορεί να αυξηθεί ή να 

μειωθεί ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα επιδείξουν τα παιδιά κατά τη συμμετοχή τους σε 

αυτό. 

Οργάνωση τάξης και  απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Το σενάριο πραγματοποιήθηκε στην τάξη με την παρουσία και των δύο νηπιαγωγών στον 

κοινό χρόνο του ολοήμερου τμήματος. Απαιτείται δυνατότητα σύνδεσης με το διαδίκτυο, 

κατά προτίμηση ευρυζωνική, καθώς και ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. Είναι 

εγκατεστημένα τα λογισμικά που αναφέρθηκαν πιο πάνω, καθώς επίσης το εργαλείο 

ηχογράφησης από τα βοηθήματα των Windows και το πρόγραμμα προβολής φωτογραφιών 

των Windows. Σύμφωνα με τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις για τη μάθηση και το 

ομαδοσυνεργατικό μοντέλο, η εργασία  θα οργανωθεί με δύο μορφές: α) εργασία με το 

σύνολο της τάξης, β) εργασία σε μικρές ομάδες πάντα με την βοήθεια και την υποστήριξη 

των νηπιαγωγών.  

Δραστηριότητα 1η  

Οι εκπαιδευτικοί έχουν ετοιμάσει από πριν έναν αρχικό ημιδομημένο εννοιολογικό χάρτη 

(αρχική αξιολόγηση) με κεντρική ιδέα «πελαργοί» και εικόνα πελαργού και έχουν 

εμπλουτίσει την βιβλιοθήκη του Kidspiration. Τα παιδιά καλούνται ένα - ένα να πουν τι 

γνωρίζουν για τους πελαργούς και να βρουν την εικόνα από την βιβλιοθήκη του λογισμικού 

που περιγράφει την ιδέα τους. Η νηπιαγωγός καταγράφει τα λόγια των παιδιών. 

Δραστηριότητα 2η  

Οι εκπαιδευτικοί έχουν ετοιμάσει προβολή παρουσίασης με βίντεο και εικόνες με θέμα τους 

πελαργούς. Υπάρχει ένα ιστόγραμμα με εικόνες οι οποίες δίνουν πληροφορίες που αφορούν 

την τροφή, την αναπαραγωγή, το ταξίδι και το σώμα των πελαργών. Τα παιδιά καλούνται να 

βρουν τι κρύβεται πίσω από την κάθε εικόνα κάνοντας κλικ  σε αυτήν. Κάθε εικόνα έχει 

υπερσύνδεση με επιλεγμένο βίντεο από το youtube που παρέχει σχετικές 

πληροφορίες,(http://www.evros-delta.gr/map.html, 

https://www.youtube.com/watch?v=2qCE5DmdpXw, 

https://www.youtube.com/watch?v=g13ebpUxiEs, 

https://www.youtube.com/watch?v=y2GfgohhOHs). 

Δραστηριότητα 3η  

Η νηπιαγωγός έχει αποθηκεύσει ¨στα μέρη μου¨ του google earth την δραστηριότητα, έχοντας 

βάλει πινέζες στην αφετηρία και στις πόλεις που θα φτάσει ο κάθε πελαργός. Τα παιδιά 

χωρίζονται σε 5 ομάδες τραβώντας με κλήρωση από ένα χρώμα. Η κάθε ομάδα αναλαμβάνει 

να υιοθετήσει έναν πελαργό που ξεκινάει το ταξίδι του από την Αφρική και να τον βαφτίσει. 

Με κλήρωση καθορίζεται ο προορισμός κάθε πελαργού (Ορεστιάδα, Απαλός, Αθήνα, 

Θεσ/νίκη, Πάτρα). Οι ομάδες καλούνται να χαράξουν την διαδρομή του πελαργού που 

υιοθέτησαν, δίνοντάς της το χρώμα της ομάδας τους. Τέλος τα νήπια συγκρίνουν τις 

διαδρομές, απαντώντας στην ερώτηση: «Ποιος πελαργός ταξίδεψε πιο μακριά και γιατί;». 

 

 

http://www.evros-delta.gr/map.html
https://www.youtube.com/watch?v=2qCE5DmdpXw
https://www.youtube.com/watch?v=g13ebpUxiEs
https://www.youtube.com/watch?v=y2GfgohhOHs
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Δραστηριότητα 4η  

Τα παιδιά αποφασίζουν πόσες ζωγραφιές (διαφάνειες)  χρειάζονται για  να αναπαραστήσουν 

την αναπαραγωγή των πελαργών στο Tux paint. Δημιουργούνται τρεις ομάδες, η ομάδα των 

αυγών, των πουλιών που βγαίνουν από το  αυγό και  των πελαργών που μεγάλωσαν! Τέλος 

παρουσιάζεται η αναπαραγωγή των πελαργών με την σωστή χρονική ακολουθία μέσω της 

δυνατότητας που δίνει το λογισμικό δημιουργικότητας tux paint. 

Δραστηριότητα 5η  

Η νηπιαγωγός έχει ετοιμάσει από πριν ένα αρχείο Kidspiration όπου υπάρχει η εικόνα ενός 

πελαργού και γύρω της έχει γράψει μέσα σε ελλειψοειδή σχήματα τα μέρη του σώματος του 

πελαργού. Τα παιδιά καλούνται να «διαβάσουν» την κάθε λέξη, να την σύρουν και να την 

εναποθέσουν στο σωστό μέρος. Τέλος αποθηκεύουν το αρχείο  γράφοντας το όνομά τους.  

Δραστηριότητα 6η  

Η νηπιαγωγός έχει ετοιμάσει από πριν ένα αρχείο όπου υπάρχει  ένα τσουκάλι από τα surer 

grouper  του λογισμικού Kidspiration όπου γύρω – γύρω υπάρχουν εικόνες  από διάφορα 

τρόφιμα, έντομα, μαλάκια, αμφίβια κ.α. Το κάθε παιδί καλείται να σύρει και να αποθέσει 

μέσα στο τσουκάλι της μαμάς αυτό που νομίζει ότι τρώει το πελαργάκι. Τέλος αποθηκεύει το 

αρχείο  γράφοντας το όνομά του.  

Δραστηριότητα 7
η 

Οι νηπιαγωγοί προβάλουν σε power point την ιστορία: «Η περιπέτεια των μικρών πελαργών» 

(Παράθυρο στην Εκπαίδευση του Παιδιού, 2001) σε οκτώ διαφάνειες. Στη συνέχεια 

παρουσιάζουν στην ολομέλεια  ένα αρχείο στο λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης 

Kidspiration όπου υπάρχουν σε τυχαία σειρά οι εικόνες-σκηνές της ιστορίας καθώς και 

αριθμοί από την βιβλιοθήκη του λογισμικού.   Τα νήπια  καλούνται σε ομάδες να βάλουν στη 

σειρά τις εικόνες της ιστορίας. Τέλος η κάθε ομάδα αποθηκεύει το αρχείο  γράφοντας το 

όνομά της. 

Δραστηριότητα 8
η 

Προετοιμασία: Με την παρουσία και των δύο νηπιαγωγών στην ολομέλεια συζητείται ο 

σχεδιασμός και τα βήματα για την υλοποίηση της ταινίας. Χωριζόμαστε σε δύο ομάδες, 

στους ηθοποιούς και στους φωτογράφους. Μοιράζουμε τους ρόλους με κλήρωση (η μαμά 

πελαργίνα, ο μπαμπάς πελαργός, τέσσερα αυγά, τέσσερα πελαργάκια, ο κυρ κούνελος και οι 

υπόλοιποι γίνονται φωτογράφοι). Φτιάχνουμε το σκηνικό και τις μάσκες. Δημιουργία ταινίας: 

α) Οι ηθοποιοί τοποθετήθηκαν σταθερά στη φωλιά-σκηνικό και τραβήχτηκε η πρώτη 

φωτογραφία. β) Στη συνέχεια αλλάζοντας λίγο η θέση των χεριών-φτερών δημιουργήθηκε 

μία  λογική ακολουθία φωτογραφιών για κάθε σκηνή. γ) Αποθηκεύθηκαν οι φωτογραφίες 

στον Η/Υ και προβλήθηκαν στην ολομέλεια με το πρόγραμμα προβολής φωτογραφιών των 

Windows για να γίνει η επιλογή και για να δημιουργηθεί η ψευδαίσθηση της κίνησης. Σε 

μεταγενέστερο χρόνο έγινε η ηχογράφηση της αφήγησης της ιστορίας. Τα νήπια με τη 

βοήθεια των νηπιαγωγών έκαναν εισαγωγή  εικόνας και ήχου για την δημιουργία της ταινίας 

με τη βοήθεια του λογισμικού Windows movie maker. Αποτίμηση-Αξιολόγηση: Τα νήπια 

παρακολούθησαν την ταινία και σχολίασαν το αποτέλεσμα.  

Δραστηριότητα 9
η
 

Οι εκπαιδευτικοί καλούν τους μαθητές να αποτυπώσουν τις νέες γνώσεις τους σχετικά με 

τους πελαργούς σε έναν ίδιο με τον αρχικό εννοιολογικό χάρτη. Τέλος παρουσιάζεται στα 

παιδιά με το λογισμικό προβολής παρουσίασης Power Point ο αρχικός και ο τελικός 

εννοιολογικός χάρτης κατά παράθεση προκειμένου να γίνει η σύγκριση.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Το σενάριο αξιολογήθηκε σε τρεις φάσεις, αρχική, διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση 

μέσα από τις δραστηριότητες. Η διάρκειά του ήταν μεγαλύτερη από αυτήν που αρχικά είχε 

εκτιμηθεί. Το ενδιαφέρον των παιδιών ήταν αμείωτο και έντονο καθ’ όλη τη διάρκεια του. 

Εμπλούτισαν τις γνώσεις τους σχετικά με τις δυνατότητες των συγκεκριμένων λογισμικών. 

Οι στόχοι επιτεύχθηκαν και τα παιδιά εμπλούτισαν τις γνώσεις τους για τους πελαργούς. 

Τέλος, κατάφεραν να εργαστούν σε ομάδες, να αλληλεπιδράσουν και να δημιουργήσουν από 

κοινού! Οι νηπιαγωγοί από τη μεριά τους απέκτησαν εμπειρία που θα τις βοηθήσει σε 

μελλοντικά σχέδια εργασίας.  
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Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΤΑ ΖΩΑ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Πολυξένη  Χουρίδου 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Παρουσίαση  σχεδίου διδασκαλίας σε μαθητές προσχολικής ηλικίας με τη μέθοδο «μετασχηματισουσα μάθηση 

μέσα από την τέχνη» με στόχους: την καλλιέργεια της συναίσθησης, της φαντασίας, της φιλοζωίας, της 

δημιουργικής και κριτικής σκέψης μέσα από την επαφή, ερμηνεία και απόλαυση έργων τέχνης και με χρήση 

τεχνικών διδασκαλίας: αφήγηση, παρατήρηση, ερωτήσεις-απαντήσεις, συζήτηση και εργασία σε ομάδες. 

εφαρμογή έξι σταδίων ανάπτυξης: προσδιορισμός της ανάγκης για κριτική διερεύνηση του θέματος, έκφραση 
των απόψεων των μαθητών, προσδιορισμος των υποθεμάτων και των κριτικών ερωτημάτων,  επιλογή έργων 

τέχνης και συσχέτιση τους με τα κριτικά ερωτήματα, α:αναλυση- παρατήρηση των έργων τέχνης μέσω της 

χρήσης της τεχνικής του visible thinking, β:επεξεργασια κριτικών ερωτημάτων μέσα από την παρατήρηση 

έργων τέχνης στην ολομέλεια και  κριτικός αναστοχασμός. Τέλος γίνεται αξιολόγηση με την χρήση της 
κλίμακας αποτίμησης της ανάπτυξης της κριτικής-δημιουργικής σκέψης των παιδιών και παρουσίαση  

συμπερασμάτων. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

 Ενσυναίσθηση-φιλοζωία, μάθηση, τέχνη, visible thinking. 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η εκπαίδευση μέσα από την τέχνη είναι ένα πεδίο που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον τα 

τελευταία χρόνια. Σε αυτό βοήθησε η στροφή στη βιωματική µάθηση, που δίνει έµφαση στην 

εμπειρία. Η βιωματική μάθηση αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο εκπαίδευσης που 

επεκτείνεται πέρα από τα θρανία, τα σχολικά βιβλία, τη μετωπική διδασκαλία και την 

απομνημόνευση της “ ύλης” (Τριλίβα & Αναγνωστοπούλου, 2008). Η βιωματική εκπαίδευση 

οδηγεί στην αλλαγή στάσεων και αντιλήψεων(Μπακιρζής, 2005).  

Σύμφωνα με τον John Dewey  η αισθητική εμπειρία αποτελεί σημαντική πρόκληση για 

σκέψη και το κατεξοχήν μέσο ανάπτυξης της φαντασίας, που είναι θεμελιώδες στοιχείο της 

διεργασίας της μάθησης. Η αισθητική εμπειρία είναι σημαντική για τη γνωστική ανάπτυξη 

σύμφωνα με τις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις και έρευνες που πραγματοποιήθηκαν 

στα πεδία της ψυχολογίας και της παιδαγωγικής (Gardner,1983). 

Η μάθηση δεν είναι απλά νοητική διεργασία, αλλά ταυτόχρονα κοινωνική και 

συναισθηματική δραστηριότητα( Παπαδημητρίου, 1998). Οι διάφορες ψυχολογικές θεωρίες  

χρησιμοποιούν ως μέσο διδασκαλίας ιστορίες και μύθους. Άλλη για να προβάλει πρότυπα 

προς μίμηση και άλλη για να προσφέρει  στους μαθητές την ευκαιρία άσκησης και 

αντιπαράθεσης της ηθικής τους κρίσης (Ματσαγγούρας, 2000). 

Οι παιδικές ιστορίες (παραμύθια) καλλιεργούν τη φαντασία, την κριτική και τη δημιουργική 

σκέψη των παιδιών. Το γεγονός ότι το παραμύθι μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα 

(Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ.) χρησιμοποιείται ως μεθοδολογικό εργαλείο και συστήνεται από το 

Υ.ΠΑΙ..ΠΟ.Θ. κυρίως για τα νηπιαγωγεία και τις τάξεις του δημοτικού σχολείου 

(φιλαναγνωσία), δείχνει ότι  αναγνωρίζει  την αξία και τα  οφέλη  που προσφέρει αυτό  το 

λογοτεχνικό είδος στα παιδιά ( Ντούλια, 2010). 
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Ο αναγνώστης ενός λογοτεχνικού έργου ανακαλύπτει εμπεριεχόμενα νοήματα του συγγραφέα 

και ενεργοποιείται  η φαντασία και η στοχαστική ικανότητά του(Sartre,1949/2008).    

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ- ΣΤΟΧΟΙ 

Η μέθοδος που θα χρησιμοποιήσουμε είναι η μέθοδος που ανέπτυξε ο Αλέξης Κόκκος(2007) 

«Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την τέχνη».  

Οι τεχνικές διδασκαλίας είναι: Αφήγηση, Παρατήρηση, Ερωτήσεις-Απαντήσεις, Συζήτηση, 

Εργασία σε ομάδες.  

Οι στόχοι της διδασκαλίας είναι η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, της φιλοζωίας και 

ανάπτυξης της φαντασίας, δημιουργικής  και κριτικής σκέψης μέσα από την επαφή  

διαφόρων  έργων τέχνης. Καθώς και η αντίληψη, ερμηνεία και απόλαυση αυτών. 

Ενσυναίσθηση είναι η γνωστική επίγνωση της εσωτερικής κατάστασης ενός άλλου προσώπου 

και η αυθόρμητη συναισθηματική ανταπόκριση προς αυτό(Hoffman, 1984). Τα παιδιά που 

κοινωνικοποιούνται με ενσυναισθητική προσέγγιση παρέχουν φροντίδα και βοήθεια, 

αναπτύσσοντας αλτρουιστική συμπεριφορά (Staub, 1978, Pearl, 1985). Φιλοζωία σύμφωνα 

με τον Μπαμπινιώτη είναι η αγάπη και το έμπρακτο ενδιαφέρον του ανθρώπου  για τα ζώα. 

Τα παραμύθια (παιδικές ιστορίες) είναι φορείς αξιών, καλλιεργούν την ενσυναίσθηση, την 

αλληλεγγύη και τον σεβασμό στον άλλον( ανθρώπινο ή μη ανθρώπινο όν) με φυσικό  και όχι 

διδακτικό τρόπο. 

 

 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Το σχέδιο διδασκαλίας απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας(4-6χρόνων), 8 αγόρια και 

6 κορίτσια. Αποτελεί ένα σχέδιο εργασίας(project) διάρκειας τεσσάρων έως έξι εβδομάδων. 

Πρώτο στάδιο: Προσδιορισμός της ανάγκης για κριτική διερεύνηση του θέματος.  

Τα παιδιά κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2014-2015 μετά την παγκόσμια ημέρα 

εορτασμού των ζώων (5 Οκτωβρίου), προβληματίστηκαν  για τη σχέση  μας με τα ζώα και 

καταγράψαμε το θέμα μας. 

Καταγραφή του θέματος. Το θέμα μας είναι: Η σχέση του ανθρώπου με τα ζώα στο φυσικό 

περιβάλλον. 

Δεύτερο στάδιο: Έκφραση των απόψεων των μαθητών.  

Οι μαθητές χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες. Η Νηπιαγωγός καταγράφει τις σκέψεις των 

παιδιών που εκφράζουν προφορικά σχετικά με το ερώτημα: Τι σκεφτόμαστε για τα ζώα και 

ποια σχέση έχουμε μαζί τους; 

Τρίτο στάδιο: α) Προσδιορισμός των υποθεμάτων. 

 Από τις παραπάνω απαντήσεις των μαθητών αποφασίσαμε να εξετάσουμε τα εξής 

υποθέματα: η ενσυναίσθηση  των ανθρώπων και των ζώων – φιλοζωία  και η ζωή στο φυσικό 

περιβάλλον (Δάσος). 

β) Προσδιορισμός των κριτικών ερωτημάτων πάνω στα υποθέματα. 

Τα κριτικά ερωτήματα είναι: 

Ο άνθρωπος νοιάζεται για τα ζώα, τα φυτά, τα δέντρα και το φυσικό περιβάλλον (Δάσος);  
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Ο άνθρωπος  προστατεύει αυτά και πώς;  

Ο άνθρωπος εκφράζει συναισθήματα αγάπης, φροντίδας προς τα ζώα; 

Τα ζώα τρέφουν αντίστοιχα συναισθήματα προς τον άνθρωπο;  

Η ζωή στη φύση, γιατρεύει τον ψυχικό  πόνο; 

Ποια είναι η αξία της φιλίας μεταξύ ανθρώπων και ζώων; 

Τι προσφέρουν τα ζώα στον άνθρωπο(Γέροντα), που δεν μπορούν να προσφέρουν άλλοι 

άνθρωποι; 

Τέταρτο στάδιο: επιλογή έργων τέχνης και συσχέτισή τους  με τα κριτικά ερωτήματα. 

Τα έργα τέχνης που επιλέξαμε είναι τα εξής: 

Το παραμύθι: «Τα ζώα του Γέροντα», Η κινηματογραφική ταινία κινουμένων σχεδίων: «Η 

εποχή των παγετώνων» Νο1), Η κινηματογραφική ταινία (1988): «Γορίλες στην ομίχλη» με 

τη ζωή Νταιάν Φόσι κοντά στους γορίλες της Αφρικής, «Ο μοναχός και ο λύκος», και τρία 

έργα του καλλιτέχνη Παύλου: Δάσος, κυπαρίσσι και φτερά, του Μακεδονικού Μουσείου 

Σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. 

Κριτικά             ερωτήματα 

Έργα τέχνης   1 2 3 4 5 6 7 

Τα ζώα του 

Γέροντα, 

Πολυξένη 

Χουρίδου  

 

 

ν 

 

 

ν 

 

 

ν 

 

 

ν 

 

 

ν 

 

 

ν 

 

 

ν 

Η εποχή των 

παγετώνων, ταινία 

κινουμένων 

σχεδίων  

 

 

ν 

 

 

ν 

 

 

ν 

 

 

ν 

  

 

ν 

 

 

ν 

Γορίλες στην 

ομίχλη, 

κινηματογραφική 

ταινία 

 

 

ν 

 

 

ν 

 

 

 

ν 

 

 

ν 

 

 

ν 

 

 

ν 

 

 

ν 

Ο μοναχός και ο 

λύκος, βίντεο 

 

ν 

 

ν 

 

ν 

 

ν 

 

ν 

 

ν 

 

ν 

Δάσος, 

Κυπαρίσσι, 

Φτερά, 

κατασκευές του 

Παύλου 

 

 

ν 

 

 

ν 

   

 

ν 

  

 

Πέμπτο στάδιο: Ανάλυση- Παρατήρηση των έργων τέχνης με συνοπτικό τρόπο, μέσω της  

χρήσης της τεχνικής του Visible Thinking.  Επεξεργασία κριτικών ερωτημάτων μέσα από την 

παρατήρηση έργων τέχνης στην ολομέλεια. 
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Έκτο στάδιο: Κριτικός αναστοχασμός. Η νηπιαγωγός καταγράφει τις απόψεις των παιδιών 

πάνω στο θέμα στις ίδιες ομάδες και γίνεται σύγκριση με όσες διατυπώθηκαν στο 2
ο
 στάδιο.                             

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Στο τέλος  γίνεται αξιολόγηση, με την χρήση της κλίμακας (από 1-5) αποτίμησης της 

ανάπτυξης της κριτικής/δημιουργικής  σκέψης των παιδιών.  

Α/Α/ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΗ ΛΗΞΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 

1 2 4 2 

2 2 4 2 

3 2 4 2 

4 2 4 2 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η αναδιαμόρφωση του σχεδίου εκπαίδευσης, με χρήση νέων 

μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας. Μια σύγχρονη εκπαιδευτική πολιτική οφείλει να μην 

περιορίζεται στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν μόνο στην 

αισθητική-καλλιτεχνική αγωγή ή στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση με την έννοια της 

ευαισθητοποίησης για την προστασία του περιβάλλοντος. Η Πολιτεία, μέσω του Υπουργείου 

Παιδείας και όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, οφείλει να ευαισθητοποιεί και να παρέχει 

γνώσεις περιβαλλοντικής αισθητικής στους μαθητές, καθώς με αυτό τον τρόπο θα 

διαμορφώσει ανθρώπους ολοκληρωμένους, με σκέψη, κρίση και φαντασία ( Γλυκοφρύδη-

Λεοντσίνη,1996). 

Η διατήρηση σε καλή κατάσταση και η φροντίδα των έργων τέχνης και της φύσης κρίνεται 

αναγκαία.  Η φροντίδα των σημερινών ανθρώπων, των προγόνων και των  επόμενων γενιών 

σημαίνει ότι μπαίνουμε στη θέση τους, νιώθουμε τις επιθυμίες τους και πρέπει να 

αποφασίσουμε  και να σκεφτούμε για το αν θα είναι φτωχότεροι οι άνθρωποι σε πολιτιστικά 

ερεθίσματα (έργα τέχνης, μνημεία φύσης κ.α.) στο μέλλον (Γεωργόπουλος, 2002). 

Η επαφή με έργα τέχνης (ζωγραφικής, λογοτεχνίας, μουσικής, βίντεο κ.α.) μπορεί να 

αποτελέσει ένα νέο εργαλείο  εκπαίδευσης με στόχο την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, τη 

δημιουργικότητα και την καινοτομία.  
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ COMICO – ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑΚΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 

 

Ευαγγελία Τσεπαπαδάκη & Ιωάννα Κολοκυθά 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα ανακοίνωση επιχειρεί να παρουσιάσει τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του 

επιμορφωτικού προγράμματος για εκπαιδευτικούς Π.Ε., που υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2013-2014, με θέμα 

«Εκπαιδευτικές Δράσεις σε Μουσειακά Περιβάλλοντα» συντονισμένο από τους συμβούλους Προσχολικής και 

Δημοτικής εκπαίδευσης του Ν. Χανίων.  Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η αξιοποίηση μουσειακών αντικειμένων 

με στόχο την ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας των παιδιών, την ενίσχυση της κριτικής τους 

ικανότητας, της συνεργασίας,  της παραγωγής λόγου και δημιουργίας πολυτροπικών κειμένων. Στόχος μας είναι 

να δείξουμε πως μέσα από την ενεργητική μάθηση, τις αποκαλυπτικές μεθόδους και μέσα από διερευνητικές 

δραστηριότητες παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας επέλεξαν συγκεκριμένα μουσειακά αντικείμενα και 

μέσα από δράσεις οπτικού και κριτικού γραμματισμού κλήθηκαν να φανταστούν, να κρίνουν, να συγκρίνουν, να 
ερμηνεύσουν και να συνδέσουν τα εν λόγω αντικείμενα με εμπειρίες και ατομικά ενδιαφέροντα.  Οι δράσεις 

βασίστηκαν στη θεωρία της «εκπαίδευσης του βλέμματος» με απώτερο στόχο τη σύνθεση, δημιουργία και 

παράγωγή, δικών τους ιστοριών και τέλος στη μετατροπή τους σε πολυτροπικά κείμενα (Multimodal Texts), 

στην προκειμένη περίπτωση comics. Ο Π. Μαρτινίδης (1991) ονομάζει τα comics «εικονογραφήματα και 

ζωγραφιστή λογοτεχνία».  Η εικονογράφηση της ιστορίας σε comics συνιστά μία γλώσσα παγκοσμίως 

κατανοητή που προκαλεί τις αισθήσεις μετατρέπει το αφηρημένο σε συγκεκριμένο (Burton 1955) μέσα από την 

αποκωδικοποίηση σημειολογικών, οπτικών, ηχητικών, ψυχολογικών και ιδεολογικών συμβάσεων. Οι ιστορίες 

μετατράπηκαν σε ψηφιακά comics τα οποία αποτελούν ένα νέο εκπαιδευτικό υπερμεσικό μέσο (Yang 2003) που 

αξιοποιεί το διαδίκτυο, τα πολυμέσα (Multimedia) και τα υπερμέσα (Hypermedia). 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ  

Μουσείο, σχολείο, γραμματισμός, Comics, ΤΠΕ 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα εισήγηση παρουσιάζει τις δράσεις που υλοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2013-

2014 στα πλαίσια της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης που διοργανώθηκε από 

τους Σχολικούς Συμβούλους Δημοτικής και Προσχολικής εκπαίδευσης σε συνεργασία με την 

Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων , την Περιφερ. Ενότητα Χανίων και τον Δήμο 

Χανίων με θέμα «Εκπαίδευση σε Μουσειακά Περιβάλλοντα». 

Η θεωρητική επιμόρφωση από τους συμβούλους σε συνδυασμό με εκπαιδευτικές επισκέψεις 

σε τοπικά Μουσεία ολοκληρώθηκε με τη δημιουργία της κομικοομάδας μας με συντονίστρια 

προγράμματος τη σχολ Σύμβουλο Ν. Χανίων Κ. Πόπη Κασσωτάκη Ψαρουδάκη με τίτλο 

"Δημιουργικές comico-αφηγήσεις σε μουσειακά περιβάλλοντα" . 

Το τελικό  προϊόν είναι ένα συλλογικό ψηφιακό κόμικς βασισμένο σε μουσειακά αντικείμενα. 

Με τη δημιουργία της ομάδας εργασίας και κατά το σχεδιασμό των δράσεων αντιμετωπίσαμε 

τις προκλήσεις του πως μέσα από μια παραδοσιακή εκπαιδευτική επίσκεψη στο μουσείο της 

περιοχής θα καταλήξουμε στη δημιουργία πολυτροπικών κειμένων στην προκειμένη 

περίπτωση κόμικς και συγκεκριμένα σε ψηφιακή μορφή αλλά και πώς θα συνεργαστούν 

πέντε διαφορετικά σχολεία που βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές του νομού και ανήκουν 

στην προσχολική, δημοτική και ειδική αγωγή και συγκεκριμένα παράλληλη στήριξη. 
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Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι να παρουσιάσουμε την πρακτική εφαρμογή της 

μουσειοπαιδαγωγικής και να επικοινωνήσουμε το αποτέλεσμα αυτής, να αναδείξουμε το 

θέμα συνεργασίας παιδιών και εκπαιδευτικών προσχολικής, δημοτικής και ειδικής 

εκπαίδευσης και τέλος να ανοίξει ένας διάλογος σχετικά με αυτή την πρακτική 

Η πρωτοβουλία των σχολικών συμβούλων για κοινή επιμόρφωση εκπαιδευτικών έγινε η 

αφορμή να δημιουργηθεί μια ετερόκλιτη ομάδα νηπιαγωγών και δασκάλων που υπηρετούσαν 

σε σχολεία από διαφορετικές περιοχές και σε διαφορετικά πλαίσια όπως η γενική και ειδική 

αγωγή. Συγκεκριμένα συνεργάστηκαν το Νηπιαγωγείο Κουντούρας με την εκπαιδευτικό 

Κολοκυθά Ιωάννα, το Δημοτικό Σχολείο Παλαιόχωρας με την εκπαιδευτικό Παναγιώτου 

Άννα, το 15
ο
 Νηπιαγωγείο Χανίων με την εκπαιδευτικό Τσεπαπαδάκη Ευαγγελία, το 1

ο
 

Δημοτικό Νέας Κυδωνίας με την εκπαιδευτικό Δαμιανίδου Κατερίνα και τέλος από το 

Δημοτικό Σχολείο Περιβολίων η Παράλληλη στήριξη με την εκπαιδευτικό Τσουνάπη Άννα. 

Η θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του H. Gardner και η εποικοδομητική προσέγγιση στη 

μουσειακή μάθηση (Hein) αναδεικνύει νέες δυνατότητες εκπαιδευτικής αξιοποίησης των 

μουσειακών αντικειμένων καθώς και η επαφή με αυτά ενδέχεται να ενθαρρύνει 

διαφορετικούς τρόπους απόκτησης ικανοτήτων και δυνατοτήτων. Παράλληλα δίνει 

προβάδισμα στις ατομικές ιδιαιτερότητες των επισκεπτών, στην αυτενέργεια και στην 

έκφραση προσωπικών ερμηνειών, στην αξιοποίηση του μουσείου ως χώρου εμπειρίας για 

παιδαγωγικές διαδικασίες με ανοιχτές εκβάσεις. Η απόκτηση της γνώσης είναι μια 

προσωπική συνολική εμπειρία, κατά την οποία η νέα γνώση οικοδομείται πάνω στην 

προηγούμενη, σε συνάρτηση με το περιβάλλον που πραγματοποιείται. 

Η ικανότητα να αποκωδικοποιεί κανείς και να ερμηνεύει οπτικά μηνύματα αλλά και να είναι 

σε θέση να κωδικοποιεί και να συνθέτει ανάλογα μηνύματα με νόημα αποκτάται με την 

στρατηγική του οπτικού γραμματισμού, που εισήγαγε ο J. Debes 

Σύμφωνα με τον Tilden η ερμηνεία αντικειμένων είναι μια εκπαιδευτική δραστηριότητα η 

οποία στοχεύει να αποκαλύψει νοήματα και σχέσεις μέσω της χρήσης αυθεντικών 

αντικειμένων, εμπειριών από πρώτο χέρι και οπτικών μέσων, και λιγότερο μεταδίδοντας 

πληροφορίες (1977). 

Η δυναμική των ΤΠΕ στην προώθηση νέων διδακτικών στόχων, στην αλλαγή των 

παραδοσιακών διδακτικών πρακτικών και στην ανάπτυξη νέων παιδαγωγικών μεθόδων 

αποτελεί μια ολοκληρωμένη διεπιστημονική και παιδαγωγική προσέγγιση ως μέσο έρευνας, 

συνεργασίας και οικοδόμησης της γνώσης. 

Οι επιμέρους στόχοι που τέθηκαν είναι να αλληλεπιδρούν και να συνεργάζονται για την 

παραγωγή κοινού έργου να παρατηρούν, να περιγράφουν και να εκφράζουν σκέψεις, 

προτιμήσεις και απόψεις για έργα τέχνης, να επιλέγουν σημειωτικά μέσα που θα 

χρησιμοποιήσουν για την παραγωγή κειμένων, να παράγουν πολυτροπικά κείμενα και τέλος 

να αναπτύξουν δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού 

Το σενάριο αποτελεί μια ολοκληρωμένη παιδαγωγική πρακτική και περιλαμβάνει ένα σύνολο 

δραστηριοτήτων βιωματικού χαρακτήρα με την εμπλοκή όλων των μαθησιακών περιοχών, 

που υπηρετούν τις επιδιώξεις του Αναλυτικού Προγράμματος και διέπονται από τις αρχές της 

διαφοροποιημένης μάθησης. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Η εμπλοκή της τάξης ξεκίνησε με την παραδοσιακή επίσκεψη σε Μουσείο της περιοχής με 

στόχο την γνωριμία με τον χώρο και τα μουσειακά αντικείμενα. 

Τα κριτήρια επιλογής Μουσείου για κάθε σχολείο ήταν η καταλληλότητά του σύμφωνα με τις 

ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών, τα μέσα που διέθετε και η ευκολία στη πρόσβαση 

και επίσκεψη. Τα μουσεία που επιλέχθηκαν ήταν το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, το 

Λαογραφικό Μουσείο Χανίων - Κρητικό Σπίτι, το Μουσείο Τυπογραφίας και το Μουσείο 

Ακριτών της Ευρώπης στην Παλαιόχωρα. 

Η εμπλοκή των παιδιών στο χώρο του Μουσείου έγινε με στοχευμένες δραστηριότητες 

παιγνιώδη χαρακτήρα και χρήση ερμηνευτικών μεθόδων, 

όπως συνεργατικές δραστηριότητες, επίλυση προβλημάτων, αλληλεπίδραση μεταξύ των 

μαθητών βασισμένες σε μουσειακά αντικείμενα. Στόχος ήταν η επιλογή από τα παιδιά ενός 

μουσειακού αντικειμένου που τους έκανε περισσότερο εντύπωση και το οποίο 

φωτογραφήθηκε.  

Η δράση συνεχίστηκε στο χώρο του σχολείου δουλεύοντας σε ομαδικό αλλά και ατομικό 

επίπεδο. Τα παιδιά κλήθηκαν να φανταστούν, να κρίνουν, να συγκρίνουν, να ερμηνεύσουν 

και να συνδέσουν τα εν λόγω αντικείμενα με εμπειρίες και ατομικά ενδιαφέροντα. Οι δράσεις 

βασίστηκαν στη θεωρία της «εκπαίδευσης του βλέμματος» με απώτερο στόχο τη σύνθεση, 

δημιουργία και παράγωγή, δικών τους ιστοριών. Αξιοποιήθηκαν τεχνικές όπως η Ιδεοθύελλα 

και ερωτήσεις οπτικού και κριτικού γραμματισμού. 

Ενδεικτικές ερωτήσεις που υποστηρίζουν την ανάπτυξη Στρατηγικών Οπτικής Σκέψης είναι: 

Τι νομίζεις ότι συμβαίνει εδώ;  Τι βλέπεις που σε κάνει να το λες αυτό; Τι άλλο βλέπεις εδώ; 

Όντας τα παιδιά εκπαιδευμένα στη δημιουργία ιστοριών δημιούργησαν ιστορίες που 

ταξίδεψαν από σχολείο σε σχολείο τις οποίες συνέδεσαν και δόθηκε μία συνέχεια στη δράση 

αλλά και λύσεις σε προβλήματα που υπήρξαν. Τέλος οι ιστορίες εικονογραφήθηκαν από τα 

παιδιά και έγινε ένα κοινό βιβλίο με τα έργα από τα σχολεία συνεργάτες. 

Η τάξη του Δημοτικού με παράλληλη στήριξη έκανε την προβλεπόμενη επίσκεψη στο 

Μουσείο και επιλέχτηκε ως μουσειακό αντικείμενο – ένα γραμμόφωνο το οποίο έκανε 

εντύπωση στον μαθητή. Στην τάξη δεν χρησιμοποιήθηκε φωτογραφία αλλά ένα αντίγραφο 

του γραμμόφωνου. Η χρήση του αντικειμένου εξυπηρέτησε καλύτερα τις ανάγκες του 

προγράμματος γιατί μέσω των αισθήσεων ο μαθητής μπόρεσε να το επεξεργαστεί καλύτερα. 

Ήταν ο τελευταίος σταθμός στη δημιουργία της ιστορίας και δόθηκε το τέλος. 

Τα παιδιά επέλεξαν τους ήρωες της ιστορίας που είχαν δημιουργήσει και πέρασαν στη 

μετατροπή της ιστορίας σε comic.  

Σύμφωνα με τον Μπενέκο ( 1984) «η γοητεία των κόμικς αναβρύζει κατά κύριο λόγο από τον 

αφηγηματικό δυναμισμό των εικόνων: καθεμιά αντιπροσωπεύει μια πράξη σε εξέλιξη και όχι 

τελειωμένη, προβάλλει ως συνέχεια της προηγούμενης και όχι ως κατάληξη. Έτσι 

εξασφαλίζεται και το δραματικό στοιχείο, που αποτελεί ένα άλλο αίτημα της παιδικής 

φύσης».  

Με αφετηρία τα κόμικς τα παιδιά προσέγγισαν και επεξεργάστηκαν μια ατελείωτη ποικιλία 

μορφών λόγου. Η παραγωγή αυθόρμητου λόγου περιλαμβάνει και την άσκηση των παιδιών 

να διαβάζουν αφηγήσεις με εικόνες και να αποκωδικοποιούν συμβάσεις σημειολογικές, 

οπτικές, ηχητικές, ψυχολογικές και ιδεολογικές, να εντοπίζουν και να επεξεργάζονται τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, εικονικά και γλωσσικά. 
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Οι προβληματισμοί που αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του κόμικ ήταν 

η απόσταση μεταξύ των σχολείων που δυσκόλευε σε πρακτικό επίπεδο την ολοκλήρωσή του. 

Με τη χρήση των ΤΠΕ τα παιδιά κατάφεραν να συνεργαστούν διαδικτυακά και να αναρτηθεί 

το αποτέλεσμα της δουλειάς τους στις ιστοσελίδες των σχολείων.  

Ένας επίσης σοβαρός προβληματισμός ήταν η αναπαραγωγή των ηρώων σε πολλά καρέ και η 

ανάγκη να είναι πανομοιότυποι με διαφορές μόνο στις εκφράσεις. Εδώ ήρθε η λύση με τη 

βοήθεια των ΤΠΕ και εκπαιδευτικών λογισμικών όπως το Toondoo. 

Οι ΤΠΕ παρέχουν τη δυνατότητα στους μαθητές να εργαστούν σε ένα περιβάλλον ανοιχτό 

και ελκυστικό, δίνουν ελευθερία ενεργειών, επιτρέπουν τη διερεύνηση, δίνουν λύσεις σε 

πρακτικά προβλήματα και ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της φαντασίας τους.  

Κάθε σχολείο ανάλογα με το επίπεδο και την εξοικείωση με τις Νέες Τεχνολογίες εργάστηκε 

ανάλογα. 

 

 

Εικόνα 1. Μετατροπή της Ιστορίας σε Comic 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Πρόκειται για ένα ευέλικτο πρόγραμμα το οποίο βασίστηκε στα ενδιαφέροντα και τις 

εμπειρίες της εκάστοτε ομάδας. Αρχικά τα παιδιά συνεργάστηκαν άριστα, όχι μόνο σε 

επίπεδο σχολείου αλλά και με τις ομάδες των άλλων σχολείων. Συνδιαμόρφωσαν και 

συναποφάσισαν το περιεχόμενο των δράσεων μέσα σε θετικό κλίμα. Έγιναν ερευνητές, 

ανέλαβαν ρόλους, επιχειρηματολόγησαν και έδωσαν λύσεις σε προβλήματα. 

Κατά τη διάρκεια, μέσα από τη διαδικασία δημιουργίας comic αξιολογήθηκε ο βαθμός 

πρόσληψης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πολυτροπικών κειμένων, αξιοποιήθηκαν 

αποτελεσματικά όσα προηγήθηκαν και έγινε ανατροφοδότηση της παιδαγωγικής και 

διδακτικής διαδικασίας. 

Τέλος έγιναν δημιουργοί και ένοιωσαν περήφανα για το αποτέλεσμα. 

Η χρήση των νέων τεχνολογιών επέκτεινε τις γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες των 

παιδιών αξιοποιώντας το μαθησιακό προφίλ του κάθε παιδιού. 

Παρατηρήσαμε ότι το πρόγραμμα βοήθησε τα παιδιά σε συναισθηματικό και κοινωνικό 

επίπεδο, παρείχε πολλαπλές ευκαιρίες για χρήση και ανάπτυξη διαφορετικών μέσων 

έκφρασης, αναπαράστασης και επικοινωνίας της σκέψης.  

Σε επίπεδο εκπαιδευτικών η συνεργασία έδωσε νέες προοπτικές στην διαμόρφωση και 

υλοποίηση του προγράμματος. Αξιοποιήσαμε τα ενδιαφέροντα της κάθε ομάδας, θέσαμε 



 

___________________________________________________________ 
Τόμος Β’: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικών σεναρίων 

 

336 

ρεαλιστικούς στόχους και οι δραστηριότητες βασίστηκαν στις αρχές της διαφοροποιημένης 

μάθησης. 

Βιώσαμε  μία εναλλακτική μαθησιακή εμπειρία η οποία συνέβαλλε θετικά σε όλα τα επίπεδα. 

Προτείνουμε τέτοιες πρωτοβουλίες κοινής επιμόρφωσης και εφαρμογής τους στην τάξη να 

συνεχίσουν προκειμένου να διαμορφωθεί μια νέα κουλτούρα συνεργασίας μαθητών και 

εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής αγωγής στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
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«ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ» ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΩΝ 

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

Αγαθή Πάνκου 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ως εκπαιδευτικοί μέσα από τον προβληματισμό για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη μάθηση, ποιες 

πρακτικές χρειάζεται ν΄ αλλάξουμε ως σύλλογος διδασκόντων για ν΄ αλλάξει η κουλτούρα μάθησης στο σχολείο 

και να γίνουν ίσως πιο ευχάριστα κάποια μαθήματα, θεωρήσαμε πως η συστηματική προσπάθεια και η 

συνεργασία εκπαιδευτικών-μαθητών σε ένα διαθεματικό πλαίσιο μάθησης προσθέτοντας και την βιωματική 

εμπειρία των μαθητών (Καπετανίδου, 2006) ήταν η καλύτερη απάντηση. Στην παρούσα εργασία έγινε μια 

προσέγγιση οργάνωσης επιστημονικού θεωρητικού υπόβαθρου για τα αυτοσχέδια μουσικά όργανα ώστε να 

κατασκευαστούν από ομάδα μαθητών του Μουσικού Σχολείου Δράμας, να παρουσιαστούν σε αίθουσα- μουσείο 

του Σχολείου αλλά και να χρησιμοποιηθούν σε μια ορχήστρα. Μπορούν τα ποτήρια, τα κουτάλια και οι 

κουβάδες του σπιτιού μας να μπουν στο Μουσικό Σχολείο Δράμας και να δημιουργήσουν μουσική; Δεν είναι 

μια ερώτηση εντυπωσιασμού! Η απάντηση που θα δόθηκε, σχετίζεται με την αξιοποίηση των σύγχρονων 
αντιλήψεων για την έννοια της «άτυπης μουσικής» σε τυπικά περιβάλλοντα και της μουσειοπαιδαγωγικής. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ  

Εκπαιδευτική αλλαγή, βιωματική μάθηση, μετασχηματιστική μάθηση, μουσείο, αυτοσχέδια μουσικά Όργανα 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η βελτίωση της μάθησης γίνεται εφικτή όταν ο εκπαιδευτικός ως σχεδιαστής της μάθησης 

κάνει χρήση πολλαπλών διδακτικών μέσων και υλικών εφαρμόζοντας τις αρχές της 

διερευνητικής μάθησης, αξιοποιώντας μεθοδολογικά εργαλεία που ανασυστήνουν τη 

μαθησιακή διαδικασία ως μια σημαίνουσα διαδρομή που έχει νόημα για τους μαθητές στο 

σχολείο που μαθαίνει. Η ανάπτυξη ικανοτήτων για τη δια βίου μάθηση μπορεί να 

υποστηριχθεί μέσα από στοχοκεντρικά, περιεκτικά, ανοιχτά ευέλικτα, αναδυόμενα 

Προγράμματα Σπουδών που ενθαρρύνουν τους μαθητές να μαθαίνουν αυτόνομα και από 

διαφορετικές πηγές, να συνεργάζονται και να αναπτύσσουν διαπροσωπικές σχέσεις, να 

καλλιεργούν την ειλικρίνεια, υπευθυνότητα και αυτοπεποίθηση, να μπορούν να σχεδιάζουν 

το προσωπικό και κοινωνικό τους μέλλον (Δούκας, 2013).Τα νέα Προγράμματα Σπουδών ως 

εργαλεία για τον εκπαιδευτικό ανοίγουν νέα πεδία εμπειρίας και προϋποθέτουν υψηλού 

επιπέδου επαγγελματική εκπαίδευση και ανάπτυξη. Στη Μάθηση μέσω Σχεδιασμού οι 

μορφωτικοί στόχοι /ικανότητες που διατρέχουν όλα τα διδακτικά /μαθησιακά πεδία και 

αντικείμενα του νέου Προγράμματος Σπουδών αποτελούν ουσιαστικά τις αρχές σχεδιασμού 

και οργάνωσης της διδασκαλίας στις διαστάσεις: 

Γνωρίζοντας και κατανοώντας, Διερευνώντας, Επικοινωνώντας, Συνδέοντας. 

Η φυσιογνωμία του σχολείου και το όραμα για ένα σχολείο που μαθαίνει βάζουν τη μάθηση 

(Μπαγάκης, Macbeath, 2008) στην ατζέντα της οργανωσιακής κουλτούρας στο σχολείο που 

εστιάζει σε υψηλού επιπέδου, ποιοτική μάθηση. Γνωρίζοντας λοιπόν, όλα τα παραπάνω 

προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα χαλί όπου θα μπορούσαμε να συνθέσουμε τις 

παραπάνω πτυχές ως εκπαιδευτικοί δίνοντας στους εκπαιδευόμενους την ευκαιρία να 

βιώσουν διαθεματικά την δημιουργία αυτοσχέδιων μουσικών οργάνων σε ένα χώρο που οι 
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εκπαιδευόμενοι ήρθαν για να μάθουν όσο περισσότερα πράγματα μπορούσαν. Αυτό βοήθησε 

πάρα πολύ στο να επιλέξουν το συγκεκριμένο εργαστήριο. Σκοπό της εργασίας αυτής 

αποτέλεσε ή ανάδειξη των παιδαγωγικών και διδακτικών πρακτικών όπου σχολικό 

περιβάλλον και εκπαιδευτικοί βελτιώνουν τη μάθηση και οδηγούν σε μετασχηματιστική 

μάθηση μέσα και από την αξιοποίηση πολυτροπικών σημειωτικών συστημάτων. Οι 

εκπαιδευόμενοι  που επιλέχθηκαν για την ομάδα ήταν εκπαιδευόμενοι που εκδήλωσαν με την 

θέληση τους την επιθυμία να βρεθούν στην ομάδα του εργαστηρίου, αλλά και να 

δημιουργήσουν Αυτοσχέδια Μουσικά Όργανα από ανακυκλώσιμα υλικά της 

καθημερινότητας. Η ομάδα οργανώθηκε με συνέπεια και ο ζήλος δεν άργησε να φανεί. Η 

ομάδα μέσα από εκπαίδευση σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα κατάφερε να φτιάξει αυτοσχέδια 

μουσικά όργανα και στη συνέχεια ο κάθε εκπαιδευόμενος μπόρεσε να τα πάρει μαζί του 

φεύγοντας από το εργαστήριο. 

Το εργαστήριο είχε σκοπό: 

 τη διεπιστημονική θεώρηση,  

 τη βιωματική προσέγγιση των εκπαιδευόμενων με την κατασκευή οργάνων,  

 την ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας,  

 την καλλιέργεια της δημιουργικής ανάπτυξης καθώς και την  

 καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και της επιστημονικής γνώσης.  

Οι στόχοι μας ήταν να αναδειχθούν οι πρακτικές που επιδιώκουν τη βελτίωση της μάθησης. 

Σε επίπεδο γνώσεων οι στόχοι μας ήταν: 

• οι μαθητές να κατανοήσουν την αναγκαιότητα για ανάπτυξη και βελτίωση της μάθησης, 

εστιάζοντας στα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, 

• να επιλέγουν δραστηριότητες για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που έχουν νόημα 

για τους ίδιους, 

• να οργανώσουν τη σκέψη τους αλλά και τη δημιουργικότητα τους με ροή δραστηριοτήτων 

που δίνουν έμφαση στη δημιουργική σκέψη και τον κριτικό στοχασμό. 

 

 

Εικόνα 1: Παρουσίαση Αυτοσχέδιων Μουσικών Οργάνων 
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Εικόνα 2: Κατασκευή οργάνων από ανακυκλώσιμα υλικά από τους εκπαιδευόμενους 

 

 

Εικόνα 3: Αυτοσχέδια Μουσικά Όργανα που κατασκευάστηκαν στο εργαστήριο 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Όλα όσα προαναφέραµε λειτουργούν απελευθερωτικά αλλά και «περιοριστικά» για τη 

δηµιουργία µας. Όταν κανείς καταπιάνεται µε µια ηχητική κατασκευή, σύντοµα θα 

καταλάβει ότι η ποιότητα του ήχου θα οδηγήσει αλλά και θα επιβάλλει κάποιες επιλογές. 

Αφενός, η κατασκευή θα αποκτήσει πρακτικά µια επιπλέον διάσταση, την ηχητική και οι 

επικοινωνιακοί κώδικες που έχει διαθέσιµους ο δηµιουργός θα εµπλουτιστούν. Αφετέρου 

κάποια ζητήµατα επιλογών, σχεδιασµού, διάταξης και εµφάνισης της ύλης θα περιορίζονται 

λόγω της αναγκαιότητας να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η ηχογόνος ιδιότητα του υλικού.  
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«ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΑΓΑΠΑΜΕ ΚΑΙ   ΝΑ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 

 

Ειρήνη  Παπαδάκη 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το Εργαστήριο αυτό παρουσιάζει στους εκπαιδευτικούς υλικό για παιδιά της πρώτης σχολικής ηλικίας για το 

Περιβάλλον και την Αειφορία. Στόχος είναι τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της προστασίας του 

Περιβάλλοντος και να αναπτύξουν στάσεις και συμπεριφορές θετικές προς αυτό μέσα από δραστηριότητες. Το 

εργαστήριο αποτελείται από 4 δραστηριότητες (activities).Ωστόσο η πρώτη δραστηριότητα αφορά τους 

συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και αποσκοπεί στην αλληλεπίδραση  και στη μεταξύ τους γνωριμία . Στη 

δεύτερη δραστηριότητα με αφετηρία το άρθρο 24 της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού για τη 

διαφύλαξη της Υγείας του Παιδιού συνταιριάζουμε την ερμηνεία του άρθρου με συμπεριφορές που σχετίζονται 

με την προστασία του περιβάλλοντος  και τις οποίες μπορούν να υιοθετήσουν τα ίδια με τις οικογένειες τους.Στη 

τρίτη δραστηριότητα μέσα από την αφήγηση ενός σύντομου παραμυθιού τα παιδιά εξοικειώνονται με έννοιες 
όπως η κλιματική αλλαγή, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, τα ορυκτά καύσιμα και οι ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας. Στη τελευταία δραστηριότητα τα παιδιά μέσα από τη δημιουργία ζωγραφιάς-αφίσας   οπτικοποιούν 

την πρόθεση τους να το προστατεύσουν.   

 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ   

Περιβάλλον,  άρθρο 24 της Σύμβασης ΔΕΠ, κλιματική αλλαγή, φαινόμενο θερμοκηπίου, ορυκτά καύσιμα, 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

 

 

 Η πρώτη δραστηριότητα αφορά τους συμμετέχοντες στο εργαστήριο εκπαιδευτικούς και την 

αλληλεπίδραση μεταξύ τους. 

 Ο τίτλος της είναι: « Το σπάσιμο του πάγου» . 

Σε αυτή τη δραστηριότητα χρησιμοποιούμε ένα σκοινί η μία άκρη του οποίου 

αντιπροσωπεύει το «Συμφωνώ» και  άλλη το «Διαφωνώ». Οι συμμετέχοντες πρέπει να 

πάρουν τις αποφάσεις τους καθώς θα ακούν συγκεκριμένες δηλώσεις και να τοποθετηθούν 

αναφορικά με αυτές. Όσο μακρύτερα τοποθετούνται  από τα αντίστοιχα άκρα του σχοινιού 

τόσο περισσότερο αισθάνονται μακριά από τη δήλωση. 

Μια μικρή μπάλα δίνεται σε αυτούς που θέλουν να τεκμηριώσουν την απόσταση που έλαβαν 

σχετικά με τη δήλωση. Στους συμμετέχοντες δίνεται η ευκαιρία να μετατοπιστούν αν οι 

απόψεις τους έχουν επηρεαστεί από αυτά που άκουσαν ή από τον δικό τους αναστοχασμό. 

Οι δηλώσεις  έχουν ως εξής: 

1.  Είμαι πρόθυμος/η να υποστηρίξω τα παιδιά στην έκφραση  των απόψεων τους. 

2. Είμαι πρόθυμος/η να λάβω υπόψη μου τις απόψεις των μαθητών μου ενώ διδάσκω. 

3. Τα παιδιά πρέπει να βοηθούνται ώστε να θέτουν απλούς στόχους τους οποίους και να 
πραγματοποιούν. 

4. Τα παιδιά να διδάσκονται τι βελτιώνει και τι βλάπτει το φυσικό και το τοπικό 
περιβάλλον και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να το προφυλάξουμε.  
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5. Τα παιδιά πρέπει να βοηθούνται να αντιλαμβάνονται ότι οι άνθρωποι και τα άλλα 
ζώντα πλάσματα έχουν ανάγκες και ότι αυτά (τα παιδιά) έχουν υποχρεώσεις που 

πρέπει να εκπληρώνουν. 

6. Τα παιδιά πρέπει να διδάσκονται πως η συμπεριφορά τους επηρεάζει τους άλλους 
ανθρώπους και το Περιβάλλον. 

7. Το να ζει ο μαθητής μου μέσα στο κόσμο είναι η δουλειά που θέλω να μάθει . 

 

Η δεύτερη δραστηριότητα έχει ως τίτλο : Συνταιριάζω τις ‘ανάγκες’ μου με τα ‘θέλω’ 

μου. 

Σε αυτή μοιράζουμε με τυχαίο τρόπο σε πέντε παιδιά αντίστοιχα καρτελάκια στα οποία 

αναγράφεται μια διαφορετική ‘ανάγκη’ που σχετίζεται με τη διαφύλαξη της υγείας των 

παιδιών (Αρθ. 24 της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού). 

 Στα δε υπόλοιπα δεκαπέντε παιδιά μοιράζουμε από ένα διαφορετικό καρτελάκι που 

αναγράφει ένα ‘θέλω’ / ‘μου αρέσει’ και  που αναφέρεται σε μια θετική συμπεριφορά προς το 

Περιβάλλον.  

Στη συνέχεια το κάθε ένα παιδί που έχει ένα καρτελάκι με ‘ανάγκη’ θα βρει τρία άλλα παιδιά 

που έχουν καρτελάκια με ‘θέλω’/ ‘μου αρέσει’ και θα σχηματίσουν έτσι ομάδα των 

τεσσάρων. 

Στη ομάδα τα παιδιά θα συζητήσουν ποια από τα ‘θέλω’/ ‘μου αρέσει’ που είναι 

καταγεγραμμένα στα καρτελάκια τους  εφαρμόζει ο ίδιος και η οικογένεια του. 

Στο τέλος ένα παιδί από κάθε ομάδα θα σηκωθεί και θα γράψει στον πίνακα την ‘ανάγκη’ και 

τα ‘θέλω’/ ‘μου αρέσει’ της ομάδας του κάτω από την αντίστοιχη επικεφαλίδα, έτσι όλα τα 

παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα  μιας πιο ολοκληρωμένης εικόνας για κάποιες από τις 

συμπεριφορές που μπορούν να αναπτύξουν για να διαφυλάξουν την υγεία τους σε συνάρτηση 

με την προστασία του Περιβάλλοντος. 

Στη συνέχεια δείχνουμε στα παιδιά ένα ολιγόλεπτο βίντεο της WWF  για το Περιβάλλον : 

https://www.youtube.com/watch?v=eR37iqxrs4Y. 

Παραθέτουμε τη λίστα με τις ‘ανάγκες’ και τα ‘θέλω’/ μου αρέσει. 

                                Ανάγκες 

1.  Καθαρός αέρας (άρθρο 24- Υγεία της Σύμβασης Δικαιωμάτων του Παιδιού) 

2. Καθαρό νερό     (άρθρο 24- Υγεία ΣΔΠ) 

3. Καθαρό σπίτι / αξιοπρεπές καταφύγιο. (άρθρο 24 – Υγεία ΣΔΠ) 

4.  Υγιεινή διατροφή (άρθρο 24- Υγεία ΣΔΠ) 

5. Εξοικονόμηση ενέργειας (άρθρο 24 –Υγεία ΣΔΠ). 

 

                                      Θέλω/ μου αρέσει 

1. Να πηγαίνω στο σχολείο μου που είναι κοντά στο σπίτι με τα πόδια μαζί με άλλα 
παιδιά από τη γειτονιά μας. 

2. Να κλείνω τις ηλεκτρικές συσκευές όταν δεν τις χρησιμοποιώ. 

https://www.youtube.com/watch?v=eR37iqxrs4Y
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3. Να μεταφέρομε τα ψώνια με πάνινη τσάντα ή δίχτυ αντί για καινούργιες πλαστικές 
τσάντες. 

4. Να αγοράζουμε φρούτα και λαχανικά της εποχής και ντόπια. 

5. Να  έχω για κατοικίδιο ζωάκι ένα σκύλο ή μια γάτα και όχι ένα εξωτικό πουλί ή ένα 
τροπικό ερπετό. 

6. Να καθαρίζω τα περιττώματα του σκυλιού μου όταν το βγάζω βόλτα. 

7. Να προστατεύω το δάσος και να δημιουργώ μαζί με άλλους συνεχώς νέο πράσινο. 

8. Να μη πετάω σκουπίδια στο δρόμο. 

9. Να χρησιμοποιούμε στο σπίτι λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας. 

10. Να κάνω ανακύκλωση πετώντας τα υλικά όσο πιο διαχωρισμένα γίνεται στους κάδους 
ανακύκλωσης. 

11. Να βοηθώ τους  γονείς μου να φυτεύουν δένδρα και αναρριχητικά φυτά γύρω από το 
σπίτι για φυσική σκίαση. 

12. Να μάθω να  φτιάχνω λαχανόκηπο στο σπίτι και στο σχολείο μου.  

13. Να βάφουμε το σχολείο μας με οικολογικές μπογιές σε ανοιχτά χρώματα που 
προστατεύουν από την ηλιακή ακτινοβολία. 

14. Να μη πετάω σκουπίδια στις θάλασσες και στις ακτές. 

15. Να βλέπω τηλεόραση μόνο μια ώρα την ημέρα, έτσι εξοικονομώ ηλεκτρική ενέργεια 
για όλους. 

 

 Η τρίτη δραστηριότητα έχει ως τίτλο : «Πυρκαγιά ξεσπάει στη Θερμούπολη» 

 Η δασκάλα  διαβάζει στα παιδιά μια μικρή ιστορία για μια πόλη που από την πολλή ζέστη 

ξέσπασε πυρκαγιά. Η ιστορία έχει ως εξής: 

“ Κάνει πολλή ζέστη στη Θερμούπολη και οι ειδήσεις στην τηλεόραση προειδοποιούν για 

κίνδυνο πυρκαγιών και ο υδράργυρος αναμένεται να  φτάσει τους 47 βαθμούς Κελσίου τις 

αμέσως επόμενες μέρες.  

Το μεσημέρι όλοι έμαθαν ότι ξέσπασε μια μεγάλη πυρκαγιά στο δάσος, η πυροσβεστική 

έτρεξε να βοηθήσει, όμως δυστυχώς οι πυροσβέστες δεν έχουν αρκετό νερό, ο μικρός Θωμάς 

που ξέρει καλά τα κατατόπια του δάσους τους οδηγεί  σε μια μυστική πηγή, όμως τα ζωάκια 

του δάσους είναι παγιδευμένα, ένας γενναίος και θαρραλέος πυροσβέστης αψηφά τον κίνδυνο 

και  τρέχει να τα σώσει. 

Όλοι κρατούν την ανάσα τους περιμένοντας τον πυροσβέστη , εκείνος  επιστρέφει κρατώντας 

στην αγκαλιά του τα μικρά ζωάκια που τόσο κινδύνευσαν. 

Ο μικρός μας φίλος, ο Θωμάς μαθαίνει με αυτό τον οδυνηρό τρόπο για τις μεγάλες απειλές 

που προκαλεί η κλιματική αλλαγή εξαιτίας του φαινομένου του θερμοκηπίου και αναρωτιέται 

τι μπορεί αυτός αλλά και όλοι μας να κάνουμε για να συμβάλλουμε στη βελτίωση της 

κατάστασης. 

Ο Θωμάς λέει στους γονείς του ότι έμαθε στο σχολείο του από τη δασκάλα του ότι πρέπει να 

περιοριστεί η χρήση των ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή της ενέργειας και να αυξηθεί 

η χρήση των ανανεώσιμων  πηγών ενέργειας έτσι ώστε η ζωή και η φύση να έχουν συνέχεια 

και να μη κινδυνεύουν. Οι γονείς του τον κοιτούν με υπερηφάνεια, καθώς εκείνος φαίνεται να 
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καταλαβαίνει όρους όπως ορυκτά καύσιμα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κλιματική αλλαγή, 

φαινόμενο του θερμοκηπίου.’’ 

Τελειώνοντας την αφήγηση η δασκάλα, καλεί τα παιδιά να μάθουν και αυτά και να 

καταλάβουν αυτά που ο Θωμάς ήδη γνωρίζει. 

Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε πως όση ώρα η δασκάλα διάβαζε την σύντομη ιστορία 

έδειχνε στο λογισμικό παρουσίασης εικόνες από πυρκαγιές, πλημμύρες, και  φαινόμενα 

κλιματικής αλλαγής. 

Στη συνέχεια η δασκάλα με τη βοήθεια λογισμικού παρουσίασης εξηγεί με απλά λόγια και 

εικόνες τι είναι οι ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας , τι είναι το φαινόμενο 

του θερμοκηπίου και τι είναι η κλιματική αλλαγή. 

Στο σημείο αυτό δείχνουμε στους συμμετέχοντες το p.p που έχουμε ετοιμάσει με τους 

παραπάνω όρους. 

Στη συνέχεια δίνεται στη κάθε ομάδα των παιδιών δύο κατηγορίες καρτελών, στη μια που 

έχει λευκό χρώμα γράφονται όροι που  παρουσιάστηκαν στο pp και που η δασκάλα εξήγησε, 

όπως ορυκτά καύσιμα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κλιματική αλλαγή, φαινόμενο του 

θερμοκηπίου, διοξείδιο του άνθρακα και στη άλλη κατηγορία καρτελών που έχουν κίτρινο 

χρώμα γράφονται οι ορισμοί αυτών των όρων με απλό τρόπο  συνοδεύονται και από εικόνες.  

Τα παιδιά της κάθε ομάδας σε συνεργασία μεταξύ τους καλούνται να συνδυάσουν τις μεν με 

τις δε, δηλ. να κάνουν την αντιστοίχιση.  

Στη συνέχεια  η κάθε ομάδα ανακοινώνει  στην ολομέλεια τη δική της αντιστοίχιση. 

Στη συνέχεια η δασκάλα  δίνει  σε κάθε ομάδα  εικόνα που εμφανίζει τις ανανεώσιμες και  τις  

μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ζητά από τα παιδιά  να βάλουν σε κύκλο τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. (εικόνα 1
η
, στο Παράρτημα) 

Ακόμη δίνεται στις ομάδες των παιδιών η εικόνα 2 και τους ζητείται να γράψουν κάτω από 

κάθε εικόνα ποια μορφή ενέργειας αναγνωρίζουν. (εικόνα 2
η
 στο Παράρτημα) 

Επίσης δίνονται πάλι σε εικόνα  ορισμένες επιλογές που βοηθούν να εξοικονομούμε ενέργεια 

και ζητάμε από τα παιδιά να επιλέξουν από τις εικόνες, αυτές που συνδέονται με  την 

μεγαλύτερη δυνατή  εξοικονόμηση ενέργειας. (εικόνα 3
η 
 στο Παράρτημα) 

Τέλος δίνεται ένα έντυπο με τίτλο ‘ Ενεργειακός έλεγχος του σπιτιού σας’  και ζητάμε από τα 

παιδιά να τον εφαρμόσουν στο σπίτι και να φέρουν τις απαντήσεις προς συζήτηση στη τάξη. 

(εικόνα 4
η
 στο Παράρτημα).  

 

Η τέταρτη δραστηριότητα έχει τον τίτλο: «Ζωγράφισε το δικό σου πόστερ»   

Τα παιδιά καλούνται να ζωγραφίσουν το καθένα μόνο του  με θέμα ‘ όχι στην μόλυνση του 

περιβάλλοντος’’ και να δώσουν τον τίτλο στο πόστερ τους « Αγαπάω και νοιάζομαι για το 

Περιβάλλον». 

Ενόσω χρόνο ζωγραφίζουν η δασκάλα έχει βάλει στο youtube μουσική με ήχους του δάσους 

να ακούν τα παιδιά. 

Η δραστηριότητα τελειώνει  με την ανάρτηση όλων των πόστερ στο ταμπλώ της τάξης και 

καλούνται όλα τα παιδιά να δουν τα έργα των συμμαθητών τους και στη συνέχεια δίνουμε 
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ένα χαρτάκι post-it στον κάθε μαθητή όπου θα γράψει τι αισθάνεται τώρα που το εργαστήριο 

τελείωσε, τι έμαθε, τι σκέφθηκε και τι του έκανε εντύπωση. 

Τα post-it το κάθε παιδί το κολλάει σε ένα λευκό χαρτόνι πάνω στο οποίο  έχει ζωγραφιστεί 

ένα τεράστιο δένδρο. 
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Εύη Κομπιάδου & ΟΜΑΔΑ «Πολύδρομο»  

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Το εργαστήριο διαπραγματεύεται θέματα ταυτοτήτων, με προεκτάσεις σε θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων  και 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Επιδιώκει να εμπλέξει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες σε ασκήσεις εμψύχωσης και 

βιωματικές ασκήσεις γύρω από θέματα ταυτότητας με στόχο να συνειδητοποιήσουμε τη σημασία της έκφρασης 

των ταυτοτήτων. Αυτός είναι και ένας από τους στόχους της ομάδας ‘Πολύδρομο’, τον οποίο εξυπηρετεί μέσα 

από διαφορετικούς κύκλους βιωματικών και εργαστηριακών συναντήσεων και σεμιναρίων που πραγματοποιεί 

στον χώρο της, στο ΠΟΛΥ.ΣΤ.ΕΚ.Ι (Πολύδρομο Σταυροδρόμι Εκπαιδευτικής δημιουργΙας). Το Πολύδρομο με 

αφετηρία το ΤΕΠΑΕ και την Παιδαγωγική Σχολή του ΑΠΘ, αποτελεί μια διαπανεπιστημιακή ομάδα με ειδικό 

ενδιαφέρον σε ζητήματα επαφής των γλωσσών και των πολιτισμών, διγλωσσίας και διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Ταυτότητα, εκπαίδευση, διαπολιτισμικότητα, βιωματικό εργαστήριο. 

 

 

Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

Τα εργαστήρια που διοργανώνει η ομάδα Πολύδρομο, παρακολουθούν τις τελευταίες τάσεις 

και τα ερευνητικά πορίσματα στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση αλλά και τις άμεσες ανάγκες 

των εκπαιδευτικών της πράξης και διερευνούν απαντήσεις στα καίρια ζητήματα που 

απασχολούν την πολυπολιτισμική ομάδα. Τα ίδια θέματα προσεγγίζονται βιωματικά και 

πολυαισθητηριακά και αφορούν δυνατότητες υπέρβασης των ορίων των γλωσσών και των 

πολιτισμών στο σχολείο, τρόπους με τους οποίους μπορούν οι ταυτότητες όλων των παιδιών 

να αξιοποιηθούν δημιουργικά στο σχολικό περιβάλλον και εργαλεία που μπορούν να 

βοηθήσουν στην διαπολιτισμική επικοινωνία. Ιδιαίτερο βάρος δίνουμε στο πλαίσιο μέσα στο 

οποίο μπορούν οι εν λόγω έννοιες να συζητηθούν με ασφάλεια. Προς την κατεύθυνση αυτή, 

τη βάση της μεθόδου μας εξασφαλίζουν τα λογοτεχνικά κείμενα, τα δίγλωσσα βιβλία, τα 

κείμενα ταυτότητας και το θεατροπαιδαγωγικό εργαστήρι.  

Το εργαστήριο που παρουσιάζουμε στο εξής αξιοποιεί τη θεωρία για τη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση, τη συμμετοχική και βιωματική μάθηση και περιλαμβάνει ασκήσεις πάνω σε 

θέματα ταυτότητας, γλώσσας και πολιτισμού. Στοχεύει στη συνειδητοποίηση της σημασίας 

της έκφρασης των ταυτοτήτων και για τη διερεύνηση των θεμάτων αυτών αξιοποιεί κείμενα 

ταυτότητας. Μέσα από μια ποικιλία εκφραστικών, μη λεκτικών, αναπαραστατικών μέσων, 

μπορούν οι συμμετέχοντες/ουσες σε αυτό το βιωματικό εργαστήριο να οδηγηθούν σε ένα 

γόνιμο διάλογο και επικοινωνία. Μέσα στο ασφαλές «διάκενο» που το παιχνίδι εξασφαλίζει, 

οι συμμετέχοντες/ουσες κατανοούν και κοινοποιούν τον εαυτό τους και κατανοούν τους 

άλλους, ξεφεύγοντας από το κλειστό κέλυφος της υποκειμενικότητάς τους (Λενακάκης, 

2013). Παρόμοια είναι τα εκπαιδευτικά εργαλεία που προσφέρονται προς αξιοποίηση στην 

πολυπολιτισμική τάξη και είναι αυτά που αφορούν τόσο τη διερεύνηση των κοινωνικών 

σχέσεων όσο και την αξιοποίησή τους. Θεατροπαιδαγωγικές πρακτικές όπως π.χ. το θεατρικό 

παιχνίδι, το παιχνίδι ρόλων, η παραστατική αφήγηση σέβονται την προσωπική και την 

ιδιαίτερη ματιά, αφού δημιουργούν συνθήκες εμπιστοσύνης, ασφάλειας, ομαδικότητας, 

παιχνιδιού και συνάμα εστίασης και εμβάθυνσης στο θέμα, αναστοχασμού και ανάπτυξης της 
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ενσυναισθητικής ικανότητας (Λενακάκης 2012). Άλλωστε, η εκπαίδευση που αγνοεί τα 

ιδιαίτερα στοιχεία ταυτότητας των μαθητών/τριών, καταδικάζει σε «αφάνεια» τη γλωσσική 

και πολιτισμική ταυτότητα των παιδιών (Τσοκαλίδου 2012:130). Η γλωσσική και 

πολιτισμική ποικιλομορφία της σημερινής τάξης είναι ένα γεγονός και ένα δικαίωμα. Ως 

εκπαιδευτικοί οφείλουμε να τη διαχειριστούμε και να την αναδείξουμε, μέσω της 

ενδυνάμωσης των παιδικών ταυτοτήτων 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1
ο
 ΜΕΡΟΣ 

1
η
 άσκηση: Γνωριμία. Ατομική ταυτότητα. 

Σημαντικές ασκήσεις, εναρκτήριες κάθε βιωματικού εργαστηρίου, αποτελούν οι ασκήσεις 

γνωριμίας της ομάδας, ιδιαιτέρως δε ενός εργαστηρίου που διαπραγματεύεται θέματα 

ταυτοτήτων. Η ενδεικτική αυτή άσκηση αφορά την προσωπική μας ταυτότητα ως μέρος της 

ποικιλομορφίας μιας κοινωνίας. Παρουσιαζόμαστε σε κύκλο και μαζί με το όνομά μας λέμε 

μια λέξη που μας χαρακτηρίζει. Αυτή η λέξη, που αυθόρμητα σε μορφή brainstorming 

εκφράζουνε οι συμμετέχοντες/ουσες, θα γίνει η αφορμή για να δημιουργηθούν ζευγάρια, 

βάση κοινών σημείων που θεωρούν ότι έχουν. Στη συνέχεια τα ζευγάρια θα καταγράψουν ο/η 

ένας για τον/την άλλον/ην ένα «δελτίο ταυτότητας» με μια μορφή σύντομης συνέντευξης και 

μετά στην ολομέλεια, κάθε άτομο θα παρουσιάσει την ταυτότητα του ζευγαριού του. 

2
η
 άσκηση: Αναγνωρίζω τον τρόπο που με βλέπουν οι άλλοι/ες. Η άλλη μας ταυτότητα. 

Οι συμμετέχοντες/ουσες χωρίζονται σε δύο ομάδες και μπαίνουν σε δύο σειρές, η μία ομάδα 

πίσω από την άλλη. Τα άτομα της πρώτης ομάδας κοιτούν ευθεία μπροστά τους ενώ τα άτομα 

της δεύτερης ομάδας κρεμούν στην πλάτη τους ένα άσπρο χαρτί. Με ένα σύνθημα (παλαμάκι, 

χτύπημα σε ταμπουρίνο κ.λπ.) από την εμψυχώτρια, τα άτομα της δεύτερης ομάδας που 

βρίσκονται πίσω, δίνουν μια θετική ταυτότητα στο άτομο της πρώτης ομάδας που βρίσκεται 

μπροστά τους, γράφοντας μία λέξη στο χαρτί. Οι λέξεις που καλούνται να γράψουν μπορούν 

να αναφέρονται τόσο σε εξωτερικά γνωρίσματα, όσο και σε όσα έχουν συγκρατήσει από την 

προηγούμενη άσκηση και από τα δελτία ταυτότητας που παρουσιάστηκαν. Με το ίδιο 

σύνθημα ζητάμε να προχωρήσουν προς τα δεξιά και να γράψουν στο επόμενο άτομο και στο 

χαρτί που φορά, μια λέξη, αντίστοιχα για το άτομο αυτό. Η άσκηση σταματά όταν όλα τα 

άτομα της δεύτερης ομάδας έχουν γράψει σε όλα της πρώτης. Σε δεύτερη φάση, η δεύτερη 

ομάδα οπισθοχωρεί και διαβάζει κάθε φορά ένα χαρτί που και αυτό πια αποτελεί ένα «δελτίο 

ταυτότητας». Ζητούμε να γυρίσει όποιο άτομο της πρώτης ομάδας αναγνωρίσει τον εαυτό 

του σε όσα διαβάζονται. Όταν όλες οι ταυτότητες έχουν αναγνωριστεί, οι ομάδες αλλάζουν 

θέση και συνεχίζεται η ίδια διαδικασία αλλάζοντας ρόλους. Με αυτή την άσκηση 

διερευνούμε έτσι τόσο την εικόνα που έχουν για τους ίδιους/ες, όσο και την εικόνα που 

φαντάζονται πως οι άλλοι/ες έχουν για αυτούς/ές και την αυτοεκτίμησή που νιώθουν. 

Συνειδητοποιούν πως η ταυτότητα και η εικόνα μας «συμμορφώνονται» σε ό,τι οι άλλοι/ες 

βλέπουν σε εμάς και η ταυτότητά μας συνδιαμορφώνονται μαζί με τους άλλους/ες. 

Διαπιστώνεται επίσης πως άλλες φορές αυτή η διαδικασία γίνεται πολύ αυθόρμητα και άλλες 

φορές υπάρχουν δισταγμοί και δευτερογενείς σκέψεις. 

. 

3
η
 Άσκηση: Η σημασία έκφρασης της ταυτότητας. Δυναμική ταυτότητα. 

Περιγραφή της ταυτότητας. Μια άσκηση για να κατανοήσουμε τη διαδικασία και τις 

επιπτώσεις που μπορεί να έχει η άρνηση ή η απόρριψη μιας όψης της ταυτότητάς μας. 
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Ζητούμε από τους συμμετέχοντες να σκεφτούν και να μας πουν ποια πράγματα, ιδιότητες, 

χαρακτηριστικά, συνιστούν στοιχεία ταυτότητας και με ποιους τρόπους αυτά τα στοιχεία 

ταυτότητας μπορούν να εκφραστούν. Κάνουμε τη διάκριση μεταξύ της περιγραφής και της 

έκφρασης της ταυτότητας. Σημειώνουμε την πολυδιάστατη και τη δυναμική έννοια της 

ταυτότητας. Ζητούμε από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να σκεφτούν και να κρατήσουν στο 

μυαλό μία από τις ταυτότητες που σήμερα θεωρούν πως τους/τις χαρακτηρίζει, την πιο 

ισχυρή για αυτόυς/ές στη χρονική αυτή στιγμή. Κατόπιν, ορίζουμε μια συνθήκη όπου αυτή η 

ταυτότητα δεν μπορεί να εκφραστεί με κανένας τρόπο. Ζητάμε από τους/τις 

συμμετέχοντες/ουσες να μας πούνε τι συναισθήματα τους προκαλεί αυτή η διαταγή, τι 

σκέφτονται και τι προτίθενται να κάνουν σε μια τέτοια περίσταση. Διαβάζουμε τα παρακάτω 

κείμενα ταυτότητας, που διαπραγματεύονται τακτικές που οδηγούν συνειδητά ή ασύνειδα σε 

περιορισμούς και απαγορεύσεις της έκφρασης της ταυτότητας των ατόμων και συζητάμε 

πάνω σε αυτά. Πρώτο κείμενο το εισαγωγικό σχόλιο της Βασιλείας Κούρτη-Καζούλη στο 

βιβλίο του Jim Cummins: Ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση (Κούρτη-Καζούλη 2003:37). 

Δεύτερο κείμενο της Θάλειας Δραγώνα από τα κλειδιά και αντικλείδια: Ταυτότητα και 

εκπαίδευση. (Δραγώνα 2009: 11). Τρίτο κείμενο «Κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει πως 

ήμουν Φιλανδός» (Jalava 2009: 47-51) Περιοδικό «Πολύδρομο», τεύχος 2
ο
. Αυτά τα κείμενα 

αποτελούν στην ουσία εργαλεία ενδυνάμωσης της ταυτότητας (Cummins & Early, 2011, 

Kourtis-Kazoullis, 2011, Σκούρτου, 2011, Τσοκαλίδου, 2014), βοηθούν στην αποδοχή της 

διαφορετικότητας (Gavriilidis 2011) και «αρθρώνουν έναν αντίλογο στις επικρατούσες 

συνθήκες στο σχολείο», που συνήθως καταδικάζουν σε «αφάνεια» τη γλωσσική και 

πολιτισμική ταυτότητα των παιδιών, άλλοτε αγνοώντας και άλλοτε απορρίπτοντας την 

ποικιλομορφία της σημερινής τάξης (Τσοκαλίδου 2012:130). 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2
ο
 ΜΕΡΟΣ 

Ακολουθούν ασκήσεις στη θεματική «Το δικαίωμα να είσαι διαφορετικός/ή». Οι 

συμμετέχοντες/ουσες χωρίζονται σε ομάδες των 4-5 ατόμων και διαπραγματεύονται το 

κείμενο: «Ένα μικρό κορίτσι πηγαίνει σε ένα βιβλιοπωλείο και καθώς επεξεργάζεται τα βιβλία 

και τα αντικείμενα πέφτει πάνω σε ένα κουτί μαρκαδόρους που… μιλάνε. Οι μαρκαδόροι 

διαμαρτύρονται έτσι που είναι στριμωγμένοι και ο ένας δεν αρέσει στον άλλο, αλλά δεν ξέρουν 

γιατί. Ορισμένοι μάλιστα εναντιώνονται απέναντι σε κάποιο χρώμα που τους φαίνεται… 

κάπως….!  Το κορίτσι αγοράζει το κουτί και πηγαίνει στο σπίτι του. Όταν φτάνει σπίτι…». Το 

κείμενο δεν ολοκληρώνεται για να το επεξεργαστεί η ομάδα και αποτελεί απόδοση αγγλικού 

κειμένου. (Το πρωτότυπο κείμενο στα liks http://vimeo.com/23111919 και 

https://www.youtube.com/watch?v=wXMuRI7p2k8). Ζητούμε από τις ομάδες να το 

επεξεργαστούνε πολυτροπικά. Αφού διαβάσουν το σενάριο-ιστορία τους καλούμε να μας 

δείξουν με παντομίμα χαρακτηριστικές σκηνές, να παίξουν τη συγκεκριμένη σκηνή, να 

δώσουν συνέχεια και τέλος στην ιστορία, να προτείνουν σύντομα τρόπους παιδαγωγικής 

αξιοποίησής της στο νηπιαγωγείο, να προτείνουν λόγους καταλληλότητας ή μη για 

παιδαγωγική αξιοποίηση. Ακολουθούν οι παρουσιάσεις στην ολομέλεια, η συζήτηση και τα 

συμπεράσματα.Γίνεται αξιολόγηση του εργαστηρίου και κλείνουμε με τα γνωστά smarties 

καραμελάκια. Ζητούμε από τους συμμετέχοντες/ουσες να διαλέξουν ένα καραμελάκι (βάση 

χρώματος της επιλογής τους) και να το κρατήσουν έως όλοι/ες μαζί να δαγκώσουν το 

καραμελάκι που διάλεξαν, για να δούνε πως εξωτερικά διαφέρει μα εσωτερικά είναι ίδιο, 

φτιαγμένο από τα ίδια υλικά ακριβώς. Όπως ακριβώς και όλοι εμείς οι άνθρωποι!  

 

 

 

http://vimeo.com/23111919
https://www.youtube.com/watch?v=wXMuRI7p2k8
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ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΗΠΩΝ ΣΤΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 

 

Μαρία Ν. Παπαδοπούλου  

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και εστιάζει στην Εκπαίδευση  για το Περιβάλλον και την 

Αειφορία (ΕΠΑ) μέσω του αντικειμένου "Σχολικός Κήπος". Σκοπός του η δημιουργία πλαισίου 

"γνώσης/μοιράσματος", "συγκίνησης/οράματος, προσωπικής ευθύνης/δέσμευσης, για την σε "βάθος" 

κατανόηση του αντικειμένου. Απώτερος σκοπός οι εκπαιδευόμενοι/ες μετά την συμμετοχή στο εργαστήριο να 

είναι σε θέση να δημιουργήσουν ανάλογο πλαίσιο κινητοποίησης παιδιών πρωτοσχολικής ηλικίας παίρνοντας 

υπόψη τους τη σύνθεση της εκάστοτε ομάδας και τις συνθήκες χώρου της δομής στην οποία εργάζονται. Στόχος 

η δημιουργία ή (και)  η συντήρηση  σχολικού κήπου υπό το πρίσμα της ΕΠΑ. Στην υλοποίηση του εργαστηρίου 

αξιοποιούνται  μέθοδοι/τεχνικές και μέσα (ομαδοσυνεργατική, δημιουργική γραφή, ηλεκτρονικό παραμύθι, 

φωτογραφική ψηφιακή εικόνα, κ.ά.)  που ευνοούν την ενεργητική συμμετοχή, τη βιωματική μάθηση  και την 

ομαδική συνέργεια. Με την υλοποίηση του αναμένεται να κινητοποιηθούν οι εκπαιδευόμενοι/ες  ώστε να 
αξιοποιήσουν τον σχολικό κήπο στην προσέγγιση αξιών και στην απόκτηση αειφορικών συμπεριφορών από τα 

παιδιά. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Αειφόρο σχολείο, σχολικός κήπος, ολιστική προσέγγιση, προσωπική ευθύνη, κοινότητα, ενεργός πολίτης 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Την τελευταία δεκαετία ολοένα και συχνότερα ο σχολικός κήπος αποτελεί αντικείμενο 

προγραμμάτων ή (και επιμορφώσεων) Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
16
, Σχολικών 

Δραστηριοτήτων, Περιβαλλοντικών Δικτύων
17

 καθώς και άλλων φορέων (κρατικών ή μη)
18

. 

Αποτέλεσμα της δραστηριοποίησης αυτής είναι η δωρεάν κυκλοφορία πληθώρας 

εκπαιδευτικού υλικού κάθε είδους. Αν και συμβαίνει αυτό η επικρατούσα εικόνα των 

σχολικών αυλών προβληματίζει. Ακόμη και στην περίπτωση που έχει κανείς να κάνει με 

φροντισμένους κήπους η καλή εικόνα τους δεν εγγυάται πάντα την ενεργή εμπλοκή των 

παιδιών, την αξιοποίηση αρχών και πρακτικών ΕΠΑ,  την αειφορική διαχείρισή τους. Η 

απόδοση ευθυνών για την κατάσταση των σχολικών αυλών και  κήπων σε τρίτους και η 

έλλειψη κατάλληλης εκπαίδευσης των μελών της σχολικής κοινότητας και κυρίως των 

εκπαιδευτικών
19

 είναι βασικοί παράγοντες που υπονομεύουν την επιτυχία του εγχειρήματος 

                                                
16 Εκπ/κά υλικά ΚΠΕ: ΚΠΕ Κιλκίς /Κάθε σχολείο ένας κήπος,  του ΚΠΕ Έδεσσας /Διαδικτυακή Κοινότητα, του 

ΚΠΕ Δραπετσώνας και Τροιζήνας - Μεθάνων/ Κομποστοποίηση, του ΚΠΕ Λαυρίου/Το σποράκι πηγή ζωήςκ.ά.. 
17 Περιβαλλοντικά Δίκτυα:  Σχολικός Κήπος, Ο κήπος της αειφορίας, κ.ά. 
18 Εκπ/κά υλικά ΜΚΟ, κ.ά.:  Πρασινίζοντας τις αυλές των σχολείων , Καλύτερη ζωή /Ένας κήπος στην αυλή 

μας, Υπαίθριος σχολικός χώρος: εργαλείο αγωγής και εκπαίδευσης, Σχολικός Κήπος, Έκδοση του Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών,   της Ευώνυμου Οικολογικής Βιβλιοθήκης, Πράσινο Σχολείο, κ.ά. 
19 Η καλλιέργεια φυτών στις αυλές και σε ορισμένες περιπτώσεις η δημιουργία χώρων πράσινου στα σχολεία 

εφαρμόζεται εδώ και καιρό με συχνότητα ολοένα αυξανόμενη. Παρά το γεγονός αυτό και τα εντυπωσιακά σε 

ορισμένες περιπτώσεις αποτελέσματα, συχνά οι προσπάθειες αυτές δεν έχουν διάρκεια. Ένας από τους 

παράγοντες που υπονομεύουν την επιτυχία του εγχειρήματος είναι η έλλειψη κατάρτισης των εκπαιδευτικών στο 

συγκεκριμένο θέμα (WWF Πρασινίζοντας τις αυλές των σχολείων, 1999).  

http://www.kpekilkis.gr/index.php/ekpaideftiko-yliko.html
http://blogs.sch.gr/schoolgardens/
http://sxolikoskipos.weebly.com/uploads/4/3/1/5/43150059/entypo_2014_sxolikoi-astikoi_kipoi.pdf
http://sxolikoskipos.weebly.com/uploads/4/3/1/5/43150059/entypo_2014_oikiaki_kompostopoiisi.pdf
http://kpe-lavriou.att.sch.gr/networks.html
http://sxolikoskipos.weebly.com/
https://okipostisaeiforias.wordpress.com/
http://www.env-edu.gr/Documents/files/EkpYliko/prasinizontasavles.pdf
http://kalyterizoi.gr/action/enas-kipos-stin-ayli-mas
http://kalyterizoi.gr/action/enas-kipos-stin-ayli-mas
http://sxolikoskipos.weebly.com/uploads/4/3/1/5/43150059/sxoliki_avli.pdf
http://www.prasinosxoleio.gr/poioi-eimaste/
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και κατά συνέπεια την αξιοποίηση του σχολικού χώρου και την αναβάθμισή του με όρους 

ΕΠΑ.  

 

ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ 

Το σχολείο που στηρίζει την αειφορία εξακολουθεί και είναι ζητούμενο παρά την ύπαρξη 

σχετικών προγραμμάτων και δικτύων όπως Σχολείο Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη 

(ΕΑΑ)
20
, Αειφόρο Σχολείο

21
, Οικολογικό Σχολείο

22
,κ.ά.). Σχολεία που επιδιώκουν να 

λειτουργήσουν στην κατεύθυνση της (ΕΠΑ)
23

  -χωρίς συνήθως εκπαίδευση- προσπαθούν να 

εντάξουν την αειφορία σε διάφορες παραμέτρους του σχολείου και των πρακτικών του. Η 

κατασκευή και η συντήρηση σχολικού κήπου είναι μια από αυτές, ίσως η δημοφιλέστερη.  

Σχολικός κήπος  & Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την Αειφορία  

Ο σχολικός κήπος αποτελεί  πεδίο εισαγωγής της αειφορίας στο σχολείο,  εκπαιδευτικό 

εργαλείο που μπορεί να αξιοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό για αλλαγή στη διδακτική του 

μεθοδολογία (Γαρίτσης, & Ταμουτσέλη, 2015) και όχι μόνο. Η ενασχόληση μαζί του παρέχει 

υπό προϋποθέσεις εκπαιδευτικές και μαθησιακές ευκαιρίες ολιστικής προσέγγισης 

αφυπνίζοντας αβίαστα σε ζητήματα περιβάλλοντος και αειφορίας και οδηγώντας στην 

επιθυμία για αειφορική στάση και συμπεριφορά. Η προσφορά του σχολικού κήπου στο 

αειφόρο σχολείο είναι σημαντική στην υλοποίηση των στόχων του σε παιδαγωγικό επίπεδο, 

δηλαδή, την κατανόηση σύνθετων και πολύπλοκων σχέσεων, την ανάπτυξη κριτικής σκέψης 

και ανάληψη ενεργής δράσης (Φλογαϊτη et al., 2009), καθώς  και σε κοινωνικό/οργανωσιακό 

και τεχνικό /οικονομικό επίπεδο. (Σωτηροπούλου, 2014). Ο σχολικός κήπος/οικοσύστημα 

συνεισφέρει στην κατανόηση βασικών οικολογικών εννοιών. Προσφέρεται για την εφαρμογή 

διεπιστημονικών, διαθεματικών, βιωματικών προσεγγίσεων, για διαφοροποιημένη 

διδασκαλία και μάθηση οι οποίες διευκολύνουν επιπρόσθετα στην κατάκτηση εννοιών 

χωροχρονικών, διαχείρισης φυσικών πόρων, οικονομικών, διαθεματικών, κοινωνικών, κ.ά..  

Η ενεργητική ενασχόληση σε όλες τις φάσεις δημιουργίας και λειτουργίας του σχολικού 

κήπου κινητοποιεί ολόπλευρα τα πρόσωπα ανεξάρτητα των ακαδημαϊκών ικανοτήτων τους 

και των υπόλοιπων χαρακτηριστικών τους και μπορεί να δημιουργήσει στους 

απασχολούμενους ευεξία, γνήσιο αίσθημα προσωπικής ευθύνης, συμμετοχικότητας και 

προσφοράς. Τα παιδιά ως  εν δυνάμει ενεργοί πολίτες εμπλέκονται σε διαδικασίες που να 

ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή για τη διερεύνηση προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο και 

τη συνεργασία με την ευρύτερη κοινότητα (Δημητρίου, 2014). Προσεγγίζοντας οι 

μαθητές/τριες ζητήματα που αφορούν στην βελτίωση και την  προστασία του τοπικού 

περιβάλλοντος, όπως την αυλή σχολείου, τη γειτονιά και άλλους κοινόχρηστους χώρους,  

καλλιεργούν ικανότητες και αναπτύσσουν τις απαραίτητες δεξιότητες που θα  συμβάλλουν 

στο να ενεργούν στο μέλλον ως συνειδητοί και υπεύθυνοι πολίτες (Οδηγός, Περιβάλλον και 

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπυξη, 2011). Προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να 

υποστηρίξουν την αειφορία στη σχολική ζωή στο πλαίσιο της ΕΠΑ και γενικότερα της 

αειφορίας χρειάζεται  σύμφωνα με τη Ζαχαρίου, (2013 ) και οι ίδιοι/ες να έχουν αναπτύξει 

                                                
20 Βλέπε: http://www.envedu.gr/Documents/Flogaiti-Liarakou.pdf  
21 Βλέπε:Πρόγραμμα Αειφόρο ελληνικό σχολείο της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και  Πολιτισμού,  
22  Βλέπε: http://www.ecoschools.gr/ 
23 Η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία, μετεξέλιξη της ΠΕ, είναι η τάση που κάνει εμφανές 

πέραν πάσης αμφιβολίας ότι μετατοπίζει το κέντρο βάρους, μεταξύ άλλων, από τη φύση στην κοινωνία, από 

οικολογικές προσεγγίσεις σε κοινωνικοπολιτικές, από το σχολείο στο σύστημα "σχολείο- κοινότητα (Φλογαϊτη, 

2006). 

http://www.env-edu.gr/Documents/Flogaiti-Liarakou.pdf
http://www.aeiforosxoleio.gr/
http://www.ecoschools.gr/
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αίσθημα δέσμευσης, υπευθυνότητας και  ενεργούς συμμετοχής μέσω ευκαιριών κατάλληλης 

εκπαίδευσης. Η εκπαίδευσή τους χρειάζεται να δομείται σε προσεγγίσεις όπως η 

διερευνητική μάθηση, η εμπειρική και βιωματική μάθηση, η επίλυση προβλήματος όπως 

επίσης να είναι αναστοχαστική, συμμετοχική, πρακτική, προσανατολισμένη στη δράση στην 

κοινότητα, τα οποία και ελήφθησαν υπόψη κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του 

εργαστηρίου. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ -ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το εργαστήρι διάρκειας 90΄ υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή (28) γυναικών (νηπιαγωγοί & 

νηπιοβρεφοκόμοι) ως εξής: Α. Γνωριμία/ δημιουργία υποομάδων & συμπλήρωση  

ερωτηματολογίου. Στόχοι Α΄ μέρους: δέσιμο στις υποομάδες, σύνθεση προϋπάρχουσας 

γνώσης στο θέμα, διατύπωση προσδοκιών. Β. Θεωρητική προσέγγιση του αντικειμένου 

(ιστορία σχολικών κήπων, προβολή/σχολιασμός εικόνων, ενημέρωση δημιουργία/συντήρησή 

του). Στόχος Β΄ μέρους: κατανόηση εννοιών, προβληματισμός για την υφιστάμενη 

κατάσταση των σχολικών αυλών,  απόκτηση γνώσης βελτίωσή τους. Γ. Καταγραφή 

αυτοσχέδιας ιστορίας στην υποομάδα με αξιοποίηση της δημιουργικής γραφής (τεχνική της 

ιδεοθύελλας). Παρουσίαση των ιστοριών στην ολομέλεια
24
. Προβολή και σχολιασμός 

σχετικής ψηφιακής ιστορίας
25
. Αποτίμηση του εργαστηρίου. Στόχος Γ΄ μέρους: παραγωγή 

από τις υποομάδες ενός κοινού έργου, μιας ιστορίας που αποτυπώνει τις γνώσεις της κάθε 

υποομάδας για την κομποστοποίηση αλλά κυρίως θα παρέχει στους συγγραφείς της εμπειρία 

δημιουργικού θετικού βιώματος, συγκίνηση, προσωπική αλλά και ομαδική ικανοποίηση.  

 

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι εκπαιδευόμενες συμμετείχαν  ενεργά, διατύπωσαν 

σκέψεις, μοιράστηκαν βιώματα, προβληματίστηκαν, έμαθαν, συγκινήθηκαν, παρήγαγαν 

κοινό έργο. Το παραγόμενο υλικό, τα συναισθήματα τα οποία εξέφρασαν γραπτά και 

προφορικά στο τέλος του εργαστηρίου αλλά κυρίως το κλίμα έτσι όπως διαμορφώθηκε κατά 

                                                
24 1

η
 Ομάδα:  Τίτλος: Άτιτλο Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ο «Κομποστούλης», ένας πλαστικός κουβάς που 

τρύπησε και  τον πέταξαν οι άνθρωποι στα σκουπίδια γιατί δεν τον χρειάζονταν πια. Απογοητευμένος, ξεκίνησε το 

ταξίδι του. Σκέφτηκε πως θα μπορούσε να ξαναγίνει χρήσιμος… Πριν προλάβει ν’ αποφασίσει , τα παιδιά της 

γειτονιάς τον πλησίασαν κι άρχισαν να παίζουν μαζί του… Τον έβαψαν, τον στόλισαν και τον άφησαν να 

ξεκουραστεί. Επειδή τους φάνηκε αδύνατος, αποφάσισαν να τον ταΐσουν, με ό,τι είχαν στις τσάντες τους, ροδάκινα, 

μήλα, φλούδες, φύλλα. Την επόμενη μέρα, ο «Κομποστούλης» ένιωθε ένα γαργαλητό στην κοιλιά του: «Μα τι είναι 

αυτό που με γαργαλάει;». Ήταν ο μικρός «Σκουλίκης» που έπαιζε με τα απορρίμματα. Φώναξε τους φίλους του… 

Φρούτα και λαχανικά,/μπείτε όλα στη σειρά,/να γενούμε κοπριά,/λίπασμα για τα φυτά/με πολλά συστατικά ./Όλοι 

μαζί στον Κομποστούλη/της ανακύκλωσης, τον αδερφούλη./Κομπόστ, Κομπόστ φωνάξτε όλοι μαζί/για ν’ αρχίσει η 

γιορτή! 2η
 Ομάδα:  Τίτλος: «Ο Κόμπο και ο ποιητής» Μια μέρα φθινοπωρινή/Ο Κόμπο το σκουλήκι έψαχνε στη 

Γη/κάτι να φάει, κάτι να βρει,/φύλλα, φλούδες που ήταν στην αυλή./Τον κάδο ανοίγει κι ακούει μουσική,/βλέπει τον 

φίλο του τον ποιητή!/Να ανακατεύει τα αρωματικά φυτά,/φύλλα και τσόφλια από αυγά ,/λίπασμα να γίνουν όλα 
αυτά! 3η

 Ομάδα:  Τίτλος: «Το ταξίδι της φράουλας» Η Λίτσα, η Φραουλίτσα, μαζί με τις φίλες της βρέθηκε από 

τον πάγκο του μανάβη, μέσα σ’ ένα ψυγείο. Περάσανε οι μέρες, το ψυγείο έκλεινε, άνοιγε, μα αυτές δε φαγωνόταν. 

Άρχισαν λοιπόν, να σαπίζουν. Ότι χειρότερο για τις φράουλες! Στη σκέψη μόνο, ότι θα κατέληγαν στα σκουπίδια, 

όλο και μαύριζαν από το κακό τους. Ώσπου κάποια μέρα έγινε αυτό που φοβόντουσαν. Το ψυγείο άνοιξε και αυτές 

πετάχτηκαν! Αλλά σε ένα μέρος διαφορετικό από αυτό που περίμεναν. Ήταν κάτι σαν μηχάνημα, που είχε κι άλλα 

φρούτα μέσα. Ανά διαστήματα ερχόταν κάποιος και τα ανακάτευε με ένα εργαλείο, έκαναν κωλοτούμπες, 

διασκέδαζαν πολύ και γινόταν κόμπος. Μέσα σε αυτό το μηχάνημα άκουγαν το χώμα και τα φύλλα, που ήταν πιο 

σοφά από αυτές, να λένε πως θα γίνουν λίπασμα και μάλιστα φυσικό. Αλλά πάλι δεν καταλάβαιναν. Ώσπου κάποια 

μέρα το ταξίδι συνεχίστηκε.. Μεταφέρθηκαν στις ρίζες μιας ροδακινιάς. «Επιτέλους!» είπαν τα ροδάκινα. « Ήρθε η 

ώρα μας! Θα γίνουμε μεγάλα και τρανά!»...  
25 Ιστορία για την κομποστοποίηση για παιδιά πρωτοσχολικής  ηλικίας: Άκης ο Σκουληκάκης του ΚΠΕ Κιλκίς. 

http://marypapenvironmentkilkis.blogspot.gr/2013/05/blog-post.html
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τη διάρκεια υλοποίησής του εργαστηρίου δημιούργησαν  προϋποθέσεις ανάπτυξης 

ικανότητας δράσης για το μέλλον. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Γαρίτσης, Ι. & Ταμουτσέλη, Ν. (2015). Η σχολική αυλή ως πεδίο διεύρυνσης του χώρου 

διδασκαλίας. Άρθρο που παρουσιάστηκε στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΕΕΚΠΕ, Βόλος, 8-

10 Μαΐου 2015. Ανακτήθηκε 20 Δεκεμβρίου 2015, από 

http://www.kpe.gr/7_congress/papers/sat_seventh/garitsis_tamoutseli.pdf 

Δημητρίου, Α. (2014). Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία και ενεργός πολίτης. 

Διαπιστώσεις, επιδιώξεις, προοπτικές Ανακτήθηκε 14 Ιανουαρίου 2016, από 

http://www.peekpemagazine.gr/issue/400 

Ζαχαρίου, Α. (2013). Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και εκπαίδευση για την 

αειφόρο ανάπτυξη: Σημεία Επικέντρωσης και Προσανατολισμού.  Στο Α. Ζαχαρίου (Επιμ.), 

Η Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφόρο Ανάπτυξη ως παιδαγωγικό πλαίσιο στη 

Δημοτική και Προδημοτική Εκπαίδευση  FREDERICK RESEARCH CENTRE:(σελ.  45-79). 

Ανακτήθηκε 28 Δεκεμβρίου 2015, από http://www.ncu.org.cy/files/booklet_ALL-5.pdf 

Κάτζη, Χρ. (2013). Αειφόρος ανάπτυξη και εκπαίδευση. Στο Α. Ζαχαρίου (Επιμ.), Η 

Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφόρο Ανάπτυξη ως παιδαγωγικό πλαίσιο στη 

Δημοτική και Προδημοτική Εκπαίδευση  FREDERICK RESEARCH CENTRE:(σελ. 16-45). 

Ανακτήθηκε 28 Δεκεμβρίου 2015, από http://www.ncu.org.cy/files/booklet_ALL-5.pdf 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2011). Οδηγός, Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο 

Ανάπτυξη Για το Δημοτικό. Ανακτήθηκε 12 Ιανουαρίου 2015, 

απόhttp://users.sch.gr/organopoulos/ekpaideytiko_yliko/odigos_eaa_dim_2011.pdf 

 Σωτηροπούλου,  (2014). Σχολικός κήπος ένα από τα εργαλεία υλοποίησης στόχων του 

Αειφόρου Σχολείου. Ανακτήθηκε 29 Δεκεμβρίου 2015, από  http://kpe-

kastor.kas.sch.gr/peekpe/proceedings/synedria_8_did_prot/Sotiropoulou.pdf 

Φλογαΐτη, Ε. & Λιαράκου, Ε. (Επιμ.). (2009). Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη.  Κέντρο 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών Ανακτήθηκε 10 Ιανουαρίου 2015, από 

http://www.env-edu.gr/Documents/Flogaiti-Liarakou.pdf 

Φλογαΐτη, Ε. (2006). Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία. Αθήνα: Ελληνικά 

Γράμματα. 

 

 

 

 

 

 

http://www.kpe.gr/7_congress/papers/sat_seventh/garitsis_tamoutseli.pdf
http://www.peekpemagazine.gr/issue/400
http://www.ncu.org.cy/files/booklet_ALL-5.pdf
http://www.ncu.org.cy/files/booklet_ALL-5.pdf
http://users.sch.gr/organopoulos/ekpaideytiko_yliko/odigos_eaa_dim_2011.pdf
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/peekpe/proceedings/synedria_8_did_prot/Sotiropoulou.pdf
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/peekpe/proceedings/synedria_8_did_prot/Sotiropoulou.pdf
http://www.env-edu.gr/Documents/Flogaiti-Liarakou.pdf


 

___________________________________________________________ 
Τόμος Β’: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικών σεναρίων 

 

356 

Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ 

ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Παναγιώτα Τηγανούρια 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Η διδασκαλία της μουσικής στην προσχολική και την πρώτη σχολική εκπαίδευση, είναι καθοριστική για την 
ανάπτυξη των μουσικών δεξιοτήτων των παιδιών, συμβάλλοντας στην πνευματική ολοκλήρωση και την ψυχική 

τους αρμονία. Αυτό το δεδομένο αναδεικνύει την ανάγκη μιας πιο ουσιαστικής σχέσης των εκπαιδευτικών 

(δασκάλων και νηπιαγωγών), με τη μουσική και ειδικά με το τραγούδι που αποτελεί βασικό 

μουσικοπαιδαγωγικό μέσο. Το συγκεκριμένο εργαστήρι απευθύνεται σε όσους καλούνται να διδάξουν το 

μάθημα της μουσικής στο σχολείο, και ειδικότερα στους νηπιαγωγούς και τους δασκάλους των πρώτων τάξεων 

του δημοτικού, που έρχονται να υποστηρίξουν μία από τις πιο αυθόρμητες παιδικές δραστηριότητες: το 

τραγούδι. Στόχος του εργαστηρίου είναι να διδάξει στους εν λόγω εκπαιδευτικούς, με απλό και κατανοητό 

τρόπο, βασικές μουσικές γνώσεις και δεξιότητες που συνδέονται με το τονικό ύψος, τη  μελωδική έκταση, τον 

ρυθμό και τη δομή των παιδικών τραγουδιών, αναπτύσσοντας παράλληλα το κριτήριο της επιλογής του 
κατάλληλου ρεπερτορίου, στο πλαίσιο μιας καλής μουσικοπαιδαγωγικής πρακτικής.  

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

 Τραγούδι, προσχολική-πρωτοσχολική ηλικία, βασικές μουσικές γνώσεις και δεξιότητες, διδακτικές πρακτικές  

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η μουσική παιδεία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαπαιδαγώγησης του ανθρώπου από 

την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. Αμέτρητες επιστημονικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι η 

ενασχόληση των παιδιών με τη Μουσική, οξύνει την αντίληψη, εξασκεί τη μνήμη, προάγει 

την ευρηματικότητα, συμβάλει στη δημιουργία μιας κουλτούρας και στη γνώση του οικείου 

αλλά και άλλων πολιτισμών, ενώ οικοδομεί το ήθος και ηρεμεί την ψυχή ( Κράους, 2012; 

Σίμου,1997). Η έκφραση της ανθρώπινης μουσικότητας (Blacking, 1981) συμβάλει μεταξύ 

άλλων, στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, στην πνευματική ολοκλήρωση και την 

ψυχική τους αρμονία. Βασικοί στόχοι της μουσικής εκπαίδευσης είναι η δημιουργία πολιτών 

που έχουν μια υγιή σχέση με τον εαυτό τους, αλλά και μια καλή σχέση με το περιβάλλον 

γύρω τους, προκειμένου να προσεγγίζουν και να κατανοούν τον κόσμο με συστημική και 

κριτική σκέψη. 

Βασική προϋπόθεση για να επιτευχθούν τα παραπάνω είναι να μπει σε στέρεες βάσεις η 

μουσική εκπαίδευση, από την πρώτη επαφή των παιδιών με αυτή. Η προσχολική ηλικία 

καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη μετέπειτα ανάπτυξη των μουσικών δεξιοτήτων των παιδιών, 

καθώς και τη γενικότερη πορεία της μουσικής παιδείας. Στην εύπλαστη ηλικία των 

προσχολικών χρόνων τα παιδιά θέλουν να ασχολούνται ιδιαίτερα με τη μουσική και το 

τραγούδι. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την ευαισθησία τους στα ερεθίσματα που 

δέχονται, καθιστά τους εκπαιδευτικούς ακόμα πιο υπεύθυνους στο να προσφέρουν με γνώση 

το κατάλληλο μουσικοπαιδαγωγικό υλικό. Σπουδαίοι μουσικοί του προηγούμενου αιώνα, 

όπως μεταξύ άλλων ο Ζ. Kodaly, έχουν ασχοληθεί με τη μουσικοπαιδαγωγική, δίνοντας 

ιδιαίτερη έμφαση στην προσχολική ηλικία και αναπτύσσοντας συγκεκριμένες 
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μουσικοπαιδαγωγικές πρακτικές, οι οποίες εφαρμόζονται σήμερα με επιτυχία και έχουν γίνει 

γνωστές σε όλον τον κόσμο.  

Αν και τα τελευταία χρόνια, στο ελληνικό σχολείο έχουν διαμορφωθεί ευνοϊκότερες 

συνθήκες για τη διδασκαλία της μουσικής, την οποία αναλαμβάνουν δάσκαλοι της 

συγκεκριμένης ειδικότητας (ΠΕ16), ωστόσο την εκμάθηση τραγουδιών την αναλαμβάνουν 

πρώτα οι νηπιαγωγοί και αργότερα σε μεγάλο βαθμό οι δάσκαλοι των πρώτων τάξεων του 

δημοτικού. Μ’ αυτό το δεδομένο, συχνά τα παιδιά συναντούν τον δάσκαλο της ειδικότητας 

έχοντας ήδη διαμορφώσει, έστω και ασυνείδητα, μια τεχνική προσέγγισης κα ερμηνείας 

τραγουδιών. Επομένως θα μπορούμε να μιλάμε για αναβάθμιση της μουσικής παιδείας, μέσα 

από την αναβάθμιση της μουσικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών του 

νηπιαγωγείου και των πρώτων τάξεων του δημοτικού, ώστε αφενός να απολαμβάνουν οι ίδιοι 

και τα παιδιά το μέγιστο δυνατό όφελος από τη χρήση του τραγουδιού ως διδακτικού 

εργαλείου στην τάξη, αφετέρου να συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη μουσικών δεξιοτήτων 

που τα παιδιά θα καλλιεργήσουν αργότερα στις μεγαλύτερες τάξεις του σχολείου.  

Βλέπουμε  ότι πολύ συχνά το κριτήριο επιλογής ενός τραγουδιού που θα ειπωθεί στην τάξη, 

είναι το κείμενο και η ευχάριστη μελωδία. Αν και τα δύο αποτελούν σημαντικούς παράγοντες 

για την επιλογή, ωστόσο παραμελούνται κάποια βασικά ερωτήματα: πόσο κατάλληλο είναι 

το συγκεκριμένο τραγούδι για τις φωνητικές ικανότητες των παιδιών αυτής της ηλικίας; 

Πόσο τα μικρά παιδιά είναι σε θέση να κατανοήσουν μια πολύπλοκη μελωδική δομή και να 

αποδώσουν σωστά, μεγάλα μελωδικά διαστήματα;  

 

ΣΚΟΠΟΣ 

Το συγκεκριμένο εργαστήρι αποσκοπεί στην επιμόρφωση νηπιαγωγών και δασκάλων που 

καλούνται να υποστηρίξουν τη μουσική εκπαίδευση των παιδιών στην προσχολική και πρώτη 

σχολική περίοδο, έχοντας ως βασικό μουσικοπαιδαγωγικό μέσο κυρίως, το τραγούδι. Θα 

παρουσιάσουμε με ένα κατανοητό και απλό τρόπο, βασικές μουσικές γνώσεις και δεξιότητες, 

τις οποίες να μπορούν να αξιοποιηθούν μέσα από το τραγούδι. Οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν 

να αναπτύξουν τα απαραίτητα εκείνα κριτήρια, ώστε να επιλέγουν το κατάλληλο ρεπερτόριο 

τραγουδιών που θα διδάξουν, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία των παιδιών και ευνοώντας την 

ανάπτυξη των μουσικών τους δεξιοτήτων.  

 Πολλές φορές έχουμε ακούσει την οδηγία «δυνατά, τραγουδήστε πιο δυνατά» από δασκάλους, 

στην προσπάθειά τους να επιτύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, που στην πραγματικότητα δεν 

έχει σχέση με την ένταση, αλλά με μια πιο ευδιάκριτη μελωδική γραμμή με τη σωστή 

απόδοση των μελωδικών διαστημάτων, καθώς και με την καλή άρθρωση του κειμένου. Μ’ 

αυτό το δεδομένο αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντική είναι η εν λόγω επιμόρφωση που θα 

αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για τη λειτουργικότητα του τραγουδιού στην τάξη, θα 

ανοίξει το δρόμο για το συνειδητό τραγούδι, το τραγούδι με σκέψη και καλή προετοιμασία, 

συμβάλλοντας στη βιωμένη χαρά και απόλαυση του μουσικού αποτελέσματος.  

Σκοπός μας είναι το συγκεκριμένο εργαστήρι, να λειτουργήσει όχι μόνο ως επιμόρφωση και 

ανατροφοδότηση αλλά και ως συνειδητοποίηση και αναθεώρηση για ισχύουσες 

μουσικοπαιδαγωγικές εκπαιδευτικές πολιτικές που είναι ανάγκη να βελτιωθούν ή και να 

αλλάξουν. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Αντικείμενο του εργαστηρίου είναι μια συγκεκριμένη μεθοδολογία διδασκαλίας του παιδικού 

τραγουδιού η οποία παίζει ουσιαστικό ρόλο στη δημιουργία στέρεων βάσεων στη μουσική 

εκπαίδευση. Εστιάζουμε στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μέσα από το παρόν εργαστήρι, 

που θα είναι βιωματικό, παίρνοντας τακτικά και τη μορφή προσωμοιοτικής διδασκαλίας, 

όπου οι ίδιοι οι συνάδερφοι αντιμετωπίζονται ως μαθητές σε πλαίσιο τάξης. 

Η εισηγήτρια είναι σχολική σύμβουλος μουσικής και μόνιμη εκπαιδευτικός στο δημοτικό 

σχολείο από το 1998. Ήδη από το 1993 δίδασκε μουσική προπαιδεία, σολφέζ και πιάνο στον 

ιδιωτικό τομέα. Η προσωπική εμπειρία τουλάχιστον είκοσι χρόνων σε θέματα μουσικής 

παιδείας, η πολύχρονη ενασχόληση με το μάθημα του σολφέζ και του παιδικού τραγουδιού, η 

μελέτη ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας, η σύγκριση με μουσικά συστήματα σε άλλες 

χώρες όπως το σύστημα Kodaly, αλλά και η παρατήρηση της επιτυχούς εφαρμογής αυτής της 

ερευνητικής πρότασης σε επίπεδο τάξης, αποτελούν και τα μεθοδολογικά εργαλεία που την 

υποστηρίζουν. Επιπλέον έχουμε πρόσφατα τα αποτελέσματα της επιτυχούς εφαρμογής της 

συγκεκριμένης  μεθοδολογίας στις σχολικές τάξεις των εκπαιδευτικών μουσικής, που έχουν 

παρακολουθήσει το συγκεκριμένο εργαστήρι στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας & 

Θράκης. Η προτεινόμενη μεθοδολογία που θα εφαρμόσουμε στο συγκεκριμένο εργαστήρι 

περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες: 

Σταδιακό χτίσιμο της μουσικής γνώσης 

Η συγκεκριμένη μεθοδολογία στηρίζεται στο σταδιακό χτίσιμο της μουσικής γνώσης, μέσα 

από την επιλογή, τον σχεδιασμό και τη διαχείριση του εκπαιδευτικού μας υλικού 

(Τηγανούρια, 2004). Οι έννοιες του ρυθμού, της μελωδίας και του τονικού ύψους, θα 

μπορέσουν να γίνουν κατανοητές μόνο με τη σταδιακή εισαγωγή τους και μέσα από τη 

μουσική πράξη, κυρίως του τραγουδιού. Οφείλουμε να διδάξουμε βήμα – βήμα νότες και 

ρυθμικές αξίες, μέσα από δίτονα (δύο νότες), τρίτονα (τρεις νότες) ή τετράτονα και 

πεντάτονα, πάνω στα οποία κινούνται πολλά παιδικά τραγούδια της πλούσιας ελληνικής 

μουσικής παράδοσης. Τη λογική του σταδιακού χτισίματος της μουσικής γνώσης τη 

συναντάμε, για πρώτη φορά και στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για το μάθημα της 

μουσικής στο νέο σχολείο (α΄ πρόταση 2011: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011α). 

Μελωδικό διάστημα: το δομικό στοιχείο της μελωδίας 

 Η κατανόηση και το βίωμα του μελωδικού διαστήματος μέσα από το τραγούδι, εφαρμόζεται 

από την πρώτη στιγμή στο πλαίσιο της μουσικής εκπαίδευσης. Εξ αρχής γίνεται κατανοητή η 

έννοια του διαστήματος, ως δομικού στοιχείου της μελωδικής γραμμής και διδάσκεται από τα 

πρώτα κιόλας μαθήματα μουσικής. Έτσι γίνεται αντιληπτό ότι οι μελωδίες αγαπημένων μας 

τραγουδιών, μοιάζουν με αλυσίδες των οποίων οι κρίκοι είναι τα μελωδικά διαστήματα. Η 

διδασκαλία των παραπάνω συνδέεται πάντα μέσα από τραγούδια που κινούνται αυστηρά, 

πάνω στα συγκεκριμένα διαστήματα, που θέλουμε να αφομοιώσουν οι μαθητές μας.  

Μουσική γραφή και ανάγνωση 

Η σύνδεση της μουσικής ακρόασης και ερμηνείας, με τη μουσική γραφή και ανάγνωση θα 

πρέπει να γίνεται άμεσα από την πρώτη στιγμή.  Ο εκπαιδευτικός, ακόμα και αυτός που δεν 

καλείται να διδάξει τη μουσική γραφή, πλεονεκτεί όταν τη γνωρίζει και τη χρησιμοποιεί ως 

εργαλείο για την προετοιμασία του. Ο ρόλος της είναι διπλός: αφενός για την ανάγνωση και 

αποκωδικοποίηση τραγουδιών που μπορεί να τον ενδιαφέρουν και τα βρίσκει κανείς στη 

βιβλιογραφία, αφετέρου για την καταγραφή χρήσιμων ιδεών και ίσως απλών συνθέσεων που 

θα συνοδεύσουν τη διδασκαλία κάποιου συγκεκριμένου θέματος. Εξ αρχής έχουμε στο μυαλό 

μας την οργάνωση του υλικού μας, καθώς και τους στόχους που θέτουμε, και εκεί πάνω 
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μπορούμε να σχεδιάσουμε τη διδασκαλία μας, από το πλαίσιο ακόμα της προσχολικής 

μουσικής εκπαίδευσης (Δαμιανού 1999-2000).  

Καλλιέργεια και τοποθέτηση φωνής 

 Ένα αξιοπρεπή μονόφωνο τραγούδι, προϋποθέτει την πολύ καλή κατανόηση του τονικού 

ύψους και των μελωδικών διαστημάτων, των ρυθμικών αξιών, και όλα αυτά μέσα από τη 

μουσική ανάγνωση και γραφή και μέσα από την ακρόαση και τη μουσική πράξη. Η φωνή 

αποτελεί το βασικό μουσικό μας όργανο, ασχολούμαστε και αναλύουμε θέματα τεχνικής που 

αφορούν στη σωστή τοποθέτησή της, στη διαφραγματική αναπνοή και στην καλή στάση του 

σώματος. Μέσα από μια σειρά ασκήσεων εξηγούμε τον ρόλο του προσώπου- της μάσκας, τη 

σημασία της χαλάρωσης του σαγονιού, του ανοίγματος του φάρυγγα και του ουρανίσκου 

στην εκφορά του λόγου, στην καθαρότητα του κειμένου και στην ορθοφωνία (Rüdiger, 

1999).  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Είναι γεγονός ότι οι μαθητές μιμούνται τον δάσκαλο τους που αποτελεί  γι’ αυτούς πρότυπο.  

Κατά συνέπεια πριν τραγουδήσουμε στους μαθητές μας μέσα στην τάξη, θα πρέπει πρώτα να 

έχουμε περάσει αρκετές ώρες τραγουδώντας, και προετοιμάζοντας αυτά που θα πούμε, χωρίς 

καμία αμφιβολία για τις δικές μας φωνητικές ικανότητες. Πολλοί ενήλικες, εκπαιδευτικοί 

πιστεύουν πως δεν είναι ικανοί να τραγουδήσουν σωστά. Πώς όμως ξεκινάμε να διδάξουμε 

στα παιδιά αν οι ίδιοι πρώτα δεν ανακαλύψουμε τη φωνή μας; Πώς γίνεται αλήθεια αυτή η 

ανακάλυψη; Μπορεί να μην τραγουδήσουμε όπως ένας ταλαντούχος μουσικός, οφείλουμε 

όμως να καλλιεργήσουμε τη φωνή μας στο βαθμό που μπορούμε να εκφραστούμε 

τραγουδώντας και συμμετέχοντας αρμονικά στο ομαδικό τραγούδι, χρησιμοποιώντας σωστά 

τη σκέψη και τη γνώση.  

Είναι γνωστό ότι κάθε διαδικασία μάθησης περνά από διάφορα στάδια και η γνώση 

χρειάζεται χρόνο για να εμπεδωθεί και να αφομοιωθεί. Η εμπειρία επίσης μας έχει δείξει ότι  

κάποια παιδιά που αρχικά ακούγονται παράφωνα γιατί δυσκολεύονται να κουρδίσουν και να 

τοποθετήσουν τη φωνή τους, με την κατάλληλη καθοδήγηση καταφέρνουν να αναπτύσσουν 

τις φωνητικές τους δυνατότητες και να τραγουδήσουν σωστά. Σ’ αυτό το σημείο ίσως πολλοί 

εκπαιδευτικοί αναγνωρίσουν και δικά τους προσωπικά βιώματα, γεγονός που πιθανώς να 

αποτελέσει κίνητρο, αφού κατανοήσουν τις κατάλληλες εκπαιδευτικές διαδικασίες, να 

ωθήσουν με τη σειρά τους τα παιδιά σε δραστηριότητες που συνδέονται με το σωστό 

τραγούδι.  
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΜΕΛΛΟΝ. Ο 

ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Βιργινία Αρβανιτίδου 

 

Αειφόρο είναι το σχολείο που ενσωματώνει στη λειτουργία του τις βασικές αρχές και τις 

αξίες της αειφορίας σε παιδαγωγικό, κοινωνικό/οργανωσιακό και τεχνικό/οικονομικό επίπεδο 

(Ali Khan 1996, Posch 1998, Φλογαΐτη & Δασκολιά 2004). Συστατικό του στοιχείο αποτελεί, 

μεταξύ άλλων, η εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων όπως τα πολιτιστικά που στηρίζονται 

στην ολιστική προσέγγιση της γνώσης, τη διεπιστημονική θεώρηση, τον ανακαλυπτικό τρόπο 

μάθησης, τη βιωματική προσέγγιση, την έρευνα και τα οποία συμβάλλουν στην ανάδειξη και 

αξιοποίηση των ποικίλων πολιτισμικών εκφάνσεων, στην καλλιέργεια κριτικού 

γραμματισμού, στην ελεύθερη και δημιουργική έκφραση, στη διαδραστική επαφή σχολείου 

και κοινωνίας, στην ενίσχυση των ενταξιακών πολιτικών (Π.Ι., 2012). Ειδικότερα στο 

πλαίσιο προσχολικής εκπαίδευσης τα πολιτιστικά προγράμματα, καλύπτοντας μια ευρύτατη 

θεματολογία, αποτελούν ένα ευεπίφορο πεδίο δράσης. Στο πλαίσιο της στρογγυλής τράπεζας 

παρουσιάζονται πέντε υλοποιημένα παραδείγματα. 
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ΣΧΟΛΕΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ: 

Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ … ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 

 

Βιργινία Αρβανιτίδου & Μαρία Κουτσανοπούλου 

 

 

Η Παιδαγωγικής της Ειρήνης αξιοποιείται ως εργαλείο του αειφόρου σχολείου, καθώς σε 

συνδυασμό με την πολυτροπική εικαστική δημιουργία προσφέρει στα παιδιά αφενός τη 

δυνατότητα δράσης, ελεύθερης έκφρασης, γνώσης και βίωσης της αισθητικής εμπειρίας και 

αφετέρου επαφής με το ανοίκειο, ανάπτυξης της ενσυναίσθησης, χειραφετητικής δράσης και 

κριτικού γραμματισμού. 

Εκκινώντας από την παραδοχή ότι η αειφορία είναι μια διαδικασία οι επιλογές και οι 

πρακτικές της οποίας δεν υπονομεύουν, αλλά διαφυλάττουν τις δυνατότητες του μέλλοντος 

(WCED, 1987), οφείλουμε να αποδεχθούμε την ειρήνη ως αναγκαία συνθήκη της. Συνεπώς, 

εκπαιδεύοντας πολίτες για ένα αειφόρο μέλλον οφείλουμε να παρέχουμε μια εκπαίδευση που 

θα στοχεύει στην ειρήνη. Ωστόσο, από το 1969 ο Johan Galtung επεσήμανε ότι η απουσία 

πολέμου είναι αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για την ειρήνη, καθώς αντώνυμό της είναι η 

βία σε όλες τις εκφάνσεις της, δηλαδή:  

 Η άμεση βία, που αναφέρεται στην ορατή φυσική ή ψυχική βλάβη που προξενεί ένας 

άνθρωπο σε άλλον (Galtung, 1969, Μπονίδης, 2009). 

 Η έμμεση ή δομική βία, που είναι «η αιτία της διαφοράς μεταξύ του δυνάμει και του 

είναι» (Galtung 1969: 168) και λειτουργεί ως φραγμός στην πραγμάτωση του κάθε 

ανθρώπου με βάση το πραγματικό δυναμικό του.  

 Η πολιτισμική βία που ενυπάρχει σε κάθε πλευρά του πολιτισμού και λειτουργεί 

ενάντια στη συνειδητοποίηση της άμεσης και της δομικής βίας, καθώς την αιτιολογεί 

και τη φυσικοποιεί (Galtung, 1990).  

Η κατάκτηση της ειρήνης λοιπόν δεν απαιτεί μόνο την ανάσχεση του πολέμου αλλά και την 

απουσία των κοινωνικών δομών και των θεσμών που αντιτίθενται προς την ισονομία και την 

ισοπολιτεία και την πραγμάτωση των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών, πολιτισμικών, 

ιδεολογικών και θρησκευτικών μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για την εξασφάλιση της 

παγκόσμιας δικαιοσύνης και τάξης και της οικολογικής ισορροπίας (Μπονίδης, 1998, 2009, 

υ.έ., Wenden & Schäffner, 1999).  

Σε αυτήν την κατεύθυνση, η Παιδαγωγική της ειρήνης προτείνεται ως παιδαγωγικό εργαλείο, 

καθώς έχει ως αντικείμενό της την έρευνα και τον σχεδιασμό μιας εκπαίδευσης με στόχο την 

παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων, ικανοτήτων και δεσμεύσεων για την οικοδόμηση  μιας 

παγκόσμιας κοινότητας που θα συμπεριλαμβάνει όλη την ανθρωπότητα και θα αποδίδει ίση 

αξία και πλήρη αξιοπρέπεια σε όλα τα ανθρώπινα πλάσματα (Μπονίδης, 2009, υ. ε.).  

Με έρεισμα τα προαναφερθέντα, τη γενική αρχή του ΔΕΠΠΣ (2002) περί ευαισθητοποίησης 

των μαθητών σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παγκόσμιας ειρήνης και διασφάλισης της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας αλλά και την παραδοχή ότι η Τέχνη είναι μια σύνθετη και πολύ 

σοβαρή λειτουργία της πνευματικής και κοινωνικής μας ζωής (Παπανούτσος, 2003), 

υλοποιήθηκε Πολιτιστικό Πρόγραμμα με στόχο τον κριτικό γραμματισμό των παιδιών σε 
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ζητήματα ειρήνης και την ενεργοποίησή τους στην κατεύθυνση των ενεργών πολιτών. Στο 

πλαίσιό του υλοποιήθηκαν στοχευμένες πολυτροπικές εικαστικές παρεμβάσεις σε επιλεγμένα 

πορτρέτα παιδιών από όλον τον κόσμο, τα οποία βιώνουν την απουσία ειρήνης.  
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No. 3, pp. 167-191. Sage Publications, Ltd. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: 

ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ 

 

Χρυσοπηγή Γιατσόγλου 

 

 

Ο συνδυασμός της θεατροπαιδαγωγικής μεθόδου με τις Νέες Τεχνολογίες (Τ.Π.Ε), 

ειδικότερα τα ψηφιακά παιχνίδια και εποπτικό υλικό σε μορφή καρτών δείχνει ότι υποβοηθά 

στην επίτευξη των παιδαγωγικών στόχων, γεφυρώνει την προσωπική με την κοινωνική 

εμπειρία και μειώνει τους περιορισμούς της κάθε μεθοδολογικής προσέγγισης όταν αυτή 

χρησιμοποιείται μεμονωμένα. 

Το πρόγραμμα προτείνει μία νέα και καινοτόμο μορφή αφόρμησης για την έναρξη 

θεατροπαιδαγικών δραστηριοτήτων, τα ψηφιακά παιχνίδια. Υλοποιούνται δραστηριότητες με 

τη σύνθεση τριών μεθοδολογικών προσεγγίσεων, των ψηφιακών παιχνιδιών, της 

θεατροπαιδαγωγικής μεθόδου και του εποπτικού υλικού σε μορφή καρτών.     

1.Τα ψηφιακά παιχνίδια. Από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα των ψηφιακών παιχνιδιών είναι 

ότι προσφέρουν ένα ευχάριστο περιβάλλον. Επιτρέπουν στα παιδιά να καταστρώνουν 

στρατηγικές, να αισθάνονται περήφανα για τις κατακτήσεις και τα επιτεύγματά τους και να 

ανταμείβονται με τη συνέχιση του παιχνιδιού (Gee, 2003). Παράλληλα παρέχουν ένα εύρος 

επιλογών για ανατροφοδότηση μέσω ήχων εικόνων, λεκτικών μηνυμάτων κ.ά., τα οποία 

μπορούν να ανταποκριθούν σε διαφορετικά στυλ μάθησης (Becker, 2005a). Κατά τον Marc 

Prensky (2009), υπέρμαχο της μαθησιακής διάστασης των ψηφιακών παιχνιδιών, τα ψηφιακά 

παιχνίδια με βάση τα κύρια χαρακτηριστικά τους –κανόνες, στόχοι, αποτελέσματα και 

ανατροφοδότηση σύγκρουση, πρόκληση, αλληλεπίδραση, σενάριο– μπορούν να 

υποστηρίξουν τη διαδικασία μάθησης, γιατί βοηθούν στην ανάπτυξη νέων γνωστικών 

ικανοτήτων. Οι  περιορισμοί και τα μειονεκτήματα των ψηφιακών παιχνιδιών μπορεί να 

σχετίζονται με την ποιότητα των εφαρμογών, τις δυνατότητες σύνδεσης με τους 

εκπαιδευτικούς στόχους.  

2. Εποπτικό υλικό σε μορφή καρτών. Η χρήση της εικόνας σε κάρτες υποβοηθά στην 

ανάπτυξη του οπτικού γραμματισμού και στηρίζει τη μνημονική λειτουργία. Για τον Πλειό 

(2005β:507) οι ιδιότητες των εικόνων, απλών και τεχνολογικών, επηρεάζουν τον τρόπο 

συμπεριφοράς των ατόμων και καθορίζουν τη λειτουργία του σχολείου. Η οπτικοποίηση των 

πληροφοριών, αποτέλεσμα της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας, περιλαμβάνει την 

εικονική αναπαράσταση γνώσεων, εννοιών, ιδεών, μηνυμάτων (Μυλωνάκου – Κεκέ 2005, 

559). Στα μειονεκτήματα και περιορισμούς συγκαταλέγονται δυσκολίες στη διαχείρηση της 

απεικόνησης σε συμβολικό επίπεδο και περιορισμός της φαντασίας.  

3. Η θεατροπαιδαγωγική μέθοδος. Οι τεχνικές της θεατροπαιδαγωγικής μεθόδου βοηθούν 

τους μαθητές να επεξεργάζονται την πραγματικότητα μέσα από τις εμπειρίες τους και δίνουν 

προτεραιότητα στη συνεργασία της ομάδας. Ο Newlands (1987) δίνοντας έμφαση στη  

διαδικασία πιστεύει ότι τα παιδιά ανακαλύπτουν από μόνα τους νέα νοήματα της 

καθημερινής ζωής. Ο Woolland (1999) σημειώνει ότι μέσα από τη διαδικασία του δράματος 

οι συμμετέχοντες μπορούν να αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες και κατανόηση του κόσμου 
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μέσα στον οποίο ζουν. Η Άλκηστις Κοντογιάννη (2007), θεωρεί ότι «η δραματοποίηση δεν 

είναι μόνο μία δραστηριότητα αισθητικής αγωγής, αλλά ένας τρόπος βίωσης του σχολικού 

γίγνεσθαι, που είναι η ζωή του παιδιού». Οι περιορισμοί της μεθόδου μπορεί να σχετίζονται 

με το εύρος κάλυψης των εξατομικευμένων αναγκών του κάθε συμμετέχοντα λόγω της 

ομαδικότητας της μεθόδου, με τη διαχείριση των ιδιοσυγκρασιακών χαρακτηριστικών της 

κάθε ομάδας και της δυναμικής της.   

Η σύνθεση μεθοδολογικών προσεγγίσεων οδηγεί στο ξεπέρασμα του τεχνοκρατικού 

μοντέλου ανάπτυξης του εκπαιδευτικού που κυρίως στοχεύει στην κατοχή οργανωτικών-

διδακτικών δεξιοτήτων (Brinkmann, 1996, Ψαχαρόπουλος, 2003) αξιοποίηση του 

στοχαστοκριτικού μοντέλου ανάπτυξης σύμφωνα με το οποίο ο εκπαιδευτικός αξιολογεί τη 

διδασκαλία του με στόχο να αναγνωρίσει τις αντιφάσεις και τα διλήμματα της εκπαίδευσης 

ως θεσμού και της διδασκαλίας ως πράξης και να κατανοήσει τις ευρύτερες συνέπειές τους. 

(Giroux, 1998 ·Ματσαγγούρας 2005). 
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ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

 

Εύη Κομπιάδου 

 

 

Σε ένα περιβάλλον που ενισχύει και ενθαρρύνει την ανάπτυξη των γλωσσών και των 

πολιτισμών, χρησιμοποιώντας προφορικά και γραπτά κείμενα και μαρτυρίες, παρατηρήσιμες 

συμπεριφορές και πολυτροπικά κείμενα ως ντοκουμέντα, τα κείμενα ταυτότητας λειτουργούν 

ως αναπαραστατικοί καθρέφτες των ταυτοτήτων. Προτείνουμε ότι τα ίδια κείμενα μπορούν 

να λειτουργήσουν ως κείμενα ταύτισης εκφράζοντας τα βιώματα που ενώνουν δημιουργούς 

και αποδέκτες. Η χρήση τους αποτελεί ενασχόληση με αυθεντικά κείμενα και μαρτυρίες και 

μέσο ενδυνάμωσης των παιδικών ταυτοτήτων. 

Τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα δίνουν έμφαση στον τρόπο κατασκευής και έκφρασης 

των ταυτοτήτων και στα ντοκουμέντα της προσωπικής ιστορίας, όπως οι προσωπικές ιστορίες 

ζωής, τα ημερολόγια, οι επιστολές, οι προφορικές ιστορίες, οι φωτογραφίες, τα φιλμ 

(Plummer, 2000) και παρατηρείται μια στροφή του ενδιαφέροντος των αφηγηματικών 

μεθόδων στις μικρές ιστορίες (Αρχάκης &Τσάκωνα 2011:64-65). Υπάρχει μια θεμελιακή 

ικανότητα του ατόμου να περιγράφει στοιχεία της δικής του βιογραφίας, να παραθέτει 

γεγονότα και προσωπικά ντοκουμέντα, που ορίζεται ως «βιογραφικότητα» (Τσιώλης & 

Σιούτη, 2013). Αφορούν το σχολείο, θυμίζουν το φωτογραφικό φακό, αποθανατίζουν 

ταυτοτικές διεργασίες και μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό παιδαγωγικό εργαλείο, 

αποτελούν δε, κείμενα ταυτότητας και ταύτισης, παρά τους διαφορετικούς ορισμούς που 

συναντώνται.  

Ως «κείμενα ταυτότητας» περιγράφονται οι παραγωγές των παιδιών, οι δημιουργικές 

δουλειές τους μέσα στον παιδαγωγικό χώρο του σχολείου, καθοδηγούμενες από τον/την 

δάσκαλο/α της τάξης. Αυτά τα κείμενα μπορούν να έχουν ειπωθεί ή γραφτεί, εκφραστεί μέσω 

του θεάτρου, της μουσικής, ή ακόμη νευμάτων, εικόνων ή συνδυασμών αυτών των μορφών 

έκφρασης και μοιάζουν σαν να κρατούν ένα καθρέφτη όπου οι ταυτότητες των παιδιών 

αντανακλώνται με ένα θετικό τρόπο και τα παιδιά τα μοιράζονται με ένα πλούσιο κοινό 

(Cummins & Early 2011: 3, Κούρτη-Καζούλλη & Τζανετοπούλου, 2009, Skourtou et al 

2006). Τόσο τα παιδιά, όσο και οι ενήλικες, μέσα από τα κείμενα ταυτότητας και ταύτισης 

(προφορικά, εικονικά, εικαστικά, θεατρικά), εκφράζουν και καταθέτουν, τις μνήμες, τα 

ενδιαφέροντα, τα όνειρά τους  και μέσω της πολυαισθητηριακής έκφρασης οδηγούνται στην 

αποδοχή της ποικιλίας των πολιτισμών (Κομπιάδου & Λενακάκης, 2014). Τα κείμενα 

ταυτότητας και ταύτισης ειδικότερα για τα παιδιά μεταναστευτικής καταγωγής, μπορούν να 

αποτελέσουν την αφορμή και για να εκφραστούν οι εμπειρίες, οι πατρίδες, οι γλώσσες και τα 

πολιτισμικά στοιχεία, τα συναισθήματα και οι ιδέες τους (Τσοκαλίδου, 2012 · Κομπιάδου 

2013). Αποτελούν στην ουσία εργαλεία ενδυνάμωσης της ταυτότητας (Cummins & Early 

2011· Σκούρτου 2011· Καζούλλη & Τζανετοπούλου, 2009) και «αρθρώνουν έναν αντίλογο 

στις επικρατούσες συνθήκες στο σχολείο», που συνήθως καταδικάζουν σε «αφάνεια» τη 

γλωσσική και πολιτισμική ταυτότητα των παιδιών που άλλοτε αγνοούν και άλλοτε 

απορρίπτουν τη γλωσσική και πολιτισμική ποικιλομορφία της σημερινής τάξης (Τσοκαλίδου 

2012:130). 

Η αξιοποίηση των κειμένων ταυτότητας συνάδει με ένα ενεργητικό στυλ διδασκαλίας, ένα 

μαθησιακό στυλ μη αποκλεισμού και προωθεί σημαντικές δεξιότητες προς κατάκτηση. Τα 
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παιδιά παράγοντας τα δικά τους αυθεντικά κείμενα αποκτούν συναισθηματική συμμετοχή και 

ενισχύουν την αυτοεκτίμησή τους εκθέτοντας τις προσωπικές τους δημιουργίες. Μαθαίνουν 

να σχεδιάζουν τα ίδια τη μάθηση και να συμμετάσχουν στη διαδικασία και την αξιολόγησή 

της. Τα κείμενα ταυτότητας και ταύτισης (Cummins & Early, 2011· Κομπιάδου, 2013) 

βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας ανάδειξης ενός ιδιαίτερου περιεχομένου, που 

επαναπροσδιορίζει τις «παραδοσιακά διακριτές γλώσσες» και τοποθετεί τις σύνθετες ζωές 

των ανθρώπων σε ένα νέο κοινό πλαίσιο (Τσοκαλίδου, 2014: 278).  
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ΜΙΚΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΙ 

 

Σουζάνα Παπαδοπούλου & Αντιγόνη Γκαβαρδίνα 

 

Ένα όμορφο ταξίδι στις σχ. χρονιές 2011-2015 και στα Πολιτιστικά Προγράμματα που 

υλοποιήθηκαν στο 5
ο
 Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ευόσμου, που μας έμαθε πως τα παιδιά του 

νηπιαγωγείου μπορούν να λειτουργήσουν ως «μικροί» πολίτες και να ενεργοποιήσουν και να 

διδάξουν τους «μεγάλους» πολίτες!!! 

Στην Προσχολική Εκπαίδευση, μέσα από την υλοποίηση Πολιτιστικών Προγραμμάτων 

παρέχονται ευκαιρίες στα παιδιά να εξερευνούν στοιχεία από το ανθρωπογενές περιβάλλον, 

να μαθαίνουν περισσότερα για τον εαυτό τους, να αναπτύσσουν την αυτοεκτίμησή τους και 

να αντιλαμβάνονται τη διαφορετική οπτική των πραγμάτων. Τα παιδιά γνωρίζουν τον τόπο 

που ζούνε, τις παραδόσεις του, την ιστορία του και έρχονται σε επαφή με απλές έννοιες του 

χρόνου, διευρύνοντας την οπτική του κόσμου τους. Μαθαίνουν να σέβονται τη 

διαφορετικότητα και υιοθετούν υγιείς στάσεις και συμπεριφορές, αναπτύσσοντας βασικές 

ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη και τους διευκολύνουν να 

συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική ζωή, να επιδεικνύουν αλληλεγγύη, ενδιαφέρον για 

κοινωνικά προβλήματα, υπευθυνότητα απέναντι στον εαυτό τους και τους άλλους, έλεγχο της 

συμπεριφοράς και τήρηση κανόνων. Το νηπιαγωγείο μετατρέπεται σε ένα σχολείο που 

νοιάζεται, που προσφέρει, που λειτουργεί με σεβασμό και προάγει την αειφορία, υπηρετεί τη 

δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, προάγει τον πολιτισμό και διαμορφώνει ενεργούς 

και δημιουργικούς πολίτες (ΝΠΠΣ, 2011 , Τρικαλίτη, 2014).  

Στο νηπιαγωγείο μας, το 5ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ευόσμου, υλοποιήθηκαν, κατά τις 

σχολικές χρονιές 2011-2015, Πολιτιστικά Προγράμματα με τίτλους: «Εύοσμος, ο τόπος που 

ζω!», «Μικροί φωτογράφοι – Μεγάλοι καλλιτέχνες» και «Μια φορά και έναν καιρό… 

Βλέπω, ακούω πως νιώθω εγώ. Είσαι μαζί μου, στον ίδιο σταθμό;». Μέσα από αυτά τα 

Πολιτιστικά Προγράμματα, τα παιδιά γνώρισαν τον τόπο τους, τον Εύοσμο, ήρθαν σε επαφή 

με τη γειτονιά τους, τις εκκλησίες, το Δημαρχείο και το Δήμαρχο στον οποίο παρέδωσαν 

γράμμα με τους προβληματισμούς τους για την καλύτερη εικόνα του σχολείου τους και της 

γειτονιάς τους. Στον Η/Υ του σχολείου και στο πρόγραμμα Google Earth εντόπισαν τον 

Εύοσμο και το σχολείο τους και αποφάσισαν να δημιουργήσουν μία μακέτα για τον Εύοσμο. 

Τα παιδιά έμαθαν πώς ήταν ο Εύοσμος παλιότερα, από ποιες περιοχές ήρθαν οι κάτοικοι του, 

ποια επαγγέλματα υπήρχαν και πώς ήταν τα σχολεία. Έπαιξαν παραδοσιακά παιχνίδια και 

ασχολήθηκαν με παραδοσιακές συνταγές. Έφτιαξαν ένα ποίημα και ένα βιβλίο για τον 

Εύοσμο με εικονογράφηση δική τους. Δημιούργησαν με τη βοήθεια των γονέων, γωνιά 

λαϊκής παράδοσης και της έδωσαν το όνομα «Μουσειακό Αρχαιολογείο» (Εικόνα 1). 

Αναβίωσαν το έθιμο του «Κλήδονα». Ήρθαν σε επαφή με την τέχνη και την τεχνική της 

φωτογραφίας, την ιστορία και την εξέλιξή της, επισκέφθηκαν το Μουσείο Φωτογραφίας 

Θεσσαλονίκης, πραγματοποίησαν λήψεις με διάφορες τεχνικές, δημιούργησαν αφίσες με 

κοινωνικά μηνύματα (Εικόνα 2), πήραν μέρος στη 19
η
 Έκθεση Μαθητικής Φωτογραφίας 

2014 που διοργάνωσε το Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και με την τεχνική stop 

motion δημιούργησαν ταινία με τίτλο «Χρωματόκοσμος», η οποία συμμετείχε σε 

πανελλαδικό διαγωνισμό ταινίας μικρού μήκους και διακρίθηκε (Εικόνα 3). Τα παιδιά 

ανέπτυξαν θετικά συναισθήματα για τον εαυτό τους και συνειδητοποίησαν τη μοναδικότητά 

τους, κατανόησαν τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις τους και τη διαφορετική οπτική των 

πραγμάτων με τη βοήθεια της Λορέτας της Ποντικίνας, μία σειρά παραμυθιών του 
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συγγραφέα Alex Duwe, σε μετάφραση και διασκευή της κ. Εύης Ψάλτη. Τα παιδιά του 

νηπιαγωγείου μας έμαθαν να αποδέχονται το «διαφορετικό» και ανέλαβαν δράση 

δημιουργώντας τραγούδι για τη διαφορετικότητα με τίτλο: «ΝΑΙ… ανοίγω την αγκαλιά 

μου», το οποίο προβλήθηκε σε κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας (Εικόνα 4). 

 

 

             Εικόνα 1             Εικόνα 2                    Εικόνα 3                     Εικόνα 4                               

Ήταν ένα όμορφο ταξίδι, μέσα από το οποίο απολαύσαμε κάθε στιγμή και μάθαμε ότι οι 

«μικροί» πολίτες μπορούν να λειτουργήσουν υπεύθυνα και δημιουργικά, μαθαίνοντας πολλά 

στους «μεγάλους» πολίτες. 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ 

 

Κυριακή Φαρδή 

 

Τα τελευταία χρόνια σχεδιάζονται και εφαρμόζονται πολιτιστικά προγράμματα με ιστορικό 

προσανατολισμό για την προσχολική αγωγή και εκπαίδευση. Το ελληνικό αναλυτικό 

πρόγραμμα για το νηπιαγωγείο (ΦΕΚ 304/13-03-03) συνδέει την ιστορία με την μελέτη 

περιβάλλοντος και την τοπική ιστορία δημιουργώντας ευνοϊκές προϋποθέσεις για την 

σύνδεση της ιστορικής εκπαίδευσης στο νηπιαγωγείο με την έννοια της αειφορίας. 

Θεματικές προσεγγίσεις, γνωστές στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία (Cooper, 2002, 

Δημητριάδου, 2002, Pardes, 2002, Σακκής & Τσιλιμένη, 2007) που συνδέουν τις έννοιες της 

ιστορίας και της αειφορίας (Munier, 2005 και Daly, 2006) στον σχεδιασμό και την εφαρμογή 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το νηπιαγωγείο έχουν τις αναφορές τους στον χώρο της 

μικροϊστορίας (Ρεπούση, 2000) (τοπική ιστορία, στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς, 

βιομηχανική κληρονομιά, οργάνωση οικονομίας και κοινωνίας στο παρελθόν, λαϊκή 

παράδοση). Σχετικές θεματικές ενότητες είναι: η «ιστορία της πόλης μου, του χωριού μου», 

«στοιχεία από το περιβάλλον (πλατείες, κτίρια, κρήνες, κ.ά.)», «παλιά επαγγέλματα (γεωργός, 

υφάντρα, καστανάς, μυλωνάς κ.ά.)», «καλλιέργειες», «διατροφή και σκεύη διατροφής», 

«ιστορικοί χώροι (αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία)», «μνημεία, ιστορικοί χώροι, μουσειακά 

αντικείμενα μέσα από επίσημες ιστοσελίδες», «λαϊκή παράδοση». 

Ειδικά από την θεματική περιοχή της «λαϊκής παράδοσης» θα αναφέρουμε ένα παράδειγμα 

από πολιτιστικό πρόγραμμα που εφαρμόστηκε σε νηπιαγωγείο της Δυτικής Θεσσαλονίκης 

κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2013-2014. Το πολιτιστικό πρόγραμμα είχε τίτλο: 

«Όψεις του παρελθόντος μέσα από την λαϊκή παράδοση»
26
. Η γενική ιδέα του προγράμματος 

αυτού ήταν τα παιδιά να γνωρίσουν όψεις του παρελθόντος μέχρι πριν από έναν αιώνα, 

περίπου, διαμέσου της λαϊκής παράδοσης. Στο πλαίσιο της γνωριμίας των παιδιών με μέσα 

παραγωγής και μεταποίησης από το παρελθόν έγιναν αναφορές στους νερόμυλους, με 

αφορμή την παρατήρηση της βροχής και όλες τις σχετικές δραστηριότητες για το νερό που 

είναι ευρέως γνωστές στα ελληνικά νηπιαγωγεία. Έτσι τα παιδιά γνώρισαν στοιχεία της 

βιομηχανικής κληρονομιάς από το παρελθόν. Έμαθαν για τους νερόμυλους, για τα μέρη τους 

(μυλόπετρες, φτερωτή, κεντρικός μηχανισμός κ.ά.), τον τρόπο λειτουργίας τους και την 

μεταποίηση του σιταριού σε αλεύρι. Άκουσαν παροιμίες και αφηγήσεις για τους νερόμυλους 

και τους μυλωνάδες από την λαϊκή μας παράδοση. Ακολούθησε επίσκεψη στο «Εθνολογικό 

και Λαογραφικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης». Εκεί τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να 

παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους νερόμυλους και να παρατηρήσουν την 

ροή του νερού που ενεργοποιεί την φτερωτή και στη συνέχεια κινεί τις μυλόπετρες, σε ειδική 

αναπαράσταση που υπάρχει στο μουσείο. Η θεματική ενότητα των νερόμυλων είναι ένα καλό 

παράδειγμα γνωριμίας των νηπίων με εναλλακτικές και αειφόρες μορφές ενέργειας όπως η 

δύναμη του νερού. Τα νήπια έρχονται σε επαφή με τους τρόπους αξιοποίησης αυτής της 

ενέργειας, ώστε να επιτευχθεί η επεξεργασία αγαθών, όπως στο παράδειγμά μας (από το 

σιτάρι στο αλεύρι). Επίσης, μπορεί η ενότητα αυτή να εμπλουτιστεί και με άλλες 

δραστηριότητες σχετικές με την σημασία της λογικής χρήσης του νερού στις μέρες μας και με 

το πρόβλημα της έλλειψής του που είναι υπαρκτό σε πολλές χώρες του πλανήτη μας. Με τον 

                                                
26 Λεπτομέρειες για το πολιτιστικό πρόγραμμα υπάρχουν στην ιστοσελίδα του νηπιαγωγείου που εφαρμόστηκε (14

ο
 Νηπιαγωγείο 

Αμπελοκήπων): http://blogs.sch.gr/14nipamp Ανάκτηση από το διαδίκτυο 28 Αυγούστου 2015 (ηλεκτρονικός σύνδεσμος μέσα στην 
ιστοσελίδα από τις κατηγορίες: «Πολιτιστικά Προγράμματα»). 

http://blogs.sch.gr/14nipamp
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τρόπο αυτόν, τα παιδιά έχουν την δυνατότητα να κάνουν συγκρίσεις, να ανακαλύψουν 

ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στο παρόν και το παρελθόν και να κάνουν προτάσεις για 

το μέλλον, σχετικά με τους τρόπους διατήρησης της ενέργειας του νερού και τους τρόπους 

αντιμετώπισης του προβλήματος της έλλειψής του. Παρόμοιες δραστηριότητες μπορούν να 

γίνουν για τους ανεμόμυλους και την ενεργειακή αξιοποίηση του αέρα. 

Επιχειρώντας να αναστοχαστούμε σχετικά με την εισαγωγή των παιδιών νηπιαγωγείου στην 

ιστορική εκπαίδευση στο πλαίσιο της συζήτησης για την έννοια της αειφορίας μπορούμε να 

επισημάνουμε ότι: α) μία πολυπρισματική προσέγγιση του ιστορικού παρελθόντος 

αναδεικνύει πτυχές του που αφορούν την γνωριμία των μικρών παιδιών με την έννοια της 

αειφορίας, β) ο προσανατολισμός της εισαγωγής στην ιστορική εκπαίδευση προς το 

περιβάλλον και τα δικαιώματα του ανθρώπου και του παιδιού συσχετίζεται με την 

εκπαίδευση για τον σεβασμό των αναγκών των επόμενων γενεών (αειφορία), γ) διαμέσου της 

εισαγωγής των μικρών παιδιών στην ιστορική εκπαίδευση αναδύονται θέματα και ζητήματα 

που αφορούν την αειφόρο ανάπτυξη των φυσικών και πολιτισμικών πόρων (όπως πηγές 

ενέργειας, στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς κ.ά.). 
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Τζηκαλιός Γ. Ζήσης , Γεωπόνος Α.Π.Θ., MSc Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Αγροκομίας και 

Ζιζανιολογίας, tzikalios.z@gmail.com 

Τζήλου Γεωργία, Νηπιαγωγός 

mailto:katerina-mx@hotmail.com
mailto:katerina-mx@hotmail.com
mailto:aphigisi@gmail.com
mailto:agipankou@gmail.com
mailto:papadairene@yahoo.gr
mailto:siomos@sch.gr
mailto:papadoma52@gmail.com
mailto:lipas71@yahoo.gr
mailto:papoutsimenia@gmail.com
mailto:dorapappa@live.com
mailto:paraschidou_a@hotmail.com
mailto:mpavlid@eled.duth.gr
mailto:pantonia65@gmail.com
mailto:kpekast1@otenet.gr
mailto:dsaiti105@gmail.com
mailto:sofiasait@yahoo.gr
mailto:eskerleti@gmail.com
mailto:smaropulou@yahoo.gr
mailto:dj1994@otenet.gr
mailto:lampriani@gmail.com
mailto:kpekast1@otenet.gr
mailto:tzikalios.z@gmail.com


 

___________________________________________________________ 
Τόμος Β’: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικών σεναρίων 

 

376 

Τηγανούρια Παναγιώτα, Σχολική Σύμβουλος Μουσικής (ΠΕ16) Ανατολικής Μακεδονίας & 

Θράκης,  gtiganou@otenet.gr 

Τσακαλακίδη Ευδοκία, Νηπιαγωγός,evipasxalitsa@gmail.com 

Τσεπαπαδάκη Ευαγγελία, Νηπιαγωγός, evatsepap@gmail.com 

Τσιγγερλιώτη Άννα, Νηπιαγωγός, atsiggerlioti@gmail.com 

Τσιγγίδου Σουλτάνα, Νηπιαγωγός,  taniatsigid@gmail.com 

Τσιγγίδου Σουλτάνα, Νηπιαγωγός, Επιμορφώτρια Β Επιπέδου, taniatsigid@gmail.com
 
  

Τσιότσιου Μάγδα, Νηπιαγωγός, DEA Επιστήμες Αγωγής – Συστήματα μάθησης και 

αξιολόγησης, tsiotsiou@sch.gr 

Τσιούμης Κωνσταντίνος, Καθηγητής ΤΕΠΑΕ-ΑΠΘ, ktsioumi@nured.auth.gr 

Τσολακίδου Σοφία, Νηπιαγωγός, s.tsolakidou@gmail.com 

Τσόλκα Ελένη Εκπαιδευτικός, eleni_tsolka@hotmail.com 

Τσούση Ελένη – Ξένη, Νηπιαγωγός, elenipitsina@gmail.com 

Φανιουδάκη Ελένη, Φιλόλογος Αγγλικής Φιλολογίας, Μέλος Παιδαγωγικής Ομάδας Κ.Π.Ε. 

Αρχανών, fena92@sch.gr 

Φαρδή Κυριακή, Νηπιαγωγός - Διδάκτορας ΠΤΔΕ-ΑΠΘ,  kyrfardi@gmail.com 

Χατζάκης Στέργιος, Δάσκαλος-Βιολόγος, Msc στην  Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, 

Αναπληρωτής Υπεύθυνος Κ.Π.Ε. Αρχανών, hasmatosindesmos@yahoo.co.uk
 

 Χουρίδου Πολυξένη, Νηπιαγωγός, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, phouridou@gmail.com 

Χριστοφορίδου Παρισσάτιδα, Νηπιαγωγός, Μ. Ed., parittsiakala@hotmail.com 
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Η Παγκόσμια Οργάνωση Προσχολικής Αγωγής (O.M.E.P.) 

 

Η Παγκόσμια Οργάνωση Προσχολικής Αγωγής (O.M.E.P.), η οποία ιδρύθηκε το 1948,  είναι 

ο μεγαλύτερος  επιστημονικός φορέας για την Προσχολική Εκπαίδευση  στον κόσμο,  που με 

τις δραστηριότητές της επιδιώκει τη βελτίωση της αγωγής και εκπαίδευσης των παιδιών 

ηλικίας 0 - 8 ετών.  ’Eχει αντιπροσώπους σε εβδομήντα μία χώρες και συνεργάζεται με 

άλλους διεθνείς οργανισμούς που έχουν παρόμοιους στόχους (UNESCO, UNICEF, 

ECOSOC, Συμβούλιο της Ευρώπης). Το όνομά της προέρχεται από τα αρχικά της γαλλικής 

ονομασίας «Organisation Mondiale pour l' Éducation Préscolaire». 

Η Ελλάδα εκπροσωπείται επίσημα στην Ο.Μ.Ε.Ρ από το 1959, οπότε ιδρύθηκε και λειτουργεί 

με την υπ' αρ. 1274/59 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών ως αναγνωρισμένο σωματείο. H 

επίσημη επωνυμία είναι «Ελληνική Επιτροπή Προσχολικής Αγωγής». 

Στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των βασικότερων στόχων της Οργάνωσης για την προάσπιση 

των δικαιωμάτων των παιδιών, τη βελτίωση της εκπαίδευσης και αγωγής τους, την 

επιμόρφωση των παιδαγωγών προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας και την προαγωγή της 

επιστημονικής έρευνας η Ελληνική Επιτροπή της Ο.Μ.Ε.Ρ οργανώνει κάθε 2 χρόνια 

Πανελλαδικό Συνέδριο και εκδίδει το επιστημονικό περιοδικό με τίτλο «Ερευνώντας τον 

Κόσμο του Παιδιού». 

Στόχος 

Η Ο.Μ.Ε.Ρ χρησιμοποιεί κάθε δυνατό μέσο για να προάγει στον ανώτατο βαθμό τις συνθήκες 

διαβίωσης, αγωγής και εκπαίδευσης των μικρών παιδιών και να τους εξασφαλίσει υγεία, 

χαρά και ευτυχία τόσο στην οικογένεια όσο στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και στην κοινωνία. 

Οργάνωση ΟΜΕΡ Ελλάδας (www.omep.gr) 

Η ΟΜΕΡ Ελλάδας εκπροσωπείται πανελλαδικά από την Διοικούσα Επιτροπή, με διετή 

θητεία, και από τα  επιμέρους  παραρτήματα, με επταμελή διοικητικά συμβούλια, τα οποία 

λειτουργούν  στις πόλεις όπου υπάρχουν Παιδαγωγικά Τμήματα Α.Ε.Ι. 

 

 Παράρτημα ΟΜΕΡ στην Αθήνα                          Παράρτημα ΟΜΕΡ στην Αλεξανδρούπολη   

 Παράρτημα ΟΜΕΡ στο Βόλο                              Παράρτημα ΟΜΕΡ στην Θεσσαλονίκη 

 Παράρτημα ΟΜΕΡ στα Ιωάννινα                        Παράρτημα ΟΜΕΡ στην Κρήτη 

 Παράρτημα ΟΜΕΡ στην Πάτρα                           Παράρτημα ΟΜΕΡ στην Ρόδο 

Παγκόσμια Επιτροπή ΟΜΕΡ               

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΟΜΕΡ  

 

 

 

 

 

http://www.omep.gr/
http://omepathens.blogspot.gr/
http://omepalexandr.blogspot.gr/
http://omepvolou.blogspot.gr/
http://omepthess.blogspot.gr/
http://omepioan.blogspot.gr/
http://omepkritis.blogspot.gr/
http://omepatra.blogspot.gr/
http://omeprodos.blogspot.gr/
http://www.worldomep.org/
http://www.euromep.org/omep/shared/index.jsp?context=101
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