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Β1: Θεωξεηηθό θείκελν
Δηζαγσγή
Ο εηθνζηφο αηψλαο ραξαθηεξίδεηαη σο «ν αηψλαο ηνπ παηδηνχ», γεγνλφο πνπ νθείιεηαη
ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν άξρηζε λα αληηκεησπίδεηαη απφ ηνπο αξκφδηνπο επηζηήκνλεο ε
παηδηθή ειηθία. Σν παηδί παχεη λα ζεσξείηαη αηειήο ελήιηθαο, πνπ είλαη ππνρξεσκέλν λα
αληηγξάςεη πηζηά δηαζέζεηο θαη κνξθέο ζπκπεξηθνξάο ησλ ελειίθσλ. Σψξα πιένλ ε
παηδηθή ειηθία αληηκεησπίδεηαη σο κηα ηδηαίηεξε πεξίνδνο ηεο αλζξψπηλεο δσήο, κε ηηο
ηδηνκνξθίεο, ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηεο. Παξαηεξείηαη έηζη κηα
αιιαγή ζην εθπαηδεπηηθφ θιίκα θαη ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε, πνπ σο ηφηε πεξηνξηδφηαλ
θπξίσο ζηε θχιαμε θαη ζηελ πξνζπάζεηα κεηαβίβαζεο ηδηνηήησλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ
απνθιεηζηηθά ησλ ελειίθσλ, κε ζηφρν ηελ αληηγξαθή θαη ηελ αθνκνίσζή ηνπο απφ ην
παηδί. Μεηαβάιιεηαη ινηπφλ ε αγσγή ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζε κηα πξνζπάζεηα
δηακφξθσζεο ζπλζεθψλ κάζεζεο, σο αληαπφθξηζε ζηα επξήκαηα ησλ επηκέξνπο
επηζηεκψλ, φπσο ε Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία, ε Φπρνινγία ηεο Μάζεζεο, ε
Κνηλσληνινγία θαη άιιεο, ψζηε νη δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο
αλάγθεο ηεο παηδηθήο ειηθίαο. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ε αγσγή ηνπ παηδηνχ απφ κηα
δηαδηθαζία θχιαμεο θαη άθακπησλ κέηξσλ επηβνιήο, κεηαηξέπεηαη ζε κηα επηζηεκνληθά
ηεθκεξησκέλε δηαδηθαζία. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ηεο δηακφξθσζεο ραξαθηήξσλαληηγξάθσλ ηεο νκάδαο ησλ ελειίθσλ, πξνέρεη ε λνπζεζία θαη ν δηδαθηηζκφο θαη
ηαπηφρξνλα ε επηβνιή κηαο απζηεξήο πεηζαξρίαο. Γελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο φηη ε
ζηξεβιή απηή εθηίκεζε είρε σο απνηέιεζκα ηελ ππεξβνιηθά αηίζαζε ζπκπεξηθνξά ησλ
παηδηψλ, πνπ ζπρλά αληηδξνχλ έληνλα έσο επηθίλδπλα (αο ζπκεζνχκε ην παηδαγσγηθφ ―ή
κάιινλ αλακνξθσηηθφ ― θιίκα ηνπ Καξι Νηίθελο ζηνλ «Όιηβεξ Σνπίζη»). Σέηνηεο
θαηαζηάζεηο νδεγνχζαλ ζηε ιήςε έληνλσλ κέηξσλ ηηκσξίαο θαη θαηαζηνιήο, πνπ
έθεξλαλ ζηε ζπλέρεηα αθφκε εληνλφηεξεο αληηδξάζεηο, γηα λα θαηαιήμνπλ ζε έλαλ θαχιν
θχθιν: ηηκσξία- απεηζαξρία- ηηκσξία.
Σν θιίκα άξρηζε λα γίλεηαη πην αλζξψπηλν πξνο ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα κε ηηο επηξξνέο
ηνπ Pestalozzi θαη ηνπ Froebel, πνπ φιν θαη πεξηζζφηεξν απνκαθξχλνληαη απφ ηηο
αληηιήςεηο ελφο αηεινχο νξγαληζκνχ πνπ πξέπεη λα γίλεη «εθψλ άθσλ» αληίγξαθν ηνπ
ελήιηθα. Οη απφςεηο ησλ δπν πξσηνπφξσλ δηαλνεηψλ ηεο εθπαίδεπζεο εθθξάδνληαη σο
πξφηαζε: Να πξνζεγγίζνπκε όζν κπνξνύκε πεξηζζόηεξν ην παηδί, γηα λα θαηαλνήζνπκε
θαιύηεξα ηελ παηδηθή ειηθία.
Ζ πιήξεο αλαηξνπή φκσο έξρεηαη ζηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα κε ην θίλεκα “Vom
Kinde aus” (= ην παηδί σο αθεηεξία) (E. Key 1900), ηελ Πξννδεπηηθή Δθπαίδεπζε
(Dewey 1920), πνπ εθπξνζσπείηαη απφ κηα ζεηξά ζεκαληηθψλ παηδαγσγψλ φπσο ν J.
Dewey θαη ν G. Kerschensteiner, θαη ηε Μειέηε ηεο παηδηθήο ειηθίαο (Montessori 1987),
πνπ εθθξάδεηαη θπξίσο απφ ηε M. Montessori (Υαηδεζηεθαλίδνπ 2008).
Βέβαηα ηα πνηθίια επηζηεκνληθά ζπκπεξάζκαηα ηεο πεξηφδνπ εθείλεο κε ηελ πάξνδν
ηνπ ρξφλνπ αλαηξέπνληαη, θπξίσο εμαηηίαο κε απνδεθηψλ ζήκεξα κεζνδνινγηθψλ
εξγαιείσλ: ε επαγσγηθή κέζνδνο ι.ρ. ηεο επνρήο ηεο Montessori έρεη πιένλ παξακεξηζηεί
απφ ηελ ππνζεηηθή - παξαγσγηθή ηνπ K. Popper (1966). Σαπηφρξνλα ζήκεξα δηαλχνπκε
κηα πεξίνδν φπνπ νη δηάθνξεο επηζηεκνληθέο ζεσξίεο κφλν κεξηθή ηζρχ κπνξνχλ λα
έρνπλ, αθνχ δελ είλαη ζε ζέζε λα θαιχςνπλ φια ηα παηδηά κε ηελ πνηθηινκνξθία πνπ
παξαηεξείηαη εμαηηίαο ηεο δηαθνξεηηθήο αθεηεξίαο, ηεο δηαθνξεηηθήο βηνγξαθίαο θαη ησλ
πνηθίισλ θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ ζπλζεθψλ. Ενχκε ζηελ επνρή ηεο κεηαλεσηεξηθφηεηαο
(ηνπ κεηακνληέξλνπ), ηελ επνρή ησλ κηθξψλ αθεγήζεσλ θαη ηεο απνδπλάκσζεο ησλ
κεγάισλ ζεσξηψλ, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ην παηδί δελ εληάζζεηαη απνθιεηζηηθά ζε
επξχηεξεο νκνγελνπνηεκέλεο νκάδεο (π.ρ. πεληάρξνλα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο), αιιά
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ηαπηφρξνλα κε ηελ νκαδνπνίεζε, πνπ αζθαιψο είλαη απαξαίηεηε, θαζνξηζηηθφο είλαη
πιένλ ν ξφινο ηεο αηνκηθήο βηνγξαθίαο θάζε παηδηνχ (Υξπζαθίδεο 2003). Σν γεγνλφο
απηφ καο ππνρξεψλεη λα δίλνπκε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηηο
ηδηαηηεξφηεηέο ηεο θάζε παηδηνχ μερσξηζηά.
Ζ λέα απηή δηάζηαζε καο νδεγεί ζηελ αλάζεζε δηακφξθσζεο ηεο καζεζηαθήο
δηαδηθαζίαο θπξίσο ζηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, πνπ είλαη γλψζηεο ηεο
αηνκηθφηεηαο
θάζε παηδηνχ ρσξηζηά θαη κπνξεί λα εθηηκήζεη θαιχηεξα απφ
νπνηνλδήπνηε άιινλ ηε δπλακηθή ηεο νκάδαο ηνπ. Δίκαζηε ππνρξεσκέλνη λα
απνθεχγνπκε φζν ην δπλαηφλ θάζε είδνπο πηζηή εθαξκνγή πξνηάζεσλ πνπ θπθινθνξνχλ
ζε πξναπνθαζηζκέλν πιαίζην (βι. δηδαθηηθά παθέηα, ζρνιηθά εγρεηξίδηα θ.ιπ.) θαη λα
δίλνπκε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο πξσηνβνπιίεο ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Απηή ε
δηαπίζησζε έρεη ζπλέπεηεο ζε δπν θαηεπζχλζεηο: αλνίγεη νξίδνληεο γηα πνηθηιία
πξνζεγγίζεσλ, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο νκάδαο θαη ηηο πξνζεγγίζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ,
ηαπηφρξνλα φκσο επηβάιιεη κηα πεξηζζφηεξν επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε εθπαίδεπζε
ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζε κηα ζεηξά λέσλ δεμηνηήησλ, φπσο π.ρ. ε εξκελεία θαηαζηάζεσλ, ε
δηαρείξηζε ηεο νκάδαο θ.ιπ.
Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφ φηη νη λέεο αληηιήςεηο γηα ην παηδί νδήγεζαλ ηνπο
παηδαγσγνχο ζε ζπκπεξάζκαηα ζχκθσλα κε ηα νπνία ε παξέκβαζή ηνπο ζηε κάζεζε ζα
πξέπεη λα έρεη κηα παηδνθεληξηθή δηάζηαζε. Ο παηδνθεληξηζκόο ή καζεηνθεληξηζκόο
απνηειεί ην θχξην δεηνχκελν φισλ ησλ ζχγρξνλσλ κεγάισλ παηδαγσγψλ. Ο θιαζηθφο
παηδνθεληξηζκφο είρε σο αθεηεξία ηνπ ηε κειέηε ηεο παηδηθήο ειηθίαο, πνπ έδηλε ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ην δηθαίσκα λα πξναπνθαζίδνπλ γηα ηελ πνξεία δξάζεο θαη γηα ηα
αληηθείκελα δηαπξαγκάηεπζεο, κε βάζε ηα επξήκαηα ησλ επηκέξνπο επηζηεκνληθψλ
εξεπλψλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ειηθίαο. Ο ζχγρξνλνο παηδνθεληξηζκφο,
αληηζέησο, ηνλίδεη φηη πξέπεη ηαπηφρξνλα κε ηηο επηζηεκνληθέο ζεσξίεο λα δίλεηαη έκθαζε
ζηα ελδηαθέξνληα θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, ζε αηνκηθφ θαη
νκαδηθφ επίπεδν, γηα λα κπνξεί ζηε ζπλέρεηα ν εθπαηδεπηηθφο, πάληα ζε ζηελή
ζπλεξγαζία κε ηα παηδηά, λα πξνβαίλεη ζηε δηεξεχλεζε θαη αλαθάιπςε ησλ κπζηηθψλ ηνπ
θφζκνπ πνπ καο πεξηβάιιεη, γεγνλφο πνπ πξνθαιεί ηα παηδηά γηα δξάζε νδεγψληαο ηα
έηζη ζηελ παξαγσγή ηεο γλψζεο. Ο Einstein έιεγε ζρεηηθά: Σα παηδηά δελ έρνπλ
επηζηεκνληθέο αλεζπρίεο, αιιά απνξίεο γηα όια όζα ζπκβαίλνπλ γύξσ ηνπο. Καηά
ζύκπησζε νη απαληήζεηο ζηηο απνξίεο απηέο ζηεξίδνληαη ζε επηζηήκεο, απαληώληαη κε
επηζηεκνληθό ιόγν.
Σν λέν ζρνιείν είλαη έλαο ρψξνο πξνζσπηθήο ζπγθξφηεζεο, ζην πιαίζην κηαο
δεκηνπξγηθήο δξάζεο θαη νκαδηθφηεηαο. Σα παηδηά δνπλ κέζα ζε έλα θιίκα ειεχζεξεο
έθθξαζεο, αιιεινθαηαλφεζεο θαη ζπλεξγαζίαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη θάζε παηδί έρεη ηελ
επθαηξία θαη ην δηθαίσκα λα δηαηππψζεη ηελ άπνςή ηνπ. Σαπηφρξνλα ζα πξέπεη λα
αζθείηαη λα αθνχεη ηελ άπνςε ηνπ άιινπ θαη λα ηελ εθηηκά, φπσο ζα ήζειε λα
εθηηκήζνπλ θαη νη άιινη ηε δηθή ηνπ άπνςε. ην ηέινο, φια ηα κέιε ηεο νκάδαο
θαηαιήγνπλ απφ θνηλνχ ζε ζπκπεξάζκαηα θαη παίξλνπλ ηηο θαηάιιειεο απνθάζεηο, ζην
βαζκφ πνπ απηνχ ηνπ είδνπο νη δηαδηθαζίεο επηηξέπνληαη απφ ην ζηάδην αλάπηπμεο θαη ηηο
ηδηνκνξθίεο ηεο ειηθίαο ησλ παηδηψλ. Απηή ε αληίιεςε εθθξάδεη ηηο αξρέο κηαο
νπζηαζηηθήο δεκνθξαηίαο, ζε πξψην ζηάδην, πνπ ζηεξίδεηαη ζην ηξίπηπρν: απηνλνκία,
αιιειεγγύε θαη ζπλαπόθαζε. Αζθαιψο θαη δελ είλαη ηφζν απιφ λα ιεηηνπξγήζνπλ κε επηηπρία
απηνχ ηνπ είδνπο νη δηαδηθαζίεο, απνηεινχλ φκσο ηελ απαξρή γηα κηα λέα κνξθή δξάζεο ζηε
ζρνιηθή δσή, πνπ θηλείηαη ζε βάζνο ρξφλνπ θαη αθνινπζεί ην παηδί ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο
ηνπ ζην ζρνιείν.

2

ήκεξα επηρεηξνχκε ζην πιαίζην ηεο αγσγήο ησλ παηδηψλ λα θαηαλνήζνπκε ηηο
αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο θάζε παηδηνχ μερσξηζηά.
Σαπηφρξνλα πξνζπαζνχκε λα δηακνξθψζνπκε νκάδεο εξγαζίαο πνπ ζα ζηεξίδνληαη ζηελ
νκαδηθφηεηα θαη ηελ αηνκηθφηεηα, ζην πιαίζην πάληα κηαο δηαιεθηηθήο ζρέζεο πνπ ζα
απνηειεί ζχλζεζε αιιεινζπγθξνπφκελσλ ελδηαθεξφλησλ θαη πξνηηκήζεσλ. Απηή ε
αλαδήηεζε ησλ ελδηαθεξφλησλ θαη πξνβιεκαηηζκψλ ηνπ θάζε παηδηνχ θαη ε πξνζπάζεηα
ζπγθξφηεζεο νκάδσλ θνηλνχ ελδηαθέξνληνο βξίζθεη εθαξκνγή ζην πιαίζην ηεο
Βησκαηηθήο- Δπηθνηλσληαθήο κάζεζεο, πνπ απνηειεί ηε ζχγρξνλε εθδνρή ηεο κεζφδνπ
project (Υξπζαθίδεο 1992).
Β1.1 . Βαζικές παιδαγωγικές αρτές ηοσ ζύγτρονοσ Νηπιαγωγείοσ

Οη θχξηεο παηδαγσγηθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηε δσή ηνπ ζχγρξνλνπ
Νεπηαγσγείνπ είλαη νη αθφινπζεο:
1.1 Αξρή ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο
Ζ κάζεζε ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί σο απνηέιεζκα απαληήζεσλ ησλ παηδηψλ ζηνπο
πξνβιεκαηηζκνχο θαη ηα πνηθίια εξσηήκαηά ηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή ν εθπαηδεπηηθφο
δελ πξνζπαζεί λα πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο έηνηκεο ηηο απαληήζεηο, σο πιηθφ γηα
απνκλεκφλεπζε, αιιά θξνληίδεη λα δηακνξθψλεη ζπλζήθεο πξνβιεκαηηζκνχ. Πξνθαιεί
ηνπο καζεηέο λα αλαινγηζηνχλ ζε πνην βαζκφ ην θαηλφκελν πνπ παξαθνινπζνχλ
αλαηξέπεη ην γλσζηηθό ηνπο πεδίν, ζπγθξνχεηαη δειαδή κε ηηο ήδε πθηζηάκελεο δνκέο.
Φπζηθά, ν ίδηνο ιεηηνπξγεί σο ζπκπαξαζηάηεο ζηελ πξνζπάζεηά ησλ παηδηψλ λα δψζνπλ
απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηά ηνπο. Απηή ε κνξθή δξάζεο ηνπ παηδηνχ παξαπέκπεη ζηελ
πνξεία δξάζεο ηνπ επηζηήκνλα: Πξνβιεκαηηζκόο, Τπόζεζε γηα ηε ιχζε, Δπηβεβαίσζε ή
Γηάςεπζε ηεο ππφζεζεο, Λύζε. Σελ εκκνλή ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηεο
ηθαλφηεηαο δειαδή ηνπ αλζξψπνπ λα ιχλεη πξνβιήκαηα βξίζθνπκε θπξίσο ζηνπο
νπαδνχο ηεο γελεηηθήο κάζεζεο (Wagenschein 1968), νη νπνίνη δέρνληαη φηη ν ηξφπνο ηνπ
επηζηεκνληθώο ζθέπηεζζαη απνηειεί έκθπηε ηδηφηεηα ηεο αλζξψπηλεο ππφζηαζεο.
Γπζηπρψο φκσο ην φιν ζρνιηθφ αιιά θαη ην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ
ππνβαζκίδνπλ απηή ηελ ηδηφηεηα ή ηελ νδεγνχλ ζε καξαζκφ. O B. Russel έιεγε: Σν παηδί
γελληέηαη επηζηήκνλαο. Σν ζρνιείν θάλεη ό,ηη κπνξεί, γηα λα θαηαξγήζεη απηή ηνπ ηελ
ηδηόηεηα (Russel 1974).
1.2 Αξρή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο κάζεζεο
Ζ Φπρνινγία ησλ αηνκηθψλ δηαθνξψλ θαη ηδηαίηεξα νη λέεο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηελ
πνιιαπιή λνεκνζχλε (Gardner 1985) καο ππνρξεψλνπλ λα δερηνχκε φηη θάζε άηνκν
ιεηηνπξγεί κε βάζε ηηο πξνζσπηθέο ηνπ ηδηαηηεξφηεηεο, ζην πιαίζην κηαο ηαμηλφκεζεο ησλ
αλζξψπσλ ζε ηχπνπο δηαθνξεηηθψλ ηθαλνηήησλ. Οη ηδηαηηεξφηεηεο απηέο παξαπέκπνπλ ζε
δηαθνξεηηθή επρέξεηα σο πξνο ηελ πξφζβαζε ζηε γλψζε θαη επηβάιινπλ ηε δηακφξθσζε
ζπλζεθψλ δηαθνξνπνηεκέλεο κάζεζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη φινη νη καζεηέο είλαη ηθαλνί λα
πξνζεγγίζνπλ ηε γλψζε, ζε πνηθίιεο εθδνρέο θαη επίπεδα, αξθεί λα ηνπο δνζεί ε επθαηξία
λα δξάζνπλ ζε έλα πιαίζην πνπ είλαη ην πιένλ θαηάιιειν γηα ηνλ δηθφ ηνπο καζεζηαθφ
ραξαθηήξα.
1.3 Αξρή ηεο ζπληξνθηθφηεηαο θαη ηεο ζπλεξγαηηθήο δξάζεο
Πξφθεηηαη γηα κηα βαζηθή παηδαγσγηθή αξρή πνπ ζηνρεχεη απφ ηε κηα ζηελ ελίζρπζε
ηεο νκαδηθφηεηαο σο αιιεινγλσξηκία θαη αιιεινθαηαλφεζε, ζηελ πξνζθνξά επθαηξηψλ
γηα εκπεηξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ραξά ηεο θνηλήο πξνζπάζεηαο, ηεο θνηλήο δξάζεο θαη
ηνπ θνηλνχ αγψλα, ηνλίδνληαο θπξίσο ηελ εηθφλα ηνπ άιινπ σο ζπκπαξαζηάηε ζηηο
πξνζπάζεηέο καο. Σαπηφρξνλα φκσο ζηνρεχεη ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ γλσζηηθνχ πινχηνπ
πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ηαπηφρξνλε θαηάζεζε ηδεψλ θαη πξνηάζεσλ απφ ηα κέιε ηεο
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νκάδαο. Απφ ηελ ακθίδξνκε ζρέζε ησλ πνηθίισλ πξνηάζεσλ εκπινπηίδεηαη ην πεδίν ηεο
γλψζεο θαη αλαβαζκίδεηαη ε πνηφηεηά ηεο.
ην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο νκαδηθήο δξάζεο ζα πξέπεη λα εληάμνπκε θαη ηε
δηαπνιηηηζκηθή αγσγή, φπνπ ε έληαμε ησλ κειψλ απφ δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά
πεξηβάιινληα κπνξεί λα επηηχρεη, θπξίσο φηαλ ζπλδέεηαη κε ζεηηθά θνξηηζκέλα
ζπλαηζζήκαηα, πνπ πξνθχπηνπλ θπξίσο απφ ηελ αιιεινγλσξηκία, ηελ αιιεινθαηαλφεζε,
ηελ εθηίκεζε θαη ηελ απνδνρή.
1.4 Αξρή ηεο δηεπηζηεκνληθφηεηαο
Ζ δηεπηζηεκνληθφηεηα απνηειεί ηνλ κνλαδηθφ ηξφπν επεμεξγαζίαο ησλ πνηθίισλ
ζεκαηηθψλ ελνηήησλ ζην πιαίζην ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο1. Κάζε ζεκαηηθή ελφηεηα πξέπεη
λα εμεηάδεηαη πνιπδηάζηαηα θαη νιηζηηθά, γηα λα δηεξεπλψληαη φιεο νη πηπρέο ηεο
ζπγθξφηεζήο ηεο, πνπ βξίζθνπλ απάληεζε κε ηε βνήζεηα ησλ επηκέξνπο επηζηεκνληθψλ
θιάδσλ. Απηή ε ζθαηξηθή εμέηαζε θαηλνκέλσλ θαη θαηαζηάζεσλ πξνζθέξεη κηα πνηνηηθά
αλαβαζκηζκέλε εηθφλα ηνπ Πεξηβάιινληνο, επεηδή, ζχκθσλα κε ηνπο νπαδνχο ηεο
Μνξθνινγηθήο Φπρνινγίαο (Fitzek / Salber 1996) ην όινλ ζεκαίλεη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ
ηα ζηνηρεία πνπ ην ζπλζέηνπλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ησλ
θαηαζηάζεσλ θαη θαηλνκέλσλ ηνχο δίλεη κηα ηδηαίηεξε δηάζηαζε, αλψηεξε απφ απηφ πνπ
πξνζθέξνπλ νη επηκέξνπο επηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο.
1.5 Αξρή ηεο θηλεηνπνίεζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ ζπλνιηθά
Ζ βαζηθή άπνςε ηνπ Pestalozzi φηη ην ζρνιείν ζα πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ
θαιιηέξγεηα ηνπ ζψκαηνο, ηνπ λνπ θαη ηεο ςπρήο ηνπ παηδηνχ απνηειεί φζν πνηέ άιινηε
ζηηο κέξεο καο κηα ηδηαίηεξε αλάγθε, επεηδή ε ηερλνινγηθή έμαξζε ηείλεη λα θαηαξγήζεη
βαζηθέο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο. Απηή ε
κνλνκεξήο θαιιηέξγεηα θπξίσο ηνπ λνπ θαη σο έλα βαζκφ θαη ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ
θφζκνπ απνηειεί βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ παξαδνζηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.
Γηα ην ιφγν απηφ είλαη απαξαίηεην ζην Νεπηαγσγείν, αιιά θαη ζηηο ππφινηπεο ζρνιηθέο
βαζκίδεο, λα ππάξρεη κηα ηζφξξνπε θαιιηέξγεηα ησλ λνεηηθψλ, ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη
ησλ ςπρνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ. Ζ αδηαθνξία γηα θαιιηέξγεηα ησλ ςπρνθηλεηηθψλ
δεμηνηήησλ απνηειεί κηα εγθιεκαηηθή αδηαθνξία. Σα ρέξηα δνπιεύνπλ πξνο όθεινο ηνπ
πλεύκαηνο, έιεγε ν J. J. Rousseau. Σν παηδί γίλεηαη θηιόζνθνο ηελ ώξα πνπ πηζηεύεη όηη
είλαη εξγάηεο (Rousseau 1963). Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλνχληαη θαη νη νπαδνί ηνπ
ρνιείνπ Δξγαζίαο (Kerschensteiner 1982) θαη ηεο Πνιπηερληθήο Δθπαίδεπζεο (Neuner /
Babanski 1988).
1.6 Ζ αξρή ηεο ακεζφηεηαο
Οη θαηαζηάζεηο θαη ηα θαηλφκελα πνπ απνηεινχλ αληηθείκελα κάζεζεο ζα πξέπεη λα
βξίζθνληαη θνληά ζην παηδί θαη λα ζπγθξνηνχλ ηα ζηνηρεία ηεο άκεζεο εκπεηξίαο ηνπ.
Σφηε κφλν ζα είλαη ζε ζέζε λα έρεη πξνζσπηθή άπνςε θαη λα κπνξεί λα δηεηζδχζεη κε
κεγαιχηεξε επηηπρία ζε βαζχηεξεο δνκέο πνπ νδεγνχλ ζηε κάζεζε. Αζηείξεπηε πεγή
δξάζεο θαη αλαδήηεζεο ζεκαηηθψλ ελνηήησλ απνηειεί ην άκεζν πεξηβάιινλ θαη ε
θαζεκεξηλφηεηα. Σα ελδηαθέξνληα πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή είλαη
ηθαλά λα καο νδεγήζνπλ ζε καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο χςηζηεο κνξθσηηθήο αμίαο. ε
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Γηαζεκαηηθφηεηα ζεκαίλεη ηελ πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο κέζα απφ κηα αιιεινπρία επεμεξγαζίαο επηκέξνπο
ζεκαηηθψλ ελνηήησλ. Ο ηξφπνο επεμεξγαζίαο ησλ δηαθφξσλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ γίλεηαη κε ηε ζπκβνιή
ησλ επηκέξνπο επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, δειαδή δηεπηζηεκνληθά. Βι. Κ. Υξπζαθίδεο (2009): Γηαζεκαηηθή
πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο. Γίπηπρν, Αζήλα
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ηειηθή αλάιπζε ζεκαζία δελ έρεη πφζν ζεκαληηθή θαίλεηαη κηα ζεκαηηθή ελφηεηα, αιιά
πνηα είλαη ε πνηφηεηα ηεο πξνζέγγηζεο πνπ γίλεηαη. Μπνξεί ι.ρ. ε επεμεξγαζία ηνπ
ζέκαηνο «Σν πνδφζθαηξν», αλ ππάξρεη κηα ζσζηή θαη δεκηνπξγηθή δηαπξαγκάηεπζε, λα
νδεγήζεη ζε ζεκαληηθφηεξα κνξθσηηθά απνηειέζκαηα απφ κηα ιηγφηεξν θαιή
πξνζέγγηζε ι.ρ. ηνπ ζέκαηνο «Τγηεηλή δηαηξνθή», φζν θαη αλ θαίλεηαη φηη νπσζδήπνηε
ηζρχεη ην αληίζεην.
Β.2. ύγρξνλεο παηδαγωγηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ Πξνζρνιηθή Αγωγή
Απνηειεί αλακθηζβήηεην γεγνλφο φηη δνχκε ζε κηα πεξίνδν κεζνδνινγηθήο
απηνλνκίαο. Σνχην ζεκαίλεη φηη φιεο νη κεζνδνινγηθέο πξνηάζεηο, θάησ απφ νξηζκέλεο
ζπλζήθεο, έρνπλ δηθαίσκα λα εκθαληζηνχλ ζηε ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα ρσξίο λα
αιινηψλεηαη ε αμία ηεο θαη νη πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη γηα πξννδεπηηθή κεηαξξχζκηζε.
Οη ζηφρνη ηνπο νπνίνπο επηδηψθνπκε ζα καο νδεγήζνπλ ζηελ επηινγή ηεο κεζφδνπ πνπ
ζεσξείηαη πξφζθνξε γηα ηελ επίηεπμή ηνπο. Έηζη ι.ρ. ν εθπαηδεπηηθφο δελ ζα πξέπεη λα
δηζηάζεη λα εθαξκφζεη θάπνηε ηε κεησπηθή δηδαζθαιία, αλ θξίλεη φηη θάηη ηέηνην ζα
βνεζνχζε ζε κηα θαιχηεξε πξνζέγγηζε ησλ ζηφρσλ ηνπ. Αξθεί λα κελ απνηειεί ε
κέζνδνο απηή ηε κνλαδηθή ή ηελ θπξίαξρε κνξθή εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο ζηελ ηάμε.
Ζ πξνζρνιηθή αγσγή ζηηο κέξεο καο αθνινπζεί ―θαη κάιηζηα κε κεγάιε επηηπρία―
δπν πξνζεγγίζεηο: ηελ θνλζηξνπθηηβηζηηθή πξνζέγγηζε θαη ηελ πξνζέγγηζε project. ηε
δηεζλή βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη πνιιά παξαδείγκαηα ησλ δπν απηψλ θαηεπζχλζεσλ ζε
θαηαμησκέλα εθπαηδεπηηθά κνληέια (Goehlich 2003).
2.1 Ζ θνλζηξνπθηηβηζηηθή πξνζέγγηζε
ηεξίδεηαη ζηηο ζεσξίεο ηνπ J. Piaget θαη ηνπ L. Vygotsky. Καη νη δπν εξεπλεηέο
ζπκθσλνχλ θαηά βάζε ζηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο κάζεζε, παξά ηηο επηκέξνπο απνθιίζεηο
σο πξνο ηελ παξέκβαζε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επίηεπμή ηεο. Σφζν ν Piaget φζν θαη ν
Vygotsky θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε γλψζε επηηειείηαη φρη κε ηελ απιή
ζπζζψξεπζε δεδνκέλσλ αιιά κε κηα δηαδηθαζία ελζσκάησζεο λέσλ δεδνκέλσλ ζηελ
πξνυπάξρνπζα γλσζηηθή δνκή. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα λέα δεδνκέλα ζέηνπλ ππφ
ακθηζβήηεζε θαη αλαζεψξεζε, δειαδή αλαηξέπνπλ ηηο πθηζηάκελεο ζεσξίεο ηνπ παηδηνχ,
θαη νδεγνχλ παξαπέξα ζε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ πνπ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα αξρηθά
δεδνκέλα. Γλώζε γηα ηνπο θνλζηξνπθηηβηζηέο δελ ζεκαίλεη απιψο επηηπρή επίδνζε,
πεξηγξαθή, επαλαδηαηχπσζε ηεο πνξείαο δξάζεο ή θαηαλφεζε ησλ επηκέξνπο ελλνηψλ,
αιιά θπξίσο αλαγλψξηζε ησλ θαηλνκέλσλ θαη εθαξκνγή ηνπο θάησ απφ ηειείσο
δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο (transfer) (Forman / Landry 2006). Σν παηδί, παξαηεξψληαο ι.ρ.,
ζε έλα πείξακα ηε ζχλζεζε ησλ εθηά ρξσκάησλ ηνπ ειηαθνχ θσηφο θαη ηε κεηαβνιή
ηνπο ζε ιεπθφ, ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαιάβεη γηαηί, φηαλ κηα αθηίλα ειηαθνχ
θσηφο πεξλάεη απφ έλα πξίζκα, αλαιχεηαη ζε εθηά δηαθνξεηηθά ρξψκαηα.
Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηνλ Piaget θαη ηνλ Vygotsky βξίζθεηαη θπξίσο ζην ξφιν ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ. Ο Piaget δέρεηαη φηη ην παηδί απφ κφλν ηνπ απνηειεί ηνλ θνξέα ηεο
λνεηηθήο ζχγθξνπζεο αλάκεζα ζηα αηζζεζηνθηλεηηθά θαη ηα γισζζηθά ζρέδηα (Piaget
1952). Ο εθπαηδεπηηθφο ζα βνεζήζεη ζηελ επαλαζπγθξφηεζε απηψλ ησλ δπν ζρεδίσλ. Γηα
ηνλ Vygotsky, αληίζεηα, ε αθεηεξία ηεο γλψζεο βξίζθεηαη ζηα πνιηηηζκηθά εξγαιεία ηνπ
πεξηβάιινληνο ηνπ παηδηνχ. Απηά ηα εξγαιεία θαιείηαη ν εθπαηδεπηηθφο λα πξνζθέξεη
ζηα παηδηά γηα εκπινπηηζκφ ηεο ζηνραζηηθήο ζθέςεο (Vygotsky 1978). Ζ δηαθνξά
αληίιεςεο έρεη αλακθηζβήηεηα επηζηεκνινγηθέο αθεηεξίεο. Ζ γελεηηθή ηνπνζέηεζε ηνπ
Piaget δηαθνξνπνηείηαη απφ κηα θαηά βάζε καξμηζηηθή αληίιεςε ηνπ Vygotsky.
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2.2. Ζ κέζνδνο project
Ζ κέζνδνο project θαιείηαη λα ζπκβάιεη ζε κηα πξνζπάζεηα ηνπ παηδηνχ λα na λα γίλεη
ηθαλφ λα νξγαλψλεη ηε δνπιεηά ηνπ θαη ηαπηφρξνλα λα είλαη ζε ζέζε λα αλαδεηά θνηλνχο
ηφπνπο ελδηαθεξφλησλ κε φια ηα κέιε ηεο νκάδαο, ζην πιαίζην κηαο ηζφηηκεο
επηθνηλσληαθήο ζρέζεο. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ηεο νξγάλσζεο ησλ ζρεδηαζκψλ δξάζεο,
βξίζθνπκε ηηο αξρέο ηνπ Ακεξηθάληθνπ Πξαγκαηηζκνύ (J. Dewey), ελψ ν ξφινο ηεο
επηθνηλσλίαο ζηελ πξνζπάζεηα ρεηξαθέηεζεο ηνπ αηφκνπ θαη ηεο νκάδαο ζα πξέπεη λα
ρξεσζεί θαηά θχξην ιφγν ζηηο αξρέο ηεο Κξηηηθήο Θεσξίαο (J. Habermas) (Υξπζαθίδεο
2003).
ηεξίδεηαη ζηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ παηδνθεληξηζκνχ, φπνπ ηα αληηθείκελα
δηαπξαγκάηεπζεο πεγάδνπλ απφ ηα θέληξα ελδηαθέξνληνο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. Απηφ
έρεη σο απνηέιεζκα νη δξαζηεξηφηεηεο λα ζπλδένληαη άκεζα κε ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ
θφζκν ησλ καζεηψλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ζπλεπψο ε ζπκκεηνρή ζηε δξάζε λα είλαη
ζπλεηδεηή, ζηνρεπκέλε θαη ηαπηφρξνλα επράξηζηε. Ζ εκπεηξία έρεη απνδείμεη φηη ηηο
πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ ρξεηάδεηαη λα πηέδεη ν εθπαηδεπηηθφο ηνπο καζεηέο λα
εθηειέζνπλ θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο, αιιά νη ίδηνη νη καζεηέο είλαη εθείλνη πνπ
παξεκβαίλνπλ θαη ππελζπκίδνπλ, αλ θάπνηα δξαζηεξηφηεηα πνπ θαηαγξάθεηαη ζην
ζρεδηαζκφ δελ έρεη αθφκε εθηειεζηεί.
Γηα ηνπο καζεηέο ην γεγνλφο φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ζην ζρνιείν έρνπλ σο αθεηεξία
θάπνηα δηθή ηνπο πξφηαζε ή θάπνην ελδηαθέξνλ πξνζσπηθφ ή θνηλφ κε άιινπο
αλαβαζκίδεη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο θαη ζέινπλ λα ζπκκεηέρνπλ κε ελδηαθέξνλ ζηα
δξψκελα. Σαπηφρξνλα ην γεγνλφο φηη ηνπο επηηξέπεηαη λα έρνπλ ελεξγφ ζπκκεηνρή απφ
ηελ αλαδήηεζε ηνπ ζέκαηνο σο ην ζρεδηαζκφ ηεο δξάζεο, ηελ πινπνίεζε ησλ πξνηάζεσλ
θαη ηελ αμηνιφγεζή ηνπο αλαβαζκίδεη ηε κάζεζε θαη ηνπο επηηξέπεη λα ελεξγνχλ
δεκηνπξγηθά, αλαθαιχπηνληαο πηπρέο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο, πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο
θνξέο ην παξαδνζηαθφ ζρνιείν δελ βνεζά λα αλαδεηρηνχλ.
Ζ κέζνδνο project απνηειεί ζηελ επνρή καο κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή κνξθή δξάζεο,
πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε κάζεζε θαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ θαη
ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο.
Β.3. Ο ξόινο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ε ζρέζε κε καζεηέο θαη γνλείο
Χο βαζηθνχο πφινπο ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο αλαθέξνπκε ηνπο καζεηέο, ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο γνλείο. Απηφ ην ηξίγσλν ιεηηνπξγεί ζε κηαλ ακθίδξνκε ζρέζε
πνπ επεξεάδεη ηε κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία. Σν απνηέιεζκα ηεο ζρέζεο ησλ παηδηψλ κε
ηνπο γνλείο επεξεάδεη ηε ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο επηδξά έκκεζα
ζηελ νηθνγελεηαθή δσή. Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα ην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ θαη ηελ επηηπρία
ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ νη ηξεηο απηνί παξάγνληεο λα
βξίζθνληαη ζε κηα ζπληνληζκέλε πνξεία, ψζηε λα εληζρχεη ν θαζέλαο ην έξγν ηνπ άιινπ.
3.1 Ο εθπαηδεπηηθφο,
Χο ππεχζπλνο γηα ηε δηνξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο δσήο, είλαη απαξαίηεην λα δηαζέηεη
ηελ απαηηνχκελε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί κε
επηηπρία ζηηο ζεζκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, αιιά ηαπηφρξνλα θαη ζηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ.
Ο ξφινο ηνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνζπάζεηα λα βνεζήζεη ηα παηδηά λα θεξδίζνπλ ην
παηρλίδη ηεο γλψζεο θαη ηεο έληαμεο ζηελ θνηλσλία. Γηα λα επηηχρεη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ
απηή, ζα πξέπεη λα δηακνξθψζεη έλα θιίκα επαθήο θαη επηθνηλσλίαο κε ηα παηδηά κε
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δηάζεζε λα αθνχεη ηα κελχκαηα πνπ ηνπ ζηέιλνπλ θαη ηνλ δηεπθνιχλνπλ ζην ζρεδηαζκφ
ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.
Ο ζχγρξνλνο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δελ είλαη απηφο ηεο απιήο κεηαβίβαζεο
γλψζεσλ. Απηφ ην ξφιν έρνπλ αλαιάβεη πιένλ πνιινί άιινη θαη θπξίσο νη πνηθίιεο πεγέο
πιεξνθφξεζεο ―ηερλνινγηθήο θαηεχζπλζεο. Ο εθπαηδεπηηθφο δηαζέηεη έλα βαζηθφ φπιν
απέλαληη ζηελ ηερλνινγηθή επέιαζε. Δίλαη ε αλζξψπηλε δεζηαζηά θαη ε δπλαηφηεηα
άκεζεο αληαπφθξηζεο ζε νπνηαδήπνηε πξνζσπηθή αλάγθε. Παξάιιεια, νη λέεο
αληηιήςεηο γηα ην έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δηαθνξνπνηνχλ ην ξφιν ηνπ θαη απφ απιφ
κεηαβηβαζηή γλψζεσλ θαη δηακνξθσηή ηεο πξνζπάζεηαο πξφζθηεζεο ηεο γλψζεο ηνχ
πξνζδίδνπλ έλα ξφιν ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ θηλεηνπνηεί ηνπο καζεηέο γηα δξάζε θαη
ζπκπαξαζηέθεηαη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα πξνζεγγίζνπλ ηε γλψζε. Φπζηθά, ζην
πιαίζην ηεο αιιειεπίδξαζεο γίλεηαη θαη ν ίδηνο ζνθφηεξνο θαη γλψζηεο πνιιψλ πηπρψλ
ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ, πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ κειινληηθά ζηελ αληηκεηψπηζε
λέσλ θαηαζηάζεσλ.
Σαπηφρξνλα ζα πξέπεη λα δηαηεξεί έλαλ δεκηνπξγηθφ δηάινγν κε ηνπο γνλείο,
κεηαθέξνληάο ηνπο ηηο πξνζέζεηο θαη ηνπο ζρεδηαζκνχο ηνπ, αηηηνινγψληαο ηηο
πξνηηκήζεηο ηνπ ζε κηα ζεηξά απφ δξαζηεξηφηεηεο θαη ηαπηφρξνλα δεηψληαο ηε
ζπκπαξάζηαζή ηνπο, ηφζν ζηε δηακφξθσζε κηαο θαηά ην δπλαηφ αξκνληθήο ζπζηνηρίαο
επηδηψμεσλ, φζν θαη ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ κνξθψλ δξάζεο κε ηδέεο θαη πξνηάζεηο ησλ
ίδησλ ησλ γνλέσλ. Ζ ζρνιηθή δσή κε ηε ζπκπαξάζηαζε θαη ησλ γνλέσλ εκπινπηίδεηαη
θαη απνρηά λέεο δηαζηάζεηο, θπξίσο φκσο ζηέιλεη ζηα παηδηά ην κήλπκα φηη δνπλ αλάκεζα
ζε δπν θφζκνπο πνπ ζπλεξγάδνληαη ζηελά κεηαμχ ηνπο.
3.2 Ο καζεηήο
Απφ ελεξγνχκελν ζην πιαίζην ηεο παξαδνζηαθήο αγσγήο ν καζεηήο γίλεηαη
εξεπλεηήο: πξνβιεκαηίδεηαη θαη επηρεηξεί λα βξεη ηε ιχζε ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ
κφλνο ηνπ ή ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη θπζηθά κε ηε ζπκβνιή θαη ηε
ζπκπαξάζηαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ζ γλψζε δελ απνηειεί πιένλ απνηέιεζκα
πιεξνθφξεζεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ή ην βηβιίν, αιιά πξντφλ ηεο δηθήο ηνπ
πξνζπάζεηαο. Ο καζεηήο καζαίλεη λα καζαίλεη, γεγνλφο πνπ ηνλ νδεγεί ζηελ θαιιηέξγεηα
ηεο δεκηνπξγηθήο ηνπ ζθέςεο. Ηδηαίηεξα ε ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ ζε φιεο ηηο θάζεηο
πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο πξνζθέξεη ζπλαηζζήκαηα απηνεθηίκεζεο θαη δηάζεζε γηα δξάζε
θαη δεκηνπξγηθφηεηα.
Παξάιιεια ν καζεηήο απνηειεί ηνλ ελδηάκεζν αλάκεζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη ην
ζρνιείν, επηρεηξψληαο λα γεθπξψζεη ηνπο δπν θφζκνπο, πνπ πνιιέο θνξέο ελδέρεηαη λα
βξίζθνληαη θαη ζε απφθιηζε κεηαμχ ηνπο. Δθείλν φκσο πνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία είλαη ε
ζρέζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ, πνπ δηακνξθψλεη έλα θιίκα ζπληξνθηθφηεηαο θαη
ζπλεξγαζίαο, φπιν ζεκαληηθφ γηα ηελ έληαμε ζηελ θνηλσληθή δσή. Ζ έξεπλα έρεη κέρξη
ζηηγκήο δείμεη ειάρηζηα ζηνηρεία γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο ζρέζεο θαη ηεο
αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ γηα ηελ
παξαπέξα πνξεία ηεο ζρνιηθήο δσήο.
3.3 Οη γνλείο
ην πιαίζην ηνπ παξαδνζηαθνχ ζρνιείνπ νη γνλείο παξακέλνπλ απινί επηζθέπηεο θαη
σο έλα βαζκφ ρνξεγνί ησλ ζρνιηθψλ δαπαλψλ. Διάρηζηα γλσξίδνπλ γηα ηε θχζε, ηηο
επηδηψμεηο θαη ην έξγν ηνπ λένπ ζρνιείνπ. χγρξνλεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θάλνπλ
ιφγν γηα εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηε ζρνιηθή δσή ζην πιαίζην δηακφξθσζεο ησλ
αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ελίζρπζεο ησλ πνηθίισλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ,
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πνπ κπνξεί λα μεθηλνχλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε εθδξνκέο θαη επηζθέςεηο κέρξη ηελ
παξνπζίαζε κέζα ζηελ ηάμε ζηνηρείσλ γηα ηα νπνία έρνπλ θάηη λα πξνζθέξνπλ. ε
ηειηθή αλάιπζε, πξφθεηηαη γηα αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πξνζθνξάο ησλ γνλέσλ, πνπ
εκπινπηίδεη ηε ζρνιηθή δσή θαη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία
Β.4. Βαζηθέο πεξηνρέο πξνζέγγηζεο ηεο γλώζεο ζε ζρέζε κε ην παηδί
4.1 Παηδί θαη γιψζζα
4.1.1 H γισζζηθή αγσγή ζην Nεπηαγσγείν2
Σν Nεπηαγσγείν3, κηα ζρνιηθή βαζκίδα ζηελ νπνία ζεσξήζεθε φηη πξνζθέξεηαη
εθπαίδεπζε αλάινγε κε απηήλ πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη θαη ε νηθνγέλεηα,
αληηκεησπίζηεθε είηε σο έλαο ρψξνο ζηνλ νπνίν ην παηδί βξίζθεηαη θαη δεη επράξηζηα [πβ.
αγγι., γεξκ. Kindergarten (= θήπνο ηνπ παηδηνχ) θαη ειι. Nεπηαθφο Kήπνο] είηε σο έλαο
ρψξνο θξνληίδαο θαη πξνζηαζίαο, αλάινγεο κε απηήλ πνπ δίλεη ε κεηέξα ζην κηθξφ παηδί
[γαιι. école maternelle, ηνπξθ. ana okulu (= κεηξηθφ ζρνιείν)]. H ειιεληθή θνηλσλία
νλφκαζε ηε βαζκίδα απηή «Nεπηαγσγείν», δειαδή ζρνιηθή βαζκίδα φπνπ πξνζθέξεηαη
αγσγή ζηα «λήπηα» (< λε + έπνο = απηφο πνπ δελ έρεη έλαξζξν ιφγν), γεγνλφο αληίζεην
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, αθνχ φηαλ ηα λήπηα πεγαίλνπλ ζην Nεπηαγσγείν έρνπλ θαηαθηήζεη
έλα κέξνο ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ησλ γισζζηθψλ δνκψλ ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο ηέηνηα,
ψζηε λα κπνξνχλ λα είλαη απηάξθε γηα ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπο αλάγθεο.
Tν Nεπηαγσγείν, πάλησο, ζα βνεζήζεη ηα «λήπηα» λα δηεπξχλνπλ ηνλ γισζζηθφ ηνπο
νξίδνληα εκπινπηίδνληαο ην ιεμηιφγην θαη ηηο ήδε απνθηεκέλεο απφ απηά γισζζηθέο
δνκέο. Ο ξφινο ηνπ Nεπηαγσγείνπ είλαη θαη αληηζηαζκηζηηθφο, αθνχ ε δηεχξπλζε απηή
είλαη κεγαιχηεξε ζε λήπηα πνπ δνπλ ζε ππνβαζκηζκέλν απφ ηελ άπνςε ησλ γισζζηθψλ
εξεζηζκάησλ πεξηβάιινλ. H γισζζηθή αγσγή δε δηεπξχλεη κφλν ηνλ γισζζηθφ νξίδνληα
ησλ λεπίσλ, αιιά ηα θαιιηεξγεί λνεηηθά θαη ςπρνθηλεηηθά, ηα βνεζά ζηελ
θνηλσληθνπνίεζε θαη ηα πξνεηνηκάδεη γηα ηελ πξφζιεςε θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ
πνπ ηα πεξηβάιιεη.
4.1.2 Γισζζνινγία θαη δηδαζθαιία ηεο γιώζζαο4
Kάζε θπζηνινγηθφ άηνκν θαηαθηά ηε κεηξηθή ηνπ γιψζζα (ηνλ πξψην θψδηθα
επηθνηλσλίαο, K1, απηφλ πνπ πξνηθίδεη ην άηνκν κε ην γισζζηθό αίζζεκα) σο ηα πέληε ηνπ
πεξίπνπ ρξφληα. Ο K1 δε δηδάζθεηαη αιιά θαηαθηάηαη απφ ην παηδί θαη δελ πξέπεη λα
ζεσξείηαη πξνζθνξά ησλ ελειίθσλ πξνο απηφ, παξά πξνζσπηθή ηνπ επηηπρία. Έρεη ηεζεί
ην εξψηεκα αλ πξέπεη ή φρη λα δηδάζθεηαη ζπζηεκαηηθά ε κεηξηθή γιψζζα ζην ζρνιείν,
έλα εξψηεκα- αληίξξεζε πνπ βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ην παηδί, φηαλ έξρεηαη ζην
ζρνιείν (βι. πην πάλσ), έρεη επαξθείο γλψζεηο ηεο κεηξηθήο ηνπ γιψζζαο.
Πξφζθαηεο εμειίμεηο ζηνλ ρψξν ηεο γισζζνινγίαο εληζρχνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο
ζπζηεκαηηθήο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο, θαζψο:
η) ε γιψζζα αλάγεηαη ζε έλα εζσηεξηθφ/ αθεξεκέλν ζχζηεκα πνπ απνηειείηαη απφ
ζηνηρεία θαη ζπλδπαζηηθνχο θαλφλεο κε άπεηξεο δπλαηφηεηεο εθαξκνγψλ, θαη
ηη) ζε επίπεδν ρξήζεο εκθαλίδεη ηεξάζηηα πνηθηιία θαη δηαθνξνπνίεζε, είηε κνξθήο
(θνηλσληθέο, γεσγξαθηθέο δηάιεθηνη θαη ηδηψκαηα) είηε ρξήζεο (επίπεδα χθνπο, π.ρ. απιή/

2

Σν θείκελν γηα ηε γισζζηθή δηδαζθαιία ζην Νεπηαγσείν αληιεί θαη απφ εξγαζίεο ησλ Ν. Μήηζε θαη .
Υαηδεζαββίδε θαζψο θαη απφ πιηθφ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ θαη ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιψζζαο
3
βι. θαη Xαηδεζαββίδεο 1998:15-22
4
βι. θαη Μήηζεο 1996
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θαζεκεξηλή γιψζζα, θνηλή γιψζζα, ζπζηεκαηηθή/ θαιιηεξγεκέλε γιψζζα, πνηεηηθή
γιψζζα).
Δλψ ηα παηδηά επηθνηλσλνχλ ηθαλνπνηεηηθά, ν βαζκφο ζπζηεκαηηθήο θαηνρήο ηεο
γιψζζαο είλαη ρακειφο. H γισζζηθή δηδαζθαιία απνζθνπεί ζηελ επέθηαζε θαη
ζπζηεκαηνπνίεζε ησλ γισζζηθψλ γλψζεψλ ηνπο θαη ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ
κεραληζκψλ ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο, κε ηειηθφ ζηφρν λα ηνπο θαηαζηήζεη επαξθείο
νκηιεηέο/ αθξναηέο: λα γλσξίδνπλ ην ζχζηεκα ηεο γιψζζαο αιιά θαη λα ην
ρξεζηκνπνηνχλ θαηάιιεια, ψζηε λα πεηπραίλνπλ θάζε θνξά ην κέγηζην επηθνηλσληαθφ
απνηέιεζκα.
4.1.3 ρνιέο θαη ηάζεηο ηεο γισζζνδηδαθηηθήο
ηνλ 20φ αηψλα ππφ ηελ επίδξαζε ηνπ δνκηζκνύ (F. de Saussure θ.ε.) ε γιψζζα
λνείηαη σο ζχζηεκα, σο έλα «φινλ» πνπ απνηειείηαη απφ ηα ζπζηαηηθά ηνπ ζηνηρεία, ηα
νπνία ζε ζηελή αιιειεμάξηεζε επηηεινχλ νξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο. H δνκηζηηθή κέζνδνο
πξνζέγγηζεο ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο, ζηεξηγκέλε ζηελ ςπρνινγηθή ζρνιή ηνπ
ζπκπεξηθνξηζκνύ, εκθαλίζηεθε ζηηο HΠA θαηά ηνλ B' Παγθφζκην Πφιεκν θαη
ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ K2 (ηεο δεχηεξεο/ μέλεο γιψζζαο).
ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟60 ππφ ηελ επίδξαζε ηεο Κνηλσληνγισζζνινγίαο
(έκθαζε ζηε γισζζηθή πνηθηιφηεηα, κειέηεο ηνπ Bernstein θαη ηνπ Labov θ.ε.) θαη ησλ
πνξηζκάησλ ηεο Φπρνγισζζνινγίαο δηακνξθψλεηαη ε επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε ζηε
δηδαθηηθή ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο (πξνηεξαηφηεηα ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, έκθαζε ζηε
ζπληαγκαηηθή δηάζηαζε ηεο γιψζζαο, έληαμε ηνπ γισζζηθνχ θαηλνκέλνπ ζην ζρήκα
επηθνηλσλίαο θαη ηνληζκφο ηεο επηθνηλσληαθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ γισζζηθνχ θψδηθα). Οη
ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο είλαη άπεηξεο, γη‟ απηφ ην γισζζηθφ ζχζηεκα είλαη εχθακπην θαη
δελ εθαξκφδεηαη νκνηφκνξθα παληνχ θαη πάληα. Ζ γλψζε ηεο γξακκαηηθήο δελ καο
εμαζθαιίδεη απηφκαηα ηε δπλαηφηεηα επρεξνχο επηθνηλσλίαο, θαζψο, π.ρ., ζηηο θξάζεηο
«Φεύγνπκε γηα ηελ Aγγιία ζε ηξεηο κήλεο» θαη «–Φέξε κνπ έλαλ θαθέ! –Έθηαζε!» ν
ελεζηψηαο θαη ν αφξηζηνο έρνπλ ζαθψο ιεηηνπξγία κέιινληα· ε εξψηεζε «Γηαηί δελ
θιείλεηε ην παξάζπξν;», φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ δηεπζπληή ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ
είλαη εληνιή, απφ κηα ειηθησκέλε θπξία ζην ηξέλν είλαη παξάθιεζε, ελψ απφ ηνλ γηαηξφ
πξνο ηνπο ζπγγελείο ηνπ αξξψζηνπ απνξία ή ζπκβνπιή, θ.ιπ.
Σειεπηαία ππφ ηελ επίδξαζε ηεο ζπζηεκηθήο ιεηηνπξγηθήο γξακκαηηθήο (Μ.Α.Κ.
Halliday θ.ε.) ε γιψζζα αληηκεησπίδεηαη σο κηα ζεκαληηθή πεγή θαηαζθεπήο θαη
αληαιιαγήο λνεκάησλ, ηα νπνία θαηαζθεπάδνπκε θαη αληαιιάζζνπκε νη άλζξσπνη
κεηαμχ καο πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε ηνλ θφζκν, ηνλ εαπηφ καο θαη ηηο κεηαμχ καο
ζρέζεηο. ην πιαίζην απηφ ε γιψζζα ζεσξείηαη έλα ζχζηεκα ζρέζεσλ, φπνπ νη δνκέο
εθιακβάλνληαη σο νη πξαγκαηψζεηο απηψλ ησλ ζρέζεσλ. Σα λνήκαηα πνπ
θαηαζθεπάδνληαη κέζσ ηεο γιψζζαο δηακνξθψλνληαη ζην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην
κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ.
Σα θείκελα, π.ρ.:5
[1] Αζηπλνκηθνί θαηαπαηνχλ ηα δηθαηψκαηα ησλ θξαηνπκέλσλ, ζχκθσλα κε ην
Αξρεγείν ηεο Αζηπλνκίαο, ην νπνίν εμέδσζε έγγξαθν γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ
αζηπλνκηθψλ γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο έλαληη ησλ θξαηνπκέλσλ.
[2] Τπάξρνπλ θήκεο φηη ηα δηθαηψκαηα ησλ θξαηνπκέλσλ θαηαπαηνχληαη. Δθδφζεθαλ
δειηία πιεξνθνξηψλ κε ηα δηθαηψκαηά ηνπο, ηα νπνία δηαλεκήζεθαλ ζε φια ηα
αζηπλνκηθά ηκήκαηα.
5

βι. http://www.komvos.edu.gr/periodiko/periodiko2nd/articles/lykoy/1.htm
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κέζσ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ θαη δνκψλ πνπ επηιέγνπλ δηακνξθψλνπλ
δηαθνξεηηθά λνήκαηα, θαηαζθεπάδνπλ ή ζπγθαιχπηνπλ κηαλ αηηηαθή ζρέζε αλάκεζα
ζηνπο δξάζηεο θαη ζην γεγνλφο, δειψλνπλ ζηγνπξηά ή αβεβαηφηεηα γηα ην γεγνλφο
θαζαπηφ (θαηεγνξηθή ή πηζαλνινγηθή ηξνπηθφηεηα), θ.ιπ.
Οη δηαθνξεηηθέο ιεμηθνγξακκαηηθέο επηινγέο πξαγκαηψλνπλ δηαθνξεηηθά λνήκαηα, γη'
απηφ ε γιψζζα ζήκεξα αληηκεησπίδεηαη σο θνηλσληθή πξαθηηθή: δηακνξθψλεηαη απφ ηελ
θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, ελψ παξάιιεια παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζή ηεο.
εκαζηνινγηθή κνλάδα πιένλ είλαη ην θείκελν, φρη ε ιέμε ηεο παξαδνζηαθήο ή ε
πξφηαζε ηεο δνκηζηηθήο γισζζνδηδαθηηθήο. Σν θείκελν αληηκεησπίδεηαη σο απνηέιεζκα,
θπξίσο φκσο δηαδηθαζία, θαη πνηέ μεθνκκέλν απφ ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην κέζα
ζην νπνίν παξάγεηαη θαη θαηαλνείηαη.
Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο ζχγρξνλεο γισζζνδηδαθηηθήο δελ είλαη κφλν ε θαηαλφεζε
θαη εξκελεία ηνπ ίδηνπ ηνπ θεηκέλνπ, αιιά θαη ηνπ ζπγ-θεηκέλνπ ηνπ (ηνπ θαηαζηαζηαθνχ
θαη ηνπ πνιηηηζκηθνχ) θαζψο θαη ηεο ζπζηεκαηηθήο ζρέζεο κεηαμχ ηνπο. Ζ ζπζηεκηθή
ιεηηνπξγηθή πξνζέγγηζε ζηελ εθπαίδεπζε ζηνρεχεη ζηελ (θξηηηθή) γλψζε γηα ηε γιψζζα,
ή ηελ (θξηηηθή) γισζζηθή ζπλεηδεηφηεηα, ή αιιηψο ζηνλ θξηηηθφ γξακκαηηζκφ. ηφρνο
ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ είλαη φρη κφλν ε αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο λα ρεηξίδνληαη νη
καζεηέο δηάθνξα είδε θαη ηχπνπο ιφγνπ, αιιά θπξίσο ε απφθηεζε βαζηάο γλψζεο γηα ηε
γιψζζα, ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο δπλακηθήο ησλ λνεκάησλ ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ ιφγνπ
θαη ε θαηαλφεζε ησλ κεζφδσλ κε ηηο νπνίεο θαηαζθεπάδεηαη ε γλψζε ―θαη εηδηθφηεξα ε
ζρνιηθή γλψζε.
4.1.4 Ζ γισζζηθή δηδαζθαιία ζην Νεπηαγσγείν (ΓΔΠΠ θαη ΑΠ)
Σν ηζρχνλ Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ηνπ λεπηαγσγείνπ βαζίδεηαη ζην ΔΠΠ (Δληαίν
Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ), ηνπ νπνίνπ βαζηθφ ζηνηρείν απνηειεί ε εληαία
αληηκεηψπηζε θάζε καζήκαηνο απφ ην λεπηαγσγείν σο ην ιχθεην (θάζεηε ζρέζε), θαη ζην
ΓΔΠΠ (Γηαζεκαηηθφ ΔΠΠ), ηνπ νπνίνπ θχξην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε νξηδφληηα
ζχλδεζε φισλ ησλ καζεκάησλ.
Σν Πξφγξακκα ζπνπδήο ηεο Νενειιεληθήο (ΝΔ) γιψζζαο ζην λεπηαγσγείν
εληάζζεηαη ζην ζπλνιηθφ ΔΠ ηεο ΝΔ γιψζζαο θαη ζηεξίδεηαη ζηε δνκεηηθή
πξνζέγγηζε, βαζηθέο αξρέο ηεο νπνίαο είλαη φηη:
 ε γλψζε θαη ε γιψζζα νηθνδνκνχληαη εμειηθηηθά κέζα απφ επηθνηλσληαθέο
ζρέζεηο ππνζηεξηθηηθνχ ραξαθηήξα,
 αθνξά κηθξέο ειηθίεο (5-8 εηψλ, ειηθία ηνπ γξακκαηηζκνχ),
 νλνκάδεηαη «δνκεηηθή», γηαηί ζηεξίδεηαη ζηελ άπνςε ηνπ Piaget πεξί δφκεζεο
ηεο γλψζεο,
 ζθνπφο ηεο είλαη ε εηζαγσγή ησλ παηδηψλ ζηνλ γξαπηφ ιφγν,
 δίλεηαη έκθαζε ζηελ έλλνηα ηνπ γξακκαηηζκνχ (literacy),
 αμηνπνηείηαη δηδαθηηθά ε ζεσξία ησλ εηδψλ ιφγνπ (genres),
 ην ιάζνο δελ ζεσξείηαη θνιάζηκν αιιά ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ
ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο,
 δίλεηαη ε επθαηξία ζην ζρνιείν λα γίλεη «αλάδπζε ηνπ γξακκαηηζκνχ» ησλ
καζεηψλ,
 βάζε ηεο δηδαζθαιίαο απνηεινχλ θεηκεληθέο ελφηεηεο κε λφεκα,
 δελ ππάξρεη βηβιίν ηνπ καζεηή, αιιά πιηθφ πάλσ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ε
δηδαζθαιία,
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ν δηδάζθσλ είλαη ν «ζπλνκηιεηήο» ζηα πιαίζηα ηεο επηθνηλσλίαο θαη φρη ε
απζεληία,
δεκηνπξγείηαη ζηελ ηάμε έλα «εγγξάκκαην» πεξηβάιινλ,
πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ γηα ηε βειηίσζή
ηνπ, θαη
δεκηνπξγνχληαη κέζα ζηελ ηάμε πξαγκαηηθέο –εη δπλαηφλ– ζπλζήθεο
επηθνηλσλίαο.

Πξηλ ηνλ ζρνιηαζκφ ησλ βαζηθψλ πιεπξψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνηάζζνπκε κηα
αλαθνξά ζηνλ γξακκαηηζκφ, κηα αληίιεςε πνπ δηαπεξλά φιν ην ΓΔΠΠ. Ο γξακκαηηζκόο
(literacy) είλαη φξνο αξθεηά επξχο ελλνηνινγηθά θαη δχζθνια νξηνζεηνχκελνο.
Απνηεινχζε θαη παιηφηεξα ηνλ θχξην ζθνπφ ηνπ ζρνιείνπ σο αιθαβεηηζκόο (= γξαθή θαη
αλάγλσζε + κηα γξακκαηηθή κεηαγιψζζα). ήκεξα πεξηιακβάλεη φ,ηη ν αιθαβεηηζκφο
αιιά επίζεο θαη ηελ θαηαλφεζε, εξκελεία θαη θξηηηθή αληηκεηψπηζε ησλ δηάθνξσλ
ηχπσλ ιφγνπ θαζψο επίζεο θαη ηελ παξαγσγή κηαο γθάκαο εηδψλ ιφγνπ. Σειηθψο,
γξακκαηηζκφο δελ είλαη παξά ν έιεγρνο ηεο δσήο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο δηά ηνπ γξαπηνχ
ιφγνπ.
Ο γξακκαηηζκφο, έλαο θαηεμνρήλ θνηλσληθφο ζεζκφο, είλαη πνιχ πεξίπινθν
θαηλφκελν θαη ζπλδπάδεη πνιιαπιέο πνιηηηζκηθέο, θνηλσληθέο, ηζηνξηθέο θαη γλσζηηθέο
πιεπξέο, δηαθξίλεηαη δε ζε: γισζζηθφ, πνιηηηζκηθφ, εζηθφ, πιεξνθνξηαθφ, ησλ κέζσλ,
θ.ιπ.
 Ο γισζζηθφο γξακκαηηζκφο πεξηιακβάλεη:
 ηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ηνπ λνήκαηνο ησλ ιέμεσλ, θαη
 ηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ηνπ λνήκαηνο ησλ θεηκέλσλ, θαη
 ηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ησλ λνεκάησλ πνπ βξίζθνληαη δίπια θαη πέξα απφ
ηηο ιέμεηο ησλ θεηκέλσλ, θαη
 ηε γλψζε ηεο θνηλσληθήο πξαθηηθήο πνπ αληηπξνζσπεχεη θάζε θείκελν, θαη
 ηελ ηθαλφηεηα δηαηζζεηηθήο (ή θαη ζπλεηδεηήο) αλαγλψξηζεο ηνπ είδνπο ιφγνπ
ζην νπνίν αλήθεη έλα θείκελν, θαη
 ηελ ηθαλφηεηα δηαηζζεηηθήο (ή θαη ζπλεηδεηήο) έληαμεο ηνπ θεηκέλνπ ζην
θνηλσληθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν παξάγεηαη, θαη
 ηελ ηθαλφηεηα αληίδξαζεο ζηα λνήκαηα ηνπ θεηκέλνπ, θαη
 ηελ ηθαλφηεηα παξαγσγήο θεηκέλσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηε δηεθπεξαίσζε
θαζεκεξηλψλ (επαγγεικαηηθψλ θαη κε) αλαγθψλ.
Έλα βήκα πέξα απφ ηελ έλλνηα ηνπ γξακκαηηζκνχ βξίζθνληαη νη πνιπγξακκαηηζκνί
(multiliteracies), ε λεφηεξε δηεζλψο ηάζε ηεο γισζζνδηδαθηηθήο, κεηά ηε δηαπίζησζε φηη
ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο απαληάηαη πνηθηιία ησλ κνξθψλ θεηκέλνπ πνπ έρνπλ ζρέζε κε
ηηο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ πνιπκέζσλ αιιά θαη πνηθηιία κνξθψλ θεηκέλνπ
πνπ παξάγνληαη κέζα ζε κηα πνιχγισζζε θαη πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία, πνιπκνξθία
ηφζν ζε γεσγξαθηθφ φζν θαη ζε θνηλσληθφ ―κε ηελ επξχηεξε έλλνηα― επίπεδν. Παξά ηε
γισζζηθή παγθνζκηνπνίεζε κέζσ ηεο αγγινακεξηθαληθήο, νη δηάθνξεο γιψζζεο θάλνπλ
εκθαλή ηελ παξνπζία ηνπο ζηα θνηλσληθνπνιηηηζκηθά δξψκελα ζε παγθφζκην επίπεδν,
ελψ απφ ηελ άιιε νη λέεο ηερλνινγίεο σο παξαγσγνί πνιπκεζηθψλ πξντφλησλ παξάγνπλ
πνιπηξνπηθά λνήκαηα κέζα απφ γισζζηθέο κνξθέο, θφξκεο θαη ζηηι ρξεζηκνπνηψληαο
φρη κφλν γιψζζα αιιά θαη εηθφλεο, ράξηεο, δηαγξάκκαηα, πνιπκέζα θ.ιπ.
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Ζ πξνβιεκαηηθή γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηνπ γξακκαηηζκνχ δεκηνχξγεζε ην πιαίζην
αξρψλ ηεο νλνκαδφκελεο παηδαγσγηθήο ηνπ γξακκαηηζκνύ (θη έηζη επαλεξρφκαζηε ζηνλ
ζρνιηαζκφ ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο γηα ην
Νεπηαγσγείν): θείκελα θαηάιιεια πξνο δηδαζθαιία είλαη φζα έρνπλ ζρέζε κε ηε δσή θαη
ελδηαθέξνπλ ηνπο καζεηέο, απηά πνπ έρνπλ λφεκα γη‟ απηνχο, αθνχ ε γιψζζα
λνεκαηνδνηείηαη ζχκθσλα κε φζα πηζηεχεη ην παηδί.
Οη καζεηέο δελ πξέπεη λα δηδάζθνληαη ηε γιψζζα σο έλα ζηαηηθφ πξντφλ πνπ
θαηαζθεπάδεηαη πάλσ ζε δεδνκέλνπο γξακκαηηθν-ζπληαθηηθνχο θαλφλεο, αιιά σο έλα
ζεκεησηηθό ζύζηεκα, πνπ ε απνηειεζκαηηθή ηνπ ρξήζε πξνυπνζέηεη πξνζαξκνγή ζηηο
πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο. Απφ ηε ζθνπηά απηή έλα θξίζηκν δήηεκα γηα ηα παηδηά
πξνζρνιηθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο είλαη ε αλάδπζε ηνπ γξακκαηηζκνύ ηνπο, ε
εμσηεξίθεπζε δειαδή ησλ γλψζεσλ πνπ έρνπλ ηα παηδηά γηα ηε γξαθή. Σα παηδηά πνπ
δνπλ ζε εγγξάκκαην πεξηβάιινλ έρνπλ απφςεηο γηα ηε γξαθή, πνπ κε θαηάιιειν ρεηξηζκφ
ζην ζρνιείν κπνξνχκε θαη πξέπεη λα ηηο αληρλεχζνπκε, λα ηηο βνεζήζνπκε λα βγνπλ ζηελ
επηθάλεηα (αλάδπζε) θαη λα δνκήζνπκε ηηο λέεο γλψζεηο γηα ηε γξαθή πάλσ ζε απηέο,
αθνχ ην παηδί εηζάγεη ηηο δνκέο γξαπηνχ φπσο θαη ηηο δνκέο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ.
Παιηφηεξα ζηε γισζζνδηδαθηηθή ηνπ λεπηαγσγείνπ θπξηαξρνχζε ε ζεσξία ηεο
αλαγλσζηηθήο εηνηκόηεηαο. Τπνζηεξηδφηαλ φηη ππάξρεη έλα ζηάδην ζηε δσή ηνπ παηδηνχ
θαηά ην νπνίν είλαη ψξηκν απφ θπζηνινγηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη λνεηηθή άπνςε θαη άξα
έηνηκν λα δηδαρζεί θαη λα θαηαθηήζεη ηηο δεμηφηεηεο ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο. Πξηλ
απφ ηελ ειηθία απηή θάζε δηδαζθαιία αλάγλσζεο θαη γξαθήο είλαη αλαπνηειεζκαηηθή,
επεηδή ηα παηδηά δελ είλαη «έηνηκα». Έηζη θπξηαξρνχζαλ νη πξναλαγλσζηηθέο θαη
πξνγξαθηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ ειηθία ησλ 5,5 - 6,5 εηψλ.
Σελ ηειεπηαία δεθαεηία αληηθαηαζηάζεθε ε αληίιεςε απηή κε ηελ αλάδπζε ηνπ
γξακκαηηζκνύ, θαζψο έξεπλεο δείρλνπλ φηη ηα πεξηζζφηεξα παηδηά πεγαίλνπλ ζην ζρνιείν
έρνληαο απνθηήζεη πνιιέο δεμηφηεηεο αλάγλσζεο θαη γξαθήο, επεηδή κεγαιψλνπλ ζε κηα
εγγξάκκαηε θνηλσλία. Γείγκαηα «επηζηνιψλ» απφ κηθξνχο καζεηέο δείρλνπλ αξθεηέο
γλψζεηο ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηε γξαθή, π.ρ. φηη:
α) ζηφρνο είλαη ε επηθνηλσλία κέζσ ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ,
β) φ,ηη είλαη γξακκέλν αληηζηνηρεί ζε έλα πξνθνξηθφ κήλπκα· έηζη δε δηζηάδνπλ λα ην
«δηαβάζνπλ», φηαλ ηνπο ην δεηνχλ, θαη δείρλνπλ φηη γλσξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο θεηκέλνπ, π.ρ. ηνλ ραηξεηηζκφ, ην κήλπκα, ην θιείζηκν, ηελ
ππνγξαθή, θαη
γ) έρνπλ ζπλείδεζε φηη ην γξάςηκν απαηηεί νξγάλσζε, ηελ νπνία απφ θάπνπ
απέθηεζαλ, θη έηζη γξάθνπλ απφ πάλσ πξνο ηα θάησ θη απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά,
εηδηθά πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο (δπηηθήο) θνηλσλίαο (πβ. ζε αληίζεζε:
Άξαβεο).
Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά επηζεκαίλνληαη ζε φια ζρεδφλ ηα «γξαπηά» ησλ παηδηψλ
απηήο ηεο ειηθίαο θαη δείρλνπλ φηη ίζσο μέξνπλ γηα ηε γξαθή πεξηζζφηεξα απφ φ,ηη κέλεη
λα κάζνπλ· ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κέλεη λα ζπζηεκαηνπνηήζνπλ φζα ήδε πέηπραλ.
Καη γηα ηελ αλάγλσζε ηα παηδηά ―φρη φια, αζθαιψο― έρνπλ αξθεηέο γλψζεηο, φηαλ
έξρνληαη ζην ζρνιείν, αθνχ γλσξίδνπλ: ηελ κπξνζηηλή φςε ηνπ βηβιίνπ, ηε θνξά
αλάγλσζεο (αξηζηεξά > δεμηά, πάλσ > θάησ), φηη ην κήλπκα ην έρνπλ ηα γξάκκαηα θη φρη
νη εηθφλεο, μερσξίδνπλ κηα-δπν ιέμεηο θαη ζίγνπξα ην φλνκά ηνπο, μερσξίδνπλ ηα πεδά θαη
ηα θεθαιαία γξάκκαηα, ηα θφκκαηα, ηηο ηειείεο θ.ιπ.
πκπεξαζκαηηθά, φηαλ ην παηδί έξρεηαη ζην Νεπηαγσγείν δελ αγλνεί νινθιεξσηηθά
ηε κνξθή θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο γξαπηήο γιψζζαο, αιιά έρεη αξθεηή γλψζε γηα ηε
γξαθή θαη ηελ αλάγλσζε. Αλ νη λεπηαγσγνί ζέινπλ λα ρηίζνπλ επνηθνδνκεηηθά, είλαη
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ρξήζηκν λα γλσξίδνπλ ηε θχζε απηήο ηεο γλψζεο αιιά θαη θάπνηεο δηαδηθαζίεο κε ηηο
νπνίεο ηα παηδηά ηελ απνθηνχλ.
Έλα αθφκα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ΓΔΠΠ πνπ αμίδεη λα ζρνιηαζηεί είλαη ε ζεσξία ησλ
εηδώλ ιόγνπ, ε νπνία ππφθεηηαη ζην ζεσξεηηθφ ηνπ ππφβαζξν θαη παίδεη θαζνξηζηηθφ
ξφιν ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία ζην λεπηαγσγείν (αιιά θαη ζηηο επφκελεο βαζκίδεο). Σα
είδε (π.ρ. επηζηνιή, θσκσδία, αζηπλνκηθφ κπζηζηφξεκα, παξακχζη) είλαη θαηεγνξίεο, νη
νπνίεο παξάγνληαη κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θεηκέλνπ
αιιά θαη ησλ αλαγλσζηηθψλ ζπλεζεηψλ ηεο αλαγλσζηηθήο θνηλσλίαο. Γηακνξθψλνπλ έηζη
αιιά θαη πεξηνξίδνπλ ηα κελχκαηα πνπ δέρεηαη ν αλαγλψζηεο απφ ην θείκελν. Μηα
θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία, π.ρ., κπνξεί λα «αλαγλσζζεί» απφ θάπνηνπο σο θσκσδία θαη
απφ θάπνηνπο άιινπο σο δξάκα, έλα απφζπαζκα ηεο Βίβινπ απφ έλαλ ηζηνξηθφ σο
πιεξνθνξία, ελψ απφ έλαλ πηζηφ σο πξνθεηηθφο ιφγνο, αιιηψο δηαβάδεηαη θαη εθηηκάηαη
ν «Ύκλνο εηο ηελ Eιεπζεξίαλ» ηνπ Γ. νισκνχ σο εζληθφο χκλνο θαη αιιηψο σο
ινγνηέρλεκα.
Δπαλεξρφκελνη ζην ΓΔΠΠ θαη αλαθεθαιαηψλνληαο γηα ηνλ πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ
ιφγν ζην λεπηαγσγείν: ε δηάθξηζε ησλ δχν κνξθψλ ιφγνπ είλαη αλαγθαία, αθνχ είλαη θαη
παηδαγσγηθέο νη ζπλέπεηεο ηεο δηαθνξάο ηνπο. Ζ γιψζζα ζε «αλαπηπγκέλεο» θνηλσλίεο
δηαθνξνπνηείηαη ζε πξνθνξηθή θαη γξαπηή, δπν βαζηθέο κνξθέο ηεο γισζζηθήο
επηθνηλσλίαο, θαη ε ζχγρπζε ζρεηηθά κε ηε ζπλχπαξμε θαη ηελ επηθνηλσληαθή ιεηηνπξγία
ηνπο επεξεάδεη ηε ζηάζε θαηά ηε δηδαζθαιία κε ιαλζαζκέλεο δηδαθηηθέο επηινγέο.
Πξνθνξηθή θαη γξαπηή γιψζζα δηαθέξνπλ θαη ζηε θχζε θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπο, επεηδή
είλαη δηαθνξεηηθέο νη ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο αζθνχληαη. Σν γξάςηκν δελ είλαη κηα
απηφκαηε κεηαηξνπή ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζε γξαπηφ, αιιά έρεη ηε δηθή ηνπ ινγηθή θαη
ηηο δηθέο ηνπ πξνδηαγξαθέο.
Δπνκέλσο φζνλ αθνξά ηε δηδαζθαιία ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ θαηά ην ΓΔΠΠ ζην
λεπηαγσγείν:
ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο είλαη ε ζηαδηαθή εηζαγσγή ησλ λεπίσλ ζηνλ γξαπηφ ιφγν, ην
θαζέλα ζχκθσλα κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο,
δίλεηαη έκθαζε ζηελ απφθηεζε απφ ηα λήπηα δεμηνηήησλ γξακκαηηζκνχ,
νη θεηκεληθέο ελφηεηεο ζα πξέπεη λα είλαη ελφηεηεο κε λφεκα θαη λα αλήθνπλ ζε
δηάθνξα είδε ιφγνπ,
λα δίλνληαη επθαηξίεο ζην ζρνιείν λα γίλεηαη αλάδπζε ηνπ γξακκαηηζκνχ ησλ
καζεηψλ,
ην ιάζνο πνπ πηζαλφλ θάλνπλ ηα λήπηα θαηά ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ δε ζα
πξέπεη λα ζεσξείηαη θνιάζηκν,
ην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο θαη ηνπ Νεπηαγσγείνπ ζα πξέπεη λα είλαη έλα πεξηβάιινλ
πινχζην ζε γξαπηά εξεζίζκαηα,
ζα πξέπεη λα δεκηνπξγνχληαη θαηά ηε δηδαζθαιία πξαγκαηηθέο ―εη δπλαηφλ―
ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο, θαη
ηα λήπηα ζα πξέπεη λα αζρνινχληαη θαη κε πνιπηξνπηθά θείκελα, ψζηε λα
εμνηθεησζνχλ κε ηνπο λένπο ηξφπνπο παξνπζίαζεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, πβ. πνιπκέζα,
ηειεφξαζε, δηαθήκηζε θ.ιπ.
4.2 Παηδί θαη Πεξηβάιινλ
Σν πεξηβάιινλ, θπζηθφ θαη θνηλσληθφ- αλζξσπνγελέο, απνηειεί έλαλ απφ ηνπο
θχξηνπο θιάδνπο θάζε αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, θαζψο αθνξά ηνλ θπζηθφ θαη
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θνηλσληθφ ρψξν ζηνλ νπνίνλ δεη ην παηδί, απφ ηνλ νπνίνλ πξνέξρνληαη ηα εξεζίζκαηα,
αλαδχνληαη νη απνξίεο θαη δηακνξθψλνληαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπ (D‟ Addesio et al.,
2005˙ Jacobs & Crowley, 2007˙ Γαθέξκνπ θ.ά., 2006· Κηηζαξάο, 1998). Άιινηε
πεξηζζφηεξν θαη άιινηε ιηγφηεξν γίλεηαη ζαθήο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηνπ θνηλσληθνχ ή
αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο, ην νπνίν αζρνιείηαη κε ηε δηαρξνλία θαη ηε ζπγρξνλία
ηεο αλζξψπηλεο θνηλσληθήο δσήο, θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ πεξηιακβάλεη
ζέκαηα θαη γλψζεηο ζρεηηθέο κε ηε θχζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, βέβαηα, κεγάιν κέξνο ησλ ζεκάησλ πνπ πξνζεγγίδνληαη ζην
λεπηαγσγείν θαη πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ζπλδέεηαη κε δεηήκαηα
ηνπ αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο θαη κφλν ε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζή ηνπο κπνξεί
λα βνεζήζεη ζηελ επξχηεξε θαηαλφεζή ηνπο (Jacobs & Crowley, 2007˙ Worth &
Grollman, 2003). Γηα παξάδεηγκα, ε γεηηλίαζε ελφο ειαηψλα (κε ην δηθφ ηνπ νηθνζχζηεκα
ρισξίδαο θαη παλίδαο) κε κηα θαηνηθεκέλε πεξηνρή επεξεάδεη φρη κφλν ηε βηνινγηθή
πιεπξά ησλ αλζξψπσλ (θαζαξφο αέξαο, πγηεηλφ πεξηβάιινλ), αιιά θπξίσο πιεπξέο ηεο
θνηλσληθήο ηνπο δσήο: απαζρφιεζε ζε ζρεηηθά επαγγέικαηα, αλάπηπμε ηξφπσλ θαη
ηερλνινγίαο ειαηνζπγθνκηδήο θαη παξαγσγήο πξντφλησλ ειηάο, ρξήζε ησλ πξντφλησλ
απηψλ, έζηκα θαη ιανγξαθία, δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ θ.ν.θ. Πξνθαλψο, ε
θαηαζηξνθή ηνπ ειαηψλα, πέξα απφ ηηο ζπλεπαγσγέο ηεο γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ζα
επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε δσή ηεο γεηηληάδνπζαο θνηλσλίαο.
4.2.1 Σν Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ ζην Νεπηαγσγείν
Ζ ζέζε ηνπ Αλζξσπνγελνχο Πεξηβάιινληνο ζην ζρνιηθφ Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα
(Α.Π.) είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, δηφηη πξνάγεη ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ
λένπ αλζξψπνπ θαη ζπληειεί ζηε δεκηνπξγία επαίζζεησλ πξνζσπηθνηήησλ θαη
ππεχζπλσλ πνιηηψλ (Allen, 1996˙ Martorella, 1994˙ Καξαγηψξγνο, 2005). Απηφο ν
θιάδνο ζπνπδψλ ζπλδέεηαη κε ηηο Κνηλσληθέο θαη Αλζξσπηζηηθέο Δπηζηήκεο (Ηζηνξία,
Θενινγία, Πνιηηηθή Κνηλσληνινγία, Φπρνινγία, Οηθνλνκία) θαη παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο
γλψζεηο γηα ηελ ηζηνξηθή θαη πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ηεο θνηλσλίαο (Jacobs &Crowley,
2007). Μέζα απφ ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, μεθηλψληαο απφ ην λεπηαγσγείν (Spodek,
1969˙ Κνπηζνπβάλνπ, 2002), κεηαδίδνληαη ζηε λέα γεληά γλψζεηο, ζηάζεηο, κνξθέο
ζπκπεξηθνξάο, πνιηηηζκηθά πξφηππα, θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο αμίεο
(Jacobs &Crowley, 2007˙ Καξαγηψξγνο, 2005). Ζ ζέζε αξθεηψλ επηκέξνπο γλσζηηθψλ
αληηθεηκέλσλ ηνπ Αλζξσπνγελνχο Πεξηβάιινληνο, (Ηζηνξία, Θξεζθεπηηθά, γλψζε ηνπ
εγγχο πεξηβάιινληνο) ήηαλ θνκβηθή ζε φια ηα Α.Π. ηνπ ειιεληθνχ λεπηαγσγείνπ
(Κηηζαξάο, 1998).
4.2.1.1 Σν Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ ζην ΓΔΠΠ γηα ην Νεπηαγσγείν
ην ΓΔΠΠ ππάξρεη, κε ηίηιν «Παηδί θαη Πεξηβάιινλ», ν άμνλαο Αλζξσπνγελέο
Πεξηβάιινλ θαη Αιιειεπίδξαζε, φπνπ πξνζεγγίδνληαη βαζηθέο έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο ηεο
Γεσγξαθίαο, ηεο Ηζηνξίαο, ησλ Θξεζθεπηηθψλ, ηεο Κνηλσληθήο θαη Πνιηηηθήο Αγσγήο,
θαζψο θαη ζηνηρεία ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο Αγσγήο Τγείαο θαη ηεο
Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο (ΤΠΔΠΘ – Π.Η., 2002α:3).
ηνλ άμνλα απηφλ πεξηιακβάλνληαη ζηφρνη πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε ησλ
ηθαλνηήησλ θνηλσληθνπνίεζεο θαη έληαμεο ηνπ παηδηνχ ζην θνηλσληθφ πιαίζην
(νηθνγέλεηα, ζρνιείν, ζπλνηθία-ρσξηφ). Δληάζζνληαη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε γλσξηκία
ηνπ παηδηνχ κε ην ζηελφ θνηλσληθφ ηδηαίηεξα πνιχπινθν πεξηβάιινλ ηνπ θαη αθνινπζνχλ
δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε γλσξηκία κε ην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζηελ ηζηνξηθή
θαη γεσγξαθηθή ηνπ δηάζηαζε.
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Δηδηθφηεξα, νη ηθαλφηεηεο πνπ επηδηψθεηαη λα αλαπηχμνπλ ηα παηδηά είλαη:
απηνγλσζίαο θαη απηνεθηίκεζεο κέζα απφ ηελ αλάιεςε δξάζεσλ, πξσηνβνπιηψλ θαη
επζπλψλ ζην πιαίζην ηνπ παηρληδηνχ αιιά θαη ησλ νξγαλσκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ.
ειεχζεξε ζπκκεηνρή ζε δεκνθξαηηθή ζπδήηεζε),
επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο ζην πιαίζην ειεχζεξσλ θαη νξγαλσκέλσλ
δξαζηεξηνηήησλ: κε ζπλνκήιηθνπο γηα ηελ αλάπηπμε θνπιηνχξαο ζπλεξγαζίαο κέζσ ηεο
νκαδηθήο εξγαζίαο θαη ηεο απφ θνηλνχ αλαθάιπςεο (ιεηηνπξγία νκάδσλ, αλάιεςε
θαζεθφλησλ, ζπδήηεζε πξνβιεκάησλ, θαζνξηζκφο πξνζσπηθψλ νξίσλ, ζέζπηζε
θαλφλσλ)· κε ελήιηθεο εθηφο ηνπ ζρνιείνπ (ζπλεληεχμεηο, πξφζθιεζε ελειίθσλ ζην
ζρνιείν θαηά ηε δηεξεχλεζε ζεκάησλ) (Jacobs & Crowley, 2007),
ζπλεηδεηνπνίεζεο ηεο κνλαδηθφηεηάο ηνπο σο πξνζψπσλ κε μερσξηζηά
ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. θχιν, ηθαλφηεηεο, επηζπκίεο, θνπιηνχξα), αιιά θαη ηεο νκνηφηεηάο
ηνπο ζε βαζηθέο πηπρέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο (π.ρ. αλάγθεο, επηζπκίεο, ζπλαηζζήκαηα).
ην πιαίζην απηφ αξρίδνπλ λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ έλλνηα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο
(ζσκαηηθήο, πνιηηηζκηθήο, εζληθήο, ζξεζθεπηηθήο) θαη λα πξνζεγγίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο
ηζφηεηαο ησλ αλζξψπσλ σο απηφλνκσλ πξνζψπσλ θαη αμηψλ. Απνδέρνληαη ην δηθαίσκα
ζηε δηαθνξά (Α.Μ.Δ.Α., κεηαλάζηεο, παηδηά ηνπ ηξίηνπ θφζκνπ) θαη επαηζζεηνπνηνχληαη
ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπο,
γλψζεο ησλ ζξεζθεπηηθψλ παξαδφζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε ρξηζηηαληθή πίζηε,
ιαηξεία θαη ζηα αλάινγα έζηκα γηα ηελ θαιιηέξγεηα ζπλαηζζεκάησλ αγάπεο θαη
αδειθνζχλεο κεηαμχ φισλ ησλ αλζξψπσλ.
Αθνινπζνχλ ζηφρνη κε έληνλν ην γλσζηηθφ ζηνηρείν (ΤΠΔΠΘ – Π.Η., 2002β:14). Ο
γλσζηηθφο ραξαθηήξαο ησλ ζηφρσλ απηψλ δελ θαηαξγεί θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο δηάζηαζε
(π.ρ. ε θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ρξνλνινγηθνχ πιαηζίνπ ελφο γεγνλφηνο βνεζά ζηε
βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ). Δηδηθφηεξα:
γλψζε θαλφλσλ πξνζσπηθήο πγηεηλήο θαη πξνζηαζίαο κε δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ
πγηεηλή δηαηξνθή, ηελ απνθπγή ρξήζεο νπζηψλ (π.ρ. ηζηγάξν), ηελ παξνρή ππεξεζηψλ
πγείαο (π.ρ. ν γηαηξφο, ην λνζνθνκείν θ.ά.), ηελ επηζήκαλζε ηξφπσλ πξνζηαζίαο απφ
θπζηθά θαηλφκελα,
γλψζε ηνπ εγγχο πεξηβάιινληνο, γλσζηηθφο θαη θνηλσληθφο/ζπλαηζζεκαηηθφο ζηφρνο,
πνπ αλαθέξεηαη ζηε γλψζε ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ ζπηηηνχ, ηνπ ζρνιείνπ, ηεο γεηηνληάο θαη
ηεο αιιαγήο ηεο ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, ηνπ νλφκαηνο ηεο πφιεο θαη ηεο δηεχζπλζεο
θαηνηθίαο ησλ παηδηψλ,
γλψζε ηνπ επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ αλζξψπνπ κε απηφ
(δξαζηεξηφηεηεο επνρηθέο, παξαγσγή θαη θαηαλάισζε πξντφλησλ, επίδξαζε ηνπ
αλζξψπνπ πξνο ην πεξηβάιινλ). Δδψ εληάζζεηαη θαη ε νηθνινγηθή επαηζζεηνπνίεζε (π.ρ.
δηαδηθαζίεο παξαγσγήο, θαηαλάισζεο θαη απφξξηςεο πξντφλησλ θαη πιηθψλ), πνπ
απνθηά θνηλσληθή δηάζηαζε θαη νδεγεί ζε αλάινγεο δξάζεηο ησλ παηδηψλ ζην άκεζν
πεξηβάιινλ (ζπίηη, ζρνιείν, γεηηνληά, αλαθχθισζε),
θαηαλφεζε ζπκβφισλ, ζρεδηαγξακκάησλ θαη ραξηψλ (κε ηε δεκηνπξγία ηνπ ράξηε ηεο
ηάμεο, ηεο απιήο, ηεο γεηηνληάο (Jacobs & Crowley, 2007), εληνπηζκφο γεσγξαθηθψλ
ζηνηρείσλ, άζθεζε δηαδξνκψλ, ρξήζε γεσγξαθηθψλ φξσλ (Martorella, 1994),
γλψζε ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο θαη κεηαθνξάο, ηαμηλφκεζή ηνπο ζε θαηεγνξίεο,
θαηαλφεζε ηεο ρξεζηκφηεηάο ηνπο, θαλφλεο ρξήζεο ηνπο θαη θαλφλεο θπθινθνξηαθήο
αγσγήο (Παληαδήο & αθειιαξίνπ, 2005),
γλψζε ησλ εθαξκνγψλ ηεο επηζηήκεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή θπξίσο κέζα απφ ηα
επηηεχγκαηά ηεο (κεραλέο, εξγαιεία, ζπζθεπέο) γηα ηελ πηνζέηεζε θαλφλσλ αζθαιείαο
θαηά ηε ρξήζε ησλ πξντφλησλ ηεο ηερλνινγίαο,

15

απνζαθήληζε ησλ ρξνληθψλ ελλνηψλ θαη αληίιεςε ηεο ρξνληθήο αθνινπζίαο
(παξειζφλ, παξφλ, κέιινλ), ησλ ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ (επνρέο, κήλεο, εβδνκάδεο,
εκέξεο), ρξήζε ησλ ρξνληθψλ επηξξεκάησλ (ρζεο, ζήκεξα, αχξην, πξηλ, ηψξα, κεηά θ.ά.).
Κη φια απηά κε αλαπαξάζηαζε κε ζσζηή ρξνληθή αθνινπζία ησλ ζθελψλ κηαο ηζηνξίαο,
ζχγθξηζε ζθελψλ ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο, επίζθεςε ζην κνπζείν
(ηξαηαξηδάθε, 2006˙ O‟ Hara & O‟ Hara, 2001˙ Pluckrose, 1993),
ελδηαθέξνλ γηα ηζηνξηθά γεγνλφηα ηνπηθήο, εζληθήο θαη επξχηεξεο εκβέιεηαο, κε
θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ γεγνλφησλ θαη ησλ πξσηαγσληζηψλ, κέζα απφ ζρνιηαζκφ ησλ
θηλήηξσλ, δηιεκκάησλ, ζπλαηζζεκάησλ, ελεξγεηψλ ησλ ηζηνξηθψλ πξνζψπσλ θαη ησλ
ζπλεπεηψλ ησλ πξάμεψλ ηνπο.
Οη παξαπάλσ γλσζηηθνί θαη θνηλσληθνί ζηφρνη ελδείθλπηαη λα επηηπγράλνληαη κέζα
απφ δξαζηεξηφηεηεο κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο ηε γισζζηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ
παηδηψλ κε πεξηγξαθέο, ζπγθξίζεηο, εθηηκήζεηο γεγνλφησλ, δηαηχπσζε ππνζέζεσλ θαη
αλάπηπμε επηρεηξεκαηνινγίαο. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηερλνινγηθψλ κέζσλ (π.ρ.
θσηνγξαθηθέο κεραλέο, καγλεηφθσλν, ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο) βνεζά ζηελ
πξνζέγγηζε ησλ ζπδεηνχκελσλ ζεκάησλ, αιιά θαη αλαδεηθλχεη ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο σο
ηερλνινγηθψλ κέζσλ (Martorella, 1994˙ Pahl, 1996).
Ο ηξφπνο εξγαζίαο πνπ ζπληζηάηαη απφ ην ΓΔΠΠ είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε
κηθξνεξεπλψλ κε ζθνπφ ηελ απάληεζε ζηα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη απφ ηα ίδηα ηα παηδηά
(Martorella, 1994). Ζ πνξεία ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη: θαζνξηζκφ ηνπ εξσηήκαηνο,
δηαηχπσζε ππνζέζεσλ, ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ, επεμεξγαζία θαη εξκελεία ηνπο,
απάληεζε ζην αξρηθφ εξψηεκα ή θαη δηαηχπσζε λέσλ.
Ζ δπλαηφηεηα δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ Κνηλσληθψλ πνπδψλ (Κ..) αιιά θαη
δηαθιαδηθήο πξνζέγγηζεο θάζε ζρεηηθνχ ζέκαηνο δείρλεη ηε ζχλδεζή ηνπο κε ην επξχηεξν
θάζκα ηεο θνηλσληθήο δσήο, αιιά θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηηο άιιεο επηζηήκεο ζηελ νιηθή
πξνζέγγηζε θάζε δεηήκαηνο (Καξαγηψξγνο, 2005).
Σν πξφγξακκα ησλ Κ.. ζην ΓΔΠΠ πξνζθέξεη αξθεηέο δπλαηφηεηεο γηα ηελ
αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ παηδηψλ, ηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπο, ηε ζπδήηεζε
πνιηηηθψλ (Οηθνλνκίδεο, 2009˙ Seefeldt, 2005), ηζηνξηθψλ (O‟ Hara & O‟ Hara, 2001),
γεσγξαθηθψλ, ζξεζθεπηηθψλ θαη θνηλσληθψλ (Κνπηζνπβάλνπ, 2002) ζεκάησλ πνπ
νδεγνχλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ ελεξγνχ πνιίηε. Μέζα απφ ηελ πξνζέγγηζε ζρεηηθψλ
ζεκάησλ ηθαλνπνηνχληαη νη αληίζηνηρνη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ αθνξνχλ ηε
δηαηήξεζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο, ηελ αλάπηπμε ηεο δεκνθξαηηθήο ηαπηφηεηαο, ηελ
απνδνρή θαη ην ζεβαζκφ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο (ΓΔΠΠ – Π.Η., 2002β:5).
Ζ εηνηκφηεηα ησλ λεπηαγσγψλ λα εθαξκφζνπλ κε αλνηθηφ πλεχκα, λέα κεζνδνινγία
θαη επξχηεξε ζηνρνζεζία ζέκαηα Κ.. απνηειεί ηνλ ηζρπξφηεξν παξάγνληα επίηεπμεο ησλ
ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο ην δηαθχβεπκα εληνπίδεηαη ζην πψο αληηκεησπίδνληαη
ηα ζέκαηα απηά ηδενινγηθά, ζηνρνζεηηθά, κεζνδνινγηθά. Σν ζέκα ηεο 25εο Μαξηίνπ 1821,
π.ρ., πάληνηε δηδαζθφηαλ ζην λεπηαγσγείν. Σψξα πξνζεγγίδεηαη κε λέα νπηηθή (έληαμε
ζην ρξφλν, ρξήζε πεγψλ, θξηηηθή πξνζέγγηζε, ηζηνξηθή ελζπλαίζζεζε θ.ά.); Οη
λεπηαγσγνί ππνζηεξίδνπλ φηη δελ δπζθνιεχνληαη ηδηαίηεξα ζηελ επεμεξγαζία ηέηνησλ
ζεκάησλ θαη θαηαλννχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ αληίζηνηρνπ κέξνπο ηνπ ΓΔΠΠ, αιιά δεηνχλ
θαη πεξαηηέξσ ππνζηήξημε (Νηνιηνπνχινπ & νπζιφγινπ 2007˙ Νηνιηνπνχινπ 2008).
4.2.2 Σν Φπζηθό Πεξηβάιινλ ζην Νεπηαγσγείν
Ζ έληαμε ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (Φπζηθή, Υεκεία, Γεσγξαθία, Αζηξνλνκία,
Βηνινγία, Βνηαληθή, Εσνινγία θ.ά.) ζθνπφ έρεη λα βνεζεζεί ν καζεηήο λα γλσξίζεη ην
θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηνπο κεραληζκνχο ηνπ, αιιά θαη ηηο ζρέζεηο
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κεηαμχ ησλ επηκέξνπο ζπζηαηηθψλ ηνπ θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ζρεηηθήο ηερλνινγίαο
πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη εθαξκφδεη ηνπο θπζηθνχο λφκνπο (Νηθνιάνπ & Κπξηαθίδνπ, 2004).
Ζ επεμεξγαζία ζεκάησλ απφ ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο (Φ.Δ.) ζηνρεχεη ζηνλ επηζηεκνληθφ
εγξακκαηηζκφ ησλ παηδηψλ, ν νπνίνο επηηπγράλεηαη κέζα απφ δηαδηθαζίεο
πξνβιεκαηηζκνχ, δηεξεχλεζεο θαη ζπλαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ. Οη ζηφρνη πνπ
επηηπγράλνληαη κε ηηο Φ.Δ. είλαη θπξίσο γλσζηηθνί, θαζψο ε δηδαζθαιία ησλ Φ.Δ.
ζηεξίδεηαη αιιά θαη ππνζηεξίδεη ηε γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ (Νηθνιάνπ &
Κπξηαθίδνπ, 2004). Έηζη, κέζα απφ ηελ επεμεξγαζία ζεκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο
Φ.Δ. ζην λεπηαγσγείν επηρεηξείηαη ηα παηδηά λα: α) απνθηήζνπλ εκπεηξίεο ζρεηηθέο κε ην
θπζηθφ θφζκν, λα θαηαλνήζνπλ θπζηθέο έλλνηεο θαη θαηλφκελα θαη λα αληηιεθζνχλ ηε
ζεκαληηθφηεηα ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, θαη β) λα αλαπηχμνπλ ηξφπνπο
επηζηεκνληθήο ζθέςεο θαη έξεπλαο πνπ νδεγνχλ ζηελ αλαθάιπςε ηεο γλψζεο θαη ζηε
κάζεζε.
4.2.2.1 Σν Φπζηθφ Πεξηβάιινλ ζην ΓΔΠΠ γηα ην Νεπηαγσγείν
Οη Φ.Δ. εληάζζνληαη ζηνλ άμνλα Φπζηθό Πεξηβάιινλ θαη Αιιειεπίδξαζε, φπνπ
πξνζεγγίδνληαη ηα βαζηθά ηεο Γεσγξαθίαο, ηεο Βηνινγίαο, ηεο Βνηαληθήο, Εσνινγίαο
(ΤΠΔΠΘ – Π.Η., 2002α:4). Πεξηιακβάλνληαη ζηφρνη πνπ αθνξνχλ ηελ θαηάθηεζε θαη ηε
ζπζηεκαηνπνίεζε γλψζεσλ ζρεηηθψλ κε ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ, κε ηε ρισξίδα θαη
ηελ παλίδα, κε ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηφηεηεο ζηνηρείσλ ηνπ άκεζνπ θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο θαη αθνινπζνχλ ζηφρνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηεο ησλ
Φ.Δ., φπσο ν καγλεηηζκφο, ε ελέξγεηα, ε θίλεζε.
Βαζηθφ ζηφρν απνηειεί ε κχεζε ησλ παηδηψλ ζηνλ επηζηεκνληθφ ηξφπν έξεπλαο ηνπ
θπζηθνχ θφζκνπ (ΤΠΔΠΘ – Π.Η., 2002α:4) θαη εηδηθφηεξα:
 ε απφθηεζε γλψζεσλ γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ (κέιε, ιεηηνπξγίεο θαη
αλάπηπμε ηνπ ζψκαηνο, ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ, αηζζεηήξηα φξγαλα
θαη αηζζήζεηο, θχιν, θχθινο δσήο),
 ε απφθηεζε γλψζεσλ γηα δσηθνχο νξγαληζκνχο (είδε, ραξαθηεξηζηηθά, ηξνθή,
αλαπαξαγσγή, θίλδπλνη, ηξνθηθέο αιπζίδεο),
 ε δηεχξπλζε ησλ γλψζεσλ γηα ηνπο θπηηθνχο νξγαληζκνχο (είδε, κέξε θπηψλ,
δέληξσλ, δηαδηθαζίεο ζπνξάο, θχηεπζεο, αλαπαξαγσγήο, επίδξαζε ησλ
θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ),
 ε εμεξεχλεζε ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηδηνηήησλ πιηθψλ θαη αληηθεηκέλσλ ηνπ
θπζηθνχ θαη ηερληθνχ θφζκνπ κε ηα νπνία ηα παηδηά κπνξνχλ λα
πεηξακαηίδνληαη (πιηθά πνπ αλακεηγλχνληαη, δηαιχνληαη, επηπιένπλ, θπινχλ,
αιιάδνπλ κνξθή θ.ν.θ.),
 ε εηζαγσγή ζηνλ επηζηεκνληθφ ηξφπν έξεπλαο ησλ Φ.Δ. (παξαηήξεζε,
πεηξακαηηζκφο, θαηαγξαθή θαη εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ θαη ρξήζε απιψλ
εξεπλεηηθψλ νξγάλσλ),
 ε δηακφξθσζε θαηαζηάζεσλ πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
ιεηηνπξγνχλ απιέο εθεπξέζεηο γηα ηελ πξνζέγγηζε βαζηθψλ ηερλνινγηθψλ
επηηεπγκάησλ ηνπ αλζξψπνπ,
 ε πξνζέγγηζε ησλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ειεθηξηζκνχ,
 ε πξνζέγγηζε ηεο θίλεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ, ησλ παξαγφλησλ πνπ ηελ
επεξεάδνπλ (ζρήκα αληηθεηκέλνπ, δχλακε πνπ αζθείηαη ζε απηφ, είδνο
εδάθνπο, θηλεηήξηα δχλακε ηνπ λεξνχ θαη ηνπ αέξα, παξαγσγή ήρνπ),
 ε γλψζε ησλ καγλεηψλ, ησλ ηδηνηήησλ θαη θάπνησλ εθαξκνγψλ ηνπο,
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ε απφθηεζε γλψζεσλ γηα ηα κνξθνινγηθά ζηνηρεία ηνπ θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο (ζηεξηά, ζάιαζζα, πνηάκηα, βνπλφ, ρψκα, λεξφ, αέξαο),
 ε πεξηγξαθή, δηεξεχλεζε θαη απνηχπσζε ηνπ θπζηθνχ θαη, θπξίσο, ηνπ
δνκεκέλνπ ρψξνπ (ηεο ηάμεο, ηεο απιήο, ηεο γεηηνληάο), ε κεηαθίλεζε θαη ν
πξνζαλαηνιηζκφο ζε απηφλ κε βάζε ζηαζεξά ζεκεία αλαθνξάο,
 ε γλψζε ησλ κεηαβνιψλ ηνπ θαηξνχ, ησλ κεηεσξνινγηθψλ θαηλνκέλσλ θαη
ησλ επηδξάζεσλ πνπ πξνθαινχλ ζηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ,
 ε αλαθνξά ζηε Γε σο νπξάλην ζψκα, ζηε ζέζε ηεο θαη ηηο θηλήζεηο ηεο ζην
πιαλεηηθφ καο ζχζηεκα (δηαδνρή εκέξαο- λχρηαο αιιά θαη ησλ επνρψλ).
Ζ ζπδήηεζε γηα φια απηά εθθηλεί απφ ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν θαη εθηείλεηαη ζην εγγχο
θαη ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ, αθνινπζψληαο κία εμειηθηηθή θαηάηαμε (θνληηλά >
καθξηλά, εγγχηεξα > επξχηεξα). Πξφθεηηαη γηα ζηφρνπο γλσζηηθνχο, ζε κεξηθέο
πεξηπηψζεηο ηδηαίηεξα εμεηδηθεπκέλνπο (π.ρ. ελέξγεηα, καγλεηηζκφο, θίλεζε) πνπ νδεγνχλ
ζηελ θαηάθηεζε γλψζεσλ γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, φζν θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ
επηζηεκνληθνχ εξεπλεηηθνχ ηξφπνπ αλαθάιπςήο ηνπο.
Ζ πξνζέγγηζε ησλ ζεκάησλ απηψλ έρεη θαη δηεπηζηεκνληθή- δηαθιαδηθή δηάζηαζε,
αθνχ θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπο κπνξεί λα αλαδεηρζνχλ πηπρέο πνπ εληάζζνληαη ζην
αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ. ην ζέκα «Θάιαζζα», π.ρ., πνπ αλήθεη θπξίσο ζην θπζηθφ
θφζκν (κνξθή, βάζνο, ςάξηα, θπηά), ζπλήζσο αλαθέξνληαη θαη άιιεο πηπρέο ηνπ
ΓΔΠΠ, φπσο: κέζα κεηαθνξάο, επαγγέικαηα, έζηκα, παηρλίδηα- ειεχζεξνο ρξφλνο,
ξχπαλζε, επαηζζεηνπνίεζε πξνζηαζίαο (αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ), ηξαγνχδηα (κνπζηθή
έθθξαζε), πίλαθεο δσγξαθηθήο (εηθαζηηθά), ηζηνξίεο- θείκελα (γιψζζα) θ.ν.θ. ζρεηηθά κε
ηε ζάιαζζα.
4.2.2.3 Μεζνδνινγηθέο πξνηάζεηο γηα ηελ επεμεξγαζία ζεκάησλ πεξηβάιινληνο
Οξηζκέλεο θαιέο πξαθηηθέο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη είλαη:
 ε δηακφξθσζε θιίκαηνο απνδνρήο θαη αζθάιεηαο, γηα λα κπνξεί θάζε παηδί λα
εθθξάδεη ηηο απφςεηο ηνπ, λα παξνπζηάδεη ηηο εκπεηξίεο ηνπ, λα αλαπηχζζεη ηα
επηρεηξήκαηά ηνπ ρσξίο ην θφβν ηεο απφξξηςεο ή ηνπ ριεπαζκνχ (Jacobs
&Crowley, 2007),
 ε δηακφξθσζε πεξηβάιινληνο πινχζηνπ ζε εξεζίζκαηα πνπ ηξνθνδνηνχλ ηε
ζθέςε θαη ηε δξάζε γηα έκπλεπζε, αλαθάιπςε λέσλ εκπεηξηψλ θαη δηαηχπσζε
λέσλ εξσηεκάησλ (εηθφλεο, θσηνγξαθίεο, αθίζεο, βηβιία, γξαθήκαηα, πίλαθεο,
ράξηεο, νπηηθναθνπζηηθά αξρεία, θνχθιεο, απζεληηθά πιηθά, πιηθά απφ ην
θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη αληηθείκελα ηνπ ηερληθνχ πνιηηηζκνχ, ζηνρεπκέλεο
επηζθέςεηο εθηφο ζρνιείνπ κε εξεπλεηηθφ- εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα,
πξφζθιεζε ελήιηθσλ πιεξνθνξεηψλ ζην λεπηαγσγείν (Mindes, 2005˙ Jacobs
& Crowley, 2007),
 ε παξνρή αξθεηνχ ρξφλνπ ζηα παηδηά γηα λα πεξηγξάςνπλ, δηεγεζνχλ,
εξκελεχζνπλ, ππνζηεξίμνπλ εκπεηξίεο, γλψζεηο, πιεξνθνξίεο θαη απφςεηο
ζρεηηθέο κε ην ζπδεηνχκελν ζέκα,
 ε εθθίλεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απφ πξνεγνχκελεο γλψζεηο θαη αλάγθεο ησλ
παηδηψλ, γηα λα πξνθχπηνπλ εξσηήκαηα απφ ηα ελδηαθέξνληά ηνπο θαη απφ
ζρεηηθά εξεζίζκαηα πνπ πξνζθέξεη ν λεπηαγσγφο, ψζηε λα ελεξγνπνηνχληαη ε
δεκηνπξγηθφηεηα, ε αληαιιαγή ηδεψλ θαη ε θαηάθηεζε λέσλ γλψζεσλ
(ΤΠΔΠΘ – Π.Η., 2002α:3).
 ε αμηνπνίεζε ζεκάησλ ηεο επηθαηξφηεηαο θαη ηνπ εγγχο πεξηβάιινληνο,
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ν ζπλδπαζκφο ησλ ζηφρσλ ησλ Κνηλσληθψλ πνπδψλ κε ηηο Φπζηθέο
Δπηζηήκεο κε θαηάιιεια επηιεγκέλα (δηαζεκαηηθά) ζέκαηα (Seefeldt, 2001˙
θπξφεξα, 2002˙ Worth & Grollman, 2003· Μαηζαγγνχξαο, 2003˙ Walmsley
& Wing, 2004· Κηηζαξάο, 2004˙ Βηηζηιάθε, 2005˙ Υξπζαθίδεο, 2005, 2008,
2009˙ Νηνιηνπνχινπ & νπζιφγινπ, 2007·
ε πηνζέηεζε ζαθψλ ζηφρσλ θαη επηδηψμεσλ αλάινγσλ κε ηηο ηθαλφηεηεο θαη
ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ,
ε έκθαζε ζηελ θάιπςε κηθξψλ θαη φρη εθηεηακέλσλ ζεκάησλ, θαζψο ηα
παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο δελ κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ επξχηεξεο ρξνληθέο
πεξηφδνπο ή πνιππνίθηιεο ζπλδέζεηο θνηλσληθψλ, ηζηνξηθψλ, πνιηηηζκηθψλ
θαηλνκέλσλ θαη γεγνλφησλ. Δπηιέγνπκε, π.ρ., σο ζέκα ην «ππξνζβεζηηθφ
φρεκα» ή ηνλ «ππξνζβέζηε» θαη φρη ην «ππξνζβεζηηθφ ζψκα», ην «ζρνιείν
καο» θαη φρη ηελ «εθπαίδεπζε», ηηο «εθινγέο» ή ην «Πνιπηερλείν» θαη φρη ηα
«πνιηηηθά ζπζηήκαηα», ηε «ξχπαλζε ηεο παξαιίαο καο» θαη φρη ηε «ξχπαλζε
ησλ σθεαλψλ». Καηά ηελ επεμεξγαζία ησλ κηθξψλ ζεκάησλ γίλνληαη
(επαγσγηθά) αλαγσγέο θαη ζε επξχηεξα ζέκαηα,
ε ζχλδεζε ησλ λέσλ κε ηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο, πνπ βνεζάεη ζηελ
αλάπηπμε νινθιεξσκέλεο γλψζεο ηνπ θνηλσληθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο, φπσο
π.ρ. ε ζχλδεζε ησλ εζληθψλ ενξηψλ κε ην δηθαίσκα φισλ ησλ αλζξψπσλ ζηελ
ειεπζεξία,
ε έκθαζε ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηδεψλ, γεγνλφησλ, αλζξψπσλ θαη ηφπσλ, ψζηε
λα πξνθχπηεη ε κεηαμχ ηνπο ζχλδεζε θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηε ζεκεξηλή
θνηλσλία, π.ρ. ε αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ θαη πεξηβάιινληνο,
ε δεκηνπξγία θαηαζηάζεσλ πξνβιεκαηηζκνχ κε ζηφρν ηε δηέγεξζε ηεο
εξεπλεηηθήο δηάζεζεο θαη φρη ε παξνρή ηεο σο έηνηκεο (πβ. δνθηκή θαη πιάλε).
Πξνυπφζεζε ε δεκηνπξγία ζεηηθνχ παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο, ζην πιαίζην ηνπ
νπνίνπ φινη εθθξάδνληαη, εξεπλνχλ θαη αλαθνηλψλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπο.,
πβ. επίζεο Νηθνιάνπ & Κπξηαθίδνπ, 2004˙ Σζειθέο & Μνπζηάθα, 2004˙
Ραβάλεο, 2003˙ Γαθέξκνπ θ.ά., 2006˙ Jacobs & Crowley, 2007˙ Colker, 2002,
ε παξνρή επθαηξηψλ γηα νκαδηθή θαη ζπιινγηθή δξάζνπλ, αλάπηπμε ηδεψλ θαη
εκπινθή ζε θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο π.ρ. δηακφξθσζε νκάδσλ πνπ
απηννξγαλψλνληαη ή νξγαλψλνληαη απφ ηε λεπηαγσγφ γηα ηε δηεξεχλεζε
θάπνηνπ ζέκαηνο.

4.3 Παηδί θαη Μαζεκαηηθά
Ζ πξνζρνιηθή ειηθία ζεσξείηαη θαηάιιεινο ρξφλνο γηα ηελ αλάπηπμε καζεκαηηθψλ
ελλνηψλ απφ ηα παηδηά. Ζ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αλαδεηά ιχζεηο, λα εληνπίδεη ζρέζεηο,
λα επεμεξγάδεηαη ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ θαη λα αλαζηνράδεηαη πάλσ ζηε
δξάζε θαη ζηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ ην βνεζά λα δηαρεηξίδεηαη δηάθνξεο θαηαζηάζεηο κε
ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Ζ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ παηδηψλ λα δξνπλ θαη λα
ζθέθηνληαη κε καζεκαηηθφ ηξφπν, αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο, είλαη έλα απαηηεηηθφ έξγν
ηφζν γηα ηνπο ζρεδηαζηέο ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ φζν θαη γηα ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ πινπνίεζή ηνπ ζηελ ηάμε ηνπ λεπηαγσγείνπ
(Εαράξνο, 2007:14· Σδεθάθε, 2007).
4.3.1 Σα καζεκαηηθά ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία
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Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη εμέιημε ζηελ έξεπλα αλάπηπμεο καζεκαηηθψλ
ηδεψλ ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Σα νθέιε πνπ εηζπξάηηνπλ ηα παηδηά φηαλ
εκπιέθνληαη ζε καζεκαηηθέο εκπεηξίεο θαη ε επξχηεξε αλάπηπμε ηεο καζεκαηηθήο ηνπο
ζθέςεο έρεη άκεζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ δηδαζθαιίαο ησλ
καζεκαηηθψλ. Ο εθπαηδεπηηθφο πξνζρνιηθήο αγσγήο θαιείηαη λα νξγαλψζεη ζην ρψξν
ηνπ λεπηαγσγείνπ δξαζηεξηφηεηεο καζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ, κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ηα
παηδηά λα αλαπηχμνπλ καζεκαηηθή ζθέςε (Σδεθάθε, 2007α· 2007β). Ζ αλάπηπμε
καζεκαηηθήο ζθέςεο είλαη ζεκαληηθή γηα ηα παηδηά, αθνχ ζην κέιινλ ζα ηνπο είλαη
απαξαίηεηε γηα λα παξαθνινπζνχλ, θαηαλννχλ θαη αιιάδνπλ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο
ηνπο, ηνλ θφζκν πνπ ηα πεξηβάιιεη θη ν νπνίνο θαηαθιχδεηαη απφ καζεκαηηθέο
δηαδηθαζίεο. Ζ εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε καζεκαηηθνχο ηξφπνπο ζθέςεο είλαη
ζεκαληηθφ λα μεθηλά απφ κηθξέο ειηθίεο, γηα λα είλαη νιφπιεπξε ε αλάπηπμή ηνπο. Οη
καζεκαηηθέο έλλνηεο αθνινπζνχλ πξννδεπηηθή πνξεία δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο.
Δκπινπηίδνληαη, δηεπξχλνληαη θαη ζηαζεξνπνηνχληαη κέζα απφ ηελ ελαζρφιεζε ηνπ
αηφκνπ κε καζεκαηηθέο δηαδηθαζίεο (Ginsburg, 2002· Σδεθάθε 2007α).
Ζ ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζε άηππεο καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζπλδέεηαη άκεζα
κε ηελ αλάπηπμε καζεκαηηθήο ζθέςεο θαη δξάζεο (Ginsburg, 2002). Σα πεξηζζφηεξα
πξνγξάκκαηα πξνζρνιηθήο αγσγήο πξνηείλνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ δίλνπλ ηελ επθαηξία
ζηα παηδηά λα αλαπηχμνπλ καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο, ελψ παξάιιεια
ιακβάλνπλ ππφςε ηελ ειηθία θαη ηηο αλάγθεο ηνπο. Γηα λα αλαπηχμνπλ ηα παηδηά
καζεκαηηθή ζθέςε, είλαη ζεκαληηθφ λα αληηιεθζνχλ ηηο πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ
κειεηνχλ ζε έλα αλψηεξν επίπεδν, λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηα πξαγκαηηθά αληηθείκελα ζε
λνεξά θαη λα πεξάζνπλ απφ ηηο θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο ζε
γεληθεχζεηο θαη αθαηξέζεηο πνπ απαηηεί ε καζεκαηηθή ζθέςε. Ζ κάζεζε καζεκαηηθψλ
ελλνηψλ νηθνδνκείηαη απφ ηα παηδηά κέζα ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο ηνπ
λεπηαγσγείνπ, κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε έλα ζχλνιν θαηαζηάζεσλ θαη
πξνβιεκαηηζκψλ θαη φρη κε κεκνλσκέλεο θαη αζχλδεηεο δξαζηεξηφηεηεο (Vergnaud,
1996· Σδεθάθε, 2003).
4.3.2 ύγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο θαη καζεκαηηθά
Οη ζεσξίεο κάζεζεο πνπ θαίλεηαη λα ππνζηεξίδνπλ ηε ζχγρξνλε αληίιεςε γηα ηελ
αλάπηπμε καζεκαηηθψλ ελλνηψλ απφ ηα παηδηά είλαη νη πξνζεγγίζεηο ηνπ επνηθνδνκηζκνχ
θαη ησλ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθψλ κνληέισλ. χκθσλα κε απηέο ηηο δχν πξνζεγγίζεηο, ε
καζεκαηηθή γλψζε νηθνδνκείηαη απφ ηα παηδηά θαη απνθηά λφεκα κέζα απφ ηε δξάζε.
Με αθνξκή ηελ αλάγθε επίιπζεο ελφο πξνβιήκαηνο, ηελ θαηαλφεζε κηαο θαηάζηαζεο
θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζε κία θνηλφηεηα κάζεζεο, ηα παηδηά αλαθαηαζθεπάδνπλ
ηηο γλψζεηο ηνπο κε βάζε εζσηεξηθά θίλεηξα. Σέηνηνπ ηχπνπ κάζεζε βνεζά ηα παηδηά λα
δηαρεηξηζηνχλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν νηθείεο θαηαζηάζεηο. Οξηζκέλεο καζεκαηηθέο
γλψζεηο αλαπηχζζνληαη εμειηθηηθά, ελψ θάπνηεο άιιεο φρη. Αξρηθά ε γλψζε
αλαπηχζζεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν πιαίζην θαη ζηαδηαθά γεληθεχεηαη θαη κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί θαη ζε άιιεο θαηαζηάζεηο. Ζ κεηαγλσζηηθή απηή δηαδηθαζία είλαη
ζεκαληηθή, γηα λα θαηαιήμνπλ ηα παηδηά ζε κηα γεληθεπκέλε γλψζε (Pound, 2003·
ΤΠΔΠΘ/Π.Η., 2006:155-156).
Οη εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ ζηελ ηάμε, ην πεξηερφκελν, ην είδνο ησλ θαηαζηάζεσλ κε ηηο
νπνίεο ζα έξζνπλ ζε επαθή θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην καζεκαηηθφ λφεκα ζα ην
δηαρεηξηζηνχλ εθπαηδεπηηθφο θαη παηδηά, είλαη δηαθνξεηηθά απφ ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπο
ζην θαζεκεξηλφ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ πιαίζην. Σα παηδηά κπνξεί λα γλσξίδνπλ ηνπο
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αξηζκνχο, πξηλ ηελ είζνδφ ηνπο ζην λεπηαγσγείν, ε ζπζηεκαηηθή ηνπο πξνζέγγηζε φκσο
βνεζά ζηελ αλάπηπμε λένπ λνήκαηνο, πην θνληά ζηε καζεκαηηθή ζθέςε. Έλα παηδί
έξρεηαη ζε επαθή κε ηνπο αξηζκνχο κέζα απφ ηελ νηθνγέλεηα ή ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν
πνιχ πξηλ ηνπο πξνζεγγίζεη ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, ε ζπζηεκαηηθή φκσο
πξνζέγγηζε ησλ αξηζκψλ ζην λεπηαγσγείν ζα ην βνεζήζεη λα νξγαλψζεη ηε γλψζε πνπ
είρε γηα ην πνιηηηζκηθφ απηφ δεκηνχξγεκα θαη ζα βαζχλεη ηελ αληίιεςε θαη ην λφεκα πνπ
ηνπ είρε δψζεη. Ζ θαηαλφεζε, ηέινο, καζεκαηηθψλ ζπκβφισλ απφ ηα παηδηά ζρεηίδεηαη
επίζεο κε ηνλ ηξφπν πνπ κπνξνχλ ηα ίδηα λα ηα ζπλδένπλ θαη λα ηα παξηζηάλνπλ κε ηνλ
δηθφ ηνπο ηξφπν (Καιδξπκίδνπ & Καπέινπ, 2003· ΤΠΔΠΘ/Π.Η., 2006:158).
4.3.3 Σα καζεκαηηθά θαη ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ηνπ λεπηαγσγείνπ
Σα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο εθδειψλνπλ επξχηεξε επηζπκία λα αζρνιεζνχλ κε ηα
καζεκαηηθά. Οη έλλνηεο πνπ επηιέγεηαη λα πξνζεγγίζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηα
πεξηζζφηεξα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα πξνζρνιηθήο αγσγήο ζε ζρέζε κε ηα καζεκαηηθά
κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζηηο παξαθάησ επξχηεξεο θαηεγνξίεο: έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηελ αληίιεςε ηνπ ρψξνπ θαη ησλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ, αξηζκνί θαη πξάμεηο,
ηαμηλνκήζεηο, κεηξήζεηο, θαηεγνξηνπνηήζεηο, ζπγθξίζεηο κεγεζψλ, αιιά θαη εθηηκήζεηο,
πξνβιέςεηο, επίιπζε καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ, ρξήζε ιεμηινγίνπ καζεκαηηθψλ θαη,
ηέινο, ζχλδεζε ησλ καζεκαηηθψλ κε ηελ θαζεκεξηλή δσή (Εαράξνο, 2007· Σδεθάθε,
2000·2007β· California Department of Education, 2010: 231-326· Πξφγξακκα πνπδψλ
Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο Κχπξνπ, 2010: 30-35· ΤΠΔΠΘ/ΠΗ, 2002: 579-600·
ΤΠΔΠΘ/ΠΗ, 2006: 155-214).
Με βάζε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ηα παηδηά ζην λεπηαγσγείν ζπκκεηέρνπλ ζε
παηρλίδηα θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ σο ζηφρν λα ηα βνεζήζνπλ (ΤΠΔΠΘ/Π.Η.,
2006:162-172):
 λα νκαδνπνηνχλ, λα δηαηάζζνπλ, λα ζεηξνζεηνχλ θαη λα ηαμηλνκνχλ.
 λα θάλνπλ αληηζηνηρίζεηο: λα αληηζηνηρνχλ αληηθείκελα απφ δχν ζπιινγέο, λα
δηαπηζηψλνπλ αλ είλαη ίζα ή άληζα θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ην πιήζνο
κηαο ζπιινγήο αληηθεηκέλσλ δελ αιιάδεη, φηαλ αιιάμεη ε δηάηαμή ηνπο ζην
ρψξν.
 λα ζπγθεληξψλνπλ, λα νξγαλψλνπλ θαη λα επεμεξγάδνληαη δεδνκέλα: λα
αλαπαξηζηνχλ κε ηζηνγξάκκαηα, εηθνλνγξάκκαηα, πίλαθεο δηπιήο εηζφδνπ
θ.ιπ. δεδνκέλα απφ έξεπλεο πνπ θάλνπλ.
 λα αξηζκνχλ (λα απαγγέιινπλ ηελ αθνινπζία ησλ θπζηθψλ αξηζκψλ), λα
απαξηζκνχλ θαη λα κεηξνχλ.
 λα αληηιακβάλνληαη ηε ζέζε ησλ αληηθεηκέλσλ αιιά θαη ηνπ εαπηνχ ηνπο ζην
ρψξν θαη λα πξνζαλαηνιίδνληαη ζε απηφλ, λα αλαγλσξίδνπλ ηα ζρήκαηα θαη
ηηο ζρεηηθέο ζέζεηο ηνπο ζην ρψξν θαη λα αληηιακβάλνληαη ηηο ηδηφηεηέο ηνπο.
 λα θάλνπλ κεηξήζεηο κε δηαθξηηέο θαη κε δηαθξηηέο πνζφηεηεο σο πξνο ην
βάξνο, ην κήθνο, ην ρξφλν, ηε ζεξκνθξαζία, ην εκβαδφλ, ηνλ φγθν,
πξνθεηκέλνπ
λα
επηιχζνπλ
θαζεκεξηλά
πξνβιήκαηα
θαη
λα
ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αμία ησλ κεηξήζεσλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή.
 λα θάλνπλ εθηηκήζεηο, δειαδή επθπείο πξνβιέςεηο γηα ην κέγεζνο κηαο
πνζφηεηαο, γηα ην πιήζνο ησλ ζηνηρείσλ κηαο ζπιινγήο ή ελφο ζπλφινπ.
 λα δηαηππψλνπλ θαη λα ειέγρνπλ ππνζέζεηο ζε φιν ην εχξνο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ καζεκαηηθψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ.
 λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα κε βάζε γλψζεηο πνπ έρνπλ ήδε θαηαθηήζεη.
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λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο, γηα λα επηιχνπλ καζεκαηηθά
πξνβιήκαηα.
Οη εθπαηδεπηηθνί νξγαλψλνπλ δξαζηεξηφηεηεο καζεκαηηθψλ ζην πιαίζην ηνπ
ειεχζεξνπ παηρληδηνχ, κε ηελ επθαηξία αλάπηπμεο ελφο ζρεδίνπ εξγαζίαο αιιά θαη σο
απηνχζηεο δξάζεηο, φηαλ νη ίδηεο ην θξίλνπλ απαξαίηεην. Λακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηφζν
ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ παηδηψλ θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπο αλάγθεο φζν θαη ηελ
αμηνπνίεζε κεζφδσλ φπσο παηρλίδη, δηεξεχλεζε, ζπδήηεζε, επίιπζε πξνβιεκάησλ θ.ιπ.
Χζηφζν είλαη ζεκαληηθφ λα αλαδείμνπλ ηε καζεκαηηθή έλλνηα κε ηελ νπνία ηα παηδηά
έξρνληαη ζε επαθή, γηα λα ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά ε άηππε καζεζηαθή δηαδηθαζία ζηελ
νπνία ηα παηδηά ζπκκεηέρνπλ θαη λα νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε καζεκαηηθήο ζθέςεο
(Σδεθάθε, 2007α).
Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηείλεηαη λα αμηνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί πξνζαξκφδνληάο
ηεο ζηηο απαηηήζεηο ηεο ηάμεο ηνπο δηαθξίλνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο επίιπζεο
πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ, παηρλίδηα θαη θχιια εξγαζίαο. Αλάινγα κε ην πιαίζην
αλαθνξάο πξνηείλνληαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ (ΤΠΔΠΘ/Π.Η., 2006: 173-214):
επηθεληξψλνληαη ζηα παηδηά ή πξνθχπηνπλ απφ ηα παηδηά.
ζπλδένληαη κε ην ρψξν, ηα πιηθά θαη ηελ εξγαζία ησλ παηδηψλ ζηελ ηάμε.
νξγαλψλνληαη θαη πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ απιή.
ζρεηίδνληαη κε ηζηνξίεο θαη παξακχζηα.
ζπλδένληαη κε επηζθέςεηο θαη εμφδνπο ησλ παηδηψλ απφ ηελ ηάμε.
αθνξνχλ νξγάλσζε θχιισλ εξγαζίαο.
έρνπλ ηε κνξθή επηηξαπέδησλ παηρληδηψλ.
4.3.4 Οξγάλσζε καζεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζην λεπηαγσγείν.
Καηά ηε δηάξθεηα νξγάλσζεο, πινπνίεζεο θαη αμηνιφγεζεο κηαο δξαζηεξηφηεηαο
καζεκαηηθψλ ή κηαο ζεηξάο δξαζηεξηνηήησλ ν εθπαηδεπηηθφο ζα κπνξνχζε λα
πξνβιεκαηηζηεί κε βάζε εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη (Σδεθάθε, 2000: 30-31):
Με ηε γλψζε: πνηα είλαη ε γλψζε πνπ ζα πξνζεγγίζνπλ ηα παηδηά; Πψο ζπλδέεηαη κε
ηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο πνπ δηαζέηνπλ; Με πνηεο άιιεο γλψζεηο ζπλδέεηαη; Τπάξρνπλ
εκπφδηα πνπ δπζθνιεχνπλ ηελ νηθνδφκεζή ηεο;
Με ηε δξάζε ησλ παηδηψλ: ηη θάλεη ην παηδί; Γξα κε ηα ίδηα ηα αληηθείκελα ή κε
αλαπαξαζηάζεηο ηνπο; Γηαηί λα ελδηαθεξζεί θαη λα ζπκκεηέρεη; Ση ζα θάλεη ε ππφινηπε
νκάδα; Πψο αθξηβψο ζα πινπνηεζεί; Πνηνο ζα δηνξζψλεη, αλ γίλνληαη ιάζε;
Με ην ξφιν ηνπ: ηη ζα θάλεη ν ίδηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξακαηηζκνχ ησλ παηδηψλ
κε ηα πιηθά; Πφηε θαη πψο ζα εκπιαθεί; Πψο ζα βνεζήζεη ηα παηδηά λα επηζεκνπνηήζνπλ
ηα απνηειέζκαηα ησλ δξάζεψλ ηνπο; Πψο ζα γίλεη ε αμηνιφγεζε;
Γηα λα νξγαλσζεί κία καζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηξφπν πνπ λα νδεγήζεη ζε
αλάπηπμε θάπνηαο απφ ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο πνπ πξνηείλνληαη ζην αλαιπηηθφ
πξφγξακκα , πξέπεη ν εθπαηδεπηηθφο λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηα εμήο (Σδεθάθε, 2007α):
Μία κφλν δξαζηεξηφηεηα δελ αξθεί, γηα λα κπνξέζνπλ ηα παηδηά λα θάλνπλ
γεληθεχζεηο ζηα καζεκαηηθά. Υξεηάδεηαη λα εκπιαθνχλ ζε ζεηξά απφ θαηαζηάζεηο θαη
πξνβιήκαηα πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ηελ έλλνηα πνπ πξνζεγγίδνπλ.
Υξεηάδεηαη λα ζπλδπάδεηαη ε δξάζε ησλ παηδηψλ κε ηε ζθέςε. Ζ εκπινθή ηνπο ζηε
δξαζηεξηφηεηα δε ζεκαίλεη πάληα φηη δεκηνπξγήζεθε ε ηδέα ησλ καζεκαηηθψλ πνπ είρε ν
εθπαηδεπηηθφο πξνγξακκαηίζεη. Γηα λα γίλεη απηφ, πξέπεη ηα παηδηά λα αλαζηνραζηνχλ
πάλσ ζηε δξάζε, λα ζπδεηήζνπλ, λα εθθξάζνπλ ―ιεθηηθά ή κε, ηνλ ηξφπν πνπ
ζθέθηεθαλ θ.ιπ.
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Μηα επηηπρεκέλε καζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα επηηξέπεη ζηα παηδηά λα δξάζνπλ
απηφλνκα. Ο εθπαηδεπηηθφο πξνζπαζεί λα κελ δίλεη ιχζεηο, θαηεπζχλζεηο, πξνηάζεηο
θ.ιπ. Σα παηδηά κπνξεί λα κελ αζρνιεζνχλ κε ηελ πιεπξά ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηα καζεκαηηθά. Ο εθπαηδεπηηθφο παξαηεξεί ηα παηδηά, δελ παξεκβαίλεη,
αιιά αθνχεη ηηο ζπδεηήζεηο ηνπο θαη ηνλ ηξφπν πνπ παξνπζηάδνπλ ηε ζθέςε ηνπο.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα κπνξνχλ ηα παηδηά λα ειέγρνπλ θαη λα επαλεμεηάδνπλ ηε δξάζε
ηνπο, ψζηε λα θάλνπλ ηηο απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο, γηα λα έρνπλ θαιχηεξα
απνηειέζκαηα. Γηα λα νινθιεξσζεί, ηέινο, ε δξαζηεξηφηεηα ή ε ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ,
απαηηείηαη λα επηζεκνπνηήζνπλ ηα παηδηά ηα απνηειέζκαηά ηεο θαη λα ηα αμηνπνηήζνπλ
ζε άιιεο παξφκνηεο πεξηζηάζεηο, ψζηε λα ζηαζεξνπνηεζεί ε γλψζε.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα κάζνπλ ηα παηδηά λα αξηζκνχλ, λα ππνινγίδνπλ θαη λα κεηξνχλ. Ζ
καζεκαηηθή ζθέςε αλαπηχζζεηαη θαζψο ζθέθηνληαη ζπζηεκαηηθά, αλαιχνληαο θαη
ζπλζέηνληαο ηηο δξάζεηο ηνπο θαη εθαξκφδνληαο ηηο γλψζεηο ηνπο, ζε λέεο θαηαζηάζεηο,
γηα λα επηιχνπλ πξαθηηθά θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα (Hughes, 1996: 241).
4.4 Παηδί θαη Έθθξαζε
Ζ δεκηνπξγία θαη ε έθθξαζε είλαη δχν έλλνηεο πνπ δελ δηαρσξίδνληαη αιιά νχηε
ηαπηίδνληαη. Ζ δεκηνπξγία δελ πθίζηαηαη, αλ δελ εθθξαζηεί (Runco, 1995), ελψ ε
έθθξαζε είλαη κηα δπλαηφηεηα πνπ έρνπκε κέζα καο, ε νπνία, αλ δελ εθδεισζεί, είλαη
ζαλ λα κελ ππάξρεη (Ρήγα, 2004:13). Οη δχν έλλνηεο ζην ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ
αθνξνχλ ζε φιεο απηέο ηηο πξαθηηθέο πνπ ελεξγνπνηνχλ ηηο αηζζήζεηο ηνπ παηδηνχ θαη
απνδίδνπλ ηε ζθέςε ηνπ, ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, ηηο αγσλίεο ηνπ, ηα εξσηεκαηηθά ηνπ.
Απεπζχλνληαη ζηελ νιφηεηά ηνπ: ζην ζψκα, ζην κπαιφ, ζηηο ζπγθηλήζεηο, ζηελ ηζηνξία
θαη ζηελ θνηλσληθή ηνπ ηαπηφηεηα. Απνηεινχλ, απφ ηε κία κεξηά, κέζα πξνζσπηθήο θαη
δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο θαη, απφ ηελ άιιε, θνηλσληθν-πνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο.
Ζ θίλεζε, ην ζρέδην, ε δσγξαθηθή, ν πεηξακαηηζκφο κε ηα πιηθά, ε παξαηήξεζε
έξγσλ ηέρλεο, ε δξακαηνπνίεζε, ην ζέαηξν, ε κνπζηθή, ν ρνξφο, θαη άιιεο πνιιέο
αληίζηνηρεο πξαθηηθέο νξίδνληαη σο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη θαιιηηερληθέο
πξαθηηθέο, νη νπνίεο νδεγνχλ ην παηδί λα αλαθαιχςεη, λα αληηκεησπίζεη θαη λα
θαηαλνήζεη ηνλ θφζκν πνπ ην πεξηβάιιεη αιιά θαη ην δηθφ ηνπ «είλαη». Καιιηεξγνχλ ηε
δεκηνπξγηθή ηνπ ζθέςε, πνπ ζήκεξα ραξαθηεξίδεηαη σο ην κέζν κε ην νπνίν ν θαζέλαο
έρεη ηε δπλαηφηεηα λα «αλνίμεη ηελ πόξηα ζε έλαλ θαιύηεξν θόζκν» (Perry, 1987: 285). Σν
κηθξφ παηδί κέζα απφ ηελ απεηθφληζε, ηελ αλαπαξάζηαζε, ηε δεκηνπξγία, ηελ έθθξαζε
δίλεη κνξθή ζην ζπλαίζζεκά ηνπ, επηθνηλσλεί ηηο εζσηεξηθέο ηνπ εηθφλεο, φ,ηη έρεη
αληηιεθζεί θαη θαηαλνήζεη θαη βιέπεη ηε θαληαζία ηνπ λα γίλεηαη πξαγκαηηθφηεηα.
Κάζε πξαθηηθή έρεη ηε δηθή ηεο γιψζζα, ηνπο δηθνχο ηεο θαλφλεο, δηαθνξεηηθέο αξρέο
θαη εμεηδηθεπκέλα εξγαιεία. Όιεο φκσο επηηξέπνπλ ζηα παηδηά λα αλαθαιχςνπλ θαη λα
θαηαζθεπάζνπλ έλλνηεο κέζσ ησλ αηζζήζεψλ ηνπο θαη λα ηηο επηθνηλσλήζνπλ κέζσ
δεκηνπξγηθψλ πξντφλησλ, λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηα δηάθνξα ζπζηήκαηα ζπκβφισλ,
φπσο π.ρ. ηε γξαθή. Οη πξαθηηθέο απηέο ζπλδένληαη κε φινπο ηνπο ηνκείο κάζεζεο, ηνπο
νπνίνπο ζπκπιεξψλνπλ θαη επεθηείλνπλ. Δπηπιένλ, έρνπλ θνηλσληθή ιεηηνπξγία, γηαηί
εκπλένληαη απφ ηηο πνιηηηζηηθέο θαη θνηλσληθέο αμίεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη
ζπκβάιινπλ ζην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπο. Απεηθνλίδνπλ ηελ ηζηνξία θαη ηελ εμέιημε ησλ
θνηλσληψλ θαη, θαη‟ επέθηαζε, ηεο αλζξσπφηεηαο.
Τηνζεηψληαο κηα θξηηηθή θαη ζεσξεηηθά ππνζηεξηδφκελε εθπαηδεπηηθή πξάμε, κηα
παηδαγσγηθή ηεο αθξφαζεο ηεο «θσλήο» ησλ παηδηψλ (Clark, & Moss, 2010) θαη
δεκηνπξγψληαο έλα πινχζην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, ζεβφκαζηε ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ
παηδηνχ λα λνεκαηνδνηήζεη ηελ εκπεηξία ηνπ, ηελ ηθαλφηεηα λα νξίδεη ηε κάζεζή ηνπ θαη
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λα ρξεζηκνπνηεί ηηο δηθέο ηνπ ζηξαηεγηθέο κάζεζεο (ην παηρλίδη, ηελ αιιειεπίδξαζε, ηελ
πξνζσπηθή εκπινθή θαη έξεπλα). Χο λεπηαγσγνί δεκηνπξγνχκε ηηο επθαηξίεο, γηα λα
έρνπλ πξφζβαζε ηα παηδηά ζε κία πνηθηιία δηαθνξεηηθψλ εκπεηξηψλ θαη ζε ζπλεξγαζία κε
δηαθνξεηηθά άηνκα. Οξγαλψλνπκε δξάζεηο πνπ έρνπλ σο αθεηεξία ηα δπλαηά ζεκεία ησλ
παηδηψλ ―θαη φρη ηηο αδπλακίεο ηνπο― θαη δελ ζπληεξνχκε ηελ παζεηηθφηεηα θαη ην
κηκεηηζκφ. ηελ πνξεία, φηαλ ηα παηδηά αξρίδνπλ λα ειέγρνπλ θαιχηεξα ηελ θίλεζε, ηε
θσλή, ην ζψκα, ηελ επηινγή πιηθψλ, αλαθαιχπηνπλ απφ κφλα ηνπο λέεο δπλαηφηεηεο.
Οξγαλψλνπκε έλα πεξηβάιινλ πνπ ζπληεξεί ηελ πεξηέξγεηα ηνπ παηδηνχ, αλαπηχζζεη ηηο
ηθαλφηεηεο, ππνζηεξίδεη ηελ αλαθάιπςε θαη ην ζπλαίζζεκα αιιά ηαπηφρξνλα αθήλεη
ρψξν λα κεηαζρεκαηηζηεί απφ ηε δξάζε ησλ παηδηψλ.
πλεπψο, ν ρψξνο δεκηνπξγίαο θαη έθθξαζεο ζην λεπηαγσγείν δελ κπνξεί λα είλαη
ζηαζεξφο θαη ζπλδεδεκέλνο κφλν κε εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο πνπ ζθνπεχνπκε λα
θαιχςνπκε ζην κέιινλ. Δίλαη κηα δπλακηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ κεηαιιάζζεηαη θάζε
θνξά απφ ηα άηνκα, ηηο ζρέζεηο, ηα πιηθά αληηθείκελα, ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ην ρξφλν, ηηο
ζπλζήθεο. πλδέεηαη κε ην παξφλ ησλ παηδηψλ, αιιά θαη ησλ ελειίθσλ, δειαδή κε ηα
βηψκαηά ηνπο, ηηο αγσλίεο, ηηο αλάγθεο θαη ηα εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαζεκεξηλά
θαη δεηάλε απάληεζε εθείλε ηε ζηηγκή. Δμαζθαιίδεη φηη φια ηα παηδηά (κε ηδηαηηεξφηεηεο,
αλαπεξίεο, ηαιέληα, δπζθνιίεο, πξνβιήκαηα) έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο φια ηα πιηθά θαη
κέζα, έηζη ψζηε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο λα ηθαλνπνηνχληαη θαη λα πξνσζείηαη ε
αλεμάξηεηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο. Τπνζηεξίδεη ηηο αληαιιαγέο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο
ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο κε άηνκα θαη κε πιηθά πνπ είλαη άκεζα πξνζβάζηκα θαη
ζπλερψο δηαζέζηκα ζηα παηδηά, πξνθαιεί ζπδεηήζεηο γχξσ απφ ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο
δεκηνπξγίεο θαη, θπξίσο, δίλεη ην ρξφλν γηα λα ζπκβνχλ φια ηα παξαπάλσ. Δίλαη έλαο
ρψξνο αλνηθηφο ζηηο δηάθνξεο κνξθέο θαιιηηερληθήο θαη πνιηηηζηηθήο έθθξαζεο, ρσξίο
απηφ λα ζεκαίλεη φηη παξνπζηάδνληαη ζηα παηδηά σο πξφηππα πνπ πξέπεη λα
αθνινπζήζνπλ, λα ζαπκάζνπλ ή λα θηάζνπλ, αιιά πνπ επηηξέπνπλ ην «άλνηγκα» ζε
δηαθνξεηηθέο κνξθέο έθθξαζεο.
Οη δηάθνξεο θαιιηηερληθέο πξαθηηθέο παξνπζηάδνληαη ζην θεθάιαην απηφ σο
ελφηεηεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, κέζα ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή ή φηαλ
δνπιεχνπκε ζε έλα δηαζεκαηηθφ πιαίζην ζην ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ, δελ εκθαλίδνληαη
κεκνλσκέλεο αιιά ζπλδπάδνληαη θαη αιιειεπηδξνχλ. Δίλαη δπλακηθέο θαη δηαξθψο
εμειηζζφκελεο. Παξαηεξψληαο, π.ρ., έλα έξγν ηέρλεο, φπσο ηνλ πίλαθα ηνπ Γάιινπ
δσγξάθνπ Henri Matisse (1869-1954) «Ο ρνξφο», ηα παηδηά κπνξνχλ λα
αλαπαξαζηήζνπλ ηνπο ρνξεπηέο, λα εθεχξνπλ θηλήζεηο θαη λα ζπλζέζνπλ κηα
ρνξνγξαθία, λα κηιήζνπλ γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ ρνξεπηψλ θαη ηα δηθά ηνπο, λα
θαληαζηνχλ ηε κνπζηθή πνπ ζπλνδεχεη ην ρνξφ ηνπο, λα ζπδεηήζνπλ γηα ην πφηε θαη πνχ
δνχζαλ νη ρνξεπηέο, πνηα ήηαλ ε αξρηηεθηνληθή ησλ θηηξίσλ, λα δσγξαθίζνπλ ηα
θνπζηνχκηα πνπ ζα θνξνχζαλ, λα θάλνπλ ζθεληθά θαη λα δξακαηνπνηήζνπλ ηνπο
ραξαθηήξεο εθείλεο ηεο επνρήο. Οη δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα ζπλερηζηνχλ φζν αθφκα
ελδηαθέξεη ν πίλαθαο ηα παηδηά, αιιά θαη ηελ λεπηαγσγφ, θαη απνηειεί εξέζηζκα γηα
δεκηνπξγία θαη έθθξαζε.
4.4.1 σκαηηθή έθθξαζε
Οη πξψηεο ζπκπεξηθνξέο θαη φιεο νη καζεζηαθέο θαηαζηάζεηο πεξλάλε πξψηα απφ ην
ζψκα, ηελ θίλεζε, ηηο αηζζήζεηο, ηε δξάζε. Ζ κάζεζε είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ βαζίδεηαη
ζε αηζζεηεξηαθέο θαη θηλεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη «είλαη πνιπαηζζεηεξηαθή ζηε θύζε ηεο,
επεηδή εμαξηάηαη από ην ηη βιέπνπκε, αθνύκε, αηζζαλόκαζηε, γηλόκαζηε, αγγίδνπκε,
κπξίδνπκε» (Gallahue, 2002: 66). πλεπψο, ην παηδί ελεξγεί θαη πεηξακαηίδεηαη κε ην
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ζψκα ηνπ απφ ηελ εκέξα πνπ γελληέηαη, πξνθεηκέλνπ λα γλσξίζεη ηνλ θφζκν, ηα
αληηθείκελα θαη ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ. Πέξα απφ κέζν γλψζεο, ην ρξεζηκνπνηεί θαη σο
κέζν έθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο. ε απηνχο ηνπο ηξεηο άμνλεο κπνξεί λα επηθεληξσζεί
θαη ε δνπιεηά ζην λεπηαγσγείν:
ζην ζψκα σο κέζν γλψζεο,
ζην ζψκα σο κέζν έθθξαζεο, θαη
ζην ζψκα σο κέζν επηθνηλσλίαο.
Πξνζθέξνπκε ζην παηδί ηελ επθαηξία λα δηεπξχλεη ζπλεηδεηά ηηο θηλεηηθέο ηνπ
εκπεηξίεο ζε δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο, ζε ζπλεξγαζία κε άιια παηδηά θαη ζε επαθή κε
δηαθνξεηηθά αληηθείκελα, κε ζηφρν λα δηαθνξνπνηήζεη θαη λα ειέγμεη ηελ θίλεζή ηνπ. Οη
δηαθνξεηηθέο ζσκαηηθέο εκπεηξίεο ην βνεζάλε λα γλσξίζεη θαιχηεξα ηηο θπζηθέο ηνπ
ηθαλφηεηεο, δπλαηφηεηεο θαη αληνρέο, ελψ ζπκβάιινπλ ζε κία αγσγή γηα ηελ πγεία θαη
ηελ αζθάιεηά ηνπ. Παξάιιεια καζαίλεη ηε ιεηηνπξγία θαη ζχλζεζε ηνπ ζψκαηφο ηνπ θαη
θαη‟ επέθηαζε ηα ζηνηρεία ηνπ θφζκνπ πνπ ην πεξηβάιιεη (λεξφ, νμπγφλν, κέηαιια θ.ιπ.).
ην ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ ελδηαθεξφκαζηε θπξίσο γηα ηε θπζηθή θαηάζηαζε ησλ
παηδηψλ, θαη φρη γηα ηελ επίδνζε, πξνβιέπνληαο θαζεκεξηλή θπζηθή δξαζηεξηφηεηα, έηζη
ψζηε λα απνθηήζνπλ:
ζεηηθή θαηάζηαζε πγείαο θαη επεμίαο θαη επηζπκία γηα ηε δηαηήξεζή ηεο,
πγηεηλέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο,
δηάζεζε γηα ηε δηαηήξεζε ελφο πγηεηλνχ πεξηβάιινληνο, θαη
απνζέκαηα ελέξγεηαο, ψζηε λα κπνξνχλ λα εθηεινχλ θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο
ρσξίο ππεξβνιηθή θαηαπφλεζε.
Ζ θπζηθή δξαζηεξηφηεηα ελεξγνπνηεί ηηο αηζζήζεηο ηνπ παηδηνχ θαη δεκηνπξγεί
ζπγθηλήζεηο. Σν λα ηηο εθθξάδεη πξνθνξηθά (ιεθηηθή επηθνηλσλία) ζεκαίλεη λα κπνξεί λα
βάδεη ιέμεηο ζε απηέο ηηο εκπεηξίεο, λα αιιάδεη ηηο εληππψζεηο, λα θαηαιαβαίλεη θαιχηεξα
απηφ πνπ έρεη βηψζεη θαη απηφ πνπ πξέπεη λα θάλεη. Δίλαη ζεκαληηθφ λα κηινχλ ηα παηδηά
γηα ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο, γηα απηφ πνπ ηνπο αξέζεη λα θάλνπλ, λα νλνκάδνπλ ηηο
δξάζεηο, λα ηνπνζεηνχληαη ζην ρψξν θαη ην ρξφλν, λα ζπληάζζνπλ εξσηήζεηο, λα
εθθξάζνπλ αηζζήκαηα, λα επηθνηλσλνχλ κε ηνπο άιινπο γηα λα δψζνπλ ηελ άπνςή ηνπο.
Δπηπιένλ, βνεζάκε ηα παηδηά λα γίλνπλ θηλεηηθά επηδέμηα κε ηελ απφθηεζε θηλεηηθψλ
δεμηνηήησλ (Gallahue, 2002), νη νπνίεο είλαη ε βάζε γηα θάζε θίλεζε θαη ηηο ζπλαληάκε
θαζεκεξηλά ζε ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο θαη κε δηαθνξεηηθφ ζθνπφ:
 δεμηφηεηεο ζηαζεξνπνίεζεο (ηζνξξνπία, δίπισζε, δηάηαζε, πεξηζηξνθή,
ζηξνθή, αηψξεζε, αιιαγή θαηεχζπλζεο).
 δεμηφηεηεο κεηαθίλεζεο (βάδηζκα, ηξέμηκν, θνπηζφ, άικα, ρφπια, γιίζηξεκα,
αλαξξίρεζε).
 δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ (ξίςε, ππνδνρή, θιφηζεκα, ρηχπεκα, ζηακάηεκα,
ζπξψμηκν).
Ζ απφθηεζε δεμηνηήησλ είλαη κηα ελεξγφο δηαδηθαζία κάζεζεο θαη νδεγεί ζε
γλσζηηθνχο ζρεδηαζκνχο (λνεηηθέο εηθφλεο): νξγαλψλνληαη νη πιεξνθνξίεο,
θαηαγξάθνληαη ζηε κλήκε θαη γίλνληαη δηαζέζηκεο, γηα λα αλαθιεζνχλ θαη λα
εθαξκνζηνχλ ζε κηα κεγάιε πνηθηιία θαηαζηάζεσλ. Πέξα απφ ηε ιεθηηθή επηθνηλσλία
εληζρχνπκε θαη ηηο (κε ιεθηηθέο) εθθξαζηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ παηδηνχ, πνπ ελεξγνπνηνχλ
ην ζψκα ηνπ, ην βιέκκα, ηελ θίλεζε θαη γεληθφηεξα φιεο ηηο αηζζήζεηο ηνπ. Ζ έθθξαζε
ηνχ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαθνξνπνηήζεη θαιχηεξα έλα ζπλαίζζεκα, κηα εληχπσζε,
έλα ζπιινγηζκφ θαη λα ην επηθνηλσλήζεη δηαθνξεηηθά. Πξαθηηθέο φπσο ε
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δξακαηνπνίεζε, ν ρνξφο, ε παληνκίκα αιιά θαη ε απφδνζε ελφο παξακπζηνχ ή πνηήκαηνο
αλαπηχζζνπλ ηελ αηζζαληηθφηεηα ησλ παηδηψλ, ηηο εθθξαζηηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο θαη ηε
γλσξηκία κε ηελ αλζξψπηλε θίλεζε ζε έλα πιαίζην δεκηνπξγηθφηεηαο.
Δλψ θαλείο δελ ακθηζβεηεί ηελ έληνλε αλάγθε ηνπ παηδηνχ γηα θίλεζε, έθθξαζε θαη
επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζψκαηφο ηνπ, θπξίσο ηε ζεκεξηλή επνρή, ε θαζεκεξηλή πξαθηηθή
δελ ηελ ππνζηεξίδεη. Ζ αλάγθε απηή δελ κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο
ρψξνπο, πξαθηηθέο θαη ρξνληθέο ζηηγκέο, νχηε λα ηαπηίδεηαη κε ηε ιεγφκελε «ψξα
γπκλαζηηθήο» ή άιιεο αληίζηνηρεο εμεηδηθεπκέλεο ψξεο. Μέζα ζην πεξηβάιινλ ηνπ
λεπηαγσγείνπ ηα παηδηά ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ αλάγθε ηνπο απηή
θάζε ζηηγκή, ρσξίο λα ελνρινχλ ηνπο άιινπο. Γηα λα γίλεη φκσο απηφ, ζα πξέπεη, φπσο
αλαθέξεη ε Zimmer (2007: 158-159), νη θηλεηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην
νξγαλσκέλν πεξηβάιινλ λα γίλνπλ «αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ζην
λεπηαγσγείν», κέζα απφ κία «δηαθνξεηηθή δηαξξύζκηζε ηνπ ρώξνπ» θαη ηελ νξγάλσζε
«επέιηθησλ αλνηθηώλ δξαζηεξηνηήησλ», νη νπνίεο θαιχπηνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο
δπλαηφηεηεο ησλ παηδηψλ θαη είλαη ηξνπνπνηήζηκεο θαη πξνζβάζηκεο νπνηαδήπνηε ζηηγκή
απφ φια ηα παηδηά.
Πέξα απφ ηελ νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ, νη θηλεηηθέο θαη ζσκαηηθέο εκπεηξίεο είλαη
ζεκαληηθφ λα είλαη επράξηζηεο, ειεχζεξεο απφ άγρνο, λα ζηεξίδνληαη ζε ξεαιηζηηθνχο
ζηφρνπο θαη λα πξνθαινχλ ζεηηθέο εκπεηξίεο ζηα παηδηά έηζη ψζηε:
λα εληζρχζνπλ ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο,
λα απνθηήζνπλ ηε δηάζεζε γηα κία δηά βίνπ θπζηθή δξαζηεξηφηεηα, θαη
λα πηνζεηήζνπλ έλαλ πγηεηλφ θαη ελεξγφ ηξφπν δσήο.
πρλά μερλάκε φηη ε αλάγθε γηα θίλεζε ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηελ αλάγθε γηα
ραιάξσζε. Ζ ίδηα ε ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο καο καζαίλεη φηη ππάξρνπλ
ζηηγκέο πξνζπάζεηαο θαη ζηηγκέο ραιάξσζεο. Απηφ ην ιακβάλνπκε ππφςε ζην
θαζεκεξηλφ πξφγξακκα ηνπ λεπηαγσγείνπ ελαιιάζζνληαο ζπρλά ηε δξάζε κε
δηαθνξεηηθέο κνξθέο ραιάξσζεο θαη νξγαλψλνληαο αληίζηνηρα ην ρψξν, ψζηε λα
αθνινπζνχκε ηνπο θπζηθνχο ξπζκνχο ηεο αλάπηπμεο.
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο καο καζαίλεη επίζεο φηη ε θίλεζε δελ θάλεη
δηαθξίζεηο νχηε ζην θχιν νχηε ζηηο δπλαηφηεηεο νχηε ζηελ πνιηηηζκηθή πξνέιεπζε.
Απνδίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηνλ θαζέλα θαη δελ αμηνινγείηαη, γηαηί δελ ππάξρεη έλα
πξφηππν. Ο κφλνο αληαγσληζκφο πνπ ππάξρεη ζηελ θίλεζε είλαη ζε ζρέζε κε ηηο
πξνζσπηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ θάζε παηδηνχ. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ κνξθέο
θίλεζεο γηα αγφξηα θαη γηα θνξίηζηα, δελ ππάξρνπλ κνξθέο θίλεζεο πνπ θάπνηα παηδηά
κπνξνχλ θαη πξέπεη λα θάλνπλ, ελψ άιια κέλνπλ ζην πεξηζψξην, γηαηί ε θίλεζε είλαη ην
θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ φισλ ησλ αλζξψπσλ (αζιεηψλ, αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη εηδηθέο
αλάγθεο, βξεθψλ, ειηθησκέλσλ).
4.4.2 Δηθαζηηθή έθθξαζε
Σν παηδί πεξηβάιιεηαη απφ έλαλ θφζκν νπηηθψλ κνξθψλ θαη θαηαθιχδεηαη απφ νπηηθά
κελχκαηα ζηα νπνία απνθξπζηαιιψλνληαη εκπεηξίεο, ζθέςεηο, ηδέεο θαη ζηάζεηο θαη
ζπλπθαίλνληαη κε ηηο πνηθίιεο φςεηο ηνπ ηνπηθνχ θαη παγθφζκηνπ πνιηηηζκνχ. Απηέο νη
εηθαζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δνπιέςνπκε καδί κε ηα παηδηά
πάλσ ζε ηξεηο θχξηνπο άμνλεο:
ζηελ παξαγσγή/ δεκηνπξγία,
ζηε ζέαζε/παξαηήξεζε, θαη
ζηε ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ πνιηηηζκηθψλ πεγψλ.
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Μέζα απφ απηνχο ηνπο ηξεηο άμνλεο δηεπξχλνπκε ηηο εθθξαζηηθέο δπλαηφηεηεο,
εληζρχνπκε ηελ θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη αμηνπνηνχκε ηηο εκπεηξίεο, ηηο γλψζεηο
θαη ηα βηψκαηα ησλ παηδηψλ. Σα βνεζάκε λα εξκελεχνπλ θαη λα εθηηκνχλ ηηο
θαιιηηερληθέο δεκηνπξγίεο, λα ζέβνληαη ηε δνπιεηά ησλ άιισλ, λα αμηνπνηνχλ ηα
εθθξαζηηθά ηνπο κέζα θαη λα απνδέρνληαη ηελ θξηηηθή. Ζ επαθή κε ηελ εηθαζηηθή
παξαγσγή ηνπ παξειζφληνο θαη ηνπ παξφληνο θαη ε εμνηθείσζε κε ηελ πνηθηιία ηεο
εηθαζηηθήο έθθξαζε ζηνπο δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο δηεπθνιχλεη ηελ θαηαλφεζε ηνπ
πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δνπλ θαη ηε ζπγθξφηεζε κηαο πξνζσπηθήο ζηάζεο
απέλαληη ζε απηφ.
Ζ αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ λα δεκηνπξγεί νπηηθά ίρλε, δειψλνληαο κέζσ απηψλ ηελ
παξνπζία ηνπ, ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί πξσηαξρηθή, αλζξσπνινγηθή. Απηή ε επηζπκία
ππνθηλεί θαη ηα παηδηά λα δεκηνπξγνχλ αξρηθά γξαθηζκνχο θαη, ζηε ζπλέρεηα,
ζπλζεηφηεξεο εηθφλεο θαη θαηαζθεπέο. Τπάξρεη έλα ηεξάζηην θάζκα δηαθνξεηηθψλ
ηερληθψλ πνπ κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε, γηα λα εληζρχζνπκε ηελ εηθαζηηθή
έθθξαζε ησλ παηδηψλ κε ηελ ελεξγή εκπινθή ηνπο ζε φιεο ηηο θαιιηηερληθέο πξαθηηθέο
[ζρέδην, δσγξαθηθή, εηθνλνγξάθεζε, θνιάδ, γιππηηθή, θεξακηθή, ραξαθηηθή,
πθαζκαηνγξαθία, ςεθηδσηφ, πθαληηθή, ρεηξνηερλίεο, ηξηζδηάζηαηεο θαηαζθεπέο,
θαηαζθεπέο κε αλάκηθηα πιηθά (πιαζηηθφ, κέηαιιν, μχιν, πέηξα), θσηνγξαθία,
αξρηηεθηνληθή, δηαθήκηζε, ηέρλε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ςεθηαθή εηθφλα θ.ιπ.].
Απηέο νη πξαθηηθέο επηηξέπνπλ ζηα παηδηά λα εμεξεπλήζνπλ ηηο πνηφηεηεο ησλ πιηθψλ, λα
πιάζνπλ, λα δηακνξθψζνπλ, λα θφςνπλ, λα ζρίζνπλ, λα κεηαζρεκαηίζνπλ, λα
ζπλδπάζνπλ ηηο κνξθέο, ηα ρξψκαηα, ηα πιηθά, λα αλαθαιχςνπλ ην γχξσ πεξηβάιινλ κε
ηελ αλαδήηεζε αληηθεηκέλσλ, λα εμειίμνπλ ηε γξαθή, λα εκπινπηίζνπλ ηε θαληαζία θαη
ηηο γλψζεηο ηνπο. Ζ εηθαζηηθή θαιιηέξγεηα δελ πξνθχπηεη απφ ηελ απιή πξαθηηθή
εμάζθεζε αιιά απφ ηε ζπζηεκαηηθή θαη ζπλεηδεηή εκπινθή ηνπ παηδηνχ ζηελ εηθαζηηθή
δηεξγαζία, ψζηε «λα ζπλεηδεηνπνηήζεη όηη νη εηθαζηηθέο κνξθέο πνπ δεκηνπξγεί ην βνεζνύλ
λα πξνζδηνξίζεη ηε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζε έλα βίσκα, κηα ζθέςε, έλα ζπλαίζζεκα, κηα
θαηάζηαζε, θαη ηαπηόρξνλα ηνπ επηηξέπνπλ λα ηε κνηξαζηεί κε ηνπο άιινπο» (Βάνο, 2008:
17-18).
Ζ επαθή κε ηα έξγα θαη ηνπο θαιιηηέρλεο αλαηξνθνδνηεί ηελ έκθπηε πεξηέξγεηα θαη
εμεξεπλεηηθή ζηάζε ηνπ παηδηνχ. Δλζαξξχλνπκε ηα παηδηά λα εμσηεξηθεχζνπλ ηηο
αληηδξάζεηο ηνπο απέλαληη ζηα εηθαζηηθά έξγα θαη ηα βνεζνχκε λα αλαδεηήζνπλ πηζαλέο
ζρέζεηο αλάκεζα ζηα δηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα θαη απηά ησλ θαιιηηερλψλ, λα βξνπλ
αλαινγίεο αλάκεζα ζηελ επνρή πνπ έδεζαλ νη θαιιηηέρλεο θαη ηε δηθή ηνπο δσή θαη
γεληθφηεξα εληζρχνπκε ηελ θαηαλφεζε πξνο ηνπο άιινπο αλζξψπνπο θαη ηνπο άιινπο
πνιηηηζκνχο. Μαδί κε ηα παηδηά πξνζδηνξίδνπκε ηα θχξηα ζπζηαηηθά ελφο έξγνπ, ψζηε λα
κπνξνχλ λα πξνζεγγίδνπλ κία νπηηθή κνξθή, έλα έξγν ηέρλεο, έλα δεκηνχξγεκα άιινπ
παηδηνχ.
Ζ πξνθνξηθή έθθξαζε ησλ παηδηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαηήξεζεο ελφο έξγνπ,
κηαο εηθφλαο, ελφο αληηθεηκέλνπ αιιά θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ βιέκκαηφο ηνπο είλαη απφ
ηνπο βαζηθνχο καο ζηφρνπο. Όηαλ «εζηηάδνπκε ην βιέκκα» ηνπ παηδηνχ γηα λα
παξαηεξήζεη θάηη, ην βνεζάκε ζηελ νπζία λα θαζνξίζεη απηφ πνπ αληηιακβάλεηαη θαη λα
πξνζδηνξίζεη ηε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζε απηφ. Μπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε πίλαθεο
δσγξαθηθήο, εηθνλνγξαθεκέλα ιεπθψκαηα, θσηνγξαθίεο απφ ζηηγκέο ηεο ηάμεο, βηβιία,
ηα θηίξηα γχξσ απφ ην λεπηαγσγείν θ.ιπ. Οδεγνχκε ην παηδί λα αλαδεηήζεη ηελ
πξνέιεπζε ησλ εηθφλσλ, λα ρξεζηκνπνηήζεη ιεμηιφγην γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο εηθφλαο, λα
ζπγθξίλεη δηαθνξεηηθέο εηθφλεο, λα ρξεζηκνπνηήζεη κία εηθφλα ή κέξνο ηεο, γηα λα ηελ
επεθηείλεη θαη λα θάλεη κία θαηλνχξγηα (παξαηήξεζε, ρεηξηζκφο, παξαγσγή).
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Ο ηξίηνο άμνλαο, ε ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ πνιηηηζκηθψλ πεγψλ, κε εξγαιείν ηε
ζπιινγή νπηηθψλ κνξθψλ, πξνζθέξεη ηελ επθαηξία ζην παηδί λα εμνηθεησζεί κε εηθφλεο
θαη αληηθείκελα πνπ παξνπζηάζνπλ κηα ζηελά ζπλαηζζεκαηηθή ή επξχηεξα αηζζεηηθή
δηάζηαζε. Απηφ ζηεξίδεηαη ζηελ αλάγθε ηνπ παηδηνχ λα δηαηεξεί αληηθείκελα ή ίρλε ελφο
γεγνλφηνο. Σν εληζρχνπκε λα αξρίζεη κηα πξνζσπηθή ζπιινγή, λα εθθξάζεη ηνπο ιφγνπο
πνπ επέιεμε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη γηαηί ζέιεη λα δηαηεξήζεη ηα αληηθείκελα απηά. Με
ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί λα μεθηλήζεη ε δεκηνπξγία ελφο κνπζείνπ κέζα ζηελ ηάμε ή κηαο
θνηλήο ζπιινγήο πνπ αθνξά φια ηα παηδηά (νηθνγελεηαθέο θσηνγξαθίεο, γξακκαηφζεκα,
ηαμηδησηηθέο θάξηεο, θηλνχκελα ζρέδηα θ.ά.). Ζ δξάζε απηή δίλεη ηελ επθαηξία γηα ηε
δεκηνπξγία κηαο θνηλήο θνπιηνχξαο κέζα ζηελ νκάδα θαη ζπκβάιιεη ζηελ εμνηθείσζε κε
ηνλ θφζκν ησλ κνπζείσλ, ησλ εθζέζεσλ, ησλ αξραηνινγηθψλ ρσξψλ θαη άιισλ
πνιηηηζκηθψλ πεγψλ.
4.4.3 Μνπζηθή έθθξαζε
Όινη νη άλζξσπνη γελληνχληαη κε ηελ εκπεηξία ηνπ ξπζκνχ, απφ ηνλ πξψην ρηχπν ηεο
θαξδηάο κέρξη ηελ θίλεζε ηνπ αίκαηνο θαη ηελ αλαπλνή. Όινη δηαζέηνπλ ην πξψην
κνπζηθφ φξγαλν, ηε θσλή, ελψ κπνξνχλ λα παξάγνπλ ήρνπο κε ην ζψκα ή ηα
αληηθείκελα. Ο ξπζκφο, καδί κε ηε κεισδία θαη ηνλ ηφλν, απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηεο
κνπζηθήο θαη ην πξψην ζηάδην γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ παηδηνχ ζηνλ θφζκν απηήο ηεο
ηέρλεο. Ζ κνπζηθή κπνξεί λα νξηζηεί σο ε ηέρλε ηεο παξαγσγήο θαη ζχλζεζεο ήρσλ,
αθνινπζψληαο θαλφλεο πνπ πνηθίιινπλ ζηηο δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο, αιιά θαη
ζε δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα, πξνθεηκέλνπ λα εθθξαζηνχκε, λα
επηθνηλσλήζνπκε θαη λα δεκηνπξγήζνπκε. πλδπάδεη ηελ πξνζσπηθή έθθξαζε θαη ηε
«κεηάθξαζε» ζε ήρν κηαο θνηλσληθν-πνιηηηζκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο.
ην λεπηαγσγείν επηδηψθνπκε λα θαιιηεξγήζνπκε ζπλεηδεηέο κνπζηθέο εκπεηξίεο ζηα
παηδηά κέζα απφ ηξεηο άμνλεο:
ηε κνπζηθή εθηέιεζε/ εξκελεία (κε φξγαλν ή κε αλζξψπηλε θσλή),
ηε κνπζηθή δεκηνπξγία/ ζχλζεζε (ή κνπζηθφο απηνζρεδηαζκφο), θαη
ηελ θξηηηθή αθξφαζε/ εθηίκεζε κνπζηθψλ έξγσλ.
Οη ζπλεηδεηέο κνπζηθέο εκπεηξίεο ππνλννχλ ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ
σο εθηειεζηψλ, ζπλζεηψλ θαη αθξναηψλ, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ ηελ αθνπζηηθή
αίζζεζε, ηελ ελεξγεηηθή αθξφαζε, ηηο θσλεηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο, ηηο γισζζηθέο θαη
καζεκαηηθέο δεμηφηεηεο (Βαξλάβα-θνχξα, 2009: 87), ηνλ απηνζρεδηαζκφ, ηελ ηθαλφηεηα
λα εθθξάδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα αιιά θαη λα επηθνηλσλνχλ ηηο ηδέεο
ηνπο θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο άπνςε γηα ηνλ θφζκν.
ηε κνπζηθή εθηέιεζε ην παηδί αλαθαιχπηεη ηα ζηνηρεία ηνπ ξπζκνχ, εληνπίδεη ηηο
κνπζηθέο θξάζεηο θαη ελφηεηεο ρξεζηκνπνηψληαο ην ζψκα ηνπ, ηα αληηθείκελα θαη ηα
κνπζηθά φξγαλα σο ερεηηθέο πεγέο. Αλαθαιχπηεη ηελ αμία πνπ έρεη ε ζησπή ζηε
κνπζηθή, φπσο θαη ζηελ θίλεζε. Μέζα απφ ην ηξαγνχδη καζαίλεη ηελ αλαπλνή θαη ηελ
παξαγσγή ήρσλ, ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ζσζηνχ πξνθνξηθνχ ιφγνπ.
Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηε ζχλζεζε επηθεληξψλνληαη ζηε κνξθνπνίεζε
κηαο κνπζηθήο ηδέαο, ζηε δεκηνπξγία δειαδή κηαο νξγαλσκέλεο θφξκαο ήρσλ αιιά θαη
ζηελ θαηαζθεπή αληηθεηκέλσλ πνπ παξάγνπλ ήρνπο ή απηνζρέδησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ,
ζην ζπλδπαζκφ ηεο κνπζηθήο κε άιιεο κνξθέο ηέρλεο (εηθαζηηθέο ηέρλεο, ρνξφο, ζέαηξν,
θηλεκαηνγξάθνο θ.ά.), κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο. Πξνυπφζεζε
ηεο κνπζηθήο ζχλζεζεο είλαη ε ζπλεηδεηή αθξφαζε ησλ ήρσλ, ε πξφζεζε λα ςάμνπκε, λα
θαληαζηνχκε θαη λα εμεξεπλήζνπκε ήρνπο θαη ερεηηθνχο ζρεκαηηζκνχο, ψζηε απηφ πνπ
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ζα δεκηνπξγήζνπκε λα κελ είλαη κηα απιή δηάηαμε ήρσλ αιιά κνπζηθή, δειαδή έλα
πξντφλ κε λφεκα. Δίλαη έλαο ηξφπνο θαηαλφεζεο θαη βησκαηηθήο εκπεηξίαο ηεο κνπζηθήο,
εθφζνλ παηδηά θαη λεπηαγσγφο αθνχλ ελεξγεηηθά, πεηξακαηίδνληαη κε ηνπο ήρνπο,
επηιέγνπλ, απνξξίπηνπλ θαη ζπζρεηίδνπλ κέρξη ηε δεκηνπξγία ελφο ηειηθνχ πξντφληνο
(Σζαθηαξίδεο, 2010: 111).
ηελ θξηηηθή αθξφαζε νξγαλψλνπκε δξαζηεξηφηεηεο γηα ηε δηάθξηζε ησλ ήρσλ θαη
ηελ πεγή πξνέιεπζήο ηνπο (κνπζηθά φξγαλα, ζφξπβνη απφ ην πεξηβάιινλ, ερνγξαθεκέλεο
κνπζηθέο ηζηνξίεο, ηξαγνχδηα, πνηήκαηα, θσλεηηθά παηρλίδηα, ερεηηθά εθέ θ.ά.). Κάλνπκε
ππνζέζεηο γηα ηνπο δεκηνπξγνχο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο δηαζέζεηο ηνπο, αιιά θαη γηα ην
θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ πιαίζην δεκηνπξγίαο ηνπ κνπζηθνχ έξγνπ. Όηαλ ηα παηδηά αθνχλε
ζπλεηδεηά δηάθνξα κνπζηθά θνκκάηηα, ελεξγνπνηνχληαη νη κνπζηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο, γηα
απηφ θαη δελ πεξηνξηδφκαζηε ζε παηδηθά ηξαγνχδηα αιιά επεθηεηλφκαζηε θαη ζε
πνιχπινθα κνπζηθά θνκκάηηα, ζε δηαθνξεηηθά είδε, ζηηι θαη πνιηηηζκνχο, αθνχ ην παηδί
απηήο ηεο ειηθίαο θαη δεθηηθφ είλαη ζε λέα αθνχζκαηα αιιά θαη ηθαλφ λα αθνχζεη
πνιχπινθεο ερεηηθέο ηδέεο. Ζ αθξφαζε κνπζηθψλ θνκκαηηψλ ζπκβάιιεη ζηελ
εθιέπηπλζε ηεο αθνήο (αθνπζηηθή δηάθξηζε) θαη ζηελ θαηάθηεζε ηεο γιψζζαο, επηδξά
ζηε ζθέςε, ηε κλήκε (αθνχσ, ηξαγνπδψ, αλαπαξάγσ) θαη ηελ ςπρή.
4.4.4 Θεαηξηθή έθθξαζε
Ζ ζεαηξηθή έθθξαζε κέζα απφ δηάθνξεο ηερληθέο (απηνζρεδηαζκφο, δπλακηθέο
εηθφλεο, ζεαηξηθφ παηρλίδη, κηκηθή/ παληνκίκα, ζέαηξν γηα παηδηά, κε παηδηά, εηθφλσλ θ.ά.)
είλαη κηα δηαδηθαζία ηδηαίηεξα παηδεπηηθή πνπ απνδίδεη ηελ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθή
πξαγκαηηθφηεηα θαη ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη έρεη ηε βάζε ηεο ζηηο αξρέηππεο αλάγθεο
ηνπ αλζξψπνπ γηα δξάζε, παξαιιαγή θαη ζέαζε ηνπ θφζκνπ (Κνπξεηδήο, 1991: 29), γηα
έθθξαζε θαη επηθνηλσλία. Σν παηδί, ήδε απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ, παίδνληαο κε
ηηο θνχθιεο θαη εκςπρψλνληαο ηα αληηθείκελα, δεκηνπξγεί, εθθξάδεηαη θαη εξκελεχεη
ξφινπο εμσηεξηθεχνληαο ηνλ εζσηεξηθφ ηνπ θφζκν, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηνπο
πξνβιεκαηηζκνχο ηνπ κε έλαλ ηξφπν έκκεζν, δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ ζπλεζηζκέλν, θαη ζε
δηαθνξεηηθφ πιαίζην. Σα αληηθείκελα γίλνληαη άμνλεο γηα λα βάιεη ηε θαληαζία ηνπ ζε
δξάζε, λα επεμεξγαζηεί δεηήκαηα πνπ ην απαζρνινχλ, λα ιχζεη ηηο εζσηεξηθέο
ζπγθξνχζεηο, λα αλαθαιχςεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο άιινπο. Σν λα
αλαιάβεη ην παηδί έλα ξφιν είλαη κία λνεηηθή δηαδηθαζία, έλαο δηάινγνο κεηαμχ δχν
θφζκσλ: ηνπ πξαγκαηηθνχ θαη ηνπ θαληαζηηθνχ. Δίλαη κία πξάμε δεκηνπξγίαο ελφο άιινπ
εαπηνχ, ηνπ γίλνκαη θαη φρη ηνπ είκαη, ελφο άιινπ θφζκνπ. Δίλαη ε θαηαζθεπή κηαο
θαληαζηηθήο εκπεηξίαο (Dice, 2010).
ην ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ δεκηνπξγνχκε επθαηξίεο, γηα λα αλαπηχμνπκε ηελ
θαιιηηερληθή επαηζζεζία, ην δεκηνπξγηθφ δπλακηθφ, ηελ έθθξαζε θαη επηθνηλσλία ησλ
παηδηψλ κέζα απφ ηξεηο άμνλεο:
ηελ ελίζρπζε ηεο δπλακηθήο ηεο νκάδαο ησλ παηδηψλ,
ηε γλσξηκία κε ηηο δηαθνξεηηθέο ηερληθέο ζεαηξηθήο έθθξαζεο, θαη
ηε δξακαηνπνίεζε θαη παξαηήξεζε ησλ δξψκελσλ.
Πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά λα εθθξαζηνχλ ειεχζεξα, ρξεηαδφκαζηε έλα αζθαιέο θαη
ήξεκν πεξηβάιινλ, ην νπνίν ζα εληζρχζεη ηε ζπκκεηνρή, ηελ επηθνηλσλία, ηελ
αιιειεπίδξαζε θαη ηελ εκπηζηνζχλε κεηαμχ ηνπο. Οξγαλψλνπκε κε αληαγσληζηηθά
παηρλίδηα θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πινπνηνχληαη ζε δεπγάξηα, ζε κηθξέο νκάδεο, αιιά θαη
κε φιε ηελ νκάδα. Σν ζέκα θάζε δξαζηεξηφηεηαο απνηειεί επθαηξία γηα ζπδήηεζε κε
ζηφρν ηελ έθθξαζε ησλ πξνζσπηθψλ ζθέςεσλ, ηδεψλ θαη ζπλαηζζεκάησλ ησλ παηδηψλ.
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Γηα λα γίλνπλ εθηθηά ηα παξαπάλσ, ρξεζηκνπνηνχκε δηάθνξεο ζεαηξηθέο ηερληθέο πνπ
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κεηαθέξνπλ ηα παηδηά απφ ηνλ θφζκν ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ζην
ρψξν ηεο θαληαζίαο θαη αληίζηξνθα. Ζ δξακαηνπνίεζε κηαο ηδέαο, ελφο ζπλαηζζήκαηνο,
κηαο ηζηνξίαο βνεζάεη ηα παηδηά λα αληηιεθζνχλ θαιχηεξα ηηο ζπλζήθεο θαη λα δνπλ ηα
δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ κε λέα καηηά. Δίλαη έλα δπλακηθφ εξγαιείν ―ή αιιηψο κηα
νιηζηηθή πξνζέγγηζε, γηαηί ζηεξίδεηαη ζηε δξάζε, ηελ εηθφλα, ην θείκελν θαη, θπξίσο,
γηαηί δίλεη ρξφλν θαη ρψξν ζηα παηδηά γηα αλαζηνραζκφ, δχν ζηνηρεία πνπ απνπζηάδνπλ
ζήκεξα απφ ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα. Δπηπιένλ, ηα παηδηά κπνξνχλ λα θάλνπλ
πξάγκαηα πνπ δελ κπνξνχλ λα ηνικήζνπλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Μπνξνχλ λα
δηαθνξνπνηήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, λα αιιάμνπλ ραξαθηήξα θαη ξφινπο, λα
δηαθσλήζνπλ, λα ειέγμνπλ ηηο ηδέεο ηνπο. Μπνξνχλ λα ζπκπεξηθεξζνχλ «ζαλ λα» ήηαλ
θάπνηνη άιινη, ζε κία άιιε επνρή θαη έρνληαο δεκηνπξγήζεη άιιεο ζρέζεηο. Μπνξνχλ λα
δεκηνπξγήζνπλ έλα ρψξν πνπ ππάξρεη κφλν ηε ζηηγκή ηεο δεκηνπξγίαο.
Σα ζέκαηα γηα δξακαηνπνίεζε είλαη ηφζα πνιιά, φζα θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ
παηδηψλ. Ξεθηλάκε απφ ην ηη είλαη ελδηαθέξνλ γηα ηα παηδηά, αιιά θαη γηα εκάο ηνπο
ίδηνπο, απφ ην ηη ζέινπκε λα δηεξεπλήζνπκε πεξηζζφηεξν. Μέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ζε κηα
θνηλή δξάζε ςάρλνπκε λα βξνχκε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία
ηεο δξάζεο θαη ηα εξσηήκαηα θαη φρη απαξαίηεηα ζρεηηθά κε ην ηειηθφ πξντφλ, πνπ
κπνξεί λα είλαη κηα παξάζηαζε. Σν θνηλφ ζεκείν φισλ ησλ ζεαηξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
είλαη ε θνηλή εκπεηξία/ κάζεζε εθείλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη εθείλσλ πνπ
παξαθνινπζνχλ. Δμάιινπ, «ε ίδηα ε πξάμε ηεο έθθξαζεο κέζσ ελόο θαιιηηερληθνύ κέζνπ
είλαη κηα πξάμε κνηξάζκαηνο» (Swanwick, 2010: 31). Ηδηαίηεξα παηδεπηηθφ ραξαθηήξα
έρεη ε ελαιιαγή ησλ ξφισλ κέζα ζε κία δξάζε: ην παηδί κπνξεί λα γίλεη «θαιιηηέρλεο,
θαηαζθεπαζηήο, κπζνπιάζηεο, δεκηνπξγόο, ελεξγόο θξηηηθόο ζεαηήο» (Παξνχζε, 2009: 79).
Ζ κεηάβαζε απφ ηε ζέζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζηε ζέζε ηνπ ζεαηή νξγαλσκέλσλ
δξψκελσλ απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, αιιά θαη απφ επαγγεικαηίεο ζχγρξνλεο ή
παιαηφηεξεο επνρήο, νδεγεί ην παηδί ζε κία δηαπξνζσπηθή θαη δηαπνιηηηζκηθή θαηαλφεζε
αλαπηχζζνληαο ηαπηφρξνλα ηελ αηζζεηηθή ηνπ εκπεηξία θαη θξίζε.
4.5 Παηδί θαη Σερλνινγία
Ενχκε ζε κηα επνρή φπνπ νη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ
(ΣΠΔ) αλαπηχζζνληαη κε πνιχ γξήγνξνπο ξπζκνχο, εκπιέθνληαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά
καο θαη ππαγνξεχνπλ εμειίμεηο πνπ δεκηνπξγνχλ απαηηήζεηο «ηερλνινγηθνχ
αιθαβεηηζκνχ» ηφζν απφ ηα παηδηά φζν θαη απφ ηνπο ελήιηθεο (Alliance for Childhood,
2000:68· Κφκεο & Παπαλδξένπ, 2005· Οηθνλνκίδεο & Εαξάλεο, 2010). Ζ απφθηεζε
«πιεξνθνξηθήο θνπιηνχξαο» κάο επηηξέπεη λα ζπκβαδίζνπκε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο
ζεκεξηλήο θνηλσλίαο θαη εληείλεη ηελ αλάγθε γηα ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (ΤΠΔΠΘ/ΠΗ, 2002· Yelland, 2005· ΔΑΗΣΤ, 2008a:17).
Γηάθνξεο εθαξκνγέο ησλ ΣΠΔ είλαη δπλαηφ λα αμηνπνηεζνχλ ζηελ ππνζηήξημε ηεο
κάζεζεο ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο, αξθεί λα δνζεί ε επθαηξία ζε εθπαηδεπηηθνχο
θαη παηδηά λα αλαπηχμνπλ δξάζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα
θαηαλνήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ ΣΠΔ θαηά ηε ρξήζε ηνπο ζηελ
ηάμε ηνπ λεπηαγσγείνπ (Υξηζηνδνχινπ-Γθιηάνπ & Γνπξγηψηνπ, 2009· Καιπβά, 2000·
ΤΠΔΠΘ/Π.Η., 2006: 349-351).
4.5.1 Δηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε
Οη ΣΠΔ ελζσκαηψλνληαη ζηελ εθπαίδεπζε ζε φια ηα ζχγρξνλα εθπαηδεπηηθά
ζπζηήκαηα, θπξίσο επεηδή (ΔΑΗΣΤ, 2008: 17· Κφκεο & Παπαλδξένπ, 2005):
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βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε «πιεξνθνξηθήο θνπιηνύξαο» ζηα παηδηά, πνπ ζα ηνπο
επηηξέςεη λα αληηκεησπίζνπλ ηηο αλάγθεο ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο ηεο ηερλνινγίαο θαη
ηεο πιεξνθνξίαο, θαη
βνεζνχλ ζηε βειηίσζε δηαδηθαζηψλ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο θαη λα βνεζήζνπλ
παηδηά θαη εθπαηδεπηηθνχο λα αλαπηχμνπλ ηδηαίηεξεο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο πνπ λα είλαη
ρξήζηκεο ζηελ απξηαλή επαγγεικαηηθή ηνπο πξφνδν.
Ζ εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε κπνξεί λα αθνξά (Sinko & Lethinen, 1999·
Εαξάλεο & Οηθνλνκίδεο, 2009):
ηελ επξχηεξε νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο,
ηε δηδαζθαιία ηνπο σο γλσζηηθφ αληηθείκελν,
ηε δηδαζθαιία άιισλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ,
ηελ αμηνπνίεζή ηνπο σο γλσζηηθφ εξγαιείν πνπ βνεζά ηελ ελεξγφ κάζεζε,
ηελ αμηνπνίεζή ηνπο σο κέζν επηθνηλσλίαο, θαη
ηελ αμηνπνίεζή ηνπο σο κέζν δηαζθέδαζεο θαη άηππεο κάζεζεο.
Ζ εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε δελ είλαη εχθνιε δηαδηθαζία θαη πξνυπνζέηεη
ζπζηεκηθέο αιιαγέο πνπ αθνξνχλ ην ζεζκηθφ πιαίζην, ηνλ εμνπιηζκφ, ηε ζπληήξεζε θαη
ηε δηθηπαθή ππνδνκή ησλ ζρνιείσλ, ηελ παξαγσγή, αμηνιφγεζε θαη επηθαηξνπνίεζε
θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ηελ αξρηθή θαηάξηηζε θαη ηε δηαξθή επηκφξθσζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο (ΔΑΗΣΤ, 2008:17).
Πνιινί εξεπλεηέο ζπλδένπλ ηηο ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε κε ηνπο Ζιεθηξνληθνχο
Τπνινγηζηέο θαη ηελ Πιεξνθνξηθή. Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ν νξηζκφο ησλ ΣΠΔ είλαη
επξχηεξνο: πεξηιακβάλεη θαη άιια ςεθηαθά εξγαιεία φπσο εθηππσηέο, ζαξσηέο,ςεθηαθά
θαζεηφθσλα, θάκεξεο, ηειέθσλα, ηειενξάζεηο, ειεθηξνληθά παηρλίδηα, ερεηηθφ
εμνπιηζκφ, πξντφληα ινγηζκηθνχ,πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν (Hansen, 2009: 10· Plowman
& Stephen, 2003).
4.5.2 Γηδαθηηθή ησλ ΣΠΔ ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία
Ζ δηδαθηηθή ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία άξα θαη ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή
πξνζεγγίδεηαη δηεζλψο κε ηξεηο ηξφπνπο (ΔΑΗΣΤ, 2008a:17-20· Κφκεο, 2004· Κφκεο &
Παπαλδξένπ, 2005· Εαξάλεο & Οηθνλνκίδεο, 2009):
σο απηφλνκν γλσζηηθφ αληηθείκελν (ηερλνθξαηηθφ κνληέιν). χκθσλα κε απηή ηελ
πξνζέγγηζε ηα παηδηά καζαίλνπλ ππνινγηζηέο θαη πξνγξακκαηηζκφ ζε εηδηθφ κάζεκα
πιεξνθνξηθήο απφ εθπαηδεπηηθνχο αληίζηνηρεο εηδίθεπζεο ζε εηδηθφ εξγαζηήξην. Ζ
ππφζεζε πίζσ απφ απηή ηελ πξνζέγγηζε ππαγνξεχεη φηη, αλ ηα παηδηά κάζνπλ ηε
ιεηηνπξγία ησλ δηαθφξσλ πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ, ζα είλαη ζε ζέζε λα ηα
ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο,
σο εξγαιείν γλψζεο ζε φιν ην εχξνο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (νιηζηηθφ
κνληέιν). Ζ πξνζέγγηζε απηή δίλεη έκθαζε ζηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο, κε
ζηαδηαθή ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζε φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα. Οη ΣΠΔ δελ
απνηεινχλ απηφλνκν γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη νη ππνινγηζηέο ππάξρνπλ θαη
αμηνπνηνχληαη ζε θάζε ηάμε θαη φρη ζε μερσξηζηά εξγαζηήξηα πιεξνθνξηθήο. Με βάζε
απηή ηελ πξνζέγγηζε ππνζηεξίδεηαη φηη ηα παηδηά αμηνπνηψληαο ηηο ΣΠΔ ζηηο
θαζεκεξηλέο καζεζηαθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο, καζαίλνπλ ηαπηφρξνλα θαη ηε ιεηηνπξγία
ηνπο,
σο ζπλδπαζκφο ησλ δχν πξνεγνχκελσλ πξνζεγγίζεσλ (πξαγκαηνινγηθφ κνληέιν). Ζ
πξνζέγγηζε απηή ζπλδπάδεη δηδαζθαιία καζήκαηνο γεληθψλ γλψζεσλ πιεξνθνξηθήο κε
πξννδεπηηθή έληαμε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζε φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ
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αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Γίλεη έκθαζε ζηε γλσζηηθή θαη θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο
ρξήζεο ησλ ΣΠΔ, ζηνρεχνληαο ζηελ (Εαξάλεο & Οηθνλνκίδεο, 2009):
θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ (επηθνηλσλία κέζσ γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ, αλάπηπμε
θξηηηθψλ ηθαλνηήησλ ζηνλ ζχγρξνλν θφζκν ησλ ςεθηαθψλ πεγψλ, νξγάλσζε θαηαγξαθή
θαη αμηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ),
θαηαλόεζε ελλνηώλ (αιιειεγγχε, δεκνθξαηηθή ζπκπεξηθνξά, δηεζλήο θαηαλφεζε,
ζεβαζκφο αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ), θαη
θαιιηέξγεηα αμηώλ (ζπλεξγαηηθφηεηα, νκαδηθφηεηα, αιιεινβνήζεηα).
4.5.3 Οη ΣΠΔ θαη ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ηνπ λεπηαγσγείνπ
Οη ζηφρνη πνπ επηιέγνληαη ζε δηάθνξα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ εηζαγσγή ησλ
ΣΠΔ ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή θαίλεηαη λα είλαη (VDOE, 2009:2· Εαξάλεο &
Οηθνλνκίδεο, 2009· TEA, 2004: 114-115· ΓΔΠΠ, 2001:590):
 Να εμνηθεησζνχλ ηα παηδηά κε απιέο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ππνινγηζηή:
 λα γλσξίζνπλ ηνλ ππνινγηζηή θαη ηηο θπξηφηεξεο κνλάδεο ηνπ,
 λα εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε ηνπ,
 λα γλσξίζνπλ ηε ζσζηή ρξήζε ηνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ αηπρήκαηα.


Να έιζνπλ ζε κηα πξψηε επαθή κε δηάθνξεο ρξήζεηο ηνπ ππνινγηζηή ζην
λεπηαγσγείν:
 λα παίμνπλ θαη λα εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε ηνπ αμηνπνηψληαο ζρεηηθά
ινγηζκηθά,
 λα εθθξαζηνχλ δεκηνπξγηθά κέζα απφ παηρλίδη, δσγξαθηθή, κνπζηθή αθξφαζε,
παξαθνινχζεζε βίληεν θ.ιπ.
 Να ηνλ αμηνπνηήζνπλ σο γλσζηηθφ εξγαιείν:
 λα κπνξνχλ λα ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ ζε δηάθνξεο εθαξκνγέο φπνπ εκπιέθνληαη
άιια γλσζηηθά αληηθείκελα,
 λα κπνξνχλ λα ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ σο ππνζηεξηθηηθφ εξγαιείν γηα ηηο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ ηάμε,
 λα κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ θαη λα αλαθαιχπηνπλ γλψζεηο θαη πιεξνθνξίεο,
κε ή ρσξίο ηε βνήζεηα ηεο λεπηαγσγνχ.
 Να ηνλ αμηνπνηήζνπλ σο εξγαιείν επηθνηλσλίαο.
 λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο,
 λα δεκνζηεχνπλ εξγαζίεο ηνπο κέζα απφ ην δηαδίθηπν, κε ηελ βνήζεηα ηεο
λεπηαγσγνχ,
 λα ζπλεξγάδνληαη κε παηδηά άιισλ λεπηαγσγείσλ,
 λα επηζθέπηνληαη πφιεηο, κνπζεία ή βηβιηνζήθεο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ.
 Να ηνλ αληηκεησπίζνπλ θξηηηθά.
 λα γλσξίδνπλ ηε ζσζηή ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή γηα ηε δηθή ηνπο αζθάιεηα θαη
πξνθχιαμε,
 λα επαηζζεηνπνηνχληαη θαη λα θξίλνπλ ηηο επηπηψζεηο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ
θαζεκεξηλφηεηα ησλ αλζξψπσλ.
Σα παξαπάλσ είλαη δπλαηφ λα πινπνηεζνχλ, φηαλ ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζην λεπηαγσγείν
αμηνπνηείηαη ζε ζρέδηα εξγαζίαο, ζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο, παηδαγσγηθά ζελάξηα,
θαηαζηάζεηο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, θαηαζηάζεηο ειεχζεξνπ θαη θαηεπζπλφκελνπ
παηρληδηνχ.
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Βαζηθή πξνυπφζεζε ν εθπαηδεπηηθφο πξνζρνιηθήο αγσγήο λα θαζνδεγεί ηα παηδηά
ζηνπο πεηξακαηηζκνχο θαη ηηο εμεξεπλήζεηο ηνπο κε ηηο ΣΠΔ, λα νξγαλψλεη θαη λα
θαζνδεγεί ζπδεηήζεηο πξνβιεκαηηζκνχ, λα νξγαλψλεη παηδαγσγηθά ζελάξηα θαη
δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο λα εληάζζνληαη νη ΣΠΔ κε ιεηηνπξγηθφ θαη δεκηνπξγηθφ
ηξφπν.
4.5.4 Γπλαηόηεηεο θαη πεξηνξηζκνί
4.5.4.1 Γπλαηφηεηεο
Ζ δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηεο Σερλνινγίαο κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηε κάζεζε ζηελ
πξνζρνιηθή ειηθία, ελψ νη ππνινγηζηέο, γηα πνιινχο εξεπλεηέο, ζεσξνχληαη ηερλνινγηθά
κέζα αλαπηπμηαθά θαηάιιεια γηα ηα παηδηά. Ζ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ ΣΠΔ
εμαξηάηαη απφ ηελ (Εαξάλεο & Οηθνλνκίδεο, 2009· Παπαζαλαζίνπ & Κφκεο, 2003):
Δπηινγή θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη ρψξνπ ελαζρφιεζεο ησλ παηδηψλ (ε Γσληά ηνπ
Τπνινγηζηή θαη ν εμνπιηζκφο ηεο),
Αμηνπνίεζε θαηάιιεισλ ζεσξηψλ κάζεζεο ζηελ αλάπηπμε δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη
κεζνδνινγίαο (ελεξγή ζπκκεηνρή, επίιπζε πξνβιεκάησλ, ζπλεξγαζία, επηθνηλσλία,
ζχλδεζε κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, ζπλεξγαηηθή δηεξεπλεηηθή κάζεζε, εξγαζία ζε
νκάδεο θ.ιπ.).
πκπιεξσκαηηθή, δεκηνπξγηθή ρξήζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ παηδηψλ (Γελ
απνηειεί απηνζθνπφ).
ρεδίαζε θαηάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ θαη παηδαγσγηθψλ ζελαξίσλ κε βάζε ην
αλαιπηηθφ πξφγξακκα (Δπηινγή δξαζηεξηνηήησλ θαη θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ, νξγάλσζε
ηεο ηάμεο θαη ηεο ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή απφ ηα παηδηά, δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ
βαζίδεηαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα),
Κξηηηθή πξνζέγγηζε θαη αλαζηνραζκφ ζηελ επηινγή αλαπηπμηαθά θαηάιιεισλ
ινγηζκηθώλ (ζπζηήκαηα θαζνδήγεζεο θαη δηδαζθαιίαο, θαζνδεγνχκελεο αλαθάιπςεο θαη
δηεξεχλεζεο, έθθξαζεο, αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο, επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο).
4.5.4.2 Πεξηνξηζκνί
Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ αιφγηζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ πξνζρνιηθή
αγσγή. Πξνβιεκαηηζκνί πνπ απαζρνινχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξνζρνιηθήο αγσγήο,
αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ θαη εηδηθά ηνπ Ζ/Τ ζην λεπηαγσγείν ζπλνςίδνληαη ζηηο
παξαθάησ εξσηήζεηο (Εαξάλεο & Οηθνλνκίδεο, 2009):
 Πνχ;
 Πφηε;
 Πψο;
 Γηαηί;
 Γηα πφζε ψξα;
 Έλαο ηξφπνο γηα ηε δηαηήξεζε ηζνξξνπηψλ είλαη λα ζθεθηφκαζηε δηαξθψο, θαηά
ηελ νξγάλσζε δξάζεσλ κε ΣΠΔ ζην λεπηαγσγείν, ηα εμήο:
 Μπνξνχλ λα νξγαλσζνχλ κε άιια κέζα (π.ρ. άιιν επνπηηθφ πιηθφ) θαη, αλ λαη,
γηαηί επηιέγνπκε ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε;
 Τπνβνεζνχλ ηε ζπλνιηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ;
 Θέινπλ ηα παηδηά λα ζπκκεηέρνπλ ή πηέδνληαη θαη αγρψλνληαη;
 πλδένληαη νη δξάζεηο αξκνληθά κε ην ππφινηπν πξφγξακκα;
 Πφζν ρξφλν ελαζρφιεζεο ησλ παηδηψλ κε ηνλ ππνινγηζηή ζα απαηηήζεη ε
νινθιήξσζή ηνπο;
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Αθνινπζνχλ ηηο αξρέο ηνπ επνηθνδνκηζκνχ, ηεο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο θαη ηεο
θξηηηθήο παηδαγσγηθήο;
Δπηηξέπνπλ ηε ζπλεξγαζία ησλ παηδηψλ, ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ
ηνπ ΖΤ απφ ηα παηδηά θαη φρη ησλ παηδηψλ απφ ηνλ ππνινγηζηή;
Σέινο, δελ πξέπεη λα μερλάκε φηη ε αιφγηζηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή απφ ηα παηδηά
κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα, πξνβιήκαηα φξαζεο, έιιεηςε
άζθεζεο θαη παρπζαξθία, πξνβιήκαηα απφ ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία θαη ηνμηθέο
εθπνκπέο. Δπίζεο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη αξλεηηθά ζηελ εζηθή, ζπλαηζζεκαηηθή,
θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηάο ηνπο
(Alliance for Childhood, 2000: 19-40).
4.5.5 Γξαζηεξηόηεηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζην λεπηαγσγείν
Σν παηδαγσγηθφ ζελάξην είλαη κηα ζεηξά νξγαλσκέλσλ δξάζεσλ πνπ πινπνηνχκε καδί
κε ηα παηδηά θαζεκεξηλά ζηηο ηάμεηο καο θαη απνζθνπεί ζηελ επίηεπμε πξνζδηνξηζκέλσλ
παηδαγσγηθψλ ζηφρσλ. Οη εθπαηδεπηηθνί ιακβάλνληαο ππφςε ην αλαιπηηθφ ηνπο
πξφγξακκα, επηιέγνληαο παηδαγσγηθνχο ζηφρνπο θαη πηνζεηψληαο θάπνηα ή θάπνηεο
παηδαγσγηθέο ζεσξίεο, ζρεδηάδνπλ έλα ζελάξην έρνληαο κία θεληξηθή ηδέα πνπ ζα ην
δηαηξέρεη. Καζνξίδνπλ ην ξφιν ηνλ δηθφ ηνπο θαη ησλ παηδηψλ θαη νξγαλψλνπλ ζεηξά
δξαζηεξηνηήησλ ρξεζηκνπνηψληαο ζπγθεθξηκέλα πιηθά. Έλα ζρέδην εξγαζίαο, κία
ζεκαηηθή πξνζέγγηζε, έλα ζελάξην επίιπζεο πξνβιήκαηνο απνηεινχλ παξαδείγκαηα
παηδαγσγηθψλ ζελαξίσλ.
Σα παηδαγσγηθά ζελάξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ΣΠΔ κπνξεί λα μεθηλνχλ κε ζηφρνπο
πνπ λα ζρεηίδνληαη ακηγψο κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν (π.ρ. λα εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε
ηνπ ππνινγηζηή ή κε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ινγηζκηθά) ή λα αμηνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ γηα
πινπνίεζε ζελαξίσλ κε ζηφρνπο απφ άιια γλσζηηθά αληηθείκελα ή ζπλδπαζκφ ηνπο.
εκαληηθή είλαη ε θαηαγξαθή θαη ε αμηνιφγεζε ησλ ζελαξίσλ.
Βαζηθή ηδέα πίζσ απφ ηελ θαηαζθεπή, ηε ρξήζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ελφο ζελαξίνπ
είλαη ε θαηαγξαθή ηνπ, ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ ηάμε, ε αμηνιφγεζή ηνπ σο πξνο ην ηη
ιεηηνχξγεζε θαη ζε πνηνλ βαζκφ θαη ηέινο ε θνηλνπνίεζε θαη αληαιιαγή ηεο εκπεηξίαο κε
άιινπο ζπλαδέιθνπο.
Σα εξσηήκαηα πνπ θαιείηαη λα απαληήζεη έλαο εθπαηδεπηηθφο ζηε δεκηνπξγία ελφο
παηδαγσγηθνχ ζελαξίνπ είλαη ηα εμήο:
Ση ζέισ λα πξνζεγγίζνπλ ηα παηδηά; Πνηνη είλαη νη ζηφρνη κνπ;
Πνηα ή πνηεο ζεσξίεο κάζεζεο ζα αμηνπνηήζσ;
Πνηα κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ζα ρξεζηκνπνηήζσ;
Πνηα είλαη ε ξνή ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα ζρεδηάζσ;
Πνηνο ζα είλαη ν ξφινο κνπ θαη ν ξφινο ησλ παηδηψλ;
Πψο ζα θηλεζνχλ ηα παηδηά ζηελ ηάμε, γηα λα κελ ππάξμνπλ πξνβιήκαηα;
Πψο ζα αμηνινγήζσ ην ζελάξην;
Ζ εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ είλαη πιένλ
πξαγκαηηθφηεηα. Ζ ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην αλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη έρεη
ηξνπνπνηεζεί θαη απηφ πνπ απαζρνιεί πιένλ εθπαηδεπηηθνχο θαη εξεπλεηέο είλαη πνηνο
είλαη αλαπηπμηαθά ν θαιχηεξνο δπλαηφο ηξφπνο αμηνπνίεζήο ηνπο (Μνπηαθίδνπ θ.ά.,
2010).
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Β2: ΥΔΓΗΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ : ΣΟ ΣΑΞΗΓΗ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΑΓΑ
ΔΝΑΡΗΟ – ΥΔΓΗΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
1) ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΝΑΡΗΟΤ – ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
1.1 Σίηινο (Θέκα) ζελαξίνπ – ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο
Σν ηαμίδη ζηελ αξραία Διιάδα: Σα παηδηά ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ζψκα ηνπο σο κέζν γλψζεο,
έθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο πξνθεηκέλνπ λα αλαθαιχςνπλ, λα αληηκεησπίζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηνλ
θφζκν αιιά θαη ην δηθφ ηνπο «είλαη».
Μέζα απφ έλα ηζηνξηθφ ηαμίδη, λεπηαγσγφο θαη παηδηά ζα δηεξεπλήζνπλ ηνλ αξραίν ειιεληθφ πνιηηηζκφ
θαη ηελ θνηλσλία κε βάζε ηελ απεηθφληζε ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο ζε έξγα γιππηηθήο ηεο θπθιαδηθήο,
αξρατθήο θαη θιαζηθήο πεξηφδνπ. Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη
θαιιηηερληθέο πξαθηηθέο, έληππν θαη νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηήζνπκε ηε
δεκηνπξγηθή θαη θξηηηθή ζθέςε ησλ παηδηψλ αιιά θαη ηε θαληαζία ηνπο.
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζελαξίνπ είλαη απιέο πξνηάζεηο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ, λα
επεθηαζνχλ ή λα αιιαρζνχλ κε βάζε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ ηάμε, ην επίπεδν θαη ηηο
εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ, ην ελδηαθέξνλ ηεο λεπηαγσγνχ θαη ησλ παηδηψλ.
1.2 Δκπιεθφκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο
Γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ ζελαξίνπ: Γξακαηηθή ηέρλε, Δηθαζηηθά θαη Φπζηθή αγσγή.
Ηδηαίηεξε Πεξηνρή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ: πλχπαξμε ηεο ηέρλεο θαη ηεο θίλεζεο – Δξκελεία
ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο – Καηαλφεζε ηνπ θφζκνπ – Καηαλφεζε ηνπ εαπηνχ θαη ησλ
δπλαηνηήησλ ηνπ.
πκβαηφηεηα κε ην ΑΠ & ην ΓΔΠΠ: Παηδί θαη Γεκηνπξγία – Έθθξαζε.
1.3 θνπφο & ηφρνη ηνπ παηδαγσγηθνχ ζελαξίνπ
Γεληθφο θνπφο
Αθνινπζψληαο κηα εξεπλεηηθή πνξεία (παξαηήξεζε, αλαζηνραζκφο, ζρεδηαζκφο, δξάζε), ηα παηδηά
ζα αλαινγηζηνχλ, ζα πξνβιεκαηηζηνχλ, ζα θάλνπλ ππνζέζεηο πξνθεηκέλνπ:
-

λα ζηνραζηνχλ πάλσ ζε γλψζεηο, ζηάζεηο, κνξθέο ζπκπεξηθνξάο, πνιηηηζκηθά πξφηππα,
θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο αμίεο ζηνλ αξραίν θαη ζχγρξνλν ειιεληθφ πνιηηηζκφ,

-

λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ, κέζσ βησκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, δηαρξνληθά θαη ζχγρξνλα
δεηήκαηα γηα ηνλ άλζξσπν θαη, θαη‟ επέθηαζε, γηα ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ.

Δπηκέξνπο ηφρνη σο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη σο πξνο ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.
ε επίπεδν γλώζεσλ:
Σα παηδηά ζα είλαη ζε ζέζε:
1. λα πξνζεγγίζνπλ ηζηνξηθά γεγνλφηα, πξφζσπα, δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ
θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ζηηο επξχηεξεο ρξνληθέο, ηζηνξηθέο, ρσξηθέο-γεσγξαθηθέο
δηαζηάζεηο ηνπ (Πεξηβάιινλ),
2. λα θαηαλνήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ην πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνπλ κέζα απφ ηελ
επαθή κε ηελ εηθαζηηθή παξαγσγή ηνπ παξειζφληνο (Πεξηβάιινλ, Δηθαζηηθά),
3. λα πξνζδηνξίδνπλ ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ηνπο θαη εκπεηξίεο γηα ηελ αθήγεζε κηαο
ηζηνξίαο (Γιψζζα),
4. λα ζπλζέζνπλ νκαδηθά κηα ηζηνξία αμηνπνηψληαο ηηο εκπεηξίεο φισλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο
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(Γιψζζα).
ε επίπεδν ηθαλνηήησλ:
Σα παηδηά ζα είλαη ζε ζέζε:
1. λα αμηνπνηήζνπλ ηα εθθξαζηηθά ηνπο κέζα (ζψκα, θίλεζε, ιφγνο, κνπζηθή, δσγξαθηθή)
(Γεκηνπξγία - Έθθξαζε),
2. λα εμειίμνπλ πξνεγνχκελεο θηλεηηθέο εκπεηξίεο θαη λα πξνβνχλ ζε λέεο εμεξεπλήζεηο ησλ
δπλαηνηήησλ ηνπο (Φπζηθή αγσγή),
3. λα αλαπηχμνπλ ηηο δεκηνπξγηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο, θαζψο θαη ηε θαληαζία ηνπο (Γεκηνπξγία Έθθξαζε),
4. λα βειηηψζνπλ ηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα, ηελ αλαπαξαζηαηηθή ζθέςε θαη ηελ παξαηεξεηηθφηεηά
ηνπο (Μαζεκαηηθά, Φπζηθή αγσγή),
5. λα επηθνηλσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο κε πεξηγξαθέο, ζπγθξίζεηο, εθηηκήζεηο γεγνλφησλ, δηαηχπσζε
ππνζέζεσλ θαη αλάπηπμε επηρεηξεκαηνινγίαο (Μαζεκαηηθά, Πεξηβάιινλ),
6. λα αλαπηχμνπλ ηε δηαπξνζσπηθή θαη δηαπνιηηηζκηθή θαηαλφεζε κέζα απφ ηε
ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο κνλαδηθφηεηάο ηνπο σο πξνζψπσλ κε μερσξηζηά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηεο
νκνηφηεηάο ηνπο κε άιια άηνκα ζε βαζηθέο πηπρέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο (αλάγθεο, επηζπκίεο,
ζπλαηζζήκαηα) (Πεξηβάιινλ, Φπζηθή αγσγή),
7. λα αλαπηχμνπλ κεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο κέζα απφ ηελ αθήγεζε εκπεηξηψλ, ηε δηαηχπσζε
εξσηεκάησλ θαη ηελ άληιεζε πιεξνθνξηψλ απφ ςεθηαθέο πεγέο (Γιψζζα, Πεξηβάιινλ,
Πιεξνθνξηθή),
8. λα εμνηθεησζνχλ κε ηνλ εξεπλεηηθφ ηξφπν κειέηεο ελφο δεηήκαηνο (Πεξηβάιινλ),
9. λα αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ παξαγσγή ηζηνξηψλ, παξαζηάζεσλ θαη ηελ
παξνπζίαζε ησλ δεκηνπξγηψλ ηνπο (Πεξηβάιινλ, Γιψζζα, Γεκηνπξγία-Έθθξαζε).
ε επίπεδν ζηάζεσλ:
Σα παηδηά ζα είλαη ζε ζέζε:
1. λα εξκελεχζνπλ θαη λα εθηηκήζνπλ ηηο θαιιηηερληθέο δεκηνπξγίεο (Δηθαζηηθά),
2. λα αλαπηχμνπλ ηελ αηζζεηηθή ηνπο εκπεηξία θαη θξίζε (Γεκηνπξγία - Έθθξαζε),
3. λα εθηηκήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο ηθαλφηεηαο λα αθεγνχκαζηε νινθιεξσκέλα κηα ηζηνξία
(Γιψζζα),
4. λα πηνζεηήζνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνλ πνιηηηζκφ ηνπ παξειζφληνο θαηαλνψληαο
ηνπο άιινπο αλζξψπνπο θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο (Πεξηβάιινλ).
εκεηψζηε αλ αμηνπνηνχληαη εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη ππεξεζίεο ησλ Σερλνινγηψλ ηεο
Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ)
ην ζελάξην αμηνπνηνχληαη ν εθηππσηήο θαη ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο (H/Y) ηεο ηάμεο γηα λα
αλαδεηεζνχλ πιεξνθνξίεο δηαδηθηπαθά ζρεηηθά κε ηνλ αξραίν ειιεληθφ πνιηηηζκφ.
1.4 Πξνηεηλφκελε Δθπαηδεπηηθή κέζνδνο
Ζ φιε πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο είλαη δηαζεκαηηθή, ελψ νη δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ παηγληψδε κνξθή.
Πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξσζνχλ νη παξαπάλσ ζηφρνη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο
ηερληθέο:
- Δξσηήζεηο-απαληήζεηο
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-

πδήηεζε

-

Γξακαηνπνίεζε – Παληνκίκα - Μηκηθή – Απηνζρεδηαζκφο

-

Μειέηε ηξηψλ πεξηπηψζεσλ

-

Δθπαηδεπηηθή/εηθνληθή επίζθεςε

-

Γπαδηθή εξγαζία, νκαδηθή εξγαζία, αηνκηθή αλαδήηεζε

-

Δθπαίδεπζε κέζα απφ ηελ ηέρλε

1.5 Δθηηκψκελε δηάξθεηα
Σν ζελάξην κπνξεί λα δηαξθέζεη κία εβδνκάδα. Ζ δηάξθεηα εμαξηάηαη απφ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ,
ηηο πξνηάζεηο ηνπο θαη ην γεληθφηεξν ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο λεπηαγσγνχ.
Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ην ζελάξην ηα παηδηά ζα πξέπεη λα γλσξίδνληαη θαιά κεηαμχ ηνπο θαη λα έρεη
ήδε δεκηνπξγεζεί έλα θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη ζπληξνθηθφηεηαο ζηελ ηάμε. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα
είλαη εμνηθεησκέλα κε κνξθέο δξακαηηθήο ηέρλεο, φπσο ν απηνζρεδηαζκφο, ε παληνκίκα, ε κηκηθή, ε
εθθξαζηηθή θίλεζε, ν ρνξφο θαη ε δξακαηνπνίεζε απηνζρέδησλ ηζηνξηψλ.
πλεπψο, πξνηείλνπκε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ ζην κέζνλ ή πξνο ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο
ρξνληάο, αλ ζπλδεζεί κε παξάζηαζε ηεο ηάμεο σο ηειηθφ απνηέιεζκα.
2) ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΑΡΗΟΤ - ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
2.1 Γεληθή Πεξηγξαθή
Πξψηε κέξα
1ε Γξαζηεξηόηεηα «Πνηνο είλαη;»
Πεξηγξαθή: Σα παηδηά θάζνληαη ζε θχθιν θαη ε λεπηαγσγφο ηνπνζεηεί ζην θέληξν ηνπ έλα θνπηί κε
ραξηάθηα. ηα ραξηάθηα αλαγξάθνληαη ηα νλνκαηεπψλπκα ησλ παηδηψλ. Κάζε παηδί παίξλεη έλα
ραξηάθη, ην βιέπεη θξπθά θαη, ζηε ζπλέρεηα, κπαίλεη ζην θέληξν ηνπ θχθινπ θαη πεξηγξάθεη κε
παληνκίκα ην ζπκκαζεηή ηνπ πνπ είλαη γξακκέλνο ζην ραξηάθη πνπ θξαηά. Σα ππφινηπα παηδηά
θαινχληαη λα καληέςνπλ γηα πνηνλ πξφθεηηαη.
ην ηέινο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζπδεηάκε καδί κε ηα παηδηά γηα ην πφζν εχθνιν ήηαλ λα πεξηγξάςνπλ
ηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο (γπαιηά, ξνχρα, καιιηά) θαη πφζν δχζθνιν λα
απνδψζνπλ κε ιεθηηθά –θαη λα γίλεη ζαθέο ην κήλπκα απφ ηα άιια παηδηά- ην ραξαθηήξα, ηα
ελδηαθέξνληα θαη άιια πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία (π.ρ. έρεη δχν αδέιθηα, έρεη πνιινχο θίινπο, ην ζπίηη
ηνπ είλαη δίπια ζην λεπηαγσγείν).
ηόρνο: Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή εληζρχεη ηελ παξαηεξεηηθφηεηα ησλ παηδηψλ αιιά θαη ηελ πεξαηηέξσ
γλσξηκία ηνπο.
Γηάξθεηα: 30-60 ιεπηά. Ζ δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ πνπ
ππάξρνπλ ζηελ ηάμε αιιά θαη απφ ηε ζπδήηεζε πνπ ζα αλαπηπρζεί.
Σερληθή: Δπηιέγεηαη ε ηερληθή ηεο παληνκίκαο (ζησπειή δξακαηνπνίεζε) έηζη ψζηε ηα παηδηά λα
εμνηθεησζνχλ κε ηε κε ιεθηηθή έθθξαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο αηφκνπ κε φιν ηνπο ην ζψκα.
Δλζαξξχλνληαη απφ ηε λεπηαγσγφ λα επηλνήζνπλ κνξθαζκνχο, ρεηξνλνκίεο, θηλήζεηο πξνζψπνπ θαη
ζψκαηνο γηα λα απνδψζνπλ φζν γίλεηαη πην πηζηά ηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά αιιά θαη ην
ραξαθηήξα ηνπ ζπκκαζεηή ηνπο, ηνλ ηξφπν πνπ θηλείηαη ή ζηέθεηαη.
Τιηθό: Υαξηάθηα κε ην νλνκαηεπψλπκν ησλ παηδηψλ.
Γεχηεξε κέξα
2ε Γξαζηεξηόηεηα «Υσξηζκόο ζε νκάδεο κε γεσκεηξηθά ζρήκαηα»
Πεξηγξαθή: Ζ λεπηαγσγφο έρεη βάιεη ζε ζαθνπιάθη δσγξαθηζκέλα πάλσ ζε κηθξφ ραξηί γεσκεηξηθά
ζρήκαηα (ηεηξάγσλν, ηξίγσλν, θχθιν, νξζνγψλην ζε δηαθνξεηηθά κεγέζε) θαη ηα παηδηά δηαιέγνπλ απφ
έλα. Σν θάζε ζρήκα ππάξρεη ζε ηξία αληίηππα έηζη ψζηε ηα παηδηά πνπ ηξαβνχλ ην ίδην ζρήκα λα
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ζρεκαηίζνπλ νκάδεο ησλ ηξηψλ αηφκσλ. (Αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ πνπ έρνπκε ζηελ ηάμε
πξέπεη λα πξνβιέςνπκε αθξηβψο πφζεο ηξηάδεο κπνξνχλ λα ζρεκαηηζηνχλ θαη πηζαλφλ, αλ δελ είλαη
αθξηβήο ν αξηζκφο, λα πξνζζέζνπκε ή λα αθαηξέζνπκε θάπνην ραξηάθη).
ηε ζπλέρεηα, ε λεπηαγσγφο δεηάεη απφ ηηο νκάδεο λα ζπδεηήζνπλ «αλ είρε ζπλαίζζεκα ην ζρήκα
ηνπο, πνην ζα ήηαλ απηφ». Δπηζεκαίλεη φηη ην ζρήκα κπνξεί λα πξνθαιεί πάλσ απφ έλα ζπλαίζζεκα ή
δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζε θάζε παηδί.
Ζ δξαζηεξηφηεηα νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξνπζίαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ απφ θάζε νκάδα, αξρηθά
κέζα απφ κηκηθή θαη, ζηε ζπλέρεηα, ηα παηδηά εμεγνχλ ιεθηηθά γηαηί επέιεμαλ λα απνδψζνπλ ην
ζπγθεθξηκέλν ζπλαίζζεκα. Ζ θάζε νκάδα κπνξεί λα απνδψζεη πεξηζζφηεξα απφ έλα ζπλαηζζήκαηα
είηε ζε ζπλεξγαζία είηε ην θάζε παηδί απνδίδεη ην δηθφ ηνπ ζπλαίζζεκα.
ηόρνο: Σα παηδηά αλαγλσξίδνπλ ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα θαη ηα ζπγθξίλνπλ κεηαμχ ηνπο.
Αλαπηχζζνπλ ηηο εθθξαζηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ πξνζψπνπ ηνπο γηα ηελ απφδνζε ελφο ζπλαηζζήκαηνο
θαη θαηαλννχλ φηη έλα εξέζηζκα κπνξεί λα πξνθαιέζεη δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζηνλ θαζέλα.
πλεηδεηνπνηνχλ φηη δελ είλαη πάληα εχθνιε ε αλάγλσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ρξεηάδεηαη
απμεκέλε παξαηεξεηηθφηεηα.
Γηάξθεηα: 30-60 ιεπηά.
Σερληθή: Πξφθεηηαη γηα νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία εληζρχεη ηηο αληαιιαγέο θαη ηε ζπλεξγαζία
εθφζνλ ηα παηδηά αληαιιάζνπλ απφςεηο γηα λα θαηαιήμνπλ ζε θνηλή ζπκθσλία ζρεηηθά κε ην
ζρεκαηηζκφ ησλ ηξηκειψλ νκάδσλ. Ζ κηκηθή εληζρχεη ηηο εθθξαζηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ πξνζψπνπ. Σν
πξφζσπν ζπγθεληξψλεη ηα πεξηζζφηεξα φξγαλα/ αηζζήζεηο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο κέζα απφ ηα
νπνία επηθνηλσλεί. Δίλαη ε πην εθθξαζηηθή πεξηνρή ηνπ ζψκαηνο.
Τιηθό: Υαξηάθηα κε ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα.
Σξίηε κέξα
3ε Γξαζηεξηόηεηα «Οη ηζηνξίεο ηξηώλ αξραίσλ Διιήλσλ»
Πεξηγξαθή: Ζ λεπηαγσγφο κνηξάδεη ζε θάζε ηξηκειή νκάδα, πνπ δεκηνπξγήζεθε ηελ πξνεγνχκελε
εκέξα, ηξεηο εηθφλεο απφ γιππηά ηεο θπθιαδηθήο, αξρατθήο θαη θιαζηθήο πεξηφδνπ δίλνληαο θάπνηεο
πξψηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξνέιεπζή ηνπο.
- Σν πξψην εηδψιην είλαη κηα γπλαηθεία κνξθή απφ κάξκαξν ηεο πξσηνθπθιαδηθήο ΗΗ πεξηφδνπ
(2800-3200 π.Υ.). Πξφθεηηαη γηα κηα ιπξφζρεκε θεθαιή κε καθξηά ηξηγσληθή κχηε, έληνλε
θιίζε ησλ ψκσλ θαη ιεπηνχο βξαρίνλεο, κηθξά θαη απνκαθξπζκέλα ζηήζε, εγράξαθηε κέζε,
κηθξφ εβηθφ ηξίγσλν θαη θακπχινπο γινπηνχο (http://www.cycladic.gr).

-

Ζ δεχηεξε εηθφλα απεηθνλίδεη ην άγαικα ηνπ Κνχξνπ απφ λαμηαθφ κάξκαξν αξρατθήο
πεξηφδνπ (600 π.Υ.) Σα καιιηά ηνπ απιψλνληαη πίζσ απφ ην θεθάιη ζε πιεμνχδεο θαη
ζπγθξαηνχληαη κε ηαηλία πνπ είλαη δεκέλε πίζσ ζε θφκπν. Σν ζηήζνο ηνπ είλαη πιαηχ θαη ε
κέζε ζηελή. Οη κπψλεο ηεο θνηιηάο ηνλίδνληαη κε απιαθηέο. Πξνβάιιεη ην αξηζηεξφ ζθέινο
θαη έρεη ηα ρέξηα θαηεβαζκέλα, κε ηε δεμηά γξνζηά λα αθνπκπά ζην κεξφ. ην πξφζσπφ ηνπ
κπνξνχκε
λα
δηαθξίλνπκε
θάπνηα
έθθξαζε
(http://www.namuseum.gr
θαη
http://odysseus.culture.gr).
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-

ηελ ηξίηε εηθφλα απεηθνλίδεηαη ην ράιθηλν άγαικα ηνπ Γία ή ηνπ Πνζεηδψλα ηεο θιαζηθήο
πεξηφδνπ (460 π.Υ.). O ζεφο παξηζηάλεηαη φξζηνο, γπκλφο, ζε επξχ δηαζθειηζκφ. Σεληψλεη
κπξνζηά ην αξηζηεξφ ρέξη, ελψ κε ην αλπςσκέλν δεμί πηζαλφλ θξαηνχζε ηνλ θεξαπλφ ή ηελ
ηξίαηλα (ζηελ πξψηε πεξίπησζε ηαπηίδεηαη κε ην Γία, πνπ είλαη θαη ην πηζαλφηεξν, ελψ ζηε
δεχηεξε κε ηνλ Πνζεηδψλα). Tν άγαικα απνδίδεη ζαπκάζηα ηελ θίλεζε θαη ηε δηάπιαζε ηνπ
θνξκηνχ. Παξά ηελ απζηεξφηεηα ηεο κνξθήο, ε θίλεζε είλαη έληνλε θαη ε απφδνζε ησλ
αλαηνκηθψλ ιεπηνκεξεηψλ ηδηαίηεξα επηηπρήο. Ζ γελεηάδα ηνπ ζενχ είλαη πινχζηα θαη ηα
καθξηά καιιηά ηνπ καδεχνληαη ζε πιεμίδεο γχξσ απφ ην θεθάιη, ελψ κπξνζηά πέθηνπλ ζε
θνκςνχο βνζηξχρνπο γχξσ απφ ην κέησπν. Σα κάηηα ηνπ, πνπ δελ ζψδνληαη, ήηαλ έλζεηα απφ
άιιν πιηθφ. Δίλαη έλα έμνρν δείγκα ηνπ απζηεξνχ ξπζκνχ ηεο αξραίαο ειιεληθήο πιαζηηθήο
(http://www.namuseum.gr θαη http://odysseus.culture.gr).

Ζ λεπηαγσγφο δεηάεη απφ ηα παηδηά λα παξαηεξήζνπλ πξνζεθηηθά ηελ πξψηε εηθφλα θαη λα
αλαπαξαζηήζνπλ κε ην ζψκα ηνπο ην γιππηφ, ελψ κε ην πξφζσπφ ηνπο λα απνδψζνπλ ηελ έθθξαζε.
Απνθεχγεη ηελ επίδεημε έηζη ψζηε ηα παηδηά λα κε ιεηηνπξγήζνπλ κηκεηηθά σο πξνο ηελ θίλεζε ηεο
λεπηαγσγνχ αιιά λα αλαδεηήζνπλ ηε δηθή ηνπο ζσκαηηθή έθθξαζε. ηε ζπλέρεηα, κέζα απφ
εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο δεηάεη απφ ηα παηδηά λα πεξηγξάςνπλ: Πψο αηζζάλεζηε έρνληαο απηή ηε
ζέζε ηνπ ζψκαηνο; Ση ζαο επραξηζηεί, ηη ζαο δπζθνιεχεη; Γηαηί είλαη αθίλεην ην ζψκα θαη έρεη ηα
ρέξηα θνιιεκέλα πάλσ ηνπ; Δίλαη γπλαίθα ή άληξαο; Πψο ην θαηαιάβαηε απηφ; Ση κπνξεί λα
αηζζαλφηαλ απηή ε γπλαίθα εθείλε ηελ επνρή; Πνηεο ζα ήηαλ νη ζθέςεηο ηεο; Απφ ηη πιηθφ είλαη
θηηαγκέλε; Πνχ έρεηε δεη κάξκαξν; Πψο θαληάδεζηε ηνπο αλζξψπνπο/ ηνλ θφζκν εθείλεο ηεο επνρήο;
Πψο δνχζαλ ηα παηδηά ηφηε; Ση είδνπο παηρλίδηα έπαηδαλ; Πψο ήηαλ ηα ζπίηηα; Σα δψα, ηα θπηά; Ση
έηξσγαλ; Οη εξσηήζεηο κπνξνχλ λα πξνζαλαηνιηζηνχλ αλάινγα κε ηα ζέκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ ηα
παηδηά.
Ζ ίδηα δηαδηθαζία γίλεηαη θαη κε ηηο ππφινηπεο εηθφλεο επηθεληξψλνληαο ηε ζπδήηεζε ζηελ θίλεζε ηνπ
αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, ζηα κέιε ηνπ, ζηα αλαηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζηελ έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ.
Γηα παξάδεηγκα, κπνξνχκε λα ξσηήζνπκε: Πνηα είλαη ε επφκελε θίλεζε πνπ ζα έθαλε ν Κνχξνο ή ν
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Γίαο; Ση ζα κπνξνχζε λα θξαηάεη ζην ρέξη; Αλ ππήξρε θάπνηνο απέλαληη, ηη ζα ζπδεηνχζαλ;
Ζ δξαζηεξηφηεηα ζπλερίδεη κε 5ιεπηε ζπδήηεζε ησλ παηδηψλ κέζα ζηηο νκάδεο ηνπο γηα ην πνην
γιππηφ πξνηηκάεη ν θαζέλαο θαη γηαηί. Μεηά ηε ζπδήηεζε, σο νκάδα ζα ζπκθσλήζνπλ ζηελ επηινγή
ελφο γιππηνχ, ζα ηνπ δψζνπλ φλνκα θαη ζα ζπλζέζνπλ κηα ηζηνξία ζρεηηθά κε ηε δσή ηνπ: πνχ δνχζε,
πνηνη ήηαλ νη θίινη ηνπ, ηη δνπιεηά έθαλε, ηη ξνχρα θνξνχζε, ηη ηνπ άξεζε, πνηα ήηαλ ε νηθνγέλεηά ηνπ
θ.ιπ. Σέινο, ε θάζε νκάδα ζα παξνπζηάζεη κε δξακαηνπνίεζε ζηελ νινκέιεηα ησλ παηδηψλ ηελ
ηζηνξία απηνχ ηνπ αξραίνπ Έιιελα.
Ζ δξαζηεξηφηεηα νινθιεξψλεηαη κε νκαδηθή ζπδήηεζε/ αλαζηνραζκφ πάλσ ζηηο δξακαηνπνηεκέλεο
ηζηνξίεο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν, ηηο δηαθνξέο θαη ηα θνηλά ζεκεία ζηηο ηζηνξίεο ησλ αξραίσλ
Διιήλσλ, θάλνληαο αλαθνξά θαη ζηηο πξνζσπηθέο ηζηνξίεο ησλ παηδηψλ ηεο ηάμεο.
ηόρνο: Ζ αξραία ειιεληθή ηέρλε είλαη αθηεξσκέλε θπξίσο ζηνλ άλζξσπν απνδίδνληάο ηνπ κηα
εμηδαληθεπκέλε εηθφλα θαη φρη κηα ξεαιηζηηθή αλαπαξάζηαζή ηνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη αξραίνη
ήζειαλ λα εμπκλήζνπλ ην ζψκα θαη ην πλεχκα. Μειεηψληαο ηε ρξνλνινγηθή εμέιημε ηεο
αλαπαξάζηαζεο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο βιέπνπκε ηελ αλαδήηεζε ηεο αλζξψπηλεο θίλεζεο ζηα
γιππηά. Μεηαβαίλνπκε απφ ηελ απζηεξή ζρεκαηηθφηεηα ηεο Γεσκεηξηθήο πεξηφδνπ πξνο έλα
πεξηζζφηεξν θπζηνθξαηηθφ θαη αλζξσπνθεληξηθφ κνληέιν. Σν ζψκα δελ είλαη πηα ζηεκέλν ζε έλαλ
θάζεην άμνλα, ε δηάηαμε ησλ κπψλ δίλεηαη κε αθξίβεηα θαη ρσξίο ππεξβνιή, ηα ρέξηα ζηγά ζηγά
μεθνιινχλ απφ ην ζψκα.
Υξεζηκνπνηνχκε ηηο ηξεηο εηθφλεο, δίλνληαο θάπνηεο γεληθέο πιεξνθνξίεο, σο αθεηεξία γηα λα
ελεξγνπνηήζνπκε ηε θαληαζία ησλ παηδηψλ θαη λα αλαδεηήζνπκε ηελ πξνζσπηθή εκπεηξία θαη γλψζε
ησλ παηδηψλ πάλσ ζην ζέκα ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ θφζκνπ, ην νπνίν ζα δνπιέςνπλ ζηε ζπλέρεηα.
Δλζαξξχλνπκε ηελ έθθξαζε ηνπ ιφγνπ, ηεο ζθέςεο ηνπο θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ, πξνσζνχκε ηε
ζπλεξγαηηθφηεηα θαη ηελ επηθνηλσλία κέζα ζηηο νκάδεο επηζηξαηεχνληαο παξάιιεια ηηο αηζζήζεηο θαη
ηελ παξαηεξεηηθφηεηά ηνπο. Σα παηδηά εμεηάδνπλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο, θαη ηα βνεζάκε λα
πεξηγξάθνπλ κε αθξίβεηα απηφ πνπ παξαηεξνχλ, έηζη ψζηε φινη λα έρνπκε κία μεθάζαξε εηθφλα ηεο
πεξηγξαθήο ηνπο αθνινπζψληαο έλαλ επηζηεκνληθφ ηξφπν εξγαζίαο (Σζειθέο θαη Μνπζηάθα, 2004).
Δπηθεληξψλνπκε, επίζεο, ηελ πξνζνρή ησλ παηδηψλ ζηελ πνηφηεηα ηεο αλζξψπηλεο θίλεζεο.
Γηάξθεηα: 2 ψξεο.
Σερληθή: Ζ ηερληθή ηεο εθπαίδεπζεο κέζα απφ ηελ ηέρλε ελζαξξχλεη ηηο δηεξεπλήζεηο ησλ παηδηψλ γηα
ηελ θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ θαη ηνπ εαπηνχ ηνπο. Δλεξγνπνηνχληαη νη αηζζήζεηο ηνπο, απνδίδνληαη ε
ζθέςε θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο κε έλα δηαθνξεηηθφ ηξφπν, ελψ παξάιιεια ηα παηδηά αμηνπνηνχλ ηα
εθθξαζηηθά ηνπο κέζα.
Ζ κειέηε ησλ ηξηψλ πεξηπηψζεσλ επηιέρζεθε σο ηερληθή γηα λα κειεηεζεί ζε βάζνο ην ζέκα κέζα ζε
ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη λα κπνξέζνπλ ηα παηδηά λα αθνζησζνχλ ζε απηφ. Μέζα ζε θάζε
γιππηφ θξχβνληαη άλζξσπνη θαη αληηιήςεηο, κχζνη θαη νιφθιεξεο επνρέο απφ ηε δσή ησλ αξραίσλ
ρξφλσλ (Νηεθάζηξν, 2009). Ζ ρξήζε ησλ εηθφλσλ ζπκβάιεη ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεσλ ησλ
παηδηψλ γηα ηνλ αξραίν θφζκν, ζηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ, ζηελ ελεξγνπνίεζε ηεο θαληαζίαο, ζηελ
αχμεζε ηεο παξαηεξεηηθφηεηαο, ελψ παξάιιεια δηεπθνιχλεη ηελ επεμεξγαζία ηνπ ζέκαηνο.
Ζ ηερληθή εξσηήζεηο-απαληήζεηο έρεη ζηφρν ηα παηδηά λα ζηνραζηνχλ πάλσ ζην ζέκα θαη λα
δηεπθνιπλζεί ε επηθνηλσλία θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο. Δπηπιένλ, ηα παηδηά φηαλ κηινχλ γηα ηηο
παξαηεξήζεηο ηνπο, δίλνπλ πιεξνθνξίεο θαη ζηε λεπηαγσγφ γηα ην ηη ζθέθηνληαη θαη ηη γλσξίδνπλ.
Ζ ζπδήηεζε ζε κηθξέο νκάδεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα κηιήζνπλ φια ηα παηδηά, λα εληζρπζνχλ νη
αληαιιαγέο θαη λα αλαπηπρζεί έλα θιίκα ζπλεξγαηηθφηεηαο.
Ζ δξακαηνπνίεζε κηαο ηζηνξίαο βνεζάεη ηα παηδηά λα αληηιεθζνχλ θαιχηεξα ηηο ζπλζήθεο θαη λα
δνπλ ηηο επηινγέο ηνπο κε κία άιιε καηηά.
Ζ ηερληθή ηεο ζπδήηεζεο ζηελ νινκέιεηα ζπκβάιεη ζηε ιεπηνκεξή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο, ζηελ
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αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηνπ «καζαίλσ λα αθνχσ» κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε δηαθνξεηηθψλ
απφςεσλ απφ φια ηα παηδηά.
Τιηθό: Φσηνγξαθίεο γιππηψλ απφ ην δηαδίθηπν.
Σέηαξηε κέξα
4ε Γξαζηεξηόηεηα «Δηθνληθή ή πξαγκαηηθή επίζθεςε ζε κνπζεία»
Πεξηγξαθή: Αλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα, νξγαλψλνπκε επίζθεςε ζε αξραηνινγηθφ κνπζείν. ηελ
αληίζεηε πεξίπησζε ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ Ζ/Τ γηα πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη επηζθεπηφκαζηε
εηθνληθά ηνπο ρψξνπο ησλ αξραηνινγηθψλ κνπζείσλ (βι. βηβιηνγξαθία). Αλ δελ ππάξρεη Ζ/Τ ζην
λεπηαγσγείν ή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, αλαδεηάκε εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία απφ κνπζεία.
Νεπηαγσγφο θαη παηδηά παξαηεξνχλ θαη ζπδεηάλ γηα ηα εθζέκαηα ζπγθξίλνληάο ηα κε ηνπο ηξεηο
αξραίνπο Έιιελεο θαη θάλνληαο αλαθνξά ζηηο ηζηνξίεο πνπ δεκηνχξγεζαλ. ηε ζπλέρεηα, ε
λεπηαγσγφο δεηάεη απφ ηα παηδηά λα παξαηεξήζνπλ ζθελέο πνπ απεηθνλίδνληαη ζε εξπζξφκνξθα ή
κειαλφκνξθα αγγεία (ζηηο ζθελέο απηέο ππάξρνπλ πάλσ απφ δχν θηγνχξεο). πδεηάκε γηα ηηο
ιεπηνκέξεηεο ησλ παξαζηάζεσλ, γηα ην πψο απεηθνλίδνληαη νη κνξθέο, κειεηάκε ηελ θίλεζε θαη ηελ
έθθξαζε ησλ πξνζψπσλ ηνπο. Σα παηδηά πεηξακαηίδνληαη ειεχζεξα κε ην ζψκα ηνπο θαη πξνζπαζνχλ
λα απνδψζνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο θηλήζεηο θαη εθθξάζεηο πνπ βιέπνπλ ζηηο παξαζηάζεηο, ζηελ αξρή
ζηαηηθά θαη, ζηε ζπλέρεηα, εμειίζζνληαο ηελ θίλεζε, ζαλ λα δσληαλεχεη ε παξάζηαζε πνπ βιέπνπλ
ζην αγγείν.
ηόρνο: Ζ επαθή κε έξγα ηέρλεο κέζα απφ πξαγκαηηθή ή εηθνληθή επίζθεςε αλαηξνθνδνηεί ηελ
έκθπηε πεξηέξγεηα θαη εμεξεπλεηηθή ζηάζε ηνπ παηδηνχ. Δλζαξξχλνπκε ηα παηδηά λα εμσηεξηθεχζνπλ
ηηο αληηδξάζεηο ηνπο απέλαληη ζηα έξγα θαη λα αλαδεηήζνπλ πηζαλέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα δηθά ηνπο
ζπλαηζζήκαηα θαη απηά ησλ θαιιηηερλψλ, λα βξνπλ αλαινγίεο αλάκεζα ζηελ επνρή πνπ έδεζαλ νη
θαιιηηέρλεο θαη ηε δηθή ηνπο δσή, θαη γεληθφηεξα εληζρχνπκε ηελ θαηαλφεζε πξνο ηνπο άιινπο
αλζξψπνπο θαη ηνπο άιινπο πνιηηηζκνχο. Γηεπθνιχλνπκε ηα παηδηά λα πξνζδηνξίζνπλ ηα θχξηα
ζπζηαηηθά ελφο έξγνπ (πιηθφ, ρξψκαηα, ζέκα). Σα παηδηά βειηηψλνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζηε ρξήζε
ηνπ Ζ/Τ σο κέζν γηα λα αλαθαιχςνπλ γλψζεηο θαη πιεξνθνξίεο.
Γηάξθεηα: 1 ψξα.
Σερληθή: Ζ αμηνπνίεζε ηνπ Ζ/Τ σο γλσζηηθφ εξγαιείν βνεζάεη ηα παηδηά λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ σο
ππνζηεξηθηηθφ εξγαιείν γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, λα αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο θαη λα
αλαθαιχςνπλ γλψζεηο. Τπνζηεξηθηηθά δνπιεχεη φηαλ είλαη αδχλαηε ε επηηφπηα επίζθεςε ζε θάπνην
ρψξν. Ζ επίζθεςε ζε κνπζείν ζπλδέεη ηα παηδηά κε ηελ πνιηηηζηηθή ηνπο θιεξνλνκηά θαη ηελ εμέιημε
ηνπ θφζκνπ.
Τιηθό: Ζ/Τ θαη, αλ ρξεηάδεηαη, εθηππσηήο.
Πέκπηε κέξα
5ε Γξαζηεξηόηεηα «Ο ρνξόο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ»
Πεξηγξαθή: Σα παηδηά, ζηηο αξρηθέο ηνπο νκάδεο ησλ ηξηψλ αηφκσλ θαη έρνληαο κπξνζηά ηνπο ηηο ηξεηο
εηθφλεο, ζπκθσλνχλ γηα ην πνην ξφιν (αξραίν Έιιελα) ζα αλαιάβεη ην θαζέλα κέζα ζηελ νκάδα. ηε
ζπλέρεηα, ηνπο δεηάκε λα μεθηλήζνπλ απφ ηελ αξρηθή ζέζε ηνπ αγάικαηνο θαη λα απηνζρεδηάζνπλ κε
θηλήζεηο ζπλζέηνληαο κία ρνξνγξαθία θαη νη ηξεηο καδί. Ο απηνζρεδηαζκφο κπνξεί λα δηαξθέζεη φζν
ηα παηδηά βξίζθνπλ ελδηαθέξνλ. Μπνξνχκε ζηελ πνξεία λα παίμνπκε κνπζηθά θνκκάηηα δηαθνξεηηθνχ
είδνπο, ζηηι, επνρήο θαη λα δνχκε ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε κνπζηθή ζηε ρνξνγξαθία ηνπο.
ηόρνο: Να αλαθαιχςνπλ ηα παηδηά ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπο ξπζκνχο: πφηε ην ζψκα είλαη αθίλεην θαη
πφηε ελ θηλήζεη. Να αληηιεθζνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνπο άιινπο γχξσ ηνπο. Να εμεξεπλήζνπλ ην
ρψξν κέζα ζηελ νκάδα ησλ ηξηψλ ρνξεπηψλ. Να εμειίμνπλ πξνεγνχκελεο θηλεηηθέο εκπεηξίεο ηνπο θαη
λα πξνβνχλ ζε λέεο εμεξεπλήζεηο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. Να εθθξαζηνχλ δεκηνπξγηθά κε ην ζψκα
ηνπο.
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Γηάξθεηα: 15-20 ιεπηά.
Σερληθή: Ο θηλεηηθφο νκαδηθφο απηνζρεδηαζκφο βνεζάεη ζηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ζηελ
πξννδεπηηθή ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ζψκαηνο θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ζε ζρέζε κε ηα ζψκαηα ησλ
άιισλ παηδηψλ θαη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ κέζα ζην ρψξν, θαζψο θαη ζηε κε ιεθηηθή ζπλεξγαζία ησλ
παηδηψλ.
Τιηθό: Γηάθνξα κνπζηθά θνκκάηηα θαη νη εηθφλεο ησλ γιππηψλ.
6ε Γξαζηεξηόηεηα «Αξραίεο ειιεληθέο παξαζηάζεηο»
Πεξηγξαθή: Σν ηαμίδη ζηελ αξραία Διιάδα νινθιεξψλεηαη κε ηηο παξαζηάζεηο. ε θάζε νκάδα
δίλνπκε ραξηί ηνπ κέηξνπ θαη πιηθφ γηα δσγξαθηθή. Εεηάκε απφ ηα παηδηά λα μαπιψζνπλ πάλσ ζην
ραξηί θαη λα πάξνπλ κε ην ζψκα ηνπο κία ζηάζε, ζαλ απηέο πνπ είδαλ ζηα αγγεία, κε ηελ νπνία ζα
ήζειαλ λα απνδψζνπλ ηνλ αξραίν Έιιελα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ. ε θάζε νκάδα ηα παηδηά
ζπλεξγάδνληαη γηα λα ζρεδηάζνπλ ηα ηξία πεξηγξάκκαηα, ην έλα δίπια απφ ην άιιν. ηε ζπλέρεηα, ην
θάζε παηδί θφβεη ην πεξίγξακκά ηνπ θαη ην δσγξαθίδεη ειεχζεξα (θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσγξαθηθήο
κπνξεί λα ππάξρεη κνπζηθή ζπλνδεία γηα λα ελεξγνπνηεζεί πεξηζζφηεξν ε θαληαζία ησλ παηδηψλ).
Μφιηο νινθιεξσζεί ε δσγξαθηθή, ε λεπηαγσγφο δεηάεη λα ελσζνχλ νη δηπιαλέο νκάδεο θαη λα γίλνπλ
κία νκάδα ησλ έμη αηφκσλ. ε θάζε λέα νκάδα κνηξάδεη έλα κεγάιν ραξηί ηνπ κέηξνπ. Σα έμη παηδηά
ζπκθσλνχλ γηα ην πψο ζα ηνπνζεηήζνπλ ηηο θηγνχξεο πνπ έθαλαλ πάλσ ζην ραξηί ηνπ κέηξνπ, έηζη
ψζηε λα ζρεκαηίζνπλ κία παξάζηαζε, ζαλ απηέο πνπ είδαλ ζηα αγγεία. Κνιιάλε ηηο θηγνχξεο πάλσ
ζην ραξηί θαη φινη καδί ζπλζέηνπλ κία λέα ηζηνξία γηα ηα έμη άηνκα πνπ απεηθνλίδνληαη. Ζ λεπηαγσγφο
κπνξεί λα βνεζήζεη ηα παηδηά ζηε ζχλζεζε ηεο ηζηνξίαο αλαξηψληαο ραξηηά κε ηηο εξσηεκαηηθέο
ιέμεηο: Πνηνη; (πνηνη είλαη, πνηα είλαη ηα πξνζσπηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, πνηα είλαη ε νηθνγέλεηά
ηνπο, πνην ην επάγγεικα θ.ιπ.). Πνχ; (πνχ δνπλ, πψο είλαη ην ζπίηη ηνπο, πψο είλαη ην γχξσ πεξηβάιινλ
ηνπο θ.ιπ.). Πφηε; (ζε πνηα επνρή δνπλ, πνηα ζηηγκή ηεο εκέξαο γίλεηαη απηή ε ζθελή, ζε πνηα επνρή
ηνπ ρξφλνπ θ.ιπ.). Ση; (ηη θάλνπλ, ηη ζθέθηνληαη, ηη ιέλε, ηη ηνπο αξέζεη θ.ιπ.). Γηαηί; (γηαηί είλαη καδί,
γηαηί έρνπλ απηή ηε ζηάζε θ.ιπ.). Σέινο, ε θάζε νκάδα δίλεη έλαλ ηίηιν ζηελ ηζηνξία ηεο θαη αλαξηά
ηελ παξάζηαζε ζηνλ ηνίρν.
Ζ δξαζηεξηφηεηα νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξνπζίαζε ησλ ηζηνξηψλ (κέζσ δξακαηνπνίεζεο) ζε φιε
ηελ ηάμε θαη ηελ ηειηθή ζπδήηεζε. Σε ζπδήηεζε κπνξεί λα ηελ μεθηλήζεη ε λεπηαγσγφο ζπλδένληαο
αξρηθά ηηο ηζηνξίεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ κεηαμχ ηνπο (νκνηφηεηεο, δηαθνξέο, ζεκαηνινγία, αμίεο,
κελχκαηα θ.ιπ.), αιιά θαη κε ην ζέκα πνπ δηεξεχλεζαλ απηή ηελ εβδνκάδα.
Ζ δξακαηνπνηεκέλεο ηζηνξίεο κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ ζηνπο γνλείο, ζηα παηδηά ηεο δηπιαλήο
ηάμεο ή ηνπ δηπιαλνχ ζρνιείνπ. Αλ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ γηα ην ζέκα παξακέλεη ακείσην, ε
λεπηαγσγφο πξνηείλεη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ ζθεληθή παξνπζίαζε ησλ ηζηνξηψλ. Σν ζθεληθφ ηεο
θάζε ηζηνξίαο πεξηιακβάλεη, πέξα απφ ηηο παξαζηάζεηο πνπ δεκηνχξγεζαλ ηα παηδηά ζην ραξηί ηνπ
κέηξνπ, θνπζηνχκηα, ζθεληθά αληηθείκελα, θσηηζκφ, καθηγηάδ, κνπζηθή θ.ιπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν
πξνθχπηεη κία νινθιεξσκέλε παξάζηαζε γηα ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο.
ηόρνο: Να εθθξάζνπλ ηα βηψκαηα θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο κέζα απφ ηε δσγξαθηθή θαη ηε
δξακαηνπνίεζε, λα επηλνήζνπλ θαη λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ηειηθνχ πξντφληνο
(ηζηνξία, παξάζηαζε), λα ζπλδέζνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζε έλα θνηλφ απνηέιεζκα.
Γηάξθεηα: 1.30-2 ψξεο.
Σερληθή: Ζ δσγξαθηθή βνεζάεη ηα παηδηά λα αλαπηχμνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηε θαληαζία θαη ηελ
αηζζεηηθή ηνπο. Ζ νκαδηθή εξγαζία θαη ε παξνπζίαζε ησλ δεκηνπξγηψλ ζε φιε ηελ ηάμε απνζθνπεί
ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Ζ
δξακαηνπνίεζε κηαο ηζηνξίαο θαη ε εξκελεία ξφισλ ζπκβάιεη ζηελ εμσηεξίθεπζε ησλ εζσηεξηθψλ
ζθέςεσλ, ζηελ νκαδηθή έθθξαζε θαη επηθνηλσλία. Γηα ηελ ηειηθή ζπδήηεζε/ αμηνιφγεζε βιέπε ζηελ
ελφηεηα 3 Αμηνιφγεζε.
Τιηθό: Υαξηί ηνπ κέηξνπ, πιηθφ γηα δσγξαθηθή (καξθαδφξνπο, λεξνκπνγηέο, δαθηπινκπνγηέο θ.ά.),
θφιιεο, ςαιίδηα, κνπζηθά θνκκάηηα, ραξηηά Α4 κε ηηο ιέμεηο Πνηνη, Πνχ, Πφηε, Ση, Γηαηί.
Έθηε κέξα
7ε Γξαζηεξηόηεηα «Αμηνιόγεζε»
Πεξηγξαθή: Γηα ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε βιέπε παξαθάησ ζηελ ελφηεηα 3.
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κάζεζεο. Αζήλα: ΟΔΓΒ.
Τπνπξγηθή Απφθαζε 21072β/Γ2. Γηαζεκαηηθό εληαίν πιαίζην πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ (Γ.Δ.Π.Π..)
θαη αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ (Α.Π..) Πξνζρνιηθήο Αγσγήο. Φ.Δ.Κ.304/13.03.2003, ηεχρνο
Β΄.
Ηζηνζειίδεο
Μνπζείν Κπθιαδηθήο Σέρλεο: http://www.cycladic.gr
Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν: http://www.namuseum.gr
Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ: http://www.yppo.gr θαη http://www.culture.gr
Οδπζζεχο, θφκβνο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ: http://odysseus.culture.gr
2.2 Τιηθνηερληθή Τπνδνκή
Ζ πιηθνηερληθή ππνδνκή πεξηγξάθεηαη ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα μερσξηζηά.
3) ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ε φιε ηελ πνξεία ηνπ παηδαγσγηθνχ ζελαξίνπ αθνινπζνχκε ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε, κέζα απφ
ηε ζπδήηεζε κε ηα παηδηά, ηα εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαη ηηο δεκηνπξγίεο πνπ ζπλζέηνπλ, κε
ζηφρν ηελ αλαδηακφξθσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επφκελεο κέξαο. Ζ λεπηαγσγφο θξαηάεη
ζεκεηψζεηο απφ ηε ζπδήηεζε ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα αιιά θαη απφ ηηο αληηδξάζεηο/ ζρφιηα ησλ
παηδηψλ, έηζη ψζηε λα επεμεξγαζηεί ζέκαηα γηα επίιπζε ή γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ζηελ ηειηθή
αμηνιφγεζε.
Ζ ηειηθή αμηνιφγεζε πξνηείλεηαη λα γίλεη ηελ ηειεπηαία κέξα κέζα απφ επνηθνδνκεηηθή ζπδήηεζε
πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη ε λεπηαγσγφο:
- αλ αλαπηχρζεθαλ νη νξηδφληηεο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ε δεκηνπξγηθφηεηα,
ε θξηηηθή ζθέςε, ε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ, ε επηθνηλσλία, ε ζπλεξγαηηθφηεηα, ε
δηαπνιηηηζκηθή δεμηφηεηα θαη ε εμνηθείσζε κε ηηο ηέρλεο,
-

αλ νη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο ζε επίπεδν γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη ζηάζεσλ επηηεχρζεθαλ,

-

πνηνπο πξνζσπηθνχο ζηφρνπο θάιπςαλ ηα παηδηά,

-

αλ ππάξρεη αλάγθε γηα πεξηζζφηεξε επεμεξγαζία ή επέθηαζε ηνπ ζέκαηνο.

Ζ λεπηαγσγφο πξνθαιεί ηε ζπδήηεζε, δηαηππψλνληαο εξσηήζεηο φπσο «Ση ζαο άξεζε πεξηζζφηεξν θαη
γηαηί;», βνεζψληαο ηα παηδηά λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, λα κηιήζνπλ γηα ηηο εληππψζεηο
ηνπο απφ ην ηαμίδη ζηελ αξραία Διιάδα αιιά θαη γηα ην είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έθαλαλ, γηα ηε
κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία θαη γηα ηηο ηζηνξίεο πνπ ζπλέζεζαλ. Σα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ
νξηδφληησλ ηθαλνηήησλ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ θαη απφ ηελ θαζεκεξηλή παξαηήξεζε ησλ παηδηψλ απφ
ηε λεπηαγσγφ.
Δλαιιαθηηθά, αληί γηα ζπδήηεζε, ε λεπηαγσγφο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ νκαδηθή ή αηνκηθή
δσγξαθηθή θαη λα δεηήζεη απφ ηα παηδηά λα δσγξαθίζνπλ ηηο εληππψζεηο ηνπο απφ ηελ εβδνκάδα πνπ
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ηαμηδέςαλε. Μφιηο νινθιεξψζνπλ ηηο δσγξαθηέο ηνπο, ην θάζε παηδί παξνπζηάδεη ζηελ νινκέιεηα ηε
δσγξαθηά ηνπ, επεμεγψληαο ηελ.
Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο εβδνκάδαο, ε λεπηαγσγφο ή/ θαη ηα παηδηά κπνξνχλ λα ζπιιέγνπλ
θσηνγξαθίεο (ή βηληενζθνπεκέλεο ζθελέο) απφ ζηηγκηφηππα ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη θσηνγξαθίεο
απηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είηε σο έλαπζκα ζηελ ηειηθή αμηνιφγεζε, γηα λα βνεζνχλ ηα
παηδηά λα ζπκεζνχλ ζηηγκέο πνπ βίσζαλ, είηε σο πιηθφ ην νπνίν ζα παξνπζηαζηεί ζηνπο γνλείο κέζα
απφ έλα άικπνπκ, νκαδηθφ θνιιάδ ή βίληεν.
4) ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ
Οη δεκηνπξγνί ησλ ζελαξίσλ – ζρεδίσλ δηδαζθαιίαο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνπλ κηα ππεχζπλε
δήισζε κε ην παξαθάησ πεξηερφκελν
«Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 λ. 1599/1986, νη δεκηνπξγνί ηνπ παξφληνο
εληχπνπ, δειψλνπκε φηη:
1. Σν ρέδην Γηδαθηηθφ ελαξίνπ πνπ ππνβάιινπκε είλαη δηθφ καο πξσηφηππν δεκηνχξγεκα θαη δελ
πξνζθξνχεη ζε θαλέλα δηθαίσκα πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ηξίησλ.
2. Γίλνπκε ην δηθαίσκα θαη ηελ άδεηα ζην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, ην νπνίν ζα ελεξγεί θαηά ηελ
απφιπηε θαη ειεχζεξε θξίζε ηνπ, λα αμηνπνηεί, λα δηαζέηεη, λα αλαπαξάγεη ή λα δηαλέκεη ην
ππνβιεζέλ ρέδην, νιφθιεξν ή ηκήκα ηνπ ή ζπληεηκεκέλν ή ελζσκαησκέλν ζε άιιν πιηθφ, γηα
εθπαηδεπηηθνχο θαη δηδαθηηθνχο ζθνπνχο, κε θάζε πξφζθνξν κέζν, ηδίσο έληππν ή ειεθηξνληθφ»
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Β3: ΥΔΓΗΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ : ΔΚΛΟΓΔ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ
ΔΝΑΡΗΟ – ΥΔΓΗΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
5) ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΝΑΡΗΟΤ - ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
1.1 Σίηινο (Θέκα) ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο)
Δθινγέο ζην λεπηαγσγείν
Σα παηδηά δηεμάγνληαο εθινγέο ζην λεπηαγσγείν πξνζεγγίδνπλ πιεξέζηεξα θαη βησκαηηθά ηελ
έλλνηα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο. Σα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο
κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ νξηζκέλεο βαζηθέο γλψζεηο γηα ην πνιίηεπκα ηεο δεκνθξαηίαο, ηελ
ηζηνξία, ηε ιεηηνπξγία ηνπ, ηε ζέζε ηνπ πνιίηε ζε απηφ, κε αθνξκή επίθαηξα γεγνλφηα φπσο: α)
ν ενξηαζκφο ηεο εμέγεξζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ ηε 17ε Ννεκβξίνπ 1973, β) ε δηεμαγσγή εθινγψλ
γηα ην Δζληθφ, γηα ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ή γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, γ) ε ζπλέιεπζε
ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ γνλέσλ ή εθπαηδεπηηθψλ, δ) νη απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο,
δηαδειψζεηο, θαηαιήςεηο ζρνιείσλ (π.ρ. ζην γπκλάζην ησλ κεγαιχηεξσλ αδειθψλ), ε) ε
εηζαγσγή «αλαγθψλ» θαη πξνβιεκαηηζκψλ απφ ηε λεπηαγσγφ (π.ρ. Πνηνο ζα είλαη ν αξρεγφο
ηεο νκάδαο; Ση ζα θάλεη ν αξρεγφο; θ.ά.), ζη) ε αλάδεημε ζπδεηήζεσλ κεηαμχ παηδηψλ πνπ
αλέθεξαλ απφςεηο, ραξαθηεξηζκνχο, πξνηηκήζεηο γηα θφκκαηα, πνιηηηθνχο αξρεγνχο (π.ρ. Ση
είλαη ν πξσζππνπξγφο; Ση δνπιεηά θάλεη; Πσο γίλεηαη θαλείο πξσζππνπξγφο; θ. ά.).
Ζ πξνζέγγηζε ηνπ ζρεηηθνχ ζέκαηνο κπνξεί λα εθηαζεί ζε κία εβδνκάδα κε αλάγλσζε
ζρεηηθψλ θεηκέλσλ, επίζθεςε ζην δεκαξρείν θαη ζπδήηεζε κε ην δήκαξρν, ππνδνρή ηνπ
πξνέδξνπ ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ ή ηνπ ζπιιφγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ζρνιείν θ.ά. Δδψ
παξνπζηάδνπκε κηα πξφηαζε δηδαζθαιίαο γηα ηηο δχν εκέξεο επεμεξγαζίαο ηνπ ζέκαηνο,
αλαδεηθλχνληαο ηα βαζηθά ηνπ ζηνηρεία.
1.2 Δκπιεθφκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο
Γλσζηηθφ/-ά αληηθείκελν/-α ηνπ ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο):
Παηδί θαη πεξηβάιινλ. Αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ θαη αιιειεπίδξαζε
Ηδηαίηεξε Πεξηνρή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ
Γλψζε ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο – Πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ –
Πνιηηηθέο έλλνηεο
πκβαηφηεηα κε ην ΑΠ & ην ΓΔΠΠ. Παηδί θαη πεξηβάιινλ. Αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ θαη
αιιειεπίδξαζε
1.3 θνπφο & ηφρνη ηνπ ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο)
Γεληθφο θνπφο: Σα παηδηά ζα πξνζεγγίζνπλ ηελ έλλνηα ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο
εθινγηθήο δηαδηθαζίαο.
Οη επηκέξνπο ζηφρνη ηνπ ρεδίνπ Γηδαζθαιίαο θηλνχληαη ζε επίπεδα: α) γλψζεσλ (ηα παηδηά
καζαίλνπλ γηα ηνπο ηξφπνπο εθινγήο ησλ εγεηψλ κηαο νκάδαο, γηα ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ησλ
εθινγψλ ζε δεκνθξαηηθέο θνηλσλίεο, θαη πιεξνθνξνχληαη ηζηνξηθά γεγνλφηα ζρεηηθά κε ηε
δηακφξθσζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο θαη ηελ ηζηνξηθή ηνπ πνξεία ζηε ρψξα καο), β)
ζηάζεσλ (αλαπηχζζνπλ δεκνθξαηηθή ζηάζε θαηά ηε δηάξθεηα φινπ ηνπ ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο
αθνχγνληαο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, ζπλεξγαδφκελα καδί ηνπο, δηαηππψλνληαο θαη
ππνζηεξίδνληαο κε επηρεηξήκαηα ηηο δηθέο ηνπο ζέζεηο θαη επηινγέο, απνδερφκελα ηε δηαηχπσζε
δηαθνξεηηθψλ απφ ηε δηθή ηνπο απφςεσλ θαη επηινγψλ), γ) ηθαλνηήησλ γλσζηηθψλ –
γισζζηθψλ- καζεκαηηθψλ (ζπκκεηέρνληαο ζε δξαζηεξηφηεηεο αλάγλσζεο θαη γξαθήο
εθινγηθνχ πιηθνχ, ζπκκεηνρήο ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία, θαηακέηξεζεο ησλ ςήθσλ θαηά ηε
δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ), θνηλσληθψλ-πνιηηηθψλ (δηακνξθψλνληαο δεκνθξαηηθή ζπκπεξηθνξά),
θαιιηηερληθψλ (δεκηνπξγψληαο πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηα εθινγέο ηηο ηνπ
λεπηαγσγείνπ).
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Δπηκέξνπο ηφρνη σο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη σο πξνο ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.
Δπηρεηξψληαο κία δηεπηζηεκνληθή – δηαθιαδηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο θαηαγξάθνληαη νη
ζηφρνη ηνπ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΓΔΠΠ γηα ην Νεπηαγσγείν, πνπ επηρεηξείηαη λα επηηεπρζνχλ
απφ ηα παηδηά.
ΠΑΗΓΗ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ
Αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ θαη αιιειεπίδξαζε
-Να γλσξίζνπλ ην εγγχο αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ ζπδεηψληαο γηα ηηο εθινγέο, γηα ηνλ ηξφπν
εθινγήο βνπιεπηψλ, δεκάξρσλ, πξνέδξσλ, ηα θαζήθνληά ηνπο, ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο θ.ά.
-Να αλαπηχμνπλ ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο κέζσ ηεο ειεχζεξεο έθθξαζεο, δηαηχπσζεο θαη
ππνζηήξημεο ησλ απφςεσλ θαη πξνηηκήζεψλ ηνπο, ηεο αλάιεςεο ξφισλ (ππνςεθίνπ ή
ςεθνθφξνπ).
-Να αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο ζπλεξγαζίαο γηα ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο ςεθνθνξίαο,
θαηακέηξεζεο ησλ ςήθσλ.
-Να ζπλεηδεηνπνηνχλ ηε κνλαδηθφηεηά ηνπο εληνπίδνληαο ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο ζηηο
απφςεηο θαη ηηο επηινγέο ηνπο, λα ζέβνληαη ηνπο άιινπο ςεθνθφξνπο θαη ζπλππνςήθηνπο θαη
ηηο απφςεηο ηνπο.
-Να πξνζεγγίδνπλ βαζηθέο ρξνληθέο έλλνηεο θαη λα αληηιακβάλνληαη ηε ρξνληθή αθνινπζία: π.ρ.
ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ησλ εθινγψλ, ηζηνξηθή πνξεία ησλ εθινγψλ (κε βάζε εηθφλεο
ςεθνδειηίσλ, θαιπψλ, δηαδηθαζηψλ παιαηφηεξσλ επνρψλ), ηζηνξηθή πνξεία ηεο δεκνθξαηίαο ηα
πνιχ παιηά ρξφληα, πξηλ, κεηά θ.ν.θ. (κε εηθφλεο απφ δηάθνξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο).
-Να αλαπαξηζηνχλ ζχκθσλα κε ηε ρξνληθή αθνινπζία ηε δηαδηθαζία ησλ εθινγψλ κε ηε
βνήζεηα ζρεηηθψλ εηθφλσλ ή λα αλαδηεγεζνχλ ηηο θάζεηο ησλ εθινγψλ ηεο ηάμεο.
-Να αλαπηχζζνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηα ηζηνξηθά πξνβιήκαηα θαη δηιήκκαηα ησλ αλζξψπσλ
ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο ιήςεο απνθάζεσλ θαη επηινγήο ησλ αξρεγψλ.
-Να ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ζε άιινπο ηφπνπο νη άλζξσπνη δηνηθνχληαη δηαθνξεηηθά απφ φ,ηη νη
ίδηνη θαη λα ζπδεηνχλ θξηηηθά ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο.
-Να εμνηθεηψλνληαη κε βαζηθέο εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο ζπιιέγνληαο ζηνηρεία γηα ηηο εθινγέο
απφ βηβιία, ηχπν, δηαδίθηπν, ζπλεληεχμεηο.
ΠΑΗΓΗ ΚΑΗ ΓΛΧΑ
Πξνθνξηθή Δπηθνηλσλία
-Να πεξηγξάθνπλ πιηθά θαη εηθφλεο ζρεηηθά κε ηηο εθινγηθέο δηαδηθαζίεο (αθίζεο, ςεθνδέιηηα,
θάιπε, θ. ά.).
-Να δηεγνχληαη εκπεηξίεο εθινγψλ, ιήςεο απνθάζεσλ ζην ζπίηη, ζηελ νκάδα ζπλνκηιήθσλ, ζην
ζρνιείν, απφ δηακαξηπξίεο, πνιηηηθέο ζπδεηήζεηο ζην ζπίηη.
-Να εμεγνχλ θαη λα αηηηνινγνχλ ηελ άπνςε, ηε ζέιεζε, ηε βνχιεζε γηα ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο
ηνπο.
-Να ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδεηήζεηο, λα επηρεηξεκαηνινγνχλ ππνζηεξίδνληαο ηα πιενλεθηήκαηα θαη
ηα κεηνλεθηήκαηα δηαθφξσλ ηξφπσλ ιήςεο απνθάζεσλ, ελψ θαηά ηνλ αγψλα ιφγνπ νη
ζπλππνςήθηνη δηαηππψλνπλ κε επηρεηξήκαηα ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηα ζέκαηα ηνπ λεπηαγσγείνπ.
-Να εκπινπηίδνπλ ηνλ πξνθνξηθφ ηνπο ιφγν κε λέεο ιέμεηο (ςήθνο, θάιπε, δεκνθξαηία,
εθινγέο), λα εληνπίδνπλ ζχλζεηεο θαη παξάγσγεο ιέμεηο (ςήθνο: ςεθνθνξία, ςεθνδέιηην,
ςεθνθφξνο, δήκνο: δεκνθξαηία, δήκαξρνο, δεκνηηθφο.
Αλάγλσζε
-Να αλαγλσξίδνπλ δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ θαη ηεο κεηαθνξάο κελπκάησλ
κέζσ ηεο επεμεξγαζίαο πνιηηηθψλ αθηζψλ, θπιιαδίσλ, ςεθνδειηίσλ.
-Να δηαβάδνπλ νηθείεο ιέμεηο (ηα νλφκαηα ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο) ζηνλ εθινγηθφ θαηάινγν θαηά
ηελ ςεθνθνξία.
-Να αθνχλ θαη λα θαηαλννχλ κία δηήγεζε ζρεηηθή κε εθινγέο, δεκνθξαηία, ιήςε απνθάζεσλ.
-Να αληινχλ πιεξνθνξίεο απφ δηάθνξεο πεγέο, φπνπ ζπλππάξρεη γξαπηφο ιφγνο θαη εηθφλα (π.ρ.
αθίζεο, θπιιάδηα, θνκκάησλ – παξαηάμεσλ – ππνςεθίσλ, ςεθνδέιηηα).
-Να πηνζεηνχλ βαζηθέο ζπκβάζεηο ηεο αλάγλσζεο (θαηά ηελ αλάγλσζε ησλ ζρεηηθψλ θεηκέλσλ
απφ ηε λεπηαγσγφ).
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-Να ρξεζηκνπνηνχλ ηε βηβιηνζήθε ηεο ηάμεο γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο εθινγέο, ηε
δεκνθξαηία, αξρεγνχο ρσξψλ (π.ρ. πξίγθηπεο θαη βαζηινπνχιεο ζηα παξακχζηα). Να αλαδεηνχλ
ζρεηηθφ πιηθφ θαη πιεξνθνξίεο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά.
Γξαθή θαη γξαπηή έθθξαζε
-Να θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο γξαθήο σο κέζνπ επηθνηλσλίαο πνπ απεπζχλεηαη ζε
ζπγθεθξηκέλνπο θάζε θνξά αλαγλψζηεο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ ηνπο θείκελν (π.ρ.
επηζηνιή πξνο ηνλ Γήκαξρν) ππαγνξεχνληάο ην ζηε λεπηαγσγφ.
-Να γξάθνπλ ην φλνκά ηνπο φπσο κπνξνχλ ππνγξάθνληαο ζηνλ «εθινγηθφ θαηάινγν» θαηά ηελ
ςεθνθνξία.
ΠΑΗΓΗ ΚΑΗ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ
-Να νξγαλψλνπλ θαη λα επεθηείλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ηνπο αξηζκνχο απαξηζκψληαο ηηο
ςήθνπο ησλ ππνςεθίσλ.
-Να αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα πνπ ζέηεη ε λεπηαγσγφο θαηά ηελ θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ
(π.ρ. Ση ζα ζπκβεί αλ ν Νίθνο πάξεη κία ςήθν αθφκε;
ΠΑΗΓΗ, ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ
Δηθαζηηθά
-Να πεηξακαηίδνληαη κε δηάθνξα πιηθά θαη ρξψκαηα γηα λα θάλνπλ αθίζεο ησλ ππνςεθίσλ.
-Να ρξεζηκνπνηνχλ πνηθίια πιηθά, ελδερνκέλσο θαη άρξεζηα, γηα λα θάλνπλ κηθξνθαηαζθεπέο
(π.ρ. θάιπε απφ ραξηφθνπην, θαθέινπο ςεθνδειηίσλ απφ ραξηί Α4).
-Να γλσξίδνπλ έξγα δσγξαθηθήο πνπ απεηθνλίδνπλ ζθελέο απφ εθινγηθέο δηαδηθαζίεο, απφ
αγσληζηηθέο θηλεηνπνηήζεηο.
-Να ηππψλνπλ ηα ςεθνδέιηηα (θάζε παηδί ηππψλεη φζα ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ηελ
ςεθνθνξία) ρξεζηκνπνηψληαο παηδηθέο ζθξαγίδεο κε ηα ζρέδηα πνπ επέιεμαλ νη ππνςήθηνη γηα
δηαθξηηηθά ησλ ςεθνδειηίσλ ηνπο.
Μνπζηθή
-Να ηξαγνπδνχλ ηξαγνχδηα ζπλδεδεκέλα κε ηε δεκνθξαηία.
-Να ηξαγνπδνχλ σο κνπζηθφ ζήκα θάζε ππνςεθίνπ ην αγαπεκέλν ηνπ ηξαγνχδη.
-Να δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ ηνπο ηξαγνχδη γηα ηηο εθινγέο ηεο ηάμεο ρξεζηκνπνηψληαο νλφκαηα
θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππνςεθίσλ.
Γξακαηηθή Σέρλε
-Να εθθξάδνληαη κε ην ειεχζεξν δξακαηηθφ παηρλίδη αλαιακβάλνληαο ηνπο αληίπαινπο ξφινπο
π.ρ. ζε κηα δηέλεμε Γεκάξρνπ – πνιηηψλ γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηεο γεηηνληάο.
-Να εθθξάδνληαη κε ην δεκηνπξγηθφ δξάκα παίδνληαο δηθέο ηνπο ή δηαζθεπαζκέλεο ηζηνξίεο
(π.ρ. ε επηινγή ηνπ νλφκαηνο ηεο Αζήλαο, ηεο πφιεο καο, ηνπ ζρνιείνπ καο).
-Να εμνηθεησζνχλ κε ην θνπθινζέαηξν παίδνληαο κε απηνζρέδηεο θνχθιεο απφ θάλζνλ ηελ
ηζηνξία ηεο ρειψλαο πνπ ήζειε λα γίλεη αξρεγφο, ή ηεο ζνθήο ειηάο, ή κηκνχκελνη ηνπο
ππνςήθηνπο ησλ εθινγψλ ηεο ηάμεο ηνπο.
ΠΑΗΓΗ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ
-Να εληνπίδνπλ γξάκκαηα ζην πιεθηξνιφγην θαη λα δεκηνπξγνχλ ςεθνδέιηηα γξάθνληαο ην
φλνκα ηνπ ππνςεθίνπ: θάζε παηδί γξάθεη φζα ςεθνδέιηηα ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ηελ
ςεθνθνξία.
-Να εληνπίδνπλ ηελ εηθφλα /ην ζρήκα πνπ έρεη επηιέμεη γηα έκβιεκά ηνπ θάζε ππνςήθηνο θαη λα
ηελ επηθνιινχλ ζην ςεθνδέιηηφ ηνπ: θάζε ππνςήθηνο δεκηνπξγεί κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηα δηθά
ηνπ ςεθνδέιηηα.
-Να ηαπηίδνπλ ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή κε έλα εξγαιείν πνπ βνεζά ζηελ εξγαζία θαη ζηελ
ελεκέξσζή ηνπο δεκηνπξγψληαο ςεθνδέιηηα, αλεπξίζθνληαο εηθφλεο θαη βηληενηαηλίεο ζρεηηθέο
κε εθινγέο, θνηλνβνχιηα, δηακαξηπξίεο, πνιηηεχκαηα ζε άιινπο ρψξνπο θαη ρξφλνπο.
εκεηψζηε αλ αμηνπνηνχληαη εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη ππεξεζίεο ησλ Σερλνινγηψλ ηεο
Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ): Βηληενζθνπεκέλα ζηηγκηφηππα απφ εθινγηθέο
δηαδηθαζίεο, απφ ηηο ζπδεηήζεηο ηεο Βνπιήο, απφ άιια πνιηηεηαθά ζπζηήκαηα.
1.4 Πξνηεηλφκελε Δθπαηδεπηηθή κέζνδνο

52

Αλαθέξεηαη ε Δθπαηδεπηηθή Μέζνδνο – Σερληθή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί : Δκπινπηηζκέλε
Γηδαζθαιία, Δξσηήζεηο - Απαληήζεηο, Παηρλίδη Ρφισλ, Μειέηε Πεξίπησζεο, Πξνζνκνίσζε,
Γηεπηζηεκνληθή/δηαθιαδηθή Πξνζέγγηζε, Γηδαζθαιία κέζα απφ ηηο πεγέο
1.5 Δθηηκψκελε δηάξθεηα
Ώξα έλαξμεο: 09:00
Γηάξθεηα: Γχν εκέξεο
Σν ζρέδην δηδαζθαιίαο πνπ πεξηγξάθεηαη εδψ εθηείλεηαη ζε δχν εκέξεο. Σν ελδηαθέξνλ ησλ
παηδηψλ, νη αξρηθέο ηνπο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ζρεηηθά κεη ην ζέκα, νη δπζθνιίεο θαη νη
αδπλακίεο ηνπο, νη απνξίεο, νη ηδέεο θαη νη αλαδπφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, ν ζρεδηαζηηθφο
πξνζαλαηνιηζκφο ησλ λεπηαγσγψλ αλακέλεηαη λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδίνπ
δηδαζθαιίαο ζε θάζε πξνζρνιηθή ηάμε.
6) ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΑΡΗΟΤ- ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
2.1 Γεληθή Πεξηγξαθή
1ε ΖΜΔΡΑ: πδήηεζε γηα ηε δεκνθξαηία, ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία,
αλάγλσζε ζρεηηθψλ θεηκέλσλ, εηθαζηηθή θαη γξαπηή έθθξαζε κε αθνξκή ηνλ επίθαηξν
ενξηαζκφ ηεο εμέγεξζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ.
1ε δξαζηεξηφηεηα: Ζ επέηεηνο ηεο εμέγεξζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ
Πεξηγξαθή: Ζ επέηεηνο ηεο εμέγεξζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ κπνξεί λα απνηειέζεη βαζηθή αθνξκή
γηα αλαθνξά ζην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα, ηηο ηζηνξηθέο ηνπ θαηαβνιέο, ηελ ζεκεξηλή
πξαγκαηηθφηεηα, ηε ζχγθξηζή ηνπ κε άιια πνιηηεχκαηα. Ζ αθεηεξία κηαο ηέηνηαο ζπδήηεζεο
κπνξεί λα είλαη ηα γεγνλφηα ηεο εμέγεξζεο ζην Πνιπηερλείν ην 1973, ηα νπνία πξέπεη λα
πξνζεγγηζηνχλ ζηελ ηζηνξηθή ηνπο δηάζηαζε θαη ζηελ πνιηηηθή ηνπο ζεκαζία: λα αλαθεξζεί φηη
νη δηθηάηνξεο θαηέιαβαλ ηελ εμνπζία ρσξίο λα έρνπλ ςεθηζηεί απφ ην ιαφ θαηαξγψληαο ηνπο
ςεθηζκέλνπο εθπξνζψπνπο ηνπ, λα αλαθεξζνχλ νη απαγνξεχζεηο θαη ε θαηάιπζε βαζηθψλ
δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ, νη θπιαθίζεηο φζσλ δηαηχπσλαλ αληίζεηε άπνςε. Δπεηδή ηα
γεγνλφηα ηνπ Πνιπηερλείνπ έρνπλ αθελφο ηζηνξηθή δηάηαζε θαη αθεηέξνπ πνιηηηθφ ραξαθηήξα
πνπ ηα παηδηά δελ είλαη αλακελφκελν λα γλσξίδνπλ, ην θχξην βάξνο αλήθεη ζηε λεπηαγσγφ. Ζ
θαιή επηινγή ηνπ επνπηηθνχ πιηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαη νη θαηάιιειεο εξσηήζεηο πξνο
ηα παηδηά θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ (π.ρ. Ση δείρλεη εδψ; Πψο αηζζάλεηαη; Γηαηί θσλάδεη; Γελ
θνβάηαη; Δζείο ηη ζα θάλαηε ζηε ζέζε ηνπ;) ζα θηλεηνπνηήζνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ ελεξγφ
ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ.
ηφρνο: Σα παηδηά κέζα απφ ηα ηζηνξηθά ηνπ Πνιπηερλείνπ λα γλσξίζνπλ ηνλ αγψλα γηα ηε
δεκνθξαηία, γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηα θαζήθνληα ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιίηε.
Γηάξθεηα: 30-35 ιεπηά.
Σερληθή: πδήηεζε ζηνλ θχθιν κε βάζε ην επνπηηθφ πιηθφ.
Τιηθφ: Δηθφλεο, θσηνγξαθίεο θαη βηληενζθνπεκέλα απνζπάζκαηα απφ ηελ εμέγεξζε ηνπ
Πνιπηερλείνπ. ρεηηθά ερνγξαθεκέλα ληνθνπκέληα θαη ηξαγνχδηα.
2ε δξαζηεξηφηεηα: Αλάγλσζε θεηκέλσλ ζρεηηθψλ κε ηε δεκνθξαηία
Ζ αλάγλσζε ζρεηηθψλ θεηκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ εμνπζία, ηνλ ηξφπν επηινγήο ηνπ αξρεγνχ
(π.ρ. Ρψζζε-Εαΐξε, Ρ. (2008). Δγώ είκαη ε αξρεγόο. Αζήλα: Φπρνγηφο), ηνλ ηξφπν ιήςεο
απνθάζεσλ ή θαη ζρεηηθά ηζηνξηθά γεγνλφηα (π.ρ. Αξκεληάθνπ, Κ. (2007). Ζ Κπξά-Γεκνθξαηία.
Αζήλα: Κέδξνο˙ Εαξακπνχθα, . (1978). ην δάζνο. Αζήλα: Κέδξνο˙ Καινγεξάθε, Μ. (2005).
Μακά, ηη Έγηλε ζην Πνιπηερλείν; Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα είλαη δξαζηεξηφηεηα πνπ κπνξεί
λα αθνινπζεί ηε ζπδήηεζε θαη λα επεθηείλεη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ησλ παηδηψλ. Ζ λεπηαγσγφο
επηιέγεη βηβιίν, φπσο ηα πξνηεηλφκελα, κε θαηάιιειε εηθνλνγξάθεζε θαη θαηά ηελ αλάγλσζή
ηνπ δηαηππψλεη ζηα παηδηά εξσηήζεηο θαηαλφεζεο (π.ρ. Ση έγηλε ινηπφλ; Γηαηί;) θξίζεο (Ήηαλ
ζσζηφ απηφ πνπ έγηλε;), πξφβιεςεο (Ση ιέηε λα γίλεη κεηά;). Βαζηθή ηεο επηδίσμε είλαη λα
αλαδείμεη ηνλ ηξφπν επηινγήο ηνπ αξρεγνχ κέζα απφ δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, κέζα απφ
παξνρή δπλαηφηεηαο επηινγψλ θαη εθινγψλ. Με ηε δξαζηεξηφηεηα απηή επηρεηξείηαη ε
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κεηάβαζε απφ ηελ εμέγεξζε ηνπ Πνιπηερλείνπ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο
θαη ηδηαίηεξα ζηελ ππέξηαηε έθθξαζή ηεο, ηελ επηινγή εγεηψλ.
ηφρνο: Σα παηδηά κέζσ ηεο αλάγλσζεο απφ ηε λεπηαγσγφ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ πξνζεγγίδνπλ
δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ηνπ αξρεγνχ ζην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα.
Σερληθή: Αλάγλσζε ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ απφ ηε λεπηαγσγφ θαη έκθαζε ζηε ζπκκεηνρηθή
αλάγλσζε κε ηα παηδηά. Δθπαίδεπζε κέζα απφ ηελ Σέρλε.
Γηάξθεηα: 15 ιεπηά.
Τιηθφ: Μπνξνχλ λα επηιεγεί ελαιιαθηηθά έλα απφ ηα παξαθάησ ινγνηερληθά βηβιία γηα παηδηά:
Αξκεληάθνπ, Κ. (2007) Ζ Κπξά-Γεκνθξαηία. Αζήλα: Κέδξνο.
- Εαξακπνχθα, . (1978). ην δάζνο. Αζήλα: Κέδξνο.
- Καινγεξάθε, Μ. (2005). Μακά, ηη Έγηλε ζην Πνιπηερλείν; Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα
- Ρψζζε-Εαΐξε, Ρ. (2008) Δγώ είκαη ε αξρεγόο. Αζήλα : Φπρνγηφο.
3ε δξαζηεξηφηεηα: Γλσξηκία κε ην πνιίηεπκα ηεο δεκνθξαηίαο
Πεξηγξαθή: Με ηε δξαζηεξηφηεηα απηή επηρεηξείηαη ε γλσξηκία κε ην πνιίηεπκα ηεο
δεκνθξαηίαο ζηελ ηζηνξηθή θαη ζχγρξνλε δηάζηαζή ηνπ. Δπηρεηξψληαο ηε ζχλδεζε κε ηηο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ήδε δηεμαρζεί θαιφ είλαη λα ζπδεηεζνχλ ζπγθξηηηθά ηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν πνιηηεπκάησλ (δηθηαηνξία - δεκνθξαηία) θαη λα
επηρεηξεκαηνινγήζνπλ ηα παηδηά ζρεηηθά κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. Ζ ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηα
δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν ηχπσλ πνιηηεχκαηνο κε παξάιιειεο αλαθνξέο ζηνλ ηξφπν
ιεηηνπξγίαο ηεο ηάμεο θαη ζηηο ζρεηηθέο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ απφ ηε ζρνιηθή θαη νηθνγελεηαθή
δσή (Πψο ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο; Πνηνο είλαη αξρεγφο; Πψο ςήθηζε ε κακά; θ.ά.)
ππνβνεζνχλ ηε ζπδήηεζε θαη θάλνπλ πεξηζζφηεξν θαηαλνεηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν
πνιηηεπκάησλ. Ζ ηζηνξηθή αλαδξνκή ζην πνιίηεπκα ηεο δεκνθξαηίαο κπνξεί λα μεθηλάεη απφ
ηελ εθινγή ηνπ νλφκαηνο θαη ηνπ πξνζηάηε ζενχ ηεο πφιεο ηεο Αζήλαο, ηε ιεηηνπξγία ηεο
Δθθιεζίαο ηνπ Γήκνπ κε ηε δπλαηφηεηα φισλ ησλ πνιηηψλ λα κπνξνχλ λα εθθξάδνπλ ειεχζεξα
ηηο απφςεηο ηνπο θαη λα δηεθδηθνχλ ηελ εθινγή ηνπο ζηα αμηψκαηα ηεο πφιεο, ηε ρξήζε ησλ
νζηξάθσλ σο πξψησλ ςεθνδειηίσλ θαη λα θζάλεη κέρξη ηε ζχγρξνλε επνρή κε αλαθνξά ζηηο
πεξηπηψζεηο εθινγψλ, ζηνλ ηξφπν δηεμαγσγή ηνπο, ζηηο ζέζεηο / αμηψκαηα πνπ ζηειερψλνληαη
κέζα απφ απηέο θαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ πξνζψπσλ πνπ εθιέγνληαη, ζηηο πεξηπέηεηεο θαη ηνπο
θηλδχλνπο πνπ αληηκεηψπηζε ε δεκνθξαηία αιιά θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο ζε ζπγθεθξηκέλεο
νκάδεο (π.ρ. ε ζέζε ησλ δνχισλ ζηε αξραία Αζήλα, ε ςεθνθνξία ησλ γπλαηθψλ έσο
πξφζθαηα). Αλαθνξέο ζηε ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε, ζηηο κνξθέο δηαηχπσζεο αηηεκάησλ ζηε
δεκνθξαηία κπνξνχλ λα ζπδεηεζνχλ θαη λα πξνζεγγηζηνχλ κέζσ ηνπ ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ.
Έηζη, φξνη φπσο δηθηαηνξία, δηθηάηνξαο, βαζηιηάο, δεκνθξαηία, πξόεδξνο, πξσζππνπξγόο,
ππνπξγόο, Βνπιή, βνπιεπηήο, θόκκα, λνκάξρεο, δήκαξρνο, λόκνο, ζπκβνύιην κπνξνχλ λα
ζπδεηεζνχλ κε ηα παηδηά θαη λα ζπλδεζνχλ κε ηα πξφζσπα κε ηελ επηθαηξφηεηα. Δπνκέλσο,
ρξεηάδεηαη θαηάιιειν επνπηηθφ πιηθφ πνπ θσηίδεη ηηο δηάθνξεο πηπρέο ηνπ ζέκαηνο παξέρνληαο
ζηα παηδηά ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ πεξηγξαθέο, λα απαληνχλ ζε εξσηήζεηο, λα δηαηππψλνπλ
απνξίεο, λα ζπκκεηέρνπλ ζε κηα δηδαζθαιία δηαινγηθήο κνξθήο κε επίθεληξν ηε ζπδήηεζε γηα
ην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα.
ηφρνο: Σα παηδηά γλσξίδνπλ ην πνιίηεπκα ηεο δεκνθξαηίαο σο πξνο ηηο ηζηνξηθέο ηνπ ξίδεο, ηα
βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη ηηο δηαθνξέο ηνπο απφ άιια πνιηηεχκαηα. πλδένπλ ηηο λέεο
γλψζεηο απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπο γηα ζέκαηα ιήςεο απνθάζεσλ ζε νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ
επίπεδν.
Γηάξθεηα: 30-35 ιεπηά.
Σερληθή: πδήηεζε ζηνλ θχθιν κε βάζε ην επνπηηθφ πιηθφ. Δπεηδή έρεη πξνεγεζεί ε ζρεηηθή
ζπδήηεζε θαη ηα παηδηά έρνπλ πιένλ εηζαρζεί ζην πλεχκα ηεο δεκνθξαηίαο είλαη δπλαηφλ ε
λεπηαγσγφο λα δίλεη ζε νκάδεο ησλ ηξηψλ παηδηψλ ζρεηηθέο εηθφλεο θαη λα ηνπο δεηά λα
παξνπζηάζνπλ ζε φιε ηελ ηάμε απηφ πνπ λνκίδνπλ φηη δείρλεη ε εηθφλα. Μπνξεί λα εθαξκνζηεί
θαη ε ηδενζχειια ή θαηαηγηζκφο ηδεψλ δεηψληαο απφ ηα παηδηά λα πνπ ή λα αλαπαξαζηήζνπλ
φ,ηη έξρεηαη ζην λνπ ηνπο αθνχγνληαο νξηζκέλεο ιέμεηο: εθινγέο, πξσζππνπξγφο, δήκαξρνο,
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πξφεδξνο θ.ά.
Τιηθφ: Δηθφλεο απφ ηελ αξραία Αζήλα κε ηνπο αγνξεηέο ζην ιφθν ηεο Πλχθαο, θσηνγξαθίεο
απφ ην ειιεληθφ αιιά θαη απφ μέλα θνηλνβνχιηα, απφ ηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο θαη απφ ηελ
εμέγεξζε ηνπ Πνιπηερλείνπ, ςεθνδέιηηα, αθίζεο θαη εθινγηθφ πιηθφ θνκκάησλ, παξαηάμεσλ,
ππνςεθίσλ, εηθφλεο θαη βηληενηαηλίεο απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο θ.ά.).
4ε δξαζηεξηφηεηα: Δηθαζηηθή πξνζέγγηζε ηεο δεκνθξαηίαο
Πεξηγξαθή: Σα παηδηά κπνξνχλ λα δσγξαθίζνπλ ειεχζεξα δσγξαθηθή γηα απηά πνπ ηνπο έθαλαλ
εληχπσζε απφ φζα αθνχζηεθαλ φιε ηελ εκέξα. Σν πινχζην επνπηηθφ πιηθφ θαη ε θαηάιιειε
επεμεξγαζία ηνπ θαηά ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνεγήζεθαλ είλαη νη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ
ζα ππνβνεζήζνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ παηδηψλ. Ζ παξνπζίαζε ησλ
εηθαζηηθψλ/δσγξαθηθψλ έξγσλ ησλ παηδηψλ ζηελ νκάδα ηεο ηάμεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ
αλαδηήγεζε φζσλ αλαθέξζεθαλ φιε ηελ εκέξα ή θαη ζηε δεκηνπξγία ηνπ «Βηβιίνπ ηεο
Γεκνθξαηίαο», ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηηο δσγξαθηέο ησλ παηδηψλ, φπνπ θάησ απφ ηελ
θαζεκία, ή ζηελ πίζσ ζειίδα ηνπ θχιινπ ε λεπηαγσγφο θαηαγξάθεη ηηο ηδέεο ησλ παηδηψλ
(ηδηαίηεξα ηνπ παηδηνχ πνπ δεκηνχξγεζε ηε δσγξαθηά), φπσο ππαγνξεχνληαη απφ ηα παηδηά.
Βαζηθέο εθθξάζεηο ηεο λεπηαγσγνχ γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο έκπλεπζεο ησλ παηδηψλ κπνξεί λα
είλαη: «Εσγξαθίζηε φ,ηη ζαο έθαλε κεγαιχηεξε εληχπσζε, φ,ηη ζπκφζαζηε θαιχηεξα, φ,ηη ζαο
άξεζε πεξηζζφηεξν», «Μηιήζακε γηα ηφζα πνιιά. Γηα λα δνχκε πνηνο ζα δσγξαθίζεη ηνπο
αξραίνπο Αζελαίνπο λα ςεθίδνπλ, ηνπο θνηηεηέο ζην Πνιπηερλείν, ηε Βνπιή, ηε κακά φηαλ
ςεθίδεη, ην εθινγηθφ θέληξν, ην Γεκαξρείν, απηά πνπ έιεγε ην βηβιίν πνπ δηαβάζακε!», «Καη,
αλ ζπγθεληξψζνπκε πνιιέο δσγξαθηέο, κπνξεί λα θηηάμνπκε ην δηθφ καο βηβιίν γηα ηε
Γεκνθξαηία, λα ην έρνπκε λα ην δηαβάδνπκε!»
ηφρνο: Σα παηδηά κε βάζε ηηο γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βίσζαλ κέζσ
ησλ πξνεγνχκελσλ δξαζηεξηνηήησλ εθθξάδνληαη ειεχζεξα κε εηθαζηηθέο ζπλζέζεηο
(δσγξαθηέο) γηα ην πνιίηεπκα ηεο δεκνθξαηίαο. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη
θαη σο κία κνξθή αμηνιφγεζεο ησλ γλψζεσλ πνπ θαηέθηεζαλ ηα παηδηά.
Γηάξθεηα: 15-20 ιεπηά.
Σερληθή: Σα παηδηά ειεχζεξα δσγξαθίδνπλ ζρεηηθά κε ην ζέκα θαη παξνπζηάδνπλ ηα έξγα ηνπο
ζηελ νκάδα. (Δθπαίδεπζε κέζα απφ ηελ Σέρλε). Τπαγνξεχνπλ ζηε λεπηαγσγφ κηθξά θείκελα
πεξηγξάθνληαο ηα έξγα ηνπο.
Τιηθφ: Υαξηηά Α4 γηα λα δσγξαθίζνπλ ηα παηδηά, ραξηί θάλζνλ γηα εμψθπιιν ηνπ βηβιίνπ πνπ
ζα δεκηνπξγήζνπλ, μπινκπνγηέο, καξθαδφξνη, ιαδνκπνγηέο, δαρηπινκπνγηέο, ηέκπεξεο.
2ε ΖΜΔΡΑ: ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ
1ε δξαζηεξηφηεηα: πδήηεζε γηα ην έξγν ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Νεπηαγσγείνπ θαη ππνβνιή
ππνςεθηνηήησλ.
Πεξηγξαθή: Ζ δηεμαγσγή εθινγψλ ζηελ ηάμε γηα λα εθιέμεη ηνλ δηθφ ηεο πξφεδξν κπνξεί λα
πξνθχςεη κεηά απφ ηηο παξαπάλσ ζπδεηήζεηο ή απφ επίθαηξα γεγνλφηα, φπσο αλαθέξζεθαλ
παξαπάλσ. Ζ ρξήζε ζρεηηθνχ επνπηηθνχ πιηθνχ, φπσο πξναλαθέξακε, ηδηαίηεξα ε
παξαθνινχζεζε νιηγφιεπηεο βηληενηαηλίαο απφ ηηο εξγαζίεο ηεο Βνπιήο θαη ηνλ αγψλα ιφγνπ
πνπ πξέπεη λα δηεμάγεηαη βνεζάεη ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ φηη ν ππνςήθηνο πξέπεη λα καο
πείζεη κε ηα ιφγηα θαη ηηο απφςεηο ηνπ γηα λα ηνλ ςεθίζνπκε. Αξρηθά πξέπεη λα ζπδεηήζνπκε κε
ηα παηδηά αλ ε ηάμε καο ρξεηάδεηαη θάπνηνλ πξφεδξν, πνηεο ζα είλαη νη επζχλεο ηνπ, πνην ην έξγν
πνπ ζα αλαιάβεη, πνηνη ζα ηνλ ειέγρνπλ αλ ην θάλεη ζσζηά. Μπνξνχκε λα επηζεκάλνπκε κεξηθά
ζέκαηα ηεο ζρνιηθήο δσήο (π.ρ. παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ ησλ νκάδσλ θαζαξηφηεηαο, ζσζηή
ρξήζε ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ πιηθνχ, πξνκήζεηα λέσλ πιηθψλ / παηρληδηψλ θ.ά.) γηα ηα νπνία ζα
αλαιάβεη επζχλε ν πξφεδξνο θαη γηα ηα νπνία νη ππνςήθηνη πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ πξηλ απφ
ηελ ςεθνθνξία. Γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο είλαη πξνηηκφηεξν ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ λα είλαη
κηθξφο (π.ρ. 2-3) θαη ε λεπηαγσγφο κε παηδαγσγηθφ ηαθη κπνξεί εδψ λα παξέκβεη ζπληζηψληαο –
φρη επηβάιινληαο- ζηα παηδηά νη ππνςήθηνη λα πξνέξρνληαη απφ ηα λήπηα πνπ ζα θχγνπλ ηελ
επφκελε ρξνληά γηα ην Γεκνηηθφ ρνιείν, απφ ηα κεγάια παηδηά θ.ά.) ψζηε νη ππνςήθηνη λα
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πξνέξρνληαη απφ ηα πιένλ ψξηκα παηδηά γηα λα δηεμαρζεί επηηπρεκέλα ε δηαδηθαζία. Οη
ππνςήθηνη επηιέγνπλ ην έκβιεκα ηεο παξάηαμήο ηνπο (π.ρ. έλα δσάθη, θάπνην ινπινχδη) απφ ηηο
παηδηθέο ζθξαγίδεο ην νπνίν ζα απνηππσζεί ζηα ςεθνδέιηηα. Οη ππνςήθηνη ζα ηνπνζεηεζνχλ,
ζα κηιήζνπλ γηα ηα ζέκαηα ηεο ηάμεο (π.ρ. θαζαξηφηεηα, πεηζαξρία, παηρλίδηα θ.ά.) θαη γηα ην ηη
ζα πξάμνπλ επί απηψλ. Ζ λεπηαγσγφο ππελζπκίδεη ζηνλ ππνςήθην ηα ζέκαηα γηα ηα νπνία ζα
κηιήζεη θαη θαιφ είλαη λα δνζεί ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο ζηνπο ππνςήθηνπο πξνέδξνπο λα
εηνηκάζνπλ ην ιφγν ηνπο. Σαπηφρξνλα, ζπζηήλεη ζηα ππφινηπα παηδηά λα αθνχζνπλ πξνζεθηηθά
ηη ζα πνπλ νη ππνςήθηνη θαη λα ηνπο ζέζνπλ εξσηήζεηο. Σνλίδεη ζε φια ηα παηδηά φηη πέξα απφ
ηε θηιία πνπ κπνξεί λα ππάξρεη κε θάπνηνλ ππνςήθην, γηα λα ηνλ ςεθίζνπκε πξέπεη λα καο
πείζεη κε φζα πεη φηη ζα είλαη θαιφο πξφεδξνο.
ηφρνο: Σα παηδηά κε βάζε ηηο γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ ηελ πξνεγνχκελε εκέξα θαινχληαη λα
κεηαθέξνπλ ην δήηεκα ησλ εθινγψλ θαη ηεο δεκνθξαηίαο ζηε κηθξνθνηλσλία ηεο ηάμεο θαη ηα
ίδηα σο λένη πνιίηεο λα ιάβνπλ ζρεηηθέο απνθάζεηο. Γηάξθεηα: 25-30 ιεπηά.
Σερληθή: Σα παηδηά ζρεηηθά κε ην ζέκα ειεχζεξα θαη παξνπζηάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο
επηρεηξεκαηνινγψληαο ζρεηηθά. Ζ λεπηαγσγφο θαηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε ζηνπο θχξηνπο άμνλεο
(επζχλεο πξνέδξνπ, ηξφπνο εθινγήο, δεζκεχζεηο ππνςεθίσλ θαη ςεθνθφξσλ).
Τιηθφ: Δηθφλεο θαη απνζπάζκαηα βηληενηαηλίαο απφ ηηο εξγαζίεο ηεο Βνπιήο θαη ηνλ αγψλα
ιφγνπ κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ, ή απφ πξνεθινγηθνχο ιφγνπο ππνςεθίσλ.
2ε δξαζηεξηφηεηα: Καηαζθεπή εθινγηθνχ πιηθνχ θαη δηακφξθσζε ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο ζε
εθινγηθφ θέληξν.
Πεξηγξαθή: Ζ λεπηαγσγφο κε εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηα πιηθά θαη ηνπο ρψξνπο πνπ ρξεηάδνληαη
γηα ηε δηεμαγσγή εθινγψλ ζην λεπηαγσγείν σζεί ηα παηδηά λα δηαηππψζνπλ πξνηάζεηο ζρεηηθέο
κε ηελ θαηαζθεπή ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη ηελ θαηάιιειε δηεπζέηεζε ηνπ ρψξνπ. Π.ρ.
«Πψο ζα θαηαζθεπάζνπκε ηα ςεθνδέιηηα; Ση πξέπεη λα έρνπλ επάλσ; Πψο ζα μερσξίδεη ην
ςεθνδέιηην θάζε ππνςεθίνπ; Πψο ζα είλαη ε θάιπε; Πνπ ζα είλαη γξακκέλα ηα νλφκαηα φζσλ
ςεθίζνπλ, ησλ ςεθνθφξσλ; Πνχ ζα ηνπνζεηήζνπκε ηελ θάιπε θαη ην παξαβάλ;». Οη ππνςήθηνη
ηππψλνπλ ην έκβιεκα ηεο παξάηαμήο ηνπο ν θαζέλαο ζηα δηθά ηνπ ςεθνδέιηηα. Αλ ππάξρεη
δπλαηφηεηα θάζε ππνςήθηνο κπνξεί λα επηιέμεη απφ ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ηνπ
λεπηαγσγείνπ ην έκβιεκά ηνπ θαη λα ην ηππψζεηο ζηα ςεθνδέιηηά ηνπ. Σα ππφινηπα παηδηά
θαηαζθεπάδνπλ ηνπο θαθέινπο ηεο ςεθνθνξίαο (κε ραξηί Α4 δηπισκέλν ζε ζρήκα θαθέινπ θαη
ζηαζεξνπνηεκέλν κε θφιια ή θαιχηεξα κε ζπξξαπηηθφ), ηελ θάιπε (ραξηφθνπην κε ζρηζκή, ην
νπνίν ηπιίγεηαη κε ραξηί ηνπ κέηξνπ φπνπ κεηά απφ ζρεηηθή ζπδήηεζε κπνξεί λα αλαγξάθεηαη ε
θξάζε «Δθινγέο 10νπ Νεπηαγσγείνπ Αζελψλ 2011») θαη ηνλ πίλαθα απνηειεζκάησλ ρσξηζκέλν
ζε ηφζα ηκήκαηα (γξακκέο ή ζηήιεο) φζα θαη νη ππνςήθηνη, κε ηα εκβιήκαηα ησλ ππνςεθίσλ
θαη αξθεηφ ρψξν ζε θάζε ηκήκα γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ςήθσλ πνπ ιακβάλεη θάζε ππνςήθηνο.
Ζ λεπηαγσγφο θαηαγξάθεη κε κεγάια γξάκκαηα ζην «Βηβιίν ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο» ηα
νλφκαηα ησλ εθινγέσλ, αθήλνληαο αξθεηφ ρψξν δίπια ζε θαζέλα απφ απηά γηα λα ππνγξάθεη ν
εθινγέαο κε ηελ εθηέιεζε ηνπ εθινγηθνχ ηνπ δηθαηψκαηνο. Σν παξαβάλ γηα ηελ ςεθνθνξία
κπνξεί λα είλαη ην καγαδάθη, ην θνπθινζέαηξν, θάπνην απνκαθξπζκέλν ηξαπεδάθη, ψζηε λα κε
θαίλεηαη ηη ςεθίδεη ν θαζέλαο.
ηφρνο: Σα παηδηά ζπκκεηέρνληαο ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ εθινγψλ βηψλνπλ ηελ φιε δηαδηθαζία
πεξηζζφηεξν έληνλα θαη θαηαλννχλ θαιχηεξα ηηο γλψζεηο πνπ πξνζέγγηζαλ. Γηάξθεηα: 15-20
ιεπηά.
Σερληθή: Σα παηδηά ειεχζεξα δσγξαθίδνπλ ζρεηηθά κε ην ζέκα θαη παξνπζηάδνπλ ηα έξγα ηνπο
ζηελ νκάδα. Τπαγνξεχνπλ ζηε λεπηαγσγφ κηθξά θείκελα πεξηγξάθνληαο ηα έξγα ηνπο.
Τιηθφ: Υαξηηά Α4 γηα λα δσγξαθίζνπλ ηα παηδηά, ραξηί θάλζνλ γηα εμψθπιιν ηνπ βηβιίνπ πνπ
ζα δεκηνπξγήζνπλ, μπινκπνγηέο, καξθαδφξνη, ιαδνκπνγηέο, δαρηπινκπνγηέο, ηέκπεξεο.
3ε δξαζηεξηφηεηα: Ζ δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο
Πεξηγξαθή: Ζ δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο αθνινπζεί θαηά ην δπλαηφλ ηνπο θαλφλεο πνπ
ηζρχνπλ ζηηο εθινγέο ησλ κεγάισλ (καζεηηθψλ θνηλνηήησλ, ζπιιφγσλ, ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο,
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εζληθέο). Δπηιέγεηαη Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή (κπνξεί λα απνηειείηαη απφ ηα παηδηά πνπ ήζειαλ λα
ππνβάινπλ ππνςεθηφηεηα, αιιά απνζαξξχλζεθαλ γηα λα είλαη ιηγφηεξνη νη ππνςήθηνη) ε νπνία
ζθξαγίδεη ηνπο θαθέινπο ςεθνθνξίαο κε ηε ζθξαγίδα ηνπ λεπηαγσγείνπ. Ζ δηεμαγσγή ηεο
ςεθνθνξίαο ζηεξίδεηαη θαη δηαζθαιίδεη ηε κπζηηθφηεηα ηεο ςήθνπ. Ζ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή
(θάζε κέινο ηεο ελαιιάμ) δηαβάδεη απφ ην Βηβιίν ηεο ην φλνκα ελφο παηδηνχ-εθινγέα θαιψληαο
ην λα ςεθίζεη θαη ηνπ παξαδίδεη ηα ςεθνδέιηηα, έλα γηα θάζε ππνςήθην. Ο εθινγέαο
απνζχξεηαη ζην παξαβάλ, ηνπνζεηεί ην ςεθνδέιηην ηνπ ππνςεθίνπ πνπ επηζπκεί ζην θάθειν,
επηζηξέθεη θαη ξίρλεη ην θάθειν ζηελ θάιπε θαη ππνγξάθεη αληηγξάθνληαο ην φλνκά ηνπ δίπια
ζην ήδε γξακκέλν ζην Βηβιίν ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο.
ηφρνο: Σα παηδηά λα βηψζνπλ σο πνιίηεο ηεο θνηλσλίαο ηνπ λεπηαγσγείνπ ηε δεκνθξαηηθή
ζπκκεηνρή ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία. Δίλαη ζεκαληηθφ ηα παηδηά λα κελ «παίμνπλ» ηνπο
κεγάινπο, αιιά λα ιεηηνπξγήζνπλ σο απζεληηθνί πνιίηεο.
Γηάξθεηα: 20-30 ιεπηά.
Σερληθή: Σα παηδηά εξγάδνληαη ζε νκάδεο, θαζεκηά απφ ηηο νπνίεο έρεη αλαιάβεη ζπγθεθξηκέλν
έξγν: δεκηνπξγία ςεθνδειηίσλ, θάιπεο θ.ιπ.
Τιηθφ: Υαξηηά Α4 γηα ςεθνδέιηηα, θαθέινπο, ζθξαγίδεο, ραξηφθνπην γηα θάιπε, ραξηί ηνπ
κέηξνπ γηα πίλαθα απνηειεζκάησλ.
4ε δξαζηεξηφηεηα: Καηακέηξεζε ησλ ςήθσλ, αλαθήξπμε ηνπ ληθεηή ησλ εθινγψλ
Πεξηγξαθή: Με ην ηέινο ηεο ςεθνθνξίαο αξρίδεη απφ ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ε θαηακέηξεζε
ησλ ςήθσλ κπξνζηά ζε φια ηα παηδηά. Κάζε θάθεινο αλνίγεηαη θαη ε ςήθνο πνπ πεξηέρεη
θαηαγξάθεηαη ζην αληίζηνηρν ηκήκα ηνπ ππνςεθίνπ ζηνλ πίλαθα απνηειεζκάησλ κε κία θάζεηε
γξακκή. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηακέηξεζεο ε λεπηαγσγφο κπνξεί κε βάζε ηα κέρξη ηφηε
απνηειέζκαηα λα ζέηεη εξσηήζεηο καζεκαηηθνχ ηχπνπ ζηα παηδηά (π.ρ. «Πνηνο έρεη πάξεη κέρξη
ηψξα ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο; Πφζεο έρεη πάξεη ν Γηψξγνο; Πφζεο ιηγφηεξεο έρεη πάξεη ν
Γηψξγνο απφ ηε Λέλα; Πφζεο πξέπεη λα πάξεη ν Σάθεο γηα λα μεπεξάζεη ηε Λέλα;») έηζη ψζηε
θαη ε επθαηξία γηα εμάζθεζε ησλ παηδηψλ κε ηελ θαηακέηξεζε θαη ηε ρξήζε αξηζκψλ λα
αμηνπνηείηαη θαη ε δηαδηθαζία ηεο θαηακέηξεζεο λα κε γίλεη βαξεηή. Δξσηήζεηο πνπ δελ
ηίζεληαη είλαη νη ζρεηηθέο κε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ςεθνδειηίνπ (π.ρ. «Πνηνπ παηδηνχ είλαη; Ση
ςήθηζεο;» θ.ά.). Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ εθινγψλ ν
ληθεηήο θαη νη ππνζηεξηθηέο ηνπ λα κελ θνξντδεχνπλ ηνπο εηηεκέλνπο. Απφ ηε ζπδήηεζε πνπ
πξνεγήζεθε ζηελ ηάμε θαη απφ άιιεο ςεθνθνξίεο πνπ ίζσο έρνπλ δηεμαρζεί γηα άιια ζέκαηα,
πξέπεη λα έρεη γίλεη ζαθέο φηη ν ενξηαζκφο ηεο λίθεο δελ ζπλεπάγεηαη ριεπαζκφ θαη απαμίσζε
ησλ εηηεκέλσλ.
ηφρνο: Ζ ςεθνθνξία γηα ηνλ πξφεδξν ηεο ηάμεο έρεη ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηεο δεκνθξαηηθήο
θνπιηνχξαο ησλ εθινγέσλ κε ηελ αλαγλψξηζε ηφζν ηνπ απνηειέζκαηνο πνπ πξνήιζε απφ
έληηκεο δηαδηθαζίεο φζν θαη ηνπ αγψλα ηνπ αληηπάινπ.
Γηάξθεηα: 15-20 ιεπηά.
Σερληθή: Σα παηδηά καδί κε ηε λεπηαγσγφ απαξηζκνχλ ηηο ςήθνπο, αζθνχληαη ζε καζεκαηηθά
πξνβιήκαηα κέζα απφ θαηάιιειεο εξσηήζεηο θαη επεμεξγαζία ησλ πηζαλψλ ιαζψλ.
Τιηθφ: Υαξηί κέηξνπ γηα πίλαθα απνηειεζκάησλ, καξθαδφξνο.
Βηβιηνγξαθηθέο πεγέο ηνπ ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο:
Αξκεληάθνπ, Κ. (2007) Ζ Κπξά-Γεκνθξαηία. Αζήλα: Κέδξνο.
Γαθέξκνπ, Υ., Κνπινχξε, Π. & Μπαζαγηάλλε, Δ. ΤΠ.Δ.Π.Θ. – Π.Η. (2006). Οδεγόο
Νεπηαγσγνύ. Δθπαηδεπηηθνί ρεδηαζκνί. Γεκηνπξγηθά Πεξηβάιινληα Μάζεζεο. Αζήλα:
Ο.Δ.Γ.Β.
Εαξακπνχθα, . (1978). ην δάζνο. Αζήλα: Κέδξνο.
Καινγεξάθε, Μ. (2005). Μακά, ηη Έγηλε ζην Πνιπηερλείν; Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα
Κνπηζνπβάλνπ, Δ. (2002) Οη Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο ζηε Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε. Αζήλα:
Οδπζζέαο.
Οηθνλνκίδεο, Β. (2009). Σν Νεπηαγσγείν σο ρψξνο δηακφξθσζεο ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιίηε θαη
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εθπαίδεπζεο ζηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα ζην Β. Οηθνλνκίδεο & Θ. Διεπζεξάθεο (Δπηκ.).
Δθπαίδεπζε, Γεκνθξαηία θαη Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα, (204-246). Αζήλα: Αηξαπφο.
Οηθνλνκίδεο, Β. (2010). Μαζαίλνληαο ηε Γεκνθξαηία ζην λεπηαγσγείν κέζσ ηεο δηεμαγσγήο
εθινγώλ. ην Μαζαίλσ πώο λα Μαζαίλσ. Πξαθηηθά 5νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ ηνπ
Διιεληθνύ Ηλζηηηνύηνπ Δθαξκνζκέλεο Παηδαγσγηθήο θαη Δθπαίδεπζεο (ΔΛΛ.Η.Δ.Π.ΔΚ.),
Αζήλα,
7-9
Μαΐνπ
2010.
Ζιεθηξνληθή
έθδνζε.
Γηάζεζε
ζην
http://www.elliepek.gr/documents/5o_synedrio_eisigiseis/Oikonomidis_Basileios.pdf
Ρψζζε-Εαΐξε, Ρ. (2008) Δγώ είκαη ε αξρεγόο. Αζήλα : Φπρνγηφο.
Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ – Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (ΤΠ.Δ.Π.Θ. – Π.Η.)
(2002α). Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδώλ (Γ.Δ.Π.Π..) γηα ην
Νεπηαγσγείν. Αζήλα: Π.Η.
Υξπζαθίδεο, Κ. (2009). Γηαζεκαηηθή Πξνζέγγηζε ηεο Γλώζεο. Αζήλα: Γίπηπρν.
2.2 Τιηθνηερληθή Τπνδνκή
Δηθφλεο απφ ηελ αξραία Αζήλα κε ηνπο αγνξεηέο ζην ιφθν ηεο Πλχθαο, θσηνγξαθίεο απφ ην
ειιεληθφ αιιά θαη απφ μέλα θνηλνβνχιηα, απφ ηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο θαη απφ ηελ
εμέγεξζε ηνπ Πνιπηερλείνπ, ςεθνδέιηηα, αθίζεο θαη εθινγηθφ πιηθφ θνκκάησλ, παξαηάμεσλ,
ππνςεθίσλ, εηθφλεο θαη βηληενηαηλίεο απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο θ.ά.). ρεηηθά θείκελα
θεηκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ εμνπζία, ηνλ ηξφπν επηινγήο ηνπ αξρεγνχ, ηνλ ηξφπν ιήςεο
απνθάζεσλ ή θαη ζρεηηθά ηζηνξηθά γεγνλφηα:
7) ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
Βαζηθά δεηήκαηα-εξσηήκαηα ηεο αμηνιφγεζεο απηήο ηεο δηδαζθαιίαο ζα κπνξνχζαλ λα
είλαη ηα παξαθάησ:
- Σα παηδηά αληηιήθζεθαλ ηηο εθινγέο σο ιεηηνπξγία ηνπ δεκνθξαηηθνχ
πνιηηεχκαηνο;
- Αλέπηπμαλ ππεχζπλε ζηάζε ηφζν σο εθινγείο φζν θαη σο ππνςήθην απέλαληη ζην
ιφγν ησλ ππνςεθίσλ θη ζηα ζέκαηα ηεο ηάμεο;
- Αλέπηπμαλ θνηλσληθέο δεμηφηεηεο αθνχγνληαο ηηο απφςεηο ησλ άιισλ θαη
ππνζηεξίδνληαο κε επηρεηξήκαηα ηηο δηθέο ηνπο;
- Καηά ην επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα ειέγρνπλ ην έξγν ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ηάμεο σο
πξνο ηα θαζήθνληά ηνπ;
- Αλέπηπμαλ γισζζηθέο, καζεκαηηθέο δεμηφηεηεο;
- Δίραλ ηελ επθαηξία ρξεζηκνπνίεζεο κέζσλ θαιιηηερληθήο έθθξαζεο, αιιά θαη
αμηνπνίεζεο ησλ ηερλνινγηψλ;
- Δίραλ επθαηξίεο αλαθάιπςεο πιεξνθνξηψλ απφ πνηθίια κέζα (βηβιία, εθινγηθφ
πιηθφ, θηικο θ.ά.) θαη πψο ηηο αμηνπνίεζαλ;
- Σα παηδηά βίσζαλ ηελ εκέξα ηνπο επράξηζηα, δεκηνπξγηθά κέζα απφ ηηο
επηιεγκέλεο δξαζηεξηφηεηεο;
- Σν ζέκα αληαπνθξηλφηαλ ζηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο, εκπεηξίεο θαη ζηα
ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ; Έδσζε ζηα παηδηά εξεζίζκαηα γηα ζθέςε,
πξνβιεκαηηζκφ θαη γηα πεξαηηέξσ δηδαθηηθή αμηνπνίεζε;
- Οη επηιεγκέλνη ζηφρνη αληαπνθξίλνληαλ ζηηο ηθαλφηεηεο θαη δπλαηφηεηεο ησλ
παηδηψλ; Γηαπιέθνληαλ θαη ζπλδπάδνληαλ κεηαμχ ηνπο έηζη, ψζηε λα πξνσζνχλ
ην βαζηθφ ζηφρν;
- Μέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ επειέγεζαλ θαη ηνπο κεζνδνινγηθνχο
ρεηξηζκνχο πνπ αθνινπζήζεθαλ δφζεθαλ επθαηξίεο ζηα παηδηά λα παξαηεξήζνπλ,
λα πξνβιεκαηηζηνχλ, λα δηαηππψζνπλ ππνζέζεηο, λα ζπγθξίλνπλ, λα εθθξαζηνχλ,
λα εξγαζηνχλ, λα απηελεξγήζνπλ, λα αλαθαιχςνπλ ηε γλψζε, λα θαηαλνήζνπλ
θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ λέεο ιέμεηο θαη έλλνηεο;
- Τπήξμαλ παηδηά πνπ δε ζπκκεηείραλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη πνπ νθεηιφηαλ ε
ζηάζε ηνπο απηή; Τπήξμαλ πεξηπηψζεηο αλεζπρίαο θαη απεηζαξρίαο πνπ
νθείινληαλ ζηελ αθαηαιιειφηεηα ηνπ ζέκαηνο, ζηε ιαλζαζκέλε επηινγή ζηφρσλ,
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-

-

-

-

δξαζηεξηνηήησλ θαη κεζνδνινγηθψλ ρεηξηζκψλ απφ ηε λεπ/γφ;
Σν επνπηηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε πξνζέιθπζε ηελ πξνζνρή ησλ παηδηψλ,
έδσζε εξεζίζκαηα ζηε ζθέςε ηνπο, ππνβνήζεζε ηε δηεμαγσγή ησλ
δξαζηεξηνηήησλ;
Ο ιφγνο θαη νη νδεγίεο πνπ δφζεθαλ θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ
ήηαλ ζαθείο, θαηαλνεηέο, ππνβνεζεηηθέο γηα ηα παηδηά ή αζαθείο, δπζλφεηεο,
αλειαζηηθέο θαη αδηάθνξεο;
Πνηα ήηαλ ε παηδαγσγηθή αηκφζθαηξα πνπ επηθξαηνχζε ζηελ αίζνπζα; Ζ λεπ/γφο
δεκηνχξγεζε θιίκα αγάπεο, απνδνρήο, ζεβαζκνχ γηα φια ηα παηδηά; Βνεζνχζε,
επηβξάβεπε ηα παηδηά;
Ση θαηλνχξγην κάζακε γηα ηηο δπλαηφηεηεο ησλ παηδηψλ;
Απφ ηελ φιε αμηνιφγεζε παίξλνπκε πιεξνθνξίεο βνεζεηηθέο γηα ηνλ εκεξήζην
ζρεδηαζκφ ηεο επφκελεο εκέξαο;

Γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ θαθέισλ εξγαζηψλ ησλ παηδηψλ ε λεπ/γφο κπνξεί λα
θσηνγξαθίζεη, βηληενζθνπήζεη ηα παηδηά θαηά ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο δηεμαγσγήο ηεο
ςεθνθνξίαο ηεο θαηακέηξεζεο ησλ ςεθνδειηίσλ, λα ερνγξαθήζεη ηνπο ιφγνπο ησλ
ππνςεθίσλ θ.ά.
8) ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ
Οη δεκηνπξγνί ησλ ζελαξίσλ – ζρεδίσλ δηδαζθαιίαο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνπλ κηα ππεχζπλε
δήισζε κε ην παξαθάησ πεξηερφκελν
«Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 λ. 1599/1986, νη δεκηνπξγνί ηνπ παξφληνο
εληχπνπ, δειψλνπκε φηη:
1. Σν ρέδην Γηδαθηηθφ ελαξίνπ πνπ ππνβάιινπκε είλαη δηθφ καο πξσηφηππν δεκηνχξγεκα θαη
δελ πξνζθξνχεη ζε θαλέλα δηθαίσκα πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ηξίησλ.
2. Γίλνπκε ην δηθαίσκα θαη ηελ άδεηα ζην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, ην νπνίν ζα ελεξγεί θαηά ηελ
απφιπηε θαη ειεχζεξε θξίζε ηνπ, λα αμηνπνηεί, λα δηαζέηεη, λα αλαπαξάγεη ή λα δηαλέκεη ην
ππνβιεζέλ ρέδην, νιφθιεξν ή ηκήκα ηνπ ή ζπληεηκεκέλν ή ελζσκαησκέλν ζε άιιν πιηθφ, γηα
εθπαηδεπηηθνχο θαη δηδαθηηθνχο ζθνπνχο, κε θάζε πξφζθνξν κέζν, ηδίσο έληππν ή ειεθηξνληθφ»
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Β4: ΥΔΓΗΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ : ΠΩ ΑΗΘΑΝΟΝΣΑΗ ΣΑ ΕΩΑ
ΔΝΑΡΗΟ – ΥΔΓΗΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΝΑΡΗΟΤ - ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
1.1 Σίηινο (Θέκα) ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο)
«Πψο αηζζάλνληαη ηα δψα…»
ρέδην εξγαζίαο κε πξνεθηάζεηο απφ ην ρψξν ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. Σα παηδηά
εξεπλνχλ θαη καζαίλνπλ πψο λα καζαίλνπλ, ελψ ηαπηφρξνλα γίλεηαη πξνζπάζεηα λα
επαηζζεηνπνηεζνχλ γηα ηε ζρέζε ησλ αλζξψπσλ κε ηα δψα.
1.2 Δκπιεθφκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο
Γλσζηηθφ/-ά αληηθείκελν/-α ηνπ ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο:
Φπζηθέο θαη Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο ζην λεπηαγσγείν.
εκ. Ζ επεμεξγαζία ηνπ ζέκαηνο δηαρέεηαη ζε όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ
ηνπ λεπηαγσγείνπ όπσο: Γιώζζα, Μαζεκαηηθά, Πεξηβάιινλ, Γεκηνπξγία θαη Έθθξαζε,
Σερλνινγία. Λακβάλνληαη ππόςε παηδαγσγηθέο αξρέο, όπσο ε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ε
ζπλεξγαηηθή κάζεζε. Αμηνπνηείηαη επίζεο ε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο θαη κε ηελ επξύηεξε
θνηλόηεηα.
Ηδηαίηεξε Πεξηνρή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ.
Εσηθνί νξγαληζκνί. πλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή αγσγή.
πκβαηφηεηα κε ην ΑΠ & ην ΓΔΠΠ.
Παηδί θαη Πεξηβάιινλ:
Φπζηθφ Πεξηβάιινλ θαη Αιιειεπίδξαζε
Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ θαη Αιιειεπίδξαζε
1.3 θνπφο & ηφρνη ηνπ ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο)
Γεληθφο θνπφο
Να θαηαλνήζνπλ ηα παηδηά φηη ηα δψα, φπσο θαη ν άλζξσπνο αληηιακβάλνληαη ηνλ θφζκν κε ηηο
αηζζήζεηο ηνπο θαη επηθνηλσλνχλ εθθξάδνληαο φζα αηζζάλνληαη κε ην δηθφ ηνπο ηδηαίηεξν
ηξφπν. Δίλαη δσληαλνί νξγαληζκνί φπσο εκείο πνπ νθείινπκε λα ηνπο αληηκεησπίδνπκε κε
ζεβαζκφ.
Να εξγαζηνχλ ζε νκάδεο γηα λα δηεξεπλήζνπλ έλα ζέκα πνπ έρεη ελδηαθέξνλ θαη λφεκα γηα ηα
ίδηα, λα θαηαιήμνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα θαη λα αλαθνηλψζνπλ επξχηεξα ηηο γλψζεηο ηνπο.
Δπηκέξνπο ηφρνη σο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη σο πξνο ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.






Φπζηθό Πεξηβάιινλ θαη αιιειεπίδξαζε.
Να γλσξίζνπλ κε πνην ηξφπν ηα δψα αληηιακβάλνληαη ηνλ θφζκν, αθνχλ, βιέπνπλ,
αηζζάλνληαη κε ηελ αθή, κπξίδνπλ, γεχνληαη (γλψζεηο).
Να αληηιεθζνχλ φηη θαη ηα δψα φπσο ν άλζξσπνο κπνξεί λα ληψζνπλ δηάθνξα
ζπλαηζζήκαηα, θφβν, ραξά, ιχπε, ζπκφ (ηθαλφηεηεο, γλψζεηο).
Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ θαη αιιειεπίδξαζε.
Να νξίζνπλ εξσηήκαηα θαη ηξφπνπο δηεξεχλεζεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ γηα λα βξνπλ
απαληήζεηο (ηθαλφηεηεο).
Να εξγαζηνχλ ζε νκάδεο θαη λα ζπλεξγαζηνχλ κε δηάθνξα άηνκα ζηηο δηεξεπλήζεηο
ηνπο (ηθαλφηεηεο).
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Να αλαθνηλψλνπλ ηα επηηεχγκαηα ηεο νκάδαο ηνπο (ηθαλφηεηεο).
Να απνθηήζνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν πνπ
πξνζεγγίδνπλ ηα δψα (ζηάζεηο).
Να θηλεηνπνηεζνχλ γηα λα επαηζζεηνπνηήζνπλ θαη άιιεο νκάδεο αηφκσλ, ζρεηηθά κε
ην πψο αξκφδεη λα θεξφκαζηε ζηα δψα (ζηάζεηο).
Γιώζζα
Να ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδεηήζεηο, λα επηρεηξεκαηνινγνχλ θαη λα αηηηνινγνχλ ηηο
απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηα δψα θαη ηε ζρέζε ησλ αλζξψπσλ καδί ηνπο (ηθαλφηεηεο).
Να αθνχλ θαη λα θαηαλννχλ κηα δηήγεζε, θαλφλεο παηρληδηψλ ή γξαπηά θείκελα
(ηθαλφηεηεο).
Να παίξλνπλ πιεξνθνξίεο απφ δηάθνξεο πεγέο (γλψζεηο, ηθαλφηεηεο).
Να αμηνπνηνχλ ηε βηβιηνζήθε ηεο ηάμεο (γλψζεηο, ηθαλφηεηεο).
Να δεκηνπξγήζνπλ θαη λα θαηαγξάςνπλ κε ην δηθφ ηνπο ηξφπν, θείκελα (ηθαλφηεηεο).
Μαζεκαηηθά
Να εξκελεχνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ θφζκνπ πνπ ηα πεξηβάιιεη κέζα απφ δηαδηθαζίεο
παξαηήξεζεο, ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη ζπκβνιηθήο αλαπαξάζηαζεο (ηθαλφηεηεο).
Να απεηθνλίζνπλ ζρέζεηο ζε πίλαθεο δηπιήο εηζφδνπ (ηθαλφηεηεο).
Γεκηνπξγία θαη Έθθξαζε - Δηθαζηηθά
Να δσγξαθίδνπλ αμηνπνηψληαο δηάθνξα πιηθά θαη κε φπνην ηξφπν κπνξνχλ
αγαπεκέλα δψα (ηθαλφηεηεο).
Γεκηνπξγία θαη Έθθξαζε – Γξακαηηθή Σέρλε
Να εθθξάζνπλ ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα κέζα απφ ηνλ απηνζρεδηαζκφ θαη ηε
κίκεζε δηαθφξσλ δψσλ θαη αλζξψπσλ (ηθαλφηεηεο, ζηάζεηο).
Να ρξεζηκνπνηήζνπλ δηάθνξα πιηθά γηα λα θαηαζθεπάζνπλ κάζθεο δψσλ, πνπ ζα
αμηνπνηήζνπλ ζε δξακαηηθφ παηρλίδη (ηθαλφηεηεο).
Γεκηνπξγία θαη Έθθξαζε – Φπζηθή Αγσγή
Να εθθξάζνπλ αηζζήζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα αλζξψπσλ θαη δψσλ, θάλνληαο
απηνζρεδηαζκνχο θαη παληνκίκα (ηθαλφηεηεο, ζηάζεηο).
Να αζθνχληαη ζην λα αληηιακβάλνληαη νδεγίεο θαη λα αιιάδνπλ ηηο δξάζεηο ηνπο κε
ηελ αιιαγή ηεο νδεγίαο (ηθαλφηεηεο).

Σερλνινγία
Να ρξεζηκνπνηήζνπλ εηθφλεο πνπ ζα βξνπλ ζηνλ ππνινγηζηή, γηα ηηο δξάζεηο ηνπο
(γλψζεηο, ηθαλφηεηεο).
 Να αμηνπνηήζνπλ ην δηαδίθηπν, ηελ ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή, ηνλ
θεηκελνγξάθν, ην ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο, ηνλ εθηππσηή θαη ην ζαξσηή ζηηο
αλαδεηήζεηο, ηηο θαηαζθεπέο θαη ηηο παξνπζηάζεηο ησλ έξγσλ ηνπο (ηθαλφηεηεο).
εκεηψζηε αλ αμηνπνηνχληαη εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη ππεξεζίεο ησλ Σερλνινγηψλ ηεο
Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ)
Αμηνπνηείηαη ε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν, γηα εχξεζε εηθφλσλ θαη πιεξνθνξηψλ απφ ςεθηαθέο
εγθπθινπαίδεηεο.
Πξφγξακκα δσγξαθηθήο (Tux Paint) γηα ηηο επηκέξνπο αλάγθεο ησλ νκάδσλ γηα δεκηνπξγία
αθίζαο θαη ελεκεξσηηθψλ θπιιαδίσλ. αξσηήο θαη εθηππσηήο φπνηε ρξεηάδεηαη.
Κεηκελνγξάθνο (Word) θαη πξφγξακκα παξνπζίαζεο (Power Point) γηα ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
δνπιεηάο ζηελ θνηλφηεηα. Ζ ελαζρφιεζε ησλ παηδηψλ κε ηα πξνγξάκκαηα απηά
ζπλαπνθαζίδεηαη απφ ηηο νκάδεο, ηφζν σο πξνο ην ρξφλν φζν θαη σο πξνο ηνλ ηξφπν
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αμηνπνίεζήο ηνπο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ησλ νκάδσλ.
1.4 Πξνηεηλφκελε Δθπαηδεπηηθή κέζνδνο
Ζ εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ είλαη νη
εμήο:
Παηρλίδη ξφισλ, δξακαηνπνίεζε, παηρλίδη, θαηαηγηζκφο ηδεψλ, εξσηήζεηο – απαληήζεηο, project,
νκαδηθή – δπαδηθή εξγαζία, δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε, δηδαζθαιία κέζα απφ πεγέο.
1.5 Δθηηκψκελε δηάξθεηα
Γηάξθεηα:
Σν ζπγθεθξηκέλν ζρέδην εξγαζίαο πξνγξακκαηίδεηαη λα πινπνηεζεί ζε δηάζηεκα 2 ή 3
εβδνκάδσλ. Σν ζρέδην εξγαζίαο νινθιεξψλεηαη φηαλ ηα παηδηά θαη ε εθπαηδεπηηθφο ην νξίζνπλ.
Οη πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ελδεηθηηθέο. Ο ηξφπνο νξγάλσζεο θαη πινπνίεζήο ηνπο
εμαξηάηαη απφ ην πιαίζην ηνπ εθάζηνηε λεπηαγσγείνπ, ηηο εκπεηξίεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ
παηδηψλ.
9) ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΑΡΗΟΤ- ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
2.1 Γεληθή Πεξηγξαθή
Πεξηγξαθή δξαζηεξηνηήησλ
Α‟ Φάζε: Δπηινγή ζέκαηνο - Πξνγξακκαηηζκφο
(Καηαηγηζκφο ηδεψλ, πξνζδηνξηζκφο ζέκαηνο, ζρεδηαζκφο εξγαζηψλ, δεκηνπξγία νκάδσλ,
νξγάλσζε ρψξνπ θαη εξγαζηψλ, αλαθνίλσζε ζηνπο γνλείο.)
1ε Δβδνκάδα:
Πξώηε εκέξα
1ε Γξαζηεξηφηεηα: Έλα δψν δίπια καο.
Πεξηγξαθή: Ζ λεπηαγσγφο πεξηγξάθεη ζηα παηδηά κία εκπεηξία ηεο κε έλα κηθξφ δψν, πρ. έλα
ζθχιν πνπ πιεζίαζε κία παξέα παηδηψλ. Ζ λεπηαγσγφο δηεγείηαη ηη έθαλαλ ηα παηδηά
(πιεζίαζαλ κε θσλέο, ήζειαλ φινη λα ρατδέςνπλ ην ζθχιν, έηξεραλ γχξσ-γχξσ θιπ.). Σα
παηδηά ζπδεηνχλ θαη επηζεκαίλνπλ θάπνηα πξάγκαηα πνπ ηνπο θάλνπλ εληχπσζε. Ζ λεπηαγσγφο
θάλεη εξσηήζεηο ζηα παηδηά γηα λα δεη ηηο απφςεηο ηνπο θαη ηελ εκπεηξία ηνπο κε δψα.
Δξσηήζεηο φπσο πρ.: Πψο ιέηε λα αληηδξνχζε ην δψν φηαλ πξνζπαζνχζαλ λα ην πιεζηάζνπλ
φινη καδί θαη θψλαδαλ; Μχξηδε ηα ρέξηα ησλ παηδηψλ θαη ηα παπνχηζηα ηνπο; Κνίηαδε γχξσ κε
πεξηέξγεηα; Ση ζπλαηζζήκαηα πξνθάιεζε ε παξνπζία ηνπ ζηα παηδηά; Πψο λα έλησζε άξαγε; Ση
ζα θάλαηε εζείο αλ ήζαζηαλ εθεί; Πνηνη έρνπλ δψα ζην ζπίηη ηνπο; Οη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ
θαηαγξάθνληαη απφ ηε λεπηαγσγφ. Μέζα απφ ζπδεηήζεηο πξνθχπηεη ην ζέκα δηεξεχλεζεο ηεο
νκάδαο: Πψο αηζζάλνληαη ηα δψα; (Σν ζέκα ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη θαη έπεηηα απφ άκεζε
επαθή ησλ παηδηψλ κε θάπνην δψν, πνπ δεη ζηε γεηηνληά ηνπ λεπηαγσγείνπ ή θάπνηνη γνλείο
αλαιακβάλνπλ λα θέξνπλ ζην λεπηαγσγείν.)
ηόρνο: Να εηζάγεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ζηα παηδηά ψζηε λα πξνθχςεη ην ζέκα πξνο δηεξεχλεζε.
Να θαηαγξαθνχλ νη πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ κε δψα, νη απφςεηο ηνπο θαη λα
θηλεηνπνηεζεί ην ελδηαθέξνλ ηνπο (Γιψζζα, Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ θαη Αιιειεπίδξαζε).
Γηάξθεηα: 20 ιεπηά.
Σερληθή: Ζ αθήγεζε κηαο ηζηνξίαο ζρεηηθήο κε ην ζέκα πξνο δηεξεχλεζε, πξνθαιεί ην
ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ. Οη εξσηήζεηο – απαληήζεηο ηνπο δίλνπλ ηελ επθαηξία λα κηιήζνπλ ηα
ίδηα γηα ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη λα θαηαλνήζεη ν εθπαηδεπηηθφο ηηο απφςεηο, ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο
εκπεηξίεο ηνπο κε δψα γηα λα βνεζήζεη ζηελ νξγάλσζε ησλ δξάζεσλ ηεο νκάδαο.
Τιηθά: Υαξηί ή ραξηφλη θαη καξθαδφξνη κε ηνπο νπνίνπο ε λεπηαγσγφο θαηαγξάθεη φζα ηεο ιέλε
ηα παηδηά γηα λα αμηνπνηεζνχλ ζηε ζπλέρεηα αιιά θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο.
2ε Γξαζηεξηφηεηα: Ση ζέινπκε λα κάζνπκε.
Πεξηγξαθή: ηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο θαη κε ηε βνήζεηα ηεο λεπηαγσγνχ πξαγκαηνπνηείηαη
θαηαηγηζκφο ηδεψλ κε ζέκα: Ση λνκίδσ πσο αηζζάλνληαη ηα δψα; Σα παηδηά ιέλε ηδέεο θαη ε
λεπηαγσγφο θαηαγξάθεη. Αλάινγα κε ηηο απαληήζεηο ηνπο νξγαλψλεηαη θαη ην πιαίζην ηεο
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δηεξεχλεζεο. Σα παηδηά πνπ έρνπλ δψα ζπίηη ηνπο κεηαθέξνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο εκπεηξία
ζηελ ηάμε. (Απαληήζεηο φπσο: θξπψλνπλ, θνβνχληαη, αθνχλ, βιέπνπλ, ζπκψλνπλ, είλαη άγξηα
θιπ. θαηαγξάθνληαη ζε ζρεηηθφ πίλαθα αλαθνξάο. Ζ θαηαγξαθή ηνπ θαηαηγηζκνχ ηδεψλ ζα
αμηνπνηεζεί ζηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο.)
Με ηε βνήζεηα ηεο λεπηαγσγνχ δηαρσξίδνπλ ηηο αηζζήζεηο απφ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη
θαηαγξάθνπλ ηη αθξηβψο ζέινπλ λα κάζνπλ γηα ηα δψα. Οη εξσηήζεηο πξνο δηεξεχλεζε πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηνλ θαηαηγηζκφ ηδεψλ ηεο νκάδαο είλαη νη εμήο:
Πνηεο απφ ηηο πέληε αηζζήζεηο (φξαζε, αθνή, φζθξεζε, αθή θαη γεχζε) έρνπλ ηα δψα;
Πνηα ζπλαηζζήκαηα (π.ρ. θφβν, ζπκφ, αγάπε, ραξά, ιχπε) εθδειψλνπλ κεηαμχ ηνπο ή κε ηνπο
αλζξψπνπο;
Γηα πφζα θαη πνηα δψα ζα δηεξεπλήζνπκε ηηο αηζζήζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο;
ηόρνο: Να πξνζδηνξίζνπλ πφζα πξάγκαηα γλσξίδνπλ γηα ην ζέκα πνπ δηεξεπλνχλ θαη λα
νξίζνπλ ηη αθξηβψο ζέινπλ λα κάζνπλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα είλαη ζπγθεθξηκέλεο νη δηεξεπλήζεηο
ησλ παηδηψλ γηα λα κελ «ραζνχλ» θαη απνγνεηεπηνχλ ςάρλνληαο έλα ζέκα πνιχ αλνηρηφ ή
γεληθφ (Γιψζζα, Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ θαη αιιειεπίδξαζε, Φπζηθφ Πεξηβάιινλ θαη
Αιιειεπίδξαζε).
Γηάξθεηα: 30 ιεπηά.
Σερληθή: Καηαηγηζκφο ηδεψλ γηα λα εληνπίζνπλ ηα παηδηά ηεο νκάδαο φζα γλσξίδνπλ γηα έλα
ζέκα, λα θαηεγνξηνπνηήζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη λα νξίζνπλ ηη αθξηβψο ζέινπλ λα κάζνπλ. Ζ
θαηαγξαθή ηνπ θαηαηγηζκνχ ηδεψλ ησλ παηδηψλ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζηελ ηειηθή αμηνιφγεζε.
Τιηθά: Υαξηί ή ραξηφλη γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ θαηαηγηζκνχ ηδεψλ ησλ παηδηψλ, θάθεινη γηα
θάζε νκάδα γηα λα ζπγθεληξψλνπλ ηα παηδηά ην πιηθφ απφ ηηο δηεξεπλήζεηο ηνπο, ηακπιφ θαη
πξφβιεςε ρψξνπ ζηνλ ηνίρν γηα αλάξηεζε εξγαζηψλ θαη αλαθνηλψζεσλ ησλ νκάδσλ.
3ε Γξαζηεξηφηεηα: Γεκηνπξγνχκε νκάδεο.
Πεξηγξαθή: Ζ λεπηαγσγφο βάδεη ζην θαζεηφθσλν ηελ αγαπεκέλε κνπζηθή ηεο νκάδαο θαη ηα
παηδηά θηλνχληαη ειεχζεξα ζην ρψξν. Ζ νδεγία είλαη ε εμήο: Όηαλ ε κνπζηθή ζηακαηήζεη ην
θάζε παηδί πξέπεη λα βξεη έλα θίιν θαη λα ηνλ θξαηήζεη απφ ηα ρέξηα. Σν παηρλίδη κπνξεί λα
παηρηεί πάλσ απφ κία θνξά, ψζηε ηα παηδηά λα μεθνπξαζηνχλ θαη λα δηαζθεδάζνπλ. Όηαλ
δεκηνπξγεζνχλ ηα ηειηθά δεπγάξηα ησλ παηδηψλ, ε λεπηαγσγφο ηνπο δεηά λα θαζίζνπλ ζην ραιί
θαη λα ζθεθηνχλ έλα δψν γηα ην νπνίν ζα ήζειαλ λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα γηα ηηο αηζζήζεηο θαη
ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Ζ λεπηαγσγφο θαηαγξάθεη ηα δψα πνπ πξνηείλνπλ ηα παηδηά θαη
ρξεζηκνπνηεί ιαρλίζκαηα ζε πεξίπησζε πνπ δχν δπάδεο επηιέμνπλ ην ίδην δψν, ψζηε θάζε
δπάδα λα έρεη ην δηθφ ηεο. ηε ζπλέρεηα ηνπο δεηά λα δηαιέμνπλ έλα δψν θίιν απφ ηα δψα πνπ
έρνπλ δηαιέμεη νη άιιεο δπάδεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ δεκηνπξγνχληαη νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ
αηφκσλ, πνπ ζα εξεπλήζνπλ γηα δχν δψα. Σα παηδηά γξάθνπλ ηα νλφκαηά ηνπο ζε έλα ραξηί,
ζεκεηψλνπλ κε ηε βνήζεηα ηεο λεπηαγσγνχ ηα δψα γηα ηα νπνία εξεπλνχλ θαη δίλνπλ θαη έλα
φλνκα ζηελ νκάδα ηνπο. Σέινο δσγξαθίδνπλ έλα ζήκα γηα ηελ νκάδα ηνπο.
ηόρνο: Να νξγαλψζνπλ νκάδεο εξγαζίαο κέζα απφ έλα παηρλίδη θίλεζεο θαη ξπζκνχ. Να
εξγαζηνχλ κε θάπνηνλ πνπ εκπηζηεχνληαη θαη λα επηιέμνπλ ην δψν πνπ ελδηαθέξεη ηελ νκάδα
ηνπο (Γξακαηηθή ηέρλε, αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ θαη αιιειεπίδξαζε).
Γηάξθεηα: 30 ιεπηά.
Σερληθή: Παηρλίδη, δπαδηθή εξγαζία.
Τιηθά: Καζεηφθσλν θαη CD κε κνπζηθή. Υαξηηά θαη καξθαδφξνη γηα λα γξάςνπλ νη νκάδεο ηα
νλφκαηά ηνπο θαη λα ζπκβνιίζνπλ ην φλνκα ηεο νκάδαο ηνπο.
Γεύηεξε εκέξα
1ε Γξαζηεξηφηεηα: Γηλφκαζηε εξεπλεηέο.
Πεξηγξαθή: Κάζε νκάδα θαηαζθεπάδεη πίλαθεο γηα θάζε έλα απφ ηα 2 δψα πνπ έρεη αλαιάβεη.
Εσγξαθίδνπλ (φζα δψα κπνξνχλ) ή ηα βξίζθνπλ θαη ηα ηππψλνπλ απφ ηνλ ππνινγηζηή, ηα
θφβνπλ θαη ηα θνιινχλ ζην θέληξν ελφο ραξηνληνχ. ηε κία πιεπξά ηνπ ραξηνληνχ θνιινχλ
εηθφλεο πνπ ζπκβνιίδνπλ ηηο αηζζήζεηο (κάηη, κχηε, απηί, δέξκα, γιψζζα), αλζξψπσλ ή δψσλ
θαη απφ ηελ άιιε δσγξαθίδνπλ κηθξά πξφζσπα πνπ εθθξάδνπλ ζπλαηζζήκαηα (ραξά, ιχπε,
αγάπε, θφβν, ζπκφ) θαη αθήλνπλ ρψξν γηα λα ζεκεηψλνπλ απηά πνπ ζα αλαθαιχπηνπλ θαη ζα
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ζεκεηψλνπλ γηα ην θάζε δψν. Βξίζθνπλ θαη γξάθνπλ ην φλνκα ηνπ δψνπ πνπ ςάρλνπλ θαζψο
θαη ηηο ιέμεηο αηζζήζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα. Δπηιέγνπλ ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ
(ραξηφληα, ρξψκαηα, θφιιεο, ςαιίδηα θιπ.) θαη αζρνινχληαη κε ηελ θαηαζθεπή ησλ πηλάθσλ.
Κάζε νκάδα ππνγξάθεη ηνπο πίλαθέο ηεο κε ην φλνκά ηεο. Οη πίλαθεο κπαίλνπλ ζε κία κεγάιε
αθίζα, ε νπνία αλαξηάηαη ζηελ είζνδν ηεο ηάμεο, ζην χςνο ησλ παηδηψλ, γηα λα κπνξνχλ λα
ηνπο θαηεβάδνπλ φηαλ ζέινπλ λα ηνπο ζπκπιεξψζνπλ. πληάζζνπλ θαη γξάθνπλ φινη καδί έλα
ζχληνκν θείκελν γηα λα ελεκεξψζνπλ ηνπο γνλείο γηα ηηο λέεο δηεξεπλήζεηο ηνπο θαη λα
δεηήζνπλ βνήζεηα.
ηόρνο: Να δσγξαθίζνπλ, λα θφςνπλ, λα θνιιήζνπλ ή λα απεηθνλίζνπλ κε φπνην ηξφπν
κπνξνχλ ηα δψα κε ηα νπνία ζα αζρνιεζνχλ. Να απαζρνιεζνχλ δεκηνπξγηθά θαη λα
απνηππψζνπλ πνηα είλαη ηα δψα ηεο νκάδαο ηνπο. Να ελεκεξψζνπλ ηνπο γνλείο γηα λα
εκπιαθνχλ κε νπζηαζηηθφ ηξφπν ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. (Δηθαζηηθά, Γιψζζα, Σερλνινγία,
Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ θαη Αιιειεπίδξαζε).
Γηάξθεηα: 40 -60 ιεπηά.
Σερληθή: Εσγξαθηθή θαη θνιιάδ, γηα παξαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο, αλάπηπμε ηδεψλ θαη
ζπλαηζζεκάησλ. Δλεκέξσζε θαη ζπκκεηνρή ησλ γνληψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.
Τιηθά: Υαξηηά, ραξηφληα, ρξψκαηα, ππνινγηζηήο, εθηππσηήο, ςαιίδηα, καξθαδφξνη.
2ε Γξαζηεξηφηεηα: Σν παηρλίδη κε ηα δψα θαη ηα ζπλαηζζήκαηα.
Πεξηγξαθή: Σα παηδηά παίδνπλ ην παηρλίδη: «Βξεο πνην δψν είκαη» θαη «Πεο κνπ πψο
αηζζάλνκαη». Υσξίδνληαη ζε δχν νκάδεο. Ζ νκάδα πνπ μεθηλά ην παηρλίδη θξχβεηαη θαη
απνθαζίδεη πνην ζπλαίζζεκα ή πνην δψν ζα παξνπζηάζεη. Αθνχγνληαο κνπζηθή ηα παηδηά ηεο
νκάδαο θηλνχληαη ζην ρψξν θαη θάζε θνξά πνπ ε κνπζηθή ζηακαηά αλαπαξηζηνχλ ην
ζπλαίζζεκα ή ην δψν πνπ έρνπλ δηαιέμεη. Σα ππφινηπα παηδηά πξνζπαζνχλ λα καληέςνπλ. Αλ
ην βξνπλ θεξδίδνπλ θαη παξνπζηάδνπλ απηνί έλα ζπλαίζζεκα ή έλα δψν, αλ φρη ζπλερίδεη ε άιιε
νκάδα. Σν παηρλίδη ζπλερίδεηαη γηα φζε ψξα ηα παηδηά ην επηζπκνχλ.
ηόρνο: Να απηνζρεδηάζνπλ, λα κηκεζνχλ θαη λα εθθξάζνπλ ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα κε ηε
βνήζεηα κνπζηθήο θαη θίλεζεο. Να ζπκκεηάζρνπλ ζε έλα νκαδηθφ παηρλίδη κε ζπγθεθξηκέλνπο
θαλφλεο (Γξακαηηθή Σέρλε, Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ θαη Αιιειεπίδξαζε).
Γηάξθεηα: 20-30 ιεπηά.
Σερληθή: Απηνζρεδηαζκφο, κίκεζε θαη παηρλίδη ξφισλ.
Τιηθά: Καζεηφθσλν κε κνπζηθή ηεο επηινγήο ηεο νκάδαο.
Σξίηε εκέξα
1ε Γξαζηεξηφηεηα: Οξγαλψλνπκε ηε δνπιεηά καο.
Πεξηγξαθή: Σα παηδηά ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο, κε ηε βνήζεηα ηεο λεπηαγσγνχ, νξγαλψλνπλ
ηνλ ηξφπν πνπ ζα δνπιέςνπλ νη νκάδεο, γηα λα βξνπλ απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο ηνπο.
Καηαγξάθνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ζα αλαδεηήζνπλ, θαηαγξάςνπλ θαη αλαθνηλψζνπλ ηα
απνηειέζκαηα ηεο δηεξεχλεζήο ηνπο:
Να ςάμνπλ ζε βηβιία, εγθπθινπαίδεηεο θαη ζηνλ ππνινγηζηή.
Να ζπγθεληξψζνπλ θαη λα θαηαγξάςνπλ κε φπνην ηξφπν κπνξνχλ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο.
Να θαιέζνπλ θάπνηνλ εηδηθφ.
Να παίμνπλ θαη λα εθθξαζηνχλ.
Να παξνπζηάζνπλ φζα έκαζαλ ζηελ νκάδα ηεο ηάμεο αιιά θαη επξχηεξα.
Οξγαλψλνπλ ρξνλνδηάγξακκα: Πφηε θαη γηα πφζε ψξα ζα κπνξεί θάζε νκάδα λα δνπιέςεη ζηνλ
ππνινγηζηή θαη ηη ζα θάλνπλ νη άιιεο νκάδεο. Πνηα ζα είλαη ζηε βηβιηνζήθε θαη ζα ςάρλεη
ζρεηηθά βηβιία, πνηα ζα δηαβάδεη βηβιία κε ηε βνήζεηα ηεο λεπηαγσγνχ θαη ζα θαηαγξάθεη
απαληήζεηο, πνηα ζα νξγαλψλεη θαη ζα κειεηά ηνλ θάθειφ ηεο.
Καηαζθεπάδνπλ έλα πίλαθα δηπιήο εηζφδνπ. ηελ θάζεηε πιεπξά γξάθνπλ ηα νλφκαηα ησλ
νκάδσλ θαη ζηελ νξηδφληηα, ηηο ηέζζεξεο δηαθνξεηηθέο εξγαζίεο ησλ νκάδσλ: ππνινγηζηήο,
βηβιία, αλάγλσζε, θάθεινο. Κάζε κέξα νη νκάδεο ζεκεηψλνπλ κε απνζπψκελα θαξηειάθηα κε
ηη ζα αζρνιεζνχλ ψζηε λα κνηξάδνληαη νη δνπιεηέο. Όηαλ ε νκάδα νινθιεξψζεη ηε δνπιεηά ηεο
κπνξεί λα απαζρνιεζεί ζηηο ήζπρεο γσληέο ηεο ηάμεο κέρξη λα νινθιεξψζνπλ φινη. (Ζ
βηβιηνζήθε ηεο ηάμεο νξγαλψλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κπνξέζνπλ ηα παηδηά λα βξνπλ
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ζρεηηθά βηβιία, παξακχζηα θιπ. Αλ θάπνην βηβιίν ή παξακχζη πνπ βξίζθνπλ, ζεσξνχλ φηη είλαη
ζεκαληηθφ, ην θξαηνχλ ζην θάθειφ ηνπο ή θσηνηππνχλ ηηο ζρεηηθέο ζειίδεο θαη ην
παξνπζηάδνπλ ζηελ νινκέιεηα ζε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο.)
ηόρνο: Να ζπλεξγαζηνχλ απνηειεζκαηηθά, λα δψζνπλ ρψξν θαη ρξφλν ζηηο άιιεο νκάδεο γηα
ηηο δηθέο ηνπο δηεξεπλήζεηο θαη λα ζεβαζηνχλ ν έλαο ηηο αλάγθεο ηνπ άιινπ. Να νξγαλψζνπλ
θαη λα θαηαγξάςνπλ έλα πξφγξακκα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ κε βάζε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο
ηεο νκάδαο (Γιψζζα, Μαζεκαηηθά, Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ θαη Αιιειεπίδξαζε).
Γηάξθεηα: 30-60 ιεπηά.
Σερληθή: Δξγαζία ζε νκάδεο, πξνγξακκαηηζκφο εξγαζηψλ, αμηνπνίεζε πίλαθα δηπιήο εηζφδνπ
γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ ελεξγεηψλ ησλ νκάδσλ.
Τιηθά: Υαξηφλη, καξθαδφξνη, ςαιίδηα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ πίλαθα δηπιήο εηζφδνπ.
Β‟ Φάζε: Τινπνίεζε δξάζεσλ.
(Δξεπλνχλ ζε πεγέο, θαηαγξάθνπλ θαη ηαμηλνκνχλ πιεξνθνξίεο, παξνπζηάδνπλ ζηελ νινκέιεηα,
θαινχλ θάπνηνλ εηδηθφ, παίδνπλ, δξακαηνπνηνχλ θαη εθθξάδνληαη. )
Σέηαξηε εκέξα
1ε Γξαζηεξηφηεηα: Φάρλνπκε ζε βηβιία.
Πεξηγξαθή: Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζηηο νκάδεο δηεξεχλεζεο θαη θάζνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο
ρψξνπο. Ζ λεπηαγσγφο δίλεη ζηηο νκάδεο κηθξά ρξσκαηηζηά ραξηηά (πρ. Post it) ζε δηαθνξεηηθφ
ρξψκα γηα θάζε νκάδα. Μνηξάδεη ζηηο νκάδεο βηβιία, εγθπθινπαίδεηεο, πεξηνδηθά, παξακχζηα
κε δψα. ε θάζε νκάδα ηα παηδηά αλά δχν μεθπιιίδνπλ απφ έλα βηβιίν θαη πξνζπαζνχλ λα
εληνπίζνπλ αλ αλαθέξεηαη ζε απηφ ην δψν πνπ ςάρλνπλ. Αλ βξνπλ ζηνηρεία, νη νκάδεο θνιινχλ
έλα ραξηάθη ζηε ζειίδα ηνπ βηβιίνπ γηα λα κελ ηε ράζνπλ. Σα βηβιία αληαιιάζζνληαη ψζηε
φιεο νη νκάδεο λα ηα μεθπιιίζνπλ. ην ηέινο ζεκεηψλνπλ πνηεο νκάδεο δελ βξήθαλ θάηη γηα
θάπνην δψν. Ζ λεπηαγσγφο γπξίδεη ζηηο νκάδεο θαη δηαβάδεη ηα θείκελα πνπ βξίζθνπλ ηα παηδηά
θαη απηά ζεκεηψλνπλ κε ην δηθφ ηνπο ηξφπν ηηο πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθνπλ γηα θάζε δψν. Ζ
λεπηαγσγφο κε ηε βνήζεηα ησλ παηδηψλ θάζε νκάδαο κπνξεί λα θσηνηππήζεη ηηο ζειίδεο πνπ
ρξεηάδεηαη ε νκάδα θαη ηηο ηνπνζεηήζνπλ ζην θάθειν ηνπο.
ηόρνο: Να έξζνπλ ηα παηδηά ζε επαθή κε εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία, εγθπθινπαίδεηεο θαη
πεξηνδηθά, λα θάλνπλ ππνζέζεηο ζρεηηθά κε φζα είλαη γξακκέλα ζην βηβιίν θαη λα επηιέμνπλ κε
ηε βνήζεηα ηεο λεπηαγσγνχ φζα είλαη ζρεηηθά κε ηηο αλαδεηήζεηο ηνπο. Να αθνχζνπλ θείκελα
πνπ ηνπο δηαβάδεη ν εθπαηδεπηηθφο θαη λα πηνζεηήζνπλ βαζηθέο ζπκβάζεηο ηνπ αιθαβεηηθνχ
ζπζηήκαηνο γξαθήο. Να γξάςνπλ κε φπνην ηξφπν κπνξνχλ, αμηνπνηψληαο εηθφλεο θαη ζχκβνια
(Γιψζζα, Αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ θαη αιιειεπίδξαζε).
Γηάξθεηα: 30-60 ιεπηά.
Σερληθή: Γπαδηθή εξγαζία ησλ παηδηψλ ζην μεθχιιηζκα ησλ βηβιίσλ κε ζπγθεθξηκέλν ζηφρν.
Αλάγλσζε θεηκέλσλ απφ ηε λεπηαγσγφ ζηηο νκάδεο θαη θαηαγξαθή ζεκεηψζεσλ απφ ηα παηδηά
κε φπνην ηξφπν κπνξνχλ. Γηδαζθαιία κέζα απφ πεγέο.
Τιηθά: Βηβιία, εγθπθινπαίδεηεο κε δψα, ραξηηά θαη κνιχβηα.
Πέκπηε εκέξα
2ε Γξαζηεξηφηεηα: Παξνπζηάδνπκε φζα αλαθαιχςακε.
Πεξηγξαθή: ηε γσληά ηεο ζπδήηεζεο ηα παηδηά παξνπζηάδνπλ φζα έκαζαλ γηα ηα δψα πνπ είραλ
αλαιάβεη. Παξνπζηάδνπλ ζηα παηδηά ζηνηρεία απφ ην θάθειν ηεο νκάδαο ηνπο θαζψο θαη φζα
ζεκείσζαλ ζηα ραξηηά ηνπο. Αμηνπνηψληαο ηνπο πίλαθεο ησλ δψσλ πνπ είραλ θηηάμεη,
ζεκεηψλνπλ ηη έκαζαλ. (Πρ. γηα ηηο αηζζήζεηο ηε γάηαο, φηη βιέπεη θαη κπξίδεη πνιχ θαιά, φηη
δελ αθνχεη ηφζν θαιά φζν ν ζθχινο θαη πσο ππάξρνπλ γάηεο πνπ γελληνχληαη ρσξίο λα αθνχλ,
φηη θαηαιαβαίλεη ηνλ θφζκν κε ηελ αθή πνιχ θαιά, ρξεζηκνπνηψληαο θαη ηα κνπζηάθηα ηεο. Γηα
ηα ζπλαηζζήκαηά ηεο, φηη φηαλ είλαη ραξνχκελε γνπξγνπξίδεη, φηαλ αγαπάεη ηξίβεηαη θαη κε
απηφλ ηνλ ηξφπν ρατδεχεη απηφλ πνπ αγαπά, φηαλ είλαη ιππεκέλε θξχβεηαη, θάζεηαη αθίλεηε θαη
ληανπξίδεη ιππεηεξά, φηαλ ζπκψλεη θακπνπξηάδεη ηελ πιάηε ηεο θαη ζεθψλεη ηηο ηξίρεο ηεο θαη
θσλάδεη, φηαλ θνβάηαη ηξέρεη θαη θξχβεηαη). Παξνπζηάδνπλ ηέινο ζηα παηδηά ηη ςάρλνπλ αθφκα
ζε ζρέζε κε ηα δψα ηεο νκάδαο ηνπο πνπ δελ ην έρνπλ αλαθαιχςεη. Ζ λεπηαγσγφο βνεζά
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θάλνληαο ζρεηηθέο εξσηήζεηο, φπσο πρ. Πφζν θαιά βιέπεη ε γάηα; Πψο αθνχεη;
ηόρνο: Να παξνπζηάζνπλ ζηελ νκάδα ηεο ηάμεο φζα έκαζαλ. Να πεξηγξάςνπλ θαη λα
αηηηνινγήζνπλ πψο θαηέιεμαλ ζε απηά ηα ζπκπεξάζκαηα. Να πξνζδηνξίζνπλ ηη δελ έρνπλ κάζεη
αθφκα αμηνπνηψληαο ζρεηηθνχο πίλαθεο αλαθνξάο. Να αλαπηχμνπλ κεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο
θαη λα εληζρχζνπλ ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο (Γιψζζα, Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ θαη
αιιειεπίδξαζε, Φπζηθφ Πεξηβάιινλ θαη αιιειεπίδξαζε).
Γηάξθεηα: 30-60 ιεπηά.
Σερληθή: Παξνπζίαζε φζσλ αλαθάιπςαλ νη νκάδεο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. Αλάπηπμε
θξηηηθήο ζθέςεο θαη κεηαγλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ. ηνηρείν ηνπ ρεδίνπ εξγαζίαο.
Τιηθά: Βηβιία, θσηνηππεκέλεο ζειίδεο απφ βηβιία, ζεκεηψζεηο ησλ παηδηψλ, πίλαθεο αλαθνξάο
κε ηα δψα.
2ε Δβδνκάδα:
Πξώηε εκέξα – Γεύηεξε εκέξα…
Γξάζεηο: Δξεπλνχκε, θαηαγξάθνπκε, αλαθνηλψλνπκε…
Πεξηγξαθή: Σα παηδηά, κε βάζε ην πξφγξακκα πνπ έρνπλ νξγαλψζεη ζηνλ πίλαθα δηπιήο
εηζφδνπ, θαη κε ηε βνήζεηα ηεο λεπηαγσγνχ κειεηνχλ ηα βηβιία, αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο ζηνλ
ππνινγηζηή, δηαβάδνπλ, θαηαγξάθνπλ κε δεκηνπξγηθνχο ηξφπνπο, νξγαλψλνπλ ηνπο θαθέινπο
ηνπο θαη ζπκπιεξψλνπλ ηνπο πίλαθεο ησλ δψσλ κε ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο αηζζήζεηο. Σα
παηδηά ηεο θάζε νκάδαο θάζνληαη αλά δχν ζηνλ ππνινγηζηή. Οη δχν ςάρλνπλ εηθφλεο θαη
θείκελα κε ηε βνήζεηα ηεο λεπηαγσγνχ θαη νη άιινη δχν ηεο νκάδαο, παξαθνινπζνχλ ιίγν πην
πίζσ θαη ζεκεηψλνπλ - δσγξαθίδνπλ ζε ραξηηά, φηη ηνπο θάλεη εληχπσζε. Κάζε νκάδα κπνξεί
λα κείλεη ζηνλ ππνινγηζηή ην πνιχ κέρξη 10 ιεπηά. Σέινο θάζε νκάδα παξνπζηάδεη ζηηο άιιεο
ηα απνηειέζκαηα ησλ δηεξεπλήζεψλ ηεο.
Όηαλ κία νκάδα ηειεηψλεη ηελ εξγαζία ηεο, κπνξεί λα απαζρνιείηαη ζε ήζπρεο δξαζηεξηφηεηεο
ρσξίο λα ελνριεί ηηο ππφινηπεο. Αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ αλαθνηλψλνπλ νη νκάδεο, ε
λεπηαγσγφο γηα λα θηλήζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ, κπνξεί λα δηαβάζεη ζρεηηθά παξακχζηα
θαη κχζνπο κε δψα, φπσο πρ. ηελ ηζηνξία ηνπ Άξγνπ, ηνπ ζθχινπ ηνπ Οδπζζέα, ηελ ηζηνξία κε
ην Ρσκχιν θαη ην Ρέκν θαη ηε ιχθαηλα, ηνλ Αλδξνθιή θαη ην ιηνληάξη, απνζπάζκαηα απφ ηνλ
Μάγθα ηεο Πελειφπεο Γέιηα, νη κνπζηθνί ηεο Βξέκεο, θιπ.
ηόρνο: Να αλαιάβνπλ επζχλεο θαη πξσηνβνπιίεο θαη λα αλαπηχμνπλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Να
δεηνχλ θαη λα δίλνπλ βνήζεηα, λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα αιιειεπηδξνχλ. Να αληηιακβάλνληαη ηα
φξηά ηνπο θαη λα δηαπξαγκαηεχνληαη εληάζεηο θαη δηαθσλίεο. Να αλαπηχζζνπλ ζπλαηζζήκαηα
αγάπεο γηα ηα πιάζκαηα ηεο γεο (Γιψζζα, Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ θαη αιιειεπίδξαζε).
Γηάξθεηα: Οη δξάζεηο απηέο κπνξεί λα έρνπλ δηάξθεηα κηαο ή δχν ή θαη πεξηζζνηέξσλ εκεξψλ
αλάινγα κε ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ.
Σερληθή: Δξγαζία ζε νκάδεο, φπνπ θάζε νκάδα θάλεη θαη θάηη δηαθνξεηηθφ, κε ζηφρν λα
νινθιεξψζεη κία δηεξεχλεζε. Οη θαηαγξαθέο ησλ παηδηψλ κε φπνην ηξφπν κπνξνχλ
(δσγξαθηθή, ζχκβνια, γξάκκαηα θιπ), βνεζά λα αλαπηχμνπλ ηελ πξνζνρή θαη ηελ
παξαηεξεηηθφηεηά ηνπο.
Τιηθά: Βηβιία, ραξηηά, ραξηφληα, ρξψκαηα, κνιχβηα, καξθαδφξνη, νη πίλαθεο ησλ δψσλ φπνπ ηα
παηδηά ζπκπιεξψλνπλ ζηνηρεία, ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο θαη ζρεηηθά ινγηζκηθά πινήγεζεο
ζην δηαδίθηπν.
Σξίηε εκέξα
1ε Γξαζηεξηφηεηα: Πξνζθαινχκε θάπνηνλ εηδηθφ…
Πεξηγξαθή: Απνθαζίδνπλ λα θαιέζνπλ ζην λεπηαγσγείν έλαλ θηελίαηξν θαη λα ηνλ ξσηήζνπλ
γηα φζα δελ έρνπλ θαηαθέξεη λα βξνπλ. Φηηάρλνπλ πξνζθιήζεηο, κία θάζε νκάδα, ζηηο νπνίεο
γξάθνπλ θαη ηηο εξσηήζεηο ηεο νκάδαο, γηα λα ςάμεη ν θηελίαηξνο λα βξεη ηηο απαληήζεηο. ε
θάζε νκάδα κνηξάδνληαη ξφινη: Γχν κέιε ζα θάλνπλ ηηο εξσηήζεηο θαη δχν ζα θαηαγξάθνπλ ηηο
απαληήζεηο φπσο κπνξνχλ. Κάζε νκάδα κπνξεί λα θάλεη ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ εξσηήζεσλ,
νπφηε ηα παηδηά πξέπεη λα ηηο ζθεθηνχλ πξνζεθηηθά. Ο θαζέλαο κπνξεί λα κάζεη ηελ εξψηεζε
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πνπ ζα θάλεη θαη ε λεπηαγσγφο ζα βνεζήζεη λα ηηο ζπκεζνχλ φηαλ ζα γίλεη ε επίζθεςε.
Απνθαζίδνπλ πνηνο ζα ρεηξίδεηαη ην ςεθηαθφ θαζεηφθσλν ηεο ηάμεο γηα λα θαηαγξαθνχλ νη
απαληήζεηο θαη λα κπνξνχλ ηα παηδηά λα ηηο μαλαθνχζνπλ. Δηνηκάδνπλ δσγξαθηέο λα ραξίζνπλ
ζηνλ θηελίαηξν. (Πξνεθηάζεηο: Ζ πξφζθιεζε κπνξεί λα απεπζχλεηαη ζε θάπνηνλ πνπ έρεη δψα
ζπίηη ηνπ, ζε έλα θηελνηξφθν, ηδηνθηήηε θάξκαο θιπ. ε αλζξψπνπο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
κεηαθέξνπλ ζηα παηδηά ηελ εκπεηξία ηνπο απφ ηελ επαθή κε δψα. Δπίζεο ζα κπνξνχζε λα
νξγαλσζεί εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζε θάξκα, ηππηθφ φκηιν, θηεληαηξείν, θέληξν δηάζσζεο
αδέζπνησλ δψσλ θιπ. Ζ δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο ησλ παηδηψλ είλαη ίδηα θαη θαιφ είλαη λα
γίλεηαη πάληα πξηλ ηελ επίζθεςε.)
ηόρνο: Να ζπλεξγαζηνχλ απνηειεζκαηηθά κε ελήιηθεο. Να εθθξαζηνχλ κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν
κέζα απφ ηα εηθαζηηθά. Να ζηείινπλ πξνζθιήζεηο ζε εηδηθνχο γηα λα επηζθεθηνχλ ην
λεπηαγσγείν. Να δεηνχλ θαη λα παίξλνπλ βνήζεηα γηα λα αλαθαιχςνπλ φζα ηα ελδηαθέξνπλ θαη
ηα απαζρνινχλ. Να δηαηππψλνπλ εξσηήζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζε ελήιηθεο κε επγεληθφ θαη
επίζεκν ηξφπν (Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ θαη αιιειεπίδξαζε, Γιψζζα, Δηθαζηηθά).
Γηάξθεηα: 30-60 ιεπηά.
Σερληθή: Δπηιέγνπλ πιηθά θαη ηξφπνπο πξνθεηκέλνπ λα εθθξαζηνχλ θαη λα επηθνηλσλήζνπλ
κέζα απφ ηα εηθαζηηθά. πλεηδεηνπνηνχλ ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ θη απνηππψλνπλ
κε φπνην ηξφπν κπνξνχλ εξσηήζεηο ή φηη άιιν επηζπκνχλ λα πνπ αθνξά ηνλ επηθείκελν
επηζθέπηε. Παηρλίδη ξφισλ.
Τιηθά: Υαξηηά, ραξηφληα, ρξψκαηα, καξθαδφξνη, κνιχβηα γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πξνζθιήζεσλ
θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ εξσηήζεσλ, νη θάθεινη ησλ νκάδσλ θαη νη πίλαθεο ησλ δψσλ γηα λα
δνπλ ηη δελ έρνπλ αθφκα κάζεη.
Σέηαξηε εκέξα
1ε Γξαζηεξηφηεηα: Ζ επίζθεςε ηνπ θηεληάηξνπ ζην λεπηαγσγείν
Πεξηγξαθή: Ο θηελίαηξνο έξρεηαη ζηελ ηάμε θαη ηα παηδηά θάλνπλ ηηο εξσηήζεηο ηνπο. Αξρηθά
ζηελ γσληά ηεο ζπδήηεζεο ηνλ ππνδέρνληαη θαη ηνλ γλσξίδνπλ θάλνληάο ηνπ εξσηήζεηο ζρεηηθά
κε ην επάγγεικά ηνπ. ηε ζπλέρεηα θάζε νκάδα θάζεηαη ζην ηξαπέδη ηεο θαη ν θηελίαηξνο πεξλά
απφ ηηο νκάδεο κε ηε ζεηξά θαη απαληά ζηηο εξσηήζεηο. Σα ππφινηπα παηδηά αθνχλ ηηο
απαληήζεηο θαη πξνεηνηκάδνληαη γηα λα ζέζνπλ ηηο δηθέο ηνπο. Κάπνην παηδί απφ ηελ θάζε νκάδα
ρεηξίδεηαη ην θαζεηφθσλν. Σέινο καδεχνληαη φινη ζηε γσληά ηεο ζπδήηεζεο θαη ν θηελίαηξνο
ηνπο ιέεη ηη πξέπεη λα πξνζέρνπλ ζηε ζρέζε ηνπο κε ηα δψα, πψο λα ηα ζέβνληαη θαη πψο λα ηα
θξνληίδνπλ. (Σα παηδηά αλ είλαη δπλαηφ κπνξεί λα επηζθεθηνχλ ην θηεληαηξείν ηεο πεξηνρήο.)
ηόρνο: Να εμνηθεησζνχλ κε βαζηθέο εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο. Να πάξνπλ ζπλέληεπμε, λα
καγλεηνθσλήζνπλ, λα θαηαγξάςνπλ θαη λα νξγαλψζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα ζπιιέμνπλ
(Γιψζζα, Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ θαη αιιειεπίδξαζε, Σερλνινγία).
Γηάξθεηα: 20-30 ιεπηά
Σερληθή: Δξσηήζεηο – απαληήζεηο θαη ζπδήηεζε, παηρλίδη ξφισλ, (εθπαηδεπηηθή επίζθεςε).
Τιηθά: Οη ζεκεηψζεηο ησλ παηδηψλ, ην θαζεηφθσλν γηα ηελ καγλεηνθψλεζε.
2ε Γξαζηεξηφηεηα: Ση θαηλνχξην κάζακε
Πεξηγξαθή: Αθνχγνληαο ηε ζπλέληεπμε ηνπ θηελίαηξνπ θαηαγξάθνπλ φζεο πιεξνθνξίεο δελ
πξφιαβαλ θαη ζπκπιεξψλνπλ ηνπο πίλαθέο ηνπο. Όζα δελ κπφξεζαλ λα απαληήζνπλ ηα παηδηά
ην ζεκεηψλνπλ θαη είλαη απνδεθηφ, γηαηί δελ κπνξνχκε πάληα λα βξίζθνπκε απαληήζεηο ζε φια.
Αμηνπνηψληαο ηελ αξρηθή θαηαγξαθή ηνπ θαηαηγηζκνχ ηδεψλ ησλ παηδηψλ εληνπίδνπλ φινη καδί
ηη θαηλνχξην έκαζαλ. Ζ λεπηαγσγφο ρξεζηκνπνηψληαο άιιν ρξψκα καξθαδφξνπ, γξάθεη ηηο λέεο
πιεξνθνξίεο πνπ ηεο ιέλε ηα παηδηά, ηξνπνπνηψληαο ηνλ αξρηθφ πίλαθα. Καηαιήγνπλ φινη ζε
κία γεληθή θξάζε πνπ λα δειψλεη απηά πνπ έκαζαλ.
ηόρνο: Να αμηνινγήζνπλ ηη έκαζαλ κέζα απφ ηηο δηεξεπλήζεηο ηνπο. Να θαηαλνήζνπλ
ζπκβάζεηο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ (Γιψζζα, Φπζηθφ Πεξηβάιινλ θαη αιιειεπίδξαζε).
Γηάξθεηα: 20-30 ιεπηά.
Σερληθή: Καηαηγηζκφο ηδεψλ γηα ηε δεκηνπξγία ελλνηνινγηθνχ ράξηε κεηά ηε δηδαθηηθή
παξέκβαζε.
Τιηθά: Σν ραξηφλη κε ηνλ αξρηθφ θαηαηγηζκφ ηδεψλ ησλ παηδηψλ, καξθαδφξνη ζε δηάθνξα
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ρξψκαηα.
Πέκπηε εκέξα
1ε Γξαζηεξηφηεηα: Καηαζθεπάδνπκε κάζθεο
Πεξηγξαθή: Σα παηδηά ζε κηθξέο νκάδεο ησλ δχν αηφκσλ, έρνληαο ζηε δηάζεζή ηνπο δηάθνξα
πιηθά απφ ηε γσληά ησλ εηθαζηηθψλ, εηνηκάδνπλ κάζθεο ησλ δψσλ ηεο νκάδαο ηνπο. Όηαλ νη
κάζθεο εηνηκαζηνχλ, παίδνπλ θαη απηνζρεδηάδνπλ θνξψληαο ηηο κάζθεο θαη παξνπζηάδνληαο
φζα έρνπλ αλαθαιχςεη γηα ηα δψα.
ηόρνο: Να ρξεζηκνπνηήζνπλ δηάθνξα πιηθά γηα λα δσγξαθίζνπλ αηνκηθά ή νκαδηθά, λα
θνιιήζνπλ θαη λα θαηαζθεπάζνπλ κάζθεο γηα λα ηηο αμηνπνηήζνπλ ζε ζεαηξηθφ παηρλίδη
(Δηθαζηηθά, Γξακαηηθή Σέρλε).
Γηάξθεηα: 30 ιεπηά.
Σερληθή: Δηθαζηηθή δεκηνπξγία, παηρλίδη ξφισλ, ζεαηξηθφ παηρλίδη.
Τιηθά: Υαξηηά, ραξηφληα, ρξψκαηα, καξθαδφξνη, θφιιεο, ιάζηηρν, ζπξξαπηηθφ.
2ε Γξαζηεξηφηεηα: Ζ κάγηζζα πνπ θαηαιαβαίλεη ηε γιψζζα ησλ δψσλ
Πεξηγξαθή: Σα παηδηά αμηνπνηψληαο ηηο κάζθεο πνπ έθηηαμαλ, κνηξάδνπλ ξφινπο γηα λα παίμνπλ
ην παηρλίδη ηεο κάγηζζαο ησλ δψσλ. ηε γσληά ηεο ζπδήηεζεο, ζηε κέζε ηνπ θχθινπ δχν παηδηά
απφ θάζε νκάδα παίδνπλ, ην έλα ην ξφιν ηνπ αλζξψπνπ θαη ν άιιν ην ξφιν ηνπ δψνπ. Σν
ζελάξην ηνπ παηρληδηνχ είλαη ην εμήο: ζηελ αξρή ην δψν θάλεη θάπνηεο θηλήζεηο θαη πξνζπαζεί
λα δείμεη πψο ληψζεη ζηνλ άλζξσπν, αιιά απηφο δελ θαηαιαβαίλεη θαη αξρίδνπλ λα καιψλνπλ.
Έξρεηαη ε κάγηζζα ησλ δψσλ, αθνπκπά ην δψν θαη ηνλ άλζξσπν κε ην καγηθφ ηεο ξαβδί θαη
κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ ν έλαο ηνλ άιιν. Σψξα ην δψν κηιάεη, ν άλζξσπνο ην θαηαιαβαίλεη
αιιά θαη ν άλζξσπνο κηιάεη θαη ην δψν ηνλ θαηαιαβαίλεη. Ζ δξάζε επαλαιακβάλεηαη γηα φια
ηα δεπγάξηα δψσλ – αλζξψπσλ.
ηόρνο: Να ζπκκεηέρνπλ ζε δξακαηηθφ παηρλίδη, παίδνληαο ξφινπο δψσλ θαη αλζξψπσλ. Να
αλαπηχζζνπλ γισζζηθέο θαη εθθξαζηηθέο δεμηφηεηεο κε ηνλ απηνζρεδηαζκφ θαη ην δηάινγν
(Γξακαηηθή ηέρλε).
Γηάξθεηα: 30 ιεπηά
Σερληθή: Παηρλίδη ξφισλ, δξακαηνπνίεζε.
Τιηθά: Οη κάζθεο πνπ θαηαζθεχαζαλ ηα παηδηά ζηελ πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα.
Γ‟ Φάζε: Αμηνιφγεζε
(πγθέληξσζε πιηθψλ, αμηνιφγεζε απφ ηελ νκάδα, παξνπζίαζε εθηφο λεπηαγσγείνπ ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο δηεξεχλεζεο.)
3ε Δβδνκάδα:
Πξώηε εκέξα
1ε Γξαζηεξηφηεηα: Γεκηνπξγνχκε ην παξακχζη ησλ δψσλ
Πεξηγξαθή: Σα παηδηά θηηάρλνπλ έλα παξακχζη, φπνπ ην θάζε δψν ιέεη θάπνηα πξάγκαηα γηα ηνλ
εαπηφ ηνπ. Αλαιακβάλνπλ αλά δχν απφ έλα δψν θαη ρξεζηκνπνηψληαο ραξηί δσγξαθηθήο,
ρξψκαηα, κνιχβηα θαη φηη άιιν ρξεηάδνληαη απφ ην ρψξν ησλ εηθαζηηθψλ, θηηάρλνπλ ηε ζειίδα
ηνπ δψνπ ηνπο, ζην παξακχζη ησλ δψσλ. Οη δσγξαθηέο θαη ηα θείκελα ησλ παηδηψλ
θσηνγξαθίδνληαη θαη κπαίλνπλ ζε έλα αξρείν πξνβνιήο παξνπζίαζεο ηνπ ππνινγηζηή. Όηαλ
εκθαλίδεηαη ην θάζε δψν ζηελ παξνπζίαζε, ηα παηδηά πνπ ην δσγξάθηζαλ, «δηαβάδνπλ» ζηελ
νκάδα ην θείκελν πνπ έγξαςαλ θαη εμεγνχλ πψο ην ζθέθηεθαλ θαη γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα ην
αθνχζνπλ νη άλζξσπνη.
ηόρνο: Να εθθξάδνληαη κέζα απφ εηθαζηηθέο δεκηνπξγίεο. Να θφβνπλ πιηθά θαη λα θάλνπλ
θνιάδ. Να ζπλζέηνπλ θαληαζηηθέο ηζηνξίεο κε πεξηνξηζκνχο. Να αμηνπνηνχλ ηνλ ππνινγηζηή γηα
ηηο αλάγθεο ηεο νκάδαο (Δηθαζηηθά, Γιψζζα, Σερλνινγία).
Γηάξθεηα: 30 – 60 ιεπηά
Σερληθή: Γπαδηθή εξγαζία, δεκηνπξγία παξακπζηνχ απφ ηελ νκάδα θαη παξνπζίαζή ηνπ κέζα
απφ ζπλεξγαζία.
Τιηθά: Υαξηηά, ραξηφληα, ρξψκαηα, καξθαδφξνη, άρξεζην πιηθφ, θφιιεο θαη ςαιίδηα.
Γεύηεξε εκέξα
1ε Γξαζηεξηφηεηα: Αμηνινγνχκε ηη κάζακε
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Πεξηγξαθή: Σα παηδηά απνθαζίδνπλ φηη έρεη νινθιεξσζεί ην ζρέδην εξγαζίαο. πγθεληξψλνπλ
φια ηα πιηθά ηεο νκάδαο ηνπο θαη ζπδεηνχλ θαη απνθαζίδνπλ πψο ζα θνηλνπνηήζνπλ απηά πνπ
έκαζαλ θαη ζε πνηνχο. Απνθαζίδνπλ λα θαιέζνπλ ηνπο γνλείο ή ηα παηδηά γεηηνληθνχ
λεπηαγσγείνπ, γηα λα ηνπο παξνπζηάζνπλ απηά πνπ έκαζαλ θαη λα θηηάμνπλ αθίζεο γηα λα
κνηξάζνπλ ζηνλ θφζκν γηα λα πξνζέρεη ηα δψα. Γεκηνπξγνχλ έθζεζε κε ηα έξγα ησλ νκάδσλ
ζην ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ.
ηόρνο: Να αμηνινγήζνπλ φζα έκαζαλ κέζα απφ ηε ζπγθέληξσζε φινπ ηνπ πιηθνχ πνπ
παξήγαγαλ νη νκάδεο.
Γηάξθεηα: 20 ιεπηά.
Σερληθή: Οκαδηθή εξγαζία, νξγάλσζε έθζεζεο κε ηα έξγα ησλ παηδηψλ, αμηνιφγεζε ζρεδίνπ
εξγαζίαο.
Τιηθά: Όηη έρεη ζπγθεληξσζεί απφ ηα παηδηά ζηηο δχν εβδνκάδεο ελαζρφιεζήο ηνπο κε ην ζέκα
ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο.
2ε Γξαζηεξηφηεηα: Φηηάρλνπκε αθίζα γηα ηα δψα καο
Πεξηγξαθή: Όινη καδί δίλνπλ ηδέεο γηα ην πεξηερφκελν ηεο αθίζαο θαη πψο λα ηελ θηηάμνπλ. Σελ
αθίζα ηελ ππνγξάθνπλ ηα δψα ησλ νκάδσλ κε ηα νλφκαηά ηνπο, ηα νπνία γξάθνπλ ηα παηδηά κε
φπνην ηξφπν κπνξνχλ. Ζ αθίζα θηηάρλεηαη ζε ραξηφλη κε κεγάιν κέγεζνο γηα λα κπνξνχλ λα
εθθξαζηνχλ ηα παηδηά θαη λα δσγξαθίζνπλ φηη ζέινπλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηε θσηνγξαθίδνπλ κε
ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή γηα λα ηελ επεμεξγαζηνχλ ζηνλ ππνινγηζηή, λα ηελ ζηείινπλ ζε
θίινπο ζην δηαδίθηπν ή λα ηελ ηππψζνπλ πνιιέο θνξέο θαη λα ηελ κνηξάζνπλ. Αμηνπνηείηαη
επίζεο ην θείκελν ηεο δηαθήξπμεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ δψσλ γηα λα πάξνπλ ηα παηδηά ηδέεο γηα
ην θείκελν ηεο αθίζαο.
ηόρνο: Να επαηζζεηνπνηεζνχλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ νη άλζξσπνη αληηκεησπίδνπλ ηα δψα.
Να θηλεηνπνηεζνχλ θαη λα αλαθνηλψζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη ζε άιια άηνκα. Να εθθξαζηνχλ
κέζα απφ ηε δσγξαθηθή θαη ηα εηθαζηηθά (Γιψζζα, εηθαζηηθά, Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ θαη
αιιειεπίδξαζε, Σερλνινγία).
Γηάξθεηα: 30 ιεπηά.
Σερληθή: Δξγαζία ζε νκάδεο, εηθαζηηθή δεκηνπξγία κε δηάθνξα πιηθά, αμηνπνίεζε ηνπ
ππνινγηζηή.
Τιηθά: Υαξηηά, ραξηφληα, ρξψκαηα, θσηνγξαθηθή κεραλή, ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο,
εθηππσηήο.
Σξίηε εκέξα
1ε Γξαζηεξηφηεηα: Παξνπζηάδνπκε φζα κάζακε
Πεξηγξαθή: Σα παηδηά θαη ε λεπηαγσγφο θαινχλ ζην λεπηαγσγείν παηδηά απφ άιιν λεπηαγσγείν
ή ηνπο γνλείο, γηα λα ηνπο παξνπζηάζνπλ φζα έκαζαλ κε ηε βνήζεηα ηνπ παξακπζηνχ ησλ δψσλ
πνπ έρνπλ θαηαζθεπάζεη ζηνλ ππνινγηζηή. Παίδνπλ φινη καδί ην παηρλίδη ηεο κάγηζζαο θαη
ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο δείρλνπλ ηνπο θαθέινπο ησλ νκάδσλ ηνπο ζηα παηδηά ηνπ άιινπ
λεπηαγσγείνπ ή ζηνπο γνλείο. Οη λεπηαγσγνί ζπληνλίδνπλ ηηο ζπλεξγαζίεο ησλ παηδηψλ ψζηε
φινη λα πεξλνχλ θαιά θαη ε δξάζε ηειεηψλεη κε παηρλίδη έμσ ζηελ απιή. Όηαλ ηα παηδηά
θεχγνπλ ην κεζεκέξη παίξλνπλ καδί ηνπο θπιιάδηα γηα λα ηα κνηξάζνπλ ζε θίινπο ηνπο.
ηόρνο: Να κνηξαζηνχλ ηελ εκπεηξία θαη ην απνηέιεζκα ηεο δηεξεχλεζεο κε άιια άηνκα ηεο
θνηλφηεηαο. Να αλαπηχμνπλ θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ξφιν
ηνπ ελεξγνχ πνιίηε.
Γηάξθεηα: 30-60 ιεπηά
Σερληθή: Οκαδηθή – δπαδηθή εξγαζία, παηρλίδη ξφισλ, δξακαηνπνίεζε, ειεχζεξν παηρλίδη θαη
αιιειεπίδξαζε.
Τιηθά: Όιν ην πιηθφ πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηηο νκάδεο, ην πξφγξακκα παξνπζίαζεο ηνπ
ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή.
Βηβιηνγξαθηθέο πεγέο ηνπ ρεδίνπ
Bredekamp, S. & Copple, C. (1998). Καηλνηνκίεο ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε: Αλαπαηπμηαθά
θαηάιιειεο πξαθηηθέο ζηα πξνζρνιηθά πξνγξάκκαηα. Δ., Νηνιηνπνύινπ (Δηζ. Δπηκ.), Δ.,
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Μαξθάθε (Μηθ.). Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα.
Ferretti, G. & Fontaneto, C. (2008). Ζ Δγθπθινπαίδεηα ησλ Εώσλ 7: Ο ιύθνο θαη ηα δώα ηνπ
βνπλνύ. 18 βηβιία εμεξεύλεζεο θαη γλώζεο γηα ηε δσή ζηνλ πιαλήηε καο. Αζήλα: θάη.
Ferretti, G. & Motta, D. (2008). Ζ Δγθπθινπαίδεηα ησλ Εψσλ 2: Σν ιηνληάξη θαη ν θφζκνο ηεο
αβάλαο. 18 βηβιία εμεξεχλεζεο θαη γλψζεο γηα ηε δσή ζηνλ πιαλήηε καο. Αζήλα: θάη.
Goehlich, M. (2003). Ζ παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε ηνπ Reggio. ην M. Goehlich (Δπηκ.),
Παηδνθεληξηθή δηάζηαζε ζηε κάζεζε. Αζήλα: Σππσζήησ Γαξδαλφο.
Katz, L. & Chard, S. (2004). Ζ κέζνδνο Project. Ζ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο
δεκηνπξγηθόηεηαο ησλ παηδηώλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο.(Δπηκ. Κφλζνιαο, Μ.). Αζήλα: Αηξαπφο.
Kidepedia Tomos 9, Εψα ηεο ζάιαζζαο θαη ησλ πάγσλ.
Kidepedia Σφκνο 10, Εψα ηνπ δάζνπο θαη πνπιηά.
Kidepedia Σφκνο 7, Εψα ηεο Ενχγθιαο θαη Γεηλφζαπξνη.
Kidepedia Σφκνο 8, Εψα ηνπ ρσξηνχ θαη ηεο πφιεο.
Larousse (2005). Ζ πξψηε κνπ Δγθπθινπαίδεηα γηα ηα δψα. Δ. Γεξφθσζηα, (Μηθ.). Αζήλα:
Μεηαίρκην.
Podesta M. (2008). Ζ Δγθπθινπαίδεηα ησλ Εψσλ:18 βηβιία εμεξεχλεζεο θαη γλψζεο γηα ηε δσή
ζηνλ πιαλήηε καο. Αζήλα: θάη.
Αλαθαιχπησ ηνλ θφζκν. (2003). Μηθξή εγθπθινπαίδεηα: Σα Εψα. Αζήλα: Άκκνο, Larousse.
Κφκεο, Β. (2004). Δηζαγσγή ζηηο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο
θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ. Αζήλα: Δθδφζεηο Νέσλ Σερλνινγηψλ.
ΤΠ. Δ. Π. Θ./Π. Η. (2006). Οδεγόο Νεπηαγσγνύ. Δθπαηδεπηηθνί ζρεδηαζκνί. Γεκηνπξγηθά
πεξηβάιινληα κάζεζεο. Αζήλα: Ο.Δ.Γ.Β.
ΤΠ. Δ. Π.Θ./Π. Η. (2002). Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδώλ γηα ην
Νεπηαγσγείν (Γ.Δ.Π.Π.) θαη πξόγξακκα ζρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ. Αζήλα:
Ο.Δ.Γ.Β.
Υξπζαθίδεο, Κ. (2003). Βησκαηηθή Δπηθνηλσληαθή δηδαζθαιία. Ζ Δηζαγσγή ηεο Μεζόδνπ
Project ζην ρνιείν. Αζήλα: Gutenberg.
www.in.gr
http://el.wikipedia.org
www.google.gr
http://www.schoolessons.gr/schools/egkuklopaideia-ton-zoon ΄
http://www.artmag.gr/art-articles/arts/about-art/1632-animals
Γηαθήξπμε δηθαησκάησλ ησλ δψσλ, Παξίζη 1978:
http://artagoni.pblogs.gr/2008/11/354447.html
2.2 Τιηθνηερληθή Τπνδνκή
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο ζρεδίνπ είλαη απαξαίηεην λα ππάξρνπλ ζηε δηάζεζε ησλ παηδηψλ:
Βηβιία γλψζεσλ, εγθπθινπαίδεηεο, παξακχζηα, θσηνγξαθίεο, απνθφκκαηα απφ πεξηνδηθά,
ειεθηξνληθφ πιηθφ κε ζρεηηθφ πεξηερφκελν, πιεξνθνξηαθφ πιηθφ απ‟ ην δηαδίθηπν. Υαξηηά,
ραξηφληα, θάθεινη, ρξψκαηα, κνιχβηα, ςαιίδηα, άρξεζην πιηθφ θαη θφιιεο απφ ηε γσληά ησλ
εηθαζηηθψλ. Ο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο ηεο ηάμεο, ην πξφγξακκα πεξηήγεζεο ζην δηαδίθηπν
γηα λα βξνπλ ηα παηδηά θαη λα θαηεβάζνπλ θσηνγξαθίεο θαη άιιν πιηθφ, ινγηζκηθφ
παξνπζίαζεο, ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή, θαζεηφθσλν θαη έγρξσκνο εθηππσηήο γηα λα
εθηππψζνπλ θαξηέιεο, θσηνγξαθίεο θαη θείκελα.
10) ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο νξγάλσζεο θαη πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ε λεπηαγσγφο καδί κε ηα
παηδηά ζπδεηά θαη πξνζδηνξίδεη ηη ηνπο αξέζεη, ηη εμππεξεηεί ηηο δηεξεπλήζεηο ηνπο, ηη ηα
πξνβιεκαηίδεη θαη ηα δπζθνιεχεη γηα λα θάλνπλ αιιαγέο θαη ηξνπνπνηήζεηο.
Παξάιιεια ζε δηθέο ηεο εκεξνινγηαθέο θαηαγξαθέο, εληνπίδεη ζέκαηα πνπ κπνξεί λα
ζέινπλ επίιπζε ή ζηήξημε απφ κέξνπο ηεο, παξαηεξεί ηνλ ηξφπν εξγαζίαο ησλ παηδηψλ
ζηηο νκάδεο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο πνπ ζπκβαίλνπλ.
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ην γλσζηηθφ επίπεδν κέζα απφ ηηο δξάζεηο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ηα παηδηά θαη
δίλνληάο ηνπο ηελ επθαηξία λα κηιήζνπλ θαη λα εθθξαζηνχλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο,
εληνπίδεη αλ θαη θαηά πφζν έρνπλ πξνζεγγίζεη ηα ζέκαηα πνπ δηεξεπλνχλ, ηελ πξφνδφ
ηνπο ζε επίπεδν γλψζεσλ, αιιαγήο ζηάζεσλ θαη αλάπηπμεο κεηαγλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ.
Με ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ θαηαηγηζκνχ ηδεψλ ησλ παηδηψλ, ε νκάδα ηέινο εληνπίδεη
πφζν ιίγα γλψξηδε ζρεηηθά κε ην ζέκα θαη κε ηε ζχγθξηζε κε ηελ ηειηθή θαηαγξαθή ηνπ
θαηαηγηζκνχ ηδεψλ ησλ παηδηψλ, ζπλεηδεηνπνηνχλ φινη πφζα έκαζαλ.
11) ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ
Οη δεκηνπξγνί ησλ ζελαξίσλ – ζρεδίσλ δηδαζθαιίαο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνπλ κηα ππεχζπλε
δήισζε κε ην παξαθάησ πεξηερφκελν
«Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 λ. 1599/1986, νη δεκηνπξγνί ηνπ παξφληνο
εληχπνπ, δειψλνπκε φηη:
1. Σν ρέδην Γηδαθηηθφ ελαξίνπ πνπ ππνβάιινπκε είλαη δηθφ καο πξσηφηππν δεκηνχξγεκα θαη
δελ πξνζθξνχεη ζε θαλέλα δηθαίσκα πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ηξίησλ.
2. Γίλνπκε ην δηθαίσκα θαη ηελ άδεηα ζην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, ην νπνίν ζα ελεξγεί θαηά ηελ
απφιπηε θαη ειεχζεξε θξίζε ηνπ, λα αμηνπνηεί, λα δηαζέηεη, λα αλαπαξάγεη ή λα δηαλέκεη ην
ππνβιεζέλ ρέδην, νιφθιεξν ή ηκήκα ηνπ ή ζπληεηκεκέλν ή ελζσκαησκέλν ζε άιιν πιηθφ, γηα
εθπαηδεπηηθνχο θαη δηδαθηηθνχο ζθνπνχο, κε θάζε πξφζθνξν κέζν, ηδίσο έληππν ή ειεθηξνληθφ»
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Β5: ΥΔΓΗΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ : ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΜΔ ΣΑ ΥΡΩΜΑΣΑ
ΔΝΑΡΗΟ – ΥΔΓΗΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΝΑΡΗΟΤ - ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
1.1 Σίηινο (Θέκα) ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο)
Παηρλίδη κε ηα ρξψκαηα
Σα ρξψκαηα απνηεινχλ ζηνηρείν ηεο θχζεο πνπ γνεηεχεη ηα παηδηά θαη δεκηνπξγνχλ δηαζέζεηο
πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ πξνεθηάζεηο ζε πνηθίιεο πηπρέο θαιιηέξγεηαο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ
αηφκνπ. Ζ ελαζρφιεζε κε ζέκαηα πνπ έρνπλ σο αθεηεξία ηα ρξψκαηα κπνξεί λα βνεζήζεη ηα
παηδηά ζε δηαδηθαζίεο θαηαλφεζεο, δεκηνπξγηθφηεηαο, θαιιηηερληθήο έθθξαζεο θ.ά. Σα λήπηα
θαινχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ θάπνηα θπζηθά θαηλφκελα, κε βάζε ηελ αθήγεζε ελφο
παξακπζηνχ, λα πεηξακαηηζηνχλ, γηα λα θαηαιήμνπλ ζε θάπνηεο δηαπηζηψζεηο, λα ζπκκεηάζρνπλ
ζε πνηθίιεο εθδειψζεηο δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο θαη λα γλσξίζνπλ ην ξφιν ησλ ρξσκάησλ ζηελ
Σέρλε. Βαζηθφο καο ζηφρνο, κέζα απφ κηα ζεηξά επράξηζησλ θαη ειθπζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, λα
επηηχρνπλ θάπνηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ΓΔΠΠ θαη γεληθά ζε φια
ζρεδφλ ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα πξνζρνιηθήο αγσγήο. Δπηδίσμή καο είλαη λα βνεζήζνπκε ηνλ
εθπαηδεπηηθφ λα κπνξεί λα δηακνξθψλεη κφλν ηνπ δξαζηεξηφηεηεο, πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο
πξνηάζεηο ηνπ εθάζηνηε Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο. Οη δξαζηεξηφηεηεο, φπσο πξνηείλνληαη ζην
παξφλ ζρέδην απνηεινχλ θαηά θχξην ιφγν πξσηνβνπιίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, κπνξνχλ φκσο λα
ιεηηνπξγήζνπλ σο αθεηεξία γηα εληνπηζκφ ελφο θαηλνκέλνπ, κηαο θαηάζηαζεο, κηαο δηδαθηηθήο
ελφηεηαο πνπ κπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα αλαπηπρζεί ζην πιαίζην ελφο project. (Ζ αμηνπνίεζε ι.ρ. ηνπ
πιηθνχ απφ ην πείξακα ηεο δεχηεξεο εκέξαο, κε ηα θίιηξα θαη ηελ δηάζπαζε ηνπ καχξνπ
ρξψκαηνο, κηα νκάδα, πνπ κεηέηξεςε ηα πνιχρξσκα θίιηξα ζε ινπινχδηα, θαηέιεμε ζην
ζπκπέξαζκα λα αζρνιεζεί κε ην ζρνιηθφ θήπν θαη μεθίλεζε έλα αλάινγν project). ε θάζε
πεξίπησζε ε πξφηαζε πνπ γίλεηαη κε ηα ζρέδηα δηδαζθαιίαο απνβιέπεη ζην λα δηακνξθψζεη
ζπλζήθεο γηα ζπδήηεζε θαη αμηνπνίεζε ησλ πεξηερνκέλσλ ζην πλεχκα ηνπ «Νένπ ρνιείνπ»
1.2 Δκπιεθφκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο
Γλσζηηθφ/-ά αληηθείκελν/-α ηνπ ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο):
Παηδί θαη Φπζηθφ πεξηβάιινλ
Ηδηαίηεξε Πεξηνρή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ
Γνκή θαη ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ
πκβαηφηεηα κε ην ΑΠ & ην ΓΔΠΠ.
ΓΔΠΠ: Παηδί θαη Φπζηθφ Πεξηβάιινλ
Φπζηθφ Πεξηβάιινλ θαη αιιειεπίδξαζε
1.3 θνπφο & ηφρνη ηνπ ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο).
Γεληθφο θνπφο
Να αλαθαιχπηνπλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά γχξσ απφ ηε δνκή θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ.
Να παξαηεξνύλ θαη λα πεξηγξάθνπλ ηηο αιιαγέο πνπ γίλνληαη ζε θάπνηα πιηθά, θάησ από
νξηζκέλεο ζπλζήθεο
εκ. Ζ επεμεξγαζία ηνπ ζέκαηνο δηαρέεηαη ζε φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο φπσο:
Γιψζζα, Μαζεκαηηθά, Έθθξαζε – Φπζηθή Αγσγή, Σερλνινγία. Σαπηφρξνλα ιακβάλνληαη ππφςε
βαζηθέο παηδαγσγηθέο αξρέο, φπσο: δηαθνξεηηθφηεηα, ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ζπλεξγαζία κε ηνπο
γνλείο, αιιά θαη ζρεηηθά καζεζηαθά πιαίζηα, φπσο: παηρλίδη, ζηνηρεία θαζεκεξηλφηεηαο,
δηεξεπλήζεηο, δηαινγηθή ζπδήηεζε θιπ.
Δπηκέξνπο ηφρνη σο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη σο πξνο ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.
Σα λήπηα αζθνχληαη :
Να αθνχλ κηα αθήγεζε,
Να θαηαλννχλ ην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ,
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Να ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδεηήζεηο γχξσ απφ ην θείκελν,
Να εθθξάδνπλ απνξίεο θαη λα πξνηείλνπλ ιχζεηο,
(Γιώζζα)
Να πεηξακαηίδνληαη αηνκηθά θαη νκαδηθά θαη λα θαηαιήγνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα,
Να δηαηππψλνπλ θαη λα θαηαγξάθνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακαηηζκψλ ηνπο,
Να θάλνπλ πξνβιέςεηο κε βάζε ηηο εκπεηξίεο ηνπο,
(Πεξηβάιινλ – Φπζηθέο Δπηζηήκεο)
Να εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο θαιιηηερληθά, ζε πνηθίιεο κνξθέο έθθξαζεο,
Να αλαπηχμνπλ ηελ θηλεηηθφηεηά ηνπο,
Να αληαπνθξίλνληαη ζε ζσζηά ζήκαηα, ζχκβνια, ζπλζήκαηα θαη νδεγίεο
Να έξζνπλ ζε επαθή κε έξγα Σέρλεο κεγάισλ δεκηνπξγψλ
(Γεκηνπξγία, Έθθξαζε-Φπζηθή Αγσγή)
Να απεηθνλίδνπλ ζρέζεηο ζε πίλαθεο θαηαγξαθήο,
(Μαζεκαηηθά)
Να εθηεινχλ ζηνλ ππνινγηζηή απιέο ιεηηνπξγίεο
(Σερλνινγία)

-

1.4 Πξνηεηλφκελε Δθπαηδεπηηθή κέζνδνο
Δξσηήζεηο – απαληήζεηο,
Γξακαηνπνίεζε,
Πεηξάκαηα,
Καηαηγηζκφο Ηδεψλ,
Οκαδηθή εξγαζία
Παηρλίδη
Οπηηθή παξαηήξεζε

1.5 Δθηηκψκελε δηάξθεηα
χκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ ε δηδαθηηθή παξέκβαζε έρεη ππνινγηζηεί λα δηαξθέζεη δπν κε ηξεηο
εκέξεο. Βέβαηα ε δηάξθεηα ζα εμαξηεζεί απφ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ θαη ηηο παξαηεξήζεηο ή
ηηο πξνηάζεηο πνπ απηά ελδέρεηαη λα θάλνπλ. Γηα λα έρνπκε κηα θαηά ην δπλαηφ αβίαζηε
πξνζέγγηζε ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ ζα πξέπεη λα είκαζηε αλεθηηθνί κε ην ρξφλν θαη λα
επηηξέπνπκε ζηα παηδηά λα επαλαιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο, πνπ θαηά ηελ άπνςή καο
ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηα απνηειέζκαηα ηνπ ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο.
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΑΡΗΟΤ- ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

2.1 Γεληθή Πεξηγξαθή
Α΄ εκέξα:
1ε Γξαζηεξηόηεηα: Αλάγλσζε θαη επεμεξγαζία Παξακπζηνύ
Γηάξθεηα: 30 ιεπηά
Σερληθή: Αθήγεζε, αθξφαζε, εξσηήζεηο – απαληήζεηο, θαηαηγηζκφο ηδεψλ
α.
Μεηά απφ κηα εηζαγσγηθή ζπδήηεζε (ηεο κνξθήο κε ηη ζα ήζειαλ λα αζρνιεζνχλ, αλ ζα ήζειαλ
λα αθνχζνπλ έλα παξακχζη …, γηα ηε δεκηνπξγία ελφο θαηάιιεινπ θιίκαηνο ν / ε Νεπηαγσγφο
δηαβάδεη ζηα παηδηά ην αθφινπζν παξακχζη Μπνξεί λα ζηεξίδεηαη ζηελ αλάγλσζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ή λα είλαη ερνγξαθεκέλν, κε ελδερφκελε κνπζηθή ππφθξνπζε):
Παηρλίδηα ζην ρσξηό ησλ ρξσκάησλ
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ηα πνιχ παιηά ηα ρξφληα, ζηνλ θαηξφ ησλ παξακπζηψλ, ήηαλ έλα ρσξηφ, πνπ ην έιεγαλ
«Υσξηφ ησλ ρξσκάησλ». ην ρσξηφ απηφ θαηνηθνχζαλ κφλν ηξία παηδάθηα: Έλα θφθθηλν, έλα
θίηξηλν θαη έλα κπιε.
Σν θφθθηλν ήηαλ δσεξφ, ην θίηξηλν ήηαλ ζθαλδαιηάξηθν θαη ην κπιε ήηαλ πνλεξφ.
Σα παηδάθηα έπαηδαλ φιε κέξα ζηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνχ.
Έπαηδαλ δηάθνξα παηρλίδηα: «Κπλεγεηφ», «θξπθηφ», «πεληφβνια», «θιέθηεο θη αζηπλφκνη»,
«γχξσ - γχξσ φινη» θαη άιια πνιιά.
Απ΄ φια ηα παηρλίδηα φκσο ηνπο άξεζε πην πνιχ λα παίδνπλ ην «γχξσ – γχξσ φινη».
Πηάλνληαλ απφ ηα ρέξηα, έθαλαλ έλα θχθιν θη άξρηδαλ λα γπξίδνπλ γχξσ – γχξσ. ηελ αξρή
γχξηδαλ αξγά – αξγά θη φζν πεξλνχζε ε ψξα γχξηδαλ φιν θαη πην γξήγνξα, κέρξη πνπ θνπξαδφηαλ
θη έπεθηαλ θάησ μαπιψλνληαο ζην γξαζίδη.
Μηα κέξα, εθεί πνπ έπαηδαλ ην «γχξσ – γχξσ φινη», άξρηζαλ λα γπξίδνπλ ηφζν γξήγνξα !!! κα
ηφζν γξήγνξα !!! πνπ ζην ηέινο έγηλαλ θαη ηα ηξία καδί κηα κπάια, πνπ θχιεζε ζην γξαζίδη.
Όηαλ ζηακάηεζαλ ηα γέιηα θαη νη ραξέο κε απηφ πνπ είρε ζπκβεί, θνηηάρηεθαλ κεηαμχ ηνπο θαη
κε έθπιεμε είδαλ φηη δελ έβιεπε ν έλαο ηνλ άιιν. Δίραλε γίλεη κηα θαηάκαπξε κπάια!!!
ηελ αξρή ηξφκαμαλ θαη δελ ήμεξαλ ηη λα θάλνπλ.
Ξαθληθά αθνχζηεθαλ νη θσλέο ησλ κακάδσλ ηνπο πνπ ηνπο θψλαδαλ λα γπξίζνπλ ζην ζπίηη.
Διάηε γξήγνξα, γηαηί έξρεηαη βξνρή, έξρεηαη κπφξα…
Σα ηξία παηδάθηα δελ απαληνχζαλ. Ήηαλ ηφζν μαθληαζκέλα απ‟ απηφ πνπ είρε ζπκβεί, πνπ ηνπο
θφπεθε ε κηιηά.
Δθείλν πνπ ηνπο έθαλε φκσο εληχπσζε ήηαλ φηη πέξαζε απφ δίπια ηνπο ε κακά ηνπ θίηξηλνπ
παηδηνχ θαη δελ ηνπο αλαγλψξηζε !!! Πψο λα αλαγλσξίζεη κηα καχξε κπάια, πνπ θξχβεη ηξία
παηδάθηα, έλα θφθθηλν, έλα θίηξηλν θη έλα κπιε;
Με απνξία θαη ζαπκαζκφ ζθέθηεθαλ ηα παηδάθηα. Γελ καο αλαγλσξίδνπλ νχηε νη κακάδεο καο !!!
Δθεί ινηπφλ πνπ ςηζχξηδαλ κεηαμχ ηνπο θαη ραηξφηαλ κ΄ απηφ πνπ είρε ζπκβεί, πνπ ηνπο θαηλφηαλ
ζαλ ζαχκα, κηα αζηξαπή έζθηζε ηνλ νπξαλφ θη αθνινχζεζε κηα ηξνκεξή βξνληή, ελψ ρνληξέο
ζηαγφλεο βξνρήο άξρηζαλ λα πέθηνπλ ζηε γε, ζρεκαηίδνληαο κηθξά ξπάθηα.
Σν λεξφ, πέθηνληαο επάλσ ζηε καχξε κπάια
ηε δηέιπζε θαη εκθαλίζηεθαλ πάιη ηξία
παηδάθηα.
Φνβηζκέλα απφ ηελ θαηαηγίδα θαη ηα ηξία, έηξεμε ην θαζέλα ζην ζπίηη ηνπ.
Σν πξψην πνπ έθαλαλ φηαλ έθηαζαλ ζην ζπίηη ήηαλ λα θνηηαρηνχλ ζηνλ θαζξέθηε. Καη σ ραξά
ηνπο !!! Σν καχξν είρε εμαθαληζηεί. Σν θφθθηλν μαλάγηλε θφθθηλν, ην θίηξηλν μαλάγηλε θίηξηλν θαη
ην κπιε μαλάγηλε κπιε.
Σελ άιιε κέξα, φηαλ καδεχηεθαλ πάιη ηα ηξία παηδάθηα γηα παηρλίδη, ην θίηξηλν, πνπ ήηαλ
ζθαλδαιηάξηθν, ηνπο είπε:
Αθνχζηε ηη ζθέθηεθα, θη έζθπςε θαη ηνπο είπε θξπθά ζην απηί:
- ζζζζζζζζζζζζο…
Ναη, λαη !!! απάληεζαλ θαη ηα άιια δπν παηδάθηα κε ραξά. Θα είλαη ην πην σξαίν, ην πην πνλεξφ,
ην πην δσεξφ θαη ην πην ζθαλδαιηάξηθν παηρλίδη καο.
Ση ηνπο είπε άξαγε;
β.
Σα παηδηά θαινχληαη λα πεξηγξάςνπλ ηελ ηζηνξία πνπ άθνπζαλ. Γηαηππψλνπλ ηηο απφςεηο ηνπο
γηα ην ηη αηζζάλζεθαλ αθνχγνληαο ην παξακχζη, ηη ηνπο έθαλε ηδηαίηεξε εληχπσζε… ( Ο
εθπαηδεπηηθφο επηρεηξεί κε εξσηήζεηο λα δηεγεζνχλ ηα παηδηά φιε ηελ ηζηνξία, λα θάλεη
δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο γηα λα δηαπηζηψζεη φηη ηα παηδηά θαηαλφεζαλ ην πεξηερφκελν π.ρ. πφζα
αδεξθάθηα είρε ην θφθθηλν παηδάθη, αλ έπαηδαλ ηα παηδηά ζηελ αθξνζαιαζζηά θιπ. Καη λα
δηαπηζηψζεη ην βαζκφ ζπγθίλεζεο ησλ παηδηψλ απφ ην άθνπζκα ηεο ηζηνξίαο, πξνθαιψληαο
εξσηήζεηο πνπ λα πξνθαινχλ έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ, φπσο ι.ρ. αλ ζα ήζειαλ λα έρνπλ θίινπο
φπσο ηα παηδάθηα-ρξψκαηα θαη ηη παηρλίδηα ζα έπαηδαλ καδί ηνπο θιπ.)
γ.
Καινχληαη ζηε ζπλέρεηα, ζε έλα παηρλίδη θαηαηγηζκνχ ηδεψλ, λα θαληαζηνχλ ηη λα είπε άξαγε
θξπθά ην θίηξηλν παηδάθη ζηνπο θίινπο ηνπ; Ο θαηαηγηζκφο ηδεψλ βνεζάεη ηα παηδηά λα αθήζνπλ
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ηε θαληαζία ηνπο λα ηαμηδέςεη θαη ηαπηφρξνλα λα δνζεί ζηελ ηζηνξία κηα λέα δηάζηαζε, πνπ
ελδερφκελα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε λέεο αλαδεηήζεηο.
2ε Γξαζηεξηόηεηα: Γξακαηνπνίεζε
Γηάξθεηα: 20 ιεπηά
Σερληθή: Γξακαηνπνίεζε
Λφγνη επηινγήο ηεο κεζφδνπ. Γηα λα κπνξέζνπλ ηα παηδηά λα επηζηξαηεχζνπλ ηε
θαληαζία ηνπο θαη αβίαζηα λα εμσηεξηθεχζνπλ πξνζσπηθέο ηνπο αλάγθεο θαη
ελδηαθέξνληα.
Σα παηδηά δξακαηνπνηνχλ ην παξακχζη. Μνηξάδνληαη ηνπο ξφινπο θαη επαλαιακβάλνπλ ηελ
ηζηνξία, επηρεηξψληαο λα αθήζνπλ ηε θαληαζία ηνπο λα ηνπο νδεγήζεη ζε λέεο θαηαζηάζεηο.
Μπνξεί ν πινχηνο ησλ ηδεψλ θαη ησλ κνξθψλ έθθξαζεο, πέξα απφ ηηο λέεο θαηαζηάζεηο, κπνξεί
λα νδεγήζεη ηα παηδηά λα εμσηεξηθεχζνπλ ελδφκπρεο ζθέςεηο, πξνβιεκαηηζκνχο θαη αλάγθεο.
3ε

Γξαζηεξηόηεηα: Πείξακα
Γηάξθεηα: 40 ιεπηά
Σερληθή: Πείξακα – Οκαδηθή εξγαζία
Λφγνη επηινγήο ηεο κεζφδνπ. Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο βνεζάεη ην παηδί λα
κελ αξθείηαη ζε πξνεηνηκαζκέλεο κνξθέο γλψζεο θαη λα επηκέλεη λα δηαπηζηψλεη κφλνο ηνπ
θάπνηεο αιήζεηεο. Σαπηφρξνλα ε ελίζρπζε ηεο νκαδηθήο δξάζεο δέλεη ηα κέιε ηεο νκάδαο θαη
δηακνξθψλεη ζπλζήθεο γηα βαζχηεξε αλαδήηεζε. Σν απνηέιεζκα ηεο κάζεζεο είλαη πνηνηηθά
αλψηεξν απφ ηελ απιή άζξνηζε ησλ αηνκηθψλ ζηνηρείσλ.
Σα παηδηά θαινχληαη λα δνθηκάζνπλ, ζε νκάδεο ησλ ηξηψλ αηφκσλ, αλ φλησο ε κίμε ησλ
ρξσκάησλ θίηξηλν, θφθθηλν θαη κπιε καο δίλεη ην καχξν. Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη θέξεη δηαθάλεηεο
απφ ηα ηξία ρξψκαηα, γηα θάζε ηξαπεδάθη θαη θαιεί ηα παηδηά λα δηαπηζηψζνπλ ηη ζπκβαίλεη, φηαλ
βάινπκε ηηο ηξεηο δηαθάλεηεο, ηε κηα πάλσ ζηελ άιιε.
(εκείσζε: Σν καχξν ελδερφκελα λα κελ είλαη εληειψο καχξν. Ζ επηηπρία ζα
εμαξηεζεί απφ ην πφζν έληνλα είλαη ηα ρξψκαηα ησλ δηαθαλεηψλ).
Σελ ίδηα δξαζηεξηφηεηα κπνξνχλ λα δνθηκάζνπλ ηα παηδηά κε δαρηπινκπνγηέο ή κε πιαζηειίλε.
ην ηέινο δηαηππψλνπλ φινη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο.
4ε Γξαζηεξηόηεηα: Μνπζηθό παηρλίδη
Γηάξθεηα 20 ιεπηά
Σερληθή: Παηρλίδη εηνηκφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο.
Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε ηξεηο νκάδεο. Ζ θάζε νκάδα παίξλεη ην φλνκα θάπνηνπ βαζηθνχ
ρξψκαηνο. Ο εθπαηδεπηηθφο κνηξάδεη ζηηο νκάδεο κνπζηθά φξγαλα. ηε ζπλέρεηα δίλεη ηηο νδεγίεο
ηνπ παηρληδηνχ: Κάζε θνξά πνπ ζα δείρλεη κηα πηλαθίδα κε έλα ρξψκα ζα παίδεη ε αληίζηνηρε
νκάδα. Όηαλ δείρλεη ηελ θαξηέια κε ην καχξν ρξψκα ζα παίδνπλ φινη καδί. Αλάινγα φηαλ δείρλεη
πνξηνθαιί ζα παίδνπλ ην θφθθηλν θαη ην θίηξηλν, πξάζηλν ζα παίδνπλ ην θίηξηλν θαη ην κπιε θαη
κσβ ζα παίδνπλ ην κπιε θαη ην θφθθηλν.
5ε Γξαζηεξηόηεηα: Εσγξαθηθή θαη αμηνπνίεζε ησλ έξγσλ
Γηάξθεηα: 40 ιεπηά
Σερληθή: Γηδαζθαιία κέζα απφ ηελ Σέρλε
Λφγνη επηινγήο ηεο κεζφδνπ. Αμηνπνίεζε ηεο κνξθσηηθήο αμίαο ηεο Σέρλεο γηα
επαηζζεηνπνίεζε, έθθξαζε θαη δεκηνπξγηθφηεηα θαη άζθεζε ηεο γξαθήο.
Σα παηδηά δσγξαθίδνπλ εηθφλεο απφ ην παξακχζη θαη επηρεηξνχλ λα ηηο βάινπλ ζηε ζεηξά, ψζηε λα
επαλαιάβνπλ ην ζελάξην. ε θάζε δσγξαθηά δίλνπλ δηθφ ηνπο ηίηιν, χζηεξα απφ ζπδήηεζε θαη
επίδεημε ηεο εηθφλαο ζε φιε ηελ νκάδα. ηε ζπλέρεηα επηρεηξνχλ ζην πιαίζην ηεο αλαδπφκελεο
γξαθήο λα δηαηππψζνπλ ηνλ ηίηιν γξαπηά.
Β΄ Ζκέξα
1ε Γξαζηεξηόηεηα: Πείξακα
Γηάξθεηα: 30 ιεπηά
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Σερληθή: Πείξακα – νκαδηθή δξάζε
Λφγνη επηινγήο ηεο κεζφδνπ: Καιιηέξγεηα ηνπ εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο ησλ παηδηψλ θαη
παξαηήξεζεο θαηλνκέλσλ θαηά ηελ εκθάληζή ηνπο, κε ηαπηφρξνλε δηάζεζε γηα ζπλεξγαζία).
Με αθεηεξία ην παξακχζη ηεο πξνεγνχκελεο εκέξαο ν εθπαηδεπηηθφο θαιεί ηα παηδηά λα
επαλαιάβνπλ, ηη είρε ζπκβεί θαη μαλαβξήθαλ ην ρξψκα ηνπο ηα ηξία παηδάθηα. Μπνξεί λα δεηήζεη
απφ ηα παηδηά λα καληέςνπλ ηη ζα ζπκβεί, αλ βνπηήμνπκε ην καχξν ρξψκα ζην λεξφ. Απηή ε
πξνζπάζεηα γηα πξφβιεςε αλεβάδεη ην επίπεδν ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη πξνεηνηκάδεη ηα απηδηά γηα
παξαηεξήζεηο θαη αλαθνηλψζεηο σο πξνο ηα απνηειέζκαηα.
ε έλα θίιηξν ηνπ θαθέ έρνπκε ζρεδηάζεη κηα καχξε κπάια κε καξθαδφξν ( Ζ κπάια πξέπεη λα
απέρεη πεξίπνπ έλα εθαηνζηφ απφ ηε βάζε ηνπ θίιηξνπ). Σνπνζεηνχκε ην θίιηξν ζε έλα βάδν κε
λεξφ πνπ λα θαιχπηεη πεξίπνπ έλα εθαηνζηφ ηνπ βάδνπ.
Εεηνχκε λα καο πνπλ ηα παηδηά ηη ζα ζπκβεί. Αθνχκε ηηο δηάθνξεο ηδέεο θαη απνθαζίδνπκε λα
δηεμαγάγνπκε ην πείξακα, γηα λα επηβεβαηψζνπκε ή λα δηαςεχζνπκε ηηο πξνβιέςεηο ησλ παηδηψλ.
Καζψο ην λεξφ απνξξνθάηαη απφ ην θίιηξν θαη αλεβαίλεη παξαζχξεη ην καχξν ρξψκα ηνπ
καξθαδφξνπ θαη ην δηαζπά ην ζε επηκέξνπο ρξψκαηα (θαηά πξνζέγγηζε: κπιε, θίηξηλν, θφθθηλν,
άιινηε κε κεγάιε θαη άιινηε κε κηθξφηεξε επθξίλεηα). Σν πείξακα δηεμάγεηαη ζε κηθξέο νκάδεο
ησλ ηξηψλ αηφκσλ.
Σα παηδηά θαινχληαη λα πεξηγξάςνπλ ηη έρνπλ δεη, ζπγθξίλνπλ ηα απνηειέζκαηα φισλ ησλ
νκάδσλ θαη επαλαιακβάλνπλ ην ίδην πείξακα
2ε Γξαζηεξηόηεηα: Καιιηηερληθή αμηνπνίεζε πιηθνύ
Γηάξθεηα 25 ιεπηά
Σερληθή: Γηδαζθαιία κέζα απφ ηελ Σέρλε
Λφγνη επηινγήο ηεο κεζφδνπ. Γηαπίζησζε απφ ηα παηδηά φηη φιεο νη δξάζεηο κπνξνχλ λα
ζπλνδεχνληαη απφ θαιιηηερληθή έθθξαζε. Καιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθήο ηνπο έθθξαζεο,
ζπλεξγαζία κε φια ηα κέιε ηεο νκάδαο (αλά ηξεηο), επηθνηλσλία θαη ζπλαπφθαζε.
Σα θίιηξα κε ην καχξν ρξψκα πνπ έρεη δηαρσξηζηεί ζε επηκέξνπο πνιχρξσκα ζρήκαηα
απνηεινχλ έλα πνιχ ελδηαθέξνλ πιηθφ γηα θαηαζθεπέο. Σα παηδηά θαηαζθεπάδνπλ ινπινχδηα,
πεηαινχδεο, βεληάγηεο θαη φ,ηη άιιν δεκηνπξγήζεη ε θαληαζία ηνπο. Μπνξνχλ λα επηθνιιήζνπλ
ηηο δεκηνπξγίεο ηνπο ζε κεγάιε επηθάλεηα θαη λα ηηο ζπλδπάζνπλ κε ρξσκαηηζκφ ή ζρεδηαζκφ ηνπ
ελδηάκεζνπ ρψξνπ θιπ.
3ε Γξαζηεξηόηεηα: Πείξακα κίμεο ρξσκάησλ
Γηάξθεηα: 25 ιεπηά.
Σερληθή: Πείξακα
Σν θάζε παηδί έρεη απφ ηξεηο δηαθάλεηεο, θφθθηλε, κπιε θαη θίηξηλε θαη θαιείηαη λα ζπλδπάζεη
θάζε θνξά δπν δηαθάλεηεο απφ απηέο (θφθθηλν - κπιε, θίηξηλν – κπιε, θφθθηλν – θίηξηλν) θαη λα
θαηαγξάςεη ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο πξφζκημεο
4ε Γξαζηεξηόηεηα: Μαζεκαηηθή άζθεζε
Γηάξθεηα: 20 ιεπηά
Σερληθή: Δθαξκνγή, ζπλέρεηα ηνπ πεηξάκαηνο κε ην παηρλίδη ηνπ πίλαθα δηπιήο εηζφδνπ, κε ηξία
ζηνηρεία νξηδφληηα θαη θάζεηα(αλαθέξεηαη ζην βηβιίν ηεο λεπηαγσγνχ θαη είλαη πνιχ επράξηζην
ζηα παηδηά): Τπάξρνπλ έμη ζπλνιηθά θαξηέιεο: ηξεηο κε ηα βαζηθά ρξψκαηα: θφθθηλν, κπιε,
θίηξηλν θαη ηξεηο κε ηα ζπκπιεξσκαηηθά: κσβ, πξάζηλν, πνξηνθαιί. Σα παηδηά θαινχληαη λα
ηνπνζεηήζνπλ ζηε ζσζηή ζέζε ηηο θαξηέιεο.
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5ε Γξαζηεξηόηεηα: Κηλεηηθό παηρλίδη
Γηάξθεηα: 20 ιεπηά
Σερληθή: Οκαδηθφ Παηρλίδη γηα ελίζρπζε ηεο νκαδηθφηεηαο θαη ηεο εηνηκφηεηαο ησλ παηδηψλ
Σα παηδηά θξαηνχλ θνξδέιεο ή κπαιφληα κε ηα βαζηθά ρξψκαηα. Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη ηξεηο
θαξηέιεο κε ηα ζπκπιεξσκαηηθά ρξψκαηα θαη κηα καχξε. Όζε ψξα παίδεη ε κνπζηθή ηα παηδηά
θηλνχληαη ειεχζεξα ζην ρψξν. Μφιηο ζηακαηήζεη ε κνπζηθή ν εθπαηδεπηηθφο δείρλεη έλα
ζπκπιεξσκαηηθφ ρξψκα (π.ρ. πνξηνθαιί). Σα παηδηά πνπ έρνπλ ηηο θφθθηλεο θαη ηηο θίηξηλεο
θνξδέιεο πξέπεη λα καδεπηνχλ φια καδί. Όηαλ δείμεη ην καχξν ρξψκα ελψλνληαη φια καδί. Σν
παηρλίδη απηφ κπνξνχλ λα ην παίμνπλ ηα παηδηά θαη κε ηνπο γνλείο, αλ ηνπο θαιέζνπλ έξζνπλ
ιίγε ψξα πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο εκέξαο.
6ε Γξαζηεξηόηεηα: Δμάζθεζε κε ην πνληίθη ηνπ ππνινγηζηή
Γηάξθεηα : 20 ιεπηά
Σερληθή: Δκπινπηηζκέλε δηδαζθαιία
Σα παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ ηα εξγαιεία ειεχζεξεο ζρεδίαζεο ηνπ ππνινγηζηή θαη δεκηνπξγνχλ
απιά ζρέδηα θαη εηθφλεο, ηα νπνία ρξσκαηίδνπλ. Μπνξνχκε ι.ρ. λα ζρεδηάζνπκε κε ηνλ
ππνινγηζηή έλα πίλαθα κε ινπινχδηα ι.ρ. δέθα εμάδεο θαη λα βάςνπλ ηα παηδηά ηα ινπινχδηα κε
ηε βνήζεηα
7ε Γξαζηεξηφηεηα: Σν «Μπιε παξάζπξν» ηνπ H. Matisse
Γηάξθεηα: 40 ιεπηά
Σερληθή: Οπηηθή παξαηήξεζε επηθνηλσλία θαη θαιιηέξγεηα δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο.
Πξνβάιινπκε ζηελ νζφλε (power point ή δηαδξαζηηθφ πίλαθα) ην έξγν δσγξαθηθήο ηνπ H.
Matisse «Μπιε Παξάζπξν» απφ ην Μνπζείν Μνληέξλαο Σέρλεο (ΜΟΜΑ) ηεο Νέαο Τφξθεο .
ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη αλάινγνο ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο ζην Νεπηαγσγείν
ρξεζηκνπνηνχκε κηα αθίζα ηνπ έξγνπ, κεγέζνπο Α3.
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Henri Matisse, Σν Μπιε Παξάζπξν, 1913, Μνπζείν Μνληέξλαο Σέρλεο, Νέα Τφξθε
πδεηνχκε κε ηα παηδηά γηα ην έξγν (ρξψκαηα, ζρήκαηα, γξακκέο) θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπο θαινχκε
λα εκπλεπζηνχλ απφ ην δσγξάθν θαη λα απνδψζνπλ εηθαζηηθά ηα δηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα.
εκείσζε: Ζ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη κε άιια έξγα
δσγξαθηθήο ηνπ Ζ. Matisse, ηα νπνία κπνξνχκε λα αλαζχξνπκε απφ ηηο αθφινπζεο ελδεηθηηθέο
ηζηνζειίδεο: Τπάξρνπλ πνιιά έξγα ηνπ Matisse, πνπ παίδνπλ κε ηα ρξψκαηα, έληνλα, φπσο ι.ρ.
ην θφθθηλν δσκάηην θ.ά.
εκ. Γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ηνπ H. Matisse θαη ηελ ελδερφκελε εθηχπσζή ηνπ ζε πνιιά
αληίηππα, ζα πξέπεη λα ξσηεζνχλ νη λνκηθέο ππεξεζίεο.
http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/matisse/
http://www.moma.org/collection/browse_results.php?object_id=79350
http://www.henri-matisse.net/index.html
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία γηα ην ζρέδην δηδαζθαιίαο «Παηρλίδη κε ηα ρξώκαηα»
Κ. Ραβάλεο (1979): Οη Φπζηθέο Δπηζηήκεο ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε. Γηδαθηηθή θαη
Γλσζηηθή πξνζέγγηζε, Σππσζήησ, Αζήλα
Β. Κνπιατδήο & Κ. Ραβάλεο (1999): Νέεο Σερλνινγίεο, Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη Πεξηβαιινληηθή
Δθπαίδεπζε, ζηελ Πξνζρνιηθή θαη ηελ Πξψηε ζρνιηθή Ζιηθία
Β. Γεκεηξηάδνπ (2009): Σα παηδηά δεκηνπξγνχλ θαη εθθξάδνληα (ηφκ. Β), Παηάθεο, Αζήλα
Β. Σζειθέο (2002) Γνθηκή θαη Πιάλε. Σν εξγαζηήξην θαη δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ,
Νήζνο, Αζήλα
Γ. Υαηδεγεσξγίνπ (2001):Ήρνο, Φσο, Νεξφ θαη Αέξαο, Γξεγφξεο Αζήλα
Γ. Υαηδεγεσξγίνπ (2001):Ζ Φπζηθή κέζα απφ ηα κάηηα ηνπ κηθξνχ παηδηνχ, Γξεγφξεο, Αζήλα
Sam Ed Brawn (1995): απνπλφθνπζθεο, Οπξάληα Σφμα , θνπιήθηα, ηππσζήησ, Αζήλα
Γ. αθειιαξίδεο ( 1995): Μνπζηθά Παηρλίδηα, Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα
Ν. Σζαθηαξίδεο Απηνζρέδηα κνπζηθά φξγαλα, θαηαζθεπέο, Μ. Νηθνιαΐδεο, Αζήλα
Γ. Υαζάπεο (2000): Γηδαθηηθή βαζηθψλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ, Μεηαίρκην, Αζήλα
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Ν. Εαξάλεο & Β. Οηθνλνκίδεο (2008): Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ
ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε, Γξεγφξεο, Αζήλα.
2.2 Τιηθνηερληθή Τπνδνκή
Γηαθάλεηεο ηξηψλ βαζηθψλ ρξσκάησλ, Φίιηξα ηνπ θαθέ, καξθαδφξνη, βαδάθηα, δαρηπινκπνγηέο,
ιεπθέο θφιεο, θνξδέιεο δηαθφξσλ ρξσκάησλ, ρξσκαηηζηά κπαιφληα κε φια ηα ρξψκαηα πνπ καο
ελδηαθέξνπλ, θαξηέιεο ρξσκαηηζηέο , κνπζηθά φξγαλα θαη Ζ/Τ.
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ηε ζπλέρεηα ππάξρνπλ ηξεηο ζεηξέο κε θχθινπο πνπ δείρλνπλ θάζε θνξά ην απνηέιεζκα ηνπ
ζπλδπαζκνχ δπν βαζηθψλ ρξσκάησλ, σο ελίζρπζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ήδε απφρηεζαλ ηα
παηδηά.
Ζ δεχηεξε ζεηξά έρεη ην απνηέιεζκα θελφ θαη θαινχληαη ηα παηδηά λα ζπκπιεξψζνπλ ην
ρξψκα πνπ είλαη ζσζηφ.
Ζ ηξίηε ζεηξά πξνηείλεη ιαζεκέλα απνηειέζκαηα θαη θαινχληαη ηα παηδηά λα βξνπλ θαη λα
δηνξζψζνπλ ηα ιάζε.
Ζ πξψηε άζθεζε απαηηεί απιψο κηα επαλάιεςε, γηα ελίζρπζε ησλ γλψζεσλ πνπ θαηέρνπλ ήδε
ηα παηδηά θαη απεπζχλεηαη κάιινλ ζηα παηδηά
πνπ δελ έρνπλ θαηαλνήζεη θαιά ηελ φιε
πξνζπάζεηα. Ζ δεχηεξε ζεηξά κε ηνπο θχθινπο απνηειεί έλα είδνο ηεζη, γηα λα δνχκε ηη έρνπλ
κάζεη ηα παηδηά, ζην ζχλνιφ ηνπο, ελψ ε Σξίηε ζεηξά απαηηεί κηα πην ζχλζεηε ηθαλφηεηα ησλ
παηδηψλ, πνπ κπνξεί λα καο δψζεη πιεξνθνξίεο γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο καζεζηαθήο
δηαδηθαζίαο.
Όιεο νη δξαζηεξηφηεηεο δίλνπλ έκθαζε ζηε δηαθνξνπνηεκέλε κάζεζε. Αμηνπνηνχκε ηηο
ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ (θάπνηνη θαηέρνπλ ηε γξαθή, θάπνηνη είλαη πην πξνρσξεκέλνη ζην
ιφγν, άιινη ζηηο θαηαζθεπέο. ηφρνο καο λα πξνβάινπκε ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ θαζελφο, γηα λα
εληζρχζνπκε ηελ απηνεθηίκεζή ηνπ θαη λα πξνζπαζήζνπκε λα ηνπο βνεζήζνπκε φινπο λα
πξνρσξήζνπλ ζε φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο.

1ε ζεηξά πιεξνθνξίεο γηα ηα απνηειέζκαηα κίμεο δπν βαζηθψλ ρξσκάησλ

Απάληεζε ζην εξψηεκα πνπ ηίζεηαη κε ηε κίμε δπν βαζηθψλ ρξσκάησλ
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Ζ αμηνιφγεζε εθηφο απφ ην θχιιν αμηνιφγεζεο πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ κπνξεί ζπλνιηθά
λα γίλεη κε ηα απνηειέζκαηα σο πξνο ηε ζπκκεηνρή θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ παηδηψλ ζηηο
πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο.
ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ
Με αηνκηθή επζχλε θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 λ. 1599/1986, νη δεκηνπξγνί ηνπ παξφληνο εληχπνπ
δειψλνπκε φηη:
1. Σν ρέδην Γηδαθηηθνχ ελαξίνπ πνπ ππνβάιινπκε είλαη δηθφ καο πξσηφηππν δεκηνχξγεκα
θαη δελ πξνζθξνχεη ζε θαλέλα δηθαίσκα πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ηξίησλ.
2. Γίλνπκε ην δηθαίσκα θαη ηελ άδεηα ζην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, ην νπνίν ζα ελεξγεί θαηά
ηελ απφιπηε θαη ειεχζεξε θξίζε ηνπ, λα αμηνπνηεί, λα δηαζέηεη, λα αλαπαξάγεη ή λα δηαλέκεη
ην ππνβιεζέλ ρέδην, νιφθιεξν ή ηκήκα ηνπ ή ζπληεηκεκέλν ή ελζσκαησκέλν ζε άιιν
πιηθφ, γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη δηδαθηηθνχο ζθνπνχο, κε θάζε πξφζθνξν κέζν, ηδίσο έληππν ή
ειεθηξνληθφ.
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