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Η εποχή της παγκοσµιοποίησης, στην οποία ζούµε, έχει φέρει δραστικές αλλαγές σε όλους τους
τοµείς της ζωής µας. Η συνεχής µετακίνηση των πληθυσµών, οι αλλαγές στη δοµή της κοινωνίας,
καθώς και η ταχύτατη εξέλιξη των επιστηµών, της πληροφορικής και της τεχνολογίας φέρνουν τους

πολίτες του κόσµου µπροστά σε έναν καταιγισµό γνώσεων και πληροφοριών, οι οποίες τους ανα-

γκάζουν να γίνουν περισσότερο ευέλικτοι και επιλεκτικοί, ώστε να προσαρµόζονται και να αντεπεξέρχονται στα προβλήµατα και στις ανάγκες που συνεχώς ανακύπτουν.

Στη χώρα µας, οι αλλαγές αυτές είναι ιδιαίτερα έντονες και τα αποτελέσµατά τους έχουν ήδη γίνει

ορατά σε πολλά επίπεδα. Η εκπαίδευση καλείται να αναπροσαρµόσει τους σκοπούς και τους στό-

χους της, ώστε όχι µόνο να παρακολουθεί, αλλά και να προλαµβάνει τις εξελίξεις, για να καταστήσει ικανούς τους εκπαιδευόµενους να αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικά το παρόν και να είναι σε θέση

να αναπτύξουν στρατηγικές επίλυσης προβληµάτων για ό,τι προκύψει στο µέλλον. Αυτό απαιτεί από

µέρους της Πολιτείας καλό σχεδιασµό και καινοτόµες παρεµβάσεις.

Μία τέτοια καινοτόµος παρέµβαση είναι το πρόγραµµα «Οµαλή µετάβαση του νηπίου από το

Νηπιαγωγείο στο ∆ηµοτικό Σχολείο». Αυτό το πρόγραµµα προτάθηκε από το Υπουργείο Παιδείας

και Θρησκευµάτων και υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2007-2008 από νηπιαγωγούς ολοήµερων
νηπιαγωγείων της χώρας, σε συνεργασία µε εκπαιδευτικούς της ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης. Κύριοι

στόχοι αυτών των δράσεων ήταν να έρθουν τα νήπια σε επαφή µε τους µαθητές, τους δασκάλους και

το υπόλοιπο προσωπικό του δηµοτικού σχολείου, ώστε να εξοικειωθούν µαζί τους και να κατευνά-

σουν τις ανησυχίες και τους φόβους τους για ό,τι απορρέει από ένα νέο περιβάλλον και κυρίως από
τις διαπροσωπικές σχέσεις. Βασικός στόχος, επίσης, ήταν µέσα από βιωµατικές εµπειρίες να συνειδητοποιήσουν ότι υπάρχει διδακτική και µεθοδολογική συνέχεια από τη µία σχολική βαθµίδα στην
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άλλη και ότι η αναµενόµενη από εκείνα συµπεριφορά, στα βασικά της σηµεία, είναι η ίδια. Να αντι-

ληφθούν δηλαδή ότι έχουν ήδη κατακτήσει εκείνες τις γνώσεις, βάσει των οποίων θα κατανοήσουν

ό,τι διδάσκεται στο δηµοτικό σχολείο. Να συνεργασθούν και να έρθουν σε αλληλεπίδραση µε οµά-

δες συνοµηλίκων, παιδιών µεγαλύτερης ηλικίας, αλλά και ενηλίκων, ώστε να αποκτήσουν αυτοαντί-

ληψη, να αναπτύξουν θετική αυτοεκτίµηση και να εδραιώσουν καλές σχέσεις. Επιπλέον, µε την
ενεργό συµµετοχή της οικογένειας, να κατανοήσουν ότι υπάρχει αµοιβαία πληροφόρηση, συνεργασία και µία συνέχεια στις στάσεις και αξίες ανάµεσα στους δύο φορείς.

Για την επιτυχή έκβαση ενός τέτοιου προγράµµατος χρειάζεται καλή προετοιµασία και άριστη
συνεργασία των εµπλεκοµένων, όπως είναι η σύµπνοια στις αποφάσεις και στην υλοποίηση δράσεων που πρέπει να υπάρχει ανάµεσα στους νηπιαγωγούς του ολοήµερου νηπιαγωγείου, η συνεχής και

µελετηµένη συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς του δηµοτικού σχολείου, ο σεβασµός, η αµοιβαία

εκτίµηση και η επιθυµία για προσφορά που πρέπει να εκδηλώνουν προς αλλήλους, εκπαιδευτικοί και

γονείς. Ζητούµενο είναι, επίσης, να εµπλέκονται οι φορείς της τοπικής κοινωνίας, ώστε να διευκολύνουν την οµαλή λειτουργία των σχολείων, να υποστηρίζουν και να ενισχύουν τις εκπαιδευτικές και

παιδαγωγικές προσπάθειες.

Ως προς την παιδαγωγική και εκπαιδευτική προσέγγιση: Η επαφή των παιδιών των δύο σχολικών βαθµίδων και η υλοποίηση των επιδιωκόµενων βασικών επιδιώξεων και µαθησιακών στόχων επιχειρήθηκε µέσα από την ανάπτυξη: (α) θεµατικών προσεγγίσεων και (β) αναδυόµενων σχεδίων εργασίας.

Οι βασικές επιδιώξεις περνούν κυρίως µέσα από τη µαθησιακή περιοχή του ανθρωπογενούς περι-

βάλλοντος, αφορούν την οµαλή µετάβαση των νηπίων στην επόµενη σχολική βαθµίδα και διαχέο-

νται µέσα από δραστηριότητες αλληλεπίδρασης ανάµεσα στα παιδιά του νηπιαγωγείου και του
δηµοτικού σχολείου.

Με τους µαθησιακούς στόχους, όπως προσεγγίζονται µέσα από τη διαθεµατικότητα, επιδιώκεται η
ολιστική ανάπτυξη της προσωπικότητας και αντίληψης της γνώσης των νηπίων.

Οι θεµατικές προσεγγίσεις οργανώνονται, ως προς τις επιδιώξεις, τους στόχους και τις φάσεις υλο-

ποίησης, από τον εκπαιδευτικό ο οποίος, µε γνώµονα το ενδιαφέρον των παιδιών, κάνει στην πορεία

τις απαραίτητες αναπροσαρµογές. Κινούµενος σε ένα ευέλικτο πλαίσιο και έχοντας ως βασικό

ζητούµενο την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών, προσθέτει ή αφαιρεί δράσεις
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Στα σχέδια εργασίας, το θέµα αναδύεται µέσα από το ενδιαφέρον και την καθηµερινότητα των παι-

διών. Η εξέλιξη αυτών κινείται γύρω από την επιθυµία των νηπίων να δράσουν και να αλληλεπι-

δράσουν µε οµάδες συνοµηλίκων και ενηλίκων, να συλλέξουν γνώσεις και πληροφορίες, να διασκε-

δάσουν, να δηµιουργήσουν, να απολαύσουν τη διαδικασία της µάθησης, να εµπλακούν σε διαδικασίες επίλυσης προβληµάτων. Εδώ ο νηπιαγωγός κινείται σε ένα πλαίσιο παιδαγωγικών και εκπαι-

δευτικών αρχών, υποστηρίζει την προσπάθεια των παιδιών να βρουν απαντήσεις στα ερωτήµατά

τους, τα παρωθεί να αναπτύξουν στρατηγικές επίλυσης προβληµάτων, να υποθέσουν, να σχεδιά-

σουν, να αντιπαραθέσουν, να αξιολογήσουν. Στο τέλος των δράσεων αξιολογεί την προσπάθειά
τους, καθώς και τη δική του παιδαγωγική και εκπαιδευτική στάση, αναζητώντας πάντα τη σύνδεση,
όσων πραγµατοποιήθηκαν, µε µαθησιακούς στόχους.

Ως προς τη δοµή του, το βιβλίο είναι χωρισµένο σε τέσσερα κεφάλαια και είναι γραµµένο από την

οπτική γωνία του νηπιαγωγού.

Στο πρώτο κεφάλαιο αναπτύσσονται τρεις ενδεικτικές θεµατικές προσεγγίσεις που ανήκουν στις

µαθησιακές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος, των Μαθηµατικών και της ∆ηµιουργίας και

Έκφρασης στο Νηπιαγωγείο – ∆ηµοτικό.

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσονται τρία ενδεικτικά σχέδια εργασίας µε θέµατα: «Είµαι διαφορε-

τικός», «Παίζουµε µαζί, µαθαίνουµε µαζί» και «Πάµε στο µουσείο;». Ενδιαφέρον εδώ παρουσιάζει
ο τρόπος που προέκυψε το ένα σχέδιο εργασίας µέσα από το άλλο. Το πρώτο σχέδιο εργασίας «Είµαι

διαφορετικός» αναδύθηκε µέσα από τα σχόλια των νηπίων που δήλωναν προβληµατισµό και στάσεις

και διατύπωναν απορίες γύρω από τη διαφορετικότητα, όπως την αντιλαµβάνονταν στο σχολικό,
οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. Αυτό το σχέδιο εργασίας υλοποιήθηκε µόνο στο χώρο του

νηπιαγωγείου. Μία πρόσκληση από τους µαθητές του δηµοτικού σχολείου δίνει το έναυσµα να ξεκινήσει το δεύτερο σχέδιο εργασίας «Παίζουµε µαζί, µαθαίνουµε µαζί» στο οποίο επεκτάθηκαν οι προ-

σπάθειες των παιδιών να ανακαλύψουν οµοιότητες και διαφορές, αυτή τη φορά στο επίπεδο των δύο

σχολικών βαθµίδων. Η καλή συνεργασία, οι κοινές επιδιώξεις, οι καλές σχέσεις και οι πρώτες φιλίες
Σελίδα 9
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που προέκυψαν οδήγησαν στην έκφραση της επιθυµίας για µία κοινή επίσκεψη στο µουσείο. Έτσι,
αναδύθηκε το τρίτο σχέδιο εργασίας µε τίτλο «Πάµε στο µουσείο;».

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ένα ακόµη ενδεικτικό σχέδιο εργασίας που αναδεικνύει την κοινή

προσπάθεια των παιδιών του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού να οργανώσουν και να υλοποιήσουν

µία σχολική παράσταση. Στην πραγµατικότητα και αυτή η δράση προέκυψε ως εξέλιξη των τριών
προηγουµένων που περιλαµβάνονται στο δεύτερο κεφάλαιο.

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το ενδεικτικό σχέδιο εργασίας, όπως προέκυψε σε νηπιαγω-

γείο της χώρας, µε θέµα την πρόσκληση των νηπίων προς τους γονείς τους µε σκοπό να τα ενισχύσουν στην προσπάθειά τους να υλοποιήσουν µία γιορτή που σχεδίαζαν και µε αυτό τον τρόπο να

εδραιωθούν καλές σχέσεις µεταξύ των δύο θεσµών.

Το πέµπτο κεφάλαιο ξεκινάει µε µία θεµατική προσέγγιση, όπως οργανώθηκε από τις νηπιαγωγούς
ενός ολοήµερου νηπιαγωγείου, µε σκοπό να γνωρίσουν τα παιδιά τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και

να µάθουν τα βασικά του στοιχεία, ώστε να µπορούν να ικανοποιούν βασικές λειτουργικές ανάγκες
και να διασκεδάζουν. Μέσα από αυτή την προσέγγιση προέκυψε ένα σχέδιο εργασίας το οποίο επε-

ξέτεινε τους µαθησιακούς στόχους και, επιπλέον, εξυπηρέτησε βασικές επιδιώξεις που, µεταξύ των
άλλων, θα διευκόλυναν τα νήπια στην οµαλή µετάβασή τους στο δηµοτικό σχολείο.

Από όλες αυτές τις ενδεικτικές δράσεις, όπως εξελίχθηκαν µέσα από τη συνεργασία εκπαιδευτικών,

νηπίων, µαθητών, γονέων και άλλων φορέων, αναδεικνύεται η επιθυµία για την ολιστική καλλιέρ-

γεια και ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών, η τάση των εκπαιδευτικών να είναι διακριτικά
καθοδηγητικοί, ευέλικτοι και προσαρµόσιµοι στις µαθησιακές και ατοµικές ανάγκες των παιδιών,

καθώς και η επιθυµία της κοινωνίας να αγκαλιάσει επιτυχείς προσπάθειες των εκπαιδευτικών.

Η συγγραφική οµάδα
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∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 • Ανάπτυξη τριών θεµατικών προσεγγίσεων

1.1 - Η φύση την άνοιξη

Ενδεικτική θεµατική προσέγγιση στη Μελέτη Περιβάλλοντος
Μαθησιακή περιοχή αφόρµησης
Μελέτη περιβάλλοντος – Επιστήµες στο νηπιαγωγείο και στο δηµοτικό σχολείο.
Θέµα
Η φύση την άνοιξη.
Οµάδα
Τα παιδιά του ολοήµερου νηπιαγωγείου και τα παιδιά της β΄ δηµοτικού.

Επιλογή του θέµατος

Σχολιασµός
Ο ερχοµός της άνοιξης συνδέεται µε την αναγέννηση της φύσης. Οι ηµέρες µεγαλώνουν, η πλάση
οµορφαίνει µε χρώµατα και αρώµατα, η θερµοκρασία ανεβαίνει. Όλα γύρω µοιάζουν σαν να κλείνουν το µάτι µε νόηµα στο παιδί, το προκαλούν για περισσότερο παιχνίδι και χαρά. Η εποχή αυτή
εµπνέει για καλλιτεχνικές δηµιουργίες. Προσφέρεται για περιπάτους, για παρατήρηση των φυσικών
φαινοµένων, των φυτών και των ζώων, για εξερευνήσεις, για τη δηµιουργία κήπου.
∆ιερεύνηση προηγούµενων εµπειριών και γνώσεων των παιδιών σε σχέση µε το δηµοτικό σχολείο
Το ολοήµερο νηπιαγωγείο και το δηµοτικό σχολείο που συνεργάστηκαν για την υλοποίηση αυτής της
θεµατικής προσέγγισης βρίσκονταν το ένα δίπλα στο άλλο. Τα χώριζε µόνο µία πάροδος.
Τα νήπια ήταν εξοικειωµένα µε τη θέα του δηµοτικού σχολείου και µε τη σκέψη ότι θα πάνε και τα
ίδια «απέναντι». Πολλές φορές η κουβέντα περιστρεφόταν γύρω από το σχολείο και τα δρώµενα σε
αυτό. Στο δηµοτικό, άλλωστε, βρίσκονταν τα αδέλφια, τα ξαδέλφια, οι φίλοι τους από τη γειτονιά.
Παρόλα αυτά, η νηπιαγωγός ανίχνευσε σε διάφορα σχόλια των νηπίων, στα διαλείµµατα αλλά και
στη διάρκεια συζητήσεως, δείγµατα άγχους και φοβίας που σχετίζονταν µε τη µετάβασή τους στην
άλλη βαθµίδα. ∆ιερεύνησε λοιπόν τον τρόπο που σκέφτονταν και σχηµάτισε την εντύπωση ότι πράγΣελίδα 13
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µατι µερικά παιδιά αντιµετώπιζαν µε δέος την προοπτική ότι θα βρεθούν «µόνα» µέσα στο πλήθος
των µεγαλύτερων παιδιών και ότι θα έπρεπε να µπουν στο αυστηρό πρόγραµµα του σχολείου. Οι
ανησυχίες τους εκφράζονταν µε ερωτήσεις ή τοποθετήσεις γύρω από στερεότυπα, όπως:
– «Ο δάσκαλος είναι αυστηρός και µαλώνει τα παιδιά και τα βάζει τιµωρίες».
– «Εγώ θέλω να έχω δασκάλα, είναι πιο καλή».
– «Θα είναι δύσκολα τα µαθήµατα; Πώς θα διαβάζουµε;»
– «Οι µεγάλοι θα µας χτυπάνε στο διάλειµµα».
Η νηπιαγωγός συζήτησε µε τη συνάδελφό της την ιδέα της να υλοποιήσουν ένα πρόγραµµα –σε
συνεργασία µε το δηµοτικό σχολείο– που θα απέβλεπε να βοηθήσει τα νήπια να µεταβούν οµαλά
στην επόµενη σχολική βαθµίδα.
Συνεργασία εκπαιδευτικών των δύο βαθµίδων
Οι νηπιαγωγοί είχαν καλές σχέσεις µε τους δασκάλους του δηµοτικού σχολείου. Έτσι, όταν πρότειναν να κάνουν από κοινού µία θεµατική προσέγγιση µε σκοπό να έρθουν τα παιδιά των δύο βαθµίδων πιο κοντά, ώστε να εδραιώσουν σχέσεις συνεργασίας και φιλίας και ταυτόχρονα να διασκεδασθούν οι ανησυχίες των νηπίων για τη µετάβασή τους στο δηµοτικό, εκείνοι το δέχτηκαν ευχαρίστως, θεωρώντας ότι θα υπήρχε θετική αλληλεπίδραση µεταξύ των παιδιών. Ο δάσκαλος της β΄
τάξης προθυµοποιήθηκε να συνεργαστεί.
Οι εκπαιδευτικοί σκέφτηκαν µε ποιον τρόπο θα µπορούσαν να υλοποιήσουν αυτή τη θεµατική προσέγγιση, ώστε να καλλιεργηθεί στα παιδιά το αίσθηµα της ασφάλειας και να καταφέρουν να αποµυθοποιήσουν όλη αυτή την εικόνα που είχαν σχηµατίσει για το σχολείο. Επιθυµούσαν να κάνουν
ευχάριστη την επαφή µεταξύ των παιδιών, ώστε να αναπτύξουν θετικά συναισθήµατα, να απολαύσουν τη διαδικασία που οδηγεί στη µάθηση και να αναπτύξουν στρατηγικές για τον τρόπο που επιλύονται προβλήµατα που προκύπτουν καθηµερινά στη ζωή τους. Παράλληλα επιθυµούσαν να
εµπλουτίσουν και να επεκτείνουν τα παιδιά τις γνώσεις τους γύρω από κάποια µαθησιακή περιοχή,
την οποία θα επέλεγαν ύστερα από διερεύνηση.
Επέλεξαν λοιπόν ως θέµα της θεµατικής τους προσέγγισης το: «Η φύση την άνοιξη» και καθόρισαν
τους στόχους, καθώς και ένα γενικό πλαίσιο σχετικά µε τις κοινές δράσεις και συναντήσεις. Όρισαν,
επίσης, ότι θα ενηµέρωναν τους γονείς για τους σκοπούς αυτής της προσπάθειας και θα ζητούσαν τη
βοήθειά τους αν προέκυπτε ανάγκη.
∆ιάρκεια
Η υλοποίηση της θεµατικής προσέγγισης προγραµµατίστηκε να ολοκληρωθεί σε τρεις µήνες. Ωστόσο καθοριστικό θα ήταν και το ενδιαφέρον που θα επεδείκνυαν τα παιδιά στη διάρκεια των τριών
αυτών µηνών.
Πλαίσιο ανάπτυξης της θεµατικής προσέγγισης
Οι εκπαιδευτικοί σχεδίασαν το εξής ενδεικτικό πλαίσιο κοινών δράσεων:
– Η θεµατική προσέγγιση θα γινόταν µέσα από τη Μελέτη Περιβάλλοντος και των φυσικών επιστηµών. Θα είχε θέµα «Η φύση την άνοιξη».
Σελίδα 14

Υποστηρικτικό υλικό
– Αντικείµενα που έχουν σχέση µε το θέµα, όπως λουλούδια, φυτά.
– Φυσικό και άχρηστο υλικό.
– Εγκυκλοπαίδειες, επιστηµονικά εγχειρίδια (φυσικών επιστηµών, βιολογίας), βιβλία τέχνης.
– Εφηµερίδες, επιστηµονικά περιοδικά και άρθρα για θέµατα που σχετίζονται µε το πρόγραµµα.
– Τεχνολογικά µέσα, όπως κασετόφωνο, φωτογραφική µηχανή, ηλεκτρονικός υπολογιστής.
Οµαδικές και ατοµικές δραστηριότητες
– Παρατηρήσεις, συζητήσεις, καταγραφές.
– Πειραµατισµοί.
– Παιχνίδια.
– Επισκέψεις.
– Καλλιτεχνικές δηµιουργίες.
Ενηµέρωση των γονέων
Ορίστηκε µία κοινή συνάντηση µε τους γονείς των παιδιών της β΄ δηµοτικού και του νηπιαγωγείου.
Εκεί οι εκπαιδευτικοί τους ενηµέρωσαν για τις κοινές δράσεις που προγραµµάτιζαν, καθώς και για
το στόχο στον οποίο αποσκοπούσε όλη αυτή η προσπάθεια. Οι γονείς των µεγαλύτερων παιδιών εξέφρασαν κάποιες ανησυχίες, µήπως χάσουν τα παιδιά τους ώρες και µείνουν πίσω στη διδακτική ύλη.
Οι εκπαιδευτικοί εξήγησαν, µεταξύ των άλλων, ότι όταν δύο οµάδες παιδιών διαφορετικής ηλικίας
έρχονται σε επαφή και αλληλεπίδραση ωφελούνται και οι δύο από αυτό.
Ύστερα από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, οι γονείς πείσθηκαν ότι η προσπάθεια αυτή θα ωφελούσε όλα τα παιδιά και ενεργοποιήθηκαν να βοηθήσουν, όπου χρειαζόταν.
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– Τα παιδιά των δύο τµηµάτων θα πήγαιναν έναν περίπατο στην εξοχή µε σκοπό να παρατηρήσουν την ανοιξιάτικη φύση.
– Την ίδια µέρα θα γύρναγαν στο δηµοτικό, όπου θα είχαν την ευκαιρία να σχολιάσουν όλα όσα
είδαν στον περίπατό τους, γεγονός που θα αποτελέσει αφορµή οι εκπαιδευτικοί να παρακινήσουν τα παιδιά να φέρουν από το σπίτι τους διάφορα άνθη και φυτά και να κάνουν αρίθµηση,
κατηγοριοποιήσεις, πίνακες.
– Τα νήπια θα συµµετείχαν, έστω για µία φορά, στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής και της Μουσικής, µε σκοπό να έρθουν σε επαφή µε περισσότερους ενήλικες διδάσκοντες.
– Θα γίνονταν δύο ακόµη συναντήσεις µέσα στην τάξη, όπου τα νήπια θα είχαν την ευκαιρία να
παρατηρήσουν πώς γίνεται το µάθηµα στο δηµοτικό σχολείο και να συµµετάσχουν σε αυτό.
Επίσης, όλα τα παιδιά θα είχαν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις και να εκφραστούν
µέσα από τη δραµατική τέχνη και τη λογοτεχνία.
– Τέλος, θα οργάνωναν ένα µικρό ανθόκηπο σε ένα χώρο της αυλής του δηµοτικού που προσφερόταν γι’ αυτό το σκοπό.
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Η φύση
την άνοιξη
Φυτικός
κόσµος

Ζωικός κόσµος

Φυσικά
φαινόµενα

Ενδεικτικές προτεινόµενες ενότητες
1. Φυτικός κόσµος, 2. Ζωικός κόσµος, 3. Φυσικά φαινόµενα.
Βασικές επιδιώξεις
Βασικές επιδιώξεις των εκπαιδευτικών, ως προς τις κοινές εξορµήσεις των παιδιών των δύο βαθµίδων, ήταν:
– Να έρθουν τα νήπια σε επαφή µε το έµψυχο υλικό του δηµοτικού σχολείου (µαθητές, διδακτικό προσωπικό, βοηθητικό προσωπικό).
– Να γνωρίσουν τον τρόπο λειτουργίας του (ωρολόγιο πρόγραµµα, µαθήµατα, διαλείµµατα).
– Να συνειδητοποιήσουν ότι η µάθηση είναι µία διαρκής διαδικασία και ότι υπάρχει µία συνέχεια ανάµεσα στις εκπαιδευτικές βαθµίδες.
– Να αποβάλλουν τις φοβίες που τυχόν τους προκαλεί η µετάβασή τους στο δηµοτικό σχολείο.
– Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας µεταξύ τους, όπως και µε ευρύτερες οµάδες, και να
κατανοήσουν την αξία της από κοινού εργασίας και της από κοινού ανακάλυψης.
– Να κατανοήσουν τα µεγαλύτερα παιδιά την ευχαρίστηση που αντλεί κανείς µέσα από τη
συνεργασία, να έλθουν σε αλληλεπίδραση µε παιδιά άλλης ηλικίας και µέσα από τη διαδικασία αυτή να αισθανθούν υπεύθυνα και ικανά να συνάψουν υγιείς σχέσεις και να διεκπεραιώσουν µε επιτυχία ό,τι τους ανατίθεται.
Μαθησιακοί στόχοι
Οι µαθησιακοί στόχοι που έθεσαν οι εκπαιδευτικοί, σε σχέση µε τη θεµατική προσέγγιση «Η φύση
την Άνοιξη», ήταν:
Φυτικός κόσµος
– Να διευρύνουν τα παιδιά τις γνώσεις τους για το φυσικό περιβάλλον και να αποκτήσουν θετική στάση και συµπεριφορά απέναντί του.
– Να µάθουν να παρατηρούν µε προσοχή.
– Να διευρύνουν τις γνώσεις τους σχετικά µε τους φυτικούς οργανισµούς.
– Να βιώσουν και να εξερευνήσουν κάποια χαρακτηριστικά του φυσικού κόσµου.
– Να πειραµατίζονται και να ανακαλύπτουν.
– Να συγκρίνουν, να οµαδοποιούν, να ταξινοµούν.
– Να περιγράφουν ένα φαινόµενο και να καταλήγουν σε συµπεράσµατα.
– Να οργανώνονται, ώστε να διευκολύνουν την εργασία τους.
– Να κατανοήσουν την αξία της οµαδικής εργασίας και την ανακάλυψη µέσα από τη συνεργασία.
Σελίδα 16

Γλώσσα
Να ενθαρρυνθούν να
περιγράψουν όσα βλέπουν γύρω τους και να
προτείνουν ιδέες για την
πραγµατοποίηση των
ιδεών τους.

Μελέτη
περιβάλλοντος
Μέσα από την παρατήρηση, τον πειραµατισµό, την
αφήγηση, να αντιληφθούν τις
µεταβολές στη φύση και
κατανοήσουν την αλληλεπίδραση των στοιχείων της.

Τεχνολογία
Χρήση εποπτικού
υλικού, φωτογραφικής µηχανής,
κάµερας
λήψης.

Φυτικός
κόσµος 1

Μαθηµατικά
Να παρατηρήσουν, να
ταξινοµήσουν άνθη. Να
κάνουν πίνακα διπλής εισόδου. Να υποθέσουν, να κατηγοριοποιήσουν, να µετρήσουν,
να υπολογίσουν ίσες αποστάσεις για να κάνουν
ανθόκηπο.

Εικαστικά
Να εκφραστούν
δηµιουργικά µέσα
από τη ζωγραφική.

∆ιαθεµατικότητα
Μελέτη Περιβάλλοντος, Γλώσσα, Τεχνολογία, Μαθηµατικά, Εικαστικά.
1 Ανάλογα

ιστογράµµατα µπορεί να κάνει ο/η νηπιαγωγός και στις θεµατικές ενότητες «Ζωικός κόσµος», «Φυσικά φαινόµενα».
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– Να εκφράσουν βιωµένες εµπειρίες και συναισθήµατα µε το λόγο, αλλά και µέσα από τη ζωγραφική.
– Να αναπτύσσουν τη γλώσσα και την επικοινωνία και να αξιοποιούν την τεχνολογία.
– Να αναγνωρίζουν τη χρησιµότητα ορισµένων εργαλείων και οργάνων για τη συλλογή πληροφοριών και να εξοικειωθούν µε τη χρήση τους.
Ζωικός κόσµος
– Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τους ζωικούς οργανισµούς και να αποκτήσουν θετική
στάση απέναντί τους..
– Να συγκρίνουν, να οµαδοποιούν, να ταξινοµούν.
– Να ασκηθούν στην κριτική σκέψη.
– Να αναπτύσσουν τη γλώσσα και την επικοινωνία και να αξιοποιούν την τεχνολογία.
Φυσικά φαινόµενα
– Να περιγράφουν µεταβολές του καιρού και άλλα µετεωρολογικά φαινόµενα.
– Να περιγράφουν ένα φαινόµενο και να καταλήγουν σε συµπεράσµατα.
– Να µάθουν να επιχειρηµατολογούν.
– Να εκφράζονται µε αυτοσχεδιασµό και µίµηση.
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Υλοποίηση της θεµατικής προσέγγισης

Προετοιµασία στο νηπιαγωγείο

Μαθησιακοί στόχοι
– Τα παιδιά να βελτιώνουν και να εµπλουτίζουν τον προφορικό τους λόγο.
– Να συµµετέχουν σε συζητήσεις και να χρησιµοποιούν στοιχειώδη επιχειρηµατολογία.
– Να ανακαλούν προηγούµενες εµπειρίες.
– Να προβλέπουν καταστάσεις και να βρίσκουν λύσεις για την αντιµετώπισή τους.
∆ραστηριότητα
Τα παιδιά του νηπιαγωγείου είχαν εκδράµει και άλλες φορές µε τα παιδιά του δηµοτικού. Αυτό που
θα άλλαζε τώρα ήταν ότι θα πήγαιναν µόνο µε τα παιδιά της β΄ δηµοτικού και µετά τον περίπατο θα
έµπαιναν στην τάξη τους.

Η νηπιαγωγός διερεύνησε τις εµπειρίες και τα συναισθήµατά τους µε ερωτήσεις, όπως:
– «Θα θέλατε να πάµε ένα µικρό περίπατο στην εξοχή µε τα παιδιά της β΄ τάξης του δηµοτικού
σχολείου;»
– «Θα πάµε στο κοντινό δασάκι. Τι νοµίζετε ότι θα βρούµε εκεί;»
– «Τι νοµίζετε ότι θα έχει αλλάξει από την προηγούµενη φορά που πήγαµε εκδροµή στο ίδιο
µέρος; Γιατί;»
– «Πώς φαντάζεστε ότι θα είναι η γη; Τα δέντρα; Ο ουρανός; Τα βουνά που φαίνονται στο
βάθος;»
– «Στο γυρισµό θα θέλατε να µπούµε στη δευτέρα τάξη;»
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«Πώς νοµίζετε ότι θα είναι εκεί;»
«Τι νοµίζετε ότι κάνουν οι µαθητές µέσα στην τάξη;»
«Τι νοµίζετε ότι κάνει ο δάσκαλος;»
«Πώς αισθάνεστε που θα µπούµε σε µία τάξη του δηµοτικού και θα καθήσουµε παρεούλα µε
τους µαθητές;»
Τα νήπια παρακινήθηκαν να ανατρέξουν στον πίνακα «Τι θα πάρουµε στην εκδροµή». Εκεί είχαν
ζωγραφίσει και είχαν γράψει µε το δικό τους τρόπο τι είχαν πάρει σε προηγούµενη εκδροµή τους:
φωτογραφική µηχανή, κασετόφωνο, βιντεοκάµερα, την τσάντα τους µε το κολατσιό και το παγουράκι µε το νερό. Τα παιδιά πρότειναν να πάρουν επίσης µαζί τους χαρτιά, µολύβια και χρώµατα.
Μετά όµως προβληµατίστηκαν:

– «Και πώς θα τα κουβαλήσουµε όλα αυτά; ∆εν θα µπορούµε να πιανόµαστε από το χέρι, για να
περπατάµε τρεις τρεις».
Η νηπιαγωγός τους εξήγησε ότι θα τα βοηθούσαν οι γονείς οι οποίοι και θα τα συνόδευαν (είχαν
ευαισθητοποιηθεί από τη συνάντηση µε τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς των δύο βαθµίδων και
πρόθυµα δήλωσαν ότι θα βοηθήσουν µε κάθε δυνατό τρόπο).
Έπειτα από συζήτηση και προτάσεις, τα παιδιά αποφάσισαν ότι ο καθένας θα στερέωνε την τσάντα
του στην πλάτη και τα επιπλέον πράγµατα θα τα κρατούσαν οι γονείς, αν συµφωνούσαν µε αυτό.
Πέρασαν µε προσοχή την πάροδο που χώριζε τα δύο σχολεία και βρέθηκαν στην αυλή του δηµοτικού.
Εκεί µπήκαν στη σειρά ανά τέσσερις. Στην άκρη τα παιδιά του δηµοτικού και στη µέση τα νήπια ανά δύο.
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Στην εξοχή

Μαθησιακοί στόχοι
– Τα παιδιά να διευρύνουν τις γνώσεις τους για το φυσικό περιβάλλον και να αποκτήσουν θετική στάση και συµπεριφορά απέναντί του.
– Να µάθουν να παρατηρούν µε προσοχή.
– Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τους φυτικούς και ζωικούς οργανισµούς.
– Να βιώσουν και να εξερευνήσουν κάποια χαρακτηριστικά του φυσικού κόσµου.
– Να εκφράσουν δηµιουργικά τα συναισθήµατά τους.
Υλικά
Φωτογραφική µηχανή, κασετόφωνο, χαρτιά, µολύβια, χρώµατα.
∆ραστηριότητα
Το δασάκι ήταν πολύ κοντά, τα παιδιά είχαν ξαναπάει. Όταν έφτασαν εκεί, όρισαν τα σηµεία του
χώρου µέχρι τα οποία θα µπορούσαν να φτάσουν και αφέθηκαν αρχικά ελεύθερα να παίξουν και να
χαρούν τη φύση. Γρήγορα σχηµατίστηκαν µικτές οµάδες νηπίων και µαθητών. Οι εκπαιδευτικοί διακριτικά φρόντισαν να µη µείνει κανένα παιδί µόνο του χωρίς τη θέλησή του.
Έπειτα από λίγη ώρα κάλεσαν τα παιδιά και τους ζήτησαν να παρατηρήσουν προσεκτικά τη φύση γύρω τους.
Τα ενθάρρυναν να περιγράψουν ό,τι
έπεφτε στην αντίληψή τους και τις διαφορές που παρατηρούσαν από την
προηγούµενη φορά που είχαν ξαναέρθει: «Τι εποχή ήταν τότε; Τι εποχή
είναι τώρα;», «Πώς ήταν όλα γύρω µας
τότε; Πώς είναι όλα γύρω µας τώρα;»,
«Τι βλέπετε; Τι ακούτε;»
Αφού εκφράστηκαν µε λόγια, τα παιδιά παρακινήθηκαν να γράψουν και να
ζωγραφίσουν ό,τι ήθελαν για να το
θυµούνται. Στη συνέχεια χωρίστηκαν
σε πέντε µικτές οµάδες (νήπια και
µαθητές):
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Η πρώτη οµάδα µάζεψε λουλούδια.
Η δεύτερη οµάδα µάζεψε διάφορα φύλλα δέντρων.
Η τρίτη οµάδα φωτογράφισε διάφορα έντοµα.
Η τέταρτη οµάδα φωτογράφισε το περιβάλλον, τη φύση.
Η πέµπτη οµάδα µαγνητοφώνησε ήχους από το περιβάλλον.
∆ύο γονείς έκαναν λήψεις µε την κάµερα.

Στο δηµοτικό σχολείο

Μαθησιακοί στόχοι
– Τα παιδιά να αρχίσουν να κατανοούν τη σηµασία της παρατήρησης και της περιγραφής για τη
µελέτη υλικών και φαινοµένων.
– Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για το φυσικό περιβάλλον και να αποκτήσουν θετική στάση
και συµπεριφορά απέναντί του.
– Να µάθουν να παρατηρούν µε προσοχή.
– Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τους φυτικούς και ζωικούς οργανισµούς.
– Να συγκρίνουν, να οµαδοποιούν, να ταξινοµούν.
– Να περιγράφουν, να εξηγούν και να ερµηνεύουν.
– Να κατανοήσουν την αξία της οµαδικής εργασίας και την ανακάλυψη µέσα από τη συνεργασία.
Υλικά
Ό,τι έφεραν τα παιδιά από τον περίπατό τους στη φύση.
∆ραστηριότητα
Τελικά η συνάντηση αυτή έγινε την επόµενη ηµέρα της εκδροµής. Όλοι ήταν ενθουσιασµένοι και
γεµάτοι εντυπώσεις. Τα υλικά που είχαν συγκεντρώσει και είχαν φροντίσει να βάλουν σε ανθοδοχεία
µε νερό, ώστε να τα διατηρήσουν φρέσκα, έδιναν αφορµή για πολλά σχόλια, ερωτήσεις, διευκρινίσεις.
Κάθε οµάδα παρουσίασε το υλικό που είχε συγκεντρώσει:
Η πρώτη οµάδα παρουσίασε τα λουλούδια της άνοιξης: µαργαρίτες, κρινάκια, ψωµί του κούκου,
καµπανούλες, χαµοµηλάκι, ανεµώνες, ζουµπούλια. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τις ανεµώνες, υπήρξαν
διχογνωµίες, αφού µερικά παιδιά τις ονόµαζαν παπαρούνες. Ένα παιδί µάλιστα ανέφερε ότι άκουσε
τη µητέρα του που έλεγε ότι «τώρα χάλασε η ατµόσφαιρα, µε τέτοια ζέστη βγαίνουν παπαρούνες την
άνοιξη».
Οι εκπαιδευτικοί πρότειναν στα παιδιά να το ερευνήσουν αυτό. «Πράγµατι βγαίνουν οι παπαρούνες
την άνοιξη; Μπορούν µήπως να βρουν κάποια ανθισµένη και να τη φέρουν στο σχολείο; Σε ποια
σηµεία φυτρώνουν; Γιατί συµβαίνει αυτό;»
Παρακίνησαν, επίσης, τα παιδιά να σκεφτούν µε ποιον τρόπο θα µπορούσαν να διατηρήσουν αυτά
τα λουλούδια για πολύ καιρό. Ακούστηκαν διάφορες ιδέες όπως να τα βαλσαµώσουν[!], να τα
βάλουν στο ψυγείο, να τα βάλουν στις σελίδες βιβλίων, ώστε να κρατήσουν το σχήµα τους και λίγο
από το χρώµα τους. Επικράτησε η τελευταία ιδέα και η πρώτη οµάδα ανέλαβε να την υλοποιήσει.
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Ορίστηκε, επίσης, στην επόµενη συνάντηση να φέρει λουλούδια από το σπίτι.
Η δεύτερη οµάδα παρουσίασε τα φύλλα των δέντρων. Τα έβαλαν κατά οµάδες, όλα τα ίδια µαζί, και
προσπάθησαν να βρουν σε ποιο δέντρο ανήκει το κάθε φύλλο. ∆ύσκολο τους φάνηκε. Οι δάσκαλοι
τα παρότρυναν να σκεφθούν µε ποιον τρόπο θα µπορούσαν να µάθουν τις ονοµασίες των δέντρων.
Ένα παιδί είπε ότι θα έπαιρνε από ένα φύλλο στο σπίτι του, για να ρωτήσει τον παππού του. Ένα
άλλο είπε ότι έχει πολλά βιβλία που µιλούν για δέντρα και λουλούδια και υποσχέθηκε ότι θα τα φέρει
στο σχολείο, αφού πρώτα εξακριβώσει ότι αναφέρονται σε εκείνο που ψάχνουν. Ένα τρίτο παιδί πρότεινε να ερευνήσουν στα βιβλία της βιβλιοθήκης του σχολείου και επιπλέον να τοποθετήσει, και
αυτή η οµάδα, τα φύλλα που συγκέντρωσε ανάµεσα σε σελίδες βιβλίων, για να διατηρήσουν το
σχήµα τους. Τέλος, τα µέλη της δεύτερης οµάδας ανέλαβαν να συλλέξουν πληροφορίες για την ονοµασία των δέντρων από όπου προέρχονταν τα φύλλα.
Η τρίτη οµάδα, επειδή ακόµη δεν είχαν εµφανιστεί οι φωτογραφίες, περιέγραψε τα έντοµα που είχε
συναντήσει και φωτογραφήσει. Είχαν δει µυρµήγκια, µέλισσες, σφήκες, πεταλούδες, κουνούπια,
µύγες, σκαθάρια. Οι εκπαιδευτικοί παρακίνησαν τα παιδιά να σκεφτούν: «Μόνο αυτά τα έντοµα
κυκλοφορούν την άνοιξη;», «Πώς θα µπορούσατε να µάθετε περισσότερα;».
Τα παιδιά πρότειναν να ψάξουν σε βιβλία και στο διαδίκτυο και να φέρουν περισσότερες πληροφορίες. Η κάθε οµάδα µοίρασε στα µέλη της καθήκοντα, ενώ δύο παιδιά ανέλαβαν να εµφανίσουν µε
τη βοήθεια των γονιών τους τις φωτογραφίες.
Η τέταρτη οµάδα επίσης δεν είχε εµφανίσει ακόµη τις φωτογραφίες από τη φύση. Περιέγραψαν όµως
µε λόγια ποια ήταν τα µέρη που τους τράβηξαν την προσοχή και για ποιο λόγο προτίµησαν να τα
φωτογραφίσουν. Ύστερα αποφάσισαν και εκείνα να ερευνήσουν σε βιβλία, περιοδικά και κάρτες και
να φέρουν στο σχολείο φωτογραφίες της φύσης που να δείχνουν την εποχή που πέρασε (χειµώνας)
και την εποχή που διένυαν (άνοιξη). ∆ύο παιδιά ανέλαβαν και εδώ να εµφανίσουν µε τη βοήθεια των
γονιών τους τις φωτογραφίες.
Η πέµπτη οµάδα άνοιξε το κασετοφωνάκι για να ακουστούν οι ήχοι που είχε ηχογραφήσει. ∆υστυχώς, δεν ακουγόταν κανένας ήχος από τη φύση, µόνο µία φασαρία από βουητά και φωνές.
Οι εκπαιδευτικοί παρακίνησαν τα παιδιά να σκεφτούν για ποιο λόγο µπορεί να συνέβη αυτό και
πήραν απαντήσεις, όπως:
– Χάλασε το κασετόφωνο.
– Οι φωνές τους [των εντόµων, των ζώων και των πουλιών] ήταν χαµηλές κι εµείς φωνάζαµε
δυνατά.
– Τρόµαξαν όλα και κρύφτηκαν.
Τα παιδιά της πέµπτης οµάδας φαίνονταν απογοητευµένα. Ωστόσο οι εκπαιδευτικοί τα ενθάρρυναν
να σκεφτούν τι άλλο θα µπορούσαν να κάνουν. Θυµήθηκαν λοιπόν ότι δεν είχαν µιλήσει καθόλου
για τα πουλιά και πρότειναν να ψάξουν σε διάφορες πηγές για φωτογραφίες πουλιών που ζουν στην
περιοχή τους.
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Μαθησιακοί στόχοι
– Τα παιδιά να µάθουν να οργανώνονται, ώστε να διευκολύνουν την εργασία τους.
– Να κατανοήσουν την αξία της οµαδικής εργασίας και την ανακάλυψη µέσα από τη συνεργασία.
– Να εκφράσουν βιωµένες εµπειρίες και συναισθήµατα µε το λόγο, αλλά και µέσα από τη ζωγραφική.
Υλικά
Λουλούδια, φύλλα δέντρων, χαρτιά, µολύβια, είδη ζωγραφικής.
∆ραστηριότητα
Η νηπιαγωγός διερεύνησε τις εµπειρίες και τα συναισθήµατα που αποκόµισαν τα παιδιά από αυτή
τη συνάντηση:
– «Εµένα, η Μαρία [του δηµοτικού] µε ρώτησε πώς λένε το ζουµπούλι, δεν το ήξερε».
– «Ο Γιώργος και ο Τάκης όλο µε φώναζαν να παίξουµε µπάλα».
– «Τώρα είµαστε κι εµείς µεγάλοι;»
– «Ο δάσκαλος ρωτούσε κι εµάς, καλός είναι».
– «Άµα πάω στο σχολείο, θέλω να έχω αυτόν δάσκαλο».
– «Να ετοιµάσουµε αυτά που µας είπανε, µη λένε µετά ότι είµαστε µικρά».
Η νηπιαγωγός παρακίνησε τα παιδιά να
σκεφτούν µε ποιον τρόπο δε θα ξεχνούσαν τις υποχρεώσεις που είχαν αναλάβει.
Τα παιδιά, µαθηµένα σε αυτό τον τρόπο
εργασίας, πρότειναν να δηµιουργήσουν
έναν πίνακα καθηκόντων και τον έφτιαξαν µε το δικό τους τρόπο. Χωρίστηκαν
σε πέντε οµάδες, όπως είχαν χωριστεί και
στο δηµοτικό. Τα παιδιά κάθε οµάδας
έγραψαν σε ένα χαρτί το όνοµά τους και
ζωγράφισαν αυτό που είχαν αναλάβει να
κάνουν.
Έτσι η πρώτη οµάδα ανέλαβε να βάλει µε
προσοχή τα λουλούδια ανάµεσα σε φύλλα
βιβλίου και µετά να προσθέσει και κάτι
βαρύ από πάνω, για να κρατηθεί καλά το
σχήµα τους. Επίσης τα παιδιά έπρεπε να
θυµηθούν: Την επόµενη Τετάρτη να
φέρουν λουλούδια από το σπίτι τους για
να τα πάρουν µαζί τους στο δηµοτικό.
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Η δεύτερη οµάδα ανέλαβε και εκείνη να βάλει τα φύλλα των δέντρων ανάµεσα σε φύλλα βιβλίου.
Προθυµοποιήθηκε επίσης να ερευνήσει στη βιβλιοθήκη του σχολείου και του σπιτιού τους, για να
δει σε ποια δέντρα ανήκουν τα φύλλα που συγκέντρωσε.
Η τρίτη οµάδα ανέλαβε να ψάξει σε βιβλία, εγκυκλοπαίδειες και περιοδικά φωτογραφίες και εικόνες
εντόµων που ζουν στην πατρίδα µας και εµφανίζονται την άνοιξη.
Η τέταρτη οµάδα ανέλαβε να βρει φωτογραφίες της φύσης «όπως είναι το χειµώνα και όπως είναι
την άνοιξη».
Η πέµπτη οµάδα ανέλαβε να βρει φωτογραφίες και εικόνες πουλιών που ζουν στην περιοχή της.
Έπειτα τα παιδιά έβαλαν ένα σηµαδάκι στο ηµερολόγιο για να τους υπενθυµίζει ότι την επόµενη
Τετάρτη θα πήγαιναν πάλι στο δηµοτικό και µέχρι τότε θα έπρεπε να είναι έτοιµα.
Στο τέλος όλα τα παιδιά ζωγράφισαν ό,τι ήθελαν από την εκδροµή και από τη συνάντηση που είχαν
µε τα παιδιά του δηµοτικού.

Η δεύτερη συνάντηση στο δηµοτικό

Μαθησιακοί στόχοι
– Τα παιδιά να διευρύνουν τις γνώσεις τους για το φυσικό περιβάλλον και να αποκτήσουν θετική στάση και συµπεριφορά απέναντί του.
– Να µάθουν να παρατηρούν µε προσοχή.
– Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τους φυτικούς και ζωικούς οργανισµούς.
– Να συγκρίνουν, οµαδοποιούν, ταξινοµούν.
– Να ασκηθούν στην κριτική σκέψη.
– Να περιγράφουν µεταβολές του καιρού και άλλα µετεωρολογικά φαινόµενα.
– Να αναπτύσσουν τη γλώσσα και την επικοινωνία και να αξιοποιούν την τεχνολογία.
Υλικά
Υλικά από τη φύση, φωτογραφίες και εικόνες φυτών, λουλουδιών και ζώων, βιβλία γνώσεων.
∆ραστηριότητα
Την επόµενη Τετάρτη, όταν ξαναβρέθηκαν στο δηµοτικό σχολείο, κάθε οµάδα παρουσίασε τα αποτελέσµατα των ερευνών της.
Η πρώτη οµάδα έφερε λουλούδια από το σπίτι. Αφού τα παρατήρησαν µε προσοχή, είδαν ότι εκείνα που έφεραν από το σπίτι διέφεραν από εκείνα που είχαν µαζέψει στην εξοχή. Εκείνα ήταν άγρια
ή αγριολούλουδα. Ήταν πιο µικρά, αλλά είχαν πιο έντονο άρωµα. Εκείνα που έφεραν από το σπίτι
τους ήταν ήµερα λουλούδια. Ήταν πιο µεγάλα, πιο εντυπωσιακά, αλλά δεν µύριζαν τόσο ωραία. (Οι
εκπαιδευτικοί είχαν φροντίσει ώστε να υπάρχουν φρέσκα αγριολούλουδα στην τάξη, για να µπορέσουν να γίνουν οι συγκρίσεις και οι κατηγοριοποιήσεις.)
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Ως προς την παπαρούνα του πρώτου πίνακα, υπήρξαν ενστάσεις. Μία µαθήτρια και ένα νήπιο επέµεναν ότι δεν είναι ανοιξιάτικο λουλούδι, αλλά καλοκαιρινό.
– «Ναι, αλλά τώρα τι εποχή έχουµε; Τώρα άνθισε. Άρα τι είναι;» επιχειρηµατολογούσαν τα υπόλοιπα.
Τα δύο παιδιά δεν ήξεραν τι να απαντήσουν σε ένα τόσο δυνατό επιχείρηµα, επέµεναν όµως ότι δεν
είναι ανοιξιάτικο λουλούδι, έτσι τους είχε πει η µαµά και ο παππούς, αντίστοιχα.
Η νηπιαγωγός παρενέβη στη συζήτηση και είπε ότι πράγµατι µέχρι πριν από λίγα χρόνια οι παπαρούνες άνθιζαν στις αρχές του καλοκαιριού. «Γιατί, νοµίζετε ότι δε συµβαίνει αυτό πια;» ρώτησε.
Τα παιδιά, µέσα από συζητήσεις και από αναφορές σε λεγόµενα µεγαλύτερων, ή σύµφωνα µε όσα
άκουγαν από τα ΜΜΕ, κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι αυτό συµβαίνει επειδή έχει αλλάξει πολύ η
θερµοκρασία στον πλανήτη και οι εποχές κοντεύουν από τέσσερις να γίνουν µόνο δύο. Από το χειµώνα πάµε σχεδόν αµέσως στο καλοκαίρι και από το καλοκαίρι σχεδόν αµέσως στο χειµώνα. Τα ίδια
δεν το αντιλαµβάνονταν πολύ αυτό, δεν το είχαν ζήσει, ο τρόπος όµως που το ανέφεραν οι µεγάλοι
δηµιουργούσε και στα ίδια προβληµατισµούς.
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Τα παιδιά προβληµατίστηκαν πώς θα µπορούσαν να αξιοποιήσουν όλο αυτό το υλικό που συγκέντρωσαν. Σκέφτηκαν λοιπόν να δηµιουργήσουν έναν πίνακα διπλής εισόδου µε κριτήριο το χρώµα,
διότι παρατήρησαν ότι αρκετά από τα λουλούδια είχαν το ίδιο χρώµα. ∆εν τους άρεσε όµως η ιδέα
να τα βάλουν όλα µαζί σε έναν πίνακα. Αποφάσισαν λοιπόν να φτιάξουν δύο πίνακες, έναν για τα
αγριολούλουδα και έναν για τα ήµερα λουλούδια.
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Η δεύτερη οµάδα έφερε φωτογραφίες και εικόνες, όπου απεικονίζονταν τα δέντρα στα οποία ανήκαν
τα φύλλα που είχαν συγκεντρώσει. Ήταν η οξιά, το πεύκο, η λεύκα, η αγριοβυσσινιά, η αγριοσυκιά
και το αγριοπούρναρο. Στη συνέχεια αποφάσισαν να ξεκινήσουν ένα λεύκωµα, σε κάθε σελίδα του
οποίου θα είχαν τη φωτογραφία ενός δέντρου, την ονοµασία του και το φύλλο του. Σκέφτηκαν επίσης να το εµπλουτίσουν και µε φωτογραφίες άλλων δέντρων και των φυλλωµάτων που τους ανήκαν.
Η τρίτη οµάδα παρουσίασε τις φωτογραφίες των εντόµων που είχε τραβήξει, καθώς και τις εικόνες
που είχαν συγκεντρώσει µε άλλα έντοµα. «Ποια από αυτά συναντάµε στο σπίτι και ποια στην
εξοχή;» Αποφάσισαν να κολλήσουν σε έναν πίνακα όλες τις φωτογραφίες των εντόµων και να κλείσουν σε ένα κόκκινο κύκλο τις εικόνες εκείνων των εντόµων που συναντάµε στο σπίτι.

Η τέταρτη οµάδα παρουσίασε φωτογραφίες και εικόνες της φύσης, χειµωνιάτικες και ανοιξιάτικες.
Τα παιδιά τις παρατήρησαν προσεκτικά και άρχισαν να τις περιγράφουν. Η φύση την άνοιξη φαίνεται «πλούσια». Οι εκπαιδευτικοί παρακίνησαν τα παιδιά να κάνουν τις περιγραφές τους, χρησιµοποιώντας λέξεις που δε συνηθίζουν στην καθηµερινότητά τους. Έτσι ακούστηκαν εκφράσεις, όπως:
– «Τα δέντρα είναι φουντωµένα, χαρούµενα, στολισµένα, σα νυφούλες, χρωµατιστά».
– «Τα δέντρα είναι γυµνά, φτωχούλια, κρυώνουν, τρέµουν, ζητάν βοήθεια».
– «Η γη είναι κεντηµένη µε λουλούδια, ζωγραφισµένη µε πολλά χρώµατα, πασαλειµµένη χρώµατα, βγάζει µυρωδιές».
– «Η γη είναι άδεια, έχει µόνο το σεντόνι, της πήρανε το πάπλωµα, αναστενάζει γιατί θυµάται
τις ωραίες µέρες, τα βουνά της είναι άσπρα».
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Το ποίηµα άρεσε σε όλους και µάλιστα πολλά παιδιά δήλωσαν ότι θα ψάξουν να βρουν και άλλα σχετικά ποιήµατα. Τα παιδιά της τέταρτης οµάδας αποφάσισαν να κολλήσουν σε έναν πίνακα τις εικόνες
τους τις οποίες και θα χώριζαν σε δύο οµάδες. Στη µία οµάδα θα έβαζαν εκείνες που απεικόνιζαν τα
χειµώνα και θα τις έκλειναν σε έναν κύκλο µε σκούρα χρώµατα, ενώ στην άλλη θα έβαζαν τις ανοιξιάτικες και θα τις έκλειναν σε έναν κύκλο µε φωτεινά χρώµατα.
Τα παιδιά της πέµπτης οµάδας παρουσίασαν τις φωτογραφίες και τις εικόνες των πουλιών και των
ζώων που ζουν στην περιοχή τους. Τα παιδιά άρχισαν να τις παρατηρούν προσεκτικά, πρώτα των
πουλιών. Ωστόσο µερικά από τα πουλιά αυτά δεν τα βλέπουν το χειµώνα. Είναι τα χελιδόνια και οι
πελαργοί. Τα παιδιά της δευτέρας ήξεραν ότι αυτά λέγονται αποδηµητικά πουλιά. Όµως και στα
νήπια δεν ήταν άγνωστος αυτός ο όρος, είχαν µιλήσει γι’ αυτά το φθινόπωρο. Χάρηκαν που έµαθαν
ότι ξαναγύρισαν, θα είχαν το νου τους να τα δουν και τα ίδια να πετούν στον ουρανό.

2

Β.∆. Αναγνωστόπουλου, «Η Άνοιξη».
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Ο Αριστείδης (µαθητής) ζήτησε την άδεια να διαβάσει σε όλους ένα ποίηµα για την Άνοιξη που του
άρεσε:
Στα χωράφια τα π αιδιά
µε τσιγγάνες π απ αρούνες
βάφουν τα χειλάκια τους,
π λέκουν τα µαλλιά τους.
Τρέχουν γίνονται π ουλιά,
µ ε λ ι σ σ ο ύ λ ε ς π ο υ β ο υ ί ζο υ ν ,
στα ολόχλωρα σπ αρτά
ο λ η µ έ ρ α τ ρ ι γ υ ρ ί ζο υ ν .
Κι ένας ήλιος λαµπ ερός
όλο γέλιο και καρδιά
λούζει τα χωράφια φως,
λούζει κι όλα τα π αιδιά! 2
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Μετά η πέµπτη οµάδα παρουσίασε τα ζώα και τα ερπετά. Αφού τα παρατήρησαν, ένα παιδί είπε ότι
πολλά από αυτά κοιµούνται το χειµώνα, ενώ ένα άλλο παιδί συµπλήρωσε ότι πέφτουν σε χειµερία
νάρκη. Πρόκειται για το φίδι, την αρκούδα, τη χελώνα, το σκαντζόχοιρο, τον ασβό.
Τα παιδιά αυτής της οµάδας πρότειναν να µοιραστούν στη µέση. Η µία υπο-οµάδα θα έφτιαχνε δύο
κύκλους σε έναν πίνακα. Στον ένα θα έκλεινε τα αποδηµητικά πουλιά και στον άλλο τα υπόλοιπα.
Η άλλη υπο-οµάδα θα έκλεινε σε έναν κύκλο τα ζώα που πέφτουν το χειµώνα σε χειµερία νάρκη και
σε έναν άλλο τα υπόλοιπα. Σκέφτηκαν επίσης ότι µέσα στον κύκλο των ζώων που πέφτουν σε χειµερία νάρκη έπρεπε να οµαδοποιήσουν και τα ερπετά. Έτσι, προέκυψαν τα εξής ζητήµατα:
– «Άλλα ερπετά δεν υπάρχουν;»
– «Μόνο το φίδι έχουµε στη φωτογραφία».
– «Τι κάνουν αυτά το χειµώνα;»
Τα παιδιά ανέλαβαν να το διερευνήσουν.

Τρίτη συνάντηση

Μαθησιακοί στόχοι
– Τα παιδιά να µάθουν να παρατηρούν µε προσοχή.
– Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τους φυτικούς και ζωικούς οργανισµούς.
– Να περιγράφουν ένα φαινόµενο και να καταλήγουν σε συµπεράσµατα.
– Να συγκρίνουν, οµαδοποιούν, ταξινοµούν.
– Να ασκηθούν στην κριτική σκέψη.
– Να αντιλαµβάνονται και να περιγράφουν µεταβολές του καιρού και άλλα µετεωρολογικά φαινόµενα.
– Να µάθουν να επιχειρηµατολογούν.
– Να εκφράζονται µε αυτοσχεδιασµό και µίµηση.
Υλικά
Βιβλία γνώσεων, εικόνες και φωτογραφίες ζώων, πουλιών ερπετών, εντόµων, µουσικά όργανα.
∆ραστηριότητα
Στην τρίτη συνάντηση τα παιδιά που είχαν αναλάβει να συλλέξουν πληροφορίες για τα ερπετά είπαν
ότι σε αυτή την κατηγορία δεν ανήκει µόνο το φίδι, αλλά και η σαύρα, το σαµιαµίδι και η χελώνα
που συµπεριφέρονται όπως όλα τα ερπετά, δηλαδή το χειµώνα πέφτουν σε χειµερία νάρκη και
ξυπνούν την άνοιξη. Είναι όλα τους πολύ ανθεκτικά στην έλλειψη φαγητού και αν κοπεί ένα µέρος
του σώµατός τους µπορούν σιγά σιγά να το αναπληρώσουν. Τα παιδιά ανακάλυψαν ένα λάθος το
οποίο και διόρθωσαν αµέσως. Στον κύκλο µε τα ερπετά έβαλαν και τη χελώνα. Συµπλήρωσαν επίσης τις εικόνες του σαµιαµιδιού και της σαύρας.
Οι εκπαιδευτικοί άφησαν τα παιδιά να παρατηρήσουν µε προσοχή όλους εκείνους τους πίνακες που
είχαν φτιάξει στην προηγούµενη συνάντηση. Μετά τα παρακίνησαν να σκεφτούν για τις αλλαγές του
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Στη συνέχεια τα νήπια πρότειναν να παίξουν ένα παιχνίδι, παραλλαγή εκείνου που είχαν παίξει στο
νηπιαγωγείο. ∆ύο παιδιά εξήγησαν πώς παίζεται και συµπλήρωνε το ένα τα λόγια του άλλου. Έπρεπε να χωριστούν σε τρεις οµάδες. Η µία οµάδα θα ήταν οι άνθρωποι: µαθητές, µαµάδες, µπαµπάδες,
δάσκαλοι. Η άλλη οµάδα θα ήταν πουλιά. Η τελευταία οµάδα θα ήταν ζώα. Ένα νήπιο θα κρατούσε
το ρυθµό µε τη σείστρα και θα συµβόλιζε το χειµώνα. Ένα άλλο θα κρατούσε το ρυθµό µε το ντέφι
και θα συµβόλιζε την άνοιξη. Ένα τρίτο θα χτυπούσε δυνατά, ένα µόνο χτύπηµα τη φορά, µε το
ταµπουρίνο και θα συµβόλιζε το πάγωµα της εικόνας.
Όταν θα χτυπούσε η σείστρα, θα ήταν χειµώνας και όλα θα ήταν «βαριά», οι άνθρωποι θα έκαναν
αργά τις δουλειές τους επειδή κρύωναν. Τα ζώα θα έβγαιναν για µόνο λίγο από τις φωλιές τους, τα
ερπετά θα κοιµόντουσαν.
Σελίδα 29

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 • Ανάπτυξη τριών θεµατικών προσεγγίσεων

καιρού και τα φυσικά φαινόµενα που συµβαίνουν την άνοιξη, κάνοντάς τους ερωτήσεις, όπως:
– «Όταν ξυπνάτε το πρωί και κοιτάζετε έξω από το παράθυρο, τι βλέπετε, ηµέρα ή νύχτα;»
– «Το χειµώνα τι βλέπατε το πρωί που ξυπνούσατε, τι είχε έξω, φως ή σκοτάδι;»
– «Τι ώρα νύχτωνε το χειµώνα; Τι ώρα νυχτώνει τώρα;»
– «Γιατί νοµίζετε ότι γύρισαν τώρα τα αποδηµητικά πουλιά;»
– «Γιατί λιώνουν τα χιόνια στα βουνά;»
– «Πού νοµίζετε ότι πηγαίνουν τα νερά τους;»
Τα νήπια συναγωνίζονταν τους µαθητές στις απαντήσεις. Για τα χιόνια των βουνών και τα νερά τους
ήξεραν. Είχαν µιλήσει σχετικά όταν έκαναν τον κύκλο του νερού. Για τα αποδηµητικά πουλιά είχαν
µιλήσει το φθινόπωρο, όταν άρχιζαν τα κρύα και εκείνα έφευγαν για τις θερµές χώρες. Τότε είχαν πει
πως µόλις ζεστάνει ο καιρός και µεγαλώσουν οι µέρες, θα γυρίσουν πίσω.
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Όταν θα χτυπούσε το ντέφι, θα ήταν άνοιξη και όλοι, άνθρωποι, ζώα, πουλιά, θα ζωήρευαν, θα έκαναν γρήγορα τις δουλειές τους, θα έψαχναν για ώρα την τροφή τους, θα πετούσαν χαρούµενα στον
ουρανό. Όταν θα χτυπούσε δυνατά το ταµπουρίνο, «η εικόνα» έπρεπε «να παγώσει». Όποιος κουνιόταν, έχανε και έβγαινε από το παιχνίδι.
Τα παιδιά που θα παρίσταναν τα πουλιά διαµαρτυρήθηκαν ότι αν σταµατούσαν ξαφνικά στον αέρα,
θα έπεφταν στη γη και θα σκοτώνονταν. Όλοι συµφώνησαν να επιτραπεί στα πουλιά, µε τον ήχο του
ταµπουρίνου, να κάνουν ένα ακόµη «πέταγµα», ώστε να µπορέσουν να σταθούν στο κλαδί ενός
δέντρου.
Ωστόσο οι εκπαιδευτικοί είχαν προγραµµατίσει γι’ αυτή την ώρα παροιµίες και δραµατοποίηση
παραµυθιού που αναφερόταν στον κύκλο του νερού, αλλά τελικά µετέβαλαν τα σχέδιά τους και άφησαν να εξελιχθεί η δράση όπως την πρότειναν τα παιδιά.
Καθώς περίσσευε λίγη ώρα, οι εκπαιδευτικοί παρακίνησαν τα παιδιά να θυµηθούν παροιµίες για την
άνοιξη και να προσπαθήσουν να καταλάβουν για ποιο λόγο τις έβγαλε ο λαός, δεδοµένου ότι οι
παροιµίες είναι τα «σοφά λόγια των παππούδων».
– «Αν ρίξει ο Μάης δυο νερά κι ο Απρίλης άλλο ένα, χαρά σ’ εκείνο το ζευγά που έχει πολλά
σπαρµένα».
– «Από Μάρτη καλοκαίρι κι από Αύγουστο χειµώνα».
– «Μάρτης, γδάρτης και κακός παλουκοκαύτης».
Με αφορµή µία γλάστρα µε λουλούδια που έφερε µία µαθήτρια, οι εκπαιδευτικοί πρότειναν να φτιάξουν έναν ανθόκηπο στην άκρη της αυλής του σχολείου και τα παιδιά ανταποκρίθηκαν µε ενθουσιασµό. Ανέλαβαν δε να παρακαλέσουν τους γονείς τους να τους εφοδιάσουν µε φυτώρια λουλουδιών και βολβούς, ενώ υπολόγισαν τι άλλο θα χρειάζονταν: σκαπτικά εργαλεία και καλό χώµα.

Ολοκλήρωση της θεµατικής προσέγγισης

∆ηµιουργία ανθόκηπου

Μαθησιακοί στόχοι
– Τα παιδιά να διευρύνουν τις γνώσεις τους για το φυσικό περιβάλλον και να αποκτήσουν θετική στάση και συµπεριφορά απέναντί του.
– Να µάθουν να παρατηρούν µε προσοχή.
– Να προβληµατίζονται, να υποθέτουν, να πειραµατίζονται.
– Να συγκρίνουν, να οµαδοποιούν, να ταξινοµούν.
– Να αναγνωρίζουν τη χρησιµότητα ορισµένων εργαλείων για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.
Υλικά
Λουλούδια, µετροταινία, σκαπτικά εργαλεία.
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– «Γιατί βγήκε φουσκάλα στο χέρι; Γιατί έχει µέσα νερό;»
Οι γονείς έδωσαν τις δικές τους απαντήσεις και όπου δεν µπορούσαν τα παιδιά, τα βοήθησαν να σκάψουν το χώµα βαθύτερα. Μετά ανακάτωσαν το παλιό χώµα µε το καινούριο, το καλό, και µέτρησαν
ίσες αποστάσεις για να φυτέψουν τα φυτά. Πίσω θα έβαζαν τα ψηλότερα και µπροστά τα χαµηλότερα. Πιο µπροστά ακόµα θα έβαζαν µία σειρά από βολβούς.
– «Αν βάλουµε τους βολβούς ανάποδα, την κορυφούλα προς τα κάτω και τις ριζούλες προς τα
πάνω, τι θα γίνει;»
Οι εκπαιδευτικοί παρότρυναν τα παιδιά να κάνουν υποθέσεις σχετικά µε το ερώτηµα που είχαν θέσει
και µετά να τοποθετήσουν από ένα βολβό σε κάθε παρτέρι µε τον τρόπο που είχαν σκεφτεί. «Και
τώρα τι θα γίνει;» Έπρεπε να κάνουν λίγη υποµονή. Θα έπαιρναν την απάντησή τους, όταν θα έφτανε η κατάλληλη στιγµή.
Σελίδα 31
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∆ραστηριότητα
Τη συµφωνηµένη ηµέρα τα παιδιά έφεραν σκαπτικά εργαλεία, χώµα, λουλούδια και βολβούς, ενώ
προθυµοποιήθηκαν να βοηθήσουν και γονείς. Στη συνέχεια όρισαν το χώρο όπου θα δηµιουργούσαν
τον ανθόκηπό τους. Αρχικά πρότειναν να φτιάξουν δύο παρτέρια, το ένα θα το είχαν τα νήπια και το
άλλο οι µαθητές. Μετά σκέφτηκαν ότι δεν ήταν τόσο καλή ιδέα, του χρόνου τα νήπια θα ήταν και τα
ίδια µαθητές. Αποφάσισαν λοιπόν να χωριστούν σε δύο µικτές οµάδες και κάθε οµάδα να αναλάβει
το δικό της παρτέρι. Μέτρησαν µε µετροταινία το χώρο και όρισαν τα παρτέρια, ώστε να είναι συµµετρικά και να φαίνονται ωραία. Χώρισαν σε ίσα µέρη τα λουλούδια και τους βολβούς, λαµβάνοντας
υπόψη τόσο το ύψος που θα ανέπτυσσαν όταν θα µεγάλωναν όσο και το χρώµα τους, προκειµένου
να υπάρχει οµοιοµορφία και καλαισθησία. Για όσα λουλούδια δεν είχαν επάνω τους άνθος, οι γονείς
έδωσαν τις σχετικές πληροφορίες. Επίσης, σχετικά µε τους βολβούς, ρώτησαν τους γονείς τους ποιες
ήταν οι ονοµασίες τους και προσπάθησαν να θυµηθούν αν γνώριζαν κάποιον από αυτούς και ποια
ήταν τα χαρακτηριστικά του. Κατόπιν τα παιδιά προσπάθησαν να σκάψουν µόνα τους τα παρτέρια.
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– «Και αν κρύψουµε τον ήλιο από ένα φυτό, τι θα γίνει;»
Έβαλαν µία γλάστρα µε το φυτό της σε ένα σκοτεινό δωµάτιο και συµφώνησαν ότι κάθε φορά που
θα πότιζαν τα άλλα τα λουλούδια θα πότιζαν και εκείνη. Ύστερα καθόρισαν κάθε πότε θα πότιζαν τα
λουλούδια τους. Μία φορά την εβδοµάδα θα πότιζαν οι µαθητές και µία φορά τα νήπια. Κάθε φορά
θα παρατηρούσαν την ανάπτυξη των φυτών τους.

Παρατήρηση ανάπτυξης των φυτών

Μαθησιακοί στόχοι
– Τα παιδιά να µάθουν να παρατηρούν µε προσοχή.
– Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τους φυτικούς οργανισµούς.
– Να περιγράφουν ένα φαινόµενο και να καταλήγουν σε συµπεράσµατα.
– Να πειραµατίζονται και να ανακαλύπτουν.
Υλικά
Ο ανθόκηπος, δύο βολβοί φυτεµένοι στο χώµα ανάποδα, ένα φυτό σε γλάστρα, κλεισµένο σε χώρο
σκοτεινό, βιβλία γνώσεων.
∆ραστηριότητα
Ήρθε ο καιρός που άρχισαν να ανθίζουν τα λουλούδια. Ο ανθόκηπος ήταν στις οµορφιές του. Τα παιδιά παρατηρούσαν τα χρώµατα και το ύψος που είχε αναπτύξει κάθε λουλούδι.
«Η σαρδέλα είναι πιο ψηλό λουλούδι από τη µαντζουράνα, να θυµηθούµε του χρόνου να τους αλλάξουµε θέση», «Να γράψουµε τι χρώµα έχει κάθε λουλούδι, ώστε την άλλη φορά να το κάνουµε ακόµη
πιο καλά».
Τα παιδιά παρατηρούσαν, έβγαζαν συµπεράσµατα, έγραφαν παρατηρήσεις.
Στο µεταξύ...
Οι δύο βολβοί που είχαν
φυτευτεί ανάποδα δεν
έδιναν σηµείο ζωής, ενώ
και το φυτό που είχαν
στο σκοτάδι δεν φαινόταν πολύ υγιές. Τα φύλλα του είχαν αρχίσει να
κιτρινίζουν, το κοτσάνι
του να γίνεται λεπτό και
να ψηλώνει παράξενα.
«Γιατί συνέβαινε αυτό;»
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Όσο για τους βολβούς, ο ένας δεν βγήκε ποτέ. Ο άλλος, έπειτα από µεγάλη –σε σχέση µε τους υπολοίπους– καθυστέρηση, έβγαλε µία µικρή πράσινη µυτούλα έξω από το χώµα που ξεσήκωσε κύµα
χαράς από τα παιδιά. Το έβλεπαν σαν ένα µικρό θαύµα. «Πώς έγινε αυτό;», «Λέτε, ακόµη και µέσα
από τη γη να αναζητούσε η κορυφούλα του το φως του ήλιου;»
Αξιολόγηση
Τα παιδιά ήταν ενθουσιασµένα από την όλη διαδικασία. Έκαναν δε σύγκριση των συναισθηµάτων
τους. «Πώς αισθάνονταν πριν να έρθουν σε επαφή µε τα παιδιά της β΄ τάξης; Πώς αισθάνονται
τώρα;»
Έδειχναν ανακουφισµένα ως προς τις ανησυχίες και τις φοβίες για τη µετάβασή τους στην άλλη βαθµίδα. Κατάλαβαν ότι µπορούν να καταφέρουν τα ίδια πράγµατα µε τους µαθητές, ότι είναι ικανά να
αντεπεξέλθουν σε κοινές δραστηριότητες. Επιπλέον πείσθηκαν ότι τα µεγαλύτερα παιδιά τα αποδέχονται, γεγονός που τα χαροποίησε ιδιαίτερα.
Εκτός αυτού, διαπίστωσαν ότι ο δάσκαλος φέρεται όπως και η δική τους δασκάλα, τα αγαπάει και
τα προστατεύει. Οι εµπειρίες που αποκόµισαν είχαν αλλάξει τον τρόπο που σκέπτονταν, κάτι που
φάνηκε και στη συµπεριφορά τους. Οι ρυθµοί ζωής στην τάξη ήταν διαφορετικοί. Τα παιδιά έδειχναν
πιο ώριµα.
Οι νηπιαγωγοί, από τη µεριά τους, έκριναν ότι η συνεργασία µεταξύ τους, καθώς και µε το δάσκαλο, ήταν άριστη, µάλιστα ξεπέρασε τις προσδοκίες τους. Οι γονείς είχαν ευαισθητοποιηθεί και είχαν
προσφέρει πρόθυµα τη βοήθειά τους. Η στάση τους αυτή αποδόθηκε στο γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί είχαν σκεφτεί έγκαιρα να κάνουν τη συγκέντρωση ενηµέρωσης που είχε ως θέµα την οµαλή µετάβαση των νηπίων στο δηµοτικό.
Επίσης, έκριναν ότι οι µαθησιακοί στόχοι που είχαν θέσει πραγµατοποιήθηκαν µε επιτυχία, καθώς
το πρόγραµµα είχε σχεδιαστεί και οργανωθεί σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις δυνατότητες των παιδιών. Μέσα από την ενασχόλησή τους µε τον ανθόκηπο, από τους πίνακες αναφοράς, τους πίνακες
διπλής εισόδου και τη συστηµατοποίηση του υλικού που είχαν συγκεντρώσει από τη φύση, τα παιδιά αρίθµησαν, σύγκριναν, υπέθεσαν, συστηµατοποίησαν, παρατήρησαν, ανακάλυψαν την έννοια
της µεταβολής και της εξέλιξης. Μέσα από τη γλώσσα έκαναν περιγραφή του κόσµου που τα περιβάλλει και εξέφρασαν τα συναισθήµατά τους. Μέσα από τους πειραµατισµούς τους µε τα φυτά ανακάλυψαν βασικούς κανόνες των φυσικών επιστηµών. Μέσα από τη δραµατοποίηση και τη ζωγραφική µπόρεσαν να εκφραστούν δηµιουργικά.
Τέλος, οι νηπιαγωγοί έκριναν ότι οικοδόµησαν αµοιβαίες υγιείς σχέσεις µε τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς του δηµοτικού και µε τους γονείς.
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Οι εκπαιδευτικοί παρακίνησαν τα παιδιά να σκεφτούν πού θα µπορούσαν να βρουν απάντηση στο
ερώτηµά τους. Στη βιβλιοθήκη τους είχαν βιβλία που µιλούσαν για τα φυτά. Πήγαν και τα αναζήτησαν. Εκεί τα µεγαλύτερα παιδιά διάβασαν ότι τα φυτά µε τη βοήθεια µιας πράσινης χρωστικής
ουσίας που έχουν και λέγεται χλωροφύλλη απορροφούν την ενέργεια από την ακτινοβολία του ήλιου
και έτσι µπορούν να αυξήσουν το σώµα τους. Τα νήπια δεν κατάλαβαν πολλά από αυτά που άκουσαν, έµειναν όµως στο αίτιο και στο αιτιατό: όταν ένα φυτό το βάλεις στο σκοτάδι, αυτό αδυνατίζει,
κιτρινίζει και ψηλώνει, για να φτάσει το παραθυράκι του δωµατίου και να βρει το φως του ήλιου.
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1.2 - Είµαι ένας µικρός µαθηµατικός
Ενδεικτική θεµατική προσέγγιση στα Μαθηµατικά
Μαθησιακή περιοχή αφόρµησης
Μαθηµατικά στο νηπιαγωγείο – δηµοτικό
Οµάδα
Τα παιδιά ενός τµήµατος ολοήµερου νηπιαγωγείου και τα παιδιά της γ΄ δηµοτικού

Επιλογή του θέµατος

Σχολιασµός
Κύρια επιδίωξη της νηπιαγωγού ήταν να φέρει τα νήπια σε επαφή µε το χώρο και τα παιδιά του
δηµοτικού, ώστε να διασκεδάσει τις ανησυχίες και τους τυχόν φόβους τους για τη µετάβασή τους
στην επόµενη σχολική βαθµίδα.
Θεώρησε λοιπόν ότι µία θεµατική προσέγγιση µέσα από τη µαθησιακή περιοχή των Μαθηµατικών
θα έφερνε µε θετικό τρόπο σε επαφή τα παιδιά των δύο οµάδων. Θα δηµιουργούσε κοινούς προβληµατισµούς και κοινή επιδίωξη για επίλυση καθηµερινών προβληµάτων, θα έδινε αφορµή για σύνθεση µικτών οµάδων και συνεργατικότητα, θα έθετε τις βάσεις για αµοιβαία εµπιστοσύνη και φιλία.
Τα µαθηµατικά είναι τρόπος σκέψης και συµπεριφοράς που επηρεάζει όλους τους τοµείς της ζωής
του ανθρώπου. ∆εν αφορούν υποθετικά προβλήµατα έξω από τις άµεσες ανάγκες µας, βρίσκονται
στις σκέψεις, στις υποθέσεις, στην πιο απλή µας πράξη. Μέσα από πραγµατικές συνθήκες τα παιδιά
έρχονται σε επαφή µε αυτούς τους κανόνες.
∆ιερεύνηση προηγούµενων εµπειριών και γνώσεων των παιδιών
Όταν η νηπιαγωγός επέλεξε να κάνει αυτή τη θεµατική προσέγγιση, είχαν ήδη διανυθεί τα 3/4 της
σχολικής χρονιάς. Συνεπώς τα παιδιά είχαν κατακτήσει αρκετές µαθηµατικές έννοιες. Μπορούσαν
να διαχειρίζονται και να χρησιµοποιούν υλικά, µέσα από καταστάσεις που συνδέονται µε την καθηµερινή ζωή, να αξιοποιούν τις δυνατότητες για αριθµητικές εφαρµογές, είχαν οικοδοµήσει, ως ένα
σηµείο, την έννοια των αριθµών, ήταν σε θέση να διατυπώνουν απορίες, να θέτουν προβλήµατα και
να αναζητούν τρόπους για την επίλυσή τους.
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Επίσης είχαν έρθει σε επαφή µε την τεχνολογία, είχαν συνδέσει τη χρήση της µε λειτουργικές ανάγκες και µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν σε ικανοποιητικό βαθµό τα µέσα που τους προσφέρονταν,
όπως ηλεκτρονικό υπολογιστή, κασετόφωνο, φωτογραφική µηχανή, τηλεφωνική συσκευή, φαξ,
φωτοτυπικό µηχάνηµα.
Η νηπιαγωγός σκέφτηκε ότι θα ήταν πολύ καλή ιδέα µέσα από την υλοποίηση αυτής της θεµατικής
προσέγγισης να φέρει σε επαφή τα νήπια µε τα παιδιά του δηµοτικού, ώστε να προετοιµάσει την
οµαλή µετάβασή τους στην επόµενη βαθµίδα, και διερεύνησε τις εµπειρίες που είχαν από την επαφή
τους µε τα µεγαλύτερα παιδιά του δηµοτικού σχολείου, τους φόβους και τις ανησυχίες τους, καθώς
και το ενδιαφέρον τους για κοινές δράσεις, κάνοντάς τους ερωτήσεις, όπως:
– «Έχετε πάει ποτέ στο δηµοτικό σχολείο;»
– «Πώς νοµίζετε ότι είναι ο χώρος εκεί;»
– «Τι νοµίζετε ότι κάνουν οι µαθητές όλες αυτές τις ώρες στο σχολείο;»
– «Πώς νοµίζετε ότι γίνεται το µάθηµά τους;»
– «Πώς φαντάζεστε ότι περνούν στο διάλειµµα;»
– «Όταν θα πάτε στο σχολείο, τι νοµίζετε ότι θα έχετε, δάσκαλο ή δασκάλα; Πώς φαντάζεστε ότι
θα είναι;»
– «Του χρόνου θα πάτε κι εσείς στο σχολείο. Πώς φαντάζεστε τον εαυτό σας εκεί;»
– «Πώς αισθάνεστε γι’ αυτό;»
Στη συνέχεια ενηµέρωσε τη συνάδελφό της, µε την οποία συνεργάζεται στο ολοήµερο νηπιαγωγείο,
ότι είχε την πρόθεση να ξεκινήσει µία θεµατική προσέγγιση µέσα από τα Μαθηµατικά, σε συνεργασία µε µία τάξη του δηµοτικού σχολείου. Εκείνη συµφώνησε, είπε ότι είναι πολύ καλή ιδέα και ότι
θα τη στήριζε και η ίδια.
Συνεργασία εκπαιδευτικών των δύο βαθµίδων
Η νηπιαγωγός ήρθε κατόπιν σε επαφή µε τη δασκάλα της γ΄ δηµοτικού στην οποία κατέθεσε την
πρότασή της και εξήγησε τους στόχους της προσπάθειας αυτής.
Οι δύο εκπαιδευτικοί συνεργάστηκαν, ώστε να είναι ευχάριστη η επαφή των παιδιών των βαθµίδων
και να µπορέσουν να αναπτύξουν θετικά συναισθήµατα, να εδραιώσουν φιλίες, να απολαύσουν τη
διαδικασία που οδηγεί στη µάθηση και να αναπτύξουν στρατηγικές επίλυσης προβληµάτων που προκύπτουν καθηµερινά στη ζωή τους.
Καθόρισαν τους στόχους, σχεδίασαν τη θεµατική προσέγγιση σχετικά µε τις κοινές δράσεις και
έφτιαξαν ένα ενδεικτικό πλάνο των επικείµενων συναντήσεων.
Συµφώνησαν επίσης, ότι όπου η σχολική πράξη το απαιτούσε, θα ζητούσαν τη βοήθεια των γονέων
∆ιάρκεια του προγράµµατος
Η υλοποίηση της θεµατικής προσέγγισης προγραµµατίστηκε να ολοκληρωθεί σε τρεις µήνες, λαµβάνοντας πάντοτε υπόψη και το ενδιαφέρον που θα επιδείξουν τα παιδιά.
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Οµαδικές και ατοµικές δραστηριότητες
– Παρατηρήσεις, συζητήσεις, καταγραφές.
– Πειραµατισµοί.
– Παιχνίδια.
– Επισκέψεις.
– Καλλιτεχνικές δηµιουργίες.

Είµαι
ένας µικρός
µαθηµατικός

Τα µαθηµατικά στην
καθηµερινή ζωή

Τα µαθηµατικά µέσα
από τις τέχνες

Ενδεικτικές προτεινόµενες ενότητες
1. Τα µαθηµατικά στην καθηµερινή ζωή, 2. Τα µαθηµατικά µέσα από τις τέχνες.
Βασικές επιδιώξεις
Βασικές επιδιώξεις των εκπαιδευτικών, ως προς τις κοινές εξορµήσεις των παιδιών των δύο βαθµίδων, ήταν:
– Να υπάρξει θετική αλληλεπίδραση µεταξύ τους, ώστε να αποκτήσουν αυτοαντίληψη, να αναπτύξουν θετική αυτοεκτίµηση και να εδραιώσουν καλές σχέσεις.
– Να κατανοήσουν ότι υπάρχει αµοιβαία πληροφόρηση και συνεργασία ανάµεσα στους θεσµούς
της οικογένειας και του σχολείου.
– Να αντιληφθούν ότι υπάρχει µία συνέχεια ανάµεσα στις δύο εκπαιδευτικές βαθµίδες.
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Υποστηρικτικό υλικό
– Εφηµερίδες, επιστηµονικά περιοδικά και άρθρα για θέµατα που σχετίζονται µε τη θεµατική
προσέγγιση που επιλέχθηκε.
– Εγκυκλοπαίδειες και επιστηµονικά εγχειρίδια.
– Βιβλία τέχνης.
– Αντικείµενα που έχουν σχέση µε το θέµα.
– Μουσικά όργανα.
– Φυσικό και άχρηστο υλικό.
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Μαθησιακοί στόχοι
Οι µαθησιακοί στόχοι που τέθηκαν σε σχέση µε τη θεµατική προσέγγιση «Είµαι ένας µικρός µαθηµατικός», ήταν:
Τα µαθηµατικά στην καθηµερινή ζωή
– Τα παιδιά να διαχειριστούν υλικά και καταστάσεις που σχετίζονται µε την καθηµερινή ζωή και
να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους για αριθµητικές εφαρµογές µέσα στα όρια των ικανοτήτων τους.
– Να διατυπώσουν απορίες, να θέσουν προβλήµατα, να επιλέξουν ή να δηµιουργήσουν κατάλληλο για την επίλυση των προβληµάτων τους υποστηρικτικό υλικό.
– Να προβληµατιστούν και να ερευνήσουν ποικίλες καταστάσεις, να στηρίζονται σε προηγούµενες γνώσεις και εµπειρίες, να κάνουν απλές υποθέσεις και να καταλήγουν σε σχετικά συµπεράσµατα.
– Να εµπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους µε λέξεις που συνδέονται µε τα µαθηµατικά.
– Να «ερµηνεύσουν» γενικά στοιχεία του κόσµου που τα περιβάλλει µέσα από διαδικασίες
παρατήρησης και περιγραφής, σύγκρισης, ταξινόµησης, αντιστοίχισης, σειροθέτησης και συµβολικής αναπαράστασης.
– Να ανακαλούν προηγούµενες γνώσεις και εµπειρίες.
– Να προβλέπουν καταστάσεις και να βρίσκουν λύσεις για την αντιµετώπισή τους.
– Να συνθέτουν και να αναλύουν.
Τα µαθηµατικά µέσα από τις τέχνες
– Να διατυπώνουν απορίες και να θέτουν προβλήµατα.
– Να υπολογίζουν, να µετρούν, να αντιστοιχίζουν.
– Να «εκτελούν» απλές µαθηµατικές πράξεις.
– Να αντιλαµβάνονται και να αναπαράγουν δεδοµένα ηχητικά µοτίβα.
– Να θυµούνται και να αναπαράγουν µία ακολουθία ήχων.
– Να αναµειγνύουν υλικά σε ίσες ποσότητες ή κατ’ αναλογία.
– Nα κάνουν υποθέσεις, να υπολογίζουν, να πειραµατίζονται.
Οργάνωση της θεµατικής προσέγγισης
Η νηπιαγωγός, για να επιτευχθούν οι στόχοι που έθεσε, και σε συνεργασία µε τη δασκάλα της γ΄
τάξης, έκανε το εξής πλάνο προγραµµατισµού:
– Στην τάξη του δηµοτικού να προσεγγίσουν έννοιες των µαθηµατικών.
– Με τη δασκάλα της µουσικής, µέσα από ένα τραγούδι, να αντιλαµβάνονται και να αναπαράγουν δεδοµένα ηχητικά µοτίβα. Να θυµούνται και να αναπαράγουν µία ακολουθία ήχων.
– Στην αίθουσα πληροφορικής, µε τη βοήθεια του δασκάλου της πληροφορικής και των γονέων,
να περάσουν τις φωτογραφίες τους από τη φωτογραφική µηχανή στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, να τις εκτυπώσουν και µετά να κάνουν κατηγοριοποιήσεις, συνθέσεις, αναλύσεις.
– Μέσα από την ανατροπή ενός λογοτεχνικού κειµένου να κάνουν υποθέσεις, συσχετισµούς,
αντιστοιχίες.
– Με αφορµή έργα τέχνης (ζωγραφική) να προβληµατιστούν ως προς τις διαβαθµίσεις, τις ποσότητες και τις αναλογίες των χρωµάτων.
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Ανθρωπογενές
περιβάλλον
- Αλληλεπ ίδραση
σε προσέγγιση µαθηµατικών εννοιών
µε µεγαλύτερα παιδιά και µε ενήλικες.

Εικαστικά
- Ζωγραφική µόνο µε
τα βασικά χρώµατα.
(ανάµειξη υλικών,
ποσότητα, διαβάθµιση, απόχρωση).

Τα µαθηµατικά
µέσα από τις
τέχνες 3
Μουσική
- Μουσική
- Τραγούδι
- Τήρηση ακολουθίας
ηχητικών ήχων

Γλώσσα
- Σύνθεση παραµυθιού µε
αντιστροφή του τίτλου:
Ο νάνος και οι 7 χιονάτες
(υποθέσεις, συσχετισµοί,
αντιστοιχίσεις)

∆ιαθεµατικότητα
Ανθρωπογενές περιβάλλον, Εικαστικά, Γλώσσα, Μουσική.
Συνάντηση γονέων-νηπιαγωγού
Η νηπιαγωγός σε προκαθορισµένη συνάντηση, εκτός σχολικού ωραρίου, ενηµέρωσε τους γονείς για
την πρόθεσή της να πραγµατοποιήσει αυτές τις κοινές συναντήσεις και δράσεις των νηπίων µε τα
παιδιά του δηµοτικού, προκειµένου να καταστήσει οµαλότερη τη µετάβαση των πρώτων στην επόµενη σχολική βαθµίδα. Στη συνέχεια αντάλλαξε απόψεις και ιδέες µαζί µε τους γονείς και τέλος ζήτησε τη βοήθειά τους για όποια δυσκολία προέκυπτε.

Υλοποίηση της θεµατικής προσέγγισης

Προετοιµασία για την επίσκεψη στο δηµοτικό

Μαθησιακοί στόχοι
– Να ανακαλούν προηγούµενες γνώσεις και εµπειρίες.
– Να προβλέπουν καταστάσεις και να βρίσκουν λύσεις για την αντιµετώπισή τους.
3 Ανάλογο

ιστόγραµµα µπορεί να κάνει ο/η νηπιαγωγός και στη θεµατική ενότητα «Τα µαθηµατικά στην καθηµερινή ζωή».
Σελίδα 39

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 • Ανάπτυξη τριών θεµατικών προσεγγίσεων

∆ραστηριότητα
Η νηπιαγωγός πρότεινε στα νήπια να επισκεφθούν το δηµοτικό σχολείο και εκείνα το δέχτηκαν µε
χαρά – ήταν ήδη προετοιµασµένα από τη συζήτηση που είχε προηγηθεί (όταν γινόταν διερεύνηση
των εµπειριών και των συναισθηµάτων τους σε σχέση µε τη µετάβασή τους στην επόµενη βαθµίδα).
Στη συνέχεια συζήτησαν για τον τρόπο που θα έπρεπε να φερθούν, για τον εξοπλισµό που θα έπρεπε να πάρουν µαζί τους και κατόπιν αποφάσισαν να οργανωθούν. Χωρίστηκαν λοιπόν σε οµάδες.
Η πρώτη οµάδα παιδιών ανέλαβε να γράψει την ανακοίνωση προς τους γονείς. Τη ζωγράφισαν και
έγραψαν το κείµενο, όπως µπορούσαν. Η νηπιαγωγός ζήτησε να της διαβάσουν ό,τι είχαν γράψει. Η
ίδια συµπλήρωσε ή ξανάγραψε µόνο τις λέξεις του κειµένου που δεν έβγαζαν νόηµα. Μετά έβαλαν
την ανακοίνωση στο σχετικό πίνακα.

Η δεύτερη οµάδα ανέλαβε να καταγράψει τι θα έπρεπε να πάρουν µαζί τους: το κασετόφωνο και τη
φωτογραφική µηχανή.
Η τρίτη οµάδα συγκέντρωσε τα αντικείµενα αυτά και ήλεγξε αν έχουν µπαταρίες και αν δουλεύουν
σωστά.
Η τέταρτη οµάδα έκανε µία µεγάλη ζωγραφιά για να τη χαρίσουν στα παιδιά του δηµοτικού.
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Κάθε οµάδα ανέλαβε να κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις, σύµφωνα µε τις υποδείξεις των πολλών.
Κοινές δράσεις νηπιαγωγείου και γ΄ δηµοτικού
Στην πρώτη συνάντηση πολλά παιδιά τα περίµενε µία ευχάριστη έκπληξη, καθώς γνωρίζονταν ήδη
µεταξύ τους µέσα από κοινά παιχνίδια και συναντήσεις στη γειτονιά ή στο πάρκο.
Καθένας από τους εκπαιδευτικούς συστήθηκε στα παιδιά της άλλης τάξης και ακολούθησαν παιχνίδια γνωριµίας, για να χαλαρώσουν και να αισθανθούν όλοι πιο άνετα.
Τα νήπια χάρισαν στα παιδιά της γ΄ τάξης τη ζωγραφιά τους και προς µεγάλη τους χαρά έλαβαν και
εκείνα µία ζωγραφιά φτιαγµένη από τους µαθητές.

Οι 7 Χιονάτες και ο νάνος

Μαθησιακοί στόχοι
– Τα παιδιά να διατυπώνουν απορίες και να θέτουν προβλήµατα.
– Να υπολογίζουν, να µετρούν, να αντιστοιχίζουν.
– Να «εκτελούν» απλές µαθηµατικές πράξεις.
Υλικά
Το παραµύθι Η Χιονάτη και οι επτά νάνοι.
∆ραστηριότητα
Η πρώτη επαφή των παιδιών ξεκίνησε µε πολύ ευχάριστο τρόπο, µε ένα παραµύθι που σκόρπισε το
γέλιο και τους ενεργοποίησε όλους.
Ένα παιδί της γ΄ δηµοτικού διάβασε το παραµύθι Η Χιονάτη και οι επτά νάνοι.
Οι εκπαιδευτικοί πρότειναν να γίνει µια αντιστροφή στον τίτλο του παραµυθιού, Η Χιονάτη και
οι επτά νάνοι, και, βάσει αυτού, να υποθέσουν την εξέλιξη του παραµυθιού, να βρουν τι συνέπειες υπήρχαν κάθε φορά που άλλαζε ένας παράγων, να κάνουν συσχετίσεις, παρατηρήσεις, αντιστοιχίσεις.
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Όταν τα παιδιά τελείωσαν το έργο που είχαν αναλάβει, συγκεντρώθηκαν για να αναδιοργανωθούν.
Κάθε οµάδα παρουσίασε στους υπολοίπους τι είχε ετοιµάσει και εκείνοι από τη µεριά τους έλεγαν
τη γνώµη τους ή προσθέτανε ιδέες, όπως:
– «Να πάρουµε και τη βιντεοκάµερα, για να θυµόµαστε!»
– «Να πάρουµε και µολύβια και χρώµατα και χαρτιά».
– «Στον ουρανό και στη θάλασσα (της ζωγραφιάς) να κολλήσουµε γαλάζιο τούλι. Και στις βαρκούλες να βάλουµε χρωµατιστά κουρελάκια για πανιά. Και στα δέντρα να κολλήσουµε πούλιες, να φαίνεται ότι έχουν φρούτα και λουλούδια!»
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– «Αν υποθέσουµε ότι ήταν ένας µόνο νάνος, ποιον άλλον τίτλο θα µπορούσαµε να δώσουµε στο
παραµύθι;»
– «Η Χιονάτη και ο νάνος».
– «Και αν υπήρχαν δύο Χιονάτες;»
– «Τι θα συνέβαινε, αν υπήρχαν επτά Χιονάτες και ένας νάνος;»
– «Κι αν ξαφνικά εµφανιζόταν ακόµη ένας νάνος, τι θα γινόταν;»

Τα παιδιά άρχισαν να διασκεδάζουν, να κάνουν τις δικές τους υποθέσεις και να δίνουν πρωτότυπες λύσεις.
– «Κι αν οι Χιονάτες ήταν τρεις και οι νάνοι τέσσερις και οι βασίλισσες δύο και τα µήλα τρία και
τα βασιλόπουλα πέντε;»
– «Να τα βάλουµε σε ένα χαρτί να δούµε τι θα γίνει;»
Τα παιδιά, όπως κάθονταν στα θρανία, µαθητές και νήπια µαζί, ζωγράφισαν επάνω σε χαρτί όσους
ήρωες του παραµυθιού ήθελαν και µετά άρχισαν µε το µολύβι τους να κάνουν αντιστοιχίσεις και να
δίνουν λύσεις σε όποιο πρόσωπο έµενε χωρίς παρέα ή βοήθεια. Για παράδειγµα, δύο παιδιά ζωγράφισαν δύο µήλα περισσότερα από τις Χιονάτες. Αρχικά σκέφτηκαν να τα σβήσουν. Μετά αποφάσισαν να φτιάξουν άλλες δύο Χιονάτες, αλλά σκέφτηκαν να κάνουν ανατροπή του παραµυθιού και να
σβήσουν όλα τα µήλα. Έτσι, τέθηκαν τα ερωτήµατα: «Τώρα τι γίνεται; Πώς θα συνεχισθεί η ιστορία;». Τα παιδιά άρχισαν πάλι καινούργιες υποθέσεις.
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Μαθησιακοί στόχοι
– Τα παιδιά να αντιλαµβάνονται και να αναπαράγουν δεδοµένα ηχητικά µοτίβα.
– Να θυµούνται και να αναπαράγουν µία ακολουθία ήχων.
Υλικά
∆ιάφορα µουσικά όργανα.
∆ραστηριότητα
Την επόµενη ώρα ο δάσκαλος της Μουσικής ρώτησε αν γνώριζαν το τραγούδι «Όταν θα πάω, κυρά
µου, στο παζάρι». Τα περισσότερα παιδιά απάντησαν καταφατικά. Για να το µάθουν και τα υπόλοιπα, πρότεινε να το πουν άλλες δύο φορές. Έπειτα πρότεινε το εξής:
Να χωριστούν σε τέσσερις µικτές οµάδες (νήπια και µαθητές) και στο άκουσµα κάθε στροφής η κάθε
οµάδα να παράγει ήχους µε ένα µέρος του σώµατος: η µία οµάδα θα χτυπά παλαµάκια ρυθµικά, η
άλλη θα χτυπά τα δάχτυλα, η άλλη θα χτυπά µε τα χέρια τα γόνατα και η άλλη θα χτυπά ρυθµικά τα
πόδια στο πάτωµα:
Όταν θα πάω, κυρά µου, στο παζάρι
(η πρώτη οµάδα συνοδεύει µε ρυθµικά παλαµάκια)

Θα σ’ αγοράσω ένα κοκοράκι
(η δεύτερη οµάδα συνοδεύει µε χτύπηµα δαχτύλων)
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Το κοκοράκι κι κι ρι κι κι
(η τρίτη οµάδα συνοδεύει µε ρυθµικό χτύπηµα χεριών στα γόνατα
Θα σε ξυπνάει κάθε πρωί
(η τέταρτη οµάδα χτυπά ρυθµικά τα πόδια στο πάτωµα)
Στη συνέχεια ο δάσκαλος της Μουσικής πρότεινε να λένε «από µέσα τους» το τραγούδι και να παράγουν κατ’ αντιστοιχία τους ήχους µε το σώµα. Τα παιδιά το εκτέλεσαν πρόθυµα και µε επιτυχία.
Ένα παιδί, µάλιστα, είχε την ιδέα να µη λένε τα λόγια, αλλά κάθε οµάδα να «τραγουδάει», ακολουθώντας τη µελωδία του τραγουδιού µόνο µε ένα γράµµα, π.χ. η πρώτη οµάδα: ιιιιιιιιιιι, η δεύτερη:
οοοοοοοοοοο κ.ο.κ. Η ιδέα άρεσε σε όλους και την πραγµατοποίησαν.
Ένας άλλος µαθητής πρότεινε κάθε οµάδα να το µουρµουρίζει, σε διαφορετικό τόνο η καθεµία. Το
πραγµατοποίησαν και µε αυτό τον τρόπο.
Τέλος ένα νήπιο πρότεινε να τα «ξαναπαίξουµε, αλλά να τα γράψουµε και στο κασετόφωνο» (αυτή
η διαδικασία, µε αφορµή ένα ποίηµα, είχε ξαναγίνει στο νηπιαγωγείο). Πράγµατι, µία φορά τραγούδησαν το «κοκοράκι», µία φορά ακολούθησαν τη µελωδία του µόνο µε τους ήχους του σώµατος, µία
φορά ακολούθησαν τη µελωδία του µε φωνήεντα και µία µε µουρµουρίσµατα. Όταν άκουσαν το
µαγνητοφωνηµένο αποτέλεσµα ενθουσιάστηκαν και ζήτησαν να το ξανακούσουν. Αυτή τη φορά
εντόπισαν παραφωνίες και αδικαιολόγητες παύσεις. Αυτό έδωσε αφορµή για γέλια και ευχάριστα
σχόλια και έκανε τα παιδιά να αισθανθούν πιο κοντά το ένα στο άλλο.
Κατά τη διάρκεια των διαλειµµάτων τράβηξαν αναµνηστικές φωτογραφίες. Η νηπιαγωγός πρότεινε
να βγει φωτογραφία και κάθε παιδί µόνο του.

Γυρίζοντας στο νηπιαγωγείο
Τα νήπια ήταν πολύ ευχαριστηµένα από την επίσκεψή τους στο δηµοτικό. Η ζωγραφιά τους άρεσε
πολύ στους µαθητές, όπως και των µαθητών άρεσε στα νήπια. Πέρασαν πολύ ωραία, είχαν µάθει τα
ονόµατα πολλών παιδιών, σχολίασαν µε ενθουσιασµό κάποια στιγµιότυπα, αναφέρθηκαν στους
δασκάλους µε τρόπο που έδειχνε ότι αισθάνονταν ασφάλεια και άνεση. Μίλησαν για τις εντυπώσεις
τους και εξέφρασαν τα συναισθήµατά τους.
Η νηπιαγωγός τα παρακίνησε να θυµηθούν ό,τι έκαναν και να περιγράψουν τις ενέργειές τους µε τη
σειρά που έγιναν. Τα νήπια µοιράστηκαν τους ρόλους και έκαναν έναν αυτοσχεδιασµό, έπαιξαν «τις
δασκάλες». Η νηπιαγωγός έκρινε ότι µέχρι στιγµής είχε κάνει καλό προγραµµατισµό και αποφάσισε
να πράξει ό,τι είναι δυνατόν, ώστε να είναι επιτυχείς και οι άλλες δύο προκαθορισµένες επισκέψεις.
Η επόµενη επίσκεψη στο δηµοτικό θα είχε σχέση µε την τεχνολογία. Η νηπιαγωγός γνώριζε ήδη από
προηγούµενες δραστηριότητες των νηπίων µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ποιοι γονείς ήταν σε
θέση να προσφέρουν βοήθεια και έτσι απευθύνθηκε σε εκείνους.
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Αυτή τη φορά τα νήπια ξεκίνησαν µε ακόµη µεγαλύτερο ενθουσιασµό να επισκεφθούν τους «φίλους»
τους. Τρεις γονείς συνόδευσαν τα παιδιά κατά τη µετακίνησή τους από το ένα σχολείο στο άλλο.

Παίζω µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή

Μαθησιακοί στόχοι
– Τα παιδιά να προβληµατίζονται και να ερευνούν ποικίλες καταστάσεις, να στηρίζονται σε
προηγούµενες γνώσεις και εµπειρίες, να κάνουν απλές υποθέσεις και να καταλήγουν σε σχετικά συµπεράσµατα.
– Να συνθέτουν και να αναλύουν.
Υλικά
Ηλεκτρονικός υπολογιστής, φωτογραφίες.
∆ραστηριότητα
Στην αίθουσα τεχνολογίας υπήρχαν πέντε υπολογιστές. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε επτά µικτές οµάδες και την κάθε οµάδα βοηθούσε ένας γονιός ή µία δασκάλα. Στην αρχή πέρασαν σε κάθε υπολογιστή τις φωτογραφίες που είχαν τραβήξει µε την ψηφιακή µηχανή. Ό,τι µπορούσαν να κάνουν τα παιδιά, το έκαναν µόνα τους. Όπου δεν ήξεραν, ένας ενήλικας, ανάλογα µε την περίπτωση, ή τους έδειχνε πώς να το πράξουν ή το έκανε ο ίδιος, λέγοντας δυνατά τι ακριβώς κάνει και γιατί. Οι οµάδες
έκαναν τα εξής:
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∆εύτερη επίσκεψη στο δηµοτικό
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Η πρώτη οµάδα έκανε αποκοπή όλων των φωτογραφιών, σε καθεµία από τις οποίες απεικονιζόταν
µόνο του καθένα από τα παιδιά και των δύο τάξεων και µετά έκανε επικόλλησή τους σε ένα κοινό
πλαίσιο.
Η δεύτερη οµάδα έκανε αποκοπή των φωτογραφιών και επικόλλησε σε ένα πλαίσιο τις φωτογραφίες
των παιδιών του νηπιαγωγείου και σε ένα άλλο πλαίσιο τις φωτογραφίες των παιδιών του δηµοτικού.
Η τρίτη οµάδα έκανε αποκοπή των φωτογραφιών και επικόλλησε σε ένα πλαίσιο τις φωτογραφίες
των αγοριών και των δύο τάξεων και σε ένα άλλο πλαίσιο τις φωτογραφίες των κοριτσιών και των
δύο τάξεων.
Η τέταρτη οµάδα έκανε αποκοπή των φωτογραφιών και επικόλλησε σε ένα πλαίσιο τις φωτογραφίες
των αγοριών του νηπιαγωγείου και σε ένα άλλο πλαίσιο τις φωτογραφίες των αγοριών του δηµοτικού.
Η πέµπτη οµάδα έκανε αποκοπή των φωτογραφιών και επικόλλησε σε ένα πλαίσιο τις φωτογραφίες των
κοριτσιών του νηπιαγωγείου και σε ένα άλλο πλαίσιο τις φωτογραφίες των κοριτσιών του δηµοτικού.
Η έκτη και η έβδοµη οµάδα πήραν τις φωτογραφίες που εκτυπώθηκαν και τις τοποθέτησε µε προσοχή στο τραπέζι για να στεγνώσουν. Η δουλειά τους αυτή συνεχίστηκε και την επόµενη ώρα. Στη
συνέχεια οι δύο αυτές οµάδες φωτοτύπησαν επί 15 φορές κάθε φωτογραφία.
Κάθε οµάδα πήρε 3 αντίτυπα από κάθε φωτογραφία. Οι εκπαιδευτικοί πρότειναν το εξής: Κάθε οµάδα
να κόψει στο περίγραµµά τους τις φωτογραφίες που είχε στη διάθεσή της. Μετά µπορούσε να παίξει µε
αυτές, σχηµατίζοντας διάφορες µικρές οµάδες. Ωστόσο δεν ήταν απαραίτητο να χρησιµοποιήσει όλες τις
φωτογραφίες και αντίστροφα: αν κάποια οµάδα χρειαζόταν και άλλη φωτογραφία, µπορούσε να τη
φωτοτυπήσει. Τα παιδιά στην αρχή έµειναν λίγο αµήχανα. Μετά όµως προέκυψαν συνδυασµοί, όπως:
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Όλα
τα παιδιά
της γ΄ τάξης
Τα αγόρια της γ΄ τάξης

Όλοι οι
µαθητές

Τα κορίτσια της γ΄ τάξης

Όλα τα
νήπια

Έβαλαν τη φωτογραφία των παιδιών του δηµοτικού και από κάτω τη φωτογραφία των κοριτσιών και
τη φωτογραφία των αγοριών του δηµοτικού. Οι εκπαιδευτικοί παρότρυναν τα παιδιά να τις ενώσουν
µεταξύ τους µε πηχάκια ή σχοινάκια. Εµφανίστηκαν ιστογράµµατα, όπως:
ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ
ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ
ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΤΑ ΑΓΟΡΙΑ ΤΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΤΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΤΑ ΑΓΟΡΙΑ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κατόπιν µία οµάδα προχώρησε σε ένα πολύ πιο σύνθετο ιστόγραµµα που τράβηξε την προσοχή των
υπολοίπων. Τα παιδιά εξήγησαν πώς σκέφτηκαν να το κάνουν. Είχαν ξεκινήσει από τη φωτογραφία
που έδειχνε όλα τα παιδιά µαζί και προχώρησαν σε ανάλυση των υπο-οµάδων.
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Μία δεύτερη οµάδα, παίρνοντας ως αφορµή την παραπάνω ανάλυση, σκέφτηκε να κάνει ανασύνθεση των στοιχείων. Έτσι προέκυψε το παρακάτω ιστόγραµµα:
ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ
ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ
ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΤΑ ΑΓΟΡΙΑ ΤΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΤΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΟΡΙΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΤΑ ΑΓΟΡΙΑ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΑΖΙ

Αξιολόγηση της δεύτερης συνάντησης
Η συνεργασία των νηπίων µε παιδιά αρκετά µεγαλύτερης ηλικίας είχε ήδη προβληµατίσει τη νηπιαγωγό. «Είχαν καλλιεργήσει και αναπτύξει δεξιότητες που θα τα βοηθούσαν να συµµετάσχουν ‘‘ισότιµα’’ σε κοινές δράσεις; Μήπως οι αδυναµίες που προέκυπταν από την ηλικιακή διαφορά τους δηµιουργούσαν αισθήµατα µειονεξίας;» Έκρινε λοιπόν ότι έπρεπε να αξιολογήσει την κατάσταση και να
αναπροσαρµόσει τους στόχους της, αν αυτό επιβαλλόταν.
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Όλη αυτή η διαδικασία µε τις φωτογραφίες φαινόταν µία πολύ σύνθετη δουλειά, αλλά όπως καταµερίστηκε, η κάθε οµάδα είχε ακούσει µόνο τις οδηγίες που την αφορούσαν και αυτό διευκόλυνε την
κατανόηση και την υλοποίηση της δραστηριότητας. Επιπλέον, η βοήθεια των ενηλίκων ήταν σηµαντική και είχαν ωφεληθεί όλοι από αυτή την αλληλεπίδραση, η δε νηπιαγωγός είχε λύσει κάποιες απορίες της σχετικά µε την αποκοπή και επικόλληση των φωτογραφιών στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Ύστερα από τις παραπάνω διαπιστώσεις, η νηπιαγωγός έκρινε ότι οι προσδoκόµενοι στόχοι ήταν
επιτεύξιµοι και αποφάσισε να συνεχίσει την υλοποίηση της θεµατικής προσέγγισης όπως αυτή είχε
προγραµµατισθεί.
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Αν και ο βαθµός δυσκολίας ήταν µεγάλος για τα νήπια, τα ίδια έδειχναν ευχαριστηµένα και ικανοποιηµένα, διότι συµµετείχαν σε «πράγµατα που κάνουν οι µεγάλοι». Είχαν ήδη αρχίσει να µεταφέρουν αυτή την εµπειρία µε τις οµαδοποιήσεις, τα πηχάκια και τα σχοινάκια στην καθηµερινή πράξη.
Στη γωνιά µε το οικοδοµικό υλικό προέκυπταν «ιστογράµµατα», όπως: µέσα σε ένα κόκκινο σχοινί
υπήρχε µία οµαδούλα µε κόκκινα τρίγωνα, σε ένα κίτρινο σχοινί µία οµαδούλα µε κίτρινα τρίγωνα,
σε ένα µπλε µία οµαδούλα µε µπλε τρίγωνα κ.ά.
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Η τρίτη συνάντηση στο δηµοτικό σχολείο
Μαθησιακοί στόχοι
– Τα παιδιά να αναµειγνύουν υλικά σε ίσες ποσότητες ή κατ’ αναλογία.
– Να κάνουν υποθέσεις, να υπολογίζουν, να πειραµατίζονται.
Υλικά
Ζωγραφικό έργο, τα βασικά χρώµατα.
∆ραστηριότητα
Στην τρίτη συνάντηση φαινόταν ξεκάθαρα η οικειότητα που είχαν αποκτήσει τα παιδιά µεταξύ τους. Η δασκάλα παρουσίασε στα παιδιά το
έργο του Πάουλ Κλέε που βρίσκεται στο βιβλίο των Εικαστικών της Γ΄
και ∆΄ ∆ηµοτικού (σ. 21, φωτο). Εκείνα άρχισαν να το παρατηρούν προσεκτικά. Αρχικά παραξενεύτηκαν µε τις αποχρώσεις και τις διαβαθµίσεις των χρωµάτων, µετά όµως ενθουσιάστηκαν. Οι εκπαιδευτικοί τα
παρακίνησαν να πουν τι παριστάνει ο πίνακας. Στην αρχή έβλεπαν µόνο
τρίγωνα. Μετά άρχισαν να ανακαλύπτουν:
– «Είναι θάλασσα και ουρανός!»
– «Είναι θάλασσα και είναι ηλιοβασίλεµα!»
– «Είναι κάµπος και ο ήλιος βγαίνει πίσω από τα βουνά!»
– «Είναι σκηνές Ινδιάνων!»
– «Είναι χορεύτριες!»
– «Είναι ποτήρι για κοκτέιλ!»
Μετά τα παιδιά παρακινήθηκαν να βρουν µε ποιον τρόπο φτιάχνει ο καλλιτέχνης τόσο ωραίες αποχρώσεις. Πήραν λοιπόν τα βασικά χρώµατα και άρχισαν να πειραµατίζονται. ∆ιαπίστωσαν ότι όσο
περισσότερο άσπρο έβαζαν, τόσο περισσότερο άνοιγαν τα χρώµατα. Με το µαύρο σκούραιναν. Έπειτα έκαναν ανάµειξη των βασικών χρωµάτων σε ίσες ποσότητες:

+

Κόκκινο

=

Kίτρινο

+

Κόκκινο

=

Mπλε

+

Mπλε
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Πορτοκαλί

Μωβ

=

Κίτρινο

Πράσινο

Τα παιδιά, αφού το σκέφτηκαν και το συζήτησαν µεταξύ τους, πρότειναν τα εξής:
Να χωριστούν σε τέσσερις µικτές οµάδες και η καθεµία να κάνει το δικό της «µεγάλο έργο» σε χαρτί
του µέτρου. Να αναµείξουν τα βασικά χρώµατα, για να προκύψουν διάφορες αποχρώσεις. Οι εκπαιδευτικοί τους πρότειναν να πειραµατιστούν µε τα χρώµατα και τη σύνθεση του έργου αρχικά σε
µικρές επιφάνειες και κατόπιν να πάρουν τις οριστικές αποφάσεις για το θέµα τους.
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Σε έναν πίνακα σηµείωσαν τις αναµείξεις των βασικών χρωµάτων και τα αποτελέσµατά τους. Ωστόσο δεν σταµάτησαν τη δραστηριότητα. Συνέχισαν να υποθέτουν, να υπολογίζουν, να πειραµατίζονται, να αλλάζουν τις ποσότητες, να αναµειγνύουν, να δηµιουργούν και να διασκεδάζουν.
Οι εκπαιδευτικοί είχαν προγραµµατίσει να δώσουν στα παιδιά µόνο τα βασικά χρώµατα και να τα
παρακινήσουν να κάνουν αναµείξεις, προκειµένου να πετύχουν διαβαθµίσεις και αποχρώσεις το
κάθε παιδί ατοµικά ή οµαδικά. Τα παιδιά, όµως, ζήτησαν να κάνουν ένα «πολύ µεγάλο έργο». Η ιδέα
βρήκε άµεση απόδοση από τους εκπαιδευτικούς που τα βοήθησαν να οργανωθούν, κάνοντάς τους
ερωτήσεις, όπως:
– «Πώς φαντάζεστε αυτό το ‘‘πολύ µεγάλο έργο’’;»
– «Πού νοµίζετε ότι θα µπορούσατε να το φτιάξετε;»
– «Θα µπορούσατε να δουλέψετε όλοι µαζί σε αυτό το έργο;»
– «Εδώ, από ό, τι φαίνεται, έχουµε µόνο τα βασικά χρώµατα. Σας φτάνει αυτό;»
– «Τι νοµίζετε ότι πρέπει να κάνετε, για να οργανωθείτε καλύτερα;»
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Έτσι και έγινε. Τα µέλη κάθε οµάδας συνεργάστηκαν, κατά βάση, αρµονικά. Ανέπτυξαν επιχειρήµατα, έκαναν προτάσεις, επιδοκίµασαν, απέρριψαν και, τελικά, έπειτα από δύο ώρες εργασίας, τα έργα
ήταν όλα έτοιµα. Στόλισαν µε αυτά τους τοίχους της αίθουσας εκδηλώσεων του δηµοτικού σχολείου
και έµειναν εκεί για να θυµίζουν σε όλους τα αποτελέσµατα µιας καλής συνεργασίας των παιδιών
του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου. Τα νήπια είχαν πλέον ένα κοινό σηµείο αναφοράς µε
τους φίλους που είχαν αποκτήσει εκεί.
Ολοκλήρωση και αξιολόγηση της θεµατικής προσέγγισης
Τα νήπια, µε το πέρας αυτής της θεµατικής προσέγγισης και µέσα από την ευκαιρία που τους δόθηκε να έρθουν σε επαφή µε µεγαλύτερα παιδιά, ήταν εµφανώς αλλαγµένα. Είχαν εµπλουτίσει το λεξιλόγιό τους µε λέξεις που δεν είχαν ποτέ άλλοτε χρησιµοποιήσει. Μετέφεραν στην καθηµερινότητά
τους στάσεις, αξίες και πρακτικές που ίσχυαν στο δηµοτικό σχολείο. Συχνά προέκυπταν αυτοσχεδιασµοί, µέσα από τους οποίους διαφαινόταν η επιθυµία τους να µεταβούν στην επόµενη σχολική
βαθµίδα. Ο βαθµός συνεργατικότητας µέσα στην τάξη αυξήθηκε.
Όσοι γονείς ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα των παιδιών για βοήθεια εξέφρασαν την ικανοποίησή
τους για την ευκαιρία που είχαν να δουν από κοντά τον τρόπο που δουλεύουν τα παιδιά τους.
Η νηπιαγωγός αξιολόγησε κατά πόσο υπηρετήθηκαν οι στόχοι που είχε θέσει. Η αλληλεπίδραση
µεταξύ των παιδιών των δύο οµάδων υπήρξε θετική και είχαν τεθεί οι βάσεις για την εδραίωση
φιλίας και κατανόησης. Επιπλέον τα νήπια είχαν αρχίσει να νιώθουν ασφαλή. Αµοιβαία ήταν επίσης
η πληροφόρηση και η συνεργασία ανάµεσα στους θεσµούς της οικογένειας και του σχολείου, η δε
συνεργασία µε τη συνάδελφό της, καθώς και µεταξύ των εκπαιδευτικών των δύο βαθµίδων, αξιολογήθηκε ως άριστη.
Τα παιδιά συµµετείχαν ενεργά σε όλες τις από κοινού δραστηριότητες µε τα µεγαλύτερα παιδιά. ∆ιαχειρίστηκαν υλικά και καταστάσεις που έχουν σχέση µε την καθηµερινή ζωή και αξιοποίησαν αριθµητικές εφαρµογές, µέσα στα όρια των δυνατοτήτων τους πάντοτε. Η συµµετοχή τους σε διαδικασίες παρατήρησης και περιγραφής, σύγκρισης, ταξινόµησης, αντιστοίχισης, σειροθέτησης και συµβολικής αναπαράστασης τους επέτρεψε να διατυπώσουν απορίες, να κάνουν υποθέσεις και να
«ερµηνεύσουν» στοιχεία του κόσµου που τα περιβάλλει. Επίσης, µπόρεσαν να προσεγγίσουν µαθηµατικές έννοιες µέσα από διάφορες µαθησιακές περιοχές, όπως το ανθρωπογενές και το φυσικό περιβάλλον, ο προφορικός και γραπτός λόγος, η µουσική, η τεχνολογία. Εκτός αυτού, τους δόθηκε η
ευκαιρία να προτείνουν δικές τους ιδέες και να τις υλοποιήσουν. Η νηπιαγωγός, από τη µεριά της,
είχε αποκτήσει εµπειρίες που θα τη βοηθούσαν στο µέλλον να αναπτύξει καλύτερες διδακτικές και
παιδαγωγικές µεθόδους.
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1.3 - Ο ρυθµός στη ζωή µας

Ενδεικτική θεµατική προσέγγιση στη ∆ηµιουργία και στην Έκφραση
Μαθησιακή περιοχή αφόρµησης
∆ηµιουργία και έκφραση στο νηπιαγωγείο – δηµοτικό
Θέµα
Ο ρυθµός στη ζωή µας
Οργάνωση οµάδων
Τα παιδιά του ολοήµερου νηπιαγωγείου και τα παιδιά της α΄ δηµοτικού

Επιλογή του θέµατος

Σχολιασµός
Το ρυθµό τον συναντάµε παντού στη ζωή µας. Τον ανακαλύπτουµε στο ίδιο µας το σώµα, στους κτύπους της καρδιάς µας, στις ρυθµικές κινήσεις του βαδίσµατός µας. Η εναλλαγή της ηµέρας και της
νύχτας, καθώς και των τεσσάρων εποχών, εµπεριέχουν το στοιχείο του ρυθµού. Τον βρίσκουµε, επίσης, γύρω µας στα ανθρώπινα δηµιουργήµατα, στις όψεις των κτηρίων, στις εκκλησίες, στα έργα λαϊκής παράδοσης, στα εικαστικά, στη µουσική. Μας εκπλήσσει µε τους τρόπους που εµφανίζεται στη
φύση, στο ρυθµικό κάλεσµα του κούκου, στο κόασµα των βατράχων, στα επαναλαµβανόµενα σχήµατα σε σώµατα ζώων.
Τα παιδιά είναι εξοικειωµένα µε το ρυθµό από τη στιγµή της σύλληψής τους. Τον αντιλαµβάνονται
κατά τη διάρκεια της κύησης και τον απολαµβάνουν µέσα από τα ρυθµικά ταχταρίσµατα και νανουρίσµατα στη βρεφική τους ηλικία.
∆ιερεύνηση προηγούµενων εµπειριών των παιδιών
Ο νηπιαγωγός αρχικά διερεύνησε τις προηγούµενες εµπειρίες των παιδιών σε σχέση µε το χώρο και
το έµψυχο υλικό του δηµοτικού σχολείου µε το οποίο προγραµµάτιζε να συνεργαστεί. Το σχολείο
απείχε από το νηπιαγωγείο τρία οικοδοµικά τετράγωνα και εκεί θα µετέβαιναν τα περισσότερα από
νήπια όταν έφταναν στην καθορισµένη ηλικία.
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Τα περισσότερα παιδιά γνώριζαν το σηµείο όπου βρισκόταν το σχολείο, µερικά είχαν µπει στους
χώρους του, άλλα είχαν φίλους εκεί ή συγγενείς.
Ο νηπιαγωγός, µέσα από τη συζήτηση και τα λεγόµενα των παιδιών, έκρινε ότι σε γενικές γραµµές θεωρούν πολύ σηµαντική τη στιγµή που θα γίνουν µαθητές του δηµοτικού, ότι επιθυµούν πολύ να γίνει
αυτό, αλλά και ότι έχουν επιφυλάξεις και φοβίες τόσο για τον τρόπο που θα τα υποδεχθούν τα µεγαλύτερα παιδιά, µήπως και υστερούν απέναντί τους ως προς τις γνώσεις και πώς θα µπορούσε αυτό να ξεπεραστεί, όσο και για τη δυσκολία των µαθηµάτων, αν θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους ως µαθητές. Φοβούνταν, επίσης, µήπως οι δάσκαλοι είναι αυστηροί και βάζουν τιµωρίες σε
όποιον δεν είναι καλός µαθητής. Ως εκ τούτου, διέκρινε µία µυθοποίηση του ρόλου του µαθητή και µια
µεγάλη ανησυχία από µέρους των νηπίων για τη δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του
ρόλου αυτού. Θεώρησε λοιπόν απαραίτητο να τα βοηθήσει να διασκεδάσουν τους φόβους τους.
Με τη συνάδελφό του συζήτησε την πρόθεσή του να υλοποιήσει ένα πρόγραµµα που θα αποσκοπούσε στην οµαλή µετάβαση των νηπίων στην επόµενη βαθµίδα, καθώς και τη σκέψη του το πρόγραµµα αυτό να πραγµατοποιηθεί µέσα από τη µαθησιακή περιοχή της ∆ηµιουργίας και της Έκφρασης. Η συνάδελφός του ήταν σύµφωνη.
Συνεργασία εκπαιδευτικών των δύο βαθµίδων
Ο νηπιαγωγός επικοινώνησε µε τη δασκάλα της α΄ τάξης και όρισαν µία κοινή συνάντηση. Αφού διερεύνησαν το θέµα που θα ενδιέφερε και τις δύο οµάδες των παιδιών, συµφώνησαν ότι θα ήταν καλή
ιδέα να τα φέρουν σε επαφή µέσα από δραστηριότητες που καλλιεργούν και αναπτύσσουν τη δηµιουργία και την έκφραση. Η θεµατική προσέγγιση θα είχε ως κεντρικό άξονα την έννοια του ρυθµού,
ενώ η ανάπτυξη του θέµατος θα περιστρεφόταν γύρω από τρεις θεµατικές ενότητες: ο ρυθµός στο
ανθρώπινο σώµα, ο ρυθµός στη φύση, ο ρυθµός στις τέχνες.
∆ιάρκεια του προγράµµατος
Όρισαν λοιπόν να πραγµατοποιούν συναντήσεις µιας διδακτικής ώρας κάθε δεύτερη εβδοµάδα. Υπολόγισαν ότι για την υλοποίηση της θεµατικής προσέγγισης θα χρειαστούν δύο µήνες, όµως άφησαν
ανοικτό το θέµα της διάρκειας, αφού θα λάµβαναν υπόψη τους και το ενδιαφέρον των παιδιών.
Υποστηρικτικό υλικό
– Αντικείµενα που έχουν σχέση µε το θέµα, όπως λουλούδια, φυτά, εικόνες ζώων, ηχογραφηµένοι ήχοι.
– Φυσικό και άχρηστο υλικό.
– Εγκυκλοπαίδειες, επιστηµονικά εγχειρίδια (φυσικών επιστηµών, βιολογίας), βιβλία τέχνης.
– Εφηµερίδες, επιστηµονικά περιοδικά και άρθρα για θέµατα που σχετίζονται µε το πρόγραµµα.
– Τεχνολογικά µέσα.
Οµαδικές και ατοµικές δραστηριότητες
– Παρατηρήσεις, συζητήσεις, καταγραφές.
– Πειραµατισµοί.
– Παιχνίδια.
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– Επισκέψεις.
– Καλλιτεχνικές δηµιουργίες.
Ενδεικτικές προτεινόµενες ενότητες
Ο ρυθµός στο ανθρώπινο σώµα, Ο ρυθµός στη φύση, Ο ρυθµός στις τέχνες

Ο ρυθµός
στη ζωή µας

Ο ρυθµός στο
ανθρώπινο σώµα

Ο ρυθµός στη
φύση

Ο ρυθµός στις τέχνες

Βασικές επιδιώξεις
Βασικές επιδιώξεις των εκπαιδευτικών, ως προς τις κοινές εξορµήσεις των παιδιών των δύο βαθµίδων, ήταν:
– Να έρθουν τα νήπια σε επαφή µε το έµψυχο υλικό του δηµοτικού σχολείου και να διασκεδάσουν τις ανησυχίες και τους φόβους τους σε ό,τι αφορά τις διαπροσωπικές σχέσεις.
– Να συνειδητοποιήσουν ότι η µάθηση είναι µία διαρκής διαδικασία και ότι υπάρχει µία συνέχεια ανάµεσα στις εκπαιδευτικές βαθµίδες.
– Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας µεταξύ τους, αλλά και µε ευρύτερες οµάδες, και να
κατανοήσουν την αξία της από κοινού εργασίας και της από κοινού ανακάλυψης.
– Να ανακαλύψουν, µέσα από κοινές δράσεις για τη δηµιουργία έργων, το ρυθµό που διέπει τη
ζωή µας, τη φύση, τις τέχνες.
– Να απολαύσουν τα έργα της φύσης και του ανθρώπου.
– Να απολαύσουν τη δηµιουργική διαδικασία, αλλά και το αποτέλεσµα των δράσεών τους.
Μαθησιακοί στόχοι
Οι µαθησιακοί στόχοι που έθεσαν οι εκπαιδευτικοί, σε σχέση µε τη θεµατική προσέγγιση «Ο ρυθµός
στη ζωή µας», ήταν:
Ο ρυθµός στο ανθρώπινο σώµα
– Να εκτελούν ρυθµικά και µελωδικά πρότυπα, χρησιµοποιώντας το σώµα τους.
– Να ανταποκρίνονται σωστά σε σήµατα, σύµβολα, συνθήµατα και οδηγίες.
– Να αναπαράγουν µουσικά ακούσµατα µε διάφορους τρόπους.
Ο ρυθµός στη φύση
– Να παρατηρούν τα φυσικά φαινόµενα και να ανακαλύπτουν την περιοδικότητα που τα διέπει.
– Να εντοπίζουν το ρυθµό στο περιβάλλον.
– Να ανακαλύπτουν και να συνθέτουν κανονικότητες, ώστε να παράγεται αισθητικό αποτέλεσµα.
– Να απολαµβάνουν τη συµµετρία και την αισθητική που διέπει τη φύση.
– Να περιγράφουν µε ωραίες εκφράσεις τα συναισθήµατά τους.
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– Να αναπτύσσουν σταδιακά εκτίµηση προς τα µουσικά ακούσµατα, που προέρχονται από τη
φύση, και να τα απολαµβάνουν.
– Να χρησιµοποιούν την τεχνολογία για να εξυπηρετούν τους σκοπούς τους.
Ο ρυθµός στις τέχνες
– Να αντιλαµβάνονται τη ρυθµική ακολουθία σε ένα κλιµακωτό λογοτεχνικό κείµενο.
– Να χρησιµοποιούν δηµιουργικά ένα κείµενο και να εκφράζονται ελεύθερα µε το δραµατικό
παιχνίδι.
– Να αντιλαµβάνονται το ρυθµό µέσα στα έργα τέχνης και στις δηµιουργίες του ανθρώπου.
– Να χρησιµοποιούν δηµιουργικά ένα κείµενο και να εκφράζονται ελεύθερα µε το δραµατικό
παιχνίδι.
– Να συνθέτουν και να αναλύουν κανονικότητες.
– Να είναι σε θέση να αποτυπώνουν τα αποτελέσµατα των προσπαθειών τους.
– Να δηµιουργήσουν έργα µε επαναλαµβανόµενα µοτίβα.
– Να ταυτίσουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή µε µία µηχανή που βοηθάει τον άνθρωπο στην
εργασία του και που µπορεί να τον χρησιµοποιήσει για δηµιουργία, παιχνίδι και διασκέδαση.
– Να υποθέτουν, να υπολογίζουν, να επιχειρηµατολογούν.
– Να καλλιεργήσουν αισθητική άποψη.
•
•

•

•

Εικαστικά
Να εκφραστούν δηµιουργικά µέσα από τη ζωγραφική.
Να συνθέστουν κανονικότητες, ώστε να παράγεται
αισθητικό αποτέλεσµα

Τεχνολογία
Να ηχογραφήσουν
ήχους.
Να φωτογραφίσουν
µοτίβα.

•

Μουσική
Να ανακαλύψουν το
ρυθµό στην εναλλαγή
των εποχών, της ηµέρας
- νύχτας και να συνθέσουν δικά τους ρυθµικά
µοτίβα.

Ο ρυθµός
στη φύση 4

•

Γλώσσα
Να ενθαρρυνθούν να περιγράψουν όσα βλέπουν
γύρω τους, χρησιµοποιώντας ωραίες εκφράσεις.

•
•

Μελέτη
περιβάλλοντος
Να ανακαλύψουν το ρυθµό σε
σχέδια και ήχους του περιβάλλοντος.
Να ανακαλύψουν επαναλαµβανόµενα µοτίβα στη φύση, στα
ζώα, στα έντοµα.

∆ιαθεµατικότητα
Μελέτη περιβάλλοντος, Γλώσσα, Τεχνολογία, ∆ραµατική τέχνη, Μαθηµατικά, Μουσική, Εικαστικά.
4 Ανάλογα
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ιστογράµµατα µπορεί να κάνει ο/η νηπιαγωγός και στις θεµατικές ενότητες «Ο ρυθµός στο ανθρώπινο σώµα», «Ο ρυθµός στις τέχνες».

Με αφορµή τα σχόλια ενός παιδιού ότι σε «λίγο καιρό» θα πάει στο δηµοτικό, ο νηπιαγωγός ρώτησε όλα τα παιδιά να του πουν πώς τους φαινόταν η ιδέα να επισκεφτούν την α΄ τάξη του δηµοτικού
σχολείου, να παίξουν και να φτιάξουν µαζί διάφορα πράγµατα. Η ιδέα άρεσε και δε φάνηκε να υπάρχει κάποιο παιδί που να έχει αντίρρηση. Βέβαια, άλλα νήπια το δέχτηκαν µε ενθουσιασµό και άλλα
µε κάποιες επιφυλάξεις. Άρχισαν, λοιπόν, να συζητούν για µία ακόµη φορά πώς φαντάζονταν ότι θα
είναι εκεί, τι περίµεναν να βρουν και ποια συναισθήµατα είχαν.
Ο νηπιαγωγός παρακίνησε τα παιδιά να ζωγραφίσουν και να γράψουν ό,τι αισθάνονται για την επικείµενη επίσκεψή τους στο δηµοτικό σχολείο. Τα παιδιά, µεταξύ των άλλων, έγραψαν µόνα τους ή
µε τη βοήθεια του νηπιαγωγού:
– «Όταν θα πάµε στο δηµοτικό, θα µεγαλώσω».
– «Έχει φίλους εκεί;»
– «Στην πρώτη πάει ο Νίκος, ξέρει να γράφει».
Κάποια στιγµή ένα αγόρι έφερε ένα ανθρωπάκι
φτιαγµένο από πλαστελίνη και είπε πως όταν θα
πήγαιναν στο δηµοτικό, θα το χάριζε στους µαθητές. «Είναι ο Χάρης» διευκρίνισε (Χάρη έλεγαν
τον ίδιο). Η ιδέα άρεσε και σε άλλα παιδιά, που
έσπευσαν να το µιµηθούν. Σε λίγο υπήρχαν τόσα ανθρωπάκια από πλαστελίνη, όσα ήταν και τα νήπια. Ωστόσο,
έτσι όπως τα κρατούσαν, διαπίστωσαν ότι εύκολα χάλαγε
το σχήµα τους. Προσπάθησαν, λοιπόν, να σκεφτούν έναν
τρόπο να τα µεταφέρουν µε ασφάλεια.
– «Αν τα βάζαµε µέσα σε ένα κουτί;»
– «Αν τα τυλίγαµε σε χαρτάκια;»
Τελικά αποφάσισαν να τα κολλήσουν επάνω σε σκληρό χαρτόνι (µακέτα). Για να γίνει πιο όµορφο,
κάθε παιδί, στη θέση που θα στερέωνε το ανθρωπάκι του, ζωγράφισε ένα µεγάλο λουλούδι.
Στη συνέχεια συζήτησαν για τον τρόπο που έπρεπε να συµπεριφερθούν εκεί που θα πηγαίνανε.
«Ποια ήταν η εικόνα που είχαν τα ίδια τα νήπια; Πώς νόµιζαν ότι φέρονται οι µαθητές;», «Στο δρόµο
για το σχολείο, πώς έπρεπε να περπατούν; Τις προηγούµενες φορές που έβγαιναν περίπατο θυµούνται τι έκαναν; Τώρα, τι πρέπει να κάνουν;»
Έγραψαν µία ανακοίνωση, µε το δικό τους τρόπο, και την κόλλησαν στον πίνακα ανακοινώσεων. Με
αυτή καλούσαν τους γονείς τους να τα συνοδεύσουν στο δηµοτικό. Ο νηπιαγωγός, επειδή διαπίστωσε ότι δεν έβγαινε σαφές νόηµα από το κείµενο των παιδιών, ζήτησε να του το διαβάσουν και, όπου
χρειαζόταν, έγραφε τις λέξεις ο ίδιος, «για να µπορούµε να το διαβάζουµε όλοι».
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Στο νηπιαγωγείο
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Στο δηµοτικό σχολείο

Μαθησιακοί στόχοι
– Τα παιδιά να ανταποκρίνονται σωστά σε σήµατα, σύµβολα, συνθήµατα και οδηγίες.
– Να αναπαράγουν µουσικά ακούσµατα µε διάφορους τρόπους.
– Να παρατηρούν τα φυσικά φαινόµενα και να ανακαλύπτουν την περιοδικότητα που τα διέπει.
Υλικά
– Αντικείµενα που υπάρχουν στην τάξη: κουτιά, κασετίνες, µολυβοθήκες.
∆ραστηριότητες
Τα νήπια κάθησαν στα ίδια θρανία µε τα παιδιά της α΄ τάξης. Η αµηχανία της πρώτης στιγµής διαλύθηκε γρήγορα, όταν άρχισαν όλα µαζί να παίζουν παιχνίδια γνωριµίας. Οι µαθητές ήταν εξοικειωµένοι µε τέτοιου είδους δραστηριότητες και σύντοµα φάνηκε ότι η οµάδα είχε βρει κοινά σηµεία
επαφής.
Μετά οι εκπαιδευτικοί, παίρνοντας ως αφορµή το ανοικτό παράθυρο που χτυπούσε ρυθµικά στο
φύσηµα του αέρα, πρότειναν να κάνουν απόλυτη ησυχία και να αφουγκραστούν τον ήχο. Αυτό τους
έδωσε την ευκαιρία να διευρενήσουν την αίσθηση που έχουν τα παιδιά για το ρυθµό, αν, και πόσο,
τον αντιλαµβάνονται. Οι ερωτήσεις που έθεσαν στα παιδιά ήταν του τύπου:
– «Μπορούµε να κάνουµε κι εµείς αυτό τον ήχο;»
– «Τι παρατηρείτε; Πώς ακούγεται;»
– «Να το κάνουµε µε τα πόδια; Με τα χέρια; Να το πούµε σιωπηλά, µην το ακούσει άλλος;»
– «Τι σας θυµίζει;»
Τα παιδιά παρατήρησαν τον ήχο, τον αναπαρέστησαν µε το σώµα, τη φωνή. Είπαν ότι τους θυµίζει
την καρδούλα που χτυπά, τα πόδια του γίγαντα,
το «χτυπάω, σταµατώ».
Οι εκπαιδευτικοί πρότειναν να παίξουν όλα
όσα είπαν τα παιδιά. Χτυπώντας ρυθµικά τα
χέρια επάνω στο θρανίο, έκαναν το χτύπο της
καρδούλας. Σηκώθηκαν όρθια και µιµήθηκαν
τον αργό βηµατισµό του γίγαντα. Έκαναν το
«χτυπάω, σταµατώ», πατώντας µε δύναµη το
ένα πόδι στο πάτωµα (χτύπηµα) και φέρνοντας
αθόρυβα το άλλο πόδι δίπλα στο πρώτο
(παύση).
Παρατήρησαν πως όταν επαναλάµβαναν αρκετές φορές κάτι από τα παραπάνω, ακουγόταν
ένας ρυθµός, κάτι «σαν µουσική τραγουδιού».
Η δασκάλα πρότεινε να ανοίξουν το βιβλίο της
Φυσικής Αγωγής στη σελίδα 81.
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Αυτό το ρυθµό τον επανέλαβαν µε δύο συλλαβές:
µπά-λα, µπά-λα, µπά-λα, µπά-λα, µπά-λα, µπά-λα, µπά-λα, µπά-λα, µπά-λα
Μετά επεξέτειναν την ιδέα: «Πόσες ήταν οι εποχές του χρόνου; Με ποια σειρά εµφανίζονταν;»
Πρότειναν για το φθινόπωρο ένα σκοτεινό ήλιο, γιατί αρχίζουν τα πρώτα κρύα. Για το χειµώνα τον
άδειο κύκλο, γιατί δεν βγαίνει συχνά ο ήλιος, για την άνοιξη το φωτεινό ήλιο και για το καλοκαίρι
τον ήλιο µε τις µακριές ακτίνες.
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– «Τι βλέπετε εδώ;» ρώτησε ο νηπιαγωγός.
– (Νήπιο): «∆υο φασόλια που µυρίζουν το ένα το άλλο!»
– (Νήπιο): «∆ύο γκρίζα που ιδρώσαν…»
– (Μαθήτρια): «∆ύο πέτρες που χτυπάει η µία την άλλη και λένε τοκ τοκ».
Ένας µαθητής διάβασε: «Τα πρώτα µουσικά όργανα που χρησιµοποίησε ο άνθρωπος ήταν από υλικά
τα οποία έπαιρνε από τη φύση. Τοκ τοκ».
Οι εκπαιδευτικοί διερεύνησαν τις γνώσεις των παιδιών, κάνοντάς τους ερωτήσεις, όπως:
– «Για ποιους ανθρώπους µιλάει;»
– «Τι υλικά θα µπορούσαν να πάρουν αυτοί οι άνθρωποι από τη φύση;»
– «Πώς φαντάζεστε ότι τα χρησιµοποιούσαν;»
– «Στην εικόνα του βιβλίου τι δείχνει;»
– «Μπορούµε να χτυπήσουµε κι εµείς ρυθµικά µε δύο πέτρες; Με τι άλλο θα µπορούσαµε να
χτυπήσουµε ρυθµικά; Τι θα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε από τα υλικά που έχουµε µέσα
στην τάξη;»
Τα παιδιά πρότειναν διάφορα υλικά, όπως τενεκεδάκια, κουτιά, µολύβια, κασετίνα. Ένας µαθητής
διάβασε αυτό που ήταν γραµµένο στο τέλος της σελίδας: «∆οκίµασε να περπατήσεις ή να τρέξεις
χτυπώντας µε δύο βότσαλα το ρυθµό της κίνησής σου».
– «Έχουµε εµείς τόσα βότσαλα, ώστε να φτάσουν να παίξουµε όλοι;»
– «Τι άλλο θα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε, για να βαδίσουµε και να τρέξουµε ρυθµικά;»
Τα παιδιά στην αρχή βάδισαν και µετά έτρεξαν, χτυπώντας και κρατώντας το ρυθµό µε δύο κασετίνες, µε δύο κουτιά, µε δύο τενεκεδάκια, µε ό,τι ανακάλυψαν ότι τους έδινε ένα ηχηρό και ρυθµικό
αποτέλεσµα.
Ο νηπιαγωγός έκανε µία περίεργη ερώτηση:
– «Θυµάστε, µήπως, πόσες νύχτες και πόσες µέρες έχουν περάσει από τότε που άνοιξαν τα σχολεία;»
Τα παιδιά προσπάθησαν να σκεφτούν, δύσκολο να τις µετρήσουν. Ο νηπιαγωγός πρότεινε να χτυπούν για κάθε ηµέρα που πέρασε µία φορά στο τραπέζι και για κάθε νύχτα ένα χτύπηµα µε τα χέρια.
Άρχισε να ακούγεται ένας ρυθµικός ήχος, προερχόµενος από τους επαναλαµβανόµενους ήχους του
χτυπήµατος στο τραπέζι και του χτυπήµατος µε τα χέρια.
– «Αν θέλαµε να γράψουµε αυτό το ρυθµό που ακούσαµε, µε ποιον τρόπο θα µπορούσαµε να το
κάνουµε; Με ποιο σηµαδάκι να κάνουµε την ηµέρα;»
Τα παιδιά πρότειναν για την ηµέρα το τετράγωνο και για τη νύχτα τον κύκλο. Στη συνέχεια άρχισαν
να γράφουν σε ένα χαρτί την εναλλαγή µέρας και νύχτας µε σύµβολα, εµφανίζοντας τελικά το εξής
ρυθµικό σχέδιο:
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Εµφανίστηκε η παρακάτω κανονικότητα:

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

την οποία ακολούθησαν τα παιδιά, χτυπώντας ρυθµικά.
– «Σε ποια εποχή βρισκόµαστε τώρα;»
– «Στο χειµώνα».
– «Τι προτείνετε να κάνετε, όταν φτάνουµε στο χειµώνα;»
Τα παιδιά χτυπούσαν τρία ρυθµικά παλαµάκια (άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο) και όταν έφταναν
στο χειµώνα χτυπούσαν δυνατά ένα χτύπο στο τραπέζι.
– «Να µαγνητοφωνήσουµε τον ήχο που βγαίνει;»
Ακούγοντας τον ήχο όπως είχε καταγραφεί, τα παιδιά διασκέδασαν, παρατήρησαν ότι ακούγεται
«σαν µουσική».
Οι εκπαιδευτικοί ανακοίνωσαν στα παιδιά ότι την επόµενη φορά θα πήγαιναν έναν περίπατο µε
σκοπό να ανακαλύψουν ήχους και σχήµατα που επαναλαµβάνονται περίπου σαν εκείνα που είχαν
δηµιουργήσει τα ίδια.
– «Τι θα έπρεπε να πάρουν µαζί τους;»
Τα παιδιά πρότειναν να πάρουν όσα κασετόφωνα είχαν, καθώς και τις φωτογραφικές τους µηχανές.
Αργότερα συµπλήρωσαν χαρτιά και µολύβια, µήπως ενδεχοµένως τα χρειάζονταν.

Περίπατος

Μαθησιακοί στόχοι
– Τα παιδιά να απολαµβάνουν τη συµµετρία και την αισθητική που διέπει τη φύση.
– Να περιγράφουν µε ωραίες εκφράσεις τα συναισθήµατά τους.
– Να αναπτύσσουν σταδιακά εκτίµηση προς τα µουσικά ακούσµατα που προέρχονται από τη
φύση και να τα απολαµβάνουν.
– Να χρησιµοποιούν την τεχνολογία για να εξυπηρετούν τους σκοπούς τους.
Υλικά
Τέσσερα κασετόφωνα, δύο φωτογραφικές µηχανές, χαρτιά, µολύβια, χρώµατα.
∆ραστηριότητες
Κατά τη διάρκεια του περιπάτου οι εκπαιδευτικοί ενθάρρυναν τα παιδιά να ανακαλύψουν το ρυθµό
σε ήχους ή σχέδια και να περιγράψουν µε ωραίες εκφράσεις τα συναισθήµατα που απέρρεαν από την
αισθητική και την αρµονία της φύσης. Τα παιδιά προσπάθησαν να ανακαλύψουν επαναλαµβανόµενους ήχους. Μάλιστα είχαν χωριστεί σε έξι µικτές οµάδες. Οι τέσσερις είχαν κασετοφωνάκι και οι
δύο φωτογραφικές µηχανές.
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Οι επόµενες επισκέψεις στο δηµοτικό

Μαθησιακοί στόχοι
– Τα παιδιά να εντοπίζουν το ρυθµό στο περιβάλλον.
– Να συνθέτουν κανονικότητες, ώστε να παράγεται αισθητικό αποτέλεσµα.
Υλικά
– Φωτογραφίες, εικόνες, εγκυκλοπαίδειες, βιβλία γνώσεων, είδη ζωγραφικής.

Σελίδα 61

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 • Ανάπτυξη τριών θεµατικών προσεγγίσεων

Οι εκπαιδευτικοί είχαν µεριµνήσει ώστε ο περίπατός τους να είναι σε ήσυχα και ακίνδυνα µέρη,
χωρίς πολλή κίνηση. Για περισσότερη ασφάλεια είχαν ζητήσει και τη συνδροµή των γονέων.
Στην εξοχή τα παιδιά απόλαυσαν και ηχογράφησαν κελαηδήµατα πουλιών, βέλασµα προβάτου, κόασµα βατράχου, ενώ φωτογράφισαν τα συµµετρικά φτερά των εντόµων και τα σχέδια στη ράχη των
ζώων. Όταν µπήκαν στην πόλη, ανάλογα µε το σηµείο από όπου περνούσαν, ηχογράφησαν τον επαναλαµβανόµενο ήχο του τρένου, τρία συνεχή σφυρίγµατα του τροχονόµου, το σφυρί ενός τεχνίτη που
χτυπούσε ρυθµικά, και φωτογράφισαν επαναλαµβανόµενα σχέδια σε προσόψεις σπιτιών, καθώς και
µοτίβα σε ρούχα και αντικείµενα. ∆εν κατάφεραν όµως να ζωγραφίσουν µοτίβα, όπως είχαν υποθέσει ότι θα µπορούσε να γίνει. Θα το έκαναν την επόµενη φορά µέσα στην τάξη.
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∆ραστηριότητες
Τα παιδιά άκουσαν και αναγνώρισαν τους ήχους που είχαν µαγνητοφωνήσει. Στο µεταξύ, εκείνα που
ήταν υπεύθυνα για τις φωτογραφίες τις είχαν εµφανίσει και τις παρουσίαζαν κατά κατηγορίες σε
πίνακες. Σε έναν πίνακα τοποθέτησαν όσες φωτογραφίες έδειχναν επαναλαµβανόµενα µοτίβα στη
φύση και σε έναν άλλο όσες έδειχναν επαναλαµβανόµενα µοτίβα σε ανθρώπινα έργα. Στη συνέχεια
προσπάθησαν να ανακαλύψουν το αρχικό µοτίβο (τη µονάδα) που βρισκόταν στα σχέδια και να διαπιστώσουν πόσες φορές επαναλαµβάνεται.
Ξαφνικά προέκυψε µεταξύ τους ένα παιχνίδι. Ένα παιδί έφτιαχνε µία κανονικότητα και ένα άλλο
προσπαθούσε να την αναλύσει και να βρει το µοτίβο. Έπειτα ένα τρίτο παιδί έφτιαχνε ένα µοτίβο και
κάποιο άλλο προσπαθούσε µε αυτό να φτιάξει µία κανονικότητα.
Ένα παιδί είπε ότι ωραία συµµετρικά και επαναλαµβανόµενα σχέδια βρίσκουµε και στα ζώα άλλων
χωρών. Αµέσως ανέτρεξαν στις εγκυκλοπαίδειες και στα βιβλία γνώσεως που διέθεταν οι βιβλιοθήκες της τάξης και του σχολείου και ανακάλυψαν µερικά από τα ζώα αυτά. Για παράδειγµα, την τίγρη,
τη ζέβρα, την καµηλοπάρδαλη, τα φίδια κ.ά.

Οι εκπαιδευτικοί παρακίνησαν τα παιδιά να βρουν τρόπους µε τους οποίους θα απέδιδαν εικαστικά
ή ηχητικά τα επαναλαµβανόµενα σχέδια που προσφέρει η φύση. Πολλές µαύρες βούλες που αραιώνουν στην κοιλιά και πυκνώνουν στη ράχη της λεοπάρδαλης δίνουν ένα ρυθµό που, αν θέλαµε να τον
αποδώσουµε µε ήχους, στο κέντρο της κοιλιάς θα ήταν παύση, θα ακολουθούσαν ήχοι σε αραιά διαστήµατα και όσο πλησιάζαµε στη ράχη θα πύκνωναν.
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Μαθησιακοί στόχοι
– Τα παιδιά να αντιλαµβάνονται τη ρυθµική ακολουθία σε ένα κλιµακωτό λογοτεχνικό κείµενο.
– Να χρησιµοποιούν δηµιουργικά ένα κείµενο και να εκφράζονται ελεύθερα µε το δραµατικό
παιχνίδι.
Υλικά
Το λαϊκό ποίηµα «Ντίλι, ντίλι, ντίλι».
∆ραστηριότητα
– Τα παιδιά άκουσαν το λαϊκό κλιµακωτό ποίηµα:
Ντίλι, ντίλι, ντίλι, ντίλι το καντήλι που έφεγγε και κένταγε η κόρη το µαντήλι.
Ντίλι ντίλι ντίλι.
Έτρεξε ο ποντικός και πήρε το φυτίλι µέσα από το καντήλι
που έφεγγε και κένταγε η κόρη το µαντήλι.
Ήρθε και η γάτα κι έφαγε το ποντικό που πήρε το φυτίλι µέσα από το καντήλι
που έφεγγε και κένταγε η κόρη το µαντήλι, ντίλι, ντίλι, ντίλι.
Ήρθε και ο σκύλος κι έφαγε τη γάτα που έφαγε το ποντικό που πήρε το φυτίλι
µέσα από το καντήλι που έφεγγε και κένταγε η κόρη το µαντήλι, ντίλι, ντίλι, ντίλι.
Ήρθε και το ξύλο και χτύπησε το σκύλο που έφαγε τη γάτα που έφαγε το ποντικό
που πήρε το φυτίλι µέσα από το καντήλι που έφεγγε και κένταγε η κόρη το µαντήλι,
ντίλι, ντίλι, ντίλι.
Ήρθε η φωτιά κι έκαψε το ξύλο που χτύπησε το σκύλο που έφαγε τη γάτα
που έφαγε το ποντικό που πήρε το φυτίλι µέσα από το καντήλι
που έφεγγε και κένταγε η κόρη το µαντήλι, ντίλι, ντίλι, ντίλι.
Ήρθε το ποτάµι και έσβησε τη φωτιά που έκαψε το ξύλο που χτύπησε το σκύλο
που έφαγε τη γάτα που έφαγε το ποντικό που πήρε το φυτίλι µέσα από το καντήλι
που έφεγγε και κένταγε η κόρη το µαντήλι, ντίλι, ντίλι, ντίλι.
Στη συνέχεια το επανέλαβαν µαζί µε τους εκπαιδευτικούς και κατόπιν χτυπώντας παλαµάκια ρυθµικά. Επανέλαβαν µερικές ακόµη φορές τη δραστηριότητα, χτυπώντας κάθε φορά διαφορετικό σηµείο
του σώµατός τους: τα πόδια, τα δάχτυλα, τα γόνατα κ.λπ.
Αργότερα σκέφτηκαν τι όργανο θα µπορούσε να αντιπροσωπεύει κάθε ζώο ή αντικείµενο που εµφανίζεται διαδοχικά στο παραµύθι και αποφάσισαν στο άκουσµα της λέξης «ποντικός» να χτυπάει
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Ντίλι, ντίλι, ντίλι
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ταµπουρίνο, στη «γάτα» να χτυπάει σείστρα κ.λπ. Στο υπόλοιπο µέρος του ποιήµατος (που πήρε το
φυτίλι που έφεγγε και κένταγε η κόρη το µαντήλι, ντίλι, ντίλι, ντίλι), τα υπόλοιπα παιδιά θα χτυπάνε παλαµάκια ρυθµικά.
Μετά ανταλλάξανε µεταξύ τους µουσικά όργανα και ρόλους, ενώ, αντί για παλαµάκια, στο σηµείο
εκείνο έκαναν τώρα µία µακρά παύση.
– «Τι θα γινόταν, αν λέγαµε από µέσα µας το ποίηµα και χτυπούσαµε τα όργανα κάθε φορά που
ακούµε το όνοµα του ζώου;»
Τα παιδιά άρχισαν να λένε από µέσα τους το ποίηµα (για να κρατάνε το ρυθµό) και στον αντίστοιχο
ρόλο χτυπούσαν το συµφωνηµένο όργανο. Ακούσανε το αποτέλεσµα και το συγκρίναν µε όσα είχαν
υποθέσει. Έπειτα πρότειναν διάφορες ιδέες επέκτασης της δραστηριότητας. Αποφάσισαν να δραµατοποιήσουν το ποίηµα και µοίρασαν τους ρόλους. Όµως επειδή τα παιδιά ήταν πολλά και οι ρόλοι
λίγοι, προέκυψε ο εξής προβληµατισµός: «Με ποιον τρόπο θα κατάφερναν να συµµετέχουν όλα τα
παιδιά;» Σκέφτηκαν λοιπόν και πρότειναν την ακόλουθη λύση: το ποτάµι και τη φωτιά θα την έκαναν πολλά παιδιά µαζί, θα παρίσταναν τον κυµατισµό και θα µιλούσαν όλοι µαζί µε βαριά φωνή για
να ακούγεται βουητό. Το ίδιο περίπου θα γινόταν και µε τη φωτιά. Θα παρίσταναν τις φλόγες και θα
µιλούσαν όλοι µαζί, µε ψιλή φωνή εδώ, για να παραστήσουν την υψηλή θερµοκρασία και τη ζέστη.

Ζωγραφίζω µε ρυθµό

Μαθησιακοί στόχοι
– Τα παιδιά να αντιληφθούν το ρυθµό µέσα στα έργα τέχνης και στις δηµιουργίες του ανθρώπου.
– Να συνθέτουν και να αναλύουν κανονικότητες.
– Να είναι σε θέση να αποτυπώνουν τα αποτελέσµατα των προσπαθειών τους.
Υλικά
Το βιβλίο των Εικαστικών της α΄ και β΄ δηµοτικού, υλικά ζωγραφικής.
∆ραστηριότητα
Στα Εικαστικά της α΄ και β΄ δηµοτικού, και
συγκεκριµένα στο Τετράδιο Εργασιών, τα
παιδιά ανακάλυψαν έναν πίνακα ζωγραφικής του Πάουλ Κλέε τον οποίο αποφάσισαν να αναλύσουν, να βρουν το αρχικό του
µοτίβο. Χωρίστηκαν σε οµάδες και η καθεµία πήρε από ένα χρώµα του πίνακα. Όταν
ο «ζωγράφος» ακουµπούσε το πινέλο του
σε ένα χρώµα, η αντίστοιχη οµάδα παρήγε
τον ήχο που είχαν προκαθορίσει. Αυτό που
ανακάλυψαν ήταν ότι το έργο είχε κρυµµένο µέσα του ρυθµό!
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Κάθετες γραµµές + οριζόντιες γραµµές και πάλι το ίδιο

Γραµµές παχιές + λεπτές

Με σηµεία (τελίτσες) έφτιαξαν έναν κανονικό ρυθµό

Μετά έναν εναλλασσόµενο µε πυκνά και αραιά σηµεία

Ζωγραφίζω µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή

Μαθησιακοί στόχοι
– Τα παιδιά να δηµιουργήσουν έργα µε επαναλαµβανόµενα µοτίβα.
– Να ταυτίσουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή µε µία µηχανή που βοηθάει τον άνθρωπο στην
εργασία του και που µπορεί να τον χρησιµοποιήσει για δηµιουργία, παιχνίδι και διασκέδαση.
Υλικά
Ηλεκτρονικός υπολογιστής.
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Στη συνέχεια θέλησαν και τα ίδια να δηµιουργήσουν έργα µε ρυθµό. Πειραµατίστηκαν, λοιπόν, σχηµατίζοντας διάφορες γραµµές:
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∆ραστηριότητα
Τα παιδιά, χωρισµένα σε µικτές οµάδες, µε τη βοήθεια των ενηλίκων, γονέων και εκπαιδευτικών,
δηµιούργησαν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή πίνακες µε τετράγωνα πλαίσια και έργα µε µοτίβα,
εναλλάσσοντας σε κάθε πλαίσιο δύο ή τρία χρώµατα.

Επίσης σχεδίασαν σχήµατα (κύκλους, ρόµβους, τετράγωνα κ.λπ.), έφτιαξαν µοτίβα και τα επανέλαβαν µέχρι να γεµίσουν την επιφάνεια εργασίας. Στη συνέχεια εκτύπωσαν το ρυθµικό τους σχέδιο και
το χρωµάτισαν. Τέλος σκέφτηκαν ότι θα ήταν καλή η ιδέα όλο αυτό το υλικό που αποκόµισαν κατά
τη διάρκεια των κοινών τους συναντήσεων να το εκθέσουν στο διάδροµο του σχολείου, για να το
δουν και οι υπόλοιποι µαθητές και δάσκαλοι.

Έκθεση υλικού και έργων

Μαθησιακοί στόχοι
– Τα παιδιά να υποθέτουν, να υπολογίζουν, να επιχειρηµατολογούν.
– Να καλλιεργήσουν αισθητική άποψη.
Υλικά
– Όλο το υλικό που προέκυψε κατά τη διάρκεια υλοποίησης της θεµατικής προσέγγισης.
∆ραστηριότητα
Όταν τα παιδιά συγκέντρωσαν το υλικό τους, το ταξινόµησαν σε οµάδες και υπο-οµάδες. Για παράδειγµα, όλες οι φωτογραφίες συνιστούσαν µία οµάδα, ενώ οι φωτογραφίες των ζώων, των κεντηµάτων, των κτηρίων κ.λπ. αποτελούσαν τις υπο-οµάδες του συνόλου. Στη συνέχεια πρότειναν διάφορες ιδέες για τον τρόπο έκθεσής τους και τελικά αποφάσισαν να τις εκθέσουν µε… ρυθµό, όπως το
έργο του Πάουλ Κλέε. Τοποθέτησαν λοιπόν όλες τις φωτογραφίες σε ένα µεγάλο κόκκινο πλαίσιο
στο οποίο και εναλλάσσονταν αρµονικά οι υπο-οµάδες των φωτογραφιών σε κίτρινο και θαλασσί
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Αξιολόγηση
Ο νηπιαγωγός διερεύνησε τα συναισθήµατα και τις εµπειρίες που αποκόµισαν τα παιδιά από την
επαφή και τις από κοινού δραστηριότητες µε το δηµοτικό σχολείο. Τα νήπια αναφέρονταν στα βιώµατά τους µε µεγάλη χαρά, µιλούσαν µε άνεση για ό,τι αφορούσε το δηµοτικό και έδειχναν να έχουν
αποβάλει σε µεγάλο βαθµό την ανασφάλεια και τις φοβίες τους για ό,τι επρόκειτο να αντιµετωπίσουν, µεταβαίνοντας στην επόµενη βαθµίδα. Η αλλαγή του τρόπου σκέψης ήταν επίσης εµφανής στη
συµπεριφορά τους, καθώς και στον τρόπο που επέλυαν τα προβλήµατα που προέκυπταν στην καθηµερινότητα της τάξης.
Ο νηπιαγωγός θεώρησε ότι είχαν υλοποιηθεί σε µεγάλο βαθµό οι µαθησιακοί στόχοι που είχε θέσει:
Μέσα από την παρατήρηση και την κίνηση τα παιδιά ανακάλυψαν στο σώµα τους ρυθµικούς ήχους
και χρησιµοποιώντας τα µέλη τους, παρήγαγαν ρυθµό. Μέσα από την αναφορά τους στα φυσικά φαινόµενα ανακάλυψαν, ως ένα σηµείο, την περιοδικότητα που τα διέπει, καθώς και την αρµονία που
υπάρχει στη φύση. Μέσα από ένα λαϊκό ποίηµα και τη δραµατοποίησή του αναπαρέστησαν γεγονότα σύµφωνα µε τη χρονική τους ακολουθία και αντελήφθηκαν τη ρυθµική ακολουθία ενός κλιµακωτού λογοτεχνικού κειµένου.
Επίσης χαρακτήρισε εξαιρετική τη συνεργασία του µε τις συναδέλφους του νηπιαγωγείου και του
δηµοτικού. Οι γονείς, από τη µεριά τους, πρόθυµα παρείχαν τη βοήθειά τους, όµως η παρατήρησή
του ήταν ότι συνεχώς οι ίδιοι προσφέρονταν και κάθε φορά έπρεπε να βρει τρόπο να κινητοποιήσει
και τους υπολοίπους. Ο ίδιος είχε πολύ θετικά συναισθήµατα από την όλη τη διαδικασία, θεώρησε
ότι οικοδόµησε αµοιβαίες καλές σχέσεις µε τα παιδιά, τους γονείς και τους συναδέλφους. Επίσης,
µέσα από τη συνεργασία του µε την εκπαιδευτικό της άλλης βαθµίδας µπόρεσε να κάνει συγκρίσεις
µεταξύ των παιδαγωγικών και διδακτικών µεθόδων που εφαρµόστηκαν και να βελτιωθεί, όπου έκρινε ότι χρειαζόταν.
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πλαίσια. Σε έναν πάγκο ακούµπησαν τα κασετοφωνάκια, για να ακούσει όποιος ήθελε τους ήχους
που είχαν µαγνητοφωνήσει.

∫∂º∞§∞π√ 2
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∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 • Ανάπτυξη τριών σχεδίων εργασίας

2.1 - Είµαι διαφορετικός

Ενδεικτικό πλαίσιο για την ανάπτυξη αναδυόµενου σχεδίου εργασίας
Οµάδα
Όλα τα παιδιά του νηπιαγωγείου.
∆ιάρκεια
Πέντε ηµέρες.
Χώρος
Ολοήµερο νηπιαγωγείο.
Έναυσµα
Αφορµή για να ξεκινήσει αυτό το σχέδιο εργασίας δόθηκε µε την άρνηση ενός παιδιού να πιάσει το
χέρι ενός άλλου. Τη στιγµή που είχαν αρχίσει να χωρίζονται σε ζευγάρια για να παίξουν ένα παιχνίδι,
η Μαρία είπε κατηγορηµατικά: «∆ε θέλω να παίξω µε τον Πρενγκ» και βιάστηκε να συµπληρώσει:
«Είναι µικρός [εννοούσε κοντός] και µιλάει αλλιώς, όχι όπως εµείς. Και είναι και αγόρι. ∆ε θέλω!»
– «∆εν είναι µικρός, του χρόνου θα πάει στο σχολείο, όπως κι εσύ» τη διόρθωσε ο Νίκος.
– «Ναι, αλλά µιλάει αλλιώς. Η αδελφή µου είπε να µην τον παίζω».
Η στιχοµυθία αυτή πυροδότησε αντιδράσεις, καθώς άρχισαν και άλλα παιδιά να δηλώνουν ότι δεν
ήθελαν να παίξουν µε το ζευγάρι τους. Η νηπιαγωγός παρατήρησε ότι προκειµένου να δικαιολογήσουν την άρνησή τους, αναπαρήγαγαν κάποια στερεότυπα που είχαν σχέση µε τις ατοµικές διαφορές, το φύλο και την εθνικότητα.5 Παρατήρησε, επίσης, ότι το ενδιαφέρον των παιδιών γύρω από
αυτή τη συζήτηση ήταν έντονο και υποστήριζαν µε πάθος τις απόψεις τους. Αποφάσισε, λοιπόν, να
διερευνήσει τις προηγούµενες γνώσεις και εµπειρίες τους αρχικά γύρω από το θέµα της απόρριψης.

Σχετικά µε τον τόπο προέλευσης δίνεται στον Οδηγό Νηπιαγωγού ενδεικτικό σχέδιο εργασίας µε τίτλο «Οι άνθρωποι που τώρα µένουν κοντά µας,
ενώ πριν έµεναν µακριά», σ. 266.
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Σχεδιασµός του σχεδίου εργασίας
Η νηπιαγωγός ενθάρρυνε τα παιδιά να εκφράσουν τις δικές τους εµπειρίες και απόψεις, κάνοντάς
τους ερωτήσεις, όπως:
– «Σας αρέσει να παίζετε µε άλλους;»
– «Πώς νιώθετε, όταν παίζετε µε άλλα παιδιά;»
– «Πώς νιώθετε όταν οι άλλοι δεν σας παίζουν;»
– «Για ποιο λόγο νοµίζετε ότι συµβαίνει αυτό;»
– «Πώς νοµίζετε ότι αισθάνεται ένα παιδάκι, όταν δεν το παίζουν οι άλλοι;»
– «Για ποιο λόγο, νοµίζετε, ότι δεν το παίζουν αυτό το παιδάκι τα άλλα παιδιά;»
Μερικές από τις απαντήσεις που πήρε ήταν:
– «Εµένα, µ’ αρέσει να παίζω µε τους άλλους, αλλά µερικές φορές κάθοµαι µόνη. Η Νίκη και η
Τασούλα δε µε παίζουν, λένε δεν είµαι όµορφη».
– «Όταν τρώµε το µεσηµέρι, το φαγητό του Πρενγκ δε µυρίζει ωραία, έχει αλλιώτικα φαγητά, δε
µ’ αρέσουν».
– «Όταν κάνουµε κύκλο για να χορέψουµε, ο Στράτος δε θέλει να µε πιάνει, γιατί λέει ότι δεν
πιάνω σφιχτά».
[Εδώ ο Νίκος έθιξε το πρόβληµα που είχε µε µία ελαφρά δυσκινησία στο ένα του χέρι.]
– «Ο αδελφός µου στο σπίτι, αν έρθουν οι φίλοι του, δε µε θέλει µαζί τους, λέει ότι είµαι µικρός,
ότι δεν ξέρω όσα εκείνοι».
Από τις τοποθετήσεις των παιδιών αναδύθηκαν τα ερωτηµατικά και η αγωνία τους να γίνονται αποδεκτά από τους άλλους. Φοβούνταν την απόρριψη και την απέδιδαν στη διαφορετικότητά τους.
Φάνηκε επίσης ότι ενώ ήθελαν να εισπράττουν αγάπη και αποδοχή από τους συνοµηλίκους τους, τα
ίδια πολλές φορές απέρριπταν άλλα παιδιά, έχοντας στο νου τους κάποια συγκεκριµένα κριτήρια,
όπως η εθνικότητα, η ηλικία, το φύλο, οι ατοµικές διαφορές και οι ειδικές ανάγκες. Επιπλέον τέθηκαν και ερωτήµατα, όπως:
– «Γιατί όλοι έχουµε δύο πόδια;»
– «Γιατί ο Νίκος δε µοιάζει µε την Αλεξάνδρα, αφού βγήκανε από την ίδια κοιλίτσα;»
– «Όταν κατεβαίνω µε τη µαµά µου στην αγορά, είναι ένα παιδάκι που κάθεται στη γωνία και
έχει µόνο ένα χέρι, πώς τρώει, πώς παίζει;»
Μέσα από το διάλογο προέκυψε ότι αυτό που ζητούσαν τα παιδιά να µάθουν ήταν γιατί όλοι µοιάζουµε και γιατί δεν είµαστε όλοι ίδιοι. Η νηπιαγωγός ζήτησε από τα παιδιά να προτείνουν µε ποιον
τρόπο θα µπορούσε να γράψει όλα όσα ήθελαν να µάθουν. Ύστερα από συζήτηση κατέληξαν στο
παρακάτω ιστόγραµµα, µε τη νηπιαγωγό στο ρόλο του γραφέα:
Εγώ

Είµαι όµοιος µε τους άλλους
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Είµαι διαφορετικός

Είµαι διαφορετικός
Ποιος είµαι;

Εγώ

Είµαι όµοιος µε τους άλλους

1ο ερώτηµα: Ποιος είµαι;
∆ιερεύνηση εµπειριών
Η νηπιαγωγός προσπάθησε να διερευνήσει αν τα παιδιά γνώριζαν τα βασικά στοιχεία της ταυτότητάς τους, αν ενέτασσαν τον εαυτό τους στο οικογενειακό και στο σχολικό πλαίσιο και ποια ήταν η
αυτοεικόνα τους. Τους πρότεινε, λοιπόν, να ζωγραφίσουν την οικογένειά τους. Ύστερα κάθε παιδί θα
παρουσίαζε τη ζωγραφιά του στα υπόλοιπα. Η νηπιαγωγός βοηθούσε µε ερωτήσεις του τύπου:
– «Πού έχεις ζωγραφίσει τον εαυτό σου;»
– «Γιατί σκέφτηκες να τον κάνεις µε αυτό τον τρόπο;»
– «Ξέρεις να µου πεις το επίθετό σου; Η µαµά ποιο επίθετο έχει, το γνωρίζεις; Ο µπαµπάς;
Ο αδελφός σου; Για ποιο λόγο νοµίζεις ότι έχετε όλοι το ίδιο επίθετο;»
Η συζήτηση εξελίχθηκε γύρω από την οικογένεια και τα
παιδιά είχαν την ιδέα να ζητήσουν τους γονείς τους να
τους διηγηθούν ιστορίες από τότε που ήταν µωρά και να
φέρουν από το σπίτι τους φωτογραφίες δικές τους και
της οικογένειάς τους. Πράγµατι, από την επόµενη κιόλας
µέρα άρχισε να καταφθάνει άφθονο υλικό. Ακόµη και τα
πιο διστακτικά παιδιά, έχοντας τις φωτογραφίες στα
χέρια, ξεχάστηκαν και άρχισαν να µιλούν, να λένε αστεία
στιγµιότυπα από τη ζωή τους, να δείχνουν τα µέλη της
οικογένειάς τους, να περιγράφουν το µέρος του σπιτιού,
όπου είχε τραβηχτεί η φωτογραφία ή να λένε σε ποιο
µέρος είχαν πάει εκδροµή, ποια ήταν η παρέα τους, τι
είχε συµβεί εκεί. Περιέγραφαν τον περίγυρό τους και
αναδείκνυαν τη θέση που είχαν µέσα σε αυτόν.
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Στη συνέχεια το διάβασε στα παιδιά, για να δει αν συµφωνούν. Η ίδια πρότεινε να ξεκινήσουν µε το
ερώτηµα «Ποιος είµαι;». Εκείνα συµφώνησαν και η νηπιαγωγός συµπλήρωσε το ιστόγραµµα και
τους το διάβασε, δείχνοντας κάθε φορά πού ήταν το σηµείο στο οποίο αναφερόταν.

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 • Ανάπτυξη τριών σχεδίων εργασίας

Ένα παιδί πρότεινε να βάλουν όλες τις φωτογραφίες µαζί σε ένα άλµπουµ. Τα περισσότερα όµως παιδιά δεν ήθελαν να τις κρύψουν, ήθελαν να είναι κάπου που να φαίνονται. Αρχικά αποφάσισαν να τις κολλήσουν τυχαία σε χαρτί του µέτρου, να γράψουν από κάτω ποιος είναι στη φωτογραφία και να το αναρτήσουν στον τοίχο. Τελικά αποφάσισαν να φτιάξουν έναν πίνακα αναφοράς, όπου θα υπήρχε η φωτογραφία κάθε παιδιού, το όνοµά του και δίπλα µία χαρακτηριστική φωτογραφία της οικογένειάς του.

Η συζήτηση περιστράφηκε και πάλι γύρω από τα παιδιά. Η νηπιαγωγός τα ενθάρρυνε να µιλήσουν
για τον εαυτό τους, να τον περιγράψουν, να πουν πώς αισθάνονται, πώς νοµίζουν ότι τους βλέπουν
οι άλλοι. Οι ερωτήσεις που τους έθεσε ήταν του τύπου:
– «Θέλεις να µου περιγράψεις τον εαυτό σου; Να µου πεις, δηλαδή, πώς είσαι;»
– «Τώρα, θα ήθελες να σταθείς µπροστά στον καθρέφτη και να µου πεις τι βλέπεις εκεί;»
– «Τι σας αρέσει πολύ να κάνετε;»
– «Τι σας κάνει να χαίρεστε;»
– «Τι σας στενοχωρεί;»
– «Πώς θα θέλατε να σας φέρονται οι άλλοι;»
– «Πώς νοµίζετε ότι θα ήθελαν εκείνοι να τους φέρεστε;»
– «Θυµώνει καµιά φορά η µαµά µαζί σας;»
– «Για ποιο λόγο νοµίζετε ότι συµβαίνει αυτό;»
– «Εσείς γιατί θυµώνετε;»
– «Αν κάποιος θέλει να µας φωνάξει από µακριά, τι λέει;»
– «Εκτός από το όνοµά µας, τι άλλο δείχνει ποιοι είµαστε;»
– «Έχουµε δύο Μαρίες µέσα στην τάξη. Εάν θελήσουµε να βρούµε το φάκελο της καθεµίας, πώς
θα τους ξεχωρίσουµε; Τι θα γράφει επάνω;»
Τότε ο Νικήτας θυµήθηκε κάτι που συνέβη µε τον πατέρα του και το ανέφερε: «Μία φορά, που πήγαµε µε τον µπαµπά στην τράπεζα, του ζήτησαν ταυτότητα για να δούνε το όνοµά του και αν έµοιαζε
στη φωτογραφία. Αλλιώς δεν του έδιναν λεφτά». Στη συνέχεια άρχισε να περιγράφει την ταυτότητα
του µπαµπά του. Η νηπιαγωγός έδειξε τη δική της.
– «Μήπως ήταν σαν αυτή;»
– «Ναι, αλλά έδειχνε τον µπαµπά µου και είχε το όνοµά του επάνω, µου το έδειξε».
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Έχοντας τις ταυτότητές τους έτοιµες, προέκυψε ο εξής αυτοσχεδιασµός: Τα παιδιά θέλησαν να παίξουν την τράπεζα και τους πελάτες. Ο Νικήτας συντόνιζε το παιχνίδι. Επάνω σε έναν πάγκο έφτιαξαν ένα γκισέ. Έβαλαν σε ένα κουτί χαρτονοµίσµατα και σε ένα άλλο κέρµατα. Τα χρήµατα τα πήραν
από τη γωνιά του µάρκετ, τα είχαν φτιάξει µόνα τους όταν την οργάνωναν. Στη συνέχεια µοίρασαν
τους ρόλους. Ένας έγινε διευθυντής τραπέζης, τρία παιδιά ήταν οι υπάλληλοι, ένα ήταν ταµίας και
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Τα παιδιά θέλησαν να φτιάξουν δικές τους ταυτότητες. Έχοντας ως πρότυπο την ταυτότητα της
νηπιαγωγού, αντάλλαξαν απόψεις για τα επιµέρους στοιχεία της. Πού µπαίνει η φωτογραφία, πού η
υπογραφή, πού το όνοµα και το επίθετο, πού το έτος γεννήσεως. Αποφάσισαν όµως να τις κάνουν
πιο µεγάλες «για να χωράνε όλα». Ζωγράφισαν λοιπόν το πρόσωπό τους, έγραψαν, όπως µπορούσε
ο καθένας, τα στοιχεία τους: όνοµα, επίθετο, χρόνο που γεννήθηκαν. Αν δεν ήξεραν ή δε θυµούνταν
κάτι από όλα αυτά, ανέτρεχαν στους σχετικούς πίνακες µε τα ονόµατα. Εκεί που δυσκολεύτηκαν
ήταν στο να γράψουν το έτος γεννήσεώς τους, καθώς δεν αναγραφόταν σε κάποιο πίνακα. Η νηπιαγωγός τα παρακίνησε να σκεφτούν πού θα µπορούσαν να το βρουν. Ένα παιδί θυµήθηκε ότι όταν
ήρθε στην αρχή της χρονιάς για την εγγραφή του, η δασκάλα ρώτησε τη µαµά του «Πότε γεννήθηκε
ο ∆ηµητράκης;» και έγραψε το χρόνο γέννησης σε «ένα µεγάλο χοντρό βιβλίο». Ωστόσο σε παλαιότερη συζήτηση είχαν συµφωνήσει όλοι ότι στην ντουλάπα που έβαζε η νηπιαγωγός τα βιβλία
(µητρώο, βιβλίο υλικού κ.λπ.) και τα έγγραφά της, δεν θα είχαν πρόσβαση τα παιδιά. Ο ∆ηµήτρης
ζήτησε την άδειά της να αναζητήσει το µεγάλο βιβλίο και εκείνη το επέτρεψε, επιβλέποντας διακριτικά. Τα παιδιά έβαλαν µε προσοχή το «Μητρώο νηπίων» επάνω στο τραπέζι. Μέσα υπήρχαν πολλές σελίδες, όπου ήταν γραµµένα πολλά ονόµατα. Πώς θα έβρισκαν το δικό τους; Η νηπιαγωγός τα
βοήθησε µε ερωτήσεις του τύπου:
– «Όταν γράφουµε σε ένα τετράδιο, από πού αρχίζουµε να γράφουµε;»
– «Πώς γεµίζουµε τις σελίδες;»
– «Αυτό που έχουµε γράψει την τελευταία αφορά, πού νοµίζετε ότι πρέπει να βρίσκεται;»
Όταν βρήκαν την κατάσταση µε τα δικά τους ονόµατα, αναζήτησε το καθένα το όνοµά του, βρήκε το
έτος γεννήσεως και το έγραψε στην ταυτότητά του. Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης ανακάλυψαν
ότι µερικά παιδιά ήταν γεννηµένα το 2003 και µερικά το 2004. Το γεγονός αυτό τους έκανε εντύπωση και ρώτησαν τη δασκάλα τους. Ξεχώρισαν έτσι, ανάλογα µε το έτος, ποια παιδιά θα πήγαιναν την
επόµενη χρονιά στο δηµοτικό και «ποια θα γίνονταν του χρόνου µεγάλα» στο νηπιαγωγείο. Ολοκλήρωσαν την ταυτότητά τους, βάζοντας το δαχτυλικό τους αποτύπωµα.
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τα υπόλοιπα πελάτες. Ανάµεσα στους πελάτες ήταν και µία γιαγιά, η οποία πονούσε και παρακαλούσε να της δώσουν τη σειρά για να φύγει. Στην αρχή της έφεραν µία καρέκλα να καθίσει. Όταν
όµως είδαν ότι εκείνη έκλαιγε και παραπονιόταν, αποφάσισαν ότι ήταν καλύτερα να της παραχωρήσουν τη σειρά και να τη βοηθήσουν. Ένα πελάτης ξέχασε να φέρει την ταυτότητά του και επέµενε
να πάρει τα χρήµατά του έτσι. Οι υπάλληλοι αναστατώθηκαν και δεν µπορούσαν να κάνουν τη δουλειά τους. Φώναξαν λοιπόν το διευθυντή. Εκείνος έπεισε τον πελάτη ότι αυτό ήταν αδύνατον και ότι
έπρεπε να πάει στο σπίτι του και να πάρει την ταυτότητα που έδειχνε τα στοιχεία του. Μόνο έτσι θα
ήξεραν ποιος είναι και θα µπορούσαν να του δώσουν τα χρήµατα που επιθυµούσε.
Μετά το διάλειµµα, η νηπιαγωγός κάλεσε τα παιδιά να παίξουν το παιχνίδι «Με τους φίλους µου µου
αρέσει να...». Τα παιδιά σχηµάτισαν έναν κύκλο και κάθησαν στη µοκέτα. Πρώτα τους εξήγησε τον
τρόπο που θα το παίξουν. Όποιος πιάνει την µπάλα στα χέρια του, θα πρέπει να λέει τι του αρέσει
να κάνει µε τους φίλους του. Στην αρχή τα παιδιά περιέγραφαν µόνο δράσεις, όπως «µου αρέσει να
παίζω µπάλα» ή «... να ζωγραφίζω». Με την παρακίνηση όµως της νηπιαγωγού άρχισαν να το αιτιολογούν και να εκφράζουν συναισθήµατά τους: «Μου αρέσει να καθόµαστε στο διάλειµµα κάτω από
το µεγάλο το δέντρο, να παίζουµε και να γελάµε, και άµα είµαι στενοχωρηµένη, µου αρέσει που η
Γιώτα µου χαϊδεύει το κεφάλι και µου λέει ότι είναι φίλη µου».
Κάποια στιγµή ένα παιδί γύρισε και έδωσε αυθόρµητα ένα φιλί στο διπλανό του. Η νηπιαγωγός πρότεινε αυτό το φιλάκι να ταξιδέψει και στα άλλα µαγουλάκια. Έτσι άρχισαν να παίζουν «ένα φιλάκι
ταξιδεύει». Τα παιδιά είπαν ότι θα ήταν καλύτερα αν ύστερα από κάθε γύρο άλλαζαν θέσεις, για να
µην παίρνουν και δίνουν φιλιά µόνο µε τους ίδιους. Στη συνέχεια το εµπλούτισαν και µε άλλες ιδέες:
Να ταξιδέψει ένα χάδι, ένα φιλικό χτύπηµα στο πόδι, µια «γλυκιά» λέξη.
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Την επόµενη µέρα, η νηπιαγωγός ενθάρρυνε τα παιδιά, µέσα από την κουβέντα και την ανταλλαγή
ιδεών, να ανακαλύψουν τις διαφορές που υπάρχουν ανάµεσα στους ανθρώπους, δίνοντας έµφαση σε
εκείνες που ανιχνεύουν µέσα στην ίδια τους την τάξη, ανάµεσα στους συνοµηλίκους τους. Μερικές
από τις διαπιστώσεις και τα ερωτήµατα των παιδιών ήταν:
– «Άλλοι είναι πιο µεγάλοι, άλλοι είναι πιο µικροί».
– «Είµαστε αγοράκια και κοριτσάκια».
– «∆εν µιλάµε όλοι την ίδια γλώσσα».
– «∆εν φοράµε τα ίδια ρούχα».
– «Μερικοί κλαίνε πολύ, άλλοι καθόλου».
– «Ενώ έχουµε την ίδια ηλικία, δεν έχουµε το ίδιο ύψος».
– «Mερικοί γελάνε εύκολα, άλλοι δύσκολα».
Η νηπιαγωγός τα παρακίνησε να σταθούν όλα µπροστά στον καθρέφτη και να παρατηρήσουν προσεκτικά ό,τι βλέπουν.
– «Είναι κάποιος ολόιδιος µε τον άλλον;»
– «Έχουµε όλοι τα ίδια µαλλιά, την ίδια µύτη, το ίδιο σώµα;»
– «Θέλετε να ζωγραφίσουµε όλοι κάτι που να είναι ίδιο; Τι να είναι αυτό;»
Τα παιδιά αποφάσισαν να ζωγραφίσουν όλα –το καθένα τη δική του ζωγραφιά– ένα σπιτάκι, ένα
δέντρο κι έναν ήλιο (το έκαναν όπως το φαντάζονταν, χωρίς να αναπαράγουν κάποιο πρότυπο).
Μετά κόλλησαν όλα τα έργα σε ένα µεγάλο χαρτί και αυτό το τοποθέτησαν στον τοίχο, για να µπορούν όλοι να το βλέπουν. Κατόπιν άρχισαν να συγκρίνουν όσα είχαν ζωγραφίσει.
– «Του ∆ηµήτρη το σπιτάκι µοιάζει µε της Γιώτας».
– «Ναι, κοίτα όµως, η σκεπή του σπιτιού της Γιώτας είναι πιο µυτερή και κοιτάζει τον ήλιο. Του
∆ηµήτρη είναι αλλιώς και τα κεραµίδια του έχουν δύο χρώµατα».
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2ο ερώτηµα: Είµαι διαφορετικός
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– «Όλοι οι ήλιοι που φτιάξαµε είναι στρογγυλοί και έχουν ακτίνες, άλλοι όµως - γελάνε, άλλοι
δεν κάνουν τίποτα και άλλοι είναι σοβαροί».

– «Και δεν έχουν ολόιδιο κίτρινο χρώµα».
– «Κανένας ήλιος δεν έχει ίδιες ακτίνες µε τον άλλον».
Ύστερα από παρατήρηση και συγκρίσεις κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι ενώ όλοι ζωγράφισαν τα
ίδια πράγµατα, ο καθένας το έκανε µε τον δικό του τρόπο – «ακόµη και να θελήσουµε, οι ζωγραφιές
µας δεν γίνονται ολόιδιες».
Η νηπιαγωγός πρότεινε να ψάξουν στο κουτί της αλληλογραφίας.
Επειδή πλησίαζαν οι γιορτές είχε φτάσει ένας φάκελος που περιείχε
έργα καλλιτεχνών µε ειδικές ανάγκες. Στο συνοδευτικό φυλλάδιο
είχε και µία σχετική φωτογραφία.
Τα παιδιά, ακολουθώντας τις σχετικές υποδείξεις, τον ανακάλυψαν.
Εκείνο που τους έκανε µεγάλη εντύπωση ήταν πώς µπορούσε να
κάνει ο ζωγράφος τόσο ωραίες εικόνες µόνο µε το στόµα.
– «Και όταν ήθελε να πλύνει το πινέλο του, τι έκανε; Και άµα,
κατά λάθος, λερωνόταν;»
– «∆εν κουραζόταν; ∆εν στενοχωριόταν που δεν έχει χέρια;»

Ο Ηλίας Ραυτόπουλος ζωγραφίζει µε το
στόµα το έργο του.

Έπειτα έπαιξαν διάφορα παιχνίδια ενσυναίσθησης. Αρχικά περπάτησαν στο ρυθµό της µουσικής και
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Την άλλη µέρα, την ώρα των ελεύθερων δραστηριοτήτων, η Γιοχάννα άρχισε να τραγουδάει στη φίλη
της ένα τραγουδάκι από την πατρίδα της που της είχε µάθει η µαµά της. Η νηπιαγωγός αξιοποίησε
την ευκαιρία και την ώρα που συγκεντρώθηκαν όλοι την παρακάλεσε να το ξαναπεί. Μετά απευθύνθηκε στον Πρενγκ και του ζήτησε να πει και εκείνος ένα τραγουδάκι από τη χώρα του. Ο Πρενγκ όµως δεν ήθελε, είπε ότι δεν ξέρει. Προθυµοποιήθηκε ωστόσο να τους µιλήσει στη γλώσσα του.
Το ενδιαφέρον των υπόλοιπων παιδιών ήταν έντονο:
– «Πώς λένε το ψωµί;»
– «Πώς λένε ‘‘θέλεις να παίξουµε’’;»
– «Πώς λένε ‘‘σ’ αγαπώ’’;»
Απευθύνθηκαν και στη Γιοχάννα. Το ενδιαφέρον τους κορυφώθηκε. Ρωτούσαν και µετά επαναλάµβαναν τις λέξεις. Ο Πρενγκ και η Γιοχάννα βρέθηκαν στο κέντρο του ενδιαφέροντος.
Η νηπιαγωγός µε τις κατάλληλες ερωτήσεις παρότρυνε τα παιδιά να σκεφτούν ή να θέσουν και τα
ίδια ερωτήσεις, όπως:
– «Ποιοι από την τάξη µας προέρχονται από άλλα µέρη;»
– «Να βρούµε στο χάρτη πού είναι η πατρίδα τους και να τη σηµειώσουµε µε ένα κυκλάκι».
– «Να σηµειώσουµε στο χάρτη που βρίσκεται η πόλη µας».
– «Τίνος πατρίδα είναι πιο µακριά από το µέρος, όπου βρίσκεται το σχολείο µας;»
– «Πώς θα µπορούσαµε να το µετρήσουµε;»
Τα παιδιά πήραν σχοινάκια και µε σηµείο εκκίνησης το µέρος που βρίσκεται το σχολείο τους µέτρησαν τις
αποστάσεις και συνέκριναν τα σκοινάκια τους. «Ο Πρενγκ µένει µακριά. Η Γιοχάννα όµως µένει πιο µακριά».
Απευθυνόµενοι στα δύο παιδιά, πότε στο ένα πότε στο άλλο, τα ρωτούσαν:
– «Έχεις πάει ποτέ εκεί;»
– «Πώς είναι;»
– «∆ε βαριέσαι να φοράς όλο χοντρά ρούχα;»
– «Έχει πεταλούδες;»
– «Έχεις εκεί φίλους;»
– «Τα γατάκια νιαουρίζουν αλλιώτικα από τα δικά µας;»
– «Έχεις µεγαλύτερα αδέλφια ή είσαι µόνη σου εδώ; Με ποιον µιλάς;»
– «∆εν µπερδεύεσαι να µιλάς αλλού έτσι και αλλού αλλιώς;»
Η Γιοχάννα και ο Πρενγκ αισθάνονταν πολύ όµορφα που είχαν στραµµένο το ενδιαφέρον επάνω
τους µε θετικό τρόπο και απαντούσαν µε ενθουσιασµό.

3 ο ε ρ ώ τ η µ α : Τα π α ι δ ι ά β ρ ί σ κ ο υ ν τ ι ς ο µ ο ι ό τ η τ ε ς µ ε τ α ξ ύ τ ο υ ς

Τα παιδιά µαζεύτηκαν µπροστά στον καθρέφτη και συνέχισαν να βρίσκουν διαφορές µεταξύ τους_
είχαν αρχίσει να το βλέπουν σαν παιχνίδι. Η νηπιαγωγός πήγε κοντά τους και προσπάθησε να στρέψει το ενδιαφέρον τους στις οµοιότητες που είχαν:
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µετά χόρεψαν: µε δύο πόδια, µε ένα πόδι, χωρίς πόδια. Κουβάλησαν αντικείµενα: µε δύο χέρια, µε
ένα χέρι, χωρίς χέρια. Κινήθηκαν στο χώρο µε ανοιχτά µάτια, µε κλειστά µάτια. Αγκαλιάστηκαν ανά
ζεύγη, µε ένα χέρι, µε δύο χέρια, χωρίς χέρια. Προσπάθησαν να µιλήσουν χωρίς φωνή. «Τι έπρεπε
να κάνουν για να καταλάβουν οι υπόλοιποι τι ήθελαν να πουν;»
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

«Μοιάζουµε σε κάτι;»
«Έχουµε όλοι σώµα, κεφάλι, δύο µάτια, µία µύτη… Χαµογελάµε, θυµώνουµε, γελάµε».
«Και η νηπιαγωγός, που είναι µεγάλη κι αυτή, µοιάζει µ’ εµάς και έχει ό,τι εµείς».
«Και η Γιοχάνα και η Μαρία, το ίδιο. Και ο Τασούλης, ο Πρενγκ, ο Νίκος, το ίδιο».
«Είµαστε όλα παιδιά».
«Κι εγώ, παιδί είµαι;»
«Όχι, εσύ είσαι η κυρία, η δασκάλα µας».
«Είµαστε όλοι άνθρωποι» είπε ο ∆ηµήτρης.
«Τι θέλουν όλοι οι άνθρωποι; Τι θέλουµε εµείς;»
«Να έχω φίλους!»
«Να έχουµε φαγητό!»
«Να µ’ αγαπάνε!»
«Να µ’ αφήνει η µαµά να τρώω γαριδάκια…»
«Να µε παίζουνε οι άλλοι!»

Αντί να στέκονται µπροστά στον καθρέφτη, η νηπιαγωγός πρότεινε να σταθούν αντικριστά και να
παίξουν το παιχνίδι του καθρέφτη. Ό,τι κάνει το ένα παιδί θα κάνει και το άλλο. Τα παιδιά σε λίγο
το τροποποιούν. Ό,τι κάνει το ένα παιδί, το αντίθετο θα κάνει το άλλο.
Η νηπιαγωγός ανακοίνωσε στα παιδιά ότι όταν έρθει η στιγµή θα τους φανερώσει ένα µυστικό. Από
την προηγούµενη ηµέρα, την ώρα που η µητέρα του Πρενγκ είχε έρθει να τον πάρει, είχε διερευνηθεί η πιθανότητα να έρθει ως επισκέπτρια στην τάξη για να µιλήσει µε τα παιδιά σχετικά µε την
πατρίδα της και τις συνήθειές της εκεί. Ήταν όµως αδύνατο, διότι εργαζόταν. Της ζήτησε τότε η
νηπιαγωγός µία απλή συνταγή την οποία θα παρασκευάσει µε τα παιδιά µέσα στην τάξη. Επίσης την
παρακάλεσε να µην το αναφέρει στον Πρενγκ. Θα το κρατούσε για έκπληξη.
Η νηπιαγωγός τους παρουσίασε λοιπόν τη συνταγή, διαβάζοντας τα υλικά που χρειάζονται και τον
τρόπο παρασκευής της:
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Πιπεριές

μυζήθρα

Υλικά
Μυζήθρα (μαλακό τυρί, ανάλατο) και πιπεριές.
Παρασκευή
Γεμίζουμε τις πιπεριές με μυζήθρα. Τις βάζουμε με τη σειρά
σε ένα δοχείο. Από πάνω βάζουμε μπόλικο αλάτι. Κλείνουμε
καλά το δοχείο και τις αφήνουμε λίγο καιρό έτσι, έξω από το
ψυγείο, για να γίνουν.

Τα παιδιά αποφάσισαν να τη φτιάξουν. Οργανώθηκαν σε µικρές οµάδες και ξεκίνησαν τη διαδικασία παρασκευής της συνταγής:
Η πρώτη οµάδα κατέγραψε, µε τον τρόπο που µπορούσε, τα υλικά που χρειάζονταν.
Η δεύτερη οµάδα ανέλαβε να τα αναζητήσει στην κουζίνα και να τα τοποθετήσει µε προσοχή στο
τραπέζι
Η τρίτη οµάδα ανέλαβε να πλύνει προσεχτικά τις πιπεριές.
Η τέταρτη οµάδα βρήκε κουταλάκια και τα έβαλε επάνω στο τραπέζι, γύρω γύρω.
Όλοι µαζί µετά άρχισαν να γεµίζουν τις πιπεριές µε το κουταλάκι τους και να τις βάζουν µε προσοχή, τη µία δίπλα στην άλλη και τη µία σειρά επάνω στην άλλη, µέσα στο δοχείο. Στο τέλος έριξαν αλάτι.
Ο Πρενγκ δούλευε σκεφτικός. «Έτσι το κάνει και η µαµά µου» είπε.
«Αφού, εσείς τρώτε άλλα φαγητά…» αντέτεινε η Ελένη. Τα υπόλοιπα παιδιά παρατήρησαν για λίγο
αυτό που έφτιαχναν και µετά συµφώνησαν ότι πράγµατι οι πιπεριές τους ήταν ολόιδιες µε του Πρενγκ. Η νηπιαγωγός τους αποκάλυψε ότι τη συνταγή την είχε δώσει η µητέρα του Πρενγκ, ότι είναι έτσι
όπως την κάνουν στη δική τους χώρα!
Όλα τα παιδιά, αφού τις είχαν γεµίσει µε τα χεράκια τους, ήθελαν να τις δοκιµάσουν.
– «∆εν τις τρώνε έτσι. Βάζουν κι άλλο αλάτι, πολύ, τις σκεπάζουν καλά και αφήνουν να περάσει
καιρός για να τις φάνε» παρατήρησε ο Πρενγκ.
– «Πόσο αλάτι νοµίζεις ότι πρέπει να βάλουµε ακόµη;» ρώτησε η νηπιαγωγός.
Ο Πρενγκ κοίταξε όλους γύρω του.
– «Να, άµα ρίξουµε όλοι από λίγο, καλά θα είναι...»
Τα παιδιά έπαιρναν µε τα δάχτυλά τους λίγο αλάτι και το έριχναν επάνω στις πιπεριές.
– «Καλά είναι τόσο;» ρωτούσαν πότε πότε τον Πρενγκ κι εκείνος έδινε οδηγίες.
Στην απογευµατινή ζώνη, την ώρα που τα παιδιά απασχολούνταν ελεύθερα στις γωνιές, τρία παιδιά
έπαιζαν µε το οικοδοµικό υλικό. Το ταξινόµησαν ως προς ένα χαρακτηριστικό του, το χρώµα, και
µετά συνέχισαν την ταξινόµηση σύµφωνα µε δύο χαρακτηριστικά. Η νηπιαγωγός τους ζήτησε να
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παρατηρήσουν διαφορές και οµοιότητες. Ένα τουβλάκι µπορεί να έχει οµοιότητα µε ένα άλλο κόκκινο τουβλάκι, αλλά διαφέρει ως προς το µέγεθος.
– «Θα µπορούσαµε όλα µαζί τα τουβλάκια να τα βάλουµε σε µία κατηγορία;»
Τα παιδιά σκέφτηκαν, πειραµατίστηκαν και ανακάλυψαν ότι όλα µαζί τα τουβλάκια έχουν µερικά
κοινά σηµεία: Είναι όλα φτιαγµένα από ξύλο και δείχνουν σχήµατα: τρίγωνα, τετράγωνα, κύκλους.
Επίσης, δύο παιδιά που βρίσκονταν στη βιβλιοθήκη ανακάλυψαν σε ένα βιβλίο µία εικόνα που έδειχνε να πέφτει χιόνι. ∆ίπλα είχε µεγεθυµένες τρεις νιφάδες χιονιού. Τα παιδιά παρατήρησαν πώς
ακόµη και το χιόνι «είναι διαφορετικό και όµως µοιάζει». Ενθουσιασµένα το έδειξαν και στα υπόλοιπα παιδιά.
Την άλλη µέρα η νηπιαγωγός πρότεινε να συµπληρώσουν το ιστόγραµµα που είχαν σχηµατίσει στην
αρχή. Ήθελε έτσι να διαπιστώσει, αν έπειτα από όλη αυτή τη διαδικασία, είχε αλλάξει ο τρόπος σκέψης των παιδιών. Επίσης ήθελε να διερευνήσει πού στρεφόταν το ενδιαφέρον τους σχετικά µε τη διαφορετικότητα, αν διατηρούνταν ακόµη σε υψηλό επίπεδο ή είχε ατονήσει. Το ιστόγραµµα που προέκυψε ήταν το εξής:
Έχω όνοµα, επίθετο,
οικογένεια, φίλους...

Κανένας δεν είναι
ίδιος µε τους άλλους

Ποιος είµαι;

Είµαι διαφορετικός

Εγώ
Είµαι όµοιος µε τους άλλους

Ένα κεφάλι, µία µυτούλα,
µία καρδούλα, ίδια χαµόγελα

Θέλω να
µε αγαπούν

Θέλω να µε
δέχονται όπως είµαι
Θέλω να παίζω
µαζί τους

∆ύο ηµέρες αργότερα έλαβαν µία πρόσκληση από το δηµοτικό σχολείο, όπου τα παιδιά της α΄ τάξης
καλούσαν τα νήπια να γνωριστούν, να παίξουν και να µάθουν µαζί.
– «Παίζουµε µαζί, µαθαίνουµε µαζί; Τι θα τους απαντήσουµε;»
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Οι γονείς δεν αναµείχθηκαν πολύ σε αυτή τη διαδικασία. Όταν όµως τα παιδιά τους ζήτησαν φωτογραφίες τους ανταποκρίθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους. Αυτό έδειχνε ότι έχουν καλή διάθεση και ευαισθητοποιούνται στα αιτήµατα των παιδιών που έχουν σχέση µε το χώρο του σχολείου. Ήταν ένα θετικό στοιχείο που θα µπορούσε να αξιοποιηθεί δηµιουργικά και σε µια άλλη προσπάθεια των παιδιών.
Η νηπιαγωγός εκτίµησε ως θετική την αλληλεπίδραση ανάµεσα στα παιδιά, αφού µπόρεσαν να αναδιοργανώσουν τις απόψεις τους και να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε ό,τι αφορά τη διαφορετικότητα και τις σχέσεις µεταξύ των ανθρώπων, ενώ συνειδητοποίησαν τη µοναδικότητά τους.
Επίσης παρακινήθηκαν να αποδεχθούν τα παιδιά από άλλες χώρες και το κατάφεραν σε µεγάλο
βαθµό. Ταυτόχρονα επέδειξαν έντονο ενδιαφέρον για τον τρόπο ζωής στις χώρες από όπου προέρχονταν η Γιοχάννα και ο Πρενγκ. ∆ιεύρυναν τις γνώσεις τους σχετικά µε τις συνήθειες άλλων λαών
και ανέπτυξαν συναισθήµατα αγάπης και αδελφοσύνης για όλα τα πλάσµατα της γης.
Μέσα από παιχνίδια ενσυναίσθησης µπήκαν στη θέση του άλλου και ένιωσαν πώς αισθάνεται κάποιος όταν ένα µέλος του σώµατός του δεν είναι άρτιο. Αυτό άλλαξε τον τρόπο που αντιµετώπιζαν το
συµµαθητή τους τον Νίκο και όλους του συνανθρώπους µε ειδικά προβλήµατα.
Τα παιδιά εργάστηκαν οµαδικά και συνεργατικά. Έτσι, τους δόθηκε η ευκαιρία να παρατηρήσουν,
να συγκρίνουν, να υποθέσουν, να επαληθεύσουν. Επιπλέον βελτίωσαν και εµπλούτισαν τον προφορικό τους λόγο. Τέλος το θέµα κίνησε το ενδιαφέρον της νηπιαγωγού και αποφάσισε να ανατρέξει σε
πηγές που θα τη βοηθούσαν να αναπτύξει στρατηγικές για την καλύτερη αντιµετώπιση παρόµοιων
περιστατικών.
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Ολοκλήρωση του σχεδίου εργασίας και διαδικασία αξιολόγησης
Τα παιδιά είχαν αλλάξει τον τρόπο που σκέπτονταν σχετικά µε τη διαφορετικότητα και αυτό φάνηκε και στη συµπεριφορά τους. ∆εν ξανακούστηκαν σχόλια για το φαγητό του Πρενγκ. Αντίθετα, είχαν
αρχίσει να ρωτούν εκείνον και τη Γιοχάννα για διάφορα πράγµατα που αφορούσαν στην πατρίδα
τους. Ο Νίκος έδειχνε να αισθάνεται ανακουφισµένος ως προς το πρόβληµα του χεριού του και άρχισε να διαφαίνεται µία τάση του να αναδείξει άλλες ικανότητες. Όλοι έδειχναν να αισθάνονται πιο
ασφαλείς και στο διάλειµµα άρχισε να αλλάζει η σύσταση στις παρέες, να είναι πιο δεκτικοί στους
συµµαθητές τους.
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2.2 - «Παίζουµε µαζί, µαθαίνουµε µαζί»
Ενδεικτικό σχέδιο εργασίας

Οµάδα
Τα παιδιά του ολοήµερου νηπιαγωγείου και τα παιδιά της α΄ δηµοτικού.
∆ιάρκεια
∆ύο εβδοµάδες.
Χώρος
Ολοήµερο νηπιαγωγείο και δηµοτικό σχολείο.
Έναυσµα
Αφορµή για να ξεκινήσει το σχέδιο εργασίας «Παίζουµε µαζί, µαθαίνουµε µαζί» έδωσε η πρόσκληση των παιδιών της α΄ δηµοτικού µε την οποία καλούσαν τα παιδιά του νηπιαγωγείου να γνωρισθούν
και να παίξουν µαζί. Η απόφαση για την υλοποίησή του ενισχύθηκε από τα ερωτήµατα και από τις
ανησυχίες που είχαν εκφράσει τα νήπια κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προηγούµενου σχεδίου
εργασίας «Είµαι διαφορετικός».
Πλαίσιο για την ανάπτυξη του αναδυόµενου σχεδίου εργασίας «Παίζουµε µαζί, µαθαίνουµε µαζί»
Από την πρόσκληση των παιδιών του δηµοτικού προέκυψαν ερωτήµατα:
– «Πώς θα πάµε;»
– «Πώς θα είναι εκεί;»
– «Θέλουν αλήθεια να παίξουν µαζί µας; Αυτοί είναι µεγάλοι!»
– «Είναι αυστηρός ο δάσκαλος;»
– «Τι παιχνίδια θα παίξουµε;»
– «Και τι θα µάθουµε; Είναι δύσκολα τα δικά τους µαθήµατα;»
Προέκυψαν όµως και κοινά σηµεία επαφής:
– «Στην α΄ τάξη πάει η αδελφή µου!»
– «Κι εµένα ο ξάδελφός µου!»
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– «Κι εµένα η φίλη µου η Αναστασία και ο φίλος µου ο ∆ηµητράκης· παίζουµε µαζί στο ίδιο
πάρκο!»
– «Κι εµένα ο αδελφός µου!» είπε η Γιοχάννα.
Καθώς ήταν πολλά τα ερωτήµατα των παιδιών, η νηπιαγωγός τα κατέγραψε την ώρα που τα εξέφραζαν και µετά διαβάζοντάς τα ένα ένα παρότρυνε τα παιδιά να σκεφτούν µε ποια από αυτά θα ήθελαν να ασχοληθούν περισσότερο, τι τα ενδιέφερε πιο πολύ. Τα παιδιά κατέληξαν σε τρία βασικά ερωτήµατα:
– «Τι παιχνίδια θα τους µάθουµε;»
– «Τι παιχνίδια θα µας µάθουν;»
– «Κάνουν δύσκολα µαθήµατα;»
∆ύο παιδιά ανέλαβαν να τα καταγράψουν µε το δικό τους τρόπο και να τα ζωγραφίσουν. Προέκυψε
το παρακάτω «ιστόγραµµα»:

Τα παιδιά, που έκαναν το «ιστόγραµµα», διάβασαν στα υπόλοιπα τι είχαν γράψει και µετά περιέγραψαν τι είχαν ζωγραφίσει. Αφού συµφώνησαν όλοι µε το περιεχόµενο, το ανάρτησαν σε εµφανές
σηµείο της τάξης για να τους θυµίζει τι έχουν αποφασίσει να κάνουν.
Οργάνωση – σχεδιασµός των επιµέρους δράσεων
Η νηπιαγωγός, έχοντας πλέον κατά νου τα θέµατα που κίνησαν το ενδιαφέρον των παιδιών σε σχέση
µε την επίσκεψή τους στο δηµοτικό σχολείο, ενηµέρωσε τη συνάδελφό της, ώστε να συνεργαστούν.
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Τα παιδιά ήταν ενθουσιασµένα, συγχρόνως όµως εκδήλωναν και ένα άγχος για την εικόνα που θα
παρουσίαζαν εκεί. ∆εν ήθελαν οι άλλοι να τους αντιµετωπίζουν ως µικρούς που δεν ξέρουν ούτε να
παίζουν. Άρχισαν λοιπόν να κάνουν προτάσεις και προσπάθησαν να οργανωθούν, ώστε για να πάνε
προετοιµασµένα στο δηµοτικό.
– «Ποιο παιχνίδι να τους µάθουµε;»
– «Από αυτά που ξέρουµε!»
– «Ναι, αλλά να µην τα ξέρουν εκείνοι, θα βαρεθούν».
– «Να παίξουµε µερικά και να αποφασίσουµε».
– «Να είναι ένα παιχνίδι µε όλους».
– «Μπορεί να είναι και µε λίγους λίγους, µε οµαδούλες».
Τα παιδιά έπαιξαν διάφορα παιχνίδια που ήξεραν, προκειµένου να διαλέξουν το καλύτερο, εκείνο
που κατά τη γνώµη τους θα είχε ενδιαφέρον και για τα παιδιά του δηµοτικού. Ένα από αυτά ήταν και
το παραδοσιακό παιχνίδι, η Πινακωτή,6 το οποίο και είχαν ξαναπαίξει στο παρελθόν.
Τα παιδιά στάθηκαν πλάι πλάι σφιχτοπιασµένα αγκαζέ, ενώ ένα παιδί έµεινε απ’ έξω. Πάει στο
πρώτο στη σειρά, που είναι η Πινακωτή, και της λέει:
– (Παιδί): «Πινακωτή, Πινακωτή!»
– (Πινακωτή): «Πίσω απ’ τ’ άλλο µου τ’ αυτί».
– (Παιδί): «Μ’ έστειλε ο βασιλιάς να µου δώσεις το καλύτερο αρνί».
– (Πινακωτή): «∆ιάλεξε και πάρε».
Το παιδί διαλέγει όποιο θέλει και προσπαθεί να το τραβήξει, όµως όλα τα παιδιά κρατιούνται σφιχτά και τραγουδούν:
Έχω ρίξει και κλωνάρια
και σφιχτά µαργαριτάρια!
6

[-], Παιχνίδια και τραγούδια λαϊκά, Τυπογραφείον Μυρτίδη, Αθήνα 1956, σ. 25.
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Μετά ζήτησε να έχει µία συνάντηση µε τον διευθυντή και τον εκπαιδευτικό της α΄ δηµοτικού κατά
την οποία ορίστηκε η συνάντηση να γίνει την επόµενη εβδοµάδα, για να µπορέσουν τα νήπια να προετοιµαστούν ψυχολογικά. Η συνάντηση θα κρατούσε δύο διδακτικές ώρες, για να δοθεί η ευκαιρία
στα νήπια να συγχρωτιστούν κατά την ώρα του διαλείµµατος µε όλα τα παιδιά του δηµοτικού και να
εξοικειωθούν µε τους ρυθµούς του σχολείου.
Σε συνεργασία µε το δάσκαλο της α΄ τάξης όρισαν ένα ενδεικτικό πλαίσιο δραστηριοτήτων. Με
αφορµή το µάθηµα της ηµέρας των παιδιών του δηµοτικού, θα έπαιζαν µέσα στην τάξη γλωσσικά
παιχνίδια. Πιθανόν να τους έδιναν και ένα φύλλο εργασίας που θα ανταποκρινόταν στις δυνατότητες και των δύο οµάδων παιδιών. Τη δεύτερη ώρα, για να δώσουν στα παιδιά την ευκαιρία να γνωρισθούν καλύτερα και να αναπτύξουν µεταξύ τους συνεργατικό πνεύµα, θα έπαιζαν στην αυλή οργανωµένα αλλά και ελεύθερα παιχνίδια.
Τέλος η νηπιαγωγός οργάνωσε µία συνάντηση µε τους γονείς, όπου τους εξέθεσε τους λόγους για
τους οποίους επιχειρείται αυτή η έξοδος, καθώς και την αναµενόµενη θετική επίδραση όλων αυτών
των δράσεων στην ψυχολογία, στη συµπεριφορά και στη γνωστική καλλιέργεια των παιδιών. Ζήτησε επίσης τη βοήθειά τους, ως συνοδοί, κατά τη µεταφορά των παιδιών στο δηµοτικό σχολείο.

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 • Ανάπτυξη τριών σχεδίων εργασίας

Το παιχνίδι κράτησε ώσπου να φύγουν όλα τα παιδιά από την Πινακωτή. Κατά τη διάρκειά του γέλασαν και ευχαριστήθηκαν. Σκέφτηκαν λοιπόν ότι θα ήταν ωραία να προτείνουν στα παιδιά του δηµοτικού αυτό το παιχνίδι, µετά όµως εγκατέλειψαν την ιδέα µε τη δικαιολογία ότι «εκείνοι είναι µεγάλοι κι εµείς δε θα µπορούµε να κρατηθούµε σφιχτά από την Πινακωτή, θα µας τραβάν και θα µας
κερδίζουν».
Έπειτα πρότειναν να παίξουν επιτραπέζια παιχνίδια, αφού πρώτα µάθουν τους κανόνες. Χωρίστηκαν σε οµάδες, ανάλογα µε τον αριθµό παικτών που απαιτούνταν, και έπαιξαν. Τους άρεσε και αυτό
το παιχνίδι, αλλά για µια ακόµα φορά εγκατέλειψαν την ιδέα «γιατί πάλι δε θα είµαστε όλοι µαζί, θα
µιλάµε µόνο για το παιχνίδι, για τίποτε άλλο».
Την άλλη µέρα έπαιξαν εκπαιδευτικά λογισµικά. Ούτε αυτή η ιδέα τους άρεσε πολύ, αν και η Ελένη
επέµενε ότι αυτό ήθελε, όµως οι υπόλοιποι το απέρριψαν.
Στη συνέχεια έπαιξαν στην αυλή ένα παιχνίδι µε κανόνες: «Τα µήλα». ∆ύο νήπια πήγαν αντίστοιχα
στα δύο τέρµατα. Τα υπόλοιπα παιδιά µπήκαν στη µέση και προσπαθούσαν να αποφύγουν την µπάλα
µε την οποία προσπαθούσαν να τα «κάψουν» οι τερµατοφύλακες. Αν τα ακουµπούσε η µπάλα, «καίγονταν» και έβγαιναν έξω. Αν έπιαναν την µπάλα, κέρδιζαν ένα «µήλο». Νικητής αναδεικνυόταν εκείνος που έπιανε τα περισσότερα «µήλα». Τελικά το απέρριψαν κι αυτό, γιατί «όλοι αυτό παίζουν».
Ο ∆ηµήτρης τότε πρότεινε να παίξουν, ανά δύο, ένα παραδοσιακό παιχνιδάκι µε τα χέρια που επίσης είχαν µάθει κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς:
Σελίδα 88

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 • Ανάπτυξη τριών σχεδίων εργασίας

Πήγα στο µπ ακάλη

(Το ένα παιδί τσιµπάει τον αντίχειρα του άλλου)

Αγ ό ρ α σ α σ α ρ δ έ λ ε ς
(Τσιµπάει το δεικτικό)

Έβαλα λαδάκι

(Τσιµπάει το µεσαίο)

Έβαλα ξιδάκι

(Τσιµπάει τον παράµεσο)

Και... κριτς το κεφαλάκι!
(Τσιµπάει δυνατότερα το µικρό)

Άι άι άι...

7

Ούτε και αυτό δεν το επέλεξαν, καθώς «είναι µικρό και τελειώνει γρήγορα».
Τέλος αποφάσισαν, όταν θα πάνε στο δηµοτικό, να παίξουν το εξής: Ένα σακουλάκι µε όσπρια να
το πετάνε όσο πιο µακριά µπορούνε, για να δούνε ποιος θα το φτάσει µακρύτερα. Τις αποστάσεις θα
τις µετράνε µε ένα σκοινάκι: ο Τάκης πέταξε το σακουλάκι δύο φορές το σκοινάκι µακριά, τρεις
φορές το σκοινάκι κ.λπ. Η επιλογή τους αυτή έγινε µε το σκεπτικό ότι τα παιδιά της πρώτης «είναι
µεγάλα και ξέρουν να µετράνε».
Ωστόσο προέκυψε ένα νέο ερώτηµα: «Τώρα που θα πάµε πρώτη φορά στο δηµοτικό, µήπως θα πρέπει να τους πάµε κάτι δικό µας;» Αποφάσισαν λοιπόν να ζωγραφίσει το κάθε παιδί ό,τι ήθελε. Ύστερα έκοψαν τις ζωγραφιές τους στο περίγραµµά τους και µε όλες τις ζωγραφιές που συγκέντρωσαν
σκέφτηκαν να δηµιουργήσουν, ανά 3 παιδιά, ένα κολλάζ. Προβληµατίστηκαν, υπολόγισαν και τέλος
αποφάσισαν πώς θα «στήσουν» όλες τις ζωγραφιές, για να έχουν ένα αισθητικό αποτέλεσµα. «Τώρα
που τις κόλλησαν, µήπως να δοκιµάσουν και κάτι άλλο, για να γίνει ακόµη καλύτερο;» Επενέβησαν
λοιπόν µε χρώµατα νεροµπογιάς. Μόλις στέγνωσε, κόλλησαν σε µερικά σηµεία πλαστελίνη που τη
στόλισαν µε χαντρούλες.
Στη συνέχεια προβληµατίστηκαν για το πώς θα έπρεπε να φερθούν, όταν θα φθάσουν στο δηµοτικό.
Έκαναν υποθέσεις για το τι θα βρουν, τι θα αντιµετωπίσουν, εξέφρασαν τους φόβους, τις ανησυχίες,
τις προσδοκίες τους. Η νηπιαγωγός τα ενθάρρυνε να περιγράψουν τα συναισθήµατά τους.
Αργότερα σκέφτηκαν ότι έπρεπε να οργανωθούν καλύτερα για την έξοδό τους. «Τι θα πρέπει να
πάρουν µαζί τους;» Μία φωτογραφική µηχανή, ένα κασετόφωνο. Επίσης, την κάµερα λήψης. ∆ύο
παιδιά ανέλαβαν να τα καταγράψουν, µε το δικό τους τρόπο, για να µην ξεχάσουν κάτι.
7

Παραδοσιακό παιχνιδάκι, όπως παιζόταν στο νοτιοανατολικό Πήλιο.
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Το δηµοτικό σχολείο ήταν πολύ κοντά, όµως η νηπιαγωγός πρότεινε να παρακαλέσουν και τους
γονείς τους να τα συνοδεύσουν. Κάθε παιδί έγραψε σε ένα χαρτί την πρόσκληση και τη ζωγράφισε.
Η νηπιαγωγός έγραψε κάτω από κάθε κείµενο, «για να το καταλαβαίνουν όλοι», ό,τι ήθελε να πει
κάθε παιδί µε τη ζωγραφιά και το κείµενό του.

2ο ερώτηµα: Κάνουν δύσκολα µαθήµατα;

Στο δηµοτικό θα πήγαιναν µε τα πόδια. Γονείς-συνοδοί εµφανίστηκαν µόνο δύο. Οργανώθηκαν όµως
όσο καλύτερα µπορούσαν, ώστε η µετακίνηση των παιδιών να είναι ασφαλής. Τα παιδιά κρατήθηκαν ανά τρία, ένας γονιός πήγαινε µπροστά, ένας πίσω, ενώ η νηπιαγωγός βρισκόταν στη µέση, για
να έχει την εποπτεία και να µπορεί, αν χρειαστεί, να αντιδράσει έγκαιρα.
Φτάνοντας στο δηµοτικό, ο διευθυντής ήταν εκεί για να τους καλωσορίσει. Τους ξενάγησε στους
χώρους και διάνθισε το λόγο του µε ευχάριστα σχόλια, καθώς και µε ενηµερωτικά, ακόµη και µε
ιστορικά στοιχεία.
Τα παιδιά µπήκαν για πρώτη φορά στην τάξη, όπου τους περίµεναν οι µαθητές µε το δάσκαλό τους.
Ανακάλυψαν µε χαρά ότι µερικά παιδιά τα γνώριζαν ήδη, ήταν τα περσινά νήπια. Μαθητές και νήπια
κάθησαν µαζί στα ίδια θρανία. Τα παιδιά που είχαν το κασετοφωνάκι το άνοιξαν για να καταγράψουν
όσα θα έλεγαν. Εκείνα που είχαν τη φωτογραφική µηχανή δίστασαν να σηκωθούν επάνω για να βγάλουν φωτογραφίες, συµφώνησαν όµως να το κάνουν την επόµενη ώρα που θα έπαιζαν στην αυλή. Ο
δάσκαλος πρότεινε να πουν ένα τραγούδι τα νήπια και ένα οι µαθητές της πρώτης, «για να σπάσει ο
πάγος».
Τα νήπια κοίταζαν το χώρο γύρω τους. Ένας µαθητής ανέλαβε να τους εξηγήσει µε ποιο τρόπο λειτουργεί η τάξη τους. Για παράδειγµα, για ποιο λόγο µπήκε η βιβλιοθήκη σε εκείνο το σηµείο, µε ποια
λογική έχουν κρεµάσει τις αφίσες και τους πίνακες στους τοίχους κ.λπ.
Έπειτα µια µαθήτρια διάβασε από το πρώτο τεύχος της Γλώσσας της α΄ δηµοτικού (σ. 55) το παρακάτω κείµενο:
Αν ή µ ο υ ν α λ α γ ό ς ;
Θα κρυβόµουν στο λιβάδι.
Αν ή µ ο υ ν π ε τ α λ ο ύ δ α ;
Θα κρυβόµουν στα λουλούδια.
Μα αν ήµουν αγελάδα,
Θα καθόµουν στα λιβάδια.
Τα παιδιά ενθαρρύνθηκαν να συνεχίσουν το παιχνίδι µεταξύ τους, έτσι, όπως τυχαία κάθισαν στα
θρανία, προσπαθώντας τώρα να κάνουν ρίµα. Το ένα παιδί ρωτάει και το άλλο απαντάει.
– «Αν ήµουνα γατούλα;»
– «Θα κρυβόµουν στη σακούλα!»
– «Αν ήµουν σαλιγκάρι;»
– «Θα ’βρισκα ένα µαξιλάρι!»
– «Αν…»
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Την επόµενη ώρα τα παιδιά δεν µπήκαν στην τάξη. Έµειναν στην αυλή και έπαιξαν το παιχνίδι που
είχαν επιλέξει τα νήπια. Πετούσαν το σακουλάκι µακριά και υπολόγιζαν τις αποστάσεις µε µονάδα
µέτρησης το σκοινάκι. Τα παιδιά του δηµοτικού επεκτείνανε το παιχνίδι. Πρότειναν να πηδήσουν όσο
πιο µακριά µπορούν στο σκάµµα. Μετά µετρούσαν τις αποστάσεις µε µετροταινία. ∆ηµιουργήθηκε
έτσι µία πολύ ευχάριστη ατµόσφαιρα, µε ανταλλαγές απόψεων, ιδέες, συναγωνισµό, αλληλεπίδραση.
Επειδή περίσσευε χρόνος, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να παίξουν ελεύθερα και να γνωριστούν
µεταξύ τους. Συγκεκριµένα δύο παιδιά έπαιξαν µε ένα λάστιχο δεµένο στις άκρες του. Το ένα παιδί
το είχε περάσει µε έναν ειδικό τρόπο στα χέρια του και το άλλο το έπαιρνε επίσης µε έναν ειδικό
τρόπο στα δικά του, ώστε να σχηµατίζεται ένα καινούργιο σχήµα. Αυτό συγκέντρωσε το θαυµασµό
και το ενδιαφέρον των άλλων παιδιών.
– «Πώς το κάνετε;»
– «Ποιος σας το έµαθε;»
– «Η µαµά µου το έπαιζε όταν ήταν µικρή».
– «Θα µου το µάθετε κι εµένα;»
– «Κι εγώ θέλω! Πώς το παίζουν;»
Οι εκπαιδευτικοί σκέφτηκαν να αξιοποιήσουν την ευκαιρία. Πρώτα όµως θέλησαν να διαπιστώσουν
αν το ενδιαφέρον των παιδιών είναι γνήσιο. Με ερωτήσεις διερεύνησαν τις γνώσεις και τις εµπειρίες
των παιδιών γύρω από τα παιχνίδια που έπαιζαν οι µεγαλύτεροι. Το θέµα προσφερόταν για ένα νέο
σχέδιο εργασίας (συνεργασία των δύο οµάδων για πρόσκληση των γονέων να µιλήσουν για τα παιχνίδια, προετοιµασία υποδοχής), όµως ο δάσκαλος προέβαλε κάποιους δισταγµούς, δεν προλάβαινε
να βγάλει την ύλη, ας έµεναν µόνο στην επικείµενη συνάντηση των γονέων.
Έτσι συζήτησαν µε τα παιδιά το ενδεχόµενο να καλέσουν τους γονείς τους να µιλήσουν µαζί τους
σχετικά µε τα παιχνίδια που έπαιζαν οι ίδιοι όταν ήταν µικροί. Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν µε ενθουσιασµό και µάλιστα άρχισαν να αναφέρουν όσα παιχνίδια γνώριζαν ότι προέρχονταν από τα παιδικά
χρόνια των γονιών τους. Συµφώνησαν δε ότι κάθε τάξη θα καλούσε τους δικούς της γονείς και όρισαν τη συνάντηση για «την επόµενη Τετάρτη, που είναι κλειστά τα µαγαζιά και θα µπορέσουν να
έρθουν περισσότεροι, θα έρθουν γιαγιάδες, παππούδες, γονείς, όλοι οι µεγάλοι που ξέρουν παιχνίδια και θέλουν να µας τα πουν».
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Μετά ο δάσκαλος µοίρασε φύλλα εργασίας σε όλα τα παιδιά το ίδιο. Τους έδειξε το βιβλίο, για να δουν
ότι είναι φωτοτυπία της σελίδας από την οποία διάβασαν το κείµενο, και όλοι µαζί έπαιξαν το γλωσσικό παιχνίδι. Επίσης ο δάσκαλος τους εξήγησε ότι έβγαλε φωτοτυπίες, διότι τα βιβλία δεν έφταναν
για όλους, όµως την επόµενη χρονιά θα αποκτούσαν και εκείνα ένα ίδιο. Έπειτα έγραψε τη λέξη
«λαγός» στον πίνακα και ζήτησε από τα παιδιά να του πουν σε ποιο σηµείο της λέξης ακούγεται η
φωνούλα του «λ», το οποίο και έβαλε σε κύκλο. Στη συνέχεια κάλεσε όλα τα παιδιά να ανακαλύψουν
το λ µέσα στις λέξεις του κειµένου που έχουν στα χέρια τους και να το βάλουν επίσης σε κύκλο.
Τα νήπια έδειχναν ικανοποιηµένα και ανακουφισµένα από τα αποτελέσµατα, µπορούσαν να κάνουν
τα ίδια πράγµατα µε τα παιδιά του δηµοτικού!

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 • Ανάπτυξη τριών σχεδίων εργασίας

– «Πού θα γίνει τώρα η συνάντηση;»
– «Θέλετε να έρθετε στο νηπιαγωγείο;»
– «Αν έρθουν όµως πολλοί µεγάλοι, ίσως να µη χωράµε».
Τελικά αποφάσισαν να γίνει και η δεύτερη συνάντηση στο δηµοτικό, στο χώρο του αµφιθεάτρου.
Επιστροφή στο νηπιαγωγείο
Οι εντυπώσεις των παιδιών έπειτα από την επίσκεψή τους στο δηµοτικό ήταν έντονες και σε πολλές
περιπτώσεις εκφράστηκαν µε ενθουσιασµό:
– «Καλός ήταν ο δάσκαλος, δε µαλώνει».
– «Τα βρήκα σχεδόν όλα τα λ, σιγά το δύσκολο, τα ξέρουµε αυτά».
– «Τώρα έχω δύο φίλες στο δηµοτικό».
– «Κι εγώ έχω τρεις φίλους»
– «Μου άρεσε όπως παίξαµε…»
Συνέκριναν τα συναισθήµατα που είχαν πριν και µετά την επίσκεψη.
Έπειτα θέλησαν να παίξουν «τις δασκάλες». Ο Τάσος επέµεινε «να γίνει» αυτός δάσκαλος και αιτιολόγησε το αίτηµά του, λέγοντας ότι και στο δηµοτικό, εκεί που πήγαν, δάσκαλος έκανε µάθηµα, όχι
δασκάλα. Τα υπόλοιπα παιδιά το δέχτηκαν ευχαρίστως. Ταίριαζε περισσότερο µε όσα είχαν βιώσει.
Στο τέλος έγραψαν την ανακοίνωση µε την οποία καλούσαν τους γονείς στην επόµενη συνάντηση
και την κόλλησαν στον πίνακα ανακοινώσεων. Επιπλέον αποφάσισαν να φτιάξουν από µία ακόµη
πρόσκληση το καθένα και να τη δώσουν τα ίδια στους γονείς τους.
Έκτακτη συγκέντρωση γονέων στο νηπιαγωγείο
Αν και η νηπιαγωγός είχε εκτιµήσει ότι οι γονείς ανταποκρίνονται θετικά και ότι είναι σε θέση να
συµβάλλουν αποτελεσµατικά στις δράσεις του νηπιαγωγείου, διαπίστωσε ότι στην προηγούµενη
έκκληση των παιδιών να βοηθήσουν ως συνοδοί, δε συµµετείχαν. Έτσι έκρινε ότι στην παρούσα
φάση έπρεπε να τους ευαισθητοποιήσει και να τους κινητοποιήσει. Ήρθε λοιπόν σε επαφή µε τη
σχολική σύµβουλο και οργάνωσαν µία συγκέντρωση, όπου θα έπαιρνε µέρος µε εισήγησή της και
µία ψυχολόγος.
Έστειλε προσκλήσεις σε όλους τους γονείς, όπου τους εξηγούσε τους λόγους για τους οποίους κρινόταν απαραίτητη µία τέτοια συνάντηση και τους ενηµέρωσε ότι θα µετείχαν στη συζήτηση η σχολική σύµβουλος και µία ψυχολόγος. Το θέµα της συνάντησης θα ήταν «πώς θα βοηθήσουµε τα παιδιά µας να µεταβούν οµαλά από το νηπιαγωγείο στο δηµοτικό σχολείο».
Η συνάντηση έγινε µε επιτυχία. Ο γονείς έδειξαν να κατάλαβαν πόσο σηµαντική ήταν η ενεργός συµµετοχή τους σε θέµατα που αφορούσαν τα παιδιά τους και τη σχολική τους ζωή. Επιπλέον εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη συνάντηση που είχαν σκεφθεί να πραγµατοποιήσουν τα παιδιά µε θέµα «Τα
παιχνίδια που έπαιζαν οι µεγάλοι όταν ήταν παιδιά» και δήλωσαν ότι θα συµµετάσχουν. Συµφώνησαν επίσης να µη µιλήσουν αφηρηµένα για τα παιχνίδια, αλλά, όπου ήταν δυνατόν, να δείχνουν µε
πραγµατικά υλικά τον τρόπο µε τον οποίο τα κατασκεύαζαν και στη συνέχεια έπαιζαν µε αυτά.
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Μία µαµά έδειξε πώς έφτιαχναν µία κούκλα µε κουρελάκια, µε τον τρόπο που την έφτιαχνε η δική
της µαµά όταν ήταν µικρή. Μία άλλη µαµά έδειξε πώς έφτιαχναν κούκλες µε δύο πετσέτες, η µία
πετσέτα έµπαινε οριζόντια και γινόταν χέρια και η άλλη δενόταν µε έναν ειδικό τρόπο και γινόταν
κεφάλι και σώµα.

Η µητέρα του Πρενγκ είπε ότι όταν ήταν µικρή, η µαµά της της έφτιαχνε µε τον ίδιο τρόπο, µε διπλωµένες πετσέτες, κούκλες για να παίζει.
Ένας πατέρας είπε ότι όταν ήταν µικρός έπαιζε «κότσι», έπαιρναν ένα ειδικό κοκκαλάκι από την
κλείδωση των ποδιών των κατσικιών ή των ποδιών από τα γουρούνια που έσφαζαν τα Χριστούγεννα και έπαιζαν µε αυτό. Η νηπιαγωγός συµπλήρωσε ότι το ίδιο παιχνίδι το έπαιζαν και στην αρχαία
Ελλάδα. Αυτό έκανε µεγάλη εντύπωση στα παιδιά, που εξέφρασαν το θαυµασµό τους και την απορία πώς ένα παιχνίδι µπορούσε να παίζεται και από τους αρχαίους Έλληνες και από τους γονείς τους!
Οι µεγάλοι έδειχναν, οι µικροί ρωτούσαν και πειραµατίζονταν, έπαιζαν όλοι µαζί. Μία άλλη µητέρα
έδειξε πώς έπαιζαν εκείνο το παιχνίδι µε το λάστιχο που είχε κινήσει το ενδιαφέρον των παιδιών
κατά τη συνάντησή τους στο δηµοτικό και είχε σταθεί αφορµή γι’ αυτή τη συνάντηση.
Μία γιαγιά έδειξε ένα παιχνίδι µε σίτα (αυτή που κοσκινίζουν το αλεύρι) µε την οποία κοσκίνιζε κοκκινόχωµα, έπλαθε ψωµάκια και γλυκά, τα έψηνε στον ήλιο ή σε «φούρνο» και µετά έπαιζε «τις κουµπάρες». Πρόσθεσε επίσης ότι η σίτα αυτή δεν ήταν η «δική της», εκείνη την είχε πάρει ένας λαογράφος και την είχε τοποθετήσει στο λαογραφικό µουσείο. Το ενδιαφέρον τότε µεγάλωσε και προέκυψαν ερωτήµατα, όπως:
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Εκδήλωση για τα παιχνίδια που έπαιζαν οι µεγάλοι
Η συγκέντρωση έγινε, όπως είχαν προγραµµατίσει, στην αίθουσα εκδηλώσεων του δηµοτικού. Εκεί
τα νήπια ανακάλυψαν ότι οι ζωγραφιές που είχαν κάνει δώρο στα παιδιά του δηµοτικού στόλιζαν
τους τοίχους της αίθουσας. Η συνάντηση ξεκίνησε µε τους µεγάλους να περιγράφουν πώς ήταν τα
παιχνίδια που έπαιζαν όταν ήταν µικροί και να απαντούν σε ερωτήµατα των παιδιών.
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– «Έχει κι άλλα παιχνίδια εκεί;»
– «Και είναι όλα παλιά;»
– «Αεροπλανάκια έχει;»
– «Είναι µακριά το λαογραφικό µουσείο;»
– «Τι άλλο έχει εκεί;»...
Ένας πατέρας τους είπε ότι και εκείνοι έπαιζαν µε τη σίτα, όταν ήταν µικροί. Συγκεκριµένα έπαιζαν
τη «χελιδόνα». «Αυτό το παιχνίδι», είπε, «προερχόταν από την αρχαία Ελλάδα, ήταν τα αρχαία
‘‘χελιδονίσµατα’’». Το έκαναν για να γιορτάσουν τον ερχοµό της άνοιξης: Περνούσαν κάθετα στη
σίτα έναν άξονα από νεροκάλαµο, φροξυλιά ή απλή βέργα. Στο επάνω µέρος της βέργας και έξω από
τη σίτα έφτιαχναν το οµοίωµα της χελιδόνας. Στη µέση του άξονα έδεναν ένα σπάγκο, που µε το τράβηγµά του ο άξονας γύριζε και µαζί του η «χελιδόνα». Όση ώρα τα παιδιά τραγουδούσαν, τόση ώρα
και η «χελιδόνα» γύριζε, προκαλώντας και εκείνη ένα περίεργο κρότο. Ο πατέρας προσπάθησε λίγο
να θυµηθεί και τελικά τραγούδησε ένα από τα πολλά τραγούδια που λέγανε:
Καλή µέρα βασιλιά!
Καλώς τη χελιδόνα!
Τι θ έ λ ε ι η χ ε λ ι δ ό ν α ;
Θέλει αυγά σαράκοστα
Θέλει και π εντήκοστα 8

8

Εκτενής περιγραφή του εθίµου και των παραλλαγών του γίνεται στο βιβλίο Το τραγούδι της «χελιδόνας» του Β. ∆. Αναγνωστόπουλου,
Πανεπιστηµιακές σηµειώσεις 1, Βόλος 1999, από όπου και οι φωτογραφίες.
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Ολοκλήρωση του σχεδίου εργασίας και αξιολόγηση
Στο νηπιαγωγείο τα παιδιά ανέτρεξαν στο ιστόγραµµα που είχαν σχεδιάσει.
– «Απαντήθηκαν τα ερωτήµατά τους; Θυµούνται µε τη σειρά πώς έγιναν όλα;», «Πώς αισθάνονταν πριν πάνε, πώς µετά, τι αισθάνονται τώρα;», «Τους δυσκόλεψε κάτι;», «Νοµίζουν ότι θα
µπορούσαν να το είχαν κάνει µε διαφορετικό τρόπο;», «Πώς αισθάνθηκαν σε όλη τη διάρκεια
του προγράµµατος;», «Τους άρεσε όλο αυτό που έζησαν; Γιατί;»
Τα παιδιά ήταν όλα ενθουσιασµένα και δήλωναν πολύ ευχαριστηµένα. Έδειχναν µε τη συµπεριφορά
τους σαν... να είχαν µεγαλώσει. Συνεχώς ανέτρεχαν στις εντυπώσεις που είχαν αποκοµίσει από την
επαφή τους µε τα µεγαλύτερα παιδιά. Θα ήθελαν πολύ να επαναληφθεί αυτό. Σκέφτηκαν λοιπόν να
φτιάξουν έναν πίνακα µε τις φωτογραφίες από τις συναντήσεις και συνεργάστηκαν µεταξύ τους για
να γράψουν λεζάντες µε συνοδευτικά σχόλια.
Έγραψαν τις σκέψεις τους και έκαναν ζωγραφιές µε θέµα τις συναντήσεις µε τους µαθητές του δηµοτικού και τα παιχνίδια που έπαιξαν. Έπειτα κόλλησαν τα κείµενα και τις ζωγραφιές στον πίνακα µε
τις φωτογραφίες.
Η νηπιαγωγός αξιολόγησε την εκπαιδευτική διαδικασία. Έκρινε ότι η όλη προσπάθεια είχε θετικά αποτελέσµατα στην αλληλεπίδραση µεταξύ των παιδιών του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου.
Συγκεκριµένα διασκέδασε τους φόβους και τις ανησυχίες των νηπίων για τον τρόπο που θα τα δέχονταν τα µεγαλύτερα παιδιά και µείωσε το άγχος τους για τη δυσκολία των µαθηµάτων που υπέθεταν
ότι θα αντιµετωπίσουν µε τη µετάβασή τους στο δηµοτικό σχολείο. Τα παιδιά µυήθηκαν στη διαδικασία να ακούν προσεκτικά τους άλλους και να συµµετέχουν σε συζήτηση µε µεγαλύτερους ανθρώπους
και σταδιακά ανέπτυξαν θετικές στάσεις για συνεργασία, αλληλοπαραδοχή και υποστήριξη.
Το γλωσσικό παιχνίδι και η δραστηριότητα γραφής που διεξήγαν στο δηµοτικό σχολείο τα βοήθησε
να αποκτήσουν φωνολογική επίγνωση και να συνειδητοποιήσουν, ως ένα βαθµό, ότι στα φωνήµατα
της οµιλούµενης γλώσσας αντιστοιχούν γράµµατα. Επιπλέον είχαν εµπλουτίσει µε το δικό τους
τρόπο, τον οποίο επινόησαν, το έργο που ήθελαν να χαρίσουν στα παιδιά του δηµοτικού σχολείου.
Η νηπιαγωγός εκτίµησε ότι µε τη συνεύρεση γονέων και παιδιών και την ανταλλαγή πληροφοριών
και ιδεών δόθηκε µία συνέχεια στις στάσεις και τις αξίες µεταξύ των θεσµών της οικογένειας και του
σχολείου. Η ιδέα της να καλέσει ψυχολόγο και σχολική σύµβουλο για να συζητήσουν µε τους γονείς
είχε αποδώσει και ο αριθµός συµµετοχής τους ήταν εµφανώς µεγαλύτερος. Ωστόσο αυτό που είχε
ιδιαίτερη σηµασία ήταν η ποιότητα της επαφής των γονέων και των παιδιών, που φαινόταν ότι µπαίνει σε καινούργιες βάσεις αλληλεπίδρασης.
Η συνεργασία της µε τον εκπαιδευτικό της άλλης βαθµίδας χαρακτηρίσθηκε ως πολύ καλή, παρά τις
αντιρρήσεις του για µία ακόµη συνάντηση που θα αποσκοπούσε στην κοινή προετοιµασία των παιδιών για την παρουσίαση από τους γονείς των παιχνιδιών που έπαιζαν οι ίδιοι όταν ήταν µικροί.
Τέλος, η ίδια είχε αποκοµίσει εµπειρίες που θα της φαινόνταν χρήσιµες και είχε εµπλουτίσει θεωρητικά και πρακτικά τις παιδαγωγικές και διδακτικές της γνώσεις.
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Η σίτα είχε πλέον κεντρίσει σε µεγάλο βαθµό το ενδιαφέρον των παιδιών, που έφυγαν από τη συνάντηση µε τους γονείς γεµάτα εντυπώσεις.
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2.3 - Πάµε στο µουσείο;
Ενδεικτικό σχέδιο εργασίας

Οµάδα
Όλα τα παιδιά του ολοήµερου νηπιαγωγείου και της α΄ δηµοτικού.
∆ιάρκεια
Είκοσι ηµέρες.
Χώρος
Ολοήµερο νηπιαγωγείο, δηµοτικό σχολείο, µουσείο.
Έναυσµα
Τα νήπια, σε συνεργασία µε τα παιδιά της α΄ τάξης, είχαν οργανώσει µία κοινή συνάντηση στην
οποία είχαν καλέσει τους γονείς τους να τους µιλήσουν σχετικά µε τα παιχνίδια που έπαιζαν οι ίδιοι
κατά την παιδική τους ηλικία. Κατά τη συνάντηση αυτή µεγαλύτερη εντύπωση τους έκανε το παιχνίδι µε τη σίτα που τους έδειξε µία γιαγιά (βλ. σ. 82). Επιπλέον η πληροφορία ότι ένας λαογράφος
είχε πάρει τη σίτα της γιαγιάς και την είχε τοποθετήσει στο λαογραφικό µουσείο φάνηκε να κεντρίζει ακόµη περισσότερο την προσοχή τους και έτσι έδωσε την αφορµή για το σχεδιασµό του σχεδίου
εργασίας µε θέµα το µουσείο.
Τα νήπια εκδήλωσαν ενθουσιώδες ενδιαφέρον να επισκεφθούν ένα µουσείο, πρότειναν όµως να πάνε
µε τους φίλους τους από το δηµοτικό, «... αφού εκεί ήµασταν, όταν η γιαγιά µας είπε για τη σίτα της».
Εξέφρασαν επίσης την επιθυµία να καλέσουν τα παιδιά του δηµοτικού στο νηπιαγωγείο, για να δουν
κι εκείνα το δικό τους χώρο, αλλά και για να κανονίσουν µαζί τις λεπτοµέρειες της επίσκεψής τους.
∆ιερεύνηση εµπειριών
Η νηπιαγωγός διερεύνησε αν τα παιδιά είχαν προηγούµενες εµπειρίες και γνώσεις από επίσκεψη σε
µουσείο και αν το ενδιαφέρον τους να το επισκεφθούν ήταν γνήσιο. Από την πρώτη στιγµή φάνηκε ότι
δεν είχαν πολλές γνώσεις σχετικά µε αυτό το θέµα. Μόνο ένα παιδί είπε ότι µία µέρα που πέρασαν
µπροστά από ένα µεγάλο κτήριο, ο µπαµπάς του είπε ότι ήταν µουσείο, αλλά τελικά δεν µπήκαν µέσα.
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Τότε η νηπιαγωγός αποφάσισε να διερευνήσει πώς φαντάζονταν ότι είναι ένα µουσείο. Τα παιδιά,
παρακινηµένα από τη σίτα της γιαγιάς, σκέφτηκαν ότι θα ήταν ένας χώρος όπου θα υπήρχαν παντού
παιχνίδια, κούκλες φτιαγµένες από πετσέτες ή κουρελάκια, στρατιωτάκια πελεκηµένα σε ξύλο, µία
σίτα φτιαγµένη «χελιδόνα», ένα κότσι από το πόδι του κατσικιού, το ξυλάκι που έπαιζαν την τσιλίκα ό,τι ακριβώς άκουσαν να λένε οι µεγάλοι. Ωστόσο, γνωρίζοντας ότι στην πόλη τους δεν είχαν λαογραφικό µουσείο, η νηπιαγωγός προσπάθησε να στρέψει το ενδιαφέρον τους στα µουσεία που υπήρχαν στην πόλη.
– «Ναι, αλλά, για να βρούµε τη σίτα και όλα αυτά που λέτε, θα πρέπει να πάµε στο λαογραφικό
µουσείο που τα φιλοξενεί. Θυµόσαστε πού µας είπε ότι ήταν η γιαγιά, όταν ο λαογράφος της
ζήτησε τη σίτα;»
– «Στην Κρήτη!»
– «Μπορούµε να δούµε στο χάρτη πόσο µακριά είναι και µε ποιον τρόπο µπορούµε να πάµε εκεί;»

Τα παιδιά, µε τη βοήθεια της νηπιαγωγού, έψαξαν στο χάρτη, βρήκαν την Κρήτη και έβαλαν ένα
σηµαδάκι στο Ρέθυµνο· από εκεί είχε πει η γιαγιά ότι ήταν. Ύστερα έβαλαν ένα σηµαδάκι και στη δική
τους πόλη. Με το χέρι τους άρχισαν να φτιάχνουν µία νοητή γραµµή που να ενώνει τα δύο µέρη. Ήταν
όµως πολύ µακριά. Πώς µπορούσαν να πάνε εκεί; Με αεροπλάνο! Ακολούθησαν την οδική γραµµή
που οδηγούσε µέχρι τη θάλασσα. Θα έφταναν εκεί µε αυτοκίνητο και µετά θα έµπαιναν σε καράβι.
Ήταν πραγµατικά πολύ µακριά. Μήπως θα µπορούσαν να βρούνε κάτι πιο κοντά; Κάτι που να βρισκόταν µέσα στην πόλη τους; Πού θα µπορούσαν να ρωτήσουν; Πώς θα µπορούσαν να µάθουν;
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Το ενδιαφέρον των παιδιών για µία επικείµενη επίσκεψη σε έναν τέτοιο χώρο φάνηκε να παραµένει
αµείωτο. Η νηπιαγωγός από τη µεριά της τα ενθάρρυνε όσο µπορούσε· ήταν µία θαυµάσια ευκαιρία
να εµπλουτίσουν τα παιδιά τις γνώσεις τους γύρω από τα µουσεία. Αν τα παιδιά του δηµοτικού δεν
εκδήλωναν ανάλογη διάθεση, θα τη διοργάνωνε µόνη της την επίσκεψη.
Συνεργασία εκπαιδευτικών των δύο βαθµίδων
Οι δύο εκπαιδευτικοί, ύστερα από ανταλλαγή απόψεων, συµφώνησαν ότι σε γνωστικό επίπεδο θα
ήταν πολύ θετικό για τα παιδιά να επισκεφθούν ένα µουσείο. Μία από κοινού έξοδος θα εδραίωνε
επίσης σχέσεις εµπιστοσύνης και ασφάλειας ανάµεσα στις δύο οµάδες και θα επέκτεινε τους στόχους
που είχαν εξυπηρετηθεί κατά την πρώτη συνάντηση των παιδιών. Ο δάσκαλος θεώρησε ότι αν έφτανε στο σχολείο µία τέτοια πρόσκληση, από µέρους των νηπίων, τα παιδιά της πρώτης θα την αποδέχονταν µε χαρά. Ο ίδιος ήταν σύµφωνος για µία τέτοια εξόρµηση.
Επίσκεψη των παιδιών του δηµοτικού στο νηπιαγωγείο
Τα νήπια είχαν τόσο ενθουσιαστεί µε την ιδέα που, συνηθισµένα πλέον στον τρόπο µε τον οποίο
γίνεται µία πρόσκληση, αποφάσισαν να την φτιάξουν µόνα τους κατά τη διάρκεια των ελεύθερων
δραστηριοτήτων. Έπειτα την παρουσίασαν µε χαρά στη δασκάλα τους. Η πρόσκληση απευθυνόταν
στα παιδιά του δηµοτικού. Εκείνη τα ρώτησε τι ακριβώς ήθελαν να πουν µε αυτήν και, παίρνοντας
το ρόλο του γραφέα, έγραψε και η ίδια ό,τι της είπαν. Εντύπωση έκανε ότι χρησιµοποίησαν τα σηµαντικότερα από τα κειµενικά χαρακτηριστικά µίας πρόσκλησης: σε ποιον απευθυνόταν, πού θα γινόταν η συνάντηση και για ποιο λόγο τους καλούσαν. Έγραφε, µε τον τρόπο των νηπίων φυσικά:
«Παιδάκια της πρώτης, που είστε φίλοι µας, ελάτε στο σχολείο µας να γίνουµε πιο φίλοι. Θα πάµε
στο µουσείο».
Επίσης προσπάθησε να τα βοηθήσει να αντιληφθούν τι άλλο έλειπε.
– «Και αν έρθουν το απόγευµα, όταν θα έχουµε σχολάσει, ποιον θα βρουν εδώ;»
– «Πώς θα ξέρουν πότε να έρθουν;»
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Χωρίστηκαν σε οµάδες µε κριτήριο πόσο διευκολυνόταν η συνεργασία των παιδιών και των γονιών
τους. Η νηπιαγωγός, σε κατ’ ιδίαν επικοινωνία µε τους τελευταίους, τους είχε παρακινήσει κάθε
φορά που κάνουν κάτι, να περιγράφουν στα παιδιά τους τον τρόπου που το κάνουν και να τα παροτρύνουν να συµµετέχουν κι εκείνα όπου µπορούν.
Ανά τρία τα παιδιά, µαζί µε τους γονείς τους, ανέλαβαν:
Η πρώτη οµάδα: Να ψάξουν στο διαδίκτυο για σχετικές πληροφορίες και αν ήταν δυνατόν να εκτυπώσουν και όσες φωτογραφίες έβρισκαν.
Η δεύτερη οµάδα: Να συγκεντρώσουν τουριστικούς οδηγούς της πόλης και να επισηµάνουν τα
σηµεία που αναφέρονται στα µουσεία.
Η τρίτη οµάδα: Να απευθυνθούν σε υπηρεσία του ΕΟΤ, για να αντλήσουν πληροφορίες και σχετικό υλικό.
Η τέταρτη οµάδα: Να βρουν βιβλία, να εντοπίσουν τις αναφορές που γίνονται στα µουσεία της
πόλης. Αν είναι δυνατόν, να βρουν και σχετικές κάρτες.
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Τα παιδιά κατάλαβαν ότι έλειπε ο χρόνος της συνάντησης και συµπλήρωσαν στην πρόσκλησή τους:
«Ελάτε το πρωί. Να φάµε πρώτα».
Ποια είναι η διεύθυνση; Πού θα τη βρουν γραµµένη; Πού πρέπει να βάλουν το όνοµα του σχολείου
τους (αποστολέας); Πού πρέπει να γράψουν το όνοµα του άλλου σχολείου (παραλήπτης); Το γραµµατόσηµο πού το κολλάνε; Όλα αυτά ήταν ερωτήµατα που απασχόλησαν τα παιδιά. Η νηπιαγωγός
τα παρακίνησε να σκεφτούν πού θα έβρισκαν τις απαντήσεις τους. Η Γιοχάννα σκέφτηκε να κοιτάξουν στο γραµµατοκιβώτιο για την αλληλογραφία της ηµέρας. Ωστόσο, άλλα γράµµατα είχαν γραµµατόσηµο, άλλα όχι. Γιατί;
Η νηπιαγωγός ήταν εκεί για να απαντήσει. Επειδή ταχυδροµείται από σχολείο σε σχολείο, δεν µπαίνει γραµµατόσηµο, µπαίνει όµως σφραγίδα.
– «Πού θα µπει η σφραγίδα;»
– «Πώς νοµίζετε ότι µπορείτε να µάθετε πού µπαίνει η σφραγίδα;»
Τα παιδιά έψαξαν στην αλληλογραφία και βρήκαν φακέλους που δεν είχαν γραµµατόσηµο, παρά
µόνο σφραγίδες. Παρατήρησαν ότι µπαίνει µία στενόµακρη και µία στρογγυλή που πρέπει να την
πατήσεις δύο φορές, µία µπροστά στο φάκελο και µία στο πίσω µέρος του. Πήραν την άδεια από τη
νηπιαγωγό να το κάνουν µόνα τους.
Ενόψει της επικείµενης επίσκεψης των παιδιών του δηµοτικού, τα νήπια τακτοποίησαν την τάξη
τους για να υποδεχθούν τους φίλους τους. Σκέφτηκαν επίσης ότι χρειαζόταν µία αναδιάταξη στα έπιπλα, για να χωρέσουν όλοι. Υπολόγισαν, υπέθεσαν, πραγµατοποίησαν τις αλλαγές και, όπου χρειάστηκε, έκαναν νέες διορθώσεις.
Τα παιδιά των δύο βαθµίδων προετοιµάζονται από κοινού για την επίσκεψή τους στο µουσείο
Τα νήπια υποδέχθηκαν τα παιδιά του σχολείου και τα ξενάγησαν στο χώρο τους. Μερικά από εκείνα είχαν έρθει στο ίδιο νηπιαγωγείο την προηγούµενη χρονιά. Γύριζαν στο χώρο και εξέφραζαν τις
εντυπώσεις τους από τις αλλαγές που επεσήµαιναν. Σχολίαζαν και έκαναν συγκρίσεις. Από ό,τι
φάνηκε πολύ αργότερα, όταν πια είχε τελειώσει αυτό το σχέδιο εργασίας, τα σχόλια των µεγάλων
επηρέασαν τα νήπια ως προς τον τρόπο που έβλεπαν την τάξη τους και τα παρακίνησαν για µία νέα
διευθέτηση του χώρου.
Γρήγορα εκδηλώθηκε το ενδιαφέρον να συζητήσουν τις λεπτοµέρειες
για την επίσκεψη. Οι οµάδες των νηπίων παρουσίασαν το υλικό που
είχαν συλλέξει. Στην πόλη τους υπήρχαν δύο µουσεία. Ένα αρχαιολογικό και ένα σύγχρονης τέχνης. Αν και η αρχική τους ιδέα ήταν να
ψάξουν τη σίτα της γιαγιάς σε ένα λαογραφικό µουσείο, η ιδέα ότι θα
πάνε σε ένα µουσείο παρέα µε τα παιδιά του δηµοτικού, τα είχε συνεπάρει και πάει, ξεχάστηκε η σίτα...
Όλα µαζί διαχώρισαν σε δύο κατηγορίες το υλικό που είχαν στη διάθεσή τους. Στο υλικό που αφορούσε το χώρο και τα εκθέµατα του µουσείου της σύγχρονης τέχνης και στο υλικό µε τα αντίστοιχα στοιχεία
του αρχαιολογικού µουσείου. Οι διαφορές που παρατήρησαν ανάµεσα
στα εκθέµατα των δύο µουσείων κέντρισε την περιέργειά τους. ΧωρίΣελίδα 100

Ύστερα τέθηκε το ερώτηµα: Τελικά, ποιο µουσείο θα επισκεφθούµε; Οι προτιµήσεις των περισσότερων παιδιών έκλιναν προς το µουσείο σύγχρονης τέχνης, καθώς τα χρώµατα και οι παράξενες
κατασκευές ήταν πιο ελκυστικά. Θυµήθηκαν όµως ότι στη συνάντηση µε τους γονείς είχαν πει ότι
δύο παιχνίδια τα έπαιζαν µε τον ίδιο τρόπο οι γονείς τους και οι αρχαίοι Έλληνες. Ήταν το κότσι και
η χελιδόνα. Στο τέλος αποφάσισαν να επισκεφθούν το αρχαιολογικό µουσείο, ενώ εκδήλωσαν την
επιθυµία κάποια φορά να επισκεφθούν και το µουσείο σύγχρονης τέχνης είτε µε τους γονείς τους είτε
µε το σχολείο.
Κατόπιν οι εκπαιδευτικοί έθεσαν το ερώτηµα: «Τι νοµίζετε ότι θα βρούµε εκεί που θα πάµε;» και
παρακίνησαν τα παιδιά να γράψουν όλα όσα πίστευαν ότι θα συναντούσαν στο αρχαιολογικό µουσείο, προκειµένου να τα θυµούνται και να τα συγκρίνουν αργότερα µε εκείνα που τελικά βρήκαν. Τα
παιδιά χωρίστηκαν σε οµάδες, αποτελούµενες η καθεµία από δύο παιδιά του δηµοτικού και δύο του
νηπιαγωγείου, και η κάθε οµάδα έγραψε όσα πίστευε ότι θα συναντήσει εκεί. Οι µαθητές του δηµοτικού ανέλαβαν το ρόλο του γραφέα. Στη συνέχεια κάθε οµάδα διάβασε στους υπολοίπους ό,τι υπέθετε πως θα βρει στο µουσείο. Συµπερασµατικά, ανέµεναν τα εξής: παιχνίδια, αγάλµατα, κοσµήµατα, οικιακά σκεύη, ενδυµασία.
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στηκαν λοιπόν σε µικτές οµάδες (νήπια και παιδιά του δηµοτικού) και άρχισαν να καταγράφουν τις
διαφορές αυτές:
– «Το αρχαιολογικό µουσείο έχει: Αγάλµατα. Μεγάλα και µικρά µάρµαρα. Αγγεία, άλλα ζωγραφισµένα και άλλα όχι, άλλα σπασµένα και άλλα ολόκληρα. Έχει κοσµήµατα. Έχει πράγµατα
από τους αρχαίους Έλληνες. Είναι όλα πιο σοβαρά».
– «Το µουσείο σύγχρονης τέχνης έχει: Πολλά χρώµατα και σχήµατα. Περίεργα αντικείµενα που
δεν καταλαβαίνεις αµέσως τι είναι. Έχει πράγµατα που τα φτιάχνουµε σήµερα. Είναι όλα πιο
χαρούµενα».
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Τέσσερα παιδιά ανέλαβαν να φτιάξουν το ιστόγραµµα που είχε ως εξής:
Παιγνίδια
Κότσι, κούκλες,
σπαθάκια

Κοσµήµατα
Καρφίτσες, κολιέ,
σκουλαρίκια

Αγάλµατα

Τι νοµίζουµε
ότι θα βρούµε
στο µουσείο

Οικιακά σκεύη
Αγγεία, κουτάλια

Ενδυµασία
Χλαµύδες, σανδάλια
ζώνες

Μία άλλη οµάδα κατέγραψε επίσης, για να µην τα ξεχάσουν, ό,τι έπρεπε να πάρουν µαζί τους: φωτογραφική µηχανή, κασετόφωνο, βιντεοκάµερα, χαρτιά, µολύβια, χρώµατα.
Οι εκπαιδευτικοί τους πρότειναν να γράψουν τις ερωτήσεις που θα έκαναν, για να µην τις ξεχάσουν.
Προέκυψαν, λοιπόν, οι παρακάτω ερωτήσεις τις οποίες έγραψαν σε χρωµατιστά χαρτιά και τις επικόλλησαν ακτινωτά, σε χαρτί Α3, γύρω από ένα σχήµα κύκλου, όπου µέσα έγραφε «Τι θα ρωτήσουµε όταν θα πάµε στο µουσείο». Τα µεγάλα παιδιά ανέλαβαν και πάλι το ρόλο του γραφέα.
Αγάλµατα
- Πώς κολλούσαν τα χέρια και
τα πόδια επάνω στο σώµα;
-Είναι βαριά, δεν έπεφταν;

Παιγνίδια
- Πώς έπαιζαν µε το κότσι;
- Τύλιγαν και οι Αρχαίες
τις κούκλες τους µε
πανάκια;
- Τα σπαθάκια που είχαν
για να παίζουν έκοβαν
στ’ αλήθεια;

Τι θα
ρωτήσουµε
όταν θα πάµε
στο µουσείο
Κοσµήµατα
- Πώς τα έφτιαχναν;
- Όλοι φορούσαν κοσµήµατα;
- Και οι άντρες;
- Φορούσαν κι αυτοί σκουλαρίκια;
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Ενδυµασία
- Τι φορούσαν το καλοκαίρι
και τι το χειµώνα;
- ∆εν κρύωναν µε τόσα λίγα
ρούχα;
- Τα σανδάλια τους είχαν
σόλες σαν τις δικές µας;

Οικιακά σκεύη
- Όλα αυτά τα πήλινα σκεύη που
είχαν θα έσπαζαν συνέχεια, δεν
κουραζόντουσαν να φτιάχνουν καινούργια;
- Πώς τα έφτιαχναν όλα αυτά;
- Πώς έκοβαν το κρέας για να το
φάνε;

Ανέλαβαν δε να ειδοποιήσουν τους γονείς τους σχετικά µε την επίσκεψη αυτή και να τους παρακαλέσουν να τα συνοδεύσουν. Έγραψαν µία πρόσκληση, την αναπαρήγαγαν στο φωτοτυπικό µηχάνηµα και την έβαλαν στην τσάντα τους για να τους τη δώσουν.
Τέλος, το κάθε παιδί ζωγράφισε ό,τι ήθελε. Στο έργο των περισσοτέρων υπήρχαν αναφορές σε εκείνο που είχε διεγείρει το ενδιαφέρον τους· την επίσκεψή τους στο µουσείο!
Προετοιµασία εκπαιδευτικών για την επίσκεψη στο µουσείο
Το µουσείο που επρόκειτο να επισκεφθούν ήταν µακριά και για τη µετακίνησή τους ήταν απαραίτητο ένα µέσο µεταφοράς. Έπρεπε εποµένως οι εκπαιδευτικοί να κάνουν όλες τις σχετικές ενέργειες. 9
Επίσης, καλό θα ήταν, να επισκεφθούν πρώτοι το χώρο του µουσείου, για να έχουν άποψη του χώρου
και των εκθεµάτων, να µιλήσουν µε τους υπευθύνους και να ζητήσουν τη βοήθειά τους ως προς την
ξενάγηση και την ασφάλεια των παιδιών. Επιπλέον θέλησαν να γράψουν µία επιστολή προς τους
γονείς των παιδιών, όπου, αφού τους ευχαριστούσαν για την ενεργό συµµετοχή τους στη συνάντηση
που είχαν για τα παιχνίδια, στη συνέχεια τους εξέθεταν πώς αναδύθηκε το ενδιαφέρον των παιδιών
για µία επίσκεψη στο αρχαιολογικό µουσείο και τους εξηγούσαν τους παιδαγωγικούς και εκπαιδευτικούς λόγους που επέβαλαν τη συγκεκριµένη δράση. Τους παρακαλούσαν επίσης για τη βοήθειά
τους. Στο τέλος όριζαν µία καταληκτική ηµεροµηνία για να δηλώσουν οι γονείς τη συµµετοχή τους.
Μία ηµέρα πριν από την επίσκεψη, η νηπιαγωγός υπενθύµισε στα παιδιά την αγωγή που έπρεπε να
επιδείξουν ως πεζοί και ως επιβάτες. Είχαν µιλήσει και στο παρελθόν για την κυκλοφοριακή αγωγή,
γι’ αυτό και ανέτρεξαν στο σχετικό πίνακα (µε εικόνες και λέξεις) που είχαν δηµιουργήσει τα ίδια τα
παιδιά. Εκεί διάβασαν και ανανέωσαν τους κανόνες που έπρεπε να ακολουθήσουν:
– Στο δρόµο περπατάµε πιασµένοι τρεις τρεις.
– Κανένας δεν ξεφεύγει από τη σειρά.
– Έχουµε τα µάτια και τα αυτιά µας τεντωµένα να δούµε τι θα µας πει η δασκάλα.
– Για να περάσουµε στο απέναντι πεζοδρόµιο περιµένουµε να ανάψει το πράσινο φανάρι, ο
«Γρηγόρης». Και πάλι, περνάµε µόνο όταν µας πει η δασκάλα.
Για τη µετακίνησή τους µε λεωφορείο θα πρέπει: Να ζητήσουν έγγραφη άδεια από τον προϊστάµενο πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, να ενηµερώσουν
τους γονείς τους, να ζητήσουν την έγγραφη άδειά τους ότι επιτρέπουν στο παιδί τους την έξοδο και να τους παρακαλέσουν να τα συνοδεύσουν. Να
συνεννοηθούν µε τα ΚΤΕΛ, ή κάποια άλλη εταιρεία, για το λεωφορείο µε το οποίο θα γίνει η µεταφορά. Να ενηµερώσουν γραπτώς την Τροχαία, ώστε,
την ηµέρα της εξόδου, ένας τροχονόµος να ελέγξει την καταλληλότητα του µέσου µεταφοράς.
9
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Έπειτα χωρίστηκαν σε µικτές οµάδες:
– Πέντε οµάδες, αποτελούµενες από τέσσερα παιδιά, ανέλαβαν όταν θα πάνε στο µουσείο να
θέσουν ερωτήµατα και να καταγράψουν τις σχετικές απαντήσεις και πληροφορίες.
– Πέντε οµάδες, αποτελούµενες από δύο παιδιά, θα ήταν υπεύθυνες για το κασετοφωνάκι και τη
µαγνητοφώνηση. Κάθε οµάδα θα ακολουθούσε µία από τις παραπάνω οµάδες και θα µαγνητοφωνούσε όλα όσα λέγονταν.
– ∆ύο οµάδες ανέλαβαν να καταγράψουν ό,τι επιπλέον συναντούσαν, κάτι δηλαδή που δεν είχαν
προβλέψει.
– Μία οµάδα θα ήταν υπεύθυνη για τη λήψη µε τη βιντεοκάµερα και την ψηφιακή µηχανή.
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– ∆εν ανεβαίνουµε στο αυτοκίνητο όλοι µαζί. Περιµένουµε τη σειρά µας, ένας ένας. Ούτε κατεβαίνουµε όλοι µαζί.
– Όταν ανεβούµε, καθόµαστε στη θέση και δένουµε τη ζώνη. Αν δεν ξέρουµε, ζητάµε τη βοήθεια
ενός µεγάλου.
– ∆ε φωνάζουµε µέσα στο αυτοκίνητο, θα ζαλιστεί ο οδηγός και δε θα οδηγεί προσεκτικά.
– ∆εν ανοίγουµε τα παράθυρα και δε βγάζουµε τα χέρια έξω.
Επίσκεψη στο µουσείο
Πριν ξεκινήσουν, οι γονείς που είχαν δηλώσει συµµετοχή ενηµερώθηκαν για την οµάδα που θα είχαν
υπό την εποπτεία τους, καθώς και για τις ευθύνες που αυτή είχε αναλάβει.
Όταν έφτασαν στο αρχαιολογικό µουσείο, δύο ξεναγοί ήταν στη διάθεσή τους. Ξενάγησαν τα παιδιά
στο χώρο και τους µίλησαν για τα εκθέµατα.
– Τα παιδιά παρατήρησαν τα έργα, τα σχολίασαν και τα περιέγραψαν.
– Επίσης παρατήρησαν τις επιγραφές και τα νήπια προσπάθησαν να διαβάσουν ή να µαντέψουν
τι λένε. Τα παιδιά της πρώτης τις διάβαζαν στα µικρότερα.
– Πήραν το έντυπο ενηµερωτικό, διαφηµιστικό και φωτογραφικό υλικό του µουσείου και συνέδεσαν τις φωτογραφίες µε τα εκθέµατα.
– Ανακάλυψαν κανονικότητες στα σκεύη, στα ρούχα, στα έπιπλα και προσπάθησαν να τα αναλύσουν και να δουν ποιο είναι το µοτίβο που επαναλαµβάνεται. Το ζωγράφισαν, για να το
θυµούνται.
– Ζωγράφισαν, επίσης, κάθετι που τους έκανε εντύπωση.
Μετά θέλησαν να δουλέψουν κατά οµάδες, όπως είχαν προγραµµατίσει. ∆ηµιουργήθηκε όµως ο εξής
προβληµατισµός: οι ξεναγοί ήταν δύο και οι οµάδες που θα έθεταν τα ερωτήµατα και θα κατέγραφαν τις απαντήσεις ήταν τέσσερις. Αποφάσισαν λοιπόν να αναλάβει κάθε ξεναγός δύο οµάδες. Θα
τον ακολουθούσαν και οι δύο και θα περίµεναν τη σειρά τους, για να υποβάλλουν τις απορίες τους.
Οι απαντήσεις που πήραν στα ερωτήµατά τους ήταν:
Για τα αγάλµατα:
– Οι γλύπτες και στα αρχαία χρόνια, αλλά και σήµερα, πελεκούν τα αγάλµατα µε µεγάλη υποµονή σε ένα µεγάλο κοµµάτι µάρµαρο. Φτιάχνουν όλο το σώµα µαζί, κεφάλι, χέρια, σώµα,
πόδια.
Για τα παιχνίδια:
– Το κότσι οι αρχαίοι Έλληνες το έλεγαν πεσσό και το έπαιζαν όπως τα σηµερινά ζάρια. Το γύριζαν στο χέρι τους και το άφηναν να πέσει κάτω. Αναλόγως µε την πλευρά που έπεφτε, όταν το
έριχναν κάτω, θα έπρεπε και οι παίκτες να φερθούν. Ωστόσο ο ξεναγός δίσταζε να απαντήσει
συγκεκριµένα, διότι δεν ήξερε πολύ καλά αυτό το παιχνίδι. Έτσι η ερώτηση των παιδιών έµεινε, ως ένα βαθµό, αναπάντητη.
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Για την ενδυµασία:
– Τη χλαµύδα οι άντρες τη φορούσαν στον πόλεµο. Στην καθηµερινότητά τους, άνδρες και
γυναίκες, φορούσαν το πέπλο ή το χιτώνα. Το πέπλο των γυναικών ήταν αραχνοΰφαντο και
φτιαγµένο µε τέχνη. Όταν έκανε κρύο φορούσαν επάνω τους το ιµάτιο.
– Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν σκληραγωγηµένοι, άντεχαν το κρύο. Ο άνθρωπος είναι έτσι φτιαγµένος από τη φύση του, ώστε να προσαρµόζεται στις καιρικές συνθήκες. Όπως, για παράδειγµα, αντέχουν οι Εσκιµώοι την παγωνιά στο Βόρειο Πόλο και όπως αντέχουν οι κάτοικοι της
Αφρικής την αφόρητη ζέστη.
– Τα σανδάλια τους τα έφτιαχναν από δέρµα ζώων. Υπήρχαν οι σκυτοτόµοι, όπως οι σηµερινοί
τσαγκάρηδες, που έκοβαν το δέρµα, µετρούσαν το πόδι του πελάτη και προσάρµοζαν το σανδάλι.
Για τα κοσµήµατα:
– Οι Έλληνες ήταν από εκείνους τους λαούς που τους άρεσαν πολύ τα κοσµήµατα. Οι άντρες
φορούσαν στεφάνια στα µαλλιά, βραχιόλια στα χέρια, ενώ µε τις πόρπες στήριζαν τα ιµάτιά
τους. Φορούσαν επίσης όµορφες ζώνες. Όσο πιο πλούσιος ήταν κανείς και πιο ισχυρός, τόσο
πιο όµορφα και λαµπερά κοσµήµατα φορούσε. Όποιος ήταν βασιλιάς, φορούσε κορώνα.
– Οι γυναίκες φορούσαν το διάδηµα (κόσµηµα που συγκρατούσε τα µαλλιά), πόρπες, καρφίτσες,
βραχιόλια, σκουλαρίκια και ζώνες.
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– Στην Αρχαιότητα, όταν τα κορίτσια έπαιζαν µε τις κούκλες, τις έντυναν όπως και σήµερα µε
πανάκια ή µε αυτοσχέδια ρούχα. Συνήθως ήταν φτιαγµένες από πηλό και τις έλεγαν πλαγγόνες.
– Τα σπαθάκια τους, όταν έπαιζαν, δεν ήταν αιχµηρά και επικίνδυνα. Όπως και σήµερα, έτσι και
τότε οι γονείς νοιάζονταν να µην τραυµατιστούν τα παιδιά τους.
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– Επίσης, έµαθαν ότι τα κοσµήµατα ήταν φτιαγµένα από χρυσό, χαλκό ή ασήµι και στολίζονταν
µε όµορφες πέτρες που έβγαιναν από τη γη (ορυκτές).
Για τα οικιακά σκεύη:
– Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν πολλά είδη οικιακών σκευών: κανάτια, πιάτα, πιθάρια, λυχνίες, κούπες κ.λπ.
– Τα έφτιαχναν από πηλό, αλλά και από ξύλο.
– Το ψηµένο κρέας το έτρωγαν µε τα χέρια. Αν ήθελαν όµως να το µοιράσουν σε κοµµάτια, το
έκοβαν (τεµάχιζαν) µε µαχαίρια.
Παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικοί, αφού περιηγήθηκαν στο χώρο και θαύµασαν τα εκθέµατα, ευχαρίστησαν το προσωπικό του µουσείου και γύρισαν στο νηπιαγωγείο.
∆ιαδικασίες ολοκλήρωσης του σχεδίου εργασίας
Όταν επέστρεψαν στην τάξη, τα παιδιά πρότειναν διάφορες ιδέες για τον τρόπο που θα µπορούσαν
να αξιοποιήσουν όλα όσα είδαν:
– Μπορούσαν να τακτοποιήσουν το υλικό που έφεραν.
– Να δώσουν τις φωτογραφίες για εµφάνιση.
– Να δουν τη βιντεοταινία.
– Να ακούσουν τις µαγνητοφωνηµένες συνεντεύξεις.
– Να φτιάξουν αποµιµήσεις από κάποια από τα εκθέµατα που είχαν δει.
– Να αρχίσουν να κάνουν συλλογές από υλικά που θα έβρισκαν στη φύση (όµορφα βότσαλα,
περίεργα κλαδιά, αποξηραµένα λουλούδια κ.λπ.).
– Επίσης, αν συµφωνούσαν όλοι, µπορούσαν να κάνουν µία εκδήλωση, όπου θα παρουσίαζαν
στα παιδιά των άλλων τάξεων τι είχαν δει στο µουσείο.
Να φτιάξουµε ένα
δικό µας µουσείο µέσα
στην τάξη.

Να φτιάξουµε κι
εµείς αυτά που είδαµε
µέσα στο µουσείο.

Να τακτοποιήσουµε το υλικό που
συγκεντρώσαµε.
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Μετά
το µουσείο

Να δούµε τη
βιντεοταινία.

Να δώσουµε τις
φωτογραφίες για
εµφάνιση.

Όλα αυτά να τα κάνουµε µία
έκθεση και να καλέσουµε
τα παιδιά του κλασικού τµήµατος
του νηπιαγωγείου και τις άλλες
τάξεις του δηµοτικού!

Ακολούθησε συζήτηση, όπου τα παιδιά κατέθεσαν τις εντυπώσεις τους, συνέκριναν τα συναισθήµατά
τους πριν και µετά την επίσκεψη, τις γνώσεις τους, τι παραπάνω είχαν µάθει πέρα από όσα γνώριζαν.
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Προέκυψαν όµως οι εξής δυσκολίες ως προς αυτά που ήθελαν να προγραµµατίσουν:
1. Η εµφάνιση τόσο πολλών φωτογραφιών θα στοίχιζε ακριβά.
2. Για να γίνει µία κοινή σχολική παράσταση θα έπρεπε να κάνουν αρκετές κοινές συναντήσεις
και ο χρόνος πίεζε, καθώς η σχολική χρονιά τελείωνε:
Αποφάσισαν, λοιπόν, να εξετάσουν τι µπορούσαν να κάνουν µαζί και ποιες δουλειές θα µοίραζαν
στη µέση:
– Συµφώνησαν πως ό,τι έχει σχέση µε τη γιορτή, αν την κάνουν τελικά, να το συζητήσουν όταν
έρθει η ώρα.
– Τη βιντεοταινία θα την έβλεπε κάθε τάξη µόνη της, στο δικό της χώρο.
– Επίσης, στη δική της τάξη, κάθε οµάδα παιδιών θα επιχειρούσε να δηµιουργήσει, στο µέτρο
των δυνατοτήτων της, οµοιώµατα των εκθεµάτων του µουσείου.
– Επίσης, κάθε οµάδα θα άρχιζε να κάνει τη δική της συλλογή µε υλικά της φύσης.
– Στην αίθουσα τεχνολογίας του δηµοτικού σχολείου υπήρχαν επτά ηλεκτρονικοί υπολογιστές.
Θα ζητούσαν από όσους γονείς γνώριζαν τη χρήση τους να τα βοηθήσουν να περάσουν τις
φωτογραφίες από τη φωτογραφική µηχανή στους υπολογιστές και από εκεί να επιλέξουν τις
καλύτερες και να τις εκτυπώσουν. Έτσι θα στοίχιζε πολύ λιγότερο. Τη δραστηριότητα αυτή θα
την έκαναν στην ώρα της Τεχνολογίας και θα συµµετείχαν όλοι, µαθητές της πρώτης και νήπια
του ολοήµερου νηπιαγωγείου.
– Αν δεν γινόταν ανοικτή γιορτή, µπορούσαν να κάνουν µία συνάντηση ακόµη για να δουν όλοι
µαζί τη βιντεοταινία και να εκθέσουν ό,τι είχαν συγκεντρώσει.
Εκείνη την ώρα, που ήταν όλοι παρόντες, κάθε οµάδα παρουσίασε στα υπόλοιπα παιδιά τις απαντήσεις που είχε πάρει, από τους ξεναγούς του µουσείου, στα ερωτήµατά της. Μετά έκαναν έλεγχο
αν κάθε οµάδα είχε πάρει ικανοποιητικές απαντήσεις σε όλα όσα είχε ρωτήσει και έκριναν ότι τα
ερωτήµατά τους είχαν απαντηθεί και µάλιστα ότι είχαν πάρει και επιπλέον πληροφορίες.
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Τα παιδιά του νηπιαγωγείου από την άλλη κιόλας µέρα οργανώθηκαν:
– Αφού διάβασαν τις σηµειώσεις τους, εξέφρασαν όσα είχαν υποθέσει ότι θα δουν και τα συνέκριναν µε ό,τι τελικά είδαν. Τι παραπάνω ανακάλυψαν που δεν το είχαν προβλέψει; Πόρπες,
διαδήµατα, στεφάνους… τα σηµείωσαν στην αντίστοιχη κατηγορία.
– Στη συνέχεια αποφάσισαν να συλλέγουν υλικά από τη φύση που τους κινούν το ενδιαφέρον,
βότσαλα, κλαδάκια µε περίεργο σχήµα, και να τα εκθέτουν κατά κατηγορία. Ένα παιδί βρήκε
µία µέλισσα που δεν ήταν ζωντανή. Τους άρεσε η ιδέα να δηµιουργήσουν και µία κατηγορία
µε έντοµα. Ένα παιδί, στο διάλειµµα, πάτησε ελαφρά ένα µυρµήγκι και το πρότεινε για τη συλλογή. Αυτό ξεσήκωσε διαµαρτυρίες. Πήραν νέες αποφάσεις. Θα συνέλεγαν µόνο «ψόφια ζουζουνάκια, όχι ζωντανά ή πατηµένα από τους ίδιους».
– Επίσης, προσπάθησαν να κάνουν αποµιµήσεις των εκθεµάτων του µουσείου. Χωρίστηκαν λοιπόν σε τέσσερις οµάδες:

Η πρώτη οµάδα δηµιούργησε µε πηλό, χαρτοπολτό και πλαστελίνη, ανθρώπινες µορφές, πιάτα, ποτήρια κ.ά.
Η δεύτερη οµάδα χρησιµοποίησε ως καλούπια πλαστικά ποτήρια και πιάτα, έριξε µέσα γύψο και
ζωγράφισε µε κόκκινη και µαύρη τέµπερα τα σκεύη που σχηµατίστηκαν.
Η τρίτη οµάδα έφτιαξε κοσµήµατα από πλαστελίνη, πηλό, κλωστές και συνδετήρες.
Η τέταρτη οµάδα έφτιαξε τυπώµατα µε κέρµατα µέσα σε πηλό και γύψο και τα ζωγράφισε µε την
τεχνική του φροτάζ.
Τέλος εξέθεσαν τα δηµιουργήµατά τους κατά κατηγορίες στο «µουσείο», µια αυτοσχέδια γωνιά, και
έβαλαν στόχο να εµπλουτίσουν το µουσείο τους και µε άλλα έργα που θα δηµιουργούσαν.
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Αξιολόγηση
Τα παιδιά έδειχναν πολύ χαρούµενα που τους δόθηκε η ευκαιρία να κάνουν µία επίσκεψη στο µουσείο µαζί µε τα παιδιά του δηµοτικού. Μάλιστα αναφέρονται σε εκείνα µε το µικρό τους όνοµα και
έδειχναν να έχουν αποκτήσει οικειότητα και µία εξοικείωση. Έκριναν ότι είχαν οργανωθεί καλά για
την επίσκεψή τους και ήταν ικανοποιηµένα µε τα αποτελέσµατα. Στο δρόµο και όσο βρίσκονταν στο
λεωφορείο που τα µετέφερε ακολούθησαν όλους τους κανόνες κυκλοφοριακής αγωγής, µόνο «ο
Κώστας της πρώτης άνοιξε το παράθυρο, αλλά µετά είπε δε θα το ξανακάνει». Για το δάσκαλο είπαν
ότι «είναι πολύ καλός, δε µαλώνει και λέει και ωραία ανέκδοτα». Χάρηκαν που ήρθαν µαζί τους και
όσοι γονείς µπορούσαν.
Η νηπιαγωγός αξιολόγησε αν τα παιδιά είχαν εµπλακεί δηµιουργικά σε όλη τη διαδικασία υλοποίησης του σχεδίου εργασίας και αν οι εµπειρίες τους είναι θετικές. Αν υπήρχαν κοινά σηµεία, ανάµεσα
στις δύο σχολικές βαθµίδες, ως προς την αναµενόµενη από µέρους τους συµπεριφορά. Αν µέσα από
αυτό το σχέδιο εργασίας είχαν τεθεί οι βάσεις για συνέχεια των παιδικών εµπειριών µε αµοιβαία πληροφόρηση, συµβουλές και συνεργασία ανάµεσα στους θεσµούς του σχολείου και της οικογένειας. Αν
είχαν εµπλουτίσει τις γνώσεις τους µέσα από διαφορετικές γνωστικές περιοχές.
Τελικά έκρινε ότι όλη η διαδικασία υπήρξε µία πολύ θετική εµπειρία για τα παιδιά, που εµπλούτισε
µε όµορφα συναισθήµατα τον ψυχικό τους κόσµο και άµβλυνε τους φόβους και τις ανησυχίες τους
για τη µετάβασή τους στην επόµενη βαθµίδα. Επίσης ότι υπήρξε θετική αλληλεπίδραση ανάµεσα
στα παιδιά των δύο βαθµίδων, καθώς και ανάµεσα στα παιδιά του νηπιαγωγείου και στο δάσκαλο
του δηµοτικού.
Μέσα από τις κοινές δράσεις και τη συνεργασία που είχαν µε τα παιδιά του δηµοτικού, τα νήπια
κατανόησαν την αξία της οµαδικής εργασίας και της από κοινού ανακάλυψης. Σταδιακά είχαν αναπτύξει θετική στάση απέναντι στη µεταξύ τους συνεργασία, αλληλοαποδοχή και υποστήριξη.
Τα νήπια ακολουθούσαν τις οδηγίες του δασκάλου, όταν εκείνος απευθυνόταν σε όλους, και µάλιστα µε µεγάλη ευκολία. Αυτό τους ενίσχυσε την πεποίθηση ότι είναι σε θέση να ανταποκριθούν στην
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Ακόµη µία ώρα συνεργασίας µε τα παιδιά του δηµοτικού
Όταν συγκεντρώθηκαν, νήπια, µαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς, την καθορισµένη ηµέρα και ώρα
στο δηµοτικό σχολείο, ήταν όλοι οργανωµένοι ώστε να έχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα. Οι
ηλεκτρονικοί υπολογιστές ήταν επτά, οι εκτυπωτές ήταν τέσσερις, οι γονείς που είχαν έρθει να βοηθήσουν ήταν τρεις. Χωρίστηκαν λοιπόν σε έντεκα µικτές οµάδες.
Σε κάθε ηλεκτρονικό υπολογιστή µία οµάδα παιδιών παρατηρούσε τις φωτογραφίες και επέλεγε τις
καλύτερες. Οι γονείς περιφέρονταν και όταν τα παιδιά αντιµετώπιζαν δυσκολίες, προσπαθούσαν να
τα διευκολύνουν, εξηγώντας τους κάθε φορά τι έκαναν, για ποιο λόγο το έκαναν και ποιο θα ήταν το
αποτέλεσµα της ενέργειάς τους.
Οι εκτυπώσεις των φωτογραφιών έβγαιναν εις διπλούν, «για να πάρουµε εµείς, να πάρετε κι εσείς».
Τέσσερις οµάδες παιδιών ήταν επιφορτισµένες να παίρνουν µε προσοχή τις φωτογραφίες που εκτυπώνονταν και να τις εναποθέτουν στο τραπέζι, τη µία δίπλα στην άλλη για να στεγνώσουν. Επίσης
έπρεπε να φτιάξουν δύο οµάδες φωτογραφιών, µία για κάθε τάξη. Κάθε στιγµή ήλεγχαν µήπως σε
µια οµάδα υπήρχε διπλή φωτογραφία ή µήπως έλειπε κάποια. Όλη αυτή η διαδικασία έδωσε µεγάλη χαρά σε όλους.
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αναµενόµενη από εκείνα συµπεριφορά, όταν µεταβούν στην επόµενη βαθµίδα.
Ικανοποιητική ήταν και η συµµετοχή των γονέων, η δε βοήθειά τους υπήρξε καθοριστική και αποτελεσµατική. Επιπλέον υπήρξε σε µεγάλο βαθµό αλληλεπίδραση µε τα παιδιά και αυτό γέµισε και
τις δύο πλευρές µε θετικά συναισθήµατα. Η νηπιαγωγός θεώρησε ότι αυτό θα αποτελούσε κίνητρο,
δοθείσης ευκαιρίας, να εµπλακούν ενεργά στις δράσεις του σχολείου και άλλοι γονείς. Επίσης διαπίστωσε ότι:
Τα παιδιά ήταν σε θέση να οργανωθούν σε ικανοποιητικό βαθµό για µία έξοδό τους.
Εµπλούτισαν τη γλώσσα τους µε νέες λέξεις, γεγονός που τα ενθάρρυνε να γράφουν όπως µπορούν.
Μέσα από συζητήσεις στις οποίες συµµετείχαν, βελτίωσαν και εµπλούτισαν τον προφορικό τους
λόγο και χρησιµοποίησαν στοιχειώδη επιχειρηµατολογία.
Μέσα από τις προσκλήσεις, τις καταγραφές και τα ιστογράµµατα κατανόησαν ως ένα βαθµό τα κειµενικά χαρακτηριστικά τους, καθώς και τη σηµασία της γραφής ως µέσου επικοινωνίας, ανάπτυξης
ιδεών και µεταφοράς πληροφοριών. Συνειδητοποίησαν έτσι τη χρησιµότητα του γραπτού λόγου και
απέκτησαν κίνητρα για την κατάκτησή του.
Αναζητώντας πληροφορίες σε τουριστικούς οδηγούς, κάρτες, επιγραφές κ.λπ., ήρθαν σε επαφή µε
τον έντυπο λόγο και αυτό τα βοήθησε να αναγνωρίσουν κάποιες βασικές εκδοχές του.
Ακολουθώντας διαδικασίες παρατήρησης και περιγραφής, σύγκρισης, ταξινόµησης και σειροθέτησης, κατά τη διοργάνωση της επίσκεψής τους στο µουσείο, µπόρεσαν να «ερµηνεύσουν» γενικά
στοιχεία του κόσµου που τα περιβάλλει. ∆ιατύπωσαν απορίες, έθεσαν προβλήµατα και επέλεξαν ικανοποιητικές λύσεις για τα προβλήµατά τους.
Επίσης είχαν πολλές ευκαιρίες να πειραµατιστούν µε διάφορα υλικά και χρώµατα. Με αφορµή όσα
είδαν στο µουσείο επινόησαν δικά τους δηµιουργήµατα.
Κατά τη µεταφορά τους µε το λεωφορείο αποδέχτηκαν και τήρησαν ορισµένους κανόνες ασφαλείας
που είχαν σχέση µε την κυκλοφοριακή αγωγή.
Ήρθαν σε επαφή µε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και µε τη βοήθεια των µεγαλυτέρων έφεραν εις
πέρας τον στόχο τους που ήταν η εκτύπωση των φωτογραφιών. Έτσι, ταύτισαν τον υπολογιστή µε
µία µηχανή που βοηθάει τον άνθρωπο στην εργασία του.
Με βάση τις πληροφορίες και τα εκθέµατα του µουσείου συνέδεσαν το παρελθόν µε το παρόν και
ανέπτυξαν ενδιαφέρον για τα προβλήµατα και τα διλήµµατα ανθρώπων διαφορετικών εποχών.
Η ίδια η νηπιαγωγός αποκόµισε πολλές εµπειρίες αναφορικά µε τις σχέσεις και τη συνεργασία µε
τους γονείς των νηπίων, µε τη συνάδελφό της, αλλά και µε τους εκπαιδευτικούς της επόµενης σχολικής βαθµίδας. Επίσης βελτίωσε τις στρατηγικές της για την καλλιέργεια καλής συνεργασίας µεταξύ των εκπαιδευτικών των δύο σχολικών βαθµίδων, ώστε να βοηθηθούν τα νήπια στην οµαλή τους
µετάβαση, καθώς και µεταξύ των φορέων του σχολείου και της οικογένειας. Τέλος εµπλούτισε τις
γνώσεις της για το αρχαιολογικό µουσείο της πόλης της, ενώ η πληροφόρησή της από τις σχετικές
πηγές την ενίσχυσε θεωρητικά για την παιδαγωγική και εκπαιδευτική πράξη.
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(τάξη Ολοήµερου Νηπιαγωγείου και Α΄ ∆ηµοτικού)
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Κοινή σχολική παράσταση

(τάξη ολοήµερου νηπιαγωγείου και α΄ δηµοτικού)
Οµάδα
Τα παιδιά του ολοήµερου νηπιαγωγείου και τα παιδιά της α΄ δηµοτικού.
∆ιάρκεια
Τρεις εβδοµάδες.
Χώρος
Το δηµοτικό σχολείο.
Καλεσµένοι
– Τα παιδιά του κλασικού τµήµατος του νηπιαγωγείου και η δασκάλα τους.
– Όλα τα παιδιά του δηµοτικού σχολείου και οι δάσκαλοί τους.
– Οι γονείς όλων των παιδιών.
– Τοπικοί φορείς.
– Τα ΜΜΕ.
– Όποιος άλλος επιθυµούσε.
Έναυσµα
Τα παιδιά του ολοήµερου νηπιαγωγείου είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή µε τα παιδιά του
δηµοτικού κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου εργασίας «Παίζουµε µαζί, µαθαίνουµε µαζί;»,
καθώς και µε την από κοινού προετοιµασία και επίσκεψή τους στο αρχαιολογικό µουσείο της πόλης.
Η µεγάλη επιθυµία τους να κοινοποιήσουν στα υπόλοιπα παιδιά των σχολείων τους όσα είδαν και να
εκθέσουν όσα αποκόµισαν στάθηκε αφορµή για τη διοργάνωση µιας κοινής σχολικής παράστασης.
Πορεία οργάνωσης της κοινής σχολικής παράστασης
Συνάντηση των δύο οµάδων για να ορίσουν το πρόγραµµα της γιορτής και να κατανείµουν εργασίες
Για να προετοιµαστούν όλοι σωστά, για την κοινή εκδήλωση, ορίστηκε µία κοινή συνάντηση των
παιδιών των δύο τάξεων και των δασκάλων τους, στην αίθουσα της α΄ δηµοτικού. Συµφώνησαν επίΣελίδα 113
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σης ότι η συνάντηση θα διαρκούσε µία διδακτική ώρα. ∆ύο γονείς βοήθησαν για την ασφαλή µετακίνηση των νηπίων από το ένα σχολείο στο άλλο.
Εκεί οι εκπαιδευτικοί των δύο βαθµίδων, δάσκαλος και νηπιαγωγός, διερεύνησαν τις προηγούµενες
εµπειρίες των παιδιών από παρόµοιες εκδηλώσεις και διαπίστωσαν πώς φαντάζονταν την πραγµατοποίησή της. Οι ερωτήσεις που έκαναν στα παιδιά ήταν του τύπου:
– «Έχετε βρεθεί άλλη φορά σε µία τέτοια µεγάλη γιορτή;»
– «Πώς ήταν οι γιορτές που είδατε;»
– «Πώς φαντάζεστε ότι µπορεί να είναι η γιορτή που θέλετε να γίνει;»
– «Τι νοµίζετε ότι θα µπορούσατε να κάνετε, ώστε να γίνει µία γιορτή όµορφη, όπως τη θέλετε;»
Τα παιδιά είχαν βρεθεί µόνο σε γιορτές που είχαν γίνει στο νηπιαγωγείο. Εκείνες όµως ήταν
«µικρές», τώρα φαντάζονταν κάτι πιο «µεγάλο». Έτσι εκφράστηκαν επιθυµίες, όπως:
– «Να έχουµε τραγούδια, να έχουµε κεράσµατα και να περάσουµε ωραία».
– «Να κάνουµε µια γιορτή. Να δείξουµε ότι µεγαλώσαµε, ξέρουµε να την κάνουµε».
– «Να, θα παίξουµε ένα έργο και θα πούµε και ποιήµατα».
– «Να δείξουµε τη βιντεοταινία».
– «Να δείξουµε και τις φωτογραφίες που βγάλαµε στην τάξη, στην αυλή και στο µουσείο».
– «Να καλέσουµε και κόσµο. Και τον παππού µου!»
– «Να είµαστε όλοι παρέα. Κι εµείς να δείχνουµε αυτά που είδαµε, όλα να τα δείξουµε, και οι
άλλοι να χαίρονται και να λένε ‘‘µπράβο’’ και να θέλουν να πάνε κι αυτοί στο µουσείο που
πήγαµε κι εµείς, και να γίνουν κι αυτοί φίλοι που γίναµε κι εµείς».
Στη συνέχεια συζήτησαν όλοι µαζί για την επικείµενη γιορτή, διατύπωσαν προτάσεις, µάλιστα υπήρξαν και ενστάσεις, πήραν αποφάσεις και κατέληξαν σε ένα βασικό πλάνο:
– Έπρεπε να οργανωθούν πολύ καλά, για να µη χάνουν χρόνο (ο δάσκαλος είχε δηλώσει ότι δεν
ήθελε να αφιερώσει πολλές διδακτικές ώρες, ήθελε να βγάλει την ύλη των µαθηµάτων). Στη
διαρκεια της γιορτής:
– Θα εξηγήσουν στους προσκεκληµένους µε ποιον τρόπο οργάνωσαν τις συναντήσεις τους, τι
συνέβη σε αυτές και πώς εξελίχθηκε η επίσκεψή τους στο µουσείο.
– Θα προβάλλουν βίντεο από την πρώτη τους συνάντηση και από την επίσκεψή τους στο µουσείο.
– Θα εκθέσουν ό,τι προέκυψε από την όλη διαδικασία: εργασίες, έργα, ζωγραφιές, φωτογραφίες,
καταγραφές, πίνακες.
– Θα κάνουν µία δραµατοποίηση του παιχνιδιού που έπαιζε η γιαγιά µε τη σίτα, όπου θα λάβουν
µέρος όλα τα παιδιά.
– Θα χορέψουν δύο παραδοσιακούς χορούς.
– Πού θα γίνει; Πότε θα γίνει; Ποιους θα καλέσουν;
– Η γιορτή θα γίνει στην αίθουσα εκδηλώσεων του δηµοτικού σχολείου η οποία προσφέρεται για
τέτοιους σκοπούς. Αν είναι καλός ο καιρός, οι χοροί και η δραµατοποίηση µπορούν να γίνουν
στο προαύλιο. Θα πρέπει όµως, εκείνη την ηµέρα, να έρθουν έγκαιρα στο σχολείο, για να µεταφέρουν τα καθίσµατα έξω και να κανονίσουν τη διάταξη.
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Τα παιδιά της πρώτης, στο ρόλο του γραφέα, κατέγραψαν τις προτάσεις. ∆ηµιουργήθηκε το παρακάτω ιστόγραµµα, το οποίο τοποθέτησαν σε εµφανές σηµείο της τάξης για να θυµούνται τι έχουν
προγραµµατίσει.
Τι θα
παρουσιάσουµε

Χρόνος, τόπος
που θα γίνει

- Θα χορέψουµε
- Θα παίξουµε έργο
- Θα εκθέσουµε έργα, ζωγραφιές, πίνακες κ.ά.
- Θα δείξουµε βιντεοταινία
- Θα πούµε µε ποια σειρά
συναντηθήκαµε και πώς
περάσαµε

- Θα γίνει σε τρεις εβδοµάδες
- Στο δηµοτικό σχολείο

Η γιορτή µας
- Μαθητές άλλων τάξεων
- ∆ασκάλους
- Γονείς
- Τοπικούς φορείς
- Όποιον άλλον θέλει

Ποιους
θα καλέσουµε

- Το έργο που θα παίξουµε
- Την έκθεση
- Να µάθουµε χορούς
- Να διορθώσουµε τη βιντεοταινία

Τι πρέπει
να ετοιµάσουµε
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Εδώ, τα παιδιά δυσκολεύτηκαν, εκτός από το δήµαρχο, που τον άκουγαν και τον έβλεπαν στην τηλεόραση, τους άλλους δεν γνώριζαν πώς τους έλεγαν. Προσπαθούσαν λοιπόν να τους περιγράψουν µε
λόγια. Οι εκπαιδευτικοί τα βοήθησαν να «ανακαλύψουν» τους τίτλους και να τους εντάξουν στην
ευρύτερη κατηγορία των τοπικών φορέων.
– Τέλος στη γιορτή µπορούσε να έρθει όποιος άλλος ήθελε, η είσοδος ήταν ελεύθερη.
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– Χρειάζονταν τρεις εβδοµάδες, για να προλάβουν να προετοιµαστούν.
– Θα καλέσουν τους δασκάλους, τα παιδιά των υπόλοιπων τάξεων του δηµοτικού σχολείου,
καθώς και το κλασικό τµήµα του νηπιαγωγείου µε τη νηπιαγωγό.
– Επίσης θα καλέσουν τους γονείς όλων των παιδιών, το δήµαρχο, τους προέδρους των συλλόγων γονέων, τον προϊστάµενο, τους σχολικούς συµβούλους κ.ά.

(τάξη Ολοήµερου Νηπιαγωγείου και Α΄ ∆ηµοτικού)
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«Ναι, αλλά εµείς δε θα έχουµε τίποτε για να θυµόµαστε τι πρέπει να κάνουµε» είπε η Μαρία (νήπιο).
Όλοι συµφώνησαν ότι έπρεπε να βγάλουν µία έγχρωµη φωτοτυπία του ιστογράµµατος, για να την
πάρουν µαζί τους τα νήπια και να την αναρτήσουν στη δική τους τάξη. Ανέλαβαν να το κάνουν η
Μαρία και ο Αλέξανδρος (µαθητής). Ο δάσκαλος επέβλεπε διακριτικά για το σωστό χειρισµό του
φωτοτυπικού µηχανήµατος.
Ενδεικτική πορεία δραστηριοτήτων για την προετοιµασία της κοινής σχολικής παράστασης
Οι εκπαιδευτικοί παρακίνησαν τα παιδιά να σκεφτούν µε ποια σειρά έπρεπε να κάνουν όλα εκείνα
που επιθυµούσαν:
– «Πρώτα να µάθουµε τους χορούς, να µη µπερδεύουµε τα βήµατα».
– «Πρώτα να βάλουµε όλα αυτά που θέλουµε στους τοίχους και τους πάγκους».
– «Το έργο όµως που θα παίξουµε έχει πολλή δουλειά, πρέπει να µάθουµε και λόγια».
Ο όγκος της δουλειάς που τα περίµενε τους φάνηκε ξαφνικά πολύ µεγάλος. Οι εκπαιδευτικοί τα βοήθησαν να οργανωθούν.
– «Από όλα αυτά που πρέπει να ετοιµάσετε, ποιο νοµίζετε ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο;»
– «Με ποιο από τα δύο που προτείνατε θέλετε να ξεκινήσετε;»
– «Αν πρώτα µάθετε τους χορούς, µετά οργανώσετε το έργο, µετά ετοιµάσετε τη βιντεοταινία,
µετά τα εκθέµατα, µετά καλέσετε τον κόσµο, πόσος χρόνος νοµίζετε ότι θα µας χρειαστεί, για
να γίνουν όλα αυτά, το ένα µετά το άλλο;»
– «Τι προτείνετε να γίνει, για να συντοµεύσετε;»
Τα παιδιά πρότειναν να διεκπεραιώνουν παράλληλα δύο ή τρεις δουλειές. Ο Ιάσονας τότε είπε ότι δε
θέλει να παίξει «τις κουµπάρες», το παιχνίδι της γιαγιάς. Ήθελε κάτι άλλο «πιο καλό». Τα περισσότερα
αγόρια συµφώνησαν µαζί του. Η ανατροπή της ιδέας δηµιουργούσε καινούργιους προβληµατισµούς:
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–
–
–
–
–
–
–

Η Άννα, που είχε δει τον παραδοσιακό γάµο, περιέγραψε στους υπολοίπους τον τρόπο που διεξήχθη.
Έτσι, είχαν ήδη το σκελετό της ιστορίας. Απέµενε να βάλουν κάποια λόγια. Σε κανέναν δεν άρεσε η
ιδέα να µάθει κάποια συγκεκριµένα και να τα λέει απ’ έξω. Κατέληξαν λοιπόν στο εξής: Θα το έπαιζαν µία φορά, έτσι, αυθόρµητα, θα είχαν ανοιχτό το κασετοφωνάκι και ό,τι ωραίο έλεγαν, θα το κατέγραφαν, για να το θυµούνται. Ακολουθώντας δηλαδή ένα γενικό πλάνο, θα αυτοσχεδίαζαν και σε
κάποια µόνο σηµεία θα έπρεπε να πουν ορισµένες ατάκες.
– «Να µοιράσουµε τους ρόλους».
Αποφάσισαν ότι η γιαγιά µε τη σίτα θα ήταν η µαµά της νύφης. Αλλά «δε θ’ αρχίζει έτσι το έργο».
– «Θα πάει η νύφη, πριν να γίνει νύφη, στη βρύση για νερό κι εκεί θα τη δει ο γαµπρός, πριν να
γίνει κι αυτός γαµπρός».
– «Θα έχει η νύφη τη στάµνα στον ώµο και θα κουνάει τη µέση και θα ανοιγοκλείνει τα µάτια
για να δείξει ότι είναι ωραία».
– «Κι ο γαµπρός θα βάλει τη µαγκούρα στην πλάτη».
– «Γκλίτσα τη λένε».
– «Ωραία, θα βάλει τη γκλίτσα στον ώµο, θα στρίβει το µουστάκι και θα λέει ‘‘ορέ, τι καλή που
είσαι’’».
– «Γιατί να µη λέει ‘‘µ’ αρέσουν τα µαύρα σου µατάκια’’;»
– «Γιατί το ‘‘ορέ, τι καλή που είσαι’’ είναι πιο αστείο και θα γελάσουνε όλοι. ∆ε θα είναι πολύ
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–
–
–
–

«Και τι να παίξουµε;»
«Να παίξουµε το λαογράφο που πήγε και ζήτησε τη σίτα της κι εκείνη δεν ήθελε».
«Είµαστε πολλά παιδιά και είναι µόνο δύο οι ρόλοι, ένας της γιαγιάς και ένας του λαογράφου».
«Να βάλουµε και τους κατοίκους του χωριού. Ότι πάνε εκεί και δεν τον αφήνουν να πάρει τη
σίτα».
«Σιγά, άµα την αγαπάνε τόσο θα της δώσουν µία δικιά τους, στα χωριά έχουν πολλές τέτοιες».
«Τότε να κάνουµε ένα γάµο και η γιαγιά να κάνει µε τη σίτα της γλυκά».
«Ένα γάµο, όπως τότε!»
«Τότε φορούσαν άλλα ρούχα και ο γαµπρός πήγαινε στην εκκλησία µε το άλογο, το είδα στην
τηλεόραση».
«Κι εγώ το είδα, είχαµε πάει µε τους γονείς µου το καλοκαίρι στην Πορταριά κι εκεί όλο το
χωριό είχε ντυθεί µε άλλα ρούχα, του παλιού καιρού, και έκαναν τον παραδοσιακό γάµο».
«Να, κι εµείς, αυτό να κάνουµε, έναν παραδοσιακό γάµο».
«Εγώ όµως, λέω να κάνουµε κάτι µε τους αρχαίους Έλληνες που έπαιζαν το κότσι και τα σπαθάκια».
«Και οι παππούδες µας έπαιζαν µε το κότσι, αφού µας το είπανε. Θα βάλουµε στο έργο να παίζουν δύο παιδιά κότσι».
«Θα παίζουν την ώρα που η γιαγιά κοσκινίζει για να φτιάξει κουραµπιέδες».
«Εκείνα θα µιλάνε δυνατά, θα την ενοχλούν κι εκείνη θα λέει ‘‘φύγετε από τα πόδια µου, δε θα
προλάβω, φύγετε’’».
«Αστείο θα είναι, µ’ αρέσει».
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σοβαρό έργο. Έτσι έκαναν στην Πορταριά, που ήµουν εκεί και το είδα, και άρεσε στον κόσµο
και γελούσανε όλοι και το ξανάλεγαν».
Έτσι λοιπόν προέκυψε η δοµή της ιστορίας τους: Ο γαµπρός βλέπει τη νύφη στη βρύση του χωριού
και του αρέσει, θέλει να την κάνει γυναίκα του. Με τους συγγενείς του πηγαίνουν στο σπίτι της για
να κάνουν την πρόταση γάµου. Γίνεται η συµφωνία και αρχίζουν οι ετοιµασίες. Οι συµπεθέρες και
οι συγγενείς τους βοηθούν να κοσκινίσουν το κοκκινόχωµα (τα παιδιά αρχικά σκέφτηκαν το αλεύρι,
αλλά αποφάσισαν ότι θα είναι πιο αστείο αν το κάνουν µε τον τρόπο που το είπε η γιαγιά). Το αναµειγνύουν µε νερό, πλάθουν κουραµπιέδες, τους ψήνουν στο φούρνο, πλάθουν κουφέτα, τα πασπαλίζουν µε αλεύρι, δήθεν ζάχαρη, για να ασπρίσουν. ∆ύο παιδιά παίζουν κότσι και τις ενοχλούν. Εκείνες φωνάζουν και τα διώχνουν να πάνε παραπέρα. Τα παιδιά σηκώνονται από τη µία µεριά και πάνε
στην άλλη, όµως πάλι τα ίδια. Στολίζουν τα σπίτια. Πάνε τα προικιά της νύφης στο σπίτι του
γαµπρού. Εκεί δέχονται κεράσµατα. Με τραγούδια στολίζουν τη νύφη και µετά το γαµπρό. Ο
γαµπρός πάει µε άλογο στην εκκλησία (ένα καλάµι, σκεπασµένο µε άσπρο ύφασµα) και περιµένει
τη νύφη. Έρχεται η νύφη συνοδευόµενη από µουσικά όργανα (τα όργανα µουσικής του νηπιαγωγείου) και τραγούδια. Γίνεται ο γάµος. Ακολουθούν οι δύο παραδοσιακοί χοροί.
Πού θα γινόταν όµως η γιορτή, στην αίθουσα εκδηλώσεων ή στο προαύλιο; Πιο πολύ τους άρεσε η
ιδέα να την κάνουν σε ανοιχτό χώρο.
– «Και από πίσω τι θα φαίνεται, τα ντουβάρια;»
Είχε έρθει η ώρα να συζητήσουν για τα σκηνικά. Η Καίτη θα έφερνε από σπίτι της τρία κιλίµια για
να καλύψουν τους τοίχους και η Νίκη τσεβρέδες για τα τραπέζια και πλεχτές κουβέρτες της γιαγιάς
της για τους πάγκους που θα είχαν, δήθεν ότι ήταν σοφράδες.
Σκέφτηκαν επίσης ότι κάθε φορά που θα πήγαιναν τα νήπια στο δηµοτικό να κάνουν πρόβα στους
χορούς, θα ήταν ευκαιρία να οργανώσουν την αίθουσα εκδηλώσεων και το υλικό της έκθεσης. Ταξινόµησαν όλο το υλικό που είχαν συγκεντρώσει και αποφάσισαν τι θα εκθέσουν στους τοίχους και τι
στους πάγκους. Με ποιον όµως τρόπο θα το εκθέσουν;
Αποφάσισαν να εκθέσουν στον τοίχο, µε εξελικτική σειρά, τις φωτογραφίες που απεικόνιζαν στιγµιότυπα από όλη τη διαδικασία υλοποίησης των τριών σχεδίων εργασίας. Στο σηµείο που θα εκτίθονταν τα παιδιά τοποθέτησαν σε πάγκο τα άλµπουµ µε τις φωτογραφίες της τάξης.
Επίσης θέλησαν να εκθέσουν τις ζωγραφιές τους και τα κείµενα που παρουσίαζαν τα συναισθήµατά
τους για την επαφή των δύο οµάδων. Πώς αισθάνονταν πριν (µία κατηγορία), πώς αισθάνονται τώρα
(δεύτερη κατηγορία).
Τέλος στους πάγκους θα εκθέσουν, κατά κατηγορία, ό,τι έργο ή κατασκευή προέκυψε σε όλο αυτό
το χρονικό διάστηµα.
Στη συνέχεια χωρίστηκαν σε µικτές οµάδες των τεσσάρων παιδιών, µε σκοπό να ζωγραφίσουν στιγµιότυπα από όλη αυτή διαδικασία της κοινής τους συνεργασίας, από τη γνωριµία τους, τα παιχνίδια
τους, τη συνάντηση µε τους γονείς και τα παιχνίδια µαζί τους, την επίσκεψη στο µουσείο.
Σελίδα 118

Η καθηγήτρια της Φυσικής Αγωγής, που κάνει µάθηµα στην α΄ δηµοτικού, έµαθε σε όλα τα παιδιά
µαζί τα βήµατα των δύο παραδοσιακών χορών.
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– «Μόνο θα χορεύουµε;»
– «Να µην πούµε και ένα τραγούδι;»
Η δασκάλα της Μουσικής προθυµοποιήθηκε να τα βοηθήσει να µάθουν δύο τραγούδια.
– «Ποια να µάθουµε;»
– «Να τραγουδάµε και να χορεύουµε».

(τάξη Ολοήµερου Νηπιαγωγείου και Α΄ ∆ηµοτικού)

Τα παιδιά ζωγράφισαν και έγραψαν τις εντυπώσεις τους και αποφάσισαν να τα εκθέσουν µε εξελικτική σειρά σε έναν τοίχο, στο χώρο της έκθεσης, την ηµέρα της γιορτής, όταν θα ξεναγούν τους
καλεσµένους τους και θα τους µιλούν για τις εµπειρίες που βίωσαν.

Τελικά έµαθαν τη «Γερακίνα» και το «Μήλο µου κόκκινο». Μετά όµως σκέφτηκαν ότι έπρεπε να
τραγουδήσουν και στον παραδοσιακό γάµο, την ώρα που θα χορεύει η νύφη και ο γαµπρός. Έτσι
έµαθαν το «Να ζήσει η νύφη και ο γαµπρός, κουµπάρος και κουµπάρα».
Ωστόσο προέκυψε ένα πολύ σοβαρό ζήτηµα που δεν το είχαν υπολογίσει.
– «Πώς θα ειδοποιήσουµε όλους αυτούς που θέλουµε να έρθουν στη γιορτή µας;»
– «Όταν εµάς µας καλούν να πάµε κάπου, πώς το κάνουν;»
Για µια ακόµη φορά τα παιδιά χωρίστηκαν σε µικρές µικτές οµάδες. Ζωγράφισαν και έγραψαν µε τον
τρόπο που µπορούσαν µία πρόσκληση, ακολουθώντας όµως τους βασικούς κανόνες ενός τέτοιου κειΣελίδα 119
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µένου: οργανωτές, θέµα, τόπος και χρόνος διεξαγωγής της γιορτής. Είχαν ήδη µία σχετική εµπειρία
από τις προηγούµενες µικρότερες εκδηλώσεις.
– «Κάναµε 15 προσκλήσεις. ∆εν φτάνουν για όλους».
– «Να κάνουµε κι άλλες».
– «Θέλουµε πολλές. Θα πρέπει να δουλεύουµε συνέχεια. Και πάλι, θα έρθει η γιορτή και µπορεί
να µην έχουµε τελειώσει».
Αφού συζήτησαν αρκετά, βρήκαν τη λύση. Οι προσκλήσεις που προέκυψαν αναπαρήχθησαν σε όσα
αντίτυπα χρειάζονταν από το έγχρωµο φωτοτυπικό µηχάνηµα που υπήρχε στο δηµοτικό σχολείο. Οι
εκπαιδευτικοί επέβλεπαν διακριτικά και, όπου χρειαζόταν, βοηθούσαν τα παιδιά να αναζητήσουν
λύσεις για τα προβλήµατα που προέκυπταν και την υλοποίηση της δραστηριότητας.
Κατόπιν τα παιδιά αποφάσισαν ποια θα αναλάβουν την αφίσα. Συζήτησαν για το στήσιµο που θα
ήθελαν να έχει. Επειδή όµως υπήρξαν διαφωνίες, αναζήτησαν παλιές αφίσες που υπήρχαν στο σχολείο και παρατήρησαν τα βασικά τους στοιχεία. Τι θα δείχνει, τι θα λέει. Ποιες λέξεις ή φράσεις θα
µπουν µε πιο έντονο χρώµα, ποιες µε µεγάλα ή µικρά γράµµατα. Στην αφίσα θα πρέπει να αναφέρεται το θέµα, ποιος οργανώνει την παράσταση, ο τόπος και ο χρόνος που θα γίνει η εκδήλωση. Ήθελαν επίσης, κατά κάποιο τρόπο, να συµµετάσχουν όλοι στη δηµιουργία της. Αποφάσισαν να ζωγραφίσει ο καθένας ό,τι ήθελε και µετά να το κόψει στο περίγραµµά του. Συζήτησαν τον τρόπο µε τον
οποίο θα µπορούσαν να κολλήσουν στην αφίσα όλα αυτά που συγκεντρώθηκαν. Ήθελαν να την
κάνουν «ωραία, σαν αυτές που βλέπουµε». Τα γράµµατα θα ήταν ωραία, αν τα έφτιαχναν στον υπολογιστή. Πάλι όµως όλα αυτά που ήθελαν να κάνουν τους φάνηκαν βουνό, υπερβολικά πολλά.
– «Να πούµε στη µαµά µου, που ξέρει καλό κοµπιούτερ, να έρθει να µας βοηθήσει µε την
αφίσα».
Τα υπόλοιπα παιδιά βρήκαν την ιδέα καλή και την επεξέτειναν.
– «Να ζητήσουµε τη βοήθεια των γονιών µας για τη γιορτή!»
Αφού συµφώνησαν όλα µαζί τι θα έγραφαν στην πρόσκληση προς τους γονείς τους, όπου θα ζητούσαν
τη βοήθειά τους, δύο παιδιά της πρώτης ανέλαβαν να γράψουν το σχετικό κείµενο. Ένα νήπιο ζήτησε
να τη ζωγραφίσει. Την αναπαρήγαγαν στο φωτοτυπικό µηχάνηµα και την έστειλαν στους γονείς.
Μετά ετοίµασαν το δελτίο τύπου. Οι εκπαιδευτικοί συζήτησαν µαζί τους για τους λόγους που πρέπει να γίνει και τον τρόπο µε τον οποίο συντάσσεται. Έψαξαν στις εφηµερίδες, ανακάλυψαν ανακοινώσεις και σχετικά κείµενα, τα έκοψαν, τα κόλλησαν σε µία επιφάνεια και όποτε έβρισκαν δυσκολία ανέτρεχαν σε αυτά, για να κατανοήσουν καλύτερα τη φόρµα που πρέπει να έχουν και τον τρόπο
εκφοράς του λόγου. Χωρίστηκαν σε µικτές οµάδες. Τα παιδιά της πρώτης, κυρίως, ανέλαβαν το ρόλο
του γραφέα. Όπου όµως εκδήλωναν επιθυµία τα νήπια να γράψουν τα ίδια το κείµενο, το έγραφαν
εκείνα. Κάθε οµάδα ετοίµασε το δικό της δελτίο τύπου. Μετά το διάβασαν στα υπόλοιπα παιδιά.
Επεσήµαναν ποια ήταν τα κειµενικά χαρακτηριστικά ενός τέτοιου κειµένου και κατά πόσο κατάφεραν να τα καταγράψουν στο κείµενό τους. Με το δάσκαλο στο ρόλο του γραφέα έγραψαν το τελικό
δελτίο. Χωρίστηκαν και πάλι σε οµάδες και καθεµία ανέλαβε να το στείλει µε φαξ στα κανάλια,
στους ραδιοφωνικούς σταθµούς και στις τοπικές εφηµερίδες. Τότε προέκυψε ερώτηµα:
– «Πώς στέλνουµε φαξ;»
Το φαξ «φεύγει» µέσω τηλεφώνου. Για να κερδίσουν χρόνο χώρισαν τη δουλειά στη µέση, η κάθε
οµάδα θα έστελνε τα δικά της φαξ από το δικό της σχολείο.
Σελίδα 120

(τάξη Ολοήµερου Νηπιαγωγείου και Α΄ ∆ηµοτικού)

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3 • Κοινή σχολική παράσταση

Προκειµένου να στείλουν τα δελτία τύπου που είχαν αναλάβει, τα νήπια συζήτησαν πρώτα µε τη
νηπιαγωγό για τον τρόπο που αυτό γίνεται.
– «Πού νοµίζετε ότι µπορούµε να βρούµε τα τηλέφωνά τους;» τα ρώτησε εκείνη.
– «Εκεί που έχει γραµµένα όλα τα τηλέφωνα που σας χρειάζονται, στο τηλεφωνικό ευρετήριο».

Τα βοήθησε λοιπόν να επισηµάνουν ποιοι ήταν οι αριθµοί των τηλεφώνων που αναζητούσαν. Τα παιδιά αναζητούσαν λύση και προβληµατίζονταν:
– «Πώς θα ξέρουµε σε ποια στείλαµε;»
– «Να τα σβήνουµε µε το µαρκαδόρο, για να µην ξαναστέλνουµε».
– «Ναι, αλλά έτσι, θα χαλάσουµε το τηλεφωνικό ευρετήριο και η κυρία δε θα ξέρει πώς να τηλεφωνήσει».
– «Να βάζουµε ένα σηµαδάκι µε µολύβι µπροστά, έτσι θα ξέρουµε!»
Τελικά τα νήπια έστειλαν µε φαξ στα ΜΜΕ τα δελτία τύπου µε τη διακριτική βοήθεια της νηπιαγωγού.
Οι γονείς ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα των παιδιών µε ενθουσιασµό. Έφεραν τα ρούχα που θα
φορούσαν τα παιδιά στη γιορτή, καθώς και διάφορα αντικείµενα παραδοσιακής τέχνης για να ενισχύσουν το σκηνικό. Πρότειναν επίσης να φέρουν χειροποίητα γλυκά και κρύα φαγητά για εκείνη
την ηµέρα. Σε συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς, βρήκαν καλή την ιδέα να εµπλέξουν και τα παιδιά τους σε όλη αυτή τη διαδικασία προετοιµασίας στο σπίτι.
Μία µικτή οµάδα τριών παιδιών ασχολήθηκε µε την αφίσα. Έβαλαν το χαρτί, όπου είχαν κολλήσει
τις ζωγραφιές τους, στο σαρωτή και µε τη βοήθεια µιας µητέρας, η οποία ήρθε σε καθορισµένο χρόνο
και για προσυµφωνηµένη ώρα, συζήτησαν για τα κειµενικά χαρακτηριστικά, τον τίτλο, το χώρο, το
χρόνο, τους διοργανωτές, το µέγεθος των γραµµάτων και την τοποθέτηση των προτάσεων στην
αφίσα. Για παράδειγµα, ο τίτλος µπήκε στο κέντρο και προς την επάνω πλευρά της αφίσας. Μετά
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πέρασαν την αφίσα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και την ολοκλήρωσαν. Τα παιδιά παρακολουθούσαν τι έκανε η µητέρα και εκείνη, µε τη σειρά της, έλεγε φωναχτά όλους τους συλλογισµούς της σχετικά µε την αφίσα και έκανε αργά τη διαδικασία, για να προλαβαίνουν τα παιδιά να την παρακολουθούν, να κάνουν ερωτήσεις και, όπου µπορούσαν, να επεµβαίνουν.
Όταν όλα πλέον ήταν έτοιµα, έκαναν µία ανακεφαλαίωση.
– «Λείπει κάτι από αυτά που είχαµε προγραµµατίσει;»
Τα παιδιά ανέτρεξαν στο σχετικό ιστόγραµµα. Τα είχαν πραγµατοποιήσει όλα. Είχαν κάνει όµως και
επιπλέον πράγµατα, που δεν τα είχαν προβλέψει. Τα σηµείωσαν σε ένα χαρτί, για να τα θυµούνται.
Πραγµατοποίηση της σχολικής γιορτής
Όλα έγιναν όπως τα σχεδίασαν τα παιδιά. Εκείνο όµως που δεν είχαν προβλέψει ήταν η µεγάλη προσέλευση κόσµου, µε αποτέλεσµα να µη φτάσουν τα καθίσµατα και µερικοί να µείνουν όρθιοι. Επιπλέον, µετά τη λήξη του παραδοσιακού γάµου, είχαν την ιδέα να καλέσουν και τους προσκεκληµένους να χορέψουν και να διασκεδάσουν όλοι µαζί!

Ολοκλήρωση του σχεδίου εργασίας και αξιολόγηση
Η εκδήλωση έγινε την Παρασκευή. Την επόµενη δευτέρα συγκεντρώθηκαν για µία ακόµη, τελευταία,
φορά στο δηµοτικό, µε σκοπό να ανταλλάξουν εντυπώσεις και να εκφράσουν τα συναισθήµατά τους.
Αν και είχαν µεσολαβήσει δύο ηµέρες, τα παιδιά ήταν γεµάτα εντυπώσεις. Επαναλάµβαναν στιγµιότυπα από τη γιορτή και τα σχολίαζαν µε ενθουσιασµό. Αυτό που έβγαινε ως συµπέρασµα ήταν ότι
είχαν αποκοµίσει πολύ θετικά συναισθήµατα από τη συνεργασία τους. Όχι µόνο γνωρίζονταν µεταξύ τους µε το µικρό τους όνοµα, αλλά γνώριζαν και άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, τι τους
άρεσε, τι τα ενοχλούσε, αν είχαν αδέλφια.
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Χρόνος που χρειάστηκε για να ετοιµαστεί,
τόπος που έγινε

Τι
παρουσιάσαµε

- Έγινε σε 4 εβδοµάδες
- Στο δηµοτικό σχολείο

Η γιορτή µας
- Μαθητές άλλων τάξεων
- ∆ασκάλους
- Γονείς
- Τοπικούς φορείς
- Όποιον άλλον ήθελε
- Τους καλέσαµε µε προσκλήσεις,
αφίσα, δελτίο τύπου

Ποιους καλέσαµε
Πώς τους καλέσαµε

(τάξη Ολοήµερου Νηπιαγωγείου και Α΄ ∆ηµοτικού)

Τους άρεσε επίσης που συµµετείχαν οι γονείς τους και αναφέρονταν συχνά σε εκείνους. Ένα παιδί
πρότεινε να συµπληρώσουν το ιστόγραµµα µε τις παραπάνω δραστηριότητες που έκαναν, ώστε να
έχουν τις πληροφορίες έτοιµες για µία επόµενη προσπάθειά τους. Ό,τι είχαν κάνει, επιπλέον το χρωµάτισαν, για να διαφέρει από τα υπόλοιπα και να θυµίζει «τι δεν πρέπει να ξεχνάµε»:

- Το έργο που παίξαµε
- Την έκθεση
- Μάθαµε 2 χορούς
- Κάναµε µοντάζ στη βιντεοταινία
- Μάθαµε 3 τραγούδια
- Ζητήσαµε βοήθεια από τους
γονείς
- Κάναµε προσκλήσεις, αφίσα,
δελτίο τύπου

Τι ετοιµάσαµε

Όταν τελείωσε η διδακτική ώρα και τα νήπια έπρεπε να φύγουν, ακούστηκαν ευχές, υποσχέσεις.
Είχαν ήδη µπει τα θεµέλια για σχέσεις φιλίας και αµοιβαίας κατανόησης.
Στο µεταξύ...
Οι «πιπεριές» του Πρενγκ ήταν έτοιµες! Η νηπιαγωγός φρόντισε να τις παρουσιάσει όταν όλοι βρίσκονταν ακόµη στο δηµοτικό. Ήταν ένα έδεσµα φτιαγµένο από τα χέρια των νηπίων, µε ιδιαίτερη
αναφορά στην πατρίδα ενός αλλοδαπού παιδιού. Ήταν κάτι τελείως διαφορετικό από εκείνο που
όλοι γνώριζαν και ευχαριστήθηκαν ιδιαίτερα από τη γεύση του. Νήπια και νηπιαγωγός είχαν ο καθένας τους λόγους του για να είναι ικανοποιηµένοι.
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Αξιολόγηση
Αυτό που γέµιζε χαρά και περηφάνια τα νήπια ήταν ότι συµµετείχαν ενεργά και µε ίσους όρους µε
τους µαθητές σε όλη αυτή τη διαδικασία οργάνωσης της γιορτής, ότι τους είχε δοθεί η δυνατότητα
να προτείνουν ιδέες και να διαπιστώσουν ότι οι άλλοι τις αποδέχονται. Ικανοποιήθηκαν πολύ που
συµµετείχαν και τα ίδια στην υλοποίηση αυτών των ιδεών. Αισθάνονταν πλέον ότι στο δηµοτικό
είχαν αποκτήσει φίλους, ότι ήταν ένας τόπος οικείος και ασφαλής.
Η νηπιαγωγός έκρινε ότι τα νήπια είχαν εδραιώσει θετικές σχέσεις µε τους µαθητές του δηµοτικού
σχολείου και ότι ύστερα από όλη αυτή τη διαδικασία είχαν αµβλύνει τους φόβους και το άγχος τους
και αισθάνονταν χαρά και ασφάλεια για την επικείµενη µετάβασή τους στην επόµενη σχολική βαθµίδα. Επίσης έκρινε ότι είχαν εµπλακεί δηµιουργικά στη διαδικασία υλοποίησης της γιορτής και ότι
οι εµπειρίες τους ήταν θετικές.
Θετική ήταν και η αλληλεπίδραση ανάµεσα στα παιδιά και στους γονείς τους. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να τεθούν νέες βάσεις συνεργασίας ανάµεσα στους φορείς των θεσµών του σχολείου και της
οικογένειας.
Στην ετοιµασία και υλοποίηση της γιορτής πήραν µέρος και παιδιά που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισµικά περιβάλλοντα και αυτό τους άφησε θετικά συναισθήµατα.
Όπου υπήρξαν συγκρούσεις, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν στρατηγικές, ώστε να επιλύουν τα προβλήµατά τους. Οι οµαδικές εργασίες, οι συλλογικές αποφάσεις και ο καταµερισµός της
εργασίας είχαν δώσει στα παιδιά τη δυνατότητα να συνεργαστούν, τα είχαν βοηθήσει να σκεφτούν,
να υποθέσουν, να πειραµατιστούν, να επαληθεύσουν. Μέσα από τις συζητήσεις, στις οποίες συµµετείχαν, µπόρεσαν να βελτιώσουν και να εµπλουτίσουν τον προφορικό τους λόγο και να χρησιµοποιήσουν στοιχειώδη επιχειρηµατολογία. Μέσα από τις προσκλήσεις, τις καταγραφές και τα ιστογράµµατα κατανόησαν τη σηµασία της γραφής ως µέσου επικοινωνίας, ανάπτυξης ιδεών και µεταφοράς
πληροφοριών. Παρακινήθηκαν να γράφουν όπως µπορούν, συνειδητοποίησαν τη χρησιµότητα του
γραπτού λόγου και απέκτησαν κίνητρα για την κατάκτησή του.
Επίσης τα παιδιά ήρθαν σε επαφή µε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και την τεχνολογία γενικότερα και, µάλιστα, µε τη βοήθεια και την αλληλεπίδραση των συνοµηλίκων, αλλά και των µεγαλυτέρων, έφεραν εις πέρας το στόχο τους που ήταν η κοινοποίηση της γιορτής τους στον κόσµο. Ταύτισαν έτσι τον υπολογιστή µε µία µηχανή που βοηθάει τον άνθρωπο στην επικοινωνία του.
Η νηπιαγωγός, τέλος, έκρινε ότι η ίδια είχε αποκοµίσει πολλές εµπειρίες αναφορικά µε τον τρόπο
που µπορούσε να βοηθήσει τα παιδιά να οργανώνουν τις ιδέες τους και να τις υλοποιούν.
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Οι γονείς µας στο νηπιαγωγείο
Ενδεικτικό σχέδιο εργασίας

Οµάδα
Τα παιδιά του ολοήµερου νηπιαγωγείου, οι νηπιαγωγοί, οι γονείς.
∆ιάρκεια
∆ύο εβδοµάδες.
Χώρος
Ολοήµερο νηπιαγωγείο.
Έναυσµα
Είναι πολύ σηµαντικό για τα παιδιά να βλέπουν ότι οι γονείς τους συµµετέχουν ενεργά σε δράσεις
που έχουν σχέση µε εκείνα, τις νηπιαγωγούς, αλλά και τους υπόλοιπους γονείς του νηπιαγωγείου.
Βιώνουν έτσι µία ατµόσφαιρα καλών σχέσεων, άριστης συνεργασίας, αµοιβαίας εµπιστοσύνης που
τους παρέχει την αίσθηση της ασφάλειας και της ηρεµίας.
Αφορµή για το σχέδιο εργασίας «Οι γονείς µας στο νηπιαγωγείο» δόθηκε όταν, κατά τη διάρκεια
µίας κοινής παράστασης µε το δηµοτικό σχολείο, αναδύθηκε έντονα η ανάγκη να κινητοποιηθούν
όλοι για την υλοποίησή της. Την ώρα που συζητούσαν γι’ αυτό το θέµα, ένα νήπιο εξέφρασε τον προβληµατισµό του για την απουσία της µητέρας του από τις δραστηριότητες στις οποίες συµµετείχαν
οι γονείς των άλλων νηπίων. Το παράπονό του «εµένα, όµως, η µαµά µου δε θα έρθει…» πυροδότησε παρόµοιες καταθέσεις:
– «Ούτε κι εµένα θα έρθει η µαµά µου, ούτε ο µπαµπάς µου».
– «Κι εµένα δεν έρχεται, µία φορά ήρθε η γιαγιά µου, αλλά τώρα πονάει η µέση της».
– «Μόνο του Πάνου, της Λίλας, της Ζέττας, του Ηλία έρχονται. Και της Μαριάννας».
∆ιερεύνηση εµπειριών και συναισθηµάτων
Η νηπιαγωγός διερεύνησε τις εµπειρίες που είχαν τα παιδιά από τις συναντήσεις µε γονείς στο σχολείο, καθώς και τα συναισθήµατα που απέρρεαν από αυτές, κάνοντάς τους ερωτήσεις όπως:
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–
–
–
–
–
–

«Σας αρέσει να έρχονται οι γονείς σας εδώ; Γιατί;»
«Όταν ζητάµε τη βοήθειά τους, τι θα σας άρεσε να µας απαντούν;»
«Λέτε, να τους αρέσει που ζητάµε τη βοήθειά τους; Για ποιο λόγο;»
«Όταν οι γονείς σας δεν έρχονται, δε συµµετέχουν σ’ αυτά που κάνουµε, πώς αισθάνεστε;»
«Τι θα θέλατε να τους πείτε;»
«Αν όµως θέλουν να έρθουν, αλλά δεν µπορούν; Τι θα λέγατε στη µαµά, αν είχε πολλές δουλειές και δεν µπορούσε να έρθει στο νηπιαγωγείο;»

Από τις ερωτήσεις των παιδιών διαφάνηκε η µεγάλη τους επιθυµία να συµµετέχουν οι γονείς τους
ενεργά στις κοινές δράσεις, εκείνα δε, των οποίων οι δικοί τους δε συµµετείχαν ποτέ, εκδήλωσαν µε
εντονότερο τρόπο την επιθυµία τους.
Συνεργασία νηπιαγωγών
Οι δύο εκπαιδευτικοί του ολοήµερου νηπιαγωγείου συζήτησαν γύρω από την έντονη επιθυµία των
παιδιών για συχνότερη εµπλοκή των γονέων, κάθε φορά που ζητούσαν τη βοήθειά τους. Θεώρησαν
και οι ίδιες ότι ήταν ένα θέµα που αναδυόταν από τα άµεσα ενδιαφέροντα των παιδιών και προσφερόταν για ένα σχέδιο εργασίας που θα εξελισσόταν παράλληλα µε την προετοιµασία και την υλοποίηση της παράστασης που είχαν προγραµµατίσει. Συµφώνησαν επίσης να ενηµερώνουν η µία την
άλλη, ώστε να υπάρχει παιδαγωγική, διδακτική και µεθοδολογική συνέχεια σε ό,τι θα ελάµβανε
χώρα στο νηπιαγωγείο και θα αφορούσε τα παιδιά.
Πλαίσιο για την ανάπτυξη του αναδυόµενου σχεδίου εργασίας «Οι γονείς µας στο νηπιαγωγείο»
Η νηπιαγωγός, την άλλη µέρα, είπε στα παιδιά ότι βρίσκει πολύ καλή την ιδέα τους να καλέσουν
τους γονείς στο νηπιαγωγείο και τα βοήθησε να οργανωθούν, κάνοντας τους ερωτήσεις, όπως:
– «Πώς φαντάζεστε εσείς αυτή τη συνάντηση;»
– «Τι νοµίζετε ότι πρέπει να κάνουµε για να τους υποδεχθούµε;
– «Πώς νοµίζετε ότι θα το πετύχουµε αυτό;»
– «Όταν έρθουν εδώ, τι θα κάνουµε;»
– (Παιδιά): «Θα µιλάµε και θα γελάµε και θα πίνουµε χυµό και θα τραγουδάµε».
– «Με ποια σειρά νοµίζετε ότι πρέπει να τα κάνουµε όλα αυτά;»
– «Για ποια πράγµατα νοµίζετε ότι θα µπορούσαµε να µιλήσουµε;»
Τα παιδιά έλεγαν τις ιδέες τους και η νηπιαγωγός τις κατέγραφε. Στο τέλος τις διάβασε µία µία. Τα
βασικά ερωτήµατα των παιδιών ήταν:
1. Πώς θα τους καλέσουµε;
2. Πώς θα τους υποδεχθούµε;
3. Τι θα θέλαµε να τους πούµε;
Η νηπιαγωγός τα διάβαζε ένα ένα και ζητούσε από τα παιδιά να προτείνουν ό,τι νόµιζαν πως πρέπει
να γίνει. Έτσι κατέληξαν στο εξής ιστόγραµµα:
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Πώς θα τους
καλέσουµε;

Τι θα θέλαµε
να τους πούµε;

Οι γονείς
µας στο
νηπιαγωγείο

Πώς Θα τους
υποδεχθούµε;

Υλοποίηση του σχεδίου εργασίας «Οι γονείς στο νηπιαγωγείο»

1η ενότητα: Πώς θα τους καλέσουµε;

Τα παιδιά είχαν τόσο έντονη την επιθυµία, αλλά και µία κρυφή ανησυχία µήπως δεν εµφανισθούν οι
δικοί τους γονείς στη συνάντηση, ώστε προσπαθούσαν να οργανωθούν µε τον καλύτερο τρόπο.
Στην αρχή σκέφτηκαν να φτιάξουν µία πρόσκληση και να την αναπαραγάγουν στο φωτοτυπικό
µηχάνηµα, όµως έπειτα από λίγο άλλαξαν γνώµη, αφού κάθε παιδί ήθελε να φτιάξει τη δική του πρόσκληση και να καλέσει µε τη δική του ζωγραφιά τους γονείς του. Τη ζωγράφισε, λοιπόν, το καθένα
όπως ήθελε και την έγραψε µε δικά του λόγια. Μετά κάθε παιδί διάβασε την πρόσκλησή του στους
υπολοίπους. Η νηπιαγωγός, όπου δεν φαίνονταν καθαρά οι λέξεις, τις σηµείωνε διακριτικά, χωρίς να
αλλοιώνει τη γενική µορφή του κειµένου. Πριν αρχίσουν να την υλοποιούν, είχαν συζητήσει και προσπαθήσει να θυµηθούν (είχαν ξαναφτιάξει πρόσκληση) ποια είναι τα κειµενικά χαρακτηριστικά της.
Θυµήθηκαν τελικά ότι έπρεπε να γράψουν πού θα γίνει η συνάντηση, πότε και για ποιο λόγο.
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Πώς θα τους υποδεχθούµε;
Η νηπιαγωγός προσπάθησε να διερευνήσει τις εµπειρίες τους σχετικά µε διαδικασίες υποδοχής
καλεσµένων στην καθηµερινή τους ζωή. Τα παιδιά, µε τη βοήθειά της, ανακάλεσαν στη µνήµη τους
εικόνες από τον τρόπο που τους υποδέχονταν οι άλλοι:
– «Μας κερνάνε γλυκό».
– «Μας µιλάνε όµορφα και γλυκά».
– «∆εν µας αφήνουν να χαλάµε πράγµατα».
– «Μας λένε να παίζουµε ήσυχα και να είµαστε καλά παιδιά».
Ύστερα θυµήθηκαν σκηνές που καθρέφτιζαν τον τρόπο που ετοιµάζονταν στο δικό τους σπίτι, όταν
περίµεναν καλεσµένους.
– «Η µαµά καθαρίζει το σπίτι καλά. Εµείς φτιάχνουµε τα παιχνίδια µας να φαίνονται ωραία. Ο
µπαµπάς διαβάζει εφηµερίδα».
– «Η µαµά µαγειρεύει και ο µπαµπάς συµµαζεύει το σπίτι. Η γιαγιά κοιµάται στην καρέκλα, ο
παππούς σπάζει αµύγδαλα και εµείς κάνουµε ό,τι µας πούνε οι µεγάλοι».
– «Τα έχουµε όλα πολύ όµορφα και το σπίτι µυρίζει γλυκό».
Με την ανταλλαγή εµπειριών ήταν πλέον εύκολο για τα παιδιά να καταλάβουν τι έπρεπε να κάνουν.
– «Να ετοιµάσουµε την τάξη!»
– «Να φτιάξουµε χυµό».
– «Να τους ευχαριστήσουµε. Να πούµε δύο τραγουδάκια!»
Για όλα τα παραπάνω είχαν εύκολες τις λύσεις.
Θα προσπαθούσαν, από την ίδια µέρα κιόλας, να αρχίσουν να συµµαζεύουν την τάξη, ώστε, όταν θα
έφτανε η ώρα, να την έχουν κάνει «πεντάµορφη».
Επιπλέον είχαν µάθει τόσο πολλά τραγούδια, που µπορούσαν να διάλεξουν τα καλύτερα από αυτά,
εκείνα που τους άρεσαν και τα τραγουδούσαν συχνότερα.
Όσο για το χυµό, εδώ, προέκυψε µία ωραία ιδέα. Αποφάσισαν να κάνουν έκπληξη στους γονείς. Θα
ζητούσαν όλα από ένα φρούτο, δήθεν ότι ήθελαν να το φάνε. Από την προηγούµενη ηµέρα θα τα
είχαν πλύνει και θα τα είχαν βάλει στο ψυγείο. Ένα παιδί πρότεινε όσα χρειάζονταν µαχαίρι να τα
καθαρίσει η νηπιαγωγός την προηγούµενη µέρα. Ένα άλλο όµως είχε αντίθετη γνώµη. Είχε ακούσει
τη µαµά του να λέει ότι τα φρούτα τα κόβουµε µόνο τη στιγµή που τα τρώµε, για να µη χάνουν τις
βιταµίνες τους. Έτσι, αποφάσισαν πρώτα να συγκεντρώσουν τα φρούτα που θα έφερναν από το σπίτι
τους και µετά να σκεφτούν πώς θα χειριστούν την κατάσταση.
Τι θα θέλαµε να τους πούµε;
Η νηπιαγωγός µε ερωτήσεις βοήθησε τα παιδιά να οργανώσουν τη σκέψη τους και να σκεφτούν µε
ποιον τρόπο θα έλεγαν στους γονείς τους όλα όσα ήθελαν, µε ποιον τρόπο θα παρουσίαζαν τις επιθυµίες τους και µε ποια σειρά θα τις υλοποιούσαν. Τα παιδιά, έπειτα από συζήτηση, µε τη διακριτική βοήθεια της νηπιαγωγού, αποφάσισαν:
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- Να έρχονται στο σχολείο.
- Να µας βοηθήσουν
στη γιορτή.
- Με πρόσκληση.
- Θα το πούµε κι εµείς.

Πώς θα τους
καλέσουµε;

- Θα τους κεράσουµε
χυµό.
- Θα πούµε 2 τραγουδάκια.

Τι θα θέλαµε
να τους πούµε;

Οι γονείς
µας στο
νηπιαγωγείο

Πώς Θα τους
υποδεχθούµε;

Σκέφτηκαν επίσης και τον τρόπο µε τον οποίο θα τους παρουσίαζαν ό,τι είχαν προγραµµατίσει για
τη γιορτή τους, καθώς και τα σηµεία εκείνα όπου χρειάζονταν και ζητούσαν τη βοήθειά τους. Η
νηπιαγωγός, στο ρόλο του γραφέα, κατέγραφε όλα όσα της υπαγόρευαν τα παιδιά. Στο τέλος τους τα
διάβασε, δείχνοντας ταυτόχρονα τις αντίστοιχες λέξεις, για να δει αν συµφωνούν όλοι µε το τελικό
αποτέλεσµα. Προέκυψε το παρακάτω ιστόγραµµα:
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Όταν θα έλθουν οι γονείς στο νηπιαγωγείο, πρώτα θα τους κεράσουν χυµό φρούτων, που θα είχαν φτιάξει µόνα τους, µετά θα τους πουν δύο τραγουδάκια και κατόπιν θα καθήσουν στον «κύκλο», όλοι µαζί,
µικροί µεγάλοι και θα πουν ό,τι θέλουν, τα συναισθήµατά τους. Η Ζέττα και η Μαριάννα είπαν ότι θα
έλεγαν πόσο χαίρονταν που η µαµά τους και µερικές φορές και ο µπαµπάς τους έρχονταν και τους βοηθούσαν στο σχολείο. Η Νατάσσα ήθελε να έρχεται και ο µπαµπάς της, δεν είχε εµφανισθεί ποτέ. Ο
Βασίλης ήταν ευχαριστηµένος, έρχονταν και οι δύο. Ο ∆ηµητράκης ήθελε τη γιαγιά του, την αγαπούσε πολύ. Ο Τάσος, ο Στράτος, η Ελένη, ο Γιάννης, η Λαουρέττα, η Ασηµίνα, ο Γιασάρ, η Αγγελική, ήθελαν να έρχονται και οι δικοί τους γονείς στο νηπιαγωγείο, όπως και των άλλων παιδιών. Για κάθετί που
συµφωνούσαν το υπαγόρευαν στη νηπιαγωγό, ώστε να το καταγράφει και να το θυµούνται.
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Τι θέλουµε
να παρουσιάσουµε

- Με τα παιδιά του δηµοτικού να
παίξουµε µία ιστοριούλα.
- Να δείξουµε τα έργα µας, τις
ζωγραφιές µας, τις κατασκευές.
- Να φτιάξουµε γλυκά για να
κεράσουµε τον κόσµο.
- Να έχουµε ωραία µουσική που
να αρέσει σε µικρούς και µεγάλους.

Πού θα θέλαµε να
µας βοηθήσετε

Η γιορτή µας

- Θα µας βοηθήσετε να φτιάξουµε
τα γλυκά; Πρέπει να γίνουν
πολλά.
- Χρειαζόµαστε στολές για το
θέατρο που θα παίξουµε.
- Να φτιάξουµε και να στείλουµε
τις προσκλήσεις.
- Η αίθουσα του δηµοτικού δεν
έχει πάγκους να βάλουµε τα
έργα µας.
- Ποια µουσική σας αρέσει;

Τα παιδιά όµως δεν έµειναν απόλυτα ικανοποιηµένα µε το ιστόγραµµα. Ήθελαν να πουν κάτι και µε
το δικό τους τρόπο. Επίσης ήθελαν οι δικοί τους γονείς να δουν το έργο του παιδιού τους και να
καµαρώσουν. Γι’ αυτό σκέφτηκαν να βάλουν στη µέση το ιστόγραµµα και γύρω από αυτό να ζωγραφίσει κάθε παιδί και να γράψει, όπως µπορεί, τι θα ήθελε να πει στους δικούς του γονείς.
Επικοινωνία των νηπιαγωγών µε τους γονείς
Οι νηπιαγωγοί συζήτησαν και ενηµέρωσαν η µία την άλλη για την εξέλιξη του σχεδίου εργασίας που
αφορούσε την ενεργό συµµετοχή των γονέων σε δράσεις του νηπιαγωγείου. Μέσα από την ανταλλαγή πληροφοριών κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι τα παιδιά είχαν µεγάλη επιθυµία να έρθουν οι
γονείς τους σε αυτή τη συνάντηση. Οι συχνές τους ερωτήσεις και οι αναφορές τους στο θέµα έκρυβαν όµως και µια ανησυχία µήπως τυχόν, σε προσωπικό επίπεδο, απογοητευτούν.
Οι δύο συνάδελφοι έκριναν ότι θα έπρεπε να εξαντλήσουν κάθε προσπάθεια, ώστε να µη λείψει κανένας γονιός. Αποφάσισαν να επικοινωνήσουν µε όλους και να τους εξηγήσουν πρώτα από όλα τι επρόκειτο να γίνει, πώς προέκυψε και για ποιο σκοπό κρίθηκε από τις ίδιες απαραίτητο να συνεχισθεί.
Πράγµατι, στην επικοινωνία που είχαν, υπενθύµισαν στους γονείς ότι για να εξασφαλίσουν την
οµαλή µετάβαση του παιδιού τους από τη µία σχολική βαθµίδα στην άλλη υλοποιούσαν µία θεµατική προσέγγιση µε τη β΄ δηµοτικού. Στην αρχή αυτού του προγράµµατος τους είχαν ενηµερώσει για
τους σκοπούς και τα οφέλη που περίµεναν να προκύψουν από τις κοινές δράσεις και το συγχρωτισµό παιδιών διαφορετικών ηλικιών. Ανέφεραν ότι τώρα πλέον βρίσκονταν στην τελευταία φάση,
όπου τα παιδιά ήθελαν να κοινοποιήσουν ό,τι είχαν αποκοµίσει σε υλικό, γνώσεις, εµπειρίες. Γι’
αυτό το σκοπό ετοίµαζαν µία γιορτή, όπου κρινόταν απαραίτητη η συµβολή τους.
Επισήµαναν στους γονείς πόσο σηµαντική για τα παιδιά τους θα ήταν η παρουσία τους, πόσο θα τα
βοηθούσε ψυχολογικά και θα τα ευχαριστούσε. Τους ανέφεραν ότι υπάρχουν περιπτώσεις που τα
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Σκέφτηκαν επίσης να προετοιµάσουν τα παιδιά ψυχολογικά, ώστε να είναι σε θέση να αντιµετωπίσουν την απουσία των γονιών τους από τη συνάντηση, αν παρ’ ελπίδα συνέβαινε κάτι τέτοιο.
Την προηγούµενη ηµέρα της συνάντησης
Τα παιδιά είχαν ήδη δώσει τις προσκλήσεις τους στους γονείς τους και είχαν εκφράσει προσωπικά
την επιθυµία τους να τους δουν στη συνάντηση.
Η τάξη ήταν πια έτοιµη. Τα νήπια όλη την εβδοµάδα τακτοποιούσαν, άλλαζαν θέσεις σε αντικείµενα, φρόντισαν να κρεµάσουν στους τοίχους τα καλύτερα έργα τους. Εκείνη την ηµέρα προσπάθησαν
ώστε να παίζουν και να κινούνται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να κρατούν την τάξη τους «τέλεια», όπως
κάνουν και στο σπίτι όταν περιµένουν καλεσµένους. Μία οµάδα επέβλεπε και υπενθύµιζε και στους
υπολοίπους ό,τι είχαν συµφωνήσει για την τάξη.
Μία οµάδα είχε αναλάβει να φροντίσει την έκθεση των έργων. Σε έναν τοίχο εξέθεταν έργα και
φωτογραφίες από τις κοινές δράσεις µε το δηµοτικό.
Μία οµάδα είχε αναλάβει να εκθέσει τις χειροτεχνίες και τις κατασκευές. Είχαν φροντίσει να εκθέσουν σε τραπεζάκι ό,τι είχε προκύψει ως χειροτεχνία ή κατασκευή κατά κατηγορίες. Μπροστά σε
κάθε κατηγορία έβαλαν καρτούλες, όπου έγραφαν το είδος που εξέθεταν: αγαλµατάκια, κοσµήµατα,
κεντήµατα κ.λπ.
Τα φρούτα που είχαν µαζέψει τα χώρισαν σε δύο κατηγορίες. Τα κοκκινωπά και τα κιτρινωπά. Σκέφτηκαν ότι έτσι θα είχαν δύο ειδών χυµούς, µε άλλο χρώµα και άλλη γεύση. Ζωγράφισαν και έγραψαν τα φρούτα κάθε κατηγορίας, για να γνωρίζουν τι περιέχει ο κάθε χυµός.
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παιδιά ερµηνεύουν την απουσία των γονιών τους από κοινές δράσεις ως µορφή απόρριψης προς τα
ίδια και τους παρακάλεσαν για τη συµµετοχή τους.
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Η οµάδα που είχε αναλάβει την παραγωγή χυµών, την επόµενη ηµέρα θα έβγαζε τα κουκούτσια από
τα ροδάκινα, τα βερίκοκα, τα κεράσια, θα ξεφλούδιζε τις µπανάνες, θα έκοβε τα κοτσανάκια από τις
φράουλες. Η νηπιαγωγός θα έκοβε µε τρόπο τη φλούδα των πορτοκαλιών, ώστε τα παιδιά να µπορέσουν να συνεχίσουν το ξεφλούδισµα. Θα έβαζε επίσης στην πρίζα τον αποχυµωτή και θα ήταν εκεί
κοντά τους, µήπως χρειαστούν τη βοήθειά της.
Την ηµέρα της συνάντησης
Προς µεγάλη χαρά των παιδιών, ήρθαν όλοι οι γονείς και µάλιστα σε πολλές περιπτώσεις ήρθαν και
οι δύο. Γύρισαν όλο το χώρο του νηπιαγωγείου και καµάρωσαν τα έργα των παιδιών τους.
Μία οµάδα νηπίων, που είχε αναλάβει την ευθύνη αυτή, έβαλε µε προσοχή τις δύο κανάτες µε τους
χυµούς, ένας κιτρινωπός και ένας κοκκινωπός, επάνω σε ένα τραπέζι, αφού πρώτα έστρωσε ένα τραπεζοµάντηλο. Μπροστά σε κάθε κανάτα έβαλε τις καρτέλες που έδειχναν τα φρούτα από τα οποία
προερχόταν το περιεχόµενο. Φρόντισε, επίσης, να βάλει ποτηράκια και χαρτοπετσέτες. Μετά κάλεσε όλους τους παρευρισκόµενους να σερβιριστούν. Τα νήπια, αφού ήταν οι οικοδεσπότες, περίµεναν
να πάρουν το χυµό τους πρώτοι οι καλεσµένοι.
Στη συνέχεια, γονείς, παιδιά και νηπιαγωγός, κάθισαν σε ένα µεγάλο κύκλο. Τα παιδιά τραγούδησαν
όσα είχαν προγραµµατίσει. Όσοι γονείς γνώριζαν τα τραγούδια, τα συνόδευαν.
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Παρασύρθηκαν γρήγορα και οι γονείς. Είπαν πόσο τους αρέσει να βλέπουν πώς δουλεύουν τα παιδάκια τους και πόση χαρά τους δίνει όταν συµµετέχουν και οι ίδιοι. Είπαν ότι δεν τους είναι πάντα
εύκολο να ανταποκρίνονται, ότι αυτό τους λυπεί και καταλαβαίνουν πόσο σηµαντικό είναι για εκείνα, και τελικά ότι από εδώ και πέρα θα καταβάλουν ακόµη µεγαλύτερες προσπάθειες για να προσφέρουν τη βοήθεια και την παρουσία τους. Τα παιδιά, παρακινούµενα µε κατάλληλες ερωτήσεις της
νηπιαγωγού, τους ενηµέρωσαν για όλα όσα είχαν κάνει σε συνεργασία µε το δηµοτικό, εξέφρασαν
τη χαρά τους που «µεγάλωσαν» και που µπορούν να κάνουν ότι κι «εκείνοι». Έχοντας ως σηµείο
αναφοράς το ιστόγραµµα, θυµήθηκαν να τους πουν ότι θέλουν τη βοήθειά τους, ώστε την ηµέρα της
γιορτής να έχουν στολές που να ανταποκρίνονται στους ρόλους τους, να έχουν φτιάξει πολλά γλυκά
και να έχουν στείλει εγκαίρως τις προσκλήσεις για να έρθει ο κόσµος που περίµεναν. Τους ρώτησαν
επίσης ποια µουσική τους αρέσει, για να τη βάλουν πριν και µετά τη γιορτή, ώστε να είναι ευχάριστη η ατµόσφαιρα.
Οι γονείς, βλέποντας τα παιδιά τους να δουλεύουν τόσο οργανωµένα, προς στιγµή ξαφνιάστηκαν,
µετά όµως, λες και έγιναν και οι ίδιοι παιδιά, υιοθέτησαν τη µέθοδό τους. Συζήτησαν και αντάλλαξαν απόψεις για όλα τα θέµατα που είχαν τεθεί. Η νηπιαγωγός µε διακριτικό τρόπο έκανε κατανοητό ότι έπρεπε να προσφέρουν τη βοήθειά τους, έχοντας ως στόχο την ενίσχυση των προσπαθειών των
παιδιών να εµπλακούν ενεργά και οι δύο οµάδες, περισσότερο δε τα νήπια. Ελλόχευε πάντα ο κίνδυνος από υπερβάλλοντα ζήλο να πραγµατοποιήσουν οι ίδιοι εργασίες που εύκολα µπορούσαν να
κάνουν τα παιδιά. Αυτό θα µαταίωνε τους στόχους της κοινής δράσης και θα τα αποθάρρυνε, δίνοντάς τους την εντύπωση ότι δεν είναι σε θέση τα ίδια να αντεπεξέλθουν σε πιο δύσκολες καταστάσεις προβληµατισµού.
Οι γονείς συζήτησαν, πρότειναν, αποφάσισαν µαζί µε τα παιδιά (υιοθετώντας τον τρόπο της νηπιαγωγού «τι θα λέγατε αν...», «ποια είναι η γνώµη σας για...», «µε ποιο τρόπο θα µπορούσαµε να...»):
– Να οργανωθούν και οι ίδιοι σε οµάδες, ανάλογα µε τον ελεύθερο χρόνο τους και τις δεξιότητες τους καθενός.
– Να κάνουν µία σφυγµοµέτρηση, για να δουν ποιες κατηγορίες τραγουδιών αρέσουν σε όλους.
Θα έφερναν ένα δύο ενδεικτικούς δίσκους, τα παιδιά θα τους άκουγαν και θα επέλεγαν τα ίδια
ποια τραγούδια ήθελαν να ακουστούν την ηµέρα της γιορτής.
– Να µειώσουν όσο µπορούν τα έξοδα για τις στολές. Θα αγόραζαν φόδρες. Μία µητέρα θα
έφτιαχνε πατρόν για τις στολές και θα εξηγούσε στις υπόλοιπες µε ποιον τρόπο θα έκοβαν το
ύφασµα επάνω σε αυτό και πώς θα προετοίµαζαν τη στολή. Ένας πατέρας που ήξερε ραπτοµηχανή προσφέρθηκε να τις ράψει όλες, αν βέβαια του τις πήγαιναν σωστά προετοιµασµένες.
– Να έρθουν σε επαφή µε τους γονείς των παιδιών του δηµοτικού, ώστε να βοηθήσουν, από κοινού, τα παιδιά στην οργάνωση του χώρου που θα γινόταν η γιορτή και να συζητήσουν για ό,τι
άλλο προέκυπτε.
Σελίδα 135

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4 ñ Οι γονείς µας στο νηπιαγωγείο

Τα παιδιά άρχισαν να εκφράζουν τα συναισθήµατά τους, πόσο χαίρονται όταν τους βλέπουν να έρχονται στο σχολείο, να ρωτούν, να µιλούν µε τη δασκάλα τους, να µιλούν µε τους γονείς των άλλων
παιδιών, να βοηθούν όπου αυτό τους ζητείται.
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– Μία οµάδα γονέων που γνώριζε την χρήση του υπολογιστή να βοηθούσε τα παιδιά να δηµιουργήσουν την αφίσα και τις προσκλήσεις και να τις αποστείλουν.
– Μία άλλη οµάδα γονέων, σε συνεργασία µε την υπεύθυνη οµάδα των παιδιών, να ζυµώσουν
και να πλάσσουν τρούφες σοκολάτες, µικρές για να φθάσουν για όλους.
Τα παιδιά πρότειναν στους γονείς να κάνουν και εκείνοι ένα ιστόγραµµα, για να µην ξεχάσουν κάτι.
Μία µητέρα σκέφτηκε να το κάνει µε το δικό της τρόπο:
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Πριν φύγουν οι γονείς από το σχολείο, πιάστηκαν από το χέρι, σε κύκλο, και χόρεψαν όλοι µαζί.

Το διάστηµα µέχρι την υλοποίηση της γιορτής
Η οµάδα των γονέων που είχε αναλάβει τις προσκλήσεις και την αφίσα, για να µπορέσει να βοηθήσει αποτελεσµατικότερα τα παιδιά, ώστε να συµµετάσχουν µεν κατά οµάδες, όµως και κάθε παιδί
ατοµικά, έφεραν στο σχολείο και φορητούς υπολογιστές. Έτσι κάθε γονέας εργαζόταν µε µία µικρή
οµάδα παιδιών και όλοι έκαναν την ίδια εργασία.
Έγραψαν το κείµενο της πρόσκλησης. Κάθε φορά έλεγαν τι κάνουν και γιατί το κάνουν. Παρακινούσαν τα παιδιά να γράψουν µικρές λέξεις ή τους αριθµούς που φανέρωναν το χρόνο που θα γινόταν η γιορτή. ∆ιάβαζαν ό,τι είχαν γράψει και τα ρωτούσαν αν συµφωνούν µε το κείµενο και τι άλλο
θα µπορούσε να συµπληρωθεί. Τέλος, τα ρώτησαν να πουν µε ποιον τρόπο φαντάζονταν ότι µπορούσαν να σταλούν ηλεκτρονικά. Τα παιδιά έκαναν διάφορες υποθέσεις και προσπάθησαν να τις
υλοποιήσουν. Οι γονείς τους υπέδειξαν πού θα έπρεπε να κοιτάζουν, για να διαπιστώσουν ότι το
µήνυµά τους απεστάλη. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των αποδεκτών ήταν ήδη περασµένες στον
ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι γονείς υπέδειξαν τον τρόπο που γίνεται η αποστολή και παρακίνησαν
τα παιδιά να το διεκπεραιώσουν µόνα τους. Μαζί µε κάθε πρόσκληση έστελναν και τη φωτογραφία
της αφίσας που είχαν ήδη σαρώσει.
Ωστόσο προέκυψε ο εξής προβληµατισµός: ∆εν είχαν ηλεκτρονική διεύθυνση όλοι όσοι έπρεπε να
λάβουν πρόσκληση. Τι έπρεπε λοιπόν να γίνει; Τα παιδιά ήξεραν και από την προηγούµενη φορά.
Έπρεπε να στείλουν την πρόσκληση ταχυδροµικά. Με τη βοήθεια των γονέων εκτύπωσαν προσκλήσεις και αφίσες. Έψαξαν στον τηλεφωνικό κατάλογο για να βρουν τα ονόµατα και τις διευθύνσεις. Μετά συζήτησαν για τη θέση στο φάκελο της διεύθυνσης του αποστολέα και του παραλήπτη.
Οι γονείς άφηναν το σαφές προβάδισµα και την πρωτοβουλία στα παιδιά. Όλοι έδειχναν να διασκεδάζουν µε τη διαδικασία. Στο µεταξύ η προετοιµασία των στολών προχωρούσε µε πολύ καλό ρυθµό.
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Ένα νήπιο πρότεινε στη µητέρα του να ζωγραφίσει και τον εαυτό της δίπλα στο σκίτσο που παρίστανε εκείνο. Αυτό έδωσε µία πολύ ωραία ιδέα σε όλους. Σε ένα µεγάλο χαρτί ζωγράφισαν όλοι,
µικροί µεγάλοι, τον εαυτό τους. Προέκυψε µία πολύ ωραία ζωγραφιά που στόλισε τον τοίχο. Σκέφτηκαν µάλιστα να αφιερώσουν έναν τοίχο στην οικογένεια τον οποίο θα γέµιζαν µε φωτογραφίες µε
στιγµιότυπα από την καθηµερινότητά τους.
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Τα παιδιά άκουσαν τα τραγούδια που είχαν φέρει οι γονείς και µε ψηφοφορία επέλεξαν τα οκτώ
καλύτερα. Άλλα τόσα θα επέλεγαν και τα παιδιά του δηµοτικού.
Οι γονείς, που είχαν επιφορτισθεί µε αυτό, ήρθαν σε επαφή µε την αντίστοιχη οµάδα γονέων του
δηµοτικού σχολείου. Συζήτησαν, αντάλλαξαν απόψεις και κατέληξαν στην απόφαση ότι καλό θα
ήταν να βοηθήσουν µόνο εκεί που δεν µπορούσαν να το κάνουν τα ίδια τα παιδιά. Για παράδειγµα,
να φτιάξουν δύο στενόµακρα τραπέζια, ώστε να προετοιµάσουν το χώρο, όπου θα εξέθεταν τα παιδιά τις εργασίες τους, να είναι εκεί την ηµέρα που θα ετοιµάζουν την έκθεση, ώστε να προσφέρουν
τη βοήθειά τους, να ανέβουν στη σκάλα και να κρεµάσουν κάτι πιο ψηλά, να κρατήσουν και να µεταφέρουν τα βαρύτερα πράγµατα, να παρακινήσουν τα παιδιά να σκεφτούν καινούργιες ιδέες, για να
είναι η έκθεσή τους πρωτότυπη.
∆ύο ηµέρες πριν από τη γιορτή, η οµάδα των γονέων που είχε αναλάβει να βοηθήσει στην παρασκευή
των γλυκών ξεκίνησε την εργασία από κοινού µε τα παιδιά, τα οποία πρότειναν να καταγράψουν
πρώτα τη συνταγή, έτσι όπως συνήθιζαν να κάνουν στο σχολείο τους. Έτσι λοιπόν χρειάστηκαν:

Σελίδα 138

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4 ñ Οι γονείς µας στο νηπιαγωγείο

Η

συνταγή

Υλικά
1 πακέτο τετράγωνα μπισκότα
2-3 κουταλιές άχνη
1/2 κιλό ψίχα αμυγδάλου
1/2 κιλό μαργαρίνη
1/2 ποτήρι του κρασιού κονιάκ
τρούφα σοκολάτας
Στη συνέχεια χωρίστηκαν σε τέσσερις οµάδες και καθεµία, µε τη διακριτική βοήθεια των γονέων,
έφτιαξε από µία δόση. Έβαλαν στο µίξερ τη µαργαρίνη για να γίνει αφράτη. Έτριψαν σε µικρά κοµµατάκια τα µπισκότα. Σε ένα λεκανάκι έριξαν τα τριµµένα µπισκότα, τη µαργαρίνη, την άχνη, το
κονιάκ και τα αµύγδαλα. Ζύµωσαν τα υλικά, να ενωθούν καλά. Έπλασαν µε τη ζύµη µικρά στρογγυλά γλυκάκια και τα τύλιξαν σε τρούφα σοκολάτας. Τα έβαλαν µε προσοχή σε µεγάλους δίσκους
και τα άφησαν για µία ηµέρα στο ψυγείο να σφίξουν. Έτοιµα τα γλυκά!
Ολοκλήρωση του σχεδίου εργασίας και αξιολόγηση
Την ηµέρα της γιορτής, παιδιά και γονείς, είχαν τους δικούς τους λόγους ο καθένας για να αισθάνονται
χαρούµενοι, ικανοί και ευτυχισµένοι. Όλα έγιναν «πάρα πάρα πολύ ωραία». Κάποιες µικρές ατάκες που
ξεχνούσαν τα παιδιά προκαλούσαν καλοπροαίρετα γέλια, παροτρύνεις ενίσχυσης και χειροκρότηµα.
Τα παιδιά, εκτός από εκείνα που είχαν ετοιµάσει µε τη συµβολή των γονέων παρουσίασαν και άλλα
πράγµατα, όπως χορούς και αθλοπαιδιές. Αυτό ξάφνιασε ευχάριστα τους παρευρισκόµενους.
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Στο τέλος της γιορτής οι γονείς έδειχναν ενθουσιασµένοι, είχαν αλλάξει συµπεριφορά ακόµη και οι
πλέον επιφυλακτικοί. Φαινόταν ότι µέσα από αυτή τη διαδικασία είχαν αρχίσει να γνωρίζονται και
µεταξύ τους, όπως και µε τους γονείς του δηµοτικού. Αυτό έθετε τα θεµέλια για µακρόχρονη συνεργασία.
Την άλλη ηµέρα τα νήπια ξεχύλιζαν από θετικά συναισθήµατα. Η έκφρασή τους απάλυνε, όταν αναφέρονταν στη γιορτή, στους γονείς τους και σε καταστάσεις όπου συµµετείχαν όλοι. Η µικρή οµάδα
του νηπιαγωγείου φαινόταν σαν να είχε διευρυνθεί, είχαν γίνει ξαφνικά πολλοί, και όλοι αγαπηµένοι. Τα νήπια, οι µαθητές του δηµοτικού και οι γονείς τους.
Οι νηπιαγωγοί έκριναν ότι µέσα από αυτή τη διαδικασία υπηρετήθηκαν πολλοί στόχοι. Τα παιδιά
κατανόησαν τους λόγους για τους οποίους µερικοί γονείς δεν είναι σε θέση να ανταποκρίνονται ενεργά σε όλες τους τις εκδηλώσεις. ∆ιαπίστωσαν όµως ότι, όπου η ανάγκη το απαιτεί, εκείνοι είναι
δίπλα τους και τα στηρίζουν.
Παιδιά και γονείς αντιλήφθηκαν ότι υπάρχουν κοινά σηµεία επαφής µεταξύ της οικογένειας και του
σχολείου και εύκολα µπορεί ο ένας φορέας να υιοθετήσει ή να επεκτείνει µορφές συµπεριφοράς του
άλλου.
Έντονη ήταν η αλληλεπίδραση ανάµεσα στους συµµετέχοντες στη διαδικασία αυτή, κάτι που φαινόταν και στη συµπεριφορά τους.
Από την επόµενη κιόλας µέρα τα παιδιά άρχισαν µέσα από αυτοσχέδιες δραµατοποιήσεις να µιµούνται τους µεγαλυτέρους. Η ιδέα εκείνη που πρότεινε η µαµά του Βασίλη, να φτιάξει το ιστόγραµµα
µε λουλούδια, άρεσε πολύ και µε την πρώτη ευκαιρία βρήκε θερµούς υποστηρικτές.
Ο τοίχος που ήταν αφιερωµένος στην οικογένεια αντικατόπτριζε την κοινωνικοπολιτισµική κουλτούρα του καθενός, έδειχνε τις διαφορές, αλλά κυρίως τόνιζε τις οµοιότητες που απορρέουν από τις
ανθρώπινες σχέσεις.
Οι νηπιαγωγοί έκριναν ότι και οι ίδιες ανέπτυξαν νέες στρατηγικές που αποσκοπούσαν στην κινητοποίηση των γονέων, ώστε να συµµετέχουν ενεργά σε δράσεις του νηπιαγωγείου. Έκριναν επίσης
ότι σε αυτό τον τοµέα, των σχέσεων µε τους γονείς, χρειάζονταν να ενισχυθούν περισσότερο θεωρητικά µέσα από σχετική βιβλιογραφία και παρακολούθηση σεµιναρίων.

Σελίδα 140

∫∂º∞§∞π√ 5
¶·›˙Ô˘ÌÂ Î·È Ì·ı·›ÓÔ˘ÌÂ ÌÂ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ì·˜

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 5 ñ Παίζουµε και µαθαίνουµε µε τον υπολογιστή µας

Παίζουµε και µαθαίνουµε µε τον υπολογιστή µας
Ενδεικτική θεµατική προσέγγιση

Μαθησιακή περιοχή αφόρµησης

Παιδί και πληροφορική

Θέµα
Παίζουµε και µαθαίνουµε µε τον υπολογιστή µας.
Οργάνωση οµάδων
Τα παιδιά του ολοήµερου νηπιαγωγείου.
∆ιάρκεια
Η υλοποίηση της θεµατικής προσέγγισης ξεκίνησε στις αρχές Νοεµβρίου και προγραµµατίστηκε να
ολοκληρωθεί σε τρεις µήνες. Ωστόσο, θα λαµβανόταν υπόψη και το ενδιαφέρον των παιδιών.

Επιλογή του θέµατος

Σχολιασµός
Στην εποχή µας η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία, εξαρτώµαστε πλέον από αυτή σε πολλούς τοµείς
της ζωής µας. Όσοι δε γνωρίζουν τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή περιέρχονται σχεδόν στην ίδια
κατάσταση µε εκείνους που κάποτε δε γνώριζαν γράµµατα· για να διεκπεραιώσουν µία εργασία τους
που έχει σχέση µε την τεχνολογία και την πληροφορική θα έχουν πάντα την ανάγκη ενός ειδικού διαµεσολαβητή.
Τα παιδιά εντυπωσιάζονται από τα µηχανήµατα που υπάρχουν γύρω τους και έχουν την τάση να
ασχολούνται µαζί τους και να µαθαίνουν πράγµατα ανώτερα ίσως των προσδοκιών µας. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής προσφέρεται για πάρα πολλές χρήσεις, όπως επικοινωνία, παιχνίδι, ζωγραφική,
προβολή βίντεο κ.λπ. Μας δίνει, εποµένως, το βήµα να προσεγγίσουµε τις δυνατότητές του και να
βοηθήσουµε τα παιδιά να κατακτήσουν τα πρώτα στάδια του τεχνολογικού εγγραµµατισµού.
Σελίδα 143

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 5 ñ Παίζουµε και µαθαίνουµε µε τον υπολογιστή µας

∆ιερεύνηση προηγούµενων εµπειριών
Η νηπιαγωγός διερεύνησε τις προηγούµενες γνώσεις των παιδιών, σε σχέση µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστήκαι την τεχνολογία του, κάνοντάς τους ερωτήσεις, όπως:
– «Όσοι δεν έχετε έρθει σε επαφή µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, θα θέλατε να το κάνετε; Τι
νοµίζετε ότι θα κάνετε µε αυτόν;»
– «Πώς φαντάζεστε ότι δουλεύει αυτό το µηχάνηµα; Πώς νοµίζετε ότι λειτουργεί;»
– «Όσοι έχετε παίξει µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, τι ακριβώς κάνατε;»
– «Τι άλλο νοµίζετε ότι µπορείτε να κάνετε µε αυτόν;»
Από τις απαντήσεις φάνηκε ότι ελάχιστα παιδιά είχαν ιδέα από ηλεκτρονικό υπολογιστή και τη
χρήση του. Αυτό βέβαια είχε την ερµηνεία του, διότι το ολοήµερο νηπιαγωγείο βρισκόταν σε νησί,
όπου η οικονοµία του στηριζόταν κυρίως στην αλιεία και οι περισσότεροι κάτοικοί του, εκ των πραγµάτων, δεν έρχονταν σε επαφή µε την τεχνολογία. Στο νηπιαγωγείο υπήρχε ένας µόνο υπολογιστής.
Υποστηρικτικό υλικό
Βιβλία για υπολογιστές που απευθύνονται σε παιδιά, βιβλία για υπολογιστές που απευθύνονται σε
ενήλικες, σχετικά άρθρα εφηµερίδων και επιστηµονικών περιοδικών, διευθύνσεις ιστοσελίδων.
Βασικές επιδιώξεις
– Να αποκτήσουν τα παιδιά τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη σωστή και ασφαλή
χρήση ενός υπολογιστή.
– Να ανακαλύψουν µέσα από βιωµένες εµπειρίες ότι η καλή χρήση του υπολογιστή αποσκοπεί
στη βελτίωση και την εξυπηρέτηση καθηµερινών αναγκών µας.
– Να καλλιεργηθεί στα παιδιά η συνεργατικότητα και η θετική αλληλεπίδραση.
Προτεινόµενη θεµατική ενότητα
Παίζουµε και µαθαίνουµε µε τον υπολογιστή µας.
Μαθησιακοί στόχοι
– Να γνωρίζουν τη σωστή χρήση του υπολογιστή για τη δική τους ασφάλεια και προφύλαξη,
αλλά και για προστασία της συσκευής.
– Να γνωρίζουν τη σωστή θέση του σώµατός τους µπροστά στον υπολογιστή.
– Να δραµατοποιήσουν τα µέρη του ηλεκτρονικού υπολογιστή και να µάθουν βασικές έννοιες
του χώρου, όπως επάνω, κάτω, δίπλα, τριγύρω, µέσα, έξω.
– Να ταυτίσουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή µε µία µηχανή που βοηθάει τον άνθρωπο στην
εργασία του.
– Να εντοπίζουν στο πληκτρολόγιο τα γράµµατα, να τοποθετούν το ποντίκι σε συγκεκριµένη
θέση στην οθόνη και να επιχειρούν να γράψουν το δικό τους όνοµα ή άλλων παιδιών.
– Να µάθουν να χρησιµοποιούν τα πλήκτρα για το «κενό», το Caps lock, τo Enter, το Backspace.
– Να εντοπίζουν γράµµατα και αριθµούς στο πληκτρολόγιο.
– Να χρησιµοποιούν σωστά τα µέρη του υπολογιστή ή, να δίνουν τις εντολές µε λογική σειρά.
– Να µάθουν να αντιγράφουν και να επικολλούν.
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Συνεργασία των νηπιαγωγών του ολοήµερου νηπιαγωγείου
Η νηπιαγωγός συζήτησε την ιδέα της και µε τη συνάδελφο της άλλης βάρδιας. Η θεµατική προσέγγιση µέσα από τη µαθησιακή περιοχή της τεχνολογίας ήταν πράγµατι πολύ ενδιαφέρουσα και µάλιστα, µε τις δεδοµένες τοπικές συνθήκες, ήταν µάλλον απαραίτητη. Συµφώνησαν επίσης να ενηµερώνουν η µία την άλλη για τα στάδια στα οποία βρίσκονται, ώστε να υπάρχει συγχρονισµός και τα
παιδιά να ωφεληθούν κατά το µέγιστο δυνατό.
Πλαίσιο ανάπτυξης της θεµατικής προσέγγισης
Από τη συνεργασία των δύο νηπιαγωγών προέκυψε ο εξής σχεδιασµός:
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– Να µάθουν να αλλάζουν τη γραµµατοσειρά, το µέγεθος των γραµµάτων και των αριθµών, τη
µορφή τους (πλάγια, όρθια, έντονα).
– Να δίνουν εντολή σχεδίασης στο Microsoft Office.
– Να δουν άµεσα τα αποτελέσµατα των ενεργειών τους.
– Να ταυτίσουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή µε µία µηχανή που µπορεί να αποδώσει µε διαφορετικό τρόπο έναν πίνακα καταγραφής.
– Να µπορούν να «διαβάσουν» έναν πίνακα, όπως παρουσιάζεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
– Να αναγνωρίζουν στην οθόνη δικό τους έγγραφο και να το ανοίγουν.
– Να µάθουν να αποθηκεύουν το κείµενό τους στο δικό τους φάκελο.
– Να µάθουν να τροποποιούν το έγγραφό τους και να το «σώζουν».
– Να δρουν σε ήδη υπάρχον κείµενο.
– Να µάθουν να χειρίζονται και να «παίζουν» µε τα εργαλεία ελεύθερου σχεδιασµού.
– Να ταυτίσουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή µε µία µηχανή που ο άνθρωπος µπορεί να τη χρησιµοποιήσει για δηµιουργία και διασκέδαση.
– Να δουν άµεσα τα αποτελέσµατα των ενέργειών τους.
– Να προσπαθούν να ακολουθήσουν τις οδηγίες ενός κειµένου και να πλοηγηθούν στο διαδίκτυο.
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- Τα παιδιά να αναγνωρίζουν τον
υπολογιστή ως ενιαίο σύστηµα,
καθώς και τις
κυριότερες µονάδες.
- Να µάθουν την
απλούστερη χρήση
του πληκτρολογίου, του ποντικιού,
των βασικών στοιχείων της οθόνης.
- Να βρίσκουν τα
εργαλεία σχεδίασης και να τα χρησιµοποιούν.

Πληροφορική

Φυσική αγωγή

- Παιχνίδια χώρου, µε βασικές
έννοιες: πάνω, κάτω, δίπλα,
γύρω, πίσω, µπροστά, µέσα,
έξω.

- Να ανταλλάσσουν µε τα άλλα
παιδιά περιγραφές, πληροφορίες, εντυπώσεις γύρω από τη
χρήση και τα αποτελέσµατα
του Η/Υ.
- Να επιχειρήσουν να γράψουν
ονόµατα και άλλες λειτουργικές
λέξεις.
- Να αναγνωρίζουν τα βασικά
εικονίδια στην οθόνη του Η/Υ.

- Χρησιµοποιώντας τα
εργαλεία σχεδίασης,
τα παιδιά να ζωγραφίσουν ένα ελεύθερο
σχέδιο.
- Να δηµιουργήσουν
διάφορα σχέδια, επιλέγοντας γεωµετρικά
σχήµατα.

Γλώσσα

Παίζουµε και
µαθαίνουµε µε
τον υπολογιστή
µας

Εικαστικά

Μαθηµατικά

- Να αναγνωρίζουν
τους αριθµούς στο
πληκτρολόγιο του
Η/Υ και να τους
αξιοποιούν.
- Να διαβάζουν πίνακες θερµοκρασίας.

∆ιαθεµατικότητα
Πληροφορική, Εικαστικά, Γλώσσα, Μαθηµατικά, Φυσική Αγωγή.
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Η νηπιαγωγός, έχοντας υπόψη της ότι κάποια στιγµή θα προγραµµάτιζε για τα παιδιά µία θεµατική
προσέγγιση µε θέµα τον υπολογιστή και τη χρήση του, φρόντιζε κατά τη διάρκεια του ωραρίου της,
όποτε αυτό χρειαζόταν, να κάθεται µπροστά στον υπολογιστή, έχοντας σωστή θέση του σώµατος, να
γράφει ονόµατα ή λέξεις που θα χρησιµοποιούσε µέσα στην τάξη, να τα εκτυπώνει και να τα αναρτά σε εµφανή σηµεία. Πολλές φορές έγραφε επιστολή, την εκτύπωνε, την έβαζε σε φάκελο µπροστά
στα παιδιά, έγραφε τη διεύθυνση και έβαζε τις σφραγίδες, ώστε να δίνει την εντύπωση ότι είναι έτοιµο για ταχυδρόµηση. Όταν κάποιο νήπιο τη ρωτούσε κάτι σχετικό µε τις δράσεις της στον υπολογιστή, εκείνη πρόθυµα εξηγούσε τι κάνει, πώς το κάνει και για ποιο λόγο.

Γνωριµία µε τον υπολογιστή

Μαθησιακοί στόχοι
– Τα παιδιά να γνωρίζουν τη σωστή χρήση του υπολογιστή για τη δική τους ασφάλεια και προφύλαξη, αλλά και για την προστασία της συσκευής.
– Να γνωρίζουν τη σωστή θέση του σώµατός τους µπροστά στον υπολογιστή.
Υλικά
Ηλεκτρονικός υπολογιστής, µολύβια, χαρτιά, χρώµατα.
∆ραστηριότητα
Η νηπιαγωγός ρώτησε τα παιδιά πώς θα τους φαινόταν η ιδέα να τους επιτραπεί να παίζουν και να
γράφουν και τα ίδια στον υπολογιστή. Εκείνα χάρηκαν πολύ και το δέχτηκαν µε ενθουσιασµό_ θεωρούσαν ότι ήταν κάτι που δικαιούνταν µόνο οι µεγάλοι να χρησιµοποιούν. Άλλωστε, στο σπίτι τους,
εκτός από ένα νήπιο, δεν είχε κανείς άλλος τέτοιο ηλεκτρονικό µηχάνηµα.
Η νηπιαγωγός τα παρακίνησε να έρθουν σε µία πρώτη επαφή µε την ονοµασία και τη χρήση καθενός από τα µέρη του υπολογιστή. Οι ερωτήσεις που τους έθεσε ήταν του τύπου:
– «Έχετε ξαναδεί ηλεκτρονικό υπολογιστή;»
– «Τι έχετε κάνει µ’ αυτόν;»
– «Πώς λειτουργεί, γνωρίζετε;»
– «Πώς το λένε αυτό εδώ;»
– «Τι νοµίζετε ότι πρέπει να κάνω για να ξεκινήσει τη λειτουργία του και να µπορέσω να γράψω;»
Με τον τρόπο αυτό η νηπιαγωγός έδειχνε, ονοµάτιζε και ταυτόχρονα περιέγραφε στα παδιά πώς χρησιµοποιείται και πώς λειτουργεί κάθε µέρος του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τον άνοιξε µπροστά
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Υλοποίηση θεµατικής προσέγγισης
Ο υπολογιστής βρισκόταν σε ένα ήσυχο σηµείο της τάξης, δίπλα στη γωνιά της βιβλιοθήκης. Ήταν
τοποθετηµένος κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να µην αντανακλά το φως της ηµέρας ή του ηλεκτρικού
λαµπτήρα.

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 5 ñ Παίζουµε και µαθαίνουµε µε τον υπολογιστή µας

τους, λέγοντας κάθε φορά τι ακριβώς κάνει και χρησιµοποιώντας την πραγµατική ορολογία. Στη
συνέχεια έγραψε όλα τα ονόµατα των παιδιών. Κάθε φορά τα καλούσε να αναγνωρίσουν τίνος όνοµα
ήταν γραµµένο. Μετά έκλεισε κανονικά τον υπολογιστή και έβγαλε από την πρίζα τα καλώδια σύνδεσης. Τα παιδιά έλεγαν τι έκανε κάθε φορά. Κατόπιν η νηπιαγωγός προσπάθησε να ανοίξει και πάλι
τον υπολογιστή. Για ποιο λόγο δεν ανταποκρινόταν; Τα παιδιά, εξοικειωµένα µε το ρεύµα και τα
αποτελέσµατα της παροχής του, εύκολα συνέδεσαν το αίτιο µε το αποτέλεσµα και κατανόησαν ότι
για να δουλέψει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής πρέπει να του παρέχεται ρεύµα.
– (Νηπιαγωγός): «Τι έχουµε όµως πει για τις πρίζες και τα καλώδια του ρεύµατος;»
– (Παιδιά): «Ότι δεν τα ακουµπάµε καθόλου, είναι επικίνδυνα».
– (Νηπιαγωγός): Μήπως έχετε κάποια ιδέα, τι να κάνουµε, για να το θυµόµαστε αυτό και να µην
πιάνουµε τα καλώδια;»
– (Παιδιά): «Να κάνουµε µία πινακίδα που να το λέει».
Τρία παιδιά προθυµοποιήθηκαν να φτιάξουν την πινακίδα αυτή. Έπειτα την τοποθέτησαν στον πίνακα που βρισκόταν στον τοίχο όπου ακουµπούσε το τραπέζι του υπολογιστή.
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Η νηπιαγωγός άνοιξε πάλι τον υπολογιστή, άνοιξε ένα έγγραφο και άφησε τα παιδιά να πειραµατιστούν µε τα πλήκτρα, τα γράµµατα και τους αριθµούς. Αργότερα, τα παιδιά ζωγράφισαν έναν υπολογιστή, όπως εκείνος που είδαν στην τάξη ή όπως θα ήθελαν να είναι ο δικός τους.
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Μαθησιακοί στόχοι
– Τα παιδιά να δραµατοποιήσουν τα µέρη του ηλεκτρονικού υπολογιστή και να µάθουν τις βασικές έννοιες του χώρου, όπως επάνω, κάτω, δίπλα, τριγύρω, µέσα, έξω.
Υλικά
Το ποντίκι και η οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή, ένας φακός.
∆ραστηριότητα
Η δραστηριότητα έγινε σε ένα χώρο της αίθουσας, όπου δεν υπήρχαν αντικείµενα και έπιπλα. Αυτό
έδινε την ελευθερία στα παιδιά να τρέξουν όπου ήθελαν. Ο φωτισµός εκείνη τη στιγµή ήταν τέτοιος
που επέτρεπε να φαίνεται το φως ενός φακού. Η νηπιαγωγός εξήγησε πώς παίζεται το παιχνίδι. Ένα
παιδί θα παριστάνει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Όπου ρίχνει το φως του, τα ποντικάκια θα πρέπει
γρήγορα να τρέχουν εκεί, δίπλα, τριγύρω. Αν ρίξει το φως στο πάτωµα, θα κάτσουν κάτω. Αν το ρίξει
στο ταβάνι, θα σηκωθούν επάνω. Τα παιδιά άρχισαν να παίζουν και να διασκεδάζουν.
Επεκτάσεις της δραστηριότητας
Σε µια στιγµή ένα παιδί έκανε µία απρόσµενη παρατήρηση: «∆ε λέει ο υπολογιστής τι να κάνει το
ποντικάκι, εγώ λέω στο ποντικάκι κι εκείνο δείχνει στον υπολογιστή τι να κάνει». Ήταν ο Γρηγόρης, το µόνο παιδί που ήξερε τα βασικά στοιχεία του ηλεκτρονικού υπολογιστή, και η νηπιαγωγός
βρήκε πολύ σωστή την παρατήρησή του. Τον παρακίνησε, λοιπόν, να δείξει σε όλους πώς κάνει
αυτό που µόλις εκείνη τη στιγµή τους περιέγραψε. Όση ώρα το νήπιο έπαιζε µε το ποντίκι, τα υπόλοιπα παιδιά παρατηρούσαν προσεκτικά, δήλωναν τα σηµεία όπου εµφανιζόταν το βελάκι που
κινούσε το ποντίκι και το ακολουθούσαν µε τις κινήσεις τους. Η νηπιαγωγός τα παρότρυνε αντί να
λένε «δίπλα», να χρησιµοποιούν του όρους «δεξιά», «αριστερά». Μετά, διεύρυνοντας λίγο τη δραστηριότητα, παρακίνησε τα παιδιά να βρουν και άλλους παιγνιώδεις τρόπους έκφρασης. Αφού
κατέθεσαν διάφορες πρότασεις, τα παιδιά σκέφτηκαν να παίξουν µία παραλλαγή του παιχνιδιού
«Βασιλιά, βασιλιά, τι ώρα είναι;». Ωστόσο το δικό τους παιχνίδι θα το ονόµαζαν «Υπολογιστή, υπολογιστή τι ώρα είναι;».
Πρότειναν δε να το παίξουν ως εξής:
Ένα παιδί θα έκανε τον υπολογιστή. Μπροστά του, στο πάτωµα, θα βρισκόταν ένα βιβλίο που υποτίθεται ότι θα ήταν το εικονίδιο. Τα υπόλοιπα παιδιά-ποντίκια θα ήταν σε µία ευθεία γραµµή,
µακριά του. Τα «ποντίκια» θα έλεγαν «Υπολογιστή, υπολογιστή τι ώρα είναι;» κι εκείνος θα απαντούσε «ένα βήµα µπροστά» ή «δύο βήµατα δεξιά» ή «τρία βήµατα πίσω», ό,τι ήθελε. Όποιο
«ποντικάκι» κατάφερνε να φτάσει µπροστά στον «υπολογιστή», του άρπαζε το εικονίδιο και έτρεχε να φύγει. Αν ο «υπολογιστής» δεν το έπιανε, το παιχνίδι ξανάρχιζε όπως πριν. Αν το έπιανε,
άλλαζαν ρόλους και το παιχνίδι ξανάρχιζε µε άλλον πλέον «υπολογιστή».
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Μαθησιακοί στόχοι
– Τα παιδιά να εντοπίζουν στο πληκτρολόγιο τα γράµµατα, να τοποθετούν το ποντίκι σε συγκεκριµένη θέση στην οθόνη και να επιχειρούν να γράψουν το δικό τους όνοµα ή άλλων παιδιών.
– Να µάθουν να χρησιµοποιούν το πλήκτρο για το «κενό», το Caps Lock, το Enter, το Backspace.
Υλικά
Ηλεκτρονικός υπολογιστής, καρτέλες ονοµάτων.
∆ραστηριότητα
Τα παιδιά, σε µικρές οµάδες δύο τριών ατόµων, παρακινήθηκαν να γράψουν το όνοµά τους ή των
φίλων τους, από µνήµης ή µε τη βοήθεια των καρτελών που βρίσκονταν σε διάφορους πίνακες αναφοράς στην τάξη. Η ίδια η διαδικασία τους έδωσε κίνητρα να µάθουν τη χρήση του πλήκτρου Caps
Lock το οποίο αλλάζει τη γραφή από µικρά σε κεφαλαία γράµµατα και αντιστρόφως. Έµαθαν, επίσης, ότι για να αλλάξουν σειρά θα πρέπει να πατήσουν το Enter και για να γυρίσουν πίσω στην προηγούµενη σειρά πρέπει να πατήσουν το Backspace.

Γράφω όποιο όνοµα και όποια λέξη θέλω και τα εκτυπώνω
Μαθησιακοί στόχοι
– Τα παιδιά να ταυτίσουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή µε µία µηχανή που βοηθάει τον άνθρωπο στην εργασία του.
Υλικά
Ηλεκτρονικός υπολογιστής, εκτυπωτής.
∆ραστηριότητα
Μόλις τα παιδιά έµαθαν να γράφουν το όνοµά τους δηµιουργήθηκε η ανάγκη να τα εκτυπώσουν.
Έτσι, έµαθαν να πατούν πρώτα το κουµπί του εκτυπωτή, ώστε να πάρει ρεύµα, και µετά να δίνουν
την εντολή εκτύπωσης, πατώντας το έκτο εικονίδιο, από αριστερά, της µπάρας που βρίσκεται στο
επάνω µέρος του υπολογιστή.
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Γράφω όποιο όνοµα θέλω
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Ο ένας γράφει, ο άλλος διαβάζει

Μαθησιακοί στόχοι
– Τα παιδιά να εντοπίζουν γράµµατα και αριθµούς στο πληκτρολόγιο.
– Να χρησιµοποιούν σωστά τα µέρη του ηλεκτρονικού υπολογιστή ή, να δίνουν τις εντολές µε
λογική σειρά.
Υλικά
– Ηλεκτρονικός υπολογιστής, διάφορες λέξεις ή αριθµοί που υπάρχουν στην τάξη σε καρτέλες,
γωνιές ή βιβλία.
∆ραστηριότητα
Στη συνέχεια ένα παιδί έγραφε µία λέξη ή αριθµούς που θυµόταν ή είχε µπροστά του σε µια καρτέλα. Η λέξη έπρεπε κάθε φορά να ανήκει σε εκείνες που συναντούν συχνά τα παιδιά στην τάξη και
που η χρήση τους να είναι λειτουργική, π.χ. «ιατρείο». Έπειτα τα υπόλοιπα παιδιά προσπαθούσαν
να τη διαβάσουν ή να θυµηθούν πού την είχαν δει, ώστε να καταλάβουν και την έννοιά της. Όλα τα
παιδιά της οµάδας κλήθηκαν µε τη σειρά τους να γράψουν όποια λέξη ήθελαν και τα άλλα να την
αποκωδικοποιήσουν.

Παίζω µε τα γράµµατα και τους αριθµούς

Μαθησιακοί στόχοι
– Τα παιδιά να µάθουν να αντιγράφουν και να επικολλούν.
– Να µάθουν να αλλάζουν τη γραµµατοσειρά, το µέγεθος των γραµµάτων και των αριθµών, τη
µορφή τους (πλάγια, όρθια, έντονα).
– Να δίνουν εντολή σχεδίασης µέσα από το περιβάλλον του Microsoft Office.
– Να δουν άµεσα τα αποτελέσµατα των ενέργειών τους.
∆ραστηριότητα
(Η συγκεκριµένη δραστηριότητα, µε τους ίδιους στόχους, δεν ήταν δυνατόν να εξαντληθεί σε µία
µόνο φορά. Εξελισσόταν πάντα, ακολουθώντας τους ρυθµούς των παιδιών.)
Η νηπιαγωγός παρακίνησε τα παιδιά να «µαυρίσουν» τη λέξη που είχαν γράψει και τους έδειξε τον
τρόπο.
– «Τι θα γινόταν αν πατούσαµε το εικονίδιο που δείχνει το ψαλίδι [Αποκοπή];»
Η νηπιαγωγός άφησε τα παιδιά να πειραµατιστούν.
– (Παιδιά): «Η λέξη µας χάθηκε!»
– (Νηπιαγωγός): «Και τώρα, το χάσαµε αλήθεια; Τι θα γινόταν, αν πατούσαµε το εικονίδιο που
βρίσκεται δίπλα στο βουρτσάκι [Επικόλληση];»
– (Παιδιά): «Η λέξη µας ξαναβρέθηκε!»
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ΝΙΚΚΣ
ΝΙΚΚΣ
ΝΙΚΚΣ
Με τον ίδιο τρόπο παρακίνησε τα παιδιά να πειραµατιστούν και να διασκεδάσουν, να µετατρέψουν
τη λέξη τους, τα γράµµατα ή τους αριθµούς, σε έντονη γραφή, σε πλάγια, να της αλλάξουν γραµµατοσειρά. Προέκυψαν δε αυτοσχεδιασµοί, όπως:
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Λενα Λενα Λενα §ÂÓ·
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Επίσης, παρακινήθηκαν να γράψουν το όνοµά τους, ή όποια λέξη ήθελαν, να τη «µαυρίσουν» και να
πατήσουν την ένδειξη «Εντολή σχεδίασης του office». Το αποτέλεσµα ήταν ξαφνικό για τα παιδιά,
τα ενθουσίασε και διατήρησε το ενδιαφέρον τους αµείωτο για ώρα.
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– (Νηπιαγωγός): «Τι θα γινόταν αν ‘‘µαυρίζαµε’’ το κείµενό µας και µετά πατούσαµε το εικονίδιο που βρίσκεται δίπλα στο ψαλίδι [Αντιγραφή];»
– (Παιδιά): «∆εν έγινε τίποτα».
– (Νηπιαγωγός): «Τι νοµίζετε ότι θα γινόταν αν τώρα πατούσαµε την Επικόλληση;»
– (Παιδιά): «Η λέξη έγινε δυο φορές!»
– (Νηπιαγωγός): «Αν ξαναπατήσω την Επικόλληση;»
– (Παιδιά): «Το ίδιο πράγµα τρεις φορές!»
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∆ιαβάζω τη θερµοκρασία της εβδοµάδας

Μαθησιακοί στόχοι
– Τα παιδιά να ταυτίσουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή µε µία µηχανή που µπορεί να αποδώσει
µε διαφορετικό τρόπο έναν πίνακα καταγραφής.
– Να µπορούν να διαβάσουν έναν πίνακα, όπως παρουσιάζεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Υλικά
Πίνακας καταγραφής της θερµοκρασίας της εβδοµάδας.
∆ραστηριότητα
Η νηπιαγωγός παρακίνησε τα παιδιά να σκεφτούν πώς αλλιώς θα µπορούσαν να αποτυπώσουν τις
διακυµάνσεις της θερµοκρασίας µιας εβδοµάδας. Τα ενθάρρυνε δε να πραγµατοποιήσουν τις ιδέες
τους. Όλα τα παιδιά είχαν προτείνει ιδέες, όπου ως µέσα καταγραφής ήταν το χαρτί, το µολύβι, τα
χρώµατα. Εκείνη τα παρακίνησε να σκεφτούν πώς φαντάζονταν ότι θα ήταν ένας πίνακας καταγραφής της θερµοκρασίας που είχε αποδοθεί από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ήθελαν να δοκιµάσουν;
Φυσικά, ένας πίνακας καταγραφής είχε πολύ αυξηµένες δυσκολίες για το συγκεκριµένο στάδιο εξοικείωσης που βρίσκονταν τα παιδιά. Η νηπιαγωγός, όµως είχε ως στόχο να καταλάβουν µία από τις
πολλές χρήσεις του και να προσπαθήσουν να διαβάσουν τις θερµοκρασίες.
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Μαθησιακοί στόχοι
Τα παιδιά να αναγνωρίζουν στην οθόνη το δικό τους έγγραφο και να το ανοίγουν.
Υλικά
Ηλεκτρονικός υπολογιστής.
Οργάνωση
Μικρές οµάδες.

∆ραστηριότητα
Η νηπιαγωγός, αναφέροντας κάθε φορά τι κάνει και για ποιο λόγο, ανοίγει ένα έγγραφο για κάθε
παιδί. Στη συνέχεια τα παρακινεί να γράψει το καθένα το όνοµά του και αποθηκεύει το αντίστοιχο
έγγραφο στην επιφάνεια εργασίας. Έπειτα καλεί το κάθε παιδί να το ανακαλύψει. Επίσης τα ρωτάει
αν γνωρίζουν πώς θα µπορούσαν να το ανοίξουν και τα αφήνει να πειραµατιστούν. Βρίσκει το δικό
της έγγραφο, και αναφέροντας πάντα τι ακριβώς κάνει, το βρίσκει µε το βελάκι, πατάει δύο φορές το
αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και το ανοίγει. Μετά παρακινεί τα παιδιά να βρουν µε τον ίδιο
τρόπο το δικό τους έγγραφο και να το ανοίξουν. Έπειτα από διάφορες δοκιµές, µερικά παιδιά ανακάλυψαν ακόµη και τον τρόπο να κλείνουν το έγγραφό τους.

«Σώζω» το κείµενό µου

Μαθησιακοί στόχοι
– Τα παιδιά να µάθουν να αποθηκεύουν το κείµενό τους στο δικό τους φάκελο.
– Να µάθουν να τροποποιούν το έγγραφό τους και να το «σώζουν».
– Να δρουν σε ένα ήδη υπάρχον κείµενο.
∆ραστηριότητα
Τα παιδιά έµαθαν ότι πατώντας το τρίτο εικονίδιο από αριστερά µπορούν να αποθηκεύσουν το
έγγραφο που έφτιαξαν στο φάκελό τους. Έτσι, κάνοντας διάφορα πειράµατα, κλείνοντας και ανοίγοντας το έγγραφό τους, ανακάλυψαν ότι το κείµενό τους παραµένει αποθηκευµένο στη µορφή που το άφησαν. Ανακάλυψαν, επίσης, ότι µπορούν να δράσουν σε αυτό και να κάνουν ό,τι επιθυµούν. Να το επεκτείνουν, να το σβήσουν, να το διορθώσουν. 10

10 Για να κατακτήσουν τα παιδιά τις δεξιότητες που απορρέουν από αυτή τη δραστηριότητα, χρειάστηκαν πολλές επαναλήψεις και αρκετός χρόνος. ∆εν
εξαντλήθηκε σε µία και µόνη φορά και όλα τα νήπια δεν έφτασαν στον ίδιο βαθµό εξοικείωσης µε τα αντίστοιχα εργαλεία του ηλεκτρονικού υπολογιστή.
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Κάνω ένα δικό µου έγγραφο και µαθαίνω να το ανοίγω
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Ξέρω να ζωγραφίζω στον υπολογιστή!

Μαθησιακοί στόχοι
– Τα παιδιά να µάθουν να χειρίζονται και να «παίζουν» µε τα εργαλεία ελεύθερου σχεδιασµού.
– Να ταυτίσουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή µε µία µηχανή που ο άνθρωπος µπορεί να τη χρησιµοποιήσει για δηµιουργία και διασκέδαση.
– Να δουν άµεσα τα αποτελέσµατα των ενέργειών τους.
∆ραστηριότητα
Στο πρόγραµµα της ζωγραφικής τα παιδιά ανίχνευσαν, πειραµατίστηκαν, στην αρχή µόνο µε το
«µολύβι», έκαναν άτεχνα σχήµατα, στη συνέχεια όµως κατάφεραν, συντονίζοντας την κίνηση του
µατιού µε την κίνηση του χεριού, να αποκτήσουν τον οπτικοκινητικό έλεγχο. Αυτό βοήθησε τα παιδιά να παραγάγουν συγκεκριµένα σχέδια είτε µε σύνθεση έτοιµων γεωµετρικών σχηµάτων είτε µε
ελεύθερο σχέδιο.

Τα παιδιά διασκέδασαν, αντάλλαξαν απόψεις, έµειναν έκπληκτα από τις δυνατότητες που παρέχει ο
ηλεκτρονικός υπολογιστής. Πειραµατίστηκαν µε το πινέλο, το σπρέι, το µολύβι, τη γόµα, τον κουβά,
την παλέτα µε τα χρώµατα, το πάχος των γραµµών, και είδαν άµεσα το αποτέλεσµα των δράσεών τους.

Ψά χ ν ο υ µε τ ο ρ ι ν ό κ ε ρ ο ;

Μαθησιακοί στόχοι
– Τα παιδιά να προσπαθούν να ακολουθήσουν τις οδηγίες ενός κειµένου και να πλοηγηθούν στο
διαδίκτυο.
Υλικά
Ο πρώτος µου υπολογιστής, βιβλίο για παιδιά.
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– «Τι λέει αυτό που µόλις τώρα διαβάσαµε; Μπορούµε αλήθεια να βρούµε ένα ρινόκερο µέσα
στον υπολογιστή; Πώς νοµίζετε ότι θα µπορούσε να γίνει αυτό;»
Τα παιδιά απαντούσαν διάφορα, αλλά έµεναν και µε την απορία πώς είναι δυνατόν να υπάρχει ένας
ρινόκερος στον υπολογιστή; Η νηπιαγωγός τα παρακίνησε να θυµηθούν τις οδηγίες που υπήρχαν στο
κείµενο. Τους το ξαναδιάβασε. «Τι λέει πρώτα; Τι λέει µετά;»
Μετά µπήκε στην ιστοσελίδα και παρακίνησε τα παιδιά να γράψουν τη λέξη «ρινόκερος». Εκείνα
την πληκτρολόγησαν, πάτησαν Εnter, αλλά δε συνέβη τίποτα. «Γιατί; Μήπως να ελέγξουµε τη
λέξη;» Αν δεν είναι σωστά γραµµένη, ο ρινόκερος… δε βγαίνει. Τα παιδιά, µε τη βοήθεια της νηπιαγωγού, εντόπισαν στο κείµενο τη λέξη και αντιστοίχισαν ένα προς ένα τα γράµµατα. Έλειπαν τρία.
Τα διόρθωσαν. Πάτησαν Εnter και µπροστά τους εµφανίστηκε η φωτογραφία ενός ρινόκερου και ένα
κείµενο. Στο κάτω µέρος εµφανίστηκαν µερικά εικονίδια. Ένα ήταν σκίτσο ενός µεγάφωνου, ενώ
κάποιο άλλο ήταν σαν ταινία. Η νηπιαγωγός παρακίνησε τα νήπια να θυµηθούν τι έλεγε το κείµενο
ότι έπρεπε να κάνουν στη συνέχεια. Εκείνα άρχισαν να πατούν µε τη σειρά τα εικονίδια. Είδαν το
ρινόκερο να κουνιέται και να τρέχει, άκουσαν τη φωνή του. Έπειτα θέλησαν να δοκιµάσουν µε κάτι
άλλο. Έγραψαν τη λέξη «λιοντάρι» και πάτησαν Εnter.
11

Πάσχος Μανδραβέλης, Ο πρώτος µου υπολογιστής, εκδ. Καστανιώτη, 1997.
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∆ραστηριότητα
Η νηπιαγωγός διάβασε το παρακάτω κείµενο στα παιδιά:
Φαντάσου τον υπολογιστή σαν ένα ζωντανό βιβλίο. Πες πως θέλεις να µάθεις για το ρινόκερο. Στο βιβλίο θα πρέπει µόνο να διαβάζεις – άντε το πολύ να δεις και µερικές φωτογραφίες. Με τον υπολογιστή και θα διαβάζεις και θα βλέπεις φωτογραφίες. Θα ακούς επίσης ήχους, θα βλέπεις κινούµενα σχέδια και βίντεο. Θα πατάς ένα κουµπί και θα ακούς
πώς φωνάζει ο ρινόκερος. Θα πατάς κάποιο άλλο και θα βλέπεις πώς τρώει, ή πώς τρέχει. Θα ρωτάς πόσα κόκαλα έχει και ο υπολογιστής θα σου απαντάει. Κατά κάποιο τρόπο
θα έχεις ένα δάσκαλο σπίτι σου να σου λύνει τις απορίες µε ένα τρόπο που θα µοιάζει µε
παιχνιδάκι... Είχα τρελαθεί µε την ιδέα! Όχι βέβαια µε το να έχω ένα δάσκαλο στο σπίτι,
είχα ενθουσιαστεί µε το να έχω ένα ρινόκερο σπίτι, έστω και εικονικό. ∆εν έβλεπα την ώρα
να ξεκινήσουµε...
Ο µπαµπάς πληκτρολόγησε τη λέξη «ρινόκερος». Σε δυο δευτερόλεπτα εµφανίστηκε στην
οθόνη µια φωτογραφίας ενός ρινόκερου και ένα κείµενο. Στο κάτω µέρος εµφανίστηκαν
µερικά εικονίδια. Ένα ήταν σκίτσο ενός µεγάφωνου, ένα άλλο ήταν σαν ταινία. Πάτησε µε
το ποντίκι την εικόνα του µεγάφωνου. Ακούστηκε ένας άσχηµος ήχος. Αυτός είναι ο ήχος
που κάνουν οι ρινόκεροι, µου εξήγησε ο µπαµπάς. Μετά πάτησε το εικονίδιο µε το σκίτσο
της ταινίας. Κόντεψα να τρελαθώ... η εικόνα του ρινόκερου άρχισε να κουνιέται. Μετά ο
ρινόκερος άρχισε να τρέχει. Αυτό είναι το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα του υπολογιστή, εξηγούσε ο µπαµπάς, µας δίνει κάθε φορά τις πληροφορίες που εµείς θέλουµε και σε όποια
µορφή θέλουµε. 11
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Τα νήπια εξέφρασαν την επιθυµία να συνεργασθούν µε τα παιδιά του δηµοτικού, ώστε να παίζουν µαζί
στους υπολογιστές και να µάθουν περισσότερα. Αυτό έδωσε το έναυσµα για την υλοποίηση ενός σχεδίου εργασίας. Πριν όµως η νηπιαγωγός προχωρήσει στη διερεύνησή του και παρακινήσει τα παιδιά
να το οργανώσουν, έκανε την αξιολόγηση της θεµατικής προσέγγισης που µόλις είχε ολοκληρωθεί.
Ολοκλήρωση της θεµατικής προσέγγισης και αξιολόγηση
Όσα είχε προγραµµατίσει η νηπιαγωγός για τη θεµατική προσέγγιση «Παίζουµε και µαθαίνουµε µε
τον υπολογιστή µας» υλοποιήθηκαν, σε ορισµένα δε σηµεία υπήρξαν και επεκτάσεις ενεργειών. Οι
δραστηριότητες στις οποίες παρακινούσε τα παιδιά να εµπλακούν δεν εξαντλούνταν σε µία µόνο
προσέγγιση και προσπάθεια, αλλά επεκτείνονταν και σε άλλες ώρες του σχολικού ωραρίου. Άλλωστε, τα παιδιά δεν ήταν σε θέση να εµπεδώσουν µε µία µόνο φορά το µηχανισµό που απαιτούσε η
κάθε ενέργεια. Στην πραγµατικότητα ήταν η αφόρµηση για καινούργιους πειραµατισµούς, για ανταλλαγή εµπειριών, για αλληλεπίδραση µεταξύ των παιδιών και της νηπιαγωγού, αλλά και µεταξύ των
παιδιών και του υπολογιστή.
Τα παιδιά δήλωναν και φαίνονταν πολύ ευχαριστηµένα µε αυτή τους την ενασχόληση. Είχε εµπλουτισθεί το λεξιλόγιό τους µε νέες λέξεις, είχαν µάθει να χειρίζονται, ως ένα βαθµό, τον υπολογιστή.
Επίσης, µέσα από την οµαδική συνεργασία, είχαν καλλιεργήσει σωστή συµπεριφορά στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Ο Γρηγόρης, το µόνο νήπιο που γνώριζε λίγο τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, είχε αλλάξει τελείως τη συµπεριφορά του. Ενώ πριν ήταν ένα δειλό παιδί που δύσκολα
έµπαινε στις παρέες των άλλων, ξαφνικά αναβαθµίσθηκε, υποδείκνυε στα άλλα παιδιά τι να κάνουν,
όταν ρωτούσαν τη γνώµη του, µε αποτέλεσµα να αλλάξει θετικά η αυτοεικόνα του και να ανέβει η
αυτοεκτίµησή του.
Οι γονείς δεν ενεπλάκησαν καθόλου σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό έγινε, διότι η ίδια η νηπιαγωγός
γνώριζε πολύ καλά τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, αλλά και διότι η µόνη µητέρα που επίσης γνώριζε µερικά πράγµατα για τον υπολογιστή δεν ήταν ιδιαίτερα συνεργάσιµη. Παρόλα αυτά,
έκρινε ότι σε µια επόµενη προσπάθεια θα έπρεπε να βρει τρόπο να τους εµπλέξει, ώστε να αµβλυνθούν οι φόβοι τους για την άγνωστη τεχνολογία και να ωφεληθούν έτσι όλοι, γονείς και παιδιά. Η
συνεργασία της µε τη νηπιαγωγό της άλλης βάρδιας υπήρξε πολύ καλή. Αν και η συνάδελφος δε γνώριζε πολύ καλά υπολογιστή, κατάφερε να δίνει τη δυνατότητα στα νήπια να συνεχίζουν όσα είχαν
µάθει, µε αποτέλεσµα να ωφεληθεί, ως ένα σηµείο, και η ίδια.
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Οµάδα
Τα νήπια του ολοήµερου νηπιαγωγείου, τα παιδιά της α΄ και β΄ δηµοτικού, τα παιδιά της α΄ δηµοτικού µιας άλλης πόλης.
∆ιάρκεια
Τρεις µήνες.
Χώρος
Νηπιαγωγείο, αίθουσα του δηµοτικού.

Έναυσµα
Κατά τη διάρκεια της θεµατικής προσέγγισης «Παίζουµε και µαθαίνουµε µε τον υπολογιστή µας»
ένα νήπιο εξέφρασε την επιθυµία να παίξει παιχνίδια στον υπολογιστή µε τον αδελφό του που πήγαινε στη β΄ δηµοτικού. Ένα άλλο νήπιο συνέχισε την κουβέντα, λέγοντας ότι τα «µεγάλα παιδιά»
ξέρουν πολλά στον υπολογιστή και ότι θα ήθελε να µάθει κι εκείνο τόσα. Μέσα από τη συζήτηση
που ακολούθησε φάνηκε το έντονο ενδιαφέρον των παιδιών να έρθουν σε επικοινωνία µε τα µεγαλύτερα παιδιά, το εξέφραζαν σαν ευχή, τους φαινόταν ανέφικτο.
∆ιερεύνηση εµπειριών
Η νηπιαγωγός µε κατάλληλες ερωτήσεις διερεύνησε αν το ενδιαφέρον των παιδιών για συγχρωτισµό
και αλληλεπίδραση µε τα παιδιά του δηµοτικού ήταν γνήσιο. Από τις απαντήσεις τους έκρινε ότι ήθελαν πολύ να συµβεί κάτι τέτοιο, όµως το θεωρούσαν δύσκολο και εκδήλωναν άγχος για τη συµπεριφορά των µεγαλύτερων παιδιών απέναντί τους, καθώς και για τη συµπεριφορά που θα έπρεπε να επιδείξουν τα ίδια απέναντι στους µαθητές και στο δάσκαλό τους.
Συνεργασία εκπαιδευτικών των δύο βαθµίδων
Η νηπιαγωγός συζήτησε µε τη συνάδελφο της άλλης βάρδιας την ιδέα της για την υλοποίηση ενός
σχεδίου εργασίας µε θέµα τον υπολογιστή, τη χρήση του και τις δυνατότητες που προσφέρει. Θεώρησαν και οι δύο ότι θα έκανε πολύ καλό στα νήπια να συγχρωτισθούν µε παιδιά µεγαλύτερης ηλικίας και ότι θα ενίσχυε την οµαλή µετάβασή τους στην επόµενη σχολική βαθµίδα. Η δε κοινή ενασχόληση µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή θα βοηθούσε πολύ στην αναβάθµιση των γνώσεων και των
εµπειριών τους.
Την επόµενη ηµέρα, οι νηπιαγωγοί συζήτησαν τις σκέψεις τους µε τους συναδέλφους του δηµοτικού,
εκθέτοντάς τους σε γενικές γραµµές πώς φαντάζονταν ότι θα εξελιχθεί η δράση. Εκείνοι αντέδρασαν
θετικά, προτείνοντας, µάλιστα, να συνεργαστεί το νηπιαγωγείο µε την α΄ και β΄ δηµοτικού, που οι
ηλικίες είναι πλησιέστερες και, ούτως ή άλλως, την επόµενη σχολική χρονιά θα ήταν εκείνα τα παιδιά µαζί και εποµένως ήταν µια καλή ευκαιρία να εξοικειωθούν µεταξύ τους.
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Ο δάσκαλος της α΄ τάξης επεξέτεινε την ιδέα, λέγοντας ότι θα είχε πολύ ενδιαφέρον για τα παιδιά,
και θα αποτελούσε ισχυρό κίνητρο για την εκµάθηση της χρήσης του υπολογιστή, αν επικοινωνούσαν µε µαθητές άλλου σχολείου, εκτός νησιού. Επιπλέον πρότεινε, για την υλοποίηση της ιδέας του,
να έλθει σε επαφή µε συναδέλφους άλλης πόλης. Όπως έκριναν και οι δύο εκπαιδευτικοί, απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων µέσα από το διαδίκτυο ήταν η προηγούµενη εξοικείωση των παιδιών µε τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αν και είχαν µία εικόνα
για τις σχετικές δεξιότητές τους, αποφάσισαν να το διερευνήσουν περισσότερο και να δώσουν στα
παιδιά τη δυνατότητα να τις καλλιεργήσουν και να τις αναπτύξουν όσο ήταν δυνατόν.
Ενηµέρωση των γονέων
Ορίστηκε, λοιπόν, µία κοινή συνάντηση µε τους γονείς των παιδιών του νηπιαγωγείου και της α΄ και β΄
δηµοτικού. Εκεί οι εκπαιδευτικοί ενηµέρωσαν τους γονείς για ό,τι προγραµµάτιζαν να γίνει, καθώς και
για τα οφέλη που θα αποκόµιζαν τα παιδιά τους από τις κοινές δράσεις. Τέλος ζήτησαν τη βοήθειά τους.
Οι αντιδράσεις των γονέων ποικίλλαν. Μερικοί χάρηκαν πολύ και θέλησαν να βοηθήσουν µε όποιον τρόπο µπορούσαν, ένας πατέρας, µάλιστα, προθυµοποιήθηκε να χαρίσει τον παλιό του υπολογιστή. Άλλοι άκουγαν και δεν καταλάβαιναν καν περί τίνος πρόκειται. Οι εκπαιδευτικοί πρότειναν να
έρχονται στη συµφωνηµένη ώρα ακόµη και εκείνοι οι γονείς που δε γνωρίζουν ηλεκτρονικό υπολογιστή, έτσι θα καταλάβαιναν τι είναι αυτό που µαθαίνουν τα παιδιά τους και σε τι χρησιµεύει.
Πλαίσιο για την ανάπτυξη του αναδυόµενου σχεδίου εργασίας
Η νηπιαγωγός, µέσα από κατάλληλες ερωτήσεις, διερεύνησε τις προηγούµενες εµπειρίες των παιδιών σχετικά µε την επικοινωνία µέσω διαδικτύου. «Πώς νόµιζαν ότι γίνεται αυτό; Τι θα ήθελαν να
µάθουν γι’ αυτό;», «Πώς φαντάζονταν όλη αυτή τη διαδικασία; Πώς φαντάζονταν ότι θα είναι η
συνεργασία τους µε τα παιδιά της α΄ και β΄ δηµοτικού;», «Είχαν εξοικειωθεί αρκετά µε τη χρήση του
ηλεκτρονικού υπολογιστή, ώστε να καταφέρουν, ως ένα βαθµό, να συµµετέχουν σε δραστηριότητες
επικοινωνίας µέσα από το διαδίκτυο;» Έχοντας το ρόλο του γραφέα, σηµείωνε τα ερωτήµατα των
παιδιών σε σχέση µε τον υπολογιστή και την επικοινωνία µέσω διαδικτύου και τελικά διαπίστωσε
ότι σχηµατίζονταν τρεις ενότητες.

Πώς θα ανταλλάσσουµε;
- Μπορούµε να δίνουµε
και πράγµατα µέσα από
τον ηλεκτρονικό υπολογιστή;
- Πώς θα τα δίνει ο ένας
στον άλλον;

Παίζουµε και
µαθαίνουµε µε
τον υπολογιστή
µας

Πώς θα επικοινωνούµε;
- Θα βλέπουµε φωτογραφίες τους;
- Θα βλέπουµε τι κάνουν;
- Τα άλλα παιδιά θα
ξέρουν να µας απαντήσουν;

Πώς θα παίζουµε;
- Ποιος θα κερδίζει;
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Τα παιδιά προβληµατίζονταν πολύ για το πώς γίνεται αυτή η επικοινωνία, πώς είναι δυνατό να συµβεί αυτό µέσα από έναν υπολογιστή. «Με ποιον τρόπο έφευγε το µήνυµα από τον έναν υπολογιστή
και πήγαινε στον άλλον;», «Φαινόταν στον αέρα όταν… πετούσε;» Η νηπιαγωγός τα παρακίνησε να
σκεφτούν έναν τρόπο για να το διαπιστώσουν. «Πού θα µπορούσαν να εξακριβώσουν αµέσως αν
πήγε το µήνυµά τους;» Ήταν µία δύσκολη ερώτηση και για µια στιγµή δεν υπήρξε απάντηση. Ώσπου
ένα νήπιο είπε:
– «∆ηλαδή, αν το στείλουµε το µήνυµα στα παιδιά του δηµοτικού, δίπλα µας, αυτά θα το δούνε,
χωρίς να µιλήσουνε µαζί µας;»
– «Εσείς τι φαντάζεστε πώς θα γίνει;» ρώτησε η νηπιαγωγός.
– «Να δοκιµάσουµε;»
Η νηπιαγωγός παρακίνησε τα νήπια να ανοίξουν ένα έγγραφο και να γράψουν µέσα ό,τι ήθελαν.
Εκείνα σκέφτηκαν στην αρχή να ζωγραφίσουν κάτι, αλλά βιάζονταν, αυτό θα έπαιρνε ώρα, σκέφτηκαν να γράψουν όλοι το όνοµά τους και να το στείλουν έτσι. «Μήπως, όµως, θα έπρεπε να γράψουν
και κάτι άλλο;» Τα παιδιά που θα λάβαιναν το µήνυµα, δεν θα καταλάβαιναν. Ζήτησαν από τη νηπιαγωγό να τους γράψει «γεια σας, είµαστε τα νήπια που είµαστε δίπλα σας και παίζουµε µαζί στο διάλειµµα». Από κάτω έγραψε το καθένα το όνοµά του.
Η νηπιαγωγός έγραψε τη διεύθυνση, το θέµα, παρακίνησε ένα παιδί να πατήσει την ένδειξη «Αποστολή» και σε λίγο έλαβε την απάντηση: «Το µήνυµά σας απεστάλη». Το διάβασε στα παιδιά. Εκείνα θέλησαν να το διαπιστώσουν µε τα µάτια τους. Πήγαν στην αίθουσα εκδηλώσεων, όπου είχαν
τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, η νηπιαγωγός άνοιξε έναν, µπήκε στη διεύθυνση και να, µπροστά
στα έκπληκτα µάτια των παιδιών φάνηκε το δικό τους έγγραφο.
Οι γονείς είχαν ήδη αρχίσει να ενδιαφέρονται γι’ αυτό που θα γινόταν στο σχολείο. Ο πατέρας ενός
µαθητή, όπως είχε υποσχεθεί, τους χάρισε τελικά τον παλιό του υπολογιστή. Ο δήµαρχος του νησιού υποσχέθηκε ακόµη έναν, που έφτασε γρήγορα.
Μικτές οµάδες νηπίων και µαθητών του δηµοτικού αντάλλασσαν µεταξύ τους ιδέες σχετικά µε τον
τρόπο που θα µπορούσαν να επικοινωνήσουν µε τα παιδιά της άλλης πόλης, εκτός του νησιού τους.
– «Πώς θα ξέρουν ποιοι είµαστε;»
– «Θα θέλουν να µιλήσουν µαζί µας;»
Αποφάσισαν να γράψει κάθε οµάδα ένα κείµενο που να λέει ποιοι ήταν και αυτό που επιθυµούσαν
να γίνει, να επικοινωνήσουν, δηλαδή, και να αποκτήσουν φίλους µέσα από το διαδίκτυο. Σκέφτηκαν
επίσης να βάλουν και τις φωτογραφίες τους. Στη συµφωνηµένη ώρα ήρθαν να βοηθήσουν όσοι
γονείς γνώριζαν τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και να παρατηρήσουν όσα συµβαίνουν εκείνοι που δε γνώριζαν.
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Αναδυόµενα ερωτήµατα
«Πώς θα παίζουµε;», «Πώς θα επικοινωνούµε;» «Πώς θα ανταλλάσσουµε;»
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Με την ψηφιακή µηχανή τράβηξαν µία οµαδική φωτογραφία και την πέρασαν στον υπολογιστή. Με
τη βοήθεια των ενηλίκων έστειλαν το µήνυµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του άλλου σχολείου και
διάβασαν την απάντηση «Το µήνυµά σας απεστάλη». Μετά περίµεναν την απάντηση των άλλων.
Μάταια όµως. «Γιατί έγινε αυτό;», «Μήπως δε µας θέλουν για φίλους;», «Μήπως έχουν µάθηµα και
δεν διάβασαν το µήνυµα;», «Μήπως έχουν πάει εκδροµή;»

Για να εξασκηθούν, τα παιδιά του δηµοτικού έστειλαν ένα ακόµη µήνυµα, στον υπολογιστή του
νηπιαγωγείου αυτή τη φορά. Τα νήπια πήγαν στην τάξη τους, το άνοιξαν µε τη βοήθεια της νηπιαγωγού και προσπάθησαν µε τον τρόπο τους να απαντήσουν. Εκείνη την ηµέρα δεν έλαβαν κάποιο µήνυµα από το σχολείο της άλλης πόλης, επικοινώνησαν όµως, νήπια και παιδιά του δηµοτικού, µεταξύ
τους. Την επόµενη µέρα, µόλις έφτασαν στο νηπιαγωγείο, ζήτησαν να πάνε στη διπλανή αίθουσα για
να δουν αν είχε φτάσει το αναµενόµενο µήνυµα. Η νηπιαγωγός τους είπε ότι δε χρειαζόταν να φύγουν
από την τάξη, θα έµπαιναν στη σχετική σελίδα και θα διάβαζαν από εκεί το µήνυµα, αν υπήρχε.
Προς µεγάλη χαρά όλων, υπήρχε ένα που έλεγε πόσο πολύ χάρηκαν τα παιδιά της πόλης που έλαβαν
ένα τέτοιο µήνυµα και θα αποκτούσαν φίλους που ζούσαν σε νησί. Υπήρχε επίσης και µία ωραία φωτογραφία των µαθητών και της δασκάλας τους. Τα νήπια περίµεναν πώς και πώς να χτυπήσει διάλειµµα στο
δηµοτικό, για να βγουν τα παιδιά και να τους πουν τα νέα, σε περίπτωση που εκείνοι δεν το είχαν δει.
Μέσω διαδικτύου οι δύο οµάδες παιδιών αντάλλασαν τα νέα τους, πότε πήγαν εκδροµή, πώς τα
πέρασαν, αν έγινε κάτι περίεργο, κάτι αστείο.
Μία ηµέρα έλαβαν µία βιντεογραφηµένη µικρή ταινία, όπου έδειχνε στιγµιότυπα από µία γιορτή στο
σχολείο. Υπήρχε όµως ένα µικρό πρόβληµα. «Ποιο ήταν το κάθε παιδί; Ποιο ήταν το όνοµά του;»,
«∆ε γίνεται να έχεις φίλους και να µην ξέρεις πώς είναι, πώς τους λένε». Τα παιδιά σκέφτηκαν να
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Σκέφτηκαν λοιπόν να κάνουν ακριβώς αυτό. Να βγάλουν µε την ψηφιακή µηχανή ατοµικές φωτογραφίες και να γράψουν το όνοµά τους. Στην αρχή θα τις έστελναν «µπερδεµένες», νήπια και µαθητές, «να τους βάλουµε να µας ξεχωρίσουν». Έπειτα από λίγο έλαβαν την απάντηση των άλλων παιδιών· περιείχε και τις δικές τους φωτογραφίες µαζί µε τα ονόµατά τους. Όσο για το διαχωρισµό
νηπίων και µαθητών, τα είχαν κάνει «θάλασσα». Λίγα κατάφεραν να πετύχουν. Αυτό προκάλεσε
πολλά γέλια στα παιδιά του νησιού και τα σκανδάλισε να εφεύρουν και άλλα τέτοια παιχνίδια. Έτσι
σκέφτηκαν να παίξουν τη «βάρκα» (παραλλαγή της «κρεµάλας»). Θα έβαζαν το αρχικό και το
τελευταίο γράµµα µίας λέξης και θα αντικαθιστούσαν τα µεσαία µόνο µε παύλες. Για παράδειγµα,
το όνοµα Γρηγόρης θα το έγραφαν: Γ_ _ _ _ _ _ Σ. Θα επέλεγαν λέξεις που θα µπορούσαν να βρουν
στο περιβάλλον τους τα νήπια, για να είναι σε θέση να παίξουν και εκείνα.
Η απέναντι οµάδα επικοινωνίας θα πρότεινε ένα γράµµα που υπέθετε ότι υπάρχει στη λέξη. Αν
όντως υπήρχε, τότε απλώς θα συµπληρωνόταν. Αν όχι, θα άρχιζε ο σχεδιασµός της «βάρκας». Συµφώνησαν ότι θα ήταν φτιαγµένη από ένα τραπέζιο (η βάρκα) και από ένα τρίγωνο (το πανί) και θα
τη σχεδίαζαν γραµµή γραµµή. Έχανε η οµάδα που δεν θα µπορούσε να συµπληρώσει τα γράµµατα
πριν σχηµατισθεί ολόκληρη η εικόνα της βάρκας.
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κάνουν τα ίδια την αρχή. «Πώς θα µπορούσε όµως να γίνει αυτό;» Φωτογραφίες από το διαδίκτυο
«έφευγαν». Το είχαν δει µε τα µάτια τους αυτό. Επίσης µπορούσαν να ανταλλάξουν κείµενα. «Πώς
όµως θα µπορούσαν να πουν στους άλλους ποιοι ακριβώς είναι;», «Πώς θα τους έλεγαν και οι άλλοι
το ίδιο;» Αυτό που θα τα βοηθούσε ήταν τα άλλα παιδιά τους στείλουν ατοµικές φωτογραφίες που
θα συνοδεύονταν µε το όνοµά τους.
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Μία άλλη φορά τα παιδιά του νησιού σκέφτηκαν να στείλουν στα παιδιά της πόλης µία ωραία ζωγραφιά τους. Όταν έλαβαν την απάντησή τους, είδαν ότι τους έστελναν πίσω τη ζωγραφιά τους… βελτιωµένη. Ξεκινούσε πλέον ένα καινούργιο παιχνίδι. Τα παιδιά έστειλαν τη νέα εκδοχή της ζωγραφιάς, βελτιωµένη τώρα από τα ίδια. Αυτό συνεχίστηκε για αρκετό καιρό, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζονται συνεχώς καινούργιες εκδοχές που διασκέδαζαν τα παιδιά και προκαλούσαν γέλια, σχόλια
και νέες ιδέες.
Τα παιδιά του νησιού σκέφτηκαν επίσης να στείλουν φωτογραφίες µε τις οµορφιές του τόπου τους.
Έλαβαν φωτογραφίες που συνοδεύονταν από λεζάντες για τα αξιοθέατα της πόλης: το µουσείο παιχνιδιών, το αρχαιολογικό µουσείο, το ενυδρείο, το µεγάλο πάρκο. Τα παιδιά αντάλλαξαν µεταξύ τους
ανέκδοτα, παροιµίες, σπαζοκεφαλιές. Αντάλλαξαν ευχές για γιορτές και γενέθλια. Έστειλαν ζωγραφιές
για δώρα. Άρχισαν επίσης να επικοινωνούν και σε πιο προσωπικό επίπεδο, η Λένα µε τον Κώστα, ο
Γιώργος µε τον Τάκη. Άρχισαν να επικοινωνούν µεταξύ τους και οι εκπαιδευτικοί. Ακόµη και οι γονείς
σκέφτηκαν να επικοινωνήσουν και να ανταλλάξουν ιδέες µε τους γονείς του άλλου σχολείου.
Ολοκλήρωση του σχεδίου εργασίας και αξιολόγηση
Τα παιδιά ήταν φανερά αλλαγµένα, υπήρχε µεγάλη διαφορά στις γνώσεις και στη συµπεριφορά τους
πριν και µετά την υλοποίηση του σχεδίου εργασίας. Είχαν δεθεί πολύ µε τα παιδιά του δηµοτικού
σχολείου, είχαν εξανεµισθεί οι φόβοι τους, διαπίστωσαν ότι, ως ένα βαθµό, η αναµενόµενη συµπεριφορά από εκείνα ήταν ίδια και στις δύο βαθµίδες, και ακόµα και αν άλλαζε σε κάτι, ήταν πλέον σε
θέση να αντεπεξέλθουν.
Η νηπιαγωγός αξιολόγησε ότι τα αποτελέσµατα ήταν ανώτερα των προσδοκιών της. Τα παιδιά, το
καθένα στο δικό του επίπεδο δυνατοτήτων, είχαν υιοθετήσει µέρος του λεξιλογίου της τεχνολογίας και
µπορούσαν να δράσουν, ως ένα βαθµό, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η αλληλεπίδρασή τους µε οµάδες συνοµηλίκων και µεγαλύτερων παιδιών, καθώς και µε τους ενήλικες τα είχε ωφελήσει πάρα πολύ,
είχαν κερδίσει πράγµατα και είχαν υιοθετήσει µορφές συµπεριφοράς καλής επικοινωνίας.
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Οι σχέσεις της νηπιαγωγού µε τους εκπαιδευτικούς ήταν πάντα καλές, µάλιστα τώρα θεώρησε ότι
έγιναν άριστες. Επιπλέον διαπίστωσε ότι είχε ωφεληθεί πολύ, ότι είχε αναπτύξει καινούργιες στρατηγικές µε τις οποίες θα βοηθούσε τα νήπια να βρουν διόδους επικοινωνίας µε άλλες οµάδες ατόµων.
Τέλος αποφάσισε να µάθει περισσότερα για τους υπολογιστές, πώς θα µπορούσε να διδάξει µε καλύτερο τρόπο τη χρήση τους στα παιδιά και ποιες από τις δυνατότητές τους προσφέρονται για νήπια.

Σελίδα 165

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 5 ñ Παίζουµε και µαθαίνουµε µε τον υπολογιστή µας

Θετική υπήρξε και η αλληλεπίδραση µεταξύ γονέων και παιδιών. Ωστόσο αυτή τη φορά είχαν αντιστραφεί οι όροι: Τα παιδιά δίδασκαν και οι γονείς µάθαιναν. Αυτό έδωσε µεγάλη χαρά στα παιδιά
και ενδυνάµωσε τη θετική εικόνα για τον εαυτό τους.
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