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Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα έχει ως αντικείμενο τη μελέτη μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης με 

στόχο τη συμμετοχή των παιδιών στη λήψη αποφάσεων αρχικά σχετικά με το 

ελεύθερο παιχνίδι και στη συνέχεια σχετικά με την οργανωμένη δραστηριότητα στον 

παιδικό σταθμό. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των οπτικών μου 

για την παιδική ηλικία, η περιγραφή των αλληλεπιδράσεων των παιδιών κατά τη 

διαδικασία σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων για την αλλαγή του σχολικού χώρου 

και η διερεύνηση των τρόπων υποστήριξης της συμμετοχής των παιδιών στην 

έκφραση ιδεών, στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση των οργανωμένων 

δραστηριοτήτων μέσα από το μετασχηματισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

σύμφωνα με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. Συμμετέχοντες στην έρευνα 

αποτέλεσαν 16 παιδιά μιας τάξης παιδικού σταθμού, ηλικίας 2 ½ - 3 ½  ετών στην 

οποία ήμουν η εκπαιδευτικός της τάξης. Οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για την 

ανάδειξη του μετασχηματισμού των οπτικών και των εκπαιδευτικών προσεγγίσεων 

μου αλλά και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των παιδιών ήταν αυτή της μεθόδου της 

έρευνας- δράσης, ενώ τα υπόλοιπα εργαλεία συλλογής των ερευνητικών δεδομένων 

ήταν το ημερολόγιο της εκπαιδευτικού-ερευνήτριας, η παρατήρηση των παιδιών, οι 

μαγνητοφωνήσεις του ελεύθερου παιχνιδιού και των οργανωμένων δραστηριοτήτων 

και οι αναστοχαστικές συζητήσεις με την κριτική φίλη. Τα αποτελέσματα 

αποτυπώνουν διαδικασίες μετασχηματισμού των οπτικών μου για την παιδική ηλικία, 

των στρατηγικών που υιοθέτησα για την ενίσχυση των παιδιών ως δρώντων 

προσώπων στη λήψη και υλοποίηση των προτάσεών τους, καθώς και των μορφών 

αλληλεπίδρασης των παιδιών κατά τη διαδικασία συναπόφασης και δράσης. Τα 

συμπεράσματα αναδεικνύουν τις διαφορετικές οπτικές ενηλίκων και παιδιών για το 

παιχνίδι, τις προκλήσεις μιας αυθεντικής διαδικασίας συμμετοχής των παιδιών στη 

λήψη αποφάσεων και τη δυνατότητα μετασχηματισμού των εκπαιδευτικών 

πρακτικών μέσα από μια ερευνητική, αναστοχαστική και διαλογική διαδικασία. 

Λέξεις – κλειδιά: παιχνίδι, νέα κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας, συμμετοχή στη 

λήψη αποφάσεων, διαλογικές πρακτικές, έρευνα- δράση, οπτικές για την παιδική 

ηλικία.  
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ABSTRACT 

The present paper presents the exploration of an educational intervention aimed to 

enhance children’s participation in decision making processes in an early childhood 

setting. The main scope of this study was to research children’s perspectives, to 

describe the children’s interactions during the design and decision making processes 

regarding the change of their play environment and to explore the ways of supporting 

children’s participation in structured activities through the transformation of the 

educational process based on current educational approaches. The participants of the 

research were 16 children in one early childhood, aged 2 ½   – 3 ½ years old in which 

I was working as an educator. The method used for exploring the process of 

transforming my perspective and educational practices as well as children’s 

interactions was action research. Specifically, research techniques included the 

teacher-researcher’s diary, children’s observation, recordings of children’s interaction 

in free and structured activities and reflective discussions with a critical friend. The 

findings present the process of transforming my views of children and the strategies I 

empoved to enhance children’s participation and their rich interactions during the 

process of codecision and action. Conclusions highlight the differences in adult’s and 

children’s perspectives of play and the challenges of an authentic process of 

enhancing children’s active participation in decision making and the possibility to 

transform educational practices through a research, reflective and dialogic process. 

Keywords: play, new sociology of childhood, participation in decision making, 

dialogical practices, action research, perspectives of childhood. 
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Πρόλογος 

Η εποχή μας, εποχή της μετανεωτερικότητας, χαρακτηρίζεται από κοινωνική 

ρευστότητα και συνθετότητα (Κασούτας, 2007:187). Ως εκ τούτου η αντιμετώπιση 

των ποικίλων φαινομένων και καταστάσεων απαιτεί στέρεα επιστημονική κατάρτιση, 

αλλά ταυτόχρονα και ικανότητα κατανόησης των εκάστοτε συνθηκών και ανάληψης 

κατάλληλων μέτρων παρέμβασης. Αυτό ισχύει και στο χώρο της παιδείας, γεγονός 

που καθιστά το έργο των εκπαιδευτικών πολυδιάστατο, επίπονο, αλλά ταυτόχρονα 

και άκρως δημιουργικό (Κοσσυβάκη, 2003 οπ. αναφ. στο Κασούτας, 2007).  Αυτό 

σημαίνει ότι θεωρίες που αναπτύχθηκαν κατά καιρούς ως αποτέλεσμα ερευνητικών 

πορισμάτων δεν έχουν διαρκή και γενική ισχύ. Υπάρχουν παράγοντες που 

υπεισέρχονται και σχετικοποιούν τα αποτελέσματα μεγάλων ερευνών.  

Η σχολική τάξη δεν αποτελεί απλώς ένα σύνολο παιδιών συγκεκριμένης 

ηλικίας και κοινωνικο-οικονομικής καταγωγής, αλλά μια ομάδα που τη συνθέτουν 

προσωπικότητες με ποικίλα αποθέματα γνώσεων και εμπειριών (Jordan, 2010). 

Συνεπώς, για να σχεδιάσουμε διαφοροποιημένες στρατηγικές εκπαιδευτικής 

παρέμβασης, δεν αρκεί μόνο η αναδρομή στα πορίσματα της Αναπτυξιακής 

Ψυχολογίας, της Ψυχολογίας της Μάθησης και της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, 

αλλά θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας τον παράγοντα της προσωπικής 

βιογραφίας του κάθε μαθητή, που διαμορφώνει με τη σειρά της ποικίλους χαρακτήρες 

οι οποίοι συμβάλλουν στη δυναμική της σχολικής ομάδας (Κουτσελίνη, 2006). Για να 

επιτύχουμε στις παιδαγωγικές μας απόπειρες, πρέπει να υπεισέλθουμε στα ενδότερα 

της ομάδας των παιδιών και να εξετάσουμε τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τους 

προβληματισμούς των μελών της, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.   

Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού 

πρέπει να ξεκινάει από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο 

σκέφτονται τα παιδιά και όχι από τον τρόπο που σκέφτεται ο ίδιος (Nargund – Joshi, 

Rogers, Wiebke  & Akerson, 2012 οπ. αναφ. στο Μπιρμπίλη και συν., 2014: 32). 

Δεν έχει νόημα να φορτώνουμε το νου του παιδιού με σχετικές ή άσχετες 

γνώσεις, που κάποια στιγμή δεν θα έχουν καμία σημασία για τη ζωή του, αλλά να 

αναπτύσσουμε την κριτική και δημιουργική του σκέψη, ώστε να είναι στο μέλλον 

ικανό να αντιμετωπίζει μη προβλέψιμες προβληματικές καταστάσεις. Δεν αρκεί μόνο 

να παρέχουμε γνώσεις στα παιδιά, αλλά πρέπει να τα οδηγούμε στο να αποκτήσουν 

τα εφόδια που τους επιτρέπουν να εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες για μάθηση, οι 
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οποίες θα τους δίνονται σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Έτσι θα μπορούν να διευρύνουν 

τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις τους απέναντι στη ζωή και να 

προσαρμόζονται σε συνεχώς μεταβαλλόμενα, πολύπλοκα και αλληλοεξαρτώμενα 

περιβάλλοντα  (UNESCO, 2002:125-126). «Ο εκπαιδευτικός που υπολογίζει τα 

παιδιά, λαμβάνει υπόψη του αυτά που λένε και τα τοποθετεί στο κέντρο της μάθησης 

τους, είναι αυτός που τους δίνει φωνή» (Mayall 1996, οπ. αναφ. στο Μπιρμπίλη και 

συν., 2014:33). Το ίδιο ισχύει και για τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς. Αντί για 

συνταγές παρέμβασης και εφαρμογής κατά την διδακτική τους άσκηση, θα πρέπει να 

ασκούν την ικανότητά τους να μπορούν να παρεμβαίνουν εποικοδομητικά, 

διαμορφώνοντας τις δικές τους διδακτικές στρατηγικές, δομώντας τη δική τους 

παιδαγωγική θεωρία σε σχέση με το συγκεκριμένο πλαίσιο της τάξης 

(Tomlinson,2000 οπ. αναφ. στο Βαλιαντή & Κουτσελίνη, 2008). «Ο παιδαγωγός 

συμμετέχει στη μαθησιακή διαδικασία, μαθαίνει με τα παιδιά και από τα παιδιά» 

(Zimmer, 2007 οπ. αναφ. στο Τσαπακίδου, 2014). 

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να υποστηριχθεί συστηματικά, ώστε να επανεξετάζει 

τους τρόπους με τους οποίους μεσολαβεί αναπαραγωγικά στην εκπαίδευση και να 

λειτουργεί μετασχηματιστικά προς την κατεύθυνση άμβλυνσης των αναπαραγωγικών 

λειτουργιών του σχολείου. Ενδεικτικά αναφέρουμε την αναστοχαστική και κριτική 

επαναδιαπραγμάτευση προηγούμενων εμπειριών, την επαναδιατύπωση παγιωμένων 

γνωστικών σχημάτων, την αφύπνιση της συνείδησης και την αρχή της 

προβληματοποίησης (Mezirow, 1991:117 οπ. αναφ. στο Κατσαρού & 

Λιακοπούλου:102). 

Η ανάγκη διενέργειας της παρούσας έρευνας προέκυψε με σκοπό α) τη 

διερεύνηση των οπτικών μου για την παιδική ηλικία και των εκπαιδευτικών 

πρακτικών που υιοθετούσα για τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και β) 

τη διερεύνηση των τρόπων μετασχηματισμού των εκπαιδευτικών μου πρακτικών με 

στόχο την υποστήριξη της συμμετοχής των παιδιών στην έκφραση ιδεών, στον 

σχεδιασμό και στην υλοποίηση ελεύθερων και οργανωμένων δραστηριοτήτων. 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την επόπτρια της εργασίας 

μου, την κ. Σοφία Αυγητίδου, καθηγήτρια του τμήματος Νηπιαγωγών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που υπήρξε σύμβουλος και καθοδηγήτριά μου. 

Τις ευχαριστίες μου οφείλω επίσης στην κ. Αικατερίνη Δημητριάδου, καθηγήτρια του 

τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και στον 
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κ. Ιωάννη Μπέτσα, επίκουρο καθηγητή του τμήματος Νηπιαγωγών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 
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Εισαγωγή 

Στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών βασικός στόχος είναι «η ενίσχυση της 

αυτογνωσίας τους, απαραίτητη προϋπόθεση της κριτικής και προοδευτικής σκέψης, 

με δραστηριότητες έκφρασης και ακρόασης απόψεων σε κλίμα αποδοχής και 

διαλόγου» (Houston & Warner, 2000:74 οπ. αναφ. στο Αυγητίδου, 2014β).  

Η επαγγελματική μάθηση δεν βασίζεται μόνο στην απόκτηση νέας γνώσης και 

στην εφαρμογή της αλλά είναι μια διαδικασία που η γνώση προκύπτει μέσα από τον 

στοχασμό και την έρευνα σχετικά με την ανάπτυξη μιας πρακτικής και την εξέλιξη 

της πράξης (Altrichter, 2001:11).  

Ο Dewey (1930) είχε τονίσει ότι είναι σημαντικό όλοι οι εκπαιδευτικοί να 

στοχάζονται σχετικά με τις πρακτικές τους και να εντάσσουν τις παρατηρήσεις τους 

στις θεωρίες που αφορούν τη διδασκαλία και τη μάθηση. Επίσης, υποστήριξε ότι οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι τόσο καταναλωτές όσο και παραγωγοί της γνώσης, 

τόσο δάσκαλοι όσο και μαθητές. Το μοντέλο του «στοχαζόμενου επαγγελματία» 

στοχεύει στην ενδυνάμωση και χειραφέτηση των εκπαιδευτικών, μέσα από την 

κριτική εξέταση των ιδεολογιών και των αξιών που στηρίζουν το έργο τους 

(Καλαϊτζοπούλου,  2001:22-23). 

Όσον αφορά τον όρο της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, 

αποτελεί τη διαδικασία εκείνη μέσω της οποίας, οι εκπαιδευτικοί αποκτούν και 

αναπτύσσουν με κριτικό τρόπο τη γνώση, τις δεξιότητες και τη συναισθηματική τους 

νοημοσύνη, που είναι στοιχεία απαραίτητα για την σωστή επαγγελματική σκέψη, το 

σχεδιασμό και την πρακτική με τα παιδιά, τους νέους ανθρώπους και τους 

συναδέλφους σε κάθε στάδιο της επαγγελματικής τους ζωής (Day, 2003:28). 

 

Ο νέος ρόλος του εκπαιδευτικού είναι ο ρόλος του ερευνητή και έτσι πρέπει 

να αντιμετωπίζει τον μελλοντικό εκπαιδευτικό το πρόγραμμα σπουδών όλων των 

Παιδαγωγικών Τμημάτων. Στις μέρες μας στο έργο του εκπαιδευτικού υπάρχει μια 

μετατόπιση της αποστολής του από: την ιδεαλιστική αντίληψη, όπου η διαμόρφωση 

της παιδαγωγικής θεωρίας αντιμετωπίζεται ως αποτέλεσμα συλλογής εμπειριών, σε 

μια θετικιστική αντίληψη, που δέχεται ότι η θεωρία καθοδηγεί την πράξη, για να 

φτάσουμε τέλος στην κριτική θέση για την οποία υπάρχει πάντα μια αμοιβαία 

αλληλεπίδραση μεταξύ θεωρίας και πράξης (Ματσαγγούρας, 1998). 
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Η παρούσα εργασία θα εστιάσει στο ζήτημα της διερεύνησης των οπτικών 

μου για την παιδική ηλικία και των εκπαιδευτικών πρακτικών που υιοθετούσα για τη 

διαμόρφωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στη διερεύνηση των τρόπων 

μετασχηματισμού των εκπαιδευτικών μου πρακτικών με στόχο την υποστήριξη της 

συμμετοχής των παιδιών στην έκφραση ιδεών, στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση 

ελεύθερων και οργανωμένων δραστηριοτήτων στην τάξη του παιδικού σταθμού. Η 

εργασία αυτή παρουσιάζει τις διαδικασίες μετασχηματισμού της εκπαιδευτικής μου 

σκέψης και πράξης ως αποτέλεσμα μιας ερευνητικής, αναστοχαστικής και διαλογικής 

διαδικασίας. 

Στο πρώτο μέρος της εργασίας αναπτύσσεται το θεωρητικό της μέρος, το 

οποίο περιλαμβάνει τρία υποκεφάλαια. Στο πρώτο υποκεφάλαιο παρουσιάζονται οι 

κυρίαρχες πρακτικές στην προσχολική εκπαίδευση και οι νέες προσεγγίσεις. 

Συγκεκριμένα, αναφέρεται το νέο παράδειγμα κοινωνιολογίας της παιδικής ηλικίας 

και αναλύεται η αντίληψη του παιδιού ως ισότιμου συνομιλητή και δρώντος 

προσώπου που έχει ενεργητική συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στο 

δεύτερο υποκεφάλαιο εξηγούνται οι παράγοντες που ενισχύουν τις ευκαιρίες 

εκδήλωσης και ανάπτυξης της δημιουργικότητας των παιδιών και περιγράφεται ο 

ρόλος και τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού στη συνεργατική τάξη. Στο τρίτο 

υποκεφάλαιο αναδεικνύονται τα χαρακτηριστικά του ερευνητή ως ερευνητή και 

αναστοχαζόμενου επαγγελματία. 

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας αναπτύσσεται η μεθοδολογική προσέγγιση 

της έρευνας και παρουσιάζονται οι συμμετέχοντες. Ακολουθεί η παρουσίαση και 

ανάλυση των ερευνητικών εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν και τέλος εξηγείται η 

διαδικασία συλλογής των δεδομένων. 

Στο τρίτο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται το συνεργατικό και 

αλληλεπιδραστικό μοντέλο της έρευνας - δράσης και η αξιολόγηση της πορείας του 

μετασχηματισμού της σκέψης και της πράξης μου. Εξηγείται η πορεία, οι 

προβληματισμοί και τα ζητήματα που προέκυψαν μέσα από τους αλλεπάλληλους 

κύκλους της έρευνας – δράσης με την καθοδήγηση της κριτικής φίλης και τις 

παρατηρήσεις της παρατηρήτριας.  
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1. Μέρος πρώτο: Θεωρητική πλαισίωση της έρευνας 

 

1.1. Κυρίαρχες πρακτικές στην προσχολική εκπαίδευση και νέες 

προσεγγίσεις 

 

1.1.1. Εισαγωγή 

Σε αυτό το κεφάλαιο στόχος είναι να καταγραφούν οι κυρίαρχες πρακτικές που 

ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί  στην εκπαιδευτική διαδικασία και να τονιστούν τόσο οι 

παράγοντες που ενισχύουν όσο και οι παράγοντες που αποδυναμώνουν τις ευκαιρίες 

συμμετοχής των παιδιών σ’ αυτήν. Σχετικές έρευνες έδειξαν ότι αποτρεπτικοί 

παράγοντες αποτελούν οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για την παιδική ηλικία, η 

προσωπική θεωρία των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία, η έμφαση των 

εκπαιδευτικών στην πειθαρχία και στην ευταξία, η νοηματοδότηση  της συμμετοχής 

των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία από τους εκπαιδευτικούς, οι πεποιθήσεις 

των εκπαιδευτικών για το σκοπό της εκπαίδευσης, καθώς και οι προσδοκίες τους από 

τα ίδια τα παιδιά ενώ ενισχυτικοί παράγοντες αποτελούν η οργάνωση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας σύμφωνα με τα προτάγματα μιας διαφοροποιημένης, 

συνεργατικής και διαλογικής εκπαίδευσης. Αναλυτικότερα παρουσιάζονται αυτοί οι 

παράγοντες στα υποκεφάλαια που ακολουθούν. 

Η εποχή μας, εποχή της μετανεωτερικότητας, χαρακτηρίζεται από κοινωνική 

ρευστότητα και συνθετότητα. Κεντρικές έννοιες - λέξεις όπως: μέσα, 

αποτελεσματικότητα, καθολικότητα, γενικοί νόμοι και γραφειοκρατία 

αμφισβητούνται και αντ’ αυτών προτείνονται η αυτονομία, η χειραφέτηση, η 

μοναδικότητα, η δημοκρατία και δίνεται έμφαση στους σκοπούς και τις αξίες. «Η 

μετανεωτερική επιστημολογία χαρακτηρίζεται από το αθεμελίωτο, το 

αποσπασματικό, το επινοητό και το νεοπραγματιστικό της γνώσης» (Κασούτας, 

2007:187). 

Την σχολική τάξη δεν την αποτελούν απλώς ένας εκπαιδευτικός και ένα 

σύνολο παιδιών συγκεκριμένης ηλικίας και ενδεχόμενα κοινωνικής καταγωγής, αλλά 

μια ομάδα που τη συνθέτουν ποικίλες προσωπικότητες (Jordan, 2010). Για να 

μπορέσει λοιπόν ένας εκπαιδευτικός  να αντιμετωπίσει ποικίλες καταστάσεις στη 

τάξη του πρέπει να διαθέτει στέρεα επιστημονική κατάρτιση, ικανότητα κατανόησης 
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των εκάστοτε συνθηκών και ικανότητα ανάληψης κατάλληλων μέτρων παρέμβασης, 

επομένως το έργο του είναι πολυδιάστατο και δημιουργικό.  

Οι Fernie, et al. (1993:96) υποστήριξαν ότι «τα παιδιά συγκροτούνται και ως 

μαθητές και ως φίλοι, καθώς διαπραγματεύονται μεταξύ τους και με τους δασκάλους 

τους. Ο καθημερινός διάλογος δράσης και αλληλεπίδρασης οικοδομεί την κουλτούρα 

της σχολικής τάξης. Τα παιδιά οφείλουν να ανταποκρίνονται τόσο στις απαιτήσεις 

της σχολικής κουλτούρας και να γίνουν «καλοί μαθητές» όσο και  στις απαιτήσεις της 

κουλτούρας των ομιλήκων και να γίνουν φίλοι» (οπ. αναφ. στο Τσίγκρα, 2014:22). 

Για να μπορέσει ένας εκπαιδευτικός να δηλώσει ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία τις 

παιδαγωγικές του απόπειρες, πρέπει να εξετάσει τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και 

τους προβληματισμούς των μελών της ομάδας του τόσο σε ατομικό όσο και σε 

ομαδικό επίπεδο. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού μετασχηματίζεται και μετατρέπεται σε 

έναν νέο ρόλο, σε ρόλο ερευνητή.  

Οι εκπαιδευτικοί αντί για συνταγές παρέμβασης και εφαρμογής κατά την 

διδακτική τους άσκηση, θα πρέπει να ασκούνε την ικανότητά τους να μπορούν να 

παρεμβαίνουν εποικοδομητικά, διαμορφώνοντας τις δικές τους διδακτικές 

στρατηγικές, δομώντας τη δική τους παιδαγωγική θεωρία (Tomlinson,2000 οπ. αναφ. 

στο Βαλιαντή & Κουτσελίνη, 2008:3). 

Η παιδική ηλικία γενικότερα έχει αποτελέσει θέμα έρευνας σε όλο το φάσμα 

των κοινωνικών επιστημών. Η σχέση του εκπαιδευτικού με τους μαθητές του και η 

προσωπική θεωρία που έχει για τη παιδική ηλικία και την διδασκαλία αποτελούν 

σημαντικά στοιχεία τα οποία προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη μορφή που 

λαμβάνει η διδακτική διαδικασία (Dahlberg & Moss, 2005 όπ. αναφ. στο Avgitidou et 

al., 2013). Η σχέση που αναπτύσσει ο εκπαιδευτικός με τους μαθητές και ο τρόπος 

που αντιλαμβάνεται, δρα και αφομοιώνει τις καταστάσεις που εμφανίζονται κατά τη 

διάρκεια της εκπαιδευτικής πράξης κατευθύνουν συχνά τις εξελίξεις τόσο από την 

μεριά των μαθητών, όσο και από τη μεριά του ίδιου του εκπαιδευτικού και 

θεωρούνται από τους σημαντικότερους παράγοντες που επιδρούν στην έκβαση και 

ανάπτυξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Οι πράξεις του εκπαιδευτικού κατευθύνονται σε μεγάλο βαθμό από την 

προσωπική θεωρία που έχει για την παιδική ηλικία, αλλά και από τη θεωρία της 

διδασκαλίας που υιοθετεί. «Το περιεχόμενο της προσωπικής θεωρίας αποτελείται από 

αντιλήψεις, πεποιθήσεις, εικόνες, μεταφορές, αξίες και στάσεις που αναφέρονται, 
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μεταξύ των άλλων, στους σκοπούς της εκπαίδευσης, στον τρόπο μάθησης, στη φύση 

του μαθητή, στους ρόλους του εκπαιδευτικού και των μαθητών, στην πειθαρχία, στο 

περιεχόμενο και στον προσανατολισμό του αναλυτικού προγράμματος, στη φύση της 

γνώσης και τα παρόμοια» (Ματσαγγούρας, 1998:176). Είναι χαρακτηριστικό δε ότι η 

εικόνα των εκπαιδευτικών για τον εαυτό τους ως δασκάλων σχετίζεται άμεσα με την 

αυτό-εικόνα τους ως μαθητευόμενων. Οι εμπειρίες τους ως μαθητές καθορίζουν σε 

μεγάλο βαθμό τη γνώση που λαμβάνουν από κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης και το 

πώς ερμηνεύεται (Kagan,1992). Η προσωπική θεωρία αποτελείται λοιπόν από 

ασυστηματοποίητες, αποσπασματικές, συχνά αντιφατικές αντιλήψεις, πεποιθήσεις, 

εικόνες, αξίες και στάσεις που αναφέρονται στους σκοπούς της εκπαίδευσης, στον 

τρόπο μάθησης, στη φύση του μαθητή, στους ρόλους του εκπαιδευτικού και των 

μαθητών, στην πειθαρχία, στο περιεχόμενο και τον προσανατολισμό του αναλυτικού 

προγράμματος και στη φύση της γνώσης (Ματσαγγούρας & Χέλμης, 2001). 

Η προσωπική θεωρία του εκπαιδευτικού είναι σημαντική, αφού σύμφωνα με 

αυτήν ο εκπαιδευτικός αντιλαμβάνεται τις διδακτικές καταστάσεις και αναπτύσσει 

προβληματισμούς, ερμηνείες, αιτιολογίες, προβλέψεις και αξιολογήσεις για τις 

διδακτικές καταστάσεις που αντιμετωπίζει στην σχολική τάξη (Ματσαγγούρας & 

Χέλμης, 2001). Επίσης, μέσα από τις γνωστικές και αξιολογικές πεποιθήσεις του ο 

δάσκαλος αντιλαμβάνεται, αποδέχεται την επιστημονική παιδαγωγική γνώση που του 

προσφέρει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρακολουθεί. Η προσωπική θεωρία μαζί 

με την ευρύτερη ιδεολογία και κοσμοθεωρία του εκπαιδευτικού συγκροτούν την 

προσωπικότητα του και κατευθύνουν τον εκπαιδευτικό του ρόλο. «Για τον ίδιο τον 

εκπαιδευτικό η προσωπική θεωρία είναι μια βάση όπου θα στηριχθεί για να 

αναζητήσει την αυτοβελτίωση, την επαγγελματική εξέλιξη και να διατηρήσει 

ζωντανή την επικοινωνία με την επιστημονική κοινότητα». (Ματσαγγούρας, 

1998:177). Είναι λοιπόν σκόπιμο ο εκπαιδευτικός να αναστοχάζεται πάνω στην 

προσωπική του θεωρία και στους τρόπους που επηρεάζει την εκπαιδευτική του 

πρακτική σε μια προσπάθεια αυτό-βελτίωσης του εκπαιδευτικού του έργου. 

Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός οικοδομεί σταδιακά και συχνά χωρίς να το 

συνειδητοποιεί μια προσωπικού τύπου θεωρία για τη διδασκαλία, μέσα από την 

αλληλεπίδραση των θεωρητικών γνώσεων και δεξιοτήτων (προπτυχιακή εκπαίδευση 

και επιμόρφωση) και της διδακτικής εμπειρίας και πράξης, η οποία του παρέχει μια 

διαρκή και καθημερινή ανατροφοδότηση στη σκέψη και τις ενέργειές του 
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(Ματσαγγούρας & Χέλμης, 2001). Υπό αυτή την έννοια, είναι σημαντικό ο 

αναστοχασμός του εκπαιδευτικού να τροφοδοτείται από τις επιστημονικές θεωρίες 

και να αλληλεπιδρά μαζί τους δυναμικά. 

1.1.2. Το νέο παράδειγμα κοινωνιολογίας της παιδικής ηλικίας 

«Η αναφορά στην παιδική ηλικία φέρνει στο νου αντιφάσεις που είναι κοινές τόσο 

για τον καθημερινό όσο και για τον επιστημονικό λόγο. Από την μια πλευρά, το παιδί 

είναι οικείο αλλά από την άλλη είναι και ξένο, γνώριμο αλλά ταυτόχρονα και 

διαφορετικό, απροστάτευτο αλλά και απειλητικό. Η παιδική ηλικία αντιμετωπίζεται 

ως κάτι ιδιαίτερο και ξεχωριστό, αν και συνιστά μια δεδομένη περίοδο στη ζωή του 

ανθρώπου. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα του προσωρινού στην παιδική ηλικία 

εξομαλύνει την απειλή του ανοίκειου και του διαφορετικού και υποδηλώνει την 

μελλοντική προσαρμογή και συμμόρφωση της στα εκάστοτε κοινωνικά δεδομένα». 

(Μακρυνιώτη, 2001:11). 

Η συγκρότηση της παιδικής ηλικίας ως μίας ενιαίας κατηγορίας έχει 

αμφισβητηθεί από μελετητές που πλαισιώνουν την παιδική ηλικία μέσα σε 

συγκεκριμένες ιστορικές και κοινωνικές αλλαγές, πολιτισμικά καθώς και κοινωνικά 

περιβάλλοντα (Aries, 1962 όπ. αναφ. στο Avgitidou & Stamou, 2011). Τα τελευταία 

20 χρόνια, η έμφαση έχει δοθεί στην ανάδειξη του πρωταγωνιστικού ρόλου των 

παιδιών στη διαμόρφωση του κοινωνικού κόσμου στον οποίο ζουν. Οι διαφορετικές 

εικόνες της παιδικής ηλικίας είναι φανερές σε ποικίλες επιστημονικές, ψυχολογικές, 

κοινωνιολογικές και παιδαγωγικές θεωρίες (Μακρυνιώτη, 1997). 

Η Lansdown (1994) υποστηρίζει ότι η παιδική ηλικία θεωρείται συχνά μια 

ευαίσθητη ηλικία, με μειωμένες ευθύνες, λόγω της σωματικής αδυναμίας και των 

περιορισμένων κοινωνικών εμπειριών των παιδιών. 

Στο παράδειγμα της νέας κοινωνιολογίας της παιδικής ηλικίας, οι James et al. 

(1998) έχουν παρουσιάσει κριτικά τις διαφορετικές συζητήσεις σχετικά με την 

παιδική ηλικία. Αυτές οι συζητήσεις έχουν περιγραφεί ως τυπολογίες της παιδικής 

ηλικίας, δηλαδή «το φυλετικό παιδί», «το μειονεκτικό παιδί», «το κοινωνικά 

δομημένο παιδί» και «το κοινωνικά κατασκευασμένο παιδί» (όπ. αναφ. στο 

Avgitidou & Stamou, 2011). 
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Η προσέγγιση «του φυλετικού παιδιού» αντιμετωπίζει τα παιδιά ως αυτόνομα 

και ανεξάρτητα υποκείμενα, που δημιουργούν και βιώνουν το δικό τους ξεχωριστό 

κόσμο, χωρίς αλληλεπίδραση με τους ενήλικες. Το «μειονεκτικό παιδί» αντιμετωπίζει 

τα παιδιά ως ανεπαρκή άτομα που ζουν σε έναν κόσμο επικεντρωμένο και 

οργανωμένο από τους ενήλικες, ως παθητικούς αποδέκτες  των επιλογών των 

ενηλίκων και εξαρτημένα από αυτούς για την ευημερία τους. Οι ενήλικες βλέπουν 

τον εαυτό τους ως άτομα που κατέχουν κυρίαρχη θέση να αποφασίζουν για το καλό 

των παιδιών τους, ενώ τα ίδια τα παιδιά θεωρούνται ανίκανα και χωρίς πλήρως 

ανεπτυγμένη και συγκροτημένη προσωπικότητα για να πάρουν αποφάσεις. Η 

προσέγγιση του «κοινωνικά δομημένου παιδιού» αντιλαμβάνεται την παιδική ηλικία 

ως μόνιμο χαρακτηριστικό κάθε κοινωνικής δομής, και έτσι μια καθολική κατηγορία. 

Η ομογενοποίηση ορίζεται ως το κύριο χαρακτηριστικό που οργανώνει τον 

κοινωνικά δομημένο λόγο, χαρακτηρίζοντας την παιδική ηλικία ως μια γενική-

οικουμενική κατηγορία χωρίς να προσδιορίζεται ο χώρος, ο χρόνος και άλλοι 

καθοριστικοί παράγοντες. Τέλος, η προσέγγιση του «κοινωνικά κατασκευασμένου 

παιδιού» αναφέρεται στην παιδική ηλικία ως ένα χρονικό και τοπικό φαινόμενο, όπου 

τα παιδιά είναι είτε προϊόντα του χρόνου και των συνθηκών στις οποίες ζουν, είτε μια 

κατασκευή μέσα από τα κυρίαρχα μοντέλα λόγου (James et al., 1998 όπ. αναφ. στο 

Avgitidou & Stamou, 2011). 

Η κοινωνικο-πολιτισμική θεωρία του Vygotsky διαμορφώνει ένα πλαίσιο 

συζήτησης, όπου ο ενεργός ρόλος του παιδιού, η συμμετοχή, η ακρόαση των 

αναγκών και ενδιαφερόντων του αποτελούν έννοιες κεντρικές και κυρίαρχες. Το 

παιδί σύμφωνα με τον Vygotsky (1993) συνοικοδομεί μαζί με άλλους την ανάπτυξη 

και μάθησή του, μέσα από τις αλληλεπιδράσεις, την διαπραγμάτευση και την 

εξερεύνηση των πολιτισμικών εργαλείων. Πρόκειται, λοιπόν, για ενεργό πρόσωπο 

μέσα σε ένα ορισμένο πολιτισμικό περιβάλλον. Ταυτόχρονα η θεωρία ερμηνευτικής 

αναπαραγωγής του Corsaro, (Corsaro, 1997 οπ. αναφ. στο Τανακίδου & Αυγητίδου, 

2016) συμπληρώνει την εικόνα του μικρού παιδιού ως δημιουργικού ερμηνευτή του 

κόσμου στον οποίο ανήκει και δρώντος προσώπου. 

Η James (1993 οπ. αναφ. στο Τσίγκρα, 2014) υιοθετώντας μια 

ανθρωπολογική προσέγγιση, τονίζει την ανάλυση των διαδικασιών συγκρότησης της 

παιδικής ηλικίας και των παιδικών ταυτοτήτων. Στην ανάλυσή της αναδεικνύεται η 
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παιδική ηλικία ως κοινωνική κατηγορία και η συνειδητοποίηση των παιδιών ότι 

αποτελούν μέλη μιας ομάδας με κοινά ενδιαφέροντα και αξίες (κουλτούρα 

ομηλίκων).  

1.1.3. Το παιδί ως δρων πρόσωπο  

Από τον 19
ο
 αιώνα, η παιδική ηλικία γίνεται αντιληπτή και ορίζεται κυρίως μέσω δυο 

βασικών κοινωνικών θεσμών, της οικογένειας και της εκπαίδευσης (Μακρυνιώτη, 

1997· 2001). Στη σύγχρονη κοινωνία, συνυπάρχουν δυο αντιλήψεις για την 

εκπαίδευση: η εκπαίδευση ως «εξωτερική παροχή» και η εκπαίδευση ως διαδικασία 

εσωτερικής ανάπτυξης του ατόμου. Σύμφωνα με την πρώτη αντίληψη, βασικός 

σκοπός της εκπαίδευσης είναι να μεταδώσει γνώσεις, δεξιότητες και αξίες, που είναι 

αναγκαίες για να ενταχθεί το άτομο στο κοινωνικό σύνολο και να συμβάλλει 

αποτελεσματικά στη λειτουργία και τη συνέχεια του κοινωνικού συστήματος. Η 

δεύτερη αντίληψη αναγνωρίζει στον μαθητή εσωτερικές νοητικές δυνατότητες για 

σκέψη, μάθηση και κοινωνική συμπεριφορά και αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στα 

κίνητρα και τις εσωτερικές δυνάμεις του ατόμου. Έτσι, αναδύεται μια νέα θεώρηση 

της διδασκαλίας και μάθησης, που προϋποθέτει μια θεώρηση των παιδιών ως ικανών 

και δρώντων προσώπων. Στο σχολείο δεν προσφέρονται γνώσεις, αλλά μαθησιακές 

εμπειρίες ανάλογες των αναγκών και των πνευματικών δυνατοτήτων των παιδιών. Η 

μάθηση αποκτά βιωματική μορφή και ο μαθητής επιλέγει ή συμμετέχει στην επιλογή 

στόχων, μέσων και διαδικασιών διδασκαλίας (Ματσαγγούρας & Χέλμης, 2001).      

Υπό αυτές τις συνθήκες δεν ήταν δυνατόν να μείνει ανεπηρέαστη η Διδακτική 

και κατά συνέπεια η εκπαιδευτική πράξη και πρακτική (Ματσαγγούρας & Χέλμης, 

2002 όπ. αναφ. στο Κασούτας, 2007:188). Στη νέα πραγματικότητα που 

διαμορφώνεται σύμφωνα με το μετανεωτερικό πνεύμα (Κασούτας, 2007:188) το 

σχολείο οφείλει να προσφέρει πολλές δυνατότητες επιλογής, να συμβάλλει στη 

διαμόρφωση της ταυτότητας του ατόμου μέσα από διαδικασίες αυτογνωσίας. Υπάρχει 

επίσης η παραδοχή ενός πλουραλισμού αξιών και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην 

ανεκτικότητα, την ατομική ευτυχία και την προστασία του περιβάλλοντος. Ακόμη 

προβάλλονται εναλλακτικοί τρόποι ζωής και γίνεται μία προσπάθεια αλληλεπίδρασης 

της επιστήμης με την καθημερινότητα μέσα από διαδικασίες αναπλαισίωσης. 

Ο εκπαιδευτικός είναι περισσότερο συνομιλητής, εκπαιδευτής, ισότιμος 

συνεργάτης, και διαδραματίζει καθοδηγητικό ρόλο (Κασούτας, 2007:188). Κάνει 
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διαγνώσεις, οργανώνει δραστηριότητες, εμπλέκει τους μαθητές του σε σχέδια δράσης. 

Ο ρόλος του εξελίσσεται σε σύνθετο και πολύπλοκο αναδεικνύοντας το 

διαμεσολαβητικό του χαρακτήρα ανάμεσα στο αναλυτικό πρόγραμμα και τους 

μαθητές. 

Οι εκπαιδευτικοί ούτε παλαιότερα αλλά ούτε και σήμερα εκπαιδεύονται 

επαρκώς σε θέματα οργάνωσης της σχολικής τάξης και αντιμετώπισης των 

προβλημάτων σχολικής πειθαρχίας. Αποτέλεσμα της ανεπαρκούς κατάρτισής τους 

στον τομέα αυτόν είναι να αντιμετωπίζουν τα θέματα σχολικής πειθαρχίας με βάση 

την κοινή λογική, την επικρατούσα διδακτική κουλτούρα και την προσωπική τους 

εμπειρία (Brophy & Mc Caslin 1992:58 οπ. αναφ. στο Ματσαγγούρας, 2005). 

Χρησιμοποιούν τον όρο αταξία ή απειθαρχία για να δηλώσουν κάθε μορφή μαθητικής 

συμπεριφοράς που αναιρεί τις συνθήκες, τη διαδικασία και το ήθος της εκπαιδευτικής 

λειτουργίας. Έτσι μορφές συμπεριφοράς που δηλώνουν «απροσεξία» στο μάθημα, 

«αντίδραση» προς τα διδασκόμενα και τους διδάσκοντες, «υπερκινητικότητα» κατά 

την ώρα του μαθήματος, «επιθετικότητα» «εριστικότητα» και «βιαιοπραγία» προς τα 

μέλη της σχολικής κοινότητας, «βανδαλισμούς» στο σχολικό χώρο, «περιφρόνηση» 

προς τις μορφές εξουσίας και εναντίωση σε κάθε σχέδιο οργανωμένης ζωής 

θεωρούνται συχνά από τους εκπαιδευτικούς μορφές σχολικής αταξίας 

(Ματσαγγούρας, 2005). 

Για τους νέους παιδαγωγούς επίκεντρο της εκπαιδευτικής δράσης είναι το 

παιδί και οι ίδιοι περνούν σε δεύτερο επίπεδο. Επιπλέον το σχολαστικά οργανωμένο 

«τεχνητό» εκπαιδευτικό περιβάλλον ανάγεται στις «φυσικές» ανάγκες των παιδιών. Ο 

έλεγχος γίνεται έμμεσος και ο στόχος δεν είναι η εξωτερική πειθαρχία αλλά η 

εσωτερική πειθαρχία, η αυτοπειθαρχία, η «εσωτερική τάξη», μια τάξη που υπερβαίνει 

τη σωματικότητα για να φτάσει στο νοητικό επίπεδο (Varela, 1994:95). Ο 

πειθαρχικός χώρος και χρόνος καταλύονται. 

Οι νέες αντιλήψεις τείνουν προς την ανάπτυξη μιας παιδοκεντρικής 

παιδαγωγικής, βασικές παραδοχές της οποίας είναι η πεποίθηση στην ιδιαιτερότητα 

της παιδικής ηλικίας και στην αποφυγή μιας γενικευμένης εκπαιδευτικής εμπειρίας 

που θα στηρίζεται στην ανάπτυξη του παιδιού (θεωρία των σταδίων, κατάσταση 

ετοιμότητας) και θα στοχεύει στην «κανονικοποίηση» της ανάπτυξης του παιδιού 

(Walkerdine, 1984· Burman, 1994 οπ. αναφ. στο Τσίγκρα, 2014). Η δημιουργικότητα 
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και οι δραστηριότητες των παιδιών προάγονται και ενισχύονται, όταν οι 

«χωροχρονικές κατηγορίες είναι εύκαμπτες και προσαρμόσιμες στις αναπτυξιακές 

ανάγκες των μαθητών» (Varela, 1994:98). 

1.1.4. Το παιδιά ως δρώντα πρόσωπα και συμμέτοχα στη λήψη αποφάσεων 

στην προσχολική εκπαίδευση 

Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές στρατηγικές έχουν υιοθετήσει την αντίληψη του παιδιού 

ως ισότιμου συνομιλητή και δρώντος προσώπου που έχει ενεργητική συμμετοχή στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Η συμμετοχή των παιδιών συχνά εξαρτάται από τις 

προθέσεις, τους στόχους και τον προγραμματισμό των εκπαιδευτικών. Ο τρόπος που 

ορίζει και αιτιολογεί κάποιος την παρουσία ή την απουσία της συμμετοχής των 

παιδιών στην εκπαιδευτική πράξη, επηρεάζει τις ενέργειες του ως εκπαιδευτικού, τις 

προσδοκίες του μέσα στην τάξη και τον τρόπο που ερμηνεύει όσα γίνονται μέσα σ’ 

αυτήν. Με αυτήν την έννοια, η νοηματοδότηση της συμμετοχής μπορεί να αποτελέσει 

ένα εμπόδιο στην εξασφάλιση ευκαιριών συμμετοχής των παιδιών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία (Αυγητίδου, 2014α).  

Συγκεκριμένα, στην παραπάνω έρευνα οι εκπαιδευτικοί  συχνά όριζαν τη 

συμμετοχή των παιδιών ως το ενδιαφέρον των παιδιών και τα θετικά συναισθήματα 

που εκδήλωναν κατά τη διδασκαλία. Επίσης, όριζαν ως συμμετοχή το γεγονός ότι τα 

παιδιά σήκωναν το χέρι και απαντούσαν σε ερωτήσεις  και ακολουθούσαν οι οδηγίες 

των εκπαιδευτικών. Γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω ότι αυτές οι δράσεις των 

παιδιών δεν παραπέμπουν στην ενεργητική συμμετοχή τους, στον καθορισμό των 

στόχων και στη συνδιαμόρφωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Αυγητίδου, 2014α).  

Η αποσαφήνιση του τρόπου νοηματοδότησης της συμμετοχής λοιπόν από τον 

εκπαιδευτικό είναι σημαντική και μπορεί να έχει πολλαπλά επίπεδα, όπως το μοντέλο 

συμμετοχής του Shier. Ο Shier (2001) περιέγραψε ένα μοντέλο 5 διαφορετικών 

επιπέδων συμμετοχής των παιδιών. «Στο πρώτο επίπεδο, η φωνή των παιδιών 

ακούγεται. Στο δεύτερο επίπεδο, τα παιδιά υποστηρίζονται στην έκφραση των ιδεών 

τους. Στο τρίτο επίπεδο, οι απόψεις και οι ιδέες των παιδιών λαμβάνονται υπόψη. Στο 

τέταρτο επίπεδο, τα παιδιά εμπλέκονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Στο 

πέμπτο επίπεδο, τα παιδιά μοιράζονται την εξουσία και την ευθύνη για τη λήψη 

αποφάσεων» (Αυγητίδου, 2014α :196-197). 
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Επίσης,  εμπόδιο αποτελούν και οι προτεραιότητες που θέτει ο εκπαιδευτικός 

στο έργο του καθώς επίσης και οι πεποιθήσεις του για το σκοπό του σχολείου. Από 

έρευνα  διαπιστώθηκε πως οι εκπαιδευτικοί έδιναν έμφαση στο αποτέλεσμα παρά στη 

εκπαιδευτική διαδικασία. Η ενίσχυση της συμμετοχής των παιδιών προϋποθέτει 

χρόνο για έκφραση, διαπραγμάτευση, επιχειρηματολογία, συμφωνία ή διαφωνία 

μεταξύ των παιδιών και του εκπαιδευτικού, χρόνο για προτάσεις, γεγονός που 

αποδεικνύει ότι απαιτείται να δοθεί έμφαση τόσο στη διαδικασία όσο και στο 

αποτέλεσμα (Αυγητίδου, 2014α). 

Η Lansdown (2001:11 οπ. αναφ. στο Αυγητίδου, 2014β:108) ορίζει πέντε 

προϋποθέσεις μιας συμμετοχικής εκπαιδευτικής διαδικασίας υπό μορφή ερωτήσεων:  

1.  Οι στόχοι της δραστηριότητας διαφοροποιούνται ως προς τον βαθμό 

δυσκολίας και αναφέρονται με σειρά δυσκολίας; 

2. Τα παιδιά γνωρίζουν γιατί ασχολούνται με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα 

και βρίσκουν νόημα σε ό,τι κάνουν; 

3. Υπάρχουν ευκαιρίες για τη διερεύνηση της προϋπάρχουσας γνώσης και 

ενισχύονται οι διαλογικές διαδικασίες για τη συγκατασκευή της γνώσης; 

4. Η δραστηριότητα επιτρέπει σ’ όλα τα παιδιά να συμμετέχουν σ’ αυτή με 

διαφοροποιημένους τρόπους; 

5. Ο σχεδιασμός δίνει ευκαιρίες για την αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών 

καθώς και ευκαιρίες για συνεργατική οργάνωση της μαθησιακής διαδικασίας; 

Το πώς οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται τον σκοπό του σχολείου και ποιες 

είναι οι προτεραιότητες του έργου τους αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα που 

αποδυναμώνει τις ευκαιρίες συμμετοχής των παιδιών κατά την εκπαιδευτική 

διαδικασία. Συχνά οι εκπαιδευτικοί είναι ευχαριστημένοι όταν καταφέρνουν να 

πετύχουν τους στόχους τους δηλαδή δίνουν περισσότερο σημασία στο αποτέλεσμα 

παρά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Θεωρούν ότι το αναλυτικό πρόγραμμα δεν 

αφήνει περιθώρια για παρεκτροπές από την ύλη (Αυγητίδου, 2014β). Ο ρόλος του 

σύγχρονου εκπαιδευτικού είναι να μετασχηματίζει το αναλυτικό πρόγραμμα ανάλογα 

με τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, διαφορετικά σχεδιάζει με τον 

ίδιο τρόπο την εκπαιδευτική διαδικασία για όλους τους μαθητές και δεν είναι σίγουρο 

ότι πετυχαίνει τα καλύτερα αποτελέσματα (Tomlinson,2009). 
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Η εξασφάλιση της συμμετοχής όλων των παιδιών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία είναι ένα ζητούμενο το οποίο επηρεάζεται αποτρεπτικά από πολλούς 

παράγοντες. Σύμφωνα με έρευνα που μελετούσε τις πεποιθήσεις των υποψήφιων 

εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής για την παιδική ηλικία διαπιστώθηκε ότι η 

παιδική ηλικία γινόταν αντιληπτή περισσότερο ως μια ομοιογενής περίοδο της 

ανθρώπινης ζωής, ως μια κατάσταση της ύπαρξης και όχι ως μια δυναμική και 

αναπτυσσόμενη περίοδος της ζωής. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θεωρούσε  τα 

παιδιά  ικανά να λαμβάνουν αποφάσεις, αλλά μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 

Το γεγονός αυτό μπορεί, ενδεχομένως, να υπονομεύει τις προσδοκίες και τις 

πρακτικές που αφορούν την ενεργητική συμμετοχή των παιδιών στην λήψη 

αποφάσεων, στην επίλυση προβληματικών καταστάσεων και στον διάλογο και 

αποτελεί ένα ακόμη εμπόδιο (Avgitidou, et al. 2013). 

Ο σεβασμός της γνώμης των παιδιών, ο σεβασμός της διαφορετικότητας όχι 

μόνο της άποψης του καθενός αλλά και του ρυθμού σκέψης και του τρόπου έκφρασής 

της αποτελούν προϋπόθεση για την ενίσχυση της συμμετοχής τους στην πράξη 

(Αυγητίδου, 2014α όπ. αναφ. στο Κατσαρού & Λιακοπούλου).  

Στο αναλυτικό πρόγραμμα του ΥΠΕΠΘ (2004) και συγκεκριμένα στο 

ΔΕΠΠΣ ο ρόλος της νηπιαγωγού πρέπει να είναι διευκολυντικός, βοηθητικός, 

εμψυχωτικός και ελάχιστα παρεμβατικός. Όμως παρόλο που ο έλεγχος και η 

πειθαρχία δεν είναι ορατά, τα παιδιά στο νηπιαγωγείο υπόκεινται σε πρακτικές 

αυτοελέγχου και ελέγχου. 

Σύμφωνα με την Τσίγκρα (2014), οι πρακτικές ελέγχου και πειθαρχίας που 

χρησιμοποιούν οι νηπιαγωγοί κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας   

ερμηνεύονται διαφορετικά από τις ίδιες σε σχέση με την ερμηνεία που δίνουν τα 

παιδιά. Οι νηπιαγωγοί χρησιμοποιούν ρητές και άρρητες μεθόδους πειθάρχησης των 

παιδιών. Μια συνηθισμένη πρακτική είναι η επιβράβευση μιας προσδοκώμενης 

συμπεριφοράς. Επίσης, υιοθετούν επικοινωνιακές πρακτικές ελέγχου όπως είναι τα 

ομαδικά παιχνίδια ψυχοκίνησης ή τα ομαδικά τραγούδια. Σύμφωνα με την Τσίγκρα 

(2014), στην ιστορία της προσχολικής εκπαίδευσης ο έλεγχος της σιωπής και της 

ομιλίας αποτελεί μέθοδο πειθάρχησης των παιδιών και διαδικασία συγκρότησης του 

μαθητή της προσχολικής αγωγής. 
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Μια σημαντική παιδαγωγική πρακτική στο νηπιαγωγείο είναι η ώρα του 

κύκλου με κύριο χαρακτηριστικό της την ευταξία στις κοινωνικές και 

συναισθηματικές εμπειρίες των παιδιών, στην ιεραρχία, στο σώμα των παιδιών, στις 

σιωπές και τις ομιλίες (Τσίγκρα, 2003). 

Πώς όμως μπορούν τα παιδιά να συμμετέχουν σε συλλογικές αποφάσεις για 

την διαδικασία οργάνωσης των δραστηριοτήτων που συμμετέχουν; Η συναπόφαση 

είναι ένα σημαντικό στοιχείο της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου. Η ομαδοσυνεργατική 

μέθοδος προϋποθέτει την ενεργητική συμμετοχή και το γνήσιο ενδιαφέρον της 

ομάδας. Είναι απαραίτητο όλα τα άτομα που πλαισιώνουν την ομάδα να 

κινητοποιηθούν και το κλίμα μέσα στην ομάδα να είναι ένα κλίμα αλληλεγγύης για το 

οποίο υπεύθυνη είναι η παιδαγωγός (Μουμουλίδου, 2010).  Σύμφωνα με την Rinaldi 

(2001), «οι μικρές ομάδες παρέχουν περισσότερες ευκαιρίες στους μετέχοντες να 

εξοικειωθούν με αυτό τον τρόπο δουλειάς και να επικοινωνήσουν πιο 

αποτελεσματικά. Σε ομάδες με περισσότερα μέλη, οι δυναμικές περιπλέκονται πολύ 

και ο αριθμός των ατόμων που αλληλεπιδρούν είναι πολύ μεγάλος για να επιτρέψει 

στο κάθε παιδί να αξιολογήσει και να μεταφέρει τη γνώση και την ταυτότητά του, 

μέσω της συνεχώς διαφοροποιούμενης γνώσης των ταυτοτήτων των άλλων» 

(Γκλιάου, 2013:10). Ο αυτοσχεδιασμός σε ομάδες παρέχει ευκαιρίες στα παιδιά από 

μια απλή ιδέα να κατασκευάζουν δημιουργικά προϊόντα μέσω της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης και να απολαμβάνουν την ικανοποίηση της κοινής δραστηριότητας.  

«Η πρόσφατη έρευνα με τίτλο ‘Μελετώντας την αποτελεσματική παιδαγωγική 

στην Προσχολική Εκπαίδευση’ στη Μ. Βρετανία ανέδειξε ως τον πιο σημαντικό 

παράγοντα αποτελεσματικής παιδαγωγικής τη «Διαρκή ανταλλαγή Συλλογισμών», 

κατά την οποία δυο ή περισσότερα άτομα ανταλλάσσουν σκέψεις, στην προσπάθειά 

τους να λύσουν ένα πρόβλημα, να επεξηγήσουν μια έννοια, να αξιολογήσουν 

δραστηριότητες ή να επεκτείνουν αφηγήσεις κ.α.» (Siraj-Blatchford, 2009 οπ. αναφ. 

στο Τανακίδου & Αυγητίδου, 2016:56).  

Επίσης, σε ζητήματα που τα παιδιά δείχνουν ενδιαφέρον, η κατάλληλη 

διατύπωση ερωτήσεων και η δημιουργία προβληματισμού αποτελούν τα καλύτερα 

μέσα καλλιέργειας της κριτικής και δημιουργικής σκέψης του παιδιού. Γιατί το παιδί 

εκφράζει την άποψη του, επιχειρηματολογεί, διατυπώνει συμπεράσματα. Επίσης, 

μέσα από το διάλογο δίνεται η δυνατότητα στο παιδί να επεκτείνει τη σκέψη του και 
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να αναστοχαστεί αυτά που μαθαίνει (Μπιρμπίλη, 2008).  Έρευνες δείχνουν ότι από 

την διαδικασία αυτή επωφελούνται τόσο τα παιδιά όσο και οι εκπαιδευτικοί. Είναι 

σημαντικό γιατί μαθαίνουν πώς να «ακούν» τη σκέψη των μαθητών τους με 

αποτέλεσμα να αλλάζουν τις παραδοσιακές αντιλήψεις τους για τη διδασκαλία και να 

προσαρμόζουν ανάλογα την πρακτική τους (Buschman, 2001 οπ. αναφ. στο 

Μπιρμπίλη και συν., 2014:31). Σύμφωνα με την Μπιρμπίλη (2008), πρέπει να 

χρησιμοποιούν ανοιχτές ερωτήσεις, να ενθαρρύνουν τα παιδιά να εκφράσουν αυτό 

που θέλουν, να το εξηγήσουν και να το υποστηρίξουν, να ζητούν διευκρινίσεις από τα 

παιδιά και να κάνουν συμπληρωματικές ερωτήσεις. Επίσης, θα πρέπει να δίνουν 

περιθώρια να μιλάνε τα παιδιά μεταξύ τους και να αναπτύσσουν πολλαπλές ιδέες και 

προτάσεις. 

Έρευνες επιβεβαιώνουν πως μέσα από τον διάλογο μπορούμε να μοιραστούμε 

τις εμπειρίες μας, να αποκαλύψουμε τις διαφορετικές απόψεις, γνώμες, στάσεις και 

πεποιθήσεις μας, να εξομαλύνουμε τις διαφορές και να πετύχουμε μια συμφωνία και 

μια αρμονική συμβίωση (Mercer, 2000· Smith, Johnson & Johnson,1981 οπ. αναφ. 

στο Λυκομήτρου & Αυγητίδου 2017). Οι ευκαιρίες διαλόγου και συνδιαμόρφωσης 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας που προσφέρει ο εκπαιδευτικός μέσα από την 

οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σημαντικές για την εξασφάλιση της 

συμμετοχής των παιδιών. Οι κυρίαρχες διαλογικές πρακτικές που συναντούμε στην 

τάξη τείνουν να περιορίζονται στη λεκτική δομή ενός τριαδικού διαλόγου (Lemke, 

1990) δηλαδή ενός σχήματος ομιλίας που αποτελείται χαρακτηριστικά από τρεις 

ενέργειες: α) την ερώτηση από την εκπαιδευτικό, β) την απάντηση του μαθητή και γ) 

την απάντηση του εκπαιδευτικού, με στόχο είτε την ανατροφοδότηση του μαθητή είτε 

την αξιολόγηση του (Sinclair & Coulthard, 1975· Mehan, 1979· Cazden, 1988 οπ. 

αναφ. στο Αυγητίδου, 2014β:115).  Ο τριαδικός διάλογος είναι χαρακτηριστικός της 

παραδοσιακής διδασκαλίας, δεν υποστηρίζει σε καμία περίπτωση την αλληλεπίδραση 

και τη συγκρότηση του νοήματος, καθώς είναι μια ανταλλαγή τμηματικών 

μονολόγων και ερωταποκρίσεων που γίνονται εκ περιτροπής. 

Οι έρευνες δείχνουν ακόμη, πως «η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 

χρησιμοποιεί μονολογικές πρακτικές για να διαπιστώσει τις αντικειμενικές γνώσεις 

των παιδιών, γεγονός που περιορίζει τις ευκαιρίες για διερευνητικό διάλογο και 

ενεργή συμμετοχή. Τέτοιου είδους πρακτικές αποτελούν οι κλειστές ερωτήσεις ή 

ερωτήσεις που απαιτούν σύντομες και μικρές απαντήσεις, ερωτήσεις που εστιάζουν 
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κυρίως στην εξεύρεση σωστών απαντήσεων, δεν ευνοούν την αλληλεπίδραση, 

ενεργοποιούν χαμηλές γνωστικές δεξιότητες και δημιουργούν αλληλεπιδράσεις που 

λειτουργούν πάνω σε συμβατικά πρότυπα λόγου» (Alexander, 1992· Black, Harrison, 

Marshall, & Wiliam, 2003· Gall, 1984· Galton, Simon, & Croll, 1980· Hargreaves, 

Moyles, Merry, Paterson, Pell, & Esarte-Sarries 2003· Kissock & Iyortsuun, 1982· 

Maybin, 2001· Smith, Hardman, Wall, & Mroz, 2004· Wragg, 1993·  οπ. αναφ. στο 

Λυκομήτρου & Αυγητίδου, 2017:72). 

Αντλώντας από τη θεωρία της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής γνωρίζουμε 

ότι, προκειμένου να ενισχύσουμε την επιτυχία για όλους τους εκπαιδευόμενους, 

μπορούμε να διαφοροποιήσουμε οργανωτικά και παιδαγωγικά στοιχεία της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας (Κουτσελίνη, 2008:52). Προϋπόθεση για την 

αποτελεσματική υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας είναι η καλή γνωριμία με 

τους μαθητές (Tomlinson, 2009: 29).  

Τι είναι ακριβώς η διαφοροποίηση και πότε η διδασκαλία διαφοροποιείται 

πραγματικά είναι ένα ερώτημα του οποίου η απάντηση είναι συνάμα εύκολη και 

δύσκολη, απλή και σύνθετη, λόγω του πολυεπίπεδου και πολυσύνθετου χαρακτήρα 

της διαφοροποιημένης πρακτικής. «Ως διαφοροποίηση διδασκαλίας νοείται η αλλαγή 

της μαθησιακής διαδικασίας, η οποία να  ανταποκρίνεται σε μεγάλο εύρος διαφορών 

ως προς τη μαθησιακή ετοιμότητα, τα ενδιαφέροντα και το μαθησιακό στυλ των 

μαθητών» (Tomlinson, 1999· 2001· οπ. αναφ. στο Βαλιαντή & Κουτσελίνη, 2008:2). 

Η διαφοροποίηση δεν είναι μια συνταγή διδασκαλίας, αλλά ένας καινοτόμος τρόπος 

για την διδασκαλία και τη μάθηση. Ο εκπαιδευτικός που αποζητά να βρει έτοιμες 

συνταγές διαφοροποίησης δεν έχει κατανοήσει την έννοια της διαφοροποίησης. 

Υπάρχουν διαφορετικές μορφές, κατηγορίες και τεχνικές αλλά η τελική επιλογή της 

διαφοροποιημένης πορείας διδασκαλίας μπορεί να γίνει μόνο από τον εκπαιδευτικό, ο 

οποίος έχει γνωρίσει το μαθησιακό προφίλ των μαθητών του, τα ενδιαφέροντά τους, 

τα ταλέντα τους, τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τις ικανότητές τους και το 

πολιτισμικό τους υπόβαθρο (Hall, 2002 οπ. αναφ. στο Βαλιαντή & Κουτσελίνη, 

2008:3-4). 

Η θεωρία της διαφοροποιημένης διδασκαλίας προϋποθέτει ότι ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού είναι να μετασχηματίζει το αναλυτικό πρόγραμμα ανάλογα με τις 

ικανότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Σε περίπτωση που δεν συμβεί αυτό, 

σχεδιάζει ομοιόμορφα την εκπαιδευτική διαδικασία και δεν είναι σίγουρο ότι θα  
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πετύχει τα καλύτερα αποτελέσματα για όλα τα παιδιά (Κουτσελίνη, 2008· Tomlinson, 

2009).  

Ο προγραμματισμός μιας διαφοροποιημένης μαθησιακής διαδικασίας 

προϋποθέτει τον καθορισμό των προαπαιτούμενων, πυρηνικών και 

μετασχηματιστικών γνώσεων και τη μετατροπή τους σε στόχους και ιεραρχημένες 

δραστηριότητες ανάλογα με τα επίπεδα ετοιμότητας των παιδιών, τον τρόπο σκέψης 

και το μαθησιακό στιλ του (Κουτσελίνη, 2011:89). 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να διαφοροποιήσουν τέσσερα στοιχεία βασισμένα 

στην ετοιμότητα, τα ενδιαφέροντα και το προφίλ των μαθητών. Αυτά είναι το 

περιεχόμενο, η διαδικασία, τα προϊόντα και το μαθησιακό περιβάλλον (Κοσσυβάκη, 

2000· Theroux, 2004· Tomlinson, 2003· οπ. αναφ. στο Βαστάκη, 2010:126). Καθώς 

εξοικειώνονται οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν ταυτόχρονα περισσότερες από μία 

στρατηγικές, όπως: α) το χωρισμό των μαθητών σε ομάδες ανάλογα με τα 

ενδιαφέροντά τους και β) την εκτέλεση δραστηριοτήτων βασισμένων σε διαφορετικά 

επίπεδα. Έτσι οι εκπαιδευτικοί συγκεντρώνουν διαφορετικά αποτελέσματα από κάθε 

μαθητή μέσω μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν, με αποτέλεσμα το περιεχόμενο να 

διαφοροποιείται από το ενδιαφέρον των μαθητών, η μέθοδος να διαφοροποιείται από 

την ετοιμότητα των μαθητών και το προϊόν να διαφοροποιείται από τις 

πολυαισθητηριακές προτιμήσεις των μαθητών (Theroux, 2004 οπ. αναφ στο 

Βαστάκη, 2010:128). 

Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, για να διαχειριστεί ένας εκπαιδευτικός 

αποτελεσματικά τη διαφοροποιημένη διδασκαλία θα πρέπει να χρησιμοποιήσει μια 

σειρά από εκπαιδευτικές στρατηγικές, όπως: «τις διαφοροποιημένες ερωτήσεις, τη 

συνεργατική λύση προβλήματος, την ευέλικτη ομαδοποίηση, την ευέλικτη οργάνωση, 

την ανεξάρτητη μελέτη, τα κέντρα μάθησης ενδιαφέροντος, τις ομάδες 

ενδιαφέροντος, τη συνεργατική συναρμολόγηση, τα συμβόλαια, τους λογοτεχνικούς 

κύκλους, τα πολλαπλά κείμενα, τους σταθμούς εργασίας, τις επιλογές πολλαπλής 

ευφυΐας, την μεγιστοποίηση της επίδοσης ατομικά, κατά ζεύγη, ομαδικά κ.α.» 

(Tomlinson, 2000· Theroux, 2004· οπ. αναφ. στο Βαστάκη, 2010:128-131). 

«Η εργασία των μαθητών σε ομάδες αποτελεί μια μορφή συμπεριφοράς που 

απαιτεί μάθηση από μέρους τόσο των μαθητών όσο και του εκπαιδευτικού. 

Απαιτείται χρόνος και υπομονή μέχρι να φανεί η λειτουργικότητα της. Σταδιακά 



 

27 
 

αναπτύσσονται οι δεξιότητες συμμετοχικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των παιδιών, 

αυξάνεται η αυτοπεποίθηση τους και αναδεικνύονται τα προϊόντα της δουλειάς τους. 

Υπό συγκεκριμένες συνθήκες, η συνεργατική μάθηση, για την οποία θα μιλήσουμε 

εκτενέστερα παρακάτω, μπορεί να αυξήσει τα αποτελέσματα της μάθησης και να 

αναπτύξει θετικά συναισθήματα στους μαθητές για το σχολείο, τους συμμαθητές και 

το αντικείμενο της διδασκαλίας» (Δημητριάδου & Ευσταθίου, 2008:3).  

Ορισμένες σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις που θα μπορούσαν οι 

εκπαιδευτικοί  να εφαρμόσουν στην τάξη τους έχοντας ως κοινή βάση τη διδασκαλία 

με ομάδες εργασίας είναι: η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, το σχέδιο συνεργατικής 

έρευνας (Project), η διαθεματική προσέγγιση, η ερευνητική – ανακαλυπτική μέθοδος 

(Discovery method), το παιχνίδι ρόλων – η δραματοποίηση, η προσομοίωση, η 

μάθηση από παρουσιάσεις (Προκαταβολικοί οργανωτές), η βραχύχρονη 

ομαδοποίηση, η βιωματική μάθηση, η διδασκαλία με τη χρήση ΝΤ, η διδασκαλία 

επικεντρωμένη στη δημιουργική σκέψη: Synectics, ο καταιγισμός ιδεών (ιδεοθύελλα) 

(Brain storming) και η διδακτική αξιοποίηση της εικόνας (Δημητριάδου & 

Ευσταθίου, 2008:5-9). 

Οι δασκαλο-μαθητικές σχέσεις έχουν κατά κοινή διαπίστωση, επίπτωση στην 

άμεση συμπεριφορά (μαθησιακή και κοινωνική) των μαθητών και στη 

μακροπρόθεσμη ανάπτυξη τους. Γι’ αυτό η ικανότητα του εκπαιδευτικού  να 

συνάπτει με τους μαθητές θετικές σχέσεις που στηρίζουν και παρωθούν τους μαθητές 

θεωρείται σημαντικό στοιχείο της διδακτικής ικανότητας (Thompson,1997 οπ. αναφ. 

στο Ματσαγγούρας, 2003). 

Συνοψίζοντας, η έμφαση στην πειθαρχία και στη συμμόρφωση των παιδιών 

αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για τη συμμετοχή των παιδιών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Αντίθετα, η δημιουργία ομαδοσυνεργατικών, διαλογικών 

και διαφοροποιημένων διαδικασιών αλληλεπίδρασης και μάθησης μεταξύ των 

παιδιών αποτελεί προϋπόθεση για την ενίσχυση της συμμετοχής των παιδιών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Επειδή όμως ένα μεγάλο μέρος της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας με τα παιδιά αφορά στο ελεύθερο παιχνίδι και όχι στις δραστηριότητες 

που οργανώνει η εκπαιδευτικός της τάξης, στο επόμενο υποκεφάλαιο δίνεται έμφαση 

στην ανάλυση του τρόπου συμμετοχής των παιδιών στο παιχνίδι και στον ρόλο του 

εκπαιδευτικού. 
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1.2. Η υποστήριξη του παιχνιδιού ως δημιουργική και 

συνεργατική δράση των παιδιών και ως μαθησιακή 

διαδικασία 
Σε αυτό το κεφάλαιο στόχος είναι να καταγραφούν οι παράγοντες που ενισχύουν τις 

ευκαιρίες εκδήλωσης και ανάπτυξης της δημιουργικότητας των παιδιών στο παιχνίδι. 

Σχετικές έρευνες έδειξαν ότι διάφοροι ενισχυτικοί παράγοντες που επηρεάζουν την 

εκδήλωση της δημιουργικότητας των παιδιών κατά την διάρκεια του παιχνιδιού είναι 

η οργάνωση του χώρου, του χρόνου και των κανόνων κατά την διάρκεια του 

παιχνιδιού. Αυτοί οι παράγοντες έχουν άμεση σχέση με τις προτεραιότητες και τις 

εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών για την παιδική ηλικία, την αξία του παιχνιδιού ως 

σχεσιακή, δημιουργική και ουσιαστική δραστηριότητα. Επίσης, στόχος του 

κεφαλαίου είναι να τονιστεί ο σημαντικός ρόλος του εκπαιδευτικού στη δημιουργία 

μιας συνεργατικής εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς και οι στρατηγικές ανάπτυξής 

της. Σχετικές έρευνες έδειξαν επίσης ότι ενισχυτικοί παράγοντες για τη συμμετοχή 

των παιδιών αποτελούν η εργασία σε ομάδες με στόχο την επίλυση ενός 

προβλήματος, ο μικρός αριθμός των μελών της ομάδας, η σύνθεση της ομάδας να 

ευνοεί την ανομοιογένεια ως προς τις ικανότητες των μελών της, κ.α. Αναλυτικότερα 

παρουσιάζονται οι παράγοντες αυτοί παρακάτω στα υποκεφάλαια. 

1.2.1. Η δημιουργικότητα στην εκπαίδευση 

Ο όρος δημιουργικότητα χρησιμοποιείται με διαφορετικές σημασίες. Δεν υπάρχει 

ένας σαφής, κοινά αποδεκτός ορισμός. Σύγχρονοι ερευνητές ερμηνεύουν την 

πολυδιάστατη έννοια της δημιουργικότητας υιοθετώντας διαφορετικές προσεγγίσεις. 

Σύμφωνα με έναν ευρύ ορισμό η δημιουργικότητα σχετίζεται με: «την ικανότητα να 

βλέπει κάποιος τα πράγματα με νέους τρόπους, να ξεπερνά τις υπάρχουσες 

πληροφορίες, να μη σκέφτεται συμβατικά και να κάνει πράγματα μοναδικά, 

συνδυάζοντας άσχετα πράγματα σε κάτι καινούριο» (Διονυσίου, 2009:274). 

Ο Maslow (1973) θεωρεί τη δημιουργικότητα  μια προδιάθεση όλων των 

ατόμων η οποία εκδηλώνεται με την περιέργεια και τη φαντασία (οπ. αναφ. στο 

Τσαπακίδου, 2014). 

Από αυτό συνεπάγεται ότι η δημιουργικότητα σχετίζεται με τον συνδυασμό 

ευελιξίας, πρωτοτυπίας και ευαισθησίας σε ιδέες που βοηθούν το σκεπτόμενο άτομο 

να απομακρυνθεί από συνηθισμένες διαδικασίες σκέψης και να χρησιμοποιήσει 

διαφορετικές παραγωγικές διαδικασίες, το αποτέλεσμα των οποίων δίνει ικανοποίηση 

στον ίδιο τον εαυτό του και δυνατότητες στους άλλους (Διονυσίου, 2009). «Η 
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δημιουργικότητα ακόμα καθορίζεται ως η ικανότητα του ατόμου να ανατρέχει σε 

προηγούμενες εμπειρίες και να καταλήγει σε κάτι νέο. Αυτό το κάτι, μπορεί να μην 

είναι κάτι νέο για τον κόσμο, αλλά θα πρέπει να είναι κάτι νέο για το ίδιο το άτομο» 

(Σέργη, 1994:56). 

Η Snyder (1957, οπ. αναφ. στο Σέργη, 1994:72) υπογραμμίζει ότι η 

δημιουργικότητα είναι συστατικό στοιχείο της φύσης του παιδιού. «Η 

δημιουργικότητα και τα παιδιά πηγαίνουν χέρι με χέρι. Αυτό είναι που μαγεύει στη 

διδασκαλία μικρών παιδιών. Ο δάσκαλος δε χρειάζεται να διδάξει τα παιδιά να είναι 

δημιουργικά, ούτε να τα κατευθύνει ή να τους δείξει να είναι δημιουργικά. Η 

δυνατότητα για δημιουργία είναι εκεί, μέσα σε αυτά: είναι ο τρόπος με τον οποίο 

ερμηνεύουν τη ζωή». Όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από το επίπεδο ωρίμανσης τους 

έχουν την ικανότητα της δημιουργίας. Μέσα από τις ευκαιρίες και την ενθάρρυνση 

για δημιουργικότητα αναπτύσσεται και η φαντασία των παιδιών. Η δημιουργικότητα 

αποτελεί μια εσωτερική διαδικασία που διευκολύνεται σε σημαντικό βαθμό από μια 

πρότερη διαδικασία μάθησης. Η δημιουργικότητα σχετίζεται ωστόσο άμεσα με τις 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ προσώπων, που δημιουργούν μια συνισταμένη δημιουργικού 

προϊόντος (Schirrmacher, 1998).  

Επιπλέον, σύμφωνα με την Στάμου (2005), στη βάση κάθε δημιουργικής 

διαδικασίας ενυπάρχει ο αυθορμητισμός ως βασική προϋπόθεση απελευθέρωσης των 

δημιουργικών δυνάμεων του παιδιού. Σε αυτή την παραδοχή απαιτείται ένα 

περιβάλλον όπου το παιδί θα νιώθει άνετα να αναδείξει τις δημιουργικές του 

δυνάμεις. 

Διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν την εκδήλωση της δημιουργικότητας 

των παιδιών κατά την διάρκεια του παιχνιδιού είναι η οργάνωση του χώρου, του 

χρόνου και των κανόνων κατά την διάρκεια του παιχνιδιού. Αυτοί οι παράγοντες 

έχουν άμεση σχέση με τις προτεραιότητες και τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών για 

την παιδική ηλικία, την αξία του παιχνιδιού ως σχεσιακή, δημιουργική και 

ουσιαστική δραστηριότητα (Avgitidou, 2016β). 

Έχει αποδειχθεί ακόμη από έρευνες  πως το παιχνίδι και η δημιουργικότητα 

συνδέονται μεταξύ τους, καθώς το παιχνίδι αποτελεί κίνητρο για την εκδήλωση και 

ανάπτυξη της δημιουργικότητας των παιδιών σε καταστάσεις επίλυσης προβλημάτων 

ώστε τα ίδια τα παιδιά να εκπληρώσουν τις επιθυμίες και τις ιδέες τους μέσα στην 

ομότιμη και σχολική κουλτούρα (Avgitidou, 2016β). 
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Η Αυγητίδου (2009:24-25) αναφέρει πως στη διάρκεια των ελεύθερων 

δραστηριοτήτων είναι σημαντικό και απαραίτητο μια νηπιαγωγός να παρατηρεί τα 

παιδιά, με ποιους και πώς παίζουν και τις σχέσεις μεταξύ τους. Να ενθαρρύνει το 

ομαδικό παιχνίδι μέσω της δικής της συμμετοχής ή και της λεκτικής καθοδήγησης 

του παιχνιδιού. Να ενθαρρύνει και να προσχεδιάζει  το παιχνίδι σε μικτές ομάδες. Να 

αναπτύξει αισθήματα αποδοχής σε παιδιά απομονωμένα ή αποκλεισμένα μέσα από 

ειλικρινείς συζητήσεις με τα παιδιά. Να καταγράφει αλληλεπιδράσεις των παιδιών 

και στιγμιότυπα για να προγραμματίζει τους στόχους και τις επόμενες ενέργειές της 

αλλά και να διαπιστώνει την πιθανή αλλαγή στο κλίμα της τάξης, στις σχέσεις των 

παιδιών και στον τρόπο αλληλεπίδρασης. 

Ο Corsaro παρατήρησε ότι οι αλληλεπιδράσεις των παιδιών είναι εύθραυστες 

και ευμετάβλητες και κατά την διάρκεια αυτών τα παιδιά αποκτούν επίγνωση της 

κατάστασης. «Τα παιδιά διαπιστώνουν ότι η αποδοχή στα «εν εξελίξει» επεισόδια 

παιχνιδιού είναι δύσκολη και ότι η είσοδος άλλων παιδιών στο παιχνίδι μπορεί να 

διασπάσει» (Corsaro, 1981:224-225).  Η φιλία χρησιμοποιείται από τα παιδιά ως 

επινόηση για να ενταχθούν άλλα παιδιά στο παιχνίδι ή για να «προστατεύσουν μια 

περιοχή αλληλεπίδρασης από μια πιθανή διάσπαση (Corsaro,2003). 

Παρότι υπάρχουν διάφορες θεωρίες για το παιχνίδι, όλες συμφωνούν στη 

σημαντική συμβολή του στη μαθησιακή και αναπτυξιακή διαδικασία ενός παιδιού και 

στην προσπάθειά του να κατανοήσει τον κόσμο γύρω του. Το παιχνίδι προάγει τη 

δημιουργικότητα, την ομαδικότητα, την κοινωνικότητα, τη μάθηση. Σε πολλά 

παιχνίδια τα παιδιά διερευνούν έννοιες και ιδέες, διατυπώνουν υποθέσεις, δοκιμάζουν 

λύσεις σε ένα πλαίσιο χωρίς αρνητικές συνέπειες και επιπτώσεις. Σε μια προσπάθεια 

ευρύτερης εμπλοκής των παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία το παιχνίδι αποτελεί μια 

αξιόπιστη διδακτική επιλογή.  

Ο πειραματισμός στο παιχνίδι αλλά και γενικότερα προκαλεί το ενδιαφέρον 

του παιδιού, ωθώντας το σε περαιτέρω πειραματισμούς και άρα εμπλουτισμό του 

αποτελέσματος. Έτσι, το παιδί αρχίζει τη δημιουργική του πορεία, όταν 

καθοδηγούμενο από τις εμπειρίες κι από τα κίνητρα, καταλήγει σε μια καινούρια 

μορφή έκφρασης, τη δημιουργική έκφραση (Σέργη, 1987). «Μια τέτοια εμπειρία που 

επηρεάζει το παιδί μπορεί να είναι ένας ήχος, ένα συναίσθημα, μια σκέψη ή μια 
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πράξη, όπου το παιδί ανταποκρίνεται με τα δικά του συναισθήματα, τις δικές του 

ιδέες και συσχετίσεις εννοιών σε μια σύνθετη μορφή έκφρασης» (Σέργη, 1995:61). 

Επίσης, θα πρέπει να τονιστεί ότι ο/η παιδαγωγός, που αποτελεί τον συνδετικό 

κρίκο της διαδικασίας πειραματισμού-εξερεύνησης και της δράσης των παιδιών, 

οφείλει να προγραμματίζει συγκεκριμένες δραστηριότητες, παρέχοντας το κατάλληλο 

περιβάλλον και τα κατάλληλα υλικά και μέσα που θα βοηθήσουν το παιδί στον 

πειραματισμό και την εξερεύνηση, γιατί μέσα από αυτές τις λειτουργίες αναπτύσσεται 

η δημιουργική δύναμη που βρίσκεται στο κάθε παιδί (Σέργη, 1995). Μία 

δραστηριότητα πλούσια σε «εποπτικά μέσα, όπου τα παιδιά πειραματίζονται, 

εκφράζονται και προβληματίζονται γύρω από κάθε θέμα συμβάλλει στην ανάπτυξη 

της φαντασίας και κατ’ επέκταση στη δημιουργικότητα των παιδιών» (Διονυσίου, 

2009:276).  

Ενώ στο αναλυτικό πρόγραμμα υπάρχει σαφής αναφορά στις «ελεύθερες 

δραστηριότητες» και αναγνωρίζεται ότι το παιχνίδι αποτελεί κεντρική δραστηριότητα 

στην προσχολική εκπαίδευση, το παιχνίδι των παιδιών φαίνεται να περιορίζεται 

ανάλογα με τις πεποιθήσεις και τις πρακτικές των νηπιαγωγών (Avgitidou, 2012· 

Loizou & Avgitidou, 2014). Οι πεποιθήσεις των νηπιαγωγών δεν είναι ανεξάρτητες 

από τις προσδοκίες των γονέων για την παροχή ακαδημαϊκών δεξιοτήτων στην 

προσχολική εκπαίδευση αλλά και από τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τον σκοπό της 

εκπαίδευσης και τον ρόλο του εκπαιδευτικού και των παιδιών στο καθημερινό 

πρόγραμμα.  

Κάποιες σύγχρονες συζητήσεις για την παιδαγωγική του παιχνιδιού 

επικεντρώνονται «στη διαδικασία υποστήριξης της σκέψης και της δράσης των 

παιδιών στο παιχνίδι ως μιας κοινωνικά δομημένης και διαμεσολαβημένης 

δραστηριότητας». (Wood, 2004 οπ. αναφ. στο Αυγητίδου και συν., υπό δημοσίευση). 

Το παιδαγωγικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην αναγνώριση του παιχνιδιού 

ως κοινωνική πρακτική όπου τα παιδιά εκφράζουν τις επιθυμίες τους, τα 

ενδιαφέροντα τους, εμπλέκονται πρακτικά και συναισθηματικά και ο ρόλος της 

νηπιαγωγού απέναντι στα παιδιά θα πρέπει να είναι βοηθητικός. δηλαδή να τα 

βοηθάει να εκφραστούν, να εκδηλώσουν τα ενδιαφέροντά τους, να εξελίξουν το 

παιχνίδι τους και να μην επαναλαμβάνουν το ίδιο σενάριο ή να κατασκευάζουν ένα 

σενάριο ύστερα από συμφωνία ή διαπραγμάτευση. Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει 
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πρώτα η νηπιαγωγός να γνωρίσει τα παιδιά και να παρατηρήσει το παιχνίδι τους, 

ώστε μέσα από αυτό να γνωρίσει τη σκέψη και τη δράση των παιδιών.  Από έρευνες 

έχει διαπιστωθεί επίσης πως η ετεροπαρατήρηση έχει ενισχυτικό ρόλο κατά την 

διάρκεια του ελεύθερου παιχνιδιού, που στόχο έχει την ανίχνευση των προσωπικών 

πεποιθήσεων και πρακτικών της εκπαιδευτικού σχετικά με το παιχνίδι (Αυγητίδου και 

συν, υπό δημοσίευση). 

Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει γενικά να σέβεται την προσωπικότητα του κάθε 

παιδιού και να ενθαρρύνει τη δημιουργικότητά του μέσα από την αυτενέργεια, τον 

πειραματισμό και την ενεργητική ακρόαση ώστε το παιδί σύμφωνα με το δικό του 

επίπεδο κατανόησης και δυνατοτήτων να είναι σε θέση να παράγει αυτοσχεδιαστικές 

δραστηριότητες (Ανδρούτσος, 1995). Από την άλλη, όπως αναφέρθηκε, σημαντικό 

είναι επίσης να ενισχύει τη δράση και τη συνεργασία των παιδιών στο παιχνίδι, 

υποβοηθώντας την ανάπτυξη του σκεπτικού και των πρωτοβουλιών τους σύμφωνα 

πάντα με το νόημα που έχει το παιχνίδι για τα ίδια (Αυγητίδου, 2016β). 

1.2.2. Ο ρόλος και τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού στη συνεργατική 

τάξη 

Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα (ΥΠΕΠΘ, 2004) οι κοινωνικές σχέσεις που 

συγκροτούν τα παιδιά, όσον αφορά τις αυθόρμητες καθημερινές δραστηριότητες και 

το παιχνίδι, μπορούν να αξιοποιηθούν από τη νηπιαγωγό και να αποτελέσουν τη βάση 

πάνω στην οποία μπορούν να οργανωθούν ομάδες παιδιών, με στόχο τη μαθησιακή 

διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό, η νηπιαγωγός τοποθετεί την όλη διαδικασία επιλογής 

των παιδιών σ’ ένα περισσότερο οργανωμένο περιβάλλον και παρεμβαίνει στη 

διαμόρφωση των ομάδων, στο πλαίσιο οργανωμένων δραστηριοτήτων, θέτοντας 

συγκεκριμένα κριτήρια για τη συγκρότηση τους έτσι ώστε αυτές να είναι 

περισσότερο αποδοτικές.    

Στη συνεργατική τάξη τον κεντρικό ρόλο έχει η ομάδα και όχι ο 

εκπαιδευτικός.  Προωθεί την εμπλοκή των μαθητών στη διαδικασία της διδασκαλίας, 

στοιχείο σημαντικό που κρατά τους μαθητές συγκεντρωμένους ώστε να δουλεύουν 

δυναμικά μαζί και να νιώθουν ικανοποίηση με αυτό που έχουν επιτύχει μόνοι τους. 

Ως συνέπεια αυτού, ο ρόλος του δασκάλου αποκτά υποστηρικτικό χαρακτήρα 

(Μουμουλίδου, 2006· Αυγητίδου, 2008).  

Εν συνεχεία, ως διευκολυντής, διευκολύνει και ενθαρρύνει τη συνεργατική 

μάθηση διαμορφώνοντας ένα πλούσιο περιβάλλον προσαρμοσμένο στις ανάγκες και 
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στις απαιτήσεις των παιδιών με στόχο τη σύνδεση της νέας πληροφορίας με την 

προϋπάρχουσα εμπειρία. Με τον τρόπο αυτό, παρέχονται ευκαιρίες για τη 

συνεργατική μάθηση και επίλυση προβλημάτων (Αυγητίδου, 2008). 

      Ένας τρίτος ρόλος του δασκάλου είναι να ενθαρρύνει τα παιδιά να 

μοιράζονται τις σκέψεις τους, να τις παρουσιάζουν και να τις επεξηγούν. Έτσι στις 

συνεργατικές τάξεις, η διαμόρφωση του σχεδίου δράσης εξυπηρετεί στο να 

μοιράζονται οι μαθητές όχι μόνο το περιεχόμενο που πρέπει να μάθουν, αλλά και να 

απολαμβάνουν τη διαδικασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας στην πορεία της 

μάθησης. 

Επιπλέον κρίνεται σημαντικό «η εργασία σε ομάδες να πραγματοποιείται με 

την ευκαιρία της επίλυσης ενός προβλήματος, ο αριθμός των μελών της ομάδας να 

κυμαίνεται από 3-5 παιδιά και η σύνθεση της ομάδας να ευνοεί την ανομοιογένεια ως 

προς τις ικανότητες των μελών της» (Μουμουλίδου, 2006: 219). Οι παραπάνω 

στρατηγικές που έχουν σχέση με τον ρόλο του εκπαιδευτικού δίνουν έμφαση σε 

δραστηριότητες που έχουν νόημα (επίλυση προβλήματος) και ενδιαφέρον για τα 

παιδιά, εξασφαλίζουν τη δέσμευση και την αφοσίωση των παιδιών στη 

δραστηριότητα καθώς και τη σχέση της νέας γνώσης με τις προηγούμενες εμπειρίες 

και με αυτόν τον τρόπο ενισχύουν τη συμμετοχή των παιδιών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

Συνοψίζοντας, η διευθέτηση ενός περιβάλλοντος συνεργατικής μάθησης 

εμπλέκει τον εκπαιδευτικό σε διαδικασίες πιο σύνθετες, αφού η δημιουργία μικρών 

ομάδων που εργάζονται με ένα ή και περισσότερα θέματα απαιτεί μια διαφορετική 

αντιμετώπιση, σε σχέση με την εργασία με ολόκληρη την τάξη. Ακόμα η 

αποκέντρωση της εξουσίας που έχει ο δάσκαλος και η παραχώρηση μέρους της στην 

ομάδα κάνει τη διαδικασία ακόμα πιο σύνθετη. Θα πρέπει ακόμα να φροντίσει για 

την εξασφάλιση των προϋποθέσεων που αναφέρονται σε εξωτερικά κριτήρια όπως η 

διευθέτηση του χώρου και των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και η άσκηση 

στις δεξιότητες που θα πρέπει να κατέχουν οι μαθητές για να συμμετέχουν σε 

συνεργατικές διαδικασίες. Ο ρόλος του όπως τονίζεται μεταβάλλεται από μεταφορέα 

γνώσεων σε συντονιστή δράσης καθώς επιβλέπει και παρακινεί την ομάδα για δράση, 

δίνει συμβουλές  ή λύνει απορίες, αλλά και μαθαίνει από τα παιδιά στα πλαίσια της 

αλληλεπίδρασης. Ο εκπαιδευτικός μετατρέπεται σε σύμβουλος και συντονιστής. 
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1.3. Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής και αναστοχαζόμενος 

επαγγελματίας 
Σε αυτό το κεφάλαιο στόχος είναι να τονιστούν η έρευνα – δράση και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της, καθώς επίσης και ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως ερευνητή και 

αναστοχαζόμενο επαγγελματία. Σχετικές έρευνες έδειξαν ότι πρόκειται για μια 

ερευνητική μεθοδολογία με ποιοτικά χαρακτηριστικά που στόχο έχει να βελτιώσει 

την πράξη των εκπαιδευτικών ή των ερευνητών που την εφαρμόζουν, χωρίς να 

προβαίνει σε γενικεύσεις των αποτελεσμάτων που παράγονται. Αναλυτικότερα  

στοιχεία παρουσιάζονται παρακάτω. 

Έχοντας την ευθύνη της διδασκαλίας στη μικτή τάξη «ο σύγχρονος 

εκπαιδευτικός μπορεί να εμπλακεί σε διαδικασίες «αναστοχαστικής δράσης» 

μετατρέποντας τον εαυτό του σε επαγγελματία προσανατολισμένο στην έρευνα. Αυτό 

μπορεί να επιτευχθεί με την καλλιέργεια μιας «ενημερωμένης πρακτικής» η οποία θα 

προκύψει μέσα από ερευνητικές διαδικασίες που θα εφαρμόσει ο ίδιος. «Ο 

εκπαιδευτικός θα μπορέσει να ανακαλύψει τρόπους για την κατανόηση προβλημάτων 

και να αναπτύξει συγκεκριμένες δράσεις που θα τον βοηθήσουν στην αντιμετώπιση 

τους κατά την διδασκαλία. Μέσα από την έρευνα – δράση  λοιπόν μπορεί να 

εφαρμοστεί το παραπάνω εγχείρημα (Carr & Kemmis,1997) καθώς ενώνει την 

έρευνα με την δράση, τη θεωρία με την πράξη» (Δημητριάδου & Ευσταθίου, 

2008:11). 

Η έρευνα - δράση είναι «παρέμβαση μικρής κλίμακας στη λειτουργία του 

πραγματικού κόσμου και μια εξέταση από κοντά των επιδράσεων αυτής της 

παρέμβασης» (Cohen & Manion, 1997:258). 

Η εφαρμογή της στο χώρο της εκπαίδευσης θεωρείται πρωτοπόρα, διότι 

στηρίζεται στη δυναμική συνύπαρξη, αλληλεπίδραση και ισότιμη επικοινωνία, με την 

ενεργή συμμετοχή όλων των μελών της εκπαιδευτικής πράξης στην έρευνα 

(Altrichter, Posch & Somekh, 2001). Μπορεί να διεξαχθεί από έναν μεμονωμένο 

εκπαιδευτικό, από μια ομάδα εκπαιδευτικών ή από εκπαιδευτικούς σε συνεργασία με 

τους ερευνητές (Cohen, Manion & Morrison, 2008). 

«Ο εκπαιδευτικός ενδιαφέρεται για τη σύνδεση θεωρίας και πράξης, 

διερωτάται για τα ποικίλα εκπαιδευτικά ζητήματα που προκύπτουν καθημερινά, τα 

θέτει σε δοκιμασία, καθοδηγεί την ερευνητική διαδικασία στην τάξη και έχει την 
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ευθύνη για την υλοποίηση της και την τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων της» 

(Κακανά, 2008:18). 

Οι Κατσαρού & Τσάφος (2003:128) αναφέρουν ότι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν 

να αναλάβουν έναν ρόλο «ενεργού ερευνητή» και να υιοθετήσουν τη συμμετοχική, 

συλλογική έρευνα – δράση του παραγωγού και όχι του καταναλωτή της 

επιστημονικής παιδαγωγικής γνώσης. Σκοπός της ερευνητικής τους δράσης δεν είναι 

να καταλήξουν στη διατύπωση νόμων, ούτε σε γενικευμένες λύσεις. Στο πλαίσιο της 

έρευνας - δράσης, παράλληλα με την ερευνητική δραστηριότητα του εκπαιδευτικού 

σημαντικός είναι και ο στοχασμός του εκπαιδευτικού πάνω στο εκπαιδευτικό του 

έργο. 

Η έρευνα - δράση ως ερευνητική μέθοδος προϋποθέτει ένα ευέλικτο πλαίσιο 

εφαρμογής. Αποτελείται από επιμέρους φάσεις και βήματα που αλληλοσχετίζονται, 

χωρίς να οδηγούν σε μια γενικεύσιμη επιστημονική γνώση, αλλά στην ακριβή γνώση 

για μια συγκεκριμένη κατάσταση και για ένα συγκεκριμένο σκοπό (Cohen & Manion, 

1997).  

Βασικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης μεθοδολογίας είναι ο κυκλικός – 

σπειροειδής αναστοχαστικός χαρακτήρας της, η ικανότητά της να συνδέει τη θεωρία 

με την πράξη, η δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής των εκπαιδευτικών της πράξης σε 

όλες τις ερευνητικές διαδικασίες της, ο αυτοαξιολογικός χαρακτήρας της, η 

παραγωγή γνώσης άμεσα εφαρμόσιμης στην εκπαιδευτική πράξη, η αντίθεσή της στο 

θετικιστικό «παράδειγμα» της διατύπωσης αρχικών υποθέσεων, του ελέγχου 

μεταβλητών και παραγόντων που τις επηρεάζουν, ο συνδυασμός και η συσχέτιση 

ποιοτικών και ποσοτικών εργαλείων (τριγωνοποίηση) συλλογής και επεξεργασίας 

δεδομένων. Πρόκειται για μια ερευνητική μεθοδολογία με ποιοτικά χαρακτηριστικά 

που στόχο έχει να βελτιώσει την πράξη των εκπαιδευτικών ή των ερευνητών που την 

εφαρμόζουν, χωρίς να προβαίνει σε γενικεύσεις των αποτελεσμάτων που παράγονται 

(Cohen & Manion, 1997· Κατσαρού, 2010). 

Ο Lewin προβλέπει τρία σημαντικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης έρευνας - 

δράσης: το συμμετοχικό της χαρακτήρα, τη δημοκρατική της πρόθεση και την 

ταυτόχρονη συμβολή της στην κοινωνική επιστήμη και την κοινωνική αλλαγή (Carr 

& Kemmis, 1997:215-217). Δεν αντιμετωπίζει τους ανθρώπους της πράξης ως 

αντικείμενα για έρευνα, αλλά τους ενθαρρύνει να εργαστούν σε ερευνητικές ομάδες 

μόνοι τους ή μαζί με τους εξωτερικούς ερευνητές, ως υποκείμενα που έχουν 
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συνείδηση και ως συντελεστές της αλλαγής και της βελτίωσης (Carr & Kemmis, 

1997:241).  

Η έρευνα - δράση συνιστά περισσότερο μια ολιστική προσέγγιση επίλυσης 

προβλήματος παρά μία μεμονωμένη μέθοδο συλλογής και ανάλυσης δεδομένων. Για 

το λόγο αυτό επιτρέπει τη χρήση διαφόρων ερευνητικών εργαλείων στη διάρκεια 

διεξαγωγής της. Τα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή 

δεδομένων είναι τα εξής: ημερολόγιο, παρατήρηση, ερωτηματολόγιο, συνέντευξη και 

τριγωνοποίηση. (Altrichter, Posch & Somekh, 2001). 

Στην έρευνα – δράση αναδεικνύεται ο ενεργητικός ρόλος των εκπαιδευτικών 

στην επαγγελματική τους μάθηση, που με σαφήνεια έχει υποστηριχθεί στο πλαίσιο 

της μεθοδολογίας της. Αυτό προκύπτει από την ίδια την ερευνητική διαδικασία που οι 

άνθρωποι της πράξης διενεργούν με στόχο, σε συνεργασία με άλλους που 

συμμετέχουν, να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν δυσλειτουργίες, αλλά και να 

παρέμβουν για να βελτιώσουν τις συνθήκες μέσα στις οποίες δρουν ως επαγγελματίες 

(Αυγητίδου, 2015).    

Πολύ σημαντική είναι «η συνεργασία με τον συντονιστή ή διευκολυντή στην 

έρευνα – δράση (facilitator) τον εξωτερικό συνεργάτη, που μπορεί να είναι ένας 

επαγγελματίας ερευνητής αλλά και ένας εν ενεργεία εκπαιδευτικός που έχει τη 

δυνατότητα να εμπλακεί στην έρευνα – δράση, γιατί προσφέρει υλική και ηθική 

υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με αυτήν» (Carr & Kemmis, 

1997, οπ. αναφ. στο Αυγητίδου, 2014β:26). 

H μέθοδος της έρευνας που χρησιμοποιήθηκε στηρίχθηκε στο μοντέλο του 

Kurt Lewin που κατηγοριοποιεί τη διαδικασία της έρευνας - δράσης σε τέσσερα 

στάδια: στο σχεδιασμό, στη δράση, στη παρατήρηση και στο στοχασμό (Cohen, 

Manion & Morrison, 2008). Ο Kurt Lewin υποστηρίζει πως όλη αυτή η διαδικασία 

είναι «μια λογική διοίκηση που μπορεί να ειδωθεί ως ένα σπιράλ σχεδιασμού, δράσης 

και ανεύρεσης δεδομένων για τα αποτελέσματα των δράσεων» (Cohen, Manion & 

Morrison, 2008:398). 

Η πρακτική έρευνα - δράση αναγνωρίζει έναν ενεργητικό ρόλο στον ίδιο τον 

εκπαιδευτικό, δίνει έμφαση στον πρακτικό στοχασμό και στην κατανόηση εκ μέρους 

του μιας συγκεκριμένης εκπαιδευτικής πραγματικότητας. «Η εκπαιδευτική πρακτική, 

βασίζεται στον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί ερμηνεύουν 

συγκεκριμένες συνθήκες. Από τη συνειδητοποίηση αυτών των ερμηνειών και την 



 

37 
 

αναδόμηση τους εξαρτάται και η βελτίωση της πρακτικής. Η πρακτική αυτή κρίση 

είναι αποτέλεσμα ενός πολύπλευρου και διυποκειμενικού κριτικού ελέγχου, τόσο της 

συγκεκριμένης εκπαιδευτικής πραγματικότητας, όσο και της παρέμβασης των 

εκπαιδευτικών σ’ αυτή» (Κατσαρού & Τσάφου, 2003:96-98). 

Άρα, η έρευνα - δράση είναι μια ερευνητική διαδικασία που οι ίδιοι οι 

άνθρωποι της πράξης διενεργούν με στόχο να βελτιώσουν την πρακτική τους, αλλά 

και συνολικότερα την κοινωνική πραγματικότητα μέσα στην οποία δρουν και την 

οποία ταυτόχρονα ερευνούν. Αποτελεί συστηματική διερεύνηση που ενεργοποιεί τους 

ίδιους τους συμμετέχοντες στην κοινωνική κατάσταση που ερευνάται (Κατσαρού, 

2010:555). 
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1.4. Σκοπός της έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα 
 

Η παρούσα έρευνα έχει διπλό σκοπό: από τη μια, να αναδείξει τις οπτικές της 

εκπαιδευτικού για την παιδική ηλικία και αν και πώς αυτές επηρεάζουν τους στόχους 

της διδασκαλίας της, τον τρόπο οργάνωση της, το είδος της συμμετοχής των παιδιών 

και τις προσδοκίες της για τις επιδόσεις των παιδιών. Από την άλλη, σκοπός της 

έρευνας είναι να εξετάσει τη διαδικασία βελτίωσης ή αλλαγής της εκπαιδευτικής 

πρακτικής μέσα από την υποστήριξη της επαγγελματικής της μάθησης, σε θεωρητικό, 

ερευνητικό και αναστοχαστικό επίπεδο. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα ήταν τα εξής:  

1) Πώς αποτυπώνονται οι οπτικές της εκπαιδευτικού για την παιδική ηλικία: 

α)  μέσα από τους προσωπικούς στόχους που θέτει στη διδασκαλία της; 

β) μέσα από τον τρόπο οργάνωσης της διδασκαλίας; 

γ) μέσα από τον τρόπο περιγραφής του είδους της συμμετοχής των παιδιών 

που επιδιώκει με την οργάνωση της διδασκαλίας; 

δ) μέσα από τις προσδοκίες της για τις επιδόσεις των παιδιών; 

      2) Ποιες είναι οι διαδικασίες μετασχηματισμού των εκπαιδευτικών της πρακτικών 

σε ερευνητικό, αναστοχαστικό και διαλογικό πλαίσιο; 
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2. Μέρος Δεύτερο: Μέθοδος 

2.1. Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε 

στην παρούσα έρευνα. Αρχικά δίνονται στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο 

επιλέχθηκαν οι συμμετέχοντες της έρευνας, καθώς και για τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τους. Ακολουθεί η παρουσίαση και ανάλυση των ερευνητικών 

εργαλείων με τα οποία συλλέχθηκαν τα δεδομένα, τα οποία στη συνέχεια 

αξιοποιήθηκαν για να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα. Στη συνέχεια εξηγείται  

ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάστηκαν οι συγκεκριμένες μεθοδολογικές επιλογές, 

καθώς και η διαδικασία συλλογής δεδομένων, για να ανταποκριθεί στο σκοπό και στα 

ερωτήματα της έρευνας. Συγκεκριμένα εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους 

επιλέχθηκε να αξιοποιηθεί η εκπαιδευτική έρευνα – δράση,  μια συνεχής 

μεταβαλλόμενη δυναμική διαδικασία που συνδιαμορφωνόταν, 

αλληλοσυμπληρωνόταν και εμπλουτιζόταν κάθε φορά με νέα στοιχεία ώστε να 

διερευνηθεί σε βάθος το συγκεκριμένο ερευνητικό ζήτημα. Τέλος, αναφέρονται και οι 

μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για να αναλυθούν τα δεδομένα της έρευνας. 

Σε σχέση με τους σκοπούς της έρευνας που αφορούσαν στην διερεύνηση της 

προσωπικής θεωρίας και πρακτικής αλλά και των διαδικασιών μετασχηματισμού, 

επιλέχθηκε ως καταλληλότερη μεθοδολογική επιλογή η ποιοτική έρευνα. Η ποιοτική 

έρευνα αποσκοπεί στην κατανόηση και την εξαγωγή νοημάτων από τα φαινόμενα που 

έχουν παρατηρηθεί μέσα από την οπτική αντίληψη των συμμετεχόντων. Ο ερευνητής 

θεωρείται ως το πιο βασικό εργαλείο συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων, ο 

οποίος μέσα από μια διερευνητική στρατηγική καταλήγει σε ένα πλούσιο 

περιγραφικό προιόν (Merriam, 2002). Ειδικότερα, η έρευνα - δράση ως μορφή 

ποιοτικής έρευνας επιλέχτηκε γιατί αποτελεί μια προσέγγιση που συμβάλλει στην 

επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, ως στοχαζόμενου επαγγελματία και 

ερευνητή. Η έρευνα – δράση μελετά μια κοινωνική κατάσταση με σκοπό τη βελτίωση 

της ποιότητας της δράσης μέσα στα πλαίσια αυτής της κατάστασης (Elliott, 1991:69).  

Η έρευνα – δράση είναι μια συνεχής και δυναμική διαδικασία, μιας και στην 

καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική προκύπτουν συνεχώς ζητήματα που απασχολούν 

τον εκπαιδευτικό και χρειάζεται να τα σκεφτεί, να συλλέξει πληροφορίες γι’ αυτά και 

να δράσει για να τα ξεπεράσει. Όμως, η προηγούμενη γνώση και εμπειρία, όταν είναι 
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συστηματοποιημένη, βοηθά τους εκπαιδευτικούς να «χτίσουν» τη γνώση τους για τα 

παιδιά, τις ενέργειές τους και το πλαίσιο της τάξης με αποτέλεσμα η όλη διαδικασία 

να γίνεται σταδιακά ευκολότερη και πιο δημιουργική. Επίσης, επιτρέπει στην 

εκπαιδευτικό – ερευνήτρια να αξιοποιήσει στην πράξη τα αποτελέσματα και να 

αναπτυχθεί επαγγελματικά, καθώς αναλαμβάνει υπεύθυνο ρόλο με αυτονομία, 

βελτιώνοντας την αυτοεικόνα της (Κατσαρού & Τσάφος, 2003:18-21). 

Στην  έρευνα – δράση, από τη στιγμή που η εκπαιδευτικός εντοπίζει το 

ζήτημα που την απασχολεί και που θέλει να διερευνήσει, συλλέγει και ερμηνεύει τα 

δεδομένα, επιλέγει, εφαρμόζει και αξιολογεί ενέργειες, οι προσωπικές της θεωρίες  

και ο ρόλος της στην έρευνα είναι φανερά καθ’ όλη τη διάρκεια της. Η εκπαιδευτικός 

δεν είναι μόνη καθ’ όλη τη διάρκεια, ως διαδικασία αυτοβελτίωσης του 

εκπαιδευτικού έργου. Ενεργό  ρόλο έχει και ο διευκολυντής ή συντονιστής στην 

έρευνα – δράση, ο οποίος προσφέρει υλική και ηθική υποστήριξη στους 

εκπαιδευτικούς που απασχολούνται με αυτήν (Carr & Kemmis, 1997:264). 

2.2. Συμμετέχοντες 

Στην παρούσα έρευνα οι συμμετέχοντες ήταν παιδιά προσχολικής ηλικίας 2 ½ - 3 ½  

ετών ενός τμήματος προνηπίων σε δημόσιο παιδικό σταθμό. Συγκεκριμένα 

συμμετείχαν 16 παιδιά, εκ των οποίων 10 κορίτσια και  6 αγόρια. Η ερευνητική 

διαδικασία διήρκησε συνολικά εννιά μήνες. Ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2016 και 

ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2017. Για την συμμετοχή τους στην έρευνα ζητήθηκε 

η συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων τους. Η επιλογή του συγκεκριμένου 

τμήματος έγινε από την ερευνήτρια γιατί ήταν η υπεύθυνη βρεφονηπιοκόμος του 

τμήματος. Το κριτήριο επιλογής του τμήματος και των παιδιών ήταν ότι η 

βρεφονηπιοκόμος δίδασκε στο συγκεκριμένο τμήμα. 

2.3. Τεχνικές ή εργαλεία συλλογής δεδομένων 
Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές για τη 

διερεύνηση: α) των προβληματισμών και των ερμηνειών της ερευνήτριας, β) του 

ζητήματος σε σχέση με το κλίμα αποδοχής, γ) του ζητήματος σε σχέση με τη 

συμμετοχή των παιδιών, δ) των εκπαιδευτικών πρακτικών που σχεδιαζόταν και 

εφαρμοζόταν στην τάξη, ε) της πορείας του αναστοχασμού και των αλλαγών των 

εκπαιδευτικών πεποιθήσεων και πρακτικών. Όσον αφορά τη διερεύνηση των 

προβληματισμών της ερευνήτριας κρίθηκε απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί ένα 
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κατασκευασμένο εργαλείο με στόχο να βοηθήσει την ερευνήτρια να διερευνήσει και 

να ερμηνεύσει τις προτεραιότητες της. Το εργαλείο είναι μια προσαρμογή του 

εργαλείου των Altrichter, Posch & Somekh (2001)  από την Αυγητίδου, (2014β, σελ. 

54-55) και προτείνεται ως περιγραφικό και αναστοχαστικό εργαλείο στην έναρξη της 

έρευνας – δράσης. Το εργαλείο αυτό περιλάμβανε ερωτήσεις σχετικά με την 

περιγραφή και τη νοηματοδότηση των ζητημάτων που με απασχόλησαν, ανάλυσή 

τους και περιγραφή του τρόπου που θεωρούσα ότι ο δικός μου ρόλος καθώς και ο 

παιδικός σταθμός ως εκπαιδευτικός θεσμός μπορεί να συμβάλλει στην επίλυση τους. 

(βλ. Παράρτημα, σ. 129)   

Η διερεύνηση του ζητήματος «του κλίματος αποδοχής» αφορά σε ένα πλέγμα 

αλληλεπιδράσεων που επηρεάζονται από το μικροεπίπεδο της τάξης, την κουλτούρα 

των συνομηλίκων, τις πρακτικές της εκπαιδευτικού, καθώς επίσης και το 

μακροεπίπεδο των κοινωνικοπολιτισμικών πρακτικών (Αυγητίδου, 2014β). Με 

αφορμή ότι δεν υπήρχε αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των παιδιών του τμήματος 

διερευνήθηκε το ζήτημα σε σχέση με το κλίμα αποδοχής στην τάξη και 

χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω τεχνικές για την συλλογή δεδομένων: η παρατήρηση, 

η συνέντευξη και το κοινωνιόγραμμα. Η έρευνα δεν επικεντρώθηκε στις σχέσεις 

μεταξύ των παιδιών αλλά η γνώση τους αποτέλεσε απαραίτητη προϋπόθεση , ώστε να 

γνωρίσουμε καλύτερα τα ενδιαφέροντα των παιδιών.  

Συγκεκριμένα, η παρατήρηση έγινε σε διαφορετικές χρονικές στιγμές της 

ημέρας, προκειμένου να διαπιστωθεί ο τρόπος αλληλεπίδρασης των παιδιών, το 

πλαίσιο αποδοχής ή απόρριψης τους από τους συνομηλίκους και οι σχέσεις που είχαν 

αναπτυχθεί μεταξύ τους. Ο χρόνος παρατήρησης αφορούσε τόσο στο ελεύθερο 

παιχνίδι όσο και στις οργανωμένες δραστηριότητες. Η παρατήρηση του τρόπου 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των παιδιών μπορεί να συμβάλει στην επίγνωση των 

σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ των παιδιών, στον εντοπισμό ζητημάτων και στην 

οργάνωση τρόπων αντιμετώπισης τους. Οι καταγραφές αυτές αξιοποιήθηκαν για να 

απαντηθούν συγκεκριμένα ερωτήματα τόσο στις ελεύθερες δραστηριότητες όσο και 

στις οργανωμένες δραστηριότητες. (βλ. Παράρτημα σ. 130) 

Οι καταγραφές αυτές με βοήθησαν να σκεφτώ τι συμβαίνει στο τμήμα μου και 

ποιος θα έπρεπε να είναι ο ρόλος μου όσον αφορά τη βελτίωση του κλίματος 

αποδοχής. Πρόκειται για μια διαδικασία συνεχούς αναζήτησης απαντήσεων σε 

πρακτικά ερωτήματα. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται πως «οι παρατηρήσεις είναι 
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διαισθητικές χωρίς συγκεκριμένο στόχο και αυτό ενέχει κάποια μειονεκτήματα, όπως 

το να είναι: διάχυτη, προκατειλημμένη και εφήμερη. Οι αδυναμίες αυτές ωστόσο 

μπορούν να ξεπεραστούν εάν χρησιμοποιηθούν συστηματικές μέθοδοι παρατήρησης» 

(Altrichter, Posch, Somekh, 2001:131). Για το λόγο αυτό επέλεξα να εστιάσω την 

παρατήρηση κάθε φορά σε μια συγκεκριμένη ομάδα παιδιών και να καταγράφω το 

πλαίσιο της δράσης τους, τη λεκτική και μη-λεκτική αλληλεπίδρασή τους και το δικό 

μου ρόλο, αν παρενέβαινα κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης. 

Η άμεση παρατήρηση θεωρείται μια μορφή συμμετοχικής παρατήρησης. Σε 

αυτή τη μέθοδο συλλογής δεδομένων οι παρατηρητές συμμετέχουν στις 

δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν. Έτσι η εμπλοκή τους στο πεδίο της 

έρευνας επιτρέπει στους παρατηρητές (εκπαιδευτικός-ερευνήτρια και κριτική φίλη) 

να ακούν, να βλέπουν και να έχουν εμπειρία από την καθημερινότητα των 

συμμετεχόντων (Altrichter, Posch, Somekh, 2001). 

Για τη συλλογή των δεδομένων στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε 

επίσης και η συνέντευξη ως μια πρακτική για να γνωρίσω τα ενδιαφέροντα των 

παιδιών με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής τους στην εκτίμηση των 

δραστηριοτήτων που έπαιρναν μέρος. Η συνέντευξη έχει οριστεί ως συζήτηση δύο 

ατόμων με σαφή σκοπό την απόκτηση σχετικών με την έρευνα πληροφοριών. 

Επικεντρώνεται σε περιεχόμενο καθορισμένο από τους στόχους της έρευνας και έχει 

σκοπό την καλύτερη κατανόηση της κατάστασης (Cohen & Manion, 2008).  

Η ερευνητική συνέντευξη εξυπηρετεί  τρεις σκοπούς σύμφωνα με την 

περιγραφή του Tuckman: Πρώτον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βασικό μέσο 

συλλογής πληροφοριών που έχουν άμεση σχέση με τους στόχους της έρευνας. 

Επίσης, μπορείς να κατανοήσεις τι γνωρίζει (γνώσεις ή πληροφορίες), τι του αρέσει 

και τι όχι (αξίες και προτιμήσεις) και τι πιστεύει (στάσεις και πεποιθήσεις). Δεύτερον, 

η συνέντευξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ελέγξουμε υποθέσεις ή για να 

διατυπώσουμε νέες, ή ως ένας επεξηγηματικός μηχανισμός για να αναγνωριστούν οι 

μεταβλητές και οι σχέσεις τους. Τρίτον, η συνέντευξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

συνδυασμό με άλλες μεθόδους κατά τη διεξαγωγή μιας έρευνας (Tuckman, 1972, οπ. 

αναφ. στο Cohen, Manion, & Morrison, 2007:451-452). 

Συγκεκριμένα κατά τις συνεντεύξεις ρωτήθηκαν τα παιδιά με τι τους αρέσει 

να απασχολούνται όταν βρίσκονται στο τμήμα και με τι δεν τους αρέσει να 
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ασχολούνται και να αιτιολογήσουν τις απαντήσεις τους. Επίσης, οι συνεντεύξεις 

έγιναν με παιγνιώδη τρόπο, με κάθε παιδί ξεχωριστά, σε ένα χώρο απομονωμένο από 

την υπόλοιπη τάξη, έτσι ώστε το ερωτώμενο παιδί να μην επηρεάζει και επηρεάζεται 

από τα άλλα παιδιά. Οι ερωτήσεις της συνέντευξης δεν ήταν καταγεγραμμένες με 

μορφή καρτών αλλά υποβάλλονταν απευθείας από εμένα. Χαρακτηριστικό του είδους 

αυτής της συνέντευξης είναι ότι το πρόσωπο που παίρνει συνέντευξη εκδηλώνει 

ελάχιστη καθοδήγηση ή έλεγχο, περιορίζοντας στο ελάχιστο τις παρεμβάσεις του. 

Επιπλέον, ο ερωτώμενος έχει το περιθώριο να εκφράσει τα συναισθήματα, τις 

εμπειρίες ή τις απόψεις του όσο απόλυτα και όσο αυθόρμητα επιθυμεί με ελευθερία 

έκφρασης (Altrichter, Posch, Somekh, 2001· Cohen & Manion, 2008). Τα παιδιά που 

συμμετείχαν στις συνεντεύξεις απάντησαν στις ίδιες βασικές ερωτήσεις με την ίδια 

σειρά, αυξάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη συγκρισιμότητα των απαντήσεων. (βλ. 

Παράρτημα σ.134-135)  

Η συνέντευξη και το κοινωνιόγραμμα προσφέρουν στην εκπαιδευτικό 

επίγνωση της οπτικής των παιδιών για τις σχέσεις τους και το γενικότερο κλίμα στην 

τάξη. Οι ερωτήσεις που απευθύνονται στα παιδιά έχουν στόχο να καταγράψουν τις 

προτιμήσεις τους ως προς τους συνομηλίκους τους, είτε αυτές έχουν θετικό είτε 

αρνητικό πρόσημο (Μπίκος, 2004 οπ. αναφ. στο Αυγητίδου 2014β). Οι θετικές και οι 

αρνητικές επιλογές των συνομηλίκων αποδίδουν στα παιδιά ένα κοινωνικό στάτους 

που έχει ταξινομηθεί από ορισμένους ερευνητές  (Coie, Dodge & Coppotelli, 1982 

οπ. αναφ. στο Αυγητίδου 2014β:59) ως εξής: Δημοφιλή παιδιά (αυτά που έχουν τις 

περισσότερες θετικές επιλογές και τις λιγότερες αρνητικές), παιδιά μέσου όρου (που 

έχουν αριθμό θετικών επιλογών ίσο με τον μέσο όρο θετικών επιλογών του συνόλου 

των παιδιών της τάξης), απορριπτόμενα παιδιά (που έχουν τις περισσότερες 

αρνητικές επιλογές αλλά έχουν και ορισμένες θετικές επιλογές), αντιφατικά παιδιά 

(που συγκεντρώνουν παρόμοια ποσοστά στις θετικές και στις αρνητικές επιλογές) και 

παραμελημένα παιδιά (που δεν έχουν ούτε αρνητικές ούτε θετικές επιλογές ή 

γενικότερα δείχνουν να αγνοούνται από τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης).  

Στόχος του κοινωνιογράμματος στην παρούσα έρευνα ήταν να ενισχύσω τα 

παιδιά να αιτιολογήσουν τις επιλογές τους και να αναφερθούν, μεταξύ άλλων, σε 

δραστηριότητες με συνομηλίκους που τους προκαλούν ευχάριστα ή δυσάρεστα 

συναισθήματα. Υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τρόποι για να οργανωθεί αυτή η 

διαδικασία. Στα μικρά παιδιά παρουσιάστηκε η όλη διαδικασία σαν ένα παιχνίδι. 
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Ζήτησα από τα παιδιά να επιλέξουν παιδιά ως φίλους και να αιτιολογήσουν τις 

επιλογές τους. Συγκεκριμένα εξήγησα στα παιδιά ότι έχουν δωρεάν προσκλήσεις για 

να πάνε στο τρενάκι του Άγιου Βασίλη (μιας και το κοινωνιόγραμμα έγινε πριν την 

εποχή των Χριστουγέννων). Στη συνέχεια ρώτησα το κάθε παιδί ξεχωριστά, σε ποια 

παιδιά της τάξης θα πρόσφεραν ή δεν θα πρόσφεραν τις προσκλήσεις για να πάνε 

μαζί και για ποιο λόγο θα τα διάλεγαν ή δεν θα τα διάλεγαν. Στο τέλος του 

κοινωνιογράμματος σκοπός μου ήταν να μετρήσω τις θετικές και τις αρνητικές 

επιλογές των παιδιών και να εντοπίσω το κοινωνικό τους στάτους. (βλ. Παράρτημα, 

σ.131-132)  

Η συνέντευξη ή το κοινωνιόγραμμα αποτελούν έναν σχετικά γρήγορο τρόπο 

να συλλέξουν οι εκπαιδευτικοί αρχικές πληροφορίες για τις σχέσεις μεταξύ των 

παιδιών της τάξης και να εντοπίσουν θέματα που διαφορετικά θα έπαιρνε καιρό να 

διαπιστώσουν. Αυτό είναι και το θετικό χαρακτηριστικό του κοινωνιογράμματος ως 

μεθόδου συλλογής δεδομένων, ενώ υπάρχουν επιφυλάξεις για το κατά πόσο 

αναπαριστά με ακρίβεια τις σχέσεις των παιδιών στην τάξη (Denscombe et al.,1986 

οπ. αναφ. στο Αυγητίδου 2014β:61).  

Το κοινωνιόγραμμα και η συνέντευξη αποτέλεσαν σημαντικές ερευνητικές 

πρακτικές, οι οποίες με βοήθησαν να σκεφτώ τους μελλοντικούς σχεδιασμούς των 

παρεμβάσεων μου, να δώσω περισσότερη και ουσιαστικότερη προσοχή στις απόψεις 

των παιδιών, στις διαπροσωπικές τους σχέσεις, στην αλληλεπίδραση μεταξύ τους και 

στην ίδια την αλληλεπίδρασή μου με τα παιδιά. 

Με αφορμή την παρατήρησή μου ότι δεν υπήρχε συμμετοχή όλων των 

παιδιών του τμήματος κατά την οργανωμένη εκπαιδευτική διαδικασία διερεύνησα το 

ζήτημα σε σχέση με την συμμετοχή των παιδιών και το πλαίσιο που ενθάρρυνε ή όχι 

τον ενεργητικό τους ρόλο. Οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για την συλλογή 

δεδομένων ήταν:  η παρατήρηση, το προσωπικό μου ημερολόγιο, η 

ετεροπαρατήρηση, οι αναστοχαστικές συζητήσεις και οι διάλογοι με την κριτική 

φίλη. 

Όπως έχω αναφέρει και παραπάνω, η παρατήρηση είναι μια σημαντική 

τεχνική συλλογής δεδομένων όπου χρησιμοποιήθηκε αρκετές φορές καθ’ όλη την 

πορεία της έρευνας. Συγκεκριμένα χρησιμοποίησα μια απλή κλείδα παρατήρησης για 

να εντοπίσω ποια παιδιά δεν συμμετέχουν συστηματικά στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, προκειμένου να εντοπίσω τα αίτια και να αναδιαμορφώσω τις 

εκπαιδευτικές μου στρατηγικές. Κατά την πρώτη εκπαιδευτική παρέμβαση στα 
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πλαίσια μιας οργανωμένης δραστηριότητας δημιουργήθηκε ένας πίνακας όπου στην 

πρώτη στήλη έγραψα τα ονόματα των παιδιών που συμμετείχαν, στη δεύτερη στήλη 

έβαζα ένα σημάδι (σταυρό) κάθε φορά που ένα παιδί έπαιρνε τον λόγο και στην τρίτη 

στήλη  σημείωνα  τον ρόλο που συμμετείχαν π.χ. αν έθεταν σχετικές ερωτήσεις ή 

έδιναν σχετικές απαντήσεις, έθεταν άσχετες ερωτήσεις ή έδιναν άσχετες απαντήσεις. 

(βλ. Παράρτημα σ.133-134) 

Στη βιβλιογραφία επίσης, τονίζεται ότι στην έρευνα - δράση ο ερευνητής 

διατηρεί ένα προσωπικό ημερολόγιο στο οποίο καταγράφει την πρόοδο και τις 

σκέψεις του. Μέσα από τις καταγραφές αυτές ο ερευνητής μελετά παράλληλα και τον 

τρόπο που αναπτύσσονται οι πρακτικές του και την πορεία της έρευνας (Κατσαρού & 

Τσάφος, 2003). Το ημερολόγιο εκτός από ένα μέσο συλλογής δεδομένων αποτελεί 

και μια από τις ερευνητικές μεθόδους που χρησιμοποιείται για την καταγραφή των 

δεδομένων και των αναλύσεων από τους συμμετέχοντες της έρευνας (Altrichter, 

Posch & Somekh, 2001). Σημειώνει την πορεία διεξαγωγής των δραστηριοτήτων και 

τις παρατηρήσεις της πάνω στις συμπεριφορές των παιδιών.  

Πρόκειται για μια ποιοτική μέθοδο καταγραφής και ανάλυσης καθημερινών 

φαινομένων, μέσω της οποίας αναδεικνύονται τα ζητήματα που απασχολούν την 

εκπαιδευτικό – ερευνήτρια και τίθενται ερωτήματα για διερεύνηση. Συνήθως 

χρησιμοποιείται ως συμπληρωματικό ερευνητικό εργαλείο στο πλαίσιο μιας 

ολιστικής προσέγγισης. Ο ερευνητής δεν καταγράφει μόνο «γεγονότα» αλλά και ο 

ίδιος αποτελεί μέρος της ερευνητικής πράξης που μελετά (Βάμβουκας, 2000). 

Στην παρούσα έρευνα προϋπόθεση ήταν οι καταγραφές να βασίζονται σε 

συστηματικές παρατηρήσεις στη διάρκεια του ελεύθερου παιχνιδιού και των 

οργανωμένων δραστηριοτήτων και όχι σε εντυπώσεις.  Σε πρώτη φάση προτάθηκε 

μία δομή του ημερολογίου με συγκεκριμένα ερωτήματα. Στόχος ήταν να δοθούν 

αρχικά ερωτήματα που να με προσανατολίσουν στη διαδικασία της έρευνας - δράσης. 

Συγκεκριμένα, προσδιορίστηκαν ορισμένοι άξονες του ημερολογίου με επιμέρους 

ερωτήματα σύμφωνα με προηγούμενες προτάσεις οργάνωσης των ημερολογιακών 

καταγραφών (Αυγητίδου, 2008· Αυγητίδου, 2014β:57). Οι άξονες του ημερολογίου 

ήταν αντίστοιχα:  τι συμβαίνει; (παρατήρηση) πώς το καταλαβαίνω; (ερμηνεία)  τι 

μπορώ να κάνω; (λήψη απόφασης) πώς αξιολογώ τη δράση μου; (παρατήρηση - 

αναστοχασμός)  ποια δράση μπορώ να επιλέξω στη συνέχεια; (αναστοχασμός). Τα 

παρακάτω ερωτήματα ήταν ενδεικτικά με στόχο να με βοηθήσουν να αποτυπώσω την 

διδακτική διαδικασία και να αναστοχαστώ. 
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Άξονες του ημερολογίου 

1. Πώς αλληλεπιδρούν τα παιδιά μεταξύ τους στο ελεύθερο παιχνίδι και στην 

οργανωμένη δραστηριότητα; 

2. Τι με προβληματίζει σε σχέση με τις αλληλεπιδράσεις τους; 

3. Τι σκέφτομαι να κάνω για να βελτιώσω όσα με προβληματίζουν;  

4. Βλέπω αποτέλεσμα στις ενέργειές μου; Τι χρειάζεται να αλλάξω / δοκιμάσω; 

Τι κρατώ;    

 

Ένα όμως από τα μειονεκτήματα του ημερολογίου είναι ότι αποτελεί μια 

χρονοβόρα και κοπιαστική διαδικασία. Ο τρόπος γραφής του θα πρέπει να έχει 

στοχαστικό χαρακτήρα και όχι μια περιγραφική, γραμμική αφήγηση των γεγονότων 

γιατί δεν προσφέρεται για ποσοτικές αναλύσεις (Παπαδοπούλου – Τσοχατζίδου, 

2001). 

Βασιζόμενη επιπλέον στη βιβλιογραφία η ετεροπαρατήρηση,  η οποία 

χρησιμοποιήθηκε ως τεχνική στην παρούσα έρευνα, είναι μια διαδικασία όπου η 

ερευνήτρια αντλεί πληροφορίες και δεδομένα από ένα άλλο άτομο, από μια 

παρατηρήτρια σχετικά με το φυσικό πλαίσιο, το ανθρώπινο πλαίσιο και το πλαίσιο 

της αλληλεπίδρασης (Cohen, et al., 2008). Η ερευνήτρια μετά από τον διάλογο με την 

παρατηρήτρια επεξεργάζεται και ερμηνεύει τα δεδομένα. Μέσα από την 

ετεροπαρατήρηση η ερευνήτρια συγκρίνει την δική της οπτική  με αυτή της 

παρατηρήτριας και κατανοεί τόσο τις συμφωνίες όσο και τις διαφωνίες που μπορεί να 

προκύψουν κατά την διάρκεια του διαλόγου.  

Συγκεκριμένα η παρατηρήτρια ήταν μια μαθητευόμενη βοηθός 

βρεφονηπιοκόμος, η οποία πραγματοποιούσε την υποχρεωτική καθημερινή εξάμηνη 

πρακτική της στον παιδικό σταθμό και κλήθηκε να με παρατηρήσει όσον αφορά στον 

τρόπο οργάνωσης της διδασκαλίας σε σχέση με την συμμετοχή των παιδιών κατά την 

διάρκειά της. Η παρατηρήτρια είχε ρόλο αμέτοχου παρατηρητή και βρισκόταν σε μια 

απόσταση από τα παιδιά κατά την διάρκεια της διδασκαλίας. Συμφωνήθηκε να 

κρατάει φύλλο παρατήρησης και να σημειώνει με ένα σημάδι (σταυρό) αν τα παιδιά 

έπαιρναν τον λόγο, έθεταν ερωτήσεις, πόσες φορές έθεταν σχετικές/ άσχετες 

ερωτήσεις. Μετά την ολοκλήρωση της παρατήρησης ακολούθησε η μαγνητοφώνηση 

της συζήτησής μας με την παρατηρήτρια ώστε να έχω τη δυνατότητα να την 

επεξεργαστώ αναστοχαστικά και σε μελλοντικό χρόνο. 
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Επίσης, σημαντική τεχνική συλλογής δεδομένων αποτέλεσαν οι 

αναστοχαστικοί διάλογοι και οι μαγνητοφωνήσεις μεταξύ της ερευνήτριας και της 

κριτικής φίλης. Η κριτική φίλη, που ήταν η επόπτρια της διπλωματικής εργασίας, 

αποτέλεσε συνοδοιπόρος μου από την αρχική ιδέα οργάνωσης και σχεδιασμού των 

σκοπών και της διαδικασίας της εκπαιδευτικής παρέμβασης μέχρι και τη συζήτηση 

και ανταλλαγή απόψεων για την ερμηνεία των όσων συνέβαιναν στην τάξη. Οι 

συζητήσεις με την κριτική φίλη βασίζονταν σε αναστοχαστικά ερωτήματα που μου 

έθετε μετά την ανάγνωση των ημερολογιακών μου καταγραφών και την ακρόαση των 

μαγνητοφωνημένων συνομιλιών με τα παιδιά ή των οργανωμένων δραστηριοτήτων 

όπως: αν οι στρατηγικές υποστήριξης των παιδιών είχαν το αναμενόμενο 

αποτέλεσμα, τι διαφορετικό θα μπορούσε να είχε γίνει, πώς θα μπορούσαν να 

ενισχυθούν όλα τα παιδιά στη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων και στην 

κατανομή αρμοδιοτήτων κ.ά. Η εμπλοκή και η συνεργασία από κοινού εκπαιδευτικού 

και κριτικών φίλων μπορεί να προσφέρει εναλλακτικές ερμηνείες και απόψεις και 

παρατήρηση με μεγαλύτερη ακρίβεια παρέχοντας έτσι μια πιο τεκμηριωμένη 

θεώρηση της τάξης (Altrichter, Posch & Somekh, 2001). Έτσι η έρευνα - δράση 

αποκτά χαρακτήρα συνεργασίας και ενσωματώνει τις ιδέες και τις προσδοκίες όλων 

των προσώπων που εμπλέκονται στην κατάσταση ενισχύοντας την εξελικτική πορεία 

της διδασκαλίας προς τη βελτίωση της (Cohen & Manion, 1997). 

Η ανταλλαγή απόψεων έδωσε τη δυνατότητα θέασης όσων συνέβαιναν με 

διαφορετικές οπτικές, τις περισσότερες φορές συμπληρωματικές, με στόχο τον 

συνεχή επανασχεδιασμό των διαδικασιών και των στρατηγικών, λαμβάνοντας υπόψη 

την ανάλυση των δεδομένων και τον αναστοχασμό κατά την πορεία της 

εκπαιδευτικής παρέμβασης.  

Τέλος, χρησιμοποιήθηκε η τριγωνοποίηση για τη συλλογή δεδομένων για να 

διασφαλιστεί η εγκυρότητα των δεδομένων. «Η τριγωνοποίηση συνιστά ένα 

συνδυασμό μεθόδων όπου τα δεδομένα συγκεντρώνονται από διαφορετικές οπτικές 

γωνίες επιτρέποντας την αντιπαράθεση και τη σύγκριση διαφορετικών περιγραφών 

της ίδιας κατάστασης» (Altrichter, Posch, Somekh, 2001:174). Στην περίπτωση αυτής 

της έρευνας παρατίθεται: (α) η οπτική γωνία της εκπαιδευτικού (μέσω ημερολογίου), 

(β) η οπτική γωνία των παιδιών της τάξης (μέσω συνεντεύξεων και 

κοινωνιογράμματος), (γ) η οπτική γωνία της παρατηρήτριας (μέσω 

ετεροπαρατήρησης) και (δ) η οπτική γωνία της κριτικής φίλης. 
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2.4. Σχεδιασμός της έρευνας και διαδικασία συλλογής δεδομένων  
Κατά την έρευνα – δράση ακολούθησα τα διαδοχικά βήματα που προτείνονται 

προκειμένου καταρχήν να κατανοήσω την κατάσταση και στη συνέχεια να σχεδιάσω 

και να αποτιμήσω τις εκπαιδευτικές μου παρεμβάσεις (ο εντοπισμός του ζητήματος, η 

αποσαφήνιση της κατάστασης, η ανάπτυξη και η εφαρμογή δράσεων και η 

δημοσιοποίηση των συμπερασμάτων) (Altrichter, et al., 2001). Συγκεκριμένα κατά 

την ερευνητική διαδικασία ακολουθήθηκαν οι επάλληλοι κύκλοι στους οποίους 

περιλαμβάνεται το τετράπτυχο της σπείρας της έρευνας – δράσης: σχεδιασμός, 

δράση, παρατήρηση, αναστοχασμός (Carr & Kemmis, 1997).  

Αρχικά θα πρέπει να αναφερθεί ότι η θεωρία, η έρευνα, η πράξη και ο 

στοχασμός λειτούργησαν σε ένα πλαίσιο αλληλεπίδρασης σε κάθε φάση της έρευνας 

(Αυγητίδου, 2014β).  Πρώτον, η επιλογή και η οργάνωση της θεωρίας έγινε μετά τη 

διερεύνηση και την κατανόηση των αρχικών πεποιθήσεων και πρακτικών μου, με 

αποτέλεσμα να επιλεγεί η συστημική προσέγγιση κατανόησης των αλληλεπιδράσεων 

ως μια δυναμική διαδικασία που διαμορφώνεται από ποικίλους παράγοντες και όχι ως 

αποτέλεσμα ατομικών χαρακτηριστικών ή συμπεριφορών. Δεύτερον, η θεωρία 

αξιοποιήθηκε για την ερμηνεία των δεδομένων που συνέλεξα προκειμένου να 

αναγνωρίσω και να ξανασκεφτώ το ζήτημα. Τρίτον, η θεωρία οργανώθηκε με τέτοιο 

τρόπο,  ώστε να ενισχύσω τον σχεδιασμό και να εμπλουτίσω τις υπάρχουσες 

πρακτικές για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Τέταρτον, η θεωρία δοκιμάστηκε και 

αξιολογήθηκε στην πράξη για την αποτελεσματικότητά της ώστε να βελτιώσω το 

ζήτημα. Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής δράσης δεν 

ήταν ανεξάρτητα από τη θεωρητική πλαισίωση, την έρευνα και τον στοχασμό πάνω 

στο ζητούμενο και τον τρόπο επίτευξης του. 

Το ζητούμενο διαμορφώθηκε στο μετασχηματισμό των εκπαιδευτικών 

πρακτικών και των σχετικών εκπαιδευτικών πεποιθήσεων με στόχο την ενίσχυση της 

συμμετοχής και της εμπλοκής όλων των παιδιών του τμήματος στο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα, τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας, την εναλλαγή των διδακτικών 

μεθόδων, καθώς και την καλύτερη οργάνωση του εκπαιδευτικού έργου. Κρατούσα 

σημειώσεις καθημερινά και συζητούσα σε εβδομαδιαία βάση με την κριτική φίλη 

(επόπτρια) για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τα αποτελέσματα των 

δραστηριοτήτων, τις αντιδράσεις των παιδιών και την πορεία της σκέψης μου. Στα 

αποτελέσματα παρουσιάζεται αναλυτικά η πορεία της έρευνας – δράσης  και οι 

φάσεις της. 
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2.5. Διαδικασία ανάλυσης δεδομένων 
Οι Miles & Huberman (1996) υποστηρίζουν  ότι η ποιοτική έρευνα έχει να κάνει µε 

λέξεις, όχι µε αριθµούς. «Οι λέξεις είναι ‘παχύτερες’ από τους αριθµούς και συνήθως 

έχουν πολλαπλές σηµασίες […] Η πρόκληση είναι να είναι κανείς εξαιρετικά 

προσεκτικός µε τους στόχους της έρευνας και τους εννοιολογικούς φακούς που θα 

φορέσει – αφήνοντας ταυτόχρονα τον εαυτό του ανοικτό σε πράγµατα που δεν 

γνώριζε ή δεν περίµενε» (Miles & Huberman, 1996:56). Για την ανάλυση των 

δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ποιοτικής ανάλυσης των 

δεδομένων για τις ημερολογιακές καταγραφές της εκπαιδευτικού και τις 

απομαγνητοφωνημένες δραστηριότητες με τα παιδιά ενώ χρησιμοποιήθηκε η 

ποσοτική ανάλυση περιεχομένου για την ανάλυση των κοινωνιογραμμάτων και των 

συνεντεύξεων των παιδιών. Και στις δύο περιπτώσεις βασιστήκαμε αρχικά  στην 

ανάγνωση (και πολλαπλή ανάγνωση) των κειµένων (αποµαγνητοφωνήσεων, 

σηµειώσεων) προκειµένου να γίνει η κωδικοποίηση των δεδομένων. Στη συνέχεια 

αναγνωρίστηκαν οι κωδικοί με ίδιο θεματικό περιεχόμενο και έγινε ο προσδιορισµός 

των κατηγοριών μέσα από τη συνεχή σύγκριση των δεδομένων. Στην περίπτωση της 

ποσοτικής ανάλυσης περιεχομένου έγινε μέτρηση της συχνότητας εμφάνισης των 

κατηγοριών  αλλά και η ερμηνεία τους.   
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3. Μέρος Τρίτο: Αποτελέσματα 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο επιδιώκεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της 

έρευνας μέσω των κύκλων της έρευνας – δράσης, ώστε να απαντηθούν τα ερωτήματα 

της έρευνας. 

Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζεται η πορεία, οι προβληματισμοί, τα ζητήματα 

και οι εκπαιδευτικές ενέργειες που έγιναν στο πλαίσιο της πρακτικής έρευνας – 

δράσης. Κατά την πορεία της προέκυψαν πολλά ερωτήματα σχετικά με την 

αναγκαιότητα της συμμετοχής των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και 

τους παράγοντες που την επηρεάζουν, όπως οι οπτικές της εκπαιδευτικού για την 

παιδική ηλικία που παρατηρούνται μέσα από τους προσωπικούς στόχους που θέτει 

στη διδασκαλία της, μέσα από τον τρόπο οργάνωσης της διδασκαλίας της, μέσα από 

τον τρόπο περιγραφής του είδους της συμμετοχής των μαθητών που επιδιώκει με την 

οργάνωση της διδασκαλίας της και μέσα από τις προσδοκίες της για τις επιδόσεις των 

μαθητών της (1
ο
 ερευνητικό ερώτημα). Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη την αρχική 

νοηματοδότηση του ζητήματος, τις αναστοχαστικές συζητήσεις με την κριτική φίλη, 

τις συζητήσεις με την βοηθό βρεφονηπιοκόμο μετά από την ετεροπαρατήρηση, τα 

ευρήματα που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις των παιδιών, τις ημερολογιακές 

καταγραφές και τους αναστοχασμούς, η εκπαιδευτικός προσπάθησε να δώσει 

απαντήσεις τόσο στο 1
ο
 όσο και στο 2

ο
 ερευνητικό ερώτημα που αποτελεί την 

περιγραφή της προσπάθειας μετασχηματισμού της εκπαιδευτικής πράξης σε 

συμμετοχική διαδικασία. 

3.1. Κύκλοι – Πορεία της έρευνας – δράσης 

3.1.1. 1ος Κύκλος 

Αφετηρία: Αναγνώρισα προβληματικές καταστάσεις που χρειάστηκαν 

παρέμβαση για να βελτιωθούν ή να αλλάξουν. 

Ζήτημα: Οι προβληματικές καταστάσεις που υπήρχαν ήταν: α) η επανάληψη του ίδιου 

καθημερινού προγράμματος για όλα τα παιδιά χωρίς εξαιρέσεις με αποτέλεσμα τη 

μικρή συνεργασία, αλληλεπίδραση και συμμετοχή των παιδιών κατά την 

εκπαιδευτική διαδικασία και β) η συμπεριφορά δύο παιδιών που δεν έπαιζαν με τους 

συνομηλίκους τους και δε συμμετείχαν ενεργά στις δραστηριότητες που οργάνωνα. 

Τα ζητήματα αυτά αποτελούσαν πρόβλημα για εμένα, γιατί κατανόησα πως το 

πρόγραμμα που εφάρμοζα στο τμήμα ήταν καταπιεστικό για όλα τα παιδιά καθώς 
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συχνά δυσανασχετούσαν, δεν συμμετείχαν και βαριόντουσαν εύκολα κατά την 

μαθησιακή διαδικασία. Τα ζητήματα αποτυπώνονται και στα αποσπάσματα της 

πρώτης νοηματοδότησης (2 Νοεμβρίου 2016) που ακολουθούν (βλ. συνολικά την 

πρώτη νοηματοδότηση στο Παράρτημα σελ. 135-140): 

 

 Ε1:«ακολουθώ καθημερινά το ίδιο πρόγραμμα για όλα τα παιδιά χωρίς εξαιρέσεις και 

χωρίς να το καταλαβαίνω τους επιβάλλω τις επιλογές μου και έχω συγκεκριμένες 

προσδοκίες από τα παιδιά αυτά. Πολλές φορές αναρωτιέμαι ότι το πρόγραμμα τελικά 

που ακολουθώ μέσα στο τμήμα πρέπει να είναι καταπιεστικό για ορισμένα παιδιά». 

Ε2:«αισθάνομαι πως είμαι υποχρεωμένη απέναντι στους γονείς των παιδιών, στους 

συναδέλφους, στην προϊσταμένη και στα ίδια τα παιδιά, να έχω έναν προγραμματισμό 

στη δουλειά μου και να ακολουθώ κάποιες τεχνικές, από την στιγμή που το ορίζει και ο 

νόμος, ασχέτως αν οι απόψεις μου, έρχονται σε αντίθεση με την κουλτούρα του 

σχολείου και την κουλτούρα των γονέων». 

Ε3:«Συγκεκριμένα και τα δυο παιδιά, ενώ ακολουθούν και συμμετέχουν στο πρόγραμμα 

που έχω ετοιμάσει, δυσκολεύονται να συνεργαστούν με τα υπόλοιπα παιδιά του 

τμήματος και απασχολούνται μόνα τους για αρκετό χρονικό διάστημα κατά την 

διάρκεια της ημέρας. Θεωρώ πως τα παιδιά αυτά πρέπει να κάνουν φίλους και να 

κοινωνικοποιηθούν, γιατί ο παιδικός σταθμός είναι ένας χώρος κοινωνικός και η 

συμβολή μου είναι σημαντική σε αυτό το εγχείρημα, όμως αναρωτιέμαι πώς μπορώ να 

βοηθήσω αυτά τα δυο παιδιά». 

Ε4:«Τέλος, νομίζω ότι τελικά συμβαίνει αυτή η κατάσταση, γιατί έχω διαφορετικές 

απόψεις, όσον αφορά στον τρόπο διαπαιδαγώγησης των παιδιών, από αυτές που έχουν 

οι υπόλοιποι συνάδελφοι του παιδικού, οι γονείς των παιδιών και η προϊσταμένη, 

γεγονός που με προβληματίζει για το τι τελικά πρακτικές να ακολουθήσω καθημερινά 

στη δουλειά μου, αυτές που πιστεύω εγώ ή αυτές που θέλουν να μου επιβάλλουν οι 

υπόλοιποι (γονείς, συνάδελφοι, προϊσταμένη, κανονισμός λειτουργίας παιδικού 

σταθμού)».   

Δράσεις: α) Η διατύπωση των ζητημάτων που μ’ απασχόλησαν ενισχύθηκε με 

εργαλείο που μου ζητούσε να περιγράψω τα ζητήματα, τα αίτια τους, τους 

παράγοντες που τα επηρεάζουν και τις επιδιώξεις μου (βλ. Παράρτημα σελ. 129).  
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Προσπάθησα να απαριθμήσω τους παράγοντες που η ίδια έκρινα ότι 

επηρεάζουν αρνητικά την κατάσταση και πιο συγκεκριμένα τη συμμετοχή και τη 

συνεργασία μεταξύ των παιδιών κατά τη μαθησιακή διαδικασία, οι οποίοι 

συνοψίζονται στα εξής: 

 Στις πρακτικές που εφαρμόζω κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Θεωρώ 

ότι ακολουθώ έναν παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας και είναι 

απαραίτητο να αλλάξει για να έρθει η ύφεση των ζητημάτων. 

Καθημερινά εγώ είμαι αυτή που ορίζει το θέμα με το οποίο θα 

απασχοληθούμε και τα παιδιά απλώς ακολουθούν τις επιλογές μου. 

Αισθάνομαι ότι δεν πρέπει να επιβάλλω τις δικές μου επιλογές στα 

παιδιά αλλά να σέβομαι τις επιθυμίες, τις ιδιαιτερότητες και την 

διαφορετικότητα τους. 

 Στην τάση ακαδημαϊκοποίησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

(κουλτούρα παιδικού σταθμού). Ο κανονισμός λειτουργίας των 

παιδικών σταθμών επιβάλλει έναν συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας 

και έναν προγραμματισμό που πρέπει να εφαρμόζω για όλα τα παιδιά. 

Επικρατεί μία τάση πως η εκπαίδευση των παιδιών πρέπει να ξεκινάει 

από την προσχολική ηλικία. 

  Στις προσδοκίες των γονέων (κουλτούρα γονέων), οι οποίοι 

περιμένουν καθημερινά να απασχολώ τα παιδιά τους δημιουργικά και 

να τα εξασκώ με απλές εργασίες προγραφής και προμαθηματικών. 

Θεωρούν πως αυτός είναι ο ρόλος του παιδικού σταθμού και πως οι 

βρεφονηπιοκόμοι είναι όργανα που πρέπει να εφαρμόζουν τον 

κανονισμό λειτουργίας των παιδικών σταθμών. 

 Στις προσωπικές μου πεποιθήσεις για την παιδική ηλικία, τον ρόλο 

μου ως βρεφονηπιοκόμου και το σκοπό φοίτησης των παιδιών στον 

παιδικό σταθμό (προσωπική θεωρία). Θεωρώ ότι τα παιδιά έχουν 

δικαιώματα και είναι ικανά υποκείμενα, απλά οι ενήλικες είναι αυτοί 

που τους επιβάλλονται, τα καθοδηγούν και τα αντιμετωπίζουν ως 

μειονεκτικά. Όσον αφορά το ρόλο μου δεν θα πρέπει να είμαι 

κατευθυντική μέσα στην τάξη. Θα πρέπει να παρατηρώ τα παιδιά και 

να υποστηρίζω τις επιλογές και τις επιθυμίες τους. Θεωρώ πως ο 

παιδικός σταθμός πρέπει να δίνει πολλά ερεθίσματα στα παιδιά και 
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ευκαιρίες για δημιουργική απασχόληση, για συνεργασία και για 

ατομική βελτίωση, σεβόμενος τις ιδιαιτερότητες, τις ικανότητες και τις 

δυνατότητες του κάθε παιδιού. 

 Στις προσδοκίες της προϊσταμένης και των συναδέλφων, οι οποίοι 

επιθυμούν να εφαρμόζονται αυτά που ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας 

των παιδικών σταθμών χωρίς να εξαιρούνται κάποια παιδιά. Επίσης, 

θέλουν να είναι ευχαριστημένοι οι γονείς των παιδιών από όλο το 

προσωπικό του παιδικού σταθμού και να υπάρχει καλή συνεργασία 

μεταξύ παιδικού σταθμού και γονέων. 

 Στη συνέχεια μετά από τη μελέτη του κανονισμού λειτουργίας των παιδικών 

σταθμών και από τη μελέτη της θεωρητικής πλαισίωσης για την παιδική ηλικία, την 

διαφοροποιημένη διδασκαλία, την προσωπική θεωρία, το θετικά ψυχολογικό κλίμα 

τάξης  καθώς και τη συζήτηση με την κριτική φίλη προέκυψε η δεύτερη προσπάθεια 

νοηματοδότησης των ζητημάτων που με απασχόλησαν, η ανάλυσή τους και η 

περιγραφή του τρόπου που θεωρούσα ότι ο δικός μου ρόλος καθώς και ο ρόλος του 

παιδικού σταθμού ως εκπαιδευτικός θεσμός μπορεί να συμβάλλει στην επίλυση τους. 

Τα ερωτήματα στα οποία κλήθηκα να απαντήσω μετά τη μελέτη του κανονισμού 

λειτουργίας των παιδικών σταθμών ήταν: ποιος είναι ο σκοπός του παιδικού σταθμού;  

Τι ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας σχετικά με την ημερήσια απασχόληση παιδιών; 

Ποια τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της βρεφονηπιοκόμου σύμφωνα μ’ αυτόν; 

Ποιος θεωρείς ότι πρέπει να είναι ο δικός σου ρόλος; Ποιες οι επιδιώξεις σου και  οι 

προτάσεις βελτίωσης; Τα ζητήματα και οι απόψεις μου αποτυπώνονται και στα 

αποσπάσματα της δεύτερης νοηματοδότησης (17 Νοεμβρίου 2016) που ακολουθούν 

(βλ. συνολικά τη δεύτερη νοηματοδότηση στο Παράρτημα σελ.140-148): 

 

Ε5:«Πιστεύω πως τα παιδιά είναι ικανά υποκείμενα και έχουν δυνατότητες επιλογής. 

Επίσης, θεωρώ πως ο παιδικός σταθμός πρέπει να δίνει πολλά ερεθίσματα στα παιδιά 

και ευκαιρίες για δημιουργική απασχόληση, για συνεργασία και για ατομική βελτίωση, 

σεβόμενος τις ιδιαιτερότητες, τις ικανότητες – δυνατότητες του κάθε παιδιού». 

Ε6:«Συμφωνώ στο ότι ο σκοπός του παιδικού σταθμού θα πρέπει να είναι η ασφαλής 

φύλαξη των παιδιών και η δημιουργική τους απασχόληση. Όμως από την άλλη, 

διαφωνώ με όλο αυτό το τυπικό και οριοθετημένο ημερήσιο πρόγραμμα». 
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Ε7:«Παρατηρώ πως επικρατεί μια κουλτούρα, η γνωστή κουλτούρα του σχολείου, με 

την οριοθετημένη προσέλευση, τις οργανωμένες δραστηριότητες, τα διαλείμματα, και 

την οριοθετημένη αποχώρηση. Επίσης, παρατηρώ πως σύμφωνα με το πρόγραμμα όλα 

προγραμματίζονται από τους ενηλίκους (παιδαγωγούς), γεγονός που με βάζει να 

σκεφτώ πως δεν παίρνουν αποφάσεις τα ίδια τα παιδιά για τις δραστηριότητες τους και 

για την κατανομή του χρόνου τους, νομίζω πως επικρατεί η πεποίθηση ότι τα παιδιά 

αυτής της ηλικίας είναι μειονεκτικά. Επίσης, θεωρώ πως επιδιώκεται μια 

ομογενοποίηση της παιδικής ηλικίας, γιατί όλα τα παιδιά κάνουν τα ίδια πράγματα την 

ίδια χρονική στιγμή, χωρίς περιθώρια αλλαγής». 

Ε8:«πιστεύω πως τα ενδιαφέροντα των παιδιών θα πρέπει να κατευθύνουν την 

διδακτική πορεία και η βρεφονηπιοκόμος να είναι εκεί για να διευθετεί την καθημερινή 

πορεία και να δίνει ευκαιρίες για αλληλεπίδραση δημιουργώντας καταστάσεις και 

αναδιαμορφώνοντας τον χώρο των παιδιών (γωνιές)». 

Ε9:«Πολλές φορές έχω αισθανθεί πως έρχονται σε αντίθεση οι απόψεις και οι επιλογές 

μου τόσο σε θεσμικό επίπεδο, όσο και μεταξύ συναδέλφων και γονέων. Πιο 

συγκεκριμένα έχω αισθανθεί πως θα πρέπει να απολογούμαι στους γονείς των παιδιών, 

μέσα από τις ερωτήσεις τους για το τι έκανα με τα παιδιά τους όση ώρα βρίσκονταν σε 

αυτόν, καθώς επίσης  έχω αισθανθεί να απαξιώνεται ο ρόλος μου, όταν δεν έχω 

προγραμματίσει μια οργανωμένη δραστηριότητα ή δεν έχω ετοιμάσει κάποιες 

προγραφικές, προαναγνωστικές, προμαθηματικές ασκήσεις». 

Ε10:«Θέλω να αλλάξω τις πρακτικές που ακολουθώ έως τώρα στο τμήμα. Δεν θέλω να 

επιβάλω εγώ με τι θα ασχοληθούν τα παιδιά, αλλά τα ίδια τα παιδιά να επιλέγουν τι 

είναι αυτό που τους ενδιαφέρει και να ασχολούνται. Επίσης, δεν θέλω να 

εξακολουθήσω να ακολουθώ τον κανονισμό...... Νομίζω ότι δεν σεβόμαστε την 

ιδιαιτερότητα του κάθε παιδιού». 

Όπως γίνεται φανερό, από τα παραπάνω αποσπάσματα αναστοχασμού με βάση τη 

μελέτη του κανονισμού λειτουργίας, διαπίστωσα ως εμπόδιο όχι μόνο την 

τυποποίηση μιας κουλτούρας ομογενοποίησης των δραστηριοτήτων και του 

ημερήσιου προγράμματος που οργανώνουμε για τα παιδιά αλλά και τη διαχείριση της 

σύγκρουσης της δικής μου οπτικής με τις απόψεις των συναδέλφων, των γονέων και 

το θεσμικό πλαίσιο. Η επιθυμία μου να διαφοροποιηθώ από το υπάρχον πλαίσιο με 
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βοήθησε να θέσω συγκεκριμένα ερωτήματα για την ενίσχυση της επίγνωσης της 

δράσης μου, όπως περιγράφονται παρακάτω: 

Ε11:«Τα ζητήματα τελικά που με απασχολούν μετά από την μελέτη του κανονισμού 

λειτουργίας των παιδικών σταθμών είναι: α) κατά πόσο επηρεάζονται οι προσωπικές 

μου επιλογές σε σχέση με το ημερήσιο πρόγραμμα που εφαρμόζεται στους δημόσιους 

παιδικούς σταθμούς, β)  ποιες οι προσωπικές μου προσδοκίες από τα προνήπια και γ) 

πώς θα χειριστώ την συμπεριφορά των δυο προνηπίων του τμήματος που έχουν 

δυσκολία στην συνεργασία με τα υπόλοιπα παιδιά του τμήματος». 

β) Στη συνέχεια μετά λοιπόν από τη μελέτη του κανονισμού λειτουργίας των 

παιδικών σταθμών και από τη μελέτη της θεωρητικής πλαισίωσης για την παιδική 

ηλικία, την διαφοροποιημένη διδασκαλία, την προσωπική θεωρία, το θετικά 

ψυχολογικό κλίμα τάξης  καθώς και τη συζήτηση με την κριτική φίλη και τη δεύτερη 

προσπάθεια νοηματοδότησης των ζητημάτων που με απασχόλησαν, προέκυψαν 

αναστοχαστικά ερωτήματα που αναφέρονται παρακάτω και ακολούθησε το πρώτο 

αναστοχαστικό κείμενο με ερωτήματα όπως: 

    1.  Πώς αποτυπώνονται οι οπτικές μου  για την παιδική ηλικία: 

α)  μέσα από τους προσωπικούς στόχους που θέτω στη διδασκαλία μου; 

β) μέσα από τον τρόπο οργάνωσης της διδασκαλίας μου; 

γ) μέσα από τον τρόπο περιγραφής του είδους της συμμετοχής των μαθητών 

που επιδιώκω με την οργάνωση της διδασκαλίας μου; 

δ) μέσα από τις προσδοκίες μου για τις επιδόσεις των μαθητών μου; 

    2. Πώς μπορώ να μετασχηματίσω την παιδαγωγική μου προσέγγιση προς μια 

κατεύθυνση όπου αναγνωρίζω τα παιδιά ως δρώντα πρόσωπα και τα ενισχύω ως 

συμμέτοχα στη λήψη αποφάσεων; 

Κατά τη συγγραφή του αναστοχαστικού κειμένου διαπιστώθηκε μετατόπιση 

σε σχέση με την κατανόηση των ζητημάτων και συγκεκριμένα από ατομικό 

πρόβλημα των δύο παιδιών της τάξης μου κατέληξε σε ζήτημα που αφορούσε τις 

σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των παιδιών όλης της τάξης. Η μετατόπιση 

του ζητήματος προέκυψε ύστερα από την μελέτη του κανονισμού λειτουργίας των 

παιδικών σταθμών και του θεωρητικού πλαισίου που αφορά τις διαπροσωπικές 
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σχέσεις που αναπτύσσει ένα παιδί με τους συνομηλίκους του, τις επιδράσεις του 

θετικού κλίματος της τάξης στα παιδιά και στην εκπαιδευτικό, τον τρόπο οργάνωσης 

του χώρου, του χρόνου και της διδασκαλίας, την προσωπική θεωρία που έχω για την 

παιδική ηλικία και τον ρόλο μου απέναντι στα παιδιά και τους γονείς. Επίσης, η 

μετατόπιση ενισχύθηκε και από τον διάλογο με την κριτική φίλη που ακολούθησε στη 

συνέχεια (9 Νοεμβρίου 2016) και με έκανε να εμβαθύνω περισσότερο στις σκέψεις 

μου, να ξανασκεφτώ τις πρακτικές μου και τους παράγοντες που τις επηρεάζουν. Η 

μετατόπιση αποτυπώνεται και στα αποσπάσματα που ακολουθούν στο πρώτο 

αναστοχαστικό μου κείμενο (βλ. συνολικά στο Παράρτημα σελ.184-186): 

Ε12:«Μετά από τη μελέτη των θεωρητικών πλαισίων διαπιστώθηκε πως οι 

διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσει  ένα παιδί με τους συνομηλίκους του, καθώς 

επίσης  και  οι σχέσεις που έχει με την εκπαιδευτικό έχουν άμεσα αντίκτυπο στην 

ανάπτυξη της αυτοαντίληψης, της αυτοεκτίμησης και του αυτοελέγχου του». 

Ε13:«Ένας μαθητής αισθάνεται ενεργό μέλος μιας ομάδας όταν αναγνωρίζεται και 

γίνεται αποδεκτός από τα υπόλοιπα μέλη του τμήματος». 

Ε14:«Η προσωπικότητα και το ύφος της εκπαιδευτικού αποτελούν σημαντικούς 

παράγοντες διαμόρφωσης του κλίματος, των σχέσεων και των συμπεριφορών  μέσα 

στην τάξη, δηλ. το πώς οργανώνει την διδασκαλία, αν ενισχύει το κλίμα αποδοχής μέσα 

στην τάξη, το πώς οργανώνει τον χώρο και αν ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των 

μαθητών». 

Ε15:«Ένα τεχνοκρατικά σχεδιασμένο περιβάλλον μάθησης, δημιουργεί αισθήματα 

δυσαρέσκειας, απογοήτευσης, ενώ ένα περιβάλλον μάθησης που κατανοεί τις ανάγκες 

του μαθητή, ενισχύει τη δημιουργικότητα, την ευρηματικότητα και το συνεργατικό 

πνεύμα, λειτουργεί ευχάριστα για τον μαθητή και  είναι σημαντικό η εκπαιδευτικός να 

δίνει ευκαιρίες για αλληλεπίδραση,  να στηρίζει ψυχολογικά τους μαθητές της, να 

προκαλεί ενδιαφέρον, να ενθαρρύνει την συνεργασία αλλά και τη διαπροσωπική 

επικοινωνία».  

Ε16:«Οι καλές και θετικές σχέσεις μεταξύ της εκπαιδευτικού με τον γονέα ενισχύουν 

την εμπιστοσύνη μεταξύ τους και αυτό είναι ένα θετικό βήμα. Επίσης, να ενθαρρύνει 

γενικά την συζήτηση μεταξύ τους. Ακόμη θα πρέπει να είναι ο εαυτός της, να 
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συμπεριφέρεται φυσιολογικά και να μην παίρνει τον ρόλο του ειδικού, να είναι δεκτική 

και να έχει καλή διάθεση για συζήτηση». 

Ε17:«καταλήγω ότι έχω μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τι σημαίνει κλίμα τάξης και 

πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στη διαμόρφωση της αυτοεικόνας και του αυτοελέγχου του 

μαθητή, αλλά και  γενικότερα πόσο σημαντικό ρόλο παίζει ένα θετικά  ψυχολογικό 

κλίμα τάξης. Επίσης, πόσο σημαντικό είναι να σε αποδέχονται ή να σε απορρίπτουν  

από μια ομάδα και ότι το κλίμα αποδοχής της τάξης είναι αυτό που επηρεάζει τις 

σχέσεις μεταξύ των μαθητών. Ακόμη, αντιλήφθηκα πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η 

προσωπική θεωρία που έχω για την παιδική ηλικία και βασιζόμενη σ’ αυτή πώς 

οργανώνω τη διδασκαλία μου». 

Ε18:«Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, οι πράξεις της εκπαιδευτικού κατευθύνονται σε 

μεγάλο βαθμό από την προσωπική θεωρία που έχει για την παιδική ηλικία, αλλά και 

από τη θεωρία της διδασκαλίας που υιοθετεί.... βασιζόμενη λοιπόν σε όλα τα παραπάνω 

καταλήγω ότι έχω μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τι σημαίνει κλίμα τάξης και πόσο 

σημαντικό ρόλο παίζει στη διαμόρφωση της αυτοεικόνας και του αυτοελέγχου του 

μαθητή, αλλά και  γενικότερα πόσο σημαντικό ρόλο παίζει ένα θετικά  ψυχολογικό 

κλίμα τάξης». 

Από τα παραπάνω αποσπάσματα γίνεται φανερό ότι η μελέτη θεωρητικών πλαισίων 

ενίσχυσε τη μετατόπιση ως προς την οπτική μου για το ζήτημα που αντιμετώπιζα 

(από ατομικό ζήτημα κάποιων παιδιών σε ζήτημα που αφορούσε τις σχέσεις μεταξύ 

των παιδιών αλλά και μεταξύ των παιδιών και της παιδαγωγού). Επίσης, το 

θεωρητικό πλαίσιο αποτέλεσε ένα «φίλτρο» ανάγνωσης και εμβάθυνσης της 

προσωπικής μου θεωρίας οδηγώντας σε μεγαλύτερη συνειδητοποίησή μου ως προς 

την οπτική μου για τα παιδιά. 

γ) Μετά την μετατόπιση του ζητήματος προέκυψε η επαναδιατύπωση του 

ζητήματος η οποία ήταν σημαντική ως δεύτερη φάση του α’ κύκλου έρευνας – 

δράσης και έγινε με δυο στόχους:  τη συγκεκριμενοποίηση του ζητήματος και την 

αναθεώρηση της αρχικής νοηματοδότησης. Επίσης, όσον αφορά τους στόχους της 

παρέμβασης, αυτοί αφορούσαν σε αυτή τη φάση όλα τα παιδιά της τάξης και όχι μόνο 

συγκεκριμένα παιδιά που αρχικά με απασχόλησαν. Σε ό,τι αφορά τις στρατηγικές 

δράσης, οι αρχικές γενικές προτάσεις μετατράπηκαν σε συγκεκριμένες στρατηγικές 

δράσης. Επίσης, απαραίτητη για την επαναδιατύπωση του ζητήματος ήταν η συλλογή 



 

58 
 

ερευνητικών δεδομένων, προκειμένου να τεκμηριωθεί με ακρίβεια το ζήτημα της 

συμμετοχής των παιδιών στο πρόγραμμα του εκπαιδευτικού σταθμού. Έτσι 

παρατήρησα τις συμπεριφορές και τις αλληλεπιδράσεις των παιδιών για δυο 

εβδομάδες τόσο κατά το ελεύθερο παιχνίδι, όσο και κατά τις οργανωμένες 

δραστηριότητες. Η εστιασμένη παρατήρηση προσπάθησε να απαντήσει στα εξής 

ερωτήματα: 

 Όσο αφορά το ελεύθερο παιχνίδι: 

 Τι  παίζουν τα παιδιά; 

 Με ποιόν παίζουν; 

 Πού παίζουν; 

 Πώς παίζουν; 

 Πόσο χρόνο παίζουν; 

Όσο αφορά τις οργανωμένες δραστηριότητες: 

 Αν τα παιδιά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους 

 Ποια η ποιότητα της αλληλεπίδρασης μεταξύ τους; 

 Αν αλληλεπιδρούν μαζί μου 

 Ποια η ποιότητα της αλληλεπίδρασης μαζί μου; 

 Αν έχουν λεκτική ή μη λεκτική επικοινωνία μεταξύ τους και με εμένα 

 Τι είδους δραστηριότητες διοργανώνω; 

 Ενθαρρύνω την ομαδική εργασία και αλληλεπίδραση των παιδιών; 

 Από την παρατήρηση του ελεύθερου παιχνιδιού προέκυψε πως τα παιδιά: 

 Δεν έπαιρναν πρωτοβουλίες ώστε να οργανώσουν ένα ομαδικό 

παιχνίδι 

 Δεν επιδίωκαν (συχνά) να παίξουν με τους άλλους 

 Δεν έβαζαν κανόνες και δεν μοίραζαν τις ιδέες τους 

 Το είδος της εργασίας που επέλεγαν ήταν η ατομική 

 Δεν επικοινωνούσαν αποτελεσματικά και δεν εμπιστεύονταν το ένα το 

άλλο 

 Δεν διαπραγματεύονταν και δεν μοίραζαν τα παιχνίδια τους 

 Όταν αποφάσιζαν να μιλήσουν επέλεγαν τους φίλους τους 
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 Δεν έπαιρναν πρωτοβουλία να γνωρίσουν τα υπόλοιπα παιδιά 

 Δεν συνεργάζονταν και δεν μοίραζαν τις ευθύνες 

 Προτιμούσαν να απασχολούνται μόνοι τους με κάτι που τους 

ενδιέφερε 

 Επέλεγαν πότε θα αλληλεπιδράσουν, με ποιον και πώς 

 Προτιμούσαν να απασχολούνται με συγκεκριμένα παιχνίδια 

 Όταν προσεγγίζονταν μεταξύ τους ανταποκρίνονταν σε ορισμένα 

παιδιά και συνήθως σε παιδιά του ίδιου φύλου 

 

Από την παρατήρηση των οργανωμένων δραστηριοτήτων προέκυψε πως εγώ: 

 

 Δεν ενθάρρυνα συστηματικά την αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών 

αλλά και μεταξύ εμένα και των παιδιών  

 Δεν ενίσχυα τον διάλογο με διαλογικές πρακτικές αλλά  επέμενα σε 

ερωτοαπαντήσεις ατομικά 

 Δεν έδινα τον απαραίτητο χρόνο για σκέψη σε κάθε παιδί 

 Το είδος της εργασίας που επέλεγα ήταν η ατομική 

 Δεν έδινα την πρωτοβουλία στα παιδιά να οργανώσουν μια 

δραστηριότητα 

 

 

ε) Βασιζόμενη λοιπόν στα παραπάνω αποτελέσματα της εστιασμένης 

παρατήρησης, διαπίστωσα πως δεν γνώριζα τις προτιμήσεις των παιδιών, τις σχέσεις 

των δυο φύλων και το κλίμα που επικρατούσε στο τμήμα και με την βοήθεια 

ερευνητικών εργαλείων (κοινωνιόγραμμα & συνέντευξη) προσπάθησα να καταγράψω 

τις απόψεις και τις προτάσεις των παιδιών (23 Δεκεμβρίου 2016) για την 

αποσαφήνιση της κατάστασης και τη διατύπωση των υποθέσεων που οδηγούσαν στη 

διαμόρφωση ενός κύκλου δράσης. Μέσα από την έρευνά μου  εστίασα στα κριτήρια 

προτίμησης των συνομηλίκων, στη συχνότητα και στην ποιότητα των 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ των παιδιών, στις σχέσεις μεταξύ των δυο φύλων και όχι σε 

ατομικές συμπεριφορές. Πιο συγκεκριμένα από το κοινωνιόγραμμα διαπίστωσα πως 

το κριτήριο προτίμησης των συνομηλίκων είναι το φύλο αλλά και η φιλία. Ξεκάθαρα 

τα αγόρια προτίμησαν και επέλεξαν αγόρια και τα κορίτσια επέλεξαν κορίτσια. 
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Βέβαια πρέπει να τονιστεί ότι τα κορίτσια, εκτός από κορίτσια, επέλεξαν και 

αγόρια σε ποσοστό μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό των αγοριών [στον 

πίνακα 1. που ακολουθεί η κωδικοποίηση έχει ως εξής Α: αγόρι, Κ: κορίτσι]. Επίσης, 

διαπίστωσα πως το κλίμα της τάξης δεν ήταν θετικό για όλα τα παιδιά.  Σύμφωνα με 

τις επιλογές των παιδιών, προέκυψε πως υπήρχαν μέσα στο σύνολο της τάξης 5 

παιδιά με υψηλή δημοφιλία, 1 παιδί με μέσου όρου δημοφιλία, 9 παιδιά με χαμηλή 

δημοφιλία και 1 παραμελημένο παιδί [στον πίνακα 2. που ακολουθεί η κωδικοποίηση 

έχει ως εξής: ΥΔ: υψηλή δημοφιλία (πράσινο χρώμα), ΜΟΔ: μέσου όρου δημοφιλία 

(μωβ χρώμα), ΧΔ: χαμηλή δημοφιλία (κόκκινο χρώμα), ΠΠ: παραμελημένο παιδί 

(λευκό)]: 
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Πίνακας 1. Θετικές επιλογές συνομηλίκων 
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Πίνακας 2. Κλίμα της τάξης και δημοφιλία 

 

 

στ) Συμπληρωματικά ακολούθησε και η συνέντευξη των παιδιών για να 

διαπιστωθούν τα ενδιαφέροντα ενασχόλησης ή μη ενασχόλησης των παιδιών με 

δραστηριότητες που έχουν νόημα για τα παιδιά κατά την παραμονή τους στο παιδικό 

σταθμό. Συγκεκριμένα διαπίστωσα πως τα περισσότερα παιδιά του τμήματος (14 

παιδιά) επιλέγουν να απασχολούνται με το κοινωνικο - δραματικό παιχνίδι, στη 

συνέχεια με την ζωγραφική και τα εικαστικά (9 παιδιά). Ακολουθεί στη συνέχεια η 
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ενασχόληση με τα διάφορα πάζλ (7 παιδιά), ενώ στη συνέχεια ισοδυναμούν η 

ενασχόληση με τον χορό (4 παιδιά) και την πλαστελίνη (4 παιδιά). Στη συνέχεια 

επιλέγουν την ενασχόληση με το παραμύθι (3 παιδιά) και στο τέλος με το 

κουκλοθέατρο (1 παιδί). Επίσης, τα περισσότερα παιδιά επέλεξαν πως δεν θέλουν να 

απασχολούνται με την μουσική και συγκεκριμένα με το να τραγουδούν (4 παιδιά). 

Στη συνέχεια (2 παιδιά) δεν επιθυμούν την ενασχόληση με τον χορό και τέλος, 

ισοδυναμούν από (1) επιλογή η ενασχόληση με παζλ, με πλαστελίνη, με ζωγραφική 

και με το κοινωνικο δραματικό παιχνίδι (στον πίνακα 3. & 4. που ακολουθεί  η 

κωδικοποίηση έχει ως εξής: ΚΔ: κοινωνικο /δραματικό παιχνίδι, ΕΙΚ: ζωγραφική και 

εικαστικά, ΠΖ: πάζλ, Χ: χορό, ΠΛ: πλαστελίνη, ΠΡ: παραμύθι, Κ: κουκλοθέατρο, Μ: 

μουσική).   

 

Πίνακας 3. Προτιμώμενες δραστηριότητες ενασχόλησης των παιδιών 
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Πίνακας 4. Μη προτιμώμενες δραστηριότητες  ενασχόλησης των παιδιών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποτίμηση του κύκλου: Με την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου της έρευνας - 

δράσης και ύστερα από πολλές επανατοποθετήσεις κατανόησα και διαπίστωσα πως 

για να αλλάξει η προβληματική κατάσταση και να ενισχυθεί η συνεργασία και η 

συμμετοχή των παιδιών κατά τη μαθησιακή διαδικασία έπρεπε πρώτα να κατανοήσω 

πόσο σημαντικό είναι το κλίμα αποδοχής της τάξης γιατί επηρεάζει τις σχέσεις 

μεταξύ των παιδιών και τέλος ότι τα παιδιά  δείχνουν ενδιαφέρον σε κάτι που έχει 

νόημα γι’ αυτά και όταν υπάρχει ουσιαστική αλληλεπίδραση με άλλους στις 

δραστηριότητες που εμπλέκονται τα ίδια. Κατανόησα πως αν σχεδίαζα μια δράση θα 

έπρεπε να λάβω υπόψη μου όλα τα ερευνητικά δεδομένα που είχα συγκεντρώσει τόσο 

από το κοινωνιόγραμμα και την συνέντευξη, όσο και την εστιασμένη παρατήρηση. 

Επίσης, στο σχεδιασμό των δράσεων θα έπρεπε να λάβω υπόψη μου και όλη την 

μελέτη των θεωρητικών πλαισίων.  

Πιο συγκεκριμένα, επειδή από την συνέντευξη προέκυψε πως οι περισσότερες  

προτιμήσεις των μαθητών σχετικά με αυτό που τους αρέσει να απασχολούνται στο 

παιδικό σταθμό ήταν η ενασχόληση με το κοινωνικο - δραματικό παιχνίδι, η 

ενασχόληση με τα εικαστικά και την ζωγραφική και ακολουθούσε η ενασχόληση με 

4. Μ ΚΔ ΠΖ ΕΙΚ Χ ΠΛ 

Κ       

Κ       

Κ       

Κ      + 
Κ   +    

Κ    +   

Κ       

Κ       

Κ       

Κ       

Α + +     

Α     +  

Α +      

Α       

Α +    +  

Α +      

 

Σύνολο 
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την πλαστελίνη και τον χορό, η ενασχόληση με παζλ, καθώς επίσης και η 

ενασχόληση με το κουκλοθέατρο θεώρησα απαραίτητη τη σύνδεση των προτιμήσεων 

των παιδιών με δραστηριότητες που αφορούσαν τη μαθησιακή διαδικασία. Η 

σύνδεση αυτή θα συνέβαλλε στην ενίσχυση των κινήτρων μάθησης και της σύνδεσης 

των γνωστικών αντικειμένων με δραστηριότητες που έχουν νόημα για τα παιδιά. 

Επίσης, η προώθηση της ανάληψης ομαδικών πρωτοβουλιών μετά από συζήτηση 

μεταξύ των παιδιών για προτάσεις θεμάτων που θα ήθελαν να συζητήσουν θα ήταν 

μια εξίσου καλή ιδέα, όπως επίσης και η θέσπιση κανόνων εργασίας σε κάθε ομάδα 

π.χ. σεβόμαστε την δουλειά κάθε μέλους, ζητάμε την γνώμη της υπόλοιπης ομάδας, 

βοηθάμε ο ένας τον άλλον κλπ. 

 Ακόμη, τα αρνητικά συναισθήματα των παιδιών που εκφράστηκαν για την 

ενασχόλησή τους  με τα τραγούδια θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη.  

Επίσης, η ύπαρξη ενός παραμελημένου παιδιού μέσα στο τμήμα αλλά και 

εννιά παιδιών με χαμηλή δημοφιλία ήταν ανησυχητική και έχρηζε άμεσης δράσης. Οι 

σχέσεις των μαθητών αποτελούσαν θεμέλιο λίθο για την ευχάριστη, εύρυθμη  και 

αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος. Τα αποτελέσματα είχαν δώσει μια 

ξεκάθαρη εικόνα των σχέσεων, οι οποίες μπορούσαν να επηρεάσουν την σύνθεση 

των ομάδων, τον χειρισμό μου μέσα στην τάξη και την εκκίνηση προγραμμάτων και 

project που θα ενίσχυαν το διαμαθητικό κλίμα. Για παράδειγμα, θα μπορούσα να 

εφαρμόσω ένα πρόγραμμα αγωγής υγείας με σκοπό την ενίσχυση της ενσυναίσθησης, 

την προώθηση του συναισθηματικού δεσμού των παιδιών και της ομαδικότητας. 

 

3.1.2. 2ος κύκλος 

Αφετηρία: Αναγνώρισα ότι το κλίμα αποδοχής της τάξης είναι αυτό που επηρεάζει τις 

σχέσεις μεταξύ των μαθητών και την ανάγκη αλλαγής του τρόπου οργάνωσης της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Ζήτημα: Η ενίσχυση και η παρότρυνση της συμμετοχής των παιδιών στις 

οργανωμένες δραστηριότητες 

Δράσεις: α) Συγκέντρωσα σε φύλλο αξιοποίησης όλα τα ερευνητικά δεδομένα  που 

είχα συγκεντρώσει (κοινωνιόγραμμα, συνέντευξη, παρατήρηση) και προσπάθησα να 

τα αξιοποιήσω σκεπτόμενη ποιες δράσεις να εφαρμόσω και πώς θα μπορούσα να τις 
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εφαρμόσω μαζί με τα παιδιά. Στη συνέχεια πραγματοποίησα την πρώτη μου 

εκπαιδευτική παρέμβαση με οργανωμένες δραστηριότητες. Σχεδίασα και επέλεξα 

συγκεκριμένες δραστηριότητες τις οποίες εφάρμοσα σε διάστημα πέντε ημερών (23-

27 Ιανουαρίου 2017) με στόχο να ενισχύσω τη συμμετοχή των παιδιών.  

Πιο συγκεκριμένα το θέμα που μας απασχόλησε ήταν τα κατοικίδια ζώα. Στην 

ερώτηση που έκανα τι ζώα έχουν στο σπίτι τους, ένα παιδί αναφέρθηκε σε ένα ζώο 

(πρόβατο) και έτσι ξεκίνησε  η παρέμβαση. Με αφορμή αυτήν την λέξη άρχισε η 

κουβέντα σχετικά με το πόσα προβατάκια και αρνάκια έχει το προνήπιο στο σπίτι 

του. Τα υπόλοιπα παιδιά άρχισαν να τον ρωτούν πού ζουν τα αρνάκια, τι τρώνε, και 

ορισμένα παιδιά άρχισαν να εκφράζουν προσωπικά βιώματα που έχουν ζήσει στα 

χωριά τους. Στην προσπάθεια μου να διαπιστώσω τις γνώσεις των παιδιών για το 

θέμα, τα προέτρεψα να περιγράψουν τα βιώματα τους, ν’ ανταλλάξουν πληροφορίες 

και να υποβάλλουν ερωτήσεις. Στη συνέχεια κατέγραψα σε ένα ιστόγραμμα τι 

γνωρίζουν τα παιδιά για τα πρόβατα και τι θα ήθελαν να μάθουν. Στη συνέχεια τα 

ρώτησα πώς θα μάθουμε όλα αυτά τα πράγματα για το πρόβατο. Ορισμένα παιδιά 

μου απάντησαν να ρωτήσουμε την μαμά και τον μπαμπά, άλλα μου είπαν να ψάξουμε 

στο tablet, άλλα μου απάντησαν ότι δεν ξέρουν, άλλα μου απάντησαν να ψάξουμε σε 

παραμύθια – βιβλία – εγκυκλοπαίδεια.  

Στη  συνέχεια ανέτρεξα σε βιβλία δραστηριοτήτων του εμπορίου και πήρα 

ιδέες για τις δραστηριότητες που θα εφάρμοζα. Προσπάθησα να εμπλουτίσω τις 

γνώσεις τους σχετικά με το κατοικίδιο ζώο μέσα από ένα εύρος δραστηριοτήτων που 

να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα όλων των παιδιών. Προσέγγισα διαφορετικούς 

γνωστικούς τομείς και επέλεξα πολλές επιστημονικές περιοχές (ιστορία, μυθολογία, 

λαϊκή παράδοση,  επαγγέλματα, μουσική, υγεία, φυσική αγωγή). Γενικά οι 

δραστηριότητες έδιναν ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά να συμμετέχουν με διαφορετικούς 

τρόπους, να παρατηρούν, να συλλέγουν πληροφορίες. Έπαιξαν, τραγούδησαν, 

χόρεψαν, σύγκριναν, ταξινόμησαν, εμπλούτισαν το λεξιλόγιο τους. Προωθήθηκε η 

σύνδεση του θέματος με την καθημερινή ζωή. Ορισμένα παιδιά απέκτησαν γνώσεις 

για κάτι που δεν γνώριζαν και ορισμένα παιδιά μοίρασαν τις γνώσεις τους για  κάτι 

που γνώριζαν.  
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Επίσης, στα ομαδικά μουσικοκινητικά παιχνίδια, όπου τα παιδιά πιασμένα σε 

κύκλο ή σε ζευγάρια συνεργάστηκαν καλά. Παράλληλα με την εφαρμογή των 

δραστηριοτήτων  γινόταν η ετεροπαρατήρηση με άξονες παρατήρησης: 

 Πόσες φορές συμμετέχει το κάθε παιδί και 

 Με ποιο ρόλο συμμετέχει 

Από την ετεροπαρατήρηση προέκυψε όμως ότι τελικά τα παιδιά δεν 

συμμετείχαν ενεργητικά στις οργανωμένες δραστηριότητες που εφάρμοσα. Γενικά 

έθεταν σχετικές αλλά και άσχετες ερωτήσεις με το θέμα. Συγκεκριμένα τα παιδιά που 

είχαν εσωτερικά κίνητρα (Μ,Σ,Χ) και η δραστηριότητα είχε νόημα για τα ίδια ήταν 

αυτά που έθεσαν τις περισσότερες σχετικές ερωτήσεις και έδωσαν σχετικές 

απαντήσεις. Τα παιδιά απαντούσαν στην ερώτησή μου όταν είχε νόημα για τα ίδια, 

ενώ όταν δεν καταλάβαιναν τι ρωτούσα, δεν έδιναν σημασία και έδιναν απλά μια 

απάντηση για να με αποφύγουν. Ο βαθμός της συμμετοχής τους ήταν πολύ χαμηλός 

έως ανύπαρκτος και ο κύριος οργανωτής της δραστηριότητας φάνηκε να είμαι πάλι 

εγώ. Συνέχιζα να ακολουθώ τον τριαδικό διάλογο. Ο σχεδιασμός της δράσης μου δεν 

φάνηκε να επηρέασε την κατάσταση γιατί δεν συμμετείχαν όλα τα παιδιά. 

Συγκεκριμένα από τα συνολικά (11) παιδιά που συμμετείχαν μπόρεσαν να θέσουν 

σχετικές ερωτήσεις κυρίως (4)  παιδιά, τα οποία όμως είχαν εσωτερικά κίνητρα και 

έδειχναν ενδιαφέρον για το θέμα. Τα υπόλοιπα παιδιά έδιναν άσχετες απαντήσεις και 

έθεταν άσχετες ερωτήσεις (στον πίνακα 5. που ακολουθεί  η κωδικοποίηση έχει ως 

εξής: Χ,Δ,Σ,Λ,Σ,Μ,Θ,Ι,Κ,Τ,Μ: Αρχικά ονομάτων παιδιών, ΕΘΣΕ: Έθεσε σχετικές 

ερωτήσεις, ΕΔΣΑ:  Έδωσε σχετικές απαντήσεις,  ΕΘΑΕ: Έθεσε άσχετες ερωτήσεις , 

ΕΔΑΑ: Έδωσε άσχετες απαντήσεις). 
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Πίνακας 5. Συμμετοχή παιδιών από ετεροπαρατήρηση 

 

Παιδιά που 

συμμετείχαν 

 

Πόσες 

φορές 

συμμετείχαν 

Με ποιο ρόλο 

συμμετείχαν 

Χ +++ ΈΘΣΕ/ ΈΔΣΑ/ ΈΔΑΑ 

Δ ++  ΈΔΣΑ / ΈΔΑΑ 

Σ ++ ΈΘΑΕ / ΈΔΑΑ 

Λ + ΈΘΣΕ / ΈΔΣΑ 

Σ + ΈΘΑΕ / ΈΔΑΑ  

Μ +++ ΈΔΣΑ / ΕΘΑΕ/ΈΔΑΑ  

Θ + ΈΘΣΕ  

Ι + ΈΘΑΕ / ΈΔΑΑ  

Κ + ΈΘΣΕ  

Τ + ΈΔΣΑ / ΈΔΑΑ 

Μ + ΈΔΑΑ 

 

β) μετά τη συλλογή των δεδομένων από την ετεροπαρατήρηση ακολούθησε 

συζήτηση με την παρατηρήτρια και αναγνώρισα ότι οι πρακτικές μου μέσα από τις 

οργανωμένες δραστηριότητες που ακολούθησα δεν διαφοροποιήθηκαν παρά το 

γεγονός της μελέτης του θεωρητικού πλαισίου. Το θέμα των οργανωμένων 

δραστηριοτήτων επιλέχθηκε πάλι μόνο από εμένα χωρίς να γνωρίζω αν έχουν νόημα 

για τα παιδιά το θέμα και το είδος των δραστηριοτήτων. Στόχος μου τελικά δεν ήταν 

η ενίσχυση της συμμετοχής, της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης των παιδιών 

αλλά η γνωστική ανάπτυξη των παιδιών και συγκεκριμένα η απόκτηση γνώσεων για 

το θέμα που επεξεργαστήκαμε. Ανέκυψαν αναστοχαστικά ερωτήματα και προέκυψε 

με προτροπή της κριτικής φίλης το δεύτερο αναστοχαστικό κείμενο βασιζόμενο στα 

πέντε ερωτήματα της Lansdown ως αναστοχαστικό εργαλείο (βλ. Παράρτημα 

σελ.186-187): 
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1. Οι στόχοι της δραστηριότητας διαφοροποιούνται ως προς τον βαθμό 

δυσκολίας και αναφέρονται με σειρά δυσκολίας; 

2.  Τα παιδιά γνωρίζουν γιατί ασχολούνται με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα 

και βρίσκουν νόημα σε ότι κάνουν; 

3.  Υπάρχουν ευκαιρίες για τη διερεύνηση της προϋπάρχουσας γνώσης και 

ενισχύονται οι διαλογικές διαδικασίες για τη συν-κατασκευή της γνώσης; 

4. Η δραστηριότητα επιτρέπει σε όλα τα παιδιά να συμμετέχουν στη 

δραστηριότητα με διαφοροποιημένους τρόπους; 

5.  Ο σχεδιασμός δίνει ευκαιρίες για την αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών 

καθώς και ευκαιρίες για συνεργατική οργάνωση της μαθησιακής διαδικασίας; 

Οι παραπάνω ερωτήσεις είχαν στόχο να μου δώσουν την ευκαιρία να διατυπώσω τις 

πεποιθήσεις και τις πρακτικές μου σχετικά με τη συμμετοχή των παιδιών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Οι πρώτες τρεις ερωτήσεις είχαν στόχο να διευκρινίσουν το 

είδος της συμμετοχής που επιδιώκω στο τμήμα και τα κριτήρια με τα οποία ήμουν 

ευχαριστημένη από το επίπεδο συμμετοχής. Η τέταρτη ερώτηση στόχευε να 

αποσαφηνίσω τις προϋποθέσεις επίτευξης της συμμετοχής που θεωρούσα σημαντικές. 

Η πέμπτη ερώτηση ζητούσε να σκεφτώ αν κάθε παιδί της τάξης συμμετέχει, σε ποιο 

βαθμό, με ποιον τρόπο και πού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για 

να ενισχύσω τη συμμετοχή των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία θα έπρεπε να 

γνωρίσω καλά τα παιδιά της τάξης, ώστε να γνωρίζω τις εμπειρίες, τα ενδιαφέροντα, 

τις γνώσεις και την δυναμική που φέρνει κάθε παιδί στην ομάδα της τάξης και να τα 

αξιοποιήσω στην εκπαιδευτική διαδικασία (οπ. αναφ. στο Αυγητίδου 2014β:108). 

γ) Υπήρξε ενισχυτική και η συζήτηση με την κριτική φίλη (8 Φεβρουαρίου 

2017) που ακολούθησε για να καταγράψω στη συνέχεια τις σκέψεις και τα 

συμπεράσματα μου για τον τρόπο που επιλέγω τις δραστηριότητες και το είδος των 

δραστηριοτήτων και για να αποσαφηνιστούν έννοιες όπως διαφοροποίηση, 

εκπαιδευτικές διαδικασίες και συλλογισμοί με στόχο την αυτοκριτική μου. Τα 

ερωτήματα του αναστοχασμού ήταν: 

 πώς επιλέγω να κάνω συγκεκριμένες δραστηριότητες; Γιατί επιλέγω 

να κάνω όμοιες δραστηριότητες για όλα τα παιδιά αφού αναγνώρισα 

διαφοροποιημένα ενδιαφέροντα και προτιμήσεις από την 

προηγούμενη έρευνά μου; (ομογενοποίηση δραστηριοτήτων)  
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 πώς θα ενισχύσω την συμμετοχή των παιδιών τόσο στο ελεύθερο 

παιχνίδι όσο και στις οργανωμένες δραστηριότητες;  

 τι σκέφτομαι όταν επιλέγω τις δραστηριότητες και με βάση ποια 

κριτήρια τις επιλέγω 

 πώς αντιμετωπίζω την παιδική ηλικία;  

 έχουν νόημα για τα παιδιά οι δραστηριότητες που σχεδιάζω;  

 

Αποτίμηση του κύκλου: Με την ολοκλήρωση του δεύτερου κύκλου της έρευνας - 

δράσης συνειδητοποίησα πως εξακολουθούσα να εφαρμόζω τις ίδιες πρακτικές χωρίς 

να διαφοροποιούμαι σε κάτι, επηρεασμένη από τις πεποιθήσεις μου για την παιδική 

ηλικία, για τον τρόπο οργάνωσης της διδασκαλίας, για το είδος της συμμετοχής των 

παιδιών και για τις προσδοκίες μου από τα παιδιά. Στην πραγματικότητα δεν 

θεωρούσα τα παιδιά δρώντα πρόσωπα και ικανά να λαμβάνουν αποφάσεις, ενώ 

νόμιζα ότι τα θεωρώ. Αυτό παρατηρήθηκε και από το γεγονός ότι δεν λαμβάνονταν 

υπόψη στο σχεδιασμό μου οι προτάσεις των παιδιών. Επίσης, συμμετοχή για μένα 

σήμαινε π.χ. να φτιάξουν τα παιδιά σκούφους κολλώντας πάνω σε χαρτόνι μαλλί 

πλεξίματος. Δεν γνώριζα τα πραγματικά κριτήρια της συμμετοχής, νόμιζα ότι τα 

γνώριζα. Επιπλέον, όσον αφορά στον τρόπο που σχεδιάζω μια δράση και 

αντιμετωπίζω τα παιδιά, φάνηκε πως είχα καταλήξει εκ των προτέρων με ποιες 

δραστηριότητες θα απασχοληθούν και δεν υπήρχε πουθενά ουσιαστικός διάλογος 

μεταξύ παιδιών και μεταξύ των παιδιών μαζί μου. Συνέχιζα να χρησιμοποιώ τον 

τριαδικό διάλογο και δεν παρατηρήθηκε σε καμία από τις δραστηριότητες ο 

ενεργητικός ρόλος των παιδιών. Ήθελα τα παιδιά να απασχοληθούν με τις 

συγκεκριμένες δραστηριότητες γιατί ενδιαφερόμουν για το αποτέλεσμα και όχι για 

την διαδικασία. Δεν ρωτήθηκαν τα παιδιά αν θέλουν να απασχοληθούν με τις 

συγκεκριμένες δραστηριότητες.  

Η συζήτηση στη συνέχεια με την κριτική φίλη είχε στόχο την ενίσχυση του 

αναστοχασμού μου και την πιθανή επανατοποθέτησή μου σε όλα τα παραπάνω 

ζητήματα. Επίσης,  στην προσπάθεια αυτή βοήθησε και η ανάγνωση και ανάλυση των 

ημερολογιακών μου καταγραφών από την κριτική φίλη και η διατύπωση ερωτημάτων 

από μέρους της. Μετά τη συζήτηση λοιπόν μαζί της μου δημιουργήθηκαν ερωτήματα, 

όπως: γιατί διάλεξα τις συγκεκριμένες δραστηριότητες; Ποιος ήταν ο στόχος μου; Τι 
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ήθελα να πετύχω; Πώς τις επέλεξα; Τι σκεφτόμουν όταν τις διάλεξα; βασιζόμενη 

λοιπόν σε αυτά τα ερωτήματα επαναπροσδιόρισα τις σκέψεις μου και κατανόησα ότι 

δεν είναι απαραίτητο λόγω άγχους, ανασφάλειας και φόβου αποτυχίας να ανατρέχω 

σε βιβλία δραστηριοτήτων του εμπορίου και να εφαρμόζω δραστηριότητες που 

παρουσιάζονταν στα βιβλία αυτά. Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες λειτουργούν ως 

έτοιμο προϊόν για να απασχολήσει μια εκπαιδευτικός τα παιδιά του τμήματος της, 

χωρίς όμως να λαμβάνει υπόψη της τα ενδιαφέροντά τους και το νόημα που μπορεί 

να έχουν για αυτά.  

Θεωρώ πως ανέτρεξα στα συγκεκριμένου είδους βιβλία - βοηθήματα γιατί 

αυτό έκανα και στο παρελθόν, θεωρούσα «καλή» και «σωστή» την τακτική να 

ανατρέχω σε περίπτωση δυσκολίας, όσον αφορά την διδασκαλία,  σε έτοιμες τακτικές 

και πρακτικές, παραγκωνίζοντας το γεγονός ότι ο κάθε εκπαιδευτικός έχει 

συγκεκριμένα παιδιά με συγκεκριμένες ανάγκες και οι συγκεκριμένες προτάσεις δε 

μπορούν να γενικευθούν, ούτε μπορεί ένα βιβλίο να λύσει τα προβλήματα που 

συναντά η εκπαιδευτικός σε κάθε τμήμα, αφού τα πλαίσια είναι διαφορετικά. Οι 

δραστηριότητες αυτές δεν είχαν νόημα λοιπόν για τα συγκεκριμένα παιδιά και δεν 

ενίσχυαν ούτε την αλληλεπίδραση ούτε τη συμμετοχή τους, που υποτίθεται ότι ήταν ο 

αρχικός μου στόχος. Φάνηκε να με ενδιαφέρει μόνο η απόκτηση γνώσεων για το θέμα 

που επεξεργαστήκαμε. Όλες οι διαπιστώσεις μου αποτυπώνονται και στα παρακάτω 

αποσπάσματα που ακολουθούν από το αναστοχαστικό μου κείμενο: 

Ε19:«θεωρώ πως οι οργανωμένες δραστηριότητες που έχω  εφαρμόσει μέχρι στιγμής 

παρά τη μελέτη της θεωρητικής πλαισίωσης δεν πληρούν πλήρως τις παραπάνω 

προϋποθέσεις (Ερωτήματα της Lansdown) καθώς τα παιδιά δεν γνωρίζουν γιατί 

ασχολούνται με τις συγκεκριμένες δραστηριότητες». 

Ε20:«Οι ενέργειες που επέλεξα τελικά δεν συνάδουν με το θεωρητικό πλαίσιο γιατί δεν 

υπάρχουν πουθενά μεταξύ αυτών των δυο κοινά στοιχεία. Σε αυτό το συμπέρασμα 

κατέληξα διαβάζοντας τον πρώτο μου αναστοχασμό, ακούγοντας την 

απομαγνητοφώνηση της συζήτησης και συζητώντας με την κριτική φίλη».   

Ε21:«Μετά τον αναστοχασμό μου καταλήγω ότι τελικά δεν διαφοροποιήθηκα όπως 

ήθελα στις πρακτικές μου και αυτό διαπιστώνεται μέσα από τις αντιδράσεις των 

παιδιών (δυσφορία παιδιών). Συνεχίστηκε από μένα η ίδια ρουτίνα της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Παρά το  γεγονός ότι είχα αφιερώσει χρόνο διαβάζοντας το θεωρητικό 
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υπόβαθρο τόσο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας όσο και της έρευνας – δράσης όταν 

ήρθε η στιγμή της εφαρμογής δυσκολεύτηκα και δεν κατανόησα εκείνη την στιγμή ότι 

συνέχιζα να ακολουθώ τις προηγούμενες πρακτικές μου. Το διαπίστωσα όταν 

ολοκληρώθηκαν οι δραστηριότητες και έκανα τον αναστοχασμό μου. Το κατάλαβα όταν 

αποστασιοποιήθηκα και αξιολόγησα τις πρακτικές μου».  

Ε22:«Παρά το γεγονός της μελέτης αρκετών θεωρητικών πλαισίων που αφορούσαν την 

παιδική ηλικία, την προσωπική θεωρία των εκπαιδευτικών …..τον σκοπό της 

εκπαίδευσης και τι σημαίνει τελικά μάθηση και διδασκαλία, ……το πόσο σημαντικό 

ρόλο διαδραματίζει στην προσχολική εκπαίδευση ο χώρος, ο χρόνος και η οργάνωση, 

το ρόλο της εκπαιδευτικού ως καθοδηγητή κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, ….. τον 

κανονισμό λειτουργίας των παιδικών σταθμών, η πρώτη προσπάθεια σχεδιασμού της 

δράσης μου δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα που προσδοκούσα και 

εξακολουθούσε να έχει τα χαρακτηριστικά ενός παραδοσιακού  τρόπου οργάνωσης της 

διδασκαλίας, γεγονός το οποίο ήθελα να αποφύγω». 

3.1.3. 3ος κύκλος 

Αφετηρία: Αναγνώρισα πως μια συμμετοχική και συνεργατική εκπαίδευση μπορεί να 

επιτευχθεί μέσα από τον διερευνητικό διάλογο και την αλληλεπίδραση των παιδιών. 

Ζήτημα: Η ενθάρρυνση της ενεργητικής συμμετοχής των παιδιών μέσα από τον 

διερευνητικό διάλογο και την αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών στο ελεύθερο 

παιχνίδι. 

Δράσεις: α) Κατανόησα από την προηγούμενη προσπάθεια σχεδιασμού δράσης πως 

οι εκπαιδευτικές πεποιθήσεις και πρακτικές είναι αυτές που επηρεάζουν τον 

σχεδιασμό των δράσεων. Η διαπίστωση της ανάγκης η δραστηριότητα να έχει νόημα 

για τα παιδιά με οδήγησε στην παρατήρηση του ελεύθερου παιχνιδιού μιας ομάδας 

παιδιών που απασχολούνταν με τα οχήματα της πυροσβεστικής και με μια ξύλινη 

κατασκευή που απεικόνιζε το κτήριο της πυροσβεστικής. Μετά την πρώτη 

παρατήρηση του παιχνιδιού ακολούθησε η εμπλοκή μου στο παιχνίδι των παιδιών 

(που συνεχιζόταν και σε επόμενες μέρες). Η πρόθεσή μου ήταν με διαλογικές 

πρακτικές να εμπλουτίσω το σενάριο του παιχνιδιού ώστε να ενισχύσω τη συμμετοχή 

όλων των παιδιών. Έτσι πραγματοποίησα την δεύτερη εκπαιδευτική παρέμβαση στο 

ελεύθερο παιχνίδι, γιατί θεώρησα πως είναι μια δραστηριότητα που έχει νόημα για τα 
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παιδιά και δίνει ευκαιρίες έκφρασης, δημιουργίας και μετασχηματισμού του κόσμου μέσα 

από την ενεργητική δράση και την αλληλεπίδραση των παιδιών.  

Το παιδαγωγικό ενδιαφέρον στο παιχνίδι δεν έγκειται στην άμεση σύνδεσή 

του με την ανάπτυξη και την πρόοδο των παιδιών, ούτε στην προσπάθεια υλοποίησής 

του ως μέρους του αναλυτικού προγράμματος, αλλά στην καταρχήν αναγνώρισή του 

ως μιας κοινωνικής πρακτικής κατά την οποία τα παιδιά εκδηλώνουν τα κίνητρά 

τους, το ενδιαφέρον τους και εμπλέκονται πρακτικά και συναισθηματικά (Αυγητίδου, 

2016α). Προσπάθησα λοιπόν μέσα από διερευνητικές ερωτήσεις να εμπλακώ και να 

εμπλουτίσω το σενάριο των παιδιών. Η βασική διαφορά στο σχεδιασμό  αυτό ήταν 

ότι αυτός προέκυψε με βάση τις παρατηρήσεις μου για αυτά που κάνουν και 

ενδιαφέρουν τα παιδιά στο παιχνίδι τους και όχι με βάση θεματικές που θεωρώ καλό 

να ασχοληθούν τα παιδιά. Ο στόχος μου κατά την δεύτερη παρέμβαση ως προς τα 

παιδιά ήταν να ενθαρρύνω την ενεργητική  τους συμμετοχή με τον διερευνητικό 

διάλογο και την αλληλεπίδραση μεταξύ αγοριών και κοριτσιών και ο στόχος ως προς 

τον εαυτό μου ήταν να πειραματιστώ σε νέες στρατηγικές και δράσεις για την 

επίτευξη μιας συμμετοχικής και συνεργατικής εκπαίδευσης.  

β) Μετά την απομαγνητοφώνηση όμως του διαλόγου με τα παιδιά 

παρατηρήθηκε πως ο ρόλος μου τελικά ήταν κατευθυντικός και όχι διευκολυντικός 

όπως ήθελα. Φάνηκε να μην έχει νόημα για τα παιδιά η διαδικασία και να έχει 

οργανωθεί πάλι κυρίαρχα από εμένα. Φάνηκα επίσης να είμαι πιεστική και να 

επιμένω με ερωτήσεις ώστε να μου δώσουν τα παιδιά συγκεκριμένες απαντήσεις για 

να οδηγηθεί η συζήτηση εκεί που σκόπευα, δηλαδή στην απόκτηση γνώσεων. Δεν 

αξιοποίησα τις άσχετες απαντήσεις των παιδιών, γιατί τις θεωρούσα λανθασμένες και 

θα παρέκλινε η πορεία της συζήτησης. Φάνηκε να έχω προσχεδιασμένη στο μυαλό 

μου την πορεία της δραστηριότητας και δεν ήθελα να παρεκκλίνει. Δεν φάνηκε 

τελικά να είναι στόχος μου η ενίσχυση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των παιδιών και 

η υποστήριξη του σεναρίου του παιχνιδιού των παιδιών με δικές τους ιδέες και 

προτάσεις.  

Επίσης, παρατηρήθηκε ότι ενώ είχα υποστηριχθεί θεωρητικά για την 

υποστήριξη του ελεύθερου παιχνιδιού στο νηπιαγωγείο και γνώριζα ποιες είναι οι 

διαλογικές πρακτικές που μπορεί να εφαρμόσει ένας εκπαιδευτικός, όταν κλήθηκα να 

κάνω εφαρμογή αυτών δεν μπόρεσα να τις υποστηρίξω. Όλα τα παραπάνω 
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παρατηρούνται και στα παρακάτω αποσπάσματα από τον διάλογο μου με τα παιδιά 

την στιγμή της εμπλοκής μου στο ελεύθερο παιχνίδι τους: 

Απόσπασμα 1 

Εγώ: Για πείτε μου τι είναι αυτό που παίζετε; 

Παιδιά: Πυροσβέστες 

Εγώ: Πυροσβέστες; Και τι ακριβώς κάνετε;  

Παιδιά: Δεν απαντούν 

Εγώ: Τι είναι αυτό που κάνετε;  

Παιδιά: Δεν απαντούν 

Εγώ: τι κάνετε; τι παίζετε εδώ; 

Απόσπασμα 2 

Εγώ: Τ τι είναι αυτό; Τι παίζετε εδώ?  

Παιδιά: Δεν απαντούν  

Εγώ: Καλέ γιατί δεν μου λέτε τι κάνετε εδώ; Τι παίζετε; 

Παιδιά: Πυροσβέστες 

Εγώ: Πυροσβέστες! Τι ακριβώς κάνετε; ποιος είναι ο πυροσβέστης; 

Απόσπασμα 3 

Τ: Εμείς γινόμαστε πυροσβέστες 

Εγώ: και που πάτε με την πυροσβεστική; 

Τ: πάμε να σβήσουμε τη φωτιά στο σπίτι 

Εγώ: πάτε να σβήσετε τη φωτιά στο σπίτι;  

Τ: ναι 

Εγώ: Γιατί έπιασε φωτιά το σπίτι; 

Τ: κάνει ίου ίου ίου 

Εγώ: Γιατί έπιασε φωτιά το σπίτι; 

Τ: Δεν ξέρω 
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Εγώ: έβαλε κάποιος φωτιά; 

Τ: ναι 

Απόσπασμα 4 

Δ: οι κλέφτες βάζουν φωτιά στο σπίτι 

Ι: ο δράκος  

Δ: βάζουν και στο δάσος και στα χωράφια και έρχεται η πυροσβεστική να την σβήσει 

αλλά εγώ  

Τ: έρχεται η πυροσβεστική ίου ίου ίου  

Εγώ: λέει ο Δ …ακούσατε τι είπε…. πάνε λέει οι κλέφτες και βάζουν φωτιά στα 

σπίτια 

Ι: όχι ο δράκος 

Δ: και στα δάση …αλλά εγώ είμαι πυροσβέστης 

Εγώ: Εσύ είσαι πυροσβέστης;  

Δ: ναι 

Εγώ: και ποια είναι η δουλειά του πυροσβέστη; 

Λ: Σβήνει τη φωτιά  

Ι: Ο δράκος κάνει τη φωτιά 

Εγώ: ο δράκος λέει η Ι κάνει τι φωτιά  

Δ: και ο δράκος από το στόμα του βγάζει φωτιά  

Εγώ: ακούσατε ο δράκος βγάζει από το στόμα του τη φωτιά και τι γίνεται όταν 

καίγεται κάτι; Δηλαδή τι γίνεται;  

Δ: Ανάβουμε φωτιά μόνο στο τζάκι 

Εγώ: η φωτιά είναι επικίνδυνη; 

Παιδιά: ναι 

Απόσπασμα 5 

Εγώ: με τι σβήνουμε τη φωτιά; 

Δ: με μάνικα και κανόνι και πυροσβεστήρα και ο πυροσβέστης έχει και ένα σφυρί  

Εγώ: γιατί έχει σφυρί ο πυροσβέστης; Τι το θέλει; 
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Δ: γιατί πρέπει να ανοίξει την πόρτα 

Εγώ: γιατί να ανοίξει την πόρτα; 

Δ: γιατί καμιά φορά παίρνεις τηλέφωνο την πυροσβεστική και έρχεται η 

πυροσβεστική και κάνει ίου ίου ίου και σβήνει….. και τρέχει  για να σβήσει τη φωτιά  

Τ: στο σπίτι 

Εγώ: και είπαμε ότι την σβήνει με την μάνικα και με τι άλλο μου είπες Δημήτρη 

Δ: με τον πυροσβεστήρα και το κανόνι  

Ε: και με το κανόνι λέει ο Δ …και πως πάει ο πυροσβέστης να σβήσει τις φωτιές; 

μήπως φοράει κάτι; 

Τ: κράνος  

Απόσπασμα 6 

Εγώ: μήπως φοράει και τίποτε άλλο; Φοράει και κάτι ακόμα; 

Τ: τσάντα 

Εγώ: πως; 

Τ: μια τσάντα κουβαλάει.. 

Εγώ: ααα μια τσάντα… και μέσα τι έχει η τσάντα που κουβαλάει; 

Τ: πράγματα…. κάτι πράγματα 

Εγώ: μήπως ξέρετε τι πράγματα κουβαλάει μαζί του ο πυροσβέστης; 

Παιδιά: δεν ξέρουμε 

Εγώ: και πώς θα μάθουμε εμείς τι πράγματα κουβαλάει ο πυροσβέστης για να σβήνει 

τις φωτιές; Ποιόν πρέπει να ρωτήσουμε για να μάθουμε; 

Παιδιά : δεν απαντούν 

Ε: ποιον μπορούμε να ρωτήσουμε; Τι λέτε;  

Παιδιά: δεν ξέρουμε 

Εγώ: για να σκεφτούμε, μήπως μπορεί κάποιος να μας βοηθήσει; 

Απόσπασμα 7 

Εγώ: τι χρώμα έχουν τα πυροσβεστικά οχήματα; 

Τ: κόκκινα 
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Δ: κόκκινα 

Εγώ: κόκκινα…. και η στολή του πυροσβέστη; 

Δ: μαύρη και με άσπρο χρώμα 

Δ: με μαύρο χρώμα και κόκκινο χρώμα 

Εγώ: με μαύρο χρώμα, πολύ σωστά, και κόκκινο χρώμα έχει; 

γ) μετά την ολοκλήρωση της εμπλοκής μου στο ελεύθερο παιχνίδι των 

παιδιών ακολούθησε η συζήτηση με την κριτική φίλη (22 Μαρτίου 2017) και στη 

συνέχεια το τρίτο αναστοχαστικό κείμενο  (23 Μαρτίου 2017) με ερωτήματα όπως: 

 Οι διατυπώσεις τις οποίες καταλήγεις σχετικά με το γιατί το παιχνίδι είναι 

σημαντικό είναι  στο πνεύμα τις παιδαγωγικής του παιχνιδιού; Αν ναι, γιατί; 

Αν όχι, γιατί ; 

 Ο στόχος του ρόλου σου στο παιχνίδι ήταν να γίνει η συζήτηση δηλαδή πιο 

εποικοδομητική; Μπορείς να εντοπίσεις ποιον άλλο στόχο μπορεί να είχες και  

πώς να αξιοποιούσες διαφορετικά το ρόλο σου στο παιχνίδι; 

 Πώς σχολιάζεις ότι τα παιδιά δε σου απαντούν στην αρχή και ότι δεν 

ανταποκρίνονται στο ερώτημά σου στην αρχή; 

 Πώς αξιοποιείς το γεγονός ότι ένα παιδί σου είπε ότι η φωτιά βγαίνει από έναν 

δράκο; 

 Οι ερωτήσεις σου βοηθούν στη συνεργατική κατασκευή ενός σεναρίου 

ακολουθώντας τη σκέψη των παιδιών και αν όχι που οδηγούν οι ερωτήσεις 

που κάνεις στα παιδιά; Πώς συμβάλλουν στο να εξελιχθεί το παιχνίδι τους; 

Ενισχύουν τη συμμετοχή τους στο παιχνίδι ή ποιο είδος συμμετοχής; 

 Πώς σχολιάζεις το γεγονός ότι τους κάνεις συνεχείς ερωτήσεις; Ποιος είναι ο 

στόχος των ερωτήσεων;  

Στα αποσπάσματα του τρίτου αναστοχαστικού κειμένου που ακολουθούν 

αποτυπώνονται οι απόψεις μου σχετικά με την δράση που εφάρμοσα και 

παρατηρείται ότι δεν αξιοποίησα το θεωρητικό πλαίσιο σχετικά με την παιδαγωγική 

του παιχνιδιού και δεν παρατηρείται κάποια αλλαγή στις πρακτικές μου. Στόχος μου 

ήταν πάλι να μεταδοθούν οι γνώσεις από συγκεκριμένα παιδιά στα υπόλοιπα παιδιά 

και όχι από εμένα (βλ. συνολικά στο Παράρτημα σελ.  188-191): 
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Ε23:«Θεωρώ ότι το παιχνίδι είναι μια καθημερινή σημαντική δραστηριότητα που έχει 

νόημα για τα ίδια τα παιδιά. Θεωρώ ότι είναι μια κοινωνική πρακτική όπου τα παιδιά 

αναγκαστικά μέσα από την αλληλεπίδραση μαθαίνουν και εμπλουτίζουν τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπλέκονται πρακτικά και συναισθηματικά. Συμφωνώ με 

την άποψη ότι  το παιχνίδι δεν συνδέεται με καθορισμένα αναμενόμενα αποτελέσματα. 

Στόχος μου δεν ήταν να καταλήξω σε κάποια συγκεκριμένα συμπεράσματα απλά 

θεώρησα ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία κατά την διάρκεια του ελεύθερου παιχνιδιού 

να διαπιστώσω τις προϋπάρχουσες γνώσεις των παιδιών που συμμετείχαν στη 

δραστηριότητα και μια πολύ καλή ευκαιρία για να μεταδοθούν οι γνώσεις αυτές από 

συγκεκριμένα παιδιά στα υπόλοιπα παιδιά και όχι από εμένα». 

Ε24:«Θεώρησα ότι έπρεπε τα παιδιά να με εμπλέξουν. Περίμενα να μου δώσουν κάτι 

λέγοντάς μου πάρε αυτό και κάνε αυτό και μετά να ρωτούσα εγώ τι να κάνω μ’ αυτό και 

έτσι να εμπλούτιζα το σενάριο. Δεν ήθελα να πάρω πρωτοβουλία μόνη μου χωρίς να 

μου το ζητήσουν. Απλώς άκουσα στην αρχή την συζήτηση τους και τους ρώτησα τι 

έκαναν κι από εκεί άρχισε η δική μου συμμετοχή.  Αισθάνθηκα ότι αν έπαιρνα 

πρωτοβουλία θα «χαλούσα» το παιχνίδι τους γεγονός που δεν ήθελα. Δεν ήξερα πώς θα 

αντιδρούσαν, μπορεί να μην ήθελαν να χρησιμοποιήσω τα αντικείμενα που ήδη 

χρησιμοποιούσαν εκείνα. Εγώ απλώς έκανα ερωτήσεις και περίμενα από τα παιδιά να 

κατευθύνουν τη συζήτηση». 

Ε25:«το ότι τα παιδιά δεν μου απαντούν στην αρχή και δεν ανταποκρίνονται στο 

ερώτημα μου μπορεί να είναι επειδή ξάφνιασα τα παιδιά με την ερώτησή μου, για το τι 

ακριβώς έκαναν, και ίσως ήταν απορροφημένα στο παιχνίδι και δεν περίμεναν να τους 

ρωτήσει κάποιος. Απασχολούνταν με κάτι που τους άρεσε και είχαν την προσοχή τους 

στραμμένοι εκεί ή μπορεί να τους ενόχλησε που τους ρώτησα και δεν ήθελαν να μου 

απαντήσουν». 

Ε26:«δεν αξιοποίησα το γεγονός ότι ένα παιδί μου είπε ότι η φωτιά βγαίνει από έναν 

δράκο. Δεν με εξέπληξε η απάντησή του γιατί τα παιδιά σε αυτή την ηλικία βλέπουν 

πολλά παιδικά και τους διαβάζουν πολλά παραμύθια με ήρωες π.χ. δράκους και τους 

έχει κάνει εντύπωση προφανώς αυτό το γεγονός και το έχουν συγκρατήσει στη μνήμη 

τους». 
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Ε27:«Προσπάθησα να συμμετέχουν όλα τα παιδιά και να πουν την γνώμη τους όλα τα 

παιδιά σχετικά με  αυτό που γνώριζαν ώστε να διατυπώσουν τυχόν απορίες και να 

μάθουμε όσες περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα». 

Ε28:«Τους έκανα πολλές ερωτήσεις για να δω τι γνωρίζουν σχετικά με την 

πυροσβεστική και στη συνέχεια να δω τι άλλο μπορώ να κάνω για να εμπλουτίσω το 

σενάριο τους».  

δ) στη συνέχεια αφού μελέτησα περισσότερο έρευνες σχετικά με την 

παιδαγωγική του παιχνιδιού και μέσα από την συζήτηση με την κριτική φίλη, 

απάντησα στο ημερολόγιό μου με βάση αναστοχαστικά ερωτήματα που μου τέθηκαν 

και προέκυψε το τέταρτο αναστοχαστικό κείμενο (3 Απριλίου 2017) το οποίο 

βασιζόταν σε ερωτήματα όπως:  

 Πώς ξανασκέφτεσαι τον στόχο που είχες κατά την παρέμβαση στο ελεύθερο 

παιχνίδι;  

 Ποιος ο στόχος και ποιο το αποτέλεσμα της υποστήριξης;  

 Οι ενέργειες που επέλεξες συνάδουν με το θεωρητικό πλαίσιο για 

την  παιδαγωγική του παιχνιδιού; Γιατί;  

Από τα παραπάνω ερωτήματα διαπίστωσα ότι, ενώ είχα υποστηριχθεί επιπλέον 

θεωρητικά και γνώριζα ποιες είναι οι διαλογικές πρακτικές που μπορώ να εφαρμόσω 

και γενικότερα γνώριζα τη προσέγγιση υποστήριξης του παιχνιδιού των παιδιών 

σύμφωνα με την παιδαγωγική του παιχνιδιού, όταν κλήθηκα να εφαρμόσω τον 

σχεδιασμό μου, δεν μπόρεσα να το υποστηρίξω. Αντιλήφθηκα ποιες πρακτικές 

εφάρμοζα και τι αλλαγές έπρεπε να κάνω. Επίσης, αντιλήφθηκα πως ήταν 

απαραίτητος ο συστηματικός σχεδιασμός στρατηγικών και δραστηριοτήτων 

προκειμένου η δράση να έχει αποτέλεσμα.  Αυτό παρατηρείται και στα αποσπάσματα 

του αναστοχασμού που ακολουθούν (βλ. συνολικά στο Παράρτημα σελ.191- 195): 

Ε29:«συνειδητοποίησα πως τον όρο συμμετοχή δεν τον είχα αντιληφθεί έτσι όπως τον 

ορίζει η βιβλιογραφία. Συνέχιζα να θεωρώ πως συμμετοχή είναι και το γεγονός ότι τα 

παιδιά απαντούσαν έστω και μεμονωμένα στις ερωτήσεις μου, θεωρώντας πως μ’ 

αυτόν τον τρόπο εμπλουτίζω το σενάριο του ελεύθερου παιχνιδιού τους, ενώ δεν 

συνέβαινε αυτό». 



 

80 
 

Ε30:«Δεν υπήρχε πουθενά ο διάλογος μεταξύ των παιδιών και δεν ακολούθησα το 

σενάριο των παιδιών κατά το ελεύθερο παιχνίδι τους, αλλά είχα στο νου μου να 

οδηγήσω την συζήτηση εκεί που ήθελα εγώ και σε αυτό που είναι πιο κοντά στη 

πραγματικότητα. Το φανταστικό κομμάτι του ελεύθερου παιχνιδιού το οποίο 

εκφράστηκε από τα παιδιά το παρέβλεψα και δεν το χρησιμοποίησα για να εμπλουτίσω 

το σενάριο του παιχνιδιού τους». 

Ε31:«τελικά στόχος μου ήταν να διαπιστώσω πρώτον ποιες ήταν οι προϋπάρχουσες 

γνώσεις των παιδιών σχετικά με την πυροσβεστική και δεύτερον πως οι επιπλέον 

γνώσεις ορισμένων παιδιών θα μεταφερθούν στα υπόλοιπα παιδιά και όχι ο 

εμπλουτισμός του σεναρίου του παιχνιδιού και η συμμετοχή των παιδιών. Εκείνη τη 

στιγμή δεν το αντιλαμβανόμουνα». 

Ε32:«Θεωρούσα πως ο τρόπος που προσέγγισα τα παιδιά και η παρέμβασή μου ήταν 

διαφορετική από τις προηγούμενες πρακτικές που εφάρμοζα κατά την εκπαιδευτική 

διαδικασία και ότι είχα αλλάξει αλλά τελικά συνέχιζα να παρεμβαίνω χωρίς να 

συμμερίζομαι τις απόψεις των παιδιών. Το αποτέλεσμα της παρέμβασης ήταν τελικά να 

διαπιστώσω η ίδια ποιες ήταν οι γνώσεις των παιδιών σχετικά με την πυροσβεστική 

μέσα από ερωτοαπαντήσεις και όχι μέσα από διάλογο όπως θεωρούσα εγώ ότι γινόταν. 

Δεν ενισχύθηκαν οι γνώμες των παιδιών, ώστε να επηρεάσουν το σενάριο τους». 

Ε33:«Η εντύπωση που αποκόμισα ήταν ότι τα παιδιά απασχολούνταν με κάτι που τους 

ενδιέφερε κι εγώ προσπάθησα νε εμπλακώ  με ερωτήσεις που αναγκάστηκαν τα παιδιά 

να μου απαντήσουν μετά από τις δικές μου τις πιέσεις. Το επιθυμητό αποτέλεσμα θα 

ήταν να εμπλακώ στο ελεύθερο παιχνίδι τους εμπλουτίζοντας το σενάριο του παιχνιδιού 

τους και εξασφαλίζοντας την συμμετοχή τους». 

Ε34:«Οι ενέργειες που επέλεξα τελικά δεν συνάδουν με το θεωρητικό πλαίσιο για την 

παιδαγωγική του παιχνιδιού γιατί δεν υπάρχουν πουθενά μεταξύ αυτών των δυο κοινά 

στοιχεία. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξα διαβάζοντας τον πρώτο αναστοχασμό μου, 

ακούγοντας την απομαγνητοφώνηση της συζήτησης και συζητώντας με την κριτική 

φίλη.  Η παιδαγωγική του παιχνιδιού υποστηρίζει τη σκέψη και τη δράση των παιδιών 

στο παιχνίδι και δεν συνδέεται με καθορισμένα αναμενόμενα αποτελέσματα αλλά 

αναγνωρίζεται ως μια κοινωνική πρακτική σε ένα συγκεκριμένο πολιτισμικό πλαίσιο».  
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Ε35:«η παρέμβασή μου περισσότερο θύμισε μια οργανωμένη δραστηριότητα παρά 

ελεύθερη. Τελικά στο νου μου είχα ένα συγκεκριμένο στόχο, είχα αναμενόμενα 

αποτελέσματα για να οδηγήσω την συζήτηση εκεί που ήθελα εγώ έχοντας στο νου μου 

την ανάπτυξη και την πρόοδο των παιδιών έτσι όπως την είχα οριοθετήσει στο νου μου. 

Ήθελα να μοιραστεί η γνώση ορισμένων παιδιών μέσα στην ομάδα σχετικά με την 

πυροσβεστική μέσα από τις στοχευμένες ερωτήσεις μου. Έκανα το λάθος να είμαι πάλι 

το κύριο πρόσωπο εγώ και όχι τα ίδια τα παιδιά. Θεωρούσα ότι υπήρχε αλληλεπίδραση 

μεταξύ των παιδιών και μεταξύ εμένα και των παιδιών κατά την παρέμβαση, γεγονός το 

οποίο δεν συνέβη ποτέ». 

Ε36:«ακολούθησα συγκεκριμένη σειρά ερωτήσεων και φάνηκε η οργάνωση στη σκέψη 

μου και οι αναμενόμενες απαντήσεις των παιδιών για να οδηγηθεί η συζήτηση εκεί που 

ήθελα εγώ, δηλ αρχικά ρώτησα τα παιδιά ποιος βάζει φωτιές, ποιος σβήνει τις φωτιές, 

στην συνέχεια οδήγησα τη συζήτηση ποια η δουλειά του πυροσβέστη, τι χρώμα έχουν τα 

οχήματα της πυροσβεστικής και ποια τα μεγέθη τους, κ.α. Πρακτικές που θυμίζουν μια 

οργανωμένη δραστηριότητα ή project. Από όλα τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι 

υπάρχουν δυσκολίες και δεν είναι απλή υπόθεση να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των 

παιδιών και να αλλάξει ο τρόπος εφαρμογής δραστηριοτήτων που εφάρμοζα στο 

παρελθόν». 

Ε37:«αναθεωρώ και διαπιστώνω ότι η παρέμβασή μου τελικά δεν είχε τα στοιχεία που  

έπρεπε να διαθέτει μια παρέμβαση που στόχο έχει την ενίσχυση της συμμετοχής των 

παιδιών μέσα από τον εμπλουτισμό του σεναρίου του ελεύθερου παιχνιδιού τους.  

Δεύτερον, αναθεωρώ ότι ο τρόπος με τον οποίο προσέλκυσα τα παιδιά δεν ήταν καλός. 

Φάνηκε να μην τους ενδιαφέρουν οι ερωτήσεις μου και αυτό διαπιστώθηκε από το 

γεγονός ότι δεν ήθελαν να απαντήσουν γιατί προφανώς ήμουν καταπιεστική. Τρίτον, 

αναθεωρώ ότι ήταν διάλογος η όλη συζήτηση. Δεν ήταν διάλογος ήταν 

ερωτοαπαντήσεις. Τέταρτον, ήταν λάθος μου που δεν έδειξα την ανάλογη βαρύτητα στα 

λεγόμενα των παιδιών όταν εκφράστηκαν με φαντασία και αναπαρίσταναν την σειρήνα 

της πυροσβεστικής. Εκείνη την στιγμή τα παιδιά δημιουργούσαν ένα σενάριο μόνα τους 

χωρίς καν την δική μου την εμπλοκή αλλά δεν το αντιλήφθηκα, λόγω απειρίας». 

Ε38:«αναθεωρώ  επίσης ότι υπήρχε αλληλεπίδραση όπου μέσω αυτής προκύπτει η 

μάθηση. Δεν υπήρχε πουθενά αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών, ούτε διάλογος. Έκτο, 

αναθεωρώ ότι δεν είχα αναμενόμενο στόχο στο νου μου και δεν με ενδιέφερε η 
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ανάπτυξη και η πρόοδος των παιδιών και τέλος αναθεωρώ ως προς όλη την πρακτική 

μου που θεώρησα ότι είναι διαφορετική και δεν έχει καμία σχέση με μια οργανωμένη 

δραστηριότητα». 

Ε39:«Πρέπει να εξασφαλίσω την αλληλεπίδραση των παιδιών όπου μέσω αυτής 

εξασφαλίζεται η μάθηση. Θα προσπαθήσω να εξασφαλιστεί το ενδιαφέρον των παιδιών 

και το ευχάριστο κλίμα  γιατί είναι θετικοί παράγοντες». 

δ) ακολούθησε (6 Απριλίου 2017) μια παρέμβαση χρησιμοποιώντας εικόνες 

στον Η/Υ από στιγμές μιας ομάδας παιδιών κατά το ελεύθερο παιχνίδι και 

συγκεκριμένα με την πυροσβεστική και προσπάθησα να μην χρησιμοποιήσω ξανά 

τον τριαδικό διάλογο (ερώτηση εκπαιδευτικού– απάντηση μαθητή- ανατροφοδότηση 

μαθητή) και να εφαρμόσω διαλογικές πρακτικές. Μέσα από ερωτήσεις ενώ 

προσπάθησα να βοηθήσω τα παιδιά να έχουν ενεργητικό ρόλο κατά την 

δραστηριότητα και πίστευα ότι εξασφάλιζα το ενδιαφέρον των παιδιών, αφού 

απασχολήθηκαν με κάτι που τους άρεσε και ήθελαν να μοιραστούν με την ομάδα τις 

εμπειρίες τους, δυστυχώς όμως όλα τα παραπάνω δεν αποτυπώθηκαν στα παρακάτω 

αποσπάσματα από την απομαγνητοφώνηση του διαλόγου με τα παιδιά: 

Απόσπασμα 1 

Εγώ: Ποια παιδιά βλέπετε στην εικόνα να παίζουν; 

Παιδιά: Δεν απαντούν 

Εγώ: Ποια παιδάκια είναι εδώ; Ποια παιδιά παίζουν με την πυροσβεστική; 

Παιδιά:  ο Μ 

Εγώ: ναι είναι ο Μ, ποιος άλλος; 

Παιδιά: ο Δ 

Εγώ: Ποιος άλλος; 

Παιδιά: ο Τ, ο Μ, ο Θ 

Εγώ: Μπράβο!  Για πείτε μου αγόρια τι ακριβώς παίζετε εδώ; Τι κάνετε; 

Παιδιά:  Παίζουμε πυροσβεστική 
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Εγώ: δηλαδή τι ακριβώς κάνετε; Έχετε δει εσείς πυροσβέστες; 

Χ: Εγώ έχω δει κοντά στο σχολείο 

Εγώ: εσύ είσαι πυροσβέστης; 

Απόσπασμα 2  

Σ: Εγώ είδα ένα μεγάλο σιντριβάνι 

Εγώ: πολύ ωραία 

Δ: εγώ κυρία είδα πυροσβέστες 

Εγώ: που τους είδες; 

Δ: στη σχολή των πυροσβεστών 

Εγώ: πολύ ωραία. Θα μου πεις όμως που ήμαστε μια ωραία παρέα τι παίζετε; 

Βλέπουμε στην εικόνα ότι κάτι κάνετε; 

Δ:πυροσβεστική 

Εγώ: Μήπως είστε πυροσβέστες; Τι ακριβώς κάνετε; 

Δ: τα αγόρια είναι πυροσβέστες 

Σ: και τα κορίτσια μπάρμπι 

Εγώ: τι είναι τα κορίτσια; μπάρμπι 

Απόσπασμα 3 

Δ: τα αγόρια πυροσβέστες και τα κορίτσια πυροσβέστριες 

Εγώ: Σωστό! Μπράβο! Σας αρέσουν οι πυροσβέστες; 

Παιδιά: ναι 

Εγώ: γιατί σας αρέσουν οι πυροσβέστες; Τι κάνουν οι πυροσβέστες; 

Δ: γιατί σβήνουν τις φωτιές 

Χ: εγώ έχω ένα ελικόπτερο με πυροσβεστική και μια πυροσβεστική 
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Δ: κι εγώ έχω ένα κανατέρ και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο  

Εγώ: θέλετε μια μέρα να μας τα φέρετε για να μας τα δείξετε; 

Παιδιά: ναι 

Εγώ: μήπως ξέρετε τι κάνει ένας πυροσβέστης; 

Δ: σβήνει τις φωτιές 

Λ: φοράνε μάσκα 

Δ: κι ένα καπέλο 

Εγώ: γιατί φοράνε μάσκα; τους ενοχλεί κάτι; 

Δ: ναι. ο καπνός και οι σπίθες 

Εγώ: δεν το ήξερα. Θέλετε να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες για τους 

πυροσβέστες γιατί μας αρέσουν; 

Δ: ναι 

Εγώ: ποια παιδιά από εδώ μέσα θέλουν όταν μεγαλώσουν να γίνουν 

πυροσβέστες/τριες; 

Δ: εγώ 

Σ: εγώ 

Μ: εγώ 

Λ: εγώ 

Τ: εγώ 

Εγώ: βλέπω πολλά παιδιά θέλετε και η Θ. Έχετε καμιά ιδέα πως θα μάθουμε για τους 

πυροσβέστες; 

Δ: να ρωτήσουμε τον πυροσβέστη 

ε) στη συνέχεια πρότεινα να φωνάξουμε μια πυροσβέστρια ώστε να 

εξαλειφθούν τυχόν απορίες των παιδιών και ζήτησα πριν από αυτό ξεχωριστά από 
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κάθε παιδί να ζωγραφίσει την ερώτηση που σκέφτεται και θα ήθελε να κάνει στην 

πυροσβέστρια (6 Απριλίου 2017). Οι ερωτήσεις των παιδιών προς την πυροσβέστρια 

ήταν οι ακόλουθες αλλά έγιναν από τα παιδιά που είχαν ενδιαφέρον για το θέμα: 

 Πώς παίρνει μπρός το πυροσβεστικό όχημα; 

 Πώς ανεβαίνει η σκάλα; 

 Πώς οδηγάς το πυροσβεστικό; 

 Τι έχεις στην τσάντα σου; 

 Πώς ανεβαίνει η πυροσβεστική στο πυροσβεστικό σταθμό; 

 Γιατί φοράς κράνος; 

 Γιατί το καπέλο σου έχει ένα στρόγγυλο που έχει τι φωτιά μέσα; 

 Πώς είναι ένα πυροσβεστικό όχημα; 

 Γιατί έχει κόκκινο χρώμα; 

 Γιατί φοράει μάσκα; 

 Γιατί ανάβει τους φάρους και έχει σειρήνα; 

 Πού έχει το νερό που σβήνει τις φωτιές; 

Από τα παρακάτω αποσπάσματα διαλόγου με τα παιδιά που ακολουθούν 

αποτυπώνεται πως δεν βοήθησα όλα τα παιδιά με διαλογικές πρακτικές να 

εκφράσουν τις απόψεις τους και να διατυπώσουν ερωτήματα και συνέχισα να έχω ως 

στόχο την απόκτηση γνώσεων:    

       Απόσπασμα 1 

Εγώ: για να ρωτήσουμε τον πυροσβέστη πρέπει να σκεφτούμε κάποιες ερωτήσεις. Τι 

θα την ρωτήσουμε; Θέλετε να κάνετε μια ζωγραφιά όπου μέσα από αυτή θα 

ρωτήσετε κάτι; 

Παιδιά: ναι 

Εγώ: μήπως σκεφτήκατε τι θέλετε να ρωτήσετε; 

Σ: εγώ θέλω να μου φέρει μια πριγκίπισσα 

Εγώ: δεν θα μας φέρει δώρα. Θα την ρωτήσουμε για την δουλειά της 

Λ: θα την ρωτήσω για την στολή της 

Δ: εγώ θέλω να ζωγραφίσω κάτι για την πυροσβέστρια 
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Σ: εγώ θέλω ένα πυροσβεστικό  

          Απόσπασμα 2 

Εγώ: σκεφτείτε τι θέλετε να την ρωτήσετε και ζωγραφίστε 

Σ: εγώ θέλω να της κάνω πριγκίπισσα 

Εγώ: τι θέλεις  Ι να ρωτήσεις την πυροσβέστρια 

Ι: αν φοβάται τις φωτιές 

Εγώ: Δ τι ζωγράφισες και τι θέλεις να ρωτήσεις  

Δ: είναι ένα πυροσβεστικό όχημα που έχει λίγα χρώματα  

Εγώ: και τι θα την ρωτήσεις; 

Δ: ένα πυροσβεστικό 

Χ: εγώ θέλω να ρωτήσω για την μπετονιέρα 

Εγώ: Λ τι είναι αυτό 

Λ: είναι η πυροσβεστική και θέλω να ρωτήσω για την πυροσβεστική 

Σ: μια πυροσβέστρια και έκανα ένα λουλούδι 

Εγώ: εσύ Κ τι θέλεις να ρωτήσεις την πυροσβέστρια; 

Κ:  πυροσβεστική και εργαλεία 

     Απόσπασμα 3 

Εγώ: τι χρειάζεται κάποιος για να κάνει την δουλειά του πυροσβέστη; 

Μ: ξέρει να σβήνει τις φωτιές 

Χ: ξέρει να οδηγάει την πυροσβεστική 

Εγώ: όλοι για να κάνουμε μια δουλειά πρέπει να πάμε στο σχολείο . Θεωρείτε ότι 

ξέρετε πολλά πράγματα για τους πυροσβέστες ή λίγα; 

Χ: εγώ ξέρω όλα τα πράγματα 
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Δ: κι εγώ τα ξέρω 

Εγώ: είναι όμως κάποια πράγματα που νομίζω ότι δεν τα ξέρετε. Εγώ δεν τα ξέρω 

όλα, έχω απορίες. Πώς μπορούμε να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες για τους 

πυροσβέστες; 

Παιδιά: δεν απαντούν 

Εγώ: για σκεφτείτε; 

Παιδιά: δεν απαντούν 

Εγώ: δηλαδή να μην φωνάξουμε κανένα 

Χ: να φωνάξουμε τον πυροσβέστη 

Εγώ:  τι θα ρωτήσετε τον πυροσβέστη 

Χ: πώς παίρνει μπρος η πυροσβεστική 

Εγώ: άλλο 

Σ: ένα λουλούδι 

Χ: πώς ανεβαίνει η σκάλα; πώς οδηγάει το πυροσβεστικό 

Δ: έχει μια τσάντα, να γράψεις τσάντα στο χαρτί 

Εγώ: άλλο παιδάκι 

Θ: ότι το καπέλο της έχει ένα στρόγγυλο με φωτιά  

Λ: εγώ θέλω να την ρωτήσω τι μάσκα φοράει 

Χ: πώς ανεβαίνει η πυροσβεστική στο πυροσβεστικό σταθμό και έχει το γκαράζ της 

Εγώ: τι θέλεις να ρωτήσεις Δ; 

Δ: γιατί σβήνει τι φωτιά; 

Σ: εγώ θέλω ένα λουλούδι 

Χ: πως φοράει την μάσκα; 
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Εγώ: έχω μια απορία, γιατί φοράει την ειδική στολή; Θέλω να την ρωτήσω 

Χ: έχω ένα παραμύθι με πυροσβέστες 

Εγώ: τι θέλετε να σας φέρει αύριο η πυροσβέστρια για να δείτε; 

Παιδιά: δεν απαντούν 

Εγώ: μήπως μπορείτε να φανταστείτε; 

Σ: κράνος 

Χ: και μια στολή 

 Συγκεντρώθηκαν στη συνέχεια όλες οι ζωγραφιές των παιδιών με τις 

ερωτήσεις και την επόμενη μέρα (7 Απριλίου 2017) επισκέφτηκε το τμήμα η 

πυροσβέστρια και τα παιδιά υπέβαλαν τις ερωτήσεις τους. Ακολούθησε στη συνέχεια 

συζήτηση με την κριτική φίλη και το τέταρτο αναστοχαστικό κείμενο (17 Μαΐου 

2017)  με αποτέλεσμα να διαπιστώσω ότι εξακολουθούσα να νομίζω ότι έχω αλλάξει 

τις πρακτικές μου ενώ ακολουθούσα στην πραγματικότητα την παραδοσιακή 

διδασκαλία που στόχο είχε την γνωστική ανάπτυξη των παιδιών. Το αναστοχαστικό 

κείμενο για την πρώτη δραστηριότητα (εικόνες από το ελεύθερο παιχνίδι των παιδιών 

στον Η/Υ)  βασίστηκε σε ερωτήματα όπως: 

 Η έναρξη της δραστηριότητας κέρδισε το ενδιαφέρον των παιδιών; Πόσων 

παιδιών; Γιατί κάποια παιδιά δεν έδειξαν ενδιαφέρον; Τελικά η 

δραστηριότητα είχε νόημα και για πόσα παιδιά; Πώς το κατάλαβες; Τι θα 

μπορούσες να είχες κάνει διαφορετικά στην έναρξη για να ενεργοποιηθούν 

όλα τα παιδιά; Τι θα λάβεις υπόψη σου στον επόμενο σχεδιασμό ώστε να έχει 

νόημα για όλα τα παιδιά;  

 Πόσα παιδιά συμμετείχαν στη δραστηριότητα; πόσες φορές το καθένα και με 

ποιο ρόλο; Πώς αιτιολογείς το βαθμό και το είδος συμμετοχής των παιδιών; 

Που οφείλεται η μη συμμετοχή κάποιων παιδιών; Επηρέασε ο σχεδιασμός 

σου; Με ποιον τρόπο; Επηρέασε ο τρόπος υλοποίησης; Τι ακριβώς; Θα 

μπορούσες να κάνεις κάτι για τα παιδιά που δε συμμετείχαν καθόλου; Τι είναι 

αυτό; Πώς θα το λάβεις αυτό υπόψη σου στον επόμενο σχεδιασμό; 

 Συγκεκριμένα πόσα παιδιά μπόρεσαν να θέσουν σχετικές ερωτήσεις για την 

πυροσβέστρια; 



 

89 
 

 Γιατί δεν επέμεινες σε κάποιες ερωτήσεις/απαντήσεις παιδιών που δεν ήταν 

σχετικές με το ζητούμενο της δραστηριότητας (π.χ. το λουλούδι); Ποιες είναι 

οι προσδοκίες σου από τα συγκεκριμένα παιδιά; Θα μπορούσες να κάνεις κάτι 

άλλο διαφορετικά; Τι;  

 Όταν λένε ότι ξέρουν πολλά για την πυροσβεστική γιατί δεν τους ρωτάς τι 

ξέρουν; Πώς γίνεται να κάνουν ερωτήσεις πριν πούνε τι ξέρουν;  Πώς 

διαχειρίζεσαι το διάλογο με τα παιδιά γενικότερα; 

 Γιατί δεν αξιοποίησες όλες τις ερωτήσεις που περιλαμβανόταν στο σχεδιασμό 

σου ως πιθανές προτάσεις για διερεύνηση στη συζήτηση με την 

πυροσβέστρια; 

 Βλέποντας προσεκτικά τις ζωγραφιές των παιδιών πόσα παιδιά μπόρεσαν να 

αποτυπώσουν μια ερώτηση (δηλαδή να ζωγραφίσουν κάτι χαρακτηριστικό με 

αυτό που ήθελαν να ρωτήσουν; ) Θα μπορούσαν να βοηθηθούν τα παιδιά με 

άλλο τρόπο ώστε το αποτέλεσμα της ζωγραφιάς τους να είναι καλύτερο ως 

προς την εικαστική αποτύπωση της ερώτησης; 

 Παρατήρησες κάποιες αλλαγές στον τρόπο υλοποίησης αυτής της 

δραστηριότητας και το δικό σου ρόλο σε αυτή τη δραστηριότητα σε σχέση με 

τις προηγούμενες; Τι είναι αυτό; Ποια τεκμήρια δείχνουν αυτή τη διαφορά; 

Το αναστοχαστικό κείμενο για την δεύτερη δραστηριότητα (επίσκεψη 

πυροσβέστριας- υποβολή ερωτήσεων) βασίστηκε στα παρακάτω ερωτήματα: 

 Πόσα παιδιά κάνουν τις ερωτήσεις στην πυροσβέστρια που είχαν σχεδιάσει 

στην προηγούμενη δραστηριότητα; Γιατί δεν έθεσαν όλα τα παιδιά που είχαν 

σχεδιάσει ερωτήσεις την ερώτησή τους στην πυροσβέστρια; Ποιος ήταν ο 

δικός σου ρόλος ως προς το σημείο αυτό; 

 Ποιος ήταν ο δικός σου ρόλος σε αυτή τη δραστηριότητα; Πώς το 

καταλαβαίνεις αυτό; 

 Παρατήρησες κάποιες αλλαγές στον τρόπο υλοποίησης αυτής της 

δραστηριότητας και το δικό σου ρόλο σε αυτή τη δραστηριότητα σε σχέση με 

τις προηγούμενες; Τι είναι αυτό; Ποια τεκμήρια δείχνουν αυτή τη διαφορά; 

 Πού καταλήγεις μετά τον αναστοχασμό με βάση τη διερεύνηση των 

δραστηριοτήτων που οργάνωσες;  

 Ποια είναι τα σημεία που θα λάβεις υπόψη σου για τον επόμενο σχεδιασμό; 
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Αποτίμηση του κύκλου: Μετά την απομαγνητοφώνηση των συζητήσεων με τα 

παιδιά, τον τρίτο και τον τέταρτο αναστοχασμό, τις συζητήσεις με  την κριτική φίλη, 

την μελέτη των απομαγνητοφωνήσεων και την προσεκτική ανάγνωση των 

αναστοχαστικών κειμένων σχετικά με την συμμετοχή των παιδιών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία αναγνώρισα πως εξακολουθούσα τελικά να ακολουθώ την παραδοσιακή 

διδασκαλία που στόχο είχε την γνωστική ανάπτυξη των παιδιών. Κατανόησα πως ενώ 

προσπαθούσα η ίδια να αλλάξω τις πρακτικές μου στην πραγματικότητα δεν 

πραγματοποιήθηκε κάποια διαφοροποίηση επηρεαζόμενη από ορισμένα εμπόδια. Τα 

εμπόδια που αντιμετώπισα κατά την παρέμβασή μου ήταν: οι αρχικές μου σπουδές,  η 

προηγούμενη πρακτική μου, η ανασφάλεια και το άγχος, η έλλειψη ανατροφοδότησης 

από συναδέλφους που να έχουν εμπλακεί σε παρόμοια κατάσταση, η έλλειψη νέων 

ιδεών, ο φόβος για αποτυχία και η μειονεκτική αντίληψη που είχα τελικά για τα μικρά 

παιδιά. Τέλος, συνειδητοποίησα την ύπαρξη μετατοπίσεων στις πεποιθήσεις και στις 

πρακτικές μου σε σχέση με παράγοντες που θεωρούσα δεδομένους και τους 

κατέγραψα στα αναστοχαστικά κείμενα. Οι παραπάνω διαπιστώσεις αποτυπώνονται 

αναλυτικά και στα αποσπάσματα του πέμπτου αναστοχαστικού κειμένου που 

ακολούθησε στη συνέχεια (βλ. συνολικά στο Παράρτημα σελ. 195-199): 

Ε40:«Επίσης, θεωρώ ότι είμαι επηρεασμένη και από την  σχολή που φοίτησα, γιατί 

τόσο οι διδάσκοντες όσο και οι βρεφονηπιοκόμοι που συναντούσαμε κατά την περίοδο 

της πρακτικής μας άσκησης όταν φοιτούσαμε στη σχολή Βρεφονηπιοκομίας μας 

προέτρεπαν να «εξοπλιστούμε» με διαφόρου είδους βοηθήματα που αφορούσαν την 

προσχολική ηλικία για να μπορέσουμε να πάρουμε ιδέες και να εφαρμόσουμε στον 

παιδικό σταθμό όταν θα εργαζόμασταν μελλοντικά και να έχουμε «έτοιμο υλικό». 

Ορισμένες από αυτές τις ιδέες  έχουν να κάνουν με φύλλα εργασίας που δίνει η 

εκπαιδευτικός και στόχο έχουν την ενίσχυση της προγραφής, της προανάγνωσης, της 

παρατηρητικότητας, της προμαθηματικής έννοιας, κ.α.. και άλλες ιδέες έχουν να κάνουν 

όσο αφορά τα εικαστικά και  τις διάφορες μουσικοκινητικές δραστηριότητες. Όμως 

τέτοιου είδους «εξοπλισμός» και «έτοιμο υλικό» δεν συνάδουν με τους 

προβληματισμούς που έθεσα στην αρχή της έρευνας – δράσης αλλά παραπέμπουν στην 

προηγούμενη γνώση και πρακτική μου». 

Ε41:«Επίσης, θεωρώ ότι ξαναοργάνωσα με τον ίδιο τρόπο την διδασκαλία, γιατί 

επηρεάστηκα και από τις συναδέλφους μου, οι οποίες συνεχίζουν και ακολουθούν αυτή 

την τακτική, να ανατρέχουν δηλαδή σε βοηθήματα, και με τις οποίες μοιραζόμαστε τον 
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ίδιο χώρο καθημερινά. Ακόμη, πιστεύω ότι ανέτρεξα στα συγκεκριμένα βοηθήματα, 

γιατί αισθάνθηκα ανασφάλεια, ανασφάλεια για το πώς να προσεγγίσω τα παιδιά και αν 

θα είχα τα αναμενόμενα αποτελέσματα γιατί ήταν η πρώτη φορά που έπαιρνα μέρος σε 

μια τέτοια διαδικασία, δηλαδή να σχεδιάσω δράση βασιζόμενη σε αυτά που θα μου 

έλεγαν τα ίδια τα παιδιά και όχι σε αυτά που πίστευα εγώ για τα ίδια τα παιδιά και είχα 

άγχος». 

Ε42:«Έθεσα στόχους που υποτίθεται ότι ήταν για να αποκομίσουν γνώσεις οι μαθητές 

αλλά στην ουσία ήταν στόχοι που έθετα εγώ η ίδια βασιζόμενη στα δικά μου πιστεύω 

για τα παιδιά, χωρίς να ρωτώ τα ίδια τα παιδιά. Οργάνωσα αυτό που ήθελα εγώ να 

κάνουν τα παιδιά αλλά δεν υπήρχε πουθενά η γνώμη των παιδιών.  Θεωρούσα ότι 

εμπλέκω τα παιδιά στην εκπαιδευτική διαδικασία θέτοντας τους ρόλους και δίνοντας 

τους οδηγίες για τον τρόπο που θα εργαστούν σε ομάδες. Θεωρούσα ότι  ο διαχωρισμός 

των παιδιών σε ομάδες και η ενασχόληση όλων των παιδιών με το ίδιο θέμα είναι 

διαφοροποίηση στην εκπαίδευση. Παρατηρώ ότι δεν είχα μέσα μου αποσαφηνίσει  τι 

σημαίνει να ερευνούν τα παιδιά, τι σημαίνει βιωματικός τρόπος μάθησης, τι σημαίνει 

ανακάλυψη». 

Ε43:«Τελικά συνειδητοποίησα ότι η προσωπική μου θεωρία ήταν αυτή που με οδηγούσε 

να εργάζομαι δασκαλοκεντρικά και να επιλέγω συγκεκριμένες μεθόδους διδασκαλίας, 

π.χ. διάλεξη κατά την οποία δεν εμπλέκονται  τα παιδιά σε ενεργητικό ρόλο και δεν 

υπάρχει πουθενά η γνώμη των παιδιών. Θεωρώ επίσης, πως η προσωπική μου θεωρία 

είναι επηρεασμένη τόσο από τα βιώματά μου ως παιδί, καθώς κι εγώ υπήρξα παιδί και 

πήγα σε παιδικό σταθμό και ο τρόπος με τον οποίο μας συμπεριφερόταν η 

εκπαιδευτικός (δασκαλοκεντρικός) τελικά δεν διαφέρει και πολύ από τον τρόπο με τον 

οποίο συμπεριφέρομαι κι εγώ στα παιδιά του τμήματος μου». 

Ε44:«Θεωρώ επίσης, πως η προσωπική μου θεωρία είναι επηρεασμένη και από τον 

τρόπο με τον οποίο μας δίδαξαν στη σχολή και από την παρατήρηση των πρακτικών 

των βρεφονηπιοκόμων των παιδικών σταθμών κατά την περίοδο των υποχρεωτικών 

πρακτικών μου ασκήσεων. Επιπλέον, πιστεύω πως επηρεάστηκα και ανέτρεξα βιαστικά 

στα συγκεκριμένα βοηθήματα και από την πίεση των γονέων των παιδιών που σχεδόν 

σε καθημερινή βάση ρωτούν με τι απασχολήθηκαν τα παιδιά, αν τα καταφέρνουν στις 

«εργασίες» - φύλλο εργασιών, αν είναι κοινωνικά τα παιδιά και παίζουν με όλα τα 

παιδιά του τμήματος, ήθελα να ικανοποιήσω τις προσδοκίες τους». 
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Ε45:«μέσα από τον αναστοχασμό μου με την υποστήριξη της κριτικής φίλης (επόπτρια) 

η οποία μελέτησε το σχεδιασμό που είχα καταθέσει και την πορεία της έρευνας- δράσης 

μέχρι τώρα, κατέληξα ότι η απόσταση ανάμεσα σε όσα είχα θέσει ως στόχο αλλά και ως 

ερωτήματα στην αρχή της έρευνας- δράσης και στις επιλογές που έκανα εξηγείται 

σύμφωνα με την παράδοση σε σχέση με το πώς δηλαδή έχουν αναδειχθεί οι προσδοκίες 

από τα παιδιά, από τη βρεφονηπιοκόμο και από το πρόγραμμα σε έναν βρεφονηπιακό 

σταθμό. Η παράδοση αυτή σχετίζεται, όπως ανέφερα, με την προσωπική μου εμπειρία 

ως παιδί, με την εκπαίδευση που είχα στο προπτυχιακό επίπεδο, με τις πρακτικές των 

συναδέλφων που παρατήρησα αλλά και συνεργάζομαι και με τις προσδοκίες των 

γονέων, όπως εκφράζονται στην καθημερινή επικοινωνία μαζί τους. Το σύνθετο αυτό 

πλαίσιο, όπως περιγράφηκε παραπάνω, δημιούργησε «αντιστάσεις» στο να σχεδιάσω 

ένα πρόγραμμα σύμφωνα με τους στόχους που είχα θέσει, την έρευνα που είχα κάνει με 

τα παιδιά και τις συζητήσεις με την κριτική φίλη. Όμως, γνωρίζοντας ότι τα παιδιά 

μαθαίνουν μόνο όταν απασχολούνται με κάτι που έχει νόημα για τα ίδια και όταν 

υπάρχει ουσιαστική αλληλεπίδραση μέσα στις δραστηριότητες που εμπλέκονται τα ίδια 

θα προσπαθήσω να σχεδιάσω για τρίτη φορά  δράση. Θεωρώ ότι ο αναστοχασμός των 

πρακτικών μου και η επιπλέον μελέτη όσον αφορά στο παιχνίδι αλλά και στην 

χρησιμότητα των ελεύθερων δραστηριοτήτων με βοήθησαν να κατανοήσω τις 

λανθασμένες πρακτικές μου και να τις βελτιώσω». 

3.1.4. 4ος κύκλος 

Αφετηρία: Εστίασα στην ενθάρρυνση της ενεργητικής συμμετοχής των παιδιών μέσα 

από τον επανασχεδιασμό οργανωμένων δραστηριοτήτων και με βάση την κατανόηση 

που προέκυψε από τις προηγούμενες παρεμβάσεις μου. 

Ζήτημα: Η ενίσχυση της ενεργητικής εμπλοκής των παιδιών στη λήψη αποφάσεων 

και στην αποτίμηση των αποτελεσμάτων. 

Δράσεις: α) Αντιλήφθηκα πως ήταν απαραίτητος ο συστηματικός σχεδιασμός 

στρατηγικών και δραστηριοτήτων προκειμένου να ενισχυθεί αποτελεσματικά η 

συμμετοχή των παιδιών. Οι ερωτήσεις που καθοδήγησαν τον σχεδιασμό της τρίτης 

δράσης με οργανωμένες δραστηριότητες ήταν:  

 Ποιοι είναι οι στόχοι μου;  

 Ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο μου για να πετύχω τους στόχους μου;  
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 Ο σχεδιασμός της δράσης βασίστηκε στο θεωρητικό πλαίσιο της ενίσχυσης 

της συμμετοχής των παιδιών και στις συζητήσεις με την κριτική φίλη και 

στόχο είχαν να ενισχύσουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των παιδιών στην 

τάξη και την ενεργό συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία; 

β) Οι στόχοι της δράσης σε ιεραρχική σειρά ήταν: 

1. Να εκφράσουν τις προηγούμενες εμπειρίες τους σχετικά με το καλοκαίρι.  

2. Να προτείνουν ιδέες για τον στολισμό της τάξης με αφορμή την έναρξη του 

καλοκαιριού. 

3. Να αιτιολογήσουν το υλικό που θα επιλέξουν για το στολισμό της τάξης. 

4. Να ομαδοποιήσουν το υλικό και να κάνουν εκτιμήσεις για την επάρκεια του 

για τον στολισμό της τάξης. 

5. Να συνεργαστούν για το στολισμό της τάξης. 

6. Να αξιολογήσουν το αποτέλεσμα των ενεργειών τους. 

Η τρίτη  οργανωμένη δράση (3 Ιουλίου 2017) ξεκίνησε με αφορμή τη λέξη  

καλοκαίρι (μιας και έγινε την περίοδο του καλοκαιριού) και ζήτησα από τα παιδιά 

όσο το δυνατόν περισσότερες ιδέες (Καταιγισμός ιδεών-ιδεοθύελλα). Άρχισε λοιπόν 

έτσι μια συζήτηση με τα παιδιά και οι απαντήσεις τους καταγράφηκαν σε έναν πίνακα 

χωρίς να παραλείψω τις άσχετες ερωτήσεις, γιατί δεν υπήρχε η έννοια του σωστού ή 

του λάθους, για να αξιοποιηθούν στη συνέχεια με κάποιο τρόπο (να διατυπωθούν 

σκέψεις, να γίνουν συγκρίσεις ή γενικεύσεις, να αναζητηθούν ερμηνείες κ.λπ.). 

Στόχος ήταν η διακόσμηση του χώρου της τάξης των παιδιών με πρωτοβουλίες των 

ίδιων των παιδιών. Δόθηκαν ευκαιρίες στα παιδιά να εμβαθύνουν στη σκέψη τους, να 

αιτιολογήσουν την άποψη τους, να κάνουν συγκεκριμένες προτάσεις, να συγκρίνουν 

τις διαφορετικές απόψεις τους για τη διαμόρφωση του χώρου και να 

επιχειρηματολογήσουν για την επιλογή μερικών από αυτές. Όλα αυτά παρατηρούνται 

και στα αποσπάσματα που ακολουθούν στη συνέχεια. Τα παιδιά προβληματίστηκαν 

με  ερωτήσεις όπως:  

 Τι κάνετε συνήθως το καλοκαίρι όταν δεν έρχεστε στον παιδικό σταθμό; 

Έχετε πάει στη θάλασσα; Τι θυμάστε από αυτά που κάνετε όταν πηγαίνετε 

εκεί; 
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 Όταν ακούτε την λέξη καλοκαίρι τι σας έρχεται στο νου σε σχέση με το τι 

τρώτε; Τι φοράτε; Αν πάτε ταξίδια; Τι διαφορετικό έχει το καλοκαίρι από 

άλλες εποχές σε σχέση με όλα τα παραπάνω; 

 Αν θέλατε να αλλάξετε την τάξη μας ώστε να θυμίζει περισσότερο καλοκαίρι 

τι  από αυτά που είπατε μπορούμε να φτιάξουμε ή τι άλλο θέλετε και 

μπορούμε να φτιάξουμε; 

 Τι από αυτά που έχουμε στην τάξη μας σας θυμίζουν καλοκαίρι; 

 Πως θα είστε σίγουροι ότι όταν κάποιος μπει στη τάξη  μας θα καταλάβει ότι 

φτιάξαμε την τάξη μας καλοκαιρινή; 

 Πως θα φτιάξετε αυτά που προτείνετε; Με τι υλικά; Τι σκέφτεστε; και πόσα 

από το καθένα θα χρειαστεί να φτιάξετε ώστε να διακοσμήσετε όλη την τάξη; 

Απόσπασμα 1 

Εγώ: Τι κάνετε συνήθως το καλοκαίρι, όταν δεν ερχόμαστε στον παιδικό σταθμό;  

Σ: Πηγαίνουμε στη θάλασσα 

Εγώ: Πηγαίνετε στη θάλασσα. Πολύ ωραία 

Μ:  Και βλέπουμε πολλά παιδικά 

Εγώ: Βλέπετε πολλά παιδικά λέει ο Μ 

Ε: Δε βλέπουμε  

Θ: Βλέπουμε  

Εγώ: Εντάξει. Η Ε μπορεί να μη βλέπει πολλά παιδικά 

Εγώ: Ωραία. Τι άλλο κάνετε το καλοκαίρι;  

Μ: Παγωτά 

Εγώ: τι; τρώτε παγωτά;  

Θ: Εγώ έφαγα μια φορά παγωτό  

Εγώ: Αλήθεια;  

Μ: Κι εγώ έφαγα παγωτό  

Εγώ: Σ’ αρέσει το παγωτό;  

Μ: Εμένα μ’ αρέσει πολύ 
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 Απόσπασμα 2 

Εγώ: Θα γράψω στον πίνακα λεξούλες, θα μου πείτε λεξούλες πάλι απ την αρχή, που 

σας θυμίζουν το καλοκαίρι. Τι κάνετε και τι τρώτε; 

Σ: Παγωτό  

Εγώ: Για να γράψω εγώ. Πα-γω-το. Άλλη λεξούλα που σας θυμίζει το καλοκαίρι 

Ε: Κρέμα 

Σ: Θάλασσα 

Κ: Αντηλιακό  

Σ: Μαγιό 

Θ:  Μπρατσάκια 

Σ: Σωσίβιο 

Μ: Θάλασσα  

Εγώ: Θάλασσα,  ναι, την έχουμε γράψει τη θάλασσα  

Κ: Καπέλο 

Μ: Κράνος 

Εγώ: Κρά-νος. Τι άλλη λεξούλα θυμάστε; 

Σ: Καράβι 

Ε: Τούρτα 

Μ: Πισίνα. Μεγάλη πισίνα 

Εγώ: Και μεγάλη πισίνα. Να σας ξαναθυμίσω, παιδάκια, τις λεξούλες:  παγωτό, 

κρέμα, θάλασσα, αντηλιακό, μαγιό, πισίνα, σοκολάτα, μπρατσάκια, σωσίβιο, καπέλο, 

κράνος, καράβι και είπε στο τέλος η Ε και τούρτα  

Απόσπασμα 3 

Εγώ: Α! Να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα. Για να δω τώρα ποιο παιδάκι θα μου 

απαντήσει. Τι από αυτά που έχουμε εμείς, εδώ μέσα στην τάξη μας, σας θυμίζει 

καλοκαίρι; Για κοιτάξτε λίγο την τάξη μας, για παρατηρείστε; 
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Σ: Να ψάρι 

Μ: Χταπόδι 

Εγώ: Χταπόδι, λέει ο Μ. Κάτι άλλο που σας θυμίζει καλοκαίρι; Τι άλλο σας θυμίζει; 

Ε: Δελφίνι 

Θ: Ιππόκαμπος 

Μ: Μέλισσες 

Σ: Ήλιος 

Ε: Κεράσια 

Ε: Δέντρο 

Μ: Χελιδόνι 

Εγώ: Το δελφίνι και τι άλλο μου δείξατε; Το χταπόδι, τα κεράσια, την μηλιά, τον 

ήλιο, το ψάρι, το δελφίνι, τον ιππόκαμπο. Πάρα πολλά πράγματα δηλαδή  έχουμε  

μέσα στην τάξη μας που σας θυμίζει το καλοκαίρι 

Παιδιά: ναι 

Απόσπασμα 4 

Εγώ: Εάν θέλαμε να την αλλάξουμε την τάξη μας, ώστε να την κάνουμε να θυμίζει 

περισσότερο καλοκαίρι, τι θα μπορούσαμε να φτιάξουμε; Τι μπορούμε να φτιάξουμε 

εμείς εδώ μέσα στην τάξη μας απ’ όλα αυτά τα πράγματα που μου είπατε που δεν τα 

έχουμε μέσα στην τάξη μας  

Σ: Παγωτό  

Εγώ: Η Σ λέει να φτιάξουμε παγωτό, για να τη βάλω εγώ στον κύκλο  τη λέξη παγωτό 

που την είπε η Σοφία. Τι άλλο να φτιάξουμε; 

Μ: Φράουλα 

Εγώ: Να φτιάξουμε  φράουλες. Τη φράουλα βέβαια, δεν την έχουμε σημειώσει εδώ 

πέρα… αλλά θα την σημειώσω τώρα 

Εγώ: Άλλο τι να φτιάξουμε;  

Μ: Χταπόδι  



 

97 
 

Σ: Πισίνα 

Σ: Ήλιο 

Σ: Θάλασσα 

Ε: Τούρτα 

Εγώ: Καθόλου δε μίλησε ο Θ. Θέλεις λίγο χρόνο να μας πεις. Να του δώσουμε λίγο 

χρόνο να σκεφτεί. Θέλουμε να την κάνουμε την τάξη μας πιο καλοκαιρινή απ’ ό,τι 

είναι. Τι σκέφτεσαι ότι πρέπει, ότι θέλεις να φτιάξουμε για να μας θυμίζει λίγο πιο 

καλοκαιρινή η τάξη μας; 

Θ: Ψαράκια 

Θ: Βαρκούλες 

Εγώ: Λοιπόν, να σας ξαναθυμίσω όσα μου είπατε μέχρι στιγμής για να μην 

ξεχνιόμαστε. Μου είπατε ότι για να φαίνεται η τάξη μας πιο καλοκαιρινή απ’ ό,τι 

είναι τώρα μπορούμε  να φτιάξουμε ήλιο, παγωτό, θάλασσα, πισίνα, τούρτα, 

βαρκούλες, χταπόδι, ψαράκια και φράουλες. Όταν τα φτιάξουμε όλα αυτά η τάξη μας 

θα φαίνεται πιο καλοκαιρινή; Τι πιστεύετε; 

Παιδιά: Ναι 

γ) στη συνέχεια τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων με 

την προυπόθεση όλες οι ομάδες να είναι μεικτές (π.χ. δυο κορίτσια & δυο αγόρια). Η 

κάθε ομάδα ανέτρεξε σε διάφορα βιβλία και περιοδικά της βιβλιοθήκης σχετικά με το 

καλοκαίρι για να δουν διάφορες εικόνες, να παρατηρήσουν πως θα είναι αυτό που θα 

φτιάξουν, τι χρώμα θα έχει, αν νομίζουν ότι θα τους δυσκολέψει κάτι, να 

παρατηρήσουν ότι υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι ώστε να φτιάξεις κάτι, να 

πάρουν ιδέες, να βάλουν τη δική τους φαντασία και να ζητήσουν βοήθεια ο ένας από 

τον άλλο. Επίσης, να σκεφτούν πόσα από αυτά που προτείνουν μπορούν να φτιάξουν 

για να διακοσμήσουν την τάξη. Στη συνέχεια κοιτούν εικόνες στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή για να πάρουν επιπλέον ιδέες βλέποντας καλοκαιρινά διακοσμημένες 

τάξεις άλλων παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων. Ο δικός μου ρόλος ήταν 

διευκολυντικός και στόχος μου ήταν να ενθαρρύνω τις ομάδες στις επιλογές και στη 

συνεργασία τους. Όλα αυτά παρατηρούνται και στα αποσπάσματα που ακολουθούν 

παρακάτω από τον απομαγνητοφωνημένο διάλογο με τα παιδιά: 
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Απόσπασμα 5 

Εγώ: Ψάξτε λίγο να δούμε τι μπορείτε να βρείτε μέσα στην τάξη μας, που θα σας 

βοηθήσει να δούμε, πως θα τα φτιάξουμε, όλα αυτά που προτείνατε;  

Εγώ: εκείνο τι είναι που βρήκες;  

Μ: βιβλίο 

Εγώ: Τι είδες Σ, για να ρίξω μια ματιά από αυτά που μου δείχνεις. Αυτός εδώ τι είναι;  

Σ: Αστερίας  

Εγώ: λέω κάθε ζευγάρι να ξεφυλλίσει τα βιβλία και τα περιοδικά για να δει τι θέλει 

ακριβώς να φτιάξει και πως θα το φτιάξει  

Σ: Καράβι να κάνουμε 

Σ: Ζουζούνι να κάνουμε 

Θ: Φάλαινα είναι αυτό 

Ε: Πέδιλα  

Σ: Σαγιονάρες 

Σ: Α, να βαρκούλα! 

Εγώ: Να βαρκούλα! Η Σ βρήκε πως θα φτιάξουμε βαρκούλα! Για φέρε να μας το 

δείξεις  

Σ: Κοίτα. Δύο βαρκούλες 

Εγώ: Δύο βαρκούλες βρήκες; Ορίστε, να δύο σχέδια από βαρκούλες  

Εγώ: Από τι είναι φτιαγμένο; 

Μ: Χαρτί 

Κ: Κυρία, κεράσια 

Κ: Χελώνα 

Εγώ: Χελωνάκι. Έχετε ένα σωρό πράγματα. Θέλετε να καθίσετε να τα ξεφυλλίσετε 

περισσότερη ώρα ώστε να αποφασίσετε γιατί είναι πολλές οι σελίδες;  Ε; Θέλετε να 

συνεχίσετε να κοιτάτε;   

Κ: γυαλιά 

Παιδιά: Ναι  
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Εγώ: αποφασίστε με τι υλικά θα φτιάξετε όλα αυτά που μου είπατε, το παγωτό, τις 

φράουλες, τις βαρκούλες 

Σ: με χαρτόνι 

Εγώ: ωραία, με τι άλλο; μπορείτε να πάρετε πολλές ιδέες, είδατε πολλές εικόνες 

            Απόσπασμα 6 

Εγώ: Πόσα από αυτά που είπατε μπορείτε να φτιάξετε; Πόσα θα χρειαστείτε; Πόσα 

παγωτά θα φτιάξετε; Πόσους ήλιους; Πόσα χταπόδια; Πόσες βαρκούλες; Μπορούμε 

να φτιάξουμε πολλά; Τι χρώματα θα έχουν; 

Παιδιά: δεν απαντούν 

Εγώ: Έχουμε  τόσα πολλά υλικά στο σχολείο μας για να φτιάξουμε πολλά πράγματα; 

Για να σκεφτούμε;  

Παιδιά: έχουμε 

 Εγώ: για να χωριστούμε οι ομάδες και να το συζητήσετε μεταξύ σας. Χωράει η τάξη 

μας  για να φτιάξετε πάρα πολλά 

Τ: όχι 

Εγώ: πού θα τα βάλετε; 

Θ:την πισίνα να την βάλουμε εδώ 

Εγώ: τον ήλιο που είπατε πού θα τον βάλετε; 

Θ: πάνω 

Μ: στην πόρτα 

Εγώ: πόσους ήλιους θα κάνετε; 

Μ: δεκατρία 

Εγώ: πρέπει να σκεφτούμε έχουμε υλικά για να φτιάξουμε δεκατρείς ήλιους  

Παιδιά: όχι 

Εγώ: πρέπει να σκεφτούμε τι υλικά έχουμε και αν μας φτάνουν, ψάξτε στα βιβλία και 

τα περιοδικά για να δείτε πώς είναι φτιαγμένα, με τι υλικά, τι χρώματα έχουν για να 

πάρετε πολλές ιδέες 

Μ: μπλε ψαράκι 

Τ: ήλιος 

Εγώ: τι χρώμα είναι ο ήλιος που βρήκες Τ; 
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Τ: κίτρινος 

Εγώ: ψάξτε ώστε να πάρετε πολλές ιδέες για να ξέρετε πώς θα τα φτιάξετε, ο Θ βρήκε 

πώς θα φτιάξουμε βαρκούλες, τι χρώμα έχει; 

Θ: μπλε 

Εγώ: μαγιό βρήκαμε, ήλιο βρήκαμε, παγωτό, θάλασσα, βαρκούλα, φραουλίτσες, 

ψαράκι, τι άλλο βρήκαμε; Δεν έχουμε βρει πώς θα φτιάξουμε την τούρτα. Πήρατε 

πολλές ιδέες; Νομίζετε ότι ξέρετε πώς να φτιάξετε αυτά που θέλετε; Θέλετε να δείτε 

και κάτι ακόμη; 

Μ: κοιτάξτε τι βρήκα, ψαράκι 

Εγώ: αυτά που είδατε σας θύμισαν καλοκαίρι; Σας βοήθησε; 

Παιδιά: ναι 

            Απόσπασμα 7 

Εγώ: θέλετε να σας δείξω και κάτι ακόμα στον υπολογιστή. Έχω βρει κάποιες εικόνες 

από στολισμένες τάξεις σαν την δικιά μας, για να δούμε πώς στόλισαν κάποια παιδιά 

τις τάξεις τους καλοκαιρινές για να πάρουμε μερικές ιδέες. Θέλετε; 

Παιδιά: ναι 

Εγώ: τι έχουν βάλει; 

Παιδιά: ιστό 

Εγώ: τι άλλο; 

Μ: έβαλαν δέντρο 

Κ: καβούρι 

Λ: ψάρι 

Μ: σπιτάκι 

Τ: αυτό τι είναι; 

Μ: καπέλο 

Λ: δεν είναι καπέλο, είναι ένα φίδι 

Θ: είναι μια αράχνη ψεύτικη που κάνει ιστό 

Μ: πουλί 

Εγώ: πουλάκια ναι 
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Λ: λουλούδια 

Εγώ: την έχουν στολίσει ωραία; 

Παιδιά: ναι 

Θ: χταπόδι όπως έχουμε εμείς 

Κ: αστερίες, δελφίνι 

Μ: αυτό τι είναι; 

Εγώ: τι είναι αυτά; 

Κ: ψαράκια 

Εγώ: από τι έχουν φτιάξει αυτά τα ψαράκια; Τι λέτε; 

Θ: από πλαστικό 

Μ: από χαρτόνια 

Εγώ: τι έχουν φτιάξει εδώ; 

Τ: πολύ ωραία, είναι καράβι 

Εγώ: τι έχουν βάλει; 

Τ: θάλασσα, σύννεφα, καράβι  

Εγώ: από τι το έχουν φτιάξει; Τι νομίζετε; 

Θ: από ξύλο 

Εγώ: πήρατε πολλές ιδέες; 

Παιδιά: ναι 

δ) ακολούθησε η υλοποίηση των κατασκευών της κάθε ομάδας και 

παρατήρησα πως τα παιδιά πρότειναν τις ιδέες τους, συμμετείχαν όλα στις 

κατασκευές, βοηθούσαν ο ένας τον άλλο για να ολοκληρωθεί η κατασκευή, 

πειραματίστηκαν, προβληματίστηκαν και έκριναν αν η κατασκευή τους ήταν έτσι 

όπως την ήθελαν και αν όχι στη συνέχεια την διόρθωναν. Γενικότερα συνεργάστηκαν 

μεταξύ τους για να πετύχουν το στόχο τους.  

ε) στη συνέχεια, αφού ολοκληρώθηκαν οι κατασκευές, τα παιδιά 

προβληματίστηκαν με ερωτήσεις στο πώς και πού θα τοποθετήσουν τις δημιουργίες 
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τους μέσα στον χώρο της τάξης. Πώς δηλαδή θα στολίσουν την τάξη τους. Οι 

ερωτήσεις ήταν: 

 Πώς θα μπορούσατε να στολίσετε την τάξη μας με αυτά που φτιάξατε; 

Τι σκέφτεστε;  

 Πού θα τα τοποθετήσετε για να κάνετε την τάξη μας πιο όμορφη;  

 Τι υλικά θα χρειαστείτε για να τα κολλήσετε ή να τα κρεμάσετε; Τι θα 

χρησιμοποιήσετε; 

Στη συνέχεια ακούστηκαν όλες οι απαντήσεις των παιδιών,  τις οποίες κατέγραψα σε 

μια κόλλα χαρτί για να τις υπενθυμίσω στις ομάδες συγκεντρωτικά. Αργότερα τα 

παιδιά συνεργάστηκαν σε ομάδες για να τοποθετήσουν τα έργα τους μέσα στον χώρο 

της αίθουσας. Οι αποφάσεις ήταν των παιδιών χωρίς τη δική μου παρέμβαση. Στα 

παρακάτω αποσπάσματα παρατηρείται πως τα παιδιά έκαναν συγκεκριμένες 

προτάσεις: 

        Απόσπασμα 8  

Εγώ: τώρα που τελειώσατε για πείτε μου που σκέφτεστε να τα βάλετε μέσα στη τάξη. 

Τι σκέφτεται η κάθε ομάδα; 

Θ: στον τοίχο 

Εγώ: σε ποιόν τοίχο θα τα βάλετε; Οι υπόλοιποι τι λέτε; 

Παιδιά: στο τοίχο 

Εγώ: μήπως σκεφτήκατε και κάπου αλλού 

Ε: στο μανάβικο 

Σ: στη κουζίνα 

Μ: όχι στη κουζίνα 

Εγώ: που αλλού θα μπορούσατε να τα βάλετε; 

Θ: στη πόρτα, στη λάμπα 

Μ: εκεί στις μελισσούλες 
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Εγώ: πολύ ωραία, μπορείτε να μου πείτε όμως με τι θα τα κολλήσετε; Τι σκέφτεστε; 

Μ: με ζυλοτέιπ 

Σ: με κόλλα 

Εγώ: ωραία, μου είπατε κόλλα, ζυλοτέιπ. Μπορείτε να τα τοποθετήσετε όπως θέλει η 

κάθε ομάδα 

Μ: δώσε μου κι εμένα. Πού είναι ο ήλιος μου; 

Θ: το δικό μου που είναι; 

Κ: θέλω κι άλλη κόλλα 

Τ: Θ αυτό είναι το δικό μου; 

Μ: αυτό γιατί το κόλλησες εκεί; 

Τ: το κόλλησα δεν μπορεί να βγει 

Θ: κι εγώ 

Εγώ: την τούρτα και την πισίνα πού θα την βάλετε; 

Μ: εκεί επάνω 

Θ: μια χαρά τα κολλήσαμε 

Τ: ναι 

Εγώ: ελάτε να βοηθήσετε την Κ που προσπαθεί να κολλήσει την τούρτα στον τοίχο 

Σ:περιμένετε 

Εγώ: τι γίνεται, δεν κολλάει; 

Μ: θέλει ακόμη λίγο κόλλα 

Εγώ: τι θα κάνετε που δεν κολλάει 

Μ: να την βάλουμε στο τραπέζι 

Εγώ: τα βάλατε όλα; Τι ωραία την στολίσατε 
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Παιδιά: ναι 

Εγώ: γιατί δεν κόλλησε η τούρτα σου Κ στο τοίχο; Που την βάλατε; 

Κ: στο τραπέζι 

στ) Αφού ολοκληρώθηκε ο στολισμός της αίθουσας τα παιδιά αξιολόγησαν 

την προσπάθεια τους. Η προσπάθεια αξιολόγησης έγινε μέσα από ερωτήματα όπως: 

 Σας άρεσε όπως έγινε η αίθουσα μας;  

 Τι είναι αυτό που σας άρεσε ποιο πολύ; Γιατί;  

 Νομίζετε ότι οι άλλοι θα καταλάβουν ότι κάναμε την τάξη μας 

καλοκαιρινή; Γιατί το λέτε αυτό;  

 Ήταν εύκολο ή δύσκολο αυτό που κάναμε; Γιατί;  

 Τι νομίζετε ότι μας βοήθησε να έχουμε ένα τόσο ωραίο αποτέλεσμα; 

Στα παρακάτω αποσπάσματα από τον διάλογο με τα παιδιά αποτυπώνονται η χαρά 

και ο ενθουσιασμός τους με την συγκεκριμένη ενασχόληση και για το αποτέλεσμα. 

Οι δραστηριότητες στη συνέχεια αξιολογήθηκαν από τα παιδιά και αποτυπώνεται η 

ενεργητική συμμετοχή των παιδιών στην αποτίμηση της προσπάθειας τους στο 

παρακάτω απόσπασμα από την απομαγνητοφώνηση του διαλόγου: 

       Απόσπασμα 9 

Εγώ: θέλω να σας ρωτήσω τώρα που τελειώσατε τι σας άρεσε πιο πολύ από αυτά που 

κάνατε; 

Μ: τα ψαράκια, τα χταπόδια 

Κ: κι εμένα τα ψαράκια 

Τ: κι εμένα 

Εγώ: σας άρεσε όπως έγινε η τάξη μας; Θέλω όλοι να μου πείτε 

Παιδιά: ναι 

Εγώ: τι σας άρεσε περισσότερο; 

Μ: εμένα μου άρεσαν όλα 
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Εγώ: όλα σου άρεσαν; Γιατί; 

Μ: γιατί τα στολίσαμε  

Θ: εμένα μου άρεσε η πισίνα, γιατί έχει νερό 

Μ: η πισίνα 

Ε: αυτά τα παγωτά τα ροζ, γιατί όταν ήμουν μικρή έτρωγα παγωτά ροζ Έλσα 

Τ: εμένα η πισίνα γιατί έχει νερό 

Κ: εμένα τα ψαράκια γιατί κολυμπάνε στο νερό 

Μ: η θάλασσα 

Εγώ: νομίζετε ότι οι άλλοι θα καταλάβουν ότι κάναμε την τάξη μας πιο καλοκαιρινή; 

Παιδιά: ναι 

Εγώ: ήταν δύσκολο αυτό που κάνατε ή ήταν εύκολο; Και γιατί; 

Μ: ήταν δύσκολο 

Σ: ήταν δύσκολο 

Κ: ήταν εύκολο γιατί μου άρεσε 

Μ: ήταν πιο καλό 

Τ: ήταν εύκολο γιατί μου άρεσε 

Ε: ήταν τέλεια η τάξη μας 

Θ: ήταν δύσκολο με τον ήλιο 

Εγώ: τι σας βοήθησε να έχετε ένα τόσο ωραίο αποτέλεσμα;  

Μ: όλα αυτά 

Εγώ: τι σκέφτεστε; Τι σας βοήθησε; Σας βοήθησε που ήσασταν ομαδούλες; 

Μ: ναι 
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ζ) Αφού ολοκληρώθηκε ο αναστοχασμός των ομάδων ακολούθησε στη 

συνέχεια  έναν προβληματισμός σχετικά με τα πρόσωπα που θα μπορούσαμε να 

καλέσουμε για να δούνε το αποτέλεσμα των ενεργειών μας. Ο προβληματισμός 

ενισχύθηκε με ερωτήματα όπως: 

 Σε ποιους θα μπορούσαμε να δείξουμε τον στολισμό της τάξης μας; Τι 

σκέφτεστε;  

 Ποιους θα μπορούσαμε να καλέσουμε; Συζητήστε μεταξύ σας.  

 Τι θα τους πούμε όταν έρθουν;  

 Πώς θα μπορούσε να παρουσιάσει η κάθε ομάδα αυτό που έκανε; 

Απόσπασμα 10 

Εγώ: Σε ποιους θα μπορούσαμε να δείξουμε τον στολισμό της τάξης μας; Τι 

σκέφτεστε;  

Μ: στον Δημήτρη 

Εγώ: συζητήστε για να αποφασίσετε ποιους θα μπορούσαμε να καλέσουμε για να 

δείξουμε την τάξη μας 

Θ: στον Δημήτρη τον μικρό 

Μ: στον μεγάλο 

Τ: στην μαμά μου 

Μ: στην Φωτεινούλα 

Μ: στο μπαμπά μου 

Κ: στην Αφροδίτη 

Θ: στον μπαμπά μου 

Εγώ: σκέφτεστε κάποιον άλλον; 

Ε: τον μπαμπά μου 

Εγώ: άρα σκέφτεστε να καλέσουμε τις μαμάδες και τους μπαμπάδες σας 

Τ:και τον αδερφό μου 
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Μ: και τον παππού και την γιαγιά 

Εγώ: τον Δημήτρη και την Φωτεινούλα που μου είπατε είναι τα παιδιά της διπλανής 

τάξης; 

Μ: ναι 

Εγώ: εκτός από τον Δημήτρη και την Φωτεινούλα θέλετε να καλέσουμε και κανέναν 

άλλο; 

Παιδιά: ναι 

     Απόσπασμα 11 

Εγώ: τι θα πούμε στα παιδιά της διπλανής αίθουσας όταν έρθουν όμως;  

Παιδιά: δεν απαντούν 

Μ: ότι η τάξη μας είναι καλοκαιρινή 

Εγώ: πώς θα τους καλέσετε; 

Μ: με το τηλέφωνο 

Εγώ: σκέφτεστε κάποιον άλλο τρόπο; 

Κ: να πάμε να τους φωνάξουμε 

Θ: τι να τους τηλεφωνήσουμε, εδώ είναι η τάξη 

Εγώ: πάμε λοιπόν όλοι μαζί να τους καλέσουμε; 

Παιδιά: ναι τώρα όλοι μαζί 

Εγώ: δεν θα μαρτυρήσουμε ότι η τάξη μας έγινε καλοκαιρινή, πρέπει να το 

μαντέψουν 

Παιδιά: ελάτε παιδιά έκπληξη 

Στη συνέχεια όλες οι απαντήσεις των παιδιών καταγράφηκαν και αποφάσισαν 

να προσκαλέσουν τα παιδιά του διπλανού τμήματος. Η κάθε ομάδα στη συνέχεια 

παρουσίασε τα έργα της στα προσκεκλημένα παιδιά, δηλαδή απάντησαν στο τι έκανε 

και γιατί επέλεξε τα συγκεκριμένα υλικά, πώς σκέφτηκε αυτά που έβαλε στην 
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αίθουσα σε σχέση με το πώς μας θυμίζουν το καλοκαίρι, πώς αποφάσισαν τα 

συγκεκριμένα, πώς εργάστηκαν όλοι μαζί, πώς πήραν αποφάσεις για το πού θα 

βάλουν και τι στην τάξη, που δυσκολεύτηκαν και πώς τα κατάφεραν. Στα 

αποσπάσματα που ακολουθούν παρατηρούνται όλα τα παραπάνω: 

        Απόσπασμα 12 

Εγώ: Θέλουν τα παιδιά να σας δείξουν τι έφτιαξαν 

Μ: φτιάξαμε παγωτά 

Εγώ: μπορείτε παιδιά να φανταστείτε τι εποχή έχουμε μέσα στην τάξη μας με όλα 

αυτά που βλέπετε 

Παιδί: καλοκαίρι 

Παιδί: άνοιξη 

Εγώ: πού το καταλάβατε; 

Παιδιά: από τον ήλιο, από τα ψάρια 

Παιδιά: από τα καβούρια, τα χταπόδια, τα παγωτά, τα δελφίνια, τα λουλούδια, την 

θάλασσα 

Μ: τα κολλήσαμε με κόλλα  

        Απόσπασμα 13  

Εγώ: θα σας πουν οι ομάδες πώς έφτιαξαν όσα βλέπετε;  

Μ: με ζυλοτέιπ, με κόλλα 

Εγώ: πώς έφτιαξες Μ την πισίνα, με χαρτιά κόκκινα και μπλε και με κόλλα 

Κ: κι εγώ θέλω να πω 

Εγώ: ναι πες μας Μ πώς έφτιαξες τα παγωτά; 

Μ: με μπαλίτσες και με ξυλάκια 

Εγώ: εσύ Θ πες στα παιδιά τι έφτιαξες και τι χρησιμοποίησες 
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Θ: έφτιαξα το καράβι με χαρτί, με καλαμάκι, με κόλλα, με πανί- ύφασμα και το χαρτί 

αυτά 

Εγώ: εσύ Κ τι έφτιαξες; Τούρτα και παγωτό 

Κ: με πλαστελίνη και με καλαμάκια 

Εγώ: εσύ Ε τι έφτιαξες; Τι κόλλησες; 

Ε: ήλιο με κόλλα, ματάκια,  

Παιδιά: έβαλες χρυσόσκονη; 

Ε:ναι 

Εγώ: ποιος έφτιαξε ψαράκια; 

Θ: ο Μ και ο Τ 

Τ: με χαρτόνι, με μάτια 

Παιδιά: ποιος τα κόλλησε; 

Παιδιά: εμείς τα κολλήσαμε μόνοι μας με ζυλοτέιπ 

Παιδιά: πώς φτιάξατε τα χταπόδια 

Μ: με ματάκια, με μυτούλα και με χαρτί υγείας 

Εγώ: παιδιά σας άρεσε η τάξη μας; 

Παιδιά: ναι 

Εγώ: νομίζετε ότι την κάναμε πιο καλοκαιρινή; 

Παιδιά: ναι, το καταλάβαμε από τα πουλιά και τα μπλε σύννεφα, τα καβούρια, τα 

παγωτά 

Εγώ: γιατί διαλέξατε να κάνετε τα συγκεκριμένα; 

Μ: για να είναι πιο καλοκαιρινή 

Σ: για να είναι πιο όμορφη 
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Κ: για να είναι πιο καλοκαιρινή 

Θ: για να είναι περισσότερο όμορφη 

Μ: να το κάνετε κι εσείς αφού σας άρεσε τόσο πολύ 

Εγώ: χειροκρότημα λοιπόν σε όλα τα παιδιά για όλα όσα έφτιαξαν 

Παιδιά: χειροκροτούν 

η) Μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης ακολούθησε το έκτο 

αναστοχαστικό κείμενο, όπου διαπίστωσα πως είχα διαφοροποιηθεί από τις 

προηγούμενες πρακτικές μου. Στη διαπίστωση αυτή ενισχυτικό ρόλο είχαν η μελέτη 

των απομαγνητοφωνήσεων των διαλόγων των παιδιών, οι συζητήσεις με την κριτική 

φίλη και οι ημερολογιακές μου καταγραφές. Η καινοτομία στη συγκεκριμένη 

παρέμβαση ήταν: 

 ότι τα παιδιά για πρώτη φορά συνεργάστηκαν, μοιράστηκαν υλικά και 

συζήτησαν για τον τρόπο στολισμού της τάξης  

 ότι τα παιδιά δεν εργάστηκαν σε ολομέλεια  

 οι ομάδες ήταν μικρές και μικτές  

 χρησιμοποιήθηκε ο καταιγισμός ιδεών (ιδεοθύελλα) ως μέθοδος 

διδασκαλίας  

 τα παιδιά προβληματίστηκαν και δόθηκε χρόνος για σκέψη  

 δεν υπήρχε παρέμβαση στη σκέψη των παιδιών  

 παρουσίασαν και  αξιολόγησαν τις εργασίες τους και αναστοχάστηκαν 

πάνω στις ενέργειες τους 

Ε46:«Στην τελευταία δράση κατάφερα να διαφοροποιηθώ από τις προηγούμενες 

πρακτικές μου αφού τα παιδιά εργάστηκαν για πρώτη φορά σε μικρές ομάδες  και με 

κοινά ενδιαφέροντα και όχι σε ολομέλεια. Επίσης, χρησιμοποίησα την ιδεοθύελλα ως 

μέθοδο διδασκαλίας και έδωσα χρόνο για σκέψη χωρίς να παρεμβαίνω σ’ αυτήν. 

Ακόμη τα παιδιά μόνα τους παρουσίασαν τις χειροτεχνίες τους στο τμήμα και στη 

συνέχεια τις αξιολόγησαν και αναστοχάστηκαν πάνω σ’ όλες τους τις ενέργειες». 

Αποτίμηση του κύκλου: Με την ολοκλήρωση του τέταρτου κύκλου της 

έρευνας - δράσης και ύστερα από πολλές επανατοποθετήσεις αναγνώρισα αλλαγές 

στην πρακτική μου. Αξιολογώντας και τις τρεις δράσεις μου εντόπισα ότι ο διάλογος 



 

111 
 

μεταξύ των παιδιών, η συστηματική εργασία σε ομάδες και η ενίσχυση του 

συνεργατικού παιχνιδιού μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές αφορούν 

στις σχέσεις μεταξύ των παιδιών, στην επιτυχή επίλυση προβλημάτων και στην καλή 

συνεργασία μεταξύ τους.  

Ο μετασχηματισμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας από ατομική σε 

συνεργατική μάθηση έχει ορισμένες προϋποθέσεις. Η ομαδική εργασία θα πρέπει 

κατ’ αρχάς να αφορά στην επίλυση ενός προβλήματος και ο σχεδιασμός της να ευνοεί 

την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση των παιδιών με έναν κοινό στόχο. Για να 

συμμετέχουν τα παιδιά στην ομαδική εργασία θα πρέπει αυτή να εξασφαλίζει το 

ενδιαφέρον των παιδιών και να έχει σαφές νόημα για εκείνα. Μια τέτοια εμπειρία 

αποτέλεσε τόσο η πρώτη εκπαιδευτική δράση που αφορούσε το ελεύθερο παιχνίδι 

των παιδιών με την πυροσβεστική όσο και η δεύτερη εκπαιδευτική δράση η οποία 

αφορούσε οργανωμένη δραστηριότητα για την διακόσμηση της τάξης με θέμα το 

καλοκαίρι.  

Συνοψίζοντας, οι ανοιχτές ερωτήσεις, η ύπαρξη συμπληρωματικών και 

διευκρινιστικών ερωτήσεων, η επαναδιατύπωση των απόψεων των παιδιών, η 

παρότρυνση για τη διατύπωση συμφωνίας - ασυμφωνίας, εναλλακτικών λύσεων, 

προτάσεων, η σύνοψη των απόψεων των παιδιών, η συγκεκριμένη ανατροφοδότηση, 

ο έπαινος του τρόπου σκέψης και της ικανότητας των παιδιών να συμμετέχουν στον 

διάλογο αποτελούν όλα στρατηγικές για την ενίσχυση της συμμετοχής των παιδιών. 

Ενώ οι στρατηγικές αυτές είναι καταγεγραμμένες στη βιβλιογραφία, όπως την 

αναπτύξαμε στο θεωρητικό μέρος της εργασίας, έχει ενδιαφέρον να συνοψίσουμε σε 

αυτό το σημείο τα εμπόδια και τις προϋποθέσεις για την αξιοποίηση  τους από τους 

εκπαιδευτικούς στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία, αντλώντας από την 

προσωπική μου εμπειρία. Συγκεκριμένα, τα εμπόδια αυτά αφορούσαν σε ποικίλους 

παράγοντες που έχουν σχέση τόσο με τις παρελθούσες (π.χ. σπουδές) και τις 

παρούσες εμπειρίες και απόψεις (π.χ. απόψεις για τις ικανότητες των παιδιών και 

προσδοκίες από αυτά) όσο και με το ευρύτερο πλαίσιο εργασίας (κουλτούρα παιδικού 

σταθμού, κουλτούρα γονέων).  
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4. Μέρος Τέταρτο: Συμπεράσματα – Συζήτηση 

4.1. Εισαγωγή 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο επιδιώκεται η παρουσίαση των συμπερασμάτων της 

έρευνας και η συσχέτιση με ευρήματα άλλων ερευνών όπως αυτά έχουν παρουσιαστεί 

στο πρώτο κεφάλαιο. Επίσης, επιδιώκεται να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα. 

Πιο συγκεκριμένα, βασική επιδίωξη είναι να συζητηθούν η διαδικασία 

μετασχηματισμού των εκπαιδευτικών πρακτικών και πεποιθήσεων της εκπαιδευτικού 

- ερευνήτριας και τα αποτελέσματα που προέκυψαν, καθώς και η συσχέτιση με 

ευρήματα άλλων ερευνών.  Επίσης, θα συζητηθεί η πορεία της έρευνας – δράσης, η 

οποία αποτέλεσε ενισχυτικό και υποστηρικτικό πλαίσιο για να τροποποιηθούν οι 

πεποιθήσεις και οι πρακτικές της εκπαιδευτικού – ερευνήτριας μέσω συγκεκριμένων 

στρατηγικών.    

Σχετικά με τις οπτικές μου για την παιδική ηλικία διαπίστωσα ότι ενώ 

θεωρούσα τα παιδιά ικανά να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία εκφέροντας 

τη γνώμη τους, λαμβάνοντας συλλογικές αποφάσεις για τη διαμόρφωση του χώρου 

της τάξης τους, για το πρόγραμμα, τις σχολικές εκδηλώσεις και την συνδιαμόρφωση 

των στόχων, του περιεχομένου και της πορείας της μαθησιακής διαδικασίας και ενώ 

αναγνώριζα και τα δικαιώματα που έχουν τα παιδιά σύμφωνα με την συνθήκη των 

Ηνωμένων εθνών που ως ενήλικας ήμουν υποχρεωμένη να σεβαστώ, αυτά τα 

δικαιώματα, όπως ο σεβασμός της γνώμης των παιδιών, ο σεβασμός της 

διαφορετικότητας όχι μόνο της άποψης αλλά και του ρυθμού σκέψης και του τρόπου 

έκφρασης παρατηρήθηκε ότι τελικά οι οπτικές μου για την παιδική ηλικία 

διαφοροποιούνταν από τις εκπαιδευτικές πρακτικές που ακολουθούσα.  

Η παραπάνω διαπίστωση προέκυψε μετά την μελέτη του κανονισμού 

λειτουργίας των Παιδικών σταθμών και γενικότερα του θεωρητικού πλαισίου για τις 

διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσει ένα παιδί με τους συνομηλίκους του, για τις 

επιδράσεις του θετικού κλίματος της τάξης στα παιδιά και στην εκπαιδευτικό, για τον 

τρόπο οργάνωσης του χώρου, του χρόνου και της διδασκαλίας, για την προσωπική 

θεωρία που έχω για την παιδική ηλικία και για τον ρόλο μου απέναντι στα παιδιά και 

τους γονείς. Επίσης, στη διαπίστωση αυτή με βοήθησαν η παρατήρηση των παιδιών 

κατά το ελεύθερο παιχνίδι, οι διάλογοι με την κριτική φίλη, οι απομαγνητοφωνήσεις 

των διαλόγων με τα παιδιά, τα αναστοχαστικά κείμενα, οι ημερολογιακές μου 
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καθημερινές καταγραφές και τα αποτελέσματα της έρευνας (ετεροπαρατήρηση, 

συνέντευξη και κοινωνιόγραμμα).  

Ο ρόλος μου έπρεπε να είναι διευκολυντικός, βοηθητικός, εμψυχωτικός και 

ελάχιστα παρεμβατικός κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Στον σχεδιασμό των 

δράσεων φάνηκε από τα αναστοχαστικά κείμενα ότι εξακολουθούσα να ακολουθώ 

τον παραδοσιακό τρόπο οργάνωσης της διδασκαλίας χωρίς να διαφοροποιούμαι σε 

κάτι αντιμετωπίζοντας την παιδική ηλικία ως ομογενοποιημένη. Παρά λοιπόν τον 

εντοπισμό του ζητήματος της ομογενοποίησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και το 

πλαίσιο της σχολικής και γονεικής κουλτούρας, οι εκπαιδευτικές μου πρακτικές 

επηρεάστηκαν αρνητικά από αρκετούς παράγοντες οι οποίοι προκάλεσαν αντίσταση 

στην εκπαιδευτική μου αλλαγή. Οι πρακτικές που εφάρμοσα αρχικά ήταν 

ομογενοποιημένες παρά το γεγονός της αναγνώρισης των παιδιών ως δρώντων 

προσώπων στη λήψη αποφάσεων.   

Όσον αφορά την οργάνωση της διδασκαλίας, διαπίστωσα ότι οι μικρές ομάδες 

παρέχουν περισσότερες ευκαιρίες στους μετέχοντες να εξοικειωθούν με αυτό τον 

τρόπο δουλειάς και να επικοινωνήσουν πιο αποτελεσματικά απ’ ό,τι όταν εργάζονται 

σε ολομέλεια. Σε ομάδες με περισσότερα μέλη, οι δυναμικές περιπλέκονται πολύ και 

ο αριθμός των ατόμων που αλληλεπιδρούν είναι πολύ μεγάλος για να επιτρέψει στο 

κάθε παιδί να αξιολογήσει και να μεταφέρει τη γνώση και την ταυτότητα του, μέσω 

της συνεχώς διαφοροποιούμενης γνώσης των ταυτοτήτων των άλλων (Γκλιάου, 

2013:10) 

Ένας από τους πιο σημαντικούς αρνητικούς παράγοντες που αντιμετώπισα και 

ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια όσον αφορά την συμμετοχή των παιδιών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και την αλληλεπίδραση μεταξύ τους ήταν η χρήση της 

παραδοσιακής διδασκαλίας με εξαίρεση την τελευταία μου δράση. Πιο συγκεκριμένα, 

διαπίστωσα από τις συνεντεύξεις των παιδιών ότι σχεδόν κανένα παιδί δεν ανέφερε 

ως ενδιαφέρουσα δραστηριότητα την ενασχόληση με τις φωτοτυπημένες ασκήσεις 

προγραφής, προμαθηματικών, παρατηρητικότητας και αντιστοιχίας που αποτελεί 

στοιχείο παραδοσιακής διδασκαλίας, γεγονός που με προβλημάτισε. Αντίθετα τα 

παιδιά έδειξαν ενδιαφέρον για δραστηριότητες που είχαν να κάνουν με το κοινωνικο - 

δραματικό παιχνίδι το οποίο εξασφάλιζε την αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Η σχέση 

του εκπαιδευτικού με τους μαθητές του και η προσωπική θεωρία που έχει για τη 
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παιδική ηλικία και την διδασκαλία αποτελούν σημαντικά στοιχεία τα οποία 

προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη μορφή που λαμβάνει η διδακτική διαδικασία 

(Dahlberg & Moss, 2005 όπ. αναφ. στο Avgitidou et al., 2013). 

Επίσης, διαπιστώθηκε από τα αναστοχαστικά κείμενα ότι τελικά την παιδική 

ηλικία την αντιλαμβανόμουν περισσότερο ως μια ομοιογενή περίοδο της ανθρώπινης 

ζωής, ως μια κατάσταση της ύπαρξης και όχι ως μια δυναμική και αναπτυσσόμενη 

περίοδο της ζωής. Θεωρούσα  τα παιδιά  ικανά να λαμβάνουν αποφάσεις, αλλά μόνο 

υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Το γεγονός αυτό υπονόμευε τις προσδοκίες και τις 

πρακτικές μου που αφορούν την ενεργητική συμμετοχή των παιδιών στη λήψη 

αποφάσεων, στην επίλυση προβληματικών καταστάσεων και στο διάλογο (Avgitidou, 

et al. 2013). 

Ένα εμπόδιο και μια αρνητική στρατηγική ακόμη σχετικά με την ενεργή 

συμμετοχή και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των παιδιών αφορούσε στη χρήση 

των κλειστών ερωτήσεων και του τριαδικού διαλόγου (ερώτηση- απάντηση- 

αξιολόγηση) με στόχο τον έλεγχο των αντικειμενικών γνώσεων των παιδιών και την 

εξουσία που ασκούν οι εκπαιδευτικοί στη ροή της συζήτησης. Η τάση αυτή ανέδειξε 

την οπτική μιας δασκαλοκεντρικής προσέγγισης του διαλόγου που οργανώνεται με 

ερωτοαπαντήσεις και δε συνδέεται με την συμμετοχική κατασκευή του νοήματος από 

τα παιδιά. Έχει διαπιστωθεί από έρευνες πως το είδος και η αποτελεσματικότητα των 

διαλογικών πρακτικών των εκπαιδευτικών αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες στη 

μάθηση των παιδιών (Mercer,2000). 

Διαπιστώθηκε επιπλέον πως οι αρχικές μου πεποιθήσεις σχετίζονταν με την 

έμφαση στη μετάδοση των γνώσεων, την εικόνα που είχα για τα παιδιά ως άτομα με 

ελλειματικά χαρακτηριστικά ως προς τις ικανότητες τους και ως παθητικούς 

αποδέκτες της μάθησης καθώς και την οπτική μου για τον διάλογο ως μια διαδικασία 

ελέγχου γνώσεων. Διαπίστωσα επίσης μετά την μελέτη του κανονισμού λειτουργίας 

των παιδικών σταθμών ότι σκοπός του παιδικού σταθμού και γενικότερα της 

εκπαίδευσης δεν είναι να προσφέρει γνώσεις στα παιδιά αλλά μαθησιακές εμπειρίες 

ανάλογες των αναγκών και των πνευματικών δυνατοτήτων των παιδιών. Η μάθηση 

αποκτά βιωματική μορφή και ο μαθητής επιλέγει ή συμμετέχει στην επιλογή στόχων, 

μέσων και διαδικασιών διδασκαλίας (Ματσαγγούρας & Χέλμης, 2001).  
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Οι λανθασμένες απαντήσεις των παιδιών δεν αξιοποιούνταν κατά τις δράσεις. 

Σύμφωνα με την βιβλιογραφία το «λάθος» αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 

μαθησιακής διαδικασίας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί «ως εργαλείο μάθησης» 

(Σφυρόερα, 2007 οπ. αναφ. στο Λυκομήτρου, 2015:374) και πρέπει να χειριστεί 

ανάλογα ο εκπαιδευτικός για να βοηθήσει τα παιδιά (Ράπτη, 2002). Η μη αξιοποίηση 

των λανθασμένων απαντήσεων των παιδιών στο διάλογο, συνδέεται και με την 

απουσία χρήσης συμπληρωματικών ερωτήσεων ως διαλογικής πρακτικής. 

Μετά από το αναστοχαστικό κείμενο βασιζόμενο στα ερωτήματα της 

Lansdown, διαπίστωσα ότι ο τρόπος που όριζα τη συμμετοχή των παιδιών ήταν 

λανθασμένος και λειτούργησε ως εμπόδιο. Το γεγονός ότι τα παιδιά σήκωναν το χέρι 

και απαντούσαν σε ερωτήσεις και ακολουθούσαν τις οδηγίες μου δεν αποτελούσε 

συμμετοχή. Γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω ότι αυτές οι δράσεις των παιδιών δεν 

παραπέμπουν στην ενεργητική συμμετοχή τους, στον καθορισμό των στόχων και στη 

συνδιαμόρφωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Αυγητίδου, 2014α). 

Επίσης ένα ακόμη εμπόδιο αποτέλεσε και το γεγονός ότι έδινα έμφαση στο 

αποτέλεσμα παρά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ενδιαφερόμουν να πετύχω τους 

στόχους μου και δεν ενίσχυα την συμμετοχή των παιδιών, η οποία προϋποθέτει χρόνο 

για έκφραση, διαπραγμάτευση, επιχειρηματολογία, συμφωνία ή διαφωνία μεταξύ των 

παιδιών και του εκπαιδευτικού, χρόνο για προτάσεις, γεγονός που αποδεικνύει ότι 

απαιτείται να δοθεί έμφαση τόσο στη διαδικασία όσο και στο αποτέλεσμα 

(Αυγητίδου, 2014α).  

Όλα τα παραπάνω έρχονται σε συμφωνία με τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

από τις ημερολογιακές μου καταγραφές και έδειξαν ότι αυξήθηκε τελικά το 

ενδιαφέρον και η συμμετοχή των παιδιών στην τελευταία δράση με τη χρήση 

διαφοροποιημένων και εναλλακτικών τρόπων διδασκαλίας (ιδεοθύελλα) που 

ενίσχυαν τον ενθουσιασμό τους κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Ο τρόπος με τον οποίο περιέγραφα επίσης τις προσδοκίες μου από τα παιδιά 

κατά την διάρκεια των οργανωμένων δραστηριοτήτων καθώς και ο ρόλος που 

απέδιδα στον εαυτό μου και στα παιδιά κατά την μαθησιακή διαδικασία 

νοηματοδοτούσε το διάλογο ως μια κανονιστική πρακτική με αποτέλεσμα να 

επηρεάζονται οι διαλογικές μου πρακτικές (Λυκομήτρου, 2015).  
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Κατά την διάρκεια της έρευνας – δράσης αισθάνθηκα ανασφάλεια να 

δουλέψω με νέο τρόπο και φόβο για το αποτέλεσμα της πορείας. Σύμφωνα με 

ερευνητές, το άγχος και το αίσθημα της αποτυχίας σχετίζονται με την προσωπικότητα 

του ατόμου και μπορούν να επηρεάσουν με αρνητικό τρόπο την εκπαιδευτική αλλαγή 

(Rogers,1999). 

Κατά την διαδικασία του μετασχηματισμού των οπτικών μου για την παιδική 

ηλικία τελικά αναδιοργανώθηκαν οι πεποιθήσεις μου για το ρόλο των παιδιών και τον 

δικό μου ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία, για το σκοπό του παιδικού σταθμού και 

για την αξία του διαλόγου στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς επίσης και για τη 

σημαντικότητα της διαδικασίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας έναντι του 

αποτελέσματος. Ο μετασχηματισμός μου επηρεάστηκε θετικά ύστερα από την μελέτη 

του κανονισμού λειτουργίας των παιδικών σταθμών και γενικά του θεωρητικού 

πλαισίου όσον αφορά τις διαπροσωπικές σχέσεις  που αναπτύσσει ένα παιδί με τους 

συνομηλίκους του, τις επιδράσεις του θετικού κλίματος της τάξης στα παιδιά και 

στην εκπαιδευτικό, τον τρόπο οργάνωσης του χώρου, του χρόνου και της 

διδασκαλίας, την προσωπική θεωρία που έχουμε για την παιδική ηλικία και τον ρόλο 

της εκπαιδευτικού απέναντι στα παιδιά και τους γονείς.  

Επίσης, ενισχυτικό ρόλο αποτέλεσαν και οι διάλογοι με την κριτική φίλη, 

όπου μέσα από αναστοχαστικά ερωτήματα με έκαναν να εμβαθύνω περισσότερο στις 

σκέψεις μου και να τις αναδιαμορφώσω, να αυτοδιερευνήσω  τις πρακτικές μου και 

τους παράγοντες που τις επηρεάζουν. Μέσα από τα αναστοχαστικά κείμενα αλλά και 

τις ημερολογιακές καταγραφές, που προέκυψαν μετά από παρότρυνση της κριτικής 

φίλης, αναγκάστηκα να ξανασκεφτώ πώς σχεδίαζα τις πρακτικές μου και από τι 

τελικά επηρεαζόμουν (π.χ. προηγούμενη πρακτική) χωρίς να γνωρίζω το ουσιώδες 

πού είναι τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Επιπλέον, δεν γνώριζα τίποτα για το κλίμα 

της τάξης μου και για τις σχέσεις των παιδιών, γεγονός που με προβλημάτισε έντονα 

κατά την διάρκεια της έρευνας- δράσης και συγκεκριμένα όταν κατέγραψα τους 

παράγοντες που επιδρούν αρνητικά όσο αφορά στη συμμετοχή των παιδιών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Η τεκμηρίωση των αποφάσεών μου με βάση ερευνητικά 

δεδομένα που συνέλεγα καθ’ όλη την πορεία της δράσης μου ενίσχυσε τον 

αναστοχασμό μου και το συνεχή επανασχεδιασμό των δράσεών μου. Ειδικότερα, η 

συλλογή και ανάλυση των δεδομένων βοήθησε στη συγκεκριμενοποίηση των στόχων, 

στην επιλογή κατάλληλων πρακτικών και στη διαμόρφωση κριτηρίων αξιολόγησης 
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των αποτελεσμάτων της δράσης. Η ανάληψη του ρόλου του ερευνητή ενίσχυσε την 

απόκτηση εργαλείων και στρατηγικών για τη λήψη αποφάσεων, τον έλεγχο και την 

αξιολόγηση της εκπαιδευτικής δράσης.  

Οι πρακτικές μου μετασχηματίστηκαν όταν συνειδητοποίησα και έδωσα 

έμφαση στις διαφοροποιημένες στρατηγικές με στόχο την συμμετοχή των παιδιών. 

Το γεγονός αυτό με έκανε να αναθεωρήσω τον τρόπο με τον οποίο επέλεγα και 

εφάρμοζα τις προηγούμενες πρακτικές, αφού διαπίστωσα ότι τα παιδιά δεν 

ενδιαφέρονταν να απασχολούνται με ασκήσεις προγραφής, προμαθηματικών, 

παρατηρητικότητας και αντιστοιχίας και έδειξαν περισσότερο ενδιαφέρον σε 

δραστηριότητες που είχαν έναν προβληματισμό. Βέβαια η δημιουργία 

προβληματισμού εξαρτάται από την κατάλληλη διατύπωση ερωτήσεων και 

αποτελούν τα καλύτερα μέσα καλλιέργειας της κριτικής και δημιουργικής σκέψης 

των παιδιών. Γιατί τα παιδιά εκφράζουν τις απόψεις τους, επιχειρηματολογούν, 

διατυπώνουν συμπεράσματα. Επίσης, μέσα από το διάλογο δίνεται η δυνατότητα στα 

παιδιά να επεκτείνουν τη σκέψη τους και να αναστοχαστούν αυτά που μαθαίνουν 

(Μπιρμπίλη, 2008). 

Η μελέτη των απομαγνητοφωνημένων διαλόγων με τα παιδιά καθώς επίσης 

και οι συζητήσεις με την παρατηρήτρια αποτέλεσαν σημαντικούς και ενισχυτικούς 

παράγοντες και προσπάθησα στους σχεδιασμούς των δράσεων να τους λαμβάνω κάθε 

φορά υπόψη μου.  

Ο μετασχηματισμός μου επηρεάστηκε και από θετικούς παράγοντες όμως 

όπως: τη θετική μου συμπεριφορά προς την αλλαγή, τη συνειδητοποίηση ότι ο 

προηγούμενος τρόπος ήταν λανθασμένος και ότι ο νέος είναι αποτελεσματικότερος, 

την ηθική στήριξη και καθοδήγηση της κριτικής φίλης, την εξωτερική υποστήριξη 

της παρατηρήτριας και τη χρήση της διαδικασίας συλλογής και ανάλυσης δεδομένων 

της έρευνας – δράσης (ρόλο εκπαιδευτικού –ερευνήτριας). 

Ο μετασχηματισμός της εκπαιδευτικής μου πρακτικής δεν αποτέλεσε μια 

ευθεία γραμμή με σταδιακές εξελίξεις αλλά είχε πισωγυρίσματα τα οποία δεν 

αντιλαμβανόμουν αρχικά αλλά διαπιστώθηκαν μετά από την μελέτη του θεωρητικού 

πλαισίου, των αναστοχαστικών κειμένων καθώς και τις συζητήσεις με την κριτική 

φίλη. 
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Τελειώνοντας θέλω να αναφέρω πως οι προσδοκίες μου από την έρευνα – 

δράση ήταν τόσο να βελτιώσω τον εαυτό μου ως εκπαιδευτικό όσο και τις σχέσεις 

μεταξύ των παιδιών. Διαπιστώνω ότι τα οφέλη από τη συμμετοχή στην έρευνα – 

δράση για την επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών είναι πολλά και ποικίλα και 

διαφοροποιούνται από εκπαιδευτικό σε εκπαιδευτικό. Ο ρόλος του θεωρητικού 

πλαισίου ήταν καίριος τόσο στην ερμηνεία των δεδομένων όσο και στη διεύρυνση 

των εκπαιδευτικών πρακτικών. Η ανάληψη ενός ρόλου ερευνητή, η συστηματική 

καταγραφή και παρακολούθηση της πορείας της κατανόησης και της δράσης, καθώς 

και ο διάλογος μεταξύ των μελών (εκπαιδευτικού, κριτικής φίλης, παρατηρήτριας) 

της έρευνας – δράσης σε κλίμα άνεσης και εμπιστοσύνης και ο εστιασμένος 

αναστοχασμός συνέβαλαν τόσο στην επαγγελματική μάθηση όσο και σε 

αποτελεσματικές εκπαιδευτικές πρακτικές. 

Ο διαλογικός, συμμετοχικός και συνεργατικός χαρακτήρας της έρευνας – 

δράσης ενίσχυσε το αίσθημα ευθύνης για το αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής δράσης, 

την πρωτοβουλία για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών πρακτικών. Πρόσφατη έρευνα 

έδειξε λοιπόν ότι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών με συγκεκριμένες προϋποθέσεις 

μπορεί να επιφέρει τόσο αλλαγή των εκπαιδευτικών πεποιθήσεων όσο και τη 

βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών (Σιδηροπούλου, 2017).   
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4.2. Περιορισμοί της έρευνας και προτάσεις για μελλοντική 

έρευνα 
 

Δεδομένης της μεθόδου που ακολουθήθηκε, πολλά στοιχεία προέρχονται από 

την ίδια την εκπαιδευτικό, η οποία είχε ταυτόχρονα και τον ρόλο της ερευνήτριας και 

δεν είναι εύκολο να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Από την άλλη, η συζήτηση 

των εμπειριών με την κριτική φίλη και την παρατηρήτρια αλλά και η συστηματική 

καταγραφή των διαλόγων με τα παιδιά και των δραστηριοτήτων προσφέρουν στον 

αναγνώστη τη δυνατότητα να ερμηνεύει και ο ίδιος τα αποτελέσματα και τα 

συμπεράσματα της εργασίας. Υπό αυτή την έννοια, η παρούσα έρευνα μπορεί να 

συμβάλει σε άλλες έρευνες που σχετίζονται με τη συμμετοχή των παιδιών μέσω του 

μετασχηματισμού των μαθησιακών πρακτικών στο παιδικό σταθμό.  

Επίσης, προσδοκάται η παρούσα έρευνα να συμβάλει στη δημιουργία νέων 

προβληματισμών που θα οδηγήσουν σε μελλοντικές έρευνες. Μία τέτοια έρευνα θα 

μπορούσε να εξετάσει πως ο μετασχηματισμός των εκπαιδευτικών πρακτικών για μια 

συμμετοχική εκπαίδευση στον παιδικό σταθμό μπορεί να ενισχυθεί σε ένα συστημικό 

πλαίσιο με τη συμμετοχή όλων των εργαζομένων σε αυτόν ως μια κοινότητα μάθησης 

έναντι της ατομικής διαδικασίας που ακολούθησα στη δική μου έρευνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

120 
 

Βιβλιογραφία 

Ελληνόγλωσση 

 

Altrichter, H., Posch, P., & Somekh, B. (2001). Οι εκπαιδευτικοί ερευνούν το 

έργο τους. Μια εισαγωγή στις μεθόδους της έρευνας- δράσης (Μ. Δεληγιάννη, μτφ.). 

Αθήνα: Μεταίχμιο. 

 

Ανδρούτσος, Π. (1995). Μέθοδοι διδασκαλίας της μουσικής. Παρουσίαση και 

κριτική θεώρηση των μεθόδων Orff  & Dalcroze. Αθήνα: Edition Orpheus. 

Αυγητίδου, Σ. (2001). (επιμ.), Το Παιχνίδι. Σύγχρονες ερευνητικές και 

διδακτικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Τυπωθήτω – Δαρδανός. 

Αυγητίδου, Σ. (2005). Η έρευνα δράσης ως μέθοδος επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών. Ένα παράδειγμα, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 39, 39-56. 

Αυγητίδου, Σ. (2007). Ο στοχαστικο-κριτικός εκπαιδευτικός ως ζητούμενο 

στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Η συμβολή του προγράμματος της 

πρακτικής άσκησης, Επιστήμες της Αγωγής, 1, 45-47.   

Αυγητίδου, Σ. (επιμ.) (2008). Συνεργατική μάθηση στην προσχολική 

εκπαίδευση: Έρευνα και εφαρμογές. Αθήνα:Gutenberg.  

Αυγητίδου, Σ. (2014α).  Η συμμετοχή των παιδιών στην εκπαιδευτική   

διαδικασία: προϋποθέσεις και διαδικασίες ενίσχυσής της στην   

πρωτοβάθμια εκπαίδευση.  Στο Ε. Κατσαρού & Μ. Λιακοπούλου (επιμ.),   

Θέματα Διδασκαλίας και Αγωγής στο πολυπολιτισμικό σχολείο.  Ενότητα Α.   

Επιμορφωτικό υλικό (σ.σ. 193-206).  Μεταμόρφωση: Access Γραφικές   

Τέχνες Α.Ε. 

Αυγητίδου, Σ. (2014β). Οι εκπαιδευτικοί ως ερευνητές και ως στοχαζόμενοι 

επαγγελματίες: Υποστηρίζοντας την επαγγελματική μάθηση για μια συμμετοχική και 

συνεργατική εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg - Δαρδανός.  

Αυγητίδου, Σ. (2014γ). Οι εκπαιδευτικοί ως ερευνητές και ως στοχαζόμενοι 

επαγγελματίες: Ένα μοντέλο υποστήριξης της επαγγελματικής μάθησης. 9o 



 

121 
 

Πανελλήνιο Συνέδριο «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», 28-30 

Νοεμβρίου 2014, Φλώρινα, 9, 37-53.  

Αυγητίδου, Σ. (2015). Επαγγελματική μάθηση μέσω της έρευνας-δράσης: 

Οδηγός υποστήριξης των εκπαιδευτικών και των σχολείων στο καθημερινό 

εκπαιδευτικό έργο. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. 

Αυγητίδου, Σ. (2016α). Το παιχνίδι στην προσχολική εκπαίδευση: μια 

αυτονόητη ή μια παραμελημένη πρακτική. Στο Ρ. Μαρτίδου (επιμ.), Σύγχρονες 

Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Προσχολική Εκπαίδευση (σ.σ. 16-28). Θεσσαλονίκη: 

Δίσιγμα. 

Αυγητίδου, Σ. (2016β). Δημιουργικότητα και παιχνίδι στην παιδική 

εκπαίδευση: Μια κοινωνικοπολιτισμική προοπτική, Διάλογοι, Θεωρία και πράξη στις 

επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης,2,9-19. 

Αυγητίδου, Σ., Καραγιώργου, Ι., Αλεξίου, Β. & Καλανταρίδου, Δ. (2016γ). Η 

παιδαγωγική του παιχνιδιού: πεποιθήσεις και πρακτικές στο πλαίσιο μιας 

συνεργατικής έρευνας – δράσης. Στο Κ.Δ. Μαλαφάντης, Β. Παπαδοπούλου, Σ. 

Αυγητίδου, Γ. Ιορδανίδης, & Ι. Μπέτσας (επιμ.), 9
ο
 Πανελλήνιο συνέδριο 

Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Έρευνας. Τόμος Β’. Αθηνά: Διάδραση. 

Αυγητίδου, Σ., Αλεξίου, Β., Βέλκου, Κ., & Ζιούγρη, Μ. (υπό δημοσίευση): 

Μαθαίνοντας μέσα από την παρατήρηση και ετεροπαρατήρηση του ρόλου της 

νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια του «ελεύθερου» παιχνιδιού των παιδιών: διαδικασίες 

και αποτελέσματα. 

Βάμβουκας, Μ. Ι. (2000). Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και 

μεθοδολογία. Αθήνα: Γρηγόρης. 

Βαλιαντή, Σ. & Κουτσελίνη, Μ. (2008). Εφαρμογή της διαφοροποίησης της 

διδασκαλίας στις τάξεις μικτής ικανότητας: Προϋποθέσεις και θέματα προς 

συζήτηση. 10
ο
 Παγκύπριο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρίας Κύπρου, 6-7 Ιουνίου, 

Λευκωσία, 121-134. 

Βαστάκη, Μ. (2010). Η διαφοροποίηση στη διδασκαλία, Επιστημονικό 

βήμα,12, 121-135. 



 

122 
 

Γκλιάου, Ν. (2005). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 

και Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο. Στο: Επιμόρφωση 

Σχολικών Συμβούλων και εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και προσχολικής 

εκπαίδευσης στο ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ. Αθήνα: Π.Ι. 

Carr, W., & Kemmis, S. (1997). Για μια κριτική εκπαιδευτική θεωρία. 

Εκπαίδευση, Γνώση και Έρευνα Δράσης.(Α. Λαμπράκη- Παγάνου, Ε. Μηλίγκου, Κ. 

Ροδιάδου- Αλμπάνη, μτφ.). Αθήνα: Κώδικας. 

 

Cohen, L., & Manion, L. (1997). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας (Χ. 

Μητσοπούλου & Μ. Φιλοπούλου, μτφ.). Αθήνα: Μεταίχμιο.  

 

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής 

έρευνας (Σ. Κυρανάκης, Μ. Μαυράκη, Χ. Μητσοπούλου, Π. Μπιθάρα, Μ. 

Φιλοπούλου, μτφ.). Αθήνα: Μεταίχμιο. 

 

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2008). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής 

έρευνας (Σ. Κυρανάκης, Μ. Μαυράκη, Χ. Μητσοπούλου, Π. Μπιθάρα, Μ. 

Φιλοπούλου, μτφ.). Αθήνα: Μεταίχμιο. 

 

Day, C. (2003). Η Εξέλιξη των Εκπαιδευτικών. Οι προκλήσεις της δια βίου 

μάθησης (Α. Βακάκη, μτφ.). Αθήνα: τυπωθήτω-Γ. Δαρδανός. 

 

Δεδούλη, Μ. (2014). Η ψυχοσυναισθηματική εμπειρία των σχέσεων στον 

σύλλογο διδασκόντων: χτίζοντας και ξαναχτίζοντας τους δεσμούς. Στο Ε. Κατσαρού 

& Μ. Λιακοπούλου (επιμ.),  Θέματα Διδασκαλίας και Αγωγής στο πολυπολιτισμικό 

σχολείο.  Ενότητα Α.  Επιμορφωτικό υλικό (σ.σ. 93-110).  Μεταμόρφωση: Access 

Γραφικές  Τέχνες Α.Ε. 

Δημητριάδου, Κ. & Ευσταθίου, Μ. (2008). Διδακτικές προσεγγίσεις σε μικτές 

τάξεις. Στο:  Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο 

(γυμνάσιο). Στο: Δ. Κ. Μαυροσκούφης (επιμ.), Οδηγός Επιμόρφωσης. Διαπολιτισμική 

Εκπαίδευση και Αγωγή, (σ.σ. 67-85). ΥΠ.Ε.Π.Θ. 



 

123 
 

Διονυσίου, Ζ. (2009). Συμβολή στη διδακτική της Μουσικής. Στο: Ξ. 

Παπαπαναγιώτου (επιμ.), Ζητήματα μουσικής παιδαγωγικής (σ.σ. 267-295). 

Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ένωση για την Μουσική Εκπαίδευση (Ε.Ε.Μ.Ε.). 

Κακανά, Δ. Μ. (2008). Ο κύβος του Rubik και το επάγγελμα του 

εκπαιδευτικού.  Στο Δ.Μ. Κακανά & Γ. Σταμούλη (επιμ.),   

Η προσχολική εκπαίδευση στον 21
ο
 αιώνα: Θεωρητικές προσεγγίσεις και Διδακτικές 

Πρακτικές. (σ.σ. 18).   Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.  

Καλαιτζοπούλου, Μ. (2001). Ο εκπαιδευτικός ως στοχαζόμενος επαγγελματίας. 

Αθήνα: Τυπωθήτω- Δαρδανός. 

Κασούτας, Μ. (2007). «Ο στοχαστικο-κριτικός εκπαιδευτικός ως 

αντισταθμιστικός παράγοντας ενός σχολείου ίσου για παιδιά άνισα», στο: Πρακτικά 

του 4
ου

 Πανελλήνιου Συνεδρίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης 

Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης, 112, 187-194. 

Κατσαρού, Ε., & Τσάφος, Β. (2003). Από την έρευνα στη διδασκαλία: Η 

εκπαιδευτική έρευνα- δράση. Αθήνα: Σαββάλας. 

Κατσαρού, Ε. (2010). Έρευνα – Δράση: επιστημολογικά, μεθοδολογικά και 

ηθικά ζητήματα. Στο Μ.Α. Πουρκός & Μ. Δαφέρμος (επιμ.), Ποιοτική έρευνα στην 

ψυχολογία και την εκπαίδευση. Επιστημολογικά, μεθοδολογικά και ηθικά ζητήματα. 

(σ.σ. 555-567). Αθήνα: Τόπος. 

Κουτσελίνη, Μ. (2006). Στρατηγικές διαφοροποίησης της διδασκαλίας στη 

σχολική τάξη, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 41, 9-23.  

Κουτσελίνη, Μ. (2008). Εποικοδόμηση και Διαφοροποίηση Διδασκαλίας –

Μάθησης σε τάξεις μικτής ικανότητας. Λευκωσία: Αυτοέκδοση. 

Κουτσελίνη, Μ. (2011). Διαφοροποίηση διδασκαλίας/ μάθησης σε τάξεις 

μικτής ικανότητας και η αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας. Στο Κ. Χρυσαφίδης 

και Ρ. Σιβροπούλου (επιμ.), Αρχές και προοπτικές της προσχολικής εκπαίδευσης. 

Αφιέρωμα: στην Ευγενία Κουτσουβάνου, (σ.σ. 73-94). Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. 

Λενακάκης, Α. (2016). Παιχνίδι και παιδαγωγός. Στο Ρ. Μαρτίδου (Επιμ.), 

Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στην προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση 

(σ.σ. 29-38). Θεσσαλονίκη: Δίσιγμα. 



 

124 
 

Λυκομήτρου, Σ. (2015). «Λεκτικές αλληλεπιδράσεις στην προσχολική 

εκπαίδευση: Μια συνεργατική έρευνα-δράση για την ενίσχυση της παιδαγωγικής του 

διαλόγου». Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 

Παιδαγωγική Σχολή, Τμήμα Νηπιαγωγών, Φλώρινα. 

Λυκομήτρου, Σ. & Αυγητίδου, Σ. (2017). Διαλογικές πρακτικές προς μια 

συμμετοχική προσχολική εκπαίδευση: Ένα μοντέλο υποστήριξης των εκπαιδευτικών. 

Διάλογοι, Θεωρία και πράξη στις επιστήμες της  αγωγής και εκπαίδευσης, 3, 69-96. 

Μακρυνιώτη, Δ. (1997). Παιδική ηλικία. Αθήνα: Νήσος. 

Ματσαγγούρας, Η. (1998). Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας : Η προσωπική 

θεωρία ως πλαίσιο στοχαστικο-κριτικής ανάλυσης, τόμος Α΄. Αθήνα: Gutenberg. 

Ματσαγγούρας, Η. & Χέλμης, Σ. (2001). «Προσωπική Θεωρία των Ελλήνων 

Δασκάλων: Οι Απόψεις τους για τις Επιδιώξεις του Σχολείου», στο: Πρακτικά του 2
ου 

Πανελλήνιου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας, σ. 335-500, 

Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης. 

Ματσαγγούρας, Η. & Χέλμης, Σ. (2002) Εκπαιδεύοντας το Δάσκαλο της 

Μετανεωτερικής Εποχής: Από τον Τεχνοκράτη στο Στοχαστικο-κριτικό Δάσκαλο. 

Επιστήμες της Αγωγής, 2, 7-25. 

Ματσαγγούρας, Η. (2003). Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση 

Εννοιοκεντρική αναπλαισίωση και σχέδια εργασία . Αθήνα: Γρηγόρης. 

Ματσαγγούρας, Η. (2005). Στρατηγικές διδασκαλίας. Η κριτική σκέψη στη 

διδακτική πράξη. Αθήνα: Gutenberg. 

Μουμουλίδου, Μ. (2006). Η παιδαγωγική του σχεδίου εργασίας στην 

προσχολική εκπαίδευση: Θεωρητική πλαίσιο και πράξη. Αθήνα: Τυπωθήτω. 

Μουμουλίδου, Μ. (2010). Η εργασία σε μικρές ομάδες και οι πολλαπλές 

προσεγγίσεις της στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Στο Μουμουλίδου, Μ., &  Ρεκαλίδου, Γ. 

(Επιμ.), Μικρές ομάδες στην εκπαίδευση. Παιδαγωγικές, μαθησιακές, εμψυχωτικές 

προσεγγίσεις (σ.σ. 89-108). Αθήνα: Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός. 

 



 

125 
 

Μπιρμπίλη, Μ. (2008). Προς μια παιδαγωγική του διαλόγου. Η σημασία και ο 

ρόλος των ερωτήσεων στην Προσχολική Εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg. 

Μπιρμπίλη, Μ., Γρηγοριάδης, Α., & Ιππέκη, Β. (2014). Οι ατομικές 

συνεντεύξεις ως μέσο γνωριμίας με τα παιδιά προσχολικής ηλικίας: Εμπειρίες 

αρχάριων φοιτητών, Έρευνα στην εκπαίδευση, 1, 29-50. 

Παπαδοπούλου – Τσοχατζίδου, Χ. Ο. (2001). Το ημερολόγιο και η συμβολή 

του στην ανάπτυξη της στοχαστικής διδασκαλίας. Φιλόλογος, 106, 605-623. 

Prout, A. (1993). Συνέντευξη στη Δ. Μακρυνιώτη, Εθνογραφικά, 9,129-134. 

 

Schirrmacher, R. (1998). Τέχνη και δημιουργική ανάπτυξη των παιδιών (Τ. 

Γαζεριάν, μτφ.). Αθήνα: Ιών. 

 

Σέργη, Λ. (1987). Δημιουργική μουσική αγωγή για τα παιδιά μας. Αθήνα: 

Gutenberg. 

Σέργη, Λ. (1994). Θέματα μουσικής και μουσικής παιδαγωγικής. Αθήνα: 

Gutenberg. 

Σέργη, Λ. (1995). Προσχολική μουσική αγωγή. Η επίδραση της μουσικής μέσα 

από τη Διαθεματική μέθοδο διδασκαλίας στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των 

παιδιών. Αθήνα: Gutenberg. 

Σπύρου, Σ. (2008). (επιμ.) Τα παιδιά ως κοινωνικοί ερευνητές. Οδηγός για 

δασκάλους και άλλους εκπαιδευτικούς. Κύπρος: UNDP. 

Στάμου, Λ. (2005). Δημιουργικότητα και μουσική εκπαίδευση. 4
ο
 Πανελλήνιο 

Συνέδριο «Ελληνική ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση», 1-3 Ιουλίου, Λαμία, 1-14.  

Τανακίδου, Μ. & Αυγητίδου, Σ. (2016). Υποστηρίζοντας τις οπτικές των 

παιδιών στο ελεύθερο παιχνίδι : Μια εκπαιδευτική παρέμβαση. Διάλογοι, Θεωρία και 

πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης, 2, 52-77. 

Τσαπακίδου, Α. (2014). Από το παραδοσιακό στο δημιουργικό παιχνίδι. 

Θεσσαλονίκη: Σταμούλη. 



 

126 
 

Τσίγκρα, Μ. (2003). Φίλοι και Μαθητές στο Νηπιαγωγείο – Πρακτικές και 

διαδικασίες συγκρότησης – Μια εθνογραφική έρευνα, αδημοσίευτη διδακτορική 

διατριβή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΤΕΑΠΗ, Αθήνα. 

Τσίγκρα, Μ. (2014). Μέσα στο νηπιαγωγείο. Διαδικασίες και πρακτικές 

συγκρότησης της καθημερινής πραγματικότητας. Αθήνα: Λεξίτυπον.  

UNESCO (2002).  Εκπαίδευση – Ο θησαυρός που κρύβει μέσα της. Αθήνα: 

Gutenberg. 

Varela, J. (1994). Χωροχρονικές κατηγορίες και σχολική κοινωνικοποίηση: 

από τον ατομισμό στο ναρκισσισμό. Στο: Ι. Σολομών & Γ. Κουζέλης (Επιμ.), 

Πειθαρχία και Γνώση, (σ.σ. 85-104). Αθήνα: Νήσος. 

 

Vygotsky, L. (1993). Σκέψη και Γλώσσα, ( Α. Ρόδη, μτφ.). Αθήνα: Γνώση. 

 

Ξενόγλωσση 

 

Avgitidou, S., Pnevmatikos, D., & Likomitrou, S. (2013). Pre-service 

Teachers’ Beliefs αbout Childhood: Challenges for a Participatory Early Childhood 

Education? Journal of Early Childhood Teacher Education, 34 (4), 390-404. 

 

Avgitidou, S. & Stamou, Α. (2011). Constructing Childhood: Discourses 

αbout School Violence in the Greek Daily Press. Children & Society, 27(3), 174-183. 

 

Avgitidou, S. (2016). Creativity and play in early childhood education: a 

socio-cultural perspective, Dialogoi! Theory & Praxis in education, 2, 9-19. 

Corsaro, W. (1981). Friendship in the nursery school: social organization in a 

peer environment. Στο S. Asher & J. Gottman, (Eds) the Development of children’s 

Friendship, 207-241, Cambridge: Cambridge University Press. 

 

Corsaro, W. (2003). We’re friends, right? Inside kids’ culture. Washington, 

DC: Joseph Henry Press.  

 



 

127 
 

Elliott, J. (1991). Action Research for educational change. Philadelphia: Unive 

rsity press. 

 

Jordan, B. (2010). Co-constructing knowledge: Children, teachers and families 

engaging in a science-rich curriculum. In L. Brooker & S. Edwards (Eds.) Engaging 

play (pp.96-107). Berkshire: Open University Press. 

 

Mezirow, J. (1997). Transformative learning: Theory to practice. In P. Cranton 

(Ed.), Transformative learning in action: Insights from practice – New directions for 

adult and continuing education, (pp. 5-12). San Francisco: Jossey-Bass. 

 

Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1996). Qualitative Data Analysis. Thousand Oaks 

CA: Sage Publications. 

 

Katsenou, C., Flogaitis, E., & Liarakou, G. (2015). Action Research to 

Encourage Pupils’ Active Participation in the Sustainable School. Applied 

Environmental Education & Communication, 14 (1), 14-22. 

 

Kagan, D. (1992). Professional growth among pre-service and beginning 

teachers, Review of Educational Research, 62 (2), 129-169. 

 

Lansdown, G. (1994). Children’s rights. In B. Mayall (Eds.), Children’s 

childhoods: observed and experienced. London: The Falmer Press. 

 

Loizou, E. & Avgitidou, S. (2014). The Greek- Cypriot early childhood 

educational reform: introducing play as a participatory learning process and as 

children’s right. Early Child Development and Care, 184 (12), 1884-1901. 

 

Tomlinson, C.A. (2009). Intersections between differentiation and literacy 

instruction: Shared principles worth sharing. The NERA journal, 45(1), 28-33. 

 

 



 

128 
 

Διαδίκτυο 

ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2004). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο. Πρόγραμμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 

Δραστηριοτήτων. Αθήνα: ΟΕΔΒ. Ανακτήθηκε 28 Νοεμβρίου, 2016, από  

http://www.pi-schools.gr/programs/depps/ 

Γκλιάου, Ν. (2013). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο. Ανακτήθηκε 2 Φεβρουαρίου 

2017, από http://www.pi-schools.gr/prescool_education/eisigiseis/diath_plaisio.doc 

Merriam, S.B. (2002). The Nature of Qualitative Inquiry. Introduction to 

Qualitative Research. Ανακτήθηκε 8 Φεβρουαρίου2017από 

http://media.wiley.com/product_data/excerpt/56/07879589/0787958956.pdf 

  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pi-schools.gr/programs/depps/
http://www.pi-schools.gr/prescool_education/eisigiseis/diath_plaisio.doc
http://media.wiley.com/product_data/excerpt/56/07879589/0787958956.pdf


 

129 
 

Παράρτημα 

Τεχνικές για τη συλλογή δεδομένων των προβληματισμών και των ερμηνειών 

της ερευνήτριας 

 

α) Εργαλείο αρχικής διερεύνησης των προβληματισμών μου και των ερμηνειών 

μου στην έναρξη της έρευνας – δράσης 

 

Α. Θέματα: 

Ποιά  θέματα με απασχολούν περισσότερο στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική 

μου; Γιατί με απασχολούν; Κάνω μια λίστα με όλα τα θέματα. 

 

Β. Ερωτήματα: 

Τι αξίζει να μελετήσω από αυτά; Επιλέγω ένα θέμα με βάση την προτεραιότητα που 

του δίνω και σκέφτομαι αν έχω πιθανότητες να καταλήξω κάπου αν το μελετήσω. 

 

Γ. Ανάλυση της κατάστασης: 

 Τι συμβαίνει στην κατάσταση που με απασχολεί; Την περιγράφω   

συνοπτικά εντοπίζοντας το ζήτημα που με απασχολεί; 

 Γιατί συμβαίνει αυτή η κατάσταση; Ποιοι παράγοντες νομίζω ότι   

παίζουν σημαντικό ρόλο και συμβάλλουν στην κλιμάκωση ή την ύφεση του   

ζητήματος; 

 Εμείς, ως εκπαιδευτικοί,  επηρεάζουμε  την  συγκεκριμένη   

κατάσταση; Αν ναι, με ποιους τρόπους; 

 Τι  θα ήθελα  να βελτιωθεί  ή να αλλάξει  στην περιγραφείσα   

κατάσταση και γιατί; 

 Τι  θα μπορούσαμε να κάνουμε  ως σχολείο  για να αλλάξει/βελτιωθεί   

η κατάσταση; 

 Τι θα μπορούσα να κάνω εγώ (ως πρόσωπο) για να βοηθήσω προς την   

κατεύθυνση της αλλαγής ή της βελτίωσης; 

 Τι είδους βοήθεια χρειάζομαι για να βελτιώσω την παρούσα κατάσταση;   

Σε ποια ερωτήματα χρειάζομαι απαντήσεις και συγκεκριμένη υποστήριξη; 
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β) Ημερολογιακές καταγραφές 

 

Άξονες του ημερολογίου 

1. Πώς αλληλεπιδρούν τα παιδιά μεταξύ τους στο ελεύθερο παιχνίδι και στην 

οργανωμένη δραστηριότητα; 

2. Τι με προβληματίζει σε σχέση με τις αλληλεπιδράσεις τους; 

3. Τι σκέφτομαι να κάνω για να βελτιώσω όσα με προβληματίζουν;  

4. Βλέπω αποτέλεσμα στις ενέργειές μου; Τι χρειάζεται να αλλάξω / δοκιμάσω; 

Τι κρατώ;    

 

Τεχνικές για τη συλλογή δεδομένων του ζητήματος σε σχέση με το κλίμα 

αποδοχής  

 

α) Κλείδα Παρατήρησης: 

Η εστιασμένη παρατήρηση προσπάθησε να απαντήσει στα εξής ερωτήματα όσο 

αφορά το ελεύθερο παιχνίδι: 

 Τι  παίζουν τα παιδιά; 

 Με ποιόν παίζουν; 

 Πού παίζουν; 

 Πώς παίζουν; 

 Πόσο χρόνο παίζουν; 

Όσο αφορά στις οργανωμένες δραστηριότητες: 

 Αν τα παιδιά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους 

 Ποιά η ποιότητα της αλληλεπίδρασης μεταξύ τους; 

 Αν αλληλεπιδρούν μαζί μου 

 Ποιά η ποιότητα της αλληλεπίδρασης μαζί μου; 

 Αν έχουν λεκτική ή μη λεκτική επικοινωνία μεταξύ τους και με εμένα 

 Τι είδους δραστηριότητες διοργανώνω; 

 Ενθαρρύνω την ομαδική εργασία και αλληλεπίδραση των παιδιών; 

 

 



 

131 
 

 

 

 

 

 

β) Κοινωνιόγραμμα 

Εξήγησα στα παιδιά ότι έχουν δωρεάν προσκλήσεις για να πάνε στο τρενάκι του 

Άγιου Βασίλη (μιας και κόντευε η περίοδος των Χριστουγέννων). Στη συνέχεια 

ρώτησα το κάθε παιδί ξεχωριστά, σε ποια παιδιά της τάξης θα πρόσφεραν ή δεν θα 

πρόσφεραν τις προσκλήσεις για να πάνε μαζί και για ποιο λόγο θα τα διάλεγαν ή δεν 

θα τα διάλεγαν. 
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Τεχνικές για τη συλλογή δεδομένων του ζητήματος σε σχέση με τη συμμετοχή 

των παιδιών και τα ενδιαφέροντα τους 

 

α) Κλείδα παρατήρησης: 

 

Ονόματα παιδιών που 

συμμετείχαν 

 

Πόσες φορές 

συμμετείχαν 

Με ποιο ρόλο 

συμμετείχαν 

Χ +++ Έθεσε σχετικές 

ερωτήσεις/ Έδωσε 

σχετικές απαντήσεις/ 

Έδωσε άσχετες 

απαντήσεις 

Δ +  Έδωσε σχετικές 

απαντήσεις/ Έδωσε 

άσχετες απαντήσεις 

Σ ++ Έθεσε άσχετες 

ερωτήσεις/ Έδωσε 

άσχετες απαντήσεις 

Λ + Έθεσε σχετικές 

ερωτήσεις/ Έδωσε 

σχετικές απαντήσεις 

Σ + Έθεσε άσχετες 

ερωτήσεις/ Έδωσε 

άσχετες απαντήσεις 

Μ +++ Έδωσε σχετικές 

απαντήσεις/ Έθεσε 

άσχετες ερωτήσεις 

/Έδωσε άσχετες 

απαντήσεις 

Θ  + Έθεσε σχετική ερώτηση 

Ι + Έθεσε άσχετη ερώτηση/ 

Έδωσε άσχετη 

απάντηση 
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Κ + Έθεσε σχετική ερώτηση 

Τ + Έδωσε σχετική 

απάντηση /Έδωσε 

άσχετη απάντηση 

Μ + Έδωσε άσχετη 

απάντηση 

 

β) Συνέντευξη 

Προκειμένου να διαπιστώσω τα ενδιαφέροντα των παιδιών ρώτησα τα παιδιά με τι 

τους αρέσει να απασχολούνται και με τι δεν τους αρέσει να απασχολούνται όταν 

βρίσκονται στον παιδικό σταθμό και να αιτιολογήσουν τις απαντήσεις τους. 

 

Ομαδοποίηση προτιμώμενων δραστηριοτήτων ενασχόλησης των παιδιών 

 

      Τα περισσότερα παιδιά του τμήματος (14) επιλέγουν να απασχολούνται με το 

κοινωνικο - δραματικό παιχνίδι, στη συνέχεια με την ζωγραφική και τα εικαστικά (9). 

Ακολουθεί η ενασχόληση με τα διάφορα πάζλ (7), ενώ στη συνέχεια ισοδυναμούν η 

ενασχόληση με τον χορό (4) και την πλαστελίνη (4). Στη συνέχεια επιλέγουν την 

ενασχόληση με το παραμύθι (3) και στο τέλος με το κουκλοθέατρο (1). 

 Πλαστελίν

η 
Χορός Παραμύθι 

Εικαστικά/ 

ζωγραφική 

Κοινωνικο/δραματικό 

παιχνίδι 
Παζλ 

Κουκλοθέα

τρο 

Σ Κα. + + + + + +  

Ε     +   

Ζ     +   

Κ  +  + + +  

Σ Κυ   +  +  + 

Ι    + + +  

Λ  + + + +   

Θ    + + +  

Μ +   + +   

Χ    +    

Θ    + + +  

Μ +   + + +  

Μ     +   

Δ        

Τ +    +   

Χ  +   + +  

 

Σύνολο 
4 4 3 9 14 7 1 
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Ομαδοποίηση μη προτιμώμενων δραστηριοτήτων ενασχόλησης των παιδιών 

 

Τα περισσότερα παιδιά επέλεξαν πως δεν θέλουν να απασχολούνται με την μουσική 

και συγκεκριμένα με το να τραγουδάνε τραγούδια (4). Στη συνέχεια (2) παιδιά δεν 

επιθυμούν την ενασχόληση με τον χορό και τέλος, ισοδυναμούν από μια (1) επιλογή 

η ενασχόληση με παζλ, με πλαστελίνη, με ζωγραφική και με το κοινωνικο δραματικό 

παιχνίδι. 

Σχεδιασμοί δραστηριοτήτων 

 

                                    Νοηματοδότηση ζητήματος                        16/11/2016 

Ποιος ο ρόλος της εκπαιδευτικού σχετικά: α)με την τάση ακαδημαϊκοποίησης 

της εκπαιδευτικής διδασκαλίας και β) με την συμπεριφορά δύο συγκεκριμένων 

παιδιών του τμήματος; 

Περιγραφή: 

 Τι συμβαίνει στην κατάσταση που με απασχολεί; Την περιγράφω   

συνοπτικά εντοπίζοντας το ζήτημα που με απασχολεί. 

        Καθημερινά έρχομαι σε επαφή με 16 προνήπια ενός τμήματος, όπου το καθένα 

απ’ αυτά  έχει τη δική του προσωπικότητα και τη δική του ιδιαιτερότητα. Με 

 Μουσική/ 

τραγούδια 

Κοινωνικο/δραματικό 

παιχνίδι 
Παζλ 

Εικαστικά/ 

ζωγραφική 
Χορός Πλαστελίνη 

Σ Κα.       

Ε       

Ζ       

Κ      + 

Σ Κυ.   +    

Ι    +   

Λ       

Θ       

Μ       

Χ       

Θ + +     

Μ     +  

Μ +      

Δ       

Τ +    +  

Χ +      

 

Σύνολο 
4 1 1 1 2 1 



 

136 
 

απασχολούν τρία ζητήματα στην παρούσα χρονική στιγμή. Πρώτον, ακολουθώ 

καθημερινά το ίδιο πρόγραμμα για όλα τα παιδιά χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς να το 

καταλαβαίνω τους επιβάλλω τις επιλογές μου και έχω συγκεκριμένες προσδοκίες από 

τα παιδιά αυτά. Πολλές φορές αναρωτιέμαι ότι το πρόγραμμα τελικά που ακολουθώ 

μέσα στο τμήμα πρέπει να είναι καταπιεστικό για ορισμένα παιδιά.  Θεωρώ ότι ο 

προγραμματισμός που κάνω είναι επηρεαζόμενος από τον γενικό  κανονισμό που 

ισχύει για όλους τους δημόσιους παιδικούς σταθμούς της χώρας και από την έως 

τώρα εμπειρία που είχα από συνεργασίες μου με συναδέλφους  σε διάφορους 

δημόσιους παιδικούς σταθμούς της Θεσσαλονίκης και της Φλώρινας. Δεύτερον, 

αισθάνομαι πως είμαι υποχρεωμένη απέναντι στους γονείς των παιδιών, στους 

συναδέλφους, στην προϊσταμένη και στα ίδια τα παιδιά, να έχω έναν προγραμματισμό 

στη δουλειά μου και να ακολουθώ κάποιες τεχνικές, από την στιγμή που το ορίζει και 

ο νόμος, ασχέτως αν οι απόψεις μου, έρχονται σε αντίθεση με την κουλτούρα του 

σχολείου και την κουλτούρα των γονέων. Και τρίτον, αντιμετωπίζω και ένα ζήτημα 

συμπεριφοράς  δυο προνηπίων μέσα στο τμήμα. Συγκεκριμένα και τα δυο παιδιά, ενώ 

ακολουθούν και συμμετέχουν στο πρόγραμμα που έχω ετοιμάσει, δυσκολεύονται να 

συνεργαστούν με τα υπόλοιπα παιδιά του τμήματος και απασχολούνται μόνα τους για 

αρκετό χρονικό διάστημα κατά την διάρκεια της ημέρας. Θεωρώ πως τα παιδιά αυτά 

πρέπει να κάνουν φίλους και να κοινωνικοποιηθούν, γιατί ο παιδικός σταθμός είναι 

ένας χώρος κοινωνικός και η συμβολή μου είναι σημαντική σε αυτό το εγχείρημα, 

όμως αναρωτιέμαι πως μπορώ να βοηθήσω αυτά τα δυο παιδιά. 

Αίτια: 

 Γιατί συμβαίνει αυτή η κατάσταση; Ποιοι παράγοντες νομίζω ότι   

παίζουν σημαντικό ρόλο και συμβάλλουν στην κλιμάκωση ή την ύφεση του   

ζητήματος; 

       Νομίζω ότι τα ζητήματα που με απασχολούν έχουν αρκετές παραμέτρους και 

επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες. Αρχικά νομίζω ότι εγώ  έχω τον βασικό 

ρόλο και ότι οι πρακτικές μου είναι αυτές που πρέπει να αλλάξουν για να έρθει η 

ύφεση των ζητημάτων. Όμως νομίζω ότι δεν εξαρτάται μόνο από μένα, εξαρτάται 

από τα ίδια τα παιδιά και από τις επιθυμίες τους, από τους γονείς των παιδιών, οι 

οποίοι έχουν κάποιες προσδοκίες από μένα, από τις συναδέλφους του δεύτερου 

τμήματος του παιδικού σταθμού, οι οποίες ακολουθούν κι αυτές κάποιες πρακτικές 
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και πρέπει να συμβαδίζουμε αφού είμαστε ένας παιδικός σταθμός και τέλος, από την 

προϊσταμένη του παιδικού σταθμού, όπου κι αυτή προσδοκά να εφαρμόζονται από 

μένα αυτά που ορίζει ο νόμος και θέλει να είναι ευχαριστημένοι οι γονείς των 

παιδιών από το προσωπικό του παιδικού. Τέλος, νομίζω ότι τελικά συμβαίνει αυτή η 

κατάσταση, γιατί έχω διαφορετικές απόψεις, όσο αφορά στον τρόπο 

διαπαιδαγώγησης των παιδιών, από αυτές που έχουν οι υπόλοιποι συνάδελφοι του 

παιδικού, οι γονείς των παιδιών και η προϊσταμένη, γεγονός που με προβληματίζει 

για το τι τελικά πρακτικές να ακολουθήσω καθημερινά στη δουλειά μου, αυτές που 

πιστεύω εγώ ή αυτές που θέλουν να μου επιβάλλουν οι υπόλοιποι (γονείς, 

συνάδελφοι, προϊσταμένη, κανονισμός λειτουργίας παιδικού σταθμού).   

Ρόλος εκπαιδευτικού: 

 Εμείς, ως εκπαιδευτικοί,  επηρεάζουμε  την  συγκεκριμένη   

κατάσταση; Αν ναι, με ποιους τρόπους; 

        Θεωρώ πως ως εκπαιδευτικός επηρεάζω τη συγκεκριμένη κατάσταση αφού εγώ 

είμαι αυτή που έρχεται σε καθημερινή επαφή με όλα τα παιδιά του τμήματος, 

γνωρίζω τι τους αρέσει, γνωρίζω με τι θέλουν και με τι δεν θέλουν να ασχοληθούν. 

Πιστεύω πως οι πρακτικές και οι επιλογές που ακολουθώ επηρεάζουν την κατάσταση 

του τμήματος καθώς  επηρεάζουν την καθημερινότητα των παιδιών. Καθημερινά εγώ 

είμαι αυτή που ορίζει το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε και τα παιδιά απλώς 

ακολουθούν. Επίσης, υπάρχουν κάποιοι κανόνες μέσα στο τμήμα όπου όλα τα παιδιά 

πρέπει να τηρούν για τη ομαλή λειτουργία του τμήματος, όπως το πότε πάμε 

τουαλέτα, το πόσα παιδιά επιτρέπεται να ασχοληθούν σε μια γωνιά, για να μην 

υπάρξει συνωστισμός, κ.α. 

 

Επιδιώξεις: 

 Τι  θα ήθελα  να βελτιωθεί  ή να αλλάξει  στην περιγραφείσα   

κατάσταση και γιατί; 

       Θέλω να αλλάξω τις πρακτικές που ακολουθώ έως τώρα στο τμήμα. Δεν θέλω να 

επιβάλω εγώ με τι θα ασχοληθούν τα παιδιά, αλλά τα ίδια τα παιδιά να επιλέγουν τι 

είναι αυτό που τους ενδιαφέρει και να ασχολούνται. Επίσης, δεν θέλω να 

εξακολουθήσω να ακολουθώ τον κανονισμό να πηγαίνουμε όλα τα παιδιά μαζί στη 
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τουαλέτα και να καθόμαστε όλοι μαζί να φάμε πρωινό ή το φρούτο. Νομίζω ότι δεν 

σεβόμαστε την ιδιαιτερότητα του κάθε παιδιού και την επιθυμία του να θέλει 

διαφορετική ώρα να φάει ή να πάει στο μπάνιο. Τέλος, νομίζω ότι πρέπει να 

βρίσκομαι στο τμήμα χωρίς η παρουσία μου να είναι αισθητή. Να έχω τον ρόλο του 

παρατηρητή και του συντονιστή και τον βασικό ρόλο του τμήματος να τον έχουν τα 

ίδια τα παιδιά. Εγώ να μπω στη διαδικασία να ακολουθήσω τα παιδιά και όχι τα 

παιδιά εμένα και όταν τα παιδιά  δεν θέλουν να ακολουθήσουν το πρόγραμμα να μην 

το ακολουθούν και να μην πρέπει επειδή θέλουν οι γονείς τους να δουν τι έκαναν να 

το κάνουν. Θέλω οι επιθυμίες τους να γίνονται σεβαστές τόσο από μένα όσο και από 

τους γονείς τους. 

 

Προτάσεις: 

 Τι  θα μπορούσαμε να κάνουμε  ως σχολείο  για να αλλάξει/βελτιωθεί   

η κατάσταση; 

   Τι θα μπορούσα να κάνω εγώ (ως πρόσωπο) για να βοηθήσω προς την   

κατεύθυνση της αλλαγής ή της βελτίωσης; 

        Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα ως σχολείο για να 

βελτιωθούμε. Αρχικά νομίζω πως θα πρέπει να συζητούμε όλες οι συνάδελφοι σε 

τακτά χρονικά διαστήματα για τα ζητήματα που μας απασχολούν και να τα 

αντιμετωπίζουμε από κοινού, να ακολουθούμε μια κοινή πορεία. Επίσης, 

εποικοδομητικό θα ήταν στις συζητήσεις να παραβρίσκεται και η προισταμένη του 

παιδικού και να λέει την άποψη της. Επιπλέον, εποικοδομητικό θα ήταν να καλούμε 

και τους γονείς των παιδιών ορισμένες φορές για να ανταλλάξουμε τις απόψεις μας. 

Ακόμη η παρακολούθηση ενός σεμιναρίου, μιας ημερίδας ή ενός καινοτόμου 

προγράμματος από όλους τους εργαζομένους του παιδικού θα ήταν βοηθητικό. 

Επίσης, η προσωπική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και όλων των υπολοίπων 

εργαζομένων του παιδικού σταθμού, μέσα από ένα μεταπτυχιακό ή κάποιο άλλο 

επιμορφωτικό πρόγραμμα των πανεπιστημίων θα ήταν ένας τρόπος. Οι προσωπικές 

ενημερώσεις, για το τι ισχύει στα άλλα κράτη του κόσμου στους παιδικούς σταθμούς, 

για το τι πρακτικές ακολουθούνται εκεί από τους εκπαιδευτικούς, είτε μέσα από το 

διαδίκτυο, είτε μέσα από έρευνες που έχουν γίνει, είτε από επιστημονικά περιοδικά 

που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, νομίζω ότι θα βοηθούσε την κατάσταση. 
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Τέλος, η επίσκεψη των εκπαιδευτικών ίσως σε κάποιο πρότυπο παιδικό σταθμό του 

εξωτερικού, όπως αυτού στο Ρέτζιο Εμίλια, για να δουν τι πρακτικές ακολουθούν 

εκεί οι συνάδελφοι ίσως ήταν ένας εποικοδομητικός τρόπος. 

        Εκτός από αυτά που θα μπορούσαμε να κάνουμε ως σχολείο, θα μπορούσα να 

κάνω κι εγώ ως πρόσωπα πολλές εποικοδομητικές κινήσεις. Αρχικά, να 

παρακολουθήσω κάποιο μεταπτυχιακό ή κάποιο άλλο επιμορφωτικό καινοτόμο 

πρόγραμμα για να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου. Επίσης, να συζητήσω τα ζητήματα 

που με απασχολούν με συναδέλφους που έχουν αντιμετωπίσει παρόμοια ζητήματα 

στο παρελθόν και να συγκρίνω τις πρακτικές τους με τις δικές μου. Ακόμη, να 

συζητώ οτιδήποτε με απασχολεί με την προισταμένη και τις υπόλοιπες συναδέλφους 

του παιδικού. Επιπλέον, να προσπαθώ να επιμορφώνομαι προσωπικά και να γνωρίζω 

τις νέες τάσεις που ακολουθούν συνάδελφοι στο εξωτερικό ή ίσως και στο εσωτερικό 

μέσα από επιστημονικά περιοδικά και έρευνες. Ίσως και η συνδρομή μου σε κάποιο 

εκπαιδευτικό επιστημονικό περιοδικό να με βοηθούσε να βρίσκομαι ενημερωμένη πιο 

τακτικά και πιο σωστά. Ακόμη, να προγραμματίζω συναντήσεις με τους γονείς των 

παιδιών για να ανταλλάσουμε απόψεις και ιδέες.  Τέλος, οι επισκέψεις μου σε 

παιδικούς του εσωτερικού ή του εξωτερικού θα ήταν πιστεύω μια βοηθητική κίνηση. 

Εστίαση: 

 Τι είδους βοήθεια χρειάζομαι για να βελτιώσω την παρούσα κατάσταση;   

Σε ποια ερωτήματα χρειάζομαι απαντήσεις και συγκεκριμένη υποστήριξη; 

        Νομίζω ότι χρειάζομαι βοήθεια από τις συναδέλφους μου και από την 

προισταμένη  του παιδικού σταθμού, για να βελτιώσω την κατάσταση που με 

απασχολεί, μέσα από συζητήσεις. Επίσης, χρειάζομαι βοήθεια από τους γονείς των 

παιδιών πάλι μέσα από συζητήσεις, για να καταλάβω τι προσδοκούν από μένα και 

από τα ίδια τους τα παιδιά και να ανταλλάξουμε απόψεις. Ακόμη, χρειάζομαι βοήθεια 

από κάποιες πιο έμπειρες εκπαιδευτικούς  για να συζητήσω τα ζητήματα που με 

απασχολούν. Νομίζω ότι χρειάζομαι  βοήθεια και από τα ίδια τα παιδιά του τμήματος 

συζητώντας μαζί τους για να δω τι θέλουν και τι προσδοκούν από μένα, με τι θέλουν 

να ασχολούνται περισσότερο, τι είναι αυτό που τα ευχαριστεί περισσότερο και τι όχι, 

πως θέλουν να βελτιώσουμε την καθημερινότητα τους στον παιδικό σταθμό, ώστε να 

μην νιώθουν καταπίεση αλλά ευχαρίστηση όταν βρίσκονται σε αυτόν. Τέλος, νομίζω 

ότι χρειάζεται και η προσωπική μου βελτίωση, μέσα από την προσωπική μου 
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επιμόρφωση, ώστε να δω τα ζητήματα που με απασχολούν πιο κριτικά και από μια 

άλλη οπτική, ίσως και η συζήτηση με κριτικούς φίλους θα ήταν βοηθητική. 

Τα ερωτήματα στα οποία καταλήγω ότι χρειάζομαι απαντήσεις και συγκεκριμένη 

υποστήριξη είναι: 

 Μπορώ να αλλάξω τις πρακτικές που ακολουθούμε στον παιδικό σταθμό γιατί 

πιστεύω ότι τα παιδιά δυσαρεστούνται; ή αυτό θα με φέρει αντιμέτωπη με 

τους γονείς των παιδιών, τους συναδέλφους, την προισταμένη και το 

σύστημα; 

 Αν αλλάξω τις πρακτικές μου τα παιδιά θα βοηθηθούν και θα γίνουν 

περισσότερο αυτόνομα; 

 Πως μπορώ να φανώ βοηθητική για τα δυο συγκεκριμένα παιδιά του 

τμήματος μου; 

 

17/11/2016 

Νοηματοδότηση ζητήματος μετά από την μελέτη του κανονισμού λειτουργίας 

των παιδικών σταθμών                                                                            

Ποιος ο ρόλος της εκπαιδευτικού όσο αφορά στη συνεργασία των προνηπίων σε 

σχέση με το ημερήσιο πρόγραμμα που εφαρμόζεται στους δημόσιους παιδικούς 

σταθμούς 

1. Εισαγωγή 

         Είμαι βρεφονηπιοκόμος και έχω εργαστεί μέχρι στιγμής σε αρκετούς δημόσιους 

βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και της 

Φλώρινας. Αυτή τη στιγμή εργάζομαι σε ένα δημόσιο παιδικό σταθμό της 

Πτολεμαΐδας έχοντας αναλάβει  ένα τμήμα 16 προνηπίων ηλικίας 2 ½  - 3 ½  και με 

απασχολούν: α) το ζήτημα της συμπεριφοράς δύο παιδιών μέσα στο τμήμα, β) οι 

προσωπικές μου επιλογές σε σχέση με το ημερήσιο πρόγραμμα που εφαρμόζεται 

στους δημόσιους παιδικούς σταθμούς και γ) οι προσωπικές μου προσδοκίες από τα 

προνήπια. 

2. Σκοπός του παιδικού σταθμού 

          Ο παιδικός σταθμός θεωρώ πως είναι ένας σύνθετος παιδαγωγικός, κοινωνικός 

και πολιτισμικός χώρος. Θεωρώ ακόμη, πως είναι ένας χώρος δράσης και 
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αλληλεπίδρασης μεταξύ των παιδιών. Αρχική ευθύνη του παιδικού σταθμού είναι η 

εκπαίδευση τους σ’ αυτόν μέχρι την ώρα της αναχώρησης. Πιστεύω πως τα παιδιά θα 

πρέπει να έρχονται με χαρά και ευχαρίστηση στον παιδικό σταθμό και να αποχωρούν 

απ’ αυτόν εξίσου με την ίδια διάθεση. Όλο το προσωπικό θα πρέπει να  

συμπεριφέρεται με στοργή και αγάπη στα παιδιά, γιατί πρόκειται για μία δυσκολία, 

όπου εμείς ως ενήλικες και ως οργανωμένη ομάδα θα πρέπει να σταθούμε δίπλα τους 

ως βοηθοί αλλαγής και ομαλής μετάβασης, μιλώντας τους και εξηγώντας τους για 

αυτή την αλλαγή και για την πορεία της. Για να είναι ευχάριστη η παραμονή τους 

νομίζω πως δεν πρέπει να υπάρχει πίεση και καθορισμός. Πιστεύω πως τα παιδιά 

είναι ικανά υποκείμενα και έχουν δυνατότητες επιλογής. Επίσης, θεωρώ πως ο 

παιδικός σταθμός πρέπει να δίνει πολλά ερεθίσματα στα παιδιά και ευκαιρίες για 

δημιουργική απασχόληση, για συνεργασία και για ατομική βελτίωση, σεβόμενος τις 

ιδιαιτερότητες, τις ικανότητες – δυνατότητες του κάθε παιδιού. Νομίζω ότι είναι 

χρήσιμο ο παιδικός σταθμός να εξασκήσει στα παιδιά τρόπους προσωπικής υγιεινής 

και καλούς τρόπους  συμπεριφοράς. Τέλος, θεωρώ πολύ βασικό ότι μέσα στον χώρο 

του παιδικού σταθμού θα πρέπει να επικρατεί ένα ευχάριστο κλίμα συνεργασίας 

μεταξύ των συναδέλφων αλλά και μεταξύ της παιδαγωγού με τους γονείς των 

παιδιών. 

3. Πρότυπος κανονισμός λειτουργίας Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών 

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών 

          Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργείου των εσωτερικών, της δημόσιας 

διοίκησης και αποκέντρωσης και της υγείας και πρόνοιας εγκρίναν τον πρότυπο 

κανονισμό λειτουργίας Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών που συντάχθηκε σύμφωνα με το 

άρθρο 12 του Ν.2880 (ΦΕΚ9/τ.Α΄/30.01.2001) και αποτελείται από 21 άρθρα. Πιο 

συγκεκριμένα το άρθρο 1 αναφέρεται στην έκταση εφαρμογής του κανονισμού, το 

άρθρο 2 στον σκοπό των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών , το άρθρο 14 στην 

ημερήσια απασχόληση των παιδιών και το άρθρο 18 στα ειδικά καθήκοντα και στις 

αρμοδιότητες του προσωπικού (παιδαγωγικό προσωπικό). Πιο συγκεκριμένα: 

Άρθρο 1: Έκταση εφαρμογής κανονισμού 

1. Ο κανονισμός αυτός αποτελεί πλαίσιο λειτουργίας των Παιδικών και 

Βρεφονηπιακών Σταθμών που μεταβιβάζονται σε Δήμους και Κοινότητες, 
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σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.2880/2001 (ΦΕΚ 9/τ.Α΄/30.01.2001) και 

λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα του άρθρου 203 του Π.Δ/τος 410/1995 

(Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) όπως ισχύει. 

2. Όλες οι διατάξεις του κανονισμού χρησιμοποιούνται ως πρότυπο για τη 

σύνταξη κανονισμού λειτουργίας και των λοιπών Παιδικών και 

Βρεφονηπιακών Σταθμών που ήδη λειτουργούν καθώς και αυτών που 

ιδρύθηκαν από τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού και τα οριζόμενα σ’ αυτές 

αποτελούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις λειτουργίας των Δημοτικών και 

Κοινοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών. 

Άρθρο 2: Σκοπός Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών 

        Οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί που είναι κυρίαρχα χώρος αγωγής και 

ασφαλούς διαμονής για παιδιά προσχολικής ηλικίας σκοπό έχουν: 

1. Να παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα 

επιστημονικά δεδομένα. 

2. Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα, σωματικά, νοητικά, 

συναισθηματικά και κοινωνικά. 

3. Να εξαλείφουν κατά το δυνατό, τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν από το 

πολιτιστικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους. 

4. Να εξυπηρετούν τους γονείς και παράλληλα να τους ευαισθητοποιούν πάνω 

σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας. 

5. Να βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβαση τους από 

το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον. 

6. Να παρέχουν ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν 

τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. 

Άρθρο 14: Ημερήσια απασχόληση παιδιών 

       Στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς εφαρμόζεται ημερήσιο 

πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης που εξασφαλίζει την αρμονική 

ψυχοσωματική ανάπτυξη. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού , τα παιδιά 

προσεγγίζονται με μέσο τη στοργή, το διάλογο, την επεξήγηση και την εμπιστοσύνη. 

Ρητά απαγορεύεται στο προσωπικό των σταθμών η καταναγκαστική επιβολή 

απόψεων ή η επιβολή σωματικής τιμωρίας, παραβίαση δε  της απαγόρευσης αυτής 
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αποτελεί σοβαρότατο πειθαρχικό παράπτωμα. Βάση του ημερήσιου προγράμματος 

απασχόλησης είναι η κοινωνικοποίηση και η ομαλή συναναστροφή των παιδιών 

μεταξύ τους, η ενίσχυση της εξελικτικής τους πορείας και η εμπέδωση  κλίματος 

ελευθερίας και ασφάλειας. Το ημερήσιο πρόγραμμα είναι ευέλικτο, τηρούνται όμως 

ορισμένα βασικά χρονικά σημεία αυτού όπως προσέλευση, αναχώρηση των παιδιών, 

ώρες φαγητού, διαλείμματος, ανάπαυσης. Ενδεικτικά το πρόγραμμα απασχόλησης 

των παιδιών είναι: 

1. Για τα βρέφη: 

 6:45 ή 7:00 π.μ. - 9:00 π.μ.: Προσέλευση βρεφών. Ικανοποίηση 

ατομικών αναγκών, ανάπαυση ή ελεύθερη απασχόληση. 

 9:00 π.μ. - 9:30 π.μ.: Πρωινό. 

 9:30 π.μ. - 12:00 π.μ.: Ατομικά προγράμματα για εξέλιξη του παιδιού 

στην κοινωνική, συναισθηματική, νοητική και κινητική του ανάπτυξη 

και υποβοήθηση κατάκτησης αυτονομίας. 

 12:00 π.μ. - 13:00 μ.μ.: Προετοιμασία -φαγητό. 

 13:00 μ.μ. - 14:30 μ.μ.: Ανάπαυση. 

 14:30 μ.μ. - 15:15 μ.μ.: Ελεύθερη απασχόληση των βρεφών με τους 

προαναφερόμενους στόχους. 

 15:15 μ.μ. - 15:45 μ.μ.: Απογευματινό. 

 15:45 μ.μ. - 16:00 μ.μ.: Προετοιμασία –Αποχώρηση. 

2. Για τα νήπια: 

 6:45 π.μ. ή 7:00 π.μ. - 8:30 π.μ.: Υποδοχή των παιδιών. Ο παιδαγωγός 

προτρέπει και ενθαρρύνει τα παιδιά να ενσωματωθούν σε ομάδες 

παιχνιδιού ή απασχόλησης στις  «παιδαγωγικές γωνιές 

δραστηριοτήτων» συμβολικού χαρακτήρα, στις γωνιές γνώσεις 

(βιβλίου κλπ.)ή τους προτείνει απασχόληση με το οικοδομικό – 

κατασκευαστικό υλικό ή άλλο παιδαγωγικό υλικό.  

 8:30 π.μ. - 9:00 π.μ.: Προσευχή – ύμνος στον δημιουργό και τη φύση. 

Προετοιμασία των παιδιών για το πρωινό (ομάδες στην τουαλέτα για 

ατομική υγιεινή, ετοιμασία τραπεζαρίας). Συνεχίζεται η υποδοχή και 

γίνεται συζήτηση, συναισθηματικές ανταλλαγές μεταξύ των παιδιών 

και του παιδαγωγού. 
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 9:00 π.μ. - 9:30 π.μ.: Πρωινό. Τα παιδιά – με ομάδες εργασίας – 

συμμετέχουν στο σερβίρισμα και στην τακτοποίηση της τραπεζαρίας. 

 9:30 π.μ. - 10:00 π.μ.: Ο παιδαγωγός προγραμματίζει και συζητά με τα 

παιδιά τις δραστηριότητες της ημέρας. Μουσικοκινητικές – ρυθμικές 

δραστηριότητες, ασκήσεις χώρου. 

 10:00 π.μ. - 11:00 π.μ.: Παράλληλα ή μεμονωμένα εργαστήρια 

ζωγραφικής, κολλητικής, κουκλοθέατρου, θεατρικού παιχνιδιού, 

νερού, πηλού, κηπουρικής, μαγειρικής, οικολογικού πειραματισμού 

κλπ. Ή παιδαγωγικές δραστηριότητες του ίδιου χαρακτήρα. 

 11:00 π.μ. - 12:00 π.μ.: Διάλειμμα των παιδιών- εκ περιτροπής- ανά 

ένα ή δυο τμήματα- διάρκειας γύρω στα 30 λεπτά. Προετοιμασία για 

το μεσημεριανό (ατομική υγιεινή). Ελεύθερη απασχόληση στις 

«γωνιές», ή ομαδικά παιχνίδια στην τάξη και στην αυλή, 

ψυχοκινητικές δραστηριότητες. Προανάγνωση – Προγραφή – 

Προαρίθμηση. 

 12:00 π.μ. - 13:00 μ.μ.: Μεσημεριανό φαγητό. Τα παιδιά με ομάδες 

εργασίας συμμετέχουν στο σερβίρισμα και την τακτοποίηση της 

τραπεζαρίας. Ατομική υγιεινή μετά το φαγητό – βούρτσισμα δοντιών. 

 13:00 μ.μ. – 13:30μ.μ.: Σταδιακή αναχώρηση των παιδιών που 

φεύγουν νωρίς. Ήσυχες δραστηριότητες (άκουσμα μουσικής, αφήγηση 

παραμυθιού, μυθοπλασία, τραγούδι, διάβασμα βιβλίου). 

Δραστηριότητες στις γωνιές γνώσεων – πληροφόρησης. Παιχνίδια με 

το λόγο. Προαναγνωστικές ασκήσεις. Παιχνίδια για την εξέλιξη της 

αντιληπτικής ικανότητας των παιδιών. Παντομίμα. Αυτοσχεδιασμοί, 

φαντασία. 

 13:30 μ.μ. -15:00 μ.μ.: Ανάπαυση. 

 15:00 μ.μ. -15:45 μ.μ.: Απογευματινό. Ελεύθερη απασχόληση. 

Τακτοποίηση των τάξεων . Αναχώρηση 

Το παραπάνω πρόγραμμα προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες της κάθε επιμέρους 

ηλικίας. 
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Άρθρο 18: Ειδικά καθήκοντα και αρμοδιότητες προσωπικού 

     Ενδεικτικά τα καθήκοντα του προσωπικού του νομικού προσώπου 

προσδιορίζονται ως εξής:  

1. Παιδαγωγικό προσωπικό 

 Φροντίζει για τη σωστή ψυχοσωματική υγεία και ψυχοκινητική 

εξέλιξη των παιδιών με εξατομίκευση του ημερήσιου προγράμματος 

ανάλογα με την ηλικία και τις ανάγκες τους. Απασχολεί τα παιδιά 

σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα απασχόλησης. 

 Εισηγείται τις ανάγκες εφοδιασμού των αιθουσών για την εφαρμογή 

του προγράμματος με είδη (παιχνίδια, είδη καθαριότητας κλπ.) 

 Βοηθά τα φιλοξενούμενα παιδιά για την ικανοποίηση των ατομικών 

τους αναγκών. Παρακολουθεί την διατροφή και καθαριότητα τους, 

ενθαρρύνοντας την αυτοεξυπηρέτηση τους. 

 Ενημερώνει τους αρμόδιους και τον παιδίατρο για κάθε ύποπτο 

σχετικά με την υγεία τους περιστατικό. 

 Τηρεί βιβλίο παρουσίας των παιδιών και ενημερώνει αρμοδίους για τις 

καθυστερήσεις παιδιών στην προσέλευση τους είτε στις απουσίες τους. 

 Λόγω της άμεσης επαφής με τα παιδιά προσφέρει σ’ αυτά με υπομονή 

και στοργή όλες τις δυνατότητες για να αναπτύξουν την 

προσωπικότητα τους επιδιώκοντας συνεχώς να δημιουργήσουν σ’ 

αυτά ικανότητα συγκέντρωσης, αυτενέργειας, εμπιστοσύνη στον εαυτό 

τους και στις προσωπικές δυνατότητες τους. Σε καμία περίπτωση και 

για οποιοδήποτε λόγο δεν επιτρέπεται η κακή μεταχείριση των παιδιών 

(εκφοβισμός, σωματική ποινή). 

 Ενημερώνει μια (1) φορά το μήνα τους γονείς για τη γενική, σφαιρική 

εξέλιξη του παιδιού τους και διατηρεί αρμονική σχέση με αυτούς. 

 

        Όσο αφορά τα παραπάνω άρθρα είμαι υποχρεωμένη από τη στιγμή που τα ορίζει 

ο νόμος να τα σεβαστώ, όμως θεωρώ πως πρέπει μια βρεφονηπιοκόμος να χειρίζεται 

διαφορετικά το πρόγραμμα του τμήματος,  βασιζόμενη στις επιθυμίες των παιδιών. 

Σε κάποια σημεία του κανονισμού συμφωνώ και σε κάποια άλλα διαφωνώ. Συμφωνώ 

στο ότι ο σκοπός του παιδικού σταθμού θα πρέπει να είναι η ασφαλής φύλαξη των 
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παιδιών και η δημιουργική τους απασχόληση. Όμως από την άλλη, διαφωνώ με όλο 

αυτό το τυπικό και οριοθετημένο ημερήσιο πρόγραμμα. Πιο συγκεκριμένα, διαφωνώ 

με τη τακτική να πηγαίνουνε όλα μαζί τα παιδιά ή σε ομάδες (σαν στρατιώτες), 

τουαλέτα ή για την προσωπική τους υγιεινή, γιατί το κάθε παιδί έχει τις δικές του 

ανάγκες και τον δικό του ρυθμό, επομένως δεν σεβόμαστε την διαφορετικότητα του 

άλλου. Σε όλο το πρόγραμμα γίνεται αντιληπτό πως η παιδαγωγός προγραμματίζει 

και δεν υπάρχει πουθενά η γνώμη των παιδιών, απλά τα παιδιά ακολουθούν. 

Υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες, κατά τις οποίες τα παιδιά απασχολούνται με 

συγκεκριμένα πράγματα. Παρατηρώ πως επικρατεί μια κουλτούρα, η γνωστή 

κουλτούρα του σχολείου, με την οριοθετημένη προσέλευση, τις οργανωμένες 

δραστηριότητες, τα διαλείμματα, και την οριοθετημένη αποχώρηση. Επίσης, 

παρατηρώ πως σύμφωνα με το πρόγραμμα όλα προγραμματίζονται από τους 

ενηλίκους (παιδαγωγούς), γεγονός που με βάζει να σκεφτώ πως δεν παίρνουν 

αποφάσεις τα ίδια τα παιδιά για τις δραστηριότητες τους και για την κατανομή του 

χρόνου τους, νομίζω πως επικρατεί η πεποίθηση ότι τα παιδιά αυτής της ηλικίας είναι 

μειονεκτικά. Επίσης, θεωρώ πως επιδιώκεται μια ομογενοποίηση της παιδικής 

ηλικίας, γιατί όλα τα παιδιά κάνουν τα ίδια πράγματα την ίδια χρονική στιγμή, χωρίς 

περιθώρια αλλαγής. Τέλος, συμφωνώ ότι η βρεφονηπιοκόμος θα πρέπει να έρχεται σε 

επαφή με τους γονείς των παιδιών για να συζητά τυχόν ανησυχίες τους και ζητήματα 

που αφορούν την εξελικτική πορεία του κάθε παιδιού. 

4.Ο ρόλος της βρεφονηπιοκόμου 

        Θεωρώ πως ο ρόλος της βρεφονηπιοκόμου είναι σημαντικός και επηρεάζει τις 

καταστάσεις που διαδραματίζονται μέσα στο χώρο του παιδικού σταθμού. Μια 

βρεφονηπιοκόμος επιζητεί την ένταξη όλων των παιδιών μέσα στην κοινότητα του 

παιδικού σταθμού. Πιο συγκεκριμένα, πιστεύω πως μια βρεφονηπιοκόμος θα πρέπει 

να βρίσκεται στο τμήμα κυρίως για να παρατηρεί, να διευθετεί τυχόν διαφωνίες 

μεταξύ των παιδιών, να βάζει κάποια όρια όταν τα παιδιά ξεφεύγουν, γιατί οι 

τσακωμοί μεταξύ των παιδιών αυτής της ηλικίας είναι συχνό φαινόμενο, και να 

προσπαθεί μέσα από συζητήσεις με  τα παιδιά να εμπλουτίζει τις γνώσεις τους. 

Γενικότερα, πιστεύω πως τα ενδιαφέροντα των παιδιών θα πρέπει να κατευθύνουν 

την διδακτική τους πορεία και η βρεφονηπιοκόμος να είναι εκεί για να διευθετεί την 

καθημερινή πορεία και να δίνει ευκαιρίες για αλληλεπίδραση δημιουργώντας 

καταστάσεις και αναδιαμορφώνοντας τον χώρο των παιδιών (γωνιές). Οι επιλογές της 
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βρεφονηπιοκόμου πιστεύω πως επηρεάζονται τόσο από την κουλτούρα του σχολείου 

όσο και από την κουλτούρα των γονέων. Πολλές φορές έχω αισθανθεί πως έρχονται 

σε αντίθεση οι απόψεις και οι επιλογές μου τόσο σε θεσμικό επίπεδο, όσο και μεταξύ 

συναδέλφων και γονέων. Πιο συγκεκριμένα έχω αισθανθεί πως θα πρέπει να 

απολογούμαι στους γονείς των παιδιών, μέσα από τις ερωτήσεις τους για το τι έκανα 

με τα παιδιά τους όση ώρα βρίσκονταν σε αυτόν, καθώς επίσης  έχω αισθανθεί να 

απαξιώνεται ο ρόλος μου, όταν δεν έχω προγραμματίσει μια οργανωμένη 

δραστηριότητα ή δεν έχω ετοιμάσει κάποιες προγραφικές, προαναγνωστικές, 

προμαθηματικές ασκήσεις. Ακόμη, πολλές φορές αισθάνομαι ότι απαξιώνεται ο 

ρόλος μου και απέναντι στις συναδέλφους μου, με τις οποίες διαθέτω πολύ καλές 

σχέσεις, όταν αυτές έχουν προγραμματίσει και οριοθετήσει την πορεία της ημέρας σε 

αντίθεση με εμένα. Τέλος, θεωρώ ότι οι γνώμες των άλλων, όπως των συναδέλφων, 

των γονέων των  παιδιών, της προϊσταμένης , καθώς επίσης και οι ίδιες οι προσδοκίες 

της βρεφονηπιοκόμου επηρεάζουν τις επιλογές της.  

5. Επιδιώξεις της βρεφονηπιοκόμου - Προτάσεις βελτίωσης 

           Αρχικά θεωρώ πως είναι απαραίτητο να ανατρέξω τόσο στην ξένη όσο και 

στην ελληνική βιβλιογραφία και αρθρογραφία και να αναζητήσω την θεωρητική 

πλαισίωση των ζητημάτων που με απασχολούν, ώστε να δω ποιο κριτικά τις έως 

τώρα επιλογές μου για το συγκεκριμένο ζήτημα, δηλ με τα δυο παιδιά του τμήματος, 

αλλά επίσης, και γενικότερα με τις επιλογές μου όσο αφορά στο ημερήσιο πρόγραμμα 

του παιδικού σταθμού και στις δραστηριότητες που επιλέγω να εφαρμόσουμε στο 

τμήμα. Καθώς επίσης να επικεντρωθώ και στις προσδοκίες που έχω η ίδια από τα 

παιδιά. Στη συνέχεια θα πρέπει να ακολουθήσω έναν βηματισμό στον προβληματισμό 

μου και να δω ποιο κριτικά τις επιλογές μου. Θεωρώ επίσης, πως μια εποικοδομητική 

συζήτηση τόσο με τους γονείς των παιδιών, τις συναδέλφους, την προϊσταμένη, αλλά 

και με τα ίδια τα παιδιά θα ήταν βοηθητική, για να καταλάβω τι είναι τελικά αυτό που 

θέλουν τα παιδιά να κάνουμε και να περνάνε ευχάριστα όταν βρίσκονται στον 

παιδικό σταθμό και πως αυτό μπορεί να επηρεαστεί από εμένα και από το γενικότερο 

κλίμα του παιδικού σταθμού. Τι προσδοκίες έχουν από μένα οι γονείς των παιδιών, οι 

συνάδελφοι, η προϊσταμένη αλλά και τα ίδια τα παιδιά . Επιπρόσθετα, θα βοηθούσαν 

οι συζητήσεις με συναδέλφους οι οποίοι στο παρελθόν αντιμετώπισαν παρόμοια 

ζητήματα και πως αυτά  αντιμετωπίστηκαν ή ακόμη και να παρευρίσκονται μέσα 
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στην αίθουσα, ώστε να παρατηρήσουν τις πρακτικές μου. Τέλος, θεωρώ πως θα ήταν 

βοηθητική και η προσέγγιση μωσαϊκού.  

6.Εστίαση ζητήματος   

       Τα ζητήματα τελικά που με απασχολούν μετά και από την μελέτη του 

κανονισμού λειτουργίας των παιδικών σταθμών είναι: α) κατά πόσο επηρεάζονται οι 

προσωπικές μου επιλογές σε σχέση με το ημερήσιο πρόγραμμα που εφαρμόζεται 

στους δημόσιους παιδικούς σταθμούς, β)  ποιες οι προσωπικές μου προσδοκίες από 

τα προνήπια και γ) πως θα χειριστώ την συμπεριφορά των δυο προνηπίων του 

τμήματος που έχουν δυσκολία στην συνεργασία με τα υπόλοιπα παιδιά του τμήματος. 

29/01/2017 

Σχεδιασμός πρώτης οργανωμένης δραστηριότητας 

 

Αφορμή: Το θέμα προέκυψε από τα βιώματα και τις εμπειρίες των παιδιών. Πολλές 

φορές αναφέρονταν στο παρελθόν στο συγκεκριμένο κατοικίδιο (πρόβατο) λόγω της 

ενασχόλησης ορισμένων γονέων με την εκτροφή προβάτων. 

Μεθοδολογία: Οργάνωσα το πρόγραμμα βασισμένη στην αρχή της βιωματικής 

προσέγγισης και της διαθεματικής θεώρησης. Προσέγγισα διαφορετικούς γνωστικούς 

τομείς και επέλεξα πολλά επιστημονικά πεδία (ιστορία, μυθολογία, λαϊκή παράδοση,  

επαγγέλματα, μουσική, υγεία, φυσική αγωγή). Εφαρμόστηκε η ομαδική εργασία, η 

έρευνα, η παρατήρηση και η συνεργασία στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Στόχοι του προγράμματος:  

 Να ασκηθούν στην έρευνα και στη διαδικασία συλλογής πληροφοριών και 

υλικού σχετικά με το θέμα. 

 Να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα τους και την ικανότητα τους στο χειρισμό 

διαφόρων υλικών. 

 Να αναπτυχθεί το πνεύμα συνεργασίας και της ομαδικής δράσης. 

 Να κάνουν συγκρίσεις, μετρήσεις διατάξεις και να προβούν σε 

λογικομαθηματικούς προβληματισμούς. 

 Να αναπτύξουν τον προφορικό και γραπτό τους λόγο μέσα από την 

επεξεργασία παραμυθιών, ποιημάτων , παροιμιών, κλπ. 
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 Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους με νέες λέξεις και ειδικούς όρους 

σχετικούς με το θέμα που επεξεργάζονται. 

 Να γνωρίσουν τα πρόβατα ως προς  τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. 

 Να αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρίες σχετικά με τα προϊόντα που μας δίνει 

το πρόβατο. 

 Να γνωρίσουν τον τρόπο παρασκευής των γαλακτοκομικών προϊόντων και να 

εκτιμήσουν την αξία τους στη διατροφή μας. 

 Να γνωρίσουν τον σημερινό τρόπο επεξεργασίας του μαλλιού. 

 Να εκτιμήσουν την αξία και τον κόπο των ανθρώπων που ασχολούνται με την 

κτηνοτροφία. 

Α΄ Φάση: Προβληματισμός και αναζήτηση του θέματος  

Το θέμα που μας απασχόλησε ήταν τα κατοικίδια ζώα. Στην ερώτηση που έκανα τι 

ζώα έχουν στο σπίτι τους, άλλα παιδιά μου απάντησαν σκυλάκι, άλλα χρυσόψαρο, 

άλλα γατούλα, άλλα ότι δεν έχουν ζωάκι στο σπίτι αλλά θα ήθελαν να έχουν και άλλα 

μου απάντησαν προβατάκια και αρνάκια. Με αφορμή αυτήν την λέξη άρχισε η 

κουβέντα σχετικά με το πόσα προβατάκια και αρνάκια έχει το προνήπιο στο σπίτι 

του. Τα υπόλοιπα παιδιά άρχισαν να τον ρωτούν που ζουν τα αρνάκια, τι τρώνε, και 

ορισμένα παιδιά άρχισαν να εκφράζουν προσωπικά βιώματα που έχουν ζήσει στα 

χωριά τους ερχόμενοι στο παρελθόν σε επαφή με αρνάκια. 

Β΄ Φάση: Σχεδιασμός  

Στην προσπάθεια μου να διαπιστώσω τις γνώσεις των παιδιών για το θέμα, τα 

προέτρεψα να περιγράψουν τα βιώματα τους, ν’ ανταλλάξουν πληροφορίες και να 

υποβάλλουν ερωτήσεις. Στη συνέχεια κατέγραψα σε ένα ιστόγραμμα τι γνωρίζουν τα 

παιδιά για τα πρόβατα και τι θα ήθελαν να μάθουν. Στη συνέχεια τα ρώτησα πως θα 

μάθουμε όλα αυτά τα πράγματα για το πρόβατο. Ορισμένα παιδιά μου απάντησαν να 

ρωτήσουμε την μαμά και τον μπαμπά, άλλα μου είπαν να ψάξουμε στο tablet, άλλα 

μου απάντησαν ότι δεν ξέρουν, άλλα μου απάντησαν να ψάξουμε σε παραμύθια – 

βιβλία – εγκυκλοπαίδεια.  
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Ιστόγραμμα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Γ΄ Φάση: Υλοποίηση δραστηριοτήτων 

Γλώσσα: 

1
η
 Δραστηριότητα: Διαβάσαμε  το παραμύθι «Προσοχή, το πρόβατο δαγκώνει!» και 

στη συνέχεια συζητήσαμε την ιστορία μαζί με τα παιδιά. 

2
η
 Δραστηριότητα: Βρήκαμε παροιμίες σχετικές με τα πρόβατα (τι θέλει το πρόβατο 

και τρίβεται στην γκλίτσα του τσομπάνη, βάλανε τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα, 

όποιος είναι αρνί το τρώει ο λύκος). 

3
η
 Δραστηριότητα: Βλέποντας εικόνες τα προνήπια φτιάξαμε οικογένειες ζώων: 

πρόβατο- κριάρι- αρνί, κατσίκα- τράγος – κατσικάκι, βόδι- αγελάδα- μοσχάρι, 

κόκορας – κότα –κοτοπουλάκι. 

4
η
 Δραστηριότητα: Αρχικά πειραματιστήκαμε κάνοντας τις φωνές των ζώων 

(πρόβατο, αγελάδα, κότα, γουρούνι, άλογο, γάτα, σκυλί) και στη συνέχεια φτιάξαμε 

Κάνουν 

μπάνιο τα 

πρόβατα; 

Τι τρώνε 

τα 

πρόβατα; 

Έχει εχθρούς 

το πρόβατο. 

Από ποιους 

κινδυνεύει ; 

Πως γίνεται 

το τυρί, το 

γιαούρτι; 

Τι μας 

προσφέρει η 

πρόβατο; 

Πώς γίνεται το 

μαλλί κλωστή 

και μετά 

ύφασμα; 

Πως και πότε 

κουρεύουμε  

τα πρόβατα; 

πρόβατο 
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έναν πίνακα με τις φωνές των ζώων, γράφοντας ότι το πρόβατο βελάζει (μπε), η γάτα 

νιαουρίζει (νιάου). 

5
η
 Δραστηριότητα: Διαβάσαμε την «ωραία κοιμωμένη» και κάναμε αναφορά στον 

παραδοσιακό και στον σύγχρονο τρόπο επεξεργασίας του μαλλιού. 

6
η
 Δραστηριότητα: Φτιάξαμε ρυζόγαλο και γνωρίσαμε τα προϊόντα.  

Μαθηματικά 

1
η
 Δραστηριότητα: Κάναμε συγκρίσεις μεγεθών δείχνοντας φωτογραφίες. Το 

πρόβατο είναι πιο μεγάλο, μικρό, χοντρό, λεπτό, βαρύ, ελαφρύ, σε σχέση με άλλα 

ζώα. 

2
η
 Δραστηριότητα: Κατά την διάρκεια ενός ομαδικού μουσικοκινητικού παιχνιδιού  

που παίξαμε κάνοντας έναν μεγάλο κύκλο, μετρούσαμε πόσα πρόβατα έμειναν μέσα 

στον κύκλο και δεν τα έφαγε ο λύκος και πόσα έφαγε. 

Μελέτη περιβάλλοντος 

1
η 

Δραστηριότητα: Εντοπίσαμε τα επαγγέλματα που έχουν σχέση με την εκτροφή των 

προβάτων και την επεξεργασία των προϊόντων που μας δίνουν. Μιλήσαμε για τον 

κτηνοτρόφο, τον κτηνίατρο, τον τυροκόμο, τον κρεοπώλη, τον γαλατά και τον 

κλωστοϋφαντουργό δείχνοντας τους κάρτες- φωτογραφίες. 

2
η
 Δραστηριότητα: Διαβάσαμε την περιπέτεια του Οδυσσέα στη χώρα των 

Κυκλώπων και την ιδέα του να ξεφύγουν δεμένοι στα πρόβατα. 

Δημιουργία και έκφραση 

 Μουσική 

1
η
 Δραστηριότητα: Μάθαμε τα παιδικά τραγούδια «Αρνάκι άσπρο και παχύ», «Μια 

γίδα μια φορά», «το αρνάκι». Τα τραγούδια τα τραγουδήσαμε, τα χορέψαμε και στο 

τέλος ζωγραφίσαμε αυτό που μας έκανε εντύπωση, τι μας άρεσε. 

Δραματική τέχνη 

1
η
 Δραστηριότητα: Παίξαμε στο κουκλοθέατρο το παραμύθι «ο λύκος και το αρνί». 

2
η
 Δραστηριότητα: Δραματοποιήσαμε το παραμύθι «ο λύκος και τα 7 κατσικάκια». 



 

152 
 

Εικαστικά 

1
η
 Δραστηριότητα: Φτιάξαμε σκούφους κολλώντας πάνω σε χαρτόνι μαλλί 

πλεξίματος. 

2
η
 Δραστηριότητα: Κολλήσαμε βαμβάκι πάνω σε χαρτί Α3 και φτιάξαμε προβατάκια. 

Φυσική αγωγή 

1
η
 Δραστηριότητα: Δραματοποιήσαμε κινητικά δικές μας ιστορίες: γίναμε αρνάκια 

που βόσκουν, προβατάκια που τρέχουν και πηδούν, βοσκοί που αρμέγουν με την 

συνοδεία μουσικού ρυθμού. 

2
η
 Δραστηριότητα: Παίξαμε παραδοσιακά παιχνίδια, όπως «ο λύκος και το αρνί» με 

την συνοδεία μουσικού ρυθμού. 

 

Πρόγραμμα δραστηριοτήτων  

Δευτέρα 23/01 Γλώσσα 

1
η
Δραστηριότητα:Αρχικά 

πειραματιστήκαμε κάνοντας τις φωνές 

των ζώων (πρόβατο, αγελάδα, κότα, 

γουρούνι, άλογο, γάτα, σκυλί) και στη 

συνέχεια φτιάξαμε έναν πίνακα με τις 

φωνές των ζώων, γράφοντας ότι το 

πρόβατο βελάζει (μπε), η γάτα νιαουρίζει 

(νιάου). 

 

Μαθηματικά 

2
η
Δραστηριότητα: Κατά την διάρκεια 

ενός ομαδικού μουσικοκινητικού 

παιχνιδιού  που παίξαμε κάνοντας έναν 

μεγάλο κύκλο, μετρούσαμε πόσα 

πρόβατα έμειναν μέσα στον κύκλο και 

δεν τα έφαγε ο λύκος και πόσα έφαγε. 

 

Γλώσσα 

3
η
Δραστηριότητα: Διαβάσαμε  το 

παραμύθι «Προσοχή, το πρόβατο 

δαγκώνει!» και στη συνέχεια συζητήσαμε 

την ιστορία μαζί με τα παιδιά. 

 

Τρίτη 24/01 Μουσική 

1
η
Δραστηριότητα: Μάθαμε τα παιδικά 

τραγούδια «Αρνάκι άσπρο και παχύ», 
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«Μια γίδα μια φορά», «το αρνάκι». Τα 

τραγούδια τα τραγουδήσαμε, τα 

χορέψαμε και στο τέλος ζωγραφίσαμε 

αυτό που μας έκανε εντύπωση, τι μας 

άρεσε. 

 

Γλώσσα 

2
η
Δραστηριότητα: Βλέποντας εικόνες τα 

προνήπια φτιάξαμε οικογένειες ζώων: 

πρόβατο- κριάρι- αρνί, κατσίκα- τράγος – 

κατσικάκι, βόδι- αγελάδα- μοσχάρι, 

κόκορας – κότα –κοτοπουλάκι. 

Φυσική αγωγή 

3
η
Δραστηριότητα: Παίξαμε παραδοσιακά 

παιχνίδια, όπως «ο λύκος και το αρνί» με 

την συνοδεία μουσικού ρυθμού. 

 

 

Τετάρτη 25/01 Μαθηματικά 

1
η
Δραστηριότητα: Κάναμε συγκρίσεις 

μεγεθών δείχνοντας φωτογραφίες. Το 

πρόβατο είναι πιο μεγάλο, μικρό, χοντρό, 

λεπτό, βαρύ, ελαφρύ, σε σχέση με άλλα 

ζώα. 

 

Εικαστικά 

2
η
Δραστηριότητα: Κολλήσαμε βαμβάκι 

πάνω σε χαρτί Α3 και φτιάξαμε 

προβατάκια. 

 

Γλώσσα 

3
η
Δραστηριότητα: Διαβάσαμε την 

«ωραία κοιμωμένη» και κάναμε αναφορά 

στον παραδοσιακό και στον σύγχρονο 

τρόπο επεξεργασίας του μαλλιού. 

 

Φυσική αγωγή 

4
η
Δραστηριότητα: Δραματοποιήσαμε 

κινητικά δικές μας ιστορίες: γίναμε 

αρνάκια που βόσκουν, προβατάκια που 

τρέχουν και πηδούν, βοσκοί που 

αρμέγουν με την συνοδεία μουσικού 

ρυθμού. 

 

Πέμπτη 26/01 Γλώσσα 

1
η
Δραστηριότητα: Βρήκαμε παροιμίες 

σχετικές με τα πρόβατα (τι θέλει το 

πρόβατο και τρίβεται στην γκλίτσα του 

τσομπάνη, βάλανε τον λύκο να φυλάει τα 

πρόβατα, όποιος είναι αρνί το τρώει ο 
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λύκος). 

 

Μελέτη περιβάλλοντος 

2
η
Δραστηριότητα: Διαβάσαμε την 

περιπέτεια του Οδυσσέα στη χώρα των 

Κυκλώπων και την ιδέα του να ξεφύγουν 

δεμένοι στα πρόβατα. 

 

Δραματική τέχνη 

3
η
Δραστηριότητα: Δραματοποιήσαμε το 

παραμύθι «ο λύκος και τα 7 κατσικάκια». 

 

Παρασκευή 27/01 Μελέτη περιβάλλοντος 

1
η
Δραστηριότητα: Εντοπίσαμε τα 

επαγγέλματα που έχουν σχέση με την 

εκτροφή των προβάτων και την 

επεξεργασία των προϊόντων που μας 

δίνουν. Μιλήσαμε για τον κτηνοτρόφο, 

τον κτηνίατρο, τον τυροκόμο, τον 

κρεοπώλη, τον γαλατά και τον 

κλωστοϋφαντουργό δείχνοντας τους  

κάρτες – φωτογραφίες. 

 

Εικαστικά 

2
η
Δραστηριότητα: Φτιάξαμε σκούφους 

κολλώντας πάνω σε χαρτόνι μαλλί 

πλεξίματος. 

 

Γλώσσα 

3
η
Δραστηριότητα: Φτιάξαμε ρυζόγαλο 

και γνωρίσαμε τα προϊόντα.  

 

Δραματική τέχνη 

4
η
Δραστηριότητα: Παίξαμε στο 

κουκλοθέατρο το παραμύθι «ο λύκος και 

το αρνί». 

 

 

Δ΄ Φάση: Αξιολόγηση 

Το θέμα διερευνήθηκε σε διάφορες κατευθύνσεις. Τα παιδιά συνεργάστηκαν σε 

πολλές δραστηριότητες, π.χ. στη δραστηριότητα που φτιάξανε το ρυζόγαλο, όλα τα 

παιδιά βοήθησαν για την υλοποίηση του, όλα έκαναν από κάτι. Επίσης, στα ομαδικά 

μουσικοκινητικά παιχνίδια όπου τα παιδιά πιάνοντας σε κύκλο ή σε ζευγάρια 

συνεργάστηκαν καλά και τέλος στις δραματοποιήσεις. Τα προνήπια ασκήθηκαν να 

παρατηρούν, να ερευνούν, να συλλέγουν πληροφορίες. Έπαιξαν, τραγούδησαν, 
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χόρεψαν, σύγκριναν, ταξινόμησαν, εμπλούτισαν το λεξιλόγιο τους. Προωθήθηκε η 

σύνδεση του θέματος με την καθημερινή ζωή. Ορισμένα παιδιά απέκτησαν γνώσεις 

για κάτι που δεν γνώριζαν και ορισμένα παιδιά μοίρασαν τις γνώσεις τους για  κάτι 

που γνώριζαν.    

 

 Συζήτηση μετά την ετεροπαρατήρηση των  οργανωμένων δραστηριοτήτων 

 

Αφού ολοκληρωνόντουσαν οι καθημερινές οργανωμένες δραστηριότητες, στο τέλος 

της ημέρας γινόταν η συζήτηση με την παρατηρήτρια που έκανε την 

ετεροπαρατήρηση για να εντοπιστεί  αν συμμετείχαν ή δε συμμετείχαν τα παιδιά του 

τμήματος και με ποιόν τρόπο συμμετείχαν. 

Δευτέρα 23/01: Αρχικά παρατήρησε ότι την στιγμή που βρισκόμασταν εγώ και τα 

παιδιά στην γωνιά της συζήτησης και γινόταν η αφόρμηση του θέματος τα παιδιά 

ήταν περισσότερο ενεργητικά, φάνηκε να δείχνουν περισσότερο ενδιαφέρον για το 

θέμα από ότι τις προηγούμενες φορές στις οποίες η αφόρμηση του θέματος της 

συζήτησης ήταν δικής μου επιλογής. Παρατήρησε ότι κάτι ήταν διαφορετικό. 

Μιλούσαν περισσότερο τα παιδιά αυτή τη φορά παρά εγώ. Ξεκινούσε να μιλάει ένα 

παιδί και να λέει τα βιώματα του και στη συνέχεια μιλούσε άλλο παιδί, σχεδόν όλα 

είχαν να πουν κάτι. Φάνηκε να τους ενδιαφέρει το θέμα δεν βαριόντουσαν. Στο 

σημείο αυτό παρατήρησε ότι εγώ άκουγα με προσοχή αυτά που είχαν να πουν τα 

παιδιά και έδινα τον απαραίτητο χρόνο, ώστε να προλάβουν να μιλήσουν όλα τα 

παιδιά. Παρατήρησε στη συνέχεια ότι τα παιδιά έδειξαν ακόμη περισσότερο 

ενδιαφέρον όταν πειραματίστηκαν και έκαναν τους ήχους των ζώων, τους ήξεραν, 

έδειχναν να διασκεδάζουν τις στιγμές που υποτίθεται ότι έκανα λάθος και με 

διόρθωναν. Παρατήρησε ότι βαρέθηκαν στη συνέχεια κάποια παιδιά, συγκεκριμένα  

τι στιγμή που έγραφα στον πίνακα τις φωνές των ζώων. Στη συνέχεια κατά την 

διάρκεια της ομαδικής μουσικοκινητικής δραστηριότητας παρατήρησε ότι τα παιδιά  

έδειξαν ενδιαφέρον, το διασκέδασαν, γελούσαν  και ταυτοχρόνως  μάθαιναν και τους 

αριθμούς αφού συμμετείχαν και μετρούσαν τα παιδιά. Ήταν ένα θέμα που τελικά 

άρεσε στα παιδιά αν και αρχικά κανείς δεν ήθελε να είναι ο λύκος ο οποίος θα 

κυνηγούσε τα 2-3 παιδιά τα οποία βρίσκονταν έξω από τον κύκλο και έπρεπε να 

προλάβουν  να μπουν μέσα στον κύκλο για να μην τα φάει ο λύκος. Στο τέλος, 
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παρατήρησε ότι τη στιγμή που διάβασα το παραμύθι, όλα τα παιδιά καθόντουσαν και 

άκουγαν προσεκτικά το παραμύθι, ήταν  μια δραστηριότητα που άρεσε στα παιδιά 

του τμήματος. Αργότερα όμως όταν τελείωσε η ιστορία δεν ήθελαν κάποια παιδιά να 

συζητήσουν την ιστορία και ήθελαν να πάνε να ασχοληθούν στις γωνιές. 

Παρατήρησε ότι σεβάστηκα τις επιθυμίες τους και απασχολήθηκαν στις γωνιές μέχρι 

την ώρα της αποχώρησης τους. 

Τρίτη 24/01: Αρχικά παρατήρησε ότι 2 παιδιά του τμήματος δεν ήθελαν να 

τραγουδήσουν τα συγκεκριμένα τραγούδια. Την στιγμή που τα περισσότερα παιδιά 

συμμετείχαν, τραγουδούσαν και χτυπούσαν ρυθμικά τα χέρια τους, τα συγκεκριμένα 

παιδιά ξάπλωναν στα καναπεδάκια και ενοχλούσαν πειράζοντας τα  διπλανά παιδιά. 

Στη συνέχεια αφού ολοκληρώθηκε αυτή η δραστηριότητα παρατήρησε ότι 

σηκώθηκαν και χόρεψαν όλα τα παιδιά και έδειχναν να το απολαμβάνουν. Ιδιαίτερα 

την στιγμή που χοροπηδούσαν πιασμένα σε ζευγαράκια, αλλά και όταν έκαναν 

κύκλο. Επίσης, παρατήρησε ότι τα παιδιά ενθουσιάστηκαν  ακόμη περισσότερο όταν 

καθίσανε να ζωγραφίσουν αυτό που τους άρεσε από τα τραγούδια που μόλοις είχαν 

ολοκληρώσει. Όλα τα παιδιά ζωγράφιζαν κάτι που υποτίθεται ότι ήταν προβατάκι, 

αρνάκι ή γίδα ή λύκος. Είναι μια δραστηριότητα που αρέσει στα παιδιά του τμήματος. 

Αργότερα παρατήρησε ότι τη στιγμή  που παίζαμε με τις κάρτες και φτιάχναμε τις 

οικογένειες των ζώων υπήρχαν 2 παιδάκια που ήθελαν να απαντούν μόνο εκείνα 

επειδή τα ήξεραν και δεν έδιναν χρόνο στα υπόλοιπα παιδιά για να σκεφτούν, με 

αποτέλεσμα ορισμένα παιδιά να αποθαρρύνονται και να μην παίρνουν ξανά τον λόγο. 

Παρατήρησε ότι ήταν μια δραστηριότητα ενδιαφέρουσα όμως δεν την απόλαυσαν 

όλα τα παιδιά ισότιμα εξαιτίας των 2 παιδιών και τέλος παρατήρησε ότι κατά την 

διάρκεια της ομαδικής μουσικοκινητικής δραστηριότητας παρατήρησε ότι τα παιδιά  

έδειξαν ενδιαφέρον, το διασκέδασαν, γελούσαν, έτρεχαν και ήθελαν να 

επαναλαμβάνεται το παιχνίδι συνέχεια μέχρι την αναχώρηση τους, παρά το γεγονός 

ότι είχαν κουραστεί και ιδρώσει. 

Τετάρτη 25/01: Αρχικά παρατήρησε ότι όταν βρισκόμασταν στην γωνιά της 

συζήτησης τα μεγαλύτερα ηλικιακά παιδιά συμμετείχαν και απαντούσαν στις 

ερωτήσεις μου και αναγνώριζαν τις έννοιες μικρό- μεγάλο, μακριά – κοντά, αλλά 

δυσκολεύονταν να αναγνωρίσουν τις έννοιες βαρύ – ελαφρύ. Παρατήρησε επίσης, 

πως  η  δραστηριότητα αυτή ήταν εύκολη για ορισμένα παιδιά του τμήματος αλλά για 

ορισμένα άλλα ήταν δύσκολη αφού δεν έδειχναν να καταλαβαίνουν τις έννοιες και 
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θεωρούσαν βαρετή την όλη διαδικασία. Σηκωνόντουσαν συχνά από τις θέσεις τους, 

ήθελαν να πάνε να πάρουν κάποιο παιχνίδι για να παίξουν, δεν απαντούσαν κ.α. Στη 

συνέχεια όταν καθίσαμε στα τραπεζάκια για να βάλουμε κόλλα και να κολλήσουμε 

βαμβάκι στα προβατάκια παρατήρησε ότι συμμετείχαν όλα τα παιδιά και ήθελαν όλα 

να βάλουν κόλλα και βαμβάκι. Επίσης παρατήρησε ότι όταν διαβάσαμε το παραμύθι 

με την ωραία κοιμωμένη έδειχναν να απολαμβάνουν την διαδικασία αφού 

καθόντουσαν προσηλωμένα για να ακούσουν την ιστορία παρά το γεγονός ότι ήταν 

μια ιστορία γνωστή στα περισσότερα κορίτσια. Αρκετές φορές με συμπλήρωναν όταν 

επίτηδες έκανα κάποιο λάθος και παραποιούσα την ιστορία. Ήθελαν να με 

συμπληρώνουν και να πουν την συνέχεια της ιστορίας. Τέλος, παρατήρησε στη 

συνέχεια ότι όλα τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με την ανακοίνωση μου ότι θα 

μεταμφιεστούμε σε αρνάκια, προβατάκια και κατσικάκια και θα παίξουμε σε όλο τον 

χώρο της αίθουσας. Τα παιδιά έδειξαν να χαίρονται, χαμογέλασαν, γέλασαν και 

αμέσως ενεργοποιήθηκαν και άρχισαν να τρέχουν μέσα στην τάξη. Το παιχνίδι ρόλων 

είναι μια δραστηριότητα που φαίνεται ότι αρέσει στα παιδιά.  

Πέμπτη 26/01: Την στιγμή που βρισκόμασταν στη γωνιά της συζήτησης παρατήρησε 

ότι τα παιδιά δεν γνώριζαν παροιμίες σχετικά με το θέμα αλλά παρ’ όλα αυτά έδειξαν 

ενδιαφέρον για να μάθουν. Έκαναν ερωτήσεις και ήθελαν ορισμένα παιδιά να πούμε 

τα τραγούδια που είχαμε πει τις προηγούμενες μέρες σχετικά με το θέμα μας.  Στη 

συνέχεια, παρατήρησε ότι τα παιδιά άκουσαν με προσοχή την ιστορία με τον 

Οδυσσέα και τον Κύκλωπα, την οποία ιστορία τα περισσότερα  παιδιά δεν την 

γνώριζαν και στη συνέχεια συμμετείχαν στη συζήτηση που ακολούθησε λέγοντας 

αυτό που τους άρεσε, λέγοντας τις εντυπώσεις που είχαν από την μορφή του 

Κύκλωπα. Αργότερα παρατήρησε ότι τα παιδιά ενθουσιάστηκαν όταν ανακοίνωσα 

ότι θα  δραματοποιήσουμε την ιστορία με τον λύκο και τα 7 κατσικάκια, όπου εγώ 

ήμουν ο λύκος και τα παιδιά τα κατσικάκια που τα κυνηγούσα μέσα στην αίθουσα για 

να τα πιάσω. Τους αρέσει να κρύβονται κάτω από τα τραπεζάκια ή στις γωνιές και το 

απολαμβάνουν όταν δεν τα βρίσκω. Παρατήρησε ότι τα παιδιά ήταν συνέχεια 

χαρούμενα, χαμογελαστά και συνέχεια σε κίνηση. 

Παρασκευή 27/01:Την στιγμή που βρισκόμασταν στην γωνιά της συζήτησης και 

έδειχνα στα παιδιά τις κάρτες με τα επαγγέλματα παρατήρησε ότι όλα τα παιδιά με 

κοιτούσαν και ήθελαν να πουν την γνώμη τους βλέποντας τις κάρτες μια - μια. 

Παρατήρησε ότι αρκετά παιδιά ήξεραν ορισμένα επαγγέλματα και ήθελαν να πιάσουν 
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τις κάρτες για να τις επεξεργαστούν από κοντά. Δεν γνώριζαν όμως την σχέση όλων 

των επαγγελμάτων. Έδειξαν ενδιαφέρον για να γίνει μια συζήτηση, αφού ξεκίνησαν 

να λένε τα βιώματα τους χωρίς να τα ρωτήσω και για τις επισκέψεις τους στα 

καταστήματα (κρεοπωλείο, κτηνιατρείο). Στη συνέχεια παρατήρησε ότι όλα τα παιδιά 

ήθελαν να φτιάξουνε σκούφους σε χαρτί Α4 και να κολλήσουνε μαλλί πάνω τους. 

Είναι μια δραστηριότητα που ενθουσιάζει τα παιδιά και χαίρονται όταν τα 

επιβραβεύω για το υπέροχο αποτέλεσμα. Αργότερα όταν ήρθε η στιγμή που 

μαζευτήκαμε για να φτιάξουμε το ρυζόγαλο παρατήρησε ότι τα παιδιά έδειξαν 

ενδιαφέρον. Αμέσως, ήρθαν όλα γύρω από το τραπεζάκι όπου ήταν τοποθετημένα τα 

υλικά και ήθελαν να βοηθήσουν στην παρασκευή του ρυζόγαλου. Τα παιδιά έβλεπαν 

και ένα- ένα παιδί έκανε από κάτι, δυο παιδιά αρχικά έριξαν το γάλα, στη συνέχεια 2 

παιδιά έριξαν την ζάχαρη και στο τέλος 2 παιδιά έριξαν το ρύζι. Παρατήρησε ότι 

συμμετείχαν όλα τα παιδιά αφού όλα ήθελαν και έκαναν από κάτι, έκαναν ερωτήσεις, 

αναφέρθηκαν σε βιώματα που είχαν στο παρελθόν με τους γονείς τους. Στο τέλος, 

αφού ολοκληρώθηκε η παρασκευή του ρυζόγαλου και δόθηκε στη μαγείρισσα για να 

το ολοκληρώσει στην φωτιά εμείς κατευθυνθήκαμε στην αίθουσα του κουκλοθέατρου 

για να παίξουμε την ιστορία με τον λύκο και το αρνάκι μέχρι να φτιαχτεί το ρυζόγαλο 

και να το φάμε. Εκεί παρατήρησε ότι τα παιδιά ήθελαν να παίξουν με τις κούκλες 

μόνα τους. Ενθουσιάστηκαν όταν πήραν τις κούκλες και πέρασαν  πίσω από το 

παραβάν για να παίξουν την ιστορία. Προσπάθησαν να πουν την ιστορία. Ήθελαν όλα 

τα παιδιά να περάσουν από αυτήν την διαδικασία. Παρατήρησε ότι τα παιδιά 

χάρηκαν, χαμογελούσαν. Επίσης παρατήρησε ότι χάρηκαν  και όταν κατευθυνθήκαμε 

στην τραπεζαρία για να δοκιμάσουν το ρυζόγαλο που είχαν φτιάξει. 

13/3/2017 

Παρέμβαση κατά την ελεύθερη δραστηριότητα των παιδιών 

  

Η συσχέτιση της αξίας του παιχνιδιού με τη μάθηση χρησιμοποιείται πολλές φορές 

για τη νομιμοποίηση της παρουσίας του παιχνιδιού στην εκπαίδευση. Οι θεωρίες από 

τον χώρο της νέας κοινωνιολογίας (James, et al. 1998) αλλά και της σύγχρονης 

παιδαγωγικής προσέγγισης  (Dahlberg, et al. 1999· Mac Naughton, 2005· Moss 2007) 

ασκούν κριτική στην «παιδαγωγικοποίηση» της ζωής των παιδιών και ανοίγουν τον 

δρόμο για την αναγνώριση του παιχνιδιού ως μιας καθημερινής, σημαντικής 

δραστηριότητας που έχει νόημα για τα ίδια τα παιδιά. Ο όρος «παιδαγωγική του 
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παιχνιδιού» (Wood,2004) παραπέμπει στη διαδικασία υποστήριξης της σκέψης και 

της δράσης των παιδιών στο παιχνίδι ως μιας κοινωνικά δομημένης και 

διαμεσολαβημένης δραστηριότητας. Υπό αυτή την προσέγγιση, το παιχνίδι δεν 

συνδέεται με καθορισμένα αναμενόμενα αποτελέσματα, αλλά αναγνωρίζεται ως μια 

κοινωνική πρακτική σε ένα συγκεκριμένο πολιτισμικό πλαίσιο (Wood, 2010). Το 

παιδαγωγικό ενδιαφέρον στο παιχνίδι δεν έγκειται στην άμεση σύνδεση του με την 

ανάπτυξη και την πρόοδο των παιδιών, ούτε στην προσπάθεια υλοποίησης του ως 

μέρους του αναλυτικού προγράμματος, αλλά στην καταρχήν αναγνώριση του ως μιας 

κοινωνικής πρακτικής κατά την οποία τα παιδιά εκδηλώνουν τα κίνητρα τους, το 

ενδιαφέρον τους και εμπλέκονται πρακτικά και συναισθηματικά. Μέσα από το 

παιχνίδι τα παιδιά έχουν την δυνατότητα να αναπτύξουν τις σχέσεις τους με τους 

συνομηλίκους και τους ενήλικες (Avgitidou, 2001), αποτελεί μια πρακτική 

συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων και στη διαμόρφωση του κοινωνικού κόσμου 

(Corsaro, 1997· Rogers, 2010· Sandberg & Eriksson, 2008) και τέλος, δίνει ευκαιρίες 

με την υποστήριξη ικανότερων συνομηλίκων και ενηλίκων, να επεξεργαστούν τα 

παιδιά νέες έννοιες και να διευρύνουν το απόθεμα γνώσεων και εμπειριών που έχουν 

(Hedges, 2010). 

Βασιζόμενη λοιπόν σε όλα τα  παραπάνω και έχοντας την άποψη πως το παιχνίδι: 

α) Είναι σημαντικό γιατί μέσα από αυτό τα παιδιά μαθαίνουν. 

β) Είναι σημαντικό γιατί μέσα από αυτό τα παιδιά κοινωνικοποιούνται. 

γ) Είναι σημαντικό γιατί τα παιδιά κάνουν φίλους πειραματίζονται σε ρόλους και 

αναπτύσσουν σχέσεις με τους συνομηλίκους τους. 

και δ) είναι σημαντικό γιατί αποτελεί μια δραστηριότητα που έχει νόημα για τα 

παιδιά και δίνει ευκαιρίες έκφρασης, δημιουργίας και μετασχηματισμού του κόσμου 

μέσα από την ενεργητική δράση και την αλληλεπίδραση των παιδιών. 

Αποφάσισα πως θα ήταν καλύτερο η  εκπαιδευτική παρέμβαση να πραγματοποιηθεί 

κατά την διάρκεια μιας ελεύθερης δραστηριότητας των παιδιών. Έτσι την στιγμή που 

μια μεικτή ομάδα παιδιών ήταν καθισμένη κάτω στο χαλί (Τ, Δ, Ι, Σ, Λ, Μ) και 

απασχολούνταν με τα οχήματα της πυροσβεστικής και με μια ξύλινη κατασκευή που 

απεικονίζει το κτήριο της πυροσβεστικής, άρχισα να τους παρατηρώ και στη συνέχεια 

τους ρώτησα  τι ακριβώς έκαναν ώστε να εμπλακώ με ομαλό τρόπο στο παιχνίδι τους.  
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Εκεί ακολούθησε ένα διάλογος και όλα τα παιδιά που συμμετείχαν είπαν την γνώμη 

τους. Προσπάθησα να αναδειχθούν οι προϋπάρχουσες γνώσεις των παιδιών  και μέσα 

από ικανότερους συνομηλίκους να αποκομίσουν γνώσεις οι λιγότερο ικανοί μαθητές. 

Επίσης, προσπάθησα με τις ερωτήσεις μου να προβληματίσω τους μαθητές, ώστε να 

ανασύρουν από τη μνήμη τους εμπειρίες και βιώματα και η συζήτηση να γίνει 

περισσότερο εποικοδομητική. Σε αρκετές από τις ερωτήσεις μου τα παιδιά 

απαντούσαν σχετικά γρήγορα και φάνηκε να γνωρίζουν πληροφορίες σχετικά με την 

πυροσβεστική και τον ρόλο της στην κοινωνία, ενώ σε κάποιες άλλες ερωτήσεις 

φάνηκε να μην γνωρίζουν. Εκεί προσπάθησα να βοηθήσω προτείνοντας κάτι (π.χ. να 

πάρουμε τηλέφωνο την πυροσβέστη και να κλείσουμε ραντεβού μαζί της), γεγονός 

που δεν ξέρω τελικά αν ήταν καλή πρακτική από την πλευρά μου ή έπρεπε να αφήσω 

εντελώς μόνα τα παιδιά να εκφραστούν. Προσπάθησα μέσα από ερωτήσεις να 

διευκολύνω τα ίδια τα παιδιά. Θεωρώ πως τα παιδιά έρχονται στο παιδικό σταθμό με 

αρκετά αποθέματα γνώσης και ικανοτήτων και ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να τα 

ανακαλύψει και να συνδιαμορφώσει μαζί τους δραστηριότητες με νόημα γι’ αυτά. 

Προσπάθησα με την βοήθεια μου να προχωρήσει η σκέψη και η δράση των παιδιών 

και να αντιληφθώ το σκεπτικό τους. 

Στόχος: Ο στόχος μου ως προς τα παιδιά ήταν να ενθαρρύνω την ενεργητική  

συμμετοχή των παιδιών με τον διερευνητικό διάλογο και την αλληλεπίδραση μεταξύ 

αγοριών και κοριτσιών και ο στόχος ως προς τον εαυτό μου ήταν να πειραματιστώ σε 

νέες στρατηγικές και δράσεις για την επίτευξη μιας συμμετοχικής και συνεργατικής 

εκπαίδευσης. 

  

22/05/2017 

Δεύτερη προσπάθεια σχεδιασμού δράσης στο ελεύθερο παιχνίδι  μετά από 

διάλογο με την κριτική φίλη 

      Μετά λοιπόν από την αναζήτηση και την μελέτη των επιπλέον θεωρητικών 

πλαισίων όπως αναφέρομαι παραπάνω αλλά και έχοντας στο νου και την συζήτηση 

μετά την ετεροπαρατήρηση κατά την οποία τονίστηκε ότι τα παιδιά επιθυμούν 

περισσότερο να απασχολούνται με τις ελεύθερες δραστηριότητες και τις 

δραστηριότητες των προσωπικών τους επιλογών, παρά με τις δικές μου οργανωμένες 
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δραστηριότητες γιατί λείπει η προσωπική τους γνώμη με αποτέλεσμα να  βαριούνται 

εύκολα και να μην συμμετέχουν.   

     Επίσης, θέλω να αξιοποιήσω την προθυμία των παιδιών για το  κοινωνικο 

δραματικό παιχνίδι και συγκεκριμένα αυτό των ελεύθερων δραστηριοτήτων, γιατί 

βασιζόμενη στους παραπάνω πίνακες αποτυπώνεται  πως οι προτιμήσεις των παιδιών 

είναι πολύ περισσότερες γι’ αυτό το είδος παιχνιδιού σε σχέση με τις υπόλοιπες 

δραστηριότητες. Έτσι λοιπόν, αποφάσισα πως η προσπάθεια σχεδιασμού δράσης θα 

πραγματοποιηθεί την στιγμή που μια ομάδα παιδιών θα απασχολείται με κάτι 

ελεύθερα και της επιλογής του, π.χ. τα αγόρια του τμήματος σχεδόν καθημερινά 

απασχολούνται για αρκετή ώρα με τα οχήματα της πυροσβεστικής κάτω στο χαλί και 

με μια κατασκευή όπου είναι ο χώρος στάθμευσης των οχημάτων της πυροσβεστικής.  

     Αρκετές φορές παίρνουν τον ρόλο του οδηγού του πυροσβεστικού οχήματος και 

αναπαριστούν τον ήχο που κάνουν οι σειρήνες της πυροσβεστικής και τρέχουν μέσα 

στον χώρο του τμήματος υποτίθεται για να σβήσουν τις υποτιθέμενες φωτιές. Επίσης 

με συζητήσεις που είχα κάνει παλαιότερα πολλά από τα αγόρια μου εξέφρασαν ότι 

θέλουν να παίζουμε με την πυροσβεστική και  τους αρέσει και επίσης, την επιθυμία 

ότι θέλουν να γίνουν πυροσβέστες όταν μεγαλώσουν. Γενικότερα μου έχουν δώσει 

την εντύπωση πως η συγκεκριμένη ενασχόληση τους χαροποιεί και έχει νόημα γι’ 

αυτούς γι’ αυτό και την επιλέγουν μόνα τους σχεδόν σε καθημερινή βάση.  

     Αρχικά σκέφτομαι να παρατηρήσω εστιασμένα τα παιδιά όταν απασχολούνται με 

την συγκεκριμένη δραστηριότητα και στη συνέχεια να εμπλακώ με ερωτήσεις στην 

δραστηριότητα τους και να τα ρωτήσω τι ακριβώς κάνουν, ώστε να διαπιστώσω 

ακόμη καλύτερα τις υπάρχουσες γνώσεις τους. Θα προσπαθήσω να τους εμπλέξω σε 

έναν προβληματισμό με στόχο τα παιδιά μέσα από την ουσιαστική αλληλεπίδραση να 

μάθουν διατυπώνοντας  το κάθε παιδί τις πληροφορίες που γνωρίζει και να 

εντοπιστούν οι απορίες τους. Στη συνέχεια θα προσπαθήσω να εμπλουτίσω το 

σενάριο και να ακούσω τις προτάσεις των παιδιών για τον τρόπο που θα συλλέξουμε 

επιπλέον πληροφορίες για τους πυροσβέστες και βασιζόμενη σε αυτές θα 

ενεργήσουμε. Υποθέτω ότι μπορεί να μου πουν να ρωτήσουμε τους γονείς τους, 

επομένως το κάθε παιδί θα αναλάβει να συλλέξει πληροφορίες από τον γονέα του και 

την επόμενη μέρα θα έρθει για να τις μοιραστεί με την υπόλοιπη ομάδα.  
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     Επίσης, μπορεί να μου πουν να ρωτήσουμε τα μεγαλύτερα παιδιά του διπλανού 

τμήματος και να πάνε όσα παιδιά επιθυμούν να συλλέξουν πληροφορίες και να τις 

μοιραστούν με την υπόλοιπη ομάδα. Είναι μια δραστηριότητα που έχουν επαναλάβει 

στο παρελθόν για διαφορετικό θέμα ορισμένα παιδιά του τμήματος, άρα είναι 

γνώριμη σας διαδικασία για τα περισσότερα παιδιά. Επίσης, υποθέτω ότι μπορεί να 

μου πουν να ρωτήσουμε έναν πυροσβέστη, να γράψουμε ένα γράμμα σε ένα 

πυροσβέστη και να τον καλέσουμε στο τμήμα για να μας μιλήσει για την δουλειά του 

και να μας δείξει τα σύνεργα του. Επίσης, μπορεί να προτείνουν να επισκεφτούμε  το 

κτήριο την πυροσβεστικής ή να στείλουμε ένα γράμμα στην πυροσβεστική όπου τους 

ζητούμε να φέρουν στην αυλή του σχολείου μας ένα αληθινό όχημα της 

πυροσβεστικής όπου τα παιδιά θα μπορούν να το επεξεργαστούν για αρκετή ώρα και 

να πληροφορηθούν από κάποιον υπεύθυνο σχετικά με την χρήση του. Θα πράξω 

αναλόγως με τις προτάσεις των παιδιών. Η βασική διαφορά στο σχεδιασμό που 

προτείνω είναι ότι αυτός προκύπτει με βάση τις παρατηρήσεις μου για αυτά που 

κάνουν και ενδιαφέρουν τα παιδιά στο παιχνίδι τους και όχι με βάση θεματικές που 

θεωρώ καλό να ασχοληθούν τα παιδιά. Χρειάζεται όμως προσοχή, προκειμένου ο 

ρόλος μου να είναι διευκολυντικός και όχι κατευθυντικός, διαφορετικά μπορεί αυτό 

που θα ασχοληθούμε να έχει νόημα για τα παιδιά αλλά και πάλι να οργανωθεί 

κυρίαρχα από εμένα. 

22/5/2017 

Φύλλο Αξιοποίησης Δεδομένων 

ΤΙ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ; ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΑ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΩ; 

ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΣΤΗΝ 

ΤΑΞΗ ΜΟΥ; 

Οι περισσότερες  προτιμήσεις των 

μαθητών για το τι τους αρέσει στο 

παιδικό σταθμό ήταν η 

ενασχόληση με το κοινωνικο 

δραματικό παιχνίδι, η ενασχόληση 

με τα εικαστικά και την 

ζωγραφική, η ενασχόληση με την 

πλαστελίνη και τον χορό, η 

ενασχόληση με παζλ, καθώς 

επίσης και η ενασχόληση με το 

κουκλοθέατρο. 

 

 

Η σύνδεση των θετικών 

συναισθημάτων με 

δραστηριότητες που αφορούν τη 

μάθηση αποτελεί ένδειξη για την 

ενίσχυση των κινήτρων μάθησης 

και της σύνδεσης των γνωστικών 

αντικειμένων με βιωματικές 

δραστηριότητες οι οποίες θα 

αναδείξουν την χαρά της 

μαθησιακής διαδικασίας και το 

νόημα που έχει. 

Αυτό σημαίνει ότι οι εργασίες 

Εφαρμογή αλληλοδιδακτικών 

δραστηριοτήτων. Ωφελούνται 

τόσο οι μαθητές που προσφέρουν 

βοήθεια π.χ. προσφέρουν τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις τους, 

όσο και αυτοί που δέχονται. 

 

 

Θέσπιση κανόνων εργασίας σε 

κάθε ομάδα π.χ. σεβόμαστε την 
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……………………………………. 

 

 

Οι περισσότερες  προτιμήσεις των 

μαθητών για το τι δεν τους αρέσει 

στο παιδικό σταθμό ήταν να μην 

λένε τραγούδια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

που ανατίθενται αλλά και η 

μαθησιακή διαδικασία πρέπει να 

έχουν νόημα για τα παιδιά. 

 

 

Τα αρνητικά συναισθήματα που 

εκφράστηκαν θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη. Η συμμετοχή 

των παιδιών σε αποφάσεις που 

αφορούν θέματα εργασιών θα 

μπορούσε να αξιοποιηθεί 

προκειμένου να υπάρχει 

ισορροπία μεταξύ των 

αποφάσεων της εκπαιδευτικού 

και των επιθυμιών των μαθητών 

με δραστηριότητες που δεν θα 

προκαλούν αρνητικά 

συναισθήματα. 

 

Εισαγωγή παιγνιωδών 

δραστηριοτήτων σε γνωστικά 

αντικείμενα που φαίνεται ότι δεν 

προτιμώνται από τους μαθητές. 

 Διαθεματικότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δουλειά κάθε μέλους, ζητάμε την 

γνώμη της υπόλοιπης ομάδας, 

βοηθάμε ο ένας τον άλλον κλπ. 

 

 

 

Προώθηση της ανάληψης 

ομαδικών πρωτοβουλιών μετά 

από συζήτηση μεταξύ των 

μαθητών για προτάσεις θεμάτων 

σχετικά με το παιδικό σταθμό. 

 

 

 

 

Ένταξη βιωματικών 

δραστηριοτήτων και σύνδεση των 

γνωστικών αντικειμένων με 

παραδείγματα από την 

καθημερινή ζωή των μαθητών. 

Ειδικότερα Φυσική και 

Γεωγραφία μπορούν να 

συνδεθούν άμεσα με εμπειρίες 

των μαθητών. 

Αξιολόγηση μέσω παιγνιωδών 

δραστηριοτήτων όπως παζλ, 

γρίφοι, κουίζ, κλπ. 

Διαθεματική προσέγγιση 

μαθημάτων, συνδυασμός 

γυμναστικής και εικαστικών με 

μαθήματα όπως ιστορία, 

μαθηματικά ή φυσική (παζλ, 

γρίφοι, κατασκευές, 

κουκλοθέατρο, σκυταλοδρομίες). 

Μαθήματα και εκτός της τάξης, 

στον προαύλιο χώρου του 
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…………………………………………………………. 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των 

μαθητών παρατηρούμε από το 

κοινωνιόγραμμα ότι κυρίως τα 

αγόρια προτιμούν για φίλους τους 

αγόρια και τα κορίτσια προτιμούν 

κορίτσια. Παρατηρούμε λοιπόν με 

βάση τις συγκεντρωτικές επιλογές 

 των παιδιών τα εξής 

αποτελέσματα: 

Υψηλή δημοφιλία: 5 

Μέσου όρου δημοφιλία: 1 

Χαμηλού επιπέδου δημοφιλία: 9 

Παραμελημένο παιδί: 1 

 

 

 

 

 

 

Η ύπαρξη ενός παραμελημένου 

παιδιού μέσα στην τάξη αλλά και 

εννιά παιδιών με χαμηλή 

δημοφιλία είναι ανησυχητική και 

χρήζει άμεσης δράσης. Οι 

σχέσεις των μαθητών αποτελούν 

θεμέλιο λίθο για την ευχάριστη, 

εύρυθμη  και αποτελεσματική 

λειτουργία της τάξης. Τα 

αποτελέσματα έδωσαν μια 

ξεκάθαρη εικόνα των σχέσεων, οι 

οποίες μπορούν να επηρεάσουν 

την σύνθεση των ομάδων, τον 

χειρισμό της εκπαιδευτικού μέσα 

στην τάξη και την εκκίνηση 

προγραμμάτων και project που θα 

ενισχύσουν το διαμαθητικό 

κλίμα. 

σχολείου. 

Καταγραφή κανόνων της τάξης. 

Συμμετοχή με προτάσεις όλων 

των μαθητών. 

 

 

Πρόγραμμα αγωγής υγείας με 

σκοπό την ενίσχυση της 

ενσυναίσθησης , την προώθηση 

του συναισθηματικού δεσμού 

των παιδιών και της 

ομαδικότητας. 

 

 

27/6/2017 

Αποτίμηση της οργανωμένης δράσης με την πυροσβεστική  

 

1
η
 δραστηριότητα: Ερωτήσεις παιδιών και ζωγραφική 

 

1. Ερώτηση 

Η έναρξη της δραστηριότητας κέρδισε το ενδιαφέρον των παιδιών; Πόσων παιδιών; 

Γιατί κάποια παιδιά δεν έδειξαν ενδιαφέρον; Τελικά η δραστηριότητα είχε νόημα και 

για πόσα παιδιά; Πώς το κατάλαβες; Τι θα μπορούσες να είχες κάνει διαφορετικά στην 

έναρξη για να ενεργοποιηθούν όλα τα παιδιά; Τι θα λάβεις υπόψη σου στον επόμενο 

σχεδιασμό ώστε να έχει νόημα για όλα τα παιδιά;  
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Απάντηση 

Η έναρξη της δραστηριότητας δεν ενθουσίασε όλα τα παιδιά, νομίζω ότι τα παιδιά 

ανταποκρίθηκαν απλώς στο κάλεσμα μου που ήταν να παρατηρήσουν ορισμένες 

φωτογραφίες στον Η/Υ, οι οποίες έδειχναν στιγμές μιας πορείας ενός παιχνιδιού μιας 

ομάδας παιδιών της τάξης μας. Αρχικά ανταποκρίθηκαν τα παιδιά που αναγνώρισαν 

τους εαυτούς τους στις φωτογραφίες, δηλαδή 3 από τα συνολικά 5 παιδιά που 

συμμετείχαν στη δραστηριότητα της φωτογραφίας (τα άλλα 2 παιδιά έλλειπαν ίσως 

να ανταποκρινόντουσαν). Τελικά η δραστηριότητα είχε νομίζω νόημα μόνο για τα 

παιδιά που είχαν εσωτερικά κίνητρα για τους πυροσβέστες/ πυροσβεστική και αυτά 

ήταν ελάχιστα. Ήταν τα παιδιά που μίλησαν περισσότερο και έπαιρναν τον λόγο 

αυθόρμητα  θέλοντας να μοιραστούν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους. Ενώ ήταν μια 

διαφορετική προσέγγιση για τα παιδιά και κάτι καινούριο θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί η δραστηριότητα ώστε να εξελιχθεί ένας πραγματικός διάλογος, δεν 

υποστηρίχθηκε όμως από μένα όσο θα έπρεπε η προσπάθεια αυτή. Έκανα συνεχώς 

ερωτήσεις στα παιδιά χωρίς να δίνω αρκετό χρόνο για να σκεφτούν και να 

απαντήσουν, επαναλάμβανα τις ερωτήσεις μου γρήγορα και περίμενα μια 

συγκεκριμένη απάντηση από τα παιδιά. Περίμενα συγκεκριμένες απαντήσεις από 

συγκεκριμένα παιδιά ανάλογα με τις δυνατότητες τους, δηλαδή από ένα παιδί που 

έχει γρήγορο ρυθμό μάθησης, εκφράζεται εύκολα και είναι κοινωνικό περίμενα να 

απαντήσει αμέσως και ¨σωστά¨ ενώ από ένα συνεσταλμένο παιδί με αργό ρυθμό 

μάθησης δεν περίμενα να απαντήσει και δεν προσπάθησα να το βοηθήσω να 

συμμετέχει στη συζήτηση.  Φάνηκα πάλι να διαχωρίζω τα παιδιά ανάλογα με τον 

ρυθμό μάθησης τους και να είμαι πιεστική. Μόλοις τα παιδιά έδιναν την απάντηση 

που ήθελα να ακούσω τους επιβράβευα και συνέχιζα την πορεία της δραστηριότητας 

έτσι όπως την είχα σκεφτεί εγώ, χωρίς να υπάρχει ενεργητική συμμετοχή των 

παιδιών. Οι απαντήσεις που δόθηκαν από τα παιδιά και δεν αφορούσαν την 

πυροσβεστική δεν αξιοποιήθηκαν από μένα γιατί ¨χαλούσε¨ την πορεία που είχα 

χαράξει η ίδια στο μυαλό μου. Αυτόματα τις ακύρωνα και συνέχιζα να ακολουθώ την 

πορεία για να φτάσω στο επιθυμητό αποτέλεσμα που ήταν  να δώσουν τα παιδιά 

σωστές απαντήσεις και να καταλήξουμε ότι δεν έχουν πολλές γνώσεις για τους 

πυροσβέστες ώστε να αναγκαστούμε να φωνάξουμε μια πυροσβέστρια για να μας 

λύσει τις απορίες. Πρόταση την οποία εγώ παρότρυνα, δεν την πρότειναν τα παιδιά. 

Ήταν πορεία που την επεξεργάστηκα στο μυαλό μου για τα παιδιά, χωρίς όμως να 
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ρωτήσω τα ίδια τα παιδιά. Δεν ρώτησα αν θα ήθελαν να ασχοληθούμε με την 

πυροσβεστική και τους πυροσβέστες και πόσα παιδιά ήθελαν να ασχοληθούν 

πραγματικά. Το θέμα ήταν καθαρά μόνο δική μου επιλογή. Για τα υπόλοιπα παιδιά 

που δεν θα ήθελαν να ασχοληθούν με την πυροσβεστική δεν είχα υπολογίσει μια 

εναλλακτική δραστηριότητα που θα ανταποκρινόταν στα ενδιαφέροντα τους. Εγώ 

είδα σαν μια καλή ευκαιρία το γεγονός ότι μια ομάδα των 5 ατόμων έδειχνε 

ενδιαφέρον να απασχολείτε με την πυροσβεστική και πίστεψα ότι αυτό έπρεπε να 

αξιοποιηθεί και να συζητηθεί με όλα τα παιδιά της τάξης. Ενώ κάτι τέτοιο μπορεί να 

μην ενδιέφερε καν τα περισσότερα παιδιά. Εγώ πίστευα ότι ήταν έναν τρόπος για να 

αποκτήσουν γνώσεις για το κλάδο της πυροσβεστικής. Δεν σκέφτηκα ότι σε ορισμένα 

παιδιά δεν αρέσει η πυροσβεστική και ότι μια τέτοια δραστηριότητα δεν θα είχε 

κανένα νόημα για όλα τα παιδιά, φάνηκε ότι δεν σεβάστηκα τα διαφορετικά στυλ 

μάθησης, το διαφορετικό επίπεδο μαθησιακής ετοιμότητας του κάθε παιδιού όπως και 

τα διαφορετικά ενδιαφέροντα τους. Για να είχαν ενεργοποιηθεί όλα τα παιδιά στην 

έναρξη θα μπορούσα να θέσω έναν προβληματισμό και τα παιδιά να γίνουν ερευνητές 

και να υποβοηθηθούν στη διαδικασία συλλογής και ανάλυσης δεδομένων. Στον 

επόμενο σχεδιασμό θα λάβω υπόψη μου όλα όσα προανέφερα ώστε να πετύχω την 

ενεργητική συμμετοχή των παιδιών και την αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Θα δώσω 

περισσότερο έμφαση στην διαδικασία της μάθησης και όχι στο αποτέλεσμα. Δεν θα 

είμαι ο κύριος οργανωτής της εκπαιδευτικής διαδικασίας που θα αξιοποιεί απλώς τα 

ενδιαφέροντα, τις ικανότητες, τα βιώματα των παιδιών και θα αναμένει την 

ανταπόκριση τους. Θα δώσω ευκαιρίες στα παιδιά να συνδιαμορφώσουν τους 

στόχους, το περιεχόμενο και τη διαδικασία της εκπαιδευτικής πράξης ύστερα από 

προβληματισμό, ευκαιρίες για έκφραση, προτάσεις, πρωτοβουλίες και ανάληψη 

ευθύνης τόσο για τη διαδικασία όσο και για το αποτέλεσμα.  

 

2. Ερώτηση 

Πόσα παιδιά συμμετείχαν στη δραστηριότητα (ονομαστικά), πόσες φορές το καθένα 

(κάνε έναν πίνακα 3 στήλες: μία με τα ονόματα των παιδιών που συμμετείχαν, μία 

δίπλα πόσες φορές συμμετείχαν και Τρίτη στήλη δίπλα με ποιο ρόλο συμμετείχαν - δες 

το επόμενο που σου γράφω) με ποιο ρόλο; (π.χ. έθεσαν σχετικές ερωτήσεις ή έδωσαν 

σχετικές απαντήσεις για τη συζήτηση με την πυροσβέστρια; Έθεσαν άσχετες ερωτήσεις 

ή  έδωσαν άσχετες απαντήσεις για τη συζήτηση με την πυροσβέστρια; Τι άλλο; Πώς 
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μπορείς να περιγράψεις το ρόλο τους; ) Πώς αιτιολογείς το βαθμό και το είδος 

συμμετοχής των παιδιών; Που οφείλεται η μη συμμετοχή κάποιων παιδιών; Επηρέασε 

ο σχεδιασμός σου; Με ποιον τρόπο; Επηρέασε ο τρόπος υλοποίησης; Τι ακριβώς;  Θα 

μπορούσες να κάνεις κάτι για τα παιδιά που δε συμμετείχαν καθόλου; Τι είναι αυτό; 

Πώς θα το λάβεις αυτό υπόψη σου στον επόμενο σχεδιασμό; 

 

Απάντηση 

 

 

Ονόματα παιδιών που 

συμμετείχαν 

 

Πόσες φορές 

συμμετείχαν 

Με ποιο ρόλο 

συμμετείχαν 

Χ +++ Έθεσε σχετικές 

ερωτήσεις/ Έδωσε 

σχετικές απαντήσεις/ 

Έδωσε άσχετες 

απαντήσεις 

Δ ++ Έδωσε σχετικές 

απαντήσεις/ Έδωσε 

άσχετες απαντήσεις 

Σ ++ Έθεσε άσχετες 

ερωτήσεις/ Έδωσε 

άσχετες απαντήσεις 

Λ + Έθεσε σχετική 

ερώτηση/ Έδωσε 

σχετική απάντηση 

Σ + Έθεσε άσχετη ερώτηση/ 

Έδωσε άσχετη 

απάντηση 

Μ +++ Έδωσε σχετικές 

απαντήσεις/ Έθεσε 

άσχετες ερωτήσεις/ 
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Έδωσε άσχετες 

απαντήσεις 

Θ  + Έθεσε σχετικές 

ερωτήσεις 

Ι + Έθεσε άσχετη ερώτηση/ 

Έδωσε άσχετη 

απάντηση 

Κ + Έθεσε σχετική ερώτηση 

Τ + Έδωσε σχετική 

απάντηση/ Έδωσε 

άσχετη απάντηση 

Μ + Έδωσε άσχετη 

απάντηση 

 

Όπως ανέφερα και παραπάνω αλλά και από τα δεδομένα του πίνακα προκύπτει ότι 

τελικά τα παιδιά δεν συμμετείχαν ενεργητικά στην δραστηριότητα με τις ερωτήσεις 

και την ζωγραφική. Έθεσαν σχετικές ερωτήσεις για την πυροσβεστική και για τους 

πυροσβέστες, αλλά έθεσαν και άσχετες ερωτήσεις. Τα παιδιά που είχαν εσωτερικά 

κίνητρα και η δραστηριότητα είχε νόημα για τα ίδια ήταν αυτά που έθεσαν τις 

περισσότερες σχετικές ερωτήσεις και έδωσαν σχετικές απαντήσεις, χωρίς να σημαίνει 

ότι δεν έδιναν και άσχετες απαντήσεις. Ενώ υπήρχαν και παιδιά που έθεσαν μόνο μια 

σχετική ερώτηση και έδιναν πολλές άσχετες απαντήσεις. Τα παιδιά απαντούσαν στην 

ερώτηση μου όταν είχε νόημα για τα ίδια, ενώ όταν δεν καταλάβαιναν τι τα ρωτάω, 

δεν έδιναν σημασία και έδιναν απλά μια απάντηση για να με αποφύγουν. Ο βαθμός 

της συμμετοχής τους ήταν πολύ χαμηλός έως ανύπαρκτος και ο κύριος οργανωτής 

της δραστηριότητας φάνηκε να είμαι πάλι η ίδια. Ο σχεδιασμός μου δεν φάνηκε να 

επηρέασε την κατάσταση γιατί δεν συμμετείχαν όλα τα παιδιά. Αυτό που θα άλλαζε 

τα δεδομένα και θα το λάβω υπόψη μου στον επόμενο σχεδιασμό θα ήταν να θέσω 

έναν προβληματισμό στα παιδιά, ώστε να κερδίσω το ενδιαφέρον τους, δηλαδή να 

γίνουν τα παιδιά ερευνητές. Σε όλους αρέσουν οι ανακαλύψεις και έχει μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον όταν δεν παρουσιάζεις όλα τα δεδομένα. Η μη συμμετοχή όλων των 

παιδιών οφείλετε στον λανθασμένο τρόπο σχεδιασμού και υλοποίησης της 

δραστηριότητας. 
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3. Ερώτηση 

Συγκεκριμένα πόσα παιδιά μπόρεσαν να θέσουν σχετικές ερωτήσεις για την 

πυροσβέστρια; 

Απάντηση 

Σχετικές ερωτήσεις μπόρεσαν να θέσουν κυρίως τα παιδιά που είχαν εσωτερικά 

κίνητρα και έδειχναν ενδιαφέρον για την πυροσβεστική γενικά και πριν την 

δραστηριότητα με τις φωτογραφίες στον Η/Υ. Συνολικά ήταν  4 παιδιά από το 

σύνολο των παιδιών που συμμετείχαν στη δραστηριότητα. Ήταν τα παιδιά που 

απασχολούνταν συχνά στη τάξη με τα αυτοκίνητα της πυροσβεστικής και το 

συγκεκριμένο είδος παιχνιδιού. Επίσης, είναι τα παιδιά που εκφράζουν την πεποίθηση 

ότι όταν μεγαλώσουν θέλουν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του πυροσβέστη/τριας. 

Τέλος, είναι τα παιδιά που έχουν αποκτήσει γνώσεις για την πυροσβεστική από άτομα 

του οικογενειακού και του συγγενικού τους περιβάλλοντος, άρα είχαν κάποιο 

υπόβαθρο.  

4. Ερώτηση 

Γιατί δεν επέμεινες σε κάποιες ερωτήσεις/απαντήσεις παιδιών που δεν ήταν σχετικές με 

το ζητούμενο της δραστηριότητας (π.χ. το λουλούδι); Ποιες είναι οι προσδοκίες σου 

από τα συγκεκριμένα παιδιά; Θα μπορούσες να κάνεις κάτι άλλο διαφορετικά; Τι;  

Απάντηση 

Οι απαντήσεις που δόθηκαν από τα παιδιά (π.χ. λουλούδι) και δεν αφορούσαν την 

πυροσβεστική δεν αξιοποιήθηκαν από μένα γιατί «χαλούσε» την πορεία που είχα 

χαράξει η ίδια στο μυαλό μου. Αυτόματα τις ακύρωνα χωρίς να το καταλαβαίνω και 

συνέχιζα να ακολουθώ την πορεία για να φτάσω στο επιθυμητό αποτέλεσμα που ήταν  

να δώσουν τα παιδιά σωστές απαντήσεις και να καταλήξουμε ότι δεν έχουν πολλές 

γνώσεις για τους πυροσβέστες ώστε να αναγκαστούμε να φωνάξουμε μια 

πυροσβέστρια για να μας λύσει τις απορίες. Ήταν πορεία που την επεξεργάστηκα στο 

μυαλό μου για τα παιδιά, χωρίς όμως να ρωτήσω τα ίδια τα παιδιά. 
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5. Ερώτηση 

Όταν λένε ότι ξέρουν πολλά για την πυροσβεστική γιατί δεν τους ρωτάς τι ξέρουν; Πώς 

γίνεται να κάνουν ερωτήσεις πριν πούνε τι ξέρουν;  Πώς διαχειρίζεσαι το διάλογο με τα 

παιδιά γενικότερα; 

Απάντηση 

Υποσυνείδητα φάνηκε να με αφορά τι δεν ξέρουν τα παιδιά, γι’ αυτό και οδήγησα την 

συζήτηση εκεί, προφανώς γιατί  θεώρησα πως λόγω ηλικίας και μειωμένων εμπειριών 

δεν έχουν πολλές γνώσεις τα παιδιά και εγώ θα έπρεπε να τους τις μεταδώσω ως 

εκπαιδευτικός της τάξης και με πολλές εμπειρίες ή αν δεν γνώριζα η ίδια να φρόντιζα 

να φέρω κάποιο άτομο (ενήλικα) για να τους μιλήσει π.χ. μια πυροσβέστρια να τους 

μιλήσει για το επάγγελμα της. Φάνηκε επίσης πως ήθελα η συζήτηση να καταλήξει σε 

κάποιο αποτέλεσμα, δηλαδή τα παιδιά  να αποκτήσουν γνώσεις. Δεν σκέφτηκα τι ήδη 

γνωρίζουν τα παιδιά αλλά τι δεν γνωρίζουν τα παιδιά. Το διάλογο από ότι φάνηκε δεν 

ξέρω να τον διαχειρίζομαι και πολύ σωστά. Φάνηκε να χρησιμοποιώ την λεκτική 

δομή ενός τριαδικού διαλόγου (Lemke, 1990), δηλαδή ενός σχήματος ομιλίας που 

αποτελείται χαρακτηριστικά από τρεις ενέργειες: α) την ερώτηση από την 

εκπαιδευτικό, β) την απάντηση του μαθητή και γ) την απάντηση του εκπαιδευτικού 

με στόχο είτε την ανατροφοδότηση του μαθητή είτε την αξιολόγηση του. Αυτός ο 

τύπος ομιλίας είναι χαρακτηριστικός τελικά της παραδοσιακής διδασκαλίας. 

 

6. Ερώτηση 

Γιατί δεν αξιοποίησες όλες τις ερωτήσεις που περιλαμβανόταν στο σχεδιασμό σου ως 

πιθανές προτάσεις για διερεύνηση στη συζήτηση με την πυροσβέστρια; 

Απάντηση 

Δεν αξιοποίησα όλες τις ερωτήσεις που περιλαμβανόταν στο σχεδιασμό για 

διερεύνηση στη συζήτηση με την πυροσβέστρια γιατί οι ερωτήσεις δεν προτάθηκαν 

από τα παιδιά και θεώρησα ότι δεν πρέπει να γίνουν γιατί θα ¨χαλούσε¨ το καλό 

αποτέλεσμα στο οποίο ήθελα εγώ να καταλήξει η όλη δραστηριότητα. Θεώρησα ότι 

αφού τα παιδιά δεν είχαν τις ικανότητες να τις διατυπώσουν δεν υπάρχει λόγος να 

διατυπωθούν από μένα. Δεν προσπάθησα αρκετά για να βοηθήσω να εκφραστούν 
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αυτές οι ερωτήσεις από τα παιδιά. Πάλι φαίνετε ότι αντιμετωπίζω τα παιδιά σαν 

άτομα με μειωμένες ικανότητες και στόχος μου ήταν  το αποτέλεσμα της διδασκαλίας 

και όχι η ίδια η διδασκαλία και τι είχε νόημα για τα ίδια τα παιδιά.  

 

7. Ερώτηση 

Βλέποντας προσεκτικά τις ζωγραφιές των παιδιών πόσα παιδιά μπόρεσαν να 

αποτυπώσουν μια ερώτηση (δηλαδή να ζωγραφίσουν κάτι χαρακτηριστικό με αυτό που 

ήθελαν να ρωτήσουν; ) Θα μπορούσαν να βοηθηθούν τα παιδιά με άλλο τρόπο ώστε το 

αποτέλεσμα της ζωγραφιάς τους να είναι καλύτερο ως προς την εικαστική αποτύπωση 

της ερώτησης; 

Απάντηση 

Ελάχιστα ήταν τα παιδιά που μπόρεσαν να αποτυπώσουν την ερώτηση τους και να 

ζωγραφίσουν κάτι χαρακτηριστικό με αυτό που ήθελαν να ρωτήσουν. Ήταν τρια 

παιδιά συγκεκριμένα που χαρακτηριστικά χρησιμοποίησαν το κόκκινο χρώμα και 

σχεδίασαν μεγάλο πυροσβεστικό όχημα με στρόγγυλες ρόδες. Τα υπόλοιπα παιδιά 

ζωγράφισαν κάτι αφηρημένο που για τα παιδιά ήταν σχετικό με την πυροσβεστική 

και τους πυροσβέστες. Μόνο το κορίτσι που αναφέρθηκε στο λουλούδι σχεδίασε ένα 

λουλούδι. Σίγουρα τα παιδιά δεν βοηθήθηκαν με άλλο τρόπο ώστε να είναι καλύτερη 

η εικαστική αποτύπωση της ερώτησης. Θεωρώ πως αν τους είχε δοθεί η δυνατότητα 

να χρησιμοποιήσουν και άλλα υλικά το αποτέλεσμα της αποτύπωσης θα ήταν 

καλύτερο και πιο παραστατικό. Άρα, η έλλειψη υλικών θεωρώ πως έπαιξε σημαντικό 

ρόλο. 

8. Ερώτηση 

Παρατήρησες κάποιες αλλαγές στον τρόπο υλοποίησης αυτής της δραστηριότητας και το 

δικό σου ρόλο σε αυτή τη δραστηριότητα σε σχέση με τις προηγούμενες; Τι είναι αυτό; 

Ποια τεκμήρια δείχνουν αυτή τη διαφορά; 

Απάντηση 

Δεν μπορώ να πω ότι διαπίστωσα  αλλαγές στον τρόπο υλοποίησης αυτής της 

δραστηριότητας. Θεώρησα ότι ήταν κάτι διαφορετικό η χρήση Η/Υ και ότι ήταν 

συζήτηση το γεγονός πως ρωτούσα τα παιδιά και αυτά απαντούσαν και στη συνέχεια 
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αποτύπωσαν στη ζωγραφιά την ερώτηση τους.  Τελικά τίποτα από όσα έκανα δεν 

ήταν κάτι το διαφορετικό που να έχει στόχο την ενεργητική συμμετοχή του παιδιού. 

Συνεχίστηκε ο κύριος οργανωτής της δραστηριότητας να είμαι εγώ γιατί σε αυτήν την 

ρουτίνα έχω μάθει να δουλεύω και αυτή είναι η κουλτούρα του παιδικού σταθμού και 

γενικά του σχολείου. Δεν μπόρεσα τελικά να αποστασιοποιηθώ από τις προηγούμενες 

πρακτικές μου. 

 

2
η
 Δραστηριότητα: Συζήτηση με πυροσβέστρια 

 

1. Ερώτηση 

Πόσα παιδιά κάνουν τις ερωτήσεις στην πυροσβέστρια που είχαν σχεδιάσει στην 

προηγούμενη δραστηριότητα; (δες την απάντηση 3 παραπάνω και σύγκρινε.  Π.χ. 6 

έθεσαν ερωτήσεις σχετικές και 4 τις έθεσαν;  Γιατί δεν έθεσαν όλα τα παιδιά που είχαν 

σχεδιάσει ερωτήσεις την ερώτησή τους στην πυροσβέστρια; Ποιος ήταν ο δικός σου 

ρόλος ως προς το σημείο αυτό; 

Απάντηση 

Στη δραστηριότητα αυτή συμμετείχαν περισσότερα παιδιά (15 παιδιά) τα οποία όμως 

δεν είχαν πάρει μέρος στην προηγούμενη δραστηριότητα και δεν είχαν θέσει 

ερωτήματα. Στο γεγονός ότι δεν έθεσαν όλα τα παιδιά ερωτήματα  σίγουρα δεν 

συνέβαλα θετικά εγώ, θα μπορούσα στη συζήτηση που προηγήθηκε πριν την 

επίσκεψη της πυροσβέστριας να αφιερώσω χρόνο στα συγκεκριμένα παιδιά ώστε να 

τους εξηγήσω όλο το πλαίσιο και να δώσω χρόνο να σκεφτούν τις ερωτήσεις τους.  

Δεν έθεσαν όλα τα παιδιά τις ερωτήσεις που είχαν εκφράσει και τις είχαμε σημειώσει 

στις ζωγραφιές τους προς την πυροσβέστρια ίσως γιατί δεν είχε πάλι νόημα η όλη 

διαδικασία, ίσως ντρεπόντουσαν από την πυροσβέστρια και δυσκολεύονταν να 

εκφραστούν, ίσως φοβήθηκαν να εκφραστούν γιατί δεν είχαν αυτοπεποίθηση για την 

ερώτηση τους, κ.α. Εγώ υπενθύμισα τις ερωτήσεις τους πριν την συζήτηση αλλά κατά 

την διάρκεια δεν ειπώθηκαν όλες, π.χ. 6 έθεσαν σχετικές ερωτήσεις  και  4 τις έθεσαν. 

Ο ρόλος μου δεν ήταν συντονιστικός σε αυτό το σημείο, άφησα την συζήτηση να με 

παρασύρει, χωρίς να ενδιαφερθώ για τις ερωτήσεις που δεν τέθηκαν. Επίσης, θεωρώ 

πως το έκανα γιατί έβλεπα πως τα παιδιά δεν είχαν την διάθεση να καθίσουν πολύ 
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ώρα ακόμη στην παρεούλα, είχαν αρχίσει να είναι ανήσυχα και το είδα σαν μια καλή 

ευκαιρία να τεθούν όσες ερωτήσεις ήταν βασικές για να προκύψει και ένα καλό 

αποτέλεσμα, δηλαδή να τελειώσει η δραστηριότητα και τα παιδιά να αποκτήσουν 

γνώσεις για το αντικείμενο. Με ενδιέφερε αποκλειστικά το αποτέλεσμα και όχι η 

διαδικασία. 

2. Ερώτηση  

Ποιος ήταν ο δικός σου ρόλος σε αυτή τη δραστηριότητα; Πώς το καταλαβαίνεις αυτό; 

Απάντηση 

Και σε αυτήν την δραστηριότητα τελικά εγώ ήμουν ο κύριος οργανωτής, παρά το 

γεγονός πως πίστευα ότι είχα κάνει κάτι διαφορετικό σε σχέση με τις προηγούμενες 

πρακτικές μου. Θεώρησα πως η συζήτηση με την πυροσβέστρια ήταν κάτι 

διαφορετικό που θα εντυπωσίαζε τα παιδιά και έτσι θα κέρδιζα την προσοχή τους, το 

αντιλήφθηκα σαν ένα καλό κίνητρο. Θεώρησα πως βλέποντας και μόνο έναν 

επαγγελματία πυροσβέστη ντυμένο με την στολή του θα κέντριζε το ενδιαφέρον όλων 

των παιδιών, γεγονός που δεν συνέβη. Τοποθέτησα στην θέση του οργανωτή την 

πυροσβέστρια και τον εαυτό μου στην θέση του βοηθού οργανωτή. Τα παιδιά 

συνέχιζα να τα τοποθετώ στην θέση του ακροατή χωρίς να γνωρίζω αν τελικά αυτό 

είχε νόημα για όλα τα παιδιά. 

3. Ερώτηση 

Παρατήρησες κάποιες αλλαγές στον τρόπο υλοποίησης αυτής της δραστηριότητας και το 

δικό σου ρόλο σε αυτή τη δραστηριότητα σε σχέση με τις προηγούμενες; Τι είναι αυτό; 

Ποια τεκμήρια δείχνουν αυτή τη διαφορά; 

 Απάντηση 

Δεν παρατήρησα τελικά καμία αλλαγή στον τρόπο υλοποίησης αυτής της 

δραστηριότητας και στον ρόλο μου τώρα που το ξανασκέφτομαι σε σχέση με τις 

προηγούμενες δραστηριότητες που εφάρμοζα. 
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Μετά την απάντηση των παραπάνω ερωτημάτων: 

1. Που καταλήγεις μετά τον αναστοχασμό με βάση τη διερεύνηση των 

δραστηριοτήτων που οργάνωσες;  

Απάντηση 

Μετά τον αναστοχασμό μου καταλήγω ότι τελικά δεν διαφοροποιήθηκα όπως ήθελα 

στις πρακτικές μου και αυτό διαπιστώνετε μέσα από τις αντιδράσεις των παιδιών 

(δυσφορία παιδιών). Συνεχίστηκε από μένα η ίδια ρουτίνα της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Παρά το  γεγονός ότι είχα αφιερώσει χρόνο διαβάζοντας το θεωρητικό 

υπόβαθρο τόσο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας όσο και της έρευνας – δράσης 

όταν ήρθε η στιγμή της εφαρμογής δυσκολεύτηκα και δεν κατανόησα εκείνη την 

στιγμή ότι συνέχιζα να ακολουθώ τις προηγούμενες πρακτικές μου. Το διαπίστωσα 

όταν ολοκληρώθηκαν οι δραστηριότητες και έκανα τον αναστοχασμό μου. Το 

κατάλαβα όταν αποστασιοποιήθηκα και αξιολόγησα τις πρακτικές μου.   

2. Ποια είναι τα σημεία που θα λάβεις υπόψη σου για τον επόμενο σχεδιασμό; 

Απάντηση 

Αρχικά θα δώσω ευκαιρίες διαλόγου και συνδιαμόρφωσης της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας μέσα από την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας για να 

εξασφαλίσω την συμμετοχή των μαθητών. Θα αποφύγω την λεκτική δομή ενός 

τριαδικού διαλόγου (Lemke, 1990), δηλαδή ενός σχήματος ομιλίας που αποτελείται 

χαρακτηριστικά από τρεις ενέργειες: α) την ερώτηση από την εκπαιδευτικό, β) την 

απάντηση του μαθητή και γ) την απάντηση του εκπαιδευτικού με στόχο είτε την 

ανατροφοδότηση του μαθητή είτε την αξιολόγηση του (Sinclair & Coulthard, 1975· 

Mehan, 1979· Cazden, 1988 οπ. αναφ. στο Αυγητίδου 2014). Ένας τέτοιος τύπος 

ομιλίας είναι χαρακτηριστικός της παραδοσιακής διδασκαλίας , δεν υποστηρίζει την 

αλληλεπίδραση και τη συγκρότηση του νοήματος, καθώς είναι μια ανταλλαγή 

τμηματικών μονολόγων ερωταποκρίσεων. Επίσης, θα αποφύγω τις κλειστές 

ερωτήσεις και τις διορθώσεις των απαντήσεων των παιδιών σύμφωνα με τη μια 

σωστή λύση. Θα δώσω περισσότερες ευκαιρίες για διερευνητικό διάλογο μεταξύ των 

παιδιών. Θα προσπαθήσω να μην «διευθύνω» την διαδικασία και να μην επιβάλλω 

την άποψη μου στα παιδιά, γιατί οι ερωτήσεις που ευνοούν την ανάκληση 

πληροφοριών και οι κλειστές ερωτήσεις που ζητούν σύντομες ή μονολεκτικές 



 

175 
 

απαντήσεις ενεργοποιούν χαμηλές νοητικές λειτουργίες. Αυτό παρατηρήθηκε 

χαρακτηριστικά και στο παρακάτω απόσπασμα από την συζήτηση μου με τα παιδιά: 

Εγώ: ο Χρήστος λέει ότι τα ξέρει όλα. Είναι κάποιο άλλο παιδί που δεν ξέρει κάποια 

πράγματα για τους πυροσβέστες; 

Σόφη: εγώ ξέρω 

Εγώ: εσύ Δημήτρη; 

Δημήτρης: ξέρω 

Εγώ: ξέρεις πολλά πράγματα; Είναι μερικά πράγματα όμως που νομίζω ότι δεν τα 

ξέρουμε όλοι. Εγώ ας πούμε δεν τα ξέρω όλα για τους πυροσβέστες. Μπορείτε να μου 

πείτε έναν τρόπο ώστε να μάθουμε περισσότερα πράγματα για τους πυροσβέστες; 

Παιδιά: Δεν απαντούν 

Εγώ: πως μπορούμε να μάθουμε περισσότερα πράγματα για τους πυροσβέστες; Εε… 

Παιδιά: Δεν απαντούν 

Εγώ: πως μπορούμε να μάθουμε περισσότερα πράγματα για τους πυροσβέστες; 

Δημήτρης: πολλά 

Εγώ: τι μπορούμε να κάνουμε; για σκεφτείτε….  για να μου πείτε τι μπορούμε να 

κάνουμε για να μάθουμε περισσότερα πράγματα  

Δημήτρης: πολλά 

Εγώ: ναι πολλά πράγματα ξέρουμε, αλλά τα ξέρουμε όλα;  

Παιδιά: δεν απαντούν 

Επίσης, θα αποφύγω να ρωτώ τους καλούς μαθητές και θα περιμένω αρκετή ώρα, 

ώστε να δώσω χρόνο σε όλα τα παιδιά για να σκεφτούν, η καθοδήγηση του διαλόγου 

για να καταλήξουν τα παιδιά στην απάντηση που επιδιώκω και η παραγνώριση των 

λανθασμένων απαντήσεων είναι όλα πρακτικές που χειραγωγούν τα παιδιά παρά 

συμβάλουν στη συμμετοχή τους. 
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Τέλος, θα χρησιμοποιήσω σύμφωνα με την Μπιρμπίλη (2008) κάποιες στρατηγικές 

προκειμένου να ενισχύσω τον διάλογο. Θα χρησιμοποιήσω ανοιχτές ερωτήσεις για να 

διερευνήσω τις ιδέες των παιδιών. Θα ενθαρρύνω τα παιδιά να εκφράσουν αυτό που 

θέλουν και παράλληλα να το εξηγήσουν, να το υποστηρίξουν και να 

επιχειρηματολογήσουν υπέρ του. Θα ζητήσω από τα παιδιά διευκρινίσεις και θα κάνω 

συμπληρωματικές ερωτήσεις. Οι λιγοστές ευκαιρίες για εμβάθυνση στον τρόπο 

σκέψης του παιδιού και η βιαστική αποδοχή κάθε γνώμης του παιδιού ως δεδομένης 

δεν τα ενθαρρύνει να συμμετέχουν σε ουσιαστικό και αυθεντικό διάλογο. Θα δώσω 

περιθώρια ώστε να μιλάνε τα παιδιά μεταξύ τους και να αναπτύξουν πολλαπλές ιδέες 

και προτάσεις βοηθώντας τη σύνδεση ανάμεσα τους με συνόψεις, ανάδειξη των 

κοινών σημείων και των διαφορών. Θα δίνω χρόνο στα παιδιά να απαντούν και θα 

έχω εμπιστοσύνη στις ικανότητες τους. Η συμμετοχή των παιδιών με ερωτήσεις, 

διάλογο μεταξύ τους και προτάσεις χρειάζεται εκπαίδευση και πολύ περισσότερο 

κλίμα αποδοχής μεταξύ των παιδιών και μεταξύ της εκπαιδευτικού και των παιδιών, 

γιατί τα παιδιά έχουν ενσωματώσει τις σχέσεις εξουσίας εκπαιδευτικού – μαθητών 

και θεωρούν αυτονόητο τον ρόλο του εκπαιδευτικού  ως κύριου οργανωτή της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η χρήση πολυτροπικών και πολυμεθοδικών διαδικασιών 

μπορεί να εξασφαλίσει για όλα τα παιδιά τρόπους συμμετοχής στην εκπαιδευτική 

διαδικασία.  

Συνοψίζοντας κατά την δράση των παιδιών στην τάξη θέλω τα παιδιά να είναι 

ενεργά, να δουλεύουν ομαδικά, να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με εμένα, να 

αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να εκφράζουν εμπειρίες και απορίες. 

27/6/2017 

 

Σχεδιασμός δεύτερης οργανωμένης δράσης: Διακόσμηση τάξης/Καλοκαίρι 

Η συμμετοχή των παιδιών ως ζητούμενο στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία 

     Με τον όρο «συμμετοχή των παιδιών» σύμφωνα με τον (Treseder, 1997 οπ. αναφ. 

στο Αυγητίδου 2014) αναφερόμαστε στη διαδικασία λήψης αποφάσεων από τα παιδιά 

για τα ζητήματα που τα αφορούν και τα βιώνουν καθημερινά. Πλαισιώνοντας τον 

ορισμό αυτό στο χώρο της εκπαίδευσης μπορούμε να φανταστούμε τα παιδιά να 

συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία εκφέροντας τη γνώμη τους, λαμβάνοντας 

συλλογικές αποφάσεις για τη διαμόρφωση του χώρου της τάξης τους, για το 



 

177 
 

πρόγραμμα, τις σχολικές εκδηλώσεις και συνδιαμορφώνοντας τους στόχους, το 

περιεχόμενο και την πορεία της μαθησιακής διαδικασίας. Οι δεξιότητες και η 

αυτοπεποίθηση που προϋποτίθενται για τη συμμετοχή των παιδιών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία πρέπει να αποκτηθούν σταδιακά μέσω της εξάσκησης τους στην πράξη 

(Hart, 1992 οπ. αναφ. στο Αυγητίδου 2014). Μεταφέροντας αυτό το σκεπτικό στον 

χώρο της σχολικής τάξης, ακόμα κι αν τα παιδιά δεν έχουν την ετοιμότητα 

συμμετοχής θα πρέπει να εκπαιδευτούν σ’ αυτή για τη διασφάλιση ενός 

συμμετοχικού και συνεργατικού σχολείου.  

     Η συμμετοχή των παιδιών συχνά εξαρτάται από τις προθέσεις, τους στόχους και 

τον προγραμματισμό των εκπαιδευτικών. Ο τρόπος που ορίζει και αιτιολογεί κάποιος 

την παρουσία ή την απουσία της συμμετοχής των παιδιών στην εκπαιδευτική πράξη, 

επηρεάζει τις ενέργειες του ως εκπαιδευτικός, τις προσδοκίες του μέσα στην τάξη και 

τον τρόπο που ερμηνεύει όσα γίνονται μέσα σ’ αυτήν. Με αυτήν την έννοια, η 

νοηματοδότηση της συμμετοχής μπορεί να αποτελέσει ένα εμπόδιο στην εξασφάλιση 

ευκαιριών συμμετοχής των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η συμμετοχή των 

παιδιών ως ερευνητών μπορεί, με την κατάλληλη εκπαίδευση , να επεκταθεί σε 

πολλαπλές θεματικές (Σπύρου, 2008). Τα οφέλη από αυτήν τη διαδικασία είναι πολλά 

και προκύπτουν αβίαστα λόγω του νοήματος που έχει η δράση αυτή για τα ίδια τα 

παιδιά αλλά και λόγω των ευκαιριών που τους δίνονται να αναπτύξουν , εκτός από 

ερευνητικές, και γλωσσικές, γνωστικές, κοινωνικές και άλλες δεξιότητες μέσω της 

συμμετοχής τους στην έρευνα. Ο σεβασμός της γνώμης των παιδιών , ο σεβασμός της 

διαφορετικότητας όχι μόνο της άποψης του καθενός αλλά και του ρυθμού σκέψης και 

του τρόπου έκφρασης της αποτελούν προϋπόθεση για την ενίσχυση της συμμετοχής 

τους στην πράξη (Αυγητίδου, 2014 όπ. αναφ. στο Κατσαρού & Λιακοπούλου). 

    Εκτός από την αναγνώριση του δικαιώματος συμμετοχής των παιδιών στη λήψη 

αποφάσεων και της δυνατότητας αναδιανομής των σχέσεων εξουσίας μεταξύ 

εκπαιδευτικού και παιδιών, η ενεργητική συμμετοχή των παιδιών σε διαδικασίες 

συνεργατικής κατασκευής της γνώσης αποτελεί προϋπόθεση μάθησης σύμφωνα με 

τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες (Vygotsky, 1978). Σύμφωνα με αυτές η μάθηση 

προκύπτει μέσα από τις αλληλεπιδράσεις με τους γύρω μας και το περιβάλλον. Τέλος, 

τα κείμενα εκπαιδευτικής πολιτικής αλλά και ο σύγχρονος παιδαγωγικός λόγος 

τονίζουν ολοένα και περισσότερο την ανάγκη να συνδιαμορφωθεί η εκπαίδευση από 

τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά ως μια δημοκρατική πρακτική (OECD,2006).  
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   Μία βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση της συμμετοχής των παιδιών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία είναι να γνωρίσει καλά ο εκπαιδευτικός τα παιδιά της τάξης 

του, προκειμένου να αναγνωρίσει τα αποθέματα  γνώσης, τις εμπειρίες, τα 

ενδιαφέροντα και το δυναμικό που φέρνει κάθε παιδί στην ομάδα της τάξης αλλά και 

να αξιοποιήσει στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

    Η θεωρία της διαφοροποίησης της μαθησιακής διαδικασίας προϋποθέτει ότι ο 

ρόλος του εκπαιδευτικού είναι ακριβώς να μετασχηματίζει το αναλυτικό πρόγραμμα 

ανάλογα με τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Είναι γεγονός ότι τα 

παιδιά σε μία τάξη διαφοροποιούνται μεταξύ τους με ποικίλους τρόπους και 

χρειάζονται διαφοροποιημένες παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές πρακτικές για να 

δώσουμε σε όλα τα παιδιά ευκαιρίες επιτυχίας (Κουτσελίνη – Ιωαννίδου, 2008). Η 

διαφοροποίηση μπορεί να αφορά στη διαφοροποίηση των στόχων, της μαθησιακής 

πορείας, του ρυθμού στην τάξη, του αποτελέσματος και πολλών άλλων τρόπων 

(Κουτσελίνη, 2011).Ο προγραμματισμός μιας διαφοροποιημένης μαθησιακής 

διαδικασίας προϋποθέτει τον καθορισμό των προαπαιτούμενων, πυρηνικών και 

μετασχηματιστικών γνώσεων και τη μετατροπή τους σε στόχους και ιεραρχημένες 

δραστηριότητες ανάλογα με τα επίπεδα ετοιμότητας των παιδιών, τον τρόπο σκέψης 

και το μαθησιακό στιλ τους (Κουτσελίνη, 2011). Η αποσαφήνιση του σκοπού και των 

στόχων των μαθησιακών δραστηριοτήτων καθώς και η ιεράρχηση τους ανάλογα με 

τη δυσκολία τους και τις ικανότητες και προτιμήσεις των παιδιών αποτελεί 

προϋπόθεση ώστε ο εκπαιδευτικός να αξιοποιήσει τις διαφορετικές τεχνικές 

διαφοροποίησης της μαθησιακής διαδικασίας. 

   Ο σεβασμός της γνώμης των παιδιών, ο σεβασμός της διαφορετικότητας όχι μόνο 

της άποψης του καθενός αλλά και του ρυθμού σκέψης και του τρόπου έκφρασης της 

αποτελούν προϋπόθεση για την ενίσχυση της συμμετοχής  τους στην πράξη. Κρίσιμο 

ρόλο στη συμμετοχή των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία παίζουν οι πρακτικές 

διαλόγου στην τάξη (Μπιρμπίλη, 2008). Οι ευκαιρίες διαλόγου και συνδιαμόρφωσης 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας που προσφέρει ο εκπαιδευτικός μέσα από την 

οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σημαντικές για την εξασφάλιση της 

συμμετοχής των παιδιών.  

     Βασιζόμενη λοιπόν σε όλα τα παραπάνω θα προσπαθήσω α) να ενισχύσω την 

συμμετοχή των παιδιών μέσω διαφοροποίησης της πρακτικής μου με στόχο την 
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ανταπόκριση στα διαφορετικά μαθησιακά επίπεδα των παιδιών, και β) να διευρύνω 

συστηματικά τις ευκαιρίες επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των παιδιών της 

τάξης.  

     Ο προγραμματισμός μιας διαφοροποιημένης μαθησιακής διαδικασίας προϋποθέτει 

τον καθορισμό των προαπαιτούμενων, πυρηνικών και μετασχηματιστικών γνώσεων 

και τη μετατροπή τους σε στόχους και ιεραρχημένες δραστηριότητες ανάλογα με τα 

επίπεδα ετοιμότητας των παιδιών, τον τρόπο σκέψης και το μαθησιακό στιλ τους 

(Κουτσελίνη, 2011). Η δράση που σκέφτομαι να εφαρμόσω είναι η παρακάτω: 

ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Να μπορούν να ερευνούν και να 

εντοπίζουν υλικό και 

πληροφορίες για ένα θέμα. 

 Να συζητούν μεταξύ τους. 

 Να ακούν προσεκτικά τον 

συνομιλητή τους. 

 Να εργάζονται σε ομάδες. 

 

 Να περιγράψουν τις προσωπικές 

τους εμπειρίες για το καλοκαίρι 

(γνώση). 

 Να εκφράσουν ιδέες για το πώς 

να στολίσουν καλοκαιρινή την 

τάξη τους (ανάλυση). 

 Να αναζητήσουν υλικό που 

μπορεί να βοηθήσει στη 

διακόσμηση (ανάλυση). 

 Να παρουσιάσουν το υλικό που 

συγκέντρωσαν και να 

αιτιολογήσουν τη χρησιμότητα 

του (κατανόηση). 

 Να κάνουν προτάσεις και να 

επιλέξουν ποιες από αυτές θα 

υλοποιήσουν (ανάλυση- 
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ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

 

σύνθεση). 

 Να αναπαραστήσουν εικαστικά 

τις εμπειρίες τους (εφαρμογή). 

 

 

 

 Να συναποφασίσουν στην ομάδα 

σχετικά με αυτό που ανέλαβε 

καθεμιά να κάνει (σύνθεση). 

 Να παρουσιάσει κάθε ομάδα σε 

παιδιά και γονείς τι έκανε και 

γιατί, με τι κριτήρια επέλεξε κάθε 

στοιχείο (ανάλυση – σύνθεση). 

ΣΤΟΧΟΙ (σε ιεραρχική σειρά) 1. Να εκφράσουν τις προηγούμενες 

εμπειρίες τους σχετικά με το 

καλοκαίρι.  

2. Να προτείνουν ιδέες για τον 

στολισμό της τάξης με αφορμή 

την έναρξη του καλοκαιριού. 

3. Να αιτιολογήσουν το υλικό που 

θα επιλέξουν για το στολισμό της 

τάξης. 

4. Να ομαδοποιήσουν το υλικό και 

να κάνουν εκτιμήσεις για την 

επάρκεια του για τον στολισμό 

της τάξης. 

5. Να συνεργαστούν για το 

στολισμό της τάξης. 

6. Να αξιολογήσουν το αποτέλεσμα 

των ενεργειών τους. 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 

Θέτω στα παιδιά ένα πρόβλημα: Πως θα 

μπορούσαμε να στολίσουμε όλοι μαζί την 

Τα παιδιά προτείνουν ιδέες 
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τάξη μας για το καλοκαίρι; 

Ρωτώ τα παιδιά αν έχουν δει στολισμένες 

τάξεις για το καλοκαίρι και τι τους αρέσει 

ποιο πολύ από όλα αυτά που έχουν 

παρατηρήσει ως στολισμό; 

Θα μιλήσουν για τις προσωπικές τους 

εμπειρίες 

Κάνω μια λίστα με όλους τους τρόπους 

που εντόπισαν και τις προτιμήσεις τους. 

 

Με την βοήθεια ερωτήσεων τα παιδιά 

ενισχύονται στον διάλογο για τη λήψη 

απόφασης σχετικά με τον τρόπο 

διακόσμησης. 

 

Θέτω το ζήτημα αν υπάρχουν τα 

απαραίτητα υλικά στην τάξη τους, τι 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν από τα 

υπάρχοντα υλικά και τι μπορούν να 

κατασκευάσουν. 

 

Κάνω μια λίστα με τα υλικά και τις 

προτάσεις κατασκευών 

 

Τα παιδιά επιχειρηματολογούν για τις 

επιλογές τους, εντοπίζουν τους πιο 

δημοφιλείς τρόπους, αποφασίζουν τι θα 

κάνουν σχετικά με τη διακόσμηση της 

τάξης. 

 

Τα παιδιά εντοπίζουν τα υλικά και 

προτείνουν τρόπους κατασκευής. 

Ονοματίζουν τις αρμοδιότητες 

Η εκπαιδευτικός χωρίζει τα παιδιά σε 

μεικτές ομάδες 

Κάθε ομάδα αναλαμβάνει μια εργασία 

και την υλοποιεί σύμφωνα με όσα έχουν 

συμφωνήσει. 

Οι ομάδες παρουσιάζουν τα 

αποτελέσματα της εργασίας τους και το 

αξιολογούν. 
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Αναλυτικός σχεδιασμός δράσης- Διακόσμηση τάξης/Καλοκαίρι 

Στόχοι (σε ιεραρχική σειρά): 

1. Να εκφράσουν τις προηγούμενες εμπειρίες τους σχετικά με το καλοκαίρι.  

2. Να προτείνουν ιδέες για τον στολισμό της τάξης. 

3. Να αιτιολογήσουν το υλικό που θα επιλέξουν για το στολισμό της τάξης. 

4. Να ομαδοποιήσουν το υλικό και να κάνουν εκτιμήσεις για την επάρκεια του 

για τον στολισμό της τάξης. 

5. Να συνεργαστούν για το στολισμό της τάξης. 

6. Να αξιολογήσουν το αποτέλεσμα των ενεργειών τους. 

Αφόρμηση της δράσης 

1
η
 μέρα 

Αρχικά επειδή θεωρώ πως όλα τα παιδιά έχουν εμπειρίες καλοκαιριού θα ξεκινήσω 

ρωτώντας «Τι κάνουν συνήθως το καλοκαίρι όταν δεν έρχονται στον παιδικό σταθμό; 

Αν έχουν πάει στη θάλασσα και τι θυμούνται από το τι κάνουν όταν πηγαίνουν εκεί; Στη 

συνέχεια θα τους ζητήσω να μου πούνε λέξεις που τους θυμίζει το καλοκαίρι σε σχέση 

με το τι τρώμε; (π.χ. καρπούζι), τι φοράμε; Αν πάμε ταξίδια; Τι διαφορετικό έχει το 

καλοκαίρι από άλλες εποχές σε σχέση με τα παραπάνω;» Θα προσπαθήσω οι 

ερωτήσεις μου να είναι ανοιχτές και όχι κατευθυνόμενες. Οι απαντήσεις των παιδιών 

θα καταγράφονται σε έναν πίνακα χωρίς να παραλείψω τις άσχετες ερωτήσεις 

(ιδεοθύελλα). Θα υπενθυμίζω ότι δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις 

(προτάσεις παιδιών). Στο τέλος θα ακούγονται όλες οι απαντήσεις των παιδιών για να 

τις υπενθυμίσω συγκεντρωτικά. 

Στη συνέχεια θα ρωτήσω τα παιδιά «Τι από αυτά που έχουμε στην τάξη μας τους 

θυμίζουν καλοκαίρι;» και να προσπαθήσουν να αιτιολογήσουν τις απαντήσεις τους 

(εντοπισμός & αιτιολόγηση). Όλες οι απαντήσεις των παιδιών θα καταγράφονται 

ξανά σε έναν πίνακα και θα τις υπενθυμίζω συγκεντρωτικά στο τέλος (ιδεοθύελλα).  

Αργότερα θα θέσω έναν προβληματισμό ο οποίος θα αφορά την αλλαγή της 

διακόσμησης της τάξης. Συγκεκριμένα θα ρωτήσω «Αν θέλουν να αλλάξουμε την τάξη 

μας ώστε να θυμίζει περισσότερο καλοκαίρι; τι από αυτά που είπανε μπορούμε να 

φτιάξουμε ή τι άλλο θέλουν και μπορούμε να φτιάξουμε; Πως θα ήμαστε σίγουροι ότι 

όταν κάποιος μπει στη τάξη  μας θα καταλάβει ότι φτιάξαμε την τάξη μας 
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καλοκαιρινή;» Τα παιδιά θα συζητήσουν με τον διπλανό τους, θα επιλέξουν και θα 

πουν τις προτάσεις τους. Στόχος μου είναι να αλληλεπιδράσουν οι δυάδες και να 

ξεκινήσουν να μιλάνε περισσότερο τα διστακτικά παιδιά, τα οποία θα τοποθετήσω 

προηγουμένως δίπλα σε πιο ενεργητικά παιδιά. Αργότερα θα ρωτήσω «Πως θα 

φτιάξουν αυτά που προτείνουν; Με τι υλικά; Τι σκέφτεστε; και πόσα από το καθένα θα 

χρειαστεί να φτιάξουν ώστε να διακοσμήσουν όλη την αίθουσα;» (π.χ. πέντε 

βαρκούλες, δυο καρπούζια, ένα ψάρι). 

2
η
 μέρα 

Στη συνέχεια τα παιδιά θα χωριστούν και θα καθίσουν σε τετράδες με την  

προϋπόθεση  όλες οι ομάδες να είναι μεικτές (π.χ. δυο κορίτσια & δυο αγόρια). Η 

ομάδα θα φτιάξει με τα υλικά που διαθέτει το τμήμα την κατασκευή που αποφάσισε 

και εγώ παράλληλα θα έχω τον ρόλο «του βοηθού» για να τους υποστηρίξω στην 

προσπάθεια τους. Στην αίθουσα θα υπάρχουν βιβλία και περιοδικά στην βιβλιοθήκη 

σχετικά με το καλοκαίρι, ώστε να ενθαρρύνω τις ομάδες. Τα παιδιά συγκεκριμένα θα 

μπορούν να ανατρέξουν για να δουν διάφορες εικόνες, να παρατηρήσουν πως θα είναι 

αυτό που θα φτιάξουν, τι χρώμα θα έχει, αν νομίζουν ότι θα τους δυσκολέψει κάτι, να 

παρατηρήσουν ότι υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι ώστε να φτιάξεις κάτι, να 

πάρουν ιδέες, να βάλουν τη δική τους φαντασία και να ζητήσουν βοήθεια ο ένας από 

τον άλλο.  

3
η
 μέρα 

Οι ομάδες θα αποφασίσουν και θα κατασκευάσουν με βάση τα υλικά που διαθέτει το 

τμήμα, αυτό που θέλουν ώστε να διακοσμήσουν την αίθουσα. Στη συνέχεια θα 

συγκεντρωθούν και θα σχολιαστούν όλα τα δημιουργήματα των ομάδων. 

4
η
 μέρα 

Αφού έχουν ολοκληρωθεί οι δημιουργίες όλων των παιδιών, τα ίδια τα παιδιά θα 

πρέπει να αποφασίσουν πως θα τοποθετήσουν τις δημιουργίες τους μέσα στον χώρο 

της τάξης. Πως δηλαδή θα στολίσουν την τάξη τους. Θα πρέπει όλα τα παιδιά να 

πουν την γνώμη τους και να κάνουν τις προτάσεις τους. Συγκεκριμένα θα πω « Πως 

θα μπορούσατε να στολίσετε την τάξη μας με αυτά που φτιάξατε; Τι σκέφτεστε; Που θα 

τα τοποθετήσετε για να κάνουμε την τάξη μας ποιο όμορφη; Τι υλικά θα χρειαστείτε για 

να τα κολλήσετε ή να τα κρεμάσετε; Τι θα χρησιμοποιήσετε;»  Στη συνέχεια 
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ακούγονται όλες οι απαντήσεις των παιδιών,  τις οποίες καταγράφω σε μια κόλλα 

χαρτί ή στον πίνακα για να τις υπενθυμίσω στις ομάδες συγκεντρωτικά. Αργότερα τα 

παιδιά συνεργάζονται σε ομάδες για να τοποθετήσουν τα έργα τους μέσα στον χώρο 

της αίθουσας. 

5
η
 μέρα 

Αφού έχει ολοκληρωθεί ο στολισμός της αίθουσας ρωτώ τα παιδιά να αξιολογήσουν 

την προσπάθεια τους. Συγκεκριμένα θα ρωτήσω «Σας άρεσε όπως έγινε η αίθουσα 

μας; Τι είναι αυτό που σας άρεσε ποιο πολύ; Γιατί; Νομίζετε ότι οι άλλοι θα 

καταλάβουν ότι κάναμε την τάξη μας καλοκαιρινή; Γιατί το λέτε αυτό; Ήταν εύκολο ή 

δύσκολο αυτό που κάναμε; Γιατί; Τι νομίζετε ότι μας βοήθησε να έχουμε ένα τόσο 

ωραίο αποτέλεσμα;» Καταγράφετε η κάθε απάντηση του παιδιού σε μια κόλλα χαρτί.  

6
η
 μέρα 

Αφού έχει ολοκληρωθεί ο αναστοχασμός της ομάδας και έχουμε καταλήξει στο τι μας 

άρεσε και στο τι δεν μας άρεσε. Στη συνέχεια θα πω «Σε ποιους θα μπορούσαμε να 

δείξουμε τον στολισμό της τάξης μας; Τι σκέφτεστε; Ποιους θα μπορούσαμε να 

καλέσουμε; Συζητήστε μεταξύ σας. Τι θα τους πούμε όταν έρθουν; Πως θα μπορούσε 

να παρουσιάσει η κάθε ομάδα αυτό που έκανε;» Όλες οι απαντήσεις των παιδιών 

αξιοποιούνται και θα προσκαλέσουμε π.χ. (γονείς, παιδιά διπλανής αίθουσας,) για να 

δουν τα αποτελέσματα των ενεργειών των παιδιών.  Η κάθε ομάδα στη συνέχεια θα 

παρουσιάσει τα έργα της, δηλαδή τι έκανε και γιατί επέλεξε τα συγκεκριμένα υλικά, 

πως σκέφτηκε αυτά που βάλαμε στην αίθουσα σε σχέση με το πώς μας θυμίζουν το 

καλοκαίρι, πως αποφασίσαμε τα συγκεκριμένα, πως εργαστήκαμε όλοι μαζί, πως 

πήραμε αποφάσεις για το που θα βάλουμε τι στην τάξη μας, που δυσκολευτήκαμε και 

πως τα καταφέραμε.  

 

Ημερολογιακές καταγραφές - Αναστοχασμοί ερευνήτριας 

18/12/2016 

1ος Αναστοχασμός: Μετά τη μελέτη του θεωρητικού πλαισίου 

      Μετά από τη μελέτη των  θεωρητικών πλαισίων διαπιστώθηκε πως οι 

διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσει  ένα παιδί με τους συνομηλίκους του, καθώς 

επίσης  και  οι σχέσεις που έχει με την εκπαιδευτικό έχουν άμεσα αντίκτυπο στην 
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ανάπτυξη της αυτοαντίληψης, της αυτοεκτίμησης και του αυτοελέγχου του. Επιπλέον 

σύμφωνα με την βιβλιογραφία, διαπιστώθηκε πως το θετικό κλίμα της τάξης, και 

όταν λέμε κλίμα της τάξης εννοούμε, την/τον εκπαιδευτικό, τους μαθητές, και γενικά 

την οργάνωση της διδασκαλίας και του χώρου, βελτιώνουν τη θετική συμπεριφορά 

και ενισχύουν την αυτοεκτίμηση του μαθητή. Ένας μαθητής αισθάνεται ενεργό μέλος 

μιας ομάδας όταν γίνεται αποδεκτός από τα υπόλοιπα μέλη του τμήματος. Τα 

προβλήματα συμπεριφοράς σχετίζονται περισσότερο με το κλίμα της τάξης παρά με 

τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του. Κατέληξα στη διαπίστωση ότι μια  υγιής 

κατάσταση στον παιδικό σταθμό  ισούται τόσο με τις καλές κοινωνικές σχέσεις που 

έχουμε μεταξύ μας μέσα στο τμήμα όσο και γενικότερα στον παιδικό σταθμό.  

       Η προσωπικότητα και το ύφος της εκπαιδευτικού αποτελούν σημαντικούς 

παράγοντες διαμόρφωσης του κλίματος, των σχέσεων και των συμπεριφορών  μέσα 

στην τάξη, δηλ το πως οργανώνει την διδασκαλία, αν ενισχύει το κλίμα αποδοχής 

μέσα στην τάξη, το πως οργανώνει τον χώρο και αν ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ 

των μαθητών. Ένα τεχνοκρατικά σχεδιασμένο περιβάλλον μάθησης, δημιουργεί 

αισθήματα δυσαρέσκειας, απογοήτευσης, ενώ ένα περιβάλλον μάθησης που κατανοεί 

τις ανάγκες του μαθητή, ενισχύει τη δημιουργικότητα, την ευρηματικότητα και το 

συνεργατικό πνεύμα λειτουργεί ευχάριστα για τον μαθητή και  είναι σημαντικό η 

εκπαιδευτικός να δίνει ευκαιρίες για αλληλεπίδραση,  να στηρίζει ψυχολογικά τους 

μαθητές της, να προκαλεί ενδιαφέρον, να ενθαρρύνει την συνεργασία αλλά και τη 

διαπροσωπική επικοινωνία.  

        Οι καλές και θετικές σχέσεις μεταξύ της εκπαιδευτικού με τον γονέα ενισχύουν 

την εμπιστοσύνη μεταξύ τους και αυτό είναι ένα θετικό βήμα. Η εκπαιδευτικός θα 

πρέπει να διαμορφώνει τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων συμπεριφοράς μέσα 

στο τμήμα, να επιδεικνύει ένα αυθεντικό ενδιαφέρον και να ζητάει από τους γονείς 

διευκρινήσεις όσο αφορά τη συμπεριφορά του παιδιού και εκτός σχολείου. Επίσης, 

να ενθαρρύνει γενικά την συζήτηση μεταξύ τους. Ακόμη θα πρέπει να είναι ο εαυτός 

της, να συμπεριφέρεται φυσιολογικά και να μην παίρνει τον ρόλο του ειδικού, να 

είναι δεκτική και να έχει καλή διάθεση για συζήτηση. Να προτείνει συγκεκριμένες 

ενέργειες ύστερα από κάποια επιμόρφωση για να είναι πιο αποτελεσματική η 

επικοινωνία και θα πρέπει να εκπέμπει  αξιοπιστία και  συμπάθεια, τόσο στα ίδια τα 

παιδιά όσο και στους γονείς των παιδιών για να  την αισθάνονται οικεία. Ακόμη, να 

αναστοχάζει τις πρακτικές που εφαρμόζει και να αποφεύγει την τιμωρία αλλά και την 
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ανοχή της ιδιαίτερης συμπεριφοράς, γιατί θα έχει μη αναμενόμενα αποτελέσματα και 

θα πρέπει να διαθέτει υπομονή, ψυχραιμία και καλή διάθεση προς λύση  των 

ζητημάτων. 

       Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, οι πράξεις της εκπαιδευτικού κατευθύνονται σε 

μεγάλο βαθμό από την προσωπική θεωρία που έχει για την παιδική ηλικία, αλλά και 

από τη θεωρία της διδασκαλίας που υιοθετεί. 

       Τέλος, βασιζόμενη σε όλα τα παραπάνω καταλήγω ότι έχω μια πιο ξεκάθαρη 

εικόνα για το τι σημαίνει κλίμα τάξης και πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στη 

διαμόρφωση της αυτοεικόνας και του αυτοελέγχου του μαθητή, αλλά και  γενικότερα 

πόσο σημαντικό ρόλο παίζει ένα θετικά  ψυχολογικό κλίμα τάξης. Επίσης, πόσο 

σημαντικό είναι να σε αποδέχονται ή να σε απορρίπτουν  από μια ομάδα και ότι το 

κλίμα αποδοχής της τάξης είναι αυτό που επηρεάζει τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών. 

Ακόμη, αντιλήφθηκα πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η προσωπική θεωρία που έχω για 

την παιδική ηλικία και βασιζόμενη σ’ αυτή πως οργανώνω τη διδασκαλία μου.   

            Τα ερευνητικά ερωτήματα που με απασχολούν και προέκυψαν με βάση την 

θεωρητική μου πλαισίωση για τη συγκεκριμένη κατάσταση είναι τα παρακάτω: 

1. Πώς αποτυπώνονται οι οπτικές μου  για την παιδική ηλικία: 

α)  μέσα από τους προσωπικούς στόχους που θέτω στη διδασκαλία μου; 

β) μέσα από τον τρόπο οργάνωσης της διδασκαλίας μου; 

γ) μέσα από τον τρόπο περιγραφής του είδους της συμμετοχής των μαθητών 

που επιδιώκω με την οργάνωση της διδασκαλίας μου; 

δ) μέσα από τις προσδοκίες μου για τις επιδόσεις των μαθητών μου; 

27/01/2017 

2ος Αναστοχασμός: Βασιζόμενος στα πέντε ερωτήματα της Lansdown 

 

1. Οι στόχοι της δραστηριότητας διαφοροποιούνται ως προς τον βαθμό 

δυσκολίας και αναφέρονται με σειρά δυσκολίας; 

2.  Τα παιδιά γνωρίζουν γιατί ασχολούνται με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα 

και βρίσκουν νόημα σε ότι κάνουν; 
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3.  Υπάρχουν ευκαιρίες για τη διερεύνηση της προϋπάρχουσας γνώσης και 

ενισχύονται οι διαλογικές διαδικασίες για τη συν-κατασκευή της γνώσης; 

4. Η δραστηριότητα επιτρέπει σε όλα τα παιδιά να συμμετέχουν στη 

δραστηριότητα με διαφοροποιημένους τρόπους; 

5.  Ο σχεδιασμός δίνει ευκαιρίες για την αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών 

καθώς και ευκαιρίες για συνεργατική οργάνωση της μαθησιακής διαδικασίας; 

Βασιζόμενη λοιπόν  στα παραπάνω ερωτήματα θεωρώ πως οι οργανωμένες 

δραστηριότητες που έχω  εφαρμόσει μέχρι στιγμής δεν πληρούν πλήρως τις 

παραπάνω προϋποθέσεις, καθώς τα παιδιά δεν γνωρίζουν γιατί ασχολούνται με  

συγκεκριμένες δραστηριότητες. Συγκεκριμένα απασχολήθηκαν επειδή ένα παιδί 

αναφέρθηκε σε ένα θέμα, π.χ. πρόβατο και έτσι ξεκίνησε ο σχεδιασμός των 

δραστηριοτήτων, ο οποίος στη συνέχεια έγινε μαζί με τα παιδιά. Προσπάθησα  οι 

υποενότητες του θέματος, αυτό φαίνεται και στο ιστόγραμμα, να είναι οι απορίες των 

παιδιών σχετικά με το θέμα και  προσπάθησα μαζί με τα παιδιά  να λύσω τις απορίες 

τους και να εμπλουτίσω τις γνώσεις τους με ενδιαφέροντα γι’ αυτά τρόπο 

σχεδιάζοντας δραστηριότητες. Οι στόχοι των δραστηριοτήτων διαφοροποιούνται ως 

προς τον βαθμό δυσκολίας αλλά δεν τους αναφέρω με σειρά δυσκολίας.  Επίσης, οι 

δραστηριότητες δεν σχεδιάζονται μαζί με τα παιδιά, ο σχεδιασμός γίνεται μόνο από 

μένα,  αλλά ο σχεδιασμός δίνει ευκαιρίες για αλληλεπίδραση  μεταξύ των παιδιών, 

καθώς και ευκαιρίες για συνεργατική οργάνωση  της μαθησιακής διαδικασίας αφού 

από τα παιδιά περιμένω και βλέπω τι τους ενδιαφέρει, με τι θέλουν να απασχοληθούν, 

τι τους ευχαριστεί και στη συνέχεια σχεδιάζω τις δραστηριότητες. Γενικά οι 

δραστηριότητες επιτρέπουν σε όλα τα παιδιά να συμμετέχουν με διαφορετικούς 

τρόπους. Υπάρχουν παιδιά που δεν θέλουν να τραγουδάνε όταν λέμε τραγούδια ή δεν 

θέλουν να παίξουν με τις κάρτες που δείχνουν π.χ. τα επαγγέλματα. Γι’ αυτό το λόγο 

προσπαθώ να εφαρμόζουμε στην τάξη ποικιλία δραστηριοτήτων για  να καλύπτουμε 

όλες τις επιθυμίες των παιδιών. Δεν γνωρίζω σε ποιο βαθμό δίνω ευκαιρίες μέσα από 

τις οργανωμένες δραστηριότητες για τη διερεύνηση της προϋπάρχουσας γνώσης, 

ώστε να ενισχύονται οι διαλογικές διαδικασίες για τη συν-κατασκευή της γνώσης. 

Προσπαθώ μέσα από τις δραστηριότητες τα παιδιά να   ξαναθυμηθούν αυτά που 

γνωρίζουν και να εμπλουτίσουν  τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους. 

23/3/2017 
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3ος Αναστοχασμός: Μετά την παρέμβαση στην ελεύθερη δραστηριότητα των 

παιδιών 

Αυτές οι διατυπώσεις τις οποίες καταλήγεις σχετικά με το γιατί το παιχνίδι είναι 

σημαντικό είναι  στο πνεύμα τις παιδαγωγικής του παιχνιδιού; Αν ναι, γιατί; Αν 

όχι, γιατί ; 

Αναφέρθηκα και επισήμανα ότι το παιχνίδι : 

α) Είναι σημαντικό γιατί μέσα από αυτό τα παιδιά μαθαίνουν και  

β) Είναι σημαντικό γιατί μέσα από αυτό τα παιδιά κοινωνικοποιούνται. 

Θεωρώ ότι το παιχνίδι είναι μια καθημερινή σημαντική δραστηριότητα που έχει 

νόημα για τα ίδια τα παιδιά. Τις, θεωρώ ότι είναι μια κοινωνική πρακτική όπου τα 

παιδιά αναγκαστικά μέσα από την αλληλεπίδραση τις  μαθαίνουν και εμπλουτίζουν 

τις προϋπάρχουσες γνώσεις τις και εμπλέκονται πρακτικά και συναισθηματικά. 

Συμφωνώ με την άποψη ότι  το παιχνίδι δεν συνδέεται με καθορισμένα αναμενόμενα 

αποτελέσματα. Στόχος μου δεν ήταν να καταλήξω σε κάποια συγκεκριμένα 

συμπεράσματα απλά θεώρησα ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία κατά την διάρκεια 

του ελεύθερου παιχνιδιού να διαπιστώσω τις προϋπάρχουσες γνώσεις των παιδιών 

που συμμετείχαν στη δραστηριότητα και μια πολύ καλή ευκαιρία για να μεταδοθούν 

οι γνώσεις αυτές από συγκεκριμένα παιδιά στα υπόλοιπα παιδιά και όχι από εμένα. 

Παλαιότερα όταν εφάρμοζα τις οργανωμένες δραστηριότητες και είχα στο νου μου 

ότι πρέπει να κάνω οργανωμένες δραστηριότητες και ότι είναι μέρος του αναλυτικού 

προγράμματος γινόταν η μετάδοση των γνώσεων από εμένα τις τα παιδιά με 

αναγκαστικό τρόπο, γεγονός που με ενοχλούσε και παρατηρούσα ότι τα παιδιά 

δυσφορούσαν τις περισσότερες φορές, ενώ όταν γινόταν κάποια συζήτηση κατά την 

διάρκεια του παιχνιδιού τα παιδιά εξέφραζαν τις απόψεις τις με δική τις πρωτοβουλία 

για θέματα που τις ενδιέφεραν. Μετά την μελέτη του θεωρητικού πλαισίου τις 

παιδαγωγικής του παιχνιδιού οι διαπιστώσεις μου συμφωνούν στο πνεύμα των 

κιτρινισμένων φράσεων γεγονός που δεν συνέβαινε παλαιότερα. Ίσως η πρώτη 

παρέμβαση να είναι μια προσπάθεια που προσπαθεί να πλησιάσει  το πνεύμα των 

κίτρινων φράσεων και συμφωνεί  σε όλα τις ίσως δεν είναι τόσο ευδιάκριτο αυτό  

γιατί είναι κάτι καινούριο για μένα που χρειάζεται προσπάθεια και αλλαγή τρόπου 

σκέψης όσο αφορά τον τρόπο που θα πλαισιώσω τα ζητήματα που προκύπτουν κατά 

την διάρκεια των ελεύθερων δραστηριοτήτων. Σίγουρα η δεύτερη και η Τρίτη 
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προσπάθεια μου θα συμφωνούν απόλυτα με το πνεύμα τις παιδαγωγικής του 

παιχνιδιού. 

Ο στόχος του ρόλου σου στο παιχνίδι ήταν να γίνει η συζήτηση δηλαδή πιο 

εποικοδομητική; Στα δύο άρθρα που διαβάζεις τις πρακτικές των νηπιαγωγών στο 

ελεύθερο παιχνίδι τις οι τις περιγράφουν – μπορείς να εντοπίσεις ποιον άλλο στόχο 

μπορείς να είχες και  πώς να αξιοποιούσες διαφορετικά το ρόλο σου στο παιχνίδι; 

      Διαβάζοντας τα δυο άρθρα διαπίστωσα ότι οι νηπιαγωγοί είχαν προβληματιστεί 

αν θα έπρεπε να είναι απλή θεατές ή αν θα έπρεπε να εμπλακούν στη δραστηριότητα 

των παιδιών. Ο προβληματισμός αυτός ήταν και δικός μου. Θεώρησα ότι έπρεπε τα 

παιδιά να με εμπλέξουν. Περίμενα να μου δώσουν κάτι λέγοντας μου πάρε αυτό και 

κάνε αυτό και μετά να ρωτούσα εγώ τι να κάνω μ’ αυτό και έτσι να εμπλούτιζα το 

σενάριο. Δεν ήθελα να πάρω πρωτοβουλία μόνη μου χωρίς να μου το ζητήσουν. 

Απλώς άκουσα στην αρχή την συζήτηση τους και τους ρώτησα τι έκαναν κι από εκεί 

άρχισε η δική μου συμμετοχή.  Αισθάνθηκα ότι αν έπαιρνα πρωτοβουλία θα 

¨χαλούσα¨ το παιχνίδι τους γεγονός που δεν ήθελα. Δεν ήξερα πως θα αντιδρούσαν, 

μπορεί να μην ήθελαν να χρησιμοποιήσω τα αντικείμενα που ήδη χρησιμοποιούσαν 

εκείνα. Εγώ απλώς έκανα ερωτήσεις και περίμενα από τα παιδιά να κατευθύνουν τη 

συζήτηση. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να αλλάξω το παιχνίδι των παιδιών και να 

χρησιμοποιούσαμε και κάποιες από τις γωνιές π.χ. να καιγόμουν από κάτι και να με 

πήγαιναν τα παιδιά στο ιατρείο για να επουλώσουν το τραύμα μου. Θα μπορούσα να 

γίνει πιο παραστατικό από την δική μου την πλευρά, να έπαιρνα έναν ρόλο εγώ και τα 

παιδιά το ίδιο, π.χ. τα παιδιά να γίνονταν πυροσβέστες και εγώ ο τραυματισμένος ή ο 

εγκλωβισμένος που θα με βοηθούσανε να απεγκλωβιστώ από το σπίτι που καιγόταν. 

Ορισμένα παιδιά φάνηκε να γνώριζαν πολλές πληροφορίες για την πυροσβεστική ενώ 

κάποια άλλα δεν είχαν πολλές γνώσεις. Αυτό νομίζω ότι συμβαίνει γιατί   τα 

ενδιαφέροντα των παιδιών διαφέρουν και έχουν το καθένα τους διαφορετικό τρόπο 

να συλλάβουν πληροφορίες και να τις θυμούνται. Το κάθε παιδί είναι διαφορετικό και 

συγκρατεί πληροφορίες βασιζόμενο στα ενδιαφέροντα του. Θεωρώ πως τα παιδιά 

έρχονται στο παιδικό σταθμό με αρκετά αποθέματα γνώσης και ικανοτήτων και ο 

ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να τα ανακαλύψει και να συνδιαμορφώσει μαζί τους 

δραστηριότητες με νόημα γι’ αυτά. Προσπάθησα με την βοήθεια μου να προχωρήσει 

η σκέψη και η δράση των παιδιών και να αντιληφθώ το σκεπτικό τους. 
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Επίσης, προσπάθησα να ενθαρρύνω την ενεργητική συμμετοχή των παιδιών με 

ερωτήσεις καθοδηγούμενες για να εμπλουτίσω τη συζήτηση. Δεν επέλεξα εγώ την 

μεικτή ομάδα έτσι διαμορφώθηκε από μόνη της και επειδή ήταν από της σπάνιες 

περιπτώσεις να αλληλεπιδράσουν αγόρια με κορίτσια θεώρησα ότι ήταν μια πολύ 

καλή ευκαιρία για να δω πως αντιδρούν όταν συμμετέχουν σε μια δραστηριότητα και 

τα δυο φύλα και τι ρόλους αναλαμβάνουν.  

Πώς σχολιάζεις ότι τα παιδιά δε σου απαντούν στην αρχή και ότι δεν 

ανταποκρίνονται στο ερώτημά σου στην αρχή; 

Ακόμη, το ότι τα παιδιά δεν μου απαντούν στην αρχή και δεν ανταποκρίνονται στο 

ερώτημα μου μπορεί να είναι επειδή ξάφνιασα τα παιδιά με την ερώτηση μου, για το 

τι ακριβώς έκαναν, και ίσως ήταν απορροφημένα στο παιχνίδι και δεν περίμεναν να 

τους ρωτήσει κάποιος. Απασχολούνταν με κάτι που τους άρεσε και είχαν την 

προσοχή τους στραμμένοι εκεί ή μπορεί να τους ενόχλησε που τους ρώτησα και δεν 

ήθελαν να μου απαντήσουν. 

Πώς αξιοποιείς το γεγονός ότι ένα παιδί σου είπε ότι η φωτιά βγαίνει από έναν 

δράκο; 

Η αλήθεια είναι ότι δεν αξιοποίησα πολύ το γεγονός ότι ένα παιδί μου είπε ότι η 

φωτιά βγαίνει από έναν δράκο. Δεν με εξέπληξε η απάντηση του γιατί τα παιδιά σε 

αυτή την ηλικία βλέπουν πολλά παιδικά και τους διαβάζουν πολλά παραμύθια με 

ήρωες π.χ. δράκους και τους έχει κάνει εντύπωση προφανώς αυτό το γεγονός και το 

έχουν συγκρατήσει στη μνήμη τους. 

Οι ερωτήσεις σου βοηθούν στη συνεργατική κατασκευή ενός σεναρίου 

ακολουθώντας τη σκέψη των παιδιών και αν όχι που οδηγούν οι ερωτήσεις που 

κάνεις στα παιδιά; Πώς συμβάλλουν στο να εξελιχθεί το παιχνίδι τους; Ενισχύουν 

τη συμμετοχή τους στο παιχνίδι ή ποιο είδος συμμετοχής; 

 Προσπάθησα να συμμετέχουν όλα τα παιδιά και να πουν την γνώμη τους όλα τα 

παιδιά σχετικά με  αυτό που γνώριζαν ώστε να διατυπώσουν τυχόν απορίες και να 

μάθουμε όσες περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα.  

Πώς σχολιάζεις το γεγονός ότι τους κάνεις συνεχείς ερωτήσεις; Ποιος είναι ο 

στόχος των ερωτήσεων;  
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Τους έκανα πολλές ερωτήσεις για να δω τι γνωρίζουν  σχετικά με την πυροσβεστική 

και στη συνέχεια να δω τι άλλο μπορώ να κάνω για να εμπλουτίσω το σενάριο τους.  

3/4/2017 

4ος Αναστοχασμός: Μετά την παρέμβαση στο ελεύθερο παιχνίδι και την συζήτηση 

με την κριτική φίλη 

1) Πώς ξανασκέφτομαι τον στόχο που είχες κατά την παρέμβαση στο   

ελεύθερο παιχνίδι; Ποιος ήταν ο στόχος   

αυτός και ποιο ήταν το αποτέλεσμα της υποστήριξης; 

     Συνεχίζω να πιστεύω πως είναι αναγκαίο όλα τα παιδιά να συμμετέχουν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και θεωρώ πως είναι μια δημοκρατική πρακτική. Επίσης, 

συνεχίζω να θεωρώ πως η μάθηση προκύπτει μέσα από τις αλληλεπιδράσεις με τους 

γύρω μας και το περιβάλλον μέσα από την χρήση πολιτισμικών εργαλείων, όπως η 

γλώσσα, σε μία προσπάθεια να κατακτηθεί η διυποκειμενικότητα και να 

κατασκευαστεί το κοινό νόημα. Μετά την απομαγνητοφώνηση της συζήτησης, τον 

πρώτο αναστοχασμό μου, την συζήτηση με  την κριτική φίλη και την προσεκτική 

ανάγνωση των κειμένων σχετικά με την συμμετοχή των παιδιών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία συνειδητοποίησα πως τον όρο συμμετοχή δεν τον είχα αντιληφθεί έτσι 

όπως τον ορίζει η βιβλιογραφία. Συνέχιζα να θεωρώ πως συμμετοχή είναι και το 

γεγονός ότι τα παιδιά απαντούσαν έστω και μεμονωμένα στις ερωτήσεις μου, 

θεωρώντας πως μ’ αυτόν τον τρόπο εμπλουτίζω το σενάριο του ελεύθερου παιχνιδιού 

τους, ενώ δεν συνέβαινε αυτό. Επίσης, στη σύνταξη των ερωτήσεων που έκανα στα 

παιδιά, τα ίδια δεν είχαν καμιά εμπλοκή. Δεν ρώτησα τα παιδιά τι θέλουν τελικά να 

μάθουν σχετικά με το αντικείμενο ασχολίας τους, το οποίο στη συγκεκριμένη 

περίπτωση ήταν η πυροσβεστική. Δεν υπήρχε πουθενά ο διάλογος μεταξύ των 

παιδιών και δεν ακολούθησα το σενάριο των παιδιών κατά το ελεύθερο παιχνίδι τους, 

αλλά είχα στο νου μου να οδηγήσω την συζήτηση εκεί που ήθελα εγώ και σε αυτό 

που είναι πιο κοντά στη πραγματικότητα. Το φανταστικό κομμάτι του ελεύθερου 

παιχνιδιού το οποίο εκφράστηκε από τα παιδιά το παρέβλεψα και δεν το 

χρησιμοποίησα για να εμπλουτίσω το σενάριο του παιχνιδιού τους.   

     Ακόμη ήταν δική μου απόφαση ο τρόπος και ο χρόνος που  επέβαλα στα παιδιά τις 

ερωτήσεις μου, που τελικά στόχο είχαν να διαπιστώσω η ίδια, πρώτον ποιες ήταν οι 

προϋπάρχουσες γνώσεις των παιδιών σχετικά με την πυροσβεστική και δεύτερον πως 

οι επιπλέον γνώσεις ορισμένων παιδιών θα μεταφερθούν στα υπόλοιπα παιδιά και όχι 
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ο εμπλουτισμός του σεναρίου του παιχνιδιού και η συμμετοχή των παιδιών. Εκείνη τη 

στιγμή δεν το αντιλαμβανόμουνα. Αυτό διαπιστώθηκε μετά την συζήτηση με την 

κριτική φίλη και την συστηματική μελέτη της βιβλιογραφίας. Θεωρούσα πως ο 

τρόπος που προσέγγισα τα παιδιά και η παρέμβαση μου ήταν διαφορετική από τις 

προηγούμενες πρακτικές που εφάρμοζα κατά την εκπαιδευτική διαδικασία και ότι 

είχα αλλάξει αλλά τελικά συνέχιζα να παρεμβαίνω χωρίς να συμμερίζομαι τις 

απόψεις των παιδιών. Το αποτέλεσμα της παρέμβασης ήταν τελικά να διαπιστώσω η 

ίδια ποιες ήταν οι γνώσεις των παιδιών σχετικά με την πυροσβεστική μέσα από 

ερωτοαπαντήσεις και όχι μέσα από διάλογο όπως θεωρούσα εγώ ότι γινόταν. Δεν 

ενισχύθηκαν οι γνώμες των παιδιών, ώστε να επηρεάσουν το σενάριο τους.  

     Επίσης, κατάλαβα ότι πίεσα με τις ερωτήσεις μου τα παιδιά καθώς κατά την 

διάρκεια της συζήτησης υπήρχαν φάσεις που δεν ήθελαν να μου απαντήσουν αλλά 

εγώ επέμενα και με αυτόν τον τρόπο τους αποπροσανατόλισα από αυτό που είχαν 

τελικά στο νου τους να εφαρμόσουν στο παιχνίδι τους. Η εντύπωση που αποκόμισα 

ήταν ότι τα παιδιά απασχολούνταν με κάτι που τους ενδιέφερε κι εγώ παρενέβη   με 

ερωτήσεις που αναγκάστηκαν τα παιδιά να μου απαντήσουν μετά από τις δικές μου 

τις πιέσεις. Το επιθυμητό αποτέλεσμα θα ήταν να εμπλακώ στο ελεύθερο παιχνίδι 

τους εμπλουτίζοντας το σενάριο του παιχνιδιού τους και εξασφαλίζοντας την 

συμμετοχή τους.  

2) Οι ενέργειες που επέλεξα συνάδουν με το θεωρητικό πλαίσιο για την   

παιδαγωγική του παιχνιδιού; Γιατί; 

      Οι ενέργειες που επέλεξα τελικά δεν συνάδουν με το θεωρητικό πλαίσιο για την 

παιδαγωγική του παιχνιδιού γιατί δεν υπάρχουν πουθενά μεταξύ αυτών των δυο κοινά 

στοιχεία. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξα διαβάζοντας τον πρώτο αναστοχασμό 

μου, ακούγοντας την απομαγνητοφώνηση της συζήτησης και συζητώντας με την 

κριτική φίλη.  Η παιδαγωγική του παιχνιδιού υποστηρίζει τη σκέψη και τη δράση των 

παιδιών στο παιχνίδι και δεν συνδέεται με καθορισμένα αναμενόμενα αποτελέσματα 

αλλά αναγνωρίζεται ως μια κοινωνική πρακτική σε ένα συγκεκριμένο πολιτισμικό 

πλαίσιο.  

     Επίσης, στόχος της δεν είναι η ανάπτυξη και η πρόοδος των παιδιών, ούτε 

ενδιαφέρεται για το αναλυτικό πρόγραμμα. Το παιδαγωγικό ενδιαφέρον έγκειται στο 

να εκδηλώσουν τα παιδιά τα κίνητρα τους, τα ενδιαφέροντα τους και να εμπλακούν 
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πρακτικά και συναισθηματικά. Ο ρόλος της παιδαγωγού είναι διαμεσολαβητικός και 

υποστηρίζει την μάθηση των παιδιών σε πλαίσια που προκύπτουν από τη δράση των 

παιδιών. Η ίδια αναγνωρίζω πως το παιχνίδι είναι μια σημαντική δραστηριότητα των 

παιδιών και δεν θέλω να δίνω έμφαση στις οργανωμένες δραστηριότητες γι’ αυτό 

επέλεξα η παρέμβαση μου να πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια ενός ελεύθερου 

παιχνιδιού. Παρόλα αυτά η παρέμβαση μου περισσότερο θύμισε μια οργανωμένη 

δραστηριότητα παρά ελεύθερη. Τελικά στο νου μου είχα ένα συγκεκριμένο στόχο, 

είχα αναμενόμενα αποτελέσματα για να οδηγήσω την συζήτηση εκεί που ήθελα εγώ 

έχοντας στο νου μου την ανάπτυξη και την πρόοδο των παιδιών έτσι όπως την είχα 

οριοθετήσει στο νου μου. Ήθελα να μοιραστεί η γνώση ορισμένων παιδιών μέσα 

στην ομάδα σχετικά με την πυροσβεστική μέσα από τις στοχευμένες ερωτήσεις μου. 

Έκανα το λάθος να είμαι πάλι το κύριο πρόσωπο εγώ και όχι τα ίδια τα παιδιά. 

Θεωρούσα ότι υπήρχε αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών και μεταξύ εμένα και των 

παιδιών κατά την παρέμβαση, γεγονός το οποίο δεν συνέβη ποτέ.  

     Τελικά διαπίστωσα πως υποσυνείδητα είχα στο νου μου το αναλυτικό πρόγραμμα 

και τις οργανωμένες πρακτικές την στιγμή της παρέμβασης, από το οποίο θέλω να 

απαλλαγώ και να μην συνεχίσω να ενεργώ με  τον ίδιο τρόπο, αλλά να επιλέγω 

ελεύθερα να προκύπτει η μάθηση μέσα από την αλληλεπίδραση. Όταν δηλαδή 

ακολούθησα την συγκεκριμένη σειρά των ερωτήσεων φάνηκε η οργάνωση στη σκέψη 

μου και οι αναμενόμενες απαντήσεις των παιδιών για να οδηγηθεί η συζήτηση εκεί 

που ήθελα εγώ, δηλ αρχικά ρώτησα τα παιδιά ποιος βάζει φωτιές, ποιος σβήνει τις 

φωτιές, στην συνέχεια οδήγησα τη συζήτηση ποια η δουλειά του πυροσβέστη, τι 

χρώμα έχουν τα οχήματα της πυροσβεστικής και ποια τα μεγέθη τους, κ.α. Πρακτικές 

που θυμίζουν μια οργανωμένη δραστηριότητα ή project. Από όλα τα παραπάνω 

διαπιστώνεται ότι υπάρχουν δυσκολίες και δεν είναι απλή υπόθεση να εξασφαλιστεί η 

συμμετοχή των παιδιών και να αλλάξει ο τρόπος εφαρμογής δραστηριοτήτων που 

εφάρμοζα στο παρελθόν. Θα χρειαστεί συστηματική μελέτη και εσωτερική 

αναδιαμόρφωση της σκέψης μου για να μπορέσω να απαλλαγώ από την προηγούμενη 

τακτική μου και να υιοθετήσω στοιχεία της παιδαγωγικής του παιχνιδιού κατά την 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

3) Ποια σημεία αναθεωρώ ως προς την πρακτική μου αλλά και ως τον πρώτο   

αναστοχασμό μου μετά την πρακτική μου μετά τη συζήτηση με την κριτική   
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φίλη, την ακρόαση και απομαγνητοφώνηση του διαλόγου με τα παιδιά και   

τη μελέτη των κειμένων μετά από αυτή τη συζήτηση; 

     Πρώτον, σίγουρα αναθεωρώ και διαπιστώνω ότι η παρέμβαση μου τελικά δεν είχε 

τα στοιχεία που  έπρεπε να διαθέτει μια παρέμβαση που στόχο έχει την ενίσχυση της 

συμμετοχής των παιδιών μέσα από τον εμπλουτισμό του σεναρίου του ελεύθερου 

παιχνιδιού τους.  Δεύτερον, αναθεωρώ ότι ο τρόπος με τον οποίο προσέλκυσα τα 

παιδιά δεν ήταν καλός. Φάνηκε να μην τους ενδιαφέρουν οι ερωτήσεις μου και αυτό 

διαπιστώθηκε από το γεγονός ότι δεν ήθελαν να απαντήσουν γιατί προφανώς ήμουν 

καταπιεστική. Τρίτον, αναθεωρώ ότι ήταν διάλογος η όλη συζήτηση. Δεν ήταν 

διάλογος ήταν ερωταπαντήσεις. Τέταρτον, ήταν λάθος μου που δεν έδειξα την 

ανάλογη βαρύτητα στα λεγόμενα των παιδιών όταν εκφράστηκαν με φαντασία και 

αναπαρίσταναν την σειρήνα της πυροσβεστικής. Εκείνη την στιγμή τα παιδιά 

δημιουργούσαν ένα σενάριο μόνα τους χωρίς καν την δική μου την εμπλοκή αλλά δεν 

το αντιλήφθηκα, λόγω απειρίας. Πέμπτον, αναθεωρώ  ότι υπήρχε αλληλεπίδραση 

όπου μέσω αυτής προκύπτει η μάθηση. Δεν υπήρχε πουθενά αλληλεπίδραση μεταξύ 

των παιδιών, ούτε διάλογος. Έκτο, αναθεωρώ ότι δεν είχα αναμενόμενο στόχο στο 

νου μου και δεν με ενδιέφερε η ανάπτυξη και η πρόοδος των παιδιών και τέλος 

αναθεωρώ ως προς όλη την πρακτική μου που θεώρησα ότι είναι διαφορετική και δεν 

έχει καμία σχέση με μια οργανωμένη δραστηριότητα. 

 

4) Ποιοι είναι οι στόχοι μου μετά την εκπαιδευτική παρέμβαση και τον   

αναστοχασμό μου; Πώς θα τους πετύχω; Τι αντιλαμβάνομαι ξανακοιτώντας   

το σχέδιο δράσης που είχα κάνει; Το ακολουθώ; υπάρχει διαφοροποίηση   

από τον αρχικό σχεδιασμό; σε τι και για ποιο λόγο; Αν επιμένω στο   

πρώτο σχέδιο δράσης, γιατί το κάνω; 

      Οι στόχοι μου μετα την πρώτη εκπαιδευτική παρέμβαση και τον αναστοχασμό 

μου θα είναι διαφορετικοί από τους στόχους που είχα βάλει στην πρώτη παρέμβαση. 

Σίγουρα δεν επιμένω στο πρώτο σχέδιο δράσης αφού δεν πραγματοποιήθηκε τελικά 

κάποια διαφοροποίηση στην πρακτική μου. Έγινε μια προσπάθεια που θεώρησα ότι 

είναι διαφορετική αλλά στην ουσία δεν ήταν.  Ύστερα από συστηματική μελέτη 

συνεχίζω να υποστηρίζω την ενεργητική συμμετοχή των παιδιών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία μέσω ελεύθερων δραστηριοτήτων και όχι οργανωμένων. Πρέπει να 
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εξασφαλίσω την αλληλεπίδραση των παιδιών όπου μέσω αυτής εξασφαλίζεται η 

μάθηση. Θα προσπαθήσω να εξασφαλιστεί το ενδιαφέρον των παιδιών και το 

ευχάριστο κλίμα  γιατί είναι θετικοί παράγοντες. Για παράδειγμα, σκέφτομαι να δείξω 

εικόνες στον Η/Υ από πρόσφατες δραστηριότητες των ίδιων των παιδιών οι οποίες 

έχουν πραγματοποιηθεί στο χώρο της αίθουσας και στη συνέχεια τα παιδιά που 

εμπλέκονται στις εικόνες να μας εξηγούν τι ακριβώς έπαιζαν, ώστε να κατανοήσουμε 

κι εμείς οι υπόλοιποι, έτσι πιστεύω ότι θα εξασφαλίσω το ενδιαφέρον των παιδιών 

αφού απασχολήθηκαν με κάτι που τους άρεσε και θα ήθελαν να μοιραστούν με την 

ομάδα τις εμπειρίες τους (π.χ. θα δείξω τις εικόνες όπου τα παιδιά παίζουν με την 

πυροσβεστική). Στη συνέχεια θα προτείνω αν θα ήθελαν να προσκαλέσουμε κάποιον 

για να μας μιλήσει (π.χ. πυροσβέστρια) και θα συντάξουμε μαζί με τα παιδιά τις 

ερωτήσεις που θα υποβάλλουν στην πυροσβέστρια. Τα παιδιά θα προβληματιστούν 

και θα εκφράσουν τις απορίες τους κι εγώ απλώς θα γράψω τις ερωτήσεις. Επίσης τα 

παιδιά θα έχουν την δυνατότητα να ζωγραφίσουν αυτό που θέλουν να ρωτήσουν την 

πυροσβέστη και εγώ απλώς θα γράψω την ερώτηση πάνω στη ζωγραφιά τους. Στόχος 

μου δεν θα είναι να διαπιστώσω τις προϋπάρχουσες γνώσεις των παιδιών αλλά τα 

παιδιά να εμπλακούν σε κάτι που τους ενδιαφέρει και έχει νόημα για τα ίδια. Δεν θα 

έχω αναμενόμενα αποτελέσματα στο νου μου γιατί δεν ενδιαφέρει την παιδαγωγική 

του παιχνιδιού το στοιχείο αυτό ούτε την ενδιαφέρει η πρόοδος και η ανάπτυξη του 

παιδιού. Θα σχεδιάσω και θα οργανώσω την δράση ώστε να ενθαρρύνω την σκέψη 

των παιδιών και την έκφραση ερωτημάτων και προτάσεων. Στόχος μου τα παιδιά να 

συνεργαστούν και να ευχαριστηθούν μέσα από την διαδικασία και να αισθανθούν 

χρήσιμοι ώστε να ενισχύσω και την αυτοπεποίθηση τους. Από το ενδιαφέρον των 

παιδιών θα εξαρτηθεί τελικά με ποιό θέμα θα ασχοληθούμε. Εγώ έχω στο νου μου ότι 

αρέσει στα παιδιά η πυροσβεστική γιατί συνέχεια στο παρελθόν έχουν εκφράσει 

ενδιαφέρον τα παιδιά για το συγκεκριμένο αντικείμενο.  

20/5/2017 

5ος Αναστοχασμός: Μετά την παρέμβαση της πρώτης οργανωμένης δράσης & την 

παρέμβαση στο ελεύθερο παιχνίδι των παιδιών 

    Παρά το γεγονός της μελέτης αρκετών θεωρητικών πλαισίων που αφορούσαν την 

παιδική ηλικία, την προσωπική θεωρία των εκπαιδευτικών και πως αυτή επηρεάζει τις 

πράξεις τους και τον τρόπο διδασκαλίας, τον σκοπό της εκπαίδευσης και τι σημαίνει 

τελικά μάθηση και διδασκαλία, την  σημασία της ενεργητικής συμμετοχής των 
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παιδιών κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, το πόσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζει 

στην προσχολική εκπαίδευση ο χώρος, ο χρόνος και η οργάνωση, το ρόλο της 

εκπαιδευτικού ως καθοδηγητή κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, το ρόλο του 

παιχνιδιού και των ελεύθερων δραστηριοτήτων στην οικοδόμηση της γνώσης, τον 

κανονισμό λειτουργίας των παιδικών σταθμών, η πρώτη προσπάθεια σχεδιασμού της 

δράσης μου δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα που προσδοκούσα και 

εξακολουθούσε να έχει τα χαρακτηριστικά ενός παραδοσιακού  τρόπου οργάνωσης 

της διδασκαλίας, γεγονός το οποίο ήθελα να αποφύγω. Μέσω της ενασχόλησης μου 

με την έρευνα- δράση αρχικά είχα θέσει τα ερευνητικά μου ερωτήματα και ενώ είχα 

συνειδητοποιήσει ότι οι πρακτικές που εφάρμοζα ήταν δασκαλοκεντρικές και δεν 

προωθούσαν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών και είχα απαντήσει στα ερωτήματα 

της Lansdown, προσπάθησα να διαφοροποιηθώ, αλλά στην ουσία ξαναοργάνωσα 

δραστηριότητες με τον ίδιο τρόπο που οργάνωνα δραστηριότητες και στο παρελθόν. 

Συγκεκριμένα, ανέτρεξα σε βιβλία - βοηθήματα του εμπορίου που απευθύνονται σε 

εκπαιδευτικούς και έχουν έτοιμες δραστηριότητες με πολλούς προτεινόμενους 

στόχους σε πολλές θεματικές για όλη την σχολική χρονιά. Οι συγκεκριμένες 

δραστηριότητες λειτουργούν ως έτοιμο προϊόν για να απασχολήσει μια εκπαιδευτικός 

τα παιδιά του τμήματος της. Θεωρώ πως ανέτρεξα στα συγκεκριμένου είδους βιβλία - 

βοηθήματα γιατί αυτό έκανα και στο παρελθόν, θεωρούσα «καλή» και «σωστή» την 

τακτική να ανατρέχει μια εκπαιδευτικός σε περίπτωση δυσκολίας, όσο αφορά την 

διδασκαλία,  σε έτοιμες τακτικές και πρακτικές, παραγκωνίζοντας το γεγονός ότι ο 

κάθε εκπαιδευτικός έχει συγκεκριμένα παιδιά με συγκεκριμένες ανάγκες και οι 

συγκεκριμένες προτάσεις δε μπορούν να γενικευθούν, ούτε μπορεί ένα βιβλίο να 

λύσει τα προβλήματα που συναντά η εκπαιδευτικός σε κάθε τμήμα, αφού τα πλαίσια 

είναι διαφορετικά.   

     Επίσης, θεωρώ ότι είμαι επηρεασμένη και από την  σχολή που φοίτησα γιατί τόσο 

οι διδάσκοντες όσο και οι βρεφονηπιοκόμοι που συναντούσαμε κατά την περίοδο της 

πρακτικής μας άσκησης όταν φοιτούσαμε στη σχολή Βρεφονηπιοκομίας μας 

προέτρεπαν να «εξοπλιστούμε» με διαφόρου είδους βοηθήματα που αφορούσαν την 

προσχολική ηλικία για να μπορέσουμε να πάρουμε ιδέες και να εφαρμόσουμε στον 

παιδικό σταθμό όταν θα εργαζόμασταν μελλοντικά και να έχουμε «έτοιμο υλικό». 

Ορισμένες από αυτές τις ιδέες  έχουν να κάνουν με φύλλα εργασίας που δίνει η 

εκπαιδευτικός και στόχο έχουν την ενίσχυση της προγραφής, της προανάγνωσης, της 
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παρατηρητικότητας, της προμαθηματικής έννοιας, κ.α.. και άλλες ιδέες έχουν να 

κάνουν όσο αφορά τα εικαστικά και  τις διάφορες μουσικοκινητικές δραστηριότητες. 

Όμως τέτοιου είδους «εξοπλισμός» και «έτοιμο υλικό» δεν συνάδουν με τους 

προβληματισμούς που έθεσα στην αρχή της έρευνας – δράσης αλλά παραπέμπουν 

στην προηγούμενη γνώση και πρακτική μου.   

     Επίσης, θεωρώ ότι ξαναοργάνωσα με τον ίδιο τρόπο την διδασκαλία, γιατί 

επηρεάστηκα και από τις συναδέλφους μου, οι οποίες συνεχίζουν και ακολουθούν 

αυτή την τακτική, να ανατρέχουν δηλαδή σε βοηθήματα, και με τις οποίες 

μοιραζόμαστε τον ίδιο χώρο καθημερινά. Ακόμη, πιστεύω ότι ανέτρεξα στα 

συγκεκριμένα βοηθήματα, γιατί αισθάνθηκα ανασφάλεια, ανασφάλεια για το πώς να 

προσεγγίσω τα παιδιά και αν θα είχα τα αναμενόμενα αποτελέσματα γιατί ήταν η 

πρώτη φορά που έπαιρνα μέρος σε μια τέτοια διαδικασία, δηλαδή να σχεδιάσω δράση 

βασιζόμενη σε αυτά που θα μου έλεγαν τα ίδια τα παιδιά και όχι σε αυτά που πίστευα 

εγώ για τα ίδια τα παιδιά και είχα άγχος. Έθεσα στόχους που υποτίθεται ότι ήταν για 

να αποκομίσουν γνώσεις οι μαθητές αλλά στην ουσία ήταν στόχοι που έθετα εγώ η 

ίδια βασιζόμενη στα δικά μου πιστεύω για τα παιδιά, χωρίς να ρωτώ τα ίδια τα 

παιδιά. Οργάνωσα αυτό που ήθελα εγώ να κάνουν τα παιδιά αλλά δεν υπήρχε 

πουθενά η γνώμη των παιδιών.  Θεωρούσα ότι εμπλέκω τα παιδιά στην εκπαιδευτική 

διαδικασία θέτοντας τους ρόλους και δίνοντας τους οδηγίες για τον τρόπο που θα 

εργαστούν σε ομάδες. Θεωρούσα ότι  ο διαχωρισμός των παιδιών σε ομάδες και η 

ενασχόληση όλων των παιδιών με το ίδιο θέμα είναι διαφοροποίηση στην 

εκπαίδευση. Παρατηρώ ότι δεν είχα μέσα μου αποσαφηνίσει  τι σημαίνει να ερευνούν 

τα παιδιά, τι σημαίνει βιωματικός τρόπος μάθησης, τι σημαίνει ανακάλυψη.   

      Πολλές φορές η αφορμή για να ξεκινήσει η ενασχόληση με κάποιο θέμα να 

προέκυπτε από ένα παιδί αλλά και πάλι  δεν σήμαινε τίποτα, αφού το κάθε παιδί είναι 

διαφορετικό έχει τις δικές του ανάγκες και τις δικές του ανησυχίες, έχει τον δικό του 

τρόπο και ρυθμό ενασχόλησης και τα δικά του ενδιαφέροντα, τα οποία εγώ δεν 

λάμβανα υπόψη μου. Συνέχιζα και έκανα το λάθος να μην αντιμετωπίζω το κάθε 

παιδί σαν μια μοναδική οντότητα μέσα στο σύνολο της τάξης. Στόχος μου συνεχίζει 

να είναι η συνοικοδόμηση της γνώσης μαζί με τους μαθητές. Οι αντιστάσεις μου 

απέναντι στις πρακτικές που εφάρμοζα στο παρελθόν καθώς επίσης και οι 

αντιστάσεις μου απέναντι στον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας των παιδικών 

σταθμών αφορούν στον τρόπο που εργάζονται τα παιδιά κατά το διάστημα 
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παραμονής τους στον χώρο του παιδικού σταθμού και αυτό αφορά άμεσα και στον 

τρόπο με τον οποίο οργανώνω η ίδια τη διδασκαλία. Επιδίωξη μου είναι τα παιδιά να 

συμμετέχουν σε κάτι που έχει νόημα για τα ίδια. Στόχος μου δεν είναι να οργανώνω 

εγώ τις δραστηριότητες και να επιβάλω την συμμετοχή των παιδιών, αλλά να 

παρατηρήσω τις επιλογές των παιδιών, δηλ. με τι τους αρέσει να απασχολούνται κατά 

την διάρκεια των ελεύθερων δραστηριοτήτων, πόση ώρα απασχολούνται με  

συγκεκριμένα παιχνίδια ή στις γωνιές, πώς θα μπορέσω να εμπλακώ κι εγώ στην 

δραστηριότητα που επιλέγουν και πως θα μπορέσω να εμπλουτίσω το σενάριο των 

δραστηριοτήτων τους. Θέλω να ξεφύγω από το δασκαλοκεντρικό μοντέλο 

διδασκαλίας τον οποίο είχα υιοθετήσει και τελικά δεν είχα συνειδητοποιήσει πριν από 

την ενασχόληση μου με την μέθοδο της έρευνας – δράσης.  

     Τελικά συνειδητοποίησα ότι η προσωπική μου θεωρία ήταν αυτή που με οδηγούσε 

να εργάζομαι δασκαλοκεντρικά και να επιλέγω συγκεκριμένες μεθόδους διδασκαλίας, 

π.χ. διάλεξη κατά την οποία δεν εμπλέκονται  τα παιδιά σε ενεργητικό ρόλο και δεν 

υπάρχει πουθενά η γνώμη των παιδιών. Θεωρώ επίσης, πως η προσωπική μου θεωρία 

είναι επηρεασμένη τόσο από τα βιώματα μου ως παιδί, καθώς κι εγώ υπήρξα παιδί 

και πήγα σε παιδικό σταθμό και ο τρόπος με τον οποίο μας συμπεριφερόταν η 

εκπαιδευτικός (δασκαλοκεντρικός) τελικά δεν διαφέρει και πολύ από τον τρόπο με 

τον οποίο συμπεριφέρομαι κι εγώ στα παιδιά του τμήματος μου.  

     Θεωρώ επίσης, πως η προσωπική μου θεωρία είναι επηρεασμένη και από τον 

τρόπο με τον οποίο μας δίδαξαν στη σχολή και από την παρατήρηση των πρακτικών 

των βρεφονηπιοκόμων των παιδικών σταθμών κατά την περίοδο των υποχρεωτικών 

πρακτικών μου ασκήσεων. Επιπλέον, πιστεύω πως επηρεάστηκα και ανέτρεξα 

βιαστικά στα συγκεκριμένα βοηθήματα και από την πίεση των γονέων των παιδιών 

που σχεδόν σε καθημερινή βάση ρωτούν με τι απασχολήθηκαν τα παιδιά, αν τα 

καταφέρνουν στις «εργασίες» - φύλλο εργασιών, αν είναι κοινωνικά τα παιδιά και 

παίζουν με όλα τα παιδιά του τμήματος, ήθελα να ικανοποιήσω τις προσδοκίες τους.    

     Άρα, μέσα από τον αναστοχασμό μου με την υποστήριξη της κριτικής φίλης 

(επόπτρια) η οποία μελέτησε το σχεδιασμό που είχα καταθέσει και την πορεία της 

έρευνας- δράσης μέχρι τώρα, κατέληξα ότι η απόσταση ανάμεσα σε όσα είχα θέσει 

ως στόχο αλλά και ως ερωτήματα στην αρχή της έρευνας- δράσης και στις επιλογές 

που έκανα εξηγείται σύμφωνα με την παράδοση σε σχέση με το πώς δηλαδή έχουν 
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αναδειχθεί οι προσδοκίες από τα παιδιά, από τη βρεφονηπιοκόμο και από το 

πρόγραμμα σε έναν βρεφονηπιακό σταθμό. Η παράδοση αυτή σχετίζεται, όπως 

ανέφερα, με την προσωπική μου εμπειρία ως παιδί, με την εκπαίδευση που είχα στο 

προπτυχιακό επίπεδο, με τις πρακτικές των συναδέλφων που παρατήρησα αλλά και 

συνεργάζομαι και με τις προσδοκίες των γονέων, όπως εκφράζονται στην καθημερινή 

επικοινωνία μαζί τους. Το σύνθετο αυτό πλαίσιο, όπως περιγράφηκε παραπάνω, 

δημιούργησε «αντιστάσεις» στο να σχεδιάσω ένα πρόγραμμα σύμφωνα με τους 

στόχους που είχα θέσει, την έρευνα που είχα κάνει με τα παιδιά και τις συζητήσεις με 

την κριτική φίλη. Όμως, γνωρίζοντας ότι τα παιδιά μαθαίνουν μόνο όταν 

απασχολούνται με κάτι που έχει νόημα για τα ίδια και όταν υπάρχει ουσιαστική 

αλληλεπίδραση μέσα στις δραστηριότητες που εμπλέκονται τα ίδια θα προσπαθήσω 

να σχεδιάσω για δεύτερη φορά  δράση. Θεωρώ ότι ο αναστοχασμός των πρακτικών 

μου και η επιπλέον μελέτη όσο αφορά στο παιχνίδι αλλά και στην χρησιμότητα των 

ελεύθερων δραστηριοτήτων με βοήθησαν να κατανοήσω τις λανθασμένες πρακτικές 

μου και να τις βελτιώσω. 

 


