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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Πώς η τέχνη μπορεί να θεωρηθεί μοντέλο επικοινωνίας στην προσχολική εκπαίδευση 

και γιατί αξίζει τελικά να ασχοληθούμε με αυτό το ζήτημα, αλλά και με το κίνημα της 

Ρωσικής πρωτοπορίας; Πιο συγκεκριμένα, η εργασία δομείται ως εξής· αρχικά 

αναπτύσσεται το θεωρητικό πλαίσιο, εστιάζοντας στο ζήτημα των μοντέλων 

επικοινωνίας, στο κίνημα της Ρωσικής πρωτοπορίας και έπειτα αναλύεται η τέχνη στην 

προσχολική εκπαίδευση με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 

(ΔΕΠΠΣ). Ακολούθως περιγράφεται το  εκπαιδευτικό πειραματικό πρόγραμμα 

αναφέροντας το δείγμα και τον πληθυσμό της έρευνας. Σκοπός της εργασίας είναι να 

προβληματιστεί ο αναγνώστης για τα μοντέλα επικοινωνίας, να τα εξετάσει, να τα 

μελετήσει και έπειτα να αναρωτηθεί για το  πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε  μέσω 

της τέχνης και να φέρουμε εις πέρας κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ακόμη, η 

συγκεκριμένη εργασία έχει ενδιαφέρον για τον αναγνώστη διότι μελετά συγκεκριμένη 

περίπτωση αναφέροντας τα αποτελέσματα και την κριτική  αξιολόγηση  στα πλαίσια 

της  πρακτικής άσκησης. 

Ο στόχος για τον οποίο ασχολούμαστε με την μελέτη των μοντέλων 

επικοινωνίας είναι για να αναρωτηθούμε τον λόγο για τον οποίο επιλέγουμε 

συνηθισμένες τεχνικές εισαγωγής κάποιου εκπαιδευτικού προγράμματος, ενώ 

υπάρχουν τρόποι με τους οποίους μπορούμε να κρατήσουμε το ενδιαφέρον των 

παιδιών  αμείωτο ως το τέλος κάποιου προγράμματος. Επίσης, στα πλαίσια της δικής 

μου πρακτικής άσκησης εισήγαγα το θέμα με το οποίο ασχολήθηκα  δείχνοντας στα 

παιδιά κάποιους πίνακες της Ρωσικής πρωτοπορίας. Το ενδιαφέρον και η έκπληξή τους 

με εντυπωσίασαν και θεώρησα καλό να αναλύσουμε αυτό το κίνημα ώστε να δούμε τι 

μπορεί να προσφέρει στους εκπαιδευτικούς. Τέλος, με τη μελέτη της τέχνης στο 

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών κατανοούμε πόσο η τέχνη είναι 

τελικά ευχάριστη για τα παιδιά και πώς  βοηθά ταυτόχρονα τους εκπαιδευτικούς για τη 

διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων στη προσχολική εκπαίδευση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 
        Είναι δύσκολο να περιγράψουμε την επικοινωνία χρησιμοποιώντας έναν και μόνο 

ορισμό. “Η επικοινωνία, όπως υπογραμμίζει η Δρ. Λήδα Τσενέ καθηγήτρια του 

τμήματος πληροφορικής και ΜΜΕ Πάτρας,   είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο που 

“δανείζεται” στοιχεία από πολλές επιστήμες (γλωσσολογία, ανθρωπολογία, 

κοινωνιολογία, ψυχολογία κλπ). Λαμβάνουμε ως δεδομένο ότι όλα τα είδη 

επικοινωνίας περιλαμβάνουν σημεία και κώδικες. Τα σημεία είναι αντικείμενα ή 

πράξεις που αναπαριστούν κάτι (Pierce, Harris). Οι κώδικες είναι συστήματα τα οποία 

καθορίζουν τους συσχετισμούς των σημείων. Επίσης, αναφέρει αυτά τα σημεία και οι 

κώδικες μεταδίδονται ή είναι διαθέσιμοι σε άλλους. Η μετάδοση και η λήψη τους, άρα 

η επικοινωνία, είναι η πρακτική των κοινωνικών σχέσεων. Ακόμη, η επικοινωνία είναι 

κεντρική στη ζωή μας και στην κουλτούρα μας. Η μελέτη της επικοινωνίας απαιτεί τη 

μελέτη της κουλτούρας μέσα στην οποία παράγεται. 

        Η Δρ. Λήδα υπογραμμίζει τα είδη επικοινωνίας:1)λεκτική, 2) οπτική, 

3)εσωτερική, 4)διαπροσωπική, 5)μαζική. 

        Κοινωνικοί μελετητές και φιλόσοφοι όπως ο Πλάτωνας ή ο Αριστοτέλης 

προσέγγισαν τη διαδικασία της επικοινωνίας υπό το πρίσμα της ρητορικής. 

       Από την πολύ αρχή, η επικοινωνία ορίστηκε σαν τη διαδικασία όπου ο 

πομπός (ρήτορας) κατασκεύαζε μηνύματα τα οποία μεταδίδονταν στο δέκτη με στόχο 

ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. 

        Θεωρία της επικοινωνίας: Στα χρόνια πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, 

η επικοινωνία και ειδικότερα η μαζική επικοινωνία δεν είχε μελετηθεί ιδιαίτερα ως 

επιστημονικό αντικείμενο.  

        Ερευνητές από διαφορετικά επιστημονικά πεδία άρχισαν να μελετούν την 

επίδραση της επικοινωνίας στην κοινωνία. Δεκαετίες αργότερα, η επικοινωνία άρχισε 

να ερευνάται ως αυτόνομο αντικείμενο αρχικά στα Πανεπιστήμια της Β. Αμερικής. 

      Όπως αναφέρει η Δρ. Λήδα δύο ήταν οι βασικές “σχολές” που προσέγγισαν 

επιστημονικά την επικοινωνία: 

 Διαδικαστική-γραμμική (the process school) 

 Σημειωτική (semiotics school) 
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       Η πρώτη προσεγγίζει την επικοινωνία ως μεταβίβαση μηνυμάτων, ενώ η 

δεύτερη ως παραγωγή και ανταλλαγή νοημάτων. 

      The process school: εξετάζει: 

 πώς οι πομποί και οι δέκτες κωδικοποιούν και αποκωδικοποιούν 

 πώς οι πομποί χρησιμοποιούν τα κανάλια και τα μέσα επικοινωνίας 

 αν η επικοινωνία είναι αποτελεσματική και έγκυρη 

      Προσλαμβάνει την επικοινωνία σαν μια διαδικασία κατά την οποία ένα 

πρόσωπο επηρεάζει τη συμπεριφορά ή τη σκέψη ενός άλλου 

      The semiotics school: εξετάζει: 

 πώς τα μηνύματα διαδρούν με τους ανθρώπους προκειμένου να 

παραχθεί νόημα 

 πώς τα μηνύματα διαδρούν  μέσα σε ένα συγκεκριμένο πολιτισμικό 

και κοινωνικό περιβάλλον 

 έννοιες σημασιοδότησης 

        Για αυτή τη σχολή η μελέτη της επικοινωνίας είναι η μελέτη των κειμένων 

και του κοινωνικοπολιτιστικού πλαισίου.”  

        Συμπληρωματικά, όπως αναφέρει ο Ιωάννης Κανάκης (1989) ο όρος 

“επικοινωνία (kommunikakation, communication από το λατινικό communicatio= 

κοινώνηση, ανακοίνωση, γνωστοποίηση) σημαίνει τη διαδικασία με την οποία δυο 

τουλάχιστον άνθρωποι ανταλλάσσουν μηνύματα, έτσι ώστε να κατορθώνεται η 

συνεννόηση τους(πρβλ. Dichanz, H. κ.α., 1979, σελ. 46 κ.ε. Κουγιάλη, Θ., 1978, σελ. 

16 κ.ε.Λεοντίου, Ν ., 1978, σελ. 20 κ.ε. Τσαρδάκη, Δ., 1983, σελ. 100)  

        Τα κύρια δομικά στοιχεία της επικοινωνίας που αποτελούν ταυτόχρονα 

προυποθέσεις για αποτελεσματικότητά της, είναι: ο πομπός, το μέσο μετάδοσης και ο 

δέκτης (αποδέκτης). Ο πομπός (Κανάκης. Ι, 1989) είναι ο αποστολέας, η πηγή των 

πληροφοριών. Αυτός επιλέγει, συνοψίζει και μορφοποιεί τις πληροφορίες σε ένα 

μήνυμα που το μεταδίδει με τη βοήθεια ενός μέσου στον ή στους αποδέκτες. Στο 

σχολείο πομπός, δηλαδή πηγή των    πληροφοριών, μπορεί να είναι ο δάσκαλος, ένας 

μαθητής, μια ομάδα μαθητών ή ένα τεχνικό μέσο. Το μέσο μετάδοσης είναι κάθε 

φορέας, μεσολαβητής ή μεταδότης πληροφοριών κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας. 

Το μέσο δε ταυτίζεται ούτε με τις συσκευές ούτε με τις πληροφορίες ή τα προγράμματα. 

Ο δέκτης είναι αυτός που δέχεται το μήνυμα, δηλαδή ο συνομιλητής, ο αναγνώστης, ο 

τηλεθεατής, ο ακροατής του ραδιοφώνου, ο παρατηρητής ενός ζωγραφικού πίνακα κτλ. 
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Στο σχολείο αποδέκτης μηνυμάτων είναι συνήθως ένας μαθητής, μια ομάδα μαθητών, 

το σύνολο της τάξης ή ο δάσκαλος”.  

        

 

 

 Είδη επικοινωνίας 

        Στη συνέχεια και αφού αναλύσαμε με κάποιους ορισμούς τον όρο επικοινωνία, θα 

παραθέσουμε κάποια είδη επικοινωνίας. Η Ελένη Παπαδάκη-Μιχαηλίδη (1996) 

αναφέρεται σε ένα από τα βιβλία της στην μη λεκτική επικοινωνία. Συγκεκριμένα 

υπογραμμίζει ότι, “η μη λεκτική επικοινωνία είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένα 

άτομο επηρεάζει τη συμπεριφορά, τη νοητική κατάσταση ή τα συναισθήματα κάποιου 

άλλου, χρησιμοποιώντας ένα ή περισσότερα μη λεκτικά κανάλια. Όλες οι πηγές 

μετάδοσης πληροφοριών συναισθημάτων, εκτός του λόγου, αποτελούν κανάλια της μη 

λεκτικής επικοινωνίας.” Επίσης, αναλύει τα παραπάνω λέγοντας ότι “τα μη λεκτικά 

μηνύματα στους ανθρώπους εκπέμπονται από 3 βασικές πηγές. Η πρώτη πηγή είναι η 

γενική εντύπωση που δημιουργεί το ίδιο το άτομο στους άλλους ανθρώπους. Η γενική 

εντύπωση του ατόμου σχηματίζεται από την εμφάνιση του σώματός του, τις εκφράσεις 

του προσώπου του, το βλέμμα του, τις χειρονομίες που κάνει, τις κινήσεις, τον 

προσανατολισμό και τη στάση του σώματός του, τις αντιδράσεις του στη σωματική 

επαφή, το μέγεθος του ζωτικού του χώρου, την ενδυμασία, τη μυρωδιά του σώματός 

του και άλλα.(…) Η δεύτερη πηγή μη λεκτικών σημάτων εντοπίζεται στα μη λεκτικά 

στοιχεία του λόγου, όπως τον τόνο, τη σταθερότητα, την ένταση και την αλλοίωσή της 

φωνής, την ταχύτητα ροής του λόγου, τις παύσεις, την προσφορά και τους διάφορους 

ήχους εκτός των λέξεων. Η κατηγορία αυτής της η λεκτικής επικοινωνίας καλείται και 

«φωνητική επικοινωνία» Τέλος, η Τρίτη πηγή περιλαμβάνει τα μη λεκτικά μηνύματα 

που μεταδίδονται από τον χώρο στον οποίο ο άνθρωπος εργάζεται, διασκεδάζει ή 

απλώς συχνάζει και πολύ περισσότερο από το χώρο στον οποίο κατοικεί και, επομένως, 

διαμορφώνει σύμφωνα με τις προτιμήσεις του.” 

        Η μη λεκτική επικοινωνία διαθέτει κάποια χαρακτηριστικά (Ε. Παπαδάκη-

Μιχαηλίδη,1996). 1) Η μη λεκτική επικοινωνία έχει φυλογενετική βάση σε σύγκριση 

με τη λεκτική. “Αυτό σημαίνει ότι στην πορεία εξέλιξης του ανθρώπινου είδους η μη 

λεκτική επικοινωνία προϋπήρξε της λεκτικής.” 2) Έχει οντογενετική προτεραιότητα. 

Αυτό σημαίνει, όπως αναφέρει η Παπαδάκη-Μιχαηλίδη, ότι κάθε άνθρωπος στης αρχή 

της ζωής του επικοινωνεί με το περιβάλλον αποκλειστικά με μη λεκτικό τρόπο. 3) Η 
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αρχική επικοινωνία είναι μη λεκτική. 4) Μη λεκτικά σήματα ανταλλάσσονται παντού 

και πάντα. 5) Το χαμόγελο, το γέλιο, το κλάμα και άλλα είναι σήματα μη λεκτικής 

επικοινωνίας που καθιστούν απολύτως κατανοητά αυτά που θέλει να δείξει ο πομπός.   

        Όσο αφορά την διδασκαλία, η θέση ενός μέσου επικοινωνίας στη 

διαδικασία της διδασκαλίας-μάθησης συγκαθορίζεται από την πρόθεση του 

αποστολέα, τον κώδικα μετάδοσης του μηνύματος, το περιεχόμενό του, τη μορφή 

παρουσίασης του, το δίαυλο επικοινωνίας και τις συνθήκες αναφοράς (Ιωάννης Ν. 

Κανάκης, 1989). Με βάση τα δομικά στοιχεία τους, πολλά από τα μέσα επικοινωνίας 

και τα σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα είναι δυνατόν να συμπληρώνουν, να 

εμπλουτίζουν ή να καλύψουν ολόκληρη τη διαδικασία της διδασκαλίας-μάθησης.   Ο 

Κανάκης αναφέρει ότι “ στα μέσα διδασκαλίας, που μπορούν  να καλύψουν ολόκληρη 

τη διαδικασία της διδασκαλίας-μάθησης, περιλαμβάνονται τα ραδιοφωνικά ή 

τηλεοπτικά μαθήματα, η προγραμματισμένη διδασκαλία και η διδασκαλία-μάθηση με 

την βοήθεια των Η/Υ”. Επίσης, όλα τα παραπάνω εκπροσωπούν διάφορες λειτουργίες. 

“ Με τα οπτικοακουστικά μέσα και κυρίως με τη σύγχρονη εκπαιδευτική τεχνολογία 

είναι δυνατή η εξατομίκευση της διδασκαλίας-μάθησης. Κάθε μαθητής παρακολουθεί 

το προγραμματισμένο μάθημα, σύμφωνα με τις προσωπικές του ικανότητες και ον 

ατομικό του ρυθμό. (…) μια ειδική περίπτωση οπτικοακουστικών μέσων αποτελούν τα 

μέσα μαζικής επικοινωνίας ή ενημέρωσης. (…) Με τη σωστή χρησιμοποίηση των 

μέσων μαζικής ενημέρωσης στα πλαίσια της διδασκαλίας-μάθησης ασχολείται  η 

παιδαγωγική των μέσων μαζικής επικοινωνίας ή ενημέρωσης…”  

        Ο Κανάκης (1989) υπογραμμίζει στη συνέχεια του βιβλίου τα λεκτικά ή 

γλωσσικά μέσα επικοινωνίας. Αυτά είναι ο μονόλογος, τα λεκτικά παρωθητικά 

ερεθίσματα, ο διάλογος και ο αυτοστοχαστικός διάλογος. Τα σύνθετα προσωπικά μέσα 

επικοινωνίας, όπως τη δραματοποίηση. Τα εποπτικά και οπτικοακουστικά μέσα. 

Συγκεκριμένα, “ ο μονόλογος είναι από τα πιο παλιές και τις πιο φυσικές μορφές για 

τη μετάδοση πληροφοριών. Στο παραδοσιακό σχολείο αποτελούσε τη κυρίαρχη μορφή 

διδασκαλίας, γι’ αυτό και το ονόμαζαν λογοκοπικό. (…) Πολλοί δάσκαλοι προτιμούν 

ακόμη και σήμερα, ιδιαίτερα στα μαθήματα των κοινωνικών σπουδών, τη μονολογική 

μορφή της διδασκαλίας, γιατί τη θεωρούν  εύκολη, οικονομική και αποτελεσματική. 

Ακόμη, παρωθητικά ερεθίσματα ονομάζονται οι προγραμματισμένες ή αυθόρμητες 

στιγμιαίες επιδράσεις του δασκάλου στους μαθητές, με τις οποίες επιδιώκεται η 

υποκίνηση του ενδιαφέροντος, η πρόκληση της αυτενέργειας και η καθοδήγηση της 
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δραστηριότητάς τους στη διάρκεια της διδασκαλίας-μάθησης.” Τα παρωθητικά 

ερεθίσματα διακρίνονται σε λεκτικά και μη λεκτικά, όπως εξετάσαμε παραπάνω. “Ο 

διάλογος είναι μια μορφή ανθρώπινης επικοινωνίας με μέσο τη γλώσσα μεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων συνομιλητών. Διάλογος σημαίνει ετυμολογικά λόγος των προσώπων. Τα 

δύο όμως αυτά πρόσωπα δε μονολογούν παράλληλα, αλλά διαλέγονται… Ο διάλογος 

ανήκει στην αμφίδρομη επικοινωνία. Οι ρόλοι του ακροατή και του ομιλητή 

εναλλάσσονται συνεχώς μεταξύ των συνομιλητών… Ο αυτοστοχαστικός διάλογος έχει 

θέμα διαλόγου τον ίδιο τον διάλογο. Δάσκαλος και μαθητές συζητούν για την εξέλιξη 

του διαλόγου.εξετάζουν τις σχέσεις επικοινωνίας μεταξύ των συνομιλητών… Ο όρος 

δραματοποίηση δηλώνει μια μεγάλη ποικιλία μορφών έκφρασης, από το αυθόρμητο 

μιμητικό παιχνίδι ως την καλά προετοιμασμένη θεατρική παράσταση. Τέλος, η 

δραματοποίηση αποτελεί σύνθετο προσωπικό μέσο έκφρασης κα επικοινωνίας” 

(Κανάκης. Ι, 1989). Για τα οπτικοακουστικά μέσα έγινε ανάλυση παραπάνω.  

Κλείνοντας θα τονίσουμε πως η ρητορική, όπως και η επικοινωνία δεν 

περιορίζεται απλά στη μετάδοση πληροφοριών, γνώσεων και ιδεών, αλλά πολύ 

περισσότερο είναι η εμπλοκή του πομπού-ρήτορα με το σύνολο των στοιχείων του που 

συγκροτούν τον χαρακτήρα του, τις ανάγκες του, τα ενδιαφέροντα του, τις επιθυμίες 

του, τα οποί διαμορφώνουν και τη σχέση συνάντησης και κοινωνίας ψυχών, που είναι 

οι συνομιλητές ή το ακροατήριο, του οποίου διεγείρει τα συναισθήματα και τα πάθη 

(Σωτηρία Α. Τριαντάρη, 2016).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΡΩΣΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 

 
Η Ρωσική Πρωτοπορία (Χαραλαμπίδης, 1990), με το κίνημα του σουπρεματισμού και 

επικεφαλή των μοντέρνων Ρώσων ζωγράφων, τον Malevich (1879-1935), διαμορφώνει 

ένα θεωρητικό πλαίσιο, το οποίο αποποιείται τον εξωτερικό κόσμο και τον 

ωφελιμιστικό στόχο της τέχνης και διακηρύττει μία τέχνη απαλλαγμένη από τα φορτία 

του αντικειμενικού κόσμου και περιορισμένη στα πιο απλά γεωμετρικά στοιχεία. Η 

γεωμετρία για τους Ρώσους καλλιτέχνες, κατέχει τον πρωτεύοντα ρόλο της 

δημιουργίας (Ζωγράφος. Θ & Κωτσαλίδου .Δ, 2016)  

 

2.1 ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ 

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ 

 
 Η ιστορία των καλλιτεχνικών κινημάτων της «ρωσικής πρωτοπορίας» οριοθετείται 

κατά προσέγγιση στα χρόνια ανάμεσα στο 1910 και το 1930. Στα χρόνια αυτά 

μεσολαβεί η οκτωβριανή επανάσταση του 1917 και η αλλαγή του πολιτικού 

συστήματος στη Ρωσία. Από τις αρχές του 20ου αιώνα στη Ρωσία διαμορφώθηκαν 

ορισμένες προϋποθέσεις υλικές, κοινωνικές και αισθητικές που κατέστησαν εύφορο το 

έδαφος για τη δημιουργία και ανάπτυξη πειραματικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων. 

Οι υλικές προϋποθέσεις αφορούσαν τα νέα τεχνολογικά επιτεύγματα (τηλέφωνο, 

τηλέγραφος, κινηματογράφος, αεροπλάνο κ.α.), τον εξηλεκτρισμό, την εκβιομηχάνιση, 

τον νέο αστικό χωροταξικό σχεδιασμό (Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 2008).  

Οι κοινωνικές προϋποθέσεις αφορούσαν την δηλωμένη από το 1905 λαϊκή 

επιθυμία για κοινωνικές αλλαγές λόγω της ανυπαρξίας εργατικού δικαίου και της 

συνεχιζόμενης φεουδαρχικής κατάστασης στην αγροτική οικονομία. Η κοινωνική 

δυσαρέσκεια εξαπλώθηκε σε όλα τα κοινωνικά στρώματα μετά την ήττα της Ρωσίας 

στον ρωσο-ιαπωνικό πόλεμο του 1905 και κυρίως μετά την μεγάλη οικονομική και 

διοικητική κρίση που ξέσπασε λόγω του ανοιχτού μετώπου στον Α΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο. Η παρακμή στην οποία είχε οδηγηθεί η παλαιότερη τέχνη σε συνδυασμό με 

την επαναστατική νοοτροπία που είχε καταλάβει τα ρωσικά κοινωνικά στρώματα 

οδήγησαν στην αναζήτηση νέων μορφών τέχνης, συχνά μέσα από τη λαϊκή παράδοση, 
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την αγιογραφία, την παιδική ζωγραφιά. Σύμφωνα με δημοσίευση του Κρατικού 

Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (2008) η επικράτηση της μορφής έναντι του 

περιεχομένου έγινε βασική αρχή των νέων πειραματισμών, εκδηλώθηκε θεωρητικά με 

τον φορμαλισμό και οδήγησε στην άνθηση όλων των τεχνών. Εκτός από τις εικαστικές 

τέχνες, μιλούμε για πρωτοπορία στο θέατρο, τον κινηματογράφο, την λογοτεχνία, τη 

μουσική. Συναντούμε επίσης την εφαρμογή της κάθε μορφής ριζοσπαστικής 

καλλιτεχνικής έκφρασης στην καθημερινή ζωή. Οι καλλιτέχνες της πρωτοπορίας 

σχεδίαζαν θεατρικά κοστούμια και σκηνικά, εξέδρες για λαϊκές συγκεντρώσεις, 

υφάσματα και στολές εργασίας, οικιακά σκεύη, είδη καθημερινής χρήσης, με σκοπό 

να φέρουν την τέχνη στη ζωή, να καταργήσουν τις αστικές διακρίσεις. Μετά το 1917 

ιδρύθηκαν νέοι θεσμοί και ιδρύματα που υποστήριζαν την τέχνη της πρωτοπορίας. Από 

τα μέσα της δεκαετίας του 1920 άρχισε να σκληραίνει σταδιακά η στάση του 

καθεστώτος απέναντι στα κινήματα και τους εκπροσώπους της πρωτοπορίας, με 

αποτέλεσμα την ολοκληρωτική επιβολή το 1934 του δόγματος του «σοσιαλιστικού 

ρεαλισμού» και την καταδίκη της πρωτοποριακής τέχνης από το σταλινισμό, καταδίκη 

που συνδέθηκε στις περισσότερες περιπτώσεις με προσωπικές διώξεις εναντίον των 

καλλιτεχνών και με απαγόρευση έκθεσης των έργων τους (Κρατικό Μουσείο 

Σύγχρονης Τέχνης, 2008).   

 

2.2 ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ-ΙΜΠΡΕΣΙΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟ 

ΣΤΗΝ «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ» 

 
Στις αρχές του 20ού αιώνα, σύμφωνα με την Γκραίη Κάμιλα (1986)  η Μόσχα 

βρίσκεται σε ευθεία επαφή με το κέντρο των καλλιτεχνικών εξελίξεων, το Παρίσι. Ο 

συμβολισμός και τα μετεμπρεσιονιστικά ρεύματα κυριαρχούν στην ευρωπαϊκή σκηνή 

και επηρεάζουν τους νέους ρώσους καλλιτέχνες που ιδρύουν τις ομάδες «Γαλάζιο 

Ρόδο» και «Χρυσόμαλλο Δέρας». Οι ζωγράφοι Βρούμπελ και Μπορίσοφ-Μουσάτοφ 

εισάγουν καινοτομικές τεχνικές στη σύνθεση και την οργάνωση της ζωγραφικής 

επιφάνειας. Τα έντονα φωβιστικά χρώματα, ο πριμιτιβισμός του Γκογκέν, η στροφή σε 

«πρωτόγονους πολιτισμούς» και η κυριαρχία του συμβολισμού προετοιμάζουν τη 

μετάβαση στην αισθητική της πρωτοπορίας του 20ου αιώνα. Στη Ρωσία παρατηρείται 

μια αντίστοιχη τάση επιστροφής και αξιοποίησης παραδοσιακών μορφών τέχνης, όπως 

η βυζαντινή ρωσική εικόνα, η τέχνη του “λουμπόκ» (λαϊκές ξυλογραφίες με 
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θρησκευτικά και κοινωνικά θέματα), η λαϊκή χειροτεχνία και η παιδική ζωγραφική. Το 

1910 η ένωση καλλιτεχνών «Χρυσόμαλλο Δέρας» διασπάστηκε και έδωσε τη θέση της 

στην ομάδα «Βαλές Καρό». Πολλοί καλλιτέχνες της ρωσικής πρωτοπορίας (Σαγκάλ, 

Μαλέβιτς, Τάτλιν, Ποπόβα, Έξτερ, Κλιουν, Λαριόνοφ, Γκοντσαρόβα, κ.α.) συνδέονται 

με τη νέα ομάδα και συμμετέχουν σε εκθέσεις της. Οι επιδράσεις του Σεζάν, του 

γαλλικού κυβισμού και του ορφισμού είναι έκδηλες στην καλλιτεχνική παραγωγή 

αυτής της περιόδου. Η μετάβαση στις καθαρές γεωμετρικές φόρμες και η μετέπειτα 

απελευθέρωση του αντικειμένου με τον σουπρεματισμό του Μαλέβιτς και τον 

κονστρουκτιβισμό του Τάτλιν προϋποθέτουν την επεξεργασία και την αναθεώρηση 

των δυτικοευρωπαϊκών επιδράσεων του 19ου αιώνα. 

2.3 Ο ΚΑΖΙΜΙΡ ΜΑΛΕΒΙΤΣ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ 

ΣΟΥΠΡΕΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 
Ο Καζιμίρ Μαλέβιτς, σύμφωνα με δημοσίευση του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης 

Τέχνης, 2002),   (1878 – 1935) είναι ένας από τους πλέον πολυδιάστατους και 

ριζοσπαστικούς καλλιτέχνες της πρωτοπορίας που στη δημιουργική του πορεία πέρασε 

από τον ιμπρεσιονισμό και τον συμβολισμό των αρχών του 20ου αιώνα για να συνδεθεί 

στη συνέχεια με τον κυβοφουτουρισμό και να επηρεαστεί από την «υπέρλογη γλώσσα» 

των Ρώσων φουτουριστών, την γλώσσα που έχει αποκτήσει δικό της πρωτογενές νόημα 

με βάση όχι τη γνώση αλλά την αίσθηση και την εμπειρία, για να αναπτύξει την δική 

του θεωρία περί μη-αντικειμενικής ζωγραφικής που της έδωσε το όνομα 

«σουπρεματισμός». Ο «σουπρεματισμός» πρωτοπαρουσιάστηκε στην έκθεση 

«Τελευταία φουτουριστική έκθεση 0,10» στην Πετρούπολη το 1915. Τα 

σουπρεματιστικά έργα του Μαλέβιτς ήταν απαλλαγμένα από κάθε είδους αντικείμενο 

και παρουσίαζαν συνθέσεις γεωμετρικών σχημάτων και χρωμάτων που στόχο είχαν να 

δηλώσουν τον πρωτεύοντα ρόλο της φόρμας έναντι του περιεχομένου και να δηλώσουν 

ότι η φόρμα είναι αυτή που προσδίδει το περιεχόμενο και όχι το αντίθετο, όπως 

συνέβαινε έως τότε. Η λέξη «σουπρεματισμός», με βάση τη συγκεκριμένη δημοσίευση,  

προέρχεται από τη λατινική ρίζα «suprem» (υπεροχή, κυριαρχία) και δηλώνει, 

σύμφωνα με τον Μαλέβιτς, την υπεροχή του χρώματος πάνω σε όλα τα άλλα τεχνικά 

μέρη του πίνακα. Ο Μαλέβιτς θεωρούσε τον εαυτό του ιδιότυπο ρεαλιστή, μόνο που 

έβλεπε τον ρεαλισμό σε μια φανταστική πραγματικότητα «στην οποία για να φτάσεις 

πρέπει να απομακρυνθείς από την ορατή πλευρά της ζωής». Ο Μαλέβιτς ίδρυσε την 
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ομάδα «Supremus» στην οποία προσχώρησαν πολλοί καλλιτέχνες του 

κυβοφουτουρισμού όπως ο Ιβάν Κλιούν, η Λιουμπόβ Ποπόβα, η Ναντιέζντα 

Ουνταλτσόβα, η Όλγα Ρόζανοβα κ.α. ενώ στην πόλη Βιτέμπσκ διηύθυνε την σχολή 

καλών τεχνών «Ούνοβις» (Επιβεβαιωτές της Νέας Τέχνης) που στόχο είχε να αλλάξει 

μέσα από την τέχνη την αισθητική αντίληψη των ανθρώπων. Έμβλημα του 

σουπρεματισμού έγινε το «Μαύρο Τετράγωνο» (1915) το οποίο εξέφραζε το τέλος της 

παλιάς τέχνης και ταυτόχρονα την αρχή της καινούργιας  (Κρατικό Μουσείο 

Σύγχρονης Τέχνης, 2002). 

2.4 ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΣ 

 
Σε άρθρο του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (2008) υπογραμμίζεται ότι ο 

κονστρουκτιβισμός είναι μία από τις σημαντικότερες κατευθύνσεις στην πορεία της 

«ρωσικής πρωτοπορίας», χαρακτηρίζει τη δεκαετία του 1920 και αποτελεί το τελευταίο 

μεγάλο κίνημα της «ρωσικής πρωτοπορίας». Ο όρος προέρχεται από τη λατινική λέξη 

«constructio» (κατασκευή) και πρωτοεμφανίστηκε στις αρχές του 1920. Η κατασκευή 

ως εικαστική εγκατάσταση έχει την καταγωγή της σ’ έναν σημαντικό καλλιτέχνη της 

ρωσικής πρωτοπορίας, τον Βλαντιμίρ Τάτλιν ο οποίος στο διάστημα 1914 έως 1917 

δημιούργησε τα λεγόμενα αντι-ανάγλυφα έργα του. Θεωρητικός του ρωσικού αυτού 

κινήματος ήταν ο Αλεξέι Γκαν που το 1922 εξέδωσε μια μπροσούρα με τον τίτλο 

«Κονστρουκτιβισμός». Τον Ιανουάριο 1922 πραγματοποιήθηκε στο «Καφέ των 

Ποιητών» στη Μόσχα η έκθεση «Κονστρουκτιβιστές» στην οποία οι Κονσταντίν 

Μεντουνέτσκι και αδελφοί Στένμπεργκ παρουσίασαν ελεύθερες κατασκευές 

βασισμένες στη φόρμα, όπου η χρήση βιομηχανικών υλικών και η προσήλωση στην 

καθαρή υφή (καθαρό υλικό) κυριαρχούσε στην δημιουργία έργων που έτειναν πλέον 

προς μια τέχνη με χρηστική αξία. Ο κονστρουκτιβισμός είναι σε μεγάλο βαθμό 

πολιτικοποιημένη τέχνη. Όπως και η μαρξιστική θεωρία, ο κονστρουκτιβισμός 

υποστηρίζει τον υλισμό έναντι στον ιδεαλισμό. Οι κονστρουκτιβιστές ανέλαβαν να 

υλοποιήσουν το σχέδιο της δημιουργίας νέων συνθηκών για τη ζωή των ανθρώπων με 

τη βοήθεια μιας νέας αισθητικής που βασίζεται στη δημιουργία απλών, λογικών και 

λειτουργικών μορφών και κατασκευών. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές του εικαστικού 

κονστρουκτιβισμού, από την ζωγραφική του εκδοχή (Ποπόβα, Σοφρόνοβα), την 

πλαστική (Μιτούριτς) ως την αρχιτεκτονική (Κλούτσις, Ρότσενκο). (Κρατικό Μουσείο 

Σύγχρονης Τέχνης, 2008).  
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2.5 Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ  

 
Μετά τον Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917, πολλοί καλλιτέχνες της ρωσικής 

πρωτοπορίας συνδέθηκαν με την πολιτική των μπολσεβίκων (Κάμιλα Γκραίη, 1986). 

Συνδετικός κρίκος μεταξύ καλλιτεχνών και μπολσεβίκων ήταν η ίδια η έννοια της 

επανάστασης και το όραμα της κοινωνικής αλλαγής που στην καλλιτεχνική του 

διάσταση ο καλλιτέχνης Βασίλι Καντίνσκι ονόμασε «Μεγάλη Ουτοπία». Τα πρώτα 

χρόνια μετά το 1917, πολλοί καλλιτέχνες της πρωτοπορίας συνεργάστηκαν με τον 

κρατικό μηχανισμό και ειδικότερα με τον Λαϊκό Κομισάριο Διαφώτισης, Ανατόλι 

Λουνατσάρσκι για τη θέσπιση μιας κρατικής πολιτικής για τις εικαστικές τέχνες. 

Καλλιτέχνες, ποιητές και αρχιτέκτονες όπως ο Γκούσταβ Κλούτσις, ο Αλεξέι 

Μπάμπιτσεφ, η Λιουμπόβ Ποπόβα, οι αδελφοί Βεσνίν, ο Βλαντίμιρ Μαγιακόφσκι κ.α. 

αφιερώθηκαν στο έργο της προπαγάνδας υπέρ των μπολσεβίκων, τόσο στην σκληρή 

περίοδο του εμφυλίου πολέμου όσο και στα αμέσως επόμενα χρόνια της εδραίωσης 

των σοβιέτ. Η Κάμιλα Γκραίη (1986) αναφέρει πως φιλοτεχνούσαν πανό με 

συνθήματα, αφίσες, ζωγράφιζαν βαγόνια τρένων και τραμ, σχεδίαζαν κατασκευές 

προπαγάνδας και βήματα ομιλητών. Ωστόσο είναι λάθος να ταυτίζουμε το σύνολο των 

καλλιτεχνών της ρωσικής πρωτοπορίας από το 1917 και μετά με την στρατευμένη 

τέχνη. Πολλοί ήταν οι καλλιτέχνες της ρωσικής πρωτοπορίας που στα χρόνια των 

σταλινικών διωγμών και μετά την επικράτηση του δόγματος του «σοσιαλιστικού 

ρεαλισμού», φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν και εκτελέστηκαν (Κάμιλα Γκραίη, 1986). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. 

Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

(ΔΕΠΠΣ) 
Η τέχνη στο σχολείο δεν είναι απλά ένα μάθημα, με τη στενή έννοια του όρου, αλλά 

αποτελεί δραστηριότητα που αναπτύσσει τη δημιουργική σκέψη και στάση δασκάλου 

και μαθητή και είναι αναντικατάστατο μέσο για τη διδασκαλία όλων των άλλων 

μαθημάτων (Ζωγράφος. Θ & Κωτσαλίδου. Δ, 2016)  

Σε αυτό το κεφάλαιο εξετάζουμε τις βασικές αρχές του Διαθεματικού Ενιαίου  

Πλαισίου  Προγραμμάτων Σπουδών για το νηπιαγωγείο και πιο συγκεκριμένα τη  

διεξαγωγή προγραμμάτων σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων  εικαστικών 

στην ενότητα παιδί, δημιουργία και έκφραση. 

Αρχικά, ας εξετάσουμε τις βασικές αρχές του ΔΕΠΠΣ. Το ΔΕΠΠΣ θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένας οδηγός για τους εκπαιδευτικούς του 

νηπιαγωγείου. Είναι ένα οργανωμένο σύστημα εργασίας το οποίο υπογραμμίζει τι 

πρέπει να μάθουν τα παιδιά του νηπιαγωγείου και με ποιους τρόπους θα επιτευχθούν 

αυτές οι επιδιώξεις. Ο εκπαιδευτικός είναι αρμόδιος της τάξης του και ελέγχει μόνος 

του αν το συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο εργάζεται είναι αναπτυξιακά κατάλληλο και 

αποτελεσματικό για τα παιδιά και σε κάθε περίπλοκη περίπτωση πρέπει να αλλάζει το 

συγκείμενο της συγκεκριμένης τάξης ώστε να διευκολύνει όλα τα παιδιά στη μάθηση 

και τη διδασκαλία. Προκειμένου να είναι αναπτυξιακά κατάλληλο και αποτελεσματικό 

για όλα τα παιδιά του νηπιαγωγείου θα πρέπει ο εκπαιδευτικός, όπως αναφέρεται στο 

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το νηπιαγωγείο:   

“ -να θέτει ρεαλιστικούς στόχους και να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες, τα 

ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των παιδιών αυτής της ηλικίας 

-να προσαρμόζεται με ευελιξία στις ανάγκες, στις ικανότητες και στις κλίσεις 

του κάθε παιδιού και να εξασφαλίζει την ενεργητική συμμετοχή όλων των παιδιών, 

όπως είναι π.χ. τα παιδιά με ειδικές ανάγκες ή τα παιδιά με ιδιαίτερες ικανότητες 

-να παρέχει ευκαιρίες για τη στήριξη της πολιτισμικής ταυτότητας και της 

γλώσσας όλων των παιδιών 
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-να βασίζεται στις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες και να συνδέει τη 

γνώση με την καθημερινή πρακτική στο σχολείο 

-να ενισχύει την αλληλεπίδραση των παιδιών μεταξύ τους, τη συνεργασία με 

τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς των άλλων βαθμίδων και γενικά το άνοιγμα του 

Νηπιαγωγείου στην ευρύτερη κοινωνία 

-να ενιαιοποιεί τη γνώση, να προάγει τη διαθεματικότητα 

-να προκαλεί το ενδιαφέρον για τη μάθηση και να προάγει, τη γνώση, την 

κατανόηση και την ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών 

-να ενθαρρύνει την πρόσβαση σε ποικίλες πηγές της γνώσης, την επιλογή και 

τη χρήση ποικίλου υλικού την προσέγγιση και παρουσίαση διαφόρων θεμάτων με 

πολλούς τρόπους                                                                                                                                                             

-να δίνει ευκαιρίες στα παιδιά να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους, να εξασκούν τις 

δεξιότητες τους και να συνεχίζουν να μαθαίνουν διαρκώς προάγοντας την αναζήτηση, 

την αιτιολόγηση, την κριτική σκέψη, τη λήψη αποφάσεων, τη λύση προβλημάτων  

 -να επιτρέπει στα παιδιά να κάνουν λάθη, να μην επιδιώκει την εξασφάλιση 

των ‘‘σωστών ’’ απαντήσεων, αλλά να αξιοποιεί ανάλογα τα λάθη τους κατά το 

σχεδιασμό του εκπαιδευτικού έργου 

 

-να δίνει ευκαιρίες στα παιδιά να αναπτύσσουν και να εκφράζουν ιδέες και 

συναισθήματα με πολλούς τρόπους, όπως με το παιχνίδι, τη δραματοποίηση, τη γραφή, 

τη ζωγραφική, κ. ά. 

-να ενισχύει την αυτοαντίληψη και αυτονομία 

-να στηρίζει το ρόλο της γλώσσας σε όλα τα προγράμματα 

-να αναδεικνύει το παιχνίδι ως τον πυρήνα του όλου προγράμματος 

-να ενσωματώνει όπου είναι δυνατόν, την τεχνολογία στις διάφορες 

δραστηριότητες του προγράμματος και να αξιοποιεί ποικιλία πηγών πληροφόρησης, 

όπως το διαδίκτυο, και τέλος 

-να ενσωματώνει την αξιολόγηση στο πρόγραμμα 

      -να μπορεί να ανανεώνεται συνεχώς και να ανταποκρίνεται στις 

μεταβαλλόμενες προκλήσεις της εποχής μας”.  

Ο εκπαιδευτικός της προσχολικής εκπαίδευσης χρειάζεται να ενθαρρύνει τα 

παιδιά στο να δίνουν μορφή στα συναισθήματά τους και να τα εξωτερικεύουν. Να τα 

βοηθά να εκφράζουν τις σκέψεις και τις ιδέες τους. Επίσης, θα πρέπει να συνδέει τις 
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εμπειρίες των παιδιών από το σχολείο με αυτές από το κοινωνικό τους περιβάλλον. Θα 

πρέπει να οργανώνει επισκέψεις σε φορείς ή καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν εργαστήρια. 

Αυτή η τακτική είναι πολύ ευχάριστη για τα παιδιά και προκαλεί έντονο ενδιαφέρον. 

“Τέλος, δίνει έμφαση στις διαδικασίες, στην πορεία προς το αποτέλεσμα, στην 

απόλαυση που βιώνουν τα παιδιά και στη μάθηση παρά στο τελικό προΪόν, 

υπογραμμίζοντας  τη μοναδικότητα κάθε έκφρασης του παιδιού είτε αυτή αφορά σε 

κάποια ιδέα, σκέψη, συναίσθημα, κρίση είτε στην παρουσίαση κάποιου έργου” 

(πρόγραμμα σπουδών νηπιαγωγείου, 2011) 

Επιπλέον, με το ΔΕΠΠΣ (2003), προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης 

δραστηριοτήτων προσδιορίζονται από όλες τις κατευθύνσεις, όπως γλώσσα, 

μαθηματικά, μελέτη περιβάλλοντος, δημιουργία και έκφραση (εικαστικά, δραματική 

τέχνη, μουσική και φυσική αγωγή) και πληροφορική.                                                                            

 Επίσης, τονίζεται ότι “Τα προγράμματα αυτά δε νοούνται ως διακριτά 

διδακτικά αντικείμενα και δεν προτείνονται για αυτοτελή διδασκαλία αλλά για τον 

προγραμματισμό και την υλοποίηση δραστηριοτήτων που έχουν νόημα και σκοπό για 

τα ίδια τα παιδιά. Το πρόγραμμα για την Πληροφορική εισάγει τη γνωριμία με τη χρήση 

του υπολογιστή ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας και ως εργαλείου διερεύνησης και 

επικοινωνίας, πάντα με τη στενή βοήθεια του εκπαιδευτικού”(πρόγραμμα σπουδών 

νηπιαγωγείου, 2011) .  

Στην εργασία αυτή θα μελετήσουμε την ενότητα Παιδί και Δημιουργία – 

Έκφραση και πιο συγκεκριμένα τα εικαστικά.  Όπως τονίζεται στο ΔΕΠΠΣ (2003) “Η 

Δημιουργία και Έκφραση περιλαμβάνει τα προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης 

δραστηριοτήτων σχετικών με τα Εικαστικά, το Θέατρο – Δραματική Τέχνη, τη Φυσική 

Αγωγή και τη Μουσική.  

Αυτά τα προγράμματα διατηρούν την αυτονομία τους, αλλά διαθέτουν και 

κοινούς κώδικες. Ενεργοποιούν τις φυσικές ικανότητες των παιδιών, συγκινούν, 

μαγεύουν, αφυπνίζουν την περιέργειά τους, κινητοποιούν τη φαντασία, ενθαρρύνουν 

την έκφραση, καλλιεργούν τη δημιουργικότητα και δίνουν ευκαιρίες για πειραματισμό 

με υλικά και τεχνικές. Συχνά πολλές από τις δραστηριότητες που σχεδιάζονται και 

οργανώνονται εμπλέκονται και αλληλοσυμπληρώνονται ανοίγοντας νέους 

δημιουργικούς δρόμους. Η Μουσική για παράδειγμα μπορεί να οδηγήσει σε κίνηση ή 

σε εικαστική δημιουργία, ενώ το θέατρο μπορεί να ολοκληρώνεται με τη συνοδεία ενός 

μουσικού κομματιού και μιας εικαστικής δημιουργίας. Με αυτό τον τρόπο 
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συνυπάρχουν οι τέχνες και η κίνηση χωρίς να τονίζεται η εξειδίκευσή τους. Ωστόσο η 

ανάπτυξη των διαθεματικών δραστηριοτήτων και η εξυπηρέτηση των στόχων που 

επιδιώκονται προϋποθέτουν τη γνώση και την κατανόηση κάθε προγράμματος από τον 

εκπαιδευτικό”.  

Το ενδιαφέρον μας θα στραφεί ειδικότερα στις εικαστικές τέχνες. Στο 

νηπιαγωγείο τα παιδιά έρχονται σε επαφή με διάφορα έργα τέχνης, με τη φύση, το 

περιβάλλον και την ομορφιά της ζωής μας. Καλούνται να ερευνήσουν, να 

πειραματιστούν με διάφερες τεχνικές  και να παρατηρήσουν υλικά. Με τις ήδη 

υπάρχουσες εμπειρίες που έχουν αποκτήσει προβαίνουν σε καλλιτεχνικές δημιουργίες 

και έτσι εκφράζονται. “Ανακαλύπτουν ότι η τέχνη είναι μέσο έκφρασης και 

επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων” (ΔΕΠΠΣ, 2003). Τα παιδιά εκφράζονται και 

δημιουργούν εξερευνώντας τα στοιχεία της τέχνης. Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντικό 

για τα παιδιά να βλέπουν τον εαυτό τους ως εικαστικό καλλιτέχνη σε όλα την 

καλλιτεχνική δραστηριότητα.  

Σε αυτό το σημείο θα αναφέρουμε ότι η υλοποίηση των στόχων των τεχνών 

διευκολύνετε με κάποιες διδακτικές προσεγγίσεις. Όπως υπογραμμίζεται στο 

πρόγραμμα σπουδών νηπιαγωγείου (2011) “Οι τέχνες  έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με τη 

μάθηση, καθώς προσεγγίζονται τόσο ως αντικείμενο μάθησης όσο και ως μέσο 

μάθησης στις άλλες μαθησιακές περιοχές. Τα ερευνητικά δεδομένα από τον τομέα της 

αισθητικής ανάπτυξης έχουν δείξει ότι αυτό συντελείται μέσω τριών διαδικασιών. 

Οι διαδικασίες αυτές είναι: η δημιουργία, η παρουσίαση και η ανταπόκριση. Η 

δημιουργία περιλαμβάνει τη χρήση των στοιχείων της κάθε τέχνης με αφορμή ένα 

ερέθισμα, προκειμένου να εκφραστούν ιδέες, σκέψεις και προθέσεις. Η παρουσίαση 

αφορά στη δημιουργία και την παρουσίαση μιας καλλιτεχνικής δημιουργίας σε 

«κοινό». Δηλαδή, τα παιδιά ενώ δημιουργούν παράλληλα λειτουργούν και ως 

θεατές/ακροατές της δημιουργίας τους ή αυτής των συμμαθητών τους που 

συμμετέχουν στην όλη διαδικασία. Η ανταπόκριση αναφέρεται στο πως 

αντιλαμβάνονται και ερμηνεύουν τα παιδιά αυτό που βίωσαν αλλά, και σε αυτό που 

βλέπουν στη «δουλειά» των άλλων, τόσο στο πλαίσιο της διαδικασίας της δημιουργίας, 

όσο και στο πλαίσιο της παρουσίασης των καλλιτεχνικών δημιουργιών. Τα παιδιά 

παρατηρούν, διατυπώνουν ερωτήσεις και σχόλια, αναστοχάζονται  και εκφράζουν 

ιδέες, κρίσεις, εκτιμήσεις και συναισθήματα.  
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Η θεματολογία των δραστηριοτήτων (πρόγραμμα σπουδών νηπιαγωγείου, 

2011), μπορεί είτε να προκύπτει αβίαστα από την ανάγκη των παιδιών να εκφράζουν 

συναισθήματα και ιδέες, να επικοινωνούν και να διερευνούν καταστάσεις είτε να 

αποτελεί μέρος του σχεδιασμού του εκπαιδευτικού, με συγκεκριμένους στόχους στο 

πλαίσιο κάποιας μαθησιακής περιοχής. Σε κάθε περίπτωση, δίνονται ευκαιρίες στα 

παιδιά να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία της κάθε τέχνης για να εκφραστούν, να 

δράσουν και να δημιουργήσουν. Είναι σημαντικό να ενισχύεται η συμμετοχή κάθε 

παιδιού αλλά και η συλλογικότητα.  

Τέλος, η συνεργασία με καλλιτέχνες καθώς και με πολιτικούς φορείς, αλλά και 

η ίδια η κοινότητα του σχολείου, γονείς, γείτονες, προσωπικό και παιδιά, μπορούν να 

εμπλουτίσουν τις εμπειρίες των παιδιών και τη μάθησή τους” (πρόγραμμα σπουδών 

νηπιαγωγείου, 2011).  

Πώς συνδέονται οι τέχνες με τις άλλες μαθησιακές περιοχές του προγράμματος;  

Όπως επισημαίνεται στο πρόγραμμα σπουδών νηπιαγωγείου (2011) “ οι 

ποικίλες  μορφές της καλλιτεχνικής έκφρασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

εργαλεία σε όλες τις μαθησιακές περιοχές του προγράμματος για τη σφαιρική και 

ολοκληρωμένη κατανόηση ενός θέματος. Ωστόσο, αυτή η μορφή σύνδεσης των τεχνών 

με τις άλλες μαθησιακές περιοχές δεν είναι η μόνη που μπορεί να αναδειχθεί. Όλες οι 

μορφές τέχνης συνδέονται με την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη καθώς τα 

βιώματα, οι ιδέες και τα συναισθήματα αποτελούν βασικό στοιχείο για τη δημιουργία 

σε κάθε μορφή τέχνης. Οι επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες αλλά και η 

αίσθηση της προσωπικής  και πολιτικής ταυτότητας αναδύονται με φυσικό και αβίαστο 

τρόπο στο πλαίσιο της ενασχόλησης με τις τέχνες”.  Υπάρχει στενή σχέση της τέχνης 

και με τις άλλες μαθησιακές περιοχές όπως τη γλώσσα καθώς τα παιδιά επικοινωνούν 

και εκφράζονται με ποικίλα μέσα. Ακόμη, η τέχνη είναι στενά συνδεδεμένη και με τα 

μαθηματικά καθώς το παιδί έρχεται σε επαφή με μοτίβα, μετρήσεις ή διατάξεις στο 

χώρο. Η αίσθηση του χώρου συνδέεται άμεσα με τα μαθηματικά και ασκεί την 

μαθηματική σκέψη. Τέλος, όλες οι μαθησιακές περιοχές συνδέονται μεταξύ τους και 

καταλήγουν σε αποτελέσματα τα οποία είναι άξια θαυμασμού από τα παιδιά. 

Στον παρακάτω πίνακα θα μελετήσετε τις ικανότητες που επιδιώκεται να 

αναπτυχθούν και κάποιες ενδεικτικές διαθεματικές δραστηριότητες εικαστικών. 
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ΠΑΙΔΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 
 

Ικανότητες 

που επιδιώκεται 

να αναπτυχθούν 
 

Περιεχόμενο/ Ενδεικτικές 

διαθεματικές 

δραστηριότητες 

Θεμελιώδεις 

Έννοιες 

Διαθεματικής 

Προσέγγισης 

Σε ένα κατάλληλα 

οργανωμένο και 

ελκυστικό περιβάλλον και 

με κατάλληλες διδακτικές 

παρεμβάσεις θα πρέπει να 

δίνονται στα παιδιά 

ευκαιρίες ώστε :  

 

  

να παρατηρούν και να 

προσπαθούν να 

ερμηνεύσουν το φυσικό 

και ανθρωπογενές 

περιβάλλον με πολλούς 

τρόπους και 

χρησιμοποιώντας ποικίλα  

υλικά 

Τα παιδιά ενθαρρύνονται 

κυρίως μέσα από 

συζητήσεις, θεατρικά 

παιχνίδια και δικές τους 

κατασκευές (π.χ. 

οργανώνουν θεατρικό 

δρώμενο με θέμα «ένα 

παιδί περπατά στο δάσος 

και πιάνει βροχή ….»)να 

παρατηρούν το 

περιβάλλον τους, να 

αναπτύσσουν ιδέες και 

συναισθήματα. Να 

επιλέγουν υλικά και 

τρόπους προκειμένου να 

εκφράζονται και να 

επικοινωνούν  

 

 

να «πειραματίζονται» με 

διάφορα υλικά και 

χρώματα, να μαθαίνουν ή 

να επινοούν διάφορες 

τεχνικές και να τις 

εφαρμόζουν για να 

Ενθαρρύνονται να 

χρησιμοποιούν υλικά (π.χ. 

πινέλα διαφόρων 

μεγεθών, μαρκαδόρους, 

χρώματα μη τοξικά, 

δαχτυλομπογιές, 
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σχεδιάζουν και να 

ζωγραφίζουν  

 

κραγιόνια, κάρβουνα, 

χαρτιά λευκά και 

χρωματιστά, χαρτόνια από 

χαρτόκουτα, περιοδικά 

κ.ά.) για να ζωγραφίζουν 

ατομικά ή ομαδικά  

Ενθαρρύνονται να 

πειραματίζονται (π.χ. 

μείξεις χρωμάτων κ.ά.) ή 

να επινοούν τεχνικές (π.χ. 

χρησιμοποιούν 

νεροχρώματα και 

καλαμάκια. Φυσούν, για 

παράδειγμα, με το 

καλαμάκι το χρώμα και 

δημιουργούν 

πρωτότυπους 

συνδυασμούς ).  

να σχεδιάζουν διάφορα 

είδη γραμμών και 

περιγραμμάτων και να 

συνθέτουν διάφορα 

σχήματα και μορφές  

 

Δίνονται ευκαιρίες στα 

παιδιά να σχεδιάζουν και 

να συνδυάζουν διάφορα 

είδη γραμμών (π.χ. 

ατέρμονες, καμπύλες, 

ευθείες κ.ά.) καθώς και 

περιγράμματα (π.χ. ζώα, 

φυτά σπίτια κ.ά.).  

 

 

να κόβουν υλικά και να 

κάνουν καρτεπικολλήσεις 

(κολάζ)  

 

Παροτρύνονται να κόβουν 

με το χέρι και με το ψαλίδι 

ευθείες και καμπύλες για 

κάποιο σκοπό. Να 

επιλέγουν και να κολλούν 

χαρτιά και χαρτόνια και να 

κάνουν καρτεπικολλήσεις 

(κολάζ) με διάφορα υλικά 

που τίθενται στη διάθεσή 

τους.  

 

 

να πλάθουν και να 

μορφοποιούν  

 

Στα παιδιά δίνονται 

ευκαιρίες να πλάθουν με 

την προσθετική μέθοδο 

και με τη χρήση απλών 

εργαλείων ή με τα χέρια 

τους πηλό, ζυμάρι, 

πλαστελίνη κ.ά. 

(Εικαστικά, Γλώσσα, 

Μεταβολή  

(εξέλιξη)  
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Μελέτη Περιβάλλοντος, 

Δραματική Τέχνη.)  

 

να χρησιμοποιούν 

εμπεριχάρακες (στένσιλ) 

διαφόρων σχεδίων, να 

τυπώνουν και να 

δημιουργούν απλά σχέδια  

 

Ενθαρρύνονται να 

σχεδιάζουν με 

εμπεριχάραξη (στένσιλ) 

και να χρησιμοποιούν 

τυπώματα (στάμπες) για 

να δημιουργήσουν απλά 

σχέδια  

 

 

να υφαίνουν Παροτρύνονται να 

υφαίνουν χωρίς τελάρο ή 

σε μικρό τελάρο 10Χ15 

χρησιμοποιώντας μαλλί, 

χόρτο, λουρίδες χαρτιού, 

ύφασμα κ.ά.  

 

 

να δημιουργούν 

αιωρούμενα αντικείμενα 

(μόμπιλς)  

 

Ενθαρρύνονται να 

κατασκευάζουν 

αιωρούμενα αντικείμενα 

(μόμπιλς) (κρεμαστά, 

κινητά μικροαντικείμενα) 

με ποικιλία υλικών (π.χ. 

σύρμα, σπάγκο κ.ά.) που 

επιλέγουν για να 

δημιουργήσουν δικές τους 

κατασκευές (π.χ. χάρτινα 

ψάρια, πουλιά, λουλούδια 

κ.ά).  

 

 

να χρησιμοποιούν με 

πολλούς τρόπους διάφορα 

υλικά για να κάνουν 

μικροκατασκευές  

 

Παροτρύνονται να 

χρησιμοποιούν διάφορα 

υλικά ή χρηστικά 

αντικείμενα με τρόπο που 

εξυπηρετεί τους σκοπούς 

και τις ανάγκες τους (π.χ. 

δημιουργούν σκηνικά , 

παιχνίδια κ.ά.).  

 

 

Σύστημα  

(ταξινόμηση) 

μικροκατασκευές  

 

Ενθαρρύνονται να 

συλλέγουν και να 

ταξινομούν διάφορα 

«άχρηστα» υλικά (π.χ. 

κουτιά, μπουκάλια, 

χάρτινοι κύλινδροι κ.ά.) ή 

φυσικά υλικά (π.χ. 
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κοχύλια, βότσαλα, 

φασόλια κ.ά.) για τις 

κατασκευές τους (π.χ. δυο 

πλαστικά πώματα 

μπορούν να γίνουν 

«φώτα» , «ρόδες », 

«μάτια») (Εικαστικά, 

Μαθηματικά, Μουσική, 

Μελέτη Περιβάλλοντος).  

 

να γνωρίζουν και να 

ονομάζουν ορισμένα είδη 

τέχνης  

να γνωρίζουν έργα 

μεγάλων ζωγράφων  

Στα παιδιά δίνονται 

ευκαιρίες να 

αναγνωρίζουν είδη 

παραδοσιακής τέχνης (π.χ. 

δαντέλες, τσεβρέδες, 

κεραμικά, ξυλόγλυπτα 

κ.ά.) καθώς και ορισμένα 

χαρακτηριστικά έργα 

τέχνης, ελληνικής και 

άλλων χωρών. 

Ενθαρρύνονται να τα 

παρατηρούν, να τα 

περιγράφουν και να 

αναγνωρίζουν σε αυτά 

θέματα και αντικείμενα 

(Εικαστικά, Μελέτη 

Περιβάλλοντος).  

 

Πολιτισμός  

(παράδοση)  

να ενθαρρύνονται να 

αναπτύσσουν τη γλώσσα, 

την επικοινωνία και να 

αξιοποιούν την 

τεχνολογία ανάλογα  

 

Τα παιδιά ενθαρρύνονται 

να αναπτύσσουν το 

λεξιλόγιό τους (π.χ. 

ονόματα χρωμάτων, 

σχέδιο, ζωγραφιά κ.ά.) Να 

εκφράζουν τις σκέψεις, τις 

προτιμήσεις, το 

ενδιαφέρον τους για τα 

έργα τέχνης με πολλούς 

τρόπους. Να 

χρησιμοποιούν την 

τεχνολογία (π.χ. 

φωτογραφική μηχανή, 

Η/Υ) με ασφάλεια και με 

τρόπο που εξυπηρετεί 

τους σκοπούς και τις 

ανάγκες τους (Εικαστικά, 

Γλώσσα, Μελέτη 

Περιβάλλοντος, 

Μαθηματικά).  

Επικοινωνία  

(πληροφορία)  
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Ο παραπάνω πίνακας από το ΔΕΠΠΣ (2003) δίνει στον εκπαιδευτικό την 

κατευθυντήρια πορεία για ένα αποτέλεσμα όσο γίνεται καλύτερο. Αναφέροντας του 

στόχους και τις μεθόδους με τις οποίες θα φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, 

γίνεται το έργο του εκπαιδευτικού κάπως ευκολότερο. Ωστόσο σε κάθε περίπτωση ο 

εκπαιδευτικός της προσχολικής εκπαίδευσης θα πρέπει να διακατέχεται από φαντασία 

και όρεξη για “δουλειά”  στο νηπιαγωγείο. Δε φτάνει βέβαια να υλοποιούμε 

εκπαιδευτικά προγράμματα με επιτυχία. Θα πρέπει αρχικά να ενδιαφερόμαστε για το 

καλό των παιδιών σε γενικό πλαίσιο. Να φροντίζουμε στο να γίνουν καλοί άνθρωποι 

και να αποκτήσουν σωστές συμπεριφορές. Τέλος, το έργο του νηπιαγωγού, όπως λένε 

πολλοί ψυχολόγοι και εκπαιδευτικοί, θεωρείται λειτούργημα παρά επάγγελμα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ. 
 

Στα πλαίσια της πρακτικής μου άσκησης διαπραγματεύτηκα το εξής θέμα: “τα σπίτια 

μας και η πόλη μας”. Συγκεκριμένα, σκοπός της επιλογής αυτής ήταν να κατανοήσουν 

τα παιδιά  ότι όλα σχετίζονται μεταξύ τους και ότι αποτελούν επιμέρους ενότητες του 

όλου. Ακόμη, η εισαγωγή στο θέμα έγινε με την παρουσίαση 2 πινάκων της Ρωσικής 

Πρωτοπορίας, τους οποίους θα εξετάσουμε παρακάτω, οι οποίοι απεικονίζουν σπίτια . 

είναι δηλαδή σχετικοί με το θέμα μας. Τέλος, στη συνέχεια του κεφαλαίου αυτού θα 

μελετήσουμε το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τον πληθυσμό και το δείγμα 

της έρευνας καθώς και κάποιες φωτογραφίες από τα έργα των παιδιών αλλά και από 

τους πίνακες της Ρωσικής Πρωτοπορίας.  

 

4.1. Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Υλοποίησα την πρακτική μου άσκηση στο 8ο νηπιαγωγείο Φλώρινας. Το τμήμα που 

επιλέχθηκε ήταν το δεύτερο με υπεύθυνη νηπιαγωγό την κυρία Βασιλειάδου 

Κυριακή. Το 8ο νηπιαγωγείο είναι από τα πιο καινούργια στη Φλώρινα. Είναι ένα 

άνετο και μεγάλο νηπιαγωγείο. Με χώρους μεγάλους και φιλικούς προς τα παιδιά. 

Διαθέτει 4 τμήματα τα οποία λειτουργούν και ως ολοήμερα. Η τάξη στην οποία 

υλοποίησα την πρακτική μου ήταν η πιο μεγάλη του σχολείου. Άνετη, σε ευήλιο 

μέρος, με όμορφα χρώματα, πολλές γωνιές, σωστή οργάνωση χώρου με ευελιξία, 

αισθητική, ασφάλεια και πρακτικότητα. Η συγκεκριμένη τάξη του νηπιαγωγείου 

φιλοξενεί 18 παιδιά. Τα 9 είναι νήπια και τα άλλα 9 είναι προνήπια. Τέλος, στην 

υποενότητα 4.3 θα μελετήσουμε αναλυτικά το εκπαιδευτικό  πρόγραμμα 

 

 

4.2. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ 

 

Σκοπός της εβδομάδας μας ήταν με το τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος 

να κατανοούσαν τα παιδιά κάποια πράγματα για την κατασκευή των κτηρίων-σπιτιών 

από την αρχή ως το τέλος. Να προβληματιστούν για τις επιλογές που κάνει ο άνθρωπος 

ανά γεωγραφική περιοχή σχετικά με τα σπίτια και το χτίσιμό τους. Ακόμη, να 
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εξετάσουν τα στάδια που χρειάζεται να ακολουθήσει κάποιος για να καταλήξει στο 

τελικό αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης κάποιου κτιρίου. Πόσοι άνθρωποι χρειάζονται 

και από ποια επαγγέλματα γι’ αυτό το σκοπό. Επίσης, πέρα από όλα αυτά τα παιδιά του 

νηπιαγωγείου ενθαρρύνθηκαν στο να συνεργαστούν για να δημιουργήσουν τη δική 

τους πόλη. Μέσα από αυτή την εμπειρία θεωρώ πως σκέφτηκαν ότι χρειάζεται 

συνεργασία και επικοινωνία για να δημιουργήσουμε κάτι όλοι μαζί.  Πιο συγκεκριμένα 

και πριν από όλα αυτά ο εκπαιδευτικός πρέπει να δημιουργήσει μία βάση πάνω στην 

οποία τα παιδιά μπορούνε να πάτα. Δηλαδή από την εισαγωγή κιόλας κάποιου θέματος 

καλό θα είναι να δημιουργηθεί έντονα το ενδιαφέρον των παιδιών. Αν δεν υπάρχει 

ενδιαφέρον από την μεριά των παιδιών, δε θα προχωρήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Γι’ αυτό πρέπει να φροντίσει ο εκπαιδευτικός και να εισάγει το θέμα που έχει επιλέξει 

με τέτοιο τρόπο ώστε τα παιδιά να θέλουν να προχωρήσουν στο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα. 

Στη δική μου πρακτική άσκηση η εισαγωγή του θέματος έγινε δείχνοντας στα 

παιδιά κάποιους πίνακες της Ρωσικής Πρωτοπορίας. Η επιλογή του συγκεκριμένου 

κινήματος έγινε διότι θεώρησα πως μπορούσε να δώσει το έναυσμα για να 

προχωρήσουμε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και γιατί οι συγκεκριμένοι πίνακες που 

επέλεξα δεν θεωρούνται κάτι φαντασμαγορικό για τα παιδιά καθώς δεν είναι ξένο για 

εκείνα αυτό που απεικονίζεται και στους δυο πίνακες. Ακόμη, ευελπιστούσα πως με το 

που θα τους έλεγα «οι πίνακες αυτοί προέρχονται από το κίνημα της Ρωσικής 

πρωτοπορίας…» εκείνα θα αναρωτιόντουσαν και ίσως αυτό πρόσδιδε ενδιαφέρον για 

τα παιδιά.  Φυσικά οι φωτογραφίες που επέλεξα να παρουσιάσω στα παιδιά δεν ήταν 

άσχετες με ό, τι θα ακολουθούσε στη συνέχεια.  Ο τίτλος που έδωσα στην εβδομάδα 

μας για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ήταν “τα σπίτια μας και η πόλη μας”, επομένως οι 

πίνακες που είδαν τα παιδιά, απεικόνιζαν κάτι αντίστοιχο.  

Ας δούμε παρακάτω.  
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Κλούτσις Γκούσταβ, "Κατασκευή" 1921-22. 

Γραμμικό σχέδιο χωροκατασκευής με αξονομετρική σύνθεση διαφορετικού μεγέθους 

κατακόρυφων και οριζόντιων πλαισίων. Το σύνολο διακρίνεται για την σχεδόν 

ακροβασία των σχημάτων και το παιγνίδι με τους κανόνες της φυσικής και της 

βαρύτητας. (κρατικό μουσείο σύγχρονης τέχνης, 2007). Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο, 

όταν τους έδειξα αυτή την εικόνα τη συνέδεσαν πολύ εύκολα με κάποια πολυκατοικία. 

Έτσι έγινε η παραπομπή στα σπίτια. 

 

 

 

 
Καζιμίρ Μάλεβιτς, 1930. 

https://www.greekstatemuseum.com/kmst/cache/image/9ba90f55b2ba2521/100577.w.1280.jpg
https://www.greekstatemuseum.com/kmst/cache/image/9ba90f55b2ba2521/100577.w.1280.jpg
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Η Μαρία Τσαντσάνογλου σε δημοσίευση της στην ιστοσελίδα του Κρατικού 

Μουσείου Θεσσαλονίκης (2018) υπογραμμίζει ότι “στη ρωσική τέχνη των αρχών του 

20ου αιώνα, το σπίτι ως έννοια και ως αναπαραστατικό αντικείμενο, μέσα σε λιγότερο 

από μια εικοσαετία, μετατράπηκε από περιοχή που περιφρουρεί και αναδεικνύει την 

προσωπική ποίηση, από ρομαντικό καταφύγιο και τόπο παιδικών αναμνήσεων, από 

σύμβολο οικειότητας και κοινωνικής γαλήνης σε κοινοβιακή κατοικία, σε χώρο με 

νεωτερικό και σκόπιμα ανοίκειο εσωτερικό σχεδιασμό, σε κονστρουκτιβιστικό 

ουρανοξύστη και σε ουτοπικό ιπτάμενο οικοδόμημα που ταξιδεύει σε άγνωστους 

διαστημικούς ορίζοντες. Η έκπληξη, ωστόσο, που προκαλεί το σπίτι ως μέρος του 

αστικού τοπίου αποτυπώνεται στο εφηβικό σχέδιο της Λιουμπόβ Ποπόβα που 

απεικονίζει τη θέα σπιτιών  από το παράθυρό της. Μπορεί τα σπίτια αυτά να 

εξελίχθηκαν σε χωροδυναμικές κατασκευές  και ζωγραφικά αρχιτεκτονήματα, 

συνδυάζοντας δυναμικά τις γεωμετρικές μορφές, τους όγκους και τα υλικά, όμως η 

αρχική αίσθηση ότι για να βελτιωθεί και να εξελιχθεί ο άνθρωπος πρέπει να ξεπεράσει, 

καταρχήν, πολλά από τα υποσυνείδητα εντυπωμένα βιώματά του, παραμένει πάντα ένα 

ισχυρό ζητούμενο της τέχνης της Ρωσικής πρωτοπορίας. Αυτή η διαδρομή της 

αντίληψης περί οικίας και οικείου στη ρωσική πρωτοπορία παρουσιάζεται μέσα από 

90 έργα της συλλογής Κωστάκη του ΚΜΣΤ” ( Μαρία Τσαντσάνογλου, 2018). 

 

 

 

4.3. ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Η υλοποίηση της πρακτικής μου άσκησης ξεκίνησε με την εισαγωγή του θέματος 

χρησιμοποιώντας δυο πίνακες της ρωσικής πρωτοπορίας. Ο ένας ήταν του Λαριόνοφ 

Μιχαήλ “χωρίς τίτλο” και ο άλλος του Καζιμίρ Μάλεβιτς, 1930, όπως είδαμε 

παραπάνω. Αρχικά, το θέμα της πρακτικής μου ήταν “ τα σπίτια μας και η πόλη μας” 

με σκοπό της εβδομάδας να κατανοήσουν ότι όλα σχετίζονται μεταξύ τους και ότι 

αποτελούν επιμέρους ενότητες του όλου. Το πλάνο πριν την υλοποίηση της πρακτικής 

άσκησης ήταν το εξής:  

 

Τίτλος  Τα σπίτια μας και η πόλη μας. 
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Κύρια μαθησιακή 

περιοχή  

Παιδί και ανθρωπογενές περιβάλλον (ομοιότητα-διαφορά, 

επικοινωνία με κώδικες, σύστημα (ταξινόμηση)) 

Εμπλεκόμενες 

περιοχές 

Η κύρια μαθησιακή περιοχή συνδέεται με τα μαθηματικά 

(γραμμές, σχήματα, αριθμοί, συγκρίσεις, υπολογισμοί 

κ.τ.λ). Τη γλώσσα (εμπλουτισμός λεξιλογίου, νοητική και 

οπτική κατανόηση γραπτού λόγου). Τέχνες (εικαστικά και 

μουσική). 

Μέθοδος Πολυαισθητήρια μέθοδος με τη χρήση όλων των αισθήσεων  

για πιο πλήρη βιωματική κατανόηση των γνώσεων. 

Χρόνος  1 εβδομάδα 

Σκοπός Να κατανοήσουν ότι όλα σχετίζονται μεταξύ τους και ότι 

αποτελούν επιμέρους ενότητες του όλου.  

Περιγραφή σεναρίου Αρχικά θα ξεκινήσουμε με την οικία του ανθρώπου, όπου 

θα έχουμε την ευκαιρία να διαπραγματευτούμε την 

κατοικία ως χώρο. Η εισαγωγή στο θέμα θα γίνει 

δείχνοντας στα παιδιά πίνακες της ρψικής πρωτοπορίας και 

διάφορες φωτογραφίες σπιτιών-κτηρίων τις οποίες θα 

περιγράψουν μέσα  από τη συζήτηση.  Έπειτα θα 

προχωρήσουμε στη δημιουργία μιας πόλης με άχρηστο 

υλικό. Μέσα από αυτή τη διαδικασία τα παιδιά θα κληθούν 

να συνεργαστούν ώστε να μορφοποιήσουν τα υλικά, να 

σχεδιάσουν την πόλη τους, να την στολίσουν και τέλος  να 

δώσουν όνομα και αριθμούς στις οδούς της πόλης.  

 

Στη συνέχεια παραθέτω την περιγραφή κάθε δραστηριότητας για ευκολότερη 

κατανόηση. 

 

  

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 

Ημέρα Δευτέρα, 27/11 

1η δραστηριότητα Σπίτι μου, σπιτάκι μου. 
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Στόχοι 1) Να παρατηρούν 

2) Να περιγράφουν 

3) Να συγκρίνουν 

Υλικά-μέσα Φωτογραφίες, πίνακες ρωσικής πρωτοπορίας. 

Περιγραφή  Η εβδομάδα μας αρχίζει δείχνοντας στα παιδιά δύο πίνακες 

της ρωσικής πρωτοπορίας, όπως είδαμε παραπάνω,  και 

φωτογραφίες από διάφορα σπίτια-κτήρια (ιγκλού, 

μονοκατοικίες, πολυκατοικίες κ.τ.λ).  Έπειτα, καλώ τα 

παιδιά να αναλύσουν τους πίνακες, να περιγράψουν τις 

φωτογραφίες, να συγκρίνουν τα κτήρια και έτσι συζητάμε 

για τα σπίτια γενικά. Στη συνέχεια όποιο παιδί επιθυμεί μας 

περιγράφει το δικό του σπίτι. Εγώ με τη σειρά μου και αφού 

πούνε τα παιδιά τη γνώμη τους για ό,τι βλέπουν θα τους πω 

κάποια πράγματα για τη ρωσική πρωτοπορία και για το τι 

απεικονίζουν αυτοί οι πίνακες. 

Παρατηρήσεις  ξεκίνησα τη μέρα μας δείχνοντας στα παιδιά τους πίνακες 

και μία-μία τις εικόνες αρχίζοντας  από τις εικόνες που θα 

ήταν πιο γνωστές σε αυτά.  Αρχικά, τους έδειξα μία 

μονοκατοικία, έπειτα μία πολυκατοικία, μετά 

ουρανοξύστες και τέλος ιγκλού. Περιέγραψαν κάθε εικόνα. 

Ακούστηκαν πολύ ωραία πράγματα. Αναφέραμε γιατί στις 

πόλεις υπάρχουν πολυκατοικίες και όχι πολλά μικρά 

σπίτια. Τα παιδιά είπαν ότι πρέπει να είναι όλα πιο κοντά 

και ότι η πόλη έχει πολύ κόσμο. Στη συνέχεια τους έκαναν 

εντύπωση οι ουρανοξύστες. Ένα παιδάκι, συγκεκριμένα, 

ανέφερε ότι αυτό το κτίριο είναι πολύ ψηλό αλλά δε 

φαίνεται καλά σε εμάς μέσω της εικόνας επειδή δε το 

βλέπουμε από κοντά. Επίσης, ήξεραν τι είναι το ιγκλού και 

ότι εκεί μένουν άνθρωποι. Παρόλα αυτά τους εντυπωσίασε 

ότι αυτά είναι πραγματικά σπίτια και εντελώς διαφορετικά 

από τα δικά μας. Κάποια παιδιά μας εξήγησαν, αφού τους 

ρώτησα, γιατί εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε ιγκλού 

και ανέφεραν ότι εμείς δεν έχουμε συνέχεια τόσο κρύο και 
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ότι αυτά είναι φτιαγμένα από πάγο. Δε μπορούμε να έχουμε 

γιατί θα λιώνουν, είπαν. Όσο αφορά τους πίνακες τους 

έκαναν μεγάλη εντύπωση και κατευθείαν κατάλαβαν τι είχε 

ζωγραφίσει ο κάθε καλλιτέχνης. Είπαμε κάποια πράγματα 

για τη ρωσική πρωτοπορία και για τους συγκεκριμένους 

καλλιτέχνες.  

  

 

2η δραστηριότητα Να δημιουργήσουμε την πόλη μας;  

Στόχοι 1) Να εξηγούν και να ερμηνεύουν. 

2) Να κατανοήσουν τη σημασία της γραφής ως μέσου 

επικοινωνίας. 

Υλικά-μέσα Χαρτί, μαρκαδόρος, 3 χαρτόνια από φελιζόλ. 

Περιγραφή Αφού έχουμε συζητήσει κάποια πράγματα για τα σπίτια και 

τις διαφορές που μπορεί να έχουν ανά περιοχή και ανάλογα 

με τις ανάγκες των ανθρώπων σε κάθε μέρος θα προτείνω 

στα παιδιά να δημιουργήσουμε τη δική μας πόλη. 

Ελπίζοντας πως εκείνα δέχονται τους δείχνω 3 μακέτες από 

φελιζόλ και  τα ρωτάω τι θα μπορούσαμε να τις κάνουμε. 

Τα παιδιά λένε τη γνώμη τους για το πώς θα μπορούσαμε 

να τις χρησιμοποιήσουμε και έπειτα προτείνω να 

καταγράψουμε σε ένα χαρτί τι θα θέλαμε αρχικά να έχει η 

πόλη μας. Τα παιδιά λένε τη γνώμη τους για το πως 

φαντάζονται την καλύτερη πόλη, τι κτήρια θα μπορούσαμε 

να φτιάξουμε, πάρκα κ.τ.λ. Ακόμη, θα προτείνω στα παιδιά 

να φέρουν την επόμενη μέρα μαζί τους διάφορα κουτιά 

χάρτινα, μεγάλα και μικρά, υποθέτοντας πως κάποιο απ’ 

όλα θα ρωτήσει νωρίτερα αν θα ζωγραφίσουμε τις μακέτες 

ή αν θα κάνουμε κάτι άλλο. Ακόμη, θα ετοιμάσουμε τις 

μακέτες μας. Για αρχή το μόνο που θα κάνουμε θα είναι να 

τις ντύσουμε με λευκό χαρτί για να γίνει πιο εύκολο το έργο 

μας τις επόμενες μέρες.  Κάπως έτσι κλείνει η δεύτερη 

δραστηριότητα συζητώντας για την δική μας πόλη. 
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Παρατηρήσεις Ακούστηκαν πολλές απόψεις για το πως θα μπορούσαμε να 

χρησιμοποιήσουμε τα χαρτόνια από φελιζόλ. Τα παιδιά 

είπαν να τα ζωγραφίσουμε, να τα ενώσουμε και να κάνουμε 

ένα μεγάλο σπίτι. Εγώ τους βοήθησαν μετά από λίγη ώρα 

και τους είπα αν θα μπορούσαμε  να κολλήσουμε πάνω στα 

χαρτόνια αντικείμενα και τους άρεσε. Είπαν να 

κολλήσουμε χαρτί για να κάνουμε σπίτια κι εγώ τους είπα 

ότι αυτό το χαρτί δεν είναι τόσο σταθερό και ότι θα 

χρειαστούμε κάτι πιο σκληρό. Σκέφτηκαν διάφορα υλικά 

όπως ξυλάκια, χαρτόνια και τελικά καταλήξαμε στο ότι θα 

μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και κουτιά  από γάλα ή 

χυμά, άλλα και ξυλάκια. Τα παιδιά ρώτησαν που θα βρούμε 

τόσο κουτιά κι εγώ τους είπαν να φέρουν από το σπίτι τους. 

Έπειτα κάποια παιδιά κόλλησαν χαρτί του μέτρου πάνω 

στα χαρτόνια από φελιζόλ. Από μόνα τους τα παιδιά 

αναρωτήθηκαν αν θα το αφήσουμε γαλάζιο και πρότειναν 

να το βάψουμε με άσπρη τέμπερα. Τους είπα ότι υπάρχει 

και πιο εύκολος τρόπος για να το κάνουμε άσπρο και πιο 

γρήγορος. Έτσι επιλέξαμε να τα ντύσουμε.   

  

 

 

 

3η δραστηριότητα Ζωγραφίζουμε το σπίτι μας. 

Στόχοι 1) Να αυτοσχεδιάζουν και να εκφράζονται μέσα από 

απλές εικαστικές συνθέσεις. 

2) Να περιγράφουν τα δημιουργήματά τους. 

Υλικά-μέσα Κόλλες Α4, μαρκαδόροι ή ξυλομπογιές. 

Περιγραφή Τα παιδιά στην τρίτη δραστηριότητα θα ζωγραφίσουν 

όπως φαντάζονται το σπίτι των ονείρων τους. Στο τέλος 

της δραστηριότητας θα μας περιγράψουν αυτό που 

ζωγράφισαν.  

Παρατηρήσεις Τα παιδιά ζωγράφισαν το σπίτι των ονείρων τους. 

Περίμενα να ζωγραφίσουν σπιτάκια σαν αυτά που 

σχεδιάζουν συχνά, όμως είδα διαφορετικά πράγματα και 

ενθουσιάστηκα.  

Ενθουσιάστηκαν κιόλας από την αρχή που τους είπα να 

ζωγραφίσουν το σπίτι των ονείρων τους. Κάποια παιδιά  

κιόλας μου εξηγούσαν από μόνα τους τι ζωγραφίζουν και 

για ποιο λόγο. Για παράδειγμα, ένα κορίτσι ζωγράφισε ένα 
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παλάτι και μου είπε ότι θέλει να γίνει πριγκίπισσα και να 

μένει σε παλάτι, γιατί μόνο οι αληθινές πριγκίπισσες ζουν 

σε παλάτια.  

 

  

 

 

Ημέρα  Τρίτη, 28/11 

1η δραστηριότητα Τα κουτιά μας. 

Στόχοι 1) Να περιγράφουν. 

2) Να συγκρίνουν. 

Υλικά-μέσα Κουτιά από άχρηστο υλικό. 

Περιγραφή Η μέρα μας αρχίζει κάνοντας έναν αναστοχασμό της 

προηγούμενης μέρας για να θυμηθούμε τι είπαμε και τι 
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κάναμε. Στη συνέχεια τα παιδιά μας παρουσιάζουν και 

περιγράφουν τα κουτιά που έφεραν, αφού από την 

προηγούμενη μέρα θα τους πω εγώ να φέρουν κουτιά από 

άχρηστο υλικό για να φτιάξουμε την πόλη μας. Έπειτα, θα 

ρωτήσω τα παιδιά τι μπορούμε να κάνουμε με αυτά τα 

κουτιά και θα καταγράψω τις απαντήσεις τους.   

 

Παρατηρήσεις Τα παιδιά έφεραν κουτιά από γάλα, χυμό, χάρτινα ρολά. Τα 

περιγράψανε, σχολιάσαμε τα μεγέθη τους και το σχήμα 

τους και καταγράψαμε τι μπορούμε να τα κάνουμε και πώς 

να τα αξιοποιήσουμε.  

 

 

2η δραστηριότητα Σχήματα και μεγέθη. 

Στόχοι 1) Να ακούν. 

2) Να αναγνωρίζουν και να ονομάζουν απλά σχήματα.  

Υλικά-μέσα Σχήματα σε διάφορα μεγέθη και από διαφορετικά υλικά. 

Περιγραφή Σε αυτή τη δραστηριότητα θα δείξω στα παιδιά σχήματα 

(τρίγωνο, τετράγωνο, κύκλο και ορθογώνιο) σε 

διαφορετικά μεγέθη και από διαφορετικό υλικό. θα κάνω 

ερωτήσεις στα παιδιά για να δω αν γνωρίζουν τα σχήματα 

και αν ανταποκρίνονται εύκολα στην ερώτηση “Ποιο 

σχήμα είναι αυτό; Ποιο είναι μεγαλύτερο;” Θα μιλήσω για 

τα σχήματα, θα τα περιγράψω και θα αναφέρω κάποια 

πράγματα για τα μεγέθη. Μετά από συζήτηση και 

διατύπωση αποριών των παιδιών θα παίξουμε δύο 

παιχνίδια για να καταλάβω αν  κατανόησαν τα όσα είπαμε.  

Παιχνίδι πρώτο: Τα σχήματα που θα έχω ήδη δείξει στα 

παιδιά θα χρησιμοποιήσω στο παιχνίδι μας. Θα επιλέξω 5 

περίπου αντικείμενα για να μπορούν τα παιδιά εύκολα τα 

θυμούνται. Αρχικά, θα βάλω τα σχήματα το ένα δίπλα από 

το άλλο. Στη συνέχεια θα πω στα παιδιά να μου πουν πως 

ονομάζονται για να δω αν δυσκολεύονται με κάποιο. 
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Έπειτα, θα ζητήσω από τα παιδιά να κλείσουν τα μάτια τους 

κι εγώ θα πάρω ένα από όλα τα αντικείμενα. Έτσι θα 

περιμένω από τα παιδιά να μου πουν ποιο σχήμα λείπει. 

Αυτή η διαδικασία θα επαναληφθεί κάποιες φορές.  

Παιχνίδι δεύτερο: Θα χωρίσω τα παιδιά σε 4 ομάδες, όσα 

είναι και τα σχήματα που διαπραγματευόμαστε, με τυχαία 

σειρά.  

Κάθε ομάδα θα έχει ως όνομα το όνομα κάποιου σχήματος, 

πχ τα τριγωνάκια. 

Η μία ομάδα μετά την άλλη θα καλείται σε συγκεκριμένο 

χρόνο να  ψάχνει μέσα στην αίθουσα αντικείμενα 

αντίστοιχα του ονόματός της. Θα τα φέρνει στην παρεούλα 

και θα μας τα περιγράφει (η ομάδα).  Κάπως έτσι κλείνει η 

δεύτερη δραστηριότητα αξιολογώντας μέσα από τη δράση 

των παιδιών αν  μπορούν πλέον να αναγνωρίσουν και 

ονομάσουν απλά σχήματα.   

Παρατηρήσεις  Σε αυτή τη δραστηριότητα έδειξα στα παιδιά κάποια 

αντικείμενα. Μιλήσαμε για τη διαφορά του στερεού με το 

σχήμα και ό,τι αντικείμενο είχαμε μπροστά μας το 

σχηματίσαμε γύρω-γύρω σε ένα πίνακα για να δούμε πως 

βγαίνει το σχήμα του. Ακόμη, παίξαμε το δεύτερο παιχνίδι 

με τις ομάδες γιατί τους άρεσε περισσότερο. Μπορώ να πω 

ότι το ευχαριστήθηκαν και στο ελεύθερο παιχνίδι ζήτησαν 

πάλι να το παίξουμε.  

 

 

3η δραστηριότητα Συνθέτουμε το σπίτι μας. 

Στόχοι 1) Να συνεργάζονται και να δημιουργούν από κοινού 

2) Να αυτοσχεδιάζουν και να δημιουργούν μέσα από 

απλές συνθέσεις. 

Υλικά-μέσα Ένα χαρτί μεγάλο, μαρκαδόροι, κόλλα, διάφορα σχήματα 

(τα οποία θα έχω σχεδιάσει και κόψει από πριν εγώ σε 

χαρτόνι). 
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Περιγραφή Θα κλείσουμε τη μέρα μας με κάτι ξεκούραστο για τα 

παιδιά. Θα μαζευτούμε στην παρεούλα και θα τους δώσω 

κάποιες οδηγίες. Θα τους πω ότι έχουμε ένα χαρτί λευκό 

και διάφορα σχήματα κομμένα σε χαρτόνι. Θα τους δείξω 

τα σχήματα και θα τους πω πως αν τα συνθέσουμε όλα μαζί 

θα βγει κάτι. Εκείνα θα κάνουν διάφορες προσπάθειες, σαν 

παζλ, για να καταλάβουν τι βγαίνει αν ενώσουμε τα 

κομμάτια. Θα προσπαθήσω με την επιλογή των χρωμάτων 

και των μεγεθών των σχημάτων, να γίνει σχετικά εύκολα 

αντιληπτό πως στο τέλος της κατασκευής μας θα έχουμε 

φτιάξει ένα σπίτι, έναν ήλιο, λουλούδια κτλ. Τα παιδιά θα 

κολλήσουν τα κομμάτια, αλλά η κατασκευή μας δε θα είναι 

ολοκληρωμένη. Έτσι θα χρειαστεί να ζωγραφίσουν τον 

ουρανό, πουλιά και ό,τι άλλο επιθυμούν για να είναι 

ευχάριστο το αποτέλεσμα. Στη διάρκεια της κατασκευής θα 

κάνω ερωτήσεις στα παιδιά για τα μεγέθη, για να έχουν 

επαφή με τους όρους μικρό-μεγάλο και για τα σχήματα. Με 

αυτόν τον τρόπο θα κάνω κι εγώ μία αξιολόγηση του έργου 

μου.  

Παρατηρήσεις Εξαρχής κατάλαβαν τα παιδιά ότι αν ενωθούν τα κομμάτια 

θα συνθέσουμε ένα σπίτι. Βρήκαν εύκολα τα περισσότερα 

σχήματα. Δυσκολεύτηκαν στη σκεπή, γιατί ήταν 

χωρισμένη σε 3 τρίγωνα και έπρεπε να ενωθούν μεταξύ 

τους. Τους  άρεσε πολύ αυτή η διαδικασία. Ζωγράφισαν 

έπειτα το χαρτί και βγήκε πολύ ωραίο το αποτέλεσμα. 
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Ημέρα Τετάρτη, 29/11 

1η δραστηριότητα Αρχιτέκτονες και εργολάβοι. 

Στόχοι 1) Να αρχίσουν να αναγνωρίζουν τη σχέση της 

επιστήμης με τη καθημερινή ζωή. 

2) Να αντιλαμβάνονται την αλληλεπίδραση του 

περιβάλλοντος με τις δραστηριότητες του 

ανθρώπου.    

3) Να συγκρίνουν 

Υλικά-μέσα Φωτογραφίες. 
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Περιγραφή Θα ξεκινήσουμε τη μέρα μας δείχνοντας στα παιδιά 

κάποιες νέες φωτογραφίες από σπίτια τα οποία χτίζονται, 

σπίτια χωρίς σκεπή ή και μόνο με τα θεμέλια τους. Στη 

συνέχεια θα συγκρίνουμε αυτές τις φωτογραφίες με τις 

φωτογραφίες που θα τους δείξω  την πρώτη μέρα, δηλαδή 

με σπίτια ολοκληρωμένα και κατοικήσιμα. Έπειτα από 

συζήτηση, περιγραφή και σύγκριση θα τους δείξω πάλι σε 

φωτογραφίες κάποιους ανθρώπους (εργάτες και 

εργολάβους) και θα ρωτήσω αν γνωρίζουν τι κάνουν και 

ποιοι είναι αυτοί οι κύριοι. Μαζί με αυτές τις φωτογραφίες 

θα τους δείξω και ένα σχέδιο σπιτιού από αρχιτέκτονα. 

Ακόμη, θα τους πω λίγα πράγματα γι’ αυτά τα 

επαγγέλματα. Μέσα από τις φωτογραφίες και τη συζήτησή 

μας τα παιδιά θα αντιληφθούν ότι για να χτιστεί ένα σπίτι 

χρειάζεται η παρέμβαση του ανθρώπου σε πολλά στάδια 

και ότι δεν είναι μια διαδικασία εύκολη και απλή. 

Παρατηρήσεις Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με τις φωτογραφίες. Τους 

έδειξα ένα σπίτι στη μέση σχεδόν της κατασκευής του και 

ένα σπίτι σε πολύ αρχικό στάδιο, στα θεμέλια. Στη δεύτερη 

εικόνα νόμιζαν ότι κάποιος θέλει να κάνει πισίνα. Όταν 

τους ρώτησα ποιο νομίζουν ότι μπορεί να έγινε πρώτο 

απάντησαν το σπίτι που ήταν στη μέση της κατασκευής 

του. Μετά από συζήτηση και αφού κατάλαβα ότι 

δυσκολεύονται τους ρώτησα αν πάνε εκείνα θάλασσα και 

αν παίζουν με την άμμο φτιάχνοντας σπίτια. Όλα 

απάντησαν ναι. Έπειτα τους ρώτησα πως φτιάχνουν 

σπιτάκια στην άμμο και κάποια είπαν ότι πρώτα σκάβουν 

την άμμο και μετά φτιάχνουν αυτό που θέλουν. Κάπως έτσι 

κατάλαβαν ότι προηγούνται τα θεμέλια του σπιτιού και 

εξηγήσαμε γιατί γίνεται αυτό.  

 

 

2η δραστηριότητα Μικροί αρχιτέκτονες. 
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Στόχοι  1) Να σχεδιάζουν διάφορα είδη γραμμών και 

περιγραμμάτων 

2) Να προβληματίζονται και α ερευνούν ποικίλες 

καταστάσεις. 

Υλικά-μέσα 3 μακέτες, 3 κόλλες Α4, μαρκαδόροι μαύροι. 

Περιγραφή Αφού κάνουμε έναν μικρό αναστοχασμό του τι κάναμε 

στην πρώτη δραστηριότητα θα θέσω τον εξής 

προβληματισμό στα παιδιά: τώρα που μάθαμε περισσότερα 

πράγματα για την κατασκευή των σπιτιών μπορούμε 

κατευθείαν να πάμε και να κολλήσουμε τα σπίτια μας; Θα 

συζητήσουμε για τον προβληματισμό που θα τους θέσω και 

μέσα από την συζήτηση θα πάω το θέμα με τρόπο στο να 

γίνουμε εμείς αρχιτέκτονες και να σχεδιάσουμε πρώτα την 

πόλη μας και μετά να την φτιάξουμε. Έτσι θα πάρω 3 

κόλλες Α4 όσες είναι και οι μακέτες και θα σχεδιάσουμε με 

τα παιδιά την πόλη μας. Έπειτα θα τους χωρίσω σε 3 ομάδες 

με τυχαία επιλογή (χαρτάκια τα οποία θα τραβάνε τα 

παιδιά) και η κάθε ομάδα θα αναλάβει να μεταφέρει το 

σχέδιο της πόλης που της αντιστοιχεί από τις κόλλες Α4 στη 

μακέτα της. Με αυτήν την δραστηριότητα φτάνουμε πιο 

κοντά στην κατασκευή της πόλης μας.  

Παρατηρήσεις Συμφώνησαν στη πρόταση μου να σχεδιάσουμε την πόλη 

μας. Μαζευτήκαμε κοντά στα χαρτόνια και τελικά 

σχεδιάσαμε κατευθείαν πάνω στα χαρτόνια από φελιζόλ τη 

πόλη μας. Ψηφίσαμε σε περιπτώσεις που υπήρχαν 

διαφωνίες και όλοι μαζί αποφασίσαμε πως θέλαμε  να τη 

φτιάξουμε. 

 

 

3η δραστηριότητα οι δρόμοι μας. 

Στόχοι 1) Να αντιλαμβάνονται και να αναπαράγουν δεδομένα 

μοτίβα. 

2) Να περιγράφουν 
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Υλικά-μέσα Φωτογραφίες, μαρκαδόροι. 

Περιγραφή Σε αυτή τη δραστηριότητα θα δείξω στα παιδιά διάφορα 

είδη δρόμων (χαλίκι, πέτρα και τσιμέντο) μέσα από 

φωτογραφίες. Θα συζητήσουμε τις διαφορές τους και στη 

συνέχεια θα ρωτήσω τι δρόμους θα θέλανε να έχει η πόλη 

μας. Θα τους δείξω δυο διαφορετικές επιλογές 

ζωγραφισμένες από εμένα και θα κληθούν να διαλέξουν. Η 

μια ζωγραφιά θα απεικονίζει πλακάκια τετράγωνα γκρι και 

μαύρα σε μοτίβο, δυο γκρι, ένα μαύρο και πάλι δυο γκρι. Η 

άλλη ζωγραφιά θα απεικονίζει ένα μεγάλο πλακάκι 

χρώματος κίτρινο και δίπλα του τέσσερα μικρά δύο γκρι 

και δύο κίτρινα σε σχήμα τετράγωνο για να αντιστοιχούν 

στο μεγάλο. Αφού επιλέξουν το δρόμο που επιθυμούν θα 

τους προτείνω να σχεδιάσουν ανά ομάδα το ανάλογο 

μοτίβο στο δρόμο της μακέτας τους.  

Παρατηρήσεις Μιλήσαμε για τα διάφορα είδη δρόμων και σχολιάσαμε τη 

χρησιμότητα τους. Έπειτα, έθεσε τον προβληματισμό για 

τους δικούς μα δρόμους και τα παιδιά είπαν να μην τους 

αφήσουμε άσπρους γιατί δεν υπάρχουν άσπροι δρόμοι. Στη 

συνέχεια του έδειξα  τα δικά μου σχέδια και φάνηκε ότι 

τους άρεσε. Παρατηρήσαμε τα μοτίβο, τα χρώματα και 

είδαμε και τα πλακάκια στη δική μας αίθουσα. Ψηφίσαμε 

για να διαλέξουμε το δρόμο που θέλαμε στην πόλη μας. Τα 

παιδιά στη συνέχεια πολύ σωστά αντέγραψαν το μοτίβο 

στους δρόμους χωρίς να κάνουν λάθος ούτε στα χρώματα, 

ούτε στις γραμμές. Ήταν μία διαδικασία που τους 

ευχαρίστησε πολύ. Μαζί τους χάρηκα κι εγώ πολύ 

περισσότερο γιατί νόμιζα ότι θα τους κούραζε, αλλά 

φτιάξανε και τα τρία χαρτόνια από φελιζόλ.  
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Ημέρα Πέμπτη, 30/11 

1η δραστηριότητα Προετοιμασία για την πόλη μας. 

Στόχοι 1) Να επιλέγουν τα κατάλληλα μεγέθη σύμφωνα με το 

χώρο τους 

2) Να ενθαρρύνονται στο να εκφράζουν τη γνώμη 

τους.  

3) Να αποφασίζουν από κοινού. 

Υλικά-μέσα Κουτιά από άχρηστο υλικό, μακέτες. 

Περιγραφή Θα ξεκινήσουμε τη μέρα μας κάνοντας έναν αναστοχασμό 

της εβδομάδας μας. Θα πούμε λίγα λόγια για την κάθε μέρα 

που περάσαμε. Στη συνέχεια θα φέρουμε στη παρεούλα τα 
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κουτιά που θα φέρουν τα παιδιά για να δούμε τι έχουμε στη 

διάθεσή μας για να επεξεργαστούμε. Επίσης, τα παιδιά ανά 

ομάδες θα συζητήσουν για το τι έχουν σκοπό να κάνουν 

στη μακέτα τους. Θα αποφασίσουν τι πόστο θα αναλάβει ο 

καθένας. Σε πρώτο πλάνο θα δώσω την ευκαιρία στα παιδιά 

να αποφασίσουν από μόνα τους για την ομάδα τους. Αν 

όμως διαπιστώσω ότι υπάρχουν προστριβές θα επέμβω 

κάνοντας κλήρωση για να χωριστούν οι αρμοδιότητες του 

καθενός.  

Παρατηρήσεις Συζητήσαμε αρχικά όλοι μαζί για τη πόλη μας. 

Θυμηθήκαμε τι θέλουμε να φτιάξουμε και πως. Έπειτα τα 

παιδιά σε ομάδες συζήτησαν για λίγη ώρα και στη συνέχεια 

η κάθε ομάδα μας εξηγούσε τι ήθελε να φτιάξει με 

περιγραφικό τρόπο. 

 

 

2η δραστηριότητα Μικροί εργάτες. 

Στόχοι 1) Να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν δημιουργικά 

διάφορα υλικά. 

2) Να αποδέχονται την τήρηση κανόνων. 

3) Να συνεργάζονται. 

Υλικά-μέσα Κουτιά από άχρηστο υλικό, μαρκαδόροι, τέμπερες, κόλλα, 

διάφορα είδη χαρτιού κ.α. 

Περιγραφή Αφού θα έχουμε χωρίσει από πριν τις ομάδες και αφού η 

κάθε ομάδα δώσει συγκεκριμένη αρμοδιότητα στο κάθε 

μέλος, είναι ώρα να αναλάβουμε δράση. Θα μαζευτούμε 

στην παρεούλα και θα τονίσω στα παιδιά ότι πρέπει να 

συνεργαστούμε και ο κάθε ένας να αναλάβει αυτό που του 

έχει δωθεί χωρίς φασαρίες και προστριβές. Στη συνέχεια η 

κάθε ομάδα θα πάρει τη μακέτα της και θα ξεκινήσει να 

φτιάχνει το μέρος της πόλης της. Θα βάψουνε τα κουτιά ή 

θα τα επεξεργαστούν όπως θέλουν. Άλλοι θα ζωγραφίσουν 

πάνω στην μακέτα (πχ λουλούδια) αν το επιθυμούν ή θα 
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κάνουν κολλάζ. Στο τέλος και αφού ολοκληρωθεί η πόλη 

μας θα ενώσουμε τα 3 κομμάτια των μακετών για να δούμε 

το έργο μας ολοκληρωμένο. Αν αντιληφθούμε στο σύνολο 

της πόλης ότι λείπει κάτι, θα το προσθέσουμε όλοι μαζί.  

Παρατηρήσεις Τα παιδιά συνεργάστηκα πολύ ωραία. Δεν υπήρχαν 

εντάσεις και τσακωμοί και ήταν μια διαδικασία που τους 

ευχαρίστησε αρκετά. Έντυσαν και έβαψαν τα σπίτια τους, 

ζωγράφισαν γρασίδι ή πέτρα όπου έμεινε κενό. Φτιάξαμε 

ένα σιντριβάνι και μια αρκούδα. Η αρκούδα ήταν ιδέα ενός 

παιδιού το οποίο είδε στον κύκλο της πόλης κάποιους 

ανθρώπους να τοποθετούν το έργο κάποιου καλλιτέχνη (μι 

αρκούδα) και του έκανε εντύπωση. Το αποτέλεσμα έγινε 

εξαιρετικό. Τα  παιδιά είπαν ότι δεν περίμεναν να γίνει τόσο 

όμορφο.   
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3η δραστηριότητα Που βρίσκομαι; 

Στόχοι 1) Να αναγνωρίζουν το όνομά τους ανάμεσα σε άλλα. 

2) Να αντιγράφουν ό,τι τους δίνεται με τον τρόπο που 

μπορούν. 

3)  

Υλικά-μέσα Χαρτί, κόλλα, μαρκαδόροι. 

Περιγραφή Στη τελευταία δραστηριότητα θα δώσουμε όνομα και οδούς 

στη πόλη μας. 

Για τις οδούς της πόλης θα έχω εκτυπώσει εγώ από πριν τα 

ονόματα των παιδιών γράφοντας για παράδειγμα οδός 

Κατερίνα. Το κάθε παιδί θα καλείται να βρει το όνομά του 

ανάμεσα στα άλλα. Όταν όλα τα παιδιά θα έχουν στα χέρια 

τους το όνομά τους, θα κολλήσουν τα καρτελάκια σε 

ξυλάκια ή καλαμάκια και θα τα τοποθετήσουν στο σημείο 

που θα επεξεργαστεί το κάθε ένα.. Έτσι θα κάνουμε τις 

δικές μας ταμπέλες. Επίσης, θα δώσουμε όνομα στην πόλη 

μας. Θα συζητήσουμε για το τι όνομα θα μπορούσαμε να 

της δώσουμε και αν δεν αναφέρει κάποιο παιδί για όνομα 

τη Φλώρινα θα προσπαθήσω να τους παρακινήσω ως προς 

αυτό μέσα από τη συζήτηση. Αν πάλι επιμείνουν σε κάποιο  

άλλο όνομα δε θα το αναφέρω καν. Τέλος, θα γράψω σε ένα 

χαρτί το όνομα τας πόλης που θα αποφασίσουμε και όπως 

μπορεί το κάθε παιδί θα το αντιγράψει. Η  μέρα μας θα 

τελειώσει έχοντας ολοκληρώσει την πόλη μας.    

Παρατηρήσεις Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν όταν αναφέρθηκα στις οδούς. 

Ήταν κάτι που δε γνώριζαν και μου έκανε εντύπωση. Τους 

εξήγησα όπως μπορούσα τι σημαίνει οδός, αν και θα 

μπορούσα να πω ότι δυσκολεύτηκα σε αυτό το κομμάτι. 

Έπειτα από συζήτηση περάσαμε στις ταμπελίτσες που είχα 

έτοιμες. Το κάθε παιδί έψαχνε το όνομά του ανάμεσα στα 

άλλα και το τοποθετούσε στο σημείο όπου έκανε το δικό 

σπίτι ή κτίριο. Ήταν μία διαδικασία που τους άρεσε πολύ 

και ειδικά τη στιγμή που τοποθετούσα το ξυλάκι στο 
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φελιζόλ ήταν γεμάτα χαρά. Ήταν σα να δείχνουν τι έκαναν 

μόνοι τους. Στη συνέχεια αναρωτήθηκα αν θα μπορούσαμε 

να ονομάσουμε την πόλη μας , γιατί θα ήταν άσχημο να μην 

έχει όνομα. Αμέσως τα παιδιά είπαν «Φλώρινα φυσικά, 

αφού έχει και αρκούδα». Σκεφτήκαμε τι υλικό θα 

μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για ταμπέλα μεγάλη και 

τελικά καταλήξαμε σε ένα κομμάτι από φελιζόλ που είχε 

περισσέψει. Αντέγραψε ένα κορίτσι τη λέξη Φλώρινα σε 

ένα χαρτί. Το έκοψε γύρω-γύρω και το κολλήσαμε πάνω 

στο φελιζόλ. Καρφώσαμε 2 ξυλάκια και έτοιμη η ταμπέλα 

μας!   

Συγκεκριμένα, την ταμπέλα αυτή την τοποθετήσαμε στην 

αρχή της πόλης όπως  ακριβώς συμβαίνει και στην 

πραγματικότητα. Οι ιδέες των παιδιών ήταν απίστευτες. 
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Ημέρα  Παρασκευή, 01/12 

1η δραστηριότητα Πως περάσαμε; 

Στόχοι  1) Να ενθαρρύνονται στο να λένε τη γνώμη τους και 

να νιώθουν αυτοπεποίθηση. 

2) Να κατανοήσουν ότι ο γραπτός λόγος εξυπηρετεί σε 

πολλές περιπτώσεις. 

Υλικά-μέσα Χαρτί, μαρκαδόρος. 

Περιγραφή     Η  τελευταία μέρα της εβδομάδας και γενικά της 

πρακτικής μου θα ξεκινήσει κάνοντας έναν αναστοχασμό 

του τι κάναμε μαζί με τα παιδιά. Θα συζητήσουμε, θα 

θυμηθούμε τι κάναμε και θα πούμε τι μας άρεσε 

περισσότερο και γιατί. Θα  κάνω ένα πλάνο με τα παιδιά 

γράφοντας τις μέρες και δίπλα σε κάθε μέρα θα γράφω τι 

κάναμε.  Με αυτόν τον τρόπο η αξιολόγησή μου θα γίνει 

πιο εύκολα, αλλά  και τα παιδιά θα μπουν στη διαδικασία 

να σκεφτούν για κάθε μέρα ξεχωριστά τι κάναμε.  

 Παρατηρήσεις  Μετά την καθημερινή ρουτίνα έδειξα στα παιδιά ένα χαρτί 

και τους είπα ότι μπερδεύτηκα και ότι δε θυμόμουν τι 

κάναμε από την αρχή της εβδομάδας. Έτσι τους ζήτησα τη 

βοήθειά τους για να γράψουμε το πρόγραμμα της 

εβδομάδας. Στην αρχή ο καθένας έλεγε ό, τι ήθελε και δε 

σήκωναν χέρι. Έπειτα, τους εξήγησα ότι πρέπει να τα 

γράψουμε με τη σειρά ξεκινώντας από τη Δευτέρα προς την 

Παρασκευή σηκώνοντας χέρι για να μιλήσουν όλοι. 

Ευτυχώς μετά ήταν πιο ήρεμη η κατάσταση. Μίλησαν τα 

περισσότερα παιδιά και καταγράψαμε ό, τι κάναμε όλη την 

εβδομάδα. Θυμόντουσαν  τα πάντα. Το μόνο που ξέχασαν 

να αναφέρουν ήταν ότι είχαν να διαλέξουν ανάμεσα σε 2 

μοτίβα για τον δρόμο, αλλά τους το είπα με τρόπο για να το 

θυμηθούν κι έτσι ένα αγόρι μετά το ανέφερε. Η ώρα αυτή 

έκλεισε συζητώντας για την εβδομάδα που πέρασε και 

κατάλαβα ότι το ευχαριστήθηκαν όλα τα παιδιά. 
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2η δραστηριότητα Προετοιμασία αίθουσας.  

Στόχοι  1) Να συνεργάζονται. 

2) Να ταξινομούν αντικείμενα σύμφωνα με τις 

ανάγκες τους. 

Υλικά-μέσα Η μακέτα και η αίθουσά μας. Χαρτάκια με νούμερα. 

Περιγραφή Στην δεύτερη δραστηριότητα θα προετοιμάσουμε την 

αίθουσα μας για την παρουσίαση. Θα συζητήσουμε στην 

παρεούλα πως πρέπει να βάλουμε τα τραπεζάκια και τα 

υπόλοιπα αντικείμενα που ίσως ενοχλούν για να είναι 

ευέλικτη και άνετη η αίθουσα. Ακόμη, θα μοιράσω στα 

παιδιά χαρτάκια με νούμερα με τυχαία επιλογή  και κάπως 

έτσι θα οριστεί η σειρά με την οποία θα παρουσιάζει ο κάθε 

ένας αυτό που έκανε πάνω στη μακέτα. Τέλος, θα 

καταγράψουμε ποιο νούμερο αντιστοιχεί σε κάθε έναν για 

να μη το ξεχάσουμε.  

Παρατηρήσεις  Αρχικά, ρώτησα τα παιδιά αν ήθελαν να παρουσιάσουμε 

την πόλη μας στις άλλες νηπιαγωγούς κι εκείνα δέχτηκαν. 

Συζητήσαμε πως θα έπρεπε να υπάρχει μία σειρά για να 

παρουσιάζει ο καθένας το κομμάτι του γιατί αλλιώς θα 

υπάρχει φασαρία κι έτσι κάναμε κλήρωση. Μοίρασα 

χαρτάκια, τα οποία είχα κομμένα από πριν, κι έτσι όλοι 

μπήκαν σε μια σειρά με τυχαίο τρόπο. Ευτυχώς δεν 

υπήρχαν προστριβές για το ποιος μπήκε πρώτος η 

τελευταίος. Έπειτα, τους ρώτησα αν μας αρέσει η αίθουσα 

έτσι όπως είναι  ή αν θα θέλαμε να αλλάξουμε κάτι κι 

εκείνα δεν ήθελαν. Το μόνο που κάναμε λοιπόν ήταν να 

τοποθετήσουμε τις μακέτες πάνω στα τραπεζάκια.  
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3η δραστηριότητα Παρουσίαση. 

Στόχοι 1) Να εξηγούν και να βάζουν στη σειρά γεγονότα-

καταστάσεις. 

2) Να ενθαρρύνονται στον προφορικό λόγο και να 

νιώθουν αυτοπεποίθηση.  

3) Να διηγούνται κάτι που έζησαν. 

Υλικά-μέσα Η μακέτα ως σύνολο. 

Περιγραφή Στην τελευταία δραστηριότητα τα παιδιά θα παρουσιάσουν 

το έργο τους στις άλλες νηπιαγωγούς ή σε κάποιο τμήμα αν 

αυτό είναι εφικτό. Θα μας μιλήσουν για την εμπειρία τους 

και θα μας πούνε τι τους έκανε περισσότερο εντύπωση.  

Παρατηρήσεις  Δεν καταφέραμε να παρουσιάσουμε το έργο μας στις άλλες 

νηπιαγωγούς, γιατί είχαν κάποιες εργασίες λόγω γιορτών οι 

οποίες πλησίαζαν. Την παρουσίασή μας την κάναμε στην 

νηπιαγωγό του ολοήμερου η οποία έφτασε στο σχολείο 

εκείνη κιόλας τη στιγμή. Τα παιδιά, αφού είχαν μπει σε μια 

σειρά ο ένας πίσω από τον άλλον με τα αντίστοιχα χαρτάκια 

που έτυχαν, παρουσίασε ο κάθε ένας το κομμάτι του. 

Ακόμη, είπαν τι κάναμε από την αρχή της εβδομάδες 

αναφέροντας δραστηριότητες της κάθε μέρας και αυτό με 

εξέπληξε γιατί δεν είχαμε συζητήσει ότι θα το κάνουμε 

στην παρουσίαση. Τα παιδιά μετά την παρουσίαση μου 

ζήτησαν να αφήσω τις μακέτες στο σχολείο για να παίζουν 

με τα αυτοκινητάκια κι εγώ εννοείται ότι δέχτηκα με χαρά, 

καθώς τους είπα ότι ούτως ή άλλως θα τις άφηνα γι’ αυτά 

να παίζουν. Η εβδομάδα έκλεισε πολύ όμορφα, με γέλια και 

χαμόγελα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. 

 
Τη συγκεκριμένη, εβδομάδα της πρακτικής μου άσκησης διαπραγματεύτηκα την 

κατασκευή των σπιτιών και πιο γενικά αναφερθήκαμε στις πόλεις, έχοντας σκοπό να 

ασχοληθούμε με τα μοτίβα, τα σχήματα, τα μεγέθη και άλλα. Δηλαδή με τα 

μαθηματικά. Ακόμη, η εισαγωγή του θέματος έγινε με την βοήθεια κάποιων 

φωτογραφιών και δυο πινάκων της ρωσικής πρωτοπορίας. Έτσι ήταν έντονο και το 

στοιχείο της τέχνης.  

Συγκεκριμένα, προχωρήσαμε στην κατασκευή της δικής μας πόλης και τα 

παιδιά το ευχαριστήθηκαν πάρα πολύ. Την πόλη μας την τελειώσαμε προς το τέλος της 

εβδομάδας και κάθε μέρα είχαν απορία πως θα γίνει η πόλη μας. Επίσης, έδωσαν 

πολλές ιδέες για τον στολισμό της πόλης και των σπιτιών. Το αποτέλεσμα ήταν 

καταπληκτικό και για μένα, που μέχρι πριν δεν είχα εμπειρία, ήταν κάτι που δε 

μπορούσα να φανταστώ. Την εβδομάδα αυτή φάνηκε ότι τα παιδιά ήταν ενεργά και 

χαρούμενα. Αυτό το βασίζω στο ότι συνεχώς κάτι θα έκαναν τα ίδια (θα έβαφαν, θα 

σχημάτιζαν κλπ…). Η χαρά τους ήταν εμφανής. Είχαν ενέργεια και ζήλο γι’ αυτό που 

δημιουργούσαμε.  Δε θα άλλαζα κάτι σε αυτή την εβδομάδα. Είμαι ικανοποιημένη με 

το αποτέλεσμα και θα μπορούσα να πω μάλιστα ότι δε περίμενα να εξελιχθεί έτσι. Τα 

παιδιά ευχαριστήθηκαν πολύ το κομμάτι της τέχνης και η συγκεκριμένη εισαγωγή στο 

θέμα βοήθησε πάρα πολύ. Τα παιδιά ρωτούσαν να μάθουν περισσότερο για τους 

πίνακες, που τους βρήκα, γιατί τους συγκεκριμένους, για το κίνημα της ρωσικής 

πρωτοπορίας και ποιοι ήταν αυτοί και άλλα, παρά να ασχοληθούν και να 

επεξεργαστούν τις φωτογραφίες που ίσως θεωρούσαν κάτι πιο συνηθισμένο. Επίσης, 

νομίζω πως βοήθησαν οι συγκεκριμένοι πίνακες, γιατί δεν ήταν κάτι εντελώς 

καλλιτεχνικό, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε  κάτι που ίσως θυμίζει και παιδικές 

ζωγραφιές. Δεν ήταν κάτι ξένο για εκείνα. Αμέσως κατάλαβαν και “έπιασαν” το νόημα. 

Ό,τι ήθελα να πω, έβγαινα από τα ίδια. Με ερωτήσεις και συζήτηση οι συγκεκριμένοι 

πίνακες με κατεύθυναν εκεί ακριβώς που ήθελα  να φτάσω. 

Θα επέλεγα ξανά την τέχνη ως μέσω εισαγωγής κάποιου εκπαιδευτικού 

προγράμματος. Είναι κάτι που ελκύει τα παιδιά. Νομίζω πως με την τέχνη τα παιδιά δε 
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βαριούνται καθόλου. Έχουν κίνητρο να συνεχίσουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, να 

παρακολουθούν, να ρωτάνε, να κινούνται, να ενεργούν, να είναι εκεί σε κάθε 

δραστηριότητα. 

 Τέλος, παρόλο το άγχος που  υπήρχε από την αρχή για όλη την διαδικασία,  

τελικά νιώθεις απίστευτη ευχαρίστηση όταν βλέπεις αυτές τις φάτσες να χαμογελάνε. 

Να χαμογελάνε και η αιτία να είσαι εσύ!  
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