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Περίληψη. 

 Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην επικοινωνία που υπάρχει μεταξύ των 

παιδιών προσχολικής ηλικίας στο χώρο του Νηπιαγωγείου. Η επικοινωνία και η 

αλληλεπίδραση κάθε ατόμου ξεκινά μέσα από την οικογένειά του και διατηρείται σε 

όλη τη διάρκεια της ζωής. Μέσα από την συγκεκριμένη εργασία θα κατανοήσουμε 

την έννοια της επικοινωνίας γενικότερα και ειδικότερα την σημασία της επικοινωνίας 

μεταξύ των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Επίσης, γίνεται αναφορά στις τεχνικές 

επικοινωνίας και πώς αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να υπάρξει τόσο μια 

καλή αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών αλλά και πώς αυτές συμβάλλουν στην  

αποτελεσματική εκμάθησή τους. Επιπλέον, στην παρούσα εργασία θα κατανοήσουμε 

την αλληλεπίδραση και επικοινωνία των παιδιών τόσο μεταξύ τους όσο και τη σχέση 

που αναπτύσσεται μεταξύ παιδιού – παιδαγωγού και θεωρητικά αλλά και πρακτικά 

μέσω ενδεικτικών δραστηριοτήτων. 

 

Λέξεις κλειδιά: επικοινωνία, παιδαγωγική επικοινωνία, αλληλεπίδραση, λεκτική 

επικοινωνία, μη λεκτική επικοινωνία, τεχνικές επικοινωνίας, προσχολική ηλικία. 

 

Abstract 

This task is referring about communication between of pre-school children during 

Kindergarten  time.  Communication and interaction of any single person, starts at 

young age in the family zone and being  preserved  in the lifetime.  Through this task, 

we will be able to comprehend the signification of communication at general level 

 and especially the meaning of communication among pre-school children. Moreover, 

it is being referred at the techniques of communication  and how they can be used to 

create such a great interaction and communication of children, between them and the 

connection being developed between children- educator, at theoretically and 

practically level using indicative activities.  

 

Key words:  communication, pedagogical communication, interaction, verbal 

communication, nonverbal connection, , communication techniques, pre-school age.  
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Εισαγωγή. 

 Η επικοινωνία ταυτίζεται με την ανθρώπινη ύπαρξη. Χωρίς αυτήν η ζωή θα 

ήταν πολύ δύσκολη για τον άνθρωπο. Οι άνθρωποι αφιερώνουν μεγάλο μέρος της 

ζωής τους στο να ανταλλάζουν ιδέες, σκέψεις, συναισθήματα, επιθυμίες και άλλες 

πληροφορίες. Η επικοινωνία είναι η βάση για την ανάπτυξη των διαπροσωπικών 

σχέσεων. Ως διαδικασία, η επικοινωνία γίνεται εντός κάποιου πλαισίου δίχως να 

υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος σκοπός. ( Δημητρόπουλος & Καλούρη, 2003: 334). Η 

ικανότητα της επικοινωνίας είναι σημαντική για κάθε άνθρωπο, σε κάθε ηλικία. 

Βέβαια, οι ικανότητες της επικοινωνίας αποκτώνται και εμπλουτίζονται καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ζωής (Κατή, 2000: 51). 

 Στο πρώτο κεφάλαιο, αρχικά, γίνεται λόγος για την ρητορική και την σύνδεσή 

της με της επικοινωνία. Στη συνέχεια, γίνεται εκτενής αναφορά στην έννοια της 

επικοινωνίας, τους σκοπούς που αποσκοπεί καθώς επίσης και στα χαρακτηριστικά 

της ανθρώπινης επικοινωνίας. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά για τις τεχνικές της επικοινωνίας, τη 

λεκτική και τη μη λεκτική επικοινωνία, τη λειτουργία τους και τους τρόπους με τους 

οποίους εκφράζεται η κάθε μία από αυτές. Επίσης, αναφέρουμε και την αξία αυτών 

των τεχνικών στο σχολικό περιβάλλον.  

Στο τρίτο κεφάλαιο θα αναφερθούμε πιο συγκεκριμένα στην επικοινωνία στον 

χώρο του Νηπιαγωγείου.  

 Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται κάποιες ενδεικτικές 

δραστηριότητες σχετικές με την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση των παιδιών 

μεταξύ τους στο χώρο του Νηπιαγωγείου. Ορισμένες από τις δραστηριότητες έχουν 

υλοποιηθεί εντός της τάξεως και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και οι 

υπόλοιπες δραστηριότητες είναι σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του 

Νηπιαγωγείου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

1.1 Η ρητορική. 

 

Ως ρητορική ορίζεται, στα αρχαία ελληνικά, «η πολιτική τέχνη της δημόσιας 

ομιλίας, δηλαδή το να γνωρίζει κάποιος να αγορεύει και να μιλάει καλά σε 

δικαστήρια και σε άλλες επίσημες περιπτώσεις, με σκοπό να πείσει το ακροατήριό 

του» (Τριαντάρη, 2016). Στη ρητορική, σημαντικός είναι ο ρόλος των λέξεων, καθώς 

σε αυτή την τέχνη οι ομιλητές (ρήτορες) εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες που 

παρέχει η γλώσσα για να είναι πιο πειστικοί προς το συνομιλητή ή το ακροατήριό 

τους. Ο ρήτορας, χρησιμοποιεί τη γλώσσα για να εκφράσει τις σκέψεις του και να 

συντονίσει τα επιχειρήματά του, καθώς με αυτό τον τρόπο εκτελεί την εκφραστική ή 

συναισθηματική λειτουργία της γλώσσας που είναι μια από τις βασικότερες 

λειτουργίες της. (Τριαντάρη, 2016: 16-17).  

 Η ρητορική, πρακτικά είναι βασισμένη σε θεωρητικές αρχές οι οποίες 

συνήθως προϋπάρχουν. Σε θεωρητικό επίπεδο, η ρητορική έχει πρακτική εφαρμογή 

στο εκφραστικό-λεκτικό πεδίο. Με τη ρητορική μπορούμε να αναλύσουμε και να 

εξηγήσουμε με ποιον τρόπο η γλώσσα ασκεί επίδραση στη σκέψη του ατόμου και 

στις αντιδράσεις του ακροατηρίου. (Τριαντάρη, 2016: 15-16). 

Η ρητορική θεωρούνταν μια τεχνική και πρακτική αναγκαιότητα της 

καθημερινότητας των αρχαίων Ελλήνων. 

 Ο Αριστοτέλης ήταν αυτός που αργότερα έδωσε ίσως τον πιο σαφή ορισμό 

για τη ρητορική. Είχε εστιάσει στη δύναμη της πειθούς που χρησιμοποιεί ο ομιλητής 

για να κάνει περισσότερο πειστικό το λόγο του. Τόσο ο Πλάτωνας όσο και ο 

Αριστοτέλης διέκριναν τη σημασία που έχει η ρητορική μέσα από τις ανθρώπινες 

σχέσεις και τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στους συνομιλητές (ομιλητή και 

ομιλούντος), τον πομπό και το δέκτη. Μέσω της ρητορικής μπορούν να εκφραστούν 

αλλά και να τροποποιηθούν στάσεις και συμπεριφορές με τη χρήση επιχειρημάτων 

είτε αυτά είναι αληθινά είτε φαίνονται ως αληθινά. Ο Αριστοτέλης τοποθέτησε στο 

πεδίο της διαλεκτικής τη ρητορική, με επίκεντρο τη δυνατότητα παραγωγής 

συλλογισμών και έπειτα την κατασκευή επιχειρημάτων. Η ρητορική, κατά τον 

Αριστοτέλη, γίνεται πιο πειστική μέσα από τη διάθεση που προκαλεί στον ακροατή. 
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Η ρητορική του Αριστοτέλη ήταν κατά κάποιο τρόπο ένας ''θεμέλιος λίθος'' της 

σύγχρονης επικοινωνίας. (Τριαντάρη, 2016: 184-185, 189). 

 

1.2. Η Επικοινωνία, η σύγχρονη μορφή της ρητορικής. 

 

Μπορούμε να πούμε ότι η επικοινωνία, η οποία μεταδίδει επιχειρήματα, 

αποστέλλει μηνύματα και προκαλεί και διαμορφώνει τα συναισθήματα, είναι η 

σύγχρονη εκδοχή της ρητορικής καθώς υπάρχει σύνδεση μεταξύ του ορισμού της και 

της λειτουργίας της σαν ένα ψυχο-συναισθηματικό εργαλείο. Προσπαθώντας να γίνει 

μια σύνδεση μεταξύ της ρητορικής και της επικοινωνίας, γίνεται αποδεκτή η άποψη 

ότι η επικοινωνία είναι η ''σύγχρονη ρητορική'', αφού η ρητορική έβαλε τις βάσεις για 

να συγκροτηθούν τα μέρη τα οποία αποτελούν την επικοινωνία. (Τριαντάρη, 2016: 

184-185). 

Μεταξύ της ρητορικής και της επικοινωνίας υπάρχουν πολλά σημεία που 

έχουν και οι δύο και με αυτά μπορεί κάποιος να καταλάβει καλύτερα πως η 

επικοινωνία είναι η ''σύγχρονη ρητορική''. Και η ρητορική αλλά και η επικοινωνία 

βρίσκονται εντός του πεδίου της διαλεκτικής, καθώς θεωρούνται «φαινόμενο των 

ανθρώπινων σχέσεων και εμπειριών». Με τη χρήση της διαλεκτικής, και οι δύο, 

έχουν ως προοπτική τη σχέση του εαυτού με τον άλλο, έχοντας αρχική προϋπόθεση 

την ανταλλαγή απόψεων, μηνυμάτων και πληροφοριών. Επίσης, μπορεί να επιτευχθεί 

και μια συγκινησιακή-συναισθηματική κατάσταση μέσω του ρήτορα-επικοινωνητή 

χρησιμοποιώντας λεκτικά σχήματα που δείχνουν την ποιότητα της λεκτικής 

επικοινωνίας. Έτσι, τα κοινά σημεία που υπάρχουν μεταξύ της ρητορικής και της 

επικοινωνίας είναι: η ανταλλαγή μηνυμάτων και η ψυχολογική διέγερση του 

ακροατηρίου, τα οποία οδηγούν στη δημιουργία λεκτικών σχημάτων και 

διαπροσωπικών σχέσεων. (Τριαντάρη, 2016: 185). 

Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, γίνεται σαφές το γεγονός ότι η ρητορική 

και η επικοινωνία έχουν κοινές διεργασίες και η μεταξύ τους σχέση είναι λειτουργική 

και αυτό φαίνεται κυρίως από τους ορισμούς που δίνονται κατά καιρούς. Αν και η 

επικοινωνία έχει πολυδιάστατο ορισμό, μπορούμε να πούμε ότι η επικοινωνία είναι 

μια διαδικασία κατά την οποία μεταδίδονται μηνύματα και πληροφορίες ενώ 

ταυτόχρονα άνθρωποι και ομάδες έρχονται σε επαφή και αλληλοεπηρεάζονται. «Η 

ρητορική είναι η τέχνη της πειθούς, η επικοινωνία είναι μέσο αλληλεπίδρασης» 
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(Τριαντάρη, 2016). Εδώ γίνεται κατανοητό πως η ρητορική και οι τέχνες της ρητορικής 

βοηθούν την ανάπτυξη της διαδικασίας της επικοινωνίας. (Τριαντάρη, 2016: 185). 

 

1.3. Η επικοινωνία. 

 

1.3.1. Η έννοια της επικοινωνίας. 

 

 Η λέξη ''επικοινωνία'' έχει προέλευση από την λατινική λέξη ''communis'' η 

οποία σημαίνει ''κοινό''. Άρα, όταν επικοινωνούμε με ένα άλλο άτομο, επιθυμούμε 

την δημιουργία αμοιβαίου κλίματος για να γίνει ανταλλαγή σκέψεων, απόψεων και 

επιθυμιών. (Sereno, K. & Bodaken, E. 1975 όπως αναφ. στο Αθανασίου, 1993: 52).     

 Ο όρος ''επικοινωνία'' είναι από τους σημαντικότερους στο σχολείο και στην 

καθημερινή ζωή. Η δυνατότητα του ατόμου να επικοινωνεί με άλλους ανθρώπους του 

κοινωνικού του περιβάλλοντος είναι σημαντική έως απαραίτητη. Με την επικοινωνία, 

το άτομο έχει την δυνατότητα να γνωρίσει άλλους ανθρώπους και να αναπτύξει 

διαπροσωπικές σχέσεις μαζί τους σε διάφορους τομείς. Ακόμη, το ίδιο το άτομο 

επιτρέπει στους υπόλοιπους ανθρώπους να το γνωρίσουν αλλά και αυτοί να 

ταιριάξουν ανάλογα την συμπεριφορά τους απέναντί του. (Αθανασίου, 1993: 51). 

 Η επικοινωνία θεωρείται μια ''παραγωγική διαδικασία'' με δυναμικό 

χαρακτήρα, γιατί έχει ως προαπαιτούμενα ορισμένες ενέργειες ή προσπάθειες οι 

οποίες αλλάζουν διαρκώς, λόγω της εξέλιξης της επικοινωνίας. Βέβαια, η 

επικοινωνία, είναι και μία παραγωγική διαδικασία καθώς συνήθως το άτομο 

κατευθύνεται σε κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα, ασχέτως αν το περιμένει ή όχι. 

Για να υπάρξει επικοινωνία πρέπει τα άτομα ή οι ομάδες να αλληλεπιδρούν μεταξύ 

τους, ενεργώντας όμως συγκροτημένα (King, R., 1991 όπως αναφ. στο Αθανασίου, 1993). 

(Αθανασίου, 1993: 51). 

 Η μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς είναι σημαντική, γιατί πρόκειται για 

την έρευνα της συμπεριφοράς του ατόμου. (Sereno, K. & Bodaken, E. 1975 όπως αναφ. 

στο Αθανασίου, 1993). Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αντιληφθούμε το πώς 

επικοινωνούμε με άλλα άτομα (με καλό ή άσχημο τρόπο), καθώς επίσης και τον λόγο 

που επικοινωνούμε. Όλες αυτές οι πληροφορίες είναι χρήσιμες και βοηθούν στην 

επιλογή και χρήση καλύτερων τρόπων για πιο αποδοτική επικοινωνία. Καθιστούν 

δυνατό το ενδεχόμενο τροποποίησης της συμπεριφοράς και εξασφάλισης βασικών 



10 

 

προαπαιτούμενων στους ανθρώπους για να μπορούν να κάνουν καθημερινά όλο και 

καλύτερη την σχέση με τον εαυτό τους, τους συνανθρώπους τους, το φιλικό και 

κοινωνικό τους περιβάλλον. (Αθανασίου, 1993: 51). 

 Οι ορισμοί που έχουν δοθεί για την επικοινωνία ποικίλουν. Παρακάτω 

αναφέρονται μερικοί ενδεικτικά: 

 «Επικοινωνία είναι η διαδικασία μεταβίβασης κωδικοποιημένων 

πληροφοριών σε άτομα ή ομάδες, την έννοια των οποίων όλοι γνωρίζουν» 

(Little, P., 1977: 4 όπως αναφ. στο Αθανασίου, 1993). 

 «Επικοινωνία είναι μια σειρά από ενέργειες, οι οποίες αποσκοπούν στο να 

επηρεάσουν τη συμπεριφορά ενός ακροατηρίου» (Herriot, P., 1971; Bittner, 

J.R., 1988: 9 όπως αναφ. στο Αθανασίου, 1993).                           

(Αθανασίου, 1993: 52) 

Εξετάζοντας τους ορισμούς που υπάρχουν για την επικοινωνία, καταλήγουμε 

στο ότι η επικοινωνία, σύμφωνα με τον Αθανασίου, «είναι μια συνεχής 

αλληλεπίδραση, μέσω της οποίας τα άτομα στέλνουν αλλά και λαμβάνουν μηνύματα, 

εκφράζουν συναισθήματα, επιθυμίες, στάσεις κτλ. Είναι ένα συνεχές ''πάρε - δώσε'', ένα 

''δούναι και λαβείν'' ανάμεσα σε άτομα ή ομάδες, με σκοπό την τροποποίηση της 

συμπεριφοράς σε συγκεκριμένους κάθε φορά τομείς» (Αθανασίου, 1993: 52). 

 

 

1.3.2. Σκοποί της επικοινωνίας. 

 

 Οι σκοποί της επικοινωνίας είναι ποικίλοι και σημαντικοί. Δια μέσου της 

επικοινωνίας: 

 Τα άτομα που επικοινωνούν μπορούν να έχουν ενημέρωση για την 

καθημερινή επικαιρότητα σε όλα τα επίπεδα (διεθνές, τοπικό, εθνικό). 

 Προσφέρονται τακτικές πληροφορίες σε καθορισμένους τομείς κάθε φορά. 

 Είναι αποδεκτό να εκφράζονται συναισθήματα. 

 Τα προβλήματα και οι ανεπιθύμητες καταστάσεις αντιμετωπίζονται πολύ πιο 

εύκολα, κυρίως όταν υπάρχει επιχειρηματολογία, η οποία πείθει τον 

συνομιλητή.  
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 Με την επικοινωνία ξεθυμαίνει μια κατάσταση η οποία, για ποικίλους λόγους, 

είναι συναισθηματικά φορτισμένη και εκρηκτική, έχοντας αναπάντεχα 

αποτελέσματα. 

 Δίνεται στα άτομα η δυνατότητα να ξεφύγουν από την ρουτίνα και τα 

καθημερινά τους προβλήματα. 

(Αθανασίου, 1993: 52-53) 

 

 

1.3.3. Γενικά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης επικοινωνίας ως ψυχικό και 

διαψυχικό φαινόμενο. 

 

 «Μερικά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης επικοινωνίας ως ψυχικό και 

διαψυχικό φαινόμενο, σύμφωνα με τον Μπακιρτζή, είναι τα εξής: 

 Το παράδοξο της επικοινωνίας: η σύγχρονη και παράλληλη λειτουργία σε 

όλες τις διαστάσεις και κατευθύνσεις. 

 Η σφαιρικότητα και το παλλόμενο σύνολο. 

 Η έξαρση από το περιβάλλον παράλληλα με την αυτοδυναμία και 

αυτοδιαχείριση του εαυτού, ή η ελευθερία μέσα στη σχέση επικοινωνίας. 

 Η ολότητα και η ολοκλήρωση. 

 Η αυθεντική μάθηση, ανακάλυψη, ανάπτυξη, δημιουργία. 

Η βιωματική εμπειρία και η διαμόρφωση του εσωτερικού κόσμου, παράλληλα με την 

καλλιέργεια και την ανάπτυξη των κοινωνικών σχέσεων, ικανοτήτων και 

δεξιοτήτων.» (Μπακιρτζής, 2002: 68) 

 

1.3.4. Επίπεδα επικοινωνίας 

(Dahnke, G. L. & Clatterbuck, G. W., 1990 όπως αναφ. στο Αθανασίου, 1993) 

  

Με την συστηματική μελέτη της ανθρώπινης επικοινωνίας, μπορούμε να 

διαπιστώσουμε ότι η κύρια λειτουργία της είναι σε πέντε επίπεδα (Burton, G & 

Dimbleby, R., 1990: 17 όπως αναφ. στο Αθανασίου, 1993), τα οποία είναι τα εξής: 
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1.3.4.1. Εσωτερική Επικοινωνία (intrapersonal communication). 

 Με αυτό το είδος επικοινωνίας το άτομο έρχεται σε επικοινωνία με τον εαυτό 

του. Λειτουργεί ταυτόχρονα και ως πομπός και ως δέκτης. Κατά το πλείστον, αυτή η 

μορφή επικοινωνίας είναι ''σιωπηλή και διανοητική''. Το άτομο συχνά επικοινωνεί με 

τον εαυτό του όχι μόνο λεκτικά αλλά και μη λεκτικά, με τη χρήση σημάτων και 

χειρονομιών για να εκφράσει τα συναισθήματά του. (Αθανασίου, 1993: 53). 

 Ο άνθρωπος αποκτά την εσωτερική επικοινωνία από πολύ μικρή ηλικία. Από 

την προσχολική ηλικία, το παιδί επικοινωνεί με τον εαυτό του και την ανάγκη 

έκφρασής του με τον μονόλογο και τον εγωκεντρικό λόγο. Όπως επισημαίνει και ο 

Vygotsky, Το άτομο συνεχίζει τον μονόλογο αυτό και κατά την ανάπτυξή του μέχρι 

το τέλος της ζωής του. (Αθανασίου, 1993: 54). 

 Η εσωτερική επικοινωνία αποτελεί θεμέλιο για τα υπόλοιπα είδη της 

επικοινωνίας. Ο εγκέφαλος και όλο το νευρικό σύστημα του ανθρώπου έχει ενεργό 

συμμετοχή σε αυτή την μορφή επικοινωνίας (Bittner, J. R., 1988 όπως αναφ. στο 

Αθανασίου, 1993). Μέσω της εσωτερικής επικοινωνίας, το άτομο, μπορεί να 

ανατροφοδοτεί και να επεξεργάζεται τις αιτίες κάποιας στάσης ή συμπεριφοράς που 

έχει απέναντι σε άλλα άτομα και αν έτσι ικανοποιείται ή όχι κάποια εσωτερική του 

ανάγκη. (Αθανασίου, 1993: 54). 

 Στο χώρο του σχολείου η εσωτερική επικοινωνία έχει ανάγκη από 

παρότρυνση και ψυχική ενίσχυση. Σε αυτό συμβάλλουν οι εκπαιδευτικοί με διάφορες 

φράσεις του τύπου ''σε αφήνω να σκεφτείς την συμπεριφορά σου και να πράξεις 

ανάλογα'', ''σκέψου καλύτερα αυτό που είπες και το ξανασυζητάμε''. Αυτές είναι 

προτάσεις οι οποίες παροτρύνουν το μαθητή αλλά και κάθε άνθρωπο ξεχωριστά ώστε 

να έχει μια αυτογνωσία, μια εσωτερική επικοινωνία, έναν διάλογο με τον εαυτό του 

για ανατροφοδότηση και επεξεργασία κάποιας συμπεριφοράς του. Η ενίσχυση της 

εσωτερικής επικοινωνίας στο σχολείο είναι σημαντική, καθώς βοηθά τον μαθητή, ως 

μελλοντικό πολίτη, να κάνει αυτοκριτική. Κατά την προσχολική ηλικία, ο 

εκπαιδευτικός πρέπει να ξέρει πως τα παιδιά χρησιμοποιούν τον μονόλογο και τον 

εγωκεντρικό λόγο γιατί το έχουν ανάγκη και όχι γιατί θέλουν να προκαλούν φασαρία. 

(Αθανασίου, 1993: 54-55).  
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1.3.4.2. Διαπροσωπική Επικοινωνία (Interpersonal communication).  

(Knapp, M. L. et al 1985˙; Burton, G. & Dimbleby, R., 1990 ό.α. στο Αθανασίου, 1993) 

  

Αυτή η κατηγορία της επικοινωνίας πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο άτομα. 

Γι’ αυτό το λόγο ονομάζεται και δυαδική επικοινωνία. Σε αυτό το επίπεδο 

επικοινωνίας τα άτομα που επικοινωνούν λειτουργούν και ως πομποί και ως δέκτες. 

Δηλαδή, στέλνουν και λαμβάνουν μηνύματα αντίστοιχα ο ένας προς τον άλλον. 

Δυαδική επικοινωνία μπορούμε να έχουμε ακόμα και όταν μιλάει μόνο το ένα άτομο 

και το άλλο ακούει, καθώς ο ομιλητής μπορεί να μην παίρνει λεκτική απάντηση από 

τον συνομιλητή του, αλλά παίρνει απαντήσεις από μη λεκτικές αντιδράσεις όπως π.χ. 

χειρονομίες, εκφράσεις προσώπου, κ.ά. με τις οποίες μπορεί να συνεχιστεί ή να 

διακοπεί η επικοινωνία (Wilmot, W., 1987, Γκότοβος, Α. 1986 όπως αναφ. στο Αθανασίου, 

1993). (Αθανασίου, 1993: 55). 

 Ακόμη και σε μια μικρή ομάδα ατόμων μπορούμε να έχουμε διαπροσωπική 

επικοινωνία (King,R., 1991 όπως αναφ. στο Αθανασίου, 1993). Συγκεκριμένα, υπάρχει 

αλληλεπίδραση ανάμεσα στα άτομα που αποτελούν την ομάδα αλλά και σε όλη την 

ομάδα ως σύνολο. Δηλαδή, όλα τα άτομα της ομάδας μπορούν να είναι και πομποί 

και δέκτες, να αποστέλλουν και να λαμβάνουν μηνύματα ταυτόχρονα. (Αθανασίου, 

1993: 55). 

 Στο χώρο του σχολείου η διαπροσωπική επικοινωνία είναι συχνό φαινόμενο. 

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να επικοινωνεί με κάθε μαθητή ξεχωριστά (π.χ. εξέταση, 

συμβουλές, οδηγίες), αλλά μπορεί να έχει επικοινωνία και με όλη την τάξη. Επιπλέον, 

οι μαθητές μπορούν και αυτοί να επικοινωνούν μεταξύ τους, είτε ανά δύο άτομα είτε 

συλλογικά, και να συζητούν διάφορα θέματα. Σε αυτές τις περιστάσεις η επικοινωνία 

μπορεί να έχει λεκτική, μη λεκτική ή ανάμεικτη μορφή. (Αθανασίου, 1993: 55). 

 

1.3.4.3. Επικοινωνία ατόμου με ομάδα (one person to group communication). 

 Η συγκεκριμένη μορφή επικοινωνίας είναι η πιο πολυσύχναστη στο σχολείο. 

Συνήθως, ο εκπαιδευτικός επιχειρεί να αποστέλλει μηνύματα προς τους μαθητές του 

και περιμένει να πάρει τις απαντήσεις τους. Αυτή η κατηγορία, στη δασκαλοκεντρική 

μορφή επικοινωνίας έχει ιδιαίτερη λειτουργία. Όμοιες μορφές επικοινωνίας υπάρχουν 



14 

 

και σε διαλέξεις, αγορεύσεις σε δικαστήρια, ομιλίες στη βουλή, κ.ά. (Αθανασίου, 1993: 

55-56). 

 

1.3.4.4. Επικοινωνία ομάδας με άτομο (group to personal communication). 

 Σε αυτό το επίπεδο επικοινωνίας η ομάδα παρουσιάζει μια συλλογική 

αντίδραση απέναντι στη συμπεριφορά και τα ερεθίσματα που δέχεται από τον 

ομιλητή. Για παράδειγμα, σε μία σχολική τάξη όλοι οι μαθητές (η ομάδα) έχουν μια 

συλλογική αντίδραση απέναντι στον εκπαιδευτικό όταν προτείνει απροειδοποίητο 

διαγώνισμα, όταν βάζει εργασίες για το σπίτι, και γενικά, όταν το μήνυμα του 

εκπαιδευτικού προς τους μαθητές δεν γίνεται αποδεκτό με ευχάριστο τρόπο. Τέτοιου 

είδους επικοινωνία συναντούμε σε συζητήσεις σε διάφορους χώρους π.χ. γενικές 

συνελεύσεις, πολιτικές συγκεντρώσεις. (Αθανασίου, 1993: 56). 

 

1.3.4.5. Επικοινωνία ομάδας με ομάδα (group to group communication). 

 Αυτή η μορφή επικοινωνίας είναι συχνότερη στο σχολείο αλλά και στη 

σχολική αίθουσα ειδικότερα, όταν ο εκπαιδευτικός αναθέτει ομαδικές εργασίες οι 

οποίες ανακοινώνονται και συζητούνται εντός της τάξεως. Μια παραπλήσια μορφή 

επικοινωνίας υπάρχει και όταν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ δύο ομάδων σε 

παιχνίδια ή αθλήματα. (Αθανασίου, 1993: 56). 

 

1.3.5. Τρεις διαστάσεις του φαινομένου της επικοινωνίας. 

 

Σύμφωνα με τον Μπακιρτζή, στην ανθρώπινη επικοινωνία μπορούν να διακριθούν 

τρεις διαστάσεις.  

Στην πρώτη, γίνεται αναφορά στο πώς λειτουργεί η επικοινωνία του ατόμου 

για προσωπικές του ανάγκες. Αυτό μπορούμε να ονομάσουμε αυτοκεντρική 

λειτουργία της επικοινωνίας που ενδέχεται να πάρει ποικίλες μορφές. Για 

παράδειγμα, στη συγκεκριμένη διάσταση της ανθρώπινης επικοινωνίας εμπίπτει ο 

επονομαζόμενος από τον Piaget, εγωκεντρικός λόγος του παιδιού. (Μπακιρτζής, 2002: 

24). 

Η δεύτερη διάσταση, σχετίζεται με τη λειτουργία της επικοινωνίας σχετικά με 

το ανθρώπινο περιβάλλον. Η διάσταση αυτή πρόκειται για αλλοκεντρική ή 
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ετεροκεντρική λειτουργία της επικοινωνίας που μπορεί και αυτή να πάρει ποικίλες 

μορφές. Εδώ ανήκουν η διδασκαλία και η εκπαίδευση. (Μπακιρτζής, 2002: 24). 

Η Τρίτη διάσταση αναφέρεται σε πρόσωπα που επικοινωνούν και στην 

μεταξύ τους σχέση, την επαφή, την κοινωνία.  Η συγκεκριμένη λειτουργία της 

επικοινωνίας μπορεί να χαρακτηριστεί και ως ομοκεντρική ή αλλοκεντρική, που 

ενδέχεται να πάρει διάφορες μορφές. (Μπακιρτζής, 2002: 24). 

 

 

1.3.6. Λειτουργίες της Επικοινωνίας. 

 

 Η ανθρώπινη επικοινωνία, σε όλα τα επίπεδα στα οποία λειτουργεί, είναι 

χρήσιμη σε ποικίλες λειτουργίες οι οποίες παρουσιάζουν κάποιο ενδιαφέρον. Δύο 

ενδεικτικές λειτουργίες της επικοινωνίας είναι οι εξής: 

 

 Διανοητική ανάπτυξη του ανθρώπου. 

 Όσο περισσότερο ένας άνθρωπος αλληλεπιδρά και επικοινωνεί με τους 

συνανθρώπους του, τόσο περισσότερο θετικά εξελίσσεται και αναπτύσσεται 

διανοητικά, καθώς ανταλλάσει γνώμες, εκφράζει συναισθήματα, εμπειρίες, 

προβληματισμούς και επίσης καλλιεργείται και αναπτύσσεται σε γλωσσικό επίπεδο. 

Κατά την Φραγκουδάκη « αν ένα άτομο απομονωθεί από το περιβάλλον στο οποίο ζει 

κατά τη βρεφική ηλικία και επιστρέψει σ’ αυτό ύστερα από πολλά χρόνια, το άτομο 

αυτό θα παρουσιάσει πολλά προβλήματα στην ομιλία αλλά και στη διανοητική του 

ανάπτυξη»(Φραγκουδάκη, Α., 1987 ό.α. στο Αθανασίου, 1993). (Αθανασίου: 1993: 57). 

 Με την επικοινωνία η γλώσσα και η σκέψη, οι οποίες επηρεάζει η μία την 

άλλη, παρουσιάζουν συστηματική καλλιέργεια  και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 

αναπτύσσεται και να καλλιεργείται αντίστοιχα ο νους του ανθρώπου. (Αθανασίου: 

1993: 57).   

 

 Επίδραση του ατόμου στο περιβάλλον. 

 Με την επικοινωνία, ο άνθρωπος δεν είναι ευπροσάρμοστος μόνο στο 

περιβάλλον του. Καταβάλλει προσπάθειες και επιχειρεί να διαμορφώσει και το 

περιβάλλον ανάλογα με τις ανάγκες του. Δηλαδή δεν διαμορφώνει μόνο ο άνθρωπος 

την συμπεριφορά του αλλά διαμορφώνει και την συμπεριφορά των υπόλοιπων 
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ατόμων απέναντί του ιδιαίτερα όταν αυτή η συμπεριφορά τού είναι ενοχλητική και 

προξενεί προβλήματα. Για παράδειγμα, όταν η συμπεριφορά κάποιου μάς είναι 

ενοχλητική, επικοινωνώντας μαζί του εκφράζουμε την δυσαρέσκειά μας απέναντι 

στην συμπεριφορά του και του ζητούμε να σταματήσει ή να αλλάξει συμπεριφορά. 

Επίσης, ακόμα και στο χώρο του σχολείου, όταν ένα παιδί δεν θέλει να συμμετέχει 

ενεργά κατά την διάρκεια της διδασκαλίας, μπορεί να το ζητήσει από τον 

εκπαιδευτικό, να μην δεχθεί καμία ερώτηση και εκτεθεί στους συμμαθητές του ή να 

μην αποκαλύψει στα υπόλοιπα παιδιά τον λόγο που θέλει να απέχει, και με αυτό τον 

τρόπο να αποφύγει να δώσει εξηγήσεις και να δεχθεί σχολιασμούς. (Αθανασίου, 1993: 

57-58). 

 Για τη λειτουργία της επικοινωνίας ως διαδικασία, πρέπει να υπάρχουν τα 

εξής στοιχεία (Fountain, C., 1986˙; Hurt, H., et al., 1978 ό.α. στο Αθανασίου, 1993): 

 Το επικοινωνιακό πλαίσιο. Δηλαδή, το περιβάλλον μέσα στο οποίο 

πραγματοποιείται η επικοινωνία. 

 Ο πομπός του μηνύματος. 

 Ο δέκτης του μηνύματος. 

 Το μήνυμα που θα μεταφερθεί από τον πομπό στο δέκτη και αντίστροφα. 

 Ο τρόπος ή το κανάλι με το οποίο θα μεταφερθεί το μήνυμα. 

(Αθανασίου, 1993: 59-60) 

 

 Το επικοινωνιακό πλαίσιο. 

 Για την ύπαρξη της επικοινωνίας πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά ένα 

περιβάλλον μέσα στο οποίο θα πραγματοποιηθεί. Το πλαίσιο της επικοινωνίας, εντός 

του οποίου πραγματοποιείται, έχει τρεις παραμέτρους: Το φυσικό πλαίσιο, το 

κοινωνικό πλαίσιο και το πολιτισμικό πλαίσιο. (Αθανασίου, 1993: 60). 

 Το φυσικό πλαίσιο είναι σχετικό με το ''πού'' και το ''πώς'' πραγματοποιείται η 

επικοινωνία. (Αθανασίου, 1993: 60). 

 Το κοινωνικό πλαίσιο ορίζεται από την ποιότητα των σχέσεων μεταξύ των 

ατόμων που επικοινωνούν και την αλληλεπίδρασή τους. Αυτό το πλαίσιο τις 

περισσότερες φορές έχεις αυστηρούς περιορισμούς και θέτει φραγμούς που 

αλλοιώνουν ή καθιστούν ανέφικτη την επικοινωνία, αν οι επικοινωνούντες εν 

μπορούν να τα ξεπεράσουν. Για παράδειγμα, άλλη επικοινωνία έχουν τα άτομα που 

μεταξύ τους υπάρχει επαγγελματική, επιστημονική ή φιλική σχέση, και άλλη 
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επικοινωνία έχουν όταν δεν υπάρχουν αυτοί οι δεσμοί να τους συνδέουν. Επίσης, και 

η κοινωνική προέλευση των ανθρώπων επιδρά το πλαίσιο της επικοινωνίας, επειδή 

δεν υπάρχουν ο κοινός κώδικας επικοινωνίας και τα κοινά θέματα για συζήτηση. 

Άλλος ένας παράγοντας που επηρεάζει την επικοινωνία, είναι οι στάσεις των ατόμων 

που επικοινωνούν μεταξύ τους, καθώς, άλλη επικοινωνία υπάρχει όταν είναι φιλικές 

οι στάσεις και άλλη όταν υπάρχει εχθρότητα, αδιαφορία, υπεροψία κ.λπ. (Αθανασίου, 

1993: 60). 

 Το πολιτισμικό πλαίσιο αφορά τα πολιτιστικά στοιχεία του ανθρώπου, τα 

οποία συνήθως πηγάζουν από το περιβάλλον στο οποίο ζει, π.χ. νοοτροπίες, 

αντιλήψεις, προκαταλήψεις, κ.ά. Αν η προέλευση των ατόμων που επικοινωνούν 

είναι από το ίδιο πολιτισμικό περιβάλλον, η επικοινωνία θα διεξαχθεί ομαλά χωρίς 

ενδεχομένως να εμφανίσει προβλήματα, αλλά και αν παρουσιαστούν κάποια θα είναι 

εύκολα αντιμετωπίσιμα. Από την άλλη, αν οι συνομιλητές, έχουν διαφορετική 

πολιτισμική προέλευση, τότε τα πιθανά προβλήματα που είναι αναμενόμενο να 

παρουσιαστούν στην μεταξύ τους επικοινωνία θα είναι περισσότερα και δυσκολότερα 

αντιμετωπίσιμα. (Αθανασίου, 1993: 660). 

 

 Ο πομπός ή ο αποστολέας του μηνύματος. 

 Ο πομπός, στην ανθρώπινη επικοινωνία, ορίζεται το άτομο το οποίο 

δημιουργεί ένα μήνυμα και το αποστέλλει στον δέκτη. Αυτό το μήνυμα είναι πολύ 

προσωπικό, όταν προκύπτει από εσωτερικά ερεθίσματα, ή είναι γενικό και αφορά 

πολλούς δέκτες, όταν προκύπτει από εξωτερικά ερεθίσματα. (Αθανασίου, 1993: 61). 

 Τα μηνύματα κωδικοποιούνται από τον πομπό σε σήματα, όπως λέξεις και 

προτάσεις συμβολικές, και με αυτόν τον τρόπο αποστέλλεται στον δέκτη. Επίσης, 

πολλές φορές, πομπός μπορεί να είναι η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, μια φωτογραφία, 

ένα βιβλίο κ.ά. (Αθανασίου, 1993: 61). 

 

 Ο δέκτης ή ο παραλήπτης του μηνύματος. 

 Ως δέκτη ονομάζουμε το άτομο το οποίο λαμβάνει το μήνυμα που 

αποστέλλεται από τον πομπό και έχει την ανάλογη αντίδραση. Δηλαδή, ο δέκτης, 

αποκωδικοποιεί το μήνυμα, το επεξεργάζεται, το κατανοεί και έπειτα ενημερώνει τον 

πομπό ότι το έλαβε και αν το κατανόησε ή όχι. Σε αυτή τη φάση, η οποία είναι και η 

τελευταία, δηλαδή να ενημερώσει τον πομπό για το αν έλαβε το μήνυμα, γίνεται 
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αλλαγή των ρόλων. Δηλαδή, αυτός που ήταν πομπός γίνεται δέκτης και αυτός που 

ήταν δέκτης γίνεται πομπός. Επομένως, συμπεραίνουμε ότι τα άτομα που 

συμμετέχουν σε μία επικοινωνία λειτουργούν και ως πομποί και ως δέκτες 

παράλληλα. (Αθανασίου, 1993: 61). 

 

 Το μήνυμα. 

 Το μήνυμα, στην ανθρώπινη επικοινωνία, μπορεί να είναι οπτικό ή ακουστικό. 

Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις, τα μηνύματα για να γίνουν πιο κατανοητά απαιτούν 

τη συμμετοχή και άλλων αισθήσεων όπως: αφή, γεύση, όσφρηση. Επίσης, τα 

μηνύματα μπορεί να είναι λεκτικά και μη λεκτικά (King, R. 1991: 50 ό.α. στο 

Αθανασίου, 1993: 61). (Αθανασίου, 1993: 61). 

 Στη λεκτική επικοινωνία τα μηνύματα είναι πάντα κωδικοποιημένα με λέξεις 

ή σύμβολα.  Επομένως, για να γίνουν αυτά κατανοητά από κάποιον και να μπορεί να 

συμμετέχει ενεργά στην επικοινωνία, θα πρέπει να έχει γνώση του συστήματος με το 

οποίο κωδικοποιούνται τα μηνύματα αυτά και κυρίως να είναι σε θέση να μπορεί να 

κατανοήσει και να ερμηνεύσει τον κώδικα ή τους κώδικες επικοινωνίας που 

χρησιμοποιούνται γι’ αυτόν το λόγο. (Αθανασίου, 1993:62). 

 

 Το κανάλι ή ο τρόπος επικοινωνίας. 

Όπως έχει προαναφερθεί, στην ανθρώπινη επικοινωνία τα μηνύματα και τα 

λεκτικά και τα μη λεκτικά μπορούν να προσληφθούν με τις αισθήσεις: ακοή, αφή, 

γεύση, όραση, όσφρηση. Όταν ένα άτομο συνομιλεί με κάποιον άλλον τα μηνύματα 

μεταφέρονται στον συνομιλητή του μέσω ακουστικών κυμάτων. Αντιστοίχως, η 

μεταφορά μηνυμάτων γίνεται και με κύματα απτικά, γευστικά, οπτικά κ.ά. και αυτά 

λαμβάνονται από άλλα αντίστοιχα αισθητήρια όργανα. Έτσι, όταν αναφερόμαστε σε 

κανάλι επικοινωνίας, εννοούμε τον τρόπο που χρησιμοποιεί ο πομπός για να 

αποστέλλει το μήνυμα στο δέκτη και αντίστροφα, όταν γίνεται αλλαγή ρόλων 

(πομπός → δέκτης, δέκτης → πομπός). (Αθανασίου, 1993: 62). 

 

1.4. Η θεωρία της Επικοινωνίας του Michael Lobrot. 

 

 Ο Michael Lobrot (1993), γάλλος ψυχοπαιδαγωγός διατυπώνει, σε θεωρητικό 

επίπεδο, ένα σχήμα λειτουργίας της ανθρώπινης επικοινωνίας που βασική θέση 



19 

 

κατέχει η  ιδιοποίηση (appropriation) των μηνυμάτων που λαμβάνονται από το 

περιβάλλον. Με την ιδιοποίηση και με το συγκινησιακό βίωμα που προκύπτει, ο 

άνθρωπος διαμορφώνεται και αναπτύσσεται ψυχοσωματικά. (Μπακιρτζής, 2002: 42). 

 Ο Lobrot, στο φαινόμενο της επικοινωνίας, διακρίνει δύο διεργασίες 

λειτουργίας της επικοινωνίας, την εκπομπή και τη λήψη: 

 Στην εκπομπή, υπάρχουν δύο τύποι, η πρωτογενής και η δευτερογενής. Στην 

πρωτογενή, συνίσταται ο πομπός να εκπέμπει και να αποστέλλει μηνύματα 

προς το δέκτη. Στη δευτερογενή, γίνεται ιδιοποίηση του μηνύματος μέσω της 

εκπομπής. Δηλαδή, ο πομπός κάνει πιο οικείο το μήνυμα που εκπέμπει, ώστε 

να το διατυπώσει και να το αποστείλει με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο. 

Σε αυτή την περίπτωση, «ο πομπός είναι ο δέκτης του μηνύματος του».  

 Για να γίνει λήψη μηνυμάτων, πρέπει να υπάρχει η προϋπόθεση ότι ο δέκτης 

πρέπει να επεξεργαστεί και να κάνει αποδεκτά τα μηνύματα. Για να γίνει 

αυτό θα πρέπει να συνεργαστεί με τον πομπό. Ο δέκτης θα πρέπει να είναι σε 

ετοιμότητα ώστε να μπορεί να προσλάβει και να οικειοποιηθεί με τα 

μηνύματα που λαμβάνει από τον πομπό.  

(Μπακιρτζής, 200: 42-43). 

 Επίσης, ο Lobrot, κάνει διάκριση δύο πόλων στο φαινόμενο της επικοινωνίας 

όσον αφορά το θετικό βίωμα, το οποίο προκαλεί άνοιγμα, διαθεσιμότητα, ευφορία  

και το αρνητικό βίωμα, το οποίο προκαλεί απόσυρση, κλείσιμο, φόβο. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

2.1. Η λεκτική Επικοινωνία. 

 

 ''Λεκτική επικοινωνία'' μπορούμε να ορίσουμε την επικοινωνία που βασίζεται 

στον προφορικό ή γραπτό λόγο, για να λειτουργήσει. Συνολικά, η ανθρώπινη 

επικοινωνία είναι λεκτική. Δεν εννοείται επικοινωνία χωρίς να υπάρχει γραπτός ή 
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προφορικός λόγος. Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως, η επικοινωνία, προκειμένου να 

στέλνει τα μηνύματα προς τους επικοινωνούντες, χρησιμοποιεί σήματα, όπως για 

παράδειγμα η επικοινωνία των κωφαλάλων. (Αθανασίου, 1993: 63). 

 Δύο βασικοί τρόποι της λεκτικής επικοινωνίας είναι: ο προφορικός και ο 

γραπτός. Αυτοί οι τρόποι είναι το ίδιο σημαντικοί για την επικοινωνία (Fountain, C., et 

al., 1986 ό.α. στο Αθανασίου, 1993). (Αθανασίου, 1993: 72). Προβλήματα εμφανίζονται 

και στις δύο μορφές επικοινωνίας. Όμως, αυτά τα προβλήματα επηρεάζουν λιγότερο 

την προφορική επικοινωνία καθώς σε αυτή τη μορφή η επικοινωνία πραγματοποιείται 

πρόσωπο με πρόσωπο.  (Αθανασίου, 1993: 72). 

 Η προφορική επικοινωνία, εξυπηρετεί ένα μεγάλο μέρος της ανθρώπινης 

επικοινωνίας σε πολλούς τομείς. Όπως έχει επισημάνει η Norton «ο μέσος άνθρωπος, 

κατά μέσο όρο, ακούει τόσες πληροφορίες, όσες αντιστοιχούν με το περιεχόμενο ενός 

βιβλίου την ημέρα. Μιλάει ο ίδιος τόσο όσο αντιστοιχεί με το περιεχόμενο ενός 

βιβλίου την εβδομάδα. Διαβάζει τόσο, όσο αντιστοιχεί με το περιεχόμενο ενός 

βιβλίου το μήνα και γράφει τόσο όσο αντιστοιχεί με το περιεχόμενο ενός βιβλίου το 

χρόνο» (Norton, D., 1989 ό.α. στο Αθανασίου, 1993). Έτσι, μπορούμε να καταλάβουμε 

ότι το άτομο σήμερα γράφει και διαβάζει πολύ λιγότερο από όσο ακούει και μιλάει. 

(Αθανασίου, 1993: 72). 

 Βασική προϋπόθεση της προφορικής επικοινωνίας είναι τα άτομα τα οποία 

επικοινωνούν να γνωρίζουν καλά το γλωσσικό κώδικα, δηλαδή, να έχουν γνώση και 

εξοικείωση του θέματος το οποίο συζητούν, να μπορούν να κατανοούν αμέσως τα 

μηνύματα που λαμβάνουν και να είναι ικανοί να απαντούν και να αντιδρούν άμεσα 

σε αυτά τα μηνύματα. (Αθανασίου, 1993: 73). 

 Με τη γραπτή επικοινωνία, τα μηνύματα θεωρούνται σημαντικότερα και είναι 

πιο επίσημα. Αυτή η μορφή επικοινωνίας είναι πιο δύσκολη σε σχέση με την 

προφορική, γιατί η γραπτή επικοινωνία είναι πιο προσωπική παρά διαπροσωπική. 

Τόσο ο πομπός όσο και ο δέκτης θα πρέπει να είναι ακριβείς. Ο πομπός, θα πρέπει να 

διατυπώνει το μήνυμα με σαφήνεια και πληρότητα, όπως και ο δέκτης θα πρέπει να 

διατυπώνει την απάντησή του με τον ίδιο τρόπο. Αν εμφανιστούν τυχόν προβλήματα 

σε αυτόν τον τομέα της επικοινωνίας, ενδεχομένως η επικοινωνία να επηρεαστεί και 

να αποκλίνει από τον σκοπό για τον οποίο πραγματοποιείται ή να παραποιηθεί και 

στην τελική να διακοπεί.(Αθανασίου, 1993: 73).   

 Προβλήματα εμφανίζονται και στις δύο μορφές επικοινωνίας. Όμως, αυτά τα 

προβλήματα επηρεάζουν λιγότερο την προφορική επικοινωνία καθώς σε αυτή τη 
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μορφή η επικοινωνία πραγματοποιείται πρόσωπο με πρόσωπο. Επομένως, αν 

υπάρχουν τυχόν παρεξηγήσεις, οι συνομιλητές μπορούν να τις επισημάνουν και να τις 

λύσουν άμεσα χωρίς να χρειαστεί να διακόψουν την επικοινωνία. (Αθανασίου, 1993: 

72-73). 

 Η λεκτική επικοινωνία, εκτός από το λόγο (προφορικό ή γραπτό), 

χρησιμοποιεί και μη λεκτικά σήματα όπως εκφράσεις του προσώπου, κινήσεις, 

χειρονομίες, τα οποία είναι συμπληρωματικά και θεωρούνται απαραίτητα, ενώ 

κάποιες φορές είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να αποσταλεί ένα μήνυμα. 

(Αθανασίου, 1993: 63). 

 

2.1.1. Η λεκτική επικοινωνία στο χώρο του σχολείου. 

  

Η επικοινωνία στο σχολείο, συνήθως, πραγματοποιείται ανάμεσα στον 

εκπαιδευτικό και στους μαθητές ή μεταξύ των μαθητών. Συνεπώς, ο εκπαιδευτικός 

και οι μαθητές είναι παράλληλα και πομποί και δέκτες μηνυμάτων. Ακόμη, η 

επικοινωνία στο σχολείο μπορεί να γίνει και με πομπό τα βιβλία, σχεδιαγράμματα, 

εικόνες, διάφορα οπτικοακουστικά μέσα και όργανα. Στην προκειμένη περίπτωση οι 

δέκτες είναι και ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές και έπειτα μπορούν να 

λειτουργήσουν και ως πομποί και ως δέκτες. (Αθανασίου, 1993: 63). 

 Μηνύματα είναι οι πληροφορίες όλων των ειδών, οι γνώσεις, οι εμπειρίες του 

εκπαιδευτικού, των μαθητών, των κειμένων και γενικά όλων των πομπών που 

αποστέλλουν αυτά τα μηνύματα. (Αθανασίου, 1993: 63). 

 Κανάλι μπορούμε να πούμε ότι είναι η μέθοδος ή ο τρόπος που χρησιμοποιούν 

τα άτομα που επικοινωνούν για να μεταδώσουν τα μηνύματα. Για παράδειγμα, 

ενδέχεται να γίνεται χρήση: μονολόγου, διαλόγου, εργαστηρίου, επίδειξης κ.λπ. 

(Αθανασίου, 1993: 63). 

 Στη σχολική τάξη, η σημαντικότερη πηγή αποστολής μηνυμάτων, αλλά όχι η 

μοναδική (Hurt, H., et al, 1978 ό.α. στο Αθανασίου, 1993), είναι ο εκπαιδευτικός. Βέβαια, 

εξίσου σημαντικοί είναι και οι μαθητές ως πομποί, καθώς, παρά το μικρό της ηλικίας 

τους και το θέμα της συζήτησης, γιατί συχνά αποστέλλουν ενδιαφέροντα μηνύματα 

εντός της τάξεως. (Αθανασίου, 1993: 63). 

 Για την ύπαρξη της επικοινωνίας, δεν αρκεί μόνο η μεταβίβαση ενός 

μηνύματος από τον πομπό προς τον δέκτη, αλλά πρέπει να υπάρξει και απάντηση του 
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δέκτη προς τον πομπό για το μήνυμα που έλαβε και αν αυτό έγινε ή  δεν έγινε 

κατανοητό. Έτσι, αν δεν υπάρχει η ανάδραση αυτή, ο πομπός εν μπορεί να γνωρίζει 

αν ο δέκτης λαμβάνει, κατανοεί τα μηνύματά του και αν υπάρχουν τυχόν 

παρανοήσεις και προβλήματα στην επικοινωνία (Little, P., 1977 ό.α. στο Αθανασίου, 

1993). (Αθανασίου, 1993: 64). 

 Συμπερασματικά, για να είναι επιτυχημένη η λειτουργία του μοντέλου της 

λεκτικής επικοινωνίας, πρέπει αυτός που αποστέλλει το μήνυμα και αυτός που το 

λαμβάνει να έχουν και τις δύο ιδιότητες. Μόνο με αυτόν τον τρόπο είναι ουσιαστική 

η επικοινωνία καθώς υπάρχει, μια απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξή της, η 

ανατροφοδότηση (feedback). (Αθανασίου, 1993: 64).   

 

2.1.2. Προϋποθέσεις για αποδοτική λεκτική επικοινωνία στο σχολικό περιβάλλον. 

  

Για την αποδοτική λειτουργία της λεκτικής επικοινωνίας, τόσο γραπτά όσο και 

προφορικά, πρέπει να τηρούνται ορισμένες βασικές προϋποθέσεις, όπως είναι οι εξής: 

 Ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές ή ο πομπός και ο δέκτης να έχουν τον ίδιο 

κώδικα επικοινωνίας. Δηλαδή, για να είναι κατανοητά τα μηνύματα, θα 

πρέπει να μιλάνε την ίδια γλώσσα. Ειδάλλως, η επικοινωνία θα παρουσιάσει 

προβλήματα και πολύ πιθανόν να διακοπεί γιατί ο πομπός και ο δέκτης δεν 

μπορούν να συντονίσουν τον κώδικα επικοινωνίας. 

 Για να υπάρχει επικοινωνία χωρίς προβλήματα, θα πρέπει τα άτομα που 

συμμετέχουν σε αυτή να μπορούν να κωδικοποιούν και να αποκωδικοποιούν 

τα μηνύματα. 

 Τα μηνύματα και οι απαντήσεις τους αντίστοιχα, να είναι όσο το δυνατόν πιο 

σαφή και πλήρη, για να μπορέσουν να γίνονται γρηγορότερα κατανοητά από 

τα άτομα που επικοινωνούν και να μην υπάρχουν τυχόν παρερμηνείες που 

μπορεί να δημιουργήσουν κάποια κρίση ανάμεσα στους συνομιλητές. 

 Τα μηνύματα που αποστέλλουν οι εκπαιδευτικοί προς τους μαθητές, είτε 

μέσω της παράδοσης μαθημάτων είτε μέσω των εργασιών που τους 

αναθέτουν, θα πρέπει να προσαρμόζονται βάση των ικανοτήτων που έχουν οι 

μαθητές και να είναι σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες των 

μαθητών. 
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 Οι ακατάλληλες και ασύνετες πληροφορίες καλό είναι να αποφεύγονται, 

καθώς με αυτόν τον τρόπο χάνεται το ενδιαφέρον των μαθητών για μάθηση 

γιατί τέτοιες πληροφορίες τις αντιλαμβάνονται με άλλον τρόπο και τις 

ερμηνεύουν διαφορετικά. 

 Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι βέβαιοι πως όλοι οι μαθητές έχουν 

καταλάβει τις πληροφορίες που τους έχουν δώσει και αν χρειαστεί να 

ζητήσουν να τους δοθεί κάποια παραπάνω διευκρίνιση. 

 Τόσο ο πομπός όσο και οι δέκτες θα πρέπει να έχουν μια συνεχή 

ανατροφοδότηση των μηνυμάτων τους, δηλαδή, να βεβαιώνονται για το αν τα  

μηνύματά τους λαμβάνονται και γίνονται κατανοητά. Σύμφωνα με τον 

Αθανασίου, «όσο πιο άμεση είναι η ανατροφοδότηση στη διδακτική πράξη 

τόσο πιο αποδοτική αναμένεται να είναι η επικοινωνία. Αντίθετα, όσο η 

ανατροφοδότηση παραμελείται ή καθυστερεί τόσο τα προβλήματα αυξάνουν 

και επηρεάζουν τη μάθηση» (Αθανασίου, 1993). 

 Βασικός παράγοντας για τη μάθηση είναι ο εκπαιδευτικός να παρακολουθεί 

συνεχώς την επικοινωνία που υπάρχει μέσα στην τάξη. 

 Βασική προϋπόθεση για να είναι πιο αποδοτική η επικοινωνία μέσα στην 

τάξη είναι να μην υπάρχουν διακρίσεις. 

(Αθανασίου, 1993: 67-70) 

 

2.2. Η Μη Λεκτική Επικοινωνία. 

 Ως ''μη λεκτική επικοινωνία'' (non verbal communication), σύμφωνα με τους 

Ruesh, J., & Weldon, K.,  ορίζουμε την επικοινωνία που πραγματοποιείται με 

πολλούς άλλους τρόπους πλην του γραπτού λόγου (Knapp, M. L., 1990: 51 ό.α. στο 

Αθανασίου, 1993). Επίσης, με τον όρο αυτό ορίζουμε και τη μη λεκτική συμπεριφορά 

του ανθρώπου, που εκφράζεται σε κάποιες περιπτώσεις είτε σκόπιμα κι συνειδητά, 

και σε άλλες περιπτώσεις ασυνείδητα και ακούσια. (Αθανασίου, 1993: 76). 

Η μη λεκτική επικοινωνία καλλιεργεί, σύμφωνα με έρευνες, το 

συναισθηματικό κλίμα που υπάρχει στην τάξη και τις διαπροσωπικές σχέσεις των 

παιδιών. Ο εκπαιδευτικός, μέσω της μη λεκτικής συμπεριφοράς, μπορεί να περνά 

διάφορα μηνύματα προς τα παιδιά, όπως μηνύματα συμπάθειας ή αντιπάθειας, 

αποδοχής ή απόρριψης, ικανοποίησης ή δυσαρέσκειας. Επίσης, με τα μη λεκτικά 

μηνύματα, ο δάσκαλος ενισχύει σε μεγαλύτερο βαθμό τα παιδιά, με το χαμόγελό του, 
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με μια καταφατική κίνηση του κεφαλιού, με ένα επαινετικό βλέμμα, κ.λπ. Βέβαια, με 

τη μη λεκτική επικοινωνία, τα λεκτικά μηνύματα είναι πιο αποτελεσματικά και 

αποστέλλονται με πιο εύκολο και κατανοητό τρόπο στους μαθητές. (Πρεβεζάνου, 

2009:144-145). 

 Οι μη λεκτικές συμπεριφορές αποστέλλουν στον παραλήπτη τους σημαντικά 

μηνύματα. Αν αυτά τα μηνύματα τα κατανοήσει, τα αποκωδικοποιήσει και τα 

ερμηνεύσει με σωστό τρόπο, μπορεί να βοηθηθεί από αυτά ώστε να προσαρμόσει με 

αντίστοιχο τρόπο τη συμπεριφορά του προς τον συνομιλητή του κατά τη διάρκεια της 

επικοινωνίας. (Αθανασίου, 1993: 76). 

 Η μη λεκτική επικοινωνία είναι μια σημαντική μορφή επικοινωνίας. 

Συνδέεται σημαντικά με τη λεκτική επικοινωνία, καθώς δεν γίνεται να υπάρξει 

λεκτική επικοινωνία δίχως μη λεκτικά μηνύματα, τα οποία τη συμπληρώνουν 

σημαντικά. (Fountain, C., et al., 1986, ό.α. στο Αθανασίου, 1993). Η χρήση της μη 

λεκτικής επικοινωνίας είναι πολύ σημαντική προκειμένου κάποιος να μπορέσει να τη 

μελετήσει και να την αξιολογήσει. Η μη λεκτική επικοινωνία μπορεί να επηρεάσει σε 

μεγάλο βαθμό την παιδαγωγική ατμόσφαιρα που υπάρχει μέσα στην τάξη και στη 

συνέχεια να ασκήσει και κάποια επιρροή στην προσχολική εκπαίδευση. (Πρεβεζάνου, 

2009: 149). Επομένως, τα μη λεκτικά μηνύματα θεωρούνται αξιόπιστα όσον αφορά τις 

σκέψεις και τα αισθήματα ενός ατόμου σε ορισμένες καταστάσεις (Hurt, H., et al, 

1978: 92; Knapp, M., 1990, ό.α. στο Αθανασίου, 1993). (Αθανασίου, 1993: 76-77).   

     

2.2.1. Η μη λεκτική επικοινωνία στο χώρο του σχολείου. 

 

 Όπως προαναφέρθηκε, η επικοινωνία στο σχολείο δεν είναι μόνο λεκτική 

αλλά και μη λεκτική. Αν κάποιος θέλει να μελετήσει την επικοινωνία που υπάρχει 

μέσα στην τάξη και το πόσο πολύπλοκη είναι, δεν μπορεί να αγνοήσει τα μη λεκτικά 

μηνύματα. Αυτά τα μηνύματα βοηθούν και τον εκπαιδευτικό αλλά και τον μαθητή  

κατά τη διδασκαλία. Για παράδειγμα, την ώρα που ο δάσκαλος διδάσκει μπορεί να 

καταλάβει από τις μη λεκτικές αντιδράσεις των μαθητών (βλέμμα, εκφράσεις 

προσώπου, κούνημα του κεφαλιού, ανησυχία, ησυχία, κ.ά.) αν αυτά που τους λέει 

είναι ενδιαφέροντα, αν τον παρακολουθούν και αν έχουν μεταξύ τους μια καλή 

επικοινωνία. (Αθανασίου, 1993: 77). 
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 Βέβαια, με τη χρήση όμοιων μη λεκτικών μηνυμάτων αποκρίνονται και οι 

εκπαιδευτικοί όταν οι μαθητές αναλαμβάνουν το ρόλο του ομιλητή. Για παράδειγμα, 

μια κίνηση του κεφαλιού, ένα χαμόγελο μπορούν να επιδοκιμάσουν ή να 

αποδοκιμάσουν μια απάντηση. (Αθανασίου, 1993: 77). 

 

 

2.2.2. Τρόποι έκφρασης της μη λεκτικής επικοινωνίας. 

 

 Οι τρόποι με τους οποίους μπορεί κάποιος να αποστείλει μη λεκτικά 

μηνύματα ποικίλουν. Σύμφωνα με τους Fountain, Keenan και Dulaney, αυτοί οι 

τρόποι μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής (Fountain, C., et al., 1986 ό.α. στο Αθανασίου, 

1993): 

 Σωματικές κινήσεις: εκφράσεις προσώπου, χειρονομίες κ.λπ. 

 Παραγλώσσα: γέλιο, κλάμα, τόνος και ποιότητα της φωνής κ.λπ. 

 Άγγιγμα. 

(Αθανασίου, 1993: 80) 

 

 

 Οι σωματικές κινήσεις. 

 Ο βασικότερος τρόπος για να αποστείλουμε και να λάβουμε μη λεκτικά 

μηνύματα είναι η χρήση σωματικών κινήσεων αλλά και οι εκφράσεις του προσώπου 

με τις οποίες μπορούμε να εκφράσουμε διάφορα συναισθήματα όπως: χαρά, λύπη, 

απογοήτευση, θυμό, φόβο. Με αυτό τον τρόπο μη λεκτικής επικοινωνίας 

εμπλουτίζεται και ανατροφοδοτείται η λεκτική επικοινωνία. (Αθανασίου, 1993: 80-81). 

 Το πρόσωπο θεωρείται ο πυρήνας της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης. 

Με τις εκφράσεις και τους μορφασμούς του προσώπου εκφράζονται συναισθήματα 

και διαθέσεις. Τα περισσότερα νήπια μπορούν καταλάβουν τη χαρά, τη λύπη, την 

ικανοποίηση, τον θυμό κ.λπ. τόσο της νηπιαγωγού όσο και των άλλων παιδιών από 

τις εκφράσεις του προσώπου. (Πρεβεζάνου, 2009: 146). 

 Εντός της σχολικής τάξης, πολλά εξωγλωσσικά μηνύματα μπορούν να 

αποσταλούν μέσω των εκφράσεων του προσώπου, ειδικά με το χαμόγελο. Όταν 

αλλάζουν οι εκφράσεις του προσώπου, αλλάζει παράλληλα και η συμπεριφορά των 

ατόμων που επικοινωνούν. Το βλέμμα μπορεί να θεωρηθεί το καλύτερο μέσο για τη 
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διεξαγωγή της μη λεκτικής επικοινωνίας. Ανάλογα με τον τρόπο που θέλει να 

εκφραστεί κάποιος, είτε φιλικά είτε εχθρικά, μπορεί ανάλογα να εκφράσει με το 

βλέμμα του ευχάριστα ή δυσάρεστα συναισθήματα. Μέσω του βλέμματος μπορεί να 

εκφραστεί και κάποια ενεχόμενη ενόχληση είτε του εκπαιδευτικού προς τους 

μαθητές, είτε κάποιου μαθητή προς κάποιον άλλο συμμαθητή του. Επίσης, η οπτική 

επαφή είναι πολύ σημαντική. Όταν το άτομο επιδιώκει να έχει οπτική επαφή με 

κάποιον άλλο, αυτό φανερώνει κάποια συμπάθεια και ότι υπάρχει θέληση για 

επικοινωνία. (Πρεβεζάνου, 2009: 146). 

 Με το βλέμμα δεν εκφράζονται μόνο συναισθήματα, αλλά υπάρχει και 

αδιάλειπτη ανατροφοδότηση μεταξύ αυτών που επικοινωνούν. Όταν η νηπιαγωγός 

επικοινωνεί με κάποιο παιδί και το κοιτά στα μάτια, φανερώνει ότι σέβεται και 

ακούει προσεκτικά αυτά που λέει το παιδί. Με αυτό τον τρόπο, το παιδί ενθαρρύνεται 

στο να συμμετέχει ακόμη περισσότερο. Αντιθέτως, αν η νηπιαγωγός αποφεύγει να 

έχει οπτική επαφή με το παιδί ή κοιτά αλλού όταν επικοινωνούν, το παιδί λαμβάνει 

μηνύματα αδιαφορίας και έτσι δεν θα έχει ενεργό συμμετοχή μέσα στην τάξη και θα 

συμμετέχει λιγότερο. (Πρεβεζάνου, 2009: 146). Για παράδειγμα, αν είναι χαρούμενος ο 

εκπαιδευτικός ή / και τα παιδιά δημιουργείται μια ευχάριστη ατμόσφαιρα μέσα στην 

τάξη, η διδασκαλία γίνεται πιο ευχάριστη. Αντίθετα, ένας αγριωπός ή θυμωμένος 

εκπαιδευτικός μεταδίδει αυτό το συναίσθημα και σε όλη την τάξη, επομένως, η 

επικοινωνία είναι αδρανής και έτσι ή σταματά ή είναι προβληματική. (Αθανασίου, 

1993: 81). 

 Έτσι, οι αλλαγές των εκφράσεων του προσώπου έχουν θετική ή αρνητική 

λειτουργία στην επικοινωνία. Αξίζει βέβαια να αναφερθεί ότι δεν μπορεί κανείς να 

ελέγξει τις εκφράσεις του προσώπου. Για παράδειγμα, αν ένας μαθητής δώσει μια 

ικανοποιητική και ορθή απάντηση σε ένα περίπλοκο ερώτημα του εκπαιδευτικού 

αυτόματα ο εκπαιδευτικός εκδηλώνει την απάντησή του απέναντι στον μαθητή με 

διάφορες εκφράσεις του προσώπου του. Συνεπώς δεν μπορεί να υπάρξει λεκτική 

επικοινωνία στο σχολείο χωρίς μη λεκτικά μηνύματα. (Αθανασίου, 1993: 81). 

 Βέβαια, και με τις κινήσεις των χεριών στέλνονται πολλά και διάφορα μη 

λεκτικά μηνύματα κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας. Χρησιμοποιώντας κάποιος 

χειρονομίες μπορεί να αποστείλει και άλλα ποικίλα μη λεκτικά μηνύματα π.χ. 

χαιρετισμούς. (Αθανασίου, 1993: 81). 

 Με τις στάσεις και τις κινήσεις του σώματος των ατόμων που επικοινωνούν 

εκφράζεται η μεταξύ τους συμπάθεια ή αντιπάθεια. Η μικρή απόσταση που έχουν οι 
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συνομιλητές μεταξύ τους και η ίδια φορά των σωμάτων τους, δηλώνουν θετικά 

συναισθήματα. Από την άλλη, αν υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ των ατόμων που 

επικοινωνούν, ή το σώμα του ενός δεν στρέφεται προς τον συνομιλητή του, 

αποστέλλονται αρνητικά μηνύματα, εκφράζεται κάποια δυσαρέσκεια και αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να είναι μειωμένη η αλληλεπίδραση μεταξύ των συνομιλητών και να 

υπάρχει μεταξύ τους ένα «ψυχρό κλίμα». (Πρεβεζάνου, 2009: 146-147). 

 Ο εκπαιδευτικός μέσα στη σχολική τάξη χρησιμοποιεί τις κινήσεις των χεριών 

ως μέσο επικοινωνίας. Για παράδειγμα, με μία κίνηση των χεριών του και χωρίς να 

πει τίποτα, μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές να κάνουν ησυχία όταν διδάσκει ή 

όταν εξετάζει κάποιον μαθητή. Με τις κατάλληλες χειρονομίες κάθε ομιλητής και 

ειδικότερα ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια μιας προφορικής επικοινωνίας, μπορεί 

να δώσει την εντύπωση ότι έχει γνώση των λεγόμενών του και έχει την κατάλληλη 

απάντηση στην κατάλληλη στιγμή. (Αθανασίου, 1993: 81-82). Κατά την επικοινωνία 

της νηπιαγωγού με το παιδί, όταν αυτή έρχεται κοντά στο παιδί και στρέφεται προς το 

μέρος του, το παιδί λαμβάνει θετικά μηνύματα, συμπάθεια κατανόηση και σε 

περίπτωση που αυτό χρειαστεί κάποια βοήθεια, η νηπιαγωγός θα του την παρέχει. 

(Πρεβεζάνου, 2009: 147). 

 Επίσης, και η οπτική επαφή είναι σημαντική. Με αυτή υπάρχει μια πιο 

διαπροσωπική επικοινωνία. η οπτική επαφή μπορεί να δείξει για πόσο θα διαρκέσει 

μια συζήτηση, ποιοι μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή κ.ά. στο σχολείο ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να καταλάβει ποιος ξέρει και ποιος δεν ξέρει να απαντήσει, 

πόσο χρόνο θα πάρει στο μαθητή για να δώσει την απάντησή του. Ακόμη, όταν 

κάποιος έχει άμεση οπτική επαφή με το συνομιλητή του μπορεί να καταλάβει αν 

αυτός λέει την αλήθεια ή ψεύδεται. Όπως έχουν διαπιστώσει οι Fountain, Keenan και 

Dulaney, όταν η συνομιλία έχει πλούσιο περιεχόμενο ή το μάθημα στο σχολείο 

προσφέρει πολλές πληροφορίες, τότε διατηρείται η οπτική επαφή (Fountain, C., et al., 

1986:60 ό.α. στο Αθανασίου). (Αθανασίου, 1993: 83). 

 

 Παραγλώσσα (paralanguage). 

Ως ''παραγλώσσα'' ορίζουμε τον τόνο, το ύφος και την ποιότητα της φωνής 

αυτού που μιλάει καθώς και τις παύσεις που κάνει κατά τη διάρκεια της ομιλίας κ.λπ. 

Αυτά, σε μία επικοινωνία, είναι μέσα μεταφοράς μη λεκτικών μηνυμάτων. (Αθανασίου, 

1993: 84). 
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 Ο τόνος της φωνής κάθε ανθρώπου στην επικοινωνία επιδρά και στο μήνυμα 

που αποστέλλει ο πομπός αλλά επηρεάζει και την προσπάθεια του δέκτη για να το 

αποκωδικοποιήσει. Επίσης, με τον τόνο της φωνής φαίνονται οι προσδοκίες του 

πομπού στην επικοινωνία και η στάση του και συμπεριφορά του προς το δέκτη. Στη 

σχολική αίθουσα, η επικοινωνία ανάμεσα στους μαθητές και στον εκπαιδευτικό αλλά 

και η μάθηση επηρεάζονται από τον τόνο της φωνής. Σύμφωνα με τους Hurt, H.T., 

Scott, M.D. & McCroskey, J.C., στην προσχολική ηλικία, οι μαθητές παγκοσμίως 

λαμβάνουν τα μηνύματα που μεταφέρονται σε αυτούς από τον εκπαιδευτικό με τον 

τόνο της φωνής ως έγκυρα και αξιόπιστα (Hurt et al, 1978: 105 ό.α. στο Αθανασίου, 

1993). (Αθανασίου, 1993: 84). 

 Ένας άλλος παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την επικοινωνία σε 

σημαντικό βαθμό είναι το ύφος. Για παράδειγμα, ένα θυμωμένο ή χαρούμενο ύφος 

φανερώνει τη στάση των συνομιλητών απέναντι στον πομπό. (Αθανασίου, 1993: 85). 

 Τέλος, κάποιος μπορεί να λάβει ή να αποστείλει διαφορετικά μη λεκτικά 

μηνύματα με το γέλιο, το κλάμα κ.λπ. (Αθανασίου, 1993: 86). 

 

 Το άγγιγμα. 

Το άγγιγμα κατά την επικοινωνία είναι ένα ισχυρό μήνυμα μέσω του οποίου 

μεταφέρονται κυρίως συναισθηματικές καταστάσεις. (Αθανασίου, 1993: 85). 

 Στο σχολείο, ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός με τον 

τρόπο που αγγίζει τους μαθητές, καθώς μπορεί να παρεξηγηθεί και να δημιουργηθούν 

προβλήματα. Ωστόσο, το άγγιγμα είναι σημαντική πηγή μη λεκτικών μηνυμάτων 

προς τους μαθητές. Μέσω του αγγίγματος, ενισχύεται η διδασκαλία και μεταφέρονται 

τα αισθήματα του εκπαιδευτικού προς τους μαθητές. Για παράδειγμα, ένα φιλικό 

άγγιγμα στη πλάτη μετά από μια απάντηση είναι ξεκάθαρα μη λεκτικά μηνύματα του 

εκπαιδευτικού που παρέχουν μια συνεχή τροφοδότηση στο μαθητή και παράλληλα 

επηρεάζουν τη συμπεριφορά του. (Αθανασίου, 1993: 86). 

 Όσον αφορά τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, έχουν την ανάγκη αυτού του 

είδους μη λεκτικής επικοινωνίας, την επαφή. Μάλιστα τα ίδια την προκαλούν πολλές 

φορές με το άγγιγμα των ρούχων των εκπαιδευτικών αλλά και με το μεταξύ τους 

άγγιγμα. (Αθανασίου, 1993: 87). 
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2.3. Η αξία της Λεκτικής και της Μη Λεκτικής Επικοινωνίας στο 

σχολείο. 

 

 Από αυτά που αναφέρθηκαν για τη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, 

μπορούμε να καταλάβουμε πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν τόσο για τη σχολική 

μάθηση όσο και για να καθορίσει κανείς διάφορες συμπεριφορές. Στο χώρο του 

σχολείου είναι σημαντική η επικοινωνία. οι μαθητές είναι αυτοί που έχουν 

περισσότερο ανάγκη την επικοινωνία με τον εκπαιδευτικό τους ή με τους συμμαθητές 

τους. Μέσα από την επικοινωνία, οι μαθητές είναι πιο αποδοτική κατά τη μάθηση, 

κοινωνικοποιούνται πιο εύκολα και είναι καλύτερη η συμβίωσή τους με τους 

συμμαθητές τους. (Αθανασίου, 1993: 91-92). 

  Βέβαια, η λεκτική και η λεκτική επικοινωνία συμβάλλουν σε σημαντικό 

βαθμό την ενεργητική μάθηση και μέσω αυτών μπορούν να εκφραστούν 

συναισθήματα και επιθυμίες και να διαμορφωθούν στάσεις και συμπεριφορές. 

(Αθανασίου, 1993: 92). 

 Βασικότερα κίνητρα για τη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία θεωρούνται: 

 Η θέληση των μαθητών για να πάρουν περισσότερες πληροφορίες από τους 

εκπαιδευτικούς ώστε να μπορέσουν να κατανοήσουν καλύτερα την ύλη. Όσο 

περισσότερο οι μαθητές θέλουν να αποσπούν περισσότερες πληροφορίες από 

τον εκπαιδευτικό, τόσο καλύτερη ενδέχεται να είναι η επικοινωνία μεταξύ 

τους. 

 Η θέληση των μαθητών να πάρουν περισσότερες πληροφορίες από τους 

συμμαθητές τους. Με την επικοινωνία, οι μαθητές μπορούν να ανταλλάξουν 

πληροφορίες μεταξύ τους μέσα στη τάξη με μεγαλύτερη ευκολία. 

 Η ανάγκη των μαθητών για αλληλεπίδραση. Με την αλληλεπίδραση των 

παιδιών με τους συμμαθητές τους, μπορούν να αλλάζουν και να 

διαμορφώνουν ανάλογα τη συμπεριφορά τους, όταν πρόκειται να πάρουν 

σημαντικές αποφάσεις για την μαθησιακή εξέλιξή τους. 

 Βασικές ψυχολογικές ανάγκες μπορούν να καλυφθούν μέσω της λεκτικής και 

της μη λεκτικής επικοινωνίας στο σχολείο. 

(Αθανασίου, 1993: 92-93). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο: Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

 

3.1. Επικοινωνία και παιδαγωγική. 

 

Η επικοινωνία εντός της τάξεως είναι αποδοτική όταν αλληλεπιδρά συνεχώς ο 

εκπαιδευτικός με τους μαθητές αλλά και οι μαθητές μεταξύ τους. Οι μαθητές είναι 

και πομποί και δέκτες και γι’ αυτό πρέπει να εξασκούνται συστηματικά στο να είναι 

και ομιλητές και ακροατές. (Αθανασίου, 1993: 70). 

 Η ανάγκη των παιδιών για επικοινωνία στο σχολικό περιβάλλον είναι έμφυτη, 

καθώς με αυτή δημιουργούν φιλίες με άλλα παιδιά και έτσι αναπτύσσονται και 

εξελίσσονται ψυχοσωματικά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Επίσης, οι 

μαθητές δημιουργούν σχέσεις και με τους εκπαιδευτικούς μέσω της καθημερινής 

επαφής και επικοινωνίας τους. (Αθανασίου, 1993: 70). 

 Με την επικοινωνία στο σχολείο, τα παιδιά χρησιμοποιούν τις γνώσεις και τις 

εμπειρίες που αποκομίζουν και σε άλλους χώρους, όπως για να δημιουργήσουν 

σχέσεις και με άλλα άτομα που εν ανήκουν στο σχολικό τους περιβάλλον π.χ. να 

κάνουν νέους φίλους ή ακόμα και να εμπλουτίζουν τις φιλικές τους σχέσεις που ήδη 

έχουν. (Αθανασίου: 1993: 71). 

 Επιπλέον, η επικοινωνία των παιδιών στο σχολείο είναι απαραίτητη και για 

ψυχολογικούς λόγους, για παράδειγμα όταν έχουν άγχος για κάτι, όταν θέλουν να 

έρθουν σε επικοινωνία με άλλους συμμαθητές τους και να ανταλλάξουν κάποια κοινά 

προβλήματα που έχουν κ.ά. Επίσης, η επικοινωνία στο σχολείο, βοηθά τα παιδιά να 

ενισχύσουν ή / και να αποκτήσουν αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση. (Αθανασίου, 

1993: 71). 

Υπάρχουν απόψεις σχετικά με τον ρόλο του παιδιού στην επικοινωνία, οι 

οποίες κάνουν αποδεκτό το γεγονός ότι το παιδί ακόμη και από την πιο μικρή ηλικία 

έχει ενεργό συμμετοχή και μπορεί να καθορίσει το περιβάλλον στο οποίο ζει. (R. 

Codes, Soziale Interaktion autistischer Kleinkiner, DSV, Weinheim 1995 όπως αναφ. ο 

Χρυσαφίδης, 2000). Επομένως, ο έλεγχος και η χρησιμοποίηση βασικών στοιχείων 

αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή αλλά και μεταξύ μαθητών, «είναι 

σημαντικά για τη διαμόρφωση της σχολικής ζωής όλων των βαθμίδων» (Κ. 

Χρυσαφίδης). (Friedrich, 2000: 12-13). Σύμφωνα με τον Χρυσαφίδη, «ο Έλληνας 
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εκπαιδευτικός, που αντικειμενικά έχει και την μεγαλύτερη ευχέρεια διάθεσης χρόνου 

για επικοινωνία, όχι μόνο δεν διαθέτει στα νήπια τον απαιτούμενο για γλωσσική 

επικοινωνία χρόνο, αλλά χρησιμοποιεί ταυτόχρονα έντονα αντιεπικοινωνιακά 

γλωσσικά μηνύματα». (K. Χρυσαφίδης, στο Friedrich, 200: 14).  

Την παιδαγωγική σχέση της επικοινωνίας τη χαρακτηρίζουν και οι τρεις 

προαναφερόμενες, σε προηγούμενο κεφάλαιο, διαστάσεις (αυτοκεντρική, 

αλλοκεντρική, ομοκεντρική) και οι πολιτισμικές, κοινωνικές, προσωπικές, 

ιδεολογικές συνθήκες που υπάρχουν κάθε φορά. Αυτό, σύμφωνα με τους Φράγκο και 

Mialaret, γίνεται αντιληπτό και από τις τρεις παιδαγωγικές αντιλήψεις που έχουν 

διαμορφωθεί κατά καιρούς οι οποίες είναι: η δασκαλοκεντρική, η μαθητοκεντρική και 

η επικοινωνιοκεντρική (Φράγκος, 1983, 1984˙ Mialaret, 1991 ό.α. στο Μπακιρτζής). 

(Μπακιρτζής, 2002: 31). 

 Αυτές οι τρεις διαφορετικές αντιλήψεις αντιπροσωπεύουν τρεις διαφορετικές 

ανάγκες του ανθρώπου, τις οποίες η επικοινωνία με τις τρεις διαστάσεις της πρέπει να 

καλύψει. Οι ανάγκες αυτές, αφορούν την ανάγκη του ανθρώπου να πάρει, να δώσει 

και να μοιραστεί. (Μπακιρτζής, 2002: 31). 

 Ο Μπακιρτζής υποστηρίζει ότι «η διαμόρφωση των προσωπικών 

χαρακτηριστικών εξαρτάται από τις τρεις διαστάσεις του φαινομένου της 

επικοινωνίας, την αυτοδιαμορφωτική, την ετεροδιαμορφωτική και την 

αλληλοδιαμορφωτική, και των σχέσεων που διαμορφώνονται μεταξύ τους μέσα από 

την εμπειρία της ανθρώπινης επικοινωνίας». (Μπακιρτζής, 2002: 31). 

 Το πεδίο της επικοινωνίας που υπάρχει ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τους 

μαθητές ως αντικείμενο που μπορεί να ερευνήσει η Ψυχοπαιδαγωγική, βρίσκεται στο 

''κέντρο της διδακτικής προβληματικής''. Δεν μπορεί να γίνει αναφορά σε διδακτικούς 

σκοπούς και μεθοδολογίες χωρίς να αναφέρεται το αντικείμενο της επικοινωνίας, οι 

μέθοδοι με τις οποίες μπορούμε να εμβαθύνουμε σε αυτή, οι τεχνικές που 

χρησιμοποιούνται και η μέθοδος αξιολόγησης των τεχνικών αυτών. (Μπακιρτζής, 

2002: 154). 

 Το παιδί από την στιγμή που έρχεται στον κόσμο επικοινωνεί με το 

περιβάλλον και το ανακαλύπτει και σε σχέση με αυτό αναπτύσσεται και μαθαίνει. Η 

προσοχή του παιδιού έλκεται περισσότερο από τη σχέση που έχει με τα πρόσωπα 

(Watson, 1973 ό.α. στο Μπακιρτζής, 2002). Επιπλέον, τόσο το ανθρώπινο όσο και το 

φυσικό περιβάλλον είναι παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν και αναπλάθουν τα 

ανθρώπινα, προσωπικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Τη διαμόρφωση και την 



32 

 

ανάπτυξη του παιδιού την ορίζουν το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, το 

σχολείο, η φύση και τα αντικείμενα που περιβάλλουν το παιδί. (Μπακιρτζής, 2002: 

155). 

 Το γεγονός ότι ο άνθρωπος έχει έμφυτη την τάση για επικοινωνία από τη 

στιγμή της γέννησής του, δεν σημαίνει, αντίστοιχα, ότι η ικανότητα για επικοινωνία 

δεν μπορεί να διδαχθεί και να αναπτυχθεί. Η επικοινωνία, ως ικανότητα, λειτουργεί 

και αναπτύσσεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου,  όπως και όλες οι 

έμφυτες ικανότητες που έχει. (Μπακιρτζής, 2002: 155). 

Η Βιωματική-Επικοινωνιακή Διδασκαλία είναι μία μέθοδος που ενισχύει τις 

επικοινωνιακές σχέσεις στο σχολείο. (Κ. Χρυσαφίδης, 1994). Η συγκεκριμένη μέθοδος, 

ενισχύει την επικοινωνιακή σχέση, της ίσης επικοινωνίας, στην οποία η επικοινωνία 

ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές αλλά και μεταξύ των μαθητών είναι 

όμοια. Ο μόνος λόγος για να ξεκινήσει η διαδικασία μάθησης στη μέθοδο αυτή, είναι 

μόνο όταν όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτή να έχουν προβάλλει και από κοινού σαφή 

αντίληψη των προβληματισμών, των ενδιαφερόντων και των αναγκών τους.  (Κ. 

Χρυσαφίδης, 2000 στο Friedrich, 2000: 25-26). 

 

3.2.Επικοινωνιακές Ικανότητες. 

 

 Στην καθημερινή επικοινωνία και συνεννόηση, το παιδί είναι και «πομπός» 

και «δέκτης». Ως πομπός, δηλαδή, εκφράζει τις σκέψεις του, τις ανάγκες του και την 

γνώμη του σε ένα άλλο άτομο. Ως δέκτης, ακούει την γνώμη του άλλου ατόμου, την 

απάντησή του και αντιδρά ανάλογα. (Friedrich, 2000: 34). 

 Σύμφωνα με την Friedrich, για να υπάρξει επιτυχής συνεννόηση, το παιδί 

πρέπει να κατέχει τις εξής ικανότητες: 

 Αισθητηριακή αντίληψη (π.χ. ακοή). 

 Κοινωνική νοημοσύνη (να μπορεί να καταλαβαίνει την σκέψη ενός άλλου 

ατόμου). 

 Ικανότητα ενσυναίσθησης (εμπάθειας), για να είναι δυνατόν να γίνει σωστή 

εκτίμηση των καταστάσεων. Για να καταφέρει κάποιος να εκφράσει ανοιχτά 

την γνώμη του, τους σκοπούς, τις ιδέες, τα συναισθήματα και τις επιθυμίες 

του ώστε να γίνουν αυτά κατανοητά πρέπει να υπολογίζεται και ο τρόπος 
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θεώρησης του άλλου ατόμου. (A. Garlichs, 1973, S. 103 f. όπως αναφ. στο 

Friedrich, 2000).   

 Ικανότητα γλωσσικής έκφρασης (να μπορεί να σχηματίζει γραμματικά ορθές 

προτάσεις, να έχει κατανοητή προφορά κ.ά.) 

(Friedrich, 2000: 34-35). 

 

3.3. Κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού μέσα από την επικοινωνία. 

 

Με την επικοινωνία σε διάφορους τομείς (οικογένεια, σχολείο, κ.λπ.) το παιδί 

αναπτύσσεται και κοινωνικά. 

 Ως κοινωνική αλληλεπίδραση του παιδιού, ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο το 

παιδί αλληλεπιδρά με άλλα άτομα του περιβάλλοντός του. Με την κοινωνικοποίηση, 

τα παιδιά διαμορφώνονται και εξελίσσονται αναπτύσσοντας σχέσεις στο 

οικογενειακό περιβάλλον, στο σχολικό περιβάλλον και στο ευρύτερο περιβάλλον που 

ζουν. ( Αραβανής & Αραβανή, 2002: 357). 

 Η μελέτη της κοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού προσχολικής ηλικίας έχει 

τρεις κατευθύνσεις. 

 Η κοινωνιολογική κατεύθυνση, η οποία αφορά το κοινωνικό υπόβαθρο και τις 

διαδικασίες μέσα από τις οποίες τα παιδιά αποκτούν τα χαρακτηριστικά των 

μελών της κοινωνικής τους ομάδας. 

 Η ψυχολογική κατεύθυνση, σύμφωνα με την οποία το παιδί αποκτά κοινωνική 

ανάπτυξη μέσα από τη μάθηση. 

 Η ψυχαναλυτική κατεύθυνση, η οποία, σύμφωνα με τη Βοσνιάδου, «εξετάζει 

την κοινωνική ανάπτυξη μέσω των μεταβολών που συμβαίνουν στην εσώτατη 

ιδιοσυγκρασία του ατόμου, στον ψυχισμό του υποκειμένου». Σε αυτή την 

κατεύθυνση, η κοινωνικοποίηση του παιδιού εξετάζεται μέσω της 

ταύτισης.(Βοσνιάδου, 1995, ό.α. στο Αραβανής & Αραβανή). 

(Αραβανής  & Αραβανή, 2002: 357-358). 

Δύο βασικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού της 

προσχολικής ηλικίας. 

 Η οικογένεια: Η σχέση και η αλληλεπίδραση που έχει το παιδί με την 

οικογένειά του είναι ο βασικότερος παράγοντας για να αναπτυχθεί 
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κοινωνικά το παιδί. Το οικογενειακό περιβάλλον είναι αυτό που θα 

καθορίσει και θα επηρεάσει την προσωπικότητα που έχει το άτομο στην 

προσχολική ηλικία, καθώς η οικογένεια είναι ο πρώτος κοινωνικο-

πολιτιστικός φορέας του ανθρώπου. Ειδικότερα, στην προσχολική ηλικία, οι 

τρόποι με τους οποίους επηρεάζει η οικογένεια το παιδί, είναι σημαντικοί για 

να διαμορφώσει το παιδί το χαρακτήρα του, επειδή η οικογένεια είναι αυτή 

που θα διαμορφώσει την κοινωνικο-πολιτιστική ταυτότητα του παιδιού και 

θα το εντάξει στο κοινωνικό σύστημα. (Αραβανής & Αραβανή, 2002: 358-359). 

 Το νηπιαγωγείο: Το νηπιαγωγείο αποτελεί παράγοντα κοινωνικοποίησης του 

παιδιού καθώς στο νηπιαγωγείο, το παιδί αναγνωρίζει και αποκτά τρόπους 

συμπεριφοράς και στάσεις για να μπορεί να επικοινωνήσει με άλλα άτομα. 

(Αραβανής & Αραβανή, 2002: 360).  

 

 

3.4. Αλληλεπίδραση Μαθητών κατά την επικοινωνία. 

 

Η σχέση και η αλληλεπίδραση των μαθητών μεταξύ τους είναι ο 

σημαντικότερος παράγοντας, ο οποίος καθορίζει την διαμόρφωση της σχολικής ζωής 

και οφείλουμε να το εξετάσουμε όχι μόνο σύμφωνα με την εμφάνιση διαφόρων 

προβλημάτων συμπεριφοράς στη σχολική μονάδα, αλλά και να γίνει μια προσπάθεια 

δημιουργίας καλών και παραγωγικών συνθηκών ώστε να μπορέσουν να συνυπάρξουν 

μεταξύ τους οι μαθητές. Σύμφωνα με τον Χρυσαφίδη, «η σχολική μονάδα, η τάξη, 

έχει μπροστά της μια σειρά από κοινές επιδιώξεις που αναφέρονται στην επίτευξη 

μιας σειράς διδακτικών στόχων που έχουν γνωστική, συναισθηματική και 

ψυχοκινητική χροιά». (Κ. Χρυσαφίδης, στο Friedrich, 2000: 23-24). 

Κατά την ανάπτυξή του, το παιδί συναναστρέφεται και με άλλα άτομα 

ανήλικα και ενήλικα, όπως οι συνομήλικοί του στο σχολικό περιβάλλον. Μέσω της 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης του παιδιού με συνομηλίκους του, αυτό εξελίσσεται και 

αποκτά περισσότερες εμπειρίες. Έτσι, το παιδί καλλιεργεί το κοινωνικό του 

συναίσθημα και σιγά – σιγά αρχίζει να εντάσσεται στο κοινωνικό περιβάλλον. Όπως 

αναφέρει ο Ράττνερ «όσο πιο σωστά διαμορφωθεί η ικανότητα επικοινωνίας του 
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ανθρώπου με τους γύρω του σ’ αυτή την ηλικία, τόσο πιο ορθές σχέσεις θα έχει ο 

ίδιος ως ενήλικας με το περιβάλλον του». (Αραβανής & Αραβανή, 2002: 359-360). 

 

3.5. Ομαδικές Εργασίες. 

 

Σύμφωνα με τους Αναγνωστοπούλου και Κανακάκη «η διδασκαλία-μάθηση 

με ομάδες εργασίας αποτελεί κοινωνική μορφή οργάνωσης της τάξης, στην οποία οι 

μαθητές συγκροτούν μικρότερες ομάδες και τα μέλη  κάθε ομάδας συνεργάζονται για 

την εκτέλεση μιας διδακτικής δραστηριότητας». (Αναγνωστοπούλου, 2001; Κανάκης, 

1987, όπως αναφ. στο Καρυώτης 2009: 68). Όπως αναφέρει η New «τα παιδιά αποκτούν 

μια ταυτότητα στο πλαίσιο της ομάδας. Μέσω της αλληλεπίδρασης και της κοινωνικής 

εκπαίδευσης ακούν διάφορες απόψεις, εκφράζουν και ξεκαθαρίζουν τις ιδέες τους, 

γεγονός που δεν αναιρεί τις ατομικές διαφορές τους, αλλά αποτελεί μέσο αναγνώρισής 

τους» (New, 2002:35, όπως αναφ. στο Γκλιάου). 

 Με τη διδασκαλία-μάθηση σε ομάδες εργασίας, οι μαθητές ευνοούνται στους 

παρακάτω τομείς: 

 Κοινωνικός τομέας: Σε αυτόν τον τομέα, οι μαθητές μαθαίνουν να παίρνουν 

αποφάσεις και πρωτοβουλίες, να σχεδιάζουν δραστηριότητες, να έχουν 

μεταξύ τους αποδοτική συνεργασία, να σέβονται τους άλλους και τα 

δικαιώματά τους και να αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεών τους (Holf, 

1993˙ Meyer, 1987, όπως αναφ. στο Καρυώτης, 2009). 

 Διανοητικός τομέας: Στο διανοητικό τομέα, οι μαθητές μπορούν να 

ξεπερνούν προβλήματα και δυσκολίες με άμεσο τρόπο, να παίρνουν 

δημιουργικές πρωτοβουλίες, να εκφράζουν με ακρίβεια τις σκέψεις και 

απόψεις τους, να πειραματίζονται, να κάνουν εποικοδομητικές συζητήσεις, 

να κάνουν κριτική, να διευρύνουν και να εμπλουτίσουν τις πνευματικές τους 

δυνατότητες (Ευαγγελόπουλος, 2001˙ Χαραλάμπους και Γεώργας, 1995, όπως 

αναφ. στο Καρυώτης, 2009). 

 Συναισθηματικός τομέας: Στον τομέα αυτό, οι μαθητές μαθαίνουν να 

εργάζονται με υπευθυνότητα και ευσυνειδησία, να βοηθούν ο ένας τον άλλο, 

να ακούν και προπάντων να σέβονται τη γνώμη των άλλων, να εκφράζουν τις 

απόψεις τους ελεύθερα, να αναγνωρίζουν τα λάθη τους, να κρίνουν τον εαυτό 
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τους και να δέχονται την κριτική των άλλων (Ματσαγγούρας, 2000˙ Sholmo, 

1990, όπως αναφ. στο Καρυώτης, 2009). 

 Ψυχοκινητικός τομέας: Στον ψυχοκινητικό τομέα, οι μαθητές παροτρύνονται 

να αφήσουν για λίγο το «μάθημα», να έχουν ελεύθερη έκφραση και κίνηση, 

να εξελίξουν τις χειροτεχνικές δεξιότητές τους και να είναι ικανοί να 

παράγουν μια πιο αποτελεσματική μη γλωσσική επικοινωνία (Κανάκης, 1987˙ 

Kutnick και Rogers, 1994, όπως αναφ. στο Καρυώτης, 2009).  (Καρυώτης, 2009: 

68). 

3.5.1. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στις ομαδικές εργασίες. 

 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού, κατά τη διδασκαλία-μάθηση σε ομάδες εργασίας 

ποικίλει και είναι ανάλογος με το είδος της ομαδικής συνεργασίας και της φάσης 

στην οποία βρίσκεται. 

 Εν συντομία επισημαίνονται κάποια ενδεικτικά σημεία για το ρόλο που έχει ο 

εκπαιδευτικός κατά τη διδασκαλία-μάθηση σε ομάδες εργασίας (Cohen, 1994˙ Jacques, 

2004˙ Kutnick και Rogers, 1994, ό.α. στο Καρυώτης, 2009): 

 Οι ομαδικές δραστηριότητες προγραμματίζονται και οργανώνονται από τον 

εκπαιδευτικό ο οποίος μπορεί να το κάνει αυτό μόνος του ή σε συνεργασία 

με τους μαθητές. 

 Βοηθά τους μαθητές για να επιλέξουν θέματα ή τα επιλέγει ο ίδιος. 

 Βοηθά στο να επιλέξουν οι ομάδες τα μέλη τους και να κατανείμουν 

ρόλους. 

 Είναι ο συντονιστής των δραστηριοτήτων των ομάδων. 

 Οργανώνει τις παρουσιάσεις των εργασιών και συντονίζει τη συζήτηση που 

γίνεται κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων. 

 Αξιολογεί τις εργασίες σε συνεργασία με τους μαθητές. 

(Καρυώτης, 2009: 71). 

 

 

3.6. Το Παιχνίδι. 

 

Στην προσχολική ηλικία, τα παιδιά με το παιχνίδι, το οποίο είναι αυτόνομη 

δραστηριότητα, έρχονται σε επαφή με τους συνομηλίκους τους. Κατά τη διάρκεια του 
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παιχνιδιού, τα παιδιά αισθάνονται την ανάγκη για κοινωνική επαφή και συνηθίζουν 

να είναι κοντά μεταξύ τους. Πιο συγκεκριμένα, το ομαδικό παιχνίδι είναι το 

κυριότερο μέσο για την κοινωνικοποίηση του παιδιού. (Αραβανής, 2000, ό.α. στο 

Αραβανής & Αραβανή, 2002: 360). 

Το παιχνίδι έχει ένα σημασιολογικό στοιχείο για την μάθηση όλων των ειδών: το 

παιδί κατά την διάρκεια του παιχνιδιού παρουσιάζει μια δραστήρια συμπεριφορά, 

σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και την περιέργειά του. Μολονότι παίρνει αποφάσεις 

και καθοδηγείται από μόνο του τού καθιστά δυνατόν να αποκτήσει ''βιώματα 

αποτελεσματικότητας''. (Friedrich, 2000: 83-84).   

 

3.7. Η Συζήτηση και ο «Κύκλος των Συζητήσεων». 

 

 Η συζήτηση είναι το ιδανικό μέσο για την γλωσσική επικοινωνία.  

 Ο «κύκλος των συζητήσεων» είναι μια συγκεκριμένη ομάδα παιδιών η οποία 

συναντιέται σχεδόν καθημερινά και συζητά ένα συγκεκριμένο θέμα. Έτσι, δίνεται 

στα παιδιά η ευκαιρία να εκφράσουν τις σκέψεις τους, να πουν την γνώμη τους και να 

καταλάβουν το σκεπτικό των άλλων ανθρώπων. Σε αυτή την περίπτωση, μαζί με τις 

επικοινωνιακές και κοινωνικές ικανότητες, τα παιδιά αναπτύσσουν αυτοεκτίμηση και 

εμπιστοσύνη για τον εαυτό τους. Ο κύκλος των συζητήσεων μπορεί να είναι μια 

απόλυτα σημαντική εναλλακτική εμπειρία, αφού δίνει μεγάλη προσοχή στην ανάγκη 

για ενδιαφέρον, προσοχή και εκτίμηση, κάνει αποδεκτή την συναισθηματική 

έκφραση και την έκφραση των σκέψεων, καθώς επίσης προφυλάσσει τα παιδιά από 

κριτική, ειρωνείες και προσβολές . (Friedrich, 2000: 141-144). 

Στόχοι «κύκλου συζητήσεων» σύμφωνα με την Friedrich: 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

 Ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της αυτοεκτίμησης του παιδιού απέναντι στον 

εαυτό του. 

 Ανάπτυξη της δυνατότητας του να γνωρίζει κανείς και να καταλαβαίνει τον 

εαυτό του και τους άλλους. 

 Αναγνώριση και αντίληψη των εμπειριών γενικά αλλά και των ιδιαιτεροτήτων 

που έχουν οι εμπειρίες. 

 Ανάπτυξη αισθήματος υπευθυνότητας από το άτομο για τις πράξεις του. 

(Friedrich, 2000: 145). 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

 Να μάθει το άτομο να αναγνωρίζει και να εκφράζει τα συναισθήματά του. 

 Να αναπτύξει κατανόηση και ενσυναίσθηση για τα αισθήματα και τις σκέψεις 

των άλλων ατόμων. 

 Να μάθει το παιδί να ακούει με προσοχή τους άλλους. 

 Να μάθει το παιδί αν μπορεί να ξεχωρίζει σκέψεις και συναισθήματα με την 

μίμηση, με χειρονομίες και τη γλώσσα. 

 Να μάθει το παιδί να ανταποκρίνεται στα ερεθίσματα που δέχεται. 

 Να μάθει το παιδί να συζητά και να σχολιάζει σχετικά με την ίδια τη 

συνομιλία. 

      (Friedrich, 2000: 145). 

 

3.8. Η Επικοινωνία σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (Δ.Ε.Π.Π.Σ.). 

 

3.8.1. Η επικοινωνία στο πρόγραμμα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων 

γλώσσας για το Νηπιαγωγείο: ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ. 

 

 Τα παιδιά, μέσω των εξωτερικών και τυπογραφικών καθώς και του 

περιεχομένου του γραπτού λόγου, να είναι ικανά να αναγνωρίσουν κάποιες 

βασικές σημασίες του γραπτού λόγου, να μπορούν να αντιληφθούν πως οι 

διαφορετικές εκδοχές του γραπτού λόγου χρησιμοποιούνται για πολλούς και 

διαφορετικούς λόγους και μεταφέρουν μηνύματα με διαφορετικό τρόπο. 

Ενδεικτική διαθεματική δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στην 

ανάπτυξη αυτών των ικανοτήτων, είναι τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με 

περιοδικά, εφημερίδες, εικονογραφημένα βιβλία αλλά και με αφίσες και 

συσκευασίες προϊόντων που είναι γνώριμες σε αυτά (π.χ. κουτιά από γάλα και 

χυμό, σακουλάκια από μπισκότα, κουτιά από φάρμακα κ.λπ.) όπου σε αυτά το 

μήνυμα μεταφέρεται από τη συνύπαρξη κειμένου και εικόνων. Σε αυτό το 

πλαίσιο, τα παιδιά κάνουν υποθέσεις και λένε απόψεις σχετικά με το τι μπορεί 

να είναι γραμμένο στο κάθε ένα από αυτά. 



39 

 

 Τα παιδιά να χρησιμοποιούν διάφορες πηγές στις οποίες υπάρχει και ο 

γραπτός λόγος και η εικόνα, όπως για παράδειγμα αφίσες, σήματα, έργα 

τέχνης, για να παίρνουν πληροφορίες. Αυτό μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια 

πραγματοποίησης κάποιων εξόδων του Νηπιαγωγείου όπου τα παιδιά 

παρακινούνται να κάνουν προσπάθειες να αναγνωρίσουν κάποιες επιγραφές 

καταστημάτων ή κάποιες ονομασίες δρόμων κ.λπ. 

 Τα παιδιά να κατανοήσουν πως η γραφή είναι μέσο της επικοινωνίας και 

μέσω αυτής μπορούν να αναπτύξουν τις ιδέες τους και να μεταφέρουν 

διάφορες πληροφορίες. Η ενεργός συμμετοχή των παιδιών στο να 

δημιουργήσουν, κατά κάποιο τρόπο, δικά τους κείμενα και να τα 

υπαγορεύσουν στον εκπαιδευτικό μπορεί να συνεισφέρει στην καλύτερη 

κατανόηση του ρόλου της γραφής. 

 

3.8.2. Η επικοινωνία στο πρόγραμμα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων 

μαθηματικών για το Νηπιαγωγείο:  ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. 

 Τα παιδιά, μέσω της παρατήρησης και της περιγραφής, της ταξινόμησης, της 

σειροθέτησης, της αντιστοίχησης, της σύγκρισης και της συμβολικής 

αναπαράστασης, να είναι σε θέση να μπορούν να ερμηνεύουν κάποια γενικά 

στοιχεία του κόσμου που είναι γύρω τους. Αυτό μπορεί να γίνει με τη χρήση 

αντικειμένων και συμβόλων από τα παιδιά τα οποία ενθαρρύνονται να 

απεικονίσουν σχέσεις σε πίνακες καταγραφής, όπως για παράδειγμα απλοί 

πίνακες διπλής εξόδου, και γραφικές παραστάσεις, όπως για παράδειγμα να 

απεικονίσουν το πλήθος των αγοριών και των κοριτσιών της τάξης με 

καρτέλες τις οποίες θα τις τοποθετούν στην κατάλληλη στήλη ή να 

κατασκευάσουν έναν πίνακα γενεθλίων με τις ημερομηνίες και τους μήνες 

γέννησης των παιδιών κ.ά. 

 Τα παιδιά να εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους με διάφορες λέξεις οι οποίες 

συνδέονται με τα μαθηματικά, να αξιοποιούν την τεχνολογία αλλά και να 

μπορούν να επικοινωνούν. Αυτό γίνεται μέσα από τις συζητήσεις, και 

υποβοηθούμενα από την παιδαγωγό, όπου μπορούν να εμπλουτίσουν τη 

γλώσσα τους με λέξεις οι οποίες συνδέονται με τα μαθηματικά όπως: 

προσθέτω, αφαιρώ, μοιράζω, μεγαλύτερο από, μικρότερο από, κ.ά. Σε πολλά 

παιδιά, πριν ακόμα έρθουν στο Νηπιαγωγείο, τα ονόματα και τα σύμβολα 
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των αριθμών καθώς και τα αριθμητικά επίθετα τους είναι ήδη γνωστά. 

Επίσης, αριθμοί εμφανίζονται και στο ημερολόγιο του Νηπιαγωγείου, στα 

παραμύθια, στα τραγούδια, στις σελίδες βιβλίων, κ.ά. Επιπλέον, τα παιδιά 

παροτρύνονται να αναγνωρίζουν τους αριθμούς και να τους χρησιμοποιούν 

καθώς επίσης και τί αντιπροσωπεύουν (ποσότητα, αξία, κ.λπ.) με πολλές και 

διάφορες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στην τάξη. Βέβαια, 

ενθαρρύνονται να θέτουν και τα ίδια τα παιδιά ερωτήσεις και να αναζητούν 

απαντήσεις, να εξηγούν τις επιλογές τους, να κάνουν συλλογισμούς, να 

συγκροτούν επιχειρήματα και να συζητούν μέσα στα πλαίσια των 

δυνατοτήτων τους, να εκφράζουν τις ιδέες τους και να παρουσιάζουν τα 

''ευρήματά'' τους στους άλλους με ποικίλους τρόπους (π.χ. με το λόγο, με 

κατασκευές, κ.ά.).   

 

3.8.3. Η επικοινωνία στο πρόγραμμα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων 

μελέτης περιβάλλοντος για το Νηπιαγωγείο: ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ. 

 Τα παιδιά να είναι ικανά να ''διαβάζουν'' και να ''ερμηνεύουν'' χάρτες και 

διάφορα σύμβολα και σχεδιαγράμματα. Αυτό γίνεται μαθαίνοντας το πώς να 

αναγνωρίζουν απλά σύμβολα, όπως για παράδειγμα πώς συμβολίζονται σε 

ένα χάρτη οι δρόμοι, τα ποτάμια κ.λπ. 

 Τα παιδιά να γνωρίσουν και να μάθουν βασικούς κανόνες της 

κυκλοφοριακής αγωγής. Μπορούν να μάθουν κανόνες ασφαλείας και να 

εξασκηθούν στο να αναγνωρίσουν κάποια σύμβολα που χρησιμοποιούνται 

καθημερινά αλλά και ορισμένα σύμβολα κυκλοφορίας (φανάρια, 

απαγορεύεται η είσοδος / έξοδος, διασχίζουμε με ασφάλεια το δρόμο, κ.λπ.) 

μέσω κατάλληλων δραστηριοτήτων και παιχνιδιών, όπως για παράδειγμα τα 

αυτοκινητάκια, κορδέλες μια πράσινη και μια κόκκινη (φανάρια), 

αυτοσχέδια σήματα, κ.ά. 

 Τα παιδιά να γνωρίσουν κάποιες βασικές διαδικασίες έρευνας. Τα παιδιά 

παροτρύνονται να κάνουν μικρές έρευνες και συνεργάζονται μεταξύ τους, 

ψάχνουν να βρουν απαντήσεις σε ερωτήσεις οι οποίες προκύπτουν. Επίσης, 

πραγματοποιούν παρατηρήσεις, χρησιμοποιούν διάφορες πηγές, όπως 

βιβλία, εγκυκλοπαίδειες,  φωτογραφίες, εικόνες, για να συγκεντρώσουν 
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στοιχεία, επιχειρούν νέους τρόπους εργασίας, πειραματίζονται, ταξινομούν, 

συγκρίνουν. Τέλος, μπορούν να παρουσιάσουν τις ιδέες τους με ποικίλους 

τρόπους όπως για παράδειγμα με τη ζωγραφική, με την κατασκευή κάποιας 

μακέτας ή ενός κολλάζ κ.λπ.   

 

3.8.4. Η επικοινωνία στο πρόγραμμα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων 

δημιουργίας και έκφρασης για το Νηπιαγωγείο: ΠΑΙΔΙ ΔΗΜΙΟΡΓΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ. 

 Τα παιδιά μέσα από την ενότητα των εικαστικών, προτρέπονται στο να 

εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους (μαθαίνοντας σχετικές λέξεις όπως ονόματα 

χρωμάτων, ζωγραφιά, σχέδιο, κ.ά.), να αναπτύσσουν την επικοινωνία 

(εκφράζοντας τις σκέψεις τους, τις ιδέες τους, τις προτιμήσεις τους και τις 

απόψεις τους καθώς και το ενδιαφέρον τους για έργα τέχνης με ποικίλους 

τρόπους) και να αξιοποιούν ανάλογα την τεχνολογία με ασφάλεια και με 

τέτοιο τρόπο που να εξυπηρετεί τις ανάγκες και τους σκοπούς τους (να 

χρησιμοποιούν τον Η/Υ, τη φωτογραφική μηχανή, τη βιντεοκάμερα, κ.ά.  

 Μέσω της μουσικής, τα παιδιά μπορούν να έχουν ανταπόκριση σε σήματα, 

σύμβολα, οδηγίες και συναισθήματα, εκτελώντας με τη χρήση συμβόλων ή 

''με το αυτί'' διάφορα μελωδικά και ρυθμικά πρότυπα (π.χ. να μιμούνται ήχους 

μεταξύ τους και μαζί με τον εκπαιδευτικό, κ.λπ.). Επίσης, τα παιδιά μπορούν 

να εκφράζονται και να αυτοσχεδιάζουν μέσω απλών μουσικών συνθέσεων, 

δηλαδή συνδυάζουν ήχους οι οποίοι παράγονται με το σώμα (π.χ. παλαμάκια), 

τη φωνή και τα μουσικά όργανα, συλλέγουν τις ''μουσικές'' ιδέες τους και τις 

μοιράζονται με τους υπόλοιπους (π.χ. με τη χρήση γραφικών στοιχείων 

μπορούν να παρουσιάσουν κάποια ηχητικά πρότυπα), κ.ά. Τέλος, τα παιδιά να 

ξεκινήσουν σταδιακά να εκτιμούν και να απολαμβάνουν τα μουσικά 

ακούσματα. Αναγνωρίζουν και ανταποκρίνονται στη σιωπή, στη μουσική, σε 

διάφορους ήχους του περιβάλλοντος, ανάλογα με την ένταση, την ταχύτητα, 

τον παλμό και το ηχόχρωμά τους, όπως για παράδειγμα με τη μουσική 

κινούνται, με τη σιωπή σταματούν και όταν η ένταση της μουσικής είναι 

χαμηλή περπατούν στις άκρες των δακτύλων τους).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

 

4.1. Δραστηριότητες Επικοινωνίας και Έκφρασης. 

 

 Η χρήση της γλώσσας για την κάλυψη των αναγκών της σχολικής τάξης δεν 

επαρκεί κυρίως για τα παιδιά που σε αυτόν τον τομέα εμφανίζουν ορισμένες 

δυσκολίες. Για τον συγκεκριμένο λόγο  θα πρέπει να σκεφτούμε και να οργανώσουμε 

ειδικές δραστηριότητες για την βελτίωση της γλώσσας των παιδιών, με την οποία 

μπορούν να εκφράζονται, να επικοινωνούν και να σκέφτονται. (Κακανά, 1994: 54). 

 Για την ανάπτυξη του προφορικού λόγου μπορούν να σχεδιαστούν 

δραστηριότητες όπως: η συζήτηση, το κουκλοθέατρο, η περιγραφή εικόνων, το 

παραμύθι, το κουκλοθέατρο, η κατασκευή ιστοριών, το παιχνίδι (ελεύθερο και 

οργανωμένο), η μίμηση, το δραματικό παιχνίδι, κ.ά. (Κακανά, 1994: 54). 

 

4.2. Κοινωνικές και Ηθικές Δραστηριότητες. 

 

 Οι δραστηριότητες αυτές συγχέονται μεταξύ τους, καθώς επηρεάζει και 

συμπληρώνει η μία την άλλη. 

 Οι δραστηριότητες σχετικά με την κοινωνική ανάπτυξη έχουν σκοπό την 

ένταξη του παιδιού στην ομάδα (κοινωνικοποίηση), την ανάπτυξη του αισθήματος 

της υπευθυνότητας, την ανάπτυξη της επικοινωνίας, την προώθηση της συνεργασίας 

και την αλληλοκατανόηση. Το οργανωμένο αλλά και ελεύθερο παιχνίδι, η εργασία 

και η επικοινωνία κάθε είδους περιβάλλονται από έναν κοινωνικό χαρακτήρα. Ο 

ρόλος της νηπιαγωγού είναι περιορισμένος μόνο στο να εμψυχώνει τα παιδιά να 

δαμάσουν και να διώξουν τους φόβους τους και να μην διστάζουν, να τα προτρέπει 

να συνεργάζονται αφήνοντας στη άκρη τυχόν συγκρούσεις και λογομαχίες τους και 

να υποβοηθά την επικοινωνία που έχουν μεταξύ τους. (Κακανά, 1994: 56-57). 

 Η ηθική αγωγή συγκλίνει με την κοινωνική αγωγή, καθώς προέρχεται από τις 

καλές σχέσεις των παιδιών μεταξύ τους και από την ομαλή λειτουργία της ομάδας. Η 

ηθική αγωγή μπορεί να εξελιχθεί μέσα μέσω της κοινωνικής ανάπτυξης. Το παιδί 
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αναπτύσσεται ηθικά μέσα από την καθημερινότητα και τον τρόπο που οργανώνεται η 

κοινωνική ζωή και όχι με επιπλήξεις και ανεπαρκείς συμβουλές. (Κακανά, 1994: 57). 

 

4.3. Η προφορική Γλώσσα. 

 

 Σύμφωνα με την Κακανά, «Η συμβολική λειτουργία στην προσχολική ηλικία 

αποτελεί μια από τις βασικότερες προϋποθέσεις για την ολόπλευρη ανάπτυξη του 

νηπίου και την ομαλή εξέλιξη της μεταγενέστερης συμπεριφοράς του» (Κακανά, 

1994). Πιο συγκεκριμένα, μία εκ των βασικών λειτουργιών του νηπιαγωγείου είναι να 

συμβάλλει στο να μάθει κάθε παιδί την γλώσσα, καθώς μέσω αυτής οι άνθρωποι 

επικοινωνούν μεταξύ τους και χτίζουν μια λογική σκέψη. Δηλαδή, η αγωγή της 

γλώσσας στο κάθε παιδί θα πρέπει να αναπτύσσεται ως επικοινωνιακό μέσο επειδή 

θα μπορεί να συνομιλεί και να έχει λεκτική επικοινωνία, και ως μέσο έκφρασης και 

σκέψης  γιατί θα δύναται να εκφράσει τα θέλω του, την γνώμη του, τις σκέψεις του, 

τα συναισθήματά του, να μπορεί να δημιουργεί, να εξηγεί και να αναπτύσσει μια 

επιχειρηματολογία κ.λπ. (Κακανά, 1994: 58-59). 

 

4.4. Ενδεικτικές δραστηριότητες. 

 

1 Δραστηριότητα  

«Παιχνίδι γνωριμίας» 

Στόχοι: 

 Να γνωριστούμε με τα παιδιά. 

 Τα παιδιά να γνωριστούν μεταξύ τους. 

 Να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες. 

 Να αναπτύξουν την αδρή και λεπτή κίνηση. 

Υλικά 

Ένα κουβαράκι μάλλινη κλωστή. 

Περιγραφή 

 Τα παιδιά είναι καθισμένα στην παρεούλα, το κάθε ένα στη θέση του. 

Εμφανίζουμε το κουβάρι με το οποίο θα γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους. Όποιο 
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παιδί έχει στα χέρια του το κουβάρι θα πρέπει να πει το όνομά του και κάτι ακόμα 

π.χ. το αγαπημένο του χρώμα ή το αγαπημένο του φαγητό κ.λπ., και να το ''πετάξει'' 

σε ένα άλλο παιδί. Πριν δώσει το κουβάρι σε άλλο παιδί, θα πρέπει να τυλίξει στο 

δαχτυλάκι του ένα μέρος της κλωστής και μετά να ''πετάξει'' το κουβάρι σε άλλο 

παιδί. Αυτό θα γίνει μέχρι όλα τα παιδιά να έχουν κλωστή περασμένη στα δάχτυλά 

τους και έτσι να σχηματίζεται ένας ιστός αράχνης.  

 

 

2 Δραστηριότητα  

«Γωνιές: κανόνες – λειτουργία» 

Στόχοι: 

 Να αναπτύξουν το πνεύμα συνεργασίας και να λύνουν τις μεταξύ τους 

συγκρούσεις. 

 Να βάζουν στόχους και κανόνες. 

 Να μπορούν να έχουν κοινή μέθοδο και μέσα εργασίας. 

Περιγραφή 

 Συζητάμε με τα παιδιά για τις γωνιές που υπάρχουν και πώς μπορούμε να τις 

αξιοποιούμε. Στη συνέχεια, τα παιδιά εκφράζουν κάποιους κανόνες που θα έχει η 

κάθε γωνιά. Τέλος, γράφουμε τους κανόνες σε χαρτί, για την κάθε γωνιά ξεχωριστά 

και κολλάμε τους κανόνες σε κάθε γωνιά αντίστοιχα. 

(Νικολάου – Κουρκάκη). 

 

 

3 Δραστηριότητα  

«Οδηγοί – συνοδηγοί» 

Στόχοι: 

 να μπορούν να συνεργάζονται. 

 Να μπορούν να δίνουν προφορικά οδηγίες. 

 Να μπορέσουν να αναπτύξουν την εμπιστοσύνη τους μεταξύ τους. 

Υλικά 

Μαντήλι, στεφάνι. 
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Περιγραφή 

 Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των δύο ατόμων με κλήρωση. Το ένα παιδί 

που κρατάει το στεφάνι είναι ο οδηγός και το άλλο παιδί που θα είναι ο συνοδηγός θα 

έχει δεμένα τα μάτια του με το μαντήλι ή θα τα έχει κλειστά απλά με τα χέρια του. Ο 

συνοδηγός, κρατάει από το χέρι το παιδί που είναι ο οδηγός και προσπαθούν να 

πραγματοποιήσουν τη διαδρομή με ασφάλεια μέχρι να φτάσουν στο τέρμα. Στη 

συνέχεια, οι ρόλοι αλλάζουν μεταξύ των παιδιών, ο οδηγός μπαίνει στη θέση του 

συνοδηγού και ο συνοδηγός στου οδηγού.  

 

4 Δραστηριότητα 

«Παιχνίδι γνωριμίας» 

Στόχοι: 

 Να αντιληφθούν την παρουσία του άλλου. 

 Να έρθουν σε επαφή με ένα άλλο νήπιο. 

 Να συνεργαστούν με ένα άλλο νήπιο. 

 

Υλικά 

 Μία χάρτινη μεγάλη κούτα. 

Περιγραφή 

 Έχουμε μετατρέψει την κούτα σε τηλεόραση. Αρχικά μπαίνουμε εμείς από 

πίσω και συστηνόμαστε στα παιδιά. Στη συνέχεια προτρέπουμε τα παιδιά να κάνουν 

το ίδιο, στην αρχή ατομικά και στη συνέχεια, αν υπάρχει επάρκεια χρόνου, ανά δύο 

άτομα κάνοντας και ένα μικρό διάλογο.  

(Νικολάου - Κουρκάκη, 1992:11).  

 

5 Δραστηριότητα 

«Η μικρή Ελένη» 

Στόχοι: 

 Να αναπτύξουν το πνεύμα συνεργασίας και να λύνουν τις μεταξύ τους 

συγκρούσεις. 
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 Να βάζουν στόχους και κανόνες. 

 Να μπορούν να έχουν κοινή μέθοδο και μέσα εργασίας. 

 

 

 

Περιγραφή 

 Τα παιδιά είναι πιασμένα μεταξύ τους χέρι-χέρι σε κύκλο και προχωρούν 

τραγουδώντας. Ένα παιδί κάθεται στη μέση του κύκλου έχοντας το κεφάλι του 

σκυμμένο, κάνοντας ότι κλαίει. Στη συνέχεις, σηκώνεται, κλείνει τα μάτια του και 

απλώνει τα χέρια του προσπαθώντας να πιάσει ένα παιδί. Αυτό το παιδί που θα πιάσει 

θα είναι μετά «η μικρή Ελένη». 

 

Τραγούδι παιχνιδιού: 

 Η μικρή Ελένη 

κάθεται και κλαίει 

ποιος δεν την παίζει  

φίλοι, αδελφοί; 

Σήκω απάνω  

τα μάτια κλείσε  

τον ήλιο κοίτα  

κι αποχαιρέτισε! 

 Η μικρή Ελένη  

κάθεται και κλαίει  

πως δεν την παίζουνε  

οι φιλενάδες της.  

Σήκω απάνω  

τα μάτια κλείσε  

τον ήλιο κοίτα  

κι αποχαιρέτισε! 

(Μ. Κλιάφα – Ζ. Βαλάση, εκδ. «Κέδρος» ό.α. στο Νικολάου – Κουρκάκη, 1992: 11). 

 



47 

 

6 Δραστηριότητα 

«Σπασμένο τηλέφωνο» 

Στόχοι: 

 Να αναπτύξουν την ακουστική τους ικανότητα. 

 Να είναι σε ετοιμότητα. 

 Να υπάρχει μεταξύ τους ομαδικότητα και συνεργασία. 

Περιγραφή 

 Τα παιδιά κάθονται το ένα δίπλα στο άλλο σε κύκλο. Το πρώτο παιδί 

σκέφτεται μια λέξη και τη λέει στο δεύτερο. Το δεύτερο παιδί τη λέει στο τρίτο και 

έτσι επαναλαμβάνεται η διαδικασία. Το τελευταίο παιδί, φωνάζει δυνατά τη λέξη που 

άκουσε και αν είναι σωστή πηγαίνει πρώτο. Αν δεν είναι σωστή το παιχνίδι 

συνεχίζεται μέχρι να βρουν σωστά τη λέξη. 

(Τσαπακίδου, 2014: 181). 

 

7 Δραστηριότητα 

«Κουκλοθέατρο» 

Στόχοι: 

 Να μπορούν να συνεργάζονται. 

 Να καλλιεργούν τη φαντασία τους. 

 Να θέτουν στόχους και κανόνες. 

 Να δημιουργούν ομάδες. 

Περιγραφή 

 Αρχικά, βοηθούμε τα παιδιά να κατασκευάσουν μια δική τους ιστορία. Η 

νηπιαγωγός κάνει την έναρξη με ένα φανταστικό σενάριο (π.χ. Ήταν κάποτε ένα 

μικρό κορίτσι και ένα μικρό αγόρι και….) και αφήνει ένα-ένα τα παιδιά να 

συνεχίσουν την ιστορία. Στη συνέχεια, γράφουμε την ιστορία σε ένα χαρτί και τη 

διαβάζουμε. Έπειτα, κατασκευάζουμε τις κούκλες της ιστορίας και τέλος, 

αποφασίζουμε αν θα χωριστούμε σε ομάδες και με ποια σειρά θα παίξουμε. 

(Νικολάου – Κουρκάκη, 1992:77). 
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8 Δραστηριότητα 

«Κατασκευή παρτεριού» 

Στόχοι: 

 Να παίρνουν κοινές αποφάσεις. 

 Να έχουν αρμονική συνεργασία. 

 Να αναλαμβάνουν ευθύνες και καθήκοντα. 

 Να έρθουν σε επαφή με τη φύση. 

Περιγραφή 

 Τα νήπια έχουν εκφράσει την επιθυμία τους για να φτιάξουν στην αυλή μια 

γωνιά στην οποία θα φυτέψουν και θα φροντίζουν διάφορα φυτά. Αρχικά, 

προτρέπουμε τα νήπια να πουν τη γνώμη τους σχετικά με το ποιο μέρος της αυλής 

είναι κατάλληλο γι’ αυτόν το σκοπό. Στη συνέχεια, σκαλίζουν ένα παρτέρι στο οποίο 

θα ρίξουν διάφορους σπόρους και λουλούδια. Τέλος, μπορούν να συζητήσουν και να 

βγάλουν ένα πρόγραμμα σχετικά με τη φροντίδα του παρτεριού. 

(Νικολάου – Κουρκάκη, 1992: 85). 

 

9 Δραστηριότητα  

«Ομαδικό κολλάζ ή μακέτα» 

Στόχοι: 

 Να συνεργάζονται ομαδικά μεταξύ τους. 

 Να θέτουν κοινούς στόχους. 

 Να μπορούν να έχουν κοινή μέθοδο και μέσα εργασίας. 

Περιγραφή 

 Αρχικά, συζητούμε και τα παιδιά αποφασίζουν το θέμα που θα 

κατασκευάσουν. Στη συνέχεια αποφασίζουν τα υλικά που θα χρειαστούν και 

μοιράζουν μεταξύ τους τις κατασκευές, είτε δουλεύοντας σε μικρότερες ομάδες είτε 

ατομικά. Τα νήπια δουλεύουν παράλληλα και αφού κατασκευάσουν ό,τι έχουν 

αναλάβει, το τοποθετούν στην κατάλληλη θέση της επιφάνειας του κολλάζ ή της 

μακέτας. Έτσι, όλα τα παιδιά θα έχουν συμβάλλει, σύμφωνα με τις δυνατότητες του 

καθενός, στην κατασκευή του κολλάζ ή της μακέτας. 

(Νικολάου – Κουρκάκη, 1992:125). 
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10 Δραστηριότητα  

«Δραματοποίηση» 

Στόχοι: 

 Να μπορούν να συνεργάζονται. 

 Να καλλιεργούν τη φαντασία τους. 

 Να θέτουν στόχους και κανόνες. 

 Να δημιουργούν ομάδες. 

Περιγραφή: 

 Αρχικά, νοηθούμε τα νήπια στο να κατασκευάσουν μια δικιά τους ιστορία. Τη 

γράφουμε σε ένα χαρτί, τη διαβάζουμε και στη συνέχεια κατανέμουμε τους ρόλους 

στα παιδιά, με κλήρωση για την αποφυγή τυχόν συγκρούσεων, και τ’ αφήνουμε να 

αναπαράγουν την ιστορία ενσαρκώνοντας τους ρόλους. Μετά το τέλος της 

δραματοποίησης και αν υπάρχει χρόνος, μπορούν τα παιδιά να ανταλλάξουν ρόλους ή 

και να τροποποιήσουν το σενάριο και να ξαναπαίξουν την ιστορία. 

(Νικολάου – Κουρκάκη, 1992: 179). 

 

11 Δραστηριότητα 

«Περιγράμματα» 

Στόχοι: 

 Να μάθουν να συνεργάζονται ομαδικά. 

 Να μάθουν να σχεδιάζουν περιγράμματα. 

 Να μπορούν να έχουν κοινή μέθοδο και μέσα εργασίας. 

Υλικά 

Χαρτί του μέτρου, μαρκαδόροι 

Περιγραφή 

 Αρχικά, τα παιδιά όντας χωρισμένα σε 3 ομάδες των 5 ατόμων (μετά από 

κλήρωση), σε χαρτί μέτρου, κάνουν περίγραμμα από ένα παιδί της κάθε ομάδας (το 

παιδί της κάθε ομάδας του οποίου το περίγραμμα θα κάνουν θα κληρωθεί με 

λάχνισμα). Αφού σχεδιάσουν το περίγραμμα, θα ζωγραφίσουν τα μέρη του σώματος, 

μάτια, μύτη, δάχτυλα κ.λπ., ώστε να γίνουν τα απλά περιγράμματα παιδικές φιγούρες. 
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12 Δραστηριότητα  

«Επίσκεψη» 

Στόχοι 

 Να αναπτύξουν πνεύμα αποδοχής με άλλα παιδιά. 

 Να γνωρίσουν και άλλα παιδιά από διπλανό τους σχολείο. 

 Να μπορούν να συνεργάζονται. 

Περιγραφή 

 Πηγαίνουμε με τα παιδιά επίσκεψη στο διπλανό ή κοντινό νηπιαγωγείο για να 

γνωριστούν μεταξύ τους τα παιδιά, να συζητήσουν και να παίξουν. Επίσης, μπορούν 

να συμμετέχουν σε κοινές δραστηριότητες που τυχόν έχουν προσχεδιάσει οι 

νηπιαγωγοί των νηπιαγωγείων. 

(Νικολάου – Κουρκάκη, 1992: 173). 

 

13 Δραστηριότητα  

«Προβληματισμός» 

Στόχοι: 

 Να μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους. 

 Να συμμετέχουν υπεύθυνα και ισότιμα στις ομαδικές δραστηριότητες της 

τάξης τους. 

 Να έχουν κοινή μέθοδο και μέσα εργασίας. 

Περιγραφή 

 Όταν πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, οι εθνικές επέτειοι κ.λπ., 

προβληματιζόμαστε για το τι γιορτή θα κάνουμε. Συζητάμε με τα νήπια για το τι θα 

παρουσιάσουμε στη γιορτή, πώς θα στολίσουμε, πώς θα καλέσουμε τους γονείς κ.λπ. 

προτρέπουμε όλα τα παιδιά να πουν τις απόψεις τους τις οποίες καταγράφουμε στη 

συνέχεια. 

(Νικολάου – Κουρκάκη, 1992: 139). 

 

 

Συμπέρασμα. 

Συμπερασματικά, μπορούμε να συνοψίσουμε πως όπως στους ενήλικες η επικοινωνία 

είναι απαραίτητη για τη δημιουργία σχέσεων με άλλα άτομα αλλά και για την 
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αλληλεπίδρασή τους, έτσι και στα παιδιά προσχολικής ηλικίας η επικοινωνία είναι 

απαραίτητη. Όσον αφορά την επικοινωνία εντός του χώρου του σχολείου, γίνεται 

κατανοητό πως μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική επικοινωνία και αλληλεπίδραση 

τόσο μεταξύ παιδιού – παιδαγωγού, όσο και μεταξύ των παιδιών. Η επικοινωνία 

μπορεί να αναπτυχθεί ανάμεσα στα παιδιά μέσω του διαλόγου, του παιχνιδιού και 

μέσα από διάφορες ελεύθερες αλλά και οργανωμένες δραστηριότητες.  



52 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Friedrich, H. (2000). Επικοινωνία στο Νηπιαγωγείο. Τα παιδιά ως ακροατές 

και ομιλητές. Αθήνα: Τυπωθητώ – Γ. Δάρδανος. 

 Αθανασίου, Λ. (1993). Γλώσσα – Γλωσσική Επικοινωνία και Διδασκαλία 

στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ιωάννινα: 

Πανεπιστημιακό Τυπογραφείο.  

 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου (ΑΠΣ) (2011). ΥΠΕΠΘ. 

 Αραβανής, Γ., Αραβανή, Ε. (2002). Προσχολική ηλικία και κοινωνική 

ανάπτυξη του παιδιού. Διεθνές Συνέδριο: «Ψυχοπαιδαγωγική της 

Προσχολικής Ηλικίας», Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, 18 – 20 Οκτωβρίου 

2001. Ρέθυμνο, ΤΟΜΟΣ Α, σ.σ. 357-361. 

 Γκλιάου, Ν. 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.  

 Δημητρόπουλος, Ε. & Καλούρη-Αντωνοπούλου, Ο. (2003). Παιδαγωγική 

Ψυχολογία. Από τη θεωρία της Μάθησης στην Εκπαίδευση Νέων και 

Ενηλίκων. Αθήνα: ΕΛΛΗΝ. 

 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο. 

Προγράμματα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων (2002). ΥΠΕΠΘ. 

 Κακανά, Δ. (1994). Θεωρία και Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων στην 

Προσχολική Αγωγή. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη 

Α.Ε. 

 Καρυώτης Π., Θ (2009). Η διδασκαλία με ομάδες εργασίας. Επιστημονικό 

Βήμα. Τεύχος 10, σ.σ. 67-74. Διαθέσιμο στο: 

http://www.syllogosperiklis.gr/old/ep_bima/epistimoniko_bima_10/kar.pdf 

(τελευταία ανάκτηση: 24/07/2018). 

 Κατή, Δ., (2000). Γλώσσα και επικοινωνία στο Παιδί. Αθήνα: Οδυσσέας. 

 Μπακιρτζής, Ν.Κ. (2002). Επικοινωνία και Αγωγή. Αθήνα: Gutenberg. 

 Νικολάου-Κουρκάκη, Ε. (1992). Ημερήσιες προγραμματισμένες 

δραστηριότητες για το νηπιαγωγείο (Με βάση το βιβλίο Νηπιαγωγού του Υπ. 

Παιδείας). Αθήνα: Gutenberg.  

http://www.syllogosperiklis.gr/old/ep_bima/epistimoniko_bima_10/kar.pdf


53 

 

 Πρεβεζάνου, Β. (2009). Η μη λεκτική επικοινωνία: Μια σημαντική 

παράμετρος στη μαθησιακή διαδικασία στο Νηπιαγωγείο. Επιστημονικό 

Βήμα. Τεύχος 11, σ.σ. 143-150.  Διαθέσιμο στο: 

http://www.syllogosperiklis.gr/old/ep_bima/epistimoniko_bima_11/prevez.pdf 

(τελευταία ανάκτηση: 24/07/2018). 

 Τριαντάρη Α. Σωτηρία. (2016), Η ΡΗΤΟΡΙΚΗ, Η ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ. Η επικαιροποίηση της ρητορικής 

και  η εξέλιξή της, Θεσσαλονίκη: εκδ. οικ. Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη. 

 Τσαπακίδου Α., Α. (2014). Από το παραδοσιακό στο δημιουργικό παιχνίδι. 

Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αντ. Σταμούλη. 

http://www.syllogosperiklis.gr/old/ep_bima/epistimoniko_bima_11/prevez.pdf

	Περίληψη.
	Εισαγωγή.
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
	1.1 Η ρητορική.
	1.2. Η Επικοινωνία, η σύγχρονη μορφή της ρητορικής.
	1.3. Η επικοινωνία.
	1.3.1. Η έννοια της επικοινωνίας.
	1.3.2. Σκοποί της επικοινωνίας.
	1.3.3. Γενικά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης επικοινωνίας ως ψυχικό και διαψυχικό φαινόμενο.
	1.3.4. Επίπεδα επικοινωνίας
	1.3.4.1. Εσωτερική Επικοινωνία (intrapersonal communication).
	1.3.4.2. Διαπροσωπική Επικοινωνία (Interpersonal communication).
	1.3.4.3. Επικοινωνία ατόμου με ομάδα (one person to group communication).
	1.3.4.4. Επικοινωνία ομάδας με άτομο (group to personal communication).
	1.3.4.5. Επικοινωνία ομάδας με ομάδα (group to group communication).

	1.3.5. Τρεις διαστάσεις του φαινομένου της επικοινωνίας.
	1.3.6. Λειτουργίες της Επικοινωνίας.

	1.4. Η θεωρία της Επικοινωνίας του Michael Lobrot.

	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
	2.1. Η λεκτική Επικοινωνία.
	2.1.1. Η λεκτική επικοινωνία στο χώρο του σχολείου.
	2.1.2. Προϋποθέσεις για αποδοτική λεκτική επικοινωνία στο σχολικό περιβάλλον.

	2.2. Η Μη Λεκτική Επικοινωνία.
	2.2.1. Η μη λεκτική επικοινωνία στο χώρο του σχολείου.
	2.2.2. Τρόποι έκφρασης της μη λεκτικής επικοινωνίας.

	2.3. Η αξία της Λεκτικής και της Μη Λεκτικής Επικοινωνίας στο σχολείο.

	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο: Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
	3.1. Επικοινωνία και παιδαγωγική.
	3.2.Επικοινωνιακές Ικανότητες.
	3.3. Κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού μέσα από την επικοινωνία.
	3.4. Αλληλεπίδραση Μαθητών κατά την επικοινωνία.
	3.5. Ομαδικές Εργασίες.
	3.5.1. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στις ομαδικές εργασίες.

	3.6. Το Παιχνίδι.
	3.7. Η Συζήτηση και ο «Κύκλος των Συζητήσεων».
	3.8. Η Επικοινωνία σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (Δ.Ε.Π.Π.Σ.).
	3.8.1. Η επικοινωνία στο πρόγραμμα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων γλώσσας για το Νηπιαγωγείο: ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ.
	3.8.2. Η επικοινωνία στο πρόγραμμα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων μαθηματικών για το Νηπιαγωγείο:  ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ.
	3.8.3. Η επικοινωνία στο πρόγραμμα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων μελέτης περιβάλλοντος για το Νηπιαγωγείο: ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ.
	3.8.4. Η επικοινωνία στο πρόγραμμα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων δημιουργίας και έκφρασης για το Νηπιαγωγείο: ΠΑΙΔΙ ΔΗΜΙΟΡΓΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ.


	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
	4.1. Δραστηριότητες Επικοινωνίας και Έκφρασης.
	4.2. Κοινωνικές και Ηθικές Δραστηριότητες.
	4.3. Η προφορική Γλώσσα.
	4.4. Ενδεικτικές δραστηριότητες.
	1 Δραστηριότητα
	2 Δραστηριότητα
	3 Δραστηριότητα
	4 Δραστηριότητα
	5 Δραστηριότητα
	6 Δραστηριότητα
	7 Δραστηριότητα
	8 Δραστηριότητα
	9 Δραστηριότητα
	10 Δραστηριότητα
	11 Δραστηριότητα
	12 Δραστηριότητα
	13 Δραστηριότητα


	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

