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Πεξίιεςε 

Ζ παξνχζα βηβιηνγξαθηθή εξγαζία εξεπλά πψο ζα κπνξνχζαλ λα δηδαρζνχλ ηα παηδηά ηηο 

Δηθαζηηθέο Σέρλεο(ζρέδην,δσγξαθηθή,γιππηηθή,ραξαθηηθή,αξρηηεθηνληθή,δηαθφζκεζε,βηηξψ θαη κσζατθφ-

ςεθηδσηφ) κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο Μεζφδνπ Project. 

Ο πξνβιεκαηηζκφο ηεο έξεπλαο έγθεηηαη ζην πψο ηα παηδηά κπνξνχλ κέζα απφ ηελ βησκαηηθή-

επηθνηλσληαθή δηδαζθαιία ή αιιηψο κέζνδν project-κηα ζχγρξνλε κέζνδν δηδαζθαιίαο- λα έξζνπλ ζε έπαθή 

κε ηα εηθαζηηθά,λα ηα εμεξεπλήζνπλ θαη λα ηα δηδαρζνχλ βησκαηηθά. 

Σα παηδηά κέζα απφ ην project έξρνληαη αληηκέησπα κε πξνβιήκαηα,πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ θαζεκεξηλή 

ηνπο δσή,επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο,απηννξγαλψλνληαη,ζπλαπνθαζίδνπλ,πξνζπαζνχλ λα ηα ιχζνπλ θαη 

κέζα απφ απηήλ ηε βησκαηηθή θαηάζηαζε καζαίλνπλ. 

Μέζα απφ έλα project,πνπ έρεη ζηφρν λα δηδάμεη εηθαζηηθά,ηα παηδηά αηζζάλνληαη ηελ ειεπζεξία θαη ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα πνπ παξέρεη ε θαιιηηερληθή δηαδηθαζία,παίξλνληαο ζηλάκα θαη ηελ ηθαλνπνίεζε λα 

ιχζνπλ έλα πξφβιεκα θαη λα κάζνπλ απφ απηφ.Μαζαίλνπλ γηα ηελ ηέρλε κε βησκαηηθφ ηξφπν θαη 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε απηφ ην βίσκα.Αλαθαιχπηνπλ ηα πιηθά θαη ηηο ηερληθέο θαη βξίζθνπλ ηξφπνπο λα 

εθθξαζηνχλ κέζα απφ απηά,κε έλαλ ηξφπν πνιχ πην επνηθνδνκεηηθφ απφ ην λα κηκνχληαη απιά απηφ πνπ 

ηνπο δείρλεη ν εθπαηδεπηηθφο.Αζρνινχληαη κε ηελ ηέρλε φρη κφλν γηα έλα σξαίν αηζζεηηθφ απνηέιεζκα αιιά 

θαη γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο δσήο ηνπο πξαθηηθά,ιχλνληαο έλα πξφβιεκα απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά 

ηνπο. 

Ζ δηδαζθαιία ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ ζην λεπηαγσγείν είλαη εθηθηφ λα γίλεη πξάμε κέζα απν απηή ηε 

βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο,ηε Mέζνδν Project.Έρεη πνιιά νθέιε γηα ην ίδην ην παηδί θαη γηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ πνπ ζπληνλίδεη δηαθξηηηθά ηελ πνξεία ηνπ παηδηνχ πξνο ηε γλψζε,ελψ θαη νη δχν 

απνιακβάλνπλ κηα ζρέζε ζηελ νπνία δελ ππάξρεη απζεληία,είλαη ηζφηηκα κέιε κπξνζηά ζην project,ζε έλα 

θιίκα αιιειεγγχεο θαη ζπλεξγαζίαο,απηννξγάλσζεο θαη απηνδηαρείξεζεο.  
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ABSTRACT  

This bibliographical research explores how children could be tought Visual 

Arts(drawing,painting,sculpture,engraving,architecture,decoration,stained glass and mosaic art)through the 

implementation of the Project Approach. 

 

The main concern of the research lies with how children can get in touch with Visual Arts and learn about 

them,through the living experiences and communication that the Project Approach provides. 

 

Children-through the project- face problems from their every day life,they commuicicate with each 

other,they co-organize and decide all together how they will work in order to solve the problem.Through this 

experiential situation they learn a lot. 

 

Through a project,that aims to teach Visual Arts,children feel the freedom and the creativity that this art 

experience provides,and they feel the satisfaction of solving a problem,while they learn from it.They learn 

about art in an experiential way and they participate actively in this process.They discover art materials and 

techniques and find ways to express themselves through them,in a much more constructive way-we believe- 

than simply imitating what their teacher creates.They create art not just in order to make something beautiful 

but in order to cover their needs,while solving a problem from their every day life.  

 

Teaching Visual Arts in early school education is a very constructive way to approach knowledge,in may 

levels,and it has a lot of benefits for the children and for the educator as well.The educator discreetly 

coordinates the process and both children and educators enjoy a relationship where there is no authority,they 

are all equal members of the project,with solidarity,co-operation and self-management. 

 

 

 

 

Λέμεηο θιεηδηά 

Δηθαζηηθέο ηέρλεο,Γηδαθηηθή ησλ εηθαζηηθψλ,Μέζνδνο project, Βησκαηηθή-επηθνηλσληαθή δηδαζθαιία. 
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Κεθάιαην 1:  ΄΄Οη εηθαζηηθέο ηέρλεο ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε΄΄ 

 

Δηζαγσγή 

ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ηεο Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο πεξηιακβάλεηαη ε κεδνδνινγηθή 

πξνζέγγηζε project,ζηελ νπνία δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα Γηαζεκαηηθά Δληαία Πξνγξάκκαηα 

πνπδψλ(Γ.Δ.Π.Π.). 

Σν project μεθηλάεη κε κία αθφξκεζε,κε έλα πξφβιεκα πνπ ν εθπαηδεπηηθφο ζρεδηάδεη θαη ΄΄ζθελνζεηεί΄΄ 

θαη κε ην νπνίν ηα παηδηά βξίζθνληαη αληηκέησπα μαθληθά.Με εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ θαη ρσξίο λα δίλεη 

θακκία θαζνδήγεζε,ν εθπαηδεπηηθφο δεκηνπξγεί κηα θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ηα παηδηά 

ζθέθηνληαη,ζπλνκηινχλ,πξνηείλνπλ ιχζεηο,θάλνπλ ζπλέιεπζε θαη παίξλνπλ απνθάζεηο ζπιινγηθά γηα ην 

πψο ζα δξάζνπλ γηα λα ιχζνπλ ην πξφβιεκα.Σν ελδηαθέξνλ ηνπο ελεξγνπνηείηαη θαζψο ληψζνπλ ππεχζπλα 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο,ζε έλα νκαδηθφ πλεχκα ζπλεξγαζίαο.Μάιηζηα παξακέλεη ακείσην ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο φηαλ ην πξφβιεκα απηφ ηα νδεγεί ζηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε ηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο. 

Οη εηθαζηηθέο ηέρλεο είλαη ην ζρέδην,ε δσγξαθηθή,ε γιππηηθή,ε ραξαθηηθή,ε αξρηηεθηνληθή,ε δηαθφζκεζε,ε 

ηέρλε ηνπ βηηξψ θαη ε ηέρλε ηνπ κσζατθνχ-ςεθηδσηνχ.θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα δηεξεπλήζεη πψο 

φιεο απηέο νη ηέρλεο κπνξνχλ  λα δηδαρζνχλ ζηα παηδηά κε ηελ κέζνδν project.Να δηεξεπλήζεη δειαδή ηε 

δηδαθηηθή ησλ εηθαζηηθψλ σο κηα δπλακηθή δηαδηθαζία θαη ηε κέζνδν project σο κηα ζχγρξνλε παηδαγσγηθή 

κέζνδν γηα ηελ πινπνίεζή ηεο. 

Παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ πψο ηα παηδηά νδεγνχληαη κέζα απν ηελ πνξεία ηεο επίιπζεο ελφο 

πξνβιήκαηνο ζηελ ηέρλε θαη ζηα εηθαζηηθά πιηθά.Δμεξεπλνχλ ηηο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ θαη ηηο πθέο 

ηνπο,αλαθαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο θαη γλσξίδνπλ ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ,ηα ηαιέληα ηνπο θαη ηηο δπλαηφηεηέο 

ηνπο,θαιιηεξγψληαο ηε δηαλφεζε θαη ηελ θξηηηθή ηνπο ηθαλφηεηα,φληαο ελεξγά κέιε ηεο ηάμεο θαη 

θαη’επέθηαζε ηεο θνηλσλίαο. 

Ζ εξγαζία είλαη κία βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πνπ ζηφρν έρεη λα απνδείμεη πψο κπνξεί επηηπρψο λα 

εθαξκνζηεί ε δηδαθηηθή ησλ εηθαζηηθψλ κε ηε βησκαηηθή-επηθνηλσληαθή δηδαζθαιία,ην 

project.Παξνπζηάδνληαη πξνηάζεηο γηα projects πνπ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ ζην λεπηαγσγείν κε 

νινθιεξσκέλν ζρεδηαζκφ: ζέκα,ηίηινο,πινθή θαη πεξηγξαθή δξαζηεξηφηεηαο(κέζνδνο,πιηθά,ζελάξην,ηη 

θάλεη ν εθπαηδεπηηθφο θαη ηη ηα παηδηά),καζεζηαθέο πεξηνρέο θαη ζηφρνη,πινπνίεζε,αλαηξνθνδφηεζε θαη 

αμηνιφγεζε. 
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ην πξψην θεθάιαην ζα δνχκε πνηεο είλαη νη εηθαζηηθέο ηέρλεο,ηη ξφιν παίδνπλ γηα ηνλ άλζξσπν θαη πφζν 

αλαγθαίεο είλαη.Έπεηηα γίλεηαη αλαθνξά,κέζα απφ ηε βηβιηνγξαθία,γηα ηνπο ζθνπνχο θαη ηε ζεκαζία ηνπο 

ζηα πξνγξάκκαηα πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαη πψο ζπλδένληαη κε ηηο ππφινηπεο  καζεζηαθέο πεξηνρέο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην ζα δνχκε αλαιπηηθά ηη αθξηβψο είλαη ε κέζνδνο project,πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ε δνκή ηεο θαη πνηεο είλαη νη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο. 

ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη νη βαζηθέο δηαθνξέο ηεο κεζφδνπ project κε ηε ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία,ηη 

νθέιε έρεη γηα ηα παηδηά θαη πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κέζα ζε απηήλ. 

ην ηξίην θεθάιαην ζα δνχκε πψο κπνξνχκε πξαθηηθά λα εθαξκφζνπκε ηε δηδαθηηθή ησλ εηθαζηηθψλ κε ηε 

κέζνδν project κε νινθιεξσκέλεο πξνηάζεηο εθαξκνγήο-projects. 

Ζ εξγαζία θιείλεη κε ηελ παξνπζίαζε ελφο project πνπ πινπνίεζε ε γξάθνπζα,ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο 

΄΄Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα΄΄ηεο θαζεγήηξηαο θαο Καιιηφπεο Βξπληψηε,θαηά ηε δηάξθεηα θνίηεζεο ζην 

Γ΄εμάκελν,ηελ άλνημε ηνπ 2017.Μέζα απφ απηφ ην ζρέδην εξγαζίαο,ην νπνίν πινπνηήζεθε επηηπρψο θαη 

βαζκνινγήζεθε κε άξηζηα,απνδεηθλχεηαη έκπξαθηα πψο κπνξεί ην πξφγξακκα λα αλαδπζεί απφ ηα ίδηα ηα 

παηδηά θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο.Δπίζεο πσο νη εηθαζηηθέο ηέρλεο πξνζεγγίδνληαη θαη δηδάζθνληαη ζηα 

παηδηά κέζα απφ ην πξφβιεκα πνπ πξνζπαζνχλ λα επηιχζνπλ,απνιακβάλνληαο ηελ θαιιηηερληθή δηαδηθαζία 

θαη ηελ επηθνηλσλία κε ηνλ εαπηφ ηνπο θαη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο.Καη ηα δχν θαηλφκελα απηά,θαη ε 

κέζνδνο project αιιά θαη ην εηθαζηηθφ θαηλφκελν θαιιηεξγνχλ ην παηδί δηαλνεηηθά,εληζρχνπλ ζεηηθά ηελ 

απηνεηθφλα ηνπ θαη δεκηνπξγνχλ έλαλ ελεξγφ πνιίηε,κε θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε ζηελ θνηλσλία. 

1.1. Οη εηθαζηηθέο ηέρλεο: πνηεο είλαη θαη πνηνη είλαη νη ξόινη ηνπο  

Ο φξνο τέχνη πξνέξρεηαη απφ ην ξήκα ΄΄ηίθησ΄΄,πνπ ζεκαίλεη 

γελλψ,δεκηνπξγψ,επηλνψ,κεραλεχνκαη,ελψ ν φξνο εικαστικός πξνέξρεηαη απφ ην αξραίν ξήκα 

΄΄εηθάδσ΄΄,πνπ δειψλεη απηφλ πνπ κπνξεί λα ππνζέηεη,λα θαληάδεηαη,λα πιάζεη εηθφλεο,νκνηψκαηα,κνξθέο 

κε δηάθνξα πιηθά(Μαγνπιηψηεο, 2014).πλδένληαο ηνλ φξν ΄΄εηθαζηηθφο΄΄κε ηνλ φξν ΄΄ηέρλε΄΄,έρνπκε απηφλ 

πνπ επηλνεί,δεκηνπξγεί,αλαπαξηζηάλεη νκνηψκαηα-εηθφλεο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ ή εθθξάδεη κνξθέο ηνπ 

θαληαζηηθνχ θφζκνπ πιάζνληαο ηελ χιε.Γη’απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν,νη ηέρλεο απηέο απνθαινχληαη θαη 

πιαζηηθέο(Μαγνπιηψηεο, 2014). 

 

χκθσλα κε ηνλ Μαγνπιηψηε (2014) νη εηθαζηηθέο ηέρλεο είλαη νθηψ θαη είλαη νη εμήο: 

 Ζ ηέρλε ηνπ ζρεδίνπ :αλαπαξάζηαζε ηνπ θαληαζηηθνχ ή ηνπ πξαγκαηηθνχ κε κνιχβη θαη ραξηί 

 Ζ ηέρλε ηεο δσγξαθηθήο :ζρέδην κε ρξψκα 
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 Ζ ηέρλε ηεο γιππηηθήο :νπηηθή θαη απηηθή ηέρλε,ε ηέρλε ηνπ φγθνπ θαη ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ κε 

ζχλζεζε,πιάζηκν θαη ιάμεπζε πιηθψλ(πέηξα,πειφο θιπ) 

 Ζ ηέρλε ηεο ραξαθηηθήο :ζρέδην θαη ράξαμε πάλσ ζε πέηξα,μχιν ή ραιθφ θαη απφ εθεί ηχπσκα ζε 

εηδηθά ραξηηά 

 Ζ ηέρλε ηεο δηαθφζκεζεο :ηέρλε ηεο ηάμεο ηνπ ρψξνπ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ θηλείηαη επάλσ ζε 

καζεκαηηθέο έλλνηεο(πνζφηεηα,βάξνο,ζπκκεηξία)θαη βαζίδεηαη ζε γεσκεηξηθά-εηθαζηηθά ζηνηρεία 

φπσο ην κνηίβν,ην θφλην,ε κπνξληνχξα. 

 Ζ ηέρλε ηνπ ςεθηδσηνχ-κσζατθνχ :ε δεκηνπξγία εηθφλσλ κε ηε κέζνδν ηεο ζπλαξκνιφγεζεο 

ςεθίδσλ πνπ θνιιψληαη κε θφιια επάλσ ζε επηθάλεηα 

 Ζ ηέρλε ηνπ βηηξφ-ησλ θσηεηλψλ ρξσκάησλ  : ε δεκηνπξγία εηθφλσλ κέζα απφ ηε ζχλζεζε 

δηάθαλσλ ρξσκαηηζκέλσλ γπαιηψλ(ή άιισλ πιηθψλ)ηα νπνία ζπγθξαηνχληαη κεηαμχ ηνπο κε 

ηαηλίεο(κεηαιιηθφ ζθειεηφ)ζπλήζσο απφ κνιχβη  

 Ζ ηέρλε ηεο αξρηηεθηνληθήο-ηεο καθέηαο :ζρεδηαζηηθή γξακκηθή αλαπαξάζηαζε φςεσλ θαη ηνκψλ 

ηνπ ρψξνπ θαη δεκηνπξγία καθέηαο-ηξηζδηάζηαηεο κηθξνγξαθίαο θαη πινπνίεζε απηψλ ζε θαλνληθέο 

δηαζηάζεηο ρψξνπ κε πιηθά(Μαγνπιηψηεο, 2014). 

 

Οη εηθαζηηθέο ηέρλεο ηθαλνπνηνχλ ζεκαληηθέο αλάγθεο ζηελ αλζξψπηλε θνηλσλία(Hayman, 1971 φ.α. ζην 

Μαγνπιηψηεο, 2014:27).Μέζα απφ απηέο ν άλζξσπνο εθθξάδεηαη,κεηαδίδεη ηνλ ζπιινγηζκφ ηνπ,ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ ηνπ θαη ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπ θφζκν,πεξλάεη ην κήλπκα πνπ ζέιεη ζηνλ 

θφζκν(Μαγνπιηψηεο, 2014). 

Ζ εθπαίδεπζε είλαη ε βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα γλσξίζεη ν άλζξσπνο ηηο ηέρλεο  θαη πψο κπνξεί κέζα απφ 

απηέο λα εθθξαζηεί θαη λα δεκηνπξγήζεη,θαζψο θαη λα θαιιηεξγεζεί πλεπκαηηθά. 

Ο νξηζκφο ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ εμαξηάηαη απφ ηνλ ξφιν πνπ ηνλ πξνζδηνξίδνπλ νη άλζξσπνη,ηνλ ηφπν 

θαη ηελ επνρή θαηά ηελ νπνία δνχλ(Hayman, 1971 φ.α. ζην Μαγνπιηψηεο, 2014).Έηζη,νη εηθαζηηθέο ηέρλεο 

βξίζθνληαη ζε ζπλερή εμέιημε θαη αζθνχλ επίδξαζε ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ(Μαγνπιηψηεο, 2014). 

Ηθαλνπνηνχλ πνιιέο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ θαη ζχκθσλα κε ηνλ Μαγνπιηψηε(2014) παίδνπλ δηάθνξνπο 

ξφινπο: 

 Μέζν δηδαζθαιίαο : νη εηθαζηηθέο ηέρλεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κέζα 

δηδαζθαιίαο,σο κέζν κάζεζεο θαη έθθξαζεο. 

 Μέζν έθθξαζεο : κέζα απφ ηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο ν άλζξσπνο εθθξάδεη 

ηδέεο,ζπλαηζζήκαηα,φλεηξα,πξνβιεκαηηζκνχο ηνπ.Απηή ε απηνέθθξαζε παξέρεη κεγάιε 

ηθαλνπνίεζε θαη παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ. 
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 Μέζν επηθνηλσλίαο :κέζα απφ ηα ζχκβνια εηθαζηηθψλ ηερλψλ μεπεδά έλα νιφθιεξν 

ζχζηεκα επηθνηλσλίαο ην νπνίν εμππεξεηεί ηηο αλζξψπηλεο αλάγθεο. 

 Μέζν εξκελείαο : νη εηθαζηηθέο ηέρλεο δεκηνπξγνχλ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο εξκελείαο ηνπ 

αλζξψπηλνπ πξνβιεκαηηζκνχ. 

 Αλαθάιπςε :ζηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο αληηθαηνπηξίδεηαη απηφ πνπ ν/ε θαιιηηέρλεο/ηδα 

αλαθάιπςε απφ ην πεξηβάιινλ θαη απφ ηνλ εαπηφ ηνπ 

 Aλαπαξάζηαζε :νη εηθαζηηθέο ηέρλεο αλαπαξηζηνχλ έλα αληηθείκελν ζε κηα πξνζπάζεηα λα 

εξκελεχζνπλ ην πξαγκαηηθφ.Γελ αληηγξάθνπλ δειαδή ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν αιιά 

δεκηνπξγνχλ έξγα γηα λα αλαθαηαζθεπάζνπλ ή λα μαλαθηηάμνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

 Aπεηθφληζε :νη εηθαζηηθέο ηέρλεο κέζα απφ ηηο απεηθνλίζεηο θαζηζηνχλ νξαηφ ηνλ αφξαην 

θφζκν θαη καο βνεζνχλ λα αληηιακβαλφκαζηε ηνλ θφζκν κε θάζε ιεπηνκέξεηα.  

 Οπηηθή αληίιεςε :ηα εηθαζηηθά έξγα είλαη νπηηθέο-ρσξηθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη ζεσξνχληαη 

απφ πνιινχο σο πξσηαξρηθή πεγή ζθέςεο,ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ επηθνηλσλία θαη ηδηαίηεξα 

ζηελ εθπαίδεπζε(Gardner, 2010 φ.α. ζην Μαγνπιηψηεο, 2014). 

 Καιιηέξγεηα ησλ αηζζήζεσλ θαη αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο :νη εηθαζηηθέο ηέρλεο παίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηειεηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ αηζζήζεψλ καο θαη ζηελ 

θαιιηέξγεηα ησλ ηθαλνηήησλ ηεο θαληαζίαο καο.Ηδηαίηεξα γηα ηα κηθξά παηδηά,ν αηζζεζηαθφο 

θφζκνο είλαη κηα πεγή ηθαλνπνίεζεο,ελψ ε θαληαζία απνηειεί κηα εμεξεπλεηηθή απφιαπζε. 

 Δκβάλζπλζε :νη εηθαζηηθέο ηέρλεο ιεηηνπξγνχλ σο κέζν εκβάζπλζεο ζηελ εθπαίδεπζε,ζηηο 

εκπεηξίεο,ζηε δηέγεξζε ησλ επαηζζεζηψλ ηνπ αλζξψπνπ,ελψ ηνλ ελζαξξχλνπλ ζε 

πξσηνβνπιίεο θαη αλάιεςε δξάζεο. 

 Γιψζζα :νη εηθαζηηθέο ηέρλεο είλαη κηα κνξθή γιψζζαο πνπ δηαβάδεηαη απφ φινπο ηνπο 

αλζξψπνπο θαη ε νπνία εκθαλίδεηαη κε ηα δηθά ηεο κνξθηθά ζηνηρεία. 

 πκβνιηζκφο :ηα εηθαζηηθά έξγα κπνξεί λα απνηεινχληαη απφ ζπκβαηηθά ή θαζνξηζκέλα 

εηθαζηηθά ζηνηρεία,ηα νπνία δειψλνπλ παξα πεξηγξάθνπλ ηα ζέκαηα πνπ 

αλαπαξηζηνχλ.Πξφθεηηαη γηα απιά εηθαζηηθά ζχκβνια πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλζξψπηλε 

επηθνηλσλία. 

 Πιεξνθνξία-πνιιαπιή απάληεζε :ηα εηθαζηηθά έξγα κεηαθέξνπλ πιεξνθνξίεο θαη κπνξεί 

λα εθθξάζνπλ πεξηζζφηεξν απφ κία κνξθή ή απάληεζε ζε κηα εξψηεζε θαη πεξηζζφηεξεο 

απφ κία ιχζε ζε έλα πξφβιεκα (Μαγνπιηψηεο, 2014). 

 Μέζν γλψζεο : ζχκθσλα κε ηελ Chapman(1993),νη εηθαζηηθέο ηέρλεο νξίδνληαη σο ζψκα 

γλψζεσλ θαη σο αλαπηπμηαθφ εξγαιείν,φπνπ νη θαιιηηερληθέο εκπεηξίεο είλαη κέζν 

σξίκαλζεο. 
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Βιέπνπκε πσο νη εηθαζηηθέο ηέρλεο θαη νη ξφινη ηνπο είλαη ηέηνηνη,πνπ πξνζθέξνληαη λα δηδαρζνχλ ζηα 

παηδηά κε ηε κέζνδν project.Σα παηδηά κπνξνχλ λα ηηο αλαθαιχςνπλ κέζα απφ ηα ζρέδηα εξγαζίαο, λα 

πεηξακαηηζηνχλ,λα δνπιέςνπλ κε ηα ρέξηα ηνπο θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο θαη λα θηάζνπλ ζηε γλψζε. 

 

 

1.2.  Οη εηθαζηηθέο ηέρλεο ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε:νη ζθνπνί  θαη ε ζεκαζία ηνπο 

ηφρνο ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο είλαη λα αλαπηχμεη φιεο ηηο δπλαηφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ηνπ 

παηδηνχ,λα δηακνξθψζεη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαη λα θνηλσληθνπνηεζεί.Απηφο ν ζηφρνο κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κέζα απφ ηελ εηθαζηηθή εθπαίδεπζε. 

Ζ εηθαζηηθή εθπαίδεπζε πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί σο νπζηαζηηθφ κάζεκα ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα θαη φρη σο 

εθπαηδεπηηθή δηαθφζκεζε(Chapman, 1993).Πξέπεη επίζεο λα θαιιηεξγήζεη κηα πεξηεθηηθφηεξε θαηαλφεζε 

ηεο ζεκαζίαο ηεο ηέρλεο ζηε δσή ησλ παηδηψλ.Γελ ζπληζηά θαιιηηερληθή εθπαίδεπζε ην λα ρνξεγήζνπκε 

απιψο πιηθά γηα ηέρλε ζηα παηδηά ψζηε λα ηα απαζρνιήζνπκε κηα βξνρεξή κέξα,νχηε ην λα αλαθαιχςνπκε 

θαη λα εθπαηδεχζνπκε ηα ιίγα εθείλα παηδηά πνπ θαίλνληαη λα είλαη θαιιηηερληθά πξνηθηζκέλα(Chapman, 

1993). 

Γηα λα απνθηήζνπλ ηελ εκπεηξία ηεο ηέρλεο ηα παηδηά πξέπεη θαη λα δεκηνπξγνχλ θαη λα απνθξίλνληαη ζηελ 

ηέρλε(Chapman, 1993).Απηνί νη ηξφπνη ζπλάληεζεο κε ηελ ηέρλε έρνπλ ακνηβαία εμάξηεζε.Ζ δεκηνπξγηθή 

εξγαζία ησλ παηδηψλ κπνξεί λα εληείλεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα απνθξίλνληαη αηζζαληηθά ζηηο δηζδηάζηαηεο 

θαη ηξηζδηάζηαηεο κνξθέο.Καη γηα ηε δεκηνπξγία εθθξαζηηθψλ έξγσλ ηέρλεο είλαη αλαγθαία κηα θαιή 

αλάπηπμε ηεο αηζζεηεξηαθήο αληίιεςεο(Chapman, 1993). 

χκθσλα κε ηελ Chapman(1993),νη θαιιηηερληθέο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ πξέπεη λα εθηείλνληαη πεξα απν 

ηνπο παξαδνζηαθνχο πεξηνξηζκνχο ηεο ΄΄ζρνιηθήο΄΄ηέρλεο.Ζ ηέρλε είλαη έλα δπλακηθφ,πνιπεδξηθφ 

εγρείξεκα.Πάλσ απ’φια είλαη έλα κέζν γηα λα δίλνπκε κνξθή ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ηδέεο θαη γηα λα 

εκπινπηίδνπκε ηελ φξαζή καο ηνπ θφζκνπ(Chapman, 1993) 

 

Οη ζεκαληηθφηεξνη ζθνπνί ηεο εηθαζηηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηα παηδηά είλαη δχν: 

α)λα είλαη θαιά πιεξνθνξεκέλα,δειαδή λα θαηαλννχλ ηηο ηδέεο πνπ είλαη ρξήζηκεο,σξαίεο θαη 

δπλαηέο 

β)λα έρνπλ ηελ πξνψζεζε θαη ηελ ηθαλφηεηα λα ζθέθηνληαη αλαιπηηθά θαη θξηηηθά. (Eisner, 1999 φ.α. 

ζην Μαγνπιηψηεο, 2014:131-132). 
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Γειαδή,λα είλαη ηθαλά λα δηαινγίδνληαη θαη λα θαληάδνληαη,λα βιέπνπλ ζρέζεηο κεηαμχ ηδεψλ θαη λα είλαη 

ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο γλψζεηο ηνπο γηα λα εκπινπηίδνπλ ηε δσή ηνπο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο 

γεληθφηεξα.Δπίζεο,θαλέλαο απφ απηνχο ηνπο δχν ζηφρνπο δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί,αλ ε εθπαίδεπζε δελ 

δψζεη ζεκαζία ζηελ πνηθηιία ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο ηα παηδηά αλαπαξηζηνχλ ηη έρνπλ 

ζθεθζεί,αηζζαλζεί θαη θαληαζηεί(Eisner, 1999 φ.α. ζην Μαγνπιηψηεο, 2014:131-132). 

 

Οη εηθαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξνζθέξνπλ επθαηξίεο γηα ΄΄νκαδνζπλεξγαηηθή΄΄θαη ΄΄πεξηθεξεηαθή 

κάζεζε΄΄ησλ παηδηψλ,πνπ είλαη ζεκαληηθέο πεγέο αλάπηπμεο ηεο κάζεζήο ηνπο(Eisner, 2002 φ.α. ζην 

Μαγνπιηψηεο, 2014:132).Με απηφλ ηνλ ηξφπν ηα παηδηά ιεηηνπξγνχλ σο κνληέιν ην έλα κε ην άιιν ζε φ,ηη 

αθνξά ζηηο επηινγέο ησλ πιηθψλ-εξγαιείσλ,θαζψο θαη ησλ ζθέςεσλ ή απφςεσλ πνπ ζα αθνινπζήζνπλ 

(Eisner, 2002 φ.α. ζην Μαγνπιηψηεο, 2014:132). 

Βιέπνπκε ζε απηφ ην ζεκείν πσο νη εηθαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα δνπιεπηνχλ απφ ηα παηδηά κε 

ηελ πξνζέγγηζε project,θαζψο θαη απηή πξνσζεί ηελ ζπλεξγαζία θαη ηε δνπιεηά ζε νκαδηθφ πλεχκα.  

 

Σα εηθαζηηθά ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ζπκβάιινπλ κε έλαλ νιηζηηθφ ηξφπν ζηελ επξχηεξε αλάπηπμε 

ησλ λεπίσλ,ελεξγνπνηνχλ ηε θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο,πξνζθέξνπλ πνιχηηκεο νπηηθέο θαη 

απηηθέο εκπεηξίεο θαη εκπινπηίδνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή (Σξίκε, 1996;Barnes, 2002).Σν ίδην θαη ε 

κέζνδνο project ε νπνία θαιιηεξγεί ην παηδί λνεηηθά θαη ζσκαηηθά θαη κπνξεί ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

εηθαζηηθά λα ζπκβάιιεη ζηελ πνιχπιεπξε θαη νιηζηηθή αλάπηπμε ηνπ. 

 

 

 

 

1.3. Οη εηθαζηηθέο ηέρλεο ζηα πξνγξάκκαηα ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο 

χκθσλα κε ηνλ Μαγνπιηψηε (2014:118),ζηα δχν ηειεπηαία Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα γηα ηελ 

Πξνζρνιηθή Αγσγή (Φ.Δ.Κ. ηεχρνο Β΄ αξ.θχιινπ 304/13-03-03),ζηνλ αληίζηνηρν Οδεγφ Νεπηαγσγνχ 

(Γηαθέξκνπ,Κνπινχξε θαη Μπαζαγηάλλε, 2007) θαη ην ΄΄ΝΔΟ ΥΟΛΔΗΟ΄΄΄(Τ.Π.Θ.Π.Α., Π.Η., 2011),ηα 

εηθαζηηθά αλαγλσξίδνληαη σο κηα απφ ηηο νθηψ πεξηνρέο κάζεζεο γηα ην Νεπηαγσγείν. 

 

 



14 
 

 

Γεληθά πξνηείλεηαη ζηα παηδηά:  

 Να παξαηεξνχλ,λα εξεπλνχλ,λα πεηξακαηίδνληαη θαη λα αμηνπνηνχλ απιά πιηθά θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

δεκηνπξγνχλ εηθαζηηθά έξγα. 

 Να πξνζεγγίδνπλ δηάθνξεο απιέο ηερηθέο θαη ηξφπνπο,γηα λα κπνξνχλ λα εθθξάδνπλ δεκηνπξγηθά ηηο 

απφςεηο,ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηα βηψκαηά ηνπο. 

 Να γλσξίζνπλ ηα εηθαζηηθά κέζα απφ ηελ νξνινγία,ηα κνξθηθά ζηνηρεία θαη λα εμνηθεησζνχλ κε 

απηά. 

 Να πξνζεγγίδνπλ,λα θαηαλννχλ,λα απνιακβάλνπλ ην θαηλφκελν ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ θαη λα 

ζπκπεξηθέξνληαη ζεηηθά απέλαληη ζηα έξγα. 

 Να γλσξίζνπλ,λα θαηαλνήζνπλ,λα αλαιχζνπλ,λα εξκελεχζνπλ,λα θξίλνπλ θαη λα εθηηκήζνπλ ηελ 

ειιεληθή θαη ηελ παγθφζκηα πνιηηηζηηθή εηθαζηηθή θιεξνλνκηά. 

 Να κάζνπλ ηα παηδηά φηη νη εηθαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο εληάζζνληαη ζε θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηφηεηα ζην πιαίζην ηεο δηαζεκαηηθήο  πξνζέγγηζεο(Μαγνπιηψηεο, 2014:118). 

 

Σα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα (ΓΔΠΠ, 2003) ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο πξνηείλνπλ ηε δηαζεκαηηθφηεηα θαη 

ηε δηεπηζηεκνληθφηεηα (Μαηζαγγνχξαο, 2003 φ.α. ζην Μαγνπιηψηεο, 2014)σο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο.Γηα 

παξάδεηγκα,ηα παηδηά θαηαλννχλ θαη ζπκνχληαη επθνιφηεξα ηηο δηάθνξεο πιεξνθνξίεο,φηαλ απηέο έρνπλ 

ελζσκαησζεί ζηελ πινθή κηαο ηζηνξίαο(Bruner, 1997;Egan, 1986;Υαηδεγεσξγίνπ, 2004 φ.α. ζην Μαγνπιηψηεο, 

2014).Δπίζεο,ε αθήγεζε κηαο ηζηνξίαο εμππεξεηεί ηε ιεηηνπξγία ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο 

αλαπαξάζηαζεο(Stein, 1982;Stein & Policastro, 1984 φ.α. ζην Μαγνπιηψηεο, 2014).Καη αληίζηξνθα,ε ινγνηερλία 

κε ηνλ δηαζεκαηηθφ ραξαθηήξα ηεο ζπκβάιιεη ζηελ θαηεχζπλζε ζρεδηαζκνχ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αγγίδνπλ 

ηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ ηερλψλ (Σζηιηκέλε, θαη Μαγνπιηψηεο, 2005 φ.α. ζην Μαγνπιηψηεο, 2014). 

Δπηπιένλ,ην λεφηεξν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ (2011) νξίδεη ηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο 

σο αληηθείκελν κάζεζεο θαη έθθξαζεο,αιιά θαη σο κέζν κάζεζεο ζε φια ηα άιια αληηθείκελα 

κάζεζεο(Μαγνπιηψηεο, 2014).Απν κηα άιιε άπνςε,νη εηθαζηηθέο ηέρλεο ζηνλ ζρνιηθφ ρψξν πξνζπαζνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ εθείλεο ηηο πξνυπνζέζεηο νη νπνίεο ζα ζπκβάιινπλ ζηελ απνδνρή ησλ ηερλψλ κε θχξην 

ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ καζεηψλ(Μαγνπιηψηεο, 2014). 

Σα ζχγρξνλα πξνγξάκκαηα είλαη παηδνθεληξηθά θαη πξνσζνχλ ηελ ελεξγεηηθή κάζεζε,ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ηα παηδηά καζαίλνπλ κέζα απφ ηελ αλαδήηεζε,ηνλ πεηξακαηηζκφ θαη ηελ 

αλαθάιπςε.Αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ,ησλ παηδαγσγψλ θαη ησλ 

γνλέσλ.Σα πξνγξάκκαηα ζηνρεχνπλ ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ καζεηψλ θαη δίλνπλ έκθαζε ζην 

παηρλίδη.Σα θίλεηξα δξαζηεξηνπνίεζεο είλαη εζσηεξηθά θαη ε αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ πξνθχπηεη απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ έξγσλ ηνπο(Παληαδήο θαη αθειιαξίνπ, 2011 φ.α. ζην Μαγνπιηψηεο, 2014). 
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Γη΄απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν,νη εηθαζηηθέο ηέρλεο,θαηά ηα δχν ηειεπηαία αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ 

γηα ηα κηθξά παηδηά(2003 θαη 2011),πξνηείλνληαη σο έλα αληηθείκελν καζεζηαθήο πεξηνρήο αιιά θαη σο έλα 

κέζν ζχλδεζεο θαη αλάπηπμεο φισλ ησλ άιισλ καζεζηαθψλ πεξηνρψλ(Μαγνπιηψηεο, 2014:57). 

Ζ κέζνδνο project,σο ΄΄κηα αηειείσηε ζεηξά ζπλδέζεσλ΄΄,ζεσξνχκε πσο είλαη ε πιένλ θαηάιιειε γηα λα 

δηδαρζνχλ ηα παηδηά ηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο ζην λεπηαγσγείν,θαζψο πξνσζεί ηελ ελεξγεηηθή κάζεζε θαη ηελ 

ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ θαη κπνξεί λα ηα σζήζεη ζηε γλψζε ησλ εηθαζηηθψλ,κεηαηξέπνληαο ηελ 

ηάμε ζε έλα εξγαζηήξην ηέρλεο(εηθφλα 1).  

 

Δηθόλα 1: Ζ ηάμε σο έλα εξγαζηήξην ηέρλεο.Πηγή: www.ais.wa.edu.au 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ais.wa.edu.au/
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1.4. Πώο ζπλδένληαη νη εηθαζηηθέο ηέρλεο κε ηηο ππόινηπεο καζεζηαθέο πεξηνρέο ζηελ 

πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε 

Οη εηθαζηηθέο ηέρλεο,κε ηηο πνηθίιεο κνξθέο έθθξαζεο πνπ δηαζέηνπλ,κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

σο κέζα-εξγαιεία ζε φιεο ηηο καζεζηαθέο πεξηνρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ κηθξψλ παηδηψλ γηα κηα νιηζηηθή 

θαη νινθιεξσκέλε θαηαλφεζε ζεκάησλ(Μαγνπιηψηεο, 2014:58).Μάιηζηα ην ηειεπηαίν αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηα κηθξά παηδηά νξίδεη ηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο σο ην θαιχηεξν ζπλδεηηθφ αληηθείκελν 

κάζεζεο θαη αλάπηπμεο φισλ ησλ καζεζηαθψλ πεξηνρψλ(Μαγνπιηψηεο, 2014:58). 

χκθσλα κε έξεπλα ηνπ Μαγνπιηψηε (2014) κε εξσηεκαηνιφγην,ζπκπεξαίλεηαη φηη ζηνλ ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εηθαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ζπλδένπλ κε άιιεο καζεζηαθέο 

πεξηνρέο,θάπνηεο ζε κεγάιν βαζκφ,ελψ θάπνηεο άιιεο ζε ιηγφηεξν.Καηα ηελ έξεπλα απηή,φηαλ νη ελ 

ελεξγεία λεπηαγσγνί ζηελ Διιάδα ξσηήζεθαλ ΄΄Πνηεο εηθαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζπλδένληαη κε άιιεο 

καζεζηαθέο πεξηνρέο΄΄απάληεζαλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ θχξησο ην ζρέδην θαη ηε δσγξαθηθή(γηα ηε ζχλδεζε κε 

ηε γιψζζα,ην πεξηβάιινλ,ηα καζεκαηηθά θαη ηηο θπζηθέο επηζηήκεο-πίλαθαο 3),δεχηεξν ζε ζεηξά έξρεηαη ην 

θνιιάδ(γηα ηε ζχλδεζε κε ηε γιψζζα ,ην πεξηβάιινλ,ηα καζεκαηηθά θαη ηηο θπζηθέο επηζηήκεο),θαηφπηλ ηα 

εηθαζηηθά κέζα απφ ηελ ηερλνινγία(γηα ηε ζχλδεζε κε ην πεξηβάιινλ,ηα καζεκαηηθά,ηηο θπζηθέο επηζηήκεο 

θαη ηε γιψζζα).ηε ζπλέρεηα,ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ηξηζδηάζηαηεο θαηαζθεπέο,ηα ηππψκαηα,ηηο επηζθέςεηο ζε 

κνπζεία,ηε γιππηηθή,ηελ θεξακηθή θαη ηέινο ηελ πθαληηθή.ηνλ πίλαθα 1 βιέπνπκε ζε ηη βαζκφ ηα 

εηθαζηηθά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε ζηε καζεζηαθή πεξηνρή ηεο γιψζζαο θαη ζηνλ πίλαθα 2 

πνηεο εηθαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζπλδένληαη κε απηήλ(Μαγνπιηψηεο, 2014:59-60).  

 

 

 

Πίλαθαο 1: Υξήζε ησλ εηθαζηηθψλ σο εξγαιείν ή κέζν γηα ηελ αλάπηπμε κάζεζεο ησλ παηδηψλ ζηε καζεζηαθή 

πεξηνρή ηεο γιψζζαο. Πεγή: Μαγνπιηψηεο,Α.Ν.(2014:60). 
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Πίλαθαο 2: Πνηεο εηθαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζπλδένληαη κε ηε καζεζηαθή πεξηνρή ηεο γιψζζαο. 

 Πεγή: Μαγνπιηψηεο,Α.Ν.(2014:603). 

 

 

 

 

Πίλαθαο 3: Πνηεο εηθαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζπλδένληαη κε άιιεο καζεζηαθέο πεξηνρέο. 

Πεγή: Μαγνπιηψηεο,Α.Ν.(2014:603). 

 

Ζ αλάγθε γηα έθθξαζε θαη δεκηνπξγία πεξηθιείεη ζεκαληηθνχο παηδαγσγηθνχο ζηφρνπο,κε ηνπο νπνίνπο 

δίλεηαη ψζεζε ζηελ αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο,ηεο εθεπξεηηθφηεηαο,ηεο επηλνεηηθφηεηαο,ζηνηρείσλ 

απαξαίηεησλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ αλζξψπνπ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ.Όια απηά κπνξνχλ λα 

επηηεπρζνχλ κέζα απφ κηα πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ,νη νπνίεο ζα θέξνπλ ζε επαθή ηα παηδηά κε ηηο 

ηέρλεο(Εαρφπνπινο, 1996 φ.α. ζην Μαγνπιηψηεο, 2014:119). 
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Κεθάιαην 2   ΄΄Η κέζνδνο project΄΄ 

2.1. Δηζαγσγή ζηε κέζνδν project:ηη είλαη,πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαη ε 

δνκή ηεο 

Ζ ιέμε project πξνέξρεηαη απφ ηε ιαηηληθή projicere,πνπ ζεκαίλεη ζρεδηάδσ,ζθνπεχσ,βάδσ 

θάηη ζην κπαιφ κνπ θαη ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνπο παηδαγσγνχο ζηηο αξρέο ηνπ αηψλα καο (Frey, 1986:8-9). 

Project ελλννχκε ηε Βησκαηηθή Πξνζέγγηζε κάζεζεο πνπ είλαη θάζε νξγαλσκέλε καζεζηαθή 

δξαζηεξηφηεηα,ζπιινγηθήο ζπλήζσο κνξθήο,πνπ αλαπηχζζεηαη ζε πιαίζην ειεχζεξεο επηινγήο κε βάζε 

πξνθαζνξηζκέλν ζρέδην θαη απνβιέπεη ζηε δηεξεχλεζε,νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε γλψζεσλ,πιηθψλ,αμηψλ 

θαη δξάζεσλ,νη νπνίεο αθνξνχλ νιηζηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ελδηαθέξνπλ άκεζα ηα 

εκπιεθφκελα παηδηά σο άηνκα ή σο κέιε θνηλσληθψλ νκάδσλ(Μαηζαγγνχξαο, 2002 φ.α. ζην Βξπληψηε, 2014). 

 

Σελ αθεηεξία project ζα πξέπεη λα ηελ αλαδεηήζνπκε πξηλ απφ φιν ζηνλ ακεξηθάληθν Πξαγκαηηζκφ,ηε 

θηινζνθηθή εθείλε θίλεζε πνπ αληηκεησπίδεη ην λνπ,ηε γλψζε θαη ηε ζθέςε γεληθά σο επξηζθφκελα ζηελ 

ππεξεζία ηεο δσήο,σο κέζα ή εξγαιεία ζηελ πάιε γηα επηβίσζε(Παπαδεκεηξίνπ, 1991 φ.α. ζην Υξπζαθίδεο, 

1996:44-45).Ζ θίλεζε απηή εκθαλίδεηαη πεξίπνπ ζηα κέζα ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα θαη δίλεη έλα 

πξνβάδηζκα ζηε δξάζε,ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή απέλαληη ζηελ επηζηήκε θαη ζηε ζεσξία γεληθφηεξα(Frey, 

1986). 

 

Κχξηνη εθπξφζσπνί ηνπ Πξαγκαηηζκνχ ζηελ ακεξηθάληθε Παηδαγσγηθή ζεσξνχληαη ν J.Dewey (1935) θαη ν 

W.H.Kilpatrick (1935),πνπ εθπξνζσπνχλ ην ΄΄πξννδεπηηθφ θίλεκα΄΄ζηελ εθπαίδεπζε(Rohrs, 1991 φ.α. ζην 

Υξπζαθίδεο, 1996:44-45).χκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο ησλ πξαγκαηηζηψλ εληζρχεηαη ε δξάζε,ε άκεζε 

ζπκκεηνρή θαη ε ζπκβνιή ηνπ αηφκνπ θαη γεληθά ν παξακεξηζκφο ηεο ζεσξεηηθήο ππεξβνιήο σο 

απηνζθνπφο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία(Υξπζαθίδεο, 1996:44-45). 

 

 

Πέξα απφ ηελ πξννδεπηηθή παηδαγσγηθή ηνπ Dewey θαη ηνπ Kilpatrick,ζπλαληνχκε ηελ κέζνδν Project θαη 

ζην ρνιείν-Δξγαζηήξην(Laboratory School)ζην Παλεπηζηήκην ηνπ ηθάγν,ζηε Μ.Βξεηαλία ηηο δεθαεηίεο 

1960-1970(Plowden Years),ζηελ Ακεξηθή ηηο ίδηεο δεθαεηίεο κε ηελ ΄΄Αλνηρηή Δθπαίδεπζε΄΄,ζηε Βφξεηα 

Ηηαιία ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ Reggio Emilia θαη ην αλαδπφκελν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκά ηνπ(Βξπληψηε, 2014). 
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χκθσλα κε ηελ Βξπληψηε (2014),ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο κε Project είλαη ηα εμήο: 

 Βαζίδεηαη θαη μεθηλά απφ ηα βηψκαηα ησλ παηδηψλ,ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο εκπεηξίεο θαη ηα θαζεκεξηλά 

πξνβιήκαηα 

 Ζ εκπινθή ησλ παηδηψλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ παξακέηξσλ ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη άκεζε θαη 

θεληξηθή 

 Οη ζηφρνη πξνθχπηνπλ απφ ην ελδηαθέξνλ θαη ηηο ελέξγεηεο ησλ παηδηψλ 

 Σα παηδηά αλαιακβάλνπλ επζχλεο γηα ηελ εξγαζία πνπ ζα επηηειέζνπλ πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάινπλ 

ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

 πλεξγάδνληαη θαη εμεξεπλνχλ πξνθεηκέλνπ λα ζπλ-δνκήζνπλ ηε γλψζε 

 Δξεπλνχλ,παξαηεξνχλ,θαηαγξάθνπλ,αλαδεηθλχνπλ ην απνηέιεζκα ηεο δνπιεηάο ηνπο θαη κέζα απφ 

ηε ζπιινγηθή δξάζε ζπλ-απνθαζίδνπλ (Βξπληψηε, 2014). 

 

Ζ ειεπζεξία ησλ κειψλ λα πξνηείλνπλ έλα ζέκα,ε απφ θνηλνχ δηακφξθσζε ηνπ θαη δηεμαγσγή 

ηνπ,απνηεινχλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο project θαη αλ δηεμαρζνχλ ζσζηά,απνβαίλνπλ νπζηαζηηθέο 

δηαδηθαζίεο κάζεζεο,γηαηί ε εκπεηξία πνπ απνθηνχλ ηα κέιε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ απνηειεί 

ζεκαληηθή πεγή κάζεζεο (Frey, 1986).Αθφκε ην γεγνλφο φηη ην ζέκα ελφο Project κπνξεί λα κελ έρεη ζρέζε 

κε ηηο θαζηεξσκέλεο ζρνιηθέο εξγαζίεο κπνξεί λα απνηειέζεη αλεμάληιεηε πεγή εκπεηξίαο γηα ηηο/ηνπο 

καζήηξηεο/καζεηέο,γηαηί έηζη ε θιεηζηή θνηλσλία ηνπ ζρνιείνπ αλνίγεηαη πξνο ηνλ ΄΄έμσ θφζκν΄΄(Frey, 

1986). 

χκθσλα κε ηνλ Frey (1986:17),ε βαζηθή δνκή ηεο κεζφδνπ Project είλαη ε εμήο: 

 Πξφβιεκα 

 Αληαιιαγή απφςεσλ ζρεηηθά κε ην πξφβιεκα 

 Γηακφξθσζε ησλ πιαηζίσλ δξάζεο απφ θνηλνχ 

 Τινπνίεζε φζσλ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί 

 Πεξάησζε ηνπ Project κε έλαλ απφ ηνπο εμήο ηξφπνπο: α. ζπλεηδεηφο ηεξκαηηζκφο(φηαλ έρεη 

επηηεπρζεί ν ζθνπφο ή έρεη εμαληιεζεί ν πξνθαζνξηζκέλνο ρξφλνο) β. επαλαζχλδεζε κε ηελ αξρηθή 

πξσηνβνπιία γηα εθαξκνγή ηνπ Project ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Project παξεκβάιινληαη δηαιείκκαηα ελεκέξσζεο θαη αλαηξνθνδφηεζεο(Frey, 

1986). 
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Ζ αλαηξνθνδφηεζε είλαη απαξαίηεηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ project φζν θαη ε αμηνιφγεζε ζην ηέινο ηνπ,γηα 

λα δνχκε εάλ επηηεχρζεθαλ νη ζηφρνη πνπ ζέζακε. 

 

2.2. Η εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ Project θαη νη βαζηθέο πξνϋπνζέζεηο ηεο  

Γηα λα πινπνηεζεί επηηπρψο έλα project ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ θάπνηεο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο φπσο 

ν ρξφλνο,ν νπνίνο δελ ζα πξέπεη λα είλαη πεξηνξηζηηθφο θαη ν ρψξνο,ν νπνίνο ζχκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε 

Reggio Emilia,είλαη ν ηξίηνο παηδαγσγφο.Σν ζέκα επίζεο ζα πξέπεη λα ζπζρεηίδεηαη κε ηελ θαζεκεξηλή δσή 

ηνπ παηδηνχ,λα εκπλέεη ηε ζπλεξγαηηθφηεηα θαη λα θαιιηεξγεί ηελ θξηηηθή θαη ηε δεκηνπξγηθή ηνπ ζθέςε. 

Αθνχ δνχκε απφ πνηεο θάζεηο πεξλάεη έλα ζρέδην εξγαζίαο-project,ζα αλαθεξνχκε πην αλαιπηηθά ζηηο 

βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο,κε αλαθνξέο ζηε μελφγισζζε θαη ζηελ ειιελφγισζζε 

βηβιηνγξαθία. 

 

χκθσλα κε ηελ Βξπληψηε (2014),ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ Project-Δθπαηδεπηηθφ ρέδην Γξάζεο,πεξλάεη 

απφ ηηο εμήο θάζεηο : 

 ΦΑΖ 1
ε
-εθθίλεζε : 

Δπηινγή ηνπ πξνβιήκαηνο: ηη απαζρνιεί ηα παηδηά,πνηεο είλαη νη θνηλέο ηνπο εκπεηξίεο,ζπδήηεζε-αληαιιαγή 

απφςεσλ,πξνηάζεηο λεπηαγσγνχ.Σν πξφβιεκα πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλν,φρη αθεξεκέλν,θαη βαζηζκέλν 

ζε πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ.Να δίλεη δπλαηφηεηα παξαηήξεζεο θαη δπλαηφηεηεο θαηάθηεζεο 

πνηθίισλ δεμηνηήησλ θαη θαιιηέξγεηαο ησλ θιίζεσλ ησλ παηδηψλ.Σν πξφβιεκα ζα πξέπεη επίζεο λα έρεη 

άκεζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο. 

Καηά ηε ζθελνζεζία ηνπ πξνβιήκαηνο ζα πξέπεη λα γίλεηαη δεκηνπξγία θνηλψλ εκπεηξηψλ κε ηα παηδηά θαη 

δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ην πξφβιεκα φπσο ζπδήηεζε κε θαηάιιειν πιηθφ,νκαδηθφ παηρλίδη,αλάγλσζε 

παξακπζηψλ/ηζηνξηψλ,ζεαηξηθφ παηρλίδη,δσγξαθηθή,θαηαζθεπέο θ.α.(Βξπληψηε, 2014). 

 ΦΑΖ 2
ε
-Αλάπηπμε ηνπ Project : 

Αξρηθά γίλεηαη πξνεηνηκαζία γηα ην ζηάδην έξεπλαο(Βξπληψηε, 2014).Δπαλεμεηάδνληαη ηα δηαγξάκκαηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ησλ παηδηψλ γηα λα δνχκε αλ είλαη ηθαλνπνηεηηθφο ν ζρεδηαζκφο,πνην είλαη ην επίθεληξν 

ηνπ Project,πνηεο είλαη νη πηζαλέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ λέσλ γλψζεσλ.Αμηνπνηνχκε ηηο πξσηνγελείο θαη 

δεπηεξνγελείο πεγέο πιεξνθνξηψλ.Έπεηηα εκπιέθνπκε ζηε δηαδηθαζία θαη ηνπο γνλείο ζπλδένληαο έηζη ην 

ζρνιείν κε ηελ νηθνγέλεηα,θαζψο θαη επάιιειεο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο. 

Δξγαζία πεδίνπ: πξνεηνηκαζία γηα ηελ επίζθεςε ζρεηηθψλ κε ην πξφβιεκα ρψξσλ θαη ηελ επίζθεςε 

εηδηθψλ: επηινγή ηνπ ρψξνπ πνπ ζα επηζθεθζνχλ ηα παηδηά,πνηνη εηδηθνί ζα κηιήζνπλ ζηα 

παηδηά,πξνεηνηκαζία ησλ εηδηθψλ θαη ησλ παηδηψλ(ζπιινγή θαη επηηφπηα θαηαγξαθή πιεξνθνξηψλ πνπ ζα 
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δψζνπλ απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα ηνπ Project,παξαηήξεζε,εξσηήζεηο,θσηνγξαθίεο,επηηφπηα 

δσγξαθηθή/αλαπαξάζηαζε θ.α.) (Βξπληψηε, 2014). 

Καηά ηελ επηζηξνθή ζηελ ηάμε,κεηά απφ ηηο επηζθέςεηο,ηηο ζπλεληεχμεηο θαη ηε δηεξεχλεζε,ηα παηδηά 

πξνζπαζνχλ λα δσγξαθίζνπλ,λα γξάςνπλ,λα θάλνπλ θαηαζθεπέο θαη λα δξακαηνπνηήζνπλ πνιιά απφ απηά 

πνπ έρνπλ κάζεη.Έηζη πξνζπαζνχλ λα βξνχλ απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξα 

κέζα θαη  πεγέο. 

ηε ζπλέρεηα επαλεμεηάδνπλ ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ζρεηηθψλ κε ηελ έξεπλα(επηηφπνπ ή 

ακέζσο κεηά: ζπδήηεζε,αληαιιαγή ζηνηρείσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο,γξαθή ιέμεσλ-

θιεηδηά,ηνπνζέηεζε ησλ αληηθεηκέλσλ,δσγξαθηψλ,θαηαζθεπψλ κέζα ζηελ αίζνπζα,δεκηνπξγία θαηλνχξγηαο 

γσληάο θ.α.)Δπαλεμεηάδεηαη επίζεο ην δηάγξακκα ζρεδηαζκνχ(Βξπληψηε, 2014). 

 ΦΑΖ 3
ε
-Οινθιεξψλνληαο έλα Project : 

ηελ ηειεπηαία θάζε γίλεηαη απνινγηζκφο,ζχλνςε θαη αλαζθφπεζε(Βξπληψηε, 2014).Σα παηδηά κνηξάδνληαη 

ηηο εκπεηξίεο ηνπο.Ο εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη ζχληνκα απηά πνπ είπαλ ηα παηδηά θαη επαλεμεηάδεη καδί κε 

απηά ην Project κέζσ ηεο θαηαγξαθήο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηεο επίηεπμεο ή κε ησλ ζηφρσλ. 

Έπεηηα ηα παηδηά παξνπζηάδνπλ ην Project θαη απνθαζίδνπλ γηα πνηα απφ απηά πνπ έκαζαλ ζα ελεκεξψζνπλ 

θαη ηνπο ππφινηπνπο θαη κε πνην ηξφπν.Γηεγνχληαη ηελ ηζηνξία ηνπ Project θαη απνθαζίδνπλ θαη ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ζα ην παξνπζηάζνπλ π.ρ. λα θάλνπλ κηα θαηαζθεπή,κηα έθζεζε θ.α.Υξεζηκνπνηνχλ ηηο λέεο 

γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ ζην παηρλίδη,ζηηο ζπδεηήζεηο θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο(Βξπληψηε, 2014). 

 

χκθσλα κε ηνλ Frey (1986:37) oη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο κεζφδνπ Project: 

 Ζ δηάζεζε ηνπ ρξφλνπ: λα ππάξρεη ρξφλνο γηα ηελ παξεκβνιή δηαιεηκκάησλ ελεκέξσζεο θαη 

αλαηξνθνδνηηθήο αλαζθφπεζεο θαη λα ππάξρεη ζε θάζε εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ην θαηάιιειν ρξνληθφ 

δηάζηεκα γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ Project 

 Ζ δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο: λα ππάξρνπλ ρψξνη θαηάιιεια εμνπιηζκέλνη γηα ηε δηεμαγσγή 

ηνπ Project 

 Ζ ζπλεξγαζία κε ηνπο εμσζρνιηθνχο: ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ θαη κε εηδηθνχο. 

 

χκθσλα κε ηνλ Υξπζαθίδε(1996:58-79),πέξαλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ,άιιεο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο είλαη 

θαη: 

 Ζ δξαζηεξηνπνίεζε ησλ καζεηψλ: ελεξγή ζπκκεηνρή 

 Ο ζπζρεηηζκφο ηνπ δηδαθηένπ κε ηελ θαζεκεξηλή δσή: ζέκαηα απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα-ζρέζε 

ζρνιείνπ θαη θνηλσλίαο 
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 Ζ θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο: δηεξεχλεζε,ιήςε απνθάζεσλ,επηινγέο,επίιπζε 

πξνβιεκάησλ 

 Ζ ζπλεξγαηηθφηεηα: νκαδηθφηεηα,θνηλή δξάζε,θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ καζήκαηνο 

 Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία: πξνζαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο ζηηο αλάγθεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ 

 Σν δηαθιαδηθφ κάζεκα: πξνζέγγηζε κε ζθαηξηθφηεηα,δηαθιαδηθή αληηκεηψπηζε ηνπ βηψκαηνο 

 Ζ ρεηξσλαθηηθή εξγαζία: ην παηδί αλαγλσξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ κέζα απφ ην έξγν ηνπ θαη 

αληηιακβάλεηαη ηνλ βαζκφ ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δεκηνπξγία ηνπ(Υξπζαθίδε, 1996:58-79). 

Βιέπνπκε απφ ηε βηβιηνγξαθία πσο ε δνκή,ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο κεζφδνπ project 

είλαη ηδαληθά γηα λα δηδαρζνχλ ηα παηδηά κέζα απφ απηή ηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο.Ζ ειεπζεξία πνπ παξέρεη,ε 

ελεξγφο ζπκκεηνρή,ε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία,είλαη φια ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ην πξφζθνξν έδαθνο γηα ηε 

δηδαθηηθή ηεο ηέρλεο.  

 

2.3. ε ηη δηαθέξεη ε  Project από ηε ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία 

Ζ κέζνδνο Project μεθηλάεη απφ πξαθηηθά ελδηαθέξνληα θαη νδεγεί ζε πξαθηηθά ρξήζηκα 

απνηειέζκαηα(Υξπζαθίδεο, 1996:48).Σα ζέκαηα δελ αμηνινγνχληαη κε βάζε έλα θιεηζηφ θχθισκα γλψζεσλ 

θαη ν εθπαηδεπηηθφο δελ έρεη πξνθαηαιήςεηο γηα ηελ αμία θαη ηε ζεκαζία ησλ ζεκάησλ.Σα ζέκαηα 

αλαδχνληαη απφ ηα ίδηα ηα παηδηά θαη ε δηδαθηηθή δηαδηθαζία θαζνξίδεηαη απφ ηηο πξνζέζεηο 

ηνπο(Υξπζαθίδεο, 1996:48). 

 

χκθσλα κε ηελ Βξπληψηε (2014),νη βαζηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία θαη ζηε 

κέζνδν-πξνζέγγηζε Project είλαη νη εμήο: 

 

1)Ζ ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία βνεζάεη ηα παηδηά λα απνθηήζνπλ βαζηθέο δεμηφηεηεο ελψ ε εξγαζία κε 

Project δίλεη ηελ επθαηξία ζηα παηδηά λα εθαξκφζνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζε πιαίζηα πνπ έρνπλ λφεκα γηα ηα 

ίδηα ηα παηδηά. 

2)Καηά ηε ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία ν εθπαηδεπηηθφο αληαπνθξίλεηαη ζηηο ειιείςεηο ησλ παηδηψλ ελψ ζηελ 

εξγαζία κε Project επελδχεη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ. 

3)Καηά ηε ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία ν εθπαηδεπηηθφο θαζνδεγεί ηε δηδαζθαιία θαη θαζνξίδεη ηηο εξγαζίεο 

πνπ ζα αλαηεζνχλ ζηα παηδηά κε βάζε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά κάζεζεο θαη δεμηφηεηεο.Καηα ηελ 
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εξγαζία κε Project ηα παηδηά επηιέγνπλ ηα έξγα πνπ ζα αλαιάβνπλ θαη ην επίπεδν δπζθνιίαο ζην νπνίν 

αηζζάλνληαη πην άλεηα. 

4) Καηά ηε ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία ηα παηδηά βξίζθνληαη ζε παζεηηθή δεθηηθή ζέζε ελψ θαηά ηελ εξγαζία 

κε Project ηα παηδηά εκπιέθνληαη ελεξγά ζηε δηεξεχλεζε θαη ηελ εθαξκνγή γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ,ιακβάλνληαο απνθάζεηο θαη θάλνληαο επηινγέο. 

5)Ο εθπαηδεπηηθφο,θαηά ηε ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία,΄΄επσθειείηαη΄΄απφ ην θίλεηξν ησλ παηδηψλ λα ηνλ 

επραξηζηήζνπλ θαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ.Δλψ φηαλ ηα παηδηά έρνπλ εθηεηακέλε εκπεηξία 

εξγαζίαο κε Project ε ρξεζηκφηεηα θάπνησλ (π.ρ. αλάγλσζε,γξαθή,καζεκαηηθά)πξνζεγγίδνληαη θαη 

θαηαθηψληαη κε ηξφπν πνπ εληζρχεη ηελ παξψζεζε ησλ παηδηψλ γηα βειηίσζε απηψλ ησλ 

δεμηνηήησλ(Βξπληψηε, 2014). 

ηε κέζνδν project ηα παηδηά έρνπλ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή,ζθέθηνληαη,δξνχλ,ζπλεξγάδνληαη,ζπλαπνθαζίδνπλ.Γελ είλαη απιά παζεηηθνί δέθηεο ηεο γλψζεο 

αιιά ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ ζπλ-δφκεζε ηεο γλψζεο ηνπο θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ δεμηνηήησλ ηνπο.Ζ 

κέζνδνο project είλαη κηα ζχγρξνλε αληηπξφηαζε ζηελ κέζνδν ηεο παξαδνζηαθήο θαη ζπζηεκαηηθήο 

δηδαζθαιίαο,κε πνιιά νθέιε γηα ηελ θνηλσλία θαη ηνπο ελεξγνχο πηα πνιίηεο ηεο. 

 

2.4. Σα νθέιε ηεο εθαξκνγήο ηεο κεζόδνπ Project ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη ν 

ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ . 

Με δεδνκέλε ηελ ειιηπή θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο δελ είλαη θπζηθά 

δπλαηφ απφ ηελ πξψηε κέξα επίζθεςεο ηνπ λεπίνπ ζην λεπηαγσγείν,λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ 

επηθνηλσληαθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζα ζπλνδεχνληαη κάιηζηα θαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπλαπφθαζεο θαη 

ηεο αιιειεγγχεο(Υξπζαθίδεο, 1996). 

Ζ εηζαγσγή ηεο βησκαηηθήο-επηθνηλσληαθήο δηδαζθαιίαο,ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε,ζα πξέπεη φκσο λα 

αξρίζεη απφ ηνλ πξψην θαηξφ,αλεμάξηεηα απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ λεπίσλ,ζηελ αξρή κε εληνλφηεξε 

ππνβνήζεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ,πνπ ζηελ πνξεία ε ζπκκεηνρή ζα αλαβαζκίδεηαη κέζα απφ 

ηελ σξίκαλζε θαη ηελ εκπεηξία ησλ λεπίσλ(Deissler, 1978;Oertel, 1983;Nickel, 1985 φ.α. ζην Υξπζαθίδεο, 

1996:79-81). 

χκθσλα κε ηελ Βξπληψηε (2014),ηα νθέιε ηεο εξγαζίαο κε project ζην λεπηαγσγείν είλαη πνιιά : 

 πλ-νηθνδνκείηαη ε γλψζε κέζα ζε απζεληηθά πιαίζηα 

 Δληζρχνληαη νη δηακαζεηηθέο ζρέζεηο,ε αηνκηθή απηνλνκία θαη νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο(θνηλφηεηεο 

δξάζεο κε ηζρπξνχο δεζκνχο) 
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 Οηθνδνκνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα απηνκάζεζε 

 Δληαηνπνηείηαη ε εζσζρνιηθή κε ηελ εμσζρνιηθή δσή θαη ε επηζηεκνληθή κε ηε βησκαηηθή γλψζε 

 Παξέρνληαη δπλαηφηεηεο θξηηηθήο αλάιπζεο θαη ειέγρνπ ηεο γλψζεο θα ησλ πεγψλ ηεο 

 Σίζεληαη ηα ζεκέιηα δηακφξθσζεο ζεηηθήο ζηάζεο πξνο ηε δηα βίνπ κάζεζε,κέζα απφ ηε ζπκβνιή 

ηνπ θάζε παηδηνχ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ ελδηαθέξνπλ ηα παηδηά(Βξπληψηε, 2014). 

Γηα λα επσθειεζνχλ ηα παηδηά φκσο ζα πξέπεη ν εθπαηδεπηηθφο λα παίμεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζε απηφ. 

χκθσλα κε ηελ Βξπληψηε (2014),γηα λα επσθειεζνχλ ηα παηδηά απφ ηελ εξγαζία κε Project ζα πξέπεη ν 

εθπαηδεπηηθφο λα : 

 Γηεπθνιχλεη ηα παηδηά ζην έξγν ηνπο 

 Γηαηεξεί έλα παξαγσγηθφ πεξηβάιινλ 

 Βνεζάεη λα νξγαλσζεί ε πξφνδνο ηεο έξεπλαο  

 Δπηβιέπεη ηελ πξφννδν ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 Δλζαξξχλεη ηα παηδηά λα ζπκκεηέρνπλ 

 Οξγαλψλεη ην ρξφλν  

 Κάλεη πξνηάζεηο 

 Παξαηεξεί ηα παηδηά ηελ ψξα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα λα πξνζδηνξίζεη ηηο ελέξγεηεο πνπ 

απαηηνχληαη. 

΄΄Ο εθπαηδεπηηθφο,θαηά ηελ εξγαζία κε Project είλαη ν Provocateur: πξνθαιεί/ζθελνζεηεί/ζέηεη/επηιέγεη 

πξνβιήκαηα(projects),πξνο δηεξεχλεζε απφ ηα παηδηά αθνχ πξψηα έρεη παξαηεξήζεη,αθνχζεη,θαηαλνήζεη 

ηα παηδηά θαη γλσξίδεη ηηο εκπεηξίεο,ηα βηψκαηα θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο΄΄(Βξπληψηε, 2014). 

 

Σα παηδηά ηψξα- ζχκθσλα κε ηελ Βξπληψηε (2014)- θαηά ηελ εξγαζία κε Project έρνπλ ηελ επθαηξία: 

 Να πξνζεγγίζνπλ ην πξφβιεκα απφ δηάθνξεο πιεπξέο 

 Να αζρνιεζνχλ κε έλα επηκέξνπο πξφβιεκα πνπ ηα ελδηαθέξεη 

 Να αληαιιάμνπλ εκπεηξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξφβιεκα 

 Να αλαπηχμνπλ θαη λα απνθηήζνπλ πνηθίιεο γλσζηηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο 

 Να εμεξεπλήζνπλ,λα πεηξακαηηζηνχλ θαη λα βηψζνπλ ην πεξηβάιινλ κε ηηο αηζζήζεηο ηνπο 

 Να θαζνδεγήζνπλ ηνλ ηξφπν κάζεζήο ηνπο 

 Να επηιέμνπλ ηξφπνπο εξγαζίαο 

 Να βηψζνπλ θιίκα ζπλεξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα επηιχζνπλ πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα 
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 Να ζπιιέμνπλ ζηνηρεία κέζσ άκεζεο παξαηήξεζεο,ζπλεληεχμεσλ κε εηδηθνχο,δηεμαγσγήο 

πεηξακάησλ θηι. 

 Να θαηαθηήζνπλ έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο(θπζηθέο επηζηήκεο,πεξηβάιινλ,ινγνηερλία θ.α.). 

 

Ζ εξγαζία κε project παξέρεη ην πιαίζην γηα πξνζεθηηθή παξαηήξεζε,δηεξεχλεζε ζε βάζνο,αληαιιαγή 

ηδεψλ,ακνηβαία ππνζηήξημε,επίιπζε ζπγθξνχζεσλ,ζπλεξγαζία θαη άιιεο ζεκαληηθέο εκπεηξίεο,κέζα απφ 

κηα δηαδηθαζία κάζεζεο γηα ζεκαληηθέο πιεπξέο ηνπ θφζκνπ ησλ αλζξψπσλ,ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ 

γεγνλφησλ(Katz & Chard, 2004). 

 

 

Κεθάιαην 3  ΄΄Η πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο δηδαθηηθήο ησλ εηθαζηηθώλ κε ηε 

κέζνδν project ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε΄΄ 

3.1. Σξόπνη θαη πξνηάζεηο εθαξκνγήο ηεο κεζόδνπ project γηα ηε δηδαθηηθή ησλ 

εηθαζηηθώλ ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε 

Οη θαιιηηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε βησκαηηθή-επηθνηλσληαθή 

πξνζέγγηζε,απνηεινχλ έλα ηδηαίηεξα ρξήζηκν θαη απνηειεζκαηηθφ κέζν γηα ηελ έθθξαζε ησλ πξνζσπηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ,ηελ εθηφλσζε ηεο ελέξγεηαο,αιιά θαη αθνξκή γηα ζπλεξγαζία θαη 

αιιεινγλσξηκία(Μάγνο,2007). 

Καζψο νη εηθαζηηθέο ηέρλεο είλαη ζεκαληηθνί ηξφπνη αλαπαξάζηαζεο θαη κεηάδνζεο γλψζεσλ θαη 

αληηιήςεσλ,νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ελζαξξχλνπλ ηα παηδηά λα εθαξκφδνπλ ηηο δεμηφηεηεο απηέο κε 

ζηελ εξγαζία κε project(Katz & Chard, 2004). 

Παξαθάησ ζα δνχκε ηξφπνπο θαη πξνηάζεηο κε ηνπο νπνίνπο ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα πξνζεγγίζεη θαη λα 

δηδάμεη ζηα παηδηά ην θαηλφκελν ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ,κέζσ ηεο κεζφδνπ project: 

 ρέδην-Εσγξαθηθή 

Σν ζρέδην θαη ε δσγξαθηθή είλαη δπλαηφ λα δηεπθνιχλνπλ θαη λα επεθηείλνπλ ηελ αλάπηπμε ελφο project 

απφ ηελ εθθίλεζε εσο ην θιείζηκφ ηνπ(Katz & Chard, 2004:255).Σα παηδηά κπνξνχλ λα εθαξκφδνπλ ζηα 

project ηηο ζρεδηαζηηθέο θαη δσγξαθηθέο ηνπο δεμηφηεηεο,πξνθεηκέλνπ λα επεθηείλνπλ θαη λα εκπινπηίζνπλ 

ηελ εξγαζία ηνπο θαη λα απνδψζνπλ κηα μερσξηζηή πξνζσπηθή πνηφηεηα.Αληίζεηα κε ηε ζπζηεκαηηθή 
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δηδαζθαιία ηεο ηέρλεο,ε εθαξκνγή ησλ δεμηνηήησλ ηνπ ζρεδίνπ θαη ηεο δσγξαθηθήο ζηελ εξγαζία κε 

project ελέρεη πνιχ δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο απφ ηα παηδηά ζε ζρέζε κε ην αίηεκα ηεο παξαθνινχζεζεο 

νδεγηψλ κέζα ζηελ ηάμε ησλ εηθαζηηθψλ.ε κηα ηάμε εηθαζηηθψλ ν εθπαηδεπηηθφο ελδέρεηαη λα πεξηκέλεη 

απφ φια ηα παηδηά λα εξγάδνληαη ηελ ίδηα ζηηγκή πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο ηνπ ζρεδίνπ θαη ηεο 

δσγξαθηθήο (π.ρ. ηελ απφδνζε ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ).Ο εκπινπηηζκφο ηνπ project κέζα απφ κηα πνηθηιία 

δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ζρεδίνπ θαη δσγξαθηθήο ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή είλαη δπλαηφ λα ζπλδπαζηεί 

κε άιιεο κνξθέο αλαπαξάζηαζεο ψζηε λα πάξεη ε εξγαζία κηα μερσξηζηή πξνζσπηθή πνηφηεηα(Katz & 

Chard, 2004:255). 

Ζ δσγξαθηθή κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηα παηδηά έλα εμαηξεηηθά πνιχηηκν θαη ηθαλνπνηεηηθφ κέζν 

εμεξεχλεζεο θαη αλαπαξάζηαζεο ζεκαληηθψλ ζηνηρείσλ ελφο ζέκαηνο κειέηεο(Katz & Chard, 

2004).Τπάξρνπλ επθαηξίεο γηα ηα παηδηά λα ιάβνπλ κέξνο ζε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ζρεδίνπ γηα κηα πνηθηιία 

δηαθνξεηηθψλ ζθνπψλ.Ζ δηαδηθαζία ηεο δσγξαθηθήο είλαη απηή θαζεαπηή δηδαθηηθή. 

Ζ δσγξαθηθή ζην πιαίζην ηεο εξγαζίαο κε project ζπλεηζθέξεη ζε ηέζζεξηο καζεζηαθνχο ζηφρνπο: 

γλψζεηο,δεμηφηεηεο,ηάζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα(Katz & Chard, 2004).Οη ζηφρνη απηνί επηηπγράλνληαη κέζα απφ 

ην project ελψ ην παηδί εμεξεπλεί θαη αλαθαιχπηεη ηελ ηέρλε θαη ηνλ εαπηφ ηνπ,κέζα απφ ηελ ελεξγεηηθή 

ζπκκεηνρή ηνπ,ηελ ιήςε απνθάζεσλ,ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο,ηελ πξσηνβνπιία ηνπ λα γλσξίζεη ηα 

εηθαζηηθά ζηνηρεία,ηα πιηθά θαη ηηο ηερληθέο. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη κηα αλάιπζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ εξγαζηψλ ζρεδίνπ θαη δσγξαθηθήο ζε 

θαζεκηά απφ ηηο ηξείο θάζεηο ηνπ project,ψζηε λα θαλεί κε πνην ηξφπν κπνξνχλ λα εκπινπηίδνπλ ηελ 

εξγαζία κε project ησλ παηδηψλ(Katz & Chard, 2004). 

Φάζε 1:Δθθίλεζε ελφο project 

Καηά ηελ πξψηε θάζε ελφο project,φηαλ ηα παηδηά ζπδεηνχλ ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο,κπνξνχλ λα 

ζρεδηάδνπλ-δσγξαθίδνπλ αλαπαξαζηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ πιεξνθνξίεο γηα 

ηηο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ αιιά θαη γηα ην πψο ην θάζε παηδί ζρεδηάδεη θαη αλαπαξηζηά απηά 

πνπ ζθέθηεηαη(Katz & Chard, 2004).Σα ζρέδηα πνπ νινθιεξψλνληαη θαηά ηελ πξψηε θάζε ηνπ project 

αλαπαξηζηνχλ ηελ αξρηθή θαηαλφεζε ησλ παηδηψλ γηα ην ζέκα.Σα πξψηα ζρέδηα κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κε 

ηα ιεπηνκεξέζηεξα πνπ πξνθχπηνπλ αξγφηεξα κεηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο.Σφζν νη εθπαηδεπηηθνί φζν θαη 

ηα παηδηά κπνξνχλ λα εθηηκήζνπλ ηα ζηνηρεία ηεο πξνφδνπ πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαλφεζε αιιά θαη ζηε 

βειηίσζε ησλ ζρεδηαζηηθψλ ηνπο ηθαλνηήησλ.Μηα αιιεινπρία ζρεδίσλ πνπ νινθιεξψλνληαη ζε 

δηαθνξεηηθέο ζηηγκέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ project είλαη δπλαηφ λα δψζεη ζηα παηδηά βνήζεηα ή ελδείμεηο 

πνπ ζα ηα βνεζήζνπλ λα ζπδεηήζνπλ ηε κάζεζή ηνπο ζε ζπλεδξηάζεηο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνπο γνλείο 

(Katz & Chard, 2004). 
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Φάζε 2:Αλαπηχζζνληαο ην project 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο θάζεο ηνπ project ε κεγαιχηεξε εκπεηξία ησλ παηδηψλ κε πξαγκαηηθά 

αληηθείκελα,γεγνλφηα,δηαδηθαζίεο θαη ξφινπο απνηειεί ηελ θχξηα πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ην ζρέδην θαη ηηο 

δσγξαθηέο ησλ παηδηψλ(Katz & Chard, 2004).Έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαιάβνπλ ηελ παξαηεηακέλε 

ζρεδίαζε αληηθεηκέλσλ.Πξννδεπηηθά ε ιεπηνκεξήο γλψζε κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί φπσο γίλεηαη 

αληηιεπηή.Ζ παξαηεηακέλε εθπφλεζε ζρεδίσλ θαη δσγξαθηψλ δίλεη ζηα παηδηά ηε δπλαηφηεηα λα 

κειεηήζνπλ ηε θχζε ησλ αληηθεηκέλσλ,ην ζρήκα,ην ρξψκα,ηελ πθή θαη άιιεο ηδηφηεηέο ηνπο.Σα παηδηά έηζη 

είλαη δπλαηφ λα εθηηκήζνπλ ηελ αμία ηνπ ζρεδίνπ θαη ηεο δσγξαθηθήο γηα ηελ κάζεζε,δνπιεχνληαο θαη 

ζρεδηάδνληαο ζην πιαίζην ελφο project.Έλαο εθπαηδεπηηθφο ζηελ Ν.Καξνιίλα είπε γηα έλα λήπην,ην νπνίν 

αλαθάιπςε γηα πξψηε θνξά ζην πιαίζην ελφο project γηα ηελ αθηή φηη κπνξνχζε λα ζρεδηάδεη.Αλέπηπμε έλα 

ηζρπξφ ελδηαθέξνλ γηα ηα θαβνχξηα θαη δσγξάθηδε πνιιά κε πξνζνρή ζηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ νινέλα 

απμαλφηαλ.ην ηέινο ηνπ project ε λεπηαγσγφο κειέηεζε ην θάθειν εξγαζηψλ (portfolio) ηνπ παηδηνχ κε ηηο 

εξγαζίεο ηνπ projet.Κνηηάδνληαο ηα ζρέδηα ηνπ κε ηα θαβνχξηα,ηνπ δήηεζε λα ηεο κηιήζεη γη΄απηά.Μεηά απφ 

ιίγν ζρνιίαζε: ΄΄άκκπ,πψο θαηάθεξεο λα κάζεηο ηφζα πνιιά γηα ηα θαβνχξηα;΄΄θαη ν άκκπ 

απάληεζε:΄΄Δ,φζν πην πνιχ δσγξάθηδα ηφζν πην πνιιά κάζαηλα΄΄(Katz & Chard, 2004). 

 

Φάζε 3:Κιείλνληαο έλα project 

Σν ζρέδην θαη ε δσγξαθηθή είλαη εμαηξεηηθά βνεζεηηθά δηεπθνιχλνληαο ηα παηδηά λα αλαπαξαζηήζνπλ ηα 

φζα έκαζαλ θαηά ηελ πνξεία ηνπ project(Katz & Chard, 2004). Σα ζρέδηα θαη νη δσγξαθηέο θαηά ηελ πνξεία 

ελφο project κπνξνχλ λα είλαη δηαθφξσλ ηχπσλ:αδξά ζθίηζα,ηκήκαηα κεγαιχηεξσλ ζχλζεησλ έξγσλ ή 

ζθεληθά γηα κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε.Καηά ηελ Σξίηε θάζε ελφο project,ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα 

απνηηκήζεη  πφζν θαιά έρνπλ κάζεη ηα παηδηά ηηο θχξηεο ηδέεο πνπ αλαδχζεθαλ απφ ηε κειέηε ηνπ ζέκαηνο 

θαη ηη πξφνδν είραλ ζηηο ζρεδηαζηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο(Katz & Chard, 2004). 

Σν ζρέδην θαη ε δσγξαθηθή παξέρνπλ κεγάιε πνηθηιία αηνκηθψλ ηδεψλ,ηηο νπνίεο κπνξνχλ ηα παηδηά λα 

κνηξαζηνχλ θαη ε εξγαζία κε project λα αθκάζεη κε ηε κειέηε ελφο πινχζηνπ ζψκαηνο πιεξνθνξηψλ γηα 

έλα ζέκα(Katz & Chard, 2004).Δίλαη πηζαλφ ηα παηδηά λα βιέπνπλ φηη ν εθπαηδεπηηθφο απνδίδεη αμία ζην 

ζρέδην θαη ζηε δσγξαθηθή,φηαλ δηεπθξηλίδεη ηη αλακέλεηαη σο ζχλεζεο θαη ζεκαληηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο 

ηνπ κε project.Σφζν νη πξνζδνθίεο πνπ εθθξάδνληαη ξεηά,φζν θαη ε ππνζηήξημε θαη ε ελζάξξπλζε απφ ηελ 

θνηλνηηθή θνπιηνχξα ηεο ηάμεο είλαη ζεκαληηθέο,αλ πξφθεηηαη ε εκπηζηνζχλε θαη ε απηνπεπνίζεζε γηα ηε 

δσγξαθηθή λα γίλνπλ κέξνο ηεο εξγαζίαο κε project φισλ ησλ παηδηψλ.Δίλαη ζεκαληηθφ ηα παηδηά λα 

απνθηήζνπλ εκπηζηνζχλε ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ζρεδηάδνπλ φηη βηψλνπλ ηελ επηηπρία ζηελ αλάπηπμε ηεο 

δηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο ζηε γξαθηθή αλαπαξάζηαζε(Katz & Chard, 2004). 
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χκθσλα κε ηηο Katz & Chard (2004),ππάξρνπλ ηξία κελχκαηα ηα νπνία νθείιεη ν εθπαηδεπηηθφο λα 

κεηαδψζεη -θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ project-ψζηε λα βνεζήζεη ηα παηδηά λα πξνζπαζήζνπλ πξφζπκα λα 

βειηηψζνπλ ην ζρέδηφ θαη ηε δσγξαθηθή ηνπο. 

΄΄Σν πξψην κήλπκα αθνξά ηελ αμία ζηελ πξσηνηππία ηνπ ζρεδίνπ.Ζ πξσηνηππία,ε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ε 

πνηθηιία είλαη ζεκαληηθφ λα έρνπλ αμία.Ζ πξσηνηππία ζπλήζσο επηηπγράλεηαη εχθνια φηαλ ηα παηδηά 

ζρεδηάδνπλ ειεπζέξα.Θα πξέπεη λα αλακέλεηαη φηη ην θάζε παηδί έρεη δηαθνξεηηθέο ζθέςεηο πνπ ζέιεη λα 

κεηαδψζεη κε ην αλαπαξαζηαηηθφ ηνπ ζρέδην.Οη δηαθνξέο απηέο κπνξνχλ λα εμεξεπλεζνχλ θαηά ηηο 

ζπδεηήζεηο ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ησλ ζρεδίσλ ηνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ειεχζεξνπ 

ζρεδίνπ. 

Σν δεχηεξν κήλπκα πνπ πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζηα παηδηά είλαη φηη αλαπφθεπθηα ζα βξεζνχλ ζε πνιχ 

δηαθνξεηηθά επίπεδα ηθαλνηήησλ ζην ζρέδην θαη ζηε δσγξαθηθή ζε ζχγθξηζε κε άιια παηδηά ηεο ηάμεο.ε  

νπνηνδήπνηε επίπεδν ηθαλφηεηαο θη αλ θξίλνπλ ηα παηδηά φηη βξίζθνληαη,ζα πξέπεη νχησο ή άιισο λα 

κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζε νπνηαδήπνηε νκαδηθή ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ αλαπαξάζηαζε ζην ζρέδην θαη 

ηε δσγξαθηθή.Σα παηδηά βνεζνχληαη φηαλ θαηαλνήζνπλ φηη δελ ππάξρεη εζσηεξηθή αμία ζηνλ έλα ηχπν 

ζρεδίνπ ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο,γηα παξάδεηγκα έλα απιφ ζρέδην κε γξακκέο ζε ζρέζε κε απφδνζε 

ελφο δέληξνπ κε φια ηα θχιια δσγξαθηζκέλα επάλσ ζηα θιαξάθηα ηνπ.Ζ απφθαζε αλάκεζα ζε απηέο ηηο 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζα εμαξηεζεί απφ ηελ νπηηθή πιεξνθφξεζε ή ην αίζζεκα πνπ ζέιεη λα αλαπαξαζηήζεη 

θάπνηνο κε ηε δσγξαθηά ηνπ. 

Σν ηξίην κήλπκα πνπ ζα δνζεί ζηα παηδηά αθνξά ζηηο πνιηηηζκηθέο ζπκβάζεηο.Γηα παξάδεηγκα,ππάξρεη ε 

ζχκβαζε φηη ην καθξηλφ θφλην κηαο ζθελήο ζα πξέπεη αλ απεηθνλίδεηαη πίζσ απφ ηα θχξηα αληηθείκελα πνπ 

βξίζθνληαη ζην πξνζθήλην,φηη ν νπξαλφο ζα πξέπεη λα θηάλεη κέρξη ην ζεκείν πνπ ζα ζπλαληά ην έδαθνο 

ζηνλ νξίδνληα ηεο εηθφλαο,αληη λα αλαπαξηζηάλνληαη ζαλ κηα γαιάδηα γξακκή ζηελ θνξπθή θαη κηα 

πξάζηλε γξακκή ζην θάησ κέξνο ηνπ ραξηηνχ.Σέηνηνπ είδνπο ζπκβάζεηο πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο 

έρνπλ:σο πνιηηηζκηθέο.Γελ ρξεηάδεηαη λα ππνδεηθλχνληαη ζηα παηδηά πνπ δελ δείρλνπλ ηελ επηζπκία λα 

εμεξεπλήζνπλ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ νη ζπκβάζεηο απηέο ηνπο παξέρνπλ. 

Σα ηξία απηά κελχκαηα ζα βνεζήζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ελζαξξχλνπλ ηηο δηαδνρηθέο πξνζπάζεηεο 

ησλ παηδηψλ λα εθαξκφζνπλ ηηο ζρεδηαζηηθέο θαη δσγξαθηθέο ηνπο δεμηφηεηεο εμεξεπλψληαο ελαιιαθηηθέο 

επηδξάζεηο ζηελ αλαπαξάζηαζε αλζξψπσλ,αληηθεηκέλσλ,γεγνλφησλ ή δηαδηθαζηψλ πνπ ελδηαθέξνπλ ηα 

παηδηά΄΄(Katz & Chard, 2004). 
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 Πξφηαζε εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ project γηα λα δηδαρζνχλ ηα παηδηά ζρέδην θαη δσγξαθηθή. 

 

Σίηινο: ΄΄Οη κνπληδνχξεο πνπ έγηλαλ έξγν ηέρλεο΄΄ 

Πινθή δξαζηεξηφηεηαο: Σα παηδηά κπαίλνπλ ζηελ ηάμε θαη βξίζθνπλ ηελ εθπαηδεπηηθφ πνιχ 

πξνβιεκαηηζκέλε,θξαηψληαο ζηα ρέξηα ηεο κηα δσγξαθηά κνπληδνπξσκέλε.Σελ ξσηνχλ ηη ζπλέβε 

θη εθείλε ιέεη πσο μεθίλεζε λα θάλεη κε θφπν κηα δσγξαθηά,γηα λα ηελ θάλεη δψξν ζηε θίιε ηεο γηα 

ηα γελέζιηά ηεο,θαη πσο ε θφξε ηεο ηελ κνπληδνχξσζε απφ πάλσ(εηθφλα 2).Ρσηάεη ηα παηδηά πψο 

ηνπο θαίλεηαη ε δσγξαθηά έηζη θαη πψο κπνξεί λα ΄΄ζψζεη΄΄ην έξγν ηεο.Σα παηδηά ζθέθηνληαη θαη 

απνθαζίδνπλ πψο ζα ιχζνπλ ην πξφβιεκα ηνπ δψξνπ.Ζ εθπαηδεπηηθφο ξσηάεη ηα παηδηά αλ ζα 

κπνξνχζε ε δσγξαθηά λα ηειεηνπνηεζεί έηζη φπσο είλαη θαη αλ απφ ηηο κνπληδνχξεο ζα κπνξνχζε λα 

αλαδπζεί έλα θαηλνχξγην έξγν.Απνθαζίδνπλ λα ρξσκαηίζνπλ ηα κέξε θαη ζρήκαηα πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηηο κνπληδνχξεο,κε δηαθνξεηηθά κνηίβα,ζρέδηα,ρξψκαηα θαη πιηθά ή θαη κηθηή 

ηερληθή(θνιιάδ).Έπεηηα ην θάζε παηδί μεθηλάεη κηα δηθή ηνπ δσγξαθηά ζρεδηάδνληαο ειεχζεξα πάλσ 

ζην ραξηί κνπληδνχξεο,γηα λα ηελ ραξίζεη ζε θάπνην δηθφ ηνπ αγαπεκέλν πξφζσπν.Υξσκαηίδεη ην 

θάζε έλα κε ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν ηα ζρήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ απηέο.,βάδεη 

ρξπζφζθνλε,θάλεη ξίγεο,πνπά,ινπινχδηα,θαξδηέο,θνιιάδ θιπ. 

 

Δηθόλα 2: ρέδην-Εσγξαθηθή κε project:ην έξγν ζε αξρηθφ ζηάδην. Πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν Α.Ν.Παπιίδνπ 

Μαζεζηαθέο πεξηνρέο: 

Παηδί θαη Γιψζζα-πξνθνξηθή επηθνηλσλία 

ηφρνη: 

-λα πεξηγξάςνπλ ηελ θαηάζηαζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί 

-λα αληαιιάμνπλ κεηαμχ ηνπο απφςεηο ζρεηηθά κε ην πξφβιεκα 
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-λα πξνηείλνπλ ιχζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ 

-λα αηηηνινγήζνπλ ηηο απφςεηο θαη ηηο επηινγέο ηνπο 

-λα πάξνπλ απνθάζεηο γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

Παηδί,δεκηνπξγία θαη έθθξαζε 

ηφρνη: 

-λα πξνηείλνπλ θαη λα επηιέμνπλ ηα θαηάιιεια πιηθά γηα ηελ δηφξζσζε ηεο δσγξαθηάο 

-λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα πιηθά,λα ζρεδηάζνπλ,λα δσγξαθίζνπλ,λα θάλνπλ θνιιάδ επάλσ ζηε 

δσγξαθηά 

-λα πεηξακαηηζηνχλ κε ηα πιηθά θαη λα αλαθαιχςνπλ κέζα απφ ηελ εηθαζηηθή δηαδηθαζία ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ 

Πξνβιεπφκελε δηάξθεηα: 50΄ 

Πεξηγξαθή δξαζηεξηφηεηαο: -κέζνδνο: παξαηήξεζε,δηάινγνο,ζπλεξγαζία ζε νκάδεο,δηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε 

-πιηθά:ραξηηά,καξθαδφξνη,μπινκπνγηέο,θεξνκπνγηέο,ραξηφληα 

θάλζνλ,θφιια,ρξπζφζθνλε 

    -ηη ζα θάλεη ν εθπαηδεπηηθφο: δεηάεη απφ ηα παηδηά λα παξαηεξήζνπλ 

ηε δσγξαθηά ηεο θαη ηα βνεζάεη κε θαηάιιειεο εξσηήζεηο λα αλαγλσξίζνπλ ηα αίηηα θαη ην 

απνηέιεζκα,πξνηξέπεη ηα παηδηά λα πξνηείλνπλ ιχζεηο θαη λα απνθαζίζνπλ απφ θνηλνχ ηη ζα 

θάλνπλ(ηη ζα θάλνπκε ηψξα;πψο κπνξείηε λα κε βνεζήζεηε;πψο ζα εξγαζηνχκε;),ξσηάεη ην θάζε 

παηδί γηα ηα ζρέδηα θαη ρξψκαηα πνπ επέιεμε,ηη ζεκαίλνπλ θαη ηνπο ιφγνπο πνπ ηα επέιεμε γηα ηε 

δσγξαθηά ηνπ -ηη ζα θάλνπλ ηα παηδηά: πεξηγξάθνπλ θη εμεγνχλ ηη βιέπνπλ,πξνηείλνπλ ηδέεο γηα ηε 

ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο,απνθαζίδνπλ πψο ζα δξάζνπλ,ζρεδηάδνπλ θαη δσγξαθίδνπλ ζηηο 

κνπληδνχξεο απφ ηηο νπνίεο αλαδχεηαη έλα λέν έξγν ηέρλεο,δεκηνπξγνχλ ην δηθφ ηνπο έξγν ηέρλεο 

κέζα απν ηηο δηθέο ηνπο κνπληδνχξεο(εηθφλα 3). 

 

Δηθόλα 3: ρέδην-Εσγξαθηθή κε project:ην έξγν ζε εμέιημε.Πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν Α.Ν.Παπιίδνπ 
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Τινπνίεζε 

Αλαζηνραζκφο-Αμηνιφγεζε. 

 

Παξαθάησ ζην θεθάιαην 3.4 παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά έλα project πνπ πινπνηήζε ε γξάθνπζα ζην 

8
ν
 νινήκεξν λεπηαγσγείν Φιψξηλαο,ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα,θαη πνπ 

δείρλεη έκπξαθηα πψο κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε δηδαθηηθή ησλ εηθαζηηθψλ-εηδηθφηεξα ηεο 

δσγξαθηθήο-κε ηε κέζνδν project. 

 

 

 Γιππηηθή 

Γηα ηα λήπηα ε γιππηηθή απνηειεί ην απφζηαγκα ηνπ λα κάζεηο ην πιάζηκν εχπιαζησλ πιηθψλ θαη ηε 

ζπλαξκνιφγεζε κνξθψλ ζην ρψξν(Chapman, 1993:277).Ζ πξσηνγελήο επαηζζεζία ησλ παηδηψλ απέλαληη 

ζηε γιππηηθή κνξθή πηζαλφ λα είλαη επεξεαζκέλε απφ εμεξεπλήζεηο αθήο,ρψξνπ θαη θίλεζεο κέζα ζην 

ζπίηη ηνπο θαη απφ παηρλίδηα δξάζεο πνπ αλαπηχζζνπλ ηελ ειεγρφκελε ρξήζε ησλ κεγάισλ θαη ησλ κηθξψλ 

κπψλσλ(Chapman, 1993:277). 

Σα  παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο αλαπηχζζνπλ ζπλήζσο ηηο πξψηεο ηνπο γιππηηθέο κνξθέο ζην πιαίζην 

ηνπ παηρληδηνχ,θαηνλνκάδνληαο αληηθείκελα κε ηίηινπο,φπσο ΄΄θαξέθια΄΄,΄΄θαιάζη΄΄,΄΄ηξαπέδη΄΄,΄΄κσξφ΄΄ ή 

΄΄απηνθίλεην΄΄.Υξεζηκνπνηψληαο καιαθά πιηθά πιαζίκαηνο,φπσο ν πειφο ή πιαζηειίλε,κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ πεξηβάιινληα-κηληαηνχξεο πνπ ρξεζηκεχνπλ ζαλ ζθελνγξαθία γηα θαληαζηηθά ζπκβάληα,κε 

εζνπνηνχο θαη ζθεληθά.Πνιιέο θνξέο,ζπλαξκνινγψληαο θαηαζθεπέο απφ μχιν,ηνχβια ή θνπηηά,θάλνπλ έλα 

παηρλίδη ή δεκηνπξγνχλ έλα πεξηβάιινλ πνπ κέζα ηνπ νη ζηέξεεο κνξθέο ρξεζηκνπνηνχληαη αξρηθά ζαλ 

ζθεληθά γηα θαληαζηηθά παηρλίδηα θαη θαηφπηλ εμειίζζνληαη ζε αληηθείκελα αξεζηά γηα ηηο ίδηεο ηνπο ηηο 

πνηφηεηεο(Chapman, 1993). 

 Πξφηαζε εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ project γηα λα δηδαρζνχλ ηα παηδηά γιππηηθή. 

 

Σίηινο: ΄΄Σν θνιηέ πνπ έζπαζε΄΄ 

Πινθή δξαζηεξηφηεηαο: Σα παηδηά κπαίλνπλ ζηελ ηάμε θαη βξίζθνπλ ηελ εθπαηδεπηηθφ πνιχ 

πξνβιεκαηηζκέλε,θξαηψληαο ζηα ρέξηα ηεο έλα θνιηέ αλνηγκέλν θαη κε ζπαζκέλα ηα κέξε θαη ηηο 

ράληξεο πνπ ην απνηεινχζαλ.Σελ ξσηνχλ ηη ζπλέβε θη εθείλε ιέεη πσο ελψ θνξνχζε ην θνιηέ,εθείλν 

άλνημε θαη έπεζαλ θάησ θαη έζπαζαλ νη ράληξεο θαη ηα άιια κέξε πνπ ην απνηεινχζαλ,ηα νπνία 

ήηαλ ινπινχδηα θηηαγκέλα απφ πειφ.Γειψλεη ζηα παηδηά πσο ην αγαπνχζε πνιχ απηφ ην θνιηέ θαη 

πσο ηελ ζηελνρψξεζε απηφ πνπ ζπλέβε.Ρσηάεη ηα παηδηά πψο ηνπο θαίλεηαη ην θνιηέ έηζη κε 

ζπαζκέλα ηα ινπινχδηα θαη ηηο ράληξεο ηνπ,ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε θαη πψο κπνξεί λα ΄΄ζψζεη΄΄ην 

θνιηέ ηεο.Σα παηδηά ζθέθηνληαη θαη απνθαζίδνπλ πψο ζα ιχζνπλ ην πξφβιεκα.Απνθαζίδνπλ λα 
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ρσξηζηνχλ ζε νκάδεο θαη λα πιάζνπλ απφ πειφ ινπινχδηα θαη ράληξεο γηα λα αληηθαηαζηήζνπλ ην 

θνιηέ,αιιά θαη λα θηηάμνπλ θνιηέ θαη βξαρηφιηα ή κηληαηνχξεο,κε νπνηα κνξθή ζέινπλ,πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ηα θξαηήζνπλ ή λα ηα ραξίζνπλ(εηθφλα 4).Αθνχ ςεζεί θαη ζηεγλψζεη ν πειφο πνπ 

δνχιεςαλ,ρξσκαηίδνπλ θαη δσγξαθίδνπλ απηά πνπ έθηηαμαλ.Αθνχ έρνπκε δεκηνπξγήζεη ηξχπεο ζηα 

ινπινχδηα θαη ηηο ράληξεο πνπ έθηηαμαλ ηα παηδηά,ηα πεξλάκε κέζα απν θεξφλεκα θαη 

δεκηνπξγνχκε έλα λέν θνιηέ,θαζψο θαη θνιηέ θαη βξαρηφιηα γηα ηα ίδηα ηα παηδηά. 

 

Δηθόλα 4: Γιππηηθή κε πειφ ζηα πιαίζηα ελφο project.Πεγή: www.blogs.sch.gr 

 

 

 

 

Μαζεζηαθέο πεξηνρέο: 

Παηδί θαη Γιψζζα-πξνθνξηθή επηθνηλσλία 

ηφρνη: 

-λα πεξηγξάςνπλ ηελ θαηάζηαζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί 

-λα αληαιιάμνπλ κεηαμχ ηνπο απφςεηο ζρεηηθά κε ην πξφβιεκα 

-λα πξνηείλνπλ ιχζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ 

-λα αηηηνινγήζνπλ ηηο απφςεηο θαη ηηο επηινγέο ηνπο 

-λα πάξνπλ απνθάζεηο γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

 

Παηδί,δεκηνπξγία θαη έθθξαζε 

ηφρνη: 

-λα πξνηείλνπλ θαη λα επηιέμνπλ ηα θαηάιιεια πιηθά γηα ηε δεκηνπξγία λένπ θνιηέ 

http://www.blogs.sch.gr/
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-λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα πιηθά,λα πιάζνπλ ηνλ πειφ,λα ηνλ ζκηιέςνπλ,λα δεκηνπξγήζνπλ 

ινπινχδηα ή ν,ηη άιιν ζέινπλ κε απηφλ,λα ηνλ ρξσκαηίζνπλ ή δσγξαθίζνπλ,αθνχ ςεζεί-ζηεγλψζεη 

 

Πξνβιεπφκελε δηάξθεηα: 50΄ 

Πεξηγξαθή δξαζηεξηφηεηαο:  

-κέζνδνο: παξαηήξεζε,δηάινγνο,ζπλεξγαζία ζε νκάδεο,δηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε 

-πιηθά:πειφο,πιαζηηθά εξγαιεία ζθαιίζκαηνο θαη εγράξαμεο ηνπ 

πεινχ,νδνληνγιπθίδεο,θεξφλεκα,αθξπιηθά ρξψκαηα  

    -ηη ζα θάλεη ν εθπαηδεπηηθφο: δεηάεη απφ ηα παηδηά λα παξαηεξήζνπλ 

ην ζπακέλν θνιηέ θαη ηα βνεζάεη κε θαηάιιειεο εξσηήζεηο λα αλαγλσξίζνπλ ηα αίηηα θαη ην 

απνηέιεζκα,πξνηξέπεη ηα παηδηά λα πξνηείλνπλ ιχζεηο θαη λα απνθαζίζνπλ απφ θνηλνχ ηη ζα 

θάλνπλ(ηη ζα θάλνπκε ηψξα;πψο κπνξείηε λα κε βνεζήζεηε;πψο ζα εξγαζηνχκε;) 

    

    -ηη ζα θάλνπλ ηα παηδηά: πεξηγξάθνπλ θη εμεγνχλ ηη 

βιέπνπλ,πξνηείλνπλ ηδέεο γηα ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο,απνθαζίδνπλ πψο ζα δξάζνπλ,πιάζνπλ κε 

ηνλ πειφ θαη δεκηνπξγνχλ,ρξσκαηίδνπλ ηηο δεκηνπξγίεο ηνπο 

Τινπνίεζε 

Αλαζηνραζκφο-Αμηνιφγεζε. 

 

 

 

 

 Υαξαθηηθή 

Ζ πξψηε επαθή ηνπ παηδηνχ κε ηε ραξαθηηθή γίλεηαη ζην ζπίηη θαη ην πεξηβάιινλ.Σν παηδί γνεηεχεηαη απφ 

ηα απνηππψκαηα ησλ ρεξηψλ ζηηο πεηζέηεο,απφ ηα ίρλε ησλ πνδηψλ ζηελ άκκν θαη ην ρηφλη ή απφ ηα ίρλε 

ησλ ηξνρψλ ζηε ιάζπε ή ζηα βξεγκέλα πεδνδξφκηα(Chapman, 1993:241-248).Σν κηθξφ παηδί κπνξεί λα έρεη 

δεη ππαιιήιινπο λα ρξεζηκνπνηνχλ ζθξαγίδεο ή λα έρεη ρξεζηκνπνηήζεη παηδηθά ζχλεξγα γηα 

ηχπσκα.Έληππεο εηθφλεο κε ηε κνξθή βηβιίσλ,αθηζψλ,εθεκεξίδσλ,ζεκάησλ θαη εηηθεηψλ ππάξρνπλ 

άθζνλεο ζε θάζε ζπίηη θαη ζε θάζε γεηηνληά.Μπνξνχκε λα αληιήζνπκε απ’φιεο απηέο ηηο κλήκεο θαη ηηο 

εκπεηξίεο γηα λα βνεζήζνπκε ην παηδί λα επαηζζεηνπνηεζεί ζην εθθξαζηηθφ δπλακηθφ ηεο ραξαθηηθήο 

δηεξγαζίαο.Πξηλ θαηνξζψζεη ην παηδί λα δεκηνπξγήζεη εθθξαζηηθά ραξαθηηθά πξέπεη λα κάζεη πσο νη 

εηθφλεο κπνξνχλ λα ΄΄αηρκαισηηζηνχλ΄΄ θαη λα αλαπαξαρζνχλ κε ηελ εθηππσηηθή κέζνδν(Chapman, 1993). 
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Γηα ηα παηδηά ηνπ λεπηαγσγείνπ νη βαζηθφηεξεο εκπεηξίεο ζηε ραξαθηηθή γελληνχληαη απφ ηελ απιή 

κεηαθνξά κηαο εηθφλαο απφ κηα επηθάλεηα ζε κηα άιιε(Chapman, 1993:241-248).Καηάιιεια κέζα θαη 

κέζνδνη γηα ηνλ αξράξην είλαη ε απνηχπσζε κε θηκσιίεο ή θξαγηφληα,κνλνηππίεο δσγξαθηζκέλεο κε ηα 

δάρηπια,κε ηέκπεξεο ή πδαηνδηαιπηά κειάληα,ζρέδηα κε θαξκπφλ ή κεκβξάλε πνιπγξάθνπ,ραξαθηηθέο 

πιάθεο ζηπξνιίνπ θαη ηέινο ε ραξαθηηθή κε αληηθείκελα πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ην δξφκν.Παξφιν πνπ 

ζπρλά πξνηείλνληαη σο θαηάιιεια ηα ραξαθηηθά απφ παηάηα,θξνχηα θαη ιαραληθά,ε ηδέα φηη ε ηξνθή είλαη 

αλαιψζηκν πιηθφ ραξαθηηθήο ππνδειψλεη έιιεηςε ζεβαζκνχ γηα ηελ ηξνθή,ζε έλαλ θφζκν πνπ ε πείλα,δελ 

έπαςε λα απνηειεί ζνβαξφ πξφβιεκα(Chapman, 1993:241-248). 

χκθσλα κε ηελ Chapman (1993:241-248),ζην λεπηαγσγείν νη θηλεηήξηεο ηδέεο γηα ηε ραξαθηηθή ζα πξέπεη 

λα βαζίδνληαη ζηελ παξαηήξεζε,ζηε θαληαζία,ζηα πξνζσπηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ επηζπκία ηεο 

επηθνηλσλίαο κε ηνπο άιινπο.Ζ παξαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ ηερλεηνχ πεξηβάιινληνο απνηειεί ζπρλά 

ηελ πξσηαξρηθή ψζεζε γηα ηηο αξρηθέο εκπεηξίεο ηεο ραξαθηηθήο.Οη ιεπηέο θιέβεο θαη ηα νξγαληθά ζρήκαηα 

ησλ θχιισλ,ην ιεπηφ πεξίγξακκα ελφο θηεξνχ,ε ηξαρηά πθή ηνπ θνξκνχ ελφο δέληξνπ,ην γεσκεηξηθφ 

ζρήκα ηνπ πψκαηνο ελφο κπνπθαιηνχ ή νη ξπζκηθέο γξακκέο κηαο ρηέλαο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ηδέεο 

θαηάιιειεο γηα εηθαζηηθή αλάπηπμε.Μπνξνχκε λα ζπιιέμνπκε κηθξά αληηθείκελα θαη λα ηα εμεηάζνπκε 

δηεμνδηθά,αθφκε θαη κε ηε βνήζεηα κεγεζπληηθνχ θαθνχ ή κηθξνζθνπίνπ,ψζηε λα δεκηνπξγήζνπκε 

παξαζηάζεηο θαη ζρέδηα γηα ραξαθηηθά(Chapman, 1993:241-248). 

 Πξφηαζε εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ project γηα λα δηδαρζνχλ ηα παηδηά ραξαθηηθή. 

 

Σίηινο:΄΄ην θχιιν πνπ έζπαζε΄΄ 

Πινθή δξαζηεξηφηεηαο: Σα παηδηά κπαίλνπλ ζηελ ηάμε θαη βξίζθνπλ ηελ εθπαηδεπηηθφ πνιχ 

πξνβιεκαηηζκέλε,θξαηψληαο ζηα ρέξηα ηεο ηα ζπαζκέλα κέξε απν έλα πήιηλν πηάην ζε ζρήκα 

θχιινπ απφ δέληξν.Σελ ξσηνχλ ηη ζπλέβε θη εθείλε ιέεη πσο θξαηνχζε ην πήιηλν πηάην,ηεο έπεζε 

θαη έζπαζε.Γειψλεη ζηα παηδηά πσο ην αγαπνχζε πνιχ απηφ ην πηάην,πσο ηεο ην έθηηαμε ε αδειθή 

ηεο γηα δψξν θαη πσο ηελ ζηελνρψξεζε απηφ πνπ ζπλέβε.Ρσηάεη ηα παηδηά πψο ηνπο θαίλεηαη ην 

πήιηλν πηαηάθη  ζπαζκέλν,ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε θαη πψο κπνξεί λα ην δηνξζψζεη,γηαηί είρε πνιχ 

ραξαθηηθή δνπιεηά πάλσ θαη ε αδειθή ηεο ην ράξαμε ψζηε λα κνηάδεη αθξηβψο ζαλ θχιιν 

δέληξνπ.Σα παηδηά ζθέθηνληαη θαη απνθαζίδνπλ πψο ζα ιχζνπλ ην πξφβιεκα.Απνθαζίδνπλ λα 

ρσξηζηνχλ ζε νκάδεο θαη λα πιάζνπλ απφ πειφ πηάηα ζε ζρήκα θχιινπ γηα λα αληηθαηαζηήζνπλ ην 

ζπαζκέλν,αιιά θαη λα ραξάμνπλ επάλσ ηνπ ψζηε λα κνηάδεη αθξηβψο κε θχιιν δέληξνπ.Μπνξνχλ 

επίζεο λα θηηάμνπλ θαη λα ραξάμνπλ πήιηλα πηαηάθηα θαη ζθεχε,πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηα 

θξαηήζνπλ ή λα ηα ραξίζνπλ.Απνθαζίδνπκε λα πάκε κηα βφιηα ζην δάζνο θαη λα καδέςνπκε 

δηάθνξα θχιια δέληξσλ γηα λα ηα έρνπκε σο πξφηππν.Σα παηδηά επηζηξέθνπλ ζηελ ηάμε-εξγαζηήξην 

κε ηα θχιια πνπ ζχιιεμαλ θαη μεθηλνχλ ηελ ραξαθηηθή ηνπο εξγαζία γηα λα επηιχζνπλ ην πξφβιεκα. 
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Μαζεζηαθέο πεξηνρέο: 

Παηδί θαη Γιψζζα-πξνθνξηθή επηθνηλσλία 

ηφρνη: 

-λα πεξηγξάςνπλ ηελ θαηάζηαζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί 

-λα αληαιιάμνπλ κεηαμχ ηνπο απφςεηο ζρεηηθά κε ην πξφβιεκα 

-λα πξνηείλνπλ ιχζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ 

-λα αηηηνινγήζνπλ ηηο απφςεηο θαη ηηο επηινγέο ηνπο 

-λα πάξνπλ απνθάζεηο γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

 

Παηδί,δεκηνπξγία θαη έθθξαζε 

ηφρνη: 

-λα πξνηείλνπλ θαη λα επηιέμνπλ ηα θαηάιιεια πιηθά γηα ηε δεκηνπξγία λένπ πηάηνπ 

-λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα πιηθά,λα πιάζνπλ ηνλ πειφ,λα ηνλ ραξάμνπλ,λα ρξσκαηίζνπλ ηηο 

δεκηνπξγίεο ηνπο 

 

Πξνβιεπφκελε δηάξθεηα:50΄ 

Πεξηγξαθή δξαζηεξηφηεηαο:  

-κέζνδνο: παξαηήξεζε,δηάινγνο,ζπλεξγαζία ζε νκάδεο,δηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε 

-πιηθά:πειφο,πιαζηηθά εξγαιεία ζθαιίζκαηνο θαη εγράξαμεο ηνπ 

πεινχ,μχιηλα ζηηθάθηα,αθξπιηθά ρξψκαηα 

    -ηη ζα θάλεη ν εθπαηδεπηηθφο: δεηάεη απφ ηα παηδηά λα παξαηεξήζνπλ 

ην ζπακέλν πηάην θαη ηα ραξαθηηθά πνπ έρεη επάλσ θαη ηα βνεζάεη κε θαηάιιειεο εξσηήζεηο λα 

αλαγλσξίζνπλ ηα αίηηα θαη ην απνηέιεζκα,πξνηξέπεη ηα παηδηά λα πξνηείλνπλ ιχζεηο θαη λα 

απνθαζίζνπλ απφ θνηλνχ ηη ζα θάλνπλ(ηη ζα θάλνπκε ηψξα;πψο κπνξείηε λα κε βνεζήζεηε;πψο ζα 

εξγαζηνχκε;) 

    

    -ηη ζα θάλνπλ ηα παηδηά: πεξηγξάθνπλ θη εμεγνχλ ηη 

βιέπνπλ,πξνηείλνπλ ηδέεο γηα ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο,απνθαζίδνπλ πψο ζα δξάζνπλ,πιάζνπλ κε 

ηνλ πειφ θαη ηνλ ραξάδνπλ,ρξσκαηίδνπλ ηηο δεκηνπξγίεο ηνπο 

Τινπνίεζε 

Αλαζηνραζκφο-Αμηνιφγεζε. 
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 Αξρηηεθηνληθή 

Σα παηδηά ραίξνληαη λα θηηάρλνπλ απηνζρέδηεο ηέληεο,θαιχπηνληαο ηξαπέδηα κε θνπβέξηεο,λα ηξππψλνπλ ζε 

ηέηνηνπο ρψξνπο,λα ρηίδνπλ θξνχξηα θαη ζπίηηα πάλσ ζε δέληξα,λα ζθάβνπλ ηξχπεο θαη λα ρηίδνπλ 

ππφζηεγα(Chapman, 1993:320-324).Αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηνπ ζπηηηνχ ή ηεο γεηηνληάο φπνπ 

θαηνηθνχλ,αλαθαιχπηνπλ κηθξνχο ζπκπαζεηηθνχο ρψξνπο,γσληέο,κέξε ζην χπαηζξν θαη θξεζθχγεηα,απφ ηα 

νπνία αληινχλ έλα βαζκφ εξεκίαο θαη ςπρνινγηθήο δεζηαζηάο.Οη εκπεηξίεο απηέο δεκηνπξγνχλ ην ππφβαζξν 

πάλσ ζην νπνίν κπνξεί λα αλαπηπρζεί ε επαηζζεζία ηνπο γηα ηελ αξρηηεθηνληθή θαη ην 

πεξηβάιινλ(Chapman, 1993:320-324). 

Οη πξψηεο εκπεηξίεο ζρεηηθά κε ηελ αξρηηεθηνληθή ζα πξέπεη λα επηθεληξψλνληαη ζηε δεκηνπξγία 

θαηαζθεπψλ κε ζηφρν ηελ πξνζσπηθή ρξήζε θαη επραξίζηεζε(Chapman, 1993:320-324).Χο πξψηε εκπεηξία 

κπνξνχλ ηα παηδηά λα ρηίζνπλ θηίξηα κε άκκν,λα πξνζζέζνπλ θιαξάθηα ή μπιάθηα θιπ.Μέζα ζηελ ηάμε 

κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ επηηξαπέδηα κνληέια αξρηηεθηνληθψλ κνξθψλ θαη δηακνξθψζεηο 

πεξηβάιινληνο,κε θνκκάηηα μχινπ,θειηδφι,πιαζηηθφ,ζπνγγψδεο ειαζηηθφ θαη δηάθνξα άρξεζηα 

αληηθείκελα φπσο ράξηηλα θηβψηηα,θνπβαξίζηξεο,πιηθά ζπζθεπαζίαο θιπ.Οη βάζε επάλσ ζηελ νπνία ζα 

θαηαζθεπαζηνχλ ηα αξρηηεθηνληθά κνληέια ζα πξέπεη λα είλαη απφ θειηδφι ή ζε δηπιφ πηπρσηφ 

ραξηφλη,ψζηε λα κεηαθέξνληαη θαη λα απνζεθεχνληαη εχθνια(Chapman, 1993:320-324). 

 

 

 Γηαθφζκεζε 

Σα παηδηά κπνξνχλ κέζα απφ έλα project λα κάζνπλ γηα ηελ ηέρλε ηεο δηαθφζκεζεο,δηακνξθψλνληαο θαη 

δηαξξπζκίδνληαο ηελ ηάμε ηνπο θαη δηαθνζκψληαο ηελ κε ηηο θαηαζθεπέο ηνπο.Ή κπνξνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ 

project λα δεκηνπξγήζνπλ έλαλ λέν ρψξν πνπ ζα έρεη ηνλ ξφιν ηεο έθζεζεο,φπνπ ζα εθζέζνπλ ηα εηθαζηηθά 

ηνπο έξγα. 
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Δηθόλα 5: Tα παηδηά δηακνξθψλνπλ ηε δηθή ηνπο έθζεζε ηέρλεο.Πεγή: www.naeyc.org 

 

 Πξφηαζε εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ project γηα λα δηδαρζνχλ ηα παηδηά αξρηηεθηνληθή θαη 

δηαθφζκεζε. 

 

Σίηινο:΄΄δελ έρνπκε εθζεζηαθφ ρψξν΄΄ 

Πινθή δξαζηεξηφηεηαο: θηάλεη ζην λεπηαγσγείν,ηελ ψξα πνπ είκαζηε φινη καδί ζηελ ηάμε έλαο 

θάθεινο.Αλαξσηηνχληαη ηα παηδηά ηη είλαη θαη ε εθπαηδεπηηθφο αλνίγεη ην θάθειν θαη δηαβάδεη ην 

γξάκκα.Πξφθεηηαη γηα κηα πξφζθιεζε απφ ηνλ Γήκν,πνπ αθνξά γηα πξφθιεζε φισλ ησλ 

λεπηαγσγείσλ ηνπ λνκνχ,ζχκθσλα κε ηελ νπνία θαιείηαη θάζε λεπηαγσγείν λα εθζέζεη ζε δηθφ ηνπ 

ρψξν ηα εηθαζηηθά έξγα ηεο ρξνληάο.Σελ έθζεζε ζα επηζθεθζνχλ φζνη επηζπκνχλ απφ φιν ηνλ δήκν 

θαη ηνλ λνκφ.Ζ εθπαηδεπηηθφο ξσηάεη ηα παηδηά ηη ζεκαίλεη έθζεζε ηέρλεο,πσο ην αληηιακβάλνληαη 

ηα παηδηά απηφ θαη πνχ ζα θάλνπκε ηελ έθζεζή καο απφ ηε ζηηγκή πνπ λαη κελ έρνπκε θάπνηα έξγα 

αιιά δελ έρνπκε ρψξν.Σα παηδηά ζπδεηνχλ κεηαμχ ηνπο θαη πξνηείλνπλ ιχζεηο γηα ην 

πξφβιεκα.Απνθαζίδνπλ λα ζρεδηάζνπλ θαη λα δηακνξθψζνπλ έλαλ ρψξν κέζα ζηελ ίδηα ηελ ηάμε 

γηα λα εθζέζνπλ ηα έξγα ηνπο εθεί(εηθφλα 5).Ζ λεπηαγσγφο ξσηάεη αλ ζα ήηαλ θαιή ηδέα λα πάκε ζε 

κηα έθζεζε ηέρλεο λα δνχκε πσο είλαη γηα λα δεκηνπξγήζνπκε έηζη θαη ηε δηθή καο.Μεηά ηελ 

επίζθεςε ηα παηδηά ζρεδηάδνπλ ηελ έθζεζε,ζπιιέγνπλ πιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνχλ θαη δηακνξθψλνπλ 

ηνλ ρψξν.Δπηιέγνπλ πνηα έξγα ζα εθζέζνπλ θαη δεκηνπξγνχλ θαη λέα γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο 

έθζεζήο ηνπο. 

 

 

 

http://www.naeyc.org/
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Μαζεζηαθέο πεξηνρέο: 

Παηδί θαη Γιψζζα-πξνθνξηθή επηθνηλσλία 

ηφρνη: 

-λα πεξηγξάςνπλ ηελ θαηάζηαζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί 

-λα αληαιιάμνπλ κεηαμχ ηνπο απφςεηο ζρεηηθά κε ην πξφβιεκα θαη κε ηηο ηδέεο πνπ πήξαλ απφ ηελ 

επίζθεςή ηνπο ζηελ έθζεζε ηέρλεο 

-λα πξνηείλνπλ ιχζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ 

-λα αηηηνινγήζνπλ ηηο απφςεηο θαη ηηο επηινγέο ηνπο 

-λα πάξνπλ απνθάζεηο γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

 

Παηδί,δεκηνπξγία θαη έθθξαζε 

ηφρνη: 

-λα πξνηείλνπλ θαη λα επηιέμνπλ ηνλ ρψξν πνπ ζα δηακνξθψζνπλ  

-λα ζρεδηάζνπλ ηε δηαξξχζκηζε ηνπ λένπ ρψξνπ θαη ηηο ζέζεηο ησλ αληηθεηκέλσλ εθεί 

-λα πξνηείλνπλ θαη λα επηιέμνπλ ηα θαηάιιεια πιηθά γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηακφξθσζε ηνπ  

-λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα πιηθά,λα δεκηνπξγήζνπλ βάζεηο γηα ηα εθζέκαηα,λα ζρεδηάζνπλ θαη λα 

δσγξαθίζνπλ θαξηειάθηα πνπ ζα εμεγνχλ ηη βιέπεη ν ζεαηήο ζην θάζε έξγν(West,S.,2018) 

-λα δεκηνπξγήζνπλ λέα εηθαζηηθά έξγα γηα ηελ έθζεζή ηνπο(δσγξαθηέο,θνιιάδ,γιππηά,ραξαθηηθά) 

 

Πξνβιεπφκελε δηάξθεηα: κία εβδνκάδα  

Πεξηγξαθή δξαζηεξηφηεηαο: 

-κέζνδνο: παξαηήξεζε,δηάινγνο,ζπλεξγαζία ζε νκάδεο,δηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε 

-πιηθά:ραξηφθνπηα,ραξηνηαηλία,θφιια,ραξηφληα 

θάλζνλ,ραξηηά,καξθαδφξνη,ηέκπεξα,λεξνκπνγηέο,αθνπαξέια,πειφο,πι

αζηηθά εξγαιεία ζθαιίζκαηνο θαη εγράξαμεο ηνπ πεινχ,μχιηλα 

ζηηθάθηα,αθξπιηθά ρξψκαηα 

    -ηη ζα θάλεη ν εθπαηδεπηηθφο: ξσηάεη ηα παηδηά ηη είλαη ε έθζεζε 

ηέρλεο,γηαηί ζπκβαίλεη,ηη κπνξεί λα εθηεζεί ζε έλα κνπζείν,κνλν δσγξαθηέο;πνχ ζα ηελ θάλνπκε 

αθνχ δελ έρνπκε ρψξν;,πξνηξέπεη ηα παηδηά λα πξνηείλνπλ ιχζεηο θαη λα απνθαζίζνπλ απφ θνηλνχ ηη 

ζα θάλνπλ(ηη ζα θάλνπκε ηψξα;πψο ζα εξγαζηνχκε;),ξσηάεη αλ έρνπλ δεί έθζεζε ηέρλεο γηα λα 

μέξνπκε πψο ζα ηελ θάλνπκε,ξσηάεη πνηα έξγα ζα επηιέμνπλ ηα παηδηά λα εθζέζνπλ θαη γηαηί φπσο 

επίζεο θαη αλ ζέινπλ λα δεκηνπξγήζνπλ λέα έξγα γηα ηελ έθζεζή ηνπο. 
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    -ηη ζα θάλνπλ ηα παηδηά: πεξηγξάθνπλ θη εμεγνχλ ηη γλσξίδνπλ γηα ηελ 

έθζεζε ηέρλεο,κνηξάδνληαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ην ζέκα,πξνηείλνπλ ηδέεο γηα 

ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο,απνθαζίδνπλ πψο ζα δξάζνπλ,δηακνξθψλνπλ ηνλ ρψξν πνπ 

επέιεμαλ,θαηαζθεπάδνπλ βάζεηο γηα ηα εθζέκαηά ηνπο,ζρεδηάδνπλ θαη δσγξαθίδνπλ ηα θαξηειάθηα 

ησλ εθζεκάησλ ηνπο,επηιέγνπλ ηη ζα εθζέζνπλ απφ ηα έξγα ηνπο,απνθαζίδνπλ αλ ζα εθζέζνπλ λέα 

έξγα θαη ηα δεκηνπξγνχλ. 

 

Τινπνίεζε 

Αλαζηνραζκφο-Αμηνιφγεζε. 

 

 

 Μσζατθφ ή ςεθηδσηφ 

Μπνξνχκε λα εμεγήζνπκε,κέζα απφ ηε κέζνδν project,ζηα παηδηά πσο ηα κσζατθά ή ςεθηδσηά 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ ηνπνζέηεζε ρξσκαηηζηψλ ιίζσλ,πνπ νλνκάδνληαη πιαθίδηα ή ςεθίδεο,πάλσ ζε 

ιεπηφ ζηξψκα αζβέζηε,ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα αθήλεηαη λα ζηεξενπνηεζεί.Μπνξνχκε λα παξαζθεπάζνπκε 

ηνλ αζβέζηε θαη λα ηνλ ξίμνπκε κέζα ζε ξερά ηαςάθηα ή ζε άδεηα πιαζηηθά δνρεία ηξνθίκσλ(Σξίκε, 

2005:205).Σα παηδηά,κέζα απφ ην project,καζαίλνπλ πσο πξέπεη λα νινθιεξψζνπλ ην ςεθηδσηφ ηνπο 

πξνηνχ ζηεγλψζεη ν αζβέζηεο.Μπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε πιηθά γηα πιαθίδηα απφ ηε θχζε,φπσο 

:πεηξαδάθηα,πέηξεο,θιαξάθηα,θχιια ή αθφκε θαη κηθξά θνκκαηάθηα ραξηί(εηθφλα 6),ράληξεο θαη κηθξά 

πιαζηηθά ηκήκαηα ζπαζκέλσλ παηρληδηψλ(Σξίκε, 2005:205).Μπνξεί ην project λα αξρίζεη απφ κηα βφιηα 

ζηελ παξαιία ή ζην δάζνο γηα ηε ζπιινγή πιηθψλ. 

 

Δηθόλα 6: Μσζατθφ πνπ θηηάρλνπλ ηα παηδηά ζηα πιαίζηα ελφο project.Πεγή: www.kids-collective.com 
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 Πξφηαζε εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ project γηα λα δηδαρζνχλ ηα παηδηά ην κσζατθφ ή 

ςεθηδσηφ. 

 

Σίηινο:΄΄ην ζρηζκέλν πηάην απφ ςεθίδεο΄΄  

Πινθή δξαζηεξηφηεηαο:  Ζ εθπαηδεπηηθφο δείρλεη ζηα παηδηά έλα πιαζηηθφ πηάην ζρηζκέλν,ην νπνίν 

βξήθε δίπια ζηα ζθνππίδηα ζηνλ δξφκν γηα ην ζρνιείν,θαη ην νπνίν απεηθνλίδεη έλα θαξαβάθη 

θηηαγκέλν απφ ςεθίδεο πνπ απνηεινχληαη απφ ραξηφλη θάλζνλ.Ρσηάεη ηα παηδηά πψο 

αληηιακβάλνληαη απηφ πνπ βιέπνπλ,αλ ηνπο αξέζεη,πψο κπνξεί λα θηηάρηεθε,θαη αλ ζα κπνξνχζαλ 

λα θάλνπλ θάηη γηα λα ην δηνξζψζνπλ θαη λα ην θξεκάζνπλ ζηελ ηάμε ηνπο.Σα παηδηά ζπδεηνχλ θαη 

εθθξάδνπλ ηελ ζθέςε ηνπο γηα ην πψο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεθε απηή ε δσγξαθηά απφ ςεθίδεο 

πάλσ ζην πιαζηηθφ πηάην θαη ηξφπνπο γηα λα δηνξζψζνπλ ην πξφβιεκα θαη λα θηηάμνπλ λέα έξγα κε 

απηήλ ηελ ηερληθή.Ζ εθπαηδεπηηθφο ξσηάεη ηα παηδηά κε πνηνλ άιινλ ηξφπν κπνξνχκε λα θάλνπκε 

ςεθηδσηά θαη κε πνηα άιια πιηθά κπνξνχκε λα θηηάμνπκε ςεθίδεο. 

 

Μαζεζηαθέο πεξηνρέο: 

Παηδί θαη Γιψζζα-πξνθνξηθή επηθνηλσλία 

ηφρνη: 

-λα πεξηγξάςνπλ ηελ θαηάζηαζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί 

-λα αληαιιάμνπλ κεηαμχ ηνπο απφςεηο ζρεηηθά κε ην πξφβιεκα θαη κε ηηο ηδέεο ηνπο γηα ην πψο 

κπνξεί λα δεκηνπξγήζεθε απηφ ην ςεθηδσηφ 

-λα πξνηείλνπλ ιχζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ 

-λα αηηηνινγήζνπλ ηηο απφςεηο θαη ηηο επηινγέο ηνπο 

-λα πάξνπλ απνθάζεηο γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

 

Παηδί,δεκηνπξγία θαη έθθξαζε 

ηφρνη: 

-λα ζρεδηάζνπλ απηφ πνπ ζέινπλ λα θαιχςνπλ ζην ςεθηδσηφ,ψζηε λα ιπζεί ην πξφβιεκα αιιά θαη 

γηα λέεο ηνπο δεκηνπξγίεο, θαη λα απνθαζίζνπλ ηη ρξψκαηα ραξηνληνχ θάλζνλ ρξεηάδνληαη 

-λα θφςνπλ θαη λα θνιιήζνπλ ηηο ςεθίδεο πνπ ρξεηάδνληαη επάλσ ζην πιαζηηθφ πηάην γηα λα 

επηδνξζψζνπλ ην πξφβιεκα αιιά θαη γηα ηα λέα ηνπο ςεθηδσηά κε ηηο παξαζηάζεηο πνπ ζα 

επηιέμνπλ 

 

Πξνβιεπφκελε δηάξθεηα: 50΄ 

Πεξηγξαθή δξαζηεξηφηεηαο:  
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-κέζνδνο: παξαηήξεζε,δηάινγνο,ζπλεξγαζία ζε νκάδεο,δηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε 

-πιηθά: πιαζηηθά πηάηα,ρξσκαηηζηά ραξηφληα θάλζνλ,θφιια,ςαιίδηα 

    -ηη ζα θάλεη ν εθπαηδεπηηθφο:ξσηάεη ηα παηδηά ηη είλαη απηφ,πψο 

ιέγεηαη,αλ έρνπλ μαλαδεί θάηη ηέηνην,πψο κπνξνχλ λα ην επηδηνξζψζνπλ,πψο κπνξνχλ λα θηηάμνπλ 

ςεθίδεο απφ άιια πιηθά(θαιακάθηα,πιαθάθηα θιπ) θαη ηη κνξθέο κπνξνχκε λα αλαπαξαζηήζνπκε 

κε ηα ςεθηδσηά 

    -ηη ζα θάλνπλ ηα παηδηά: πεξηγξάθνπλ θη εμεγνχλ απηφ πνπ 

βιέπνπλ,αληαιιάζνπλ απφςεηο θαη γλψζεηο φζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή κε ηελ νπνία κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεθε ην έξγν κε ην πηάην,ζπδεηνχλ θη απνθαζίδνπλ πψο κπνξνχλ λα δηνξζψζνπλ ην 

ζρηζκέλν ςεθηδσηφ θαη πψο κπνξνχλ λα πεηξακαηηζηνχλ κε απηήλ ηελ ηερληθή γηα λα θηηάμνπλ λέα 

ςεθηδσηά. 

Τινπνίεζε 

Αλαζηνραζκφο-Αμηνιφγεζε 

 

 

 Βηηξψ 

Σα παηδηά κπνξνχλ κέζα απφ ηε κέζνδν project λα εμεξεπλήζνπλ ηελ ηέρλε ηνπ βηηξψ αλαθαιχπηνληαο πσο 

κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαιιηηερληθά έξγα κε απηήλ,κέζα απφ ηελ ειεγρφκελε ρξήζε ηνπ ρξψκαηνο,ηεο 

δηαθάλεηαο,ησλ πιηθψλ θαη ηνπ ειηαθνχ θσηφο. 

 Πξφηαζε εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ project γηα λα δηδαρζνχλ ηα παηδηά ην βηηξψ. 

 

Σίηινο:΄΄Ζ θνκκέλε πεηαινχδα΄΄ 

Πινθή δξαζηεξηφηεηαο: Παίδνληαο ζηελ απιή,φινη καδί,βξίζθνπκε ην κηζφ κέξνο κηαο 

πεηαινχδαο,ε νπνία ήηαλ θηηαγκέλε απφ πνιχρξσκεο πιαζηηθέο ςεθίδεο.Ζ εθπαηδεπηηθφο ξσηάεη ηα 

παηδηά πψο βξέζεθε εδψ ε πεηαινχδα θαη πνχ είλαη ην άιιν κηζφ ηεο.Σα παηδηά βξίζθνπλ ζηελ απιή 

ην άιιν κηζφ κέξνο ηεο πεηαινχδαο θαη απνθαζίδνπλ λα κπνχλ ζηελ ηάμε γηα λα ηελ 

θνιιήζνπλ.Καζψο παξαηεξνχκε ηα δχν κέξε ηεο πεηαινχδαο ε εθπαηδεπηηθφο ηελ ζεθψλεη ζην θψο 

ηνπ ήιηνπ θαη ξσηάεη ηα παηδηά ηη παξαηεξνχλ,σο πξνο ην θσο θαη ηα ρξψκαηα.Έρνληαο κπεη ζηελ 

ηάμε θη έρνληαο θνιιήζεη ηα δχν θνκκάηηα ηεο πεηαινχδαο,ηελ παξαηεξνχκε ζην θψο θαη 

αλαξσηηφκαζηε πνχ ζα κπνξνχζακε λα ηελ θξεκάζνπκε γηα λα βιέπνπκε ηα ρξψκαηά ηεο ζην 

θψο.Σελ θξεκνχκε ζην παξάζπξν θαη ην ζέακα ηθαλνπνηεί ηα παηδηά.Ζ εθπαηδεπηηθφο ξσηάεη αλ θαη 

πψο ζα κπνξνχζακε λα θηηάμνπκε θη εκείο πνιχρξσκεο πεηαινχδεο γηα ην παξάζπξν.Παξαηεξνχκε 
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ην πιηθφ ηεο πεηαινχδαο θαη εξγαδφκαζηε θηηάρλνληαο ηηο δηθέο καο βηηξψ πεηαινχδεο,κε ςεθίδεο 

πνιχρξσκσλ ζεινθάλ ηηο νπνίεο ηνπνζεηνχκε ζε θχιιν πιαζηηθνπνίεζεο.ην ηέινο θξεκνχκε ηηο 

πεηαινχδεο πνπ θηηάμακε ζηα παξάζπξα θαη παξαηεξνχκε ην θψο λα δηαπεξλά ηα ρξψκαηα. 

 

 

Μαζεζηαθέο πεξηνρέο:  

Παηδί θαη Γιψζζα-πξνθνξηθή επηθνηλσλία 

ηφρνη: 

-λα πεξηγξάςνπλ ηελ θαηάζηαζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί  

-λα παξαηεξήζνπλ ηελ πεηαινχδα θαη λα πεξηγξάςνπλ ηε κνξθή ηεο θαη ηα πιηθά απφ ηα νπνία 

απνηειείηαη,θαζψο θαη πψο θαίλνληαη απηά ζην θσο 

-λα αληαιιάμνπλ κεηαμχ ηνπο απφςεηο ζρεηηθά κε ην πξφβιεκα θαη κε ηηο ηδέεο πνπ ζθέθηεθαλ γηα 

ην ηη κπνξεί λα ζπλέβε ζηελ πεηαινχδα θαη πψο βξέζεθε ζηελ απιή 

-λα πξνηείλνπλ ιχζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ 

-λα αηηηνινγήζνπλ ηηο απφςεηο θαη ηηο επηινγέο ηνπο 

-λα πάξνπλ απνθάζεηο γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

 

Παηδί,δεκηνπξγία θαη έθθξαζε 

ηφρνη: 

-λα πξνηείλνπλ θαη λα επηιέμνπλ πψο ζα θνιιήζνπλ ηελ πεηαινχδα θαη πνχ ζα ηελ θξεκάζνπλ  

-λα ζρεδηάζνπλ πψο ζα θηηάμνπλ ηα δηθά ηνπο βηηξψ 

-λα πξνηείλνπλ θαη λα επηιέμνπλ ηα θαηάιιεια πιηθά γηα ηε δεκηνπξγία δηθήο ηνπο πεηαινχδαο  

-λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα πιηθά,λα παξαηεξήζνπλ ηηο ηδηφηεηέο ηνπο θαη λα ζπλδπάζνπλ ηα ρξψκαηα 

-λα δεκηνπξγήζνπλ ηα δηθά ηνπο βηηξψ,θηηάρλνληαο πεηαινχδεο πνπ έπεηηα θξεκνχλ ζηα παξάζπξα 

θαη παξαηεξνχλ ην θψο λα δηαπεξλά ηα ρξψκαηα 

 

 

Πξνβιεπφκελε δηάξθεηα: 50΄ 

Πεξηγξαθή δξαζηεξηφηεηαο:  

-κέζνδνο: παξαηήξεζε,δηάινγνο,ζπλεξγαζία ζε νκάδεο,δηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε 

-πιηθά: ρξσκαηηζηά ζεινθάλ,θχιια πιαζηηθνπνίεζεο,θφιια,ςαιίδηα 

    -ηη ζα θάλεη ν εθπαηδεπηηθφο: ξσηάεη ηα παηδηά ηη είλαη απηφ,πψο 

ιέγεηαη,πψο βξέζεθε εθεί ε πεηαινχδα,πψο κπνξνχλ λα ηελ θνιιήζνπλ,ηη παξαηεξνχλ ζην θψο θαη 

ζηα ρξψκαηα,πψο κπνξνχλ λα θηηάμνπλ δηθέο ηνπο πεηαινχδεο  
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    -ηη ζα θάλνπλ ηα παηδηά: πεξηγξάθνπλ θη εμεγνχλ απηφ πνπ 

βιέπνπλ,αληαιιάζνπλ απφςεηο θαη γλψζεηο φζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή κε ηελ νπνία κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεθε ην έξγν κε ην πηάην,ζπδεηνχλ θη απνθαζίδνπλ πψο κπνξνχλ λα δηνξζψζνπλ ην 

ζρηζκέλν ςεθηδσηφ θαη πψο κπνξνχλ λα πεηξακαηηζηνχλ κε απηήλ ηελ ηερληθή γηα λα θηηάμνπλ λέα 

ςεθηδσηά. 

Τινπνίεζε 

Αλαζηνραζκφο-Αμηνιφγεζε 

3.2. Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

ηελ εξγαζία κε project ν εθπαηδεπηηθφο είλαη ζεκαληηθφ πξφηππν γηα ηα παηδηά(Katz & Chard, 

2004:179).Γίλεηαη ππφδεηγκα ησλ ηάζεσλ πνπ επηζπκεί λα εληζρπζνχλ βνεζψληαο ηα παηδηά ζηηο 

εμεξεπλήζεηο ηνπο θαη επηδεηθλχνληαο δηεξεπλεηηθή ηάζε.Γηα λα θάλεη θάηη ηέηνην ρξεζηκνπνηεί 

βηβιία,εηθφλεο,πίλαθεο,πιηθά,ράξηεο θιπ.Πξνζδηνξίδεη ηα γεγνλφηα-θιεηδηά,πνπ ίζσο πξνθχςνπλ ζηνλ 

θχθιν δσήο ελφο project,γηα παξάδεηγκα κηα επίζθεςε,έλαλ νκηιεηή,έλαλ εηθαζηηθφ,εθζέζεηο θιπ(Katz & 

Chard, 2004:179). 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ project,κέζα απφ ην νπνίν ηα παηδηά ζα δηδαρζνχλ ηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο,ν 

εθπαηδεπηηθφο δηεπθνιχλεη ηε κάζεζε ησλ παηδηψλ ζπλδένληαο ηε γλψζε πνπ ζα αλαδπζεί απφ ην project κε 

ηηο ήδε ππάξρνπζεο εκπεηξίεο θαη γλψζεηο ηνπο.Γεκηνπξγεί ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηα παηδηά λα 

εμεξεπλήζνπλ κέζα απφ ην project ηελ ηέρλε,ηνλ θφζκν θαη ηνλ εαπηφ ηνπο.πζρεηίδεη ηηο εμσζρνιηθέο κε 

ηηο ζρνιηθέο εκπεηξίεο γηα λα κπνξεί ην παηδί λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ χπαξμή ηνπ κεηαμχ ηεο θνηλσλίαο θαη 

ηνπ ζρνιείνπ θαη ηε ζέζε πνπ έρεη ε ηέρλε ζε απηή ηε ζχλδεζε. 

Ο εθπαηδεπηηθφο γηα λα δηεπξχλεη ηε θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ παηδηψλ ηνπο παξέρεη,κέζα απφ 

ην project,πινχζην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ζε εκπεηξίεο,εξεζίζκαηα θαη πιηθά θαη δηακνξθψλεη ηηο 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα λα εμεξεπλήζνπλ ηα παηδηά ηελ ηέρλε.Γελ πεξηνξίδεηαη απιά ζηελ αλαπαξαγσγή 

ελφο σξαίνπ αηζζεηηθά απνηειέζκαηνο ή κηαο αληηγξαθήο ελφο έξγνπ. 

Σα παηδηά αλαθαιχπηνπλ ηελ ηέρλε θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ απηή ηνπο παξέρεη,φζν εληξπθνχλ κέζα ζην 

΄΄πξφβιεκα΄΄ηνπ project θαη φζν ν εγθέθαιφο ηνπο ςάρλεη ιχζε ζε απηφ.Αλαθαιχπηνπλ δπλαηφηεηεο ηνπ 

κπαινχ θαη ηνπ ζψκαηφο ηνπο θαη πσο κπνξεί ε ζθέςε θαη ε θαληαζία ηνπο λα πάξεη κνξθή κέζα απφ ηα 

εηθαζηηθά ζηνηρεία.Δδψ ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη λα ελζαξξχλεη ηηο δεκηνπξγηθέο απηέο δηαδηθαζίεο 

θαη φρη λα επέκβεη θαη λα ηηο δηνξζψζεη.Μπνξεί,κέζα απφ εξσηήζεηο πνπ ζα θάλεη ζηα παηδηά,λα ηα 

βνεζήζεη λα θηάζνπλ,κέζα απν ηελ θαιιηηερληθή δηαδηθαζία,ζηε γλψζε ηεο ηέρλεο θαη ησλ πιηθψλ θαη πσο 

κπνξνχλ λα ηελ αμηνπνηήζνπλ γηα λα εθθξαζηνχλ θαη λα ιχζνπλ πξνβιήκαηα ή λα πεξάζνπλ κελχκαηα.Οη 
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εξσηήζεηο ζα πξέπεη λα είλαη αλνηρηνχ ηχπνπ θαη φρη λα απαηηνχλ κία κφλν απάληεζε,ηε ζσζηή 

απάληεζε,γηα λα κπνξνχλ ηα παηδηά λα απαληήζνπλ θαη λα εθθξαζηνχλ ειεχζεξα. 

Ζ δηδαθηηθή ησλ εηθαζηηθψλ κέζα απφ ηελ πξνζέγγηζε project είλαη κηα βησκαηηθή θαηάζηαζε,θαηά ηελ 

νπνία ε ηάμε γίλεηαη έλα εξγαζηήξην ηέρλεο.χκθσλα κε ηελ Βξπληψηε (2014),ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα 

δίλεη επειημία ζην πξφγξακκα θαη φρη θάπνηα απζηεξή δνκή.Να κελ έρεη εκκνλή κε ηνλ ρξφλν,δελ ππάξρεη 

ρξφλνο ζηελ πεξίπησζε απηή,δεηνχκελν είλαη λα ειθχζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ θαη λα 

ζπλνηθνδνκήζνπλ ηε γλψζε γηα ηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο θαη ηελ ίδηα ηε δσή. 

Κάζε παηδί είλαη δηαθνξεηηθφ θαη κνλαδηθφ θαη εθθξάδεηαη δηαθνξεηηθά κέζα απφ ηελ ηέρλε.Δδψ ν 

εθπαηδεπηηθφο βνεζά ηα παηδηά λα αγθαιηάζνπλ απηή ηε κνλαδηθφηεηα θαη δηαθνξεηηθφηεηα θαη δελ 

πεξηνξίδεη ηα παηδηά ζην ηη είλαη ζσζηφ θαη ηη φρη ή ηη είλαη σξαίν θαη ηη φρη.ηελ ηέρλε δελ ππάξρνπλ 

φξηα.Δκςπρψλεη ηα παηδηά λα απνηππψζνπλ απηή ηε δηαθνξεηηθφηεηα ζην ραξηί ή ζηα πιηθά,θαζψο ε 

εξγαζία κε project πξνρσξά,αθήλνληάο ηα ειεχζεξα λα δεκηνπξγήζνπλ κε ηνλ δηθφ ηνπο ηξφπν.Οθείιεη λα 

αθνχεη ηηο ηδέεο ησλ παηδηψλ φζν θαηλνηφκεο θαη δηαθνξεηηθέο θη αλ αθνχγνληαη θαη λα κε δίλεη ηελ αίζζεζε 

πσο ππάξρεη ε απζεληία ,αληηζέησο πσο ππάξρεη ειεπζεξία έθθξαζεο θαη ζεβαζκφο ζηε 

δηαθνξεηηθφηεηα.Απηφ δηεπξχλεη θαη θαιιηεξγεί ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηε θαληαζία ησλ παηδηψλ θαη ηα 

εκπλέεη πεξηζζφηεξν λα είλαη δεκηνπξγηθά ζηελ θαιιηηερληθή ηνπο εξγαζία,φζν βηψλνπλ ηνλ θχθιν δσήο 

ηνπ project.   

 

3.3. Σα νθέιε  γηα ηελ/ηνλ εθπαηδεπόκελε/ν . 

Οη θαιιηηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο,φηαλ πξνθχπηνπλ κάιηζηα απφ ην ελδηαθέξνλ ηαμίδη έξεπλαο θαη 

αλαθάιπςεο πνπ καο παξέρεη ην project,δηεγείξνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ θαη δίλνπλ ηζρπξφ θίλεηξν 

γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο(Μάγνο, 2007:44).Τπάξρεη κηα αηκφζθαηξα ελζνπζηαζκνχ θαη 

δεκηνπξγηθφηεηαο.Μηα αηκφζθαηξα πνπ δειψλεη φηη ε θαηάθηεζε ηεο γλψζεο δε γίλεηαη σο αγγαξεία απφ 

ηα παηδηά,αιιά σο κηα αλαθαιππηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ςάρλεη απαληήζεηο ζε θπζηθά εξσηήκαηα θαη 

απνξίεο,αμηνπνηεί ηηο αηζζήζεηο,απειεπζεξψλεη ζπλαηζζήκαηα(Μάγνο, 2007:44). 

Μέζα απφ ηελ ηέρλε θαη ελψ ιχλνπλ έλα πξφβιεκα,ηα παηδηά ηθαλνπνηνχλ αλάγθεο θνηλσληθέο,πλεπκαηηθέο 

θαη ςπρνινγηθέο(Μαγνπιηψηεο,2014).Δπηθνηλσλνχλ,ζπλεξγάδνληαη,ζπδεηνχλ,εθθξάδνπλ ηε ζθέςε ηνπο θαη 

ηελ αιιειεγγχε ηνπο ζηελ νκάδα γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο,παίξλνπλ ζπιινγηθέο 

απνθάζεηο,απηννξγαλψλνληαη θαη απηφδηαρεηξίδνληαη.Αλαθαιχπηνπλ θαη πξνβάινπλ ηα ηαιέληα θαη ηα 

ραξίζκαηά ηνπο,απνιακβάλνπλ ηελ ειεπζεξία ηεο ζθέςεο θαη ηεο έθθξαζεο,θαιιηεξγνχλ ηε δεκηνπξγηθή 

ηνπο ζθέςε θαη αλαθαιχπηνπλ ηελ έκπλεπζε θαζψο θαη πψο λα δηαρεηξηζηνχλ απηή ηε δχλακε,ψζηε λα γίλεη 
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ε ζθέςε ηνπο ηέρλε.Γηδάζθνληαη κέζα απφ ην ίδην ην πξφβιεκα θαη ηηο ελέξγεηέο ηνπο,ηηο εηθαζηηθέο 

ηέρλεο,ηηο ηερληθέο θαη ηα πιηθά,ηηο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ θαη πψο κπνξνχλ λα ηηο αμηνπνηήζνπλ. 

Ζ πξνζέγγηζε project,φηαλ εθαξκφδεηαη ζσζηά,παξέρεη πινχζην πιαίζην,πεδίν θαη πεγέο πιεξνθνξηψλ πνπ 

ππνζηεξίδνπλ,δηεγείξνπλ θαη βαζαίλνπλ ηηο ζεκαληηθέο λνεηηθέο ηάζεηο ησλ παηδηψλ-ηάζεηο πνπ ηππηθά 

είλαη έκθπηεο ζηα παηδηά θαη ίζσο λα ππνλνκεχνληαη απφ εθηεηακέλε θαη πξψηκε έθζεζε ζηελ αθαδεκατθή 

δηδαζθαιία θαη αζθήζεηο(Katz & Chard, 2004). 

Ζ εθπαίδεπζε νθείιεη λα απεπζχλεηαη ζε δχν ηχπνπο ζθνπψλ: ζπληειεζηηθνχο(πνπ νδεγνχλ ζε ηειηθφ 

ζηφρν) θαη εζσηεξηθνχο(Webb,1974 φ.α.ζην Katz & Chard, 2004:258-260).Οη ζπληειεζηηθνί ζθνπνί 

ζπλεπάγνληαη φηη ηα παηδηά απνηεινχλ΄΄ζπληειεζηέο΄΄ηεο θνηλσλίαο θαη φηη ε ζρνιηθή εθπαίδεπζε απνηειεί 

΄΄ζπληειεζηηθφ φξγαλν γηα ηνπο ζθνπνχο εθηφο ηνπ ζρνιείνπ΄΄,φπσο ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηψλ γηα ηα 

κειινληηθά ηνπο επαγγέικαηα θαη άιινπο ρξεζηηθνχο θαη ηερληθνχο ζθνπνχο.Οη εζσηεξηθνί ζθνπνί 

αθνξνχλ ηε κάζεζε εθείλε πνπ σθειεί ηα ίδηα ηα παηδηά.Οη ζθνπνί απηνί ζπλεπάγνληαη φηη απνδίδνπκε αμία 

ζηε γλψζε γηα ηε γλψζε,ζηηο αηζζεηηθέο λννηξνπίεο,ζηελ εθηίκεζε θαη ηελ επαηζζεζία,θαζψο θαη ζηελ 

εκπηζηνζχλε ησλ παηδηψλ ζηηο δηθέο ηνπο λνεηηθέο δπλάκεηο,ζην λα πεηξακαηίδνληαη,λα ζηνράδνληαη 

θξηηηθά,λα ζθέπηνληαη αλαιπηηθά θαη θξηηηθά φηαλ αληηκεησπίδνπλ έλα πξφβιεκα.Μέζα απφ ηε κέζνδν 

project θαη νη δχν απηνί ηχπνη ζηφρσλ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ εμίζνπ θαιά(Webb,1974 φ.α.ζην Katz & Chard, 

2004:258-260). 

Σα παηδηά κέζα απφ ην project εθαξκφδνπλ αλεμάξηεηα δεμηφηεηεο,γηα ζθνπνχο πνπ έρνπλ ζέζεη ηα ίδηα ή 

έρνπλ βνεζεζεί λα δηακνξθψζνπλ.Καιιηεξγνχλ θαη εθαξκφδνπλ ηηο δεμηφηεηεο ηεο γιψζζαο,δεκηνπξγνχλ 

λνήκαηα θαζψο εθθξάδνληαη ιεθηηθά αιιά θαη δεκηνπξγηθά κέζα απφ ηελ εηθαζηηθή δηαδηθαζία(Katz & 

Chard, 2004:175-176). 

3.4. Παξάδεηγκα εθαξκνγήο: Project πνπ πινπνηήζεθε ζην 8
ν
 λεπηαγσγείν 

Φιώξηλαο,ηνλ Μάε ηνπ 2017,ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ΄΄Αλαιπηηθά 

Πξνγξάκκαηα΄΄κε δηδάζθνπζα ηελ θα Κ.Βξπληώηε  θαη κέληνξα ηελ θα Β.Αιεμίνπ. 

 

Σίηινο: ΄΄Λείπει ένα κομμάτι από τη ζωγραυιά΄΄ 

Πινθή δξαζηεξηφηεηαο: 

Φηάλεη ζην λεπηαγσγείν(ην θέξλεη κία ζπλάδειθνο),ηελ ψξα πνπ είκαζηε φινη καδί ζηελ ηάμε(γηα λα πνχκε 

φηη ην έθεξε ν ηαρπδξφκνο),έλαο κεγάινο θάθεινο(Α4) πνπ πεξηέρεη κηα πξφζθιεζε θαη κηα δσγξαθηά ζε 

αζπξφκαπξε εθηχπσζε, θνκκέλε ζε πέληε θνκκάηηα. 
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Πξφθεηηαη γηα πξφζθιεζε, απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ λεπηαγσγείνπ ζε έθζεζε 

ζην Δζληθφ Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο ζηελ Αζήλα,κε ζέκα’’ Έξγα Διιήλσλ Καιιηηερλψλ κέζα απφ ηα 

κάηηα ησλ Παηδηψλ’’.Απν φια ηα λεπηαγσγεία ηνπ θάζε λνκνχ ζα επηιεγεί κία δσγξαθηά,γηα λα ζπκκεηέρεη 

ζηελ έθζεζε θαη λα εθπξνζσπήζεη ηνλ λνκφ πξνέιεπζεο. 

Πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έθζεζε θαινχληαη λα ζπδεηήζνπλ θαη λα ζπλαπνθαζίζνπλ γηα 

ην πψο ζα πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έθζεζε,ρσξίο λα έρνπλ θάπνηα 

δηεπθξίληζε ή νδεγία απφ ηελ πξφζθιεζε ή ηε λεπηαγσγφ. 

Αθνχ ελψλνληαο ηα θνκκάηηα αλαθαιχςνπλ φηη ιείπεη έλα θνκκάηη απφ ηε δσγξαθηά θαινχληαη λα βξνχλ 

κία ιχζε γηα ην πξφβιεκα απηφ θαη γηα ην πψο ζα ην αληηθαηαζηήζνπλ,ψζηε λα ζηείινπλ ηε δσγξαθηά άξηηα 

ζηελ έθζεζε. 

Σν έξγν 

Ζ δσγξαθηά είλαη ν πίλαθαο ηνπ Νίθνπ Υαηδεθπξηάθνπ-Γθίθα ν νπνίνο ιέγεηαη΄΄ ‘Ζιηνη θαη θαθαζσηά 

΄΄(εηθφλα 7).Απεηθνλίδνληαη ειηνηξφπηα θαζψο θαη θαθαζσηά-πέξγθνιεο ηα νπνία ΄΄ηέκλνπλ΄΄ ηνλ πίλαθα 

θαη ηνλ ρσξίδνπλ ζε κέξε.Ζ εθηχπσζε ηνπ πίλαθα πνπ πεξηέρεηαη ζηνλ θάθειν είλαη αζπξφκαπξε(εηθφλα 

8)θαη ν πίλαθαο είλαη θνκκέλνο ζε έμη θνκκάηηα,κε ζρήκαηα νξζνγσλίνπ ηξηγψλνπ,ηξαπεδίνπ θαη 

νξζνγσλίνπ παξαιιεινγξάκκνπ.Δθ ησλ έμη κεξψλ ηνπ πίλαθα,ην έλα ιείπεη θαη πεξηέρνληαη ζηνλ θάθειν 

κφλν ηα πέληε κέξε ηνπ. 

 

Δηθόλα 7: Υαηδεθπξηάθνο-Γθίθαο Νίθνο (1906 - 1994) 

Ήλιοι και καυασωτά, 1956 

Λάδη ζε κνπζακά , 87 x 107 εθ. 

Γσξεά ηνπ θαιιηηέρλε , Αξ. έξγνπ: Π.7324 

Πεγή: Moπζείν Μπελάθε: www.benaki.org 

 

http://www.nationalgallery.gr/site/content.php?sel=614&artist_id=5106
http://www.benaki.org/
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Δηθόλα 8: Σν έξγν ζε απξφκαπξε εθηχπσζε. Πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν Αλαζηαζία-Νίθε Παπιίδνπ. 

 

 

Μαζεζηαθέο πεξηνρέο 

1.Παηδί θαη Γιψζζα  

Πξνθνξηθή επηθνηλσλία 

ηφρνη: 

Να ζπδεηήζνπλ κεηαμχ ηνπο γηα ην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ θαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έθζεζε 

Να αληαιιάμνπλ απφςεηο γηα ηελ πηζαλή αηηία πνπ πξνθάιεζε ην πξφβιεκα,δειαδή γηαηί ιείπεη έλα 

θνκκάηη απφ ηε δσγξαθηά 

Να πξνηείλνπλ ιχζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο,δειαδή ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε γηα ην 

θνκκάηη πνπ ιείπεη 

Να πεξηγξάςνπλ αλαιπηηθά ηηο πξνηάζεηο πνπ έρνπλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο,δειαδή λα 

ρξσκαηίζνπκε ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία ιείπεη ην θνκκάηη,λα θνιιήζνπκε αιεζηλά ινπινχδηα θιπ. 

Να απνθαζίζνπλ πνηα πξφηαζε ζα αθνινχζεζνπλ γηα ην θνκκάηη πνπ ιείπεη θαη πψο ζα ζπλζέζνπλ ηνλ 

πίλαθα 
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2.Παηδί θαη Μαζεκαηηθά 

ηφρνη: 

Να κεηξήζνπλ ηα κέξε ηεο δσγξαθηάο 

 Να αλαγλσξίζνπλ ην ζρήκα ηνπ θάζε κέξνπο ηεο δσγξαθηάο 

Να κεηξήζνπλ ηα ειηνηξφπηα πνπ απεηθνλίδνληαη, αθνχ ζπλαξκνινγήζνπλ ηνλ πίλαθα 

Να ηαμηλνκήζνπλ ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηνλ ρξσκαηηζκφ ηεο δσγξαθηάο θαη γηα ηελ 

ζπκπιήξσζε ηνπ κέξνπο πνπ ιείπεη 

3.Παηδί Γεκηνπξγία θαη Έθθξαζε 

ηφρνη: 

Να πξνηείλνπλ θαη λα επηιέμνπλ κε πνηα πιηθά ζα ρξσκαηίζνπκε ηε δσγξαθηά 

Να δσγξαθίζνπλ ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία ιείπεη ην θνκκάηη ή ιφγνπ ράξε λα θαηαζθεπάζνπλ ινπινχδηα 

απφ γθνθξέ ραξηί γηα λα ηα θνιιήζνπλ ζηελ επηθάλεηα απηή 

Να θνιιήζνπλ ηα κέξε ηεο δσγξαθηάο πάλσ ζε έλα ΄΄θάδξν΄΄-ραξηφλη,επάλσ ζην νπνίν ζα εθζέζνπλ ην 

έξγν ηνπο 

Να ζρεδηάζνπλ θαη λα δσγξαθίζνπλ ην ΄΄θάδξν΄΄ ηεο δσγξαθηάο 

Πξνβιεπφκελε δηάξθεηα: 30’ 

Πεξηγξαθή ηεο δξαζηεξηφηεηαο (κέζνδνο, πιηθά θηι) 

(Πνην είλαη ην ζελάξην- ε θαηάζηαζε πξνβιεκαηηζκνχ; Ση ζα θάλεη ε θνηηήηξηα; ηη ζα θάλνπλ ηα παηδηά; 

φια; ζε νκάδεο;) 

ελάξην-θαηάζηαζε πξνβιεκαηηζκνχ: 

Φηάλεη ζην λεπηαγσγείν(ην θέξλεη κία ζπλάδειθνο),ηελ πξψηε ψξα πνπ είκαζηε φινη καδί ζηελ ηάμε(γηα λα 

πνχκε φηη ην έθεξε ν ηαρπδξφκνο),έλαο κεγάινο θάθεινο(Α4) πνπ πεξηέρεη κηα πξφζθιεζε θαη κηα 

δσγξαθηά ζε αζπξφκαπξε εθηχπσζε, θνκκέλε ζε πέληε θνκκάηηα. 

Πξφθεηηαη γηα πξφζθιεζε, απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ λεπηαγσγείνπ ζε έθζεζε 

ζην Δζληθφ Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο ζηελ Αζήλα,κε ζέκα’’ Έξγα Διιήλσλ Καιιηηερλψλ κέζα απφ ηα 

κάηηα ησλ Παηδηψλ’’.Απν φια ηα λεπηαγσγεία ηνπ θάζε λνκνχ ζα επηιεγεί κία δσγξαθηά,γηα λα ζπκκεηέρεη 

ζηελ έθζεζε θαη λα εθπξνζσπήζεη ηνλ λνκφ πξνέιεπζεο. 
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Πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έθζεζε θαινχληαη λα ζπδεηήζνπλ θαη λα ζπλαπνθαζίζνπλ γηα 

ην πψο ζα πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έθζεζε,ρσξίο λα έρνπλ θάπνηα 

δηεπθξίληζε ή νδεγία απφ ηελ πξφζθιεζε ή ηε λεπηαγσγφ. 

Αθνχ ελψλνληαο ηα θνκκάηηα αλαθαιχςνπλ φηη ιείπεη έλα θνκκάηη απφ ηε δσγξαθηά θαινχληαη λα βξνχλ 

κία ιχζε γηα ην πξφβιεκα απηφ θαη γηα ην πψο ζα ην αληηθαηαζηήζνπλ,ψζηε λα ζηείινπλ ηε δσγξαθηά άξηηα 

ζηελ έθζεζε. 

Ση θάλεη ε λεπηαγσγφο: 

-ξσηάεη ηα παηδηά γηα ηελ άθημε ηνπ θαθέινπ θαη ηα πξνηξέπεη λα ηνλ αλνίμνπλ 

-πξνηξέπεη ηα παηδηά λα εμεξεπλήζνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ θαη ηα βνεζάεη κε εξσηήζεηο λα 

θηάζνπλ ζε έλα ζπκπέξαζκα  

-ξσηάεη γηα ηελ πξφζθιεζε ηη είλαη θαη ηη κπνξεί λα γξάθεη,ην δηαβάδεη καδί κε ηα παηδηά θαη ηα πξνηξέπεη 

λα ζπδεηήζνπλ γηα ην πψο ζα πξέπεη λα δξάζνπλ  

-πξνηξέπεη ηα παηδηά λα πξνηείλνπλ ιχζεηο θαη λα απνθαζίζνπλ ηη ζα θάλνπλ κε ην θνκκάηη πνπ ιείπεη 

Αλνηρηέο εξσηήζεηο πξνο ηα παηδηά 

-Ση είλαη απηφο ν κεγάινο θάθεινο;Γηα πνηφλ είλαη ην γξάκκα;Ση έρεη κέζα; 

-Ση είλαη απηά εδψ; (αλνίγνληαο ηνλ θάθειν θαη βιέπνληαο ηα θνκκάηηα ηνπ πίλαθα) 

-Ση γξάθεη εδψ; (βιέπνληαο ηελ πξφζθιεζε) 

-πψο ζα βξνχκε πoχ κπαίλεη ην θάζε θνκκάηη; 

-πφζα θνκκάηηα είλαη; ηη ζρήκα έρνπλ; 

-γηαηί ιείπεη ην έλα θνκκάηη;(αθνχ αλαθαιχςνπλ ηα παηδηά φηη ιείπεη)θαη πνχ κπνξεί λα είλαη; 

-ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε γηα λα θαιχςνπκε ην θελφ πνπ δεκηνπξγεί ην θνκκάηη πνπ ιείπεη; 

-(ελψ ηα παηδηά ρξσκαηίδνπλ θαη ζπλαξκνινγνχλ ηνλ πίλαθα)ηη ινπινχδηα είλαη απηά;(ειηνηξφπηα)θαη πφζα 

είλαη; ηη κπνξεί λα είλαη απηέο νη γξακκέο(θαθαζσηά-πέξγθνιεο); 

 -κε ηη ρξψκαηα λα βάςνπκε ηνλ πίλαθα; πνηα πιηθά ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε;πνηα ρξψκαηα έρνπκε ζηε 

δηάζεζή καο; 

-πνχ ζα βάινπκε ηα θνκκάηηα; Πψο ζα ηα ελψζνπκε; Πψο ζα παξνπζηάζνπκε ην έξγν καο;  
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-(εάλ θαη εθφζνλ απνθαζίζνπλ λα θνιιήζνπλ ηε δσγξαθηά επάλσ ζε ραξηφλη-΄΄θάδξν΄΄)ηελ επηθάλεηα πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε σο ΄΄θάδξν΄΄ ζα ηε ρξσκαηίζνπκε; ζα θνιιήζνπκε θάηη επάλσ; ηη ρξψκα λα είλαη ; 

Ση θάλνπλ ηα παηδηά (κεκνλσκέλα θαη εάλ απφ ηε ζπδήηεζε κεηαμχ ηνπο απνθαλζνχλ ηα παηδηά λα 

εξγαζηνχλ ζε νκάδεο ,ηφηε θαη ζε νκάδεο): 

-αλνίγνπλ καδί κε ηε λεπηαγσγφ ηνλ θάθειν,πεξηγξάθνπλ θαη εμεγνχλ ηη βιέπνπλ 

-αλαξσηηνχληαη γηα ηελ πξφζθιεζε θαη ηε δηαβάδνπλ καδί κε ηε λεπηαγσγφ 

-παξαηεξνχλ θαη κεηξνχλ ηα κέξε ηεο δσγξαθηάο 

-΄΄ζπλαξκνινγνχλ΄΄ηε δσγξαθηά ελψλνληαο ηα κέξε ηεο 

-ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ έιιεηςε ελφο κέξνπο ηεο δσγξαθηάο θαη πξνηείλνπλ ιχζεηο γηα ηελ αληηθαηάζηαζή 

ηνπ 

-επηιέγνπλ πιηθά θαη ρξσκαηίδνπλ ηα κέξε ηεο δσγξαθηάο 

-ζπδεηνχλ θαη απνθαζίδνπλ επάλσ ζε πνηα επηθάλεηα-΄΄θάδξν΄΄ ζα ηνπνζεηήζνπλ ηε δσγξαθηά 

-ζρεδηάδνπλ θαη δσγξαθίδνπλ ην θάδξν ηεο δσγξαθηάο θαη ηελ ΄΄θελή΄΄ πεξηνρή πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ 

έιιεηςε ηνπ έθηνπ θνκκαηηνχ 

 

Τινπνίεζε (πψο πινπνηήζεθε ηειηθά ε δξαζηεξηφηεηα ζε ζρέζε κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ/ζρεδηαζκφ;) 

To project πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηελ πξψηε ψξα ειέπζεξνπ παηρληδηνχ θαη αθνχ ηα παηδηά είραλ 

αζρνιεζεί γηα ιίγε ψξα κε ην παηρλίδη ειεχζεξα ζε γσληέο.’Δπεηηα απφ ζπλλελφεζε κε ηε λεπηαγσγφ έγηλε 

ηελ πξψηε ψξα,γηαηί ππνηίζεηαη φηη έξρεηαη έλαο θάθεινο ηνλ νπνίν θέξλεη ν ηαρπδξφκνο θαη γηα ηνλ νπνίν 

ηαρπδξφκν-γηα θαιή κνπ ηχρε-είραλ κηιήζεη πξφζθαηα κέζα ζην λεπηαγσγείν θαη είραλ κάιηζηα επηζθεθζεί 

ηα παηδηά πξφζθαηα θαη ηαρπδξνκείν κε ηε λεπηαγσγφ ηνπο θαη έζηεηιαλ γξάκκα,νπφηε ήηαλ γλψξηκα κε 

ηελ ηαρπδξνκηθή δηαδηθαζία. 

Σα παηδηά ήηαλ καδεκέλα ζηε γσληά φηαλ κπήθε ε ζπκθνηηήηξηά κνπ κε ηελ νπνία είρακε ζπλλελνεζεί λα 

θέξεη ηνλ θάθειν κέζα ζηελ αίζνπζα θαη λα πεη φηη ην έθεξε ν ηαρπδξφκνο ηψξα έμσ.Ρψηεζα ηα παηδηά εάλ 

πεξηκέλνπλ γξάκκα θαη απφ πνηφλ είλαη ?Μαδέπηεθαλ θαη έδεημαλ ελδηαθέξνλ γηα ηνλ θάθειν.Άλνημα ηνλ 

θάθειν θαη δηάβαζα ηελ πξφζθιεζε γηα ηελ έθζεζε θαη έξημα ηα θνκκάηηα ηεο δσγξαθηάο.Ρψηεζα ηα παηδηά 

ηη είλαη απηφ θαη δηαπηζηψζακε φηη δελ γξάθεη θάπνπ ηη πξέπεη λα θάλνπκε απιά καο πξνζθαιεί ζηελ 

έθζεζε θαη καο ζηέιλεη απηά ηα θνκκάηηα.Σα ξψηεζα ζαλ ηη κνηάδεη φιν απηφ.Σα παηδηά είπαλ φηη κνηάδεη 

ζαλ πάδι θαη πιεζίαζαλ λα ελψζνπλ ηα θνκκάηηα.Ήξζαλ φια ηα παηδηά θνληά θαη παξαπνλέζεθαλ φηη δε 
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βιέπνπλ φια.Έλα παηδί είπε φηη ιείπεη έλα θνκκάηη θαη ζπκθσλήζακε νη ππφινηπνη.Ρψηεζα πνπ κπνξεί λα 

είλαη θαη ηα παηδηά είπαλ λα μαλαδνχκε κέζα ζηνλ θάθειν.Αλαξσηήζεθα γηα ην ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε 

ηψξα γηα λα πάξνπκε κέξνο ζηελ έθζεζε θαη έδεημα θάπνηα αλεζπρία.Σα παηδηά πξφηεηλαλ λα 

δσγξαθίζνπκε.Ρψηεζα πνχ λα βάινπκε απηφ πνπ ζα δσγξαθίζνπκε πψο ζα ην παξνπζηάζνπκε.ε απηφ ην 

ζεκείν ηα παηδηά δελ έθαλαλ πξνηάζεηο θαη έλησζα φηη πάεη λα ραζεί ε πξνζνρή ηνπο απφ ην πξφβιεκα.Σα 

ξψηεζα αλ είλαη θαιή ηδέα λα ην θνιιήζνπκε θάπνπ επάλσ.Σφηε θάπνηα παηδηά είπαλ λα ην βάινπκε πάλσ 

ζε ραξηφλη.Σφηε θάπνηα άξρηζαλ λα παίδνπλ κεηαμχ ηνπο θαη λα βιέπσ φηη ράλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο απφ ην 

πξφβιεκα,άιια ήηαλ ζπγθεληξσκέλα ζην πξφβιεκα θαη έδεηρλαλ ακείσην ελδηαθέξνλ.Σφηε πξφηεηλα ζηα 

παηδηά λα ρσξηζηνχκε ζε νκάδεο θαη κνηξάζακε ηα θνκκάηηα ηνπ πίλαθα θαη θάπνηεο νκάδεο δσγξάθηζαλ 

απηά,άιινη έςαμαλ γηα ην ραξηφλη πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζακε σο θάδξν θαη θάπνηνη δσγξάθηζαλ ην θνκκάηη 

πνπ ιείπεη αθνχ κηα νκάδα έλσζε ηα θνκκάηηα επάλσ ζην ραξηφλη θαη ηα θφιιεζε κε θφιια.Γηα θάπνην 

ρξνληθφ δηάζηεκα φια ηα παηδηά δνχιεπαλ επάλσ ζην πξφβιεκα ,αιιά κεξηθά παηδηά κε ην πνπ ρξσκάηηζαλ 

ην θνκκάηη πνπ είραλ αλαιάβεη πήγαλ ζε γσληά γηα ειέπζεξν παηρλίδη θαη δελ ήζειαλ λα αζρνιεζνχλ άιιν 

κε ην πξφβιεκα.ην ηέινο δήηεζα απφ ηα παηδηά λα γξάςνπλ ζην θάδξν ν θαζέλαο ην φλνκά ηνπ ζαλ 

ππνγξαθή πάλσ ζην έξγν,γηα λα ην παξνπζηάζνπκε ζηελ έθζεζε(εηθφλα 9).Δίρα ζρεδηάζεη λα ηνπο πψ πσο ε 

ίδηα ζα ην ηαρπδξνκήζσ αιιά αθνχ ηειεηψζακε ηνλ πίλαθα θαη ηνλ ππέγξαςαλ δε ξψηεζε θαλείο ηη ζα 

θάλνπκε ηψξα κε ηνλ πίλαθα. 

 

Δηθόλα 9:ην έξγν αθνχ νινθιεξψζεθε ην project.Πεγή:πξνζσπηθφ αξρείν Αλαζηαζία-Νίθε Παπιίδνπ. 

Σν πξφβιεκα έλησζα φηη είρε επηηπρία θαη φηη έγηλε φπσο ην ζρεδίαζα εθηφο απφ ηα εμήο ζεκεία: 

1.ην φηη δελ πξφβιεςα ζσζηά φηη δε ζα βιέπνπλ φινη ηε ζηηγκή πνπ ζα ελψλνπκε ηα θνκκάηηα θαη δελ 

πξφβιεςα φηη ζα είλαη ηφζα πνιιά παηδηά 



52 
 

 

2.ην φηη θάπνηα ζηηγκή έθαλαλ πνιχ θαζαξία  θαη ηνπο είπα΄΄αθνχζηε κε ιίγν΄΄ελψ είρα ζρεδηάζεη λα θάλσ 

κηα εξψηεζε φηαλ δψ φηη ράλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο 

3.ην φηη έθαλα πνιιέο εξσηήζεηο γηα λα θξαηήζσ ην ελδηαθέξνλ ηνπο αιιά κεηά κνπ είπε ε λεπηαγσγφο λα 

πεξηκέλσ λα απαληνχλ ζηγά –ζηγά θαη λα κελ ηα νδεγψ ζηε ιχζε 

4.ηελ ψξα πνπ ελψλακε ηα θνκκάηηα ηνπ πίλαθα παξαηεξήζακε πφζν δηαθνξεηηθά είλαη κεηαμχ ηνπο θαη 

ζρνιηάδακε πσο θάπνηνη έθαλαλ πνιχ καχξν ην θνκκάηη ηνπο,άιινη έβαιαλ πξάζηλν,άιινη ξφδ.ε εθείλν ην 

ζεκείν ζρνιίαζα πσο αλ θαη δηαθνξεηηθνί κπνξνχκε λα ζπλππάξμνπκε θαη λα δνπιέςνπκε καδί λα βξνχκε 

ιχζεηο θαη λα θηηάμνπκε φκνξθα πξάγκαηα,αλέθεξα φηη ν θαζέλαο είλαη κνλαδηθφο θαη πσο απηφ είλαη πνιχ 

ελδηαθέξνλ θαη πνιχ σξαίν.Σα παηδηά πνπ ήηαλ γχξσ θαη άθνπζαλ δελ απάληεζαλ θάηη απιψο κε 

θνίηαμαλ.Γελ μέξσ αλ ήηαλ ζσζηφ απηφ πνπ έθαλα πάλησο δελ είρε ηε κνξθή εξψηεζεο φπσο ηα ππφινηπα 

πνπ είπα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζελαξίνπ.θέθηνκαη φηη ζα κπνξνχζα λα ηνπνζεηεζψ κε εξσηήζεηο θαη λα 

θηάζνπκε καδί ζε απηά ηα ζπκπεξάζκαηα θαη λα ηα δηαηππψζνπλ ηα παηδηά αληί εκνχ. 

 

 

 

 

πκπεξάζκαηα-πδήηεζε 

ηελ παξνχζα βηβιηνγξαθηθή έξεπλα είδακε πνηεο είλαη νη εηθαζηηθέο ηέρλεο,πνηνη είλαη νη ζθνπνί 

θαη ε ζεκαζία ηνπο ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε,θαζψο θαη πψο ζπλδένληαη κε ηηο ππφινηπεο καζεζηαθέο 

πεξηνρέο,ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ λεπηαγσγείνπ. 

ηε ζπλέρεηα,έγηλε κηα αλάιπζε γηα ηε κέζνδν project,γηα ηε δνκή,ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαη ηηο βαζηθέο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο.Δίδακε πσο εθαξκφδεηαη ζηελ πξάμε απφ πνηεο θάζεηο πεξλάεη,πνηνο 

είλαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ παηδηνχ θαη ζε ηη δηαθέξεη απφ ηε ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία. 

Έπεηηα παξνπζηάδεηαη ν βαζηθφο πξνβιεκαηηζκφο ηεο έξεπλαο γηα ην θαηά πφζν είλαη εθηθηφ λα δηδάμνπκε 

εηθαζηηθά ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε εθαξκφδνληαο ηε κέζνδν project.Πξνηείλνληαη ηδέεο 

γηα΄΄πξνβιήκαηα΄΄πξνο επίιπζε απφ ηα ίδηα ηα παηδηά,κέζα απφ ηα νπνία ζα έξζνπλ ζε επαθή κε ηηο 

εηθαζηηθέο ηέρλεο θαη ζα ζπλνηθνδνκήζνπλ καδί κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηε γλψζε ηνπο γηα απηέο.Αλαθέξεηαη 

επίζεο πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε απηή ηε δηαδηθαζία θαη πνηα ηα νθέιε γηα ηα παηδηά απφ 

απηή. 
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ην ηειεπηαίν κέξνο απνδεηθλχεηαη-κέζα απν έλα πινπνηεκέλν απφ ηελ γξάθνπζα project-πψο ζηελ πξάμε 

κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε βαζηθή ηδέα θαη πξφηαζε ηεο παξνχζεο έξεπλαο θαη πψο ξεαιηζηηθά,κέζα απφ έλα 

πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη εθείλε ηε ζηηγκή ζηελ ηάμε,ηα παηδηά σζνχληαη θπζηθά πξνο ηελ εηθαζηηθή 

δηαδηθαζία γηα ηελ επίιπζή ηνπ.Καηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ project ε ηθαλνπνίεζε θαη ηεο 

γξάθνπζαο θαη ησλ παηδηψλ ήηαλ κεγάιε. 

Θεσξνχκε πσο ε έξεπλα δελ έρεη πεξηνξηζκνχο θαζψο αληιεί ηδέεο θαη έκπλεπζε απφ ηελ ίδηα ηε δσή θαη 

απφ ηε θαληαζία-πνπ φπσο θαη ε ηέρλε-είλαη αλεμάληιεηε.Οη ηδέεο πνπ κπνξνχκε λα ζθεθηνχκε γηα λα 

εθαξκφζνπκε projects θαη λα θάλνπκε ηέρλε είλαη πξαγκαηηθά άπεηξεο. 

πκπεξαίλνπκε φηη ε δηδαθηηθή ησλ εηθαζηηθψλ ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί 

επηηπρψο κε ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ project θαη λα έρεη πνιχ ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη νθέιε γηα ηα 

παηδηά.Δίλαη έλαο πνιχ θαιφο ηξφπνο-ζεσξνχκε πνιχ θαιχηεξνο απφ ηε ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία-γηα λα 

δηδαρζνχλ ηα παηδηά πνηεο είλαη νη εηθαζηηθέο ηέρλεο,πνηα είλαη ηα πιηθά θαη νη ηδηφηεηέο ηνπο θαη πψο 

κπνξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ ηελ ηέρλε θαη ηνλ εαπηφ ηνπο κέζα απφ απηήλ. 

Σν παηδί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ project θη ελψ πξνζπαζεί λα επηιχζεη ην πξφβιεκα,έξρεηαη ζε επαθή κε ηα 

εηθαζηηθά πιηθά,αλαθαιχπηεη ηηο ηδηφηεηέο ηνπο,ηηο πθέο ηνπο,ηνπο ηξφπνπο θαη ηηο ηερληθέο κε ηηο νπνίεο 

κπνξεί λα ηα επεμεξγαζηεί θαη λα ιχζεη έλα πξφβιεκα,λα εθθξαζηεί κέζα απν έλα έξγν,λα πεί ηελ ηζηνξία 

ηνπ.Μέζα απφ έλα project ε ηάμε γίλεηαη έλα εξγαζηήξην θαη ην παηδί αλαθαιχπηεη ηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο 

κέζα απφ ηελ ελεξγεηηθή ηνπ ζπκκεηνρή.Αλαθαιχπηεη ηνλ εαπηφ ηνπ κέζα απφ απηέο,αληιεί 

έκπλεπζε,εθθξάδεηαη,αλαπηχζζεη δεμηφηεηεο,δηαρεηξίδεηαη ηελ δεκηνπξγηθφηεηά ηνπ,παίξλνληαο ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο ηνπ γηα λα ιχζεη έλα πξφβιεκα.  
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